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 טור אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפב

ד בכל משלה כנגד מ"ד תיבות שיש מן )זכריה ח( כה אמר יש בו מ"ד תיבות וכן יש במלוך עובכן תן פחדך 

ה' צבאות עד אשר יבא עמי לחלות פני ותקנו לומר ובכן לשון המקרא ובכן אבא אל המלך וגו' לפי שהוא 

 וכו'.עתה יום הדין ואנו באין לפני ממ"ה הקדוש ברוך הוא 

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז עמוד ב

ויעבר ה' על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש 

יעשו לפני כסדר  -כשליח צבור, והראה לו למשה סדר תפלה. אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין  ברוך הוא

אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה.  -הזה, ואני מוחל להם. ה' ה' 

ה אנכי אל רחום וחנון, אמר רב יהודה: ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר הנ

 כרת ברית.

 של"ה עשרה מאמרות מאמר שביעי

קצג. וכתב ראשית חכמה פרק א' משער הענוה )אות יד( וזה לשונו: ושמעתי בשם הגאונים, כי על כוונה זו 

אמרו במסכת ראש השנה )יז ב( על ]פסוק[ )שמות לד, ו( 'ויעבר ה' על פניו ויקרא', אמר רבי יוחנן, אלמלא 

ומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראהו למשה ]סדר תפלה[ מקרא כתוב אי אפשר לא

ואמר לו, כל זמן שישראל יעשו לפני כסדר הזה אני מוחל להם, עכ"ל. והדבר קשה, שהרי אנו רואים שכמה 

הכוונה פעמים אנו מזכירין י"ג מדות ואינם נענים. אלא אומרים הגאונים, כי כוונת 'יעשו לפני כסדר הזה', אין 

לבד על עטיפת טלית, אלא שיעשו סדר המדות שלמד הקדוש ברוך הוא למשה, שהוא 'אל רחום וחנון', 

 דהיינו מה הוא רחום אף אתה תהיה רחום וכו', וכן לכל הי"ג מדות, עכ"ל ראשית חכמה.
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 סי' ו א"רא"ש מסכת ראש השנה פ

עיו שנאמר )מיכה ז( נושא עון ועובר על פשע למי נושא עון אמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין כל פש

למי שעובר על פשע ]ע"ב[ ויעבור ה' על פניו ויקרא א"ר יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד 

שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה למשה בסיני ואמר לו כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני 

להם. ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם אני הוא אחר שיחטא האדם. וא"ת מה צריך כסדר הזה ואני מוחל 

האדם למדת רחמים קודם שיחטא. וי"ל אף על פי שגלוי וידוע לפניו שסופו לחטוא מתנהג עמו במדת 

 רחמים באשר הוא שם.

 נפש החיים שער ג פרק ד

וז"ש רז"ל בהדברים שדימו התחברותו יתברך להעולמות. להתחברות הנשמה להגוף מה הנפש טהור' 

בגוף אף הקדוש ברוך הוא טהור בעולמו )וי"ר סו' פ"ד( ר"ל כענין הנשמה אף שמתפשט' בכל פרטי אברי 

קדושתה האדם. הנקיים וגם המלאים לכלוך טינופת וזוהמא. ועכ"ז אינם חוצצים כלל לענין טהרתה וב

וטהרתה עומדת. כן הענין. אם שהוא יתב' ממלא את כל. וכל המקומות. מקומות הטהורים והמקודשים 

ואשר איננם טהורים. אעפ"כ אינם חוצצים כלל ולא גורמים שום שינוי חלילה לקדושת טהרת עצמותו 

וף ע"ד וכל ישראל ואחדותו הפשוט יתב'. וז"ש )מלאכי ג( אני ה' לא שניתי.)*( וכמ"ש בתז"ח דף פ"ח ס

דקבילו מניה אורייתא אינון עבדין לי' אחד בה ובכל אתוון ושמהן קדישין דילי' ובכל משריין עלאין ותתאין 



דאתבריאו בהו ובכל בריין עלאין ותתאין. ולעילא מכלהו אחד ולתתא מכלהו ומלגאו דכלהו ומלבר דכלהו 

 ל עלמין לא אשתני כו':איהו אחד כו' הכי איהו מלגאו דכל עלמין כמו מלבר דכ

)*( ולפי מה שיתבאר אי"ה להלן ענין החילוק שבין הב' שמות הוי"ה ואלקים. שהשם אלקים פירושו מורה על 

הבחי' שמצדו ית'. לזאת אמר אני ה' לא שניתי. וע' תקונים ת"ע בענין האודנין אמר וארבע אתוון דאינון 

אשתני בכל אתר כו' שינויין אינון במאני דגופא אבל ביה ליתי שינוייא כלל הה"ד אני ה' לא הוי"ה איהו לא 

 שניתי:

 תפלה קודם תפלה מהרב אלימלך מליזענסק

אֶׁ  ִנרְּ נּו שֶׁ ִלבֵּ ן בְּ ה, תֵּ ַרבָּ רֹונָּם.ַאדְּ סְּ לֹא חֶׁ ינּו וְּ רֵּ ד ַמֲעַלת ֲחבֵּ חָּ ל אֶׁ  ה כָּ

 צדקת הצדיק אות קנד -ר' צדוק הכהן מלובלין 

 כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. 

 

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א

אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו  אמר רבי יוחנן: כל ימיו של

כחולמים. אמר: מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא? יומא חד הוה אזל באורחא, חזייה לההוא גברא דהוה 

 אמר ליה: פשיטא לך דחיית -אמר ליה: עד שבעין שנין.  -נטע חרובא, אמר ליה: האי, עד כמה שנין טעין? 

שתלי נמי  -אמר ליה: האי ]גברא[ עלמא בחרובא אשכחתיה, כי היכי דשתלי לי אבהתי  -שבעין שנין? 

לבראי. יתיב, קא כריך ריפתא, אתא ליה שינתא, נים. אהדרא ליה משוניתא, איכסי מעינא, ונים שבעין שנין. 

אמר ליה: בר בריה  - כי קם חזייה לההוא גברא דהוא קא מלקט מינייהו. אמר ליה: את הוא דשתלתיה?

אנא. אמר ליה: שמע מינה דניימי שבעין שנין. חזא לחמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי. אזל לביתיה, אמר 

אמרו ליה: בריה ליתא, בר בריה איתא. אמר להו: אנא חוני המעגל. לא  -להו: בריה דחוני המעגל מי קיים? 

נהירן שמעתתין כבשני חוני המעגל, דכי הוי עייל  הימנוהו. אזל לבית המדרש, שמעינהו לרבנן דקאמרי:

לבית מדרשא, כל קושיא דהוו להו לרבנן הוה מפרק להו. אמר להו: אנא ניהו, ולא הימנוהו, ולא עבדי ליה 

 אמר רבא, היינו דאמרי אינשי: או חברותא או מיתותא.יקרא כדמבעי ליה, חלש דעתיה, בעי רחמי ומית. 

 

 

 

  

 



Selected emails from our listeners 

Comments on the show 

Reb Dovid Shlitah 

Just want to wish you and your dear family a Gemar Chasima Tova Leshonah Tova 

Umesuka. A year of only true joy with abundance of Nachas from your entire 

Mishpacha! 

Thank you again for your weekly podcast and may the RBSH continue being Mechazek 

you to continue in this holy work of yours by providing with continues Torah topics and 

Chiddushim that many enjoy listening dearly.  

Easy fast and Gut Yom Tov! 

Kol Tuv 

Abba 

PS. Your last recording of “navigating through YN@ was outstanding! One day I sure 

hope you take the recordings and compile a book.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selected audio from our listeners 

Comments on the show 1 click here 

Comments on Previous Shows 

 Show 43 Confidentiality in Halacha

 Comment 1 click here

Show 169 Hilchos Tzniyus and hair covering - How much? 

Comment 1 click here 

Response: 

עה דס"ל שיש מה שהקשת מהאג"מ אבהע"ז ח"א סי' נח, הנה האג"מ שם קאי בדעת הרמ"א בסי' 

רק טפח, וכ"ה ערוה בנשים אחרים גם בפחות מטפח ולא בדעת המחבר דס"ל דבכל נשים לא הוי ערוה 

והא דהקשת דגם בפחות מטפח הא אסור להסתכל וז"ל:  אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן קכלהדיא ב

ותהא האשה צריכה לכסות כולן מפני הסתכלות האנשים, הנה עיין בברכות דף כ"ד ע"א טפח באשה 

, ומ"מ אינה ערוה הקשה הגמ' אילימא לאסתכולי בה והא א"ר ששת דאף באצבע קטנה של אשה אסור

מחוייבת לכסות פניה וידיה משום דעיקר האיסור הוא רק בכוונה להסתכל בה וכן הוא גם בפחות מטפח 

 ולא קשה כלום. והנני אביך אוהבך, משה פיינשטיין.

Comment 2 click here 

Comments on the show 2 click here

https://drive.google.com/file/d/1wPZ7BnixwLpjH-OHPw1K6-rtOZBk7cCh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Sx3L89zxwwygzfiFu0gn9gPTI2szLZC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18wB9YJa3ruO7Ki5seb77D4Eam-aU-zcf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19s5pvz4CPbg9w9rEsyHjSBHlq48sFk2_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJatt1NwWNC6qiMyqptpVc6VOGi8kK5r/view?usp=sharing



