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   דבר העורך
הוא,   ברוך  הקדוש  לנו  נתן  רגלים  מועדי  שלושה  שלושה 

אוהבנו   אבינו  לבין  בינינו  שמפגש  טז  כתובכפי  : טז)  ,(דברים 
ֱא  ה'  ְּפֵני  ֶאת  ְזכּוְר  ָכל  ֵיָרֶאה  ַּבָּׁשָנה  ְּפָעִמים  י  קֶ "ָׁשלֹוׁש 

ִיְבָחר,   ֲאֶׁשר  הַ ַּבָּמקֹום  ּוְבַחג  ַהַּמּצֹות  ּוְבַחג  ָּׁשבֻ ְּבַחג  עֹות 
הפסח    ...."ַהֻּסּכֹות ממצרים   -חג  יצאנו  חרותנו".  "זמן 

מציינים  לעם.  בנו  בחר  הקב"ה  גדולים,  ובמופתים  באותות 
ישראל.   עם  הולדת  את  השבועות  אנו  מתן   -חג  "זמן 

תורתנו". יום נשגב וגדול, היום שבו כרתנו ברית עם הקב"ה 
 "זמן שמחתנו". -ת  ג הסוכו חוקיבלנו את התורה הקדושה. 

בולטת לה    -מכל השמחות הרבות שהקיפו את בית המקדש  
חז"ל שאמרו  עד  השואבה".  בית  נא  במיוחד "שמחת  : ).(סוכה 

   !" ה, לא ראה שמחה מימיו "מי שלא ראה שמחת בית השואב 
ֹחל   ֵליֵלי  ְּבָכל  עֹוִׂשים  ָהיּו  ַקָּים,  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן 

"ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה", ְּדַהְינּו, ִׂשְמָחה ַעל ֶׁשָּזכּו ִלְׁשֹאב ַהּמֹוֵעד 
ְלִמְצוַ  ְּבַחג ַמִים  ַרק  נֹוֶהֶגת  ֶׁשָהְיָתה  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ַהַּמִים  ִנּסּו  ת 

ִיְתָּבַר ַהֻּסּכֹות ַלה'  ּוְמׁשֹוְרִרים  ְׂשֵמִחים  ָהיּו  זֹו  ִמְצָוה  ּוְלִחּבּוב   ,
ּכָ  ַּבִּמְׁשָנה  ְּבֶמֶׁש  ַּכּמּוָבא  ַהַּלְיָלה,  נאל  ָרָאה ).(סוכה  א  ֶׁש "ִמי   :

ֶׁשל  ְמנֹורֹות  ִמָּיָמיו.  ִׂשְמָחה  ָרָאה  א  ַהּׁשֹוֵאָבה,  ֵּבית  ִׂשְמַחת 
ְוַא ָׁשם,  ָהיּו  ְוָהיּו  ָזָהב  ְּבָראֵׁשיֶהם,  ָזָהב  ֶׁשל  ְסָפִלים  ְרָּבָעה 

ג ֶׁשֶמן  ְמִטיִלים ְלָכל ֵסֶפל ְוֵסֶפל ֵמָאה ְועֶ  , ִליֶטר ֶׁשֶמן]  40-[ּכְ ְׂשִרים 
א ֵהִאיָרה ֵמאֹור ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה.  א ָהְיָתה ָחֵצר ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁש ְו

ְמַרּקְ  ָהיּו  ַמֲעֶׂשה  ְוַאְנֵׁשי  ֶׁשל ֲחִסיִדים  ַּבֲאבּוקֹות  ִּבְפֵניֶהם  ִדים 
ׁשִ  ִּדְבֵרי  ִלְפֵניֶהם  ְואֹוְמִרים  ֶׁשִּביֵדיֶהן,  ְוִתְׁשָּבחֹות, אֹור  ירֹות 

ּוִבְנָבִלים   ְּבִכּנֹורֹות,  ִּבְלׁשֹוֵננּו]ְוַהְלִוִּים  ּוִבְמִצְלַּתִים, [ָקנֹון   ,
א ִמְסָּפר".   ּוַבֲחצֹוְצרֹות, ּוִבְכֵלי ִׁשיר ְּב

"הלכה  לנו  שניתנה  מיוחדת  מצוה  סביב  נסבה  זו  שמחה 
והיא מצות   חג . בכל יום מימי  "ניסוך המים"למשה מסיני", 

מיד   היו  הסוכות,  שחר,  של  התמיד  קרבן  הקרבת  לאחר 
השילוח.  ממעיין  שנשאבו  מים  המזבח  גבי  על  מנסכים 

בשמחה נעשית  היתה  זו  ככתוב    שאיבה  יב)ובששון,  :  (ישעיה 
הישועה".   מכונה "ושאבתם מים בששון ממעיני  השילוח  [מעיין 

ל ידם  מעיין הישועה, לפי שבו היו מושחים את המלכים מבית דוד, שע
   .]באה הישועה לעם ישראל

ניסוך   של  זו  במצוה  בה  טמונה  ומיוחדת  עמוקה  משמעות 
. יש בה רמז המים על גבי המזבח. סודותיה עמוקים ונשגבים

עולם   בורא  בפני  מוחלטת  כמים   -להכנעה  לפניך  אנו  "הרי 
היו יורדים לתוך ה"שיתין",   !"הנשפכים הללו שניסכו  המים 

היו מגיעים עד התהום. שיתין אלו אלו הם נקבים עמוקים ש
ה רמוז במלה "בראשית" נבראו כבר מששת ימי בראשית! וז 

סמלים את מידת שית. חכמי הסוד אמרו כי המים מ  -ברא    -
 החסד, ומי התהום הם חסד אינסופי הטמון בבריאה.  

התהום   מי  לתוך  המים  חסדיו   -ניסוך  עם  התחברות  בו  יש 
שעוש עולם  בורא  של  ניסוך  האינסופיים  ידי  על  עמנו.  ה 

 המים, אף היו המים של השנה הבאה מתברכים. 
גדולה היתה השמחה, וכה מרחיבה את הלב, עד שהיתה    כה

גבוהות   לדרגות  האדם  את  ולהעלות  לרומם  מסוגלת 
שאמרו   כמו  ה"א)במיוחד,  פ"ה  סוכה  נקרא (ירושלמי  "למה   :
השואבה?   בית  הקדש   -שמה  רוח  שואבים  היו    ! " שמשם 

הַ ֶׁשאֵ  ֶׁשֶּנֱאַמר  ין  ִׂשְמָחה,  ִמּתֹו  ֶאָּלא  ׁשֹוָרה  בְּׁשִכיָנה    ,ג  '(מלכים 
 ".  : "ְוָהָיה ְּכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן, ַוְּתִהי ָעָליו ַיד ה'טו)

ִלְהיוֹ  ָזָכה  ַהָּנִביא  ְרָגִלים ְויֹוָנה  ֵמעֹוֵלי  ֶׁשָהָיה  ִּבְזכּות  ָנִביא  ת 
ׂשִ  ָׂשֵמַח  ְוָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית ְלֵבית  ּוְבִׂשְמַחת  ְּגדֹוָלה,  ְמָחה 

 . ):(תוספות סוכה נ ַהּׁשֹוֵאָבה ָׁשְרָתה ָעָליו ְׁשִכיָנה

 
 
 
 

 

 

 
   דבר העורךהמשך  

ַהּׁשֹואֵ  ֵּבית  ְלִׂשְמַחת  ֵזֶכר  ַלֲעׂשֹות  ְקדֹוִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ָבה ִמְנַהג 
יר ְוִלְרֹקד ִלְכבֹוד ה' ְּבֵליֵלי ֹחל ַהּמֹוֵעד, ּוְלָהִביא ְּכֵלי ְנִגיָנה, ְוָלׁשִ 

ִיּמָ  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון   , ְואֹוָתם ִיְתָּבַר ִזְמָרה.  ְוקֹול  ּתֹוָדה  ָבּה,  ֵצא 
א  ָהעֹוִׂשים ֹזאת ַיַחד ִעם ְסעּוָדה ּוִמְׁשֶּתה, ֵיׁש ָלֶהם ְלִהָּזֵהר ֶׁש

ְוַקּלְלִהּמָ  ִלְׂשחֹוק  ַיִּגיעּו  א  ֶׁש ְּכֵדי  ַהַּיִין,  ַאַחר  ַחס  ֵׁש  ֹראׁש  ּות 
ֹראׁש   ְוַהַּקּלּות  ַהְּׂשחֹוק  ֶׁשֵאין  הֹוֵללּות,   -ְוָׁשלֹום,  ֶאָּלא  ִׂשְמָחה, 

ָּבּה   ֶׁשֵּיׁש  ִׂשְמָחה  ַעל  ֶאָּלא  ּוְׁשטּות,  הֹוֵללּות  ַעל  ִנְצַטֵּוינּו  א  ְו
ּבָ  ַהּיֹוֵצר  , ֲעבֹוַדת  ִיְתָּבַר ה'  ְלַאֲהַבת  ַנִּגיַע  ֶׁשִּמּתֹוָכּה  הּוא,   רּו 

ּגְ  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוב  ָּכל  ַעל  ִּבְׁשמֹו  ּוְלָבֵר  לֹו  (רמב"ם  ָמָלנּו.  ְלהֹודֹות 
  ושו"ע סימן תקכט. רכ)

מֹוַלְדִּתי,  ְּבֶאֶרץ  ִּכי  ֲאִני  "ְוזֹוֵכר  ַזַצ"ל:  ָחאִגיז  ֹמֶׁשה  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 
ַהּמֹועֵ  ְּבֹחל  ְוִתּכֹוֵנן,  ִּתָּבֶנה  ְירּוָׁשַלִים  ָקְדֵׁשנּו  ִעיר  ֻסּכֹות ִהיא  ד 

עַ  ָראֵׁשי  ָּכל  ִמְתַאְּסִפים  ַהָּגאֹון  ָהיּו  ֹראָׁשם  ְוַעל  ֹקֶדׁש,  ם 
[ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ָמָרן ַהֻּׁשְלָחן  ַהְמֻפְרָסם ָמר ְזֵקִני ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ָּגַלְנִטי  

ַזַצ"ל] יֹוֵסף ָקארֹו  ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ָערּו ַרֵּבנּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו   ,
ִּבי ּוַבֲאבּוקֹות  ַהֹּקֶדׁש,  ֵהיַכל  ַּבֲעֵלי  ִּבְפֵני  ְוָכל  ָנִעים,  ְוקֹול  ֵדיֶהם, 

ְוָראֵׁשי ִעיר   ְוִתְׁשָּבחֹות,  ּוְרָננֹות  ְּבִׁשיִרים  עֹוְמִדים  ָהיּו  ֶזֶמר  ְּכֵלי 
ַהּׁשֹוֵאָבה.  ֵּבית  ְלִׂשְמַחת  ֵזֶכר  ַהֵהיָכל  ִלְפֵני  ְמַרְּקִדים  ַהֹּקֶדׁש ָהיּו 

ָרצֹון  ּוִבְׁשעַ  "ְיִהי  אֹוְמִרים:  ָהיּו  ַהִּסּיּום  ִלְראֹות ת  ֶׁשִּנְזֶּכה 
ַהִּמְקָּדׁש"   ְּבֵבית  ַהּׁשֹוֵאָבה  ֵּבית  ֶׁשָהָיה    -ְּבִׂשְמַחת  ֶאָחד  ְוֵאין 

חֹוֵׁשׁש ִלְכבֹודֹו! ה' ִיְתָּבַר ְיַזֵּכנּו ָלׁשּוב ַלֲחסֹות ְּבֵבית ה' ּוְבֹנַעם 
 ְׂשְמָחה ּבֹו ּוְבתֹוָרתֹו!ְקֻדָּׁשתֹו, ְוָנִגיָלה ְונִ 

  הושע  '  יינו ה, דא רבהנ הושע   -א  סוכות נקר ביעי של  יום הש
פילות תב. ומרבים בו  מחודש אלול  51ביום    -  'נא'ביום    'נא

נעוניםובתחנ להשאר  ישראל  ומנהג  בלילה  ,  בכך ו   זה. ורים 
 לא חג סוכות.  מסתיים לו החג הנפ

סיום   עצמיד  שמיני  יום  מגיע  שהוא  החג  ברת  חג  ני פיום 
 .מחה לגומרא של תורהשב יםמרב זה   , ביוםעצמו

ַהּגָ  ַחי  ָּכַתב  ְלָכל  מֹוֵעד  ְּבִסְפרֹו  ָּפָלאִג'י  ַחִּיים  ַרִּבי  כה אֹון  (סימן 
: "ְמֹאד ִיָּזֵהר ָהָאָדם ַּבְּתִפּלֹות ֶׁשל ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ְלָאְמָרם  אות א)

ל ִּתּקּון ַהָּיִמים ֶׁשֵּמֹראׁש ַהָּׁשָנה ַעד ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה, ִּכי ִמְּלַבד ֶׁשּכָ 
עֹוד ָּבּה,   -ֶרת הּוא ִנְׁשָלם, ְוַהֹּכל ָּתלּוי ְּביֹום ֶזה  יֹום ְׁשִמיִני ֲעצֶ 

ַמה  ְּבָכל  ְּתִפָּלתֹו  ה'  ִלְׁשֹמַע  ָרצֹון  יֹום  ַהָּיִמים  ֵאּלּו  ְּבָכל  ֵאין  ִּכי 
ׁשֶ  ְּכמֹו  ַהֶּזה,  ְּכַהּיֹום  ָהָאָדם  ַהָּקדֹוׁש  ֶּׁשרֹוֶצה  ַּבֹּזַהר  (פרשת  ָאְמרּו 

ֹוֵאל ָהָאָדם ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּביֹום ֶזה,  ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשּׁש ,  ):צו לא
 ְמַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו ְועֹוֶׂשה ַּבָּקָׁשתֹו". 

 
 

 
 

 
 ברכת משה לבני ישראל: . א

 ראל. הקדמה, שבח ה', וזכויות יש  . א
(שמע . ב  ראובן  לוברכת  יהודה  זבולון    יון)  יוסף  בנימין 

 גד דן נפתלי אשר. ויששכר, 
 סיום הברכה ושבח לכל ישראל.  . ג

 א. וה' הראה למשה את כל ארץ ישראל, ואת העתיד לב  . ב 
 ם בתורה: ישמונה פסוקים אחרונ  . ג

 מיתת משה וקבורתו.   . א
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 רבא הושענא
שמחת תורה 

ָרָכה   ְוזֹאת  ַהּבְ



 

 

    
של   תואר האחרונה  בפרשה  רבינו  משה  על  נכתב  חדש 

 " האלוקים התורה,  זכה  איש  מה  ועל  כאן,  דווקא  מדוע   !"
תיו  , משה רבינו בברכו'ייםחהר  או 'בתיאור נכבד זה? אומר ה

התג מותו  אלוקים",  לפני  כ"איש  הנעלית  שלימותו  אם שלה 
שנתבונן   ל  ישראל  יבנ  הרינראה  כמותוגרמו   ," ּבִ כתוב  י  ַּגם 

ִּבְגַלְלכֶ  ה'  לז)  ם"ִהְתַאַּנף  א,  ומש(דברים  מאוד,  שאף  מאוד -ה 
לא הקב"ה   שראלירץ  להיכנס  של  השליח  שהיה  אחרי 
כל המדבר ממצרים, ועבר איתם את    ישראל  יבנלהוציא את  

לה כדי  הקב"ה שראלירץ  לא יכנס  הנורא  מודיעו  ובסופו   ,
ועתה  .  שלא יכנס לארץ, אלא ימות עתה והכל בגלל ישראל

אומר להם נקמות או קללות    ,מעט לפני מותו לא האשמות
ולא סתם ברכות  על שהם גרמו  משה   זה, אלא ברכות,  לכל 

יותר  ברכות  רבינו,  משה  מברכם  נצחית  ברכה  אלא 
הם של כל האבות הקדושים. על מידות נעלות אלו, מברכותי

   ועל שלימות נעלה זו, נקרא "איש האלוקים".
ל להידמות  זכה  הקב"ה  משה  של  לשלימות  מידותיו  ולהגיע 

נגיעות)המידות   הוא רחום אף אתה  (ללא  והאדם   'מה  רחום'. 
 השלם במידותיו של הקב"ה יקרא "איש האלוקים". 

 
הכוונהש מה  המפרשים  הי   ואלים  שזה  ברור  מותו,    ה לפני 

מה ,  לפני מותו ולא לאחר מותו, והיות וזה היה יומו האחרון
ה עונה  מותו"???  "לפני  סופר'ההדגשה  וזה   'חתם    שהיות 

ואחד  אחד  כל  לברך  זמן  מספיק  היה  ולא  מותו  לפני    היה 
.מבני ישראל בנפרד לכן בירך כל שבט ושבט ביחד

 

ישורון  -   הם    מי 
ישרים   בהיותם  שם )(רמב"ןישראל  על  כתב:  והמלבי"ם   ,

"ישורושישרות   ישראל  נקראו  ומידותיהן  אולם כלם  ן", 
 ה"אבן עזרא" כתב: "מלך" הכוונה על משה.  

כתב   (תל"ז  -  "מלך"ורש"י  הזוהר  ובתיקוני  מובא   ) הקב"ה, 
   שמלך הכוונה על משיח.

 
 

   
וב"ספרי": ע "ידיד",  נקרא  בנימין  למה  וספורנו  רמב"ן  יין 

אוהבים,  הרבה  שיש  ובמקום  ידיד,  שנקרא  בנימין  חביב 
החביב מכולם נקרא 'ידיד'. וזכה לכך משום שידע על מכירת 

 יוסף, ולא גילה.
 

 

  
פרבספרי    כתוב יהושע  וילך)   שת (סוף  היה  משה,  שמת  "כיון   :

ימים   עליו  ומתאבל  וצועק  הקב"בוכה  שאמר  עד  ה רבים, 
ליהושע: עד מתי אתה מתאבל והולך, וכי לך לבדך הוא מת, 

שמת   שמיום  מת,  לי  גם  אלא  ֵאבֶ והלא  עוד  ולא  לפני,  ל 
העו לחיי  מובטח  שנאמראבהלם  שהוא  טז)  ,  לא,   : (דברים 

 ". ֹׁשֵכב ִעם ֲאֹבֶתיַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ִהְּנ"
 

 

   
אמרו פסוק זה    ,אלא  ?"ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה איך אמר משה בעצמו "

 . )'הכתב והקבלה'ן ביאר מרש"י וככך משמע (בני ישראל למשה 

 מונה באסיפור  – מבורך  עיכוב 
  הסוכות   חג   לפני :  א"שליט  בידרמן   לך אלימ  רבי   צ"הגה  סיפר

  והתפילין  הטלית  תיק כי ברק מבני יהודי  גילה ח " תשע  בשנת 
  מיהו   קל  רמז   ואפילו  שם  כל  נכתב  לא  התיק   על  .נגנב  שלו

  אל  המועד   חול  ימי  מצעבא  האיש  פנה  שכך  ומכיוון,  בעליהן
, ברק  בבני"  למעשה  הלכה"  לשכת  מנהל  ,דסקל  יוסף  רבה

 ד"חב  כמנהג  גדולות,  ת"ור  י"רש ,  חדשות  תפילין  והזמין
 .התניא בעל הרב  פסקי פי על המיוחד בכתב וכתובות
. שקל  אלפים  כחמשת  זוג  כל  -  רב   ממון  עולות   כאלו  תפילין
  היכנס   ,סגורה  הלשכה  המועד  בחול: "דסקל  יוסף'  ר  לו  אמר
  שלישי   ביום  ואכן  ".בקשתך  תא   ונמלא  החג  חרא  מיד  נא

 . החדשות התפילין את לקחת האיש בא ח"תשע נח תפרש
  האיש   אמר.  בלשכה  טלפון  צלצול  לפתע  נשמע  שם  בהיותו

 . לטלפונים  עכשיו  תענה  אל,  ממך  בבקשה  ,אנא: "דסקל  לרב
 רבה   אך".  לדרכי  מאוד  ממהר  אני  כי ,  שלי  בתפילין   רק   עסוק
.  לטלפון  ענה   ינתייםב ו  הרצועות   את  לו   לקשור  המשיך   דסקל
  מראשון   יהודי   ברמד  הקו  של  השני   מצידו,  לאפ  זה  וראה
  אין   אשר   תפילין   ובו   תיק   האשפה   לפח   בסמוך   שמצא   לציון
 אלול   בחודש   כשנתיים  שלפני,  אחד  סימן  זולתי   סימן  כל  בהן
  בראשונה   כן   ועל",  למעשה  הלכה"  בלשכת  נבדקו   ה"תשע
"דסקל  הרב  לו  ראמ.  זו  ללשכה   פונה  אהו   תפילין   אלפי: 

?  בעליהן  מיהו  אדע  כיצד,  אלול  בימי  ידינו  תחת  עוברות
  התפילין   עם,  אכן: "היהודי  אמר  "?נוסף  סימן  בידך   יש  שמא

  אבל ,  הבעלים  שם  בה  נכתב  שלא  פלונית  גמרא  בתיק  מונחת
 "... יד   בכתב   בה   כתובים   תורה   חידושי  כמה
  לטלפון  הנח":  דסקל  ברב  דוחק  לה ה  היה   העת   אותה  בכל

, דסקל  הרב  אליו   פנה  עתה   אך  "...בלבד  שלי  בתפילין  ועסוק 
 בכיס  מונח  היה  מה: "אותו  ושאל  כהווייתם  דברים  לו  סיפר

  פלוני   חידוש"  "?בה  יש  סימן  ומה". "גמרא: "ויען?"  התפילין
  מראשון   היהודי  לבין  בינו  חיבר  מיד  ..."פלוני  בדף  שכתבתי

 על  לקונה  ויתר  הוא  ואילו,  התפילין  את  לו  רשהחזי,  לציון
 . בשלום מקומו על בא והכול,  מעותיו לו והחזיר המקח
  בקולו   שומע  דסקל  הרב  היה   אילו:  חשבון  בואו  ועתה
, עולמית  לידו  שבה  אבידתו  הייתה  לא  הרי,  עימו  יחד  וממהר

  יהיו לא  עדיין  שהתפילין   הסיבות  כל  מסבב  סיבב  כן  על
  מאומה   יפסיד  שלא  כדי  להתעכב  יצטרך  כורחו  ובעל,  מוכנות

 ההשגחה  מנפלאות  כן  כמו.  אליו  ישובו  אף  והתפילין 
 לפני   הקונה   עמד  שבו   רגע  באותו  בדיוק   רקשהת  שהמוצא
 סימנים  בהן   היו   לא  שהרי,  לאחריו  ולא  לפניו  לא,  המוכר

  בדרכו   הנקרה   כל   שלא   ,דעת  האדם   ילמד   ומכאן .  כלל
  פעמים   כי ,  בא   א הו   לו   ולהפריע   לעכבו   אכן   לו   ומפריע 

 ]הפרשה באר[                           . הצלתו   טמונה   זו   שבהפרעה 
 

 הושענא רבה 
:  ר פעם בהושענא רבהאמ"ע  הרה"ק רבי בונים מפשיסחא זי

רבה הושענא  של  העניין  וגודל  ם חֹותָ שהוא    אהו  ,שהמעלה 
והםחֹותָ   בתוך החתימה,   סביר!  היא  הכיפורים  יום  ואמר: 

כן נחתמים, וזהו חותם בתוך חותם, ולפי  ובהושענא רבה גם
אין נסך  יין  לגבי  עלי  ההלכה  יש  כי  כזה,  במקרה  ו  חוששים 

הושענא   וביום  חתימות.  התפילות נו  רבהשני  הקב"ה  טל 
לבוא, ומעלה    והבקשות וכל הזכויות וכל הטובות שעתידים

ממעל לשמים  לקטרוג   ,אותם  שליטה  שם  שאין  כי  .  במקום 
חותם   בתוך  חותם  נמצאים  גוי    -הם  שום  לא ּוַמְׂשִטיואז  ן 

   .לבוא לטמאות ולקטרג עליהם יכול
 מעלת היום 

ַהּׁשְ  ֶׁשל יֹום  ַרָּבה",   ִביִעי  "הֹוַׁשְעָנא  יֹום  ִנְקָרא  ַהֻּסּכֹות  ַחג 
ְוַתֲחנּוִנים. ְוָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש:  ּוַמְרִּבים ּבֹו ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה ּוְסִליחֹות  

  -"ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו: ֲאִני ָיִחיד ְּבעֹוָלִמי  
. ָעִתיד ֲאִני ָלֵתת ְלָבֶני יֹום ְמיָֻחד ְלַכֵּפר ּבֹו  ְוַאָּתה ָיִחיד ְּבעֹוָלמְ 

ׁשֶ  ַרָּבה.  הֹוַׁשְעָנא  יֹום  ְוֶזהּו  ְלָבֶני  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  ַּכָּפָרה  ֵאין  ִאם 
ַהָּׁשָנה   ֹראׁש  ְוִאם   -ְּביֹום  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  ַּכָּפָרה  ָלֶהם  ִּתְהֶיה 

   יֹום הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה". ִּתְהֶיה ָלֶהם ַּכָּפָרה ּבְ  -ָלאו 

 וזאת הברכה לפרשת 



 

 

 

תפות  ו א שלל  -  "כי הוא חייך ואורך ימיך "
   סיפור - !?למה לי חיים -בתורתם 

בשם היו מספרים    סיפר כי נמן זצ"ל  יבנו של רבי שמריהו גרי
פרדס"  הספר "בעל  ,  'ישאן  חזו'של ה  וסב של סב  על  החזו"א

והגאון    חי בזמן הגאוןו שהוא "אריה    כתבמוילנא,  דבי עליו 
היה עלאי" הוא  בקניגסברג   .  שאלוהו  ו   ,רב  פטירתו  לפני 
עראשי   אתנו?  יהיה  אותנו!הקהילה: "מה  נוטש  אתה  מי    ל 

הרב   יהיה  לעי  ?"שלנומי  "סעו  להם:  פלונית,יאמר  שם   רה 
הע  מתגורר רב  גדול,  יבוא  יאדם  והוא  כרב ירה,  לכהן 

 היה.  אכן כך ו ".בקהילתכם
ראשי  ה"פטירת    לאחר נסעו  לאופרדס",  עהקהילה  ירה, י תה 

   בם.כהן כר הרב שיבוא לובקשו מ
דאי", ו"בו   - ?"יש ישיבה בעירכםהאם : "תו רבוא  שאל אותם

שהשיבו,   ימסור  הישיבה,  ראש  יהיה  הרב  גדולה.  ם "ישיבה 
  ".ם, וגם יכהן כרבה של קניגסברגשעורי

בעזרת סוף הודיע כי  בלכמה פרטים נוספים, ובין  י הוא התענ
ע  ה' מקבל  הרבהוא  את  עצמו  מהם  יב  אךנות,  ל  קש 

שבתיבעי  שיישארו  אחרי  עד  להי  כ  ,רה  בשבת י רצונו  שאר 
אחר לדה, ויבפניהם דרשת פרר  ו ולמס  קהילתודש עם בני  וק

 בקניגסברג.   ת הרבנותו לקבל איסעו יחדיישבת 
א ולח הרב לקרשקר  ו שי בביביום שו ,הסכימו  ראשי הקהילה

 . להם
י ר בי, אינני. אני חוזירבות  שמעו נא,: "להם  אמר  ,כשהגיעו

   ..יכול לבוא להיות רבכם".
פר להם  סיואז    ?"ארעמה    ,הסכים כבר  הלא הרב  "מה קרה?

עומדת ,  דמעתה על לחיה  -  שהרבניתלכך  שם לב    ר קובבכי  
   ובוכה. 
תבכימה  ":  הרב  השאל מדוע  אחרה   -ותשובתה    ?"לך?  לא 

נוהגתלבוא:   חמישי  את  הרבנית    ביום  די תלמי  בגדילכבס 
 הישיבה.  

ה  לא  ההם  מכובימים  כמובן,  המלאכה יתה,  כביסה,  נת 
בידנעש על  יתה  שהכבידו  רותחים  מים  דוד  בעזרת  ים, 

הידיים. כ  מלאכת  והבחינו  הרב,  בבית  היו  הקהילה  י ראשי 
 ל בגדים.  הרבנית מכבסת בעמל רב כמות גדולה ש

כמות כה הרבנית  : "למי מכבסת  ראשי הקהילה  שאלו אותה
לתלמידי   והרבנית ענתה כי מכבסת היא  ?"בגדים  של  גדולה

חמישי,   ביום  לשהישיבה  נקיים  בגדים  להם  שיהיו    בת.כדי 
כבוד   ?""מה זה  "וכי  קניגסברג,  של  הקהל  ראשי  השתוממו 

כאש הבגדיםהתורה?  את  רק  לא  אלינו,  תבואו  של   ר 
תכבסי,   לא  בגהר  בגדיאפילו  אלא  התלמידים  ואת  די ב 

זה כבוד התורה? "ו. חסתהכוב   תכבס  -משפחת הרב   האם   ,
 א".  ל פןובשום א  לדבר כזה להמשיך!תן ילא נ

ה? געוואלד!  , התחילה לבכות. "מה זמששמעה זאת הרבנית
מכבסת שאני  פעם  ו   כל  משפשפת  הידהבגדים,  ים י שוטפת, 

הג נפלאה:  כואבות,  ההרגשה  אך  שפוף,  לי ב  יש  הנה, 
של  תוהמוד  יבל  'תפותו'ש קניתירה   'תפות'שו  תלמידים, 

למה לי    -, ואם לא יתנו לי לעשות כך  אתם! אלו החיים שלי
חי  ים?!חי שאני  מכך  תלמידי  יאפשרותבה    !"חכמים  לשמש 

ד ומא חפצתי עד "באמת, אמר להם הרב ,"אתם עים"נו, שומ
הגדולה  וא  לב בקהילתכם  כרב  אך  באיכותו  בכמותלשמש   ,

  !"לוותרל הרבנית אינני יכועל חיי 
יקבלו   -  אתז  סיפר  'ישאן  חזו'ה מושגים   למען  השומעים 
   ]יחי ראובן[                        בדורות אלו! כבוד התורה שהיהב

 

 לשמחת תורה סיפור  –לנסות  להמשיך 
רווקים סמינר  בעלי   בוגר  נערים  קבוצת  פגש  "ערכים"  של 

תשובה שעמדו נרגשים בפתחה של הישיבה ביומם הראשון.  
א ניגש  ושיתףהוא  ב  ליהם  תהליך  אותם  על  האישי  סיפורו 

בישיבה דרכו  בתחילת  "התמודדותו  כאן, :  הראשון  ביומי 
בפ פתח  הוא  הישיבה,  ראש  עם  נתן נפגשתי  הגמרא,  את  ני 

א הקדמה  הלימלי  צורת  על  לומדים רוכה  וכיצד  בה  וד 
בלימוד,   ומתפתחים להצליח  מאוד  רציתי  התורה.  בלימוד 

הר מאומה,  קלטתי  לא  התקשיתי,  הצער  למרבה  ניסה אך  ב 
התחברתי לא  פשוט  אך  שיטות  הוא   בכמה  הגמרא,  ללימוד 

תי  ניסי.  קישר אותי לכמה מומחים, אך מוחי לא קלט גמרא
נביא ל הלכה,  משניות,  אלמוד  חסידות,  מוסר,  מה ,  משום  ך 

ב להתמיד  הצלחתי  ודכדוך.  לא  בייאוש  שקעתי  לימודי. 
את לעזוב  ממני   חשבתי  ביקש  הישיבה  ראש  הישיבה. 

ב של להישאר  האדמיניסטרציה  על  אחראי  ולהיות  ישיבה 
בין   להישאר  העיקר  ולספוג ָּכְתלֵ הישיבה.  הישיבה   י 

ע את  קבלתי  להיות  מחמימותה.  הפכתי  וכך  מנהל צתו 
האחראי  המ בישיבה  הבנישק  תקינות  וחפציויעל  לך  במה.  ן 

עבודתי שמתי לב שנורות התאורה בישיבה נשרפות חדשים  
הזמנת מהצפוי.  מאוד  מהר  חשמלאים לבקרים  מספר  י 

מצאו לא  והם  החלטתי   למקום  לתופעה.  הגיונית  סיבה 
בענ ספרים  קראתי  לפתרונו.  עד  הנושא  את  ן,  יילחקור 

שונים באר  ף לאחר כמהון החשמל, ולבסובדקתי מאפיינים 
ה על  עליתי  קל  חודשים  ובשינוי  מועטה  בהשקעה  בעיה. 

נפתרה שמח  .  הבעיה  והוא  הישיבה  לראש  כך  על  ספרתי 
עמי מאוד   ופתח  נרגשות  לי  הודה  הוא  הבעיה,  פתרון  על 

 ?'אדיסון  בשיחה: 'האם שמעת פעם את השם תומס אלווה
נור את  המציא  'הוא  עניתי,  'כן',  התאשאל.  'נכון', ת  ורה'. 

היה  ע אדיסון לא  'אמנם  הראשון שפיתח את נורת נה הרב. 
החשמלית אותה, ים  פתחממספר  .  הלהט  לפתח  החלו  כבר 

לקח   אדיסון  בעובדיו  ים  פיתוחהאת  אך  ודחק  הקיימים 
יותר ממושך  לזמן  הנדלקת  חשמלית  נורה  ואכן,   .לייצר 

ם ניסיונות בחומרי  2,000-שנים של ניסויים ויותר מ  4חר  לא
הצ הם  נורתשונים,  את  והפכו  זאת  לעשות  החשמל   ליחו 

המוני צריכה  הישיבה  '.  למוצר  ראש  אלי  פנה  נא',  התבונן 
אר  השקיע  זה  'תומס  יותר ברוך,  ניסה  בפרויקט,  שנים  בע 

הוא הראשונה,  הנורה  שנוצרה  עד  ניסיונות  לא   מאלפיים 
עשית  התייאש   אתה  גם  האם  הצליח.  כך  ורק  נשבר  ולא 

ההשגחה סובבה שדווקא אתה עם יונות?... אולי  אלפיים ניס
שלאה מה  תגלה  שלך  אולי    מוח  מקצועיים,  חשמלאים  גילו 

המאי בנורה  דווקא  מרמז  יותר  כאן  אם יש  אתה  שגם  רה, 
מבקש  אני  תורתך.  באור  העולם  את  תאיר  יותר    תתאמץ 

היכנ  הכל,  את  עזוב  שוב  ממך,  והתחל  המדרש,  לבית  ס 
והש סיוע  ברךתים  ללמוד,  לך  שמ'.  משמים  יתן  עתי שוב 

תי את הגמרא מחדש, לא היה  לעצתו של ראש הישיבה, פתח
אני  כיום  הצלחתי.  גם  וב"ה  נאבקתי  נלחמתי,  אך  קל...  לי 

 .  בישיבה המוסר שיעור בגמרא מידי יום כרב משמש
 '] היא שיחתי['

 
 

 ! יום חתימת הפרנסה  –שמיני עצרת 

מקוצק   מנדל  מנחם  רבי  מחסידיו    זי"עהרה"ק  לאחד  ציוה 
פרנסה, להתפלל בכוונה בשמיני עצרת כי היא    שלא היה לו
 ...!הפרנסה יום חתימת

 

ּכֹ  ִׂשְפֵתי  ָהַרב  ַההַ ְוָכַתב  ֶׁשְּזכּות  ַהּתֹוָרה ֵהן,  ִסְפֵרי  ִעם  ָּקפֹות 
ִּתְהֶיה   א  ֶׁש ֶׁשָּתֵגן  ִהיא  ְראּוָיה  ְוִרּקּוִדים,  ְוִׁשיָרה  ְּבִׂשְמָחה 

   ]יבי"א ח"ז סימן נו אות ו. תס[ֲעִציַרת ְּגָׁשִמים ַחס ְוָׁשלֹום. 



 

 

 שמיני עצרת 
הסוכות   לחג  קשור  ואינו  עצמו  בפני  רגל  הוא  עצרת  שמיני 

  -נו', האשה  ום כך מברכין בו 'שהחיָ משאלא סמוך לו בלבד. ו
'ל ברכת  אחר  נרות,  הדלקת  טוב' בשעת  יום  של  נר  הדליק 

והאיש   הנרות),  בהדלקת  'שהחָינו'  לברך  נוהגין  שאין    -(ויש 
 .שהוא מקדש על הייןבשעה בקידוש 

הכתוב   שם  על  עצרת'  'שמיני  כט)ונקרא  ַּבּיֹום  (במדבר   :
ָלכֶ  ִּתְהֶיה  ֲעֶצֶרת  א    םַהְּׁשִמיִני  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ַתֲעׂשּו  ָּכל 

בה  יה ֵריַח ִניֹחַח ַלה' ַּפר ֶאָחד וגו' ו'לשון חְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ִאּׁשֵ 
והוא אומר  הנפטרים מאביהם,  (לשון עצרת) כבנים  זה  הוא 

 . להם: קשה עלי פרידתכם, עכבו עוד יום אחד'
  

  .)סוכה מז( שמיני רגל בפני עצמו 
ה אברהם'בעל  השני  האדמו"ר    -  וינברג אברהם  בי ר(  'בית 
הגמ   ')ברנוביץ-מסלונים דברי  את  הבא: רא  הסביר  באופן 

עצרת" עצמו  שמיני  בפני  צריך    -"  רגל  יהודי  שכל  רגל  הוא 
עצמו 'בפני'  איך   ...להתבונן  קדושים  כך  כל  ימים  אחרי 

 נראים הפנים שלו... 
 

  תורה  שמחת  -שמיני עצרת 
מובא:   גאון  האי  רב  תורה קביבתשובות  שמחת  יום  עת 

להבין יש  אולם  הגאונים.  ע"י  נעשתה  עצרת  למה  בשמיני 
ואם בגלל    בו שמחת תורה,  נבחר דווקא שמיני עצרת לערוך

התורה  את  בו  מצינ  ,שמסיימים  שבמערבא  הרי  היו  ו 
, מגילה כ"ט:)כדאיתא ב(מסיימים את התורה רק אחת לג' שנים  

היו עושים שמחתעל ד  והאם נעלה  ששם לא   ?! תורה  עתנו 
כן על  זו  ,יתר  שמחה  של  זמנה  לחג    לכאורה  יותר  מתאים 
תו  ,השבועות ניתנה  מודים  שבו  והכל  דבעינן  רה,  בעצרת 

בגמ  ,לכם שניתנהש  )ס"ח:פסחים  (  ראכדאיתא  תורה,  יום   בו 
שישמח בו במאכל ובמשתה, להראות שנוח ומקובל   ופרש"י

 יום זה לישראל שניתנה בו תורה.  
משה ה"באר  זצ"למא  "מבאר    שנה האש  ר  לאחררק    :וז'רוב 

כל  יפוריםכהם  ויו אדון  לפני  ישראל  מתרצים   , שבהם 
מעוונותי שמחת  -  הםומתכפרים  מקום ל"זמן  ולערוך  יש  נו" 

יום הוא אותו  ומיוחד  תורה,  עצרתשל    שמחת  שבו    ,שמיני 
 הקב"ה כביכול מיסב אך ורק עם ישראל לבדם. 

מברכ לא  מדוע  להבין  יש  שמעוד  על  ברכה  החג ים  חת 
מצוה דאורייתא של   והרי ז,  בסוכות ובכל חג,  בשמחת תורה

בחגך"  סופר"  ?"ושמחת  ה"כתב  מצוה  מ   :ומתרץ  שיש  אחר 
היתום שאם   ,האלמנה  ,לשמח  סבור  והרמב"ם  והעני,  הגר 

ז  -  חםמשמאתה    אין א"כ  ש  והרי  כריסו,    ידי   יצא  לאמחת 
ש  שלא  אלו  כי  החג,  שמחת  אות  -  ימחםמצות  ו  מעכבים 

זה רק ,  . כי שמחה שלימה בחגו ידי שמחת החג שלמלצאת  
ש דין  גם    המחתאם  הוא  החג  ששמחת  ומאחר  הזולת.  את 

לחברובי'ב אדם  מצוות  ,  'ן  על  מברכין  אנו  אדם שאין  בין 
על כן לא מברכין    ,העזרהאת    ולתהז   בלשמא לא יק  -לחברו  

 . על שמחת החג
 

  :שמסיימים התורה בחג הסוכות ולא בר"ההטעם  
לב  א.  רכדי  מתי  ידע  שלא  השטן  את  ולא שנההאש  לבל   ,

מ שנדחה  וכיוון  ישראל,  עם  על  דחוהו    -  שנההאש  ריקטרג 
   .ס' תרס"ט)(לבוש הימים הטובים שבחודש זה  עד סוף

תור  ב. ששמחת  הו כיוון  בברכת ה  חותמים  החגים,  סוף  א 
הבר  משה י י בשמינכמו ששלמה המלך ברך את בנ  )ה"כ("וזאת 
 .]ש"ך דף רצ"ג:[.עצרת

 מעלת הרקודים והשמחה לכבוד התורה 
ָנכֹון ְלהֹוִדיַע ַלִּצּבּור ֶאת ֹּגֶדל ַמֲעַלת ַהִּׁשיָרה ְוָהִרּקּוִדים ִלְכבֹוָדּה  
ַהָּגאֹון   ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו  ָּבֶהם,  ָהָאָדם  ֶׁשּזֹוֶכה  ְוַהַּמֲעלֹות  ּתֹוָרה  ֶׁשל 

ִיׂשְ  ַיֲעֹקב  ֶאְלָּגאִזי  ַרִּבי  סימן  ָרֵאל  חגיגה  טז)(שלמי  אות  : "ַאְׁשֵרי  יז 
ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ְּבִׂשְמָחָתּה  ָּבּה  ַיֲחִזיק  ָאָדם  ּוֶבן  ֹּזאת  ַיֲעֶׂשה  ֱאנֹוׁש 
ה'  ּתֹוַרת  ִּבְכבֹוד  ָּפַגם  ֲאֶׁשר  ִנְׁשָמתֹו  ְּפָגֵמי  ֶאת  ָּבֶזה  ִויַתֵּקן 

ָהִראׁשֹוִנים, ָּכְתבּו  ּוְכָבר  ֶׁשל  ְּתִמיָמה.  ְּבִׂשְמָחה  ַהָּזִהיר  ָּכל   ִּכי 
ַהֶּזה,   ְּכַהּיֹום  ִמַּזְרעֹו. ּתֹוָרה  ַהּתֹוָרה  ִּתָּפֵסק  א  ֶׁש הּוא    ָּבטּוַח 

ֶׁשל   ְּבִׂשְמָחה  ַמְרֶּבה  ֶׁשָהָיה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָּגדֹול  ְלַרב  ֶׁשָראּו  ְוֵהִעידּו 
ׁשְ  ֶׁשַעד  ָעָליו  ְוֵהִעידּו  ַהֶּזה,  ְּכַהּיֹום  ָהיּו  ּתֹוָרה  ּדֹורֹות  ָׁשה 

יְ  ּתֹוָרה  ִמּיֹוְצֵאי  ּוַמְרִּביִצים  ִוידּוִעים  ֲחָכִמים  ַׁשְלֶׁשֶלת  ֵרכֹו 
ִׂשְמָחתֹו  ֹרב  ַעל  ָּבֶזה  ֶׁשָּזָכה  ַהֹּכל  ְוָיְדעּו  ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ָּגדֹול  ְּבׁשּום  ֵמעֹוָלם  ָראּו  א  ֶּׁשֵהם  ַמה  ַהּתֹוָרה,  ִׂשְמַחת  ְּביֹום 

ּגְ  ּוְבֹרב  ֵּכן,  ֶׁשָעָׂשה  ּוְמעֹוֵרר ַּבּתֹוָרה  ֹעז,  ְּבָכל  ְמַכְרֵּכר  ָהָיה  ֻדָּלתֹו 
ָּכל  ְוַהְרִנינּו  ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַבה'  ִׂשְמחּו  ֵלאֹמר,  ָאָדם  ְּבֵני  ִלּבֹות 

 ִיְׂשָרֵאל". ע"כ.  
קד ע"א)ְוָכַתב ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל   הכוונות  ֹוִרי  : "ְוָרִאיִתי ְלמ (שער 

ְּביֹוֵתר ָּבֶזה, ְלַהִּקיף ִעם ֵסֶפר ַהּתֹוָרה אֹו    ֶׁשָהָיה ִנְזָהר  ָהֲאִר"י ַז"ל 
ְוַתֲעצּומֹות". ְלָפָניו אֹו ְלַאֲחָריו,   ּוְלׁשֹוֵרר ְלָפָניו ְּבָכל ֹעז    ְוִלְרֹקד 

ר  ָהָיה ַמִּקיף ִלְפֵני ֵספֶ   "ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנאּוְבֵסֶפר ַמֲעֵׂשה ַרב ָּכַתב:  
ּוְמַכְרֵּכר ְּבָכל ֹעז,  ּוְמַסּפֵ ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה,   ְמַפֵּזז  ּוְמַרֵּקד,  ק 

   ַעד ֶׁשָהיּו ָּפָניו ּבֹוֲערֹות ְּכַלִּפיד ֵאׁש". 
ַצדְ  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִסֵּפר  ֹּפָרת ְוָכ  ְיִׁשיַבת  ֹראׁש  ַזַצ"ל  ָקה 

ְמֹאד   ְוָׂשֵמַח  רֹוֵקד  ֶׁשָהָיה  ַז"ל,  עֹוַבְדָיה  ַיֲעֹקב  ֲחַכם  ַעל  יֹוֵסף, 
ְוַתֲעצּומֹות, ְמאֹ  ְּבֹעז  ָהֲאֵחִרים  ֶאת  ּוַמְרִקיד  ּתֹוָרה,  ְּבִׂשְמַחת  ד 

רַ  ְלִצּיֹון  ָהִראׁשֹון  ָמָרן  הּוא  א  ֲה ִלְבנֹו,  ָזָכה  ָּכ  ֵּבנּו ּוִבְזכּות 
. ַאְׁשֵרי ָאָדם ֶׁשּלֹוֵקַח ֶאת ַהְּדָבִרים ִלְתׂשּוַמת לצ"זעֹוַבְדָיה יֹוֵסף  

ּבְ  ּוִמְׁשַּתֵּדל  ִלְכבֹוָדּה  ִלּבֹו,  ְוִלְׂשֹמַח  ָלִׁשיר  ִלְרֹקד,  ְוַתֲעצּומֹות  ֹעז 
 ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוְמעֹוֵרר ַּגם ֶאת ָהֲאֵחִרים ָלֶזה. 

 
 

 ה רינ ב                       ן   ו ר 
 משלי טז, א] [   ן" וֹ ָלׁש   ה ַמֲענֵ   ּומה' י ֵלב  כֵ ְר ַמעַ ָדם  ָאלְ "

 ק ודצו חלר  בן קביע  : ביר או"מ שמת נ ילוילע                  
      ף סויוה חבת שמ חר ס-הר ש מי:יאת ר מ                        
 הר ש  תב נהדי ף :סיו ו הבקר  ן ב כירדמ סרכומ                              

   החשמ ןב י ג'ר וג :  שמחהן במי ס:   הזור ן ב  ילפתנ                              
 טובה  בן  הדוהי : ה אל ןביים ח ףסיו :  בן אשר ר מאי ירב                            

  וד ורחלדבן ם יי ח:  לםסא ןב ביעק:   בן זוהרה השלמ                              
   םרהברו אואח ןב םמירח :ההר זו  ןב ודסעמר אש                             
    הבן שמח )הג'ור ( דיו ד :  אייח ןב  ר ופ: ע בקהור  וןי צ בן  םיר פא                                

 בן זינו בן רחל  שמעון  :  שמחה בןיר מא :חקצי  ר יאמ ןב רןהא השמ 
   וןשמש  תב זהור  ימה :נע תב הר דנ פהי  ואל :שמכי מרד תבה ינמ 
 בה וטבת  )יזי די ( הבוהא :  היבבח תב ןותכ :  זהעזיבת מרים  
 יסהמכת ב נהינח : החנ בת לח: ר ף סו י ה בתיח 

 

     אולהויעל בני פ  הודיה-הדס ,קביע  לכה : אליעדמ ן) בןאריה (לאו :חהלהצל
 חק בן חיהצ: י בת אסתר : נעמה  ר אסתואל בן טו : ג'ימי שמהבה בת אז :הגון  זיווג

 : בתיה בת אסתר   ריסאי רחמים בן ה: אלקנ ת זהבה: עדינה בת שמחה י ברחל        
         
   
 
 
 
 

 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ומות ולתרת ושקדלה ,נותלהזמ
 Ronbarina@gmail.com:מיילו בא

   ןוהשר רמת 2 הקוצר 'רח: כתובת
 כוי הרבים זימעשר לפי  כסם מו לתרצוה  מ 

 4741102ן מ.רמת השרו 2 צרקו: רח' הבתכתו 'ק לצ וחשלן לנית 

 :מאע של קירזל
רחל מרים בן  ל יוסף זקאודה יחהי

 ן דינה ב ר ולאה : ליא  בן י שלמהתלנפ
 ה בת שושנה ינה : שיר בת מ רייזל שנהשו

 ריה טו בת ויק  את: לי ובת לולמיטל 
 מית  בן שלויובל :  בת רחל הצבי השמח
 זל  מ בת: עדי ה בת חירחל 

 ואת: לרפ
 א   "טישל בן כמסאנה סים מאיר נ הרב

 אביגיל   ןב : אריאל יתן גלישראל ב בקיע
 ן אנט  ם ברהבן רחל : אב וןשמע  ה:בן עליזם נחמ
 בת חנה שרה: זוליט  ויקטוריה בת ית:לרטל בת גאו
 רבקה  קרן בתם מרי  : ת ת רובית  גלנה: די לה בתאופ

 ה דרת ששושנה ב: פורה לאה בת ציה איל
   ורית בת רחלנה : ת לינב  ארה : רותת נוחל בר
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 העלון לעלוי נשמת:
 אברהםבכור חי בן בטי, 

 יהושע, לאה 'ר בן זושא
 ליפמאן, יום טוב' ר בת

מיכאל בן שרה, 
אלכסנדר בן מרי, 

בת לייב, משה  לודמילה
בן זוהרה, יהודה בן שרה, 

יוסף בן חנה, מנחם 
שלום בן שמחה, חים בן 

 -תמרה בת יעקב , אסתר
 .תנצב"ה

ולהבדיל בין החיים 
העלון לרפואת: למתים,

טוב -משה בן מזל
פורטונה, משה בן מנדל, 

נפתלי בן דבורה, 
צביה בת ה סביטלנ

 –,ברכה, מרי בת חנה
בתוך שאר חולי עמו 

שראל ישראל

 ַרִּבי צ"הגה. ְּבִמינֹו ְמיָֻחד ֵסֶפר ֶזה"? ָׁשַמְעִּתי" ַהֵּסֶפר ַעל ְׁשַמְעֶּתם
 ֶׁשל ַהֻּמְבָהק ְוַתְלִמידֹו ְּבכֹורֹו ְּבנֹו, ל"ָזצָ  ַאְׁשָלג ַהֵּלִוי ָׁשלֹום ָּברּו

י ַהְמֻקָּבל  ָׁשַמע, ַהָּקדֹוׁש ַהֹּזַהר ַעל" ַהֻּסָּלם" ֵּפרּוׁש ַּבַעל ָהֱאלֹקִ
 ִּפְנָקסֹו ַעל ּוְכָתָבן, ַהָּׁשִנים ְּבֶמֶׁש ְקָצרֹות ֲאָמרֹות ַהָּגדֹול ֵמָאִביו

 ִמִּׂשיחֹות ַרּבֹות ָּבָנה, ַמְמַלְכּתֹו ֵּכס ַעל ְּכִׁשְבּתֹו ,ְלָיִמים. ְלַמְזֶּכֶרת
 ֵאּלּו ְרׁשּומֹות ִנְכְּתבּו ְּפִטיָרתֹו ְלַאַחר. ְיסֹוד ִאְמרֹות אֹוָתן ַעל ָקְדׁשֹו
 .ּבֹו ֶקַטע ָּכל ַמְתִחיל ָּכ", ָׁשַמְעִּתי" ּוְׁשמֹו ְּבֵסֶפר

 ַּבַעל, ָאִביו לֹו ָאַמר ְוָכ". ָהָדר ֵעץ ְּפִרי ְּבִעְנַין, ָׁשַמְעִּתי, "ּוְבֵכן    
 ַהָּׁשלֹום ָעָליו ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ֶׁשהֹוָרה ְּכמֹו. ַהַּצִּדיק הּוא", ֵעץ": "ַהֻּסָּלם"

 ַעל ֶׁשְּמגֹוֵנן ַצִּדיק ָׁשם ֵיׁש ַהִאם", ֵעץ ָּבּה ֲהיֵׁש" ִלְראֹות ַלְמַרְּגִלים
י. "ָהֵעץ ְּכִסּכוּךְ  ּדֹורֹו  ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם? "ָהֵעץ ֵּפרֹות ֵהם ַמה", ָהֵעץ פְּרִ
 ֶׁשָּדר ְּפִרי: "ל"ֲחזַ  ָּדְרׁשּו", ָהָדר". "טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ִמְצוֹות ַצִּדיִקים ֶׁשל

 ְלִאּטֹו ָּגֵדל, ֵּפרֹות ִּכְׁשָאר ֶׁשּלאֹ , ָהֶאְתרֹוג ֶׁשֵּכן". ְלָשָנה ִמָּׁשָנה ְּבִאיָלנֹו
 .ְויֹוֵתר ְׁשֵלָמה ָׁשָנה ְּבֶמֶׁש

 ,ְסִליחֹות ָאַמְרנּו. ַהּנֹוָרִאים ַהָּיִמים ָעֵלינּו ָעְברּו ִמְּכָבר לאֹ , ְוִהֵּנה     
. ָחָדׁש ַּדף ָּפַתְחנּו', ה ִלְפֵני ִנְטַהְרנּו, ִּכּפּור ְּביֹום ַצְמנּו, ַּבּׁשֹוָפר ָּתַקְענּו

 ֻּכָּלנּו, ְולּוָלב ֲהַדס לאֹ  ְוַאף ֲעָרָבה לאֹ ", ַצִּדיִקים ֻּכָּלם ְוַעֵּמ, "ַעָּתה
 !ָהָדרֶׁשּבֶ  ָהָדר", ֶאְתרֹוִגים"

 ֶּבֱאֶמת ָלַדַעת ַאָּתה ָהרֹוֶצה: ֶרֶמז ְּבֶדֶר ַהָּכתּוב ְוִהְׁשִמיָענּו     
, ֵהם" ַצִּדיִקים ֶׁשל ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם" ַהּטֹוִבים ַמֲעֶׂשי ַהִאם ּוְבָתִמים
 ָלַדַעת ּתּוַכל לאֹ  ,ִמְצַטֲעִרים? ֻמְבָחר ֶאְתרֹוג ִלְהיֹות ָהַפְכּתָ  ַהֻאְמָנם

 ָידּור ַהְּפִרי ַהִאם ַהָּדָבר ָּתלּוי ִּכי. זֹאת ָלַדַעת ָיכֹול ֵאינֹו ִאיׁש, זֹאת
, ַהִּכּפּוִרים ְויֹום ַהָּׁשָנה רֹאׁש ַהְחָלַטת ַהִאם! ְלָׁשָנה ִמָּׁשָנה ְּבִאיָלנֹו

 ִיְתּפֹוְגגּו ְולאֹ , ַהָּבָאה ַלָּׁשָנה ַעד ַמֲעָמד ַיְחִזיקּו, ְוַהַּקָּבָלה ַהֲחָרָטה
 .ָקָצר ְזַמן ּתֹו

 ל"ָזצָ  יֹוָנה ְלַרֵּבנּו" ְּתׁשּוָבה ַׁשֲעֵרי"ּבְ  ַהְּדָבִרים ְמֹפָרִׁשים, ּוֶבֱאֶמת     
. ַהּמּוָסִרים ּיֹוִעילּוהּו ַמה, ַנְפׁשֹו ְיעֹוֵרר לאֹ  ָהָאָדם ִאם": כו) אֹות ב (ַׁשַער

ְויֲַעִביֵרם ַהֵּיֶצר ַיְׁשִּכיֵחם, ָׁשְמעֹו ְּביֹום ְּבִלּבֹו ֶׁשִּנְכָנִסים ִּפי ַעל ַאף ִּכי
 

. י, כ) ִמְׁשֵלי( ִּכְמָעט ְרָׁשִעים ֵלב, ַצִּדיק ְלׁשֹון ִנְבָחר ֶּכֶסף :ְוֶנֱאַמר. ִמְּלָבבֹו
 ָהְרָׁשִעים ֵלב ֲאָבל. ִנְבָחר ּוְלׁשֹונֹו, ְסָיג ְּבִלי, ַז ַהַּצִּדיק מּוַסר: ֵּפרּוׁש

: ְּכמֹו ,ָקָצר ֶרַגע ֵּפרּוׁשֹו" ִכְמַעט"וְ , הּוא ֶאָחד ֶרַגע מּוָסרֹו - ַהּׁשֹוְמִעים
  !ַהָּדָבר נֹוָרא .ָקט ְּבֶרַגע -" ַאְכִניעַ  אֹוְיֵביֶהם ִּכְמַעט"

 ְמָמֵאן ֶׁשֶּזה ַלַּצִּדיק ָהָרָׁשע ֵּבין ַהֶהְבֵּדל ֵאין, יֹוָנה ַרֵּבנּו ְלִדְבֵרי     
 ,ּוִמְתַּפֵעל, ּוֵמִבין, ׁשֹוֵמעַ  ָהָרָׁשע ַּגם. ִלְׁשמעַֹ  מּוָכן ְוֶזה ִלְׁשמעַֹ 

. ְּבִדּיּוק, ַהַּצִּדיק ְּכמֹו ַהֹּכל, ֶּדֶר ְלֵהיִטיב ַעְצמֹו ַעל ּוְמַקֵּבל, ּוִמְתָחֵרט
, ָהָרָׁשע... ַמֲעָמד ַהַהְחָלָטה ַמְחִזיָקה ְזַמן ַּכָּמה, הּוא ֵּביֵניֶהם ַהֶהְבֵּדל
ה יֹוַמִים ּתֹו ַהִּנְכֶמֶׁשת ַּכֲעָרָבה  ְזַמן ַּבֲהָדרֹו ָּכלּול, ְוָהֶאְתרֹוג. ּוְׁשלֹׁשָ

 !ַרב ֹּכה
 ָידּורּו ָאֵכן ֶׁשַהֵּפרֹות ,ֵאיָתָנה, ֲחָזָקה ַהְחָלָטה ַנְחִליט ָהָבה     

 נּוַכל ְוָאז. ַמֲעָמד ַיְחִזיקּו ֵכןאָ  ֶׁשַהְחָלטֹוֵתינּו .ְלָׁשָנה ִמָּׁשָנה ְּבִאיָלֵננּו
 !ְוִלְתִהָּלה ְלִתְפֶאֶרת, ְלֵׁשם ,"ָהָדר ֵעץ ְּפִרי" ְלִהָּקֵרא

 ָּכַתב", מּוָסר ֵׁשֶבט" ַּבַעל, ל"ָזצָ  ֵמִאיְזִמיר ַהֹּכֵהן ֵאִלָּיהּו ַרֵּבנּו    
 ָאְמרּו ל"ֲחזַ . ָהֶאְתרֹוג ְּבִדיֵני ִנְפָלא ֶרֶמז" ְצָדָקה ְמִעיל" ְּבִסְפרֹו

 ֶאְתרֹוג" ַמּדּועַ  יּוַבן ְלִפיָכ. ל, יד) ַרָּבה (ַוִּיְקָרא ַלֵּלב ּדֹוֶמה ֶׁשָהֶאְתרֹוג
, ּוֵמִבין ַמְרִּגיׁש, ּפֹוֵעם, ַחם ֶׁשִּיְהֶיה ָצִרי ַהֵּלב ִּכי לד:) (ֻסָּכה ָּפסּול ַהָּיֵבׁש

. ּוְלִעידּוד ִלְתִמיָכה, ְלֶעְזָרה ֶנְחָלץ. ּוְלִסְבלֹו ַהּזּוַלת ִלְמצּוקֹות ֵער
 ...ָּפסּול - ַהָּיֵבׁש ְוֶאְתרֹוג

 ְמַאְפֵין ְוַנְזִּכיר, ְּבִעְּקבֹוֵתיֶהם ֵנֵל ָאנּו ְוַאף, ַהְּדָבִרים ִנְפָלִאים     
 .נֹוָסף

 ּוֵבאּורֹו". ָהָדר ֵעץ ְּפִרי: "ְּבֵׁשם ַהְּקדֹוָׁשה ַּבּתֹוָרה ְמֻכֶּנה ָהֶאְתרֹוג     
 ָהֶאְתרֹוג, ְּכלֹוַמר. ):לא (ֻסָּכה" ְלָׁשָנה ִמָּׁשָנה ְּבֵעצֹו )ִמְתּגֹוֵרר-( ַהָּדר"

 ָלֵכן. ָׁשִנים ַּכָּמה ְּפֵני ַעל ִמְתָּפֵרס ִּגּדּולֹו ְוַתֲהִלי, ְׁשָנִתי ַרב ְּפִרי הּוא
 ַקָּים ִּפְריֹו, ַּבַּׁשֶּלֶכת נֹוְׁשִרים ָעָליו ֶׁשַּכֲאֶׁשר", ְלָעָליו קֹוֵדם ִּפְריֹו"

 .ַהָּבָאה ַלָּׁשָנה ְוִנְׁשָאר
 ִקְצַרת ִּתְהיֶה ֶׁשְּפִריָחתֹו ָאסּור: ַהֵּלב ִמְּמַאְפְיֵני זֹאת ַאף ,ְלִעְנָיֵננו     

,ַקְיָמא ָּבֵרי ֵאיָנם ָּכֵאּלּו ֵּפרֹות... ְונֹוֵׁשר, ְוָכֶבה - ֵנעֹור, ִמְתַלֵהב :מֹוֵעד

 נא לא לקרוא 
 בשעת התפילה
 וקריאת התורה.

 העלון טעון גניזה.
 הלימוד בשבת

 פי אלף מיום חול.
כדאי לקרוא בשלחן 

 שבת.
 
 

 -זמני השבת 
 בגב העלון
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 ַהִּמְבָחן ַאַּמת 

 ַׁשָּבת ְלֻׁשְלָחן ַּתְבִלין



 ִהְתַרְּׁשֻמּיֹוָתיו, ְטָוח ֲארךְֹ  ֶׁשָהָיה ָצִרי ַהֵּלב. ִיְסֹּכן לאֹ  ָּכֶזה ֵלב 
 .ֲעִמיִדים, ְמֻבָּסִסים ְרָׁשָמיו. ַהְדָרָגִתית ִהְתַּפְּתחּותֹו, ַמֲעִמיקֹות

 ..."ְלָׁשָנה ִמָּׁשָנה ְּבֵעָצם ִמְתּגֹוְרִרים"
, ִמְצוֹות ִחֵּבב ֵמֶהם ֶאָחד ,ָּבִנים ְׁשֵני לֹו ֶׁשָהיּו ְּבָאָדם ַמֲעֶׂשה     

 קֹוֶנה ָהָיה ַהִּמְצוֹות ֶאת ֶׁשִחֵּבב אֹותֹו. ִעָּקר ָּכל ִמְצוֹות ִקֵיּם  לאֹ  ְוַהֵּׁשִני
 .ִלְצָדָקה ָלֲעִנִּיים ּוְמַחְּלָקם, ְלֵביתֹו ִמְצָרִכים

 ְלָבֶני ְקֵנה: "לֹו ְוָאְמָרה, ְׁשָקִלים ֲעָׂשָרה ִאְׁשּתֹו לֹו ָנְתָנה ַּפַעם     
 ִהֵּנה: "ְוָאְמרּו ְצָדָקה ַּגָּבֵאי ּבֹו ָּפְגעּו, ָלְרחֹוב ֶׁשָּיָצא ֵּכיָון". ַמֲאָכל ְדַבר
 ַּתְכִׁשיט קֹוִנים ֶׁשָאנּו, זֹו ְלִמְצָוה ְּתרּוָמה ֵּתן! ַהְּצָדָקה עֹוֵׂשה ָּבא

 ָלׁשּוב ְוִהְתַּבֵּיׁש, ַהְּׁשָקִלים ֲעֶׂשֶרת ֶאת ָלֶהם ָנַתן". ְיתֹוָמה ְלַכָּלה
 .ְלֵביתֹו

 ָרָאה. ָהָיה ַרָּבה הֹוַׁשְעָנא ַהּיֹום ְואֹותֹו, ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ָהַל     
 ָעְגָנה. ַּבְּסִפיָנה ְוִהְפִליג, ַהַּׂשק ְמלאֹ  ֵמֶהם ִמֵּלא. ֲעזּוִבים ֶאְתרֹוִגים
 .ַׂשּקֹו ִעם ִמֶּמָּנה ְוָיַרד, ַהִּביָרה ְּבִעיר ַהְּסִפיָנה

 ַהַּלְיָלה ַּבֲחלֹום לֹו ִּגּלו. ְּבֵמָעיו ָחָלה, ָמקֹום ְּבאֹותֹו ְוַהֶּמֶל    
ֲעֵליֶהם ְמָבְרִכים ֶׁשַהְּיהּוִדים ֶאְתרֹוִגים ֵמאֹוָתם ֶלֱאֹכל ֶׁשְרפּוָאתֹו

 ָאָדם ְּבאֹותֹו ַחָּיָליו ָּפְגעּו. ָמָצא ְולאֹ , ַהָּמחֹוז ְּבַרֲחֵבי ִחֵּפׂש. ְּבֻסּכֹות
 "?ַּבַּׂשק ַמה: "ְׁשָאלּוהּו .ַׂשּקֹו ַעל ַהּיֹוֵׁשב

 ְּכלּום ִעִּמי ְוֵאין, ֲאִני ָעִני ָאָדם: "ָאַמר. ֶמֶכס ִלְגּבֹות ֶׁשִּבְרצֹוָנם ֵהִבין     
 ."ִלְמֹּכר

 ָמה: "לֹו ָאְמרּו. ֵּפרֹות ָמֵלא ּוְמָצאּוהּו, ַּבַּׂשק ְוִחְּפׂשּו ֱהִקימּוהּו     
 "?ֵאּלּו
 ַהַּׂשק ֶאת ָנְטלּו". ְּבֻסּכֹות ֲעֵליֶהם ְמָבְרִכים ַהְּיהּוִדים" ָלֶהם ָאַמר     

ּוִמְּלאּוהּו ַהַּׂשק ֶאת רֹוְקנּו. ְוִהְתַרֵּפא, ֵמֶהם ָאַכל. ַלֶּמֶל ֶוֱהִביאּוהּו
 :לֹוָאַמר". ַּבָּקָׁשה עֹוד ִמֶּמִּני ַּבֵּקׁש: "לֹו ָאַמר ְוַהֶּמֶל, ָזָהב ִּדיְנֵרי

 ֶׁשָּמַכְרִּתי ַהְּנָכִסים ָּכל ֶאת ֲעבּוִרי ֶׁשִּיְרְּכׁשּו ַצֵּוה, ִמְּמ ְּבַבָּקָׁשה"
 ."ְלִעיִרי ְּבׁשּוִבי ִלְקָראִתי ֵיְצאּו ָהִעיר ְּבֵני ְוֶׁשָּכל, ְצָדָקה ְלָצְרֵכי

ֵּביֵניֶהם, ִלְקָראתֹו ָיְצאּו ָהִעיר ְּבֵני ְוָכל, ְלָפָניו ַהָּכרֹוז ָיָצא, ְּבׁשּובֹו     
 ּוָבָניו, ּוְבָעְׁשרֹו ִּבְכבֹודֹו ִלְראֹותֹו ְוִנְדַהם ִמְצוֹות ִקֵּים ֶׁשּלאֹ  ָאִחיו

 ִּכי: "ֶּׁשֶּנֱאַמר ַמה ּבֹו ְוִהְתַקֵּים. ְוִצְדקּותֹו ֲאִביֶהם ְּכבֹוד ַעל ֶׁשָּׂשְמחּו
 )ַמְעָין ַהמֹוֵעד(". לֹו ְיַׁשֶּלם ָאָדם ֹפַעל

בצהריים,  14:30יום שישי, הכנות אחרונות לשבת קודש... השעה 
ואני יוצא לזריקת פח "תמימה" אחרונה לפני השבת. ביד ימין 

 שקית האשפה המלאה, וביד שמאל מפתחות הבית והרכב.
כיוון ששקית הפח הייתה גדולה וכבידה, על מנת לזרוק אותה      

לפח הטמון ברחוב צירפתי את יד שמאל ליד ימין ו... הופ! הנפתי 
הכול לתוך הפח. ברם, בשל משקלה של השקית נמשכה גם יד 
שמאל ולקחה איתה גם את המפתחות לתוך הפח הטמון... 

פח הענק הזה! הסיטואציה היא שאני בעצם חסר אונים מול ה
נעול מחוץ לביתי בצהרי היום, תחת השמש הקופחת, וגם 
מפתחות הרכב בתוך הפח... למרות הכול אינני מאבד עשתונות, 

 ואני מבקש עזרה ורחמים מה' יתברך.
ברגע הבא אני מתעשת ומביא מגב מחצר הבית. מבעד לפח      

 הגדול אני רואה את השקית שזרקתי, ובעזרת המגב אני מנסה
לתפוס את הידית של שקית הפח ולעלותה למעלה. בשלב הזה 
מגיע שכן ונחלץ לעזרה באמירת תהילים להצלחת הוצאת 
השקית. הוא אומר תהילים ואני מנסה להרים את השקית 
הכבידה, ובאמצע הדרך... הידית נקרעת והשקית נופלת חזרה. 
אני מנסה שוב, הפעם בידית השנייה. השכן מתחזק באמירת 

ילים, והנה השקית עולה ועולה עד ששנינו תופסים אותה!!! התה
 היא בידיים שלנו...

אנחנו מוציאים את השקית הענקית מעבר לפח, אבל אבוי!      
המפתחות אינם נמצאים שם... הם כנראה נפלו לתוך הפח 

 הטמון בעת הנפילה...
מגיע שכן אחר. "אולי אוכל לעזור", הוא אומר, מוריד את     

שהיה  הכובע ואת הז'קט ומסתער לעבר הפח עם הכלי היחידי
 המגב... –לנו 
חולפות להן עשר דקות, וגם הוא לא מצליח. הוא עוזב, לא      

לפני שחולצת השבת הלבנה שלו מוכתמת בכתמים כתומים של 
אשפה. אם היה אפשר לצלם את ליבו, היינו רואים שהוא צחור 

 כשלג לאחר מעשה החסד הגדול שעשה.
ילדים סקרנים מתחילים להתאסף, נותנים עצות ורעיונות, עד      

ד מהם, כבן שתים עשרה וחצי, מחליט לרדת למטה ולחפש שאח
עבורי את המפתחות! השתוממתי לגודל ההקרבה, חששתי 
שאולי זה לא יהיה אחראי מצידי לאפשר לו לעשות זאת. אבל 
הנה אביו של הנער מגיע אף הוא ונותן לו אישור לרדת לפח! 

ד השתוממתי מגודל המחווה והרצון לעזור. הנער נכנס לפח בעו
אני וקבוצת אנשים מכוונים אותו מלמעלה לכיוון שאליו נפלו 
המפתחות, שוכחים לגמרי שאנחנו רוכנים מעל פח אשפה. 

 ואין... –מכוונים שמאלה וימינה 
הילד מזיז בידיו את האשפה מצד לצד, אבל המפתחות אינם      

נמצאים!... הילד יצא. אני אומר לילד שיבוא ביום ראשון, כי ברצוני 
לתת לו מתנה על עצם הרצון! אבל הוא מניף את ידו בתנועת 

 ביטול, "לא רוצה שום מתנה!"
בשלב הבא אני משיג מפתח רזרבי מהשכן שלי ונכנס      

 הביתה.
לפתע מגיע שכן נוסף, וגם הוא קופץ לתוך הפח, כאילו היה      

זה מזרן מתנפח בפארק שעשועים. ושוב הסיפור חוזר על עצמו... 
ו מביטים בו נפעמים, מכוונים אותו לכאן ולשם. הוא כמעטאנחנ
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 דרכו של המפתח



 
  

 העברת שתילים ממשתלה
, ורוצה להעבירו ולשותלו בגינת הגדל במשתלהשתיל  שאלה:

 ?ת השמיטהמותר להעבירו קודם שנמתי  ביתו, עד
 

 םהקודמת. דהיינו, שא הוא כפי האמור בהלכהדין זה  תשובה:
ה הי א עד ט״ו באב. אבל אםשורש, לא יעבירהו אל ףול חששתיה
שראוי  בתוך ניילון או בעציץ, באופן לל מונח בגוש עפר גדושתיה
והנכון, כ״ט באלול.  דיום, מותר להעבירו ע 14ת עם עפר זה חיול

, ירטיב מהמשתלהשאם השתיל מונח בניילון, אזי קודם העברתו 
יתה מהודק ומוצק, כדי למנוע מצב שהשקשיהי ת העפרא

 .היניקה קתנענע מדאי ויופרד העפר מהשתיל, ותיפסת
 

ה, כי מדאה בעיום לקליטת הנטי 14והטעם לזה, כיון שאינו צריך 
ת שנות הערלה, הרי ממשיכים א א כבר קלוט. וגם לענין מניןהו

 ה בין אם היהכהלמניינו ואין צריך למנות לו מחדש, כיון של
ה בעציץ תו חור] ובין שהיתיחתיש בשתיל מונח בעציץ נקוב [שה

ונמצא שאף (סימן רצד סכ״ו), בערלה  א חייבושאינו נקוב, הרי ה
 תהעה מונח בעציץ פלסטיק או ברזל שאינו נקוב, ול הישתיאם ה

ת שנות א ממשיך אממש, הרי הו לאדמהא מעבירו לנקוב או הו
 )ולהלן בהלכות ערלה .פערלה עמוד ת -(עיין ילקוט יוסף הערלה. 

 :ֲהָלכֹות ׁשֹוֶנה

3 
לא משאיר פינה ללא בדיקה, והמפתחות אינם... בחוץ השמש 
קופחת, ובתוך הפח המלוכלך חום אימים. אני מבקש ממנו 

 לצאת. הוא יוצא בלי מפתח, אבל עם שמחה בלב...
ואני עומד בינתיים בצד, הפסקתי לחשוב על ההפסד הכספי,      

אה כמה אנשים טובים יש ואני מתפלל לקב"ה ואומר לו: "תר
בשכונה הזו! כמה אנשים רוצים לעזור! אנא ה', תשמח אותם!" 

והסתיים שלוש שעות מאוחר יותר,  14:30הסיפור התחיל בשעה 
ללא הצלחה... (ואגב, חשוב לדעת שבתוך הפחים הטמונים 

 הענקיים יש סולם! אפשר לרדת ולעלות בו, ושלא נצטרך!)
בה, מודה לה' ויודע שהכול לטובה. אני מקבל את הדין באה    

משתדל למחוק את הנושא ממחשבתי עד ליום ראשון, שבו 
אפנה לחברת הביטוח ולמוסך ואטפל בכל מה שקשור לשחזור 
מפתחות הרכב... לאחר מכן אני פונה להכנות האחרונות לפני 

 קבלת שבת המלכה.
במוצאי שבת אחד הילדים של השכנים מעדכן אותי שמשאית      

הזבל עומדת להגיע ולרוקן את הפחים. אני מתקשר לעירייה, 
והמוקדנית אומרת לי: "תבקש ממישהו שֵירד בסולם ויחפש 
לך..." אני מסביר לה שכבר ניסינו כמה פעמים, ואני זקוק לעזרה! 
היא מחליטה לשלוח הודעה למנהל התברואה. תוך שתי דקות 

שואל אותי  הטלפון שלי מצלצל, והאחראי על התברואה בעיר
מה הבעיה. אני מסביר שנפלו לי מפתחות יקרים, והוא מתקשר 

 באותו רגע לנהג המשאית האמור לאסוף את הפחים!
הנהג עונה לו שהוא בדרך לבני ברק ולשכונת רמת אלחנן,      

והמנהל מבקש ממנו להתקשר אליי כשיגיע ולרוקן את תכולת 
מפתחות! הפח על הרצפה שליד הפח על מנת שנחפש את ה

הנהג מסכים, וכעבור עשרים דקות אני מקבל ממנו צלצול ויוצא 
 לכיוון הפח...

 חשכו עיניי. –בלילה. כשהגענו  23:00השעה הייתה בסביבות    

הפח, שביום שישי בצהריים היה מלא רק כרבע מתכולתו, היה 
עכשיו מלא וגדוש... חלשה דעתי. אם ביום שישי לא מצאנו, על 

וכמה עכשיו. ומלבד כל זאת, ביום שישי חיפשנו לאור אחת כמה 
יום, ועכשיו לילה... אומנם הבאנו פנסים )וכפפות ידיים(, אבל 

 ועוד בחושך! –באמת! זה נראה כמו לחפש מחט בערימת שחת 
נהג המשאית ועוזרו הרימו את הפח במנוף והחלו לרוקן את      

ה ליפול. האשפה לרצפה בעדינות ובאיטיות. האשפה מתחיל
עמדנו מסביב עם פנסים, מבוגרים וילדים, כולם מנסים לתור 

 בעיניהם אחר המפתחות, ואין... 
בעודי מתלבט עם עצמי אם לשים כפפות ולהתחיל לחפש      

באשפה, אני מבחין לתדהמתי שנהג המשאית ועוזרו לובשים 
שקית הצידה... הרגשתי -כפפות עבות ומתחילים להזיז שקית

מחפשים את המפתחות שלהם! כעבור חמש דקות  כאילו הם
 פונה אליי הנהג ומניף בידו את המפתחות!

ולי נשאר רק לשאת עיניים לשמיים, לומר תודה לנהג ולעוזרו      
ולומר לה' יתברך: "נתת לי מפתח ללב!" אך הסיפור עדיין לא 
נגמר! ניגשתי לנהג ולעוזרו והודיתי להם בכל ליבי, בירכתי אותם 

קשתי לפצות אותם על המאמץ הרב שהשקיעו. רציתי לתת ובי
להם סכום כסף נכבד, אבל הם התנגדו בכל תוקף לקבל תשלום! 
 "לא עשינו את זה בשביל הכסף!" הצהירו. כל ההפצרות לא עזרו.

הם ברחו! לאט לאט התפזרו כולם, מלבד הנער שעזר לי מיום      
ספר במתנה וגם  שישי ועד עכשיו. ביקשתי שוב לתת לו כרטיס

סכום מזומן, אך הוא התנגד. חשבתי שאולי הוא מתבייש 
והחלטתי שהפעם לא אוותר, וממש דחפתי את המתנה לידיים 
שלו... למחרת חזרתי הביתה ומצאתי בתיבת הדואר כרטיס ספר 
ואת כל סכום הכסף שנתתי לנער... אשריכם ישראל! אין לי מילה 

 )ביטאונה של רמת אלחנן מתוך גיליון "קול ברמה",( אחרת!

 מתוך החוברת 
 "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" 

 ְׁשִמיָטה ִהְלכֹות נקי שליט"א דוד שלום  לרב 



 
 

 : יציאה :כניסה 
 19:08 17:57 :ם-י

 19:10 18:12 : ת"א
 19:10 18:17 :חיפה
 19:10 18:14 ב"ש: 

  :מחשבהחידת 
 .קטן ה אחדומאפ ,גדולים מאפים 5שמעון קנה 

גרם ליחידה,  80הממוצע של הגדולים הוא  םמשקל
 הממוצעירד המשקל  -מאפה הקטן ולאחר הוספת ה

 גרם. 73-ל
 , אם כן, המאפה הקטן?כמה שקל

 
 חידת חשבון:

 1,000 הסיפרהאיך ניתן ליצור את 
  8,  8,  8 , 8,  8,  8,  8,  8 ים: ע"י המספר

 תוך כדי שימוש בכל פעולות החשבון?
 

 :"מי אני"חידת 
 אני עיר בצפון.

 ויושב לי בקצה. חלק העליון של הגוףהאני 
 מי אני?

 
 

 
 

 :לחידת המחשבהפתרון 
 .מ"ל 400-ממלא את כל הכלי של האני 

, ואז מ"ל 250-הלכלי של  מ"ל 400-לאחמ"כ ממלא מה
 .מ"ל 150 מ"ל 400נשאר בכלי של ה

ואז נשאר  - מ"ל 1,000-ל מ"ל 250-לאחמ"כ מוזג מה
 .מ"ל 1,000מ"ל בכלי של ה 850

מ"ל  150את ה מ"ל 400מהכלי של ה"כ מוזג לאחמ
 מ"ל. 250לתוך הכלי של ה

לתוך הכלי של  מ"ל 1,000לאחמ"כ ממלא מהכלי של ה
 .הריק מ"ל 400

לתוך מ"ל  100 מ"ל 400מהכלי של הולבסוף שופך 
מ"ל, ונשאר  150בו עד עכשיו  היהש מ"ל 250הכלי של ה

 מ"ל בדיוק. 300 מ"ל 400לי בכלי של ה
 

 פתרון לחידת חשבון:
 

 
 :אני""מי חידת פתרון ל

 ארון קבורה.

 ?"מה אתה עושה בחיים"
 "אני מטפל בדמיון מודרך".-

 וזה עושה כסף?""-
 "אני מדמיין שכן"...-

 
ואמר שהוא אוסף  ה אחד,אתמול דפק אצלנו בבית איז

 ת החדשה.לבריכה השכונתי תרומות
 ים...נתתי לו כוס מ

 
עונות? זה אומר שאנשים חיים על אתה יודע מה זה טב"

 חלב!"תפריט צמחוני בלבד, אפילו בלי ביצים ו
 ם"אז איך הם מדביקים את פירורי הלח-

 אל השניצל ללא ביצים?"...
 

 .?"סועד: "ממתי הסלט
 "מאתמול". מלצר:

 סועד: "אני רוצה סלט מהיום".
 : "אז תבוא מחר!"צרמל

 
 דני: "שלום סבתא, תוכלי לומר לי

 איך הכנת את הפשטידה שאכלתי אצלך אתמול?"
 סבתא: "אני לא מגלה. למה חשוב לך לדעת?"

ה דני: "לי לא חשוב, אבל שואלים פה בבית החולים מ
 מול, וחשוב להם לדעת"...אכלתי את

 
 אורח טרדן הגיע לבקר ולא חשב ללכת.

 לאורך כל הסעודה.הוא שאל ונאם ודרש 
. כשהוגשה המנה האחרונה לקח בעל הבית מנה לעצמו

, או שאתה רח: "להוציא אותךאולפני שברך שאל את ה
 יוצא בעצמך?"...

בדיחות:חידות:

 להנצחות ולקבלת העלון במייל:, לתגובות
elisha5765@gmail.com 
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 פתגם: טוב לדעת:

 
 

זמני 
 השבת:
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שפעם פגש את השטן בין כסה   "ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ,מסופר על הרה
, ויאמר השטן, שהנה הוא רואה  לעצבות זו מה היא עושה  לעשור כשהוא עצב, שאלו

ועליהם הולכים בני ישראל לברך בחג   ,ספינה מלאה אתרוגים המפליגה ממדינה למדינה
 דשטנא'   ענועי ארבעת המינים המה 'גירא בעינא.) שנהסוכות, והלא אמרו (סוכה לח

חיצים בעינו של השטן], לא עברו ימים מועטים ושוב פגש הרה"ק מבארדיטשוב את  -[
היה שמח וטוב לב, וסיפר להרה"ק מבארדיטשוב שפעל פעולות שונות   השטן, אך הפעם

ל את  וממילא לא יוכלו בני ישראל ליטו, ונתנו לו זכות בשמים להטביע את הספינה 
בפעם   הארבעה מינים, בחול המועד סוכות פגש הרה"ק מבארדיטשוב את השטן

השלישית, ובפעם הזאת היו שוב פניו נפולות, תמה הרבי ושאלו על כך, שהרי מילאו  
השיב השטן ואמר 'אכן  , וא"כ מה לו כי ילין עכשיו,  את הספינה את משאלתו והטביע 

אך בדרך לא דרך הצליחו  , חפצם   ו למחוזהצלחתי במזימתי ורוב האתרוגים לא הגיע 
  כמה סוחרים להעביר אתרוגים בודדים מהכא להתם, ובני ישראל עם קודש הוזילו

ממיטב כספם ושילמו סכומי כסף עצומים כדי לזכות במצוה זו, והשתוקקות ורצון אלו  
עיקר המצוה גופא, ועל כן הנני עצב ומתחרט על שגרמתי   גדולים וחשובים יותר מכל

מהודרים בריווח, וממילא תמעט   להטביע את הספינה, כי טוב היה לי שיהיו אתרוגים
  '...השתוקקותם

 
' באמירת 'שלום עליכם' בשבת חול  סדר, בענין ה' פעם דיבר הרה"ק מסאטמאר זי"ע
להזמין את   -האם מקדימים 'אזמין לסעודתא' ),  המועד סוכות (לנוהגים לאומרו

אחד הנוכחים,   למלאכי השרת תחילה, והעיר ' או מקדימים 'שלום עליכם, האושפיזין
' תדיר יותר  שמצד הסברא נראה שצריך להקדים שלום עליכם , שהרי 'שלום עליכם

לא כן,  ,  ', נענה הרה"ק בכל שבת ושבת 'תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם ים אותה שאומר
שבת אחת לחברתה, שהרי ביאת המלאכים   כי אינו דומה אמירת 'שלום עליכם' של

כך באים אליו   , שכפי גודל עבודתובליל שב"ק תלויה בהכנת האדם בששת ימי המעשה
ייך לומר דאמירת שלום עליכם בשבת  מלאכי עליון חשובים ונעלים יותר, ולכן לא ש

ולענין גוף  . כי הכל תלוי לפי הענין ובכל שבת ושבת היא מציאות חדשה,  תדירה טפי
תחילה, כי בזה מזמינים את האבות    לסעודתא' , דעדיף לומר 'אזמיןהשאלה הכריע 

שמעלת הצדיקים   , ואילו בשבת מזמינים את המלאכים, וידועלישב עמנו בסוכה
,  את החומר לצורה גדולה יותר ממעלת המלאכים שאין להם חומר וגוף כלל  המהפכים
 באר הפרשה)(. הדין צריך להקדימם לפני המלאכים  לכן מצד
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נידח שבאחת השנים לא נמצא  בבני קהילה אחת שהיה ישובם במקום רחוק ו מעשה 
הסוכות, יום אחד נקלע למחוזם סוחר שבידו היה אתרוג    שם אתרוג לקראת חג

הקהילה ושלחו שלוחים החליטו   והסכים למכרו להם בסכום גבוה מאד. נאספו ראשי
  לחזר על פתחי אנשי העיר כדי שכל אחד יתן יותר מכפי יכולתו למען יוכלו לקנות 

כל בני העיירה קיבלו את פניהם בסבר פנים יפות ונתנו בשמחה   אתרוג בשותפות, ואכן, 
נפשך  -בין התושבים היה קמצן אחד שחשב לעצמו, דממה  יותר מכוחם ויכולתם, אך

ירכשו בסוף את האתרוג   אינו צריך לתרום מהונו למען קניית האתרוג, כי אם לא
  ואם בסוף יצליחומחמת מחסור בכסף, הלא אונס רחמנא פטריה ומה יש בידם לעשות,  
ויזכה אף הוא  , הגבאים לאסוף כסף מאחרים וירכשו את האתרוג, מה טוב ומה נעים

כסף, וא"כ למה לו להוציא מכספו ורכושו כדי להשתתף    ליטול את האתרוג חינם אין
ואף אחר  , לתת להם תרומתו   בקנייתו, ואכן כך עשה, וכאשר הגיעו גבאי העיר סירב

 . ים לא הסכים בשום אופן להזיל מכספו למען מצוה רבה זוריבוי הבקשות והתחנונ
 

, והשמחה רבתה מאד  מאד הצליחו ראשי הקהילה לקנות את האתרוג לאחר מאמץ גדול
ת נעמד ראש הקהל בהתרגשות וארבעה  ביום הראשון של חג שחרי , אצל כל בני העיר

ואח"כ    ,ודחילוהלולב והאתרוג ברחימו   מינים בידיו, בתחילה בירך המרא דאתרא על
היה גם   עברו כל אנשי הקהילה לפניו לברך עליהם בהתלהבות עצומה, בין העומדים

אותו קמצן שרצה גם הוא לנענע את הארבעה מינים, אולם כאשר הבחין בו ראש  
למען ישמעו ויראו שהפורש מן הציבור  ,  יתן לו לקיים את המצוה  , הודיע לו שלא הקהל 

כסף, ויהי כשמוע כן הפציר בראש הקהל    ר הפירות חינם איןלא יוכל לבוא בסוף ולקצו
  אחר זניים ערלות ואףושיתן לו לקיים המצוה, אך תחנוניו ובקשותיו נפלו על א

שהבטיח שבצאת החג ישלם סכום כסף גדול לקופת הקהל לא הסכים ראש הקהל  
 .  האתרוג כדי לנענע בו  בשום אופן לתת לו את

 
, אך את הנעשה אין להשיב, וכיון שהוא  התפלץ בקרבולמותר לציין שלבו של הקמצן 

עשה מן התורה כמצות היום, לכן כשיצא ראש הקהל  -מצות השתוקק עד מאד לקיים
ובירך בכוונה 'על נטילת לולב' והרים   מבית המדרש וארבעת המינים בידיו, פתח הקמצן

סוף סוף   ריאת ראש הקהל ונענע אותו לכל ארבע רוחות העולם, ובכך נרגעה רוחו שה
באותה שעה פרצו כל הנוכחים בצחוק גדול  , נטל את ארבעת המינים כמצוות היום

אך הוא לא התייחס כלל לאלו שלעגו לו כי היה שש ושמח על  ,  בראותם את מעשיו
 . שזכה לקיים את המצוה

 
, משנעמד לפני בית דין של  עברו ימים ושנים ואותו קמצן נפטר ונסתלק לעולם שכולו טוב

וחשבון ומצאו בו שהכף של העבירות מכריעה את הכף של הזכויות,   ה עשו עמו דין מעל
מלאך טוב והזכיר את נטילת הלולב שקיים   וכמעט פסקו להוליכו לגיהנם, אך אז הופיע

משהשיבו לו  , ובירר אם חישבו גם מצות נטילת לולב באותה שנה ,  באותה שנה 
לו גם את כובד משקלו של ראש הקהל על  הוסיף הסניגור ושאל אם הע, הדיינים בחיוב

תמהו הדיינים ושאלו מה ענין ראש הקהל להכא, דהא לא נצטווינו לנענע כי  ,  המשקל
המשיך לטעון דמכל מקום הרי כל מה שנענע את   אם ד' מינים בלבד, אולם הסניגור 

להעלות את משקלו על    ולכן צריך,  ראש הקהל היה בגלל שבער בקרבו לקיים המצוה
  ואכן קיבלו את טענתו בב"ד של מעלה, וזה מה שהכריע את הכף לזכות .  כף המאזנים

ה  וניצל עי"ז מדינה של גיהנם. ועתה הבה נתבונן במעשה זה, הלא אם לא היה הל 
המצוה, היה פוטר עצמו בטענת 'אונס רחמנא פטריה'   משתוקק ומצפה בכל לבו לקיים 

לומר כן היה עלול לרדת    ותו לא, ואף שמצד הדין כך הוא, אך אם היה מתברך בלבבו
,  לבאר שחת רח"ל, ורק הרצון וההשתוקקות הם גרמו לו להרים את ראש הקהל ולנענעו

 (באר הפרשה). "ז ניצל מדין קשה בגיהנוםבבחינת אהבה המקלקלת את השורה, ועי
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במעונו אשר בירושלים    "פ לסוכות ישב הגה"צ גאב"ד טעפליק זצ"לבימים שבין יוהכש  מסופר
בכשרות ארבעת המינים, באחד הימים נודע לו על כמה   והשיב לשואליו דבר,  עיה"ק 
ביקש מכל מי שבא למעונו שיתן   פחות עניות שאין להן מעות עבור צרכי החג, ומאזמש

דחוק מאד,    מנדבת לבו עבור העניים, בין הבאים היה איש אחד שהתנצל לפניו, שגם מצבו
ועדיין לא השיג כסף כדי לקנות ארבעה מינים, ואיך יוכל לתת לאחרים כאשר אין לו כדי  

"צ מטעפליק ואמר אם מחסורך הוא רק 'ארבעת  נענה הגה והלא חייך קודמין, , סיפוקו
לעניים, כי ארבעת המינים תוכל ליטול משל אחרים    המינים' עדיין עליך לפזר מממונך

יהיו דגים ובשר לחג, ובדחקם   לאותה משפחה ענייה שלא  אבל,  במתנה על מנת להחזיר
בשמי    קטרוגים נוראיםיוזילו דמעה אחת מחמת מצבם הדל, אזי עלולה דמעה זו לעורר 

  ...גו"ו, ויצטרכו להרבה רחמים וחסדים כדי להמתיק את הקטר מרומים ח 
 

שביקש פעם ביום ראשון של סוכות  ואכן, נאים הדברים למי שאמרם, כי בדידיה הוה עובדא, 
עמו שיתן לו את הארבעה מינים במתנה על מנת להחזיר כדי שיוכל   מאחד המתפללים

נתברר, שבערב סוכות היה לו אתרוג מהודר   לצאת בהם ידי חובתו. לאחר בירור הדבר
משדפק  , הקרובה אליו  לה הבוקע ועולה מביתה של שכנתו ביותר, אך אז הגיע לאזנו קול יל 

  על דלת ביתם לשמוע מה קרה, נודע לו, שהילד הקטן הפיל בטעות את האתרוג של אביו 
,  חורגו, והאם ובנה חוששים מאד מתגובת האב שבודאי יתרגז עליו ויענישו עונש חמור

האתרוג שלו והושיטו להם,    ה חזר לביתו ונטל אתאת צרת  "צ מטעפליק ויהי כשמוע הגה
וראה את האתרוג שלו, וקבע שאינו    , שהרב ביקר בביתםכשהוא מורה להם להודיע לאביהם

 .  ראוי לברכה, על כן מסר לו אתרוג אחר כדי שיוכל לצאת ידי חובתו למהדרין
ועל כגון זה נאמר 'אתרוג כנגד הלב', כי ביותר חפץ הקב"ה בלב טהור, ומידות טובות כאלו  

 .  מנטילת לולב ואתרוג נקי ומהודר ללא כתמים לות עשרת מונים עו
 

  ונכנס להגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך, סיפר לי בעל המעשה אשר היו לו צרות הרבה רח"ל
"ז ואמר, כי מכיר הוא יהודי שהוצרך לעבור ניתוח ומני  בפניו ליבו, נענה לו הגרש  ושפך"ל זצ

,  ו לפרי בטןגם אלמן הוא ל"ע, ובנוסף לכך יש לו ג' ילדים שלא זכ  ,אז אינו שומע באוזן אחת
, אמר לו הלה שאינו  פניו שוחקות ומחייכות ומכל מקום שרוי הוא תמיד בשמחה ובכל עת 

על שלו שאי אפשר   "ז על דבריו והלה עמד , שוב חזר בפניו הגרשמאמין שיתכן כדבר הזה
 תה מדבר עמך..., יהודי זה עומד בפניך ע "זשיהיה כן, עד שאמר לו הגרש

 
יל  ג) -"ק רבי אלעזר מנדל מלעלוב זי"ע פירש במה שנאמר (שם בהרה   ה'ָאז ֹיאְמרוּ ַבּגֹוִים ִהְגּדִ

ה  יל , ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ֵמִחים ה' ִהְגּדִ נוּ ָהִיינוּ ׂשְ שלעתיד לבוא כאשר ייגאלו עם בני   ',ַלֲעׂשֹות ִעּמָ
יל , יבואו הגוים וישאלו מדוע חסדו עמם   ישראל ויגדיל הקב"ה את ַלֲעׂשֹות ִעם   ה'ַבּגֹוִים ִהְגּדִ

יקבלו שכר רב כל כך, על זה יענו להם   , ומדוע', וכי צדיקים גמורים היו בכל שנות הגלות ֵאלֶּ 
יל ' –בני ישראל ויאמרו   נוּ  ה'ִהְגּדִ ֵמִחים'על כי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ על אף רוב הסבל   , היינו 'ָהִיינוּ ׂשְ

תחזקנו  השמחה מלבנו לעולם, ותמיד ה  א משהנו בשנות הגלות לוהצרות הרבות שסבל
 ב'.כל עולמים בשמחה של מצוה, ועל כן בדין הוא שניטול 'שכר טו  בבורא

 
ַמְחּתָ   )טו-דברים טז יד(יתב"ש  ג הסוכות הוא 'זמן שמחתנו', שבו ציוונו הבוראהנה ח ְוׂשָ
ךָ  ַחּגֶ ֵמחַ , וגו'   ּבְ לבאר הטעם שמצינו   הרה"ק ה'אמרי נועם' זי"ע . ומתאמרא בשם 'ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ

 מנטילת ד' מינים, שהשמחה נוהגת כל שבעה ואילו  בתורה שמצות שמחה עדיפא
ללמדנו שהקב"ה אוהב את השמחה    הכתוב  ולקחתם לכם אינו אלא ביום הראשון, שבא

 (באר הפרשה) .ל בשמחה על כן הגדיל המצוה יותר וחפץ שיהיו בריותיו
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה  בע"ה זיווג הגון:

 בת גילה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 רותי, לירון בן פנינה. מורן בת , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   י נשמת:לעילו
בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, 

מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 
רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה 

למשפחת בן שבת  זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר 

 בן אסתר ז"ל. 
 

 
כי לכאורה מן התימה הוא, כיצד הננו מרהיבים    "א,בר נפלא אמר אחד מצדיקי הדור שליטד

זמין  ' הוא להבפה מלא 'אזמין לסעודתי אושפיזין קדישין', וכי 'דרך ארץ עוז בנפשנו לומר 
להסב עמנו קרוצי חומר... אלא שהיות ובחג הסוכות אנו    את שבעת הרועים הקדושים לבוא

כד),  , ודעים (במ"ר כא"ל הנ חז  מקריבים שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם , וכדברי
קדישין   , על כן 'בדין' הוא שאף האושפיזיןוהרי אנו גומלים חסדים אף למי שאינם ראויים 

 ירדו ממכון שבתם השמים לקדש את בני ישראל אף אם אינם ראויים...  
 

וחומר למי שגומל חסד ומיטיב לעמו בית ישראל שבוודאי    ומעתה קל וחומר בן בנו של קל
' הנזכר למעלה שזה  ושורש העבודה ין יגילו וישמחו עמו, וכלשון ה 'יסוד שהאושפיזין קדיש

וזה כלל גדול , שכל העושה חסד לאחרים הרי באמת עושה הוא טובה לעצמו הרבה   .חלקם
אך  , ים ינפלאות ההשגחה בעליל ופעמים שאין נראה הדבר לעינ יותר, ופעמים שזוכה לראות 

העני עושה עם בעל    –עושה עם העני   בעל הביתנאמנים עלינו דברי חז"ל שיותר ממה ש
 .  הבית

 
  מאברך חשוב צדיק בן עליה, הנודע  בשלהי שנת תש"פ,שמעו נא למעשה פלא שאירע 

בשערים במסירות נפשו להביא שמחת חג בבתי אלמנות, והוא שולח לביתם מתנות לקראת  
ע כנפות הארץ עליו למצוא מקום  החבילות המיועדים לחלוקה בארב , לשם סידור כל מועד

 .  ומשם נשלחים אל לכל עיר ועיר,  , ששם יסדרו אותם באריזות נאותרחב ידים
את האולם    והנה לקראת ראש השנה דהאי שתא ביקש מבעל 'אולם' שיואיל בטובו לנדב

 .  ואכן הלה ניאות והסכים לתיתו חינם אין כסף,  שברשותו
 

באותם החבילות ביקשו להכניסם אל תוככי האולם,   מלאה שהיתה כאשר הגיעה המשאית  
"ה,  מה עשה הקב, מסגר ובריח אלא שמחמת השעה המאוחרת בלילה היה המקום סגור על

מקרוביו   עד שנתיישב האברך בדעתו האם להעיר את בעל האולם משנתו, עבר שם אחד 
, ופתח את הדלת  שראה את הנעשה וסיבר את אזנו, אף אני תחת ידי מפתחות המקום 

לפרוק את 'הסחורה'. אדהכי והכי סייר 'בעל המפתח' באולם לראות שהכל   לרווחה, והחלו 
, ובאתה שעה היו מונחים  של חדר ההקפאה נפל  החשמל  , ומן השמים מצא שזרםכשורה

, ואילו  שוויים וערכם עולה קרוב לעשרים אלף שקל ה מיני בשר לרוב, אשרבחדר ההקפא 
והיה הבשר 'נפסל בלינה'.... ,  לא היה מרגיש בזה הרי לא היו נכנסים לשם עד למחרת 

החסד    ומתקלקל בחום הכבד ששרר באותם הימים. וזכה בעל האולם לראות כיצד אותו
שלא   -הועילה לו עצמו פי כמה וכמה , בנדבת 'האולם' חינם אין כסף  –שעשה לאחרים 

  ה)(באר הפרשק בממונו. ניזו



לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש
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סיפורי קודשסיפורי קודש

על שמחה - לכבוד "זמן שמחתינו"על שמחה - לכבוד "זמן שמחתינו"

 

 (972)077-2222-145 
"ביקשתי והזהרתי כבר כמה וכמה פעמים, שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה כי זהו עוון פלילי ועוון זה מעכב את הגאולה".     (שטייעדיגע תורה) 
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  שירת הימים

פסול (משנה סוכה כט, ב). דבעינן  -לולב היבש  
 י שם)מצווה מהודרת, דכתיב: ואנווהו (רש

 
התנאה עטוף גם בעניין    -חג הסוכות    -החג הזה  

יותר מכל מצוות אחרות, בחג הזה לפניו במצוות

ה  משמעותי מאוד, הדר עניין  ביטוי  מקבל 

בייחוד במצוות ארבעת המינים העומדת במרכזו 

 של החג.

זה שכה הקפידה תורה הדר למה? מה טיבו של  

עליו בחג זה? מדוע כאן דווקא מקבל הוא ביטוי 

 כך?!-נמרץ כל

לפני שנשיב אל התהייה ננסה קצת לצאר בצבעים 

 של יופי את החג הזה. 

   

ותחזו נפלאות עד ארבעת המינים צאו לשווקי  

שליבכם יפרוץ ספונטנית בשירת הלל לבורא על 

 עמו.

-מתגלים ככאלו שלגמרי אינם פשוטים יהודים  

פשוטים. אתה רואה אותם משתרכים בתור קרוב 

צדק האם -לשעה כדי לקבל מענה מהרב המורה  

השחרורית הקלה שנראית במעלה האתרוג היא 

בעייתית ועד כמה האתרוג הירקרק ראוי לתואר 

-הדר'. הם 'נקרעים' כדי להשיג את האתרוג הכי 

 הכי בשוק.

 ראו יקיריי, ראו כמה חביבות מצוות על ישראל!

אלו -דור ה.." כפי שנוהגים אי  אנחנו, אפוא, לא  

 --דור האתרוגלכנות. אנחנו 

הסמלים של חביבות -הלא האתרוג הוא סמל 

המצווה. ואם רציתם  המצוות. של ערך ויקר 

של אהבת ה' –ויותר מכך    -לשאוב קורטובים  

 יתברך כלכו לכם לשווקי ערב סוכות.

המינים רואה אני אש בוערת כאש  -בשווקי ארבעת

 יוקדת!הכבשן! אש של אהבת ה

הסוכה, לעטרה -ועוד לא דיברנו על עניין נוי 

כלשון המשנה בסוכה, וכן פרכילי ענבים ב 

מלכותהנוי של  -תמונות הרבנים דהיום לצד ציורי

 לב מי לא יתרונן. וקסברגר-

 מה היא עושה? -זאת למה? חגיגה זו -וכל

   
 תשמעו משל. 

ידי -רועה צאן המוני היה שהתמנה ביום בהיר על 

המלך להיות שר האוצר בממלכה. חלפו ימים, 

-האיש העפיל מדרגה לדרגה עד שנהיה למשנה 

 למלך.

הרועה  נרגש, ביקש  המינוי, בלב  צאן -בטקס 

 לשעבר לומר מספר מילים. 

<<< 

 

-פרשת האזינו  
 חג הסוכות

 ב“תשפ

 555‘ גיליון מס  

... בטקס המינוי הרשמי, 
כשהוא דומע, שיתף רועה

הצאן לשעבר את -
הנוכחים ברגעי 

הבראשית, אז המלך לקח 
אותו משדות המרעה אל 

 ארמון המלכות. 
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 (המשך)שירת הימים 

ברגעי   וכחים  הנ את  שיתף  דומע,  וא  כשה

הבראשית, אז המלך לקח אותו משדות המרעה אל 

ארמון המלכות. המשיך והודה על כל שלב ושלב  

 המדרגה. -עד שטיפס לרום

ההתרגשות שמילאה את כל ישותו, לא אפשרה לו 

ועכשיו. על הדרגה -להישיר מבט רק על הכאן 

הנוכחית בה התעטר. הוא הרגיש חובה לפרוץ 

גבולות של צמצום ולומר תודה עמוקה, מלב, על 

 השלבים שקדמו ולמעשה הביאוהו עד הלום.

 ככה זה כשהלב נרגש ושמח.  

 

 אז ישירכבר בשעתו עמדנו על פרשת 

-כך מעניין שדווקא בליבה של פרשת שירת -כל 

קשור: -הים ננעץ  עניין הלכתי שלכאורה לא 

זה הנלמד מן הכתוב:  הידור מצווהמדובר על דין 

 לי ואנווהו-א

 מה בין שירת המצווה לשירת הים?

כאשר -דרכו כך ביארנו בשעתו בספר    -אלא  

וגיל, אזי הלב נפתח  אומר שירה ברון  האדם 

הטבעיים   והגבולות  ו   -לרווחה  הי שתמיד 

נפתחים לרווחה. השמחה פורצת   -מצומצמים  

 גבולות היא, כידוע. 

 אנחנו רואים זאת בחתונות. 

גם אם בעל השמחה נוהג לקמץ מעותיו בימים 

הוא מסוגל   -כתיקונם, כעת, כשליבו שש ושמח  

המעות שצובאים -לפזר שטרות לרוב למקוששי 

על האולם. כשהוא מלא שמחה ורון, הגבולות 

 הצרים שלו נפתחים. הלב שלו גואה. 

וכשהלב אומר שירה, אזי האדם לא מסתפק רק 

הידור בחיוב ובנדרש. הוא מוסיף והולך עם  

 כוחו. -ומייפה ומנאה אותה כפימצווה

בלב ואנווהו הלא בדיוק לכן הוטמעה פרשת  

 הים.-פרשת השירה, שירת

 ככה זה כשאתה שמח ושר.

 בואו נעשה פסיעה נוספת.

 

  

כולו אומר שירה. לא שירת  -תודו  -חג הסוכות  

 הים; שירת הימים. 

החג זמן שמחתנו של  ושמחתם ימים של  

זמרה, -שעטוף כולו שמחה, ואף במיני תוף וכלי 

 השואבה-שמחת ביתזכר ל

 -על החג הזה    -מכל זווית שרק תסתכל עליו  

תרגיש את העליזות היהודית. זהו החג היחיד שבו 

מצוות   על  וינו  נצטו רק  בחגך לא  ושמחת 

שמחה:   ומהותו  ששמו  אלא  זמן הכללית; 

זהו החג שבקלות נוכל להעביר לילדינו שמחתנו

 -מכל זווית שרק תבחנו  החוויה היהודית את  

 חג השמחה.  -תמצאו אותה, בחגנו 

וכשאנחנו שמחים ואפופי רון וחדווה, אנחנו לא 

יכולים להצטמצם ולהסתפק בחיוב הנדרש מאתנו. 

גבולות  לפרוץ  ומשתוקקים  כמהים  ו  אנחנ

הידור יותר  הדרמתבקשים. אנחנו רוצים יותר 

 ואנווהורוצים 

אנחנו מוכנים להשקיע דמים מרובים בשביל הד 

הכי. אנחנו מוכנים לעמוד בתור שעה -מינים הכי 

הוראה שהאתרוג -ארוכה כדי לשמוע מהמורה 

שלנו הולם והוא ברמה כשרותית מהודרת ביותר. 

ממש לא.כשראנחנו לא מסתפקים ב

 ככה זה כשאנחנו שרים ושמחים. 

עם ישראל אברהם אוהביהחג הזה הוא החג של 

יש -רווי באהבה גדולה לבוראו, וכשאוהבים  

שפע. יש הרבה יותר ממה שצריך באופן הקר 

 והיבש. 

בדיוק כמו אברהם אבינו שמעניק שפע עצום 

 פוסק לאורחיו. -ובלתי

 חג שמח לכולנו!

 

 

 

 

-... בשווקי ארבעת
המינים רואה אני אש 

בוערת כאש הכבשן של 
-יהודים נטוליאהבת ה

כובע מחכים שעה ארוכה 
צדק -למוצא פי המורה

 אודות האתרוג שבחרו 



  

 החוויה המנצחת! 
 

 ג יחיאל פליסקין הרה

 לנוער מתמודדשתוליםמכון 

  

ענין העונג במצוות והחוויות הרוחניות, 
עשוי להיתפס בעינינו כ'מותרות', וכדבר 
שאינו נצרך באמת. אולם גדולי ישראל לא 
זה אמצעי  רואים בענין  כן עמהם, הם 

 לקיום כל היהדות!

מעשה וסיפרו לפני הגראי"ל שטיינמן 
שליט"א, על אחד מגדולי ראשי הישיבות 
זצ"ל שהיה נוהג להתריע על הביטול תורה 
שיש סביב ההדלקת נר חנוכה, באומרו 
לשבת  אבל   , דרבנן הוא  חנוכה  נרות  '

 וללמוד הוא דאורייתא'. 

אכן נרות חנוכה ואמר על כך הגראי"ל:  
הוא מדרבנן, אבל בזכות ה'דרבנן' יש קיום 
ללימוד התורה. שהמציאות מראה שרק 
אם מקיימים את כל המצוות בין דאורייתא 
ובין דרבנן, ובין את כל המנהגים שנהגו 
ישראל, מתוך חיות, ועושים מכך עסק 
שלם ובגעשמאק, הרי זה מחזיק לדורות 
הבאים! אמנם הדלקת נר חנוכה הוא רק 
מדרבנן, אבל בזכות מה שבכל הדורות עשו 
עסק שלם סביב ההדלקה, זה גרם שלימוד 
התורה והערכה בעסק המצוות, המשיכה 

 לדורות הבאים.

את המצוה בלי כל  מקיימים  אם  אבל 
העסק שמסביב, גם כאשר הכוונה היא 
בשביל למנוע ביטול תורה וכדומה, אין 

מזקנים ערובה כל כך לדורות הבאים 
; מובא בעלון כאיל 69ד עמ'  אתבונן ח 

 )70תערוג גליון 

 

 וכה דרש כ"ק אדמו"ר מסלונים שליט"א: 

אמנם מאז ומתמיד 'רחמנא ליבא בעי', אך 
היו דורות שיכלו להחזיק מעמד גם מבלי 
לפתח את החלק של הלב. אך בדורות אלו 
שנתקלקלו האוירים ונתחזקה מאד משיכת 
הלב והחיות בצד הטומאה, אין אדם יכול 
של  הרגשי  החלק  בלי  מעמד  להחזיק 

 עבודת ה', ואין מי שלא זקוק לכך.

באמת המניע לעבודת ה' לא צריך להיות 
רק מפני התענוג שבה, אבל הגוף אינו מבין 
שפה אחרת, רק במאי בעית טפי, מה אתה 
מפסיד ומאבד עבור מה. זו הדרך להתמודד 
בני הנעורים,  עם פגעי הדור, ובמיוחד 

ואני קרבת  '  , עבודת ה' כאשר זוכים לטעום טעם 
אלוקים לי טוב', שוב אין צורך להסביר להם דבר. להט 
האש של עבודת ה' היא הדרך היחידה להציל את הדור 
הצעיר. מי שטעם מטוב ה' לעולם לא יצא לתרבות 

רעה, יתכן שתהיינה לו נפילות וירידות, אבל לעולם לא 
יוכל לעזוב לגמרי את דרך ה'. הוא כבר יודע את האמת, 
כי מה יש לעולם הזה על כל הנאותיו להציע לו כנגד 
נעם  אור הקדושה (עפ"י דרכי  התענוג הנפלא של 

 בעבודת ה' ח"ב, קדושה, מאמר ט')

  

שמעתי הארה נפלאה מאיש החינוך 
הרב רפאל גריינמן שליט"א, כי זו תהיה 
טעות טראגית לחשוב כי מה שיקבע 

הידיעה השכלית את עתיד ילדינו הוא  
שלהם. אלא, רק אם מתלווה לידיעה 

רגשית חיובית    השכלית  כלפי חוויה 
המצוות, אזי שניהם יחד ישפיעו עליהם 
ם  ה ל ש ת  ו י ו ו ח ה ם  א ך  א  . ה ב ו ט ל
מהיהדות הינן שליליות, אזי לא יועילו 
והם  השכליות,  דיעות  הי כל  להם 
עלולים להתרחק ח"ו כדי לחפש חוויות 

 מהנות במקום אחר.

יתירה מכך, אם יש סתירה בין החוויות, 
נניח שהילד חווה גם חוויות חיוביות 
אזי  לרוחניות,  ביחס  שליליות  וגם 
הקובע הוא החויה היותר דומיננטית, 
היותר בולטת. כלומר, לא די בכך שיש 
לעולם  ביחס  ביות  ו חי יות  ו חו גם 

החוויה   הערכים, אלא צריך שזו תהיה 
גודל המנצחת!   כך  וכגודל החוויה, 

 מסביר הרב גריינמן. -ההפנמה 

 

 להמחשת הדברים, נביא מעשה שהיה. 

במשפחה אחת היה אבי המשפחה חוגג 
עם בני ביתו את השבתות וימים טובים 
באופן נעלה ויוצא מן הכלל, עם הרבה 
שירה, רגש וטעם, אך מצד שני היו כמה 
נתונים אחרים ברקע, ולמרבה הצער 
שלשת בניו ירדו מהדרך ונעשו חילונים 
רח"ל. אמר אז האב: "אני לא דואג, אני 
השבתות  על  כי   , רו יחז שהם  יודע 

 והחגים שלי אי אפשר לוותר!"... 

ואכן, כך היה. גם כשהיו חילוניים עדיין, 
היו מגיעים לשבתות וחגים הביתה, 
המיוחדות,  בסעודות  ומשתתפים 
כשעיניהם נוצצות דמעות רגש בשעת 
הזמירות, ולבסוף אכן שלשתם חזרו, 
כששנים מהם נעשו אברכים שתורתם 
חרדי  נהיה  השלישי  ואף  אומנותם, 

 וקובע עתים לתורה!...

את הסיפור לאור  אם ננסה להסביר 
ההגדרות דלעיל, כנראה שהילדים הללו 
חוו גם חוויות שליליות כלפי היהדות, 
אך  הדת,  מן  לרדת  להם  שגרם  דבר 

של השבתות והימים החוויה המנצחת  
טובים היתה חיובית, ולכן בסופו של 
דבר הם מצאו את דרכם חזרה לשמירת 

 המצוות.

 

 

 

  בין האתרוג לטבק..

לפני שנתחיל בליבון הסוגיה הבאה, נדגיש כי לכאורה השאלה לא תהיה 
רלוונטית לשנה זו בהיות ורוב מוחץ של האתרוגים (אם לא כולם) מגיעים 

 מיבול שנת שישית ולא שנה זו של שביעית.

יש לדון מה דינו של אתרוג של שביעית, האם מותר לשימוש של מצווה או 
שמא לאו. שורש השאלה היא: האם שימוש של מצווה נכלל בדין היסודי של 

וזאת משום שלכאורה ראוי לשימוש לאכילה וכאן ולא להפסד   -לאכלה  
מוריד אותו לשימוש  שאינו כזה, או שמא יש לטעון כי שימוש של מצווה 

 לאכלההריהו בגדר השימוש הטבעי של האתרוג והריהו כשימוש של 

בראש ובראשונה יש ללמוד מן הירושלמי (ערלה ג, א כמדומנו) שדן שם 
ז פירש שם וברידב ערלה באשר לנוטע אתרוג למצוותו האם יש עליו דין  

הגם פרי דברי הירושלמי שנוקט שבהיות והתורה הגדירה את האתרוג  
שהוקצה למצוותו ואסור בהנאה, ורואים שהשימוש היחידני למצווה 

לגבי ערלה, אוכל הרי שמעתה ייחשב שימוש המצווה כ -פרי מחשיבו ל 
(ויש אוכל וייאסר בהנאה משום כך. רואים מכאן ששימוש מצווה מוגדר כ 

 אולי לדחות, שרק שם הוא כן, שכן

לאכלה כלל אתרוג אינו עומד לשימוש של  -ועוד יש לדון בזה דבהיות ודרך
מאכילתו, שהרי אינו עומד לכך הפסד ממילא גם לא יהיה בו איסור של  

א ש אלישיב זיע כלל. ובאמת ראיתי שהרחיב מרן הגרי הפסידו ולא  
שביעית) בנדון דבר שאינו עומד לאכילה האם יש בו -ש פסקי הגרי 

דבפשטות בהיות ואין כאן הורדה מרמתו הטבעית, הרי להפסדאיסור של 
לגבי ירקות שעומדות מנחת אשר ל דן ב וכנ הפסד שאין כאן כלל שם  

ומופסדות ועומדות הן. לאכלה לריקבון ואינן ראויות לאכילה, שאינן בגדר  
בספר   תפוזים וכדומה מנחת שלמה (וראיתי  שצידד לגבי קליפות 

לאכלה שבמקומות שאין בהמות שיהיה ראוי לתת להן, הרי שאין כאן  
שהרי אינן לראויות למאכל אדם, וממילא מותר יהיה להפסידן ולהשליכן 

 לאשפה).  

משביעית) שלגבי ויש לי להוסיף בזה, דראיתי באחרונה בירושלמי (פרק ז 
ויש בהם קדושת שביעית, הגם שאינם עומדים אוכל גרעיני פרי יש שם  

עלייהו ואסור אוכל לאכילה כלל כמובן, אך בהיות והם חלק מהפרי שם  
אינו מוגדר דווקא ביחס הפסד ב. ואולי חזינן מכך ששם  להפסידן. וצ 

לאכילה, אלא יש איסור בעצם לחלל קדושת שביעית, וכל מעשה של פגיעה  
 וביזיון קדושת השביעית, אסור. ועיין בזה עוד. 

תניינא מנחת שלמה ל (ספר  ז אויערבאך זצוקראיתי למרן הגרש-וחמותי
ט שכתב כי תותים שניטעו ח) שרצה לטעון לאור דברי המהרי סימן קי 

 -לשם תולעות המייצרות משי, הרי שאף שהתותים ראויים למאכל אדם  
בהיות ועיקר הנטיעה נעשתה לשם המשי, הרי שאין בהן קדושת שביעית, כי 

כ במקומות שנוטעים אתרוג רק למצוותו (ואולי גם וכמולאכלהלא נועדו 
רוב הנטיעות היום שנעשות בעיקר לשם המצווה, למיעוט דמיעוטא נועד 
לייצור ריבה) ייתכן שלא יהיה באתרוג מלכתחילה קדושת (!) שביעית, 

 -איננו רק דין איסורי, אלא גם דין חיובי  לאכלה והיינו שהמיעוט של  
שבדבר שאין בו שימוש של אכילה כלל, התורה לא קבעה עליו קדושת 

 שביעית, כי איננו עומד לשימוש האדם, אלא רק למצווה.

המדרש להסביר מדוע יש איסור -ובדרך פלפול חשבתי להציע לחכמי בית 
לאכלה ולא למלוגמא להשתמש באתרוג שביעית, וזאת משום שמדין  

כדי להתירה בשביעית שווה לכל אדם  רואים אנו כי צריך שההנאה תהיה  
ב שכתב לדון בזה בעניין פ פראנק פרק י למרן הרצ הדרת קודש (וראה ב 

איננה מינים  מיני טבק ועישון), ומעתה יש לטעון דבהיות ומצוות אתרוג וד 
(שהרי קטנים וכדומה אין מחויבים, וגם נשים נחלקו בזה אי איכא שווה בכל 

קיום מצווה גרידא) הרי שלכאורה מוריד מרמת קדושתו בכך וחשיב 
אינו ורוב העולם  או שמא יש לומר דשונה ממלוגמא שהוא רפואה  להפסד

 צריך, וכאן רוב העולם כן משתמש בזה, וקטנים אינם בכלל הדיון. 



  

 

 
 מעשים ולקחם בצידם: 

 

ואנחנו נברך על                
 סוס מהודר..

 

צרור עובדות ומעשים לחג מרועי 
-הדורות מאוצרו המופלא של מגיד

יוסף -המישרים הנודע רבי חיים
 א מלעלובבידרמן שליט

 
שהיה אצל הרה  רבי מפורסם דבר המעשה  ק 

ע, אשר דרכו ומנהוג בקודש מרדכי מנעשכיז זי 
היה שהיה חוסך כל השנה פרוטה לפורטה בכדי 

 לקנות אתרוג מהודר לחג הסוכות.

שנה אחת בהיותו בדרך אל הסוחר לקנות ממנו 
הפוגות. -האתרוג, פגש ביהודי פשוט הבוכה מאין 

ק לפשר בכיו סיפר הלה כי לשאלתו של הרה 
ממקום  חפצים  בעברת  עוסק  הוא  לפרנסתו 

-למקום, ועתה מת עליו סוסו לפתע, ונשבר מטה 
 לחמו, ואיך לא יבכה במר גורלו.

שאלו הרב מנעשכיז כמה דמים יצטרך כדי לרכוש 
סוס חדש, ונקב האיש בסכום שהתקרב למלוא 

 הסכום שהיה בכיסו כדי לקנות את האתרוג. 

ק את הכסף הנדרש ללא אומר ודברים הוציא הרה 
והושיטו לידי האיש, ובפרוטות שנותרו לו קנה 
אתרוג כשר בדיעבד, כאשר הוא הולך בשמחה 

בשנה זו, הכל לביתו ומספר לבני משפחתו כי  
יברכו על אתרוג מהודר, ואילו אנחנו נברך על סוס 

 מהודר..

ק מנעשכיז אצל בחג הסוכות שחרית התפלל הרה 
ע והרגיש כי ענסק זי ק רבי אלימלך מליז הרה 

עדן נודף מהאתרוג שלו. ניגש הרבי ר -ריח גן 
ברירה -אלימלך אליו ושאלו במה זכך לכך. בלית 

אלימלך שח לו את דבר המאורע, והסכים עמו ר 
שמחמת מצווה כה גדולה, גם אתרוג כשר בדיעבד 

 עדן..-יכול להדיף ניחוח גן

אלימלך את חלקו השני של אז גילה לו ר -ואו 
הסיפור: לאחר שקיבל אותו עגלון את הדמים, 

-ה כלי שמח שמחה גדולה כי המציא לו הקב 
והפטיר: עבודתו, ומרוב שמחה פרס ידיו אל ה 

ולאלתר נטל את ע, במה אוכל להודות לך רבש
השוט שלו והצליף בו ארבע צליפות באוויר, למען 
כבודו יתברך, והצלפות אלו העלו תפילותיהם של 

 כלל ישראל..

 

 בגטו וורשא?אושפיזין

צ רבי שמעון מזעליחוב ק של הגה העיד המשב 
ש בעת ד שבסוכות שנת תל היזצ

העתים כאשר היה מצור על -צוק 
ש, י הגרמנים ימ העיר וורשא ע 

ט ראשון של חג נכנס רבו בליל יו 
 ופתח תיכף באמירת הקידוש.

רימז לו התלמיד בדרך כבוד דטרם 
אזמין לסעודתי אושפיזין אמר  

 כמנהג ישראל תורה.עילאין

הרה  וענה השיבו  מזעליחוב  ק 
לב:   את בכאב  ן  אזמי לאן  כי  ו

האושפיזין, שייראו בצער בניהם? 
חלילה לי מעשות כדבר הזה. אם 

אינני   -שיבואו. אני    -רוצים הם  
 יכול להזמין אותם!

 

 קידושים-אחרי מות

ה  ר א ה נ כ ש ם  ו ל ש י  ב ר ק 
-ע נסתלק בדמי מפראהביטש זי 

ק ימין בערב חג הסוכות, ובנו הרה 
זי  אברהם  את   -ע  רבי  שמילא 

ערך בליל הסוכות   -מקומו בקודש  

בהשתתפות את שולחנו הטהור אשר לפני ה 
עם מתוך שמחה רבה כמצוות -חסידים הרבה ורוב 

 היום.

ה, שהרי זה עתה הדבר חרה מעט לאמו הרבנית ע 
חזרו מן הלוויה ועדיין מתם כמוטל לפניהם ואיך 

בשמחה טיש כ, כבר עורך את ה בזמן קצר לאחמ 
 מרוב כל.

אילו היית אך כאשר שלחה להגיד לבנה, השיבה:  
היית -ל שמח בעולם העליון  יודעת כמה אבא זצ 

גם את שמחה בעלמא הדין, ולא היית מצטערת 
 >>>כלל..

מהדורת הדפוס מצומצמת! ניתן לקבל את הגיליון למייל ללא תמורה ליבכם! -לתשומת
 abyisrael@gmail.comל לכתובת: בשליחת דוא

כץ
א. 

ל 
כא

מי
ם: 

לו
צי

 

ת 
ל
ש,
חג

ם
ין

ה
ת
?
ם
ני

א
 -

ק
ת
ת

ת
ל
,
ג

ן

ת

י

א

ת
ת

ל 
 

 
 
 

ל 

ץ



  

 

 
מעשים ולקחם  

 בצידם:
 

על סוס 
 (המשך)מהודר..

 

לעניינו, יש ללמוד מסיפור זה, 
בשר -שאף דבר שנראה בעיני 

כפורענות וייסורים, אינו כי אם 
החסד שבגבורה, ובשמים ממעל 
ניתן לראות שאין דבר רע יורד 

 מן השמיים. 

הרי   -וכשאדם חי עם אמונה זו  
הוא שמח תמיד בשמחה שלימה 

 ואמיתית.

וזו למעשה עבודת האדם בחג 
-לדעת שכל העולם   -הסוכות  

-הזה עראי לטרקלין זהו העולם 
ז אינה הבא, וכל העבודה בעוה 

אלא כהכנה שיוטב לו בעלמא 
דאתי, וממילא יהא שמח בחלקו 
 ביודעו שהכל כאן אך טוב וחסד.

 

 

 סוכה במחנה הרוסי

ה  ל הג א ר יש י  ב ר ן -ח  ו מע ש
ל סיפר שפעם ראה קסטלניץ ז 

ה  ר י ה ז ם  ה ר ב א ת  י ב ה ע ק 
ד  ו מא וט  פש דם  א נים  ו ל מס
והבחין באור גדול הזורח מפניו, 
על כן שאלו איזו מצווה גדולה 
ויקרה עשה בחייו שבעטיה זכה 

 לאור גדול שכזה.

באחת  כי  וסיפר  האיש  החל 
המלחמות ברוסיה גייסו אותו 

י  ה י ו  . א ב צ ב ת  ר ש ל
ות  כ הסו חג  ופת  בתק
שהה במחנה יחד עם כל 
שרצה  אלא  החיילים, 
בכל ליבו ומאודו לקיים 
מצוות אכילת כזית פת 
שמר  לכן  היום.  כדת  בסוכה, 
בכיסו כזית פת ובליל התקדש 
חג טיפס על סולם גבוה וחיפש 

ת  ב ר ק ב ה  כ ו ן -ס כ א ו  , ם ו ק מ
באישון לילה, תחת אפלה גדולה, 
ברח מן המחנה ומצא סוכה כזו, 

מסירות  ממש, -תוך  של  נפש 
 -שהרי אילו תפסוהו השומרים  

 אחת דתו להמית. 

לא  להגיע -בדרך  הצליח  דרך 
נכנס אליה  המדוברת,  לסוכה 

לישב ו המוציא החופזה, בירך  
אכל כזית פת, ומיהר בסוכה 

לחזור אל המחנה מבלי שיבחינו 
  . ובבואו ניסה לכן בצאתו 

מאור להסביר,   הפנים -פשר 
 שזכיתי בו מן שמיא

ק הבית אברהם לא אולם הרה 
היה ניחא לו בזה באומרו שאמנם 

-יש כאן שכר מצווה במסירות 
נפש אולם לא רק בגלל זה זכה 
למאור פניו, וביקש ממנו שייזכר 

 אולי בעוד מעשה טוב שעשה.

ויען האיש ויאמר שכאשר חזר 
 -פת בסוכה  -מאכילת הכזית 

רקד כל הלילה מתוך רוב שמחה 
מצוות  לקיים  בידו  שזכה  על 

 עשה דאורייתא!

הבית אברהם  ויהי כשמוע כן 
אה, דאס מיינט אמר בהנאה:  

כי לזה אכן התכוונתי!   -מען!  
השמחה של המצווה גרמה לו 

 האור הגדול. 

המופלא   הספר  חיבת (מתוך 
 ירח האיתנים)-העבודה

 

ת ר ש ל
ופת בתק
שהה במ

החיילים
בכל ליבו

מהדורת הדפוס מצומצמת! ניתן לקבל את הגיליון למייל ללא תמורה ליבכם! -לתשומת
 abyisrael@gmail.comל לכתובת: בשליחת דוא

 א. בן עמרם

 

מאשפות ירים 
 אביון

 

הנה לפניכם רביבים מליבו של 
מי שנגזר עליו "בידוד" ל"ע בימי 
ראש השנה תשפ"א ולא יכול 

היה להשתתף בתפילות 
 נפשו-ובתקיעות בביהמ"ד כאוות

 

 במקדש מעט כורעים ומשתחווים -הכל 

 מחוץ לשלוש בין היושבים, -והוא 

 

 ב"נשלמה פרים" אחודים -הכל 

 ב"עד מתי תשתכרין", -והוא 

 

 ל מכתירים-לא -הכל 

 זועק ממעמקים, -והוא 

 

 ב"מפני חטאינו" לב שופכים -הכל 

 במרוחקים ובגולים, -והוא 

 

 לשיבה ברחמים מייחלים -הכל 

 במפוזרים ובמפורדים, -והוא 

 

 בתוקף מתנים -הכל 

 במושב שפלים, -והוא 

 

 בתשובה רוע מעבירין -הכל 

בין חרסים נשברים וציצים  -והוא 

 נובלים,

 

 עם דרי מעלה מקדישים -הכל 

 ב"מי ישפל" ו"מי ירים". -והוא 

 

 אך, לא אדוני!

 קשה רוח אנוכי,

 ויין ושכר לא שתיתי,

 ואשפוך לפני ה' נפשי.

 כבן בליעל אל תתנוני,

 כי מרוב שיחי דיברתי.

 

 והיה לתקופות הימים,

 יאזרו חייל נכשלים,

 דלים מעפר יקים,

 מאשפות אביון ירים,

 להושיבי עם נדיבים.

 

 אוצר החכמה(פורסם לראשונה בפורום 



 כדאי לדעת:

סוכתו של יונה הנביא 
 כשרה? -

כמה דברים מעניינים שלא 
 ידעתם על הסוכה

  1 . 
הכיפורים, ואין מי שלא שת -רק עתה נפרדנו מיום 

ַוֵּיֵצא יֹוָנה ִמן   -ליבו לעניין הסוכה שבונה יונה הנביא  
ַוֵּיֶׁשב  ֻסָּכה  ָׁשם  ֹו  ל ַוַּיַעׂש  ר  ָלִעי ִמֶּקֶדם  ַוֵּיֶׁשב  ר  ָהִעי
ַּתְחֶּתיָה ַּבֵּצל  (יונה ד, ה). נכון, אין כאן קשר לחג 

המילים   -הסוכות המתקרב ובא, אבל בכל זאת  
הללו וודאי צלצלו לנו באוזן. ובכן, ייתכן שהניחוש 

 נכון.

א) ערך (סוכות תשפ תורתך שעשועי בגיליון  
א כי העיתוי של בניית הסוכה היה חשבון לפי הגר 

אכן ב.. חג הסוכות. והדגש של הנביא הנו שישב 
בצל בדווקא, משום שעיקר עניין הסוכה הוא לשבת 

פסולה!   -בצל, כי סוכה שחמתה מרובה מצילתה  
ולפי זה גם יובן מדוע לא עשה זאת לאלתר, משום 

 שהיה צורך לחכות מספר ימים עד חג הסוכות!

2 . 
במצוות סוכה אנו מוצאים שוב ושוב שיש עניין 

 -למשל    -שיהיה היכר שלשם סוכה נעשית. לכן  
לפי אחד הטעמים בגמרא סוכה הגבוהה מעשרים 
אמה פסולה (ראה סוכה ב, א) משום שלא ניכר 

 שלשם סוכה עראית נעשית.

הביא את דברי הטור הנודעים יחלק שלל בספר  
(מובאים במשנה ברורה בתחילת הלכות סוכה) 
מדוע קבעה תורה לשבת בסוכות דווקא בתחילת 
החורף בעוד ובמדבר בני ישראל ישבו בסוכה בקיץ.. 
יישב הטור שבהיות ודרך האנשים לעשות סוכות 
קובעת  בקיץ מפני הצל, אזי אם התורה הייתה 
לעשות זאת בקיץ לא היה ניכר שלשם מצוות סוכה 

נעשה הדבר, ולכן המצווה נקבעה לחורף, אז קריר 
 בחוץ, ואז בוודאי ניכר כי לשם מצוות סוכה נעשית.

אינו היכר מצינו שהעניין של ה   -מסביר    -מעתה  
שיהיה   -רק עניין בסוכה, אלא כל מהותה ועניינה  

היכר שנעשית לשם המצווה ולא סתם כדרך הארץ 
לצורך צל וכדומה, ולכן מצינו קפידות שונות בגמרא 

 למצוות סוכה.היכרבדגש על העניין של 

3. 
לרבי גרשון ג תורת הח רמז מעניין כותב בספר  

מצוות הסוכות רבה של הרצליה ב   -ל  פישמן זצ 
היהודי  את  ללמד  כדי  החורף  בתחילת  נקבעה 

 להרגיש ולחוות את מצוקת האביון.  

כל השנה.. אין לו כמעט כר סוכה הוא הרי יושב ב 
הצינה  מן  להפיג  כדי  כדבעי  תנור  ואף  וכסות 
החורפית. וממילא, התקווה כי האדם שיושב בסוכה 
בתחילת החורץ ירגיש מצוקת העני ויעמוד לצדו 

 יד הגונה!-במתת

 

 חדרה -הרב בנציון נורדמן 

 אדוני, היכן הרהיטים שלך?

  

מעשה באדם אמיד שהגיע לביקור בביתו של מרן רבי ישראל מאיר הכהן בעל 
ה'חפץ חיים' זצ"ל בראדין שבליטא. הוא התבונן שעה ארוכה בפשטות בה חי 
ה'חפץ חיים' והביע בפניו את השתוממותו: איך אפשר לגור כך, בחדר שיש בו 
רק ריהוט מינימלי?. כתשובה לתמיהתו, שאלו ה'חפץ חיים': "והיכן הרהיטים 
שלך?" השיב העשיר שהוא מתגורר כרגע במלון הסמוך כי הוא על אם הדרך 
ואינו בביתו. חייך ה'חפץ חיים' ואמר לו: "אף מקום זה, שאני מתגורר בו, אינו 
 ביתי הקבוע, מתגורר אני בו רק באופן זמני. ביתי הקבוע נמצא בעולם הבא".

בפרט, הוא נושא  יש דבר המאפיין ביותר את התקופה הזו בכלל ואת הסוכה 
נקראת "דירת ארעי". בהלכה נאמרו דינים שונים לגבי  הארעיות. הסוכה 

תהליך הבנייה, גודל הסוכה, מספר הדפנות, חומרי הבניה ועוד, אולם ישנו 
להיות ארעית. ולמה  כלל שמשליך על כל הסוכה, זו העובדה שעל הסוכה 

 באמת התורה רצתה שנשב בדירת ארעי?

האדם מטבעו מרגיש כי הוא עומד לחיות בעולם לפחות אלף שנה... הרגשה 
זו גורמת לו להשקיע מאמץ רב בצבירת רכוש, בבניית בתים ובהקדשת זמן 
לשאר ענייני העולם הזה. אדם שמרגיש כי חייו כאן הם זמניים, חושב 
פעמיים האם כדאי לו להשקיע משאבים, זמן וכוחות בעבור דבר שהוא עתיד 
ליהנות ממנו במשך זמן מוגבל בלבד. הוא בונה את מה שיש בו צורך לקיומו, 

 בוחן כל דבר מתוך התחשבות וניצול הזמן. ואגב, אדם זה מאושר יותר!

למעשה, כל החיים שלנו הם ארעיים. האם מישהו יכול לדעת מה צופן לנו 
 העתיד? האם מישהו יודע היכן יהיה בעוד שנה? בעוד חודש? מחר?

באה להזכיר לנו את החיים האמיתיים. החיים כאן בעולם הם ארעיים  הסוכה
וברי חלוף. תנצלו את הימים הללו לפני שהם נגמרים. זה הלקח מלמדת 

 אותנו מצוות הסוכה. תשבו עראי ותיזכרו היכן אנחנו בעולם.

  

* 

ובכל זאת, למרות כל הארעיות, התורה מצווה עלינו לשמוח בחג הסוכות, 
"ושמחת בחגיך והיית שמח". איך זה עולה בקנה אחד עם הארעיות וחוסר 

 הוודאות?!

ע"ה  המלך  שלמה  למעשה, 
ו  י ת ו ל י מ ב ת  א ז ר  מ ו א
הקדושות: "שבע ייפול צדיק 
וקם", דווקא הנפילה, חוסר 
הוודאות היא הדרך לתקומה, 
ת  רו חי הב ר  ח א ל  . ן חו צ לני
הקודמות פגשתי כמה וכמה 
אנשים ברחבי העיר ופניהם 
דיוק  ב א  ל ה  ז נפולות:  ו  הי
התוצאה אותה רצו ולה קיוו. 
היום, חמש שנים אחרי, אני 
ם  י ח ר ו ז ם  ה ו ם  ת ו א ש  ג ו פ
ה  הי ש ה  מ א  דווק ר.  ש מאו
ן  ו ל ש י כ כ ם  ה י נ י ע ב ה  א ר נ

 ונפילה, התגלה כהצלחה.

כמה פעמים אנו קמים בבוקר עם תוכניות מסוימות, ובסוף היום מגלים 
שעשינו דברים אחרים והיינו במקומות אחרים. הכל משמים. רגליו של בן 

 אדם מוליכות אותו לפעמים כנגד רצונו ותוכניותיו.

חג הסוכות, שהוא החג המגיע לאחר ראש השנה ויום הכיפורים, בא לסמל 
לנו את הארעיות שבה אנו חיים. שלא נשכח לרגע שהעולם הזה הוא ארעי, 
וכפי שהמשנה במסכת אבות אומרת: "ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ַלְּפרֹוְזדֹור ִּבְפֵני 

 ָהעֹוָלם ַהָּבא. ַהְתֵקן ַעְצְמ ַבְּפרֹוְזדֹור, ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס ַלְּטַרְקִלין".

 מדעים ויהדותהספר -ר בתיהכותב הנו יו

... כמה פעמים אנו 
קמים בבוקר עם 

תוכניות מסוימות, 
ובסוף היום מגלים 

שעשינו דברים 
אחרים והיינו 

 במקומות אחרים..



 להסופר הנודע הרב דוד זריצקי זצ

 שבראנו לכבודו

 הם לא יכלו להיפרד.

נצמדו אל ספר התורה, כפי שהאהבה הגדולה מסוגלת להצמיד, כפי שהמסירות שאין לה 
גבול, מסוגלת להצמיד זה לזו את האדם עם הנצח, שלא תבדיל שום מחיצה, אף פעם, 

 בין אותם הצעירים, לבין התורה.

וכך הפכו אלפים לפקעת של ריקוד של מצוה, ולא הרגליים אלא כל האברים, הרוחניים 
והגשמיים, וכל המחשבה והרעיון, והניצוץ הפנימי. וכל החשק והרצון והמאוויים 

 יצאו בריקוד עם האדם שהם נמצאים בתוכו. –הכמוסים ביותר 

 שבראנו לכבודו!

את חייהם הצעירים, אשר בכל חלקי העולם מתמסכים עם התאווה; –ואת כל אשר להם 
את רצונם הכביר אשר בכל העולם הוא מתמזמז לאפסיות, למשהו שאין לו אחיזה בשכל 
האנושי; את תקותם, אשר בכל העולם מתנדפת עם הופעתה, תקוה שאין לה שאר 

הם מוסרים –ושארית, שאין לה חוט שדרה ולא מחשבה אנושית, תקוה ללא תקוה  
 ברגעים אלה, כאשר הם רוקדים הריקוד האחרון שלפני הכנסת ספרי התורה להיכל. 

 שבראנו לכבודו!

וכל כבוד העולם, זה שאנשים ממיתים את עצמם עבורו, זה המושיב מלכים על הכסא 
כל הכבוד הזה מתקלף –ומוריד רודנים, זה הכבוד בעבורו ממיתים אנשים אחד את השני 

כעת ונופל כקליפת השום מן השומים, והנה עומד האדם הצעיר, היהודי שאין דומה לו, 
לא בין צעירי העם היהודי ולא וכל שכן בין המעולים שבין אומות העולם, אינו מבקש 
מאומה מן הקב״ה אלא שהכבוד שהקב"ה הביא לעולם, יהא כולו מסור לכבודו של 

 הקב"ה.

 צאו וחפשו בכל האבוקות שהודלקו אי פעם בעולם, צעירים המבקשים זאת היום. 

 כאשר החושך יכסה ארץ וערפל לאומים. 

וזיו פניהם מאיר לא רק את סביבתם. אלא את פרצופו של העם הכלוא בתוך עצמו. 
שאינו מסוגל לצאת מתוך הסבך, שארג לעצמו קורי עכביש ונתלה בזה ומבקש שקורים 

 אלה שבקושי מחזיקים את עצמם, יחזיקו גם אותו, את העם הנודד הנצחי.

והנה, צעירים אלה, רוקדים בהחזיקם את תורת ישראל בכל חיבוקם הצעיר, בכל כוחם 
הבלתי נלאה, בכל מאוויי נפשם הטהורה. וכאשר הם רוקדים את הריקוד האחרון לפני 
שמחזירים את ספרי התורה להיכל, הם מחזירים לעם את פרצופו, הם מחזירים לעם את 

 כבודו. 

 שבראנו לכבודו!

והעינים מתעצמות, ובהתלהבות היוקדת בהם, הם רואים עצמם רוקדים תחת הר סיני, 
כשהאש והקול גדול מתופפים באזניהם, מרימים אותם עד לשמי השמים ומחזירים 
אותם י״ב מיל על י״ב מיל, ומחזירים להם את הטוהר של לפני החטא, ונותנים להם את 

עדן, שניטל מן האדם כאשר גורש ממנו, ומחזירים להם את העצמיות -הריח של גן 
 שהיתה קודם החטא, את החייץ שבין הטוב לבין הרע.

והרי הם מתרוממים למעלה למעלה, וברגעים מסוימים אתה מרגיש, כאלו הם זורקים 
מעליהם את האדרת, כאשר עשה אליהו נביא ישראל לפני שעלה ברכב אש וסוסי אש 
לשמים, ומאות אנשים רואים, כיצד נופלת האדרת של הגשמיות מצעירים אלה, והם 

 בישיבה. ורואים את כבודו של הקב״ה. –עולים למעלה בלהבת אש שהוצתה במקום הזה 

ורואים בעינינו פשוטות, כשלנו, את כבוד ה' ההולך מחובק עם תורתו ועם אלה הלומדים 
אותה ביום ובלילה מתוך רצון וחשק וענין לדעת וחכמה, בינה והשכל, וכאשר מתקרבים 
הצעירים הרוקדים את הריקוד האחרון של שמחת תורה, לפני שספר התורה מוכנס 
להיכל, מתלהט המוקד יותר ויותר, והרגליים הפסיקו לרקוד ריקוד של רגליים אלא 
ריקוד של נשמה, והכל נפסק ממה שהיה עד לפני רגע ומתחיל עולם חדש שאין בו לא 

יקוד של גיהנום ולא 
ת  ו ו א ת ל  ש ט  ה ל
אנושיות, ואין בו לא 
ם  אד בן  של  בוד  כ
ן  ב ל  ש ת  ו ו מ א  ול
אדם, אלא רק כבודו 
ך  ל ו ה ה  ״ ב ק ה ל  ש
מחובק עם הצעירים 
הללו, שמתקדשים 
ומתלהטים ונופלים 

 על פניהם ואומרים:

ד  ו ב כ ם  ש ך  ו ר ב
 מלכותו לעולם ועד!

ומבעד לעינים העצומות הם רואים את חייהם מזקפים אש שחורה על גבי אש לבנה, 
 חיים שאין בהם שום רצון אחר מאשר להיות בין אלה שהקב"ה ברא אותם לכבודו.

צעד אחרי צעד הם מתקרבים להיכל, ומאות ידיים מונפות אל על, לא אל אויר הישיבה 
אלא אל אויר העולם, והידיים, ידי אנשים צעירים, שמיום שעמדו על דעתם לא טעמו 
טעם חטא, והחיים מתהלכים לצידם על בהונות הרגליים, כדי שלא להפריע את מנוחתם 
הנפשית, והחיים מציצים מפעם לפעם לתוך עיניהם, והנה עינים של טוהר הם, מרגליות 

 שאין להשיגו אלא בתחום החיים הנצחיים.

 היכן נמצאים כעת חיים טהורים כאלה?

והרי כל הלכלוך של הדור נמחה לידם, והרי כל הצחוק השטני הופך לחיוך של בשורה 
עומדת כעני בפתח ליד –כאשר הוא פוגש אותם, והרי כל הקללה הרובצת על הדור הזה  

הצעירים הללו, ונדמה לך ברגעים אלה, כאשר אתה, אדם מן השורה, עומד ומסתכל 
בצעירים הרוקדים עם ספר התורה, ומתקרבים צעד אחרי צעד לקראת ההיכל, שם 
נמצאת התורה, שם מתרכזים חייהם אתה חווה לעצמך מההנאה שאין לה גבול ומלים, 
לראות אותם, את אלה שבזכותם קיים העולם הזה, שבזכותם עדיין מאירה השמש והירח 
והכוכבים, שבזכותם עדיין צומחת הקמה, והעץ מניב את פריו, ואנשים מתהלכים על פני 
האדמה, ויש חיוך בעולם, ויש מים לשתות ולחם לאכול, ויש רפואה למכה וכל מה 

 בזכותם הוא חי ובזכותם הוא קיים.–שאתה רואה חי וקיים 

והם עצמם אינם יודעים על כך. והם עצמם נדחפים לפינה, בוכים על אי יכולתם לעלות 
יותר ויותר, להידבק תמיד עם כבודו של הקב״ה, וכאשר אתה רוצה לשמוע את קולו של 
הצעיר הזה, הרוקד כעת בכל עוז, כדוד המלך בשעתו כאשר הכניס את ארון הברית 
לעירו, והנה אתה יודע כי רבבות ואולי יותר מזה, מסתכלים על הרוקדים המכרכרים בכל 

 עוז לכבוד הקב״ה ותורתו. מסתכלים מבעד לחלון ומגחכים:

 וכי כך נאה לצעירים של הדור הזה? -

 מי מחייך ומי לועג, מי שותק מתוך לעג ומי מתלוצץ מתוך קלס.

 והצעירים רוקדים. שבראנו לכבודו!

והמגחכים אינם יודעים, כי הריקוד הזה, החיבוק שביו הצעירים הללו עם התורה והקב״ה 
הוא המלכד את העם בתקופה איומה זו, הוא הממריץ את הדם, הוא המחיה גם את –

נפשותיהם הטועות והתועות. וכך הם רוקדים, צמודים לספר התורה כפי שהאהבה 
הגדולה בלבד מסוגלת להצמיד, כפי שמסירות נפש שאין לה גבול מסוגלת להצמיד, 

 שלא תבדיל שום מחיצה בינם, הצעירים הללו, לבין כבודו של הקב״ה.

כי כל חייהם לא יהיו אלא מעין אדרת שאפשר יהיה לזרוק אותה על הארץ, כאשר יגיעו 
 רכב האש וסוסי האש.

וכך נרקד ריקוד של מצוה, צעד אחרי צעד, כשידיהם מורמות למעלה, מושטות אל־על, 
כאילו ביקשו להוריד את השמים לידם, עד שהתקרבו אל ארון הקודש והכניסו את ספרי 

 התורה להיכל. והד הריקוד הזה נשמע במשך כל השנה, עד לשמחת התורה בשנה הבאה.

 שבראנו לכבודו!

 נר לדודה תשרי תשל"ב. באדיבות מערכת כהמודיעמקור: עיתון 
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מצפים ומיחלים לך ואף שאין 
בגדלותך  כלל  השגה  לנו 
חובה  כך  ואם  ובאלקותך, 
גם עליך, לנהוג עמנו  איפוא 
שאינך  ואף  מדה,  כנגד  מדה 
מעשים  רבוי  עדיין  רואה 
טובים שעשינו, אך צריך אתה 
תעזור  אם  אשר  לנו  להאמין 
ונעשה  אליך  נשוב  אזי  לנו, 
אחר כך רצונך, ובאמת כבר 
שם  על  השי”ת  לנו  עזר 
מצרים  גאולת  בעת  העתיד, 
שהאמין בנו וגאלנו ממצרים 
ורק  ראויים  שנהיה  בלא 
נקבל  למען  העתיד  שם  על 
יען  וזאת  כך,  אחר  התורה 
“אל  הוא  השי”ת  באמת  כי 
אמונה” ויש לו אמונה בבניו 

בבני ישראל. 

מדוע נקרא נבל בשם 
זה?

 עם נבל )לב ו( אמרו חז”ל למה 
השתמשו  בו  זמר  כלי  נקרא 
“נבל”  בשם  במקדש  הלווים 
יען כי מנבל אחרים בנגינתו, 
קולו  נעימות  שמרוב  דהיינו 
הזמר  כלי  שאר  כל  כשמנגן 
ומתנבלים  טפלים  נהיים 
מדוע  להבין  ויש  לעומתו, 
‘מנבל’  איפוא לא נקרא שמו 
אחרים  שמנבל  מי  באמת  כי 

הוא גם בעצמו ‘נבל’.
)חדושי הרי”ם( 

העיקר הוא קיום התורה 
ומצוותיה

הירש  ר’  הרבי  שהרה”ק  כידוע  ו(  )לב  חכם  ולא  נבל  עם 
מרימינוב זצ”ל אשר היה מפורסם בצדקתו וקדושתו אבל לא 
אחת  פעם  נתבקש  כאשר  בתורה,  כגדול  ומפורסם  נודע  היה 
אונקלוס  קדשו:  בלשון  ענוותנותו  ברוב  השיב  ‘תורה’,  לומר 
חכימו”,  ולא  אוריתא  דקבילו  עמא  חכם  ולא  נבל  “עם  תרגם 
אינני,  אנכי קבלתי התורה אבל חכם בתורה  אנכי מהם,  וגם 
ובזה עורר את קהל חסידיו אשר העיקר הוא קיום התורה ולא 

רק הלימוד.
 

יתרון האור מן החושך
ויהלום,  הוא מלשון ספיר  ח( מספר  )לב  בני ישראל  למספר 
וכונת הכתוב לומר אשר באמת בשביל ישראל שנקראו ראשית 
ארצות  להם  ונתן  עמים  שאר  גם  שברא  ומה  העולם,  נברא 
בני  “למספר  היא  התכלית  עמים”  גבולות  “יצב  וזה  וגבולים, 
ישראל” כלומר, למען יזרח כאבן ספיר גדולת וקדושת ישראל, 
כי יתרון האור נראה רק מן החושך דהיינו שמעלת בני ישראל 

לעומת העמים היא מאירה וזורחת עד מאוד.
)אורח לחיים( 
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גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

האזינו
דיבורי הצדיק מועילים לצדיקים ולרשעים

שלום  רבי  הגה”ק  כותב  א(  )לב  השמים  האזינו 
תאומים רבה של שטפנשט, האזינו השמים הכוונה 
רוחניות  כולם  שכל  לשמים  הדומים  לצדיקים 

במושכלות  ומבינים 
תפש  ולכן  ובנסתרות, 
לשון האזינו, כי האזנה 
הנסתרות,  על  יגיד 
מפה  שידבר  כמו 
שכתוב  כמו  לאוזן 
דבר  עבדך  נא  “ידבר 
)בראשית  אדוני”  באזני 
ותשמע  וגם  יח(,  מד, 
הכוונה  הארץ,  ותבין 
העם  פשוטי  לאנשים 
שגם  לארץ,  הדומים 
פי  אמרי  ישמעו  הם 
ומה  מהדיבור.  היוצא 
פי”  “אמרי  שאמר 
אמרי,  סתם  אמר  ולא 
סוד  לנו  להודיע  בא 
צדיק  דברי  כי  נפלא 
ובשתים  יצא  באחת 
ר”ל  נשמע,  יהיה 
שכל אחד מהשומעים 
כתוצאה  חסרונו  יבין 
מדברי הצדיק, וכאילו 
אומר  השומע  פיו של 
דלבא,  מעומקא  זאת 

כי יכוון דברי הצדיק בעומק לבו של השומע, ולכן 
ואפילו  ולטובים,  לרעים  לגדולים  פרי  דבריו  יעשו 
לרשע גמור שעשה ח”ו רע בכל הכ”ז אותיות מא’ 
ועד תי”ו ופגם בכל האותיות ונתגשם מאד ונתרחק 
מאד מאלופו של עולם, אעפ”כ בשמעו דברי הצדיק 
להיות  שלימה  בתשובה  וישוב  רושם  דבריו  יעשו 
כאלו  מעשים  ראינו  וכבר  באמת,  לקוראיו  קרוב 

בצדיקים שבדורנו. 
)אור התורה - שטפנשט( 

האזנה שמימית
‘האזינו  לפרש  רגיל  היה  זצ”ל  מקאצק  הרבי 
היינו  שמימית  ושמיעה  האזנה  בבחינה  השמים’ 
“הערט הימעלדיג”, את מאמרו ניתן להבין על פי מה 
שפירש את המשנה “ויהי מורא שמים עליכם )אבות 
פ”א י”ג( מדוע לא נאמר מורא ד’, אלא שבאמת המורא 
הגדול ביותר עבור דיבור ה’ יתברך הראו השמים, 
כפי שמספרים לנו חז”ל “רופפו עמודי שמים” אחר 
בריאתם עד יום השני בו שמעו מאמר ד’ יהי רקיע, 
ועד היום הזה לא  ונתקשו  נגלדו  יראה  ואז מחמת 
נשתנו, ועומדים תחת רושם היראה של דיבור השם, 
ובצדק יעצו אותנו חז”ל ללמוד מן השמים איך לירא 
את ד’ וזו כוונת הכתוב לפי הבנתו “האזינו השמים” 
והיראה  הבחינה  באותה  ד’  דברי  ונשמע  שנאזין 

שעשו זאת השמים.
)אהל משה(

דברי תורה משפיעים על הנפש
בונים  ר’  הרבי  הרה”ק  ביאר  ב(  )לב  כמטר  יערוף 
כמו  כי  למטר  התורה  נמשלה  מדוע  מפארשיסחא 
עבור  עד  נראה פעולתו  לא  שהמטר בשעה שיורד 
איזה זמן כשהארץ מצמיחה הזרעים, וכן דברי תורה, 
אף אם לא נראה בשעת שמיעתם את פעולתם בכל 
על  פעלו  איך  כך  אחר  שירגיש  האדם  יבטח  זאת 

נפשו.

המבקש מה’ באמת מהפך מידת הדין 
לרחמים

כי שם ד’ אקרא הבו גודל לאלוקינו. )לב ג( פירש 
הבעל שם טוב הק’ כי ידוע אשר ‘אלקים’ הוא מדת 
הדין ו’גדולה’ היא מדת חסד, ובזה מבטיחנו הכתוב 
“כי שם ד’ אקרא” היינו אם האדם יקרא באמת בעת 
יהפוך  אז  לאלקינו”  גודל  “הבו  אזי  ד’,  צרתו בשם 

מדת ‘אלקים’ למדת גדולה זו חסד, ויוושע.
)אורח לחיים(

להודות לה’ על שאפשר להודות לו
מודים  אומרים בתפלת  פירש מה שאנו  רבינו יונה 
ההודאות”,  אל  ברוך  לך  מודים  שאנו  “על  דרבנן 
כלומר, עבור זה שאנו זוכים להודות לך, עבור זאת 
ברוך אל ההודאות, אנו צריכים לברך ולהודות לד’ 
על זה, וזה גם כוונת הפסוק “כי שם ד’ אקרא” עבור 
החסד שאנו זוכים לקרוא בשם ד’ עבור זאת “הבו 
גודל לאלקינו” תנו גודל לד’ שזיכה אתכם בכבוד זה.

)באר מים חיים( 

מבקשים ישועה בזכות האמונה בישועת ה’
 אל אמונה )לב ד( הרה”ק הרבי ר’ משה ליב מסאסוב 
יהי חסדך ד’ עלינו  זצ”ל היה רגיל לומר: “רבש”ע 
ישראל  בני  אנו  הלא  כלומר,  לך”,  יחלנו  כאשר 

שנה שביעיתשנה שביעית

גליון מס' 301

קישוט לסוכה מבית היוצר של התלמוד תורה שטפנשט באלעד

הקבע  לבנין  הבית  וחנוכת  המזוזה  קביעת  חגיגות  מרצף  ותחושות  מראות 
החדש אליו נכנסו ילידי הת"ת המסולאים בפז בשעטו"מ בר"ח אלול התשפ"א



2 באר בשדה- שטפנשט

גם החלשים הם חלק מהחוסן של ישראל
משה  )לב ט( ביאר הרה”ק רבי   יעקב חבל נחלתו 
מקוברין הכוונה של יעקב חבל נחלתו, שעם ישראל 
הם בבחינת חבל ואף אם נמצאו ביניהם יחידים לא 
טובים, עדיין מביאים גם הם איזה טובה להכלל כל 
עוד שהמה אגודים באגודה אחת, כמו בחבל אשר 
אף הנימין החלשין שנמצאין בחבל, מחזיקין אותו, 
ועל ידן נעשה החבל חזק, כן הדבר בעם בני ישראל 
של  מהחוסן  חלק  הוא  עדיין  החלש  היהודי  אפילו 

עם ישראל.

איש הרעב מרגיש במצוקתו של העני
וישמן ישורון ויבעט )לב טו( חז”ל אמרו קודם שאכל 
האדם ושתה יש לו שני לבבות לאחר שאכל ושתה 
בזה  והכונה  י”ב(  בתרא  )בבא  אחד,  לב  אלא  לו  אין 
“קודם שאכל האדם” והוא בעצמו רעב מרגיש אזי 
הוא גם את לב העני, אשר הוא רעב. לא כן, לאחר 
העני  לב  ואת  לב שלו,  אחד  לב  רק  לו  אין  שאכל 

אינו מרגיש, ואז “וישמן ישורון ויבעט” דהיינו אחר 
שנשמן לב האדם, אז בועט באחרים ואינו משתתף 

בצערם. 
)הגה”ק ר’ מרדכי באנעט זצ”ל( 

לא לסמוך על היחוס
יח( אמרו  )לב  צור ילדך תשי ותשכח קל מחללך 
צדיקים כי בזה הפסוק מרומז לבל יסמוך האדם על 
יחוס וזכות אבותיו, אלא יעמול בעצמו למצוא את 
אבותיך  זכות  את  כלומר  ילדך”  “צור  וזהו  השי”ת, 
אשר ילדו אותך ‘תשי’ צריך אתה לשכוח, אז ותשכח 

מלשון ‘אשתכח’, אז תמצא את השי”ת מחוללך.
)אור צדיקים( 

ה’ לא יעזבנו לעולם
שאסתיר  אף  כלומר  כ(  )לב  מהם.  פני  אסתירה 

יהיה  זאת  אבל  חטאם,  מחמת  לפעמים  מהם  פני 
רק בנוגע לההוה, אבל עדיין “אראה מה אחריתם” 
השגחתי,  מהם  אסיר  לא  לעתידם  בנוגע  דהיינו 

ולנצח לא אשכחם, ולא אסכים חלילה לכלותם.
)שם משמואל( 

להשתמש בכוחות האדם לטוב ולא לרע
דור תהפוכות המה )לב כ( ביאר הרה”ק בל ה”באר 
‘דור  נקראים  ישראל  שבני  מטשרנוביץ  חיים”  מים 
שנבראו  הטבע  יסודי  את  מהפכים  כי  תהפוכות’ 
אדם, אשר נתן ד’ באדם להטות דרכו לרעה, דהיינו 
הדם, הוא כח החום שניתן באדם, למען יהיה זריז 
יסוד  הוא  החלב  לעבירות,  משתמשים  בו  במצוה, 
וכח העצלות, שתכליתו היא שלא לעבור על עבירות, 
ול”ע משתמשים המה בו להתעצל שלא לקיים מצות 

ד’, וכך המה מחליפים רע בטוב וטוב ברע.
)באר מים חיים(

 

וזאת הברכה
על אף הכל בנ”י מתחזקים בתורה

הרה”ק הרבי ר’ זושא מהאניפולי היה אומר בדרך 
 , ג(  )לג  עמים”  חובב  “אף  ישראל,  על  המלצה 
כלומר, אף שלדאבוננו מראה הבורא יתברך אהבה 
על  רובצים  יושבים  והם  העולם,  לאומות  רבה  כה 
מי מנוחות, בכל זאת ‘כל קדושיו’ היינו ישראל עם 
קדושו ‘בידיך’ נתונים ולא ירפו ממך, אף שהם ‘תכו 
לרגליך’ שהם מוכים ומעונים אודות אמונתך, בכל 
זאת ‘ישא’ כל אחד ‘מדברותיך’, כלומר בני ישראל 
יתחזקו וילמדו תורתיך וזאת בגלל “תורה צוה לנו 

משה מורשה קהלות יעקב”.
 

תשובה ומעשים טובים 
לראובן  גרם  “מי  ברש”י  כתב  ז(  )לג  ליהודה  וזאת 
שב  ראובן  הלא  המפרשים  והקשו  יהודה”.  שיודה 
בתשובה עוד קודם חטאו של יהודה, כפי אשר פירש 
רש”י על הפסוק “וישב ראובן אל הבור” שהיה עסוק 
בשקו ותעניתו, היינו שחזר בתשובה. ותירץ הגה”ק 
ה”שפת אמת” מגור שהכונה היא, ראובן חשב מקודם 
והתעניתים  הסיגופים  המה  התשובה  עיקר  אשר 
שיודה,  לראובן  גרם  ויהודה  עסוק.  היה  ובהם 
היינו הכנעה בעומק הלב, שטובה יותר מהתעניות 
אלא  גורמים  ותענית  שק  “לא  ט”ו(  )תענית  כמאמרם 

תשובה ומעשים טובים”.

 ברך ה’ חילו ופועל ידיו תרצה
היה מפרש את הפסוק  זי”ע  כ”ק האדמו”ר מבאיאן 
לאוריתא”,  “חילך  שנאמר  כמו  חילו”,  ה’  “ברך 
ישראל  לעבודה שבני  הכוונה  תרצה”,  ידיו  “ופועל 
ערכו בחודש זה ירח האיתנים על כל מצוותיו, ואמר 
חיל  אל  מחיל  הלכו  ישראל  שבני  חילו”,  ה’  “ברך 
והגיעו ליום שמיני עצרת שמחת תורה, שזהו “חילך 
לאורייתא”, ואז הקב”ה “פועל ידיו תרצה”, זהו סימן 
שהשי”ת מתרצה בעבודת הקודש של חודש זה, כמו 
שאנו אומרים בליל הסדר לאחר כל העבודה הרבה 
של מצוות הלילה, אנו מסיימים ב”נרצה” דהיינו מי 

שעשה כך הוא מרוצה בפני הקב”ה.

 זבולון שמח בעוה”ב ויששכר שמח בעוה”ז
שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך )לג יח( פירש 
הגה”ק ה”חתם סופר” ששמחת זבולן תהיה בעוה”ב 
בראותו כמה טוב צפון עבורו שם, בשביל החזקתו 
את יששכר בעוה”ז, אבל “ויששכר באהליך”, היינו 
עראי,  לאהל  שדומה  בעוה”ז  ישמח  הוא  שיששכר 
בנטלו חלק ממה שמקבל מזבולון, והוא יושב שאנן 
ושקט בביתו ועוסק בתורה, אבל בעוה”ב לא ישמח 
בעוה”ב  מחלקו  ליתן  צריך  כמה  בראותו  יששכר 

לזבולון בשכר חיי עוה”ז שנתן ליששכר. 
)דמשק אליעזר בשם החת”ס(

להלחם ביצה”ר בכל הכח
)לג כה( דרש  ברזל ונחושת מנעליך וכימיך דבאך 
הרה”ק בעל ה”חידושי הרי”מ” על דרך המוסר באם 
תעשה לך מנעלים של ברזל ונחשת לנצח את יצרך 
בילדותך, דהיינו שתלך עמו בכל תוקף ובכל הכח, 
אז ישארו לך כחותיך בזקנותך. וזה “וכימיך דבאך” 
כימי  טובים  זקנותך  ימי  יהיו  אז  רש”י  פירוש  כפי 

ילדותך.

 משה נשאר עבד ה’ גם אחר מותו
וימת שם משה עבד ד’ בארץ מואב על פי ד’ )לד 
וימת שם משה עבד  הרה”ק מאפטה זי”ע  ה( פירש 
ד’, כלומר, שגם אחר מיתתו שם נשאר משה בשם 
“עבד ד” כפי שמספרים חז”ל מובא )רש”י לד ג( אשר 
שלח השי”ת את משה שיודיע לאברהם יצחק ויעקב 

שקיים את שבועתו ונתן לבניו את הארץ. 
)אוהב ישראל(

חג הסוכות
ראשון לחשבון עוונות

אלו  בימים  דיבר  מסאדיגורה  האדמוה”ז  הרה”ק 
הרבה מהרה”ק מבארדיטשוב זצ”ל, ופעם שאל מה 
אמר הבארדיטשובער רב על ימים אלו שבין יוה”כ 
מ(  כג,  )ויקרא  עה”פ  בגמ’  דאיתא  מה  ועל  לסוכות, 
‘ולקחתם לכם ביום הראשון’ ראשון לחשבון עוונות 
לו שהרה”ק מבארדיטשוב  ואמרו  כב(.  אמור,  )תנחומא 
תשובה  ישראל  עושין  ויוה”כ  בר”ה  כי  אמר  זצ”ל 
זדונות  ואז  מאהבה,  שבין  בסוכות  אבל  מיראה, 
וזהו ראשון לחשבון עוונות,  לו:(,  )יומא  נעשו כזכיות 
להפכם  ישראל  עוונות  כל  ומגלים  שמחפשים 
ראשון  ליום  טעם  זהו  זי”ע:  ואמר אדמו”ר  לזכיות. 
יוה”כ  ימים שבין  ד’  על  אבל מה אמר  סוכות,  של 
לסוכות, מפני מה אין מחשבין אז העוונות. רק א”א, 
כתיב ‘ולקחתם לכם ביום הראשון’, כי ביום ראשון 
ישראל השפעת החסדים מאת  סוכות מקבלים  של 
היינו  לכם”,  ב”ולקחתם  שכוונה  אלא  ב”ה,  הבורא 
שהקבלה מלמעלה היא כפי ההכנה שלכם, שכאו”א 
מקבל החסד כפי מה שהכין כלי שיהיה ראוי לקבלה. 
כי מתחלה אין הקב”ה משפיע לאדם אלא כפי הכנתו 
וכפי תיקון מדותיו, ואח”כ כשמוסיף והולך בעבודה 

מקבל השפע יותר ויותר. וזהו ראשון לחשבון עוונות, 
שמחשבין לו כפי עבודתו אשר עבד בתקון המדות 
החסדים.  מקבל  זה  וכפי  עוונותיו,  על  ובתשובה 
אבל באלו הד’ ימים שבין ר”ה ליוה”כ משפיע עדיין 
מעשיהם.  לפי  שלא  ישראל  על  חסדים  ית’  הבורא 
השי”ת  השפיע  בו  אשר  מיוה”כ  ההארה  מחמת  כי 
חסדים בלי גבול אזי גם באלו הד’ ימים נמשך הארה 
זו ומקבלים ישראל חסדים אע”פ שאינם ראויים לכך 

מצד מעשיהם רק באתערותא דלעילא.

“לישב בסוכה”
בסוכות מברכים בכל יום יום ובכל פעם בעת ישיבתו 
בסוכה ברכת “לישב בסוכה” ומדוע אין מברכים על 

מצה “על אכילת מצה” בכל יום ?
יש  סוד  עפ”י  זי”ע  מסדיגורא  אדמוה”ז  מרן  ואמר 
ויום ענין בפני עצמו  יום  טעם גדול, כי סוכות כל 
מחודשים  האורות  בסוד  ולכן  הקרבנות,  כהקרבת 
בכל יום, שייך ברכה לכל יום, אבל פסח הארה מיום 
הא’ מאיר לכל הימים ואין התחדשות חדש, ע”כ אין 

החיוב כי אם ביום הראשון.
)בית היין(

קוב”ה שכינתא התורה וישראל חד הן
שני  את  הסמיך  זי”ע  מווארקע  יצחק  רבי  הרה”ק 
כ(,  יג,  )שמות  באתם  ויחנו  מסוכות  ויסעו  הפסוקים 
אז איתם וניקיתי מפשע רב )תהלים יט, יד(, וכך אמר 
כאשר יהודיים שמחים לאחר עבודת הימים נוראים, 
אזי  ותשובה,  ויראה  באימה  בהם  שעבדו  והעבודה 
אח”כ כאשר מגיעים ימי הסוכות, שנחוגים בשמחה, 
באהבה וברצון, אומר להם הקב”ה אל תהיו טפשים 
, תנצלנו נא את הימים כפי הראוי והנכון ואז תגיעו 
ויחנו  מסוכות  “ויסעו  וזהו  ביותר,  גדולים  להשגים 
אחר  היינו  רב”,  וניקיתי מפשע  איתם  “אז  באתם”, 
העבודה הגדולה מגיעים לידי תמימות, לשלימות של 
אורייתא וקוב”ה וישראל חד אינון )זהר ח”ג עג.(, תמים 
יג(, תורת ה’ תמימה  יח,  )דברים  תהיה עם ה’ אלקיך 
בין  השלם  היחוד  נוצר  ביחד  ומהכל  ח(,  יט,  )תהלים 

קוב”ה שכינתא התורה וישראל.

ורוח נכון חדש בקרבי
רבי  הרה”ק  זי”ע  רב  הבארדיטשובער  של  תלמידו 
המאיר”  “אור  בספרו  מביא  זי”ע  מז’יטומיר  אהרן 
מכפר  הקב”ה  הק’  ביום  אמנם  כי  רבו,  של  משמו 
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עוונותיהם של ישראל, אך יתכן שנותר רושם, כתם, 
והרושם הזה יורד רק ע”י העבודה בחג הסוכות, כי 
התורה והמצוות שבני ישראל מקיימין בסוכות מוריד 
כל הכתמים ומנקה אותם לגמרי, יען שבימים נוראים 
מושפע שפע טהרה כדכתיב לב טהור ברא לי אלקים 
חדש  נכון  “ורוח  הכתוב  המשך  אך  יב(  נא,  )תהילים 
בקרבי”, דהיינו להיות נקי ומצוחצח כבגד חדש ללא 

כתם, זה חל עליו רק ע”י עבודת ימי חג הסוכות.

למען ידעו 
בסוכות  זי”ע,  הרי”ם”  ה”חידושי  בעל  הגה”ק  כתב 
ידעו  “למען  כדכ’  וידיעה  דעת  של  ענין  מצינו 
דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל )ויקרא 
כג, מג(, כי אמנם כל השנה יתכן שאין לאדם את הדעת 
הנכונה, כמאמרם “אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה 
בו רוח שטות” )סוטה ג.(, אך בסוכות שחוגגים אחר 
יום הק’, אשר בו נטהרו ושבו בתשובה וזכו לסליחה 
מחילה וכפרה, ואז חזרו לדעת הנכונה. ואם כן צריך 
לקיים את הפסוק “למען ידעו דורותיכם”, ולנצל את 
וכלל  המצוות,  וקיום  תורה  ללימוד  הנכונה  הדעת 
לחבירו  אדם  ובין  למקום  אדם  בין  האדם  הנהגת 

שיהיה נעשה הכל בדעת הנכונה.

סוכת עורו של לויתן
הא  על  מקארלין  זי”ע  אהרן”  ה”בית  הרה”ק  אמר 
לישב  שנזכה  רצון  ה”יהי  בנוסח  בסוכות  דאמרינן 
‘לויה’,  ‘לויתן’ הוא מלשון  בסוכת עורו של לויתן”, 
להשאר  עלינו  כי  דהיינו  התחברות,  של  לשון 
מחוברים למצות סוכה בכל השנה, והכוונה כי כמו 
ו(,  ג,  )משלי  דעהו  דרכיך  בכל  מקיימים  שבסוכות 
כאשר עושים את כל הפעולות אכילה שתיה שינה 
טיול, לשם ה’ בסוכה, כך צריך להיות כל פעולותינו 

בימות השנה לשם ה’. 

ישראל ראוין לישב בסוכה אחת, בכל מצב 
שהוא.

איתא בשם הרה”ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי”ע 
)בעמח”ס קדושת לוי( במעלת חג הסוכות שכל אחד בכל 
עם  יחד  כולו  כל  לסוכה  להכנס  יכול  שהוא,  מצב 
מנעליו, וכוונתו ברורה שגם אם לא זכה להסיר את 
רגבי האדמה ואת הטיט הדבוק במנעליו עדיין יש לו 
מקום להאחז באחיזה, גם כל שהוא, וממנו יתעלה 
ראוין  ישראל  כל  כי  ירצה,  אם  העבודה,  במתי  על 

לישב בסוכה אחת, בכל מצב שהוא.

הזמנה מילתא היא
זצוק”ל  מסלאנים  אברהם  הברכת  האדמו”ר  סיפר 
על אחד ממארי דחושבנא מעיה”ק צפת שבליל א’ 
ורעדה  בפחד  נתקף  לסוכתו  סמוך  בהגיעו  דסוכות 
ואחזתו חיל ורתת מהאושפיזין קדישין הבאים לסוכה 
ולא היה מסוגל להכנס לסוכתו, עד שעבר שם אחד 
מיודעי הח”ן ואמר לו שאמנם אכן שהאושפיזין באים 
לסוכה, אולם עד שלא מזמינים אותם אינם נכנסים, 
עד שלא  כזה  בפחד  לסוכה  להכנס  לרתת  לך  ואל 

תזמין אותם. 

זמן אסיפת חיות ושמחה לכל השנה
מרגליה בפומיא של כ”ק האדמו”ר הפחד יצחק זי”ע 
)שמות  האסיף  חג  הסוכות  חג  נקרא  שלכן  מבאיאן 
כג, טז( שבימים אלו של החג אפשר לאסוף ולאגור 
שמחה וחיות למשך כל השנה כולה. וכן מתאמריה 
מקארלין  זי”ע  אהרן”  ה”בית  הרה”ק  של  משמיה 
לשון  הוא  הרי  זמן  שמחתנו,  זמן  נקרא,  שסוכות 

הזמנה, שמזמינים אנו שמחה לכל השנה. 

אסיפת חוזק ותקיפות 
רגל  היה  זצוק”ל  יארק  ניו  מבאיאן  האדמו”ר  כ”ק 
לומר בחג הסוכות וחג האסיף תקופת השנה, שבחג 
הסוכות בני ישראל אוספים ואוגרים תקיפות וחוזק 

בעבודת ה’ לכל ימי השנה.

“בל תוסיף” בסוכה
מרן הרה”ק אדמוה”ז מסדיגורא זי”ע ביאר ענין שאין 

שעוברים  כמו  תוסיף,  בבל  מצה  באכילת  עוברים 
בשינה בסוכה, שבסוכה כתיב )ויקרא כג, מב( בסוכות 
תשבו, ואין רגע שלא יהיה החיוב על בריא הן שינה 
הן ישיבה סתם, על כן יש בזה בל תוסיף. אבל מצה 

אין החיוב רק אם רוצה לאכול פת בכל הז’ ימים.
)בנין שלמה(

בדמייך חיי
יצחק  לוי  רבי  הרה”ק  על  מסופר 
דסוכות  א’  שבליל  זי”ע   מבארדיטשוב 
לא אזר כח ואומץ בהשתוקקות וכיסופי קודש עזים 
לקראת קיום מצות לולב, ובכל עת שלח את משמשו 
וכשמוע  היום  והאיר  העת  הגיע  כבר  אם  לראות 
הרה”ק שכבר הגיע הזמן, נתלבש בהתלהבות גדולה 
האתרוג  את  לקחת  ידו  הושיט  עד שכאשר  כך  כל 
שהיה מונח בארון שבר את חלון הזכוכית תוך כדי 

הושטת היד, ולא חל ולא הרגיש בדמו השותת. 

שמחת בית השואבה
איתא במשנה בענין שמחת בית השואבה “לא היתה 
שמחת  מאור  מאירה  היתה  שלא  בירושלים  חצר 
בית השואבה”, ואפשר לומר שאפילו שרק הגדולים 
והצדיקים חסידים ואנשי מעשה היו שמחים בשמחת 
בית השואבה, אך הם כל כך השפיעו בשמחתם עד 
שלא היה חצר שלא היה מאירה, היינו אפי’ מי שהוא 
הוא  גם  מבחוץ,  עדיין  שהוא  דהיינו  חצר,  בבחי’ 
יכול לקבל את רוב האורה ששרתה שם, וזהו “צדיק 
כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה שתולים בבית ה’”, 
זאת  ה’ בכל  אפי’ בשעה שהצדיקים טמונים בבית 
ומשפיעים  מפריחים  הם  יפריחו,  אלקינו  בחצרות 
בכל סביבתם אפילו על אלו שהם בבחינת “חצרות”, 

כי הם עדיין מבחוץ.
)כ”ק האדמו”ר מבאיאן שליט”א(

השמחה בימי הגלות חידוש היא
אומר  תמיד  היה  זי”ע,  האדמוה”ז מסאדיגורה  מרן 
שאין בזה חידוש שבזמן שבית המקדש היה קיים היו 
בני ישראל שמחים בשמחת בית השואבה, וכמאמרם 
מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה 
השכינה  התגלות  היתה  המקדש  במקום  כי  מימיו, 
ע”י עבודת הכהנים, ולכן הופיעה שם נבואה ורוח 
הקודש, ומשום כך אין בזה חידוש שהיו כולם שמחים 
בריבוי שמחה, והחידוש הוא כיום כאשר בני ישראל 
שורים בגלות החשוכה, כל כך הרבה שנים, ובנוסף 
לכל גזירות ושמד ויסורים וכאבים למכביר, קשיים 
ועינויים ובכל זאת בני ישראל שמחים, והם שמחים 
בה’ ית’ ובתורתו ומצותיו, ובחגים שנתן להם, והם 

שמחים כל אחד עםחברו שהו אכן חידוש גדול.

פניהם של ישראל נוי סוכה
זי”ע,  מבאיאן  יצחק”  ה”פחד  הרה”ק  כי  מסופר 
נכנס פעם אחת בלילה הראשון של סוכות לסוכתו, 
ועמדו שם קהל רב מהחסידים, על גבי השולחנות 
והספסלים והם הסתירו בגופם את נוי הסוכה, נשא 
ואמר,  ונענה  סביבו,  והביט  עיניו  מבאיאן  הרה”ק 
הנוי סוכה שלי הם פניהם של בני ישראל. “אידישע 

פנימער”.

הצדיק שאיבריו מקודשים אינו זקוק לטרחה 
של הכנת המצוה

גידל  הי”ד  קראקא  מבאיאן  משה’ניו  רבי  הרה”ק 
בביתו את ש”ב הרה”צ ר’ משה אהרן פרידמן הי”ד 
ר’ נחום בער’נו מסאדיגורה, פעם אחת  נכד הרה”ק 
שאל אותו מדוע לא רואים אצל רבוה”ק איך שהם 
כמו  ובגופם טורחים בעסק הכנת המצוות  בעצמם 
בניית הסוכה וטחינת חיטים למצה שמורה, כתשובה 
לשאלתו אמר לו רבי משה’ניו שיעיין בדברי ה”נועם 
האדם  “כי  וזל”ק:  קדושים,  פר’  בסוף  אלימלך” 
ולייגען  טבין  בעובדין  וגידיו  איבריו  לקדש  צריך 
במעשים טובים, שיהיו האיברים מקודשים בדביקות 
יעכבו  ומזומנים שלא  ולעבודתו,  הוא  ברוך  הבורא 
נצטוינו  ולזה  יתברך,  הקל  רוממות  במחשבת  כלל 

התקדש  למען  הגוף  ובכל  בידים  העבודה  במצות 
והעיקר  האמיתי,  הבורא  לעבוד  מוכן  שיהיה  גופנו 
הוא לדבקה בו, ולזה נברא העולם להטיב לברואים 
וההטבה הוא לקרבם אליו כמש”ה ועתה ישראל כו’ 
ולדבקה בו כו’ לטוב לך, וכשהאדם נגמר בעבודתו 
וכל אבריו הגשמיים כבר מקודשים ומוכנים לעבודה 
לדבקה בו באמת בלי שום מניעה מהם כלל אז אין 
צריך כלל לעשות המצוה בגופו ממש, דהיינו למשל 
גופו בעבודה  לייגע  לעשות סוכה, בידיו ממש כדי 
כי כבר גופו מקודש, אלא צריך לקיים המצוה ההיא 
מי  ידי  על  המצוה  המעשה  ותעשה  בסוכה,  לישב 
שצריך עדיין לקדש אבריו, או לטחון חיטים לפסח 
הטחינה גופא אינו צריך על ידי צדיק גמור כי אם 

קיום המצוה ההיא בלא העבודה. עכלה”ק.

מצוות סוכה בכוונה והידור סגולה לפרנסה 
טובה

הגמ’  דברי  על  שלמה”  “תפארת  בספה”ק  איתא 
הבית”  בתוך  ושולחנו  הסוכה  בתוך  ורובו  “ראשו 
)סוכה כח.(, כי כאשר האדם יכניס עצמו לתוך המצווה 
למיעבד,  כדבעי  הסוכות  חג  את  ויערוך  סוכה  של 
הוא  אזי  דורותיכם,  ידעו  ודעת, למען  בכוונת הלב 
דהיינו  הבית,  תוך  אל  שולחנו  את  להמשיך  זוכה 
תוך  אל  טובות  והשפעות  פרנסה  לעצמו  להמשיך 

הבית לכל ימות השנה.

הושע נא מרוטת לחי
זי”ע,  ר’ ברוך ממעז’בוז’  הרבי  הרה”ק  פעם אמר 
על הבקשה הושע נא מרוטת לחי, ואמר אל תקרי 
‘מרוטת ֶלִחי’, אלא ‘מרוטת ְלַחי’, דהיינו שיושיע ה’ 
חי  אל  עצמם  וקורעים  שממרטים  ישראל  בני  את 

העולמים.

הבל הבלים אמר קהלת
כתב בעל ה”מאור ושמש” על מה שקוראים בשבת 
אמר  הבלים  “הבל  קהלת  מגילת  את  המועד  חול 
ואמר  ב(,  א,  )קהלת  הבל”  הכל  הבלים  הבל  קהלת 
כי הכוונה היא להבל היוצא מפי האדם היינו בעת 
“הבל  וזהו  הרבים,  תפילת  בעת  ובפרט  התפילות 
הבלים אמר קהלת”, כאשר קהילה של בני ישראל 
“הכל  הוא  מפיהם  היוצא  ההבל  יחדיו,  מתפללחים 
הבל”, היינו שיכול להועיל לצירוף האותיות של כל 
ה’ הכוונה לחמשה חומשי  התורה, פירוש: שהאות 
ל’  האות  ואילו  לב’ראשית,  מכוון  ב’  והאות  תורה, 
“לעיני  בפסוק  שבתורה  האחרונה  הל’  כנגד  מכוון 
כל ישרא’ל”, וזהו “הבל הבלים אמר קהלת”, שבכח 
טוב  כל  לפעול  יכולים  ביחד,  הרבים  של  התפילה 
עד  מ’בראשית’  התורה  כל  של  אותיות  צירופי  ע”י 

‘לעיני כל ישראל’.

מחיל אל חיל 
היה מרגליא בפומיא של חסידים שהיו מספרים על 
הרה”ק ה’שרף’ רבי אורי מסטרעליסק זי”ע, שנענה 
גדול  חסד  רבש”ע,  מהסוכה,  הפרידה  בעת  ואמר 
נכנסים  הסוכות  חג  בצאת  מיד  עמנואשר  עשית 
לשמיני עצרת שמחת תורה, כי אילולא זאת לא היה 
ביכולתינו לצאת מהסוכה, כי כאשר יושבים בסוכה 
ומקיימים המצוה בכל הרמ”ח אברים ושס”ה גידין, 
כל הגוף מוקף בקדושה וב”שמות” הקדושים, וא”כ 
בגלל  זאת  רק  מהסוכה.  לצאת  יכולים  היינו  האיך 
תורה  ושמחת  עצרת  לשמיני  ומיד  תיכף  שנכנסים 

מחיל אל חיל, אפשר שנבוא על מקומו בשלים.

אתה הראת לדעת
מרן הסבא קדישא מרוז’ין היה אומר כי כל ההכנה 
רבה  בעבודה  עצמם  הכינו  ישראל  שבני  הארוכה 
בימים אלו חודש אלול, וחודש תשרי-ירח האיתנים 
דתקיפי במצוות, ראש השנה, בעבודה של מלכיות 
זכרונות ושופרות ותקיעת שופר, עשרת ימי תשובה, 
של  בעבודה  וסוכות  עינוייו,  חמשת  על  הק’  יום 
הוא  הכל  רבא,  והושענא  מינים,  וד’  סוכה  ישיבת 
הכנה להגיע ל”אתה הראת לדעת כי ה’ הוא האלקים 

אין עוד מלבדו”.



4 באר בשדה- שטפנשט

עכבו עימי יום אחד
זי”ע  מרן אדמוה”ז מסדיגורא  ביאר הרה”ק 
עלי  עכבו  ה’  צוה  הסוכות  בחג  רק  מדוע 
גם  הלא  לו(  כג,  ויקרא  ברש”י  )מובא  אחד  יום 
בפסח היה חובת ראיה ועליות הרגל? אלא 
מפני שבחג הסוכות הקריבו ע’ פרים נגד ע’ 
שרים ונזכרים מעשה בנ”י ומעשה האומות 
במעשה  הקב”ה  וכשרואה  השי”ת,  לפני 
בנ”י לעומת מעשה האומות נתמלא עליהם 
אהבה, ואמר: עצרו עלי עוד יום אחד, מה 
להזכיר  קרבנות  היה  שלא  בפסח  כן  שאין 

את אומות העולם.
)כנסת ישראל(

רצוננו לראות את מלכנו
עם  דיתיב  מאן  סד:(  )ח”א  הק’  בזוהר  איתא 
מלכא בלחודוהי, כל מאי דבעי שאיל ויהיב 
עם  לבדו  לשבת  שזוכה  מי  היינו,  ליה. 
המלך יכול לבקש כל מה שירצה ויתקבלו 
בשם  ה”תולדות”  בספה”ק  איתא  בקשותיו, 
כי מי שזוכה לנשיאות  זי”ע,  הבעש”ט הק’ 
שיבקש  לו  אומר  והמלך  המלך,  אצל  חן 
בקשה אחת, אזי באם שכל יש לו בקדקדו, 
הוא  כי  ויחידה  אחת  בקשה  מבקש  הוא 
רוצה להיות תמיד עם המלך. וכך לא יחסר 
יהודים  וכן הדבר כאשר  ימיו,  לו כלום כל 
תמיד  מלכנו,  את  לראות  רצוננו  מבקשים 
המלך  עם  להיות  ופניות  מקומות  בכל 
ראיה  דהיינו  מלכנו”,  את  “לראות  בבחינה 
ובאמת  תמיד,  לנגדי  ה’  שויתי  שכלית, 
שיש  היחידה  הבקשה  זאת  לה’  להתקרב 
לבקש ולבטח בקשתינו תיענה, אלא שאנו 
כל  “וראו  בהתגלות  יהיה  שזה  מבקשים 

אפסי ארץ את ישועת אלקינו”.

כל התורה כולה על רגל אחת 
מרן הסבא קדישא מרוז’ין אמר פעם בענין 
)שבת לא.( בנכרי אחד  המעשה המובא בגמ’ 
מנת  על  גיירני  לו  אמר  שמאי  לפני  שבא 
שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על 
בא  שבידו,  הבנין  באמת  דחפו  אחת,  רגל 
לפני הלל וגיירו, אמר לו ‘דעלך סני לחברך 
ואידך  כולה  זו היא כל התורה  לא תעביד’ 
היא  בזה  שהכוונה  גמור,  זיל  הוא  פירושה 
‘רגל אחת’ היינו החג של שמיני עצרת שהוא 
רגל בפני עצמו, ואת זה בקש הנכרי להבין 
כי שאר הימים טובים יש להם טעם, פסח 
הוא זכר ליציאת מצרים, שבועות זה קבלת 
התורה, סוכות הוא למען ידעו דורותיכם כי 
והסוכה  ישראל,  בני  את  הושבתי  בסוכות 
זכר לענני הכבוד, אך מה הוא שמיני עצרת 
שהוא הרגל בפני עצמו, זאת לא הבין, וענה 
ע”י הלל “דעלך סני לחברך לא תעביד”, רגל 
זה הוא כנגד המצוה של אהבת ישראל, בין 
ב”סור מרע” “דעלך סני לחברך לא תעביד” 
ובין ב”עשה טוב” ואהבת לרעך כמוך, כפי 
רבינו  משה  של  אהבתו  לראות  שנוכחים 
זה מרומז  וסיים מרן מרוז’ין,  ישראל.  לבני 
שמיני  לגבי  לישראל  הקב”ה  שאמר  במה 
פרידתכם,  עלי  קשה  תורה,  שמחת  עצרת 
פירוד  ח”ו  שיש  בשעה  עלי  קשה  דהיינו 

הלבבות ביניכם.

שגב כוונת התפילה בהו”ר ושמע”צ
זי”ע,  מלובלין  ה”חוזה”  מהרה”ק  איתא 
הק’  הבעש”ט  מפי  איש  מפי  איש  ששמע 
ששמע מפי אליהו הנביא, שבשלושת ימים 
ושמחת  עצרת  שמיני  רבה  הושענא  אלו 
תורה, הם סגוליים לקבלת התפילות, ובאם 
כראוי  אלו  בימים  בתפילותיו  יכוון  האדם 
הרי זה סגולה שכל תפילותיו של כל השנה 

יהיו כראוי ויעלו יפה.

בני ישראל שמורים חותם בתוך חותם
איתא ב”בני יששכר”, כי בהושענא רבה יש 
הבחי’ של חותם בתוך חותם. והנה הדין הוא 
כאשר שולחים בשר עם נכרי, אם הוא דבר 
חשוב צריך להיות חתום חותם בתוך חותם. 
כישראל,  בעולם  חשוב  דבר  לך  אין  והלא 
וכותב ה”בני יששכר”, וכי היכן יש דבר חשוב 
השי”ת  כאשר  אפילו  וכן  כישראל,  בעולם 
נתחם  הכיפורים  וביום  לישראל  טוב  כתב 
שבהושענא  הרי  זאת  בכל  לטובה,  בחותם 
רבה מוסיף הקב”ה עוד חותם, חותם בתוך 
חותם, שבני ישראל יהיו שמורים כל השנה 

בין ברוחניות ובין בגשמיות.

עבודת חודש תשרי מתחילה בת”ב 
בספרו  זי”ע  מקאז’ניץ  המגיד  הרה”ק  כתב 
שגב  מעלת  רום  על  ישראל”,  “עבודת 
העבודה בראשית השנה לעלות ולרומם את 
כבוד מלכות שמים. והעבודת התחלת החל 
מתשעה באב, והוא מפרט כי החמישים ימים 
שיש מת”ב עד ראש השנה מרומזים באות 
נ’ של שם אדנ”י, ועשרת ימי תשובה כנגד 
י’ של שם אדנ”י, ואבעת הימים שבין  אות 
ד’ של שם  כנגד אות  יום הק’ לסוכות הם 
אדנ”י, ויום הראשון דסוכות “ולקחתם לכם 
ביום הראשון” הרי הוא כנגד אות א’ של שם 
אדנ”י, וזאת היא כל העבודה דחודש תשרי 
להעמיד שוב ולתקן מלכות שמים המרומז 

בשם אדנ”י.

עת רצון היום לנו
זי”ע,  מקאריץ  פנחס  רבי  מהרה”ק  איתא 
שיום שמיני עצרת שמחת תורה נקרא “ביום 
ה’  “אנא  בהקפות  שאומרים  כפי  קראנו”, 
לשון  היינו  קראנו  יום  קראנו”.  ביום  עננו 
יום  הוא  תורה  בשמחת  כי  התורה,  קריאת 
משאר  יותר  התורה  בקריאת  בו  שמרבים 
ימות השנה, יש המנהג לקרות בלילה, וביום 
וקטן  גדול  אחד  וכל  ספרים,  ג’  מוציאים 
מקפידים לעלות לתורה, וזהן “אנא ה’ עננו 
ביום קראנו”, שיום זה שמיני עצרת שמחת 

תורה הוא עת רצון לפעול בו ישועות.

שמיני עצרת אושפיזא דשלמה המלך
תמיד  היו  וחסידיהם  רוז’ין  בית  רבוה”ק 
את  עצרת  בשמיני  ועורכים  מזכירים 
לאור  וזאת  המלך,  שלמה  של  האושפיזא 
מרוז’ין  קדישא  הסבא  מרן  של  הק’  דבריו 
בהפטרת  כי  ואמר  לכך  וטעם  מקור  שנתן 
היום )בשמיני עצרת בחו”ל( מופיע הפסוק “וכל 

חשק שלמה”.

“אתה בחרתנו” הוא גם “אתה 
חוננתנו”.

משה  ר’  הרבי  דהרה”ק  משמיה  מתאמריה 
לייב מסאסוב זי”ע, כי כאשר ראה במוצאי 
יו”ט דשמחת תורה איך שה”עולם” עצבים 
ופניהם נפולים, יען כי יוצאים מימי שמחה 
נעלים לימי החול הפשוטים נינה ואמר להם 
גם  הוא  “אתה בחרתנו”  אותו  כי  לכם  דעו 

“אתה חוננתנו”.

+מ+בא+ר
האמו+++נה

הרב צבי טפר
<=

כשהלוליין הלך על חבל דק
איתא במסכת סוכה )ב.(, 'סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים 
אמה פסולה. וביאר רבי זירא הטעם, דאינו יושב בצל סוכה אלא 
הביטחון,  מידת  על  מרמז  דזה  לנר,  הערוך  כתב  דפנות.  בצל 
והוא על פי מה שאפשר לפרש את האמור במדרש )ב''ר פ''ט, 
ג(, אשרי הגבר אשר שם מבטחו בהשם )תהילים מ, ה(, זה יוסף, 
ולא פנה אל רהבים על ידי שאמר לשר המשקים כי אם זכרתני 
והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים. ולכאורה תמוה שמייחס ליוסף 
מידת הביטחון באומרו זה יוסף ומיד שוללו ממנו באומרו ולא 

פנה וכו'. וגם למה כפל המדרש זכרתני והזכרתני.
ויש לומר, דיש ג' מיני ביטחון. יש בוטח בהשם ובורר לו כשיבוא 
לידי צרה או דחק עניינים מדרכי העולם להינצל ובוטח שע''י 
העניינים האלה ישלח לו הקב''ה ישועה. זו לא דרך רצויה, ועל 
מבטחו''  השם  והיה  בהשם  יבטח  אשר  הגבר  ''ברוך  נאמר  זה 
)ירמיהו יז ז(, פירושו שלא די שיבטח בהשם שיושיעו אלא צריך 
גם כן שהשם לבד הוא מקום בטחונו שלא בוטח ומשגיח בענייני 
העולם לקוות מהם ישועתו. אלא רק מישועת השם באיזה אופן 
לידי  שכשיבוא  בהשם  בוטח  ויש  לו.  לשולחה  רצונו  שיהיה 
צרה לא עושה מאומה להניצל ורק יושב ודומם לתשועת השם. 
וגם דרך זו אינה טובה, שאין לסמוך על הנס אלא צריך האדם 
לעשות מה שביכולתו להינצל מצרה ודוחק. אלא הדרך האמיתי 
בעניין הבטחון הוא הממוצע בין שניהם שיבטח בהשם ויבקש 
ע''י  שוודאי  בוטח  שלא  בתנאי  רק  העולם  ענייני  ע''י  להינצל 
בהם  שבוחר  אלא  השם  תשועת  תימצא  שבחר  עניינים  אילו 
אולי ישלח על ידיהם עזרתו לו. ובזה טעה יוסף כשאמר כי אם 
זכרתני, שבלי ספק יוסף הצדיק לא בטח בשר המשקים לבד כי 
אם שם מבטחו בהשם ולכן אם לא היה מבקש משר המשקים רק 
שיזכירו לפרעה, במה שאמר אל פרעה לא היה בזה גרעון במידת 
הביטחון שאדרבה בזה רוצה הקב''ה שיבקש האדם תשועה ע''י 
ענייני העולם ולא יסמוך על הנס. אבל חטא במה שאמר בלשון 
דאגה כי אם זכרתני אתך, שבזה הראה שבוטח שרק ע''י הזכרה 
זו תבוא לו תשועת השם ואם ישכח להזכירו לא תבוא לו. לזה 
שבטח  אף  שנים  ב'  לו  ניתוסף  זה  ע''י  כי  וכו'  פנה  ולא  אמר 
בהשם לא נתאמת לו תקוות בטחונו בזכירת שר המשקים עד 

שהזכירו השם.
צלך'  'השם  שנאמר  כמו  השם,  לתשועת  מרמז  סכך  צל  והנה 
)תהלים קכא, ה(, והדפנות הם מרמזים על ענייני העולם אשר 
עליהם מרחף צל הסכך והם סובבים את האדם מכל צדדיו, ולכן 
הסכך למעלה מעשרים אמה פסול, שאז יושב בצל דפנות ולא 
בצל סכך, לרמז על השם בטחונו שתבוא לו ישועתו ע''י ענייני 

העולם שזה פסול ולא נרצה לפני השם.
מסופר על הרה"ק רבי חיים מקראסנא זי''ע מתלמידי מרן הבעש''ט 
זי''ע, שהייתה דרכו להיות סגור ומסוגר בביתו במשך רוב ימות 
השנה, פעם אחת שמע שביום פלוני יבוא איש אחד לשחק לפני 
בני העיר, והוא עומד למתוח חבל ולחבר את שתי קצותיו בראש 
מבלי  עליהם  ולעבור  מזה,  זה  הרחוקים  גבוהים  בניינים  שני 
להחזיק מאומה, ויהי לפלא שבאותו היום הגיע הרה''ק מקראסנא 
להסתכל במעלליו אלו. בשעת הכושר הסביר לחסידים את סיבת 
לכתו, כי מאיש זה למד יסוד גדול בעבודת השם, שהרי אדם זה 
עשה מעשה זה בעבור בצע כסף ששילמו לו הצופים, אך באותה 
שעה שעסק בעבודתו ועבר על החבל בוודאי לא חשב כלל על 
המעות שהוא עתיד להרוויח, כי אילו היה מסיח דעתו לרגע אחד 
היה נופל לתהום רבה ושובר כל עצמותיו. ורק אחר שסיים את 
מלאכתו קיבל שכר נאה על מעשיו. והכי נמי צריך האדם לצאת 
לפעלו ולעסוק בפרנסתו, שלא יהרהר לרגע על התוצאות שהוא 
עומד להרוויח ממעשה ידיו, כי זה עלול להביאו לידי הרהור כוחו 
ועוצם ידו עושים לו חיל ועושר. וממילא ייפול חלילה לשאול 
תחתית, רק עליו למלא חובתו ולעשות עבודתו כדי שיהיה מקום 
לברכה לחול, והפרנסה תבוא אליו אח''כ מידו הפתוחה והמלאה.
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באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות הדבש 
וינקהו דבש מסלע )לב, יג( 

דבש מצאת אכול דיך, פן תשבענו והקאתו. )משלי כה, טז(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

שלא להרבות באכילת דבש
כי  המורה,  הרב  שזכר  כמו  הדבש  דרך  כן 
ומי  תועלת,  בו  יקח  כראוי  ממנו  שיאכל  מי 
שיוסיף לקחת ממנו יותר ממה שראוי ימשך 

לו מזה שיקיאנו מצד קלקולו האצטומכא.
)רלב”ג שם( 

מאיר מאור עיניו של אדם
וכל  דבש  אותו  מאכילין  בולמוס  שאחזו  מי 
מיני מתיקה, שהדבש וכל מיני מתיקה מאירין 
מאור עיניו של אדם, ואף על פי שאין ראיה 
כי  עיני  ארו  כי  נא  ראו  לדבר,  זכר  לדבר 

טעמתי מעט דבש הזה.
)יומא פג, ב( 

אחד מששים למן
דבש,  אש,  הן,  אלו  מששים,  אחד  חמשה 
מששים  אחד  אש  וחלום.  ושינה,  ושבת, 
שבת  למן,  מששים  אחד  דבש  לגיהנם, 
אחד מששים לעולם הבא, שינה אחד מששים 

למיתה, חלום אחד מששים לנבואה.
)ברכות נז, ב(

קשה למכה
הרי שעבר על דברי רופא ואכל דבש או כל 
מתיקה  מיני  וכל  שדבש  מפני  מתיקה,  מיני 

קשין למכה.
)בבא קמא פה, א(

הופך מה שנופל לתוכו לדבש
נפל חתיכת איסור לדבש אע"פ שנמחה  אם 
בתוכה, כיון שדרך הדבש לחזור הדבר הנופל 

לתוכו לדבש, כמו דבש דיינינן ליה ומותר.
)מגן אברהם או"ח סימן רטז ס"ק ג(

מועיל לזכירה
סגולה לזכירה, שיאכל דבש של דבורים בכל 
הימין  אצבעו  שיטביל  ריקניא,  אליבא  יום 
ויאכל בבוקר ובערב קודם שיאכל שום דבר.

)סגולות ישראל מערכת ז אות מה, יו”ל ע”י הרה”צ רבי שבתי 
פרייזלער שליט”א אבד”ק אורשיווע(

ישיבה בדבש מועיל לרפואה
ליטרין  ג’  כמו  קח  גמור,  בנסיון  לטחורים, 
מים,  של  אחד  בקיתון  באש  והרתיחם  דבש 
וישב החולה בתוכם חמין כאשר יוכל לסבול, 
ואחר כך ימשחם בזרע פשתן או בשמן שקדים 

מרים.
)מראה הילדים מערכת ט אות ד(

רפואה לצרעת
ותכתוש  תאנה  עלי  תקח  לצרעת,  רפואה 
אותם דק כאפר, ותקח ג’ פעמים כנגדו דבש 
לאכול  ותן  מרקחת,  כמו  ותעשה  מאוד,  נקי 

שני פעמים ביום, כל פעם כאגוז.
)ספר מפעלות אלקים אות שלג(

לנעימות קול
סגולה לנעימות קול, תכתוש חרדל עם דבש 
טוב מאוד, ועשה עוגות קטנות, והעמד אצל 
בבוקר  ותאכל  קצת,  מטוגן  שיהיה  החמה 

אליבא ריקניא, כן תעשה כמה פעמים.
)מפעלות אלקים אות שנד(

למי שאינו יכול לישן
עם  עזים  חלב  ישתה  לישן,  יכול  שאינו  מי 

מלח, וגם דבש הוא טוב.
)ספר זכירה דף נב ע”א(

להשקיט שריפה
סגולה להשקיט השריפה, ליטול קדירה חדשה 
של חרס עם דבש חי, שתהא הקדירה מליאה 

דבש, ולזרוק לתוך האש, ותשקע האש.
)ספר סגולות ישראל מערכת ש אות קג(

לרפואות שונות
קרני האיל שרופים מעורבים עם דבש ימיתו 
לשלשול,  וטוב  הנערים,  שבבטן  התולעים 

ולזיבות לבן מהנשים, ולירקון.
)מדרש תלפיות(

טעם שנאסר להקריב דבש
ואמנם הדבש נאסר, כדי שלא יהיה סבה למהר 
זמן הקרבן. לפי שיש בו סגולה לעכל הבשר. 
הכהנים  היו  הקרבן,  בבשר  נוגע  היה  ולו 
חוששים שמא יעכל דבר מבשר הקרבן, והיו 
מצורף  עתו.  קודם  הקרבן  להקריב  ממהרים 
עצמו,  בפני  לאכילה  ראוי  הדבש  היות  לזה, 
למתיקותו. ולכן אולי הכהנים בהקריבם אותו 
ילכלכו אצבעותיהם בו, וילחכו אצבעותיהם, 
ויהיה להם זה לאבן נגף ולצור מכשול. הנה 
הפכיים,  טעמים  ובדבש  בשאור  היו  כן,  אם 
ראוי  אינו  זה  ממהרו,  וזה  הקרבן  מאחר  זה 
בפני  לאכילה  ראוי  וזה  עצמו  בפני  לאכילה 
עצמו, גם צוה יתעלה לאסור השאור, לרמוז 
בהיותנו  הרע  היצר  מעצמנו  שנרחיק  לנו 
עובדים עבודתו. כי היצר הרע קרוי בשם - 
שאור. וכמו שאמרו בפרק היה קורא )ברכות יז, 
א(: רבי אלכסנדרי אמר הכי, רבונו של עולם, 
גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך, ומי 
כן,  גם  הדבש  ונאסר  שבעסה.  שאור  מעכב 
לפי שיש בו סגולה כנגד השכל, כמו שכתב 
אבן סינ"א, וזה לשונו: הדבש החריף המעטש 
אפיסת  ויוליד  ממנו,  ואוכלין  אותו  שמריחין 
השכל פתאום והזיעה הקרה. ואמר עוד: ואם 
השכל,  יסיר  החריף  מהדבש  הארסיי  יריח 
וכל שכן אם יאכל ממנו. ולפי שהיו הדברים 
האלה, רוצה לומר תגבורת היצר הרע ואפיסת 
השכל, דברים ראוי שירוחקו מכהני ה', הוצרך 

יתעלה להזהירם מהם.
)אברבנאל ויקרא ב, א(

שתיית מי דבש בברית מילה
איש  מפי  איש  טוב  שמעתי בשם הבעל שם 
סגולה שיהיה הילד בן תורה, ליקח על הכוס 
דבש  מי  מילה,  הברית  בברכת  הברכה  של 
שקורין מע"ד, ובמקומות שאין בנמצא משקה 
זו יוכל ליקח דבש ומים ולהרתיח הדבש בתוך 

המים בכלי קטן, ובדוק.
)בעל שם טוב דף קמז(

לאשה שלא תפיל
דבש  יקח  הילד,  תפיל  שלא  לאשה  סגולה 
ימשח  ואח”כ  האש,  לפני  כולו  הבטן  וימשח 
שאור )זויערטייג( על מטלית ויעשה חם ויקשור 

על הבטן.
)אמרות שלמה ענף יט אות ג(

מרגיל הלשון לתורה
מעין  נמשלים  הם  מתיקה  מיני  וכל  דבש 
לתורה,  לשונם  המרגילים  והם  הבא,  העולם 

ומאיר את העינים.
)וימהר אברהם מערכת ד אות מו(

מי דבש מורה על המתקת הדינין
דבש  מי  משקה  עם  'האפין'  שמערבין  מה 
ומחזק אותו ונעשה חמר מדינה, שמורה על 
המתקת הדינין וכו' וד"ל, ולכן מעת הבעש"ט 
ז"ל המנהג שהיה מי דבש חמר מדינה, להורות 
ומרמז  מורה  ועוד דבש'  הדינין.  על המתקת 
שעל ידי ד' הוא ד' אותיות הוי"ה, נעשה ב' 
שיני"ן, שי"ן של ג' ראשין ושי"ן של ד' ראשין 
שבתפילין, שעל ידו נמשך גילוי אלקות בכל 
כן  גם  אומות שמקבלין  על  אפילו  הנבראים 
אמונת ה' על ידי ישראל וכו', ולכן כעת כל 
המשקאות מרמזים על המתקת הדינין כי יין 
]וגם  הדינין,  כחות  כן ששורף  גם  הוא  שרף 
)משלי  ללבושך  כבשים  על  מרמז  בל"א  כבש 
וזהו הוא כעת חמר מדינה שאנו כעת  כו(  כז, 

בחומר ודינין וצריך להמתיקם.
)שארית ישראל, שער התקשרות דרוש ד(

דבש אחד מששים של עולם הבא
בולמוס  שאחזו  מי  רבותינו  שנו  פו(  )דף  יומא 
מפני  מתיקה,  מיני  וכל  דבש  אותו  מאכילין 
שהדבש וכל מיני מתיקה מאירים את העינים, 
אבל  אכילה  לאחר  אלא  שנו  לא  אביי  אמר 
קודם אכילה גריר, שנאמר וימצאו איש מצרים 
לחם  לו  ויתנו  דוד  אל  אותו  ויקחו  בשדה 
ויאכל וישקהו מים ויתנו לו פלח דבילה ושני 
צמוקים ויאכל ותשב רוחו אליו. אמ”ה הרמז 
בזה שדבש היא אחד מששים של עולם הבא 
מתיקת  מיני  ובכל  בה  ועוד  חז”ל,  כאומרם 
שמרגלת הלשון לתורה ומחכימת פתי כאחז”ל 
במדרש רות על פסוק ויאכל בועז וישת וייטב 
לבו וכו’, ולכן מי שאחזו בולמוס שהוא קרוב 
מתיקה  מיני  וכל  דבש  אותו  מאכילין  למות 
בשוב  שיחשוב  כדי  העינים,  את  שמאירים 
עולם  מעין  הנמשלים  שהדברים  עליו  רוחו 
הבא והמרגילין הלשון לתורה מאירים העינים 
וממשיכים רוחו עליו, ומזה ימשך לשאת ק”ו 
לעסוק בתורה שהיא תורת ה’ תמימה משיבת 
נפש, לכן נתן הקב”ה סגולה זאת בדבש ובכל 
שיתדבק  העינים  את  שמאירים  מתיקה  מיני 
בתורה שהיא עצמה אור שנאמר כי נר מצוה 

ותורה אור.
)מדרש תלפיות ענף בולמוס(
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6 באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות לחג הסוכות 
סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

סגולות הסוכה
הגנה מן המזיקין

הזה,  בעולם  סוכה  מצות  מקים  שהוא  מי  כל  לוי  רב  אמר 
אומר  הוא  שכן  המזיקין,  מן  עליו  מסך  הוא  ברוך  הקדוש 
'באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה', ואף הקדוש ברוך הוא 
נותן לו חלק בעולם הבא ממנה לעתיד לבוא והקדוש ברוך 
מי  וכל  וכו',  לבוא  לעתיד  לויתן  של  בסוכות  מושיבו  הוא 
שמקיים מצות סוכה הקדוש ברוך הוא נותן לו חלק לעולם 
הבא בסוכה של סדות שהיתה מסוככת בז' אילנות זה על זה.
)ספר הרוקח הלכות סוכה(
 

מניעת צער
המצטער פטור מן הסוכה )סוכה כה:( פירוש מי שיש לו צער 

ח"ו נפטר מן הצער ע"י שמקיים מצות סוכה כראוי.
)צמח צדיק, סוכות(

 
סגולה לבנים

ובשביל זה, סכה, הינו תפילה בכח, היא סגלה לבנים. ובשביל 
זה, תכף אחר סכות שמיני עצרת. שהנוקבא עוצרת וקולטת 
הטפה, שלא תפיל )כמבאר ב"פרי - עץ - חיים" בסופו בכונות 
בחינת  הינו  אמי",  בבטן  "תסכני  בחינת:  וזה  עצרת(.  שמיני 
סכה נעשה בחינת עיבור. ובשביל זה, "ותתפלל חנה על ה'" 

)שמואל א ב, א(. 'על' דייקא. שהיא בחינת סכה.

)ליקוטי מוהר"ן מהדו"ק סי' מח(

סגולה לאריכות ימים
מאמר רבא ע"ה אמרה תורה כל שבעת ימים צא מדירת קבע 
ושב בדירת עראי דהיינו ע"י מנות הז' ימים של סכות יזכה 
להאריך ימים בעוה"ז שהוא עראי ונקרא רק אושפיזא, וזהו 
מי יגור באהלך היינו בסוכה שהוא אהל עראי עי"ז ישכון דרך 

קבע בביתו נאוה קדש לארך ימים.
)לבושי מכלול סי' כו(

 
הגנה בעת צרה

סגולת מצות סוכה להגין על האדם בעת צרתו מל' הזוה"ק ס' 
תצוה ד"ע שאמרו ובעי עמא קדישא למתב תחות צלאה ברזא 
דמהימנותא ומאן דיתיב בצלא דא יתיב באינון יומין עילאין 
יע"ש  ולאגנא עליה בשעתא דאצטריך  לעילא לחפיא עליה 
ע"ז כתב שם דטעם שצריך לעשות הסוכה תכף אחר יוה"כ 
כי אמרו המקובלים כי סכת גי' לילי"ת והשטן אין לו שליטה 
ביוה"כ כי אם שס"ד ימים כמ"ש בגמ' ולכן ביוה"כ שבטלה 

שליטתה עושים סוכה.
)מועד לכל חי סי' כ' אות נא(

 
להשגת חכמת הסוד

ראיתי נוהגין להביא בסוכה ספר עץ חיים ופרי עץ חיים וספר 
הכונות וכיוצא בהן שיהיו מונחים לפניו.

)ספר מועד לכל חי סי' כ אות כז(
וליל  שבועות,  וליל  פסח,  של  שביעי  כמו  הללו  בלילות 
]חכמת  החכמה  עומק  ולגלות  לפרוש  מצוה  רבה,  הושענא 
הקבלה[, לפי שבאלו הימים הזמן גרמא והוא זמן מוכן לסודות 

וראוי לפרשם אז.
)פרי עץ חיים שער חג השבועות פ"א(
חצות,  אחר  שבתות  בערבי  הצלחתה  הקבלה  חכמת  עסק 

ובתוך הסוכה בחג הסוכות.
)אור צדיקים )להר"מ פאפירש( פרק כב אות כח(

 
לימוד הלכות סוכה בעת הגשמים

על פי מה שאמרו במסכת מנחות )קי, א( כל העוסק בתורת 
המצוה  בדיני  דהיינו שהעוסק  הקריב חטאת,  כאילו  חטאת 
נחשב לו כאילו קיימה בפועל וכן כתב חיד"א בנחל קדומים 
פרשת ואתחנן, על משה שנחשב לו מה שעסק במצוות ארץ 
ישראל כאילו קיים מצותיה בפועל, נראה לומר דהוא הדין 
לו לישב בסוכה,  ואי אפשר  יורדים גשמים בסוכות,  כאשר 

שילמד ויעסוק בהלכות סוכה.

סגולות ארבעת המינים
סגולה לעשירות

לקיחה,  שכר  למד  אתה  לקיחה  משכר  כהנא  בר  אבא  א"ר 
ולקחתם אגודת אזוב בכמה הוית  יב(  )שמות  במצרים כתיב 
והוא גרם לישראל לירש ביזת הים,  טימיא דידיה בד' מיני 

ביזת סיחון ועוג, ביזת ל"א מלכים, לולב שעומד על האדם 
בכמה דמים וכמה מצות יש בו עאכ"ו, לפיכך משה מזהיר את 

ישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון.
)ויקרא רבה ל, א(

סגולת הלולב
זוכה  יפים,  ולולב  אתרוג  שקונה  למי  רמז  חיים  גי'  לולב 
לבנים צדיקים, בעלי תורה שיש להם לב בתורה, וזוכים לחיי 

העוה"ז ולחיי העוה"ב.
)של"ה הקדוש, וכ"כ בס' אורחות יושר פט"ז דסגולת לקיחת 
הלולב הלא היא דזוכה לזרע כשר וחכם אם אינו עושה לשם 
יוהרא יע"ש(

סגולת האתרוג
ועל דרך הקבלה אתרוג היה ]עץ הדעת דאדה"ר[, והוא נרמז 
בכתוב שנאמר ונחמד העץ להשכיל, ותרגום אונקלוס ומרגג, 
כי הוא פרי נחמד ומהודר וטבעו חם ומושל על השכל, וכן 

תרגום הדר, אתרוגין )ויקרא כג, מ(.
)רבנו בחיי בראשית פ"ג פ"ו(
הוא  אתרוג,  שהוא  שבתפוחים  המובחר  כי  הטבעים  כתבו 
להמשיך חן ולהרבות תאוה, ולכך עץ הדעת אתרוג היה ]ב"ר 

ט"ו ח'[.

)ספר יערות דבש חלק שני דרוש יד(

סגולת ההדס
הזהיר להריח בהדס זוכה לבנים תלמידי חכמים.

)מהרש"א שבת לג:(

סגולת הערבה
סוד סגולות ערבה קח נא להערבה מהלולב שהיה לו לבדו 
בו על שני  ויחקוק  ותחלקנה לב' באורך  מיוחד בליל הו"ר 
יהר"מ  ותאמר  קינטרי"ס  אל"ם  השמות  אלו  הערבה  ראשי 
זכרונם  להביא  הנשמות  כל  על  הממונה  אל"ם  הגדול  האל 
מכל  אחד  ולא  אני  איזוק  שלא  לפניו  לטובה  הקב"ה  לפני 
או  הלבנה,  נגד  שלם  גופך  תראה  ואז  לפני,  העומדים  אלו 
להיפך ח"ו, ואחכ תחתוך הערבה לד' חתיכות ותשים חתיכה 
א' בדלת למעלה מן המזוזה, והג' חתיכות אחרים בג' זויות 
הבית, ותזכור לעולם הד' חתיכות שהנחת שם מהערבה ויהיה 
לך הצלחה גדולה, גם אם אתה טועה בדרך ואינך יודע הדרך, 
תזכור בלבך המקום של הד' חתיכות הערבה הנז' ותזכור שם 

הנזכר, ומיד יעלה על לבך איזה דרך האמת והישר.
)סגולות ישראל ערך עי"ן אות סב( 

סגולת הנענועים
סגולת נטילת לולב בסוכה

מנהג האר"י לנענע בסוכה
קודם  יום  כבר  שהוא  השחר  עלות  שאחר  הוא  טוב  "והנה 
שתתפלל תטול הלולב בתוך הסוכה ותברך עליו ואח"כ הד' 

נענועים של הלל יהיו בבית הכנסת" עכ"ד.
)מהרח"ו בשער הכוונות דרושי חג הסוכות בהקדמה וכן בפרי עץ 

חיים שער הלולב פרק ג(
רמז נפלא לנענועים בסוכה

מה  על  לרמז  תמרי"ם  כפ"ת  במספר  עולה  תשב"ו  בסכ"ת 
שכתב האריז"ל לברך על הלולב בתוך הסוכה דייקא.

)הרה"ק בעל מנחת אלעזר זצ"ל בספרו שער יששכר מאמר סוכת 

שלם אות ב(
*

במשנה ברורה הביא דברי האר"י הק' בקיצור: ובשם האר"י 
שאר  יעשה  ואח"כ  הלולב  על  בסוכה  תחילה  שיברך  כתבו 
"אפשר  מג(  )ס"ק  הציון  בשער  ומוסיף  בביהכ"נ,  הנענועים 
שנתו  מן  שקם  שמיד  המצוה  להשהות  שלא  כדי  שטעמו 
בסוכה תיכף יקיים מצוות נטילת לולב ואפשר שהוא על פי 

סוד" עכ"ל.
)משנה ברורה סי' תרנא סקל"ד(
בזוה"ק הביא טעם נטילת לולב בסוכה: דריש בפסוק כי יקרא 
קן ציפור לפניך וגו' והאם רובצת על הביצים וגו' שלח תשלח 
את האם ואת הבנים תקח לך שהסוכה מלשון סכך שרומז 
לאמא המסככת על בניה ואפרוחים וביצים מרמזים על הד' 

מינים יעו"ש.
)תיקוני זוהר הקדמה ב ע"ב(

נטילת מינים בסוכה הוא לעשות אחדות בין האם והבנים
על  זכותא זצ"ל  משה  המקובל רבי  להרב  הרמ"ז  ובחידושי 
לברך  דווקא  שצריך  רמז  שמכאן  נלע"ד  כותב:  התיקונים 
ברכת נטילת לולב בסוכה משום דכתיב לא תקח האם שהיא 
הסוכה על הבנים שהם השבעה מינים, )א.ה. דהיינו 1 לולב, 1 
אתרוג, 2 ערבות, 3 הדסים = 7 מינים שבלולב( ומי שאינו מברך 

ברכת הלולב בתוך הסוכה נקרא עליו שלח תשלח את האם 
והוא עושה בין האם והבנים ח"ו פירוד עכ"ל.

נטילת לולב בסוכה - סגולה לזש"ק
המנהג המקובל ליטול הד' מינים בתוך הסוכה, כי גדול כוחו 
בשמי  המנוצר  מאוצר  וישועה  ברכה  של  השפעה  להמשיך 
מעל ובייחוד לענין זרע של קיימא וכפי שרמוז פנימיות עניינו 
בלולב  הסוכה  חיבור  אשר  לעיל  שהבאנו  התיקונים  בספר 
ומיניו הם בסוד לא תקח האם על הבנים לאתדבקא אמא עם 
הק':  זצ"ל במאמריו  וכתב הרה"ק רבי משה מרוזוואדוב  בניה. 
בכח מצוה זו של סוכה תקח לך בנים זרע של קיימא והנה 
ממשיכים זאת על ידי ארבעה מינים אשר אנו מברכים תחת 
הסכך, להכי מספר הקרא )תהלים קיב ב( 'גבו"ר באר"ץ' עם 
'לול"ב  עם  'בסוכ"ת'  גימטריא   )1512( יבור"ך'  ישרי"ם  'דו"ר 

אתרו"ג הד"ס ערב"ה' )1512(.
)בצל הקודש ראפשיץ עמוד שפד(

 לנענע כוחו של קטיגור
למה מנענעים משום לנענע כוחו של קטיגור, רב אחא בר 
יעקב ממטי ליה ומנענע כד מברך עליה ואמר גירא בעיניה 
זו דרב אחא מופיע גם בתלמודא דידן  דשטנא וכו', עובדא 
)סוכה ל"ח ע"א( ומזה יוצא לנו טעם הנענועים שהוא בא כדי 

לערבב ולהשבית כוחו של שטן המקטרג עלינו'.
)ראבי"ה סי' תרפג(

נענועים - גירא בעינא דשיטנא
וראבי"ה הביא ראיה מן הירושלמי דגרס התם למה מנענע 
משום לנענע כחו של קטיגור רב אחא בר יעקב ממטי ליה 
ומנענע כד מברך עליה ואומר גירא בעינא דשטנא ולאו אורח 
ארעא דלמא מיגרי ביה ועוד כתב ראבי"ה דעיקר הנענוע כמו 
שיתבאר דינו נראה בעיני שהוא בשעת הברכה אבל נענוע 
בעלמא  נענוע  הוא  נא  הושיעה  ה'  ובאנא  בהודו  דמתניתין 
כדי  מנענע  למה  בירושלמי  מפרש  דמתני'  נענוע  ואההוא 
לנענע כחו של קטיגור והדר קאמר רב אחא בר יעקב ממטי 
ליה ומנענע כד מברך וכן משמע כד מברך ממטי ליה אבל 
בנענוע ראשון שהזכיר לא ממטי ליה אלא בנענוע בעלמא 
קא עביד ודומה להא דאמר רבי יצחק )ר"ה דף טז ע"ב( למה 
וההוא  השטן  את  לערבב  כדי  וכו'  ותוקעין  וחוזרין  תוקעין 
דישיבה עיקר כדפרישית בר"ה אע"ג דלאו על סדר ברכות הן 

והנהו דעמידה הן הערבוב וה"נ לענין נענוע.
)רא"ש סוכה פ"ג סימן כו(

להבריח השטן בנענועין
ואמר לן מורי, דהאי דמנענעין כל איש ואיש הלולב כשסיימו 
הברכה, זהו הטעם כדי לערבב את השטן ולהבריחו בלולב 
שמנענעין, כדרך שמנענע אדם חרבו להכות בו אדם שכנגדו 
את  להכות  אותו  מנענעין  כך  להכותו,  כשרוצה  ולהבריחו 

השטן.
)ארחות חיים הל' לולב אות כג(

 
ביטול כח הרע

שהלולב בא לעצור רוחות וטללים רעים, והם כח הטומאה 
מסטרא דשמאלא דסטנא, ולכך אמר שהנענוע גירא דסטנא 

הוא לבטל כחו הרע.
)מהרש"א סוכה לח ע"א(
 

הנענועים - למען דעת אפילו של אומות העולם
כל הנענועים בלולב הוא להוריד ג' טיפין מדעת לו' קצוות 
ומשם לנוקבא, והארץ נקרא נוק' וזה פעולה על ביאת המשיח 
להוריד מן הדעת אל הנוק', וזה פי' למען דעת כל עמי הארץ 

שאומרים בסיום ההושענות, שאפי' אומות העולם ידעו.
)ספר אמרי פנחס - שער ד - שבת ומועדים(

 
מתקן מחשבות זרות

תמרים  שאכילת  ע"ב(  )י'  שם  מאחז"ל  פ"ק  כתובות  עי' 
ידי  על  כי  ל"ב,  ל"ו  לולב  הוא  וזה  רעה,  מחשבה  מבטלות 

הנענועים נתקנו כל המחשבות זרות.
)ישמח ישראל סוכות(

 
דוחה מחשבות רעות ודמיונות שוא

שוא  בדמיונות  שפגם  מה  לתקן  לזכות  יוכל  הסוכות  בחג 
ומחשבות זרות ר"ל, עי' רש"י ז"ל על הפסוק )תהלים ס' ח( 
)י ע"ב( אשר אכילת  ועמק סוכות אמדד, ועי' במס' כתובות 
תמרים מבטלין מחשבות זרות יע"ש, נראה כי תמרים יש להם 
סגולה זאת כי מסירין המחשבות רעות ויוכל להיות כי זאת 
היא הכוונה מדבריהם אשר לולב ר"ת ל"ו ל"ב, היינו כי על 
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המחשבות  כן  גם  נדחים  תמרים  הכפות  עם  הנענועים  ידי 
רעות ודמיונות שוא, ולא נשאר רק לב אחד לאבינו שבשמים.
)ישמח ישראל סוכות(
 

עת רצון לדביקות בהש"י
הנה לאשר הד' מינים אלו אינם תחת שום שר, וי"ל כי עי"ז 
אז העת והעונה רצוייה בעת הנענועים לדבק נפשו בתפלתו 
הו'  מכל  ית'  מלכותו  עול  עלינו  ולקבל  להש"י,  במחשבתו 
קצוות ולדבקה בו ברצון ואהבה מקרב לב עמוק, כי באמת 
הרצון בלב כל איש ישראל לעשות רצונו ית' כו', והנה הע' 
שרים שרי העמים דרכם ללמוד חובה על בני ישראל כנודע, 
משא"כ כשנוטלים הד' מינים ומנענעים בהם שהם רק תחת 
כביכול,  בעצמו  המלך  שרביט  והמה  לבדו,  ית'  ממשלתו 
תעלומות  יודע  והוא  אז,  ואמונתו  מלכותו  עול  ומקבלים 
לב ומחשבות בני אדם כשמדבקים בו אז ית' במחשבותינו, 
)תענית  שאחז"ל  וזהו  כנז',  רצונו  לעשות  רצונינו  ובאמת 
בינינו  לרצות  היינו  לרצות  מינים שבאו  וד'  בלולב  ע"ב(  ב' 
לאבינו שבשמים כי השרים אין יכולים להפסיק ולהרע לנו 
אחרי כי אין ממשלתם על אלו כלל רק הוא ית"ש לבדו שיודע 
ורחמנא לבא בעי, ע"כ  ומהותינו  עיקר פנימיות מחשבתינו 

מביאין כנגד הלב בעת הנענועים.
)שער יששכר מאמר מאני קרבא אות י"א(

 
עוצר כל מיני צרות

מצוה  דכל  כלומר  רעים,  וטללים  רעות  רוחות  לעצור  כדי 
מעכבת,  המצוה  של  שירים  וגם  הפורעניות  את  מעכבת 
מז(  כח,  )דברים  כדכתיב בתוכחה  וביחוד כשעושים בשמחה 
תחת אשר לא עבדת את ה' אלקים בשמחה, ולכן עתה שהיא 
ושירי  עיקר המצוה שהיא הנטילה  ומקיימים  זמן שמחתינו 
נפשותינו  שמוסרים  מראים  ואנו  הנענועים,  שהם  מצוה 
שבזכות  וממילא  בשמחה,  יתברך  אותו  לעבוד  לה'  וגופינו 
זה יעצור מעלינו כל מיני צרות המכונים בשם רוחות רעים 
השטן  חלק  מפני  באים  הצרות  שכל  כלומר  רעים,  וטללים 
שהוא יורד ומסטין עולה ומקטרג, ועושים זה על דרך יגער 

ה' בך השטן.
)ערוך השלחן סעיף כג(

 
טללים רעים – ל"ט קללות

ובאשר כי ידוע שהלולב עם מיניו באים לכפר עון אכילות 
עץ הדעת שנעשה על ידי פיתוי הנחש שנתקלל בל"ט קללות 
הבאת  גורמים  וחייליו  והוא  א'(  רות  זוה"ח  ע"א  פ"ה  )תיקו"ז 
מד'  כן  ועל  העון,  בעבור  ישראל  שונאי  על  רעות  מקורות 
מינים שבלולב שמנענע יכוון לעצור טללים רעים, כי בחודש 
המצות  בעבור  היכולת  מצות  להרבה  ישראל  שזוכין  זה 

להתיש כוחן של הסט"א.
)יסוד יוסף פרק ע"ה(

 
בבא החסד הגדול נמחקים הדינים

ולכן בלולב צריך הולכה והבאה תמיד, כי לולב הוא אותיות 
ל"ו ל"ב שמשעבד הלב והחיות אל הבורא ושב אל ה', כאשר 
נעשה בראש השנה ויום הכיפורים מפני פחד הדין הכל שבים 
ואז כשהאדם מדבק עצמו למעלה  למעלה,  כמבואר  ה'  אל 
משפיעין עליו שפע הדעת וחסדיו זהו הולכת תחלה להשם, 
ואחר כך הובאה מביא אל עצמו שפע החיות ומשעבדין כל 
הרוחות להשם לומר שהכל מאתו והוא מחיה את כולם, ואז 
עוצר רוחות רעות וטללים רעים שהם מצד הדין כמאמר רז"ל 
מוליך ומביא מעלה ומוריד לעצור רוחות וטללים רעים, כי 
בבא החסד הגדול נמחקים הדינים. שהרי מדה טובה מרובה 
מן  וכל האיסורין  ברוב,  הדין  ונמצא בטל  פורעניות,  ממדה 
התורה בטל ברוב נמצא על ידי הולכה ששב אל השם מביא 

שפע החיים על ידי הלולב סוד ל"ו ל"ב.
)מאור עינים פרשת האזינו(

 
לעצור חכמות ודעות חיצונות

)סוכה  בגמרא  דאיתא  ומינין  בלולב  מקיפין  החג  ימי  בכל 
רצונות  והיינו  רעות,  רוחות  לעצור  כדי  ומביא  מוליך  ל"ז.( 
ברצונו  והיינו  לעשות,  ברוחו  אשר  כל  שנאמר  כמו  שבלב 
מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים, והיינו חכמות ודיעות 
כמו  טלא  נקרא  פה  שבעל  דתורה  דכמו  שבמוח  חיצונות 
שכתוב תזל כטל אמרתי, והיינו שאין האדם מרגיש איך שבא 
יש  זה  לעומת  כן  מדעתו  וסובר שמחדש  יתברך  מהשם  לו 
מקיפין  זה  ועל  רעים.  טללים  נקראים  והן  חיצונות  חכמות 
ז' רועים שהם מרכבה  ז' הימים. שיועיל קדושת  בד' מינים 

לז' מדות להסיר הרע.
)פרי צדיק, סוכות אות מו(

 
מעלה המצות שנעשו במחשבה לא 

נכונה
אפשר לומר לענ"ד בענין הנענועין, דהנה בראש השנה ויום 
בלי  אולם המצות שעשינו  ישראל,  עונות  נסלחין  הכפורים 
כוונה או ח"ו באיזה פניה אשר מחמת זה לא עלתה לרצון 
מנענעין  אנו  זה  ועל  נשמה,  בלי  כגוף  כוונה  בלי  מצוה  כי 

רוחות  לעצור  כדי  בגמרא  ואיתא  שבלולב,  מינים  בארבעה 
הבלתי  המחשבות  על  לרמז  יש  וזה  רעים,  וטללים  רעות 

נכונות בעשיות המצות.
)שובע שמחות לסוכות ד"ה ועוד(

 
תיקון אהבות גרועים

בך  אשר  ישראל  הם  אנפין  זעיר  כי  הוא,  הנענועים  כוונת 
ידי  ועל  בלבם,  גרועים  אהבות  להם  הי'  ואשר  יתפאר, 
הנענועים מעלה האהבות רעות בהשכל, ושם מתברר ומיישב 
בדעתו מה לו לאהוב דברים גשמיים טוב לו לאהוב עבודת 
הבורא להמליכו, ומקבל זה אהבה מג' מוחין, ואחר כך מחזיר 
דהיינו  לנוקבא,  האהבה  זה  משפיע  פי'  להחזה,  מינים  הד' 
שמקבל על עצמו להמליך להבורא יתברך בזה האהבה, וכן 
באהבת היראה, ואהבת התפארות, ומחזיר כולם להנוקבא, פי' 

להלב לעבודת הבורא יתברך בזה.
)אור האמת להרה"ק מבארדיטשוב דף כז ע"ב בשם המגיד 

ממעזריטש(
 

להביא אל לבו אמונה אמיתית
אלקיך  ה'  אנוכי  לנו  ואמר  סיני  בהר  התחיל  יתברך  הנה 
כו' )שמות כ, ב(, כי תכלית כל המצות והענפים המסתעפים 
בכל מצוה ומצוה, וכל תנועות שעושין בעת עשיית המצות, 
כמו בלולב שמנענעים בכל הקצוות, הכל הוא רק לתכלית 
ה'  באנוכי  אמיתיות  אמונה  תכלית  לבו  אל  להביא  אחד, 

אלקיך, וליראה אותו ולאהבה אותו.
)זרע קודש להושענא רבה(

 
נענועים לעורר את האדם משנתו

השקוע  ע"ד  הישן,  את  לעורר  הוא  הלולב  נענועי  ענין 
בתרדמה עמוקה שלא יתעורר כל כך מהר לקול הקורא עד 
שינענעו אותו חזק, ולכך בשבת קודש אין מנענעין כי בש"ק 
יעוררו, כמו שאומרין  אין צריכין לכל זה כי השבת בעצמו 

התעוררי התעוררי כי בא אורך וכו' כבוד ה' עליך נגלה.
)בית אברהם לשבת חוה"מ ד"ה שבת(

הושענא רבה
ז"ל  הרב  בשם  ואמר  ואכל,  הושענא  על  תפוח  לצלות  נהג 
לקדחת.  סגולה  שהיא  שמעתי  ואני  לשינים.  רפואה  שהוא 
ז"ל[  זקני מוהר"ר רפאל  ]של  ובנוסח אחר שם. שמעתי מפיו 
שאמר בשם מורו ]הרב ז"ל[, שיש לצלות תפוח על הושענא 
'ניכטערן הייט',  בהושענא רבה ולאכול אותו אליבא ריקנא 
לו  יכאבו  לא  כן  שעושה  מי  ושמעתי,  נוהג.  זקיני  היה  וכן 

השיניים באותה שנה.
ובהערה שם אות שעט: ובקונטרס פר"ח שושנים ]בסו"ס ערכי 
יהושע[, אצל חותנו ]של הרה"ק בעל ערכי יהושע ממאניסטריטש[ 
רבי פנחס מסוקוליבקה זצ"ל הי"ד, היה מנהג מקובל מהרה"ק 
בתוך  ההושענות  בדי  לתחוב  זצ"ל,  מקאריץ  פנחס  רבי 
והיו מביאים אותם כך אל  תפוחים ולאפותם כך על האש, 
הסוכה, וטבלו תפוחים אלו בדבש ואכלו אותם בסוף הסעודה 
של הושענא רבה ואמרו עליהם, יהי רצון שתחדש עלינו שנה 

טובה ומתוקה.
מדליקין נר של שעוה משיורי נרות יוה"כ הואיל ואיתעביד 

ביה מצוה חדא וגם כי נקרא כיפור קטן.
)מועד לכל חי סי' כד אות ד(

 

סגולת עלינו לשבח
ובהיות כי יום הושענא רבה הוא יום גמר חתימת כל ישראל 
לטובה, ובו יחזיק האדם להתפלל מכל גזרות רעות, על כן 
מאד טוב לומר ביום הושענא רבה 'עלינו לשבח' עד 'על כן 
כזה,  הפוך  פעמים  וג'  ישר  פעמים  ד'  פעמים,  ז'  לך'  נקוה 
עד 'עוד אין מתחת', כי המבין יראה שההפך וישר ענין אחד 
הוא, ועל כן יאמר ששה פעמים ישר והפוך, ופעם השביעי 
ישר, וסיים והוא סגולה נפלאה. ואם עשרה אומרים ז' פעמים 
ישר והפוך הנזכר מצילים בעזרת השם יתברך ברוך הוא את 

הקהילה מכל סיבות רעות, וזו בקבלה מקדמונים.
)יסוד יוסף )לרבי יוסף אב"ד דובנא, שהיה טמון כמאה שנה 
בכת"י, ונדפס לראשונה בתקמ"ה( סימן ע"ח(

 
ערבה - הצלה מליסטים

סגולה להנצל מליסטים הוא דמערבה של הוש"ר יעשה תיבו' 
כל"י זיי"ן והיינו כשמסבבין עם הס"ת סביב הבימה ואומרים 
אחד  עלה  יתלוש  ך'  לאות  כשמגיע  ראשון  פעם  הושענא 
מהושענא שלו ופעם ב' כשיגיע לאות ל' ופעם ג' לאות יו"ד 
ופעם ד' לאות ז' וכן לכל הז' הקפות ינהוג כן, ואח"כ תצרפם 
יחד ונעשה כל"י זי"ן וישים העלין כמין שד"י וידבק העלין 
מנר שעוה דיוה"כ ויתפור בבגדו עם שם צמרכ"ד וישא אצלו 
ע"א יקח אצלו הושענא שלו בדרך או שידע בבירור באיזה 

מקום מוטמן בביתו וכשיזכור בשעת סכנה יועיל.
)מועד לכל חי סי' כד אות יח(

יום הו"ר - נתינת צדקה לסילוק כל 
בעלי ריב ומצה

כלי  ונתקן  נעשה  רבה  הושענא  של  הקדוש  ביום  כי  נודע 
המ' שבה בכל תיקונו כו' ולכן מה טוב ומה נעים הדבר הזה 
להפריש ביום הקדוש הזה צ"א פרוטות של כסף כנגד בחי' 
המים חיים של בית השואבה וגם מים עולים צ"א כחושבן 
ועי"ז מתחברים ב' שמות הקדושים הויה אדנות  מן ומאכל 
כחושבן סוכה ובחי' מי"ם ומ"ן והנה בהצטרף צ"א פרוטות 
הנז' עם ק"ך פרוטות של חג הסוכות כנגד הסכך )וצ"ל סוכה( 
וכנגד מסך האהל שעל ידי זה אנחנו מסלקים את כל המסכים 
והעבי' ומעוררים את החסדים ועי"ז אנו מכניעים ומסלקים 
את כל בעלי ריב ומצה ומריבה מעל ישראל הנקראים מים 

הזדונים מעשה הצדקה.
)מועד לכל חי סי' כד אות כג(

אכילת מעהרין בהו"ר
)מעהרין(,  רוביא  השנה  ראש  בלילי  לאכול  ישראל  מנהג 
רבה  בהושענא  ועתה  זכיותינו,  שירבו  רצון  יהי  ואומרים 
אוכלים גם כן מין זה, והוא לסימן טוב שכבר רבו זכיותינו, 
כי החודש הזה נקרא האיתנים, משום דתקיפי במצות שופר, 
נגמרו  שכבר  ועתה  בפועל,  המצות  ושאר  מינים,  ד'  סוכה, 

ונעשו כל המצות אנו בטוחים שכבר רבו זכיותינו למעלה.
)תורת אמת, לובלין, הו"ר תרמ"ה(

 הצלה מפחד
הושענות חבוטים מסוגלים לבטל הפחד.

)ספר המידות ערך פחד אות טז(
וכתב עליו ביפה ללב או"ח סימן תרסד אות טו על כן והיה 
בהני"ח היכא שמניחים אותם בביתם במקום משומר כמדובר, 
בכר  ותשימם  תניחם  בחלום,  לילה  מפחד  הירא  והאיש 

מראשותיו שישן עליו.
 

נטילת פיטם האתרוג
כתב בספר נזיר שמשון במס' סוכה וז"ל ראיתי בס' כ"י דנהגו 
נשים מעוברות ליקח האתרוג ביום הוש"ר ומוציאות הפטמת 
ואחר שמסירות הפטמת מחלקות צדקה לעניים, כל אחד כפי 
יכולתה ומכוונות שיציליה הקב"ה בשעת לידה ותצא הולד 
בר קיימא והטעם כי העץ הדעת למ"ד היה אתרוג האכילת 
עץ הדעת הביא מיתה לעולם ונשים מתות בשעת לידתן לכך 
עושות כסדר הזה ומתפללות אחר זה נוסח תפילה זו רבש"ע 
גרמא  הדעת  מעץ  חוה  שאכלה  דבשביל  לפניך  וידוע  גלוי 
בחטאה להביא מיתה לעולם וחבלי יולדה ואם אני הייתי שם 
באותו זמן לא הייתי אוכלת ממנו ולא הייתי נהנית ממנו מכל 
וכל כשם שלא רציתי לפסול אתרוג זה בכל ימי החג שעברו 
ועתה שפסלתי אותו בשביל שנגמרה מצותו ואני לא הייתי 
עוברת מצותיך ותקבל ברצון את תפילתי ואת תחינתי שלא 
אמות מסיבת העיבור ומסיבת הלידה והושיעני שתהא הלידה 
בנקל ובנחת ולא בצער ולא בקושי ולא תהיה לי ולולד שום 

נזק כי אתה האל המושיע ע"כ.
)מועד לכל חי סי' כד אות כה(

הנחת הלולב ע"ג פתח הבית סגולה 
לשמירה

יש בזה סגולה להיות למשמרת הבית להנצל מכל צרה וגם 
מכל נדנוד עבירה ע"ש, וכן ראיתי בס' ככר לאדן סי' ו' בהגה' 
על הירושלמי אמ"ש שם בפ"ב דשבת קטיר לולבך שכ' וז"ל 
מכאן משמע שהיו נוהגים להצניע לולבם בביתם אחר החג, 
וכ' הרב המחבר חיד"א ז"ל הכי חזינן לרבנן קשישאי שומרים 
הד' מינים בכל שנה ואמרו שזה יועיל לשמירה ועוד מצאתי 
התפלה  לאחר  הו"ר  ביום  ומנהגינו  עכ"ל  ואכמ"ל  בכתבים 
ע"ג  ולהניחו  וערבה  הדס  עם  קשור  כשהוא  הלולב  ליקח 
פסח  ובערב  הפסח  עד  לשמירה  בו  ישן  שהוא  הבית  פתח 
לוקחין אותו להשליכו מחציתו בבוקר אל תוך שריפת החמץ 

ומחציתו לתוך התנור שאופין בו המצות של מצוה.
)יפה ללב או"ח סימן תרסד אות טו, וע"ע בכף החיים תרס"ד 

ס"ק ס'(

האתרוג סגולה למקשה לילד
החג  אחר  בסוק'אר  מרקחת  רוקח  אותו  עושין  והאתרוג 
בכלל  לאילנות  ר"ה  בשבט  ט"ו  בליל  השלחן  על  לעלותו 
הפירות שיברכו עליו מאנשי הבית איש או אשה, ומה גם אם 
היא הרה ללדת וגם ליתן ממנו למקשה לילד שאומרים שהיא 
סגולה שתלד בריוח ולא בצער ויצא הולד בר קיימא לחיים 

טובים ולשלום, כשאוכלת ממנו באותה שעה.
)יפה ללב או"ח סימן תרסד אות טו, וע"ע בכף החיים תרס"ד 

ס"ק ס'(

שריפת הלולב תחת התבשיל בשנה 
הבאה

כתב החיד"א ז"ל בשם מוהר"ם דילזאנו ז"ל דמירושלמי שבת 
לולבם  להצניע  נוהגים  שהי'  שם  משמע  לולך  קיטור  גבי 
אחר החג בביתם, ונ"ל דטוב ונכון להצניע אותם עד סוכות 
משנה אחרת ובערב סוכות ישרוף אותם באש תחת התבשיל 
שמבשל לכבוד יו"ט ויש ששורפין אותו בער"פ אבל בכל ימי 

הקיץ אין להם הסגולה יקרה, ולכן נ"ל לנהוג כמו שכתבתי.
)אלף המגן סימן תרס קו"א אות ו(
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מצוות סוכה
אוכל  שיהיה  בסוכה,  הישיבה  מצות  היא  א. כיצד 
ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים בין ביום בין 
בלילה, כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה, 
וכל שבעת הימים עושה אדם את ביתו עראי ואת 
תשבו  בסוכות  מב(  כג,  )ויקרא  שנאמר  קבע  סוכתו 
הנאות  ומצעות  הנאים  כלים  כיצד  ימים,  שבעת 
בסוכה  וכוסות  אשישות  כגון  שתיה  וכלי  בסוכה, 

)רמב"ם פ"ו מהל' סוכה ה"ה, שו"ע סי' תרל"ט ס"א(.

טעם המצוה וכוונתה
ב. כתב הטור )סימן תרכה(, בסוכות תשבו שבעת ימים 
את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו  למען  וגו' 
הסוכות  אותם מארץ מצרים,  בהוציאי  ישראל  בני 
כבודו,  ענני  הם  בהם  שהושיבנו  הכתוב  שאומר 
ודוגמא  ושמש,  שרב  בהם  יכה  לבל  בהם  שהקיפן 
נפלאותיו  שנזכור  כדי  סוכות  לעשות  ציונו  לזה 
ונוראותיו, עכ"ל, וכתבו האחרונים שיכוין בישיבתה 
שצונו הקדוש ברוך הוא לישב בסוכה זכר ליציאת 
מצרים וגם זכר לענני כבוד שהקיפן אז עלינו להגן 
שיש  ונראה  שם(,  )משנ"ב  והשמש  השרב  מן  עלינו 
לכיון כן בכל פעם שנכנס לסוכה, ובדיעבד יוצא כל 
שכיון לצאת ידי המצוה גם אם לא כיון לטמי המצוה 
)משנ"ב שם בשם הפמ"ג(, וי"א שהכוונה של זכר לענני 

הכבוד מעכבת )בכור"י סק"ג, ערוה"ש ס"ה(.

ברכת הסוכה
שנכנס  פעם  שכל  פי  על  ג.   אף 
לסוכה ושוהה בה מקיים מצות עשה 
דגמרא  ומדינא  תשבו  בסוכות  של 
אל  חדשה  כניסה  כל  על  מברכים 
ביום,  פעמים  מאה  ואפילו  הסוכה 
על  מברכים  שאין  נהגו  מקום  מכל 
)שו"ע  אכילה  בשעת  אלא  הסוכה 
ורמ"א סי' תרלט ס"ח( ואפילו אם יושבים 
בסוכה קודם אכילה שעה אין מברכים לפי שהברכה 
שהיא  הכל,  פוטרת  האכילה  על  אח"כ  שמברכים 
העיקר והיא פוטרת השינה והטיול והלימוד שכולם 
טפלים לה )משנ"ב שם סקמ"ו( ולכן הנכנס לסוכה שלא 
על דעת לאכול, או שהולך לישון, וכן ההולך לסוכת 

חבירו להתעכב שם אינו מברך לישב בסוכה]א[.
מצות אכילה בלילה הראשון

ד.  אכילת כזית פת דגן בסוכה בליל יום טוב הראשון 
חובה מדאורייתא )שו"ע סי' תרלט ס"ג(, וכדילפינן בגמ' 
חמשה  ונאמר  עשר  חמשה  כאן  נאמר  ,א(  כז  )סוכה 
עשר בחג המצות מה מצה לילה הראשון חובה אף 
בסוכות לילה הראשון חובה, ולכן לא יאכל בלילה 
הראשונה עד שיהא ודאי לילה, ויאכל קודם חצות 
לילה )רמ"א שם(, ויש נוהגים לטבול כזית פת ראשונה 
בדבש או ליפתן שתהא האכילה בשמחה ובחיבוב 
מצוה]ב[, וי"א שאין לטבול הפת בליפתן כדי שלא 
לבטל טעם הדגן דומיא דמצה]ג[, ויש שכתב שאין 
ולא  במים,  נילוש  נקייה  בפת  אלא  יד"ח  יוצאים 
הנילוש במי פירות )פמ"ג א"א סי' תרלט סקט"ו, מש"ז סוס"י 
תרמ"ג(]ד[ ומן הנכון לאכול יותר מכביצה פת]ה[, ולא 
ישהה באכילתו יותר מכדי אכילת פרס )פמ"ג שם, גליון 

רע"א סי' תרלט ומשנ"ב ס"ק כב(]ו[.

אכילת פת ומזונות בשאר הימים
ה. מותר לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה, עד כביצה 

מברך  אינו  בסוכה  אכלה  ואם  ס"ב(,  שם  )שו"ע  פת 
ברכת לישב בסוכה, אמנם פת יותר מכביצה אפילו 
לא קבע סעודתו עליו רק אכלה דרך עראי ג"כ חייב 
)שע"ת סק"ה בשם  בסוכה ומברך ברכת לישב בסוכה 
העשוי  ותבשיל  מזונות  מיני  גם  ורדים(,  גינת  שו"ת 
צריכים  סעודה  עליהם  שקובע  דגן  מיני  מחמשת 
סוכה, ויברך לישב בסוכה]ז[ וכשאינו קובע עליהם 
ואינו  חייב בסוכה  יותר מכביצה  סעודה אם אוכל 

מברך לישב בסוכה]ח[.
פירות מים ויין ושאר מאכלים

לסוכה  חוץ  פירות  ולאכול  מים  לשתות  ו.   מותר 
הקביעות  שאין  שם(,  )שו"ע  עליהם  כשקובע  אפילו 
בהם חשיב רק כעראי )גמרא(, ומי שיחמיר על עצמו 
ולא ישתה חוץ לסוכה אפי' מים הרי זה משובח )שו"ע 
וכיו"ב מותר בדרך  שם(, אכילת בשר, גבינה, דגים 
עראי חוץ לסוכה, אבל בדרך קבע צריכים סוכה, אך 
לא יברך לישב בסוכה, לכן יש לאוכלם רק באמצע 
וכיו"ב מותר לשתות חוץ  יי"ש  או  יין  הסעודה]ט[, 
לסוכה, כשלא קבע עליהן, אבל אם קבע כגון שבני 
אין לברך  סוכה, אך  חבורה קבעו לשתות צריכים 
לישב בסוכה, ולכתחילה יש לשתות יין רק באמצע 
מזונות  על  אכילה  מתחילה  שיקבע  הסעודה]י[ או 
ויברך לישב בסוכה ויוצא לכל הדיעות )משנ"ב סקי"ג( 
בתוך  כשהוא  אבל  הסעודה  בתוך  כשאינו  זה  וכל 
הסעודה אין לאכול ולשתות כלום מחוץ לסוכה )עיין 
שעה"צ סקכ"ט(, וכתוב בספר שבלי הלקט )סוף סי' שד"מ( 
רבינו אביגדור דאכילת  פד( משם  )סי'  תניא  ובספר 
עראי דשבת ויו"ט חשוב קבע, לכן יש להיזהר שלא 

לאכול כלום מחוץ לסוכה )כה"ח סקל"ד(.
שינה

ז.   אין ישנים חוץ לסוכה אפילו שינת עראי )שו"ע 
שם(, לפי שאין קבע לשינה שפעמים שאינו מנמנם 
חבירו  את  הרואה  ומג"א(,  )ט"ז  לו  ודי  מעט  אלא 

מתנמנם חוץ לסוכה י"א שצריך לעוררו]יא[.

בסוכה,  לישב  ברכת  את  מברכים  מתי  נחלקו  ]א[ הראשונים 

פעם  שבכל  נראה  א(  מו,  )סוכה  הגמרא  לשון  שמפשטות 
שהאדם נכנס לסוכה מתחייב בברכה זו, גם אם לא נכנס אלא 
לשם טיול וכיוצ"ב, וכן נקטו לדינא הרי"ף )דף כב, א( והרמב"ם 
)פ"ו מהל' שופר וסוכה ולולב הי"ב(, וכן הביאו המגיד משנה )שם(, 
ר"ת  אולם  הגאונים,  שיטת  היא  שכך  תרל"ט  סי'  והטור 
חידש שאין חיוב הברכה חל אלא על האכילה שהוא עיקר 
הישיבה בסוכה, אבל שאר דברים שהאדם עושה בסוכה אינם 
אלא כנטפלים לאכילה ונפטרים בברכתה, והביאוהו התוס' 
כתב  סוכות(  )סדר תפילת  ובאבודרהם  ב,  יא,  בברכות  והרא"ש 
שכ"ה גם דעת הראב"ד ורבינו יונה, וכבר כתב הרא"ש )סוכה 
)סוכה אות  ג'( שנהגו העם כשיטת ר"ת, וכ"ה במרדכי  פ"ד סי' 
תרל"ט( שפשט  )סי'  יוסף  הבית  וכ"כ  דבר,  עמא  שכן  תשס"ה( 
המנהג כשיטת ר"ת, ואין מברכין לישב בסוכה אלא כשבא 
לאכול בסוכה, וכך נפסק בשו"ע )שם ס"ח( והוסיף עליה "והכי 
נהוג", וכתב החיי"א )כלל קמ"ז סי"ג( שאין נכון הדבר לישב כך 
בסוכה בלא ברכה, ולכן הנכון שתיכף בבואו מבית הכנסת, 
יברך על דבר שהוא מה' מינים, ואף שאינו אוכל אלא כזית 
ולא  בסוכה  לישב  יברך  עליו,  קובע  כיון שהוא  בו,  וכיוצא 
יברך אחר כך בשעת אכילה, ובסט"ו כתב, דאם אין בדעתו 
לאכול פת באותו יום, לכו"ע כל אימת שיצא יציאה גמורה, 
חייב לברך, דדוקא כשאוכל פת, סבירא להו להנהו פוסקים 
הטפלים,  הדברים  כל  ופוטר  סוכה  חיוב  עיקר  על  שמברך 
אבל כשאינו אוכל, לא שייך זה, וה"ה כשיצא יציאה גמורה 
לאחר אכילה וחוזר ונכנס ולא יאכל עד הערב וקודם האכילה 
יצטרך עוד הפעם לצאת לבית הכנסת, דבזה גם כן לכו"ע 
בין  וכן ההולך לסוכת חבירו, צריך לברך שם  צריך לברך, 
אמנם  להלכה,  המשנ"ב  והביאו  עיי"ש,  לא,  או  שם  יאכל 
לישב  וברכת  וז"ל,  כן  לא  להדיא  מבואר  )סי"ב(  בשועה"ר 
השתיה  את  פוטרת  היא  שחרית  אכילת  על  שבירך  בסוכה 
כל  בסוכה  וטיול  השינה  את  פוטרת  היא  וכן  היום  כל  של 
היום שאין צריך לברך עליהם שאפילו יצא חוץ לסוכתו אחר 
וטיול  ושינה  האכילה להשתיה  בין  הרבה  והפסיק  האכילה 
מכל מקום כיון שכולם נמשכים וטפלים לאכילה שהיא עיקר 
מצות הישיבה בסוכה ברכת האכילה פוטרתן, ואפילו שותה 
וישן ומטייל קודם האכילה אין צריך לברך לפי שהן טפלים 

להאכילה שלאחריהם, עכ"ל.
לבטל  אסור  דבמצה  דאע"ג  כתב  א(  קח,  )פסחים  ]ב[ בצל"ח 

טעמה, בסוכות יכול לאכול הכזית פת מתובל בתבלין ובמיני 
מבוטשאשט  להגה"ק  בא"א  וכ"כ  ראייתו,  עיי"ש  מתיקה, 
י"ל  בסוכה  א'  בליל  לחם  כזית  וז"ל  סק"ג(  תרלט  סי'  )מהדו"ת 
שמברכין  לחם  בכך  הגבול  ומסברא  ושלוק,  בכבוש  דכשר 
כיון  די  סעודה  בקביעות  כיסנין  גם  ואולי  המוציא,  עליו 
עם  ולאכול  והמוציא,  ברהמ"ז  עליו  סעודה,  דבשיעור 
יבטל טעמה,  ורק במצה צ"ל שלא  ג"כ קיל מסברא  ליפתן 
ובספר הסוכה )פסקי הגרשז"א אות י"ח עמ' תנ"ב( מובא שהגר"ד 
בהר"ן היה נוהג לאכול בלילה הראשון של סוכות כזית פת 

הראשונה ביחד עם דגים או דבש או ליפתן וטעמו דע"י זה 
הוי אכילה דשמחה ויש בזה חיבוב מצוה ושמחת יו"ט עכ"ל, 
וע"ע בארוכה בספר ארח דוד )אות רס"ח ובהערה שם(, ולמעשה 
גם  בדבש  המוציא  פרוסות  לטבול  ק"ק  בהרבה  המנהג  כן 
קו,  עמ'  תרמ"ז  )וורשא  לבינה  עיתים  בספר  וכ"כ  סוכות,  בליל 
ב( ונוהגין להטביל פרוסת המוציא בדבש אף בכל הסעודות 
דר"ה ושל עיו"כ וסוכות עד אחר שמ"ע כי כל ימים אלו יומי 

דדינא הם כידוע, עכ"ל.
]ג[ כ"כ בשו"ת יד אליהו )ראגאלער פסקים סי' כג אות א'( וז"ל, נ"ל 

דין חדש דהכזית פת שמחוייבין לאכול בליל א' של סוכות, 
דומיא  אחר  דבר  עירוב  שום  בלי  בפנ"ע,  פת  לאכול  חייב 
שדחה  ועיי"ש  המצות,  מחג  ט"ו  ט"ו  דגמרינן  כיון  דמצה, 
דיש  קסב(  )עמ'  השואבה  בית  במחזור  וכ"כ  הצל"ח,  ראיית 
תבלין  בלא  בסוכה  פת  כזית  לאכול  חייב  במצה  שכמו  צד 
דאסור  אשכחן  לא  במצה  שגם  דאפ"ל  כתב  גיסא  )ומאידך  מתיקה,  או 
במיני מתיקה כל שיטעום עמה גם טעם מצה(, ודחה ראיית הצל"ח 
יעו"ש, ועיין מנחת שלמה )סוכה כז, א( שכתב דהרוצה לחוש 
או  דבש  עם  הפת  לאכול  מצוה  בחיבוב  להדר  וגם  לדבריו 
דגים יש עצה לאכול שתי כזיתים, כזית דגן לבד וכזית פת 
עם  הראשון  הכזית  לאכול  טוב  דיותר  נראה  אך  דגים,  עם 
דבש ודגים כדי שיהיה מצוה מן המובחר, ואח"כ יאכל פת 
לבד כדי לצאת דעתו של היד אליהו, דאם יאכל קודם הפת 
לבד, א"כ לא ירויח מה שאוכל פת עם דבש כיון שכבר יצא 
דיש  י"ג(  אות  לב  סי'  )חט"ו  צי"א  בשו"ת  וכ"כ  הראשון,  בכזית 
חג הסוכות  בליל  הכזית פת  לאכול  לכתחילה  עכ"פ  ליזהר 
הפוסקים,  גדולי  לדברי  ולחוש  אחר,  דבר  עירוב  שום  בלי 

דס"ל שאחרת לא יוצאים ידי חובה.
וכדומה,  פירות  ממי  עשירה  יעשנה  שלא  י"ל  גם  ]ד[ וז"ל, 

אריפתא  לקדש  יכול  עליה  סעודה  דקבע  דאמר  למאן  אף 
א'  בליל  כן  שאין  מה  היין,  על  כשמקדש  שכן  ומכל  כזה, 
ידי חובתו כי אם בפת היוצא במצה, לא  יוצא  דסוכות אין 
ובמצה  עשירה,  הוה  לא  מלח  מעט  מקום  ומכל  בעשירה, 
סי'  )או"ח  עיקרי הד"ט  וצ"ע, עכ"ל,  ובספר  הטעם שמחמם, 
לב אות י"ד( כתב ע"ד הפמ"ג, ואני בער לא זכיתי להבין דבריו 
דמה להתם שכן כתיב לחם עוני משא"כ בסוכות, ודי שיאכל 
יוצא  דאינו  בפסח  משא"כ  עליו  קובעים  שאחרים  השיעור 
אף אם יאכל ממנה כמה ככרות, וכן נתקשה בדבריו בספר 
י'  )סי'  )סי' תרכה סק"צ(, יעו"ש, ובספר חג האסיף  קצה המטה 
אות ד'( כתב בשם הגרח"ק דאין הכרח לומר שהמנהג לטבל 
הפת בדבש מנוגד לדעת הפרי מגדים, דאפש"ל דלענין זה גם 
הפמ"ג מודה דאכילת הפת מותרת גם בליפתן, ואולי יש גם 
הידור מצוה בזה, דחומרת הפמ"ג היא על הפת עצמה שתהא 
עשויה ללא תערובת מי פירות, ע"כ, וכ"כ בהליכות שלמה 

)מועדים ח"א עמ' ק"נ( ודלא כמש"כ בצי"א שם יעו"ש.

בעינן  מ"ע  ידי  דלצאת  הסובר  הר"ן  דעת  גם  לצאת  ]ה[ כדי 

שיאכל שיעור המחייב לאכול בסוכה כל שבעה דהיינו יותר 

מכביצה.
]ו[ עיין בבכורי יעקב )סקי"ג( שכתב דגם שיעור כביצה צריך 

לאכלו בכדי אכילת פרס, וכן כתב המט"א )סימן תרכה(, אמנם 
ועיין  אכ"פ,  בכדי  ה'כזית'  לאכול  דצריך  כתב  במשנ"ב שם 
שו"ת ראשית בכורים )עמוד סט( שהוכיח דלא כהבכור"י הנ"ל, 
וע"ע בספר שיעורי תורה להגר"ח נאה )עמוד קפה( דהשיעור 
לצרף הכביצה הוא שיאכל כל כזית בכדי אכילת פרס, עיי"ש, 
בהליכות  ועיין  פרס,  אכילת  בכדי  לאכלו  שצריך  כביצה 

שלמה )פ"ט דבר הלכה סקט"ז(.
ר"ל  דקביעות  כתב  )סקט"ו(,  ובמשנ"ב  שם,  בשע"ת  ]ז[ עיין 

סעודתו  שקובע  חשוב  שיעור  שאוכל  או  בחבורה  שאוכלם 
בזה ולא די שיאכל מעט יותר מכביצה כמו בפת, ועיין במ"א 
שהקשה ע"ז ודעתו דדינו ממש כמו בפת דיותר מכביצה מעט 
חייב בסוכה אכן לענין לברך לישב בסוכה דעת האחרונים 
בשו"ע,  שכתוב  כמו  סעודה  עליו  כשיקבע  רק  לברך  דאין 
עכ"ל, ועיין בשו"ת חיים שאל )ח"א סי' ע"א(, דהשיעור הוא ג' 
ביצים, ובביאה"ל הביא דעת המאמר מרדכי דבדידיה תליא 
שיעור  היה  שלא  פי  על  אף  עליו  קבע  שהוא  דכל  מילתא 
רבי  בשו"ת  וכ"כ  קבע  חשיב  עליו  לקבוע  אדם  בני  שדרך 

שלמה איגר )סי' כ"ב(.
מכביצה  יותר  תרגימא  מיני  על  שגם  סק"ו  המג"א  ]ח[ דעת 

בלא קביעת סעודה צריך לברך לישב בסוכה, וכ"כ בהגהות 
רעק"א ולבושי שרד וכן מדייק בשעה"צ אות ל"ו משו"ע הרב 
סי"א עיי"ש, אך דעת רוב האחרונים שחייב בסוכה אבל לא 
שם,  שע"ת  סק"ה,  ברכה  מחזיק  שם,  א"א  פמ"ג  עיין  יברך 
יעקב  בכורי  ס"ז,  קל"ה  סי'  קשו"ע  ס"ג,  קמ"ז  כלל  חיי"א 
ועוד,  סי"ד  נ"ב  שער  הבית  ברכת  סקט"ו,  משנ"ב  סקט"ז, 
ולכן יש נוהגים להימנע מאכילת מיני מזונות יותר מכביצה 

בסוכה.
ד,  כלל  ורדים  גינת  בשם  סק"ה  שע"ת  סקי"ז,  א"ר  ]ט[ ב"ח, 

בשעה"צ  שם  ועיין  סקט"ו,  ומשנ"ב  סקט"ו,  יעקב  בכורי 
פירות  לענין  גם  זו  חומרא  העתיק  אדם  דהחיי  )סקל"ח( 
בקביעות, ולא העתיקו מפני שבדה"ח ובשערי תשובה בשם 

הגינת ורדים מקילין בזה.
סק"ז, שו"ע  יעב"ץ, פמ"ג מש"ז  סידור  ]י[ עיין בא"ר סקי"ג, 

הרב סי"ב, ודעת הבכורי יעקב סקי"ד דבפחות מרביעית יין 
ליכא קביעות.

שינה  תקפתו  א( שאם  )יג,  מהר"ן  הביא  )סקל"ד(  ]יא[ הביכור"י 

הגרא"מ  בהגהות  וכ"כ  מצטער,  משום  דפטור  ודאי  משמע 
כלל  חשש  שום  אין  מעצמו  ישן  שאם  א(  כו,  )סוכה  הורוויץ 
דמה"ט לא חיישינן בישב חוץ לסוכה שמא ירדם דאפי' ירדם 
ליכא איסורא עיי"ש, וכ"כ במקראי קודש הל' סוכה סי' ל"ד 
)ש"א האזינו סק"ח( כתב שאם  ובבא"ח  דיסקין,   בשם מהרי"ל 
ס"ת  קריאת  בעת  מתנמנם  הכנסת  בבית  חבירו  אדם  רואה 

וכיוצא צריך לעורר אותו.

מצוות ישיבה בסוכה
ְבַעת ָיִמים )דברים טז יג(  ה ְלָך ׁשִ ֲעׂשֶ ת ּתַ ּכֹ ַחג ַהּסֻ

על שפת הבאר

https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/


9

באר בשדה- שטפנשט

רבה של בוטשאן
נולד  הילפרין,  אייזיק  יצחק  חיים  רבי  הגאון 
בשנת תקמ”ג לאביו הגאון רבי מנחם נחום אב”ד 
קונסטנטין-ישן, רבי חיים אייזיק שימש כרבה של 
בוטושאן, החל משנת תקע”ח. שם עלה על כסא 
הרבנות ומילא את מקומו של הרה”ק בעל ה”באר 
מים חיים” שעזב )בתקס”ה, ולארה”ק הגיע בתקע”ג, נסתלק 
בתקע”ח(, את מקום כהונתו ועלה להשתקע בצפת 

בארץ הקודש.

מגזע רם היחס
מנחם  רבי  אביו  ותרשישים,  אראלים  מגזע  היה 
נחום ]שנפטר ביום ה’ אייר תקפ”ב ונטמן בבראד[ היה בנו 
מאציוב  אבדק”ק  אהרון  שמואל  רבי  הגה”ק  של 
אשר בוואהלין רוסיה, שהיה בנו של הגאון הגדול 
המפורסם רבי חיים צאנזער מראשי חכמי הקלויז 
רבי  הגה”ק  של  גיסו  היה  לכך  ובנוסף  בבראדי. 

משה ‘ראש הישיבה’ בבראדיטשוב וחותנו של מרן 
הסבא קדישא רבי ישראל מרוז’ין. כותבי קורות 
חיים  רבי  של  כהונתו  בימי  כי  מספרים  הדורות 
יצחק אייזיק כרבה של בוטושאן התיישב בעיר גם 
גיסו המפורסם רבי משה אפרתי בן הראש ישיבה 
קדישא  הסבא  מרן  של  חותנו  שהיה  מפינסק 

הצדיק מרוזין, וקבעו לו משכורת כרב העיר.
חיים צאנזער מסופר  רבי  זקנו הגאון הגדול  על 
כי היה מגדולי התלמידי חכמים בדורו, ונשתמרו 
למשכו  ניסה  הבעש”ט  כיצד  רבים  סיפורים 
יפה,  עלו  שלא  ]נסיונות  החסידים,  בקהל  להסתפח 
ה”נודע  עם  יחד  בחסידות  הלוחמים  מראשוני  היה  חיים  ורבי 
ר’  לאביו  צאנז,  בעיר  ת”פ  בשנת  נולד  ביהודה”[, 
מנחם נחום חתנו של ר’ שמואל שמעלקא הלוי 
הורוביץ אב”ד טארנא, רבי חיים נישא לבתו של 
רבי יוסף היילפרין קרעסילס מבראד, ועבר לגור 
הקלויז  חכמי  אל  נתדבק  בבראד  לחותנו.  סמוך 
חכמי  וכל  מראשיו,  לאחד  והיה  שם,  המפורסם 

הקלויז הבאים אחריו נחשבים לתלמידיו.

הצדיקים  גדולי  בצל  הסתופף  אייזיק  חיים  רבי 
הרה”ק  הגדולים  מרבותיו  וחסידות  תורה  וקנה 
יוסף  רבי  והרה”ק  ממעז’יבוז’  ברוך  ר’  הרבי 
מיאמפולי בנו של המגיד מזלאטשוב, ותדיר היה 

אומר דברי תורה וחסידות בשם רבותיו הק’. 

אל ארץ הקודש
כיהן כרבה של בוטושאן משך כארבעים שנה בהם 
פעל גדולות ונצורות בכל עניני היהדות בעיר, עד 
שנת תרי”ח, שאז עזב את כסא רבנותו בבוטושאן, 
הבירה  בעיר  חנה  בוטושאן  את  עזיבתו  לאחר 
בוקרשט שם הוצע לו כסא הרבנות במקומו של 
הגאון רבי דוד הלפרין, אולם למעשה, התמנותו 
את  עזב  אייזיק  יצחק  חיים  ורבי  הצליחה,  לא 
רומניה ועלה אל ארץ חמדת הלבבות לחונן עפרה 

חכמי 
רומניה

מצבת הרה"ק זצ"ל 
בתוככי מערת הצדיקים 
בעיר הקודש צפת
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ולשבוע מטובה ולהתענג מקדושתה.
עם הגיעו לארצנו הק’ התיישב בעיר הקודש צפת 
שם פתח את בית מדרשו ורבים השכימו לפתחו 
ליאות מאורו ולהתבשם מתורתו וקדושתו. בצפת 
כאחד  היה  מהרה  ועד  הטוב  שמו  את  לו  קנה 

מראשי מנהיגי עדת החסידים בצפת.

נודע בשערים
בכל  הגדולה  בגאונותו  נודע  אייזיק  חיים  רבי 
מקצעות התורה ואף שלח ידיו בכתובים בשאלות 
ותשובות עם גדולי דורו, כאשר חלק מתשובותיו 
יוסף,  ברכת  יאסי:  רבני  של  בספריהם  מופיעות 
אורי וישעי, ותועפות רא”ם, כמו”כ בא בהסכמה 
על ספרים שונים שיצאו בימי חלדו ביניהם על 
שבתו  בימי  שי”ל  והמצוה”  ההודיה  “דגלי  ספר 
אב”ד  לנדא  יהודה  רבי  הגאון  ידי  על  בצפת 

סאדיגורא. 
גדולי  בא בכתובים עם  אייזיק  חיים  רבי  כאמור 
בתוארים  אותו  מכנים  הם  ובספריהם  דורו 
אהע”ז  יוסף  ברכת  בשו”ת  למשל  כך  מופלגים 
סימן כא כותב לו: לידידי הרב המאור הגדול החסיד 
באטישאן  אבד”ק  ני’  אייזיק  חיים  מוה’  המפורסים 
וכו’. וכן בספר תועפות ראם אהע”ז סי’ י כותב לו: 
המפורסים  השלם  החכם  המופלג  הרב  כבוד  מעלת 
באטשאן. ד”ק  מו”צ  היילפרין  נ”י  אייזק  חיים  מו”ה 

ובסימן יא כותב לו: רב שלום וכל טוב לידידי הרב 
מורינו  אוצרו  היא  ד’  ויראת  בתורה  המופלג  הגדול 
חיים אייזק נ”י היילפרין ראב”ד ומו”צ בק’ באטשאן 

וכו’.

אורי  רבי  הגדול  הגאון  של  וישעי”  “אורי  בספר 
שרגא פייבל טויבש אב”ד דיאסי דן בפולמוס אודות 
שכותב  ארוכה  תשובה  ובראש  העופות  כשרות 
רבי  הגאון  דבריו של  את  כסימוכין  מביא  הגאון 
כשרות  על  מוכחת  כעדות  הלפרין  אייזיק  יצחק 
העופות, בין היתר אנו למדים ממכתב זה אודות 

תולדותיו והשתקעותו בארה”ק, וכך כותב:
"תשובה: הנה בדבר אשר החמיר עלינו מרן הרמ"א 
אלא  עוף  שום  לאכול  לבלי  ס"ג  פב  סי'  יו"ד  ז"ל 
הנם  הנהו  אשר  המכתבים  כל,  לעין  נגלה  במסורה, 
תח"י מהרב הגדול ר' חיים אייזיק היילפרין ראבד"ק 
באטשאן זללה"ה ולבסוף ימיו אוה למושב לו בעה"ק 
העופות  כי  האמת  על  העמידני  אשר  תובב"א,  צפת 
ממש  דומים  הקודש  בארץ  שמה  נמצאים  הללו 
בתוארם וצלמם כדמות העופות הללו ואוכלים אותם 

שמה בלי שום שאלה כלל..."
 

בספרו של ידידנו הרה”ח רבי דוב בער רבינוביץ 
“אגרות הרה”ק מרוז’ין ובניו” מופיע אגרת ששלח 
רבי חיים איזיק אודות משרת הרבנות ביאס עבור 
מרן  גוטמאן ש”ב של  ישראל  רבי  הגאון החסיד 

הסבא קדישא מרוז’ין זי”ע )אגרת מ(:
נדפסה בספר "בית ישראל" )יאס תרס"ח( להגאון רבי 
ישראל גוטמאן רבה של סקאלען ויאס ]המוזכר כאן 
באגרת[ ע"י בנו הרב שלום גוטמאן. בשולי האגרת 
כותב המהדיר: "העתקתי המכתב הזה למען ידעו 
דור אחרון בנים יולדו, איך שהרה"ק מריזין היה 
מקרב את קרוביו מבני משפחתו, ויותר מהחביבות 
לו  מראה  הי'  מכאן  הנראה  ז"ל  אבא  למרן  שלו 
נדפסה  ושוב  אצלו".  היותו  בעת  בפנים  פנים 
בשנתון "סיני" כנ"ל אגרת הקודמת, ובספר "רבי 
גוטמאן  יחזקאל  מתתיהו  להרב  מרימנוב"  מנדל 
)ת"א תשי"ג( עמ' 98 - 99, ומשם כמה פעמים בקובץ 
"מעין החסידות" לאחיו הרב מנחם גוטמן, הוגה 
עפ"י צילום הכת"י ונדפסה ע"י בקובץ "תפארת 
ישראל" י' )אב - אלול תשמ"ה( עמ' 27 בצירוף צילום 

הכת"י.

אגרת הגאון רבי חיים יצחק 
אייזיק היילפרין אבד"ק 
באטושאן אודות רבנות 

הגאון רבי ישראל גוטמאן 
אב"ד יאס

נ"י  עוזיאל  מו"ה  ונבון  חכם  המפורסם  הנגיד  ידי"נ  לאהובי 
ולידי"נ הנגיד המפורסם הנבון מו"ה יוסף ארון נ"י.

וכבוד  שכבודם  ששמעתי  מה  אודות  לכבודם  כתבתי  כבר 
אנשי קהלתם נצרכים לרב, דעתי שיקבלו את כבוד ידי"נ הרב 
השנון ובקי החסיד מו"ה ישראל נ"י חתן הגאון החסיד מוהר"י 
נ"י אבד"ק יאס, וב"ה הוא ראוי לזה ואיש אמיתי ברב תבונות 
וחכמה ובנן של קדושי עליון, ויוכל לנהג ולנהל עדת אחב"י 
בשכל וחכמת אמת, ובודאי יהיה לכבודם לפאר וכבוד ונחת 
ינחתו ממנו, ותמיה לי שלא הגיעני תשובה, ואני כותב כעת 
חן מאדמו"ר מריזין,  יהיה להם תשואות  ובודאי  עוד הפעם, 

וימחלו לכתוב לי תשובה. דברי ידידם דו"ש.
הק' חיים יצחק אייזק היילפרין חופ"ק באטושאן

והכותב  המכתב  פרטי  את  כותב  בהערה  ושם 
בספר  נדפסה  זצ"ל:  אייזיק  יצחק  חיים  רבי 
גוטמאן  ישראל  רבי  להגאון  ישראל"  "בית 

כנ"ל.
כתיבתה,  שנת  תאריך  חסר  האגרת  בגוף 
ונראה שנכתבה בתקופת ישיבת הגאון רבי 
ישראל גוטמן ביאס סמוך על שולחן חותנו 
קבלת  לפני  לנדא  יוסף  רבי  החסיד  הגאון 

רבנותו בעיר סקולען.
היילפרין  אייזיק  יצחק  חיים  רבי  הגאון 
אב"ד  נחום  מנחם  רבי  הגאון  בנו של  היה 
רבי  הקדוש  הגאון  של  בנו  ישן  קאסטנטין 
מובהק  תלמיד  מבראדי,  צאנזיר  חיים 
והרה"ק  מיאמפלא  יוסף  רבי  להרה"ק 
שנה  כארבעים  כיהן  ממעז'בוז.  ברוך  רבי 
תקע"ח - תרי"ח כרבה של בוטשאן, אח"כ 
והיה  צפת  בעיה"ק  והתיישב  לאה"ק  עלה 
ממנהיגי עדת החסידים שם, נסתלק א' חג 
הסוכות תרכ"ח ]על המצבה נכתב תרכ"ד[ ושם 

מנו"כ.

ההסתלקות
עולמו  לבית  נסתלק  אייזיק  חיים  רבי 
חג  של  ראשון  טוב  יום  ב’  יום  ביום 
היה  תרכ”ג,  דשנת  בתשרי  ט”ו  הסוכות 
זה לאחר שישב בשולחנו הטהור בסוכתו 
בעיה”ק צפת יחד עם קהל חסידיו, וסעד 
מעמד  באותו  כאשר  הצהרים,  סעודת 
אמר לפניהם הרבה דברי תורה וחסידות, 
נשמתו  עלתה  החסידים  שהלכו  ולאחר 
כל  לב  למגינת  נשיקה  במיתת  השמימה 

חסידיו ואוהדיו.
נטמן  הוא  במותו  לו  עשו  גדול  וכבוד 
בקברו  משתתפים  רבת  הלוויה  לאחר 
ה”באר  בעל  הרה”ק  במערת  נחצב  אשר 

חיים”  מים 
בבית החיים 
ק  י ת ע ה

דצפת.
מצבת  על 

קברו נכתב 
הרב  פ”נ 

החסיד
מו”ה  הצדיק 

חיים
אייזיק  יצחק 
מנחם  ב”ר 

נחום
ב  ר ה

מבאטישאן
דחג  א’  נ’ 

הסוכות

תרמ]כ[”ד
*

במערה נטמנה גם זוגתו הרבנית זלאטא לאה בת 
ר’ דב בער, )כנראה שזו זוגתו, שכן באוצר אגדות חסידים י”ב 
50, כותב אחרת: "אשתו הרבנית חנה שהייתה אחיינית של רבי 

משה אפרתי מבוטושאן".(

וכך נכתב על מצבת קברה:
פ”נ

הרבנית מבאטשאן
זלאטא לאה בת ר’

דוב בער נ’ י”א אלול
תרל”ד.

בנו  את  אחריו  הותיר  זצ”ל  אייזיק  חיים  רבי 
מי  מיאס  פארצילאניק  )מושקה(  משה  רבי  הנגיד 
בשכונת  המפורסם  הכנסת  בית  את  ובנה  שיסד 
להרב  החסידים  אגדות  אוצר  )כמובא  ביאסי,  אופסלנטי 
12( לדברי מר אלברט לוזניניאנו  יח,  גוטמן רב ביאס, 

מדובר ברחוב יאפסילאנטי רחוב קטן ליד קניון 
פלאס.

מצבת הבאר מים חיים זצ"ל אבד"ק בוטושאן בתוך המערה

מצבת הרבנית מבוטושאן ומימינה יש מצבה להרבנית גיטל נכדת הרה"ק רבי 
שלום שכנא מפרוהובישט כמצויין במצבה

פתח הכניסה למערת הקבורה בבית העלמין העתיק דצפת

מראה כללי של המצבות בתוככי המערה
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באר בשדה- שטפנשט

ואלה תולדות - בקצרה
בטרנסילבניה  בטולדיש  תרע”ד  אלול  בז’  נולד 
אבד”ק  זצ”ל  טוביאס  שלמה  רבי  הגה”ק  לאביו 

כיהן  ומלפנים  סרעדא שבטרנסילווניה  ציק 
כדומ”ץ בטולדיש ופיאטרא, ולאמו הרבנית 
מרת גיטל. שמו בישראל נקרא על שם סב 
שהסתלק  מהאנגו  זלמן  שמואל  רבי  אמו 
ביום ח’ אלול עת”ר. בבחרותו למד בישיבת 
שם  עשרה,  שמונה  גיל  עד  הרמה  קישינב 
כבן  בהיותו  בתרצ”ג  עצום.  כמתמיד  נודע 
תשע עשרה נסמך להוראה ע”י הגה”ק רבי 
אצלו  ששהה  בראשוב,  אב”ד  שפרבר  דוד 
עמו  ולמד  הוראה,  ללימודי  כמחצית השנה 
בצוותא. כמו כן באותה שנה נסמך מהגה”ק 
רבי יואל אשכנזי אב”ד יאסי. חזר לפיאטרא 
שם התקרב להגה”ק רבי חיים מרדכי רולר 
חיים  ה’באר  ובעל  הסמוכה  ניאמץ  אב”ד 
והיה לתלמידו  מרדכי’ עמו למד בחברותא, 

המובהק. 

בצדיקי  לדבוק  נפשו  איוותה  ההם  בימים 
אמת, ובשמעו כי בעיר סאטמאר יש צדיקים 
נסע לסאטמר לפגוש את האדמו”ר מסאטמר, 
ראטה  אהרן  רבי  הרה”ק  את  ג”כ  פגש  שם 
בעוז  דבק  ומאז  אמונים’,  ‘שומרי  בעל 
לא  הטהור’  ‘שלחן  ספרו  ובדרכיו,  בשיטתו 
מש מתוך ידו והיה לו לעיניים בכל עבודתו 
ובהנהגות הבית  בלימודים  בקודש בתפילה 
היממה,  שעות  במשך  וסתם  סעודותיו  כמו 
כך למשל כל עת שהיה סועד את לבו היה 
מביט  היה  ובו  לפניו  פתוח  הקדוש  הספר 
בין כף לכף ובין טעימה לטעימה עד שקשה 
הסעודה  באמצע  הוא  האים  להבחין  היה 
נסע  מכן  לאחר  לימוד.  סדר  באמצע  או 
לספינקא לבעל ה’חקל יצחק’ ורבות מסופר 
אודות מפגשו עם החקל יצחק שציווה עליו 
וללמוד  בזמן קבלת הקהל שלו  לידו  לישב 
ממנו אורחות חיים וכן העניק לו את הספר 
הראשון אמרי יוסף שיצא לאור באותה העת. 

בתרצ”ו נסמך עוד מהרה”ק רבי חיים יהודה 
שנה  באותה  ניאמץ.  פיאטרא  אב”ד  לעביל 
תרצ”ו שנת נשיאותו הראשונה של הרה”ק 
כשנה  שהה  מויז’ניץ,  חיים’  ה’אמרי  בעל 
בגרוסוורדיין, שם זכה לקירוב מופלא, ואף 

שלח הרבי את בניו ללמוד אצלו הוראה.

זוגתו  את  נשא  תרח”צ  חמץ  בדיקת  בליל 
חיים  לרבי  יחידה  בת  פרידה  מרת  הרבנית 
רוזנברג זצ”ל מחשובי ונגידי העיר פיאטרא 
ומגדולי בעלי הצדקה בה, מסדר הקידושין 
היה הגאון רבי דוב בער יצחק רבינוביץ זצ”ל 
בן הגאון הרב בנימין רבינוביץ אב”ד וואסלוי, 
שהתמנה באותו יום לאב”ד פיאטרא. רבינו 

‘גריבלדי’.  בפיאטרא  הגדול  ביהכנ”ס  כרב  כיהן 
זוגתו  עבדה  בו  דפוס  מבית  התפרנס  למחייתו 
הרבנית כדי שיוכל להקדיש את עיתותיו לתורת 
שהקומוניסטים  אחרי  ליל,  עד  מבוקר  השם 
הלאימו את הרכוש הפרטי גם בית הדפוס הפך 

בו פת במלח תאכל  ונתקיים  לרכוש הקומוניזם 
לאחר  תישן.  הארץ  ועל  תשתה  במשורה  ומים 
עליית רבי דוב בער יצחק רבינוביץ לארץ ישראל, 
נותר לבדו כרב אב”ד פיאטרא. כל עניני הנהגת 
עניני  את  ניהל  והוא  כתפיו  כעל  נפלו  הקהילה 

הקהילה ברמה, לחם עם המנהיגים הקומוניסטים 
ועם חברי המפלגה הקומוניסטית השלטת, שמר 
על הכשרות בעיר, בנה מקוה טהרה, סידר גיטין 
וקידושין, ושימש אף כמוהל ושוחט לעת הצורך 
דבר שהיה מסירות נפש ממש באותם הימים ואף 

חינך ולימד את בניו כבר מגיל בחרותם וצעירותם 
המקווה  אוצר  את  למלא  ואף  למול,  לשחוט, 
בשלג למען העמד דת ישראל על תילה, התמסר 
לבני קהילתו וחיזקם ללא הרף לשמירת התורה 
ישראל  לילדי  ת”ת  פתח  ברומניה  והמצוות. 
מרדכי’.  חיים  ‘באר  ישיבת  הקים  ובארה”ק 
נפש  למסירות  ותלמידיו  בניו  את  חינך  בה 
יוד  של  קוצו  על  בהקפידו  ומצוות,  לתורה 

בהנהגתם. 

בר”ח אלול תשכ”ג נעצר בבוקרסט יחד עם 
בנו הגה”צ רבי מנחם מנדל שליט”א בנסותו 
חידושי תורתו דרך השגרירות  להעביר את 
ריגול,  היה  החשד  ברומניה,  הישראלית 
תכריך כתביו נלקח ממנו, ולאחר שלא נמצא 
בו שום דופי, הם שוחררו באורח נס ופלא. 

בחודש חשון תשכ”ד עזב את רומניה לוינה 
ומשם עלה לארץ ישראל עם כל בני משפחתו 
הרבנית,  וחמותו  נכדיו  ושני  כלתו  בניו 
מטלטליו  מעט  עם  יחד  י’ה,  שבטי  י”ב 
איתו תשעה  העלה  מאחור  שנשאר  ורכושו 
מדרשו  בבית  לפליטה  שנותרו  תורה  ספרי 
בשכונת  בהרצליה  התיישב  בפיאטרא. 
שביב, שם התמנה לרב ואב”ד, חיזק ועודד 
דרשות  מסר  שם,  שהתגוררו  העולים  את 
ושיעורים בבתי הכנסת בשכונה ובעיר כולה 
ולחם מלחמתה של תורה. יסד ישיבת ‘באר 
חיים מרדכי’ בביתו, כשהרבנית דואגת לכל 
בתשמ”ב  התלמידים.  של  הגשמי  מחסורם 
עבר לבני ברק שם הקים בית מדרש וכולל 
אברכים להנצחת זכר רבותיו, המשיך ליסע 
בקביעות לקהילתו בהרצליה מספר פעמים 
תשרי  בי”א  שנים,  ע”ט  בן  נסתלק  בשבוע. 

תשנ”ד ומנו”כ בנחלת יצחק בת”א.

שאל אביך ויגדך
רבי  הגה”צ  בנו  התבקש  תשע”ב  בשנת 
שכון  אב”ד  רב  שליט”א  טוביאס  יואל 
ברוך  מר  רומניה  יהדות  מחוקר  בב”ב  ו’ 
טרקטין הי”ו להעלות מזכרונותיו על פעלו 
לפרסום  נכתב  המאמר  ברומניה,  אביו  של 
קרובים  מהם  רומניה  יוצאי  יהודים  עבור 
והביטויים  הסגנון  כן  ועל  פחות,  או  יותר 
והמושגים בו עממיים, ומתארים את עבודת 
קהילתו,  בני  בקרב  לאביו  שהיו  הקירוב 
מסירות נפשו בימי צר ומצוק, ויסודות הדת 
הרב  לרגלי  נר  והיו  הנחיל  אותם  והאמונה 
ובתקופת  הגולה  בארץ  שבתו  בימי  זצ”ל 
ההטלריסטיות,  תקופות  ברומניה,  החושך 
והקומוניסטיות,  הליגיונרית,  הפאשיסטיות, 
אולם טעמן ורישומן ומושר ההשכל שבהם 
לא פג גם בימינו אנו. לקראת יום ההילולא 
העשרים ושמונה אנו שבים אל אותו מאמר ואל 
פעילותו  מתקופת  בעיקר  שהם  זכרונות,  אותם 

של הרב זצ”ל ברומניה הקומוניסטית. 

מביא  שליט”א  טוביאס  יואל  הרב  הצדיק  הגאון 
שמואל  הגאון  הרב  אביו  של  לדמותו  קווים 

על הצדיקים
 פרקים מתולדות אבד”ק פיאטרא ניאמץ

מרן הגאוה”צ רבי שמואל טוביאס זצ”ל 
נסתלק י”א תשרי תשנ”כ ומנו”כ בנחלת יצחק גבעתיים

מלמד תורה לעמו ישראל, הגה"צ זצ"ל בשיעור לבני הישיבה שייסד

הגה"צ זצ"ל )מימין( נואם בקבלת פנים להרב הרשל שכטר מארה"ב נראים 
רבני רומניה, מימינו: הגר"י שפירא אבד"ק גאלאץ, משמאלו: הד"ר ד"מ רוזן, 
הגרי"מ מרילוס זצ"ל אבד"ק באקוי ובוקרסט, ובניו הרבנים לבית טוביאס 

ילחט"א שליט"א

נושא דברים על גורל שארית הפליטה ברומניה נראים: הד"ר דוד משה רוזן 
הרב הכולל לרומניה, האדמורי"ם מבוהוש ומוואסלוי זצ"ל
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טוביאס זצ”ל:

מורה הוראה לרבים
בזיכרון  הצטיין  ילדותו  מאז  זצ”ל,  הרב  אבינו 
שנים  זכר  אחת  פעם  שלמד  מה  כל  פנומאלי. 
נדיר. אהבתו  בכוח התמדה  ניחן  כן  כמו  רבות. 
לתורה הייתה כה עזה, שאפילו דבר שכבר למד 
מובן  לכן  ועוד.  עוד  לחזור  היה  מסוגל  וידע, 
בישיבת  ללמוד  כשהגיע  בחור,  שבתור  מאליו 
להיות  מיד  זכה  ברומניה,  המפורסמת  קישינוב 
ריחם על  אז  כבר  בין הראשונים,  מן הבולטים, 
אותם  הדריך  איתם,  למד  החלשים,  התלמידים 
פיתח  מומחה,  כפדגוג  לימים,  אותם.  ועודד 
שיטה מיוחדת בהוראת ה”שולחן ערוך”, בהכנת 
גם  התאימה  השיטה  רבנות.  ללימוד  אברכים 

לתלמידים חלשים.

ב”שולחן  בעיקר  התמחה  הוראה,  ומורה  כרב 
בן  בגיל צעיר מאוד,  ערוך” על ארבעת חלקיו. 
בדיני  גם  לפסוק  הוסמך  בלבד,  וארבע  עשרים 
ההוראה  התרת  וקיבל  משפט,  בחושן  ממונות 
‘יורה יורה ידין ידין’. את ההיתר ההוראה הראשון 

קיבל הרבה לפני שמלאו לו עשרים.

ידיעותיו הרבות בכל מקצועות התורה,  על אף 
היה עניו ומצטנע בפינה שלו. שתקן אומן, לא 
מגלה את ידיעותיו לכל אחד. חוזר תמיד על הגמ’ 
במסכת חולין )דף פ”ט:( “אמר ר’ יצחק מה אומנותו 
יכול  ישים עצמו כאילם.  של אדם בעולם הזה, 
ומפרש  תדברון.  צדק  צ”ל  כן  תורה  לדברי  אף 
בשם צדיקים, יכול, אם הוא יכול ויש באפשרותו 
כן”.  תורה  לדברי  אף  הזאת,  במידה  להתנהג 
כלומר שגם לדברי תורה ישים עצמו כאילם. רק 
תלמידיו,  ותמידי,  ישיר  במגע  איתו  שבאו  אלה 
עומדים  היו  גדולים,  רבנים  חכמים,  תלמידי 
וזכרונו  ידיעותיו  היקף  נוכח  נפעמים  לפעמים 

החריף.

בפני התלמידים היה יכול לצטט בעל פה עמודים 
שלמים מהפמ”ג בשער התערובת, או מהפתיחות 
ובדרך  פה  בעל  ולציין  ולמליחה,  בחלב  לבשר 
טעות  יש  לפניו  מחזיק  אגב שבספר שהתלמיד 
שאותם  וש”ס,  ערוך”  “שולחן  על  נוסף  דפוס. 
שינן תמיד, תחומי התעניינותו היו רבים. תורה, 
נביא, ספרי דרוש רבים, כמלבי”ם, יערות דבש, 
מוסר  ופילוסופיה,  מחקר  ספרי  לעתים,  בינה 

וחסידות, וכיוצא באלה.

ויאמין בה’
אבי הרב זצ”ל מטבעו היה מאמין גדול. האמונה 
הטבועה בו הייתה חלק מאישיותו המיוחדת. הוא 
פילוסופיים  ומחקרים  הוכחות  לשום  נזקק  לא 
לביסוס אמונתו. הוא חש את האמונה, הרגיש את 
קרבתו של קדוש ברוך הוא. בשנים המאוחרות 
הפכה  בהשם  כשהכפירה  הקומוניסטים,  בזמן 
מאמין  יהודי  על  כשצחקו  ורווחת,  למקובלת 
התבייש  שלא  בלבד  זו  לא  אבי,  גדול,  בקול 
אינטלקטואלים  עם  מתווכח  היה  אלא  באמונה 
היה  חת.  וללא  בפרסום  למיניהם,  אפיקורסים 
מוכיח את אמיתותה וצדקתה של האמונה בקדוש 
ברוך הוא. ובלהט הוויכוח לא הייתה נחה דעתו 
אצלינו  המשתאות,  בפניהם  מכריז  שהיה  עד 
האמונה היא כל כך מוחשית, כל כך ברורה, עד 
שמי שמעיד על עצמו שהוא אפיקורס, אתאיסט, 
ואינו רואה בבריאה הנפלאה הזאת את גדולתו 
לו  שאין  ובטוחים  סמוכים  אנחנו  הקב”ה,  של 

אלא להתאשפז ולקבל טיפול פסיכיאטרי.

ואם כן, שאל אותנו, הילדים, מדוע אני מתעמק 
לא  לנו:  והסביר  ופילוסופיה?  מחקר  בספרי 
בשביל לחקור. הדחף הראשוני שלו היה להגיע 
בצעדיו  ואומר:  מוסיף  והיה  הקודש.  לרוח 
זימן לידו את ספר  הראשונים בספרות, הקב”ה 
אליהו  פנחס  ר’  הקדוש  הגאון  שחיברו  הברית, 

זצ”ל. הספר מחולק לשני חלקים. החלק הראשון 
בחלק  ומחקר.  פילוסופיות  שיטות  אוסף  הוא 
ולאתיקה  למוסר  היהודי  את  מנחה  הוא  השני 
את  שיקרא  שמי  מבטיח  והוא  נעלה.  יהודית 
הספר וינהג כמו שכתוב בו, יזכה לרוח הקודש. 
הבטחה זו של המחבר. זו הסיבה שפנה לספרי 

מחקר.

בקיא  היה  התחומים  בכל  אמנם  עוד:  ואוסיף 
אבל מוסר וחסידות היו הנושאים החביבים עליו 
ביותר. חוץ מגאונותו בתורה, היה גאון בחסידות. 
היא  גם  שתתה  רומניה  יהדות  השואה,  בשנות 
בזמנים  הנאצים.  גזרות  של  התרעלה  מכוס 
מפתח  לצאת  ליהודים  אסור  כשהיה  הקשים, 
אותם  החזיקו  האנטישמיים  והשלטונות  ביתם, 
כלואים בבתי הכנסת בעיר, היו מתאספים סביבו 
שעות  אותם  מרתק  היה  והוא  יהודים,  המוני 
ארוכות בסיפורי צדיקים. אף אחד לא התעייף, 
היה  הוא  מלשמוע.  הם  ולא  מלספר,  אבא  לא 
נואם בחסד, מלהיב המונים, מדביק בהתלהבותו 
ובלהט החסידי שבו את השומעים. היה נושא את 
שהשומעים  שכזאת,  בהתרגשות  שלו  הדרשות 

הזילו דמעות כילדים.

בימי עברה וזעם
העדה  ואת  קהילה,  מנהיג  רב  היה  זצ”ל  אבא 
 - וליהדות  ליהודים  קשים  הכי  בזמנים  ניהל 
בזמן שלטון שונאי ישראל הלגיונרים והנאצים, 
ומאוחר יותר בזמן הקומוניסטים. בשני הזמנים, 
מצוות,  לקיים  קשה  היה  הפשוט  ליהודי  גם 
להתנהג כמו יהודי. נר ישראל דעך, וחשבו שהוא 

עומד להיכבות חס ושלום.

שכזאת,  בשעה  קדושה,  עדה  ציבור,  להנהיג 
הציבור  את  ולייצג  מצוות,  קיום  מהם  ולדרוש 
מול  ובמיוחד  ועוזריהם,  הרשע  שלטונות  לפני 
ביותר.  קשה  היה  היהודים,  הפעולה  משתפי 
כוחות נפשיים גדולים נדרשו כאן, אמונה מוצקה, 
חכמת חיים, ומעל לכל סייעתא דשמיא מיוחדים. 
ועוד יותר מעל לכול, התעלמות מוחלטת מהמצב 
הקיים, מהרוח הנושבת ברחוב, ודבקות בקב”ה.

ולא די שניהל את העדה אז, אלא הצליח להצית 
להבות בלבות בני ישראל השבורים. בדרשותיו 
פצעיהם,  אל  ריפא  ביחיד,  ובשיחותיו  ברבים 
הפיח בהם תקווה. אבי הרב זצ”ל היה נערץ על 
מורם  כעל  עליו  הסתכלו  הציבור.  שכבות  כל 
מעם, צדיק אמיתי. רבים פנו אליו כדי לקבל את 
ברכתו שיתפלל בעדם, ותפילותיו לא שבו ריקם.

ואמרו  התבטאו  רבים  ההם,  האפלים  בזמנים 
שכל זמן שהרב נמצא בתוכם הם בטוחים שלא 
כשהפחד  המלחמה,  בזמן  רע.  כל  להם  יאונה 
ובאו  ביתם  את  שעזבו  כאלה  היו  בכולם,  אחז 
יותר.  בטוחים  הרגישו  שם  קורתו.  בצל  לישון 
כך בזמן אנטונסקו וגזירותיו, כך בעת ההפגזות 
הגרמנים  של  רח”ל[  השחיטה  ]ימי  הריטג’ירע  בזמן 
הדת  רדיפות  בעת  ובמיוחד  בעירנו,  שעברו 
הפעולה  וגרורותיהם משתפי  הקומוניסטים  של 
אינטלקטואלים  אינג’ינרים,  רופאים,  היהודים. 
ידי  על  מתבקשים  היו  מכובדות,  משרות  בעלי 
הסקוריטאטה להיות מלשינים. היו מאוימים על 
לרב  פנו  להם  בצר  ולחוצים.  מפוחדים  ידיהם, 
הנערץ, לקבל עצה, ברכה ועידוד. עלינו לזכור 
שאפילו לייעץ ליהודים בזמנים קשים אלה, היה 
בבחינת סכנת נפשות של ממש. שהרי הוא ייעץ 
להם ועודד אותם מה לעשות וכיצד לדבר כדי לא 

להיות מלשינים, וזה נגד החוק. 

תורת חסד על לשונו
אבי הרב זצ”ל, ניחן בלב רגיש, מלא אהבה לכל 
יהודי באשר הוא יהודי. בעל חסד גדול ומיוחד 
קהילתו  מחסורי  לכל  דואב  היה  כרב,  במינו. 
הגשמיים והרוחניים גם יחד. דלתו הייתה פתוחה 

בשמחת חלאקה לנכדו

מרן הגה"צ אבד"ק פיאטרא ניאמץ זצ"ל

בקבלת פנים שערכו בני קהילת פיאטרא ניאמץ לרבם שחזר לאחר 
שנות דור לעירם, נראה מרן הגה"צ זצ"ל על מדרגות ארון הקודש 

של בית הכנסת ה'בעש"ט שוהל' בפיאטרא ניאמץ



13

באר בשדה- שטפנשט

לכל אחד, בכל שעה משעות היום והלילה. ביתו 
תלמידי  רבנים,  לכולם.  אורחים  להכנסת  שימש 
סתם  או  חשובים  אנשים  יהודים.  וסתם  חכמים, 
ולאכול  בו  ללון  מקום  אצלו  מצאו  פרחי  ארחי 
בו. לא פעם ישנו הילדים על הרצפה, כדי לפנות 
ידועים בעיר  את מיטתם לאורחים. הדברים היו 
נהנו  הרב.  של  לביתו  נהרו  וכולם  לה,  ומחוצה 
מטוב לבם של הרב והרבנית, שהייתה מפורסמת 
הייתה  תמיד  לא  שהפרוטה  אף  על  בתבונתה. 
מצויה בכיסו, הצליח תמיד לרתום אנשים בעלי 
לאנשים  לעזור  גדולים,  סכומים  לגייס  יכולת, 
כבעל  מפורסם  היה  הרבנים  בין  גם  במצוקתם. 

צדקה ופזרן מיוחד במינו.

כשלא היה לו את מי להתרים והיה זקוק לכספים, 
כדי לעזור ליהודים נזקקים, לקח כסף בהלוואה 
שנתן  ביודעם  בצרתם.  למסכנים  ונתן  מאנשים 
את  להחזיר  שהבטיחו  היו  הפרטי  מכספו 
כשהגיעו  יותר,  מאוחר  בישראל.  הסכומים 

לישראל, התכחשו להבטחתם.

הקומוניסטים בעת שלטונם דאגו לעקור מלבות 
את  לטשטש  בקב”ה,  האמונה  את  ישראל  ילדי 
מקיום  היהודים  את  להרחיק  היהודית,  הזהות 
כך  משום  התורה.  את  מהם  ולהשכיח  מצוות 
רחבי  בכל  והתתי”ם  החדרים  כל  את  ביטלו 
מהערים  הייתה  פיאטרה-ניאמץ  רומניה. 
בה  קיים  היה  כזה  שבזמן  במולדובה  הבודדות 
תלמוד תורה ביוזמתו. בחירוף נפש החזיק אבי 
הרב זצ”ל מלמדים. פעמים רבות שילם אבי הרב 
המקום  הפרטי.  מכספו  משכורתו  את  למלמד 
היה מקור מידע יחיד לעיקרי היהדות ויסודותיה. 
נוסף על לימוד קריאה והנחת תפילין, שאת אלה 
גם  למדו  ברומניה,  מקומות  מעט  בעוד  לימדו 
חומש ורש”י וגמ’, כתלמוד תורה לכל דבר. וכל 
זאת ללא מלמד מאנשי העיר, אלא שהיה צריך 
להביא מערים מרוחקות תלמידי ישיבה לשעבר.

בזמן  הדת  רדיפות  של  המשונות  הדרכים  בין 
סיסעמטיזארע”  דה  “הפלאן  היה  הקומוניסטים 
בכל עיר ועיר. בטענה שרוצים לבנות מחדש את 
העיר כמודרנית, הרסו רחובות שלמים ובהם כמה 
מבנים ישנים ואפי’ עתיקים. בתכנית היה להרוס 
את כל מבני הדת בעיר - בתי הכנסת, המקווה, 

בתי  וששה  מעשרים  ועוד.  המטבחיים  בית 
עשרים  נהרסו  בעירנו,  קיימים  שהיו  כנסת 
שנמצאים  כנסת  בתי  שני  רק  וארבעה. 
בית  הוא  מהם  ואחד  נשארו,  אחת  בחצר 
בית  אירופה,  בכל  ביותר  מהעתיקים  כנסת 
הכנסת של הבעל שם טוב. וכך בלי הודעה 
מוקדמת, נסגר בית המרחץ היהודי והמקווה 
שבו, שפעל עשרות שנים עד אז. כדי להיות 
הרסו  שוב,  אותו  יפתח  לא  שהרב  בטוחים 

השלטונות מיד את מתקן החימום.

ללכת  זאת  בכל  יוכלו  ישראל  שבני  כדי 
את  זצ”ל  הרב  אבי  סיכן  בזמן,  למקווה 
חירותו. על אף צו הסגירה פתח את המקווה, 
כבר  החימום  שמערכת  ומפני  אישור.  ללא 
דוודים,  עם  חמים  מים  העביר  פעלה,  לא 

ממרחק של קילומטר. 

היו  זה,  במעשה  אותו  תופסים  היו  חלילה  אם 
מכניסים אותו לבית הסוהר לתקופה ארוכה. אבל 

נתקיים בו רגלי חסידיו ישמור.

בזמנו יצא ברומניה חוק דרקוני, הידוע לשמצה 
בשם חוק 324. בעטיו כל ג’סטיונר, קופאי, אחראי 
על מלאי או על כסף, לא היה בטוח עוד בחירותו. 
לפי אותו החוק, אם חסר כסף בקופה, ואפי’ סכום 
למשפט  האיש  את  להעמיד  יכלו  ביותר,  זעיר 
וארבע  עשרים  ובתוך  שדה,  משפט  כעין  מהיר, 
שעות האדם היה מוצא עצמו כלוא במאסר, עד 
לתקופה של שנתיים. וכל זאת בשביל כמה לעי 
כשהגירעון  לדבר  שלא  ממש,  פרוטות  רומניים, 

היה גדול יותר.

קופאים  היהודים.  בעיקר  סבלו  תמיד,  וכמו 
ואנשים במשרות גבוהות יותר, שהתקיימה אצלם 
ונמצאה אצלם אי התאמה  ביקורת פתע בקופה 
גדולה, כזאת שלא יכלו להחזיר מיד במקום, עוד 
קודם שהלכו לביתם באו בריצה ובמפח נפש לרב, 
ובקשו  גדולה  בסכנה  נמצאים  שהם  לו  הודיעו 
את עזרתו. בו במקום עזב הרב את כל עיסוקיו, 
נרתם למשימה, ובתוך שעות דאג שהסכום יכוסה 
והאדם ישאר חופשי, אבא לילדים. רבים חבים לו 

את חירותם.

סגורים  רומניה  גבולות  היו  הקומוניסטים  בזמן 
לארץ  העלייה  נאסרה  בעיקר  ארוכות.  שנים 
שהציגה  חזקה  תעמולה  אז  התנהלה  ישראל. 
את ישראל כמקום שקשה לחיות בו הן כלכלית 
ב.ד.ק.  אנשי  ניהלו  התעמולה  את  חברתית.  והן 

המחלקה היהודית במפלגה הקומוניסטית. רבים 
נאמנים  למשרתים  שהפכו  לשעבר,  ציונים  היו 
לרעיון הקומוניסטי, שהפך לעבודה זרה ואלילות 
את  ידעו  הם  ביותר.  המסוכנים  היו  אלה  ממש, 
כל הסודות, היו דוברי עברית, חברי קן, ואפילו 
וניצלו את כל הידע  מנהלי ארגונים שמאלניים, 
מי  כל  את  בקלות  להפליל  כדי  שלהם  הציוני 
היה  המצב  אחרות  בערים  וגם  בעירנו  שרצו. 

דומה.
ותחזינה עיננו בשובך לציון

שערי  על  התנפלו  היהודים  השערים,  כשנפתחו 
יציאה  אישור  דרכון,  להשיג  כדי  הפנים  משרד 

מי  המתנה,  של  ארוכות  שנים  אחרי  מרומניה. 
שזכה לקבל את אישור היציאה היה אדם מאושר. 
תשלומים  מיני  בכל  כרוך  היה  שהדבר  אלא 
מוזרים גדולים מאד, שהצטרפו ועלו להון עתק. 
מעבר ליכולתו של מפרנס אחד. כך למשל ויתור 
על האזרחות הרומנית היה כרוך בתשלום גבוה 
פי שניים ממשכורתו של אדם רגיל. הוויתור היה 
צריך להינתן לכל אחד בנפרד. משפחה בת כמה 
נפשות, היה עליה להכפיל את התשלומים. זה רק 
נוספו  ולזה  אפשרית,  בלתי  למשימה  הפך  לבד 
עוד כל מיני תשלומים נוספים. גם עלות הנסיעה 

והעברת מעט החפצים לישראל עלו כסף רב.

אבינו לקח על עצמו משימה זו. באהבת ישראל 
מתורה  לרחוקים  גם  יהודי,  לכל  בו  שבערה 
בתנאי  זו  בפעולה  כולו  כל  נרתם  ומצוות, 
החשיב  הוא  אז,  ששררו  המוצהרים  הכפירה 
רוחני  סכנה  כמקום  ברומניה  ההישארות  את 
לסכומים  דאג  לכן  להתבוללות.  בטוח  וכמקום 
ליהודים  לאפשר  כדי  לחובות,  נכנס  אדירים, 
מציפורני  אותם  להציל  רומניה,  את  לעזוב 
השמד הקומוניסטי הוודאי להעלות אותם לארץ 
ישראל, בתקווה שבארץ ישראל יתקרבו לקב”ה.

לעזרה זו נזקקו לא רק העניים אלא גם אנשים די 
מבוססים. אבל במיוחד אני זוכר מטאטא רחובות 
בת  משפחה  עם  מרוד  עני  פרויקי.  בשם  בעיר 
עשר נפשות. הוא חיכה לדרכון בכליון עיניים. 
העתק  סכומי  את  יקח  מאיפה  אותו  כששאלו 
כשהמשיכו  רגוע,  שהוא  משיב  היה  לנסיעתו, 
השיב  רגוע,  כך  כל  הוא  מדוע  ושאלו  ללחוץ 
כאן  שהרב  זמן  כל  בוטח:  ובקול  רחב  בחיוך 
לי  ייתן  לא  לכול,  לנו  ידאג  הוא  דאגה.  לי  אין 

ולמשפחתי להישאר כאן.

מצד  אמנם  ביותר.  מסוכנים  היו  דבריו  עצם 
אחד הם שיקפו את ההערכה כלפי הרב והאמון 
את  ידע  פרויקי  אם  אחד,  מצד  בו.  שנותנים 
מה-ק.ג.ב  המלשינים  גם  זאת  ידעו  הזה,  הסוד 
ולהכניסו לבית  יכלו להפליל את הרב  ובקלות 
ואנטי  ציונית  פעילות  על  רבות  לשנים  הסוהר 
רבים  הזמן.  באותו  חמורה  עברה  קומוניסטית, 
קשים  בתנאים  סוהר  בבתי  רבות  שנים  ישבו 
מנשוא, באשמת סעיף זה. אבל הוא זצ”ל בטח 

בקב”ה והמשיך בדרכו ובעזרתו לאחיו.

עד היום, ארבעים שנה אחרי שהרב עזב את 
העיר, תלוי בבית הכנסת שלט לזכרו הנערץ, 
לעיר  שבא  הרב  משפחת  מבני  אחד  כל 
זוכה לקבלת פנים נרגשת ונלהבת במיוחד. 
דמעות רבות נשפכות כאשר נזכרים בדמותו 

האצילית של אבינו הרב, זצ”ל.

גם כאן, בארץ ישראל, כל המזכיר את שמו 
גורם הנאה מרובה.  לאנשים שהכירו אותו, 
ומעבר  ובכבוד,  בערגה  עליו  מדברים 
לדאבוננו  הקיימת  הפוליטית,  להשתייכות 

בארץ.

עלייתו לארץ הקודש
כל  עם  ישראל  לארץ  עלה  תשכ”ד  בחשוון 
שביב  בשכונת  התיישב  המשפחה.  בני 

שבהרצליה, וכיהן שם ברבנות עד שנת תשמ”ב.

מיד משהגיע לארץ ישראל עמד בקשר עם גדולי 
מעמד  את  לשפר  דרכים  לחפש  וניסה  ישראל 
תלם.  על  הדת  משפטי  את  ולהעמיד  הרבנים, 
בהפגנות נגד חילול השבת בעיר הרצליה נעצר 
קנס.  לתשלום  נשפטו  והם  העיר,  רבני  כל  עם 
הוא היחיד שסירב והצהיר שלא ישלם את הקנס, 
קדושת  בשביל  הסוהר  בבית  לשבת  והעדיף 
השבת, דבר שעשה אז רעש גדול בקרב היהדות 

הנאמנה.
)פרק מורחב על פעלו בארץ הקודש הבאנו בגליון 251 שבת שובה 
גליון חג   47 ופרק הסתופפותו בצל צדיקי דורו בגליון  תשפ”א, 

הסוכות תשע”ז(

בשמחה של מצווה נראים: הגה:צ מוהר"ש טוביאס זצ"ל, האדמורי"ם 
מסערט ויז'ניץ ומאוטניה זצ"ל

בכנס עם רבני תל אביב
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מסע "את אחי אנוכי מבקש"
ביקור מרגש ביהדות הדממה ברומניה

שלהי תשפ"א

מסע חוצה רומניה * מפגשים מרגשים עם יהדות שארית הפליטה בימים שבין מגיפה שדעכה לבין התפרצות 
נוספת * גילויים מרגשים והיסטוריים בבתי-הקברות העזובים בקהילות ישראל ברומניה * יומן מסע "את אחי 

אנוכי מבקש" לקראת הימים הנוראים תשפ"ב * ביוזמת חוקרי ומתנדבי "האגודה למקומות הקדושים ברומניה" *

טיסה לרומניה 
בין סגר לסגר

תשפ"א. בין  אב  מנחם  חודש 
השמים  שערי  פתיחת 
סגר  של  וחצי  שנה  לאחר 
הקורונה,  מגיפת  בעקבות 
עקב  מחדש  סגירתם  לבין 
התפרצות ווריאנטים חדשים 
ברחבי העולם, הספיקו חוקרי 
ומתנדבי "האגודה למקומות 
לערוך  ברומניה"  הקדושים 
בקהילות  מסעות  שלוש 
להביא  ברומניה.  ישראל 
מארץ  דרישת-שלום  אליהן 
את  ולעודד  לחזק  הקודש, 
לעמוד  הפליטה,  שארית 
ועל  הגשמיים  צרכיהם  על 
הרוחניות,  התמודדויותיהם 
ארוך  מסע  בשילוב  זאת  כל 
ושימור  למציאת  ומייגע 
ברחבי  קדמונים  קברי 
רומניה  מעלה,  של  רומניה 
אט  ואט  שהיתה  היהודית 

כמעט ונעלמת.
ננסה  שלפנינו  בכתבה 
ולתמצת את החוויות  לסכם 
וראינו  שחווינו  והמראות 
הללו,  הביקורים  במהלך 
מעט  לקוראים  להעביר 
אותם  ולהביא  מהתחושות, 
על  עימנו  יחד  להינשא 
מחוזות  לעבר  נשרים  כנפי 
היהודית  ההיסטוריה 

ההולכת ונעלמת מעינינו.
תקופה  במשך  סגורים  היו  רומניה  ששמי  מכיוון 
ארוכה, הצטברו על שולחן ה'אגודה' פניות ובקשות 
רבות. אמנם במהלך זמן זה הגיעו לאוזנינו טיפין 
טיפין ידיעות שונות אודות מצב בתי-העלמין דשם, 
אולם עדויות של ממש לא היו בידינו, כך שמרחוק 
ולפעול.  לעשות  רבה  אפשרות  בידינו  היתה  לא 
המטוס  על  לעלות  הדחוף  הצורך  עלה  כך  משום 
הראשון שהיה אפשר לטוס בו ולהיכנס לרומניה, 
שמתחולל  ממה  בעין  עין  ולהיווכח  ולהתרשם 

מאחורי מסך הקורונה.
 

מסע גרוסוורדיין
לכניסה  הראשונה  האפשרות  הווצרות  עם  מיד 
גרוסוורדיין  קהילת  לעבר  פעמינו  שמנו  לרומניה, 

היא אורדיה, דרך הונגריה 
דברצין,  לגבול  ומשם 
בכיליון  לנו  המתין  שם 
 - ה'פרזשדינטי'  עיניים 
הנמרץ,  הקהילה  נשיא 
קופלמן,  הלוי  יעקב  מר 
הרוחני  המדריך  הרב  עם 
שריה  רבי  הקהילה  של 
השוהה  שליט"א,  קב 
מאז  הקהילה  בני  בקרב 
ומשרת  המגיפה  פרוץ 
הפסק  וללא  לב  ברוחב 
של  הדת  צרכי  כל  את 
מר  המקומיים.  היהודים 
לקראתנו  שמח  קופלמן 
וכדרכו  רב,  שלל  כמוצא 
בקודש הצמיד לנו סוללת 
משרתים, נהגים ומלווים 
שהלכו איתנו לכל מקום.
למקום  בואנו  עם 
התפללנו תפילת שחרית 
הגדול,  בבית-הכנסת 
את  סעדנו  ובסיומה 
ליבנו בארוחת-בוקר עם 
מיטב המאכלים שהבאנו 
לאחריה  ומיד  מהארץ, 
עבודה"  ל"ישיבת  ישבנו 
הפרידה  מאז  ראשונה 
שנכפתה עלינו עם פרוץ 
הסגר על גבולות העולם. 
מר קופלמן הציג בפנינו 
הגרנדיוזית  תוכניתו  את 
לישיבה  בנין  לבניית 
מתכנן  שהוא  תורנית 
את  להחזיר  במטרה 
מסיירים  אנו  ליושנה.  גרוסוורדיין  יהדות  עטרת 
בבית-הכנסת של מרן ה"אהבת ישראל" מויז'ניץ, 
בו.  מהלכים  ושועלים  שמם  עדיין  לב  שלדאבון 
ערימות גרוטאות ומחסן עצים מאכלסים את מה 
הפועם  וליבה  בית-המדרש"  "היכל  פעם  שהיה 
ביד  למרמס  נתון  וכיום  החסידית,  ויז'ניץ  של 
זדים. אנו נכנסים לביתו של הרבי, הסמוך לבית-
העתיק.  בית-העלמין  לעבר  וממשיכים  הכנסת, 
הסבא  טמון  היה  בו  והמשופץ  הריק  באוהל 
לארץ  הקדוש  ארונו  שהועלה  עד  זי"ע  קדישא 
הקודש, הקימה 'האגודה' מוזיאון למורשת יהדות 
נשמר  המורשת  בית  הקמת  ובזכות  גרוסוורדיין, 
המבנה ומתוחזק על ידי הקהילה ביראת הכבוד 
שנים  במשך  ששימש  זה  קדוש  למקום  הראויה 
ארוכות כמקום תפילה לישועות ורפואות להמוני 

בית ישראל.

מארגארעטן
שם  למרגארעאטן,  ממשיכים  אנו  מגרוסוורדיין 
טמונים  בו  אשר  ביותר  חשוב  בית-עלמין  נמצא 
 - טויב  חיים  יהודא  הרה"ק  ה"ה  עולם  גדולי 
זצ"ל,  ואביו של האדמו"ר מקאליב  אבד"ק ראזלא 
והמהריא"ץ 'שר התורה עניו כהילל קדוש ישראל' 
כתוב על מצבתו. נכדיו בני משפחת בריסק יודעים 
שנעשו  מרעישים  ומופתים  ניסים  על  לספר 
ניכרת  למתפללים על ציון הקודש. בבית-העלמין 
השלג  בעקבות  כאשר  וניקיון,  בשמירה  ההשקעה 
כניסה  דרך  בבית-העלמין  נפתחה  החורף  בימות 

נוספת המשמשת את הבאים אליו בימות החורף.

'מרחצאות פליקס'
ב'מרחצאות פליקס' בהן היה שוהה הרה"ק ה"אהבת 

אהל המהריא"ץ והשביל המטופח שנבנה ומתופעל על ידי נכדיו 
משפחת בריסק הי"ו

תפילה בציון המהריא"ץ במארגרעטן

מרגרטן

וואמה

המצבה שהתגלתה ב'וואמה' והשיפוץ שנעשה על ידי 
ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה'
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הרב  לדברי  לבקר.  הספקנו  לא  מויז'ניץ,  ישראל" 
נוספים  מרחצאות-מרפא  באזור  ישנם  קב,  שריה 
'פליקס',  ממרחצאות  ברמתם  פחותים  אינם  אשר 
אולם מטרת נסיעתנו לא היתה לבקר במרחצאות 
והתחקות  הקהילות  וחיזוק  שורשים  נסיעת  אלא 
וסיור  לביקור  למועד  חזון  ועוד  העבר,  אחר 

במרחצאות אלו.

'מיהאי-פאלווא'
ממארגארעטן יצאנו לגבול הונגריה, לעבר המשך 
המסע בקערסטיר. בדרך נכונה לנו הפתעה בראותנו 
בית-כנסת יהודי עתיק ומפואר, הדור ביופיו וכלול 
הכניסה  שער  מבקרים.  מבלי  שמם  אך  בהדרו, 
לעבר בית-הכנסת העלה חרולים וקמשונים, עשבי 
נערכו  לא  רב  זמן  זה  כי  ועצי פרא, המעידים  בר 
כאן התכנסויות ותפילות ואף לא דרכו על מפתנו 
מבקרים ומתפללים. אנו עוצרים ושואלים עוברים 
'מיהאי- נמצאים,  אנו  בה  העיר  שם  מה  ושבים 

ומצביעים  לנו התושבים במקהלה  עונים  פאלווא' 
לנו על מקום מגוריו של בעל המפתח של המקום. 
תוך מספר דקות אנו עומדים מול מחזיק המפתח, 
היהודי  כנראה  שהוא  חיים',  'מתתיהו  בשם  יהודי 
למשאלתנו  שמח  הוא  ב'מיאהי-פאלווא'.  האחרון 
לפתוח את בית-הכנסת, שכבר איננו מחובר לרשת 
כולו  ואף לא למים, אולם היכלו הפנימי  החשמל 
אומר כבוד, נראה שמישהו תיחזק אותו ואף שיפץ 
אותו משום מה לפני זמן מה. פרוכת הארון-קודש 

נתרמה בידי יוצאי העיר, כך רקום עליה.
שמים,  מלכות  עול  וקבלת  תפילה  במקום  נשאנו 
תפילותינו  יעלו  זה  קודש  ממקום  כי  בתקווה 
בקרוב  עתיד  זה  בית-כנסת  הסתם  מן  למרומים. 
'בתי-הכנסת  שאר  עם  יחד  הקודש  לארץ  לעלות 
כמאמר  קודש,  בארץ  להיקבע  העתידין  שבבבל' 

הגמרא. מעניין איזו עיר בארץ הקודש תזכה בבית-
שווה  'מיהאי-פאלווא',  של  המתוחזק  המדרש 

להמתין ולראות זאת עין בעין...
בית-עלמין  גם  יש  הסתם  מן  בית-כנסת,  יש  אם 
יהודי. מיהרנו אפוא למצוא ולבקר בבית-העלמין 
המקומי, שם קידם את פנינו שומר מקומי ששמח 
"בית-עלמין  מכריז  בכניסה  השלט  לקראתנו. 
צדיקים  אוהלי  בזריזות  מחפשים  ואנו  יהודי", 
וחלקת רבנים. ואכן, במעבה בית-העלמין מצאנו 
אוהל וחלקת צדיקים, כפי שתחזינה מישרים עיני 

הקוראים בתמונות המצורפות.

בוקרסט
המסע השני בחודש זה היה הארוך והמרתק ביותר 
מנחם- ב'  ראשון  יום  של  בבוקרו  מבחינתנו. 
של  המשלחת  מאנשי  חלק  בבוקרסט  נחתו  אב 
'האגודה', כאשר בהמשך הימים התעתדו להצטרף 
אליהם חברי נוספים של 'האגודה'. אנחנו במרוץ 
קהילות  שיותר  כמה  לבקר  להספיק  הזמן,  נגד 
נמנו  המשלחת  חברי  על  ברומניה.  ובתי-עלמין 
הרב אברהם יעקב סלמון, הרב משה לייב סלמון, 
הרב אברהם קולר, והרב צבי טפר - שאף תיעד 
את כל שלבי המסע ואת רגעי ההתרגשות בגילוי 
קברי הצדיקים, ופרקים מיומניו רשומים לפניכם 
להלן. אל המסע הצטרף גם הרב גוטליב מלייקווד, 
המחפש את קבר זקינו - מצדיקי 'וואמה' הסמוכה 

ל'סירעט'.

וואמה
וכך מתאר הרב טפר ביומניו: ביום ראשון בבוקר 
נחתה המשלחת בבוקרשט והתפצלה לשניים. הרב 
גוטליב הרוצה לאתר את קבר סבו בעיר וואמה, 
ביחד עם סטפאן - שליח 'האגודה' בסוצ'אבה-
שאץ. סיפור 'הצדיק מוואמה' שווה מאמר בפני 
עצמו. לדברי הנכד הרב גוטליב, הוא שמע מבני 
נוהגים  שהם  וואמה  מגויי  ששמעו  משפחתו 
באוניברסיטה  מבחנים  לפני  הקבר  את  לפקוד 
ובתי-הספר, והם רואים ברכה בתפילתם. עתה 
נוסע הרב גוטליב לאתר את קבר זקינו ולשפץ 
אותו. כמה ימים קודם לכן, שלחנו את סטפאן 
היהדות שנותר לפליטה  לחיזוק  נמרץ  - פעיל 
ברומניה, המתחזק את בית-הכנסת ואת הקהילה 
לאחרונה  רק  בסוצ'אבה.  המתפוררת  היהודית 
אברהם  של  בבריתו  להיכנס  זכה  סטפאן  זכה 
אבינו, ועד כמה שזה נשמע מפתיע, בזכותו לא 

נכבית גחלת היהדות באזורו.
שיפוץ  עברה  היא  המצבה,  שנחשפה  לאחר 
ותחזוק למען תעמוד ימים רבים, ולהלן פיענוח 

המצבה:
הלא אבן מקיר תזעק ותהמה לכל עובר

עלי זאת הציון ועלי זאת הקבר
עד הגל הזה ועדה המצבה הזאת

כי פה טמון אשר בגלילותינו הי' למופת ולאות
ה"ה החסיד המופלג ומופלא בתורה

מצוין הי' במינו ביראת ד' טהורה
בתורת ד' עסק כל ימיו

ולא פנה אל רהבים ושטי כזביו
מוהר"ר מרדכי ראובן בן מוהר"ר צבי

גטליעב ע"ה מרוס מאלדאוויצא
שנפטר בן פ"ב שנים ועלה השמימה

אור ליום ד' ונטמן ביום ה' אמור
י"ז אייר תר"ץ.

ת.נ.צ.ב.ה.
מלייקווד  גוטליב  אהרן  אליעזר  הרב  נכדו 
שבארה"ב, עשה מעשה. יצר קשר עם 'האגודה', 
ואיתר  חיפש  לוואמה,  ויצא  החוטים  את  טווה 
את  ושיקם  שיפץ  המצבה,  את  באמצעותנו 
בית- את  להחיות  זכה  ובכך  הקבר,  חלקת 
הקברות המוזנח בוואמה ולהציב שם ושארית 

או  הורים  לו  שיש  מי  וכל  יתן  מי  הגדול.  לזקינו 
זקנים ושורשים ברומניה, יעשה כמוהו, לא יסתפק 
בהרמת טלפון למשרדי 'האגודה' ויתענין כלאחר יד 

חזית בית הכנסת בבוז'ואואהל קברו של הגאון הרב אחיעזר בבית העלמין בברלאד

חפצי הקודש ששרדו מבית הכנסת משמשים כמוזיאון ועדות אילמת 
לתפארת שהייתה

בית העלמין בבוז'או

פנים בית הכנסת המפואר בברלאד

שער בית הכנסת בבוז'ואו והכיתוב 'כי ביתי בית תפילה' במרכז 
הדלתות

ברלאד 

בוז'או



16 באר בשדה- שטפנשט

אודות חיפוש מצבות ושורשים ברומניה, אלא ייצא 
בגפו ויתור את הארץ ויכבד את זכר הוריו וזקניו 

בכל מאודו.

המסע מתחיל
כאמור  שמו  המשלחת  חברי  שאר 
רומניה  תוככי  לעבר  פעמיהם 
זה  למסע  הראשון  ביום  הישנה. 
רומניקו- בוז'או,  לערים  הגענו 

סארט, ופאקשאני.
בין היתר התגלו התגליות הדרמטיות 

דלקמן:
בסיוע של הפרשאדנטי של בוז'או, 
וינר, אותרו שני בתי-העלמין  מקס 
בעיר בוז'או, וכן בית-הכנסת העתיק 
של העיר בן מאות שנים, שעל דלתו 
חרוטות באופן ייחודי ונדיר המילים 
"כי ביתי בית תפילה לכל העמים"!

*
לעיר  שייכת  הגדולה  התגלית 
בית- מצאנו  בה  רומניקו-סארט, 

קברות אחד חרב לגמרי.
חיפשנו  השני  בית-הקברות  את 
במשך כשעה, עד שלבסוף, בעזרתו 
ליאו,  דמירלו  המקומי  הגוי  של 
כשהוא  מפעל,  מאחורי  התגלה 
המגיעים  ושיחים  עצים  בין  חבוי 
עד הברכיים, קברו של אחד מגדולי 
הרבנים לפני כמאה וחמישים שנה, 
הגאון   - סארט  רומניקו  של  רבה 
הרב אבנר כתבן זצ"ל. על התגלית 
בשדה"  ב"באר  פרסמנו  בהרחבה 
ליום  בסמוך  שהופיע   )297 )גליון 
לתאריך  בסמיכות  שחל  הילולתו, 

מציאת המצבה - י"ד אלול.
זלגו  המשלחת  חברי  של  עיניהם 
מהתגלית  התרגשות  של  דמעות 
חברי  נתנו  במקום  בו  הדרמטית. 
המשלחת חופן של מזומנים לגוי על 
מנת שיעשה גישה למקום, ובעז"ה 
עוד נשוב לשם כדי לשמר ולטפח 

הצדיק  הרב  של  שזכותו  ולהתפלל  המקום  את 
תמליץ יושר בעדנו.

והמלונות  מאחר  ל'פאקשאני'.  המשכנו  משם 
הקורונה,  בעקבות  את שעריהם  סגרו  העממיים 
נאלצו חברי המשלחת להעביר את שנת הלילה 
באחד מהמלונות היוקרתיים שכן המשיכו לארח 

תיירים למרות הקורונה.

היום השני למסע
בסיומו של יום נפנה חבר המשלחת לכתוב ביומנו 
משלחת  בפעילות:  עמוס  מיום  טריים  זכרונות 
מסכמת  ברומניה'  הקדושים  למקומות  'האגודה 
ודרמטיים  חדשים  גילויים  עם  מוצלח  יום  עוד 
עליהם. המסלול  ויסופר  ידובר  רבות  שעוד 
ביומנו השני היה: פאקשאן, בארלד, הושי, יאסי.

צדיקים,  קברי  לראשונה  היום  התגלו  היתר  בין 
פאקשאןבתי-עלמין ובתי-כנסת מפוארים:

ידועה  עיר  היתה  מפאשקאן(  )לאפוקי  פאקשאן  העיר 
ומפורסמת ברבניה וביהודיה בקרב יהודי רומניה. 

פגישת עבודה עם הקבלן היהודי מר ינקו סימי ביאס

על ציון הרה"ק רבי שמואל שמעלקא טוביש והרה"ק רבי אהרן משה טויביש רבני יאס

לאחר הניקוי חלקת הרבנים למשפחת רייניס נראית אחרת צובעים אותיות ומחפשים עוד הפרטים על המצבות

עשרות כלבי השמירה ביאס, המטרד של כל באי 
בית העלמין

שועלים הילכו בו

מחפשים את ההיסטוריה בין המצבות

יאס

בתפילה בציון הקדוש של הרה"ק משטפנשט ביאס

באיתור חלקת קבר הרבנים רייניס אב"ד יאס

המפגש עם ראש הקהילה מר אלברט ברחבת 
ה'קומוניטטה' ביאס
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בבית-העלמין 
ן  א ש ק א פ ב
את  מצאנו 
'שר  של  קברו 
של  התורה 
פאקשאני', הרב 
אהרון  משה 
אשר  גולדרינג, 
פטירתו  יום 
בימים  חל 
מנחם  )י"א  ההם 
עליו  תר"נ(,  אב 
כתבנו בהרחבה 
בשדה"  ב"באר 

)גליון 293.)
אגדה  כי  יצויין 
ידעה  מקומית 

הגאון  טמון  בפאקשאן  שבבית-העלמין  לספר, 
ה'שערי  בעל  האנובער,  נטע  נתן  רבי  המקובל 
ואח"כ  ביאס  ברבנות  שכיהן  מצולה',  וה'יוון  ציון' 
240( הבאנו מאמר  )גליון  בפאקשאן. ב"באר בשדה" 
תולדות עליו וציינו כי נטמן בעיר הירצחו 'אונגריש 
בפאקשאן  בבית-העלמין  הנראה  כפי  אולם  ברוד' 
הפעם  בביקורנו  לזכרו.  ומצבה  באנדרטה  הונצח 
לא מצאנו זכר לכך, למרות שכותבי הקורות ציינו 

תמונה מטושטשת מאותה אנדרטה.

ברלאד
כולל  ששרד,  בברלאד  היחיד  בית-הכנסת 
ומצוייר  מעוטר  בית-הכנסת  מפנים,  תיעוד נדיר 

בעיטורים נדירים.
בברלאד ישנם שלושה בתי-עלמין. אנו מחפשים את 
קברו של הגאון רבי שמשון טענין זצ"ל, בעל "זיו 
השמש", אולם למרות החיפושים הקדחתניים עדין 
לא מצאנו את קברו. חוקרי יהדות רומניה גם אינם 
יודעים לציין את יום פטירתו. ניסינו ליצור קשר עם 
הפרשדינטי של ברלאד, מר חיים רבינוביץ, שהוא 
דובר עברית רהוטה, אולם בשל איחור בלו"ז לא 
רבינוביץ  מר  אישי.  באופן  עימו  להיפגש  הצלחנו 
מיהר לעיסוקים דחופים יותר מאשר להיפגש עם 
הכל  שעזבה  'האגודה',  של  החיפושים  משלחת 

והגיעה לרומניה לשבוע של חיפושים 
על  היסטוריים...  תגליות  ואיתור 
דרך  רק  היתה  עמו  ההתנהלות  כן 
שלנו  החיפושים  ובינתיים  הטלפון, 

העלו חרס.
של  בבתי-העלמין  מצאנו  שכן  מה 
של  רבה  של  קברו  היו  ברלאד, 
ברלאד, הרב אחיעזר, אודותיו שמענו 
מהגה"ח רבי ישעיה פייער - רבה של 
212(. יום  )ראה "באר בשדה" גליון  ברלאד 
פטירתו של הרב אחיעזר מצויין על 
שנחרב  ביום  'נפטר  שמצאנו:  קברו 
נטמן  זצ"ל  הרב  ת"ש'.  המקדש  בית 
באהל מיוחד בברלאד. כמו כן מצאנו 
בעיר  ה"אוקנא-רב"  של  הקבר  את 

באוקנא  רב  שהיה  פנחס  ר'  הרה"ק  הושי’ ה"ה 
ועוד  ב'הוש'.  ימיו  ובסוף 
את  לספר  למועד  חזון 
ועל  ויהיו,  שהיו  הדרמות 
)'אדוני'  ה'דומנו'  עשרות 
ברומנית( הרומניים שגייסנו 
וחיזוק  שימור  לטובת 
ובתי-הכנסת  בתי-העלמין 

המקומיים.
עם חצות ליל הגענו עייפים 
מרוצים  אך  וסחוטים 
ה'הכנסת  'האגודה',  לבית 
אורחים' דשטפנשט ביאס. 
מאז  שמם  שכמעט  הבית 
והפך  שב  הקורונה,  פרוץ 
תפילה,  תורה,  לשקוק 
הקרובים  הימים  וחסד. 
יהפכו את המקום למעוז 
פגישות  יהדות,  של 
מקומיים  יהודים  עם 
עידן  זה  לנו  הממתינים 
ועידנים, אך כעת בחצות 
לילה אנו פורשים לשינה 
המרווחות  במיטות 

בעיר  האגודה  של  האירוח  בחדרי  המוצעות 
יאס, סמוך ונראה לקברו של הרה"ק משטפנשט 

זיע"א.

היום השלישי למסע
בית-העלמין הענק ביאס, ניגרשט, ואסלוי.

וכך תיעדנו בסיכום היום השלישי למסע הקודש 
ושימור קברי  לאיתור  של המשלחת המיוחדת 
רבותינו מאורי הדורות ברומניה: היום לצערנו, 
עקב חולשה פתאומית ונפילתו למשכב של ראש 
המשלחת, לא הספקנו הרבה, היות והיינו צמודים 
למיטת חוליו ועקבנו בדאגה אחר הטיפול המסור 
בלי  פטור  אך  המשלחת.  בראש  הרופאים  של 

שנטל  התרופות  מגוון  לאחר  אז  אפשר,  אי  כלום 
ראש המשלחת והתייצבות הרגשתו, עלינו לקברו 
של הרה"ק הראשון משטפנשט זיע"א. ה'פאזניקית' 
עומדה  על  ניצבה  אולגה,  העלמין  בית  שומרת 
כמימים ימימה, הקורונה לא שיבשה לה את סדר 
ניצבים  עדיין  האימתניים  הכלבים  עשרת  היום. 
תרמוז  אשר  וכל  פיה,  למוצא  ממתינים  לצידה, 
'ברוכים הבאים'  להם הם יצייתו בקפדנות. לאחר 
ברומנית, היא פתחה לנו את השערים, ומיד ניגשנו 
בהתרגשות  השתטחנו  משטפנשט.  הרה"ק  לאוהל 
רבה על קברו, והעתרנו לישועת הפרט והכלל עבור 
כל חסידי אוהדי ומקושרי שטפנשט די בכל אתר 

ואתר.
בית-העלמין.  ברחבי  לסייר  התחלנו  מכן  לאחר 
ראשית התחלנו באיתור קברו של משמשו בקודש 
ר'  הוא  הלא  משטפנשט,  הראשון  האדמו"ר  של 
וולוועל גבאי זצ"ל. קבר זה איתרנו בעבר אך עדיין 
לא הספקנו לטפל בשיקומו. עקב הצמחיה העבותה 
לא  הגיזום,  לצורך  בידינו  שהיו  הכלים  ולמרות 

הצלחנו להגיע אל הקבר, ועוד חזון למועד.

ואסלוי
העיר  לעבר  פעמינו  שמנו  ומשם  יאס  את  עזבנו 
נכדו   - מואסלוי  הראשון  הרבי  טמון  ואסלוי, שם 
של הרה"ק מרוז'ין זיע"א וחתנו של הרבי הראשון 
מבוהוש, יחד איתו באהל נטמן גם רבה של העיר 
ואסלוי  אב"ד   - וינטראוב  עיבר  אלטר  רבי  הגאון 
ר'  הרה"צ  שטפנשט  חסידי  ועד  יו"ר  של  וזקינו 
תהילים  פרקי  אמירת  לאחר  שליט"א.  כהן  נפתלי 
העיר  לעבר  פעמינו  שמנו  לזכרו,  נר  והדלקת 

ניגרשט הסמוכה לואסלוי.

ניגרשט
התרגשות גדולה אחזה בקרב חברי המשלחת, היות 
וסבא-רבה של כותב היומן הרב טפר, ה"ה הרה"ג 
רבי יעקב טפר זי"ע, היה הרב במקום לפני כמאה 
שנה. בעיר זו, לצערנו, לא נותרו כלל בתי-כנסת. 
הצביעו  במקום,  שליט"א  סלמון  הרב  של  האחרון  )בביקורו 
כבית- זה  מקם  שימש  בטענה שבעבר  ספריה  לעבר  המקומיים 

כנסת(.

שם  המקומי,  בית-החיים  לעבר  פעמינו  שמנו 

גדר בית העלמין בניגרשט המט ליפול

הכניסה לעיר ניגרשט

ניגרשט

המצבה המקורית על קברו המפונה של הרה"ק ה'אמרי יוסף' מספינקא הקיימת כיום

האהל על מצבת ה'אמרי יוסף' - כיום, ברקע גדר בית העלמין 
והכניסה

ספינקא

מיהאי-פאלווא

בית הכנסת ב'מיהאי-פאלווא' מבחוץ ומבפנים
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רבי  הגאון  של  קברו  מעל  אוהל  מחדש  הוקם 
איסר אברומוביץ, שהיה מרבני המקום. פגשנו את 
השוטר דניאל, שזכר כי 'רבינער בריסק' - נכדו של 
לפני  פה  ביקרו  סלמון',  ו'ראבין  אברומוביץ,  הרב 

כמה שנים.
כעת אנו נרגשים לקבל את פני יתר חברי המשלחת 
שנחתו לפני מספר שעות בבוקרשט ומשם הגיעו 
המשלחת  מעכשיו  והחל  ליאס,  פנימית  בטיסה 
בכוחות מחודשים ומורחבים ומקווים להספיק עוד 

ועוד.

היום הרביעי
קרטשניף,  ספינקא,  בישטנא,  סלאטפינא,  סיגט,  יאס, 

סאטמר
בעיר  לבית-העלמין  שוב  הוקדש  זה  יום 
הקהילה  אנשי  עם  נרגשים  ולמפגשים  יאס 
ומר  אינה  הגברת  בראשות  ביאס,  'הקומוניטטה' 
אלברט לוזניניאנו, שנבחרו להנהגת הקהילה לאחר 
פטירת הפרשדינטי הקודם מר אברהם גילטמן ז"ל. 
לאחר תקופה כה ארוכה שלא ביקרנו במקום, מובן 
שההתרגשות היתה גדולה, למרות הזמן המאד קצר 
להספיק  ומנסים  בודדים,  ימים  ביאס,  פה  שאנו 

לקדם את התוכניות לבניית המקוה בבית ההכנסת-
המגיפה  פרוץ  עם  שנקטעה  פעילות  אורחים, 
עם  נפגשים  אנו  אשתקד.  אדר  בחודש  העולמית 
ואנשי  מקומיים  אדריכלים  מהנדסים,  קבלנים, 
הפרויקט  את  לקדם  בכדי  יאס,  בעיריית  מפתח 

הבירוקרטי ביאס.

מסע לבישטנא
ק"מ   500 בן  למסע  מתארגנים  אנו  ערב  לקראת 
רבי  הרה"ק  של  קברו  מקום  לבישטנא,  מיאס 
קברו  ציון  פקידת  סגולת  אשר  מנדבורנא,  מרדכי 
קהילות  בקרב  ומפורסמת  ידועה  בתשעת-הימים 

המצבה מימין הרה"ק ר' חנוך העניך מסאסוב קרעצקיה'קרן לדוד' רבי אליעזר דוד גרינוואלד אבד"ק סאטמאר

קברו של רבי שלמה יהודא פרידלנדר מחבר הירושלמי על 
קדשים שהתגלה כמזויף

הרה"ק רבי חיים בן הרה"ק רבי שלום אליעזר נכד הדברי חיים הרה"ק רבי בערצי מסאטמאר בן הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא
מצאנז

סאטמר

מר קופלמן נשיא הקהילה באורדיה יחד עם יהודי אורדיה-גרוסוורדיין בקבלת הפנים 
למשלחת בתוככי בית הכנסת הגדול והמשופץ של גרוסוורדיין

קרטשניףאורדיה

האהל על קברו של הרה"ק רבי מאיר מקרטשניף

בשדה התעופה בסאטמר
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לא  יאס,  את  יצאנו  וקרטשניף.  נדבורנא  חסידות 
הרה"ק  של  הקודש  ציון  את  שוב  שפקדנו  לפני 
ציוני  את  וכן  ביאס,  בבית-העלמין  משטפנשט 
רבי  הרה"ק  של  חמיו  בהם  הקדושים,  הצדיקים 
מרדכי מנדבורנא - הרה"ק רבי שמואל שמעלקא 
אהרן  רבי  הרה"ק  ואביו  יאס,  של  רבה  טויביש 
משה טויביש - גם הוא רבה של יאס, בהם כאילו 
החתן  של  לציונו  למסע  לצאת  רשות  ביקשנו 
לילי  מסע  בתום  מנדבורנא.  הקדוש  הרבי  הגדול 
בשעה  סיגט  הגבול  לעיר  הגענו  ומפותל,  ארוך 
חמש לפנות בוקר. אורות העיר סיגט אט אט החלו 
להתנוצץ, ואנו מוצאים את עצמנו בדלפק הגבול 
הרומני-אוקראיני. טפסי בדיקות הקורונה, 'טסט' 
בעגה מקומית, לצד ביטוח-בריאות שהאוקראינים 
מתעקשים משום מה שנעשה, לא לפני ששוטרי 
הגבול מזהירים אותנו כי ה'אפדמיה' ה'קוביט' הלא 

היא הקורונה, עדיין משתוללת בעולם.
סיגט  בין  מפריד  מטרים   500 עוד  של  מרחק 
נהר  דרך  האוקראינית,  לסלוטופינא  הרומנית 
הטיסה החוצה את רומניה ואוקראינה, וכמו נחתנו 
והתושבים  המחוררים  הכבישים  אחרת.  לפלנטה 

עוד  שיש  לנו  מזכירים  אופניהם,  על  המדוושים 
לאן לרדת ברמת החיים יותר מהכפרים הרומניים 
אותם עברנו במשך כל אותו הלילה. העולם עמד 
כאן מלכת כפשוטו, הכל כאן קפא מאז ימי הצאר 
ניקולאי וכל הצוררים שבאו בעקבותיו, ומעורר בנו 

תחושה של 'ימי הבינים'...
מרחק ארבעים דקות, ואנו מגיעים לבישטנא עיר 
מלוכה, אי של שפיות בתוך ים האפרוריות. מקווה 
הנשמה,  ואת  הגוף  את  ומטהר  מרענן  שחר  של 
תפילת שחרית ברוב עם יחד עם רבים מאדמור"י 
המקפידים  מנדבורנא,  הרה"ק  וצאצאי  השושלת 
בימי  ולהראות  ולראות  הסבא  צוואת  את  לקיים 
ארוחת-בוקר  צדיק.  של  בהיכלו  תשעת-הימים 
הכנסת-אורחים  של  החסד  אנשי  ידי  על  מוגשת 
בבישטנא, המתחזקים את המקום הקדוש כל ימות 
מאות  כאן  מבקרים  בתשעת-הימים  כעת  השנה. 
שבשנה  לאחר  העולם,  מכל  חסידים  של  רבות 

שעברה כמעט ולא יכלו להגיע לכאן.
מלאים  בישטנא  את  עוזבים  אנו  הצהרים  לקראת 
השוכן  הצדיק  כי  עילאית,  ותחושה  רוחני  במטען 
וליבם  זה ימלא את משאלות ליבנו  במקום קדוש 
השמות  וכל  קודשו  לציון  המגיעים  המוני  של 
הנזכרים כאן לברכה, ויפתחו שערי שמים לפניהם.

נהר  גדות  על  בסלוטופינא,  האוקראיני  בגבול 
הטיסה, כמו כבר מכירים אותנו. רק לפני כמה שעות 
היינו כאן, ושוב אנו בביקורת הדרכונים, הקורונה 
הגבול,  שערי  את  לנו  לפתוח  להסס  להם  גורמת 
לנו  יש  כי  המנצח  הטיעון  עם  אנו  הפעם  אולם 

השוטרים  לבוקרסט.  מסאטמר  טיסה  'קונקשן', 
מצדיעים לנו ופותחים לנו את שערי הגבול הרומני. 
שעת צהרים ואנו ברחובות סיגט, והרכב המקומי 

הממתין לנו לוקח אותנו מיד אל היעד הבא.

סיגט
אליו  רגילים  שלא  פלא  מגלים  אנו  סיגט  במרכז 
עצום  בית-כנסת  ויותר,  שנה  מאה  זה  ברומניה 
מימדים ההולך ונבנה בימים אלו על ידי האדמו"ר 
מהר"א מסאטמאר שליט"א. בית-הכנסת כבר כמעט 
גמור, מאובזר ומרוהט, ומכיל בקרבו מקומות ליותר 
מאלף מתפללים, לצד חדרי ספח, מטבח תעשייתי 
ומקוה מפואר ומרווח, בית לאדמו"ר וחדר לקבלת 
קהל. התחושה שלנו היא שאנחנו נמצאים במונורו, 
ישעיה  אשר  הרב  סאטמאר...  חסידות  של  מעוזה 
הורוביץ, המתעסק בקודשים ומוסר את עצמו לכל 
פרשת  שבת  לקראת  כי  לנו  מספר  הבניה,  עניני 
תולדות, ר"ח כסלו התשפ"ב, מתעתדים לחנוך את 
מסאטמר  האדמו"ר  בראשות  זה,  הקדוש  המקום 
וחסידות  תורה  של  לכבודה  עם,  וברוב  שליט"א 
'סיגט'  העיר  תפארת  ליושנה,  העטרה  ולחידוש 

שהרעידה נימים של רבבות יהודי תבל.
היבשות  העצמות  תחיינה  של  הכביר  רושם  תחת 
שם  בסיגט,  לבית-העלמין  ממשיכים  אנו  האלו, 
טמונים רבני סיגט למשפחת טיטלבוים ולמשפחת 
ובמצבות  באוהלים  מלא  בית-העלמין  כהנא. 
בית-העלמין  כי  מעיד  הכללי  והמראה  קדושות, 
מוצאים  אנו  בתי-העלמין  בפאתי  ונשמר.  מטופח 
חמישה פועלים עם מכסחות דשא, וניכר כי מישהו 

משלם על המאמץ הכדאי לכבוד הקדושים 
אשר בארץ המה.

קרטשניף
עינינו  ולנגד  דקות,  כעשר  נוסעים  אנו  מסיגט 
מתגלה העיר קרטשניף, ובעגה המקומית קרוצ'ניץ'. 
בבית-העלמין כאן טמון הרה"ק רבי מאיר, בנו של 
המחודש  האוהל  מנדבורנא.  מרדכי  רבי  הרה"ק 
שליט"א,  מפרימישלאן  האדמו"ר  ידי  על  נבנה 
והגדר ההיקפית סביב בית-העלמין נבנתה ביוזמת 
לבקר  הרבה  שאף  שליט"א,  מקרטשניף  האדמו"ר 
העלמין  בית  בקצה  זה,  קדוש  במקום  ולהתפלל 
ישנו עוד אהל של הגאון רבי אפרים פישל פלדמן 
בעל 'ידות אפרים' ראש השושלת של בני משפחת 
שיום  ואנטניה  ויז'ניץ  מחסידי  המעטירה  פלדמן 
פטירתו בכ"ג כסלו, סיפור פטירתו מרתק ומענין, 
הוא היה גר בביטשקוב ולקראת סוף ימיו ביקש ליד 
בני  כל  בסיגט,  שקבור  אליעזר  שמואל  רבי  אחיו 
משפחתו נסעו עמו ללותו בדרכו האחרונה, אולם 
ונטה  חוליו  עליו  תקף  לקרטשניף  בהגיעו  בדרכו 
למות, ואז ציווה לקוברו בבית העלמין בקרטשניף 

בחלקה אשר סימן בעצמו, ויהי לפלא.

ספינקא
מקרטשניף אנו ממשיכים לסאטמאר, אולם בדרכנו 
ברומניה,  ואם  עיר  ספינקא,  בעיר  עוברים  אנו 
ה"אמרי  הרה"ק  האדמו"ר  בזכות  שהתפרסמה 
מקום  בה.  נטמן  ואף  הזו  בעיר  ופעל  שחי  יוסף" 
עדין  עומדים  יוסף",  ה"אמרי  של  ומצבתו  אוהלו 
הפלא  למרבה  כיום 
עדיין בשלימותם, למרות 
של  הטהור  שגופו 
הצדיק הוצא מכאן לפני 
האגדה  שנה.  כחמישים 
בעקבות  כי  מספרת 
המקום  גויי  התנגדות 
נעשתה  הקבר,  להוצאת 
המקורי  הקבר  פשרה: 
על  הושארו  והמצבה 
עומדם, כדי שהמקומיים 
בהוצאת  ירגישו  לא 

הצדיק מהמקום.

סאטמר
ויחנו  מספינקא  ויסעו 
מספינקא  בסאטמר. 
לסאטמר,  נוסעים  אנו 
נסיעה.  כשעתיים  מרחק 
הזמן קצר, מועד הטיסה 
רוצים  ואנו  מתקרב, 
ולתעד  לפקוד  להספיק 
הצדיקים  קברי  את  גם 

מצבת הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא בבישטנאהאהל בבישטנא

מרן הגה"צ מוהר"ש טוביאס אבד"ק פיאטרא ניאמץ 
רומניה בשנת תשט"ו ברקע נראה מתחם אחוזת 

'בוגויבאר' - לפני 70 שנה

אחוזת הנופש של רבני רומניה ב'בוגויבאר' - כיום ברחובות בורסק, באופק הית הקיצוני משמאל הוא בית 
הכנסת המקומי, נראה סמל המגד דוד על גגו

בישטנא

בורסק
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אוהלים:  שני  לבית-העלמין  בכניסה  שבסאטמר. 
האחד של הרה"ק ה"קרן לדוד", והשני של הרה"ק 
האדמו"ר  של  סבו  מקרעצקי,  העניך  חנוך  רבי 
קדוש  מקום  ומתחזק  המשמר  שליט"א,  מסאסוב 
זה. בהמשך בית-העלמין יש את אוהלו של הרה"ק 
רבי בערצי מנדבורנא, בנו של הרה"ק רבי מרדכ'לה 

מנדבורנא, וכן אוהל לנכד ה"דברי חיים" מצאנז.
המזוייף',  'הירושלמי  של  קברו  את  מחפשים  אנו 
הלא הוא רבי שלמה יהודה פרידלנדר ז"ל, שסיפור 
קודשים  על  ה'ירושלמי'  זיוף  ומעשה  חייו  עלילת 
העסיק את העולם היהודי לפני כמאה שנה )מתרס"ו 
וגאוני  גדולי  בין  ארוכה  תקופה  במשך  תרס"ח(  עד 
טלפונים  לאחר  התגלית.  לגילוי  שנרעשו  עולם 
ובירורים עם חוקרי וכותבי העלילה, ובהם הרה"ג 
חנוך טוביאס שליט"א שחקר את העלילה בספרו 
שליח  אוברלנדר  ברוך  והרב  ח"א,  וסערה'  'סופה 
במעבה  הקבר  את  מאתרים  אנו  בבודפסט,  חב"ד 

בית-העלמין. אנו נושאים תפילה לעליית נשמתו 
המיוסרת של מי שבצוק העיתים הפך את כשרונו 
של  נפשו  תהא  מפוארת,  כה  להתרסקות  הנדיר 
רבי שלמה יהודה בן רבי מנחם, שנפטר בח' שבט 

תרפ"ד, צרורה בצרור החיים.
דשמיא  שבסייעתא  לאחר  החשיכה,  רדת  עם 
אנו  תוכניותינו,  מרבית  את  הספקנו  מרובה 
שבסאטמר,  המקומי  בית-הנתיבות  אל  מגיעים 
שם נינשא על כנפי נשרים לעבר בוקרסט הבירה 
לקראת סיום המסע שאינו מסתיים לעולם אלא 
מקרב אותנו אל המסע הבא, אל גילויים הבאים 
ואל התיעודים שבאים בעקבותיהם. ואכן, כעבור 

שבועיים בלבד הם הגיעו שוב.

טיסה ישירה ליאס
עם חידוש הטיסות הישירות ליאס, לאחר הפסקה 
של שנה וחצי, הזדרזנו להצטרף שוב למסע ישיר 
ליאס, למען זירוז תוכניות בניית המקוה, להמשך 
חיפושים של מצבות גאוני עולם ביאס, ולחיזוק 
ואכן,  המקומיים.  והיהודים  הקהילה  עם  הקשר 
בבית- בסיורנו  חידוש.  בלא  בית-המדרש  אין 
רבני  קברי  חלקת  את  מצאנו  דיאס,  החיים 
שטפנשט.  חסידי  ומחשובי  יאס  רבני  רייניס, 
פודולאוי,  קדושי  חלקת  את  תחקרנו  כן  כמו 
סביבת האוהל של הרה"ק רבי בן ציון מושקוביץ 
בני  כל  עם  שנהרג  מפודולואוי,  האדמו"ר 
משפחתו ורבים מבני קהילתו בהפצצה הרוסית 
ב"באר  הבאנו  זה  מחקרנו  פירות  את  יאס.  על 
בשדה" )גליון 298(, וכך התקדמנו עוד שלב בדרך 
בית-העלמין  ומחשוב  מיפוי  ניקוי,  לשיקום, 

העתיק והענק דיאס, במהרה בימינו.

בורסק
שהקורונה  מכיוון  עקב.  פרשת  קודש  שבת  ערב 
כמו  ביאס  התפילות  מהאזור,  נעלמה  לא  עוד 
לצערנו  ברומניה,  היהודיות  מהקהילות  בהרבה 
נאלצנו  וכתיקונן.  כסדרן  נערכותו  אינן  עדיין 
ארץ  יהודי  בחברת  בבורסק  השבת  את  לשבות 
ישראל הנופשים בהרי בורסק, כמנהג המוני יוצאי 
רומניה המשמרים את מסורת הנופש בחבל ארץ 
בה  לנופשים  מציעה  בורסק  זה.  ואוורירי  ציורי 
סוגי  כל  עם  מינרלים,  מים  בארות  שנים-עשר 
קיימת  כן  כמו  האפשריים.  והברזל  הויטמינים 
מהאדמה  טבעי  גז  המפיקה  'מופטה',  באר  בה 
כמו  שונים,  וכאבים  השרירים  לחיזוק  ומועילה 
גם להחזרת חוש הריח לנפגעי קורונה, כך לפי 

והאוויר  הגבוהים  ההרים  במקום.  השוהים  דברי 
הנדיר הפוקד  גל החום  על  אפילו  הצח מאפילים 
בשעות  בבורסק.  שהותנו  בתקופת  האזור  את 
את  עוטה  קריר  רוח  ומשב  החום,  גל  יורד  הערב 
כל המרחב. מזה כשנתיים ימים ש"הכנסת אורחים" 
דשטפנשט ביאס משאילה את ספר-התורה למקום, 
עצמם  המטריחים  הישראלים  הנופשים  למען 
במיוחד בנסיעה מיאס לבורסק מרחק כ-300 ק"מ, 
ועתה  כהלכה,  התורה  קריאת  מצוות  קיום  למען 
זכינו להתארח במחיצתם. שווה היא בורסק למאמר 

נפרד ומפורט, ועוד חזון למועד.
ב"דף- שיעור  ושמענו  התפללנו  ביקרנו,  בבורסק 
של  דורות  ששימש  העתיק,  בבית-הכנסת  היומי" 
נופשים ובהם גדולי תורה ואדמורי"ם בתקופות בהן 
אירופה, למעט  מזרח  בכל  מוגף  היה  מסך הברזל 
רומניה שנותרה פתוחה כל העת לישראלים. מתחת 
בזמנו  שהוקם  מקוה-טהרה,  קיים  לבית-הכנסת 
ר' שמואל  הנודע  הנדיב  של  ליבו  נדיבות  ידי  על 
החימום  במתקן  תקלות  בשל  לצערנו,  ז"ל.  דסקל 
אשר הקהילה היהודית מתקשה לממן את תיקונו, 
המקוה אינו פעיל. מחוץ לבנין ניתן להבחין בבור 
ה'אוצר' המלא במי גשמים וממתין לטובלים שיעשו 
ביקרנו  בבורסק  הביקור  סיום  לקראת  שימוש.  בו 
מצויות  בו  לעיר,  בכניסה  הקטן  בבית-העלמין 

במסע  אותנו  המלווה  ולדברי  מצבות,  כחמישים 
ביניהן מצבת הרב  בו מספר מצבות,  נעלמו  בורסק 

המקומי.
במעון  היתה  בבורסק  ביקורנו  של  הכותרת  גולת 
וראשי  רומניה  רבני  התארחו  בו  'בוגויבאר',  הנופש 
סיפוריו  בין-הזמנים.  מדי  היהודית  הפדרציה 
אבד"ק  טוביאס  מוהר"ש  הגה"צ  של  וזכרונותיו 
פיאטרא ניאמץ ותיאור השבת בה נפתח מעון-הנופש 
במיוחד עבור קבלת-פנים לאדמו"ר מסקולן ששוחרר 
יובאו בעז"ה בהרחבה במאמר נפרד על  אז מכלאו, 

'בורסק'.
העיר  אחד  מצד  עבריה,  משני  מקיפים  בורסק  את 
ומהעבר השני העיר טופליצה -  החסידית טולדיש, 
עוד עיר עם עבר יהודי עתיק. בדרך מרחק כשמונה 
ה'קומונה'  הקטן,  הישוב  את  עברנו  מבורסק,  ק"מ 
רבי  הגה"צ  מרן  איבד  בו  המקום  קורבולוי',  'קאפו 
שמואל טוביאס זצ"ל את כתבי תורתו לבלי מוצאם 
כי  לחוש  לנו  וגרמו  לנו  הזכירו  אלו  מקומות  שוב. 
יהודים  הסתובבו  בו  העבר  במחוזות  מטיילים  אנו 
פה  שהטביעו  ורבנים  אדמורי"ם  מסירות-נפש,  של 
אם  כי  לנו  נותר  לא  ועתה  ולדורות.  לדורם  חותם 
קדומים,  ואהבת  והדר  הוד  אותו  את  ולחוש  לנסות 
שתחיה נרדמים, ותקרב הימים שנזכה לקיבוץ נדחי 
ישראל, ולביאת הגואל שיבנה לנו את בית העולמים, 

בירושלים הבנויה במהרה בימים.

 התמונות באדיבות דוברות ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה'
יש"כ להרב לוי יצחק סגל וחברת 'ביגפלייט' שסייעו לארגון המסעות לרומניה

בית הכנסת הענק והמפואר בסיגט מראה חיצוני

המקוה הענק בקומת הקרקע של בנין בית הכנסת

סיגט

שער הכניסה לבית העלמין ב'הושי'

מצבת הרה"ק רבי לוי יצחק בהרה"ק רבי ישראל מבאקוי, לשון 
המצבה: 'שקידש כחו וזמנו כליל לעקידת תורה ועבודה וגמ"ח 

כחמישים שנה על משמרת הרבנות', יצויין שאת קבר אביו הרה"ק 
רבי ישראל מבאקוי חיפשנו בבאקוי מזה כבר ומצאנו את האהל ללא 

המצבה 

מצבת הרה"ק רבי פנחס מאוקנא שנטמן ב'הושי'

חוש

בית הכנסת המפואר והענק לקראת חנוכת הבית
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ישטבעישבאופן,והיינו,"השנאהמידתמנפשנולהסירבזההוזהרנו"ש

צריךואותו,מזולתולהפרידובתמידותלוהגורםשנאהשלכחבאדם
במשליבפסוקמבוארשהדבר,א"שליטר"מוביאר,כחאותוומהו.להסיר

לאדםהגורמותהןהגוףשתאוות,כלומר,"נפרדיבקשלתאוה")'א,ח"י(
רקצרכיוכלאתהגוףמושךהגוףכחותשמצד,והיינו.מזולתונפרדלהיות
כלשחיאדםולכן,שלוהגוףצרכיאינםחבירושלהגוףצרכישכן,לעצמו
זהולפי.אוהבוואינומהשני"נפרד"נעשהבהכרחגופוצרכיעםהזמן
"גוףבעל"פחותנעשהשהאדםככלהוא,זהכחעקירתשאופן,ביאר

מצדשגםאףכי,"נפשבעל"ויותר,ותאוותיורצונומילויאתרקהמחפש
אתאלא"הגשמית"טובתהאתלאאבל,"עצמהטובת"אתהיארוצההנפש
ס"הגרימרןשלהידועיםוכדבריו,לשנילהיטיבשהיא,"הרוחנית"טובתה

מגיעהנפשמצדכ"וא,"שלךהבאהעולםהואהשנישלהזההעולם"של"זצ
השניאתלאהובהאדם

שהיא,הסוכהאלהטבעימביתוהאדםיוצאשכאשר,לבארהנראההזהפיולפי
,דמהימנותאבצילאלחסותובאהטבעיתהגשמיותמןמשתחרר,עראידירת
לדברהרצוןמתוכונעקרוממילא,השניאהבתיותרלהרגישהואמתחילאז

לשוןעליוידברשלאבודאילשניאהבההאדםבלבכשנטועהכי,ר"לשה
.ד"בסא"הגררבנודבריפשטותביאורנראהכן.הרע

שמצות)ד"נאותשיחותשמואלזכרון(ל""""צצצצצ"זצזצירוזובסקיששששש"""רר"גרהגרןמרןרביארןוכן
וענין,ל"מחזכידועישראלאחדותעלמורההסוכותשבחגהמיניםארבעת

שיוצאיםידיעלכי,הסוכותלחגדוקאהואשייךישראלאחדותשלזה
,הגשמיותעניניומבטליםהזהעולםמקבעיוצאים,עראילדירתקבעמדירת
השאיפהורקפירודיוצריםהגשמייםדהרצונות,אחדותשתהיהאפשר

.לאחדותגורמתהרוחנית

אנומרגישים,עצמנולטובתהדבריםשנוגעים,ה"רררררר"ררללילניסימניתבאכילתהוהנה
לכלשנזכהומתפללים,גדולהבכוונהעליהםומברכיםענינםאתהיטב

המיניםארבעתכלאתלאגדהיאהיוםשעבודתבסוכותאבל',וכוהברכות
,יחדולאחדם,כידועאליהםהמשוליםישראלעםחלקיכלאתהמסמלים

עבודתעיקרזוהרי,באמתאולם.המצוהעניןאתהיצרמאיתנומשכיחכאן
ועוד.מישראלואחדאחדכלולאהובהשנאהמחיצותכללהסיר,הסוכותימי

ל"זי"הארבשםשהביא,חייםהחפץעלדבשנחליהספרבהקדמתראיתי
הערבהעליכי,רבהבהושענאשחובטיםהערבותחבטתעניןאתשביאר
אותםוחובטיםהלשוןבעליאתאנושמכיםכמוזהוהרי,לשפתייםדומים

.הרעיםובדרככםבכםרוציםאיננו:להםואומרים,הקרקעעל

נודעוכבר,ל"רהקורונהמגיפתבעולםנתפשטההאחרונותםבשנתייםהוהנה
פירודעניןעללעוררנובאזהשענין,א"שליטישראלמגדולימרבים
חייומשיגרתואחדאחדכלשנצאהוא'השרצון,לומרויתכן.הלבבות
שסופושיודע,שהשטןאלא.ישראללאהבתנתעוררכךידיועלהטבעית

בעיותמתוךדוקאולכן,בזהולהפריענולהילחםכחובכלמנסה,וקרבהולך
חלילהואם',וכוומריבותרביםדעותחילוקילעוררהואמשתדלהקורונה
מהעיקר,אדרבהבאמתאך.השטןשלנצחונוזהוהרילמריבותמגיעים
,למיניהםהויכוחיםבכללהתעקששאינוודאיהזאתבעתמאיתנו'השחפץ

ועודעודלהרבותלהשתדלרק,שכנגדוכהצדולאפלוניצדכטענתלא
שבזה,ונפשבלבמישראלאחדכלולאהוב,יכולתנוככלבינינוואחוהאהבה
.בהקדמתול"זצח"החרבנומדבריכנודע,השלמהגאולתנותלויה

ולפי,השלמהלגאולהונזכהיגיעשיוםהנביאיםי"עאנומובטחיםריהריהוהנה
,הגאולהלבואתוכללחבירואדםשביןהעניניםתיקוןאחרשרקח"החדברי

ואחדאחדשכלזמןיגיעשבקרוב,בזהמאמיניםואנולנומובטחכ"א
בסוףל"זצטעבילדודרביהגאוןוכן.ניגאלואז,זהאתזהיאהבומישראל
מפני,אחרונהגאולהכנגדהואהסוכותחגלזאת"שהוסיף,שםל"הנדרשתו
תלויהשהגאולה,והיינו,"האמתחכמיבדבריכמבואר,ר"לשהעוןיתוקןשאז

בחגתהיההאחרונההגאולההאםיודעיםאיננוואמנם.הלשוןחטאבתיקון
,כנגדההסוכותחג"מכוון"ורקבשנהאחרבזמןשתהיהאו,ממשהסוכות

אתונמהרנחישכןחבירינובאהבתשנרבהשככלברורהדברפ"עכאבל
לכךשנזכהר"יה.רינהולשוננופינושחוקימלאואז,נפשנוופדותגאולתנו
.בימינובמהרה



.והשלוליתהאבןאפקטאתמכיראחדכל
,בפועל,משמעותוחסרתרזהפעולהלכאורה,למיםאבןמיידהאתה
קטןמעגלונוצרהולך,השלוליתבמצולותהאבןשלהעלמותהעםמייד

שלאחרכך,אחדועודאחדמעגלעודויוצרשהולך,המיםפניעל
מעברהרחקריגושיםיוצרשלההאפקטעדיין,לחלוטיןהאבןשנעלמה

.השלוליתלגדותועדצניחתהלמקום
לכאןהגיעהוא.הקטנההדרומיתבעירודברלשםהפךצרפתיעזריה

אפילו–העיירהלתושביהיהדומהאך,שנים15-מלפחותלפני
מה.מייסדיהמוותיקיאחדהואהזהיק'שהבחורצ–מביניהםלוותיקים

החתןקלטלעיירהבואועםמיד?לאמה?האחרוןבעשורעשהלאהוא
תוך.ונרקםההולךהתשובהבעלילציבורילדיםבגןמחסורשישהצעיר
וגיששירושלמימשרדלכלשלוחהכאיילהשרץלאחר,שנהמחציפחות

אפיקי"הילדיםגןנוסדורדוםאפורפקידכלאצלותקנותנהליםומישש
ואחרי,נו.השכונותברחביגניםלרשתספורותשניםתוךשהפך,"הנגב

בחינוךלהמשיךכוונתםעלאותתוהילדיםבגןהמכינהבוגרישהורי
במרץוהתחיל,הדגלאלצרפתיעזריהשובנזעק,תורהבתלמודהטהור

ותיקעסקןוכמואמצעיםבשוםבחללאהוא.תורהתלמודלייסדרב
העירראשישללבםערלותעוצמתאתמאדמהרקלטהואומשופשף

הואלילהבאישון.וחורקמהירבצפצוףאותםלעקוףוהתחיל,ופקידיה
החשמללרשתחיברו,טופ-טיפאותוריהט,כיתתי-דוקראווןהנחית

פקחיכשהגיעו."תורהתלמודיש,תרגעו":ההוריםביןטלפוניסבבוערך
שלללשכתוהנמרץצרפתישעטההריסהוצוויחות"הדועםהעיריה

רישיונותהליךאתתזרזלאאם":משמעיתחדלולהבהירהעירראש
שנתייםתוך,ת"תלבנייתקרקעמיידיתתקצהלאואם,הקראווןהקמת
."ממךהטובלרעךיוענקוהשרביט,מלשכתךבליסטיטילכמותועף

הביןהעירראש.שלהםאתעשוצרפתישלבעינייםוהברקהנחרצות
קואיתומיישרלאהואואם,מנהיגשלמחומריםקרוץהזהשהצעיר

העבודהללשכתבתורלעמודיצטרךהואשנתייםשתוךהרי,ומייד
.נעיםלא.הזוטריםהפועליםכאחרון
בנהכברהוא,ת"התשנוסדאחרימיד.באדוםעצרלאצרפתיעזריה

מוסדוהקיםהרווחהמשרדעםקשריצרכךאחר.קטנהלישיבהתשתית
הריץשלונלאההבלתיהקצב.לוהספיקלאזה.מוחפגועילילדיםייחודי
חנךועזריההגדוליםהחסדאירגונימראשיאחדעםפורייהלפגישהאותו

למשפחותמזוןחבילותמאותשהעניק,ומרשיםגדולסניףבעירו
.לבשובתבחינניותהשנוררמלאכתאתהיטבלמדגםהוא.בעירנצרכות

הדרומיתבעיירהצרפתיעזריהשלפלוסהעשור,אתכםלהלאותלמה
השםברוך–וקנאים,להתקנאפשוט.שלוהעשייהבהיקףמדהיםהיה
לאמעולםכנגדווהעזר,זאטוטיםשישהנולדובינתיים.חסריםלא–

שיאיםולכבושלהמשיךשלהלגיבורנתנההיא.עבודהעומסעלרטנה
הביתבעל,מרובהוהמלאכהקצרהזמןהלואכי,וחסדתורהשלופסגות

הוא,לדחוקצריךלאאותו,חרוץפועלהואצרפתיעזריהאבל,דוחק
.וטוביםרביםדוחק

סחבהוא.אופייניתלאמאדאדירהחולשהעםהביתהחזרהואאחדיום
לביתאותוהבהילהאמבולנס.שהתמוטטעד,שלושהיומייםאותה

אנדרייר"דיצאמקיפותבדיקותאחרי.שבע-בבארסורוקההחולים
אוריתורעייתועזריהאתהושיב,המחלקהמןנפולותבפניםפוקסמן

מניווןסובלאתה,עזריהליצר":הנוראהמשפטאתואמרמולו
."…שרירים

עוזבהואספורותשניםשתוךקלטעזריה.יותרלהגידצריךהיהלא
שלוהמופלאשהקצב,עודהביןהואהבריאיםבחושיו.טובשכולולעולם

הידועודבמוסדותיולמדוילדים2,000-כ,עשייהשלשמיימיקצבהיה
הוא,העולםעלביתבעליש.המחלהמןמתרגשאינני,אורית".נטוייה

כוחותאיזרי.רבהעדייןהעבודהאבלשליהאחרונההתחנהמתייודע
,לבניםגדולהוישיבה,יסודיעללבנותספרביתלהקיםצריך,רעייתי

המחלהלמרות.ועשהאמר."מכובדתמחויביתכאןנייסדה"ואי
אחריאחדחלומותיואתיישםצרפתיעזריה,יוםמדיאותושהחלישה

.ממשהבריאיםכאחד,השני
ידואתליטףארגמןנחשוןהעיררבלצידוישבפטירתולפניימיםשלושה
נצורותהפועלאשכולותאיש–נפשיידידעזריה":ושאלוגלויהבאהבה

עולולקבלבתשובהלחזוראותךהניעמהליסיפרתלאמעולם–
ישבנו".עזריהשלהיבשותמשפתיובקעעדיןחיוך."שמיםמלכות

שתינו.צהרייםשעתהיתה."הטוביםחברה"הכל,חיפאיתבמסעדה
מול.הראשוקלותהריקנותבשיא,שמחנו,שרנו,חמוציםאכלנו,בירות

הֵשםמבחילותתמונותובהתועבהחנותשלראווהחלוןניצבהמסעדה
הוא,וכובעחליפהחבושצעיראברך,לרחובמעברהגיעלפתע.ירחם
הראווהבחלוןכשהבחיןאך,הרחובשלהשניצידולעברנחושצעד

כובעואתוהפשילבחוזקהעיניועצם,ימינהראשוהסיטהוא,המתועב
,לגלגוכולם,צחקוכולם.לצומתמעבראלושעט,למצחומתחתאל

שבחוריתכןאיך,לעצמיחשבתי.בלבלינתקעשחץהרגשתיאניאבל
ראייהשלהזולתאווהנכנעלאהואאם.להציץמתפתהאיננוצעיר

.להםמתאווהשהואוטוביםחשוביםדבריםלושישכנראהאז,אסורה
שלושה.בעיניומלחטואלהימנעבנפשעוצמותלושנותניםהדבריםהם

המסיטהאברךשלהסצינהאתמשחזר,משכביעלהתהפכתיימים
הרמתיכךאחר.התועבהמןונמלטעיניועוצם,כובעומפשילראשו
כלאתוקיבלתי,תורהלמדתישם,"תשובהנתיבות"לישיבתטלפון

את–הרבכבוד–מכירשאתהבמרוץהתחלתיואז.התשובות
."…תוצאותיו

הרבנשאהיתומיםוששתהאלמנהלאוזני,העיירהתושביאלפימול
ל"זעזריהשלנפשומסירותעל,לבבותמרטיטיהספדדבריארגמן
.והפרטהכלללמען

והצדיקהיקרעזריהשלויצירותיופעליואתממששותוידינורואותעיננו"
לחזוראותוהניעמהעזריהליסיפרימיםשלושהלפני…שלנו

ואהובייקיריקולטיםאתם?מביניםאתם…אבותיוחיקאל,בתשובה
עיניועלכובעווהפילראשוהסיט,עיניועצםצעיראברך,העירתושבי

לעזריהגרם,שנים15לפניבחיפהתועבהתמונותלראותלאכדי
שלקטנהפעולהכיצד,לבנואלניקחבואו.שלמהתשובהלעשות
בינוכשריהודישעושההעינייםשמירתשל,צניעותשל,השםקידוש

ההואוהאברך…".וחסדתורהשלקנייניםסוףאיןעדבונה,קונולבין
אליתןוהחי.מופלארגעמאותווצמחנבטמהיודעלאאפילומחיפה

הארישלנשמתועילוילמען'הקידוששלפעולותנעשהבואו,לבו
."ברעמראותעיננואתונשמורעזריה,והחסדהתורהעמוד,שבחבורה

פעולותבאותןמדובר.עולםמבוראמבקשיםאנו"זכיותבספרכתבנו"
וקרוברביםבזיכויקץאיןעדשפע,כוונהבלי,מהןשמשתלשל,קטנות

.רחוקים
.והשלוליתהאבןאפקטעל,דיברנוכבר



בגדר הלאו דלא תלך רכיל
,תעשהבלאעובר--בחברוהמרגל"א"הדעות'מהלז"פם"בבבמב"מהרמבבכתב

גדולעוון,זהלאועללוקיןשאיןפיעלואף."בעמיךרכילתלך-לא"שנאמר
דם-עלתעמדלא",לונסמךלכך;מישראלרבותנפשותלהרגוגורםהוא
טועןשהואזה--רכילהואאיזה.האדומילדואגארעמה,ולמדצא."רעך

אף:פלוניעלשמעתיוכךכך,פלוניאמרוכךכךואומרלזהמזהוהולךדברים
מאודעדמזהגדולעווןישהעולםאתמחריבזההרי,אמתאומרשהואפיעל

פיעלאף,חברובגנותהמספרוהוא;הרעלשוןוהוא,זהלאובכללוהוא
נראהל"עכ."נקראחברועלרעשםמוציא,שקרהאומראבל.אמתשאמר

,ובטעמיהםבמהותםשונים,הםעניינים'בר"ולשהדרכילותמדבריולכאורה
בגנותהמספרהואר"דלשהוהיינו,רכילתלךדלאאחדבלאושנכלליםאלא
אישמפיאישנשמעואםהגורמיםדבריםחברובגנותהמספרועניינו,חברו

אולולהצרואפילובממונואובגופולהזיקואוולביישוחברושלערכולמעט
אלאחברובגנותמספראינורכילותואילו)'ה'הללהלןכ"כמוש(להפחידו

אועליךפלוניאמרכךל"דרמ"הכס'כדפיהיינוכרחךועלפלוניאמרכךאומר
ועיין[ההלכהבסוףם"הרמב'שכאחימלךעלדואגהלשנתכדוגמתלךעשה

י"שעהואועניינו]ראשוניםעודכ"שכח"בבאמג"סקא"כרכילותחלקח"בח
.לוהעושהאועליוהאומרעלחברובלבשנאהמכניסדיבורו בורו ד
והנה

מבורו
אףנה

שנאהס ממכנ
תלךדלאובלאונפרדיםעניינים'בהכוללותרבותאזהרותשמצינוףףאאףף

ם"הרמבכ"כמשלזהוקשהלזהרךיהיאשלא]לדיין[אזהרהנכללגופיהרכיל
מפורשמצינועניינים'באחדבלאושנכלליםמקומותאותםבכלמ"ממ"בסה

שמעתשאלאכדוגמתאחתמשמעותתחתעניינים'בחלקם,ל"חזבדבריכן
דיןבעלדבריישמעשלאלדייןואזהרהר"לשהלמקבלאזהרההכוללשוא
דוגמתאזהרהבלשוןמשמעויות'בתחתעניינים'בחלקם,חברובפנישלא
מרגלרכיללשוןמתפרשמדניםגרימתאזהרתדלענייןרכילתלךדלאלאו

עודדכלברורפ"עכ,למרגלענייןאינוהאלזהוקשהלזהרךיהאשלאולעניין
הםדכלוליםמדעתינולומרלנושאיןודאינפרדיםעניינים'בהאזהרות'ב

נפקיתרוויהור"ולשהדרכילותס"בשלהדיאדמצינואמתהן,אחתבאזהרה
לכשיצאלדייןמנייןט"כבסנהדריןאמרינןרכילותדלגבירכילתלךדלאמקרא

לאל"תעלירבושחברייאעשהמהאבלמחייביםוחבריימזכהאנייאמרלא
לאמשוםזכאיאמריוחנן'רכתבינןהיכימיכתבשםעוד.בעמךרכילתלך
מלאורעשםלמוציאדאזהרהו"מבכתובותאמרינןר"לשהולגבירכילתלך
ל"בחזמצינולאמ"מר"לשהאלארכילותאינוהריוהתםרכילתלךדלא

גדולר"לשהדעווןם"הרמבכ"משב"צגם.בגדריהםהםדחלוקיםלהדיא
בסבראלומראפשרהיאך,מקורונודעשלאכיון,מאדעדרכילותמעוון

משקלמידביד,מזהחמורזה,נפרדיםעניינים'בב)ד"סקא"כח"החכ"כמש(
'הכללרישח"הח'ככברל"בחזהנזכרר"לשהעווןוחומרת[צדקומאזני

והשגת]ש"עייורכילותר"לשהכוללל"שבחזר"לשהדלשוןרכילות'בהל
דרקל"דסמשוםרקהואר"מלשהחמורהדרכילותם"הרמבד"עד"הראב
דגםם"להרמבאבלר"לשהגביולאשלושהדהורגתשייךרכילותכלפי

דאבותא"פמ"בפהמבוארוכןמ"בכסכ"וכמששלושתןהורגתשייךר"בלשה
ח"החכ"דלמשהעירושכברובפרט[טפיחמירר"דלשהם"לרמבל"מנ

מניןר"שלמוציאאזהרהבכתובות'בגמשחקרודמהז"סקילאויןבפתיחה
ראוישיהאמיוחדלאולמצוא'הגמשרוצהמשוםהואטובאלאויןדאיכאג"אע

רכילתלךדלאלאוכ"משאשבכללותלאוהםהלאויןושארי,עליוללקות
תלךדלאלאוגםכ"אהםנפרדיםעניינים'בר"ולשהדרכילותנימאואיש"עיי

]ל"ואכמבזהח"החדבריעיקרעללעמודדישאלאשבכללותלאוהוירכיל ל רכ
והנה
הול

אנה
הו

"
לא הו

א"אאאאא
שבכל לאאאו

לומראא
אלללות בכל

שלהאישייםענייניוסיפורהוארכילתלךדלאהלאודיסודמר
ונזקצערובושת,ברכילותומדניםשנאהדהיינורעהלוהגורמיםחברו

'דבהלכהם"הרמב'שכשונאיובפניחברובטובתהמספרכ"דא,ר"בלשה
עצםמשוםיאסרבגנותושיספרולהםדגורםמשוםר"לשהאבקדהוא

דאכתימלבד[ר"לשהלאבקרקנחשבומדועדיבורוי"עשגורםהשנאה
סיפורי"דעג"אע]שנאהמגרימתחמורהוצערבושתדגרימתל"מנתקשי
בזהלחלקל"מנמ"משבחמסיפוריותרלשנאהסיבהישנהעליךאמרפלוני
שנאהלימהאיכאלחברורעהשגרימתכיוןכתיבעליךאמרפלוניבקראדאטו

.מועטתשנאהל"ממרובה מרובה
והיה

מ רובה
נראהיה

שנאה שלמ
עיקרוזהוחברובגנותלדברהואהאיסוריסודברכילותדגםלומראה

בעצםגנאידברימספרר"דבלשהאלארכילתלךדלאבלאוהתורהקפידת
עלדואגרכילותדוגמתהשומעאצלאלאגנאיאינםדדבריוברכילותכ"משא

במהכללעוולהעשהלאאחימלךדעתדעלא"הבסוףם"הרמב'שכאחימלך
שלאבאמתהואוכןבקראכמבוארשהתנצלוכמוגוליתוחרבלחםלדודשנתן

כמעשהדואגשלסיפורומתקבלשאולשלדעתאלאעוולהבמעשהוהיה
מהאבלמחייביםוחבריימזכהאניהדייןיאמרדלאבההיאכ"וכמועוולה
מדבריודמשמעמשוםהאיסוראיןדהתםג"דאעעלירבושחברייאעשה
מ"מח"החשהוכיחכמוחבריוחייבוהוכדיןושלאזכאידחברוסוברדעדיין
ששמעכיוןממונוהפסדעלהדיןבעלשלצערושמחמתמאדומצויקרוב

שארחייבוהוכדיןדשלאבדעתוחושבלזכותוהדייניםאחדבדעתשהיה
שיאמרשייך,לסיפורהשייךשומעבפנישלאגנותבסיפורדגםואף[הדיינים
לחברורעהשיצאהמצויהאופן,בלבדהשומעאצלכגנותהמתקבליםדברים

לךעשהאועליךאמרפלונילשומעשייךשהסיפורבגוונאהוא,ג"בכה
עלשמעתיכ"כופלוניאמרוכךכךאלאמבוארלאם"הרמבבלשוןובאמת

לחברורעהשיצאהפשוטהאופןדזהואלאעליךפלוניאמרכ"כ'כולאפלוני
]ל"וכנגנותאומרשאינופ"אעסיפורוי"ע

בכללוהואמאדעדמזהגדולעווןר"דלשהם"הרמבכ"משהיטבןןבןמובןתהומעתה
הדיבוראלאמדניםגרימתברכילותהאיסורמהותאיןדלדברינוזהלאו

השנאההואדיבורוי"עהיוצאהדהרעהרק,השומעאצללגנותשמתקבל
על,בעצםגנותבדבריומפרשדאםפשוטכ"וא]הפעמיםברוב[והמדנים

גםבגנותמספרשאינודהיכאמובןגם,גופאזהלאומשוםאסורשיהאחברו
ג"אערכילתלךדלאללאושייךלאחברושלבשבחובמספרכמוהשומעאצל

.שאסורהואאבקמשוםורקהשומעאצלשנאהמעוררדבדיבורו

עיגהשיגדד""""ד"באבב"אהראבנהוהנה מןהראשוןקשהאלאכילאאברהםאמר,ם"בבבבמבב"מהרמבדד""ד"עעעעעע"ג
.עצמואלאהורגואינותנייןוהשנינפשותוהורגתליתאיהואשהראשוןהשני
דרכילותל"סאלאם"הרמבבדעתכ"כמשל"סדלאבדעתומוכרחנראה
גרימתהאיסורמהותדרכילותובטעמםבגדרםנפרדיםאיסורים'בר"ולשה

השומעאצללמדניםגורםהסיפורכשאיןחברוגנותסיפורר"ולשהמדנים
והנה.מדיבורוהיוצאותההשלכותמשוםהואר"מלשהרכילותחומרתוטעם

דלאלאובכללאיןדלדידיהד"סקא"כח"החכ"כמשד"הראבבדעתלומרא"א
להדיאדהאתשאדלאמקראליהנפקאר"ולשה,רכילותאלארכילתלך

כ"וער"לשהוהיינור"שלמוציאאזהרהרכילתלךדלאו"מבכתובותאמרינן
שהולךמימקרידהרוכלי"רש'כפידסובראחרבאופןשםח"החכ"כמשל"צ

הרוכלכללוהנהבשוקויספרדברישמעאויראהאולילרגלרעהולבית
שאמרבמהכ"התווכוונתרוכלבמילתביחדורכילותר"לשהוהמספר
ם"הרמב'לפיכמוולאאחרלאישזהמאישהיינולזהמזהדבריםשמטעין
רכילותדהיינומתחילהעליוהמדברשדיברלמישמטעיןהיינוכ"התודכוונת

האישייםענייניוסיפורהלאושלדגידרונראהרעדברכ"במשוכוונתו]ד"עכ[
,ר"לשהי"עונזקצערבושת,רכילותי"עומדניםשנאהלחברורעההגורמים

רקולאהדיןמעיקרליתסרנמיחברובשבחבמספרכ"דאלעילשהקשנוומה
חברובשבחדהמספרד"להראבל"דסל"צ,ם"ורמב'בגמכמבוארמדרבנן
.לזהדחששוהואל"וחזלחברורעהמזהשיולדלחשושאיןהדיןמעיקר
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בעליעלהרעלשוןלספרדמתר,אומריםשישדמה,ודע"'ח'סעי'חכללח"החכתב
בזהתרמיתםגדלאתאנשיםלפנישיגלהידישעל,רואההואאםדוקא,המחלקת

באפשרותואם]כ"וכמו['וכוהמחלקתתשבתזהמתוך,עמםהדיןשאיןויראו,הענין
,בזהוכיוצאהוכחהידיעל,כגון,עליהםלדבריצטרךשלא,אחרבאפןהמריבהלהשקיט

שקולצריך]המותרבאופן[כזהבענין]גם[אך'וכו,עליהםהרעלשוןלספרלואסור
להטיל)הצודקהואאחדשצדלקבוע(בדעתוהדברלהחליטימהרולא,גדולהדעת

.אחדצדעלהמחלקתבעלישם

רואההואאםשאףח"החכתב,אביוהואבמחלוקתהצדדיםאחדאםואפילו-א
הצדכנגדבהלהחזיקולא,המריבהאתלהשקיטיראהכ"אעפ,אביועםשהדין
בדמיונוטועההואשאולילחשובעליוועוד,שלוםהבאתמצוותמשום,השני

,כנפשולאביואוהבשהואאדםכלבלבהתקועההאהבהמצדאביועםשהדין
.לעצמוחוברואהאדםואין

משמעח"החשמסתימתל"זצנ"הגרכתב-לתועלתאביועלר"לשהסיפור-ב
עלגםכוללבפתיחהשהזכיראיסורשלהאופניםכלעלהואלתועלתשההיתר

בנאמנותנוהגיםאינםשהוריושיודעשאדם,חסידיםבספרמבוארוכן,אביו
חכםהמפקידשאםאלא,למפקידכןלהודיעצריך,אצלםהמופקדיםבפיקדונות

אתלדעתשבליהסיבהאתלדעתדורשוגםלאחריםזאתיספרשלא[והגון
ואם,האמתאתהבןלויגלה,]אביובידויפקיד,לאזהרתוישמעלאהואהסיבה

שלארקלויאמר,]לאחריםזאתשיספרחששוקיים[לולגלותוהגוןחכםאינו
מביתרפואהאביזריהלוקחרופאלענייןל"זצאלישיבש"הגריהורהוכן,בידםיתן

אבילימדתני,לולומרשחייבת,מזהיודעתוביתו,הפרטיתלמרפאתוהחולים
.החוליםלביתהדבראתלמסורמחויבתואנילגנובשאסור

הואאםבין,הרעלשוןקבלתבאסורחלוקאיןגם"ד"י'סעי'חכללח"החכתב-ג
דביבתנאמצינומזהויותר.ביתוואנשיואמומאביואואחריםמאנשיםשומע
,כגון,יתריםדבריםשמדברים,ולאמולאביואדםרואהשאם,א"כפרקאליהו
למנעכןגםצריךהואאלא,דבריהםלקבלשלאשמזהרלבד,וכדומההרעלשון

ואם.)חייםמיםבבארשכתבתיוכמו,כבודבדרך,זהשיהיהויזהר(,מזהאותם
.גדולבענשזהעבורוהםהואנענש,להםהחריש

לכעוסלהםיגרוםרקאלא,כללממנויקבלולאלהוריויעירשכאשרמשערואם-ד
)דרשו(.דברלהםיאמרולאשישתוקשעדיףא"שליטקניבסקיח"הגרכתב,עליו

נתבקשתי,בכבודםפגמואםזהאתזהלפייסנוהגיםקדושיםאלישראלשרכאשרתתת"יייישיי"שעשיעבהגיע
שםאחתאשהעללהאמרואךזהדברלקייםורוצהחינוךבביתמורהשאשתובניי"ע

אותהציערהולאבהפגעהלאל"הנוהמורהמוחלתאינילומרדרכהלפייסהשכשבאים
וכהוראתמוחלתשאינהלהתאמרפןמכךשתמנעמוטבאומחילהממנהתבקשהאם
ושאלתיאותההעליבהאושציערהלהידועכשלאמחילהלבקשלאשמוטבהגדוליםאחד
מחילהממנהשתבקשוהשיבני"נתןלהורות"ס"מחל"זצגשטטנרנתןרבהגאוןאת

וזהבהשמתחשביםטובההרגשהלהגורםמחילהממנהשמבקשיםהדברשעצםמשום
)עובדאהוהבדידי(.מוחלתשאינהאומרתשבפיהאףסיפוקלהנותן
שמעוןרביהגאוןמטעפליקהרבשלורחמנותולבוונדיבותחסדומדתומפורסםידוע

וויינגארטןיעקבהרבסיפראותה,הנפלאההעובדאתעידוזאת,ה"זצלהפולאנסקיאהרון
אתרוגאחרילהדרשנהמדינוהגהיהמטעפליקשהרבע"זימסקוויראק"הרהמפיששמע
מצאלאאחתפעם,ביותרמהודרהדרלקנותהרבהממוןופיזרויגעוטרח,ביותרמהודר

בתכליתהדראתרוגומצאהרבחיפשסוכותבערב,סוכותערבעדכחפצואתרוגהרב
אחדשםעמדהמהודרהאתרוגאתהרבשקנהבשעה,מלאבכסףבעדולהסוחרושילם

מיופיווהתפעלהרבשרכשהמהודרהאתרוגאתוראהשהביטהרבשלממכיריומהחשובים
ל"הנהאישהביטוהנענועיםההללבשעתד"בביהמחגשלהראשוןט"ביולמחרת.והדרו

בלאד"לביהמבאשהרבהתפלאמאדומה,הרבשלבידוהמהודרהאתרוגאתלראות
מאדהאישוהתפלא]הנענועיםבשעתאתרוגלושואלוהוא[כללאתרוגבידוואיןאתרוג

הדראתרוגבעדכספובמיטבהחגבערבשילםשהרבראהבעיניושהרילהביןיכולולא
והביעל"הנהאישניגשהתפילהאחר.הראשוןביוםמידאתרוגאותונעלםוהיכן,שבהדר

אתרוגלירכשתיכיהדברנכוןאמתהנה,הדברתוכןהרבלווסיפר,הרבבפניתמיהתו
שומעאניוהנה,בהשכמהעליולברךכדיקמתיחגשלראשוןיוםובבוקר,ביותרמהודר

באיםמהיכןלראותוהלכתי,משמועונבהלתי,ושבראימהקולותדירתיכותלמאחורי
,לדירתיהסמוכהלדירהוהגעתי,דחופהלעזרהשזקוקמיישאולי,שםאירעומההקולות
מקרובזהכיהאלמנהוסיפרה,מפחדורועדיםמרהזועקיםובנהאלמנהאשהשםומצאתי
הלךועתה,לסוכותאתרוגקנהבעלהוהנה,ראשוןמזיווגבנהוזה,השנילבעלהנישאה
האתרוגאתהיתוםבנהנטללמקוהוכשהלך,מיניםהארבעעללברךלהתכונןלמקוה
עוללאשראתויראהמהמקוהבעלהיחזורעודהנהועתה,הפיטםונשברונפלעמוושיחק

לוואמר.וברעדהבבכיהאלמנהאמרהכך,כעסומגודליעשהמהיודעומי,החורגהבןלו
מהיודעמיכי,המצבאתלהצילדברלעשותצורךכאןשישהבנתיהנהמטעפליקהרב

,קפדנאגבראהואמדבריההנראהשכפיבפרט,כעסובתוקףלעשותעלולהשנישהבעל
,מעשהלעשותהחלטתימיד,המסכןוהיתוםהאומללההאלמנהעלגדולוהרחמנות

אתשימימהריואמרתילאלמנהוהבאתיו,שליהמהודרהאתרוגאתהבאתילביתימיהרתי
עלויברךיבחיןלאמהמקוהוכשיבוא,בעלךשלהאתרוגקופסתבתוךהזההאתרוג
רבלעצמכםתארו:הסיפוראתק"הרהוסיים.אתרוגללאנשארתיכךומשום,שליהאתרוג

מטעפליקהרבהחליטזאתכלעםכ"ואעפ,לכךישפניםאיזה,אתרוגללאבסוכותד"ביהמ

)עובדאהוהבדידי(.מיניהעדיףבוכיהאלמנהשלצערהלמנועכי
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www.hasdeyinon.org tifaret@hasdeyinon.org

ע"ש הצדיק המלוב"ן רבי ינון חורי זצוק"ל, זיע"א
יוצא לאור ע"י ארגון "חסדי ינון"  03-6182992  

מטעמים לשולחן

ההלכה השבועית

זמני שבת
חחול המועד סוכות

ת
כות
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סיפור השבוע



שנה ט"ו
גליון

תקצ"ד

הגליון הבא יופיע אי"ה

בערש"ק פרשת בראשית הבעל"ט

נשמת י  ו ל י ע ל

ע"ה י  נ בעד ת  למי שו מרת  ת  י הצדקנ ת  י הרבנ
צ"ל ז י  עבאד ם  י חי י  רב בת 

ט"א י של י  נ בעד ן  ו ע רבי שמ ן  מר יבדלח"ט  ל חבר  אשת 
רה, תו של  עמלה  ו דת  בשקי ה  שנ ם  לשבעי וב  קר ו  נ מי י ל עמדה 

הרבה, ם  י ד תלמי העמדת  ו הרבצתה 
שראל י בעם  טהרה  ת  הרבו ן  ע למ ת  רבו ה  י רגל כתתה 

ם רכי מבו ם  י שר י ת  ו ר ו ד דה  העמי ו כתה  ז
תנצב"ה  , פ תש" ל  ו אל ז  " כ ע  לב" נ



המשך בעמוד הבא



להערות, הארות ותגובות וכל עניני העלון, ותרומות והנצחות, יש לפנות למערכת בפקס ובמייל הנ"ל

 – ©

העלון  את  שבוע  כל  לקבל  ניתן 
ב או ב (ללא תשלום), 
בתוספת ה'סיפור ושאלה בצידו' 
עמודים. שני  על   ,
את  ישלחו  לקבלו,  המעונינים 
ברור,  בכתב  וכתובתם  שמם 
לבירורים,  טלפון  מס'  בתוספת 

לפקס המערכת או למייל:
ichudbchidud@gmail.com

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו"

תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם, כתובת וטלפון, 
לפקס' 9741115 - (08) [מחו"ל: בקידומת 8 - 972 +] (24 שעות) 

ichudbchidud@gmail.com או למייל 
  

להערות, הארות ותגובות וכל עניני העלון, ותרומות והנצחות, יש לפנות למערכת בפקס ובמייל הנ"ל

המשך מעמוד הקודם



20,000

02-6325070
054-845-8815



g @gmail.com
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