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 א"שליט רבינו לימין שעמדה חבר אשתלע"נ  גליון זה
 של אמן והיתה, תורה של לכבודה עצומה במסירות

 הצדקנית הרבנית ישראל בנות
 ה"ע קניבסקי אסתר שבע בת מרת

 מעלה של לישיבה נתבקשה אשר
 ב"תשע תשרי ז"י סוכות מ"חוה ק"בש

 תנצב"ה
 

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''הכרת הטובהכרת הטובהכרת הטובהכרת הטוב''''''''

 את שהעביר, א"שליט רבינו של ביתו מבני מאחד, ראשון מכלי אחרונים בימים שמענו מאוד ומרגש מפעים סיפור
 בעם החזק הקשר את מתמיד יותר המסמל הסוכות חג של זו בתקופה במיוחד מתאים המעשה. והתשובה השאלה

 בלי טעם בו שיש מי ולולב, וריח טעם בו שיש מי על מרמז האתרוג כי שאמרו כמו, הציבור שכבות כל של ישראל

 בגוף ועוזרים, לרעהו איש הדואגים ישראל כעמך מי, יחד אוגדים כולם ואת' וכו טעם בלי ריח בהם שיש והדסים, ריח

 .שרוי הוא בה מהמצוקה לצאת להאחר כפשוטו ונפש

, כידוע. דיאליזה טיפולי לעבור ונאלץ הכליות על נחלה ע"של יהודי התגורר מהערים באחד שם אי: המעשה היה וכך
 לו שמנקה מיוחדת למכונה להתחבר המטופל על בשבוע פעמים כמה. כאחת והנפש הגוף את משברים אלו טיפולים

 ראוי הוא אם תקופה כעבור, כמקובל. אחוז במאה לא זה וגם - הכליות תפקיד את המחליפה פעולה, הדם כל את

 הזקוק של בגופו ולהשתיל הבריאה הכליה את התורם של מגופו לקחת כדי מתאים כליה תורם אחר לחפש מתחילים

 רבות בדיקות שאחרי, זהב לב בעל כליה תורם נמצא, מיוחדת ובהשגחה' ה בחסדי, חיפושים של תקופה אחרי, לכך

 ותוך, הנתרם של לגופו ועברה התורם של מגופו יצאה הכליה ארוכים לא ימים כעבור ואכן, לתרומה מתאים נמצא
 .לפעול החלה ימים כמה

, המפרכים הטיפולים של הנורא הסבל תם בזה, משפחתו כל ושל הכליה מקבל של העצומה השמחה את לשער מיותר

 לו שולח שהוא לתורם הודיע הוא נרגשת הטוב הכרת וכאות. כפשוטו חדשה בריה, הרגיל החיים למסלול שב הוא בזה

 אלא... מחיר לזה אין כי הכליה על תשלום משום בזה אין בודאי כי מציין שהוא תוך, הטוב כהכרת כסף של הגון סכום
 .הקרובה בתקופה ביתו את לכלכל לו שיעזור סכום, הטוב הכרת של תרומה

 בגופי, שעשיתי הנדירה המצוה את אמכור לא' פנים בשום מוכן אינו הוא כי השיב ומיד, כך על שמע הכליה תורם

 .פרוטה שום לקבל הסכים ולא. אמר', בשמים כך על אקבל השכר את, שיהיה כמה יהיה, כסף סכום עבור, ממש

 כמו הוא כך על לתת בלי מאחרים נהנה שרק מי כי בגמרא אמרו כבר, נוחות ואי נבוך מאוד הרגיש, הכליה מושתל

 של לזכותו נזקפת שלו הבריאות שכל ולהרגיש האדם כאחד להסתובב נעימה הרגשה לא וזה )א"ע ד"כ נדרים( כלב
 .מאומה כך על שילמו ולא פלוני

 את יקח שהתורם בודאי: ביותר מפתיעה היתה והכרעתו, א"שליט רבינו אל כמובן נשלחו הסיפור צדדי, כך או כך

 למושתל לעשות כדי הכסף את שלוקח חסד מצות לו יש, אדרבה, בשמים מהשכר לו מגרע זה אין, לו שהביאו הכסף

 !כלום מזה יפסיד ולא, טובה הרגשה

 .מאוד כך על שמחו הצדדים ושני, לתורם הועבר מיד שהכסף כמובן
 או לכך לנצרך כליה לתרום יש אם א"שליט רבינו עמדת את להביע זה במעשה אין כי, המוסגר במאמר כאן נוסיף

, לתרום רוצה והוא לפניו מגיע שכבר שמי פעמים כמה רבינו אצל ראינו כללי ובאופן, לגופו דבר כל לדון יש וכי, שלא

 למצוא, לכליה הזקוק ח"ת לאברך שיסייעו, חיים מתנת לארגון מרבינו מכתב התפרסם כשנתיים ולפני( בהצלחה מברכו הוא

 .תמיד איתנה לבריאות ישראל כל על תשפיע בחג השמחה שזכות ונקוה. )תורם

ן שו ש ל ם  ני זמ ם ו חגי  , ה ח שמ ם ל די ע מו כת  ר  בב
ק ח ף יצ שטו ד     גול

    

¯·„Ó· ÌÈ�ÈÓ '„Â ‰ÎÂÒ ÂÓÈÈ˜ ÍÈ‡ 
אודות קיום מצות סוכה וד' מינים במדבר אמר רבנו: מצות סוכה, היו חייבים רק מתי שחנו כי כשהלכו 

מצות ד' מינים,  הרי הם כמו הולכי דרכים גם בשעה שחונים לזמן (משנ"ב ס"ק תר"מ ס"ק מ"ב) ולענין
יתכן שקנו מתגרי גוים שמכרו להם (עי' מד"ר שיר השירים פר' ד' כ"ז), ועכ"פ בודאי שהיה קשה לקיים 

 במדבר את המצות האלו. 
ובנוגע לשאלה למ"ד ענני כבוד היו, איך עשו סוכה במדבר והרי היו עליהם עננים מסוככים עליהם, 

 אסור לבנות סוכה אם יש למעלה עננים בשמים. עננים לא מפריע לסוכה וכי  -השיב רבינו 
‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÈÚ¯‡ ˙ÎÂÒ· Â·˘ÈÈ ÍÈ‡ 

איתא בבא בתרא דף ע"ה א' שלעתיד לבוא עתידין ישראל שיהיו גבוהין כל אחד מאה אמה. והקשה 
רבינו איך יישבו בסוכה והרי סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ' אמה פסולה (כדתנן ריש סוכה) ואמר 

שיעשו ברצפת הסוכה חור להניח שם את הרגלים (א"ה, יעוי' בספר פסקי תשובה ח"ג דאפשר על ידי 
 סוף סי' שנ"ג סק"ד, בדפו"י דף מ"ב א').

אך בפעם אחרת שאלו את רבינו למ"ד ביומא כ"ח ב' קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, והרי היה 
ם אברהם אבינו מצות סוכה בדירה גובהו כמו שבעים וארבע אנשים (מסכת סופרים פכ"א, ט') ואיך קיי

גבוהה כל כך, והשיב דהרי סוכה גבוהה פסול כי אין זו דירת עראי (לאחד הטעמים, וכך נפסק במ"ב סי' 
תרל"ג סק"ג) וא"כ זה אצל כל אדם אבל אצל מי שגבוה מאוד, ודאי עושים דירת עראי בגובה שיתאים לו 

כיון שאברהם אבינו הי' גבוה שלטא ביה עינא ביותר [וכן אם מטעם שבגבוהה לא שלטא ביה עינא י"ל ד
 מכ'].

  )שיח הסוכות(      
 

ÌÈ„ÚÂÓ ‰ÁÓ˘Ï 
 בימיכפי המתוכנן *  

 ה"אי המועד חול
 בבית רבינו יתפלל
 ואחרי, לדרמן מדרשו

 את יקבל התפילה
 בבית הכנסת הקהל

 .מועד אגוטן לברכת
 אחרי מלבד* 

 תתקיים לא התפילות

נוספת  קהל קבלת כלל
 בימי חול המועד

 .בביתו
 לנענע יתאפשר לא* 

 של המינים בארבעת
 רק, היום במשך רבינו
, ההלל על הברכה בזמן
 לנענע אפשר יהיה

 מהאתרוגים בחלק
 . ומיניו והלולב

 הגיעו שלא לקטנים* 
 רבינו, גדלות לכלל

 מתנה אך לנענע מרשה
 .כלל להם מקנה שאינו

 בית שמחת* 
 שנה כמידי: השואבה
 ראשון ט"יו במוצאי

 רבינו, ערבית אחרי
 בביתו הבדלה עורך

 ו"ט יאמרו מכן ולאחר
 וישירו המעלות שיר

 דוחק מפני( ט"יו לכבוד
 הקהל כל יוכלו לא, המקום

 .)להכנס
 בלילה: תורה שמחת

 רבינו יתפלל ה"בעז
 לדרמן המדרש בבית

 וישאר, ערבית תפילת
 .מההקפות לחלק
 חול מימי באחד
 מרן יצא המועד

 לעליה זכר לירושלים
 מרחוק לבאים, לרגל

 בני אצל להתעדכן יש
 שביום כיון המשפחה

 כלל מרן יקבל לא זה
 .מעריב אחרי

לקראת יום היארצייט 
שישי לפטירתה של ה

הרבנית ע"ה החל 
חול המועד יעלה ב

רבינו לציונה לאחר 
(כ"ה  החג ביום ראשון

 7:45( .לאחר שחרית תשרי)
  משוער) 
 לראות בקרוב ונזכה

   המקדש. פני וליראות
 



 

  פסקי הלכות ד' מינים    

·ÏÂÏ  
מנהג רבינו שליט"א לקחת לולב ארוך ביותר, וכתב רבינו שליט"א שמקורו הוא מתוס' בב"ק ט: ד"ה עד שליש, שאתרוג 

  יותר גדול זה הידור, וא"כ לכאורה ה"ה בלולב.
  וגם בעוביו יש להדר שיהיה עבה ועי"כ יהיה מתאים לאורכו והידור הוא.

Ò„‰  
כשיש לפניו ב' הדסים שהאחד נקטם אבל כולו משולש, והשני אינו נקטם אבל רק רובו משולש, לכאורה יש לו לקחת 

  ההדס שאינו נקטם אף שרק רובו משולש.
‰·¯Ú  

  ינו מצטרף לשיעור.הקצה התחתון של הערבה שאין בו עלים, דינו כהדס דא
‚Â¯˙‡  

משעה שנגמרה מלאכת לקיטת האתרוג בפרדס, הרי הוא נאסר משום טבל והיינו משעה שמכניסים אותו לכלי מיד 
  אחר הלקיטה, כשאר פירות.

  אתרוג שנגעו בו לפני נטילת ידיים שחרית, כתב רבינו שליט"א: "ידיחנו ג' פעמים, ודי".
·ÏÂÏ‰ „Â‚È‡  

  .נוהג רבינו שליט"א לומר "לשם מצוות לולב"בשעה שאוגד את הלולב 
  (שמחת ישראל להרב ישראל דרדק שליט"א)

 

  שו"ת בעניני חג הסוכות
  

ש. מי שיכול לקיים או מ"ע 
  דסוכה או לולב מה עדיף.

 ‰ÎÂÒ .˙.̇ Ó„Â˜  
ש. אם אמרי' ניחא ליה לאיניש 
למיעבד מצוה בממוניה, 
ליכנס לסוכת חבירו ולאכול 

  שם.
.„ÈÙ˜È ‡Ï˘ ¯Ú˘Ó Ì‡ .˙  

ש. האם מותר ליטול נוי סוכה 
מסוכה אחת ולתלותה 

  בסוכה אחרת.
.„È¯Â‰Ï ÔÈ¯ÒÂ‡‰ ˘È .˙  

ש. םא אפשר לעשות הבדלה 
בבית הכנסת בסוכות כשאין 

שם סוכה ולשתות אחר 
  ה.הבדל

.ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ .˙  
ש. אם מותר לישון יחידי 
  בסוכה או כמו בבית דאסור.

 ‡"¯‚‰ Ì˘· ÌÈ¯ÓÂ‡ .˙
.¯˙ÂÓ˘  

ש. אם מותר לעבור בסוכה 
ממקום למקום או דאין 

  לעשות קפנדריא
 .˙.̄ ˙ÂÓ  

ש. כשלומד בבית הכנסת 
בסוכות אם יוכל לישן מעט 
חוץ לסוכה דתשבו כעין 

  תדורו.

.¯‰ÊÈÏ ÔÂÎ� .˙  
לאבל תוך י"ב ש. אם מותר 

חודש להשתתף בריקודים 
  ובהקפות בשמחת תורה

.˙Á‡ ‰Ù˜‰ ‰˘Ú ‡"ÂÊÁ‰ .˙  
ש. במשנ"ב ס' תרס"ט סק"ד 
כתב שזמן שמו"ת של 
פרשת וזאת הברכה הוא 
בליל שמחת תורה ומשמע 
שקודם שמחת תורה אינה 
זמנה, ואילו בס' רפ"ה ס"ק 

  י"ח כתב שביום הו"ר יקרא
 ÈÎ ÍÎ ·˙Î ·"Ó‰˘ ‰‡¯�Î .˙

‰ ˙ÁÓ˘ ÏÈÏ· Ì‚ ‡Â‰ ÔÓÊ
.‰·¯ ‡�Ú˘Â‰· Ì‚Â ‰¯Â˙  

  (מתוך הספר החדש מועדי הגר"ח ח"ב) 
  

     סדר הכוונות לחג הסוכות

   
Ì„Â˜ יאמר לסוכה שיכנס È�È¯‰ 

ÓÂÓ"Ê )Ó"Ú Ëˆ (·˘ÈÏ ‰ÎÂÒ· 
ÌÈÈ˜Ï Ó"Ú ÂÎ '¯Ó‡�˘ )Ì˘ 

Ó"·( ˙ÂÎÂÒ· Â·˘˙ ˙Ú·˘ 
ÌÈÓÈ.  

Á‡"Î לפתח סמוך ויעמוד יכנס 
 �ÔÈÓÊ ויאמר הסוכה

ÔÈÊÈÙ˘Â‡Ï ,לשבעת ויכוין 
 העולם אבות הצדיקים
 משה יעקב יצחק אברהם

  .דוד יוסף אהרן
Á‡"Î לישב ויברך קידוש יעשה 

 לעיל עיין והקידוש בסוכה
  .בפסח

¯Á‡ ויאמר יקום המוציא 
˙ÂÎÂÒ· Â·˘˙ ˙Ú·˘ ÌÈÓÈ ,

Â·È˙ ÔÈÊÈÙ˘Â‡ ÔÈ‡ÏÚ Â·È˙ ,
Â·È˙ ÔÈÊÈÙ˘Â‡ ‰˙Â�ÓÈ‰Ó 
Â·È˙.  

 בשמחה ויאמר ידיו וירים
 ÎÊ ÔÂ‰È˜ÏÂÁ‡‰ חולקנא זכאה

Ï‡¯˘È„ ·È˙Î„ ]ט, לב דברים[ 
ÈÎ ˜ÏÁ ‰ 'ÂÓÚ ·˜ÚÈ Ï·Á 

Â˙ÏÁ�. וישב ויחזור.  
Ì„Â˜ יאמר לולב נטילת ÓÂÓ‰"Ê 
)Ó"Ú ˜( Á˜ÈÏ ·ÏÂÏ‰ ÂÈ�ÈÓÂ 

ÌÈÈ˜Ï Ó"Ú ÂÎ' ¯Ó‡�˘ )Â‡¯˜È 

Î"‚ Ó(' Ì˙Á˜ÏÂ ÌÎÏ ÌÂÈ· 
ÔÂ˘‡¯‰.  

Á‡Â"Î יאמר ,È�È¯‰Â ÂÎÈÏÂÓ 
Â‡È·ÓÂ ÂÂ‰ÏÚÓ Â„È¯ÂÓÂ ÂÓÎ 
Â�˜˙˘ ÊÁ"Ï ]ז"ל דף סוכה' עי 

 È·Ú‰Ï ˙ÂÁÂ¯ ÌÈÏÏËÂ¯] ב"ע
ÌÈÚ¯ ÌÈÈ˜Ï Ó"Ú ÏÓÂ"˙ ‡.  

ÏÈÏ·Â ובמוצאי חג של שני ט"י 
 תמצא בפסח כמו יאמר, ט"י

  .צא ע"מ קודם

Ì„Â˜ הושענא ביום ערבה נטילת 
 È�È¯‰ ÓÂÓ"Ê Á˜ÈÏ, יאמר רבא

‰·¯Ú‰ ÂÓÎ Â�˜˙˘ ÌÈ‡È·�‰ 
ÌÈÈ˜Ï Ó"Ú ÏÓÂ"˙ ‡.'  

Ì„Â˜ סוכות של שמיני ליל 
 )˜‡ È�È¯‰ ÓÂÓ"Ê )Ó"Ú, יאמר

˙Â·˘Ï ÌÂÈ· È�ÈÓ˘ Ï˘ ˙ÂÎÂÒ 
ÌÈÈ˜Ï Ó"Ú ÂÎ 'Ó‡�˘ ')Ì˘ Î"‚ 

Ï"Â( ÌÂÈ·Â È�ÈÓ˘‰ ‡¯˜Ó 
˘„Â˜.   

ÏÓÂ"˙ )ËÚ˜ (‡Ï˘ ˙Â˘ÚÏ ‰Î‡ÏÓ 
ÌÂÈ· È�ÈÓ˘ Ï˘ ˙ÂÎÂÒ ‡�˘ '

)Ì˘( ÏÎ ˙Î‡ÏÓ ‰„Â·Ú ‡Ï 
Â˘Ú˙ ,¯ÂÎÊ‡Â ÂÎÂ 'ÏÈÚÏ„Î 
ÁÒÙ·.  

 ס"הפרד בעל ק"הגה מאת' השנים אור'(      
 של זקנו ל"זצוק עפשטין לייב אריה רבי
 ר"מו א"יבדלח ושל ל"זצוק א"החזו מרן
                                                                                                           )א"שליט קנייבסקי ח"הגר מרן

    



 

  מעשים והנהגות מהרבנית ע"ה אשר חבר לרבינו שיבלחט"א 
 ורבינו ודפקתי הלכתי לשם, ל"זצ וינטרוב ברל ר"הג בבית ידידו אז שהה ורבינו, לרבינו הוצרכתי פעם: בלשונה הרבנית סיפרה •

, נבהל מאד ורבינו, אותך צריכה שאני וחזרתי ואמרתי, נמצא לא אחד שאף ואמר, הדופק מי הסתכל לא וכמובן, את הדלת פתח
  .לבו לכך שם לא היא שזאת לו שאמרה עד, צריכה אותו פתאום אשה איזה

 שהיתה מהדברים אחד זה" בהתרגשות רבינו ענה ",הסבלנות" במידת מיוחדת היתה שהרבנית בשמו שאמרו לרבינו אמר אחד •
 לומדים אם: השיב? לכתוב מה ,הסבלנות למדת מגיעים איך הרבנית על שמוציא בספר לכתוב שרוצה שוב שאל", בזה מיוחדת

  ".השפיעה היא אנשים הרבה על" הרבנית על רבינו אמר כ"אח .הטובות המידות לכל מגיעים תורה

 ניצול על משל ה"ע הרבנית סיפרה .למדו" שלא "דבר חדש רבינו השיב, ה"ע הרבנית נ"לע ללמוד מה האבל בשנת שאלו הרבה •
 קרא, אותו ושלא לבזבז הזמן ניצול על לזרזם שרצה פועלים הרבה של במעביד היה מעשה :בפיה רגיל היה המעשה וזה, הזמן

כאן  להכניס אפשר, להם אמר הכל שנתמלא אחר, שנכנס כמה גדולות והכניס אבנים שם והכניס, קדירה לפניהם והביא אותם
 היה שאפשר ראו אז או, האבנים מבין נשחלו והם כמות גדולה ושפך קטנות אבנים לקח אז או, מלא הכל, לא: ענו? אבן עוד

 ראו וכולם חול לקח אז או, לא ודאי עכשיו כבר: כולם ענו? משהו עוד להכניס אפשר: אותם שאל כ"אח. עוד דברים להכניס
 ושפך מים לקח!... עוד משהו להכניס אפשר אי כבר כעת: ואמרו כולם ענו הקטנות האבנים חול מבין לדחוס עוד שאפשר האיך
 להכניס אפשר עוד, מנוצל הכל כבר שנראה אפילו, תמיד כי, ראו: המעביד להם מים אמר של ויותר ספל עוד לקערה נכנס והנה

  .מקיים ונאה דורש לזה נאה נפלאה דוגמא היתה עצמה ה"ע והרבנית. יותר ולנצל

 שהייתי ה"ב אבל, 'אחרים מענינים כלום דיבר לא, פרשת השבוע על' פי רק לה אמר הנישואין לפני שבפגישות סיפרה הרבנית •
  '.אחר דבר ידענו לא, לזה מהבית רגילה

 שלא ובמקום", גויה עשני שלא, "גוי עשני שלא השחר במקום בברכות אומרת מילדותה שכבר הרבנית סיפרה. א"תשע פ"ער •
 בוקר והשבוע"] אמן" לשני משיב בקול ואחד השחר ברכות אומרים והרבנית רבינו בוקר ומידי", [שפחה שלא עשני" עבד עשני
 אותך מעבידה אני שאין על כך' לה מודה אתה אחת פעם הא בבדיחותא לו ואמרתי, שפחה שלא עשני בטעות אמר סבא אחד

  .רבינו פני וצהבו, פסח בערב כשפחה

, פרט כל ומברר, אבילות הלכות בלימוד הזמן כל רבינו עסוק, בחטף ה"ע הרבנית פטירת אחר) ב"תשע( סוכות המועד חול שבת •
  .השבעה קודם המועד חול בימי ללמוד אפשר בודק האם וביניהם

 ק"שב באמצע] ה"ע הרבנית של[ פטירתה מזמן, מדקדוק ההלכה דעתו מסיח לא לרגע אשר רבינו של גדולתו את לראות מפעים •
, חג אסרו, בראשית ק"עש' ו ביום. בבכי נתן קולו ש"במוצ ורק השבת כבוד מחמת וידום בדד ישב רק, כלום לא הגיב ש"מוצ עד

 ותמיד, הבית מבני למישהו צריך לקרוא היה רבינו, הדעת ישוב בחוסר כולם ה"ע הרבנית על" שבעה"של ה ראשון יום ב"תשע
. זכר לא אחד דבר שאף, היום שני ט"יו רבינו לו אמר צלצל לא למה שאלו, בפיו קראו רבינו עכשיו ואילו, בפעמון לו מצלצל

  ].ט שני"ביו, דאורייתא מלאכות לעשות לא נוהג רבינו[

 לצרכי כסף לו אין שאם הכוונה-בפשוטו, תצטרך לבריות ואל חול שבתך עשה במשנה כתוב, רבינו בשם מסרה ה"ע הרבנית •
 כמות לשבת ותעשה תקנה-שבתך חול עשה, פירוש עוד בזה פירש רבינו אבל. חול שבתו יעשה, אלא ,מאחר ילווה לא שבת
 שכל שכתוב משמים כמו לו מחזירין ז"ע, לשבת שעושה מה שהרי, לבריות תצטרך אל-ואז לחול כ"ג שיספיק גדולה כה אוכל

  .פורע ואני עלי ולוו ,ט"ויו שבת מהוצאות חוץ לאדם לו קצובין מזונותיו

  .אלי באים גם שבגללה מכך אני סובל וגם'] תחי הרבנית, [הסבתא בשביל באים שכולם, בענוה רבינו אמר •

 ריהוט שם יש וכי? סלון זה וכי שבאמת". חדר הספרים" "לסלון] "רבינו י"עפ[ קוראים בבית שאצלם שאמרה מהרבנית שמעתי •
  .הרבנית אמרה, יפה הכי הקישוט וזה, שם ספרים יש רק, מפואר

 שאם, בעיות שאר או ילד של מחלה או לידה לפני על עצמם לקבל הסטיפלר של עצתו י"עפ נהגו ורבינו שהיא, סיפרה הרבנית •
 תיכף אמרו' ה ישועת בו שראו ענין כל ממחלתו וכן ילד של רפואה אחרי, לידה כל אחרי" חי כל נשמת" יאמרו יהיה בסדר הכל

  '.חי כל נשמת' תפלת

 לא שנפטרה מאז אבל. בזמנו והועיל אבטיח- שתאכל מיץ לה אמרה ה"ע הרבנית. הכליות על שסובלת אשה על לרבינו ספרו •
  .עזרה הברכה אלא, עזרה לא הרפואה: רבינו הגיב, מועיל

 וראתה, טוב הרגיש לא כי בבית להתפלל נשאר ל"אלישיב זצ ש"הגרי מרן אביה אחד יום, עשר בת כשהיתה, הרבנית סיפרה •
 המקובל מחותנו שמובא, לה ואמר, מאי האי אותו ושאלה, מה זמן מתעכב למקומו שחזר טרם' שלום עושה'שפסע  שלאחר

, והוסיפה. ההרים אל אשא עיני למעלות שיר, שלום עושה מאמירת שחוזרים קודם לומר סגולה ",ואחלמה שבו הלשם" בעל
  .כולם התארסו תקופה ולאחר, כך ועשו זו סגולה שראו מבוגרים בחורים מתוך קבוצת אחד שהיה אברך לה סיפר שנים לאחר

  .הסבלנות במידת רבינו השיב היתה מיוחדת שבזה ה"ע הרבנית על לומר אפשר מה השבעה בימי לרבינו שאלו •
 רצון העושה כשרה אשה' רבינו אמר? מיוחד הרבנית באופן על לציין אפשר מה, לפטירתה השנה ליום לרבינו שאלו ושוב •

 לתוך בידים הענבים את סחטה! בעצמה הכינה יין איך אפילו לי זכור. עזרה ללא, בעצמה הכל לעשות קשה עבדה '.בעלה
 .ה'ידי במו עשתה עשיית היין תהליך כל ואת מסננת

 ולא, השולחן על היה כבר האוכל ד"מביהמ הביתה כשהיה בא תמיד, היקר זמנו על מאד וחסה, בעלה את מאד כיבדה הרבנית •
. להמתין יצטרך ולא מיד ראוי לאכילה ויהיה מעט שיתקרר כדי לכן קודם דקות כמה מוכן שיהיה היתה מקפידה אלא סתם

 בשעה לילה כל שקמה, הרבנית סיפרה עוד .כיסוי עם השולחן על מונח כמובן ה'הי ,גילוי ה'יהי שלא להזהר שצריך ובמאכל
 .ללמוד יום כל קם זו שבשעה, תה כוס לו ולהכין לרבינו לעזור, בלילה שתים

 שרבינו נכתב כבר. [שלו הלימוד של בחובות דהיינו מדבר אחד חוץ, לו לעזור יכולה אני לרבינו בכל אמרתי: הרבנית אמרה •
 המעשה לאחרים לספר נהנתה תמיד ",חובות, "שנה כל ומסיימם' וכו ירושלמי בבלי ס"ש כגון שלומד ללימודים היומיים קורא

 שהוא כיון לשבע ברכות לבוא יכול שאינו שמתנצל למחותן רבינו שאמר, הילדים אחד ברכות של השבע מימי באחד שאירע
שנתברר  עד. הלואה להשיג ח"לגמ ללכת וטרוד, כספיים לחובות המחותן שהכוונה חשב בתחלה. חובותיו לפרוע ועליו חוב בעל

    ].בלימודיו להשלים חובות לו יש בשמחה טרוד שהיה שכיון לו

  (מנחת תודה)

  יהיו דברים אלו לעילוי נשמתה הטהורה ונזכה שתהיה מליצת יושר על כל עם ישראל
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ישר,  נוטל לולב רגיל שראשו - בדרך כלל לברכה   .‡
נוסף שראש התיומת כפופה  לולב ומהדר עוד ליטול

  במקצת וכמו שכתב הרא"ש ז"ל.
תרמ"ה י"ז שסיכם פרטי הדינים בלולב כפוף ואופנים  עי' שו"ה

שונים. אודות אתרוג תימני אמר לי מרן שלא מקפיד ליטול אתרוג 
כזה וגם החזו"א לא היה מחזר אחרי אתרוג זה ותלמידי הגרי"ז 

  מבריסק מהדרין אחר אתרוג זה עכ"ד.

על  (שזה קליפה חומה)לא מקפיד אם יש מעט 'קורא'   .·
  חזו"א.ה הקילראשי הלולב וכן 

  ועי' כה"ח סי' תרמ"א ס"ק קכ"ד.

בדרך כלל נוטל הדס שיש ג' עלין בכל קן, אמנם   .‚
עלין בכל קן כדעת  לאחרונה נתנו לו הדסים שיש ז'

  רש"י, ונענע גם בזה.
  עי' שו"ע תרמ"ו ס"א ומ"ב ורש"י סוכה ל"ב ב'.

משתדל להדר לקחת אתרוג גדול וכן לולב ושאר   .„
  וה, כהי"א שהכוונה בגודל.המינים משום הידור מצ

עי' מ"ב תרנ"ו סק"א במה שאמרו מצוה להוסיף עד שליש, אם 
הכונה להוסיף על אתרוג מהודר יותר או על אתרוג גדול יותר. 

ואמר לי שיש הידור ליקח גדול אפילו אם יש לפניו אתרוג שאינו 
שיעור בצמצום אעפ"כ יש הידור לנענע בגדול יותר. ועי' היטב 

  תרע"ב סק"ב. מג"א סי'

יום אלא כשמתחיל לא מחליף את הערבות בכל   .‰
  ייבש והוא בערך כל יומיים.תלה

כתב הרמ"א ונוהגים ליקח כל יום חוה"מ ערבה חדשה וכו' וע"ש 
  בבאר היטב שיש אופן שלא כדאי ליקח כל יום חדשה.

Â.   האתרוג מעדיף שיהי' צהוב ולא ירוק, ושיהי' גדול
  ונאה.

ההולכת ומצהיבה וכשירה, מ"מ מהודר יותר שכבר ואפי' ירקות כזו 

  בעת הברכה זה צהוב.

Ê.   אינו מעיין הרבה באתרוג לחפש אם יש בלעטלך
קטנים שאין נראים לעיל, או נקודות שחורות זעירות 

  וכן נהג החזו"א.
  עי' דרך אמונה רפ"ד משמיטה ויובל בבהה"ל ד"ה בין.

Á.  א רק לא הקפיד ליטול אתרוג בדווקא עם פיטם, כי הו
הידור וכשר גם בלי זה אם לא נפל, אלא גדל כך 

  מתחילת ברייתו.
  עי' שו"ה תרמ"ח דין י' י"א סיכום הדינים לגבי ניטל פיטמתו. 

Ë.   סדר איגוד ג' המינים. הדסים בימין וערבות בשמאל
ולולב באמצע. ומניח את ההדסים וערבות בתוך 
קושיקיל נאים כשהלולב באמצע. נוטל עלה של לולב 

שר ג' המינים בקשר על גבי קשר, ואח"כ אוגד גם וקו
  עם טבעת, ואח"כ אוגד על הלולב עצמו ג' טבעות.

עי' משנ"ב סי' תרנ"א סק"ח ט' בענין בית יד שעושין וכו' ושם 
  סקי"ד פרטי הדין של שלושת הקשרים.

È.  .לא מקפיד לברך על ד' המינים בסוכה  
תרנ"א סקל"ד ואפילו שיש סוכה בסמוך לא נוהג כן. משנ"ב סי' 

  בשם האריז"ל לברך בסוכה.

‡È.   בשעת הברכה על נטילת הלולב, הופך האתרוג
שהעוקץ יהי' כלפי מעלה כדי שלא יצא יד"ח קודם 
הברכה. אולם בברכת שהחיינו הופך בחזרה האתרוג 

  ומעמידו כדרך גידולו.
עי' תרנ"א ס"ה או יהפוך האתרוג עד שיברך, ובמ"ב כ"ה הובא בשם 

  ה היותר מובחרת שבכולן.הגר"א דזה העצ

·È.  כס, וסדר סמוליך ומביא ישר ולא מכ בסדר הנענועים
דדים הוא כמש"כ המשנ"ב. ולא הופך פניו וגופו הצ

  לצד שמנענע.

  עי' בזה שו"ע תרנ"א ס"ט ובמ"ב.

‚È.   הידר שלא יהי' המעש"ר ומעשר עני באתרוג משום
  לכם, ואפי' כשחל יו"ט א' בשבת.

ומות ה"ב בבהה"ל ד"ה כהני ובצה"ל עי' היטב בדרך אמונה פ"ו מתר
  אות ע"ז, ובשו"ה תרמ"ט ב' בכל מה שציין שם.

„È.   אחרי שמעשר את האתרוג אומר לחתוך האתרוג
המעושר שלא יבואו לאוכלו, ולא לחתוך ע"י סכין אלא 

 ביד.

עי' ד"א מתרומות הכ"א בבהה"ל ד"ה על, שהביא לדון איך אפשר 
ולכן משתדל שיחתכו ביד לעשר החלק שבלוע בסכין, ע"ש באורך, 

  יקחו אתרוג שלם למעשר.או 

ÂË.   האתרוג שעליו מברך הוא מהעץ של הגאון רמ"י
(שקיבל זרעים לשתול, ממרן החזו"א שזה ליפקוביץ זללה"ה 

אמנם אחרי שנוטל אתרוג זה מנענע  בודאי אינו מורכב)
 עם אתרוגים מזנים אחרים.

הי' מנענע באתרוגים נוספים שהביאו לו,  ואמר לי מרן, שהחזו"א
שלחזו"א לא הי' ספק והי' בטוח  רק אחרי שגמר הלל, וטעמו מפני

(קודם ו שמסתפק לכן מנענע מיד לרוגו כשר ומהודר אבל אצתאש

בכולם. ואחרי פטירת רבנו הגרמי"ל זללה"ה אינו לוקח מהעץ  הלל)

נאים  של הגרמי"ל עצמו אלא מזן שנלקח מאתרוגי רמ"י שהם
  יותר.

ÊË.   ,מרן נותן רשות לכל המתפללים לנענע בד' מינים שלו
ה לכל מי שרוצה ע"מ להחזיר, חוץ ומכריז שמקנ

  קטנים.למ
אף שעי"ז נהי' האתרוג עם קצת כתמים והוא משומש מאוד, מ"מ 
מצות חסד עדיפא לו. וידועים דברי החת"ס (עהש"ס, סוכה ל"ו) 

  לגבי כתמים אלו מחמת המצוה.

ÊÈ.   ות מחזיק כל הזמן ג' נההלל ואמירת ההושעבשעת
  המינים בימין ואתרוג בשמאל.

  עי' מ"א סי' תרנ"ו סק"ו.

ÁÈ.  .ומצמיד ב' ידיו זו לזו  
עי' תרנ"א סי"א צריך לחבר האתרוג ללולב בשעת נענועו וכו' ומרן 

  שליט"א מחבר אותם גם שלא בשעת נענוע.

ËÈ.   כי בערבות בדרך כלל מברר בעיקר אם אינם גזולות)

  .ה מצוי יותר שגוזלים ומוכרים)בז
  עי' שו"ע תרמ"ט ס"א וס"ד.

Î.   מקפיד לשלם על האתרוג והלולב ושאר המינים

  שמביאים לו ולא לקחת בחינם.
עי' מ"ב סי' תקפ"ה סק"ח בשם מט"א ועי' מ"ב סי' תרנ"ח סק"י דין 
אלו שפורעים התשלום אחר החג. ובשנים האחרונות הרמ"נ נותן 

מהודר מזן החזו"א, ומרן מאוד מרוצה ושמח למרן בכל שנה אתרוג 

  וכאות הוקרה נותן לו בכל שנה חיבור מחיבורו בהקדשה אישית.

‡Î.   בהושענא רבא מוריד את הטבעות מהלולב מאחרי
  הברכה של הלל וקודם אמירת ההלל.
של לולב. והנה, מרן  עי' תרס"ד ס"א שנוהגים להתיר בו אגודו

  מוריד אחרי הברכה ולפני הלל, וכן נהג מרן החזו"א.

·Î.   פעם אחת הלולב נחלק מעט בראשו מחמת שנחבט
בכותל (אמנם לא נטה לצדדים), ומרן העדיף עדיין 
לנענע בו כי היה גדול ויפה ויש בו הדר, אמנם למחרת 

  כבר נחלק יותר, ולא נענע בו.
(יש לציין ק נממול עדיין לא הי' היכן שמעתי ממרן, ואמר לי שאת

 .שהמעשה לא הי' ביו"ט ראשון)

  
  

  )ע"השו סדר על א"שליט מרן הנהגות' אלא(' 

  


