
ה  ִמטָׁ ה שְׁ ִנים ַתֲעשֶׁ ַבע שָׁ ץ שֶׁ  ִמקֵּ

ה  ִמטָׁ ה שְׁ ִנים ַתֲעשֶׁ ַבע שָׁ ץ שֶׁ ה' נגילה ונשמחה בו    –  ִמקֵּ  –זה היום עשה 
, של הוצאת הגליון  שנים   בע ש בשבח והודאה לה' יתברך גומרים אנו מעגל של  

יום טוב".  התוספות  תורת רבינו "   פעלים להפצת   ת "מעדני מלך" למען הרבו 
 א תלווה אותנו הלאה. ובקשתינו שסייעתא דשמי

לבאר  )מסכת תענית פ"ד מ"ח(,  התוס' יו"טמה נאה לצטט מדברי רבינו 
השמחה הגדולה של ט"ו באב, שפסקו מלכרות עצים לעצי המערכה,  היה  מה  

דה לגמרה שעושין סעו ךרוכיון שנגמרה מלאכת ה' עשאוהו יום טוב כדוז"ל: "
ת כדלהלן:[  ורה של  הוסיפנו  יו"ט  ששון  הנפלא  ]ובביאור  עכ"ל.  פי "   רש וכך 

ואותו יום שפסקו היו שמחים   ע"ב(:  א"דף קכ )  במסכת בבא בתרא  הרשב"ם
  רבינו גרשום ה אבל  .  , עכ"ללפי שבאותו יום היו משלימין מצוה גדולה כזאת

פי':   לכר]שב[ולפי  )שם(  עסוקים  שהיו  המערכה  תושעה  מתבטלין   עצי  היו 
שמיכן ואילך היו    , ]מפני[יום טוב  ועשוהואבל אותו יום פסקו    ,בתלמוד תורה 
 , עכ"ל. עוסקין בתורה 

על   שמחה  כפולה,  שמחה  חיים,  אלקים  דברי  ואלו  שאלו  י"ל,  ולדרכנו 
העבר שסיימו את מצוות כריתת העצים עבור המערכה, ושמחה על העתיד  

 וביתר עוז. ורה ביתר שאת יף וללמוד תסושמכאן ואילך יוכל לה 

אף אנו נצטרף ללומדי התורה בכל אתר ואתר, להרבות ולהוסיף מחמשה  
רב הונא , פר' צו(  ויק"ר)עשר באב ואילך, ובפרט בלימוד משניות שאמרו חז"ל  

אמר אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות המשניות וכו', וכי יש מנחה  
מר הקב"ה הואיל ואתם ו, זו משנה, אל, אלא אי זבב טהורה וקמיצה והקטרה ב

 מתעסקין במשנה כאילו אתם מקריבין קרבן.  

אב בעת שכלל ישראל מתאבלים  -דבר בעתו מה טוב, בחודש מנחם   - 
ליון בעבור לימוד המשניות שבזכותן יואבלים על חורבן הבית, לתקוע יתד וג

 .מקרבין את הגאולה 

הלימוד בקביעות   טובה  יתד שלא תימכו ועל מנת שתהא  היא וט, עצה 
בקנין משיכה,   אותו  הנעימות תמשוך  הלימוד, שאז עצם  ולהטעים  להנעים 

 לתוך בית המדרש ללמוד וללמד. 

רבינו  פירש  עם  זאת  ילמוד  המשניות  לנעימות  לזכות  שהרוצה  כמובן, 
התוספות יו"ט, עם הביאור שבהוצאתנו "ששון יום טוב", המפרש דבריו בסגנון  

  הנודע ביהודה הגה"ק    קון הנפש וכפי אמרירוויח בכך תיל נפש. ואף  כלהשווה  
)שו״ת מהדורא קמא אורח חיים סימן ל״ה( למי שבא לשאול מה יעשה לתיקון  
נפשו בזה״ל: והנה אף שאני מיקל בתעניות וסיגופים ותשובת המשקל לזה 
האיש, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, בפרט לפי רוב התמדת החטא. והנה  

משניות  ילמוד דברי תורה שיש בהם ממש,  וא עיקר. אמנםמדת התורה ה תה 
 , ש״ס ופוסקים ותורה נביאים וכתובים עכלה״ק.בעומק העיון עם תוס׳ יום טוב

ויה"ר שנזכה להמשיך בהפצת תורת רבינו התוספות יו"ט, ובזכות זה נזכה  
 ר.  "לגאולה וישועה במהרה, בביאת משיח צדקנו בעגלא ובזמן קריב אכי

 

 

 

 
 

 דבר המלך ודתו

 פנינים נפלאים מתורת רבינו בענינא דיומא 
 

 דבר המערכת
 דברי חיזוק והתעוררות במשנת רבינו התוי"ט 

 ע' ימים מר"ח אב עד ליום הכיפורים

מה שנקרא החודש אב, י"ל לפי שבא ביום מות אהרן, והקב"ה  
ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום )ר"ה י"א, א( ומסתמא נולד  
שלום,   ורודף  שלום  אוהב  השלום,  מידתו  ואהרן  אב,  בר"ח  ג"כ 

 ב(, נראה שחודש זה מסוגל לשלום. ימשנה כדאיתא באבות )פ"א, 
ש הראב"ד "והנה אמרתי הטעם שנקראת מסכת אבות, לפימ

ז"ל דמה שנלמד מהצד השוה נקרא בנין אב ולא בנין אם, משום  
באם   פועל  דהאב  ממנו,  שלישי  כוח  הבן  נחשב  בן,  המוליד  דאב 
והאם בבן, הכי נמי תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, והמוליד 
ארץ  ודרך  למקרא,  אם  יש  אם,  התורה  נקראת  ע"כ  התורה,  הוא 

פ"ט, צו  )מד"ר  לתורה  ארץ  קדמה  ודרך  המידות   מ(,  תיקון  היינו 
קדושה   ישבלעדי זה אי אפשר לבוא לקיום התורה, כמש"כ בשער

ובלר חיים  המידות, יטאלינו  תיקון  . ע"כ מסכת אבות שנוסדה על 
נקראת אבות, שהיא קודמת לתורה, והמעשים טובים של האדם הם  

הבן שהוא כוח שלישי לאב, ע"כ נקראת מס'   וכוח שלישי להם, כמ
ומטעם   שדרך אבות.  משום  שבועות,  לפני  אבות  מס'  לומדים  זה 

הכנה   היא  המידות  לתיקון  שהיא  אבות  ומס'  לתורה,  קדמה  ארץ 
 למתן תורה. 

וכתב  בקדושה,  ספירות  ז'  לעומת  רעות,  מידות  ז'  יש  והנה 
הבעש"ט ז"ל, דז' מלכי כנען הם כנגד ז' מידות רעות, עיין בספרים. 

אה פרדס רמונים, שער  וראשון לספירות הוא חסד שהוא שלום )ר
המגיה(, ע"כ שלום הוא ראש לכל מידות    - ערכי הכנויים כ"ג, פכ"א  

כל   ראש  שהוא  אב,  נקרא  שלום  שמידתו  זה  חודש  ע"כ  טובות, 
נקרא  רבים,  לשון  אבות,  נקרא  המידות  כל  שתיקון  וכמו  המידות. 

 שלום אב, לשון יחיד, וגם בשביל שהוא אב לכל המידות. 
)אבות פ"ה, ה'( בהא דלא אירע קרי   ו"ט תוס' י ב  אוהנה אית

הרבות דעיקר  הכפורים,  ביום  גדול  מחמלכהן  כהן  א  היה  שאז  ת 
וכן   לקדושה,  ההפכים  בו  מתגרים  ע"כ  הקדושה,  בתוקף  הגדול 
איתא בזוה"ק )פקודי רכ"א, א( לגבי הקמת המשכן עי"ש. ככה בר"ח 

באותו  אב ששרשו השלום, ע"כ התגבר אז הכוח הנגדי, ונחרב הבית  
 חודש על שנאת חנם, שהוא היפך השלום.

וכן  בזה,  זה  לבוא  שבטים  הותרו  דמזה הטעם בט"ו באב  וי"ל 
שבט בנימין הותר לבוא בקהל, כדאיתא בסוף מס' תענית, וגם אז  
על   מיוחד  אב  דחודש  משום  והכל  )שם(,  בגמ'  כדאי'  זיווגין,  זמן 

ר"ל בספר השלום. ועיקר כוח החודש הוא בט"ו בו, וכך כתב המה 
אור חדש )בד"ה בחודש הראשון הוא חודש ניסן( דעיקר החודש הוא 
שמלא אורה. ואף שכתוב שם דעיקר החודש נחשב בי"ד, מחמת  
דבט"ו כבר מתחיל מיעוט הירח, י"ל דה"ה בנדון דידן, יום י"ד פעל 

השלום, ותיכף אחר זה בט"ו נתגלה הדבר ויצא אל הפועל,    פעולת
עוצם תקפה, וע"כ בט"ו עיקר כוח החודש  שאז הלבנה במילואה ב 

לעשות שלום, ע"כ נעשה שלום בין השבטים וכן בין שבט בנימין ויתר  
זיווגים הוא השלום, כדאי' בכ"מ )מד"ר נשא, פי"א,  השבטים. וגם 
ט"ז( גדול השלום, שהשם שנכתב בקדושה וכו', כדי לעשות שלום,  

בתש דאסור  מצורע  לענין  א(  )קמ"א,  חולין  המטה, ובסוף  מיש 
 אמרינן גדול השלום עי"ש.

דהאומות   נראה  רעות.  מידות  ז'  כנגד  הם  כנען  מלכי  ז'  והנה 
מטילות רוע המידות בישראל, וכשישראל אין עושים רצונו של מקום  
לתוך  לחדור  המידות  לרוע  שמניחים  האומות,  מן  ומנוצחים 
פנימיותם, עי"ז באה גלות, שכשם שהשליטו את האומות על עצמם  

שליטבפ  יש  מידה  כנגד  מידה  בחיצוניות,   ה נימיותם,  גם  לאומות 
 וע"כ ע"י שנאת חנם, שהיא שורש כל המידות הרעות, באה גלות. 

והנה יש שבעים אומות. נראה שהם ג"כ נגד ז' מידות הרעות, 
מתפשטות לפרטים וסעיפים, ובמספר כולל הן ז', אך   תאך שהמידו

. ומן ר"ח אב עד ממחרת  גדול של שבע  רבפרטות הן שבעים, מספ 
שבועות מפסח עד שבועות,    היוה"כ שבעים יום. י"ל כמו שיש שבע

תורה, כמו"כ יש   ןכנגד שבע מידות רעות, לתקן המידות קודם מת
נגד   וע' יום מר"ח אב עד ממחרת יוה"כ, כנגד שבעים אומות, היינ

אחרונות,   לוחות  קבלת  קודם  לתקנן  רעות,  מידות  הז'  פרטות 
 ממחרת יוה"כ, וכן הוא מסתמא בכל שנה. ה שהית

ארץ צבי )להגה"צ רבי צבי אריה פרומר אבד"' קוזיגלוב זצ"ל  
 פר' מטות   - הי"ד(  
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 מעדני יו"ט
 הפרשיות התורה דברי רבינו על סדר  ונבחר עפ"י  לקט משובח 

 : דבריםרשת פ 
 יהיו בעינך כרשעים רק אחר שמשקרים 

ם   יכֶׁ ין ֲאחֵּ מַֹׁע בֵּ אמֹׁר שָׁ ת ַהִהוא לֵּ עֵּ ם בָׁ יכֶׁ טֵּ ת שֹׁפְׁ ֲאַצוֶׁה אֶׁ וָׁ
תֶׁ  ַפטְׁ רו ושְׁ ין גֵּ ִחיו ובֵּ ין אָׁ ין ִאיש ובֵּ ק בֵּ דֶׁ  )א, טז(. ם צֶׁ

בעלי   וכשיהיו  א'(  )פרק  אבות  במסכת  דאיתא  עפ"י  לומר  יש 
יהיו בעיניך כרשעים וכו'. ונלע"ד דהיינו אחר  דינים עומדים לפניך 

שם,    התוי"טשמיעות טענותיהם שיש הכחשה ביניהם, וכמו שכתב  
ר שלא יהיה שום הכחשה  אבל מעיקרא בתחלת השמיעה שאפש

ביניהם רק בדרך שאלת חכם הדין עם מי, אין להחזיקם כרשעים, 
אדרבה מוטב לדון אותם לכף זכות, שלא באו רק לשאול הדין עם  

 מי.  
השמיעה   שבמילת  אחיכם"  בין  "שמוע  לומר  יש  זה  פי  ועל 
וכצדיקים,  כאחיכם  יהיו  ביניהם  הכחשה  יהיה  שלא  שאפשר 

אחר שאתה צריך לשפוט הצדק    -ובין אחיו"    "ושפטתם צדק בין איש
והאמת עם מי, ואחד מהן משקר על כל פנים אתה צריך להשוות 
שני בעלי דינים יחד כאחים זה לזה, אבל לא כאחיכם רק יהיו בעיניך 

 כרשעים.
)להרה"ק רבי מנחם מנדל  פרשת דברים   - שובע שמחות  

 (אב"ד סטריזוב תלמיד החוזה מלובלין 

 :בת חזוןש
 אם מתעסקים בבנין ביהמ"ק הוי כאלו בונים בו 

אפשר לומר עוד בפשיטות יותר עפ"י מה שאה"כ ביוסף בבית "
התרגום  ופי'  עושה  הי'  הוא  שם  עושים  אשר  כל  ואת  האסורים 
במימרי' הוי מתעביד דא"א לומר שהוא הי' עושה הכל דאין זה שום  
הכ'   קראו  דיבורו  עפ"י  שנעשה  כיון  אלא  במציאות  אינו  גם  שבח 

 בלשון זה שהוא הי' עושה. 
בפי' להפטורת פ' תצוה  בתויו"ט  בפסיקתא שהובא  וכן הוא  

י"ל שאף   הוי כאלו בונים בו. וא"כ  שאם מתעסקים בבנין ביהמ"ק 
במקומות שאמרו שהמלך המשיח יבנה ביהמ"ק אין הכוונה שהוא  
בעצמו יבנה בידים אלא עפ"י דיבורו יתבני שבכח דיבוריו ותפלותיו 

בנ הביהמ"ק  שיבוא  ההשפעה  אותה  יהי'  ומשוכלל  הקדושים  וי 
 מלמעלה כמו שמיוסד בתפלה באש אתה עתיד לבנותה.

למה   א"כ  אברכם  ואני  הכתוב  שאמר  כהנים  בברכת  וכמו 
הוצרכו לברכת כהנים אלא שע"י אותה הברכה שאומרים הכהנים  
נמשכה הברכה מלמעלה שהקב"ה בעצמו מברך את ישראל, וכך 

כעין זה  היא המדה שנמשך הכל ע"י העבודה מלמטה. וכבר הבאתי  
לעיל בבן כוזיבא שאמרו ז"ל דקטלוהו רבנן אף דבאמת לא קטלוהו  
רבנן בידים אלא שהאומות או הנחש קטלו, אלא יען שהי' כן מדעת 

 ."החכמים והי' השפעת כחם בזה נקרא כן הלשון דקטלוהו רבנן

 : ואתחנן פרשת 
לל ו כ -פירוש התוס' יו"ט על המשניות : "יעב"ץמרן ה

 רוב עיקרי תורה שבע״פ"

ם וגו'  תָׁ בָׁ ִדַברְׁ יָך וְׁ נֶׁ בָׁ ם לְׁ תָׁ ִשַננְׁ   )ו, ז(.וְׁ

בעל   המובהק  החכם  באחרונים  הגדול  יו״טהפרשן  ז״ל    תוס׳ 
שהוא כמעין הנובע, ומקובל מאד למעיינים ושמעו גדול בדורינו כי  

בכל מקום  השערת שכלו אל השערה קולע וכו׳ והלואי אזכה להבין
 ויו״ט וכו׳. דעת הגאון בעל תעומק 

והגדתי היום שאינני כפוי טובה בהיות הגאון המפרש הנזכר אור 
להטיב,   להשכיל  ונחמד  מבין  ללב  יפה  הוא  ובאמת  והרוצה  עיני, 

ע במשניות  ידבק  נפשו  ולהשלים  בתורה  הרע״ב להחכים  פי'  ם 
ריו בדיבוריו  לטייל אחבעל תוי״ט  וישמש לבן ענ״ק הוא האדם הגדול  

וכולל  א רב ומורה ומעמיד על האמת והיושר,  יכות וקצרות שהואר
 וכו׳ עכ״ל.  רוב עיקרי תורה שבע״פ

 ם שמים לח

 יסוד המנהג שדורשין בשב"ק בפסוקי התורה 

י ל נֵּ ת שְׁ ַלי אֶׁ ן ה' אֵּ ַבע ֱאֹלַוִיתֵּ צְׁ אֶׁ ֻתִבים בְׁ ִנים כְׁ ֲאבָׁ ים ִק וחֹׁת הָׁ
יום   ש בְׁ אֵּ ר ִמתוְך הָׁ הָׁ ם בָׁ כֶׁ ר ה' ִעמָׁ ר ִדבֶׁ ִרים ֲאשֶׁ בָׁ ל ַהדְׁ כָׁ ם כְׁ יהֶׁ ַוֲעלֵּ

ל הָׁ  )ט, י(.   ַהקָׁ
ה 'י ו'סוד  ה 'תורה  שלימה'עמוד  באמונה  להאמין  הוא    , אמונה 

תורה הק' המסורה לנו מאת הבורא יתברך שמו על ידי משה רבינו שה 
סוף,   להם  שאין  כמים  היא  הק'  שבתורה  ענין  וכל  נצחית  היא  ע"ה, 

ך ע"ה "לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד", לכמאמר דוד המ
ניתן להידרש וללמוד ממנה חכמה ומוסר השייך   בכל עת  דכל פסוק 

חז"ל דאסמכוהו על פסוקי    , וכל דבריקום ובכל זמן ובכל אדםובכל מ
התורה הק' הראה הקב"ה למשה רבינו בסיני, כמאמרם ז"ל )מגילה דף  

מלמד שהראהו    -יט( על פסוק )עקב ט, י( "ועליהם ככל הדברים" וגו'  
הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, ומה שהסופרים עתידים 

 לחדש.
וקא נקטו  וניות שכתב דבדמשעל    התוספות יום טובין בהקדמת  יעו

חז"ל בלשונם "שהראהו" ולא אמרו 'שמסרו' לו או 'שלמדו', דלא ניתנו 
לו עדיין ללמדם לישראל דרצון הבורא יתברך היה שהדברים יתחדשו 
על ידי החכמים כשיגיע זמנן להתחדש, על כן אמרו "שהראהו" דהיינו  

 בירו ואינו נותנו לו עכ"ד. כאדם המראה דבר לח
הדברים ובחידוש ביאר  טז.(  )דף  השנה  ראש  מסכת  הריטב"א  י 

בהרחבה, וכדאי להעתיד דבריו וזה לשונו: "...שכל מה שיש לו אסמכתא 
מן הפסוק, העיר הקדוש ברוך הוא שראוי לעשות כן אלא שלא קבעו 
המפרשים  כדברי  ולא  ואמת.  ברור  דבר  וזה  לחכמים,  ומסרו  חובה 

ם ולא שכונת התורה לכך,  אסמכתות שהוא כדרך סימן שנתנו חכמיה 
ח"ו ישתקע הדבר ולא יאמר שזו דעת מינות הוא, אבל התורה העירה  
בכך ומסרה חיוב הדבר לקבעו לחכמים אם ירצו, כמו שנאמר 'ועשית  
על פי הדבר אשר יגידו לך', ולפיכך תמצא החכמים נותנין בכל מקום  

דשים  לדבריהם מן התורה, כלומר שאינם מח  ראיה או זכר או אסמכתא
דבר מלבם וכל תורה שבע"פ רמוזה בתורה שבכתב שהיא תמימה, וח"ו 

 שהיא חסירה כלום עכ"ל.
כמו כן השי"ת חונן דעת לתלמידי חכמים שבכל דור ודור למצוא 
ולפי  לפי המקום  הנצרכים בכל עת  ורמזי מוסר  לימודים  הק'  בתורה 

ומצות   דורם ולהמשיך לבם על ידי זה לתורה   הזמן להדריך בהם את בני
הנסמכים   מוסר  שדברי  הק'  התורה  מסגולת  דהוא  טובים,  ומעשים 
ונקשרים לפסוקי תורה אפילו בדרך אסמכתא מתקבלים יותר ונכנסים  

סד מנהג אבותינו ורבותינו הקדושים  י תי נ ועל יסוד זה  בלב השומעים.  
הת  שיתאספו  זי"ע  הבעש"ט  תלמידי  מנהג  בשבתות  שאחזו  למידים 

לפניהם דברי אגדה המושכים את   ודורשרבם    ומועדים סביב לשולחן 
הלב לתורה ועבודה, ופשטים וחידושים בפסוקי התורה הק' הגורמים  

נו הודה והדרה, ויש אשר ידי זה עמקי פניני תורת  אהבת תורה להכיר על
להורות נתן ה' יתברך בלבם להעלות הדברים בכתב לזכות בהם גם את 

  תלמידים הבאים אחריהם.ה 
  )הרה"ק הויחי יוסף מפאפא(המחבר הקדמה מבן  

 לספר ויגד יעקב 
 

 :עקבפרשת 
 הטעם דבכל דוד ודור כח הפירות מתמעטים

ָך   ִתירֹׁשְׁ ָך וְׁ נְׁ גָׁ ָך דְׁ תֶׁ מָׁ ִרי ַאדְׁ ָך ופְׁ נְׁ ִרי ִבטְׁ ַרְך פְׁ ָך ובֵּ בֶׁ ִהרְׁ ָך וְׁ ַרכְׁ ָך ובֵּ בְׁ ַוֲאהֵּ
רֶׁ  הָׁ ִיצְׁ  (. יג ,ז) וגו' ָךוְׁ

הפירות  וכל  מכחה  הארץ  מתכחשת  דור  דבכל  מהגמרא,  נראה 
בשני דרבי יוחנן הוה שמינא ארעא   (ב  ,קה )ם, כמ"ש במציעא  מתמעטי

ובשני דרב אמי הוה כחישה ארעא, לא תאמר שכוונת רז"ל שאירע כך  
  התוי"ט בזמנם, אבל באמת דבר זה אינו תלוי רק בדור אחר דור, דהנה  

ג'  ) בפאה   ו'פרק  סאתיםבד"ה    משנה  וכתב (העושה  לראיה  הביא   ,
הא היתה  הקודמים  התנאים  בימי  דודאי  ביותר  בפשיטות  שמינה  רץ 

מבזמן ר' יוחנן, מזה נדע כי הארץ תלויה בשכל האדם, וכמו שהשכליות  
 . מתמעטים מדור אל דור כמו כן מתמעטת הארץ מלתת יבולה בשופע

 אות קא    - אגרא דפרקא  
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 ששון יום טוב
 המבאר דברי התוי"ט   -מטעמת מהביאור הנפלא "ששון יו"ט" שבהוצאתנו 

 
מהפירוש   טעימה  אנו  מביאים  הגליון,  מקוראי  רבים  לבקשת 

בשילוב    - ט  הנפלא "ששון יום טוב" המבאר את דברי רבינו התוס' יו" 
 תיבות הביאור בתוך דבריו. 

רבינו   דברי  על  פירוש  הקוראים  בפני  להגיש  במסכת  בחרנו 
לא היו ימים    – הקשורים לענינא דיומא    - )פרק ד' משנה ח(  תענית  

 טובים לישראל כחמשה עשר באב. 
יש לציין שמפאת קוצר היריעה הבאנו רק את הפירוש המשולב  

ערות המחכימות המעטרות את  בתוך התיבות, ורק מקצת מתוך הה 
הפירוש, ויותר ממה שכתוב כאן מבואר ומפורט בספר עצמו, ישמע  

ויוסף לקח   בבחינת אותיות מחכימות,    - ללמוד בספר עצמו    - חכם 
 וימצא נופת צופים וכל טעם.  

 
 לא היו ימים טובים כט"ו באב 

  אמר :  (חמשנה    ד )פרק    תעניתמשנה מסכת  שנינו ב 
  לישראל   טובים   ימים   היו   לא   גמליאל   בן   שמעון   רבן 

  לבן   בכלי   יוצאות   ירושלם   בנות   שבהן   ...   באב   עשר   כחמשה 
  ביום   אמו   לו   שעטרה "   ... לו   שאין   מי   את   לבייש   שלא   , שאולין 
  וביום   תורה   מתן   זו   חתונתו   ביום   " לבו   שמחת   וביום   חתונתו 
  בימינו   במהרה   שיבנה   המקדש   בית   בנין   זה   לבו   שמחת 

 .  אמן 
 

 דבר, למות באיזה יום כלו מתי מ

פירש הר"ב שבו כלו מתי מדבר בשנת   . חמשה עשר באב ב 
פירש ו  .אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן )דף ל:( יום שכלו בו מתי מדבר   הכי "כ.  ע  המ'

דתניא כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר    )ד"ה שכלו מתי מדבר(רש"י  

  וכו' היו מתים הרבה מהם בתשעה באב ובשנת הארבעים לא מת אחד 
החדש  ,מהם בחשבון  טעינו  שמא  ואמרו  תמהו  כך  שראו  ]חזרו    ,וכיון 

)בשפתי צדיק )מאמרי ט"ו באב( הקשה בשם השפת אמת למה היו    ושכבו בקבריהן בלילות
מיתתם.   לאחר  כדרך שקוברין המתים  יכולין לקוברן  היו  לא  וכי  ולשכב בתוכו,  צריכים לכרות קבר 

שרוב מאכלם במדבר היה בש  שכיון  כמבואר בדברי  ותירץ  רבים  היו  שנה  )והמתים בכל  ר קדשים 
קדשים(. מאכילת  ויפסלו  למת  ליטמא  רבים  שיצטרכו  רצו  לא  ב"ב(,  מסכת  ליל   התוס'  עד 

חמשה עשר כיון שראו שנתמלאה הלבנה בט"ו ולא מת אחד מהן ידעו  
ע"כ. ותמיהתם    ,שחשבון החדש מכוון וכבר ארבעים שנה של גזרה נשלמו

בנ"   זאת בחשבון()שתמהו  טעינו  שמא  שהשהיתה,    י  י  אמר  ת"ילפי  לד( )במדבר    ד, 
במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה. 
המרגלים  שלוח  בה  שהיתה  מהשנה  יתחילו  הארבעים  שמספר  וסברו 

אבל הש כל המ'.  כלו להם  לא  כן  היה  התחיל החשבון מזמן   י"תואילו 
  במדבר. כל ימי היותם יציאתם ממצרים

 
 סיבת השמחה ביום שפסקו מלכרות עצים 

וכיון   כלומר  ע"כ.  כו'  עצים  מלכרות  פוסקים  היו  ובו  הר"ב  ומ"ש 
יום טוב כדרך שעושין סעודה לגמרה של  שנגמרה מלאכת ה' עשאוהו 

)א'( ג', ט"ו[.  תורה. וילפינן לה מויעש משתה לכל עבדיו דשלמה   וכן  ]מלכים 
 א' פרק ח'[. - בואר בפסוקים מלכים ]כממצינו בחינוך בית ראשון 

 

 למה פסקו מלכרות עצים

כו'    הר"ב ומ"ש   תשה  שמאז  כחלפי  בה  העצים    שאין  כלומר  ליבש  ע"כ. 
וחיישינן שיגדלו תולעים בעצים, וכל עץ שיש בו תולעת פסול למערכה.  

  כדפירש הר"ב במשנה ב' פ"ו דשקלים.
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עתה גדל הפלא בעיניו עוד יותר מתחת לטלית היה המראה צפוי 
זכר   כל  היה  לא  רב.  כה  זמן  לפני  שנפטר  מי  כל  של  כמו  ביותר, 
לתכריכים, ורק עצמות היו שם. הרימה עשתה את תפקידה בנאמנות 

הטלית   אבל  נאכל,  הכול  מדהים.  בהשגחה  ובדיוק  שלמה  נשארה 
 .פרטית מיוחדת מלמעלה! זהו דבר שהוא לגמרי מחוץ לדרך הטבע

ר' מנדל הביא את הארון ארצה והמשיך עמו עד לקבורה. אמנם אין 
זה מתפקידו ללוות את המת למנוחתו האחרונה בארץ ישראל, אולם  
התחושה האישית שלו היתה, שמכיוון שהוא טיפל בעבודת הקודש, יש  

ת לראותו נטמן כדת באדמת ארץ הקודש. למנהגו זה היה עתה  לו אחריו
משמעות מיוחדת. כאשר יצאו ללוויה, ניגש ר' מנדל לרב וסיפר לו על  

 .דבר הטלית העתיקה ששרדה בתוך הקבר
השאלה עכשיו היא, מה לעשות? המנהג בארץ ישראל הוא, שאין 

ניחים  קוברים את המת בטלית. דעת הרמ"א שמי שהיה נזהר בציצית מ
לו ציציותיו, אבל רבינו תם כתב במפורש, כי הציצית הרי רומזת לתרי"ג  

כך    –מצוות, והטלית מעידה שהאדם קיים את כל התורה כולה. עתה  
שנתמעטו אנשי מעשה, ומי יאמר זיכיתי לבי וקיימתי    – כותב רבינו תם  

את כל המצוות כולן? אם האדם לא קיים את כל המצוות, הרי זו עדות 
בארץ   שקר נוהגים  בימינו  האמת.  בעולם  לאדם  להפריע  שעלולה 

ישראל, שאף צדיקים גדולים ועצומים אינם נטמנים בטלית. ומה יעשו  
עתה? הרי אין זו טלית פשוטה כלל וכלל. טלית שמן השמים שמרו אותה 
והשגיחו עליה, אי שם בתחתיות ארץ, בקזחסטן, ונתנו לרימה הוראה  

 .וכלל, דורשת התייחסות מיוחדת  מדויקת שלא לגעת בה כלל
הרב קרא לבנו הזקן של ר' חיים גרוס וביקש: "ספר לנו על אבא  

 ."שלך 
אני לא זוכר הרבה, כשנפטר הייתי בחור בן עשרים", התנצל הבן. "

"ברחנו מגליציה מאימת המלחמה, ואבי ז"ל אמר לי, כי הוא רואה שלבו  
ת פטירתו ייטמן היכן חלש והוא לא יחזיק מעמד. הוא ביקש ממני שבע

ישראל.   לי אעלה אותו לארץ  יתאפשר  שאמצא מקום ראוי, ושכאשר 
בחיבה   וחסד  צדקה  נתן  המצבה:  על  שכתוב  מה  זה  יודע  שאני  מה 

 ."ואהבה 
יפה מאוד", אמר הרב, "אבל זה לא מספיק. יש הרבה אנשים שהם  "

בעלי צדקה, וברכה תבוא על ראשם, אולם כאן יש משהו מיוחד דווקא 
או   בטלית  שקשור  אביך  של  מחייו  פרט  לך  זכור  האם  הטלית.  עם 

 "?בציצית
הו, בוודאי", נזכר הבן בבת צחוק, "אבא שלי נזהר כל ימיו שלא "

לשוחח שיחת חולין בזמן שהוא עטוף בטלית. אפילו כאשר שאלו אותו 
לשמו כדי לקרוא לו לעלייה לתורה, הוא היה מוריד את הטלית, עונה  

 ."ק' וחוזר ולובש אותה 'חיים בן יצח
להדר  קבלה  עצמו  על  מקבל  תמים  יהודי  מאוד.  התרגש  הרב 
במצווה ולשתוק עם הטלית, והוא זכה שבורא כל העולמים ישמור את  
טליתו עשרות שנים! שהרי הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריה. לא רק  
ותתוודע בציבור   כי שלמותה של טליתו תתגלה  זוכה  זה, אלא שהוא 

 .ם את עצמותיו ארצה בעת שמעלי
זכה   עצמותיו.  על  הטלית  את  לטמון  שעה  בהוראת  הורה  הרב 
את  ולעודד  לחזק  ברבים,  נודע  שמעשהו  יצחק  בן  חיים  ר'  היהודי 
הורה:  זי"ע  חיים  רבי  שמרן  אלא  עוד  ולא  התפילה.  בעת  השותקים 

 "!"מצווה לפרסם

וזה נוסח מצבתו בבית העלמין 'ארץ החיים' בבית שמש: פ"נ,  
חיים גרוס ב"ר יצחק ז"ל, מהאלשיץ, גליציה. עטרת תפארת  ר'  

משפחתנו, גמל צדקה וחסד בחיבה ואהבה. נפטר במקום גלותו  
באקטיובינסק קזחסטאן, י' תמוז תש"א. הובא למנוחות בארה"ק  

 .כ"ג מנחם אב תשס"ד תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
 ( גל' השגחה פרטית פינחס פ"ב ) 

 

 

בזכות הזהירות מלשוחח   ישועות ונחמותסיפורים נפלאים  
   כתקנת רבינו התוס' יו"ט  בשעת התפילה

טלית הצמר ששרדה באדמת   
שלא  בזכות    – שנים    63קזחסטן  

 דיבר בשעת התפילה

ר' מסירת    הרה"ג  בעת  פעם,  בכל  מספר:  הירש  שמעון 
השיעור בישיבה, יש לי מנהג להוסיף סיפור שיש בו מוסר השכל.  

לעמול   עלי  היה  מרתקים   ולהתייגעבעבר  סיפורים  למצוא  כדי 
ומלמדים, אבל היום, כבר אין לי כל קושי בכך. אני מתקשר לקו 

ף השגחה פרטית, מקשיב דקות ספורות, וכבר יש לי סיפור מאל
בשלוחה   נפלא,  סיפור  שמעתי  הפעמים  באחת  בצדו.  ומוסרו 

לספרו 3מספר   אם  ידעתי  לא  אולם  דוד,  ר'  של  בדרשות   ,
לבחורים, מכיוון שאין זו הלכה פסוקה שכך צריך להתנהג. מצד 
יפה ומרגש, וחשבתי שתהיה תועלת גדולה  זה היה סיפור  שני, 

 .ממנו, אולם שמרתי אותו בלבי
ש מאז  עבר  קצר  לי זמן  הזדמן  והנה  הסיפור,  את  שמעתי 

קנייבסקי  חיים  ר'  מרן  התורה  שר  עם  אחת  במחיצה  להיות 
לו את הסיפור בקצרה ושאלתי אם ראוי לספרו  זצוק"ל. סיפרתי  

 "!לבחורים. ענה לי מרן דעת תורה: "מצווה לפרסם
וכך סיפר ר' דוד: בחברא קדישא, יש מומחה גדול בכל מה  

וקבור עצמות  לליקוט  ר'  שקשור  הרה"ח  הוא  הלוא  מחדש,  תן 
מנחם מנדל עקשטיין שליט"א מזקני חסידי נדבורנא, אשר מעל 
הגדול   הפוסק  כאשר  הקודש.  בעבודת  מתעסק  שנים  ליובל 
הרה"ג ר' שמואל הלוי וואזנר זי"ע היה בחיים, היה ר' מנדל שואל  
וואזנר אמר עליו שהוא בעצמו   אותו בכל דבר ודבר, עד שהרב 

ת רב לעניינים אלו, מרוב שהוא שאל את כל סוגי  כבר יכול להיו
 .השאלות האפשריות

מאזור   שהועלו  עצמות  של  ארון  הטמנת  של  לוויה  אחרי 
אם כבר יצא    –כך מספר ר' דוד    –קזחסטן, שאלתי את ר' מנדל  

לו להתעסק בהעלאת עצמות מאזור זה. "כן", הוא אמר, "וזה היה  
 ."משהו יוצא דופן

מ בקשה  קיבל  מנדל  בארץ ר'  הגר  זקן  יהודי  גרוס,  דוד  ר' 
ישראל, להעלות את עצמות אביו ר' חיים ז"ל לארץ הקודש, לבית  
החיים בבית שמש. ר' מנדל נסע במיוחד לבית החיים בקזחסטן,  
של   וסדר  תהילים  מזמורי  באמירת  נעמד  המצבה,  את  איתר 
את   מפנה  שלצדו  הגוי  בעבודה.  והחל  מהנפטר  סליחה  בקשת 

מנד ור'  נבהל החול,  הוא  שהרים  ברגע  הבלוקים.  את  מרים  ל 
מאוד. מול עיניו נגלתה טלית צמר עבה, מהסוג שיהודי גליציה 
ושלוש   שישים  בקבר  ששרדה  שלמה  טלית  בה.  מתעטפים  היו 

 !שנים
כאשר ר' מנדל ניגש לפתוח קבר, הוא לא עושה זאת לפני  
שהוא מקבל אישור מכמה רבנים מזקני הדור, שהם לוקחים על  

ם את האחריות לפתיחת הקבר. ר' מנדל קיבל אמנם אישור, עצמ
אבל הוא ידע שמדובר באדם פשוט ששמו היה חיים בן ר' יצחק  
עומד   שהוא  בדעתו  העלה  לא  הוא  וחסד.  צדקה  גומל  גרוס, 
לפתוח קבר של גדול בישראל. מה יעשה? האם ימשיך בעבודה  

 ?או יעצור
אחר. היחיד פלאפון לא היה עמו, וגם לא אמצעי תקשורת  

פתח   מנדל  ר'  עולם.  של  הריבונו  היה  לדבר  יכול  הוא  שאיתו 
מן   סימן  ובקש  לבו  את  שפך  הוא  דקות  עשר  נרגשת.  בתפילה 
שר'   דקות  עשר  אותן  בתום  להפסיק.  או  להמשיך  אם  השמים 
עזה  פנימית  משיכה  חש  הוא  היום,  עד  אליהן  מתגעגע  מנדל 

דוחפי כאילו  ולעשות את המוטל עליו,  אותו לפתוח  להמשיך  ם 
 .את הקבר עד הסוף ולהעלות את העצמות ארצה 


