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CC חגחגמעיי� המעיי� ה cc 
  

ìåæâä áìåì ïéã  
éðúîá 'ñî 'îâáå ìåñt ìåæâä áìåì äëåñ '÷ä 'åé àîìùá" è
éúëã ïåùàø 'åé àìà íëìùî íëì"àì éàîà éðù è , íåùî éðùîå

åäã"äøéáòá äàáä äåöî ì ,úëå 'ñåúä 'éðúã àäå ' íëì ïî÷ì
ëéøèöéà ìåàù íåùî ìåæâä úàå ìåàùä úà àéöåäì íëìùîéì à '

áäöî éåäãî ìåæâ ïì à÷ôð íëì åàìáã"ò.  
äôñá"îâäì äîìã àéä äîåöò àéùå÷ã øéòä äùî çîùé ÷ '

íëìî ìåæâ èòîì ,åéá ïééãòã äæá éã ïéàã ïåéë" ÷ø åðòãé àì éðù è
áäöî íòèì ïéëéøö"ò ,àå"åéá óà éâñ ãáì äæ íòèá ë"ïåùàø è ,

ìåæâ è÷ð ìåàùã éãééàã øîåì ìåãâ ÷çåã äæå ,úëå 'ò"â æ 'íéöåøéú.  
à (ôá 'éúá áùééî øåîà 'ã íåéì øåà íåìçá åì äìâúðù 't '

ð÷ú àá"ôì ã"÷ ,ôò"îâä é 'åëòî àñà åúéðáæ éë"åëò åææâìã í" í
 úåùø éåðéùå åäééãéá íéìòá ùåàé éåäìã éëéä éë åäðéà åææâì àìå

åðéãéá ,åàëìå ' äðå÷ ìëá àä à÷åã éøëðååàá äæ ïéã òá÷ éàîà
 úå÷øéåëòî úåøét åà" øñàéúå ìæâä ïî àåäù ùåçì øùôà í

éàãë åéìò êøáì 'îâá ' àìà êøáî äæ ïéà êøéáå ìæâù éîã úåëøá
õàðî , ïáæ ÷ø éãéî ìæâ àì åäéàã ïåéë éåä àì õàðîã éàãå àìà
åëòî"åìù àéä åà ìàøùé ìù äéä íà ììë òãåé åðéàå í ,éôìå" íà æ

áäöî íòèî éåä ìæâ øåñéà"é ò"â ì"ë  ïåéë äøéáòá àá àì äæã
åëòä íà ììë òãåé åðéàù" éåäã íéøîåà ïéàù åîëå ìàøùéî ìæâ í

àùî åúáåç äæá àöåé øéôùå õàðî" íéëéøö íëìùî íëì íòèî ë
äëáå à÷ééã åìù àäéù"àöé àì â ,òå"îâä êøöåä ë 'íëìî èòîì.  

á (îéôò"ñåúä ù ' áìåìì äøéùà ìù áìåì ïéá ÷ìçì íù
 ìæâ à÷åãù ìåæâäáäöî íòèî øåñà" ìæâä úøéáò úîçîã ïåéë ò

 éî åá úéùòðù äøéáò úîçî åèà éðä ìáà åá àöåéù äåöîä äàá
éá ÷éôð ,'àå"ð ùé ë"ò äæ âåøúà êìéä àáø øîàã àäá éúáø î" î

àöé àì åäøéæçä àì àöé åäøéæçä åá àöéå åìèð éì åäøéæçúù , ïéãå
àäé íëìù íëìî àåä ìåæâ øåñéà íà à÷åã àåä äæ  ìåñô éåäå

àùî åîöò"áäöî íòèî ë" ùéù äøéáòä ø÷éò äî ïðà éæçð ò
åøéæçä àìù äî àéä äøéáòäù ÷ø øúéäá åç÷ì àìä ïàëá ,àå" ë

ò úéùòð äåöîä ïéà éøä" éåäã êëá äîå åøéæçä àìù äøéáòä é
îâä èòîî ïëìå äøéáòä úîçî äàá àì äåöîä àä òøôîì ìæâ '

äëá óàã ïðéòîùàì íëìî"ìåñô â. 

â (ñã íé÷ñåôä éô ìò"åëò ìæâ ì"øúåî í , áìåì ìæâ íàå
åëòî"åá àöéå í ,áäöî íòèî"ììë äøéáò øáò àìã àöé ò ,
àùî"éòá íëìùî íëì íòèî ë 'éäéù 'åëò ìæâ óàå à÷åã íëìî" í
øåñà. 

úë äîìù úîëçáå ,'éôà 'åëò ìæâã íéøáåñäì" øåñà í
éøëð ìù åðåîîá åîöò úà ìéöäì øúåî àúééøåàãî ,ù à÷åã

à ìéöäì øåñàã éãéî ìàøùé" éàîã åøéáç ìàøùé ìù åôåâá ò
ä éôè ÷éîñ êãéã àîãã úéæç"à ìéöäì øåñàã ä" åðåîáá ò

àùî òîùî éúøú íéîãã"à ìéöäì øúåî éàãåã éøëð ë" åôåâá ò
åëå úéæç éàî øîåì êééù àìã éøëð ìù 'ä"à ìéöäì øúåîã ä" ò

åðåîîá ,àìáã éäðå" øåñà ä)éàùë åðééäãà ìéöäì êøåö ï"ò (î" î
ì äçåã äùò øîéîì êééù øéôù"åâå íëì íúç÷ìåã äùò éúàå ú '

ì äçãéå"ìåæâú àì ìù ú ,åëò ìæâ øåñéà íòèã ïåéë" øàåáî í
äáéðâ ìù äòø äãîá åðéîöò ìéâøäì àìù àéä íéðåøçàá , åðéàå

òå íå÷îì íãà ïéá àìà åøéáçì íãà ïéáù äøéáò" éòá øéôù ë
èòîì íëìùî íëì äëá óà"éôà â 'îì"åëò ìæâ ã"äî øåñà í"ú.  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ד"כקת( 'בגליו  ג"שנה י  סוכותחג ה א"עתש ד תשרי"י
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  סוכותערב 

9999::::10101010        
  9:13 ק בראשית"שע

[]  

  ש בעונתיה"מא� דלא קרי קר
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  ברכהשת פר
  :לבעד  .טכ סוטה' מס

  בראשיתפרשת 
  להשלי� החסרונות :סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

ובדר� הטבע אי , להסית לדבר עבירה
וא� ורק בכח קדושת , אפשר להתגבר

לימוד התורה אפשר לנצח נסיונות 
  .ואז יש תקוה להשאר יהודי כשר, הקשי�

  סוטה' סא בהתחלת מ"מדברי רבינו שליט

  נ� החמה
  דסוכות' ביו� א

6:446:446:446:44    

  הא בהא תליא
חיי אד
 ' בס' כ. למע� ידעו דורותיכ
 כי בסוכות הושבתי

מיני סוכות ענני כבוד וסוכת ממש במלחמת ' בסוכות מלא לומר ב

מיני סוכות דלמא לא ירמוז ' ד אי� ידעו דורותיכ
 ב"ויל. סיחו� ועוג

ש שעשו זכר "הנה בברכי יוס� הקשה מ .אלא על אחד מה
 ותו לו

צריכי
 לחיי ' ל מ� ובאר הי"ולכאורה י, למ� ובארלענני כבוד ולא 

רק לכבוד
 ' כ ענני כבוד שהי"משא, נפש
 שלא ימותו ברעב וצמא

צור� ' ושלא תאמר ג
 ענני כבוד הי, כ עושי� לו זכר"של ישראל ע

לזה נאמר הלא , לחיי נפשה שלא יכ
 שרב ושמש ונחש שר� ועקרב

כת עצמ
 ולא נזוקו א
 במלחמת סיחו� יצאו מענני כבוד וישבו בסו

אפשר בכ� ולא נצרכו ענני כבוד אלא לגדולה ' כ� כל ארבעי
 שנה הי

ש למע� ידעו דורותיכ
 כי בשני מיני סוכת "כ א"ע. וכבוד לישראל

  ל"וק, הושבתי והא בלא הא לא סגי

  חת
 סופר

  קולא בדפנות
כי בסוכות ' בסוכות תשבו וכו

סוכות ה
 זכר . הושבתי את בני ישראל

יש מי שחקר דענני כבוד . נני כבודלע

הוא מארבע רוחות שלמי
 ה
 אתנו 

וא
 כ� הסוכה שהוא לזכר אמאי 

מכשירינ� בשתי דפנות כהלכת� 

ונראה לי לומר . ושלישית אפילו טפח

דענני כבוד היו סוכה גדולה , דבר ּפשוט

אבל , אחת וכל ישראל בתו� סוכה זו

עתה שמוכרח סוכה לכל אחד ובני 

  .ה להקל בדפנות"הקב ביתו ראה

  מדבר קדימות ער� סוכות

  עיקר היא שמחת הנפש
ל טע
 למה בגבולי� רק יו
 "י

דהנה לפי . ימי
' ראשו� ובמקדש ז

' מיני
 מרמזי
 על ד' ל ד"דברי חז

כיתות בני אד
 שיתאגדו אלו ע
 אלו 

ואיתא במדרש דלולב מרמז על נצוח 

 
מלחמה ע
 יצר הרע שבימי

והנה דברי
 אלו ה
 , י"בה ונצחנו אותו בעזההקדושי
 עשינו תשו

כי ' שתחלה היינו מורחקי
 מה, שמחת הנפש שנצחנו נגד יצר הרע

 .ויכפרו אלו על אלו' העונות היו מבדילי
 ועכשיו אנו קרובי
 לה

  .יו
 ראשו�, די בפע
 אחד  ' 
 במורה כתב טע
 לד"אבל הרמב

  כתב סופר

  שמחי� על לעתיד
הנה ימי . יעלצו לפני אלקי
 וישישו בשמחהוצדיקי
 ישמחו ו

לה
 ' הסוכות ה
 זמ� שמחתינו ולכאורה אי� אפשר להצדיקי
 שיהי

ק ולא כה� בעבודתו ושמו יתבר� מחולל "שמחה הלא אי� לנו בהמ

במעשיו שמח ' ל ישמח ד"בגוי
 ולשמחה מה זו עושה וכבר אמרו ז

א�  .לא כתיב אלא ישמח אשר עתה אי� שמחה לפניו יתבר�

הצדיקי
 שמחי
 בזה שמזכירי� עצמ� במה שעתיד להיות ויתגלה 

אלא ' וזהו אי� והי. כבודו יתבר� בזה גופא ה
 משמחי� עצמ� תיכ�

י "ע' י והי"לשו� שמחה היינו שאי אפשר להיות בגדדר שמחה רק ע

 
שזוכר במה שעתיד להיות נמצא שהצדיקי
 שמחי
 עצמ� קוד

מח ולא שמח רק שה
 שמחי
 ששמח כביכול כי אצלו נאמר יש

וזהו וצדיקי
 יעלצו לפני אלקי
 היינו קוד
 . במה שישמח לעתיד

כביכול שהוא שמח ה
 שמחי
 מקוד
 מחמת וישישו בשמחה 

  .שה
 שמחי
 במה שעתיד להיות שמחה לעתיד לבוא אמ�


  אמרי נוע

  סוכה ע� דעת
י "בטור מקשה למה אי� אנו עושי
 סוכות בניס� שאז יצאו בנ

ימי
 תשבו בסוכות למע� ידעו ' ל כי בסוכות נאמר ז"וי, צרי
ממ

שלסוכות צריכי
 דעת ובכל ימות השנה אנשי
 ' ּפי', דורותיכ
 וגו

כ נכנס בו רוח שטות ואי� לנו "מלאי
 חטאי
 ואי� אד
 חוטא אא

כ שמכפר על העוונות וסוכות הוא ראשו� "אול
 אחרי יוה, דעת

לכ� צותה התורה לעשות אז סוכות  לחשבו� עוונות ויש לנו אז דעת

  .א� שלא בזמ�


"חידושי הרי  

  ס ימי�"ש
. ולקחת
 לכ
 ביו
 הראשו�

ר דיו
 ראשו� דסוכות הוא "איתא במד

וכיו� שבימי
 . ראשו� לחשבו� עונות

ה "שבי� יו
 הכיּפורי
 לסוכות אי� הקב

נמצא שנשארי
 , מחשב עונות ישראל


 וכדי לכפר ג. ס ימי
 בלבד"עונות מש

, ה על מצות סוכה"ציוה הקב, עונות אלו

וכל דופ� , דסוכה כשרה בשלשה דפנות

וכל אמה היא , כשרה עד עשרי
 אמות


נמצא שבכל דופ� יש . ששה טפחי


ובשלשה דפנות , מאה ועשרי
 טפחי


ובזה יש  .ה
 שש מאות וששי
 טפחי

אלקי
 דבר בקדשו "לפרש הפסוק 

י� ימי
 שב' אעלוז בה, ה-אעלז, "אעלזה

, פ לסוכות שאינ
 נחשבי
 כלל"יוהכ

" אחלקה שכ
: "ומחביבותיה לישראל

, שלש מאות וששי
 ימי
' בגימטרי

שאמדד אות
 , "ועמק סוכות אמדד"

ה
 דופני , על העמקות של הסוכה

כדי לכפר על עונות ישראל של , הסוכה

  .כל השנה

  ד מבעלזא"מהרי

  ה אלינו"חביבות הקב
ד "וצל. 'מע� ידעו דורותיכ
 וגול' ימי
 וגו' בסוכת תשבו ז

' ל דהוא כמו שכ"וי. דלמה דוקא בזה כתבה לנו התורה טע
 הדבר

כאילו התענה ' מעלה עליו הכ' ל דלכ� כל האוכל ושותה בט"ש ז"הרא

וכדי שלא יאמרו ' ת צוה לנו להתענות בי"משו
 שהשי' וי' בט

לנו  כ הוא מצוה"ע, ת"ו אלינו צוה לנו זא"ת ח"י' שמחמת שנאת ה

ובלא זה לא יקבל לרצו� התענית שלנו ומזה ניכר ' לאכול ולשתות בט

ת שלא תאמרו "ל שגילה לנו השי"וכמו כ� י, ת אלינו"חיבתו י

ו מצוה אני עליכ
 ליל� מבתיכ
 לסוכה רק "שמחמת שנאה ח

אדרבא להודיע חיבתי עליכ
 ולמע� ידעו דורותיכ
 כי בסוכת 

  .ק"ודו' י וגו"הושבתי את בנ

  ר והטובהיש

  קבע וארעי
þ" ñ¾ î−³îò¾ ñ× ñ .'כל שבעת הימי� וגו

íò¾ ó−¼ë¾ îò−−í óðê ,î³×î½ í¾î¼ óðê , îò−−í
 ó−××î½î ó−ò−èô þ¾ê ³î−×ïî ó−ëî¬ ó−¾¼ôî ³î®ô

óðêí ñ¼ íñ¼ôñ óí−õò×ë ,þë ö−−¼" µ−¾ñê ô
íñï"þîôê ³¾þõë í  ³î×î½í èì šî½t ñ¼

î× ó−ô− ³¼ë¾ ’- ¼ëš ,þ" ó−¾¼ôî ³î®ôô ñ
³î¼−ëš í¾¼− ó−ëî¬ ,óòôê ,î³−ëî , −š½¼ îò−−í

ïì þôêô× ³−ë êþšòí ¹îèí" óî−ë šî½t ñ¼ ñ
î× ³−ëí −þôî¾ î¼îï−¾ ’- þ −êþ¼" îô× ñ

ïì îþôê¾"íþî³ë šî½¼î š½¼ë ¬¼ôô −îí ñ ,
í êþ− þëè µþîë− ö× −× íòí’.   ) −òt þîêí¾ô(  

  דוחק רגלי השכינה
סוכה שהוא גבוה למעלה מעשרי� אמה 

õ¼ þêîë−"ï×ì þôêô −" µñîíí ñ× ñ .ּפסולה
íò−×¾í −ñèþ šìîð îñê× íõîšï íôîšë . íòíî

−ðî− −ò¾í"ó−þ¾¼ êîí ¾îðší ó¾í öô ö .íïî" õ
ó−þ¾¼ô íñ¼ôñ íîëè êîí¾ í×î½ , ïôîþô í×î½

óðêí ¹îè ñ¼ , íôîšë µñîí óðêí óê¾ îò−−íî
ïó−þ¾¼ô íñ¼ôñ íîëè êîí −þíî íõîš , îò−−í

ô−è ¾îðší ó¾í ’íò−×¾í −ñèþ šìîð¾ ó−þ¾¼ ,
ì íñî½t"î.                 )ñêšïì− ³½ò×( 

 ל"זצאפרי� ר "בהרמנח� זאב ' צ ר"נ הגה"לע
  ז תשרי"י - ד גבעת שאול ירושלי�"אב

  ו"ה ישראל שטער� הי"מוח "י בנו הרה"הונצח ע
 

  ה"עמרדכי צבי הלוי ר "ב 'חיה מרת "נ האה"לע
  דסוכות' אנפטרה ביו� 

  ו"ה אלימל� הכה� דייטש הי"מונגיד י בנה הרבני ה"הונצח ע
 

  ה"עדניאל הכה� ר "ב אסתרה מרת "נ האה"לע
  א"ח תשרי תשע"נפטרה י

  ו"הי מרדכי ווייסה "מוי בנה הרבני הנגיד "הונצח ע
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  סיפורי צדיקי�

  על חג הסוכות

 )'ה שמעתי ד� ד"תבוא ד' פ(בספר אילה שלוחה 

שמעתי  )'פרשת קדשי� אות א(כ ישמח ישראל "וכ

ר צבי הירש "אומרי� בש� הרב הקדוש מוהר

בבקר תאמר מי ית�  )ח"דברי� כ(ה על פסוק "זללה

שאיש ישראל משתוקק להגיע , ערב זה ערב פסח

ובערב תאמר מי ית� בקר זה ליל , לליל שמורי�

דוע מהרב הקדוש מבארדיטשוב שהיה כי, סוכות

של סוכות מחמת גיעגועי� להגיע ' נעור כל ליל א

  .עת מצות נטילת לולב

ער! גדולת , שער האותיות(ובספר רזא דעובדא 

ק "כתב דרכו של הרה )ג"ד� י, ט"הצדיקי� אות כ

ה היה לדקדק "ר מרדכי מנדבורנא זצלה"מוה

כו� ת לקיימה כראוי וכנ"מאד מאד בכל מצות השי

כדר! כל הצדיקי� ועובדי , בכל פרטיה ודקדוקיה

אבל מיוחד שבמיוחד היה במצות , ת באמת"השי

והוזיל על מצוה זאת אלפי� רבי� , ארבעה מיני�

וקנה ארגזי� מלאי� , ועפרי זהב שלא כדר! הטבע

וכמו כ� , עד שימצא אתרוג מהודר בעדו, ]אתרוגי�

י בעת כ, הוצר! בכל יו� מהחג לכמה וכמה לולבי�

נשבר הלולב , הנענועי� מרוב אש היקודה בקרבו

ואיש אחד עמה לידו , תיכ� כשהתחיל לנענע בו

, ע� לולבי� מוכני� ואגודי� כהוג�, בעת הנענועי�

ובכל כמה רגעי� הושיט לו לולב חדש מרוב 

  .התלהבותו בעבודתו

ט "ד! ל(בהקדמה הר הבית , ובספר פינות הבית

ל הראשו� "אשר זצ ה"ק מו"הביא בש� הרה )א"ע

בערב סוכות סמו! ללילה באתי לעיר , הסטאלי�

, ולא היה לי עוד זמ� לקבל שלו�, טשערנאביל

כ בלילה "ואח, והייתי אוכל בסוכה באכסניא

, ל"ר נחו� ז"ק ה"באתי קוד� אור היו� לבית הה

ומצאתיו שעומד ומחבק ומנשק האתרוג ועומד 

, עליוומצפה בכליו� עיני� על אור היו� לבר! 

והשגתי אז האהבה שלו להמצוה כדמיו� מי שהיה 

כ� , כ כשבא אצלו"לו ב� יחיד והיה במרחקי� ואח

, ולקחו ביד זה וביד זה, לא היה יכול להתאפק

ובתשוקה ובדביקות בכלות הנפש ממש לקיי� 

  .מצות בוראו

א שמעתי "וראה בהקדמה לספר חת� סופר ח

ה ל שרקד ושמח שמח"ס ז"כ� מקדוש זקני הח

נפלאה בלקיחת ארבע מיני� עד שכל הרואי� 

התפעלו עד אי� שיעור ונשפע , ושומעי� ברכתו

  .'עליה� אז רוח קדושה ותשוקה למצוות ה

ר יונת� אייבשי# "על הגאו� מוהר(מעיד אני עליו "

שפע� אחת בפראג בהיותי אצלו סמו!  )ל"זצ

בזבז בעד אתרוג מהודר לער! עשרי� , לשלחנו

מצא , דהיינו קנה אתרוג אחד, )עררייכסטאהל(ט "ר

, עד שהחלי� כמה פעמי�, נאה הימנו קנה האחר

היודע נסתרות גלוי ' וה, ל"שעלה סכומו לער! הנ

שבהיותי אצלו בנה סוכה ע� סדיני� , לפניו

� "מצויירי� עד שהוציא עליה� קרוב למאה הגריי

כללא דמילתא כל הו� ביתו כלא נחשבת , )סכו� גדול(

  )לוחות העדות(". ומצותיו' ד לו נגד אהבת

א בשנת בצורות "א שפ"מעשה שהיה אצל הגר

ויצאו לאיטליה לבקש , לא היה אתרוגי� מצויה

ואחר , ולא מצאו אפילו בדמי� מרובי�, אתרוג

עמל מצאו אצל איש אחד אתרוג מהודר ולא רצה 

אז גילה לו השליח שאתרוג מיועד , למכרו

א "ד הגרכששמע זאת אמר בשביל כבו, א"להגר

א! בתנאי שחלקו של , אני נות� האתרוג חנ�

ב בעד מצות אתרוג יהיה שיי! רק "א בעוה"הגר

א "וכשבא להגר, ובאי� ברירה הוסכ� השליח, לי

ענה בפניו צוחקות , וסיפר לו כל המעשה והתנאי

אני מוכ� ומזומ� לתת כל זכיתי במצוה זו לנות� "

לכה כדי לקיי� מצות ארבעת המיני� כה, האתרוג

  )א"כתבי הגר(". לעשות נחת רוח ליוצר הכל

, )'א' א סי"ח(ת תשובה מאהבה "וראה שו

י שתמיד היה מהדר מ� "שהעיד על רבו הנוב

המהדרי� אחר אתרוג המהודר בכל מיני הידור 

נחשב בעיניו מאומה א� ' וכס� ומחיר לא הי

ת "ופסק בשו. ד"בתכלית היוקר עכ' שהאתרוג הי

שהאתרוג אי� בו די�  )ח"ק 'ח סי"או(בית יצחק 

  .ש"אונאה שהשער נשתנה כפי הקוני� עיי

היו עושי� לו סוכה , ע"ק מראזוודוב זי"הרה

והיו מקשטי� אותו בכל . נאה מאד מיוחדת במינה

והיה מיוחד בתפארתו , מיני קישוטי� ונויי סוכה

ומספר . עד שמכל הסביבה באו אנשי� לראותה

ע� . לראותה שג� שרי המלוכה מוויע� באו פע�

, ק מראזוודוב אומר בענות צדקו"כל זה היה הרה

' העושה סוכה מד, שהוא מקנא ביהודי כפרי פשוט

ללא שו� השגה אלא בתמימות , דפנות פשוטי�

  )ראפשי# –בצל הקודש (. לקיי� מצות סוכה

ק ראזוודוב עושה הנענועי� "בעת שהיה הרה

. הצטופפו סביביו בניו ונכדיו וחסידי� רבי�

מארי! היו נותני� להילדי� ולהבחורי� ' שהיוכ

את הלולב , לה� ארבע מיני� משלה�' שלא הי

  .והאתרוג לנענע בה�

, פע� אחת נדח� אחד הילדי� לקבל אתרוג

והפריעו , מראזוודוב' ובשגגה נגע ברבינו הק

, הפסיק רבינו לרגע. באמצע עבודתו הקדושה

 כ גמר את"ואח, הגביה את טליתו ונת� בו עיניו

  .הנענועי� ואת ההלל במהירות

אחר התפילה נכנסו אנשי שלומו לסוכתו 

וואס גיט מ� נישט "ל "אמר לה� בזה, לקידוש

הייתי , ")הילד� השובבי�(אכטונג אוי� די לאנפיטעס 

, ק"עסוק אז לפעול ישועה ליהודי שיוושע בזש

אי! האב עס שוי� ", הישועה בידי' וכמעט שהי

כבר מונח ' שהי' ו הקוהראה ביד % " געהאט אזוי

, ועכשיו שנתבלבלתי באמצע עבודתי, הישועה בידו

  )ראפשי# % בצל הקודש (... מי יודע

  היה ניער כל הלילה

ל "ק מבארדיטשוב זצ"דרכי עבודתו של הרה

כאשר ספרו עליו כי , היה בלי ליאות ועייפות כלל

תמיד בליל הראשו� של חג הסוכות היה ניעור כל 

שיוכל , ה מתי יאיר היו�ועומד ומצפ, הלילה

לקיי� המצוה החדשה שהחייהו והגיעהו הש� 

ובמוצאי יו� טוב היה , יתבר! ליטול לולב ואתרוג

ובמוצאי , מתי יוכל לקיי� מצות תפילי�, מצפה

לא היה נח ולא שקט כי א� היה , יו� הכיפורי�

ניעור כל הלילה ולומד מסכת סוכה עד גמירא 

שר בא לידו חפ# וכא, בעמידה ובהתלהבות גדול

: של מצוה היה מנשקו בנשיקות גדולות ונאמנות

האתרוג והלולב והסוכה המצות של מצוה וכיוצא 

  )עשר אורות(. הכל בלהבת שלהבת כשר� ממש

  אני אבר� על סוס

ע סבל רבות "מרדכי מנעשכיז זי' ק ר"הרה

, א! בגודל חיבתו למצות אתרוג, מדוחק הפרנסה

עד שהיה בידו , הקיב# כל השנה פרוטה לפרוט

, א! כשנסע לבראד לקנות לו אתרוג, סכו� הגו�

פגש בשואב ומוביל מי� שמירר בבכי על האביד 

העניק לו רבינו , את סוסו ונותר ללא מקור מחיה

שיוכל לקנות לו סוס , בידו' את כל הסכו� שהי

ואני , כל העול� יבר! על אתרוג: באמרו, אחר

י אינה מצוה שהרי להחיות! יהוד, אבר! על סוס

  )אור יקרת(. פחותה מנטילת ארבעת המיני�

  המזיקי� בורחי� מהסוכה

פע� אחת היה חסיד אחד שהיה מסתופ� בצלו 

היה נאמ� ביער אחד , )ע"אליעזר מאזיפאלע זי' ק ר"של הה(

וביער הזה , והיה מוכרח לעשות לו דירה לדור ביער

ומחמת זה , מעול� לא היה שו� איש עובר דר! ש�

ובכל פע� ופע� היו באי� , שכיחי� ש� מזיקי�היה 

לחדרו והיו עושי� לו הזיקות וע� כל זאת קיבל על 

והיה תמיד , כי לא היה לו פרנסה אחרת, עצמו

בפחד ובאימה והיה נזהר שלא יל! יחידי וג� שלא 

  .להניח את ביתו זו אשתו יחידה

היה , פע� אחת כאשר הגיעו ימי חג הסוכות

אוכל ' והי, להחלו� מהבית עושה לו סוכה סמו!

נשאר הוא , ואחר האכילה, בהסוכה ע� בני ביתו

ובני ביתו , בעצמו בסוכה כי היה רוצה ליש� בסוכה

והנה ראה איש אחד עומד כנגדו , כבר הלכו להבית

וגבהו עד לב השמי� וחרבו שלופה , חו# לסוכה

א! לא היה , והיה מפחידו שרוצה להזיק אותו, בידו

כי הסוכה היא שמותיו , אל הסוכה לו רשות לגשת

על כ� היה מטיל עליו אימה כדי שיצא , ה"של הקב

א! האיש , מהסוכה ואז יהיה ביכלתו להזיק לו

והיה מרגיש בזה שבסוכה אי� לו , ל היה חסיד"הנ

והמזיק טע� ודיבר עמו מה , ה ולא יצא לחו#"שליט

ואמר לו שבא� לא יעזוב את , זה שאתה בא לגבולי

ל מחמת פחד לא "והאיש הנ, כא� יזיק אותודירתו מ

עד שקרא התרנגול ואז נעל� , היה משיב לו כלל

  )דגל מחנה יהודה(... האיש המזיק מש�

  כל חיותי בכל השנה הוא מכזית בהסוכה

ע לעת זקנותו לא הניחוהו "ק מאפטא זי"הרה

, וג� הכזית מצה בלילה פסח, בניו לאכול הרבה

אלע : אמר לה�ו, לא נתנו לא כשיעור גדול

אי! לעב , מאכלי� האב� ביי מיר א טע� פו� ערד

או� דע� כזית אי� די , נאר פו� דע� כזית מצה

ווילט , מיט דע� לעב אי! א גאנ# יאהר, סוכה

כל המאכלי� ! [איהר אוי! דאס ביי מיר צונעמע�

וכל היותי הוא מהכזית , יש לה� טע� עפר אצלי

קחת ג� ורוצי� את� ל, מצה ומהכזית בהסוכה

  )סלאני� –מאמר מרדכי (!]. ?את זה ממני
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  וסגולתה

מיוחד הוא מצות הנענועי� בארבעת המיני� 

מלבד כל מצות חג הסוכות אשר מצווי� , בימי החג

בולט בראשו מצות ארבעת המיני� הכולל , אנו

בתוכו ומשפיע עלינו רב ברכות וכל מיני השפעות 

י מצוה זו לכל "ויכולי� להשיג ע, ק"כמבואר בספה

  . ל"הסגולות האמורות בחז

וללקוט שושני� כ אמרנו לירד בגני� "ע

מהני סגולות קדושות הטמוני� במצות ארבעת 

י מצוה רבה זו נזכה לשפע "ר שע"ויה, המיני�

�  . ברכות מנוה אפריו� אמ� ואמ

א� קיימת� מצות לולב , הוא שדוד אמר לישראל

הרי , נעימות במינ� נצח )ז"תהילי� ט(שנקרא נעי� שנאמר 

 )ו"מ א"ש(שנאמר , אתה מבושר שנצחת לאומות העול�

  )מדרש רבה אמור(. וג� נצח ישראל

הנה , אתרוג גדל על כל מי� .)קידושי� ג(ל "מאמר חכז

וזה , חסד' כ בחי"חסד וג� גדולה הוא ג' מי� הוא בחי

פירושו אתרוג גדל היינו שממשי� חסדי� יותר מכל 

  )חסד לאברה�(. החסדי� אשר בעול�

בחג הסוכות אנו עושי� מעשינו בפרהסיא בלולב 

, רוג בלי שו� פחד מחיצוני� כי כבר נמתקו הגבורותואת

ואנו יכולי� למשו� כל השפעות טובות וחסדי� גדולי� 

  )מאור ושמש(. על כנסת ישראל

י מצות סוכה ולולב אנו ניצלי� מכל גזירות רעות "ע

י שאנו ממשיכי� המוחי� שה� "ע, ומכל הקיטרוגי�

וממילא כשנשפע שפע , חכמה בינה ודעת על המדות

לנפש שנתמלא בחכמה ובדעת להבי� דרכי התורה 

  )מאור ושמש(. ממילא ג� שפע גשמיות יורד עמ�, ועבודה

אמרתי לכ� ולקחת� לכ� ביו� ראשו� כדי 

  )ויקרא רבה(. לזכותכ� כדי שאוריד לכ� מטר

דהיינו ערבה , לולב ומיניו ה� הכל בגימטריא חיי�

אתרוג ע�  )אותיות והכולל' ע� ד(פעמי� חיי� ' בגימטריא ד

ת אני "וג� אמר שר, פעמי� חיי�' כוללי� גימטריא ט' ב

כי כ� הוא כונת , לדודי ודודי לי ע� הכולל גימטריא לולב

  )מדרש פנחס(. ל"ש פרי ע! חיי� ז"הלולב ומיניו כמ

, א גימטריא חיי�"י שנוטלי� הלולב והדס שכ"ע

כי , שבחיי� נכלל כל מיני טובות, ממשיכי� חיי� עלינו

�  )זרע קודש(. 'וכו' דיהיב חיי מא

�רבי  )אמור(ק "בזוה, ולקחת� לכ� ביו� הראשו

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו  )'ג ז"מ' ישעי(שמעו� פתח 

דהנה מבואר בספרי� דבפסוק הזה , יצרתיו א" עשיתיו

, אצילות בריאה יצירה עשייה, מרומז ארבע עולמות

בארבע  והנה כוונת הארבע מיני� אלו לתק� מה שפג�

  )חסד לאברה�(. עולמות אלו

ולכ� , איתא ע! שאכל אד� הראשו� אתרוג היה

  )מג� אברה�(. מצות אתרוג היא תיקו� לחטא ע! הדעת

היינו , ל ולקחת� לכ� להוציא את הגזול"דרשו ז

והלולב הוא , שמוציאי� את הניצוצות הנגזלי� מאתנו

 ומנענע בו לכל צד ורוח להעלות הנפזרי�, צדיק כתמר

והוא בבחינת יוס" הצדיק המלקט כל הכס" היינו , שמה

  )אמרי נוע�(. כל הכיסופי� ותאות זרות

, ירמוז על הלולב כידוע, והנה סול� מוצב ארצה

והנה , ז וראשו מגיע השמימה"והג� שהוא ע! בעלמא עכ

 �מלאכי אלוקי� היינו הצדיקי� העושי� הנענועי� עולי

י� קדישי� לשרש� ויורדי� בו כי בזאת מעלי� הניצוצ

  )בארת המי�(. ומורידי� השפע למטה

בזכות ולקחת� לכ� ביו� , אמור' במדרש פר

 �לציו� הראשו� אני מביא לכ� מל� המשיח שנאמר ראשו

יש לרמז בקרא הנה אנכי שולח לכ� את אליה , הנה הנ�

ה "ת אלי"� א"ח לכ"י של"עולה הנהו תיבות אנכ, הנביא

ה כי ש� כתיב "ס ערב"הד ג"ב אתרו"א במספר לול"הנבי

  )אמרי נוע�(. כנודע' אליה חסר ו

י מצות לולב ואתרוג "הנה ע, קול מבשר ואומר

ב "ר העולה לול"ל מבש"שהיינו מקיימי� נזכה לקו

  )אמרי נוע�(. ג"אתרו

ע "ק הרבי רבי זושא מאניפולי זי"אמר הרה

. אמת'עבד� ב'בינו ל'טהר ל'ת ו"אשר לולב ר, לתלמידו

  )האילה שלוח(

ש ולקחת� לכ� "כמ, מיני� מביאי� השמחה' הד

ובאמת עיקר השמחה בהתגלות כח , ושמחת�' כו

ש "כמ, י המיני� מתקשרי� בנפש רוח נשמה"וע, הנשמה

  )שפת אמת(. ולידע אי� שמ� נקרא עלי

מיני� שבלולב קדושה על שיעור ' י ד"להמשי� ע

ולכ� , ל"ש ז"מיני� כמ' קומה שלו שהוא דוגמת הד

שדומה לשדרה ימשי� קדושה מעולמות עליוני�  בלולב

ד זה בעיני� "שרומזי� לשדרה לקדש שדרה שלו וע

  )זרע קודש(. ושפתי� ולב

ז ולקחת� לכ� ליקח עצמותינו אל "בש� אמו

והיינו כדאיתא במדרשי� אתרוג דומה ללב ' הבורא ית

וצרי� האד� , לולב לשדרה הדס לעיני� ערבה לשפתי�

והמצוה ', רי� הללו איליו יתלכוי� להטות כל האב

כי כל מצוה היא הבטחה , כ לאד�"שמרמז לזה מסייע ג

שפת (. י שמרמזי� שחפצי� בזה"כ שמתקיי� לבסו" ע"ג

  )אמת

בלולב ומיני� ממשיכי� דעת מ� הנוע� העליו� אי� 

  )זרע קודש(. שזה עיקר הדעת, לשוב בתשובה

כי , בכח הלולב שהוא כפת תמרי� זוכה לדעת קדש

אמרי (. ואז זוכה לכתר חיי�, ת"ש עולה דע"ב קד"לבלו

  )ל"נחו� מבורשטינא זצ' ק ר"חיי� להרה

ת "ר', בפסוק להודיע לבני האד� גבורותיו וכו

והנה איתא בתוספות , �"ב כמספר חיי"בגימטריא לול

חולי� כל מקו� שנאמר אד� קאי על ישראל אבל האד� 

צות ניענוע י מ"ש ורומז לנו הכתוב דע"קאי על האומות ע

� על "נמשי� חיי, ת הפסוק הלז"הלולב שנרמז בר

תפלה למשה (. ישראל אבל על אומות העול� יחילו הגבורות

  )ע"ק רבי משה מקאזני! זי"להרה

, י הנענועי� בלולב ע� מיניו בכל הששה קצוות"ע

, מכוו� בכל הכוונות והיחודי�' שהצדיק האמיתי הק

להתייחד  ה"ו קצוות בהבורא ב"ומייחד כל הוא

�ז "עי, ולהתחבר העול� הזה התחתו� על העול� העליו

הוא מקנה לכל באי עול� , הוא המשביר לכל ע� האר!

, דהיינו לכללות אחיו ישראל כל מיני השפעות טובות

וכל מיני שפע טוב מעניני , יראה ואהבה וקדושה וטהרה

כ שפע בני חיי "ג, ז"ארציות וגשמיות לכל צרכי העוה

  )באר משה(. חאומזוני רוי

אי� הגשמי� נעצרי� אלא  :)תענית ז(ל "אמרו ז

והנה הלולב ומיניו הוא לעצור , בשביל עזי פני� שבדור

ואיתא , רוחות רעות וטללי� רעי� להמשי� גשמי ברכה

ה וה� "ג מ"ב ס"לכוו� בשעת נענועי הלולב שמות ע

ז יתוק� מה שהגש� נעצר "ועי, �"עולי� מספר פני

. י נענועי הלולב נמש� הארת פני�"וע, בשביל עזי פני�

  )עטרת ישועה(

אמר רבי יוחנ� מולי� ומביא למי שהארבע רוחות 

במערבא , מעלה ומוריד למי שהשמי� והאר! שלו, שלו

, ר יוסי ברבי חנינא"מתנו הכי אמר רבי חמא בר עוקבא א

מעלה ומוריד כדי , מולי� ומביא כדי לעצור רוחות רעות

  :)ז"סוכה ל(. ואמר רבא וכ� בלולב' וכולעצור טללי� רעי� 

באלי� נענועי� אינו� משפילי� מעילא לתתא לשבעי� 

  )תיקוני זהר(. ותרי� אומות

מ על הכנה למצוה "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא מ

והנה , ז"כ למצוה מגיע לו שכר ג� בעוה"שנחשב ג

ט "מיני� הוי הלקיחה שלוקחי� מעיו' במצות לקיחת ד

ולקחת� ' פ הכ"וז, ט"� המצוה ביוההכנה כדי לקיי

ט היא לכ� להנאתכ� "שהלקיחה שהיא מעיו, לכ�

ז בהשפעת "ז משלמי� שכר ג� בעוה"ולטובתכ� שע

, א שבעת ימי�"ושמחת� לפני ה' וסיי� הכ. עשירות

ז על הלקיחה הקודמת למצוה "י שתקבלו שכר עוה"שע

' ט עצמו רק לפני ה"ז תוכל להיות השמחה ביו"עי

לצפות ' לבד ולא יתערב בהמצוה שו� פניאלוקיכ� 

  )דברי יואל(. לתשלו� גמול

מיני� ' כ ראשו� לחשבו� עונות במצות ד"מה שאמה

מיני� ' י רמז ההתקשרות הרמוז בלקיחת ד"דע, דוקא

וא" אנשי� , תשובה מאהבה' אלו זוכי� הכל לבחי

תשובה ' הפשוטי� אשר לא יוכלו לזכות מעצמ� לבחי

י רמז "ו" תשובת הרבי� שנתהוה עי ציר"מ ע"מאהבה מ

  )דברי יואל(. מיני� יזכו לזה ג� ה�' ד

שיקנו ' כ משמיענו הכ"בלולב דכתיב בו ולקחת� ג

ולקחת� לכ� שתהא ' ורמז הכ, מיני� בכס" דוקא' הד

קיחה זו לכ� שתזכו על ידו להשפעת כס" הרמוז בתיבת 

ה "דבשכר לקיחה שהוא בכס" משל� הקב, קיחה

ו מאגודת "ולזה למדו במדרש שהוא ק, בהשפעת כס"

, מיני שהוא איזה פרוטות' טימיא דידיה בד' אזוב שהי

כ שגור� "ו לולב שעומד על האד� בכמה דמי� עאכו"ק

  )דברי יואל(. להביא השפעת הכס"

מיני� להמשי� חיות ורפואה על כל ' סגולת הד

השדרה של  )ד"ל סי"ר פ"ויק(דאיתא במדרש , אברי האד�

וערבה , וההדס דומה לעי�, לשדרה של אד� לולב דומה

' ליו� א(ובזרע קודש , והאתרוג דומה ללב, דומה לפה

הוסי" כי מה שיוצאי� עלי� מ� הלולב למעלה  )דסוכות

ג� נרמז , רומז להמוח שממנו נמשכת השדרה, מהשדרה

ענינו . ש"עי, בסדר הנענועי� למעלה ולמטה הלב והכבד

מיני� והנענועי� כי בקיו� מצות לקיחת הארבעה 

נשפע חיות ובריאות על כל אלו , כהלכתה וכמשפטה

שהשוו פסולי  .)סוכה לו(ולטע� זה מצינו בגמרא , האברי�

מיני� ' כי מאחר שהד. ש"עי, מיני� לסימני טריפה' ד

לכ� בכדי שיומש� לו , משפיעי� בריאות על אברי האד�

מיני� כשרי� ' בריאות השלימות צרי� שיהיה לו ד

  )א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ(. י�ושלמ

  ברכת מזל טוב
כ ידידינו הרבני החשוב רב פעלי� לתורה ולתעודה "למע

�  ש"� שיש בו תורה ויר"חיי, יקר הער� ברו� ומבור

  ו�ה חיי� אלימל
 יאקאב הי�מו
  מייסד ומנהל גליונינו

  הב� למזל טוב גלחתתלרגל שמחת 
וירווה ממנו ד התורה והיראה "ר שיזכה לגדלו ולחנכו ע"ויה

  .א"רב נחת דקדושה עדי נזכה לביאת הגואל בב

  המערכת: כברכת
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  יו� ראשו	' כל יו� יהי
' ושמחת	 וגו' ולקחת	 לכ	 ביו	 הראשו� וגו

ה בפתיחה לספר ישמח משה לפרש "ש מוזלה"עפימ
המדרש חביב קרבנו של אהר� כקרבנ� של נשיאי	 דכתיב 
זה קרב� נחשו� וכא� כתיב זה קרב� אהר� כי אי� חסידות 

שלהבת  כחסידות בתחלתו ובראשיתו רשפיה רשפי אש
ז בפשוטי "ז נתקרר הדבר וחוזר לקדמותו וכ"ה אבל אח"י

ע "כל שעה ושעה כשעה ראשונה שבכ' ע	 אבל בני עלי
נדמה לו שמעתה מתחיל לעבוד עבודה זה וחדשה היא 

' וזה דברי המדרש חביב קרבנו של אהר� לפני ה. בעיניו
' פע	 א' בכל יו	 ּפעמי	 כקרב� של נשיאי	 שהי' שהי

  .ש"חשק גדול עייבהתלהבות ו
ש ולקחת	 לכ	 ביו	 הראשו� הג	 ושמחת	 לפני "וז

אלקי� שבעת ימי	 במקדש מדאורייתא ובגבולי� ' ה
נדמה לכ	 בכל יו	 כאלו הוא יו	 ' ז יהי"מדברי סוּפרי	 עכ

ראשו� ללקיחתו שאז עושה המצוה בשמחה ובהתלהבות 
  .גדול

  ייטב ּפני	

  באתכסיא' יהי
באספכ	 את תבואת  א� בחמשה עשר יו	 לחודש

ויש להבי� הכי רק בשביל אסיפת תבואת ', האר� תחגו וגו
ויאמר ' הפ' אוהב ישראל ּפי' ל דהנה בס"ונ. האר� יחוגו חג

ותוצא האר� ע� עושה ' ע� פרי וגו' תדשא האר� וגו' א
טע	 הע� כטע	 הפרי לפיכ� ' י ע� פרי שיהי"רש' ופי, פרי

  .על חטאה כשנתקלל אד	 על חטאו נפקדה ג	 היא
דהנה באמת האר� לא חטאה כלל ואדרבה עשתה 

ל גדולה עבירה לשמה "נ בזה וכמאחז"עבדו תגדול ומס
וראתה בריאת , דהנה האר� היא סוד אר� עליונה השכלית

ר ועל כול	 השליט את האד	 והכל בידי "אלקי	 כל מעב
האד	 ותלויי� במעשיו א	 יל� בדר� הטוב והישר אז 

ואמרה כיו� שהאד	 קרוב לחטוא התישבה האר� בלבה 
מחמת יצרו הרע ואז יבא פג	 גדול ולא יועיל לו שו	 

התחכמה ושינתה היא תחלה צווי  ו אשר לזאת"תיקו� ח
לו ' ו יהי"כ כשיחטא האד	 ח"כדי שאח' הבורא ית

אמתלא נכונה והוא מּפני ששורש גופו הוא מ� האדמה 
גדול  כ אי� חטא האד	"וא, ת"ששינתה מכבר רצו� הברי

  .ש נתכוונה"כ ונמצא שעשתה בזה עבדות גדולה ולש"כ
ל לפיכ� כשנתקלל אד	 על חטאו "ש רשיז"וז

נפקדה ג	 האר� אל חטאה כדי להוציא רצו� האר� מכח 
אל הּפועל ולהקל מעל האד	 עונשו מאחר שנלקח גופו 
מ� האדמה אשר חטאה תחלה ונמש� האד	 בטבעו 

' דמה ידועה מסונקדי	 עוד הק. ש"עיי, אחר שורשו
קדושת לוי על המדרש ולקחת	 לכ	 ביו	 הראשו� 

ה "כי הנה בר. ו היא אלא ראשו� לחשבו� עוונות"והלא ט
כ עושי� תשובה מיראה וזדונות נעשו כשגגות ומה "וביוה

לו לחשבו� מוטב שלא יזכרו ולא יפקדו אבל בסוכות 
עושי� תשובה מאהבה וזדונות נעשו זכיות אז ראשו� 

  .ד"ונות שיעשו זכיות עכלחשבו� ע
המור	 מדבריו שעד סוכות אשר ישראל אינ	 

פ שגגות ועל "עושי� תשובה רק מיראה ונשאר לה	 עכ
פ צריכי� כּפרה וכדי להקל לה	 ג	 מעונש של "שוגג עכ

שוגג צריכי� אנו לחטא של האר� ואד	 יסודו עפר מ� 
' האדמה ונמש� אחר שורש טבעה כדברי הרב הק

אבל בסוכות שישראל עושי� תשובה ל "ממעזבוז הנ
מאהבה וזדונות נעשו זכיות וממילא אדרבה מה 

כ המליצה "ג	 המצוה גדולה וא' גדול יהי' שהחטא יהי
קט� וקל ' לנו לגריעותא שא	 החטא יהי' מ� האדמה יהי
ה א� בחמשה עשר "וזש. בער� מיעוט' ג	 המצוה יהי

יו	 לחדש באספכ	 את תבואת האר� היינו המעשה 
באתגליא ' עשתה האר� כי עד עתה אנו צריכי� שיהיש

לנו לטובה לאסו! ' ו יהי"לנו למליצה אב לעתה בט' ויהי
כי ' באתכסיא ולכ� תחוגו חג לה' את תבואות האר� ויהי

  .השמחה בשלימות והב�' אז יהי
  ט"קדושת יו

  	 עוונות"חשבו
איתא במדרש ראשו� . ולקחת	 לכ	 ביו	 הראשו�

ל "ברי הגאו� מווילנא זי ד"ל עפ"וי. ב"צו, לחשבו� עוונות
בשנות אליהו לפרש מאמר המשנה דע לפני מי אתה 

, כי נתינת די� הוא על מה שחטא, עתיד לית� די� וחשבו�
ונתינת חשבו� הוא מּפני שאי� אד	 חפשי מבלי לקיי	 

א	 כ� באותו שעה שעבר , המצות בכל שעה ורגע
הרי באותו שעה לא עשה , מלבד העבירה שעשה, עבירה
וזהו החשבו� שלא קיי	 מצוה בעת עשיית  ,מצוה

  .ד"עכ, העבירה
כי . ובזה יתבאר המדרש ראשו� לחשבו� עוונות

, ובה מאהבה;בימי חג הסוכות הזמ� גרמא לעשות תש
כי תשובה מאהבה , � עונות"כ נקרא ראשו� לחשבו"וע

לעשות תשובה ג	 מה , הוא ג	 על חשבו� העונות
  .רהשביטל לעשות מצהו בעת עשיית העבי

  עצי חיי	

  לימוד על מסירת נפש
איתא בגמרא כי בסוכות הושבתי את בני ישראל 

איתא בגמרא כי . בהוציאו אות	 מאר� מצרי	', וגו
רבי , דברי רבי אליעזר, ענני הכבוד היו, בסוכות הושבתי

ל לבאר שיטת "ונ. עקיבא אומר סוכות ממש עשו לה	
ס היה ולכאורה מה נ, רבי עקיבא סוכות ממש עשו לה	
�אמנ	 מבואר ברוקח . בזה שנצטוינו לעשות זכר על כ

היינו כשצרו על , דהא דאמרינ� סוכות ממה עשו לה	
, אר� האמורי של סיחו� ועוג ועל כרכי	 שבאר� כנע�

והנה כל . וכל זמ� שלא כבשו וחלקו קורא יציאת מצרי	
זמ� שהיו ישראל תחת ענני הכבוד היו שמורי	 מכל רע 

וכשנצטוו , ומה ולשו� יכולה לשלוט בה	ולא היה שו	 א
היה לה	 בזה , לצאת מ� העניני	 למלחמה' בגזירת ה

כי חו� לענני הכבוד ', מסירות נפש גדול לקיי	 מצות ה
ומה ג	 כי עצ	 המלחמה , לא היה לה	 הגנה מ� האויבי	

ע	 מל� קשה ומדינה קשה היה מסירות נפש לעשות 
סדו הגי� עליה	 ת ברוב טובו וח"אמנ	 השי', רצו� ה

ועל כ� נצטוינו לעשות , באות� הסוכות להציל	 מכל רע
ותכלית המצוה ללמד את בני ישראל , זכר על זה

ועל זה נאמר , במסירות נפש' לדורותיה	 לקיי	 מצות ה
, למע� ידעו דורותיכ	 כי בסוכות הושבתי את בני ישראל

ומה	 ילמדו וכ� יעשו דורות הבאי	 לעשות רצו� קונ	 
  .ירות נפשבמס

  דברי יואל

  מיני סוכות' ב
סוכה כי בסוכות הושבתי את בני ' איתא במס

רבי עקיבא , דברי רבי אליעזר, ענני כבוד היו, ישראל
וכתב בחיי אד	 דאלו ואלו . אומר סוכות ממש עשו לה	

, ועל זה נאמר כי בסוכות הושבתי, דברי אלקי	 חיי	
י סוכות להורות על שני מינ, סוכות מלא לשו� רבי	

סוכות ממש ' וב, סוכות של ענני הכבוד' א, שישבו בה	
ש "עיי, בשעה שצרו על העיירות במלחמות סיחו� ועוג

  .בדבריו
ונראה לומר בטע	 הדבר שצוותה תורה לעשות 

על ּפי מה שכתב בנוע	 , זכר לשני מיני סוכות אלו
מגדי	 על הכתוב ויעקב נסע סכתה ויב� לו בית ולמקנהו 

ל בשעת פטירתו של אד	 "כי ידוע אמר	 ז, עשה סוכות

אי� מלוי� לו לא כס! ולא זהב אלא תורה ומעשי	 
ולכ� לא יקרא שו	 דבר להאד	 שהוא , טובי	 בלבד

זולת דברי קדושה תורה ותפילה ומעשי	 , שלו
בדברי	 שה	 לו ' ּפי, ו בית"וזה שאמר ויב� ל. טובי	

נת בית עשה בחי, דהיינו תורה ועבודה, ואי� לזר אתו
עשה סוכות , ולמקנהו לעסקי חומריות, עיקר וקבע

  .ד"עכ, עראי
והנה ענני הכבוד היו לתועלת רוחני לחסות 

וסוכות ממש היו לתועלת , בצלא דקודשא ברי� הוא
ועל כ� אנו , גשמי למחסה למסתור מפחד אויב
ל תשבו כעי� "עושי	 זכר לענני הכבוד במה דקיי

וצרי� לישב בסוכה , התדורו והמצטער ּפטור מ� הסוכ
, כדר� שבני אד	 יושבי	 בדירת קבע בנחת ולא בצער

 �ונרמז בזה כי עניני	 רוחנייי	 הרמוזי	 בענני הכבוד צרי
ולעומת זה אנו עושי	 זכר , לעשות	 בדר� עיקר וקבע

לסוכות ממש בדפנות הסוכה שתי	 כהלכת� ושלישית 
 ונרמז בזה כי עניני	 גשמיי	 הרמוזי	, אפילו טפח

  .בסוכות ממש צרי� לעשות	 עראי וטפל
  בר� משה

  תשבו בלי בושהבסוכות 
ה בייטב "ז זללה"וא ,בסוכות תשבו שבעת ימי	

ו אותיות "כתב רמז תשב )שובע שמחות אות י(פני	 
והרמז שהאד	 בשומו על לבו גודל קדושת , ת"בוש

ימלא בושה , הסוכה בבחינת מקי! כמבואר בספרי	
ועוד דברי	 בגו מה עני� . ש"עי, וכלימה על מה שעבר

  .בושה בישיבה בסוכה
ה "ז מר� הדברי חיי	 זללה"שאמר קעל פי מה ל "וי

שגדלה מעלת מצות סוכה יתר על שאר מצוות 
כי שאר מצות מקיימי	 רק באיזה אבר , מעשיות

�מה שאי� כ� מצות ישיבת סוכה הוא , המיוחד לכ
והנה א	 כי . שנכנסי	 בתוכו ע	 כל האיברי	 וגידי	

יתכ� להעיר דלכאורה מצות טבילה במקוה הוא ג	 כ� 
�כי א! חוט , האד	 ליכנס בו בכל גופו מצוה שצרי

השערה אחד שנשארה למעלה מ� המי	 לא עלתה לו 
 ,)ויקרא טו כח(הרי שג	 מצות ואחר תטהר , טבילה

ל דחילוק יש בי� "מקו	 ימכל , האד	 נכנס בו בכל גופו
כי מצות טבילה קיומו הוא רק ברגע אחת , מצות הללו' ב

, וג� עלתה לוובטבילה הראשונה כה, שהוא טובל עצמו
, ואינו מקיי	 עוד שו	 מצוה אחר כ� א	 מרבה טבילות

אבל מצות סוכה מקיי	 בכל המש� הזמ� שהוא יושב 
כי מצות סוכה האד	 , ועוד חילוק יש בזה. בתו� הסוכה

ונמצא שג	 המלבושי	 , נכנס בתוכו ע	 המלבושי	
  .מה שאי� כ� במצות טבילה במקוה, מקיימי	 המצוה

יות שעצ	 קיו	 מצות ישיבת סוכה ל לה"זה י ולפי
על כ� יתעורר האד	 , הוא ע	 המלבושי	 בחינת המקי!

בישבו בסוכה ויסתכל על מלבושיו א	 לא שינה בה	 
כי א	 שינה בה	 בושה גדולה , 	"לדמות	 ללבושי עכו

ק "וכאשר שמעתי מפי כ, הוא לו לישב כ� בצל הסוכה
ד "ריק מה"ה שפע	 אחת בהיות הרה"ר זללה"מר� אאמו

בא אליו איש חסיד , ה בעיר בארדיוב"מבעלזא זללה
, אשר מלפני	 היה מתנהג בחסידות בכל תהלוכותיו

כ העתיק את מושבו לעיר הבירה פעסט "אמנ	 אח
וחוצות העיר השפיעו על ביתו עד שבניו , לטובת הכלל

ק "וכאשר נכנס אל הרה ,הלכו בלי פיאות הראש
מ	 בראותו את ק משתו"וראה שהרה, מבעלזא ע	 בניו

נענה ואמר על בניו שה	 יודעי	 ובקיאי	 היטב , בניו
ד בריתחא דאורייתא "ק מהרי"ק	 הרה, ת"בלימוד גפ

ת בלי פיאות "שזהו חוצפה ועזות ללמוד גפ, ואמר
ובכ� א! שהאד	 מקיי	 מצות בסוכות תשבו . הראש

מכל מקו	 א	 אינו נכנס בו במלבושי  ,שבעת ימי	
תו אינו מוכחת עליו שהוא מלובש וחזו, החסידות כראוי

אז , ואנשי מעשהותארו כדר� יראי האלקי	 חסידי	 
שיתמלא בושת על שאי� לו , ת"ו אותיות בוש"תשב

  .מלבושי	 הראויי	 להיות בחינת מקי! בישבו בסוכה
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
ç âäùîã àæéôùåà úåëåñä  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"ס� ענתפר

  

  ק"ט לפ"דמשה שנת תשסאושפיזא 
ותפתח ותראהו את הילד והנה  ,שמות בפרשת

. ל עליו ותאמר מילדי העברי� זהוכה ותחמונער ב

יש להבי� הלא כל תינוק בוכה ואי� הבינה 

  . מבכייתו לאמר מילדי העברי� זה

' פ(על פי מה שכתב בחוט המשולש  ל"וי

על נהרות  )תהלי� קלז א(לפרש הכתוב  )דברי�

וקשה , ו את ציו�בבל ש� ישבנו ג� בכינו בזכרינ

ועוד דתיבת , למה בכו על החורב� דוקא אצל הי�

א� ביאור הדבר על פי מה . � אי� לו שחר"ג

 )ויקרא' הובא ברבינו בחיי פ(דאיתא במדרש 

שמי� התחתוני� היו בוכי� על שנתרחקו משכינת 

ת שיקחו מה� ניסו� המי� בחג "ופייס� השי, עוזו

ורב� ולפי זה בזמ� הח. ומלח על הקרבנות

שנתבטל מה� הפיוס ודאי חזרו המי� לבכות 

וזה שאמר הכתוב על נהרות בבל ש� . כמקד�

� "ג, וכשראינו שבכו המי� על שבר�, ישבנו

  .ד"עכ, בכינו אנחנו עמה� כי שבר אחד לה�

אבני (ה בייטב פני� "ז זללה"כתב א ובזה

בטע� שנוהגי� ליל� לנהר לומר  )זכרו� אות מא

ק נח ד! "זוה(דכבר אמרו , תשלי� במצולות י�

כי , בעני� גלי הי� שמגביהי� עצמ� בכל עת :)סט

ומזה . רוצי� להתנשאות לשוב למעלה למקומ�

' יקח האד� מוסר השכל אי� ישא נפשו אל ה

ויתבונ� אי� ירד עשר מעלות אחורנית , לדבק בו

, להתרחק מאור של מעלה על ידי חטאיו ופשעיו

עה תרדנה עיניו בבכיה ודמ' הנה העת לשוב אל ה

כמו מי� התחתוני� שבוכי� , מאי� הפוגות

קל וחומר אד� , ומתנשאי� לשוב למקור העליו�

, שיש בו נשמת רוח חיי� חלק אלהי ממעל

, וירחמהו' מהראוי לפשפש במעשיו וישוב אל ה

וזה הטע� שהולכי� לנהר כדי לישא ממנו קל 

  .ד"עכ, וחומר זה

דרשת ה ב"ר זללה"ק מר� אאמו"מכ ושמעתי

לפרש סיפא דקרא על  )ב"שנת תשנ(הושענא רבה 

למה דוקא על , ערבי� בתוכה תלינו כינורותינו

כי הערבה היא ערבי נחל , הערבות תלו הכינורות

והיא שומעת תמיד בכיית המי� , הגדלה על המי�

א� כ� מצטערת ע� , על אשר נתרחקו מאור עליו�

לכ� על ערבי� בתוכה , צער המי� ובוכית עמה�

תלינו כינורותינו , דייקא המביני� גודל השבר

ק "מרוב צער על שנתרחקנו על ידי חורב� ביהמ

  .ד"עכ, מאור העליו�

פי זה אמרתי טע� לשבח על מה שציונו  ועל

שהיא , ת ליקח ערבה בתו� הארבעה מיני�"השי

שאי� בה לא טע� ולא , הגרועה שבכל המיני�

אלו  שהוא נגד )ב"ל סי"ר פ"ויק(ובמדרש , ריח

ולכאורה קשה , שאי� בה� לא תורה ולא מצות

אמנ� לפי . למה מצרפי� אותה ע� שאר המיני�

, דרכינו יש לומר דמכל מקו� מעלה אחרת יש לה

והיא שמעה בכיית המי� , שהיא גדילה על המי�

וג� היא מצטערת ע� , אנ� בעינ� למהוי קמי מלכא

בכיית המי� ויש לה השתוקקות זו שיש להמי� 

וזה חשוב , � אנ� בעינ� למיהוי קמי מלכאהבוכי

מאד לפני הבורא כל עולמי� מחמת הכיסופי� 

ועל כ� אנו מצרפי� אותה , שיש לה לקרבת אלהי�

  .ע� שאר המיני�

זה יש לפרש מה דאיתא במדרש  ובדר�

ולקחת� לכ� ביו�  )ב"אמור סכ' פ(תנחומא 

והלא יו� חמשה עשר , וכי ראשו� הוא, הראשו�

אלא ראשו� הוא , מרת ביו� הראשו�ואת א, הוא

ולכאורה אינו מוב� מה שייכות , לחשבו� עוונות

אמנ� . חשבו� העוונות ע� מצות ארבעה מיני�

כי ממה שלוקחי� הארבעה , לפי האמור יוב� היטב

ומכל , מיני� וביניה� הערבה שאי� לה טע� וריח

מקו� לוקחי� אותה מחמת שיש לה מעלה זו שהיא 

ולהתעלות למהוי קמי ' אל ה משתוקקת להתקרב

מזה האד� לומד מוסר השכל עד כמה הוא , מלכא

ושלא ידחה על ידי ' צרי� להשתוקק להתקרב אל ה

' ולכ� יו� ראשו� דסוכות שנוטלי� בו הד, העונות

' כי על ידי הד, מיני� הוא ראשו� לחשבו� עונות

מיני� הללו ישי� האד� אל לבו עני� זה וחשב ע� 

 .בכל לבבו ונפשו' ה קונהו לשוב אל

ל כי משה רבינו אחרי שנטמ� "דר� זה י ועל

בהיותו , רוסו! על שפת היאתיבת גומא והוש� בב

ש� על שפת היאור שמע בכיית המי� אנ� בעינ� 

והוא למד מבכיית המי� כמה , למהוי קמי מלכא

וזה היתה סיבת , צרי� הוא לבכות על קרבת אלהי�

כבכיית המי� אנ� שהיתה בכייתו , והנה נער בוכה

ולזה ותאמר מילדי , בעינ� למהוי קמי מלכא

כי בכיה כזו לבכות ולהשתוקק אל , העברי� זה

אנ� בעינ� למהוי קמי מלכא ' בבחי, קרבת אלהי�

כי רק בני ישראל יש לה� , זהו מילדי העברי�

תקרא שמו ולזה ו, השתוקקות הלזו כלפי מעלה

 על שלמד, משה ותאמר כי מ� המי� משיתהו

ועיי� בקדושת (. 'מהמי� להשתוקק אל קרבת ה

ולזה נקרא משה רבינו בש� זה . )בראשית' ט פ"יו

ע� כל זה , .)סוטה יב(א! שהיו לו הרבה שמות 

, נקרא בש� משה על ש� כי מ� המי� משיתהו

להורות על בחינה זו שלמד מ� המי� להשתוקק 

ובכל ימי חייו נשאר אצלו רוש� , לקרבת אלהי�

  .י� אנ� בעינ� למהוי קמי מלכאמבכיית המ

בדר� זה יש לפרש מה שנאמר  ובלכתינו

ויושב את משה ואת אהר� אל פרעה , בפרשת בא

אלהיכ� מי ומי ' ויאמר אליה� לכו עבדו את ה

ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נל� , ההולכי�

' בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו נל� כי חג ה

כי  )שת יו� טובהובא בקדו(ואיתא במדרש . לנו

ולפי דרכינו . והוא פלאי, לנו זה חג הסוכות' חג ה

', פ כי פרעה אמר לכו נא הגברי� ועבדו את ה"יל

אבל ', כי רק בעלי דעת ה� צריכי� לעבוד את ה

משה רבינו אמר בנערינו ובזקנינו נל� בבנינו 

דג� קטני הדעת שאינ� בעלי השגה , ובבנותינו

דבחג , ה חג הסוכותלנו ז' כי חג ה, ילכו עמה�

מיני� לנענע ' הסוכות אנו רואי� שנוטלי� כל הד

, עמה� ובכלל� ג� הערבה שאי� לה טע� וריח

מכל מקו� לוקחי� אותה בשביל שיש לה אותה 

מעלה ששמעה בכיית המי� אנ� בעינ� למהוי קמי 

וככה הוא בכל איש מישראל א! א� הוא , מלכא

ות של בבחינת ערבה מכל מקו� יש לו ההשתוקק

ובשביל אותה , אנ� בעינ� למהוי קמי מלכא

  .'השתוקקות חשוב מאד לפני ה

עני� חג הסוכות שזוכי� לישב בצילא  וזהו

ולהשראת , .)ד! קג אמורק "זוה(דמהימנותא 

ומבואר בספרי קודש , למיהוי קמי מלכא, השכינה

מטריא יבג סוכה )ב"ח שער חג הסוכות פ"פרע(

ה משרה שכינתו "בוזה מורה שהק ,י"ה אדנ"הוי

, ועל ידי זה זוכי� להיות קמי מלכא, בתו� הסוכה

ומזה מתעורר כל איש ישראל בחג הסוכות להיות 

, לו כיסופי� והשתוקקות להיות תמיד קמי מלכא

ולזה מצות ניסו� המי� שהוא פיוס למי� 

, שנתרחקו בעת הבריאה הוא דוקא בחג הסוכות

תקרב אל להיות שבחג הסוכות הוא זמ� שזוכי� לה

היו מרקדי�  ולכ� חסידי� ואנשי מעשה, ה"הקב

ה בייטב "ז זללה"א וביאר, .)סוכה נא(לפניה� 

, שזהו עני� ריקוד )מאמר קדישי� אות מב(פני� 

להתעלות , שהאד� מנשא עצמו למעלה בכל עת

  .ד"עכ', אל ה

יעזור שבזכות המצות הקדושות של  ת"והשי

יה לנו ויה' מיני� נזכה לידבק בה' סוכות וד

להרגיש , ההשתוקקות והכיסופי� להיות קמי מלכא

שחסר לנו קרבת אלהי� ויהיה לנו הרצו� למיהוי 

ת שבני ישראל יזכו להיות "יעזור השי, קמי מלכא

ורחמנא אידכר ל� , דבוקי� באדו� כל העולמי�

וזכותו יג� עלינו , זכותיה דמשה רעיא מהימנא

, הלהוושע בכל מילי דמיטב שפע ברכה והצלח

מיני� ישפיע שפע ברכות אשר ' ומצות סוכה וד

ונזכה לגאולה שלימה ואז , בני ישראל צריכי�

ש "נזכה בפועל למיהוי קמי מלכא בהתגלות כמ

, ואמר ביו� ההוא הנה אלהינו זה )ישעיה כה ט(

  .ת יזכינו לזה במהרה בימינו אמ�"השי

*  

  )המש� בעמוד ח(
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  מבצר הכוללי� קרית יואלי "שע" בית וועד לחכמי�"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות

  א"� קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

T  ïéìéùáú áåøéò éðéã )á(  t  
  

דלכתחלה יש להזהר לעשות העירוב ] י"בגליו� של פרשת נצו[כבר נתבאר ) א

, אמ ע� ברכה"ובדיעבד א� שכח לערב מותר לערב א� ביהש, קוד� הדלקת הנרות

 �  ].ב מינוט אחר השקיעה"דהיינו ע[דמותר לערב עד צאת הכוכבי

  -ד "עשיית העירוב בביהמ -

וכ� המנהג שאחר מנחה מכריזי� שמי ששכח לערב יל! לביתו לעשות עירוב ) ב

ד ואי� לו שהות להגיע לביתו ישתדל לקבל פת "ומי שדר רחוק מביהמ ,בתבשילי�

ויש שכתבו עצה שיכול [, גד ויניחו העירוב ש�"ותבשיל מחבירו הדר סמו! לביהמ

, די שיאמר בפיו שסומ! על תבשיל זה שיש לו בביתול ידלערב בבית המדרש ע

ל ל לא יבר! עאב הזפשר להשיג תבשיל אחר יכולי� לסמו! על אי ובשעת הדחק שא

  ].הזה

השוכחי� , ובהרבה בתי מדרשי� מזומ� פת ותבשיל כדי שיוכל לערב ש�) ג

�והנה א� מזומ� ש� הרבה מצות וביצי� ויש עירוב , לערב ולא יצטרכו לשוב לבית

אבל א� הזמינו ש� רק פת , ולכל אחד ואחד יכול כל אחד ואחד לערב בעצמו ולבר!

הדר! המובחר שאחד יגביה , ז"וצי� לערב עויש הרבה אנשי� שר, ותבשיל אחד

ויעשה הברכה ויאמר בהדי� , העירוב טפח ויכוו� לזכותו לכל השוכחי� שרוצי� לערב

  .ז'עירובא וכו

בא עוד , רשהמדת וא� אחר שכבר עירבו על הפת והתבשיל שהוזמ� בבי) ד

 להשיגפשר  אי א� א , ותבשיל זה  על פת �כורוצה לערב ג� , אחד ששכח ולא עירב

שיזכה לו חלק , ו על פת ותבשיל זהפת ותבשיל אחר יאמר לאחד מהאנשי� שעירב

מהפת והתבשיל ויגביה הפת והתבשיל טפח ויכוו� לקנות אותו חלק ממנו ויאמר 

כ שא� עירוב זה לא "ומהיות טוב יאמר ג[, בלי ברכה" בהדי� עירובא"הנוסח של 

  .]חמהני הוא סומ! על פת ותבשיל שיש לו בביתו

  -ט "שלא יאכל העירוב ביו -

לכתחלה יש להחמיר שלא יאכל מ� הפת והתבשיל של העירוב כלל אפילו ) ה

, יוא� שכח ואכל מקצתו ונשאר כזית אי� בכ! כלו� והעירוב כשר לכתחילה, טמקצתו

וכ� הדי� א� , יאאבל א� לא נשאר כזית או שאכלו תינוק או שנאבד הוי כאילו לא עירב

אבל א� נאכל הפת אי� , יבדהוי כלא עירב, ו! הביצה שאסור לאכלומצא טיפת ד� בת

  .יגבכ! כלו� וסומ! על התבשיל לחוד שהוא עיקר העירוב

ר "ומהאי טעמא יש ליזהר כשמניחי� התבשיל של העירוב בתו! הפרידזשדע) ו

 �שיניחנו במקו� משומר ונפרד משאר מאכלי� שלא יאכלנו אחד מבני ביתו קוד

  .השבת
  -של גדול העיר  עירוב -

מצוה על גדול העיר לערב על כל בני עירו כדי שיסמו! עליו מי ששכח או נאנס ) ז

והיינו שהגדול העיר מצוה לאיש אחר שיגביה הפת [, ולא עירב או מי שנאכל עירובו

ובהנוסח של בהדי� , ]ידוהתבשיל ויזכה אותו לכל בני העיר דזכי� לאד� שלא בפניו

� .טוולומר לנו ולכל ישראל הדרי� בעיר הזאת עירובא יש לו להוסי

==================  

א "  שליט"צ הדומ"אכ� הגה, ת נודע בשערי� לעני� עירובי תבשילי� שלא יבר� דספק ברכות להקל"וכ� מצדד בשו, מ אי יכול לערב בברכה"נסתפק במי שמערב עירובי חצירות ביהש) א"רס' סי(הנה החכמת שלמה ) א

כ בתורת חיי� "וכ) 'ז' א סי"ח(ת דברי מלכיאל "כ בשו"וכ) ג"ס סק"ר' סי(א "והוכיח שכ� הוא דעת המג) ה עירובי חצירות"א ד"רס' סי(שדעת רוב פוסקי� שיש לבר� שכ� דעת הביאור הלכה ) י"עדיי� בכת(ה הארי� בתשוב

 ).'ח אות ד"שס' ד סי"יו(ת אבני נזר "כ בשו"שהדבר פשוט שיש לבר� וכ) ד"סק(

 ). ט"תקכ' סי(מקור חיי� ) ו"ה סעי# ל"תרכ' סי(מטה אפרי� ) ב

  .הפת והתבשיל שלו' דאי� קפידא שיעשה העירוב בביתו רק שיהי) ו"ק נ"ס(ש באל# למטה "וע, )ו"ה סעי# ל"תרכ' סי(מטה אפרי� ) ג

" בהדי� עירובא"ל דצרי� שיהא העירוב בידו בשעה שמערב ודקדק כ� מלשו� "ז וס"חולק ע) ט"כ' א סי"ח(ת חיי� שאל "א בשו"אכ� החיד, ועוד, )'ח' ג סי"ח(ת דברי מלכיאל "שו, )'ב אות ב"ביצה פ(תפארת ישראל ) ד

 .ח ושאר אחרוני�"א ותניא ודרה"ובאמת שכ� משמע במג) 'ד אות ח"י כ"ח ס"או(ט "כ בעיקרי הד"משמע שצרי� שיהא לפניו וכ

 ).ו"ל' ז סי"ח(י "פ המנח"וכ, כ על גדול העיר"נו מעכב ויסמו� גכי הברכה אי) א"ק נ"ה ס"תרכ' סי(אל# המג� ) ה

' כ) ה"ק כ"ס(ב "אכ� המשנ, כ� לא מהני שאחד מצוה לחבירו שיערב בעדו, דכמו דלא מהני לכתחלה שגדול העיר מערב לכול�, נראה קצת) ד"סעי# י(ומהמש� לשו� התניא , דהמצוה על כל יחיד ויחיד לערב בעצמו) ו

 .ל"י הנ"וכ� פסק במנח, כ כשמצוה לחבירו שיהיה שליחו מהני לכתחלה כמו מערב בעצמו"גדול העיר דעושה מעצמו בשביל כל העיר לא מהני משא לחלק דדוקא

  .בהערה שאחר זה הטע� שלא יערב עליו כל אחד בעצמו זה אחר זה' עי) ז

וגדול מזה מבואר [, ה עירובי תבשילי�"כ ה"וא, דמסיק דסתימות הפוסקי� נראה דמותר לזכות העירובי חצירות בי� השמשות) ב"א סק"רס' סי(ד "ציי� לדברי התהל) י"בתשובה עדיי� בכת(א "  שליט"צ הדומ"והגה

ל "ד הנ"אכ� בתהל, ש"י אחר דמי לקני� סודר עיי"ט בקני� סודר וזיכוי ע"ז דאסור לקנות ביו"הקשה ע) ב"ז סכ"תקכ' סי(י "אכ� בער� ש ט עצמו א� יש תיקו� לציבור מותר לזכות העירוב תבשילי�"בשיטה מקובצת דא# ביו

 ].ו"ש' ט כמו נתינת מתנה כמבואר בסי"י אחר קיל מקני� סודר ומותר א# בשבת ויו"נסתפק אולי לזכות ע

ויש לעיי� בדי� זה דיש לומר דכוונת , ש"דסגי בכזית אחד למאה ע:) ביצה טז(ס "ומקור די� זה מש, "ובי� לאלפי�"שיל של העירוב הוא כזית ושיעור זה הוא בי� לאחד מבואר דשיעור של תב) 'סעי# ג(ע "הנה בשו) ח

וזה דלא כעירוב תחומי� [צ כזית לכל אחד ואחד "ל דסגי בכזית אחד וא"ובזה קמ] ב שלו לאחרי�או כשזיכה מעירו 'כמו אשתו ובניו ואורחיו [ב עושה עירובי תבשילי� ויש לו מאה אנשי� הנפטרי� עמו "ס היא כשבעה"הש

שלי� לעני� גדול העיר ובאמת כבר נסתפק בזה התוספת ירו, וג� לזה סגי כזית אחד לכול�, ב יכולי� לערב זה אחר זה על פת ותבשיל אחד"ס לומר דמאה בעה"אכ� יש לומר דכוונת הש, ]שצרי� שיעור סעודה לכל אחד ואחד

' ל הי"דהאריז) ו"ס שס"ס(א "יש לפשוט האי ספיקא להקל ממה שכתב המג' ולכאו) [ה ומצוה על כל גדול"ד(ל "ובבה) א"ח כלל ק"י' סי(ת מי נח "הובא דבריו בשו, ש"אחר שכבר עירב לעצמו רוצה לערב בעד בני העיר עי

כ מחמת ספק זה "וע, ]ודוחק, כ שאני"אכ� יש לחלק קצת ולומר דכיו� שידע מתחילה שרוצה לזכות לכול� רק הזיכוי עשה אח, )ט"ז סעי# י"תקכ' סי(הובא בתניא , ל העירמזכה לכ' כ הי"מערב קוד� לעצמו ואמר הברכה ואח

עדיי� (א בתשובה "  שליט"צ הדומ"וג� שהגה, א יכול לסמו� להקל דספיקא דרבנ� לקולא"וא� א ,כ אחד שלא עירב ישתדל להשיג פת ותבשיל אחר"וא� בא אח, אחד יזכה העירוב לכול�, כתבנו בפני� דא� יש רק עירוב אחד

כ העצה "תבנו שיעשה גרק מהיות טוב כ, ה הרי יכול לסמו� על גדול העיר"ובפרט שבלא, ב עצמו מותר לזכות לאחרי� לאחר עשיית העירוב"להקל בספק זה דהבעה' דפשיטא לי) ש"ד' סי(ת בית דוד "העיר שמוכח משו) י"בכת

  .'כ על תבשיל שיש לו בביתו כמו שכתבנו לעיל בסעי# ב"שכתב התפארת ישראל שיסמו� ג

עירבו עליה� והאיש א והוא מטע� שעתה שיי� הפת והתבשיל להאנשי� ששכחו ו"  שליט"צ הדומ"ומה שכתבנו בפני� שיאמר לאחד מהאנשי� שעירבו על פת ותבשיל זה שיזכה לו מהפת והתבשיל כ� אמר לנו הגה

  .ד אי� לו עוד חלק בו שהרי כבר נת� כל הפת והתבשיל במתנה שהרי לעצמו אי� לו צור� בהפת והתבשיל שכבר עירב בביתו"שהביא הפת והתבשיל לביהמ

  .ש"צ שכול� יזכו לו כ� מצדד הבית דוד ש� דזה מהני עיי"ומה שכתבנו שמהני שאחד מזכה לו חלק מחלקו וא

 .וכתב שכ� מנהג העול�, כזית' מחשש שמא לא ישייר מיני) ז"ק ט"ס(י מאמר מרדכ) ט

 ).'סעי# ג(ע "שו )י

  ).ו"סעי# ט(ע "שו )יא

א בתשובה "  שליט"צ הדומ"בזה והגה דמקיל) ו"ט' סי(ת פני יהושע "הביא בשו) ג"סקי(ת "פ האחרוני� אכ� השע"ל דא� נאכל התבשיל א# דנשאר הפת לא הוי עירוב וכ"שנראה להדיא מדבריו דס) ד"סקי(א "במג' ועי

 .ה יכולי� לסמו� על גדול העיר"לקמ� דבדר� כלל בלא' ולהלכה עי, ש"י להקל בזה עיי"דג� דעת רש' דהביא ראי) ו"סק(הביא מספר כסא אליהו ) י"עדיי� בכת(

אכ� יש לעיי� [, ש"דא# דבר האסור באכילה רק מחמת ספק או מנהג אינו מהני לעירוב עיי) 'ז' ח סי"בהשמטות לאו, אסטראלענקא(ת מנחת שי "בש� שו) י"עדיי� בכת(א בתשובה "  שליט"צ הדומ"כ� הביא הגה )יב

  ].ל"ואכמ) ה עוד"ז ד"י' ז סי"ג וח"ו אות י"נ' ד סי"ח(י "ת מנח"בשו' בהבצי� שלנו שרוב� ככול� ה� מספנא דארעא אולי יש לצדד להקל יותר עי

 .וכ� א� נחת� הביצה דק דק ונתערב במאכל אחר דיש להקל דמהני העירוב, הפת או התבשיל באחרי� ואינו ניכר דמהני העירוב דא� נתערב) 'ח' סי(ש "ועעו

 .ושאר אחרוני�) ד"סקי(א "מג )יג

 .פרטי דיני עירוב לכל העיר ולא הארכנו בזה דנוגע בעיקר רק לגדול העיר) ב"י '' סעי# ז(ז "תקכ' ע סי"בשו' עי )יד

בלי לציי� שזה צרי� לומר " בהדי� עירובא"ובהרבה סידורי� נדפס תיבות אלו בהנוסח של , "לנו ולכל ישראל הדרי� בעיר הזאת"אנשי� דעלמא שאינ� מזכי� מהעירוב שלה� לאחרי� אינ� צריכי� לומר תיבות  אבל )טו

 ).ג"ק כ"א ס"מג' עי(שאינו מזכה לה� דפשוט דא# א� אומר תיבות אלו לא מהני מידי כיו� , רק למי שמזכה על ידי אד� אחר
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בתחו� עיר שדרי� ש� הרבה  שותהשמ� מי ששכח או נאנס והיה בי �כל וע) ח

� המזכי� "ישראלי� ולא עירב מותר לו לבשל דבדר� כלל בכל עיר יש רבני� ומו

מי אכ� עירוב זה של הגדול לא מהני רק למי ששכח ולא עירב אבל , לכל העיר

וכ� מי ששכח שני פעמי� , אינו יוצא בו יזאו שלא עירב מחמת עצלות טזשפשע

אכ� יש המלמדי� זכות דא� מי ששכח לערב שני , יחרצופי� הוי כפושע ואינו יוצא

  .יטפעמי� זה אחר זה אינו נקרא פושע ויכול לצאת בעירובו של הגדול

  -ט ראשו בתנאי "לערב ביו -
ונזכר ביו� טוב , ושכח לערב עירובי תבשילי�' יו� וו' יו� טוב שחל ביו� ה) ט

אכ� במקו� שיש גדול , ובפוסקי� דיש עצה לערב בתנאי כע"ראשו� מבואר בשו

א "די, העיר שמערב למי ששכח או נאנס יש דעותב פוסקי� הא� יש לעשות עצה זו

י� ויאמר א� היו� קודש הרי א כבבלי ברכה כאיכ עדי� יותר לערב בעצמו בתנא"דאעפ

אבל לעומת זה דעת ', וא� היו� חול בהדי� עירובא יהא שרי לנא וכו, צרי� לערב

הרבה פוסקי� דבאופ� זה יותר טוב לסמו� על העירוב של גדול העיר ולא יערב 

  .כגבתנאי

, ולדינא יש להכריע שא� זה פע� הראשו� ששכח ולא עירב לא יערב בתנאי) י

אבל א� הוא כבר בפע� השני דיש דעות , אלא יסמו� על העירוב שעשה גדול העיר

  .כדל"דאינו יכול לסמו� על העירוב של גדול העיר אז יש לו לערב בתנאי כנ

הפת והתבשיל שעשה לעירוב בתו� ' לכתחלה יש לראות שלעול� יהי) יא

מי שדר בעיר קרית יואל או בעיר מאנסי  �כל וע, כהשיוכל להגיע להעירוב, תחומו

ג ועשה העירוב בעודו בביתו יש לו להדר "עיר ווילאמסבורונוסע של שמחת תורה ל

 ע�הפד יש לערב עו ובטא� שכח להביאו עמו ונזכר בערב יו� ו, וליקח עמו העירוב

או יבקש במקו�  בהדי� עירובא"שיקח פת ותבשיל אחר ויגביה ויאמר , בלי ברכה

  .ב שיזכה לו בעת שמערב לעצמו"שמתארח ש� מהבעה

 

יש לו , ט לעיר אחרת ובני ביתו נשארי� בביתו"בעל נסע על יווכ� הדי� כשה) יב

ולח� ותבשיל אחד יקח עמו , להדר לערב בתו� ביתו על שני לחמי� ושני תבשילי�

וא� שכח לערב קוד� שנסע , לה� עירוב בתו� בית�' שיהי, והשאר ישייר בתו� ביתו

ברכה או יאמר  כ יערב לעצמו ש� בלי"ואח, יצווה לבני ביתו שיערבו ש� בברכה

  .כוב המארחו שיזכה לו חלק מהעירוב שלו בעת שמערב לעצמו"להבעה

   -ט ראשו לשבת "איסור בישול מיו -
ט "מ זה דוקא מיו"מ, ט לשבת"א� על פי שעל ידי העירוב מותר לבשל מיו) יג

אסור לבשל שו� מאכל לכבוד ] 'והיינו ביו� ה[ט ראשו� "אבל ביו, ]'והיינו ביו� ו[שני 

רק ביו� הסמו� לשבת ולא מיו� שלפניו , ל דמהני העירוב"דלא תקנו חכז, כזבתש

  .כחדשבות רחוקה לא התירו

   -ט לשבת "זמ בישול הטשאלנ -
ט לשבת הוא רק באופ� שהמאכלי� "יש פוסקי� הסוברי� דהיתר הבישול מיו) יד

מאכל ב�  ד כשיעור"וסגי כשראוי לאוכלו בשעה[ כטשמבשל ראויי� לאכילה מבעוד יו�

אבל אסור לבשל המאכלי� סמו� לכניסת השבת באופ� , ]להשיעור בהערה' דרוסאי עי

ויש , ]לאקוד� בי� השמשות[שהמאכלי� לא יהיו ראויי� לאכילה כלל מבעוד יו� 

ולכתחלה יש להחמיר , לבז וסוברי� דמותר לבשל א� סמו� לכניסת השבת"חולקי� ע

  .לגהקל בזה כדעת המקילי�ובשעת הדחק יש ל, בזה כדעת המחמירי�

ראוי לאכילה ' כדי שיהי, ז במוקד�"כ יש ליזהר להניח הטשאלנט על הגע"וע) טו

, ]לדוהוא לער� שעה וחומש אחר זמ� הדלקת הנרות[מבועד יו� קוד� בי� השמשות 

 - ט "ק פא"קרא -ר האט פלעיט "ו קאקע"סלא[י "ט ע"ש א� מבשל הטשאלנ"וכ

ו "סלא - דכשמו כ� הוא [זמ� רב כדי שיתבשל שצרי� ] וכדומה -ר "ווארמע

יש ליזהר ולהקדי� לבשלו זמ� רב , ובפרט כשהדרייער מונח על מספר נמו�, ]ר"קאקע

 .ד מבעוד יו�"ראוי לאכילה בשעה' קוד� כניסת השבת כדי שיהי

==================  

  ).'סעי� ז(ע "שו) טז

 ).ו"סק(א "מג )יז

 .ס"מבואר בשכההוא עובדא דההוא סמיא כ )יח

ס אולי לא אמרו דהוי פושע רק ההוא סמיא דהוי "וג! בזמ� הש, דהאידנא שהטירדא נתרבה בעוונותינו הרבי! אי אפשר לומר שיש פושע) ח"סעי� י(וכעי� זה כתב הערו  השלח� , )א"כ' סי(ת כנסת יחזקאל "פ בשו"כ )יט
  .ש"ודעתינו לזכות על כול! עיי, ה� שוכחי!אבל שאר אנשי! דעלמא לעול! , אד! גדול' מסדר מתניתי� והי

 .ה ששני הימי! ה! קדושה אחת וכיומא אריכתא ולא מהני תנאי"חו" מר) ו"ק כ"ס(א "פ במג"דעה ראשונה בסתמא וכ) ב"סעי� כ(ז "תקכ' סי )כ

ת "ש בשו"א ציי� שכ� נראה שהוא דעת הפני יהושע כמ"" שליט"צ הדומ"והגה) 'סעי� ז(כ הבית מאיר "וכ) ש"ד 'סי(ת בית דוד "כ בשו"וכ) ל"ק' סי(ת חכ! צבי "והוציא כ� משו) ב"ע סעי� כ"על שו(א "הגהות רעק )כא
 ).ב"כ' כהנא סי(בית ישראל 

) ח"ה סעי� ל"תרכ' סי(" ומטה אפרי! "פ בסידור יעב"כהביא מלח! סתרי! שאי� לבר  ו) ע ש!"בהגהות השו(א "מ הרעק"מ, )א"סעי� כ(והתניא ) ד"ק ל"ס(ר "פ הא"וכ, שיש לבר ) ב"ק כ"ס(א "א� דדעת המג) כב
  ].ובפרט בנידו� דיד� דיש גדול העיר דדעת הרבה פוסקי! שאי� לערב כלל[וספק ברכות להקל ) ז"סעי� ל(וערו  השלח� ) ו"כ' סי(ת תורת חסד "ושו

ל והעיר דכ� "א הנ"י הביא דברי הא"א ציי� לנו דהער  ש"" שליט"צ הדומ"והגה) ב"ל' סי(בש! תשובות שמואל גאו� ) ב"עי� כע ס"על גליו� השו(כ האשל אברה! "בש! משפטי! ישרי! וכ) י"סק(כ הברכי יוס� "כ )כג
 ).א"רס' ג סי"ח(ת יד יצחק "ושכ� פסק בשו, ש"י עיי"הוא דעת רש

 .א"" שליט"צ הדומ"כ� שמענו מהגה )כד

וביאר ש! הטע! דמילתא דפשיטא דצרי  ) 'י' ב סי"ש ביצה פ"יש(ל "וכ� פסק הרש, ש"א לזכות העירוב לכל העול! אפילו כשמפרש ומתנה להדיא עיי"ב דאכת) ה ועד כמה"� ד"ב מדפי הרי"ע' ביצה ד� ח(� "הר )כה
ולפי טע! זה , א"ש במג"ט ועיי"ש סק"הובא דבריו במחצה, ש"א לסמו  עליו ולומר דלא הוי אלא כגומר והול  עיי"כ א"א לבוא אל התבשיל ולאכול ממנו ע"וא חו" לתחומו אט אבל כשה"שיהא ביכולת לבוא אל התבשיל ביו

ס עירוב תבשילי� הערו  "בתשובה נדפס בס & " "חבר בד(א "י בלויא שליט"פ להלכה הגר"אכלו וכא לבא אל העירוב ול"פשוט דלא מהני העירוב א� כשעירב בעצמו ועתה הוא עומד חו" לתחומו של העירוב מכיו� שא' לכאו
כה לאיש אחר שהוא ל דלא מהני לערב חו" לתחו! אלא כשמז"א בעבודת הקודש וכתב להסתפק דאולי לא קאמרי הראשוני! הנ"ל והרשב"� הנ"הביא דברי הר) ה וכמה עד תחו! שבת"ד: ז"ביצה ד� ט(אכ� בשפת אמת , )'ד' סי

ציי� ) י"בתשובה עדיי� בכת(א "" שליט"צ הדומ"והגה, ]ל"ש הנ"אלא שלא ציי� כלל לדברי היש[, ש"א להגיע אל העירוב ולאכול ממנו עיי"אבל כשהניח עירוב תבשילי� בעצמו אפשר דמהני העירוב א� כשא, חו" לתחו!
פסק דלא מהני לערב מחו" ) ב"קכ' ב סי"קאזעגלא(ת אר" צבי "אכ� בשו, ב א� שהוא חו" לתחו!"העירוב שיעשה בביתו וכ� כתב ש! שמהני שהוא יעשה עירוב לבדכתב דמהני ) ד"מ' שטראסבורג סי(ת יד יוס� "לדברי השו

  .ש"לתחו! לצור  בני ביתו עיי
ט ששכח להביא עמו יערב "ובדיעבד א! נזכר קוד! יו) ל"בתשובה הנ(א "" שליט"צ הדומ"כ הגה"וכ, בני ביתו ש כשמערב בעד"ולדינא כתבנו בפני! שיש להחמיר ג! בעירב בעצמו שהעירוב צרי  להיות בתו  תחומו וכ

ש! גדול העיר שמזכה בעד כול!  ט הוצר  לנסוע לשפיטאל ורוצה לבשל ש! בביקור חולי! שטוב לצור  השבת והוא במקו! שאינו יודע א! יש"ט יכול לסמו  על גדול העיר ומי שבאמצע יו"פ בלי ברכה וא! נזכר ביו"עוה
א לערב בתנאי יכול "דא' ט שני או שיו! ראשו� חל ביו! ו"וא! הוא כבר ביו, ט ראשו� יערב אז בתנאי"א! הוא עדיי� ביו, ]ט לצור  הצלת נפשו"וא� כשיש ש! גדול העיר יש לעיי� אי מהני עירובו ג! בעד האנשי! הבאי! ביו[

 .ל דמקיל בספק זה"יוס� הנ לסמו  במילי דרבנ� על דעת היד

נ א! יש לו מאכלי! בפני עצמו שהביא עמו "אבל אה, ה"כ אי� לו לבר  בלא"ב וע"ר כשהוא נתארח בבית אחר הוא כבר נפטר בהעירוב של בעה"הוא מחמת דעפי, ב לערב בברכה ולא הוא"ומה שכתבנו שיאמר לב )כו
  .ביתו בלי ברכה ב שה! יערבו בתו "יכול הוא לערב ש! בברכה ויצוה לב

 ).ג"ז סעי� י"תקכ' סי(ע "שו) כז

 ).ח"ק נ"ס(צ "ובשעה) ד"סק(א "כ התניא בקו"מש' עי )כח

שאז מותר מ� , אויי! מבעוד יו!כ אי� היתר לבשל אלא באופ� שהמאכלי! ר"וע, ט לשבת הוי איסור תורה"ולבשל מיו, א שיתיר איסור תורה"ל דעירוב תבשילי� א"� ועוד ראשוני! דס"בש! הר) ז"י תקכ"רס(א "מג) כט
 .ועוד אחרוני!) 'וסעי� ח' סעי� א(פ התניא "וכ, עובר על איסור דאורייתא, ולפי דעה זו א! מבשל המאכלי! באופ� שאינ� ראויי! מבעוד יו!, ז מועיל העירוב תבשילי�"וע, אלא שאסור מדרבנ�, "הואיל"התורה לבשל מטע! 

ב "סימ� ק(ע "אבל בקיצור שו, ל"עכ" 'פ כמאכל ב� דרוסאי חצי בישולו מבעוד יו! וכו"ט שיתבשל עכ"ראוי להקדי! ולהטמי� מבעו דיו! השלינ, ט ערב שבת"וכשחל יו"ל "כתב בזה) ג"ט סק"רנ' ז סי"מ(ג "פמ' ע) ל
 ).ג"ז סק"תקכ' סי(ב "כ המשנ"וכ, כתב בעני� זה דסגי שיתבשל כשיעור שליש בישול מבעוד יו!) 'סעי� ג

 ).'ב סעי� ג"סימ� ק(ע "בקיצור שו כ"כ) לא

י "רס(וכ� הבית מאיר , צ שהמאכלי! יהיו ראויי! מבעוד יו!"כ א"י עירוב תבשילי� וע"והתירוהו ע, ל אסרוהו"אלא שחז, ט צרכי שבת"! דנקטינ� דהתורה התירה להכי� ביו"בדעת הרמב) ז"י תקכ"רס(י "כ הב"כ) לב
) ג"ב סק"ובמשנ(ש "ד אפשר דכדאי ה! רבותינו הראשוני! האלה לסמו  עליה! ע"כ מסיק דבשעה"וע, הארי  לבאר דיש הרבה ראשוני! המקילי! בזה) ל"בבה(ב "וג! המשנ, עשהא ומקיל למ"הארי  להשיג על המג) ז"תקכ
 ).ב"קע' סי(פ הערוגת הבש! "וכ

ע לא מזדהרי ביה ואופי� "וכו, ופשיטא דלא הוו מעלימי� עי� מאיסור תורה, לא אשכחנא מא� דמזדהרי אהאי איסורא"ל "זו) ה תוספות"ב ד"ע' ס ביצה ד� ב"בספרו ראשו� לציו� עמ(ק "הנה כבר העיד האוחה) לג
 & ז "י תרכ"רס(ס "כ בהגהות חת"וכ, א"ר בזה כמגדאי� המנהג להחמי) ו"א אות י"פ &ט "יו' בפתיחה להל(ג "וכ� העיד הפמ, ל"עכ" 'ט וכו"ט עד זמ� שהוא ספק שבת הג! דליכא שהות לגמור חצי בישול ביו"ומבשלי� כל יו

פ מר� "וכ) וכמו שכתבנו בהערה הקודמת(ב "וכ� צידד המשנ, ד יש להקל בזה"ובשעה, א"כ כתבנו דלכתחלה יש ליזהר בזה כדעת המג"וע, י להצדיק המנהג בזה"וכ� הארי  בער  ש, )'סעי� ג(וכ� כתב הערו  השלח� , )ס"מהכת
ג "כ אמרינ� בכה"לו מאכלי! לשבת וע' ה לא יהי"ט לצור  שבת הוי צור  קצת דבלא"מטע! דבישול ביו[כ להצדיק המנהג שנהגו להקל בזה "אחר שהארי  ג) ח"סוגיא דהואיל בד� כ, ]שאפרא�[שי סוגיות בקונטרס חידו(ע "זי

מכל מקו! לכתחילה בודאי יש , והנה א� שישבנו המנהג דמותר לבשל אפילו סמו  לחשיכה"מסיי! בזה הלשו� ] ש"עיי) ט"נ 'סי(ת עי� הבדלח "ג! בשו' א העיר שכסברא זו כ"" שליט"צ הדומ"והגה, מתו  שהותרה לצור 
 .ע"ל מר� זי"עכ" א והאחרוני! שהעתיקו דבריו"לנהוג כהמג

 .מיל ורביע אחר השקיעה' ת שבי� השמשות מתחיל בשיעור ג"אפשר להקל שאחר השקיעה עדיי� יו! גמור הוא וכמו דנקטינ� לעיקר הדי� כר, שכיו� שהוא חומרא לכתחלה) לד
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  )המש
 מעמוד הקוד�(

לא יניח , ל ונזכר סמו� לכניסת השבת"שכח לבשלו בזמ� הנ וא�) טז

ז שבדר� כלל מתבשל "אלא יניחנו על הגע, ו קאקער"ט על סלא"הטשאלנ

ז לא "וא� ראה שג� על הגע, ל"ויתבשל מבעוד יו� כשיעור הנ, במהירות יותר

אש חזק ויתבשל ' יגדיל הגעז באופ� שיהי, ל מבעוד יו�"יתבשל כשיעור הנ

  .הלמהרה

   -אכילת העירוב בשבת  -

מצוה מ� המובחר לצר  הלח� או המצה של העירוב ללח� משנה בשני ) יז

ולבצוע עליו בסעודה שלישית דמאחר דאתעביד ביה מצוה , סעודות של שבת

  .ולאחת ראוי לעשות אתו מצוה אחרת

כ "אעפ, ויש לו חלה גדולה] ע"בילק[וא  כשפת של העירוב הוא קט� ) יח

וא  שלעול� אמרינ� דיש לבצוע , � משנה ולבצוע על פת העירובעדי  לצר  ללח

מ כא� כיו� דאיתעבד ביה מצוה אחת ראוי "מ, על פת הגדול דהוא חשוב יותר

  .זללעשות אתו מצוה אחרת

והיות שכבר , חלג� התבשיל של העירוב יש עני� לאכול בסעודות השבת) יט

ו� נפרד ומשומר שלא נתבאר לעיל שיש להניח הדג או הביצה של העירוב במק

כ יש עני� להזכיר בתו� ביתו קוד� סעודות שבת שיקחו "ע, יאכלנו קוד� השבת

 .מש� כדי לאכול בהסעודת שבת

 

==================  

יש להחמיר , דכיו� שיש לו אופ� שיתבשל כדי שיהא ראוי לאכילה מבעוד יו�) הל

 ).וכמו שכתבנו לעיל(שאי� לו עצה אחרת , ואי� מקילי� בזה אלא בשעת הדחק, ולעשות כ�

 .ושאר אחרוני�, ל"בש� הרש) ד"סקי(ז "וטו) ו"ק ט"ס(א "מג )ול

, שנסתפק באופ� זה על מה עדי" לבצוע) ג"ס' סי(ת משפטי! ליעקב "בשו' עי) זל

ס דהחשיבות של הואיל "הוכיח מהחת) 'ו' א סי"ח(א באגלי דבש "# שליט"צ הדומ"והגה

ואתעבד ביה חדא מצוה נעביד ביה מצוה אחריתא שיש להפת הקט� הוא עדי" מהחשיבות 

 .שיש להפת הגדול" גדול"של 

עול� וכ� מסתבר שיש לומר ג� בזה דהואיל ואיתעביד ביה חדא כ� הוא מנהג ה) חל

וכיו� שעיקר העירוב הוא התבשיל פשוט דיש לאכלו , מצוה נעביד ביה מצוה אחריתא

  .שנהג כ�) ז"אות תקי(בדרכי חיי� ושלו� ' בסעודות שבת שה� מצוה וכ� כ

  

  
  
  
  
  

  

    4936 662 845: להערות והארות

  7213 781 845 :י הפעקס"ו עא

  

  "בשבילי הלכה"גליו� 
  ראי ידידינו הרבני הנגיד המפו"ענתנדב 

  ו"הי ל� הכה� דייטשאלימה "מו
  האשה החשובהנ אמו "לע

  ה"ע מרדכי צבי הלויר "ב' חימרת 
  דסוכות' ביו� אנפטרה 

  

 úåøåîù úåéåëæä ìë© ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"על פי די� תוה  

  )206( 339 � 1842 פעקסי �או ע )845( 418 � 4421 ��י הטעל�יתקשר ע� המערכת ע להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

  קודשדברות 
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"מכ

  )המש! מעמוד ה(

  
  ק"לפ ע"דמשה שנת תשאושפיזא 

מגלה (איתא במדרש , אלהי� אתה החילות להראות את עבד! את גדל! 'ה

  .והוא פלאי, ועל כ� אעברה נא, מיני� שבלולב' את גדל! אלו ד) עמוקות אופ� קד

בטע� שלא ) מגלה עמוקות ואתחנ� אופ� כ(על פי המבואר במדרש  ויתבאר

כי אילו היה נכנס והיה בונה בית המקדש בידיו לא היה נחרב , נכנס משה לאר#

והמגיד מראשית אחרית הוא בחכמתו ידע מראש שצרי! הבית המקדש , לעול�

הרי ראיה מזה שיש צור! בשאר . ש בדבריו"עי, רב ויגלו בני ישראל מארצ�ליח

דשאר גליות משלימי� ) פ שמות"מגלה עמוקות סו(והיינו כדברי המפרשי� , גליות

הטע� שיצאו ) ויגש' פ(ה בייטב לב "ז זללה"א! כתב א. הזמ� של שעבוד מצרי�

ה עמה� בגלות הוא כי מה שהשכינה הית, ישראל ממצרי� טר� שנשל� הזמ�

אל תירא מרדה ) בראשית מו ג(' ולזה אמר ה, וסובלת סבל� זה השלי� הזמ�

כי זה שאנכי ארד עמ! , אנכי ארד עמ! מצרימה ואנכי אעל! ג� עלה' מצרימה וגו

ולפי זה אי� עוד . ד"עכ, ועל כ� ואנכי אעל! ג� עלה, מצרימה זה ישלי� המני�

א� כ� יכול משה רבינו ליכנס לאר# ו, צור! שיהיו שאר גליות להשלי� הזמ�

  .ישראל

ח שער הלולב "פרע(ל "� טע� מה שנוהגי� על פי האריזפי זה יש לית ועל

' כי הד. להכניס את הארבעה מיני� בתו! הסוכה ולקיי� ש� מצות נטילת�) ג"פ

בש� ) א"ח סימ� תרנ"או(ה כמבואר בבית יוס" "אותיות ש� הוי' מיני� רומזי� לד

 ולזה, )ג"ילקוט אמור רמז תרנ(והסוכה רמז על הגלות , )אמור' פ(הריקנטי 

וא� כ� כבר , ה נמצא עמנו בגלות"לרמז שהקב, מיני� לתו! הסוכה' מכניסי� הד

ולכ� הזמ� גרמא להתפלל שנזכה לגאולה שלימה , נשל� הזמ� של גלות מצרי�

  .והתגלות כבוד מלכותו על כל העול� כולו למכו� בית אלקינו

' אלו ד, יתבאר מה שביקש משה רבינו אתה החילות להראות את עבד! ובזה

ה נמצא "שמכניסי� אות� אל הסוכה לבר! עליה� לרמז שהקב, יני� שבלולבמ

ואי� עוד צור! , א� כ� בזה נשל� הזמ� של שעבוד מצרי�, בגלות ע� בני ישראל

  .ועל כ� ביקש משה רבינו אעברה נא, לשאר גליות שישלימו

ועל , ה היה ע� בני ישראל במצרי�"דכיו� שהקב, הדברי� נשמע לנו וממוצא

ה להוציאנו "ויכול הקב, אי� עוד צור! לשאר גליות שישלימו, נשל� הזמ� ידי זה

טע� ) תצוה' פ(ונוראי� ה� הדברי� שכתב באור החיי� הקדוש . מגלות החל הזה

וכל עוד שאי� , כי הגאולה העתידה תלוי בזכות משה רבינו, לאריכות הגלות הזה

  .ל"עכ ,עוסקי� בתורה אי� משה חפ# לגאול ע� בטלני� מ� התורה

אמר ) אשר היו� הוא ג� אושפיזא דיליה(ה "ז הישמח משה זללה"שא וידוע

יכול אתה להעיד עלי שלא עברתי , ברו! הבא משה רבינו, א בהקפה רביעית"פע

  .וא� כ� למה לא אזכה בימי לראות הגאולה, ד"על תורת! כקוצו של יו

עלינו , כ� בליל אושפיזא דמשה כאשר שמחי� בכבודו של משה רבינו ועל

ועל ידי זה יהיה לנו שייכות , לקבל לעסוק בתורה שהוריד לנו משה מהר סיני

ואז ירח� משה רבינו על כלל ישראל ויגאל את בני ישראל , וקשר ע� משה רבינו

:) ברכות טז(ל "והנה מבואר בספרי הקודש על מה שאמרו חז. מגלות החל הזה

, לו זכות גדול של הצדיק כי הב� של הצדיק יש, אי� קורי� אבות אלא לשלשה

', והד' וכ� בדור הג, ושוב ב� בנו הוא רחוק קצת מהצדיק הנה נתמעט הזכות מעט

ולזה אמרו אי� קורי� , וכ� בשארי הדורות, שאינו דומה זכות ב� הב� לזכות הב�

רק נקראי� אב לכל אחד , להורות דלא קחשבינ� בהו דורות, אבות אלא לשלשה

זכות� קיימת לכל אחד מישראל לדורות עול� כאילו אב ו, מישראל לדורות עול�

במשה רבינו שלמד ) סיו� מאמר ה אות כט(ובבחינה זו כתב בבני יששכר . ממש

, הנה זכותו קיימת כמו זכות האב לב� ולא קחשבינ� דורות, תורה לכל ישראל

  .ד"עכ

רחמנא אידכר ל� זכותיה , ת שנזכה להיות דבוק בתורת משה"השי יעזור

, ונזכה לעסוק בתורה משה ולהיות דבוק בה ולקיי� מצותיה, רעיא מהימנאדמשה 

עדי נזכה שיתגלה משה רבינו יחד ע� מל! המשיח ויגאל את בני ישראל מגלות 

  .ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמ�, החל הזה
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