אוצר חידושי הלכות ומנהגים הנהגות והדרכות עובדות וסיפורי קודש ממרן הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע ,עם
ביאורים ובירורי הלכה ממשנתם של צאצאיו ותלמידיו הק' וגדולי הדורות זי"ע.
על סדר פרשת השבוע ומועדי השנה
והמה פרקים נבחרים מספר "מאורות מהרצ"א" על סדר השו"ע שעתיד לצאת לאור עולם ברוב פאר והדר,
בעריכת הרב שלום לייפער שליט"א
יוצא לאור על ידי מכון מעינות מהרצ"א  -בית שמש

שנה ד' | מסעי | גליון קס"ד

דפרקא
אתערותא
דברי חיזוק והתעוררות

הדרכה ישרה

מעלת מדת האמת

בארץ ישראל אי אפשר לבא
להשגה רק אם ראוי לכך

הנהגות והדרכות

הנהגות האדם (קי"ח)

לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם (אות כ"ו ,מאמר ראשון):
"לדבר אמת ולא לומר שקר בשום אופן ,ועל ידי זה יזכה לעבודה באמת ,גם כן לייחד המעשים לשמו יתברך ,וגם כן יצייר אותיות אמת
תמיד לנגד עיניו ,וגם יזכור בפיו כמה פעמים 'אמת' 'אמת' אולי יחנן השי"ת ברוב ההשתדלות עבדיו אליו יתברך שמו".
הנה המעיין בספר רגל ישרה בערך "אמת" יראה שרבינו הרבה לדבר
ולעורר שם על מדת האמת ,הן בענייני העולם והן בתורה ומצות ,ואף
שהרבה דברים נאמרו על דרך הקבלה ואינם שווים לכל נפש ,מכל
מקום שמה שהורשינו להתבונן נעתיק כאן ,וזה יצא ראשונה דברי
רבינו שעורר על זה וכתב בעצמו שהרבה לדבר מזה המדה ,וזל"ק:
"'אמת חותמו להודיע כי הוא אחד' ,כן יסד הקליר בקדושה דראש
השנה ,ופירש הרב בספר ברית כהונת עולם אמ"ת הוא חותם של הקב"ה,
והנה חות"ם הוא מנין אח"ד אמ"ת ,וזהו אמ"ת חותמ"ו להודיע כי הוא
אח"ד עיי"ש בספר הנ"ל ,תעמיק נא ידיד נועם בדברינו הנ"ל ויגל לבך
ותעלוזנה כליותך וה' אלהי"ם יהיה בעזרך וישמור רגליך מלכד ברשת
השקר האורב לאדם על כל תנועותיו הן בענייני העולם הן בענייני תורה
ומצות ,ואי"ה נדבר עוד במוסר השכל דברים יקרים מפנינים במידת
האמת ,להיות מדת האמת היא יסוד התורה והעולם ,בכדי להיות מזכרת
לנפשי להדריכה על דבר אמת ,וגם לאנשים אשר כגילי יכירו וידעו כי
הכל סובב על קוטב האמת ,והשם אלקים אמת ותורתו אמת".
וראה עוד מש"כ רבינו באגרא דכלה (בלק) במעלת האמת ובשפלות
השקר ,וזל"ק:
"שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר (משלי ביט) .יש לדקדק
למה שינה הלשון בין סיפא לרישא ,דהוה ליה לסיים בסיפא 'ועד ארגיעה
שפ"ת שקר' ,או הוה ליה להתחיל ברישא 'לשו"ן אמת תכון לעד'.
והנראה דבא להפליג מאוד במעלת האמת ובשפלות השקר ,דהנה בה'
מוצאות הפה ,המבטא הנקל הוא מבטא השפתיים ,והמבטא הכבד שבכל
המבטאות הוא מבטא הלשון ,ובא להפליג מאוד ואמר שדיבור של אמת
אפילו הוא בלא טורח ודיבור קל במבטא השפתיים שהוא המבטא הנקל
שבכל המבטאות עם כל זה 'תכון לעד' ,ולשון שקר היינו דבור של שקר
אפילו מטריח את עצמו במבטא הכבד עם כל זה הוא רק כרגע 'התעיף
עיניך בו ואיננו' ,הש"י ידריכנו בדרך האמת".
וראוי להעתיק כאן מש"כ רבינו ברגל ישרה איך שהאדם צריך
להתבונן בכל תנועותיו שיהיו על דבר אמת ,וזל"ק:
"אמת בגימטריא ז' פעמים ס"ג ספר הנ"ל [מאורי אור] .והנה לדעתי שם
ס"ג הוא בבינה דתמן סוד הנשמה נשמת רוח חיים ,וכל המידות חג"ת
נהי"מ [חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות] המתוארין באיש הישראלי
ליראה אהבה התפארות ניצוח הודיה התקשרות ממשלה שהן המה כל
התנועות אינם יוצאין מגדר אלו השבעה ,וכל מעשה ומעשה על כרחו
יהיה מאחד משבעה מידות הללו ,והכל נמשך מחיות הנשמה שבמוח
שהוא מבינה ,כי בלעדי הנשמה לא יריםמ איש את ידו ואת רגלו לשום
תנועה שבעולם ,והנה האדם צריך להתבונן בכל תנועותיו וכל נשימה
שלו הבאה מנשמת רוח חיים דהיינו משם ס"ג שבבינה שהוא בגימטריא
'ואתה מחי"ה את כולם' להיות כל תנועותיו שואפים אל מקומם
האמתי ,ולא יפסקו תנועותיו ממקורם ח"ו ,על כן יראה בכל תנועותיו
לדרוש על דבר אמ"ת (שהוא בגימטריא ז' פעמים ס"ג המחי"ה הנ"ל),
ובהתעסק ביראה או באהבה או בהתפארות וכו' וכיוצא בכל תנועותיו
ידרוש על דבר אמת אם היא לאמיתת עבודת הבורא ית"ש או באפשר

היא עבודה מזוייפת ח"ו ,וכשיתבונן תמיד בזה בכל תנועותיו יירא לנפשו
ואז ייחד מעשיו לאמיתת עבודתו ית"ש ,ואז חי' יחי' ותאיר לו נשמתו
בכל תנועותיו וידע איך להתנהג ,והבן ידיד נפשי וחמדת לבבי הענינים
הגדולים הללו ,כי הוא מתוק לנפש ומרפא לעצם.
ואגב אציין לך מה שמצאתי בספר ברית כהונת עולם אמ"ת נרמז
בהתחלת התורה בראשי"ת בר"א אלקי"ם סופי תיבות אמת כנודע ,והנה
אמ"ת בגימטריא ז' פעמים ס"ג כנ"ל ,ואמצע התורה בתיבות הוא 'דר"ש
דר"ש משה' כנודע והנה תיבת דר"ש בגימטריא ז' פעמים ע"ב (לדעתי
להיות הדורש מחדש בטובו מילין ממקור החכמה ומשפיעים למידותיו
הכלולים בז' כנודע והבן) ,והנה הדר"ש באמ"ת מייחד הז' פעמים ע"ב עם
הז' פעמים ס"ג ,ובהיפך ח"ו אוי עושה פירוד בין הדבקים וראוי לו שלא
בא לעולם ,הש"י יעזרינו על דבר כבוד שמו לדרוש נפלאות בתורתו ע"ד
אמת וצדק ע"ש בספר הנ"ל.
והנה לדעתי סוף התורה הוא ישרא"ל ואמצע הוא דר"ש והתחלה הוא
באמ"ת כנ"ל .ויצורף אמ"ת דר"ש ישרא"ל שאיש הישראלי ידרוש באמת
התורה הקדושה ולא לשם פניה אחרת ח"ו .ונרמז זה גם כן בתיבת אמ"ת
שהוא ראש תוך סוף ,רצה לומר שיתבונן בראשית התורה ובאמצעותה
ובסופה ,ואז יבין לסבב על קוטב האמת"
וכן מצינו שם אחר כך שהרחיב רבינו בשבח מדת האמת על פי
כמה על דרך הקבלה ,וסיים את דברות קדשו בזה"ל:
"ידיד נועם צינתי לך כל זה לאהבת האמת ,ונפשי בחלה בי להעתיר אל
ה' להדריכני בנתיב האמת ולייחד מעשינו בכל פנה ופנה שנפנה בעסק
התורה על דרך האמת ,ואפילו בעסקי העולם דרך שקר יסר הש"י מאתנו
ובמעגלי צדק ינחנו ,ולא נבוש ולא נכלם משום בריה על דרך האמת ,כי
האמת אהוב מכל כלי חמדה ,על כן הצבתי לך ולי להיות למזכרת כל אלו
הדברים ,כדי שנראה מעלת האמת ויתקשר אמונת אומן בלבבינו ,אחי
וריעי אשר כגילי אהבת עולם אהבתי אתכם ,מובטחני שהש"י יעזור לנו,
אך אמת ושלום אהבו ,הלא תראו כן תתמהו כי כל דבר שהוצרך להיות
לו קיום נעשה בחותם אמ"ת ,כגון מחנה ישראל וירושלים לעתיד ,ותיבת
נח ,כי קושטא קאי והבן".
וכן כתב אחר כך בלשון קדשו:
"אטת הוא סוד היחוד השלם כללות ה' חסדים דדכורא עמ ה' גבורות
דנוק' להוליד נשמות ואורות ,על כן ה' פעמים חס"ד וה' פעמים גבור"ה
בגימטריא אמ"ת בהחזרת האלף לאלף בסוד הכתוב 'איכה ירדף אח"ד
אלף' ,ולזה צריכין אנו לעשות כל מעשינו בתורה ומצות שהן צורך גבוה
לייחד הדודים ורעים צריכים אנחנו לעסוק בהן באמת בלי שום עירוב
פניה ומחשבה זרה רק באמת בכדי להתהוות היחוד דה' חסדים וה'
גבורות באמ"ת להוליד נשמות והשפעות כנודע".
ובזכות המדה הזאת נזכה להגאל בגאולם עולם ,כמו שכתב שם
רבינו ברגל ישרה ,וזל"ק:
"אמ"ת ראשי תיבות א'תי מ'לבנון ת'בואי ,רמז שהגליות מתכנסות
בזכות האמ"ת ,וכן אמ"ת בא"ת ב"ש את"י רמז שהדובר אמ"ת הוא עם
השי"ת ,מה שאין כן 'ודובר שקרים לא יכון נגד עיניו' ח"ו".

איתא בתיקונים (ב" :).אין חסיד אלא המתחסד
עם קונו ,דעביד ליה ק"ן דאיהו אכסניא דיליה,
ודא שכינתא דאיהי קן דיליה בית דיליה היכל
דיליה מלון דיליה ,ובארעא קדישא איהו יחודיה
וביתיה ולאו מלון ואכסניא ,אלא כפום ההוא בר
נש דתקין לה" עכ"ל.
עיין בכסא מלך (אות י) ,בחוץ לארץ אין יכולים
לעשות לה בתורה ומעשים טובים אלא 'קן
ומלון' ,אבל בארעא קדישא נעשית 'בית' ,ובבית
המקדש נעשית 'היכל' ,הנה תראה שאמר
דבארעא קדישא 'איהו יחודיה וביתיה ולאו מלון
ואכסניא אלא כפום ההוא בר נש דתקין לה',
משמע בחוץ לארץ אינו כפום ההוא בר נש וכו',
ומשמע אף על פי שאינו ראוי לכך ,והענין תמוה.
ונראה על פי מה שכתבו תלמידי הבעש"ט
זצלה"ה דבחוץ לארץ יותר בקל להשגה אפילו
אינו כדאי ,והמשל למלך שהוא נוסע בדרך קובע
את עצמו ללון אפילו באכסניא שאינו לפי כבודו
כיון שבהכרח הוא ,מה שאין כן בביתו אינו קובע
את עצמו רק בהיכל מהודר ומפואר ,והמשל הזה
מבואר במדרש משל למלך הנוסע במדבר והביא
לו איש אחד כלכלה של תאנים וערב לו וכו'.
הנה מזה תתבונן דהאמת הוא כן ,דבחוץ לארץ
דהוא 'מלון ואכסניה' ,אין הענין דוקא כפום ההוא
בר נש דתקין ,ואפילו אינו כדאי ,כיון שהשעה
צריכה לכך ,מה שאין כן בארעא קדישא אינו
בבחינת מלון רק בבחינת 'בית' ,הוא דוקא כפום
ההוא בר נש דתקון לה הבן.
וזה הוא באפשר דעת ר' יהודה (כתובות דף קיב).
דסבירא ליה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר
בעשה דכתיב 'בבלה יובאו ושמה יהיו' ,דסבירא
ליה דבשעת הגלות בעוונותינו הרבים יותר טוב
לשבת בחוץ לארץ ,דהוא בבחינת 'מלון ואכסניא'
אפילו אינו כדאי ,מה שאין כן בארץ ישראל הוא
דוקא כפום האי בר נש דתקין לה ,ומשום הכי ר'
זירא הוה משתמיט מיניה דר' יהודה דהוה קבעי
למיסק לארעא דישראל וכו' (שבת מא ).בכדי שלא
יהיה נראה שהוא בוטח בזכותו שיהיה להיכל גם
בארץ ישראל והבן[ :אגרא דפרקא ,אות יט]

זמני שב”ק
זמן הד"נ
ירושלים
בית שמש
בני ברק

6:57
6:56
7:12

מוצאי שב"ק ר"ת
ירושלים
בית שמש
בני ברק
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ה<לכות
שונה
בירורי הúכות ומנהגים
אין נושאין נשים בחסרון הלבנה ובפרט בזמן ליקויה

התגברות הקליפות בשעת מיעוט
כו' ולאת"ת כו'' ...ואפשר לפרש
עוד אומרו והי"ו ,דהנה 'להבדיל
הלבנה  -כשמקדשים ישראל את
בין היום כו'' ,זה נעשה מאליו על
החודש מתגברת הקדושה
ידי המאורות ,ואין מבוא לשנות
ואין נושאים נשים אלא במילוי הלבנה[ :1יורה דעה ,סימן קעט ,סעיף ב]
'ויסעו מרעמסס בחודש הראשון
זולת בגזירת היוצר כל אשר
ונהגו שלא לישא נשים אלא בתחלת החדש ,בעוד שהלבנה במלואה:
בחמשה עשר יום לחדש
[רמ"א ,אבן העזר ,סימן סד ,סעיף ג]
ישדד מערכת השמים לשעה
הראשון'' .בחודש הראשון' קרא
בעבור עמו ישראל ,כענין יהושע
מיותר ,והנראה דהכוונה אינו
שמש בגבעון (יהושע י יב) ,ואף על
להשמיענו הזמן דזה נשמע
פי כן ההבדלה נעשית מאליה ,מה שאין כן לאת"ת הוא הויה החדשה
מסיפא ,רק בחודש הראשון שקידשו ישראל מצווים ועושים על פי
בכל פעם על ידי מעשה התחתונים ,כי הגם שהליקוים הם בחשבון ,עם
י"י לקדש חדשים ,והמצוה הזאת היה להם לסיוע ליציאה ממצרים,
כל זה שבאם היו מטיבים מעשיהם ,כבר היה העולם מתוקן והיה אור
כמו שנודע שבשעת מיעוט הלבנה מתגברין הקליפות ,עד שמקדשים
הלבנה כאור החמה ואור החמה שבעתיים (ישעיה ל כו) ,ואז כבר לא היו
ישראל את החודש אז מתגברת הקדושה ובורחת הקליפה ,עיין בתולעת
פועלים הליקויים ,ואם כן אלו הליקויים הגם שהם מטבע מבראשית,
יעקב ,וזהו שאמר 'ויסעו מרעמסס' שהיא הנסיעה הראשונה מתוך
עם כל זה הם תלוים ועומדים בבחירת התחתונים ,וצדקו מאוד דברי
קליפת מצרים ,הוא היה בחודש הראשון שקידשו ישראל ,בכח זה נסעו חז"ל ,וזהו שאמר בזה 'והיו לאתת' ,כי האת"ת אינם נגזרים בדוקא
מתוך הקליפה אל הקדושה[ :אגרא דכלה ,מסעי]
שמוכרחים להיות כמו שמוכרחת ההבדלה[ :אגרא דכלה ,בראשית]
כאשר תתחדש הלבנה מתמתקין הדינים
ליקוי הלבנה בחסרונה תלוי לפי המולד האמצעי שמסר לנו רבי הלל או

שולחן ערוך

דהנה כאשר תעיין בכתבי האר"י ז"ל
אז
להתחסר
הלבנה
כשתתחיל
(ובמקובלים) תתבונן שאחר חצי חדש
ברעיא מהימנא פרשת תצא (זהר ח"ג רפא ):וז"ל" :וסיהרא איהו טוב
בחסרון
נשים
נושאין
אין
כן
(על
בעוונותינו הרבים מתגברים הדינים
ורע ,טוב במילואה ורע בחסרונה ,ובגין דאיהי כלילא מטוב ורע מונין
ראש
יששכר,
[בני
הדינים:
מתמתקין
הלבנה) ,וכאשר תתחדש הלבנה אז
בה ישראל ומונין בה בני ישמעאל ,וכד לקת במילואה סימנא לא טב
חדש ,מאמר א ,סימן ה]
לישראל ,וכד לקת בחסרונה סימן רע לישמעאלים" ,עכ"ל .על דבר הזה
שחקו עלינו החיצונים באמרם שאי אפשר שתלקה בחסרון רק במילוי
גם בשעת הליקוי הלבנה אין נושאים נשים
ידוע חסרון הלבנה מורה על וכו' ,והנה הלבנה היא הכוכב הקרוב ביותר כשהיא בתכלית הניגוד עם החמה כידוע ליודעים ,3אבל הבל יפצה
אל יושבי תבל ,והוראתה יותר פועלת כנודע ,על כן אין נושאין נשים פיהם ,דאין הכוונה בסוף חדש וגם לא כשנחסרה הרבה ,אבל לדעתי
בחסרונה ,ובפרט בזמן ליקויה ח"ו ,והנה קידוש החדש הנמסר לישראל הכונה כיון דכתיב (שמות יב ב) 'החדש הזה לכם' ,מסור בידכם אתם אפילו
שוגגין אפילו מזידין (ראש השנה כה ,).נמצא עיקר ההנהגה מתחשב על
מבטל כל הרעות אשר מורה כוכב הלבנה[ :2בני יששכר ,ראש חדש ,מאמר ב,
פי חשבון קביעותינו ,ובפרט כעת שאנחנו מחשבין מולד האמצעי על
סימן עו]
פי החשבון שמסר לנו רבי הלל ,4והמולד הזה מתרחק לפעמים כמה
הגם שהליקויים בחשבון אם היו מטיבים מעשיהם כבר היה העולם שעות לאחור או לפנים מן המולד האמיתי ,נמצא כשהליקוי הוא בניגוד
מתוקן
ובמילוי על פי מולד האמיתי ,5עם כל זה כשעל פי מולד האמצעי
ואחשבה לדעת עוד ,הנה אמר הש"י 'יה"י מאורו"ת כו' להבדיל כו' והיו שאנחנו מחשבין יארע חשבון בחסרון לאחור או לפנים זה סימן רע
לאותת כו'' (בראשית א יד) .למה נאמר 'והיו' ,הוה ליה למימר 'להבדיל בין על ישמעאל ,כי עיקר ההנהגה הוא על פי חשבון קביעותינו ,ואפשר
(פרי עץ חיים שער ראש חדש פ"ב)

 .1בבית יוסף הביא בשם הנמוקי יוסף (סנהדרין טז" :):אלא סימנא בעלמא הוא דנקיט ליה,
וכהאי גוונא שרי כמו שנהגו לישא נשים במילואה של לבנה לסימן טוב" .וכן כתב בחידושי הר"ן
(סנהדרין סה" :):וגם מה שנשמרים בני אדם מלישא אשה בלבנה חסרה אינה משום חשוב
עתים ושעות ,אלא שסימן יפה להם לישא אשה בזמן תוספת הלבנה ולא בזמן חסרונה ,כענין
שאמרו חז"ל (ברכות נ ):ממשיכין את היין בצנורות שהוא תוספת ברכה":
 .2וכן הביא בספר אמרים משמחי לב ( -ליעדז תרס"ח ,אות קצג)" :אך יש להזהר שלא לעשות
נישואין בעת לקוי הלבנה":
 .3שהירח סובב סביב כדור הארץ במשך החודש ,ובתחילת החדש בזמן המולד הירח נמצא
בין השמש וכדור הארץ ,ולפיכך אינו נראה אז כיון שהצד של הירח המקבל את אורו מהשמש
נסתר לגמרי מכדור הארץ ,ובאמצע החודש לאחר שעברו ט"ו ימים מהמולד אז נמצא הירח
מול השמש וכדור הארץ נמצא ביניהם ,ואז צד הירח המקבל את אורו מהשמש נראה כולו
לעינינו ולכן נראה אז הלבנה במילואו ,והסיבה שכדור הארץ אינו מסתיר את אור השמש
מהירח כיון שהירח נמצאת בגובה למעלה ממקום הצל של כדור הארץ או למטה ממנו ,אך
לפעמים כשהלבנה נמצאת באותו גובה של הצל המגיע מכדור הארץ ,אז אינה מקבלת מאור
החמה והוא ליקוי לבנה (מלא או חלקי  -תלוי אם כל הלבנה נמצא בגובה הצל או רק מקצתה),
ולפיכך אין יכול להיות ליקוי לבנה רק באמצע החודש כשהלבנה במילואה שאז נמצא כדור
הארץ בין הלבנה והחמה.
וליקוי החמה אינו יכול להיות רק בתחילת החודש בזמן המולד ,שאז הלבנה נמצאת בין כדור
הארץ ובין הירח ,ואם הלבנה נמצאת אז באותו גובה של כדור הארץ אז הוא מכסה מאור
השמש ונראה הליקוי:
 .4שאין מולד אחד דומה לחבירו ,ובעת שקידשו על פי הראייה היו מסתכלין כל חודש לראות
חידוש הלבנה ,ואחר שהפסיקו לחדש על פי הראיה קבעו חז"ל מולד האמצעי שהוא אחר כ"ט
ימים י"ב שעות ותשצ"ג חלקים ,אבל המולד האמיתי לפעמים יכול להקדים י"ד שעות ותרמ"ח
חלקים קודם המולד האמצעי ,כמבואר ביסוד עולם מאמר ג סוף פי"ד:
 .5ובכגון דא שיש ליקוי לבנה קודם ט"ו יום מהמולד האמצעי דיבר בתשובות מהרי"ל (סימן
יט) ,וז"ל" :ולעניות דעתי נראה אם היה לקוי לבנה ,שאנו רואים ניגוד אמתי אמצעות הלקות,
שאין לברך אחר כך [קידוש לבנה] ,אבל סתמא סמכינן אחשבונינו שמסרו לנו רבותינו שהוא
מולד השוה ,אפילו אם היה לקוי חמה שהוא מולד אמתי קודם לשלנו מברך אחריו ,כי רבינו

לפי קביעות ראש חדש שלנו

משה מיימון כתב שרבותינו כוונו לפגוע באמתי על ידי הדחייה" .והבית יוסף בסימן תכ"ו
הביא דדבריו ,ועיי"ש בדרכי משה ס"ק א' דנחית לסברא להסביר החילוק שישי בין ליקוי לבנה
לליקוי החמה:
 .6ראה שער יששכר מאמר הירחים (אות ד) שהביא דברים רבינו ,וכתב אחר כך" :ודברי קדוש
זקיני בבני יששכר אלו עדיין צריך עיון דהא סוף כל סוף הלא גם זהו חשבון הלוח לכל ימי
עולם ,והרי הוא שם מבואר באיזו שנה ובאיזו חודש יהיה כן אם לאחר חצי חדש לפני החשבון
מולד האמצעי שלנו או לא ,והאיך שייך בזה סימן וכו' ,ובאנו עדיין למה שהקשו על מה דאמרו
רז"ל בש"ס סוכה (כ"ט ע"א) דכשהלבנה לוקה סימן וכו' ואיך שייך בזה סימן בדבר שיש חשבון
ולוח מסודר מקודם[ ,ועיין בדברינו במאמר יום הקדוש (אות ד') על הכתוב כי בעונותיכם
נמכרתם ובשעכם שלחה אמכם מ"ש בזה].
אלא ודאי כמו שכתב ביערות דבש ובשארי ספרים דאין הכונה על הלוקות שנמצאים בלוח
החשבון מקודם ,אלא שהכונה כשנראו כתמים ושינוי מראות נוראות בלבנה או בחמה ,כאשר
נמצאו שאירעו כאלו בספרי קוראי הדורות הרבה פעמים ,ולאלו אין שום חשבון ולוח ודעת
מקודם ,ואלו הן אותות השמים מה שיהיה ,ועל פי זה מיושב דברי הרעיא מהימנא גם כן כוונתו
כדברי הש"ס הנזכר בלוקות כאלו של כתמי מראות בלבנה שאין עליהם חשבון כנזכר ,אז יוכלו
להיות בתחלת החדש או בסופו ,ושפיר יש סימן ,ואתי שפיר.
ודברי קדוש זקיני שם הם צריך עיון למבין ומעיין שם .אך גם לפי חשבון הלוחות יש לתרץ
שכן סידר היוצר בראשית ית"ש בעת שימים יוצרו וגו' בתחלת בריאת העולם שיהיה כן בסדר
הזמנים ותחליפות הסיבות ויהיה חל כן בעתים הללו ,אך אי אפשר להאריך בדברים כאלו שהם
כעין בחינת ידיעה ובחירה שכתב הרמב"ם ז"ל שזהו שגבה למעלה משכלנו להשיג ולבאר כי
לא מחשבותי מחשבותיכם וגו' כתיב ,והכל אמת וצדקו יחדיו ואכ"מ להאריך בזה".
אמנם המעיין באגרא דכלה (בראשית) בביאור הכתוב 'והיו לאותות' שהזכרנו בפנים יראה
שרבינו הרגיש בקושיא זו שאף על פי שהליקוי מסודר מששת ימי בראשית ,מכל מקום אם
היו ישראל מטיבים מעשיהם ,כבר היה העולם מתוקן והיה אור הלבנה כאור החמה ואור
החמה שבעתיים.
וראה עוד שער יששכר (חדש תשרי מאמר יום הקדוש אות ד) מה שתירץ על זה ברמז נפלא
על דרך העבודה ,וז"ל" :יש לפרש בדרשת חז"ל (סוכה כ"ט ע"א) 'בשעה שהלבנה לוקה סימן
רע לשונאיהן של ישראל' ,וכל המפרשים נלאו ליישב התמוה ,דהא זהו ידוע שהוא חשבון
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ה<לכות
שונה
בירורי הúכות ומנהגים
לי לומר עוד שהדבר תלוי בקביעות ראש חדש שאנחנו קובעין[ :6בני בחדש חסר או מלא כנ"ל ,כי כשהחדש ל' יום הרי מתחילין הז' ימים
יששכר ,ראש חדש ,מאמר א ,סימן יב]7
בסופו רק מיום כ"ד ויכולין לישא עד כ"ג מה שאין כן כשהחדש רק
כתב הרה"ק ממונקאטש זי"ע :שמעתי מאבותינו הקדושים דעד יום כ"ט יום אם כן מתחילין מיום כ"ג כנזכר ,והגם דתלוי זה בחסרון הירח
והוי תלוי במולד ,מכל מקום כנזכר הוי תליא בהקרבת שעיר ראש
כ"ב(8או כ"ג) לחדש יוכלו לעשות נישואין
ובזה יש להבין מה ששמעתי מאבותינו הקדושים בשם צדיקים ז"ל חודש ולא במולד דוקא ,ועיין בדברינו להלן (אות ה) בשם זקיני הבני
בענין נשואין שכתב בשולחן ערוך הלכות קידושין ברמ"א שנהגו שלא יששכר [לעניין קידוש לבנה] וגם דבריו ז"ל שם צריך עיון כנזכר להלן.
לעשות נישואין רק במילוי הלבנה ,ואמרו הצדיקים דעד יום כ"ב (או וגם בזה צריך עיון ,דגם בחדש מלא איך יחשבו הז' ימים מיום כ"ד
9
כ"ג) לחדש יוכלו לעשות  ,וטעמא בעי (דכיון שהטעם שהמזל יפה רק דהיינו ז' ימי קטרוג עם יום הל' שהוא כבר א' דראש חדש ומקריבין
במילוי הלבנה כשהלבנה מוספת ומתמלאת ,אם כן לאחר ט"ז בחודש השעיר ראש חדש ונתפייס אז כבר ,אלא ודאי דנחשבו הז' ימים מקודם
עד כ"ג מה חשיבתיי' ומה טוביי' כשכבר הלבנה מתחסרת) ,ועל פי זה
א' דראש חדש ואם כן אין לישא רק עד יום כ"ב (והכוונה 'עד' [שאמרו]
שכתבנו בשם הרמ"ע מתשובת הגאונים 10מדויק שפיר ,דכיון דז' ימים
יום כ"ג ולא עד בכלל) ,וה' יודע[ :11שער יששכר ,מאמר הירחים ,אות ב]
של סוף כל חדש וחסרון הלבנה היא זמן קטרוג החיצונים והוא רק ז'
ימים קודם חידוש הירח ,ואם כן התחלת הז' ימים אלו בחדש חסר ביום חדש אלול וחדש אדר
כ"ג לחדש ,על כן יש לעשות נישואין עד יום כ"ב קודם התחלת הקטרוג בעניין חודש אלול שהביא בדרכי תשובה (סימן קעט ס"ק יח) שבזמן שהיה
כנזכר.
רבינו אב"ד בק"ק מונקאטש היו עושים נישואין בכל החדש ,כבר
אולם בזה יש להסתפק במה שקבלתי כנזכר אם הוא עד יום כ"ג ועד הרחבנו בגליון פרשת כי תשא תשע"ג (ב) ,וכן הרחבנו שם בעניין חודש
בכלל או לא עד בכלל היינו רק יום כ"ב בלבד ,ולכאורה נראה דזה תלוי אדר ,עיי"ש:
בעת יבא כדור הארץ בין השמש לירח ולא תוכל לקבל אור מהשמש (כי היא בעצמה לית
לה מגרמה כלום) ,וזהו ליקוי הלבנה ,אבל לא שיגיע ליקוי בעצמותה ,ולפי זה מהו סימן ,הלא
יתנהג לפני חשבון ולוח לימות עולם .וביערות דבש וכן עוד בספרים רצו לפרש כי אין בזה
המכוון בגמרא לליקות אלו שיש להם חשבון ,רק שלפעמים יש בהרות ומראות לוקות בלבנה
שאין להם חשבון בתכונה ,ואלו המה סימן ואות.
אמנם לפענ"ד הכוונה בעומק דברי חכמים ,אחרי כי ליקוי הלבנה הידוע נקרא רק מה שעומד
אז כדור הארץ בינה לבין השמש כנ"ל ,וחוצצת בעדה מלקבל אור השמש ,וכנסת ישראל
נמשלה ללבנה ,וכן דוד המלך ע"ה משיח צדקנו ,וכידוע בסוד מיעוט הירח והלבנה לית לה
מגרמה כלום רק מקבלת שפע האור מהשמש ,כן מדת השכינה הקדושה כביכול מקבלת
שפע האור אין סוף ב"ה ,וזהו שאמרו 'בשעה שהלבנה לוקה (ובעל כרחך הכונה שעומד הארץ
וחוצצת בינה לבין השמש כנ"ל ,אשר על ידי זה נלקח שפע אורה ונשארה עכור וחשוך) ,סימן
רע לשונאיהן של ישראל' ,זהו 'סימן' 'ואות' שהרי זה צרות ישראל [גם כן בתמונה הזאת],
בחשכת הגלות וגלות השכינה כביכול [אם הבנים בני ישראל] שרומז למיעוט הירח ,וגם זהו
ליקוי הלבנה ,היינו שעומד האר"ץ הוא הארציו"ת שהמשכנו עלינו בתאוותינו ביותר בעוונותינו
הרבים למסך המבדיל בין האור אין סוף השופע עלינו מלמעלה ,וזהו ההסתר פנים כנודע":
 .7והמשיך שם רבינו בסימן שאחר זה" :ולולא דמסתפינא מרבותי הייתי אומר דגם זמן ברכת
הלבנה בחידושה תלוי בקביעות ראש חדש שלנו וכו'" ,וכבר הרחבנו בזה בגליון פרשת בא
תשע"ד (צ) ,עיי"ש ותרווה צמאונך:
 .8וכן כתב הגרש"ק קלוגר בספר יוסף דעת (עמוד מא ,נדפס בסו"ס נדרי זריזין) :דהמנהג פה
(ק"ק בראד) שעושין נשואין עד כ"ב בחודש ,וכן עושין כן בכמה מקומות" עיי"ש .והביא דבריו
בליקוטי מהרי"ח .וכן הביא בשולחן העזר (סימן ד אות ו) :וסיים" :וכן באמת מנהג עמא דבר,

ואפשר הרמז 'ב"ך יברך ישראל":
 .9ובסו"ד כתב שם בשער יששכר ליישב בזה כמה תמיהות על מנהג הרמ"א ,וז"ל :ובזה שכתב
הרמ"א שלא לישא רק במילוי הלבנה ,יש ליישב מה שהקשה עליו במקנה בקונטרס אחרון
(הלכות קידושין סימן ס"ד) והובאו דבריו גם בפתחי תשובה ,והקשה ממה שכתב הרמ"א
בעצמו (באו"ח סימן תקנ"א) שאין נושאים מי"ז תמוז ואילך ,ותיפוק ליה שהוא לאחר חצי
חודש ,ולפי זה לא קשה כיון שמי"ז תמוז עד כ"ב לחדש יש עוד ו' ימים ,על כן אשמעינן דאז
בתמוז אין נושאים מי"ז ואילך מפני אבלות בין המצרים ,וכן מיושב בזה מה שהקשה בשו"ת
אורי וישעי סימן קכ"ה ממה דתנינן (מו"ק ח' ' ):אין נושאים נשים במועד משום דאין מערבין
שמחה בשמחה' ,והלא תיפוק ליה דהוא אחרי חצי חודש ,וזה לא קשה לפי הנזכר ,כיון שחול
המועד בין בפסח בין בסוכות הוא קודם כ"ב לחדש":
 .10וכן כתב באות הקודם" :כמו שכתב בתשובת הגאונים המקובלים הראשונים ז"ל והובא
במאמר אם כל חי להרמ"ע מפאנו ז"ל (ח"א פי"ט) :כי ז' ימים קודם ראיית הלבנה מדת
הרחמים עורכת מלחמה עם ס"מ וחייליו על המיעוט (שגרם ללבנה) ,ומיכאל וגבריאל נלחמים
נגד המקטרגים ,ובסוף יום השביעי גבריאל מחליש כחם של המקטריגים ,ומיכאל כהן גדול
מביא לשעמשא"ל השר הגדול המלמד זכות על עשו שהוא כדמות שעיר ומקריבו כדמות
קרבן במזבח וכו' ,בכל ראש חדש ,ואז מתפייס הרצון והכבוד מתרבה ומתמלא ,וכח השעיר
כלה באש הגבורה ,עכ"ל הרמ"ע מפאנו ז"ל בשם תשובת הגאונים":
 .11ולמסקנת הדברים ראוי לציין שבספר דרכי חיים ושלום (אות תתקמז) הביא משער יששכר
שמקובל מאבותיו דעד יום כ"ב בחודש אפשר לעשות נישואין .אולם בשולחן העזר הנ"ל כתב:
"ושמעתי מפי מרן הגה"ק שליט"א בעל המחבר שו"ת מנחת אלעזר שיש קבלה מפי צדיקים
עד כ"ג לחודש":

הודעה חשובה
בימים האלו אנחנו עומדים
להוציא לאור
קונטרס

"מאורות בני יששכר"
מתוך הסכמותיהם הנלהבות של הרבנים הגאונים שנתנו את הסכמותיהם

ותועלת גדולה ימצאו הלומדים בספר הזה ,הן לדרכי העבודה לדעת המעשה אשר יעשון ,והן נעימות ההלכה במשנתו הבהירה של
הבני יששכר זי"ע בפרד"ס התורה( .מתוך הסכמת כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מזלאטשוב זצוקללה"ה)
ואיזן וחיקר והעמיד כל הלכה מאין נחצב מקורו בשולחן ערוך והפוסקים כל דבר ודבר דבור על אופניו ...והיו לדבר אחד כמרקחת
הבושם דבר השוה לכל נפש ,הכל בסדר יפה למען ירוץ הקורא בו( .מתוך הסכמת כ"ק מרן אדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א)
 ...להבין ולהשכיל ולהלהיב הלבבות להרגיש ערבות נעימות טעמי ההלכה ומקורי המנהגים בספרא קדישא הדין ,אשר בוודאי יביא
שמחת הלב והתרוממות הנפש בעת לימוד וקיום הענינים( .מתוך הסכמת כ"ק מרן אדמו"ר מטעמעשוואר שליט"א)
ישמחו השמים ותגל הארץ בהגלות נגלות לעינינו חיבור ילקוט נפלא על הלכות תפילין מתורתו והוראתו של רבן ומאורן של ישראל
מוהרצ"א זי"ע( .מתוך הסכמת כ"ק גאב"ד ראדומישלא זצוקללה"ה)
והנה האיר לנו אור גדול למצוא דברי חפץ והלכות ומנהגי ודרכי העבודה מדברי מרן הק' בעל בני יששכר זי"ע( .מתוך הסכמת הגה"צ
ר' יהושע ראזענעבערגער שליט"א  -גאב"ד רמה ב' בית שמש ,וחבר הבד"ץ דהעדה החרדית)

על שולחן ערוך הלכות ציצית
ברוב פאר והדר ,חידושים וביאורים
מנהגים והנהגות קדושות מספרי
רבינו ותלמידיו וצאצאיו הקדושים
מעתיקי השמועה זי"ע.
המעוניינים לקחת חלק בזיכוי הרבים להפצה בבתי
מדרשות יפנו למערכת
כמו כן המעוניינים להזמין כמויות יפנו למערכת

אגרא דבי היúוúא
הקדוש רבי שמשון בן רבי פסח מאוסטרפאליע זצוק"ל הי"ד

בעל דן ידין על הקרניים ומחנה דן
נעקד על קידוש השם בהיותו מוכתר בטלית ותפילין ג' מנחם אב שנת ת"ח לפ"ק

רבינו מזכיר הרבה פעמים בספריו הקדושים את דברי הקדוש מהר"ש מאוסטרפאליע
זצוק"ל הי"ד ,ובפרט בספר רגל ישרה שרוב ככולו מיוסד על דברי הקרנים ופירוש דן ידין,
ומצינו גם כן שרבינו הואיל והזכירו סיפר בשבחו כגון באגרא דכלה פרשת נח מזכירו רבינו
בזה"ל" :הקדוש המקובל איש אלקים מהר"ש מאוסטרפאליע".
וראה נא את עדותו של רבינו בספר רגל ישרה (ערך רע"ב):
"הגם שהרב מהר"ש זצלה"ה הי"ד פירש באופן אחר עם כל זה כפלים לתושיה ומימיו אנו
שותים".
וראה עוד מה שהפליג רבינו בשבח ספרו מחנה דן בהופות מהרצ"א (אות יב):
"אמת נכון הדבר שדברי הזוהר הקדוש יש מקום לדרשו בפנימיות לפנימיות ברמיזות
בראשי תיבות וסופי תיבות ממש כמו בתורה ,וכבר ראינו בדברי קדושי עליונים פליאות
נשגבות בזה ,עיין בדברי מהר"ש מאוסטרפאלייע בספרו דן ידין מאמר י"ג ותראה פלאות
ותברך ברוך שחלק מחכמתו ליראיו ולא זכינו לראות ספרו הקדוש מחנ"ה ד"ן ,הנראה
שלא היה העולם כדאי להשתמש בו ,ולקמן נביא לך עוד ראיות שיש לדרוש דברי הזוהר
בראשי תיבות וסופי תיבות ומספר ומנין".

בשורה טובה
עצם
תדשן
נתרם על ידי ידידינו הנכבד
הרה"ג ר' מרדכי אייז שליט"א

ברוב שבח והודאה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו עד היום הזה בהגלות
נגלות אור חדש הלכות והדרכות מנהגים והנהגות משולחן גבוה קא זכו

לרגל השמחה השרויה במעונו בהיכנס בנו לעול תורה ומצות
ולמזל טוב.
ממשנתוטובה
בשעה
הגה"ק בעל בני
ומוצלחת רבינו
הטהורה של
אביו
על פני
דבורמול
טבא" אל
זי"ע ,ברכת
חדוותא נצרף
אופניו
"מזלאדבר
מסודרים
ובהאי עידןיששכר
חסדים
וגמילות
השבועתורה
פרשתומכיריו,
לכל יודעיו
אהוב
השנה,
ומועדי
סדר
ידידינו הנכבד,לפי
הימים
כל
וחסד
צדקה
רודף
משולבות,
אצלו
בבירור מקחו של צדיק

הרה"ח ר' חיים ישראל אייז שליט"א

עם ביאורים ובירורים מתורתם של תלמידיו וצאצאיו וגדולי הדורות
זי"ע.

שהגיע ממרחקים להשתתף בשמחה הרוממה ,ויהי רצון מלפני
אנשי בשורה אנחנו היום כי עומדים אנחנו בימים האלו למלא
דקדושה
שבתרוב
מדייוצ"ח
ומכל
ממנו
שיזכו
לאור
נחתלהוציא
בשבתו,
הגליון
לרוותלאור
הנהנים
שבשמיםהרבים
אבינו בקשת
ירדפוכם כל
וחסד
בתוכוואך
מעליא,
ונהורא
בריות גופא
ושלישית
שנה שנייה
טובשל
גליונות
שיכלול
גליונות ח"ב
מתוך קובץ
ומפתחותבב"א
והדרגואל צדק
לביאת
עדי נזכה
הימים,
הענינים .והנה
בקרוב פאר
בראשונה ברוב
כמעשהו
בקשתינו שטוחה אליכם ידידינו היקרים די בכל אתר ואתר להרים
תרומתכם הנדיבה כל אחד כפי יכלתו כדי שנוכל לברך על המוגמר
בשעטו"מ ,ובכך תזכו להיות שותפים בהפצת אור תורתו של רבינו,
ובוודאי זכותו הגדול של רבינו יגן על כל המשתתפים ומשמי מרומים
יריקו עליהם שפע ברכות אושר ועושר עד בלי די.

מדברי תורתו
אומרים בשבת 'מזמור לדוד ד' רועי לא אחסר' (תהלים כג),
והוא גם כן בכוונת האריז"ל  ,ובפרט בסעודה שלישית מנהג
הנהוג מצדיקי עולם לאומרו ,ובכמה מקומות אומרים אותו אז
ג' פעמים ,נראה לפרש שהוא על פי מה שהביא הקדוש מהר"ש
מאוסטרפאלייע זצוק"ל הי"ד (לקוטי שושנים) בשם הפליאה ,תת"ן
חדרים יש בגיהנם מנין תכל"ת (ונראה לי אשר גם כן ז' שמות
המרגלא דשבת שצריך לכוין אותם בז' ברכות דשמונה עשרה הם
גם כן מנין תת"ן עם הכולל ,והם הוי"ה הוי"ה מצפ"ץ י"ה אדנ"י א"ל
אלהי"ם מצפ"ץ) ,וצדיקים הולכים שם להעלות נשמות רשעים,
תק"פ חדרים אינם תוקפא דדינא כל כך ,ונשארו ר"ע חדרים שהם
רע ,וכשהולך הצדיק הולך עמו מלאך ושמו יהושע ובידו שעוה
וכותב על מצחו שם את"ה ואז אפילו בר"ע חדרים אין פחד ,עד
כאן הפליאה ,ופירש הקדוש מהר"ש הנ"ל דזהו הרמוז בפסוק 'גם
כי אלך בגי"א צלמו"ת (בגימטריא תק"פ) ,לא אירע רע (גם מן
הר"ע חדרים לא אירא) ,כי אתה עמדי' ,היינו שם את"ה שנכתב
על מצחו של הצדיק ,ע'מדי ש'בטך ו'משענתך ה'מה ראשי תיבות
שעו"ה ,ע'מדי ש'בטך ו'משענתך ה'מה י'נחמוני ראשי תיבות
יהוש"ע שם המלאך הכותב ,עכ"ד ,והנה בשבת חייבא דגיהנם
נייחין ,ובודאי הם מתפשטין בין הצדיקים להעלותם מן הגיהנם ,על
כן אומרים זה המזמור ובפרט בסעודה שלישית שהוא קרוב לזמן
החזרת רשעים לגיהנם ,ואתה תבין הדברים האלה ברצונך[ :בני
יששכר ,שבתות ,מאמר ח ,סימן יז]

נתרם על ידי ידידינו

הגאון ר' שלמה זלמן
עלבויגען שליט"א

ראש ההכול יד אהרן -
ירושלים
זכותו הגדול של רבינו
יעמוד לו ולב"ב להתברך
בכל מילי דמיטב וימלא ה'
כל משאלות לבו לטובה
ולברכה

מכתבים למערכת ,פקס 153-722338802 :או בדוא"ל  ,maayunosmaartzu@gmail.comלתרומות והנצחות 077-5175507
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