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מֹוָך ִמי ֵאל כָּ

ֹוןֹנֵשא  ַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחלָּ עָּ תוֹ ְוֹעֵבר ַעל פֶּ

ד הּוא סֶּ ֵפץ חֶּ ַעד ַאפֹו ִכי חָּ ֱחִזיק לָּ :ֹלא הֶּ

ֲעֹוֹנֵתינּוִיְכֹבשְיַרֲחֵמנּויָּשּוב 

ל  םְוַתְשִליְך ִבְמֻצלֹות יָּם כָּ :ַחֹטאותָּ

(יט-יח, מיכה ז)



ה אחר סעודה אצל "לילך ברשנוהגיןמה ל"סגי"מהראמר 
משום , ימים ונהרות להשליך במצולות ים כל חטאותינו

במדרש זכר לעקדה שעבר אברהם אבינו בנהר עד דאיתא
והוא השטן  . כי באו מים עד נפש' ואמר הושיעה ה, צוארו

כ  "נהג גל"סגי"ומהר. שנעשה כמו נהר לעכב אותו מן העקדה
אל הנהרות ביום טוב אל כשהולכיןואמר . להלוך אצל הנהרות

יוליכו עמהם שום מזון כדי לזרוק אל הדגים שבנהרות 
]...[. ט"להראות להם לשמוח בהן דאית ביה חילול יו

ט, ראש השנה, ספר המנהגים, ל"המהרי



ב, ב, אורח חיים תקפ״ג, שולחן ערוך

ש לֹוַמר בֶּ בִנְהיֶּה ְלֹראש ְוֹלא: אֹוְכִלים ֹראש כֶּ נָּ ר  , ְלזָּ ְוֵזכֶּ
ק ל ִיְצחָּ .  ְלֵאילֹו שֶּ

ֱאֹכל ֱאגֹוזִ : ַהגָּה ֹּלא לֶּ ֱאגֹוז , יםֵיש ְמַדְקְדִקים שֶּ אְבִגיַמְטִריָּ שֶּ
ה ּו, ֵחְטא ה ְוִניעָּ ֵהן ַמְרִבים ִכיחָּ הְועֹוד שֶּ .  ְמַבְטִלים ַהְתִפלָּ

סּוקְוהֹוְלִכין ר לֹוַמר פָּ הָּ ל ַהנָּ ל  ְוַתְשלִ : "אֶּ יְך ִבְמֻצלֹות יָּם כָּ
ם ה ז)' ְוגוֹ " ַחֹטאותָּ ֹּל(. יט, ִמיכָּ א ִליַשן ְביֹום  ְוַגם נֹוֲהִגים שֶּ

נָּה כֹון הּוא, ֹראש ַהשָּ ג נָּ .ּוִמְנהָּ



ב, חלק ג נ״ו, תורת העולה, איסרלישרבי משה בן ישראל 

במה שהולכים על מים  , ומנהג של ישראל תורה הוא
והיא , ואמרים תשליך במצולת ים הוא התהום

והנה לפי הטבע של  . המקום היותר עמוק בים
,  והארץ הוא המרכז, היסודות שהמים יכסו הארץ

והנה התגלות הארץ  , והוא מקום הנמוך בכל העולם
לצורך בני אדם ולדרים עליה אינו בלא כוונת מכוון  
,  והוא אשר חדש העולם כרצונו לתכלית ישוב הארץ

ולכן אנו הולכים על המים לראות אשר שם חול  
,  ולא תוסףתבאואמר עד פה , גבול לים



ב, חלק ג נ״ו, תורת העולה, איסרלישרבי משה בן ישראל 

,  וכשאנו הולכים שם אנו רואים גבורתו של יוצר בראשית
,  שהוא יום הדין, ולכן אנו הולכים על המים בראש השנה

ושהשם  , לשום כל אחד על נפשו ענין בריאת העולם
יתעלה מלך הארץ ועל זה נאמר תשליך במצולת ים  

מצולת ים ומכיר  בעניןכי באמת המתבונן , חטאינו
שהעולם מחודש על ידי זה עומד על מציאות השם  

וחטאיו  , ומתחרט על ידי זה על כל עונותיו, יתעלה
והוא  , החטאים במצולת היםנשלכיםנמחלים ועל דרך זה 

.מבואר למשכיל



,  איסרלישרבי משה בן ישראל 
,  מנהגים אורח חיים, דרכי משה

ג"תקפ

שרואים דגים חיים  
ואפשר שיהא לסימן  
שלא תשלוט בנו עין  

הרע ונפרה ונרבה  
.כדגים



עמוד הדין, ראש השנה, הורוויץרבי ישעיה הלוי 

כי הולכים למים שיש , עוד שמעתי רמז גדול ונכון
ועיניהם תמיד , יען כי להדגים אין גבינים,דגיםשם 

שרומז , דלעילאפקיחאכדי להתעורר עיני , פקוחות
והנה לא ינום ולא יישן שומר . על רחמים גדולים

ועל זה נאמר עורה למה  . רק עיניו פקוחות, ישראל
כי קשה  , וכתיב למה יעשן אפך בצאן מרעיתך, תישן

ונחנו מתפללים , העשן לעיניים וגורם שיהיו סגורות
שמתעורר , באם הוא באופן]...[ שיהיו פקוחות 

אז , גילוליוומשליך מעליו , בתשובה שלימה בלבו
.נופלים הם במצולות ים

תשליך בתל אביב 
(העירוניתהאנציקלופדיה פדיה.אביב.תל)

https://www.facebook.com/Tel.aviv.100/?__cft__%5b0%5d=AZV_nREMhNhyU8UsTaHaSTQ_dHeG2c7O7aFzFs7hkTU1axtzB2Wg_OpSSDc2k_GYrMZp_vdK52ssgbLmh-QwDjmCHJA9qHKMdAhTzYxSEwym78zWwNIwqRn2nU-Y6c46VHWxvhZsZFtuT60qgzBC-LOZ5x4p00xAFRFlDtpbUioZPD5RLYGbAD-eqpRX8ANfKRs&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Tel.aviv.100/?__cft__%5b0%5d=AZV_nREMhNhyU8UsTaHaSTQ_dHeG2c7O7aFzFs7hkTU1axtzB2Wg_OpSSDc2k_GYrMZp_vdK52ssgbLmh-QwDjmCHJA9qHKMdAhTzYxSEwym78zWwNIwqRn2nU-Y6c46VHWxvhZsZFtuT60qgzBC-LOZ5x4p00xAFRFlDtpbUioZPD5RLYGbAD-eqpRX8ANfKRs&__tn__=-UC%2CP-R


יב, כבוירא , תנחומאמדרש 
ְך ְקרֹובָּ ". ַביֹום ַהְשִליִשי" רֶּ ַהדֶּ ת יָּ , הְוִכי ֵמַאַחר שֶּ ה ִנְתַעֵכב ְשֹלשֶּ מָּ . ִמיםלָּ

ַלְך ְוַנעֲ  נּו הָּ ֹּלא ִקְבלּו ִממֶּ ָאה שֶּ רָּ ן שֶּ דֹולֵכיוָּ ר גָּ הָּ ם נָּ ה ִלְפֵניהֶּ ַרד ִמיָּד יָּ . שָּ
יו ם ְלתֹוְך ַהַמִים ְוִהִגיעּו ַעד ִבְרכָּ הָּ יו בֹואּו ַאֲחַריָאמַ . ַאְברָּ רָּ ְרדּו, ר ִלְנעָּ יָּ

יו ר. ַאֲחרָּ הָּ ִהִגיעּו ַעד ֲחִצי ַהנָּ ן שֶּ ארוֹ ַהַמִים ַעד ִהִגיעּו, ֵכיוָּ ּה  . ַצּוָּ ְבאֹותָּ
ַמִים יו ַלשָּ ם ֵעינָּ הָּ ה ַאְברָּ לָּ ה תָּ עָּ נָּ , שָּ םִרבֹונוֹ : יוָאַמר ְלפָּ ל עֹולָּ ִני  ְבַחְרתָּ ,  שֶּ

ִני ִחיד ְואַ , ְוִנְגֵליתָּ ִלי ְוָאַמְרתָּ ִליְוהֹוֵרתָּ ִחידֲאִני יָּ ה יָּ ַדע ְש , תָּ ְדָך ִיּוָּ ִמי ַעל יָּ
ה ְוֹלא עִ  ַני ְלעֹולָּ ק ִבְנָך ְלפָּ ִמי ְוַהֲעֵלה ִיְצחָּ ַוֲהֵריִני עֹוֵסק  . ַכְבִתיְבעֹולָּ

ו, ְבִצּוּויֶָּך שְוַעְכשָּ פֶּ אּו ַמִים ַעד נָּ ק ְבִני טֹוֵבעַ ִאם ֲאנִ . בָּ ֵים  ִמי ְיקַ , י אֹו ִיְצחָּ
ְרָך ָךִיְתַיֵחדַעל ִמי . ַמֲאמָּ דֹוש. ְשמֶּ רּוְך הּואָאַמר לֹו ַהקָּ ַעל יָּ , ַחיֶּיָך, בָּ ְדָך שֶּ
םִיְתַיֵחד עֹולָּ רּו. ְשִמי בָּ דֹוש בָּ ַער ַהקָּ ת ִמיָּד גָּ ר ְויַָּבש ַהנָּ ַהַמְעיָּןְך הּוא אֶּ הָּ

ה שָּ ְמדּו ַבַיבָּ .ְועָּ



לתשליךתפילות חדשות 
www.dalia-marx.com
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