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 יֵאּוׁשל ַא - תֻסּכוֹ  ֹחל ַהּמוֵֹעדת ַׁשּבָ 

  וחג סוכות שמח בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 "פה'תש תשרי כ'

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                טובהיצחק אריאל בן 

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           בת פדילה דליה רחל ברכה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  דויטש וב"בשולמית ומרדכי חיים 
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 שרית ואליהו מיטל בת מלכה          מאיר בן
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 
 

 קיימאזרע קודש בר 
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 
 דגנית בת שושנה                  נעמה בת יפה 

 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה-יפה בת שרה
     משה בן נזימה               שאול בן סילביה     

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה
    אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה

 בנימין בן ברכה                    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

764 

17:29 

17:46 

17:46 

17:48 

18:40 

בשעת היציאה. ואילו בסוכות מדגישה 
 הֹוִציִאיּבְ התורה: "הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 

כלומר: לאחר היציאה  (ויקרא כג, מג). "אֹוָתם
 ולא בשעת היציאה.

 

זכר זה שלאחר היציאה הוא חשוב מאוד, 
הוא בא לעודד את בני בניהם של יוצאי 

. שלא יתייאשומצרים בדורות שיבואו, 
למרות שבדרכם היו מכשולים ונחשולים, 
מלחמות ואויבים, מדבר צחיח עם סוכות 

הכל משך זמן ארוך שהיו בדרך  עראי, ועל
עד שהגיעו לגאולה, עד העת בו הם זכו 

 להיכנס לארץ המובטחת.
 

 אל יאוש! -אם כן, בשורת חג הסוכות הוא
העיקר בגאולה שהיא מתחילה, הגם 
שהגאולה מתמשכת, מתארכת ונערכת 
בשלבים, אין להיבהל אם היא מופיעה 
קמעה קמעה, ובמינון קטן ואיטי. היא דורשת 

בלנות רבה. יש להתחזק בה באמצעות ס
אמונה וביטחון בתקווה ותפילה שתגיע 

 לסופה וליעדה. 
 

אם יהודי מתקשה לזכור זאת, באים שבעת 
האושפיזין להזכיר זאת כדוגמא אישית. כיצד 
הייתה דרכם של אבותינו מגלות לגאולה. 
והם מופיעים מידי לילה ומספרים לנו את 

 סיפורם האישי.

18:37 

18:37 

18:39 

19:17 

19:14 

19:15 

19:17 

 חוה"מ סוכות פניני עין חמד

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

ליציאת מצרים. אולם גם חג הסוכות הוא זכר 
חג הפסח הוא זכר ליציאת מצרים שנאמר: 
"ָׁשמֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב, וְָעִׂשיָת ֶּפַסח ַלה' 
ֶקי  ֶקי ִּכי ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲא ה' ֱא ֱא

א תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ  (דברים טז, א).ִמִּמְצַריִם"  "
ּצֹות ֶלֶחם עֹנִי, ִּכי ִׁשְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ָעָליו מַ 

ְבִחָּפזֹון יָָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת 
" (דברים  יֹום ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ּכֹל יְֵמי ַחּיֶי

 טז, ג).
 

ולכאורה צריכים להבין, מדוע יש צורך בשני 
חגים ששניהם מופיעים יהיו זכר ליציאת 

 מצרים? 
 

ושים רק פעם אחת הרי זכר למתן תורה ע
בשנה בחג השבועות, וגם זכר לנס קריעת ים 
סוף נחגג רק בשביעי של פסח. גם חגי 
ישראל אחרים, שנתקנו על ידי חכמי ישראל 

ואם כגון: חנוכה ופורים הם פעם אחת בשנה. 
כן מה השתנה זכר ליציאת מצרים שמופיע 

 פעמיים בשנה?
 

' וראיתי לאבי מורי שליט"א בספרו 'אמרי שפר
פסח בא להזכיר את שביאר כך:  ח"ד פי"ח),(

יום היציאה ממצרים, ואילו סוכות בא 
  להזכיר את הימים שלאחר היציאה.

 

וזאת ניתן לדייק מהפסוקים. ביחס לחג 
 יֹום ֵצאְתהפסח נאמר: "ְלַמַען ִּתזְּכֹר ֶאת 

ואילו על חג  (דברים טז, ג). ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם"
ֵמֶאֶרץ  יִאי אֹוָתםְּבהֹוצִ הסוכות נאמר: "

 ביוםולא נאמר " (ויקרא כג, מג). ִמְצָריִם"
 הוציאי". 

גם תוכנם של החגים מעיד על כך, שהרי 
פסח אכלו בני ישראל בשעת היציאה. 
והחיפזון אותו מזכירה המצה, גם כן הייתה 

" ֹ ְלַמַען יְֵדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי ת. ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת יִָמים ָּכל ָהֶאזְָרח ְּביְִׂשָרֵאל יְֵׁשבּו ַּבֻּסּכ
ִ ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבהֹו  מג)-מב(ויקרא כג,  ם"ִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרי

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 דליה אפרת וב"ביוסף ליאור בן וב"ב והצלחת 

 להצלחת ורפואת כל עם ישראל 



 

 

 
 ?" ומהן ההלכות הנוגעות בדברמשיב הרוחממתי מתחילים לומר " 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 
 

מתחילים לומר 'ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם' בתפילת מוסף של שמחת תורה, והזכרה זו אינה שאלה ובקשה על הגשם, אלא 
מהשם  היא שבח להשם יתברך, ולכן הזכרה זו נקראת 'ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים', אבל שאילת טל ומטר שבברכת השנים, היא בקשה

 יתברך על הגשם. 

דלים בהלכה בין הזכרת גבורות גשמים שבברכת "ַאָּתה ִּגיּבֹור", לבין שאילת טל ומטר שבברכת השנים: ישנם כמה הב
אינה אלא  שאילת גשמיםגשמים כבר מתפילת מוסף של שמחת תורה, ואילו  שמזכירים גבורותההבדל הראשון הוא, 

 :)ואמרו בגמרא (ברכות לג. חשוון כפי שיתבאר בהלכות הבאות.-מליל ז' במר
 

בברכת "ַאָּתה ִּגיּבֹור", משום שהיא ברכה על תחיית המתים, ומתוך שירידת גשמים  מזכירים גבורות גשמים 
 שקולה כנגד תחיית המתים לפיכך קבעוה בתחיית המתים. 

 קבעו בברכת השנים, משום שהיא ברכה על פרנסה, וירידת גשמים גם היא עניין פרנסה לעולם.   שאילת גשמים 
 

וחלק מעדות האשכנזים, שבימות הקיץ אומרים בברכת 'ַאָּתה ִּגיּבֹור' 'מֹוִריד ַהָּטל', ולמנהג זה אם שכח  הספרדיםמנהג 
וגם לא  משיב הרוח'' וכבר סיים ברכת מחיה המתים, אינו חוזר. אבל אם לא הזכיר 'מוריד הטל' ואמר 'משיב הרוחלומר '
ים בימות הקיץ), אם לא התחיל עדיין ברכת 'ַאָּתה ָקדֹוׁש', יאמר 'ַמִּׁשיב (כמנהג חלק מעדות האשכנז 'מוריד הטל'הזכיר 

ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם' בין ברכת 'מחיה המתים' לברכת 'האל הקדוש' וימשיך תפילתו, ואם התחיל כבר ברכת 'האל הקדוש' 
 אין לו תקנה ויחזור לראש התפילה.

ת, וכן בני הכפרים שאין להם מניין, ימתינו בתפילת מוסף עד השעה שבוודאי חולה המתפלל ביחידות בביתו בשמיני עצר
 התפללו בעיירות מוסף, ואז יתפללו ויאמרו 'משיב הרוח'.

 

 
 

 

סיפר הרב שאול דמארי, לשעבר מנהל המקומות הקדושים: "כשביקר מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל ברומניה, בין השאר 
הוציא הכומר שני ספרי תורה קטנים וביקש לתת נפגש שם עם כומר. במהלך הפגישה, להפתעת כל הנוכחים במקום, 

 כשראה את פניו המופתעות של הצדיק, סיפר הכומר: אותם לרב. 

הכנסת, כשהיה בדרך למחנות ההשמדה. הוא היה בטוח -את ספרי התורה האלה, נתן לי יהודי, שהיה גבאי באחד מבתי'
שיחזור, וביקש ממני שאשמור על ספרי התורה האלה למענו, וכשהוא יחזור הוא יקבל אותם. לצערי, היהודי לא חזר, הוא 

 ותם לך'. נספה בשואה, ועכשיו אני ממלא את השליחות שלי ומוסר א

למותר לציין, איזו התרגשות גרמו ספרי התורה האלה לרב זצ"ל ולכל מי שהיה שם איתו. הרב הודה לכומר, גם בשמו של 
 שלא זכה לחזור ממקום המוות ההוא, וכמובן הביא אותם יחד איתו ארצה. -אותו יהודי 

רים הללו, ביקשתי ממנו, שייתן לי אחד מהם. אני לא יודע, מנין היה לי העוז הזה, אבל כאשר הרב סיפר לי על הספ
הכנסת שלנו, אנחנו -להפתעתי, הרב לא השתהה בתשובתו ומיד השיב: 'בסדר, אבל למה אתה צריך?'. סיפרתי לו, שבבית

 נוהגים להעלות חתן בשבת חתן ולקרוא לו את פרשת 'ואברהם זקן' מתוך ספר תורה. 

הזה, שיזכו בו חתנים". הרב שמח על הייעוד, שנמצא לספר התורה המיוחד "חשבתי אפוא, להכין את ספר התורה הקטן 
הכנסת, -הכנסת. וכך היה. לאחר שבדקנו את ספר התורה הזה, הכנסנו אותו ברגשי כבוד לבית-הזה ונתן לי אותו לבית

 ובכל פעם שהייתה שבת חתן, העלינו בו חתן.

ֵגר, אביו יהודי אבל אימו גויה. הוא שאל האם אוכל לערוך עבורו שבת  חלפו כמה שנים, והייתי צריך לחתן זוג, שהבחור היה
הכנסת הוא הגיע עם אביו ועם המשפחה. הוצאתי את ספר התורה, ואחרי שסיימנו -חתן, ואני נעניתי לו בשמחה. לבית

 לקרוא בספר התורה, סיפרתי לנוכחים, את השתלשלות הספר הזה. 

אני מרומניה, אני החתן, פורץ בבכי. שאלתי אותו: 'מדוע אתה בוכה?', והוא השיב: ' לפתע אני רואה את אביו היהודי של
אבל לא דמיינתי, שיום אחד בני יתגייר, יעלה לארץ, ובשבת  יודע, שאבא שלי מסר שני ספרי תורה לכומר ברומניה.

 '... ומאז אביו חזר בתשובה שלימה.החתן שלו יעלה לתורה עם הספר הקדוש הזה

 

הּתֹורָ ר ֵספֶ ל ׁשֶ  ִּגְלּגּולֹו  

 ָהרּוחַ  ַמִּׁשיב -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)
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 )1898(נולד בשנת ה'תרנ"ח  -הגאון הרב חיים זאנוויל אברמוביץ מריבניץ זצ"ל
בבוטושאן שברומניה. בגיל שנתיים וחצי התייתם מאביו, ועבר להתגורר בבית הרבי 
-משטפנשט שלא היו לו ילדים. הרבי אימצו ולימדו תורה. רבינו סיפר שבגיל שמונה

פה. בעת חוליו של הרבי -עשרה שנים בלבד כבר ידע את כל הש"ס עם פירוש רש"י בעל
ני מעביר לך: את רוח הקודש שלי, את משטפנשט אמר לו הרבי: "שלושה דברים א

הצורה שלי, ואת החן שלי". לאחר פטירת רבו עבר לשאץ. לאחר נישואיו התגורר ליד 
 חותנו ביאס ובהמשך עבר לקישינב ובריבניצה. 

 

לאחר השואה נשאר להתגורר בריבניצה תחת השלטון הקומוניסטי שאסר כל סוג של 
הוא מסר שיעורי תורה, מל, שחט והכל במסירות פעילות יהודית והחל לשמש כאדמו"ר. 

נפש ולכן היה נתון תמיד תחת מעקב של הק.ג.ב. שממנו ניצל באופן ניסי. הקפיד על 
טבילה במקווה במסירות נפש אפילו בקרח. בכל לילה ערך תיקון חצות באריכות גדולה 

ניות. גאון שעות. הלך עם שק תחת בגדיו, והרבה בתע 12-ובבכיות שלפעמים ארך אף כ
בעל רוח הקודש ואף העיד על עצמו כי ביכולתו לראות עצום. רבים פנו אליו ונושעו. 

ברק ולאחר -עלה לארץ והתגורר בבני )1972('. בשנת ה'תשל"ג 'מקצה העולם ועד סופו
מכן התיישב בירושלים ונודע כקדוש עליון ובעל מופתים למעלה מגדרי הטבע. שנה 

ולבסוף  (ברוקלין)רית למיאמי, בקראון הייטס, בסי גייט לאחר מכן עבר לארצות הב
במונסי. תושבי מונסי כינו אותו ה'בבא סאלי' של האשכנזים. נפטר באיסרו חג סוכות, 

 שנים. ציונו במונסי. 97-. חי כ)1995(כ"ד תשרי ה'תשנ"ו 
 

מרת  אימו:(היה תלמידו של האדמו"ר ר' אברהם מתתיהו פרידמן משטפנשט). ר' משה  אביו:
 (זיווג שני).  מרת פרידא מלכה (זיווג ראשון),מרת שרה  נשותיו:יוטא ציפורה. 

הגאונים האדמו"ר ר' אברהם מתתיהו פרידמן משטפנשט, ר' יהודה ליב  מרבותיו:
האדמו"ר ר'  חברותות:ור' יהודה אריה לייבוש פרנקל מבוטושאן.  (הרבי מקישינב)צירלסון 

 ירא והאדמו"ר ר' אליעזר זוסיא פורטוגל מסקולן.יעקב יוסף טברסקי מסקוו
יפר ר' צבי הירש גרז'וי, שאביו שימש כמשב"ק של הצדיק: "ידוע כי הרבי היה הולך לטבול גם בימי ס

החורף הקרים ביותר, כשהנהר היה קפוא כולו. הוא היה יוצא מן הנהר כחול כולו. באחד הימים הגיעו 
ב נכנס לנהר. הם החלו לזרוק לעברו אבנים. הרבי יצא מן המים נערים לא יהודים לנהר וראו את הר

אחד מהם באותו הרגע הפך למשותק וכך נשאר עד לאחר כמה דקות והביט בהם לרגע אחד קצר. 
 העיר כולה הייתה בהלם למראה קדושת רבינו".יומו האחרון. 

ותו לאחת העיירות וד סיפר ר' צבי הירש גרז'וי כי באחד הימים ביקש הרבי מאביו שיסיע אע
הרחוקות ביותר, כדי לעשות שם ברית מילה. הנסיעה ארכה כמה שעות. אחרי כמחצית מזמן 
הנסיעה ראה אבי כי הדלק עומד להיגמר והוא אמר שחייבים לעצור בעיירה הקרובה כדי להיכנס 

 לתחנת דלק. הצדיק לא התייחס לדברים ואמר: "לא צריך למלא דלק". 
 

הגיעו עד אותה עיירה בלי שמילאו דלק. אחרי שהגיעו למקום, הרב אמר לאבי ואכן כך היה. הם 
שייסע לריבניץ לבדו. אבי סמך על דברי רבינו וגם כעת לא מילא את הרכב בדלק ונסע את כל הדרך 
חזור בלי דלק. כשהגיע לעיירה, נכנס לבית הרבי כדי להניח שם דבר מה. שם פגש את הרבנית 

ט. הוא שאל: "מה קרה?", והיא השיבה שהרבי כבר הגיע לפני מספר שעות שסימנה לו להיות בשק
 וכעת הוא נח בחדרו.

טבילות. כשנשאל על כך השיב: "יש כל כך הרבה  310בינו הרבה בטבילות, ומדי יום טבל ש"י ר
צרות, אבל יהודי צריך לעשות מה שצריך. התפקיד שלי לפעול ישועות". וכך פעל באמצעות הטבילות. 

אביב. הרבי היה צריך לנסוע -חת הפעמים היה הרב צריך להיות מסדר הקידושין באיזור תלבא
לחתונה ועדיין לא התפלל שחרית. כיוון שרצו שהרב יספיק עוד להגיע לחתונה, הביאו את הרב 

 ".זה לא מקווה, זה מיםלמקווה מים שהיה בקרבת מקום. אלא שהרבי אמר: "
ביהודי בשכונת סנהדריה בירושלים שהיה אחראי על החלפת המים במקווה). כשהתקשרו אליו, היה הלה בהלם וסיפר כי לפני מספר שעות 

המקווה הוא מהודר, אבל באותה שעה הוא לא היה צריך לתקן משהו, ולכן ניתק את המקווה מהבור והוסיף: "הוא החליף את המים והיה 
 ".כמה אנשים כאלה יש, שיכולים להרגיש שזה רק מים?". ותהה, "מחובר לבור

"אל תיכנס לעסק הזה!".  אחת הפעמים הגיע אדם לבקש ברכה מרבינו מכיוון שרצה להיכנס לעסק מסוים. הצדיק הביט לעברו ואמר לו:ב
". אותו אדם לא שמע לא כדאי לך!אותו האדם אמר: "אבל רבינו, זה משתלם מאוד, אפשר להרוויח פה הרבה!". אבל הצדיק המשיך ואמר: "

כדברי  לקול רבינו כי הרגיש שרק רצה לקבל ברכה ולא יעוץ. בסופו של דבר סיפר שהוא שילם על כך ביוקר וכל העסק לא השתלם כלל וכלל
 רבינו.

פעם הלכנו לטייל. כל יום הוא נהג ללכת לטיול קצר. במהלך ההליכה הוא אמר: "כשאני מרגיש טוב, אני יכול לראות  -יפרה אשתו הרבניתס
 מקצה העולם ועד סופו". בנוסף אמר: "יש דברים שאני יודע, אך אין לי רשות לספר. זה ממש מתפוצץ בתוכי".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 זצ"ל ַאְבָרמֹוִביץל ָזאְנוִוים ַחִּייב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן 
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 למחרת, המצב הסתבך ושהינו בבית הרפואה. 

 

כששמע זאת ראש הכולל, הוא ביקש להשלים את השיעור 
שהפסדתי ולהתחזק בקביעות הלימוד. השלמתי את 
השיעור, וברוך ה' הישועות לא איחרו לבוא... המצב הסתדר. 

 

מעתה ואילך הקפדתי בכל כוחי להגיע לשיעור בכל יום, עד 
מלאת האושר של בני הבכור!!. זמן קצר לאחר מכן, ללידתו 

 החלפתי את מקום עבודתי והתנתקתי בצער מהאברך. 
 

במקום החדש לא מצאתי חברותא ולכן הפסקתי את 
 הלימוד... ובמקביל, אף הבשורות הטובות פסקו!.

 

לאחר שנתיים, יצרתי קשר עם ראש הכולל בדימונה וביקשתי 
י אברך יקר אחר. שוב את עזרתו, והוא מיהר לשדך ל

 התחלתי ללמוד בקביעות. 
 

לאחר זמן מה התגלה  לאחר חודש רצוף נפקדנו בבן שני!.
במוחו של העובר ממצא מחשיד, והרופאים אמרו שיש סיכוי 

 שהילד לא יהיה בריא. 
 

מיהרתי שוב אל בית הצדיק מרן הרב קניבסקי, סיפרתי לו 
הצדיק בירך  את דעת הרופאים על המום במוחו של העובר.

 אותי והורה לי להמשיך בקביעות של לימוד התורה.
 

קיימתי את דברי מרן הרב כלשונם וב"ה לאחר ארבעה 
ל לחבוק את בתנו השנייה. -חודשים זכינו בחסדי הא

 תינוקת בריאה ושלימה. 
 

זמן קצר לאחר מכן שוב גבר עליי היצר והפסקתי את הלימוד 
  הבשורות הטובות נעצרו.ואז גם הקבוע בימי שישי. 

 

לאחר שנתיים נוספות, 'התעוררתי שוב מתרדמתי' 
ומהעצלות שתקפה אותי, חזרתי לקביעות הלימוד של יום 
שישי, והנה זמן מועט לאחר החזרת הקביעות נפקדנו בפעם 

 ואחר תשעה חודשים זכינו בבן נוסף. -השלישית 
 

ם אך הפעלאחר תקופה נוספת, נפקדנו בפעם הרביעית, 
לאחר בדיקה של קרדיולוג מומחה שקבע, כי התינוק בעל 

  מום בלב ל"ע.
 

רצנו שוב אל מרן הרב קניבסקי שאמר 'לא להתרגש', והוסיף 
שאם אמשיך בלימוד התורה הכול יהיה טוב!. המשכתי 

וב"ה זכינו ונולד לנו בן רביעי, בריא ללמוד בהתמדה 
  ושלם!.

 

היכן מגיע כוחה של ראו עד סיים הרב לוינשטיין ואמר: "
לימוד התורה, אשר זיכה את הזוג בארבעה ילדים כנגד 
כל תחזיות הרופאים בסורוקה, כי לעולם לא יזכו לילדים. 
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, ואנו זכינו לעסוק 

 בה. על כן, נשמח ונרקוד עימה בשמחת תורה".

עולים לתורה ומברכים "אשר בחר בנו מכל כשאנחנו 
העמים ונתן לנו את תורתו", האם אנו מפנימים את המסר 

 העצום שבכך?
 

זכינו, שבורא עולם נתן לנו את התורה הקדושה, בה 
השתעשע תתקע"ד דורות קודם בריאת העולם. ולנו, העם 

 הנבחר, נתן את התורה הקדושה.
 

ושה זוכה לכל אדם הזוכה ללמוד ולהתמיד בתורה הקד
הישועות. סיפר הגאון הרב שלמה לוינשטיין שליט"א סיפור 
מדהים ומפעים: "ידיד, שהכרתי לאחרונה, חשף לפני את 

 סיפור חייו המופלא: 
 

"זוגתי ואני ישבנו בחדרו של הפרופסור, מנהל מחלקה 
בבית הרפואה 'סורוקה', שאליו נשלחנו לאחר סדרת 

 טיפולים ארוכה ומתישה". 
 

ינו תלינו בו זוג עיניים מקוות ומייחלות, אולם הפרופ' "שנ
הניד ראשו ואמר בשקט: 'השלימו עם המציאות הכואבת: 

 לעולם לא תזכו לילדים משלכם!'.
 

"הדבר נפל עלינו כרעם ביום בהיר. כיהודי מאמין החלטתי 
לחפש רב גדול שיברך אותנו בפרי בטן. הרב שלי שלח 

קניבסקי שליט"א מבני ברק".   אותי אל מרן הגאון הרב חיים
 

"לאחר מספר ימים זכיתי להיכנס אל מרן הרב חיים 
קניבסקי שליט"א וסיפרתי לו את אשר בליבי. הצדיק התבונן 

 בי ושאל: 'האם אתה קובע עיתים לתורה?'. 
 

השבתי בחיוב, אך הרב לא הרפה והתעניין, כמה בדיוק אני 
לומד, וכאשר שמע, כי קביעות הלימוד שלי מסתכמת 

 בפעמיים בשבוע, אמר לי: 
 

". יצאתי תזכה לבנים –אם תקבע עיתים לתורה בכל יום "
משם מלא בתקוה ושמחה. החלטתי לקיים את דברי הרב 

 ולהפסיק לבקר אצל רופאים.
 

מקום עבודתי היה בדימונה, ובסמוך אליו היה כולל. ראש 
הכולל, ששמע על הסיפור שלי הצמיד לי אברך, שילמד 

 איתי בכל הפסקת הצהריים שלי. 
 

במשך חודש שלם הקפדתי על סדרי הלימוד החדשים 
בכינו  ולאחר חודש התבשרנו... מזל טוב! נפקדנו!.שלי... 

 ללא הרף והודינו לה' מרוב אושר. 
 

ידענו, כי רק למרות הקביעות של גדולי הרופאים בארץ, 
דבר ה' יקום!. צדיק גוזר והקב"ה מקיים! והכל ברחמי 

המשכתי לשמור על קביעות לימוד התורה בקפדנות, ה'!. 
 וִשְמעו מה אירע...

 

ארבעה חודשים בלבד אחרי הבשורה הטובה, טרדות רבות 
ראשונה. מיד בעבודה גרמו לי שלא להגיע לשיעור, בפעם ה

הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהּתֹורָ ת ִּבְזכּו  

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל           מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                   הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

ע"ה     שרה בת נרקיס ע"ה ל    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל              עמירם בן דבורה ז"ל       אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה                      מרים בת בלה ע"ה     אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                                      בת גורג'יה ע"הנעימה  צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                 דוד בר חסיבה ז"ל                                                                   שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     ז"ל             סוליקה בת עישהקדוש ר' יצחק בן מסעודה                                                             חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                          

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                           אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל                                                                 
ז"ל    שלום בן אסתר ז"ל                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל            יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    חל ע"ה                    שמעון בן חנה ז"ל                                                                 שרה בת מורברי ר

כל נשמות עם ישראל         אברהם בן דינה ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה      'יה בת נעימה ע"ה                                                           אלון בן סעדה ז"ל                                גורג
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       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

                           תש"פ שמח''ת- סוכות- האזינו פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

ם  י ׁשֵ                                        ֶאְקָרא ָהבּו  ה'ּכִ
  )לב, ג( ינוּ ֵק גֶֹדל ֵלאלֹ 

 הגר"ד גולדבשם שליט"א [יצחק זילברשטיין סיפר הגאון רבי 
מעשה מופלא המצביע על מידת הקשר שצריכה  ,]שליט"א

יהודי לבוראו, ועד כמה נוכל באמצעות קשר זה הלהיות בין 
להעביר את חיינו בצורה שמחה יותר ובטוחה יותר. דבר 
נוסף שאפשר ללמוד ממעשה זה הוא שהאדם צריך לעשות 

ישלים לו השי"ת  –רק את מה שהוא מסוגל, ואם יעשה כך 
  את כל השאר. וכל זה קשור למצוות ארבעת המינים... 

ברים התקיים בירושלים בימים שלפני האירוע עליו אנחנו מד
חג הסוכות, ב'יריד ארבעת המינים', בו נמכרו המינים 
במחירים מוזלים מאוד. המארגנים, וגם המוצ"ים שנבחרו 
להשיב על שאלות הקהל, ידעו מראש שתהיה התנפלות 
המונית של המון אנשים שירצו, איך לא, להשיג מינים 

רך כלל אצל מהודרים. הבעיה המרכזית נמצאת בד
המו"צים, שלצידם מתקבצים תורים ענקיים של מאות איש, 
המעוניינים לברר את כשרות האתרוג או הלולב שהם קונים. 
הלחץ האדיר מצד השואלים מקשה מאוד על האפשרות 
להשיב במנוחת הדעת, וכידוע לכל מי שהיה בירידים מן 
הסוג הזה. כיון שכך, החליטו המו"צים פה אחד לסנן את 
סוגי השאלות, כשההצעה העיקרית היתה שהמו"צים ישיבו 
רק על שאלות ספציפיות בכשרות המינים, אבל אדם שיגיע 

, לא "?מה הרב אומר על האתרוג הזה'וישאל באופן סתמי '
ישיבו לו. כיון שמרבית השאלות המגיעות אל המו"צים אינן 
על דברים ספציפיים, אלא שהשואלים מבקשים לדעת באיזו 

 –נמצא האתרוג או הלולב, הרי אם לא ישיבו על כך  רמה
נמצאו מסננים את רוב השאלות. כדי שהציבור לא ייפגע 
מכך שלא עונים לו, נתלו מודעות ברוח זו ליד המקום בו 
ישבו המו"צים, ובהן היה כתוב מראש שהציבור מתבקש 
לשאול רק שאלות ספציפיות. וההחלטה התבצעה בצורה 

שהדבר הוא לטובתו, ואכן  ור הבין וקלטטובה. הציב-היותר
  אף אחד לא שאל שאלות כלליות כנ"ל. 

לפתע ניגש יהודי אל שולחן המו"צים, ובידיו שלושה אלא ש
אומרים על 'מה הרבנים 'לולבים, והשאלה שבפיו היתה 

הרבנים כבר רצו להצביע  "....שלושת הלולבים שבחרתי?
ות מסוג זה, בפניו על המודעה האומרת שאין לשאול שאל

אני יהודי "אבל היהודי ההוא הקדימם, בהודעה מעין זו: 

שם, מעבר למסך ", אמר. "שעלה מרוסיה לפני כמה שנים
הברזל, לא הכרתי את הקב"ה, והיה אסור אפילו להזכיר 
את המלים 'ארבעת המינים'. בבואי ארצה, החילותי להכיר 

ן שאינני את האלוקים, ואני רוצה לעבוד אותו בלב שלם. כיו
יודע את הלכות ארבעת המינים, אני שואל אתכם, כבוד 
הרבנים, האם הלולבים הללו שבחרתי, המיועדים לי ולשני 

   ".הבנים שלי, הם ברמה גבוהה...

כששמעו הרבנים את כל זאת, החליטו שעל אדם כזה לא 
תחול התקנה שתיקנו. הם הסתכלו בלולבים ונדהמו לראות 

ודי העיד על עצמו ולמרות שהיה ,דשופרא-שמדובר בשופרא
שאינו מבין מאומה בהלכות אלו, הצליח לבחור לעצמו 

ר להעלות על הדעת. מהודרים שאפש-שלושה לולבים הכי
היו אלה לולבים נדירים ביופיים, 'סגורים' וישרים לחלוטין, 

וצורת הגידול שלהם היתה מיטבית. צבעם היה ירוק, 
לבחור לעצמו לולבים  הרבנים לא הבינו כיצד אדם מצליח

שכאלו. זה הרי לא מסתדר מבחינה סטטיסטית והגיונית. 
איך הצליח אדם שבמהודרים, ו- שלשה לולבים מהודרים

- תאחד לבחור את שלושתם? היהודי הרוסי שמע את חוו
אם כך הם פני "דעתם הנלהבת של הרבנים, ואמר: 

לושה אתרוגים, וגם ור שבחברים, אני הולך עכשיו להד
המו"צים העידו שלא עברו יותר  "....אראה לכם אותם

האיש חזר ושלושה אתרוגים בידיו, שלוש דקות, ו- משתיים
ך קצר כ-עצמה: בתוך זמן כל ושוב חוזרת התמונה על

  פים!!! י- זה לבחור לעצמו שלושה אתרוגים הכי דםא הצליח

כיצד יתכן דבר " ,, העידו הרבנים"דעתקיבלנו חלישות ה"
היו מושלמים בכל מיני השלימות כזה? האתרוגים 

הגודל, היופי וההדר, ממש האפשריים, צורת הגידול, הצבע, 
  . "ללא רבב

אחד הרבנים אמר ש'לית דין ברנש', וחייבים לשאול אותו מי 
הוא ומה הוא. לא יתכן שאדם שאינו יודע כלל את ההלכות, 

-יעלו בידיו באופן אקראי שלושה אתרוגים יפהפיים בזמן כל
כך קצר! המו"צים לקחו אותו הצידה, ושאלו אותו מה טיבו, 

ני כמה כפי שאמרתי לכם, עליתי מרוסיה לפ"והאיש השיב: 
שנים, ושם לא הכרתי את בוראי. ההחלטה שלי היתה 
שכאן, בארץ ישראל, אלמד את תורת ישראל, את הדינים 
וההלכות, ואקבל עלי עול מלכות שמים. אבל, לדיני ארבעת 
המינים עדיין לא הגעתי, ואינני יודע בהלכות אלו ולא כלום. 

 תפללתי לה' ואמרתי לולפני שנכנסתי אל היריד הזה, ה



  
ריבונו של עולם, אתה הרי מכיר אותי עוד 'בלשון זו: 

מרוסיה. גם שם ניסיתי להתקרב אליך, אבל לא בדיוק 
, המשכתי לדבר 'ה באשמתי. אבלהצלחתי, והדבר לא הי

כשאני כבר כאן, בארץ ישראל, אני לומד את 'עם השי"ת, 
תורתך ומשתדל להתקדם. גם אתה יודע שאני עושה את 

גם אתה יודע שעדיין לא הצלחתי להגיע המקסימום מצדי, ו
להלכות ארבעת המינים. מאידך, אני רוצה לקיים את 

, שה עמדי חסדהמצוה בשלמותה. לכן, אני מבקש ממך, ע
ותבחר לי אתה את המינים המהודרים ביותר... אני רק אגש 

בחר את הסחורה אל הדוכנים, אושיט את ידי, ואתה ת
ניגשתי " ש,, סיפר האי"יתיוכך עש '....הטובה והיפה ביותר

אל הדוכנים, שלחתי את ידי ולקחתי את שלושת הלולבים 
שהראיתי לכם קודם. ואז ניגשתי אליכם כדי שתגידו איך 

יפים  כששמעתי שהלולבים הם הכי. נראים הלולבים
שאפשר, הבנתי שהקב"ה שמע לתפילתי ובחר לי את 

ים, הסחורה הטובה ביותר, ואז הלכתי לבחור את האתרוג
וגם כאן השי"ת האזין לי, ובחר עבורי את האתרוגים היפים 

   ".ביותר...

עיני המו"צים דמעו כששמעו את סיפורו של האיש. הרי אם 
הקב"ה בוחר עבורו את המינים לחג הסוכות, הרי ברור 
איזה מינים יעלו בגורלו... ולמדנו, שאם אדם עושה את כל 

שיעזור לו, מה שהוא מסוגל לעשות, ומתפלל להשי"ת 
השי"ת עושה את שלו, ומשפיע עליו שפע של הצלחה. וזה 
נקרא להיות בקשר הדוק עם הרבש"ע! להכיר ולדעת שהוא 
רוצה לעזור לנו, ובכוחו לעזור, ואם רק נלך בדרכיו, ונבקש 

-ותינו, הוא ימלא את משאתממנו בלב טהור למילוי משאל
  ]צוות בשמחה''מ[ ...      חה גדולה מזו?היש לנו שמנפשנו. 

  חג הסוכות 
ךָ  ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ   )דברים טז, יד( ְוׂשָ

ה בזמני חג נגולל ונתאר מעט את האוירה המיוחדת ששרר
: יש בה זצ"להגרי"ש אלישיב מרן ומועד במחיצתו של 

ח המושפע מטובו הגדול של מקדש וח מיוחד, כובתורה כ
פסגות ישראל והזמנים, כדי להשרות אוירה עילאית, אויר 

בקרב עמליה ולומדיה בשקידה. מי שנכנס לבית רבנו 
והתקרב לד' אמותיו באחד מימי חגי ומועדי ישראל, היה 
מרגיש עצמו נכנס אל חיקה של אוירה נפלאה, אווירת אותו 
חג שררה בחלל האוויר, אוירה מתוקה, משכרת חושים, 

זכר ישקשה היה שלא להתמכר אליה, ואף קשה שלא לה
  ולין. בה בזמני ח

זאת זוכר אני מימי "מתאר בפנינו:  משה אלישיבהגאון רבי 
החג המופלאה ששררה בבית  תאווירילדות המוקדמים, את 

לפני החג המשמש ובא. כך היה גם לפני סוכות וחנוכה 
כמותה לא שאה המופל האווירהופורים. מי שהשרה את 

היה אבא. נוהג היה ללמוד לפני  - מצאתי באף מקום נוסף
לפני סוכות  .המסכתות וההלכות הקשורים לחגכל חג את 

היה הניגון של מסכת סוכה מהדהד בחלל הבית, לפני חג 
הפסח היה לומד את הלכות הפסח וגם את הלכות חלה. 
וכשהיה קול מסכת פסחים מהדהד בחלל הבית בשעות 

שטת בחלל הפסח מתפ תאווירלפנות הבוקר, מיד הייתה 
הבית, גם בזמן שברחוב העיר ובבתים אחרים לא ניסרה 

במלוא עוזה. בביתנו הפסח שוררת  תאוויר, היתה ההאוויר
וכשהיה לומד בקולו בניגון את המשנה ברורה הלכות סוכה, 

קשה  .חג הסוכות בבית תאווירהיינו יכולים כולם למשש את 
יתה לתאר ולהגדיר בדיוק את ההרגשה הזאת אבל כך הי

  ]'גדולה שימושה'[                                          המציאות".

משולם דוד הגאון רבי ראש ישיבת בריסק בירושלים מרן 
שליט"א מתאר את אווירת הימים הנוראים הלוי סולובייצ'יק 

צחק י הגאון רביוירח האיתנים בבית אביו רשכבה"ג מרן 
  זצ"ל.סולובייצי'ק הלוי  אבז

 "אין לכם מושג על האווירה ששררה אצל אאמו"ר זצ"ל 
ראש הישיבה. "בתחילת אלול עוד ", מטעים !בימים הנוראים

הפחד היה עולה אבל מכאן ואילך היה מתנהג קצת כהרגלו, 
ומתגבר מיום ליום, ככל שקרב יום הדין. הפחד גבר 

לים, ובלימוד התורה שהיה גובר יוהתבטא באמירת התה
כך הלכה  ך חשו את חרדת יום הדין המתקרב.כיותר יותר, ו

שאז הגיע שיאו  וגברה החרדה מיום ליום עד יום הכיפורים
לא אשכח איך שכולם בבית, היו של המתח והחרדה. 

אומרים תהילים כל הזמן בבכיות גדולות בימים אלו. פעם 
נכנס מישהו לבית אאמו"ר בראש השנה, וראה שכולם 

ות ובאוויר שורה פחד נורא, אומרים תהילים בבכיות גדול
עמד הלה ושאל האם קרה משהו? האם יש חולה מסוכן 

איפה  ..יום.כל המהלך בראש השנה היה נורא וא ...בבית?
אנח ראש הישיבה שליט"א, נ, רואים דבר כזה היום?"

  והכאב ניכר על פניו.

"המפליא היה", אומר ראש הישיבה: "איך שברגע אחד, 
כשהגיע מוצאי יוה"כ אחרי שעשה הבדלה, באותו רגע חל 
מהפך קיצוני באווירה, שהתחלפה באחת לאווירה של 

 קיום המצוות. זה היה מהפךשמחה טהורה ואמיתית ל
מקצה אל קצה: באותה מידה של רצינות וחרדה ששררה 

, בדיוק באותה עוצמה אפפה שמר"ח אלולהימים  40במשך 
וכפי  ,צוות את כל ישותו של אאמו"ר זצ"לשמחת קיום המ

) שבמוצאי יוה"כ יוצאת בת קהלת רבה, פ"טהמובא במדרש (
נך כי קול ואומרת 'לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יי

 יםבירור ארבעת המינגם  .כבר רצה האלוקים את מעשיך'
פך, הוא אמנם השקיע לא היה מתוך חרדה כלל, אלא להי

את כל כולו בחיפוש אתרוגים והדסים מהודרים, אבל כל זה 
היה באווירה של שמחה עילאית, שהורגשה מאד בסביבתו. 

כך הורגשה  -בדיוק כפי שבימים הקודמים הורגשה החרדה 
גם במידת השמחה אבינו היה הולך . השמחה בימים הללו

תה השמחה עלתה וגא -ומתעצם, וככל שקרב חג הסוכות 
על גדותיה. השמחה בחג הסוכות בבית אבינו היתה עמוקה 
ומקרינה מאוד, הוא לא ארגן 'שמחת בית השואבה' כידוע, 
אלא שמחה תורנית. בכל ימות החג והלילות היו באים אל 



  
סוכתנו גדולי התורה ובחורי הישיבות מכל המקומות, 

י לא אנ .אווירה של רוחניות ועילאית ביותרוהאווירה היתה 
לא ניצל את ימי חול שמי מגדולי ירושלים, אם היה יודע 

גם המוני בני ירושלים  ..המועד כדי לבקר את אבינו בסוכה.
 הרב שך ,ובני הישיבות, לא היה שום גבול או סייג. לדוגמה

זצ"ל, ראש  אהרן כהןזצ"ל היה אצלנו כל היום, הגאון רבי 
ישיבת חברון, גם היה מגיע כמה פעמים במשך החג. אבל 

, גם אני מדבר על המוני עם ישראל, ולא רק אשכנזים
ירושלמים. זה היה מצב כזה כאילו כל וספרדים חסידים ו

לו הגדול של אאמו"ר י'ירושלים' עולה לסוכתנו, לחסות בצ
   ולהתבשם מאור תורתו וחסידותו".

  ]וכות ע"גס -מתוך 'המבשר'[

היה זה עם תחילת ימי השואה האיומה, בימים שאיש עוד 
לא שיער ולא העלה על דעתו את האסון האכזרי המתרגש 
ובא. מלחמת העולם השניה החלה ביום י"ז באלול תרצ"ט, 
עם פלישת הצבא הגרמני ימ"ש לפולין. מאות אלפי אנשים 
 נמלטו בתוך מספר שבועות מכל הערים והפרברים, והגיעו

לעיר הבירה וורשא, המעוז הפולני האחרון. רבבות יהודים 
נמלטו מכל רחבי פולין והתרכזו בוורשא, מסתתרים שם 
מאימת ההפצצות הגרמניות הבלתי פוסקות. קול הרעש 
החריש אוזניים, טונות של חומרי נפץ 'נפלו' מהמטוסים 
הגרמניים שטסו בשמים, וכל החפץ בחיים נמלט לבונקר 

ת שיכל, כדי להישאר חי ולא להצטרף למנין קרוב כל אימ
  המתים ההולך ועולה... 

בערב חג הסוכות נכנעה פולין. הצבא הגרמני נצר את 
הפצצותיו הכבדות, קול שאון התותחים נדם. שקט מתוח 
השתרר בחללה של וורשא, והאנשים החלו לצאת אט אט 
מחוריהם, בוחנים את פצעיהם ומביטים בהריסות בתיהם. 

ה יום ראשון של שקט מפתיע אחרי שבועות של היה ז
צום בהתגלות עיום של כאב  -הפצצות מרעישות, ומנגד 

מימדי ההרס, והנזק האדיר לבתים ולרכוש. בין הפליטים 
זצ"ל. גם הוא  הגרי"ז מבריסקמרן היהודים בוורשא, נמנה 

הודים, יצא ככל אחיו הי -נמלט לכאן בצוק העתים, וגם הוא 
ם של ערב סוכות מהמרתף בו הסתתר. בשעות הצהריי

לנגד עיניו נגלו שוד ושבר, מאות יהודים שנרצחו ואיש אפילו 
  הרחובות כולם היו עיי חרבות ממש.לא ידע מתי, נזק אדיר, 

ואז, בתוך התופת, בעיצומה של האימה, נראה מחזה נדיר 
ומעורר השתאות. בעוד הנכרים עסוקים בבקרת נזקים 

ת בתיהם ההרוסים, הרי שקבוצה וברצון לשקם קמעא א
גדולה מהיהודים היו עסוקים בדבר אחר לחלוטין. לא פחות 
ולא יותר, עם צאתם מהבונקרים ולמרות מראות ההרס 
האיומים שנגלו לעיניהם, איש מהם לא פנה לטפל בביתו או 
בפצעיו... דבר אחד עמד בראש מעייניהם, בו היו עסוקים. 

הריסות, מחפשים בהתלהבות אותם ניצולים אצו רצו בין ה
חלקי דפנות או וילונות שמוטים, ענפים ירקרקים, וקורות 
ששרדו מן ההפצצות. עיניהם ברקו כשמצאו סכך כשר, 

הסוכה. בשקיעת  יתליהם הפצועות ריקדו בקלילות בבנירג

החמה וכניסת החג, היה המחזה בלתי יאומן: עיר נקובה 
והרוסה, ולמרות זאת, פזורות בה מאות  חרבהמהפצצות, 

סוכות מטות ליפול, בנויות בשארית כוחותיהם של ניצולי 
ההפצצות הכבדות. בעת צאת הכוכבים המנצנצים ברקיע 
קטיפתי חגיגי של חג הסוכות, עמדו אלפי יהודים 
בסוכותיהם, מקדשים על יין או על פת, ומברכים בעיניים 

לא יצאו עתה מתוך התופת, נוצצות 'לישב בסוכה!' כאילו 
כאילו לא נפצעו, כאילו לא ניזוקו וחלקים גדולים מרכושם 
אבדו לצמיתות. הם עמדו בסוכות בעיניים בורקות, מברכים 
'שהחיינו' בדבקות, ופניהם מאירות בשמחת חג מלאה 

  ונוצצת. כי חג סוכות היום! 

ואז, הבחין הגרי"ז ביהודי אחד, שהבעת פניו ענתה בו 
מה לך רבי 'לא מרוצה, השמחה ממנו והלאה. 'שהוא 

מדוע פניך נפולות, ', שאל אותו הרב מבריסק ברוך, ''יהודי'
והלא חג השם לנו? אמת, האובדן קשה, המידע על 
היהודים הרבים שנפלו קורע את הלב, המצב כלל אינו 

   '.מזהיר. ובכל זאת, הן חג הסוכות היום!'

וכי אני מתאבל 'יהודי. ', השיב אותו צטער"ל כך אני מ'בש'
על כי אין על ביתי שנחרב או על פצעיי הרבים? אני מצטער 

אינני מכיר מישהו שיש לו אתרוג! אני רוצה כן לי אתרוג, ו
מחר בבוקר לברך על ארבעת המינים, אך חסר לי אתרוג! 

   '.וכיצד לא אבכה ואצטער?!'

א הבאתי עמי אתרוג, הו'', השיבו הגרי"ז, '''תנוח דעתך'
שמור אצלי, הוא כשר ואפילו מהודר, ולא ניזוק כלל. יש 

   '.אתרוג!'

כשמוע היהודי את הבשורה הזו, קפץ משמחה ויצא בריקוד. 
מה לי חרב ביתי, מה לי נתון בעיצומה של מלחמה ''

, שב ואמר את שם פרי '!'ג-ו-ר-ת-אכזרית. אתרוג יש לי, א
י לרחובה עץ ההדר הנשאף כל כך... כהרף עין, יצא היהוד

של עיר, עבר בין סוכות היהודים ובישרם כי אצל הרב 
מבריסק, לא יאומן כי יסופר, יש אתרוג! מי היה מאמין! ואז, 
שבה ורבתה השמחה בבתי היהודים, הם חשו נחמה בעצם 
הבשורה, רוח מרעננת שרתה עליהם: הנה, גם בתוך 
התופת ובעיצומה של האימה, תהיה להם הזכות לברך על 

  וג הנדיר והיקר... האתר

ואז, שב והתרחש מחזה, שבאמת אמרו שמפתיע היה יותר 
מן הראשון. לאחר חצות ליל, החלו יהודים להתגנב בחשיכה 
אל חצר הבית בו התאכסן הרב מבריסק. כה עז היה חפצם 
לברך על האתרוג, כה גדולה היתה שאיפתם לאחוז בידיהם 

יום מעייף בו את ארבעת המינים, עד שבאישון ליל, לאחר 
יצאו מהבונקרים, שיקמו חלק מהנזקים, בנו סוכות והכינו 

אף אחד מהם לא פנה לישון...  -את צורכי החג ככל שיכלו 
אחד אחד, בחושך, בעלטה, יצאו מסוכותיהם, הגיעו לחצרו 
של הרב, ונעמדו בתור בשורה ארוכה. עוד לפני עלות 

מאות השחר, כשחושך אפילה שרר למלוא האופק, עמדו 
יהודים שרק עיניהם ריצדו בחשיכה, נצצו באפילה הסמיכה. 



  
אמנם, הם באמצע מלחמה, אמנם, ימים קשים עוברים 
עליהם, אך הם מבקשים לזכות לברך על האתרוג! עם עלות 
השחר, החלו היהודים לעבור אחד אחד אל תוך חדר הרב, 
מבקשים ללטף במגעם את ארבעת המינים הקדושים, 

ם את הלולב והאתרוג עם ההדס והערבה. להחזיק בידיה
בשמחה עצומה עמדו ובירכו 'על נטילת לולב' ו'שהחיינו', 

  וכמעט שיצאו בריקוד משותף על הזכות הכבירה... 

בהתבוננות מעמיקה בסיפור המרגש הזה, המופיע בספר 
'טללי אורות', נוכל לגלות את האור הבוקע מחג הסוכות. כי 

יהודים בעיצומה של התופת הדבר היחיד שיכול להניע 
לשמחה אמיתית, המנוע היחיד שיכול להוביל יהודים 
פצועים וניזוקים להתמסר לשמוח בסוכות מטות ליפול 
ובאתרוגים נדירים, הוא רק השמחה שלהם בבוראם, בקשר 
שלהם עם אביהם שבשמים, בכך שבחג הזה הם מוכיחים 

לקרבת  את אהבתם אליו בכל נימי נפשם! כי כשיהודי זוכה
ה' אמיתית, דווקא במצבים קשים הוא קופץ על החיבור שלו 
עם אביו שבשמים, הוא שש על ההזדמנות לשמוח עם 
בוראו. ככל שנשמח בחג הזה, ונפנים כי הוא הזמן בו אנו 
מבטאים מתוך שמחה ואושר את החיבור והקשר שלנו עם 
אבינו שבשמים, כך באמת נזכה להדק את החיבור שלנו 

משיך את הקשר שלנו עמו לכל ימות השנה, מתוך עמו ולה
 ]רב קובלסקיה- 'לקראת שבת מלכתא'[     רוב שמחה ואושר!

  שמחת תורה

סוכות מכניס אותנו חג בשליט"א: אריה שכטר הגה"צ רבי 
שבו אף אחד לא יוכל  הקדוש ברוך הוא לתוך ביתו, למקום

 אותם). תהלים כז, ו( 'ואזבחה באהלו זבחי תרועה'לפגוע בנו, 
הקדוש ברוך  הםבכל הימים הללו אומר ל םעל עצמ וששמר

היה כל כך נפלא אתכם. שחררתי אתכם מכל " הוא:
תקא יהעוונות, כתבתי אתכם לחיים טובים, שלחתי לכם פ

שמחת - יום שמיני עצרת עוד יום אחד,איתי שארו ית –טבא 
תית ישמחה אמתשמחו איתי  דתכם.יכי קשה עלי פר תורה,

לשמחה שלכם  תהיה הסיבהמה ואתם יודעים . ורצינית
הרי כולכם אוהבים את התורה, אני מכיר אתכם  -הזו? 

שאתם אוהבים אותה כל כך. לא רק אותי אתם אוהבים אלא 
גם את התורה שלי. תביעו את אהבתכם לתורה, קחו אותה, 

. באותה שעה "ותתרוממו –תנשקו אותה, תרקדו אתה 
ראו את "הפמליא של מעלה: מראה הקדוש ברוך הוא לכל 

בני! כל אחד מהם שוכח את כל הצער הפרטי שלו ושמח 
. אלו הם דברי הזוהר שהיו שרים אצל "בשמחת התורה

ן ישראל כד יתבי': 'חזון איש'המרן ואצל  הגאון מוילנא
אל יושבים ועוסקים כשעם ישר – 'ועסקין בשמחת התורה

 – 'דיליה ודשא בריך הוא אומר לפמליאק'בשמחת התורה, 
בואו תראו בני " – "חזו חזו"הקדוש ברוך הוא לפמליא שלו: 

חביבי, ששוכחים את הצרות שלהם ועסוקים בשמחה שלי. 
את השיר הזה בניגון  ".בואו תראו כמה הם שמחים אתי!

שר. זהו השיר  'חזון איש'רסם שלו אני זוכר את ההמפו
חזון 'ר שהוא שר אותו. מי שלא ראה את ההיחיד שאני זוכ

הוא היה  ..שמח בשמחת תורה לא ראה שמחה מימיו. 'איש
  אדם צנום, שקט וצנוע, וביום הזה כאילו הפך לאיש אחר. 

זצ"ל לבני  הרב מבריסקבשנת תש"ט הגיע מרן זכורני ש
תפארת 'ארגן לו אכסניה בישיבת  זצ"ל 'חזון איש'ברק, וה

כדרכו להשתתף  'חזון איש'. אחרי ההקפות הלך ה'ציון
בהקפה אחת בפוניבז', ובשנה ההיא המשיך משם לבקר 

וו אותו כמה בחורים, וביניהם יאת הרב מבריסק. בדרכו ל
חזון 'ה –נת מאד יהייתי גם אני. הפגישה ביניהם היתה מעני

ארבעה מטרים ואמר לו: "גוט יום - עמד במרחק שלשה 'איש
ה הם התבוננו זטוב!" הבריסקער רב ענה לו: "גוט יום טוב!" 

: "גוט יום 'חזון איש'בזה במשך עשר דקות, ושוב אמר ה
ם טוב". לאחר מכן חזר טוב", והרב מבריסק ענה לו: "גוט יו

  הביתה.  'חזון איש'ה

מגדרו והתחיל להרקיד  'חזון איש'כשהגענו לביתו יצא ה
אותנו סביב הבימה. יותר מהר ויותר מהר. לא יכולנו 

ד בן שתים עשרה וחצי, אני זוכר לנשום... הייתי אז יל
והבנתי, כי ככל  'מה הוא כל כך שמח?'שחשבתי לעצמי: 

הנראה הוא התרגש מזה שזכה לראות את הנסיך של 
שלשלת מלכות התורה שבראשה עמד רבי חיים מוואלוז'ין, 
והוא שמח על הזכות שלו לזכות לראות את מלכות התורה 

ודת ההתרגשות זו היתה נקמאן מלכי רבנן. הרגשתי ש –
  שלו, ולכן הוא הרקיד אותנו מהר יותר ומהר יותר.

אחר הצהרים הוא שוב עשה ריקוד. באמצע פנה לנוכחים 
בטח  -"נכון שאתה לא תרקוד אתי, ואתה  ואמר לכל אחד:

לא תרקוד אתי, ואתה ודאי שלא... הספסל הזה ירקוד 
 לשבת רגיל הוא הרים את הספסל הרחב שעליו היה תי!".יא
דושי תורה, ונשא אותו על כתפו. יתוך שהוא כותב ח דומלול

תו את המדרגות עד הגג שבו היה יפתאום התחיל לרוץ א
ספסל שלמדו  .ימים הנוראים, ורקד עמו בהתלהבותהמנין ב

   !!תו!ימה ראוי לרקוד איעליו תורה שנה של

ים מאוחר יותר נזכרתי באותו ריקוד... ליד וינה נערך שנ
סמינר בהשתתפות שבעים משפחות. בין המרצים היו הרב 

שליט"א. היינו  דן סגלזצ"ל ולהבדיל בין חיים לחיים רבי יגן 
צריכים ויזה ולא הצלחנו לקבל. לא ידענו מה לעשות. הרב 

הוא הורה לנהג  "....ונעבור בלי ויזה 'כוונות'ע: "נעשה יגן קב
הגוי להתקדם, והלה עבר את כל הגבולות בלי שאף אחד 

הגענו לבית הכנסת של המהר"ל, ושאלנו אם  ..עצר אותו.
יש שם משהו שהמהר"ל עצמו השתמש בו. הראו לנו 
סטנדר שעליו הוא למד והתפלל. ההתרגשות היתה גדולה. 

"אור  –תפסנו את הסטנדר ורקדנו אתו שלושת רבעי שעה 
וע לצדיק ולישרי לב שמחה, צדיק כתמר יפרח...". זר

רגע  הרגשנו שאנו רוקדים עם המהר"ל עצמו... באותו
עם הספסל שלו. עמל  'חזון איש'קוד של הינזכרתי בר

התורה על ספסל שנה שלמה גורם שהספסל הזה יהיה 
יום  '.עמל התורה', זה ספסל של ה. זה לא סתם עציםושו

הנוראים הנותנים לנו כוחות  חותם את הימים ת תורהשמח
  ]'אריה שאג'[         וחשק לעבודת ה' למשך כל השנה כולה.

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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 העץ המשפחתי של חתן בראשית
 סיפור לסוכות  

 שליט"א. יאיר וינשטוק הרב רבי  
 
 

בראשית פעם שנייה". ירוחם  -בראשית פעם ראשונה, שמונה וחמישים שקלים חתן-"שמונה מאות וחמישים שקלים חתן
, כבר עמד להכריז על הפעם השלישית ולמכור את העלייה הנחשקת זכרון אהרן" -הגבאי בבית הכנסת "מנין אברכים

לשלמה זלמן גולדשמידט שכבר זכה עליה לחזקה של ממש, וזוכה בה בכל שנה בעשור האחרון ללא מאמץ של ממש, 
 כאשר לפתע נשמע קריאה מפתיעה: "אלף".

-תו של שלמה זלמן. היה זה עודד ברקורא התגר על חזק -עיני המתפללים כולם הסתובבו בפליאה לעברו של הקורא 
שחר, אחד מוותיקי המתפללים, ואיש שקט ומופנם בדרך כלל. "אלף ומאה" קרא שלמה זלמן במהרה, מנסה לשמור על 

קביעותו, אך עודד התעקש על אלף ומאתיים. באלף ושמונה מאות שקלים נכנע שלמה זלמן. הוא אמנם מחפש סגולה 
ת שקלים הם הרבה מעבר לתקציבו הצנוע, ועלולים להותיר אותו עם חור משמעותי לעשירות, אבל אלף ושמונה מאו

 בכיס במשך כל החורף.
תמיהתם של המתפללים רק התגברה כאשר עודד ניגש אל ירוחם מעט לפני הכרזת ה"ֵמְרׁשּות" החגיגית ולחש באוזניו 

פש קל, והמתפללים כולם הצטרפו לתחושתו נ-דבר מה. על פניו של ירוחם הצטייר בו במקום מבט של תימהון עד שאט
 -אותו פיוט בו מכתירים את חתן בראשית לפני עלייתו לתורה  -כאשר בקריאת "מרשות מרומם על כל ברכה ושירה" 

כאשר הגיעו ירוחם ומשנהו לקרוא לעולה לתורה "ועתה קום עמוד להתאזרה", הכריז ירוחם בקול משונה: "ועתה קום  
ישל בן רבי עודד, עמוד להתאזרה"... כעת התעורר בבית הכנסת גל לחישות כעוסות. "זו חוצפה  החתן מורנו אפרים פ

של ממש" דחק מוישי ברנשטיין בצלעותיו של שכנו לספסל, "לא רק שהוא לקח לשלמה זלמן את החזקה, הוא חושב 
ר בישיבה גדולה נמצא בבית שהוא יכול לתת חתן בראשית לבחור בן שבע עשרה? ובכלל מה אפי עושה פה?! ממתי בחו

חזקי גולדברג, היה מצטרף ומוסיף עוד כמה הערות -כנסת שכונתי בשמחת תורה?" השכן לספסל הלא הוא יחזקאל
סרקסטיות, אלמלא סיימו בינתיים ירוחם ושמשו את קריאת ה"מרשות", ואפי ניגש אל הדוכן בברכיים כושלות כאשר 

 הטליתות המחוברות. המתפללים כולם החלו להצטופף תחת אדרת
* 

החג הסתיים ביום חמישי בערב ובודדים הספיקו לפרק את סוכתם לפני שהחלו בהכנות קדחתניות לקראת "שבת 
 בראשית".

בערב שבת כאשר הגיעו ראשוני המתפללים לבית הכנסת ציפתה להם הפתעה קלה. על לוח המודעות הייתה הזמנה 
ללים לקידושא רבה לכבוד זכייתו בחתן בראשית, אותו יערוך בביתו בכתב יד, ובה קרא עודד בר שחר לכל המתפ

 למחרת אחר התפילה.
הפעם היה זה חזקי גולדברג שמיהר להעיר. ואכן על אף המנהג שחתן בראשית  -"משהו טוב בכל זאת יצא לנו ממנו" 

יתה משפיעה עליו כה  עורך קידוש לרגל זכייתו בעליה המכובדת, הרי ששלמה זלמן גולדשמידט, שהסגולה לא הי
במהירות, היה מתחמק מהחובה הזו. אי שם במשך החורף כבר היה אחד המתפללים עורך קידוש לרגל שמחה כל 

שהיא, ושלמה זלמן אימץ לעצמו מנהג של קניית כמה קופסאות שימורים של מלפפון חמוץ, איתן יצא ידי חובת קידושו.  
 כמוהו, הבינו לנפשו.וחבריו לבית הכנסת, שגם הם אברכים מרודים 

 הגיב מוישי בדרכו הצינית.  -"נו, הוא כנראה מוכרח לשבור את החזקה של שלמה זלמן עד הסוף" 
למחרת בבוקר לאחר התפילה עשתה שיירת מתפללים עטוית טליתות את הדרך הקצרה שבין בית הכנסת לביתו של 

 רשות הדיבור. עודד, שם סביב צלחות עמוסות מנות קוגל מהבילות, נטל עודד את 
 פתח בחיוך.  -"אני חש שחלקכם עדיין קצת 'ברוגז' עלי, אבל אל דאגה, הטשולנט בדרך..." 

* 
"עודד, הגיע הזמן" דפק סבא על גבו. "אי אפשר לחטוף עוד חמש דקות?" הוא ניסה להתחפר בשמיכה. חצי לילה 

שכבר נרדם אי שם לפנות בוקר היה עייף  התהפך במיטה מצד אל צד, אחוז התרגשות, ציפייה וקדחת נסיעות. אחרי 
מכדי לקום. אבל סבא נח היה עקשן כתמיד. "אנחנו בתחילת דרך ארוכה, ואם תתעצל בחמש הדקות הראשונות..." כעת 

כבר לא היה צריך להשלים את המשפט. עודד שנזכר בדרך הארוכה והעלומה, זינק מהמיטה ובתוך דקה וחצי הצטרף  
 לסבא מחוץ לבית.

הייתה זו דרך ארוכה. מהקיבוץ הצפוני נסעו במשאית חלב שהביאה אותם למבואות חיפה. שם עלו על הרכבת ואכן 
 ונסעו ממושכות עד תל אביב, ממנה עלו על האוטובוס לנמל התעופה לוד.

לפני לכל אורך הדרך ישב סבא בעיניים מצועפות, שקוע בזיכרונות, ועודד תהה לאן חותר סבא נח. שנים דיבר על כך ש
 -כבר אמרנו  -גיל שמונה עשרה ייקח את נכדו היחיד עודד לטיול ענק ומיוחד. הוריו של עודד לא ששו לכך, אבל סבא נח 

היה עקשן ודעתן, ולבסוף הצליח לשכנע את ביתו וחתנו להרשות לו לערוך לנכדו את הטיול ל"אירופה שאני הכרתי", כפי  
 שהגדיר פעמים רבות 
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ת הלימודים בבית הספר היסודי ורגע לפני שיגויס לצבא, החליט סבא נח כי הגיעה השעה. עודד  כעת רגע אחר שסיים א
לא ידע מדויקות להיכן ייסעו, שהרי סבא דיבר רק על אירופה מכורתו בקווים כלליים ועודד ידע עליה מעט מאוד, אבל 

 כל מקום שתישאנו הרוח.ככל בני הנוער בני גילו, היה נלהב מעצם הרעיון לעלות על מטוס ולנחות ב
בינתיים הגיעו לנמל התעופה, וסבא נח שטוף רוח עלומים מנווט את עודד ימינה ושמאלה קדימה ואחורה, עד שעלו 

 פרנקפורט.-לטיסת 'לופטהאנזה' בקו תל אביב
על  הטיסה ארכה כחמש שעות ורק במהלכה הואיל סבא לשתף אותו בתוכנית השלמה. "כאן ננחת" הציב דגלון אדום 

הציב דגלון   -פרנקפורט במפת אירופה שקנה במיוחד לצורך הענין, "כאן נתחיל במסענו. כאן נחצה את הגבול לפולין" 
ירוק על נקודה אחרת, "ניסע לכל אורכה של פולייייין" מתח את המילה תוך כדי שרטוט קו מתפתל בתוך המפה, "וכאן 

הכפר בו נולדתי ואשר אליו אני כה  -ינה. בדוביינקה נמצא סטרושין נגיע למחוז דוביינקה שנמצא כבר יותר קרוב לאוקרא
משתוקק לסחוב אותך, אבל הוא כל קטן שכבר לא רואים אותו על המפה הזאת", סיים סבא את הסבריו המפורטים.  

 ועודד שכבר התפעל דיו מחוויית הטיסה, סידר כרית קטנה למראשותיו ונרדם בתוך דקה. 
, העיר אותו סבא בפעם השנייה לאותו יום, והוא חש כעת בלחץ העצום על אוזניו, תחתיהם "עודד! עודד, נוחתים" 

התפתל נהר המיין, ובתוך דקה נגחו גלגליה של ציפור הברזל הענקית בקרקע והמטוס שעט על מסלול הנחיתה בשאגת 
 . צמיגים

מתרוצץ על הקרקע, ומפטפט בגרמנית ושוב התגלה סבא נח במלוא חיוניותו, כאילו לא מלאו זה מכבר שישים וחמש. 
נגלה עתה   -פשוטו כמשמעו  -רצוצה עד שמצא סוכנות להשכרת רכבים. "בוא עודד, זזים" סחב את נכדו שעולם חדש 

 לנגד עיניו. 
לא חלפו יותר מכמה שעות עד שעודד הבין כי אולי על המפה הקו ששרטט סבא היה קצר, אבל על הכביש הוא ארוך 

 "אנו צריכים לעבור את רוב רוחבה של גרמניה" הסביר לו סבא כשתהה לפשרה של הנסיעה הארוכה. מפותל וקופצני.
הייתה זו שעת לילה מאוחרת, כאשר נעצרו לחניה במלון דרכים קטן בצד הדרך. עודד ציפה שסבא שלא נח דקה במשך 

גרמניה, יירדם בתוך דקה. אך סבא  עשרים שעות נסיעות והתרוצצות מהקיבוץ בצפון ישראל ועד מלון הדרכים בערבות
 נח היה נרגש מדי. 

לאחר חצי שעה חדלו שניהם מהעמדת הפנים המזויפת. "סבא, אתה ישן?" לחש עודד לצידו השני של החדר, וסבא נח 
נאלץ להודות כי הוא עדיין ער. "בא נצא לשתות משהו" הציע סבא, והעיר את המלונאית המנומנמת על משמרתה 

בספסל קטן בחצר המלון לאורו הקלוש  -על מנת שתפתח עבורם שני בקבוקי בירה גרמנית קרירה. ושם  בדלפק הקבלה 
 של פנס מהכביש הסמוך, גילה סבא לעודד את משמעותה של הנסיעה עבורו.

* 
חזר סבא נח שנה אחורה בבת אחת כשישים. "שמונה ילדים היינו וכולם  "ימי ילדותי חלפו עלי בכפר הקטן סטרושין" 

גדולים ממני. אבא אפרים פישל, עמל קשות לפרנס את המשפחה הגדולה, וכאשר אחי הגדולים בגרו מספיק יצאו גם  
אבנים על הם לסייע בידו. אנו הקטנים יותר בילינו את ימינו ולילותינו בכפר, במרדף אחר עיזים קופצניות, זריקת 

 ילדי השכנים, כתגובה לכינוי הז'יד' שהיו טורחים להטיח בנו תדירות.   -ה'שקצים' 
בצמוד לכפר היה אגם קטן אליו נהגו הנשים לצאת לכביסה, ואילו אנו נהנינו להשתכשך במימיו הקרירים מתיזים מים זה  

פולין וקצהו השני באוקראינה הסמוכה. על זה בחדווה. מצידו השני של האגם השתרע יער עבות, כזה שראשו האחד ב
ובמעבה היער היה העץ הסודי שלנו. היה זה עץ בעל גזע רחב מאוד, שרק אנשים גבוהים ובעלי ידיים ארוכות במיוחד  

 יכולים היו להקיפו ולחבקו. 
כי רק הם  אבא היה אדם גבה קומה, וכמוהו גם אחי הגדולים מוישה ויאצ'ק, וכאשר גילו את העץ רחב ההיקף ומצאו 

בגובהם וידיהם הארוכות מסוגלים להקיפו מצד לצד, החליטו שזה יהיה העץ שלנו. כעת חיכינו כל ילדי המשפחה לרגע  
הגורלי בו נהיה גדולים וגבוהים דיינו להקיף את העץ, ואז נחרוט את שמותינו בעובי קליפתו כפי שעשו מוישה ויאצ'ק  

 ושמוליק. בתורם, וכפי שעשו אחריהם גם אחיי ליבל'ה
אלא שאז פרצה לה מלחמת העולם הראשונה, ובתוך תקופה קצרה הפך כפרנו השלו והקטן לאתר מלחמה עד שכמעט 

נחרב. כולנו נאלצנו לברוח ולהתפזר, והמשפחה המלוכדת והשמחה אותה הכרתי התפוררה לחלוטין. מוישה ויאצ'ק גויסו  
אחותי הענוגה, בבת עינה של אימא נהרגה מפגיעתו של סוס,  -לצבא הרוסי בראשיתה של מלחמה ושוב לא חזרו. דינה 

אבא מת מהתקף לב חריף ואילו אני ואחי נוח, כבר היינו בוגרים מספיק כדי להצטרף ל'הכשרה' שתוביל אותנו כעבור  
 שנים מספר אל הקיבוץ בארץ ישראל".

גדלנו כבר חרב, אבל האגם עודנו מלא מים,   "לפני כמה שנים הצליח נוח לחזור לסטרושין" לגם סבא והמשיך, "הבית בו
והוא מצא גם את העץ שלנו. לצערו לא הצליח נוח להקיף את העץ, אבל כששב לישראל והזכיר לי את העץ, עורר בי  

כמיהה עזה לשוב ולראות את המזכרת הכמעט יחידה שנותרה לי ממשפחתי. אני לצערי נמוך מנוח וידי קצרות משלו, 
 תלה בו סבא עיניים מעריצות, "אתה גבוה כמו מוישה ויאצ'ק. אתה תצליח".  -אבל אתה עודד" 

* 
למחרת היטלטלו כל היום, עד שהגיעו לגבול הפולני. שעות התעכבו שם עד שמשטרת הגבולות השתכנעה כי מותר  

 כשרות.  להכניסם ל'גן העדן הסוביטי', וכי הויזות שסבא נח השיג בדי עמל של חודשים ארוכים קודם לכן, אכן
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פולני היה עליהם להשאיר את הרכב ששימש אותם בתוככי גרמניה, וכעת היטלטלו ברכבים  -ליד מעבר הגבול הגרמני
רעועים של לשכת התיירות הרוסית, עד שכעבור יום נוסף של נסיעות ארוכות ומתישות, כאשר עודד משתומם עד כמה  

 ו סוף סוף למחוז דוביינקה.מפגרת פולין הקומוניסטית ביחס לשכנתה המערבית, הגיע
כאשר הגיעו לפתחו של כפר מולדתו של סבא, חש עודד כאילו חזרו בבת אחת שישים שנה אחורה אל הכפר עליו סיפר  
לו סבא בעודם במטוס. ברחובות העיירה הסתובבו ילדים קטנים ברגליים יחפות ובלוריות פרועות. אווזים ועיזים שוטטו  

צים קטנים מושכים בזנבותיהם ומתגרים בהם תכופות, והבקתות היו קטנות ורעועות  להם בין החצרות כשאותם שק
 בדיוק כפי שדמיין. 

ואילו סבא נח כבש עדיין את התרגשותו. בתוך רגע נזכר ברחובות הכפר הזעיר של ימי ילדותו, ועד מהרה החל גורר  
 אחריו את עודד לעבר האגם שבאחורי הכפר.  

אשר השתכשך כאן במים" חשב עודד לעצמו. ה'אגם' עליו סיפר סבא לא היה יותר מאשר "סבא באמת היה ילד צעיר כ
שלולית ארוכה בגודל בריכה ממוצעת, ועודד תהה אם הבגדים שכובסו במימיה העכורים של השלולית לא יצאו מלוכלכים 

 מכפי שהיו.  
מוישה ויאצ'ק, לייבלה ושמוליק. הנה  סבא מצידו שקע בהרהורים. משפחתו כולה קמה כעת לתחייה לנגד עיניו, הנה

. אימא שקשר המכתבים איתה פסק אי שם  11דינה כרוכה אחר סינרה של אמא. והנה אימא אותה לא ראה מאז היה בן 
 בראשית ימיה של מלחמת העולם השניה, ומאז אין לו שמץ מושג מה עלה בגורלה. 

ם חלף על פני כל אורכו של אגם השלולית, והחל מטפס עד מהרה התנער ושב להיות ממוקד ותכליתי, בצעדים ספורי
במעבה היער מאמץ את זכרונו היכן נמצא העץ רחב ההיקף. שעה ארוכה חיפשו מימין ומשמאל, מצווה על עודד שלא 

לזוז ממקומו, עד שלפתע שמע עודד קריאות נרגשות. "לכאן!" נשמע קולו של סבא אי שם ממרחק, כשהוא ממשיך 
 חיות מכוונות עד שנפגשו למרגלותיו של העץ.לצעוק בקול הנ

כעת הבין עודד את התרגשותו של סבא מהעץ. היה זה עץ גבה קומה במיוחד. וצמרתו שעברה בהרבה את כל סובביו 
ושכניו, הייתה בלתי נראית. והוא אכן היה בהחלט רחב היקף במיוחד. סבא הנרגש הורה לעודד לחבוק את העץ, בודק  

אצבעותיו אכן נוגעות זו בזו, ולכשאכן כך קרה, אחז בידיים רוטטות בסכין ציד מיוחדת שגרר איתו  בקפדנות אם ראשי
מישראל, וחקק את שמו של עודד בקליפה נוטפת השרף. הדרך הארוכה שעשו אחר כך חלפה רובה בשתיקה מעיקה.  

פי שהגדיר זאת במליציות, אך  סבא ציפה לראות את עודד מתרגש לא פחות ממנו על ה"חיבור למורשת המשפחתית" כ
בעיניו של עודד לא היה לה להקפת אותו עץ משפחתי שום חשיבות שהיא, ולאכזבתו המרה של סבא סירב לראות 

 בהקפה הזו חוויה מסוג כל שהוא. 
* 

חלפו כמה שנים, עודד התגייס לצבא, עבר את מלחמת יום הכיפורים בשלום, השתחרר וטייל בעולם, כשאותו טיול  
נה שערך עימו סבא לפולין נשאר בזיכרונו כמעין חוויה מציקה ותו לא. ובינתיים עזב את הקיבוץ ואווירתו המחניקה משו

 ועבר ללמוד באוניברסיטה בחיפה.  
יום אחד נקרא לטלפון בדחיפות. הייתה זו אימא שדיווחה על סבא נח שעבר התקף לב חמור ומאושפז בבית החולים  

ר אותנו" ביקשה ועודד מיהר להגיע. מצבו של סבא הנמרץ והחיוני שכעת שכב מכווץ כולו על  רמב"ם שבחיפה. "בוא לבק
מיטת בית החולים צמוד למכונת הנשמה, היה מעורר רחמים ומכמיר לב. על פניו ניכר זיק של שמחה כאשר עודד הגיע  

 לבקר, אבל הרופאים אסור לנהל איתו שיחות כדי שלא לאמץ את ליבו הפגוע.
רה הייתה אימא צריכה לשוב לתורנויותיה השונות בקיבוץ, והיא הותירה את הטיפול בסבא בידיו של עודד, שהחל  עד מה

 שוהה לצידו לילות ארוכים.  
היה זה חג יהודי כל שהוא, כאשר עודד התעורר בשעת בוקר מוקדמת ומצא עצמו יושב על כורסא בבגדיו. ברגעים  

היכן ומדוע נרדם כך, אך קולה של מכונת ההנשמה של סבא השוכב לצידו,   הראשונים היה מבולבל לחלוטין, תוהה
 הזכיר לו מייד היכן הוא ומדוע. 

השינה פרחה ממנו, והוא החל משוטט בין המחלקות השונות והמסדרונות הארוכים והשקטים, עד שבלא תכנון כל שהוא 
יה מלא במתפללים עטויי טליתות, ועודד שגדל  מצא עצמו בשעריו של בית הכנסת הקטן של בית החולים. בית הכנסת ה

 בקיבוץ המנותק לחלוטין מכל זיקה יהודית כל שהיא, מצא את עצמו נפעם לחלוטין מהאווירה. 
יהודי רחב גרם ומאיר פנים תחב לידיו סידור, הושיט לו כיפה והפך למדריך צמוד עבור עודד שמצא את חווית התפילה 

"היום הוא חג שמחת תורה" הסביר לו אותו יהודי שהציג עצמו בשם יעקב, ושבד בבד  הראשונה בחייו מעניינת במיוחד.
 עם ההדרכה לעודד לא מש מאביו הישוב לצידו בכסא גלגלים.

לראשונה בחייו שמע עודד על החג והחגיגה המיוחדת לכבוד התורה, כאשר עד מהרה הסתיימו להן תפילת שחרית 
 ן בחופזה אופיינית לאווירה.  והלל כמו גם שבע ההקפות שנערכו לה

גם קריאת התורה הייתה עבורו חוויה ראשונית, ולכשנקרא בעצמו לעלות לתורה חש לפתע התרגשות בלתי מוסברת. 
כמה דקות. לפתע נעשה כל בית הכנסת הקטן כמרקחה, כולם התרכזו בצמוד לבימה שיאה של התרגשותו הגיעה לאחר 

שבמרכז ככל שיכולים היו, וכמה עבדקנים נמרצים ששהו במקום איש איש מסיבותיו מתחו מספר טליתות מעל ראשם 
 של כל המתפללים. 

כל כך גדולה ועמוקה שלעולם אי המשיך יעקב בהסבריו החרישיים, "אך בעצם היא  -"לפני רגע סיימנו את התורה" 
 אפשר להקיף אותה, לכן ברגע שאחרי השלמת הקפה של שנה שלמה, אנחנו מתחילים מייד באחת חדשה".
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ופתאום גברה התרגשותו של עודד והוא נתקף בנח בכי בלתי נשלט. תחילה התבייש מיעקב ומשאר המצטופפים תחת  
, כאשר בד בבד עם התרגשותו התעוררו בו רגשי רחמים על סבא הטלית, אבל מאגר הדמעות יצא כעת מחוץ לשליטתו

 נח השוכב מוטל כך על מיטתו כעלה נידף באחת הקומות העליונות.  
 

ויותר מכל לכד את ליבו אותו רגש עלום. אותו רגש של סגירת מעגל ושייכות שסבא ניסה להעניק לו לפני מספר שנים, 
 כנסת הקטן, והוא ידע בוודאות כי מעתה והלאה חייו עומדים להשתנות. הכה בו בעוצמה מפתיעה דווקא כאן בבית ה

* 
מגשי הטשולנט המהבילים כבר הונחו מזמן על השולחנות, אבל קהל אברכי "זכרון אהרן" תלו עיניים מרותקות בעודד,  

מאז הכירוהו פרס כך בפניהם את מסכת חייו והמהפך שהתחולל בנשמתו בשמחת תורה שלפני שלושים שלראשונה 
 וכמה שנים.

חתם עודד את סיפורו מדלג על הסברים נוספים, "הוא בדיוק בגיל בו הייתי כאשר סבא נח גרר אותי   -"אפרים שלי" 
 ברחבי אירופה..." 

 
^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 מצוות סוכה בט"ו תשרי

 הטעם שנקבע מצוות סוכה בחודש תשרי?מה 

ידועים דברי הטור (תרכה) "והסוכות שאומר הכתוב שהושיבנו בהם, הם 
ענני כבודו שהקיפן בהם לבל יכה בהם שרב ושמש ודוגמא לזה צוונו לעשות 

ש ניסן, סוכות כדי שנזכור נפלאותיו ונוראותיו, ואע"פ שיצאנו ממצרים בחד
לא צונו לעשות סוכה באותו הזמן, לפי שהוא ימות הקיץ, ודרך כל אדם 
לעשות סוכה לצל, ולא היתה ניכרת עשייתנו בהם שהם במצות הבורא 
יתברך, ולכן צוה אותנו שנעשה בחדש השביעי שהוא זמן הגשמים, ודרך כל 

, בזה אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו, ואנחנו יוצאין מן הבית לישב בסוכה
 יראה לכל שמצות המלך היא עלינו לעשותה".

לכאורה אף אחרי דברי הטור יש להבין טובא מה הטעם שניתקן דייקא 
לדוגמא, ואז אפי' יותר קר  –בט"ו תשרי, למה לא לקבוע בראש חודש חשון 

 ויותר יהיה ניכר שיצאנו אך ורק מפני ציווי השי"ת?

טעם ועניין חג הסוכות ביום הגר"א בביאורו על שיר השירים, מבאר את 
זה, כך: על הפסוק "הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בו", מפרש הגר"א 

שציוונו להיכנס לסוכה, "נגילה  –שקאי על חג הסוכות "הביאני המלך חדריו" 
 זמן שמחתינו, ומה השמחה? –ונשמחה בך" 

 כשחטאו ישראל בעגל, נסתלקו ענני הכבוד. ומתי חזרו? ביום כיפור
נתבשר משה רבינו "סלחתי כדבריך", בי"א בתשרי בישר את העם על 
הסליחה, וציווה בפרשת ויקהל על בניית המשכן, בי"ב וי"ג בתשרי התנדבו כל 
העם כסף וזהב ועצים לבניית המשכן, עד שהורה משה להפסיק מלהביא, 
בי"ד שקל משה את כל הכסף והזהב וציווה לבעלי המלאכה איך לעשות כל 

בט"ו בתשרי התחילו לבנות את המשכן. תיכף בתחילת בניית המשכן  דבר,
 חזרו ענני הכבוד לשרות מעל בני ישראל.

בזה מובן היטיב שדווקא ביום ט"ו תשרי שייך לעשות את חג הסוכות 
 כזכר ליום שבו חזרו העננים לשכון.

עוד יש בזה, שלכן זהו "זמן שמחתינו" כיוון שביום זה ראו בחוש שהקב"ה 
לח להם על העוון, בזה שהשרה עליהם את העננים, וזהו בעצם שמחה על ס

הסליחה שקבלו ביום כיפור. ולכן נקבע השמחה לדורות שגם אנו שמחים על 
מחילת העוון שהיה לנו ביום הכיפורים, וכשנכנסים אנו לסוכה הרי מוקפים 
 אנו ב"ענני הכבוד" שהרי זהו "צילא דמהימנותא", כאות וכזכר לסליחה

 ולמחילה.

עוד מן הדמיון בין העניינים, שכמו אז בין יום כיפור לסוכות התעסקו בני 
ישראל עם התנדבות של כסף וזהב ועצים כן אנו בימים אלו שבין יוהכ"פ 

 לסוכות מוזילים כסף וזהב לקניית ד' מינים ומתנדבים עצים לבניית הסוכה.

מה שמצינו יש המבארים בזה את השמחה בעת שמחת בית השואבה, ו
שאמרו "אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו ומי שחטא אמר אשרי זקנתנו 
שכיפרה על ילדותנו", שעיקר השמחה היה על התשובה, ועל שנתקבלה 

 התשובה.

 עוד יש לבאר

הטור (או"ח סימן תי"ז) מביא מאחיו שסוכות כנגד יעקב אבינו דכתיב 
למקנהו סוכות לחג  "ולמקנהו עשה סוכות" וצ"ב מה השייכות שעשה

 הסוכות? 

בפסוק "ויעקב נסע סוכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות על כן קרא 
 שם המקום סוכות" (בראשית לג, יז) 

ועי' בתרגום יונתן בן עוזיאל שתרגם "ויעקב נטל לסוכות ואישתזיב תמן 
תריסר ירחי שתא ובנא ליה בי מדרשא ולגיתו עבד מסלן בגין כך קרא שמא 

א סוכות" ומבואר שביתו של יעקב אבינו זה בית המדרש ולקנינו עשה דאתר
מבנה עראי וקנינו כולל כל עניניו הגשמיים ביתו נכסיו הכל היה בסוכות דירת 
עראי והיות וכל תוכן חג הסכות הוא "צא מדירת קבע ושב בדירת עראי" כדי 

עקב אבינו להמחיש שכל עניני העוה"ז הם עראיים לכן חג סוכות הוא כנגד י
 שהמחיש זאת בהנהגתו.

ובחיד"א בספרו שמחת הרגל כ' "ולמקנהו עשה סוכות" וז"ל כל קניני 
העוה"ז "עשה סוכות" שהיה הכל ארעאי אצלו וכאיש אשר מזומן לדרך שכל 
עניניו בעיר אשר הוא יושב בה הוא ארעאי כן היה בעיניו כל קניני העוה"ז "על 

ות" הכל ארעאי ולכן סוכות כנגד יעקב כי כן קרא שם המקום" העוה"ז, "סוכ
 יעקב עשה כל עניני וקניני העוה"ז ארעאי עיי"ש.

הרב ברוך רוזנבלום מפרש עפי"ז את הטעם למה מצטער פטור מן הסוכה, 
שכן אם הגשמיות והנוחות עדיין תופס מקום אצלך אם לא הבנת את עניין 

 הסוכה וא"כ פטור הינך מלשבת בו...

אומרים קהלת בשבת חול המועד סוכות שכן מתחיל בזה מובן, למה 
 בפסוק "הבל הבלים הכל הבל", שזהו עניינו של חג הסוכות.

 

 עוד בעניין הנ"ל:

הנה אנו עומדים עוד מעט לקיים שני מצוות עשה מן התורה, מצוות 
של חג הסוכות, וזוהי אחת ’ ישיבה בסוכה, ומצווה לאכול בסוכה כזית בליל א

התורה בעצמה מפרשת את טעם המצוה כל האזרח בישראל מן המצוות ש
ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל 

מד), ודעת הב"ח שבמצוה כזו -(שם כג מב” בהוציאי אותם מארץ מצרים
לכולי עלמא מצוה צריכה כוונה לדעת הטעם על מה ולה אנו יושבים בסוכה, 

פי' בדיעבד לא יצא אם לא כיוון הטעם, וכן נהגו ולדעת הביכורי יעקב א
 בבעלזא שהכריזו על הכוונה הראוייה, ואם לא כיוונו יחזרו ויאכלו בכוונה, 

ונכון לשנן בפה את טעמי המצוה כמבואר בגמ' בכדי לקיים את המצוה 
 במחשבה בדיבור ובמעשה. 

כבוד היו, ענני  –תניא (סוכה יא ב): "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" 
שהקדוש ברוך הוא הקיף את בני ישראל  -אותן הסוכות שדיבר בהן הכתוב 

בענני כבוד, כדי שלא יזיקו להם השמש ביום והקרח בלילה, וכדי להגן עליהם 
מפני האורבים להם מן הצדדים, דברי רבי אליעזר. ודוגמא לזה ציוונו לעשות 

ותינו במדבר בצאתם סוכות, כדי שנזכור את הניסים הגדולים שעשה לאב
 ממצרים. ואילו רבי עקיבא אומר: סוכות ממש עשו להם. 

והב"ח כתב שעיקר כדברי רבי אליעזר שהתרגום שהוא מסיני תירגם 
כמותו, ארי במטלות עננין אותיבות ית בני ישראל בפקותי יתהון מארעא 
 דמצרים. ולכן פסק המחבר כן וכתב טעם המצוה: "כי בסוכות הושבתי את בני
ישראל הם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יכם שרב ושמש". וכן מפרש רש"י 
פשוטו של מקרא. ועי' רא"ם עה"ת שם שהלשון "הושבתי" מורה על פועל 
אלוקי, ולא על סוכות שעשו בני ישראל לעצמם, וידוע מדברי הב"ח שמכיון 
שהאריך הטור בטעם המצוה ש"מ דכל שלא כיוון טעם דלמען ידעו לא קיים 
מצוה כתיקונה, וכן דעת הביכורי יעקב שהוא מעכב להלכה, ושלכן ביאר הטור 
שעיקר ישיבת סוכה זכר לניסים שעשה עמנו ביציאת מצרים, וכן נהגו 
להקפיד בבעלזא שהכריזו על הכוונה הראוייה, ואם לא כיוונו יחזרו ויאכלו 

 בכוונה. 

לענני ובאמת רבים מקשים מ"ט נפסק עיקר כר"א שהטעם הוא זכר 
הכבוד ולא סוכות ממש עשו כדברי רבי עקיבא, והרי קיי"ל הלכה כר"א 

 מחבירו, מה גם כשחולק על ר"א דשמותי הוא, 

וראיתי דבר נפלא בערוגות הבושם תשובות או"ח סי' קפח דבאמת גבי 
תנורו של עכנאי שנחלקו חכמי ישראל על ר"א שהיה מטהר, מצינו שאמר 

ם יוכיחו, ויצא בת קול מה לכם אצל רבי אליעזר ר"א אם הלכה כמותי מן השמי
שהלכה כמותו בכל מקום, אלא שעמד רבי יהושע על רגליו ואמר אין משגיחין 
בבת קול, תורה לא בשמים הוא, וכתב דבר חידוש שכל זה הוא בדבר הנוגע 
למעשה מה לעשות בזה י"ל דהתורה ניתנה לעשות כהכרעת רוב חכמי 

ה שאין נוגע למעשה הדרינן לבת קול שיצאה ישראל שבכל דור, אבל במ
שהלכה כר"א בכל מקום, וא"כ בטעמי המצוות י"ל דהלכה כר"א כיון שאין 
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נוגע למעשה, וכתב שבזה מבואר מה שאמרו בגמ' שתפילות ר"ה זה היות 
תחילת מעשיך נתקנו כשיטת ר"א שבתשרי נברא העולם, והלא אין הלכה 

ין שמכיון שמדובר על מחלוקת מתי כר"א בשאר מקומות, אלא הוא העני
נברא העולם שאין בזה נפקותא להלכה בזה תבנא לבת קול שהלכה כר"א בכל 
מקום, אולם יש להעיר כי אחרי שקבע לן הב"ח שכוונת המצוה בסוכה 
מעכבת שוב יש בזה מחלוקת הנוגעת להלכה, אם לכוון כך או כך, ואין זה 

ערוגת הבושם אמורים להכרעת סתם מחלוקת בטעמי המצוה, ואולי דברי 
האחרונים שבאמת אין הכוונה מעכבת במצוות סוכה כמסקקנת המשנה 
ברורה, אולם כבר אמרנו שבבעלזא הקפידו במצוות סוכה כדברי הב"ח, עכ"פ 

 בכזית הראשון שהוא מצווה חיובית. 

וודאי דשייך לעשות זכרון לדבר הגדול הזה,  –והנה לדברי רבי אליעזר 
נני כבוד. וכמו שהתוודו בעלותם מן הגולה בנחמיה (ט), שאמרו: שהקיפן בע

"אף כי עשו להם עגל מסכה... ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר, את 
עמוד הענן לא סר מעליהם..., ואת עמוד האש בלילה...". דבענני כבוד היתה 
התגלות אלקות ממש, כמו שאמר משה רבינו בעניינא דמרגלים: "אשר עין 

ן נראה אתה ד', ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, בעי
ובעמוד אש לילה" (במדבר יד יד). אבל לרבי עקיבא שאומר דהכוונה על 

מאי רבותא יש בזה, שתאמר התורה על זה "למען ידעו  –סוכות ממש 
 דורותיכם כי בסוכות הושבתי..."?, מה צריך כאן להודיע לדורות. 

ע"פ ר"ע כתב הרמב"ן (אמור) שנדע ונזכור כי מארץ מדבר באנו והעניין 
היינו נראים, ואף שלא  ]כמו הבדואים[ולא בית לנו למחסה, אלא כעם נוודים 

היה לנו דבר כמו שהעיד הכתוב: "לא מקום זרע". כלכל אותנו הקב"ה בכל 
 מכל כל, וכן אמר הנביא לישראל: "המדבר הייתי לישראל, אם ארץ מאפליה?"

כלומר: דבמדבר הכנתי להם כל דבר, ולא חסרו דבר. וכמו שאמר משה  –
רבינו בפרשת דברים: "ידע לכתך את המדבר הגדול הזה, זה ארבעים שנה ד' 
אלקיך עמך, לא חסרת דבר". ואחר כך נתן לנו ארץ מלאה כל טוב, וכ"כ 
הרשב"ם שהוא בא בזמן אסיפה שקרוב אדם לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי 

חיל הזה, לכן מזכיר לנו העבר איך באנו מלא כלום שלא היה לנו דבר, ורק ה
בכוחו הגדול הנחילנו ארץ ומלואה, וכעין מצוות מקרא ביכורים להזכיר 
באסיפת הטובה מתחיל בגנות איך שארמי אובד אבי והיינו נרדפים, ויתהלכו 

 עשינו פרי. מגוי אל גוי. ומממלכה אל עם אחר, והן עתה גדלנו והצלחנו וגם 

ולפי זה תרווייהו אמת. שכל א' מישראל ישב עם בני ביתו בסוכת אהלים 
וחיו בזה האופן ארבעים שנה, אבל הקיבוץ מישראל בעניני תורה ותפלה 
במדבר היה של ענני כבוד, וכמו אנשי חיל שרוים באהלי מחנה. ולדעת ר"ע 

יחנו בסוכות, ושם הזכר לכלום הגשמי שהיה לנו, ויסעו בני ישראל מרעמסס ו
עשו סוכות ממש, שבהם שהו למשך ארבעים שנה, ומה שהגענו אחרי כן 
בחסדי ה', ולדעת ר"א הזכר הוא לענני הכבוד, ליש הרוחני, שזכו דור המדבר 

 בין שאר ניסי יציאת מצרים. 

הרוקח הובא בספר אלי' רבה רס"י תרכ"ה וכן הח"ס מביא זה הרבה מבאר 
זכר לסוכות ממש שעשו, שבמלחמות סיחון ועוג ועל דברי ר"ע שסוכות הוא 

הם כסוכת הלוחמים ביום יכרכים שבארץ כנען ישבו בסוכות, ר"ל חוץ לאהל
קרב יע"ש, וזה למען ידעו וכו' שלא יחשבו מאבותינו אברהם יצחק ויעקב 
אנחנו יושבים בארץ אלא ידעו שיצאו ממצרים וצרו על ערים. ומה שכתוב כי 

בהוציאי אותם מארץ מצרים היינו שכל זמן שלא כבשו בסוכות הושבתי 
וחלקו בארץ ישראל נקראו יוצאים ממצרים, כמו שכתוב על סיחון ועוג שהכה 

 אותם משה בצאתם ממצרים. 

ולפי שיטה זאת מבואר היטב למה עושים סוכות בתשרי דוקא, שכן אמרו 
את הרגל  במדרש (תנחומא פרשה זו כ"ד), שמלחמת סיחון עשו באלול, ועשו

בתשרי, ואחר הרגל מיד עשו מלחמת עוג, וכתב בסדר הדורות בשם ראש 
יוסף דהיינו ממש בכ"ג תשרי היה מלחמת עוג, באסרו חג הסוכות, וא"כ ביני 
ביני שכנו בסוכות ממש שעשו להם בין מלחמה למלחמה. ובכדי שנזכור 

ונו ראשית הכיבוש של ארץ ישראל שהיו באותות ומופתים נוראים, ציו
 לעשות לעת כזאת סוכות ממש כדרך שעשו אבותינו. 

ולשיטת רבי אליעזר שהוא זכר לענני הכבוד והנסים הגדולים שהיו לנו 
באמצעותם שהגביה כל הנמוך, והשפיל כל הגבוה, והיה מכה נחשים 
ועקרבים לפניהם, מכבד ומרבץ לפניהם (כדאיתא במכילתא ר"פ בשלח) א"כ 

בחודש ניסן והמקום בו זכו לעננים, מפורש בתרגום הקשו הרי יצאנו ממצרים 
יונתן (שמות פרק יב פסוק לז) שהיה זה מיד בהגיעם לסוכות: ביום טו בניסן, 
"ונטלו בני ישראל מן פילוסין לסוכות מאה ותלתין מילין תמן איתחפיאו 
שבעת ענני יקרא ארבעה מארבע ציטריהון וחד מעילויהון דלא ייחות עליהון 

דא ולא יתחרכון בשרבי שמשא וחד מלרע להון דלא יהנזקון להון מטרא ובר
כובין ולא חיוין ועקרבין וחד מטייל קומיהון לאשואה עומקיא ולמימך טוריא 
לאתקנא להון בית משרוי", וכ"כ במכילתא שלפיכך נקרא המקום סוכות על 
שם שנסתככו שם בענני הכבוד, והגעתם לסוכות היה בט"ו בניסן ככתוב 

ה שבו ביום נסעו מרעמסס ששם נתקבצו כולם דרך נס ונסעו ביום בתור
יציאת מצרים לסוכות, וכ"כ הב"ח בתחילת הל' סוכה ולכן ביאר הטור, שלא 
צונו לעשות סוכה באותו הזמן, לפי שהוא ימות הקיץ, ודרך כל אדם לעשות 

לו סוכה לצל, ולא היתה ניכרת שזהו לשם מצות הבורא יתברך. ולכן צוה 
נו לעשותה בחודש השביעי, שהוא זמן הגשמים, ודרך כל אדם לצאת אות

מסוכתו ולשוב אל ביתו. ואנחנו יוצאים מן הבית לישב בסוכה, ובזה יתראה 
 לכל שמצות המלך היא עלינו לעשותה. 

אולם ידועים דברי רבינו הגר"א ז"ל בפירוש שיר השירים שכותב לתרץ 
ניסן שהיה תחילת היקף עננים, הקושיא מדוע עושים סוכות בתשרי ולא ב

ובאמת כבר ביאר כן לפניו מהר"ם בן חביב בעל כפות תמרים בדרשה הנדפסת 
בספר זכרון גנזי מועדים, שמפני שכשעשו ישראל את העגל בשבעה עשר 
בתמוז, נסתלקו העננים, וכנרמז בכתוב בשיר השירים, דודי לי ואני לו וגו', עד 

ונסו הצללים, שנסתלקו ענני הכבוד שהיו שיפוח היום, שבא היום השחור, 
עלינו לצל יומם, ואז לא חזרו עד שהתחילו לעשות המשכן, ומשה ירד ביוה"כ 
ולמחרתו הקהיל משה את העם וציוה על מלאכת המשכן, וזה היה בי"א 
לתשרי, וכתיב והעם הביאו בבקר בבקר עוד ב' ימים, הרי י"ב בתשרי, וי"ג 

ו שלא יביאו עוד נדבה, ונטלו כל חכם לב ממשה בתשרי, ובי"ד בתשרי הכריז
את הזהב במנין ובמשקל, ובט"ו התחילו לעשות ואז חזרו ענני הכבוד, ולכך 
אנו עושים סוכות בט"ו בתשרי, ז' ימים נגד ז' ענני הכבוד שהיו לישראל. וכ"כ 
הח"ס בדרשה לשבת שובה, שביום ט"ו נקלטו החוטאים בעגל בענני הכבוד 

 כמקדם. 

פר עבודת הגרשוני הביא דברי הגר"א מה ששמע פיו בתוס' ביאור, ובס
שעיקר ענין מצות סוכה שכמעט ועל ידי חטא העגל אבדנו המעלה המיוחדת 
של ההשגחה הפרטית ללא אמצעי וביקש הקב"ה לשלוח מלאך בדרך 

, אבל משה התעקש כי במה ]מט"ט[לשמרני, ככתוב הנה אנוכי שולח מלאך, 
צאנו חן ביעיניך הלא רק בלכתך עמנו, ובכך נהיה שונים מכל יוודע איפה כי מ

הגויים אשר על פני הארץ, ולא נתרצה לשום מלאך ואמצעי וכמבואר בגמ' 
שאפי' בפרוונקא לא קבלנו את המלאך הזה, והשיב הקב"ה למשה גם את 
הדבר אעשה כי מצאת חן בעיני, והתרצות זה היה ביום הכיפורים שאז ירד 

ת מעשה מלאכת המשכן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ותיכף משה עם מצוו
בתחילת הבנין ביום טו תשרי ראו כולם כי ענני הכבוד חוזרים כמו קודם 
החטא. והראינו לדעת כי חזר הקב"ה לשרות עמנו על אף החטא, כי בין כך 
 ובין כך נקרינו בנים למקום ובצל כנפיו נחסה ונתלונן. ולא יסור מאתנו לעולם. 

באמת כתוב כן בספר נחמיה (ט יח) אף כי עשו להם עגל מסכה ויאמרו ו
זה אלהיך אשר העלך ממצרים ויעשו נאצות ג  דלות: (יט) ואתה ברחמיך 
הרבים לא עזבתם במדבר את עמוד הענן לא סר מעליהם ביומם להנחתם 
בהדרך ואת עמוד האש בלילה להאיר להם ואת הדרך אשר ילכו בה: (כ) ורוחך 

 נתת להשכילם ומנך לא מנעת מפיהם ומים נתתה להם לצמאם:  הטובה

ואין לשער גודל החביבות והקירבה שהראה לנו בורא כל עולמים בענני 
הכבוד, כפי שמבואר בספורנו (תצוה) על מה שנאמר על המנורה 'יערוך אותו 
אהרן'. שכל ימי המדבר היה ענין המשכן בכל יום כענינו לדורות ביום הכפורים 

אמר בו כי בענן אראה על הכפרת, וזה כי בכל ימי המדבר נאמר כי ענן ה' שנ
על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו וכו', ושלכן היה העבודה בעיקר בכה"ג 
כל ימי המדבר, ובסוף פרשת פקודי הוסיף שקירבה כזאת לא היה לנו אחר כך 

אנו  מעולם, אפי' בבית ראשון שהיתה התגלות גדולה, אלא שליותר מזה
מעותדים בבית שלישי יב"ב, כאמרו ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד 
אהיה בתוכה", ועל זה אנו מתפללים שיערוב לה' מנחת יהודה וירושלים 
כשנים קדמוניות, וקאי על שנות השראת השכינה במדבר, וזה עיקר 
הגעגועים של בני ישראל לאותה קירבה שהראה לנו יוצרינו אף שבאמת לא 

ינו ראויים לכלום, הרי אין לשער ואין לתאר גודל עניין הקירבה שהראה לנו הי
אז, וגודל החסד שיש בזה בעיקר אחרי העוון, וזאת היא השמחה הגדולה 

והוא גילוי היחוד כדברי רבינו הרמח"ל בדעת בתונות שדוקא במתוך מחילת [
ה בכל שנה . ולזכר זה עושים סוכ]העוון בהפלגה ניכר לעין כל יחוד הבורא

 אחרי התרצות של יוה"כ שמחל לנו עוונותינו. 

  (הגרמ"י רייזמן ערב סוכות תשע"ו)
 (סוכה לב, ב) הדס תרי וחד 

סוכה (לב, ב) "גבי הדס רב כהנא אמר אפילו תרי וחד רב אחא בריה בש"ס 
דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא (פירש"י מהדר אתרי 

בחד קינא כ"ש דכשר הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא) א"ל וחד אע"ג דתלתא 
 מר בר אמימר לרב אשי אבא לההוא הדס שוטה קרי ליה" עכ"ל הגמרא. 

חסיד אמיתי, עבד לעבדי ה', הוא זה המקיים את דברי רבו כפשוטם ממש, 
ללא כל שינוי, למרות שהעומד מן הצד יפרש את דברי הרב במשמעויות 

 ה היטב לפי פשוטם של דברים.שונות שגם הן תתפרשנ

גיסי הגר"י ישראלזון, סיפר מעשה מופלא שהתרחש בברנוביץ, העיירה 
 שבה נולד, הסיפור הוא בשם סבו שהיה משניח בישיבת ברנוביץ. 

כידוע לבד מישיבתו הקדושה של רבי אלחנן ווסרמן הי"ד היה בברנוביץ 
בעל ה"בית אברהם". בית מדרש נוסף שוקק חיים של האדמו"ר מסלונים זצ"ל 

סיפורים רבים נפוצו ברבות הימים על האחדות המופלאה שבין שני האישים 



 

 ג 

ענקי הרוח, האדמו"ר ורבי אלחנן, שהישרו מרוחם הגדולה על כל יהודי 
 העיירה ברנוביץ. 

הגר"י ישראלזון סיפר שבשטיבל הסלונימאי היה מנהג של קבע בשבתות 
ביתם את כל האורחים והעניים שנקלעו ובימים טובים, שבעלי הבתים לקחו ל

 לעיירה, ולא השאירו אף אחד ללא בית וללא שלש סעודות.

כדי לראות ולוודא שאכן לא נישאר עני אחד ללא אירוח, קבע בעל ה"בית 
אברהם" מנהג לעצמו, לצאת אחרון מבית המדרש. והנה אירע פעם שלאחר 

ם נותר לבדו, ואף אחד שיצאו כל החסידים עם אורחיהם, התברר שאחד העניי
לא הזמינו לסעודות היום טוב. בבית החסידים היו באותו רגע רק הרבי, העני 

 ואחד החסידים. 

 פנה האדמו"ר לחסיד ואמר לו "אורח זה מוטל על הכתפיים שלך". 

ללא שהיות רץ החסיד אל העני והזמינו לסעוד על שלחנו, אך בעוד העני 
יד וציווהו... לעלות על כתפיו, וכך יישא מתכונן לקום ממקומו התכופף החס

 אותו עד הבית. 

משסירב העני ו'הסביר' לחסיד שכוונתו של הרבי היתה שהוא ידאג 
לסעודותיו ולא שישאו על כתפיו, ענהו החסיד בלשון פקודה: "כיוון שהרבי 
אמר שאתה תהיה על הכתפיים שלי, אין לך ולי כל ברירה אחרת אלא לבצע 

 ואה"... את ההוראה במל

וכך הלכו שניהם ברחוב כשהעוברים והשבים בסימטאותיה של ברנוביץ 
משתאים לנוכח המראה של החסיד, שלא היה צעיר לימים, הנושא את אורחו 

 על כתפיו. 

 כי הרבי אמר. 

ויעויין במסכת סוטה דף ל"ב עמוד ב' המספרת על רב אחא בריה דרבא 
מש אלא שני עלים בעוקץ שהיה מהדר לקנות הדסים שאינם משולשים מ

אחד ועלה אחד מלמטה העולה ורוכב על שניהם, הואיל והדבר יצא מפיו של 
 רב כהנא.

 (טובך יביעו)

 ולקחתם לכם ביום הראשון

איתא במדרש (תנחומא אמור פרק כב) "ולקחתם לכם ביום הראשון וכי 
ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא ואת אמרת ביום הראשון אלא ראשון הוא 

 שבון עוונות". לח

בספר אמרי יצחק מפרש כך: הגמרא אומרת שהשאלה הראשונה שעליה 
נשאל האדם בבית דין של מעלה הוא "נשאת ונתת באמונה?" דהיינו האם 
עבר על איסור גזל, והגמרא במסכת סוכה דורשת מן הפסוק "ולקחתם לכם" 

ראשון  – ביום הראשוןלכם לכם ולא מן הגזול. וזה כוונת המדרש ולקחתם  –
לחשבון עוונות שזה השאלה הראשונה בחשבון העוונות האם היה "לכם" או 

 לא...

 חג הסוכות תעשה לך

בביאור שורש מצות סוכה כותב הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל 
 (משך חכמה, אמור) 

התורה נחלקת לשני סוגי מצוות, ישנם מצוות שמדריכים את האדם 
המטהרים ומזככים אותו בדרך טבעו. מצות סוכה להתנהג נגד טבעו, וישנם 

כיצד? אחרי שעמל אדם בשדהו, כל ימות הקיץ הוא חורש, זורע, עודר, קוצר, 
מעמר ובסופו של דבר אוסף הוא את גרנו וממלא אסמיו בר, לבו שמח בפרי 
עמלו, מה מתוקה לו מנוחתו, ואיך יערב לו להסתופף תחת קורת גגו, לשבת 

ו. והנה באה התורה וציוותה עליו "צא מדירת קבע ושב ולהתענג בצל בית
בדירת ארעי", זהו לנגד לטבע לקדש כוחות האדם והרגשותיו מגבול החמרי 
מפני כן אמרו חז"ל ששם שמים חל על עצי הסוכה כעל החגיגה, ולמדוהו 
ממקרא שכתוב "חג הסוכות תעשה לך", עד שעצי הסוכה אסורים בהנאה מן 

 התורה. 

שנם מצוות שאם אמנם הם מובנים לפי חוקי הטבע, בכל זאת מאידך, י
ניתוספו עליהם חוקי החכמה העליונה בפרטים מסוימים, לכן בהיות כי חוק 
הטבע הוא לשמוח בעת האסיף בזרעונים ועטרות של שבלים, לזה באה 
התורה והגבילה ארבעה מינים מיוחדים לקיים בהם "ושמחתם לפני ה' 

 אלקיכם שבעת ימים". 

כאשר נדקדק נמצא, שלגבי אתרוג לא נזכר ענין "שיהא שם שמים חל 
עליו" כמו בעצי סוכה, (רק ברש"י בסוכה דף ל"ז) יוצא לנו לפי הקדמה זו 
שאותן מצוות שניתנו נגד טבענו, נדרש להן הכנה וחיזוק רב, ומטעם זה דרשו 
 חז"ל "חג הסוכות תעשה לך" תעשה ולא מן העשוי, לא כן מצות ארבעת
המינים שאינה מנגדת לטבע, אף שאינם אגודים כשרים הם, ולא נאמרה בהם 

 הכנה דרבה.

 (חיים שיש בהם)

 והיית אך שמח

 בגמרא, לרבות לילי יום טוב האחרון של חג.

המפרשים נתקשו, האיך מרבים מכאן שמחה לליל יו"ט אחרון הרי בכל 
מקום "אך" הוא לשון מיעוט? 

בראך מקאשוי זיע"א בעל משמרת אלעזר, תירץ בזה הגה"ק רבי שאול 
שגם אחרי ר"ה ויום כיפור ישנה איזשהו חשש בליבו של אדם אם אכן יצא 
זכאי לגמרי בדינו, אבל אחרי הושענא רבה כבר מקבל "פיתקא טבא", וסמוך 
ובטוח ליבו בישועתו, ובליל שמיני עצרת הינו כולו שמח. ומעמיס בזה את 

לרבות לילי יום טוב האחרון, דהיינו  –ך שמח כוונת הדרש בגמרא: והיית א
שבאיזה שעה נשאר האדם אך שמח בלי שום עצב ודאגה? בליל יום טוב 

 האחרון אחרי הושענא רבה...

 (סוכה ט, א)כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה 

מן הראוי להעתיק קטע מתוך ספר הקדוש "ראשית חכמה" (שער 
עה עשר) "וכן היה מנהג מורי ע"ה (הרמ"ק) שלא לדבר הקדושה פרק ארב

בתוך הסוכה בימי חג הסוכות אלא בדברי תורה, כי מצות סוכה קדושתה 
גדולה, והֵעד, שעצי הסוכה חל עליהם קדושה ואסורים כל ז' כמו שאמרו 
רבותינו ז"ל (סוכה פרק ד). וכן מצינו שפירש רשב"י עליו השלום (זוהר פרשת 

קג) שהאבות באים לסוכה ואמר כי הא דרב המנונא סבא כד אמור סוף דף 
הוה עייל לסוכה הוה חדי וקאים על פיתחא דסוכה מלגאו ואמר נזמן 
לאושפיזין מסדר פתורא וקאים על רגלוהי ומברך ואומר בסוכות תשבו, תיבו 
אושפיזין עילאין תיבו תיבו אושפיזי מהימנותא תיבו, ארים ידוי וחדי ואמר 

נא זכאה חולקהון דישראל, דכתיב (בראשית לב, ט) כי חלק ה' זכאה חולק
 עמו, והוה יתיב, עד כאן לשונו. 

ולעיל מזה עמוד הקודם קרא לסוכה "צלא דמהימנותא" ואמר כל מאן 
דיתיב תחות צלא דמהימנותא אחסין חייו ליה ולבנוי לעלמין ואתברך ברכתא 

דושה, וכמה קדושות יש עילאה וכו'. הרי שאדם בתוך הסוכה מוקף מאויר ק
בה כמבואר, ולכן ראוי להתרחק משיחה והיתול אלא יקיים וגילו ברעדה" 

 עיי"ש עוד.

 

 ושמחתם לפני ה' אלקיכם

כתב הרמב"ם בהלכות לולב (פרק ח' הלכה י"ב) "והאיך היתה שמחה זו 
החליל מכה ורוקדין ומשפקין ומטפחין ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד כמו 

מצוה להרבות בשמחה זו... ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין שיודע... 
ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות... ואין הגדולה והכבוד אלא 

 לשמוח לפני ה' שנאמר 'ודוד מפזז ומכרכר לפני ה'". 

מדברי הרמב"ם משמע, כי שמחת בית השואבה הנוהגת במקדש בחג 
ב", לכאורה במה נתייחד חג הסוכות הסוכות היא מכח "דין שמחת יום טו

משאר ימים טובים שלא מצינו בהם שמחה יתירה "שהיו מספקין ומרקדין 
 ומטפחין"? 

ביאר את החילוק ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי יאשע בער סולובייצ'יק 
 זצ"ל באופן זה: 

בשאר המועדים חיוב השמחה כפי שהגדיר הרמב"ם (בהלכות יום טוב 
ז) הוא ש"חייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו פרק ו' הלכה י"

ואשתו" יוצא מפורש מדבריו שגדר השמחה ביום טוב היא שמחת הלב 
שמחה פנימית. משום כך, לא חייבו לרקוד ולספק ולטפח, מכיון שפעולות 

 שמחה אלו אינם אלא ביטוי לשמחה חיצונית. 

לקיכם שבעת ימים", לעומת זאת, בחג הסוכות נאמר "ושמחתם לפני ה' א
 משמע, שמלבד שמחת הלב יש חיוב נוסף של שמחה חיצונית.

והסבר הענין הוא, שלשמוח "לפני ה'" לא די בשמחה פנימית, והצורך הוא 
גם כן ברקידה ופיזוז שכן לא שייך לרקוד ולשמוח אלא לפני מי ששמחים בו, 

שהוא לפני  כמו ששנינו (כתובות ט"ז) "כיצד מרקדין לפני הכלה" שמכיון
 הכלה יש ענין של רקידה. 

לזאת חותם הרמב"ם את דבריו "ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני 
ה' שנאמר 'ודוד מפזז ומכרכר לפני ה"", פירוש, כיון שדוד המלך עמד לפני 
 הארון, לכן רקד ופיזז, ולא הסתפק בשמחת הלב שהיא שמחה פנימית בלבד.

החידוש הנזכר לפני אביו, הגאון רבי  כשהציע רבי יאשע בער זצ"ל את
 יצחק זאב זצ"ל מבריסק קילסו מאד והסכים אתו.

הוא עוד הוסיף ואמר, שלפי זה מובן ומבואר היטב מנהגו של רבינו הגר"א 
מווילנא (המובא בספר "מעשה רב") שבשמחת תורה "היה הולך לפני הספר 

לפיד אש בוערת תורה שמח מאד ברוב עוז וחדוה וחכמת אדם תאיר פניו כ
ומספק כף אל כף ומפזז ומכרכר בכל עוז לפני הספר תורה וכשהוחזר הספר 

 תורה לארון קודש שוב לא היה שמח כל כך רק כמו שאר יום טוב".



 

ד 

הסביר הגרי"ז מבריסק את מנהגו של הגר"א כי הנה בשעה שהוציאו את 
ונית לכן צריך לשמוח גם שמחה חיצ לפני ה'ספר התורה אז היה זמן של 

הנעשית על ידי פעולה חיצונית של פיזוז וכרכור לעומת זאת כשהחזירו את 
ספר התורה לארון שוב אין כאן "לפני ה'" ולכן שמח הגר"א רק "כמו שאר יום 

 שמחה פנימית גרידא. -טוב", אשר חיובו רק "להיות בהן שמח וטוב לב" 

 (סוכה נג, א)אם אני כאן הכל כאן 

קן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן: "אמרו עליו על הלל הז
 אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאן" 

כיצד זה הלל הזקן, הענוותן הגדול יעיד וישתבח בעצמו אם אני כאן הכל 
 כאן ואם איני כאן מי כאן? 

ה"חתם סופר" (דרשות חת"ס) מביא ביאור בשם רבו המובהק רבי פינחס 
 פרנקפורט בעל "הפלאה": הלוי הורוביץ זצ"ל רבה של

ערך כמוני נמצא כאן, הרי "הכל -כלומר, אם אדם פחות -"אם אני כאן" 
 כי אז כולם ראויים להיות כאן ולעבוד את ה'.  -כאן" 

וסיבת מניעתי תהיה אמנם, משום שאיני ראוי לכך, הרי  -"ואם איני כאן" 
יפקוד את בית הלא כל אחד יחשוד את עצמו כן, ונמצא שאיש לא  -"מי כאן" 

 ה' עד שיהא בית ה' שמם חלילה! 

 ומוסיף ה"חתם סופר" על פירוש זה "והוא נפלא".

 (חיים שיש בהם)

שאם ה"אני" שלי כאן בעולם הזה ומונח  –יש המבארים כך: אם אני כאן 
בגשמיות, "הכל כאן", אזי מופרע מסובביו וממעשיהם, אבל אם "אין אני 

מי כאן? מי יכול להפריע לו, שאינו  –בגשמיות  כאן", שהאני שלו לא מונח כאן
 מרגיש הפרעה מצד סובביו.

 

 מצטער פטור מן הסוכה

בשו"ת מהרש"ג (או"ח סימן לה) כתב ליישב את מנהג כמה אנשי מעשה 
שנשארים לישיב בסוכה אף אם ירדו גשמים בשיעור של "תסרך המקפה", 

ה, אין בו פטור שהנה הרמ"א פסק שאם הצער לא יפסיק כשיצא מן הסוכ
מחובת סוכה. והנה אותם אנשי מעשה, באם יאכלו מחוץ לסוכה, יהיה להם 
צער גדול מזה. לכן, אין בהם את הפטור של ירידת הגשמים שכן מה לי צער 
זה ומה לי צער אחר?!, אמנם, יש להיזהר שלא להיות דובר שקר ושלא לרמות 

  את עצמו בזה.

 תהילים עו, ג)(ויהי בשלם סוכה ומעונתו בציון 

 מה הקשר בין שני עניינים אלו?

מבאר הגר"א שהן מצוות סוכה והן מצוות ישיבת ארץ ישראל, שניהם 
מיוחדים בכך שאנו מקיימים את המצווה בכל הרמ"ח אברים ובכל הגוף ממש, 

איזה מצוה מקיים בכל הגוף "שלם"? "סוכה",  –וזה הפשט "ויהי בשלם" 
 כה ומצוות ישיבת ארץ ישראל.ו"מעונותו בציון" מצוות סו

בהקשר לזה, היה פעם אחד הצדיקים שאמר שסוכה זה המצווה היחידה 
שנכנסים אליה אף עם המגפיים. שאלוהו הרי גם להיכנס למקדש נכנסים עם 
כל הגוף? ענה שלהר הבית הרי אסור להיכנס עם מנעליו לרגליו... כך שסוכה 

 היא בכל זאת מיוחדת בפרט זה.

 (קהלת א, ג) לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמשמה יתרון 

במדרש (רבה קהלת א, ד ) "א"ר יודן תחת השמש אין לו למעלה מן 
 השמש יש לו".

בעל ערבי נחל כתב לבאר מאמר זה כך: על פי מה שמספרים שצדיק אחד   
בבואו לבית המדרש אמר שאינו יכול להשאר שם כי ביהמ"ד הוא מלא תורה, 

אים השומעים על דבריו אלה, הוסיף לומר: עליכם לדעת ובראותו איך מתפל
שתורה לשמה בוקעת לעילא ואינה נשארת בבית המדרש, לא כן תורה שלא 
לשמה, שאינה בוקעת ונשארת בבית המדרש, לכן קשה לי לסבול ריח תורה 

 כזו.

וזה רמזו חז"ל באמרם שאף בעמלה של תורה אין יתרון, אם לומדים אותה 
אז היא "תחת השמש" כי אינה בוקעת לעילא, ובצדק סיימו שלא לשמה, כי 

חז"ל "אבל למעלה מן השמש" היינו הלומדים תורה לשמה שבוקעת לעילא 
 ואינה נשארת תחת השמש לה בודאי יש יתרון.

 

 

 מאוצרות המגידים  
 בקשת האתרוג

בספרים הקדושים (ספר הליקוטים להאריז"ל, תהלים לו) כתבו, 
יד [רשעים אל תנדני"] (תהלים ואוה, גגל רבואני תל אוטריקון: "ש"אתרוג", נ

בנו לטהר ולו, יב). והסטיפלר זצ"ל כתב ב"ברכת פרץ" ש"לולב" נוטריקון: "
ז" (תהלים ענפשי ברהיבני תאמת", וענף עץ "עבת" ראשי תבות "בעבדך ל

 קלח, ג). ויש להבין, מה ענין רמזים אלו.

מברדיטשוב זצ"ל ("קדושת לוי"), אמר  ונקדים מה שדרש רבי לוי יצחק
בפסוק: "בשמים ממעל, ועל הארץ מתחת" (דברים ד, לט), על פי דרשת חז"ל 
(סנהדרין צא ע"ב) [בפסוק: "יקרא אל השמים מעל, ואל הארץ לדין עמו" 
(תהלים נ, ד)] "השמים" זו הנשמה, "והארץ" זה הגוף. וזו כונת הכתוב: 

דהיינו בצרכי הנשמה, מה שנוגע לעבדות  "בשמים", כלומר בצרכי שמים,
הבורא ברוך הוא, תסתכל "ממעל", על דבר שהוא ממעל לך, על הצדיק שיש 
בידו מעשים טובים יותר ממך, תבין בשפלותך. "ועל הארץ", בעסקי הגוף 
הנוגע לעולם הזה, "מתחת", פרוש תסתכל במה שלמטה ממך, שיש עני יותר 

 ממך.

הוא הורנו זאת בכלי המשכן, שהארון רומז  וכבר אמרנו שהקדוש ברוך
כידוע לתלמיד חכם (יומא עב ע"ב), והשלחן רומז לעשירות (בבא בתרא כה 
ע"א). ומדות הארון כולן חצויות ואינן שלמות, "אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי 
רחבו ואמה וחצי קומתו" (שמות כה, י), ואלו השלחן "אמתים ארכו ואמה 

מות שלמות. לומר לך שלענין התורה צריך האדם לדעת רחבו" (שם, כג), בא
שעדין חצוי הוא בידיעותיו ויש לו כה הרבה להשלים, מכל צד, "והיו הכרבים 
פרשי כנפים למעלה" (שם, כ), להעפיל ולדאות ולנסק מעלה מעלה. והשלחן 

 מדותיו שלמות, שיהיה שמח בחלקו.

ם, כג), בלשון יחיד. לומר והבדל נוסף: בצווי הארון, נאמר "ועשו שלחן" (ש
לך שברוחניות יש להכלל בצותא, בבחינת "קנאת סופרים תרבה חכמה" (בבא 
בתרא כא ע"א), ואלו בגשמיות יעסק כל אחד בשלו, ולא יפזל לרעהו. עודני 
נוצר עמי מארע מילדותי. כבן שמונה הייתי, והאכל היה בצמצום והגבלה. 

שהיא גדושה יותר. לפתע ספגתי  פזלתי לצלחתה של אחותי, נדמה היה לי
סטירה, היא מלוה אותי עד היום: "תביט לצלחת שלך", מה לך לוטש עין 

 לקדרת הזולת.

וכתוב מפורש הוא: "ועבדתם את ה' אלקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך" 
(שמות כג, כה). בעבודת ה', התאגדו ברבים, איש את רעהו יעזרו, ואת רעהו 

ים, יביט לצלחת שלו... ישמח בחלקו, ויסתפק במה יחייב. ואלו בלחם ובמ
 שיש לו!

עלינו לדעת: הראשונה ממידותיו של אברהם אבינו היא העין הטובה, 
והראשונה ממידות בלעם הרשע העין הרעה. ועל ידיה תלמידי אברהם אבינו 
אוכלים בעולם הזה ונוחלים העולם הבא, ותלמידי בלעם הרשע יורשים גיהנם 

(תוספות יום טוב)] ויורדים לבאר שחת (אבות פ"ה מי"ט). ובאר [בעולם הזה 
הרמב"ם (בפירוש המשניות שם) שהעין הטובה היא מדת ההסתפקות, כפי 
שותר אברהם אבינו על כל רכוש סדום (בראשית יד, כג), "וזה תכלית 
ההסתפקות, שיניח האדם ממון גדול ולא יהנה ממנו אפילו בדבר מועט", ואלו 

ארם נהרים בעבור הממון שנשכר בו לקלל את ישראל (דברים כג, בלעם בא מ
ה) [ואמר: "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב" (במדבר כב, יח), למדנו 

 שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים (רש"י)].

וידוע על זה המשל של הבעל שם טוב זצ"ל ("כתנת פסים", צו), לפריץ 
יו. עמד לפקח על עבודתם, וראה שגייס את כל האיכרים לקצר תבואת שדות

 נער עומד בצד. שאל: "מדוע אינו עובד?" וענו: "קטן הוא". קבל את התשובה.

עמלו וקצרו, ולפנות ערב ערך להם סעודה. ראה שאותו נער בא להסב, 
 ותמה: "מה זה, לענין המלאכה נקרא קטן, ולענין הסעודה נקרא גדול?!"

ההשתוקקות להשיג עוד ועוד. הוא הדין בענין ההסתפקות במועט או 
שתי התכונות טבועות בנפש האדם, ושתיהן שכנו הן באברהם אבינו ולהבדיל 
בבלעם הרשע. השאלה, לענין מה הוא "קטן" ולענין מה "גדול". אברהם אבינו 
נחון במדת ההסתפקות לענין הרכוש, אבל שאף לגבי מרומים ברוחניות. 

רתיקה והקדירה את העולם, לא נטל וכשהיה בן מאה וחולה, וחמה הוצאה מנ
יום חפשה אלא ישב פתח האהל, ושלח עבדו לחפש עוברים ושבים, ומשלא 
מצא עמד לצאת בעצמו. כאן לא נקט במדת ההסתפקות והשמחה בחלקו. 
והפוכו של דבר בבלעם. כסף וזהב, רצה מלא הארמון. אבל ברוחניות, התפלש 

 ברפש.

תיב "אהב כסף לא ישבע כסף" (קהלת וזהו שדרשו (מכות י ע"א): מאי דכ
ה, ט), זה משה רבינו, אוהב מצוות שלא ישבע מצוות. יודע היה משה שאין 
שלוש ערי מקלט שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו השלוש בארץ כנען, 
ואמר: מצוה הבאה לידי אקימנה, שנאמר: "אז יבדיל משה שלש ערים בעבר 

יה במצוות ובמעשים טובים, "שאין לך גדול הירדן" (דברים ד, מא). כה גדוש ה
במעשים טובים יותר ממשה" (ברכות לב ע"ב), וזכה וזכה את הרבים וזכות 
הרבים תלוי בו (אבות פ"ה מי"ח), ולא ותר על חצי מצוה! והשתוקק כל כך 

 להכנס לארץ, אך ורק כדי לקים המצוות התלויות בה (סוטה יד ע"א)!



 

ה 

תחפשנה, אז תבין יראת ה', ודעת אלקים  "אם תבקשנה ככסף, וכמטמנים
ה). כשרואים כמה עמלים הם לצבר רוחים, וככל -תמצא" (משלי ב, ד

שמתעשרים ומרבים נכסים מרבים דאגה (אבות פ"ב מ"ז), יש לו מנה רוצה 
מאתים, יש לו מאתים וכבר רוצה ארבע מאות (קהלת רבה א, לב). ויותר מזה 

הם בחיפוש אחר המטמונים, שאולי  "כמטמנים תחפשנה", כמה משקיעים
לא יניב מאומה ויבלע סכומי עתק, כמה קדוחי נפט וחפושי גז עקרים בתקוה 

 שמא ואולי. וכאן, הן "יגעת ולא מצאת, אל תאמין!" (מגלה ו ע"ב).

"אמר רבי אלעזר, מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, ולא הנחתי אדם 
והתבנים, ואמרתי: אם תבקשנה שם ויצאתי. פעם השכמתי, ומצאתי הזבלים 

ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה'. ואנחנו, לא כזבלים ולא 
 כתבנים?!" פועלי האשפה משכימים לפנינו?! (שיר השירים רבה א, ט).

יראה האדם איפה שקדנותו והתלהבותו, ויבין האם הוא מאוהבי כסף או 
 ת אלקים.מאוהבי מצוות. ממחפשי מטמונים, או יראת ה' ודע

"יושב ומשוחח כל היום, ואינו מתעיף, קם להתפלל והוא עיף. יושב 
ומשוחח כל היום ואינו מתעיף, יושב ללמד ועיף?! הוי: "ולא אותי קראת יעקב, 

 כי יגעת בי ישראל"! (ישעיה מג, כב) (אסתר רבה ג, ד).

הייתי פעם בשעור תורה. הקהל התנמנם, והמגיד שעור בקש לעוררם. 
 והם ישנים! -תלהבות: "והרי כלל נקוט בידינו, שהמוציא מחברו עליו" אמר בה

 -זעק: "עליו" 

 צה...וקמו בבעתה ומלמלו: "עליו השלום", רק שיהיה מר

אבל מעודי לא ראיתי מי שנרדם בעסק, ליד הקפה, כשהקונים צובאים על 
 הדלפק!...

ערך מסע באו ונעיין בסיפור מהגמרא (תמיד לב ע"ב): אלכסנדר מוקדון 
לכבוש העולם. עבר את הררי החשך והגיע למחוז שכלו נשים. בקש לערך עמן 
מלחמה. אמרו לו: "ממה נפשך, אם תהרגנו יאמר: נשים הרג. ואם נהרגך, 

 יאמרו שנפלת ביד נשים".

 השלים עמן.

אמר: "הבו לי לחם לאכל". הביאו לפניו שלחן של זהב, ועליו ככר לחם 
 מזהב.

 הגים אצלכם, לאכל לחם של זהב?"תמה: "וכי כך נו

אמרו לו: "לאו, אוכלים אנו לחם חטה. אבל אם בשביל לחם חטה באת, 
 האם לא היה לך בארצך?!"...

כשיצא משם, כתב על שער המחוז: "אני אלכסנדר מוקדון שוטה הייתי 
 עד שבאתי לכאן והנשים אלפוני חכמה"...

מלוחים, שישתמרו בדרך.  כשחזר ישב ליד מעין לאכל לחם, והיו עמו דגים
הדיחם במי המעין להסיר מליחותם, וספגו טעם מעדן ונפלא. אמר: כנראה, 

 נובע מעין זה מגן העדן.

ויש לי שאלה: את המעין הזה מצא בדרכו חזרה, משמע שעבר שם בדרכו 
 לאותו מחוז. מדוע אז לא הבחין בו ובסגלתו.

תונים לכבש עוד ועוד, והתשובה כבר נתנה: כשהלך לשם היו כל מעיניו נ
להשתלט ולמשל על מעבר להררי חשך. בסדר, יכניע, ידביר תחתיו, ומה 
הלאה, ובשביל מה, אין זו שאלה. דחף הוא, ואינו בשליטה. בסחף זה, אין 

 מבחינים במעין מגן העדן!

רק כשפקחו הנשים את עיניו: מה צריך האדם יותר מלחם לשבע. לשם 
בארצך. וכששקטה מעט המית השקיקה, מה טרחת ובאת, מה חסר לך 
 התפנה למצא את המעין המברך!

זהו שאמרו: "מה יעשה האדם ויחכם, ימעט בסחורה וירבה בישיבה" (נדה 
ע ע"א). הדגש אינו רק על "ירבה בישיבה", אלא גם על "ימעט בסחורה", כי 
אם שואף הוא לעוד ועוד בגשמיות, יהיה נחון במדת ההסתפקות ברוחניות. 

מאמר החסיד בעל "חובות הלבבות" (שער חשבון הנפש פרק ג, חשבון כה): וכ
"כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת 
העולם זה ואהבת העולם הבא. ואמרו: העולם הזה והעולם הבא כשתי נשים 

"ם צרות זו לזו, כאשר תרצה האחת תקציף השניה". וכך פרשו רבותינו (הרמב
ועוד) דברי המשנה: "לא כל המרבה בסחורה מחכים" (אבות פ"ב מ"ה). והעיר 
ה"תוספות יום טוב" שהיו שהרבו בסחורה והחכימו, כרבי אלעזר בן חרסום 
(יומא לה ע"ב) ואילפא (תענית כא ע"ב). ולהאמור, מעיניהם לא היו אלא 

ים ל, יג), לא בתורה. וכמו שפרשו (ערובין נה ע"א) "לא מעבר לים הוא" (דבר
 תמצא לא בסוחרים ולא בתגרים.

וידועים דברי רש"י בפסוק: "ויעש אלקים את שני המארת הגדלים, את 
המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה", שוים 
נבראו, ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה שאי אפשר לשני מלכים 

ת א, טז), על ידי שמעט את שישתמשו בכתר אחד. "ואת הכוכבים" (בראשי
 הלבנה הרבה צבאיה, להפיס דעתה.

והקשה ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל איזה פצוי הוא, מה יש ללבנה מהכוכבים 
 שסביבה, במה הם מנחמים אותה על מעוטה.

 והשיב: שתראה, שיש קטנים ממנה...

זה מנחם. והראיה, שאנו די מרוצים ממצבנו הרוחני. לא שאנו משלמים, 
 ה לאן להעפיל, אבל יש קטנים מאתנו, אז אנחנו רגועים...ויש הרב

ממעל!" בעניני הנשמה יש לשאף לעוד ועוד, "וגם  -ולא זו הדרך! "בשמים 
 הנפש לא תמלא" (קהלת ו, ז)!

וכך פרש רבנו יונה דברי המשנה: "ובמקום שאין אנשים השתדל להיות 
רש"י (במדבר יג ג) שכל איש" (אבות פ"ב מ"ז). שגם אם אין גדול ממך [וכדברי 

"אנשים" לשון חשיבות] השתדל להיות חשוב עוד יותר. "ואף אם אין בדור 
ההוא כמוך, תראה עצמך כאלו בדור חכמי התלמוד אתה, ועמהם במקום 

תחשב כאלו אתה עומד  -ופלא, על מי דבר?!  -אחד. וגם כי תשיג למעלתם 
שיג לחכמתם. ובזה לא עם הנביאים, ועם משה רבינו עליו השלום, ומתי ת

תתרשל לעולם מללמד, ובכל יום ויום תתקן במדותיך, כי תוסיף על חכמתך, 
 ותהיה כמעין המתגבר!"

 -ואני זוכר 

בשעתו היתה בני ברק ישוב קטן, וה"חזון איש" רצה להרחיב גבולות 
היום קוראים לו רחוב חזון איש, ואת  -הקדשה. עבר להתגורר ברחוב עזרא 

עבירו מזרחה. אבל אז היה ביתו מחוץ לעיר, בין חרשות ועצי רחוב עזרא ה
אקליפטוס, ובלילות נשמעו שם יללות תנים וצבועים. פחד היה לעבר שם 
בחשכה. ראש העיר, ר' יצחק גרשטנקורן, הציב עמוד תאורה, פנס רחוב, ליד 
ביתו. יום אחד באתי, וה"חזון איש" שאל: "נו, ר' יעקב, מה תאמר לעמוד 

 שהציבו כאן?" החשמל

 הבנתי שהוא רוצה לומר דבר מה, וצדקתי.

אמר: "ראה, אני יוצא מהבית, ורואה שיש לי צל ענק, מתמשך והולך 
למרחקים. ככל שאני מתקרב לעמוד החשמל, כך הולך הצל ומתקטן. וכשאני 
מגיע אליו, עובר תחתיו, הצל נעלם. אני ממשיך והולך, והצל שב ונמתח לפני. 

 -רחק, הולך הצל ומתארך ככל שאני מת

ולמדתי, שככל שאנו מתרחקים מהאור, אנו מרגישים וחשים יותר ויותר 
"יש", וככל שאנו מתקרבים אל האור, אל חכמת התורה וחכמי התורה בדורות 

 הראשונים, אנו נוכחים יותר ויותר בקטנותנו ואפסותנו!"

ה. והינו, זה שאמרו (קדושין מט ע"ב): סימן לגסות הרוח, עניות דתור
שמשוה עצמו לפחותים ממנו ומתגאה עליהם, וממילא אינו משוה עצמו 

 לגבורים ממנו ואינו משתדל להעפיל אליהם!

 ועתה, לעניננו.

ידועים דברי המדרש (ויקרא רבה ל, יב): "פרי עץ הדר" אלו ישראל, מה 
אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה 

 ויש בהם מעשים טובים.

"כפת תמרים" אלו ישראל, מה התמרה הזאת יש בה טעם ואין בה ריח, כך 
 ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים.

"וענף עץ עבת" אלו ישראל, מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל 
 יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה..

שראל. מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח, כך ישראל, "וערבי נחל" אלו י
יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ומה הקדוש ברוך 
הוא עושה להם, לאבדם אי אפשר, אלא אמר הקדוש ברוך הוא: יקשרו כלם 

 אגדה אחת והן מכפרין אלו על אלו.

ריח, לא תורה ולא  והנה, לערבה אין במה להתגאות. אין בה לא טעם ולא
מעשים טובים. כל הצדקת קיומה, בהתחברותה לאגד הלולב. וגם שם, 
הערבה משמאל ("משנה ברורה" תרנא, יב) ונמוכה היא מהלולב וההדס 

 (רמ"א, שם).

בהושענא רבה, כשמביאים אותה בפני עצמה, חובטים אותה. כל קיומה, 
תורה ומעשים בהתבטלותה לאלו שמעליה, מהבחינה הרוחנית, לבעלי 

טובים. אך אם מתיצבת היא כשלעצמה, מתגאה היא לא בתורה שאין בה ולא 
במעשים הטובים שאינה עושה, אלא בעניני העולם, "ואל הארץ" זה הגוף 

 (סנהדרין צא ע"ב), תחבט בארץ!

מעלי ההדס, יש לו במה להתגאות. ניחוחו ערב, מעשים טובים בידו. אך 
וטריקון: "תהרבני בנפשי עז" (תהלים קלח, ג), אין לא: "ענף עץ עבת", "עבת" נ

"עז" אלא תורה (זבחים קטז ע"א). ידע ההדס שאינו משלם, ידע שאין די 
במעשים טובים, שדבר אחד מן התורה שוה מכל מצוותיה של תורה 



 

 ו 

(ירושלמי, ריש פאה), ושנר מצוה ואלו התורה אור (משלי ו, כג). ואם אמנם 
 מימין הוא, אבל הלולב במרכז, וגבוה מכולם.גבוה ההדס מן הערבה, ו

והלולב אף הוא אינו מתגאה. אמנם גבוה הוא, ועוצר רוחות רעות וטללים 
רעים (סכה לז ע"ב) כי התורה מגינה ומצילה (סוטה כא ע"א), אבל שלמות אין 
בו, כי תורה בלא מעשים טובים כמוה כבנין בלא יסודות איתנים (אבות דרבי 

ד). ועדין צריך הוא לבקש "וטהר לבנו לעבדך באמת", -, בנתן כב, א. כד
שהאתרוג דומה ללב (ויקרא רבה ל, יד), האתרוג שיש בו שלמות תורה 
ומעשים טובים, ויש ללולב לאן לשאוף. "לולב", נוטריקון לו לב (זהר ח"ג רכ, 

 ב)!

האתרוג משלם הוא, אך כשהיה האתרוג בעצו, עם אתרוגים אחרים, ידע 
מות, תורה ומעשים טובים, ולבו יודע מרת נפשו, שמשלם אינו. יש שזו השל

 אתרוגים נאים יותר, ומיחסים יותר, ונקיים יותר.

קוטפים אותו ועוטפים בפשתן ומניחים בכלי כסף, והוא רואה עצמו 
כמהדר שבארבעת המינים, ומבקש: "אל תבואני רגל גאוה"! רבונו של עולם, 

לערבה, ושלא תזוח דעתי עלי. שאשוה עצמי שלא אשוה עצמי ללולב להדס ו
 לאתרוגים שמעלי, ואוסיף בתורה ובמעשים הטובים!

 (והגדת)

 הראשון ביום לכם (ויקרא כג, מ) ולקחתם – אומרת התורה בפרשת אמר
 אלהיכם ה' לפני ושמחתם נחל וערבי עבת עץ וענף תמרים כפת הדר עץ פרי

 ע מינים..... התורה  מצוה אותנו לקחת ארבימים שבעת

טוב, שהקב"ה, כדי לתת לנו את ההכנה -כתוב בתלמידי הבעל שם
להחזיק ביד את אותם ארבעת המינים, שכתוב בחז"ל, שאלו ארבעת 

 המינים, שמושגחים ישירות, ע"י הקב"ה, כך מופיע בחז"ל...

כל אחד מהצמחים, יש לו מלאך שאומר לו "גדל", אבל ארבעת המינים, 
ע"י הקב"ה באופן אישי, וכדי להכין אותנו לקראת הם המינים המושגחים 

לקיחת ארבעת המינים, נתן לנו הקב"ה ארבעה ימים, בין יום הכיפורים 
לסוכות, שכל יום מהימים האלה, צריך לעשות הכנה מיוחדת, על כל אחד 

יום אחד צריך לעבוד על לולב, יום אחד על אתרוג, יום אחד על  –מהמינים 
 ערבה....הדסים, יום אחד על 

אלו ארבעת הימים, שבין יום הכיפורים לסוכות, ארבעה ימים של הכנה, 
 לקראת יום חג הסוכות, שבו אנו ניטול את ארבעת המינים.

? זה הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם - בא המדרש ושואל שאלה
 לא יום ראשון, זה אמצע החודש, ט"ו בחודש...

 .עונות לחשבון ראשון –  רא)ותשובת המדרש ידועה (תנחומא ויק

, אומר שמה שכתוב שכותב רבינו בחייאז בשנים עברו, דיברנו על הענין 
, הכוונה ליום הראשון שמכפר על חטאו של הראשון ביום לכם ולקחתם

 אבינו הראשון, שנעשה ביום הראשון לבריאה.

היות וחטא אדם הראשון, נעשה בא' בתשרי, זה היום שבו נברא האדם 
ן, ובשעה השביעית, הקב"ה נפח בו נשמה, ובשעה השמינית הכניסו הראשו

עדן, בשעה התשיעית ציוה עליו, לא לאכל מעץ הדעת, בעשירית הוא -לגן
 סרח  אכל מעץ הדעת...

 מה היה עץ הדעת?

 . גפןאו   חיטהאו  תאנההגמרא אומרת, שזה היה 

 אתרוג.במדרש כתוב למאן דאמר, שזה היה 

למה? בגלל  הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם - אומר רבינו בחיי
מה שקרה ביום הראשון לבריאה, שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז 

האכילה הזאת מעץ הדעת, למאן דאמר שזה היה אתרוג, לוקחים אתרוג, 
 כדי לכפר על חטאו של אבינו הראשון. 

 םביו לכם ולקחתם -אלו דברי רבינו בחיי, אבל המדרש עצמו אומר 
 .עונות לחשבון ראשון, הראשון

 ? עונות לחשבון ראשוןלמה הכוונה 

, שביום הכיפורים, נמחלים עוונותיהם של ישראל. עם אז המדרש אומר
קול -ישראל עבר מחילת עוונות ב"ה, כולנו נקיים, כמו שכתוב, שיוצאת בת

אתהאלהיםרצהכברכייינךטובבלבושתהלחמךבשמחהאכללךואומרת 
 הגענו לדרגה של ניקיון עוונות בס"ד.. יך...מעש

אבל בין יום הכיפורים לחג הסוכות, כולם  – ממשיך המדרש ואומר
עסוקים, זה בלולבו וזה באתרוגו וזה בסוכתו... אז אין זמן לעשות עבירות, 

 לא מונים להם את העבירות... –אז ממילא, אומר הקב"ה 

עבירות, אז אם תעשה אבל זה לא אומר, שאם לא מונים להם את ה

 עבירות, זה לא יחשב לך 

שנים נולדו לי תאומות, אז  22.5אני לא זוכר אם סיפרתי לכם, אבל לפני 
היה יהודי אחד, מבוגר מאוד שישב בחר לידה... אז עוד לא היה פלאפונים, 

 היה רק טלפון ציבורי עם אסימונים...
, תיארתי 80-ת גיל הבקיצור, הוא ישב שם ברחבה, יהודי מבוגר, בסביבו

 לעצמי שהוא לא בעל של אישה, שבאה ללדת... 
הוא ראה שאני מלא שמחה, התקשרתי להורים שלי, הודעתי להם שנולדו 

 לי תאומות...

 הוא שאל אותי "מה נולד לך, בן?

 "לא... שתי בנות" –אמרתי לו 

הוא אמר לי " אני נותן לך הבטחה, שבשנה הקרובה, אתה לא עושה 
 "עבירות

 אמרתי לו "אתה מדבר בתור נציג של יצר הרע? מאיפה הביטחון שלך? "
... אם עון משכחת שניהם שיגיעתאמר לי "זה משנה מפורשת במסכת אבות 

יש לך שניים ביחד, זה משכיח ממך את העבירות.... צריך לתת לזה בקבוק, 
 לזה בקבוק, להחזיק אותם ביחד...אין לך זמן לעשות עבירות"

כשאדם נמצא בין יום הכיפורים לחג הסוכות, זה עסוק  –ז"ל אומרים ח
 באתרוגו, וזה בלולבו... אין זמן לעשות משהו אחר. עד כאן דברי המדרש.

שראיתי וב, שכתב דבר נורא, , לר' יצחק מברדיטשבקדושת לויראיתי 
כך מבסוט מהחידוש הזה, שהוא הוסיף עליו -, היה כלשהבאבא סאלי זצ"ל

 כהנה וכהנה.

 – וב (קדושת לוי, מאמרים בפרשת האזינו)טשומר ר' יצחק לוי מברדיא
כתוב בגמרא (מסכת יומא ) שאדם שעשה תשובה מיראה, כיון שהוא פוחד 

מהעונש, אז זדונות נהפכים לו לשגגות. זה לא שהחטא נמחל בתשובה, 
אלא זה ירד מדרגת מזיד, לדרגת שוגג, אבל אם אדם עשה תשובה מאהבה, 

 ת הופכים לו לזכויות. אז הזדונו
כשאדם עושה תשובה בראש השנה וביום הכיפורים, הוא מפחד מהקב"ה, 

אז הוא עושה תשובה, זה לא שהוא עושה תשובה כי הוא אוהב את הקב"ה, 
אלא הוא עושה תשובה, כי הוא מפחד מהעונש שהוא יחטוף. אבל כיון 

בכל קניית  -השמגיע חג הסוכות, ובחג הסוכות אנחנו עושים תשובה מאהב
ארבעת המינים, קונים אתרוג, לולב... בונים סוכה, אז התשובה היא מאהבה, 

אתה מראה כאן, כמה אתה מחבב את המצוות, אז הזדונות הופכים עכשיו, 
 ביום לכם ולקחתםלזכויות, לכן הדין הופך להיות, דין חדש, לכן כתוב 

 , כי הדין, הוא דין חדש. הראשון

לתשליך בראש השנה. מה עושים בתשליך?  כתוב שנוהגים ללכת
 מוציאים את הכיסים, וכביכל, זורקים את כל העוונות החוצה.

אם עפ"י מה שכתב ר'  – אמר הבאבא סאלי על זה, דבר נפלא ביותר
יצחק מברדיז'וב, שבחג  הסוכות אנחנו עושים תשובה מאהבה, אז הזדונות 

עוונות בחזרה, לכן כתוב הופכים להיות זכויות, אז אנחנו מבקשים  את ה
לכן השמחה הגדולה  הישועה... ממעיני בששון מים (ישעיה יב, ג) ושאבתם

של חג הסוכות היא, שאנחנו כביכל, שואבים את כל העוונות חזרה החוצה, 
 כך אמר הבאבא סאלי זצ"ל. 

תבין דבר נפלא ביותר, אומרים ביום  – השפת אמת אם ככה, אמר
 כי אלי שובה חטאותיך וכענן פשעיך כעב ) מחיתי(ישעיה מג, כבהכיפורים 
פשעיך  כעב מחיתיכשאנחנו יושבים בסוכה, זכר ענני הכבוד, אז  – גאלתיך
שתי הדברים האלה, מחזירים אותנו למצב, של כפרת  – חטאותיך וכענן

 עוונות בחג הסוכות.

 אם ככה, נוכל בס"ד, לעמוד על עוד דבר אחד:

 שנקראת חג הסוכות? בזכות מה זכו ישראל למתנה,

 אז יש הרבה דעות, למה זכו לזה...

כיון שאברהם אבינו, הושיב את  – אחד הדברים שחז"ל מביאים
האורחים שלו תחת העץ. אמר הקב"ה "אתה הושבת את האורחים שלך 

תחת העץ, חייך, שאני נותן לבניך מצוה שעושים אותה, מתחת לעץ, זו 
. אלו העץ תחת ית יח, ד)... והשענו(בראשהמצוה של חג הסוכות, שנאמר  

 הדברים שמביאים חז"ל במדרש. 

בזה שאברהם אבינו,  – אם ככה, אומרים רבותינו דבר נפלא ביותר
 הושיב את האורחים שלו תחת העץ, בזה הוא זכה לקרב אותם לעבודת ה'. 

הרי הוא נתן להם לאכל, ואמר להם "רבותי, או שאתם מברכים או 
 שאתם משלמים" 

אנשים העדיפו לברך מאשר לשלם, אז הם הגיעו לידי אמונה,  אז
שהזכירו שם שמים, היו שם גם ישמעאלים, גם ערבים... כולם אמרו " 

 הקב"ה, הוא המלך! "

 יוצא, שבזה שהכניס אברהם אותם אליו, הם באו לידי אמונה. 



 

 ז 

זה הכוח שיש במצות סוכה, שהיא הופכת להיות  –אומרים רבותינו 
 ... זו המצוה שאדם מקיים אותה, בכל הגוף שלו.מנותאדמהיצילא

אין מצוות שאדם מקיים בכל הגוף, אמר הגאון מוילנה, רק ישיבה בארץ 
 ישראל ומצוות הסוכה. יש טוענים שגם מקווה. 

 צילאאם כך, הייתי רוצה לעמוד רק על עוד נקודה אחת, ברעיון של 
 , כדי לחבר לנו  רעיון נוסף:דמהימנותא

, שכל המלאכות שאדם עושה, צריך לעשות אותם בסוכה נפסק להלכה
אוכל בסוכה, ישן בסוכה, מדבר בסוכה... אבל שני דברים כתוב בהלכה,  –

 שלא עושים בסוכה, מהם?

לא מתפללים בסוכה, ואדם שרוצה ללמוד בעיון, שלא ילמד בסוכה, 
 שילך לבית הכנסת. 

ון בסוכה.... אז למה אם לאכל בסוכה, וליש – כל אחד שואל את עצמו
 לא להתפלל בסוכה?

אתה  – שדה אברהםשאלה נוספת שראיתי, ששואל אותו ספר, שנקרא 
מזמין את האושפיזין לסעודה?! תזמין אותם שאתה מתפלל... מה החגיגה 

 הגדולה?!

הקב"ה בדק אותנו כבר בראש השנה  – הוא אומר תשובה נפלאה ביותר
אנחנו בימים האלה, אבל בחג הסוכות,  וביום הכיפורים, וראה באיזה דרגה

אומר הקב"ה "בא נראה אותך, כשאתה אוכל, כשאתה ישן, כשאתה מטייל, 
. זה שהיית דבוק בי דמהימנותא צילא - בא נראה שם, אם אתה נמצא ב

בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כולם ראו... אני רוצה לראות 
 - נמצא איתי ביחד, שאתה נמצא ב עכשיו, בשבעה ימים האלה, שאתה לא

 . דמהימנותאצילא
, שם צריך דמהימנותא צילא -אז כל שבעת הימים האלה, שאתה נמצא ב 

לבדוק אותך, איך אתה נמצא מבחינה רוחנית, לכן דווקא האכילה והשתייה 
 -והשינה, דוקא אז, צריך לראות איך אתה מתנהג בסוכה, כשאתה נמצא ב

 דמהימנותא. צילא

 ת ההקדמה לחג הסוכות, ורציתי להיכנס לדבר קצת יותר עמוק:זא

בשבוע הבא בע"ה, נקרא פרשת וזאת הברכה, תהיה חציצה של יום 
אחד, ומיד עוברים לפרשת בראשית, אז ממילא, אני רוצה לעמוד על נקודה 

אחת, שבע"ה תחבר לנו גם את פרשת וזאת הברכה, וגם את פרשת בראשית 
אני רוצה לחבר את שלושתם ביחד, ברעיון נפלא וגם את חג הסוכות. 

, ממאמרים שלו, בפרשת בלק, ומשם בע"ה, אני שם משמואלשראיתי, ב
 רוצה לבנות יסוד נפלא.

היסוד שאני רוצה לבנות עליו את הדברים, זה רש"י, בפרשת בלק, לאחר 
 רכבת אשר אתנך אנכי (במדבר כב, ל) הלואשהאתון פתחה  את פיה ואמרה 

 רגלים... שלש זה הכיתני כי לך עשיתי מה הזה... היום עד ודךמע עלי

 ממתי אתון מדברת בלשון הקודש? – שואל המדרש תנחומא

 אתה לו רמז .רגלים שלש זה - אומר רש"י במקום, בשם מדרש תנחומא
 בשנה. רגלים שלש החוגגת אמה לעקור מבקש

 ?רגלים שלוששואלים כל המפרשים כולם  מדוע שאלה האתון דוקא על 

הרי האתון נטתה מן הדרך, שלוש  –אומר הכלי יקר דבר נפלא ביותר 
 פעמים. בשלושת המקומות שהיא נכנסה, הכל רומז לשלוש  רגלים.

 אומה לעקור רוצה אתה, רגלים שלש זה י"רש ומדכתב - אומר הכלי יקר
 הם שהזכיר סימנים' ג שאותן שמע מינא) יד.כ ר"במד( רגלים שלשהחוגגת

 בו שנאמר השנה ראש תשרי בחדש אשר סוכות מן ומתחיל רגלים' ג כנגד
 הדרך מן האתון ותט נאמר ועליו, השדה מן מעשיך באספך) יג.טז דברים(

 ובו בשדה התלוי האסיף חג החוגגת אומה לעקור רוצה אתה בשדהותלך
 כל בטול גורם בטולם כ"וא אומות' ע כנגד פרים' ע ישראל מקריבים
 .האומות

ש פעמים מוזכרת המילה שמחה, לגבי חג הסוכות. אומרים חז"ל * שלו
 למה נאמר שלוש פעמים שמחה? –(ילקוט שמעוני) 

בחג הפסח אתה לא יכל לשמוח, כי עדין לא היה קציר של  – אומר המדרש
התבואה, ואתה לא יודע אם התבואה תצליח או לא, ולכן בחג הפסח נידונים 

 . על התבואה, ולכן מביאים שעורים
בחג העצרת מביאים שתי הלחם, כי בעצרת נידונים על פירות האילן, והוא 

 לא יודע אם פירותיו יצליחו או לא. 
אבל כשמגיע כבר חג הסוכות, שכבר את התבואה הוא הכניס הביתה, וגם 
את הפירות הוא כבר הכניס הביתה, ויש לו כבר מחילת יום הכיפורים, לכן 

 חג הסוכות!כתוב שלוש פעמים 'שמחה ', ב

 הפסח לחג רמז, הכרמים במשעל אמר כ"ואח - ממשיך הכלי יקר ואומר
 הדין כי, ותטעה גוים תגרש תסיע ממצרים גפן) ט.פ תהלים( שנאמר מ"י זמן

 ולעקור הקערה להחליף רוצה אתה ואיך הגפן וליטע הקוצים לעקור נותן
 את מפיל יןהי ולסוף ברגלים נרפס שהוא הגפן ודרך, הקוצים מפני הכרמים

 שוחר מדרש בשם.) קמו( וישב' פר בילקוט כדמסיק, כששותהו הרופסו זה
 לבטל שייכים וכולם לגפן נמשלו שישראל על דמיונות הרבה מביא ושם טוב
 ישועות כוס כנגד יין של כוסות' ד שותים שבו הפסח לחג ורמז. בלעם דעת

 משקה ה"הקב םוכנגד, גאולה של לשונות' ד וכתיב, לגפן שנמשלו לישראל
 רוצה אתה ואיך) ה.פח וישב, (ר"בב כדמסיק תרעלה כוסות' ד לאומות
 . לעמים ישראל בין השיטה ולהחליף זה כל לעקור

 כנגד, ושמאל ימין לנטות דרך אין אשר צר במקום ויעמוד אמר כ"ואח
 בימינה ימים אורך) טז.ג משלי( בה שנאמר התורה את קבלו שבו עצרת

 חוזר העולם היה התורה ישראל קבלו ואלמלא, ודוכב עושר ובשמאלה
 לעקור רוצה אתה ואיך בטלין האומות כל והיו.) פח שבת( ובוהו לתוהו
 שבמעלה הנמצאים ולכל האומות לכל צורך בו שיש זה חג החוגגת זו אומה

 לעקור רוצה אתה לו רמז הכרמים במשעול שגם להיות ויכול ושבמטה
 יין ושל, מלכיות' ד כנגד, כוסות' ד בו ושותין הפסח חג החוגגת אומה

 . אומות' ע כל ביטול כ"ג גורם זה ובטול, אומות' ע כנגד' ע כמספר

רמז לחג  –לשדה  – אם ככה, אומר הכלי יקר, שאתון ירדה שלוש פעמים
רמז לחג השבועות,  –רמז לחג הפסח ומשעול הכרמים  –הסוכות, הכרם 

 כולת לזוז ימין ושמאל.שהקב"ה תחם אותנו במקום אחד, מבלי י

וכאן השאלה שנשאלת יוצא, שכל הענין הזה, רומז לשלושת הרגלים, 
 מה האתון "התלבשה" דוקא בענין של 'שלושת הרגלים'?  – היא

, שנת תרע"ח. שם משמואלאתה השאלה הזאת מצאתי, בספר שנקרא 
 במאמרים שלו הוא שואל את השאלה הזאת, ואומר דבר נפלא ביותר.

בלעם  -  ר את התשובה שלו, ומהתשובה שלו, נגיע לחג הסוכותאני אומ
 הרשע, רצה להחדיר בעם ישראל, את המידות שלו.

, רעה עין - מופיעות במשנה באבות (ה, יט)המידות של בלעם הרשע, 
 הרשע. בלעם של מתלמידיו, רחבה ונפש, גבוהה ורוח

 אוה וכבוד.זה קנאה תרחבה  ונפש, גבוהה ורוח, רעה עין -בשפה שלנו 

מה פתאום הוא רצה לעקור מעם ישראל  – שואל הספר שם משמואל
 את הרגלים?

הוא רצה לעקור את הרגלים, כי הרגלים מגינים את עם ישראל,  –ואומר 
 מקנאה תאוה וכבוד. 

כל רגל בפני עצמו, יש לו מאפיין, והמאפיין שלו, מגן על עם ישראל. 
לו כוחות עילאיים, להתגבר על  ברגע שעם ישראל חוגג את החג הזה, יש

 המידה הזאת.

-פסח, הוא כנגד אברהם, הוא כנגד לעזור לבן – אומר השם משמואל
 אדם, להילחם כנגד הכבוד. 

ידוע לכולם, שהרי במצה אין כלום, לא תופחת ולא מתפתחת, אז כל 
 המהות של זה, מבטא את השפלות, שזה נגד הכבוד.

דוע לכולם, שהקב"ה אמר לעם ישראל חג השבועות, הוא כנגד התאוה. י
"אל תיגשו אל אישה"... כל המהות של מתן תורה, הוא כנגד הענין של 

 תאוה. 

סוכות, אומר השם שמואל, הוא כנגד הקנאה. יעקב אבינו, זה החג שלו, 
פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד  –כמו שאומר הטור 

 יעקב.

 משמואל, בפרשת בלק. אלה הדברים שאומר הספר שם

היות ויעקב אבינו, הוא הסמל של חג הסוכות,  –אומר השם משמואל 
 שם קרא כן סכת על עשה ולמקנהו בית לו (בראשית לג, יז) ויבןוביעקב כתוב 

 סכות המקום

 שם קרא כן סכת על עשה ולמקנהו בית לו ויבן - שואל השם משמואל
 לו? מה החידוש כאן?על שם מה שהוא עשה לבהמות שסכות?  המקום

בגלל שהוא עשה לבהמות שלו סוכות, לכן  – שואל רש"י ועוד מפרשים
 הוא קרא את המקום סוכות? 

 עוזיאל במקום.-וכולם מבססים את תשובתם על התרגום יונתן בן

 ירחי תריסר תמן ואיתעכב לסוכות נטל ויעקב - אומר התרגום במקום
 דאתרא שמא קרא כן בגין לןמט עבד ולגיתוי מדרשא בי ליה ובנא שתא
 .סוכות

, את זה הוא בנה... בית לו ויבן -בית המדרש, הוא בנה בנין של קבע 
 עשה דירת ארעי. סכת עשה  ולמקנהו

 עד כאן דבריו של הספר שם משמואל, בפרשת בלק.
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התעוררתי לדבר הזה, היות והשבוע בע"ה מסיימים את התורה, פרשת 
רים על מות משה, בהר ההר... עד כאן וזאת הברכה, ושם הפסוקים מדב

 הדברים ידועים...

ראיתי שתי מדרשים... מדרש אחד היה חדשני מאוד עבורי, במדרש 
תנחומא בפרשת ואתחנן, שם מביא המדרש דבר שהוא פלא, ואחרי זה 
ראיתי את המדרש, בפרשת וילך, שניהם מדברים על הבחירה של משה 

 רבינו.

אתחנן, לפני שמשה רבינו מסתלק לבית במדרש תנחומא, בסוף פרשת ו
עולמו, מביא המדרש שמשה רבינו בא לקב"ה, וביקש לחיות, ובמדרש 
 בפרשת וזאת הברכה כתוב, שמשה רבינו ביקש אפילו להיות בהמה....

איזה  – שמעתי את הרב שך זצ"ל כמה פעמים, שהוא שואל את השאלה
 מן דבר זה, לחזור לעולם הזה בגלגול של בהמה?

אמר משה רבינו "כל רצוני, זה לקדש שם  – תשובה שאמר הרב שךוה
שמים."... אם אני יהיה בשמים, לא יהיה לקב"ה, שום קידוש שם שמים, 

 אבל אם אני אהיה כאן, בתור בעל חיים מה תהיה התוצאה?
תעמוד אמא עם הבן שלה, והבן יגיד לה "אמא, תראי איזה ציפור יפה! "... 

הציפור הזאת, ברא הקב"ה בששת ימי בראשית..."  והאמא תגיד לבנה "את
 ואז יתקדש שם שמים.

 אמר משה "לא אכפת לי להיות ציפור, אם יתקדש ע"י שם שמים".

באחד הפעמים שמופיע בפרשת ואתחנן, אמר משה לקב"ה "ריבונו של 
 עולם, תשאיר אותי כאן"

של  איני יכל להשאיר אותך כאן, כי כבר הגיע זמנו –אמר לו הקב"ה 
 יהושע, למלא את מקומך. ואין מלכות נוגעת בחברתה....

זה כל הבעיה?! אני פותר אותה ברגע! יהושע יהיה מלך ואני  –אמר משה 
נישאר. 

אין שום בעיה, מחר יהושע מוסר שיעור, ואתה תילך  –אמר לו הקב"ה 
 לשיעור שהוא ימסור....

 אמר -נן) אני מקריא את דברי המדרש (מדרש תנחומא, פרשת ואתח
 אתה אם: לו אמר. תלמיד לו ואהיה אלך, מת אני יהושע מפני אם, רבוני, לפניו
 יהושע היה. יהושע של לפתחו והשכים משה עמד. עשה לך, כך לעשות רוצה
 של עיניו ונתעלמו, פיו על ידו והניח קומתו וכפף משה ועמד, ודורש יושב

 אצל ישראל והלכו. מיתהל עצמו וישלים שיצטער כדי, אותו ראה ולא יהושע
, להם אמרו. הוא היכן רבנו משה, ואמרו ושאלו, תורה ללמד לפתחו משה

 והיה, יהושע של בפתחו ומצאוהו הלכו. יהושע של לפתחו והלך השכים
 רבנו שמשה לבך על עלתה מה, ליהושע לו אמרו. עומד ומשה יושב יהושע
, ואמר ובכה וצעק בגדיו קרע מיד, וראהו עיניו שתלה כיון. יושב ואתה עומד
 אמר. תורה למדנו, רבנו משה, למשה ישראל אמרו. ואדוני אבי אבי, רבירבי
, להם ואמרה קול בת יצתה. אותך מניחין אנו אין: לו אמרו. רשות לי אין: להם
 ומשה, בראש יהושע ישב. מיהושע וללמד לישב עליכם וקבלו, מיהושע למדו
 רבי אומר. משה בפני ודורש יושב יהושע והיה, משמאלו אהרן ובני, בימינו
 בחר אשר ברוך, יהושע שאמר בשעה, יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל
 מה משה יודע היה ולא, ליהושע ונתנו ממשה חכמה מסורות נטלו, בצדיקים

 את לנו פרש, למשה אמרו, מישיבה ישראל שעמדו אחר. דורש יהושע היה
. ונפל נכשל רבינו משה והיה. לכם באשי מה יודע איני: להם אמר. התורה
 הרי ועכשו, חיים בקשתי עכשו עד, העולמים רבון, משה אמר שעה באותה
 לך... נתונה נפשי

 עד כאן דברי המדרש תנחומא...

 לפניו אמר, יהושע את קרא - אני מקריא מדרש רבה, פרשת וילך, אות ט
 עשה הוא ברוך הקדוש אמר, חי ואהא שלי ארכי יהושע יטל, עולם של רבונו

 נתירא, יהושע של לביתו והלך משה השכים מיד, לך עושה שהוא כדרך לו
, יהושע של לשמאלו משה הלך, להלך יצאו, אצלי בוא רבי משה ואמר יהושע
 הענן עמוד משנסתלק, ביניהם והפסיק הענן עמוד ירד, מועד לאהל נכנסו
 כשהיה שעיהו לו אמר, הדבור לך אמר מה ואמר יהושע אצל משה הלך

  ואמר משה צעק שעה אותה, עמך מדבר מה הייתי יודע עליך נגלה הדבור
 עזה כי): ו, ח השירים שיר( מפרשה ושלמה, אחת קנאה ולא מיתות מאה
 שקנא ומה, ליהושע משה שאהב אהבה, קנאה כשאול קשה אהבה כמות
 ביהושע... משה

לומר איך אפשר   – בא הספר המאור שבתורה, ושואל שאלה עצומה
 את זה על משה רבינו? 

 במחנה... אדני מתנבאים ומידד אלדדמשה רבינו, כאשר יהושע  אומר לו 
 .. מה אומר לו משה רבינו?כלאם. משה

 שכולם יהיו נביאים, מה אכפת לי?!נביאים  ה' עם כל יתן ומי

ביום תום שבעת ימי המילואים... בכ"ג באדר.... מתחיל  – אומרים חז"ל
בוד במשכן, ונמצאים שם אהרון ובניו, ומסתכלים כיצד משה משה רבינו לע

עובד... מגיע ראש חודש ניסן, אומר הקב"ה למשה "סיימת... בבקשה 
 להעביר את העבודה, לאהרון ולבניו"...

 למשה רבינו של חרה... ושאל את הקב"ה "למה?"

 גם מתמול שבעה ימים בסנה דיברתי איתך.... גם –אמר לו הקב"ה 
דברך.... דיברתי ודיברתי, ניסיתי להשפיע עליך שתיקח את  מאז םג משלשם

העבודה, ולא לקחת! שבעה ימים עבדת את העבודה, עכשיו תעביר אותה 
 לאהרון אחיך...

 אתם חושבים שהוא נישבר?

 הראש על הטוב כשמן (קלג)מה פתאום... אומר לנו דוד המלך בתהילים 
 .יומדות פי על שירד אהרן זקן הזקן על ירד

 ואת לאהרן היו זקנים שני וכי - שואל המדרש (ויקרא רבה, פרשה ג)
 שמח היה אהרן זקן על יורד השמן את משה שראה כיון אלא, זקן הזקן אמרת
כך שמח, שאהרון אחיו התמנה להיות -משה רבינו היה כל .ירד זקנו על כאלו

 כהן גדול!

 שבת  נעים הומ טוב מה הנה): ג א, קלג תהלים( - עוד מביא המדרש
 ..'.וגו הראש על הטוב כשמן יחד גם אחים

קין  –מתחילת הבריאה, שתי אחים שיושבים ביחד, רק אקשן יש בניהם 
הרג את הבל, אח"כ יש את ישמעאל ויצחק, עשו ויעקב, יוסף והשבטים.... 

 כל הזמן מריבות... על מה טוב ועל מה נעים? 

 אלא על משה ואהרון.  אומר המדרש, שכל הפסוקים האלה, לא נדרשו

 הם אוהבים אחד את השני! יחד גם אחים שבתאהרון ומשה, זה 

אני לא מבין, אם יהושע מקבל נבואה,  – כך שאל הספר המאור שבתורה
מה הולך כאן? מה היסוד  אחת... קנאה ולא מיתות מאהואני לא יודע מה 

 שכתוב כאן?

 רבותי, אם אלה הדברים, בואו ונתחיל לבארם:

 .מידה שנקראת קינאה, היא נפוצה יותר מאשר האבולה  ישנה

אני רוצה לעמוד על המידה הזאת, שנקראת קינאה, כי המידה הזאת, 
 איתה יצק הקב"ה את העולם.

 איפה אנחנו רואים את זה?

האדם, שכבר היה אקשן, בין -אנחנו רואים את זה עוד לפני שנבראו בני
 השמש והירח.  –שתי בריות 

, ששניהם היו אותו גודל, ושניהם האירו... הם נבראו כבר במדרש כתוב
 ביום הראשון, וביום הרביעי, אומר רש"י, הקב"ה כבר תלה אותם בעליונים...

מה זה הדבר הזה, איך יכל להיות שהקב"ה ברא,  –באה השמש וטענה 
 שתים אותו הדבר ?! 

שים "ריבונו של עולם, אין שתי מלכים משמ –היא באה לקב"ה ואמרה 
 בכתר אחד...

ריבונו של עולם, אין שתית מלכים  –אם היא היתה באה ואומרת 
, אז זה היה בסדר גמור... אבל היא לכן תקטין אותימשמשים בכתר אחד, 

 ...אותולכן תקטין  –אמרה 

 -לכן יוצא, שמידת הקנאה הראשונה שהיתה בעולם,היתה כאן, ודרך
ן בבריאה, כך כתוב בספר היא הביאה גם את הלשון הרע הראשו –אגב 

האשכול, כותב, שזאת הסיבה שכתוב מאורות חסר, כיון שביום הזה נבראה 
 מיתת האסכרה (רש"י, שבת ל"ב).

כאן, מהקנאה הזאת, אתה לומד דבר נפלא.  – אומר הספר אזנים לתורה
 הירח חיפשה שררה, למה?

מי אמר לך  –השמש אמרה "אין שני מלכים משמשים בכתר אחד" 
 מלך בכלל?! שאת

 מילא, היתה אומרת 'עבדים'... עבדים כן משמשים ביחד... 

כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח   -אומר הספר אזנים לתורה 
 ממנו...השורש של המידה הזאת, זו מידת הקנאה.

לא רק שהנבראים האלה, גם   - אם ככה, נוכל להבין דבר נפלא
 למידות?!  המלאכים, שתגיד לכאורה, מה שייך מלאכים

 אדם. -אבל חז"ל מלמדים אותנו, שהמלאכים קינאו בבני

אומרת הגמרא (מסכת סנהדרין נט), שהמלאכים צלו בפני האדם 
הראשון בשר וסיננו לפניו יין, אותו רגע שראה זאת הס"מ, שלא היה מלאך 



 

ט 

המלאכים צולים לפניו בשר ומסננים  –כנפיים, אמר  12כמותו, שהיה בעל  
 ! חייבים להחטיא אותו!לפניו יין?

האדם, והקב"ה ידע, שאם -שהמלאכים מקנאים בבני  -למדנו עוד דבר
 הוא לא ינהג בפעולה מסיומת, כל הבריאה כולה תתערבב בגלל קנאה.

למה הקב"ה ברא את אדם הראשון, ביום השישי, חלקו מן העליונים 
שמה את הגוף הוא לקח מן האדמה למטה, ואת הנ –וחלקו מן התחתונים 

 מן העליונים.?

 גוף, העליונים ומן התחתונים מן עשאו .באפיו ויפח - אומר רש"י במקום
, וארץ שמים נבראו ראשון שביום לפי, העליונים מן ונשמה התחתונים מן

 ברא ברביעי, לתחתונים היבשה  תראה בשלישי, לעליונים רקיע ברא בשני
 לבראות בששי הוזקק, לתחתונים המים ישרצו בחמישי, לעליונים מאורות

 אלו שיהיו, בראשית במעשה קנאה יש לאו ואם, ומתחתונים מעליונים בו
 אחד. יום בבריאת אלו על רבים

אמר הקב"ה " אני חייב לעשות את זה, אחרת תהיה  – פירוש הדבר
 בעולם קנאה". 

אם אלה הדברים רבותי, למדנו דבר ראשון, שגם דוממים מקנאים, 
 ם, ועכשיו הגיע האדם.למדנו שמלאכים מקנאי

 איפה האדם מקנא?

אמר לה  –שהגיע הנחש ופיתה את חוה, אומר המדרש  – כתוב בחז"ל
 ונפקחו ממנו אכלכם ביום כי אלהים ידע "תאכלו מן העץ..." למה? "כי

 וֽרע" טוב ידעי ֽכאלהים והייתם ֽעיניכם

תראה מה עשה כאן השטן, הוא לקח את  – אומר הספר המאור שבתורה
נאה, ואמר לו "בא תראה... דע לך, אתה רוצה להיות אלהים? יש לך הק

 אפשרות, פשוט תאכל מהעץ הזה, ותוכל לברוא עולמות".

זאת אומרת, הוא יצק בו, שיוכל להיות כמו הקב"ה. זה היה אצל אדם 
 הראשון, ומה היה אצל חוה?

אמרה חוה "אני אכלתי מהעץ הזה, ואם אכלתי, אלך  – אומר המדרש
 ן גם לאדם, למה?ואת

כי קינאה באדם הראשון... אמרה "אם אני אכלתי, אני הולכת למות, 
 תמות... מות ממנו אכלך ביום (בראשית ב, יז) כישנאמר 

אם הוא לא יאכל, הוא ישאר בחיים, ואם הוא ישאר בחיים, יהיו צריכים 
לברוא לו אישה אחרת, ואם צריכים לברוא לו אישה אחרת, פירוש הדבר, 

 וא מרוויח.... אז אם אני הולכת, כולם הולכים איתי ביחד שה

אם ככה יוצא, שחוה קנאה באדם... אז יש לנו קנאת דוממים, קנאת 
 אדם... -מלאכים וקנאת בני

 רבותי, יש גם קנאה בבעלי חיים, איפה זה מופיע?

אומרת התורה, שאסור לחרוש  – אומר הדעת זקנים מבעלי התוספות
 יו, למה?בשור ובחמור יחד

לפי שהחמור אינו מעלה גרה, אלא הוא רק מפריס פרסה, והשור, הוא 
גם מעלה גרה וגם מפריס פרסה...הוא כל הזמן מעלה אוכל, אז החמור 

כך הרבה -מהצד מסתכל על השור, ואומר לעצמו "מאיפה הוא משיג כל
 אוכל... אנחנו שתינו סוחבים, והוא תמיד סוחב עליו אוכל.."

מקנא בשור, הוא לא יודע שכל מה שהוא אוכל, זה בא לו  יוצא שהחמור
 מבפנים, הוא כל הזמן אוכל בחזרה את אותו האוכל.

כי זה  יחדו ובחמר בשור תחרש (דברים כב, י) לא באה התורה ואומרת לנו
 מעורר בניהם קנאה.

 יוצא עפ"י זה, שאין לך נברא בעולם, שלא שתול אצלו מידת הקנאה. 

חז"ל אומרים שקין קם על הבל, כדי  – ואר על המדרשאומר הספר יפה ת
להרוג אותו. אמנם קרבנו של הבל התקבל וקרבנו של קין לא התקבל, אבל זו 

 לא היתה הסיבה... 

 למה קרבנו לא התקבל?

 אחיו הבל אל קין ויקם בשדה בהיותם (בראשית ד, ח)... ויהיכתוב בפסוק 
 ...ויהרגהו

 מה קרה בשדה?

 הם פתחו במחלוקת. איזה מחלוקת? –וש דעות אומרים חז"ל של

 על חלוקת מקרקעין ומיטלטלין.  –אחד אומר 

אם אני עובד אדמה, אז עבודת האדמה שייכת לי , אז  –אמר קין 
האדמה שלי! ואם אתה הבל, רועה צאן, אז העבודה שלך היא מיטלטלין, אז 

 תעבוד במיטלטלין. מחלוקת אחת.

 אם האדמה שלי, תשלם לי אגרה! –בל רבו בניהם.... אמר קין  לה

אין בעיה, אבל הבגדים שלך, הם שלי, כי המיטלטלין  –אמר לו הבל 
שלי... אז בא ונעשה קיזוזים, אתה לא תשלם לי, ואני לא ישלם לך... על זה 

 קם קין והרג את הבל.

 , שהם רבו על עניני בית המקדש, למה?עוד דעה אומרת

 תחרש. שדה (ירמיה כו, יח) ציוןמר , שנאשדהכי בית המקדש נקרא 

שם הם גרו, לאחר שאדם הראשון גורש מגן  – אומר פרקי דרבי אליעזר
עדן, הוא גר בהר המוריה, ושם הם רבו, מי יקבל מה, שתהיה החלוקה 

העתידית על עניני הקרקעות, מי יקבל את מקום בית המקדש. על זה קם קין 
 והרגו.

אומה היתירה, שנולדה עם הבל. קין הם רבו על הת –עוד דעה בחז"ל 
 אמר "אני בכור, היא שלי"... הבל אמר " היא נולדה איתי, אז היא שלי".

 השדה מן עשו (בראשית כה, כט) ויבאאישה נקראת בשם שדה, שנאמר 
 ...עיף והוא

חמש עבירות הוא עבר באותו יום, אחד מהם, שהוא  – אומרת הגמרא
 א שדה? עין מסכת ב"ב.בא על נערה מאורסה, למה זה נקר

יוצא שכל המחלוקת בניהם, היתה על עניני שדה. או נדלן, או בית 
 המקדש שנקרא שדה, או אישה. אלו הדברים שאומרים רבותינו.

ומכאן למדת, כי כל מריבה שבאה בעולם, באה  – אומר הספר יפה תואר
 או בגלל קנאה, או בגלל תאוה או בגלל כבוד. 

הקנאה התאוה והכבוד, מוציאים את  –פר אמר ועל זה ר' אליעזר הק
 האדם מן העולם.

, לוקח לצד של מיטלטליןהדעה הראשונה שאומרת, שהם רבו בעניני 
 .  קנאה

 .כבוד, לוקח לצד של בית המקדשהענין של איפה יבנה 

 . תאוהשנולדה, קשור לענין של  תאומה יתירהוהענין של 

 אה, תאוה כבוד. קנ –ממילא, המחלוקת היא בשלושה דברים 

 אם ככה, נבין בס"ד דבר נפלא ביותר : 

כל המהות של הבריאה, התחיל מהענין של קנאה, משם עבר לתאווה, 
 ומשם עבר לכבוד.

 :שם משמואלאם אלה הדברים בס"ד, נחזור לדברי הספר 

מידת הקנאה, היא המידה המושרשת בתחילת  –אומר השם משמואל 
 הבריאה.

 אה?מתי היתה תחילת הברי

 הרת היוםעפ"י מה שאנחנו סוברים, ועפ"י מה שאמרנו בראש השנה 
 היום הקב"ה ברא את העולם.  – עולם

 פירוש הדבר, שבריאת האדם, היתה בא' בתשרי.

שנה,  5775בראש השנה, אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, של לפני 
 שהקב"ה ברא את האדם הראשון.

 איך התחיל היום הזה?

המלאכים נתקנאו באדם הראשון,  –מידת הקנאה היום הזה התחיל ב
 והחליטו להחטיא אותו באכילה מעץ הדעת.

יוצא, שיום ראש השנה, זה היום שבו פעלה מידת הקנאה במלאכים, 
שקינאו באדם הראשון, והחטיאו את אדם הראשון, לרצות להיות כמו 

 אלוקים יודעי טוב ורע, ובזה פיתו אותו לאכל מעץ הדעת.

אצלה מידת הקנאה, שאמרה "אני אהרוג גם את אדם  חוה, היתה
 הראשון, כדי שלא תברא בשבילו אישה אחרת.

יוצא, שכל המהות של יום ראש השנה, נבנה על המידה הזאת, שנקראת 
מידת הקנאה, שיצק אותה הקב"ה בבריאה, כדי שהעולם יתופעל ע"י מידת 

 הקנאה.

 

 לשם מה נועדה מידת הקנאה?



 

 י 

מידת הקנאה,  –שוחר טוב בתהילים, מזמור לט)  אומר המדרש (מדרש
היא המתפעלת את הבריאה. המנוע המרכזי של הבריאה, זו מידת הקנאה. 

 למה?

לפי שאדם רוצה להתחתן, כי גם חברו התחתן. אדם רוצה בית, כי לחברו 
 יש בית...

אבל הקב"ה, לא יצק את זה, רק בשביל זה. הוא יצק את זה, בשביל 
 . את סופרים תרבה חכמהקנהענין שנקרא 

אברהם  פגש את שם בן נח, ושאל אותו "בזכות  – אומרים חז"ל במדרש
 מה יצאתם מן התיבה? "

אמר לו "בזכות שלא נתנו שינה לעיננו. לילות וימים נתנו אוכל לבהמות, 
 לא ראינו שינה!

אמר אברהם "אם בזכות זה הם יצאו, אני הולך לעשות מפעלי חסד, 
 דם.ולהאכיל בני א

בקנאה שקינא אברהם, לשם בן נח, מזה הוא יצא  – אומר המדרש
 .קנאת סופרים תרבה חכמה לעשות את כל הפעולות שעשה, זה נקרא

הקנאה התאוה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם  – אומר רבינו יונה
זו מידה טובה, אבל עדיף שהיא לא תהיה. עדיף שהרצון שלך, לעשות את  –

 י, לא יהיה. למה?המצוות בחיקו

כי קנאת סופרים בחיקוי, היה לנו גם אצל הבל. קין הקריב את הקרבן 
ראשון. הבל שראה שהוא הקריב קרבן, מזה הוא קיבל את החשק להקריב 

 קרבנות. 

עדיף שהרצון שלך להקריב קרבנות, לא היה בגלל שהשני עושה, אלא 
 יש בך.מכיוון שאתה רוצה לעשות את זה. זו המידה החיובית ש

משה רבינו, כשראה שיש בו גם את הקנאה  –אומרים רבותינו 
החיובית.... אמר משה רבינו "אם יש בי מידה של קנאה, אני מעדיף למות 

 ושלא תהיה בי" אף עפ"י שהמידה שהוא קינא ליהושע, היתה קנאה חיובית.

בא חג הסוכות אחרי ראש השנה, וחג הסוכות,  –אומר השם משמואל 
 שמלמד אותנו, שכולם שווים.הוא החג 

כולם יושבים תחת פסולת גורן ויקב, כולם יושבים על כיסאות פלסטיק, 
 בקושי זזים, אין הבדל בין עשיר לעני, אף אחד לא מקנא בשני.

זה מה שרבותינו מלמדים אותנו, שכל הימים האלה, שבת ימי הסוכות, 
 הם כנגד שבעים שנותיו של האדם. 

כאן בעולם. כמו שבחג הסוכות, אדם יושב בסוכת  לומר לך, שאדם ארעי
 ארעי, להראות לו, שהוא ארעי בעולם הזה, זו המהות שלנו.

 אדם שהוא ארעי כאן בעולם הזה, לא מקנא בחבר שלו.

 מצד מה באה הקנאה?

כאשר אדם רואה דבר שאין לו, ולחברו יש, אז הוא גם רוצה. אבל אם 
 סעים איתך גם, אז אין לך במה לקנא.אתה נוסע באוטובוס, ורואה שכולם נו

קראתי באיזה ספר אחד, שיהודי אחד, בא לרב שטיינמן, ואמר לו, שהוא 
 רוצה לקנות רכב חדש, ואמר לו שאשתו מאוד מפחדת מעין הרע. 

 תגיד, נזיקין אתה יודע בש"ס?  –אמר לו הרב שטיינמן 

 לא...

 וקידושין אתה יודע?

 לא...

 אז מה אתה יודע?

 בות אני יודע. פרקי א

תגיד לאשתך, שאני לא מכיר מישהו שיקנא בך  –אמר לו הרב שטיינמן 

 

אתה רוצה להיות בשמחה? הקנאה מונעת את  – אומרים לנו חז"ל
השמחה, למה? 

כי תמיד הוא לא יסתפק במה שיש לו. יש לו מנה, הוא ירצה מאתיים, 
 תמיד ירצה עוד...הוא אף פעם לא מושלם.

וא חג שמלמד אותנו, שהחיים שלנו, כאן בעולם הזה, הם חג הסוכות, ה
 חיים של ארעי, הכל עובר, שבעה ימים הכל ניגמר...

 הגאון מוילנה אומר, שהיא המצוה הקשה ביותר לקים אותה.

 שבעה ימים לא להסיח את הדעת מהשמחה. -  ושמחת בחגך...

ות, כל ואני מבטיח, לכל מי שיהיה בשמחה בחג הסוכ – כותב האברבנאל
 השנה כולה, תעבור אצלו בשמחה.

 (ברוך שאמר)

 

 "אם אני כאן, הכל כאן"

ט"ו): אף על פי שכל המועדות מצוה -כתב הרמב"ם (הלכות לולב פ"ח הי"ב
לשמח בהם, בחג הסכת היתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר: "ושמחתם לפני 

אי יום טוב ה' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג, מ). ומתחילים לשמח ממוצ
הראשון וכל בכל יום ויום מימי חלו של מועד, מתחילים מאחר שיקריבו תמיד של 

 בין הערבים לשמח שאר היום עם כל הלילה.

והאיך היתה שמחה זו, החליל מכה ומנגנין בכנור ובנבלים ובמצלתים, וכל 
ן אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדין ומספקי

מטפחין ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים דברי שיר 
 ותשבחות.

מצוה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שרצה, 
אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי 

בימי חג הסכות. אבל  מעשה, הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש
 כל העם האנשים והנשים כלם באים לראות ולשמע.

השמחה שישמח האדם בעשית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן עבודה 
גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו, שנאמר: "תחת אשר 
לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" (דברים כח, מז). וכל המגיס דעתו 

ולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר וח
שלמה ואמר: "אל תתהדר לפני מלך" (משלי כה, ו). וכל המשפיל עצמו ומקל גופו 
במקומות אלו הוא הגדול והמכבד העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר: 

 ד כאן דבריו."ונקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיני" (שמואל ב ו, כב). ע

שמחת בית השואבה היא אפוא המקום בו שכח האדם מעצמו וכבודו וכל 
מעיניו בכבוד שמים. איך נבין דברי הבריתא (סכה נג ע"א): תניא, אמרו עליו על 
הלל הזק, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן: "אם אני כאן, הכל כאן. 

למקום שאני אוהב, שם רגלי  ואם אין אני כאן, מי כאן!" הוא היה אומר: "כל
מוליכות אותי. אם תבוא אל ביתי אני אבוא אל ביתך, ואם אתה לא תבוא אל ביתי 
אני לא אבוא אל ביתך, שנאמר: בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך 

 וברכתיך (שמות כ, כא). ואיך השתבח בעצמו, במקום בו משבחת הענוה.

"תנו רבנן, לעולם יהא אדם ענותן כהלל" וביותר יפלא על הלל, שהרי אמרו: 
(שבת ל ע"ב) שהיה סמל הענוה, ונקבעה הלכה כמותו משום ענותנותו (ערובין יג 
ע"ב). ופעם אחת התיהר לכאורה [וטעמו עמו גם בזה ("ערבי נחל", דרוש ה' לשבת 
הגדול)] ומיד הקפידו עמו ממרום (פסחים סו ע"א). ואיך יעלה על הדעת שיתהלל 

 על עצמו: "אם אני כאן הכל כאן".לומר 

ובכן, ראשית לכל כתב רש"י: דורש היה לרבים בשמו של הקדוש ברוך הוא: 
"אם אני כאן, הכל כאן", כל זמן שאני חפץ בבית הזה ושכינתי שרויה בו יהא כבוד 
קים ויבואו הכל כאן, ואם תחטאו ואסלק שכינתי מי יבוא כאן. [ויצוין למה שאמרו 

ת, סכה מה ע"א) ש"אני" הוא אחד השמות משם בן ע"ב שמות. (רש"י ותוספו
והשכינה קרויה "אני" (זהר ח"ג רעו, א). והמהרש"א כתב ש"הלל" בגימטריא 
אדנ"י, שם השכינה (זהר ח"א צט, ב), וזהו "והלל לה'" (דברי הימים ט טז, לו. "בני 

 יששכר" כסלו ד, מב)]

 ינו.ונסביר באפן רחב יותר, ומשמעותי יותר לגב

יש "אני", השכינה הקדושה, ויש "הכל", כל עניני העולם. ו"אם אני כאן, הכל 
 כאן. ואם אין אני כאן, מי כאן!"

נזכיר: "ויתרוצצו הבנים בקרבה" (בראשית כה, כב), בקרב רבקה אמנו, ופרש 
 רש"י: מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות.

יט): אמרו רבותינו, עוד כשהיו יעקב ואמרו במדרש (תנא דבי אליהו זוטא 
ועשו במעי אמן אמר יעקב לעשו: עשו אחי, שני אחים אנחנו לאבינו ושני עולמות 
יש לפנינו, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה יש בו אכילה ושתיה ומשא ומתן 
ולשאת אשה ולהוליד בנים ובנות, אבל העולם הבא אינו בכל המדות האלו. ואם 

טל אתה העולם הזה ואני אטל העולם הבא. ומנין שכך הוא, שנאמר:  הוא רצונך,
"ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי" (בראשית כה, לא) כשם שהיינו אומרים 
בבטן. באותה שעה נטל עשו בחלקו העולם הזה ויעקב נטל בחלקו העולם הבא. 

 עד כאן דברי המדרש.

 בעולם הזה.נעקוב אפוא אחר האחים, ונראה מה היה בחלקם 

עשו נטל העולם הזה לחלקו, ומהר ונשא ארבע נשים. אם קבל "סדור מלא", 
והלא בנו הבכור של יצחק אבינו היה, היו לו ארבע דירות. ארבע נשים התחרו על 
תשומת לבו, מי תכין לו ארוחת צהרים עשירה יותר ומגונת יותר. היה עשו בשדה 

עסוקות הן, טרודות בעניניהן. יש לו אח, והתעיף. היה רעב. לאן ילך. למי מנשיו. 
כולל'ניק, אצלו יתקבל במאור פנים, שם ישביע רעבונו, ילעט בקדרת עדשים. כך 

 נראה ה"עולם הזה" שלו.



 

יא 

כשרבקה שומעת שיצחק מבקש לברך את עשו, ומצטוה בנבואה לשלח את 
יעקב לקבל את הברכות, היא מלבישה אותו "את בגדי עשו בנה הגדל החמדת 

שר אתה בבית" (בראשית כז, טו). ותמה רש"י: והלא כמה נשים היו לו, והוא א
מפקיד אצל אמו?! אצלנו מנהג ישראל שהזוגות הנשואים לוקחים מבית ההורים, 
ולא מביאים לשם! אלא, כותב רש"י, שהיה בקי במעשיהן וחושדן. היו מרוקנות 

הבגד עצמו היה עלול  לו את הכיסים, אפילו 'מקוה געלט' לא היה מוצא למחרת.
 להעלם, מפקידו היה אצל עמו. הנה, "עולם הזה". על העולם הבא, מי מדבר.

ויעקב, יושב האהלים, ה'בטלן', חוזר מבית לבן עם ששים רבוא עדרי צאן 
(בראשית עג, יא), איזה דורון שגר לעשו, כולל אבנים טובות ומרגליות (רש"י 

הב וכסף כדי לרכז חלק עשו במערת בראשית לב, יד), וערם לפניו הר של ז
 המכפלה (רש"י שם מו, ו. נ, ה).

"וישא עשיו עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי אלה לך" (בראשית 
לג, ה). ופרש שם במדרש (תנא דבי אליהו זוטא יט): הלא נדברנו שאני נוטל את 

ים טובות העולם הזה, וחלקך הוא העולם הבא. והנה גם כסף וזהב, גם אבנ
ומרגליות, גם "שור וחמור וצאן ועבד ושפחה", וגם נשים, וגם ילדים, איך זה מגיע 

 אליך, מה זה עושה אצלך!

"ויאמר", יעקב אבינו ענהו, "הילדים אשר חנן אלקים את עבדך". עשו שאל 
על הנשים והילדים, ויעקב ענה על הילדים לבדם. עבל כאן, מפרש המלבי"ם, רמז 

מת, חלקי הוא העולם הבא. אבל כדי לנחל אותו יש להשתמש את התשובה. א
בכלי העולם הזה, והם נהפכים לכלי הקדש, למכשירי מצוה! התורה מצוה להקים 
משפחה, ולחנכה. עקר אהבת ה' לאברהם אבינו, היתה משום כך: "כי ידעתיו 

ות [אהבתיו (רש"י)] למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעש
צדקה ומשפט" (בראשית יח, יט). ולכן, נשאתי את הנשים. [והלא נראה, שכאשר 
גזר פרעה להטביע הילדים, עמד וגרש את אשתו, ועמדו כלם וגרשו נשותיהם 
(סוטה יב ע"א).] כי יעקב אבינו לא בחר בעולם הזה כשלעצמו, אלא ככלי עבור 

שיורשין גיהנם [בעולם העולם הבא. ואלו עשו שהלך בדרך בלעם היה כתלמידיו 
 הזה! (תוספות יום טוב)] ויורדין לבאר שחת (אבות פ"ה מי"ט).

הכרתי אדם שגדל בבית דתי, וגלש. שוחחתי אתו, והודה על האמת: חלש 
לשים רסן ליצריו. יודע הוא  -שקר הוא, אבל כך אמר  -אופי הוא, ואינו יכול 

ר העולם הזה. כמה שנסיתי ששומרי התורה יזכור לעולם הבא, אבל הוא נוהה אח
להסביר לו ששומרי המצוות אשרם בעולם הזה, מלבד ה"וטוב לך" לעולם הבא, 
נפלו הדברים על אזנים ערלות. לא זו בלבד, אלא בטוח היה שאין הוא לבד. אי 
אפשר לגדל דור בבועה, במנתק מן העולם הגדול. והם יפזלו, וישפעו, ויפנו לכם 

 ערף, עוד תראה.

ואים אנו את עולם הישיבות פורח, עולם התורה גדל, דור לתפארת, ובכן , ר
מאשר וגאה. ולא עוד, אלא שהמונים נוהרים ומצטרפים, חוצים את הקוים בדרך 

 ההפוכה.

 מה תאמר לכך, שאלתיו. תחזיתו התנפצה והפרכה.

אמר לך, השיב, הם אכולי אכזבות, חייהם משמימים, והאמונה מספקת להם 
 תנה ונותנת להם ספוק, מעניקה ענין לחייהם.עגן, משענת אי

חיכתי, מי כמוהו מבין אותם. ואמרתי: למה אתה עומד, תשב! לא הבין, למה 
 לשבת.

הסברתי: שב 'שבעה' על עצמך, על חייך שאבדו לשוא! נטשת דת אמת, כי 
אתה בן העולם הזה. כעת מודה אתה, שהמונים שבים בתשובה כדי להשיג ספוק 

לבד חיי העולם הבא. הפסדת אפוא את שני העולמות, אבדת חייך בעולם הזה, מ
 בידיך, הלא תתאבל עליהם!

 נאנח, הודה לדברי, אבל 'שבעה' לא ישב.

 וכדין עשה, שהרי המתאבד אין מתאבלין עליו (יורה דעה שמה, א)!

היה לי חבר בישיבה, נער צעיר, שמיל. גם הוא התגלגל לסביר בסערת 
ו לו, ספרים לא היו, בשבתות אלץ לעבוד, כשרות נבצר המלחמה. התפילין אבד

ממנו לשמר, ולבדו היה. נשחק, ולא החזיק מעמד. הרגל נעשה טבע. איני רוצה 
לשפוט, ואיני יכול להצדיק. שמעתי שעלה ארצה, ושמעתי שאינו שומר מצוות. 

 טרחתי והשגתיו בטלפון.

ישיבה על שם עיר שמח לשמע את קלי: "יענקלה קריניקער", קרוי הייתי ב
 מולדתי, "שמעתי שהחזקת מעמד", צין בהערכה.

 הזמנתי אותי אלי לשבת

 נרתע, אינו מסגל לכך, זו תהיה טלטלה עזה מדי.

לחצתי, ונאות לשבת אצל קרוביו בגבעתים הסמוכה, ויבוא לביתי לסעודת 
 ליל שבת.

שיהיה, בתור התחלה.

ן, אינכם האורחים חזרתי מתפלת ליל שבת, ובקשתי מהמלאכים להמתי
היחידים. עוד מעט יגיע שמיל, ברכוהו לשום מלאכי השלום, שישוב לכור 

 מחצבתו.

למלאכים היה פנאי, אבל לילדים לא היתה סבלנות. נדנדו, נמנמו, וכשהנרות 
עמדו לכבוד החלטנו שנקדש בלעדיו. גם "כל דכפין ייתי" אומרים אחר הקדוש. 

 רק לאחר ברכת המזון.אחר כך נזכרנו שפותחים את הדלת 

 סוף דבר, לא בא.

 לא כעסתי, דאגתי ורחמתי.

 הרמתי טלפון: חלית, התחרטת?

כמעט בכה: לא, דוקא הגיע. התארח אצל הקרובים ובערב הלך לבני ברק. 
מבתי הכנסת המוארים בקעה התפלה והשירה, וברחוב הלכו נשים לבושות בגדי 

עגלה מזה והאחת אוחזת מזה שבת מטילות עם עגלות התאומים ואחד אוחז ב
ואחד רץ קדימה והאחר משתרך מאחור, נחילים נחילים, בלי עין הרע, וקבוצות 
נערות וחבורות נשים מבגרות. איזו אחדות, איזה אשר, ומאיפה הוא בא ולאן הוא 
הולך, הלב נצבט. וחשב שהנה יעלה לביתי, ומי יודע כמה ילדים יושבים ושרים 

תורה. לא יוכל לעמד בזה, לבו יתפלץ מכאב וקנאה. הוא זמירות ואומרים דברי 
 פנה לאחור ושב על עקבותיו...

 אייי, אם רק נדע להוקיר את אשרנו. בשני העולמות.

הלכתי פעם לחתנה בבני ברק. לאכל איני צריך לבוא, הלא את המנה מכיר אני 
זמורת, מהשמחות הקודמות, אני בא לרקודים. לפני הלך זוג חלוני. שמעו את הת

והבעל אומר לאשתו: "בואי ונראה חתונה אצל האדוקים". עמדו בפתח וסקרו, 
והאשה אמר: "תראה, רק גברים! מסכנים, המחצה מפרידה בינם לנשים! אבל 

 אתה יודע" אמרה בפליאה, "הם רוקדים!"

 -אכן, יש להם במה לקנא 

 אנחנו רוקדים!

בשם השכינה וכשעלו לרקד בשמחת בית השואבה, פתח הלל ואמר, 
הקדושה: "אם אני כאן, הכל כאן"! אם העולם הבא עקר, נתנים כלי העולם הזה 
בשפע ובגדש, ואוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא, ו"עולמך תראה בחייך" 
(ברכות יז ע"א), חיים שהם מעין עולם הבא (בבא בתרא יז ע"א), והשמחה 

 מושלמת!

גיהנם בעולם הזה ויורדים לבאר שחת "ואם אין אני כאן, מי כאן", יורשים 
 (והגדת)     בעולם הבא... 

רבותינו אומרים , שכל הציווי שהקב"ה ציוה להשתמש בארבעת המינים, זה 
 כדי לסמן את הניצחון שלנו בדין. 

ולקחתם לכם. זה שאמר   - כך כתוב בחז"ל, במדרש {תנחומא, פרשת אמר}
יב). במי הכתוב מדבר. בישראל ובאמות  הכתוב: אז ירננו כל עצי יער (תהלים צו,

העולם, שהקדוש ברוך הוא דן אותן ביום הכפורים. אלו ואלו נכנסין לפני המלך 
לדין, ואין אנו יודעין מי היה מנצח. משל למה הדבר דומה. לשני בני אדם שנכנסו 
לדין לפני המלך, ולא היה יודע אדם מה ביניהם אלא המלך בלבד. דן המלך אותן, 

היו יודעין הבריות מי נוצח לחברו. אמר המלך, כל מי שהוא יוצא ובידו אגין,  ולא
הוו יודעין שהוא נצח. כך ישראל ואמות העולם נכנסין לדין ביום הכפורים, ואין 
הבריות יודעין מי נצח. אמר הקדוש ברוך הוא, טלו לולביכם בידכם, שידעו הכל 

 שאתם זכיתם בדין.

יום הכיפורים , כולנו תקוה שנחתמנו לחיים  אנחנו בס"ד, נמצאים אחרי
טובים, לשנה טובה ומאושרת. נכנסים בדחילו ורחימו , לקראת חג הסוכות , 

והולכים לקיים את המצוה של ד' מינים. כל אחד ואחד, לוקח את הלולב ביד, את 
 האתרוג , הדסים, ערבות...

ל מן היום חז"ל אומרים, שמנין חשבון העבירות של השנה החדשה, מתחי
 הראשון של חג הסוכות, כך כתוב במדרש.

מה ישראל עושין. נוטלין לולביהן ביום  - אומר המדרש {תנחומא , ויקרא}
טוב ראשון של חג ומהללים ומקלסים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא 

מתרצה להם ומוחל להם, ואומר להם, הרי ותרתי לכם את כל עונותיכם 
מעכשו הוא ראש חשבון. לכך כתיב: ולקחתם לכם ביום הראשון, הראשונות, אבל 

 ראשון לחשבון עונות.

חוץ ממצוות ד' המינים , חוץ ממצוות ישיבה בסוכה, נתייחד חג הסוכות, 
 במצות השמחה.

אתה מוצא שלוש שמחות ,  – אומר המדרש {ילקוט שמעוני אות תרנ"ד}
{דברים טז,  –... השני  ת בחגךושמח {דברים טז, יד} –שנאמר בחג הזה. הראשון 

{ויקרא כג, מ} ושמחתם לפני ה' אלהיכם  –... והשלישי  טו} והיית אך שֽמח
  שבעת ימים.

 אבל בחג הפסח, אתה לא מוצא שכתוב בו שמחה. למה ?  – אומר המדרש
אתה מוצא שבפסח התבואה נידונת, ואין אדם יודע , אם עושה השנה תבואה 

 או אינו עושה.

פסח נידונים על התבואה, כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, היות וב
והיות ונידונים על התבואה, אדם לא יודע מה יצא בדינו על התבואה, היות וכך, 

 הוא לא יכל להיות בשמחה.



 

יב 

וכן אתה מוצא בחג העצרת, שמופיע בו פעם אחת  – ממשיך המדרש
מסת נדבת ידך אשר  {דברים טז, י} ועשית חג שבעות לה' אלהיךשמחה, דכתיב 

ולמה  תתן כאשר יברכך ה'  אלֽהיך: {יא} ושמחת לפני  ה' אלהיך אתה ובנך ובתך...
כתב בה שמחה אחת ? מפני שפירות האילן נידונים בו. אבל בראש השנה, אפילו 

פעם שמחה אחת אין, שהנפשות נידונות , ומבקש האדם את נפשו יותר 
י שנתלו הנפשות בדימוס, ביום מממונות , אבל כשהגיע חג הסוכות, לפ

{ויקרא טז, ל} כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל הכיפורים, כמו שנאמר 
, ועוד שהתבואה ופירות האילן, כבר בתוך הבית,  חטאתיכם לפני ה' תטהרו

השמחה הראשונה שב"ה, זכינו בדין, השמחה  –לפיכך כתיב שלוש שמחות 
 שלישית שיש את הפירות. השניה שיש את התבואה, והשמחה ה

החג הזה, לא רק שיש בו את המצוה המיוחדת של מצות השמחה, החג הזה 
 יתייחד באמירה שאנו מכנים את החג הזה בשם 'זמן שמחתנו' . 

חג הפסח נקרא 'חג חירותנו', חג השבועות נקרא 'זמן  מתן תורתנו', חג 
 הסוכות התייחד בשם הזה 'זמן שמחתנו'. 

ן השמחה, שיש בחג הזה, עד כדי כך, שחז"ל מציינים, כמו מה המיוחד בזמ
שהרמב"ם מביא , שאף עפ"י שכל המועדות מצוה לשמוח בהם , אך בחג 

 ....ושמחתם לפני ה' שבעת ימיםהסוכות היתה שמחה יתרה, שנאמר 

ומצוה להרבות בשמחה זו. ולא היו עושים אותה עמי הארץ,  – אומר הרמב"ם
ולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים וכל מי שירצה, אלא גד

והזקנים ואנשי מעשה, הם הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים בבית 
 המקדש בימי חג הסוכות, וכל העם האנשים והנשים כולם באים לראות ולשמוע.

 אנחנו בע"ה, ננסה להבין בס"ד, מה העומק של השמחה, שיש בחג הסוכות.

אמר לי אחי ר' יהודה, ששלושת  -ח, כותב הטור בשם אחיובהלכות ר"
פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, וסוכות  –הרגלים כנגד שלושת האבות 

 כנגד יעקב.

לאברהם וליעקב, הוא מצב פסוקים בתורה, ליצחק הוא לא מצא, אבל הוא 
 מביא מדרש, דרבי פרקי דרבי אליעזר. 

מה הראיה שלו  ת יח, ו} לושי ועשי עגות{בראשישנאמר   פסח כנגד אברהם,
 שזה פסח ? 

כיון שאברהם לא צריך לתת לשרה הוראות, איך לעשות עוגה. זה לא העוגה 
שנות נישואין , אז מסתמא  74הראשונה שלה שהיא עשתה. מדובר כאן על 

 שהיא יודעת  כבר איך ללוש עוגות.

 למה הוא אומר לה ללוש ?  – שואלים המפרשים
דובר בפסח, הוא אמר לה אל תשהי את הבצק, אפילו רגע אחד, כדי משום שמ

 שלא יבוא לידי חמץ. זו נקודה אחת.

כתוב בפרקי דרבי אליעזר,  שהקרן  שבה תקע הקב"ה,  – שבועות כנגד יצחק
במעמד הר סיני, נלקח מהקרן של האיל שהוקרב במקום יצחק אבינו. כל מה 

 עשה ממנו משהו. שהיה באיל הזה, אומר המדרש, נלקח ונ
מהקרניים של האיל, קרן אחת תקע בה הקב"ה, במעמד הר סיני, והקרן השניה 

תקע עתיד להשתמש בה הקב"ה, כשיבוא המשיח, שנאמר  –כתוב בחז"ל 
 .בשופר גדול לחירותנו'

{בראשית לג, יז} ויעקב נסע כתוב מפורש בפסוק   - סוכות כנגד יעקב אבינו
 עשה סכת. סכתה ויבן לו בית ולמקנהו

עד כאן דבריו של הטור, קדש קדשים. אבל אומר לכם את האמת , מאוד 
 התקשיתי בדברי הטור, למה ?

 איזה חג מחובר לאיזה אבא? – אילו היו שואלים כל אחד ואחד

אז אם אתה אומר שה הולך לפי סדרן ,אז פסח הוא כנגד אברהם, כי הוא 
 אז אין שום שאלות.. האבא הראשון , ואחרי זה שבועות, כנגד יצחק,

אם אתה רוצה להתבונן בעומק של הדבר, והיו שואלים אותנו "בואו ונתבונן 
בעומק, לאיזה חג שייך כל אבא", אני לפחות, לא הייתי מחבר את יעקב אבינו 

עם חג הסוכות, אלא את יעקב הייתי מחבר עם חג השבועות, ואת אברהם 
 יאמר למה... אבינו, הייתי מחבר לחג הסוכות, ותכף אני

מצאתי כמה וכמה ראיות, לחבר דוקא את אברהם אבינו לחג הסוכות, 
 :ונתחיל בס"ד, אחת לאחת למצוא חשבון

כל פעולה שעשית עם מלאכי השרת, בשעה  –אמר הקב"ה לאברהם אבינו 
שאירחת אותם בביתך , אתה עתיד לקבל שכר, לבניך במדבר, לבניך בארץ 

 לאחר בואו של המשיח.ישראל, ולבניך לעתיד לבוא, 

ויאמר אדני אם נא מצאתי  - אומר המדרש {בראשית רבה, פרשה מח, אות י}
חן (בראשית יח, ג), תני רבי חיא לגדול שבהן אמר זה מיכאל. (בראשית יח, ד): 

יקח נא מעט מים, רבי אלעזר בשם רבי סימאי אמר, אמר הקדוש ברוך הוא 
ך שאני פורע לבניך במדבר ובישוב לאברהם אתה אמרת יקח נא מעט מים, חיי

ולעתיד לבוא, הדא הוא דכתיב (במדבר כא, יז): אז ישיר ישראל את השירה הזאת 
עלי באר ענו לה, הרי במדבר. בארץ כנען מנין, (דברים ח, ז): ארץ נחלי מים עינת 
ותהמת יצאים בבקעה ובהר. לעתיד לבוא מנין, תלמוד לומר (זכריה יד, ח): ביום 

או מים חיים מירושלים. אתה אמרת ורחצו רגליכם, חייך, שאני פורע ההוא יצ

לבניך במדבר, ובישוב, ולעתיד לבוא. במדבר מנין, שנאמר (יחזקאל טז, ט): 
וארחצך במים. בישוב מנין, שנאמר (ישעיה א, טז): רחצו הזכו. לעתיד לבוא מנין, 

מרת והשענו תחת שנאמר (ישעיה ד, ד): אם רחץ ה' את צאת בנות ציון. אתה א
העץ, חייך שאני פורע לבניך במדבר וכו', שנאמר (תהלים קה, לט): פרש ענן 

למסך, הרי במדבר. בארץ מנין (ויקרא כג, מב): בסכת תשבו שבעת ימים. לעתיד 
לבוא מנין, שנאמר (ישעיה ד, ו): וסכה תהיה לצל יומם מחרב, אתה אמרת ואקחה 

', (שמות טז, ד): ויאמר ה' אל משה הנני פת לחם, חייך שאני פורע לבניך וכו
ממטיר לכם לחם מן השמים, הרי במדבר. בארץ מנין, שנאמר (דברים ח, ח): ארץ 

חטה ושערה. לעתיד לבוא מנין (תהלים עב, טז): יהי פסת בר בארץ. כך כתיב 
(בראשית יח, ז): ואל הבקר רץ אברהם, חייך שאני פורע לבניך וכו' (במדבר יא, 

ח נסע מאת ה' ויגז שלוים מן הים, הרי במדבר. בארץ מנין (במדבר לב, א): לא): ורו
ומקנה רב היה לבני ראובן. לעתיד לבוא מנין, שנאמר (ישעיה ז, כא): והיה ביום 

ההוא יחיה איש וגו'. כך כתיב (בראשית יח, ח): והוא עמד עליהם, חייך שאני פורע 
יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך, הרי  לבניך וכו' (שמות יג, כא): וה' הלך לפניהם

במדבר. בארץ מנין, שנאמר (תהלים פב, א): אלהים נצב בעדת אל. לעתיד לבוא 
 מנין, שנאמר (מיכה ב, יג): עלה הפרץ לפניהם. 

 כל מה שיש לנו בחג הסוכות, שייך לאברהם אבינו, למה ?

 כל מה שאנחנו יושבים בסוכות, למה ???

דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי  {ויקרא כג, מג} למען ידעו
 אותם מארץ מצרים אני ה' אלהיכם

חד אמר, סוכה ממש , וחד  –מביאה הגמרא מחלוקת, באיזה סוכה מדובר 
 אמר, ענני כבוד.

 כל מה שזכינו לענני כבוד, זה היה בזכותו של אברהם אבינו. 

וכו', שנאמר (תהלים חייך שאני פורע לבניך במדבר   -אמר הקב"ה לאברהם 
 .קה, לט): פרש ענן למסך

הרי בגמרא במסכת תענית כתוב, ששלוש  – אהה, ישאל אותי  תלמיד חכם
מתנות טובות, נתן הקב"ה לישראל, ושלושתם נתנם ע"י שלושה פרנסים טובים, 

 ושם כתוב , שאת העננים זכינו, בזכותו של אהרון...

את השאלה הזאת שואלים  – וכל אחד ישאל את השאלה באופן אוטומטי
כבר, המפרשים במסכת תענית, ועונים תשובה, שאברהם אבינו זרע את הגרעין , 

ולאחר מכן, מה שנבט, היה בזכותו של אהרון הכהן. כמדומני שהמהרש"א 
 במקום, מעיר את ההערה הזאת שם במקום .

 אם ככה, כל מה שזכינו לענני הכבוד, היה בזכותו של אברהם. מה שזכינו
לסוכה, בארץ ישראל, שהקב"ה ציוה אותנו לשבת בסוכות, היה בזכותו של 

 אברהם, ומה שנזכה לעתיד לבוא, זה גם יהיה בזכותו של אברהם.

 אם ככה יוצא, שכל הישיבה בסוכה, יונקת מאברהם אבינו.

א} וה' ברך את אברהם -{בראשית כד - אומרת הגמרא {מסכת ב"ב  טז, ב}
אומר שלא היתה לו בת רבי יהודה אומר שהיתה לו בת  בכל מאי בכל רבי מאיר

 אחרים אומרים בת היתה לו לאברהם ובכל שמה...

. מכאן שעשה {בראשית כד, א} וה' ברך את אברהם בכל – כתוב במדרש
 אברהם אבינו סוכה.

ישב הגאון מוילנה בסוכתו, בחג הסוכות, ושאל את כל האורחים בסוכה, 
 , שאברהם ישב סוכה ?ברך את אברהם בכלוה'  איפה כתוב בפסוק הזה

פשוט מאוד. שלושת המקומות שמוזכרת סוכה,  – אמר להם הגאון מוילנה
בסכת תשבו שבעת ימים , כל האזרח בישראל ישבו =  ל-כ-במתחיל באותיות 

בסכת , למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם 
 מארץ ...

שאברהם אבינו ישב בסוכה, כי כל הפסוקים האלה מכאן יש לנו ראיה, 
 רמוזים במילה "בכל".

 עד כאן דבריו של הגאון מוילנה.

 אם אנחנו צודקים עד עכשיו, אברהם הוא כנגד סוכות.

 פסח, כנגד יצחק אבינו. למה ? 

 כי יצחק אבינו , נולד בפסח, כך כתוב בחז"ל . 

שרטו לו שריטה על  בשעה שהמלאכים הגיעו לאברהם אבינו, כתוב שהם
 {בראשית יח, יד} כעת חיה ולשרה בן. –הכותל , ואמרו לו 

כתוב בחז"ל, שבשעה שמשה רבינו סיים את בנית המשכן, בכ"ה בכסלו, 
 את הכל תשאיר בארגזים עד ראש חודש ניסן... –אמר לו הקב"ה 

 למה ? –שואל אותו משה 

 יצחק אבינו.תמתין עם זה, עד החודש שבו נולד  –אמר לו הקב"ה 

אם ככה, פסח שייך ליצחק אבינו...

 אם נכונים דברינו עד עתה, אם ככה יעקב, שייך לחג השבועות, למה ?



 

יג 

. איש תם יושב אהלים,  תתן אמת ליעקב חסד לאברהםיעקב עמוד התורה. 
כי שרו של עשו לא  –שנה בבית שם ועבר... הראיה שהוא עמוד התורה  14

 ם ולא ביצחק, אלא במי הוא נילחם ?נילחם באף אחד, לא באברה

 ביעקב אבינו !  למה דוקא בו ?

כי ידע שרו של עשו , שהדרך היחידה להתגבר על  – אומרים המפרשים
בראתי יצר הרע ובראתי לו השטן , זה רק באמצעות התורה, כי הרי כתוב בחז"ל 

כנגד זה . יודע יצר הרע, שבאמצעות התורה, אפשר לגבור עליו, אז   תורה תבלין
 הוא נילחם .

 יוצא שכל המלחמה שהיתה לו, היתה רק כנגד יעקב אבינו, למה ?

 כי יעקב אבינו, הוא עמוד התורה, אז איפה הוא פגע בו ?

 הוא פגע בו, בכף הירך . במה הוא רצה לפגוע, כותב הזוהר ?

בתמיכה של התורה, למה ? כי יעקב אבינו, הוא עמוד  – תמכין דאוריתא -ב 
 .התורה

אם כנים דברינו , הרי שחג הסוכות כנגד אברהם, חג הפסח כנגד יצחק, וחג 
 .השבועות כנגד יעקב

נציב עוד כמה שאלות, לפחות עוד ראיה אחת או שתים לכך שחג הסוכות 
שייך לאברהם אבינו, אבל כדי להבין אותם, צריכים להגיע לגמרא, שרק בסיומה, 

 :נגיע לעיקר הדברים

ג, ע"ב},  –בי שני עמודים , במסכת עבודה זרה {ב, ע"א הגמרא פרוסה על ג
 ולשימושינו אנחנו צריכים כמה קטעים קטנים.

לעתיד לבא מביא הקדוש ברוך הוא ס''ת ומניחו בחיקו  - אומרת הגמרא
ואומר למי שעסק בה יבא ויטול שכרו מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים 

קבצו יחדו [וגו'] אמר להם הקדוש ט} כל הגוים נ-בערבוביא שנאמר {ישעיה מג
וסופריה שנאמר  ברוך הוא אל תכנסו לפני בערבוביא אלא תכנס כל אומה ואומה

כג} -ט} ויאספו לאומים ואין לאום אלא מלכות שנאמר {בראשית כה-{ישעיה מג
 .... ולאום מלאום יאמץ

נכנסה לפניו מלכות רומי תחלה  -הראשונים שנכנסים , הם מלכות רומא 
כג} ותאכל כל ארעא -ט משום דחשיבא ומנלן דחשיבא דכתי' {דניאל זמ''

 ...ותדושינה ותדוקינה אמר רבי יוחנן זו רומי חייבת שטבעה יצא בכל העולם

 ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שכר... על מה ?! –באים הרומיים ואומרים 

הרבה  רבש''ע הרבה שווקים תקנינו הרבה מרחצאות עשינו - וכך הם אומרים
 ...כסף וזהב הרבינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה

 יש קבלות ?  -אמר להם הקב"ה 

 לא שמרנו קבלות... עבר הרבה זמן מאז... 

שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם  -אמר להם הקב"ה 
סף וזהב שלי תקנתם שווקים להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמכם כ

ח} לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות כלום יש בכם מגיד זאת -הוא שנאמר {חגי ב
מד} וזאת התורה -שנאמר מי בכם יגיד זאת ואין זאת אלא תורה שנאמר {דברים ד

 אשר שם משה מיד יצאו בפחי נפש...
 יצאה החוצה מלכות רומי, ונכנסו הפרסיים , ודרשו שכר... על מה ?

ה גשרים גשרנו הרבה כרכים כבשנו הרבה מלחמות עשינו וכולם רבש''ע הרב
 ...לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה

כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם גשרים  -אמר להם הקב"ה 
ליטול מהם מכס כרכים לעשות בהם אנגריא מלחמות אני עשיתי שנאמר {שמות 

ט} מי בכם -מגיד זאת שנאמר {ישעיה מג ג} ה' איש מלחמה כלום יש בכם-טו
 ...יגיד זאת ואין זאת אלא תורה שנאמר וזאת התורה אשר שם משה

לכאורה, הקב"ה היה צריך להגיד  – ושואל שאלה עצומה הגרי"ז מבריסקבא 
 "שקרנים", אבל הוא לא אמר להם "שקרנים", אלא "שוטים" . למה ?

 לא ? כי זה לא שקר. למה –אומר הגרי"ז מבריסק 

 ...בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ - כתוב בתורה

בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל,  – אומר רש"י בשם חז"ל
שנקראו ראשית.

 כל מה שאתם רואים בעולם, זה בשביל ישראל !

בשביל מה ברא הקב"ה מיליארד סינים, שאוכלים רק אורז, וכל השכר 
ערך עשרה שקלים ???השבועי שהם צריכים, הוא ב

יש לי חבר, איש עסקים, בפעם הראשונה שהוא נחת שם, הוא ממש היה 

 כל סין מלאה עובדים זרים !!!  –מופתע 

 אז למה הסינים ככה ?

 כיון שהם רוצים להרוויח, הם מייצרים הכל בזול.

 ריבונו של עולם, מגיע לנו שכר ! –יבואו הסינים לעתיד לבוא, ויגידו 

 מרת ? למה מגיע לכם ?מה זאת או

חולצות בעשר ! למה  3"אנחנו יצרנו את כל החולצות של בחורי הישיבות ! 
 עשינו את זה ?

 הכל בשביל הבחורי ישיבות, שיאכלו ללמוד תורה ! מגיע לנו שכר !

לעתיד לבוא, יבואו כל אומות העולם ויבקשו שכר, ויתברר  –אומרת הגמרא 
 לצורך עם ישראל...להם , שכל מה שהם עשו, זה היה 

ריבונו של עולם, המצאנו את המצלמה , הנה ב"ה יש  –יבואו היפנים ויגידו 
כאן מישהו שמסריט את השיעור, מוכר עם זה דיסקים, כולם רואים את זה בכל 

 המקומות... זה עובר לכולם דרך האינטרנט... ריבונו של עולם, מגיע לנו שכר!!!

זה, בשביל שילמדו תורה ?! עשיתם  אתם עשיתם את –אומר להם הקב"ה 
 את זה כדי להתפרנס !

 יבוא זה שהמציא את הפלאפון... "אני רוצה שכר "

 "מה אתה קשור לענין ?"

"מה זאת אומרת ?! סידרתי פלאפון, כדי שמי שנוסע בכביש, יהפוך שעת 
 עבודה לשיעור תורה. יתקשר לקול הלשון, שיחת חינם, וישמע שיעורי תורה !"

כך יתברר להם , שכל מה שהם עשו  - הגרי"ז מבריסקלבוא, אומר  לעתיד
בעולם, הכל זה בשביל ישראל, כדי שהם ילמדו תורה, לכן הקב"ה לא אומר להם 

 שקרנים. 

הרי אתם שוטים, שכל מה שעשיתם, לצורך עצמכם  –אמר להם הקב"ה 
ם עשיתם . היום אתם רואים, שהכל עשיתם בשביל ישראל, אבל בשעה שיצרת

את המצלמות , לא עלה בדעתם בכלל, שמישהו עתיד להשתמש בזה, ולהקליט 
 בזה שיעורי תורה !

תן לנו מצוה אחת  - רבש''ע  תנה לנו מראש ונעשנה –באים הגויים ואומרים 
 ונעשנה. 

שוטים שבעולם מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת מי  -אמר להם הקב"ה 
אף על פי כן מצוה קלה יש לי  שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת אלא

ואמאי קרי ליה מצוה קלה משום דלית ביה חסרון  ... אותה וסוכה שמה לכו ועשו
 כיס

אומרת הגמרא, שכל אחד ואחד מהגויים שמע, שיש מצוה שאפשר לקבל 
 עליה שכר רב בימות המשיח...

מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו והקדוש ברוך הוא 
ר עליהם חמה בתקופת תמוז וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא שנאמר מקדי

 ג} ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו...-{תהילים ב

 הם עושים סוכה בלי כסף, יושבים בסוכה, ומה עושה הקב"ה ?

הקב"ה מוציא עליהם חמה כבתקופת תמוז, מחמם אותם... הם יוצאים 
 כה ויוצאים !החוצה... ונותנים בעיטה לסו

מקדיר והא אמרת אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם  - שואלת הגמרא
 למה הקב"ה בא איתם בטענות ?!  בריותיו

מעלות בסוכה, אם הוא מפעיל מאוורר בסוכה, הוא  50אתה מביא עליהם חמה, 
מרגיש כמו במאפיה בויז'ניץ. ניכנס לו חום מתוך העיניים , איך אתה רוצה שישב 

 סוכה בחום כזה ?? לך ב

דמשכא להו תקופת תמוז עד חגא והוי  דישראל נמי זימני - אומרת הגמרא
נכון, והאמר רבא מצטער פטור  גם ישראל יוצאים מן הסוכה בחום כזה להו צערא

האם ישראל שיוצא,  מן הסוכה נהי דפטור בעוטי מי מבעטיבחום כזה פטורים 
 צא שבור ורצוץ.בועט בסוכה ?! ישראל שיוצא מהסוכה, יו

כתוב בגמרא, שברגע שיורדים גשמים, מה מרגיש יהודי ? כאילו שופך לו 
 רבו, קיטון על פניו.

רבותי, בראש ובראשונה אני לא מבין, למה מחפש הקב"ה, שזה לא יעלה 
 להם כסף ? מה אכפת לו שזה יעלה כסף ?

אם הקב"ה מחפש מצוה קלה, שלא עולה  – השאלה השניה שנשאלת היא
סף, למה דוקא סוכות ? יש לו עוד כמה מצוות שלא עולות כסף, למשל מצות כ

 שילוח הקן. 

כל אחד הולך לגינה, לוקח  –רבותי, יש לי מצוה קלה  –היה אומר להם 
 סולם... מחפש יונים.. לוקח מטאטא ומגרש אותם בשעות הלילה...

ד אב אתה רוצה מצוה שלא עולה כסף, שהגויים דוקא מתמחים בזה? כיבו
 ואם. עיין דמה בן נתינה {גמרא מסכת שבת לא}. 

המדרש אומר, שלא היה כעשו אשר כיבד את אביו, שהיה מלביש בגד 
 מיוחד, לכבוד כיבוד אב.

 אם יש מצוה, שהכי לא שייכת לאומות העולם , זו סוכה !

 מה זה סוכה ?

 סוכה זה זכר, למה שהושיב אותנו הקב"ה בענני הכבוד...



 

יד 

 אתה רוצה מצוה ? תאכל מרור ! –י לך תגיד לגו

 מה זה מרור ?

 מרור, זה זכר לעבודת פרך, שפרעה העביד אותנו במצרים...

מה זה עסק שלי, מה שפרעה האכיל אתכם ?!

 כי בסכות ישבתם... ! –מושיב אותם בסוכה 

מה זה העסק של הגוי , בזה שישבנו בסוכה במצרים ?!  תן לו מצוה 
 שאקטואלית לגביו !

 ה ?איז

 כיבוד אב ואם, יכל להיות אקטואלי עבורו !

 אתם רוצים מצוה ?! סוכה !

תורת בספר  – שאלה נוספת שצריכה ביאור, והאמת היא, שזה חידוש גדול
, על מסכת עבודה זרה, כותב הרב שור בספרו, שהקב"ה רצה לתת להם חיים

 מצוה, שכוללת את כל המצוות שבתורה. 

וות ששקולות כנגד כל התורה כולה, כמו , שישנם מצהתורת חייםכותב 
 למשל  מצות ציצית , מצות מילה, שבת שקולה כנגד התורה כולה...

 ביקשו הגוים שייתן להם הקב"ה, מצוה ששקולה כנגד כל התורה כולה...

"אנחנו לא יכולים עכשיו, לקיים את כל התרי"ג , תן לנו מצוה אחת ששקולה 
 "כנגד כל התורה, אבל לא עולה כסף

מצוה ששקולה כנגד כל התורה ולא עולה כסף, מצא הקב"ה רק סוכה. למה 
? 

כי ציצית עולה כסף. שבת עולה כסף, עם כל ההוצאות, ובכלל הוא יצטרך 
לסגור את העסק. מילה זה כואב, אז הם לא רוצים לעשות את זה. המצוה 

 ששקולה כנגד כל התורה, ולא עולה כסף, זו מצות הסוכה.

 ל, שבחז"ל לא כתוב, שסוכה שקולה כנגד כל התורה כולה.החידוש הגדו

, פיוט שכתב ר' אליעזר הקליר. הוא מופיע בפיוטים ליום התורת חייםמוצא 
 ב'  של חג הסוכות . 

 
"בל תהי מצות סוכה בעינך קלה,  כי כנגד כל מצוות דת חוקותיה  – אומר הפייטן

 שקולה..."

ליר , כך כותב בפיוט שלו, שמצוה הנה, ר' אליעזר הק – התורת חייםמביא 
הזאת שקולה כנגד כל התורה, אז עכשיו תבין, למה הוא נתן להם דוקא את 

מצות הסוכה, כי זה שקול כנגד כל התורה כולה, וחוץ מזה, זה גם לא עולה כסף. 
 עצים אתה יכל לאסוף בחוץ , מבלי לשלם כסף.

 .התורת חייםעד כאן דברי 

 ג... למה ?הם עושים סוכה על ראש הג

 משום שרוב תשמישם בגגות.  – אומר רש"י

הם עושים את זה בראש הגג, והקב"ה עושה להם חמסין. למה?! ממאי נפשך 
רבותי, איחרתם את  –? אם אתה לא רוצה לתת להם מצוות, אז תגיד להם 

 המועד, מי שטרח בשבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח לא יאכל...

 ז תן להם אפשרות לעשות את זה !אם אתה רוצה שיקיימו מצוה, א

הקב"ה נותן להם לעשות את המצוה, ומוציא להם חמה מנרתיקה, עושה 
 להם חמסין והם בורחים החוצה.

 למה אתה עושה להם חמסין ? תעשה להם גשם ! – נשאלת השאלה

אם אתה רוצה להבריח אותם, גשם עושה את העבודה יותר טוב  מאשר 
 שם, כולם יברחו פנימה !חמסין. תוריד מכה אחת של ג

 לא. הקב"ה מקדיר להם חמה !

למה הקב"ה מקדיר להם חמה ? משום  – ראיתי באחד הספרים שהוא אומר
 שכל מה שזכינו לסוכה, זה בגלל שהקב"ה הקדיר חמה, למה ?

כתוב בפרשת וירא , שבשעה שאברהם אבינו היה ביום השלישי למילתו , 
 רצה הקב"ה שאברהם ינוח .

אני יוציא חמה מנרתיקה, יהיה חמסין בחוץ, אף אחד לא  –"ה אמר הקב
 יסתובב !

{בראשית יח, א} אברהם אבינו לא מסוגל לשבת בבית, יושב בפתח האוהל 
 ... הוא מסתכל והוא לא רואה אורחים. והוא ישב פתח האהל כחם היום

 הוא שולח את אליעזר "לך תחפש אורחים"...

 מעלות, מי מסתובב בחום כזה ?! " 50ודיע "אברהם אין איש בחוץ, החזאי ה

 "אתה לא רוצה לקיים את המצוה, כי אם היית רוצה, היית מוצא"

כיוון שהקב"ה רואה שאברהם אבינו רוצה לקיים את המצוה , שולח לו 
 אדם. -שלושה מלאכים, בדמות בני

אם הקב"ה רוצה שאברהם יקיים הכנסת אורחים, ישנה  – נשאלת השאלה
תחזיר את החמה לנרתיקה ! למה הוא צריך לשלוח  –יותר פשוטה דרך הרבה 
 מלאכים ?!

 הקב"ה לא עושה ככה, אלא מה הוא עושה ?

אדם לא -הולך הקב"ה ומשאיר חמה בחוץ ... שולח מלאכים , כי בני
מסתובבים בחוץ , מביא אותם לאברהם אבינו, בשלישי למילה, בחמסין של 

 אוכל !  שישים מעלות , הוא נותן למלאכים
שוחט עבורם שלושה עגלים... שלושה לשונות בחרדל.. משרת אותם... שם 

 אותם תחת העץ שישבו בסוכה בצל, ונותן להם לאכל...

לפום צערא אגרא.. לפי הצער שהיה לך באירוח המלאכים,  -אומר הקב"ה 
הרי יכולתי להכניס חמה לנרתיקה, ואז לא היה חמסין, אבל לא! אני משאיר את 

 פרטורה ברמה גבוהה, ואתה תעבוד בחמסין ! הטמ
 עפ"י מה שתעבוד בחמסין , אני ישלם לילדים שלך !

 באים אומות העולם, ורוצים קשר למצות הסוכה...

 אהה, אתם רוצים קשר לעם ישראל ? בואו נבדוק אתכם... –אומר הקב"ה 

האבא הראשון של עם ישראל, אברהם אבינו, זכה במצוה שנקראת סוכה, 
 ה ?למ

כי הוא שירת מלאכים בחמסין ! בואו ונראה איפה אתם נמצאים, כשעושים 
 לכם חמסין , נראה אם אתם בורחים או לא בורחים !

 יוצא, שכל מה שזכינו לסוכה, זה בזכות החמסין !

 מה עושה הקב"ה ?

 מקדיר להם חמה, כבתקופת תמוז... "בואו נראה לאיפה אתם שייכים"

להבין, שכל מצות הסוכה קשורה לאברהם אבינו !  עפ"י הדברים האלה נוכל
 אז מה אומר הטור, שהיא קשורה ליעקב?

 לכאורה, הדבר הזה צריך ביאור.

 לאחר ההקדמה הזאת, נוכל בע"ה ללכת לשלב נוסף:

כל מי שמקיים סוכה בעולם   - ישנו מדרש {ילקוט שמעוני, סוף רמז תרנ"ג}
 וכתה של סדום.הזה, הקב"ה נותן לו חלק לעתיד לבוא, בס

 לעתיד לבוא, תהיה סוכה לצדיקים , שתהיה עשויה מעורו של לויתן . 

 שאר החבר'ה  ,תהיה להם סוכה מיוחדת, בסדום. 

רבותי, תשמעו מה המדרש מספר על הסוכה הזאת, בחיים שלכם לא 
 ראיתם סוכה כזאת:

מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה, הקב"ה נותן לו שכר לעתיד לבוא 
אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק  (תהילים ס, ח)תה של סדום. בסוכ

 סכות אמדד . 

, שואל המדרש ? זו סוכתה של סדום, שהיתה מסוככת ועמק סכותמה זה 
 בשבעה אילנות , שמסוככות זו על גבי זו. ממה עשוי הסכך הזה ?

 מגפן, מתאנה, רימון , אפרסק, שקדים ואגוז, ולמעלה יש תמרים !

 פורת יוסף , סלט פירות כזה מזמן לא אכלתי  בן

 תראו ממה עשוי הסכך של סוכת סדום ! 

אומר המדרש {פרקי דרבי אליעזר פרק כה, ויקרא רבה, פרשה ה} על הפסוק 
... על מי הכתוב מדבר ? על {איוב כח, ז} נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה

 סדום.

י ירשע, נתן שלוה לסדומיים מי בא דבר אחר, והוא ישקט ומ - אומר המדרש
וחיבן, ומה שלוה נתן להם (איוב כח, ה ז): ארץ ממנה יצא לחם, מקום ספיר וגו' 

נתיב לא ידעו עיט, רבי לוי בשם רבי יוחנן בר שאונה הדין בר הדיא הוא צופה 
מאכלו משמונה עשר מיל, וכמה הוא פרוסה, רבי מאיר אומר שני טפחים, רבי 

ח, רבי יוסי אומר שתים ושלש אצבעות, כיון דהוה קאי על אילניא יהודה אומר טפ
דסדום לא הוה יכיל למחמי על ארעא מן חיליהון דאילניא. מקום ספיר, כשהיה 

אחד מהן הולך אצל הגנן ונותן לו ירק באסר, היה מוצא בעפרו זהב, כדכתיב (איוב 
כי נעבדנו (איוב לד,  כח, ז): ועפרת זהב לו, כיון שאמרו (איוב כא, טו): מה שדי

כט): ויסתר פנים ומי ישורנו, שהסתיר פניו מהם. מי אמר לו לא עשית כשורה, 
ובמה הסתיר פניו מהם, המטיר עליהן גפרית ואש (בראשית יט, כט): וה' המטיר 

 על סדם וגו'.

 לסדום, אותו עיט לא הגיע בראיה שלו, למה ?

יתה מכוסה בשבע אילנות כי הוא לא ראה את הרצפה של סדום, כי סדום ה
 זו על גבי זו.



 

טו 

בחיים לא עבר  –נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה  דע לך ,–אומר איוב 
שם עוף כזה, כי הוא בחיים לא יכל לראות את הרצפה, כי מעליו ישנם שבע 

שכבות של אילנות , וזאת הסוכה של סדום, והקב"ה עתיד להושיב אותנו בסוכה 
של סדום.

שאנחנו כולנו מקווים, שנשב בסוכת עורו של לויתן , אבל בכל אופן למרות 
ואנחנו רוצים לברר כתוב, שיש שם סוכה מיוחדת, שבע שכבות, זו מתחת לזו , 

 מה זה הסוכה של סדום, שמי שישב עכשיו בסוכה, בסוף ישב בסוכה של סדום.

, האבודרהם כותב, שנוהגים לקרוא בחג הסוכות – השאלה האחרונה היא
 את מגילת קהלת . 

 כל אחד שואל את עצמו, מה הקשר שיש לחג הסוכות עם מגילת קהלת ?

ננסה להסביר את זה בס"ד, אבל קודם כל נתחיל להסביר את הדברים 
וממילא נבין, מה העבודה של חג הסוכות, ואם נבין את זה, נבין גם למה חג 

 הסוכות הוא כנגד יעקב אבינו:

יום הכיפורים, הזכרנו מקודם את דברי המדרש,  אנחנו נמצאים בס"ד לאחר
שלכן יש שמחה יתרה בחג הסוכות, כי התבואה בבית, פירות האילן בבית, ובגלל 
שנתכפרו עוונותינו , לכן כתוב שלוש פעמים שמחה בחג הסוכות , כי בסוכות יש 

 את השלמות של הכל!

אומרים אשרי ת''ר יש מהן  -מי ששם לב, אומרת הגמרא {מסכת סוכה נג, א}
ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו אלו חסידים ואנשי מעשה ויש מהן אומרים  

אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו אלו בעלי תשובה אלו ואלו אומרים אשרי מי 
 ...שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו

 מה זה כל השירים האלה ? הכל זה מסביב לתשובה...

 למה מסביב לתשובה ?

ם שאין לו מחילת עוונות , לא יכל לשמוח . שמחה יכולה לבוא רק אד-כי בן
 מתוך מחילת עוונות. 

מי שאין לו מחילת  עוונות , אינו יכל באמת לשמוח . מאיפה אנחנו לומדים 
 את זה ?

 .  אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה -כי זה הפסוק שפותח את יום הכיפורים 

 מי מסוגל לשמוח ?

 מי שאין לו ישרות הלב, אינו מסוגל לשמוח. מי שהוא ישר לב !

ה' ברא את האדם ישר,  – אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחהאומר הפסוק 
וברגע שיש לאדם עוונות, הוא כבר לא ישר, ואם הוא לא ישר, הוא לא יכל 

 לשמוח. 

אחרי שנמחלים לו העוונות, כותב השפת אמת, והוא נקי מעוונותיו, הוא 
 ואם הוא חוזר להיות ישר, הוא יכל לשמוח ! חוזר להיות ישר,

עפ"י זה, ראיתי לזה רעיון פעם, חיפשתי לזה מקור ולא מצאתי , אבל פעם 
כתוב ברש"י , שחתן, מוחלים לו על כל  – ראיתי את זה באיזה שהוא ספר

 עוונותיו .

 למה חתן מוחלים לו על כל עוונותיו ?  – ראיתי מישהו ששואל

 יש לך פתרון ...  ום ? תתחתן פעמיים בשנה אז למה אתה צריך לצ

כתוב שיש מצוה על חתן, לשמח את אשתו. איך הוא יכל לשמח, אם הוא 
 מלא בעבירות ?

אני מצוה אותך לשמח את אשתך, ולכן אני מוחל לך את  –אומר הקב"ה 
 העוונות .

 יוצא, שכל השמחה שיש לנו, נובעת מכפרת העוונות.

{ד, ה} ויצא ם הגאון מוילנה, בביאורו על ספר יונה כתוב בחז"ל, וכך מביא ג
יונה מן העיר וישב מקדם לעיר ויעש לו שם סכה וישב תחתיה בצל עד אשר יראה 

 .מה יהיה בעיר

כמ"ש באספך וכו' תחוגו את חג  ויעש לו שם סכה – אומר הגאון מוילנה
א צלתה הסוכות וכו' בסוכות וכו' ואמרו בפסולת גורן ויקב וכו' ואמרו שיה

מרובה מחמתה. והענין כי כל מעשה עולם הזה ועשרו וטובו הכל מן השמש 
והוא שאמרו במזלא תליא מילתא כפי אשר השמש עומדת במזלות והוא ידוע 

לחוזים. ולכך כתבה התורה באספך וכו' שלא תמשך אחר העולם הזה תעשה 
ת י') לשחוק סוכה בפסולת גורן ויקב שכל סעודה הוא על הלחם ויין כמ"ש (קהל

עושים לחם ויין וכו' ואמרו שלא תהנה מהן אלא בפסולת ותפריש מעושר עולם 
הזה רק תשב בצל שלא תחת השמש ויהי תורתך קבע ומלאכתך ארעי. וזהו 

צלתה מרובה מחמתה וזהו וישב תחתיה בצל ולא עסק כלום עד אשר יראה מה 
שנה וחפץ ד' להראותו יהיה בעיר עם מזלו אם ישונה לטובה וצפה תמיד אולי י

 שאין טובת העולם הזה כלום.

אנחנו בע"ה, רוצים לפרש את דבריו, ולנסות ולפענח מה הוא רוצה מאיתנו , 
 ונתחיל בראש ובראשונה, לפני שניגש לקטע נוסף, בגאון מוילנה :

ישנם בשמים שתי  – באים המפרשים על הגאון מוילנה, ואומרים יסוד נפלא
 מערכות, שמש וירח. 

מערכת השמש, מסמלת את ענין הטבע, ומערכת הירח מסמלת את מערכת 
 ההתחדשות .

 לשמש יש סיבוב קבוע, כל השנה, היא לא משתנה.

 הגויים עובדים את השמש, למה ? 

 כי הם בוטחים בטבע.

 עם ישראל, מונה לירח. הירח, זה הסמל של הקבלת פני שכינה. למה ?

 כי הירח, זה סמל ההתחדשות. 

שמקדש את החודש, כאילו מקביל פני שכינה, לכן החודש נקרא  כל מי
 'חודש', מלשון התחדשות. 

 השמש, זו מערכת של שנה. 

'חוזר ושונה'. הוא כל הזמן חוזר על עצמו. אין בו  -שנה, פירוש הדבר 
 חידושים.

דע לך, שכל עניני העולם הזה, טובו ועשרו, הכל בא מן  – אומר הגאון מוילנה
 ו שנאמר במזל התליא מילתא .השמש, וזה

 מה כתוב כאן ? רק נפרש את הדברים:

אם השמש מסמלת טבע, אומות העולם בוטחים בשמש, ואומרים חז"ל , 
 שבזמן שהשמש לוקה, זה סימן רע לאומות העולם, למה ?

 כי הביטחון  שלהם הוא השמש, הביטחון שלהם הוא טבע.

שנקראת ירח, היא מתגלה  עם ישראל, הוא מעל הטבע. הוא נמצא במערכת
 ומתכסה, וחוזרת שוב מתכסה ומתגלה...

{ויקרא בחג הסוכות מצוה אותנו הקב"ה  –אומר הגאון מוילנה יסוד נפלא 
כי , למה ?  כג, מב} בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת 

 ... אז מה ???  בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים 

וצאתי אתכם ממערכת השמש . מערכת השמש, פירושה מערכת הטבע. ה
 אתם מעל הטבע ! 

{דברים ח, ד} שמלתך לא ֽבלתה ֽמעליך ורגלך שנה במדבר  40אתם נמצאים 
 ... תתבוננו מה הולך כאן !לא בצקה זה ארבעים שֽנה

ילד בגיל שנה יוצא ממצרים, מלבישים לו חליפה, הוא לא יוצא עם חמש 
 שנה ! זה גודל איתו ביחד !  40 –חליפה אחת  חליפות !

 לא מחליפים נעליים ! – ורגלך לא בצקה זה ארבעים שֽנה

שהיינו ילדים, מי שהיתה גודלת לו הרגל, היו גוזרים לו בפינה את הנעל, כדי 

 שהאצבעות יוכלו לצאת למרחב 

ר ! שנה במדבר, אין לא קונדיטוריה ולא מאפיה , אין מה לאכל, שום דב 40
 רק נחש, שרף ועקרב...

 ... (שמות יט, ד) ואשא אתכם על כנפי נשריםהקב"ה לקח אותנו על הידיים 

מעלות במדבר, לא צריך שום מזגן, הקב"ה שם אותו על ענן. כמה  40רבותי, 
 טמפרטורה שהוא צריך, הקב"ה נותן לו, הוא לא צריך שום דבר ! 

 זו ההרגשה שהיתה לעם ישראל במדבר.

בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת  -ך הקב"ה אומר ל
 כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים....... 

אז אם הקב"ה הושיב אותנו בענני הכבוד, למה אנחנו צריכים לשבת , 
 במקום שמכוסה בצל ומנתק אותנו מן השמש ?

בע , "ואני רוצה לנתק אותך מן כי השמש זו הנהגת הט – אומר הגאון מוילנה
 הטבע, כדי שתדע שאתה לא חי בטבע, אלא אתה חי מעל הטבע" . 

 איפה זה בא לידי ביטוי, שאתה חי מעל הטבע ?

תשב בסוכה, שמנתקת אותך מהשמש . הסוכה יש בה "צלתה מרובה 
 מחמתה" . 

 במקום שנכנסת השמש יותר מהצל, הסוכה פסולה. 

 למה זה פסול ?

כי אתה חוזר להנהגת הטבע. כל הישיבה בסוכה, זה  – און מוילנהאומר הג
 כדי לנתק אותך מהטבע ! להביא אותך להרגשה, שאתה מעל הטבע.

 . ניתוק מהטבע –הבנו את הבסיס הראשון 

.הלחם והיין–הבסיס השני, אומר הגאון מוילנה

ת העולם הלחם והיין, זה ביטוי לכל הנאו –הלחם והיין, כותב הגאון מוילנה 
 הזה. למה ?



 

טז 

 מה שאדם נצרך לתאוות גופו, לאוכל שלו. –לחם, פירוש הדבר 

 יין, זה לתאוות נוספות, הממריצים את האדם לעוונות נוספים. 

לכן כאשר הקב"ה מצוה אותך לעשות סכך לסוכה  – אומר הגאון מוילנה
הוא הזאת, הוא לא אומר לך לעשות את זה, מלחם ויין, משעורים וגפן, אלא, 

 אומר לך לעשות את הסכך, מפסולת דגן ופסולת של גפן.

 לא להשתמש בגפן ובשעורה עצמה, למה????

 כי זה מושך לתאוות. אלא מה ?

תשתמש בפסולת שלהם. במה שאתה נזקק , במינימום  –אומר לך הקב"ה 
שבמינימום, שאתה נזקק לצרכי עצמך. לא במוצר עצמו, כי המוצר עצמו מושך 

 לתאוות.

 תי, אם זה ההקדמה הראשונה, אנחנו בע"ה רוצים ללכת  ליסוד נוסף:רבו

ישנו פסוק שמופיע במגילת אסתר , והגאון מוילנה גילה עבורנו, מה הסוד 
 שמונח בו. 

 תשמע, במגילת אסתר רמוז חג הסוכות... –אילו מישהו היה אומר לכם 

 "חג הסוכות במגילת אסתר ?! זה דבר שלא שמעתי".

דע לך, השנה שלך מתחילה בחג הסוכות, ורמוזה  – ילנה ואומרבא הגאון מו
 בפסוק במגילת אסתר, הכל בדרך הפרד"ס. 

{אסתר ב, יב} ובהגיע תר נערה ונערה לבוא אל  –כותב הגאון מוילנה כך 
המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש כי כן ימלאו ימי 

ים בבשמים ובתמרוקי הנשים: מרוקיהן ששה חדשים בשמן המר וששה חדש
 {יג} ובזה הנערה באה אל המלך...

הפסוק הזה, אומר הגאון מוילנה, מלמד אותנו עבודת שנת תש"ע, 
 שמתחילה בחג הסוכות . 

הרי ארבעה ימים אמרנו, שלא מונים עבירות ... ראשון לחשבון עוונות, 
 לך !חודשים להתכונן לבוא אל המ 12מתחיל מהיום הראשון... יש לך 

... בפסוק הזה רמוז, איך מגיעים חזרה, בשנת ובזה הנערה באה אל המלך
 תשע"א , בראש השנה, אל הקב"ה.

בכל ראש השנה ויום הכיפורים, האדם חוזר בתשובה,  – אומר הגאון מוילנה
וצועק 'חטאתי', והקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו , מעביר חטאיו ועוונותיו , פירוש 

 ק , אלא תלוי אם יחזור בתשובה.שהעוון עצמו אינו נמח

 נסביר למה הגאון מתכוון:

 אדם נתפס עובר ברמזור אדום.-רבותי, בן

 אתה יודע שעברת באדום ?? –עוצר אותו השוטר 

 "לא נכון, לא עברתי באדום ! "

 עברת באדום !

 "לא נכון ! זה היה ירוק מהבהב"

 אדום/ירוק /אדום/ירוק ... בית משפט !

תשמע, השוטר אומר שעברת... אבל  –אומר לו השופט  באים לבית משפט,
אתה נראה לי אדם אמין. גם אם אני חושב שזה לא היה ירוק מהבהב , נראה לי 

 אני סולח ! –יותר כתוב מהבהב , אבל אמרת 

אבל תדע לך, שהסליחה הזאת, זאת לא סליחה, זה על תנאי. אני כותב 
בשנה הקרובה תיתפס שוב פעם , שאתה יוצא עכשיו נקי בלי הרשעה, אבל, אם 

 שנות שלילה וחמישים אלף שקל קנס! 5אני נותן לך 

אדם בא בראש השנה וביום הכיפורים, ומבקש  – אומר הגאון מוילנה
חודשים על  12-מחילה... הקב"ה אומר לו "בקשה, נמחל. אבל אתה נמצא ב

 תנאי". 

ונות. איך אתה עכשיו מתחיל המירוק של העו – כי כן ימלאו ימי מרוקיהן
 ממרק את העוונות ?

 .ששה חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים

 מה עושה שמן המר ?

 מסירה את השערות מהבשר.  – אומרת הגמרא במסכת מגילה

זה מצוות 'לא תעשה'. תמרוקיםזה 'מצוות עשה', ובשמים

ישה חדשים תחילת העבודה של האדם בתשובה, ש – אומר הגאון מוילנה
 בשמן המר , להסיר שערות.

 מה זה שערות ? מה פתאום צריך להסיר שערות ?

כתוב בזוהר, שיש אדם שיוצא למלחמה ורואה אשת  – אומר הגאון מוילנה
 יפת תואר , הוא רוצה להתחתן איתה, מה אומרים לו ?

לגדל את  –"אתה רוצה להתחתן איתה ? היא צריכה לעשות שתי פעולות 
 לגדל ציפורניים" השערות ו

שני הדברים האלה, שערות וציפורניים, הם ברי חלוף.  – אומר הגאון מוילנה
 אין בגוף האדם דבר שהוא בר חלוף, חוץ משערות וציפורניים.

למה עשה הקב"ה , ששערות וציפורניים יהיו  – אומרים המפרשים
 מתחלפים ? 

 הזה.  כיון שזה נועד להראות לאדם, שהוא בר חלוף כאן בעולם

אתה קוצץ ציפורניים כל יום שישי ? תדע לך, עבר עוד שבוע, אתה מתקרב 
 לסוף ! 

הייתי פעם במפגש של שני גדולי ישראל, שלא ראו אחד את השני שש 
 שנים. 

 פשש, לא הייתי מכיר אותך, איך הלבנת ?! –אחד ניגש לשני ואומר לו 

 הזיתים.לא הלבנתי, אלא קיבלתי הזמנה מהר  –אומר לו השני 

אבל, מגדל שיער וציפורניים, כי כל הסיבה שתדע  – לכן, אומרים המפרשים
 שאתה בר חלוף. 

כל מה שאתה קוצץ, זה כדי שתדע שזה בר חלוף, אבל אם רח"ל , ישבת 
 שבעה, אתה רואה שזה בר חלוף, אז אתה יכל לגדל !

 להסיר שערות... למה ?? ששה חדשים בשמן המר - אומר הגאון מוילנה

כי השיער הוא ביטוי למותרות . אין לך דבר שמיותר בגוף האדם, חוץ 
 משיער וציפורניים !

דבר ראשון, תוריד את  –ברגע שגוי, רוצה להיכנס לכרם ישראל, אומרים לו 
 השערות. למה ?

 כי השערות זה ביטוי למותרות.

 למה גוי לוקח מותרות, ויהודי לא לוקח מותרות ?

העולם הזה, הוא עולם אצלו. אין המשך, זה העולם ! גוי לוקח מותרות, כי 
 אין לו עולם הבא, אז למה הוא לא צריך ליהנות ?! אז הוא נהנה בעולם הזה !

יהודי לא רוצה ליהנות בעולם הזה, כי כל מה שהוא נמצא כאן, דיברנו 
בשבוע שעבר, סוף אדם למיתה, התכלית שלו, זה להגיע ליום המוות. כל מה 

 כאן, זה כדי להתכונן ליום המוות. שהוא נמצא 

 אז במה הוא צריך להשקיע ?

ראיתם פעם אדם, ששוכר דירה, ומשקיע בדירה השכורה ?  מי עושה את זה 
!? 

 אני אשקיע ?! מי משקיע ?! שהוא ישקיע , זה לא דירה שלי !

 אדם משקיע ?!-במה בן

 כסף !ברגע שהוא יודע, שהעולם הזה עבורו הוא קבע , אז הוא משקיע 

אין דבר שמנתק את האדם מהקב"ה,  – באים המפרשים ואומרים יסוד נפלא
 יותר ממותרות ! 

 מותרות , זה דבר שמנתק את האדם מהקב"ה. 

-האדם, בראש השנה וביום הכיפורים, לקרבת אלוקים ... ב"ה, בן-זוכים בני
-א כלאדם יוצא במוצאי יום הכיפורים, איזה התקרבות הוא מרגיש לקב"ה !!! הו

 כך מחובר לבורא יתברך, עד שהוא אומר "חבל שזה ניגמר" ...

תשמע, אתה רוצה להרגיש מחובר אליי ?! תתנתק  –בא הקב"ה ואומר לך 
 ממותרות העולם הזה !

. שמן המר , מוריד את ששה חדשים בשמן המר  - אומר הגאון מוילנה
 השערות. 

 תתנתק מן החומר, אתה מתחבר אליי !

 מה כאן אתה גר ?!  –, ונחרד החפץ חייםהגיע פעם לביתו של  יהודי מארה"ב

 הכיסאות מתנדנדים... שולחן רעוע ....

 איפה הסלון שלך ? – החפץ חייםהוא שואל את 

 ...החפץ חיים"ואיפה הסלון שלך ?!" שאל אותו 

 הסלון שלי במנהטן, כבוד הרב ! 

 אז למה לא הבאת אותו איתך ?

לטיול שלושה חודשים, אני אסחוב איתי את  "חחחח, כבוד הרב , יצאתי
 הסלון ?! "

 האמת היא, שגם אני יצאתי לטיול... – החפץ חייםאמר לו 

 "באמת, לאיפה ?? "

 שנה ..." 120"אמנם לא לשלושה חודשים, אלא בסביבות 
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"אני מסיים את העולם הזה, ואז מגיע למקום הקבוע שלי... עולם הבא... שם 
 יש לי סלון ! "

ת של העולם הזה, זה התנתקות מהחומר, כי אדם שחי בדירת ארעי , המהו
 לא משקיע.

 ששלושת המועדים, הם כנגד קנאה, תאוה וכבוד. השפת אמת,אומר 

התאוה בלב, הקנאה בנפש, והכבוד  - {שנת תרל"ח} השפת אמתכותב 
בנכסים . כנגד זה, שלושת המועדים, לביטול הקנאה התאוה והכבוד, והם כנגד 

(ירמיה ט, כב) אל יתהלל , ועל זה נאמר בנביא  לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך בכל
חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו {כג} כי אם 

 ...בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי

עשיר . וכנגד ובכל מאדךהמועד השלישי ,שהוא חג הסוכות , הוא כנגד 
השכל  נתק מזה, אתה רוצה להגיע לחיבור לקב"ה. אם אתה רוצה להת בעשרו

 תתחבר אלי. זה החיבור של חג הסוכות.  – וידע אותי

 רבותי, אם אלה פני הדברים, נוכל בס"ד להגיע ליסוד:

 סוכה זה דירת עראי ...

אדם גר בקומה חמישית, אין מעלית. הוא כדי -תארו לעצמם בס"ד, בן
כל ארוחה שהוא אוכל, הוא יורד את כל  מדרגות . 68לעלות לסוכה, צריך לעלות 

 המדרגות, חוזר דחליל ... כל היום מדרגות, למטה/למעלה...

אדם, שגר קומה חמישית, והסוכה שלו -רבותי, בואו תיכנסו לראש של בן
 היא בקרקע . מה הוא לוקח איתו לסוכה ?

הוא לוקח איתו צלחת , שעליה יש את העוף, את האורז, את המלפפון חמוץ 
על זה מונח עוד משהו, לוקח אותו כוס שתיה, הצלחת מפלסטיק , הסכום  ,

פעמי -מפלסטיק, השולחן מתקפל, הכיסא מתקפל , המיטה מתקפלת ... הכל חד
 בסוכה ! 

 פעמית וכל מה שנמצא בתוכה ! מה זה ???-הסוכה חד

פעמי... הכל -מה רצית שאני יוריד את המקרר למטה ?! עזוב.... אוכלים חד
מסתפקים במועט.... זה הכל ארעי, מה קרה לך ?!  בשביל שבוע לעשות  ב"ה,

 כזה בלגן ?! 

 למה ?

 אתה עראי !

 אם אתה עראי, אז אתה לא משתמש במותרות !

 גומר לאכל, מרים את הניילון ... הופההה , הכל בפח !

 הכל, כדי להראות לאדם, שהוא נמצא בדירת עראי...

מחובר אלי??? תתנתק מן המותרות ! עד אתה רוצה להיות  –אומר הקב"ה 
 כאן, דברי הגאון מוילנה.

 רבותי, נלך עוד נדבך אחד:

אברהם יצחק ויעקב, כמו שכותב הטור, כנגד  -אם אמרנו, ששלושת האבות
 שלושת המועדים , יעקב הוא כנגד סוכות.

אל יתהלל עשיר , וכנגד  ובכל מאדךאם יעקב הוא כנגד סוכות, אז הוא כנגד 
 ו.בעשר

 : רבותי, בואו נלך לפסוק שמביא הטור

כן -{בראשית לג, יז} ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על
 המקום סֽכות.-קרא שם

 שמעתם פעם פסוק כזה ? אחד הפסוקים הכי מוזרים בתורה.

תשמע, הגעת למקום שאף אחד לא גר בו, ובמקום הזה, עשית  –אומרים לך 
 .סֽכותים עשית סוכות, לכן קראת למקום הזה לעצמך וילה, ולחמור

 מה התורה מספרת לנו כאן ?

ויעקב  - עוזיאל, ואומר לך, בא תשמע מה כתוב כאן-בא התרגום יונתן בן
נטל לסוכות ואיתעכב תמן תריסר ירחי שתא ובנא ליה בי מדרשא ולגיתוי עבד 

 ית מדרש !יעקב אבינו בנה לעצמו ב – מטלן בגין כן קרא שמא דאתרא סוכות

הוא לא בנה לעצמו בית, הוא נישאר לגור בבית עראי כל החיים שלו, למה 
???

כי יעקב אבינו, הוא הסמל של התנתקות מן החומר ! כל מה שיש לו, הוא 
 דירת עראי כל החיים.  –נתן עבור בניית בית מדרש, ולעצמו 

בשביל האדם הראשון, ש – "על כן קרא שם המקום סֽכות" –את זה הנציחו 
 ההנאות שלו, בנה דירת עראי.

{פרק יט} מסופר, שכשיעקב ועשו היו בתוך רחם תנא דבי אליהו זוטא ב
תדע לך, אנחנו עוד מעט אמורים לצאת מהרחם,  –אמם , אמר יעקב לעשו 

 עולם הזה ועולם הבא.  -ובחוץ מחכים לנו שני עולמות 
 

 ומה עושים שם ? –שואל אותו עשו 
 

 ם חיים, ובעולם הבא לומדים כל הזמן ! " "בעולם הזה עושי

 "בא ונחלק את העולמות, ותחליט מה אתה רוצה..."

 לא רוצה עולם הבא, רק עולם הזה ! –אמר לו עשו 

 "מזל וברכה..."

עשו לוקח עולם  -סגרו דיל... יצאו החוצה... חילקו ביניהם את העולמות 
 הזה, יעקב לוקח עולם הבא.

 שנה... 22, ב"ה הקב"ה עוזר לו... חוזר אחרי יעקב אבינו מגיע לחרן

 עשרות אלפי כלבים, שמרו על הצאן של יעקב אבינו. – כתוב בחז"ל

תגיד, מה כל זה ?! אמרת לי שאתה רוצה עולם הבא...  –עשו פוגש אותו 
 ככה נראה אדם שרוצה רק עולם הבא ?!

ממך רק דבר אתה רואה את הכל ?? כל זה שלך ! אני  רוצה  –אומר לו יעקב 
 מטר בארץ ישראל... 2.5אחד , אני רוצה ממך 

בבקשה תקבור אותי במערת המכפלה, שנאמר   –אומר יעקב אבינו ליוסף 
 ...{בראשית נ, ה} בקברי אשר כריתי לי

אמר רבי עקיבא כשהלכתי לכרכי הים היו קורין אשר כריתי לי.  - אומר רש"י
, שנטל יעקב כל כסף וזהב שהביא למכירה כירה, ועוד מדרשו לשון כרי, דגור

 מבית לבן ועשה אותו כרי, ואמר לעשו טול זה בשביל חלקך במערה.

 אני לא רוצה ליהנות מזה... בקשה תחתום... –אמר יעקב לעשו 

 עשו חותם לו, ויעקב מוסר לו את כל הרכוש, בשביל חלקת קבר אחת.

ם שהוא צריך חוזר יעקב אבינו מהמפגש עם עשו, משאיר לעצמו כמה עיזי
 לעצמו... 

" ובמה שנשאר לו, "ולמקנהו עשה סכתהוא בונה בית מדרש ...   ויבן לו בית" ..."
 הוא בונה סוכת עראי ... זה יעקב אבינו.

 אתה רוצה לדעת מה זה סוכות ?! זה כנגד יעקב !  – באים חז"ל ואומרים לנו

 למה כנגד יעקב?

 הזה של 'סוכות'. כי יעקב אבינו לימד אותנו, מה זה המושג 

ריבונו של עולם, מה אני  –כשיעקב אבינו הולך לחרן, הוא אומר לקב"ה 
אני לא רוצה יותר  – {בראשית כח, כ} ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבשמבקש ?! 

 מזה כלום !

 מה עם בורקס ? מה עם פיצה ?

 שום דבר ! תן לי רק לחם, שאוכל לאכל... לא בזונדה ! 

 מן החומר, הוא יעקב אבינו ! הסמל של ההתנתקות

 אתה רוצה לדעת מה העבודה שלך ? – אומר הגאון מוילנה

אתה מסיר מעצמך את כל הדברים המיותרים  – "ששה חדשים בשמן המר"
 ! למה ???

מי שרוצה להתחבר לבורא יתברך, מתחבר אליו במיעוט החומר, שמביא 
 לדבקות.

 בצלו של הבורא , איך ???  האדם נמצא –" "צילא דמהימנותאהסוכה נקראת 

 בדירת עראי. 

בדירת עראי אין כלום. אין מזגן, יושבים על כיסא פלסטיק, הרגליים 
צילא אנשים, כל אחד שאוכל דוחף את השני... אבל מה ? " 17מתקפלות,  
 נמצאים דבוקים בבורא יתברך ! יש לך שמחה גדולה מזאת ?!  –" דמהימנותא

 :לגמרא במסכת עבודה זרה אם אלו פני הדברים, נחזור

 באים אומות העולם, ומבקשים מהקב"ה מצוה לקיים ...

 סוכה !  –רוצים מצוה ? קחו  –אומר להם הקב"ה 

 למה ?

 כי סוכה זה התנתקות מהחומר. 

 כשאני רוצה להכניס אשת יפת תואר, מה אני אומר לה ?

 להוריד שערות. למה שערות ? –דבר ראשון 

 תר. כי שערות זה דבר מיו

 סוכה ! –אתם רוצים להיכנס ? יש עוד אפשרות 

 מה יש בסוכה ?
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 -פעמי, יושבים ב-סוכה זה דירת עראי. יושבים על כיסאות 'כתר', הכל חד
", לא תחת השמש, בוטחים בבורא יתברך, אין טבע, הכל "צילא דמהימנותא

 ניסים !

 מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, כולם יוצאים ובועטים בסוכה.

 ותנים בעיטה ?למה נ

{דברים לב, טו} וישמן ישרון  –הקב"ה כתב בתורה את הסיבה לבעיטה 
 ...  ויבעט

 מי בועט ???  בהמה בועטת ! למה ?

 כי היא חומרית !

 מי שמלא בכסף בועט ! למה בועט ? –" "וישמן ישרון

 כי זה טבע האדם, שיש לו שומן. 

ומריות? אנחנו נשב מה, אתה רוצה לנתק מאיתנו את הח –אומרים הגוים 
 בסוכה בלי מזגן ?!

 ...""וישמן ישרון ויבעטמיד הם נותנים בעיטה ... 

 רבותי, אם אלה פני הדברים, נוכל להבין:

 כסף, לא הולך ברגל... –אמא שלי תמיד היתה אומרת 

 למה אומרים "כסף לא הולך ברגל"  ?

 "כסף לא הולך ביד" ... למה "ברגל" ?!

 של האדם, הם הערבים לו.  רגליו – אומרים חז"ל

 :אספר לכם סיפור

היה יהודי אחד שמלווה בריבית. יהודי אחד בכל הישוב, מלווה לכל 
 המשפחות...

 לחודש ..." 1%-"רבותי, אני מלווה ב

לחודש  1.5%בשנה ... הוא רוצה  12%יום אחד הוא החליט, שזה לא מספיק 
 לשנה. 18% –

 ש הזה !מה זה, עושק אותנו האי –באו אנשים 

אדם הזה, הוא היחיד שמלווה פה כסף -כבוד הרב, הבן –הלכו לרב ואמרו לו 
 בריבית, אמנם בהיתר עסקה, אבל הוא עושק אותנו... תנסה אולי לדבר איתו...

 אני אמצא שעת כושר ואני ידבר איתו... –אמר להם הרב 

. אחרי שבועיים, נפטר נדבן אחד גדול, שתרם הרבה כסף באותה עירה ..
 הקים את הבית מדרש, את הבית חינוך... מקווה ... הכל הוא הקים !

כל העיר באה להלוויה ... עומד הרב בהלוויה מדבר בלהט, פתאום הוא רואה 
אדם הזה, שמלווה בריבית... מגיע עם קסקט ... משקפי שמש... מניפה -את הבן

... 

... כלום לא והרב מדבר "אין מלווים לו לאדם, לא כסף ולא אבנים טובות
לוקחים " .... והרב רואה אותו מתנועע ... ואומר לעצמו "אוו, הנה הדברים נכנסו 

 ללבו, הוא יפסיק לעשוק את כולם"...

 נגמרה ההלוויה , הוא פוגש את אותו אחד מלווה בריבית ...

 כבוד הרב, חזק וברוך ! כל מילה פנינה ! –אומר לו המלווה בריבית 

 כל כך פנינה ?!מה  –שואל אותו הרב 

,  18% –ל  12%-תשמע, לא תאמין, השבוע העליתי את הריבית מ  –אומר לו 
תשמע אותם איך הם מייללים כולם ! הם לא יודעים שלא לוקחים איתם שום 

  דבר לעולם הבא ?!

 כסף לא הולך ברגל ! מאיפה יודעים ? – "וישמן ישרון ויבעט"רבותי, 
ואת כל  ה} ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם{דברים יא, פסוק בפרשת עקב 

 ... היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל

פרדות לבנות, נושאי מפתחות אוצרותיו של קרח , הכל  300בן פורת יוסף , 
 בתוך האדמה !

. זה ממונו של אדם, שמעמידו על ואת כל היקום אשר ברגליהם- אומר רש"י
 רגליו.

הולך ברגל ???אהה, עכשיו אתם מבינים למה כסף

 אדם נופל, מה אומרים ?-כשבן

 הוא 'פשט רגל'. 

 מה קשור הרגליים לפשיטת רגל ??

אדם זה רגל.-הכסף של הבן

 –אתם רוצים להתחבר אלי ? אין בעיה  –אומר הקב"ה לאומות העולם 
 התנתקות מן החומר! –תעשו סוכה 

 בועטים ! בבקשה... מנסים לעשות... פעם אחת שמו אותם בלי מזגן, והם

 למה בועטים ???

 כי הבעיטה זה סטטוס של כסף.

 אם אלה פני הדברים, נוכל להבין מה זה סוכות:

, תחילת המירוק של ימי מרוקיהןסוכות זה תחילת  – אומר הגאון מוילנה
 האדם, לקראת ראש השנה, מתחילה בחג הסוכות. 

סוכות תתנתק מן החומר.חג ה - "ששה חדשים בשמן המר" – אומר הגאון
נותן לך את האפשרות, שלא תגיד "אני לא יכל" , הנה אתה רואה, בסוכה אצלך 

 פעמי. שום דבר אתה לא צריך בסוכות, אתה יושב צמוד לקב"ה !-הכל חד

אם דברינו ודברי הגאון מוילנה נכונים, נוכל להבין פסוק שמופיע בברכת 
 : יצחק ליעקב

 בינו...לך תקבל ברכה מיצחק א –אומרת רבקה ליעקב 

 מה הוא אומר לה ?

עשו הוא איש  –{בראשית כז, יא} הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק 
שעיר, כולו מחובר לעולם הזה, הוא מלא שיערות !  אני איש חלק, אין עלי 

 שיערה אחת ! אם אין עליי שיערה אחת, אני מנותק מן החומר...

 עולם הזה !יעקב אבינו מנותק מן החומר, אין לו קשר לחיי ה

 עפ"י זה, נוכל להיכנס לעומק הדברים :

אם אני מנותק מן החומר, אני לא צריך את הברכה של יצחק,  –אומר יעקב 
כי כל מה שיצחק מברך, זה חיי העולם הזה, אני לא צריך את זה, כי אני מנותק 

 מן החומר.

י. , אבל בדירת ערא תדורוכעין  תשבויוצא שכל המהות של חג הסוכות זה  
 בדירת עראי, אדם חי במינימום. 

 :אם אלה פני הדברים, נוכל בע"ה, להבין מה מונח כאן בחג הזה

 אין לך מקום בעולם, שהיה בו שפע כלכלי , כמו בסדום. 

חז"ל אומרים, שסדום היתה שיא השפע של העולם. תסתכלו בפרקי דרבי 
יה מוציא צנון עם אדם היה יוצא אל תוך הערוגה שלו להוציא צנון, ה –אליעזר 

 חתיכת זהב. 

אוצרות של זהב , אבנים ומרגליות טובות, נמצאים בסדום, שפע כלכלי שאין 
 כמותו ... המקום הכי מבורך!

 לא סתם לוט הלך לשם ...

 מה עשו אנשי סדום ?

 השתמשו בעושר, כדי להשחית את המידות שלהם...

ה, הוא יקבל מי שיודע להתנתק מחיי החומר בעולם הז –אומר הקב"ה 
 לעתיד לבוא, את סוכת סדום ! שיא השפע !

שבתי בבית ה' אנחנו ב"ה, נכנסים לחג הסוכות . כל החודש אנחנו מבקשים 
 ... כל ימי חיי

.... אדם יושב עם הקב"ה, צילא דמהימנותא -שבתי בבית ה' חג הסוכות זה 
 יושן עם הקב"ה... הכל עם הקב"ה !

ים את הקב"ה בידיים. כל החג הזה, אדם מחזיק -מחזיקים ארבעת המינים
 ."צילא דמהימנותא" -נמצא ב

 (ברוך שאמר)

 

 תפילת גשם –על הסלע הך 

 הט"ז מוותר על תיקון הגלות, שלא לראות בצער ישראל

מעשה נורא [שהיה הגרי"ז מבריסק בוכה כשהיה מדבר ממעשה זו] בשנת 
היה הט"ז מורה הוראה ת"ח ות"ט בשנות הגזירה הנוראה רח"ל, באותה שנה כבר 

בישראל, וכבר הודפס ספרו טורי זהב, והצדיקים שבאותו דור ידעו לפני כן על 
הגזירה הזאת, וג' צדיקי הדור קבלו עליהם יסורים כדי להמתיק את הדין, והט"ז 
קיבל על עצמו יסורי גלות, היינו שהולך ממקום למקום וממדינה למדינה בלי 

חת ישב בבית המדרש שבאיזה עיר, ואחד לקחת איתו צדה לדרך, ופעם א
מתלמידיו הכירו שזהו רבו הט"ז, וניגש אליו איך הרבי מבזה את עצמו הרי הוא 
מבזה כבוד התורה, ואמר לו הט"ז, הריני גוזר עליך בגזירת רב לתלמיד שתסגור 
פיו ולא יספר לאיש, וכן ביקש ממנו שלא יביא לו מאכלים ומשקאות, שלא יתבטל 

ות לכפר על ישראל. כשראה התלמיד כך, אמר להט"ז שבבית השחיטה ענין הגל
מחפשים מנקר, ואולי יואיל בטובו להיות מנקר בבית השחיטה, ובזה לא תתבטל 
ענין הגלות, ויהיה לו מה לאכול. [כמ"ש חז"ל לענין כיבוד אב, יש מטחינו בריחיים 

מרא דאתרא דשם ומכבד את אביו] וכמובן שהט"ז ידע היטב איך לנקר, אלא שה



 

יט 

היה מחמיר גדול, והיה מטריף רוב הבהמות. אך כשהחל הט"ז לנקר וראו הסובבים 
שהוא יודע ספר, ומכיר היטב בכל ענייני השחיטה והניקור, והתחילו לשאול אותו 
שאלות בבית השחיטה, והיתה הרווחה שהיה מכשיר כמה דברים שהמרא 

רא שהפסיקו לבא לשאול דאתרא הטריף מחוסר ידיעה. כשהכיר המרא דאת
אותו מדי יום בשאלות, ואמרו לו שלא רצו להטריח את המרא דאתרא.. בקיצור 
עד שסיפרו לו האמת, כי שאל אותם האם המנקר החדש הוא מקל או מחמיר, 
ואמרו לו שהוא מקל בהרבה יותר מהרב. ויקצוף הרב מאד וחמתו בערה בו על 

וטריפות', כשבא הט"ז לפני הרב,  המנקר החדש שמאכיל את כל העם ב'נבילות
סטר לו הרב בלחיו. והיה הט"ז שש ושמח באותה סטירת לחי להשלים תיקון 

 גלותו.  

ולא עוד אלא שגזר הרב שלא יוכל להיות עוד מנקר בבית השחיטה, והכניסו 
בחדר הקלון שבפינת בית המדרש, כמו שיש בכל בתי כנסת דאותו דור בפולין 

טן סמוך לכניסה לבית המדרש, שאינו גבוה כגובה אדם, ואוקראינה, חדרון ק
והיושב שם מוכרח שיהיה כפוף, שם הוכנס מרן הט"ז וכל אחד היה עובר שם 
ומבזה אותו, כל חד כפום מה דמשער בקנאותיה, זה ביריקה זה בדחיפה, וזה 
בגערה, ככה יעשה לאיש המאכיל נבלות וטרפות לבני ישראל. רבינו הט"ז ישב 

חה ושינן על כל התורה כולה. ואותו תלמיד ראה מה שנעשה רבו, ודמו שם בשמ
עלה בראשו, אך חזקה עליו גזירת רבו למסור נפשו ולשתוק, כדי להציל את הדור 

 מגזירת ת"ח ת"ט.  

והנה לשכת המרא דאתרא היה גם סמוך לבית הכנסת. יום אחד באה נערה 
עוף, הנערה יצאה מלשכת הרב יהודית עם עוף לשאול את הרב, והרב הטריף את ה

בבכיה גדולה, בדמעות שליש, כשעברה ליד חדרונו של הט"ז שמע אותה בוכה, 
והוא שאל את הנערה, למה תבכי, בתחילה חששה להשיב לו, שהרי הוא מוחרם 
ואסור לדבר עמו, אך לאחר שהפציר ספרה לו שאמה אלמנה ובקושי רב קיבצה 

ד שבת, והנה באת אל הרב בשאלה והוא פרוטה לפרוטה שיהיה להם עוף לכבו
הטריף את העוף, ומה יאכלו עתה בשבת האלמנה והיתומים, והמשיכה לבכות 
בדמעות שליש. ביקש הט"ז לראות את העוף וראה שבאמת העוף כשר, ויאמר 
הט"ז לנערה, תזכרי את מה שאני אומר לך, תיכנסי את המרא דאתרא ותאמרי לי 

ט"ז סי' פלוני ס"ק פלוני, ושם יראה שאכן העוף כשר. שהעוף הוא כשר, ושיעיין ב
ותעש הנערה כדבריו, והרב [היה בעל מדרגה ו]הודה על האמת וחזר בו והכשיר 
את העוף. ושאל אותה, מי גילה לך כל זה? אמרה לו הנערה 'כך אמר לי ה'נעביך' 

ו וגזר הזה שיושב שם בקיטון הקלון'. הרב התחיל להבין שאינו איש פשוט, וקרא ל
עליו בגזרת מרא דאתרא שיגלה לו מיהו, ולא היה לו שום ברירה ואמר לו 'אני הוא 
דוד הלוי בעל הטורי זהב'. אותו רב זכה לגילוי הט"ז... ותיכף התעלף. לאחר 
שעוררוהו מעלפונו ביקש ממנו סליחה בלב מר, ומובן שהט"ז תיכף מחל לו 

 מחילה גמורה ושלימה.  

ק משנן המעשה, היה מדגיש שהט"ז באותה שעה ידע כשהיה הגרי"ז מבריס
שאם הוא יגלה את ההלכה שהעוף כשר, הרי הוא מבטל בכך את כל תיקון הגלות 
שקיבל על עצמו, ומי יודע איזה חשבונות יצא מזה, אך לא היה יכול לראות 
דמעות וצער של האלמנה והנערה היהודית, זה הכריע את הכף יותר מכל 

. לא היה לו כח לסבול את הצער של דמעות של יתומה החשבונות שבעולם
יהודית. אם היה אכזר באותה שעה, יכול להיות שהעולם היה נראה אחרת היום, 

 אך לא היה יכול לעמוד מול בכיות של ישראל.  

כך פי' החת"ס שזה היה חשבונו של משה רבינו, לאחר ג' ימים שטף ונשים 
היו שם כמה קולות של בכיה וצער, לזאת אין שותים מים, הרי אינם בשמחה, ו

שכח את הכל והכה בסלע. גם אצל מהר"א מבעלזא ראו הנהגה זאת, גם כשהיה 
עוסק בעבודות נוראות, אם היה שומע תינוק בוכה, היה הכל נעצר, לאחר שנרגע 

 התינוק חזרו לעבודת הקודש.  

ולא כך ידע משה שאם ידבר אל הסלע, יוכלו לשתות רק בעלי המדרגה 
הקטנים, לא אכפת לו ללכת לגהינם כדי שילד מישראל ישאר צמא, זהו תמונת 
צדיק אמת. ועתה נבין היטב דברי התרגום 'ואשתכח מהימן', כי אכן היה רועה 
נאמן בזה שהכה בסלע, אם לא היה מכה בסלע, היה הוא הולך לגן עדן ונכנס לא"י 

נאמן כל עסקו להציל את והוא היה נשלם בתכלית השלימות, אך כשהוא רועה 
הצאן, ויוכל לומר להשי"ת אני רעיתי את צאנך באמונה, לא חשבתי על הגהינם 

 שלי אפי' בשביל קצת מים של ילד יהודי פשוט.  

 משה רבינו שב בתשובה מאהבה ממילא הכל נהפך לזכות  

הבית ישראל אמר בשם אביו האמרי אמת בשמיני עצרת 'על הסלע הך ויצאו 
לי ספק שמשה רבינו שב בתשובה מאהבה, א"כ נהפך הדבר לזכות ואנו מים', שב

יכולים לבקש גשם בזכותו, כי בלי ספק שהיה משה רבינו עובד את ה' מאהבה. 
וא"כ קושיא מעיקרא ליתא. וכן מה שמזכירים ב'תענה אמונים' בזכות חזקיה 

ה לו טענות שסתם מי גיחון, והושיענו אל מעוזנו, אע"פ שבפסוק כתוב שהנביא הי
על שסתם מי גיחון, אלא שחזקיה הצדיק שב בתשובה מאהבה ממילא אנו 
מבקשים בזכותו. ונמצא שיכולים לספר סיפורי צדיקים וגם להזכיר את 
'עוונותיהן' כשאנו בטוחים ששבו בתשובה מאהבה, הרי הם זכויות, ומה לי לספר 

חת כמה וכמה ממצוותיו של הצדיק או מעבירותיו שנהפכו לזכויות, על א
כשהעברה עצמה היא רק מאהבת ישראל, ולא עוד אלא ששב על זה בתשובה 

 מאהבה, נמצא שאנו יותר שייכים לדבר מהעבירות של הצדיקים ממצוותיהם.   

כתב הערוגות הבושם ע"פ מש"כ בזה"ק שעץ הדעת היה אתרוג, ואמרו חז"ל 
אסור שיהיה מכוסה  בגמ' שבד' מינים אנו מרצים על המים, וצ"ע שהרי השופר

בזהב, כיון שבא לרצות דינו כעבודת פנים, ואהרן הכהן אינו נכנס לפני ולפנים 

בבגדי זהב שלא להזכיר את העגל, ואין קטגור נעשה סניגור, וא"כ צ"ע איך אנו 
לוקחים אתרוג לפעול ישועה? [החיד"א כתב שעץ הדעת היה ענין רוחני שהיה 

 ותאנה, כי כל דברי חז"ל אמת]   מחובר בו חטה, ענבים, אתרוג, 

ותירץ הערוגות הבושם שבתחילת תשרי שאנו שבים מיראה, יש לפחד מאד 
מזכרון הזהב, אך עתה שהתחיל תשובה מאהבה, אדרבה תביא את האתרוג 
שמזכיר עץ הדעת, אדרבה בזה נרצה את השי"ת, ולא עוד אלא שאנשי ירושלים 

עומת השופר שאסור לצפותו בזהב, עתה הכניסו את הלולב בגימוניות של זהב, ל
שעובדים את ה' מאהבה, אם לוקחים אתרוג, יכולים קצת להכניס הלולב בזהב, 

 כי הכל נתהפך לזכויות.  

 נוטלים אתרוג לרצות על המים, שהוא עץ הדעת שנהפך לזכות  

בערוגות ערוגות הבושם על סוכות [דף קכח בד"ה ולקחתם לכם] כתב לבאר 
מיראה נעשה מזדון שגגה, ומאהבה נהפך לזכות. ע"פ דברי  הענין שכששב

המדרש שהוא כפליאה 'טוב השם לכל, יכול לכל, תלמוד לומר ורחמיו על כל 
מעשיו', וצ"ע דאדרבה אם רחמיו על כל מעשיו, הרי בוודאי טוב השם לכל ממש? 
ותירץ החיד"א ע"פ הנודע שכל מצוה בורא מלאך טוב, וכל עבירה בורא מלאך 

ע, כמובא במהרש"א ובספרי הקדמונים. אך כששב בתשובה מיראה הרי הוא ר
הורג את המלאך הרע, ומונח אותו המלאך כפגר מת, כיון שנעקר הרצון לחטוא, 
הוציא את הנשמה מאותו מלאך, אך מעשה העבירה נשארה, ונשאר הקטגור פגר 

, שמא יחיה מת, גוף בלא נשמה. ואם תאמר והלא הקב"ה מחיה הכל, 'יכול לכל'
גם את המלאך השחור שמת. כמ"ש בתומר דבורה שהקב"ה 'נושא עוון' ומחיה 
ומפרנס את החוטא, א"כ מדוע הוא מניח אותו מלאך פגר מת. אלא שהקב"ה 
מניחו להשאר כך, כדי שבבא היום ויזכה האדם לשוב בתשובה מאהבה, אזי יפיח 

אך מקטרג למלאך בו הקב"ה רוח חיים דקדושה באותו מלאך, ויתהפך ממל
מסנגר, ונמצא שזהו חסד גדול, מה שלא נתבטל הקטגור לגמרי, כדי שיוכלו 

 להחזיר בו נשמת חיים כשישוב מאהבה.  

ולזאת אנו יוצאים לגלות בימי הסוכה, חוץ מהבית, כי בתשובת ר"ה ועשי"ת 
ויוה"כ הרגנו כל הקטגורים ונשארו פגרים מתים, ובמשך ימי הסוכות שבים 

 והם נהפכים לסניגורים.  מאהבה 

וכתב רבי דוד דייטש תלמיד החת"ס שכך כתוב בתוה"ק 'איש או אשה אשר 
יעשו מכל חטאת האדם והתודו את חטאתם ואשמה הנפש ההיא, וגו' והשיב את 
אשמו בראשו'. ואמרו בגמ' ע"ז 'כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת 

ת מלפפתו ומוליכתו ביום הדין', הרי לפניו לעולם הבא, וכל העובר עבירה אח
שהמצוה הולכת לפני האדם, מקדמתו, והעבירה הולכת מאחוריו, מלפפתו. 
כשמוליכים אדם למקום טוב, הולך המוליך לפני האיש, שאינו מתיירא שיברח. 
אך שמוליכים אדם לכלא, המוליך הולך מאחוריו שלא יברח, לכן במצוה הולך 

יו. אך כששב בתשובה 'והשיב את אשמו בראשו', המלאך לפניו ובעבירה לאחר
שהוא קורא למלאך שהיה מקודם מלאך רע והלך מאחוריו, עתה יכול לחזור 
לפניו, והלך לפניך צדקך, וכבוד ה' יאספך. כיון שכבר שב בתשובה, וחמישיתיו 

 יוסף עליו, שתיקן אות ה, תשוב'ה.  

ות' של אבוה"ק ורבוה"ק נחזור לעיל שבהושענא רבא אנו מזכירים כמה 'עביר
שנהפכו לזכויות, כהכאת הסלע, וכסתימת מי גיחון, וכמקלותיו של יעקב אבינו 
בשקתות המים שאמרו במדרש לפי דעה אחת שלא היה זה כראוי. בצדקם חון 
חשרת מים, דווקא בהו"ר ושמיני עצרת שאנו עובדים את ה' מאהבה, מזכירים 

 ירות בחדא מחתא.   עבודתם באהבה, ומזכירים המצוות ועב
 י"ח תשרי תשע"ז) –(הגרמ"י רייזמן 

 

 שישו ושמחו בשמת תורה
נשאלתי שאלה, מה ראו חכמים לקבע את חג שמיני עצרת ליום שמחת תורה, 
לסיום התורה והתחלתה, ועושים משתה לגמרה של תורה (שיר השירים רבה א, 

אמרו בגמרא (פסחים  ט). המועד הנאות לכך הוא לכאורה בחג השבועות. ואכן,
סח ע"ב) שאפלו רבי אליעזר שסובר שאפשר להקדיש כל חג לרוחניות בלבד, 
מודה שבשבועות יש לשמח במאכל ובמשתה, כי יום שנתנה בו תורה הוא, 
להראות שנוח ומקבל יום זה לישראל (רש"י). ורב יוסף הורה להכין ליום זה עגל 

ידה (רש"י). והשמחה בתורה משלש, להביע שמחתו שלמד תורה והתעלה על 
ביום מתן תורה, מענינו של יום היא, כשם ששמחים בפסח בגאלת מצרים. אבל 
השמחה בשמיני עצרת בגמרה של תורה, היא לכאורה ערוב שמחה בשמחה. 
וכשם ששלמה המלך לא ערב שמחת חנכת בית המקדש בשמחת חג הסכות 

ותחלתה בשמחת שמיני  (מועד קטן ט ע"א), כך אין לערב שמחת סיום התורה
 עצרת.

השאלה טובה, והיא מסוג השאלות שמביאות לשנוי בגשה ובתפיסה. להבנה 
 מחדשת של חג שמחת תורה.

 -שמעתי מהרב שך זצ"ל, שאמר בדרך צחות, וכמה עומק יש באמרה זו 

בספר "נפש החיים" (שער א' פרק ד, בהג"ה) הביא רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל 
(ח"ג קסא, א) שהאדם הוא "עולם קטן", ולבו הוא כנגד בית דברי הזהר הקדוש 

קדשי הקדשים. וכתב שרבותינו רמזו זאת בדברי המשנה (ברכות כח ע"ב) 
שהמהלך בדרך, יכון לבו כנגד בית קדשי הקדשים. [ואם כן, החושב מחשבה זרה 
בלבו, הרי הוא כמכניס צלם בהיכל, ה' ישמרנו.] וכל ימות השנה הלב מאבן, 



 

כ 

צאת פעלת היצר הקרוי "אבן" (סוכה נב ע"א, מיחזקאל יא, יט). ועקר כתו
מאמצינו בחדש אלול ובימים הנוראים לרכך לב האבן, שיפתח לרשמי קדשה 
והרהורי תשובה וקבלת על מלכות שמים. וכשם ששבע חומות יריחו נפלו 
בתקיעת השופרות ונבלעו במקומן, כך מזעזע קול השופר בראש השנה את הלב 

ערער חומותיו. ובכמה פיוטים, ובאמירת "אבינו מלכנו", פותחים הארון לשעה ומ
 קלה, לרמז פתיחת הלב, וכן באמירת "אבינו מלכנו" בעשרת ימי תשובה.

מגיע יום הכפורים, ופותחין הארון ל"כל נדרי", ולתחלת הפיוטים, ול"אבינו 
לבסוף בכל תפלת מלכנו", ול"שיר הכבוד", ולכמה פעמים בתפלות היום הקדוש, ו

 נעילה. ארון הקדש פתוח, והלב פתוח.

באים ימי הסכות, ופותחים ארון הקדש לאמירת ההושענות. ומוציאים ספר 
תורה אחד ועומדים עמו ליד הבימה, ומקיפים סביבו. וביום השביעי, הוא יום 
הושענא רבה, מוציאים כל ספרי התורה, ומקיפים הבימה שבע פעמים (ארח חיים 

א). והרי כאן צעד נוסף. לא די שהלב נפתח. הלב נפתח, ומה. מה יש בו, ומה תרס, 
יצא ממנו. ספר התורה. זה מה שבלבנו, וזה מה שאנו מוציאים וסביבו אנו 

 מקיפים.

וגם בכך אין די. הפסגה, השיא בשמיני עצרת. מוציאים אנו את כל ספרי 
ולזים. זה מה שבלבנו, התורה ועמם אנו מקיפים, ובהם אנו שמחים, ואתם אנו ע

 וזה כל עולמנו, "אין בלבנו אלא אחד" (פסחים נו ע"א).

אוי, כמה שהוא חי את הדברים! כמה שלא היה בלבו אלא אחד, קדשא בריך 
 הוא ואוריתא!

כמה נפלאים דברי המדרש (שיר השירים רבא א, לד): רבי אבין פתח, "זה היום 
). אין אנו יודעים במה לשמח, אם עשה ה' נגילה ונשמחה בו" (תהלים קיח, כד

ביום אם בקדוש ברוא הוא. בא שלמה ופרש: "נגילה ונשמחה בך" (שיר השירים 
 א, ד), "בך" בקדוש ברוך הוא, "בך" בתורתך.

כי בקודש ברוך הוא ובתורתו, הינו הך. שהאוחז בתורה, אוחז כביכול בקודש 
בזה הוא דבוק בו יתברך ממש ברוך הוא (זהר ח"ג קעו, א), "כי הוא ורצונו אחד, ו

 כביכול" ("נפש החיים" שער ד פרק ו).

ונמצא שאין שמיני עצרת אלא יום שמחה בקדוש ברוך הוא. "לפי שכל ימות 
הרגל הקריבו שבעים פרים כנגד שבעים אמות, וכשבאים להפרד אמר להם 
המקום: בבקשה מכם, עשו לי סעודה קטנה ונשמח ביחד, כי קשה עלי פרדתכם" 

 לו). זו מהותו של היום.-רש"י במדבר כט, לה(

למה נמשלו ישראל לתמר, לומר לך, מה תמר זה אין לו אל אלב אחד [שאין 
בו פצולי ענפים אלא גזע אחד ויחיד מתמר עד לתפרחתו, ההופכת לחלק מגזעו] 

 כך ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים (סוכה מה ע"ב).

נו היא כפי השגתנו ואחיזתנו בתורה שהיא רצונו, כל השגתנו ואחיזתנו בבורא
 ושמחתנו בה היא שמחתנו בו.

ונמצא, שהכרזת: "אתה הראת לדעת, כי ה' הוא האלקים, אין עוד מלבדו" 
(דברים ד, לה) מול ארון הקדש, ההכרזה הפותחת את סדר ההקפות, היא פסגת 

מצית: אין עוד הימים הנוראים שעברנו. היא הסכום והלקח, היא המשמעות והת
 מלבדו, ומלבד תורתו. זה עולמנו, וזו שמחתנו.

 -"קשה עלי פרדתכם", וקשה עלינו פרדתך 

 אז לא נפרדים!

ועלתה בידינו תשובת השאלה, מה ראו חכמים לקבע ליום זה את שמחת 
התורה, ומדוע אין זה עורב שמחה בשמחה. משום שאין בלבנו אלא אחד, 

ראל, שאמר (תהלים עג, כו): צור לבבי וחלקי ו"הקדוש ברוך הוא לבם של יש
אלקים לעולם" (שיר השירים רבה ה, ב), וקדשא בריך הוא אוריתא וישראל חד, 
וכשנפתח לבנו מתברר כי ארון קדש הוא, והתורה בו, ובה אנו שמחים. כדברי 
המדרש: "כשאמות העולם אוכלים ושותים מתחילים בדברי תפלו. אבל 

ים מתחילים בדברי תורה ובתשבחות לפני הקדוש ברוך כשישראל אוכלים ושות
 -הוא (אסתר רבה ג, יג) 

 וזה חג שמחת תורה!

 נגיל ונשמח בזאת התורה

גיסי, רבי זלמן אסטולין, שבע מרורים משך שנים ארכות בסביר הקפואה, 
תרתי משמע, קר עז וכפור רוחני נורא. בכל כחו שמר על יהדותו, סבל רב סבל על 

ות, אבל יחיד היה, בודד. בלא מנין בחל ובשבת, במועד ובחג, בראש שמירת המצו
השנה וביום הכפורים! עזר ה', ונחלץ מעמק הבכא, הגיע אלינו מדדה על קביו. 

 כמה שמח להיות בין יהודים, לראות סביבו שומרי תורה ומצוות!

בשבת בבקר הלכתי עמו לתפלה. אח, תפלה במנין, ברב עם, עיניו נצצו. חקר, 
וספרתי שיש ב"לדרמן" מנין ותיקין, ובעודם מתפללים מתארגן בירכתי בית 

הכנסת, ב"בית שני", ותוך כדי מתחילים להתפלל למעלה, וכשהמנין הראשון 
 מסתיים מתחיל מנין נוסף. לא שבע מלשמוע.

התפלה הסתימה ופניתי לחזר לביתי, בקש רשות להשאר עוד קצת, לחוות, 
 הדרך.הוא כבר יגיע, ידוע את 

 טוב, בינתים אקדש ואלמד מעט.

וברוך השם "תורתם מתברכת": אני מספיק ללמד דף, ושנים, ושלשה, ורבי 
 זלמן איננו.

אני דואג, ככלות הכל זר הוא בעיר, ומדדה על קביו. אולי אבד את הדרך, מי 
יודע היכן אמצאהו. קדם כל, נלך לבית הכנסת. נחקר, אולי ראו לאן הלך. ראו, 

הוא למעלה, בקומה העליונה. עליתי, והנה הוא לפני. מסמן לי בידו ודאי. 
שאמתין, עוד מעט. מה יש, מה קרה. המתנתי לצדו עשרים דקות. רק אז קם וחפן 

 את קפיו.

 "מה מעשיך כאן", שאלתי.

אמר: "אתם כעכבר השוכב על ערמת דינרים. רואה בהם מזרן שאינו נח. אינו 
שעה ארוכה שהוא  -הוא מספר לי!  -שעה ארוכה  מבין איזה אוצר תחתיו!" כבר

מדלג על קביו ממנין למנין. לענות עוד אמן, עוד אמן יהא שמיה רבה, עוד קדושה. 
אלו אוצרות, מוכן הוא לשהות כאן עוד ועוד! שנים היה מנותק מרעב, וכעת כזה 

 שפע, בכזה גדש, איך אפשר להתנתק!

ל אומר בשם הסבא מקלם זצ"ל: ונזכרתי במה שהיה רבי אליה לופיאן זצ"
העולם הזה נברא עבור תכלית מרכזית אחת ויחידה. כאמרם: כל מה שברא 
הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, שנאמר (ישעיהו מג, ז): "כל 
הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו" (סוף אבות). והינו, שיכירוהו 

הימנא, בא)] בני האדם: "ברוך הוא אלקינו שבראנו ["דישתמודעון ליה" (רעיא מ
 לכבודו!"

לפיכך, אמר, כדאי היה לברא את העולם כלו, ולהחזיקו ולהחיותו ששת 
אלפים שנה, כדי שבמהלך כל ימות עולם יהיה ולו אדם אחד, שפעם אחת בחיים, 

 -יאמר: "ברוך הוא וברוך שמו" 

 וד שמים!כבר התקימה מטרת בריאת העולם. הופק ממנו כב

 והוסיף: ואלף "ברוך הוא וברוך שמו", אינם "אמן" אחת!

 ואלף אמנים, אינם שקולים ל"אמן יהא שמיה רבה" אחד!

 וסיים: ואלף "אמן יהא שמיה רבה", אינם מלה אחת של תלמוד תורה!

 לא בכדי, תקנו חז"ל לשמח בשמחת תורה, בסיום קריאת חמשה חמשי תורה.

רים ומיואשים. מדוע, כי אינם מבינים את שעורו אני נתקל בבני ישיבה קוד
של ראש הישיבה, אינם יודעים את הסוגיא על בריה, מביטים הם בקנאה על 
המכשרים והמצליחים והמשננים והמחדשים. איי, כעכברים הרובצים על דינרי 

 -הזהב 

 היש לכם מושג בערכה של מלה בתורה!

 לקרא באותיות רש"י! נתחיל מ"בראשית", כמה יהודים בעולם יודעים

 כמה יהודים בעולם יודעים מה כתוב בחמש!

כמה יהודים בעולם קוראים מדי שנה בשנה חמשה חמשי תורה, שנים מקרא 
 -ואחד תרגום, ושומעים קריאתם בבית הכנסת בצבור 

 וכמה פתחו גמרא, יודעים הם מה היא "בבא מציעא", ראו צורתה של שמועה!

 חמשה חמשי תורה! תקנו לנו לרקוד, על סיום

 -כל השאר, כל דרגה ודרגה, עולם מלא, תוספת אורה 

 אבל שלא נהיה כפויי טובה!

שנאמר, קדם כל, "אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו ומה יפה ירשתנו, 
שאנו מעריבים ומשכימים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואומרים פעמים באהבה, 

 -שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" 

 ם כל וראשית לכל, להודות על כך!קד

להודות שאיננו בסביר הקפואה. אחים רבים כל כך קפאו שם למות. ואנו, 
בחסדי שמים, גם "אמן", וגם "אמן יהא שמיה רבה", וגם "מלה של תלמוד תורה" 

- 

 -"נגיל ונשמח בזאת התורה, כי היא לנו עז ואורה" 

 ושלב אחר שלב, נעלה מעלה מעלה!

(והגדת)
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 הרב אבנר קוואס שליט"א  -שלום בית  

 
שה, ולשים אותה בראש סדר  ילפניכם מעשה הממחיש כיצד יש לרומם ולשמח את הא

מראדין   הרב ישראל מאיר הכהןשנה הנהיג את עם ישראל  80 -עד לפני כ: העדיפויות
שנה), התאלמן   93 -הרב, שהאריך ימים (הוא חי כ '. 'החפץ חיים –זצ"ל, הידוע בכינויו 

הגיע חג סוכות ראשון  . הוא נשא את אשתו השנייה 66מאשתו הראשונה, ובהיותו כבן 
ות זאת הוא הקים את הסוכה לבד ללא  עם הרבנית החדשה. הרב כבר היה מבוגר, ולמר

 ...בקשת עזרה, כי למצוות יש לו הרבה זמן
 

ומי יודע כמה זמן זה ארך. לאחר שהרב סיים את הקמת הסוכה, הוא קרא לרבנית  
 :אשתו הביטה על הסוכה ואמרה לו. החדשה שתבוא לחצר לראות את הסוכה שהקים

אני חושבת שיותר טוב  ? קודם ר' ישראל, יפה מאד, אבל למה לא התייעצת איתי "
  –נדמיין לעצמנו כיצד היה מגיב אדם רגיל ". שהסוכה תעמוד בפינה השנייה של החצר

לא  ?... שנה בונה כאן את הסוכה 40הוא היה אומר לה: "את לא מבינה שאני כבר 
 "... מתאים לך, אז תפרקי... אני לא סולל בונה

 
אותה בפינה השנייה כמו שאשתו  הרב לא אמר דבר, הוא פירק את הסוכה והקים 

 .לאחר שסיים את הקמת הסוכה, הוא קרא שוב לאשתו לחצר לראות את הסוכה.  רצתה
אשתו יצאה לחצר, הביטה על הסוכה, חשבה מעט ואמרה: "במחשבה שנייה, נראה לי  

בשלב הזה, בעל רגיל היה עושה ממנה  "... שהמקום הראשון היה הרבה יותר מוצלח
ואג ללא הפסקה... אבל הרב בלי לומר מילה פירק שוב את הסוכה  וש, קישוט לסוכה

הוא קרא לאשתו פעם שלישית  . והקים אותה בפעם השלישית במקום הראשון, בנחת
 "... ושאל אותה: "עכשיו זה בסדר?". "עכשיו זה מושלם

 
שה ולגרום לה נחת רוח זה לא פחות חשוב מלבנות  ימכאן למדנו, שלשמח את הא

 ך. הופך מיד להיות מל ,  שדואג שאשתו תהיה מלכה וממלא את בקשותיה בעל . סוכה
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 והשטן מבארדיטשוב פגישתו של רבי לוי  

 
זי"ע, שפעם פגש את השטן בין כסה   "ק רבי לוי יצחק מבארדיטשובסופר על הרה מ 

ויאמר השטן, שהנה הוא רואה  ,  עצב, שאלו לעצבות זו מה היא עושהלעשור כשהוא 
ספינה מלאה אתרוגים המפליגה ממדינה למדינה, ועליהם הולכים בני ישראל לברך  

שנענועי ארבעת המינים המה 'גירא בעינא  (סוכה לח),  בחג הסוכות, והלא אמרו 
ים בעינו של השטן], לא עברו ימים מועטים ושוב פגש הרה"ק  חיצ-דשטנא' [

מבארדיטשוב את השטן, אך הפעם היה שמח וטוב לב, וסיפר להרה"ק מבארדיטשוב  
שפעל פעולות שונות ונתנו לו זכות בשמים להטביע את הספינה, וממילא לא יוכלו בני  

בארדיטשוב את  מ ישראל ליטול את הארבעה מינים, בחול המועד סוכות פגש הרה"ק 
תמה הרבי ושאלו על כך ,  ,  היו שוב פניו נפולות ובפעם הזאת  ,  השטן בפעם השלישית

"כ מה לו כי ילין עכשיו, השיב השטן  את הספינה, ואשהרי מילאו את משאלתו והטביע 
ואמר 'אכן הצלחתי במזימתי ורוב האתרוגים לא הגיעו למחוז חפצם, אך בדרך לא דרך  

העביר אתרוגים בודדים מהכא להתם, ובני ישראל עם קודש  הצליחו כמה סוחרים ל 
הוזילו ממיטב כספם ושילמו סכומי כסף עצומים כדי לזכות במצוה זו, והשתוקקות  

ועל כן הנני עצב ומתחרט על  , חשובים יותר מכל עיקר המצוה גופאורצון אלו גדולים ו 
 א דרים בריווח, וממילשגרמתי להטביע את הספינה, כי טוב היה לי שיהיו אתרוגים מהו 

תמעט השתוקקותם'... (כי עיקר נחת רוח שיש לבורא כל העולמים הוא מרוב הגעגועים  
  (באר הפרשה)והשתוקקות למצוה). 

 
 

 גם אני רוצה אתרוג מהודר! (עלון 'סיפורי צדיקים) 
 

לסעודת מצוה בחברת תלמידיו הקדושים, ביניהם    הבעש"ט הקדוש זיע"אפעם היסב 
נכח גם תלמידו הגדול וממשיך דרכו הרה"ק רבי דוב בער המגיד ממעזריטש זיע"א.  

באמצע הסעודה שקע הבעש"ט בדבקות שנמשכה שעה ארוכה, ממראה פניו  
המהורהרות קשה היה לדעת אם משהו מעיק על לבו או שהוא שקוע במחשבותיו, כל  

רו התלמידים שקטים ומכונסים בתוך עצמם מרוכזים בפני רבם ונזהרים  אותה עת נות
שלא להפריע לו, אולם משהתמשך הדבר זמן רב יותר מן הרגיל ניסו התלמידים להשיב  

את רבם אליהם, תחילה פתחו בניגון חרישי שהיה אהוב עליו במיוחד, ושאותו נהג  
אז העלה אחד מבחירי  לנגן מעת לעת בהתעוררות מיוחדת, אך הרבי לא הגיב, 

החבורה קושיה תורנית בנושא שהצדיק שח בו רגע לפני ששקע בהרהוריו, היו אלה  
שיטות יעילות בדרך כלל, שהתלמידים השתמשו בהן בהזדמנויות קודמות, אך למרבה  

והבעש"ט נותר מנותק מן  ,  הפליאה ואולי גם הדאגה הפעם לא הועילו כל השיטות
בו לדלת שנפתחה ולדמותו של ר' דוד שהופיעה על מפתן  איש לא שם ל .הנעשה סביבו

בית המדרש, הוא חמק פנימה מכווץ וחושש, כמי שיודע שאין מקומו במחיצת הצדיק  
ותלמידיו הקרובים, ר' דוד היה יהודי כפרי טיפוסי שהתפרנס ממלאכות כפים מזדמנות  

ת זאת נחשב ר' דוד  לעומ  ,כמו רבים מחבריו הכפרים, ידיעותיו בתורה היו דלות ביותר
לירא שמים ומהדר במצות ככל שאפשר לו מצבו הכלכלי הדחוק. פתאום התנער  

הבעש"ט משרעפיו כמי שהתעורר זה עתה מחלום עמוק, הוא הפנה את ראשו לאחוריו  
בר' דוד המצטנף בירכתי בית המדרש, "בוא לכאן ר' דוד" קרא לעברו הרבי   והבחין

צדי" הוסיף בחיבה, ר' דוד הנבוך הסמיק עד שורשי  בקול גדול, "גש הנה בני ושב ל
בברכיים רועדות התקרב אל השולחן   ,שערות ראשו, אולם כשהרבי קורא יש לציית

והושב על הכיסא הקרוב ביותר אל הרבי, הבעש"ט קירב אליו צלחת מלאה, מזג במו  
 .ידיו יין אל כוסו, ועודדו לסעוד את לבו
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התלמידים הביטו משתאים במתרחש לנגד עיניהם, היה ברור להם כי הופעתו של ר' דוד  
בבית המדרש היא שעוררה את רבם מהתפשטות הגשמיות בו היה נמצא, הם לא הופתעו  

שבעוד הם לא הבחינו כלל בבואו של ר' דוד, הרי שרבם חש בכך מיד, אף  , כלל מן העובדה 
שדלת בית המדרש הייתה מכיוון עורפו, השאלה שהטרידה אותם הייתה הכיצד יהודי פשוט  

כר' דוד הצליח במקום שבו הם התלמידים הקרובים וכל שיטותיהם כשלו? אבל הבעש"ט  
כי הוא ער לתחושת תלמידיו ולתמיהתם,  נהג בר' דוד בטבעיות מוחלטת בלא שנראה היה 

כעבור זמן הטיל הרבי על ר' דוד שליחות מסוימת מחוץ לכותלי בית המדרש, כשיצא את  
הדלת, נתחייך הרבי אל תלמידיו ואמר: יודע אני יודע מה מעיק על לבכם, ובכן שמעו  

 .אם לאו סיפור קצר על ר' דוד זה ותחליטו אתם בעצמכם אם אמנם ראוי הוא ליחס מיוחד
 

ר' דוד הוא יהודי קשה יום העמל קשות לפרנסת רעייתו וילדיו, לא תמיד מאיר לו המזל את  
פניו, ויש תקופות שבהן משוטט חסר פרנסה והרעב הוא בן בית אצלו. בחג הסוכות בשנה  
שעברה, ראה ר' דוד את היהודים העשירים המוציאים את אתרוגיהם הנאים מנרתיקיהם  

של מצווה מילאה את לבו, "מדוע לאנשים אלה מגיעה הזכות להתנאות   המוכספים, קנאה
למה לא יוכל יהודי פשוט אמצעים כמותי,   ,לפני הקדוש ברוך הוא במצות?" שאל את עצמו

להפגין גם כן פעם את חיבתו למצות באמצעות אתרוג נאה ומהודר? אומר ועושה, מאותו  
שכרו הדל והעלוב, את הפרוטות צבר במקום  יום ואילך החל ר' דוד לחסוך פרוטה לפרוטה מ 

 .מסתור, על שקית הבד שעטפה את המטבעות רשם באותיות קטנות אך ברורות אתרוג
 

במהלך השנה ידע ר' דוד זמנים קשים ביותר, אך גם בהם נהג להפריש מטבע כלשהו  
למטרה הנכספת, מפעם לפעם נוהג היה להוציא את המטבעות מן השקית ולמנות אותם,  

אותם רגעים היה כבר רואה לנגד עיניו את עצמו מגיע לבית הכנסת, מסיר את עטיפת  ב
ימים אחדים לפני חג הסוכות   .הפשתן הרכה ושולף מתוכה אתרוג צהוב נקי הדר של ממש

האחרון, נפתח כמקובל שוק האתרוגים, בדרכו לביתו נהג ר' דוד לעבור דרך השוק,  
מופלאה ומענגת, כאילו המתיק איזה סוד כמוס  ולהתבונן באתרוגים בתחושה של קרבה 

עמם, הוא לא פנה אל האתרוגים מן הסוג הירוד שסביבם התקבצו היהודים העניים, אלא  
אל המפוארים שבהם. המוכרים בראותם את ר' דוד ממשש באתרוגים המהודרים ביותר,  

שבכיסו  הביטו בו במבט סלחני, ר' דוד כבר רצה מספר פעמים לשלוף את צרור הכסף 
ולרכוש את אחד האתרוגים הנאים, אבל הוא החליט להתאזר בסבלנות, הסכום שברשותו  

היה אמנם נכבד, אך לא די עבור אתרוג מן המשובחים שבמשובחים, הוא החליט אפוא  
להמתין עד לערב החג ממש, אז ידע שמוזלים כל המחירים באופן משמעותי, ועם קצת מזל  

  ואמנם כך היה, בערב חג  .שופרא, מן השורה הראשונהיוכל להשיג אתרוג משופרא ד
הסוכות שוטט ר' דוד בין הדוכנים, ובאחד מהם נמצא אתרוג שלעצם מראהו נעתקה  

נשימתו, הוא שאל את המוכר למחירו וזה נקב בסכום שעלה אך במעט על זה שנמצא  
כר ובתמורה  בלחץ קל הצליח להשוות בין השנים, הוא הוציא את הצרור, מסרו למו  ,בכיסו

 .קיבל לידיו את האתרוג המהודר שעליו כה חלם
 

כעת משהחזיק בחיקו את משאת נפשו בכל השנה האחרונה, לא היה גבול לאושרו, כל  
הדרך התנגנה מפיו מנגינה עליזה שבקעה הישר מתוך לבו המתרונן, כשנכנס לביתו, הייתה  

יו בביתה, כששמעה את  רעייתו עסוקה בהכנת תבשילי החג ממעט המצרכים הדלים שה
שירת בעלה הנכנס, חשבה לרגע שבינתו השתבשה עליו, "לשמחה זו מה עושה?" שאלה  
בטון מודאג, הביטי נא אשת חיל, השיב לה בחדווה, ובלא להוסיף מילה הושיט לה את  
האוצר הצהבהב שברשותו, כדי שזו תחווה עליו את דעתה האישית. עיניה של הרעיה  

מאמינות באתרוג הנאה, עברה דקה ארוכה עד שעיכלה במוחה את  הנאמנה הביטו כלא 
באותו רגע   ,הרעיון, שבעלה רכש אותו בכספם תוך שהוא חוסך אותו מפיות בניהם הקטנים

איבדה את עשתונותיה וברגע של כעס קירבה את האתרוג אל פיה ונגסה בשיניה את  
 . דוד, לחפץ דומם וחסר ערך  באותה שנייה הפך האתרוג המהודר משאת נפשו של ר', פיטמו
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,   לרפואה שלמה:

רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור 

רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת    ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
דה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעו

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה   ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל.

 
 

הבעל הנדהם בלע את רוקו בהלם, אולם חיש מהר התעשת וכבש את סערת נפשו, "כנראה  
צודקת את הפטיר" לעבר אשתו, ופנה לענייני הבית בלב שבור, "ובאמת מנין לו ליהודי  

 . התאווה לאתרוג כה מהודר?" שאל את עצמו בהשלמהפשוט שכמותי  
 

כעת נותר בכיסים ריקים לגמרי, ואפילו דמי חברות באתרוג הקהילה לא היה בידו לשלם,  
בסופו של דבר נאלץ ליטול את אחד מכלי הבית המועטים, ולמשכנו, וכשהמטבעות הדלים  

ם לקופת הציבור, נקל  שקיבל בתמורה היו בידו רץ כל עוד רוחו בו אל ראש הקהל ומסר 
לתאר את הצער העמוק שמילא את לבו של ר' דוד, כשנאלץ בבוקר החג להתייצב בתור  

הארוך שהשתרך בבית הכנסת לברך על אתרוג הקהילה, כה קרוב היה לאתרוג מהודר  
 . משלו, למרות כל זאת לא הוסיף לדבר דבר עם אשתו

 
רבה בראותו את הכעס העצום שהסבה  בעניין הזה, לא בחג עצמו ולא בימים שלאחריו, אד
באותו הרגע שב ר' דוד מן השליחות   .לה רכישת האתרוג, אף התאמץ לשמחה ככל יכולתו

ונכנס לבית המדרש, הבעש"ט הקדוש השלים את דבריו במשפט הבא מבלי שהאיש יבין  
שהדברים קשורים בו, דעו לכם תלמידי היקרים כי מאז עקידת יצחק לא היה ניסיון כה  

 .שה שיהודי עמד בו בצורה מופלאה שכזו ק 
 
 

 ')סיפורי צדיקים(עלון 'גמ"ח קרשים לסוכה 
 

היה להכין הרבה קרשים, כדי להשאיל אותם    זיע"א הרה"ק רבי מרדכי מלעכאויטשמנהגו של 
פעם אחת בא אליו בערב סוכות  . אחרי יום הכפורים לעני העיר לשם עשית סוכותיהם

סנדלר עני והוא צולע ברגלו האחת, בבקשה להשאיל לו כמה קרשים לסוכה, הצדיק השיב  
חפש קרשים במקום  לו כי כבר אזלו כל הקרשים, ולצערו לא יוכל לעזור לו. וילך העני ל 

אחר, וראה הצדיק מבעד החלון, שהוא הולך ושב מבית לבית לבקש קרשים. נכמרו רחמיו  
על העני, פרץ בבכי ואמר: ריבונו של עולם, ראה נא עד כמה גדולה וחביבה מצות סוכה לבני  

ישראל, ועד כמה הם מוסרים נפשם עליה, בחוץ יורד עכשיו גשם, ורפש וטיט ברחובות  
בכל זאת הולך הסנדלר העני הזה עם רגל שבורה, בנעלים קרועות, ומחפש קרשים  העיר, ו

כדי שיוכל לקיים מצות סוכה. השקיפה אפוא ממעון קדשיך מן השמים, וברך את עמך  
אחרי זה עלה הרה"ק מלעכאויטש על גג ביתו, פירק   .ישראל ופרוש עליהם סוכת שלומך

י הסנדלר ולתת לו אותם, ויצבהו אף לעזור לו  מגגו כמה קרשים, וציווה למשרתו לרוץ אחר
 .בבניין הסוכה, כי היה זה ערב שבת, שהטורח מרובה בו ביותר



 

 

  
  
 

 
 
 

   דבר העורך
הזוהר הקדוש אומר חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים. 

 שלש הארות של האמונה:   שת הרגלים מהוויםושלש
  - האמונה מאכל -מעניק "מיכלא דמיהמנותא"  חג הפסח

;  תורה - האמונה סוד -את "רזא דמיהמנותא"  שבועות ; מצה
 .  הכ סו - האמונה  לצ  -את "צלא דמיהמנותא"  וסוכות 
סוכות הרי  יראה.ה ה ה לאהבה שקדמ הוא זמן של ותסוכ
ג זמן קצר לאחרי הימים הנוראים, לשון יראה. בימים ונח

על מנת להרים  -תחת לראשי"  [קו היראה]הנוראים "שמאלו 
  [קו האהבה] מינו יובעקבות זה " -את ראשי להסתכל בפניו 

 .תחבקני"
שב  דם יוא, כשהאמונה צל -"צלא דמיהמנותא"  - סוכות

, וככל שהוא שוהה בסוכה  השכינה לבצבסוכה הוא חוסה 
ובכך הוא מגיע   ,ראיה רוחניתקבל ונמצא בשמחה יכול ל

 מהות החיים. את גבוהות ומבין להשגות 
 כנגד - לולב  :האדם ותפנימיארבעת המינים הם כנגד והנה, 
 כנגד - הערב בדי  2 .מידת היסוד שהיא -שדרה העמוד 

   .עינייםה כנגד - הדסים  .לבה כנגד -  אתרוג  .שפתייםה
  3אם כן לוקחים  עיניים מדוע  2יש והרי  ,הדסים 3 לוקחים

לשרה היה שם נוסף אפשר לבאר כך, ו? 2לא ובדי הדסים 
ה או רואה ברוח הקודש. כלומר סוכה כַ שהיתה סוֹ  - יסכה 

ו  י היא ראיה, על האדם להתחיל ולראות מחדש את חי
ראי עמדירת קבע וצא לדירת  אצ "חיים הת מהו ולהבין את

את העולם  הפוךראי ותעכדי שתבין שהעולם הזה הוא דירת 
 שהוא דירת קבע.    - לעולם הבא כפרוזדור הזה 

שהיא  ולכן בחג סוכות מוסיפים לאדם עין נוספת כביכול 
שתראה  עין רוחנית - של האדם)(זו האינטואיציה  במוח
  2 -בר נוסף ד .םיבדי הדס 3 חיםלוק את החיים, ולכן  חהנכו

הדסים כנגד העיניים הגשמיות ועוד אחד כנגד המבט 
 הרוחני על ענייני העולם הזה.

מארץ  'חפץ חיים'מסופר על אורח שהגיע לביתו של ה
רחוקה, התבונן סביבו והבחין בפשטות שמאפיין את הבית, 

ואמר בית בלי . בבית היו רק דברים הכרחיים ביותר
חפץ 'של ה תו על כך באוזנוהיע האורח תמיבה ?רהיטים
 "?!בתמיהה: "וכי היכן רהיטיך 'חפץ חיים'השיבו ה. 'חיים

רח: אמנם אני גר בארץ רחוקה וכאן אני מתגורר ענה לו האו
זמנית במלון ויש לי רק ריהוט הכרחי בלבד, אך בביתי בארץ 

 'חפץ חיים'הרחוקה יש לי רהיטים רבים ומפוארים. נענה ה
זה אני מרגיש את י נוהג כמוך, בעולם הנן, גם אלו: אכואמר 

עצמי עובר אורח. ומקום מגורי בעולם הבא שם אקבע את 
על כן לא ראיתי לנכון למלא את ביתי בריהוט מפואר.  ,ביתי

כל מה שאני משתדל כל ימי הוא לרכוש רק אוצרות נצח 
 .יתברך כדי להכנס לטרקלין שהוא עולם הבא' בעבודת ה

 במגלת "קהלת" בחג הסוכות קרואל מנהג אשכנז  הזטעם מ
  - 'ָהֶבל' על העולם הזה שכולו קרא ע"ה  שלמה המלךשכן 

 .  "ַהֹּכל ָהֶבל  ֲהָבִליםָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל  ֲהָבִליםֲהֵבל "
ללמדנו שאת חלקו בעולם הבא מקבל כל אחד דוקא  
מהעולם הזה, ואם כבר קבלנו זכות לחיות פה בעולם הזה,  

ילות חסדים, כפי למצות ולגמ הלתור זמן ת הננצל אכדאי ש
ה׳  ּוָמה  ,ָאָדם ַמה ּטֹוב ְל ִהִּגיד״: )ו, ח מיכה(יא נבשכתוב ב

ּדֹוֵרׁש ִמְּמ ִּכי ִאם ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם 
״ קי  .ֱא

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 נו: שירת האזי . א

 .על עמ"י ה'ורה, ובהשגחת תבח הקדמה, בשה  . א
 הזכרת חסדי ה' עם העם הנבחר מתחילה, ובמדבר. . ב 
 נבואה על כיבוש הארץ הטובה. . ג
  של  א העונשו, יב חלילה ,ה' אם עם ישראל ישכחו את . ד

 . ת העמים כלפי עמ"יזריוואכ גלות -פני"  "אסתירה
 ההשגחה. את ותלהג  בתוך יראו וכשיתבוננו, . ה 
את מציאות   לכה  וארית הימים ירבאח -ולבסוף  . ו 

 .ְּכָפֳעלוֹ הבורא היחיד, שגומל לאיש  
 והשכר על כך.  -משה מצוה את בנ"י על שינון התורה  . ב 
", תראה את ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים הֲעלֵ הקב"ה אומר למשה " . ג

 . )נב-לב, מח( אל עמיך נאסף ארץ ישראל, ושם אתה
            

 
 

 
 

 

 ורה כולה תה סוכה כנגד כל 
בזה  כנגד כל המצוות, ונאמר  שובהנו שהיא חמצי היכן

 'סכך' =, 91= זרע קודש), שהנה סוכהראויה (ס'  יהגימטר
 כמו ,611, ובסה"כ = 3X140  =420 = 3 כפול דופן'' ,100

  611לך שהיא שקולה כנגד  ריה . 'תורה' המילה הגימטריה של
   כל התורה.

 
 

   עיקר מצות סוכה 
ימי חג באדם מהי עבודת ה ,ן הרב שטיינמן זצ"למר נשאל

! והעיקר הוא לקיים את הדין  לישב בסוכהוהשיב:  הסוכות
 שציותה עלינו לישב בסוכה ובזה מקיים הוא בכל דאורייתא
 גות נוספות.זו, וכל השאר הם מדר שה עצות מ רגע ממש

אף שאינני רואה שבאים האושפיזין מ"מ  צלי בסוכה עלוא
ע גור עולקים בכל רג אני לישב בסוכה די לי במה שזוכה

והנה הרי האדם רגיל לחשוב בכל רגע כ"כ הרבה  . מצוה זו
ואיך לא ישוש על מצוה זו שזיכהו הקב"ה לקימה  שטויות
וכן כל מצות כגון אלו כתפילין וסוכה הם מצוות  . עבכל רג

 .כנגד כולם ורהתלמוד בכל רגע ורגע, ות יותיומק
 
 

 
 

 

 . ..שחרור מכל הצרות  -השהיה בסוכה 
ושאים עמם מטעני נ נה, יהודים רביםת השבמשך כל ימו

ויות. זה סובל מבעיות בריאות, אחר דדצער, קשיים והתמו
מתמודד עם בעיות אצל ילדיו, יש יהודים הממתינים 
לשמחות זמן רב ומצטערים בעיכוב הממושך, ואחרים 

 ...מתקשים בפרנסתם ומחפשים מוצא מצער הפרנסה
ת שלמה' תפארגילה הרה"ק ה'הנה תגלית יקרת ערך, ש 

 י"ע: הסוכה היא סגולה להינצל מכל צער,מרדומסק ז
  -להיוושע מכל מצוקה. הלא כך פוסקת המשנה: 'מצטער 

פטור מן הסוכה', וה'תפארת שלמה' דורש מילים אלו במתק  
אדם השרוי בצערו, בכאבו, במצוקתו,   -מצטער' ' : לשונו

וצא בפטור  א י הו  -תהא גדולה אשר תהא, הופך ל'פטור' 
  -, קשייו ומצוקותיו, 'מן הסוכה' מכל צעריו וצרותיו מלא 
 ! חג הסוכות, מאוצר הברכה הטמון בסוכה מכח  

 בס"ד

 פ"שת י"א  תשרי          בן גורג'יה זצ"ל ה יוסףהרב עובדי מרן ש לע"נעלון מוקדה         'ישנה   435עלון מס' 

   ַהֲאִזינוּ 
  סוכות

שנערך ביום ב'  549בעלון נעסוק בתוכן שיעור 
, 19:00ה , בשע2ברמת השרון ברחוב הקוצר 

 הגאון מו"ר של מיסודו יקצורו", "ברינה במדרשת
זצ"ל.אדלשטייןקביערבי



 

 

ישראל, שאני מתרה בהם ב -" ים ו השמ האזינ : " ברש"יו  
היו  ת תםשאאמרתי להם  ותהיו אתם עדים בדבר שכך

אמר ים, וכן ותשמע הארץ. ולמה העיד בהם שמים וארץ, עד
שראל לא אם יאמרו ימשה, אני בשר ודם למחר אני מת, 

קבלנו עלינו הברית מי בא ומכחישם, לפיכך העיד בהם  
, ועוד שאם יזכו  עדים שהם קיימים לעולם שמים וארץ,

ארץ תתן תתן פריה וה ם ויתנו שכרם, הגפןהעדייבואו 
יה בהם יד  מים יתנו טלם, ואם יתחייבו, תהוהש היבול

ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה " העדים תחלה, 
 "ואבדתם מהרה", ואח"כ )(דברים יא, ז "יבולהלא תתן את 

 . , ע"כעל ידי האומות (שם)
' תאבועץ ענף 'זצ"ל בספרו  ה יוסףהרב עובדי  לש"הראמרן 
ים זה  השמ דשמיא שהאזינואפשר לפרש בסייעתא :תבכו

ועמך כולם צדיקים   רומז ליהודים שכולם נאמר עליהם
בעלינו   ואילו אנשי הארץ אלו אומות העולם וכמו שאומרים

לשבח שלא עשנו כגויי הארצות, לרמוז שגוי נולד בצרפת 
ה הוא אמריקאי כלומר פתי וכשהוא נולד באמריקהוא צר

  הותו, מה שאין קובעת לו את ז שהוא נולד בה היאארץ שה
, וכאן באה התורה  היהודי היכן שהוא נולד הוא יהודיכן 

   הקדושה להזהירנו להיות אור לגויים ושילמדו ממעשינו.
שהיה בזמן נפוליון קיסר צרפת שהכריז מלחמה על   ומעשה 

העולם הוריד  ה ובנצחונותיו הפליא אתמדינות אירופ
, פורטפרנקים תחתם והגיע עד הושיב אחראם ומלכים מכס
ילד מחנותו הביתה, ר רבי מאיר אנשיל רוטשר חזואז כאש

בשעת לילה מאוחרת נכנס אליו הנסיך וילהלם עוטה אדרת 
שחורה ומסווה על פניו שלא יכירוהו וסיפר לרוטשילד אני 

עד שהגעתי   כל היום אני גלמוד ורעבבורח מחיילי נפוליון 
ו של עייתגם רילד והביא לו עוגות ויין, ורוטש אליך, מיהר 

שה מטעמים לכבוד מרת אצולה, מיהרה והגיילד רוטש
הנסיך הבורח ואחר שסעד את ליבו פנה לרוטשילד ואמר, 
הצרפתים החרימו את כל נכסי ואת ארצי חילקו הורידוני  

 ה לתפוס אותי.  מכסא מלכותי, ונפוליון רוצ 
גיעו לארץ מקלט י איכר, אשתי ובני היך בבגדבאתי אל

כסף וזהב והם   לאיםי שקים מתי אתי הבאבדנמרק ואנ
יצבת בפתח הבית שלך, אנא חוש לעזרתי להצפין  בעגלה הנ

את כספי וזהבי שארית הפליטה מכל רכושי, שזה שלושה  
ליונים שקלי זהב המונחים בתוך שקים עבים ופשוטים, ימ

ך  יושרן בו זולתך, בשומעי על אין לי איש שאוכל להאמי
 ד אתנך להוריי רצוך עושה נא על משרתיִצּוָ וצדקתך, 

נתיים ים בביתך עד יעבור זעם, בהשקים מן העגלה והצפינ
אתה רשאי לשאת ולתת בהם כרצונך ואחר כך תחזירם אלי 
אחר שובי בשלום לממשלתי ולארצי. נשא רוטשילד את 

יר לו הכל מחוט נים שעם שובו לשלום יחז כפיו והצהיר אמו
כה בחשי  ונעלםל, הנסיך יצא בחצות הלילה ך נעועד שרו 
ל מערה נסתרת תחת לד העביר את כל האוצר אוטשיומר ר

 רצפת הבית שלא נודע מקומה לאיש.  
אך עוף השמים יוליך את הקול ונפוצה השמועה שהנסיך 

ים באה הפקיד את כל כספו אצל רוטשילד, ואחר מספר ימ
לד, אנשי  וטשיים והקיפה את ביתו של רפלוגת צבא צרפתי
מפקד שלהם  ת והתח הבייצבו בפפות התי חיל בחרבות שלו

ד שימסור לידו את הכסף והזהב של דרש ממר רוטשיל
הנסיך וילהלם שהופקד אצלו לפני מספר ימים ואיימו עליו  

שידונו אותו למיתה אם יסרב להם. בתחילה הכחיש  
אצלו שום כסף  דבריהם ואמר שלא הופקד רוטשילד את
ש בבית וך חיפוניתנה פקודה לחיילים לערסיך וזהב מהנ
ים נמרצים נאלץ לא מצאו דבר, ולאחר איומ ד אךרוטשיל

רוטשילד לגשת אל הקיר אשר עליו היתה תמונה גדולה,  
הסיר את התמונה ונתגלתה דלת קטנה ואז הוציא מפתח 

ר כך ירד משם הוא קטן מכיסו, ופתח את הדלת, אח
דפים רבים זה  שם מד אל חדר נסתר אשר היה והמפק

 זהב.   שקלימלאים ארנקים ועליהם למעלה מזה 
ליונים יפנה רוטשילד למפקד ואמר, פה ימצא אדוני שני מ

  ה ִצּוָ ושמונה מאות אלף שקלי זהב והרי הם מונחים לפניך, 
המפקד לחיילים והם הוציאו את כל הזהב והלכו לדרכם. 

את  ל נפוליון קרא רוטשילדשהלכו כל אנשי הצבא ש אחר
 נסיךבועה להרתי בשאני הצ ניו ואמר להם בני היקריםב

הבו והם עדיין שמורים אצלי ולא להחזיר לו את כל כספו וז
נתתי למפקד הצבא  שלי נגעה בהם יד, את כספי וזהבי 

ונשארנו דלים וריקים, ויענו הבנים ויאמרו, לא דלים וריקים  
  ביושר ן כמוך ואנו מקוים כי ם יש לנו אבא ישר ונאמאנו א

נו, יפה  סרונכל ח רת ה' אתנמלא בעזנו שרון רוחילבבינו ובכ
רבי מאיר אנשיל רוטשילד, אל נא יפול דיברתם, בני, קרא 

נו נמשיך לנהל את מסחרינו ביושר ובצדק והשם הטוב רוח
 יהיה בעזרנו וימלא את חסרוננו. 

ניו כי  ה את פניה לרוטשילד ובואמנם שוב האירה ההצלח
ו נקי מנכסי א ידע כי רוטשילד יצאשמו בה' מבטחם איש ל

על  כי מפקד צרפת הכביד את ידו  ההית עה רק שהשמו
רוטשילד לתת לו את אוצר הנסיך ונאלץ לעשות כן, אף 
גדולי הסוחרים המשיכו לתת אמון ברוטשילד ובמסחרו וילך  

 הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. 
וטשילד, רבי מאיר אנשיל רוכות תקצ"ב נפטר חג הסבליל 

 קר והישר באדם. הי
סאו, ויד  יהוא הודח מכיון הגלגל על נפולבינתיים נהפך ו

ז גברה על צרפת וכל נסיכיהם חזרו לארצם מלכות אשכנ
ובתוכם גם הנסיך וילהלם ובשנת תקצ"ג הגיש בנו של  
המנוח רוטשילד בקשה לפגוש את הנסיך, ובפגישה שאל 

רבי  וח כיעצמו שהוא בנו של המנ אותו מי הוא, והציג את
רב על מותו  צער . הנסיך הביע פטר לפני כשנהמאיר אנשיל נ

אמר כי ידוע לו שתחת איומי רצח של רבי מאיר אנשיל ו
מצד הצבא הצרפתי נאלץ מר רוטשילד למסור את הונו של 

 הנסיך לידם. 
האמת כי רק אבל בנו של המנוח הפסיקו והודיע לו את כל 

זהב נתן ת שקלי ונה מאוליון ושמיו בסך שני מאת כספו של
עודנו שמור לפקודתו  סיך נפו וזהבו של המפקד הצבא, וכסל

ונותו להשיב את כספו וזהבו של הנסיך לידו, והביע את נכ
הנסיך קרא מתוך התרגשות, לא אדוני, רואה אני כי אתה  

ואנא אתה אדם ישר ונאמן כאביך, הכסף כולו נתון לך, 
ט כי בין העמים בהחל תי כאביך ז"ל, ברור לי תהיה סוכן בי

ת במידות של צדק  חרותאחד שיוכל לה לנו לא נמצא אףש
מנוח, תן לי יקירי לגמול לכם לך ולאחיך ויושר עם אביך ה

היקרים רק מעט מזעיר מחסדו ורוח נדיבותו של אביכם 
 המנוח. 

נסיך פירסם ומאז נעשה בית רוטשילד למרכז הכספים, ה
מאוד שילד והלל ידי מר רוטל פרשת פיקדונו בברבים את כ

ואף הסופרים  (בים בר' ו ונתקדש שם האת יושרו וצדקות
הנוצריים מביאים את כל הסיפור בספרי ההיסטוריה שלהם, שרי  

  .המאה ח"ה מעמוד קכ"ח והלאה)

 לפרשת האזינו



 

 

   וםשלו  םימחר  ופרוש עלינו סוכת 
שקועה ראשה ורובה  רוכות היא יושבת ליד השולחן, א

בתה,  חים בחתונתרומקומות הישיבה לא מת סידורבמשי
אירועים  ות האולמבקרוב באחד מ העומדת להינשא

מקומות נוחים, שישביעו את  שבארצות הברית. ינס 'ובקו
היא יודעת, הם דבר שמוסיף שמחה  רצון האורחים, כך 

שקיע מאמץ וזמן כדי למצוא מקום  בחתונה. כדאי לה לה
היא לא הכירה את . הממשתתפי החתונ לכל אחדמתאים 

החתן. הן   אחת מדודותיו של  שרה, היתה זו תקשהה האש
יש לה ספר דקות בנעימות, ואז אמרה האשה ש מחו שוח

מות הישיבה  מכינה את סידור מקו בקשה קטנה: "כאשר את
 Xמשפחתבאולם, בבקשה דאגי להרחיק את השולחן של 

עת, אבל כבר אינך יודת בודאי א .Y משולחנה של משפחת
הללו. אם שתי המשפחות ן ביט ארוכות יש נתק מוחל  ניםש

אוד לא נעים", סיימה האשה,  מיה ה בסמיכות, יההן תשבנ
 "...קוה שלא התקשרתי אליך מאוחר מידי"ואני מ

היתה בהלם. פעמים רבות היא שמעה על מריבות א'  רתגב
בתוך משפחות, אבל מעולם לא חשה את  וסכסוכים

משלנו,  משפחות ם. האם יתכן שיש צמתם של הדבריעו
זו עם זו כבר דות, שלא מדברות טובות ומכוב ותפחמש
ד כדי לעצור  ים שנה?! היא היתה צריכה להתאמץ מאועשר

נה בשל העובדה הזו,  השכי את דמעותיה. רק לחשוב על צער 
היא חזרה אל ... ם אלושילדיו של בורא עולם רבים אלו ע

אם השולחנות, בהת לסדר בשנית אתרשימותיה, מנסה 
לא מפסיקה לחשוב:  ותוך כדי כך רת, קשלבקשתה של המת
להביא שלום , והסכסוכים הללו יק אתהאם יש דרך להפס

, בכל יום !רעיון פשוט נצנץ במוחה: להתפלל??? לעולם
 .וכשאני מתפללת "שים שלום", אחשוב על המשפחות הלל

על  פור שקראה פעםומה עוד אפשר לעשות? היא נזכרה בסי
בתות עם מישהו  השהרב שך זצ"ל שהלך באחת מרן 
מרחוק את  של בני ברק, וראה יהלמידיו ברחובותמת

 רכביהם של מחללי השבת השועטים בכבישי רמת גן. 
ות שקטים כל כך, וברמת גן "איך זה שבבני ברק הרחוב

שאל את התלמיד, "? ועשתהסמוכה התחבורה סואנת ור
. טות, ענה התלמיד בפשללי שבת רבים""ברמת גן יש מח

ה שבגללה ממלאים הסבר אחר. "הסיב יהאבל לרב ה
רכביהם של מחללי השבת את רחובותיה של רמת גן נעוצה  

חזקה   אצלנו, בבני ברק. אם שמירת השבת היתה יותר
גם  אצלנו, היתה לכך השפעה גם מעבר לגבולותיה של העיר,

הארץ ביום   ה קורה בכבישימ". "הברמת גן הסמוכ
נה ביום הקדוש  "ההמשיך הרב שך להקשות,  ?"יפוריםהכ
ה, הכל שומם. המכוניות דוממות בצידי הדרכים הז

בשל העובדה שאת קדושתו של היום   והכבישים ריקים. זאת
ים בכל לבנו. אנחנו שוהים בבתי היקר הזה אנחנו שומר
שה עינויים, ומכוונים לבנו לשמים הכנסת, מתענים בחמי

  ות ת מכל ענייני העולם הזה. ההתחזקהתנתקות מוחלט תוך
 "... ינה גם על החילוניים המרוחקיםמקר -הזו אצלנו 

כל פעולה שלנו, כל מילה וכל מחשבה, מתפשטים באויר  
במשהו חיובי גם גלי בגלים גלים של השפעה. אם מדובר 

 להיפך.   השפעה הינם חיוביים, וכמובן גם
סלבודקה  יבה בם בן ישאמר: א זצ"ל ישראל סלנטרבי ר

טל מוקצה  ללין המתבוללת יטרבמבטל תורה, בחור יהודי ב
  בשבת, צעיר בפריז ידליק אולי סגריה, ויהודי במוסקבה 

   ...נשא לגויהי

ובת א' הבינה והסיקה: מעשים חיוביים גורמים תג רתגב
חלוקת בין שתי  שרשרת של התנהגויות חיוביות. אם יש מ

שלום  לי להרבות להשפיע, עע ומשפחות, ואני רוצה לסיי
שטו בעולם, ויגיעו  פפעה של השלום יתשבביתי שלי! גלי הה
פתאום הבריק במוחה רעיון נועז.  . Y-ו X גם עד משפחות

אמנם אני, ברוך ה', לא מסוכסכת עם אף אחד, אבל בכל 
יוק...  ם... איך לומר בד, יש בת דודה אחת שאני אזאת

בשל די לאחרונה, להתעסק איתה יותר מי משתדלת לא
  ה . כשאני נתקלת בוחשות לא נעימה שהיתה בינינהתר

 ...באירועים משפחתיים, אני מעדיפה לשמור מרחק
ממחשבה למעשה, היא עזבה את רשימות המוזמנים שעל  

, התנצלה בנעימות, השולחן, התקשרה לאותה בת דודה
והיא הרגישה כי  , שרו כל ההדוריםובתוך מספר דקות כבר יו

 . ל לבהבדה נגולה מעאבן כ
שכשהיה   חיים' היה אומר, מצאנז בעל ה'דברי "רוהאדמ
רצה לשנות את העולם כולו, כשגדל הבין שזה בלתי  - רובח

לא הצליח,  אפשרי, וניסה לשנות את עירו בלבד. כשגם זה
את משפחתו, אבל אז הבין שהדבר היחידי חשב לשנות רק 

 ...שבידיו לעשות הוא לשנות את עצמו
החלט. בסיפוק, לשנות את עצמי אני יכולה, א' מרגישה ' גב

בעזרת ה' ישפיעו המעשים והמחשבות ! שלי זה בידיים
גלים של השפעה   -החיוביות של האחדות והשלום בגלים 

 . של שלוםעל סביבותי ויהפכו את העולם כולו למקום 
 ]משמרת השלום[ 

 ולםעלתנו רבנן:  ,קדושין מ:)( בגמרא חז"ל מה שאמרו וזה
  דהיינו, כאילו . י ם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכא יראה אד  

 בלבד,עשה מצוה אחתכל מעשיו שקולים. ולכן, אפילו אם 
   לכף זכות.  בעשיית המצוה הזאת שהכריע עצמו  לפי  אשריו,
עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו  אם  ומאידך,
טובה  "וחוטא אחד, יאבד  :)קהלת ט(  . שנאמרה ב לכף חו 
   הרבה". 
  בה, ר בד ממנו טובות ה ו בשביל חטא יחידי שחטא, א  דהיינו,

שאינן מכריעות את דינו לטובה, אלא אדרבה, חטא יחידי זה, 
  מכריע את גורלו לחובה.

בכללותו   שהעולם  היות אלעזר ברבי שמעון אומר: לפי, רבי 
נשים בעולם, אם הם  של רוב הא אחר מעשיהם נידון אחר רובו,

רוב  ראח היחיד נידון אחר רובו,ו כן גם כמו חייבים, זכאים או
  וא זכאי או חייב, הרי יש לו לאדם לחשב, שאם המעשיו, אם 

בעשיית מצוה יחידה, גם  מצוה אחת, אשריו, שהכריע עשה 
   את כל העולם, לכף זכות.גם  ו   את עצמו, 

פירש על פי זה את  ,זצ"לסלר דהרב  -' המכתב מאליהו '  בעל
"תן : )בתחילת ספר מסילת ישרים המובא גם(בה המדרש בקהלת ר

  יב את עולמי".רך שלא תקלקל ותחתדע
עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו,  וממשיכה הגמרא: 

"וחוטא אחד יאבד טובה  : ואת כל העולם לכף חובה. שנאמר
זה,  דם א  שה בשביל חטא יחידי שע  הרבה". מלמד הכתוב כי 

   ה הרבה. אבד ממנו, ומכל העולם, טוב 
ל לשנות את כן שהדרך לשנות את העולם היא קודם מכא
יש לו  כל מעשהלדעת שו המידות,את  - תוכי שב םהעול
ואם  , לל כולו, והרי כל ישראל ערבין זה בזהכל הע תהשלכו
ודאי חסד ירבה  עשות מעשים טובים וחסד, אז בנחפש ל

ן אוהב  מו אהרן הכה כ לוםעשות שנחפש לבעולם, ואם 
  בה השלום ביננו, כי השלום שקול ירודף שלום אז שלום ור

 השם יתברך: ליו, ונשא תפילה לעכל והעולם עומד ל
ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנְת וקי ואלה' אלוקי  ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיִהי"

       .וןצ רהי ין כן מא ,"ֵּביֵנינּו ְוִתְפרֹוס ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ

 סוכותלפור סי –גדול השלום 



 

 

ובעניות והחום המהביל הדרכים המשובשות, הביצות הט
בפני הגאון רבי אברהם  מעולם לא היוו מחסום  -לעתים 

זצ"ל, אחיו של הגאון מוילנא זצ"ל, שביקש לסור לוילנא 
ה נהג ולהסתופף בצל אחיו הגאון. פעמים רבות במשך השנ

רבי אברהם לצרור צרור קטן, ולצאת לדרך ארוכה ומייגעת 
להתחמם לאורו,   ון הגדול,לוילנא, לפגוש את אחיו הגא

 .גתליהנות מדברי תורתו ומגאונותו המופל
ביום מן הימים התעניין אצלו אחד ממכריו, ושאל מדוע  
בעצם הוא לא עובר לגור בוילנא, בסמוך למעון אחיו. 'הלא 

וילנא', טען הלה באוזניו, 'תחסוך לעצמך את אם תעבור ל
טלטולי הדרך, תמנע מעצמך את הצורך לעזוב את הבית 

שפחה לימים ארוכים, ותוכל גם להיות הרבה יותר  והמ
 '!ת אחיך הגדולבקירב

חייך רבי אברהם חיוך קטן והשיב: 'אם רצונך לדעת למה 
אינני עוקר את דירתי ועובר לוילנא, הסכת ושמע', אמר, 

היה זה לפני כמה : ופתח וסיפר את סיפורו האישי המסעיר
ף בפרבריה,  שנים. בכל העיירה בה התגורר רבי אברהם, וא

גו מאוד, שאפו לא היה להשיג ולו אתרוג אחד. היהודים דא
לקיים את המצוה האהובה וליטול את ארבעת המינים, אך  
המחסור הכבד באתרוגים מנע זאת מהם. יום ועוד יום  

השליחים נוסעים וחוזרים בידיים ריקות, ואין ישועה  חולף, 
 ... באופק

לעיר סוחר אחד, ואתרוג ואז, יומיים לפני חג הסוכות, נקלע 
על המצוקה הקשה ונדירותו   מהודר ומפואר בידיו. הוא ידע

של האתרוג, ולכן הפקיע את מחירו עד לכדי חמישים רובל. 
נסוגו  רוב היהודים, בשומעם על המחיר הגבוה הדרוש, 

לאחור וויתרו על רכישת האתרוג, אך לא רבי אברהם  
תרוג היפהפה, הם עמדו מהצד, מתבוננים בא... ורעייתו

ו להתמקח על ועיניהם נצצו בשאיפה לזכות בו. הם ניס
המחיר הגבוה, אך הסוחר היה ממולח דיו כדי להבין שחבל 
לו לרדת במחיר. שעה ארוכה עמדו והביטו באתרוג הנאה, 

 ... רג לא הועתק מהאתרוג היקר והאהובמבטם העו
ואז, בגבורת רוח יהודית, החליטו רבי אברהם והרבנית 

רובל בהלוואה, כדי לזכות  50שכן את ביתם וליטול למ
היקר. 'נכון', הסבירה הרבנית, 'זה הון   אתרוגוש את הלרכ

עתק, כל הבית שלנו שווה פחות ממאה רובל. אבל עכשיו  
וג היקר', אמרה, ורבי אברהם  יש לנו הזדמנות לזכות באתר

סיכמו ביניהם,  - !'הוסיף: 'ומה לא נעשה כדי לזכות בו
 ...ו את הלוואת המשכון כדת וכדיןוביצע 

וצה קיבל את הכסף, והושיט את סוחר האתרוגים המר
האתרוג היקר לידי רבי אברהם, שקיבלו בהתרגשות ואחז בו  
יא בזהירות כשידיו רוטטות משמחה. לעת בוקר החג, הוצ

רבי אברהם את האתרוג מהקופסא, והוא ורעייתו ניצבו  
אגים בדיצה: 'אשר ועמדו בסוכתם, מברכים בשמחה ושו

 '!לולבקדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת 
מי שהיה רואה אותם באותה עת, היה חושב כי לבטח זכו  
עכשיו בבית מן ההפקר. אי אפשר להאמין ששילמו בביתם 

 !ממש, תמורת האתרוג הזה
וכצפוי, כתום תקופת ההלוואה, לא היה לו לרבי אברהם  

ך ביתם נמכר, הכסף מנין להשיב סכום כה גדול. בשל כ
ו אף לא נאנחו על גודל הוחזר למלווה, ורבי אברהם ורעיית 

 ! המחיר ששילמו בגין רכישת האתרוג, ההיפך הוא הנכון
, היתה הרבנית יוצאת מהבית הקטן אותו  כל יום, כל יום

בשארית הכסף שנותר מהמכירה, ועוברת על יד ביתם  רכשו
מולו, היתה   הגדול והנוח שהיה נחלתם בעבר. ובעומדה
ם על שזיכה עוצמת את עיניה בדבקות ומודה לבורא עול

אותה למסור את ביתה ונחלתה, משכנה וקורת גגה, למען 
 .המטרה העילאית, למען רכישת אתרוג

נוצצות', סיפר רבי בכל יום היא שבה הביתה בעיניים 'ו
אברהם לאותו יהודי שהתעניין מדוע אינו עובר דירה 

שמיחה, מרוצה ומרקדת. בכל פעם שהיא  לוילנא, 'מאושרת ו
שן שהיה לנו, ליבה שב ומתמלא באושר, זה  נתקלת בבית הי 

האם  -משמח אותה מדי יום, כל יום מחדש! עכשיו תגיד לי 
האם יכול אני רשאי אני לעקור את דירתי מהעיירה הזו? 

להפסיד לרעייתי את החוויה היומית של האושר המופלג 
 ?!'למען מצות האתרוגבראותה את הבית שנמכר 

זוכים באותה מצוה יקרת כמה מעורר ומרגש לדעת, שאנו 
ערך, שבדורות קודמים יהודים ששו לשלם עליה את ביתם, 
ועוד הודו על כך כל יום מחדש. כמה מחמם את הלב להבין,  

ו זוכים ליטול את אותו אתרוג למענו מסרו יהודים את שאנ
את כל הונם, כי  נפשם כל השנים, למענו הסכימו לתת

שמחה גדולים פי  מצוות האתרוג ממלאה אותנו באושר וב 
 !כמה מכל סיפוק גשמי אחר

הבה נשמח ונתרגש בנטילת ארבעת המינים הללו. נכוון  
אורך כל ימי  היטב בברכותיהם, נקפיד על הידורם המיטבי ל

החג, ונתחבר למסר העולה מהם, שאנו בניו אהוביו של ה',  
ת את רצונו, ולהשפיע שפע טובה  ששים ושמחים לעשו
 .מינים לכל רוחות השמיםוברכה בנענוע ארבעת ה

כך נזכה במעלת החג הזה ובמצוותיו המאירות, ונזכה לחוג 
אותו מתוך שמחה והתעלות, מתוך שאיפה לזכות לשבת 
בסוכת עורו של לווייתן, כשנזכה לעלות לרגל בחג הסוכות  

ירושלים הבנויה,  ולשמוח בירושלים בשמחת בית השואבה ב 
 !ואמן אמן

 
 

 

 ברינה                רון      
 [משלי טז, א]   " ֹון י ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁש ְלָאָדם ַמַעְרכֵ "

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  ויוסף סרח בת שמחה-רהמי: שאי לע"נ מרת             

 רהשדינה בת לע"נ :  מרדכי בן רבקה ויוסףמי : מרכוס לע"נ ח       
 גורג'י בן שמחה ע"נ לה : לע"נ סמי בן שמחה : נפתלי בן רוז :לע"נ               
 בן טובה יוסף חיים בן לאה : יהודה: לע"נ יוסף בן זוהרה :נ"לע               

 דוד ורחלחיים בן לע"נ :  אלם"נ יעקב בן סלע ודוד :: סלמן בן חבו לע"נ               
 אברהם : לע"נ רחמים בן חאורור מסעוד בן זוהרהשאלע"נ:                

 : לע"נ סמי בן חנה עופר בן יחיא"נ : לע ע"נ: אפרים בן ציון ורבקהל                
       : מאיר בן שמחהמיסה ת כחנינה ב"נ יצחק : לע לע"נ: משה אהרן בן מאיר

גריסה תיה חיה בג'ול:  : יפה נדרה בת נעימה מרדכי שמואלמינה בת  :"נלע
 כתון בת חביבה :: לע"נ ראני בת מרים ורבי: נומרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ
 רחל בת חנה -: לע"נ חיה בת יוסף -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ

 . הכ: אריה (לאון) בן מללהצלחה
 )r)esthe enbmuel Jimmy Sh  תראס בןשמואל  ימי: ג' וטזהבה בת אִ  - הגון  זיווג

 : עדינה בת שמחה הרחלי בת זהב                   
 . ומצוותתורה  עולזל טוב שלוחה לתום חן עם הכנסו לנועם ברכת מ

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות להקדשות  ,להזמנות 
 Ronbarina@gmail.com:לאו במיי

   השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת
 

  סיפור – בית שלם עבור אתרוג אחד

 כוי הרביםשר לזיי מע מצוה לתרום מכספ
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: וח צ'ק לכתובתן לשלנית 

 קימא: ל לזרע ש  
 ריםמ חלן ר וסף בדה יחזקאל יהוי

 נהליאור בו די : לאה בןמה שלנפתלי 
 : שירה בת שושנה ינהמ ל בתזייר  שושנה

 ויקטוריה בתיאת : ל לולו בת טלמי
 בת רחל החה צבישמ

 רנהאו תר באוש:  תובל בן שלומיי
 הית חב ה : רחלר בת ציפוהודיה 

 כר)זן ב(לה ילד בת ןח : לבת מז יעד

 ואת: לרפ
 א  ם בן כמסאנה שליט"יר נסירב מאה

 ית  ישראל בן גל קב: יע אברהם בן חנה
 נהח וליט בתז :ה בת שרהקטוריוי: תגליטל בת אור 

  ן שלומיתביים חאיתן  :זהיעלן : מנחם ב ן שמחהדוד ב
ליתגר ך בת מ: ליל היהוד הבה בתז :בת דינהה ולפא
       רה  לה בת ציפוים קרן בת רבקה : איר מ

 הה תהילה בת חנר ה : שבת רבק  שרה
  יבה בן חמופיבי בת חב:  ט רהם בן אנבא

 רותת ב: גלית  נוארהת ב לרח: נורית בת רחל 



  

   

  

  פירושים מתוך שיעור פרשת שבועלקט 
  22:00ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

  613יון מס' גל                             תש"פשנת  חג הסוכות - האזינו  פרשת 
  (לב, ב) ִאְמָרִתי" ַּכַּטל ִּתַּזל ִלְקִחי ַּכָּמָטר "ַיֲעֹרף

א ִהְקִּדים ַמּדּועַ   ָּתִדיר ָּפחֹות ָמָטר "ָמָטר" ְל"ַטל", ַוֲה
  ְלעֹוָלם? ֶנְעָצר ֶׁשֵאינוֹ  ַהַּטל ֵמֲאֶׁשר

 ָׁשאּול", "ִּגְבַעת ַזַצ"ל ְּבִסְפרוֹ  ְּבָרא ָׁשאּול ָהַרב ִּדֵּיק ָּכ
 ְּבֹכַח, ַמה ַמֶּכה ָאָדם, ְוַגם ִלְבֵני ֹנחַ  ֵאינוֹ  ֶׁשַהָּמָטר ,ּוֵבֵאר
  ַהָּמָטר.  ִלְפֵני ִהְקִּדימוֹ  ַּטל, ָלֵכןהַ  ֵּכן ֶּׁשֵאין

 ַהְּקדֹוָׁשה: ִּבְתִחַּלת ַהּתֹוָרה ְּבִלּמּוד ַהֵּסֶדר ַּגם הּוא ָּכ
ְּבִלּמּודֹו,  ּוְלַהְתִמיד ַּבִּלּמּוד ַטַעם ְלַקֵּבל ָלָאָדם ִלּמּודֹו, ָקֶׁשה

, ַּכֲאֶׁשר "ָמָטר". ֲאָבל ִּבְבִחיַנת ַוֲהֵריהּו  ָלַמד ְּכָבר ַּבֶהְמֵׁש
 צּוִפים ְוֹנֶפת ִמְּדַבׁש ְמתּוִקים ַנֲעִׂשים ַהְּדָבִרים - ַהְרֵּבה
  ְל"ַטל". ְודֹוִמים

 ֶׁשל ַּדְרָּכּה ִהיא (ו, א): "ָּכ ְּבָאבֹות ַהַּתָּנא ִּדְבֵרי ֵהם ֵאּלּו
 ּוַמִים ֹּתאַכל ְּבֶמַלח "ַּפת - ַהִּלּמּוד ִּבְתִחַּלת ּתֹוָרה", ַהְינּו

 ַּתֲענּוג. ֲאָבל ְּבִמעּוט ִנְקֵנית ִּתְׁשֶּתה", ַהּתֹוָרה ְּמׂשּוָרהּבַ 
"  - ֵּכן, ְלַבּסֹוף ָהעֹוֶׂשה  ַהֶּזה, ְוַהְמַקֵּים ָּבעֹוָלם ַּגם -"ַאְׁשֶרי

  ֵמֹעֶׁשר.  ְלַקְּיָמּה סֹופוֹ  ֵמֹעִני ַהּתֹוָרה ֶאת
  

  (לב, ד) "ַצִּדיק ְוָיָׁשר"

ֹּבק ְּביֹוְצרֹו ּוְלַסֵּגל ְלַעְצמֹו ֶאת ִמַּדת ֵמחֹוָבתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ִלְד 
א ָּכל ִהְתַחְּכֻמּיֹות, ַעל ַאף ֶׁשְּבֵעיָניו ִנְרֶאה ִּכי ִאם  ַהַּיְׁשרּות ְל

  ִיְנֹקט ְּבֶּדֶר ְּפַתְלֻתָּלה ִיְהיּו לֹו ִסּכּוֵיי ַהְצָלָחה ְּגדֹוִלים יֹוֵתר.
ּבֹוְדָקא ָׁשְלָחה ִמְכָּתִבים ְּבִעְנָין ֶזה ְמֻסָּפר ֶׁשְּיִׁשיַבת ְסלַ 

ְלתֹוְרֵמי ַהְיִׁשיָבה, ּוְבֶטֶרם ְׁשִליָחָתם ֶהְראּו ֶאת ֹנַסח ַהִּמְכָּתב 
  ַזַצ"ל, ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה.ַאְיִזיק ֶׁשר ְלַרִּבי 

א ִנְרֶאה ִלי".   ֵהִציץ ַרִּבי ַאְיִזיק ַּבִּמְכָּתב ְוִהְפִטיר: "

  "ַלָמה?"
ל ֵנר ְנָׁשָמה. ַהּתֹוְרִמים ֲעׂשּוִיים ַלֲחֹׁשב "ֵיׁש ָּכאן ִצּיּור ׁשֶ 

ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַקִּדיׁש ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַהִּנְפָטִרים ֶׁשָּלֶהם ְּביֹום 
א ָנכֹון. ּתֹוִרידּו ֶאת ֶזה".   ַהִּזָּכרֹון, ְוֶזה 

  ֵהִסירּו ֶאת ַהִּׂשְרטּוט, ּוָבאּו ׁשּוב ְלַהְראֹות לֹו. 

א נִ  ְרֶאה ִלי". "ָלָּמה?". "ֵיׁש ָּכאן ְּתמּוָנה ֶׁשל ַהְיִׁשיָבה "ׁשּוב 
ִעם ֲעֵצי ְּברֹוׁש, ְוָהֱאֶמת ֶׁשֵאין ָלנּו ֲעֵצי ְּברֹוׁש ְוַהּתֹוְרִמים 

  ּתֹוִרידּו ֶאת ַהְּתמּוָנה ַהּזֹו". –ֲעׂשּוִיים ַלֲחֹׁשב ֶׁשֵּיׁש 
א ָנָׂשא ֵחן ִׁשּנּו, ְוֶהְראּו לֹו ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהְמֻתָּקן. ּגַ  ם ַהַּפַעם 

ְּבֵעיָניו, ַהַּפַעם ִהְפִריַע לֹו ִּכּתּוב ְמֻסָּים, ֶׁשִּנָּתן ָהָיה ְלָפֵרׁש 
  אֹותֹו ְּבֹאֶפן ׁשֹוֶנה ִמן ַהַּכָּוָנה ַהְּמקֹוִרית.

  ָּכ ָחַזר ַהָּדָבר ְוִנְׁשָנה, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף נֹוַתר ַהִּמְכָּתב ָעֹרם.

  ", הֹוָרה ַרִּבי ַאְיִזיק ַלַּמְזִּכיר."ָּכֵעת ִּתְׁשַלח
  "ֵאין ָּכאן ְּכלּום!". –ִהְתַּפֵּלא  –"ָּכֵעת?" 

 "ֵאין ְּכלּום, ַא ֵיׁש ָּכאן ֶאת ָהֱאֶמת", ָקַבע ַרִּבי ַאְיִזיק.

  ְזֹכר ְימוֹת עוָֹלם ִּבינּו ְׁשנוֹת ֹּדר ָוֹדר ְׁשַאל ָאִבי"
  (לב, ז) "ְוַיֵּגְד

" ְּבֵׁשם ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו" ְּבִסְפרֹו "ִאיׁש ַחי ֶּבןָּכַתב ַה"
  ַהְמָפְרִׁשים: 

ַּכֲאֶׁשר ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה, ֻחְמָרָתּה ְּתלּוָיה ְּבַמְדֵרָגתֹו. ִאם 
הּוא ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ְּביֹוֵתר, ַהְּפָגם ִמֹּכַח ָהֲעֵבָרה ִיְהֶיה 

ְיִציר ַּכָּפיו ֶׁשל  ְּבֶהְתֵאם, ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָהִראׁשֹון,
ַהָּקָּב"ה, ָחָטא ְּבֵעץ ַהַּדַעת, הּוא ָּפַגם ְּפָגם ָּגדֹול ְמֹאד, 
ְוַהְּפָגם ַהֶּזה ָהָיה ַּבד' ּוָבר': ַּבָּפסּוק "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' 
א  ֵקינּו ה' ֶאָחד", ִּבְמקֹום ַהד' הּוא ָעָׂשה ר', ּוַבָּפסּוק " ֱא

ר" (ְׁשמֹות לד, יד), ִּבְמקֹום ָהר' הּוא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאחֵ 
  ָעָׂשה ד'. 

ָהֹעֶנׁש ָהָיה ֶׁשָהָאָדם ַיֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה, "ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר 
" (ְּבֵראִׁשית ג, יח). הּוא ֶהְחִליף ֵּבין ַהד' ָלר'  ַּתְצִמיַח ָל

  ְוָלֵכן ִקֵּבל "ַּדְרַּדר".
, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִמְלָחָמה ֲעָמֵלק הּוא ֶהְמֵׁשכֹו ֶׁשל ֹעֶנׁש ֶזה

" (ְׁשמֹות יז, טז). ּוָמַתי ִיָּמֶחה ְׁשמֹו ֶׁשל ִמֹּדר ֹּדרַלה' ַּבֲעָמֵלק 
ֲעָמֵלק? ְּכֶׁשִּיְהֶיה ַהִּתּקּון ַהָּגדֹול ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ְּכלֹוַמר 

  ֶׁשְּיֻתַּקן ֶחְטאֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ּוָמִׁשיַח ָיבֹוא.
ַמְמִׁשי  -ָצִרי ְלַתֵּקן ֶאת ֶחְטאֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון? ּוִמי 

ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים ַאֲחָריו, ָּבָניו ּוְנָכָדיו.  -ַה"ֶּבן ִאיׁש ַחי" 
 -ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ָּכאן: "ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם ִּבינּו ְׁשנֹות ֹּדר ָוֹדר" 

ֶאת ַהִּקְלקּול ְּב"ֹּדר ָוֹדר". ָעֶלי ִלְזֹּכר ַמה ֶּׁשָהָיה ּוְלַתֵּקן 
"ְׁשַאל ָאִבי ְוַיֵּגְד  - ְוִאם ֵאיְנ יֹוֵדַע ֵאי ְוֵכיַצד ְלַתֵּקן 

."   ְזֵקֶני ְוֹיאְמרּו ָל

  
  (לב, יא) "ִיְפֹרׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתוֹ"

ְנֵפי ְנָׁשִרים ְלֵעֶבר ְמִציאּות ֶׁשָּבּה ַהָּקָּב"ה לֹוֵקַח ָאָדם ַעל ּכַ 
ְמחֹוז ֶחְפצֹו, ֵאיָנּה ַרק ֵּתאּור ִצּיּוִרי, ֶאָּלא ְמִציאּות ִנִּסית 

  ֶׁשִּמְתַרֶחֶׁשת ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֻמְפָלָאה ַּגם ְּבָיֵמינּו!

ִסֵּפר ִלי ִּכי ִלְפֵני ְּכַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ַּכֲאֶׁשר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהֶגר 
א ָהִעיר אַ   , א ָהְיָתה ְמיֶֻּׁשֶבת ַּבֲחֵרִדים ָּכל ָּכ ְׁשּדֹוד ֲעַדִין 

ָהָיה אֹוטֹוּבּוס ָיִׁשיר ֶׁשְּיַקֵּׁשר ֵּביָנּה ְלֵבין ְּבֵני ְּבַרק, ּוִמי 
ֶׁשָּצִרי ָהָיה ִלְנֹסַע ִלְבֵני ְּבַרק, ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹוטֹוּבּוס ֶׁשָּנַסע 

ר ַּבַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית ְּבַאְׁשּדֹוד, ֵמַאְׁשְקלֹון ְלֵחיָפה ְוָעצַ 
  ַּבַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית ְּבַיְבֶנה ּוְבַבר ִאיָלן ַהְּסמּוָכה ִלְבֵני ְּבַרק.

ֶאָחד ִמּתֹוָׁשֵבי ַאְׁשּדֹוד, ְיהּוִדי ְיַקר ּוַבר אֹוְרָין ֶׁשְּׁשמֹו ָהַרב 
ָיה נֹוֵסַע ְּבָׁשָעה ֶׁשַבע ַּבְרַּבר, ָעַבד ִּבְבֵני ְּבַרק, ּוִמֵּדי ֹּבֶקר הָ 

א  ְוֶעְׂשִרים ְּבַקו ֶזה. ַהֶּנָהג ָהָיה ָקבּוַע, ְוַהּנֹוְסִעים ִּכְמַעט ְו
  ָהיּו ִמְׁשַּתִּנים, ָּכ ֶׁשֻּכָּלם ִהִּכירּו ָׁשם ֶאת ֻּכָּלם.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ְלַאַחר ֶׁשָהאֹוטֹוּבּוס ִהְתִחיל ֶאת ְנִסיָעתֹו 
ְּכִביׁש ַהֵּבין ִעירֹוִני, ִהְתרֹוֵמם ְלֶפַתע ַחָּיל, ָרץ ֶאל ְוָיָצא ֶאל הַ 
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ִנְרַּדְמִּתי ָּבאֹוטֹוּבּוס, ַוֲאִני ָצִרי ְלַהִּגיַע "ַהֶּנָהג ְוָאַמר לֹו: 
  "ָּכֵעת ִלירּוָׁשַלִים, ָמה ֶאֱעֶׂשה?

 ַּתֲחָנהֵרד ּבַ ּיֵ ֻּכָּלם ִנּסּו ַלֲעֹזר. ַאַחד ַהּנֹוְסִעים ִהִּציַע ׁשֶ 
ס אֹוטֹוּבּוי הָ ר ּכִ ֶּמְרָּכִזית ֶׁשל ַיְבֶנה, ַא ַעד ְמֵהָרה ִהְתָּבֵר הַ 

  ִלירּוָׁשַלִים ֵאינֹו עֹוֵצר ָׁשם. 

יֹון. ׁש ִלי ַרעְ : "יֵ ָהגִהְמִׁשיכּו ְלַטֵּכס ֵעָצה, ְוָאז ָאַמר ִמיֶׁשהּו ַלּנֶ 
ַּתֲחָנה   ֵאיָנּהוֹ זים. ּלִ ְּבעֹוד ֲחִצי ִקילֹוֶמֶטר ֶיְׁשָנּה ַּתֲחָנה ְּבִניר ּגַ 

, ַא ָהאֹוטֹוּבּוס ִלירּוָׁשַלִים עוֹ  ּה, ְוִאם ר ּבָ צֵ ְקבּוָעה ֶׁשְּל
  ִים".ּוָׁשלַ הּוא ַיִּגיַע ְּבַקּלּות ִליר –ּתֹוִריד ֶאת ַהַחָּיל ָׁשם 

  ם. ׁשָ ה ְוָעַצר ֲחנָ ַּת לַ ַהֶּנָהג ִהְסִּכים. ַעד ְמֵהָרה ִהִּגיַע ָהאֹוטֹוּבּוס 

ּוס ָהאֹוטֹוּב ָעַצרׁשֶ ָיְׁשָבה ִאָּׁשה ָמרֹוָקִאית ְמֻבֶּגֶרת. ּכְ ַּבַּתֲחָנה 
  ".ָׁשֲאָלה ֶאת ַהֶּנָהג: "אּוַלי ַאָּתה נֹוֵסַע ְלֵחיָפה?

ַהְמִטיר לְ ָּלה ֵהִׁשיב, ּוְלֵׁשַמע ְּתׁשּוָבתֹו ַהִחּיּוִבית ֵהחֵ  –"ֵּכן" 
  ַעל ֹראׁשֹו ְצרֹורֹות ֶׁשל ְּבָרכֹות.

  לֹות?". "ַאְּת רֹוָצה ַלעֲ 

ִּלי", ים ׁשֶ ּלִ "ֶּבַטח, ֲאָבל ֵאין ִלי ֹּכַח ְלַהֲעלֹות ֶאת ָּכל ַהּסַ 
ֶּנָהג יָבּה. הַ ם ְסבִ ִריֶהְחְוָתה ְּבָיָדּה ַעל ָּכל ַהַּסִּלים ֶׁשָהיּו ְּפזּו

  .תוֹ ָיַרד ַלֲעֹזר, ְוִהיא ָעְלָתה ְוִהְמִׁשיָכה ְלָבֵר אוֹ 
  ְמַחָּכהַאְּת  ַמןְרַּבר, "ַּכָּמה זְ "ִסְלִחי ִלי", ִהְתַעְנֵין ָהַרב ּבַ 

  ָּכאן?".
א ָיְדָעה ְלָהִׁשיב ַעל ְׁשֵאָלתֹו ְּתׁשּו ֶּיֶקת. ְמדֻ  ָבהַהְּזֵקָנה 
א ף ֶאחָ ַא"ַאְרָּבָעה אֹוטֹוּבּוִסים ְּכָבר ָעְברּו", ָאְמָרה, "וְ  ד 

א ָנַסע ְלֵחיָפה".   ָעַצר, ּוִמי ֶׁשָעַצר 

  ִׁשי ִלְׁשֹאל.ִהְמ  –"ָאז ֶמה ָעִׂשית?" 

  ֶּתם".אַ ֶּתם עְ "ִהְתַּפַּלְלִּתי", ֵהִׁשיָבה ְּבַפְׁשטּות, "ְוָאז ִהּגַ 
ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֲאִני נֹוֵסַע ַּבַּקו ַהֶּזה"   –ַהֶּנָהג  ְדַהםנִ  –"ְׁש

א ָעַצְרִּתי ָּכאן ְּבִניר ַּגִּלים!".   "ּוֵמעֹוָלם 

ה ֶנֶגד ְרצֹון ה', ְוִאם רֹוֶצה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ֵעָצה ְוֵאין ְּתבּונָ 
ַהָּקָּב"ה ֶׁשאֹוָתּה ִאָּׁשה ֵּתָעֶנה ִלְתִפָּלָתּה ְוַתִּגיַע ְלֵחיָפה ְּבַקּלּות 
ִעם ָּכל ְצרֹורֹוֶתיָה, הּוא ּדֹוֵאג ְלַהְרִּדים ַחָּיל ְּבִדּיּוק ַּבְּזַמן 

ִנֵּׂשאת ַהַּמְתִאים, ַמֲעֶלה ֵאי ֵאּלּו ֶהְבֵזֵקי ַרְעיֹונֹות, ּוְכָבר 
  ָהִאָּׁשה ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ְלֵעֶבר ְמחֹוז ֶחְפָצּה...

  

א ֵאֻמן ָּבם"   (לב, כ) "ָּבִנים 

א ָּבנִ 'א ַרִּבי ּדֹוְסַתאי ֶּבן ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַאל ְּתִהי קֹוֵר  ים 
א ָהיּו רֹוצִ  א ָאֵמן ָּבם', ֶׁש  נֹות ָאֵמןַלעֲ  יןֵאֻמן ָּבם' ֶאָּלא '

א ָהיָ ַאַחר הַ  ֶהם מֵ ָחד ה אֶ ְּנִביִאים ְּכֶׁשְּמָבְרִכין אֹוָתם, ְו
ר ָאֵמן ָאמַ וְ ה ֶׁשָּפַתח ֶאת ִּפיו ְועֹוֶנה ָאֵמן, ַעד ֶׁשָּבא ִיְרְמיָ 

  (ילקו"ש ֶרֶמז תתקמה)
ְמקֹוֵנן  ַעל ָּכוְ ן", ָאמֵ ִּבְזַמן ַהֻחְרָּבן ִהְתַרּפּו ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעִנַּית "

ְׁשַמע ֶׂשה ְונִ ר ַנעֲ ׁשֶ יָנה ַעל ַהֻחְרָּבן: "ָזְכָרה ְזַמן אֲ ַהַּפְיָטן ַּבִּק 
א ָאבּו".   ֵהִׁשיבּו, ְוַעָּתה ֲענֹות ָאֵמן 

א ֵאֻמן ָּבםֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכאן: " . ים ֵאמּוןנִ ֵאין ַּבּבָ  -" ָּבִנים 
א ָענּו ָאֵמן!   ַמּדּוַע? ְלִפי ֶׁש

ָפִנים ָׁשה אֳ ן ְׁש ַהּלָ ד ַלֲענֹות ָאֵמן. לְ ּוֶבֱאֶמת, ֶיְׁשָנם ִּדיִנים ֵּכיצַ 
  ּה:תָ ֶׁשָּבֶהם ֲעִנַּית ָהָאֵמן ֵאיֶנָּנה ַנֲעֵׂשית ְּכִהְלכָ 

(ְּבָרכֹות מז ע"א): "ֶׁשּקֹוִרין ֶאת  ַרִׁש"יְמָפֵרׁש  –ָאֵמן ֲחטּוָפה 
א ְּבַפַתח".  (או"ח סי' קכד) מֹוִסיף: ְוַהּטּור ָהָאֶלף ַּבֲחָטף ְו

א ְיַמֵהר ַלֲענֹותֹו ֹקֶדם "ְוֵיׁש ְמ  א ַיְחֹטף אֹותֹו, ֶׁש ָפְרִׁשים: ֶׁש
 . (סי' קכ"ד) ֵהִביא ַלֲהָלָכה ֶאת ְׁשֵני והשו"ע ֶׁשְּיַסֵּים ַהְמָבֵר

  ַהֵּפרּוִׁשים.
: "ְּדַהְינּו, ֶׁשְּמַחֵּסר ְקִריַאת השו"עָּכַתב  –ָאֵמן ְקטּוָפה 

" ֵּבאּור ֲהָלָכהֶׁשְּתֵהא ִנֶּכֶרת". ְוַה" ַהנּו"ן ְוֵאינֹו מֹוִציָאּה ַּבֶּפה

הֹוִסיף: "ְוהּוא ַהִּדין ִאם ְמַחֵּסר ְקִריַאת ָהָאֶל"ף אֹו 
  ַהֵּמ"ם". 

ע א ָׁשמַ (ְּבָרכֹות ָׁשם): "ֶׁש ַרִׁש"יָפֵרׁש ְמ  –ָאֵמן ְיתֹוָמה 
 א ָאֵמן].ף הּוה ַאַהְּבָרָכה ֶאָּלא ֶׁשָּׁשַמע ֶׁשעֹוִנין ָאֵמן" [ְוָענָ 

רּוׁש ּפֵ ם הָ ָהַאּבּוְדְר " (סי' קכד) ֵהִביא ְּבֵׁשם ֵּבית יוֵֹסףְוַה"
ָנה ָרָכה, עָ ַהּבְ  "ץ]נֹוָסף: "ֶׁשְּלַאַחר ְזַמן ְמֻרֶּבה ֶׁשִּסֵּים [ַהּׁשַ 

  ָאֵמן ַעל ַּדַעת אֹוָתּה ְּבָרָכה". 

ֶמז ֶר ֶלר ַאְבָרָהם ֶקְס " ֵמִביא ָהַרב נוְֹטֵרי ָאֵמןַּבֵּסֶפר "
ִקים ַמה ְּל ְלַסּפֵ ַלָּדָבר:  ִּתָּׂשא וַ ַּקי ר חֻ "ְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱא

" (ְּתִהִּלים נ, טז), "ֻחָּקי" ָר  בֹות: י ֵּת אׁשֵ ְּבִריִתי ֲעֵלי ִפי
  תֹוָמה. יְ טּוָפה, ְק טּוָפה, חֲ 

ִקים ַמה ְּל ְלַסֵּפר ֻחָּקי"   ֶנה ָאֵמןה עוֹ ָּת אַ "ְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱא
ִריִתי א בְ ּׂשָ , ִויתֹוָמה, ְוַלְמרֹות ֹזאת: "ַוִּת ֲחטּוָפה, ְקטּוָפה

", ַאָּתה עֹוד טֹוֵען ֶׁשַאָּתה עֹוֶנה ָאמֵ    ָכה?!ֲהלָ ן ּכַ ֲעֵלי ִפי

  

  ַחג ַהֻּסּכוֹת
 ּכוֹתַהּסֻ  גחַ  ַהֶּזה ַהְּׁשִביִעי ַלֹחֶדׁש יוֹם ָעָׂשר "ַּבֲחִמָּׁשה
  )לד כג, ַוִּיְקָרא( "'ָיִמים ַלה ִׁשְבַעת

ַלֹחֶדׁש " ֹוןׁשַּבּלָ  ַהָּכתּוב ִעְנַין ַחג ַהֻּסּכֹות, נֹוֵקטָּכאן, ּבְ 
כז)  קָּפסּו( ּוִריםַהִּכּפ יֹום ְלַגֵּבי ַּגם ְוָכ", ַהֶּזה ַהְּׁשִביִעי
 ַגֵּבילְ  ּלּו, ְוִא "ַהֶּזה ַהְּׁשִביִעי ַלֹחֶדׁש ֶּבָעׂשֹור ַא: "ֶנֱאַמר
 םיוֹ  רָעׂשָ  ַּבֲחִמָּׁשה ַא: "לט) ֶנֱאַמר ָּפסּוק( לּוָלב ִמְצַות
" ִעיַהְּׁשִבי ֶדׁשַלחֹ " ןַרק ַּבָּלׁשוֹ  ַהָּכתּוב ַהְּׁשִביִעי", ָנַקט ַלֹחֶדׁש
א ּוי ֶׁשר ִׁשּנה ּפֵ ין מַ , ְוָצִרי ְלָהבִ "ַהֶּזה ַהְּׁשִביִעי ַלֹחֶדׁש" ְו

  ַהָּלׁשֹון.

ֶכת ַמּסֶ ּבְ  הִהּנֵ ּוֵבֵאר, ׁשֶ  ָּכ ַעל ָעַמד "טוֹב יוֹם ֹעֶנג"הָ  ַּבַעל
אׁש רֹ  לׁשֶ  ֹובט יֹום" ָׁשִנינּו ַּבִּמְׁשָנה: )(כט ע"ב ַהָּׁשָנה ֹראׁש
 א ֲאָבל ְקִעיןּתוֹ  ּוָהי ַּבִּמְקָּדׁש ְּבַׁשָּבת, ִלְהיֹות ֶׁשָחל ַהָּׁשָנה

 יָנה ֵאיןְּמִד ּבַ ָׁשם ְמֹבָאר ֶׁשַהַּטַעם ׁשֶ  ּוַבְּגָמָרא ",ַּבְּמִדיָנה
 םִמּׁשּו את הּוּבָ ֹוָפר ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָחל ְּבׁשַ ּתֹוְקִעים ַּבּׁש

 תִּבְרׁשּו ּמֹותאַ  ַּבע[ֶאת ַהּׁשֹוָפר] ַאְר  ַיֲעִביֶרּנּו ֶׁשָּמא ַהְּגֵזָרה
   ָהַרִּבים.

י ְׁשנֵ  יןּבֵ  ׁשֹוןַהּלָ  ִׁשּנּוי ַטַעם ֶׁשֶּזהּו ַּגם ַּבְּגָמָרא, ְמֹבָאר ָׁשם
 ִּיְקָראוַ ( ֹמראֱ  תְּבָפָרׁשַ  ַהֶּנֱאָמר" ָעהְּתרּו ִזְכרֹון: "ַהְּפסּוִקים

 ִּמְדָּברּבַ ( ְנָחסַהֶּנֱאָמר ְּבָפָרַׁשת ִּפי "יֹום ְּתרּוָעה"וְ ) כד כג,
, חֹולּבְ  ָּׁשָנהֹראׁש הַ  ָחל ַּכֲאֶׁשר הּוא" ְּתרּוָעה יֹום" - )א כט,
 סִמְתַיחֵ  "הרּועָ ְּת  ןִזְכרוֹ " ְוִאּלּו, ְּבֹפַעל ְּבׁשֹוָפר ּתֹוְקִעים ֶׁשָאז

 ְקִעיםּתוֹ  ןֵאי ָאזׁשֶ , ְּבַׁשָּבת ַהָּׁשָנה ֹראׁש ָחל ֶׁשָּבֶהן ַלָּׁשִנים
 ִקיםְּפסּוהַ  ַּבֲאִמיַרת אֹותוֹ  זֹוְכִרים ַרק, ַּבּׁשֹוָפר ְּבֹפַעל

  .ָהעֹוְסִקים ִּבְתִקיַעת ַהּׁשֹוָפר

א", טֹוב יֹום ֹעֶנג"הָ  ַּבַעל ָאַמר, ֵמַעָּתה  ֱאֹמר ְּבָפָרַׁשת ֲה
ַהָּׁשָנה  ֹראׁש ְּכֶׁשָחל ֶׁשְּמֻדָּבר ּוִמָּכאן", ְּתרּוָעה ִזְכרֹון" ֶנֱאַמר
 ֶׁשָּמא ִמַּטַעם ְּגֵזַרת ַּבּׁשֹוָפר ּבוֹ  ּתֹוְקִעים ֵאין ְוָאז ְּבַׁשָּבת

 - ְּבַׁשָּבת ַהָּׁשָנה ֹראׁש ִאם ָחל ַוֲהֵרי. ַיֲעִביֶרּנּו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים
, יֹום ַהִּכּפּוִרים. ְּבַׁשָּבת ָׁשָנה אֹוָתּה ֶׁשל ּכֹותסֻ  ַּגם ָיחּול
  .חֹול יֹום – ֵׁשִני ְּביֹום ָׁשָנה ְּבאֹוָתּה ָיחּול, ֹזאת ְלֻעַּמת

 יֹום: ַהְּפסּוִקים ִּבְלׁשֹון ַהִּדּיּוק, ֵּכן ִאם, ִנְפָלא ַּכָּמה
 ֵּכן ְוַעל, ָרִגילּכָ  ִיְנֲהגּו ִּדיָניו ָּכל, ְּביֹום חֹול ָיחּול ַהִּכּפּוִרים
 ַאף ִׁשּנּוי ָּכל ֵאין ֻסָּכה ְלַגֵּבי ִּדיֵני ַּגם". ַהֶּזה" ּבוֹ  ֶנֱאַמר
 ַּבָּפסּוק ַּגם ֵּכן ְוַעל ,ְּבַׁשָּבת ֻסּכֹות ֶׁשל ִראׁשֹון טֹוב יֹום ְּכֶׁשָחל
 ִמְצַות לּוָלב ְלַגֵּבי ַרק". ַהֶּזה" ֶנֱאַמר ֻסָּכה ְּבִמְצַות ָהעֹוֵסק
ַּבֹחֶדׁש  ֶׁשֵּכן ,"ַהֶּזה ַהְּׁשִביִעי ַלֹחֶדׁש" ִמְּלהֹוִסיף ַהָּכתּוב ִנְמַנע

, ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום לּוָלב ְנִטיַלת ֵאין ָׁשָנה ֶׁשל אֹוָתּה ַהְּׁשִביִעי



 

 

ֻסּכֹות ְּבַׁשָּבת  ֶׁשל ִראׁשֹון יֹום ָחל ַּכֲאֶׁשר ְּבלּוָלב ֶׁשֲהֵרי ַאף
   יֶרּנּו ד' ַאּמֹות ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.ַיֲעבִ  ֶׁשָּמא ל"ֲחזַ  ָּגְזרּו
 ֶׁשָּבֶהן, ֲאֵחרֹות ְלָׁשִנים ַרק ִמְתַיֵחס, ִאם ֵּכן, ַהּתֹוָרה ִצּוּוי

א, חֹול ְּביֹום ֻסּכֹות ֶׁשל ִראׁשֹון ָיחּול יֹום טֹוב  ֹחֶדׁש"לַ  ְו
 ֲחִמָּׁשהֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת, ַעל ֵּכן ֶנֱאַמר ּבֹו ַרק "ּבַ ", ַהֶּזה ַהְּׁשִביִעי
א "ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה". ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָׂשר   ..ַהְּׁשִביִעי" ְו

  

  ִקּיּום ִמְצַות "ְוַאְנֵוהּו" ִּבְׁשֵלמּות
י "ֵיׁש א ּכִ בָ (ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן תרכה) מּו "ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה"ּבְ 

ת ק אֶ ּלֵ ְמחַ ְלַהְרּבֹות ִּבְצָדָקה ֶעֶרב ֻסּכֹות, ּומהרח"ו ָהָיה 
 ַהֻּקָּפה ַלֲעִנִּיים ֶעֶרב ֻסּכֹות". 

 )ִלּיוֹת"ְרּגָ ַצר מַ "אוֹ(הּוְבאּו ְּדָבָריו ַּבֵּסֶפר  ַאַסאד ְיהּוָדה ַרִּבי
: אב): "ַּתְניָ ע" לגק תֵּפֵרׁש ֲהָלָכה זֹו ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַׁשּבָ 

 ָניוְלפָ  הֲעׂשֵ ; ְּבִמְצוֹות ָפָניולְ  ִהְתָנֶאה - ְוַאְנֵוהּו', ִלי-אֵ  'ֶזה
 ָרהּתוֹ  רֵספֶ , ָאהנָ  ִציִצית, ָנֶאה ְוׁשֹוָפר, ָנֶאה ְולּוָלב, ָנָאה ֻסָּכה
 ֻאָּמן רַלְבלָ ּבְ , ֶאהנָ  ְּבֻקְלמּוס, ָנֶאה ִּבְדיוֹ  ִלְׁשמוֹ  ּבוֹ  ּוְכֹתב ָנֶאה

 ֱהֵוי - הּו'ְוַאְנוֵ ': אֹוֵמר ָׁשאּול ַאָּבא. ָנִאין ְּבִׁשיָרִאין ְוכֹוְרכוֹ 
 ַחּנּון ֱהֵיה הַאָּת  ַאף - ְוַרחּום ַחּנּון הּוא ַמה: לוֹ  ּדֹוֶמה

  . ְוַרחּום"
 ָנֶאה לּוָלב ,ָנָאה ֻסָּכה ֶלָחג ֵמִכין ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשָאָדם ִּכי

 ַותִמצְ  הָּבזֶ  םִקּיֵ  ֶׁשְּכָבר ַלְחֹׁשב ָעלּול ְמֻהָּדר, הּוא ְוֶאְתרֹוג
 הּוא" ּוְנֵוהְוַא" רִעַּק  ִּכי ּומֹוִדיעוֹ  ָׁשאּול אַאּבָ  ָּבא ."ְוַאְנֵוהּו"

   ּוְצָדָקה. ֶחֶסד ְוַלֲעׂשֹות ְוַרחּום ַחּנּון ִלְהיֹות
 ַאֲחֵרי ֻסּכֹות, ְּבֶעֶרב ִּבְצָדָקה ְלַהְרּבֹות ִחּיּוב ֶיְׁשנוֹ  ְלִפיָכ
 ִמְצַות ְלַקֵּים ְּכֵדי ְמֻהָּדר, ָנָאה ְוֶאְתרֹוג ֻסָּכה ֶׁשֵהִכין

   ִּבְׁשֵלמּות." ַאְנֵוהּווְ "
  

  ֲהָוָי"ה ֵׁשם ִנְׁשַלם ָהַאְחדּות ְיֵדי ַעל

 ֵרב ֶאָחדְּתָק ": ּכָ  אֹוְמִרים לּוָלב ְנִטיַלת ָרצֹון" ֶׁשִּלְפֵני ַּב"ְיִהי
  ְּבָיִדי".  ַלֲאָחִדים ְוָהיּו ֶאָחד ֶאל

" ָחדאֶ ים": "ַחּיִ  ָה"ִאְמֵרי ַּבַעל ִניץ'ָהַאְדמֹו"ר ִמִּויזְ  ֵּבֵאר
ׁש ְּבִגיַמְטִרָּיה ׁש, ׁשֵ וְ  ֶעְׂשִרים -ֶאָחד"  ֶאל ְׂשֵרה. "ֶאָחדעֶ -ְׁש

, ְוֵׁשׁש יםְׂשִר עֶ  ָּיאְּבִגיַמְטִר  הּוא ֲהָוָי"ה. "ְּבָיִדי" ַּגם ֵׁשם ֶׁשהּוא
  ֲהָוָי"ה.  ְּכֵׁשם

 ַלֲאָחִדים", ֶאָחד, ְוָהיּו ֶאל "ֶאָחד ְיהּוִדים ְׁשֵני ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבים
 ּגֹוְרִמים ֶזה ְיֵדי ַעל - ַהְּלָבבֹות ְּבַאֲהַבת ִמְתַאֲחִדים לֹוַמרּכְ 

 ַהִּמָּלה ֶׁשל ַּבִּגיַמְטִרָּיא ַהְמֻכָּון ַהָּקדֹוׁש ַהֵּׁשם ִנְׁשָלם ִלְהיֹות
   "ְּבָיִדי".

  

  ְּבִׂשְמָחה ִׂשְמָחה

 קִּדיַהּצַ  תאֹודוֹ  ַמְרִטיט ַמֲעֶׂשה מּוָבאָהַאָּגָדה"  "אוְֹצרוֹתּבְ 
 ה' תַאֲהבַ ּבְ  ֻמָּׂשִגים ּובוֹ ַזַצ"ל  ִמְּפְרִמיְׁשָלאן ֵמִאיר ַרִּבי

  ִקּיּוָמם: ַעל ְלַׁשֵער ּוַבֲעבֹוָדתֹו, ֶׁשֵאין
 ִריָפהֶהחֱ  ֲחָלָתּהּומַ  ִּתְׁשֵרי ְּבֹחֶדׁש ָחְלָתה ַהַּצִּדיק ֶׁשל ִּבּתוֹ 
 הְמָד עָ  ָרהוֹ ּת ִׂשְמַחת יֹום ִהִּגיעַ  ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְליֹום, ַעד ִמּיֹום
 ֶׁשל ָמןִעּצּוּבְ  סּוקעָ  ֵמִאיר ַרִּבי ָהָיה ָׁשָעה ָמֶות. אֹוָתּה ְּבַׁשֲעֵרי

 ֹוִכיםּב קֹולּבְ  ׁשַהִּמְדָר  ְלֵבית ִהְתָּפְרצּו ֵּביתוֹ  ַהַהָּקפֹות. ְּבֵני
א "ַרִּביְוָזֲעקּו:    .ָלמּות" ִהיא נֹוָטה הֹוִׁשיָעה! ֲה

 ַהחֹוָלה ִּבּתוֹ  ֶאת ְוָרָאה ְלֵביתוֹ  ו. ִנְכַנסִרּקּוָדי ֶאת ַהַּצִּדיק ָעַזב
 ֶׁשל ְוָאַמר: "ִרּבֹונוֹ  ַהִּמְדָרׁש ְלֵבית ָחַזר ָלמּות. ִמָיד ַהּנֹוָטה

ָּתַקע.  ל'ּוֵמִאיְר  - ַהָּׁשָנה ְּבֹראׁש ַּבּׁשֹוָפר ִלְתֹקעַ  עֹוָלם! ִצִּויתָ 
 ִהְתַעָּנה. ִצִּויָת  ל'ְר ּוֵמִאי - ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ְלִהְתַעּנֹות ִצִּויתָ 

 ַּבֻּסָּכה. ִצִּויתָ  ָיַׁשב ל'ּוֵמִאיְר  - ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ַּבֻּסָּכה ָלֶׁשֶבת
 ֶאת ָעִׂשיתָ  ָׂשֵמַח. ְוִהֵּנה ל'ּוֵמִאיְר  - ּתֹוָרה ְּבִׂשְמַחת ִלְׂשֹמחַ 

 ֹזאת ְלַקֵּבל ַחָּיב ל'ֵמִאיְר  חֹוָלה, ַוֲהֵרי ל'ֵמִאיְר  ֶׁשל ִּבּתוֹ 
 ַעל ֶׁשְּמָבְרִכים ְּכֵׁשם ָהָרָעה ַעל ְלָבֵר ֵיׁש ְמָחה, ֶׁשֵּכןְּבִׂש 

ְּפסּוָקה:  ֲהָלָכה ֵיׁש עֹוָלם, ֲהֵרי ֶׁשל ַהּטֹוָבה. אּוָלם, ִרּבֹונוֹ 
  ְּבִׂשְמָחה'". ִׂשְמָחה ְמָעְרִבין 'ֵאין
 ַּטתִמִּמ  הָקמָ  רֲאׁשֶ  ְלִהְתאֹוֵׁשׁש, ַעד ַהַּבת ֵהֵחָּלה ּוִמָּיד ֵּתֶכף
  ּוְלָׁשלֹום! טֹוִבים ְלַחִּיים ָחְלָיּה

  

  ַּבּתוָֹרה ְׁשֵלָמה ִׂשְמָחה ָׂשַמח ִהֵּלל
 ִׂשְמַחתּבְ  חַ ָׂשמֵ  ָיהְּכֶׁשהָ  ַהָּזֵקן, ִהֵּלל ַעל ָעָליו ָאְמרּו, "ַּתְנָיא
 ִאםוְ , ָּכאן ֹּכלהַ  - ָּכאן ֲאִני 'ִאם: ֵּכן ָאַמר ַהּׁשֹוֵאָבה ֵּבית
  נג ע"א). (ֻסָּכה אן'"ּכָ  ִמי - ָּכאן ֵאיִני

ּבֹו,  ֶאהנָ  ּורה. ֵּבאזֶ  ְּבַמֲאָמר ְוַהִּדּיּוִקים ַהֻּקְׁשיֹות ְמֹאד ַרּבּו
 ֶרתֲעצֶ  יְׁשִמינִ לִ  ִּבְדָרָׁשתוֹ  ַלאָזארוֹב ֵליּב ְיהּוָדה ַרִּבי ָאַמר

  ָאַמר: ], ְוָכְיהּוָדה" "ֶּדֶגל ְּבִסְפרוֹ  [הּוְבָאה

 ַעל ּתֹוָרה ִסְפֵרי ִנַּקח ַּבַהָּקפֹות ֵנֵל ֶּזההַ  ָּבֶעֶרב ְוֵרַעי. ַאַחי
 ַהְּכָעִסים ַרּבּו ּוָמה ַהִּביָמה, ֶאת ְוַנִּקיף ְזרֹועֹוֵתינּו

 ַהִּמְתַּפְּלִלים ַאַחד ֶאת ִּכְּבדּו א ִאם ֶזה ְּבִעְנָין ְוַהַּתְרעֹומֹות
 ֹראׁש ַעל ָסַטר ִׁשְכָחה ֶׁשל ַׂשר ח"ו ִאם אוֹ  ְׁשֵמָנה, ַּבֲהָקָפה
 ֶאָחד ֶאת ַלַהָּקָפה ִלְקֹרא ָוֹכל ִמֹּכל ְוָׁשַכח ַהַּגַּבאי

א ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים,  ַׁשֲאָגתֹו... ִמּקֹול ָהָאֶרץ ָּתנּועַ  נֹועַ  ָאז ֲה
 ַהָּצפּון ָהַרְעיֹון הּוא ַמה הּוא ָהִעָּקר ְמַגָּמֵתנּו, ֹזאת א ַא

   ַלִּביָמה. ִמָּסִביב ֹותַהַהָּקפ ַּכָּוַנת ּוַמִהי ַּבַהָּקפֹות

 ְלָכל תְראוֹ ְלהַ  נּוָא ֲחֵפִצים ִהיא. ָּכ ַהַהָּקפֹות ַּכָּוַנת ְלַדְעִּתי
 ְּבָכל יּכִ  ,ּתֹוָרההַ  ִסּיּום ִׂשְמָחֵתנּו, ִׂשְמַחת ְּביֹום ֵּתֵבל ָּבֵאי

 ,ִּמְזָרחּובַ  ןָּצפוֹ ּבַ  ָהָאֶרץ, ַּכּדּור ַעל ָהַרִּבים ְנדּוֵדינּו ְמקֹומֹות
 ִהְננּווְ  נּוִאָּת  הַהּתֹוָר  ֶאת נֹוְׂשִאים ִהְננּו ּוַבַּמֲעָרב, ַּבָּדרֹום
  .צּוָמהעֲ  ָחהִׂשְמ  ָּבּה ּוְׂשֵמִחים אֹוָתּה, ּוְמַכְּבִדים אֹוֲהִבים

 ּוַכלי י"ת,ַהּׁשֵ ּבְ  ַהַּמֲאִמיִנים ֵמִאָּתנּו, ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל ָאְמָנם
 תאֶ  ֵּגווֹ  יֲאחֹוֵר ֵמ  כוֹ ַהּתֹוָרה, ְּבַהְׁשִלי ְּבִׂשְמַחת ַנְפׁשוֹ  ְלַׂשֵּמחַ 

ּתֹוָרה. הַ  ַחתִׂשְמ ּבְ  ִלּבוֹ  ְּבָכל ְוָׂשֵמחַ  ְוֶאת ָצרֹוָתיו, ַּדֲאגֹוָתיו
 ֵהם םרּוִדיְט  ַהָּממֹון, ַהְּגדֹוִלים, ַּבֲעֵלי ַהְּגִביִרים ֲאָבל

 ָקֶׁשהוְ ת, בוֹ ְוחוֹ  ֵמַהָּקפֹות ְּכַגְלַּגל ֲעֵליֶהם ֹראָׁשם ְּבִעְסֵקיֶהם,
   .ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמַחת ֶּבֱאֶמת ְׂשֵמִחים ִלְהיֹות ָלֶהם

 ל:"ֲחזַ  ּוָאְמרׁשֶ  מוֹ ּכְ  ְוָהֲעִנִּיים, ָהֲעִנּיּות ֵסֶמל הּוא ִהֵּלל ְוִהֵּנה
 אּבָ  ָיההָ  ֲאֶׁשרְוכַ  ע"ב), לה (יֹוָמא" ָהֲעִנִּיים ֶאת ְמַחֵּיב ִהֵּלל"

 ַאֶּתם" :ּכָ  אֹוֵמר ָהָיה ֹוֵאָבה,ַהּׁש ֵּבית ְּבִׂשְמַחת ִלְׂשֹמחַ 
 ִּכי ,ֱאֶמתּבֶ  ֹמחַ ִלְׂש  ּתּוְכלּו א ִיְׂשָרֵאל, ֲעִׁשיֵרי ַהְּגִביִרים,
 ִלְגּבֹות חֹוב, ִׁשְטֵרי םְלַׁשּלֵ  -  ַרּבֹות ְּדָאגֹות ָמֵלא ָראֵׁשיֶכם

 הָׁשעָ ּבְ  םֶׁשּגַ  יַרִּבים, ֲהֵר  ִעְסֵקיֶכם ִּכי חֹובֹות, ְועֹוד. ְוַיַען
 ֶּכםִמ  ָּׁשרַּבַּבִית. ְמאֻ  םׁשָ  ְוֻרְּבֶכם ָראֵׁשיֶכם - ָּכאן ֶׁשִהְנֶכם

ְלָכאן,  אּבָ  יֲאנִ ׁשֶ  ְּבָׁשָעה -ָּכאן'  ֲאִני 'ִאם ֲאִני, ִהֵּלל, ַּבֲאֶׁשר
 ֲעָסִקיםוַ  ֶסףי, ּכֶ ָעלַ  ְּבָגַדי ְמאּוָמה. ָּכל ַּבַּבִית ִהְׁשַאְרִּתי א
 ָׂשֵמחַ  יִהְננִ וְ ָּכאן',  ל'ַהּכֹ  – ָּכאן ֶׁשֲאִני ָעהְּבׁשָ  ֵּכן ִלי, ְוִאם ֵאין

 םיִר ָהֲעִׁשי ַרק -ָּכאן'  ֲאִני ֵאין 'ְוִאם ּוְבָתִמים. ֲאָבל ֶּבֱאֶמת
א -ָּכאן?'  ָהֲאִמיִדים, 'ִמי ַהָּבִּתים ּוַבֲעֵלי  ֵעתּבְ  ַּגם ֲה
  ...ַּבַּבִית" ָׁשם ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ָּכאן, ָּכל ֶׁשִהְנֶכם

  

ֶק ה'  ֵניּפְ ת לוֹׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְר אֶ ָׁש " י ֱא
 ת ּוְבַחגֻבעוָֹּׁש ַּבָּמקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבָחר ְּבַחג ַהַּמּצוֹת ּוְבַחג הַ 
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ם קוֹ ּמָ ּבַ ָניו פָ אֹות לְ ָר ַמְזִמין אֹוָתנּו ְלִהְתָאֵרַח ּוְלהֵ "ה ַהָּקּבָ 
ׁש יִּד ְק ּנַ אי ֶׁש ַד אּוַלי ּכְ . ית ַהִּמְקָּדׁשְּכלֹוַמר ְּבבֵ , ֲאֶׁשר ִיְבַחר

ית ּבֵ ֹוֵני ָנה ְלַהְכִניס ֶאת ֲהמְלֵהיָכן ַהַּכּוָ  –ְלָכ ַמֲחָׁשָבה 
ם ת ֲאָלִפיְמאוֹ  יּוִמים ַהָּיִפים הָ ֶׁשַּבּיָ , ֶרֶגלִיְׂשָרֵאל ָהעֹוִלים לָ 

  ? ְליֹוִניםיַוֲאִפּלּו ִמ 
ְוָחֵמׁש  ִׁשיםְׁש ָאְרָּכּה ֶׁשל ֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ֵמָאה , ֵכןּובְ 

, הִּיים ָנאֶ י חַ ַרּבִ  עּורְלִפי ִׁש . ַאַחת ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ּהּבָ ְח ָר וְ , ַאָּמה
ָלה ַעל א עָ ה  ָהֲעָזָר יֹוֵצא ֶׁשֹאֶר , רטֶ ֶׁשַאָּמה ִהיא ַּכֲחִצי מֶ 

. ְלַבדר ּבִ טֶ י מֶ צִ חֵ ׁש וָ ְוָרְחָּבּה ְּכָחמֵ , הר ּוֶמֱחצָ טֶ ַבע מֶ ׁשֶ ִׁשִּׁשים וְ 
ת ׁש ֵמאוֹ ְׁש ם ּכִ בּוִעים יֹוֵצא ֶׁשָהיּו ׁשָ ְּבִחּׁשּוב ֶׁשל ֶמְטִרים ְר 

ם ְוָׁש , ָנםּדּו יׁשנּו ְקָצת יֹוֵתר ִמְּׁשלִ יְ ְּדהַ "ר, ד ממחָ ִׁשְבִעים ְואֶ 
  ?הא ַהּזֶ לֶ ַהּפֶ  ֵחׁשיַצד ִהְתַר ּכֵ  –ּו ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים קִנְדחֲ 

" יםִח וּוְר ים עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחוִ , "ִּפְלֵאי ְּפָלִאים
א ּכֻ ה, ה). בֹות ָא( , דחָ ָרה ְּכאֶ זָ עֲ לָ סּו ָּלם ִנְכנְ ְוַאף ִאם ַנִּניַח ֶׁש

ִּצָּונּו ׁשֶ ְכִפי ּו, ִיםלַ ֲהֵרי ָּכל ָהאֹוְרִחים ָהיּו ְצִריִכים ָללּון ִּבירּוׁשָ 
, ַמרְּכלוֹ ", ֶליֹאהָ ּוָפִניָת ַּבֹּבֶקר ְוָהַלְכָּת לְ , ז): "ָׁשם(ָּכתּוב הַ 

ֹּבֶקר ֹוִנים ּבַ ָאז ּפוְ , ַחָּיִבים ָללּון ִּבירּוָׁשַלִים ְלָפחֹות ַלְיָלה ֶאָחד
ן ֶרֶגל ָללּוים לָ ֹולִ ְוֵהיָכן ָהָיה ָמקֹום ְלָכל ָהע. ְיָתהְוחֹוְזִרים ַהּבַ 
א ִהְׂשָּת הֲ ? ִּבירּוָׁשַלִים ם מֹו ַהּיוֹ ה ּכְ ְרעָ א ְירּוָׁשַלִים ְּדָאז 

כּוַנת ו ְׁש ֲאִפּל, םָּדרוֹ ה ֶׁשּבַ ַגן ְוִגית וָ יִ פֹון ְוַעד ְלבַ ּצָ מֹות ֶׁשּבַ ָר מֵ 
 ֶׁשל ּוָמּהְתחחֹומֹות ָהְיָתה ִמחּוץ לִ ֵמָאה ְׁשָעִרים ַהְּסמּוָכה לַ 

ִנים פְ לִ ְתַמָּצה ם ְוִה ּכֵ ַלִים ִהְסַּת ֶׁשל ְירּוׁשָ  ְטָחּהָּכל ִׁש . ְירּוָׁשַלִים
 םחַ ְת ל ִמ ת ּכָ ית אֶ ּוִמּתֹו ַהֶּׁשַטח ַהֶּזה ֵיׁש ְלַהְפִח , ִמן ַהחֹוָמה

. הר ְּבִלינָ סּוָאקֹום הָ מָ  –ַהר ַהַּבִית ֶׁשָעָליו ׁשֹוֵכן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
  ?ָהָיה ָמקֹום ְלֻכָּלם, ִאם ֵּכן, ִמַּנִין

ְיָלִדים ת הַ ין אֶ ָּכ ֶזה ְּכֶׁשַאָּבא ַמְזִמ , ה ִהיאַהְּתׁשּובָ , ֶאָּלא
 ין אֹוָתנּוְזִמ נּו ִה ְוַאָּבא ֶׁשּלָ ... הּוא ְמַסֵּדר ָמקֹום ְלֻכָּלם. גחָ לֶ 
ֵני ּפְ ְר ֶאת ְזכּו ָכל ָׁשלוֹׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה": ג ּוִבֵּקׁשחָ לֶ 

ֶקי ּבַ ה'  , ְדֹאגה ּלִ ּו מַ ן ָלנֵאי, ִאם ֵּכןוְ . "רקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבחָ ּמָ ֱא
 ַגם ָללּוןוְ , "רְבחַ קוֹם ֲאֶׁשר יִ ּמָ ּבַ "ְלֻכָּלם ִיְהֶיה ֵהיָכן ִלְׁשהֹות 

  . תִּבירּוָׁשַלִים ַעד ַהֹּבֶקר ֶׁשְּלָמֳחָר 

ם יִ ּפַ לְ ַאלְ  רֹובִהיא ָהֻעְבָּדה ֶׁשִּמֶּזה קָ , ֵאפֹוא, ַּכָּמה ְמַצֶעֶרת
ה ַּכּמָ . ָחגיו ּבֶ נָ אֹות ְלפָ ָר ְזִמין אֹוָתנּו ְלהֵ א ִה "ת יָנה ֶׁשַהּׁשֵ ׁשָ 
ִאּלּו ָחִׁשים ּכְ וְ ִזים מָ לּו ָאנּו ְּכִאּלּו ִנְר ר ֶׁשָּכל ַהָּׁשִנים ַהּלָ עֵ צַ ְמ 

  .ִיתּבַ ּבַ  רּואֲ ּׁשָ ִה , ל ָּתבֹואּוַא: אֹוְמִרים ָלנּו

, ית ַהִּמְקָּדׁשבֵ לְ ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבָקרֹוב ְלַהְזָמָנה ִלירּוָׁשַלִים ּו
  .ה ְלָפָניו ִּבְזָבִחים ּוְבִׂשְמָחהאֶ ָר ם ַנֲעֶלה ְונֵ ְוׁשָ 

  

  א"ָאָּנא ה' הוִֹׁשיָעה ָּנא ָאָּנא ה' ַהְצִליָחה ּנָ "
ָּנא ְּב"אָ ָלב ּלּות הַ אֶ ַּבְּגָמָרא (ֻסָּכה לז ע"ב) ְמֹבָאר, ֶׁשְּמַנְעְנִעים 

   ְעְנִעים.א ְמנַ  ְצִליָחה ָנא"ה' הֹוִׁשיָעה ָּנא" ֲאָבל ְּב"ָאָּנא ה' הַ 

: ָּכתּוב "ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ָה'ַאּבּוְדְרָהם'ֵּבֵאר ְוַטַעם ַהָּדָבר 
ַהָּיַער", ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָּכתּוב: "הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב... ְוִאְמרּו 

ֵקי ִיְׁשֵענּו" ( לה). ָלֵכן, -א טז, לגִּדְבֵרי ַהָּיִמים הֹוִׁשיֵענּו ֱא

ֵקי ִיְׁשֵענּו". הוִֹׁשיֵענּו ַתי ְמַרְּנִנים ֲעֵצי ַהַּיַער? ְּב"מָ    ֱא

 ַנְעְנִעיםְּמ ה זֹו ׁשֶ ִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֲהָלכָ "ל ַזצַ ַצְדָקה ה ְיהּודָ י ַרּבִ 
א ּבְ " הֹוִׁשיָעה"ַרק ּבְ  ה ַּכּמָ  דעֹודֵ לְ ת ְמנָ ל עַ ", ַהְצִליָחה"ְו

  ם.ִּבְמקֹומָ  רְלִהָּׁשאֵ  ְיִׁשיָבתוֹ י ִמַּתְלִמיֵד 
ם ַּכָּוָנתָ ל עַ  וֹ ל ּוִגּלוְ ם ַּבחּוִריה ַּכּמָ ו ְלָפָני ָּבאּור ַּכֲאׁשֶ ה זֶ ה ָהיָ 

  ת. ַאֶחֶר ה יִׁשיבָ לִ ר ְוַלֲעבֹ ה ַהְיִׁשיבָ ת אֶ ב ַלֲעזֹ 
ם יכֹולִ יְ ם יְנכֶ אֵ י ְוכִ ה? ַהְּבָעיָ ה מַ ה: "ְיהּוָד י ַרּבִ ם אֹוָת ל ָׁשַא

 ֹותוֹ את ֵׂשאלָ ר ׁשָ ֶאפְ י ֶׁשִא ב ְלַמּצָ ם ֶּת ִהַּגעְ ד? עוֹ ה ּפֹ  ְלַהְמִׁשי
קֹום ְּבמָ ֶכם ׁשֶ ַרק ִנְרֶאה לָ ר, ְּבֵסדֶ ן ָּכאב ֶׁשַהַּמּצָ  אוֹ ר? יֹותֵ 
  ב?"טוֹ ר יֹותֵ ה ִיְהיֶ ר ַאחֵ 

ב ַמּצָ לְ  ּוַּגְענִה א ן, ּכֵ ר ִמּלֹומַ  ָלנּוה ָחִלילָ : "ְוָאְמרּו ַנֲענּו
ם יְסבּוִר  ּוָאנׁשֶ א ֶאּלָ , ִלְלֹמד ָּכאן ֶׁשֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלַהְמִׁשי

  ר". יֹותֵ ב טוֹ ה ִיְהיֶ ת ַאֶחֶר ה ִּביִׁשיבָ י ּכִ 
א' ּנָ ה יעָ הֹוִׁש ' הא ָאּנָ 'ֶׁשּבְ א הּוג ַהִּמְנהָ א, נָ  אּוְר ם: "ָלהֶ ר ָאמַ 

ת אזֹ ם... יְמַנְעְנעִ א א' ּנָ ה ְצִליחָ הַ 'ּבְ ל ֲאבָ ם, ְמַנְעְנִעי
א ּוהר, תֵ יוֹ ל כוֹ יָ  ֶׁשֵאינוֹ ב ְלַמּצָ ם ָהָאָד  ִהִּגיעַ ם ֶׁשִא ת, אֹוֶמֶר 

 םִא  אַ ר. חֵ ַאם ָמקוֹ לְ ר ְוַלֲעבֹ  ַעְצמוֹ ל ְלַטְלטֵ ת ְלַנּסוֹ ל ָיכוֹ 
ה לָ ְּגדוֹ ה ַהְצָלחָ  לוֹ ה ִּתְהיֶ ר ַאחֵ ם ֶׁשְּבָמקוֹ ר ָסבּוק ַר א הּו

  ..."םְנִעיְמַנעְ א א' ּנָ ה ַהְצִליחָ 'ֶׁשּבְ ר ּכֹ זְ לִ ו ָעָליי ֲאזַ ר, יֹותֵ 
י ּכִ ' הלַ  הֹודּו" תֲאִמיַר ת ְּבעֵ ם ְענּוִעיַהּנַ ל ׁשֶ ם ַמְׁשָמעּוָת י ַמִה 
  ב"?טוֹ 

א הּו ןֵאי, טְמעַ ' ִמְתַנְעֵנעַ ' ֵאינוֹ ם ֶׁשָהָאָד ד ֶׁשעַ ר לֹומַ ר ֶאְפׁשָ 
ל ְּבכָ ׁשֶ ם יְּגדֹולִ הַ ו ֲחָסָדיל עַ ' הלַ ת ְלהֹודוֹ ו ָעָליה ַּכּמָ ד עַ  יֹוֵדעַ 

  ם...יוֹ 
ר'  אִּנְקָר ׁשֶ י ּוִד ְיה ׁשיֵ ה ְּבַאְרֶּגְנִטינָ ל' ִיְׂשָראֵ ה ׁשּובָ ת 'ִּבְקִהּלַ  

ם ַחִּיי' ר ׁשִׁשּמֵ ם ינִ ׁשָ ע ֵמַאְרּבַ ה ְלַמְעלָ  ְּבֶמֶׁש. ְסּוִוידם ַחִּיי
ם יּפּוִר ִס ה ּמָ ּכַ  ְלַעְצמוֹ ר ְוָצבַ "א ִליטָ ְׁש ס ַעדֶ ה ְיהּודָ י ַרּבִ ת אֶ 

  ד.ִּבְמיֻחָ ם ִקיְּת ְמַר 
ע תַ ּוְלפֶ  ןגַ וָ ת יִ ּבַ ת ִּבְרחֹובוֹ ם ַחִּייר'  לוֹ  הֹוֵלד ֶאחָ ר ֹבֶק ּבְ 

ם, יְפָּגִׁש נִ ם ְוהֵ ם פּוִריְס ם ְרָגִעי. מּולוֹ א ּבָ ב ָהַר ת אֶ ה רֹואֶ 
  י'?"ֲאנִ ה מֹוֶד ' םַהּיוֹ  ָאַמְרָּת ם, ַחִּייו: "ֵאָליה ּפֹונֶ ס ַעֶד ב ָהַר 

  ב.ֵהִׁשי –ן" ּכֵ "

 חַ ְוַתְצִלי בטוֹ ם יוֹ  ְלה ִּיְהיֶ ׁשֶ " –ב ָהַר ב ֵהִגי –ר" ְּבֵסֶד "
  .ְּבַדְרּכוֹ  ְוִהְמִׁשיל!" ּכֹ ּבַ 

ר ָחזַ ם ֶמְטִרי רִמְסּפַ ר ֶׁשְּלַאחַ א ֶאּלָ ת, ָלֶלכֶ ה ִנְפנָ ם ַחִּייר' 
ה תָ ָהיְ ה מֶ י ֵהַבְנִּת  ָּכל ּכָ א ב, ָהַר ד: "ֻמְטָר ו ַלֲאחֹוָרי

  ?"ָּכל עַ י אֹוִת ל ָׁשַאב ָהַר ם ִּפְתאוֹ ה מַ ה? ַהְּׁשֵאלָ 

ם ֶׁשִא  ְלר מַ לוֹ י ָרִציִת ק ַר ר: "ְוָאמַ ס ַעֶד ה ְיהּוָד י ַרּבִ ה ַנֲענָ 
 ִׂשיתָ עָ , לְ י ַדאּכְ ה ָהיָ ר ְּכבָ י' ֲאנִ ה מֹוֶד ם 'ַהּיוֹ  ָאַמְרָּת ר ְּכבָ 
  ..."ֶׁשְּלת' יֹוִמי'הַ ת אֶ 
א ֶאּלָ . י'..נִ אֲ ה ֹוֶד מם 'ַהּיוֹ ר לֹומַ  ָהיּום ְיכֹוִליא ֶׁשה ַהְרּבֵ  ֵיׁש

ט. עַ ְמ  תוֹ אוֹ ' עַ ְמַנֲענֵ "ה 'ְּכֶׁשַהָּקּבָ ק ַר ט קֹולֵ ם ָהָאדָ ה זֶ ת ֶׁשאֶ 
ם יַמְפנִ ּו ֹוֵדעַ יא הּום, ּוְבִיּסּוִריי ְּבֹקִׁש ל ִנְתָק א ְּכֶׁשהּוק ַר 

  "!ַחְסּדוֹ ם ְלעֹולָ י ּכִ ב טוֹ י ּכִ ' הלַ  הֹודּון, "ֶׁשָאכֵ 
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  ִּדיַרת ֲאַרעי -ַהֻּסָּכה 

ָּכה ְיכֹוָלה ְלַלְּמֵדנּו ַעל ְׁשֵני ִעְנָיִנים ּסֻ ּבַ ַהְיִציָאה ְלִדיַרת ֲאַרעי 
  : ֲהפּוִכים ֶזה ִמֶּזה

, עֹוָלם ֲאָרִעי וֹ ּנִהיא ַמְזִּכיָרה ָלנּו ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ִה , ֵראִׁשית
  .ג ַהֻּסּכֹותחַ ת ּבְ לֶ הֶ ּוִמּׁשּום ָּכ ַאף קֹוְרִאים ֶאת ְמִגַּלת קֹ 

ֵמַאַחר ֶׁשַּכֲאֶׁשר , ְתקּוַפת ַהָּׁשָנה ַהּזוֹ ִעְנָין ֶזה ַמְתִאים ַּדְוָקא לִ 
, הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא, ְיָתהָאָדם ַמְכִניס ֶאת ָּכל ְּתבּוָאתֹו ַהּבַ 

ְוֵאין הּוא ָזקּוק , קּוָפה ַהְּקרֹוָבהְּת ְמֻסָּדר ַּכְלָּכִלית לַ , ִּכְבָיכֹול
  ...ה ִמן ַהָּׁשַמִיםְלתֹוֶסֶפת ֶעְזָר 
: "ַלה' ַעל ְׁשֵני ַהִּמְקָראֹות, ע"א) ְּבָרכֹות לה(ה ַהְּגָמָרא ַמְקׁשָ 
ַהִּנְרִאים ִלְכאֹוָרה ", ָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם" ְו"ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה

אֹו ֶׁשל , ְוׁשֹוֶאֶלת ַהִאם ָהָאֶרץ ִהיא ֶׁשָּלנּו, סֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה
  "ה?ַהָּקּבָ 

ִמּׁשּום ֶׁשִּלְפֵני ַהְּבָרָכה ֶנֱאַמר , הֶׁשֵאין ַהָּדָבר ָקׁשֶ , ּוְתׁשּוָבָתּה
ְוַהִּמְקָרא ַהֵּׁשִני ", ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, א): "ַלה' ְּתִהִּלים כד(
ָּצב ֶׁשל ּמַ ִמְתַיֵחס לַ " ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדםקטו, טז) "ָׁשם (

  .ַאֲחֵרי ַהְּבָרָכה
ֵאינֹו ַּבַעל ְרכּוׁש ְמִליָצה ֶאְפָׁשר ִלְדֹרׁש ֶׁשָּכל עֹוד ָהָאָדם ּבִ 

הּוא ְּכָלל ֵאינֹו ֵמִבין ֶאת ַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשל ִמי ֶׁשִּקֵּבל ֶאת , ִמֶּׁשּלוֹ 
ר ְלַאחַ , ֲאָבל. ְוֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ִּכי ֵיׁש לֹו ָּדָבר ִמֶּׁשּלוֹ , יֹון ָהֹעֶׁשרִנְס 

ל ַעְצמֹוָתיו הּוא ַמְרִּגיׁש ְּבכָ , ר ֶׁשִהְתָּבֵרְּכלֹוַמר ְלַאחַ , ַהְּבָרָכה
ְוַאף , הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשַהֹּכל ֶׁשּלוֹ "... ִלְבֵני ָאָדם ןְוָהָאֶרץ ָנתַ "ֶאת 

ַמְרִּגיׁש ֶׁשְּבָכל , ל ָיכֹולַהּיֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֵאינֹו ּכֹ , ְיהּוִדי ַמֲאִמין
ַּדְוָקא ַאֲחֵרי , ֹזאת ַהְצָלחֹוָתיו ַהְּגדֹולֹות ִנְזָקפֹות ִלְזכּותוֹ 

  .ִמְתַּגֵּבר ַהִּנָּסיֹון ְּבָכל ֹּכחוֹ  ַהְּבָרָכה
, ְתבּוָאהַהָּמזֹון ִמְתַמְּלִאים ּבִ ַאְסֵמי ַּדְוָקא ַּכֲאֶׁשר , ְוָלֵכן

ָאְמָרה , ּוְתחּוַׁשת ִסּפּוק ֲעצּוָמה ִמְתַּגֶּנֶבת ֶאל ִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם
, ִּדיַרת ֲאַרעיְוֵל ֶאל , ֵצא ָּכֵעת ִמִּדיַרת ַהֶּקַבע ֶׁשְּל: ַהּתֹוָרה

  !ִילר ִמיהּו ַהּנֹוֵתן ְל ֹּכַח ַלֲעׂשֹות חַ ּכֹ זְ ְּכֵדי לִ 
, ראֵ ְמבָ  )ְּבָפָרַׁשת ֱאֹמר(" ק ָּדָברמֵ עֲ "הַ , הַ ְלֻעַּמת ֹזאת

א נֹוֲעָדה  ֶאָּלא ַּדְוָקא ְלֵאּלּו  ,ֵאּלּו ֶׁשִהְתַעְּׁשרּוֲעבּור ֶׁשַהֻּסָּכה 
  "ב:ְוָכ ָּכַתב ָׁשם ַהָּנִצי... ֶׁשִהְפִסידּו ֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם

א ְּכֵדי"  ֵאין ֲאִפּלּו ַהּטֹוִבים, ַהַחִּיים ִמן ִמְתָיֲאִׁשים ִיְהיּו ֶׁש
 ֵיְדעּו ִמָּכל ָמקֹום ִטְבִעִּיים. ְוִׂשְמָחה ַנֲחָלה ֲאֻחַּזת ָלֶהם

 ְּבהֹוִציאוֹ  ַּבֻּסּכֹות ְיִׁשיָבָתם ְלֵזֶכר ִנָּתן ִּכי ֻסָּכה, ִמִּמְצַות
. ֹראָׁשם ַעל עֹוָלם ִׂשְמַחת ִמָּכל ָמקֹום ָאז ָהָיה ַוֲהֵרי אֹוָתם...
ֵקיֶכם'' ה 'ֲאִני ַוֲהֵרי  ְוֵאין ְלעֹוָלם ֲעֵליֶכם ּוַמְׁשִּגיחַ  ַמְנִהיג - ֱא

 ֲאֻחַּזת ְּבִלי ַּגם ּוְבָרָכה טֹוָבה ְלַהְׁשִּפיעַ  ִיְתָּבַר ִמֶּמּנּו ַמְעצֹור
  . ַנֲחָלה"

ָּכל ָאָדם ְמֻצֶּוה ָלֶׁשֶבת ְּבֻסָּכה, ְּכֵדי ִלְזֹּכר ֶׁשֵאין ַמְעצֹור ְּבַיד ה' 
  ְלַהְׁשִּפיַע ָעָליו ָּכל טּוב. 

הּוא ָקַבע , א ִמִּמְצַרִיםצָ ָאָדם ִּכי ַּכֲאֶׁשר יָ ַהּתֹוָרה ַמְזִּכיָרה לָ 
ֶחם לֶ לְ ּוְבָכל יֹום ִקָּוה ֵמָחָדׁש , יעִ ָר ְמגּוָריו ְּבֹאֶהל אֲ  ֶאת

א ָהיּו ַּבְנִקים... ֶלֱאֹכל  חַ ּטֵ בַ ֶׁשָּבֶהם ָהָיה ָיכֹול לְ , ִּבְרׁשּותֹו 
, ַּכּיֹום ּוּלְוִא ... ּוְלַהְבִטיַח ֶאת ֲעִתידֹו ַּבַחִּיים, ֶאת ַּכְסּפוֹ 

  ! ּוִמּׁשּום ָּכ ְלעֹוָלם ֵאין ְלִהְתָיֵאׁש, ַמָּצבֹו טֹוב ְּבַהְרֵּבה
ֶאת ְׁשֵני ְקצֹוָתיו ֶׁשל ָהַרְעיֹון  נּוָּבָאה ְלַחֵּדד ּבָ , ִאם ֵּכן, ַהֻּסָּכה

, ִּבְרׁשּותוֹ ְּבֶרַגע ֶזהַמה ֶּׁש : א ֶאת ַחָּייו ֶׁשל ַהְּיהּוִדיּטֵ בַ ַהְמ 
ָחֵסר לוֹ הּוא ֶאת ַמה ֶּׁש  ּוּלְוִא , ֶרַגע ַהָּבאֵלם ּבָ עָ ָיכוֹל ְלהֵ 

  .ן ֶרַגעְמֻסָּגל ְלַקֵּבל ּבִ 
ֶׁשַּפַעם ִּבֵּקׁש ֶמֶל ֵמָחָכם ֶאָחד , "יִאיׁש חַ ן ּבֶ "ּבַ מּוָבא 

ֶׁשָּיִביא לֹו ָּדָבר ֶׁשִּיְמַנע ַּבֲעדֹו ִמְּלִהְתָּגאֹות ְּבֵעת ַהְצָלחֹוָתיו 
ְזרֹועֹות ַהֵּיאּוׁש ְוַהִּדָּכאֹון ְוַאף ַיְצִליַח ִלְׁשֹמר אֹותֹו ִמְּנִפיָלה לִ 

  .ְוִכָּׁשלֹון הצּוָק ְּבֵעת ְמ 
ַּגם ֶזה : "ֶׁשָעֶליָה ָחַרט ֶאת ַהִּמִּלים, תעַ ֶהָחָכם ַטּבַ יא לֹו בִ הֵ 

ן הּוא ִהְתּבֹונֵ , ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ַהֶּמֶל ְּבֵעת ָצָרה, ְוָאֵכן"... ַיֲעֹבר
ף וְ  ְוַאף ַּכֲאֶׁשר , ַתֲעֹברְּבַטַּבְעּתֹו ְוִהְתעֹוֵדד ֶׁשַאף ָצָרה זֹו ַּתֲח

ּוְלַעִּליזּותֹו, ְסָיג ְלִׂשְמָחתֹו ָלִׂשים וְ , ר ְלַהִּביט ָּבּהָזכַ , ִהְצִליחַ 
  ...ִּכי ַּגם ַמָּצב ֶזה ַיֲעֹבר

  
  הָנָאה ּכָ סֻ ה ְלָפָניו ֵׂש עֲ 
ד ָהָיה נֹוֵהג חָ יֻ ּור ְמ ּדִּכי ִה , מּוָבא "ַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם"ֶפר ּסֵ ּבַ 
ֶׁשִּיְהיּו , ַּבְּקָרִׁשים ֶׁשל ָּדְפנֹות ַהֻּסָּכה"ל ַזצַ  "זוֹן ִאיׁשחֲ "הַ 

  .ֵלאָידֹו ְּבֶכֶסף מָ ְוִנְרָּכִׁשים ַעל , ְמֻהְקָצִעים ְוָנִאים
ַּכָּמה ְּגדֹוִלים ִּדְבֵרי ֲחָכִמים : ְוָהָיה ַמְטִעים ֶאת ַהְנָהָגתוֹ 

" ר ּתֹוָרה ֶׁשַּבֵהיָכלפֶ ַהֹּכל ָּתלּוי ְּבַמָּזל ֲאִפּלּו סֵ : "ֶׁשָאְמרּו
 חַ רֹ ְט לִ ְּגלּו ַהְּבִרּיֹות ְר ִהֵּנה הָ ג, קלד). ר ַהָּקדֹוׁש ֹזהַ (

ֶאְתרֹוג ּוְביֹוֵתר ּבָ , ּוָרם ֶׁשל ַאְרַּבַעת ַהִּמיִניםּוְלִהְתַאֵּמץ ְּבִהּד
, ִרים ַעל ָּכ ָממֹון ַרבּזְ ּוְמפַ ר', דָ הָ ֵעץ י ִר 'ּפְ  ּוֶׁשַהּתֹוָרה ְקָרַאּת

ְנָסִרים י ֵר יָ ְׁש ְמַלֵּקט ָּכל ֶאָחד ְצרֹור ה ּכָ סֻ  ֶר ְּבעֹוד ֶׁשְּלצֹ 
א נֹויָלֶהם ר ַאּתֹ א , ְרִאיָתםֲעלּוִבים ְּבמַ  ֶׁשָּזָכה ָּבֶהם ִמן , ְו

א ָעלּו לֹו ְּכֵדי ְּפרּוָטה ְׁשחּוָקה ַאַחת, ַהֶהְפֵקר   .ְו
א ְׁשֵּתיֶהן ִמְצוֹות  -ְוָאַמר " זוֹן ִאיׁשחֲ "הַ ִהְמִׁשי  -ָאְמָנם  ֲה

, זֹו ִמְצָוה ְוזֹו ִמְצָוה, ִמיִניםד' ה וְ ּכָ , סֻ ָׁשוֹות ִמן ַהּתֹוָרה
 "ַהִחּיּוב ֶׁשל נֹוי ִמְצָוהה ּכָ ּסֻ הַ ל ַּגם ַעל ִמְצָוה חָ ּוְכִדין ָּכל 

א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַהִּמְצָוה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּנְקטּו ָּבּה ֲחזַ  "ל ְו
ה ְלָפָניו ׂשֵ עֲ : "ִהיא ֻסָּכה -ֶׁשֵּיׁש ְלַהֵּדר ַּבֲעִׂשָּיָתּה א מָ גְ דֻ ּכְ 

   )קלג ע"בַׁשָּבת " (הֻסָּכה ָנָא
  

  חְּבֶפסַ א ְות ְּבֻסּכוֹ -ן ָהֻאְׁשִּפיִזית ַהְזָמנַ 
ג ְּבחַ  ְּכמוֹ ה, ְסֻעָּד ל ְּבכָ ן ֻאְׁשִּפיִזים ַמְזִמיִנין ֵאיח ְּבֶפסַ  ַמּדּועַ 
  ת? ַהֻּסּכוֹ 
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 ןְפִריְדמַ י ַהֵּלוִ ף יוֹסֵ ם ַחִּייי ַרּבִ  ראֹומֵ  -ט ָּפׁשּור ַהָּדבָ ם ַטעַ 
ר ֶׁשִּבְׁשָאם ִמּׁשּו - א"ַחּיָ א ַזְרעָ " ְּבִסְפרוֹ אן, עזַ ֶר "ד ּבְ ַאּבַ "ל, ַזצַ 

י ֶׁשָראּו ',יִלּבִ י 'ִזִּכיִת ר ֹיאמַ י ִמ ח, ַהֶּפסַ ג חַ ל ּכֹולֵ ה, ַהָּׁשנָ ת ְימוֹ 
ה מַ  ֵּביתֹו, ְלתֹום ַהְּקדֹוִׁשין ָהֻאְׁשִּפיִזית אֶ ן ְלַהְזִמיא הּו

ל אֶ ן ָהֻאְׁשִּפיִזית אֶ  ָאנּום ַמְזִמיִנית, ַהֻּסּכוֹ ג ְּבחַ ן ּכֵ ן ֶּׁשֵאי
י ַּכְנפֵ ת ַּתחַ ת ַלֲחסוֹ א", ִּדְמֵהיָמנּותָ א ּלָ א "צִ ֶׁשִהיה ַהֻּסּכָ 

ל ִמִּיְׂשָראֵ ד ְוֶאחָ ד ֶאחָ ל ּכָ ל ָיכוֹ ר ַׁשִּפים ּוְלָׁש ה, ַהְּׁשִכינָ 
  ם.ְלַהְזִמינָ 

  

  יםינִ ִּמ ת הַ עַ ּבַ ְר ַא
   חוֹכֹ וְ ם ֶׁשַּבִּמיִניב ֶהָחׁשּו
: ם"ִריְיָׁש ת ְמִסּלַ "הַ ב ּכֹותֵ ת ַהְּפִריׁשּות ִמַּד ר ְּבֵבאּו

ת ׁשּוְּפִריהַ ל לַ ּכְ ה ְוִהּנֵ ת... ַהֲחִסידּות ְּתִחּלַ א ִהית ַהְּפִריׁשּו"
ר, ֹומַ לה ֹוצֶ ר'... לְ ר ָּת מֻ ּבַ  ַעְצְמ ׁשֵּד ַק "ל 'זַ  ָאְמרּוּׁשֶ ה מַ א הּו

ל עַ ר אֹוסֵ ׁשֶ , נּוְוַהיְ ר, ַהָּדבָ ן ִמ  ַעְצמוֹ ק ּוַמְרִחי ּפֹוֵרׁשת ִלְהיוֹ 
  ...ַעְצמוֹ ר ּוִאּסּבָ ע ּגַ פְ יִ א ְלֶׁשה ָּבזֶ ה ְוַהַּכָּונָ , ֶהֵּתרר בַ ְּד  ַעְצמוֹ 

ו ָעָלי ְזרּוּגָ  אה ָלּמָ א... ֵאפוֹ ן, ּכֵ ם ִא ר, ֹתאמַ וְ ל ִּתְׁשַאם ְוִא 
ה ִהּנֵ ? ְזרּוֶׁשּגָ ת ְוַתָּקנוֹ ת ַהְּסָיגוֹ ל עַ  ֶׁשָּגְזרּו ְּכמוֹ ם ַהֲחָכִמי
א ֶאּלָ ה ֵזָר ּגְ ם ָכִמיחֲ  ְזרּוּגָ א י ּכִ ה, ּוְפׁשּוטָ ת ְמֹבֶאֶר ה ַהְּתׁשּובָ 

ם כֹוִלייְ ר ּוַהִּצּבב רֹ ן ְוֵאי, ָּבּהד ַלֲעמֹ ם ְיכֹוִליר ַהִּצּבּוב רֹ ן ּכֵ ם ִא 
  ם...יַצִּדיִק  ֶׁשִּיְהיּום ָלהֶ י ַּד ל ֲאבָ ם, ֲחִסיִדית ִלְהיוֹ 
ת ּכוֹ זְ לִ ם ִציַהֲחפֵ  ם,ָּבעָ ר ֲאׁשֶ ה] ַהְּסגֻּלָ  יְיִחידֵ ם [ַהְּׂשִריִדי ַא

ה ַהִּנְתלֶ ן ָהמוֹ הֶ ר ָאְׁש ל ְלכָ ם ִּבְזכּותָ ת ּוְלַזּכוֹ , ִיְתָּבַר ְלִקְרָבתוֹ 
 ְכלּויּוא ר ֲאׁשֶ ם ֲחִסיִדית ִמְׁשנַ ם ְלַקּיֵ  ַמִּגיעַ ם ָלהֶ ם, ָּבהֶ 

 ּהּלָ ּכֻ ה ְהיֶ ֶׁשִּת ה ֻאּמָ לָ ר ֶאְפׁשָ י ֶׁשִא ן ֶׁשֵּכיוָ ם... ָהֲאֵחִרים ְלַקּיֵ 
י פִ לְ  יׁשִא ת ֵרגוֹ ַמְד ת ַמְדֵרגוֹ ם ָּבעָ  ֵיׁשי ּכִ ת, ַאחַ ה ְּבַמֲעלָ ה וָ ׁשָ 

ת אֶ  ִכינּויָ ר ׁשֶ אֲ  ְצאּוִיּמָ ה ּלָ ְסגֻי ְיִחיֵד ת, ְלָפחוֹ ה ִהּנֵ , ִׂשְכלוֹ 
ל אֶ ם ָכִנימּוי ִּת ַהִּבלְ ם ּגַ  ִיְזּכּום ַהּמּוָכִניי ְידֵ ל ְועַ ם... ַעְצמָ 

ם ָהעָ  לּכָ ׁשֶ ן ִיָּתכֵ  א -" ְׁשִכיָנתוֹת ְוַהְׁשָרַא ִיְתָּבַר ַאֲהָבתוֹ
ת ָלֶלכֶ  םּלָ ּכֻ  תאֶ ם ֲחָכִמי ִהְכִריחּוא ן ְוָלכֵ  ,םרּוִׁשיּפְ  ִיְהיּו

ל ּכָ  ְזּכּויִ ם, יַהֲחִסיִד מֵ ת ִלְהיוֹ  ֶׁשָּזכּו ֵאּלּוי ְיֵד ל עַ  ַא, זוֹ  ֶדֶרּבְ 
  ה.ַהּזֶ ב ּצָ ּמַ לַ  ִהִּגיעּוא ֶׁשר ַהְּׁשָא

ת אֶ  םִּכיַהְמזַ ם יַצִּדיִק ם אֹותָ ת אֶ  ְמַדֶּמהא הּוו ְּדָבָרי ֶהְמֵׁשּבְ 
"ל זַ  ּוָּדְרׁשׁשֶ ן יָ ּוְכִענְ ג: "ְלֶאְתרוֹ ם ָּת ִא ם ָהעֹולָ ל ּכָ ת ְואֶ ם ַעְצמָ 

 –ה" ֵאּלֶ  לעַ  ְּפרּוכַ יוִ ה ֵאּלֶ  ָיבֹואּוב: ֶׁשַּבּלּולָ ם ִמיִניה ְּבַאְרָּבעָ 
ד ֶנגֶ ּכְ א ִהי ֵריחַ א וְ ם עַ טַ א  ָּבּהן ֶׁשֵאיה ֶׁשָהֲעָרבָ  ָּדְרׁשּו"ל ֲחזַ 

 סֲהַד הַ ת. ְצווֹ ִמ א ְוה ּתֹוָר א ם ָּבהֶ ן ֶׁשֵאים, ֶׁשָּבעָ ם ְרָׁשִעי
ה ֹוָר ּתם הֶ לָ  ֶׁשֵּיׁש ֵאּלּוד ְּכֶנגֶ א הּום עַ טַ  לוֹ ן ְוֵאי ֵריחַ  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש
, ֵריחַ  אְום עַ טַ  ּבוֹ  ֶׁשֵּיׁשב, ַהּלּולָ ם. טֹוִבים ַמֲעִׂשיא ל ֲאבָ 
 ּוּלִא וְ ה, ּתֹוָר א וְ ם טֹוִבים ַמֲעִׂשים ָלהֶ  ֶׁשֵּיׁש ֵאּלּוד ְּכֶנגֶ א הּו

 ֵּיׁשׁשֶ  ּלּואֵ ד ֶנגֶ ּכְ א הּו, ֵריחַ ם ְוגַ ם עַ טַ ם ּגַ  ּבוֹ  ֶׁשֵּיׁשג, ָהֶאְתרוֹ 
  ם.טֹוִבים ַמֲעִׂשים ְוגַ ה ּתֹוָר ם ּגַ ם ָלהֶ 
ם, ְּבֻכּלָ ֶׁש ב ּוׁשחָ הֶ א הּוג ָהֶאְתרוֹם ִא ה: ַהְּׁשֵאלָ ת ִנְׁשֶאלֶ ן ְוָכא

   ג?ָהֶאְתרוֹ לעַ א ְוב ַהּלּולָ ל עַ  ְלָבֵר"ל ֲחזַ  ָקְבעּו ַמּדּועַ 
ת: צֶ ֶר תָ ְמ א ָמָר ְוַהּגְ "ב) עז לה ֻסּכָ א (ָמָר ּגְ ּבַ ה מֹוִפיעָ  זוֹ ה יָ ְׁש קֻ 

  ם.ִמֻּכּלָ  ַהָּגבֹוּהַ א הּוב ְוַהּלּולָ ל הֹוִאי
ל ֵמעַ  גְתרוֹ ָהאֶ ת אֶ  ְלַהְגִּביּהַ ר ֶאְפׁשָ י ִא י ְוכִ א: ַהְּגָמָר ה ּוַמְקׁשָ 

 ַהָּגבֹוּהַ א הּוב ּלּולָ הַ ל ׁשֶ  ֶׁשִּמינוֹת, ּוְמָתֶרצֶ ו? ָעָלי ּוְלָבֵרם ּלָ ּכֻ 
  ג.וֹ ֶאְתרוְ ת בוֹ ֲעָר ם, ֵמֲהַדִּסי ָּגבֹוּהַ ל ַהֶּדֶק ר ְּכלֹומַ ר, ְּביֹותֵ 
א ֶׁשהּון ימָ ִס ה ֶׁשּזֶ ר יַמְסּבִ "י ַרִׁש  –? ַבּהּגֹ ּבָ  ֶׁשֵּיׁשה ַהַּמֲעלָ י ּוַמִה 
  ם.ִמֻּכּלָ ב ָחׁשּו

ג ֶאְתרוֹ הָ ם ָאְמנָ  ר:ַאחֵ ן ְּבֹאפֶ ת ֹזאץ ְמָתֵר ר" ֲחַתם סוֹפֵ "הַ 
ׁשֶ  ַאק, ַהַּצִּדית אֶ ל ְמַסּמֵ  ם ִליַסְּמ ְמ ם ֵחִריָהאֲ ם ַהִּמיִנית ְׁש

ת וֹ חּפָ  םׁשּוִטיַהּפְ ת ְואֶ ם ַהְּפׁשּוִטית אֶ ל: ִיְׂשָראֵ ם עַ ל ְּכלַ ת אֶ 
  ק!יַּצִּד הַ ת יבּוֵמֲחִׁש ר יוֹתֵ ה ְּגדוֹלָ ל ִיְׂשָראֵ ל ְּכלַ ת ַוֲחִׁשיבּו –

א ִיְמָא-ֶהן אֵ ר "אֹומֵ ב ַהָּכתּו  –ה)  ,לוב וֹ ִאּיס" (ל ַּכִּביר ְו
ק ִּדיַהּצַ ק ִנְזָק ם ַּפעַ א ְום, ַרִּבית ְּתִפּלַ ס מֹואֵ  ֵאינוֹ "ה ּבָ ַהָּק 
 אוֹ ם יַרּבִ ת ְתִפּלַ ּבִ  ֶר צֹ  ֶׁשֵּיׁשה ְּבָׁשעָ  ְּכמוֹ ל, ִיְׂשָראֵ ל ִלְכלַ 
): ב, ד תבוֹ ָא(ר" ֲחַתם סֹופֵ "הַ ר ֶׁשאֹומֵ י ְּכפִ ם, ָהַרִּבית ִּבְזכּו

ם יֶהְדיֹוִט ְוהַ  ְּבדֹורוֹ ד ָיִחיק ַר א הּוק ַהַּצִּדים ָמקוֹ ל ִמּכָ "
ה זֹוכֶ  קִּדיַהּצַ ם. ִּביַר ת ְּתִפּלַ ס ִיְמַאא ר יּבִ ּכַ ל -אֵ ן ְוהֶ ם, ַרִּבי
 וֹ ינֶׁשאֵ י ּוְנִה  ם.ֵמהֶ ל ָּגדוֹ א ֶׁשהּוי ּפִ ל עַ ף ַאם ָהַרִּבית ִּבְזכּו
א ׁשֶ ב ּולָ ַהּלם עִ  ְלַחְּברוֹ  ָצִרים ָמקוֹ ל ִמּכָ ה, ַּבֲאגָֻּד ם ִעָּמהֶ 
ה מַ  יֹוֵדעַ י ִמ י ּכִ , ְצמוֹ עַ י ִּבְפנֵ ן וֹ ִנּדה ִיְהיֶ א ְור ַהִּצּבּון ִמ ד ִיָּפֵר 

ם ֹוְטִליני כִ הֲ ם ּוּוִמּׁשם. ָהַרִּבית ִלְזכּוא הּו ְוִיְצָטֵרם ֵּיֶלד יוֹ 
ל, ְכלָ ּבִ ל אֵ ִיְׂשָר ל ּכָ ר לֹומַ ה רֹוצֶ ם, ִמיִניל ג' ׁשֶ ן ִמיּיָ ּבַ ב ַהּלּולָ 

  א".ִמינָ ד חַ ק ַר א הּוג ְוָהֶאְתרוֹ 
ל מּות ַיֲחִסיל ֲאבָ ג, ָהֶאְתרוֹ ב ָחׁשּוד ְּבִנְפָר ן ִמיל ִמּכָ ם ָאְמנָ 

ר יֹותֵ ב ָחׁשּול ַהְּכלָ  ר!יֹותֵ ב ָחׁשּוק ַהַּצִּדין ֵאיל, ִיְׂשָראֵ ל ְּכלַ 
  ד!ֵמַהּבֹודֵ 

  
   ָּכה?סֻ  ְצַותְלִמ  יםַהִּמינִ  ַאְרַּבַעת ִמְצַות ַּבּתוָֹרה ָקְדָמה ַמּדּועַ 
 ִמָּׁשהַּבחֲ  רֵלאמֹ  לִיְׂשָראֵ  ְּבֵני ֶאל "ַּדֵּבר ֱאֹמר: ְּבָפָרַׁשת ָּכתּוב
 יםָיִמ  תִׁשְבעַ  ַהֻּסּכֹות ַחג ַהֶּזה ַהְּׁשִביִעי ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָׂשר

 תַּכּפֹ  רָהָד  ץעֵ  ְּפִרי ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ָלֶכם ַלה'... ּוְלַקְחֶּתם
 ְבַעתִׁש  בּוֵּתְׁש  תָנַחל... ַּבֻּסּכֹ  ְוַעְרֵבי ָעֹבת ֵעץ ַוֲעַנף ְּתָמִרים
- כג, לד אְקָר " (ַוּיִ ַּבֻּסֹּכת ֵיְׁשבּו ְּבִיְׂשָרֵאל ָהֶאְזָרח ָּכל ָיִמים
  מב).

ֹוָרה ֶאת ַהּת יָמהִּד ְק ַמּדּוַע ִה , ִהְקָׁשה "ַוַּיֵּגד ַיֲעֹקב"ֶפר ּסֵ ּבַ 
ת ַאְרַּבעַ  תְצוַ ִמ  ַוֲהֵרי. ת ֻסָּכהת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְלִמְצוַ ִמְצוַ 

ה ּכָ ת סֻ ּוִמְצוַ  ,תֹום ֶׁשל ֻסּכוֹ ּיַהִּמיִנים ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאָּלא ּבַ 
. ֵריִתְׁש ּבְ ר ׂשָ ֲחִמָּׁשה עָ ה ְּכָבר ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה ֶׁשל לָ חָ 

נּו ֵּדר ַרּבֵ ִס ה ֻסּכָ  ְּבַמֶּסֶכת, ַּכִּנְרֶאה ִמן ַהַּטַעם ַהֶּזה, ּוֶבֱאֶמת
ָּבִאים ים הַ ָרִק ְוַרק ַּבּפְ , ֶאת ִהְלכֹות ֻסָּכהִּבְתִחָּלה ַהָּקדֹוׁש 

  .ֶאת ִהְלכֹות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים
 ַיֵּׁשב ֶאתְמ , "ָנַתן "ְלהוֹרוֹתְפרֹו ְּבִס "ל ַזצַ ֶּגְׁשֶטְטֶנר ַרִּבי ָנַתן 

  :ִניםפָ ָהִעְנָין ְּבַכָּמה אֳ 
ת ַּבעַ ַאְר  תְדָמה ִמְצוַ לּו ָק ָּכאן ַּבְּפסּוִקים ַהּלָ  ָאְמָנםא. 

 ל)ּוק ְּבָפס(ן ֲאָבל ִּבְתִחַּלת ָהִעְניָ . ת ֻסָּכהַהִּמיִנים ְלִמְצוַ 
א ַעל", ַחג ַהֻּסּכֹות" ֶנֱאַמר ְּבֵפרּוׁש ֶהָחג  ְקָראנִ ה מָ ם ׁשֵ  ַוֲה

ת ָרה ִמְצוַ ְזּכְ נִ ָלִלי ְּבֹאֶפן ּכְ , ִאם ֵּכן! ת ֻסָּכהם ִמְצוַ ַעל ׁשֵ ? ָּכ
ֶרֶטת ְמפָ  ּכָ  רחַ ְוַא, ת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִניםֻסּכֹות ִלְפֵני ִמְצוַ 

 .ַהּתֹוָרה ַרק ֶאת ְּפָרֵטי ַהִּמְצָוה
, ת ֻסָּכה קֹוֶדֶמתִמְצוַ  ְצָוהת ַהִּמ לּוֶׁשִּמְּבִחיַנת חָ ל ִפי עַ ף ַאב. 

ת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ִמְצוַ  – ְזַמן ַהִּמְצָוה ׁשֶ ֲאָבל ִמְּבִחיַנת מֶ 
ת נֹוֶהֶגת ִמְצוַ , םִּכי ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָ . קֹוֶדֶמת

ַּכָּכתּוב , ׁש ָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ֶהָחגְקָּד ִּמ ַאְרָּבָעה ִמיִנים ּבַ 
 ּוּלְוִא ". ִׁשְבַעת ָיִמים... ּוְׂשַמְחֶּתם: "ּוְלַקְחֶּתם... סּוקּפָ ּבַ 

ֵאינֹו ֶאָּלא ַּבַּלְיָלה , ָּכהּסֻ יֵׁשב ּבַ לֵ ַבע וְ ַהִחּיּוב ֶלֱאֹכל ֲאִכיַלת ֶק 
ֵאין ִחּיּוב ֶלֱאֹכל ֲאִכיַלת  ּוִמָּכאן ָוֵאיָל, ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג

ַבע ִמי ֶׁשרֹוֶצה ֶלֱאֹכל ֲאִכיַלת ֶק  םָאְמנָ . ָּכהּסֻ יֵׁשב ּבַ לֵ ַבע וְ ֶק 
 .ַבעֲאָבל ֵאין ִחּיּוב ֶלֱאֹכל ֲאִכיַלת ֶק , ב ְּבֻסָּכהּיָ חַ 



 

 

 ַאְרַּבַעתלְ : יםָעִמ לּו נֹוֶתֶנת ַהּתֹוָרה ְט ִלְׁשֵּתי ַהִּמְצוֹות ַהּלָ ג. 
ִּמיִנים הַ ַּבַעת ְלִקיַחת ַאְר ּוְלַקְחֶּתם... ּוְׂשַמְחֶּתם", " - ַהִּמיִנים

 ְדעּויֵ ְלַמַען " -ְוַלֻּסָּכה . ָּתִביא ֶאְתֶכם ְלִׂשְמַחת יֹום טֹוב
ִציַאת י יְ ִנּסֵ לְ ַעל ְיֵדי ַהֻּסָּכה ִיְהֶיה ִזָּכרֹון ...", ֹּדֹרֵתיֶכם
רֹון ה ַעל ִזכְ ִדיפָ עֲ  ויַעְכׁשָ ה' ּוִמֵּכיָון ֶׁשִּׂשְמָחה ַּבֲעבֹוַדת . ִמְצַרִים

ִביָאה ֶׁשְּמ  ָחהת ַהְּלִקיתּוב ֶאת ִמְצוַ ים ַהּכָ ִּד ְק ִה , רבָ עָ י הֶ ִנּסֵ 
 .ת ַהֻּסָּכה ֶׁשִהיא ַרק ְלִזָּכרֹוןְלִמְצוַ , ְלִׂשְמָחה

קֹוֵדם ְלִקּיּום ַאְרַּבַעת  ת ֻסָּכהֶעֶצם ִקּיּום ִמְצוַ  ָאְמָנםד. 
ֶׁשהּוא ְקִנָּיָתם ֶׁשל ", ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכםַה"ֲאָבל ִעְנָין , ַהִּמיִנים

ַנֲעָׂשה ְּבֶעֶרב ], ֶׁשָּלֶכם -'ָלֶכם' ֶׁשָּצִרי ֶׁשִּיְהיּו [יִנים ַאְרָּבָעה ַהִּמ 
 ְוִעְנָין ַלֲהִכיָנּה ֶר ֵאין ׁשּום צֹ , ֻסָּכהין ֵּכן אֵ ּׁשֶ  המַ . יֹום טֹוב

ִאם . ְויֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבה ַּגם ְּבֻסָּכה ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשּלוֹ , ִלְפֵני יֹום טֹוב
 .ת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים קֹוֶדֶמתִמְצוַ , ִמַּצד ַהֲהָכָנה, ֵּכן
  

  ִׂשְמַחת ּתוָֹרה
  הּתוָֹר ל ֶׁש  ּוְכבוָֹדּהה ּתוָֹר ן ֲחתַ 

ם, יָּׁשנִ הַ ת ַאחַ ּבְ י ּכִ ר ָיָׁש ב ָהַר ר ְמַסּפֵ  "ַחֵּיינּות ֵּבי"ר ַּבֵּספֶ 
ל אֶ  רַלְנטֶ סַ ל ָראֵ ִיְׂש י ַרּבִ  ִהִּגיעַ ת, ַהֻּסּכוֹ ג חַ ל ׁשֶ ג חַ  ְּבִאְסרּו

ד ְּכבוֹ ל עַ ב ְּכאֵ  אָמלֵ  ְוֻכּלוֹ ה, ְּבקֹוְבנָ  יןִק יְס ִּד  ֵליּב ְיהוֹֻׁשעַ י ַרּבִ 
  ר.ָּבִעים ְּפָלִאיד ָיַר  ֶׁשְּלַדְעּתוֹ ה ַהּתֹוָר 
  .ּבֵלי עַ ְיהֹוׁשֻ  יַרּבִ  ָּתַמּה – "?ָּכן ָאכֵ י ּכִ  ִלְכבֹודוֹ ן "ִמַּניִ 

ת ְמחַ ִׂש ם ְּביוֹ " –ל ִיְׂשָראֵ י ַרּבִ ה ַנֲענָ  – "אֻעְבָד ה ֲהוָ י "ְּבִדיִד 
 לעַ  ִריזּוִהכְ ר ַכֲאׁשֶ וְ ל ַהָּגדוֹ ת ַהְּכֶנסֶ ת ְּבֵביי ִהְתַּפַּלְלִּת ה ּתֹוָר 

ה יָ ֶׁשהָ י ְּכפִ  ם,זּוִזיי ְׁשנֵ ת ָלתֵ י ִהַּצְעִּת ה ּתֹוָר ן ֲחתַ ת ְמִכיַר 
 רִיְגרֹ  ָּנמּוהַ ם ֶׁשַהְּסכּוי יִת ּוִ ָׁשָעה. ִק  ְּבאֹוָתּהי ְּבֶאְפָׁשרּוִת 

ת ְּכֶנסֶ הַ ת יּבֵ ל כָ ּבְ י ְלַצֲעִר  ַאי, ִאִּת  ֶׁשִּיְתָחרּום קֹוְפִציה ַהְרּבֵ 
 עַ ִהִּציׁשֶ ד חָ אֶ ף ַאה ָהיָ א ם, ִמְתַּפְּלִליא ָמלֵ ה ֶׁשָהיָ ל, ַהָּגדוֹ 

ם ּוִזיזי נֵ ְׁש ר ֲעבּו הּתֹוָר ן ַּבֲחתַ י ָזִכיִת ר ָּדבָ ל ׁשֶ  ּוְבסֹופוֹ ר, יֹותֵ 
  ."דִּבְלבַ 

ה, "ַאְּדַרּבָ  – ֵליּב ְיהֹוֻׁשעַ י ַרּבִ  לוֹ ב ֵהִׁשי – ַּדְעּתֹו" "ָּתנּוחַ 
ת אֶ  ֶׁשָּׁשְמעּום ַּפְּלִליַהִּמְת . ַהֶהֶפת אֶ  מֹוִכיחַ ה זֶ ה ַמֲעׂשֶ 

ן ֲחתַ ת ִלְקנוֹ  ְרצֹונוֹ ת אֶ ב ָהַר ה ִּגּלָ  ְּבָכי ּכִ  ֵהִבינּוה ַהַהָּצעָ 
ה ְּתִהּלָ ! ִעּמוֹ ת ִמְּלִהְתָחרוֹ  ִנְמְנעּוה ַהּתֹוָר ד ְּכבוֹ י ּוִמְּפנֵ ה, ּתֹוָר 
  "ה!ְּבקֹוְבנָ ה ַהּתֹוָר ד ְּכבוֹ ל ָּגדוֹ ד עוֹ ', ַלה

  
  ְּבִמירַהַּדְרָּגה ֶׁשל ִׂשְמַחת ּתוָֹרה 

ֹמה , ַהַּמְׁשִּגיחַ  ים ָהֲאָנִׁש  ּסּוגָיה ִמ א הָ ַזַצ"ל, ה ּבֶ לְ וֹוַרִּבי ְׁש
ִליט ֶאת ַהְׁש לְ ע הּוא ָיַד . ַהִּנְסָחִפים ַאֲחֵרי ִּבּטּוִיים ִנְרָּגִׁשים

ם ּגַ . ה ַרָּבהִפידָ ְק ּבִ ַרר ֶאת ִמּלֹוָתיו ּובָ , ַעל ָּכל ִרְגׁשֹוָתיו לוֹ כְ ִׂש 
ָּבה בּוָנה ַר ִּבְת  אתָעָׂשה זֹ , ׁשֹותגָ  ְלַהִּביַע ְר ֶר ְּבָמקֹום ֶׁשָהָיה צֹ 

ֲעֵלי דֹוֵלי ּבַ ֶצל ּגְ ל אֵ ַּכְמֻקּבָ , ֶׁשל ְׁשִליָטה ַעְצִמיתּוִמּתֹו ִּבֹּקֶרת 
  .רסָ ַהּמּו

, "ִמיר"ַבת יִׁשיה ּבִ ֶׁשָּכַתב ַעל ִׂשְמַחת ּתֹוָר ַּבְּדָבִרים , ָכל ֹזאתּבְ 
   :ָטןָק ַטע ְנַצֵּטט ְלַהָּלן ֶק . ת ִהְתַרְּגׁשּות ְמיֶֻחֶדתֶר ִנּכֶ 
ְּכֶׁשָהיּו . יַח ָהָיה ַרִּבי ְירּוָחםַהַּמְׁשּגִ , ִּביִׁשיַבת ִמיר ְּבִליָטא"

ַרִּבי ְירּוָחם ָהָיה , ר ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ַהַהָּקפֹותפֶ מֹוִציִאים ֶאת סֵ 
. ִהְתעֹוְררּות אתָכזֹ ּבְ י נִ ּוִמַּצד ׁשֵ  ,אֹוֵמר מּוָסר ְּבָכֹזאת ִׂשְמָחה

י ְקִריַאת ָהַל ַאֲחֵר ] ַרִּבי ְירּוָחם"ר [ָהָיה ַמִּגיַע ַמָּצב ֶׁשָהַאְדמוֹ 
ּתֹוָרה ֶאל ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש ְוָאַמר ִהְתעֹוְררּות ְּבִהְתַלֲהבּות 

ֹתם ְּדָבָריו ּבְ . דּו ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ְוָרְקדּו מּולוֹ ְוָסִביב ָעְמ , ֲעצּוָמה

ְוֵעיֵני ָּכל ָהרֹוְקִדים ָזְלגּו ְּדָמעֹות , ֵחל ִרּקּוד ֶׁשִּנְמַׁש ָׁשעֹותהֵ 
  .ת ֹקֶדׁשחַ ְמ ְוִׂש ֵמִהְתַרְּגׁשּות 

ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה : ְּבַעְצמֹו ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם"ע ִזי"ר ָהַאְדמוֹ "
ם ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָּלנּו אֹו וֹ י, ֹוֵתר ָחׁשּוב ֵאֶצל ּבֹוֵרא ָהעֹוָלםּי

ָהְיָתה ַהַּדְרָּגה ֶׁשל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה  אתזֹ . ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו
  ְּבִמיר".

  
  ּתוָֹרההַ ֶאת  ֹראִׂשְמַחת ּתוָֹרה הּוא ַהּיוֹם ֶׁשּבוֹ ְמַסְּיִמים ִלְק 

 הלָ חָ ׁשֶ ּכְ " "ב):עכח ַבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ָידּוַע ַהַּמֲעֶׂשה ַהּמּוָבא 
ה ָאָר ׁשֶ  ןיוָ . ּכֵ רוֹ ְּק בַ יו לְ יָד ִמ לְ ַּת  סּונְ כְ אי, נִ ּכַ ן זַ ן ּבֶ נָ חָ י יוֹ ּבִ ַר 

ל, אֵ ָר ְׂש יִ ר יו: נֵ יָד ִמ לְ ַּת  לוֹ  רוֹ ְמ ת. ָאוֹ ּכבְ יל לִ ִח ְת ם ִה תָ אוֹ 
  "ה?כֶ וֹ ה ּבָּת ה אַ י מָ נֵ ּפְ י, ִמ ינִ ִמ יְ ד הַ ּוּמק, עַ זָ חָ הֶ  יׁשִּט ּפַ 

ְרֹמז לֹו לִ ן ַזַּכאי ן ּבֶ נָ יֹוחָ ְּבִמִּלים ֵאּלּו, ָּבאּו ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי 
  ַעל ַמֲעָלתֹו ַהְּגדֹוָלה ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה:

ָלם, ָבה ֵמעוֹ א ּכָ ה ַלֵּנר ַהַּמֲעָרִבי ׁשֶ ּדֹוֶמה ַאָּת  -"ֵנר ִיְׂשָרֵאל" 
  ק ְּכָלל.ְפסֵ הֶ א ָּכ ַּגם ַאָּתה ָלַמְדָּת ּתֹוָרה ָּכל ַהְּזַמן, ְל

ֵהם  ֹוָרהֶמז ְלִדְבֵרי ֲחַז"ל ֶׁשִּדְבֵרי ּתֶר  -"ַּפִּטיׁש ֶהָחָזק" 
 -ם ַאָּתה , ְוגַ ָרה"ְּכַפִּטיׁש ְיפֹוֵצץ ֶסַלע", ִׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתוֹ 

  ֹוֶניָה.ל ּגּתֹוָרה ַעל ּכָ ָעַסְקָּת ּבַ  -ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי 
  י"? "ַעּמּוד ַהְיִמינִ ּוֶמה ָהְיָתה ַּכָּוָנָתם ְּבֶׁשַבח 

: ַּכֲאֶׁשר ְמַסְּיִמים ִלְקֹרא ֶאת ָּכל ַהָּגאוֹן ִמִּויְלָנאֵּפֵרׁש 
ַהּתֹוָרה, ֲהֵרי ִהיא ְּגלּוָלה ַעל ָהַעּמּוד ַהְיִמיִני ֶׁשל ַהֵּסֶפר. ֶזהּו 
ֶׁשָאְמרּו ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ַעל ַרָּבם, ֶׁשָּלַמד ֶאת ָּכל 

ְמָרּה, ּוִמֵּמיָלא ִהיא ֶאְצלֹו ַעל ָהַעּמּוד ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ַעד ּגָ 
  ַהְיִמיִני. 

  
  ְסִביבוֹ ק ַר א ְוה ַהּתוָֹר ר ֵספֶ ם עִ ד ִרּקּו
ת וֹ ַהֻּסּכי ְימֵ ל ֶׁשְּבכָ  ָּכל עַ ד ָעמַ ב" ָזהָ י ַאְבנֵ "ר ַּבֵּספֶ 

ם ְבִביְסּתוֹ ִמ ת ֶר ֲעצֶ י ּוִבְׁשִמינִ ה ַהּתֹוָר ר ֵספֶ ב ְסִבים ִמְסּתֹוְבִבי
  :ָּכת ֹזאר ּוֵבאֵ ה, ַהּתֹוָר ר ֵספֶ ם עִ 

א ן ַדיִ עֲ ה, ּבָ ַר א הֹוַׁשְענָ ד עַ ם, ָהִראׁשֹוִניג ֶהחָ י ְימֵ ת ְּבִׁשְבעַ 
ם ִׂשיַּמעֲ הַ ל עַ  וֹ ְּבִלּב ּבֹוׁשד ְוֶאחָ ד ֶאחָ ל ְוכָ ה, ַהֲחִתימָ ה ִנְגְמָר 
ק ַר ן כֵ לָ ה, ַהּתֹוָר  רְּבֵספֶ ב ֶּׁשָּכתּוה מַ ד ֶנגֶ ה ַהָּׁשנָ ל ּכָ ה ֶׁשָעׂשָ 

. נּוָיֵדיּבְ  ֹותוֹ אם נֹוְטִליא ְוה ַהּתֹוָר ר ֵספֶ ב ְסִבים ִמְסּתֹוְבִבי
ה ְגְמָר נִ ר בָ ֶׁשּכְ ל ִיְׂשָראֵ ם ְּבטּוִחיה ַרּבָ א ְּבהֹוַׁשְענָ ל ֲאבָ 

ם ִביטוֹ א הַ ם ַהַּמֲעִׂשיל עַ ם ָלהֶ ל ְוִנְמחַ ה ְלטֹובָ ה ַהֲחִתימָ 
ן ּבוֹ ֶחְׁש ה ָוָהְלָא ןּוִמָּכאה ָהיָ ה ֶּׁשָהיָ ה מַ ה, ַהָּׁשנָ ל ּכָ  ֶׁשָעׂשּו
ה ֹוָר ַהּתל עֹ ת אֶ  ַעְצמוֹ ל עַ ל ְמַקּבֵ ד ְוֶאחָ ד ֶאחָ ל ְוכָ א, הּו ָחָדׁש

 מוֹ ַעצְ ת אֶ ב ּוְמָקֵר ה ַהָּׁשנָ ת ֵמֵראִׁשי ֵמָחָדׁשת ְוַהִּמְצווֹ 
ה ֹוָר ַהּתר פֶ סֵ ת אֶ ל ִלּטֹ  רַׁשִּפים ְיכֹוִלי -  ֶׁשָּכן ְוֵכיוָ ה, ַלּתֹוָר 

  . ִעּמוֹ ד ְוִלְרקֹ ד ּיָ ּבַ 
  

  ְּבתוָֹרֶת ֶחְלֵקנּו
 ֵאי? הֹוׁשָ ַהְּקדה ַהּתֹוָר ן ְלֵביט ָּפׁשּוי ְיהּוִד ן ֵּביר ַהֶּקׁשֶ  ַמהּו
ם יִ ְׁשנַ א ָקָר א ם עֹולָ ִאם מֵ  ַוֲאִפּלּו -א ֶׁשהּוי ְיהּוִד ל ּכָ ל ָיכוֹ 

ה ּלָ ָהעִ י ִה מַ ה? ּתֹוָר ת חַ ְּבִׂשְמ  ִלְׂשֹמחַ  -ם ַּתְרּגּו ְוֶאָחדא ִמְקָר 
  ה?ַהָּקפָ ל ְלַקּבֵ ל יּוכַ  ֶׁשִּבְזכּוָתּה

ת אֶ ר ְמָבאֵ  ה"ְיהּודָ ל ֶּדגֶ " ְּבִסְפרוֹ  בארוֹ אזָ לַ  ֵליּבה ְיהּודָ י ַרּבִ 
ל ׁשֶ ד ֶאחָ ר ַּגְרּגֵ א ֶׁשִּיְמצָ ם ָאָד  – ָמָׁשלת ְּבֶאְמָצעּום ַהְּדָבִרי

ם ִא ת ֹזאת ְלֻעּמַ ו. ְּבֵעיָניב ֶנְחׁשָ  ֵאינוֹ י ּכִ , ּבוֹ ח ִיְׂשמַ א ה ִחּטָ 
ם ִמּׁשּום, ָּבהֶ  ִלְׂשֹמחַ ל יּוכַ ם, ִחִּטיר ּכֹ ם ֲאָלִפית ֲעֶׂשֶר א ִיְמצָ 
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ם ַהְּדָבִריי ְּפנֵ ם הֵ ם ׁשֹוִני. ֵעֶר ָלּה ֶׁשֵּיׁשה ְמִציָאי ֶׁשּזֹוִה 
ה טֹובָ ן ֶאבֶ א ֶׁשִּיְמצָ ם ָלָאָד  לוֹ י ַּד , ּוְבַמְרָּגִלּיֹותת טֹובוֹ ם ַּבֲאָבִני

ל עַ  חַ ְוָׂשמֵ  ָׂשׂשא הּור ּוְכבָ ה, ַהִחּטָ ל ְּכֹגֶד  ּהלָ ְד ּגָ ת ׁשֶ ַאחַ 
  .לוֹ ה ֶׁשִהְזַּדְּמנָ ה ַהְּמִציָא

י לֵ ִמְׁש ( ם"יִניִמְּפנִ א ִהיה ְיָקָר " :רֶנֱאמַ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהּתֹוָר ל עַ 
ד, ִּבְלבַ ת חַ ַאה ִמְצוָ ם ָאָד ם ִקּיֵ ם ִא ף ֶׁשַאא, ֵאפוֹ א יֹוצֵ  .)טוג, 

ה ּדֹומֶ  רבָ ּכְ ה, ֹוָר ַלּתת ַלֲעלוֹ ו ְּבַחָּיית ַאחַ ם ַּפעַ א ֶׁשִּנְקָר ן ְּכגוֹ 
  ו.ְּבָיָדיה ָהֲאחּוזָ ה ְיָקָר ת ְלַמְרָּגִליר ַהָּדבָ 
ה ִמְצוָ ו ְּבַחָּיים ִקּיֵ י ְּבַוַּדאא הּום ּגַ ! ְיהּוִדי ָּכל ֶׁשל ְזכּותוֹ י זֹוִה 
 ֶׁשֵּכן ָּכל ה!ַהּתֹוָר ת ְּבִׂשְמחַ  ִלְׂשֹמחַ ל ָיכוֹ א הּום ּגַ ן ְוָלכֵ ת, ַאחַ 
 ִמְצוֹות ְמֵלִאים ֶׁשָּב ֵריָקִנים ֲחַז"ל "ֲאִפּלּו ֶּׁשָאְמרּו ַמה ְלִפי

  ָּכִרּמֹון".
  

  לְּכָמָׁש ת ַהַהָּקפוֹ
ת ְׁשעַ ּבִ י ּכִ ר ֻסּפָ ְמ  ת"ַהּדוֹרוֹי ּוְגאוֹנֵ י ַצִּדיֵק ת אוְֹצרוֹ"ר ַּבֵּספֶ 

ן ֹונֵ ִמְתּב, "לַזצַ א ַׁשִּפיָר ר ֵמִאיי ַרּבִ ד עֹומֵ ה ָהיָ ת ַהַהָּקפוֹ 
ל ׁשֶ ה חָ ִׂשְמ ּבְ ם ִדיּוְמַרְּק ם ַהְמַפְּזִזיה ַמֲעׂשֶ י ְוַאְנׁשֵ ם ַּבֲחִסיִדי

  ר:ְואֹומֵ ה ּתֹוָר 
ת, חַ ַאה ָּד ִמְּנקֻ ם ָאָד  לוֹ א יֹוצֵ ל... ָמׁשָ א ֶאּלָ ן ֵאינָ  ֵאּלּות ַהָּקפוֹ 

ה ִּמֶּמּנָ ׁשֶ ה ָּד ְנקֻ  ָתּהְלאוֹ ב ׁשָ ף ֶׁשְּלַבּסוֹ ד עַ  – לוֹ  ְוהֹוֵלב ִמְסּתֹובֵ 
  א.ָיצָ 

... ֶׁשָּלנּוה ַהּתֹוָר ר ֵספֶ ם עִ ת ְלַהָּקפוֹ  ָיָצאנּום ָׁשִניי ַאְלפֵ י ִלְפנֵ 
 ָּגִלינּול. ֵּתבֵ י ְּפנֵ ת אֶ  נּופְ ַּק ִה ל וְ ִיְׂשָראֵ ץ ֵמֶאֶר  ִעּמוֹ  ָיָצאנּו
ת אֶ ף ְלַהִּקים ַמְמִׁשיִכי ְוָאנּוין, לִ פוֹ לְ ז ּוְלַאְׁשְּכנַ ד, ִלְסָפַר 
ץ ְלֶאֶר , ָיָצאנּוה ֶׁשִּמֶּמּנָ ה ַלְּנֻקָּד  ֶׁשַּנִּגיעַ ד עַ  –ד ְועוֹ ד עוֹ ם ָהעֹולָ 
  ל!ִיְׂשָראֵ 

  

  ֶּגֶׁשם ְּתִפַּלת
ם, ֶּגׁשֶ הַ ד יּומֹוִר  ָהרּוחַ ב ַמִּׁשיה ְׁשִנּיָ ה ִּבְבָרכָ ר לֹומַ ן ַמְתִחיִלי

או"ח  ע"וש( גחַ ל ׁשֶ ן ָהַאֲחרוֹ ב טוֹ ם יוֹ ל ׁשֶ ף מּוסָ ת ִּבְתִפּלַ 
  קיד, א) 

ם יִּמּלִ ּבַ ז מּוָר ת ה', ַּבֲעבֹוַד ת ְלִהְתַעּלוֹ  ַלְמַבֵּקׁשה ָנאֶ ז ֶרמֶ 
 – י"ּנִ ְרׁשֻ ַהּגֵ ת ֲעבוֹדַ "הָ ר אֹומֵ ם", ַהֶּגׁשֶ ד ּומֹוִרי ָהרּוחַ ב ַמִּׁשי"

  ד? ֵּכיצַ 
 וֹ רּוחת אֶ ב ְלָהִׁשיה ָהרֹוצֶ ם ָאָד  ְּדַהְינּו", ָהרּוחַ ב ַמִּׁשי"

 ִיְתָּבַר  אֹוֵר ַּבּב וֹ ַעְצמת אֶ ק ְלַדּבֵ ר ְּכלֹומַ , ּוְלָׁשְרָׁשּה ִלְמקֹוָרּה
ר מַ ְּכלוֹ , ם"ַהֶּגׁשֶ ד מֹוִרי? "לוֹ ה צָ ּועיְ ה הַ ָהֵעצָ ה מֶ  – ְׁשמוֹ 
ם ּוֶׁשּׁשן ֹאפֶ ּבְ , םִמִּייַהַּגְׁש ם ָהִעְנָיִנית אֶ  ֵמַעְצמוֹ ר ְוָיִסיד ֶׁשּיֹוִרי

ד בוֹ ּכְ ן ַמעַ לְ ק ְוַר  ַאא ֶאּלָ , ַעְצמוֹ ת ֲהָנַאן ְלַמעַ ה ַיֲעׂשֶ א ר ָּדבָ 
  .ִיְתָּבַר ְׁשמוֹ 
ִּדְבֵרי "הַ ל ַּבעַ "ר ָהַאְדמוֹ ל ׁשֶ  ְּבִסְפרוֹ א מּובָ ת, ַאֶחֶר  ְּבֶדֶרז ֶרמֶ 

   , ְוָכ ָּכַתב:יָנה" ִמִּביָאָלאּבִ 
ה ָהֲעבֹוָד ת אֶ  אנָ ח ַק ם, עֹולָ ל ׁשֶ  ִרּבֹונוֹ  –" ָהרּוחַ ב ַמִּׁשי"

ת ַהְּסִליחוֹ  ְּבֹחֶדׁש ָּבֶניל ִיְׂשָראֵ  ֲעָבדּו רֲאׁשֶ ת ָהרּוָחִני

ד מֹוִרי"ּבְ ם ָלהֶ ב" ָהׁשֵ "וְ ם, ָהֵאיָתִניח ּוְבֶיַר ם ְוָהַרֲחִמי
ת, ַּגְׁשִמּיּול ׁשֶ ע ֶׁשפַ  םיִ נַ פְ א חָ ְמת ְּבהֹוָרַד ר, ְּכלֹומַ ם", ַהֶּגׁשֶ 

 ְוָׁשלֹום ְוֶׁשַחסת ַהַּדעַ ת ְּבַהְרָחבַ  ְלָעְבְּד ֶׁשּיּוְכלּוי ְּכֵד 
  ם. ֵמֲעבֹוָדתָ ם יֵד ִר ְט א יַ ר ַהַּמְחסוֹ 

  
"ט ִראׁשוֹ ַעד ְּגָׁשִמים ְלַבֵּקׁש ּפוְֹסִקים ֵאין   ןיוֹ

 תְרּכַ ): "ּבִ א קיז ְסִעיף ִסיָמן (אֹו"ח' ָערּו ֻׁשְלָחן'ּבַ  ִנְפַסק
 ָטר.ּומָ  לטַ  ְוֵתן: ַהְּגָׁשִמים ִּבימֹות ָּבּה לֹוַמר ָצִרי, ַהָּׁשִנים

 לׁשֶ  ִביתַעְר  תִּבְתִפּלַ  ָלָאֶרץ ְּבחּוָצה ָמָטר ִלְׁשֹאל ּוַמְתִחיִלין
 ןִחיִליַמְת  לִיְׂשָראֵ  ִּתְׁשֵרי... ּוְבֶאֶרץ ְּתקּוַפת ַאַחר' ס יֹום

 ֶׁשל ְנָחהַהִּמ  ִפַּלתְּת  ַעד ְוׁשֹוֲאִלין, ְּבַמְרֶחְׁשָון' ז ִמֵּליל ִלְׁשֹאל
 ְסִקיןּפוֹ  ָלָוֵאי ּוִמָּׁשם, ֶּפַסח ֶׁשל ָהִראׁשֹון טֹוב יֹום ֶעֶרב

  . ִמִּלְׁשאֹול"
 ְּביֹום אְו ןֶחְׁשוָ ַמְר ' ְּבז ַרק ְּגָׁשִמים ִלְׁשֹאל ֶׁשַּמְתִחיִלים ֲהֵרי
ם], ָׁשִמיּגְ  ירְלַהְזּכִ  ַמְתִחיִלים [ֶׁשּבוֹ  ֻסּכֹות ֶׁשל ַאֲחרֹון טֹוב
ּכֹות, ַהּסֻ  ְּבַחג םִלירּוָׁשַליִ  ֶׁשָעלּו ָהֶרֶגל ֶׁשעֹוֵלי ְּכֵדי ְוֹזאת

 יִכיםְמִׁש מַ ִמים. ַהְּגׁשָ  ְיִריַדת ִלְפֵני ִלְמקֹוָמם ַלֲחֹזר ַיְסִּפיקּו
   ֶּפַסח. לׁשֶ  ָהִראׁשֹון טֹוב יֹום ֶעֶרב ַעד ְּגָׁשִמים ְלַבֵּקׁש
 ֶרֶגלהָ  ֵליְלעוֹ  ּדֹוֲאִגים ֻסּכֹות ֶׁשְּלַאַחר ֵּבאּור, ְּכֵׁשם ָצִרי

 ָהָראּוי ןִמ  ֵכן ְּכמוֹ  ַהְּגָׁשִמים, ִלְפֵני ְלֵביָתם ְלַהִּגיעַ  ֶׁשּיּוְכלּו
ֶּפַסח, הַ  ֵניִלפְ  ֹוםיט"ו  ְּגָׁשִמים ְלַבֵּקׁש ֶׁשַּיְפִסיקּו ןְלַתֵּק  ָהָיה
 ְכלּויּו חֶּפסַ  ןָקְרּבַ  ְלַהְקִריב ֶׁשָּבִאים ָהֶרֶגל ֶׁשעֹוֵלי ְמָנת ַעל

א ִלירּוָׁשַלִים ְלַהִּגיעַ    ְּגָׁשִמים? ְל
, ל"ְׂשָראֵ יִ  ְבֵני"לִ  ְּבִסְפרוֹ  ְׁשטּול ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ִהְקָׁשה ָּכ

  ג' ֵּתרּוִצים: ְוֵתֵרץ
 ַאף ףַהֹחֶר  תְּתקּופַ  ָּכל ַלֲעבֹוָדָתם הֹוְלִכים ֲאָנִׁשים א. ֲהֵרי
, ֻסּכֹותּבְ . ְתֵאםְּבהֶ  ִמְתַלְּבִׁשיםֵהם ׁשֶ  ַהְּגָׁשִמים, ֶאָּלא ִּביֵמי

 ְצָטְרכּויִ  ִאםִיץ, וְ ַהַּק  ְּבעֹוַנת ֲעַדִין ִנְמָצִאים ָלֶרֶגל ְּכֶׁשעֹוִלים
 יםֹוְצִא י יָנםאֵ  ִיְתַלְּבׁשּו? [ַוֲהֵרי ְּבַמה ַּבְּגָׁשִמים ַלֲחֹזר

א - ְּבֶפַסח ֵּכן ֶּׁשֵאין ִמֵּביָתם]. ַמה  יָתםִמּבֵ  ֹוְצִאיםי ֲה
  .ֶהְתֵאםּבְ  ִיְתַלְּבׁשּו ֶגֶׁשם יֹוֵרד , ְוִאםָלֶרֶגל ַלֲעלֹות

 ּוְרִביָעה ָׁשִמים,ַהּגְ  ְזַמן ֵאינוֹ  ֲעַדִין ִּתְׁשֵרי ֹחֶדׁש ב. ֶּבֱאֶמת
ֵכן, ה), לָ  ַּתֲעִנית ַעֵּין( ְּבֶחְׁשָון ַרק ַמְתִחיָלה ִראׁשֹוָנה

 ַדתְיִרי ַעל ֵּקׁשְּלבַ ִמ  ּוַמְמִּתיִנים ַהְּדָרִכים ְּבעֹוְבֵרי ִמְתַחְּׁשִבים
 ַמןזְ  ִיןֲעַד  אהּו ִניָסן ֹחֶדׁש ז' ְּבֶחְׁשָון. ֲאָבל ַעד ַהְּגָׁשִמים

ָׁשם),  תֲעִני(ַּת  יָסןנִ  סֹוף ַעד ֲאִפּלּו ַאַחת ֵּדָעה ַהְּגָׁשִמים, ּוְלִפי
 ְגַללּבִ  יםַהְּגָׁשִמ  תאֶ  ְלַהְפִסיק ְמַבְקִׁשים ֵאין - ֶׁשָּכ ְוֵכיָון
  ְרָגִלים. עֹוֵלי אוֹ  ְּדָרִכים עֹוְבֵרי

 א ַהְּגָׁשִמים - ָלֶרֶגל עֹוִלים ַהְיהּוִדים ג. ְּבִניָסן, ַּכֲאֶׁשר
 ְלַקֵּים ְמָנת ַעל ּוַבֶּׁשֶלג ַּבֶּגֶׁשם ַּגם ֵיְלכּו אֹוָתם. ֵהם ְיַעְּכבּו
 א - ֶגֶׁשם ִיְהֶיה ַהַּבְיָתה, ִאם ַלֲחֹזר ְלֶרֶגל. ַא ֲעִלָּיה ִמְצַות
 ְּגָׁשִמים ִמְּלַבֵּקׁש ִנְמָנִעים ֵּכן ַעל .ֵמֲעבֹוָדָתם ְוִיָּבְטלּו ,ֵיְלכּו
 ְלֵביָתם. ַּיִּגיעּוׁשֶ  ַעד
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