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 שיחות מוסר מאמר לו עמ' קנג

 

 תקפא סימן השנה ראש הלכות חיים אורח טור

 אחרונות לוחות לקבל עלה שאז ההרה אלי עלה למשה הוא ברוך הקדוש אמר אלול ח"בר א"ר בפרקי תניא

 תהלים) שנאמר שופר באותו נתעלה ה"והקב ג"ע אחר עוד יטעו שלא להר עלה משה במחנה שופר והעבירו

 להזהיר כדי החדש וכל ושנה שנה בכל אלול ח"בר תוקעין שיהו ל"חז התקינו לכן' וגו בתרועה אלהים עלה( ז"מ

 .'וגו בעיר שופר יתקע אם'( ג עמוס) שנאמר תשובה שיעשו ישראל

 בסופו ד פרק השנה ראש מסכת ש"רא

 ביום מקרא קורא בהר משה עמד יום ארבעים אומר קרחה בן יהושע רבי ו"מ פרק אליעזר דרבי בפרקי תנא

 במחנה יום ארבעים ועשה בתמוז עשר בשבעה הלוחות את ושבר ירד יום ארבעים לאחר בלילה משנה ושונה



 אלול חדש בראש במקומן ושבט שבט כל והתקין מישראל ז"ע והכרית העגל את ושרף ישראל את הלוים והרגו

 עוד יטעו שלא להר עלה משה שהרי המחנה בכל שופר והעבירו ההרה אלי עלה למשה הוא ברוך הקדוש אמר

 שופר תוקעין שיהו חכמים התקינו ולכך'. וגו בתרועה אלהים עלה שנאמר שופר באותו נתעלה ה"והקב ז"בע

 .'וגו בעיר שופר יתקע אם שנאמר בתשובה שישובו ישראל את להזהיר כדי ושנה שנה בכל אלול חדש בראש

 סעיף א קלד סימן רמ"א

 שארבעים - רצון ימי ובמשנ"ב שם ס"ק ו. רצון ימי שהם משום ובחמישי בשני בתחנונים להרבות שנוהגים ומה

 .'ב ביום וירד' ה ביום ה"מרע עלה רצון ימי שהיו האחרונות לוחות קבלת של יום

 הלכה ג ו פרק התורה יסודי הלכות ם"רמב

 וכל, השם כקדושת אינן בהן וכיוצא יםמבאלק ת"ובי ה'מל ד"למ כגון למוחקו מותר מלפניו לשם הנטפל כל

 של אותיות כשאר הם והרי נמחקים אינם בהן וכיוצא יכםאלק של ם"וכ יךאלק של' ך כגון מאחריו לשם הנטפל

 אבל לוקה אינו הנטפלות האותיות אלו המוחק למוחקם ואסור שנתקדשו פי על ואף, מקדשם שהשם מפני שם

 .מרדות מכת אותו מכין

 ד פסוק ד פרק דברים החיים אור

 כל' וכו ה"הוי הם שמות' וז ל"וז התורה יסודי' מהל ו"בפ ם"רמב שכתב מה פי על יתבאר. אלהיכם' בה הדבקים

 של' ד כגון מלאחריו' וכו למוחקו מותר מלפניו' לה הנטפל כל לוקה אלו שמות' מז אחת אות אפילו המוחק

 שנתכוון מה והוא, כ"ע מקדשם שהשם שם של אותיות כשאר הם והרי נמחקים אינם אלהיכם של כם אלהיך

 מלאחריו לו ונסמכת נדבקת אות אין ה"הוי שם המיוחד זה ששם ולפי פירוש', בה הדבקים במאמר להם לומר

' בה ישראל דביקות תהיה כן ואם למוחקם ומותר קדושה בהם אין אלו ואותיות' כה' בה' לה כגון מלפניו אלא

 כדביקות אינה' בה דביקים שאתם זה דביקות פירוש אלהיכם אומר גמר לזה, מקדשם השם שאין זה בדרך

 :השם של האותיות כשאר קדושים שהם' אלהיכ של כם שהם שמלאחריו כאותיות אלא שמלפניו האותיות

 


