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מ "והוסי� מר� רבינו הרמ, השני� היו אצלו ימי� מרוממי�
לספר שמי שהוצר� לאיזה תיקו� היה נות� לו את זה זקינו 

התיקו�  'לבחי' וכ� יעזרינו ה, ו בשבט"ביו� זה דייקא שהוא ט
� ונעשה תשובה כראוי מתו� '� משיח'שלנו שנזכה דערלעב
  .שמחה נחת והרחבה

  
ע שכתב בספרו "זי' בני יששכר'ק בעל "ידוע לכל מהרהג� 
ו בשבט הרי הוא יו� מסוגל ומיוחד ביותר "שיו� ט' הק

לבקש ולהעתיר בתפילה כדי לזכות באתרוג כשר ומהודר 
והוסי� לדייק , ות הואה לאילנ"ט שהרי ר"לחג הסוכות הבעל

ה לאיל� שהוא לשו� יחיד ולא "שלכ� כתיב במשנה ר
לאילנות בלשו� רבי� כדי לרמז לאיל� הידוע והחשוב של 
האתרוג שמקיימי� בו בסוכות מצוה חשובה רוממה 

ולכ� יש לו ג� חשיבות יותר משאר אילנות שעל זה , ונשגבה
  .יש להתפלל ביחוד ביו� זה

  
ה לאילנות כוונתו לרמז ג� "ק שר"מספהדבר ידוע הוא והנה 

כ "א, "כי האד� ע  השדה"ק "כ בתוה"לבני האד� עדש
, ה עבורו"ה לאילנות הוא ג� ר"ממילא ר, שהוא נמשל לאיל�

וכבר אמרו בזה הרבה פארשידענע פשטי� מהו השייכות 
והקשר והדוגמא מהאילנות לבני האד� ליהודי� השומרי� 

כמו שמצינו באילנות שעיקר ל הפירוש ש"וי, תורה ומצוות
ואיל� , תכלית� וחשיבות� הוא הפירות שיוצאי� מה�
ואיל� , חשוב נקרא זה שמוציא פירות טובי� ומשובחי�

כ אצל האד� "ממילא כמו, מובחר הוא הנות� גזונטע פירות
המשול לאיל� עיקר חשיבותו בזה שיעשה תמיד פירות 

ויי� צ שקר"ט חשובע הייליגע תומ"טובי� שה� מעשי
פירות כי פרי מעלליה� יאכלו וכ� שיעמיד תולדות פו� 

כ פירות "הייליגע קינדער בני� ובנות הגוני� וצדיקי� שה� ג
ולכ� בזה הוא הדימיו� שבו נמשל האד� , האד� ע  השדה

ר שיהיו "לע  השדה לרמז שהעיקר שית� פירות טובי� בגו
ה לאיל� "ו בשבט ר"ז ט"ועבו, מ� המובחר שבמובחר

  .דה ואד� הוא ע  השדהשבש
  

שהרי תכלית , יתכ� לומר בפשטות עני� שייכות�עוד 
הבריאה כולה ובכלל זה תכלית בריאת כל האילנות עבור 

ה לאילנות נגזר "צ וממילא שא� בר"ישראל שיקיימו תומ
שיהיו פירות טובי� באילנות ממילא יש לישראל גזונטע 

י פירות "לבנ ה לאד� א� יהיו"ה לאיל� הוא ר"נמצא שר, עס�
מ איזה פירות יהיו לו "ע מה זה נפק"טובי� שהרי לע  בפנ

י "והרי אי� לו תכלית לעצמו אלא רק שהוא נברא לסייע לבנ
, צ"ז יהא בכוח� לשמור ולקיי� תומ"שיוכלו לאכל� ועיד

בראשית ברא אלוקי� את "פ "עה' ל הק"מחז' י הק"כדפירש
צדיקי� ת בשביל "שברא אות� השי" השמי� ואת האר 

דהיינו , שנקראו ראשית וישראל והתורה שנקראי� ראשית
ראשית ' שהבריאה עבור שבה יקיימו ישראל התורה שנק
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יו� מסוגל לבקש חמשה עשר בשבט 
 ט"אתרוג כשר לחג הסוכות הבעל

חמשה עשר 'עתה הוא יו� הגדול  ה�
מ "ר הרמ"ממר� אדמוואיתא ' בשבט

ש "ק הרדצ"מר� הרהשאצל זקינו  א"זיע
היה זה יו� חשוב מאוד  א"מלעלוב זיע

לפי , ט הגדול ביותר מכל השני�"ויו
במעלה שהיו אצלו שני ימי� מיוחדי� 

שה� ספיציעלע הויכע זמני� שה� 
ב סיו� שהוא "וטו' חמשה עשר בשבט'
שאלו , ע"זי מקארלי�ק "ד של רבו הה"יו

ובשביל� נבראו האילנות והוא 
  .ה שלה�"ר
  

ל עוד בדר� רמז שהרי "יוממילא 
כי האד� ע  "ק כתיב "בתוה
כ כמו שלומדי� מזה "וא, "השדה

כ� יש , שהאד� משול לע 
, ע  משול לאד�ללמוד מזה שה

ו בשבט רואי� מכא� "וכמו שט

על , לאילנות ראש השנה בשבט ו"ט
כן טוב ונכון לומר ביום 

בשחרית פסוקים אלו  בשבט ו"ט
  .ובקשה זו

הוא שיש קבלה ביד חכמי  וידוע
ו "ל שצריך לבקש ביום ט”אשכנז ז

שיזדמן  שבט בפרטות על האתרוג
 .לישראל אתרוג טוב ויפה בחג

ָפֶניָך ה ֱאלֵֹקינּו ֶוֱאלֵֹקי ' ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
בָ  ֲאבֹוֵתינוּ  ּתְ ג ׁשֶ ל ִאיָלנֹות ָהֶאְתרֹו ֵרְך ּכָ

ם ִעּתָ רֹוֵתיֶהם ּבְ    .ְלהֹוִציא ּפֵ

ְויֹוִציאּו ֶאְתרֹוִגים טֹוִבים ָיִפים 
ל מּום ְולֹא ַיֲעֶלה  ים ִמּכָ ִרים ּוְנִקיִּ ּוְמֻהּדָ

ֶהם ֲחָזִזית ֵלִמים ְולֹא ִיְהֶיה , ּבָ ְוִיְהיּו ׁשְ
ֶהם ׁשּום ֶחְסרֹון ַוֲאִפּלּו ֲעִקיַצת קֹוץ , ּבָ

ָרֵאל ַאֵחינּו  ְוִיְהיּו ְמצּוִיים ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ
ֵהם ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּה ִמְצַות , ּבְ ם ּבָ ְלַקיֵּ

בֹא  יָּ ּכֹות ׁשֶ ְנִטיָלה ִעם ַהּלּוָלב ֶבָחג ַהּסֻ
ר  ֲאׁשֶ לֹום ּכַ ָעֵלינּו ְלָחיִַים טֹוִבים ּוְלׁשָ

תֹוָרְתָך ע יָתנּו ּבְ ָך "ִצּוִ ה ַעְבּדְ י מֹׁשֶ
ִרי ֵעץ ּוְלַקְחתֶּ ' יֹּום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ

ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ֲעבֹות ּפֹות ּתְ   . 'ָהָדר ּכַ

ָפֶניָך ה ֱאלֵֹקינּו ֶוֱאלֵֹקי ' ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ם  ֵענּו ְלַקיֵּ ַעְזֵרנּו ּוְתַסיְּ ּתַ ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ
ל ְנִטיַלת לּוָלב ַוֲהַדס  ִמְצָוה זֹו ׁשֶ

תִ  ַחג ַוֲעָרָבה ְוֶאְתרֹוג ּכְ ּה ּבַ ְזַמּנָ ּקּוָנּה ּבִ
ים טֹוִבים  בֹא ָעֵלינּו ְלַיּמִ יָּ ּכֹות ׁשֶ ַהּסֻ

ְמָחה ּוְבטּוב ֵלב ִ ׂשּ לֹום ּבַ ְוַתְזִמין , ּוְלׁשָ
ר  ֵלם ְוָכׁשֵ ר ְוׁשָ ָלנּו ֶאְתרֹוג ָיֶפה ּוְמֻהּדָ

ִהְלָכתוֹ    ּכְ

ְפֵני ה י ' ִויִהי ָרצֹון ִמּלִ ֱאלֵֹקינּו ֶוֱאלֵֹק
ל ִמיֵני ָהִאיָלנֹות שֶׁ   ֲאבֹוֵתינוּ  ָבֵרְך ּכָ ּתְ

ֵמִנים  ִרּבּוי ׁשְ רֹוֵתיֶהם ּבְ ְויֹוִציאּו ּפֵ
יֹּוִציא , ְוטֹוִבים ָפִנים ׁשֶ ּגְ ל ַה ּוְתָבֵרְך ּכָ

ֵדי  ָמִנים ְוטֹוִבים ּכְ ה ׁשְ ֲעָנִבים ַהְרּבֵ
ב  ִין ַהיֹּוֵצא ֵמֶהם ָמצּוי ְלרֹ ְהֶיה ַהיַּ יִּ ׁשֶ

ָרֵאל ְלַקיֵּ  ָך ִיׂשְ ם ּבֹו ִמְצַות ְלָכל ַעּמְ
תֹות  ּבָ ׁשַ ָלה ּבְ ִקּדּוׁש ּוִמְצַות ַהְבּדָ

ִמים טֹוִבים   , ּוַביָּ

ָרֵאל ָאִחינּו ִמְקָרא  נּו ּוְבָכל ִיׂשְ ם ּבָ ְוִיְתַקיֵּ
תּוב  ּכָ ְמָחה ַלַחְמָך "ׁשֶ ִ ׂשּ ֵלְך ֱאכֹל ּבַ

ָבר ָרָצה  י ּכְ ֵלב טֹוב ֵייְנָך ּכִ ה ּבְ ּתֵ ְוׁשֶ
יךָ  י  "ֱאלִֹקים ֶאת ַמֲעׂשֶ אִתי ְלַגּנִ ּבָ

ַמי  ׁשָ ה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ ּלָ ֲאחֹוִתי ּכַ
ִתיִתי ֵייִני ִעם  י ׁשָ ְבׁשִ י ַיֲעִרי ִעם ּדִ ָאַכְלּתִ

ְכרּו , ֲחָלִבי תּו ְוׂשִ ִאְכלּו ֵרִעים ׁשְ
י  ּדֹוִדים י ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמִרי ּפִ

 .צּוִרי ְוגֹוֲאִלי' ְלָפֶניָך ה

 

ה של האד� "ל בהיפ� נמי שג� ר"ששיי� ג� לאד� כ� י
ולכ� יש ללמוד מזה שכמו , תשרי נוגע ג� לאילנות' בא
ימי� שה� נחשבי� ' ה דהאד� בתשרי הוא של ב"ר

ה של האיל� "כ� ג� ר, כיומא אריכתא וכיו� אחד ארו�
וקדושת� חשובה ימי� ' כ של ב"שמשול לאד� הוא ג

ולכ� הג� שביו� מחר אומרי� כ� תחנו� , יומא אריכתא
ה לאילנות נמשכת ליו� מחר יו� "ז קדושת ר"אבל עכ

ה תכלית כל הימי� "שהרי בלא, הבא וחל א� עליו
ז "הטובי� הוא שישאר השפע קודש שלה� ג� אחר

כ עבר "אוי� תמיד ולא לאותו יו� בלבד ואילו אח
ט של כל השנה ה� "ויו אלא שבתות, ו"ונשכח ח

  .מרוממי� כל השנה והשפעת� צריכה להיות לתמיד
  

ה לאילנות ג� למחרתו וימשי� "ודאי שפע רלכ� 
ממילא כיו� שנמצא שהאד� דומה לע  , להשפיע תמיד

, ה לאיל� הוא לשניה� יחד"לכ� ר, השדה והע  לאד�
וכ� , לכ� יכולי� לפעול ביו� זה לזכות לפירות טובי�

, קר שהוא המשות� לאד� ע� ע  השדהלפעול העי
שתיקו� דבר זה הוא , שהוא התיקו� לחטא ע  הדעת

ז זוכי� לשלימות התיקוני� "תכלית כל התיקוני� ועיד
א כי כל הקילקול שנכנס "ק בב"וביאת משיח ובני� ביהמ

לכ� תיקו� זה , ד"י אכילת עה"ר וחטאי� בא ע"בה� יצה
בשבט ביותר  ו"ולכ� הוא מסוגל בט, הוא תכלית הכל

שבזה יש לשוב ולרמז ' ממי, ה לשניה�"לזה כי הוא ר
שלכ� כתיב איל� לשו� יחיד ולא רבי� כדי לרמז לאיל� 

שיכולי� לפעול התיקו� לזה ביו� ' ע  הדעת'הידוע הוא 
, י השפעות קדושות של זה היו�"ע, זה דייקא ביותר

נמצא , וכיו� שתיקו� זה הוא שלימות הכל ותכלית הכל
זה הוא א גולדיגע טאג שיכולי� לזכות בו לביאת  שיו�

  .א"ק בב"משיח צדקנו ובני� ביהמ
  

שהעני� א "מ זיע"ממר� רבינו הרמג� ישנו דיוק ולכ� 
לאכול אתרוג דייקא בזה היו� שהרי הוא מסוגל לתיקו� 

, ס"ואמנ� הנה בתורה  איתא פשטי� עא, ד"חטא עה
גאות ד נמש� כולו משו� "ל הפשט שחטא עה"ולכ� י

ר הנחש הקדמוני את האד� "וכבוד שבה� הכשיל היצה
שבזה הכניס בה� " והיית� כאלהי�"ל "וחוה שא

הגאווה וכבוד ואז דייקא יכל להחטיא� ולולי זה לא היה 
יכול להחטיא� כלל כי ענווה ושפלות רוח המה שמירה 

כ גאווה וגאות "משא, עליונה מחטאי� עבירות ופשעי�
ולכ� , ל"בעוונות ופשעי� רחנופלי� שלעכטע גויי� 

ז "ר נחש הקדמוני הביא� קוד� לגאות ואחר"יצה
ק "שדבר זה מבואר בספרי חסידות ובסה, הכשיל�

שיהודי שהוא בתכלית הענווה אי� שיי�  מאור ושמש
ד הוא "ממילא נמצא שחטא עה, אצלו חטאי� כלל

 'ב' המש� בעמ
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        
מזה שא� ' כ מה ראי"ת אמר זה וא"מעצמ� ולא השי
ב למה באמת היא הוסיפה "וג� צ, באכילה אי� מיתה

ר "ומה סבר אדה, שג� נגיעה אסורהלומר ולחשוב 
ת הזהירו רק על אכילה "עצמו כשאכל והרי ידע שהשי

אל ' ל שכל המוסי� גורע כדכ"וג� ארז, ולא נגיעה
משמע שבזה טמו� , תוסי� על דבריו ואל תגרע ממנו

, מכשול� בזה שהוסיפו איסור נגיעה על איסור אכילה
זה  אבל זולת, ובנקודה זו לבדה היתה הטענה עליה�

כ מה היה העוו� "וא, אינ� אשמי� כלל במה שאירע ש�
  , ש�
  

ר איסור אכילה "ת לאדה"ל שאחר שציוה השי"יולכ� 
ד הוסי� הוא לעצמו וכ� לחוה אשתו ג� איסור "מעה

נגיעה ועשה זאת עבור שמירה והרחקה שלא יבואו 
י איסור נגיעה "להכשל בעצ� איסור אכילה כי ע

' ל הק"מו שמצינו אצל חזיתרחקו ממנו יותר ויותר כ
' שהוסיפו איסורי� ואזהרות על איסורי תורה כדכ

ושמרת� את משמרתי ודרשינ� עשו משמרת 
ז יצא מזה ש� מכשלה כי היה עליו "למשמרתי ועכ

לפרש לה שעצ� האיסור הוא אכילה ואילו איסור 
הנגיעה הוא רק הוספה למשמרת ואילו היה מפרש לה 

שהנחש דחפה ונגעה ולא  כי הג�, זה לא היתה נכשלת
מתה היתה מבינה שזה משו� שאינו איסור בעצמותו 

כ א� תאכל ודאי תמות ושוב "משא, ולכ� לא מתה
היתה נשמרת ולא אוכלת ולא חוטאת ורק משו� 

ל שהוא אסור ממש והיא סברה שהוא "ר א"שאדה
לכ� כשראתה שאי� מיתה בנגיעה , כאיסור אכילה ממש

ר ממילא שג� "לה אדה סברה שיש טעות במה שאמר
ל שהטענה "וזהו שאמרו ז, באכילה גופה ליכא מיתה

היינו לא עצ� זה ' עליו היתה שהוסי� על דברי ה
שהוסי� איסור נגיעה כי זה עצמו דבר טוב הוא ככל 

ל אלא הטענה עליו היתה למה "הרחקות שגזרו חז
השווה את מה שהוסי� לעשות אותו כעצ� גו� האיסור 

ה בתוק� כעצ� האיסור זהו הוספה ולהוסי� ההרחק
  , שסופה לגרע

  
דקותדיגע עני� זה היתה הטענה עליו ולא זולת זה ועל 

ר לבלבל לשתיה� "הצלחת היצה' כ הי"ז אח"ורק עיד

הגור� לכל שאר החטאי� בעול� מחמת 
י גיאות "ר שבא ע"ז נכנס בה� יצה"שעיד
, י ענווה ושפלות רוח"ולכ� תיקונו ע, וכבוד

מ שיש עני� "וממילא שבזה פירש מר� הרמ
ו בשבט שהרי יו� מסוגל "באכילת אתרוג בט

כ אתרוג "משא, ד הבא מגאות"לתיקו� חטא עה
ל 'את הפסוק "ר אתרגהוא עני� ענווה שהרי 

אווה ובזה יזכו לתכלית התיקו� 'גגל 'רבואני 'ת
  .� ענווה ושפלות רוחולתשובה מתו

  
כי ענווה , צרי� להיות מתו� שמחהוהכל 

כ ישמעו ענוי� "ושמחה שלובי� ג� יחד כמש
, וישמחו ששני אלה קשורי� זה ע� זה וזה בזה

צ מתו� שמחה "ז יהיה כל קיו� התוהמ"ועיד
ד שלימות "ויזכו לתיקו� השל� ותיקו� חטא עה

  .הכל
  

בי� פשטי� ר' ק אי"בפשטות כיו� שבתוהאבל 
פ פשוט שיש עני� לאכול אתרוג "ל ע"לכ� י
ו בשבט משו� שהרי עושי� בו מצוה "בט

גדולה חשובה ויקרה שנוטלי� אותו לארבעה 
ה לאילנות יש "לכ� בר, מיני� שבחג הסוכות

שמחה מיוחדת ותיקו� מיוחד לאכול בו ביו� 
ממנו מכיו� שהוא משמש לכזה מצוה עצומה 

ני ביו� זה והוא חשיבות מיוחדת לאכול ממ
  .משו� מצוותו החשובה עד מאוד

י "ד נגר� הכל ע"זה ידוע שש� בחטא עהוהנה 
ר הנחש הקדמוני שהוא המפתה ומסית "יצה

יורד ומסטי� עולה "ל "תמיד לחטא כאמר� ז
ל והוא גר� ש� וסיבב מוח� "רח" ומקטרג

א להאשימ� "בבילבול ושיגעו� נורא עד שא
ל שבלבל� י תוק� הבילבו"וע, כלל בזה החטא

הביא� לדיבורי אפיקורסות שלו והיית� 
ל "בחז' ולכ� אינ� אשמי� כדאי, ל"כאלהי� רח

ת אסר "שתחילה אמרה חוה לנחש שהשי
עליה� ה� לאכול וה� לנגוע בע  ואז דחפה 

כ ונגעה בע  ולא מתה אז אמר לה "הנחש בע
, כמו שאי� מיתה בנגיעה כ� אי� מיתה באכילה

ה והאכילה ג� את ובזה שיכנעה שתאכל ואכל
ואחר שנכשלו נקנסה , ר עמה"אישה אדה

  ,ר לכל באי עול�"מיתה ובא יצה
   

י שראתה שאי� "ב האי� שיכנעה ע"צ' ולכאו
מיתה בנגיעה והרי ה� ידעו שזה הוסיפו 

י הדחיפה שיש כא� טעות וג� "שחוה סברה ע
ר עצמו "באכילה ליכא מיתה ואז א� אדה

כ "ת שיש מיתה באכילה ג"שבוודאי שמע מהשי
ר שבתוק� זאת בא "י בילבול היצה"ות עבא לטע

כי ביו� אכל� ממנו "ל "ת א"לחשוב שהרי השי
והרי רואה שהיא אוכלת ואינה מתה , "מות תמות

ולא ידע שהפירוש ביו� אכל� היינו אחר אל� 
כי "בתהילי� ' ה כדכ"שני� שה� יומו של הקב

וכמו , "אל� שני� בעיני� כיו� אתמול כי יעבור
ר "נסה עליו מיתה חי אדהשבאמת ג� אחר שנק

קרוב לאל� שני� זולת השבעי� שנת� לדוד 
וכיו� שלא ידע וסבר שיו� הוא , ה במתנה"המע

  .כפשוטו
   

כשראה אותה אוכלת ולא מתה סבר א� הוא לכ� 
שטועה א� בעצ� עני� איסור אכילה וג� זה טעות 
וג� זה מותר ואתא למיכל מיניה ג� הוא והצליח 

כ עד שנכשלו וחטאו "ר לבלבל דעת� כ"יצה
והכל , ל"ר ומיתה לבאי עול� רח"והביאו יצה

ר ובילבול שלו שגר� אז והוא הגור� "מהיצה
  .תמיד לכל עוו� וחטאת וממנו כל הצרות וחטאי�

  
ל יו� חמשה עשר בשבט ולמחרתו "שכנוממילא 

ה לאיל� "שעוד קדוש בקדושתו אחר שהוא ר
 ה לאד� שהוא שתי ימי� כי האד� ע  השדה"כר
ימי� אלו ה� מיוחדי� וגבוהי� לתיקו� ' וב, ל"כנ

  .השל�
  
ת שנזכה לתיקו� השל� ותיקו� "רנו השיזלכ� יע 

וישפיע עלינו , ונפעל כל טוב סלה, ד"חטא עה
או� שטייגע� , לזכות לתשובה שלימה באמת

ח מיט א גזונטע אידישע שמחה "צ וגמ"בתומ
כי השמחה מרוממת את הנפש לעבוד , שטענדיג
ונזכה לפירות בריאי� וטובי� , ת כראוי"יאת הש

ע אתרוגי� מהודרי� לחג הסוכות 'ג ולגאר כשר"ברו
   ,ט"הבעל

  
לכולנו שפע קודש והשפעות טובות עלינו וית� 
, וישמרנו שמירה עליונה בכללות ופרטות, י"ועכ

א פרנסה "ג במק"וית� חיי בני ומזוני רויחי תו
אחת גדולה בניקל לכולנו ויעשו כול� אגודה 

שמחה שלימה רפואה , לעשות רצונ� בלבב של�
ק וביאת "שלימה וישועה שלימה ובני� ביהמ

 .משיח צדקנו אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג
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ט "ר הקוה"ק מר
 אדמו"מכ
  א"זיע

        

ראש השנה לאילנות ראש השנה לאילנות 
        וההשפעות שנשפעוההשפעות שנשפע

  

        
 טוב וכל השפעות נשפע

 רמז ,שמחה שע״ר אותיות הוא עשר חמשה

 שמחה שער ישראל לבני הזה נפתחו שבזמן

 כי, לאילנות הוא ר״ה ולכן, טוב כל והשפעת

 שנמשך לישראל 'מאכל') בגימטריא( עולה אילן

 ארן( .אמן הזה ןבזמ טוב וכל מזוני השפעת

 )עדות

 

 רפואה להמשיך מסוגל

 להמשיך מסוגל בשבט חמשה עשר הזה היום

 ברצונו עלה ההוא כי היום ,ישראל בכל רפואה

, מש״ה היא גימטריא רצון והנה, העולם לברוא

ונודע  פעמים כמה בהאריז״ל שנחשב כמו

 הוא מה״ש השם כי חולים ביקור בכוונת

 מסוגל הזה יוםה ע״כ, רפואה וחיי״ם להמשיך

 .)ממונקאטש בנים תפארת( .לטובה
 

 שער שמחהאותיות  הם עשר חמשה

 בשבט עשר הכי ביום זה חמש

 לשמח לב כל נפתחים שערי שפע ופרנסה ועשירות

 .בני ישראל בכל משאלות לבם

 בראש השנה כמו להיוושע רצון עת

 ברכתי להוריק בעצמי באתי המכתב בשולי

 וזכרתי טוב ברב אותו השי״ת יברך ואשר

 עץ אדם כי ,לאילנות ר״ה ביום לטובה אותו

לזאת , ה"בר כמו להיושע רצון עת והוא השדה

 עטרת( .ומזוני חיי בני עליו הקב״ה ישפיע

 .)ישועה

 זרע, 'בחי, ההכנה רבא שבהושענא כמו

 זה אחרי שיהיה שלם להיחוד, ערבה גימטריא

 ,הו״ר בכונת כמבואר בשמע״צ

 מקודם יום רבעיםבא הכנה הוא בזה כן 

 העולם והויית מלידת והיינו ,בפסח להיחוד

 בנים להמשיך בשבט ו"בט הזמן כן ועל. בניסן

  .'כנז ערבה יום בהו״ר כמו ע"זר כ"ג היינו
 )'ג אות העץ פרי מאמר יששכר שער(
 

שלא יכול היה , בירושלים היה יהודי אחד מפולין
עד שמרוב , להסתגל לצמצום הכלכלי בארץ ישראל

צערו הוציא דיבתו רעה על פירות הארץ שאינם 
 .גדולים וטעימים כמו אלה שבחוץ לארץ

ולקח מן החנות פלפל חריף , חד מוח, הלך חסיד אחד
, ומאחר שפלפלים חריפים אינם גדלים בפולין, אחד

עתה אתן לך פרי טעים מפירות : הציע לאותו חסיד
, ששוב לא תדבר עוד על הארץ הקדושה, הארץ

' בורא פרי האדמה'מן האיש לברך קודם וביקש 
האיש בירך נגס נגיסה הגונה מן הפלפל , בכוונה

יותר אינני מדבר על פירות : החריף ומיד החל מצעק
 .ארץ ישראל
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 לגילויי� ישראל בני זכו סו� י� קריעת בשעת הנההנההנההנה
�', ואנוהו אלי זה' ש"וכמ, למאוד עד ונפלאי� גדולי
 אותו מראי
 והיו, עליה� נגלה בכבודו י"ופירש

 יחזקאל ראו שלא מה הי� על שפחה ראתה, באצבע
 דהנה ל"וי, סו� אי
 עד פירושי� יש ק"ובתוה. הנביא

 טהרת על הרבה עורר ע"זי' הק ט"שהבעש ידוע
 לנהר בסמו� התגורר' הק ט"שהבעש וידוע, המקוה
 משמו מאמר ויש, ע"א ולקדש לטהר רגיל היה ותמיד

 למדרגותיו שזכה שמה] נוסחאות בכמה ונמסר[' הק
 מה ידוע וכ
.  המקוה טהרת בזכות היה הנפלאות

 שהטבילה בתפלתו שפעל' הק ט"הבעש שאמר
� כאילו נחשב יהיה טהרה והבמק ע"א טובל שאד
 הירודה הבחינה על מרמז שפחה דהנה ל"וי.  התענה
, במקוה טהרה על מרמז' הי� על' ש"ומ, ביותר

 השפל ג� המקוה בקדושת הטהרה ובאמצעות
� רמות למדרגות להתרומ� לזכות יכול שבשפלי

  . מאוד עד ונפלאות

�, מי� מקוה בכל אלא בי� רק אמורי� אינ� והדברי�והדברי�והדברי�והדברי
) י, א בראשית( ש"כמ, י� בש� נקרא קוהמ כל כי

, ימי� קרא המי� ולמקוה אר% ליבשה אלקי� ויקרא'
 אפשר הי� שבטהרת וכש�. 'טוב כי אלקי� וירא

 ממדרגות יותר וא�, ביותר הגדולות למדרגות לזכות
� לזכות אפשר, מי� מקוה בכל בטבילה ג� כ�, הנביאי
  .ביותר הגדול באופ
 וטהרה לקדושה

' טוב כי' נאמר לא העול� לבריאת שני ביו� והנהוהנהוהנהוהנה
� שלישי שיו� וידוע', טוב כי' בו נכפל שלישי וביו

 עת והוא, טוב כי בו נכפל כי טוב לכל מסוגל יו� הוא

 הנה כי, הוא הדבר ביאור ובפשטות. במינו מיוחד רצו
�, למי� מי� בי
 להבדיל כדי הרקיע נברא השני ביו
 מלא היה העול� כי, בשלימות היתה לא הבריאה אבל
� למי� העליוני� המי� מ
 מחיצה היה ורק, מי

� למקו� המי� שנקוו השלישי ביו� ורק, התחתוני
 הימי� וכל הגדול הי� ונברא, הימי� ונבראו אחד

, הימי� סדר של הבריאה של השלמה והיה, והנהרות

 העליוני� המי� הפרדת על ג� טוב כי בו נאמר ולכ

� על על' טוב כי' אמרנ כ"ואח. התחתוני� מהמי
 דשא האר% תדשא, 'השלישי שביו� הנוספת הבריאה

 בו זרעו אשר למינו פרי עשה פרי ע% זרע מזריע עשב
 נכפל לכ
, בשלימות היתה זו בריאה שג�', האר% על
  .  טוב כי בו

 וירא ימי� קרא המי� ולמקוה, 'רמז בדר� ל"י לללל""""ולהנולהנולהנולהנ
� ברד הוא מי� שמקוה ללמדנו שבא' טוב כי אלקי

� ת"השי ויעזור, ק"התוה לימוד באמצעות עושי
 התורה בקיו� בשמחה להתעלות יחד כולנו שנזכה

 יחד כולנו שנתעלה וירח� ת"השי ויעזור, והמצוות
 תורה, טובות ובמידות שמי� וביראת התורה בהתמדת

 געזונטע א מתו� והכל, חסדי� וגמילות ועבודה
 צרי� ת"השי עבודת כל כי, שטעניג שמחה אידישע

' ה את עבדו, כל מרוב לבב וטוב בשמחה להיות
  .ברננה לפניו בואו בשמחה

�, ישראל כל ועל עלי המרח� וישמור המרח� וירח�וירח�וירח�וירח
 דעתו הסיח לא ע"זי ר"אדמו מר
 ז"שכק זכורני

 צדיק הדור צדיק שהיה' ואפי, ימיו כל מתשובה
 וכשהיה, בתשובה מתנהג היה ימיו כל מ"מ, האמיתי

 שהיה נוסח לו היה, עני
 באיזה' א אד� לעורר צרי�
, ישמע שההוא בקול ומדבר עצמו אל כאילו מדבר
, בתשובה להתעורר אלא עצה שו� לו שאי
 ואומר

 צרי� הוא ג� אלא לשוב צרי� הרבי רק שלא הבי
 והלה

אי עד מדרגות יש שבתשובה א� ואמנ�. לשוב �, סו

 על וקבלה העבר על חרטה הוא התשובה יסוד אבל
  .העתיד

 בתשובה לשוב זוכי� כאשר ביותר הטובה הברכה וזוהיוזוהיוזוהיוזוהי
 מעשי את הריעותי) ב, פב קדושי
( ל"ואחז. שלמה

 זוכה בתשובה שב אד� וכאשר, פרנסתי את וקיפחתי
 טובות ולהשפעות הישועות ולכל הברכות לכל

 והכל, וברוחניות תבגשמיו השמחות ולכל, בפרנסה
  . בתשובה תלוי

 ראוי היו, זה את זה מברכי� א"בנ' ב כאשר ובאמתובאמתובאמתובאמת
 תשובה כי, שלמה תשובה לעשות שתזכה שיברכו

 בתשובה לשוב יזכה וא�, הברכות כל את כוללת
 הכבוד מדר� כ"כ ז"שאי אלא, טוב בכל יזכה ממילא

 הגדולה הברכה זוהי באמת אבל, זה באופ
 לבר�
 והגאולה הגשמיות וכל הרוחניות כל כי, רביות והטובה
  .שלמה בתשובה תלוי הכל שלמה

 ויעזור, טובות בשורות ונתבשר שנשמע ת"השי ויעזורויעזורויעזורויעזור
 לכל יזכו ובפרטות בכללות ישראל שכל ת"השי

 בריאות, השלמות הבריאות ולכל שלמות הרפואות
� הנפש ושלות הנפש מנוחת, הנפש ובריאות הגו

 ונזכה, ישראל ולכל לנו הנפש ושמחת הנפש ובריאות
 שלמות השמחות ולכל שלמות הישועות לכל כולנו
 כולנו ונזכה, וברוחניות בגשמיות שלמות הברכות ולכל
 ולכל השלמה הרפואה ולכל שלמה הישועה לכל

 זיסע
 א אוי�, א"בב ק"ביהמ בבני
, שלמה הגאולה

 .אייביג אוי� אופ
 לכעטיג

 לקדש בכוחו שיש מאוד קדוש דבר הוא המקוה כי, טוב
  .ולטהר

 הוא במקוה טבילה של שהכח, איתא חסידות ובספריובספריובספריובספרי
� שגר כש�,  דמי שנולד וכתינוק מתחדש שהאד

 יבמות' עי( גר אינו טבל ולא ומל, טבילה טעו
 שמתגייר
 כ�) א, כב ש�( דמי שנולד כקט
 ה"ה וכשמתגייר) א, מו
� וכתינוק חדשה כבריה נעשה במקוה שמטהר האד� ג

 זוננפעלד חיי� יוס� רבי ק"הגה על ומסופר. דמי שנולד
 בדרכי התנהג לא כלל שבדר�, ו"ת ירושלי� ד"גאב ע"זי

 אמנ�, והפרושי� האשכנזי� מעדת היה כי החסידות
, החסידי� כמנהגי עניני� וכמה בכמה התנהג זאת בכל
 לטע� ושאלוהו, במקוה לטבול יו� בכל ללכת נוהג והיה

 בתירוצי� משיב והיה מלענות מתחמק והיה, הדבר
 המקוה בכח יש שא� לה� אמר א"ופ, שונות ואמתלאות

 כח למקוה יש בודאי הלא, ישראל להיות נכרי להפו�
�' עי( ח"ודפח יותר רמה למדרגה הישראל את לרומ
  ).רמה' עמ זוננפעלד ח"להגרי חיי� תורת

� לזכור צרי�, במקוה טבילה מעני
 כשמדברי� ואמנ�ואמנ�ואמנ�ואמנ
 יראת על מאוד ולהיזהר, כראוי במקוה להתנהג תמיד

�, בהפסדו שכרו יצא שלא, במקוה עיני� ושמירת שמי
 וכאשר', גדול צדיק' היה שלא' א איש למקוה נכנס א"ופ

 היה למקוה שהל� שקוד�' א צדיק עליו אמר מש� יצא
 כשיש רק היא המקוה מעלת כל כי. יותר טוב נראה

, ובטהרה בקדושה ומיטהר טובל שהאד� מקוה קדושת
 שמי� יראת מתו� במקוה לטבול זוכה אד� וכאשר

 כתינוק חדשה בריה להיות זוכה אז, עיני� ושמירת
 לזכות אפשר המקוה קדושת ובכח, דמי שנולד

� את והמקדש, למדרגה ממדרגה ויותר יותר להתרומ
  .מלמעלה הרבה אותו מקדשי
 מלמטה עצמו

 מי� מקוה בקדושת ויקדשנו עלינו וירח� ת"השי ויעזורויעזורויעזורויעזור
� ימי לתיקו
 ונזכה ויטהרנו ויקדשנו, המי� טהרת כל ע

�"השובבי 
 האב
 זאל מע
 ת"השי ויעזור, השל� ולתיקו
, טובות בשורות ונתבשר ונשמע, ס'גוט אלעס ט'פועל'ג

 וירח�, לב נשברי כל את וישמח וירח� ת"השי ויעזור
 ת"השי ויעזור, ובפרטות בכללות ישראל כל את וישמח
 הדרי� ישראל בני כל את עליונה בשמירה וישמור

 את עליונה בשמירה וישמור, ובפרטות בכללות ק"בארה
 בכללות מושבותיה� מקומות בכל הדרי� ישראל כל

 לעשות יחד כולנו שנזכה ת"השי ויעזור, ובפרטות
 אחת אגודה כול� ויעשו, ומאהבה באמת שלמה תשובה
  .של� בלבב רצונ� לעשות

 ביותר הגדולי� שהתיקוני� פעמי� כמה דיברנו וכברוכברוכברוכבר

        אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מרן אדמוק מרן אדמוק מרן אדמוק מרן אדמו""""ק כק כק כק כ""""שיחת קודש מפשיחת קודש מפשיחת קודש מפשיחת קודש מפ

 סו� והקשר לעני
 כוחה של טהרת המקוה והטבילה בה י� קריעת עני
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רבי שלמה  ק"הרה מדרשו של-בבית

ישראל -בשכונת בית, ע"זי מזוועהיל

נערכת סעודה חגיגית לרגל , בירושלים

זו אחר זו על שולחנו מועמסות . היום

קערות וסלסילות מלאות מיני פירות 

ואף ריבת , בצבעים מג�ונים, מרהיבי עין

אתרוגים משובחת שהוכנה בידי אשת 

  .אחד החסידים

מתיישב על מקומו ומתחיל  ק"רהה

השאלה באיזה פרי . להתבונן בפירות

היא עניין ' בורא פרי העץ'לבחור לברכת 

לאחר הרהור קל , ואכן, הלכתי מרתק

מברך עליו בכוונה רבה , בי בוחר פריהר

לאחר מכן הוא מחלק את הפירות . וטועם

  .בין הנוכחים

המדרש ילד חביב -כך נכנס לבית בתוך

בהיותו , הנער מ�כר לנוכחים. כבן עשר

-מתגורר בסביבה ומבקר תכופות בבית

באירועים  חזותונהנה ל, המדרש

המסורתי של ' טיש'כמו ה, המתרחשים בו

  .ה'שלמקק רבי "רהה

נרגש פוסע . מסמן לילד להתקרב הצדיק

ריבת אתרוג : "הילד אליו והרבי שואל אותו

  ".?כבר טעמת

והרבי מגיש לו כף , משיב בשלילה הילד

. מריבת האתרוגים ומורה לו לברך ולטעום

: לאחר שהילד טועם אומר לו הצדיק

היודע אתה כי סגולה גדולה היא לאכול "

השנה -שברא –? ו בשבט"אתרוגים בט

לאילנות נידונים הפירות ונידון גם האתרוג 

לכן אנו . שיזכה להשיג כל אחד ואחד

מתפללים היום על האתרוג של חג 

שיהיה יפה , הסוכות הבא עלינו לטובה

  ".ומהודר

ו בשבט "ובחלוף ט, חוזר למקומו הילד

  .הוא שוכח את הדברים לגמרי

ועמו שוק ארבעת , תשרי מגיע חודש

גם כאן . המולתו ותכולתו עם כל, המינים

סובבים נערי ירושלים בין הדוכנים 

הם צופים . ועוקבים אחר הנעשה

בסוחרים המכריזים בקולי קולות על 

וביהודים מדקדקים במצוות , סחורתם

, הבודקים בעין בוחנת את ארבעת המינים

וגם , הן בגידולו הנאה, הן בצבעו היפה, המובנים

  .פיטם מפואר לו

. זלמן' רבה הוא מציג את האתרוג לר בהתרגשות

הלוא : "זלמן מביט באתרוג ומתחיל לגעור בילד' ר

וכי חשבת . לגעת בארגזים אחרים אמרתי לך לא

מחירו ! ?שאמכור לך אתרוג שכזה בכמה פרוטות

  ".של אתרוג זה הוא פי מאתיים מהסכום שבידך

מנסה להצטדק ולהסביר שמצא את האתרוג  הילד

וכי לא נגע , בארגזים שאליהם המוכר שלח אותו

  .אך בעל החנות ממאן להאמין לו; בארגז אחר

בשלב הזה לקוחות של הילד מתערבים  למזלו

הללו נהנו להביט בילד הצעיר . השוהים בחנות

' עכשיו הם מעידים באוזני ר. הבורר לעצמו אתרוג

  .שלמה כי צודקים דברי הילד

חרטה ממלאים את המוכר על שחשד לשווא  רגשי

ולכן הוא , הוא גם רואה בכך את יד ההשגחה. בילד

נראה שמן : "פונה אל הילד בחיוך סלחני ואומר

ומכיוון , שמים רצו לזכותך השנה באתרוג מהודרה

  !".זכית בו. הרי הוא שלך, שהגיע לידך בדרך כשרה

עטוף , כולו מקבל הילד לידיו את האתרוג מאושר

ולעיני הלקוחות השמחים בשמחתו , וארוז כראוי

להראות את האתרוג , הוא יוצא מן החנות בריצה

  .לאביו ולספר לו את אשר אירע

הוא נזכר , ולאחר שנרגע מעט, יתהבהגיעו הב רק

, ו בשבט אשתקד"פתאום במה שאירע בט

כי אכילת ריבת , הילעוומזובמילותיו של הצדיק 

ו בשבט והתפילה על האתרוג סגולה "האתרוג בט

הוא מספר . הן לאתרוג נאה ומהודר בחג הסוכות

 .זאת לאביו ודמעות עומדות בעיני שניהם

  .שיהיו בתכלית ההידור

שנה מתמלא הילד האמור ברצון עז  באותה

בשנים . פהפה משלולאתרוג מהודר וי

. הקודמות בירך על ארבעת המינים של אביו

ואך , הוא יודע שפרנסת אביו דחוקה ביותר

בקושי הוא יכול לקנות לעצמו את ארבעת 

אולם החשק הגדול שהתעורר בליבו , מינים

ולבסוף הוא מגלה לאביו את , גובר והולך

  .מבוקשו

וליבו מתרונן , האב את דברי הילד שומע

. ת המצווה הממלאה את לב הילדלנוכח חיב

מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לממן אתרוג 

אך הוא מוציא מכיסו כמה , מהודר בעבור בנו

בתקווה שיצליח , מטבעות ונותנם לילד

  .למצוא אתרוג בכסף הזה

מודה בחום לאביו ורץ בהתרגשות  הילד

זלמן ' לעבר חנות האתרוגים הידועה של ר

ן הלקוחות גוחן כשהוא מתייצב בי. זוננפלד

משיב ". ?מה רצונך, כן: "זלמן ושואל' אליו ר

  !".אתרוג מהודר אני רוצה: "הילד

הילד . מוסיף המוכר לשאול, "?יש לך וכמה"

ונותן למוכר לספור את , פותח את ידו

  .המטבעות שבידו

גש , טוב: "שלמה בסלחנות ואומר' בו ר מביט

. שם תמצא אתרוג בשבילך, לקצה החנות

ופן אל תחטט בארגזים אחרים בשום א

הילד מהנהן בראשו ". ?שמעת, שבחנות

וניגש אל המקום שאליו ִהפנה אותו , בחיוב

  .בעל החנות

מביט בו ומחזירו , הילד אתרוג אחד מרים

וגם בו הוא מוצא , מרים אתרוג שני. למקומו

, כך הוא מחפש בין האתרוגים. פגמים

ופתאום הוא מעלה ממעמקי הארגז אתרוג 

  . ה ומהודר ששובה את ליבויפ

שהוא מסובב אותו ומביט בו אין הוא  ככל

זה אתרוג מושלם בכל . מוצא בו שום פגם

 

  

  א מעשהא מעשה
  לחמשה עשר בשבט

 האתרוג של הרבי מזוועהיל

        יקיקיקיקלזכר עול� יהיה צדלזכר עול� יהיה צדלזכר עול� יהיה צדלזכר עול� יהיה צד
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  שששש....אאאא' י ר"ע ט"ז שבט הבעל"ט' הונצח לרגל יומא דהילולא יו� ד

  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  צ המקובל אשר האיר עיני העול� בתורת הנסתר"הגה

        נפתלי הירצקא פרישנפתלי הירצקא פרישנפתלי הירצקא פרישנפתלי הירצקא פרישב
 הרב  דניאלדניאלדניאלדניאלהרב 
  .ה"תשס ד שבט"נסתלק י

  

  י מקורבו ידידינו הנעלה"הונצח ע

            טבאטבאטבאטבא    מזלאמזלאמזלאמזלא    ברכתברכתברכתברכת
�  שליט'א שושיצקישושיצקישושיצקישושיצקי    טובי&הטובי&הטובי&הטובי&ה 'ח ר"הנהה "ה, ש בלאנדא
"והנעלה מחשובי אנהיקר  ידידנו הננו לבר� לקד

  ,בשעטומ'צ לרגל שמחת נישואי הבת
  .יצ'ו אוסטריה, וינה- אורטנראורטנראורטנראורטנר י"נ מנדלמנדלמנדלמנדל    מנח�מנח�מנח�מנח�    אליקי�אליקי�אליקי�אליקי� ח"הבה ג"עב

   אבות בית לתפארת יפה הזיווג שיעלה ויה'ר, ומתקבל יאה נאה דבר הגפ
 בענבי הגפ
 ענבי
 .מעליא ונהורא גופא בריות מתו�

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
שמו הטוב הול� , ק מלעלוב"נכד רבוה, מ"פא,  היקר והנעלה כ ידידינו"מע הננו לשגר לכבוד

  ה  "ה ד"מפארי מתפללי ביהמ ,לפניו
  א"יטשל יקיקיקיק''''הורונצהורונצהורונצהורונצ    יעקביעקביעקביעקב' צ ר"ההר

  .צ"ט ובשעטומ"ג במז"שמחת נישואי הבת עבלרגל 

  
        שששש""""לרפולרפולרפולרפו    גיטלגיטלגיטלגיטל    בלומאבלומאבלומאבלומא    בתבתבתבת    עטילעטילעטילעטיל    לזכות אלטעלזכות אלטעלזכות אלטעלזכות אלטע
    אפשראפשראפשראפשר    א�א�א�א�    ::::אאאא""""צ רבי נחמ
 בידרמ
 שליטצ רבי נחמ
 בידרמ
 שליטצ רבי נחמ
 בידרמ
 שליטצ רבי נחמ
 בידרמ
 שליט""""בש� מורינו הגהבש� מורינו הגהבש� מורינו הגהבש� מורינו הגה

    כיכיכיכי, , , , שבתשבתשבתשבת    הלכותהלכותהלכותהלכות    יו�יו�יו�יו�    בכלבכלבכלבכל    ללמודללמודללמודללמוד    ננננ""""בלבלבלבל    עעעע""""עעעע    יקבליקבליקבליקבל    אאאא""""שכאושכאושכאושכאו
 לסיי� י"בעזה נזכה וכ�, לרפואהלרפואהלרפואהלרפואה    קודשקודשקודשקודש    השבתהשבתהשבתהשבת    זכותזכותזכותזכות    גדולהגדולהגדולהגדולה

מש�     מצפי�מצפי�מצפי�מצפי�    ואנוואנוואנוואנו        ....""""שבת הלכות כל שבועות כמה ב
 ....בקרובבקרובבקרובבקרוב    שלמהשלמהשלמהשלמה        לרפואהלרפואהלרפואהלרפואה' ' ' ' הההה    לישועתלישועתלישועתלישועת

  

 בשבט עשר חמשה סעודת סדר - ממנהגי
 אילנות של פירות מיני באכילת זה ביום להרבות נוהגים :העץ פירות אכילת

 דף( יששכר תיקון בשם) צז ק"ס שם( החיים וכף) טז ק"ס קלא' סי אברהם מגן[(
 על לברך זהיר שיהיה, לבנו בצוואה כתב) קט אות ז"פט( מוסר ובשבט). ה"כ סב

 חי לכל מועד' בס י'פלאג ח"הגר כ"וכ. הוא ותיקין שמנהג בשבט ו"בט הפירות
 ופירות האילן פירות מכל בשלחן לסדר ישראל תפוצות רוב שנהגו) ז"סק ל' סי(

  ].אחד פרי על מברך אחד וכל, ידו תשיג אשר עד הארץ
 שאכילת, עמוקות המגלה בשם הביא איש תורת' ובס[ תורה ישראל ומנהג

  ].לרפואה סגולה הוא בשבט ו"בט פירות
  

 שכתבו ויש. הסעודה בתוך הפירות את לאכול שנהגו יש :הפירות אכילת זמן
. בברכות זה דיי על להרבות שיוכלו כדי, הסעודה בתוך שלא לאוכלם שראוי

 אבן' בס[ בשבט ו"ט בליל הפירות את לאכול שנהגו יש~ . ופשטיה נהרא ונהרא
 ראה שמימיו) צג' סי י' קו, טו שנה( יוסף וילקט' בס כ"למש ציין) כו' עמ( ישראל

 עשר בחמשה אך" הוא מילתא וסימנא, ו"הט ביום הפירות את לאכול שמקפידים
  ". הארץ תבואת את באספכם

 ראוי היה שביותר חקר אמת הן. הוא תורה ישראל מנהג נאמר בזה גם ובודאי
 אך. ה"ר בליל שעושים סימנא דרך על, לאילנות ה"ר חג התקדש בליל לאכלם

. בלילה תהלים קריאת זמן אין כ"א, המעלות שיר ו"ט לומר הנוהגים שאלו כתב
 ה"ד ,תרסח שנת בשבט ו"ט בשלח, מלובלין ק"להרה( מיהודה שבט' בס ועיין

 שנהגו ויש, ]בלילה וגם ביום גם לאוכלם ענין שיש ממנו שמשמע) נסתפקנו
 .ופשטיה נהרא ונהרא. ביום הפירות את לאכול

  


