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 חג הסוכות
  תשפ"א

 
 "בסוכות תשבו שבעת ימים"

הרה"ק משינאווא זי"ע היה רגיל לספר מעשה זה: באחד  
הכפרים דר איש עני. האיש היה פשוט מאוד אבל ירא שמים.  

סוכה, ולרש אין  לקרה פעם אחת שבערב סוכות הוצרך לסכך 
 כל במה לקנות סכך. 

הלכו הוא ואשתו היערה לתלוש בעצמם ענפי אילנות לסכך.  
ל יחללו יו"ט. תלשו את לנטות צללי ערב וחששו לב כשהתחילו

הענפים בפיהם ובשיניהם. ועשו להם על ידי כך חבורות ופצעים 
רבים בפיהם ובשפתותיהם. רעש גדול נעשה מזה בשמים ויצא 
הפסק למעלה שאברהם אבינו הראשון משבעת האושפיזין ילך  

 אל סוכתו של העני ויראה את פניו. 
ומד בסוכתו,  אחד עראה העני והנה איש  ויהי בליל התקדש החג

חשב שבוודאי זהו עני שרוצה לאכול סעודת יו"ט ואמר לו: הנה  
אנכי הנני בעצמי איש עני ואין כל מאומה אצלי אבל אציעך 
ללכת אל הגביר השוכן מול ביתי ובוודאי שתשיג שם לאכול  

 לשובע. 
השיב לו האיש: לא באתי לאכול מלחמך ולא לקחת מאתך 

תי מה. אנכי אברהם אבינו ובא מאו
לסוכתך שתראה את פני. 

בשכר מצוות סוכה שקיימת  
במסירות נפש ובייסורים.  

 ותיכף נעלם האיש ואיננו. 
 

״בסוכות תשבו  
 שבעת ימים"

סוכה נפלאה היתה לו לרבי 
דוד מלעלוב סוכת פלאים 
ממש, אשר הייתה עשויה  
עצים מגולפים בסימניהם 

 של שנים עשרה השבטים. 
שנה באו רבים מבני ל בכ

 . לים בימי חול המועד לחזות בסוכתו הנפלאה של רבי דודירוש
שנה אחת עברה השמועה מפה לאוזן: השנה בנה רבי דוד סוכה 

 רגילה!  
מדוע השנה   -שאלו איש את רעהו  -מה היום מיומיים?! מדוע? 

לא בנה רבי דוד את הסוכה המפוארת כמידי שנה? לאיש לא  
מוכן להשיב ונשאר  כך ורבי דוד עצמו לא היה הייתה תשובה ל

 הדבר בגדר תעלומה. 
 במקרה נודע הדבר מפיו של חייט עני...  עד ש

זלמן, מתגורר היה בצריף רעוע מט לפול בקצה  'חייט עני היה ר
 העיר, ובבית אין כל. 

שנה אחת הגיע חורף קשה רוחות עזות נשבו בחוץ ובבית פנימה  
לה בנו בדלקת קור עז. מפאת הקור ח

רופא שבא לראות ראות קשה. ה
את הילד נפעם ממצב הבית הדל 
ואמר: דעו לכם, עליכם לחמם את 
הבית! הדליקו אש בתנור אם לא 

 מצבו של הילד יחמיר  -תעשו כן 

מהיכן אקח כסף כדי לקנות  -זלמן בליבו  'חשב ר -מה אעשה? 
ליבו: עצי הסקה כדי לחמם את הבית? לפתע נכנסה מחשבה ב

ולי יעזור לי. התעטף רבי זלמן במעילו שמא אלך לרבי דוד א
 המרופט והלך ברוח הסוערת לביתו של רבי דוד. 

מדוע זה באת אלי בלילה כה   -שאל רבי דוד    -זלמן?    'מה רצונך ר
בני חולה בדלקת ראות  -זלמן  'אמר ר -סוער? עזור נא לי רבי 

 ם את ביתי הקר.  וזקוק אני לכסף כדי לקנות עצי הסקה לחמ
דוד את צרתו של החייט ומצחו נחרש קמטים. לפתע שמע רבי 

כסף אולם אין לי אבל עצים יש  -כך אמר  -אורו עיניו. המתן! 
לי... נטל רבי דוד את המסור וניסר את עצי הסוכה שבביתו, ערם 

אמר רבי דוד   -הא לך    .זלמן  'אותם לערימה גדולה והניחם לפני ר
 נך... וכך היה... ישלח רפואה שלימה לב 'וה חמם את הבית -
 

 ג, א)  "ז"מצוה קלה יש לי וסוכה שמה" (ע
 שאל הרה״ק מנאסויד זי״ע מדוע נקראת סוכה מצוה קלה? 

במסכת גיטין (נו:) בסיפור של טיטוס הרשע מובא שיצתה בת 
ה לו רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע בריה קלה יש קול ואמר

ש שמה, לי בעולמי ויתו
ואמאי קרי לה בריה קלה  
דמעלנא אית לה ומפקנא 
לית לה (יש לה פה להכניס 
מזון לגופה, אך אינה  
מוציאה). א״כ המילה 'קלה'  

כנס ולא  פירושה שיכול לי
לצאת, א״כ נמי בסוכות  
צריכים ליזהר שאורות החג  

ולא יעבורו ויצאו,   רק יכנסו
אלא להכניס בגופינו עמוק  

ליבנו   עמוק שיהיה חרוט על
  החג הזה. 

כמו כן אומר השפת אמת 
(סוכות תר״נ) שאנו אומרים  
בתפילה ״והנחילנו ה׳ אלוקינו בשמחה ובששון״, דייקא אמרו  

רושו נחלה, כי ימי החגים צריכים להשפיע על לשון והנחילנו שפי
שין והנחילנו וכו׳ שיהיו הארת הימים  כל הימים, ועל זה מבק

 טובים נחלה לעולם.
"מיניה שבת יום העל זוהר הק' הב מה שכתשו גם על דרך זו פיר

ימות השבוע יונקים מקדושת  כל" שמתברכין כל שיתא יומין
 .תהשב

 

י יחיאל מאלכסנדר זי״ע, ששנה אחת בליל במסופר על הרה״ק ר
התקדש חג הסוכות, התעכב מלהיכנס אל תוך הסוכה כשהוא  

ם הרמוזים  מפחד ואומר שאסור לדרוך על שמות הקדושי
 בסוכה... 

ישבה דעתו יאך לאחר זמן הת
ת מותר״... ואמר: ״שמות על שמו

היינו שעל האדם לדעת שיש בו 
אלוקי ממעל, ונמצא שגם בו חלק 

יש משמותיו של הקב״ה, וכמו 

תי ובא 
פני
ת  
ם.  

בו  
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 היה עושה בצאתו  ם טובו'וי
 בשלום מן הקודש'

דווקא בצאתו, חכמה לעשות יו"ט בתוך קודש הקדשים אין זו
י ראש השנה ויוםימים וחולפים להם כשעובר, מקודש הקדשים

לדירת ארעי, נכנסמדירת הקבע ו יוצאהאדם אשר כ ,כיפור
ואתגרים, ומהם מצליח להגיע קשיים לעבורמתחיל האדם 

אז זהו יום טובלא לצלול לתהומות הייאוש, ולקשר הבורא, 
  בכל מקום.המכוונת ונמצאת שזוכה לראות את יד השם 

 ספינקא) - שיחות קודש(

לקת 
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ת 
א 
יר 

ב
א

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 חג הסוכות
  תשפ"א

 
שמותר להניח ספר על ספר, כך יכול לדרוך בסוכה ולהיכנס  

 לתוך בית ה׳ כי ״שמות הקודש על שמות הקודש מותר״... 
 

 "ולקחתם לכם ביום הראשון" 
 ראשון לחשבון עוונות (מדרש תנחומא) 

ידוע חידושו של הגאון מווילנא, על המשנה באבות (ג, א) "ולפני 
מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" והקשה הגאון מהי הכפילות 

 שבדברי התנא "דין וחשבון"?
וביאר הגאון מווילנא שהם שני עניינים נפרדים, אדם שח"ו עשה  
עבירה, ראשית כל ידונו אותו בבית דין של מעלה על גוף העבירה 

ד עבר על ציווי ה', ואח"כ עושים חשבון על הזמן כמה זמן כיצ
לקח לו לעשות את העבירה, אם אורכה היה עשר דקות יתבעו 
אותו בשמים גם על עשר דקות האלה בהן הוא יכל ללמוד תורה 
ולעשות מצוות, ולא עשה. וזהו "דין וחשבון", "דין" זה על גוף 

 העבירה, "וחשבון" על זמן העבירה. 
און רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל הנה כשמגיע יום כיפור ביאר הג

אדם עושה תשובה מיראה וממילא העבירה שעשה במזיד 
הופכת להיות שוגג, אך עדיין יש תביעה עליו על "הזמן" שהרי 
על אף שהעברה הפכה לשוגג אך הזמן הלך לריק והיה  
באפשרותו בזמן הזה לעשות מצווה ולא עשה, כך ש"החשבון" 

 מן, לא מתכפר לו.הז –
אך כשאדם עושה תשובה מאהבה הרי העברה הופכת למצווה  

העבירה עצמה נהפכה לזכות,  –ולזכיות וא"כ לא רק ש"הדין" 
זמן העבירה מתכפר, היות והעבירה הפכה  –הרי גם ה"חשבון" 

 למצווה ונמצא שבזמן הזה עשה מצווה. 
 (מאוצרותיהם של מגידים) 

 

  "ולקחתם לכם ביום הראשון"
 ראשון לחשבון עוונות (מדרש תנחומא) 

שח הרה"ק תפארת שלמה מרדאמסק זצ״ל בדרך צחות, הנה 
בימי הדין כשהשטן מקטרג ומביא לפני בית דין של מעלה 
צרורות חטאים ופשעים של עם ישראל, טוענים כנגדם מליצי 

אותם   היושר, שכל החטאים בטעות היו, שכן היצה״ר פיתה
ל, וישראל האמין כי אין אלו עבירות כלבדברי שקרים ותרמית ל

בתמימות האמינו לו ונתפתו לו, ואז בא השטן הוא היצה״ר, 
וטוען כנגדם, אל תחשבו שהם תמימים כל כך, הבה ונראה אם 
בדרכי המסחר, הם ג״כ כך תמימים ונותנים לרמות עצמם במקח 

ם ותראו איך הם  וממכר, אדרבה תנסו להרבות על המחירי
ורק במצוות מקח, ואי אפשר לרמות אותם, עומדים על ה

ועבירות הם כל כך תמימים, ופסק הדין יוצא שנמתין מספר  
ימים, להיווכח איך הוא באמת אם בני ישראל הם תמימים וקלי  
אמונה רק כשבאים לקנות עבירותיו של היצה״ר או שהם קלי 

 אמונה גם במקח וממכר.
רבעה מינים, משלמים כ וסוכות בני ישראל קונים אהנה בין יוה׳׳
כומים עצומים, וכשבאים לביהכ״נ באתרוגיהם  עבורם ס

ולולביהם, נסתמו טענותיו של השטן. בוא וראה אומרים לו, הרי  
לפניך ארבעה מינים אלו, צא והיווכח מה מחירם בשוק הגוים,  
י  צא ותראה אם תקבל עבורם בשוק יותר מפרוטות ספורות, והר

 כסף מלא, כפלי כפלים משוויםהיהודים האלו שלמו עבורם 
האמתי, הנה אתה רואה שאפשר לרמות אותם, ובכן גם 

 בעבירות נתפסו כפי שפיתית אותם בחלקת לשונך.
וזה "ולקחתם לכם ביום הראשון", הלולב והאתרוג כל ארבעת 
המינים, הם שמכריעים את החשבון, העוונות והפשעים 

ביום הראשון,   חדש מתחיל מאז, ולקחתם לכם  נמחקים, וחשבון
 שבון עוונות.  ראשון הוא לח

בזה אפשר ליישב למה רמזה התורה ראשון לחשבון עוונות  
 דייקא במצות לולב ולא במצות סוכה. 

 

"ותהא חשובה לפניך... כאילו קימתיה בכל  
 פרטותיה ושרשיה ותרי"ג מצוות התלויים בה" 

 אשראבוב זיע"א, האדמו"ר רבי שלמה מבמעשה שהיה אצל 
וכות.  מנכבדי חסידיו בימי חוה"מ סהתארח בסוכתו של אחד 

 ים עם הרגשת 'תשבו כעין תדורו'. הסוכה הייתה רחבת ידי
. פתח על הקיר, ליד מקום מושב הצדיק, היה תלוי טלפון

האדמו"ר בשיחה מאלפת, וכאמצעי המחשה, לקח את מכשיר  
- בניו הטלפון בידו הקדושה, ואמר, "הנה מכשיר פלא! אני יושב

ר לקו רות מדויקת, תחילה אקיש מספ יורק ומחייג סידרת ספ 
" לעיר 3" לישראל, לאחר מכן "972בינלאומי, ואז את הקידומת "

בת ים, ואסיים במספר הבית המדויק, והשיחה תחובר לבית 
המשפחה המבוקשת בקרית באבוב! למרות מרחק אלפי 

ם אחליף הקילומטר אנחנו יכולים לשוחח! אך אם לא אדייק, א
למזרח  ת המטרה! שיחתי עלולה להגיעמספר בודד, אחטיא א

הרחוק, או לדרום ארגנטינה!" "כך הדבר בדיוק במצוות החג"  
המשיך הרב הקדוש בדבריו המתוקים "המצוות מקשרות אותנו 
לאבינו שבשמים. כל מצווה מגעת לשורשה העליון. אך עלינו  

ה סדר אקראי.  להקיש את הקוד המדויק. סדר הנענועים אינ 
ה ודיניה הרבים, ת! הדפנות, הסכך, גודל הסוכהכול לפי תכני

סדר האושפיזין, כל תפילה וכל 'יהי רצון', שמחת בית השואבה, 
חמש עשרה שיר המעלות, סדר הושענא רבה הקפותיו  
ותפילותיו, ויום שמיני עצרת שמחת תורה, סדר הריקודים, 

שית, הכל לפי סדר תפילת גשם, הקריאה של חתני תורה וברא
 מדויק.

ל אחד מבין את הסדר, אך עליו לדעת בברור שיש סדר! כ לא
בסטייה מן המנהג ומן 'התכנית' עלולים אנו לאבד את הישג  
המצווה! כאשר מיישמים לפי הסדר מגיעות מצוותינו למקום 

 (הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ) המיועד, ולא חלילה..."
 

 "הושענא רבה" 
ישיבת טשיבין  אברהם גניחובסקי זצ״ל, ראש ל הגאון רביע

ופר מעשה נפלא בענין זה, ומעשה שהיה כך היה:  בירושלים, מס
מוצאי שמחת תורה תשע״ב. הריקודים פסקו. אנשי ארץ 
הקודש נפרדו כמעט מירח האיתנים. בבתי כנסיות של עדות 
המזרח עסקו ב״הקפות שניות״ על פי הקבלה. רבי אברהם נכנס  

היליגמן בבני ברק, וערך חיפושים בין עשרות  לבית הכנת
ות שנחו ליד ארון הקודש עוד מהבוקר של טבוחההושענות ה 
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הושענא רבה. הוא חיפש את הערבות שלו (לפי סימן האגד יכול 

 היה להבחין שאלו הן ערבותיו). 
מה לרבי  -תלמיד חכם משקדני בית הכנסת תמה על מעשיו 

ולמאמץ כזה בשעה כזו? ר' אברהם בן השבעים וארבע לחייו, 
אברהם הסביר לו: ״העולם אומר שלהחזיק את הערבות 

ות בבית זה סגולה. יהודי התקשר וביקש ממני את טבוחה
י, רצונו בערבות שלי דווקא. אני מחפשם כדי  טתבחהערבות ש

 למסור לו״...  
א מה  : ״חסד זה לא מה שאני חושב, אלשתק לרגע ואחר הוסיף 

 (ויאמר הנני)  שאחרים חושבים, לפי מחשבתם״.
 

 ... עצרת הוא" "ביום השמיני מקרא קדש
בשמחת תורה האחרון לחייו של אאמו״ר זצ״ל, אמר לבאר את 
הנאמר ״עצרת היא״ (ויקרא כג, לו), ופרש״י עצרתי אתכם אצלי, 

שהגיע זמנן  כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים, כיון
ליפטר אמר, בני, בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום אחד, קשה עלי 

 פרידתכם.
וע ביקש זאת הקב״ה רק לאחר  וכבר כתבו המפרשים לבאר, מד

חג הסוכות, ולא ביקש בקשה זו 
ג״כ אחרי שאר ימים טובים. 
וביארו משום שלאומות  
העולם הרי אין כל שייכות 
למועדי ישראל, זולת חג 

ולכך בשאר ימים הסוכות, 
טובים ששהו ישראל 
במחיצתו של הקב״ה לבדם, 
אין סיבה לעכבם עוד יום 
נוסף. אבל בחג הסוכות  

כים בזה אומות העולם, ששיי
כי אף קרבנות החג מקריבים 
כנגדן כדאיתא בגמ' (סוכה נה  

ע״ב) לפיכך מבקש הקב״ה מישראל לשהות עמו יום נוסף, בכדי 
 ביר קדשו)(ד לחוג לבדם כבנים יחידים.

 

 ... עצרת הוא" "ביום השמיני מקרא קדש
כל מסביר רש״י בשם המדרש: שהקב״ה אומר לבני ישראל: ב

השבעה ימים הקרבתם קורבנות ושמחתם, עכשיו לפני שנגמר 
החג תעצרו ותעשו לי עוד סעודה קטנה ותשמחו. אבל באו  
חכמים וקבעו: הבה נסיים ביום זה את חמשת חומשי התורה  

ונעשה את החג לא ל״זמן שמחתנו" סתם, אלא ונתחילם מחדש,  
 ל״שמחת תורה". בהקפות בשירים ובמחולות. 

לה: מה ראו חכמים לפרש כך את השמחה, בעוד ונשאלת השא
 שמן התורה משמע שרק צריכים לשמוח ללא סיבה מיוחדת? 

אלא אפשר להבין זאת על פי המשל שהמשיל הבעל שם טוב 
במלך ששלח את בנו  הקדוש זי״ע אודות עונג שבת: מעשה

הנסיך לסייר את ביצורי הגבול שמקיפים את הממלכה, וכמובן, 
 ליה מכובדת שהלכו אחריו לכבדו.לנסיך התלוו פמ

מרחוק הבחין האוייב בפמליה הגדולה, פשט עליה ושבה את בן 
המלך. הואיל וידעו שהמלך לא יחסוך כל מאמץ לאתר את בנו 

ו באלמוניות למחוז נידח  ולחלצו, הלבישהו בגדי כפרי, הגלוה 
בירכתי המדבר והורו לאנשי המשטרה המקומית לפקוח עליו 

כל תכונה חשודה. בכפר הנחשל חסרו לבן המלך  עין ולדווח על
תפנוקי הארמון ומנעמיו, אבל יותר מכל התגעגע לעדינות  

 הליכות החצר ולאור פני המלך, לקרבתו ואהבתו. 
מלדאוג לבנו. הטיל על   וכשם שהתגעגע לאביו, כך לא פסק האב

מרגליו להודיע מה עלה בגורלו ולאתר את מקומו, ומשגילו  
טיל המלך על שר צבאו להתוות תכנית לחילוצו.  להיכן הוגלה ה

ביקש המלך לבשר לבנו על החילוץ הקרוב. כדי שלא יפול 
איגרת    לדיכאון, ולא יתמכר ליאוש. יום אחד הגיע בדרך לא דרך

הנה איתרנו את מקומך, ולא נחסוך כל מאמץ מהאב אל בנו: ״
ה! אל  לחלצך. בני יקירי, אל תיפול ברוחך, כי קרובה הישוע

 ״! המלכותוגינוני  תטמע בין הכפריים, ואל תסיח דעתך מהליכות  
אין לשער את התרגשותו, הוא רעד בכל גופו. אין לשער את 

קח היה, שמחתו, עיניו זהרו והוא ביקש לצאת במחול... אבל פי
וידע שעיני השוטרים צופיות, ואם יראו שפניו מאירות ועיניו  

זקף בורקות, אם יראו שגיוו נ
יבינו שהגיעתו   -ורגליו קלות 

ידיעה משמחת. יבינו  
שמקום גלותו נחשף 
ונרקמת תכנית לחילוצו.  
יגבירו את השמירה, או  
יאסרוהו ויחבשוהו בבית 
כלא, ויסכלו את כל המהלך! 

 מה יעשה? 
בו מתרונן, הוא מבקש לי

לצאת במחול, ואסור לו  
להסגיר את התרגשותו  

ואז   ולגלות את שמחתו!
ו רעיון: קם ועלה לבית היין, אל המסבאה אליה היו פונים נצנץ ב

האיכרים לאחר יום עמל ועבודה, כדי להטביע יגיעם ויגונם ביין 
ובשיכר. השוטר שהבחין בו חייך בסיפוק: הנה שלב נוסף 

בן המלך מתקרב צעד נוסף לאיכרים המגושמים בנקמתם! 
וקדים  והולך להשתכר כמותם... ואכן, הוא פילס דרך בין הר

הלומי היין והזמין כוס שיכר, גמעה בגלימה ויצא אף הוא במחול 
סוער, יד ביד עם השיכורים החגים סביבו, אבל 'הם' שמחו ביין 

הבשורה  ובשיכר, שמחה ריקנית והמונית, ואילו 'הוא' שמח על 
שהגיעתו מאביו, על הקשר שהתחדש, על פתח התקווה שהאיר  

 לו במחשכיו!.
מלכים שלח אותנו לזה העולם בכדי לקיים הקב״ה מלך מלכי ה

את מצוותיו, עברו עלינו ימי אלול, ראש השנה, יום כיפור, סוכות,  
בהם עשינו את מצוות החג כדת וכדין, והגענו גם לשמחת תורה  

ת התורה הקדושה לאחר שמידי שבת בשבתו בו אנו מסיימים א
מוח אנו קוראים והוגים בעוד פרשה ועוד פרשה, רוצים אנו לש

בשמחת התורה ובשמחת המצוות הנפלאות שקיימנו בחודש  
מנסה לנעוץ בנו את ארסו, לכן ציוונו ביום האחרון הוא זה, אך 

של חג זה: תרקדו! תהיו בשמחה! עוד יום אחד, סתם בלי הסבר! 
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 "קשה עלי פרידתכם"

שים כביכולאחדות קהמחלוקת וחוסר המלשון פירוד, פרידה 
 לקב"ה וכואב לו. 

עלי? שאפי' שהמחלוקת היא בדברים הקשוריםלשון הומהו 
 גם זה קשה, כי העיקר הוא להיות באחדות. ו יתברךאלי

 ספינקא) - שיחות קודש(
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נא אותו יצר הרע כי אתם שמחים סתם... ואז יניח לכם יחשוב 

מים וגילו לנו  חכ  באו    אבל    אתכם,    לשבש    דעתו    על    יעלה    ולא  
בשקט בשקט! דעו לכם, אין זה סתם שמחה זו שמחת התורה!  
אתם תדעו למה אתם רוקדים, אבל אותו יצר הרע לא יידע, הוא  
יחשוב בכלל ששמחים בו ושותים בשביל לכבד את הגוף, 

 בינתיים אתם מסיימים את התורה ומתחילים אותה מחדש... ו
 (פנינים)

 

 "אסרו חג"
מזידיטשוב זי״ע, היה אחד לא יוצלח בשם צ"ה יפר הרה״ק רס

 ״מאטל״, הוא היה בחור מבוגר ובפי כולם נקרא ״מאטל נער״.
זיווגו, ומאז קראו לו ״מאטל   את״מאטל נער״  מצא  יום אחד ב״ה  

לפני  יושב ובוכה  ״מאטל חתן״  שראו  הגיע זמן החתונה  כש  חתן״,
בוכה איזה כוונות אתה מכוון    שאלו אותו למה אתה כל כך,  חופתו

עכשיו, ענה ״מאטל חתן״, שעד עכשיו קראו לי עם שם ״מאטל 
 חתן״ אבל לאחר החתונה שוב אהיה בחזרה ״מאטל נער״.

לסורנו, אלא  ועל זה אנו צריכים לראות שלא נבכה ונחזור
שנכניס בתוכינו את אורות הימים הקדושים ונישאר עם השם 

ות וההשפעות ישאירו רושם אצלינו,  של היום טוב, וכל הפנימי
 ולא שאחרי החג אנחנו נשארים עם אותו ה״נער״.

 
פסק הרופא לאיש שביקש מזור למחלת  ׳שתשתה חלב עיזים!׳

 אשתו. 
מגרדים בראשם, תשובתו של הרופא השאירה את חכמי חלם 

 מהיכן ימצאו חלב עיזים, ובכל מרחביה של חלם אין אפילו תיש.  
 רים ויקנה עז!׳ פסק הרופא שוב.  ׳יצא בעלה אל הכפ 

קיבל האיש את גזר דינו של הרופא, הניח את אשתו תחת  
 השגחה ויצא לדרך, הלך וצעד בשמש הקופחת עד שהתעייף. 

סיפר לבעל , נכנס לפונדק דרכים, שתה משהו, אכל משהו
 מבקש לקנות. הפונדק על האישה החולה ועל העז החולבת ש

הפונדקאי שראה אורח מ׳חכמי חלם׳, החליט לחמוד לו לצון, 
 ׳תיכנס גם בדרכך חזרה, נפנק אותך, אחי, וגם את העז!׳.  

המשיך האיש בדרכו, נכנס לאחד הכפרים שילם ממיטב כספו 
פונדק, קשר את העז אל העץ, שתה וקנה עז חולבת. חזר ועצר ב

את העז   מה ששתה, אכל מה שאכל, ובינתיים שחרר הפונדקאי 
 ותחתיה קשר תיש.  

האיש שלא ידע להבחין בין עז לתיש, לקח את התיש ויצא לביתו 
 מאושר, עשה את שליחותו, ולאשתו יוכל לתת חלב עזים. 

לא  בבית, ביקשו לחלוב את העז, וצחוק מתגלגל נשמע בבית: ׳
 אינם נותנים חלב, לידיעתך!׳ הרי יוצלח שכמותך! תיש הבאת, 

ש יצא האיש לדרך בשנית גורר את התיש אחריו.  אבל וחפוי רא
ושוב, חניה קצרה בפונדק, ועל כוס משקה סיפר לפונדקאי את  
קורותיו, איך רימו אותו אנשי הכפר, איך ניצלו את תמימותו  

קאי הבליע חיוך מתחת  ומכרו לו תיש במחיר של עז. הפונד
הגיע האיש לכפר וחולל לשפמו ורץ להחליף את התיש בעז. 

ומה, צעק ואיים ודרש פיצוי, ׳נתתם לי תיש ולא עז, וחלב מה
אין!׳. אל מול עיניו הנדהמות ניגש הכפרי אל העז ומילא דלי 

 שלם של חלב טרי.
׳על מה אתה מתלונן, בחלם לא יודעים לחלוב. הרי זו עז!׳ חזר  
לאחוריו, נכלם. חניה קצרה בפונדק על אם הדרך, והביתה עם 

 התיש שהוחלף בשנית. 
בבית חיכתה לו קבלת פנים צוננת, חכמי העיר התעקשו, יודעים 
הם לחלוב היטב, ומה שבידו לא עז חולבת היא, אלא תיש! והוא  

   חלבו את העז, הרי זו עז ולא תיש!׳ ראיתי שבשלו: ׳הייתי בכפר, 
ר רצון מופגן גרר את רגליו בשלישית, הפעם הייתה  בחוס

תן להם לתעתע בו. נחוש  ההחלטה נחושה בידו, הוא לא יי
 לא סטה מדרכו. בדעתו צעד לכפר, חוץ מחניה קצרה בפונדק, 

: ׳שוב עבדתם עלי, הרי זה תיש ולא עז!' חוזר חלילהובכפר 
 ת הדלי חלב. הכפרי ניגש שוב ולמול עיניו המשתאות מילא א

'תחתמו לי שזו עז!' ביקש האיש, 'כך לא אהפוך לחוכא 
לעגו לו וצחקו בפניו, סלסלו בכתב שעז היא זו, עז ואיטלולא!'. 

 בת עז, וחתמו כולם בצחוק מתגלגל. 
הפעם הוא היה רגוע. יש לו מסמך. עצר לשעה קלה בפונדק 
 ויצא חזרה הביתה כשבידו המסמך ומאחוריו צועד התיש. לא 

 קשה לתאר את הצעקות שעלו מביתו של האיש.  
רתנים משכיני שלום חלם כולה התאספה סביב הבית, כמה גב

העזו לחדור פנימה, ׳עז, עז חולבת קניתי!׳ קרא לעברם החלמאי. 
 ׳תיש! תיש עם זקן קנית! לא עז ולא חלב!!!׳ איימו להכותו.  
כפר הוציא האיש מכיסו את כתב העדות החתום כדין, כי בני ה

מכרו לו עז! הוציאו המומחים את התיש מהדיר, והוכיחו לכולם  
 שמדובר בתיש. 

התכנסו חכמי חלם לדיון בן שבעה ימים ושבעה לילות. והגיעו  
למסקנה כי אין זו לא תיש ולא עז, אלא בריה חדשה ומחודשת.  
בעל חי ממין חדש: בכפר הייתה עז, ובהגיעה לחלם הפכה 

 והייתה לתיש...  
אנו בעיצומו של חודש הרחמים, חודש של ימים טובים  עומדים

ים במצוות ובמעשים טובים. ונפלאים, ימים מרוממים ומלא 
אנחנו מתעלים ומתרוממים, ממלאים את נשמתנו ברוחניות 
ובקדושה, בתחושות נפלאות של אהבת השם. אבל הנה בא יצר 
הרע וממלא את תפקידו, הוא נאבק ומושך אותנו לכיוונים 

ם, הוא לא רוצה שנשתנה, הוא לא רוצה שנחליף פנים, הוא  אחרי
יה בדיוק כמו שהיינו, חלשים, רוצה שנשאר בחברתו, שנה

 רפויים, חסרי עמוד שדרה רוחני. 
אנחנו נאבקים, אבל הוא מנסה בשקט בשקט בלי שנרגיש  
לקחת את העז ולהחליף אותה בתיש, לקחת את כל מה שרכשנו  

גע קטן של הסח הדעת, של חוסר בימים הנפלאים האלה, ובר
ו שוב, שימת לב להפקיע מאתנו הכול, ואנחנו נמצא את עצמנ

בדיוק באותו מקום שבו היינו קודם. התאמצנו להתקדם, השגנו 
את מה שהשגנו בעמל וברצון טוב, לא ניתן לזה לברוח, לא 
נפסיד את כל הדברים הטובים שקיבלנו בראש השנה ויום 

 אחד של חוסר זהירות.  הכיפורים, בשביל רגע
 "נו ו‰ר‡נו בבנינו ו˘מחנו ב˙י˜ו בנ‰ בי˙ך כב˙חיל‰ וכונן מ˜„˘ך על מכונו "
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 לסוכת כשנכנסו החג ליל בהגיע

, כשהעירוהו. המתנגד התעלף, הרבי

 האושפיזין את לראות שזכה סיפר

 והוא בקרבו לבו נהפך ומיד', הק

 המחזה על וסיפר. לחסיד הפך

 לא שהוא לו אמר חבירו אך. לחבירו

 פנה מכן לאחר. האושפיזין את ראה

 ותמיהה מנעשכיז ק"הרה אל החסיד

? מחברי חלקי ייגרע זה מדוע, בפיו

, החסידות דברי לכל לעג אמש שעד

 וכבר בזכותי הנה בא עתה זה אך

 ואילו, האושפיזין את לראות זכה

 . שכאלה לגילויים זכיתי לא אני

 

 אותו, נא הבן, ואמר ק"הרה נענה

 דבר להראותו הייתי מוכרח מתנגד

 ולהטותו לבו את למשוך מנת על מה

 שהנך אתה אך, החסידות לדרך

 וחסיד ותיק החסידות דרכי על אמון

 מאמין הנך חסיד ובתור, הנך

 באים שהאושפיזין, שלימה באמונה

, משלו גדולה שלך. הרבי לסוכת

 מראייתו גדולה התמימה אמונתך

 יש לה בעיניים ראייה שכן הפשוטה

 לה אין אמונה כ"משא ומחסום גבול

 ותחום. גבול

 

 434גליון 
 "אפי' תששנה 

 חג הסוכות
                                                

פשוטה גדולה מראייה  אמונה

 בעיניים

 היה שתדיר, אחד בחסיד מעשה

 ומצערו מקניטו, מתנגד שהיה חברו

 מה כי, לרבו נסיעתו אודות בדברים

 הוא ומה, מזה לו תצמח תועלת

 היה גיסא מאידך? בנסיעתו פועל

 המתנגד בחברו מפציר החסיד

 אל בנסיעתו פעם אליו שיתלווה

 פועלת כמה עד יווכח אז כי, רבו

 מה, בשלו הלה אך. הרבי אל נסיעה

 חדל לא החסיד? הרבי אל אסע כי לי

 ממנו תבע שפעם עד, מהפצרותיו

 באומרו, אליו להתלוות במפגיע

 ולא מרבי אתה תושפע לא באם

 אני מבטיחך, לחסיד בעצמך תיהפך

 . מהנסיעות אחדל אני גם כי

 

 שהוא בעצמו בטוח היה מתנגד אותו

 ריווח ירוויח כן ואם, יהיה לא לחסיד

 יהפוך החסיד שגם בנסיעתו גדול

 הסכמתו את מיד נתן לכן, למתנגד

 חג בהגיע ואכן. המשותפת לנסיעה

 ונסעו מיטלטליהם את ארזו, הסוכות

 מרדכי רבי ק"הרה אל יחדיו

 . א"זיע מנעשכיז

 

 בזכות מצוות צדקה

מסזפר על יהודי אחד שהיה זהיר מאד    

 נתנה, רבה בהושענא אחד במצוות צדקה. יום

 ללכת ולקנות ממנו ובקשה שקלים 10 לו אשתו

 שם, האיש לשוק יצא, שלהם לילדים משהו

, כלה הכנסת מגבית לצרכי שעה אותה נערכה

 הנה: לעצמם אמרו המגבית ראוהו כשעורכי

 ,ושאלוהו מיד אליו ניגשו הם, בעל הצדקה בא

 ?כלה הכנסת עבור לתרום מוכן הוא האם

 את לשליחי המצווה ונתן הרבה חשב לא האיש

 התבייש עתה. שהיו בידו השקלים עשרת כל

 לבית והלך בידיים ריקות הביתה ללכת

 באתרוגים ששחקו מצא ילדים שם, המדרש

 מלא שק אסף, בהם צורך לא היה כבר ששוב

 עד והלך הלך הוא, לדרך ויצאאתרוגים 

 ולפתע, שקו על התיישב, זר שהגיע למקום

השיב . שלו בשק מה שחקרוהו חיילים י"הוקף ע

, מאומה למכור לי ואין עני אדם אני: האיש

, את האתרוגים ומצאו חיפוש שערכו לאחר

: היהודי ענה? יש בשק פירות מין איזה שאלוהו

 שהיהודים פרי מיוחד, אתרוגים הם אלה

 לקחו, זאת בשמעם, בחג הסוכות בו משתמשים

 והביאוהו האתרוגים עם אותו יחד החיילים

 חולה היה המלך כי התברר, לארמון המלך

יאכל  אם רק יבריא כי לו אמרו ורופאיו ,מאד

, בחג שלהם בו משתמשים שהיהודים מהפרי

 פרי בשום מקום מצאו ולא וחיפשו חיפשו הם

, תקווה כל ואפסהכמעט  כאשר עתה ורק, כזה

 לאחר, המלך חיי את הזה והציל היהודי הופיע

 השק את לרוקן המלך ציווה ,שהחלים

 האיש, זהב בדינרי אותו מהאתרוגים ולמלא

 בשכר זה וכל, מופלג עשיר לביתו כשהוא חזר

 .עליו החביבה מצוות הצדקה

 (סיפורי החג בשם המדרש)
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  מסירות נפש של חסיד לנסוע לרבו לראש השנה  

 רבי נחמן מברסלב זיע"א (י"ח תשרי) (ליומא דהילולא של הרה"ק

 אחת הייתה בה טשערין, אבא' ר התגורר שבאוקראינה בטשערין

 כמה מתוכה שהצמיחה העיר, המפורסמות הברסלבאיות הקהילות

 רבי הוא שבהם המפורסם, ברסלב הקודש בחצר הנודעים מהאריות

 נחמן רבי הקדוש הרבי של תלמידיו מגדולי, ע"זי מטשערין נחמן

 ה"אבאל' ר כל בפי היה שמכונה דמתא ב"השו אבא' ר. ע"זי מברסלב

 המתחסד חסיד, זו יפה בקהילה הבולטות הדמויות אחד היה, ל"ז שוחט

 כל את שהקדיש יהודי, ע"זי נחמן' ר הרבי של תלמידיו מחשובי קונו עם

. חייו כל לווייתו בן שהיה הכבד העוני למרות' ה ועבודת לתורה עתותיו

 כדי בקושי הספיקו, כשוחט מלאכתו בעד שקיבל המועטות הפרוטות

 טובה אבא' ר של רוחו, הכבד העוני ולמרות, משפחתו בני עבור צר לחם

 חלום. עולם לבורא שבח מלא תמיד פיו, מצבו על מתלונן הוא אין, עליו

 רבו שולחן על להעלות הוא משתוקק, אבא' ר של לבו בסתר מקנן כמוס

 עומדת שכאן אלא, הימים כל לפניו זיכרונו יעמוד למען, כלשהי תשורה

 חוסך ארוכות שנים במשך, נואש אומר אינו אבא' ר אך, לרועץ עניותו לו

 גדותיו עד התמלא שבידו שהצרור עד, פרוטה ועוד אגורה עוד הוא

 .במטבעות מקשקשות

 

 הסכום זה רובל עשרה שלוש, מלאי ספירת לערוך השעה הגיעה 

 עני של במושגיו עתק סכום. הממושכת הספירה בתום בידו שהצטבר

 את לידיו שלשל, המקומי הצורף אל הלך יום באותו עוד. כמוהו ואביון

 מיני בכל ומעוטר חרוט מפואר כסף גביע תמורתם והזמין, חסכונותיו כל

 עד. וברכה לסגולה אמו ושם שמו ייחרת הגביע על, וגילופים פרחים

 וניגש, מלא בפה הצורף התחייב, ביד הגביע את לך יהיה השנה ראש

 מביט, המלאכה בבית מבקר אבא' ר היה ימים לכמה אחת. למלאכה מיד

 לא תקופה אחרי. ופרחים בעיטורים מתעטר שלו בגביע בהתרגשות

, דרישותיו כל על ענה הצורף לו שמסר הגביע, המלאכה הושלמה קצרה

. עין משובבי זהב בריקועי משולב טהור מכסף מפואר גביע זה היה

 לבני היקר הגביע את והציג לביתו אבא' ר חזר גדולה בהתרגשות

 בארון אותו והטמין עבות במטליות הגביע את עטף אחר, משפחתו

 של השנה ראש הקרוב השנה בראש, פועם בלב הרהר' ה בעזרת, שמור

 .רבנו של שולחנו את הזה הגביע יפאר ,בשופר ע"תק שנת

 טשערין בעיר ברסלב חסידי החלו, לאמצעו אלול חודש שהגיע כיון

 על עומד לברסלב טשערין בין המרחק, לברסלב הנסיעה על דעתם לתת

 בסוס בנסיעה כשמדובר, בכך מה של דרך אינה וזו, קילומטר מאה

 בסליחות כבר רבם אצל לשהות היו מהדרים שחסידים גם מה, ועגלה

 רוב, ושלישי שני בימי השנה ראש חל שנה השנה אותה ראש ערב

 של האחרונה השבת לקראת הקודש לחצר להגיע הקדימו החסידים

 אבא רבי. השנה ראש בערב למחרת נוכחותם את להבטיח כדי, השנה

 בעיר להישאר אותו אילץ כשוחט תפקידו אך, אליהם להצטרף  נכסף

 לדרך אבא' ר יצא בערב חמישי ביום. לחג הניתן ככל סמוך מגוריו

 היו עמו שנטל הקטן בתרמיל, שמואל' ר האברך בנו מתלווה כשאליו

 הגיעו הם שבת לקראת, היקר הגביע וכמובן, מחזורים, והתפילין הטלית

 חסידי של המפורסם קיבוצם למקום לימים שתהפוך העיר, לאומאן

 להמשיך כשבכוונתם, באומאן עשו השבת את. השנה בראש ברסלב

 . השבת צאת עם בדרך

 התקדרו השמים, באחת האוויר מזג השתנה הצהרים אחר בשבת

 אבא' ר של אכסנייתו בחלון נקישות נשמעו דקות כמה כעבור, בעבים

, בחלון בדאגה הביט אבא' ר, העיר את ששטף היורה טיפות אלו היו

 הרוחות, התחזק הגשם ,ממנו דעתו הסיח הוא אך, ללבו הזדחל כבד חשש

 האוזניים את החרישו אדירים ורעמים ברקים, לרגע מרגע עזות נעשו

 את לשים אחת יד עשו הטבע איתני כל כאילו, שבלב עקמומיות ופישטו

 הכוס על הבדיל אבא' ר, יצאה השבת, וקלס ללעג אבא' ר של תכניותיו

 את שפשפו המקומיים העגלונים, עגלון לו לחפש הסוער הרחוב אל ורץ

 נטרפה? עכשיו? לברסלב ,בקשתו לשמע בצחוק ופרצו הקופאות ידיהם

, למחר חכה, כזה אויר במזג לדרך לצאת יסכים לא עגלון אף? דעתך עליך

' ר. בשמחה אותך ניקח אז יתייבשו הדרכים, ייחלש הגשם מחרתיים אולי

 אך, זו בשעה לו לסייע מבוראו מבקש, בתפילה לשמים עיניו נושא אבא

 לשד עד רטוב מתרוצץ עצמו מצא הקרובה בשעה .חלילה מתייאש אינו

 אותה את קיבל מקום בכל אך, לחברתה אחת עגלונים תחנת בין עצמותיו

 את שזיהה, ממולח יהודי עגלון סוף סוף מצא ארוכה שעה אחרי, תשובה

 להגיע כדי לו אשר כל את לתת שמוכן חסיד, לפתחו שנקלעה ההזדמנות

 תשלם אם. הסוף עד זאת לנצל היסס לא והוא, השנה לראש לברסלב לרבו

. בדעתו שעלה דמיוני מחיר העגלון זרק, לדרך אצא רובל עשרה שלוש לי

? רובל עשרה שלוש, כברק בו הלם העגלון נקב בו המחיר, החוויר אבא' ר

 הסכום את בדיוק שווה שבידיו המפואר הגביע הרי, כזה סכום לו יש כן

, עבוט בית בכל הזה הסכום את בקלות תמורתו לקבל יכול הוא, הדרוש

 של חלום על יד במחי לוותר? כך על לחשוב להעז בכלל יכול הוא איך אבל

 אינה הזו האפשרות גם? השנה בראש הרבי אצל להיות לא שני מצד? שנים

 צד לכל, אבא' ר של בלבו ניטשה איתנים מלחמת. מבחינתו אפשרות

 את החסיד ניצח ארוכים רגעים אחרי, השני משל פחות לא צודקים טיעונים

 לשלם מוכן אני, חסידית נפש בגבורת עונה עצמו את שמע, כן, ספקותיו

 כאן ניפגש, השנה לראש לברסלב אותי שתביא ובלבד רובל שלוש עשרה

  .העגלון עמו סיכם הכסף עם .שעה עוד

 לבית רץ, היקר הגביע את לב באבירות מצקלונו שלף אכסנייתו אל חזר הוא

 של חטוף מבט בו העיף, רובלים עשרה שלוש תמורת אותו ומשכן העבוט

. בחזרה אותו לפדות יוכל לא לעולם כי תוכו בתוך יודע כשהוא פרידה

 אם אך, בידו כשהכסף המפגש למקום כולו מתנשף שב קצרה שעה אחרי

 אכזבה לו שנכונה הרי, לברסלב הדרך בפניו סלולה כבר שכעת היה סבור

 הזה הגבוה הסכום גם, נחרץ בטון העגלון לו אמר מתנצל אני יהודי' ר, קשה

 אם, אחר עגלון בבקשה לך תמצא, בי חוזר אני, הזו הנסיעה את שווה לא

 רחוקה בעיר החג את לעשות שאצטרך הדבר פירוש לדרך אותך אקח

 אבא' ר של עיניו. זאת לעשות מוכן לא אני, לא, וילדיי ממשפחתי הרחק

 לבו, גבוה מדי מחיר שילם כבר הוא, התעלף שלא כמעט, לרגע התערפלו

 שהייתה העגלונים חבורת היא לעזרתו שנחלץ מי, נוסף בסירוב עמד לא

 גערו אותו לקחת התחייבת, לעגלון הנוסע בין שנערך הקודם לסיכום עדה

. העגלונות בעולם בסיסי כלל זהו, דיבורך את לקיים חייב אתה, בעגלון

 ראשו את וכיסה מגפיו את נעל, במעילו העגלה בעל התעטף ברירה בלית

 לדרך. ויצא בסוסים הצליף הדוכן על עלה, שעיר פרווה כובע ע"בקוטשמ

 הרוחות, לרגע חסד להם נטה לא האוויר מזג, הפסקה ללא נסעו שלם לילה

 לצדו, העגלה בתוככי יושב אבא' ר, רחם ללא ונוסעיה בעגלה וצלפו געשו

 הם בבוקר, הרף ללא תהלים פרקי לוחשות ושפתותיהם שמואל' ר בנו יושב

 כולם אך, ברסלב חסידי של חשובה קהילה הייתה כאן גם, לטעפליק הגיעו

 וחמש לשלושים כעת הצטמצם לברסלב המרחק, לברסלב נסעו כבר

 הייתה דומה הנוכחי האוויר במזג אך, ארוכה לא דרך כברת, קילומטר

 והגיעו קילומטר בחמש רק התקדמו הם הצהריים עד. העולם לקצה לנסיעה

 ממשיך לא אני, מהעגלה וירד העגלון אמר, כאן עד זהו, הייסין לעיירה

 כאן נישאר, להתקדם לנו נותנות לא העזות הרוחות, כזו בצורה לנסוע

 . השנה לראש

 

 



 

  

  

 בלהטו להדביק שהצליח עד, שלו השכנוע כוחות כל את גייס אבא' ר

 העגלון. הלאה להמשיך אותו ולשכנע המותש העגלון את החסידי

 מקומו על התיישב אחר, במספוא הסוסים את והאכיל מהעגלה ירד

 בקולו הכריז) לרבי. ילדים( רעבין צום קינדערלאך, מחודש במרץ

 פרסותיהם את הריצו, הבינו כנראה והסוסים, הסוסים לעבר הרועם

 זרחה, האפורים העננים קרעי מבין הדרך אם על, כוחם בכל ושעטו

 הסוער האוויר מזג, מערב לפאתי נטתה שכבר השמש פתאום לה

 לה התרחשה הדרך קפיצת מעין, סרו המניעות והעיכובים מעט נרגע

 העגלה הגיעה חמה דמדומי  עם, המסע של האחרונה בישורת

 .לברסלב

 ונכנס החג לטבול לכבוד מהר רץ, שכרו את לעגלון שילםאבא ' ר

' ר, מנחה תפילת באמצע עמד כבר החזן, הכנסת לבית בהתרגשות

, עליו שעברו התלאות מכל לגמרי שכח רגע ובן במקומו נעמד אבא

 כדאי היה שהכול ידע הוא, עצומה בהתעלות עליו עברה החג תפילת

 מעריב תפילת כשהסתיימה .השנה בראש הצדיק בצל כאן להיות כדי

 בשמחה שנאמרו טובה לשנה באיחולי המדרש בית התמלא

 טוב יום לסעודת החסידים התקבצו מכן לאחר, רוח והתרוממות

 החג סעודת את לאכול היה נוהג נחמן' ר הרבי, הרבי בראשות

 דיבור שום מפיו להוציא שלא היה מקפיד כי אם, חסידיו עם בצוותא

 . השנה ראש בליל

 הגביע, לרגע נחמץ ולבו הערוך השולחן לעבר מבט העיף אבא' ר

 הכול זאת ובכל, מלכים שולחן על לעלות כעת היה אמור שלו היפה

 העגום מהעניין לשכוח והשתדל, בכוח עצמו את ניחם שווה היה

 מבטו את גורע אינו אבא' ור, הפת על ובצע היין על קידש הרבי. הזה

 אליו והישיר ראשו את הרים הרבי, צמרמורת בו חלפה לפתע, מרבו

 נדיר באורח חורג כשהוא הרבי אליו פנה, אבא, הטהורות עיניו את

 הנסיעה הייתה כיצד לנו ספר, זו בשעה לדבר שלא הקבוע ממנהגו

 על לספר נעים לו היה לא, אבא' ר של פניו את הציף סומק? לכאן

, תתיירא אל אבא, לכאן בדרכו לבצע שנאלץ פשוטה הלא העסקה

' לר. ברוך הצדיק שוב אליו פנה, הנסיעה עליך עברה כיצד לנו ספר

 את רבו בפני ותיאר עמד סמוקות בפנים, ברירה נותרה לא אבא

, האחרונה השבת מאז עליו שעברה והניסיונות הקשיים מסכת

 על הצורב הוויתור כולנה ועל, המשתוללת הסופה בלב הנסיעה

 לרבי להעניק התכוון אותו רבות שנים של חסכונות פרי, היקר הגביע

 השיניים את' דבר בעל'ל לו אוציא עוד הגביע עבור. במתנה

 עבור שילם יקר מחיר איזה ששמע לאחר הרבי הגיב, והעיניים

 נחמן' ר הרבי שוב שאל? הזו הנסיעה על טובה לך אכיר במה .הנסיעה

 שכרך את לקבל כדאי אינך כבר אבא אתה, מיד והמשיך, תלמידו את

 של דבריו, מהמרק מעט לך קח, שמואל אתה ואילו, הזה בעולם

 השיב הסוכות חג אחרי מיד, רב לזמן לא אך, לאיש הובנו לא הצדיק

' ר בנו זכה קצר זמן כעבור, בפתאומיות ליוצרה נשמתו את אבא' ר

 בירושה ועברה, חייו כל אותו שליוותה מופלגת בעשירות שמואל

 .ל"ז שוחט אבא' ר הנגיד הנודע הברסלבאי החסיד לבנו

 

 ראשון –" הראשון ביום לכם ולקחתם"
 עוונות לחשבון

 חוב לה שהצטבר במדינה במדרש: המובא מעשה   
, לגבותו פעמים כמה המלך שלח, למלך מס של גדול
? המלך עשה מה. גדול החוב היה כי, שלמו לא הם אך

 שהם עד. אליהם ונלך עמדו: שלו פלטרין לבני אמר
? עשו מה. המדינה בני זאת שמעו, דרך כברת הולכים
 אמר, המלך לקראת יוצאים המדינה גדולי התחילו

 אמר, אנו פלונית מדינה בני לו אמרו, אתם מי להם
 עשה ממך בבקשה לו אמרו, מבקשים אתם ומה להם
 כי, החוב על לנו למחול הדין משורת לפנים חסד עמנו
 מוותר אני בשבילכם: להם אמר. ליתן מה בידינו אין
 והנה, בדרך המלך המשיך . מהחוב שליש על לכם
 אמרו, אתם מי להם אמר, לקדמו המדינה חיילי יצאו
 בבקשה, לשלם לנו אין אנא, פלונית המדינה בני לו

 עוד מניח אני בשבילכם: להם אמר, עלינו תרחם ממך
 אליו המדינה בני כל יצאו, עוד מהלך שהוא עד .שליש
: לו אמרו, מבקשים אתם מה להם אמר, וקטנים גדולים
, לך חייבים שאנו מה ליתן כוח לנו אין, המלך אדוננו
 ואילך מכאן אבל, הכל מניח אני בשבילכם: להם אמר

 .הוא חדש חשבון

 
 :הנמשל הוא כך
, שמו ישתבח ה"הקב המלכים מלכי מלך זה - המלך   
. השנה במשך עוונות שעשו ישראל אלו המדינה בני

 מוחל ה"והקב, מתענים החסידים השנה ראש בערב
, הכפורים יום ועד השנה ומראש, מעוונותינו שליש

. מעוונותינו שליש עוד מוחל ה"והקב מתענים הבינונים
 רחמים ומבקשים מתענים ישראל כל הכיפורים וביום

 כי" שנאמר, הכל לנו מוחל ה"והקב, וטף ונשים אנשים
 נוטלים, עושים ישראל מה'", וגו עליכם יכפר הזה ביום

 ומקלסים ומהללים, סוכות של ראשון ט"ביו לולביהם
 ואומר, להם ומוחל להם מתרצה ה"והקב, ה"הקב לפני
 מעכשיו אבל עונותיכם כל את לכם ויתרתי הרי: להם
 ביום לכם ולקחתם: "כתוב לכן, חשבון ראש הוא

 ...עונות לחשבון ראשון -" הראשון

 אמור) פרשת תנחומא (מדרש

 

 לע"נ

 הר"ר יוסף ב"ר זאב

 ובנו הר"ר מרדכי ב"ר יוסף

 נלב"ע ט"ו תשרי תנצב"ה

 

 

 

 לע"נ

 ז"ל הר"ר יוסף ב"ר זאב

 ז"ל  ובנו הר"ר מרדכי

 ז"ל ב"ר יוסף

 נלב"ע ט"ו תשרי תנצב"ה



 

 

  

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 
 

 נדבת

 הי"ו פינחס הלוי רוזנשטייןהר"ר 

 הי"ו לזכותו ולזכות בני משפחתו

 

 הכנסת אורחים בשמחה

הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זיע"א    

(יומא דהילולא ט"ו תשרי) היה 

מפורסם כאוהב ישראל גדול ומכניס 

אורחים עצום. מעשה ונקלע יהודי 

אחד מאוחר בלילה לעירו של רבי 

מרדכ'לע ובא לבקש אכסניה בביתו 

של הרבי. והיות שהשעה היתה 

מאוחרת מאד הגבאי כבר לא היה 

שם. הצדיק בעצמו קיבל את פני 

האורח והציע לו מיטה, וישאלהו אם 

הוא רעב ורוצה לאכול? האורח השיב 

בחיוב שרצונו לאכול. וילך הרבי 

ויביא לו לחם וחמאה, הנוהג בימים 

בבית, ודרכם ההם היה לאפות לחם 

היה לעשות לחם גדול מאד, שהיה 

מספיק למשפחה שלימה לכמה ימים. 

ולחם כזה הגיש לו הרבי, וכדי שיערב 

לו אכילתו באכלו כל כך מאוחר 

שהיה כבר בשעה שתים בלילה, לא 

רצה להשאירו לבדו, לכן התיישב 

הצדיק אצלו להיות לו לצוותא. 

כשהאורח סיים לאכול את הפרוסה 

היתה די והותר לכמה ימים, הגדולה ש

שאלו הרבי אם ירצה עוד פרוסה 

אחת? השיב הן, וימהר הרבי ויגיש לו 

בשמחה ובמאור פנים. בסיימו לאכול 

את הפרוסה השניה שאלו הרבי שוב 

אם רוצה עוד? והלה השיב כן, אוכל 

עוד, וכך אכל עוד ועוד עד שכמעט 

וגמר את כל הלחם, דבר שהיה חוץ 

אחד יכול לאכול  לדרך הטבע שאדם

כל כך הרבה. כאשר שאלו הצדיק 

שוב אם ירצה עוד  לאכול? השיב 

 ואמר: לא, יותר כבר לא נכנס בקרבי.

 

ויפנה רבי מרדכי'לע אל האיש ויאמר  

לו במחילת כבודך, ברצוני לשאול 

 ')ו( אמן עניית דיני
 

 אחרי מיד ממש אמן ענה לא אם )א
 יכול, המברך מפי הברכה שכלתה
 תוך של שיעור עבר שלא זמן כל לענות

, הברכה את המברך משסיים, דיבור כדי
 מחלוקת הוא דיבור כדי תוך ושיעור[

 ויש, תיבות שלשה אומרים יש, הפוסקים
 לאחרי אבל], תיבות ארבעה אומרים
. יענה לא, דיבור כדי תוך של השיעור

 )ד"ל ק"ס ד"קכ סימן ב"מ(

 עד רק אמן לענות יכול בציבור )ב
 )שם. (אמן לענות הציבור רוב שגמרו

 

 שבת קודש ט"ו תשרי
 יעקב אבינו

בער  הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא ב"ר ישכר
 (תרנ"ו)

 

 יום ראשון ט"ז תשרי
 הרה"ק רבי שמעון מירוסלב ב"ר ישראל (תרנ"ו)
הגה"ק רבי צבי הירש ב"ר שלמה שפירא (דרכי 

 תרע"ו) –תשובה 
 
 

 י"ח תשרי שלישייום 
הגה"ק רבי משולם איגרא ב"ר שמשון (אב"ד 

 תקס"ב) –פרעסבורג 
 הרה"ק רבי נחמן ב"ר שמחה מברסלב (תקע"א)

 

 

 י"ט תשרי ירביעיום 
הגה"ק רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן  (הגאון 

 תקנ"ח) -מוילנא 
הרה"ק רבי יעקב יצחק ב"ר אשר (היהודי הקדוש 

 תקע"ד) –
הגה"ק רבי אליעזר (יחזקאל) ב"ר יצחק פאפו 

 תקפ"ד) –(פלא יועץ 
 מלענטשנא אייזיק יצחק רבי ק"הרה(
 )ט"תקפ –' הק החוזה תלמיד(
 

 תשרי כ' חמישי יום
הרה"ק רבי אברהם יהושע העשל ב"ר יעקב (רבי 

 תכ"ד) –העשל מקראקא 
 כ"א תשרי ישישיום 

הרה"ק רבי מנחם מענדל ב"ר אליעזר 
 תקל"א) –מפרימישלאן (תלמיד הבעש"ט 

הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב ב"ר ישראל 
 מרוזין (תרס"ד)

 
 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 

אותך האם תמיד אתה אוכל כל כך 

הרבה? אמר לו האורח: האמת לא 

כלל,  אכחד מכבודו כי אין זה מדרכי

אך כשראיתי איך שהרבי זורח וזוהר 

משמחה, ורווה נחת וחדווה על כל 

טעימה וטעימה שאני טועם, גמרתי 

בנפשי לגרום לו הנאה זו, ולכן 

אכלתי במסירות נפש ממש, לא היה 

באפשרותי לאכול יותר. כאן רואים 

מעלת שניהם גם של הרבי וגם של 

 היהודי הפשוט.

 

 

 כולם יברכו על "אתרוג"

 "אני אברך על "סוסו

זיע"א  הרה"ק רבי מרדכי מנעשחיז

היה עני ואביון, כל ימות השנה היה 

מצרף פרוטה לפרוטה כדי לקנות 

אתרוג מהודר לסוכות. שנה אחת 

לקח את ששה הרובל שנצטרפו 

במשך השנה והלך לקנות אתרוג, 

בדרכו לעיר ראה יהודי יושב ובוכה 

על אם הדרך, שאל אותו לפשר 

 –נח היהודי ואמר: וי לי הבכי, נא

צרה גדולה באה עלי, שואב מים 

אני, מוליך בחבית מים לעיר ומזה 

אני מתפרנס בצער ובקושי, נטרפה 

עלי השעה וסוסי נפל ומת בפרוס 

החג, עכשיו אין לי תקנה אלא לחזר 

על הפתחים, הוציא רבי מרדכי את 

כספו מכיסו, נתנו לשואב המים 

אחר. לקח ואמר לו: צא וקנה לך סוס 

העני את ששת הרובל וקנה לו סוס 

 אחר והמשיך בעבודתו 

בכניסתו לביתו אמר בשמחה:    

ברוך המקום ברוך הוא, שהזמין  לי 

לחג זה הדר שבהדרים, כולם יברכו 

 על "אתרוג" ואני אברך על "סוס".
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

 תשרי ה'תשפ"א ט"ו

 חג שמחו בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

רוח. נמצא  גאווה רבה. לפני הכישלון יש ּגַֹבּה
שהגאווה של האדם בהתנשאותו והתפארותו 

 מביאה אותו למפלה ולהשפלה.
 

ר כי באחד הכפרים הסמוכים למז'יבוז' חי מסופ
שוטר, רע מעללים ושונא יהודים מובהק. כל 
פעם שהיה פוגש יהודי, היה מכה אותו או מטיל 
עליו קנס. יום אחד פשטה השמועה כי השוטר 

 עומד להתמנות למושל המחוז. 
 

בצר להם, שלחו אנשי הכפר משלחת לבעש"ט 
הצדיק  וביקשו ממנו להעביר את רוע הגזירה.

אמר כי זה יהיה קשה מכיוון ששרו של עשיו ניצב 
לימינו. מספר ימים לאחר מכן התקיים במז'יבוז' 
היריד השנתי הגדול שאליו נהרו אנשים רבים. 
הבעש"ט הקדוש יצא לברך את היהודים שהגיעו 

 ליריד.
 

לפתע נראה אותו שוטר שחצן רוכב על סוס. הוא 
בנס פגע התקרב לבעש"ט הקדוש והצליף בו. 

רק בכובעו של הצדיק. הבעש"ט הקדוש שמח 
ואמר: "פניתי לבורא עולם ואמרתי כי אף אם 
נגזר עליו להיות שר ומנהיג, הרי כבר עתה הוא 

 מתנהג כמלך. מדוע להעלותו עוד?"
 

רשע זה, טענתי התקבלה בשמיים ואמרו: "
". לא חלפו ימים קיפח את גדולתו בגאוותו

ו כי מינויו של אחדים ואנשי הכפר התבשר
 השוטר הרשע למושל בוטל. 

 שבת חג הסוכות

םַהִּמינִית ַאְרַּבעַ  - תַהֻּסּכוֹ ג חַ ת ַׁשּבָ   

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 סומך וב"ב         גלית בת מסודי ליאור יהושע

 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 ה בכל הענייניםהצלח -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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 שמעון בן שולמיתשירי ימנה בת שולמית       

 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

ת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     אילנה ב
 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נאל בן ג'ינהנת                                אסף בן סופיה
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא 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
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה

 דינה בת מזל                   אורן בן אסתר       
נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    

 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
 משה בן נזימה     

 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   

 דגטו רונית בת סבריה                   קסנש בת
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

18:05 

 פניני עין חמד

18:05 

18:58 

18:55 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 18:56
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

19:39 

19:35 

19:36 

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

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

 19:37 18:57 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  18:06

כתוב בתורה הקדושה: "ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם... ְּפִרי ֵעץ 
ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים וֲַענַף ֵעץ ָעבֹת וְַעְרֵבי נַָחל 

 (ויקרא כג, מ)ם ִלְפנֵי ה' ִׁשְבַעת יִָמים"  ּוְׂשַמְחּתֶ 
 

אנחנו אוגדים את הלולב עם ההדס והערבה 
ומברכים: "על נטילת לולב". אנחנו צריכים 
להבין: באתרוג יש גם טעם וגם ריח. הוא כנגד 
אנשים שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים. 
לעומת זאת, בלולב, בהדס ובערבה יש 

טעם ואין בו ריח. הוא  יש בו -לולבחסרונות. 
רומז לתלמידי חכמים שיש בהם תורה, אבל 

 אינם זוכים להרבות במעשים טובים.
 

ריחו נודף למרחקים, אבל אין בו טעם.  -הדס
הוא רומז לאנשים שיש בהם מעשים טובים, 

אין  -ערבהאבל לא זכו להיות תלמידי חכמים. 
בה לא טעם ולא ריח. היא רומזת לאנשים שלא 

 ורה וגם לא זכו למעשים טובים.זכו לת
 

על נטילת אם כן לכאורה, היה עלינו לברך: "
", מכיוון שהוא מושלם מכל הבחינות. או אתרוג

".  מדוע על ארבעת המיניםלכל הפחות לברך: "
 אם כן אנחנו מברכים "על נטילת לולב"?

 

בֹוֵאנִי ּתְ ל אַ " -כידוע אתרוג רומז לראשי תיבות
אדם שחש שהוא  ילים לו, יב).(תהֲאוָה" ּגַ ֶגל רֶ 

מושלם ואנשים מסביבו אינם יכולים לעזור לו, 
 עלול להתרחק מחברת אנשים.

 

האתרוג הוא אכן מושלם. יש לו הדר: גם טעם 
וגם ריח. אבל הוא לא מוכן שיאגדו אותו עם 
האחר, עם אנשים שיש להם חסרונות. מכיוון 

 שהוא מושלם, הוא לא רוצה להיות בקרבתם.
 

ִלְפֵני ך שלמה, החכם מכל אדם כתב: "המל
 (משלי טז, יח)." ֶׁשֶבר ָּגאֹון, וְִלְפֵני ִכָּׁשלֹון ּגַֹבּה רּוחַ 

יש  (אסון)הגאווה היא אם כל חטאת. לפני שבר 

ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם... ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים "
 (ויקרא כג, מ) וְַעְרֵבי ָנַחל" וֲַעַנף ֵעץ ָעבֹת



 

 

 
 ?מקור השם 'הושענא רבה' מה 
 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 רבה' הוא כינויו של היום השביעי והאחרון של חג המועד סוכות. יש מספר רמזים לשם 'הושענא רבה':'הושענא 
מכיוון שבחג הסוכות נידונים על המים, וחיתום הדין הוא ביום האחרון של סוכות. מכיוון שחיי האדם וכל העולם תלויים  .א

י למרות שגזר הדין נחתם ביום הכיפורים, ההוראה במים, מרבים ביום זה בתפילה ובתשובה. וכן מובא בזוהר הקדוש כ
לבצע את גזר הדין בפועל ניתנת רק ב'הושענא רבה'. ביום זה נכתבות הפתקאות של גזר הדין וניתנות ביד השלוחים 
היוצאים מבית הדין של מעלה. הם מביאים אותן לכל המלאכים הממונים על הוצאת הדין לפועל, ולכן נכון לחזור בתשובה 

זוהר ח"ג לא, ב. (ויש לדעת, שגם לאחר כתיבת הפתקה ביום זה, עדיין לא ניתנת רשות לבצע את הדין עד סיום שמיני  מקורות:ם זה. ביו
 עצרת)

 בגימ' עולה נא).  51מראש חודש אלול ( 51-יום זה הוא היום ה .ב
 מבריאת העולם, כמניין שם הויה שנקרא שם רבה.  26-יום זה הוא היום ה .ג
 מרים הרבה פיוטי הושענות.ביום זה או .ד
 
 
 
 

זאת לא ניתן לתאר ולשער. להלן סיפור מופלא על התחשבותו של מרן הרב  -עד כמה רבותינו התחשבו ברגשות הזולת
. במלחמת העולם הראשונה גלו מרן ה'חפץ חיים' זצוק"ל וישיבתו מראדין אל (ה'חפץ חיים' זיע"א)ישראל מאיר הכהן מראדין 

 העיר סנאווסק שברוסיה. לקראת חג הסוכות לא היו ארבעת המינים ליהודי המקום. 
 

אחד מהאנשים שמר על האתרוג והלולב שלו מחג סוכות שעבר והוא נתן אותם ל'חפץ חיים'. הצדיק נטל אותם וקיים את 
ישראל להשיג את ארבעת -למרבה הפלא לא נענע אותם. כשתהו מקורביו מדוע, השיב: "כל שנה זוכים עמך ביתהמצווה, אך 

 המינים והם מנענעים אותם". 
 

"אולם עכשיו, בגלל המלחמה נוצר מחסור, ולא ניתן להשיג את ארבעת המינים עמך בית ישראל לא זוכים לנענע את ארבעת 
האיסור לצער את הזולת הוא  עלינו לזכור, כיע, הם עלולים להצטער, על שהם לא זכו. המינים. אם הם יראו אותי מנענ

מדאורייתא, ואילו הנענועים של ארבעת המינים הם מנהג בלבד. ויתרתי על מנהג הנענועים, כדי שלא אגרום חלילה 
 ".לחלישות הדעת למישהו

 
 

 

עד כמה עלינו להפנים את המסר, כי מוויתור לא מפסידים לעולם! נכון שלעיתים קשה לנו לוותר. היצר הפנימי שלנו מנסה 
לשכנע אותנו שלא לוותר: "לא צריך להיות פרייארים. הרי זה מגיע לנו!". להלן סיפור מופלא, שמלמד אותנו על מעלת 

 ברחוב פוברסקי.הויתור. הסיפור התרחש לפני חג הסוכות בבניין 
 

אבל לא היה שום מקום, שאפשר להוציא מרפסת מבלי השכן בקומה הרביעית ביקש להוסיף לדירה שלו מרפסת סוכה. 
ואז, כמובן, הם לא יוכלו לבנות סוכה במרפסת שלהם. אחד השכנים  שזה יפגע במרפסות של הקומות התחתונות.

מהקומה הראשונה ריחם על השכן בקומה הרביעית. הוא חשב לעצמו, האם בכל פעם שהוא בסוכה ויגלה, ששכח להביא 
 דבר מה מהבית, יהיה עליו לעלות ארבע קומות?

 

השכן בקומה הרביעית היה אסיר תודה. הוא שאל: "איפה הוא פנה אליו ואמר שהוא הסכים שיוציא מרפסת סוכה מעליו. 
אבנה מאחורי הבניין. אני אצטרך לעלות רק קומה אחת כדי להביא דברים מהבית. לא " -תבנה את הסוכה שלך?"

". השכן בירך אותו בכל מילי דמיטב. ואכן כך היה. השכן בקומה ראשונה בנה סוכה מאחורי הבניין. אומנם חסרה לו נורא!
 לא יסולא בפז! -חות, אבל החסד שעשה עם השכן מהקומה הרביעית הנו

 

כתוצאה מכך, פלטה ענקית שהיתה המועד של אותה שנה היו רוחות עזות וגשמים חזקים. -המוותר לא מפסיד לעולם! בחול
השכן  כששמע את הרעש, עלה בקומה השלישית נפלה ישר... לקומה הראשונה של השכן שויתר והתרסקה בקולי קולות.

מהסוכה לקומה הראשונה וראה את גודל הנס! אין ספק, שאם הסוכה היתה בקומה הראשונה, ומישהו היה יושב בה, הוא 
 היה נפצע קשה ויתכן ואף היה מקפח את חייו! אכן, מויתור לא מפסידים לעולם!

 

 

  

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 רוחנית)(הנייד באישור ועדה 

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 

 
PnineEH@gmail.com 

 הַרּבָ א הֹוַׁשְענָ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

וְָׂשְכרּור ּתּויוִ   

תַּבּזּולַ ת ִהְתַחְּׁשבּו  

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

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

שבתוניסיה.  באי ג'רבה )1932(י"א אב ה'תרצ"ב -נולד ב -הגאון הרב אלטר מאזוז זצ"ל
מכיוון שהוריו שכלו את ילדיהם בעודם רכים בשנים קראו לו בשם 'אלטר', שפירושו 
ביידיש הוא 'זקן'. שם זה הוא סגולה ידועה לאריכות ימים ושנים, כדי שלא יפטר חלילה 
בילדותו, כפי שהתרחש עם אחיו. עוד בילדותו ניכר כי לגדולות נועד. עוד כשהיה נער 

המדרש בשקדנות אין קץ וניכר, כי תורתו היא כל עולמו, והוא מואס -למד תורה בבית
 בהבלי העולם הזה. 

 

זכה לעלות לארץ ישראל. רבינו  )1956(כשהיה כבן עשרים וארבע שנים בשנת ה'תשט"ז 
התיישב במושב איתן, ליד קריית גת, ושימש כרב המושב במקומו של הגאון ר' שושן 

, וכאשר ענוותן. ברח מהכבודעולמו. -שהתבקש לבית הכהן) (בנו של הגאון רבי כלפוןהכהן 
מה רע לי כאן הציעו לו לעבור לעיר גדולה ומכובדת, ענה בתמימות וענוות חן: "

 ". במושב?
 

רכש את אמון הציבור והערצתו אליו בכך שהיה נאה דורש ונאה מקיים. עסק בעבודת 
חייב. הסתפק במשכורתו הקודש בצורה נאמנה ומסורה מעל ומעבר למה שתפקידו מ

הצנועה ושמח בחלקו. שירת את הציבור בהתלהבות ובשמחה כל הימים ללא חופשות 
ביתו היה פתוח לרווחה 'מסביב לשעון'. רבינו לא ידע ולא הכיר את וללא מנוחה. 

המושג 'שעות קבלה' אלא כל שעה היתה כשרה בעיניו לקבל את הזקוקים לעצתו 
י"ט תשרי -נפטר בתאונת דרכים ב פונים אליו ככל יכולתו.והדרכתו בכל עניין. עזר ל

 שנים. ציונו במושב איתן בנגב. 56-. חי כ)1988(ה'תשמ"ח 
 

בת ר' חסאן.  אשתו:. (לבית עשוש)מרת תרכונה  אימו:חכם בן ציון.  אביו:
 ראב"ד ג'רבא). -(דודוחכם שאול מקיקץ השלי, חכם שלמה מאזוז  מרבותיו:

ר' ינון, ר' יונתן, ר' עוזיאל, מרת פנינה, מרת גילה. ילדיו: ר' אשר חדאד. מתלמידיו:
 -דרכי אבות•על התורה  -אם למקרא• אם הבנים שמחה•שו"ת  -אם לבינה• מספריו:

פירוש למסכת אבות  -אבות על בנים•כללי הש"ס  -אם הדרך•חידושים על התלמוד 
 שו"ת על ארבעת חלקי שו"ע. -דרכי אמת•
בעת שכבר עלה לארץ ישראל וחונן את עפרה, באו וביקשו מרבינו לעבור למושב איתן. שם ימים, ל

יהיה להם לקצין ולמורה דרך. רבינו תהה על כך: "הלא אין לי תעודת כושר לכהן כרב?!". ענו לו: "ומה 
 בכך? הרב יעלה לירושלים ויבקש תעודה ממשרדי הרבנות הראשית!".

 

לירושלים למשרדי הרבנות הראשית, ראה את השלט 'היכל שלמה', נכנס לשם בתמימותו הרבה נסע 
 אל מראהו ופגש ברב אחד. הוא ביקש מאותו רב להיבחן כעת ולקבל תעודת רבנות. הרב הביט

וראה, שהיה לבוש בגדים פשוטים, ללא חליפה וכובע רבני. הוא דחה את בקשתו ואמר: "ראה נא, כדי לעשות זאת צריך לקבוע זמן. אחר כך 
נראה לגבי תעודת רבנות"... רבינו יצא מהחדר וראה שלט על דלת של חדר אחר. "הרב עובדיה יוסף, הראשון לציון". נרעש והקיש בדלת, 

ר על עברו ושטח בפניו את מבוקשו להיבחן כדי לקבל תעודת רבנות לכהן כרב המושב. מרן שמע את בקשתו, ביקש ממנו נכנס למרן, סיפ
 בחביבות רבה לשבת, הוציא מאמתחתו נייר רשמי וכתב עליו תעודה רבנות.  

 

. הרשל"צ חייך שיבחן את ידיעותי?!" הרי כבודו לא מכיר אותו, ואם כן כיצד יכתוב עבורי תעודה בלירבינו תמה על מעשה זה ואמר: "
הנה ספרו של מר, שו"ת 'אם לבינה'. בימים אלו אני מתענג על חריפות תשובותיו ומתוך ספרו אני יודע ומכיר הצביע על שולחנו ואמר: "

 ". "וכי ראוי לי לבחון אדם כמותו?! , ובענווה אין קץ הוסיף ואמר:את ידיעותיו"
 

רב עובדיה יוסף זצ"ל הגיע וכששמע את שמו של רבינו, נזכר בספרו 'אבות על בנים', שבו גילה רבינו טפח (מסופר בגרסה אחרת, שמרן ה
מבקיאותו באגדה ובהלכה. מרן התחיל לדבר איתו בדברי תורה ומצאו מלא וגדוש וכתב לו תעודת רבנות). רבינו חזר למושב כשהתעודה 

שכל העניינים התורניים יהיו כפופים למרותו. אנשי המושב הסכימו לתנאי ורבינו התחיל  -בידו והודיע, שיקבל עליו את המשרה בתנאי אחד
לשמש כרב המושב. בבוקר ישב בחדרו ולמד תורה בהתמדה אין קץ, וספריו היו לו לידידיו. בחדר הסמוך התגורר אביו, רבי בן ציון, והיו 

 קולות לימודם נמסכים זה בזה. 
 

בתי התושבים, עודד וחיזק, יעץ והוכיח, עזר ועשה, הקהיל קהילות ויסד שיעורי תורה כל בני המושב העריצו בשעות הצהריים הסתובב בין 
אותו. רבינו היה להם לאורים ותומים וכרועה עדרו שימש במסירות נפש ובאהבה. בכל דבר נעזרו בו, עד כדי כך שהעידו תושבי המושב: 

שרבינו הסכים לכשרותם. מעולם לא תלה אדם סדינים בסוכתו, לפי שרבינו בא ואישר  מעולם לא בירך אדם על ארבעת המינים, לפני"
 ". שהדפנות והסכך כשרים לכתחילה למצוות סוכה!

נו ר' ינון מספר: מעבר להשגחה של מור אבי בחג הסוכות, גם לקראת חג הפסח היה משגיח. ר' שמואל קדמי החליט להקים מאפיית ב
יתה שכדי למכור צריך השגחה. בסופו של דבר הוא הציע את אבא. ההשגחה שלו כמובן היתה חינם אין כסף, מצות במושב, אבל הבעיה ה

אבל אבי מורי לא רצה. רבינו הזמין מצות שמורות ברשימה של בני המושב, כתב  אדם שמשגיח בחינם לא מגיע לו לפחות מצות?כדרכו. 
ידעו שאין מה להתווכח איתו, והוא כבר שילם, אז אמרו: "בוא נוסיף לו עוד קילו את שמו 'אלטר מאזוז', ושילם כרגיל כמו כולם. הם 

 ".או שאני משלם או שאני מחזירבחבילה". אבל הוא שם לב, ואמר להם: "
 ה להיכנס לרכב, אבל כשהסתכל וראה את הנהג, אמר לו:רצרבינו עם אחת הוא היה בדרך מביתו למאפיה. פתאום עצר לו טרמפ. פ

"אתה אחד מהעובדים במאפיה, ואם אני עולה איתך, זה כבר  יכול לעלות איתך". "מדוע לא?", הקשה הנהג. הרב השיב: "אני לא
 ".שוחד
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הכאב היה גדול. הכסף הלך לטמיון, וכעת אין כסף להרחיב. 
בלב כואב נסע למרן הגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א, לקבל את 

 -: "כמה כסף נשאר לך?" ברכתו ועצתו. מרן הקשיב, ושאל
 "אלף שקל". 

 

אחד מבני הבית ציין באוזני מרן שמדובר באברך מתמיד 
במיוחד! למי שעוסק בתורה יש את הברכה והשפע שלו. ומרן 

 ".אתה תשפץ באלף שקל!שליט"א אמר: "
 

האברך הופתע: הרי אלף ש"ח לא מספיק אפילו לסתום את 
בל באמונת חכמים לא החור ש'גמ"ח שיפוצים' פרץ בסלון... א

 שאל שאלות! שבוע עבר, ואין חדש. 
 

בצהרי היום נשמעו נקישות בדלת. בפתח עמד יהודי ואמר: 
"שלום, שמי גבי. אני קבלן שיפוצים, ומזה זמן מה אני עובר ליד 
ביתכם ורואה את הפתח בחזית הבית, האם נתקעתם 

 באמצע?".
 

ת שירותיו: האברך סיפר באריכות את מה שקרה. גבי הציע א
"אם תרצו אוכל לעשות לכם מחיר טוב, מתוך התחשבות 
בעוגמת נפש שעברתם". האברך הסביר לגבי, שאין באפשרותו 
לשלם יותר מאלף שקלים... גבי צחק: "בסכום זה לא ניתן לממן 

 אפילו את הפיתה עם הזיתים לפועלים במשך זמן השיפוץ..."
 

ברך שחזק מאי פעם גבי הלך לדרכו, כשהוא משאיר מאחוריו א
באמונת חכמים: "אני לומד תורה, ור' חיים הבטיח לי שיפוץ 

 אז בסוף יהיה שיפוץ באלף שקל".  -באלף שקל
 

לא חולפת שעה, ושוב גבי הופיע בפתח הבית ואמר: "אומר לכם 
את האמת. אני חדש בעיר הזאת. במקום מגורי הקודם נחשבתי 

לא קיבלתי  -, אך כאן לקבלן מצליח, וידי היו עמוסות בעבודה
 אפילו עבודה אחת"...

 

"ניסיתי לפרסם בעיתון המקומי, אך לשווא. אנשים עדיין לא 
מכירים אותי. חשבתי על רעיון, שיעזור גם לי וגם לכם... החל 
ממחר בבוקר אכנס לביתכם עם פועלים, אשפץ את ביתכם 

 . "באופן הטוב ביותר, וכך אנשים יכירו אותי
 

לשלוח אליכם אנשים להתרשם מעבודתי... כך גם אוכל "
והמחיר: אלף שקלים בלבד, וגם זה רק בשביל שלא יאמרו שאני 

 עובד בחינם"...
 

האברך הסכים בתנאי שהכסף ישולם רק בגמר השיפוץ. 
למחרת עם הנץ החמה הופיע גבי עם צוות מורחב. שעה לאחר 

מכן באה האספקה: שלוש משאיות טעונות חומרי בניין! 
 

לאחר חודש של עבודה רצינית, ההרחבה הושלמה באופן 
מושלם. הרבה יותר מאשר האברך חלם אי פעם! על הדרך, 
הוחלף גם הריצוף הישן בכל הדירה והיא נצבעה מחדש 

 "שהדירה תיראה דירה לדוגמא!" 
 

בסופו של דבר הדירה הורחבה, שופצה ושודרגה בשווי כולל של 
בלבד! כל זאת ₪ 1,000במחיר של ₪ 200,000-למעלה מ

בזכות ברכה של שר התורה, לאברך העוסק בתורה, שיזכה 
 לברכת התורה הקדושה!
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 תנצב"ה

', שהובא מפיו פיקודיך דרשתילהלן סיפור מופלא המעובד מתוך '
של בעל המעשה: מעשה באברך מחו"ל שעלה עם משפחתו 
לארץ. אותו אברך אין לו בעולמו אלא ד' אמות של תורה! הוא חי 
באופן מחושב אך מרווח, ומעולם לא הרגיש מחסור. הוא אף 

 הצליח לחסוך מדי חודש בחודשו סכום משמעותי בגמ"ח המקומי.
 

השנים עברו, המשפחה גדלה, והבית בעל שלושת החדרים היה 
יט לנצל את קטן מלהכיל את המשפחה הגדולה. האברך החל

 אופציית ההרחבה של ביתו ולבנות שני חדרים נוספים. 
 

בירור קצר העלה כי הוא הספיק במשך השנים לחסוך מאה 
ועשרים אלף ש"ח! לאחר מכן פתח ספר טלפונים וחיפש קבלן 

גמ"ח שיפוצים! בניה שיפוצים. צדה את עינו פרסומת: "
 ".ושיפוצים. מחירים מיוחדים לאברכים!

 

ב מזה כבר לא יכול להיות!", חשב. הוא התקשר והזמין "יותר טו
את 'גמ"ח שיפוצים' לתת הצעת מחיר. לאחר כשעה נחת אצלו 
יהודי עב בשר בעל זקן ארוך, שבמבט ראשון הבין שנפל לידיו 
'טרף קל'. לאחר ש'הקבלן' ראה את היקף העבודה, הוא ניסה 

 לדובב את האברך ולבדוק כמה הוא מוכן לשלם...
 

אנא התחשב ₪. 120,000רך בתמימותו אמר: "יש לי רק האב
'גמ"ח ₪). 80,000בי!". (מחיר השוק של שיפוץ כזה לא עלה על 

 שיפוצים' חייך, ואמר: 
 

אך ₪, 160,000"בעיקרון הייתי לוקח על עבודה מורכבת כזו 
רק אל ₪. 120,000מכיוון שאני רואה שאתה אברך, אקח רק 

". האברך התרגש מאוד, חדתספר לאף אחד על המחיר המיו
 חיבק את הקבלן והודה לו על ההתחשבות וההנחה הגדולה!

 

עוגיות ומשקה קל הונחו על השולחן ותוך כדי לגימת כוס משקה 
ענה הקבלן על שאלותיו של האברך: "לא צריך חוזה. בין בני תורה 
לא עושים חוזה"... "בישראל נהוג לשלם הכול בהתחלה, אבל 

בשביל הסוף. המחיר שנתתי הוא ₪ ר אלף אתה יכול להשאי
 למזומן בלבד. ברגע שאתה משלם, מתחילים בעבודה". 

 

שעתיים עברו, והאברך חזר מהתרוצצות לפרוט המחאה גדולה, 
במזומן! הקבלן מיד הגיע. הוא הכריז 'במחווה  ₪119,000ובידו 

 אני אפילו לא סופר את הכסף, אני סומך עליך!". מיוחדת': "
 

כחצי שעה חזר הקבלן עם עובד שבידו פטיש גדול: "תכירו לאחר 
את סעיד אבו מחמוד. אנחנו נפרוץ את הקיר החיצוני, ומחר 
נתקדם עם צוות מורחב!". שעה עברה, והקיר החיצוני נפרץ כשגל 
חום חודר דרכו לבית. "הפסקת קפה", הכריז הקבלן, תוך שהוא 

 יורד עם סעיד 'לנוח קצת ברכב'.
 

כב התבררה כארוכה מאוד... הקבלן לא חזר יותר! המנוחה בר
נעלם... הטלפון שלו נותק, ומהחברה הסלולרית התקבלה 

מסתבר שיותר זול להחליף קו טלפון, ". הקו אינו פעילההודעה: "
 ₪! 119,000מלהחזיר 

 

שבועות עברו. כל הניסיונות להשיג את 'הקבלן', לא צלחו. בעצת 
התברר לו, שדפוס הפעולה  רב האברך הגיש תלונה במשטרה.

 -מוכר. הוא לא הראשון שנפל בחלקלקות פיו של 'גמ"ח שיפוצים
 אוהב האברכים', אך הנ"ל עדיין לא נתפס.

 



K S H A B AT @ I N N . C O . I L  

.052-7620219

ַחג  ַהֶּזה  ַהְּׁשִביִעי  ַלחֶֹדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה  ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  "ַּדֵּבר 
. ּכֹות ִׁשְבַעת ָיִמים ַלה'"  ַהּס!

. "ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים" 
:  

.

שמחת בית השואבה
 

  

395

ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

ש"ס, טור שו"ע, רמב"ם וכו' 
- במחירים הזולים בארץ 

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882



 

 

 80 70

לברך פעמיים ברכת 'שהחיינו' על הסוכה - היתכן?

.

.

.
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 סיפור לסוכות

 "בשעה שאוגדין הלולב"
 מאת הרב רבי יאיר וינשטוק שליט"א

 

יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. מה התמרה הזו יש בה טעם ואין בה  ריח, כך  זה מה אתרוג"
רה. מה ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים. מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תו

אמר  ה זו אין בה טעם ואין בה ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ומה הקב"ה עושה להם? לאבדן אי אפשר! אלאערב
 והן מכפרין אלו על אלו". (מדרש רבה ויקרא פרשה ל) -הקב"ה יוקשרו  כולם אגודה אחת 

                                 
 פרק ראשון

 בחברתם של צפרדעים

בכל מימי הנחל הלכו לאט. צלולים וזכים. עונת הגשמים טרם החלה והמעיינות נתנו את תנובת מימיהם בחולשה. הגשמים החדשים התמהמהו משום מה. 
 שנה בזמן הזה, יורדים כמה ממטרים הממלאים מחדש את כל מקורות המים.

שכאלו, אי אתה מהסס כלל בטרם חולץ אתה אותן מכף רגלך המיוזעת. נעליים ישנות, בלויות, שעברו אליו  אייזיקל חלץ את נעליו ליד שפת הנחל. מין נעליים
וערים בי עוד בירושה מאחיו הגדול, יענקלה. אח, יענקלה, יענקלה. האח הגדול, הלוואי ולא הייתי אחיך. הלוואי ונולדתי במשפחה אחרת. בגללך סונטים וג

 מתי תדמה במשהו לאחיך הגדול יענקל? המתמיד, הצדיק. הלמדן וירא השמים".יותר. "נו, נו, אייזיקל. 

, לחום למה עליו להתענות במחשבות מציקות כאלו. העיקר שחלץ את נעליו וכעת משכשך הוא את רגליו במי הנחל הקרירים. מקץ רגע נכנע לתחנוני המים
במלוא מרץ עלומיו. חוצה את הנחל מגדה אל גדה. צפרדע מבוהלת נסוגה מפניו בקרקור היום. משיל מעליו את בגדיו, מזנק בצווחת חדוה פנימה ושוחה 

ו וטסו נכלם. השפיריות והצרצרים המזמזמים תדיר מעל גבעולי הקש השדופים, המצמחים אל תוך המים, קרוב לעצים העבותים הגדלים סביב, נבהלו מפני
 משם והלאה. 

בלה לריק את ימיו ולילותיו. תינוק הבורח מבית המדרש, מהיכל הישיבה, ובמקום לשבת יחד עם כל חבריך וללמוד גם הם מתרחקים ממך, אייזיקל הבטלן. המ
 עולם שכמוך?-את הסוגיא בהתמדה, אתה חוצה את הנחל הרחב בשחייה. מה יצמח ממך, מבלה

ש הישיבה והמשגיח גם יחד, עד שהוא מכיר אותם בעל פה, כה הרבה פעמים שמע הטפות וכיבושי מוסר אלו מאביו, מאמו, מסבתא קריינדל הזקנה, מרא
 ובשעה שהוא חותר בשחייה מהירה, כדג במים, צפים ועולים בתודעתו המשפטים האלו, ויוצקים טיפה של מרה, על מתיקות הנאתו.

מלאה מהם. אבל מה יכול הוא לעשות ומוחו  כן. הוא יודע. הם צודקים כולם. לשחות בנחל הזורם באמצע היום, מתאים יותר לנערים ה'שקצים' שהעיירה
יהם אינו קולט את דברי התוס' וחריפות קושיית ה'קצות' ממנו והלאה. כאשר כל חבריו בבית המדרש מתפלפלים ומתווכחים בריתחא דאורייתא ואגודל

ט את מצחו, מנסה להבין את טיב הויכוח. נותן עיניו מתנפנפים אילך ואילך, עומד הוא אייזיקל הקטן בגילו ובקומתו ביניהם כמין ביצה שלא נולדה. מקמ
מפיות בגמרא פנימה. שמא יחכימו אותו השורות האלו. מנענע ראשו באכזבה. אינו מבין את הקשר שבין הדברים הנזכרים בגמרא, למבול הצעקות הבוקע 

ו שונה לגמרי. על ענינים מסובכים שמוחו אינו קולט. שעות אלו חבריו. בגמרא מוזכרים דברים פשוטים וברורים, ואילו חבריו מצעקים ומתלהמים על משה
ליזו של זמן משבר הן בשבילו. נתקף רגשי נחיתות נוקבים. מרים רגליו ומסתלק לאיטו מבית המדרש. בחורף אין לו לאן ללכת. משרך הוא את רגליו לאט

. בקיץ הוא הולך אל הנחל ומטביע את צערו במימיו. למדן כבר לא יצמח ממנו שלום'קה הקצב, ומבלה את הזמן במשחקי מחבואים ומרדפים עם כלבו המגודל
גמרא.  אף פעם. בקושי תופס את הפשט בגמרא. מאז שהמלמד לתחילת גמרא ר' בעריש, החתים אותו בחותמת "ראש אטום", יודע הוא שאינו מוכשר ללימודי

. אפילו את הסוגיה הראשונה בפרק אלו מציאות של קב בארבע אמות, שכל חבריו התמוגגו לא נעלב מדברי המלמד, אדרבה, מזדהה עמם. הצדק עם ר' בעריש
 ממנה, הוא לא הצליח להבין. מה לעשות? יש לו ראש סתום.

קיץ החצה אייזיקל את הנחל שלושים פעם בשחייה, בחתירה. כמין דג וכמין צלופח, ואפילו כצפרדע ירקרקה ומקרקרת. עד שנתפוגג ממנו כל חומו של 
וריתו ונתפשטה באבריו קרירותם של המים הצלולים. עלה מן הנחל, לבש את בגדיו בין השיחים והתפרקד להנאתו עד שהשמש ייבשה אותו היטב. סירק בל

 בעצלתיים וחזר אל הישיבה. אחרי הצהרים לומדים סדר בקיאות ושם הוא מוצא את מקומו יותר בקלות.

אי, קיבל את פניו במבט עגמומי. מזמן התרגל למציאות שהחברותא שלו איננו בחור ישיבה, אלא פרפר חסר משמעת. החברותא של סדר הבוקר, שמחה הלוצק
    פרפר המתעופף להנאתו מפרח לפרח. ממתין שמחה לסופו של זמן אלול. המשגיח כבר הבטיחו נאמנה שיסדר לו חברותא רציני יותר לזמן החורף.  

זליג -מות. מה אתה רוצה ממני? רצה לשאוג לתוך אוזניו. אני לא אשם שבמקום ללמוד אתי, קמת והלכת להתפלפל עם יוסףאייזיקל חלף על פניו באי נעי
 שרגא הקובנאי.-המינסקאי ותנחום

 פרק שני

 תינוק הבורח מבית הספר

ן העיירה ולפיכך לומד הוא בישיבה המצויה כאן. אילו שרגא ושמחה, אימתם מוטלת על יצחק אייזיק, אייזיקל בפי כל. הוא ב-זליג, תנחום-שלושה אלו: יוסף
ו המנויים צריך היה לגלות למקום תורה, לא היה עושה זאת. אלא מכיון שהישיבה המציאה עצמה אליו, הכריחו אביו להיכנס בשעריה. אבל שלושה אריות אל

דבר יום ביומו, היה מרגוע לו ולעצמותיו. אך בגין שמחה הלוצקאי, המשחר לעיל, גלו ובאו איש איש מעיירתו ללמוד תורה בישיבה כאן. אילו לא התחכך בהם 
 לחברתם של שני חבריו בכל עידן ועידן, לוקה הוא אייזיקל על התנהגותו הפוחחת בכפל כפליים. 

פלג. מלא מצוות ומעשים טובים כרימון. זליג המינסקאי. 'ארז בלבנון' מגדירים אותו בישיבה. גם חריף, גם בקיא. גם ירא שמים מו-בכיר שבחבורה הוא יוסף
זליג, בגין ריח של יראת שמים המהלך -זליג, אך המשגיח כרוך דווקא על עקביו של יוסף-שרגא הקובנאי. בחריפותו מופלג אפילו יותר מיוסף-שני לו תנחום

ואין מוחו פנוי לענינים של יראה ועבודה. הרי בתורה כלול כבר שרגא איננו עבריין חלילה, אך משקיע את כל מעייניו בתורה, -לפניו כקופה של בשמים. תנחום
שרגא אינו לומד ספר מוסר בסדר המוסר, אלא ממשיך ללמוד גמרא. המשגיח מקדיר פניו, ולפי -הכל, משיב הוא בקביעות למשגיח השואל, הלמאי הוא, תנחום

מנה אחת אפים. שלישי להם הוא שמחה הלוצקאי. גם הוא למדן מחשובי  שאינו חפץ בקטטה עם אחד מאריות הישיבה, מבליג הוא מלהשיבו בחריפות
שרגא, נחשב הוא כננס פעוט. יען כי עיקר כוחו של שמחה, נעוץ בצדקותו וחסידותו ולא בלמדנותו. הוא עובד ה' -זליג ותנחום-הישיבה. אפס, כי לעומת יוסף

ר טוענים בלהט שהצדקות שלו רק מאפילה על למדנותו הגדולה, כי גם הוא למדן מופלג. על כל מופלג, ירא שמים מרבים, זהיר בשמירת עיניו. אפס, יודעי דב
של בני עליה, הדבר פנים. בישיבה נודע שמו כצדיק וחסיד. ולכן כשבחור "ליידיג גייער" (ריקני, הולך בטל) כמו אייזיקל השחיין, הוא הצלע הרביעית שבחבורה 

ינת מה לתבן את הבר. לפיכך גם שמחה הלוצקאי מתכונן לנטוש בקרוב את החברותא הבטלן שלו, הבורח יום יום מבית אינו יכול אלא לעורר גיחוך, בבח
והמשחק  המדרש כתינוק הבורח מבית הספר, ומבלה את ימיו בבטלה גמורה בצילא דמהימנותא של צפרדעים וברווזים. רק עוד שבוע, עוד שבועיים של סבל,

יוכל מצדו לרבוץ כל החורף על שפת הנחל הקפוא ולהשתעשע עם כלבו של הקצב לסירוגין. לו זה כבר לא משנה. הוא ילמד בהתמדה יגיע אל קצו. אייזיקל 
 חודש ניסן, ויעשה חיל במשך חמשה חודשים רצופים...            -חודש חשוון עד ראש-עצומה מראש

 פרק שלישי

 המומחה לערבות

ו בעלי רק פעם אחת בשנה, היו בני החבורה בישיבה נוסעים הביתה. עם סיומו של זמן החורף, בתחילת חודש ניסן. הוריהם של רוב תלמידי הישיבה, הי
הישיבות,  בתים', איש איש בעיירה שלו, אי שם ברחבי ליטא. עמלים היו על פת לחמם ואין ידם משגת לקנות לבניהם, בחורי-מלאכה זעירה או סתם 'בעלי

לישב בסעודות כרטיסי נסיעה ברכבת פעמיים בשנה. בגין כך, למחרת יום הכיפורים עסקו בני הישיבה בבניית סוכות קרוב לבנין הישיבה. סוכות שבהן יוכלו 
כל בחור שיעז לשכב  של חג. על שינה בסוכה איש לא חלם באותה שנה, לפי שצינה של חורף כבר היתה מנסרת בחלל ונוגסת נתחים נתחים מבשרו של

 בסוכה. זולת בחורים צדיקים כמו שמחה הלוצקאי שהשיג שמיכת פוך עבה במיוחד, והכריז כי הוא יישן בסוכה ויהי מה, אם לא ירד שלג כמובן.
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ה ענפים רעננים כדי למחרת יום הכיפורים לעת ערב, לאחר מלאכה מפרכת מבוקר, עמדה הסוכה על מכונה ולא נותר אלא ללכת אל שפת הנחל ולקטוף כמ

עקא  לסכך את הסוכה. עמדו שלושת בני החבורה ונתנו עיניהם איש ברעהו. עצים עבותים כאלו שענפיהם יצלחו לסיכוך גדלים בשפע על שפת הנחל. דא
שם פרא. באותה שעה פלט שאיש מהם אינו מכיר אפילו את השביל היורד אל הנחל, לא כל שכן, לחצות את הצמחייה העבותה ולהגיע אל העצים הגדלים 

 שמחה מפיו מילה אחת, ועקרה מפי חבריו:

  - - -"אייזיקל" 

 פקועה. שעות הבטלה שלך על גדות הנחל, יועילו כעת לכולנו.-כלומר, מי מבין כולנו מיטיב להכיר את הנחל יותר מאייזיקל. הגיעה שעתך בן

רחק קטן. הוא מצאו עומד בחצר למרגלות הסולם ומסייע לאביו לחבר דופן אל דופן. האב על אתר עקר שמחה את רגליו והלך לביתו של אייזיקל המצוי במ
 משך מלמעלה והבן כיוון את הדופן הדקה מלמטה. הלמות פטיש, דפיקת מסמר, ושתי דפנות של הסוכה ניצבו על מקומן כראוי וכיאה.

 "אפשר להפריע לכם מעט?" התנצל שמחה.

חברותא שלו שהטריח עצמו ובא זו פעם ראשונה אל ביתו. "אבא, תכיר זה החברותא שלי, שמחה הלוצקאי" הציג אותו בפני פניו של אייזיקל אורו למראה ה
 אביו, יהודי שזקנקנו המרובע לבן יותר משלג טרי ועיניו עצומות למחצה. הקשיש לחץ את ידו בחיוך מנומס ושחרר לשעה קלה את בנו ממלאכתו.

יא אותו אליו. אייזיקל נעתר בחדוה. לראשונה יוכל להוכיח לחבריו הלמדנים שגם הוא שווה משהו. "ברצון" הגיב מיידית. "מחר שמחה סיפר לאייזיקל מה מב
 בבוקר אחרי התפילה אלך אל הנחל ואקטוף לכם ענפים ירוקים ויפים. אתם רוצים גם ערבות?"

ר את מה שהם האריות שכחו, כה שקועים היו בבניית הסוכה עד שנשכחו מהם "ערבות?" נתחלחל שמחה ותפס את ראשו משני צדעיו. הבטלן הקטן זוכ
 ארבעת המינים כליל...

 "כן כן, אנחנו צריכים גם ערבות" גמגם קלות. "אתה יודע איפה לקטוף אותן, שיהיו כשרות לפי כל דקדוקי ההלכה?"

מיטיב להכיר את עצי הערבה לאורך גדות הנחל יותר ממני. השנה ישנה בעיה גדולה אייזיקל פרץ בצחוק. "הנחל זה השטח שלי" הסמיקו פניו קלות. "איש אינו 
 ו".עם הערבות. מרבית העצים בעיירה נאכלו על ידי מזיקים. אבל אני שמתי עין על שני עצים שלא נפגעו כלל, ואוכל להביא לכם כמה ערבות שתרצ

 " הזהיר שמחה בנפנוף אצבע."איננו צריכים יותר משני ענפים, אבל שיהיו כשרים לכתחילה

 "אל תדאג" הבטיחו אייזיקל, "בכל מה שקשור לערבות, אני מכיר את ההלכה די טוב".

 שמחה חזר לישיבה שמח וטוב לב, וכבואו אל שני חבריו נזעקו גם הם, "אוי ואבוי, מהיכן נשיג אתרוג לולב והדסים?"

 הכריחו לומר זאת ומהיכן ישיג שלושה בדי הדס משולשים בשיעור כשר. "הדסים נוטל אני על עצמי" פלט שמחה בחטף, ולא ידע מה

 זליג.-שרגא הביטו זה בזה מהורהרים. "אני אכתת מחר את רגלי ואביא אתרוג בלי נדר" נענה יוסף-זליג ותנחום-יוסף

 שרגא ליטול את מה שנשאר בדלית ברירה.-"ואני אחפש לולב מהודר" הסכים תנחום

 פרק רביעי

 בדיעבדכשר 

שרגא יצאו לעיירות הסמוכות לתור להם לולב ואתרוג. שמחה טרוד היה -זליג ותנחום-למחרת בצהרים הגיע אייזיקל אל סוכת חבריו ולא מצא שם איש. יוסף
. תקע את ענפי הערבות במרדף אחר בדי ערבות. ראה אייזיקל כי אין איש וסיכך בעצמו את הסוכה בענפים שהביא, עד שהיתה מחופה מכל עבריה בחן ובכבוד

ההדיוט, בתוך כד מים והציבו בפינתה של הסוכה המסוככת כהלכתה, וכאשר סיים את כל מעשיו, השאיר לחבריו פתק התנצלות קטן המסביר מהיכן נטל הוא 
 את העוז לסכך את סוכתם של שלושה למדנים חריפים.

זליג הביא אתרוג. אמנם לא הדר שבהדר, לא מראה -סף אפיסת הכוחות היו. אך העיקר, יוסףקרוב לחצות שבו הבחורים מן הדרכים. מטולטלים ומנוערים, על 
שרגא הביא לולב שאמנם היו בו אי אלו ריעותות, אך גם -הוראה. גם תנחום-כהן גדול ואפילו לא כהן הדיוט. ברם, כשר לברכה היה לפי פסקו של רב מורה

יום הראשון. בידיו של שמחה היו ג' ענפי הדס. לא משולשים מראשם ועד תחתיתם, אך נותר שיעור שילוש עליו כבר יצא הפסק שכשר הוא לברכה ואפילו ב
 כשר לברכה. אמנם לא לפי כל הדעות המחמירות. אך כשר היה.   

לוא כובדה. ניחמו עצמם רוחה היתה שורה שם במ -בדקו את שלושת המינים ונפלה רוחם בקרבם במקצת. המילה 'דיעבד', הגם שלא יצאה לאויר העולם 
ים שנצטרפו לכאן כמה סיבות. ראשית אין הם מומחים גדולים; המעות שבידיהם מועטות; וסיבה אחרונה שהיא ראשונה, באותם ימים רק לרבנים גדול

ננו, אם ידו של אביו משגת, מהודר מצוה בזמ-ולעשירים מופלגים היו ד' מינים מהודרים ביותר. השוק דאז מלא היה בסחורה ירודה מאד, ואתרוגו של נער בר
 ויפה יותר מאתרוגו של רשכבה"ג מימי קדם.

לבם מלהאמין. ארבעה ענפים הביא, ליתר  אולם כשנפלו עיניהם על בדי הערבות שהביא אייזיקל והניח בכד, אחזה בהם חלישות הדעת, עד שפקו ברכיהם ויפג
רים בדוחק בטחון, וכל אחד יפה ומהודר ממשנהו. ערבות "כמו שכתוב". כאילו יצאו מבית חרושת המייצר רק את הטוב והיפה ביותר. בעוד המינים שלהם כש

ערבות שאין כמותם ליופי ולהידור. ולא עוד אלא סיכך את  וזקוקים לפלפולים ותירוצים של רבנים ופוסקים, הביא חברם העניו, אותה אסקופה נדרסת, ענפי
 סוכתם בשפע של ענפי אילן ירוקים ורעננים, ולא נתקררה דעתו עד שכתב פתק התנצלות. 

 עמדו שטופי הרהורי חרטה על יחסם המזלזל כלפי אייזיקל העניו. 

בה ופשוטה שהביאו עניי ירושלים, מצאה חן למעלה והיתה ערבה יותר מקרבנות זליג ואמר: "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים", אותה מנחה חר-נענה יוסף
ייזיקל ריק ועולות מחים של שנים קדמוניות. שורו הביטו וראו: הערבה שהביא אייזיקל. הוא עצמו נמשל לערבה, מה ערבה אין בה טעם ואין בה ריח. כך א

ולם לו להתנדב דווקא להביא את הערבה. ראו כמה טעינו בו. יפה מידה של שפלות וענווה שיש בו, ומנוער מכל. אין בו תורה ואין בו מצוות. כמה מתאים וה
 מכל תורה וצדקות שיש בנו. לפי שאנו נגועים ביוהרה, ואילו אייזיקל שפוף הוא כערבה. משפיל עצמו עד לאדמה".

ג. אבל הדברים היו כה ברורים שלא היו צריכים להיאמר. דברי המדרש היו עוד כמה דיבורים שלא נאמרו שם באותה סוכה, שני לילות קודם שיחול הח
זליג מלא בתורה ומעשים טובים, קבל עליו לחפש אתרוג שיש בו טעם ויש בו -המצוטט בראש סיפורנו היו נהירים להם, וההקבלות היו חדות ובהירות: יוסף

ועים, נדבו לבו לתור אחר לולב שיש בו טעם ואין בו ריח. שמחה מלא צדקות ומעשים שרגא, למדנותו ידועה ואין צדקותו ומעשיו הטובים יד-ריח. תנחום
אחר אלא את  טובים יותר מתורה, ודווקא הוא חיפש את ההדס שיש בו ריח ואין בו טעם, ואילו אייזיקל שאין בו תורה ואין בו מעשים טובים, לא הביא מין

 הערבה שאין בה טעם ואין בה ריח.

קבלו עליהם ג' בני החבורה לקיים בהם את סופם של דברי המדרש: "כך הם ישראל, יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים  במעמד שלושתם,
 טובים. לאבדן אי אפשר, אלא אמר הקב"ה יוקשרו כולן אגודה אחת והן מכפרים אלו על אלו".

ול נכלם. "מבינים אתם, מתקרב אני לפרק 'האיש מקדש' ואין לי אפילו חליפה אחת זליג בק-"חשבתי ללמוד השנה עם בחורים חלשים מהעיירה" לאט יוסף
חת עם מהודרת ומגבעת חדשה. הורי אינם יכולים לממן לי מותרות כאלו. במחשבה שניה, בטרם מקבל אני נערים זרים, קובע אני ללמוד מדי ערב שעה א

 ת הגמרא והמפרשים לאט וברור".אייזיקל. כנראה אינו בשל ללימוד מהיר, ויש להסביר לו א

 שרגא הקובנאי.-"גם אני אלמד אתו שעה אחת, שלוש פעמים בשבוע" נענה תנחום

 שמחה לא היה צריך לומר מילה. רק לא יפרק את החברותא עם אייזיקל בסדר שני אחרי הצהרים, וחסל...     
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 פרק חמישי

 שקעה נפשי -שקעה חמה 

לולב. שמחה  –שרגא -זליג קיבל עליו להביא אתרוג, תנחום-בשנה שאחריה הכל כבר היה ברור מאליו. החלוקה היתה ידועה ומוכרת מן השנה שעברה. יוסף
ולולב אחד. יביא הדסים, ואייזיקל ערבות. סט שלם לכל אחד מהם, היה רעיון עוועים שלא עלה באותן שנים על הדעת, בעת שבקושי הצליחו להשיג אתרוג 

כותלי בית אך שני הבדלים בולטים הפרידו את השנה השניה מזו הראשונה. בשנה השניה אייזיקל השתנה שינוי גדול, ורגליו משכוהו הרבה פחות אל מחוץ ל
ותו אדיש. הוא התאמץ המדרש. השעות הרבות שבני החבורה הקדישו לו למרבה תימהונם של כל בני הישיבה, והחמימות שנשבה מהם כלפיו, לא הותירו א

הרצון  והצליח להבין הרבה יותר. פתאום התברר כי ראשו אינו כל כך אטום כפי שהחותמת אמרה. אלא מאי? גלגלי מוחו עצלים היו, וכאשר נמשחו בשמן
-שלא היו מביישות אפילו את תנחוםהטוב שלו ושל חבריו, החלו לנוע. תחילה לאט לאט, ומיום ליום מהר יותר וחזק יותר, ופיו החל מפיק שאלות וסברות 

 שרגא החריף. 

תא דשמיא. השינוי השני שהורגש, היה בתוצאות החיפושים. ד' המינים שהשיגו בני החבורה בשנה השניה היו בתכלית ההידור. פתאום נפתחו להם שערי סייע
פאר והדר. ישר כמו רובה של  -שרגא הביא אתו לולב -. תנחוםזליג מצא אתרוג כליל תפארת שיכול היה לעלות אפילו על שולחנו של גביר העיירה-יוסף

לדע חיילים, תיומתו סגורה ללא סדק קל שבקלים ומראהו כולו ירוק ומדיף ריח טוב. לא כמו המקל המעוקם והמנוגע שמצא אשתקד. שמחה מצא "א ווי
 ת וצורתם כעינים מאירות.מציאה", שלושה ענפי הדס משולשים מראשם ועד סופם. עליהם ירוקים בתכלית הירקו

 לא היה מקום לשאול חוות דעתו של רב ומורה הוראה. אפילו בר בי רב דחד יומא, יכול היה להכשירם לכתחילה.

מאיר לכם המסקנות אמנם לא נאמרו ומליבא לפומיה לא נתגלו, אבל השלושה לא היו סומים מול גילוי ההשגחה. כאשר אתם עושים רצונו של מקום, גם הוא 
 פנים.

היתה מושלמת כמו קודמתה דאשתקד. עדיין לא חטא זה בגבהות לב, שבגינה ייענש כחבריו בשנה שעברה. גם ענפי  -מיותר לציין  –הערבה שהביא אייזיקל 
ם מהישיבה נכנסו לבקר הסכך בהם סיכך את סוכתם, הפיצו ניחוח רענן טרי במשך כל ימי החג, והנעימו לבני החבורה כל רגע ורגע ששהו בסוכה. עשרות חברי

זליג ושמחה לא שכחו לציין באוזני כל הבחורים, -בסוכתם המשובחת בימי החג, וכולם הביעו את קורת רוחם מריח הניחוח שהפיצו ענפי הסכך. יוסף
 שהאחראי לענין הוא אייזיקל.

אחת מהסוכות שלנו אינה מצטיינת בסכך כה יפה וסמיך. רק "השובב הזה?" צחקו החברים. "מתאים לו. מכיר הוא את הנחל וכל האזור כאת כף ידו. אף 
 אייזיקל הפרחח יודע מאיזה עץ כדאי לקטוף ומאיזה לא"... 

 עוד שנה אחת התנהל ההסדר הזה. זו פעם שלישית שכל אחד מבני החבורה היה ממונה על השגת אחד מארבעת המינים. בסיכומו של דבר היה להם סט
הפיצה שוב אותו ניחוח מתוק ורענן, שבישם את האווירה ומשך אליו את כל בני החבורה מדי ערב. על תזמורת לכבוד שמחת בית מהודר ויפהפה. וגם סוכתם 

שרגא ושמחה, ונותנים -זליג, תנחום-השואבה מי שמע באותה תקופה? אבל הבחורים התכנסו מדי לילה של חול המועד בסוכתם הגדולה והמרווחת של יוסף
רים היו שיריהם של בני הישיבות בליטא בתקופה ההיא. שירים נוגים, איטיים שנמסכו בעצמות כשמן הטוב, ושיקעו את מנגניהם בעולם של קולם בשיר. השי

 התבוננות פנימית וחשבון נפש. כגון: 

 מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. 

 לתו פסוק מתחילת ספר קהלת, והמשכו תוספת של בני הישיבות) או: תחת השמש אין יתרון, אבל למעלה, למעלה מן השמש יש יתרון. (תחי

 שקעה נפשי, בתהום רעיונות רב כים, כי נלאיתי ממלחמתי עם הבשר והדם.  -שקעה חמה 

 ומי יוכל לחיות ככה מבלי הבין את הכל, או לשכוח ולשמוח או לזכור הכל ולבכות. 

לי מה זה מת...  (שירו של הרה"ג אברהם אליהו בהרה"ג אברהם אליהו קפלן -לזאת קראת חיים, אמור נא אימים באים ימים עוברים, מבלי קחת מבלי תת. אם 
 .      זצ"ל, שהיה נפוץ בישיבות ליטא ערב החורבן, והושר גם על ידי מקהלת "פרחי הנוער האגודתי" בארה"ב, בתקליט שיצא לאור בערך בשנת תשכ"ח)

זיקל בא לעזור לחבריו לפרק את הסוכה. נדרו ארבעת בני החבורה לא לפרק את החבילה. הם כרתו ברית ידידות בתקיעת אותה שנה, במוצאי החג, בעת שאיי
 כף, כי יהיה מה שיהיה, הם ישארו חברים לנצח, ישמרו איש על רעהו, וימשיכו להיות שותפים באגודת ארבעת המינים גם בשנים הבאות.

 תרצ"ט.  זה היה במוצאי חג שמחת תורה של שנת

 פרק שישי
 "נכשלנו במסכת מידות"

בשנה הבאה, שנת ת"ש, נחוג חג הסוכות תחת המועקה הכבדה של המלחמה, שגרמניה הרשעה פתחה בה כחודש לפני כן. כל הדרכים היו בחזקת סכנה 
החבילה. בעל כרחם של בני הישיבה נפוצו לכל עבר. מהם שברחו לרוסיה,  ואנדרלמוסיה ירדה לעולם. כשעברה המלחמה ממש לתוך שטחה של ליטא נתפרדה

זליג המינסקאי ואייזיקל -שרגא הקובנאי ושמחה הלוצקאי צללו כאבן במים אדירים. יוסף-מהם שהצטרפו לבני ישיבות אחרים בדרכי המנוסה שלהם. תנחום
דלא מתפרשין. יחד גלו ונתגלגלו ממקום למקום, יחד נתפסו בידי הנאצים הארורים ויחד  בן העיירה נותרו ביחד בצוותא חדא. מחוברים ביניהם כתרין רעין

 הפכו לעור ועצמות, שלדים מהלכים במחנה השמדה.

דר להם, אייזיקל שהיה בר מזל וממולח, הצליח אפילו בתוך התופת לקשור קשרים עם כמה חיילים גרמניים שוחרי שוחד, ותמורת אי אלו טובות הנאה שסי
זליג שהיה -זליג וכך הצליחו השנים לשרוד. ברם, יוסף-העניקו לו הללו מעט לחם ותפוחי אדמה מעבר לקצבה היומית. חצי מן הכמות העביר לידיו של יוסף

ו המדוכא בכל מיני עדין נפש ובעל גוף שברירי, התמוטט כמה פעמים וכפסע היה בינו ובין המוות. בשעות אלו נעמד אייזיקל כצוק סלע, והיה מעודד את חבר
ו של תעלולים והמצאות שהפיק מוחו הקודח. בתחילה החיה אותו באוצר של בדיחות שנונות שאצר בזכרונו מן הימים הטובים, חלקם הגדול שמע באטליז

עצמו, הבין אייזיקל כי אם לא זליג החל מסתגר בתוך -שלום'קה הקצב בימים ההם, טרם הניף אשמדאי את חרבו. כאשר גם הבדיחות השנונות לא עזרו, ויוסף
 ימהר, יפסיד את חברו הטוב. 

", לחש אותו יום לא רצה יוסף זליג לקום. שכב על דרגש העץ שלו, מצחו להט ככבשן. הוא קרא קריאת שמע פעם אחר פעם. "היית לי חבר טוב, אייזיקל
בהות לב היתה בי. התגאיתי בתורה שלמדתי. כעת רואה אני, כי אתה שכל כך בעינים עצומות. "תודה לך על הכל, וסלח לי אם העלבתי אותך או פגעתי בך. ג

ם עצמיים אין קץ, זלזלנו בך, שווה אלף פעמים יותר ממני, אתה בן אדם, יהודי חם בכל רמ"ח אבריך, ואילו אני וחברי, הלמדנים העילויים", התיז בלעג ורחמי
 לתורה, באנושיות פשוטה".  "נכשלנו פעם אחר פעם במסכת מידות, בדרך ארץ שקדמה

ה לחיות. אני הוא פרץ בבכי וכל גופו הזדעזע כאילו התחשמל. "אני רוצה למות אבא שבשמים, אסוף את נשמתי האומללה והכניסני תחת כנפיך. די! אינני רוצ
 רוצה להיות נשמה".

עינים ולחש לו בשפה רכה וברורה, מילה אחר מילה. כשיר ערש שאמא זליג עצום ה-"איך אתה מדבר?!" רגש אייזיקל, "אסור לדבר כך!" הוא גהר מעל יוסף
 שרה באוזני תינוקה בטרם ירדם:

ים. זליג, הרי אתה הוא האתרוג שלנו. אתה מלא תורה וצדקות כרימון. לא מתאים לך ליפול ככה. אני אייזיקל הערבה. אני ריק מתורה ומעשים טוב-"יוסף
ים של תורה, אני צללתי למעמקי הנחל והפחדתי את כל הסרטנים. סרטן אחד צדתי והכנסתי פעם לנעלו של שמריל בשעה שאתם בישיבה צללתם במים אדיר

הוא רץ משניפישוק שהרבה להציק לי ולצער אותי. אוי כמה נבהל שמריל 'שניפישוקער' באותו בוקר למראה היצור המבעית שקרטע ויצא מתוך הנעל שלו. 
 ינוק, מאז לא הציק לי עוד".ברחבי החדר אחוז בהלה כמו ת

זליג מקרב לב. כעת לא עלה על פניו אפילו בדל חיוך. סימן שמצבו קשה. -זליג. בפעם הקודמת כשספר לו את המעשה, צחק יוסף-הוא בחן את פניו של יוסף
 ויר ונבעת מול פניו המלבינות של חברו. זליג" החל לוחש באוזניו, "אתה לא תמות. שימותו הגרמנים הרשעים". הוא ערך אתנחתא קלה לשאוף א-"יוסף
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זליג העילוי יכנס -זליג" בכה בשארית כוחותיו. "אתה לא תמות. הריני כפרתך, הריני תמורתך, הריני חליפתך. אני אייזיקל מוכן ללכת למיתה ואילו יוסף-"יוסף

 ל אי אפשר לו לעולם בלי אתרוג".וילך לחיים טובים ארוכים ולשלום. יוסף זליג, תחיה. אפשר לו לעולם בלי ערבה, אב

זליג נעו. ראשו היוקד נע מצד לצד והוא לחש בשפתיים סדוקות. "אתה לא צודק. ארבעת המינים אינם שלמים בלי הערבה. האתרוג, -שפתיו היבשות של יוסף
 הלולב וההדסים אינם שווים מאומה בלי ערבה. לערבה ולאתרוג יש אותה חשיבות". עיניו נעצמו שוב. 

צהרים אייזיקל פרץ בבכי תמרורים. בטוח היה שחברו נפטר. נפל עליו ובכה שעה ארוכה. נזכר באותם ימים של בטלה גמורה, בשעות ארוכות של אחרי ה
דן. ייכנס זליג גן ע-כאשר בית המדרש היה מלא מפה לפה בלומדי תורה, ורק הוא, אייזיקל הפוחח בילה את ימיו לריק בין צפרדעי הנחל. כעת ינחל יוסף

שבאותה שעה למחיצתם של הרוגי מלכות, ואילו הוא אייזיקל ייזרק לכף הקלע, עונשו של מבטל תורה. געה בבכי שעה ארוכה וביקש את נפשו למות, ולא ידע 
 זליג החולה את המשבר הקשה והחל בתהליך ההחלמה.-עצמה עבר יוסף

המום מעט מים לשתות. אייזיקל היה בטוח שנס תחיית המתים התחולל במחנה, ורץ כל עוד זליג את עיניו וביקש מאייזיקל ה-למחרת בבוקר פקח יוסף
 הנשמה באפו להשיג לידידו רביעית ואפילו שמינית מים. 

א מזן אל זן זליג שהיה מל-מאותו יום לא נפרדו עוד שני הידידים אפילו לשעה קלה. אייזיקל שידע מהיכן אפשר להשיג קצת גשמיות, סיפק את ה'קמח', ויוסף
 בתורה וצדקות, לא מנע מאומה מידידו והרעיף עליו טללי תחי.

זליג ואייזיקל. הם נדדו בדרכים ובקשו -אדהכי והכי נוצחה החיה הנאצית והובסה. פליטי המחנות שוחררו ויצאו לחופשי. בתוכם שני הצעירים המסוגפים יוסף
 ה. לעלות לארץ ישראל, כמו שעשו כולם. ידם לא משה זה מז

זליג נעדר לכמה שעות וכאשר שב, נעלם אייזיקל כאילו בלעה אותו האדמה. כל חיפושיו העלו חרס. בתנאים השוררים במחנות -ויום אחד זה קרה. יוסף
נשלח ארצה זליג אמר נואש. עבר את כל הסידורים ו-העקורים כאשר הכל היה בחינת בוקה ומבולקה, קשה היה לאתר את האובדים כמחט בערמת שחת. יוסף

עצורים על ידי אחד מארגוני ההעפלה. אלא שלרוע מזלו נלכדה ספינת המעפילים סמוך לחופי הארץ על ידי כוחות המשמר הבריטיים. הוא נשלח למחנות ה
 בקפריסין והגיע לשם בערבו של חג הסוכות...

 פרק שביעי
 שלושה מינים בקפריסין

זליג קיבל מיטת ברזל סגפנית בצריף פח ארוך שבו שכנו כמה עשרות פליטים כמוהו. שרידי חרב שברחו לארץ היחידה שהסכימה לשמש להם בית -יוסף
יים שנה. שנים חלפו מאז אלא אלפ 6ונתקלו בשעריה במחסומים של הסרדיוטות האנגליות. עגום פנים ישב ונזכר איך נראה החג לפני שנות דור. דומה כי לא 

פחו את לפעמים חש עצמו זקן ותשוש. חסר כל רצון לחיות. עליו לחזק עצמו בכל כוחות הנפש. לשם מה לחיות? ההורים נשחטו. האחים נטבחו, האחיות נ
שרגא ושמחה גם -נפשן בתאי הגזים. מכל המשפחה לא נותר אפילו אחד בחיים. ואולי, השתעשע לרגע באשליית שווא, אולי החברים הישנים שלו, תנחום

 ו?הצליחו לשרוד את הפורענות ונשארו בחיים. אח, דמיון כוזב! מבול של אש ירד לעולם, וכי מדוע יפסח על שני נערים אלו, רק משום שהם חברי

ץ ישראל על ידי נציגי דת ביום טוב הראשון של סוכות נערכה בצריף בית הכנסת תפילת חג. הציבור כולו יכול היה לקיים מצוות נענועים בלולב שנשלח מאר
זליג -ים. יוסףמוסמכים. תור ארוך נוצר ליד השולחן בן רגע. עשרות יהודים נרגשים שלא זכו לאחוז אתרוג ולולב בידיהם במשך כל שנות המלחמה הגיעו רוגש

 התקרב אל ראש התור. הנה עוד מעט יחבוק את פרי ההדר. לבו יוצא אל האתרוג, מתי כבר יאחז בו.

ומזדרזים מנענע כעת בלולב. הרבה יותר מן הזמן הקצוב. אנשים גוערים בו. "נו נו, כוונות וייחודים תשמור למקומות אחרים. כאן מנענעים שניה אחת מישהו 
 למסור לבא אחריך".

נים היו מוכרות לו. אם אינו טועה זהו זליג ניעור מחלומו בהקיץ. סקר בחטף את פניו של הנזוף ולבו ניתר ניתור חזק עד שנשמתו כמעט פרחה ממנו. הפ-יוסף
ער' שמחה הלוצקאי. שונה ושחוף אמנם, הפנים העגולות התארכו והעינים שקעו מעט, גם הסנטר התחדד קמעא. אבל זהו קרוב לודאי שמחה ה'פארפרומט

 (אדוק). כמה אופייני לו לספוג גערות בגלל דקדוק במצוות. 

 בכוח אדירים."שמחה! זה אתה?" התפרצה הזעקה מגרונו 

זליג שאג בהתרגשות "כן זה אני". -הצעיר האומלל. האתרוג כמעט נפל מידיו מבהלה והפתעה. סובב ראשו לעבר מקור הקול וכאשר נתקלו עיניו בפניו של יוסף
לסחוט דמעות מכל צופה. אלא מסר את המינים לבא אחריו וכהרף עין רצו השנים איש לקראת רעהו ונפלו זה על צווארי זה בקריאות גיל שהיו יכולים 

 מגדרו. שבקפריסין ובכל מחנה פליטים מסוגו, כה נדוש היה המחזה, של חברים ובני משפחה שמצאו אלו את אלו לאחר שנות הזעם, עד שאיש כבר לא יצא 

 ליה. זליג את ידו של שמחה בחוזקה, כאילו פחד שאין זה אלא חלום ועוד מעט תימוג היד מא-"איפה היית" לפת יוסף

שרגא חולה ולא יכול לבוא לכאן. -שרגא, היינו כל המלחמה יחד וכעת גם כאן אנחנו ביחד. תנחום-"איפה היינו, אתה מתכוון", תיקן אותו שמחה, "אני ותנחום
 הוא שוכב בצריף האחרון מצד שמאל".

עיניהם, וזמן רב חלף עד שהסתגלו למחשבה, כי הנה הגהנום  ביום טוב הראשון של חג הסוכות שבו והתאגדו שלושת המינים יחד. הם לא האמינו למראה
 הסתיים והם נותרו בחיים.

 שרגא ממיטתו את השאלה המתבקשת. "בלי ערבה אנחנו חסרים".-"ואיפה אייזיקל?" שאל תנחום

יזיקל צמודים היינו ושלובים זה בזה כמו זליג. "כמו שאתם שניכם עברתם את כל המלחמה יחד, כך אני ואי-העננה שבה להקדיר את פניו הנוהרות של יוסף
אצי הארור הכרובים בקודש הקודשים. לדאבון לבי, עם תום המלחמה פתאום נעלם מעיני. יודעני בבירור שנותר בחיים, כי ראיתיו גם אחרי שניגף השטן הנ

 חידה היא בעיני".  -מפני צבאות בעלות הברית. אך להיכן נעלם 

 פרק שמיני

 ' איננוואייזיקל 'הערבה

איש החידה הוסיפה ללוות את שלושת החברים שנים רבות. כשהסתיים השלטון המנדטורי בארץ ישראל, שבו השלושה לארץ אבותם והקימו כאן את ביתם. 
גידי השיעורים שרגא התפרסם כאחד ממ-זליג שקע בעולם שכולו לימוד תורה. העמיד ישיבה גדולה והרביץ תורה ברבים. תנחום-לאוהליך ישראל. רבי יוסף

 המבוקשים, שמיטב בני הישיבות משחרים לפתחם ואילו שמחה הלוצקאי, מכהן כמנהל רוחני בישיבה ומשריש בתלמידיו יראת שמים פנימית טהורה.

ים השלושה שנים רבות תרו השלושה אחר חברם הנעלם אייזיקל. לשווא. עד שנואשו. אבל את הקשר המשולש אי אפשר היה להתיר עוד. מדי שנה נפגש
זליג מביא קופסה מלאה אתרוגים מהודרים מאחד הפרדסים -בימים שבין יום הכיפורים לסוכות. נדר ישן שאין הם מסוגלים ואין הם רוצים להפר. יוסף

תנוח דעתם של שרגא מביא עמו קופסה שטוחה ארוכה, מלאה לולבים משובחים, ועד שלא -הידועים בארץ. משם בוררים שלושתם אתרוגים טובים. תנחום
מלאים  שני חבריו ושלו, במציאת לולב מהודר עם כל הדקדוקים, לא יעזבו את הקופסה ולעתים תובא לחדר עוד אחת. שמחה המשגיח מביא עמו כמה דליים

 הדסים משולשים. לאחר כמה שעות יוצאים הם ממפגשם השנתי מצוידים בשלושה סטים ממיטב ארבעת המינים.

 יהן?והערבות, מה יהא  על

" מציין זליג נטל משימה זו על עצמו. יחד עם האתרוגים מביא הוא גם כמות נכבדה של בדי ערבות. זכר לאייזיקל, ידיד נאמן שנעלם. "הוא הציל אותי-יוסף
 זליג מחדש מדי שנה. "אלמלי מסירותו הייתי דועך כמו נר".-יוסף

 שרגא באצבע צרדה.-"חבל שהוא איננו" מכה תנחום

 "חבל" מסכימים הכל.            
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 פרק תשיעי

 נפשות הוא קובע

זליג לכנס תורני שהתקיים באחת מארצות אירופה. נתבקש למסור שם סדרת שיעורים למדניים לפני באי הועידה והסכים. מתן שכרו -שנה אחת יצא רבי יוסף
 בצידו, ואי אתה רשאי לזלזל בפרנסה שמזמן לך הקב"ה ללא טורח מיוחד.

ב באולם הממוזג והקשיב רב קשב לדברי המרצה. הרב יצחק רידרמן, אחד מאנשי החינוך המפורסמים בארה"ב, שנחשב למסמר הועידה בגין סדרת יש
 הרצאותיו האיכותיות.

פות לשוניות שנונות. "ועיקר העיקרים שאני תמיד מדגיש" הטעים המרצה בפאתוס ומתח את ידיו, "אל תעליבו את הילד. אל תשחטו אותו עם עקיצות והצל
 אפשר להרוס ילד לכל החיים עם איזה 'ווערטל' מוצלח. כלל נוסף: אל תדביקו לילד סטיגמות".

 זליג ישב מוקסם. המרצה השתמש בדוגמאות מהחיים, תיבל את דבריו בעשרות מובאות וסיפורים מחז"ל, מגדולי ישראל. הקהל היה מרותק.-רבי יוסף

ם אח מוצלח. 'מתי תהיה כמו אחיך'? חוץ מאשר לעורר טינה בלב כלפי אחיו המוצלח, לא תהיה שום תוצאה חיובית. בדוק "אל תערכו לילד השוואות ע
 ומנוסה. 

מצוה והיום מתחיל ישיבה קטנה, או אפילו מתחיל שיעור ב' בישיבה קטנה, ואתם יודעים מה? אפילו בחור -ולפעמים קורה גם שבחור צעיר שאתמול חגג בר
רח ד שלוש שנים בישיבה קטנה ומתחיל היום ללמוד בישיבה גדולה, ונוחת עליו משבר לא קרוא. פתאום הוא מתגעגע הביתה. זה לגיטימי. פתאום בושכבר למ

וחט. ל שלו כל החשק ללמוד. גם זה קורה. הוא בורח מבית המדרש ויוצא קצת לשוטט בחוץ. אל תמהרו להדביק לו תווית קטלנית שתשחט אותו כמו סכין ש
 אני רוצה לראות את החכם הגדול שיעמוד וילגלג עליו: "הו, תינוק הבורח מבית הספר". האדם שעושה זאת, נפשות הוא קובע!".

 זליג זע על הכסא באי נוחות. משהו דגדג בקרבו ולא ידע מהו. המשיך להקשיב למרצה עוד ועוד ותהייתו גדלה. הקול כל כך מוכר. -רבי יוסף

ד בתור ארוך של אנשים מהקהל שביקשו לדבר עם המרצה. לשאול שאלות, להחמיא לו. כשהתקרב אליו וסקר את זקנו הלבן הארוך ואת לאחר ההרצאה עמ
 עיניו המאירות, כמעט היה בטוח שטעה ורצה לסגת, אך החליט לחכות עוד דקה. 

 השואל האחרון סיים. כעת היה המרצה רק שלו.

 בקול רשמי ולחץ את ידו של המרצה. עיניו ננעצו בו במבט נוקב. "האם שמכם אינו במקרה הרב יצחק אייזיק רידרמן?""ערב טוב לרבי יצחק רידרמן" אמר 

כעת כבר היה בטוח.  "השם שלי הוא יצחק" אמר בשקט. "רק בעליה לתורה מכבדים אותי בשם יצחק אייזיק". המרצה נרתע לאחור ומצחו התמלא אגלי זעה.
 והחריצים העמוקים שנחרצו בבשר אלו אותם תווי פנים.למרות מרחק השנים 

 זליג המינסקאי".-"אייזיקל, האם אינך מזהה אותי? אני יוסף

 פרק עשירי
 הערבה הפכה לאתרוג

שוב את פניו של זליג, האתרוג!" סקר -זליג? אני לא מאמין, יוסף-המרצה, עיניו קמו בחוריהן. הביט בו רגע כמתחלחל ופתאום הזדעק בקול צרוד, "יוסף 
 האורח מארץ ישראל והניע ראשו. "כמובן, הדרת פנים של ראש ישיבה גדול. הרי תמיד היית האתרוג שבחבורה. מלא מצוות ומעשים טובים".

ת. "הלוואי. מה זליג נטפו דמעות רותחו-"הלוואי" נפל יוסף זליג על כתפיו של המרצה. השניים התחבקו בחום להפתעתם של הנוכחים. עיניו של רבי יוסף
 שבטוח לי שאתה כבר מזמן אינך ערבה. הפכת לאתרוג נאה ומהודר. מלא תורה וצדקות. אחד מגדולי המחנכים שבדור".

ורים "אני מנצל את הרקע האישי שלי כדי לעודד בחורים חלשים" אמר הרב רידרמן בצניעות, "רק מי שעבר אותה מסכת חיים, יכול להבין ללבם של בח
 אידך אינני אוהב כל כך את השם אייזיקל, הוא מזכיר לי את ימי הבחרות הפגומה שלי".נחשלים. מ

פריע עת האולם היו מואפל קמעא. שחור הכורסאות והגוון הכהה השולט בכיפה, בלע את מעט האור שהקרינו פנסי התאורה הקטנים. הם יכלו לשוחח באין מ
 שהציבור מסביב התפזר אט אט. 

 זליג, "תקופה קצרה היתה זו. אחר כך כה התעלית לטובה. היתה לך בחרות יפה מאד".-ומה אתה מדבר?" רגש רבי יוסף"על איזה בחרות פג

וע לך "הכל בזכות שלושת החברים היקרים שלי. כל מה שיש לי שלכם הוא. תודות לשעות הרבות שהקדשתם לי במאור פנים הגעתי למה שהגעתי.  אולי יד
 היכן"...

 קטע אותו ברוגזה.  זליג-רבי יוסף

מריקה "יפה שאתה נזכר לשאול איפה כולם! אנחנו הופכים את העולם בחיפושים אחר אייזיקל, הצלע הרביעית שבחבורה. ואתה מתחפר לך וספון לבטח בא
 ולא מתעניין בכלל מה עלה בגורלם של חבריך והאם בכלל נותרו בחיים?"

לא עקבתי. ברוך השם אתם שלושתכם הפכתם לאישים מפורסמים, כצפוי. עקבתי אחר הפרסומים והיו לי הרב רידרמן חייך את חיוכו הנעים. "ומי אמר ש
 הרבה רגעי גאווה ונחת בחברים הישנים שלי". 

 "איך לא מצאנו אותך, ושאלת השאלות: למה לא יצרת קשר?" לא נרגע יוסף זליג מקפידתו.

נוסף. אני מצידי מאד התביישתי בשמי אייזיקל בגלל כל מה שהוא סימל מן העבר הנערי שלי.  "אתם חיפשתם את אייזיקל 'הערבה' ושכחתם שיש לי שם
לי רציתי לשכוח את הימים הכושלים ההם ולטאטא אותם מתחת לפני השטח. זו גם התשובה לשאלה, למה לא יצרתי קשר? כי עצם נוכחותכם תמיד גרמה 

 הקרנתם עוצמה והצלחה בזמן שאני הייתי מין בחור "נעבאכ'ל" שכזה".נחיתות נוראה. הרגשתי עצמי נמוך כמו העשב. אתם 

כן נעלמת "איזה נעביך, אתה סיפור של הצלחה" טפח יוסף זליג בידידות וחיבה על כתפיו של הרב רידרמן, ופתאום הטה ראשו כמנסה להיזכר. "תגיד, להי
 לנחל".באותו יום? פתאום ברחת. כמו אז, בימים הטובים כשהיית יורד 

זליג בתדהמה, "הרי זה בדיוק מה שקרה. עמדנו לעזוב ואני התאוויתי פתאום -הרב רידרמן החניק צעקה. "יש לך רוח הקודש?" לפת את פרק ידו של רבי יוסף
המחנה וירדתי אל הנהר. ברם, לרחצה הגונה. נזכרתי שלא הרחק זורמים מימיו הקרירים והזכים של הנהר. לא יכולתי לעמוד בפני הרצון. כהרף עין עזבתי את 

חתי טעיתי. לא היה זה הנחל המוכר שלי, אלא נהר סוחף. שעה ארוכה נאבקתי במימיו הסוערים עד שהצלחתי להיחלץ במרחק רב. בגדי אבדו ועד שהצל
ר שבועות אחדים ולא ידעתי מה אעשה. למצוא מעט בגדים ולשוב למחנה, כבר לא היה עם מי לדבר. המחנה היה ריק ונטוש ונפש חיה לא נותרה. ישבתי בעי

הם התקיימתי ממעט פירות וירקות עד שהגיעה לשם קבוצת בחורים ניצולים, שעשו את דרכם באוניה לארה"ב בלווית חיילים אמריקנים. הצטרפתי אלי
 במסעם ומאז אני אזרח אמריקאי הגון".

עם אחת בשנה, לחדש מסורת עתיקה של אגידת ארבעת המינים בצוותא עם ידידים ותיקים. זליג, "רק פ-"אולי תבוא אלינו לארץ ישראל?" הפציר בו רבי יוסף
 אנו עושים זאת מדי שנה".

מאד. "אני חושב שאבוא בשמחה בשנה הבאה" הנהן הרב רידרמן בראשו, "אני מוכרח לראות את חברי הישנים. לא האמנתי שעוד אשוב ואפגוש בכם. טוב 
 בות. לא אטרח לנסוע עד ליטא לשם כך" חיוך רחב התפשט על פניו, "אבל את הערבות אני רוצה להביא".בשנה הבאה אני אביא את הער

זליג סרב. "את הערבות אני כבר מביא מזה שנים, לזכרך. אני חושב שאתה תמחל נא להשיג לנו כמה אתרוגים יפים. כמדומני שמזה יובל שנים -רבי יוסף
 שהערבה התעלתה והפכה לאתרוג"...
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 ןִּביְכמַ ד ָּדוִ ר: ִצּיּו. ַחָּלִמיׁשי ָמְרְּדכַ : עֹוֵר                                                                                                              א    ִּדְׁשַמּיָ א ִסַּייְעּתָ ּבְ 

תַהֻּסּכוֹ ג חַ *    לִיְׂשָראֵ י ּומֹוֲעדֵ  בּועַ ַהּׁשָ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

ָראֵ ל כָּ  חַ ל ִיׂשְ  דֶאחָ  ְסָכךְ ת ּתַ
 ת.ָהַאְחדּוא הּות ַהֻּסּכוֹ ג חַ ל ׁשֶ ת ַהְיסֹודוֹ ד ֶאחָ 

 יד): -יגז, טם ְּדָבִרי( רֶנֱאמַ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַּבּתֹורָ 
ָּגְרְנ "ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְל ִׁשְבַעת ָיִמים ְּבָאְסְּפ מִ 

: ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד  ּוִמִּיְקֶב
ַוֲאָמֶת ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר 

."  ִּבְׁשָעֶרי
ם ָאדָ ל ֵאצֶ ם ְלִהְתַקּיֵ ה ְיכֹולָ ה ֵאיֶנּנָ ג ַהחַ ת ִׂשְמחַ י ּכִ  ָאנּום רֹוִאי
י ּדֵ ם ָלהֶ ן ֵאיר ַּבֲאׁשֶ ה, ֶעְזרָ ם ֶׁשְּצִריִכי ָּכֵאּלּום ֶיְׁשנָ ר ׁשֶ ַּכאֲ ד ָיִחי

ם ַוֲעֵליהֶ  -ה ְוָהַאְלָמנָ ם ַהָּיתוֹ ר ְוַהּגֵ י ַהֵּלוִ ם ְוהֵ ם, ִמֶּׁשָּלהֶ  ְרכּוׁש
י, ֶׁשּלִ ה ָהַאְרָּבעָ ת אֶ  ְמַׂשֵּמחַ ה ַאּתָ ם אִ א: הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשר אֹומֵ 

 ַוֲאָמֶת ַעְבְּד ּוִבֶּת ִּבְנם ֶׁשהֵ  ֶׁשְּלה ָהַאְרָּבעָ ת אֶ  ְמַׂשֵּמחַ י ֲאנִ 
 ."ל)ֲחזַ י ּפִ ל עַ ם טז,יא, ְּדָבִרי"י ַרִׁש (

ת, ַאְחדּול ׁשֶ ם ּדֹוִמית ְלׁשֹונוֹ ה ַּבּתֹורָ  ָמִצינּום ַהַחִּגיר ְּבֶיתֶ ם ּגַ ן ָאכֵ 
ם ִסיָמִני ּבֹוֵתינּוְורַ "ל ֲחזַ י ְּבִדְברֵ  ָמִצינּות ַהֻּסּכוֹ ג ְּבחַ ם אּולָ 

 ת.ָהַאְחדּון ְלִעְניָ ג ֶהחָ ת ְּבִמְצווֹ  תְמיָֻחדוֹ  תּוַמְׁשָמעּויוֹ 
ל ְּבכָ ת: ָהַאְחדּול עַ ר ְלעֹורֵ  ְּכמֹוָתּהן ֵאיה, ַהֻּסּכָ ת ְיִׁשיבַ י ֶׁשֲהרֵ 
, ְוָעְׁשרוֹ  ַמֲעָלתוֹ י ְּכפִ  ִאיׁש ִאיׁש, ְּבֵביתוֹ ד ֶאחָ ל ּכָ ר ִמְתּגֹורֵ ה ַהָּׁשנָ 

ל ַהּכֹ ם יֹוְצִאית ַהֻּסּכוֹ ג ְּבחַ  ְוִאּלּום, ְּברּוִרית ַמֲעָמדוֹ י ֶהְבְּדלֵ  ּתֹוִמ 
ן ֹּגרֶ ת ְּפֹסלֶ ל ׁשֶ ה ַמֲחסֶ ת ַּתחַ ם ְוחֹוִסים, ַהָּׁשַמיִ ת ִּכּפַ ת ַּתחַ ל אֶ 

ר ֶׁשְּמַאְפׁשֵ ן ִׁשְויוֹ ל ׁשֶ י ִּבּטּו ֶזהּוא. ַּדְוקָ י ֲעַראת ְּבִדירַ ב, ְוֶיקֶ 
 ם.ָהעָ י ֶחְלקֵ ל ּכָ ן יּבֵ ת ַאְחדּו
י ִּבּטּוי", ִמְבָצִר א הּוי ֵּביתִ " ם)ָהעֹולָ ת ְּבאּומוֹ  ֶׁשְּמקֹורוֹ (י ַהִּבּטּו ָידּועַ 

י ִמְּפנֵ  ְּבֵביתוֹ ם ָהָאדָ ל ׁשֶ ת ְוַהִהְתּגֹוְננּות ַהִהְסַּתְּגרּות אֶ א ֶׁשְּמַבּטֵ 
ת ִמִּדיַר ת ָלֵצאם ְמֻצִּוי ָאנּות ַהֻּסּכוֹ ג ְּבחַ א ְוַדְוקָ . םָאדָ י ְּבנֵ ר ְׁשָא
 י.ֲעַראת ְּבִדירַ ב ְוֵליׁשֵ ע ֶקבַ 

ר ּוְמֹבָא -א" ִּדְמֵהיָמנּותָ א ִצּלָ ה "ַהֻּסּכָ ה ְמֻכּנָ  ַהָּקדֹוׁשר ַּבֹּזהַ 
 ּוְכִאּלּוה, ַהְּׁשִכינָ ת ְרׁשּול ִּכְבָיכוֹ א ִהיה ֶׁשַהֻּסּכָ ד ַהּסוֹ י ְּבִסְפרֵ 

ת ַּבִגְליֹונוֹ  ֶׁשָּלַמְדנּוי ְּכפִ  .ְלֵביתוֹ  אֹוָתנּון ַמְזִמיא הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש
ק ַר י ּכִ ר ָּברּו, ם)ַהִּכּפּוִרים ְויוֹ ה ַהָּׁשנָ  ֹראׁשם ָמיִ  ְלַמְעְינוֹ (ם ָהַאֲחרֹוִני

ם ְואִ , ִיְתָּבַרם ַהּׁשֵ ם עִ ד ַיחַ ת ִלְהיוֹ ל נּוכַ ת ַאְחדּול ׁשֶ ב ְּבַמּצָ 
 ַהָּקדֹוׁשן ֶׁשֵאיי ֲהרֵ ה, ְנָאְוִׂש ת ְיִריבּות, ּוַמְחלֹוקוֹ ג ִּפּלּו ֵיׁשה ָחִלילָ 
 .ְּבֻסָּכתוֹ  אֹוָתנּול ְלַקּבֵ ל ָיכוֹ  אהּו ָּברּו
 םַהּׁשֵ ף ֶׁשִהִּקיד ַהָּכבוֹ י ְלַעְננֵ ר ֵזכֶ א ִהיה ַהֻּסּכָ י ֲהרֵ ד: ָועוֹ ת ֹזא

 ִהִּקיפּום ָהֲעָנִני"ל ַּבֲחזַ ר ֶׁשִּנְתָּבאֵ י ּוְכפִ , םָּבהֶ ל ִיְׂשָראֵ ת אֶ  ִיְתָּבַר
ה ְלַמְעלָ ן ְוכֵ ם ַהָּׁשַמיִ ת רּוחוֹ ע ֵמַאְרּבַ ו, ַיְחָּדיל ִיְׂשָראֵ ם עַ ל ּכָ ת אֶ 

 .תָהַאְחדּות אֶ  ִהְרִּגיׁשּול ִיְׂשָראֵ ל ֶׁשּכָ ן ְּבֹאפֶ ה, ּוְלַמּטָ 
ן, ַהֹּכהֵ ן ַאֲהרֹ ל ׁשֶ  ִּבְזכּותוֹ  ָהיּוד ַהָּכבוֹ י ַעְננֵ י ֶׁשֲהרֵ ף נֹוִסיד ְועוֹ 
י ֱהוֵ ה, "ַּבִּמְׁשנָ ר ֶׁשֶּנֱאמַ י ְּכפִ , ְּבַדְרּכוֹ  תָלֶלכֶ ם ִנְדָרִׁשי ָאנּור ֲאׁשֶ 

ת אֶ ב אֹוהֵ ם, ָׁשלוֹ ף ְורֹודֵ ם ָׁשלוֹ ב אֹוהֵ ן, ַאֲהרֹ ל ׁשֶ ו ִמַּתְלִמיָדי
ת ִמְצוַ ל ׁשֶ  ְּבֹכָחּהי ּכִ ן ּכֵ ם אִ ר ּוִמְסַּתּבֵ ה". ַלּתֹורָ ן ּוְמָקְרבָ ת ַהְּבִרּיוֹ 



ר ֵמֵעבֶ ת ְוֹזאת (ָהַאְחדּו תַמֲעלַ ת אֶ  ַנְפׁשֹוֵתינּול עַ  ְלַהְׁשִּפיעַ ה ֻסּכָ 
ה ִליִציָאם ָהָאדָ ת אֶ ה ְמִביָאה ֶׁשַהֻּסּכָ  ,רָּכָאמּות ַהִּטְבִעיה ַלַהְׁשָּפעָ 
  ר).ַהִּצּבּור ְׁשָאם עִ ת ֻמְגֶּברֶ ת ּוְלִהְזַּדהּו ִמִּמְבָצרוֹ 

ת ַהַּתֲאווֹ ל עַ ר ְלַוּתֵ  ֹצֶר ֵיׁשת ְלַאְחדּו ְלַהִּגיעַ י ְּכדֵ י ּכִ ע נֹודָ ר ּוְכבָ 
 ִמּתֹוא ֶאּלָ ה ׁשֹורָ  ֵאיָנּהת ֲאִמִּתיה ִׂשְמחָ י ּכִ  ָידּועַ ד ְועוֹ ת. ָהִאיִׁשּיוֹ 

א ְוהּוה, ַהִּׂשְמחָ ר ְמקוֹ א הּו ִיְתָּבַרם ַהּׁשֵ י ֶׁשֲהרֵ ה. ַוֲהָטבָ ה ְנִתינָ 
ם ֵחִריַלאֲ ק ּוַמֲעִני ִיְתָּבַרו ֵאָליה ֶׁשִּמְתַּדּמֶ י ּוִמ ה, ַהְּנִתינָ ר ְמקוֹ 

 ה.ְּגדֹולָ ה ְּבִׂשְמחָ י ָׁשרּו ֲהֵריהּו
 

ְמחָ  ִ יה ַהׂשּ ְנִתינָ א ִהית ָהֲאִמּתִ  הּבִ
 אִנְפלָ ר ֵּבאּו ָלנּור ִיְתָּבאֵ "ל ַהּנַ י ּפִ ל עַ י ּכִ ן ְנַצּיֵ ר ַהֻּמְסּגָ ר ּוְבַמֲאמָ 

ה ִגּלָ ְמ ת ִהְלכוֹ (ה, ְמִגּלָ ת ְּבִהְלכוֹ ם ַהְּידּוִעי"ם ָהַרְמּבַ י ְּבִדְברֵ "ד ְּבסַ 
 ז):יה ֲהָלכָ ק ב ֶּפֶר 

ת ִמְּלַהְרּבוֹ ם ֶאְביֹוִנית ְּבַמְּתנוֹ ת ְלַהְרּבוֹ ם ָלָאדָ ב מּוטָ ""
ה ִׂשְמחָ ם ׁשָ ן ֶׁשֵאיו, ְלֵרָעית ָמנוֹ  ּוִבְׁשלֹוחַ  ִּבְסעּוָדתוֹ 

ם ִויתֹוִמים ֲעִנִּייב לֵ  ְלַׂשֵּמחַ א ֶאּלָ ה ּוְמפֹוָארָ ה ְּגדֹולָ 
 ָהֵאּלּום ָהֻאְמָלִליב לֵ  ַהְמַׂשֵּמחַ ׁשֶ ם, ְוֵגִרית ְוַאְלָמנוֹ 

 רּוחַ ת ְלַהֲחיוֹ "ז) נ ְיַׁשְעָיהּו(ר ֶׁשֶּנֱאמַ ה ַלְּׁשִכינָ ה ּדֹומֶ 
 ם".ִנְדָּכִאיב לֵ ת ּוְלַהֲחיוֹ ם ְׁשָפִלי

 ִמְׁשלֹוחַ ל עַ ם ָהֲעִנִּיית ַמְּתנוֹ ת אֶ ף ַמֲעִדי"ם ֶׁשָהַרְמּבַ  ָלנּוי ֲהרֵ 
ה ִׂשְמחָ ן ֵאיו ִּכְדָבָריי ֶׁשֲהרֵ , הַהִּׂשְמחָ ב ִחּיּו תֵמֲחמַ א ַּדְוקָ ת, ַהָּמנוֹ 
א ֶׁשהּון ּוִמֵּכיוָ ה, ַלְּׁשִכינָ ת ַהִהְתַּדּמּוא ֶאּלָ ה ּוְמפֹוָארָ ה ְּגדֹולָ 
 הַלְּׁשִכינָ ת ַהִהְתַּדּמּוף ַאן ּכֵ ם אִ ו, ִלְבִרּיֹוָתין ְונֹותֵ ל חֹומֵ  ִיְתָּבַר
 אִהיר ְּביֹותֵ  הַהְּגדֹולָ ה ְוַהְּנִתינָ , הְוַהֲעָנקָ ה ְנִתינָ י ְידֵ ל עַ ה ָּבָא

 .םֵמֲאֵחִריר יֹותֵ  ָלּהם ַהִּנְזָקִקי םֻאְמָלִלים ְלאֹותָ 
 

עַ  יִנית ַאְרּבַ  םִמְתַאֲחִדים ַהּמִ
ל, ִיְׂשָראֵ ת ְלַאְחדּול ָּגדוֹ ל ֵסמֶ  ֵיׁשם ַהִּמיִנית ַאְרַּבעַ ת ְּבִמְצוַ ף ַא

ם הֵ ם יִניַהּמִ ת ַאְרַּבעַ י ּכִ ם ַהְּקדֹוִׁשי"ל ֲחזַ  אֹוָתנּום ֶׁשְּמַלְּמִדיי ּוְכפִ 
ה ָהֲעָרבָ ר ַּכֲאׁשֶ  -ל ִיְׂשָראֵ ם ְּבעַ ת ַהַּקָּימוֹ ת ַהַּדְרּגוֹ ת ְלַאְרַּבעַ ל ֵסמֶ 
ק ֵחלֶ ת ִלְהיוֹ א ִהיף ַאת ְמֹצֶרפֶ ת ֹזאל ּוְבכָ , הַמֲעלָ  לִמּכָ ה ֵריקָ א ִהי

 ה.ְׁשֵלמָ ה ַהִּמְצוָ ן ֵאי ּוִבְלָעֶדיהָ ם ַהִּמיִנית ֵמַאְרַּבעַ 

 : א)תרנז ֶרמֶ א ַוִּיְקָר (י ִׁשְמעֹונִ ט ּוְּבַיְלק אמּובָ  ְוָכ
 ּבוֹ  ֵיׁשה זֶ ג ֶאְתרוֹ ה מַ ל, ִיְׂשָראֵ  ֵאּלּו - רָהדָ ץ עֵ י ְּפִר "

ן ֶׁשהֵ ם ָאדָ י ְּבנֵ ן ָּבהֶ  ֵיׁשל ִיְׂשָראֵ  ָּכ, אֹוֶכל ּבוֹ  ְוֵיׁש ֵריחַ 
 ם. טֹוִבים ַמֲעִׂשיי ּוַבֲעלֵ ה ּתֹורָ י ַּבֲעלֵ 

 ָּבּה ֵיׁש זּוה ְּתָמרָ ה מַ ל, ִיְׂשָראֵ  ֵאּלּו - םְּתָמִרית ַּכּפוֹ "
ה ּתֹורָ י ַּבֲעלֵ ן ָּבהֶ  ֵיׁשל ִיְׂשָראֵ  ָּכ, ֵריחַ  ָּבּהן ְוֵאי אֹוֶכל
 ם. טֹוִבים ַמֲעִׂשין ָּבהֶ ן ְוֵאי

 ּבוֹ  ֵיׁשה ַהּזֶ ס ֲהדַ ה מַ ל, ִיְׂשָראֵ  ֵאּלּו - תָעבוֹ ץ עֵ ף ַוֲענַ "
 ֶׁשֵּיׁשם ָאדָ י ְּבנֵ ם ָּבהֶ  ֵיׁשל ִיְׂשָראֵ  ָּכל, אֹוכֶ  ּבוֹ ן ְוֵאי ֵריחַ 

 ה.ּתֹורָ ן ָּבהֶ ן ְוֵאים טֹוִבים ַמֲעִׂשים ִּביֵדיהֶ 
א  ָּבּהן ֵאי זּוה ֲעָרבָ ה מַ ל, ִיְׂשָראֵ  ֵאּלּו - לַנחַ י ְוַעְרבֵ "

ם ֶׁשֵאינָ ם ָאדָ י ְּבנֵ ן ָּבהֶ  ֵיׁשל ִיְׂשָראֵ  ָּכ, ֵריחַ א ְום ָטעַ 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁשר ָאמַ ם. ַמֲעִׂשיי ֲעלֵ ּבַ א ְוה ּתֹורָ י ַּבֲעלֵ א 
ת ֶאחָ ה ֲאגּודָ ן ֻּכּלָ  ֵיָעׂשּוא ֶאּלָ ר, ֶאְפׁשָ י אִ ן ְלַאְּבדָ : אהּו
ת אֶ ר ַמְזִהיה ֹמׁשֶ  ְלִפיָכ, ֵאּלּול עַ  ֵאּלּון ְמַכְּפִרין ְוהֵ 

 ם".ָלכֶ ם ּוְלַקְחּתֶ ם: ָלהֶ ר ְואֹומֵ ל ִיְׂשָראֵ 
ם ַהִּמיִנית ַאְרַּבעַ ת ִמְצוַ ל עַ י ּכִ "ד, ְּבסַ ף ינֹוסִ  ֵאּלּום ְּדָבִריל עַ 

ן, ּכֵ ם ְואִ ה. ַהִּׂשְמחָ א הּו ִעְנָיָנּה זּוה ֶׁשִּמְצוָ ם", ּוְׂשַמְחּתֶ ר "ֶנֱאמַ 
ד ִלְלמֹ  ָעֵלינּוה ִמּזֶ ה זֶ ם ַהּׁשֹוִנים ַהִּמיִנית ַאְרַּבעַ ל ׁשֶ  ֵמִאחּוָדם

 ֵיׁשר ַּכֲאׁשֶ ה ְׁשֵלמָ ה ִׂשְמחָ ּבְ ת ִלְהיוֹ ל ְלִיְׂשָראֵ ם ָלהֶ ר ֶאְפׁשָ י ֶׁשאִ 
ל ְלַקּבֵ ם מּוָכִניר ַּכֲאׁשֶ ת, ָהַאְחדּוי ְידֵ ל עַ ק רַ ד. ָיחַ  םהֵ ן ְוֵאיג ִּפּלּו
ם ּוְמִביִני, תַהַּדְרּגוֹ י ְוֶהְבְּדלֵ  ַהִּׁשּנּוִייםת ַלְמרוֹ , ֵרֵעהּות אֶ  ִאיׁש

 ְלעֹוְבדוֹ ם, ֶׁשַּבָּׁשַמיִ  ָאִבינּול ׁשֶ  ִּכְרצֹונוֹ ם ִמְתַאֲחִדיד ַיחַ  ֶׁשֻּכָּלנּו
 ת.ָהֲאִמִּתיה ַהִּׂשְמחָ  ָּבנּוה ׁשֹורָ ז ָא אוֹ  -ם ָׁשלֵ ב ְּבֵלבָ 

 
ּבוֹ = ף" ָהָאִסיג חַ " ֶ ִפי ׁשּ  םּוִמְתַאֲחִדים ִמְתַאּסְ

ת ֲעֶצרֶ י ְׁשִמינִ ג ְּבחַ  ָאנּום קֹוְרִאי אֹוָתּה ,הַהְּבָרכָ ת ְוֹזאת ְּבָפָרׁשַ 
 ): ה,גלם ְּדָבִרי(ר ֶנֱאמַ ה, ּתֹורָ ת ִׂשְמחַ 

 י ִיְׂשָרֵאל".ִׁשְבטֵ ף ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ְּבִהְתַאּסֵ "ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶל     
ז ֶרמֶ א הּוף" ְּבִהְתַאּסֵ ב "ַהָּכתּוי ּכִ א ֵמִבית" ֱאמֶ י ִאְמרֵ ר "ְּבֵספֶ 

 : )תֻסּכוֹ ל ׁשֶ ם ַאֲחרֹוִנים ָיִמי( ָקְדׁשוֹ ן ְלׁשוֹ  ְוזוֹ  ף.ָהָאִסיג ְלחַ 
י ָראׁשֵ ף ְּבִהְתַאּסֵ י ֵאיָמתַ  ֶמֶלן ִביֻׁשרּוי ַוְיהִ א ִאיתָ "...

ה ֲאגּודָ ם ֲעׂשּויִ ם ְּכֶׁשהֵ ל ִיְׂשָראֵ י ִׁשְבטֵ ד ַיחַ ' ְוכּום עָ 
 ְוָאַהְבּתָ א ִאיתָ ף, ָהָאִסיג ְלחַ ז ֶרמֶ א הּוף ְּבִהְתַאּסֵ ת, ֶאחָ 
י ְידֵ ל עַ , הַּבּתֹורָ ל ָּגדוֹ ל ְּכלָ ה זֶ ' ְוכּו ָּכמֹו ְלֵרֲע

ת ַהְדרַ ם עָ ב ְּברָ ב ְּכִדְכִתים ָׁשַמיִ ם ׁשֵ ל חָ ם ֶׁשִּמְתַאְּסִפי
 '". ְוגוֹ  ֶמֶלן ִביֻׁשרּוי ַוְיהִ  ְוֶזהּו ֶמֶל

ן ָהֻאְׁשִּפיִזין ִעְניַ ת אֶ ה זֶ י ְלפִ ר ֶׁשְּמָבאֵ ו ְּדָבָרי ְּבֶהְמֵׁשם ׁשָ  ּוְראּו
 .קַהַּצִּדיב ְסִבי לָראֵ ִיְׂש ל ְּכלַ ד ְלִאחּום ְמַסְּיִעי םֶׁשהֵ 
 

ְצווֹ ה ַהּתֹוָר ם ְלִקיּוּ ת ְמַסיַּעַ ת ָהַאְחדוּ   תְוַהּמִ
 :)וצַ ת ָּפָרׁשַ (ם ְמַנחֵ י ִאְמֵר ר ִמֵּספֶ א ִנְפלָ ט ְּבִצּטּום ּוְנַסּיֵ 

ה) ָהֲעִמידָ ת ְּתִפילַ ם (ַהּנֹוָרִאים ַּבָּיִמיה ַהְּתִפּלָ ח ְּבנֻּסַ "...
ָחת ַלֲעֹשֹות ְרצֹוְנ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, ְוֵיָעֹשּו ּכָֻלם ֲאגָֻּדה אֶ 

ם ַהּׁשֵ ן ְרצוֹ ם עֹוִׂשים אִ י, ְּבַהֵּׁשנִ י ָּתלּוד ָהֶאחָ י ּכִ  ַהְינּו
, ִיְתָּבַר ְרצֹונוֹ א ֶׁשִהיה ַּבּתֹורָ ם ֶׁשְּדֵבִקי ַהְינּו, ִיְתָּבַר

ה ַהּתֹורָ  יְידֵ ל עַ י ּכִ ת, ֶאחָ ה דָ ּוגאֲ ם ּכֻּלָ ם ַנֲעִׂשיי ֲאזַ 
ת, ֶאחָ ה ֲאגּודָ ם ְוַנֲעִׂשית ְוֵרעּוה ְּבַאֲהבָ ם ַאֲחִדיִמתְ 

 ְרצֹונוֹ א ֶׁשִהיא [ְואֹוַרְיתָ  אהּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ת ִּבְבִחינַ 
 ְלִאיָדן ְוכֵ , "ק ח"ג עג.)זוה(ד חַ ל ְוִיְׂשָראֵ ] ְׁשמוֹ  ִיְתָּבַר

ת, עּוְורֵ ה ְּבַאֲהבָ ם ּוִמְתַאְּגִדים ִמְתַאֲחִדיר ַּכֲאׁשֶ א, ִּגיסָ 
ת ּוַבִּמְצווֹ ה ַּבּתֹורָ ם ָמקוֹ ל ׁשֶ  ְרצֹונוֹ ת ַלֲעׂשוֹ ם זֹוִכיי ֲאזַ 

 ".םָׁשלֵ ב ְּבֵלבָ 
 

 תיהם של:נשמוי לוילע קדשומן העלו
 ה (אליהו) בן ר' חיים ובת שבע ע"המשר'  אבינו

 ואמנו מרת אילנה בת רחל ע"ה



 

 

   
 

 

   דבר העורךך
  , : סוכהגון , כרבות  צוות מחג הסוכות מלא בתוכן רוחני עם  

  , בחג  השמחה  מצוות  היא  המצוות  אחת  ועוד,  המינים  ארבעת
  ."ְוָהִייָת ַא ָׂשֵמחַ ,  ְּבַחֶּגְוָׂשַמְחּתָ : ")וט;יד, טז  דברים( נאמרש

שב החגנציין  שם  אזכור  ללא  חג  בתורה  שנאמר  מקום  ,  כל 
  לחג הסוכות.תורה היא כוונת ה

להבין יכולה    קשה  התורה  על  כיצד  מישראללצוות   איש 
אותו  !?לשמוח לחייב  האדם !ועוד  מגיע  כיצד  להבין  כדי   ?

לעצבות.  אותנו  מביא  מה  לרגע  לחשוב  עלינו  לשמחה, 
לעומתו   לו,  מגיע  שהכול  שחושב  לאדם  מגיעה  העצבות 

ש מבין  לוהשמח  מגיע  מאוצר  כלום  לא  הכל  חאלא  ינם ות 
הק ש  לאהוא  וממילא    , ב"השל  מאומה  חסרמרגיש  , לו 

בחלקו שמח  הבנ  .כלומר  מהמעשה  כך  על  לעמוד  א: וכל 
ל וביקש  "זצ  'ממזריטשמגיד  'מסופר שפעם הגיע גביר אחד ל

יש  ממנו שילמד אותו איך לחיות ולקבל באהבה את הרע ש
בחיים. השיב לו המגיד: "יש לי תלמיד בעיר אניפולי שיוכל 

 ".שמו רבי זושא, לך אליו ,לךלעזור 
זוש נסע או א. כשהגיע לביתו נדהם לראות תו גביר אל רבי 

 .קה מכל קיר ופינה שבהבית רעוע שהעניות זע 
איך  להסביר  יוכל  כזאת  בצורה  שחי  אדם  שבטח  הבין  ואז 

 ...אפשר באמת לקבל באהבה את הרע בחיים
לו   ואמר  זושא  לרבי  ביקורו  מטרת  את  הסביר  הגביר 

סיבת בואו    ד הוא זה ששלח אותו אליו. כששמע אתשהמגי
הגביר מדוע  של  מבין,  לא  "אני  בפליאה:  זושא  רבי  שאל   ,

שלח אותך המגיד דווקא אלי כדי ללמוד לקבל את הרע כמו 
הטוב?   אני  את  ואילו  ייסורים,  שסובל  לאדם  ללכת    -צריך 
    !...יום רע אחד בכל ימי חיי"לא היה לי  

על    ביאורישנו   בי  קהלת(  הפסוקנפלא  ִליִמינֹו ":  ),  ָחָכם  ֵלב 
ִליִמינוֹ "  ."ִלְׂשֹמאלוֹ ְּכִסיל  ְוֵלב   ָחָכם  האותיות    "ֵלב  את  ניקח 

המילה   את  היוצרות  לאותיות  את  "לב" שמימין  ונקבל 
" למע  -  " אךהמילה  עצט  הבאה  שהממעט   חכםמו  להורות 

  ...השמחב יהיה  הוא ותמיד
הפסוק   האותיות    '' ֹמאלוֹ ִלׂשְ ְּכִסיל  ְוֵלב  "וממשיך  את  ניקח 

היוצרות לאותיות  המי  שמשמאל  את   " לב"לה  את  ונקבל 
לרבותה  -  "גםהמילה " עצמו  ,  באה  את  שהמרבה    -להורות 
  הוא ותמיד יתעצב אל ליבו.... כסילגאוותן, 

המילה ( עצמך  את  תמעיט  אם  -  "ָׂשֵמחַ   ַא   ְוָהִייתָ   ְּבַחֶּג  ְוָׂשַמְחּתָ ''
  שמח...  תהיה ממילא )אך באה למעט

שער  (   'אורחות צדיקים'האיך מגיעים לשמחה? ומבאר  אם כן  
 ' כי המאמין בלב שלם והבוטח בעזר ה  :)השמחהשער    -תשיעי  ה
הוא שמח לעולם. והוא סובל כל דבר, כמו החולה שאוכל   -

המרים בשביל הרפואה. והסובל הוא חופשי    (תרופות)סמים
שיש לו, כי יאמר: מדאגת העולם. גם הסובל מסתפק במעט  

הבורא.   לי  שגזר  במה  לי  הדי  כי  וראה,  הבט   שמחהועתה 
הזה   העולם  על  הדואג  האדם  כל  כי  הכל:  לו    -כוללת  אין 

במה  יסתפק  ולא  ממון,  להרוויח  מחשב  הוא  ותמיד  מנוחה, 
הא לו  הוא  ל.  -שחלק  אם  אף  עשיר  הוא  בחלקו  השמח  לכן 

 . ונחלתוים שהוא חלקו  ק, כי ישמח באל א) ,(אבות דעני 
 

 

 

 
 

 

   דבר העורךהמשך  
כתיב "וכן  ָאַמְרּתִ :  ה'  קיט   י" ֶחְלִקי  אומר נז)  ,(תהלים  הוא  וכן   .
קה "ג)  ,(שם  ְמַבְקׁשֵ :  ֵלב  בנפשות    ה'י  ִיְׂשַמח  הזאת  ומידה   ."

וב עבודתם,  בעניין  שלם  בנועם  שהם   שמחה הצדיקים, 
ְוִגילּו   ַבה'  ִׂשְמחּו: "יא)  ,(שם לבשנאמר  גדולה בפרישותם, כמו  

לֵ   ,ַצִּדיִקים ִיְׁשֵרי  ָּכל  אומר  בְוַהְרִנינּו  הוא  וכן  :  יא)  ,צז  (שם". 
 ". הְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמחָ ּוְליִ  ,אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק"

ומרגיש את ומצוות אז הוא מגיע  ם תורהכשאדם שמח בקיו
שנאמר בלבו  והסיפוק  השמחה  יט  נועם  "ט)  ,(תהלים  ִּפּקּוֵדי  : 

 .ב"ְמַׂשְּמֵחי לֵ  ,ִריםה' ְיׁשָ 
נשכיל   ערכנוונהבה  מיעוט  את  במה שנתן לנו ,  בין  נסתפק 

בענוונת  ,הבורא בשמחה,  הנהג  מצוות  נקיים  מכל    והחשוב 
אה י שמחה שתלווה אותנו לכל השנה הב ְמֵלאֵ ע לחג  נגי  אזו
  .אכי"ר ,ובהטללינו ע

 
 

החיד"א   "(הקשה  לו  "הושבתי"ו  מה  : )"ךאנת  מחובספרו  היה   ,
ע "הולכתי"לומר   ומיישב  ע  יפל  ?  הש"ך    סוק: פהל  דברי 

ָׁשנָ " ַאְרָּבִעים  ֶזה  ָבֵצָקה  א  ח  ה"ְוַרְגְל  ד)(דברים  רגלך ,  למה   ,
  ברגליהם, אלא   לא היו הולכים  ישראל  ינבלא בצקה? כיוון ש

הענני בתוך  כמו יושבים  אותם,  מובילים  היו  והעננים  ם, 
ֶאת ְּבֵני    י הֹוַׁשְבּתִ ִּכי ַבֻּסּכֹות  שנאמר "  זה ספינה,  אדם היושב ב

הלכו  ישראל  יבנש  ,"ִיְׂשָרֵאל יושבים במ  לא  היו  אלא  דבר, 
 . בתוך העננים

 
 

   בזכות אברהם זכינו למצות סוכה 
רבה   ימ(וירא  במדרש  לאב  ובתכ  )ח,  אומר  אבינו)(ה'    ַאָּתה ":  רהם 

ְוִהּׁשָ  הָ ָאַמְרָּת  ַּתַחת  ְלָבֶניעֵ ֲענּו  ּפֹוֵרַע  ֶׁשֲאִני  ַחֶּיי  ּבַ ץ,  ִּמְדָּבר  
ׁשֶ  לט) ֶּנֱאַמר  וכו',  קה,  ַּבִּמְדָּבר. (תהלים  ֲהֵרי   , ְלָמָס ָעָנן  ָּפַרׂש   :

ִמַּנִין   מב)ָּבָאֶרץ  כג,  ֵּתְׁשבּו(ויקרא  ַּבֻּסֹּכת  ֶלעָ   :  ָיִמים.  ִתיד ִׁשְבַעת 
ֶׁשֶּנאֱ  ִמַּנִין,  ו)ַמר  ָלבֹוא  ד,  וְ (ישעיה  יֹוָמם סֻ :  ְלֵצל  ִּתְהֶיה  ָּכה 

  .ענני כבוד ומצות סוכה בזכות אברהםכלומר,  ".ֵמֹחֶרב 
  : (ויקרא כג, מג)הפסוק    סוכה יא:)מסכת  (והנה לדעת רבי אליעזר  

ַבֻּסּכֹות  " ִּכי  ֹדֹרֵתיֶכם  ֵיְדעּו  ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען  ְּבֵני  ֶאת    הֹוַׁשְבִּתי 
לענני הכבוד, ונמצא   יחסמתי  ,"ם ם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִ ְּבהֹוִציִאי אֹותָ 

 .המצוה בזכות אברהם אבינו שזכינו לכל פרטי
 

 
 

 ה וקדושתה סוכ
זצ"למראת  שאלו   שטיינמן  הרב  האושפיזין    ן  באים  מדוע 

בחג י  דווקא  בשאר  ולא   הלא ש והשיב    ובים?טמים  הסוכות 
אלונש צדיקים  ממצוו  הנאתםכל    מות  רק  מייהיא  ולא  ן  ת 
ת רק למקום מצוות כסוכה אובו   ועל כן הם נמשכות  ...רכש

לב מה  להם  אין  שכשמדברים ,  שקובבית  מובא  בסוכה  ואף 
ל מסתלקים  ערהשון  בה  הם  נשכימיד  רק  אם  את להבין    ל, 

דברים בטלים וח"ו לבטח לא נדבר שם    קדושתה של הסוכה
  .ויוסיף לקח ם, וישמע החכהרעשון  לדבר בה ל

 בס"ד

 א"פשת   תשרי    י"א            זצ"ל קב אדלשטייןיעהרה"ג  וקדש לע"נ העלון מ                 "אישנה   486עלון מס'  

בתוכן    בעלון בינש  599  רשיעונעסוק    ' ב  וםערך 
השרון  ב בשעה  2ר  קוצה  ובברח רמת   ,19:00 ,  

  הגאון מו"ר של  מיסודו ",יקצורו נה"ברי במדרשת
 . זצ"ל ין אדלשטי  יעקב רבי

ּכֹות  ּסֻ



 

 

הג על  זצ"  "רמסופר  איזן  משלום  היה  אשר  צדק  -ורה ל, 
של    בירושלים, כשרותם  בבדיקת  במומחיותו  מפורסם  והיה 

המינים.ד ביתו    '  את  פוקדים  היו  הסוכות  חג  שלפני  בימים 
מאות   שנה  על בי  אשר  ,יהודיםבכל  דעתו  חוות  קשו 

   ות.האתרוגים והלולבים שביקשו לקנ
שלפי   אתרוג,  ובידו  צעיר  אברך  לפניו  בא  אחת  דעתו,  פעם 

הרב איזן לבדוק    י בקשת האברך, החלהיה מהודר ביותר. לפ
האתרוג   בדיקה    מכלאת  של  אחדות  דקות  לאחר  צדדיו. 

הצעיר:    מדוקדקת, לאברך  ואמר  ראשו  את  הרב  הרים 
  ..אדם כמוך".ינו מיועד ל"אתרוג זה א

מ מאוד  מופתע  היה  הרבהאברך  התרוצצו    ,דברי  ובמוחו 
ותמיהות.   ב'מחשבות  למדתי  דהרי  הלכות  את  רב    ' עיון 

זמן רב הקדשתי לחיפושים אחר '  -מו  הרהר לעצ  -  !'םיניהמ
אתרוג, שלדעתי, הוא מושלם. מדוע סבור הרב שאין אתרוג 

האברך אל ה  ?'זה מיועד לי ושאלו:  במבוכתו פנה  האם "רב 
זה? אתרוג  לגבי  הלכתית  שאלה  סברתי  יש  לתומי   ,"אני 

 הדרישות".  זה עונה על כל  שאתרוג"הוסיף ואמר, 
להשיב השאלה,    במקום  אועל  שאלה שאל  איזן  הרב  תו 

ידך"  אחרת: משלח  מהו  לי,  בכולל "  ?"אמור  לומד  אני 
האברך.  ,"בירושלים שם"  ענה  לך  משלמים  שאל   ?"האם 

כאשר התעניין הרב וביקש    השיב הנשאל.  ,", בודאיןכ"  הרב.
האברך   מר לוהסכום שהכולל מעניק לאברכים, א  דעת מהול

לך אשא  ועתה"  בוה במיוחד.את הסכום המדויק, שלא היה ג
אחרונה נדרש "הרב    המשיך  ,"שאלה  שהינך  המחיר  מהו 

   האברך נקב בסכום עתק. ?"לשלם עבור האתרוג
שחשבתי"   מה  צודק.    -  הרב  רמא  -"זה  בוודאי  אכן, "אתה 

עונה על כל דרישות ההלכה, הן  תר ו האתרוג הוא מהודר ביו
וההדר   הנאה  הגידול  מבחינת  והן  הכשרות  הכללי. מבחינת 

תש אם  הרבה  אולם  נמוך  שמחירו  אתרוג  קנה  לעצתי,  מע 
קנה   זה,  לאתרוג  להקציב  שסברת  הכסף  וביתרת  יותר, 

ליו  לאשתך כבוובטם  בגד  יהיה  בזה  יו.  ותקיים  ובטם  ד   ,
 ]אור דניאל[                                       !"ובטם יומצוות שמחת 

 
 

 ענני הכבוד בזכות אהרן
מדובודכהענני    םמה נקראים  ,  בזכות ו  היומדוע    'כבוד'ע 

חז"ל    ?אהרן שאמרו  העננים ש כפי  נסתלקו  אהרן  כשנפטר 
 שהיו בזכותו.  

בזכות    -  הבארשנתן את התורה,    בזכות משה   -  המןןבשלמא  
  בזכות אהרן   -  יםנ הענ א  ליד המים, אל   שחכתה למשה  מרים

מדוע עושים זכר רק לענני כבוד, ולא   ,למה? ועוד יש להבין
  ...המן והבאר? -שאר נסים שהיו במדבר ל

ישראל"  יםמבאר וה"בית  צדיק"   ביאור  )ין'מרוז(  ה"שפתי 
המחקר  חכמי  כתבו  אדים   כי  נפלא:  עולים  האדם  מגוף 

הבים אוה  אדם  בני   .מו ומהבל פיוי חוטדקים, היוצאים מנקב
זה את  שניהם  -  זה  מפי  היוצא  בשעה    ההבל  יחד  מתחבר 

אוהבשמדב אינם  אם  אך  זהרים,  את  זה  כל   -  ים  של  הבל 
הולך   מתחבריםאחד  ולא  אחר,  הכהן    .יחד  לצד  אהרן  והנה 

ישראל   כל  אהבו  ובהשפעתו  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  היה 
 אחד, ומההבל והאדים בלב  איש את רעהו, והיו כאיש אחד  

בשעלו   ונתלכדו   ישראל  ינמכלל  נתערבו  לזה,  זה  שאהבו 
שנ הטעם  וזה  כבוד,  ענני  ונוצרו  כבודיחד,  "ענני  , "קראים 

ע"י  ש שכבונוצרו  הוא  ההנחילו  ד  וכבוד  לזולתו,  אחד 
 שהייתה ביניהם אהבה, שלום ורעות.   לישראל,

נפלא לימוד  יכול ל  זהו  ו  מה  השלום.  עוש  כןלגרום  ים  מדוע 
דוו  הכבוד  לענני  מהביתזכר  ביציאה  בתוכו   ,קא    -?  ולא 

רק אנוכיות, וזה שייך  את  אהבה שייכת דווקא כשמסירים  ש
ך א . צמו שהעולם ארעיביעותו וממחיש לעיוצא ממקום קכש

   !זולתואהבת לא שייך  ,כשמרגיש רק את עצמו
 ]קפ"ז-, עמ' קפ"גסוכות  - "אוצרות התורה"[

 

 
 

   ענני הכבוד חזרו בט"ו בתשרי
א(הגר"א    אומר דשה"ש  רבותינו),  שהקשו  מה  יתורץ  "ובזה   :  

כיוון   בתשרי,  סוכות  עושים  אנחנו  היקף  מדוע  נגד  שהוא 
היה  הכבוד  לע  ענני  בניראוי  תחילת שות  היה  בניסן  כי  סן, 

כותב נראה,  אבל  עננים.  את   -הגר"א    היקף  שכשעשו  לפי 
עד חזרו  לא  ואז  העננים,  נסתלקו  לעשות  שהתחיל  העגל  ו 

  (תשרי)   ובט"וביום הכיפורים...    ) מן ההר(ד  המשכן. ומשה יר
לעשות   הכבודהתחילו  ענני  חזרו  י ביו (  ואז  תשרי    גי"-ו  ב"ם 

התרומות   את  ימבנאספו  י"י  ולמחרת  קול שראל,  העבירו  ד 
והותר די  היתה  שהמלאכה  התחילו  המחנה  תשרי  ט"ו  ולמחרת   ,

המשכן י בבני  אנו  ,  )וכליו  ת  בט"ו  םעושיולכן  ". תשרי  סוכות 
נו הגר"א בקרן אורה, וביאר לנו את עומק מהות  העמידהנה,  

כו  וד, וביום הכיפורים זהעגל נסתלקו ענני הכב  החג, בחטא
כפי אכן,  בדבר  לכפרה.  העוון  שנתבאר  כי  יתכן  יונה,  רבנו  י 

רצוי השב  אין  עדיין  אך  שהה    נמחה  זו  ובמציאות  להקב"ה, 
 אמר כי הוא מוחל  הקב"ה   -עם ישראל אחרי יום הכיפורים  

ישרא לעם  הכבוד  וסולח  ענני  אך  חזרת(ל,  השראת    שהם 
וקי  אלוקיםהשכינה  חזרו    )רבת  סוכותלא  עםעד  החל  אז   , 

במהותו    חג הסוכות ,  אם כן  .ישראל לעסוק בהקמת המשכן
 " של  חג  ִיְׁשֶע הוא  ְׂשׂשֹון  ִּלי  ידתהלים  (  " ָהִׁשיָבה  בו )נא,  שכן   ,  

וכנגד גילוי    נסתיים מהלך התשובה והגיע למעלתו העליונה,
 .הרוחני הזה נתקן חג הסוכות החיבה

חזר שאז  משום  תשרי  בט"ו  שסוכות  הגר"א,  ענני לדברי  ו 
והיה  העגל. ס  זה  הכבוד  חטא  על  להם  נתרצה  שהקב"ה  ימן 

מצות סוכה נצטווינו הרבה לפני חטא    על  יש להקשות, הלא
משפטים   בפרשת  טז(העגל  כג,  ")שמות  ְּבֵצאת :  ָהָאִסף  ְוַחג 

תשא    ךכ..."  ָנהַהּׁשָ  כי  לכאורה  )כב  לד,  שמות(בפרשת   וא"כ 
בתשרי   הסוכות  חג  את  קבעה  התורה  למה  השאלה,  חוזרת 

חה"מ  ומתרץ?...  בניסן  ולא טז(כמה"  שך  כג,  דברי   )שמות  לפי 
חידוש  לנו  יוצא  סו  הגר"א  שלחג  ישנם  גדול.    שני כות 

 ".  חג הסוכות" ו"חג האסיףנים: "יעני
"ח  לפני נקרא  העגל  לאחטא  ולכן  האסיף"  בתורה    ג  תמצא 

סוכות השם  מ  את  העגל.  חטא  חטא    ןכין  שאה  לפני  לאחר 
ראת "חג  ואילך התורה קו  מכאן  העגל שאז חזרו ענני הכבוד,

ישנם  ".  הסוכות שבסוכות  מדויק  ואילו   14ובזה  כבשים. 
כבשים. ולאמור זה נפלא משום שסוכות    7רק    םבשאר החגי

ת. וכל אחד מסמל  וחג הסוכוחג האסיף  ,  יש בו שני סוגי חג
ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי  תאמר "ל  ָהָאאת    דבר אחר, חג האסיף מסמל

ַהּזֶ  ַהַחִיל  ֶאת  ִלי  ולָעָׂשה  לאחרה".  א  כן  אוסף  ת שהאדם 
אומ עראיתבואתו  דירת  שהיא  לסוכה  שיכנס  לו  שלא   רים 

בעל   שהוא  את ירגיש  מסמל  וסוכות  בעולם.  כאן  הבית 
יו  הרצון טהרת  נמי יפור.  כ ה  םלאחר  מדויק  הגר"א  ולדברי 

ו משפטים  בפרשת  מוזכרבפרשת  מדוע  לא  תשא  שבעת   כי 
ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְל ִׁשְבַעת ימים. ולאחר חטא העגל מוזכר "

  בסוכה   אסיף לא נצטוו לשבתבחלק של חג הם" משום שָיִמי
אלא ימים  ב  שבעה  כמו  אחד  כן שה  משבועות.  חג  יום    אין 

זכר   שהוא  הכבודסוכות  ענני  שבעת   לשבעת  מוזכר  לכן 
 ] "מקור החכמה["                                                      .ימים

 סיפור  -"פרי עץ הדר", לאחרים... 



 

 

  שמחת בית השואבה 
קיים  דשקהמת  שביבזמן   ימו  ,היה  כל  נוסכים  השנה  היו  ת 

גבי המזבח. נסכים אלה מפורשים בתורה. ואילו    נסכי יין על
 ח.  זבהמבחג הסוכות נוסכים מים על גבי 

איזהו מקומם של נסכים? בין נסכי היין ובין נסכי המים היו  
דרומית החיצ-בקרן  המזבח  של  היו השיתין  ,וןמערבית    , שם 

 שבעת ימי החג.   ניסוך המים ואין ניסוך אלא במקום זה.
יהודה סובר, שאף בשמיני עצרת היו מנסכים את המים.   'ר

ש של  בתמיד  באים  שהיו  היין,  נסכי  כדרך  בתמיד ו  חרשלא 
בלבד.  שחר  של  בתמיד  המים  ניסוך  הרי  הערביים,  בין  של 

וח, מעין הסמוך  המים היו שואבים בצלוחית של זהב מהשיל
מהכתוב זאת  למדו  חכמים  ג)ישעיהו  (  לירושלים.  :  יב, 

מים חיים ולא מי   -  "הּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּועָ "
   זקת שלושה לוגים.גשמים. הצלוחית היתה מח
שאחד    ראד, עד שמצאנו בגמולמאמצוה זו היתה חשובה עד  

החשובה"גורס   בית  ובאה   -  "שמחת  היא  חשובה  מצוה 
 .מששת ימי בראשית

 
  

בסו הגדולה המשנה  התכונה  את  מתארת  כה 
  של שמחת בית השואבה

ה בשמחת ת הי  ית המקדש היה קייםסגת השמחה בזמן שבפ
השואבה,   השמחה  בית  עוצמת  שואבים  שמכוח  היו  שבה 

 . )סוכה ה, א, ירושלמי תלמוד(  רוח הקודש 
בית מי  ":  )נא  (סוכה הגמרא  אומרת   שמחת  ראה  שלא 
מימיו  ,השואבה שמחה  ראה  זו?    ."לא  שמחה  נערכה  כיצד 

לעזרת  יורדים  היו  הסוכות  חג  של  ראשון  טוב  יום  במוצאי 
קרשים   ומניחים  גדול,  תיקון  שם  ומתקנים  שאפשר נשים 

וכו'  ה יהי עליהם  היו  לעמוד  זהב  של  ומנורות  וארבעה  ש.  ם 
חד ואחד  ספלים של זהב בראשיהם וארבעה סולמות לכל א 

ובידיהם כדיםוארבעה ילדים מפרחי כה  של שמן בגודל  ונה 
מאה ועשרים לוג, והם מטילים שמן לכל ספל וספל. מבלאי 

ומהמיניהן   כהנים  מפקיעין    (אבנטיהם)מכנסי    עים,(קור היו 
 ובהן היו מדליקין.   לעשות פתילות)

 ר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה חצ התולא הי
 .טין לאור של בית השואבה)י(אשה היתה בוררת ח 
מעשה היו מרקדין בפניהן באבוקות של אור   חסידים ואנשי

ותשבחות שירות  דברי  לפניהן  ואומרים  והלוויים    ,שבידיהן, 
ובמצ ובנבלים  בלא בכינורות  שיר  ובכלי  ובחצוצרות  לתיים, 

חמש על  ישראל  עשרה  -מספר,  מעזרת  היורדות  מעלות 
נשים   עשרה    -לעזרת  חמש  תהכנגד  של  המעלות  , ליםשיר 

 י שיר ואומרים שירה.  בכל שעליהם לויים עומדין
הנים בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת ועמדו שני כ

תוקע  ,נשים היו  בידיהן...  חצוצרות  עד ושתי  והולכין  ין 
לש  הגיעו  ממזרח.  היוצא  לשער  ממזרח עשמגיעים  היוצא  ר 

במקום   שהיו  אבותינו  ואמרו:  למערב  ממזרח  פניהן  הפכו 
ק ופניהם  ההיכל  אל  אחוריהם  ומשתחווים  הזה,  דימה, 

  ."עינינו שםה לקדמה, לשמש ואנו 
שהיה שמח בשמחת אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל: כ

השואבה, נ  בית  בידו  היה  בוערות  אבוקות  שמונה  וטל 
מ  ,האחת כלפי  ואין  וזורקן  אחת.  ומקבל  אחת  זורק  עלה. 

שני   נועץ  משתחווה,  וכשהוא  בחברתה.  נוגעת  מהן  אחת 
ה ונושק את הרצפה וזוקף, מה שאין כל אגודליו בארץ ושוח
 ] מועדי השנה[                                       .בריה יכולה לעשות

 …ר מכל הצרות שחרו  -סוכה 
ע נושאים  רבים  יהודים  השנה,  ימות  כל  מטעני  יבמשך  מם 

והתמודד קשיים  אחר  צער,  בריאות,  מבעיות  סובל  זה  ויות. 
ישמתמ ילדיו,  אצל  בעיות  עם  המ  ודד  מתינים יהודים 

בעיכוב   ומצטערים  רב  זמן  ואחרים לשמחות  הממושך, 
 ...מתקשים בפרנסתם ומחפשים מוצא מצער הפרנסה

זי"עהרה  אומרו מרדומסק  שלמה'  ה'תפארת  במתק    "ק 
צער,לשונו מכל  להינצל  סגולה  היא  הסוכה  מכל    :  להיוושע 
,  פטור מן הסוכה' -'מצטער משנה: הלא כך פוסקת ה ,מצוקה
אדם השרוי    -מצטער'  ':  פארת שלמה' דורש מילים אלווה'ת

הופך   תהא,  אשר  גדולה  תהא  במצוקתו,  בכאבו,  בצערו, 
פטור מלא מכל צעריו וצרותיו, קשייו  הוא יוצא ב   -ל'פטור'  

הסוכה'   'מן  הברכה  מכח    -ומצוקותיו,  מאוצר  הסוכות,  חג 
 ! הטמון בסוכה 

ש אמיץ  בחיבוק  ידיים,  בשתי  הסוכה  את  נתפוס  ל  הבה 
הסוכה   לפעמים  נכון,  צריך  אהבה.  לפעמים  צפופה,  קצת 

חם  גם  להיות  ועלול  פרטיות,  בלי  לישון  בתורנויות,  לסעוד 
כבירה,  קרוגם    ומהביל מצוה  היא  האהובה  הסוכה  אבל   .

ו וצוקה  צרה  מכל  אותנו  מוציאה  מכל שגם  אותנו  גואלת 
 ! בלב שמחו  ולשמחה,  וןש שצער ויגון, ל

 

 
 

ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת  "  :(ט, יא)  עמוסיא  בא מהנבמו  זה  פסוק
ּדָ  ַהֹּנֶפֶלתֻסַּכת  ָאִקים    ִויד  ַוֲהִרֹסָתיו  ִּפְרֵציֶהן  ֶאת  ְוָגַדְרִּתי 

עֹוָלם ִּכיֵמי  המפרשּוְבִניִתיָה  ונחלקו  הכו ".  מה  ֻסַּכת "נה  וים 
ַהּנֹ  דודֶפֶלתָּדִויד  בית  למלכות  האם  לבנין    )רש"יפ  ע"(   "  או 

 . )מהר"יע"פ ( בית המקדש השלישי
כתוב  וקשה,   הוו  'ַהֹּנֶפֶלת'מדוע  ובספר  לשון  שנפלה?  ולא  ה 

שמאי' קסא)  'אמרי  עמ'  לבי  (מועדים  שהכוונה  ת לסוברים 
בירושלמי    דשקהמ שכתב  מה  לפי  יומא(יובן  מסכת   )ריש 

תה בי  :ובתכ   א)  ,(קלז  ליםובמדרש  נבנה  שלא  דור  ת 'כל 
בימיו מעלה עליו כאילו החריבו'. ממילא מובן לשון    דשקהמ

נבנה    ',ַהֹּנֶפֶלת' שלא  דור  שבכל  כאילו    דש קהמת  בימשום 
 . ומחריבים ומפילים אות

ענו הסוכות?  ימה  בחג  דווקא  זו  תפלה  הזוהר ינה של  אומר 
ַּבּיֹום ַההּוא  "  וקנאמר הפסרוג  שבזכות את  (פנחס רטז)הקדוש  

 . "ָאִקים ֶאת ֻסַּכת ָּדִויד ַהֹּנֶפֶלת
 

 

 שר לגוף האדם המינים והק ד' –
סיני מהר  בקבלה  חז"ל  ָהָדר":  אמרו  ֵעץ  האתרוג,   -  "ְּפִרי  זה 

ְּתמָ " הלולב,    -  " ִריםַּכֹּפת  ָעֹבת"זה  ֵעץ  ההדס,    הוא   -  " ֲעַנף 
ָנַחל" וה   -  " ְוַעְרֵבי  בישראל,  הידועה  הערבה  ובחג  היא  ואיל 
נצט  ,האסיף  חג  ,זה אדם,  לבני  רבה  שהשמחה ושמחה  וינו 

כולם  הנ"ל  המינים  וארבעת  להקב"ה,  הודיה  מתוך  תהיה 
האתרוג דומה :  משמחי לב רואיהם וגם דומים לאיברי האדם

כל מום קטן ו, כשם שתפוסל  -ולכן כל פגימה כלשהיא    ,בלל
מהוב האדםולב  לבריאות  סכנה  לש  .ה  דומה  , דרהיהלולב 

כלֶׁשְּיַיּׁשֵ כלומר   דומה   ר  וההדס  טובים,  למעשים  גופו 
העלה דומה    -והערבה    .ם, ורומז לו: תרחק מעין רעהילעיני

מרכילות  ,לשפתיים והלשון  הפה  שמירת  על  לשון  ,  לרמוז 
תתפעל   -ובקחתנו ארבעת המינים בידינו  .  לזהדומה  וה  הרע

      .נפשנו לטובה, כי האדם נפעל כפי פעולותיו
 ]שכדמצוה  'ך החנו'ספר פ ע"[



 

 

היה  במשך   רבות  ציון  שנים  בן  זצרבי  לנוח פלמן  נוסע  "ל 
בין אב(הזמנים    בימי  מאיר"במושב    )שבחודש  הסמוך    "בית 

התגורר    .שליםלירו המושב  ב  אדםבקצה  ביתו  שגידל  חצר 
טורח בכל שנה והולך לביתו לחפש אם   הרבאתרוגים, והיה  

 יש שם אתרוג יפה ומהודר.  
אתרוג והנ אחר  שמדקדקים  וכשם  הלב,  על  מרמז  אתרוג  ה 

ראו  ,מהודר להדר  כך  וצריך  נאה שאף  י  יהיה  אדם,  של  לבו 
ה בעבודת  ובב  בבין  ,'ומהודר  למקום  לחברו. אדם  אדם  ין 

אתרוג,   כשרותו ורמת הידורו של  על  נשאלכש  פעמים רבות,
שהשיב אומר  ,לאחר  העיקר"  :היה  את  לשכוח  לא    -  אבל 
 !"לב מהודרר לקנות ולהשיג

מופלא   שליטמעשה  קפלן  משה  רבי  ללמ"סיפר  שזכה  וד א, 
אחד מימי  ב  ,: שנה אחתרבות בשנים  ל"זצ  הרבעם    בחברות

אלול שסיימ  ,חודש  ללמודנלאחר  לו  כי    הרב לי  אמר    ,ו  יש 
השלמות  יבעבור בתכלית  ומושלם  מאוד  יפה  אשר   ,אתרוג 

נראה   רבות.  כמותולא  רבנו,  "אבל"  שנים  הוסיף  ון  "כי, 
מהודרכ  שהוא כך  לכולל  ,ל  האתרוג  את  להביא  רוצה   ,איני 
די שאחרים לא יראו את זה ויקנאו, אלא בוא לביתי ואתן בכ

של משה ומספר: הגעתי לביתו    ממשיך רבי   ." לך את האתרוג
ה הרב  בפשתן,  הרב,  עטוף  אתרוג  מהקופסה  ובדחילו  וציא 

הקופסה את  פתח  והתפעלתי;  .  ורחימו  באתרוג  כזה  הבטתי 
באמת   מעודי...  אתרוג  ראיתי  כיבלב  שבתיח  ,אבללא  זה  , 

י בוודא  !א יתכן שיש לרב שני אתרוגים כאלול  -  יפהאתרוג  
ל מביא  המהוד  ירבנו  האתרוג  הוא  את  ולעצמו  הזה,  ר 

  ..פה ופחות מהודר.מסתפק באתרוג פחות י
לא, את   :ה נע  הרבו  ,איזה אתרוג יש לוושאלתיו    בפניתי לר

ייחדת הזה  אתרוג האתרוג  עם  כבר  מסודר  אני  בשבילך,  י 
  י וניסיתג הזה הוא יותר מהודר ויפה,  האתרו  הבנתי כיאחר.  

ג הזה  י בדעתו שהאתרוהחלטהיה    רבהלהתנגד ולסרב, אבל  
לי.  לייהיה   ונתנו  פו,  לפתע  ולוחש   ברה  אליי  נהוהנה 

בסוכות  , משה  'ר"  באוזניי:  הזה  האתרוג  על  תברך  ". אל 
והתפלאתי; לברך הרי    נבהלתי  שראוי  ודאי  אתרוג  כזה  על 

 האתרוג   נדהמתי;  !"מורכב  הוא"  המשיך:  רבה  אך  !בחג
ליהרב    מדוע  "כא!מורכב? ו הביאו  ואומר  רבה?  : משיב 

 ,ונאה ללמד אותך שלפעמים אדם נראה מבחוץ הדור רציתי"
מורכב הוא  בפנים  לו    !"אבל  ונראה  לעיניים  יראה  האדם 

ית השלמות, אבל שהאדם הזה שמתנהג כך הוא שלם בתכל
 נו שווה כלום.  אי - יראה ללבב ואם הלב מורכב 'ה
הוא שהלב יהיה    ', עיקר הדגש בעבודת ה"רחמנא ליבא בעי"

, "ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶני  ּוָמָצאתָ "  מיה ט, ח) (נח  שלם, כמו שכתוב
, העיקר תקפיד ומראהו, אל תתפעל מחיצוניותט אל  יאל תב

 ]שלמים מציון[  !ברךתי םוצה לפני השלהיות מר ,על הפנימיות
 

 

 ה לאתרוג הכמיה
ששהה בסטוביץ בימי החגים, וכשקרב   -ב"חזון איש"  מעשה  

 חג הסכות, לא השיגו יהודי המקום אתרוג לברכה. 
כדי   למינסק,  ויצא  החג  לפני  יומיים  החזו"א  למצוא  קם 

הדרכים   כשר.  בגיהאתרוג  פחד  ישתבשו  היה  הצבא,  סות 
אבל   בכפו לנסוע,  נפשו  את  שם  ואמנם  ונסע  החזו"א   .

מב את  השיג  המצב במינסק  מפני  אבל  הדר.  עץ  פרי  וקשו, 
החג.   אחרי  עד  הביתה  לשוב  ממנו  נבצר  המלחמתי, 
כשראוהו יהודי סטוביץ, שאלו אותו: איך זה שיהודי מרעיש  

בשביל 'א   עולמות  הלא  כזה?  ואם ונדבר  פטריה',  רחמנא  ס 
תמה החזו"א וכמי שאינו יכול   ! "לא מברכים  -  אין ד' מינים

יהודי  ולתפ כיצד  בשכלו  "הגם ס  להם:  השיב  ככה,  שואל 
הגם  ידיים?  בחבוק  תשבו  מצות,  לכם  יהיו  כשלא  בפסח, 
כיוון   ככה,  תתעצלו  מצה  באין  ימים  ז'  לצום  כשתצטרכו 

 .. .?"אוכלים לא -שלא השגנו מצות  

  בט"ו בתשרי:חג הסוכות הוא מדוע 
כ(  הרמב"ן א.   ימ  כתב:ג)  מ  ,גויקרא  בתחילת  שנצטוו  י  מפני 

ליצ  זכר  לעשות    הקיץ כבתחילת    צריםמיאת  הגשמים 
פסח.   עשו ולשעושים  היו,  ממש  שסוכות  להגן  סוכות    ר"ע 
 וכות עושים ס מהקור, ולזכר

א  הגר"א  ב. השירים  חשב  )ד  ,(שיר  ועשה  חזרו  ביאר  שאז  ון, 
 והסוכה היא זכר לעננים. ענני הכבוד לאחר חטא העגל,

נבוכים    הרמב"ם  ג.  מ"ג)במורה  פרק  זמן    (ח"ג  שזהו  כתב, 
לסבול  אפשר  ולכן  הכרחיים,  העסקים  מן  ופנאי  מנוחה 

  לכך תיקנו מצוה זו בזמן זה.וישיבת הסוכה בזמן הזה, 
הוא זמן של חג האסיף  מן  ביאר, דז  ג) מ  ,ג(ויקרא כ  הרשב"ם ד.  

ידי'של  התנשאות   ועוצם  לסוכה'כוחי  יוצא  לכן  שהיא    ,, 
 ומשעבד בכך את ליבו לאבינו שבשמים. ,ת ארעידיר
שמעוני ה.   תרנ"ג)  בילקוט  אמור  ראש   :אמוב  (פרשת  אחרי 

הכפורים ויום  נתחייבנו  שנכתבנו    ,השנה  ואולי  ונחתמנו, 
ו בזה שיוצאים מהבית לסוכה נחשב לנו כמי שיצאנבגלות,  

   לגלות, ומכפר לנו הקב"ה בזה.
ס"א)  ' טור ' ה ו.   תרכ"ה  ש  (סימן  עבדותכתב,  את  מראים  נו בכך 

הגשמים בימות  אף  לסוכה  שיוצאים  ניכר  שבכך   ,להקב"ה, 
   .ך בכך, ורק משום מצוה עבדינן הכישאין דר

 ]פרשת פינחסמתוך ספר דביר קדשו [
 

 

  מיניםארבעת ה
מדרש  האבודרהם  בשם  כאילו שהמקיים    ,הביא  זו  מצוה 

ג'  ועם    תר"י   ה =קיים כל התורה כולה, שכן אתרוג בגימטרי
עו התרי"גלה  המינים  הביא  וכן  היטב",  מהרי"ו    "באר  בשם 

 ששקולה מצוה זו כנגד תרי"ג מצוות. 
 

פלאג'י  חיים  המביאיםמונה    רבי  ימים,   הדברים  לאריכות 
אל  וקולי  אקרא,  אישים  "אליכם  המינים:  ד'  מצות  וביניהם 

הדברים אשר יזכה האדם על ידם   י אדם להודיע ולהיוודע בנ
   ."המקיים מצות לולב ומיניו  - קנה ושיבה לז
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 מאוצרות הפרשה      

 ?י דיבורכיצד שייך להכשיר סוכה פסולה ע"                   חידה            חידה          

 סגולת החיוך...
נכנסים בשערי הסוכה, והלב של כולנו חפץ לשמוח, רוצה לשמוח. אנו

אבל לא תמיד זה קל לפעמים אין את הרוגע הנפשי, לפעמים תלאות
החיים מעיבות, ומי לנו גדול כגאון מוילנא זצ"ל אשר אמר שהמצוה
הקשה ביותר היא המצוה להיות בשמחה בחג הסוכות... אבל כחלק

הזה, ניתנת לנו מתנה נוספת, אותה ממבועי השמחה הנשפעים בחג
יכול כל אחד לקיים. וכך מגלה הרה"ק בעל ה'ישמח ישראל'
מאלכסנדר זי"ע, שגם אם אדם אינו מרגיש שמח לפחות שיחייך,

 לפחות שיעשה עצמו שמח, כביכול יתחפש לאדם שמח...
נכון, אולי זה לא אמיתי. אבל הפסוק 'והיית אך שמח' הוא ראשי

. גם שמחת שוא, גם שמחה ב'כאילו', היא שמחהתיבות 'שוא'
מספקת בחג השמחה, כדי להביא בכנפיה את השמחה האמיתית,

 (הרה"ג רבי אשר קובלסקי שליט"א) שתמלא את ליבנו בשמחה טהורה וזכה!

 "כי יצפנני בסוכה"
ההלכה היא, כי 'המצטער פטור מן הסוכה', כפי שנלמד מדרשת חז"ל:

סוכה צריכה להיות כעין הדירה שאדם דר בה"תשבו כעין תדורו", ה
כל השנה. יש להתבונן, במה השתנתה מצות סוכה מכל המצוות כולן,
שבאף אחת מהן לא מצינו דין 'מצטער'? אמנם כאשר יש חשש סכנה
ופיקוח נפש, פטורין מקיום המצוה, אבל אם יבוא אדם ויטען כי הוא

עליו, והוא בגדרמאוד מפונק, והתפילין לוחצות לו ומכבידות 
 'מצטער', אין כל צד בעולם שנפטור אותו מהנחת התפילין!

בזוהר הקדוש מובא, כי הסוכה היא מעין גלות. לכן אומרים בתפילת
הכניסה לסוכה: "ובזכות צאתי מביתי החוצה, ודרך מצוותיך ארוצה,
ייחשב לי בזאת כאילו הרחקתי נדוד". עוד נכתב בזוהר הקדוש, כי

לו ולבניו אחריו, כיון שלאגלות יושב חלילה בסוכה, גורם  אדם שאינו
 עבר את הגלות ביציאה לסוכה.

אם כן הולכת קושייתנו ומתגברת: מכיון שהסוכה היא בבחינת גלות,
כיצד ניתן לפטור 'מצטער', הלא כל ענין הגלות הוא שהאדם נודד
מאתר לאתר בלא הצרכים הבסיסיים, כשאין לו מקום נח להניח את
ראשו? על שאלה זו עומד ה'באר יוסף', והביא על כך דברים נפלאים:
הטעם למצות סוכה נאמר במפורש בתורה: "למען ידעו דורותיכם כי
בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה'

. במהלך ארבעים השנים שהלכו ישראל במדבר,(ויקרא מג,כג)אלוקיכם"
ת, אבל לא היתה זו גלות כפשוטה, חז"ל מרחיביםהם היו עדיין בגלו

לתאר את הניסים המופלגים שליוו את עם ישראל במדבר, כשהיו
מתענגים בנאות דשא של באר מרים, והיה ריחם מפעפע בכל העולם.
בנוסף זכו ישראל לירידת המן ולענני הכבוד, שהיו מכבסים ומגהצים

 את הבגדים שגדלו עמהם.
שנלוו לישראל במדבר, אנו חוגגים את חג הסוכות,לזכר ענני הכבוד 

ויוצאים לדירת ארעי המשולה לגלות. אבל גם כשאנו יוצאים מדירת
קבע לדירת ארעי, אנו יוצאים לגלות הדומה לגלות שהיתה לנו
במדבר. וכפי שעם ישראל היה במדבר בצל כנפי השכינה, ולא חסר

 שיחסר לנו דבר.דבר, כך גם אנו יוצאים לסוכה של גלות בלי 
משום כך מצטער פטור מן הסוכה, כיון שכל מטרת היציאה לסוכה
הינה להודות על רוב חסדי הקב"ה, שהעביר את ישראל במדבר ברוב

טובה וברכה. וממילא אדם היושב בסוכה ומצטער, אינו יכול לעשות
בכך זכר לענני הכבוד ולמופתים האדירים שנראו במדבר. ומשום

 (יחי ראובן)  הריהו פטור מן הסוכה. –ן הספר שהעיקר חסר מ

 למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בנ"י
השאלה הידועה: אם הסוכות הן זכר לענני הכבוד, הרי שחג הסוכות

 היה צריך לחול בניסן, ולא בתשרי!
הרי נאמר "למען ידעו דורותיכם" –אלא אומר ה"חידושי הרי"ם" 

 צריכים דעת!מכאן שלקיום מצות סוכה 
במשך השנה עושה האדם חטאים, והרי "אין אדם עובר עברה אלא

מהיכן, אם כן, היה לו דעת לקיים(סוטה ג.) אם כן נכנס בו רוח שטות" 
מצות סוכה? רק לאחר יום כיפור, שבו חזר האדם בתשובה, התכפרו

רק אז ניתן לשבת בסוכה ולקיים "למען –עוונותיו והוא נקי ובר דעת 
 ו דורותיכם"...ידע

 שכר על מצוה שנמנע מקיומה בגלל הגזרה
: "אין נוטלין לולב בשבת, גזרה שמא יעבירנו(סוכה מ"ב:)איתא בגמרא 

ד' אמות ברשות הרבים, והינו טעמא דשופר והינו טעמא דמגלה".
מכל מקום מובא בספרים הקדושים, שכיון שהאדם מונע את עצמו

ל לולב אווחכמים שצוו שלא לטמקיום מצוות אלו רק מפני גזרת 
 לתקוע בשופר בשבת, הקב"ה מחשיב לו כאילו קיים מצוות אלו.

נרמז בפסוק "אם תשיב משבת –אומר בעל ה"שדה יעקב"  –דבר זה 
"משבת" בגימטריא שבע (ישעיה נח, יג)רגליך עשות חפצך ביום קדשי 

יםשבע מאות ארבע[ שופר לולב מגילהמאות ארבעים ושתים, כמנין 
אם תמנע בשבת מלקיים מצוות שופר –. "אם תשיב משבת" ]ושתים

מפני הגזרה שמא יעבירנו ברגליו ד' אמות –לולב ומגילה, "רגליך" 
יחשב לך כאילו –ברשות הרבים, הרי ש"עשות חפציך ביום קדשי" 

 (לאור הנר)   קימת את המצוות בפועל.

 ע"אמכתב מהרב ד"ר משה אוירבך פ"ת מוצש"ק פ' נח תר
"שלום וברכה לכבוד אחי אהובי יצחק נ"י. בהיותי בירושלים ת"ו אמר

 לי הגאון רבי חיים ברלין נ"י דבר תורה אשר איני חפץ למנוע ממך. 
בגמרא בסוכה נכתב 'תניא, רבי אליעזר אומר אין יוצאים מסוכה ואין
עושים סוכה בחולו של מועד. וחכמים אומרים יוצאין מסוכה לסוכה

סוכה בחולו של מועד. ולדברי הכל אם נפלה, חוזר ובונהועושים 
 בחולו של מועד.

נשאל הגאון הנ"ל באיזו סברה חולקים. והשיב שבדף י"א: יש מחלוקת
בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, ר"א סובר סוכות ענני כבוד ור"ע סוכות
ממש. אם כן לדעת ר"א הסוכה היא רמז לענני כבוד אשר הגנו על

מדבר, שלא היו עשויים לסלק מהם בכל פעם ופעם כי בכלאבותינו ב
מסעי בני ישראל היו תחתיהם, ועל כן גם במצות סוכה אין לצאת
מסוכה לסוכה. אבל ר"ע וחכמים סוברים סוכות ממש, ובכל פעם
ופעם במסעות כשיצאו ממקומם פירקום, ועל כן גם אנו יוצאים

אותה בחולו של מועדמסוכה לסוכה. ושוים שאם נפלה חוזר ובונה 
שבזה גם רבי אליעזר מודה, שהרי גם ענני כבוד כשנסתלקו אחר

 פטירת אהרן חזרו בזכות משה.
מקוה אני שגם אתה תשמח על התורה הפשוטה של הגאון הישיש

 ("המעיין" תמוז תשמ"ב, הובא ב"נר לשולחן שבת")   שליט"א".



 ללמדך        
 מחזיק תורה – נחשב כת"ח               

רי המדרש, הלולב רומז הממשילים את ארבעת המינים לארבעה סוגים שונים שיש בעם ישראל. לדב(ויקרא רבה ל, יב), ידועים דברי המדרש 
 לבני אדם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים, וכמו התמר שיש בה טעם ואין בה ריח.

ויש להקשות: מי הם אותם האנשים שיש בהם תורה בלי מעשים טובים? וכי אדם שלמד תורה ואינו מקיים את מצוותיה, יש לכך ערך?! האם 
 אפשר להחשיבו כאדם שיש בו תורה?

להקשות: בדברי המדרש התבאר שהלולב רומז לאנשים שיש בהם תורה, בגלל התמר הגדל עליו. אם כך מדוע לא ציוותה התורה עוד יש 
 ליטול את התמר עצמו, בו יש טעם, מדוע נצטווינו איפוא ליטול דווקא את הלולב שהוא הענף המחזיק את התמר?

 ה לספר החת"ם סופר:את התשובה לשאלה ניתן ללמוד על פי המעשה אותו נוהג הי
בימי המהרש"א, מת איש אחד שהיה רשע גמור. בשעת הטהרה עבר בן ישיבה אחד על פני המת השוכב, ניגש והקיש על אפו לקול צחוקם של 

 הנוכחים. בלילה לאחר הקבורה, בא הנפטר בחלום לאותו בחור ואמר לו שהוא קורא אותו לדין תורה בבית דין של מעלה על שביזה אותו.
בבוקר קם הבחור בבהלה, וסיפר על החלום לאביו. האב הרגיעו וניחמו, אך משנשנה החלום במשך כמה לילות הלכו למהרש"א ושחו לו על 
כל הענין. מיד ציווה שיביאו את הבחור שישן בביתו, וכאשר יתעורר בלילה בבעתה ימהרו להודיעו על כך. הבחור הובא לבית המהרש"א וישן 

 כן באמצע הלילה התחיל הבחור לצווח מבהלה.באחד החדרים, וא
המהרש"א הוזעק למיטת הבחור, והחל לדבר עם המת. "מה אתה רוצה מהבחור?" שאל המהרש"א, והלה ענה: הוא ביזה אותי. שאל 

עשיתי בחיי המהרש"א: "הלא רשע גמור היית כל חייך, וכי לא מגיע לך שיבזו אותך?!" ענה המת: לא, לא הייתי רשע גמור. מעשה אחד 
 שבגינו אינני ראוי להיקרא 'רשע'.

וכך סיפר המת: "פעם ראיתי יהודי תלמיד חכם נופל לתוך הנהר וטובע, מיד קפצתי לתוך המים והצלתי את חייו. הודות להצלה זו נעשינו 
ד רב כמו תלמיד חכם, ולא הזכירו לי ידידים, ומחמת זה התחלתי לתמוך בו ולפרנסו כל ימי חייו. כאשר באתי לעולם העליון קידמו אותו בכבו

שום עוונות. בשמים אמרו, שמכיון שהצלתי תלמיד חכם והחזקתי בו, יש לי דין של תלמיד חכם, ולכן אני תובע את הבחור כמי שביזה תלמיד 
 חכם".

אבל לאמיתו של דבר  שמע המהרש"א את דברי המת וענה לו: "עליך לדעת, שאמנם בגלל שהחזקת תלמיד חכם, יש עליך דין של ת"ח,
העבירות שלך לא נמחקו. עכשיו רוצה השטן להכשיל אותך, כי אם אתה תגרום שהבחור ימות, תתבטל כל טענתך שאתה תלמיד חכם בגלל 
שתמכת בת"ח, כיון שאתה גורם למותו של תלמיד חכם צעיר. עצתי לך, שתוותר ותמחל לבחור וכך תוכל להמשיך ולהחזיק בתואר 'תלמיד 

 . למשמע דבריו השתתק המת, ויותר לא הגיע בחלום אל הבחור.חכם'"
למדנו שאדם המחזיק בתלמיד חכם ומפרנס אותו יש לו דין של תלמיד חכם, גם אם הוא רחוק מאד מעולמה של תורה. כעת נוכל ליישב את 

ו כאדם שיש בו תורה. לימוד התורה ללא שתי הקושיות בהן פתחנו: אכן, אדם שלומד תורה אך איננו מקיים את מצוותיה לא שייך להחשיב
קיום המצוות שבה אין לו כל ערך. בהכרח איפוא שכוונת המדרש לומר שהלולב רומז לאנשים שאמנם אין בהם תורה ומעשים טובים מצד 

  עצמם, אבל הם תומכי תורה. הם מחזיקים בלומדי התורה, וככאלו נחשבים הם בעלי תורה, למרות שמימיהם לא פתחו ספר.
מכיון שכך תיושב גם הקושיא השניה הפלא ופלא, שהרי אותם אנשים אין בהם תורה מצד עצמם, ולכן לא נצווינו ליטול את התמר עצמו. 
אמנם תורה אין בהם, אבל הם מחזיקי תורה ובשל כך ציוותה התורה ליטול את הלולב שהוא הענף המחזיק את התמר, ובכך רמזה לנו 

ינם מקיימים בעצמם את מצוות התורה, אך בשל היותם מחזיקי התורה נחשב הדבר שהם בעלי תורה אך בלא התורה על אותם אנשים שא
  )מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל(  מעשים טובים.

  

                   שהתפוצץ וחדרו מים לסוכה, האם דומה למוזג כוס ושופכו על פניו? צינור מים                       
מעשה באדם שעשה סוכה כשרה ונאה, אך צינור מים התפוצץ ביום טוב, ואי אפשר היה לתקנו והמים חדרו לסוכה וציערוהו, בעל הסוכה היה  שאלה:

ו שכר, וכל הפטור מן הסוכה ואינו יוצא משם אינו מקבל עלי(סי' תרל"ט ס"ז) מוכן לסבול ולישב בסוכה, אך נסתפק שמא דומה הדבר להמבואר בשו"ע 
בשם השבות יעקב: "כיון שבש"ס מדמה זו לעבד שמזג כוס לרבו ושופכו על פניו, אם יכול למזוג (ס"ק י"ג) ואינו אלא מן ההדיוטות. וכתב השערי תשובה 

 ירידת גשמים?בעל כרחו יכעס עליו יותר, כיון שמסרב ועושה נכד רצונו, בודאי נקרא חסיד שוטה והדיוט". האם גם מקרה זה דומה ליושב בשעת 
דזה תלוי מה הטעם שרשאים לפנות את הסוכה בירידת גשמים, דאפשר לומר דהוא משום שנראה שאין הרב חפץ (דף כ"ט.) כתב השפת אמת : תשובה

רב חפץ בשימושו, או אפשר לומר משום מצטער. ואם נאמר דהטעם הוא משום שאין הרב חפץ בשימושו, אם כן כשהתפוצץ צינור, אין זה מראה שאין ה
ל קיתון על פניו, אם כן הוא הדין כ בשימושו, אבל אם הטעם שמפנה את הסוכה בירידת הגשמים משום מצטער, ואעפ"כ אמרינן שהוה כשופך לו רבו

דבנוטף מהסכך  (סי' תרל"ט ס"ק י"ג)מצטער. ועיי"ש עוד שכתב ששאלה זו היא גם כאשר פסקו הגשמים ועדיין נוטף מים מהסכך, ע"ש. ויעוין בשערי תשובה 
 (הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, קובץ דרישה וחקירה)   (סוכה כח:).מים בגלל הגשמים, האוכל שם נקרא הדיוט. ולכאורה הוא הדין כשהתפוצץ צינור 

 מצטער מחמת חום
אינו : תשובה פטור מישיבת הסוכה כשאין בה מזגן?אדם שרגיש לחום ורגיל לישון במקום ממוזג במיזוג אויר עד שאינו נרדם כלל בלא מזגן, האם  :שאלה

נה אילו לא ברשאי לישון מחוץ לסוכה, שאין בזה פטור מצטער, משום שחייב להתקין מזגן בסוכתו, שבלא שיתקין בה מזגן אינה ראויה לדיור עבורו ונחשב כ
לחום היום וכשעולה על יצועו בשינת הצהרים אינו נרדם בלא מזגן  אדם שרגיש שאלה:ומש מנכסיו ככל שאר מצוות עשה. סוכה, וחייב להוציא עבור זה ח

יכול להקל לישן שינת הצהרים מחוץ  תשובה:מחמת חום היום, אולם בשאר זמני היום יכול להרדם בלא מזגן, האם רשאי לישון שינת הצהרים מחוץ לסוכה? 
הסוכה, ואין זה נחשב שלא בנה סוכה הראויה לדיור, כיון שברוב שעות היום ראויה לסוכה, שהרי שינה זו בסוכה בלא מזגן מצער היא לו ומצטער פטור מן 

    רבי עמרם פריד שליט"א, אזמרה לשמך)(הגאון   סוכה זו למגורים עבורו.

 רי

הפועלים  גדול קיבל הזמנה להכין כמות מסוימת של דפנות סוכה בזמן קצר.מפעל עץ              
הכמות הכפילו את קצב עבודתם. כתוצאה מכך נגמרה המשימה עבדו במלוא המרץ, ולאחר שסיימו מחצית מ

שלוש שעות מוקדם יותר מזמן הסיום הצפוי על פי הקצב הראשון. כמה זמן בסך הכל ארך להכין את 
 הדפנות?

: אמר הוציאו את תשובה לחידה השבועיתבתוס' לחד מהתירוצים דהוא רק בשבת שובה דעדיין הוא תלוי ועומד.     (ע"ב) שם  אתלה אומר שבת היא מלזעוק ואית החו: שבת י"ב. הנכנס לבקר אתשובה לחידה                                         
שהם לא שלה ואילו השנייה אמר אמרה הכל  תי הנשים והשאירו כאן את הכביסה, וביקש מבני ביתו שיוסיפו כמה דברים מביתו לסל הכביסה, והנה הוא קרא לראשונה שמיד זיהתה שיש דבריםש                                                             ש

 שלה מיד גילה את רמאותה.
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                             סוכות                           
י  ֹדֹרֵתיֶכם  ֵיְדעּו  ְלַמַען י  ּכֹותַבסֻּ   ּכִ ְבּתִ ֵני  ֶאת  הֹוׁשַ ָרֵאל  ּבְ   מצינו  יסודות   שני  ִיׂשְ

 תיו והנאו  הזה   העולם   ביטול  על  לרמז   באה  אשר'  ארעי  דירת'  סוכה  במצות
  שהיה  ).ט  (תעניתהכהן    אהרן  של  בזכותו  באו  הכבוד  ענני   אשר"  שלום  סוכת"ו

  הזה  העולם  לביטול  השלום  מדת  ענין  מה  ולכאורה.  שלום  ורודף  שלום  אוהב
" היש   ביטול"ו  למדים שהשלום  נמצינו,  בדבר  לכשמתבוננים,  ברם.  והנאותיו

 ביטול   י"ע  רק  אאל  שלום  של  מציאות  תיתכן  לא.  בזה  זה  ותלויים  קשורים  אכן
 הגשמיות  לשאיפות ערך כל שאין ומוחלטת ברורה  בראיה  היינו , הגשמי היש 

  למטרות  האדם  בני  שואפים  עוד  כל.הרוחניות  לשאיפות  רק  אלאוהחומריות
 שיש  את   רוצה  אחד  כל  כי,  ביניהם  שלום  שיהא   יתכן  לא  ואנוכיות  גשמיות
,  תחרות,  לקנאה  ועד  ומכאן.  הוא  רשותו  את  ממעט  לחברו  שיש   מה  וכל,  לחברו
 כולם  את   המאחדת  כשהשאיפה,  זאת  לעומת.הדרך  קצרה   -   ומחלוקת  מריבה

,  לחברו  מיצר  אחד  ואין,  הגבלות  אין  ממילא,  אמיתיות  רוחניות  למטרות  היא
  ל) "זצ דסלר  א. אליהו רבי בשם אורות (טללי. תמיד  בזה  זה ושמחים  לזה זה נוחים הכל

 

 משגיח,  ל"זצ  רוזנשטיין  משה  רבי  ,ורבי  מורי  :כבוד  ל"זצ  ניימן  יעקב  כותב רבי
" קוהלת"  בסוכות  קוראים   למה   טעם   לומר  רגילים :  אומר  היה   ה 'לומז  ישיבת
 קוהלת  קוראים   לכן  מדאי  יותר  ישמחו  שלא  ומפחדים   שמחתנו   זמן  שהיא  מפני
 להיפך   בדיוק  אמר  והוא,  בשמחה  ימעט  וממילא  הזה  העולם  את  לההביל  כדי

  אי   הזה   עולם   להבלי  קשור  שאדם   זמן   וכל  מאד   ח שמ  להיות  שמצוה   מפני
 אוכלות  והכבוד  והתאוה  בחבירו  מקנא  הוא  תמיד   כי  כראוי  שמח  להיות  אפשר

 איך  ומתבוננים  קהלת  את  קוראים  לכן,  עצבות  עליו  ומפילות  האדם  לב  את
  יכול   הוא  אז ,  אחריהם  לרדוף  כדאי  ולא  הבלים  הבל  הם   הזה  העולם  שכל

 מוסר)  (דרכי   אמיתית. שמחה". ושמחת " של המצוה בשלימות לקיים
  הברכה  וזאת                              

ה ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ כתב הרמב״ם ״כל אדם ואדם ראוי לו   .ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ
, האמנם כל אדם  תמוה. והדבר )להיות צדיק כמשה רבינו״ (הל׳ תשובה פ״ה

נו, אדון  ימשה רב  פשוט מישראל יכול להגיע עד כדי צדקותו הנשגבה של
לא קם נביא עוד בישראל הנביאים, מקבל התורה מסיני, עליו הכתוב אומר ״ו

מצינו שנקרא משה ״עבד ה׳״.    הי"ד   ןמר נן וסרבי אלחאלא, מבאר  כמשה״.
וכל השגחותיו  ו וכוונתו  וחוכתב הרד״ק בביאור המעלה הזו של ״עבד״, ״מי ששם כל כ

ל יתברך, הוא יקרא  -הא   ם מתכוין לעבודתבשם יתברך, ואף בהתעסקו בעניני העול
ו קודש לה׳ נו, שכל כוחותיו וחושיו הייכזה היה משה רבעבד ה׳״ (יהושע א, א).

לבדו. וזו גם המידה הנדרשת אפוא מכל אחד מישראל, שיקדיש כל סגולותיו 
אלא שאינו    המוקנות לו משמים לעבודת ה׳ בלבד, כמדרגתו של משה רבינו. 

ו,  נישה לכתו של אדם פשוט. סגולותיו הנדירות של משה רבשל מכתו  לדומה  
. לזה נתכוין הרמב״ם ה,אפילו באלפי שנות עבודה ויגיעאכן לא יגיע איש  

באמרו שכל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבנו, דהיינו, שכל אדם לפי ערכו, 
מו ולפי כוחותיו שלו, יכול להיות עבד ה׳, ולראות עצמו ככלי חפץ ביד ה׳, כ 

חפץ אלחנן בהספדו על רבו ה  בידברים אלו נשא רמשה לפי כוחותיו הוא. 
חיים. ועוד העלה אז: מצינו במשה רבינו שבני ישראל בכו עליו שלשים יום  
תמימים, כמו שנאמר ״ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלשים יום״.  

ימים    אלא שלא נזכר כלל מה הספידוהו ומה אמרו בשבחו, במשך כל אותם
גדול לים, את ההספד היברם האמת היא, שהתורה אומרת בשני משל בכי.

עבד ה׳״. כי כיון שהיה עבד    -ביותר שניתן לומר על אדם, ״וימת שם משה  
ה׳, ומה שקנה עבד קנה אדון, אם־כן מה ניתן לשבחו במעלה זו או אחרת,  

בר יש בו הרי הכל הוא של האדון. רק כיון שהואיל להיות ״עבד ה׳״, הרי כ 
למדרגה כזו, שכל  וכך המליץ ובי אלחנן על רבו: מי שאכן הואיל להגיע  הכל.

מעשיו ומחשבותיו משועבדים היו לצרכי שמים בלבד, הוא רבינו החפץ חיים.  
אפילו כשהיה טובל את קולמוסו כדי לחתום על קבלת תרומה לישיבה, היה  

יו מעשיו מעין מעשיו אומר ״הנני עושה זאת לשם שמים״. עליו ראוי לומר שה
 פנינים משולחן גבוה) (.של משה רבינו

 יחלק,  צדקנו  משיח  כשיבוא  לבוא  לעתיד:ל"זצ  צדקה  יהודה  רבי  אומר  היה  כך
  שקיים   מי  רק?  אותה  לקבל  זכאי  יהיה  ומי,  היהודי  העם   לבני"  אזרחות  תעודת"

 וכמו .  בסוכות  ישבו  בישראל  האזרח  כל  שכתוב  כמו!  כהלכתה  סוכה  מצוות
 מוכיחה   בסוכה  שהישיבה),  אמור  פרשת(  הקדוש   בזוהר  זה  פסוק  שוירשפ
 ליהודה)  (וזאת " ישראלשל  ש וקד וגזע ורש מש " שהנו, עליו

 
ני שמועה  וזבספר ׳בגיא צלמוות׳ מתאר המחבר:בימי חג הסוכות הגיעה לא 

שישנה סוכה במחנה (אושוויץ), באחד המגרשים שבין הצריפים היתה ערימה  
הי שלא  דרגשים  בשישל  ללא  ו  הדרגש  של  במבנה  השתמש  מישהו  מוש, 

לדפנות  כמיטות,  אותנו  ושימשו  קומה,  כל  בתחתית  מונחים  שהיו  הקרשים 
הסוכה, וכסכך הניח כמה חתיכות עץ משברי הדרגשים בקומה העליונה של 
הדרגש.זכור לי שהסתפקתי לגבי כשרותה של הסוכה מכיון שאי אפשר היה  

ההלכה   את  וזכרתי  בה,  ביום   שסוכהלישון  כשרה,  איננה  לאכילה  גם  כזו 
לומר  שנוהגים  רצון״  ה״יהי  את  ואמרתי  לסוכה  נכנסתי  החג  של  האחרון 
כשנפרדים מהסוכה, ותפילה מיוחדת היתה בפי, שלשנה הבאה נזכה לשבת 

 כבני חורין בסוכה כשרה.
 

זילב ליפא  אחד  רבי  על  מספר  היה  קמניץ),  בת״ת  רוחני  (מנהל  זצ״ל  רמן 
רבי ישראל שלום לוריא ז״ל שזכה להשיא בנותיו לתלמידי    ,יםושליר  מאנשי

את סוכתו נהגו לקשט בשטרות כסף שפסלתן חכמים מופלגים וגדולי תורה.
אשר   מלכות. בעת עלות הקומוניסטים לשלוט ברוסיה פסלו את כל המטבעות

פניהם. היו עשירים גדולים שהיה רכושם רב, ובין לילה אחד, כל רכושם היו ל
ד ואינו שווה אפילו פרוטה אחת. שטרות אלו היו נוי סוכה בסוכתו של אב
קישוטים לוריא לחזות במוחשיות כי רכוש עולם הזה הוא הבל הבלים.  הרב

האמת  את  הילדים  בלב  עמוק  נשמתם והחדירו  את  גם  קישטו  בוודאי  אלו 
   )״חכמת החינוך״   .(צרופהה

 
הגאון מטרנופול רבי דוד מנחם באב״ד זצ״ל בעל ׳חבצלת השרון׳, מוכר היה  

 וטרח בכל מצוה ומצרה בהידור רב.   כאדם גדול בתורה וגדול בצדקותו, דקדק
בכל שנה ושנה בחג הסוכות, ירד הרב ממעונו שבקומה השלישית אל הסוכה 

עולה   אותו  ראו  החג  ובמשך  הבית,  שמחה ויובחצר  מתוך  חליפות,  רד 
והתלהבות יתירה. מבין באי ביתו היו גם שני עורכי דין שבאו אליו בעניני  

זצ״ל כשהוא טורח    הרבבוררות, הדבר נגע לליבם, קשה היה להם לראות את  
בעלותו לביתו וברדתו מהקומה השלישית לסוכה. הם הזמינו בעלי מקצוע אלו 
פתחו פתח בתקרה של חדרו המשמש לתורה ותפילה, והסוכה בביתו עמדה  

אך לתדהמתם של העושים, תחת שישמח ויהנה על שחסכו ממנו    על תילה. 
טרחה וטלטול בקור וברוח, שמעו אותו דואג ומצטער על כך שבנוחיות הזו  

של  ני והמתיקות  הטעם  ממנו  ארעי"טל  בדירת  ושב  קבע  מדירת    . "צא 
 (המשגיח דקמניץ) 

 

בריםסיפר   חיים  המציאות זצ  רבי  קיום  את  ראה  כיצד  החינוך    ״ל,  שכתב 
המינים ארבעת  רואיהם״.משמחים    ש״בטבע  אצל  לב  ״ראיתי    רביוסיפר 

שבחג הסוכות היה מעמיד גלוי את הלולב האגוד   יחזקאל אברמסקי זצ״ל, 
חדרו כמלך בגדוד, כולו    וערבות בתוך כלי עם מים, וכך עמדו בפינת  בהדסים

יום מימי החג לא   כיסהו, כשבכל רגע ורגע משעות החג ככל  אומר יופי ולא
גדול ומהודר,    עשה עם האתרוג שהיה לו אתרוג תימני   , וכן שבעה עין מראות

אומר    והחזיקו פתוח בתוך כלי מגולה, וכל הרואה  נקי מכל עלה ומכל רבב,
  ׳ ברה מאירת עינים, כדברי הבלב, ממצות    וכל זאת להרבות השמחה  "ברקאי"

 )נו(זמן שמחתהחינוך האמורים״. 

�� הברכה וזאת-סוכות  
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מכשיבואלבואלעתיד:ל"זצצדקהיהודה            סוכות              

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דוב בן



 

 
חד הישיבות אמרתי פעם שיחה באזצ"ל :רבי שלמה ברעוודה  סיפר המשגיח  

  , ולא סתם עבד  ,שהאדם בעולם הוא עבד  , אמרתי שם בין היתרו  ,ב"בארה
הפסגה   ,הוא רק לעשות רצון בוראו  ,והתפקיד שלו בעולם  ,אלא עבד בן שפחה

מחשבה שום  רצון  שום  לו  יהיה  שלא  אליה  לשאוף  צריך  מה    ,שהאדם  רק 
שיחשוב רוצה  בהסטריה  .שהבורא  אשה  אלי  התקשרה  לך   ,בלילה  קוראים 

הוא    שבני   ,ואמרת  .הודיתי ,כן    ,שיחה  אמרת היום  . י כןאמרת  ",מהרבי של"
 , בא אלי הביתה  .איך אתה מדבר כך  ,גם התפרצה עלי  . כן  ,ואני שפחה  ,עבד

קומות  ,תראה שלש  של  בבית  גרה  כושים  ,שאני  משרתים  עשרה  לי   ,יש 
כל העבודה אני מבקשת ממך    , ובני נסיך  ,אני מלכה  ,שעושים בשבילי את 

בך ל  !שתחזור  לדעתך    :האמרתי  יותרמי  ששלט    , חשוב  המלך  דוד  או  את 
בוודאי שדוד המלך הוא יותר גדול   :אמרה  ,שלטון בלא מצרים בעם ישראל

הדבר ששאף להגיע    ,אבל דוד המלך  :אמרתי לה,אבל גם אני מלכה    ,ממני
  , זה להיות עבדים  ,התפקיד שלנו  (תהילים קט"ז)"אני עבדך בן אמתך"  ,זה  ,אליו

 ,ואין לו רצון פרטי  ,ומי שהוא עושה רק רצון הבורא  ,הבוראולעשות רק רצון  
 ) ווי העמודים(.כי כל מה שיש לו זה רק רצון הבורא ,הוא בן מלך האמיתי

 
 

שבעה    כן גםשהוא  ,ולא בפסח ,באים דוקא בחג הסוכות "אושפיזין"ומה שה
  כי לא יתכן לקבל   ,גם בפשטות  יש לומר אך    . ובודאי שטעם פנימי יש בו  ,ימים

פני אורחים חשובים עילאיים כאלו אלא במדור הראוי לפי כבודם. והנה בכל  
אותם יהיה ראוי לקבל פני  אשר    תכי זכיתי לבי  יכול לומרימות השנה מי  

של מצוה וקדושה יש בה, במדור זה נאה   ץ, אבל בסוכה שהיא חפהאושפיזין
כי אף    תלקבל א שבישראל העושה סוכהפניהם,  שה הרי זו נתקד  ,הפשוט 

 ') ג "מועדים "-להורות נתן"-גשטטנר זצ״ל  רבי נתן (.למצוותה בתכלית
 
 

שמראה גדולת מלהעלות על הכתב מעשיה קצרה  של ישראל,   ם״לא אמנע 
׳ בכל לבם האפילו זמן החשכות והמרירות בטחו ב׳,  השזכרנו בלילות שמך  

ונפשם, והמעשה שהיה ביום שמחת תורה יחד עם חמישים בחורים צעירים  
שלחו אותנו ביום זה  ,  16  -15י  כבנ נשארנו במחנה, מחמת איזה סיבה לא 

שו לנו לכנוס לבית, רק הוכרחנו רילמקום העבודה, אמנם מחמת רשעתם לא ה
להיות ברחוב המחנה, למרות שהקור היה גדול מאוד, הם לא חשו לכל זה, כי  

זוית  אדרבה זה היה רצונם לענות אותנו בכל האפשר, ואנחנו עמדנו בקרן  
ודחקנו את עצמנו אחד אל חבירו כדי להתחמם קצת, וכאשר עמדנו כן אחד  

דיברנו וזכרנו ימים מקדם בעת שהיינו כולנו בבתינו עם משפחותינו, ומה נהדר  
של חג. שמחת אחרון  דיבורים אלו נפלנו בהתלהבות   ומה נאה היה  ובתוך 

ה  קוד ברקידגדול מאוד, עד שכמעט שכחנו באיזה מקום אנחנו, והתחלנו לר
של מצוה בכל כוחנו ופתחנו פינו בשיר ״אשרינו מה טוב חלקינו וגו״׳, ״וטהר 

׳, אם הלבנו״, ועוד כמה שירים, ומי יודע כמה שעות היינו רוקדים כן לפני  
אותנו  והקיצו  ורצועות,  במקלות  עלינו  והתנפלו  אותנו  ראו  שהרשעים  לא 

 ד) אברהם ויינפל, מרבי  בהקדמה  "חזקאל אבן י"( ״משנתנו המתוקה
 

 ? על ידי שיצא מהסוכה יפסול את הסוכהשאדם  ,איך יתכן  שאלה:

  . להכשירה  ,דופן לסוכה  ,יכול לעשות מחבירו:כתוב בשולחן ערוך  תשובה:
שבשביל מחיצה הועמד    ,שםובלבד שלא ידע אותו שהועמד    .ואפילו ביום טוב

כיון שמותר    ,תרמו  אפילו אם הוא יודעהמועד שאינו יום טוב  אבל בחול    ,שם
המו בחול  מחיצה  כדופן  ש נמצא  .עדלעשות  שמשמש  לסוכה שלישית  אדם 

 )שנ"ב שםמ, ובתר"ל  שו״ע סי'(.כשיצא מהסוכה ,היא תיפסלו ,מכשיר את הסוכה
 

סּור   י ַאל ּתָ ה ַעְבּדִ ָך ֹמׁשֶ ר ִצּוְ ָכל ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ֹמר ַלֲעׂשֹות ּכְ ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ִלׁשְ
ר ֹכל ֲאׁשֶ יל ּבְ ּכִ ׂשְ ֹמאול ְלַמַען ּתַ ּנּו ָיִמין ּוׂשְ ֵלְך:  ִמּמֶ בספר "יסור יסרני", מובאת ּתֵ

ששהה   ] תשפ"א  ,שנפטר בראש השנה [,זצ"ל  עדותו שלרבי יצחק אלחנן גיברלטר 
בגטו קובנא, וכך הוא מתאר:״הגיע הלילה הראשון של חג הסוכות העוצר  

שהינו    הצבאי בלילה עמד בתוקפו, אסור היה לצאת לרחוב ואפילו לא לחצר,
תנו היקרה.לאחר שהתפללנו, שאל אבא עדיין בתוך המטבח הצר של שכנ

שמא  ימים בביתה,  לנו לשהות מספר  שבטוב ליבה אפשרה  שכנתנו,  את 
ידוע לה על סוכה מוסתרת בחצר השכנה. נבהלה ושאלה את אבא כיצד  
עולה על דעתך לצאת בלילה לחצר? זהו זמן של עוצר, זו הרי סכנת נפשות, 

צומו של החג.אולם אבא לא שעה  נים יהיה עונג גדול לרצוח יהודי בעיולגרמ
לדבריה, והתחנן לפניה שתאמר לו את מיקומה של הסוכה, הוא אמר לה כי 
בלילה  פת  כזית  אכילת  של  זו  מצוה  לקיים  כדי  חייו  את  לסכן  מוכן  הוא 
הראשון של סוכות... בקיום מצוות בגטו, כך אמר אבא, יש למסור את הנפש, 

השכנה ראתה את רצונו העז של אבא ורק כן נוכל אולי לזכות לרחמי שמים.
זו   בבקשה  רואה  היא  כי  לאבא  אמרה  היא  אותו,  וכיבדה  בסוכה  לאכול 
איבוד עצמו לדעת, אולם בכל זאת היא תמלא את משאלתו ותראה לו את 
מקום הסוכה.השכנה חזרה ואמרה כי היא מסירה מעליה כל אחריות, מכיון  

ה ההתשהיא  כל  לאחר  קודם,  בנו  והתרתה  שמענו  זהירה  והאזהרות  ראות 
מפיה את מיקומה של הסוכה, יש להיכנס לחצר, ולעבור שלושה בתים, אחרי  

שהסירו ממנו את גג הרעפים ובמקומו הניחו    הבתים בצד שמאל, יש מחסן
סכך, השכנה הוסיפה ואמרה שהיא מפחדת לצאת מן הבית כדי להראות לנו 

ו כן היא הודיעה לנו וכה, ועל כן היא מסתפקת רק בהסבר, כמאת מקום הס
שאין במקום כסאות ונאלץ לאכול בעמידה או לשבת על האדמה.אנו הילדים,  
הלחם  ככרות  שתי  ואת  מגבת  ידים,  לנטילת  נטלה  מים,  מלא  כלי  נשאנו 
שהשיג אחי רפאל, וכך יצאנו בחושך מהבית. בחוץ שררה דממה נפש חיה  

נענוע העלים ושל   ץ או עמוד נדמו לנו כחיל גרמני, וקוללא נראתה כל ע
הענפים על ידי הרוח נשמעו לנו כצעידתם של חיילים גרמניים, לבבותינו  

זה בשורה עורפית במרחק מספר    רהלכנו בזה אח  הלמו בחזקה מפחד מוות..
אחד מאיתנו אז יוכלו האחרים    ח"ורים זה מזה כדי שאם  הגרמנים יתפסו  מט

עד  יסתירו אותנו מעט.הקפדנו ללכת סמוך לקירות של בתקוה שהם להימלט
שלבסוף מצאנו את מקום הסוכה. חשכה עבותה שררה במקום, נר לא דלק  

את כזית,   ואף כסאות לא היו. התעוררה לנו שאלה הלכתית כיצד לאכול
הלחם האם בעמידה או שמא בישיבה על הארץ. שיש בה מדרכי אבלות 

נסמוך עצמנו    ואין זה כבוד יום טוב, אבא הציע שנשען איש על גב אחיו או 
לדופן בסוכה וכך נאכל,נטלנו ידינו מחוץ לסוכה במים שהבאנו עמנו,ואבא 

של   קידש על שתי ככרות הלחםשהביא רפאל, המתיקות שנמסכה בקידוש 
אבא וברכת ה"שהחיינו" שברך מהדהדים באוזני עד היום. ברכת ה"שהחיינו" 

כזית עמנו.  שנעשה  המתים"  "תחיית  נס  על  הודאה  ברכת  הלחם    היתה 
אכלנו  יומיים  לאחר  בדבש.  כצפיחית  לחיכנו  וערב  בפינו  נמס  שאכלנו 
עמדי לב  זה נשאר  טעם  בסוכה,  אכילה  מצות  של  לחם  פרוסת  לראשונה 

ם של מסירות נפש לקיום מצוות.עם סיום הסעודה הקצרה והדלה החיים טע
ברכנו ברכת המזון, יצאנו מהסוכה בשקט ובדממה, וסגרנו את הדלת אחרינו.  
חזרנו הביתה בפחד אך מלאי אושר בקיום מצות ישיבה בסוכה, במצב הקשה 
שבו היינו.השכנה היקרה שאל ביתה שבנו, צפתה לנו עד שובנו, וכשהגענו  

נדמינו בעיניה כאילו נעשה עמנו נס של תחית המתים. בגטו ובמחנות   בשלום
של העבודה נוצר מצב חדש של קיום מצוות במסירות נפש, זה היה האופן 

חיינו היו   כאשר  אפשר...  שרק  היכן  במחנות, מסירות נפש  המצוות  קיום 
את   תלויים לנו מנגד, וכל רגע ורגע ראינו ניסים גלויים, היינו צריכים לקיים 

 . המצוות שלא כדרך הטבע, כדי לזכות לרחמי שמים

   "
ל

 "" " 

 """ " 

     " " " " 

  "" " " 

  )  חובת הלבבות  (  .  שלא תרבה להזהר  ,  מן הזהירות   
 ) רמב"ם (   . פים כאלו נדרש לאל   , ספר ב ר הנכתב  ב ד  

  ) אברבנאל   (    .  ים כמוהו כזבנ  הכזבן זה דרכו לחשוב שכולם  

ל לל
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ע"ש הצדיק המלוב"ן רבי ינון חורי זצוק"ל, זיע"א
יוצא לאור ע"י ארגון "חסדי ינון"  03-6182992  
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זמני שבת
שבת סוכות

538

      

   

        

 

       

   

        

  

      

   

      

   

      

  

        

 



 "

 

>> 

סיפור השבוע

 



לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁש

.

 

 

 

.

א ווארט בענינא דיומא

| |
 

0-722-411-322



.

 .

 .

 

סיפורי קודש הארה מתוך המועד



 

ל ּבָ  ∆ׁ̆ ָניו  יֈıּפָ ƒר ל ַ‰ּפָ ∆ׁ̆ ו…  ּ̇ ר¿ ּכַ ר¿ ƒי ּכ ƒ‰ ּזו… ∆ׁ̆ ין  ƒח ב¿ ƒ‰ ‡ר ‰ּו ∆ׁ̆ ‡ֲ ירּו ּכַ ƒו ח¿    רּוך¿ ‰∆
ְמֻיָחד   ָרִכים ָהיּו   חֶֹרף סֹוֵער ּבִ יֶהם ְוַהּדְ ָבּתֵ רּו ּבְ ּגְ ִבים ִהְסּתַ ָטן. ַהּתֹוׁשָ ָפר ַהּפֹוָלִני ַהּקָ ַקד ֶאת ַהּכְ ּפָ

יט בִּ  הּוִדי, ְוִהּבִ רּוְך ַהּיְ ב ּבָ ָפר ָיׁשַ ז ַהּכְ ֶמְרּכַ ּבְ ָטן ׁשֶ ק ַהּקָ ְנּדָ ּפֻ ָרִכים  ֵריקֹות ֵמָאָדם. ּבַ ְדָאָגה ַעל ַהּדְ
ָנְתנּו   לֹא  ִרים  ָהִאּכָ דֹות  ׂשְ ק.  ְנּדָ ֵמַהּפֻ ַהְכָנסֹוָתיו  ַעל  ְלָרָעה  יַע  ּפִ ִהׁשְ ה  ׁשֶ ַהּקָ ַהחֶֹרף ָלגֹות.  ׁשְ ַהּמֻ

ֶלג  ֶ ְגַלל ַהׁשּ ק ּבִ ְנּדָ ְקדּו ֶאת ַהּפֻ ֶסף ִלְקנֹות ַיִין, ְוַגם אֹוְרִחים לֹא ּפָ ֵבד.    ְיבּול, ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ּכֶ ַהּכָ
לָֹשה   עֹוד ׁשְ ַצע. ּבְ ָהָיה ׂשֹוֵנא ְיהּוִדים ְורֹוֵדף ּבֶ קֹוִמי, ׁשֶ ִריץ ַהּמְ ק ֵמַהּפָ ְנּדָ רּוְך ָהָיה חֹוֵכר ֶאת ַהּפֻ ּבָ

כ ָידֹו ֲאִפּלּו ֵחֶלק ָקָטן ֵמַהּסְ ים, ַוֲעַדִין ֵאין ּבְ ָנִתּיִ ְ ֵמי ַהֲחִכיָרה ַהׁשּ ם ֶאת ּדְ ּלֵ בּועֹות ָעָליו ְלׁשַ ּום.  ׁשָ
ְחּתֹו   ּפַ ל ִמׁשְ ִליְך אֹותֹו ְוֶאת ּכָ ִריץ ָהַאְכָזר ָעלּול ְלַהׁשְ לּום ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד, ַהּפָ ׁשְ ּתַ ִאם ְיַאֵחר ּבַ

ֶלא  .ְלבֹור ַהּכֶ
נֹוָסף   בּוַע  ׁשָ ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ אֶֹמץ    ּכַ רּוְך  ּבָ ָאַזר  ר,  ּפֵ ּתַ ִהׁשְ לֹא  ָהֲאִויר  ּוֶמֶזג 

הַ  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ִריץ  ְוֶהְחִליט  ַהּפָ ׁשֶ ָיַדע  הּוא  ה.  ַאְרּכָ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוְלַבּקֵ ִריץ  ּפָ
יתֹו, ֲאָבל ִמי יֹוֵדַע, אּוַלי   ִליְך אֹותֹו ִמּבֵ ָעלּול ִלְזעֹם ּוְלַהׁשְ

ים   ַיְסּכִ ְוהּוא  טֹוב,  רּוַח  ב  ַמּצַ ִדּיּוק  ּבְ לֹו  ִיְהֶיה 
ה  ׁשָ ּקָ  .ַלּבַ

רּוךְ   ּבָ ֶאת  ל  ִקּבֵ ִריץ  ּדְ   ַהּפָ ֶאת  ַמע  הּוא  ְוׁשָ ָבָריו. 
נֹוֵגַע   הּוִדי  ל ַהּיְ ׁשֶ בֹו  ַמּצָ ִאּלּו  ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ה  ָעׂשָ
ל   ֵעיָניו ִהְתנֹוֵצץ ִניצֹוץ ַעְרמּוִמי ׁשֶ ְלִלּבֹו, ֲאָבל ּבְ
הּוִדי ַעד   נּות ִלְסחֹט ֶאת ַהּיְ ּמְ ַחְמָדנּות. 'זֹו ַהִהְזּדַ

ִלבּ  ִריץ ּבְ ב ַהּפָ ְסּפֹו ָהַאֲחרֹוָנה', ָחׁשַ ת ּכַ  .וֹ ִטּפַ
אֹוְתָך   יר  ִריץ, "ֲאִני ַמּכִ ַהּפָ ָאַמר  רּוְך",  ָנא, ּבָ "ְרֵאה 
ֵמי   ּדְ לּום  ַתׁשְ ּבְ ֵאַחְרּתָ  לֹא  ּוֵמעֹוָלם  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ

מּוָכן   ֲאִני  ְוָלֵכן  ְלָך,  ַלֲעזֹר  רֹוֶצה  ֲאִני  ַהֲחִכיָרה. 
ֲאָבל   ים,  ֳחָדׁשִ ָעה  ַאְרּבָ ּבְ לּום  ׁשְ ַהּתַ ֶאת  ִלְדחֹות 

לָ  ָעֶליָך  ָעֶליָך  ִאחּור  ל  ׁשֶ חֶֹדׁש  ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ַדַעת 
ל ים רּוּבָ ִ ל ֲחִמׁשּ ית ׁשֶ ם ִלי ִרּבִ ּלֵ  "!ְלׁשַ

ָהמּום   ָהָיה  רּוְך  ַרׁש    ּבָ ּדָ ִריץ  ַהּפָ ׁשֶ בֹוּהַ  ַהּגָ כּום  ֵמַהּסְ
לּום. ֶזה ָהָיה עֶֹשק ְלאֹור ַהּיֹום,   ׁשְ ִחּיַת ַהּתַ מּוַרת ּדְ ּתְ

ֵרָר  ּבְ לֹו  ָהְיָתה  לֹא  ַיְחִליט  ֲאָבל  הּוא  ִאם  ֲאִפּלּו  ה. 
ָפר, הּוא   ְחּתֹו ֵמַהּכְ ּפַ ק ְוִלְברַֹח ִעם ִמׁשְ ְנּדָ ִלְנטֹש ֶאת ַהּפֻ

ה,   ׁשֶ ַהּקָ ַהחֶֹרף  יֵמי  ּבִ ו,  ַעְכׁשָ זֹאת  ַלֲעׂשֹות  יּוַכל  לֹא 
ָהָאֶרץ.   ֶאת  ה  ְמַכּסֶ פֹור  ְוַהּכְ ֶלג  ׁשֶ ְמֵלאֹות  ָרִכים  ַהּדְ ׁשֶ ּכְ

ָעה ֳחָד  עֹוד ַאְרּבָ ִריץּבְ ָבר ָיבֹוא ָהָאִביב, ְוָאז ִיְהֶיה ַקל יֹוֵתר ִלְברַֹח ֵמַהּפָ ים ּכְ  .ׁשִ
רּוךְ  ק. ּבָ ְנּדָ ִרים ְועֹוְבֵרי ַהאַֹרח ָחְזרּו ִלְפקֹד ֶאת ַהּפֻ ר. ָהִאּכָ ּפֵ ּתַ בּועֹות ָחְלפּו ּוֶמֶזג ָהֲאִויר ִהׁשְ ָ   ַהׁשּ

הּוא ָהיָ  ֵמי ַהֲחִכיָרה ׁשֶ הּוא  ִהְצִליַח ִלְצּבֹר ֶאת ּדְ ית ָהֵאיְמָתִנית ׁשֶ ִריץ, ֲאָבל ֶאת ָהִרּבִ ב ַלּפָ ה ַחּיָ
י ָהִאחּור  ַעת ָחְדׁשֵ מּוַרת ַאְרּבַ יג  - ֵהִטיל ָעָליו ּתְ ִ ל, לֹא ָהָיה לֹו ֵמֵאיפֹה ְלַהׂשּ  .עֹוד ָמאַתִים רּוּבָ

ִהְתָקֵרב ַהּמֹוֵעד ָהַאֲחרֹון ל   ׁשֶ ֵאין לֹו בְּ ּכְ רּוְך ׁשֶ לּום, ֵהִבין ּבָ ֵלט ַעל ַנְפׁשֹו ִלְפֵני  ְַתׁשְ ֵרָרה ְוָעָליו ְלִהּמָ
ם ל ּלֵ ַמן ְוׁשִ ה ָיִמים ִלְפֵני ַהזְּ ּמָ ִריץ ּכַ יַע ֶאל ַהּפָ ֻחְמָרה. הּוא ִהּגִ ע ַיֲעִניׁש אֹותֹו ּבְ ָ ִריץ ַהְמֻרׁשּ ַהּפָ ֹו  ׁשֶ

ֵהיָכן  ד  ִמּיָ ַאל  ִריץ ׁשָ ַהּפָ ֵמי ַהֲחִכיָרה.  ל ּדְ קֹוִרי ׁשֶ ַהּמְ כּום  ַהּנֹוָסִפים,    ֶאת ַהּסְ ִלים  ָהרּוּבָ ָמאַתִים 
ַעת   ַאְרּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ בּוַע,  ׁשָ עֹוד  ּבְ ה  ַהזֶּ כּום  ַהּסְ ֶאת  ָיִביא  הּוא  ׁשֶ לֹו  ָאַמר  ּוָברּוְך  ית,  ָהִרּבִ ֵמי  ּדְ

מוּ  ים ִיְסַתּיְ  .ֶהֳחָדׁשִ
ּבֶֹקר   ְלְטָליו ַעל ֶעְגָלתֹו, ְויָ  ְלָמֳחָרת ּבַ ל ִמּטַ רּוְך ֶאת ּכָ ֶרְך  ֶהֱעִמיס ּבָ ּתֹו ִויָלָדיו ֶאל ַהּדֶ ָצא ִעם ִאׁשְ

ִריץ ל ַהּפָ ִליָטתֹו ׁשֶ ְ דֹוָלה, ַהְרֵחק ִמׁשּ  .ַהּמֹוִביָלה ֶאל ָהִעיר ַהּגְ
נֹוֵסעַ   עֹודֹו  ּבְ סּוִסים    ַאְך  ָעה  ְלַאְרּבָ ְרתּוָמה  ְמפֶֹאֶרת  ֲעָגָלה  מּולֹו  ְלֶפַתע  ֵהִגיָחה  ִביׁש,  ַהּכְ ַעל 

ל בָּ  ָניו ׁשֶ יִרים. ּפָ א  ַאּבִ ִריץ. ִלּבֹו ִהְתַמּלֵ ל ַהּפָ ְרּתֹו ׁשֶ ְרּכַ זֹּוִהי ּכִ ר הּוא ִהְבִחין ׁשֶ ֲאׁשֶ רּוְך ֶהְחִוירּו ּכַ
רּוְך ַרְעיֹון ַמבְ  ל ּבָ מֹחֹו ׁשֶ ֶרַגע ָהַאֲחרֹון ָעָלה ּבְ ּנּו. ּבָ הּוא ּבֹוֵרַח ִמּמֶ ה ׁשֶ ִריץ ְיַגּלֶ ו ַהּפָ ַחד. ַעְכׁשָ ִריק.  ּפַ

ָידֹו אֶ  ד, ֲאִני נֹוֵסַע ָהִעיָרה ַלְחּגֹג  הּוא נֹוֵפף ּבְ ְכּבָ ִריץ ַהּנִ לֹום ְלָך, ֲאדֹוִני ַהּפָ ִריץ ְוָקָרא: "ׁשָ ל ַהּפָ
יר ֶאת חֹוִבי". ֵנס ֵאֶליָך ְוַאְסּדִ ָאׁשּוב ֶאּכָ ׁשֶ ד ּכְ ה אֹוָתנּו ּתֹוָרֵתנּו, ּוִמּיָ ַצּוָ ּמְ ִפי ׁשֶ  ֶאת ֶהָחג, ּכְ

ִריץ.  ַמּה ַהּפָ ים   "ַחג? ֵאיֶזה ַחג?" ּתָ הּוִדּיִ ים ַהּיְ יר ֶאת ַהַחּגִ  "ֲאִני ַמּכִ

ָנה?!"  - ָ ל ַהׁשּ עֹוָנה ַהזֹּו ׁשֶ בּועֹות ְוֻסּכֹות, ֲאָבל ַאף ֶאָחד ֵמֶהם לֹא ָחל ּבָ ַסח, ׁשָ  ּפֶ
ׁשּוָבה ּבוֹ  רּוְך ּתְ ִריץ", ִהְמִציא ּבָ ה צֹוֵדק, ֲאדֹוִני ַהּפָ ה ִנְקָרא 'ַחג ּפְ -"ַאּתָ קֹום, "ֶהָחג ַהזֶּ ּמָ ֵליָטֵתנּו',  ּבַ

הּוִדים".   ְוהּוא ַחג ָחׁשּוב ְמאֹד ֶאְצֵלנּו ַהּיְ
ֵליָטֵתנּו'?" '"" לֹום   ַחג ּפְ ְלׁשָ ַסע ל ָמקֹום ה. ִמּכָ י ַעל ֶהָחג ַהזֶּ ַמְעּתִ ִריץ, "ֵמעֹוָלם לֹא ׁשָ ִהְמֵהם ַהּפָ

ֶסף".  יַע ֵאַלי ִעם ַהּכֶ ח ְלַהּגִ ּכַ ׁשְ ד ְלַאַחר ֶהָחג ַאל ּתִ  ּוִמּיָ
רּוְך   ִלּבוֹ ּבָ ָרה,   הֹוָדה ּבְ ֵמַהּצָ ְלֵהָחֵלץ  ֵדי  ִלּבֹו ּכְ ַתן ּבְ ּנָ ׁשֶ ַהּטֹוב  הּוא ַעל ָהַרְעיֹון  רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְלַהּקָ

ִריץ  ל ַהּפָ ִליָטתֹו ׁשֶ ְ ָפר ּוִמׁשּ ּיֹוֵתר ֵמַהּכְ ה ׁשֶ ּמָ ַדְרּכֹו ּוְלִהְתַרֵחק ּכַ יְך ּבְ  .ּוִמֵהר ְלַהְמׁשִ
הַ  ִנְקַלע  ּבֶֹקר  ּבַ הּוִדים ְלָמֳחָרת  ַהּיְ ל  ׁשֶ ְסָחר  ַהּמִ י  ּתֵ ּבָ ׁשֶ ִלְראֹות  ע  ְוֻהְפּתַ מּוָכה,  ַהּסְ ָלִעיר  ִריץ  ּפָ

ַאל: "ֱאמֹר ִלי, ָהֵכיַצד  ַגׁש ְוׁשָ ּפָ הּוִדי ָהִראׁשֹון ׁשֶ ׁש ַלּיְ ְבָכל יֹום. הּוא ִנּגַ תּוִחים ּכִ ּפְ
ַהּיֹום ַחג ֶאְצְלֶכם" ָרִגיל, ַלְמרֹות ׁשֶ ם עֹוְבִדים ּכָ  ?ַאּתֶ

הֹון: "ַחג? ֵאיֶזה ַחג ַהּיֹום"  ִתּמָ ַער ֵעיַנִים ּבְ הּוִדי ּפָ  ?ַהּיְ
ְרֵזַח ָאַמר  ית ַהּמַ י ֶאת ּבֵ ּנִ חֹוֵכר ִמּמֶ הּוִדי ׁשֶ ִריץ: "ַהּיְ ָאַמר ַהּפָ

הּוִדים".  הּוא נֹוֵסַע ַלְחּגֹג ַחג ִעם ֶאָחיו ַהּיְ ֵפרּוׁש ׁשֶ  ִלי ּבְ
ֲאחֹוֵר  ּמֵ הּוִדי ֵהֵחל ְלָהִבין ׁשֶ הּו ַאֵחר. ַהּיְ ֶ ר ַמׁשּ ּתֵ י ֶה'ָחג' ִמְסּתַ

ַאל  הּוא חֹוֵגג?" ׁשָ  ."ֵאיֶזה ַחג ָאַמר ְלָך ַהחֹוֵכר ׁשֶ
ָאַמר   ֵליָטֵתנּו',"  ּפְ 'ַחג  ָלֶזה  ּקֹוְרִאים  ׁשֶ ָאַמר  "הּוא 

ִריץ  .ַהּפָ
ד הּוִדי ֵהִבין ִמּיָ ֵלט  ַהּיְ ַהחֹוֵכר ָהָיה ָצִריְך ְלִהּמָ ׁשֶ
ִריץ,   ל ַהּפָ דֹו ׁשֶ יר ֶאת ַעְצמֹו הּוא  ִמּיָ ּוְכֵדי ְלַהְסּבִ

 .ִהְמִציא ַחג 
ָאַמר  ּכַֹח?"  ִלׁשְ י  ָיכְֹלּתִ ֵאיְך  אי,  ַוּדַ ּבְ "ָאּה, 
יֹוֵתר  ּבְ ָחׁשּוב  ַחג  ֶזה  ֵליָטֵתנּו'  ּפְ "'ַחג  הּוִדי.  ַהּיְ

 ֶאְצֵלנּו". 
ֶכם "ָאז   ּלָ ׁשֶ ַהֲחֻנּיֹות  ל  ּכָ ַמּדּוַע  ַחג,  ַהּיֹום  ִאם 

ָדנּות ַחׁשְ ִריץ ּבְ ַאל ַהּפָ תּוחֹות?" ׁשָ  .ּפְ
ֵליָטֵתנּו' הּוא לֹא  ַח, "'ַחג ּפְ ּקֵ הּוִדי ַהּפִ ָאַמר ַהּיְ יר ְלָך", "ַאְסּבִ

אוֹ  חֹוֵגג  ְיהּוִדי  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ָקבּוַע,  יֹום  לֹו  ֵאין  ְוֻסּכֹות.  ַסח  ּפֶ מֹו  תֹו  ּכְ
יַע ְזַמּנוֹ  ר ַמּגִ ֲאׁשֶ  " ...ּכַ

*** 

נּו,  ֵמִאּתָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָלנּו,  ם  ְבָיכֹול  ּגַ ּכִ י'  חֹובֹות' ֵיׁש  ַלּפֵ ֶצר  ּכְ ַהּיֵ
ךְ   ָחָטאנוּ .  ָהַרע  ֶמׁשֶ ָנה  ּבְ ָ ים  חֹובֹות  ְוָצַבְרנוּ   ַהׁשּ ֶצר,  ַרּבִ   לֹא  ָהַרע  ַהּיֵ

ַכח ֲאַנְחנּו ְרִגיִלים  אֹוָתנוּ   זֹוֵכר  עֹוד הּוא; אֹוָתנוּ  ׁשָ יר ָלנּו ׁשֶ יַע ְלַהְזּכִ ּפּור, ְוהּוא ַמּגִ ְפֵני יֹום ּכִ  ִמּלִ
ֻביֹּות ׁשֶ  ל ִמיֵני "חֹובֹות" ְוִהְתַחּיְ ם ִמְצָוה ַאֶחֶרת, ְועֹוד ּכָ ֵאין ָלנּו ּכַֹח ְלַקּיֵ ִמְצָוה זֹו, ְוׁשֶ ֶצר ְלַזְלֵזל ּבְ ַהּיֵ

ּיָ  ּבַ ָאְמָנם  ָלנּו.  יר  ַמְזּכִ אֹוָתנּו ָהַרע  ה  ְמַנּקֶ לֹא  ֲעַדִין  ֶזה ֲאָבל  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָחַזְרנּו  ַהּנֹוָרִאים  ִמים 
יַע לֹו". ּגִ ּמַ יב ְלַעְצמֹו ֶאת ָמה "ׁשֶ ה ְלָהׁשִ ֶצר ָהַרע זֹוֵכר ָלנּו ֶאת ַהּכֹל ּוְמַנּסֶ  ַלֲחלּוִטין. ַהּיֵ

ְמָחֵתנּו'  ּכֹות הּוא 'ְזַמן ׂשִ ְת ַחג ַהּסֻ ּכָ ָעִמים ׁשֶ ֶמת, , ֵמַהּטְ ּוִבְבִחיָנה ְמֻסּיֶ בּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.
ֵלט ְוִלְברַֹח  ר ְלִהּמָ ֶהם ֶאְפׁשָ ּבָ ִריץ', ַהּלֹא הּוא ֵיֶצר ָהַרע. ֵאּלּו ָיִמים ׁשֶ ִליָטֵתנּו' ֵמַה'ּפָ ם 'ּפְ הּוא ּגַ

ַהחֹובֹות   ל  ְדָרׁש "ִר   -ִמּכָ ּמִ ְרׁשּו ּבַ ּדָ ׁשֶ רּוְךֵמָהֲעֵברֹות, ּוְכִפי  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֲעוֹונֹות".  ּבֹון  ְלֶחׁשְ אׁשֹון 
ַמְזִמין אֹוָתנּו   ָרֵאל    -הּוא  ֵני ִיׂשְ חֶֹדׁש   -ּבְ ַאֲחֵרי ֲעבֹוַדת  ָלּה  ִכינּו  זָּ ָרה ׁשֶ ּפָ ִחיָלה ְוַהּכַ ַהּמְ ְלַאַחר 

ִית ָקָט  ּפּוִרים, ְואֹוֵמר ָלנּו ִלְבנֹות ּבַ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ַיַחד, ּוְבָכְך ָהֱאלּול ְורֹאׁש ַהׁשּ ְבָיכֹול ּבְ ּבֹו ִנְהֶיה ּכִ ן ׁשֶ
ֲחזֹר  ּנַ ׁשֶ ְרִגיִלים, ּוִבְמקֹום  ָאנּו  ֵאָליו  ׁשֶ ִעים  ים ְוַהּנָ בּוַע, ַהַחּמִ ַהּקָ יֵתנּו  ִמּבֵ ָלֵצאת  ָלנּו  ּגֹוֵרם  הּוא 

ה   ּכָ ד יֹוְצִאים ַלּסֻ ּפּור, ֲאַנְחנּו ִמּיָ ְגָרה ַאֲחֵרי יֹום ּכִ ִ ִית ׁשֶ   -ַלׁשּ רּוְך הּוא, ּובֹוְרִחים ַלּבַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ
ב בַּ  ר ֵנׁשֵ ֲאׁשֶ ׁש ְלָכל ְיהּוִדי. ּכַ ּיֵ נּות ׁשֶ ּמְ ֵליָטֵתנּו, ַהִהְזּדַ ם ְזַמן ּפְ ֶצר ָהַרע ְו"חֹובֹוָתיו". ֶזה ּגַ ה  ֵמַהּיֵ ּכָ ּסֻ

 ְ ַהׁשּ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ָהֱאמּוָנה,  ֵצל  ּבְ ְמֵהָמנּוָתא,  ּדִ א  ִצּלָ ּבְ ֶטת,  ֶ הּוא ַהְמֻקׁשּ ָנִעים  ָמה  יׁש  ַנְרּגִ ִכיָנה, 
זֹו.  נּות  ּמְ ִהְזּדַ ל  ְלַנּצֵ ָעֵלינּו  ָאֵכן  ָהְרחֹוב.  הּוא  ָמאּוס  ה  ְוַכּמָ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ר  ׁשֶ ַהּקֶ

ף ָחָדׁש  ּתּוָייו ְוִלְפּתַֹח ּדַ ּנּו ּוִמּפִ ֶצר ָהַרע, ִלְברַֹח ִמּמֶ  ּבֹון ֲעוֹונֹות". "ִראׁשֹון ְלֶחׁשְ  -ְלִהְתַרֵחק ִמּיֵ
ַהְיָקִרים    יָנה'  ַהּבִ ֵני  'ּבְ ְלָכל  ָהרּוַח,  ְורֹוְממּות  ְלִהְתַעּלּות  ְמָחה"  ְלׂשִ "מֹוֲעִדים  ת  ִבְרּכַ ּבְ

חֹוֵתיֶהם.  ּפְ  ּוִמׁשְ
 
 

ֹאממֶֹמץ ָּברּוְך ָאַזר ֵּפר,
ִריץ  ַהּפָ ׁשֶ ָיַדע  הּוא   .

אּוַלי ַע,

תָך
ֵמי

ש
,
 

הּוא
ה, הָָּקׁשֶ
ָהָאֶרץ. 

מהפריץ ֹרחחֹח לב יֹותר קל ה

ִנַּגׁש הּוא יֹום. ִּכְבָכל ְּפתּוִחים
ָּכָר עֹוְבִדים ַאֶּתם
ָּפַער הּוִדי ַהּּיְ
ַהָּפִרי ָאַמר
ְּבֵפרּוׁש ִלי
ֵה הּוִדי ַהּּיְ
"ֵאיֶזה
"ה
ה

ֶא
"ָא
ת ּפְ
ל "ַאְסִּביר
ְוֻסּכֹות ַסח  ּפֶ מֹו  ּכְ

יַע ְזַמּנוֹ  ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ..ּכַ
***

ֶאָחד ְלככָכל ָלנווּו, גגַּגם
ְּבֶמׁש  ָחָטאנוּ .  ָהַרע 



 

 

 -  ני"ול˙למי„י חכמים ‰ˆעירים    עיוניו˙  ˘לו˘ ˘‡לו˙  -

מ˘‰  ‡. לזכו˙    ר'  ב˘ביל  במיוח„.  מ‰ו„ר  ב‡˙רו‚  ל‰˘˜יע  ‰˘נ‰  ‰חליט  לוי 
עם   ˜בע  ‰ו‡  ‰מיוח„˙,  ביו˙ר   יוסיבמˆוו‰  ‰מ‰ו„רים  ‰‡˙רו‚ים  ˘ל  ‰מוכר 

‰טוב ב˘כונ˙ם   ‰‡˙רו‚   ˙‡ ולבחור  בחנו˙  ‡ˆלו  ל‰ופיע  יוכל  ‰ו‡  ˘ב‰  ˘ע‰ 
כ˘‰‚יע מ˘‰  ביו˙ר.  לו    ר'  ‰ם   יוסי‰ˆביע  ˘‡לו  ו‰סביר  ‡˙רו‚ים  ‡ר‚ז  על 

˘לו ביו˙ר  ‰טובים  ‡'  ‰‡˙רו‚ים   '‡ מ‰ם.  מ‰ו„רים  ‡ח„  לבחור  ממנו  ובי˜˘   ,
„˜„˜ני   חיפו˘  ˘ל  ˘ע˙יים  מ‚„ל˙,  ל‡חר  זכוכי˙  מ˘‰  מˆ‡  עם  ‡˙רו‚  ר'  לוי 

מ‰ו„ר כ‡וו˙ נפ˘ו ו‰רים ‡ו˙ו בז‰ירו˙, ‡ל‡ ˘˜ר‰ ‰מ˜ר‰ ו‰‡˙רו‚ נפל מי„יו 
ונפסל. ˆערו   מ˘‰˘ל  על ‰רˆפ‰  כ„י למˆו‡    ר'  ‰י‰ ‚„ול, ל‡ „י ˘בזבז ˘ע˙יים 

יˆטרך ל˘לם ל כפי ˘חיפ˘, ‡ל‡ ‰ו‡ עו„  מ‰ו„ר  על ‰‡˙רו‚    יוסי ‰מוכר‡˙רו‚ 
בי˜˘ ממנו ל˘לם מ‡‰ „ולר עבור ‰‡˙רו‚ בטענ‰ ˘כל ‡˙רו‚   ו‡כן יוסי˘נפסל. 

‡בל   „ולר.  במ‡‰  לפחו˙  נמכר  מ˘‰כז‰,  „ולר,    ר'  במ‡‰  נמכר  ˘ז‰  'נכון  טוען: 
כי ˜ני˙ ‡לפי ‡˙רו‚ים. ‡ז ‡ני  ליחי„‰,  ˘˜ל  בע˘רים  כל ‡˙רו‚  ‡בל ‡˙‰ ˜ני˙ 

 ֈ' , כי ז‰ מ‰ ˘‰פס„˙‡חזיר לך ‡˙ ‰כסף ˘ז‰ על‰ לך
מ˘‰  ‰‡ם    ‰˘‡ל‰ ‰י‡: ר˜ ר'  ‰‡˙רו‚, ‡ו  ˘ל  ‰מל‡  ל˘לם ‡˙ ‰מחיר  לוי ˆריך 

 ?יוסי ‰מוכר‡˙ ‰מחיר ˘˘ילם עבורו 
 .............................................................................. 

ל˙˘וב‰: מ˜ומו˙  מˆיע‡'  ‚מר‡  מר‡י  ̂   'בב‡  ˘ולחן   ע"בט  "„ף  חבי˙'.  ˘˘בר  '‰סבל 
„ סימן  מ˘פט'  'חו˘ן  ‰חו˘ן'  "ערוך  וב'˜ˆו˙   '‰ סעיף  ב˘  'בב‡   ‚מר‡מ˜ום.  ˘ם 

 ̂  .ב"ב סעיף י"ט '‰‡י „‚זל חביˆ‡' וסימן ˘ס"מˆיע‡' „ף 

F 
‡בר‰ם  ‰לכ‰ב˘יעור    ב. ˘ל  ב‰לכו˙  בי˘יב‰  ‰סוכו˙  ח‚  ל˜ר‡˙  עס˜ו   ,

נזכר ˘ב˘נ‰ ˘עבר‰ ‰˙עוררו לו ˘˙י ˘‡לו˙, ו‰ו‡ ניˆל   ‡בר‰ם‰˜˘ורו˙ לח‚.  
 .‡˙ ‰‰ז„מנו˙ ל˘‡ול ‡ו˙ן

ל‰  מו˙ר  ‰‡ם  ‰י‡  ‰ר‡˘ונ‰  ר˘ו˙ו.  ‰˘‡ל‰  בלי  ‰˘כן  לסוכ˙  מ˘ום  כנס  וז‰ 
ל ‰יי˙‰  ל‡  עו„  ˘עבר‰  מ˘לו.    ‡בר‰םב˘נ‰  עברו  סוכ‰  ˘נ‰  ˘ב‡ו˙‰  מכיוון 

לי„  „יר‰ ברחוב  ˘‚ר  ‰סב‡  ˘ל  בסוכ‰  בעי˜ר  ו‰˘˙מ˘ו  לח‚  ב‡ח„  סמוך  ‡ך   ,
‡בל  בחˆר,  בנ‰  ˘‰ו‡  סוכ‰  ‰יי˙‰  ל˘כן  ל‡כול.  ורˆ‰  בבי˙ו  ‰י‰  ‰ו‡  ‰ב˜רים 

 ל‡ יכול ‰י‰ לב˜˘ ‡˙ ר˘ו˙ו ל‰יכנס לסוכ‰.   ‡בר‰ם‰˘כן נסע לטיול ו
̇  ‡בר‰ם‰‡ם ‰י‰ מו˙ר ל :‰˘‡ל‰ ‰י‡  ?ל‰יכנס לסוכ‰ בלי ר˘ו

F 
‰‚יע בו˜ר ‡ח„ לבי˙ ‰כנס˙ בלי ‡רבע˙ ‰מינים  ‡בר‰ם  :‚בי ‡רבע˙ ‰מיניםל .‚

˘˜וע   ו‰ו‡  ‰לולב,  נטיל˙  מˆוו˙   ˙‡ ל˜יים  סיים  כבר  חברו  ˘„ו„  ור‡‰  ˘לו, 
 .ב˙פיל˙ מוסף 

‰‡ם מו˙ר ליוסי ל˜ח˙ ‡˙ ‰לולב ו‡˙ ‰‡˙רו‚ ˘ל „ו„ ולברך עלי‰ם  : ‰י‡‰˘‡ל‰ 
 ?בלי ר˘ו˙ו

 .............................................................................. 

ל˙˘וב‰: מ˜ומו˙  „'    פסחים, ב‚מר‡    מר‡י  לי  ע"ב„ף  '‰'ניח‡ 
ז סעיף ˜טן " ‡; ˘ם, בט" ' ברמ˘ולחן ערוך, ‡ורח חיים סימן ˙רל'ז סעיף ‚  ל‚בי ‰סוכ‰:

  .„' ובמ˘נ‰ ברור‰ 
 .‚', וב'מ˘נ‰ ברור‰' ˘ם-ט סעיף ב' ו"‡ורח חיים סימן ˙רמ , ˘ולחן ערוך ל‚בי ‰לולב:

F 
 חידה לחג הסוכות

 אצל האדם בבריאה, ואצל פרעה עם תבואה 
 אצל יעקב במקום הקודש, ואעדר לכהן הנכנס לקודש 
 בסוכה אהיה כל שבעה, ואצל הנביא הבורח בחמה

 איני עצם ואף לא פעולה, ופרי הגפן מחוללה 
 קודם הברכה תחילה, ורבות לאחר לילה 

 השוכן למטה לא יטהר, ולבסוף מים נזילה 
 שלושה אין בלעדי, ובשביעי מאד כדאי 

F 
 לשמחת תורה חידה 

 אצל האדם ושוכני ים הייתי בתחילה, ובבוא השביעי גם עם הקדושה 
 המריבה הגדולה בגללי החלה, ואצל המלאך באתי לאחר הדרישה 

 שני היריבים לבסוף קיבלוני, ואחד מהם בסוף ימיו לבניו נתנני 
 המלך את הפכי ביקש וקיבלני, ובסוף הנביא לעם הנבחר נתנני 

 דונו הייתי, ובביקור האב אצל המלך נכחתי בגלל העבד אצל א 
 הסבא נתנני לנכדיו, וכשוכני ימים יהיו בזכותי

 על הר רם ונישא הייתי, ובסמיכות למצווה תמיד חוייבתי 
 לפני הנהנה תמיד אהיה, ואצל בני אהרן יחד עם אחיהם 

ָהָיה ִנְקָלעע אוֹ  ִמי ׁשֶ ב ּבְ ִקּיֶ ּבְ ֶנֶסת ׁשֶ י ַהּכְ י ְלָבּתֵ טּוַח ָהָיה ּכִ  ָתם ָיִמים, ּבָ
סֹוֲערֹות,   ְוָהרּוחֹות  בּויֹות,  ּכְ ֵעיֵניֶהם  ְנפּולֹות,  ָהיּו  קֹום  ַהּמָ ְיהּוֵדי  ל  ׁשֶ ֵניֶהם  ּפְ ֵבד,  ּכָ ָאסֹון  ִהְתַרֵחׁש 

חַ  ְצִעיִרים  ָמחּו  ְהֶיה!'  ּתִ לֹא  'ָהיֹה  תֶֹקף.  ּבְ ּומֹוִחים  ִמְתַרֲעִמים  ים,  ִמְתַלֲחׁשִ ָכל ִמְתַיֲעִצים,  ּבְ ֶמֶזג  י  ּמֵ
ָעלּול ְלהֹוִליד   ֶ ׁשּ ל ַזַעם, ַמה ים ׁשֶ ר ֲעלּוִלים ֵהם ְלעֹוֵלל ַמֲעשִֹ ּקֹות ִמְסּפָ עֹוד ּדַ י ּבְ ּתֶֹקף, ְוִנְדֶמה ָהָיה ּכִ

 ?ּתֹוָצאֹות ָהרֹות ָאסֹון. ַעל ָמה ִהְתעֹוְרָרה ַהְמהּוָמה
ב,, ִקּיֶ ּבְ חֹוז  ַהּמָ ל  מֹוׁשֵ דרנטלן,  ֶנָרל  ֹ   ַהּגֶ ּל ל ׁשֶ ּכָ ׁשֶ ה  ֻקּדָ ּפְ הֹוִציא  ָרֵאל ְיֵתָרה,  ִישְֹ ַאֲהַבת  ּבְ ָידּוַע  ָהָיה  א 

ר ַעל   ּבֵ ה ּדִ ֻקּדָ ח ַהּפְ ָתם. ֻנּסַ ם ֶאת ִמְצוֹות ּדָ הּוִדים ְוִלְמנַֹע ֵמֶהם ְלַקּיֵ יז ֶאת ַהּיְ ָרָתּה ְלַהְרּגִ ׁש "ַמּטְ   " ֲחׁשָ
ַהיְּ  ַעל  ֶנֱאַסר  ְך  ּכָ בֹות  ּוְבִעּקְ ִעיר,  ּבָ ֵרפֹות  י  ִלׂשְ ִמּדֵ ָלם  ֶהְרּגְ ּכְ ים  ּתִ ַהּבָ ַחְצרֹות  ּבְ ֻסּכֹות  ְלָהִקים  הּוִדים 

ל  ֵזָרה ָאַסר ַהּמֹוׁשֵ ק ֶאת ַהּגְ ין! ּוְכֵדי ְלַחזֵּ ָכל חֶֹמר ַהּדִ ּכֹות. ָהעֹוֵבר ַעל ַהחֹק ֵיָעֵנׁש ּבְ ַחג ַהּסֻ ָנה ּבְ ַעל  ׁשָ
ֵרי ָהֵאזֹור ְלָהִביא ֵעִצים ּוְסָכְך ִלְמִכיָר  ל ִאּכָ ִעירּכָ  .ה ּבָ

ם ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם,, ַדְרּכָ לֶֹשת   ּכְ ְ ָבה ִמׁשּ ֻהְרּכְ ַלַחת ׁשֶ ָלנּות, ִמׁשְ ַתּדְ ׁשְ הּוִדים ֶאת ּכָֹחם ּבִ ַעם ַהּיְ ם ַהּפַ ִנּסּו ּגַ
אֶ  ָתה  ָעשְֹ ְרִניק,  קּוּפֶ ין  ַהּדִ ְועֹוֵרְך  ּבֹוטֹופֹוְלְסִקי  ָהַעְסָקן  יר,  ֶהָעׁשִ ְרּדֹוְסִקי  ּבַ ִדים:  ְכּבָ ֶאל  ַהּנִ ּה  ְרּכָ ּדַ ת 

ל ַהגֶּ  כּו ֶאת ִלּבֹו ׁשֶ ֶבת ּוְלַתְכֵנן ֵאיְך ְוֵכיַצד ְיַרּכְ ה ָהָיה ָלֶהם ְזַמן ָלׁשֶ ֶרְך ָהֲאֻרּכָ ּדֶ ֶנָרל. ּבַ ַהּגֶ ֶנָרל, ִטיַרת 
ֶקרֶ  ּבְ ַעס  ַהּכַ ה.  ִמּלָ ְולּו  מַֹע  ִלׁשְ ֵסֵרב  הּוא  ֵניֶהם,  ּפְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ֵמֵאן  דרנטלן  ְוא,  ָ ַלׁשּ ּבּור ַאְך  ַהּצִ ב 

ן   ּכֵ ְלִהְסּתַ ָרָצה  לֹא  ם  ּגַ ִאיׁש  ּוֵמִאיָדְך  ה,  ֻסּכָ ִמְצַות  ַעל  ר  ְלַוּתֵ מּוָכן  ָהָיה  לֹא  ֶאָחד  ַאף  ַבר,  ּגָ הּוִדי  ַהּיְ
ַהחֹק,   ַעל  ֲעֵבָרה  ל  ׁשֶ יֹון  ִנּסָ ְלָכל  רּוִכים  ּדְ ָעְמדּו  ָהִעיר  ׁשֹוְטֵרי  דרנטלן.  ח  ֻנּסַ ט  ּפָ ְלִמׁשְ ֲעִמיָדה  ּבַ

הְוַהִה   .ְתַמְרְמרּות ָהְיָתה ַרּבָ
ָהִעירר יֵרי  ֲעׁשִ ִנֲהלּו  אֹוָתּה  ׁשֶ ֲאֵסָפה  ּכֹות  ּבַ ַהּסֻ קֹולֹות:  רֹב  ּבְ ל  ְלִהְתַקּבֵ ְכָתה  זָּ ׁשֶ ָעה  ַהּצָ ָהָעְלָתה   ,

ְמאֹ ׁשּוט  ּפָ יַצד?  ּכֵ ב.  ִקּיֶ ֶאת  ַהחֹוֶצה  דֹול  ַהּגָ ָהר  ַהּנָ ר'  ַה'ֶדְנֶייּפֵ ֵלב  ּבְ נּו  ִיּבָ זֹו  ָנה  ׁשָ ִפינֹות  ּבְ ַהּסְ ד, 
ין   עֹוֵרְך ַהּדִ יֶהן.  ּבֵ נּו ַעל ּגַ ּכֹות ִיּבָ ן ִליהּוִדים. ְוַהּסֻ ֻרּבָ כֹות ּבְ ּיְ ּתַ ר' ִמׁשְ ְנֶייּפֵ 'ּדֶ טֹות ּבַ ּיְ ְרִניק ַאף  ַהְמׁשַ קּוּפֶ

ְלִהְת  ׁש  ֲחׁשָ ּבַ ֶקת  ַהְמֻנּמֶ ל,  ַהּמֹוׁשֵ ל  ׁשֶ תֹו  ֻקּדָ ּפְ י  ּכִ ִטית,  ּפָ ִמׁשְ ַעת  ּדַ ת  ַחּוַ ֵאיָנּה  ָנַתן  ֵרפֹות,  שְֹ טּות  ְ ׁשּ ּפַ
ִפיָנה   ַלּסְ ֵמֵעֶבר  ֶנֶזק  ל  ּכָ ְגרֹם  ּתִ לֹא  ִהיא  ֵרָפה  שְֹ ְפרֹץ  ּתִ ִאם  ם  ּגַ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהר,  ַהּנָ ֵלב  ּבְ ֻסּכֹות  ַעל  ָחָלה 

ִפינֹות ַהּמְ  ט ָלִעיר. ַמְרּגּוִלין, ְמַנֵהל ֶחְבַרת ַהּסְ ֵ ׁשּ ְתּפַ ִהיא לֹא ּתִ אי ׁשֶ יר  ַעְצָמּה, ּוְבַוּדַ קֹוִמית, ְיהּוִדי ָעׁשִ
ם ְלַטְלֵטל   ּלָ הּוִדית. ּוְכָבר ְלָמֳחָרת ֵהֵחּלּו ּכֻ ַהּיְ ה  ִהּלָ ְסִפינֹוָתיו ִלְרׁשּות ַהּקְ ַעל ֵלב ַחם, ֶהֱעִמיד ֶאת  ּבַ

גַּ  ַעל  ָזה  ִהְתַרּכְ ּכֹות  ַהּסֻ ת  ּוְבִנּיַ ָהר,  ַהּנָ ְלֵלב  אֹוָתם  הֹוִביל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּגֶ ֶאל  ּוְסָכְך  ים  ַאַחת  ְקָרׁשִ י  ּבֵ
דֹולֹות ִפינֹות ַהּגְ  .ַהּסְ

י ֻסּכֹות ֲעָנק ִנְבנּו,, ּתֵ ה,    ׁשְ ִהּלָ ָאר ַחְבֵרי ַהּקְ ֲעבּור ׁשְ ה ּבַ ִנּיָ ְ ֶדיָה, ְוַהׁשּ יֵרי ָהִעיר ְוִנְכּבָ ֲעבּור ֲעׁשִ ָהַאַחת ּבַ
ּולְ  ָתן  ְבִנּיָ ּבִ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ אּו  ּבָ ים  ַרּבִ ָקעֹות,  ֻמׁשְ ֻסּכֹות  ֵאּלּו  ה  ָהיּו  ִהּלָ ַהּקְ יֵרי  ֲעׁשִ ֶעְזַרת  ּבְ אֹוָתן.  ָפֵאר 

ֶהָחג   ְסֻעּדֹות  ל  ּכָ ְלצֶֹרְך  ם  ִחּנָ ָמזֹון  ק  ִויַסּפֵ ָהִעיר,  ְיהּוֵדי  ל  ּכָ ֶאת  ֵרת  ׁשָ ּיְ ׁשֶ ְמֻיָחד  ח  ִמְטּבָ ָהֳעַמד 
ִפיָנה ּסְ  .ּבַ

הוּ  ַהּיְ ֶאת  ָראּו  ֵהם  אֹוִנים,  ַחְסֵרי  ָעְמדּו  ים  קֹוִמּיִ ַהּמְ ֹוְטִרים  ֵלב  ַהׁשּ ּבְ ּכֹות  ַהּסֻ ת  ְבִנּיַ ּבִ ֲעסּוִקים  ִדים 
ת  ֻקּדַ ּום ֲעֵבָרה ַעל ּפְ יֶהם ִמׁשּ ַמֲעׂשֵ ן לֹא ָהָיה ּבְ ּכֵ רּות ְלַהְפִריָעם, ׁשֶ ָיָדם ֶאְפׁשָ ָהר, ַאְך לֹא ָהְיָתה ּבְ   ַהּנָ

ַאף הּוא ָהָיה 'אֹוֵהב ְיהּוִדים' לֹא ָקָטן, אָ  ָטָרה ׁשֶ ׁשְ ד ַהּמִ ל. ְמַפּקֵ ר לֹו ַהּמֹוׁשֵ ֶנָרל דרנטלן ְוִסּפֵ ץ ֶאל ַהּגֶ
ֶנָרל  ַהּגֶ ַעם.  רֹב  ּבְ ִמיד,  ִמּתָ יֹוֵתר  ַעם  ַהּפַ 'ַלְחּגֹג',  הֹוְלִכים  ֵהם  ָעָליו,  ְלַהֲעִרים  ִהְצִליחּו  הּוִדים  ַהּיְ י  ּכִ

ָהר ְבנּו ַעל ַהּנָ ּנִ ּכֹות ׁשֶ מֹו ֵעיָניו ֶאת ַהּסֻ ׁש ִלְראֹות ּבְ ע, ּוִבּקֵ  .ָעַמד ֻמְפּתָ
הּוִדיםםבְּ   ַהּיְ ֲהמֹוֵני  ָזְרמּו  ֶהָחג  ַעל    ֶעֶרב  ר  ְלַוּתֵ ָרָצה  לֹא  ִאיׁש  ר',  ְנֶייּפֵ ַה'ּדֶ ֶאל  חֹוֵתיֶהם  ּפְ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ִעם 

ה   ּוְתחּוׁשָ ֶהָחג,  ְמַחת  שִֹ ּבְ ְוקֹוְרִנים  ֵמִחים  שְֹ ֲערּוִכים,  ְלָחנֹות  ְלׁשֻ ָסִביב  בּו  ֲהמֹוִנים ָיׁשְ ה,  ּכָ ַהּסֻ ִמְצַות 
ֶנָרל דרנטלן, ָסר  ִנְפָלָאה ׁשֶ  ְמָחה ַהזֹּו ִנְכַנס ַהּגֶ ִ ִחים הֹוִסיָפה ַלֲאִויַרת ֶהָחג. ְלתֹוְך ַהׂשּ ְמַחת ְמַנּצְ ל שִֹ

ַחד  ּפַ ָהל,  ּקָ ּבַ ְרָרה  שָֹ ָמָמה  ּדְ ַנְפׁשֹו.  נּוֵאי  שְֹ הּוִדים  ַהּיְ ל  ׁשֶ ְמָחָתם  שִֹ ַתת  ּבָ ְלַהׁשְ ה  ִעּלָ ׂש  ְמַחּפֵ   ְוזֹוֵעף, 
הָאַחז ֶאת ַהּיֹוׁשְ  ֶנָרל, ִאיׁש לֹא ֵהִהין ִלְפצֹות ּפֶ ל ַהּגֶ  .ִבים מּול ֵעיָניו ַהּבֹוֲערֹות ׁשֶ

קֹומֹו,, יׁש ִהְתרֹוֵמם ִמּמְ ׁשִ ב: ֲאדֹוִני    ָהַרב ַהּיָ ְדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּלֵ ּבּור, ּוָפַתח ּבִ ׁש ֶאת ְרׁשּות ַהּדִ ּקֵ ּבִ
ְר  ד! ּבִ ְכּבָ חֹוז ַהּנִ ל ַהּמָ ֶנָרל, מֹוׁשֵ ּיּוַכל ְלַהֲעִביר ֶאת  ַהּגֶ עֹוָלם ׁשֶ רּורֹות, ֵאין ׁשּום ּכַֹח ּבָ צֹוִני לֹוַמר ְלָך ּבְ

ֶאת   ֶֹרׁש  ַהׁשּ ִמן  ַלֲעקֹר  יּוְכלּו  ָידֹו  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֶאְמָצִעי  ּלֹו  ּכֻ עֹוָלם  ּבָ ִנְמָצא  לֹא  ָתם.  ּדָ ַעל  הּוִדים  ַהּיְ
נִ  ׁשָ ַאְלֵפי  ֶזה  ָעֵלינּו  ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ְצוֹות  ַאף  ַהּמִ ְוַעל  ה,  ֻסּכָ ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ָעֵלינּו  ָתה  ִצּוְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ים. 

לֹ  ִמְצוֹוֶתיָה.  ְוֶאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ֶאת  ִנּטֹש  ְולֹא  נּו  ָנַטׁשְ לֹא  ָנה,  ׁשָ ִים  ַאְלּפַ ֶזה  לּות  ּגָ ּבַ הּוֵתנּו  א  ׁשְ
ְלׁשֶ  ְבֵרי ָהֱאלִֹקים, ֲאִפּלּו ִזיז ּכָ  !הּוא ָנזּוז ִמּדִ

ה,, ל ָעַמד ְוֶהֱאִזין ְלָכל ִמּלָ ׁש    ַהּמֹוׁשֵ יׁש, ַאַחר ִנּגַ ׁשִ ל ָהַרב ַהּיָ ים ׁשֶ ׁשִ ְרּגָ ָבָריו ַהּנִ ין ַעד ּתֹם ּדְ הּוא ִהְמּתִ
ְמָחה שִֹ ּבְ הּוִדים  ַהּיְ ָחְגגּו  ֻסּכֹות  ַחג  אֹותֹו  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ א.  ּבָ ׁשֶ ת  ְלֻעּמַ ּכִ ְוָיָצא  ָידֹו,  ֶאת  לֹו  יט  ֵמַעל    ְוהֹוׁשִ

ם ֶאת ִמְצווֹ  ָנה ָלֶהם ְלַקּיֵ ּתְ ּנִ רּות ׁשֶ ֵמִחים ַעל ָהֶאְפׁשָ ִהּדּור, ּוׂשְ ִמים ֶאת ִמְצוֹות ֶהָחג ּבְ ִפיָנה, ְמַקּיְ ת  ַהּסְ
ם  ֶנְגּדָ הֹוִציא  ׁשֶ ֵזרֹות  ַהּגְ ֶאת  ל  ּטֵ ּבִ ְוַאף  הּוִדים,  ַלּיְ ְלָהִציק  עֹוד  הֹוִסיף  לֹא  ל  ַהּמֹוׁשֵ ֶחְדָוה.  ּבְ ה  ּכָ   ַהּסֻ

ְך ֶאת ִלּבוֹ  הּוִדים ִרּכֵ ל ַהּיְ ָעָבר. חֶֹסן ֱאמּוָנָתם ׁשֶ  .ּבֶ
*** 

ָהִאי   ֵעדּותֹו  הּוא  יתתִסּפּור ֶזה  ָאֲחזּו    ׁשִ ֲאבֹוֵתינּו  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַנת תרע"ו,  ְ ִמׁשּ ִקֶיב  ב  ל ּתֹוׁשַ ׁשֶ
ְוַלֲאִמּתּות   עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ְלֶנֱאָמנּוָתם  ֵעדּות  ְוזֹוִהי  תַֹאר,  ּתְ ּלֹא  ׁשֶ ְמִסירּות  ּבִ ּוְבִמְצוֹוֶתיָה  ּתֹוָרה  ּבַ

ה ּוְלִנְצִחּיּוָתּה. דֹוׁשָ  ) .ב. (הרב יעקב  ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ

להגרלה מיוחדת  סולהיכניר תשובות בקו בני בינה שאהילדים היקרים מוזמנים לה
 .שאלות חג הסוכות על



 

 ... ְמצּוָקְתךָ  לְועַ  ָעֶליךָ  יָחַׁשְבִּת   טְּבֶהְחלֵ  לֲאבָ  ק,ַהְרחֵ  ְונֹוֵסעַ  רַהְּכפָ  תֶא  י ֲאנִ   בעֹוזֵ   םָאְמנָ 
ְבעַ   ׁשִ ִמי  ת  ּבְ לֹוׁש   ֵיׁש ג  ֶהָח   לׁשֶ   ם ָהִראׁשֹוִני   ם ַהּיָ יבָ   תִמְצוַ   :תִמְצווֹ   ׁשָ כָּ   הְיׁשִ ּסֻ ְבעָ   תַהּנֹוֶהגֶ   הּבַ   ה ׁשִ

ׁש  בלּולָ  תְנִטילַ  תִמְצוַ  ם,ָיִמי ְקּדָ ּמִ ְבעַ  תַהּנֹוֶהגֶ  ּבַ ְמחָ  תּוִמְצוַ  ם,ָיִמי  תׁשִ ִ ְצווֹ  תַאחַ  לכָּ  ה.ַהׂשּ   ת ֵמַהּמִ
לוּ  ֶר   ַהּלָ סּוִקי  תֻמְזּכֶ ּפְ ּכֹת  ַחג"  א.  :םּבַ ה  ַהּסֻ ֲעׂשֶ ְבַעת  ְלךָ   ּתַ ַמְחּתָ "  ב.  ם",ָיִמי   ׁשִ ךָ   ְוׂשָ ַחּגֶ   ג.   ",ּבְ

ְבַעת " חֹג  ָיִמים   ׁשִ קֹום   ֱאלֶֹקיךָ '  ַלה  ּתָ ּמָ ר  ּבַ ָמָר   -  ה'"  רִיְבַח   ֲאׁשֶ סוּ   תאֶ   תּדֹוֶרׁשֶ   א ְוַהּגְ   י ְלַגבֵּ   הַהזֶּ   קַהּפָ
ׁש  בלּולָ  ת ְנִטילַ  ְקּדָ ּמִ ּתֹוָר  תְמפָֹרׁשוֹ   רֶנֱאַמ  ב לּולָ וְ  הֻסכָּ   תִמְצווֹ  ל ְועַ  . ּבַ ּנֹוֲהגוֹ  ה ּבַ ְבעָ   תׁשֶ    ם. ָיִמי הׁשִ
ַהּיוֹ   א ִנְמצָ  ִמינִ   םׁשֶ ְ   ְוָהִייָת "  :המֹוִסיפָ   ה ַהּתֹוָר   רְוַכֲאׁשֶ   ב. לּולָ   תִמְצוַ   א ְולֹ   ה ֻסכָּ   תִמְצוַ   אלֹ   ּבוֹ   ן ֵאי  י ַהׁשּ
ֵמַח   ַאךְ  נֶ  "ׂשָ ּוֶ ִמינִ  לֵלי תֶא   ף ְלהֹוִסי  ה ַהּתֹוָר  תִמְתּכַ ִמינִ   םְויוֹ   יׁשְ ְמָח  תְלִמְצוַ  יׁשְ ּיוֹ   ה. ׂשִ ִמינִ   םּבַ ְ   י ַהׁשּ

ּתֵ   תִמְתַמֲעטוֹ  ְצווֹ   י ׁשְ נַ   ב,לּולָ   ת ִמְצוַ   ן ְוֵאי  ה,ֻסכָּ   ת ִמְצוַ   ן ֵאי  :תַהּמִ   : רלֹוַמ   הַהּתֹוָר   ת ְוַכּוָ
ּיוֹ  ְוָהִייָת  ִמינִ  םּבַ ְ ֵמַח  ַאךְ  יַהׁשּ ְמָח  ת ִמְצוַ  קַר   ,ׂשָ ָנּה  ה ׂשִ ִמינִ  ֶיׁשְ ְ ׁשּ  . יּבַ

י  םּוְמָבֲאִרי לָּ   םַהְמָפְרׁשִ ַהּמִ יַמְטִריָּ   אִהי   'ַאךְ '   הׁשֶ ִמי  ןִמְניַ   לׁשֶ   אּגִ רֹאׁש   םַהּיָ ּמֵ נָ   ׁשֶ ָ   ה ַהׁשּ
ִמינִ   דְועַ  חַ   ָלנוּ   זִלְרמֹ   א בָּ   ה ְוזֶ   ת, ֲעֶצֶר   י ׁשְ ּבְ ִמינִ "   גׁשֶ לוּ   ת" ֲעֶצֶר   י ׁשְ ְמַח   ם יוֹ   ל, ַהּכֹ   ל ּכָ   ת ׂשִ

ּיוּ "  ם יוֹ   ֶזהוּ   הּתֹוָר  קּופָ   ל כָּ   ל ׁשֶ   ם"ַהּסִ ְמָח   , תַהזֹּא  הַהּתְ ִ   ם עִ   ה ּוַבׂשּ
ּיוֹ   הַהּתֹוָר  גָּ   םּבַ ׂשְ תֹוכוֹ   לְמֻקּפָ   הַהזֶּ   בַהּנִ ִרי   לכָּ   ּבְ   ם יוֹ   דְוֶאָח   םָהֶעׂשְ

ְדמוּ  ּקָ  . לוֹ  ׁשֶ
בָ  ת אֶ   ְוַנְמִחישׁ  ָמׁשָ  ר ַהּדָ ּנוֹ  תְַּאַח ב  ל: ּבְ חוֹ   ר ַהּיֹוֵת   ת ַהּפִ חוֹ   תִנּדָ ּכָ   ת ְוִנׁשְ

ְקצֵ  ֶמ   ה ָהְיָת   ,םָהעֹולָ   הּבִ ִקי  ה. ְקַטנָּ   ה ֲעָיָר   ָלהּ   תְמֻמּקֶ   ָהיוּ   ם ְמֻנּתָ
ְמעַ   קִנּתוּ   םֵמָהעֹולָ  קֵ   םָלהֶ   ָחיוּ   ט,ֻמְחלָ   טּכִ ַהׁשְ ְלוָ   טּבְ   ה ּוְבׁשַ

יהֶ  ַחּיֵ ׁשֶ ֻחּיוֹ  ל ִמכָּ  ק ַהְרֵח   תְמנּוחוֹ  י ֵמ  לעַ  ם ִמְתַנֲהִלי  םּכְ ּתְ   ת ַהִהְתּפַ
כוֹ  ּקֹורוֹ   תְוַהַמְהּפֵ עֹולָ   תׁשֶ נֵ   יָצְרכֵ   . םּבָ   ד ְועַ   ט ִמחוּ   -  הָהֲעָיָר   יּבְ

רֹוךְ  ָטִחי  ָהיוּ   ם ְמצּוִיי  -  ל ַנעַ   ׂשְ ְ ׁשּ ִבי  ם ּבַ ּסָ ּמִ   א ְלַיבֵּ   צֶֹרךְ   א ְללֹ   ב,ׁשֶ
חוּ   םמּוָצִרי ְטֵח   .ץִמּבַ ׁשִ ִלי  ָהיוּ   הָהֲעָיָר   יּבְ ְמעַ   םְמַגּדְ   ל כָּ   תֶא   טּכִ

ֲאכָ   יָצְרכֵ  ֵפרוֹ   ה ְוַכלֵּ   ה ִמִחּטָ  לָהחֵ   : ל ַהּמַ ָגִדי   ת ֶא  םגַּ   ר.ָהָד   ת ּבְ   ם ַהּבְ
ִרי   ָהיוּ  ֲעבֹוַד   םְמַיּצְ ְגֵד   ם ִא   ,דיָ   ת ּבַ ּתָ   י ּבִ ׁשְ אֹוָת   ן ּפִ ַמ   ָאְרגוּ   ם ׁשֶ ְתנָ   ח ִמּצֶ   ה ַהּכֻ

ְדלָ  ּגָ דֹוֵתיהֶ   הׁשֶ ׂשְ ְגֵד   םְוִא   ם,ּבִ אֹוָת   רֶצֶמ   יּבִ י  ֵהִפיקוּ   םׁשֶ ָבׂשִ   ם ֵמַהּכְ
י קֹוִמּיִ    .ם ַהּמְ

ֲעָיָר   א רֹופֵ   ם גַּ   ם ָלהֶ    ה  ָהיָ  הֵ   א לֹ   . ה ּבָ ְמֻיָח   לוֹ   םְזקּוִקי  ָהיוּ   ם ׁשֶ ׁשוּ   אהוּ   ד,ּבִ   ט ּפָ
יעַ  הוּ   םְלׁשָ   ִהּגִ ׁש   ,ֵאיְכׁשֶ ּמֵ נֵ   תֶא   ְוׁשִ ִמְקרֶ   הָהֲעָיָר   יּבְ   ה ַהְרבֵּ   .ַהּצֶֹרךְ   הּבְ

ְצֶיְנִטי יעַ   דֶאָח   .ָקבּועַ   דֶאָח   לוֹ   הָהיָ   לֲאבָ   ,לוֹ   ָהיוּ   אלֹ   םּפַ ּגִ ּמַ בּועַ   לכָּ   ׁשֶ   ת,ְלָפחוֹ   ׁשָ
ִמי יׁש   אלֹ   דּתָ כָ   ב,טוֹ   ַמְרּגִ עַ   ל ּבְ חּוׁשוֹ   ,לוֹ   קֵמִעי  ,לוֹ   ק ֵמִצי  ,לוֹ   ב ּכֹוֵא   םּפַ   ה ּפֹ   ת ּתְ

י תֹבֶ  ת ְוֶא  ם,ׁשָ  ם ּוֵמחֹוׁשִ ּמּובָ  א מֹוצֵ  א הוּ  וּוְבָעיֹוָתי וָצרֹוָתי ףאֹסֶ  לכָּ  תֶא   קִלְפרֹ  ת ַהּכְ   ל ֵאצֶ  ןּכַ
סוּ   אָהרֹופֵ   .ר ַהּמָ

ְמִחּיּותוֹ   ץ חוּ   א,  ְוָהרֹופֵ  ְרפּואָ   ּוְבִקיאּותוֹ   ִמּמֻ יׁשָ   םגַּ  לוֹ  ה ָהְיָת  ה, ּבָ ֶפׁש  תּכֹחוֹ  תַלֲהָבנַ  ת ְמֻיֶחֶד  ה ּגִ   , ַהּנֶ
עֹוֵמ   ה ָמ   תֶא   ןְלַאְבֵח   עָיַד   אהוּ  ֵאִבי "  י ֵמֲאחֹוֵר   ד ׁשֶ ּגוּ   ם"ַהּכְ ּבַ נּודוֹ   ל ׁשֶ   ןְלָעְמקָ   תְוָלֶרֶד   ,ףׁשֶ ֶפׁש   תּתְ   , ַהּנֶ

ִמי רלֹוַמ  עָיַד  ְלָכךְ  םּוְבֶהְתֵא  לָּ  תֶא  דּתָ כֹונָ   הַהּמִ קוֹ  הַהּנְ ּמָ כוֹ  םּבַ יעַ  ן,ַהּנָ יָתִרי  לעַ   ןּוְלַנגֵּ  ְלַהְרּגִ   ם ַהּמֵ
כֹוִני ֶפׁש   ם ַהּנְ ּנֶ ּבַ רּופָ   תֶא   תָלֵת   בֵהיֵט   ע ָיַד   םגַּ   .ׁשֶ ְתִאיָמ   ה ַהּתְ רּופוֹ   ף ֵמאֹסֶ   ה ַהּמַ ֲארֹונוֹ   תַהּתְ ּבַ   , ׁשֶ
אֹוָת  מוֹ  ח ָרקַ   ןׁשֶ ךְ  ו.ָיָדי ּבְ ֲהִליךְ  ה ָהיָ  ּכָ לֶ  קּדֹופֵ   ה ַהחֹולֶ  ם ָיִמי ר ִמְסּפַ  י ִמּדֵ  , ַעְצמוֹ   ל עַ   רחֹוזֵ   ַהּתַ ּדֶ   ת, ּבַ
ָאִבי  ל עַ   ר ְמַסּפֵ  י  ל ְועַ   וּכְ רּופָ   לוֹ   ןְונֹוֵת   דְמעֹוֵד   א ְוָהרֹופֵ   ו,ֵמחֹוׁשָ ַעּתָ   ה,ֲחָדׁשָ   ה ּתְ ִמְרַקְחּתוֹ   חָרקַ   ה ׁשֶ   , ּבְ
   ה. ָחִלילָ  רחֹוזֵ  ְוָכךְ 

קּופָ    ר  ְלַאחַ  הּ   ד ְמֹא   ה ֲאֻרכָּ   ה ּתְ ּבָ הָ  ׁשֶ ְמִחצַּ  אָהרֹופֵ   הׁשָ נֵ  ת ּבִ פָ   יּבְ ֲעבּורוֹ  ל ִהְתַקבֵּ   ר,ַהּכְ    ק,ִמְבָר  ּבַ

ֵ  אהוּ   ּובוֹ  ׂשּ אָ   יכִּ   , בֶנֱחׁשָ   א רֹופֵ   א הוּ   ף ַא   ק,ָוִתי  ד ָיִדי  י ִמּפִ   רִמְתּבַ ִמְרּפָ דֹולָ  הּבְ ָח   ה ּגְ ְפּתְ ּנִ ֶמְרכַּ   ה ׁשֶ   ז ּבְ
יָר   רִעי ָת   ה, ַהּבִ ּנְ ַר   הִהְתּפַ מּוָר   א ִהי  יְוכִ   , ארֹופֵ   תִמׂשְ ֲעבּורוֹ   הׁשְ ִחיּוּ   ה ֵיָענֶ   קַר   םִא   ּבַ  ן,ְוַכּמּובָ   ב,ּבְ

כָ   ןַמּתַ  הּ  הָנאֶ   רׂשָ ִצּדָ ָר   לׁשֶ  ּבְ בָ   אָהרֹופֵ  . זוֹ  הִמׂשְ ּכְ ׁש  ה ָמ  ת ֶא  ה ִמצָּ   רׁשֶ ּיֵ פָ   ׁשֶ לֵ  ר ַלּכְ ָ יעַ  וַהׁשּ   , לוֹ  ְלַהּצִ
עָ   תֶא   לִקבֵּ  ּתֵ   ה ַהַהּצָ ׁשְ מֹ   יכִּ   ִליִדידוֹ   ְלהֹוִדיעַ   רּוִמהֵ   םָיַדיִ   י ּבִ ֲעבּורוֹ   ר ִיׁשְ ָר   תֶא   ּבַ ׂשְ   ַאךְ   יְוכִ   ,הַהּמִ
ֲעָיָר  וֲעָסָקי  תֶא   םְיַסיֵּ  ַטנָּ  ה ּבָ י ה ַהּקְ  .הָהִעיָר  וְמגּוָרי  תֶא  ק ְוַיְעּתִ

מַ   , הּוָבֲעָיָר  ָ ִהׁשּ ׂשֹוַר   עּבְ   ר צַ   ,אֹותוֹ   ֶהֱעִריכוּ  ,אֹותוֹ  ָאֲהבוּ  לַהּכֹ   ת. ָהרּוחוֹ  ָסֲערוּ   , אָהרֹופֵ  תֲעִזיבַ   ת ּבְ
הוֹ   ףיֹוִסי אלֹ  יכִּ  ם ָלהֶ  הָהיָ     ם.ִעּמָ  תִלׁשְ

בֵּ   ה ָהיָ   ד ֶאחָ   ַאךְ  ּקִ ׂשֹוָר   ת אֶ  ל ׁשֶ צּוָר   ה ַהּבְ ׁש  ה ּבְ בּועַ   הַהחֹולֶ   הזֶ   הָהיָ   ה, ָקׁשָ   ַמּמָ   ה זֶ   ,ַהּקָ
 ֹ ּל נוּ   ד ַמְפִסי  א ׁשֶ ּמְ ׁש   הָהיָ   אהוּ   א,ָהרֹופֵ   לֵאצֶ   רְלִבּקוּ   תִהְזּדַ   א לֹ   א הוּ   ת. ֵעצוֹ   דאֹובֵ   ַמּמָ

ּדֵ   ל יּוכַ   ֵאיךְ   עָיַד  ו  רְלִהְסּתַ ִני  רְלַאחַ   א,ָהרֹופֵ   אְללֹ   ֵמַעְכׁשָ ָהיָ   תַרּבוֹ   םׁשָ   א ָהרֹופֵ   הׁשֶ
כָ   ןָזִמי ֲעבּורוֹ   ן ְזַמ   לּוְבכָ   ת עֵ   לּבְ ֲעבּורוֹ   חְוָרקַ   ,ּבַ רּופוֹ   ּבַ י  תְמֻיָחדוֹ   תּתְ   ו ְלֵמחֹוׁשָ

ֹוִני יעַ   א הוּ   ם. ַהׁשּ ָמעוֹ   א, ָהרֹופֵ   לׁשֶ   ְלֵביתוֹ   ִהּגִ ֵעיָני  ת ּדְ   ל ְלבַ   ַנְפׁשוֹ   ל עַ   ןִמְתַחנֵּ   ו,ּבְ
ִאי  אְולֹ   ,אֹותוֹ   בַיֲעזֹ  ךְ   אֹותוֹ   ר ַיׁשְ לֵ   ָרגּועַ  אְוָהרֹופֵ   ו.ְלַמּכֹוָתי רָמזוֹ   א ְללֹ  ּכָ   ו, ְוׁשָ
ּפֹ   לַא '   :ָהִאיׁש   לֶא   הּפֹונֶ  רּוֲחךָ   לּתִ פָ   תֶא   יֲאנִ   בעֹוזֵ   םָאְמנָ   .ּבְ   ק, ַהְרֵח   ְונֹוֵסעַ   רַהּכְ
ֶהְחלֵ   לֲאבָ  ְבּתִ   טּבְ ֲעבּוְרךָ   יְוֵהַכְנּתִ   ,ְמצּוָקְתךָ   לְועַ   ָעֶליךָ   יָחׁשַ רּופָ   ּבַ   ת ְמֻיֶחֶד   הּתְ

ִמיָנּה  רּופָ   ה ּדֹוָמ   ֵאיָנהּ   . ּבְ רּופוֹ   ל ְלכָ   זוֹ   ה ּתְ אֹוָת   תַהּתְ ֲעבּוְרךָ   יָרַקְחּתִ   ןׁשֶ   ּבַ
ָעבָ  רּופוֹ   ןאֹוָת   לכָּ   יכִּ   ר,ּבֶ רּופוֹ   אֶאלָּ   ָהיוּ   א לֹ   תּתְ   ד ְלחוּ   םָלַרְגַליִ   :תְמקֹוִמּיוֹ   תּתְ

רּופָ   ב ַהלֵּ   י ִלְכֵאבֵ   ד,ְלחוּ   ם ְוָלֵעיַניִ  חָ   ָהרֹאׁש   י ּוְלֵמחֹוׁשֵ   ,הׁשֹונָ   ה ּתְ   ה ִמׁשְ
רּופָ   ם אּולָ   .הָהְלאָ   ןְוכֵ   , תְמֻיֶחֶד  ֲחלוֹ   לְלכָ   ה ּומֹוִעילָ   אִהי   ה ָיפָ   זוֹ   הּתְ   ת ַהּמַ

לָּ  ִמיָנּה   א ִהי  ת ְמֻיֶחֶד   ,ןּכֻ כָֹחּה   , ּבְ א ְלךָ  לְלהֹוִעי  ּבְ ֲאנִ  תַלְמרוֹ   , ָוֵאיָלךְ   ן ִמּכָ   י ׁשֶ
מוֹ  ֵאֶליךָ  בָקרוֹ  דעוֹ   הֶאְהיֶ   אלֹ   יַעְצִמ  ו ד עַ  ּכְ  .ַעְכׁשָ

ָאגָ  ל אַ  א  ה! ּדְ אֵ  ל ְלכָ  ה ָוָהְלאָ  ן ִמּכָ ֹ  , ּוֵמחֹוׁש  ב ּכְ ּל    ְלךָ   ח קַ   ה,  ָחִלילָ   א ָיבוֹ  א ׁשֶ
נָּ   ת ַאחַ   ף ּוְבכַ   , זוֹ   ת ִצְנֶצנֶ  כֶ   ה ִמּמֶ ְראֶ   ף ּתֵ  '. ה ְיׁשּועָ   ה ּתִ

*** 
קּופַ  הּ   ם ָהֵאיָתִני   ח ֶיַר   ת ּתְ קּופַ   ִהּנָ   ת ְמֻיֶחֶד   ן ְזַמ   תּתְ

ּה  ּבָ דֹוׁש   ׁשֶ רּוךְ   ַהּקָ   ֵאֵלינוּ   בָקרוֹ   הּוא   ּבָ
אֹפֶ  ְתקּופָ   ד. ְמֻיָח   ןּבְ   ָאנוּ   ם ְמֵלִאי  זוֹ   הּבִ

ִמְצווֹ  ִקיעַ   :תּבְ   ת ּוִמְצוַ   ר ׁשֹופָ   ת ּתְ
ׁשּובָ  רוֹ   ה,ּתְ ּפָ ְענוֹ   תּכַ   ת ֻסּכוֹ   ת,ְוהֹוׁשַ

ּפוּ   ם יוֹ   םְוצוֹ  ָר   ה ִמְצוָ   ל כָּ   ה, ִמְצוָ   ת רֹוֶדפֶ   ה ִמְצוָ   ר,ּכִ ּטָ ּה   ת ַהְמֻיֶחֶד   ה ְוַהּמַ ּלָ   , ׁשֶ
ֻקּדָ  קֶ   ה ְוַהּנְ אֹוָתּה   תַהְמֻדּיֶ ֵרָד   ת ּוְבעֵ   ן. ְלַתקֵּ   הנֹוֲעָד   ׁשֶ   ָאנוּ   ם עֹוְמִדי  ה ַהּפְ

ֵרָד   ָעֵלינוּ   הָקׁשָ   ,םעֹולָ   ל ׁשֶ   ִרּבֹונוֹ '  : םְוׁשֹוֲאִלי א  הִיְהיֶ   הָמ   ה,ַהּפְ יךְ   ֵאיךְ   ,ְוֵאיָלךְ   ןִמּכָ לִ   ַנְמׁשִ   י ּבְ
ְרבָ  ךָ   הַהּקִ ּלְ דֹוׁש   ?'ֵאֵלינוּ   ׁשֶ רּוךְ   ְוַהּקָ י  הּוא  ּבָ ִמינִ '   :רְואֹומֵ   בֵמׁשִ   ף נֹוסָ   םיוֹ   א,נָ   ִעְצרוּ   ת'ֲעֶצֶר - יׁשְ

ֲארוּ  ָ ִמינִ   םיוֹ   -  גֶהָח  לׁשֶ  הַהזֶּ   םּוַבּיוֹ   י,ִעּמִ   ִהׁשּ נֶ  ת,ֻסּכוֹ   לׁשֶ  יׁשְ רּופָ   ָלנוּ  תִנּתֶ ֲחלוֹ "  לְלכָ   הַהּתְ   ת ַהּמַ
י  חֹוׁשִ רּוָחִנּיוּ   ם"ְוַהּמֵ ׁש   תּבְ ּיֵ ךְ   ָלנוּ   ׁשֶ ֶמׁשֶ נָ   ּבְ ָ דֹוׁשָ   הּתֹוָר 'הַ   -  הַהׁשּ יוֹ   '.ה ַהּקְ ֵמִחי   הזֶ   םּבְ   ָאנוּ   םׂשְ

אֹוָתּה  נָ   ּבְ ַת   הִנְפָלָא   הַמּתָ ּנָ דֹוׁש   ָלנוּ   ןׁשֶ רּוךְ   ַהּקָ נָּ   ,הּוא  ּבָ ּמֶ ּמִ אֹ   םָאָד   לָיכוֹ   הׁשֶ ְמָח   ּכַֹח   ב ִלׁשְ   ה ְוׂשִ
י ָאְרחֹות   לְלכָ   ה,ֲעצּוָמ  ינוּ  תַאחַ  ה ְנֻקּדָ   ְולוּ  ,ןֵאי ו,ַחּיָ ַחּיֵ ֵאי ,ּבְ עָ  ה ַלּתֹוָר  ן ׁשֶ ּפָ יעָ  ,ָעֶליהָ   הַהׁשְ ּפִ   ה ַמׁשְ

ְפלָ   אֹוָרּה   תֶא   הּוְמַגלָּ   ל,ַהּכֹ   לעַ   אִהי הּ   קָהעֹוסֵ   לְלכָ   א ַהּנִ ּה   הֶנְהגֶּ   ,ֵאֶליהָ   רִנְתַחבֵּ   קַר   םאִ   .ּבָ   ל ְוַנֲעמֹ   ּבָ
ׁש  תְוִלְזּכוֹ  , ַלֲהִביָנּה  ּה  ְלַחּדֵ ינוּ   א ִהי   י ַוֲהֵר  . ּבָ  . ָיֵמינוּ   ְוֹאֶרךְ   ַחּיֵ

 

סוּ  תאֶ  תּדֹוֶרׁשֶ  א ָר ּזֶּ קַהּפָ  י ְלַגבֵּ  הַה
ּנֹוֲהגוֹ ה ַּבּתֹוָר ְבעָ  תׁשֶ  ם. ָיִמיהׁשִ
ְוָהִייָת ":המֹוִסיפָ ה ַהּתֹוָררְוַכֲאׁשֶ 

ְמָח תְלִמְצוַ יינִ  ִמינִ   םַּבּּיֹו  ה. ׂשִ ְ  י ַהׁשּ
נַ    : ר לֹוַמ ה ַהּתֹוָר ת כּוָ
. ינ
ֹראאֹאׁשםמי ֵּמ ָנׁשֶ ָ ה ַהׁשּ
ֹכֹ ל וּ  ּ ְמַח  ם יוֹ  ל, ַה  ת ׂשִ
 ם ִִע  
 םיוֹ  

חוֹ   ת ּכָ
 ָהיוּ 

 ה 
 ת 

  ד 
  א 
 ל 
 םי 

ְתנָ   ה ַהּכֻ
  ם ׂשי

ׁשוּ  אוּ   ט ּפָ
 ה ַהְרבֵּ  .ך
בּועַ   לּכָ   ת,ְלָפחוֹ   ׁשָ
ֹפֹ  ת ְּתחּוׁשֹו  ,לוֹ   ק   ה ּ

ּמּובָ א מֹוצֵ א הוּ וֹוָתי  ל ֵאצֶ ןּכַ

ֹכחחֹחֹותַלֲהָבנַ ת ְמֻיֶחֶד ה ָש ֶפׁש תּ  , ַהּנֶ
ֶפׁש   תּ ְתנּודֹו ל  ׁשֶ  ן ְלָעְמקָ  תָלֶרֶד   , ַהּנֶ
כוֹ  יעַ ן,ּנָ יָתִרי לעַ  ןּוְלַנגֵּ ְלַהְרּגִ  ם ַהּמֵ
ֹאֶֹס ה יָמ  ֲארֹונוֹ   תַהְּתרּופֹו  ף ֵמ ּבַ  , ׁשֶ

עָ  תֶא  לִקבֵּ  ֵּת  ה ַהַהּצָ ִיׁשְ  יכִּ  ִליִדידוֹ  ְלהֹוִדיעַ   רּוִמהֵ   םָיַדיִ   י ִּבׁשְ
ֲעָיָר וֲעָסָקי תֶא  םְיַסּּיֵ ַטנָּ ה ּבָ .הָהִִעיָרוְמגּוָרי תֶא ק ְוַיְְעִּתיה ַהּקְ

מַ , הּוָבֲעָיָר  ָ ִהׁשּ ׂשֹוַר עּבְ ַהת. ָהרּוחוֹ ָסֲערוּ , אָהרֹופֵ תֲעִזיבַ ת ּבְ
הוֹ  ףיֹוִסיֹאלֹיּכִםָלהֶ הָהיָ   ם.ִִעָּמתִלׁשְ

קקּקִקבבֵּבהָהָידֶאָחַאךךְך ַמממָּמׁשהבבְּבצווּוָרהַהבבְּבׂשווֹֹוָרתֶאלׁשֶ
ּלֹ נוּ  ד ַמְפִסי  ֹא ׁשֶ ּמְ אהוּ   א,ָהרֹופֵ   לֵאצֶ   רְלִבּקוּ  תִהְזּדַ

ורְלִהְסַּתֵּדל יּוכַ ֵאיְךעָיַד  א,ָהרֹופֵ ֹאְללֵֹמַעְכׁשָ
כָ   ןָזִמי ֲעבּורוֹ   ן ְזַמ   לּוְבכָ   ת עֵ   לּבְ ּבַ  חְוָרקַ  ,ּבַ

ֹוִני יעַ   א הוּ  ם. ַהׁשּ מ א,  ָהרֹופֵ  לׁשֶ  ְלֵביתוֹ  ִהּגִ ּדְ
ֹזֹ ִאי  ֹאְולֹ ,אֹותוֹ  ֹבַיֲע ָמ  ֹא ְללָֹּכְך אֹותוֹ   ר ַיׁשְ
ֹפֹ לַא  ' : ָהִאיׁש  ל ֶא הּפֹונֶ  ּ םָאְמנָ   .ּ ְברּוֲחָך לּ ִת
ֶהְחלֵ  לֲאָב ְבִּת  טּבְ  ְמצּוָָקְת ל ְועַ   ָעֶליָך יָחׁשַ

ה ל ְלכָ  זוֹ   ה ְּתרּוָפ ה ּדֹוָמ  ֵאיָנּה  . ְּבִמיָנּה
ָעבָ   ֶאּלָ  ָהיוּ   ֹא לֹ תּ ְתרּופֹו ן אֹוָת  ל כָּ  יכִּ  ר,ּבֶ

הְּתרּוָפ ב ַהלֵּ  י ִלְכֵאבֵ  ד,ְלחוּ  ם ְוָלֵעיַניִ 
זוֹ   הְּתרּוָפ  ם אּולָ   .הָהְלאָ   ןְוכֵ  , תְמֻיֶחֶד 

לָּ  ֹכָֹחּה  , ְּבִמיָנּה א ִהי  ת ְמֻיֶחֶד   ,ןּכֻ ְלהֹועְּב
מֹוֵאֶליָךבָקרוֹ דעוֹ  הֶאְהיֶ  ֹאלֹ יַעְצִמ  ּכְ
בככְּכֵאלללְלָכהָוָהְלָאןִמככָּכאה!דדְּדָאָגלַא

ףתתֵּתֶכהִמממֶּמננָּנתַאַחףווּוְבַכ,זווֹֹותִצְנֶצֶנ
***

חֶיַרתתתְּתקווּוַפ
ָּבּה ׁשֶ
ְּבא

ּפוּ  ם יוֹ  םְוצוֹ  כָּ  ה, ִמְצוָ   ת רֹוֶדפֶ  ה ִמְצוָ  ר,ּכִ
ֻקּדָ  ֶֶֶקה ְוַהּנְ אֹוָתּהתַהְמֻדּּיֶ ְלַתהנֹוֲעָד ׁשֶ

ֵרָד  ָעֵלינוּ  הָקׁשָ   ,םעֹולָ  ל ׁשֶ   ִרּבֹונוֹ ' : םְוׁשֹוֲאִלי ִיְה  הָמ   ה,ַהּפְ
ְרבָ  ְּלָך הַהּקִ דֹוׁש   ?'ֵאֵלינוּ  ׁשֶ י  הּוא ָּברּוְך  ְוַהּקָ '  :רְואֹומֵ   בֵמׁשִ

ֲארוּ  ָ ּזֶּ  םּוַבּּיֹו  י,ִִעִּמ  ִהׁשּ ִמינִ  םיוֹ   -  גֶהָחלׁשֶ הַה ת,ֻסּכוֹ  לׁשֶ יׁשְ
י  חֹוׁשִ ׁשתְּברּוָחִנּּיּום"ְוַהּמֵ ּּיֵ ְךָלנוּ ׁשֶ נָ ְּבֶמׁשֶ ָ הּתֹוָר'ַה-הַהׁשּ

לל

סּוק ״ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם״ ָאַמר ַהּפָ ִוד ׁשֶ ים ל"ה), ָיֶפה ָאַמר ּדָ ִהּלִ מֹוָך' (ּתְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ּכָ תּוב, 'ּכָ ָאַמר ַהּכָ ַדע ְלָך  ֶזה ׁשֶ ה, ּתֵ ַהּלּוָלב  ַהּזֶ ֵדָרה ׁשֶ ְ ה ּדֹוֶמה ַלׂשּ ל ָאָדם, ַהזֶּ  ׁשֶ
ה ּדֹוֶמה ָלֵעיַנִים,ְוַהֲהַדס  ָפַתִים,  ְוָהֲעָרָבה ַהזֶּ ְ ל ַהּגּוף. (מדרש תנחומא ֱאמֹר י ְוָהֶאְתרֹוגּדֹוָמה ַלׂשּ ֶנֶגד ּכָ דֹול ֵמֵאּלּו ֵשקּוִלין ֵהן ּכְ ִוד ֵאין ְלָך ֵאֶבר ֶאָחד ּגָ ב, ָאַמר ּדָ  "ט)ּדֹוֶמה ַלּלֵ

F 
ָבר ַאֵחר ֱאַמר ּדָ ּנֶ א יֹוֵסף ִנְקָרא ִמן ָהָאבֹות, ׁשֶ ה ָאבֹות ֵהן? ֶאּלָ ָלׁשָ ָעה ָאבֹות, ְוַהּלֹא ׁשְ ֶנֶגד ַאְרּבָ ָעה ִמיִנים ּכְ ֵני ַיֲעקֹב וְ  ַאְרּבָ יָך ּבְ ְזרֹוַע ַעּמֶ ַאְלּתָ ּבִ ים ע"ז ט"ז).'ּגָ ִהּלִ ּה' (ּתְ  יֹוֵסף ַסּלָ

ִרי ֵעץ ָהָדר (ֶאְתרֹוג) ִתיב, ְוַאְבָרָהם ָזֵקן,  ּפְ יָבה טֹוָבה, דּכְ ׂשֵ רֹו הקב"ה ּבְ ִהּדְ ָמִרים (לּוָלב)ֶזה ָאִבינּו ַאְבָרָהם ׁשֶ ּפֹות ּתְ ַח.  ּכַ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ פּות ְוָעקּוד ַעל ּגַ ָהָיה ּכָ , ֶזה ַיֲעקֹב ָאִבינוּ  ֵעץ ָעבֹת (ַהֲהַדס)ַוֲעַנף ֶזה ִיְצָחק ׁשֶ
ִנים.  ּבָ חּוס ּבַ ְך ָהָיה ָאִבינּו ַיֲעקֹב ּדָ ָעִלים, ּכָ חּוס ּבְ ְך יֹוֵסף ֵמת קֹ  ְוַעְרֵבי ַנַחל (ֲעָרָבה)ָמה ַהֲהַדס ּדָ יִנים, ּכָ לֶֹשת ַהּמִ ת) קֶֹדם ׁשְ ׁשֶ ה (ִמְתַיּבֶ ִמיׁשָ  (מדרש הגדול) ֶדם ָאִחיו.ֶזה יֹוֵסף, ָמה ָהֲעָרָבה ַהּזֹאת ּכְ

F 
ְבָעה ״ִעָּלִאין ַקִּדיִׁשין�עּולּו אּוְׁשִּפיִזין״ ן ׁשִ ם ּכֵ הּוא ּגַ ֶפַסח, ׁשֶ ּכֹות, ְולֹא ּבְ ַחג ַהּסֻ ְוָקא ּבְ ִאים ּדַ יִזין" ּבָ ּפִ ָהֻאׁשְ ֵכן  ּוָמה ׁשֶ י לֹא ִיּתָ טּות, ּכִ ַפׁשְ ם ּבְ ִניִמי ֵיׁש ּבֹו. ַאְך ֵיׁש לֹוַמר ּגַ ַעם ּפְ ּטַ אי ׁשֶ ָיִמים, ּוְבַוּדַ

ל ֵני אֹוְרִחים ֲחׁשּובִ  ְלַקּבֵ יםּפְ ִאּיִ ָכל ים ִעּלָ ה ּבְ בֹוָדם. ְוֵהּנָ דֹור ָהָראּוי ְלִפי ּכְ ּמָ א ּבַ ֵאּלּו ֶאּלָ ֵני אֹוָתם ּכָ ל ּפְ ר ִיְהֶיה ָראּוי ְלַקּבֵ ִית ֲאׁשֶ י ָזִכיִתי ַלּבַ ָנה ִמי ָיכֹל לֹוַמר ּכִ ָ ים, ֲאבָ  ְימֹות ַהׁשּ דֹוׁשִ יִזין ַהּקְ ּפִ ִהיא ל בַּ ָהֻאׁשְ ה ׁשֶ ּכָ ּסֻ
ָמדֹור ֶזה ָנֶאה ּה, ּבְ ה ֵיׁש ּבָ ָ ל ִמְצָוה ּוְקֻדׁשּ ה ֵחֶפץ ׁשֶ ׁשָ ה, ֲהֵרי זֹו ִנְתַקּדְ ה ֻסּכָ ָרֵאל ָהעֹוׂשֶ ִיׂשְ ּבְ ׁשּוט ׁשֶ י ַאף ַהּפָ ֵניֶהם, ּכִ ל ֶאת ּפְ י  ְלַקּבֵ ַתְכִלית. (ַרּבִ  "מֹוֲעִדים")-"ַלהֹורֹות ָנַתן-ָנַתן גשטטנר זצ"ל ְלִמְצָוָתּה ּבְ

F�
ל  ״ֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת ָיִמיםַחג ַהֻּס ״ פָ  הגר"אֶרֶמז ׁשֶ ִעְנַין ַהּדְ אֹוִתּיֹות ּבְ ה,נֹות ּבְ ה ָצִריְך  ֻסּכָ ִחּלָ ַכּתְ ּלְ יק  4ׁשֶ ָפנֹות, ּוְבִדיֲעַבד ַמְסּפִ ָפנֹות אֹו  3ּדְ ָפנֹות ְוָטַפח.  2ּדְ ָדִדים, ס'ּדְ ל ַהּצְ  כ'  ֶזה ָסגּור ִמּכָ

י. ה'ָסגּור מג' ְצָדִדים,  ִליׁשִ ְ ֵני ְצָדִדים ְועֹוד ְקָצת בצד ַהׁשּ ְ  ָסגּור ַרק ִמׁשּ

 45בסיום ששה סדרי משנה. הגראמן במשך  ״משנת חיים״שיר הגראמן שהולחן לכבוד ילדי �במוספי החג נכנס: הגראמן שיכניס את שמחת החג לביתכם
 למטה) 1רשומים בעמוד ים הבאמצע(מוזמן לשלו בקשה לארגון בני בינה �לקבלוהמעוניין  4מספר  לשמעו בקו בני בינה בשלוחהדקות בליווי תזמורת. ניתן 



 49גיליון מס'       בסיעתא דשמיא                           

 השמחה את סיקפנ לאא
      חלק א' מתוך ד' חלקיםחג סוכות   

 :דבר העורך    

 : "ַּבֻּסֹּכתג)מ-(ויקרא כג מבנאמר בתורה 
ִיְׂשָרֵאל ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים, ָּכל ָהֶאְזָרח ּבְ 

ם ִּכי ַבֻּסּכֹות ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיכֶ ֵיְׁשבּו ַּבֻּסֹּכת: 
אֹוָתם ֵמֶאֶרץ  הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי

ֵהיֶכם".  ִמְצָרִים,  ֲאִני ה' ֱא

מהן אותן סוכות בהן ישבו עם ישראל 
בהיותם במדבר, ומדוע כה ראויות הן 

נחלקו  (סוכה יא ע"ב)בגמרא      לציון? 
התנאים באלו סוכות מדובר. רבי אליעזר 
אומר: עשה הקב"ה לעם ישראל סוכות של 

שבעה עננים שהקיפום מכל  - "ענני כבוד"
צד, שמרו והגינו עליהם מפני סכנות 

              הנעימו להם את הדרך. המדבר, ואף 
 

עשו להם,  סוכות ממשרבי עקיבא אומר: 
כדרך הולכי דרכים שעושים לעצמם סוכות 

 להגנה מפני מזג האויר. 

בדרך רעיונית, מבארים המפרשים כי 
למעשה אין כאן מחלוקת בעצם העובדות. 
גם ענני כבוד הקיפו את עם ישראל במדבר, 

 יתם במקומותוגם סוכות ממש עשו בחני
שונים. ואולם הדיון הוא לזכר מה חוגגים 
את חג הסוכות. נבחן את שני הטעמים, 
ונראה כי למעשה שניהם משלימים זה את 

                    זה לרעיון אחד.
 ה חג שמח ומועדים לשמח

הי"ועורך: מאיר פנחסי ה

 ב ד י ח ו ת
בסוכות אין איפה לאכול בפסח אין מה לאכול בטו בשבט הכל יבש ביום כיפור אסור לאכול ) 1(

בראש השנה מפחיד לאכול בחנוכה משמין מידי לאכול בפורים שיכורים מכדי לאכול בשבועות 
 .....עייפים מלאכול

מצוות שינה  נענה הבן: להתפלל.לך  עורר אותו. קר.ובב 10-אב ראה את בנו ישן בסוכה ב) 2(
מצטער עכשיו אתה  האב סטר לו סטירה מצלצלת ואמר: מצוות תפילה מדרבנן. מהתורה. בסוכה,

 .........פטור מהסוכה.ומצטער 
. התלונן בפניו כי חג הסוכות קרב ואין לו כסף לקנות יין, עני פנה אל גיסו, שהיה איש קמצן איש) 3(

לו גיסו.  חלות, נרות ואת ארבעת המינים לחג. "אמור לי כמה כסף אתה צריך בשביל כל זה" אמר
 היית צריך לדאוג "יופי" ענה לו גיסו, "ראה כמה עזרתי לך. עד עכשיו". ₪ 70חשב העני וענה "

 ₪..... 70איך להשיג  שיו אתה צריך לדאוג רק לדבר אחד, עכםלשבעה דברי
 .יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד המרכז לערבות הדדית (ע"ר)

 ע"ה. טורן בת רחים וזוהרה הדבר תורה לעילוי נשמת:



 ח........כיון שלערבה אין טעם ואין רי-רוני גמזו גזר שלא ימכרו ארבעת המינים) 4(
פעם בערב סוכות אדם בנה סוכה בצורה לא חוקית, הגיע פקח ואמר לו: יש לך צו הריסה, ואתה ) 5(

 ............ימים 10חייב לפרק את זה תוך 
 ....כי אז הוא מצטער ויכול להיכנס לבית ?למה קמצן מכניס אורחים בסוכות)6(

 058-3234941עלונים בחודש לתרומות חייגו:  15,000 -בתרומה קטנה אתה שותף ב
בגיל מבוגר  פרסום ראשון: משרד הבריאות לא מאשר השנה לשהות בסוכה עקב שהאושפזין) 7(

 וגם אסור לשהות יותר מעשר איש בחלל סגור..............
כי כל השנה האדם חושב שרק בביתו יש בעיות של שלום  מדוע חג הסוכות נקרא זמן שמחתנו?) 8(

 ....בשומעו שאותן בעיות מצויות גם אצל השכנים. בסוכות הוא שמח, בית.
גם אתה תיראה  עונה לו הלולב: אתה כל כך רזה? למה אמור לי אחי, אתרוג שואל את הלולב:) 9(

 ....אחרי קשירת שלש טבעות. כך,
 שסוכת היהודי מפריעה לו. גוי שכן של יהודי בחו"ל התלונן בבית המשפט,) 10(

 ....ימים. 8השופט פסק בנחרצות שעל היהודי לפרק את הסוכה בתוך 
 

אנו  הנים מהעלון כל פעם מחדשהנ הציבוראל  הודעה חשובה:
על  כדי שיעלה חיוך בעריכת העלון משקיעים כל שבועיים הרבה שעות

ימשיך  העלוןיא עד עתה עשינו מאמצים כדי יעתא דשמיבספני הקוראים 
ם, יעותקים מידי שבועי 7,000 -מ למעלהלצאת לאור בכמות נרחבת של 

הגיליון  אך עקב המצב הנוכחי בקופת העלון למען נשמח את עם ישראל,
יל ולא יהיה מודפס לציבור. יהיה רק במי לך)-לך -הבא (פרשיות נח

עושים את המירב  אנו a05832349@gmail.comל העלון ש המייל
המאמצים כדי להשיג מימון להמשך הדפסת העלון בתפוצה נרחבת כדי 

 שנוכל להמשיך לשמח אתכם כימים ימימה.
 כל תרומה תתקבל בתודה וברכה  1323494-058 :להשתתפות חייגו 

 העורך: מאיר פנחסי.חג סוכות שמח  תבברכ

 מפיק הדיסקים שירת המועדים''מאיר עבוד 
{אשר קיבל המלצת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל} 

 וכן הדיסקים 'בזכות אליהו'
והדיסק 'נשמח אהלל' 

 050-410-3841לפרטים:

השכרת אופניים 
חשמליים, קורקינט 

 חשמלי ואופנים רגילות.
אצלינו יש גם תיקונים, 
ומכירת חלקי אופנים 
 חשמליים + רגילים. 

 -מוזלבמחיר -
0548-520-351 



 50גיליון מס'           בסיעתא דשמיא

 השמחה את פסיקנ לאא
      ' מתוך ד' חלקיםבחלק   חג סוכות  

 :דבר העורך    
 שמחת בית השואבה
 -מכל השמחות הרבות שהקיפו את בית המקדש 

בולטת לה במיוחד "שמחת בית השואבה". עד 
"מי שלא ראה שמחת בית שאמרו חז"ל: 

(סוכה נא  שמחה מימיו!"השואבה, לא ראה 
  ע"א)

שמחה זו נסבה סביב מצוה מיוחדת שניתנה לנו 
. "ניסוך המים""הלכה למשה מסיני", והיא מצות 

בכל יום מימי חג הסוכות, מיד לאחר הקרבת קרבן 
התמיד של שחר, היו מנסכים על גבי המזבח מים 
שנשאבו ממעיין השילוח. שאיבה זו היתה נעשית 

: "ושאבתם (ישעיה יב)תוב בשמחה ובששון, ככ
[מעיין השילוח מים בששון ממעיני הישועה". 

מכונה מעיין הישועה, לפי שבו היו מושחים את 
המלכים מבית דוד, שעל ידם באה הישועה לעם 

  ישראל.]

משמעות עמוקה ומיוחדת טמונה בה במצוה זו של 
ניסוך המים על גבי המזבח. סודותיה עמוקים 

להכנעה מוחלטת בפני בורא ונשגבים. יש בה רמז 
"הרי אנו לפניך כמים הנשפכים הללו!".  -עולם 

המים שניסכו היו יורדים לתוך ה"שיתין", אלו הם 
נקבים עמוקים שהיו מגיעים עד התהום. שיתין 
אלו נבראו כבר מששת ימי בראשית! וזה רמוז 

שית. חכמי הסוד אמרו  -ברא  -במלה "בראשית" 

ת החסד, ומי התהום הם כי המים מסמלים את מיד
חסד אינסופי הטמון בבריאה. ניסוך המים לתוך מי 

יש בו התחברות עם חסדיו האינסופיים  -התהום 
של בורא עולם שעושה עמנו. על ידי ניסוך המים, 

 אף היו המים של השנה הבאה מתברכים. 

על כל פנים, מצוה זו היתה ממלאת את הלבבות 
שמחה, וכה בשמחה עצומה. כה גדולה היתה ה

מרחיבה את הלב, עד שהיתה מסוגלת לרומם 
ולהעלות את האדם לדרגות גבוהות במיוחד, כמו 

: "למה נקרא (ירושלמי סוכה פ"ה ה"א)שאמרו 
משם היו שואבים רוח ש -שמה בית השואבה? 

". ואכן הנביא יונה בן אמיתי, עלה לרגל הקדש!
עקב שמחתו הרבה, זכה ו -לשמחת בית השואבה 

 נביא ה'! להיות 

שמחה זו הקיפה את כל שכבות העם: אנשים, 
נשים וטף, גדולי עולם לצד המוני בית ישראל, 

בשמחה  כולם השתתפו -כהנים לויים וישראלים 
החל מאחר  -מיוחדת זו. השמחה נמשכה זמן רב 

[לאחר הקרבת קרבן התמיד של בין הצהריים 
ד עלות השחר, ע -ובמשך כל הלילה  הערביים]

 כו אל השילוח לשאוב את המים ולנסכם. שאז הל
 

 חג שמח ומועדים לשמחה 
העורך: מאיר פנחסי הי"ו

 ב ד י ח ו ת
 לחתן תורה,בתורה בשמחת תורה בשעה שקראו  עם הארץ שהתעשר קנה לעצמו חתן תורה.) 1(

ועוד  לתורה בכזה כבוד יעלהאיך הבור הזה  להתאפק ולחש באוזני הרב:לא יכול אחד המתפללים 
 .....כך המנהג בישראל שהחתן אינו מכיר את הכלה. השיב לו הרב: חתן תורה?ל
 .......אז שתבנה את הסוכה ואחר כך גם תפרק אותה. אשה הורסת. אשה בונה. אומרים:) 2(

 .יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד המרכז לערבות הדדית (ע"ר)



שנה  30שבני ישראל היו חוסכים לפחות אני מביט בקישוטים הנוצצים בסוכה וחושב ) 3(
 ....אילו לא התעסקו בהכנת ותלית הקשוטים... במדבר,

הנהג סירב בטענה שהלולב ארוך מאד ואי  דם אחד רצה לעלות למונית בחול המועד.) א4(
 ...כעת אני מבין למה צריך אגד... ענה הנוסע: אפשר להכניסו למונית.

 היתכן? שה הנרגשת פתחה את העטיפה ומצאה גרביים.אה מאן דהוא קנה לאשתו מתנה.) 5(
 ....היום הרב אמר בדרשה שאדם חייב לקנות לאשתו מתנה לרגל.

 058-3234941עלונים בחודש לתרומות חייגו:  15,000 -בתרומה קטנה אתה שותף ב
) פלוני מבוגר מתקשר לבן שלו שחי בניו יורק ואומר לו: "אני מצטער להרוס לך את היום, 6(

שנה של סבל זה מספיק"! "אבא על  45אבל אני חייב לספר לך שאני ואמא שלך מתגרשים, 
מה אתה מדבר" צועק לו הבן בחזרה מהקו השני. "אנחנו לא יכולים לסבול אחד את השני 

מאס לנו אחד מהשני ונמאס לי לדבר על זה אז תתקשר לאחותך יותר" האבא עונה. "נ
שבשיקגו ותספר לה" מיד הבן מתקשר בבהלה לאחותו שמתפוצצת בטלפון! "נראה לך שהם 
מתגרשים!" היא צועקת "אני אטפל בזה!" היא מתקשרת לאביה מיד וצועקת עליו "אתה לא 

רת עכשיו לאחי ושנינו נהיה מתגרש! אל תעשה שום דבר עד שאני מגיעה לשם! אני מתקש
אצלכם מחר בבוקר! עד אז אתם לא עושים כלום. הבנת אותי?" ומנתקת.  האבא סוגר את 
הטלפון ומסתובב לאשתו "בסדר" הוא אומר "הם באים לסוכות והם משלמים על 

 הטיסה..........
 להחסיר חלשה עד השידוך לצורך מציאת בכותל רצוף יום 40 ה סגולת את לעשות החל ) אחד7(

!! ברצף שווה צריך לא זה לו כשאמרו ביומיים פעם מידי שחיסר עצמו חזר על וכך יומיים כ'ואח יום
? עכשיו מה וכששאלוהו, להגיע הפסיק שבוע אח"כ שכמעט, בסוכה כמו לבוד דין על סומך אני ענה
 בסוף תקבל שלא!! תזהר לו עד שאמרו, מסתדר אני... מחיצתא אחית וגוד אסיק גוד דין יש גם ענה

 ''עקומה דופן'' לשידוך
 
 

 

עלון 'לא נפסיק את השמחה' מאחל: 
 חג סוכות שמח

למאות המפיצים ברחבי הארץ. 
רחבי הארץ. בולכל המנויים 

 למאות הקוראים.
 ולכל בית ישראל.  

מועדים לשמחה. 

 הטשולנ'ט הביתי
 *בר"ח שלמה מוסאיוףבכל ליל שישי 

מתקיים שיעור דרך הלוין של פה מפיק 
שליט"א  ליאור גלזרמרגליות הרב 

במהלך השיעור מתקיים  21:30מהשעה: 
  מכירה של הטשולנ'ט הכי טעים.

 *₪05548-437-050.   20טשולנ'ט  מנת 

   הקלדות
 דברי תורה
 מסמכים

 במחיר מוזל 
 0583-234-941 

  בעקבות שקוראי העלון תרמו להוצאת חוברת הקורונה

 ניתן לקבל את החוברת (ללא עלות)
  13:30בשעה:  ביום שישי כ"ח תשרי ה'תשפ"א

 ם.-בחלוקת העלונים מאחורי ביהכנ"ס מוסאיוף י
 .תודה ענקית לכל מי שעזר ותרם חלק מהחוברות 
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 השמחה את נפסיק לאא
      ' מתוך ד' חלקיםגחלק    חג סוכות 

 :דבר העורך    

 עוצמת מעלת הנענועי ארבעת המינים:
ויקרא רבא למדנו שכל  -על פי המדרש ב
ה בעצמו "מרמזים על הקבארבעת המינים 

 ים אותם כאילו נוטלים אותווכשאנו נוטל
 .יתברך

מביא בשם הריקנטי שצריך א "הבית יוסף זיע
להחזיק את האתרוג יחד צמוד עם שאר המינים 
והוסיף שסוד זה נגלה אליו בחלום בליל יו'ט 
הראשון שנתאכסן אצלי חסיד אחד ראיתי 
בחלום שהיה כותב שם ה' והה' האחרונה 
הרחיק משאר אותיות הוי'ה ואמרתי לו מדוע 
כך עושה? ענה שכך נהגנו.. ומחיתי בו וראיתי 
למחרת שנענע את השלוש מינים ללא האתרוג 
ביחד ומיד הוריתי לו על הטעות, ואז הבנתי 

 פתרון חלומי . עכ'ל.

זיע'א אומר דברים  מראפשיץ הרה''ק נפתלי
מבהילים שארבעת המינים שבלולב זה כנגד 

י'ה וכביכול ולוקח האדם את הרבש''ע בידו הו
 ועושה כרצונו...!!

בקהילה שאספו זוזים ע''מ לקנות  מעשה
ארבעת המינים אך קמצן אחד אמר חבל לי על 
הכסף שהם יאגרו ואני פטור למרות כל 
התחנונים לא רצה לתרום ואכן לאחר מאמצים 
השיגו ארבעת המינים וראש הקהל הסתובב 

אך שהגיע לקמצן שלא נתן  בין כולם שינענעו

לא איפשר לו למרות כל תחנוניו ואף הבטיח 
שיתרום סכום גדול מרוב השתוקוקותו אך 
בשום אופן לא רצה לתת לו למען ישמעו 
וייראו, כשהבין שזה הרגעים האחרונים והוא 
מרוב השתקקות הרים את ראש הקהל שבידו 
אחז הארבעת המינים ונענעו לארבעת רוחות 

ך נתקררה דעתו, לאחר פטירתו העולם וכ
מחמת ריבוי עוונותיו פסקו לו גהינם אך בא 
המליץ יושר ואמר האם חשבנתם את אותו 
נענועו של ארבעת המינים במסירות? ענו כן! 
ועדיין.. והסנגור לא הרפה הרי הוא הרים את 
אותו ראש הקהל מחמת כסופיו למצווה יקרה 
זו לכן צריך לשים את כובד משקלו על 

 ..מאזניים וכך עשו וכך נפסק דינו לגן עדןה

כתב שהנענועים בהלל הם כדי לנענע  הרא''ש
 כוחו של הקטגור.

בהלכות סוכה שסכך פסול  פסק מרן השו''ע
פוסל בארבעה ואילו אוויר כבר בשלושה 
פוסל, ומדוע החמירו באוויר יותר מפסול? אלא 

זיע'א שהבטלה כדוגמת השרף מקוצק  מבאר
ריק זה הכי גרוע אף מסכך פסול האויר שהוא 

כדוגמת דברים גשמיים וכו' העיקר שהוא 
 עושה משהו ולא בטל..

חג שמח ומועדים לשמחה 
העורך: מאיר פנחסי הי"ו

 ב ד י ח ו ת
נורא ממש מטען חורג ואז אמר איזה אחד נכנס לאיזה סוכה והיה שם אחד שמן וגדול ) 1(

 .......כעת זה ימות המשיח שרואים אותך בסוכה חושבים שזה סוכת עורו של לוייתן
 .יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד המרכז לערבות הדדית (ע"ר)



מצפה מהם לעבוד גם בחול המועד סוכות לשמע  'בוס'שני עובדים גילו לתדהמתם, כי ה) 2(
זינק אחד מהם על השולחן, נאחז בצינור מהתקרה, ונתלה הפוך עם הראש למטה.  "בשורה"ה

אתה חייב "נבהל המנהל  ", השיב העובד. מה?!"אני מנורה" –נזעק הבוס  "מה אתה עושה?!
ד העובד, כיבה את המחשב יר" חופש דחוף. רד, קח את החפצים שלך ותחזור אחרי סוכות.

שאל  "סליחה, לאן אתה הולך?"עובד השני והתחיל לארוז. יך. רגע לאחר מכן קם היויצא מחו
 "איך אני יכול לעבוד בחושך..."משיב השני,  "הביתה"המנהל, 

 עלונים בחודש  15,000 -אתה שותף ב בתרומה קטנה) 3(
 058-3234941לתרומות חייגו: 

 "אני כבר לא יודע איזה חג עכשיולא יודע מה איתכם אבל ) 4(
מסתובבים עם נעלי בית כמו בתשעה באב. עם מסכות כמו בפורים. רועדים כמו בראש השנה.  

 רעבים כמו ביום כיפור. אוכלים במרפסות כמו בסוכות. יושבים ליד החלון כמו בחנוכה. 
 אוכלים פירות כמו בט"ו בשבט. מנקים כמו פסח. לומדים כמו בשבועות. 

 אוכלים יחד וישנים כמו בשבת......

 24/7הראש של היהודים עובד 
איש יהודי נכנס לבנק אמריקאי למחלקת ההלוואות. ואמר לפקיד שהוא טס לישראל 

$  הפקיד אמר. אין  בעיה אבל צריך  7.500והוא חייב הלוואה של  סך לרגל חג סוכות 
פיקדון. אמר היהודי קח מפתחות של המרצדס שלי ששווה חצי מיליון $ שחונה מול 

את המפתחות. רק היהודי יצא מן הבנק כל הפקדים  התחילו   הבנק. הפקיד הסכים ולקח
לצחוק כי לא שווה ההלוואה מול הפיקדון. מנהל הבנק לקח את הרכב והחנה בחניה של 

$ ריבית על החוב ואז פנה  $17 והביא גם  7.500הבנק. אחרי כחודש חוזר היהודי ובידו 
אבל כשהיתה בישראל ביררנו הפקיד ליהודי ואמר "אנחנו שמחים לעשות איתך עסקים 

$ מהבנק?" האיש ענה בחיוך חשוב  7.500עליך ואתה מולטי מיליונר ומה אתה צריך 
מיליון  ת את הרכב המרצדס שלי  ששווה חצירגע אדוני באיזה מקום אני יכול להחנו

 ..$ 17טוב ושמור והחניה עולה לי רק  ושאני יחזור זה יהיה במקום

 
 
 
 
 

 לאור המצב 
 הכלכלי של העלון:

₪  30 כל התורם
כל מקבל את 

 העלונים 
שיצאו עד עכשיו 

 מתנה. ב
 תזכו למצוות.

  ששלח את כל הבדיחות. ר' מאיר עבודלידידי  התודה והברכה:

אנו  הנים מהעלון כל פעם מחדשהנ הציבוראל  הודעה חשובה:
 כדי שיעלה חיוך בעריכת העלון משקיעים כל שבועיים הרבה שעות

יא עד עתה עשינו מאמצים כדי יעתא דשמיבסעל פני הקוראים 
 7,000 -מ למעלהימשיך לצאת לאור בכמות נרחבת של  שהעלון

אך עקב המצב  ם, למען נשמח את עם ישראל,יעותקים מידי שבועי
יהיה רק  לך)-לך -הגיליון הבא (פרשיות נח הנוכחי בקופת העלון

ל העלון ש יל ולא יהיה מודפס לציבור. המיילבמי
a05832349@gmail.com עושים את המירב המאמצים כדי  אנו

להשיג מימון להמשך הדפסת העלון בתפוצה נרחבת כדי שנוכל 
  .להמשיך לשמח אתכם כימים ימימה

  כל תרומה תתקבל בתודה וברכה 1323494-058להשתתפות חייגו 
 העורך: מאיר פנחסי.חג סוכות שמח  תבברכ
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 לא נפסיק את השמחהה
      ' מתוך ד' חלקיםדחלק    חג סוכות 

 דבר העורך:    

 זמן שמחתנו ושמחת בחגיך:
ושמחת בחגיך והיית אך שמח אמרה תורה 

שזה מהדברים העומדים ברומו של עולם 
ולא כ'כ נזהרים בזה  שהרי אנו רואים כמה 

המינים אבל איפה השמחה?  4שמדקדקין ב 
שיש חיוב בכל רגע ורגע בכל שמונת ימי 

אומר והיית אך שמח שיש  האברבנאלהחג.. 
הבטחה שאם ישמח ויגיל בחג הסוכות יהיה 
שמח וטוב לב כל השנה ואם תתעצב 

ו יימשך עיצבונו ואם "השנה אז חבראשית 
יגיל וישיש ישיש כל השנה. כך גם האבן 

 עזרא פירש.

במפורש שמי ששמח וטוב לב  י"האר גורי
ולא יצטער כלל בחג הק' הלזה מובטח לו 

 שיעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח.

בהלכות לולב  ם"הרמבידוע דברי 
שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצוה 
עבודה גדולה היא.. וכל המונע עצמו 

 משמחה זו ראוי להפרע ממנו..

זיע'א שהלשון זמן  הרה''ק המגיד מטריסק
שמחתנו זה הכנה והזמנה כעין לשון המשנה 
זימן שחורים ומצא לבנים היינו שמצוות 
הסוכה שאנו מקיימים בשבעת ימי החג זה 

 והזמנה להמשיך השמחה לכל השנה..הכנה 

כשם שבימים  אהרון הרה''ק הבית
הנוראים המקורות נפתחים ע'י יראה כך 
בסוכות המקורות של הרחמים נפתחים ע'י 

 השמחה באהבה בזמן שמחתנו.

זיע'א מרא  מרן הרה''ק יוסף חיים זוננפלד
דארעא דישראל בדור הקודם אומר בצחותו 

ל לשיר את שעל כן נשתרש בתפוצות ישרא
ושמחת בחגיך והיית אך שמח שכופלים את 
האך אך שמח כיון שקי''ל אכין ורקין 
מיעוטין הן ואין מיעוט אחר מיעוט אלא 
לרבות ולכן כופלים כדי להרבות שמחה. 
אומנם הרה''ק השפת אמת ביאר שאך זה בא 

 "ל.רח למעט שמחה של הוללות...
 חג שמח ומועדים לשמחה 
העורך: מאיר פנחסי הי"ו

 ב ד י ח ו ת

והדס ואתרוג ביד ימין ואת הערבה ביד שמאל בגלל  בלולההשנה בנטילת לולב אוחזים את ) 1(
 שאין לה טעם וריח......

 תשתדל מידי אדוק חתן תהיה אל הרב לו איחל תורה בשמחת תורה חתן עליית קנה גביר יהודי) 2(
 ..............לפעם פעם מידי הכלה את לראות

058-3234941חייגו:  השתתפותעלונים בחודש ל 15,000 -בתרומה קטנה אתה שותף ב
 .יוצא לאור בסיוע ארגון תורה וחסד המרכז לערבות הדדית (ע"ר)



 אחד שידוך למציאת סגולה לו שיתנו כדי ואדמורים מקובלים לחצרות רגליו את כיתת זקן ) רווק3(
 יום שלושים במשך המערבי לכותל לגשת עליך פסק מכן ולאחר הקדושים בספרים עיין מהמקובלים

 לא שקיבל שהסגולה והתלונן למקובל הרוק חזר וחצי חודש כעבור ברציפות התהילים כל את שם ולומר
 היו אך מאוד הקפדתי הבחור ענה? רצופים יום שלושים במשך זאת הקפדתה האם המקובל שאל עובדת

 עצם לבוד לי שיהיה כך רצופים ימים שלושה להחסיר שלא הקפדתי תמיד אך הלכתי שלא ימים כמה
 עקומה................. דופן תמצא שבקרוב הרי נו דקות כמה לאחר ואמר לדביקות נכנס עיניו את המקובל

בחג הסוכות ראו תושבי העירה את יענקל'ה, יהודי המסובך בחובות בשוק האפור מכוון כוונות ) 4(
מיוחדות בעצימת עיניים ובדבקות נפלאה בעת הנינועים אם הלולב. שאלו אותו: ר' יענקלה פשר הכוונות 

 שאני אבל נענועים עושים אתם כאשר מתכוונים אתם למההמיוחדות עונה להם יענקל'ה אני לא יודע 
 עולם של ריבונו אנא. ומהאמצע, שמאל ומצד, ימין מצד חובות לי יש עולם של ריבונו" מכוון אני מנענע

 .מטה... מטה אותם וקבור מעלה מעלה שלי החובות בעלי של הנשמות את קח
 חידות לחג סוכות

  ?(הסוכה כשרה והאוכל כשר)ית בימי הסוכות אפילו בתוך הסוכה כז) איך יכול להיות שאסור מדאורייתא לאכול 1
 ) היכן מצינו שלמצות סוכה יש השפעה על דין בחושן משפט?2

 
 
 
 
 

אנו משקיעים כל שבועיים  הנים מהעלון כל פעם מחדשהנ הציבוראל  הודעה חשובה:
יא עד עתה יעתא דשמיבסעל פני הקוראים  כדי שיעלה חיוך בעריכת העלון הרבה שעות

 7,000 -מ למעלהימשיך לצאת לאור בכמות נרחבת של  עשינו מאמצים כדי שהעלון
 אך עקב המצב הנוכחי בקופת העלון ם, למען נשמח את עם ישראל,יעותקים מידי שבועי

ל ש יל ולא יהיה מודפס לציבור. המייליהיה רק במי לך)-לך -הגיליון הבא (פרשיות נח
עושים את המירב המאמצים כדי להשיג מימון  אנו a05832349@gmail.comהעלון 

להמשך הדפסת העלון בתפוצה נרחבת כדי שנוכל להמשיך לשמח אתכם כימים ימימה. 
   כל תרומה תתקבל בתודה וברכה  1323494-058להשתתפות חייגו 

 העורך: מאיר פנחסי.חג סוכות שמח  תבברכ

 

 תשובות:
וזה מותר כשהוא אוכל ארעי), ונכנס לסוכה אסור לאכול שם עוד כזית, אכל כזית אוכל מחוץ לסוכה ( )1 

ראשון היתה אכילת דנמצא שהכל ביחד כביצה שהיא אכילת קבע, ואיגלאי מילתא למפרע שאכילת הכזית ה
  קבע מחוץ לסוכה.

, אלא פוטר עצמו 'בבנין אינו חייב להשיב אותו בעצמו לבעליו מדין 'והשיב את הגזילהקבעה הגוזל קורה ו )2
), ולכן הגוזל קורה וקבעה בסוכתו פטור מלהשיב אותה בעין ל"אבתשלום הדמים (כמבואר במשנה סוכה 

 וחייב רק דמים, עי' שם.



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 ולהוכיח אותם על מעשיהם כל היום היה מסתובב    ה  היה פעם איש קדוש  תפקידו היה                                                
חשב 'הקדוש' על   עבין התושבים מטיף להם ונוזף בהם על מעשיהם הרעים וקורא להם להטיב את דרכיהם באותו כפר התגורר איש שהיה נגוע 

פתח ביתו ברבות ב ש' דרך בה יוכל לעורר אצל המהמר יסורי מצפון על מעשיו והחליט שבכל פעם שהאיש ילך לעסקי ההימורים שלו יניח הוא 'הקדוש'
ועוד אחת ועוד  הימים תלך ותגדל ערימת האבנים ובכל פעם שמהמר יחלוף על פניה יתמלא רגשי אשם על מעשיו ואולי יחדל מהם. וכך היה אבן הצטרפה לעוד אבן

ה מניח אבן נוספת בערימה היה לבו נתמלא אחת ולאט לאט נערם גל אבנים גדול בפתח ביתו של המהמר והוא הלך והתרומם עוד ועוד. בכל פעם שאיש 'הקדוש' הי
אלוקית"  בשני רגשות מנוגדים מצד אחד כעס גדול על המהמר החוטא אבל מצד שני תחושה של התעלות לנוכח מעשהו שלו הנחת האבנים כדרך לתיקון "תחושה

ת בכל פעם שראה את גל האבנים בפתח ביתו מצד אחד רגשי לעשותו המהמר מצידו גם הוא נתקף בשני סוגי רגשו ר והרגיש כי הוא עושה את הדבר
אותו את החוטא  אשמה וכעס על עצמו על שאינו יכול לחדול מהרגלו הבזוי אבל מצד שני הערצה לוהטת כלפי האיש הקדוש הדבק במטרתו ולא חדל מלנסות ולהחזיר

כך נמשך הדבר למעלה מעשרים שנה רצה הגורל ושני האנשים הקדוש והמהמר נפטרו ונפרדו מן העולם בדיוק באותו יום כשעלתה נשמתו של המהמר בתשובה 
בטח  נדהם המהמר ומחה לא יתכן בטח נפלה כאן טעות זה לא אותי שבאת לקחת אל גן עדן ך לשמיים המתין לה המלאך ואמר בוא איתי אני מוביל אותך

כי חוטא גדול הייתי כל חיי לא ולא ענה לו המלאך לא התבלבל לי  ר התבלבלו לך המשימות זה הקדוש שאתה צריך לקחת לגן עדן אני אמור
 שום דבר נשלחתי בפירוש לקחת אותך לגן עדן האיש הקדוש כמו שאתה קורא לו כבר הועבר למדורים התחתוניים לגיהנום

 

להסביר  כן קרא המהמר איך יכול להיות חוסר צדק שכזה בעולם אתה יכול להסביר לי מה קורה כאן איך זה שאיש קדוש כמוהו ילך לגיהנום אין לי בעיהאיך זה ית 
ל פעם שהניח לך ענה לו המלאך העניין פשוט במשך עשרים שנה היה האיש שאתה קורא לו קדוש עסוק כך כך בעצמו ובהרגשת העליונות שהיתה ממלאת אותו בכ

על מנת שתהיה לו עדות בולטת לעשיית הטוב שלו לא עבורך הוא שם את  ך אבן בפתח ביתך
שאל המהמר למה האבנים אלא עבור עצמו כדי שיוכל לטפוח לעצמו על השכם ולהמלא נחת ממאמציו להחזירך בתשובה עכשיו הוא צריך לכפר על זה בגיהנום ואני? 

ובכל פעם אמרת שהלוואי והיית שאני זכאי ללכת לגן עדן? ענה לו המלאך אתה בכל פעם שעברת ליד גל האבנים נמלאת הערצה לקדוש
 יסה לגן עדןיכול להיות כמוהו עושה טוב וישר תמיד חשבת עליו בנדיבות ובחסד והשאיפה הזאת להיות טוב היא זו שמזכה אותך בכרטיס כנ

 

 )העורך( מה הסיבה לכך ? ותיבדוק את עצמך מה הכונות שלך באמת ... ם לפני שאתה מוכיח אדם

על בעל העגלה שיסע לנופש" באחד מימי תמוז של  תשפיע"
שנותיו האחרונים והוא אז בן שבעים וחמש בלכתו לטייל ניסה 

זצ"ל להשפיע עליו  שמעון שקאפאחד ממקורביו של רבי 
את לקייטנה ונימק את בקשתו שהיות ורבנו חולה וחלש שיקדים לצ

 . ן אם כן 
 

פתאום נעמד רבי שמעון ופנה אל תלמידו: "רואה אתה את היהודי 
על היהודי  ך, הזקן (בעל העגלה), במטותא ממך, 

 הזקן הזה שיסע לפוש, הלא קם השבוע מחוליו וזקוק להבראה."

 יש אדם שמנצל 
  – האת הגאווה 

הוא עושה מצוות רבות, 
 בבחינת "ויגבה ליבו 

 בדרכי ה'"  
 

את הענווה  מי ויש מי 
הוא חש שפל בעיני  -לרעה 

 עצמו מכדי לקיים מצוות.

 

ן  והצלחת:העלו התורה:                לברכת       בברכת 

זצ"ל שמש ב"שטיבלאך" אף  מנחם מנשהחכם  בהיות
 על פי שאת יראת השמים שלו לא יכל להסתיר, 

הסתיר את מהותו ואת מעשיו. תפקידו היה החל משעות הבוקר 
שבקומה העליונה לאחר  המוקדמות לנקות את בית הכנסת

, ובחורף אף צריך ת שלמדו בה עד שעות 
היה גם להסיק את התור שעמד בירכתי בית הכנסת (היה זה 

 תנור מלבני גבוה מצופה חרס שהוסק ע"י גזירי עצים) 
 

 בעזרת הנשים היה אוצר הספרים מלא וגדוש 
אשר למדו בהם  יו ולשם היה עליו 

ת הלילה למקומם הקבוע, כדי להכין את המקום לתפילת בתחיל
 שחרית למניין 'ותיקין'. 

רבנו הקדים לקום הרבה יותר מהזמן הנדרש לעבודותו, וכך 
ד בספריה זו מבלי שאף אחד יבחין בו, ווללמ  

 ומשהגיע ראשון המתפללים סגר מיד את הספר 
 והחל לקבץ את הספרים להשיבם למקומם.

ניסים של הרב  תלמידיו   
זצוק"ל סיפרו :היה זה פעם ביום  טולדנו

שישי, כאשר ניסה לפתוח סתימה 
 במערכת הביוב של הישיבה. 

 

 כמובן, היה יכול להזמין בעל מקצוע, 
אבל כדרכו חס על ממון הישיבה הרבה 

 יותר מעל כספו הוא. 
 םהיינו המומים 

בחורים כשהוא מוציא מגבת של אחד ה
שנפלה לתוך המים וגרמה למפגע, כשהוא 

 לא מבין על מה המהומה.

. זו כל השנה פורים
ה שמצאה ביתו של רבי רההגד
להגיד על זצ"ל  שבדרון שלום

פושט צדקה של אביה תמיד, כל ה
יד נותנים לו.  כשהלך ברחוב ופנו 

ה איליו בעניין צדקה 
וזה  –. וכשהכיס היה ריק 

 קרה פעמים רבות, 
עימו  ביקש מאחד ממלוויו שיתחסד

 וילווה לו פרוטות אחדות. 
 ונתן לאחרים"  "בא

 

אומרת ביתו ומספרת: בתקופה 
מסוימת כשבבית לא מצאו פרוטות 

טוב, חייכה  אמא  לקניית בגדי יום
ע"ה ואמרה לאבא: 

בחזקת עניה, ודאי   
 תנסה להמציא לי כמה פרוטות...

, שדוחה עזרה ליהודי שני, גם אם כוונתו  מי
 כדי שיוכל לעבוד את ה' בזמן הזה, 

 ושער.  מתנהגים עמו מלמעלה כמידתו, וסוגרים בפניו דלת
אך מי שמקרב יהודי שני, מקרבים אותו מלמעלה, ושערי היכלי 

התורה והעבודה 

 כאשר אנו לומדים
  , 

 

אנו מגיעים לבהירות 
 גבוהה של החומר

דבר  למעשה, היופי הוא כל
  

 ..בו באהבה

, תו שדוחה עזרה ליהודי שני, גם אם כוונתמי
כדי שיוכל לעבוד את ה' בזמן הזה, 

ושער. מתנהגים עמו מלמעלה כמידתו, וסוגרים בפניו דלת
אך מי שמקרב יהודי שני, מקרבים אותו מלמעלה, ושערי היכלי 

ההתורה והעבודה

 
 

 פ״אתשה תשרי טושבת 

הדלקת 
 ותנר

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 19:39 18:57 18:07 ם-י

 19:35 18:54 18:05ת״א

 19:36 18:55 18:05חיפה

 19:37 18:56 18:06ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "הנה יום"



 

אומר לאשתו "לא כדאי  מהחיזבלה אחד בעל
מה את  שנות נישואים תגידי לי 30שאחרי 

מחביאה במזוודה מתחת המיטה אומרת לו אשתו 
רואה שם פותחת את המזוודה והבעל  נכון צודק

אותה הבעל  שואל $50.000אדמה ו-תפוחי 3
אומרת אשתו כל  ,תפוחי אדמה האלה 3-המזה 

אדמה אחד שואל -שמתי תפוח שיקרתיפעם ש
 אשתו עונה לו 50,000$ -הבעל ומה זה ה

 

ינו אלא הזוג א-מתן שבחים לבן-שאי כיון
חסר בהרגל מוקנה, 

על ידי התרגלות   
חיובית לשבח, שלאחר תקופת מה של התרגלות 

במודע, תיהפך ההתנהגות  מלאכותית הנעשית
 החדשה למצב קבוע וטבעי. 

 

וכל אחד  ,זוג ששיתפו פעולה-עובדה היא, שבני
מהם עודד את זולתו, 

, גילו 
בבית השתפרה מיד,  ות מצוינות. האוירהתוצא

 .אף על פי שהיה בה משהו מן המלאכותיות

תפס שיכור  שוטר
שנכנס לרחוב חד  אחד

'אין כניסה'.  -סיטרי ב 
השוטר מתחקר אותו: 

"לאן אתה חושב שאתה 
 נוסע?" השיכור משיב: 

 

"אני לא יודע, אבל אני 
מבין שאיחרתי, 

"... 

ארבעת המינים חלוקים לשנים. שלשה –
שלשה, שווים יותר מאחד. לכן באגודה אחת, והאתרוג לחוד. ו

 גם הברכההשלשה ניטלים ביד ימין, והאתרוג בשמאל. 
 מתייחסת ללולב, ולא לאתרוג.

 

זצ"ל הפסוק פתח באתרוג  שפתי כהן", אמר הרב "ובכל זאת
רומז ללב. לפיכך רמז הכתוב, שבתחילה יש לטהר את הלב, "כי 

יברים, שאר האיברים הם ענף מהלב, ובטהרת הלב יטהרו שאר הא
 ולכן התחיל בו".

 
 
 
 

שביקש מתלמידיו שיאמרו איזוהי  מרבן יוחנן בן זכאיוראיה 
אמר "לב  ורבי אלעזר בן ערךדרך טובה שיבור לו האדם, 

מכיון שהיא כוללת התשובה הנכונה, ואמר רבו שזוהי  -טוב"
ממילא ימשכו  -כהוגןהלב, הכל! לכן, אם יקחו את פרי עץ הדר, 

ים הרומזים לאברי המעשה: הלולב הרומז אחריו שלשת המינ
 לשפתיים.והערבה  לעינים,, ההדס לשידרה

 
 
 

 
 
 
 
 

זצ"ל: לפיכך, כאשר מנענעם את  "זרע קודש"ואמר הרב 
  מכנגד הלב!נקודת המוצא היא  ארבעת המינים,

 כי אם הלב טוב וזך, 
 ולפעול בכל התחומים! לכל הכיווניםאפשר ללכת 

 
 

""""""""""""

ו

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן נשמת:לעילוי 
חיא בן לולו'ה, פנחס ילולו,  בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת

סעידה מזל בת  חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 
אלעזר הרב יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 

יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי,  בן שמחה, יעקב בן אורית,
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יעקב יוסף בן מרגליתהרב לרה, רפאל בן ק

אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב זכאי    

 לכל בית ישראלל  שבת שלום ומבורךך

הלימוד מגלות סיביר: יש "השגחה  נובוסיבירסק,  תמצית
 ר,סיביר, 

הגויים בסיביר, מקום גלותנו, הציגו לנו את השאלה: "למה הביאו  
אתכם לכאן?" עניתי להם: "באנו לכאן כדי שאתם ואנו נראה 

 ," 
ואף ממקום גלות נידח זה, שאין יכולים לברוח ממנו, מקום סגור 

 ומסוגר, משם נצא ביד רמה.
ואכן, זכו בני התורה הנובהרדוקאים, שגלו לסיביר הקפואה 
וליערות העד של ה"טייגה", להשתחרר בעזר ה', והובילום 

אל הספינה שהמתינה להם. ואחר כך  
ברכבות, כבני חורין, בעוברם את מרחבי ארץ רוסיה.  הוסעו

מהניסים הגדולים למדנו לראות ולהבין, שכל מצבינו וכל מקרינו 
 אין בהם מנהגו של עולם" (לשון הרמב"ן) 

 

כאשר רחצתי וטבלתי בנהר הגדול "אב", בדרך מנובוסיבירסק אל 
ה"טייגה,, מלבד ש"שטפתי" מעל גופי את כל אותם השבועות, 

ייתי אסור בקרונות הרכבת, הרגשתי עוד למעלה מזה... שה
הנראית לי  תהרגשתי את 

יותר מנהר ה"וולגה". –בסיביר, שהזמינה לי נהר רחב ומצוין כזה 

זצ"ל  אליהו לופיאןבחור אמריקאי להיפרד מהגאון רבי  בא
ב כי ימשיך ללמוד בתום שנתיים של לימוד בישיבה. הזהיר אותו הר

ולא בקולג' שמערב לימוד חול. "ומה  ה באמריקה 
אומר לאימי? הרי הבטחתי שבשובי אלמד בקולג'", ענה לו רבי 

אליהו:" אמור לה שאתה מקווה שתאריך ימים. אבל רק לאחר מאה 
נחת  –ועשרים, בעולם האמת נחת אמיתית היא רק הנחת הנצחית 

והוסיף: " חשבתי שאימי  חור את הדבריםיהודית". לימים סיפר הב
 . , פה כזו, אבל לפליאתי, לא תבין ש

 הבחור שקד על התורה והפך להיות תלמיד חכם מופלג.

 רבי, שחמיו פאלק הכהן רבי סיפר
היה  והבעש"טלא היה לו בן זכר,  שמעריל

מתאכסן אצלו, ולא היה לו בית מיוחד בשבילו, 
והתאכסן בבית הלז, והנשים סרו משם לשכנו, 

ומבשלים שם, ובעת הסעודה מביאות לכאן. פעם 
אחת, יום אחד קודם נסיעתו, רצה לבקשו 

ו בן זכר, וסיבב אליו שיתפלל עבורו שיהיה ל
  

ולמחר קודם הנסיעה גם כן סיבב לדבר אליו, 
ולא יכול ובוש ממנו פתאום. אמר לו הבעש"ט, 
שלח אחר אשתך. ובאה, ולקח הבעש"ט מטהו 

, הבידו ואמר לה הבעש"ט רואה 
כי אני אשבר לך עצמות במטה זה. וכן היה, 

דוד שהיה  רבינה בן זכר ושמו שילדה בזו הש
 אב"ד בקהילה קדושה טשיטשילנק. 

לאדם אלא מטרה  ואין
אחת בעבודתו להצליח 

תו בבחירתו 
 . 

הרי רצון ה' יוצא בין כה ש
וכה בין אם יבחר בטוב או 
ברע, ורק האדם הוא נפסד 

 בזה שבחר ברע, 
 

 ט הדבר שצריך ופשו
את רצון ה'  

 ולבחור בו.

י"א במרחשוון, יום פטירתה של  בליל
חיים שמואלביץרחל אימנו, בא רבי 

עם תלמידיו להתפלל על קברה. זצ"ל
 

בעודם עומדים ומתפללים נשמע מהצד 
חל, השני קול זעקתה של אישה: "אמא ר
הלוא את בעצמך הרגשת את 

כשעברו  
 בטן. -שנים ולא זכית לפרי

כן, אנא, אמא, המליצי טוב בעדי, -אם
 שאפקד בזרע של קיימא".

 

התרגש מאוד רבי חיים מתפילתה של 
האישה ואמר: "בטוח אני שתפילה זכה זו 

, ובשנה הבאה 
המילה של -רוצה אני להיות סנדק בברית

בנה".ביררו התלמידים את זהותה של 
האישה, ואכן, בשנה הבאה נולד לה בן 

 ם זכר ורבי חיים 

להכניס  זצ"ל שלמה זלמןהיה לרבי  נוח
עצמו לידי סכנת חיים, ובלבד שלא להלבין פנים, 

אשר לא יעשה,  גם לאיש אשר יעשה מעשה
וראוי היה להוכיחו על פניו. פעם אחת נסע רבי 

שלמה במכוניתו של צעיר אחד כשלנסיעה 
 הצטרף בחור נוסף מתלמידי הישיבה. 

ג לתדהמתם החל הנהג 
ובפזיזות יתר. לא עבר זמן והמכונית 
נתקעה על יושביה בתוך קיר בטון, בנס לא ניזוק 

,רד, אך פיו חתום, איש, רבנו ישב ח
ולא מילה אחת! משהגיעו סוף סוף אל  

מחוז חפצם, המתין רבנו עד שאותו תלמיד 
 שהיצטרף אליהם ירד מהמכונית, 

אז פנה רבנו לאותו נהג והוכיחו על אשר סיכן 
שלוש נפשות, וביקש ממנו שיבטיחנו כי מעתה 

 ינהג בזהירות ובמתינות.

 כל סיפור חסידי הוא חלון. 
חלון זה זורח אור העבודה מבעד ל

 שמקורו בשמש החסידות. 
 

 לאור זה מאיר את כל 
 האדם.-של בני

 ף עדיף
ולהיחשב כטיפש 

מאשר לפתוח 
 את הפה 

 ..זאת ולהוכיח

דברים לא רצויים.  קורים -'הקצרה'  בדרך
"ב"כאשר נלחמים בבעיות בצורה מקומית, ב

רבות, זה דומה מאוד  ובתחבולות" 
שיש לו זיהום בדם המתבטא בפצעים  לאדם

 . שצצים בכל גופו
 

לנקות את הזיהום מהדם הוא רק מורח  במקום
משחות על הפצעים. התוצאה, במקרה הטוב, 

, תעזור לפצעים, אך לרוב, שהמשחה
על הזיהום והפצעים 

 .ושוב חוזרים שוב
 

דברים נראים אחרת. זאת,  –בדרך 'הארוכה' 
גם הקצרה ביותר.  הדרך היחידה לכן היא כמובן,

שלום  –ם כאשר אדם
וכו', עצם  בית, עבודה אישית, דוגמא אישית

 עבודה זו משפיעה המון על הילדים וגם עלינו.

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 , כבר אמור היה לרדת הערב. ן , שכן האדמו'ר ותלמידיו ביקשו להתפלל תפילת מנחה                                            
 הייתה רק בעיה אחת: האדמו'ר ותלמידיו מנו תשעה אנשים בלבד, נוסעי המטוס האחרים לא היו יהודים בטרמינל ההומה                                            

חד מעובדי שדה התעופה, ושאל אותו האם יש אפשרות לקבל חדר צדדי כדי להתפלל בו בשקט. והסואן אי אפשר היה להתפלל בלי הפרעה, והאדמו'ר ניגש אל א 
בתנאי אחד: האיש שמע את שאלתו של הרב נשוא הפנים, ולפתע החוויר כסיד לאחר רגע ארוך של התאוששות, השיב העובד לרבי: 'אני מוכן למלא את בקשתכם, 

ה יהודי?' שמח הרבי לשמוע, 'איזה יופי. עכשיו יהיה לנו מניין לתפילה.''אני יהודי', , 'אך הרשו לי לשאול קודם: מי שתתנו לי להגיד קדיש לזכר אבי המנוח'. 'את
'ומי אתה?' שאל  שלח אתכם לפה? איך הגעתם למקום הזה?' האדמו'ר הסביר ליהודי כי הם היו בדרכם לאנטוורפן, אך במטוס אירעה תקלה, והם נאלצו לנחות פה .

,' אמר האיש, 'אבל אני מבטיח לכבוד הרב שזו אמת לאמיתה'. 'נולדתי למשפחה ב האדמו'ר, 'האם יש פה יהודים נוספים?' 'אני חושב 
ים שמשכו אותי למחוזות גרועים. דתית מאוד, 'שנות ילדותי עברו עלי בתוך קהילה חמה ותומכת, אולם לאחר מספר שנים הכרתי לצערי מספר נערים פוחז

 הידרדרתי אל עולם הפשע . מאימת השלטונות נפרדתי ממשפחתי וברחתי לעיר הקטנה הזו. 
 

'כבוד הרב לא יאמין, אבל גם לאחר  על אף שאני מגיע ממשפחה אורתודוקסית ביותר, שכחתי את כל מה שלמדתי, ואינני מקיים מצוות כבר כמה עשרות שנים.
, מכיוון שלא זכרתי בדיוק איך אומרים את זה, ובנוסף במקום הנידח הזה אין בכלל יהודים. 'אתמול בלילה הופיע ר נפטר  ששמעתי שאבי

בא', מחיתי אבל אאבי בחלום ואמר לי:'יענקל, מחר יחול יום השנה לפטירתי, ואני רוצה שתגיד עלי קדיש'. 'אני זוכר שלאחר רגע של תדהמה, התחלתי לצחוק: '
 , ואני היהודי היחידי בכל העיירה. אין שום סיכוי שאצליח למצוא מניין בכל האזור'.ש בפניו בחלום, 'בשביל לומר קדיש 

 רב והייתי המום,  וכל זה בחלום, 'אני מבטיח שאביא לך מניין!' 'לאחר שהתעוררתי מהחלום', מוסיף האיש ומספר, 'רעדתי זמן -''אל תדאג, יענקל', ענה לי אבי 
אולם לאחר כמה דקות של התאוששות אמרתי לעצמי שזה רק חלום, ואין לו כל משמעות מעבר 

 לכך. זה הרי ממש מגוחך. נו באמת, מניין יגיע לעיירת חקלאות נידחת שכזו מניין אנשים יהודים?'...
 

בחיים לאנשים  הוא, פעם-ברוך-'זה מסר ישיר מההשגחה העליונה', 'מסר שאותו שולח הקדוש
 . ם שהתרחקו ממנו לחלוטין על מנת לזעזע את עולמם 

 )העורך(, הוהכוונה היא שהקב'ה 

שריקי סיפר שפעם נסע לעיר 'פאס' בלי  מר  
להודיע לאף אחד על נסיעתו. באותו יום נסע גם רבנו 

זצ"ל לאותה עיר והתארח אצל יהודי  בבא סאלי
תורה ומצוות, שהכין סעודה לכבוד  עשיר שומר

הצדיק. אותו יהודי ביקש מרבנו להזמין לסעודה עוד 
 כמה יהודים מעירו. 

את מר שרייקי הפייטן.  
היהודי לא הבין ואמר שהרי מר שריקי גר בעיר 

ארפוד וכיצד יביא אותו הנה, אך הרב אמר שיחפש 
היה, הוא מצא אותו בעיר זו וימצא אותו. ואכן כך 

אותו ובקש ממנו להגיע וישלם לו כל מה שירצה 
והעיקר שיבוא, אך מר שריקי כמובן הסכים להגיע 

ליד הבבא סאלי. ואכן  לו וטען שהתשלום שלו 
 כולם שמחו יחד עם הרב זיע"א.

 "וקוי ה' יחליפו כח" שליט״א ג הרה״ג  העלון לברכת והצלחת מורנו ורבנו עט״ר ימים על ימי מלך

ים בענייני מאספות הרבנ באחת
כשרות שהתקיימה בבית רבנו הגדול 

, כשהגיעה זצ"ל עובדיה יוסף
אחרי הצהרים, השעה  4:00השעה 

היעודה להתחלת  האסיפה, התמהמה 
רבנו מלבוא. התברר  שגם באותו 

 . ם יום 
 

בבוקר לאחר תפילת שחרית 
והתייעצות של כמה אנשים עם רבנו 

וחה בצורכי ציבור, הכינו לו אר
ויצאו אתה בית לעיסוקיהם. רבנו 
שעלה לו במחשבה תשובה דחופה 

לכתוב, חזר מיד לספרייתו והתיישב 
לכתוב עד לשלוש אחרי הצהרים. 

כשרבנו כבר התעייף,  3:00בשעה 
הן בלילה ישן אולי שעתיים, הלך 

. 4:00למנוחה קצרה עד לשעה 
כשבאו בני הבית וראו  4:00בשעה 

ם שארוחות הבוקר והצהרי
, 

 

הבינו שרבנו לא טעם מאומה גם  ידמ
היום, מיד הגישו לו לאכול ורבנו 

דוחק בהם באומרו: החכמים מחכים 
לי. ובני הבית מפצירים בו שיאכל 
עוד קצת הן היום לא אכל כלום! 

 וכאילו היום צום ציבור.
ו, הרוח בעצם מהותו, -מי שהוא גס

 שלו היא בגסות.  
 

עשרה, כי -ן גאווה בגימטרייה חמשלכ
 הגאווה פוגמת באותיות

 ה של שם הוי'.-י 

 זליכא יוסףנושעו מברכותיו של הרב   רבים     
זצ"ל  לזיווג ובייחוד לפרי בטן. ורבים טובים היו 

ניגשים אלים בין שיעור לשיעור ומודים לו על ברכותיו 
 שנשאו פרי. 

פעם אחת נפטר לאחד ממכריו תינוק וניחם אותו: 
, ובשנה הבאה 
נפקדו בתאומים. אישה נוספת שהפסיקה לראות עשה 

ויש עוד סיפורים רבים  ן לה תיקון 
 על אנשים שנושעו ע"י ברכותיו.

בשעת  ה ההורה  כאשר
הכעס, כאשר מנסה לעורר את רחמי הילד באומרו: 'תראה מה 

 !  ה ! תראה ה אתה 
אתה מצער אותי! אין לך רחמים עלי?...' או, כאשר מצייר את 

 מה עשית! ילד רע!  תראה' :הילד כרשע
 אני מגיע למצבים כאלה...' התנהגות זו מראה על חולשה ךבגלל

 .וגורמת להורה לאבד את דמותו כמחנך ומשפיע

  דהלימוד 
 

 לכל החיים

 גם אם אינך מביו רעיון, 
  ת שקול היטב את 

כשהתורה מגיעה לדון בעזרה לעני, היא        
מדברת בלשון יחיד. לפעמים, כשיש צורך לעזור 

לזולת, דוחים ושולחים זאת לאחרים. לכן מדברת 
התורה בלשון יחיד, ללמדנו שחובה זו מוטלת על 

 כל אחד ואחד, ואל לו לשלוח זאת לאחרים.

 
 

פ״אתשה תשרי כב׳שבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 19:29 18:48 17:58 ם-י

 19:25 18:46 17:56ת״א

 19:26 18:46 17:56חיפה

 19:28 18:48 17:58ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "ויהי אחרי"



 

אחד אומר לעצמו בזמן שהוא הולך  גבר
בקרבת המקום  ".על פניםמדינת  " ברחוב:

מע אותו : איך אתה יכול היה שוטר שש
 .להגיד ? אני חייב לקחת אותך לבית המשפט

הם מגעים לבית המשפט ומופעיים מול שופט 
.כאשר השוטר חוזר על המילים שהגבר אמר

לא נכון, לעולם  ?.השופט שואל אם זה נכון
 .לא הייתי אומר דבר כזה! משיב הגבר

השופט מתרגז על השוטר שבזבז את זמנו 
השוטר המעוצבן רץ אחרי הגבר  ופיטר אותו.

תופס אותו ושואל: למה לא אמרת את 
הגבר  תיראה איך הוא העניש אותי ??האמת

: עונה עם חיוך : 
!

שלמה פנתה אל רבנו,  אישה
זיע"א שהיא מחזיקה אישה זקנה  למזוועהי

בביתה זמן רב, ועתה קשה עליה הדבר 
המאוד, והייתה רוצה 

, שאינה יכולה לעמוד בו, ולהוציא הזקנה 
מביתה. תוך כדי הדברים סיפרה לרבי שיש 
לה בן בצבא, במערכות המלחמה, וביקשה 

 ברכה מהרבי לחיי בנה.
 

ו, נענה לה רבנו: "בזכות מצווה ז

בביתך יחזור הבן לשלום" והנה, לאחר זמן 
געש העולם על אוניה שטבעה על כשבע 
מאות אנשיה, ורק כמה ניצולים נמשו מן 
 הים. אחד הניצולים היה בנה של האישה.

אחד מגיע לרופא ואומר  איש
בטון כעוס: ד"ר ... אני חושב 

הרופא .שאני מדבר מתוך שינה
שואל: מה גורם לך להאמין 

 ?בזה
, האיש: טוב, 

! 

 "שישו ושמחו שמחת תורה"
שוש אשיש " לשוש ""שישוזצ"ל מה פירוש  הגאון מוילנאאומר 

 " מה הביאור לשוש ומה הביאור של השמחה בה' תגל נפשי באלוקי
שלא היה לאדם מעולם  על דבר חדששמחה הכוונה  
שמחה ולשוש זה על הגמר כשאדם  של הדבר גורם לאדם ההתחדשות

גומר את עבודתו אז שייך שאדם ישיש. אז שישו זה על גמר המלאכה 
 המלאכה.  תחילתושמחו זה 

 

אלא שהיה  גם לשוש וגם לשמוחולכן אנחנו בשמחת תורה חייבים 
צריך לומר קודם שמחו ואח"כ שישו אלא מפני שאנחנו מסיימים את 

המלאכה שייך לומר שישו אנחנו התורה ביום הקדוש הזה על סיום 
ששים שסיימנו את התורה על גומרה של תורה והשמחה היא על דבר 

פעם את ספר התורה הקדוש בכל יום יהיו  שאנו מתחילים שובחדש 
והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על בעיניך כחדשים "

 ואין שמחהתהיה לאדם התחדשות  בכל יום ויום(דברים ו' ו')  לבבך"

שככה לו אשרי העם  אשרי העםולכן " כשמחתה של תורה
 (תהילים קמ"ד)" שה' אלקיו

 

צריכים להוציא  הקדושה התורה עבורשהשמחה היא וכדי להרגיש 
 את הספרים ולרקוד אתם ולשמוח

את גאולת ישראל השלמה בקרוב ונראה להקב"ה ועל ידי זה נקרב 
 ולמצוות. את חיבתנו לתורה

 

, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה נשמת:לעילוי 
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת יששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

אלעזר בן הרב סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז,  אסתר, 
יעקב יוסף הרב יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,  יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים,  שמחה, יעקב בן אורית,

, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, בן מרגלית
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי     הרב יהודה יאיר,

 ג'יהריוסף בן גועובדיה מרן הרב 

 שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלל

בגופו אחד מן הדברים בהן בלטה באופן  -גמילות חסדים
בהליכותיו  זצ"ל שלמה קרליץ רבימיוחד הנהגתו המופלא של 

 ם של מיודעיו, ש"בין אדם לחברו", היה השתתפותו בשמחותיה
 

אשר הוזמן אליה, וגם  א כשהוא 
אם לא היתה זו שמחה של אחד ממשפחתו הקרובה או הרחוקה, אם 
אך היה ברי לו שפלוני ישמח בנוכחותו בשמחתו, כבר היה טורח 

  להגיע אל השמחה.
 

פעמים רבות היתה נוכחותו בשמחת נישואין נמשכת זמן רב, 
להעניק לבעל השמחה תחושה נעימה, שהנה יש מי בהיותו חפץ 

ששותף עמו בשמחתו, כאילו היתה זו ממש שמחה אישית שלו, עד 
בהנהגה מופלאה זו, של  שמחמת כן הוא נוכח בה משך זמן רב.

שמחה כנה בעת שמחתו של חבירו, החזיק רבינו בכל עוז גם בערוב 
 ח אתרי, כשהוא מטר ימיו, כאשר 

עצמו לצעוד רגלי להשתתף בשמחות, עד שבני המשפחה נאלצו 
לפעמים להעלים ממנו שפלוני עורך סעודת ,שלום זכר", מחששם 

 שמא יכתת רגליו להשתתף בשמחה.

, , על אמירת תהילים וינה, יערות האזור" תשלום"
ילדיהן של עובדי הכפייה היהודים, נותרו בתחומי המחנה, שהו   

בבית המגורים ושם למדו תורה, משניות ופרשת שבוע עם רש"י... מלמד 
אברהם ברוך  חשובי הרבנים בקהילת מאקווא, הרבהדרדקי היה מ

זצ"ל, שנהג להשמיע את שיעורו הקבוע, לפני המלחמה, בבית  בעלז
המדרש שליד בית הכנסת. הזקנים והזקנות שהיו איתנו במחנה, אומרים 

כי אנו קיבלנו על עצמנו , ו היו
 יהם... להשלים גם את מכסת העבודה שהיתה מוטלת על

השתדלנו שיתירו להם להישאר במחנה, ושילמנו על כך במסירות 
 ובחריצות אשר בהן הצטיינו.

זצוק"ל הגיע  אלעזר אבוחצירארבי   עשרות שנים, כאשר האדמו"ר לפני
להתגורר בבאר שבע. הוא התגורר בקומה השניה של אחד מבניני השכונה. מי ששימש 

בכל יום, כאשר ביקש רבי אלעזר  .אותו כגבאי באותה עת, היה משמשו הרב יפרח
לצאת ממעונו זה, נהג להתייצב מאחורי המשוכה שחצצה בין חדר המדרגות לרחוב, 

, לבל יאלץ להיתקל קגבאי לבדוק ולשגר את ה
חלילה במראות בלתי צנועות, במשך השניות הספורות שבהן הוא עושה את צעדיו 

באחד הימים, נכח במקום מישהו ממקורביו וכאשר בא " .המדודים עד לרכב שהמתין לו
 רבי אלעזר לצאת, ביקש כי יבדוק את ה'סטריליות' של השטח. 

 

א אל הרחוב, הביט אנה ואנה, וירא כי אין איש. הוא חזר והודיע לרבי אלעזר, כי זה יצ
הדרך פנויה. 'צא ובדוק שוב', הורה לו רבי אלעזר. המקורב יצא שוב אל הרחוב, אך לא 

הבחין בדבר. 'בדקתי', חזר אל המשלח, 'ואין שום מניעה לצאת מהבית'. אולם 
יך לתור אחר דמויות נסתרות מעיניו. זה כבר להפתעתו, כמו התעקש רבי אלעזר כי ימש

' 'לך תבדוק מאחורי מיכל האשפה' . לא ידע את נפשו. 
הורה לו הצדיק. המקורב לא איחר לעשות כמצוותו והנה להפתעתו, שלוש נשים עמדו 
שם וגלגלו ביניהן שיחה קולנית. לתדהמתו של המקורב, לא היה קץ. מתברר, שאת מה 

  שלא ראה בעיניו הגשמיות, הצליח רבי אלעזר לצפות בעיניו הרוחניות

 זהירות הקנאות
היה זצ"ל  לייב טודרס רבי

גרי"ל מחבורת הקנאים תלמידי ה
זי"ע. כשנסתלק הגרי"ל  מבריסק

פרש מהחברה. ואמר להם את 
טעמו: כי קנאות צריכה זהירות רבה 
והסכנה גדולה. לכן, כל זמן שהיה 

יהושע לייב  רביעמוד בראשינו 
דיסקין נמנתי עמיכם, אבל כעת 

שהוא איננו אני מפחד... (מפנקסו 
) שלום שבדרון רביהאישי של 

ין גן עדן זה "נמצאת למד... כי אין ב
 -של קנאין פוגעים בו, לגיהנום –

ם, של אכזריות ושפיכות דמים, 
! כי כל מה 

ה' -שיחסר במחשבתו קודש ל
בקנאות טהורה לכבודו יתברך, הרי 
מתמלא שם במקומו עניין האכזריות 
כמו שנתבאר. והרי לפניך הררים 

 התלויים בשערה!"

 זצ"ל אברהם אבישתי"ט נתמנה הגאון רבי  בשנת
. ה'פני יהושע'מקומו של -לרבה של פרנקפורט, כממלא

: בשבת, כשעלה על הבימה לדרוש, אמר שיש לו שלוש קושיות
 על עצמו, על פרנקפורט, וכביכול על הקב"ה.

איך הוא מרשה לעצמו לשבת על כיסא הרבנות  –על עצמו 
וה'פני יהושע'.על  השל"השישבו עליו גאונים מפורסמים כמו 

איך היא משפילה את עצמה ומקבלת אותו  –קהילת פרנקפורט 
הלוא הוא מזווג זיווגים, וכי באמת  –לרבה.ועל הקב"ה כביכול 

 מצא רב מתאים ממנו... לא

 כל העניין בחוכמה, 
ולהפוך את החיים  אהוא 

 לטובים יותר

בכל ענייני צדקה 
וחסד, נוסף על 

הסיוע הכספי צריך 
 לדעת כי העיקר הוא

 . 
 

כך בצדקה, שיש 
לעודד ולחזק את 

הזולת, וכך 
חסדים -בגמילות

ובשאר ענייני 
 .הצדקה

 היה מתעניין במצבו של כל אחד, דואג לגורלו, משתתף בצערן זצ"ל  נתן צבי רבי
של הבריות ועושה מצדו כל מה שבאפשרותו להקל סבל הזולת. כשנודע לו שמי שהוא נמצא 

 , ו בצרה, היה משתתף עימו בצערו 
 

 בשנותיו האחרונות כשמצב בריאותו ולא היה נח עד שהיה משוכנע שעשו הכל למענו.
 מקרים של פורענויות, של יחיד ושל ציבור,   ם התרופף, היו נאלצים 

 כדי שלא ישפיעו על בריאותו. אם לציין את הליכותיו בכך, אין לדבר סוף, 
 ספרים שלמים.כי היה שוקד בהן כל הימים ואפשר למלא מהן 

כמו סופה 
שעוברת 

 מהרה, 

  
הוא כהרף 

עין ולא 
יתמהמה 
יום אידו 
 מלבוא. 
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