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 בסוכות תשבו שבעת ימים
 

כתוב  ח' יז'נחמיה מצאנו דבר מוזר מאוד, שבספר  הנה
שעם ישראל לא עשו סוכות מימי יהושע בן נון עד שחזרו 

איך יתכן שכל ימי בית  ופלא עצוםובנו את המקדש השני, 
 ראשון לא קיימו את מצוות סוכה?? 

 

מפורש שבימי דוד ושלמה עשו ערכין לב' בגמרא  אומנם
בזמנים מסוימים ולא  סוכות, אלא הכוונה היא שרק

 באופן קבוע בנו את הסוכה.
 

שיש דין שלוחי  ברכת פרץבספרו  הסטייפלר ומבאר
מצווה פטורים מן הסוכה, וכן ההולכים לדבר מצוה כפי 

ולכן בזמן שהיה עליה לרגל , בסוכה כו'שמפורש בגמרא 
ועסקו בהקרבת הקורבנות הם היו פטורים מן הסוכה, 

 השנים עם ישראל לא בנו סוכות.ואכן זו הסיבה שרוב 
 

בימי יהושע בן נון שכל עם ישראל היו מרוכזים  ורק
במקום אחד ולא היו בגדר הולכים לדבר מצוה ליד המשכן 

כנראה מדובר עוד לפני  – לכן אז בנו כל הקהל סוכות
 חלוקת הארץ.

 

בימי בית שני עם ישראל לא גרו רק בירושלים ואם  והנה
בירושלים היה עליהם החובה לבנות כן רק אלו הגרים 

סוכה, אבל אלו שגרו מחוץ לירושלים היו פטורים כי עלו 
לרגל והיו הולכים לדבר מצווה, והחידוש הוא שבימי בית 

 שני כולם בנו סוכה.
 

לעולים מבבל בימי בית שני היה להם חביבות ש וייתכן
מצווה להחמיר על עצמם לקיים מצווה סוכה, ולכן 

את המעלה הגדולה שכל הקהל קיים את  מפרסם הפסוק
 המצווה.

 

רק הם טרחו והתאמצו במצוות  מדוע אכןלהוסיף  ונראה
סוכה ואילו הדורות הראשונים שהיו גדולים מהם בהרבה 

 לא החמירו ולא השקיעו??? 
 

שהיא הנותנת, דווקא בגלל שבבית שני הייתה  וייתכן
פחות השראת שכינה בעם ישראל ובבית המקדש, לכן באו 
עם ישראל והשקיע יותר מהדורות הקודמים בכדי 

 להתאמץ להתקרב יותר לבורא עולם. 

 
, שדווקא בדורות החלשים שבזמננו חייבים להתחזק הרבה יותר מהדורות הקודמים שהיו כמלאכים, כי כמה ללמדנו

שאנחנו יותר חלשים ויותר קטנים ברוחניות ויותר רגישים לעבירות, עלינו להחמיר הרבה יותר, ולא נוכיח להתיר סייגים 
האנשים של פעם לא היו זקוקים לזה מגודל גדלותם  שעשו לצניעות ולקדושה בטענה שבדורות הקודמים לא עשו כן, כי

הרוחנית, לכן לא נזלזל במשמרת שתקנו רבותינו עד לימינו וגם מה שיוסיפו כי זה צורך הדור וזה חובת השעה, כי אנחנו 
 רק יורדים ולא עולים מהדורות הראשונים, ויהי רצון שנזכה ל "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם".

 

 המשך
 

שעם ישראל לא בנו סוכות  במלבי"םנוסף ראיתי  הסבר
ברשות הרבים מפני הגזל, ולא לכולם היה שטח ברשות 
היחיד הפרטית לבנות סוכה, מלבד בתקופת יהושע שעדיין 

היה גזל לבנות סוכה ברשות לא כבשו את הארץ לכן לא 
 הרבים.

 

נשכח מצוות הסוכה בעם בגלל זה במשך הזמן  ואולי
, עד כדי כך שאפילו על ישראל כפי משמעות הפסוקים שם

 .הגגות גם למי שהיה אפשרות גם כן לא עשו
 

כשחזרו מהגלות עשו תנאי בית דין כחוק קבוע  אבל
שבארץ ישראל עם ישראל יכולים לבנות סוכה ברחובות 
רשות הרבים, ואכן עם ישראל בהתלהבות עצומה ובשמחה 

 ויעשוסוכות בכל מקום פנוי כמתואר בפסוק בנחמיה "בנו 
 בית ובחצרות ובחצרתיהם גגו על איש סכות להם

 ".וברחוב המים שער וברחוב האלוקים
 

לפי דבריו מה השתנה בימי דוד ושלמה??? ואם  ולכאורה
נאמר שבזמן דוד ושלמה ניתנה פקודת מלך שמותר לבנות 

ה ולא נשארה ברשות הרבים, אם כן למה תקנה זו התבל
לפרש שמלכים אחרים שבאו אחריהם  ודוחקלתמיד?? 

 בטלו את ההוראה הזו??

זה היה חלק מניתוק העם מירושלים והחטאתם  ואולי
שיעבדו לעגלים של עבודה זרה שעשה ירבעם בן נבט?? אבל 
ירבעם היה מלך רק לעשרת השבטים שממילא גלו ואבדו, 

ישראל שגלו ושבו ואילו על ממלכת יהודה שזה עיקר עם 
מבבל להם ירושלים ובית המקדש היה העיקר, ולמה 

 אצלם לא נשארה התקנה של דוד ושלמה??
 

בזמן דוד ושלמה היה להם שטחים שקנו במיוחד  ואולי
לסוכה כפי שהיום בזמנינו מקפידים לקנות דירות עם 

 .או שכולם בנו על הגגותמרפסת סוכה, 
 

שלמרות שדוד המלך כבש שטחים והרחיב  לציין וחשוב
את גבולות ממלכתו עד דמשק בכל זאת משמע מלשון 
הגמרא שלא בגלל השפע הם בנו סוכות בתקופת דוד 
 ושלמה, אלא רק בגלל צדקתם של דוד ושלמה בנו סוכות.

 

היראת שמים והצדקות המופלגת של דוד  שמתוךדהיינו 
לם התאמצו בכל ושלמה כלל הציבור הושפע לטובה, לכן כו

כוחם לקנות שטח מיוחד לסוכה, ואכן כדברי הגמרא 
בתקופת מלכים צדיקים אלו כל עם ישראל בנה סוכות, 
אבל לאחר תקופת דוד ושלמה הפסיקו להשקיע במסירות 

 נפש לקנות שטח לסוכה, וכך המצווה הוזנחה ונשתכחה.
 

הם יראי שמים מופלגים, הם מסוגלים להשפיע על העם שיתעלו עוד יותר וימסרו נפש למען , שאם המנהיגים ללמדנו
קיום המצוות, וגם אנחנו כהורים שאנחנו מנהיגי הבית אם נהיה יראי שמים מופלגים וצדיקים באמת גם בחדרי חדרים 

הקדושה בהידור ובחשק מתוך רצון  אזי נזכה שנשפיע על בנינו ועל הדורות הבאים אחרינו להקפיד מאוד על קיום התורה
 פנימי אמתי ולא בכפיה או מתוך הרגל.

 

ה' נתחזק ונציל את עצמנו ומשפחתנו מכל מרעין בישין שפוגעים היום בקלות בנפשות עם ישראל, כי רבים נפלו  ובעזרת 
אישית טובה נצליח בעזרת ה' חלל עד כי כמעט אין בית אשר אין בו נפל רח"ל, ועם תפילות והרבה מחשבה ועצה ודוגמה 

 אמן ואמן.



 סוכות -וטהר לבנו  
 

2 
 

 

 בסוכות תשבו כי בסכות הושבתי את בני ישראל
 

שאפילו שיצאנו ממצרים בחודש או"ח תרכה' כתב הטור 
ניסן באביב בכל זאת מצוות סוכה מקיימים בתשרי זמן 

 האסיף.
בקול אליהו מסביר את טעם הדבר,  מווילנא והגאון

הסתלקו ענני הכבוד מעם  שכשעם ישראל חטאו בעגל
ישראל ולא חזרו לשכון עליהם רק עד שהתחילו לבנות את 

 המשכן.
 

מפרט, שבי' בתשרי משה ירד עם הלוחות השניים,  והגאון
וציווה  ויום למחרת ביא' תשרי משה הקהיל את העם

 אותם על מלאכת ותרומת המשכן. 
 

הביאו יומיים הם הביאו תרומות כמו שכתוב " ובמשך
" וזה עולה ליג' תשרי, ויום למחר חכמי נדבה בבוקר בבוקר

הלב לקחו את הזהב במניין ומשקל, ורק יום למחרת בטו' 
 בתשרי התחילו במלאכת המשכן.

 

ענני הכבוד חזרו להקיף את עם ישראל רק בטו'  ולכן
 –רות את נס ענני הכבוד תשרי, ועל כן חוגגים יום זה לדו

 ".למען ידעו דורותיכם"
 

נמצא לפי דברי הגאון, שלא חוגגים את תחילת הנס של 
ענני הכבוד שהיה בניסן, אלא דווקא את שובם של ענני 

 הכבוד לאחר העונש, וכל כך למה???
שהקב"ה רצה להבליט לנו, יהודים יקרים לי  ונראה

ם בתשובה אני כבנים ממש, נכון חטאתם אבל היות וחזרת
חוזר אליכם באהבה רבה ועזה יותר מאשר בתחילה, 
והראיה שאתם תחגגו את חג הסוכות לא לפי תחילת 
הופעתן של ענני הכבוד כאשר הייתם קדושים וטהורים 

 לפני חטא העגל. 
 

אדרבא אתם תחגגו את שובם של העננים לאחר  אלא
החזרה בתשובה, כי ענני הכבוד של אחר החזרה בתשובה 
מלאים וספוגים באהבה שמקיפה אותנו גם בגלל אהבת 
הקב"ה לנו על שחזרנו אליו בתשובה ובמעשים טובים, וגם 

 ".למען ידעו דורותיכםעל זה נכתב "
 

כאן עוד נקודה חשובה, שלא מספיק התשובה שעשו  ויש
ביום כיפור, ולא מספיק מה שתרמו למלאכת המשכן, אלא 

על מלאכת המשכן, ורק חייבים היו שיתחילו ממש לעבוד 
 אז חזרו ענני הכבוד.

שתשובה שלימה בפרט בעוון עבודה זרה שיש בו גם חילול השם איום ונורא, על עוון זה לא מספיק חרטה , ללמדנו
ועזיבת החטא, אלא חייבים לתקן בפועל כנגד לקדש שם שמים, כי רק על ידי קידוש השם במעשים אפשר לתקן חילול ה' 

ה', ושבורא עולם ברחמיו יתן לי את הכוחות ואת רח"ל, ותפילתי שהקב"ה יעזור לנו לתקן כל מה שקלקלתי בחיי בחילול 
 כי זה חובתי "לקדש שם שמים" אמן ואמן. –הרצון ואת ההתמדה לקדש שם שמים במעשים כל ימי חיי עד ליום מותי 

 

 המשך –אברהם אבינו קיים מצוות סוכה 
 

אבינו לפי זה מובן מה שכתוב במדרש, שאברהם  ואולי
וה' ברך קיים את מצוות סוכה, וההוכחה ממה שכתוב "

דברי בספר  הגאון מווילנא", ומבאר את אברהם בכל
סוכות ב" ראשי תיבות תחילת הפסוקים "בכל: ש"אליהו
 מען ידעו דורותיכם".ל -ל האזרח כ -תשבו 

 

זה דבר תמוה, וכי מה הקשר בין מצוות סוכה  ולכאורה
לברכה שה' בירך את אברהם בכל??? אך לפי האמור קודם 
הדברים נפלאים, שהקב"ה בישר לאברהם אבינו שגם 
אחרי שיחטאו בני ישראל בחטא העגל הוא ישוב ויקיפם 

באהבה עזה ובתחילה ועוד יותר ממה שהיה בהתחילה, כי 
חזרנו בתשובה במעשים של  נוסף כאן אהבת הקב"ה לנו כי

 קידוש ה'.
 

הברכה הכי גדולה לאברהם אבינו אבי האומה  וזה
היהודית, שבורא עולם מבשר לו שנותן לנו דרך לחזור 
בתשובה, ובשובינו אליו הוא מוסיף לנו אהבה על אהבה, 

", כי זה שימח את ברכה בכלזה היה לאברהם אבינו ממש "
יותר מכל מתנה יש אברהם אבינו שמחה גדולה ועצומה 

 " מדהים.שאפשר לתקן יותר טוב ממה שקלקלנובעולם "
 

באו ונשתתף בשמחת אברהם אבינו ונהיה חלק מברכת אברהם אבינו, שבעזרת ה' וברצון עז ועקבי נזכה לתשובה  אז
 "ברכה בכל". -ברוחניות ובגשמיות שלימה, ונזכה שבורא עולם יעטוף גם אותנו באהבתו, ונראה ברכה 

 

 איחוד גם עם הרשע שאין בו א תורה ולא מצוות –ארבעת המינים 
 

בעלי התוספות כתבו בשם המדרש רבה  של הדעת זקנים
הקב"ה מתעלה רק כשעם ישראל הוא באגודה ש פרשת אמור

וארבעת המינים אחת, כפי שאמרו בתפילות ימים נוראים, 
זה כידוע מסמל את כל חלקי העם, ונשאלת השאלה למה 
בפסח מקהים את שיניו של הבן הרשע ואילו כאן 
מתאחדים יחד??? וגם אולי גם הפעם הבן הרשע יתנגד 

 לאחדות לאבינו שבשמים?? 

היות ובתפילות של ימים נוראים כל כך התפללנו על  אלא
של שמחה גדולה, יחד אחדות מושלמת, וגם בסוכות זה חג 

ההכנה והשמחה הגדולה ממיסה את הקרח ומחברת גם 
את הבן הרשע שנהנה להשתתף ולהתחבר לעבודת ה' 
הנעימה והמשמחת, וגם לצדיק אין חשש של קלקול כי זה 

, והיראת שמים תכף לאחר עבודת אלול וימים נוראים
  .  עדיין בשיא תוקפה

 

 בחמשה עשר יום לחודש השביעי וחגתם חג לה'ו
 

מדוע בכל החגים כתוב בפרשת , תמהחוכמה  המשך
" וגם יום תרועה" ו"מצות יאכלפנחס את מצוות החג "

", ואילו את מצות סוכות לא נכתב ועניתם את נפשותיכם"
 בפרשתנו אלא רק את עניין הקרבנות??

שהולכי  אור"ח תר"מ ח'בשולחן ערוך שהיות ונפסק  ותירץ
דרכים פטורים מן הסוכה, והיות וכאן בפרשה מדובר על 
קרבנות שהקריבו בבית המקדש ועם ישראל נצטווו לעלות 
לרגל לבית המקדש, אם כן לא שייך כל כך מצוות ישיבה 

בסוכה, אבל בפרשת אמור שם לא מדובר על הקורבנות, 
 ת חג הסוכה.לכן שם מפורט מצוו

השאלה שתשובה זו רק עונה על מה שלא מוזכר  ונשאלת
כאן מצוות ישיבה בסוכה, אבל עדיין למה לא נכתב כאן 

כמופיע מצוות ארבעת המינים שזה נטלו גם בבית המקדש 
במשנה בסוכה שביום טוב ראשון של חג בבית המקדש היו 
מתנים שכל אחד יסכים שמי שיתפוס את של חברו יזכה 

 ויקנה את שלו לאדם אחר שיתפוס את שלו??? בזה
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לומר שהיות ולא נכתב מצוות סוכה לכן כבר לא  ודוחק
נכתב על מצוות ד' מינים, שאם כן נטען הפוך שהיות וצריך 

 לכתוב מצוות ד' מינים לכן נכתב שוב על מצוות סוכה.

שבכוונה התורה לשים דגש בכוונה שלא נחשוב  ונראה
ג הסוכות זה הישיבה בסוכה לכן שהיות ועיקר שמו של ח

נחפש להקפיד על מצוות סוכה גם במחיר הפסד עליה לרגל 
בתירוצים שונים וכדומה, לכן התורה כאן לא כתבה על 
ישיבה בסוכה כי היא כביכול לא נחשבת לעומת הצורך 

 והחובה לעלייה לרגל לבית המקדש.
 

בסוכות יש שם ניסוך המים ומצוות שמחה עד כדי  ובפרט
כך שדווקא גדולי ישראל היו רוקדים ומעיפים ותופסים 

 לפידים לשמוח ולשמח את העם "אשרי עין ראה זאת".

ראינו שבסוכות העניין של ניסוך המים וגם יום  ואכן
חיבוט ערבות זה הלכה למשה מסיני, ולמרות שניסוך 
המים זה בכדי שיהיה שפע של גשם בכל זאת זה לא נכתב 

  וכל כך למה??לכה למשה מסיני, בתורה מפורש, רק כה

שבסוכות התורה רוצה להמחיש לנו שעיקר השפע  ונראה
בא בדקדוק לא רק בקיום התורה הכתובה אלא גם במה 
שלא מפורש בתורה, ולכן עיקר שפע המים הנצרך לגשמיות 
בעולם שבא על ידי ניסוך המים בא כהלכה למשה מסיני, 

מרא יבמות כ' במחלוקת וכפי שהארכתי בפרשת קדושים במאמר הג
 אביי ורבא מי הוא "קדוש".

בסוכות יש מצוות שמחה שבא לכפר  האבני נזרכותב  וגם
ולתן כל מה שלא עבדנו את ה' בשמחה שעל זה באים צ"ח 
קללות וכנגדם באים צ"ח הפרים שמקריבים בחג וביחד 

" מתקנים את עבודת ושמחת בחגעם השמחה של ו"
ומבטלים את צ"ח הקללות  השמחה שביטלנו במשך השנה,

 ".תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחהשבאו "

גם סיום הדין של הימים נוראים מסתיימים  וכאמור
בהושענא רבא ביום חיבוט ערבות שגם הוא מהלכה למשה 
מסיני, וכאמור כי עיקר הברכה זה בקיום התורה שבכתב 
והקפדה גם על המסורת שהיא הלכה למשה מסיני ודקדוק 
 בכל דברי חכמים אפילו שהם לא כתובים בתורה שבכתב. 

פלא שלאחר עבודה זו של הקפדה גם בתורה שבעל פה ודברי חכמים, זה הזמן לחגוג את שמחת תורה, כי כך התורה  ולא
 .מבראשית את התורה מחדשמושלמת "תורה שבכתב עם התורה שבעל פה", ובכוח זה מסיימים ומתחדשים ומתחילים 

 העמים כל את ה' יגף אשר המגפה תהיה וזאת" זכריה יד' ובהפטרת חזון אחרית הימים שאומרים בהפטרת חג הסוכות,
", וחשבתי איזה סוג מוות ישנו בעולם שהבן אדם נמק ומתאדה ומת רגליו על עמד והוא בשרו המק ירושלם על צבאו אשר

שייפול??  אולי זה כדברי הגמרא והרחבת האור החיים שהנקם יהיה בהוצאת חמה  עוד לפני שנופל, ובעצם אין מה
 מנרתיקה, שמעוצמת החום האדם יתאדה עוד לפני שיספיק ליפול,

 י"ע להביא לפני ומזומן קרוב איד יום עליהם להביא כתב: כשארצה – אידם" יום קרוב רש"י על הפסוק "כיוהנה 
ת אטום!!!!  שגם חמה מנרתיקה ייתכן שזה אטום, כי כידוע השמש היא אנרגיה האם ייתכן שזה פצצ :הרבה שלוחים

טריאליארדים של פצצות בעוצמה של הפצצה  6-יותר מ -שבשניה אחת פולטת השמש אנרגיה ששווה לאטומית בעוצמה, 
 ).האטומית שזכתה לכינוי "ילד קטן" והוטלה על הירושימה

, שאנחנו "הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלת אלקינו לה' אופן זכור נזכור, ש"הנסתרת בכל
חייבים להתמקד רק בחובות שלנו להתחזק בכל מצב ובכל מחיר, ולא להיות ממחשבי קיצין שנשברים כל פעם מחדש 

נזכה לקבל את כל שתאריך שהיה נראה להם חלף ועבר, אלא נזכור ששום דבר טוב לא בורח מאתנו, אנחנו נשקיע ובטוח 
 הטוב בקרוב.

 בעצם יש את סוכות!!! – בזמננו שאין שעיר המשתלח מה חסר לנו???
 

שיתכן, ששעיר המשתלח היה עליו כל החטאים  חשבתי
נהנה  וכשנשלח לשעיר לעזאזל ממילא השטן היה כביכול

מהשעיר וממילא לא נשאר זכר מהעבירות, אבל כשאין 
שעיר, אז נכון שהעבירות ירדו מעם ישראל אבל עדיין הם 
קיימים בעולם ואולי זה עלול להיות סכנה לעם ישראל 

 למרות שעם ישראל התנקה מהעבירות ביום כיפור.
 

יתכן וכאמור קודם, שאם יהודי יחזור לחטוא, ממילא  כי
והעבירות נמצאים עדיין בעולם הם ישובו יתכן שהיות 

אליו חזרה חלילה, אבל מצד שני יש בזה גם תועלת כי מיד 
אחרי יום כיפור יש את חג הסוכות ואז חוזרים בתשובה 
מתוך שמחה ואהבת בורא עולם, וכידוע תשובה מתוך 
אהבה ושמחה הופכת את הפשעים למצוות, ואם כן יש 

 רו בעולם.עדיין תועלת בכך שהעבירות נשא
 

רבה  מתרץ לי את השאלה המפורסמת על המדרש וזה
משל לשני בני אדם שנכנסו לדון שהביא  בפרשת אמור,

לפני המלך ולא היו יודעין הבריות מי נצח אלא מי שהוא 
יוצא במקל לבן או תפוח בידו אז יודעין שהוא יצא זכאי 

המינים  4, כך עם ישראל כשיוצאים עם מלפני המלך
 בדין. מוכיח שהם ניצחו בשמחה זה

, כתב שלפעמים רק עבודת יום שםשני במדרש רבה  ומצד
כיפור יחד עם מצוות הסוכות מכפרים, ולכאורה לפי 
האמור זה מתורץ, וגם היו שנים שהזהורית האדומה בבית 
המקדש לא הפכה ללבן, ואם כן זה סיבה להיות בעצב ולא 

 בסוכות?? בשמחה, ואיך דורשת התורה שבכל אופן נשמח 

נראה שאכן לפעמים חייבים שבכדי שעבודת יום  אלא
השלמה של עבודת השמחה, כיפור יכפר צריכים גם את ה

ועבודת יום כיפור יחד עם ההשלמה של שמחת סוכות, 
בוודאי יש ניצחון לעם ישראל בכל מצב, וממילא 

 המדרשים אינם סותרים זה את זה.

מתרץ גם את השאלה איך התורה מעמיסה כל כך  וזה 
חודש תשרי, והרי אין  –הרבה חגים ומצוות בחודש אחד 

שאדרבא  והתשובהעושים מצוות חבילות חבילות???? 
שמחת תורה וסוכות את אחרי יום כיפור יש מיד  דווקא
 .ובשמחה "ועשה טוב"לשנוכל מהווידוי בפה להגיע בכדי 

 

בעשיה,  תשובה בפה והןתשובה לחזור בתשובה שלימה לפניו הן יהיה בעוזרנו שנזכה בורא עולם ש תפילהוכולי 
 לחיותוכשנתחרט מיד נעשה מעשים בפועל לסגור את השערים והפתחים שהביאו אותנו לידי חטא, כך שבאמת נזכה 

 אמן ואמן.אנו ובננו וזרע זרענו עד סוף הדורות בקדושה אמתית לנצח 
 

  !!!בעברגם נכפר על כל מה שציערנו את בני המשפחה ימי הסוכות לשמחה של מצוה עם כל המשפחה, וככה , ננצל את וגם  
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 מצוות עליה לרגל

מהאדמו"ר רבי שאול ממודזיץ זצ"ל  ביאור נפלא ראיתי
פעמים בשנה, שזה כמו  3שמבאר את מצוות עלייה לרגל 

 פעמים בשנה. 3תעודה שמחלקים לתלמידים 

להרחיב בדבריו, שאכן פעם בחצי שנה זה מתאים,  ורציתי
באביב ובסתיו כמקובל וזה גם הגיוני פעם בחצי שנה 

אבל בחג השבועות שזה זמן לסכם מצב ציונים והתנהגות, 
גם עלייה לרגל???  אז לפי רעיונו ישקצר לאחר פסח מדוע 

וכי כפחות מחודשיים אחרי חלוקת תעודות שוב מחלקים 
  תעודות??

שבחג השבועות אנחנו כביכול מקבלים ציון על  יתכן אלא
ספירת העומר באיזה קדושה הצלחנו לספור ולהתעלות 

 למתן תורה!!!!!בימי ספירת העומר כהכנה 

בא אחרי  פסחכן יש להתקדם ברעיון זה עוד, כי הנה  ואם
, ובסוכות שמחהבו עניין ראשי שמהותו  שהיה פוריםחג 

של  ימיםוהוא בא אחרי  שמחהזה להיפך חג שמהותו 
 ופחד מאימת הדין, יראה 

כן בפסח המבחן שלנו איך התעלינו במעלות התורה  ואם
של פורים ואחרי זה חג של  והיראה שקודם היה לנו שמחה

אמונה ואצילות כבני מלכים, ואילו בסוכות המבחן הוא 
על המצב ההפוך איך אנחנו מתעלים בשמחה שבאה אחרי 

 ימים נוראים.

בשני הדרכים אמור יהודי להתעלות, כי הרבה דרכים  כי
להתעלות, וכדאי להתחדש בעבודת השם, כך מוצאים טעם 

  טוב ומחודש בעבודת השם,

עד בעבודת ה' כי השגרה גורמת לעייפות הרוח, ולשעמום ולנפילה חלילה, ונלמד מחגי התורה אנחנו נחפש לחדש  וגם
 , וגם נלמד שלפעמים צריך בו זמנית הרבה סיוגי חידושים וגיוונים כמו שיש בחג הסוכות.כמה חידוש וגיוון יש בהם

 ראשון לחשבון עוונות – ולקחתם לכם ביום הראשון

 מתעניםכיון שבא יום הכיפורים וכל ישראל אלא  ???וכי ראשון הוא הלא ט"ו הוא: כתובתנחומא פרשת אמור  במדרש
 !!!מכאן ואילך חשבון, במצוות עסוקיםלא חוטאים כי מיום הכיפורים עד החג כל ישראל   ,הקב"ה סולח לכל עוונותיהם

 ."ראשון לחשבון עוונות"ביום הראשון אמר  לפיכך

השאלה אם לפני סוכות לא חוטאים כי עסוקים  ונשאלת
המינים, אז למה בימי חג הסוכות  4לבנות סוכות ולקנות 

זה ראשון לחשבון עוונות הרי גם בסוכות אנחנו עסוקים 
המינים והתפילות הארוכות יותר, ומצוות  4בקיום מצוות 

סוכה שעלינו לעשות בה כל צרכינו, אז למה אכן חג 
 הסוכות זה הזמן להתחלת העוונות חלילה???

שדווקא בגלל ההכנות הגדולות למצוות לתרץ  ונראה
סוכה הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גופנית, וגם לאחר 

ועם וימים נוראים,  העבודה הגדולה של ימי אלול
התפרצות השמחה והסיפוק שיש בסוכות, שם יש מקום 

 גדול גם ליצר הרע לגרום לנו לזחיחות הדעת ולחטוא.

כמו שיש כאלו שאחרי מאמץ לימודי ממושך הם  להבדיל
מרגישים שהם חייבים להשתחרר ולפעמים המשמעות 

 לעבור עבירותגם להגיע לסוג של התפרקות שגורם היא 
 .וליפול הרבה יותר מההתעלות הרוחנית שקדמה לה

חג ב "וחגותם"ראינו שהתורה שכתבה פעמים  וגם
אבל בכל  ,"והיית שמח"מדגישה הסוכות, וגם התורה 
כיודע  ואךשמח"  אך"את המילה זאת התורה הוסיפה 

והכוונה שבא למעט קצת בשמחה, , בא למעטבש"ס זה 
מתוך השמחה לשחרור ולפרקן  שנזכור שלא נגיעדהיינו 
, אלא להגיע לידי קדושה ושמחת עבירותידי ל המביא

 תורה!!!

 המינים 4 – לכםולקחתם 

ולכן חידשתי לפני שנתיים ה מסמל צדיק גמור, ז אתרוג
שצדיק גמור עליו להתחבר אך ורק לצורך קיום מצוות עם 
העם הארץ והרשעים שאין בהם כלום ביהדות שזה מסמל 

אבל שלא בשעת קיום המצווה הם מנותקים, וגם הערבה, 
בשעת קיום המצווה הם אדוקים אבל לא קשורים באגד 

לא ביד אחד כמו הלולב וההדסים והערבות, ואפילו הם 
הלולב עם ההדסים והערבות אחד אלא האתרוג בשמאל ו

 בצד ימין.

הצדיק הגמור חייב להיות מנותק משאר העם, כי הוא  כי
' ראיתי שכך כתב אתרוג כפשוטו וכמשמעותו, וברוך ה

שכיוונתי  'וברוך ה החפץ חיים בשם הגאון מווילנא
 לדבריהם.

הלולב מסמל את הבעל תשובה ולכן הוא כן  אומנם
הוא מחובר וקשור לשאר העם, כי הוא יצא וגדל מהם, ו

יכול להשפיע עליהם בפנים כביכול, דהיינו מתוך מה שהוא 
מכיר את חטאי העולם מקרוב ויכול להבין לנפש החוטאים 

שלא בזמן מצווה הוא  אפילוולתמוך בהם לתקן, ולכן 
  .מחובר אליהם

שגם הוא היות והוא חזר בתשובה חייב שיהיה ניכר  אלא
הרבה  לעיני כל שהוא מרומם מעם ורמתו הרוחנית היא

מעל לעם, שלא יחשבו שהוא שווה להם בדרגה, ואפילו 
הוא חייב מלבד האגד שהוא מחובר להדסים וערבות, הוא 

כך ברור לכולם שהוא גם עם  חייב טבעת לאוגדו גם בנפרד,
 הרבה יותר מעם. העמך אבל גם מיוחד לטובה

והוא מאחד ומקרב את שאר חלקי העם, יש לו  והיות
מעלה יותר מהאתרוג הצדיק המושלם, ולכן נטילת הלולב 

הברכה על ביד ימין החשוב, ואילו האתרוג בשמאל, וכן 
 המצווה היא על נטילת לולב ולא על נטילת אתרוג.

כוח בעד כמה חשוב להתחזק ולחזק יהודים, וגם אם כשלת בעבר הפוך זאת למעלה ולא לחיסרון, כי ברגע ש ללמדנו
והפיכתו לזכות,  לרע  ודים הרי שהפכת את הרע לטוב, וזה תיקון מושלםמש בידיעתך זו לחזק יהתהכרתך את החטא תש

קדימה, בא נעזוב את השטויות ואת החטאים, ונסגור כל פתח קטן של צל של עבירה, ובעזרת ה'  אז ,כמו בתשובה מאהבה
 כנפי השכינה אמן ואמן.נצליח לחזור סוף סוף בתשובה שלימה, ולחסות תחת 



"וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 
 שזה הצלת הדור מסכנות הדורשגדולי ישראל העידו חידושים וחיזוקים עצומים 

 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
   בחוקתי   בראשית

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

טז' סיוון  –רבי אליהו ביטון בר חנה  –לע"נ  בהעלותך
 תשס"א

הרבנית אסתר אלבז 
 תחי'

 אברהם ביטון בן עליה  לע"נ חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

   שלח

ו' כסליו  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

 –הרב אברהם יצחק בן הרב דוד אלפער  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז

הרב שלמה אלפער 
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב  –לע"נ  פנחס   וישב
 כה' תמוז –אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב  –לע"נ  מטות   מקץ
 כה' תמוז –אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

 לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון זצ"ל  ויגש
 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

   דברים   ויחי

יח'  –לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב שלום ריינר  ואתחנן   שמות
 אב

נכדו הרב שלמה פרידמן 
 מונסי ארה"ב

   עקב   וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן בר הרב  –לע"נ  בא
 ח' שבט -פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

געלא רעכא אקרמן בת הרב שמריהו ש"ב:  –ל"נ  ראה
 ג' אלול -זונדל הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

שבת  –בשלח 
 שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

 –חיה פראדל בת הרב אברהם יעקב ע"ה  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא צבי  –לע"נ זקינו 
 יא' טבת תשס"ג –ריינער 

 
בת הרב ר' אברהם סופר ז"ל  ריזל  -ולע"נ זוגתו 

 ח' טבת תשע"ג –

ריינער  פ ח.הרה"ח רב 
 שליט"א

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן הרב פסח  יוסף אקרמן   -לע"נ 
 נפטר כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 גרניקמשפחת  ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   יום כיפור

   סוכות   מצורע

   חנוכה   אחרי מות

ל'  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 ניסן תשס"ח

הרבנית אסתר 
 אלבז

   פורים

     אמור

    בהר

 

 מחיר הנצחות

 מחיר בפאונד מחיר בשקל מחיר בדולר מהות מספר

 1647 ₪ 8400 $ 2400 חומש שלם 2

 נתרם נתרם נתרם הגדה של פסח 3

 140 ₪ 720 $ 180 פרשה 4

 28 ₪ 144 $ 36 דף 5

 14 ₪ 72 $ 18 עמוד 6
 יוחנן ריינר

 gmail.com@106855או באימייל    0527120333

 תורמים נוספים
   ₪ 200שמעון שנקר הרב    ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף ₪      72עמוד  –הרב יואל קירצלער 

 ש"ח 500הגאון רבי אברהם דרעי שליט"א   ₪ 200הרב שלמה ביטון 

mailto:106855@gmail.com



