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ביום הזיכרון אחר התפילה, לשמחת עילוי הנשמה. ויש האומרים להפך: כי 
ביום זה רע מזלם, לפיכך שותים יי"ש ואומרים "לחיים", להטיב המזל 
(מנהגי בית יעקב סי' קכ"ד). ומה טוב לנשמה שבכל השנה הראשונה 
עושים כל הילדים והנכדים סיום מסכת לפני הסעודה, לטובת נשמת 

האב-האם זקינו וכו'. ובזה יקיימו וכבוד עשו לו במותו (דהי"ב ל"ב) - מלמד 
שהושיבו ישיבה על קברו (ב"ק ט"ז:) ופירש"י לעסוק שם בתורה ביום מותו. 
ובמסכת יבמות (קכ"ב). מביא רש"י מתשובות הגאונים: מצאתי... יום שמת 

בו אדם גדול 
קובעים אותו 

לכבודו, ומדי שנה 
בשנה כשמגיע 

אותו יום מתקבצים 
תלמידי חכמים 

מכל סביביו, ובאים 
על קברו עם שאר 

העם, להושיב 
ישיבה שם, ואין לך 

ישיבה גדולה מזו 
שכל הבנים 

והנכדים גומרים כל 
יום של השנה 

הראשונה ועושים 
כל יום סיום מסכת 

(וכך ראוי לנהוג 
בכל שנה ביום 

היורצייט). ואם 
ירגיל האדם עצמו 
בהנהגה זו למשך 

תקופה שכל 
סעודותיו תהיינה 

רק מסעודת מצווה, 
יראה בחוש איך 

שמתעלה ומתקדש 
בזה, היות שגופו 

דמו ובשרו ניזונים 
וגדלים מאכילות 
קדושות בסעודת 

מצווה, הרי הוא 
מזכך בזה את הנפש 

הבהמית וניצל 
מאחיזת הקליפות 
הנאחזים באכילה 

שמהם כל יצר הרע, 
שכוחו להיכנס 

לאדם ע"י תפיסתו 
באכילת היתר 
שקליפת נוגה, 
וממילא ישתנו 

ויתעלו כל מהות 
מידותיו ומוחו 

ודעתו והשגותיו 
בקודש, ויפתחו לבו 

ושכלו לעבודת 
השי"ת להשגת 

התורה הקדושה, 
שהכל תלוי ועומד 

על דרגת קדושת 
האכילה שאוכל 

האדם, וכמו 
שהאריכו כל ספרי 
היראה והחסידות, 
וכל זה מסוגלת כל 

מסכתא ובפרט 
מסכת ציצית 

העוסקת בענין 
שכתבה עליו 

התורה הקדושה שמסוגל להביא האדם להיזהר בלאו של "ולא תתורו אחרי 
לבבכם" ול"והייתם קדושים לאלוקיכם". וידוע מהספרים הקדושים 

שבחלק התורה הקדושה של כל מצווה ושל כל יו"ט וכדומה מונחים כל 
סגולות אור המצווה, ואם כן בוודאי שיש בלימוד מסכת זו כח סגולי עליון 
להעלות ולרומם את האדם לזכור את כל מצוות ה', ולהיות קדוש לאלוקיו 

ולהיות מקבל פני שכינה, (ים החכמה).

מרכבה לעלייה בקודש- לכל סעודות החול ובפרט ליום הזיכרון [יורצייט]
בו יבואר עצה נפלאה איך להפוך כל סעודה של ימות החול, ובפרט סעודת 

יום השנה [יום הזיכרון - יורצייט - יָארצייט] של הנפטר, לסעודת סיום, 
שהיא כידוע סעודת מצווה - וזה על ידי עשיית סיום מסכת ציצית לפני 

שאוכלים או שותים, כמו שנהג הצה"ק בעל השל"ה זי"ע שהי׳ לומד קודם 
שטעם כלום, (למד) מסכת כלה כי קלה, והוא לא היה רוצה ליהנות מהעולם 
הזה בלא סעודת מצוה כמו סיום מסכתא, או ברית מילה, או סעודת אירוסין 

ונישואין ולאו כל 
יומא אתרחש 

נשואין, לכן למד כל 
יום מסכת כלה. וכן 
נהגו הרבה צדיקים 
כמו הצה"ק רבי ר' 
מרדכי מנדבורנא 

זי"ע, ועוד. - 
ידוע מהספרים 

הקדושים שעל כל 
תענוג בעולם הזה, 

שלא בקדושה צריך 
האדם לאחר 

פטירתו לעבור 
חיבוט הקבר- כדי 

להסיר את הסטרא 
אחרא שדבקה בו, 

וזה על מנת לאפשר 
לנשמה להשתחרר 

מהגוף ולעלות, ולכן 
כדי להתקדש נהגו 

הרבה צדיקים שלא 
לאכול, אלא רק 
מסעודת מצוה, 
סיום מסכת, או 

ברית מילה ועוד. (כי 
בסעודת מצווה 

האדם מוגן והס"א 
לא יכולה לדבוק 

בו), לכן סידרנו 
ללמוד מסכת 

ציצית, שהיא מסכת 
קצרה בת 22 

פסקאות- שרומז 
לכ"ב אותיות של 
התורה הקדושה 

שמהן נארג עולם 
המלבוש העליון, 

שמלבוש הציצית 
כנגד עולם 

המלבוש.
הרוצה לעשות 
סעודתו סעודת 

מצווה כל ימי 
השנה, ילמד מסכת 

ציצית, או שאר 
מסכתות קטנות, 
כמו מסכת כלה 

ועוד, וזה שווה לכל 
נפש שיכול כל אדם 

ללמוד מסכת זו 
בנקל במשך כמה 

דקות, ויהא לו בכל 
סעודה שאוכל - 

סעודת סיום מסכת, 
ויזכה בזה לבחינת 

קדושת האכילה 
שכל האכילה 

מתקדשת. וכן 
כשנותן תיקון לנשמה ביום השנה [האזכרה] של הנפטר [יארצייט], וכן יכול 
לעשות סיום מסכת כשעולה לציון ביום ההילולא, כמו שאמרו חז"ל שצריך 

לכבדם בחייהם ובמותם (קדושין ל"א). החסידים חוגגים את יום הזיכרון של 
צדיקיהם ועושים אותו ליום הלולא. ויש מהם שנוהגים כן גם ביום הזיכרון 

של אבותיהם, באמרם כי ביום זיכרון תעלה נשמת המתים למדרגה רמה 
בגן עדן (עי' נשמת חיים ח"ב כ"ז, מקורי המנהגים סי' צ"ח). ושותים יי"ש 

א. סגולה לכל הישועות ולהגנה מהצרות. ב. זוכה לישועות גדולות בעולם הזה ובעולם הבא. ג. זוכה לקבלת  פני שכינה. ד. זוכה  
לקדושת האכילה - כל סעודותיו בחול הם סעודות  מצווה. ה. זוכה לקדש  גופו ומחשבותיו - ויכול להגיע להשגה של רוח  
ח. מוגן מכל רע  כנגד כל מצוות התורה.  ז. שקולה  וגו'.  ולא תתורו אחרי לבבכם  זוכה לבחינת "קדושים תהיו"  ו.  הקודש. 

ומשחית - ומעריות . ט. ניצל מחיבוט הקבר. י. זוכה ליראת שמים. יא. מוסיף קדושה. יב. זוכה לאשה ולבנים, ועוד.

26.000

072-33-72-978

0527-65-1911

כל אחד שישתתף במבצע אמירת מסכת ציצית, יכנס להגרלה על פרס של ספרים בשווי של 500 ₪. בכדי להיכנס להגרלה, יתקשר לקו שומרי החומות  072-33-72-978
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