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בצירוף תולדות, 
הוראת גדולי הדורות
עם תוכן ענינים ומפתחות מפורט 

כל ההכרעות שרצית לדעת
חתן וחמיו כלה וחמותה ששמם שווה ׂש 
האם לאחים מותר לדור באותו עיר ׂש 
קציצת צפורניים וגילוח שערות בראש 
ׂש  תפילה בבית החיים בעיר  חודש

להוריד מזוזה כשעובר דירה אחרת  ׂש
עשיית  ׂש שתיית מים בשכונת המת ׂש

ׂש  בניית בית  מרחץ או מקוה בבית
מאבנים ׂש משחת נעליים כשיוצא לדרך

ׂש  ועוד...
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שמו של רבינו יהודה החסיד זי"ע נזכר בסילודין בכל תפוצות 
יהודה החסיד  ישראל בכל הדורות, מזה קרוב לאלף שנים. רבי 
בין  הקודש.  ואראלי  הדורות  מגדולי  ומיוחד  לאחד  נחשב 
בעל  "הסמ"ג",  "הרוקח",  זרוע",  ה"אור  נמנו  הקרובים  תלמידיו 
של  הנודע  ספרו  הקדמונים.  גדולי  רבים  ועוד  "התרומה"  ספר 
רבינו הוא, כידוע לכל יהודי, "ספר חסידים", בו שוזר רבינו יהודה 
החסיד מוסר והנהגות, הלכה ומנהג, ארחות חיים ועבודת ה' ועוד 
ענינים רבים וחשובים.  "ספר חסידים" הוזכר לראשונה בספרי 
שו"ת  הלכה,  ספרי  אלפי  באלפי  הובא  ומאז  אשכנז  ראשוני 
ומנהג, כאשר תורתו של רבינו יהודה החסיד נישא בפי כל ורבים 

מגדולי הדורות כתבו הערות ופירושים לספרו.

צוואת רבי יהודה החסיד – "קודש קדשים"

לצד חיבורו הגדול "ספר חסידים", כתב רבי יהודה החסיד את 
שמ"ט,  בונציה  לראשונה  שנדפס  החסיד",  יהודה  רבי  "צוואת 
בעל  אלעזר  רבינו  תלמידו  שחיבר  חטאים"  "יורה  הספר  בתוך 
החסיד"  יהודה  רבי  "צוואת  ספר  נתקדש  ומאז  זי"ע,  "הרוקח" 
בכל תפוצות ישראל כיתד שאין לזוז הימנה אפילו כמלא נימא 
וכל ספרי ההלכה, הפסק והמנהג מזה מאות שנים גאוני אשכנז 

מאוד  עד  להזהר  כתבו  הספרדים,  וגדולי 
ישראל  לכל  מורשה  שהנחיל  בצוואתו 

לדורות עולם.

עשרת הדברים

ר"י  של  צוואתו  על  כתב  ביהודה"  ה"נודע 
בשם  הקודש,  ברוח  נכתבו  שהדברים  החסיד 
שפלא  שאמר  מובא  זי"ע  הקדוש  הבעש"ט 
גדול הוא בעיניו כיצד ילוד אשה הצליח להשיג 
דבר כה מופלא, כצוואת רבינו שאל לו לאדם 
למשוח את נעליו ביום צאתו לדרך. על צוואה 
שבכדי  זי"ע  התניא"  "בעל  בשם  מובא  זו, 
לבאר נושא עמוק זה, היה עלינו לחבר חיבור 
גדול כחיבור השל"ה הקדוש.  בשו"ת בנין ציון 

כתב "מה אעשה שספר חסידים רוב דבריו דברי קבלה, ובכמה 
להם  חוששים  רבים  כן  פי  על  ואף  לגמרא,  מתנגדים  מקומות 
וגם הרבה פעמים הנסיון מעיד על דבריו, ולכן אין בידי להשיב 
את דעת מי שלבו נוקפו שלא לחוש לדברי רבי יהודה החסיד".  
מבעלי  הוא  החסיד  יהודה  "רבינו  כתב   יאיר"  "חוות  בשו"ת 
התוספות ורוח הקודש שורה עימו ולא נוכל להקל בדבריו", וכך 
צוואתו  דברי  על  נכבדות  התייחסויות  וכהנה  כהנה  עוד  מצאנו 
הקדושה, באין ספור ספרי גדולי הדורות, עד שכבר כתב בספר 

עשרת  נכתבים  היו  שאילו  אומר  ש"העולם"  המנהגים"  "טעמי 
ודאי היו נזהרים בהם יותר  הדברות בצוואת רבי יהודה החסיד, 

ויותר...

בירור הגירסא המדוייקת

ספר  כה  עד  יצא  לא  ה"צוואה",  של  הרב  פירסומו  למרות 
מושלם, מדויק ומוגה בשלל הנוסחאות וכתבי היד של הצוואה.  
"אוצר  מרבני  אחד  ע"י  שנים  כמה  במשך  הושקע  רב  עמל 
כל  את  וקיבץ  אסף  יסודית  נמלים  בעבודת  אשר  הפוסקים" 
של  ראשונים"  ה"דפוסים  וכל  העלומים  היד  כתבי  הנוסחאות, 
"צוואת רבי יהודה החסיד". כמעט בכל אחת מפסקאות הצוואה 
מפליגים  שינויים  לעיתים  למשנהו,  יד  כתב  בין  שינויים  היו 
המקובל  בנוסח  כ'  בצוואה  למשל,  הלכתית.  מבחינה  וחשובים 
מדפוס ונציה, כתוב "לא יסתום אדם חלון או פתח לגמרי שלא 
אוקספורד  בספריית  הנמצא  היד  בכתב  ואילו  השדים",  יזיקו 
נכתב "לא יסתום אדם פתח או חלון לגמרי בביתו", בביתו בלבד. 
על  גדול  אור  לשפוך  יכול  בלבד,  אחת  מילה  בן  שינוי  זה,  שינוי 
הנידון הפוסקים האם רבינו אסר לסתום חלון גם בבית הכנסת 

או במקומות אחרים.

הספר שלא מש משולחנם 
של גדולי ההוראה ברחבי תבל

חוץ מבירור כל הגירסאות המדויקות בכל חלק 
מחלקי הצוואה, הובא בכל עמוד מעמודי הספר 
פסקי ההלכות הנוגעים למעשה העולים מתוך כל 
צוואה, עם הכרעות גדולי הפוסקים לדורותיהם, 
דורינו.   לפוסקי  ועד  החסיד  ר"י  רבנו  מתקופת 
בהמשך כל "צוואה" הובא אוצר בלום של ליקוט 
מאלפי ספרי שו"ת הלכה, ומנהג, שנשאו ונתנו 
הערות  בתוספת  החסיד,  יהודה  רבינו  בדברי 
השופכים  הענינים,  בשולי  איכותיות  והארות 
ואחרונים,  הראשונים  של  תורתם  על  אור 

שעסקו בצוואתו הקדושה של רבינו החסיד.

במשך  עריכתו  על  עמל  שמחברו  והמפואר,  החדש  הספר 
בפני  והובאה  מצומצמת  במהדורה  שנים  כ-3  לפני  יצא  שנים, 
גדולי ההוראה, מורי צדק ויושבי על מדין שליט"א מכל החוגים 
והעדות, כדי שיעיינו בו, יעירו את הערותיהם והארותיהם למען 
השנים   3- במשך  ערוך.  לאין  במעלותיו  מושלם  החיבור  יצא 
שצירפו  התורה,  מגדולי  רבים,  תורה  מכתבי  הגיעו  האחרונות 
את הערותיהם והארותיהם על הספר, ובעיקר שבחו וקילסו את 
ספר "צוואת רבי יהודה החסיד המפואר", אלפי אלפי ההערות 

צילום כת"י מחזור רוטשילד - שנת ה' רנ"ב

מהדורת
מרדכי אהרן גומבו

'קודש הקדשים' של ההלכות והמנהגים:

לראשונה עם ליקוט מכל ספרי הפוסקים והוראת גדולי הדורות
צוואת רבי יהודה החסיד המפואר
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שמו או אמו. כש� ששמה אשה אד� ישא לא

יש אולי האחד ש� ישנה נשאה וא� חמיו. כש�

תקוה.

:åè ïîéñ åðìéî é"ëá�וא חמיו כש� שמו או אמו כש� ששמה אשה אד� ישא ולא

האחד ש� ישנה תקוה"נעשה" יש .אז

:à ïîéñ ãøåôñ÷åà é"ëá.אחד ש� וחמותה כלה ולא כשמו, חמיו שש� אשה אד� יקח לא

:æè ïîéñ ãìéùèåø é"ëá�וא חמיו כש� ששמו או אמו כש� ששמה אשה אד� ישא לא

תקוה. יש אז שמו האחד ישנה "נעשה"

:î ïîéñ äèðåéáñ ñåôãáנעשה וא� חמיו כש� שמו או אמו כש� ששמו אשה אד� ישא לא

תקוה. יש ואולי אחד שמו ישנה
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תקוה... יש אולי אחד ש� ישנה נשאה

הטעמי�א.
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כג צוואה

המובאות  המחכימות, 
לא  דלדבריהם,  והציונים, 
והם  שולחנם  מעל  מש 
הלכה  מתוכו,  פוסקים 

למעשה.

"השלחן ערוך" 
בענין שמות שווים 

בשידוכים

מכל  יהודים,  ספור  אין 
התחבטו  תבל,  רחבי 
שנים  מאות  משך 
בשאלת השמות בשידוכי 

יהודה  רבינו  של  כ"ד  צוואה  הוא  הדברים  מקור  צאצאיהם. 
החסיד, בו כותב רבינו כי "שני בני אדם ששמותיהם שווים, לא 
יזדווגו יחד בילדיהם".  משורש צוואה זו התפתחו תילי תילים של 
פסקי הלכה ומנהג, בירורים והכרעות, הקשורים לנושא השמות 
ידעתי  ליד,  שלכם  הספר  את  "כשקבלתי  בשידוכים.   השווים 
ונחרצים",  ברורים  זה דברים  ואילך אוכל לפסוק בענין  שמכאן 
אמר אחד מגדולי ההוראה שליט"א למחבר הספר. ואכן, אוצר 
בלום תמצאו בספר החדש בענין זה, שרבו פארותיו. נלמד ונבין, 
האם  ושורשו,  האיסור  בטעם  הפוסקים  גדולי  התייחסות  מהי 
הצוואה המדוברת נאמרה רק לזרעו של רבי יהודה החסיד זי"ע 
כששמות  גם  שייך  האיסור  האם  לדורותיהם.  ישראל  לכל  או 
או  וחמיו,  החתן  כששמות  רק  או  שווה  והמחותנות  המחותנים 
הכלה וחמותה, שווים.  מהי ההתייחסות לענין כאשר ישנו שם 
נוסף, או כינוי לאחד הצדדים והאם כדאי להוסיף שם, לכתחילה 

או בדיעבד, כששני השמות שווים. בספר מובא קולות וחומרות 
לכהנים  גם  נאמר  הדין  והאם  זה  חמור  בענין  השו"ת  מספרי 
וכשאבי  חכם  תלמיד  הוא  החתן  כאשר  נוהגים  איך  ולויים. 
אחד הצדדים הוא רב בישראל?!  וכיצד מתייחסים למקרה, בו 
המדוברים נושאים שמות שווים אך לא דומים?! ומהי ההלכה 
והמנהג כשאחד המחותנים נפטר או כשהחתן והכלה הגיעו לגיל 
מסוים או כששני הצדדים עם השמות השווים, מתגוררים בכלל 

בעיר או בארץ אחרת?!

גילוח וקציצת צפורנים בר"ח.

למעלה מ-40 עמודים בספר מוקדשים לצוואה מ"ח, האומרת 
ש"לא יגלח אדם הראש ולא זקן בראש חודש ולא יטול ציפורניו 
בראש חודש". על צוואה זו, שנפסקה בפוסקים הלכה למעשה, 
ומקובלת בכל בתי ישראל, יש אריכות גדולה לבאר את טעמה 

ושורשה, האם ניתן להסתפר לאחר "המולד" ובליל ראש חודש, 
ביומו הראשון של ראש חודש ובראש חודש שחל בערב שבת.  
רבים  מעסיקה  שישי,  ביום  החל  חודש  ראש  של  זו,  שאלה 
להסתפר  אין  אכן,  האם,  בשנה.  פעם  לפחות  מאיתנו  וטובים 
ולגזוז ציפורניים ביום שישי לכבוד שבת?  ואם לא, האם עלינו 
זאת  ביום חמישי?  למי מותר בכל  לגזוז הפעם ציפורניים כבר 
להסתפר והתגלח ומהו דין התספורת בראש חודש אייר ובראש 

חודש סיון, והאם כשל"ג בעומר חל ביום ראשון, נוכל להסתפר 
כבר ביום שישי?

ביאור עשרות נושאים בהרחבה

לצד נושאי הצוואה הרבים העוסקים בעניני נפטרים וקברים, 
נלמד כולנו על נושאים חשובים ועלומים הקשורים לבניית בית 
ומקום הדירה, בה רוצים לדור.  עניני נישואין רבים, כמו נישואין 
עם בת אחיו או בת אחותו עניני ברית מילה וסנדקאות )כאשר 
מקור הענין שלא להעניק סנדק אחד לשני ילדים, מקורו, כמובן, 
בצוואת  רבינו יהודה החסיד(, קציצת אילנות וכתיבת שם אדם 
לדרך,  יציאה  בעניני  וחשובים  רבים  ומנהגים  הלכות  ספרו,  על 
דברים שהיוו אבן יסוד לכל יודע דת ודין בנושאים אלו, הנוגעים 

לכל אחד מאיתנו. 

יספק  המפואר"  החסיד  יהודה  רבי  "צוואת  שספר  ספק  אין 
לכולנו, מכל החוגים והעדות, תשובות מאירות וברורות מתוככי 
דעת  התורה,  ואראלי  גדולי  של  כתבם,  ומפי  מפיהם  דבריהם, 
של  היין  בית  אל  כולנו  את  המביאים  ונסתר,  חסידות  וקבלה, 
צוואתו המופלאה של רבינו יהודה החסיד והמאירים בפנינו באור 

של תורה וידיעתה, הלכה ולמעשה, כל דין ומנהג.

תורה מפוארה בכלי מפואר

לא  אשר  מופלאה  פאר  יצירת  מרכיבים  הספר  עמודי   768
נראתה כמוה המביאה בפנינו את תורתו של רבי יהודה החסיד 
דבריו.   על  רבותינו  שכתבו  והמנהג  תורה  חידושי  אלפי  ואלפי 
רבינו,  של  פועלו  ומסכת  חייו  תולדות  נסקרים  הספר  בתחילת 
לצד מחקר מקיף מאוד על הצוואה ומחברה הכביר, והתייחסות 
על  שונים  והסברים  היד  כתבי  אמינות  לתוכנה,  ישראל  גדולי 
אורחותיה  כתיבתה, 
התפשטותה  וצורתה, 
השונות,  ישראל  בקהילות 
רע",  ידע  לא  מצוה  "שומר 
לא  חז"ל  מדוע  והסברים 
רבי  של  דבריו  את  הזכירו 
והוראותיו.   החסיד  יהודה 
שיצא  הספר,  את  חותם 
מפוארת  במהדורה  לאור 
היוחסין  מגילת  ומושקעת, 
לצד  ותולדותיו,  רבינו  של 
ביותר,  מפורטים  מפתחות 
נושאים  פי  על  ערוכים 
"מפתחות"  עם  וערכים, 
יוכל הלומד למצוא את מבוקשו בקלות  מסודרים וממוינים, בו 

ובנינוחות.

יהודי- בית  ולו  נמצא  לא  קצרה  תקופה  שתוך  ספק  אין 
"צוואת  יימצא  לא  שלו  הספרים  שבארון  אחד,  תורני 
לבניכם  לומר  תוכלו  אתם  המפואר".   החסיד  יהודה  רבי 
של  הראשונה  המהדורה  את  באמתחתכם  שיש  ולנכדיכם 

הספר...

דף מתוך צוואת רבי יהודה החסיד המפואר

צילום כת"י מילנו אמברוזיאנה שנת ה' קי"ד
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יצירה מופת שכבשה את שדה הספר
ספר חסידים המפואר

ליקוט עשיר בכמות ובאיכות - לשבת ומועדי השנה

פרדס החיד"א 

פרסומו הגדול בכל תפוצות ישראל של רבינו יהודה החסיד בא מספרו הנודע 
ואלפי  מפורטים  חיבורים  לו  ייחדו  הדורות  מגאוני  רבים  אשר  חסידים"  "ספר 
התייחסויות, הערות, הארות, ובירורים. – לפני מספר שנים ערך מחברו של הספר 

הנוכחי "צוואת רבי יהודה החסיד המפואר", את "ספר חסידים המפואר".

שעלו  שיבושים  מאין-ספור  הדקדוק  בתכלית  הוגה  המפואר"  חסידים  "ספר 
מראי  אלפי  בו  וצויינו  לקטעים  חולק  הספר  הספר.  של  הקודמות  מהדפסותיו 
מקומות, ציונים ומקורות. על הדף סובב לו פירוש קדמון המבאר בטוב טעם את 
דברי הספר חסידים. הפירוש נדפס לראשונה בשנת תפ"ד בכמה העתקים בודדים, 
ומאז היא נדפסה בחיסור למעלה מחמישים סימנים, אלפי שורות ועשרות אלפי 

מילים, ועתה הובא בשלמות.

מדור נוסף ובו ליקוט מורחב מספר "יעלזו חסידים" להרה"ק רבי אליעזר פאפו 
זצוק"ל בעמח"ס ‘פלא יועץ', נתווסף ונערך על סדר סימני ה"ספר חסידים", לצד 
חילופי נוסחאות ומקורותיהם השלמות והוספות, שנלקחו מכתב יד פארמא וכתב 

יד ותיקן של הספר חסידים. 

בנוסף נערך "ילקוט מפרשים" נרחב, "שיטה מקובצת" הכולל פירושים וביאורים 
על הספר חסידים שנלקטו ונערכו מתורתם וספריהם של כ"ט מפרשים מתוככי 

כתבים וחיבורי הגהות שלא נדפסו עד כה. 

החיבור המושלם והאיכותי הושלם במדור "מקורות והארות" בו נכתבו למעלה 
והתייחסויות  וציונים לדברי רבינו, בתוספת איזכורים  מכחמשת אלפים מקורות 

מספרי ההלכה, המנהג והשו"ת, שדברי ה"ספר חסידים" הינם נר לרגליהם.

"ספר חסידים המפואר" מצוי בכל "אוצר הספרים" ראוי לשמו, וכל בית כנסת 
ובית מדרש מתפאר בו. "אוצר הפוסקים" מדפיסה בתדירות עוד ועוד מהדורות של הספר, והביקוש לספר רק הולך וגובר. הספר מונח בקביעות על שולחנם של גדולי 
ומאורי הדור שליט"א אשר מעיינים בו בקביעות, ואינם פוסקים מלשבח את העבודה המושלמת. טובי לומדי התורה, אברכים ובני ישיבות, מעיינים בספר בקביעות 
ומוצאים בו טעם זקנים ישן בקנקן חדש ומפואר, מלבד קניית ידע עשיר בכל תחומי התורה, הן בהלכות, מנהגי ישראל, דברי מוסר חכמה ודעת בהנהגת האדם יום ביומו. 
בטוחים אנו שגם אתם תהנו לרכוש ידע, דעת ובינה ב"ספר חסידים המפואר", הספר שישלים לכם את סט כתביו של רבינו הגדול אבי החסידים, קדוש עליון, רבי יהודה 

החסיד זי"ע, "ספר חסידים המפואר", לצד רעהו החדש - "צוואת רבי יהודה החסיד המפואר". 

‘כל בו לשולחן השבת והמועדים' העיון בספר נפלא זה מכניס בנו טעם עילאי והרגשה מיוחדת – על כל שבת 
החיד"א  ספרי  מכל  ודעת  טעם  ובטוב  אומן  מעשה  מחשבת  במלאכת  אחד  לפונדק  כונס  שלפנינו  הספר  וחג. 
שחיבר בכל מקצועות התורה בהלכה אגדה דרוש ותוכחות מוסר רמזים ופרפראות נפלאות, ליקוט כולל מקיף, 
אוצר בלום על עניני השבת והמועדים הן בהלכה והן באגדה, כאשר לדוגמא במערכת השבת מוצאים אנו ליקוט 
רב כמות ואיכות בלשונו הזכה של החיד"א על מעלת נשמה יתירה, לימוד תורה בשבת, תפילות, זמירות שבת, 
שבת מכפרת, תשובה ועוד בתמצית נפלאה המושך ומענג לב הקורא, ועל זה הסדר הוא ערוך על מועדי השנה. 
תורה מפוארה בכלי מפואר והכל ערוך בסידור מופתי דבר דיבור על אופניו מחולק לפי נושאים ומדורים וכותרות 

משנה כאשר כל מבקש ימצא את מבוקשו על אתר.

בסוף הספר נוסף מדור ‘פניני הלכה' ובו מלוקט פסקי דינים מכל ספרי ההלכה והשו"ת של החיד"א לפי ענייני 
שבת, יום טוב, חול המועד, ראש חודש, תענית, אלול, ראש השנה, עשי"ת, יו"כ, ד' מינים, דיני הסוכה וכו', כן על 

זה הדרך כל החידושי ההלכות על כל סדר מועדי השנה.

החיד"א  של  חיבוריו   '122‘ רשימת  נערך  לראשונה  החיד"א,  משפחת  תולדות  הספר  בתחילת  נערך  כמו"כ 
שחלק ניכר מהם לא היו ידועים, תוכן עניינים מורחב. – גם מלאכת אומן זו נעשתה תחת המפעל הדגול בית 
עולם  בכל  עולם  לתהילת  נודע  אשר  הפוסקים'  אוצר  ‘מכון  והראשונים  הגאונים  ספרי  והדרת  להוצאת  היוצר 

התורה ביצירת המפארים כל בית יהודי.


