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• “Put it on”
• “Dressing Torah” & Shavuot 
• ”The yadaim v'raglaim are Hungarian״

בני יששכר מאמרי חודש סיו מאמר ד - מעלת החג
יש ידים ורגלים למנהג של ישראל לעטר התורה בשושנים וורדים ביום מת תורתינו. 

An Additional Honor- Revenue Source
שע״א שער י

 יש מקומות שנהגו למכור ג"כ מצוה מי שיושיט המעילים לגולל הס"ת ומי שקנה 
הגלילה לא קנה ליקח המעילים ויכולים למכור הושטת המעילים לאיש אחר

HB q re kids & Gelila
• Anim Zemirot Controversy
• Driving force of allowance:  Purity of Children

) ח״ט סימ יט  שו״ת אבני דר (פרינ
הרב אלחנ פרינ

 על פי חשיבותו היה מקום לומר שיאמר אותו דווקא אדם גדול ואכ מצינו בספר
 המנהגים עניני שבת שסד שהביא כי אמירת אנעים זמירות נאמרת ע"י השליח ציבור
אשר אומר פסוק ולאחריו הציבור אומר וכ עולה מליקוטי מהרי"ח סדר תפלת מוס

.בשו"ת תשובות והנהגות ב פא סבר כדעת הגר"א שיש לאומרו רק ביו”ט
…..

 וקט אינו כבוד שהוא הש" שמוציא וגם לרוב קדושת הפיוט אבל לא נהגו כ וקט
יורד כש" לזמר

 ושמעתי מת"ח כי בבית מדרשו של הגריש"א אמרו אנעים זמירות רק ביוכ"פ והגרי"ש
אמר זאת בעצמו

..
 יש לעיי כיצד מצינו שיש לאפשר לילדים קטנים לאומרו אם חשיבותו כה גדולה
 ראיתי שיש שביארו דנותנים לקטנים לשיר אנעים זמירות כיוו שהם עדיי לא

חטאו וכ כתב בספר משיב בהלכה ח

Quote from Rav Zalman Druck
 יו"ט ק"ע ומחמת קדושתו יש נוהגי לכבד קטנים שעדיי לא חטאו וראה בשו"ת

קני תורה ח"א סימ קל"א
No fights

 בשו"ת רבבות אפרים ד מד אות קמא וכתב המנהג שקט יאמר את זה אבל נ"ל
 במקומות שכבר הונהג והרב והבעלי בתים לא רוצים לבטל המנהג אי לעשות

מחלוקת בזה

His Notes  based on Shabbat 119b & Justification
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אמר רב המנונא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רב אמר 
ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה אי העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של
בית רב א"ל רב פפא לאביי דידי ודיד מאי א"ל אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל

 שאי בו חטא ואמר ריש לקיש משום ר"י נשיאה אי מבטלי תינוקות של בית רב אפי'
לבני בית המקדש ואמר ר"ל לר"י נשיאה כ מקובלני

Gelila for Kids?
Driving force: Chinuch, maybe חבוב & maybe Purity for what they can do

שע״א שער י
מי שזכה במצות גלילה

יש מקומות שמוכרים מצות הגבהה וגלילה והקונים מעלים ברמים לחבב המצוה
…

ומצות גלילה א כי רבה היא נהגו לכבר א לקטנים שהגיעו לעונת הפעוטות שיש 
בהם דעת להבחי עני דבר שבקרושה ובכרי לחנכם במצות

משנה ברורה סימ קמז ס"ק ז
ומצות גלילה א כי רבה היא נהגו לכבד א לקטנים שיש בהם דעת להבחי עני דבר

שבקדושה בכדי לחנכם במצות. [שערי אפרים]

The Pre-Torah Gelila
ערו השולח אורח חיים סימ קמז

סעי ח
אמרינ בשלהי מגילה עשרה שקראו בתורה הגדול שבהם גולל ס"ת והגוללו נוטל
שכר כנגד כולם וי"א דווקא הגדול שבקוראים וי"א הגדול שבבהכ"נ אפילו אינו

מהקוראים [ר" שם] ושני הדיעות הביא הטור בשם העיטור ע"ש ורבינו הב"י בסעי א'
תפס כפי' ראשו וז"ל גדול שבאותם שקראו בתורה גולל ורגילים לקנותו בדמים יקרים

לחבב המצוה עכ"ל
ואינו מוב למה שכר הגולל גדול כל כ למה יוגדל מה עשה ובאמת אחד

מהראשונים כתב דלא קאי על הגלילה שלאחר הקריאה אלא על הגלילה שקודם
הקריאה שמעמיד הס"ת על מקום הקריאה וא"כ הוא הממציא הקריאות לקרות

בה לכ שכרו גדול [ש"ג בשם ריא"ז והובא בב"ח ע"ש] אבל הטור והש"ע וכל הפוסקים
לא תפסו כ וא"כ למה שכרו גדול כל כ ואפשר משום דהוא אינו מניח שתהיה הס"ת

:פתוחה אחר הקריאה וזהו כבוד לס"ת


