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 הבעל"ט ח"חודש אלול חודש הרחמים והסליחות, ער"ה ה'תשע
 
 

 אל אחי ואחיותי היקרים תושבי מבואות החרמון הע"י, 
 
 

על  חשבון נפשבעמדנו על סף השנה החדשה כמדומני שזהו הזמן המתאים ביותר לעשיית           
החיובי אבל חשוב גם  בכל דבר אפשר למצוא כמובן את העבר ולהתבונן כיצד ובמה לתקן את העתיד,

תה טעות ח"ו ומה ניתן לשפר, ימאד למצוא את ה.........שלא היה כ"כ בסדר, ולרצות ללמוד איפה הי
עברה עלינו שנה קשה מאד בכל ההיבטים,  ולא להתנהג כבת יענה להטמין את הראש ולהתעלם,

ושענו, אויבנו ממשיכים חברתית, כלכלית, מדינית, לצערנו הרב מסתיימת לה שנה נוספת ועדיין לא נ
באיומיהם ובמעשיהם הנפשעים והזדוניים, ה"שלום" הכ"כ מצופה עדיין לא נראה באופק, הכלכלה 
מתעתעת בכל, מצב רוחו של העם ירוד מאד ל"ע, מזג האויר אומרים ששנים רבות לא זכור כמותו, 

קול הקוראת -ם אנו בתוכאילו שומעיועל הכל מכת "תאונות הדרכים" מכה בעוצמה רבה ל"ע רח"ל, 
לנו "בואו חשבון" נעשה נא חשבון נפש אמיתי, על מה ומי אנו סומכים, האם ההסתמכות על מדינות 

 , האם חיכוכים מדיניים וחברתיים יסייעו בידינו?הדואגות אך ורק ל"אינטרסים שלהם" תיטיב עמנו
הדרך העתיקה והטובה ביותר  לשפר את תדמיתנו ומצבנו בארץ ובעולם?, הגיע הזמן לנסות דווקא את

ע"י קיום מצוות התורה כפי וישיבתנו בשקט עליה של שיבה למקורות, ולחזק את שייכותנו לארץ הזאת 
הכתוב בתורתנו הק' "אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם" "וישבתם לבטח בארצכם" 

מפורשות שאם נלך בדרך התורה  "ונתתי שלום בארץ וגו' ונפלו אויבכם לפניכם" הרי מובטח לנו
והמצוות נהיה מוגנים מבית ומחוץ, ועתה בהגיע יום הדין זהו הזמן הטוב והמתאים ביותר להתעורר 

 מבורכת בעזהשי"ת.ולשמירת התורה והמצוות ע"מ שניכתב וניחתם לשנה טובה 
           

ו להבריאו בכל האמצעים שהיא ל"ע, ינס-דהוא חולה ח"ו במחלה כל-כידוע, שכאשר מאן         
העומדים לרשותו של האדם מאת הבורא יתברך שמו, רציונליים ובלתי רציונליים, ולא ֵיַחֵסך שום כסף 
או כח שבעולם ע"מ להביא מזור ומרפא לאותו אדם, במצב שכזה ְינּוסּו גם דרכים שלא היו כ"כ 

במדינתינו "מדינת ישראל" נּוסּו  -מקובלות, העיקר, להגיע לקץ הטוב והמיוחל "החלמתו של האיש", 
וע"י תאונות הדרכים, כבר כל הדרכים ע"מ למנוע את שפיכות הדמים הנוראה ע"י שונאינו ואויבינו, 

ויתורים מויתורים שונים ומשונים, בין בהסכמים ובין שלא בהסכמים, ביד קשה וביד רכה, בדיבורים, 
בנושאים החברתיים שבין אדם לחברו, וכן בעניני כ"כ בעניני "חברה" כלומר  ,ובניסוחים, ומה לא ?

חינוך כיצד להנחיל לדורות שאחרינו את ה"מסר" הטוב והחינוכי ביותר, בכל הנושאים האלו עדיין לא 
    הטובה והאמיתית.מצאנו את הנוסחה 

 
לצערינו הרב דרך אחת עדיין לא נוסתה, והיא הדרך העתיקה ביותר בתולדות האנושות,          

ִנָיה והזעקה מעומק הלב לקב"ה, דרך, אותה מו  יָבה למקורות"הש   " ה לנו תורתנו הקדושה כפי ָר , ַהּפְ
אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו " וכן "והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי וגו'הנאמר "
 ונפלו אויבכם לפניכם לחרב, וחרב לא תעבור'" עד להבטחה הנצחית של "אותם וגו ועשיתם
 ".כםבארצ

  
! לקראת השנה החדשה הבעל"ט, נאמץ לנו את הדרך הנפלאה הזו, כי הרי  הבה אחים יקרים         

נודה לבורא יתברך שמו על חסדיו שגמלנו שהחיינו ", אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים"
ונחזק איש את ובימי הרחמים והסליחות נתחזק וקיימנו והגיענו עד כה, ונבקש ונתפלל על העתיד, 

נּו ש ְ ש   שהנה הנה יתקיים בנו בקרוב " באמונה ובבטחוןרעהו  יּתָ ינ  ימֹות ע  ינּו ָרָעהְמֵחנּו ּכ  ", נֹות ָרא 
ראש  ימישמיעת תקיעת שופר בונקיים אכן את מצוות הימים הבאים עלינו לטובה כהלכתם, דהיינו: 
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התחזקות בשמירת השבת  ת התורה, שמח השנה, צום יום הכיפורים, מצות סוכה וארבעת המינים,
וכן התחזקות בקדושת המשפחה היהודית, בכשרות, ובכל מצוות תורתנו הקדושה ומועדי ישראל, 

 מצוות שבין אדם לחבירו, שלום, אחווה, ידידות, וריעות, ואהבת ישראל אמיתית.ב
 

 מצות עירוב תבשילין -ערב חג ראש השנה 
לל בישול לצורך סעודות השבת, לעומת זאת, חג שחל בשבת כידוע אסור לעשות כל מלאכה כו

מותר לבשל בחג לצורך סעודות החג בלבד, וזאת  -מלבד ביום שבת כמובן-באחד מימי השבוע 
 -כי בחג עצמו אסור להדליק אש, אלא, להעביר מאש דולקת-בתנאי שקיימת אש דולקת מערב החג 

שני של היום ו שימי ראש השנה חלים בימי חמישי ושישי כמו בשנה זו -חל החג ביום שישי  אבל אם
שאז יש צורך בהכנת התבשילים לשבת )אם לא נשאר מספיק מהחג  -הוא יום שישי  ראש השנה

 -לפני כניסת החגז"א -)ביום רביעי( מכל סיבה שהיא(, מתירה זאת ההלכה ע"י שעושה בערב החג 
"תבשילין" את התבשיל שהתחיל "להכין מערב החג " כלומר: "עירוב" מלשון מערב תבשילין-"עירוב

לשבת" עם התבשיל שממשיך "להכין בחג לשבת", ז"א שבעשיית "עירוב" זה התחיל בעצם את 
לוקחים   וכיצד עושים "עירוב תבשילין" זה ?הבישול לשבת עוד מלפני כניסת החג וממשיך בחג, 

ומברך: דג מבושל, ואוחזם יחד בידו חלה או מצה שלימה עם תבשיל כגון ביצה מבושלת או מנת 
..מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו על מצוות עירוב, ולאחר מכן …………………ברוך אתה

מוסיף ואומר: בדין יהא שרא לנא לאפויי, ולבשולי, ולאטמוני, ולאדלוקי שרגא, ולתקנא, ולמעבד כל 
)פירוש המילים מארמית לעברית:  .צרכנא מיומא טבא לשבתא, לנא, ולכל ישראל הדרים בעיר הזאת

בעירוב זה יהא מותר לנו לאפות, ולבשל, ולהטמין, ולהדליק נר, וכו', מיום טוב לשבת, לנו ולכל 
ישראל המתגוררים בעיר הזאת/בישוב זה.( אם אינו מבין מה שאומר בארמית כנ"ל יכול לאומרו 

רוב זה אינו מתיר להדליק או לכבות עיש, מובןבעברית. )הנוסח נדפס גם בסידורים ובמחזורים(. כ
כאמור לעיל, מותר להדליק אש לצורך, אך ורק    כל סוג חשמל שהוא גם לא לצורך בישול וכד'. 

 שהיא בחג.-מאש בוערת, ואסור בכל מקרה לכבות אש כל
עד ליום  ולא לאוכלוכאמור, עירוב זה צריך לעשותו לפני כניסת החג, וצריך להניחו במקום שמור 

 .שבת
 

ברצוני להדגיש ולציין !!! אלו הנוהגים לעשות כפרות ב"עופות", צריכים 
, וכי יש בידי השוחט ר ומוסמךכָּ להקפיד ש"השוחט" יהיה מוסמך מרב מוּ 

ומי שאין לו תעודה כזו אסור ", בעלת תוקף" מקורית ו"תעודת הסמכה"
מחשש אכילת נבילות וטריפות, כ"כ אין לסמוך על שלט  לשחוט אצלו

בהשגחת הרבנות" בלבד ללא שם הרבנות, והשי"ת ברחמיו יצילנו מכל "
 מכשול וטעות ומשגיאות רח"ל.

 
לידיעתכם ! ! !  אין שום פיקוח או השגחה ממני ולא מטעמי 
על שום שוחט או משחטה בכל מקום שהוא, אלא אם כן 

 .יצויין במפורש בתעודה מקורית
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הזכירכם" כי הנני ממשיך ב"ה לשרת את ציבור ידידיי אהוביי בהזדמנות חגיגית זו, ברצוני "ל

תושבי המועצה האיזורית מבואות החרמון בכל התחומים כבעבר, כגון:  שאלות ותשובות בהלכה, 
תורה, דרשות/הרצאות, שיחות אישיות, רישום נישואין, תעודות רווקות, עריכת -ייעוץ, שיעורי

עודות כשרות, ערלה, וכד', טיפול בנושאי דת כגון: מקוואות, ת עריכת ברית מילה, חופות וקידושין,
כנסת, עירובין, וכד', וכ"כ במקרים מצערים ל"ע רח"ל, הלוויות, אזכרות וכד', נושאי בוררות, -בתי

והשכנת שלום בית, אירועים שונים, וכל נושא שהוא בתחום הדת. ובעזהשי"ת הנני עומד לרשותכם 
ובשעת הצורך  0533-120120כל מקום, בטל' הסלולרי שמספרו בכל ימות השבוע בכל שעה וב
)לא מפריע(. ויעזור השי"ת שנזכה עוד רבות בשנים   6938852 מס'אפשרי גם להתקשר הביתה לטל' 

 לעסוק בעבודת הקודש מתוך בריאות איתנה. אכי"ר.
 

ובבואנו לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, הריני מברך את מכובדנו 
מובחר ובני משפחתו -ועצה האיזורית מבואות החרמון מר בני בןראש המ

הי"ו, עמיתי הרב שמעון ועקנין שליט"א ובני משפחתו הי"ו, גזבר/מזכיר 
ני משפחתו הי"ו, המועצה מר מנחם פז ובני משפחתו הי"ו, מר משה עמיר וב

וכל המשרתים בקודש ובני משפחותיהם, ואת כל עובדי המועצה  הרבנים,
פחותיהם, את כל תושבי המועצה האיזורית מבואות החרמון, ואת כל ובני מש

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שתהא השנה הבאה עלינו בית ישראל: 
לטובה, שנת אהבה ואחווה, שנת בטחון, שנת ברכה, שנת בריאות, שנת 
גאולה, שנת הצלחה בכל מעשי ידינו, שנת ישועה כללית ופרטית, שנת 

עם -שנה גשומהאמיתית מכל יוצ"ח, שנת פרנסה טובה, -רוח יהודית-נחת

שנה שבה נרבה  ,מבית ומחוץשנת שלום ומבורכת,  הרבה גשמים

 ח"עתשוכפי המרומז בראשי התיבות של השנה הבעל"ט  בעשיית חסד

ושנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לאלתר   סד'חשיית 'ענת 'שהיה 'ת

 ום. אכי"ר.בספרן של צדיקים לחיים טובים ארוכים ולשל
 

ומבורכת מתוקה שנה טובה כתיבה וחתימה טובה ובברכת 

 ומועדים לשמחה

 ידידכם אוהבכם דושה"ט כה"י

 ישראל רושצקי

 רב המועצה האיזורית מבואות החרמון


