
ישראל  שבני  שבשעה  ביארו,  הספה"ק 
יושבים בסוכה, הרי זה כאילו הכניסם הקב"ה 
עליה  חל  ששם-שמים  הסוכה  היא   - לביתו 

)סוכה ט.(.

הרה"ק רבי משולם פייביש מז'ּבַאריז' זי"ע 
מסביר:  נז(  )אות  אמת"  דברי  "יושר  בספרו 

הימים  "כעבור 
כאשר  הקדושים 
הדינים,  נמתקו 
השי"ת  מכניסנו 
תחת כנפיו שהוא 
מצוה  הסוכה. 
קדושת  היא  זו 
ב"ה  השי"ת 
והוא  והשראתו, 
שלום  פריסת 
נפשותינו,  על 
צל  ויחביאנו 
כנפיו  תחת  ידיו, 

נחסה".
חוץ  הסוכה, 
שהיא  ממה 
על  מרמזת 
אהבת  גודל 
לישראל,  הקב"ה 
מקום  גם  היא 
לישראל,  מפלט 
בזוהר  ככתוב 
"בשעה  הקדוש: 
יושב  שיהודי 

צילא  שהיא  בסוכה 
עליו  כנפיה  פורסת  השכינה  דמהימנותא, 
מלמעלה", והיא "כאמא המסוככת על בניה". 
כמו שצדיקים היו אומרים: "תחת הסינור של 
פארטעך"[,  מאמע'ס  די  ]"אונטער  האמא" 

ששם מרגישים הילדים יותר בטוח.
וכך כתב ה"שם משמואל": הסוכה מסובבת 
הכוחות  ביכולת  אין  ולכן  הקדושים,  בשמות 
הרעים לבוא שמה להתדבק באדם. היו מגדולי 
קריאת- לקרות  אין  שאף  שחידשו,  ישראל 
פרשה  אלא  בסוכה  שמע-שעל-המיטה 
ראשונה לבד, כמו בליל שימורים - ליל פסח.

המצוה  היא  שהסוכה  צדיקים,  חידשו  עוד 
היחידה בזמן הזה, שבה נכנס היהודי כל-כולו 

ואוכלים  ראש,  ועד  רגל  מכף  השי"ת,  בצל 
ושותים וישנים הכל בתוך המצוה!

מסופר על הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויזניץ 
בסוכה  יושב  שהיה  צדיק",  "צמח  בעל  זי"ע, 
ביראה גדולה, והיה מזהיר את החסידים שלא 
לדבר אפילו דבר-חולין קל בסוכה. ופעם היו 
שניים שעמדו בקצה 
רחוק  הסוכה, 
ודיברו  ממנו, 
אולם  בשקט, 
הרגיש  הרבי 
בדבר וגער בהם: 
לצאת  "מוטב 
לסוכה,  מחוץ 
בסוכה  מלדבר 
דבר שאינו רצוי" 

)"אבן שתיה"(.

על  מספרים 
מתלמידי  אחד 
טוב  שם  הבעל 
שכאשר  הק', 
לסוכה  נכנס 
הראשון,  בלילה 
נעצר קצת, והחל 
חשבון  לערוך 
אני  "מי  הנפש: 
אני?"...  ומה 
השליך   - ואז 
עצמו על ריצפת 
והחל  הסוכה 
יכול  "כיצד  לזעוק: 
אדם כה מגושם כמוני, להיכנס לתוך הסוכה 

הקדושה?!"...
כל  לו  שאין  שמרגיש  מי  אף  אולם 
הקדושים  ובשמות  הסוכה  בקדושת  השגה 
עליו.  משפיעה  הסוכה  אותה,  המסובבים 
כמובא מהרה"ק רבי יששכר בער מרַאדָאשיץ 
זי"ע על מאמר חז"ל )סוכה כב( "סוכה המעובה 
עבה  שהוא  אדם  שאפילו  כשרה",  בית  כמין 
נכנס  והוא  והגשמיות,  החומריות  בעובי  וגס 
שלו,  לדירתו  נכנס  שהוא  כשם  הק'  לסוכה 
ללא כל הרגשה של הבדל בין קודש לחולין, 
לבו,  חדרי  את  ולטהר  להכשיר  זוכה  הוא  גם 

בכוחה של מצות סוכה! )"דברות חיים"(.

המצטער פטור מן הסוכה )סוכה כו:(.

הסוכה',  מן  'פטור  שונים,  מעניינים  צער  לאדם  יש  אם 

הסוכה מסוגלת לגרום לו שיפטר מכל הצער, שנפטר מצערו 

בזכות קיום מצות סוכה.

הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ זי"ע ]"היכל ישראל"[

אתר"ג נוטריקון אל תבואני רגל גאוה, לא יתגאה במצוה, 

כדי שלא יצא שכרו בהפסדו ח"ו.

רבנו ישראל הבעל שם טוב זי"ע

למה נקבע חג הסוכות אחרי יום הכיפורים?

אחרי שכל גופו של אדם נעשה נקי מחטאים, והכל נמחל, 

היהודי  גוף  כל  הוא  כדאי  אז  כי  סוכה,  למצות  זמן  נקבע 

להיכנס אל תוך מחיצות המצוה ואל הצל הקדוש הזה.

הרה"ק רבי פנחס מנחם מגור זי"ע ]"פני מנחם"[

שמחת תורה.

שמחת תורה משמעה שמחתה של תורה, ללמדך שאין די 

לו לאדם שהוא שמח בתורה, אלא שהתורה אף היא תשמח 

בו.

הגאון רבי יוסף דוב בער מבריסק זצ"ל

שמיני רגל בפני עצמו הוא לענין פז"ר קש"ב )סוכה מח(.

בני ישראל  וכל מיני בקשות של  כל התפילות והתחנונים 

מכל השנה, והתפילות של הימים הקדושים, שלא היו כראוי 

ולא עלו לרצון לפני ד', וכן התקיעות שתקענו - כולם נאספים 

יחד ביום זה ועולים לרצון לפני ד' ע"י הריקודים.

כל   - פז"ר קש"ב  לענין  בפני עצמו  רגל  הרמז: שמיני  וזה 

 - עלייה  להם  שאין  השנה  ימות  כל  של  הפזורות  התפילות 

יקשיב להם השי"ת ביום זה.

הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר

יש נוהגים שאין אומרים 'שלום עליכם' בליל שב"ק 
מקבלים  שבת  בכל  כי  והטעם,  סוכות,  המועד  חול 
את המלאכים משום שאנו זקוקים שילוו אותנו, אבל 
כענין  דמהימנותא,  בצילא  יושבים  בסוכות שישראל 
והסוכה  'הביאני המלך חדריו',  א(  )שיר השירים  הכתוב 
הרי  אותם,  מקפת  אדנ"י  הוי"ה  בגימטריא  שהיא 
)במדבר  שכתוב  וכמו  השרת!  מלאכי  לפני  מחיצתם 
א-ל",  פעל  מה  ולישראל  ליעקב  יאמר  "כעת  כג(  כד, 

אשר  הזאת,  כעת  עת  להיות  עתיד  "עוד  ופירש"י: 
תיגלה חיבתם לעין כל, שהם יושבים לפניו ולומדים 
השרת,  ממלאכי  לפנים  ומחיצתם  מפיו,  תורה 

והמלאכים ישאלו לישראל מה פעל אל".
הישיבה בסוכה הקדושה, שמעלת  זו היא  כדוגמא 
נצרכים  ואינם  השרת,  ממלאכי  אז  גבוהה  ישראל 

לאמצעים.
"שם משמואל" 

להרה"ק רבי שמואל מסָאכטשוב זי"ע

קדושת הסוכה
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יו"ט ראשון:
5:50  ............ הנרות:  הדלקת 
6:07 ......................... שקיעה: 
7:06  ................... החמה:  נץ 
9:15  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:51  ............... גר"א:  סזק"ש 
סוף זמן תפילה: ........... 10:46

1:06  .............. גדולה:  מנחה 
6:05  ...................... שקיעה: 

יו"ט שני:
7:07  .................. החמה:  נץ 
שקיעה: ......................... 6:04
מוצאי יו"ט '50 דקות': ...... 6:54
מוציו"ט זמן רבנו תם: .... 7:16

זמנים ליו"ט סוכות



 - וייס  מרדכי  ר'  הגה"ח  תרנ"ה,  סוכות  ערב 
מחשובי החסידים בעיירה בישטנא, הלך למקוה 
להיטהר לקראת החג הקרב ובא, והיה מקצר את 

דרכו למקוה דרך חצר בית רבנו.
בעוברו בחצר, עסק רבנו בעבודת הקודש של 
מרדכי  ר'  את  וכראותו  הסוכה,  על  הסכך  הנחת 
אותו:  ושאל  לסוכתו  רבנו  קראו  עובר,  וייס 
"הקב"ה הרי מקיים את כל התורה כולה, היודע 
'ולקחתם  של  המצוה  את  מקיים  הוא  איך  אתה 

לכם ביום הראשון פרי עץ הדר'?"
"הקב"ה  לו:  ענה  ורבנו  השיב,  לא  מרדכי  ר' 
סתם   - שבדור"  היפה  הצדיק  את  לעצמו  בוחר 

ולא פירש.
ויהי בליל החג, כשרבנו עמד בתפילת ערבית 
למשכב.  ונפל  בטוב  חש  לא  'השכיבנו',  בברכת 
החג  יום  בעצם  ולמחרת  והחמיר,  הלך  מצבו 
עלתה נשמתו בסערה השמימה. הקב"ה בחר לו 

אתרוג הדר...

את הכתוב במגילת אסתר "ושמעו הולך בכל 
המדינות", דרש רבנו:

יש מי שזוכה באמירת 'שמע ישראל' להשפיע 
מי  ויש  בלבד,  לעצמו  רק  שמים  מלכות  עול 
שזוכה להשפיע עול מלכות שמים גם לבני ביתו, 
אבל  עירו.  בני  כל  על  גם  להמשיך  שזוכה  ויש 
אצל מרדכי הצדיק, 'ושמעו' הקריאת-שמע שלו, 
'הולך בכל המדינות' - הודיע בכל המדינות שה' 

הוא האלקים!

יש מלאך שלו אלף  היה רבנו אומר: בשמים 
יש  פה  לכל  פיות,  אלף  יש  ראש  לכל  ראשים, 
והמלאך  קולות.  אלף  לשון  ולכל  לשונות,  אלף 

השבת׳.  ליום  שיר  ׳מזמור  בשמים  מזמר  הזה 
ועם כל זאת, כשיהודי פותח ומזמר לכבוד שבת 
קודש, חשוב הוא בשמים יותר מכל זמירותיו של 

המלאך הגדול והנורא הזה! )׳רזא דעובדא׳(.

זי"ע,  מסאטמאר  יואל  רבי  הרה"ק  סיפר 
שבילדותו קרא לו רבנו פעם, ושאל אותו: "ילד, 
אתה לומד חומש עם רש"י? דע לך בני, שהכרתי 
בורא-עולם  שיש  ידעו  שלא  חכמים  תלמידי 
רחמנא ליצלן, בגלל שלא למדו חומש עם רש"י".
הרה"ק מסאטמאר שמע לאזהרת רבנו וקיימה 

במלואה עד אחרית ימיו )"שופריה דאברהם"(.

ומפקד  ברחוב,  סוכתו  את  רבנו  הקים  פעם 
הסוכה.  את  לפנות  שעליו  צו  הוציא  המחוז 
כשהגיע שוטר לבית רבנו לקיים את הצו, נפלה 
לרבנו  למסור  יכול  היה  ולא  הכבוד  יראת  עליו 
את הפקודה. שלחו שוטר אחר, והוא כקודמו גם 
נפלה עליו יראה. חשב המפקד שבוודאי מקבלים 
שם שוחד ולכן אין מוסרים את הפקודה, והחליט 

שהוא בעצמו ילך אל רבנו.
ושאל  לשבת  רבנו  כיבדו  המפקד,  כשבא 
לפרק  בא  שהוא  המפקד  השיבו  בואו.  לסיבת 
לו  אמר  ברחוב.  עומדת  והיא  היות  הסוכה,  את 
רבנו: בטרם תקיים את הפקודה, ברצוני לספר לך 
סיפור קטן. היה פעם קצין שלא היו לו בנים, והוא 
מופת,  לבעל  מפורסם  שהיה  ז"ל  אבי  אצל  בא 
שיברכו בבן זכר. אבי זצ"ל ריחם עליו וברכו בבן 
בן,  לו  נולד  מכן  ולאחר  התקיימה  הברכה  זכר. 
ואתה הוא הבן! עליך להבין שדבר שאבי ז"ל נתן, 
אבקש  זאת  לאור  בחזרה.  אותו  לקחת  ביכולתי 

ממך להשאיר את סוכתי על מקומה.
את  ביקש  רבנו,  דברי  את  המפקד  כשמוע 

סליחתו, והלך לדרכו )"מזקנים אתבונן"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

האתרוג
יעקב  רבי  הנודע  הגאון  נפגש  כאשר 
ו"נתיבות  דעת"  "חוות  בעל  זצ"ל,  מליסא 
הירש  צבי  רבי  הרה"ק  עם  המשפט", 
מזידיטשויב זי"ע, שח לו: אומר לכבודו דבר 
ששורשי  קדמון,  בספר  מצאתי   - חידוש 
בצורת  בארץ  וגדלים  מונחים  אילן האתרוג, 

האותיות של שם הוי"ה ברוך הוא!
הרה"ק  אצל  לחידוש  היה  הדבר 
דברי  את  בכך  ביארו  וצדיקים  מזידיטשוב, 
מג,  )ישעי'  הכתוב  את  שדרש  הקדוש  הזוהר 
עץ  פרי  היינו דכתיב   - הנקרא בשמי  "כל  ז( 

הדר" )"צבי לצדיק"(.
ללב.  דומה  שהאתרוג  אמרו  צדיקים 
זצ"ל  מביאלא  יהושע  יחיאל  רבי  הרה"ק 
אמר, כי כשאין להשיג אתרוג כליל המעלות, 
הרי אתרוג נקי עדיף מגידול נאה, כי האתרוג 
נקי!  לב  על  להשגיח  ויש  הלב,  כנגד  מכוון 

)"חלקת יהושע"(.

נתן  זצ"ל  מסלונים  אברהם"  "בית  בעל 
יצר;  סופי-תיבות  הדר  עץ  פרי  לדבר:  רמז 
יהודי,  יהודי.  איש  של  לליבו  דומה  האתרוג 
אף שפיתויי היצר-הרע בוערים בקרבו באין 
ובו  ייחשב,  הדר  לפרי  מקום  מכל  הפוגות, 
נחת-רוח  לעשות  הוא  ברוך  הקדוש  בחר 
לפניו, והוא מצפה לעבודתו יותר מעבודתם 

של מלאכים ושרפים!

הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע 
ט"ו בתשרי תרנ"ה, 122 שנים להסתלקותו

אתרוג הדר

סוכתו של רבנו

לימוד חומש ורש"י

זמר לכבוד שבת

השפעת עול מלכות שמים

יומו  היה  זה  יום  תקנ"ח:  בתשרי  י"ט 
האחרון של גאון ישראל מווילנא רבי אליהו 
זי"ע. מיד כשהאיר הבוקר מיהר לקיים מצות 
נטילת לולב, לקח את ארבעת המינים ובירך 
עליהם ברוב שמחה, וכמנהגו לא עזב אותם 
נשמתו  להחזיר  שעתו  שהגיעה  עד  מידו 
למתיבתא דרקיעא. או אז נטל את ציציותיו 
להיפרד  קשה  "כמה  למקורביו:  ואמר  בידו 
קלה  מצוה  ידי  שעל  הזה,  המעשה  מעולם 
כגון ציצית, שמחירה קופיקות מועטות, אדם 
עשוי להגיע למדרגות עילאיות עד כדי קבלת 
פני השכינה, ואיפה נוכל למצוא זאת בעולם 

העליון?!"

זה  ביום  אלפים תתקל"ז:  ב'  בתשרי  כ"א 
הסתיימו שבעת הימים השניים בחג שעשה 
בית  בניית  גמר  לרגל  ע"ה,  המלך  שלמה 
לֹמֹה ָבֵעת ַהִהיא ֶאת ֶהָחג  "ַויַַּעשׂ שְׁ המקדש: 
בוֹא ֲחָמת ַעד  דוֹל ִמלְּ ָרֵאל ִעּמוֹ, ָקָהל גָּ ְוָכל ִישְׂ
ָיִמים  ְבַעת  שִׁ ֱאלֵֹקינּו,  ד'  ִלְפֵני  ִמְצַרִים,  ַנַחל 
ִמיִני  ּיוֹם ַהשְּׁ ר יוֹם: בַּ ָעה ָעשָׂ ְבַעת ָיִמים ַאְרבָּ ְושִׁ
ַויְֵּלכּו  ֶלְך,  ַהמֶּ ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ָהָעם  ֶאת  ח  לַּ שִׁ
ַהּטוָֹבה  ל  כָּ ַעל  ֵלב  ְוטוֵֹבי  ֵמִחים  שְׂ ְלָאֳהֵליֶהם 
ַעּמוֹ:  ָרֵאל  ּוְלִישְׂ ַעְבּדוֹ  ְלָדִוד  ד'  ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ

)מלכים-א' ח, סה-ו(.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקפ"ה לאביו הרה"ק רבי יששכר בערצ'י, בן הרה"ק רבי יצחק מקאליש בנו בכורו של 

הרה"ק רבי אהרן לייב מפרימשלאן בן הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרמישלאן זי"ע.

כשנתייתם מאביו בקטנותו, גדל כבן-בית אצל דודו-זקנו ורבו הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן. דודו כינה 

אותו 'מרדכי היהודי', והעיד עליו שיש לו צורת יוסף הצדיק.

יצחק מראדוויל ושל הרה"ק רבי אורי ה'שרף' מסטרעליסק. אף  היה תלמיד מובהק של הרה"ק רבי 

הסתופף בצל הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא והרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע. לימים הסמיכו דודו הצדיק 

מפרמישלאן להנהיג עדה ולפעול ישועות לישראל, וגם הרה"ק ישראל מרוזין זי"ע הסמיכו. הוא התגורר 

בנדבורנא ואח"כ בקיוויאשד. לימים עבר למחוז מארמורש, והתגורר בחוסט ואח"כ בבישטינא הסמוכה.

פני קדשו האירו תמיד בזוהר רב שהטיל פחד על רואיו. בשיחותיו שנאמרו בחן רב משך אליו רבים. 

הרה"ק  של  קדשו  ציון  המופלאות.  מברכותיו  ונושעו  וברכה  הדרכה  לקבל  פניו  שיחרו  יהודים  המוני 

מנדבורנא בבישטנא מהווה תל תלפיות עד היום.

מתולדותיו

למען דעת


