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 האזינו פרשת  
 שמחת תורה   – חג הסוכות  

 ברכה פרשת  
 
 

 

  האזינופרשת  
 

 יבינו לאחריתם" (לב, כט)  "לו חכמו ישכילו זאת 
שפרבר   דוד  רבי  הגאון  לב"ע  שנסתלק  לפני  ימים  כשבוע 

דעניא" (זצ"ל   "אפרקסתא  שסביבו:    ) בעל  לאנשים  אמר 
שמורי   אבקש  מעלה,  של  דין  בית  לפני  אתייצב  "כאשר 
ורבי כ"ק האדמו"ר בעל האמרי יוסף מספינקא יהיה נוכח 

בעת שידונו אותי". 
"וכל כך למה? כי ידעתי בו בחיים חיותו, שלא קרה אצלו  
מעל   ויצא  עזרתו,  או  ברכתו  לבקש  יבוא  שיהודי  מעולם 

כשהדב ואפילו  ריקם!  נפש  פניו  במסירות  כרוך  היה  ר 
 מצידו, יען כי רחום וחנון היה.  

על כן בטוח אני, שאף בעלמא דקשוט, אם אזדקק לעזרתו,  
 בוודאי יעמוד לימיני"... (מרביצי תורה מעולם החסידות) 

 

 "ובדבר הזה תאריכו ימים" (לב, מז) 
 זו גמילות חסדים (ירושלמי פאה א, א) 
"ל בשאלותיהם והוא  רבים הטרידו את הגרי"ש אלישיב זצ

 היה נושא בעול משאם בסבלנות אין קץ.  
נשמעו   חצות  לאחר  הלילות  באחד  ע"ה,  הרבנית  סיפרה 

 דפיקות על שער החצר.  
הדפיקות לא פסקו, הרב אלישיב שהתעורר משנתו הבין 
מאוד   דחופה  שאלה  בוודאי  כזו,  בשעה  הדופק  יהודי  כי 

 ער. בפיו. הוא התלבש בזריזות וירד לפתוח את הש 
לבני   אקרא  שם  "באיזה  בפיו:  היתה  "חמורה"  שאלה 

הברית   כי  הבין  אלישיב  הרב  למחר יתקיי התינוק"?  ת  ם 
 וכנראה יש כאן ענין של שלום בית.   היום

ברוגע   והשיב  הפרטים  את  השואל  עם  היטב  בירר  הוא 
 ובנחת כאילו לא היתה השעה כ"כ מאוחרת... 

כשהכל  עמד    והנה  אדם  ואותו  וברור,  נהיר  כבר  היה 
אחת:   שאלה  עוד  אלישיב  הרב  את  לשאול  ביקש  לצאת, 

 (בית אמי) "ואם לבסוף תיוולד בת, כיצד אקרא לה? 
 

 "יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי" (לב, כ) 
לכל  בא  הגשם  שהרי  הפסוק,  את  כך  פירש  זי״ע  הגר״א 

זרוע  הארץ בשווה, אך פעולתו הוא לפי המקבל. מקום ש
יצמיח   - יצמיח חיטים, מקום הזרוע סם המוות    -בחיטים  

 סם המוות, אך הגשמים עצמם נקראים לעולם ״טוב״.  
פעולתה   העושה  השמים,  מן  הבאה  בתורה  הוא  כן 

טוב   לבו  אם  האדם,  שבלב  מה  יראתו   -שתצמיח  תגדל 
ראש   פורה  ח״ו  ואם  לבו,  וטוב 

בה,    -ולענה   בהגותו  עוד  יכשל 
ופושעים  וזהו:   ילכו בם  ״צדיקים 

 . (הושע יד, י) יכשלו בם״
 

 

 

  סוכותחג ה 
 

 "חג הסוכות שבעת ימים לה'" (ויקרא כג, לד) 
ימים   שבעה  בלילה,  ובין  ביום  בין  נוהגת  סוכה  מצוות 

 רצופים, בלי הפסק.  
כן שאר המצוות, כגון ארבעת המינים, שאינן נוהגות -לא

 בלילה.  
לכן נקרא החג על שם מצוות סוכה, ולא על שאר המצוות  

 (נחלת צבי)    הנוהגות בו. 
 

 "חג הסוכות שבעת ימים לה'" (ויקרא כג, לד) 
נקבע   הלב,  ושבירת  תחנונים  של  יום  שהוא  השנה,  ראש 

 ליום אחד.  
גם יום הכיפורים, שהוא יום של תענית וסליחה ומחילה,  

 אינו אלא יום אחד.  
אבל סוכות, שהוא זמן שמחתנו, אמרה תורה לחוג אותו 
שרויים  יהיו  שישראל  רוצה  הקב"ה  כי  ימים,  שבעת 

 (רש"ר הירש)     בשמחה. 
 

 י וסוכה שמה"  "מצוה קלה יש ל
בגמרא   זרה (עאיתא  א)  בודה  ינסה    ג,  לבוא  שלעתיד 

מצוה   להם  ויאמר  העולם  אומות  את  הוא  ברוך  הקדוש 
אחד   כל  מיד  אותה,  ועשו  לכו  שמה,  וסוכה  לי  יש  קלה 
נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקב"ה מוציא להם  

 חמה מנרתיקה וכל אחד מבעט בסוכתו ויוצא.  
יש להבין מדוע תפסה הגמרא שכל אחד עושה את הסוכה  

 ולא בחצר וכדו'. 'בראש גגו' 
ניכר   יהיה  שבזה  מקוברין  משה  רבי  הרה"ק  פירש  אלא 
שבחם של ישראל, בעוד שבני ישראל מהדרים ומחפשים 
להכניס אורחים בסוכתם, ועושים סוכות ברשות הרבים,  
אורחים   יבואו  שלא  בטוחים  להיות  ירצו  הגוים  הרי 

 לסוכותיהם, ולכן יקימו אותם בראש הגג. 
 

 בך" (ראה טז, יג)"באספך מגרנך ומיק
 בפסולת גורן ויקב (סוכה יב.) 

שאצל   המצוות,  מכל  סוכה  מצות  נשתנה  למה  לדעת  יש 
וההדור  המובחר  מן  דוקא  שיהיה  אותנו  חייבו  כולן 
מן   דוקא  כאן  ואילו  וכדו'  נאה  אתרוג  נאה  טלית  שבהם, 

  ?הפסולת
עבודתינו כידוע  כי  בזה,  שהרמז  יוה"כ   ונראה  בר"ה, 

מחמת   יראה  בבחי'  הוא  ועשי"ת 
זמן   סוכות  אבל  הדין,  יום  אימת 

בבחי'   , שמחתינו היא  עבודתינו 
בימי   האדם  עבודת  ומהו  אהבה, 

את    ? הדין משליך  הוא  הרי 
והיינו   ברשותו  שנמצא  הפסולת 

 לעי"נ הרה"צ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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בתשובה,   וחוזר  עליהם  ומתחרט  טובים  הלא  המעשים 
  הפוך בכוחו לאבל מכיון שאין זה נעשה אלא מתוך יראה,  

לכן   לזכיות,  לעשותן  לא  אבל  פו)  (יומא  לשגגות  זדונות 
מאהבה  תשובה  לעשות  זוכין  שאז  הסוכות  חג    , כשמגיע 

ברמז   הציווי  בא  שם)  (יומא  לזכיות  אותן  שמהפך 
שבידו הפסולת  מן  שיקח  ז"ל  הם    ,בדבריהם  שעדיין 

סוכה לבחי'  ויעלם  מאהבה    ,כשגגות  תשובה  לעשות 
 ה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע) (הר ומהפכן לזכיות. 

 

 "ושמחת בחגך... והיית אך שמח" (דברים טז,יד)
 "כמה עולות הנעליים שם למעלה?"  

לשלילה.  בראשו  והניד  הקונה  על  בחיוך  הביט  המוכר 
 "עזוב, זה לא בשבילך".  

"מה זאת אומרת לא בשבילי?" התקצף הלקוח, "אני מוכן  
   . דולר!" הפטיר המוכר 500לשלם. כמה זה עולה?" " 

 "מה?!" בלע הקונה לרגע את לשונו, "למה כל כך יקר???"
 קטן.   "אמרתי לך זה לא בשבילך", חגג המוכר ניצחון

כך  כל  "מה  הקונה,  התעקש  יקר?"  כך  כל  זה  למה  "אבל 
 מיוחד בהן?" "זה נעליים של תנין".  

"ואיפה אני משיג את זה?" לא ויתר הקונה. 
גדולה יצה  ּבִ יש  העיר  תעשה    ,"בסוף  רק  תנינים.  שורצת 

המוכר   התנדב  נשק",  בלי  לשם  תלך  ואל  טובה  לעצמך 
 שם". להזהיר את הבחור המוזר, "נורא מסוכן 

מעניין אם    ,בסוף היום החליט המוכר לעבור דרך הביצה
 התימהוני הזה עדיין באזור.  

הביצה,   של  בטבורה  עמד  הבחורצ'יק  טעה.  לא  הוא 
במים   ברכיו  עד  והוא בוצייםמבוסס  גדול  רובה  בידיו   ,

 מסתכל לכל הכיוונים לראות אם יגיח תנין כלשהו.  
חוריך".  "תיזהר!" צעק לכיוונו המוכר. "תנין מא

לעבר   כדורים  צרור  וירה  להתרגש  בלי  הסתובב  הבחור 
החיים  ובעל  מוכשר  התגלה כצלף  הרצחנית. הוא  החיה 

 הענק נפח את נפשו.  
מחוץ   והכבד  הארוך  הגוף  את  סוחב  שהבחור  כדי  תוך 

 עשרה תנינים על גדות הביצה.  עוד למים, רואה המוכר  
בדיוק   "מה  הבחור,  את  בהלם  שואל  הוא  אתה  "תגיד", 

 מחפש?"  
עשר   "אחד  בעצב.  הבחור  נאנח  שלי",  המזל  יום  לא  "זה 

תנינים תפסתי. לאף אחד מהם לא היו נעליים"... 

***
, גם אתם יודעים בהחלט את המצווה המרכזית של  כן כן

"ושמחת   מנגינות  במגוון  לשיר  יודע  ילד  כל  הסוכות.  חג 
 בחגך והיית אך שמח".  

ה'אבן עזרא' מפרש: "ושמחת 
מצווה    -בחגך והיית אך שמח  
הסוכות בחג  ויש    , לשמוח 

 אומרים כי יברכך לעתיד ותהיה לעולם שמח".  
זו? ובכלל, כדי לקיים את  וצריך להבין: מה פשר הסגולה ה

'לשמוח' הרי  צריך  מהי   ,הסגולה  שמחים?  בעצם  איך 
 שמחה? למישהו יש את המתכון איך מגיעים אליה? 

בעולם הזה קשה לשמוח. אז אולי כדאי להפליג לשערי גן  
 עדן, שם בוודאי יהיה לנו הרבה יותר קל לעסוק בשמחה.  

   איך מגיעים לשם? הוראות הניווט כתובות בגמרא.
הגדול,   הכובש  על  חז"ל  מספרים  לב)  (דף  תמיד  במסכת 
אלכסנדר מוקדון, שבא לשאול בעצתם של חכמי ישראל  

אפריקי"  ל"מדינת  ללכת  לו  ו  ,כיצד  כדאי  שלא  לו  השיבו 
"הרי  דרך  לעבור  יצטרך  שהוא  משום  לשם,  ללכת 

 החושך" והוא עלול לאבד את חייו.  
ענה   ללכת",  כדאי  אם  אתכם  לשאול  באתי  המצביא  "לא 

שאתם  כיוון  הולך!  שאני  החלטתי  "כבר  מנוצח,  הבלתי 
עצה   תנו לי רק  ביותר    מהיחכמים גדולים  הדרך הטובה 
 לעשות זאת במינימום אבדות".  

לובים חמורים  ישראל    -  קח  חכמי  לו  חמורים    -השיבו 
חזקים מאוד שמגיעים ממצרים, הם יכולים ללכת בחושך  

כאשר אתה מתחיל לחצות את הרי    ,ולא נכשלים באבנים
בזה זה  חזקים  חבלים  לעצמך  תקשור  אחרי    ,החושך, 

 - שתסיים את עיסוקיך מעבר להרי החושך ותרצה לחזור  
כך לא    -ך  פשוט תרכב לאורך החבלים שקשרת בדרך הלו

 תטעה בחזור.  
עשה אלכסנדר מוקדון כדבריהם והצליח לעבור את הרי  

   שם המתינה לו הפתעה: עיר שכולה נשים. ,החושך
כפי   אותן,  ולכבוש  בהן  להילחם  מוקדון  אלכסנדר  רצה 
שעשה בכל המדינות שאליהן הגיע עד כה. שלחו הנשים  

אותנו   תנצח  "אם  לאמור:  שום    -לקראתו  לך  תהיה  לא 
ואם    ,גבורה ותהילה מזה, משום שבסך הכל ניצחת נשים 

 .  " לא יהיה ביזיון כביזיונך - תפסיד 
 .  אמרו דברי טעם  המצביא החזק נפל ביד צבא של נשים...

שהכל   שרגיל  המצביא  ציווה  לאכול!"  לחם  לי  "תביאו 
 מצייתים לפקודותיו.  

הוא  אף  לחם.  ועליו  מזהב  שולחן  לו  הוגש  מהרה  עד 
 מזהב...  

תן עושות ממני צחוק?" חרונו של אלכסנדר גאה בו עד "א
 להשחית. "איך אפשר לאכול לחם מזהב?"  

השיבו לחם",  לאכול  רצית  נשאר    הו"אם  "היית  בחכמה, 
 באת לפה בשביל הזהב. הנה הוא לפניך"...    , בארמון שלך

כאשר יצא אלכסנדר מוקדון מן העיר, כתב על שער העיר: 
הי מוקדון  אלכסנדרוס  שהגעתי "אני  עד  שוטה,  יתי 

הנשים,   של  אפריקי  למדינת 
 ולמדתי עצה מן הנשים"... 

מדינתו,   לכיוון  חזור  בדרכו 
שפת   על  אלכסנדר  התיישב 
מעיין אחד לאכול. בכליו היו 

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 
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דגים שנמלחו במלח רב כדי שיחזיקו מעמד להרבה ימים,  
המליחות.  את  להפיג  הדגים  את  לשטוף  צריך  היה  כעת 

ם, גילה המוקדוני שריחם של הדגים  תוך כדי שטיפת הדגי 
הוא הסיק מכך שהמעיין הזה יוצא   נעשה משובח מאוד. 

 מ... גן עדן! 
תוואי   לאורך  בגמרא)  הדעות  אחת  (לפי  אלכסנדר  הלך 
תבל   בריות  שכל  העליון  הגן  לפתח  הגיע  ואכן  המעיין, 
לו  השיבו  להיכנס.  וביקש  השער  על  דפק  אליו.  נכספות 

צד לה'  השער  כל מבפנים "זה  עם  ואתה,  בו",  יבואו  יקים 
 הכבוד, לא צדיק... 

נכון. הוא לא צדיק. אבל לא איש כאלכסנדר    -מה שנכון  
מנצחים,   של  בחיוך  טען  מלך",  "אני  נקלה.  על  ייכנע 

אני חשוב. לכל הפחות    -"ולפחות בעולם שממנו אני מגיע  
 תנו לי משהו מגן עדן".  

...  עניקו לוומהשמים ה כנראה שהוא ידע מה לטעון ואיך, 
 גולגולת.

כל  את  הזו  הגולגולת  כנגד  שקל  למוקדון,  המלך  כשחזר 
לטובת   וברור  חד  באופן  נטה  והמשקל  וזהבו  כספו 

 הגולגולת.  
ענו   הלך לחכמי ישראל ושאל אותם מה זה צריך להיות. 

לעולם לא תשבע   - לו חכמי ישראל: "גולגולת מבשר ודם  
 לא יספיק לה".   -מממון. כמה שיש ברשותה  

 "ומי אמר לכם שזה ההסבר?" תבע המלך החכם הוכחה.  
 "קח עפר ותכסה את עיניה", השיבו חכמי ישראל.  

 לת כמשקלה האמיתי. זה עבד! באותו רגע שקלה הגולגו
הגה"צ רבי יעקב גלינסקי עומד ותוהה: הרי בגמרא למדנו 
שאלכסנדר חזר מהרי החושך בדיוק באותה הדרך שבה  

שם   -הלך   בחזור  רק  מדוע  כן,  אם  שקשר;  החבלים  לפי 
לא   כלל  בהלוך  ואילו  הדגים,  את  שטף  שבו  למעיין  לבו 

 הבחין בריח המיוחד שעולה מן המים? 
ה שאלכסנדר  לכבוש  אלא  רצון  אחוז  רבי   -יה  מתרץ 

הוא היה להוט להשיג עוד ועוד. ממילא לבו לא   -יענקל'ה  
חזר  היה   כאשר  רק  סביבו.  שנמצא  במה  להתבונן  פנוי 

שאילפוהו   הנשים  של  ניצחת  תשובה  ועם  ריקות  בידיים 
 בינה, גילה את המעיין המופלא שיוצא היישר מגן עדן.  

את   אוספים  שבו  האסיף',  'חג  בתורה  נקרא  הסוכות  חג 
מהשדות   והלב   -התבואה  שלמה  שנה  של  יבול  קוצרים 

הת אסמי  למראה  באושר  עתידים  מתרחב  שמהם  בואה 
מצווה   קבע",  מדירת  "צא  הקרובה.  בשנה  להתכלכל 
 התורה את היהודי בדיוק ברגע הזה, "ושב בדירת עראי".  

עזוב את כל ה'יש' שבדירת קבע, למשך שבוע שלם תעבור  
לגור בדירת עראי, המקום  

 שמסמל את ה'אין'.  
מה'יש'   תתנתק  אם  רק 
מסוים,   זמן  לפרק 
את   לחפש  כשתפסיק 

תוכל לשמוח    - ר באובססיביות בכסף ובזהב, ב'יש'  האוש
החומר.   בעבותות  כבולה  שאינה  כזו  אמיתית,  שמחה 

 שמחה שאינה תלויה בדבר.  
 במה שמחים כשאין? בכל מה שיש!  

מבולבלים? תחשבו על כל רגע של נשימה תקינה; על כל  
חיוך מהאדם שלפניך; על כל קרן שמש מלטפת; על מיליון  

שאנח קטנים  עסוקים  'יש'  אנחנו  כי  סופרים'  'לא  נו 
בחיפוש בלתי פוסק אחרי דברים חומריים, מקווים שאולי  

 בתוכם מסתתר לו האושר.  

* * * 
נעליים   לחפש  להפסיק  ההזדמנות  הוא  הסוכות  חג 

 ברגליים של התנינים. אין תנין כזה! 
הקטנים   בדברים  להתבונן  ללמוד  הזמן  הוא  הסוכות  חג 

 שסביבנו, לגלות ש'גן עדן' נמצא מתחת לאף שלנו.  
כראוי   שיקיים  שיהודי  עזרא'  ה'אבן  לדברי  נחזור  עכשיו 

 'והיית אך שמח'.   -'ושמחת בחגך' ישמח כל החיים 
בלבד סגולה  כאן  אם    ,אין  מאושרים:  לחיים  טיפ  כאן  יש 
עם החום והרעש    -ם במה ש'אין'  תדע לשמוח שבעה ימי

ולה לסוכה  מהבית  הכלים  סחיבת  עם  עם ימהרחוב,  פך, 
המקום הצר בסוכה והשולחן שנראה יותר כמו ספסל, עם 

'אין'   ובסוכה  'יש'  שבבית  הקטנים  הפרטים  תגלה    -כל 
ששמחה אמיתית לא תלויה במה שיש לך ובמה שאין לך.  

 ב.  אתה תלמד שאם רק תרצה תוכל לשמוח בכל מצ
שמח!   אך  שמספרת    -והיית  מה  גם  זה  תרצו,  אם 

יהיו  אם  גם  עדן.  מגן  מוקדון  אלכסנדר  שקיבל  הגולגולת 
וכסף   זהב  של  אינסוף  כמויות  סיבה    - לאדם  לא  עדיין  זו 

לעולם   האדם  עין  כי  שמח.  יהיה  ושהוא  אושר  לו  שיהיה 
העיניים'   את  'מכסים  אם  רק  ש'יש'.  ממה  שבעה  לא 

לחפש להפסיק  המשקל    -בחוץ    ולומדים  את  מגלים 
האמיתי, מקבלים פרופורציה לחיים ולומדים להעריך מה  

 שחשוב באמת.  

* * * 
בתשרי)   יט יום פטירתו,  לא לחינם התבטא הגאון מווילנא (

בחג  השמחה  היא  בתורה  ביותר  הקשה  שהמצווה 
 הסוכות. שכן שבעה ימים מחויבים לשמוח ללא הרף.  

'שמחת   מגיע  כך  שבשל  אפשר,  בדרך  לומר  נוכל  אולי 
 תורה' מיד לאחר חג הסוכות.  

ולא   רוחך  את  שהעכירו  אירועים  היו  ושם  פה  אם  גם 
לשמחה   שמסוגל  נוסף  משהו  יש  בחג,  לשמוח  הצלחת 

תית, והוא אינו תלוי דווקא במועד כזה או אחר: לימוד אמי
התורה הקדושה.  

משמחי   ישרים  ה'  פקודי 
מקום.   בכל  זמן.  בכל  לב. 

 בכל מצב.  
 (במחשבה תחילה)

 

 לעי"נ האשה החשובה מרת 
משה אליעזר"ר בע"ה  פייגא צפורה

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 



 

  ~4   ~ 

 האזינו פרשת  
 שמחת תורה   – חג הסוכות  

 ברכה פרשת  
 

 "והיית אך שמח" (דברים טז, טו) 
 "אך לרבות ליל יו"ט האחרון של חג" (סוכה מח, א)  
מקום בכל  הוא  מיעוטא  'אך'  והלא  לתמוה,  בא    , יש  ואיך 

 ?  בותכאן לר
השמחה   מצות  שעיקר  המדרש  דברי  פי  על  ליישב  ויש 
בשמיני עצרת היא לשמוח בה', והנה אם האדם לא יעשה 
מדי,   יותר  וישתה  ויאכל  החג  ימי  בשבעה  לשמחתו  גבול 

יהיה   עצרת לא  בשמיני  שלימה  שמחה  לשמוח    ,ביכלתו 
רב שבת או בערב יום טוב ימעט באכילה  כמו שמצינו שבע

 כדי שיאכל בשבת לתיאבון. 
במ החג  בימי  לשמוח  האדם  צריך  כן  כדי  י על  ברורה  דה 
 . שיוכל לקיים את מצות שמיני עצרת כראוי

זהו מה שכתוב "והיית אך שמח", דהיינו שמיעוט השמחה  
החג הוא כדי שיוכל לשמוח אחר כך בשמיני בשבעת ימי  

 (דעת סופר)   עצרת שמחה שלימה.  
 

 "הושענא למען פארך" 
: ריבונו של עולם,  נאטשאמר הרה"ק רבי שלמה לייב מלענ

לארץ,   יפלו  שלו  שהתפילין  ליהודי  יזדמן  ושלום  חס  אם 
יתן   או  ויתענה  וינשקם,  ויחבקם  אותם  ירים  ומיד  תיכף 

 צדקה על בזיון התפילין.  
כעמך   "מי  כתוב  עולם  של  רבונו  שלך  בתפילין  והנה 
אומה   וכל  בבזיון,  עתה  מונחים  והם  אחד"  גוי  ישראל 

אותה ומבזים  רומסים  עליהם  ולשון  שירחם  מי  ואין   ,
 להרים אותה מאשפות?  

פארך,   למען  הושענא  בהושענות  שאומרים  מה  זה 
עשה נא שהתפילין שלך לא יהיו   - התפילין נקראים פאר  

 (תולדות אדם)    מונחים בבזיון.  
 

 "הושע נא אדון המושיע, בלתך אין להושיע"
פעמים   כמה  עולם,  של  רבונו  אמר:  מראפשיץ  הרה"ק 

שאהיה טוב ואף על פי כן איני כן, וכבר בוש    הבטחתי לך
אני ממך, אבל מה אעשה אני צריך לפנות אליך שוב כי אין 

 לי אחר שיושיע אותי.  
, אבל אני מתבייש כבר לבקש  'הושע נא אדון המושיע'זהו  

ש אעשה  מה  אך  להושיע'ממך,  אין  צריך  'בלתך  ואני   ,
 (אמרי יהודה)  להניח את הבושה.  

 

 "אם אני כאן הכל כאן" (סוכה נג, א)
בית  בשמחת  שמח  כשהיה  הזקן  הלל  על  עליו  "אמרו 
השואבה אמר כן: אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי  

 כאן". 
בעצמו   וישתבח  הענוותן הגדול יעיד  הלל הזקן,  כיצד זה 

 אם אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן? 
בדרשות,   מביא  סופר"  בש בה"חתם  המובהק יאור  רבו  ם 

הורוביץ   הלוי  פינחס  רבי 
פרנקפורט   של  רבה  זצ"ל 

ערך - כלומר, אם אדם פחות  - בעל "הפלאה": "אם אני כאן"  
כאן"   "הכל  הרי  כאן,  נמצא  ראויים   -כמוני  כולם  אז  כי 

 להיות כאן ולעבוד את ה'. 
וסיבת מניעתי תהיה אמנם, משום שאיני    - "ואם איני כאן"  

הלא כל אחד יחשוד את עצמו  -   ראוי לכך, הרי "מי כאן" 
ה'  בית  שיהא  עד  ה'  בית  את  יפקוד  לא  שאיש  ונמצא  כן, 

 שמם חלילה! 
 (חיים שיש בהם)

 

  

  חת תורהשמ 
 

ה'ישמח  של  מדרשו  בבית  תורה,  בשמחת  אחת  פעם 
חריגה בדרך  הנוכחים  אחד  רקד  מאלכסנדר,    , ישראל' 

ורגליו  ידיו  את  והניף  מלרקוד,  לרגע  פסק  לא  הוא 
בתנועות נמרצות, עד שכמה מהנוכחים הביטו בו בחיוך,  

 כפי שמביטים באדם שאינו שפוי לגמרי. 
של   לריקודיו  שלעגה  שאול,  בת  מיכל,  על  הרה"ק,  הגיב 
דוד המלך לכבוד התורה, נאמר שלא היה לה ילד עד יום  

טו שמידה  אמרו  חז"ל  והרי  ממידת  מותה,  מרובה  בה 
לכבוד  עצמו  את  שמבזה  הזה,  היהודי  לכן  פורענות, 

 בטוח אני שיהיה לו ילד בקרוב.  – התורה 
ואכן, האיש הזה היה חשוך ילדים, ובאותה שנה נולד לו 

 בן.
 

  ברכה פרשת וזאת ה 
 

 "מימינו אש דת למו" (לג, ב) 
גבי  על  שחורה  באש  לפניו  מאז  כתובה  שהייתה  דת  אש 

 אש לבנה (רש"י)  
 יש להבין מהי אש שחורה ואש לבנה.  

הנה בגמרא ביומא דרשו חז"ל דהתורה היא כמו סם, זכה  
 נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המות.  

כך נמשלה התורה   ביאר בזה בעל חובת הלבבות דמשום 
באש שיש  הבחינות  שתי  את  בה  דיש  משום  מצד    , לאש 

אחד היא מאירה ומחממת, אולם מאידך גיסא שורפת היא  
 את מי שלא נזהר בה.  

לבנה"   אש  גבי  על  שחורה  "אש  דאמר  רש"י  שרמז  זהו 
דהתורה ביסודה היא אש לבנה המסמלת הצלחה לעוסק 

בחינ גם  בה  יש  אולם  לעושיה,  חיים  ועץ  אש  בה  של  ה 
 שחורה והיא למי שלא הולך בדרכה ובנתיבותיה.  

 (כתב סופר)
 

 ~ ∞והיית אך שמח ~ –~ ושמחת בחגך  ∞~
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17:58 

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

18:15 

 חוה"מ סוכות

 חג סוכות שמחו בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי
 מבשרת ציוןחבר הרבנות המקומית 

18:16 

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

19:08 

ַהְתֵקן ַעְצְמ ַּבְּפרֹוְזדֹור ְּכֵדי ָהעֹוָלם ַהָּבא. 
 ד, ט"ז). (אבות" ֶׁשִּתָּכֵנס ַלְּטַרְקִלין

 

חיי הנצח של האדם אינם נמצאים בעולם 
הזה. אין אדם שביום מן הימים לא יתבקש 
לעולם הבא. דוד המלך ע"ה אומר: "ִמי ֶגֶבר 
א יְִרֶאה ָּמוֶת יְַמֵּלט נְַפׁשֹו ִמּיַד ְׁשאֹול  יְִחיֶה וְ

 (תהילים פט, מט).ֶסָלה" 
 

הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל ביאר את 
 "ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה יָָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר": הפסוק

. המילה צל עולה בגמטריה (תהילים קמד, ד)
מאה ועשרים. לומר לך שגם אם אדם יחיה 

 גם זה עובר. -מאה ועשרים שנה
 

מסופר על עשיר ששמעו של ה'חפץ חיים' 
הגיע לאוזניו. הגיע העשיר לביתו של הצדיק 

 רהיטים.וראה כי הוא פשוט ביותר ואין בו 
 

הקשה העשיר: "רבי, כיצד אתם חיים?". 
שאל הצדיק: "מהיכן אתה?". השיב העשיר: 
"מעיר פלונית. בביתי יש הכל". הצדיק אמר 

 לו: "כיצד אתה מסתדר כשאינך בביתך?".
 

העשיר השיב: "כשאני נמצא בחוץ אני אכן 
נאלץ לחיות בחוסר נוחות עד שאגיע לביתי. 

 במה שיש". בטלטולי הדרך עלי להסתפק
אמר ה'חפץ חיים': "אף אני נמצא בטלטולי 
הדרך ולכן אני מסתפק במועט. למעלה, 

 בעולם הבא שם נמצא ביתי!".

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 בה'תשפ" תשרי טי"

צריך להבין, מדוע בורא עולם מצווה עלינו 
לבנות סוכה? מדוע עלינו לצאת מהבית בו 

ולצאת למקום בו אנחנו גרים בו כל השנה 
הגשמים יכולים להיכנס, השינה שם רעועה 
והאדם אינו מרגיש בטוח ומוגן לו היה נשאר 

 בביתו?
 

כמובן שהטעם העיקרי הוא הציווי כפי שכתוב 
בתורה הקדושה: "ְלַמַען יְֵדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי 
ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם 

 (ויקרא כג, מג).ֶרץ ִמְצָריִם"  ֵמאֶ 
 

רבותינו דורשים סיבות נוספות לדבר. אחד 
הטעמים הוא שאנחנו צריכים לשים לב כי 

 בהרווחה כמו בבית. ייםבסוכה אנחנו לא ח
האדם לא שם מקרר בסוכה. גם תנור הוא לא 
מכניס. אפילו כשעליו ליטול את ידיו לסעודה 

 טה.הוא מגלה כי מדובר בפעולה לא פשו
 

בבית הוא פשוט ניגש לברז, לוקח את הכלי 
לנטילת ידיים, ממלא אותו במים, נוטל את ידיו, 

לעומת זאת בסוכה עליו לדאוג  מברך ומנגב.
להביא את המים מהבית ולהביא קערה לתוכה 
הוא יטול. לעיתים המים לא מספיקים לכל בני 
הבית ושוב הוא נאלץ לעשות את דרכו, 

 חלילה. מהסוכה לבית וחוזר
 

האדם מבין שהישיבה בסוכה היא אירעית. הרי 
לאחר שבעה ימים הוא חוזר שוב לביתו. 
שבעת הימים שהאדם נמצא בסוכה הם כנגד 

 שבעים שנותיו.
 

לאחר מכן האדם מתבקש ביום מן הימים לבית 
עולמו. שם חיי הנצח. לא כאן בעולם הזה 
הדומה לפרוזדור. בפרקי אבות רבי יעקב 
אומר: "ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ִלְפרֹוזְדֹור ִּבְפנֵי 

19:06 

 לים צ, י)י(תה "היְֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשנָ "

    םָהָאדָ י ַחּיֵ  - תֻסּכוֹ ת חוה"מ ַׁשּבָ 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

19:49 

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת  19:07
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

19:51 

19:48 

 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
 גלית בת מסודי        ליאור יהושע סומך וב"ב 

 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
 ניםהצלחה בכל העניי -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       רז דוד בן לאה 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        אנאל חביבה בת שולמית   
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 עומרי בן יהודיתדוד   שירי ימנה בת שולמית  

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

אסתר זרי     אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן 
 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא  ברכה    רחל  מאיר ישראל בן

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

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

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 זוהרה  הצלחה 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   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו

 רפאל אבידן בן תקווה  יצחק בן חנון             
 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
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

18:17 

 פניני עין חמד

 19:49 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  19:08



 

 

 
 ?ממתי מתחילים לומר 'משיב הרוח' ומה הן ההלכות הנוגעות בדבר

 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
 

אלא  הזכרה זו אינה שאלה ובקשה על הגשם .בתפילת מוסף של שמחת תורה 'ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם'מתחילים לומר 
 'אבל שאילת טל ומטר שבברכת השנים, היא בקשה מה '.ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים'היא שבח לבורא עולם, לכן הזכרה זו נקראת 

 . יתברך על הגשם
 

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

  כפי שיתבאר בהלכות הבאות., חשוון-מליל ז' במר
 

משום שהיא ברכה על תחיית המתים, ומתוך  ,בברכת "ַאָּתה ִּגיּבֹור" מזכירים גבורות גשמים :.)(ברכות לגבגמרא מובא 
 קבעו אותה בתחיית המתים.  ,לפיכך .שירידת גשמים שקולה כנגד תחיית המתים

 

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

למנהג זה אם שכח לומר  '.מֹוִריד ַהָּטל' 'ַאָּתה ִּגיּבֹור'וחלק מעדות האשכנזים, שבימות הקיץ אומרים בברכת  מנהג הספרדים
וגם לא הזכיר  'משיב הרוח'תים, אינו חוזר. אבל אם לא הזכיר וכבר סיים ברכת מחיה המ 'מוריד הטל'ואמר  'משיב הרוח'
ַמִּׁשיב ָהרּוַח 'יאמר  ',ַאָּתה ָקדֹוׁש', אם לא התחיל עדיין את ברכת (כמנהג חלק מעדות האשכנזים בימות הקיץ) 'מוריד הטל'

 -' האל הקדוש'אך אם התחיל כבר את ברכת . וימשיך תפילתו 'האל הקדוש'לברכת  'מחיה המתים'בין ברכת  'ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם
 אין לו תקנה ועליו לחזור לראש התפילה.

 

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

 
 
 
 

עילית 'מיר ברכפל', ומראשי -(שימש כראש ישיבת מיר במודיעיןעל מסירותו הרבה של הגאון הצדיק מרן הרב אריה פינקל זצ"ל 
יית לעשליטאי) -ישיבת מיר בירושלים. חברת במועצת גדולי התורה של דגל התורה, חבר נשיאות ועד הישיבות וממנהיגי הציבור החרדי

(משגיח בישיבה. בעבר שימש כר"מ בישיבת מיר ברכפלד) חסד עם הזולת היתה מופלאה ביותר. בנו הצדיק רבי בנימין שליט"א 
 סיפר עובדה אחת מיני רבות החושפת מעט מאישיותו המופלאה של הצדיק:

 

מאוכלי שולחנו. אחד מאנשים אלו  יום, גלמודים ואומללים והם היו-כידוע, היה הגאון רבי אריה מארח בביתו גם אנשים קשי
היה אדם מסכן, מדוכדך ועצוב. הוא נכנס פעם אל רבינו ביום 'הושענא רבה', יום שכולו קודש לעבודת התורה והיראה. הוא 
סיפר בצער כי חברת החשמל איימה כי תנתק לו את החשמל בביתו בגלל שהוא חייב חוב גדול של תשעים ואחת לירות א"י 

 היה מדובר על סכום גדול מאוד. בערכים של היום מדובר בחוב של אלפים רבים).(באותם ימים 
 

 (כערך של מאות ש"ח היום)הצדיק רבי אריה, למרות שפרנסה שלו בעצמו היתה דחוקה ביותר, הוציא מיד סכום לא מבוטל 
הזעיר, שקיבל ביחס לחוב ונתן לאיש. הלה לא הסתפק במה שקיבל מרבי אריה. הוא המשיך לבכות ולהתאונן על הסכום 

הגדול שלו מול חברת החשמל. הוא אמר בצער, כי אין בסכום שקיבל להוריד מסדר היום את הסכנה המוחשית, שחברת 
 החשמל לא תנתק לו את החשמל, שכן הם דורשים לקבל את כל החוב במלואו. 

 

נפש. ויתר על סדר יומו -דם. הצדיק התנשא בגבורתמרן רבי אריה לא יכול היה לעמוד מנגד מול אנחותיו ובכיותיו של אותו א
העמוס בעבודתו הרוחנית של אותו יום קדוש, והחל לחזר על הפתחים ללא כל התחשבות בכבודו ובמעמדו. כך עבר, ביום 
הקדוש, מבית לבית, כשהוא מתבזה לקבץ פרוטה לפרוטה. כל זאת למען אותו יהודי אומלל, כדי להוציאו מצרה ומאפילה 

 ועה ולאורה.ליש
 

סוף לאחר זמן רב של התרמות של הרבי לאחר שעבר מדלת לדלת, ביקש והתחנן עבור החוב, השיג מרן הצדיק עבורו -סוף
את רוב הסכום של החוב. רק כעת נחה לבסוף דעתו של אותו יהודי. זיק של אורה ותקווה ניצת בעיניו על כך שיוכל בעז"ה 

הגדול לחברת החשמל. מאותו היום, אותו האיש בעל החוב מתוך הכרת טובה  להשיג עוד כסף ויוכל לשלם את חובו
 ל'מצילו', החל לכנות את רבינו 'המלאך של הושענא רבא'.

 
 

 
 

 
 

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

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

 ַמִּׁשיב ָהרּוחַ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

 א'ַרּבָ א הֹוַׁשְענָ ל 'ׁשֶ  ַהַּמְלָא

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

 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 



 

 

 )1738(נולד בשנת ה'תצ"ח  -מאוסטראה (הראשון)האדמו"ר הרב יעקב יוסף 
עוד בילדותו ניכר, כי לגדולות (ר"ת יעקב יוסף בן יהודה). באוסטראה. כונה 'רב ייבי' 

נועד. רבינו זכה להסופף אצל מרן הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל אשר השאיר עליו 
רושם גדול למשך כל ימי חייו. שאב את חכמתו ותורתו מאביו. בהמשך אביו שלח 
אותו  ללמוד מפי המגיד ממזריטש והוא התקבל לחבורה הקדושה. בשנת תקכ"ו 

ו החל למלא את מקומו. בעל מתק שפתיים. דרשותיו לאחר פטירת אבי) 1766(
משכו את ההמונים בהן הוא פעל רבות למען תנועת החסידות. אהבת הזולת אצלו 

 היתה מופלאה. 
 

הצדיק ר' לוי יצחק מברדיצ'ב כינה אותו: "איש אלוקים קדוש הקודש. -בעל רוח
חשיבותו ניתן  יאמר לו". ר' אשר צבי מאוסטראה קרא לו: "איש קדוש מבטן". על

לראות שרבינו התבקש לכתוב הסכמות לספרים 'עץ חיים ופרי עץ חיים', 'כנפי 
יונה', 'זהר הרקיע' ו'צמח צדיק'. ענוותן מופלא. על מצבתו חרותים רק שמו 
ותפקידיו בקהילה. ייסד את שושלת חסידות אוסטראה שנמשכה עד מלחמת 

שנים. ציונו  53-חי כ ).1791(א ”תקנ’תשרי ה’ כ-העולם השנייה. נפטר ב
 בסלאוויטא. בנו, ר' אליקים גץ מילא את מקומו.

 

 (שימש כדרשן ומורההאדמו"ר ר' יהודה לייב  אביו:ר' משה מברוד.  (מצד אביו):סבא 
ר'  (המגיד ממזריטש),הגאונים אביו, ר' יהודה לייב, ר' ישראל בעל שם טוב, ר' דב בער  מרבותיו: צדק באוסטראה שבאוקראינה).

ר' אליקים גץ  בניו: .(נחשב לאחד הפוסקים הגדולים באוקרינההגאון החסיד ר' אלתר קסטנטינר  מתלמידיו:ברוך ממז'יבוז'. 
ר' אברהם בן ר' צבי  חתנו:ייב ייבין מברדיצ'וב. , ר' נחמן, ר' יהודה ל(אדמו"ר באוסטראה), ר' פנחס (ממלא מקום אביו)

קבלה ומוסר  -עין משפט•חידושים על התורה, על נ"ג פרקי תהילים, פירושים על הש"ס  -רב ייב"י• מספריו:מפאווליטש. 
 נגד דיבור בבתי הכנסת. -מורא מקדש•
לכבוד שבת קודש, עצרה באמצע וענתה קדושה סופר על אשתו שהיתה מפורסמת ובעלת מדריגה. פעם אחת בעת שטאטאה את הבית מ

 עם המלאכים.

סופר על אישה אחת שכבר חלפו מספר שנים מנישואיה ועדיין לא נפקדה בזש"ק. בצר לה היא פנתה אל הרה"ק רבי פינחס שפירא מקוריץ מ
שה ממנו שיברך אותה שתזכה לישועה (שהיה מתלמידיו הקרובים של הבעל שם טוב, 'אור שבעת הימים' והיה מגדולי צדיקי החסידות) וביק

 ותיפקד בבנים. הצדיק מסיבות מסוימות לא הבטיח לה. אולם היא לא התייאשה והמשיכה להפציר בצדיק ולא הפסיקה. 
 

אני מבטיח שלא הצדיק ניסה לשכנע אותה שלא תפציר בו אולם היא המשיכה לבקש ולא עזבה את מקום הצדיק. לבסוף אמר לה הצדיק: "
". בפחי נפש עזבה האישה את המקום. במר לה פנתה לרבינו וסיפרה לו מה שאמר לה הרה"ק רבי פינחס. שמע זאת רבינו ך בנים!יהיו ל

 ". אני מבטיח לך שתלדי בן זכר בקרובואמר לה: "
 

גדולה. לא חלפו דקות  מדברי רבינו לא נפל דבר ארצה ועוד באותה השנה נפקדה בזש"ק. בליל 'שּוֶלם זּוֶכר' התעלפה האשה ותהי צעקה
אחדות והאישה התעוררה מעלפונה וביקשה להניק את בנה. כאשר נרגע המצב שאלו אותה: "מה קרה?". היא סיפרה שראתה את עצמה 
עומדת בבית דין של מעלה והם דנו לגביה. לפתע הגיע לשם הרה"ק ר' פינחס שפירא מקוריץ והוא אמר לבית הדין: "אני אמרתי שלא יתנו לה 

 ן. לכן היא תישאר כאן ונביא לכאן גם את הילד". דבריו התקבלו וכתבו פסק דין, והניחו את הפסק על השולחן. ב
 

לפתע הגיע יהודי זקן חבוש בספאדיק, כשספר תחת זרועו. הוא שאל אותי למעשי במקום זה. סיפרתי לו מה אירע, ואני הראתי באצבעי כי 
ת הפסק, קרע אותו ואמר: "איך עורכים פסק דין ללא ידיעתי?!". תוך כדי דיבור הוא צעק אלי: "הלא פסק הדין מונח על השולחן. הזקן נטל א

 מוטל עליך להניק את הילד. מה את עושה כאן?!". באותו הרגע התעוררתי וצעקתי לכם שתתנו לי את הילד להניק.

כה במשך כל ימי החג. אנשים שהתארחו אצל רבינו סיפרו כי יבה מיוחדת נודעת לרבינו למצוות סוכה. הצדיק השתדל מאוד לא לצאת מהסוח
מעולם לא נראו זבובים בסוכת רבינו גם בימים בהם החום היה רב כאשר בשאר הסוכות נראו זבובים. כאשר שמע זאת הרה"ק רבי פינחס 

 שפירא מקוריץ זיע"א, הוא ביקש לראות זאת בעצמו. 
 

רבינו ולחזות בפלא המדובר. כך ישב שם רבי פינחס כשעתיים עד שלפתע נראה זבוב קטן הולך לפיכך הוא הטריח את עצמו ללכת לסוכת 
ויורד ממרומי הסכך. פנה ר' פינחס לרבינו והבעת תמיהה ניכרה על פניו. נענה רבינו ואמר בחיוך של פיוס: "ראה נא, איך שמלאכי מרום 

 גרם לכם חלילה עוגמת נפש".מטריחים את עצמם להביא זבוב במיוחד לכבודכם, כדי שלא י

ספר שנים אחר פטירת רבינו פעם פרצה שריפה בעיר אוסטראה. השרפה התפשטה לכל עבר במהירות ואנשים רבים ניסו לכבות את מ
השרפה. לפתע הגיע מושל העיר ופקד שיביאו אליו רב העיר. כאשר הגיע אליו הרב, שאל אותו המושל: "האם אתה הוא רב העיר?". הרב 

ב בחיוב. לקח אותו המושל והלך עימו בכל אותם המקומות שאחזה בהם האש באותה השעה. כאשר סיימו להקיף את כל המקומות השי
והשרפה המשיכה ביתר עוז. אמר המושל בזעם: "אתה לא רב. לפני מספר שנים כאשר הרב הקודם (הוא התכוון לרבינו) עדיין היה בחיים, 

 ף את כל המקומות בהם אחזה האש, ותיכף שקעה האש ללא כל צורך בכיבוי. ואילו איתך, כלום לא קרה!".פרצה שריפה גדולה. רב העיר הקי

הלוויית רבינו התרחש מאורע שהתפרסם מאוד. במרכז העיר עמד בית תיפלה. כדי לקבור את הנפטרים היו חייבים לעבור בדרך ליד בית ב
ויים נהגו לצלצל בפעמוניהם בקול מחריש אוזניים. מעשה זה ציער את המלווים וגרם התיפלה של הגויים. בכל פעם שנפטר אדם מישראל, הג

לביזיון לנפטר. גם כשנפטר רבינו המשיכו הגויים במנהגיהם וצלצלו בפעמונים. 
 

לשכב. לפתע נשמע לפתע כדרך פלא התיישב רבינו על מיטתו וציווה להביא לו ספר מסוים. מיד הובא הספר למקום ורבינו עיין בו לרגע וחזר 
קול נפץ אדיר ובית התיפלה קרס על כל הנמצאים שם. במקום נפער בור עמוק עם הלבנים המרוסקות. שנים רבות לאחר מכן עדיין ניתן היה 

 לראות את הבור במקום שהיה שם בית התיפלה שלהם.

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ֹ ב ָהרַ האדמו"ר  –ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  זצ"לה ֶמאֹוְסְטָראף יֹוסֵ ב יֲַעק  



 

 

  
 

 

בעודם נמצאים תחת הרושם העצום של הנס האדיר 
שהתרחש עימהם הם המשיכו לעסוק בדברי שבח והודאה 

 למי שאמר והיה העולם.
 

לפתע אמר ר' פנחס: "בשביל מה נסענו? כדי להתפלל על 
קיימא. לשם מה אנחנו -דש ברקברי צדיקים ולזכות לזרע קו

צריכים ילדים? כדי שנוכל לגדל ולחנך אותם בדרך התורה 
 הקדושה".

 

"זאת כדי שידעו ויכירו, שיש בורא לעולם. ידעו להודות למי 
שאמר והיה העולם. ידעו להביט ולהבין עד כמה בורא 
העולם עושה עימנו חסד ומשפיע עלינו טובות בכל רגע 

 נתון".
 

ו נמצאים תחת הרושם העצום של ההצלה "היום, כשאנ
קל לנו להודות, כיוון שניצלנו  –המופלאה בידי בורא עולם 

 ממיתה מוחשית". 
 

"אך האם אנו זוכרים להודות לו מדי יום ביומו על חסדיו 
המרובים? על כך שמעניק לנו חיים, שיש לנו משפחה 
מאוחדת? עלינו להודות לבורא עולם על כל נשימה 

 ונשימה".
 

"בורא עולם מעניק לנו כוחות ויכולות. הוא גם נותן לנו 
ניסיונות. בנוסף גם כוחות נפש להתמודד איתם. עלינו 
להודות על כך, שאנו יכולים להתפלל ישירות אליו. הבה 

 נקבל על עצמנו להודות לו, במילים שלנו, מעומק הלב!".
 

הגיסים שמעו את דבריו הנרגשים של ר' פנחס. הם החליטו 
קבל על עצמם, כי יכוונו היטב באמירת 'עלינו לשבח' ל

 בתפילה מדי יום ביומו. 
 

לאחר מכן יוסיפו מספר מילים מעומק הלב, כדי להודות 
לבורא עולם על חסדיו הטובים והמרובים, כשהם יחפשו 

 דברים טובים להודות עליהם.
 

היום בו הם קיבלו עליהם את חובת ההודאה היה ראש 
חודש ניסן. את חג הפסח כבר חגגו במחיצת בני המשפחה 

 לאחר ששבו לארה"ב. 
 

מדי יום הם ביצעו את הקבלה על הצד הטוב ביותר. הם 
השתדלו בכל יום להודות על חסד נוסף, שעשה הבורא 

 ִעָמהם.
 

טבת המשך הסיפור הוא מופלא ביותר. בתאריך ב'
בשנה שלאחר מכן, זכה ר' פנחס להיפקד בבן זכר. 
 לאושרו לא היה גבול ופיו המשיך בהודאה לבורא העולם.

חלפו שלושה ימים בלבד, וגיס אחר זכה גם הוא 
להיפקד, הפעם בבת. שמחתו של הגיס הרקיעה שחקים. 
חמישה ימים נוספים לאחר מכן, בעיצומו של צום עשרה 

 בטבת, נולד בן לגיס השלישי! 

לא ִּבְכִדי בורא עולם ציווה עלינו לבנות סוכה ולהיכנס לתוכה. 
עלינו לדעת ולהכיר טובה ולאמר תודה לבורא עולם, שהציל 

 את אבותינו ואותנו במדבר. 
 

המדבר הוא מקום בו נמצאות חיות רעות וטורפות. חום עז 
שורר ביום וקור מקפיא בלילה. בורא עולם הושיב אותנו 

נו את ענני הכבוד, כדי שיישרו את השטח. בסוכות ואף שלח ל
 

ה' יתברך לעד ולעולמי עולמים שמר על עם ישראל, שלא 
יאונה להם כל רע. דאג לכל צרכיהם במדבר זאת למען נדע 
ונזכור בכל דור ודור את עניין יציאת מצרים והשגחת בורא 

 העולם על עם ישראל.
 

מדבריו של ' ומתוק האורלהלן סיפור מופלא המעובד מתוך '
המגיד הגאון ר' שלמה לוינשטיין שליט"א. יש בו כדי ללמדנו 
עד כמה עלינו לזכור את החסדים והטובות שבורא עולם גמל 
עימנו. אם תהיה לנו הכרת הטוב, אף נזכה לישועות מעבר 

 לגדר הטבע. להלן הסיפור מפי בעל המעשה:
 

ה נהג הרכב היה בדרכו לכיוון הגליל העליון. באותה השע
ישבו שישה אנשים ברכב. שלושה זוגות גיסים ונשותיהם. הם 
הגיעו מארה"ב כאשר שלושת הזוגות עדיין לא זכו להיפקד 
בילדים. הם ביקשו להתפלל על קברי הצדיקים בתקווה שיזכו 

 לישועה.
 

הנהג לא ראה את כתם השמן שהיה על הכביש. הוא נסע 
צידו, עף במהירות עליו. כתוצאה מכך הרכב הסתחרר על 

ומשם התהפך מספר פעמים במדרון, עד  -לשולי הכביש 
 שהתרסק בוואדי.

 

הרעש היה מחריד אוזניים. הנהגים שצפו במתרחש הזעיקו 
במהירות את כוחות הביטחון וכוחות ההצלה, כשהם תוהים 

 אם בכלל יהיה ניתן למצוא ניצולים. 
 

אש ומספר -כוחות גדולים של חילוץ והצלה כולל מכבי
 -בולנסים הגיעו אל המקום. הם הגיעו אל הרכב המרוסק אמ

 ומול עיניהם הנדהמות, קמו כל הנוסעים, זה אחרי זה.
 

בדיקה קצרה העלתה, כי לַמֵעט אחד הנוסעים, שנשברה 
רגלו, כל השאר סובלים ממכות יבשות קלות. מטבע הדברים 

החולים, כדי שיערכו -כולם הועלו על האמבולנסים ופונו לבית
בדיקות מקיפות ויוודאו, כי אכן אין פגיעות נוספות, שלא  שם

 התגלו בשטח.
 

לאחר שהגיעו לחדר המיון, אמר אחד הגיסים בשם ר' פינחס 
בקול: "הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו! בורא עולם הציל 

 אותנו ואת נשותינו שלא נרד לבאר שחת". 
 

"איך  הם שכבו במיטות אחד ליד השני כשהם תוהים בקול:
זכינו לצאת בריאים מתאונה כזו קשה? במה זכינו לראות נס 

 גדול כזה?".
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לעילוי 
נשמת 
שלמה 

רפאל בן 
אסתר 

 ת.נ.צ.ב.ה

ְבַעת ָיִמים בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ   )מב ויקרא כג,( ּבַ

סוכה כישיבה 'תחת ב ישיבהה) מכנה את אמור קג, אהזוה"ק (
לאחר ר"ה . בצל האמונהצילא דמהימנותא' דהיינו ישיבה 

דיר בנו ויוהכ"פ נצטווינו לשבת בסוכה שבעת ימים כדי להח
הקשר המיוחד שיצרנו עם  את האמונה ולחיות בצילה.

מי היראה, מקבל משנה תוקף י -הקב"ה בימים הנוראים 
שמירתו כשאנחנו נמצאים בסוכתו ותחת  בימי השמחה

זה שיש לו  -כי השמחה הכי גדולה ליהודי היא  ושמחים בו,
בכל  זה שיש לו את הבורא יתברך שמוו, קשר עם הקב"ה

  מצבי החיים.

   **   *  

 לל קבר רחל, מספרהרה"ג אהרון דיאמנט שליט"א, ראש כו
אבי " :מנתניה מעשה מופלא ששמע מהרב י. ח. ג. שליט"א

ג. זצ"ל, בשנת תשכ"ב, בהיותו בן שתים עשרה הרב ש.
לארץ ישראל. ההורים היו יהודים  שנים, עלה עם הוריו

הסתכם  פשוטים. האב עובד אדמה שכל שיחו ושיגו ביהדות
ר קצר בין מנחה למעריב. הילד בן השתים עשרה בשיעו

. 'באר יעקב'על הוריו שישלחו אותו לישיבת  הצליח להשפיע
מאמרים לצעירים  בישיבה הסתובבו כמה קונטרסים של

מתוך הספר 'שומרי אמונים'. הסגנון דיבר אליו והלהיב את 
  והוא החליט להשיג את הספר כולו וללמוד אותו. נפשו, 

שיבה תקף אותו חולי מעיים חמור. תוך בהיותו תלמיד י
המחלה כבר היה מטופל  כמה חודשים מאז התפרצות

בשלושים ותשעה כדורים. ימים שלמים שכב במיטה 
ולמד את הספר 'שומרי אמונים'. הוא למד ושינן  בחולשה

מאמר 'השגחה פרטית'  את מאמר 'בטחון והתחזקות' ואת
 ה. הכל מאתבעיון ובהעמקה. אין דבר שקורה ללא השגח

השם יתברך, הכל טוב, אין רע. אבי ז"ל אמר לי פעם, כי 
הספר יותר משבע מאות פעמים!  במשך חייו הוא חזר על

  זה הציל אותו.

אבא התרפא מחוליו, נשא אשה ובא לגור בעיר נתניה. רבו, 
זצ"ל, היה מגיע פעם בשנה  שאול בן ציון אבאהגאון רבי 

מבקרו.  נות היה האבאלנפוש בעיר נתניה, ובאותה הזדמ
באחת הפעמים אמר לו רבי בן ציון זצ"ל: "הגיע הזמן 

הקדוש ברוך הוא. יש כאן אלפי יהודים  שתעשה משהו למען
  כדי לקרב אותם".  שאינם יודעים דבר ביהדות. תעשה משהו

 ,ניה כעיר הנידחת, מלבד קרית צאנזבאותם ימים היתה נת
תה רבה. "אני אברך ליהדות, והעזובה הי לא היה כמעט זכר

מחזירים  צעיר", ענה אבא, "ואין לי שום מושג איך
  בתשובה".

 "זה בסדר", הרגיעו הרב, "אתה צריך לומר רק מה שאתה
תו דברים טובים, תחדיר יודע. כשאתה רואה יהודי, תדבר א

  לו קצת אמונה". 

והוא התחיל. ראה יהודי זו היתה ההדרכה שאבא קיבל, 
 בונו שליתו דברי אמונה על הרודיבר אוות שאינו שומר מצ

עולם, בלי לחשוב כיצד דיבורים פשוטים יכולים להשפיע 
התקרבו ושינו את אורח החיים  משהו. עם הזמן יהודים

לימוד  שלהם. נולדו להם ילדים, והם היו זקוקים למוסדות
מתאימים. אבא ראה שמוכרחים לעזור גם בנושא הזה, וכך 

, לפי הצורך והביקוש. תלמוד בנתניה נפתחו המוסדות
תורה, גנים, בית ספר, שתי ישיבות קטנות, כולל לאברכים 
ואגף לבעלי תשובה. המוסדות ממוקמים בקריה שמשתרעת 

שם מתפעם מהיופי שבעה עשר דונם. מי שנכנס ל על פני
מורכבים מהחומרים היקרים  הבניינים ,וההדר של המבנים

 מרהיבי עין. נכנסים ביותר בעולם, עמודי שיש וגילופים
לכעין ארמון, שכל כולו נועד לתורה ותפילה ולהתקרבות 

  אמיתית לבורא העולם. 

מי שראה את הבניינים היפהפיים ואת ההתנהלות של כל 
שיהודי עשיר כקורח עומד מאחורי  המוסד האדיר הזה בטוח

שהיה אברך  זה. על כן באתי לספר את סיפורו של אבי
ל מדיבורי אמונה פשוטים, והלך פשוט, לכאורה, שהתחי

  בצניעות ובנעימות שובת לב.  צעד אחר צעד

ומנין באמת המימון של המפעל האדיר הזה? אבא מעולם 
לא ביקש שקל מאיש. לא נסע לחוץ לארץ, ותמיד שילם הכל 

המוסדות, ומעולם  בזמן. שלושים ושתיים שנה הוא ניהל את
עם! הכל על לא אירע שמשכורתו של אי מי התעכבה אי פ

  אמונה תמימה. ידי

בתחילת הדרך, אחרי שכבר הקים את התלמוד תורה, נודע 
הצמוד אליו עומדים למכור אותו  לו שהבעלים של השטח

כמה  ר"ל.  ,לאנשים שרוצים להקים עליו בית ספר מעורב
עמל וזיעה משקיעים כדי להוציא יקר מזולל, להביא ילד 

להרחיק את הילדים  נוסף לחינוך תורני. מתאמצים כל כך



  
כך יבוא בית  הרכים והיקרים האלה מהשפעות רעות. אחר

  .ספר מעורב במבנה צמוד ויהרוס הכל? לא ייתכן!

אבא דיבר עם בעלי השטח ושאל אם יש לו עניין למוכרו 
ההוא. "אין שום עניין", אמר  דווקא לאנשי בית הספר

 הבעלים, "אם אתה רוצה תקנה אתה. תניח מליון דולר
  שטח שלך". וה

"אני קונה", ענה אבא. "מחר אביא את הכסף, בעזרת 
  השם".

. אם אבא לא יקנה, החילונים זה שם המשחק -מהירות 
  המוסדות.  יקנו, וזאת סכנה לכל

לאבא לא היה כסף ולא שום רעיון מנין להביא אותו. אני 
היום. אבא הסתגר בחדר עם  זוכר את הלילה ההוא עד

שמביא  ולמד בו. הוא הגיע לפירוש הספר 'שומרי אמונים'
המילים, "ברוך הגבר אשר יבטח בשם הבעל שם טוב על 

 -שיש מבטיח, בוטח ומובטח. בוטח  –מבטחו"  ', והיה ה'בה
קב"ה שהוא המבטיח. ה הוא -הוא האדם הבוטח. מבטיח 

וא הסיבה והאופן שהוא בוטח שעל ידי ה -ומובטח 
מר הכתוב טח בו. ואזו תבוא לו הדבר שהוא בו השתדלות

מבטחו", שהוא לא  'ה "והיה 'ברוך הגבר אשר יבטח בה
הוא שבוטח באיזה סיבה שהיא, אלא בוטח רק בהקב"ה 

הסיבה, והוא אינו צריך לשום סיבה או הכנה להביא לו  יהיה
  את כל מה שהוא צריך. 

הסתובב ואמר את המילים האלה שוב ושוב, ממש  אבא
והיה השם מבטחו..." כל  ... בער כאש: "והיה השם מבטחו

 הלילה התחזק והתאמן, העמיק ושינן, השם מבטחו, השם
  מבטחו... 

הנה פוגש אותו הירקן, הבוקר הגיע. אבא יצא מהבית, ו
אבא. "אפשר לתרום למוסדות  הגדולים של מעריציםה אחד

  שלכם?" הוא שאל. 

"בוודאי", ענה אבא, ולבקשת הירקן הוא נתן לו את חשבון 
מתקשר מנהל הבנק ומיידע אותו על  הבנק. כעבור זמן מה

  דולר שנכנס לחשבון שלו.  1,800,000סכום של 

  השטח ניצל, ואת היתרה לקח אבא לבנייה. 

כיצד מגיע ביום בהיר סכום כסף רב כל כך לידיו של ירקן 
את חייו  וחיחמיו גר בלונדון תשמעו סיפור: פשוט? 

בחסכנות מרובה. הוא גר בבית שקנה בארבע מאות פונט, 
שהוא מחביא 'קצת' כסף. שבועות ספורים  ומעולם לא ידעו

נסע אליו.  לפני כן הוא לא חש בטוב, וגיסו של הירקן
כשנכנס לאשפוז בבית חולים, הוא הבחין שבכיסו של חמיו 

   ..שבעים אלף דולר. -שטרות  יש חבילה של

  ה?" הוא שאל."של מי ז

  -  - -"שלי"  -

אחד בעצם הצנוע והכמעט עני הוא  שווער'ה'התברר ש
הנשק הגדולות ביותר  מעשירי תבל, שמבצע את עסקאות

 מוה ניצול שואה, ומחמת הפחד שנשא ע. הוא הי..באירופה
הוא התחבא כל כך, שאפילו לא חתם בעצמו על המסמכים 

גילוי היו מורשי חתימה, ואם לא ה שלו. שני גויים יפנים
חוקית בלי  האגבי של חפיסת השטרות, הם היו יורשים אותו

. הגיס סידר מיד שהירושה ..להשאיר פרוטה למשפחתו
ומחלקו נפטר.  שווער'ה'בור לילדים, ואחרי כמה שבועות תע

הירקן את התרומה לקניית השטח  שה הזאת הביאירוב
  והבניה.

באותו בוקר גורלי  כמה שבועות אחרי התרומה המופלאה
הירקן לאבא שהוא עשה את כל  להצלת השטח, סיפר

שלו.  לתת את המעשרות למוסדותהחשבונות, והוא רוצה 
ותוכל לשבת על התורה ועל "ככה יהיה לך שקט כמה שנים, 

   , אמר.העבודה"

כסף מדובר? תקשיבו טוב: עשרים מליון דולר  בכמה
  ...(!!!) מעשרות

. אבא ענה לירקן: "אני לא ..יותר עוד ועכשיו תקשיבו טוב
לוקח את זה. לא מחפש שקט. לקחתי את המיליון ושמונה 

 תי לזה, אבל עכשיו איני צריך, וכשאצטרךמאות כשנזקק
הקב"ה ישלח לי. אני מפחד לקחת את הכסף. כל השנים 
. אני עובד על אמונה ובטחון, ועכשיו אתה בא 'לסדר' אותי?"

   תשמעו מושגים...

לק את אבא הזמין את הירקן לשבת איתו ולח -בקיצור 
  ..תורה וקירוב.אחרים של המיליונים למוסדות 

ם אבא לא למד כל יום שיעור במשך חמש דקות, אלא חי ע
מהשמים. אחר האמונה יומם ולילה, וכל פעם נשלח מושיע 

היה עשיר בארה"ב ששמו דניאל אימריס, דוגמא: אתן לכם 
שזכה בארבע בנות, וכולן חזרו בתשובה. אחת  מליארדר

הירושה כשהוא חי, כי לפי  מהן גרה בנתניה. הוא חילק את
 חוקי ארה"ב אם לא מחלקים בחיים, חלק גדול הולך

וא מהאוהדים הגדולים למדינה. בעלה של הבת בנתניה ה
בניינים. הוא רצה לתת לאבא גם  של אבא, והוא תרם שני

הסכים  מיליון דולר ביד, "שיהיה לך לשוטף", ואבא לא
לקחת! וכך הסביר: "אסור שיהיה לי כסף מיותר בבית. אני 

את הקשר עם הקב"ה, את האמונה, את  לא רוצה להפסיד
  הקיווי, את הבטחון, את התפילות".

י אברך צעיר הגיע פעם סכום כסף גדול מאוד. אבא כשהיית
באותו זמן, ואת השאר חילק. אני כבר  לקח כמה שהוזקק לו

מחלק כספים.  ניהלתי איזה מוסד, ונדהמתי לשמוע שאבי
אבא, לכולם אתה מחלק, "באתי אליו למחרת וטענתי: 

  ".שלך אתה שוכח?! ואותי, את הבן

והב אותך יותר ענה לי אבא: "בני חביבי! דע לך שאני א
מכולם. בכוונה לא נתתי לך, כי אני רואה שאתה בתחילת 
 הדרך, והאמונה לא מספיק מוחשית אצלך. לכן לא זכית



  
לקבל, תעבוד עוד כמה שנים על הבטחון ותראה שהקב"ה 

  יתן לך הכל".

 והוא באמת נותן הכל. אבא זצ"ל נפטר לפני שמונה שנים.
ת המוסדות באותה הבן החשוב, ר' י. ח. ממשיך לנהל א

מבשר ודם, והקב"ה שולח לו את  שיטה. אינו מבקש דבר
הלאה, שיוכל  המשכורות לכולם כל חודש. השם יהיה בעזרו

להגדיל תורה ולהאדירה מתוך אמונה ובטחון כמו שאביו 
  לימד אותו. 

בתחילה חשבתי "הרה"ג ר' אהרון דיאמנט שליט"א מוסיף: 
ם אבינו. איך יכול מזמן אברה הוא איזו נשמההזה שהיהודי 

את  להיות דבר כזה בימינו? אבל אני רואה שהוא גם הוריש
דרכו לילדים! לא מדובר באיזה דרגות של רוח הקדש, 
מדובר באמונה פשוטה! תמימה! כל אחד יכול! הספר 
'שומרי אמונים' אינו עוסק בכוונות ובייחודים גבוהים, זהו 

מה  - ספר הכתוב בשפה שווה לכל נפש. כשיש מצוקה
  .בענייני בטחון ומאמצים אותו! עושים? לוקחים ספר

כתבתי את הסיפור הזה ממשיך הרב דיאמנט ומספר: "
 ותליתי אותו בבית המדרש של 'תולדות אברהם יצחק'

ימים אחר כך, בשבת, פנו אלי חמישה  . כמהבירושלים
ליישם את  אברכים, וכל אחד לחוד סיפר לי שהוא החליט

השיטה וראה ישועה בעיניים: אחד בשידוך, אחד בפרנסה, 
 'אמונה'ו 'אמונה'חד ברפואה. פשוט שזה כך כשחוזרים א

  בלי חכמות.

  מבטחו!!! ', והיה ה'ברוך הגבר אשר יבטח בה

  ]מתוך 'השגחה פרטית'[

נוסעים לסבא של אשתי. הנוף אנחנו מספר בעל המעשה: "
פנינו, סוכות בנויות לתפארה, יהודים יקרים  חולף על

 ברחוב עם ארבעת המינים בידם, ילדים קטנים צועדים
השמחה  , רק עלי'ושמחת בחגך'מאושרים. זה לא פלא, 

  ..מדלגת בקלילות.

עבורנו.  הנסיעה השנתית הזו, בסוכות, היא חוויה מיוחדת
ובדרך כלל גם אני נהנה.  בחלוןהקטנים נהנים להסתכל 

אותו, אבל  אשתי, הוא אדם מיוחד ותענוג לפגוש סבא של
גדול עומד בגרוני וחונק אותי כמו  הפעם אני מרגיש איך גוש

  צבת.

שלוש עשרה, "אני לא  "אבא", פונה אלי יוסי בן הכמעט
תקנה  אולם תהיה הבר מצווה שלי, וגם מתי הבנתי באיזה

   .לי כבר חליפה?"

שלי:  רגע ויורה עוד כדור הישר ללב המכווץ מסתכל עלי הוא
  ."ומה עם ההזמנות, אבא?"

מגייס את כל הכוחות  שאלות טובות יש לו לבחור, אני
 הכל רת ה'חיוך ואומר לו שלא ידאג ובעז מתוכי, שולח אליו

אחרי החג?' צורח  יהיה בסדר ומיד אחרי החג... 'איך מיד

 אבל אני משתיק אותו, שיוסי לא ישמעבתוכי קול היסטרי, 
  אומר לו.  , אני"חם באוטובוס"את הלב הפועם שלי. 

תראה את הסוכה הזו, היא  ,"אבל יש כאן מזגן אבא! ואבא -
  .בכלל?" כשרה

מצלצל, על הקו  אני מסתכל לצד שהוא מצביע, אבל הטלפון
הדירה. מלכתחילה  הקבלן שסיים לפני חודש לשפץ את

אחרי סוכות והוא הסכים,  לו חלקאמרתי לו שאני אשלם 
שסוכות כמעט נגמר. נכון, באמת  עכשיו הוא רוצה להזכיר

  מאיפה אביא לו את יתרת הסכום. ככה, ואין לי מושג

לא היתה  למה שיפצנו? אני שואל את עצמי ונזכר שבעצם
יותר בצפיפות  לנו אפשרות אחרת, אי אפשר היה לשרוד

  האיומה הזו. 

דע שזכיתי ובדור שלנו זה לא אני יוה', אני אברך כולל ברוך 
וללכת לעשות את הדבר הנפלא ביותר  לקום בבוקר פשוט

 מאחל לעצמו, ללמוד תורה. אשתי גננת ומרוויחה שכל יהודי
את  סכום זעום, וביחד אנחנו לא ממש מצליחים לכלכל

שמחים  המשפחה הברוכה שה' נתן לנו. אבל ברוך ה', אנו
ומצוות ואני עצמי  ילדינו לתורה ומאושרים, מגדלים את

  בשמחה ובאושר.עוסק בתורה הקדושה משוש חיי, 

 , כשהרגשתי שהגיעו מים עד נפשהאחרון מיד אחרי פסח
  סת"ם.  ואי אפשר יותר, הצעתי לאשתי שאתחיל לכתוב קצת

יכול  כמה פעמים ניסיתי ויש לי כתב יפה, ובעז"ה אני
מרגיש  ,, אמרתי לה'אני אהיה סופר סת"ם'ח. להצלי

אבל אין לי  רוצה כל כך ללמוד, ...של חרב בליבימדקרות 
  לפרנס אותם. ברירה, יש לי משפחה וילדים ומישהו חייב

"בשום אופן אשתי שומעת את הדברים ומנענעת בראש: 
לנו יותר מכל  לא", היא אומרת לי, "התורה שלך חשובה

  יעזור".  דבר אחר. תמשיך ללמוד תורה בעיון וה' 

שמסמאות  בב, שאף אחד לא יראה את הדמעותאני מסתו
וללמוד תורה למרות  את ראייתי. אני יכול להמשיך לשבת

החיל שלי, ה' תעזור לנו  . ואשת..המצב הלא פשוט הזה
  ..בשבילה.

חלפה והיא לא  אחר כך הבניה ועכשיו הבר מצוה, חצי שנה
החובות 'שהמילים  תנו, פעם ראשונה שאני מביןיהיטיבה א
עוד רגע חונקים אותי,  הם לא מליצה. החובות 'חנקו אותו

הולכת ומתהדקת, ועם כל  אני מרגיש את הטבעת שלהם
התורה, הזן ומכלכל את כולנו  זאת, בוטח בהקב"ה נותן

  כינים ועד קרני ראמים. מביצי

  "צריכים לרדת". "אבא, הגענו", מעיר אותי אחד הילדים, 

 החוצה התחושות הקשות, משליך אותן אני נועל את כל
שעכשיו אני צריך להיות  ומורח חיוך ענק על שפתי, יודע

  מגיע לסבא, מגיע לילדים ומגיע לי.  במיטבי, זה



  
אשתי, יהודי מבוגר  אנחנו צועדים כולנו לבית של סבא של

 אנחנו מגיעים לבקר אותו ומשתדלים ויקר מאוד. בסוכות
אבוא אליו עם פנים  מאוד להנעים לו את הזמן. אני לא

  דאגות משתרכת מאחורי. וצות כשרשימתחמ

מאוד כשאנחנו  שמחהוא סבא מקבל אותנו יפה כמו תמיד, 
ומשוחחים  ם הם, אנחנו יושביםמאושרים ג מגיעים. הילדים

  בנחת. 

סבא  כשאנחנו קמים ללכת, מלווה אותנואחרי כמה שעות, 
קרטונים. "תראה", אומר לי  לדלת, ואז הוא מצביע על שני

קרטונים עם ספרים, יכול להיות  הסבא המבוגר, "יש כאן
  אולי תוכל למכור אותם".שהם יעניינו אותך, 

לי כבד  אני תוהה ביני לבין עצמי מה יש כאן, ואם לא יהיה
מצווה ואחיו  מדי לסחוב, אבל שני הבנים שלי, בן הבר

   הגדול יותר, מרימים בקלות את הארגזים.

 אנחנו נפרדים מסבא, מאחלים לו שנה טובה וחוזרים
  הביתה.

אוחזת בי.  בבית אני פותח את הקרטון ואיזושהי התרגשות
מבין שיש כאן  גם בלי להבין ביודאיקה ובספרים ישנים, אני

רואה את הספר  אוצרות של ממש, ספרים יקרי ערך. אני
י רמב"ם שהודפסו לפנ של השל"ה מדפוס ראשון, שני ספרי

מלפני חמש מאות שנה, ועוד  חמש מאות שנה, וטור גם כן
  קרטונים מלאים בספרים עתיקים. ספרים עתיקים... שני

הקרטונים,  אני קורא לסוחר בספרים עתיקים ומראה לו את
שהוא מוכן לשלם  הוא לא מסתיר את התפעלותו, ואומר לי

  מהספרים.  אלף שקלים עבור כל אחד

רואים את הספרים,  אחרים, הם אחר כך אני פונה לסוחרים
השל"ה מדפוס ראשון הם  מתפעלים עמוקות. על הספר של

, וכל ספר של )!!!(אלף דולר משלמים לי שבע עשרה
שנה נמכר בשמונה עשרה אלף  הרמב"ם מלפני חמש מאות

חמש מאות שנה גם כן בסכום לא רע  והטור מלפני ...דולר
  בכלל.

 מה יש לי עוד להוסיף? אולי לספר לכם שהברבקיצור, 
 מצוה נחגגה ברוב פאר והדר, והחובות לקבלן שולמו

צריך  במלואם ונשארתי עם עודף ועם הבנה שהקב"ה לא
לכולל אני  שאהיה סופר סת"ם, וכל בוקר כשאני צועד שוב

  ]מתוך 'לקראת שבת'[            ...מודה לו על כך שלא ויתרנו

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  י טֹוב ּכִ  הֹודּו ַלה' ּכִ
  )תהילים קיח, א(

 הודאה לה' על הטוב וחסדהלל והם זמנים של ימי החג 
עצם מלבד לה' ההודאה חשוב לזכור ש .שהוא מרעיף עלינו

 וזה - 'הודו לה' כי טוב'היא גם סיבה לחסד בעתיד.  מעלתה
  'כי לעולם חסדו'. -ולם סיבה לכך שחסד ה' ימשיך לעה

 חזרנו מהצפון ברכבת. היה מאוחר"מספר בעל המעשה: 
בחישוב מוטעה החלטנו בר לא עבדה. מודיעין כהרכבת לו

למודיעין עילית.  להמשיך לתחנה בלוד, כי לוד יותר קרובה
 ופה,בון שהתחנה היא בתוך שדה התעלא לקחנו בחש

ושזה מסובך מאוד לצאת משם. צריך לקחת מונית ולשלם 
  מלא. לא היה לנו כסף לזה. עליה מחיר

 בואו'אמרתי: ' .לית?ע מלוד למודיעין עיוגם כך, איך ניס
נודה לה' על מה שהיה היום, על זה שעכשיו אנחנו כבר 

על זה שהקב"ה יחזיר אותנו הביתה  בדרך חזרה, ונודה
   .בצורה הכי נוחה שיכולה להיות!"

ל טלטול נוסף באוטובוסים עשתה לי משום מה המחשבה ע
כל הזמן שמתי מאוד להגיע הביתה בקלות.  רע, ורציתי

לו  מבטחי בה', והתאמצתי לחשוב שהוא כול יכול, ושאין
כמה  'מזמור לתודה'ביתה. אמרתי ם בעיה לקחת אותנו השו

בהודיה גמורה על כל הטובות והנפלאות שעושה פעמים, 
  .. עמנו. עמנו, ושבטוח שיעשה

אנו מתקרבים לתחנה, הרבה אנשים מחכים שם. אוטובוס 
סף את כל מי שעומד שחור וצהוב מגיע ואו פנימי בצבעי

'חניה לטווח ארוך'. אנחנו בורים ועמי  -שם. היעד שלו 
, קרי טיסות, ואיננו 'םיני שמיעני'ב הארצות, אין לנו מושג

היעד. אנו חושבים שעל ידי האוטובוס  מבינים את משמעות
   .150 מהמתחם, ולחפש את התחנה של קו נוכל לצאת הזה

להיכנס.  עומדים ליד הדלת של האוטובוס, וחושביםאנחנו 
 שוב נפתחת. בהחלטה של רגע הדלת נסגרת והנה היא

   .אנחנו עולים

לפני כן את הפלאפון רואה אותנו  היהודי שממנו לקחנו
להגיע,  יםולא בטוחים. הוא שואל אותנו לאן אנו צריכ נבוכים

  .'למודיעין עילית'ואנו אומרים לו: 

 אני גר במודיעין עילית, ויכול' -מה עונה לנו אותו יהודי? 
  . 'לקחת אתכם ברכב שלי

מתברר שהאוטובוס לוקח אותנו לחניה שבה החנה היהודי 
מכוניתו לפני שיצא מהארץ. הוא מוצא מיד את המכונית  את

וא שואל איפה אותנו להיכנס. בכניסה לעיר ה שלו, ומזמין
  אומרים: 'בברכפלד'. אנחנו צריכים לרדת, ואנו

  'גם אני לברכפלד', הוא אומר, 'לרחוב רבי עקיבא'.

'אם כך, תעצור לנו בכיכר פלוק, כי אנחנו צריכים להגיע  -
  לביתנו שברשב"י'. 

היהודי שומע את הבקשה, אבל הוא מחליט לעשות חסד 
אותנו לתוך רחוב רשב"י. שואל איזה  בשלמות ולקחת

ככה הגענו  קרוב לבית. מספר אנחנו צריכים ומוריד אותנו
  הביתה 'בצורה הכי נוחה שיכולה להיות'.

  ]מתוך 'השגחה פרטית'[

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:



 ס מה זה אומר לי?                ‘ הושענא רבה: תכל               
בראש השנה נכתב גזר דיננו וביום הכיפורים נחתם, הקדוש ברוך הוא בוחן את העולם בחג                                                                                

גמורים         צדיקים         הסוכות וקובע את דין העולם כולו. יום הושענא רבה הוא יום חיתום הדין.                                                                    
נכתבים ונחתמים מיד, בינוניים עומדים עד יום הכיפורים ובו נחתמים, וגמר חיתומם הוא                                                                                 
בהושענא רבה עד לבוקר יום שמיני עצרת. חכמינו אמרו כי בזמן קביעת הדין, מלך מלכי                                                                               

ואם לא, ממתין כדי שסנגורי האדם ילמדו זכות ואז                                                המלכים חותך את הדין אם מצא זכויות,                                  
קובע דין. רק אז מוסר הקב"ה את פתקיו בידי שליחיו, מי למיתה ומי לחיים טובים. אם נכתבו                                                                                     
פתקים של רחמים, אינם משתנים לדין, אך פתקי דין יכולים להפוך לפתקי רחמים בשעה                                                                             

 האחרונה, היא זמן הושענא רבה.                            
כי גם אם נגזר על האדם דין קשה, יש בכוחן של תפילות לקרוע                                                          יהודים מאמינים יודעים                       
תפילות ביום הושענא רבה. המקובלים אומרים כי ביום זה יכולות                                                            את גזר הדין. וחזקה על כך                        

התפילות להפוך את גזר הדין ולהביא לכתיבת פתק טוב, פתקא טובא. לכן נוהגים ישראל                                                                              
 לברך זה את זה ביום הושענא רבה "פתקא טבא".                                         

ביום זה נשקלים כל זכויות בני ישראל מכל השנה, וכל אדם מבקש על עצמו ועל העולם                                                                             
בזכות תפילותיו. ביום זה מקיפים את את בימת ההיכל לא פעם אחת, אלא שבע פעמים                                                                           

מדרש רמז           ולאחריהם אומרים תחנונים ודברי ריצוי, הנקראים "הושענא" = הושע נא.                                                                  
"הושענא" = הושע, נ"א. יום הושענא רבה הוא היום החמישים ואחד לימי הסליחה שהחלו                                                                              
בראש חודש אלול. והערבה שנוטלים ביום זה היא כנגד בני ישראל שאין בהם לא תורה, לא                                                                                
מצוות ולא מעשים טובים. וביחד עם האתרוג, הלולב וההדס מאוגדים יחד בני ישראל, ואנו                                                                                 

  לפה, שיש לנו פה להתפלל בו,                           אומרים כי כול בני ישראל שווים, כולם כמו הערבה, הדומה                                                    
על פי התורה, לא נבדל יום הושענא רבה מכל יום אחר בחג הסוכות, אך בני ישראל בכל                                                                              
הדורות הנהיגו מנהגים מיוחדים ליום זה. רבים נוהגים להישאר ערים כל הלילה, להתפלל,                                                                                 

לאחר שעת חצות הליל, שבשנה זו, תשפ"א,                                       התהילים          לומר תיקון ולסיים את קריאת ספר                                
. רגע לפני חיתום הדין בחצות הליל, כתבו לכם "פיתקא טבא", התפללו על נפשכם,                                                                          00:23היא     

על כל הרצונות שלכם, ה' שומע ומילותיכם יכולות לשנות את גזר הדין ולהוריד עליכם שפע                                                                                  
 משמים בשנה זו.              

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “לע"נ: מו
אליהו ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘איטח בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

לזב"ק: אילה יסכה בת 
יפה, איילת עליה בת 

  אסתר, שולמית בת איריס 

להצלחת: שירה , נועה 
ויהונתן אביחי בני שני, טליה, 

משה חיים ותאיר בת רחל, 
  ינה. ‘תאיר ערביה בת דינה ז

להצלחה בריאות ופרנסה 
מ יפה בת וורדה “א‘: טו

  ‘. תחי

ץץפץ בר העון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעום   מו ץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעהעהעהעוווןןןןןןןןןןןןןןןןןן ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
מוקדש ע"נ מור אבי 

ובעום בבאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאארץ עותקים םת רבבות
בי 

ובעעעעום ם בבאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאארארץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקתק עעעעו םת בות
שהרבי משה אלפסי בן עישה 
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האם מותר למחוא 
 כפיים בשמחת תורה

 בזמן הסעודה

הנה מנהג בחורי הישיבות למחות כפים ולשיר 
בסעודת בשמחת תורה, מחמת המשך השמחה, 
ויל"ע אם שרי כן, דאולי הותר רק בשעת 
ההקפות, והנה מצאתי בשו"ת אבני ישפה (חלק 
) שכתב: הפוסקים הזכירו  ג' סימן סח ענף ו'
שמותר לרקוד ולטפח ביום שמחת תורה בשעה 
שאומרים קילוסים דתורה ע' מ"ב סי' של"ט ס"ק 
ג' ומסתבר שהקולא היא רק בזמן שהס"ת מונח 
לפנינו ורוקדים ומוחים כפיים לכבודו שבזה 
מוכח כבוד התורה וכן מצאנו בדוד שהיה מפזז 
ומכרכר לפני ארון ה' אבל בזמן שיושב בביתו 
אף אם מכוון לשם כבוד התורה כיון שאינו 
מוכח י"ל שאין היתר של רקוד ומחיאת כפים 
וכן מסתבר עכ"ד. וכן פסק בספק שמחת תורה 
(פ"ד הי"ד) ועי"ש שכתב הטעם דכל מה שהותר 

 לכבוד התורה.
ועי"ש שהוכיח כן ממה שהובא במעשה רב 
(אות רל"ג) שהגר"א זלל"ה היה הולך לפני הס"ת 
שמח מאוד ומספק כף אל כף ומכרכר בכל עוז 
לפני הס"ת וכשהוחזר הס"ת לאה"ק שוב לא היה 
שמח כ"כ רק כמו שאר יו"ט ע"כ, ומוכח דאין 
את ההיתר של חז"ל,  ועי' בהגהות החת"ס על 
השו"ע (סי' תרס"ט) כתב אדברי המג"א שם 
בשם המהרי"ק שלכבוד התורה מותר לרקד 
הוסיף בזה"ל ושם מבואר דדוקא בשעה שאומר 
קילוסים לתורה ע"כ, וא"כ מזה הוכיח בספר 

 שמחת תורה דבשעת הסעודה יש לאסור.
אלא די"ל דאם נעיין היטב בלשון תשובת 
רבינו האי גאון, נראה דביום שמחת תורה לא 
גזרו חז"ל דאסור לרקוד, וא"כ לכן לכאורה אף 
בשעת הסעודה יהיה מותר לרקוד ולמחות כפים 
בשעת הסעודה, כיון דהכל נעשה לשמחת 
התורה, ומה לי בבית מדרש, ומה לי בחדר 

 האוכל ודו"ק.
 יוסף אביטבול)‘ (הר

ככניסכ
ששק
צצאת
ררבנ
הגגילי
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 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 

 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא
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■ ■ ■ 
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 סיפור לשבת

אברהם אבינו ביום השלישי למילה היום הכי 
כואב לאחר ברית המילה, והיום בה יצאה חמה 
מנרתיקה חום איום ונורא, והוא למרות הכל עומד 
מלאכים  בשלושה  מרחוק  הוא צופה  ן.  בניסיו
בדמות בני אדם ומארח אותם בתוך הצל ומגיש 
 בפניהם אוכל ומגדנות ואופה בעבורם לחם ועוגות.

מי לנו גדול מאברהם אבינו שלמרות הכל 
עמד בניסיון שניסה אותו בורא עולם 
והכניס את האורחים לתוך ביתו ועד 
האפשרות  לנו את  יש  ממש  היום 
מצוות הכנסת אורחים  לקיים את 
בהידור מובחר ביותר והוא בימי חג 
הסוכות שיש לנו בכל יום מימי החג 
את האושפיזין עילאין קדישין וזה 
הזמן גם לנו לתת דגש על הכנסת 

 אורחים בהידור רב ובכל המובנים.
וכמובן בחג הסוכות אל תהססו 

 ומעתה תתחילו להקפיד!
מספר מגיד המשרים הרב חיים 

 א:“זאיד שליט
נושא  על  מדבר  י  שאנ תמיד 
הכנסת האורחים עולה בי הסיפור 
בימי  עימי  שאירע  הבא  המדהים 

 נעוריי.
בשנות ימי נעוריי עוד שלמדתי 
בישיבה ארגנתי קבוצה של מספר 

בחורים לנסוע מירושלים ולשבות את השבת בעיר 
אופקים, למרות שזו נסיעה ארוכה ומלאה תלאות 
דרכים אבל בחורי ישיבות הם תמיד מעל לדרך 
הטבע... ארגנו את הדברים ויצאנו על הקשקש 

 סמוך ונראה ממש לכניסת השבת.
קודם  אבל  פלאה  נ יתה  הי אכן  הנסיעה 
כל  שעצרה את  לעיר אופקים תאונה  שהגענו 
זרימת התנועה, הזמן הולך ומצטמצם לרעתנו 
כמובן ישר עמדתי ואמרתי לחבר'ה שאין סיכוי 
שאנחנו נגיע לאופקים ובגלל זה נצטרך לצערינו 

 לעצור במושב הקרוב ולשבות בו את השבת.
המושב הקרוב ביותר היה מושב ברוש באזור 
אופקים, אנחנו נכנסים לבית הכנסת ונגשים לגבאי 
שהוא  מקום איפה  בשאלתנו האם יש  כשפינו 
לנו  אמר  הגבאי  השבת הקרובה.  לשבות את 
שאצלו בבית אין מקום אבל הוא מכיר עשיר אחד 
שמחזיק בבעלותו כמות של דירות נופש וצימרים 
 וכי הוא כנראה ישמח לארח אותנו בשבת הקרובה.

אנחנו הולכים ימינה ושמאלה ומגיעים לאותו 
יהודי. הוא מתגורר בבית מפואר שמסביבו אחוזה 
מפוארת עם בתים גדולים ויוקרתיים ודפקנו על 
הדלת. שהדלת נפתחה סיפרנו לבעליו שאנחנו 
בחורי ישיבות שנתקענו בעקבות תאונה בדרך 
לשבות את השבת  לנו היכן  ן  וכי אי לאופקים 
הקרובה ואנו נשמח אם יואיל לארח אותנו אצלו 

 באחת מדירות הנפש שברשותו.
הוא מצידו עם הלב הטוב הכניס אותנו לבית 

סחב לנו את הדברים ולקח אותנו לדירת הנופש 
מזל  איזה  הבחורים ' צועקים  שמאחור   , שלנו
שנתקענו'... הכל שם היה ממש חדש ויפה ובנוסף 
לזה הוא גם הזמין אותנו לאכול איתו יחד את 
סעודת השבת, פשוט שבת של בני מלאכים כולם 

 ששים ושמחים והכל כמובן לשם שמיים.
ואז מגיעה הפצצה. בעל הדירה פונה אלינו 
ואומר לנו "כזאת שבת בדירת נופש 
ברמה הזאת ואוכל טוב וטעים ביותר 

שקלים   4,500שתקבלו יעלה לכם  
כולל הכל. היינו בטוחים שזה חינם 
ופשוט נכנסו להלם אבל אין ברירה, 
ו  נ ע תק נ ש ו  ל ו  נ ר פ סי ש ות  ר למ
בפקקים ואנחנו בחורי ישיבות בלי 
ל  כ ו נ א  ל ו  נ ח נ א ו ק  נ ר א ב ל  ק ש
להשאר בגלל הסכום כסף שהוא 
גדול במיוחד אבל הוא איתן ועומד 

 על דעתו כמו שצריך.
לא היה ברירה וחייגתי לאבי סיפרתי 
ם  י ב ש ו מ ה ד  ח א ב ו  נ ע ק ת נ ש ו  ל
בעל  לאופקים ומצאנו  בסמיכות 

שרוצה   אבי   4,500דירה  שקל, 
שנלחץ מאוד מהסיפור שנתקענו 
פשוט צעק לי לטלפון "תסגור איתו 
אני אשלם את הכל ותגיד לו שלא 
ידאג", אמרתי זאת לבעל הדירה 

 והכל בא על מקומו לכאורה בשלום.
שבת קודש נכנסת ואנו צועדים לעבר בית 
הכנסת שהראש שלנו כל הדרך עסוק באיך וכמה 
אנחנו סוחטים ממנו אוכל כמו שצריך שיעבור את 

שקל. מיד   4,500השווי של הכסף שהוא יקבל ממנו 
אחרי התפילה אחרי שהוא ערך לנו את השולחן 
פשוט ישבנו וטרפנו את כל האוכל שהיה מונח עליו 
לא השארנו מאומה, לא נשאר שום דבר בשולחן 
חוץ מסכו"ם ובקבוקים ריקים הכל אכלנו ובכמות 

 גדולה כפולה ומכופלת בלי דין ובלי דיין.
במוצאי שבת הוא פתח לנו גם את הבריכה 
והזמין לנו פיצות לכל אחד מגש כפול אקסטרה 

 גבינה כמובן במחירה יקח ביותר.
אנחנו באים להתארגן אחרי הבריכה ולחזור 
לכיוון הישיבה ניגש אלינו בעל הדירה ואומר לנו 
"בחורים חמודים וצדיקים אתם לא צריכים לשלם 
לי על כל הפינוקים, ותגיד לאבא שלך שאני עשיתי 
את כל זה בשביל שתרגישו בנוח שאתם יכולים 
לעשות מה שבא לכם כאן לאכול כמה שבא לכם, 
ושלא תרגישו כאן כמו אורחים אלא בני בית ממש 

 שמגיע להם לאכול כמו שצריך ובלי שום בושה".
הכנסת  במצוות  להדר  מה זה  אז הבנתי 
אורחים לו רק שתכניס אותו ותארח אותו אלא 
תיתן לו הרגשה ותחושה טובה של בן בית ולא של 

 עוד איזה קבצן שזקוק לכסף שלך.
 זה הסוד של חג הסוכות.

לא היה ברירה 
וחייגתי לאבי 

סיפרתי לו 
שנתקענו באחד 

המושבים 
בסמיכות לאופקים 
ומצאנו בעל דירה 

 4,500שרוצה 
שקל, אבי שנלחץ 

מאוד מהסיפור 
שנתקענו פשוט 
 צעק לי לטלפון

כבר הגר"ש פינקוס זצ"ל תמה על ענין הפתקאות של יום 
הושענא רבה, שהרי מובא בחז"ל כי בר"ה גזר הדין נכתב וביוה"כ 

 נחתם, א"כ מהו ענין הפתקאות?
וביאר, דאמנם נגזר על האדם "חיים", אך אם לא שלחו לו את 
ה"פתקא" של החיים, א"כ אע"ג שלא נגזר עליו מוות, אך עדיין 
אינו יכול להתחיל להתממש פסק הדין של החיים. והדבר דומה 
ק, אך לא מסרו לו אותו... (שיחות הגר"ש  למי שכתבו לו צ'

 פינקוס עמ' קמד)
והוסיף האדמו"ר מסלונים זיע"א בספרו נתיבות שלום, (ח"ב 
עמ' רי) דענין החותם בשמים תלוי הוא בחותם דידן. והוא דכמו 
שידוע אשר אדם הכותב, עדיין אין הדבר מחייבו, ורק כאשר 
הוא חותם על מה שכתב, אז הוא נושא במלוא האחריות. כמו"כ 
בעבודת ה', יש בחינת כתיבה ויש בחינת חתימה. דאף שהכל 
חפצים ליראה והוא קיבל על עצמו להתנהג אחרת, מ"מ עדיין אין 
זו נקרא חתימה, כי משמעות חתימה היא שמחליט ומתחייב בכל 
התוקף שימלא חובתו בשלימות. והיינו שאומר ההחלטה בליבו 

 להתנהג באופן זה בכל מחיר שבעולם... -ובדעתו 
ויתכן אפוא, שהימים הנוראים לא היו יכולים להחיל "חותמת" 

אימת הדין   -שכזו, מכיון שבקבלתו את הקבלות לשיפור דרכו  
עליו, אך בחג הסוכות שהם ימים של שמחה, הרי כאן החלטתו 

 נחושה וחתומה.
במקביל, ליל הוש"ר הוא גם לילה של תפילה. וכך מובא 

) שהחל מתחילת ליל הוש"ר היתה 21בהליכות שלמה (פי"ב הע'  
הנהגתו של הגרש"ז אוירבעך זצ"ל באימה ויראה כבימים 
הנוראים. ומשעת צאת הלבנה, עסק רוב שעות הלילה באמירת 
תהילים בהתעוררות רבה, וכן זירז לבני ביתו, ולא נחה דעתו כלל 
מביקורי החג בלילה הזה... ושנים רבות התפלל ביום זה תפילת 

 שחרית כוותיקין.
וכתב הגר"ח ברים זצ"ל, דאע"ג דאנו מצויים בעצם יום 
שמחתנו, אך זאת סגולת העם הנבחר לשזור בחדא מחתא את 

 הגיל והיראה כאחד. (מרבה חיים תשרי פרק מ')
בשנה אחת בליל הושענא רבה נכנס הרבי הקדוש ר' אברהם 

א לבית מדרשו, וראה שני אברכים ” אלימלך מקרלין זיע 
משוחחים בשיחת חולין. מיד ניגש אליהם ברעד ואמר: 'מן הסתם 
ששני אברכים יקרים כמוכם מדברים כעת בדברים דחופים עד 
למאוד... אולם הקשיבו לי בני, כי יותר עדיף לשוחח בעניינים 

כ, מאשר לדבר בלילה ” ביוה ”  כל נדרי “ דחופים אלו בעת תפילת  
כ ” שמבחינה מסוימת גדולה מעלתו מליל יוה   -קדוש ונורא זה  

 (באר החיים לר' אלימלך בידרמן עמ' שלב)’! הגדול
 ונסיים בדבר פלא על חג שמחת תורה הקרב ובא: 

הרב מפוניבז' סיפר, שבצעירותו התארח באחת השנים 
תוך   -בישיבת נובהרדוק בשמחת תורה, ובעיצומה של השמחה   

כדי מחול המרקדים, לחש הסבא מנובהרדוק זצ"ל באזנו: "דע לך, 
כי כאשר מגיע אלי בחור לישיבה לקראת אלול, אני מקווה 
שהאווירה של אלול תחולל בו את המהפכה שתהפוך אותו לבן 
עליה. אם זה אכן קרה, מה טוב ומה נעים, ואם לאו, אני עדיין 
מקווה שר"ה ישפיע עליו. אם גם זה לא משפיע, אני נותן סיכוי 
לעשי"ת ויוהכ"פ. אם עדיין לא התחוללה בקרבו המהפכה, הלא 
עדיין יש את חג הסוכות, שאצל סוג מסויים של אנשים שהימים 

השמחה המאפיינת את חג הסוכות   -הנוראים לא שינו אותם  
התקווה האחרונה שלי   -יכולה לשנות אותם. ואם גם זה לא עזר  

זה שמחת תורה. שמחת תורה היא התחנה האחרונה אשר מכילה 
כוח מיוחד במינו לחולל מהפכה בלב האדם. גם אם כל העוצמות 
הרוחניות של הזמנים המיוחדים מר"ה ועד אחרי סוכות לא גרמו 
למהפכה ולהתעוררות הנדרשת, עדיין קיים סיכוי שהעוצמה 

תפעל מה שאף זמן אחר לא   -האדירה הגלומה בשמחת תורה  
 הצליח לפעול".

וכך היה אומר מרן המשגיח הגה''צ רבי ירוחם זצ"ל, כי הוא 
יכול להכיר את דרגתם הרוחנית של תלמידיו על פי ריקודיהם 

 בשמחת תורה.

פורר ללששבבת ס



הסיפור מתחיל לפני חמש עשרה שנים בשנת 
תשס"ה. זכיתי, ואיני יודע למה ובאיזו זכות, להיות 
אברך וללמוד בכולל לפחות שמונה שעות ביום. באותה 
תקופה לא היו הרבה אברכים באשקלון, העיר שבה אני 
גר, וכל האברכים הכירו זה את זה. זאת בניגוד למצב 
היום, שברוך ה' יש כולל בכל פינה ותלמידי חכמים 
לבעלי  תורה  ומרביצים  העיר  רחבי  בכל  נמצאים 
הבתים. רכשנו דירה נאה קרוב לכולל. השכנים קיבלו 

 אותנו בחביבות והאווירה הייתה נפלאה.
ה  נ ש ה  ת ו א ל  ש ת  ו כ ו ס ה ג  ח ב
לבנות את  שבו אוכל  מקום  חיפשתי 
שבה אנו גרים.  לדירה  סמוך  הסוכה 
בחניה  נמצא  ביותר  הקרוב  המקום 
הכפולה של אחד מדיירי הבניין. ניגשתי 
לבנות את  רשותו  וביקשתי את  ו  אלי
השכן  הסוכה בחניה שלו. להפתעתי 
(שבאותם ימים היה רחוק מאוד מתורה 
ומצוות) התרגש מאוד ואמר: "אני מוכן 
להחנות את הרכב שלי ברחוב הסמוך. 
כבוד הרב (כך הוא כינה אותי תמיד, אף 
על פי שאיני רב כלל ואני אף רחוק מאוד 
הסוכה  לבנות את  יכול  רב)  מלהיות 

 בחניה שלי".
לעולם לא אשכח את חג הסוכות 
הראשון בבניין שבו אנו גרים. הילדים היו 
 . לא נולדו מהם עוד  קטנים, וחלק  אז 
השכנים שלנו הצטופפו בסוכה ושמעו 

 דברי תורה בצמא.  
הקפיד אחד  הסוכות  חג  לאחר 

השכנים ללמוד איתי הלכות כל ערב, ותוך זמן קצר 
 הוא שב בתשובה שלימה.

חלפה לה שנה ביעף, ושוב התקרב חג הסוכות. 
השכן החביב פנה אליי מיוזמתו ואמר: "כבוד הרב לא 
הסוכה אצלי  תבנה את  השנה  גם  שוכח, בבקשה 
בחניה". חיבקתי אותו בחום ואמרתי לו שהוא יהודי 
נפלא. אותו חג היה מרומם. שוב הקפידו השכנים 
להתארח בסוכה בכל יום ולשמוע דברי תורה. שמתי 
לב שהשכן החביב בעל החניה מתעניין במצוות החג 
יותר מהרגיל ושואל שאלות חשובות מאוד. הוא שימח 

אותי מאוד.
לימים של חג הסוכות  קצת בזמן ונגיע  נדלג 
להסתובב  מסוכן  קצת  ימים היה  תשס"ח. באותם 
ברחובות, מכיוון שהשכנים שלנו מהעיר עזה החליטו 
שלא מתאים להם שנישאר בחיים ורצו להרוג אותנו 
בכל מחיר. הם החלו לירות על העיר שלנו טילי גראד 
וקסאם. באותם ימים לא היו אזעקות ולא כיפת ברזל. 
כל טיל שהערבים היו יורים היה נופל איפה שנופל, ומי 
שהיה בקרבת מקום היה צריך לשמוע את השריקה 

 של הטיל ולמצוא מחסה. זה באמת היה מפחיד.
אבל כשהתקרב חג הסוכות הטילים לא עניינו אף 
אחד. להיפך, באותו חג נבנו סוכות רבות יותר מבשנה 
רגילה. באותה שנה השכן החביב כבר עשה את צעדיו 
הראשונים כבעל תשובה. אמרתי לרעייתי שהשנה 
כנראה נצטרך למצוא מקום אחר לסוכה, כי ברוך ה' 
בעל החניה בוודאי ירצה לבנות את הסוכה שלו בחניה 
שברשותו. רעייתי הנהנה בהסכמה. מצד אחד המקום 
היה נוח מאוד, אבל מצד שני יש שמחה גדולה לשכינה 

לחוד   – מחשבות  אבל  מתחזק באמונה.  עוד יהודי 
 ומציאות לחוד. 

להפתעתי המוחלטת אמר שכני היקר: "כבוד 
הרב, אני מקווה שאין לך תוכניות אחרות. את הסוכה 
שלך אתה בונה אצלי בחניה". הייתי מופתע. "אבל 
אותה?"  תבנה  איפה  סוכה!  אתה בונה  השנה גם 
שאלתי. השכן היקר ענה: "כבוד הרב, אל תדאג לי, אני 
תקדש' לי את החניה.  אמצא מקום, העיקר שאתה '
הסוכה שלך שומרת לי על הבית". צחקתי בקול. איזו 
היה נפלא, אך  הסוכות  חג  יקר. של יהודי  תמימות 
הערבים מהדרום הגבירו את קצב הירי. כמעט מידי יום 
היו נופלים על העיר שלנו אשקלון כל 
נפץ  מלאים בחומר  מעופפים  מיני 

 שיצרו בהלה מובנת אצל כולם.
בנר השמיני של חג החנוכה התפלל 
כל עם ישראל לשלומם תושבי הדרום 
במבצע עופרת יצוקה. על העיר שלנו 
נורו טילים רבים, וחלק מהם התפוצצו 
ממש על בתי מגורים, אבל ברוך ה' 
שעושה ניסים לעמו ישראל. אין דרך 
ו  נ אבי של  ההשגחה  את  להסביר 

 מלכנו על ילדיו.
אותה  של  הקשים  לות  הלי באחד 
מלחמה שמעתי רעש חזק של חבטה. 
הרעש. בבוקר  פשר  לא ידעתי מה 
נחרדנו לגלות טיל שנפל בשלימותו 
לחניה של שכני היקר, ולמזלנו הוא לא 
התפוצץ. אם הוא היה מתפוצץ היה 
מתרחש אסון נורא. שכני היקר חיבק 
אותי ואמר: "אתה רואה, כבוד הרב? 
אמרתי לך שהסוכה שלך מקדשת את 
החניה. אם לא היית בונה את הסוכה בחניה הטיל היה 
מתפוצץ". חייכתי אליו ושוב אמרתי: איזו תמימות של 

 יהודי יקר. בוודאי הנס התרחש בזכות התמימות שלו.
השנים חולפות ביעף, והגיעה שנת תש"פ. הילדים 
שלנו גדלו, וחלק מהם כבר הפכו להורים בעצמם. עם 
השנים הפך השכן היקר לתלמיד חכם צדיק, והוא 

 מזמן עקף אותי בידיעותיו בתורה.
באחד הערבים נכנס השכן היקר לביתי והציע את 
הבן שלו כשידוך לבת שלי. רעייתי שמחה מהרעיון. 
הילדים נפגשו והקימו בית נאמן בישראל . התחלנו 
להתארגן לחתונה וקבענו תאריך, וככל שעברו הימים 
הבנו שחתונה רגילה לא תוכל להתקיים בגלל הוירוס. 
חתונה אסור לבטל, ועם כל המגבלות היינו צריכים 

 למצוא מקום לקיים בו את החתונה.
השכן הצדיק שלי אמר: "כבוד הרב (הוא עדיין 
מתעקש לקרוא לי כך), אני חושב שאני יודע איפה כדאי 
לקיים את החתונה". "היכן?" שאלתי. הוא הצביע על 
החניה ואמר: "החניה שלי היא מקום של קדושה. בכל 
ומקדש את  הסוכה  שם את  הרב בונה  כבוד  שנה 
המקום. זוכר שלפני שתים עשרה שנה נפל טיל ולא 
התפוצץ? זה הכול בזכותך". להפתעתי הזוג הצעיר די 
בחניה  משמחת  חתונה  ונערכה  מההצעה  שמח 

 ה"קדושה".
בעזרת ה' בקרוב נזכה לחגוג את חג הסוכות 

את הסוכה נבנה   –תשפ"ב. טילים, וירוס, לא משנה מה  
בחניה של השכן היקר. עם ישראל חי. מגפות, מלחמות 
וכל מיני מניעות לא יעצרו את עם הסגולה. את הסוכה 

 נבנה באהבה.

 סיפור לשבת

להפתעתי 
המוחלטת אמר 

שכני היקר: 
"כבוד הרב, אני 
מקווה שאין לך 
תוכניות אחרות. 
את הסוכה שלך 
אתה בונה אצלי 

 בחניה".

בסוכות תשבו שבעת ימים כל ”נאמר בתורה (ויקרא כג, מב) 
האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 

 “ הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים
תרכה) שכתב לבאר ולהסביר מדוע עושים ‘  ועיין בטור (פי 

את חג הסוכות בחודש תשרי, ולא בחודש ניסן שבו יצאנו 
ממצרים, והסביר שהוא משום שחודש ניסן הוא בתחילת הקיץ 
ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל, ואל הייתה ניכרת עשייתנו 

א בתקופה זאת “שהיא מחמת מצוות הבורא יתברך [שכן דרך בנ
ת לעשות בחודש “ על כן ציוונו השי ‘],  לצאת למקום אוויר וכו 

השביעי  שהוא תחילת החורף שהוא זמן הצינה והגשמים, ודרך 
כל אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו, ואילו אנחנו יוצאים מן 
הבית לישב בסוכה ובזה יראה לכל שאנו עושים כן בשביל 

 מצוות המלך שציווה עלינו לעשותה.
ל ביאר באופן אחר, שהוא משום שכאשר “ והגאון מווילנא ז 

עשו ישראל את העגל נסתלקו מהם ענני כבוד ולא חזרו אליהם 
עד שהתחילו במלאכת המשכן. וסדר הדברים היה כך: משה 

כ, ועל זה נאמר ויהי “ כ ולמחרת יוה “ רבינו ירד מהר סיני ביוה 
י שמות יח, יג], “ ממחרת וישב משה לשפוט את העם [עיין רש 

ואז ציווה אותם על מלאכת המשכן ונדבתם לכפר על מעשה 
והם הביאו אליו עוד נדבה ” א תשרי, ונאמר:  “ העגל והוא ביום י 

ד תשרי באו אל “ ג בתשרי. וביום י “ ב וי “ והם י “  בבוקר בבוקר 
משה כל חכם לב ולקחו מידו את הכסף והזהב למלאכת 

ו לחודש “ המשכן, והתחילו לעשות את מלאכת המשכן בט 
תשרי ואז חזרו ענני הכבוד, ולכן עושים אנו את חג הסוכות 

 ו בתשרי.“בט
צט) שהביא את דברי ‘  (סוכות עמ “  חזון עובדיה “ ועיין ב 

אף כי ” ח) שנאמר  “ ל, והקשה מהכתוב בנחמיה (ט,י “ א הנ “ הגר 
עשו להם עגל מסכה... אתה ברחמיך הרבים לא עזבתם, עמוד 
הענן לא סר מעליהם ביומם לנחותם הדרך ועמוד האש לילה 

“. להאיר להם, ומתך לא מנעת  מפיהם ומים נתת להם צמאם 
 מבואר מזה שגם אחרי מעשה העגל לא נמנעו מהם ענני כבוד?!

ל שרק עמוד הענן “ שכתב שצ “  ציץ אליעזר “ והביא שם מה 
 והאש לא סר מהם, אבל ענני כבוד נסתלקו מהם.

א,  “ ח קנייבסקי שליט “ להגר “  שיח הסוכות ” ועיין בספר  
שכתב כי מהפסוק אין קושיא כי לא עזבתם היינו שלגמרי לא 

כ, ואכן יתכן באמת לומר שאותו “ עזבם שהרי חזרו העננים אח 
זמן שעשו העגל נסתלקו העננים, רק לא עזבנו ולא סר מאיתנו 

 כ את העננים.“שהחזיר אח -לגמרי
אף כי עשו ” על ספר עזרא על הפסוק  “ טעמא דקרא”ובספרו 

ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר ואת ‘  להם עגל וגו 
עמוד הענן לא סר מעליהם ביומם להנחותם הדרך ואת עמוד 

ז “ וכתב ע “  האש בלילה להאיר להם ואת הדרך אשר ילכו בו 
ד]. לכאור יש כאן “ י ‘  עמ “  שיח הסוכות “בטעמא דקרא [הובא ב

אריכות לשון מיותר, שהיה יכול לכתוב בקצרה עמוד הענן 
ועמוד האש לא סר מהם, ולא היה צריך לבאר ולפרט עניינים, 
שכן כבר מפורש בתורה מה תפקידם של עננים אלו. ונראה 
שפירט תפקידם כדי להדגיש שדווקא אלו העננים אשר נועדו 

ענני הכבוד שהקיפם ‘  כ ז “הם לא נסתלקו, משא‘ להאיר להם וכו
אלו נסתלקו.   -פג) ‘  ה כמו שכתוב במיכלתא (בהעלותך סי “הקב

ל, בתוספת הדיוק “ הנ “  ציץ אליעזר “ [וזהו כמו מה שתורץ ב 
“ ציץ אליעזר “ א מ “ ע מה שמביא לפרש בא “ע בחזו“מהפסוק]. וע

ה ונתרצה “ שעיקר הטעם של מצוות סוכה היא על שחזר הקב 
ו “ י ולא למסור אותם למלאך, וזה קרא בט “ לשכון בתוך בנ 

א. “ א במקי “ תשרי שאז התחילו במלאכת המשכן. והוא מהגר 
ש.“עע

 

 בצילא דמהימנותא

“בסוכות תשבו שבעת ימים”  

פפורר ללשבבתת ללשבבס פפו ס



בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו ”נאמר בתורה (ויקרא כג, מב) 
 “ דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים

תרכה) שכתב לבאר ולהסביר מדוע עושים את חג הסוכות בחודש תשרי, ולא בחודש ‘ ועיין בטור (פי
ניסן שבו יצאנו ממצרים, והסביר שהוא משום שחודש ניסן הוא בתחילת הקיץ ודרך כל אדם לעשות 

א בתקופה “ סוכה לצל, ואל הייתה ניכרת עשייתנו שהיא מחמת מצוות הבורא יתברך [שכן דרך בנ 
ת לעשות בחודש השביעי  שהוא תחילת החורף שהוא “על כן ציוונו השי‘], זאת לצאת למקום אוויר וכו

זמן הצינה והגשמים, ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו, ואילו אנחנו יוצאים מן הבית לישב 
 בסוכה ובזה יראה לכל שאנו עושים כן בשביל מצוות המלך שציווה עלינו לעשותה.

ל ביאר באופן אחר, שהוא משום שכאשר עשו ישראל את העגל נסתלקו מהם ענני “והגאון מווילנא ז
כבוד ולא חזרו אליהם עד שהתחילו במלאכת המשכן. וסדר הדברים היה כך: משה רבינו ירד מהר 

י שמות “ כ, ועל זה נאמר ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם [עיין רש “ כ ולמחרת יוה “סיני ביוה
א תשרי, “ יח, יג], ואז ציווה אותם על מלאכת המשכן ונדבתם לכפר על מעשה העגל והוא ביום י 

ד תשרי באו אל משה “ ג בתשרי. וביום י “ ב וי “ והם י “  והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר ”ונאמר: 
ו “כל חכם לב ולקחו מידו את הכסף והזהב למלאכת המשכן, והתחילו לעשות את מלאכת המשכן בט

 ו בתשרי.“לחודש תשרי ואז חזרו ענני הכבוד, ולכן עושים אנו את חג הסוכות בט
ח) “ ל, והקשה מהכתוב בנחמיה (ט,י “ א הנ “ צט) שהביא את דברי הגר ‘ (סוכות עמ“ חזון עובדיה“ועיין ב

אף כי עשו להם עגל מסכה... אתה ברחמיך הרבים לא עזבתם, עמוד הענן לא סר מעליהם ”שנאמר 
“. ביומם לנחותם הדרך ועמוד האש לילה להאיר להם, ומתך לא מנעת  מפיהם ומים נתת להם צמאם

 מבואר מזה שגם אחרי מעשה העגל לא נמנעו מהם ענני כבוד?!
ל שרק עמוד הענן והאש לא סר מהם, אבל ענני כבוד נסתלקו “שכתב שצ“ ציץ אליעזר“והביא שם מה

 מהם.
א,  שכתב כי מהפסוק אין קושיא כי לא עזבתם “ ח קנייבסקי שליט “ להגר “  שיח הסוכות ” ועיין בספר  

כ, ואכן יתכן באמת לומר שאותו זמן שעשו העגל “ היינו שלגמרי לא עזבם שהרי חזרו העננים אח 
 כ את העננים.“שהחזיר אח -נסתלקו העננים, רק לא עזבנו ולא סר מאיתנו לגמרי

ואתה ברחמיך הרבים לא ‘ אף כי עשו להם עגל וגו”על ספר עזרא על הפסוק “ טעמא דקרא”ובספרו 
עזבתם במדבר ואת עמוד הענן לא סר מעליהם ביומם להנחותם הדרך ואת עמוד האש בלילה 

ד]. לכאור “י‘ עמ“ שיח הסוכות“ז בטעמא דקרא [הובא ב“וכתב ע“ להאיר להם ואת הדרך אשר ילכו בו
יש כאן אריכות לשון מיותר, שהיה יכול לכתוב בקצרה עמוד הענן ועמוד האש לא סר מהם, ולא היה 
צריך לבאר ולפרט עניינים, שכן כבר מפורש בתורה מה תפקידם של עננים אלו. ונראה שפירט 

ענני ‘ כ ז“הם לא נסתלקו, משא‘ תפקידם כדי להדגיש שדווקא אלו העננים אשר נועדו להאיר להם וכו
אלו נסתלקו. [וזהו כמו מה שתורץ  -פג)‘ ה כמו שכתוב במיכלתא (בהעלותך סי“הכבוד שהקיפם הקב

“ ציץ אליעזר“א מ“ע מה שמביא לפרש בא“ע בחזו“ל, בתוספת הדיוק מהפסוק]. וע“הנ“ ציץ אליעזר“ב
י ולא למסור אותם “ ה ונתרצה לשכון בתוך בנ “ שעיקר הטעם של מצוות סוכה היא על שחזר הקב 

 א.“א במקי“ו תשרי שאז התחילו במלאכת המשכן. והוא מהגר“למלאך, וזה קרא בט
 

מעשה במרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שהתארח בשבת קודש אצל יהודי נכבד בחו"ל. 
והנה לערך בשעה שלוש לפנות בוקר, כשכל בני הבית נמו את שנתם, קם מרן משנתו לעסוק בתורה. 
לאחר דקות מספר, שמע מישהו אומר לו ''שבת שלום'', השיב לו מרן ''שבת שלום'' מבלי להוציא עיניו 
מהספר. לאחר כמה רגעים שוב שומע מרן שמישהו אומר לו ''שבת שלום'', והשיב לו ''שבת שלום'' 
והמשיך בלימודו. אך הלה לא סיים, ומידי דקה דקותיים חזר ואמר ''שבת שלום'', ''שבת שלום''. 

תוכי!   -התפלא מרן, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו להפריע לו בלימודו, וישא עיניו וירא והנה  
 בפינת החדר שהורגל בשבת לומר ''שבת שלום''. 

 סיפורים מחזקים  
מדוע יש שנמנעו מלומר "ברוך הוא וברוך       

 שמו"?
 (לב,ג) כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו.      

הטור (או"ח סי' קכ"ד) כ' "שמעתי מאבא מורי (הרא"ש    
ז"ל) שהיה אומר על כל ברכה וברכה שהיה שומע בכל 
מקום, "ברוך הוא וברוך שמו" וזה שאמר משה רבינו "כי 
שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו". וכ"כ השו"ע שם (סעי' 

 כ"ה).
במעשה רב (הל' תפילה) מובא מנהג הגר"א ז"ל שלא    

להקפיד על אמירת "ברוך הוא וברוך שמו", משום שהש"ץ 
 אינו ממתין עד שתכלה מפי העם ומפסיד חזרת התפילה.

ובמעשה רב השלם (אות י') מובא מכת"י סינסינטי,    
שכשהש"ץ ממתין בחתימת הברכה בזה אף הגר"א אומר 
שיש לומר ברוך הוא וברוך שמו כדמוכח בטור בשם 

 הרא"ש.
בס' ברוך שאמר (להר' ברוך אפשטיין זצ"ל בעל התורה    

תמימה עמ' קי"ד) מביא השערה מדוע יש שנמנעו מלומר 
"ברוך הוא וברוך שמו", שמקובל אצלו מגדולי ישראל 
שבימי שבתי צבי ימ"ש דקדקו תומכיו לומר "ברוך הוא 

), 814ברוך שמו" שמכוון בגימטריא כשמו של מנהיגם ( 
ולכן נמנעו מלאומרו, אלא שכ' שכיון שבטור מביא זאת 
בתוספת ו' "ברוך הוא וברוך שמו", אם ידקדק לומר כך, 
נמלט מלכוין לגימטריא הנ"ל, משום שאומר בתוספת "ו" 

 ולא במהירות שנראה כ"ברוך הוא ברוך שמו".
 

מה המקור לשמה של "ַחַלב" שבסוריה, ומה מקורה 
 שמה של הארץ "סוריה"?

 (לב,יד) חמאת בקר וחלב צאן וגו'.    
בהקדמה לס' באר יצחק (פי' על האבן עזרא לר' יצחק    

שרים זצ"ל) מביא הר' אליהו שרים (דור רביעי למחבר) 
שכ' רבי פתחיה מרגינשבורג (אחיו של רבינו יצחק הלבן 
מבעלי התוס', שהוא סבב הרבה בעולם) "ומשם ל"ַחַלב" 
היא ארם צובה ולמה קורין אותה "ַחַלב" כי בהר היה צאנו 
של אברהם ומעלות יורדות מן ההר ששם היה מושיט 

 לעניים חלב".
ומביא שם עוד שסוריה היא הארץ שכבש דוד בכיבוש    

יחיד עם שר צבאו יואב בן צרויה שכ' על אבן א' שבחומת 
העיר "אני יואב בן צרויה כבשתי את העיר הזאת", ויתכן 

 שהשם "צרויה" הפך ל"סוריה".
מדוע ר' יחיאל מפריש שתה את המים שהמלך רחץ 

 בהם את ידיו?
(לב,לח) אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו    

 ויעזרכם יהי עליכם סתרה.
הרמב"ם בספר המצוות (לא תעשה קצ"ד) כ' שהזהירנו     

מלשתות יין נסך וזה לא בא כתוב נגלה בבאור אבל אמרו 
בעבודה זרה (כט:) "אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין 

 נסיכם", מה זבח אסור אף יין אסור.
בסדר הדורות (ה' אלפים י"ח) מביא על ר' יחיאל מפריש    

שהיה מקורב מאוד למלך, ויקנאו בו השרים וילשינוהו 
 באמרם שאם יגע המלך בכוס יין היהודי לא ישתה ממנו.

ויהי היום ויתן המלך כוס יין ליהודי לשתות והשיב הרב    
לא אוכל לשתות ברגע זה, אך  טרם  נסעך  משולחנך  

 אשתה.
ובהגיע עת רחיצת הידיים למלך אחר האוכל, רחץ       

ידיו על אגן זהב, ותכף לקח הרב המים ההם וישת לפני 
 המלך והשרים.

ויאמר הרב אליהם: "בשתיה הזאת אני חפץ שמותרת לי    
אבל בכוס יין אינני יכול לשתות להיותו אסור לי מן 

 התורה",.
והמלך שמר את הדבר ויאהבהו כפלים, וכדומה לזה 

 שמעתי שאירע לרמב"ם ואחרים, ע"כ.

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ממחזקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק פורר

ן
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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ההההדהדהדלקלקתהדלקת נרות

מעלת ההכנה והשמחה שבמצוות

13
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עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

כשם שהרהורי 
עבירה קשים 

מהעבירה, על אחת 
כמה וכמה שהרהורי 
מצווה גדולים יותר 

מהמצווה, עצם 
ההכנה וההשתוקקות 

למצוות היא מעלה 
נפלאה



חישוב מסלול מחושב
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עיני המוכר מלאו דמעות, 'אבא לא 
הותיר לי פרוטה של ירושה, גם לא 
שורה של צוואה. כלום. זה המשפט 

האחרון ששמעתי ממנו, ללכת 
לאזכרה של הרבי מבעלזא 



שמח את שלי...

כותרת: אורחים מהדוכן המתחרהזמן שמחתנו
ששאאלה:: 

תתששובהה: 

לסייכוםם:
3

אין שמחה גדולה 
ומפוארה אלא 
לשמח לב עניים 
ויתומים ואלמנות 
וגרים, שהמשמח 
לב האומללים האלו 
דומה לשכינה 



סופה טרופית - הוריקן

26
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 300

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

גדולי ישראל בחג הסוכות

ופרוס עלינו סוכת שלומך

אימונים לקראת המלחמה

מצטער לא פטור מן הסוכה

אנו מזמינים אתכם לביקור והתרשמות
ולערוך את האירוע שלכם באולם החדש והמשופץ:

ברית מילה  ///  סיומי מסכת //  אזכרות //  שבת חתן //  כנסים והרצאות

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931
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משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
6778160@gmail.com :לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל

לתרומות והנצחות (גם בכ. אשראי) למען הפצת העלון חייגו: 055-677-8160 | ניתן לתרום גם בעמדות נדרים פלוס
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הסכך המעורב — כח להגן על אדם הראשון מפני המלאכים

.
:  

:

.
:  

 

ּכֹה" "ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבס�

.

אילו יצאתי בלי לולב...
 

"להודיעך כמה מצוות חביבות עליהן"
:  
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למה השטן 'התרגש' דוקא מהשבח של רב אחא בר יעקב?

.

 

.

איזה קישוטים מתאימים לקישוט הסוכה?
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magdenot@gmail.com
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.  ממצרים בצאתנו היינו   ובצילם  הסתופפנו  בהם, הכבוד לענני כזכר  לנו ניתן   הסוכות  חג
 מצוותו , שמחה שמהותו והמועד החג   זהו, שמחתנו זמן  לתואר  זכה הזה החג 

  על אל נישאות  רגליים בו  החג  זהו'. בחגך ושמחת ' ,שמחה זועק  כולו כל , שמחה
 אפילו , המשמחת השירה   זמירות קול נשמע  מהסוכות, השואבה  בית שמחת בריקודי
 ...מהרגיל ושמחים חייכנים  - ברחוב  האנשים 

  נובעת  ממנו המעיין שהוא  אלא, קיומו בעת השמחה  חג הוא  הסוכות   שחג רק  לא
 שהמילים 'זמן, ע "זי מטשערנוביל רבי מרדכי ק"הרה שגילה וכפי, השנה  ימות  לכל  השמחה 
  לכל  לליבנו  השמחה  אתמזמינים אנו הזה בחג כי, לשמחתנו  זימון מלשון הן -' שמחתנו

  - נפשנו לתוך   אותה ולשאוף  השמחה את  בלשאוב  יותר  שנשקיע וככל. השנה  ימות
  קודרים בימים  גם ,השנה   ימות בכל שמחות  ואנרגיות  כוחות יותר לעצמנו   נבטיח
 (עלון 'אור דניאל')  ...בקיץ  מזיעים או בחורף

 
 בששון  מים ושאבתם

 
  ולבית החג   של  הראשונה   למחצית חמי  לבית   הוזמנו  ואנו,  סוכה בניתי  לא   צעיר כזוג
  וביקש יהודי בי פגש  הורי לבית  לנסוע  אמורים שהיינו  ביום. השנייה  למחצית  הורי
.  חמי  מבית הליכה  דקות   עשר מרחק , לביתי  ללכת  צריך הייתי  שבשלה, טובה איזו ממני
  את ממני מבקש זה  שיהודי וחבל,  בשבילי גדולה טרחה  שזאת מחשבה לי  עברה בלב

 .החג  לאחר ממתין  ואינו  עכשיו דווקא  הטובה
 

  מגיע אני . עשייה של לכיוון במהירות   שהתחלפה מהירה מחשבה היתה זו, השם ברוך 
  חדר לכיוון   המים  פונים כבר  ומשם, מים מוצפים השירות  חדרי   שכל ומגלה  לביתי
  סגרתי מיד.  הזמן  כל  ממנו זורמים ומים,  התפוצץ האסלה  של  שהכיור גיליתי .השינה 

  הגעתי, השם  ברוך. הדירה את   שהציפו המים  את   לגרוף כדי  רב  זמן ועבדתי  הברז  את
 .התרחש  לא ממש של ונזק , בזמן

 
  גורף ולא הברז  את סוגר לא ,  לבית נכנס הייתי לא לו   קורה היה  מה לחשוב  מנסה אני
  לאיזה יודע  ומי,  נשפכים היו   מים של קובים כמה! סופג הייתי הפסד  איזה  .המים  את
  הגעתי בכלל למה ,  רגע .כזה שיטפון אחרי מגיעה  תכולתה  על הדירה  היתה מצב

 (עלון 'השגחה פרטית') .ליהודי טובה  לעשות   כדי, אה?  הביתה
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 "לצום בחול המועד??"

 
 א "שליט סטעמפל ל'לייב' ר החסיד הגאון מספר

 :מלונדון 
 

.  תורה לשמחת   ,ע "זי מבאבוב שלמה רבי  ר"אדמו  ק"הרה, לדודי נסעתי שנה שלושים  לפני
  בבאבוב עצרת  שמיני את   ולעשות  המועד  בחול לנסוע,  שנה  בכל מנהגי היה זה

  מחוץ מאומה  לטעום  שלא והקפדתי ,  במותני וכוחי  יחסית צעיר אז  הייתי. שבמנהטן
,  זאת מלבד .הסוכה  מן פטורים  דרכים הולכי  שכן, להלכה אינה  זאת הנהגה. לסוכה

  לשדה עד מהבית נסיעה שעת  לזה  הוסיפו . שעות עשרה כאחת  אורכת   עצמה הטיסה 
  בחול לצום ואין, צום של שעות עשרה שלוש  אלו  והרי,  לבית  התעופה  ומשדה  התעופה 
 .המועד

 
.  לראשי  סוכה  ללא  מאכל דבר  לפי  להכניס מסוגל  הייתי  לא פשוט. כך עשיתי זאת בכל
  בניו נחת המטוס כאשר  הרגשתי   כיצד  להבין   ניתן כן ועל, לסוכה  מחוץ דבר  טעמתי  לא

  ולטעום   לשבת,  להיכנס   יכול שרוצה  מי  וכל, התעופה בשדה  כשרה  סוכה יש בלוד  .יורק 
,  ולנסוע  מונית  לעצור יותר  קל גם  בלוד? לכבודי  סוכה יעמיד מי , יורק  בניו  אבל. משהו
,  משהו לטעום  כדי בהקדם סוכה שאצטרך שידעתי כיון . קשה  יותר  הרבה זה  יורק  בניו

  שאני  לפני  עוד   מונית לי  להזמין שתראה באמריקה שגרות בנותי  משתי  מאחת ביקשתי
  אל  – ביתה  אל   ולנסוע למונית  להיכנס אוכל מהטרמינל  שאצא שברגע כך ,  אנחת
   .הסוכה

 
  צורך היה . הוואי  בשדרת נתקע והוא  ,התבלבל  המונית  נהג אך,  כמצוותי עשתה הבת 

?"  לאן : "שואל והנהג, מונית לעצור ניסינו.  כלל פשוט  היה  לא וזה, אחרת  במונית
  מי. זה אחר  בזה  נהגים עברו  כך.  הנהג ענה ", פארק  לבורו אני. " לו  עונה אני ", למנהטן"

 ? בא אני אנה ואני  ,במנהטן אנשים אין  כמו, פארק  לבורו נסע לנו  לעצור בטובו  שהואיל
 

  אומר כמובן, האמונה  חג  - סוכות  של כאלו בימים  בפרט, כזה  במצב יהודי עושה מה
 שמימי משהו  רוצה  ודאי  ה"הקב ". עביד  לטב  רחמנא דעביד  מה כל", "לטובה  זו גם"

  לוחית על . למנהטן  שנוסע נהג לידנו  נעצר, ממושכת  עמידה אחרי,  סוף  סוף .כזאת בעת
  להעלות  שהסכים כך  על לנהג  הודיתי. דרברמדיקר  – הנהג  של  שמו  רשום היה   הרישוי

 .המשפחה   שם לפי  לי  ברור היה   זה?" נכון, יהודי אתה הרי : "ושאלתיו אותי 
 ,מברדיטשוב ק "הרה, לוי הקדושת של נכד אתה  אז,  דרברמדיקר  שלך שהשם  רואה אני"

 ". עלינו תגן זכותו
 
  גדול רבי של  צאצאים  שאנחנו לי אמר שלי  סבא . "נסיעה כדי  תוך  הנהג  ענה", כן  כן"

  שומר אתה: "אותו שאלתי ? נראה  הוא  וככה, ייחוס כזה . הנהג  על נכמרו רחמי". וקדוש 
  הרשו לא  הקומוניסטים  ברוסיה שם? ממני  רוצה אתה  מה . לא?" " תפילין מניח ? יהדות
 אתה  כאן, "לומר  ניסיתי", רוסיה לא  פה אבל". "לי  עשו לא  מילה  ברית  אפילו . כלום
.  מזה חושש  ואני ,פשוט לא   ניתוח  זה. "הנהג  טען", מפחד אני ". "מילה  ברית  לעשות  יכול 
  מחפש לא  אני , כך  וסתם. " ליבו  את  לשפוך  המשיך  הנהג".  ברית עושים לא  שלי  בגיל
 "...ילדים לי אין  .לי  יש שכבר  הצרות  עם  לי  די.  צרות

 



  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שמשמים, וקדוש עליון  צדיק  כזה  של  נכד  אתה. העניין בדיוק  זה. "לו שכואב  ראיתי

  ברית  יעבור  שלא ייתכן  איך !  לוי  הקדושת של  צאצא . שלו הדורות שושלת  על  שומרים
 'ה בעזרת ברית  תעשה אם" בתוקף לו אמרתי!" ברית לעשות חייב  אתה?  מילה

 ". בילדים תתברך
 

 מונית  ששום סידר  ה" הקב  למה  הבנתי כבר אני אבל, כך על לדבר להמשיך   רצה לא הנהג
 .הסכים  והוא,  ביקשתי", שלך  הפרטים  את  לי  תן . "הזה  הדרברמדיקר רק  אלא, לי תעצור   לא
.  בתי של  לביתה  הגענו,  השם  ברוך .היטב  אותם  שמרתי. טלפון ומספר  כתובת לי  נתן הוא

  לנהג  לגרום  כדי לעשות מה רעיון וחיפשתי, ושבעתי  אכלתי", בסוכה לישב "  לב בכל  בירכתי
  יהודים  עם להתעסק  יודעים  שם. ליובאוויטש  עם אותו   לקשר החלטתי.  מילה ברית לעבור 

  ד "חב  חסיד  עם קשר יצרתי .מאוחר בגיל מילה בברית נסיון להם ויש  ,מרוסיה שהגיעו
  הוא, " לו   אמרתי", לקרות  חייב  זה. "ברית לעבור   הנהג  את לשכנע שיראו  לב  בכל וביקשתי

 !".  מברדיטשוב 'לוי קדושת 'ה של  נכד 
 

 עשה  מצידו והוא, בו התעניינו,  איתו  דיברו ,הנהג את   קירבו. טובה עבודה עשו ד" בחב
  קשה  לעבוד  צריכים היו מילה  ברית  לגבי  אבל, מצוות לשמור   התחיל, משמעותיים צעדים

.  אבינו אברהם  של  בבריתו להיכנס הסכים  הוא,  לשנה  קרוב אחרי , לבסוף.  אותו לשכנע   כדי
  יום  התפנה   פרוצדורה של  ובסופה  ,חולים  בבית  ניתוח   לחדר  לדאוג צריך  היה   הזה  בשלב
 .תשרי  חודש  בשלהי אחד

 
 של  הנכד,  הנהג  של בברית הסנדק  להיות מוזמן שאני טלפון  קיבלתי סוכות ט"יו לפני

.  ד" חב  מבית שם  לי  אמרו", סוכות אחרי  ימים  כמה,  כאן  תהיה  בוודאי אתה "  .לוי הקדושת
  התכבדתי".   אותך   לכבד  הראוי  מן, לברית  היהודי הגיע  בכלל   שבזכותך שכיון  חשבנו"

  ההילולא   יום! בתשרי ה" בכ  זה... יומיים".  החג אחרי יומיים ?" "הברית יום  באיזה : " ושאלתי
 !לוי   הקדושת בעל  של

 
  נשוי שהיה  שנים אחרי   והנה,  בתשרי ה" בכ  אבינו  אברהם  של בבריתו נכנס  דרברמדיקר מר

  על  חופפת  הקדוש  הסבא של  זכותו איך   ראינו בעין עין. שנה באותה  בבן התברך , ילדים ללא 
  לוי בישראל  שמו  ויקרא , ימים שמונה בן  בהיותו לברית   נכנס כבר  הבן.  הזה  היקר  היהודי
  (עלון 'השגחה פרטית') .יצחק 

 
 
 " ריח ולא טעם  לא בהם שאין לאלו והערבה לבינוניים ולולב הדס,  לצדיקים רומז האתרוג"

 :מדהים יסוד" הארץ פרי" בעל א"זיע מויטעבסק מנדלי' ר ק"הרה אומר
  ארבעת את יש אדם לכל אלא, יהודים סוגי ארבעה על רומזים רק  אינם המינים ארבעת"

 !".  החלקים
 

  קם , להתפלל ללמוד  חשק   לו  יש, אתרוג  כמו בבוקר קם שהוא  ימים לו יש ואחד   אחד  כל
,  ההדסו הלולב ומתגלה,  שלו האתרוג   גם שוקע, שוקעת כשהשמש הזמן  עם אבל .ימין ברגל
  את   לאבד  מתחיל הוא , להחשיך מתחיל, הערב  כשמגיע, אצלו   להתערבב  מתחילים הם

 מאבד  אדם הבן...  שבעו כדי   אכל לא  וכמובן, מספיק  שתה לא הוא  כי, מתעייף, הסבלנות
  יזהה  יראה  אדם אם .ממש ערבה  נהיה ,ולהתעצבן לצעוק ,  שטויות לדבר  מתחיל, וריח טעם
 טוב') (עלון 'דרך הבעל שם . האלה השלבים ארבעת כל   אחד  ביום בו שיש
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אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל. חוה, חמוטל בת 
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא:  

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל. 

 
 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:  לרפואה שלמה

עוז בן מרים, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה  בע"ה זיווג הגון:
 בת גילה. 

 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 
 רותי, לירון בן פנינה. מורן בת , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   י נשמת:לעילו
בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, 

מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 
ל ל ללל ל ל

 
 '.לשפתיים כרותה   ברית'
 

  במחיר וירקות  פירות, וחלב  לחם  מוצרי של  מכירה , שמש בבית חסד במכירת  השבוע   הייתי
  טוב בכל גדולה עגלה העמיס,  השכונה מתושבי אחד  לשם נכנס  שבוע בכל  כמו.  ביותר מוזל
  עלי  הסתכל   והוא, מתפלא  במבט עליו הסתכלתי  .שאל הוא ?" לשלם צריך  כמה. "למוכר  וניגש
  כבר  שהוא  לי סימן הוא  .עניתי!" אהה" .אותי שאל  הוא ?" הא, פסק  לי  לתת  תכננת. "חזרה
 .  ממש מסוקרן הייתי  ואני , החשבון   עם מסיים

 
  הגדולה השבועית הקנייה   את מסיים שהוא  פעם בכל, הזה  היהודי את מכיר  אני מאז

  יותר פשוט  זה  כי אולי , להתבטא בחר הוא  ככה ?". הנזק  כמה "  המוכר  את שואל  הוא  במכירה
 '. התשלום  כמה'  במקום' הנזק  כמה' לשאול וייחודי  מקורי

 
  לא  זה? ככה  תגיד  למה : " לו אומר ואני   לשתוק   יכול לא  אני,  בשטח  כשאני, כזאת  פעם בכל
 ה? משנ זה  מה, נזק   או רווח. צוחק  הוא  אבל".  שלך לילדים  אוכל  מביא  אתה . רווח זה ,נזק 
  כמה' ישאל הוא.  הקבוע  שיח לדו  הכן עמדתי, החשבון  את סיים  שהוא בשעה, הפעם גם

  שחזרתי אחרי תמיד: "לי סיפר  הוא  ששילם אחרי'. הרווח כמה '  אותו  אתקן מיד ואני',  הנזק 
!  תמיד.  נשכח משהו , נקרעה  שקית , התפזרו  ירקות, התפוצץ  חלב .  נזק  איזה  היה   מהקנייה

  מוכרח  משהו  גדולה  קנייה  כשקונים.  לעשות  מה ואין   זה שככה  שחשבתי עד, נזק  היה   תמיד
 .  להשתבש

 
  שאלתי האחרונה  בקנייה . השפה  את לשנות  והחלטתי  ,עלי השפיעו כנראה  שלך  הדיבורים

  כל ,  בשלמות  הביתה  הגיע  הכל! נזק   שום היה  לא פעם באותה, והנה?'  לשלם   כמה' המוכר  את
  לא   ופשוט  נזק  על  דיברתי  לא. ממש נפעמתי! נעדר לא  דבר , והירקות  הפירות  כל, השקיות 

 ".  שלם  הביתה מגיע הכל  ובאמת' לשלם כמה'  שואל אני  מאז ! היה
 

.  בחוש כאן   זאת ראיתי'. לשפתיים  כרותה  ברית' אמרו  ל" חז. בשבילי מוסר שיעור היה זה
  במילים  ולברך לאחל,  טוב לדבר. חיובי באופן להתבטא ונקפיד   שלנו הפה על  נשמור בואו

 (עלון 'השגחה פרטית') .הדרך  על רווחים הרבה   ולהשיג  ,טובות
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 מאוצרות הפרשה      

 ?זו, אך אינו מופיע שוב בכל התורהאיזה איבר מגוף האדם מופיע בפרשה                               חידה פר"ש             חידה פר"ש        

  (לב,ד) אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא
למלך אחד היו שנים בנים. הגדול היה רשע, והשני צדיק ובעל מעשים
טובים, המלך לא רצה שהבן הגדול ימלך אחריו, אלא העדיף שהבן

תת את המלוכה לבןהקטן יהיה היורש שלו. לכן חיפש תרוץ איך ל
השני דוקא. באחד הימים ערך המלך אספה גדולה של שרים והזמין
אליה גם את שני הבנים, "אני חפץ למנות את היורש שימלוך אחרי
לאחר מותי", אמר המלך לבניו לעיני כל השרים. "המוכשר מביניכם,
הוא יהיה יורש העצר. עכשיו אציג לפניכם שאלה קשה בחשבון, וגם

כם מראש את הפתרון. עליכם לגלות באיזו דרך מגיעים אלאמר ל
 הוא ימלוך אחרי!". –הפתרון הזה,  מי שיצליח לגלות זאת 

שני הבנים שמעו את השאלה ואת פתרונה, ומיד החלו לחשב ולבדוק
כיצד מגיעים אל הפתרון הזה. הבן הגדול והרשע התחיל לחשב, אבל

וד. הפתרון שלו יצא שונההיו לו טעויות, כי השאלה היתה קשה מא
לגמרי מזה שנתן המלך. מכיון שהבן הזה היה גאותן, היה בטוח
שהפתרון שלו הוא הנכון ואביו המלך טועה. הוא אמר לאביו בגאוה:

הוא זה"היתה לך טעות. הפתרון שאמרת איננו נכון! הפתרון האמיתי 
שאליו הגעתי עכשיו!" גם לבן השני היו טעויות בחישוב השאלה

שהיה –הקשה, והוא לא הצליח להגיע לפתרון שנתן האב. אבל הוא 
היה בטוח שהוא זה שטעה, ולא אביו החכם והנבון, ולכן –עניו מאוד 

 ניסה לפתור שוב ושוב עד שהגיע לתשובה הנכונה.
וא, האבא שלנומסביר בעל ה"אמרי חיים" מויזניץ: הקדוש ברוך ה

תמיד צודק. הפתרון הנכון של כל מה שקורה בעולם הוא לפי איך שה'
מנהל את הענינים. ה' אמת ותורתו אמת, ואין עוד מלבדו. אלא מה?
לפעמים בני האדם אינם מבינים את החשבונות של ה'. אבל הטעות
אינה של ה', חלילה וחס. מי שהחשבונות שלו אינם מתאימים למה

 התכוון, סימן שלו עצמו יש טעות. שהקב"ה 
יש אנשים שהאמונה שלהם חלשה. הם חושבים שהם החכמים.

הם מתחילים –כאשר משהו לא מסתדר להם בחיים וזה מרגיז אותם 
לשאול שאלות על החשבונות של ה'. עלינו לזכור תמיד שה' אמת ואין

וגליםעוד מלבדו, ואם אנחנו לא מבינים משהו זה מפני שאנחנו לא מס
 (משכן שילה)  להבין. הפתרון האמיתי נמצא רק בידי ה'!

 כי כך צונו ה' -סוכה  
ישנה קושיא עצומה, המצריכה עיון: אין מצוה בתורה, שעשו בה צרוף
של כל כך הרבה קולות, כמו מצות סוכה. אדם יושב בסוכה, יש חור

לא נורא, יש דין "לבוד". המחיצה –במחיצה, היא איננה סגורה 
לא –מרוחק מהדפנות?  נחשבת כאילו היא סתומה. הסכך הכשר

נורא, יש דין "דופן עקומה". הדופן כאילו מתעקמת והריהי מגיעה
–לסכך. הדופן נמוכה ולא מגיעה לסכך, חלק מהגובה נשאר פתוח? 

לא נורא, אומרים "גוד אסיק", והדופן כאילו עולה למעלה. אין לסוכה
יש לה בסך הכל שתי דפנות ועוד דופןארבע דפנות, גם לא שלש, 

לא נורא, ישנה הלכה למשה מסיני שמספיק –שלישית ברוחב טפח? 
"שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח". הסכך מסוכך רק חמישים
ואחד אחוזים משטח הסוכה, כאשר בחלק משעות היום יש בה שמש,

לא נורא, מכיון שסוף כל סוף, בשעה – ואדם יושב תחת השמש?
הסוכה –מסוימת, כשחמה בראש כל אדם, "צלתה מרובה מחמתה" 

כשרה. נראה, על פניו, שקיבצו והביאו את כל הקולות האפשריות אל
מצוה אחת... ולא זו בלבד, אלא שאפשר לעשות את הדפנות של
הסוכה מכל דבר, גם מרהיטים שראו ימים יפים יותר, ועתה הם

ו מקרטונים, ולסוכך ניתןבדרכם לאשפה, מדיקטים שבורים ואפיל
בפסלת גרן ויקב, והרי לך סוכה למהדרין... מכל אלו אדם בונה את
הסוכה, והם מקבלים קדושה עליונה, אסור להשתמש בהם כמו קרבן!
והנה, באותו חג עצמו, כשמגיעים למצות ארבעת המינים, פתאום
מחמירים בחומרות ע"ג חומרות. מחפשים בזכוכית מגדלת אם אין

יכולה לפסול –ודה זעירה שחורה על האתרוג. נקודה קטנה שכזו נק
את האתרוג. לא שמענו על שום פרי, מפרות ההדר, שמישהו מסתכל

קץ שלועל העוקץ שלו... בלאו הכי אין מישהו שאוכל את הע
התפוח... זה לא מענין אף אחד עם העוקץ נמצא או לא, רק באתרוג,

מגדלת . ושוב נוטלים את הזכוכיתהאתרוג פסול –קץ ואם נפל לו הע
להתבונן על חודו של הלולב, אם אין שם פתיחה זעירה, או שחלילה,
נקטם קצה העלה במשהו זעיר, שלא ניתן לראותו בעין רגילה בלי
להשתמש בהגדלה. מתבוננים, ושבים ומתבוננים, מודדים, ושבים

, "חוטומודדים, אם שלשת העלים של ההדס, יוצאים בדיוק בקן אחד
ההדס פסול. מה קורה כאן? –המקיף", ואם הם לא יוצאים מאותו קן 

באותו חג עצמו אנחנו מתנהגים בהנהגות שונות שהן לכאורה תרתי
דסתרי. מקילים מאוד במצוה אחת, ומחמירים מאוד במצוה השניה,
וישראל, עם קדושים, מוכנים להשקיע דמים מרובים ולקנות ארבעה

ם כל החומרות. מה ההבדל בין שתי המצוותמינים מהודרים, ע
הנוהגות באותו חג? מדוע במצות סוכה, מקילים, ובמצות ארבעת
המינים, מחמירים? שמעתי על כך תרוץ נפלא: אם יגידו לבן אדם: "לך

הוא לבטח ישלול את –תגור במדבר. תסתדר שם בתוך איזהו אהל" 
בלי תנאי מגורים יך להסתדר במדבריהרעיון. בשכלו הוא מבין שלא ש

הולמים. המדבר הוא מקום מסוכן, יש בו נחשים, ושאר מיני פורעניות.
הוא לבטח יאמר, על פי הבנתו ושכלו: "כדי לגור במדבר צריך מינימום
של בית, סגור ומוגן, ולא אהל רעוע!". סוד מצות סוכה הוא: שים את

באהל רעוע,שכלך בצד! הקב"ה בעל הבית, והוא יגן עליך גם אם תדור 
בן שתי דפנות ושלישית אפילו טפח. גם באהל כזה תסתדר! אתה
תראה שתסתדר גם במה שנראה לך לפי השכל שלך שלא תוכל
להסתדר בו. גם אם הפרוץ מרובה, גם אם אין דפנות, גם כשאתה

 ה' צלך, ושומר עליך בצל כנפיו הנאמנות. –חשוף לאויר 
בין מה האסוןהאדם לא מ כשמגיעים למצות ארבעת המינים, ושכל

ת האתרוג נקודה שחורה, ושכלו גם לא מביןהגדול אם יש על קליפ
שתואת מי זה מענין אם נפל לאתרוג העוקץ, או מה זה משנה אם של

גם כאן –העלים של ההדס לא יוצאים ממש מאותו חוט המקיף 
אומרים לאדם: שים את שכלך בצד! תעשה את מה שהקב"ה אומר

ין אם השכל מבין, ובין אם אין הוא מבין! שומה על אדםלך לעשות, ב
לעשות את המצוות, כי כך צוה הקב"ה! אדם מקיים את המצוה

 (רבי גואל אלקריף, דורש טוב)   במסירות ובדיקנות, ואת השכל שלו הוא שם בצד!



 סוכות       
אתרוג מהודר, אבל פסול...   

 במשך שנים רבות היה רבי בן ציון פלמן זצ"ל נוסע לנוח בימי בין הזמנים (שבחודש אב) במושב "בית מאיר" הסמוך
לירושלים. בקצה המושב התגורר אדם שגידל בחצר ביתו אתרוגים, והיה רבנו טורח בכל שנה והולך לביתו לחפש אם יש שם 
אתרוג יפה ומהודר. והנה אתרוג מרמז על הלב, וכשם שמדקדקים אחר אתרוג מהודר, כך ראוי וצריך להדר אף שלבו של 

ובבין אדם לחברו. פעמים רבות, כשנשאל על כשרותו ורמת הידורו של  אדם, יהיה נאה ומהודר בעבודת ה', בבין אדם למקום
לקנות ולהשיג לב מהודר!". מעשה מופלא סיפר רבי משה  -אתרוג, לאחר שהשיב, היה אומר: "אבל לא לשכוח את העיקר 

סיימנו עם הרב זצ"ל רבות בשנים: שנה אחת, באחד מימי חודש אלול, לאחר ש אקפלן שליט"א, שזכה ללמוד בחברות
ללמוד, אמר לי רבנו כי יש לו בעבורי אתרוג יפה מאוד ומושלם בתכלית השלמות, אשר לא נראה כמותו שנים רבות. "אבל", 
הוסיף רבנו, "כיון שהוא כל כך מהודר, איני רוצה להביא את האתרוג לכולל, בכדי שאחרים לא יראו את זה ויקנאו, אלא בוא 

ך רבי משה ומספר: הגעתי לביתו של הרב, הרב הוציא מהקופסה אתרוג עטוף בפשתן, לביתי ואתן לך את האתרוג". ממשי
ובדחילו ורחימו פתח את הקופסה. הבטתי באתרוג והתפעלתי; כזה אתרוג באמת לא ראיתי מעודי... אבל, חשבתי בלבי, כזה 

המהודר הזה, ולעצמו הוא מסתפק  לא יתכן שיש לרב שני אתרוגים כאלו!, בוודאי רבנו מביא לי את האתרוג -אתרוג יפה 
באתרוג פחות יפה ופחות מהודר... פניתי לרבנו ושאלתיו איזה אתרוג יש לו, ורבנו עונה: לא, את האתרוג הזה ייחדתי 
בשבילך, אני מסודר כבר עם אתרוג אחר. הבנתי כי האתרוג הזה הוא יותר מהודר ויפה, וניסיתי להתנגד ולסרב, אבל רבנו היה 

עתו שהאתרוג הזה יהיה לי, ונתנו לי. והנה לפתע פונה אליי רבנו ולוחש באוזניי: "ר' משה, אל תברך על האתרוג החלטי בד
הזה בסוכות". נבהלתי והתפלאתי; הרי על כזה אתרוג ודאי שראוי לברך בחג!. אך רבנו המשיך: "הוא מורכב!". נדהמתי; 

ואומר: "רציתי ללמד אותך שלפעמים אדם נראה מבחוץ הדור  האתרוג מורכב?! א"כ מדוע הרב הביאו לי? ורבנו משיב
ונאה, אבל בפנים הוא מורכב!" האדם יראה לעיניים ונראה לו שהאדם הזה שמתנהג כך הוא שלם בתכלית השלמות, אבל ה' 

כמו  אינו שווה כלום. "רחמנא ליבא בעי", עיקר הדגש בעבודת ה' הוא שהלב יהיה שלם, -יראה ללבב ואם הלב מורכב 
שכתוב "ומצאתו את לבבו נאמן לפניך", אל תביט אל מראהו, אל תתפעל מחיצוניותו, העיקר תקפיד על הפנימיות, להיות 

 (שלמים מציון).  מרוצה לפני השי"ת!
  

 מי ישן בסוכה, האבא חולה קורונה, או הבנים שאינם חולים                    
האבא חולה קורונה והוא מרגיש טוב, אלא שצריך להיות בבידוד, ויש להם רק סוכה אחת, מי ידחה מפני מי, האם כל המשפחה  :שאלה

או שמא כל המשפחה יאכלו בסוכה, והאבא יאכל בבית, כי הוא חולה ובגללו אי  עיקר הבית.הוא כה, כי יאכלו בבית, ורק האבא יאכל בסו
אפשר לאכול בסוכה. והנה לגבי אכילה יש מקום לומר, שיתחלקו והאבא יאכל במהירות את הסעודה, ולאחר מכן יאכלו שאר בני המשפחה 

לו כמה בחורים, שרוצים לישון בסוכה, האם האבא קודם, או שהבנים כיון שהם את האכילה. אלא שהשאלה היא בעיקר לגבי השינה, שיש 
 רבים, הם קודמים?

והנה כתב במשנ"ב (סי' תרמ ס"ק כ"ד) מי שאין לו מקום לסוכה צריך להמציא לו מקום, ואולי בעניננו אם זה קודם סוכות, צריך  תשובה:
 לטרוח קודם סוכות, כדי לעשות שתי סוכות, או שישכור לו מקום שיוכל לעשות שם סוכה. 

וכה. ובפמ"ג (סי' תרמ א"א ס"ק טו) נוטה לומר שאע"פ שזו מצות עשה סוהנה נחלקו האחרונים אם צריך להוציא חומש ממונו כדי לבנות 
חמורה שביטולה הוא בקום ועשה, בכל זאת יתכן שאפילו חומש נכסיו אינו צריך לבזבז, דתשבו כעין תדורו, וכל מה שעושה בדירה עושה 

 בסוכה, עיין שם.
לעיר אחרת ולעזוב את ביתו כדי לקיים מצות סוכה, כמו שתושבי אנגליה אינם חייבים לעזוב את ביתם כדי כמו כן אין אדם חייב לנסוע 

 לקיים מצות סוכה, למרות שיורד שם גשם זמן רב. אבל אם זה כרוך רק בטרחה, בוודאי שחייב לטרוח בזה.
הוא יחיד, מכל מקום הסוכה היא שלו, וחייך קודמים, ועל ובעיקר הנידון מי קודם האבא או הבנים, מסתבר שהאבא קודם, אף שהם רבים, ו

דרך משל, אם הם שלשה שהולכים במדבר, ויש לו מים שיספיק או לו, או לשנים אחרים, כי הוא צריך לשתות הרבה כדי להנצל, גם בזה 
 גר"י זילברשטיין שליט"א, קובץ ווי העמודים)(ה  האב לגבי בניו, כיון שזה ביתו הוא קודם. קודמים, גם לטובת רבים, והוא הדיןאומרים חייך 

 הלך עם לולבו בשבת
יום ולא נוטלים לולב, האם מותר לחזור הביתה עם לולבו או ו בשבת חוה"מ, שכנו הזכירו ששבת המעשה באחד שיצא עם לולבו ביד :שאלה

 מיד? חייב להפילו
(רמ"א סי' תרנ"ח ב', משנ"ב סק"ג), אבל אתרוג מותר לטלטלו בשבת שראוי להריח  לולב הדסים וערבות הם מוקצה מחמת גופו תשובה:

 תפיד ולא לטלטלו לצורך ריח (הליכוומשנ"ב סק"כ). ויש סוברים שגם האתרוג מוקצה מחמת חסרון כיס היות שאנו רגילים להק (רמ"א שם
 יהודה בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל). פר שלמי בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, וס שלמה

עה"צ סי' תרנ"ד סק"ג בשם פמ"ג, (ש .מם בביתואיתם ולהחזירם למקואולם בנד"ד כיון שכבר לקח את הלולב  והאתרוג בידים, מותר להמשיך 
אחרונים שבמוקצה מחמת גופו לא מתירים להמשיך לטלטלו וע"ע משנ"ב סי'  ס"ק י"ג בשם ש"חובכורי יעקב. ויש להעיר שמשמע מדברי המשנ"ב סי' 

 גליון מים חיים)(הגרי"א דינר שליט"א,  ס"ק כ"ט, לענין הפרשת חלה ועודה בידו, עיי"ש). של"ט ס"ק י"ט לענין טלטול נרות, ובסי' תק"ו
 רי

 מיהו האדם הבריא האוכל לכתחילה חוץ לסוכה?                      
     נ"י נתנאל ויונתן לבשם הזוכה:       . דינרי זהב 3000על ערכם של בגדי הלבן שהיה לובש הכהן הגדול ביום הכיפורים עמד  תשובה לחידה:    (ל"א,י)וכות חג הס "ש:חידה פר תשובה עלל                                                                   

                                 משפחת יצחק יעקב לוי להולדת הבת: מרכז העיר             
      משפחת ולס לאירוסי הבן     לעול תורה ומצוותהנכד להכנס הבן קנון –משפחות הר אבן     להולדת הבת הנכדה הנינהגולדשטיין  – ות לויליכטמשפח גני הדר:

 ולדת הבןמשפחת תלם 
   משפחת ולס לאירוסי הבן     לעול תורה ומצוותהנכד להכנס הבןקנון–משפחות הר אבן     להולדת הבת הנכדה הנינהגולדשטיין–ות לויליכטמשפחהדר:

לל תלתלםם ולולדתדת ההבןבןןמשמשפחפחתת ממ
למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

ובכורי יעקב. ויש להעיר שמשמ
של"ט ס"ק י"ט לענין טלטול נרו

רררירירירירירירירי
 חידה שבועית      
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חידה שבועית      

 זל טובמ         

ומצאתו את לבב שכתוב 
(שלממרוצה לפני השי"ת!

  
קורונה:שאלה חולה האבא

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

                             סוכות                           
י  ֹדֹרֵתיֶכם  ֵיְדעּו  ְלַמַען י  ּכֹותַבסֻּ   ּכִ ְבּתִ ֵני  ֶאת  הֹוׁשַ ָרֵאל  ּבְ   מצינו  יסודות   שני  ִיׂשְ

 והנאותיו   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  אלא  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  אלא  והחומריות
 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 'לומזישיבת
 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   שמח   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 בשלימותלקיים
  הברכה  וזאת                              

הְולֹא ָקם ָנִביא   ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ כתב הרמב״ם ״כל אדם ואדם ראוי לו   .עֹוד ּבְ
, האמנם כל אדם  תמוה. והדבר )להיות צדיק כמשה רבינו״ (הל׳ תשובה פ״ה

נו, אדון  יפשוט מישראל יכול להגיע עד כדי צדקותו הנשגבה של משה רב
 הנביאים, מקבל התורה מסיני, עליו הכתוב אומר ״ולא קם נביא עוד בישראל

מצינו שנקרא משה ״עבד ה׳״.    ן הי"ד מר כמשה״.אלא, מבאר רבי אלחנן וס
ו וכוונתו וכל השגחותיו  וחוכתב הרד״ק בביאור המעלה הזו של ״עבד״, ״מי ששם כל כ
ל יתברך, הוא יקרא  -הא   בשם יתברך, ואף בהתעסקו בעניני העולם מתכוין לעבודת

נו, שכל כוחותיו וחושיו היו קודש לה׳ יכזה היה משה רבעבד ה׳״ (יהושע א, א).
לבדו. וזו גם המידה הנדרשת אפוא מכל אחד מישראל, שיקדיש כל סגולותיו 
המוקנות לו משמים לעבודת ה׳ בלבד, כמדרגתו של משה רבינו. אלא שאינו  

ו,  ינכתו של משה לכתו של אדם פשוט. סגולותיו הנדירות של משה רבלדומה  
אלפי שנות עבודה ויגיעה,. לזה נתכוין הרמב״ם אכן לא יגיע איש אפילו ב

באמרו שכל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבנו, דהיינו, שכל אדם לפי ערכו, 
ולפי כוחותיו שלו, יכול להיות עבד ה׳, ולראות עצמו ככלי חפץ ביד ה׳, כמו 

אלחנן בהספדו על רבו החפץ   בידברים אלו נשא רמשה לפי כוחותיו הוא. 
לה אז: מצינו במשה רבינו שבני ישראל בכו עליו שלשים יום  חיים. ועוד הע

תמימים, כמו שנאמר ״ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלשים יום״.  
אלא שלא נזכר כלל מה הספידוהו ומה אמרו בשבחו, במשך כל אותם ימים  

לים, את ההספד הגדול ישל בכי.ברם האמת היא, שהתורה אומרת בשני מ
עבד ה׳״. כי כיון שהיה עבד    -לומר על אדם, ״וימת שם משה  ביותר שניתן  

ה׳, ומה שקנה עבד קנה אדון, אם־כן מה ניתן לשבחו במעלה זו או אחרת,  
הרי הכל הוא של האדון. רק כיון שהואיל להיות ״עבד ה׳״, הרי כבר יש בו 
הכל.וכך המליץ ובי אלחנן על רבו: מי שאכן הואיל להגיע למדרגה כזו, שכל  

שיו ומחשבותיו משועבדים היו לצרכי שמים בלבד, הוא רבינו החפץ חיים.  מע
אפילו כשהיה טובל את קולמוסו כדי לחתום על קבלת תרומה לישיבה, היה  
אומר ״הנני עושה זאת לשם שמים״. עליו ראוי לומר שהיו מעשיו מעין מעשיו 

 פנינים משולחן גבוה) (.של משה רבינו

, צדקנו  משיח  כשיבוא  לבוא  לעתיד  :ל"זצ   צדקה  יהודה  רבי  אומר  היה  כך
  מי   רק ?  אותה  לקבל  זכאי  יהיה   ומי,  היהודי  העם  לבני"  אזרחות  תעודת"  יחלק

.  בסוכות  ישבו  בישראל  האזרח  כל  שכתוב  כמו!  כהלכתה  סוכה  מצוות  שקיים
 מוכיחה   בסוכה  שהישיבה),  אמור  פרשת(  הקדוש   בזוהר  זה  פסוק  שפירשו  וכמו
 ליהודה)  (וזאת " ישראלשל  וש קד וגזע ורש מש " שהנו, עליו

 

ה״חתם סופר״ ראה קשר הדוק בין ההקפדה על התייחסות האדם לכל דבר  
שמים הטבועה בו. ומעשה שבאו שני בחורים להתקבל    שבקדושה לבין יראת

כעילוי  ידוע  היה  מהבחורים  אחד  סופר״,  ה״חתם  של  המפורסמת  לישיבתו 
מבריק בשכלו ואילו השני היה בחור מצוין אך לא הגיע לדרגתו של חברו.  

ה״חתם הבחורים הגיעו מיד לאחר חג הסוכות על מנת להתקבל לזמן החורף. 
המת כולם קיבל דווקא את הבחור הפחות מעולה בחן את שניהם, ולתדסופר״  

בחוכמתו. הדבר, כאמור, עורר את פליאתם של כמה מהבחורים שהכירו היטב 
כדי להבין ה״חתם סופר״את מעלת הבחור שנדחה, ולכן הם נכנסו לשאול את  

למה קיבל אחד ודחה את השני.התברר כי בשעה שהגיעו הבחורים לשערי  
ן. והנה ראה שבהגיעם לערימת  והשקיף מהחלו  ה״חתם סופר״  הישיבה עמד  

סכך של אחת הסוכות שזה עתה הורדה, דרך הבחור העילוי על הסכך ופילס 
בשבילי  היה  ״זה  עליו.  לדרוך  מבלי  הסכך  את  הקיף  חברו  ואילו  דרך,  לו 

לספר לתלמידיו, ״בחור שדורך על סכך קדוש מי  ה״חתם סופר״הכל״, סיים  
ל: תלמיד חכם שאין בו דרך  יודע על מה הוא עתיד לדרוך בעתיד!״ אמרו חז״

ארץ נבלה טובה ממנו. ואכן לימים נשמע בעיר שאותו בחור יצא לתרבות 
 (אור פני חיים)רעה, ונתן דוגמא אישית רעה לבריות וחילל שם שמים ברבים.

 

כן   זצ"לספקטור    רבי יצחק אלחנןעל   כאהבתו את התורה  מספר תלמידו: 
ובכל נפשו ובכל מאודו, אבל אך למותר להגיד   בכל לבבו אהב את מצוותיה 

המצות בקיום  וזריזותו  זהירותו  ועשה   ולתאר  שקיים  בעת  הגדולה  ושמחתו 
ונקח לדוגמא מצות סוכה, אשר כמעט לא מש ממנה ולא חדל אותן בשלמות.

מאד, הקרים  בלילות  גם  בה  הגשם,   לישון  מפני  ממנה  יצא  ודמעות  ובבכי 
רואה ונשק את דופניו,    ו מהסוכה היה מביט כה וכה אם איןובכל עת צאת

 )תולדות יצחק( .כפי שהתבוננו מקורביו שהיו רואים ואינם נראים במעשהו זה
 

מטרנופול רבי דוד מנחם באב״ד זצ״ל בעל ׳חבצלת השרון׳, מוכר היה  הרב  
 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 

בות יתירה. מבין באי ביתו היו גם שני עורכי דין שבאו אליו בעניני  והתלה
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   והמתיקות  הטעם  ממנו  ארעי"ניטל  בדירת  ושב  קבע  מדירת    . "צא 
 (המשגיח דקמניץ) 

 
 

ברים חיים  רבי  קיום    סיפר  את  ראה  כיצד  החינוך    המציאות זצ״ל,  שכתב 
המינים ארבעת  רבי  ש״בטבע  אצל  ״ראיתי  רואיהם״.וסיפר  לב    משמחים 

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   ככלכיסהו, כשבכל רגע ורגע משעות החג    אומר יופי ולא
גדול ומהודר,    עשה עם האתרוג שהיה לו אתרוג תימני   שבעה עין מראות, וכן 

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״. 
 

40554  

כשי לבוא  לעתיד :ל"זצ  צדקה  יהודה  י             סוכות               

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דב בן

 וזאת הברכה-סוכות 



 ז

 
כנסת מרכזי מפואר. לקהילה אזל הכסף בטרם כלות  -בעיירה לומז'ה, היה בית

כנסת זקוק לרצפה. מאידך, היתה זו שאלה -הבניה, ידעו יהודי לומז'ה כי בית
כך למטרות צדקה אחרות, דחו מפעם  -של סדר עדיפויות. כשהכסף נדרש כל

כנסת ללא ריצוף. מידי  -לפעם את יציקת הרצפה. ולכן התפלל הציבור בבית
ערב שבת מפזר היה השמש חול צהבהב על הקרקע לכבוד שבת. פעם ביקר 

חז"ל -בבית לומז'ה.  ליהודי  לבי  הקהל:לבי  את  וייסר  מסויים  מגיד  הכנסת 
אומרים כי לכשיבוא המשיח, עתידין בתי כנסיות שבחוץ לארץ להיקבע בארץ 

כנסת -רות ותקרתו של ביתישראל (מגילה כט ע"א), ואז יינשאו ארבעת הקי
זה למרום ויועברו לירושלים, בעוד כולכם נשארים פה, יען שאין כאן רצפה 
עליה ניתן יהיה לשאת אתכם! ואז הגיע המגיד והזכיר לקהל את יחס הכבוד 

לבית שהיא -הראוי  עם  אשר  המגיד  מצד  הדחיפה  זו  היתה  ושוב,  תפילה. 
למאמץ נוסף.בפרוס  ראש השנה מעוררת חיוכים או דמעות, דירבנה את הקהל  

 .(עיירתי מכורתי) מכן אכן נוצקה רצפה חדשה-שלאחר

 
 

 שתופסים,  הקריאה  אחר  תורה  הספר  את  מגביהים  תורה  שבשמחת  למנהג  טעם
 כדי  ,פניו  כלפי  החלקה  והיריעה  העם  לכיוון  הכתב  שיהא  ומהפכים  העמודים

  וכן   שסיימו   להורות,  התורה   פתיחת  וכאן  התורה   סיום  שכאן  כולם  שיראו
 בעת   לפניו  חומש   אחד  לכל  היה  לא  ,בעולם  הדפוס  שנתפשט  לפני  כי  .התחילו
 סיום   העם  כל  לעיני  להראות  נהגו   ועל כן  ,הקורא  מן   ששמע   מה  רק  ,הקריאה
 שהוא   מי  רק  כן  לעשות  לזה  חוששים  לא ובזמנינו.  חיבה  דרך  הספר  והתחלת

 .. מכשול  בלי  כן  לעשות  ידו  לאל  שיש   בכוחו  בטוח  שהוא  גבורה  בעל
 ) דוד ילקוט (

 
 

  ושמיני   ימים  שבעה  -   חלקים  לשני  מתחלק  סוכות?    סוכות  של  העבודה   מהי
.  תשובה  בעל  של  היופי  את  לתאר  אין.  תשובה  לבעל  פשוט  משל  נביא.  עצרת
  אירגונים  -  הטומאה  שערי   ט"במ  שם  שקוע  והיה   חילונית   בסביבה  התגורר   אדם

 למסגרת   שבוע  למשך  למלון  כמוהו  אנשים  לוקחים  רחוקים  בקירוב  העוסקים
 באמת,  רוצה  הוא .  תשובה  בעל   נהיה   האדם  השבוע  במשך" .  סמינר"  שנקראת
 לומר  שצריך   הראשון  הדבר.  מצוות   ולשמור  תורה   ללמוד  להתחיל,  ובכנות
 לשכונה  לעבור,  הוא  לעשות  צריך  שאתה  הראשון  הצעד: "  הוא  כזה  לאדם
  חייב   אתה.  ילך  לא  זה ,    הישן  למצב,    שלך  הישנים  לחברים  תחזור  אם.  אחרת
 ראש   את  עברתם : "  לנו  אומר  כאילו'    ה:    והנמשל".    מגוריך  מקום  את  לשנות
  שלכם  המגורים  מקום  את  תשנו  עכשיו'.  סמינר'  כמו  היה   זה.  כיפור  ויום  השנה

 אתם.  ילך לא זה, הישנים החברים  עם  להתגורר תמשיכו אם . לסוכה תעברו, 
,  אברהם" ?  החדשים  החברים"  הם  ומי".  חדשים  חברים  לכם  שיהיו  מוכרחים

  החברים   אלו: "  לנו  אומר  כאילו  ה"הקב.  ודוד   יוסף,  אהרן,  משה,  יעקב,    יצחק
 מגוריכם  מקום  את  תשנו,  הרוחנית  בעבודה  להמשיך  רוצים  אתם  אם!    שלכם

 הנוכחי  המגורים   במקום  כי.  יצליח  לא  זה  אחרת,חדשה  סביבה  לעצמכם  ותמצאו
:    ולומר  עליכם  להתלוצץ  עלולים  והם,  הישנים  בחברים  תפגשו  אתם  שלכם

. צדקות'  של  רוח  מין   פתאום  בהם  שנכנס  ואלמוני  פלוני   את  ראו'  ""  
 ) ל"זצ פינקוס   שמשון רבי (
 

  אחר  בזה  כוהנים   שלושה  לתורה  לעלות  שיכולים  יתכן  איך   שאלה:
 ?זה

  ואחד  בראשית  לחתן   ואחד.  תורה  לחתן  אחד:  תורה  בשמחת  תשובה: 
 )החידות  (ספר                      .אחר  תורה  בספר  עולה  אחד שכל  כיון,  למפטיר

 

יל:  ּכִ ׂשְ ּתַ ְוָאז  ָרֶכָך  ּדְ ֶאת  ְצִליַח  ּתַ ָאז  י  ּכִ ּבֹו  תּוב  ַהּכָ ָכל  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ֹמר  ׁשְ ּתִ ְלַמַען 
 שבתאי יודלביץ זצ״ל, סיפר באחת הדרשות: שבשכנותו  רבי המגיד מישרים  

בית ביה״ס  תלמידת  בת  לו  שהיתה  למחצה,  חרדי  יהודי  יעקב.   - התגורר 
האב  העדיף  וכו',  מתמטיקה  כמו  חול  במקצועות  מוכשרת  שהיתה  ומכיון 
גבוהה  היתה  המקצועית  הרמה  ששם  ״הדתי״.,  לתיכון  ביתו  את  לשלוח 
מסמינר בית־יעקב. אכן נודע הדבר לר׳ שבתאי זצ״ל, ופנה אליו בתחנונים.  

טובת בתך אתה דורש, אל תעז להכניסה למוסד זה שההשקפה   אנא! אם 
של התלמידות שונה לחלוטין מהשקפתך.השיב האב: רבי! מכיר אני את בתי 
כל  בפני  לעמוד  היא  ומסוגלת  חזק.  אופי  בעלת  שהיא  אני  ויודע  היטב, 

  4-הזרמים שינסו לשוטפה. ואכן לא שת ליבו לתחנוניו של הרב. לאחר כ
רבעה עשר בניסן, שהוא ערב פסח, מצלצל הטלפון בבית שנים, ביום ה׳ א

הרב ועל הקו, לא פחות ולא יותר אביה של אותה נערה.והפעם הוא נשמע  
״קצת אחרת״. ובקול ענות חלושה פונה אל הרב שוב בשאלה: ר׳ שבתאי!  
בתי  מגרונו.  יוצאת  גדולה  אנחה  וקול  גדולה  במבוכה  אני  נתון  לי!  עזור 

קר והודיעה לי: אני באה הביתה לליל־הסדר, אבל התקשרה אלי היום בב
יחד עם אורח חשוב מאד. קצין בריטי גוי. שיראה פעם כיצד נערך סדר אצל 
היהודים, אולי ירצה להתגייר. [אציין, כי היה זה בתקופת מלחמת השחרור  
תש״ח שהסתובבו בחוצות ירושלים חיילים בריטים רבים.] הא, ר׳ שבתאי!  

השבתי לו בסיפור קטן שהיה.    איך יוצאים מהבעיה הזאת? איך יוצאים מזה?  
[סיפר ר׳ שבתאי.] באחת העיירות שבפולין, מאן דהו שהיה סוחר, איבד את 
פרנסתו וכל מאמציו למצוא איזה עסק קטן עלה בתוהו. וכשראה שכלו כל 
הקיצין והרעב מציק בבית, מחשבת יאוש עלתה במוחו.ואמר בליבו: בעצם 

ת גנב? והחל לתכנן מעשיו הבאים. אלך בלילות בסתר אל מה הרע בזה להיו
דירות הגויים, ואקבץ שלל רב.ברם לבו נוקפו ופחד החל לכרסם בו. ומה  
יהיה אם המשטרה תתפוס אותו? חשב וחשב ולפתע הבזיק במוחו רעיון.אלך 
לגנוב אצל הרבנים שבעיר ובמקרה הכי גרוע אם יתפסני הרב, אבקש ממנו  

וודאי לא ימסור אותי למשטרה, כי הרבנים רחמנים    ' ה  שלא יעשה חילול
היינו   השחר,  עד  בבתיהם  דולקים  הנרות  הלילות  בכל  עקא!  דא  אך  הם. 
שהרבנים לא הולכים לישון. אז מה עושים ? ?ושוב עלה לו רעיון במוחו.  
אלך לגנוב בליל שבת אחר חצות הלילה, שאז וודאי גם הרב הולך לישון.  

ענוג״.חשב ועשה מעשה. ולכשהגיע סמוך לביתו של והרי ״שינה בשבת ת
המרא דאתרא [רב העיר] הביט לכל עבר ולא מצא גישה נכונה זולת דרך  

אכנס  אם כןהארובה של האח. ומכירן שבליל שבת התנור וודאי לא דולק, 
דרכו.מה עשה? הפשיט כל בגדיו לבל יתלכלכו מפיח הארובה, וערום כביום 

בה, חדר דרך הפתח הצר והחליק היישר למטה היולדו טיפס אל ראש הארו
לבטן התנור. והרב, באותה העת ישב ולמד בספרי האר״י הקדוש את תורת  
תקון הגלגולים אשר בין השאר נאמר שהגלגול לפעמים מופיע ערום ומפויח  
ורק  בנושא,  התנסה  טרם  שהרב  ומכיון,  שבגיהנום.  התנורים  מפיח  כולו, 

ש  ציפה  לא  היה,  דרכו  לו  בראשית  הגנב   ה'ישלח  יצא  לתיקון.אך  גלגול 
מהתנור כאשר הבחין שהרב ער לחלוטין ונמצא ממש למולו. ובבהלה פרץ 
בגלגול  שמדובר  לרגע  שחשב  מכאן??הרב  יוצאים  איך  ספונטנית:  בזעקה 
וזעק  בבהלה  נתקף  בספרו,  ז״ל  האר״י  שמתארו  כפי  בדיוק  נראה  שהיה 

צ כאחד  ושניהם  לכאן??  נכנסת  איך  ר׳  לעברו  זה.הבנת  לעבר  זה  ועקים 
יהודי?? אתה בא אלי כעת לאחר ארבע שנים לשאול איך יוצאים מהפרשיה  
שואל איך נכנסת למצב הזה?  שלבתך יש חבר קצין גוי. ואני  המכאיבה, 
שמעת בקולי? והרי ידעת   והרי הזהרתיך! אל תכנס למקום זה. ומדוע לא 

ד שהנפש מתרגלת היטב שההשפעה השלילית מחלחלת כארס, לאט לאט ע
 (נאות דשא)  לזה, כי היא למדה לפתח נוגדנים! 

   " "" " 

 "" " " 

   "" "" 

  "
לל לל
  "" 

  גדול כח התפילה אפילו לשנות הטבע (רבינו בחיי)   
 החכם יודע ערך נפשו, ולא יאבדנה בדברי הבל.(כתר חוכמה)  

 בתחילה יש לנסותם ואחרי כן יראה אם ראויים הם לעשותם.(חזון נחום) ישנם דברים הרבה, ש 

ל ל ל
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  הפטרה
 "בוא גוג"

 

 עברה קבוצת ילדים,  טוביה ישב פעם בביתו ולמד תורה. רבי                       
והקימה רעש. זה הפריע לרבי טוביה. הוא ניגש לחלון, ואמר                       

ת ואיזו מפלצת! יש לה חמש , יש שם מפלצ"" לילדים:
-רגלים, שלוש עיניים וזקן כמו לתיש, אלא שצבעו ירוק". מיהרו הילדים לבית

הכנסת כדי לחזות בפלא, ורבי טוביה חזר לתלמודו. לא עבר זמן רב ושוב שמע 
שאל.  -"לאן אתם רצים"? . ה רעש. הוא ניגש שוב לחלון וראה כמה

"האם לא שמעת? יש שם מפלצת, יצור עם חמש  -ם ענו היהודי -הכנסת -"לבית
 רגלים, שלוש עיניים וזקן כמו לתיש, אבל בצבע ירוק!" 

 

צחק רבי טוביה וחזר ללמוד. אך לאחר רגעים מספר, שמע מבחוץ קולות של המון 
שאל  -אנשים. מבעד לחלון ראה אנשים, נשים וילדים וכולם ממהרים. "מה קרה?" 

אינך יודע? בדיוק לפני בית הכנסת, עומדת מפלצת, יש  אותם. "מה השאלה, האם
תיש שצבעו ירוק". בתוך המון האנשים שמיהרו -לה חמש רגלים, שלוש עיניים וזקן

. ריבונו של עולם, קרא, אם גם ה הכנסת ראה רבי טוביה -לבית
פס את הרב בכבודו ובעצמו הולך איתם הרי שגם אני מחוייב ללכת, סגר את ספרו, ת

 הכנסת.-מעילו ורץ עם כל הקהל לבית
 

 )העורך( חושבים שזו היא האמת ר לפעמים כשחוזרים על שקר 

והצלחת ן לברכת  ו ׳                  העל שועותתחי והי הברכות   כל 

אחת היו בעיות קשות עם הבת שלה. בסופו של דבר בתה  לאישה
עברה ללמוד בחו"ל. לאחר כמה חודשים של ניתוק חשבה האמא לבקר 

זצ"ל  יהומרדכי אלאת הבת שלה בהפתעה. היא הגיעה אל הרב 
אמר לה: "אין צורך שתיסעי, ולה יהיה  בכדי לקבל את ברכת הדרך, והר

שמחה וטוב לבב". האישה התפלאה ושאלה: "מה, לא לנסוע?" הרב 
 נענע לשלילה בראשו. היא לא הבינה, אך הקשיבה ולא נסעה. 

 

באה האישה שנית לקבל ברכה לנסיעה והרב ברך  
כאשר האימא הגיעה לחו"ל היא דיברה עם היועצת אותה לנסיעה טובה. 

החינוכית של ביתה, וסיפרה לה בדרך אגב שחשבה לבקר אותה לפני 
! חצי שנה אך הדבר לא עלה בידה. אמרה לה היועצת: "אוי לא! 

לפני חצי שנה. בתך עוד לא הייתה מוכנה לכך 
 געת!"יה מזיק, וזה הדבר הכי נכון שלא ההנפשית, זה 

מבואר שנשמתו  בתניא
של כל יהודי, יהיה מי 

שיהיה, באה "ממוח העליון, 
שהוא חכמה עילאה 

כביכול, כמשל הבן הנמשך 
  ממוח האב".

 

 ת בעת
 יאמר על כך אחד מגדול

החסידים, כשהוא ממרר 
בבכי: "חכמה עילאה" 

בתוך שק של בשר ועצמות, 
 עם דם רותח...

 

. מעניין לציין כי זצ"ל עובדיה יוסףעם הרב זצ"ל  משה לויהרב של יחסיו  בעניין
וכשמצא לנכון לחלוק עליו  ,למרות אהבתו של הרב לוי לרב יוסף, הוא לא נשא לו פנים
לראות את תגובתו של הרב יוסף  בהכרעתו ההלכתית לא נמנע מלעשות זאת. מעניין עוד יותר

הלך לבקש הסכמה מהרב יוסף,  לק ב', הואלכך: כשסיים לכתוב את ספרו, 'תפילה למשה' ח
 .  א ואמר לו כי הוא מבקש הסכמה דווקא 

 

לי כשהייתי אברך  הרב יוסף חייך ואמר: "יפה עשית", והוסיף: "יקומו עליך ויתנגדו כפי שעשו
להם ואל תהסס! תשמע  צעיר, שפסק לפעמים שלא כמו ה'בן איש חי', וחירפוני וגידפוני... אל

הרב לוי שהצדק עם הרב יוסף,  מאידך גיסא, כשחשב  ."תמשיך להוציא ספרים, וה' יהיה עמך
הקונטרס 'דבר השמיטה', כדי להגן על  נחלץ להגנת מי שראה בו גדול הדור. מסיבה זו כתב את

את בימינו. הרב יוסף מצדו מזכיר בדבריו  שיטת הרב יוסף המצדדת בקיומו של היתר המכירה
שנה. בדומה לרב יוסף, גם לרב לוי היה חשוב  40-קונטרסו זה של הרב לוי, הצעיר ממנו בכ

 ם שיהודים ספרדיים 

אל תנסה לראות את 
 –העולם דרך עיניו של אחר 

 להוא עלול 

 הגיע הגאון רבי, בעודו נער
 זצוק"ל רפאל ברוך טולידאנו

ונמנע מלאכול. ידידיו  
לחצו עליו מאוד שיגלה להם מדוע אינו 

 נאלץ לספר להם, שהואאוכל, עד ש
 . 

 

שאלו אותו לפשר התענית, ואמר להם: 
"הייתי בבית הדין ושמעתי כיצד 

התווכח אדם אחד עם אבי. הוכחתי את 
אבל אבא מחה בעדי , ש האיש

 והצטער על שהעלבתי את האיש. 
עתה אני צם כדי לכפר על שגרמתי 

 לאבא צער..."

  –לא דיי בלכוון היטב 
 

  ךצריך 
 

 מתי ללחוץ על ההדק 

אנחנו עומדים עתה בזמן של 'עקבתא 
צריך לדעת שהוא עקב.   דמשיחא'. עקב

 איזה קשר יש בין עקב לחכמה? 
 

אדם שמתאונן על מצבו 
הגשמי אין בכוחו להיות 

 

מי שריבוי הצומות מזיק לו כמו בדורותינו 
לו להרבות בתעניות, אלא כפי  אלה, אסור

אשר ישער בנפשו שבוודאי לא יזיק לו 
?כלל. ומה תקנתו

כדברי ,
 ."הכתוב "וחטאך בצדקה פרוק

תלמידים שלא ידעו עד היכן מגעת  סיפרו
מצות כיבוד אב ואם,עד שראו את זהירותו 

 שאול בן ציון אבאהמופלגת של רבנו 
 זצ"ל..בכבוד אביו. 

 כשהיה אביו יוצא ובא בביתו או בבית הכנסת,
היה קם לפניו מלוא קומתו,ולא ישב עד 

העין. ועל אף שהיה רבנו שקוע  שנסתלק מן
עקב אחר כל תזוזה של  ומרוכז בתפילתו,

אביו על מנת להדרו בקימה בכל פעם שקם 
גם כשהיו היציאות תכופות זו לזו!  ממקומו,

ל העיד רבנו בפני בנו שליט"א על 
"מעולם לא ביקשה  :

כל מה שהבנתי  ממני דבר שאעשה עבודה,
 מיד הייתי עושה!"  שזהו רצונה

 

גם בתקופת מלחמת השחרור נזהר רבנו 
להגיע בכל ערב שבת לבית הוריו ברח' 
שמואל הנביא שהיה סמוך ממש לגבול 

 חרף הסכנה שבדבר,לקיים דבר הארי הירדני,
ושוב חזר רגלי  ז"ל לנשק ידי אמו בליל שבת,

 לבית חותנו בשכונת קטמון הרחוקה.

 אם יש דבר שאינו כשורה בחיצוניותו של האדם 
 הרי זה שיש ליקוי בפנימיותו.

 אלבז בת קלרה רשל רחללע"נ 



 

 ניתנה משימה,  לפועל
לצבוע את פס ההפרדה בין שני 
 הנתיבים באוטוסטרדה. ביום
הראשון צבע הפועל שמונה 

 -קילומטרים, ביום השני 
 ארבעה קילומטרים, וביום

רק שני קילומטרים.  -השלישי 
"מדוע התפוקה שלך הולכת 

העבודה.  ופוחתת?" שאל מנהל
ועל, "אין מה לעשות", ענה הפ
 "ככל שאני מתקדם, 
  עלי ללכת מרחק רב

 ."ר יותר 

בחור, אשר חש על בשרו, כי באמירה שיצאה מפי  סיפר
זצ"ל, ניצל מבעיתו. ". . .  שרעבי מרדכי הצדיק רבנו

בצעירותי הייתי מבוקש ע"י שלטונות. יראתי עד מות מהמפגש 
מתוך שידעתי שמיד כשאתפס על , ם עמם 

ידם ישליכוני לכלא. . . באחד הימים נקלעתי לביתו של הרב 
עבי ובקשתיהו, שיאציל לי ברכה, הצדיק ענני "פטיר שר

ועטיר" ובכך שלחני לשלום. מודה אני בגילוי לב, שלא פעם 
, ,אחת ולא פעמים נזדמנתי למקום אחד עם השלטונות

ואני הלכתי חופשי לנפשי. מצב זה נמשך כארבע .. . 
  .ה שנים כל זמן שהצדיק היה

"ם, אשר בה נתבקש רבנו לישיבה של מעלה, אולם, בשנת תשד
 בדיוק אז עברתי דירה, , ,, ופנה הודה

 "..טונות את כתובתי החדשה והוסגרתי.ולדאבון ליבי גילו השל

מלחמת העולם השנייה הקשה בימי
באירופה באותם שנים נוראות ישב רבנו 

בביתו בצער זצ"ל  מרדכי אליהו
ובמכאוב על עם ישראל אשר בגולה.   גדול

 

רבנו מיעט באכילה ורק לחם צר טבול 
בשמן זית בא אל פיו, לקיים את נפשו.  

שלא החליף  רבנו אםמספרת הרבנית מזל 
מה, ובימי הצדיק לבושו בכל שנות המלח

שישי נהג לכבס בגדיו על גג ביתו לכבוד 
מנהגו בקודש כאבותיו הקדושים  שבת .

רבנו  
קיים את הפסוק: "פזר נתן לאביונים  ע"ה

צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד"  
ובימי המלחמה הקשים נהג רבנו לסייע 

לבני העיר העניים כמנהג אבותיו 
ל זה אמרו רז"ל כל העושה הקדושים, וע

צדקה כאילו קיים כל התורה ומצלת ממיתה 
משונה ומדינה של גיהנום ויזכה לעושר 
וכבוד כמאמר שלמה המלך ע"ה "רודף 
 צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ".

שואל  ,בא לפסיכיאטר דניאל
אותו הפסיכיאטר: דניאל,אפשר 

 ?דני לקרוא לך בקיצור
ר דניאל: אפשר

?
 

**** 
נכנס לרופא עם מקל על  חולה

 ?הרופא: מה זה הראש
 : : החולה

 

**** 
אני מוכרח לראות את , גברת

 ."הדוקטור. שתיתי רעל מסוכן
 מצטערת", משכה המזכירה"

בכתפיה, "אני יכולה לקבוע לך 
תור רק לעוד שישה שבועות". 

עלול  "לעוד שישה שבועות? אני
 "!למות עד אז

 אין דבר. את התור " 
".

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

 המקל והתרמיל מוכנים לעת הצורך מספרים על הרב
זצ"ל, בזמן כהונתו ברבנות  שמעלקע מניקלשבורג

היו תלויים תמיד מקל ותרמיל על הקיר שבבית הדין שלו. 
 בי ומה ראית על כך?"וכששאלו אותו פעם הפרנסים: "ר

ענה להם: ,דעו לכם, "ראשי הקהל" שאין אצלי משוא פנים, 
לא אטה משפט ולא אכיר פני איש, יהיה אשר יהיה, יקוב הדין 

 את ההר. ואם אחד מכם לא יהיה מרוצה, 
לקחת את , ד הרני תמיד

אצטרך מקלי ותרמילי ולנדוד ולילך באשר אלך, אפילו אם 
 חס ושלום לחזר על פתחי נדיבים.

על עצמו,  טרפון שקרא ר' קריאה
חמורו כדי  ומשמעה שיצטרך למכור את

רבי טרפון שפסק לו  ,לפצות בעל פרה
בפרה  מעשה היה  .בטעות, שהיא טרפה

שניטל רחמה, ופסק ר' טרפון, שהיא 
טרפה. בעקבות פסיקתו, עשה הבעלים 

והאכילה לכלבים. לאחר מכן בא  מעשה
המעשה לפני חכמים שביבנה, והם 

 שאינה טרפה. התירו את הבהמה, וקבעו
 

כשעמד ר' טרפון על טעותו, אמר על 
 ,טרפון!", כלומרעצמו: "הלכה חמורך, 

, י עכשיו אני
 ולקנות לבעל הפרה פרה 

 .במקום זו שהטרפתי

 החפץ חיים ע"ה סיפרה מעשים על זקס הרבנית
שלוש עשרה,  -, שבזמן שהיתה נערה בת כשתים עשרהזצ"ל
"ח ביקש ממנה שתגיה ספרים, וכיוון שרצתה ללכת הח

לחברתה אמרה להח"ח: "עכשיו אני רוצה ללכת וכשאחזור 
 אני מוכנה להגיה אפילו מאה ספרים.

מוכנים להגהה, ה כשחזרה
אמר לה הח"ח: "אדם צריך לשמור הדיבור שאומר, וכיוון 

 שאמרת מאה את צריכה לקיים דבריך.
וד ספרה שבסוף ימיו שהיה הח"ח כבר זקן וחולה, הבחורים וע

 היו שומרים עליו. פעם ראה שהלכו ושאל היכן הם, 
והשיבו שהלכו להתפלל מנחה, אמר הח"ח: "משאירים זקן 

 וחולה ומחפשים מצוות?"

 התורה היא מציאות הרבה יותר 

 מכל הבריאה של שמים וארץ.

, עת זצ"ל מאיר מפרימישלאן בישחר טל ילדותו של ר למן
שקד על דלתי תורה בפודהייץ, לא חדל לעמול ולהתעלות בקנייני 
התורה, עד אשר היה לגאון מופלא בכל מכמניה, הן בתורת הנגלה 
והן בתורת הנסתר. אמנם, כדרכם של רבים מצדיקי הדורות בימי 

קדושים, אשר צעדו לאורו קדם, וכממשיך נאמן בנתינות אבותיו ה
, זצ"ל הקדוש הבעל שם טוב של מרן, אור שבעת הימים,

  לא גילה רבי מאיר את גאונותו לרבים, לא בנגלה ולא בנסתר.
אמנם, לעיתים מסוימות, כאשר השעה היתה צריכה לכך, ניבעו 
סדקים בפרגוד ההסתר, ואור גדול של גאונות בכל מקצועות 

בקע וגילה על טיבו ומהותו של הגאון  התורה, הנגלים והנסתרים,
החוסה בצל פרגוד ההסתר והענווה. גם מתוך דברי תורתו 

המתוקים מדבש, אשר היו לכאורה "שווים לכל נפש", ניתן היה 
 להבחין, מלבד בעומק ה"נסתר" הצפון בין השיטין, 

ב"נגלה" הטמונות בהם. השנינות  ם גם
זקה בכל מקצועות התורה ניכרות היטב, גם כאשר הגאונית והיד הח

 מדובר במילי דאגדתא ובמילי דחסידותא.

קנייבסקי  חייםרבי  סח
זצ"ל שהחזו"אבלילה  שליט"א

נפטר: "התעוררתי באמצע הלילה
והיה נדמה לי שכבר בוקר 

וחשבתי ללכת כבר לבית הכנסת
 –להתפלל, והעירו לי בבית 

 להיכן אתה הולך? 
. חזרתי 
לישון, ואח"כ נתברר לי שבזמן 

שנתעוררתי זה היה בזמן 
 שהחזו"א נפטר.

שיעור ההשתדלות המותרת 
 ווה בכל אדם ואדםאינו ש

על כל תשוקות  רתוות
ומאווי החומר בעת מסעך 
הרוחני ותיקרא קיצוני. אך 

הדבקות באל אינה 
 קיצונית.
למילוי  

זוהי  -וסיפוק התשוקות
קיצוניות. אך אפילו מה 

שמכונה בפי בריות 
קיצוניות אין בו צורך. 

אפשר להתקרב לבורא אף 
הכל על לוותר .מבלי

 

ם"  זו בתקופה, לידיים עצמכם את קחו, עצמכם את היינו לכם", ָלֶכם ּוְלַקְחּתֶ
  ל"חז וכדרשת, פוריםהכי ביום שנמחקו כיון( עוונות הרבה לכם אין שעדיין

ּיֹום" ִראׁשֹון ּבַ  מהחומריות תתעלו), עוונות לחשבון לכם הוא ראשון-"ָהֽ
 .ברוחניות ועוד עוד ותגבהו, והגשמיות

ם' הכתוב   תכלית כל! לכם? למי, עצמכם את תקחו-'ָלֶכם ּוְלַקְחּתֶ
) אי, טז משלי( במדרש וכדאיתא, ולהנאתכם לטובתכם היא והמצוות התורה

 אלא זאת נתתי ולא)? המצוות משמירת( מהם לי יש הנאה מה וכי ה"הקב אמר
 להנאתך, מארצך לך לך אבינו באברהם שנאמר מה וכעין( לטובתכם לכם

 ).ולטובתך
*** 

ם ַאְבּתֶ ׂשֹון ַמִים ּוׁשְ ׂשָ ַעְיֵני ּבְ  הגשמיים המים מלבד), ג, יב ישעיה( ַהְיׁשּוָעה ִמּמַ
 זהב של בצלוחיות אותם ומביאים השילוח יןממעי במקדש שואבים שהיו
 של ממיימה אלו בימים לשאוב אנו זוכים, המזבח גבי על לניסוך וכסף
 טהור זהב הוא ויהודי יהודי כל), א"ע פב ק"בב( תורה אל מים אין, תורה

 .יתברך' ה של מזבחו, המזבח גבי על לנסך בכדי, תורה-מים בו ששואבים
 מנקה שהוא אדם לבין אותו מנקים שאחרים אדם בין הבדל שיש מובא 

 אותה תכניס אם, בעפר שמתעפרת לתרנגולת הזוהר זאת וממשיל. עצמו את
ַצע? ממנה יהיה מה אותה ותסרק וסבון שמפו עם אותה ותרחץ לאמבטיה  ּפֶ

ה ְוַחּבּוָרה ה ּוַמּכָ   לבד עצמה את מנערת כשהתרנגולת ואילו), ו, א ישעיה( ְטִרּיָ
 יקח אדם כל", לכם ולקחתם" הכתוב שרמז וזהו .כשלג לבנה אותה יםרוא מיד
רוּ ' ה ִלְפֵני, " אותו ויטהרו אחרים שיבואו יחכה ולא, בידיים עצמו את ְטָהֽ " ּתִ

.. קּוִמי ֵמָעָפר ִהְתַנֲעִרי .כאב שום תרגיש לא ואז, עצמך את תטהר), ל, טז ויקרא(
י ְגֵדי ִלְבׁשִ ךְ  ּבִ םְירּושָׁ  ִתְפַאְרּתֵ  המצוות הם ישראל עם של הבגדים ַהּקֶֹדשׁ  ִעיר ַלִ

 .ויהודי יהודי לכל מתאימים והם שלנו הבגדים הם, והשבת החגים, והתורה

 , כולה השנה לכל וטהרה קדושה, הקדוש מהחג לשאוב שנזכה 
 .אמן, השלימה ישראל בישועת בקרוב ונראה

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
 בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה כרמלה בת סעידה, ,עזיזה בת נעימה, חנינה ןב אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי ,לולובת שמחה

 בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה
   ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי רהאו בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית

  , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל
 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן

שיעור ההשתדלות המותרת 
ווה בכל אדם ואדםאינו ש

 להצלחת ורפואת 
 הדסה צביה בת אביגיל

 וזיווג והצלחה
 רפאל ארז 

 בן הדסה צביה
 

 אבישלוםזיווג הגון 
 בן אורה
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שפעם פגש את השטן בין כסה   "ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ,מסופר על הרה
, ויאמר השטן, שהנה הוא רואה  לעצבות זו מה היא עושה  לעשור כשהוא עצב, שאלו

ועליהם הולכים בני ישראל לברך בחג   ,ספינה מלאה אתרוגים המפליגה ממדינה למדינה
 דשטנא'   ענועי ארבעת המינים המה 'גירא בעינא.) שנהסוכות, והלא אמרו (סוכה לח

חיצים בעינו של השטן], לא עברו ימים מועטים ושוב פגש הרה"ק מבארדיטשוב את  -[
היה שמח וטוב לב, וסיפר להרה"ק מבארדיטשוב שפעל פעולות שונות   השטן, אך הפעם

ל את  וממילא לא יוכלו בני ישראל ליטו, ונתנו לו זכות בשמים להטביע את הספינה 
בפעם   הארבעה מינים, בחול המועד סוכות פגש הרה"ק מבארדיטשוב את השטן

השלישית, ובפעם הזאת היו שוב פניו נפולות, תמה הרבי ושאלו על כך, שהרי מילאו  
השיב השטן ואמר 'אכן  , וא"כ מה לו כי ילין עכשיו,  את הספינה את משאלתו והטביע 

אך בדרך לא דרך הצליחו  , חפצם   ו למחוזהצלחתי במזימתי ורוב האתרוגים לא הגיע 
  כמה סוחרים להעביר אתרוגים בודדים מהכא להתם, ובני ישראל עם קודש הוזילו

ממיטב כספם ושילמו סכומי כסף עצומים כדי לזכות במצוה זו, והשתוקקות ורצון אלו  
עיקר המצוה גופא, ועל כן הנני עצב ומתחרט על שגרמתי   גדולים וחשובים יותר מכל

מהודרים בריווח, וממילא תמעט   להטביע את הספינה, כי טוב היה לי שיהיו אתרוגים
  '...השתוקקותם

 
' באמירת 'שלום עליכם' בשבת חול  סדר, בענין ה' פעם דיבר הרה"ק מסאטמאר זי"ע
להזמין את   -האם מקדימים 'אזמין לסעודתא' ),  המועד סוכות (לנוהגים לאומרו

אחד הנוכחים,   למלאכי השרת תחילה, והעיר ' או מקדימים 'שלום עליכם, האושפיזין
' תדיר יותר  שמצד הסברא נראה שצריך להקדים שלום עליכם , שהרי 'שלום עליכם

לא כן,  ,  ', נענה הרה"ק בכל שבת ושבת 'תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם ים אותה שאומר
שבת אחת לחברתה, שהרי ביאת המלאכים   כי אינו דומה אמירת 'שלום עליכם' של

כך באים אליו   , שכפי גודל עבודתובליל שב"ק תלויה בהכנת האדם בששת ימי המעשה
ייך לומר דאמירת שלום עליכם בשבת  מלאכי עליון חשובים ונעלים יותר, ולכן לא ש

ולענין גוף  . כי הכל תלוי לפי הענין ובכל שבת ושבת היא מציאות חדשה,  תדירה טפי
תחילה, כי בזה מזמינים את האבות    לסעודתא' , דעדיף לומר 'אזמיןהשאלה הכריע 

שמעלת הצדיקים   , ואילו בשבת מזמינים את המלאכים, וידועלישב עמנו בסוכה
,  את החומר לצורה גדולה יותר ממעלת המלאכים שאין להם חומר וגוף כלל  המהפכים
 באר הפרשה)(. הדין צריך להקדימם לפני המלאכים  לכן מצד
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נידח שבאחת השנים לא נמצא  בבני קהילה אחת שהיה ישובם במקום רחוק ו מעשה 
הסוכות, יום אחד נקלע למחוזם סוחר שבידו היה אתרוג    שם אתרוג לקראת חג

הקהילה ושלחו שלוחים החליטו   והסכים למכרו להם בסכום גבוה מאד. נאספו ראשי
  לחזר על פתחי אנשי העיר כדי שכל אחד יתן יותר מכפי יכולתו למען יוכלו לקנות 

כל בני העיירה קיבלו את פניהם בסבר פנים יפות ונתנו בשמחה   אתרוג בשותפות, ואכן, 
נפשך  -בין התושבים היה קמצן אחד שחשב לעצמו, דממה  יותר מכוחם ויכולתם, אך

ירכשו בסוף את האתרוג   אינו צריך לתרום מהונו למען קניית האתרוג, כי אם לא
  ואם בסוף יצליחומחמת מחסור בכסף, הלא אונס רחמנא פטריה ומה יש בידם לעשות,  
ויזכה אף הוא  , הגבאים לאסוף כסף מאחרים וירכשו את האתרוג, מה טוב ומה נעים

כסף, וא"כ למה לו להוציא מכספו ורכושו כדי להשתתף    ליטול את האתרוג חינם אין
ואף אחר  , לתת להם תרומתו   בקנייתו, ואכן כך עשה, וכאשר הגיעו גבאי העיר סירב

 . ים לא הסכים בשום אופן להזיל מכספו למען מצוה רבה זוריבוי הבקשות והתחנונ
 

, והשמחה רבתה מאד  מאד הצליחו ראשי הקהילה לקנות את האתרוג לאחר מאמץ גדול
ת נעמד ראש הקהל בהתרגשות וארבעה  ביום הראשון של חג שחרי , אצל כל בני העיר

ואח"כ    ,ודחילוהלולב והאתרוג ברחימו   מינים בידיו, בתחילה בירך המרא דאתרא על
היה גם   עברו כל אנשי הקהילה לפניו לברך עליהם בהתלהבות עצומה, בין העומדים

אותו קמצן שרצה גם הוא לנענע את הארבעה מינים, אולם כאשר הבחין בו ראש  
למען ישמעו ויראו שהפורש מן הציבור  ,  יתן לו לקיים את המצוה  , הודיע לו שלא הקהל 

כסף, ויהי כשמוע כן הפציר בראש הקהל    ר הפירות חינם איןלא יוכל לבוא בסוף ולקצו
  אחר זניים ערלות ואףושיתן לו לקיים המצוה, אך תחנוניו ובקשותיו נפלו על א

שהבטיח שבצאת החג ישלם סכום כסף גדול לקופת הקהל לא הסכים ראש הקהל  
 .  האתרוג כדי לנענע בו  בשום אופן לתת לו את

 
, אך את הנעשה אין להשיב, וכיון שהוא  התפלץ בקרבולמותר לציין שלבו של הקמצן 

עשה מן התורה כמצות היום, לכן כשיצא ראש הקהל  -מצות השתוקק עד מאד לקיים
ובירך בכוונה 'על נטילת לולב' והרים   מבית המדרש וארבעת המינים בידיו, פתח הקמצן

סוף סוף   ריאת ראש הקהל ונענע אותו לכל ארבע רוחות העולם, ובכך נרגעה רוחו שה
באותה שעה פרצו כל הנוכחים בצחוק גדול  , נטל את ארבעת המינים כמצוות היום

אך הוא לא התייחס כלל לאלו שלעגו לו כי היה שש ושמח על  ,  בראותם את מעשיו
 . שזכה לקיים את המצוה

 
, משנעמד לפני בית דין של  עברו ימים ושנים ואותו קמצן נפטר ונסתלק לעולם שכולו טוב

וחשבון ומצאו בו שהכף של העבירות מכריעה את הכף של הזכויות,   ה עשו עמו דין מעל
מלאך טוב והזכיר את נטילת הלולב שקיים   וכמעט פסקו להוליכו לגיהנם, אך אז הופיע

משהשיבו לו  , ובירר אם חישבו גם מצות נטילת לולב באותה שנה ,  באותה שנה 
לו גם את כובד משקלו של ראש הקהל על  הוסיף הסניגור ושאל אם הע, הדיינים בחיוב

תמהו הדיינים ושאלו מה ענין ראש הקהל להכא, דהא לא נצטווינו לנענע כי  ,  המשקל
המשיך לטעון דמכל מקום הרי כל מה שנענע את   אם ד' מינים בלבד, אולם הסניגור 

להעלות את משקלו על    ולכן צריך,  ראש הקהל היה בגלל שבער בקרבו לקיים המצוה
  ואכן קיבלו את טענתו בב"ד של מעלה, וזה מה שהכריע את הכף לזכות .  כף המאזנים

ה  וניצל עי"ז מדינה של גיהנם. ועתה הבה נתבונן במעשה זה, הלא אם לא היה הל 
המצוה, היה פוטר עצמו בטענת 'אונס רחמנא פטריה'   משתוקק ומצפה בכל לבו לקיים 

לומר כן היה עלול לרדת    ותו לא, ואף שמצד הדין כך הוא, אך אם היה מתברך בלבבו
,  לבאר שחת רח"ל, ורק הרצון וההשתוקקות הם גרמו לו להרים את ראש הקהל ולנענעו

 (באר הפרשה). "ז ניצל מדין קשה בגיהנוםבבחינת אהבה המקלקלת את השורה, ועי
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במעונו אשר בירושלים    "פ לסוכות ישב הגה"צ גאב"ד טעפליק זצ"לבימים שבין יוהכש  מסופר
בכשרות ארבעת המינים, באחד הימים נודע לו על כמה   והשיב לשואליו דבר,  עיה"ק 
ביקש מכל מי שבא למעונו שיתן   פחות עניות שאין להן מעות עבור צרכי החג, ומאזמש

דחוק מאד,    מנדבת לבו עבור העניים, בין הבאים היה איש אחד שהתנצל לפניו, שגם מצבו
ועדיין לא השיג כסף כדי לקנות ארבעה מינים, ואיך יוכל לתת לאחרים כאשר אין לו כדי  

"צ מטעפליק ואמר אם מחסורך הוא רק 'ארבעת  נענה הגה והלא חייך קודמין, , סיפוקו
לעניים, כי ארבעת המינים תוכל ליטול משל אחרים    המינים' עדיין עליך לפזר מממונך

יהיו דגים ובשר לחג, ובדחקם   לאותה משפחה ענייה שלא  אבל,  במתנה על מנת להחזיר
בשמי    קטרוגים נוראיםיוזילו דמעה אחת מחמת מצבם הדל, אזי עלולה דמעה זו לעורר 

  ...גו"ו, ויצטרכו להרבה רחמים וחסדים כדי להמתיק את הקטר מרומים ח 
 

שביקש פעם ביום ראשון של סוכות  ואכן, נאים הדברים למי שאמרם, כי בדידיה הוה עובדא, 
עמו שיתן לו את הארבעה מינים במתנה על מנת להחזיר כדי שיוכל   מאחד המתפללים

נתברר, שבערב סוכות היה לו אתרוג מהודר   לצאת בהם ידי חובתו. לאחר בירור הדבר
משדפק  , הקרובה אליו  לה הבוקע ועולה מביתה של שכנתו ביותר, אך אז הגיע לאזנו קול יל 

  על דלת ביתם לשמוע מה קרה, נודע לו, שהילד הקטן הפיל בטעות את האתרוג של אביו 
,  חורגו, והאם ובנה חוששים מאד מתגובת האב שבודאי יתרגז עליו ויענישו עונש חמור

האתרוג שלו והושיטו להם,    ה חזר לביתו ונטל אתאת צרת  "צ מטעפליק ויהי כשמוע הגה
וראה את האתרוג שלו, וקבע שאינו    , שהרב ביקר בביתםכשהוא מורה להם להודיע לאביהם

 .  ראוי לברכה, על כן מסר לו אתרוג אחר כדי שיוכל לצאת ידי חובתו למהדרין
ועל כגון זה נאמר 'אתרוג כנגד הלב', כי ביותר חפץ הקב"ה בלב טהור, ומידות טובות כאלו  

 .  מנטילת לולב ואתרוג נקי ומהודר ללא כתמים לות עשרת מונים עו
 

  ונכנס להגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך, סיפר לי בעל המעשה אשר היו לו צרות הרבה רח"ל
"ז ואמר, כי מכיר הוא יהודי שהוצרך לעבור ניתוח ומני  בפניו ליבו, נענה לו הגרש  ושפך"ל זצ

,  ו לפרי בטןגם אלמן הוא ל"ע, ובנוסף לכך יש לו ג' ילדים שלא זכ  ,אז אינו שומע באוזן אחת
, אמר לו הלה שאינו  פניו שוחקות ומחייכות ומכל מקום שרוי הוא תמיד בשמחה ובכל עת 

על שלו שאי אפשר   "ז על דבריו והלה עמד , שוב חזר בפניו הגרשמאמין שיתכן כדבר הזה
 תה מדבר עמך..., יהודי זה עומד בפניך ע "זשיהיה כן, עד שאמר לו הגרש

 
יל  ג) -"ק רבי אלעזר מנדל מלעלוב זי"ע פירש במה שנאמר (שם בהרה   ה'ָאז ֹיאְמרוּ ַבּגֹוִים ִהְגּדִ

ה  יל , ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ֵמִחים ה' ִהְגּדִ נוּ ָהִיינוּ ׂשְ שלעתיד לבוא כאשר ייגאלו עם בני   ',ַלֲעׂשֹות ִעּמָ
יל , יבואו הגוים וישאלו מדוע חסדו עמם   ישראל ויגדיל הקב"ה את ַלֲעׂשֹות ִעם   ה'ַבּגֹוִים ִהְגּדִ

יקבלו שכר רב כל כך, על זה יענו להם   , ומדוע', וכי צדיקים גמורים היו בכל שנות הגלות ֵאלֶּ 
יל ' –בני ישראל ויאמרו   נוּ  ה'ִהְגּדִ ֵמִחים'על כי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ על אף רוב הסבל   , היינו 'ָהִיינוּ ׂשְ

תחזקנו  השמחה מלבנו לעולם, ותמיד ה  א משהנו בשנות הגלות לוהצרות הרבות שסבל
 ב'.כל עולמים בשמחה של מצוה, ועל כן בדין הוא שניטול 'שכר טו  בבורא

 
ַמְחּתָ   )טו-דברים טז יד(יתב"ש  ג הסוכות הוא 'זמן שמחתנו', שבו ציוונו הבוראהנה ח ְוׂשָ
ךָ  ַחּגֶ ֵמחַ , וגו'   ּבְ לבאר הטעם שמצינו   הרה"ק ה'אמרי נועם' זי"ע . ומתאמרא בשם 'ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ

 מנטילת ד' מינים, שהשמחה נוהגת כל שבעה ואילו  בתורה שמצות שמחה עדיפא
ללמדנו שהקב"ה אוהב את השמחה    הכתוב  ולקחתם לכם אינו אלא ביום הראשון, שבא

 (באר הפרשה) .ל בשמחה על כן הגדיל המצוה יותר וחפץ שיהיו בריותיו
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
עוז בן מרים, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל, עדן שירה  בע"ה זיווג הגון:

 בת גילה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 רותי, לירון בן פנינה. מורן בת , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
מרים בת ציפורה, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   י נשמת:לעילו
בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, 

מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה 
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 

רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 
רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה 

למשפחת בן שבת  זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר 

 בן אסתר ז"ל. 
 

 
כי לכאורה מן התימה הוא, כיצד הננו מרהיבים    "א,בר נפלא אמר אחד מצדיקי הדור שליטד

זמין  ' הוא להבפה מלא 'אזמין לסעודתי אושפיזין קדישין', וכי 'דרך ארץ עוז בנפשנו לומר 
להסב עמנו קרוצי חומר... אלא שהיות ובחג הסוכות אנו    את שבעת הרועים הקדושים לבוא

כד),  , ודעים (במ"ר כא"ל הנ חז  מקריבים שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם , וכדברי
קדישין   , על כן 'בדין' הוא שאף האושפיזיןוהרי אנו גומלים חסדים אף למי שאינם ראויים 

 ירדו ממכון שבתם השמים לקדש את בני ישראל אף אם אינם ראויים...  
 

וחומר למי שגומל חסד ומיטיב לעמו בית ישראל שבוודאי    ומעתה קל וחומר בן בנו של קל
' הנזכר למעלה שזה  ושורש העבודה ין יגילו וישמחו עמו, וכלשון ה 'יסוד שהאושפיזין קדיש

וזה כלל גדול , שכל העושה חסד לאחרים הרי באמת עושה הוא טובה לעצמו הרבה   .חלקם
אך  , ים ינפלאות ההשגחה בעליל ופעמים שאין נראה הדבר לעינ יותר, ופעמים שזוכה לראות 

העני עושה עם בעל    –עושה עם העני   בעל הביתנאמנים עלינו דברי חז"ל שיותר ממה ש
 .  הבית

 
  מאברך חשוב צדיק בן עליה, הנודע  בשלהי שנת תש"פ,שמעו נא למעשה פלא שאירע 

בשערים במסירות נפשו להביא שמחת חג בבתי אלמנות, והוא שולח לביתם מתנות לקראת  
ע כנפות הארץ עליו למצוא מקום  החבילות המיועדים לחלוקה בארב , לשם סידור כל מועד

 .  ומשם נשלחים אל לכל עיר ועיר,  , ששם יסדרו אותם באריזות נאותרחב ידים
את האולם    והנה לקראת ראש השנה דהאי שתא ביקש מבעל 'אולם' שיואיל בטובו לנדב

 .  ואכן הלה ניאות והסכים לתיתו חינם אין כסף,  שברשותו
 

באותם החבילות ביקשו להכניסם אל תוככי האולם,   מלאה שהיתה כאשר הגיעה המשאית  
"ה,  מה עשה הקב, מסגר ובריח אלא שמחמת השעה המאוחרת בלילה היה המקום סגור על

מקרוביו   עד שנתיישב האברך בדעתו האם להעיר את בעל האולם משנתו, עבר שם אחד 
, ופתח את הדלת  שראה את הנעשה וסיבר את אזנו, אף אני תחת ידי מפתחות המקום 

לפרוק את 'הסחורה'. אדהכי והכי סייר 'בעל המפתח' באולם לראות שהכל   לרווחה, והחלו 
, ובאתה שעה היו מונחים  של חדר ההקפאה נפל  החשמל  , ומן השמים מצא שזרםכשורה

, ואילו  שוויים וערכם עולה קרוב לעשרים אלף שקל ה מיני בשר לרוב, אשרבחדר ההקפא 
והיה הבשר 'נפסל בלינה'.... ,  לא היה מרגיש בזה הרי לא היו נכנסים לשם עד למחרת 

החסד    ומתקלקל בחום הכבד ששרר באותם הימים. וזכה בעל האולם לראות כיצד אותו
שלא   -הועילה לו עצמו פי כמה וכמה , בנדבת 'האולם' חינם אין כסף  –שעשה לאחרים 

  ה)(באר הפרשק בממונו. ניזו
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 "כי יצפנני בסכה" 
 סיפור מיוחד לחג הסוכות. 

 מאת הרב רבי יאיר וינשטוק שליט"א.
 פרק ראשון 

 כאבים בלתי מזוהים 
 

לעוברים ושבים ברחוב השקט נדמה היה כי הם חולפים ליד ים רועש שגליו המקציפים מתרוממים ונשברים על סלעי  
והרים את עיניו לעבר מקור המיית הגלים, גילה מיד כי שאון  החוף. עובר אורח שתהה כיצד הגיע הים לאמצע הרחוב, 

 הגלים המתנפצים בוקע מחלונות של בנין גדול, שבקיר החזית שלו בלטו אותיות גדולות "ישיבת מחזה אברהם".
בהיכל בית המדרש היו אותה שעה כארבע מאות בחורים שברובם הגדול היו ישובים על ספסלים ארוכים. הם למדו  

ת מתוך גמרות גדולות, שהיו פתוחות לפניהם על סטנדרים גבוהים. קולות הלימוד של הקבוצה הגדולה הפכה בהתלהבו
 להמיה גדולה ומתוקה.

הבעת מתיקות לא היתה נסוכה על פניו של שלום פניגשטיין ברגעים אלו. את מקום הבעת האושר שעטתה את פניו 
תירוץ התוספות, תפסה לפתע ארשת של כאבים כאשר שוב   העדינות לפני רגע אחד בלבד, כאשר ירד לעומקו של 

 הרגיש את גלי הכאב הגדולים גואים בבטנו. 
הוא לפת לרגע את צדו השמאלי הקרוב למוקד הכאב, ושאל את עצמו מה אכל בארוחת הצהרים שלשום, עת התחיל  

אחרי כמה דקות בצד שמאל  הכאב להציק לו, וכיצד זה מתעתע בו הכאב כאשר פעם אחת הוא הולם בו בצד ימין, 
 ולפעמים הוא מצליף בו במרכז הבטן. ובכלל, מדוע כואב לו כל כך. 

כנראה קלקלתי את הקיבה, לחש לעצמו וניסה להבליג מול היסורים שחתכו בבטנו ללא רחמים. הוא ניסה למקד את  
מול פניו המאפירות ושאל בדאגה  מבטו בשורותיו של ה"ברכת שמואל" בו עיין לפני כן, אך יונתן, החברותא שלו, נבהל

 "אתה מרגיש טוב?"
 "לא" הודה שלום, "אני לא יודע מה קורה לי, כבר שלושה ימים שהכאבים האלו מציקים לו. באים ונעלמים ושוב חוזרים".

 "אולי תנוח במיטה" שאל יונתן. 
חצי שעה נכנע והלך לחדרו  שלום לא קיבל את ההצעה והמשיך ללמוד מתוך כאבים, אבל כאשר חזרה ההתקפה לאחר  

בפנימייה. שתה כוס תה ועוד כוס, דבר די נדיר אצלו, והניח בקבוק חם, תופעה נדירה עוד יותר, על מוקד הכאב. מאוחר  
 יותר הקיא את התה ואת כל מה שאכל בשעות האחרונות. 

ופא שלך ותחזור לישיבה  למחרת בבוקר, התגברו הכאבים עוד יותר, והמשגיח נכנס לתמונה. "סע הביתה, לך אל הר
 בריא ושלם" הציע בחיוך שחיפה על דאגה שכססה בקרביו. פניו האפורות של שלום מאד לא מצאו חן בעיניו.  

 שלום נסע הביתה במונית. בדרך החל מרגיש יותר טוב והצבע הלבן אפור התחלף שוב בצבעו הרגיל.  
 אחר תחילתו של זמן אלול. "מה קרה לך מיין קינד?"  אמו נבהלה כשראתה את בנה יקירה חוזר הביתה שבוע בלבד ל

 "כבר כמה ימים יש לי כאבי בטן חזקים והקאות" סיפר. "אני צריך ללכת לקופת חולים". 
היא חששה קצת שאולי משבר נפשי עובר על בנה, אולי געגועים פתאומיים אחזו בו. "לא ולא", דחתה את המחשבה, 

נקלע למשבר? מאידך, אולי בכל זאת יש בעיה?  17ועד עכשיו לא זייף, אז בגיל וחצי הבחור עזב את הבית  13בגיל 
 אולי החברותא נטש אותו, אולי התעמת עם המשגיח?

 "בישיבה, הכל בסדר?" ביררה בטון אגבי.
"אמא מה קרה לך?" ענה בעלבון קל. "בישיבה הכל מצוין, אבל כשיש הקאות וכאב בטן כזה חזק, המשגיח בעצמו עודד  

 ותי לנסוע הביתה".א
אחרי הצהרים הלך לקופת חולים, ישב במסדרון על ספסל והרגיש משונה להמתין לרופא יחד אנשים מבוגרים. כשהגיע 

 תורו להיכנס שמח לעזוב את המקום המעיק.
 הרופא בדק אותו, מישש את בטנו, שאל שאלות שונות, ושלח אותו לבדיקות דם מגוונות. 

"כנראה זה היה קלקול קיבה חולף" הסביר לו הרופא. כיון שבינתיים הוקל לו, החליט שקלקול   הבדיקות לא העלו מאומה.
 הקיבה מאחוריו וחזר לישיבה.

 ליומיים.
ההתקפה הבאה הגיעה ביום השלישי לאחר ששב לישיבה. לפי הגוון האפרפר שכבש את לחייו הבין יונתן כי חברו שלום  

ה אתה סובל" קרא בהתרגשות, "לאבא שלי היתה פעם התקפת כליות, והפנים  שוב במצוקה. "אני חושב שאני יודע ממ
 שלו נצבעו באפור כמו שלך. שלום, לדעתי יש לך אבן בכליות. אתה לא שותה מספיק".

 את הדיאגנוזה והסיבה ירה במהירות ותיכף מיהר להסיק גם מסקנה. לרגע קצר נעלם ומיד שב ובידיו שתי כוסות מים.
 שלום, אתה חייב לשתות הרבה"."שתה 

כעבור שעה, לאחר ששתה ארבע כוסות מים בזו אחר זו ולא הוקל לו, אלא אדרבה, הקיא אותם והכאבים החמירו, נסע  
 שלום הביתה ומשם שוב דידה לקופת חולים. 

תלונן על התקפת  הנוכחים בתור פינו לו את מקומם למראה הגוון החולני שעל פניו. הוא נכנס אל הרופא ללא שהיות וה
 כאבים חוזרת. סיפר גם מה אמר לו החבר וביקש להיבדק באזור הכליות.



 הרופא הרחיב את הבדיקות, ורשם לערוך אולטרא סאונד בחלל הבטן ובעיקר לבדוק את הכליות, הכבד וכיס המרה.
 לא היה מוגדל.   התשובות היו שליליות. לא הודגמו אבנים בכליות או בכיס המרה. הכל נראה תקין. גם הכבד 

 אבל הכאבים... 
ארבע התקפות חוזרות של גלי כאבים איומים חווה שלום על בשרו ובפעם הרביעית 'ראה כוכבים'. הוא שכב במיטה וגנח  

בכאבי תופת. רופא הוזעק אליו ומיהר להזריק לו משכך כאבים הישר לתוך הוריד. באותה שעה הוקל לו, אבל גברת  
ל שלום החליטה שעד כאן! היא תשים קץ לשאננות האופיינית והאדישות של קופת חולים. נסעה פנינה פניגשטיין, אמו ש

אתו במונית לקופת חולים ובכעס נורא חוללה שם סקנדל. הרימה קול וצעקה על הפקידות ועל כל מי שצריך. "תתביישו 
ה שאני מקבלת?! הילד שלי מתפתל  לכם, אני חברת קופת חולים מיום לידתי ומשלמת מס חודשי כמו שעון, זאת התמור

 מכאבים ואף אחד לא יכול לעזור לו??"
הצעקות הועילו, וכמאמר הבריות "במדינת ישראל שום דבר לא זז בלי צעקות". שלום הוכנס לרופא פנימי בכיר ששאל  

 את פנינה, האם המודאגת, "אתם רוצים הפניה לחדר מיון?" 
 שם יום שלם לפני שמישהו יואיל להסתכל עליו"."רק זה לא" ענתה וקפצה אצבעותיה. "נשב 

"אם לא תהיה ברירה, נשלח אותו לשם". אמר הרופא בנועם ובדק את תוצאות הבדיקות של שלום במסך המחשב.  
 "עשיתם לו בדיקות כבד?"

 "בודאי, הוא עבר בדיקת אולטרא סאונד והתוצאה היתה שהכבד לא מוגדל". 
 רוטאין בדם?""ובדיקת תפקודי כבד בדקתם? רמת פ 

 "לא". 
הרופא רשם לערוך לשלום בדיקה דחופה על תפקודי הכבד, והריץ את צוות המעבדה לתת לו את התשובה המהירה 

 ביותר.
 התשובה נפלה על משפחת פניגשטיין כפצצת חמש קילוטון.

זני ההורים הבדיקה העלתה שהכבד של שלום אינו מתפקד. או כפי שהגדיר זאת הרופא בשפה מאד לא מקצועית בא
 המבוהלים, "הכבד של בנכם שלום מת".

 פרק שני
 השתלת כבד

 "אבל איך?" לחשה גברת פניגשטיין ופניה מאבדות צבע. "איך מת הכבד ואנחנו לא הרגשנו כלום?"
התלונן על כאבי בטן לאחרונה? הרופא חש שהפריז בעוצמת הניסוח החריף וניסה להישמע אנושי ומתחשב. "הבן שלך 

 הוא הקיא?"
"התלונן?" היא צחקה במרירות. "הוא קפץ עד לתקרה מרוב כאבים. היו לו כמה התקפות כאבים ובכל פעם הפנים שלו  

 נראו כפני מת, והקיא הרבה מאד. אבל חשבנו שיש לו אבנים במרה או בכליות".
זו מחלת כבד נדירה שיכולה לתקוף כבד בריא ושלם וסתם כך  "ההתקפות האלו נבעו מהכבד". הסביר איש הרפואה, "

להוציא אותו מכלל פעולה. אנחנו חושדים שנסתם צינור מרכזי בכבד, אבל מדע הרפואה טרם למד את הבעיה הזו  
 לעומקה. ואנחנו חושבים"... 

דע מה מפריע לי כל הזמן  "רגע אחד" מנורה אדומה נדלקה לפתע בראשו של האב ההמום, ר' גדליה פניגשטיין. "אתה יו
בסיפור הזה? הבן שלנו לא היה צהוב בשום שלב, לכן לא חשדנו בכלל שזה נובע מהכבד. הוא היה מחוויר ומאפיר, אבל 

 לא היה צהוב. אני רוצה להבין איך זה יתכן שהכבד שלו הרוס, והילד שלי בכלל לא צהוב".
ט הבא שלי. רציתי לומר לך שאחד הסימנים המאפיינים  "התפרצת לדלת פתוחה" ענה לו הרופא. "הקדמת את המשפ

את המחלה הזו, שאנחנו ממששים קצת באפלה אודותיה, הוא שהחולה כלל אינו צהוב, אבל יחד עם זה הכבד שלו חדל  
 מלתפקד". 

הוא השתתק לרגע. מחפש את המילים הבאות. הם נשמו בכבדות כשהרופא חזר ודיבר. "אם אתם רוצים להציל את חיי 
 בנכם, אין לכם ברירה אלא להשתיל בגופו של בנכם כבד חדש". 

 השתלת כבד?!
 סחרחורת נוראה תקפה את אמו של שלום. החדר כולו הסתחרר סביבה במחול שדים.  

 להשתיל כבד! איך מתמודדים עם המילים המאיימות האלו. 
עצמה את עיניה בכוח, מתנתקת מן המציאות. זה לא קורה לי, שיהיה ברור. החוויה הזו לא מתרחשת בשום אופן. זה 

 רק איזה חלום רע שעוד רגע אתעורר ממנו ואגלה שטבעתי במצולות סיוט. שלום הוא בחור בריא כארז.   
וקר, והתמונה הנהדרת של האגם הכחלחל  אבל כשחזרה ופקחה את עיניה לא ליטפו אותה קצות השמיכה שלה, כבכל ב

והברבורים הצחורים השטים בו, שציירה סבתא רחל בגיל הנעורים והעניקה לה למזכרת, אותו ציור עתיק ומשובב נפש 
התלוי על קיר חדר השינה שלה, לא עמד מולה כעת. רק פניו המתוחות של הרופא העומד וממתין בסבלנות עד  

 שתקף אותם.   שיתאוששו בני הזוג מן ההלם
 "השתלה? איפה עושים השתלת כבד?" 

את המילים האלו לא אמרה פנינה פניגשטיין. כלומר, הלסת שלה עלתה וירדה והלשון נעה בחלל הפה. הצלילים יצאו  
לאויר. אבל זו היתה רק תגובת שרירים בלתי רצונית לתא זריז במוח שקלט את דברי הרופא, עיבד את הנתונים ושידר  

מערכת העצבים בלי להתייעץ עם מערכות נוספות במוח. היא, פנינה פניגשטיין עצמה, במלוא הכרתה, לא  פקודה ל
 אמרה את המילים המזעזעות האלו. 

 הרופא חיכה לשאלה הזו. 



"יש לנו כמה מרכזי השתלות כבד מצוינים בארץ, ביניהם בתי החולים הדסה עין כרם ובילינסון. אבל הצרה היא ששם יש  
 ארוך. עלולים לעבור חודשים עד שיגיע תורו של שלום. הייתי ממליץ על טיסה לקולומביה".תור 

"למה קולומביה?" נעו שפתיה חוורות וקפוצות. מה זה קולומביה, איפה נמצאת קולומביה למען השם? מעולם לא יצאו  
 מגבולות הארץ.  

של שבועה. "יש מרכזי השתלות מתקדמים  "אומר לכם את כל האמת" הרופא הצמיד את ידיו ללוח לבו במחווה 
באירופה. כגון צרפת, גרמניה ובלגיה. אבל מה, הם יקרים מאד, אתם לא תעמדו במחירים שלהם. לכן קופות החולים  

בארץ שולחות ל"מרכז ההשתלות הבינלאומי על שם פאבלו טובון אורייב" הנמצא במדינת קולומביה, אתם יודעים, דרום  
דרום אמריקה. אתם תיסעו לעיר 'מדאין'. שם תאשפזו את שלום בבית החולים  -אם נדייק, בצפוןאמריקה. או בעצם,  

האוניברסיטאי, שמחירי הניתוחים שלו עממיים יותר, וטיב המנתחים שלו לא רק שאינו נופל במאומה מאלו של עמיתיהם 
של בית החולים עומד פרופ' גונזלו   באירופה או בישראל, אלא לדעת רבים, עוד עולה עליהם. בראשות הצוות הרפואי

קוריאה, פתולוג בעל שם עולמי שהצעיד את בית החולים קדימה מאז התמנה למנהלו. אנחנו מצדנו נשתדל שפרופ'  
חורחה איוון גוטיירז, הנחשב לאחד המומחים הגדולים בעולם לניתוחי השתלות אברים, יערוך בגופו את השתלת הכבד.  

במצבו הנוכחי, בנכם לא ישרוד את החורף  –הטעים הרופא במנגינה מאיימת  -עם ההשתלה אבל אתם חייבים להזדרז 
 הבא".

 פרק שלישי 
 טיסה לקולומביה 

חיי משפחת פניגשטיין נכנסו בשבועיים הבאים לסחרור כמוהו לא ידעה מעולם. התרוצצות רבתי שהחלה בפניה 
א על מרכז ההשתלות בקולומביה ובמיוחד על הרופא  לעסקנים רפואיים בכירים שהצטרפו בחום להמלצתו של הרופ

 הנבחר. בני הזוג מעולם לא טסו לחו"ל, שלום בודאי לא. היה צורך להנפיק לכולם דרכונים. 
הימים הנוראים חלפו עליהם והוטבעו בחותם של תפילות נרגשות שמעולם לא ידעו כמותן. זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים.  

ם במילים האלו ומבקשים בכל לב, אבא יקר תן לנו חיים. אבל בראש השנה וביום הכיפורים  בכל שנה מתפללים ומתכווני
הנוכחיים... כל הנשמה בכתה. עיניה של פנינה פניגשטיין הפכו לשני מעיינות נובעים של דמעות. לבה כמעט קרס תחת  

הכותרת שלו, כמהים להציץ אל   נטל האיום. אוי, שרק לא יקרה לו משהו רע. פרח של ילד הוא. זה עתה נפתחו עלי
 העולם בחינניות ביישנית. שלא יקמול הפרח, אבא שבשמים. 

למחרת יום הכיפורים טסו בני הזוג פניגשטיין עם שלום, הבן החולה. היתה זו טיסה ארוכה ומייגעת שבסיומה הבליחה  
ם לקבל את הפונים להשתלה ובני  קרן אור בדמותם של טים, אלכס, רון וקלאודיה, צוות של ארבעה מקומיים האחראי

משפחותיהם, ומלווים אותם לאורך כל התהליך כדי להקל עליהם את הקשיים. הם המתינו להם עם רדתם מהמטוס. טים 
ואלכס נצמדו לצבי פניגשטיין, האב. רון היה המלווה הקבוע של שלום ואילו קלאודיה נבחרה כבת לוויה לפנינה, אמו של  

ורים האלו היה אחראי העסקן הרפואי הבכיר שהמליץ על הניתוח בקולומביה. מעבר להמלצתו,  הנער החולה. לכל הסיד
 הוא דאג לכל הפרטים על הפסיק האחרון.   

הם היו מפוחדים. המילה קולומביה הטילה עליהם אימה משתקת. חששו שמדובר במדינה מן העולם השלישי. המפגש 
הלשון המתגלגלת המם אותם. הם היו מאירי פנים וחייכניים במידה שלא   הראשון עם צוות המלווים, שחומי הפנים בעלי

 תיאמן ועשו כל מאמץ לשבור את הקרח כבר מן הרגע הראשון. 
הנחיתה בבוגוטה היתה בשעת צהרים. ר' צבי פניגשטיין, הניח למלוויו  החייכניים לגרור את עגלת המזוודות בבנין 

לולב בזהירות מרבית. בתוך חבילה קשיחה היו ארוזים גם אתרוג והדסים,  הטרמינל בעוד הוא נושא את הנרתיק עם ה
 ור' צבי הניח כי ערבות בודאי ימצא היכן שהוא.  

מקבלי פניהם חשבו על הכל והגיעו במיני ואן גדול מאובזר ומרווח. הם נסעו מבוגוטה במשך כמה שעות אל העיר מדאין 
שו כל מאמץ להנעים להם את הנסיעה הארוכה, ולמרות קשיי השוכנת צפונית מערבית לקולומביה. המלווים ע

התקשורת, כאשר בני משפחת פניגשטיין אינם שולטים באנגלית על בוריה, הצליחו לתקשר עם אלכס וטים שכבר ליוו  
 יותר מחולה אחד מישראל והבינו משפטים בסיסיים בעברית.    

 
 פרק רביעי

 סוכות בבוגוטה 
התגלתה כעיר יפהפיה השוכנת בעמק עטור ירק ומים זורמים, ומוקפת הרים טרופיים מדאין הפתיעה אותם. היא 
מטר. כשיצאו לרחוב הוקל להם. האנשים היו מאירי פנים, אדיבים ושקטים, הרחובות   2500המתנשאים עד לגובה של  

 היו מלאים עצים ופרחים. 
זה ג'ונגל שורץ פושעים ואני רואה אנשים נחמדים  "אני לא מאמין למראה עיני" אמר ר' צבי לאלכס, "חשבתי שנגיע לאי

 בכל מקום"    
". מזג האויר כאן תמיד נוח, כמו האוכלוסיה. נכון, מדי פעם  הנצחי האביב עיר"  נקראת  מדאין, "אלכס צחק? אתך מה"

 רואה, העיריורדים כאן גשמי מונסון כבדים, אבל הם מתחלפים מיד בשמש הקיצית המלבבת של העיר. כפי שאתה 
מחולקת לשכונות עוני נוסח ה'סלאמס' בברזיל. אבל ממול אתה יכול להבחין בשכונות פאר עם מגדלי ענק, שם נמצאים  

 ומסעדות בשפע".  קניונים
 ומה עם סוכות? הציקה השאלה בראשו של ר' צבי. "האם יש כאן קהילה יהודית?" פנה אל מלווהו בתקוה. 

אלכס החל מנפנף בידיו. "תראה, אנחנו מכירים את המנהגים שלכם. אתם צריכים "כושער פוד" (מזון כשר). אז תדע 
קת מוצרי חלב כשרים. בשר כשר נוכל לספק שבחנויות כאן אתה יכול להשיג דגים עם קשקשים ואנחנו נדאג לכם לאספ

 לך מבוגוטה הבירה, שם קיימת קהילה יהודית".



 חצי צרה. אוכל כשר לכל הפחות יהיה. "אז כאן אין קהילה יהודית?" שאל בפנים נחמצות. 
 "כאן לא". 

 ובכן, אם ברצונו לשבת בליל החג בסוכה יהודית כשרה, כנראה עליו לנסוע לבוגוטה.
עניק להם יחס אדיב להפליא. צוות המחלקה עטף את שלום בחום ואהבה. הרופאים הצטיירו בעיניהם בית החולים ה

כמלאכים משמים. הם היו אדיבים ואכפתיים, והעניקו להם יחס נפלא. קבוצת רופאים נכנסה לחדרו של שלום זמן קצר  
ין עצמם בנוכחות המשפחה. רופאים  אחרי שהתקבל לאשפוז. הם עברו על תיקיו הרפואיים וערכו התייעצות בינם לב

 בכירים שאלו, חשבו ושוב התייעצו, גם עם זוטרים מהם, ואפילו לא התביישו בכך.
ה"קונסיליום", אותה התייעצות רפואית בכירה בחדר, נמשכה כחצי שעה. לאחריה הסביר הרופא הבכיר משהו ארוך  

 משפחה:בהיגוי לטיני מתגלגל באזני אלכס וזה תרגם את המסר לבני ה
"ככל הנראה יש תורם עבור בנכם. מאושפז כאן בבית החולים בחור צעיר שעבר תאונת דרכים והוא מוגדר כצמח.  

  הודות , בעולם הגבוה הינו זה אחוז . למיליון 39 על  עומד מדאין בעיר התורמים אחוז , אגבמשפחתו מסכימה לתרומה. 
  בזמן הצורך  במידת חוזרת  השתלה ביצוע לנו מאפשרת זו םאיברי  זמינות. המקומית האוכלוסיה של הגבוהה למודעות

 ארוכה בדיקת  סדרת בנכם יעבור כעת . דחייה  של במקרה הכרוך הסיכון את  דרסטי באופן מקטינה היא ובכך, מאוד  קצר
, ארבעה  או, שלושה יומיים בתוך ההשתלה את לערוך  נוכל  - כשורה יהיה הכל אם. רקמות  התאמת בדיקת שבמרכזה

  מצב וגם. יציב אך קריטי,  שינוי ללא  הוא כרגע  אשר,  התורם  של מצבו, בנכם של  הבריאות מצב . גורמים מיני  בכל תלוי
  אם. וכליה כבד:  כפולה להשתלה הממתין  אחד   בהם. כבד להשתלת מועמדים כמה כאן ישנם . החולים בבית  הכללי התור

 ". ראשונה כמעט עדיפות ניתנת  לכם כי
 עליו יהא האם.  הסוכות בחג בדיוק אפוא  הוא הניתוח עיתוי, שלושה או יומיים. מהיר חשבון  לעצמו  ערך פניגשטיין  צבי

 ? סוכה ללא סוכות  חג לעבור
  אני. יומיים או יום בעוד הניתוח את  שידחו מהם נבקש, " לו לחשה". תילחץ  אל, צבי. "מחשבותיו את  קראה כמו פנינה

  שם לך תהיה ובודאי יהודית קהילה ישנה שם. הבירה לבוגוטה הראשון החג לימי  תיסע אתה. קריטי לא שזה חושבת
 ".כהלכתו יהודי כנסת  בבית  החג תפילות על  לדבר שלא , סוכה

. "את זוכרת שמדובר ביומיים חג. אמנם  שחש מבלי  צבי של עיניו  דמעו?" כך כל מסובך במצב אתכם לעזוב  אוכל איך"
טוב שני של  -אנחנו לא חייבים לשמור את החג השני כיון שאנו תושבי ארץ ישראל. אבל אסור לי לחלל בפרהסיה את יום

 גלויות. לא אוכל לחזור למדאין עד צאת החג השני, ואם בינתיים ינתחו את שלום?"
 "לא ינתחו אותו בחג, מילה שלי"  

טו בהם באהדה. הם לא ידעו על מה נסוב הדיון בין הבעל והאשה, ואלכס הזדרז לתרגם באזני הרופאים  הרופאים הבי 
מה שלחש לו צבי. הם השמיעו מילות הערכה, אך כששאל אלכס אם ייאותו להמתין לאב עד שישוב מבוגוטה בסוף החג,  

נהגי העם היהודי. זאת היא מערכת מדי מורכבת,  הסבירו כי לא יוכלו להבטיח זאת. מנגנון בית חולים אינו מתיישר לפי מ
 הסביר הרופא.  

 פרק חמישי 
 התורם מתאים 
הוא מצא עץ ערבות קטן לא הרחק מבית החולים  –בערב החג יצא צבי לבוגוטה בירת קולומביה חמוש בארבעת המינים 

סלולאריים שברשותם, כאשר  לפי הסיכום שערכו, יעמדו הוא ורעייתו בקשר באמצעות הטלפונים הוראשו בל עמו.  -
מעברו של כל טלפון יעמוד איש קשר שאינו יהודי. בבית החולים, ליד מכשיר הטלפון של פנינה עמדה המסייעת  

יאייש טים, שהתנדב   -קלאודיה, גם היא נמנתה על צוות הליווי לעזרת המשפחות, ואילו את מכשיר הטלפון של צבי 
 ם במשך יומיים וחצי בקרב בני הקהילה היהודית.לנסוע עם צבי לבוגוטה, ולשהות עמו ש 

 לפי כל הסימנים, עמד ניתוח ההשתלה להתבצע ביום החג השני אחרי הצהרים, אם בדיקת סיווג הרקמות תהיה חיובית. 
מזרח, חולף במשך כמה שעות על פני  -הרכב עשה את דרכו בכיוון ההפוך מכפי שהגיע, כעת טיפס והעפיל בכיוון דרום

ף ססגוניים ומרהיבי עין עד שהגיע לבוגוטה הבירה. צבי היה מצויד במספרי הטלפון של רבנים מקומיים מראות נו
 האחראים על הכשרות, ומיד עם כניסתו העירה יצר איתם קשר.  

אבן הוסרה מלבו כאשר אכן נודע לו בוודאות כי במקום קיימת קהילה יהודית, ויותר מסוכה אחת מתנוססת בגאווה  
גוטה. מארחו היה ישראלי לשעבר בשם שרוליק ברנד, יהודי תוסס ושמח שהגיע לכאן לרגל קשרי מסחר, בחצרות בו

ו'בטעות' השתקע במקום למעלה מעשרים וחמש שנה. הוא שמע על המקרה הקשה של אורחו ועשה כל מאמץ להנעים  
 לו את השהות בביתו.

די פעם את פניהם של המתפללים וחשב לעצמו, "מי  לקראת ערב ירדו להתפלל בבית הכנסת. צבי פניגשטיין סקר מ
כעמך ישראל". חשבתי שרק בארץ ישראל יש יהודים טובים... בוגוטה, קצה העולם, הבט וראה כיצד יהודים צעירים  
עומדים ומתפללים בכוונה, בפנים רציניות. לא יאומן כי יסופר. כשראה את הסוכה המקושטת בפאר והדר, חשב כי  

לכאן כדי לראות את תמונותיהם של גדולי ישראל מכל החוגים בעבר ובהווה, מתנוססות לתפארה על  אילולא טס עד 
 דפנות סוכה במדינת קולומביה, דיינו!

באמצע סעודת ליל החג הראשון נכנס לרגע הביתה מן הסוכה, ושמע את המכשיר הסלולארי שלו מצלצל במטבח, שם  
 ים שוחח במשפטים מהירים קצביים שנשמעו לו כמנגינה חסרת פשר.  ישב טים וסעד את לבו. הוא נדרך כקפיץ. ט

 "מה אמרו לך?" שאל אותו בחרדה. 
טים החזיק את המכשיר בידו. "הם עוד מדברים" אמר, והרי"ש המתגלגלת שלו היתה עגולה מתמיד. "מחכים לתשובה 

 שלך". 
 לבו צנח בקרבו. "מה אני צריך לומר?"



 התורם מתאים. רוצים להקדים את הניתוח ביום, אבל אשתך אומרת שאתה תחליט". טים הביט בו בפנים מתוחות. "
 "ואם אני מחליט מיד?"

 "הוא ייכנס לצום כבר מעכשיו, ומחר אחרי הצהרים יעבור את הניתוח".  
 בלעדיו!

הוא פתח בהתרוצצות נסערת בטרקלין ביתו של מארחו. שולי השטיח התרוממו כאשר רגלו התנגשה בגדילי הצמר פעם  
אחר פעם. מן החצר הגיעה שירתם של בני המשפחה והאורחים הרבים, "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת",  

 החמורות.       במנגינה הידועה. יכול היה לחוש כאן כמו בבית, אלמלא הנסיבות
מה לענות? מה! אם יאשר מידית את הניתוח, לא יחכו לו והניתוח יתבצע ללא נוכחותו. ולא תהיה לו הזדמנות לומר כמה 

 מילות עידוד ותמיכה באוזניו של שלום ברגעים הקשים הללו. 
 לא, הוא לא יכול לאשר זאת. 

 בחופזה חזר אל המטבח. טים המתין לו בקוצר רוח. 
 "אני מבקש לחכות עם כל הפרוצדורה עד מחר, ולבצע את הניתוח כמתוכנן, רק מחרתיים". אמר בהחלטיות. 

טים הנהן בראשו, "אולי לא אמרתי מקודם, אבל יכול להיות שפרופ' חורחה גוטיירז לא יהיה מחרתיים בבית החולים. יש  
 לו יום עיון בגלל זה הוא רוצה להקדים את הניתוח למחר". 

ת חסרת פשר חדרה ללבו כמסמר פלדה שראשו נקטע, וכל צבתות שבעולם לא יוכלו לשולפו עוד ממקומו. "אז עקשנו
 נחכה לו שיחזור, אני לא מסכים שיעשו את הניתוח בלעדי. נקודה".

טים הסתכל בו במבט שאומר "זה החיים של הבן שלך". צבי כבש את עיניו בקרקע. הוא בעצמו לא ידע להסביר מה עבר 
 ליו.ע

 פרק שישי
 . המקדים רפואה למכה

שמש הבוקר של חג הסוכות שלחה קרניים מהססות אל קני הסכך והציצה מבין החרכים. אור זהבהב ליטף את זקנו  
ו. בלילה התקשה האפור של צבי פניגשטיין. הוא מתח את ידיו בפיהוק גדול, פקח את עיניו ומיד כבשה מועקה את לב

להירדם וכעת היה מטושטש למחצה, אבל הזכרון היכה בו מיד: עיכבתי את ניתוח ההשתלה של שלום. למה? גם אני לא  
 יודע.

המארח המתין שיטול ידיו ויתלבש ומיד הגיש לו קפה חם שניחוחו הערב התפשט בכל הסוכה. "זאת קליה מקומית". 
 ה יודע. אנחנו מייצאים קפה לכל העולם".הסביר לו בחיוך. "קפה קולומביאני, את 

אבל בטרם יגמע את הקפה לגרונו היבש, לחש בשפתיים רוגשות את "יהי רצון" שלפני נטילת לולב, ושעה ארוכה 
התייחד עם האתרוג והלולב. ידיו מוליכות ומביאות את תשמישי המצוה הירקרקים מעלה ומטה, מזרח ומערב, צפון  

 ודרום.  
ויכוח סוער בין שלושה מתפללים שכל אחד מהם רצה לקנות לאורח מארץ ישראל את העליה  בבית הכנסת פרץ

 החשובה בקריאת התורה. הרב הכריע בין הטוענים וקנה בעצמו את העליה עבורו... 
לאחר התפילה ניגשו אליו כל המתפללים. לחצו את ידו וברכוהו בחום בברכת חג שמח. הוא השתדל לחייך, אבל לפתע  

 את ידו של אחד המתפללים זלגו עיניו דמעות. כשלחץ
 "שמחת החג... ושמחת בחגך והיית אך שמח" אמר הלה בניגון נלבב, מלא אמפתיה.

פיקת גרונו עלתה וירדה. ההזדהות של יהודי בקצווי תבל בצערו, נגעה ללבו. יבבה לא רצונית פרצה מפיו. "אתה צודק, 
 ר מדאין שוכב הבן שלי במצב קשה ומצפה להשתלת כבד". אני רוצה לשמוח, אבל איך אני יכול? בעי

האיש שמע אותו במלוא הריכוז. "שמע, אני משתתף בצערך ודאגתך, אבל אתה יודע מה? הסיפור שלך נשמע לי מאד 
 מוכר. לפני כמה שבועות שמעתי סיפור דומה מחבר שלי. אחד מבני הקהילה המקומית. אני חייב לברר זאת".  

. צבי חשב שבזאת תם הענין, אך אותו יהודי לא נח ולא שקט. מיד עם תום הסעודה פסע רגלי מרחק הם נפרדו לשלום
של שעה לביתו של ידידו, שוחח עמו וביקש ממנו להתלוות אליו. בשעת אחר צהרים מאוחרת הגיעו שני האנשים לביתו  

העילגת של צבי, הצליחו שני הצדדים  של שרוליק ברנד, נרגשים מאד היו. הם דברו עברית רצוצה ובסיוע האנגלית 
 להבין זה את זה לא רע...  

 "מה היה לבן שלך?" שאלו. הזר ביניהם, זה שהגיע ממרחקים הוסיף, "חשוב לי מאד לשמוע את הכל. פרט אחרי פרט".
ה כי  צבי פניגשטיין שיחזר את תולדות מחלתו של שלום, מהתקפי כאבי הבטן וההקאות, עד שבדיקת תפקודי כבד גילת

 הכבד חדל לפעול, והצורך הדחוף בהשתלת כבד. 
"אואן מומנט, רגע אחד" עצר אותו האורח. "יש לי משהו חשוב מאד לומר לך. גם אשה שלי היה חולה עם כל סימפטומים 

 כמו בן שלך". 
הוא שטח את המקרה של רעייתו. שהמיוחד במחלתה היה כי הכבד היה חולה אך החולה לא הצהיבה בשום שלב.  

הרופאים אבחנו כי הכבד מת, וכבר דובר על השתלה במדאין, העיר הסמוכה. אבל אז הגיע ד"ר פיליפה שונקופ, רופא  
ד לא מת, אלא רק חדל זמנית מפעולה, ואפשר  בכיר המתגורר לא רחוק, וטען כי לאור מחקרים שערך, במחלה זאת הכב

לעוררו לחיים על ידי תרופה ניסיונית שעדיין לא נכנסה לספר התרופות. הוא השיג את התרופה שבית החרושת המייצר 



שלח דוגמיות ממנה לבתי חולים בכל העולם. אשתו החולה בלעה מנה הגונה של גלולות מן הסוג הזה, והבריאה בלי 
 ניתוח.  
 תה אומר?" קפץ צבי ממקומו. "אתה רוצה לומר שהבן שלי יכול להבריא בלי ניתוח?""מה א

 "יתכן מאד, וכדאי לברר", אישר האיש.  
 הם רצו לביתו של הרב והציגו את הנתונים. "אם זה לא פיקוח נפש" אמר הרב, "איני יודע פיקוח נפש מהו".

 מנו סיוע לנער החולה. הוא התיר להם לנסוע מיד לביתו של ד"ר שונקופ ולבקש מ
ד"ר שונקופ היה בביתו למרבה המזל. היתה שעת בין ערביים כאשר נכנסו לחניון מתחת לביתו. השמש כבר שקעה 

למחצה וצבעה פס ורדרד ארוך לאורך הרקיע. מיליוני אורות פנסים ריצדו בקו האופק של בוגוטה כאשר נכנסו לביתו של  
דברו אתו ופרסו בפני הרופא את הנתונים, ואילו צבי ישב ושפתיו לחשו פרקי תהלים.   הרופא, ד"ר פיליפה שונקופ. מלוויו

הלוואי, הלוואי שזה אמיתי. אבא שבשמים, תעשה נס שהבן שלי יבריא ויחזור לאיתנו, ללא צורך להיכנס להרפתקה 
 המסוכנת הזו ששמה השתלת כבד. ומה יהיה אם הניתוח לא יצליח? 

החולים האוניברסיטאי על שם פאבלו טובון אורייב" בעיר מדאין. דיבר עם כמה רופאים ובירר הרופא טלפן מיד ל"בית 
את פרטי המחלה. לא היה לו צל של ספק כי זאת היא בדיוק אותה מחלה, ממנה הצליח לרפא את האשה החולה לפני  

ספות באותו ערב ארוך. בבתי  זמן קצר. מכשירי הפקס והמחשבים בבית החולים ובביתו של ד"ר פיליפה עבדו שעות נו
הכנסת באזור התפללו תפילת ערבית חגיגית של ליל יום טוב שני. בארץ ישראל נערכו החגיגות הראשונות של שמחת 

 בית השואבה, כאשר תמונת המצב התברר לאשורה.  
ההכנות  בעשר בלילה הצליח ד"ר פיליפה לשכנע את הצוות המטפל בבית החולים במדאין, להקפיא לפי שעה את 

 לניתוח.  
"או קי" אמר לו פרופ' גוטיירז, "אני מסכים לחכות עם הניתוח עד שהחולה יקבל את התרופה הנסיונית. אמא שלו מוכנה  

 לחתום על אחריותה לבנה אם יקרה לו משהו כתוצאה מדחיית הניתוח".  
 צבי נשם לרווחה כאשר הגרזן חבט בראשו בשנית.  

 גוטיירז, "לנו אין אותה". "אבל איפה התרופה?" שאל פרופ'
זאת היתה שאלת השאלות באותו לילה ארוך כאורך הגלות. היכן ניתן להשיג תרופה ניסיונית מסוימת המיועדת לעורר  
כבד שנפגע מדלקת בלתי ברורה וחדל לפעול. תרופה שהיצרן שלה שיווק אותה לפני כחצי שנה בכל רחבי תבל אולם 

 כעת לא מצליחים להשיג אותה.
דומה היה לצבי פניגשטיין כי שערות זקנו הלבינו לגמרי באותו לילה של יום טוב שני של גלויות. חגו שלו היה חול המועד,  

חולין, בשרשרת טלפונים אינסופית שהתמשכה כל הלילה והקיפה -אולם חגם של היהודים המקומיים נעשה גם הוא חולי
 כמעט את כל הגלובוס.  

התשובה השלילית, אולי המאתיים במספר, חש צבי כי לבו עומד לפקוע. טעמה המר של  בשלוש לפנות בוקר, לאחר 
האכזבה ייבש את לשונו לערמת חול ועשה משיניו גל של אבני חצץ. אולם, לא יתכן שהביאו אותו עד לנקודה זו, נתנו לו  

 פתח של תקוה רק כדי לחזור ולנעול אותו בפניו.
גם הרופא ד"ר פיליפה שונקופ הפקיר את לילו למען נער יהודי שמעולם לא ראה.  השעה היתה כבר ארבע לפנות בוקר. 

 טלפון אחרון לבית חולים פרטי, אי שם במדינה קטנה העונה לשם ישראל. 
"יש לנו את התרופה הזו" ענתה סגנית מנהל בית החולים, "אפילו את כל הכמות שקבלנו. לא עשינו בה שום שימוש, ואם  

 אנו נדאג להטיס אותה עוד היום לקולומביה".   –ויה להציל חיים אתה אומר שהיא עש
 הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו! 

"הקב"ה טלטל אותנו עד קצה העולם", צחק ובכה צבי לסירוגין, "כדי ששם נשמע על גלולה שרק היא יכולה לרפא את 
ים פרטי קטן בישראל, ממנה באתי. מי חכם  בני, וגם היא נעלמה מהמדפים ונמצאת באופן פלאי נדיר רק באיזה בית חול

 ויבן זאת".
"לא! אמרה פנינה. "אתה מסרת נפשך על מצוות סוכה, יכולת לומר שאתה פטור הפעם מן הסוכה בגלל הניתוח. אבל  

אתה התעקשת. נסעת למרחקים לחפש סוכה. ושם פגשת את האדם שהיה השליח ממרומים לבטל את הצורך בניתוח. 
 ים במזמור לדוד ה' אורי וישעי? כי יצפנני בסכה ביום רעה. ה' החביא והצפין אותנו ביום רעה".איך אנחנו אומר

לאחר שבועיים וחצי חזרו בני הזוג פניגשטיין לישראל. שלום הבריא לחלוטין בסיוע התרופה הנסיונית. הכבד שאמנם לא  
 מת, אלא רק "נרדם" חזר והתעורר לחיים בריאים תקינים.  

    רים.עד מאה ועש 



–   - 8455798  pninim16@gmail.com 054  -  
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לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש

"ביקשתי והזהרתי כבר כמה וכמה פעמים, שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה כי זהו עוון פלילי ועוון זה מעכב את הגאולה".     (שטייעדיגע תורה) 
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א ווארט אויף יו"טא ווארט אויף יו"ט
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הארההארה

מתוך המועדמתוך המועד

סיפורי קודשסיפורי קודש

על חג הסוכותעל חג הסוכות

 

 (972)077-2222-145 



לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש

"ביקשתי והזהרתי כבר כמה וכמה פעמים, שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה כי זהו עוון פלילי ועוון זה מעכב את הגאולה".     (שטייעדיגע תורה) 
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א ווארט אויף יו"טא ווארט אויף יו"ט
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שיחה נאהשיחה נאה

מתוך המועדמתוך המועד

סיפורי קודשסיפורי קודש

על חג הסוכותעל חג הסוכות

 

 (972)077-2222-145 
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