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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו ............................... ח"תשע הסוכות לחג אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 במסכת המוזכרת גמליאל ןרב של" השמחה שיחת" ביאור – יבול לא ועלהו

 ו ............................................................................................................ סוכה

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 ח .............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 ח .......................................................... "השכינה כנפי תחת ידו צל יחביאנו"

 ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 יב......................... (ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט ל"מו, קלויזנר

 יב ............................................. הירושלמי באספקלריית" תדורו כעין תשבו"

 יד ...... בירושלמי נמצא הדין חתום יום הוי רבה הושענא שיום הקדום הרמז

 טז .......................................................... קינד מאיר ישראל הרב/  הצאן בעקבי

 טז ........................................................................................ העולם של יחודו

 הליכות' 'כהלכתה תפילה' 'הכשרות' ס"מח, פוקס יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

 יט ............................................................................................... 'ישראל בת

 יט ...................................................................ח"תשע'ה הסוכות לחג הלכות

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי אהלכת

 כה....................... ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 כה .............. "התנגדו והשכנים בגג סוכה לעשות דעת על דירה שכר" בענין

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 ל .......................................................................................................... ועוד

 ל ................................................... הסוכה מעלת –" יתרון אין השמש תחת"

 לו ................................................... ישראל בחכמי האמונה חג – הסוכות חג

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 מא ................................................................................................... באלעד

 הלולב ליטול המנהג מלקיים הראשונים מעשרה נ"בביהכ להיות עדיף

 מא .............................................. כוותיקין מתפלל אם ש"וכ שבביתו בסוכה
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 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 מד ................................................................................................... סופרים

 מד.. ילך להיכן" המינים ארבעת" או" סוכה" מצות לקיים שבאפשרותו אדם

 מז ................... ת"עה' מפנינים יקרה' ס"מח, פייגנבוים מנשה הרב/  מפנינים יקרה

 מז ............................................... 'זעק'ש מצינו היכן', לעולה השה איה זעק'

 מט ......................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 מט ...................................................................................... ההושענות מנהג

 נה ....... ומועדים התורה על', לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/  לי ברא טהור לב

 נה .................................... ??סוכות בנו לא ך"התנ בתקופת רבות שנים האם

 נח ....... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 נח .......................... תורה שמחת לקראת הסוכות חג במשך הספירה עבודת

 סב . כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 סב ................................................................ ובשבת ט"ביו הקישוטים טלטול

 סב ................................................................. זכר בשלום בסוכה לישב כתבר

 סג ......חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  בפרשה השבת מהלכות

 סג .........................................................................הזה בזמן לרגל עליה חיוב

 סז ................ (שמש בית' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 סז ....................................................................... כ"יוה לפני מינים' ד רכישת

 ספרד', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 עא ............................................................................... ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 עא ...................................................... בסוכה השינה על מברכים שאין טעם

 עג .................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 עג .................................................................... בסוכה ישיבה של המשמעות

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 עו ................................................................................ ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 עו ..................................................................................... חיל אל מחיל ילכו

 עח ......... 'והערות ביאורים עם איש חזון' ס"מח, אנגלנדר יהודה הרב/  חפיצה נפש

 היה ק"שביהמ בזמן מוסף ותפילת, מוסף תפילת גדר, בנשים מוסף תפילת

 עח ......................................................................................................... קיים
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 מים בענין' 'ת"דר תפילין בענין' ח"בעהמ, שיינמן שלמה הרב/  הלכה פניני

 פא .......................................................................................... ועוד' אחרונים

 פא .......................................................................... בסוכה שינה חיוב בגדרי

 פח ................................................... בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 פח ........................................................... !סוכה למצות זכינו אברהם בזכות

 צ ................................................ !סוכה מצות ידי על ייעשה העתידי הבירור

 צב ........ 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 צב .................................................................................................. דוד סוכת

 צד ....................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 צד ........................................................................ ימים שבעת תשבו ותבסוכ

 

 צז ... יוסף ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 הדין בית נשיא, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 צז .................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 צז ................................................................................. ט"ביו כף י"ע גז כיבוי

 ק ........................................................................................ ט"יו נרות הדלקת

 

 קג .................................................................. חינוך

 קג .. חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 קג ....................................................................................... הכבוד לענני זכר

 קה ............................................................................... ודקדוקיה פרטיה בכל

 

 קח ................................................................ חידות

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 קח .......................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"רש לקוטי

 קח ................................................................ הסוכות חג דאפטרתא חדוותא

 קט ................................................... הסוכות חג דאפטרתא חדוותא תשובות
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 קיא ................................................................ סיפור

 קיא ............................................................... ויינשטוק חיים חנוך הרב/  סיפור

 קיא ..................................... ?ולמה מה על לנצח סוכה – הסוכות לחג סיפור

 קכד ................................................................... קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

 קכד ......................................מעלה של בטבריה ביקור רשמי –' נשמות אויר'

 חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 קלד ......................................................................................... ויינשטוק חיים

 קלד ................................................... !כפשוטו-באהל ימות כי אדם -' ה פרק
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 "חתשע חג הסוכותל אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 קלאר אברהםישראל 

 אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: המזמור הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

ביאור "שיחת השמחה" של רבן גמליאל  – יבולועלהו לא 

 המוזכרת במסכת סוכה

הישן תחת המטה בסוכה לא )סוכה פ"ב מ"א(: "המשנה במסכת סוכה אומרת 

נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המטה בפני  :יהודה ביאמר ר .יצא ידי חובתו

 רבן גמליאלמעשה בטבי עבדו של  :אמר רבי שמעון .הזקנים ולא אמרו לנו דבר

ראיתם טבי עבדי שהוא  :ואמר להן רבן גמליאל לזקנים ,שהיה ישן תחת המטה

ולפי  ,ויודע שעבדים פטורין מן הסוכה לפיכך ישן הוא תחת המטהתלמיד חכם 

 ".דרכינו למדנו שהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו

של רבן גמליאל למדנו שני  משיחתו ,שמעון מר רביא ,תניאובגמרא )סוכה כא:(: 

ולמדנו שהישן תחת המטה לא )ב.(  ,למדנו שעבדים פטורים מן הסוכה)א.(  :דברים

שואלת הגמרא על לשונו של רבי שמעון הנזכרת בברייתא הנ"ל:  .חובתויצא ידי 

 א משמע לן,מילתא אגב אורחיה קומיישבת:  "?של רבן גמליאל מדבריו"ולימא 

ואמרי לה אמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא  ,כי הא דאמר רב אחא בר אדא

ועלהו לא "שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד שנאמר  לומנין שאפי ,אמר רב

 (.ג, תהילים א" )יבול

 ".לשון שיחת חולין ושמחה –ופירש רש"י: "משיחתו 

כפשוטו ש "ושמחה"לשון שיחת חולין  לכאורה יש לשאול על מה שביאר רש"יו

שכתב גם כן "אף על פי שלא  (ב כ,)אינו מחוור לאיזו "שמחה" כוונתו, וראה שם 

 בדיחותאלנו לשם לימוד אלא לשיחת חולין בעלמא, שהיה משתבח בעבדו לאמר 

שהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו", ויש  בדיחותו בעלמא, למדנו על פי דרך
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, אך הכוונה לעצם ההשתבחותאפשר לבאר שואמנם להבין מהי ה"בדיחותא" 

 אם כן מעט צריך ביאור לשון 'שמחה' ו'בדיחותא'.

 הצעת ביאור

רבן גמליאל ידע שיתכן שמה שטבי נשכב תחת המטה ש באר,ל לי אפשרואו

אבל חשב  ,, שחשב שעבדים חייבים בסוכהשטעה פעמייםבסוכה היה זה בגלל 

, שאמר "ראיתם של רבן גמליאל ואם כן זוהי התבדחותו ...שהישן תחת המטה יצא

האמת טבי עבדי שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה", שלפי 

אינו תלמיד חכם, שחושב שהישן תחת המטה  ,מכאן אנו יכולים לראות שאדרבה

 .יצא

כדי שלא לדחוק היה  ,ולא על המטהדווקא לפי זה,  טבי תחת המטהישן ומה ש

 .את החכמים שהיו שם, כפי שהביאו התוספות )ד"ה ראיתם( מדברי הירושלמי

ולפי דרכינו שמעון במשנה "ואולי על פי האמור נמצא תוספת ביאור ללשון רבי 

", שלפי פשוטו קצת צריך ביאור, הרי שהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו למדנו

זה ממש היה הסיפור בטבי עבדו של רבן גמליאל, ולשון "למדנו" אינו מיושב כל 

 " אינו משמע שהיה זה ממש מעשה רב פשוט לגמרי.לימודכך, וכן לשון "צריכה 

ן רבן גמליאל הורה בפירוש שהישן תחת המיטה לא ומעתה מיושב מעט, שאכ

יצא, אבל מצד עצם מעשהו של עבדו שהיה סבור שהישן תחת המטה יצא היו 

יכולים לטעות שדעת רבו רבן גמליאל שיצא, ולכן מתאים קצת יותר הלשון 

 'למדנו' לעיין בדבריו המפורשים דייקא גם נגד מעשה עבדו.

 וכל האמור צרי"ך לימו"ד.
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הלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס בא

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

  "יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה"

מבואר שעל ידי ישיבת הסוכה מסתלק הקטרוג. שם מ אמור ק, ב( "בזוהר )רא 

 י".כיון דיתבו בסכות הא אשתזיבו מן מקטרגא וקודשא בריך הוא חדי בבנואמרו: "

 במרום תשובה בעלל שיש קטרוגים הם מהם, לינצל באים שאנו הקטרוגים והנה

 כמאמרם לתשובה מקום אין הדין מדת מצד כי ,לחטוא שהרבה על אותו ששונאים

 מוכרח לכןו ."רעה תרדוף חטאים"ש ואמרה ,"עונשו מה חוטא לחכמה שאלו" ז"ל

 הדין מדת תהא ושלא מקטרג שום בו יפגע שלא בכדי ,הקב"ה של בצילו לחסות לבוא

 בו. פוגעת

שהטעם שראוי לבנות את הסוכה ( מועד לכל חי כ, נא)כותב רבי חיים פלאג'י ו

ה ע"פ מש"כ בתיקונים עה"פ )תהלים צא, א( "יושב בסתר עליון , זתיכף אחר יוה"כ

. וא"כ אי-ד-כי השב בתשובה הוא נסתר בתיובתא בצל ש –י יתלונן" -ד-בצל ש

ביום הכפורים להיות בתשובה שלימה, תיכף אנחנו מבקשים  ישראל שזכינו

להיסתר תחות צלא דמהימנותא, כמו שכתב בזוה"ק כי היושב בסוכה יושב בצל 

 י עכ"ד.-ד-ש

 יצפנני בסכה ביום רעה"כי "

 מפני הקטרוגים, זה מכח מדת הביטחון.מגין ה"סוכה" ב( ונבוא לבאר שהמהלך ש

 עה"פ )ישעיה ד, ו( "וסוכה תהיה לצל יומם", בילקוט שמעוני )אמור רמז תרכו(

כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה, הקב"ה מיסך עליו מן המזיקין שלא  אמרו:

 שכן הוא אומר )תהלים צא, ד( "באברתו יסך לך". ,יזיקו אותו

                                                
שמדת הדין אינה רוצה לקבל את בעל  ,מדברי הגמ' בפסחים וסנהדרין אקו"לכאורה כונתו למה שהובא במ א

והקב"ה פושט את ידו ומקבל אותו בסתר. והובא שם בשם הר"י אבן שועיב שלכן יש לבעל התשובה  ,התשובה

 מקטרגים במרום ששונאים אותו והוא מוכרח לאחוז בקב"ה ולא ליפרד ממנו. 
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 ב"כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני"ועוד נאמר: 

ביום בוא האויב הסתירני בסוכתו ולא  –"כי יצפנני"  :ר במצ"דומבא .)תהלים כז, ה(

היה מרומם אותי להתגבר עליהם כאילו עמדתי על צור גבוה, כי  –יכלו לי. "בצור" 

  כן הדרך שהעומד ממעל הוא מתחזק על העומד מתחת.

ואגב אורחיה רמז לנו כי  ,וז"לבפי' 'באר אברהם' הג"ר אברהם בן הגר"א כותב ו

 ות מורה על מדרגת הביטחון כמ"ש "כי יצפנני בסוכו".חג הסוכ

ומוסיף )שם עו, ב( עה"פ "נודע ביהודה אלוקים בישראל גדול שמו ויהי בשלם 

אימתי "נודע  ,אמרו רז"ל במדרש )שוחר טוב שם( :סוכו ומעונתו בציון", וז"ל

 ביהודה אלוקים"? כשתקים אותה הסוכה שאמרת )עמוס ט, יא( "והיה ביום ההוא

אקים את סוכת דוד הנופלת" הוי "ויהי בשלום סוכו" ע"כ. רמזו רז"ל לגאולת 

ישראל שתהיה בחסותם תחת סוכת הביטחון הגדול בא'ל יתברך. והמזמור הזה 

לפי המשך הכונה שנודע ביהודה כח אלקותו יתברך  ,נתקן לאומרו בחג הסוכות

ימות סוכת ובישראל גדול שמו בהפליאו לעשות עמנו שהיתה בתכלית השל

בטחונו, וזה שאמר "ויהיה בשלם סוכו ומעונתו בציון", כי מעון היה לנו לחסות 

 תחת צלו עכ"ד.

 "כי על כן באו בצל קורתי"

 לגבי א( פה, ב"מ) גמ'ה "דעפ נראה הקטרוג, מפני מגינה שהסוכה בזה והמהלך (ג

 דהוו עגלא דההוא באו, מעשה י"ע הלכו. מעשה י"וע באו מעשה י"עש ,דרבי יסורי

 כנפי תחת ראשו את )החביא דרבי בכנפיה לרישיה תליא אזל לשחיטה ליה ממטו קא

 עליה ליתו מרחם קא ולא הואיל אמרי, נוצרת. לכך זיל ליה, אמר בכי. וקא כסותו(

 יסורין.

מבואר מדברי הגמ' דבר נורא, שאפילו עגל שבאמת דינה לשחיטה ולא מצינו 

בשום מקום מדת רחמנות שלא לשוחטה, וא"כ מהו התביעה על רבי בכך שאמר 

לה זיל לכך נוצרת, הרי האמת כן הוא. וביאר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, דמכיון 

                                                
 כן נוהגים לומר מזמור "לדוד ה' אורי וישעי" בסוכות.לשו"ע שיצהקש"כ פסוק זה כנגד סוכות כמ ב
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ך הוא הדין מי שנכנסה תחת כנפיו ובאת לחסות ולינצל שם יש חובה להצילה. שכ

 שחוסה בך אתה מחויב להצילו גם אם מצד מדת הדין אין הוא ראוי לכך.

שיסוד זה אנו למדים גם מתוך  ,תב ה'חפץ חיים' )עה"ת בראשית פי"ט(ווכ

הנהגותיו המושחתות של לוט. שנאמר )שם( "ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה 

. ויאמר אל נא אחי האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם

תרעו, הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן 

כטוב בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי". ופירש 

 החזקוני "כי על כן" שהרי בשביל שלא תהא להם שום טרדא באו בצל קרתי.

 ,שכעסו עליו שהכניס אורחים ,י סדוםוראוי להבין את תשובתו של לוט לאנש

מחמת מה שבאו בצל קורתו מבקש שלא יעשו עמו דבר. אלא ודאי שועונה להם 

כלל גדול הוא, מאחר שבאו ובטחו וסמכו עליו, לכך ביקש ודאג להצילם. וגם לוט 

 שלא היה מכניס אורחים אבל מכיון שבאו בצל קורתו יש הנהגה אחרת עמהם.

אם אנו נסמוך ונבטח בה'  –שמעתה ק"ו בן בנו של ק"ו וכתב ה'חפץ חיים' 

  מעוזינו בטח יגן עלינו לחלצינו מכח רע ולהיטיב לנו.

 לי ואין וראה ימין "הביט ה( קמב, )תהלים וכמש"נ ,ניצל כנפיו תחת שחוסה מי ולכן

 בארץ חלקי מחסי אתה אמרתי ד' אליך זעקתי ,לנפשי דורש אין ממני מנוס אבד מכיר

 יקרב לא ונגע רעה אליך תאונה לא כו' מחסי ד' אתה "כי ט( )צא, מרנא ועוד .החיים"

 באהלך".

 "יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה"

בזה שהאדם בא וחוסה תחת כנפיו של הקב"ה. וכמש"כ  ,( וזהו מהות הסוכהד

הפלא יועץ )ערך 'סוכה'( שרצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 

ומצות ונתן לנו מצות סוכה לפרוס סוכת שלומו עלינו. וכ"כ במכתב מאליהו )עמ' 

ובצל כנפיך  –( שמהות הסוכה הוא שמירה "ופרוס עלינו סוכת שלומך 268

 רנו".תסתי
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וכן איתא בזוהר )אמור קג, ב( ועל דא "בסוכות תשבו שבעת ימים", מאי קא 

מיירי בגין דכתיב )שה"ש ב, ג( "בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי", דבעי בר 

 נש לאחזאה גרמיה דיתיב תחות צלא דמהימנותא.

ח( לבאר את נוסח התפילה מא' בני יששכר )תשרי התב וכשדבר נפלא נסיים ב

בנעילה "יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה", והוא פלא כי "תחת כנפי השכינה" 

)עי' זוהר ח"א יג,  הוא רק נשמות הגרים אבל נשמות ישראל הם על כנפי השכינה

. והביא ששאל את הרב מהרצ"ה זצוק"ל ואמר, ב; ושל"ה שבועות אות ריו בהג"ה(

יום הקדוש צילא שנוכל לפרש שהכונה על צל הסוכה אשר מצותה אחר 

 דמהימנותא.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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 אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 ל"מו, קלויזנר ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד

 (ברוקלין) ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט

 באספקלריית הירושלמי"תשבו כעין תדורו" 

ים  ת ָימִׁ עַּ בְׁ בו שִׁ ֽשְׁ ת תֵּ סֻּכֹּ  )ויקרא מג, מב( בַּ

כבר ו .דף כ"ח:(סוכה ) "תשבו כעין תדורו"דרשו חז"ל  "תשבובסוכות מלשון "

  '.תשבו כעין תדורוד'דרשה דרשו ז"ל הך אופן עמדו המפורשים לבאר באיזה 

היינו  'תשבו'ורא, ותזה ממשמעות הקרא ולא מישנראה ובספר דברי מאיר כתב ד

ישיבה דרך עיכוב כמו שלומדים בג"ש תשבו תשבו ממילואים לחייב בסוכה ימים 

 .ואפילו לילות

ברם, בעוד שבבבלי לא ביארו במפורש באיזה אופן לומדים ילפותא זו, מוצאים 

והא לכם  .כן ןנדממשמעות קרא דרשי דרך סלולה ב'בירושלמי סוכה סוף פרק אנו 

 לשון הירושלמי:

אמר  דאת כמה רא כג, מב( בסכת תשבו, ואין תשבו אלא תדורו,"כתיב )בויק

 בה". וישבתם אותה )דברים יא, לא(: וירשתם

 ו'דורתאלא" כעין "אין תשבו '

( עמד לבאר דברי הירושלמי באמרו שבאו 12ובחזון יחזקאל )תוספתא סוכה עמ' 

ואינו כמו  ,וקי עמידהפממש לא 'ישיבה'האמור פה אין פירושו  'תשבולומר ד'

שלא מסתברת מילתא  ,בכר הגמל ותשב עליהם" שפירושו ישיבה ממש ם"ותשמ

לשון  ו"שכל שבעת ימים יהיו בסוכה אך דרך ישיבה ממש וגס אין במשמעת "תשב

עכבה דומיא "ותשבו בקדש ימים רבים" שענינו עכבו שנתעכבו בקדש ימים רבים 

נצטוינו להתעכב בסוכה כל שלא מסתברא מילתא ש ,ולא יצאו משם מאותו מקום

שבעת ימים ולא לצאת ממנה אף לרגע דומיא דעכבה שנתעכבו בני ישראל בקדש 

ל אלא ע, שפירושה עכבה במקום מיוחד 'ישיבה'ולא יצאו משם כמשמעת הלשון 

אותו  םכת תשבו" ענינו ישיבה של דירה כמו "וירישתסכונת הכתוב "ב רחךכ
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והיינו  ו"או "ובנו בתים וישב ו"מלך דוד בביתויהי כי ישב ה"וישבתם בה" או כמו 

ועיקר דירתו של אדם בבית שאוכל ושותה  ו'דורתאלא" כעין "אין תשבו 'דקאמר 

 .לביתו ץוחוישן בבית ולא ברחוב מ

 כנגד כל מצות דת חקתי' שקולה

עפ"י מה שאנו רואים בירושלמי דיליף הא ד'אין תשבו אלא תדורו' מהפסוק 

תם בה' שכתוב בישיבת ארץ ישראל, ביאר בספר שי למורא 'וירשתם אותה וישב

)ערך סוכות, להגה"ח ר' מאיר ישראל איסר הכהן פרידמאן זצ"ל מקרעניץ( את 

דברי הפייט "בל תהי מצות סוכה בעיניך קלה כי כנגד כל מצות דת חקתי' שקולה" 

ר וכבר עמד הבני יששכר על דברי הפייטן "אשרי אנוש יעשה זאת יחשב לו כשמ

 כל התורה הזאת" וכתב שלא מצא מבואר זה בדברי חז"ל.

ואומר השי למורא לבאר זאת בהקדם דברי הילקוט )הובא במגלה עמוקות אופן 

עד( וירשתם אותה וישבתם בה ושמרת לעשות את כל החקים מלמד שישיבת 

 ארץ ישראל שקולה ככל התורה יעו"ש.

 שקולה ככל התורה -אין היקש למחצה 

דאין היקש למחצה ואם בירושלמי ילפינן דינא הנ"ל מישיבת ארץ הנה קיי"ל 

ישראל ע"כ גם בדבר זה יהי' ההיקש דכמו שישיבת ארץ ישראל שקולה ככל 

 התורה כמו"כ ישיבת סוכה. וא"ש דברי הפייטן.

אפשר לומר דבאותו פסוק נרמז ענין זה שכן אמצעי  –מוסיף השי למורא  –וברמז 

תשר"י ואמצעי אתוון שבמלת וישבת"ם הם ישב"ת  אתוון שבמלת וירשת"ם הם

ר"ת ב'סוכות ת'שבו ש'בעת י'מים, וסמיך לי' ושמרת לעשות את כל החוקים. 

 ודפח"ח.

* 
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חתום הדין נמצא  יום הוי רבה הושענא הרמז הקדום שיום

 בירושלמי

 לכל הדין חתום יום הוא רבה הושענא הרמז הקדום ביותר בדברי חז"ל שיום

 הוא בירושלמי הכיפורים ויום השנה ראש של הדין ליום קרוב והוא כולו העולם

ח( במאמרו של רבי יונה אשר דרש שם את הפסוק "ה ד"מסכת ראש השנה )פ

 ביאר את דבריו שיש שני העדה ובקרבן וערבה. תקיעה זו -ידרושון  יום יום "ואותי

ערבה.  של שביעי ט"ויו ה"ר של ט"יו והם' ד את דורשין העם שכל בשנה ימים

הביא את  הדין'. )הירושלמי יום 'גמר הוא רבא בהושענא כי הרעיון ומכאן מקור

 ואילו, בשחרית ולא שופר בר"ה בתפילת מוסף תקיעת שתיקנו מה לענין הדברים

 דכבר הוא משום דהטעם, בשחרית לאומרו תיקנו( השנה מועדי בשאר) בהלל

, תקיעות לגבי אבל, בשחרית תיקנוהו הלל גבי ולכן, בשחרית העם כל נמצאים

 ומייתי, שם בשחרית אינם עדיין התינוקות אבל, שחרית נמצא העם שכל פ"אע

 שבשני וערבה' תקיעה זו ידרושון יום יום 'ואותי כתיב יונה את דבריו של רבי עלה

 במוסף ולכן תקנו תקי"ש, קטנים ועד מגדולים', ה את דורשין הכל בשנה ימים

  נ(."בביכה הקטנים גם שיהיו

הביא בשו"ת מקדש ישראל  ערבה מנהג מקיימין אם גם נשים והנה לגבי הדיון

 נמצא וערבה" תקיעה "זו בירושלמי המובא שלפי להעיר )סי' תק"צ( בשם חכ"א

, ש"תק מצות לקיים עליהם קיבלו הנשים שכל כמו וממילא ,ש"לתק דמי דערבה

 הדינים המתקת ענין שהוא ל"האריז ד"לפי ובפרט ערבה, מצות לגבי ל"י נמי הכי

 ש."לתק ממש שדמי אז נמצא

 מנהג כמה חצרות לתקוע שופר בעת אמירת הושענות בהקפות בהו"ר

ובעצם הדרש של הירושלמי בפסוק ואותי יום יום ידרושון דקאי על ימי ראש 

השנה והושענא רבא, יש לציין מה שראיתי בספר שי למורא )ערך הו"ר, להגה"ח 

י מאיר ישראל איסר פרידמאן זצ"ל מקרעניץ( שמנהג צדיקי בתי ראפשיץ דינוב רב

וצאנז הוא לתקוע שופר בעת אמירת הושענות בהקפות בהו"ר, ומביא שם כמה 

רמזים לזה ובתו"ד מביא שמספר יו"ם תרוע"ה יהי"ה לכ"ם בהושענ"א רב"ה עם 



 

 טו 'עמ -אספקלריא 

 

נעשה חותם בתוך  התיבות בגימ' חות"ם בתוך חות"ם לחיים טובי"ם, דביום הזה

חותם כמ"ש בספה"ק בני יששכר יעו"ש באריכות, לזה מספר החתימ"ה לחיי"ם 

 טובי"ם עם התיבות גימ' הושענ"א רב"א.

 תקע"ו בחד"ש שופ"ר בגימ' ביו"ם כ"א ח"ג הסכ"ת זמ"ן שמחתנ"ו

וכתב שם עוד שבספה"ק אמרי נועם )ח"ב( כתב שכן נהג הרה"ק מאפטא זי"ע 

ל"ה הק' )מאמר עמוד השלום( וכן בסדר היום שכתב וז"ל: ובכל ומנהג זה נזכר בש

הקפה מאלו הז' וכו' ותוקעין בשופר סימן תשר"ת כדי לעורר רחמים עכלה"ק. 

ואומר השי למורא דליכא מידי דלא רמיזא דאורייתא, לכן תקע"ו בחד"ש שופ"ר 

 בגימטריא ביו"ם כ"א ח"ג הסכ"ת זמ"ן שמחתנ"ו. ודפח"ח.

 יחפצון דרכי לדעת להגיע פשרא הימים באלו

שבת חוה"מ תשנ"ה(:  –והא לך לשון קדשו של הפני מנחם זי"ע )סוכות עמ' ר"מ 

 כן כמו הדרך להנחותם היו הכבוד שענני שכמו ל"אאז ק"מכ אמת באמרי "איתא

 לילך חפצים באם הדרך לראות יכולים הכבוד לענני זכר שהוא בסוכות הוא

 יום יום ואותי דכחיב הרמז ואולי. יחפצון' דרכי 'ודעת וזהו, הטוב בדרך ולהימשך

 זו ידרושון יום יום ואותי:( כ ה"ר ירושלמי) ואיתא, יחפצון דרכי ודעת ידרושון

 וזאת, הדרך לידע, יחפצון דרכי לדעת להגיע אפשר הימים שבאלו, וערבה תקיעה

 . וקדשו" וטהרו, טהורים הלבבות כאשר

 מה שנצרך לו כל אחד יכול לבקש ולפעול כל

ונסיים בלשון קדשו של הלב שמחה זי"ע מגור שאמר בהושענא רבה )תשמ"ה(: 

"הושענא רבה הושענא גדולה, ואי' בשפת אמת שנקרא הושענא רבה שכל אחד 

הושענא שלו וישועה שלו, הושענא רבה ישועה לכולם, ואיתא בירושלמי ואותי 

והושענא רבה, ימים גדולים, כל אחד יום יום ידרשון זו תקיעה וערבה, ראש השנה 

 יכול לבקש ולפעול כל מה שנצרך לו" אמן כן יהי רצון!

  



 

 טז 'עמ -אספקלריא 

 

 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 יחודו של העולם

במאמר זה יתבאר אי"ה ענינו של חג הסוכות, ובמאמר הסמוך על שמיני עצרת 

ם בשמחת יתבאר המשכו של העניין מהו שמיני עצרת ומדוע דווקא בו שמחי

 התורה.

חג הסוכות משכו הוא שבעה ימים ויש לעיין מה עניין שבעה. עוד מצאנו עניין 

פלאי בחג הסוכות שהיו מקריבים בו שבעים פרים ובגמ' )סוכה נה:( "אמר רבי 

אלעזר הני שבעים פרים כנגד מי כנגד שבעים אומות", ויש לעיין מה עניין שבעים 

מצות סוכה יש לעיין מה מהותה שנצטווה  הפרים בחג הסוכות דווקא. ועיקר

 האדם לצאת מביתו ולהיות במקום ארעי.

ודבר זה ממשנתו של המהר"ל נלמד, אלא שיש להרחיב מעט את הדברים בכדי 

שיתיישבו על הלב כהוגן. הנה בתורה נזכר מספר שבעה כמספר של ריבוי היינו 

י פעמים תזכיר מספר כאשר התורה רוצה להזכיר על דבר מסוים ששולט בו הריבו

שבע )ר' דברים כח, ז( "ּבדרך אחד יצאו אליך ובשעה דרכים ינוסו לפניך" )דברים 

 כח, ז( "כי שבע יפול צדיק וקם" )משלי כד, טז(, וכן הרבה. 

"כי עולם הזה שלימותו ומעלתו שיש בו  וכך כתב המהר"ל )נצח ישראל, פרק לב(

ולם הוא רבוי שהוא בעולם". ביאור רבוי שלם בלא חסרון וכו' כי השלימות בע

דבריו במש"כ שהעולם הוא עולם הריבוי יתבאר לפי מש"כ במק"א )ריש פרק לד( 

"אבל קודם שיבוא המשיח, אין ראוי שיהיה בעולם האחדות, שיהיה העולם אחד 

לגמרי". היינו שאחדות היא מעלה גדולה עד מאוד שאינה ראויה לפי ערך העוה"ז 

ז לא יהיה אחדות, אמנם הריבוי שיהיה הוא על הצד של יותר לכן בהכרח שבעוה"

 שלמות.
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אמנם אין לטעות שהריבוי האמיתי הנראה לעינים הוא באמת ריבוי, דבעומק 

העניין כל הפרטים הנראים כרבים הרי הם אחד בעצם, אלא שהשגתנו בעולם הזה 

 .גמוגבלת לכך שאין ביכולתנו להשיג את האיחוד שלהם

ר המספר שבעה, שהוא עניין מפורש וקדוש כששת ימי המעשה ומפני כן נבח

ויום השביעי מקודש, וכ"ה בשמיטה ויובל הוא קדושת מכופלת כיון שהוא שבעה 

פעמים שבעה וכן תמצא ואין להאריך בזה כאן, לרמז דאע"פ שלעין נראה ריבוי 

 פרטים באמת כולם אחוזים זה בזה. 

 ריבוי ואיחוד בתורה הקדושה

ולסבר את האוזן מצאנו דוגמתו בלימוד התורה הקדושה. עי' חגיגה )ג:( "אלו 

תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו מטמאין והללו 

מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין שמא יאמר אדם 

אחד אל אחד נתנן היאך אני למד תורה מעתה תלמוד לומר כולם נתנו מרעה 

 פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא". 

וגם כאן רואים ריבוי פרטים עד אין קץ עד כדי שהמתבונן יכול לטעות ולומר ב' 

תורות יש לנו, אך האמת שהכל הוא מרועה אחד ניתן וכל ריבוי הפרטים אדרבה 

 הם מרכיבים את האמת המוחלטת של התורה.

 והאיחוד סוכות כנגד הריבוי

והנה בגמ' ברכות )ו.( "אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אתם עשיתוני 

חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה 

אחת בעולם שנאמר שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, ואני אעשה אתכם חטיבה 

 אחת בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".

העניין עם ישראל כל מה שנחשב הוא לעם אחד הוא רק מחמת דבקותו ביאור 

 בהקב"ה דבלא זה יש לנו הרבה פרטים ולא אחד, וזה עניין עמוק ואכ"מ.

                                                
נסיון בעולם הוא גם היופי של העולם. הנסיון הוא שלכאורה העולם נראה מתנהל בהרבה הרבה וביותר עומק, ה ג

 פרטים שונים, והיופי של העולם ובו תלוי כל האמונה להבין איך כל הפרטים באמת מונהגים ע"י מנהיג הבירה.
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וזהו מיצויו של חג, שבעים אומות העולם כיון שאינם חוסים בצלו של הקב"ה 

, אך דהרי הם ריבוי ולא איחוד, ולכן מקריבים קורבנותיהם דווקא בשבעת הימים

עם ישראל שחוסים תחת צלו של הקב"ה אדרבה צריכים הם להראות שהם 

 יוצאים מתוך אומות העולם וחוסים בצלו של הקב"ה וע"ז נוסד מצות סוכה.

והא לך לשונו של מהר"ל )גבורות, פרק מו( וראה כמה כלל בדבריו הקדושים 

ם אליו יתברך "וחג הסוכות הושיב אותם בענני הכבוד וזהו נראה שישראל נאספי

ותחת כנפיו יחסו. לפיכך מצות סוכה לצאת מביתו של אדם שהוא מקומו לשבת 

בצל סוכה כי צריך האדם להסתופפות ולפיכך צריך לישב בסוכה שהסוכה היא 

 הסתופפות גם כן והבן זה היטב".

  

                                                
 עי' נצח ישראל פרק לב. ד
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הלכות החג / הרב יצחק יעקב פוקס, מח"ס 

 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'

 הלכות לחג הסוכות ה'תשע"ח

 בין יום הכיפורים לבין סוכות

נאמר בתורתנו, ויקרא כ"ג, מ: "ולקחתם לכם ביום הראשון וגו'" ודרשו חכמינו: 

"ראשון לחשבון עוונות", שמיום הכיפורים ועד הסוכות עסוקים כל ישראל במצוות 

)בזמן( דעסיק בה סוכה וארבעת המינים, ואין עושים עוונות, כי מצוה בעידנא 

  מכל חטא )ראה כלי יקר שם(. מגינה ומצילה

ימים אלו ימי שמחה, שנחנך בהם המזבח בימי שלמה, על כן אין מתענים בהם 

אפילו לא ביום פטירת אביו ואמו ר"ל )יאהרצייט(, אבל חתן וכלה מתענים ביום 

רים חופתם, אלא א"כ חלושים מצום יוה"כ, ומותר להתחתן בימים אלו, ואומ

 הווידוי במנחה )פת"ש אבהע"ז ס"א, ט(. 

בימים אלו תחנון )רמ"א תרכד,ד( וכן אין אומרים יהי רצון שאחרי  אין אומרים

  קריאת התורה )קצשו"ע כג, כז(, אבל אומרים למנצח וגו' ואא"א )משנ"ב ,יז(.

 בניית הסוכה

"א מצוה להעמיד הסוכה, וראוי אם אפשר לגמרה למחרת יום הכיפורים )רמ

תרכה, א ומג"א, א( וטוב מיד לאחר הבדלת מוצאי יוה"כ לפני האכילה להתייעץ 

עם בני הבית היכן וכיצד יעשו הסוכה )בכל אופן, שלא תתעכב משום כך האכילה 

שגם היא מצוה כביו"ט( ולמחרת מיד אחר שחרית יתחילו בעסק הסוכה 

"ה, א ומשנ"ב, וההשתדלות ברכישת ארבעת המינים )א"ר תרכ"ד, טו שו"ע תרכ

 ב(.

להעמיד הדפנות כבר בעשי"ת , ולהניח הסכך במוצאי יוה"כ ולגמור  המהדריןיש 

כולה למחרת )ברכ"י תרכ"ד, א ושע"ת, א "שכן נוהגין המהדרין והמדקדקים 

במצוות"(. אמנם, מי שאינו מספיק לעשותה בהידור וכראוי בזמן קצר, מוטב שלא 

כ"ד, טו(. בתליית הסדינים והקישוטים לכל ימהר, ויעשה כפי יכולתו )מט"א תר
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הדעות ניתן להמתין עד ערב סוכות שיישארו בנקיונם וביופיים )סוכה כהלכתה 

 עמ' לו(.

. הבונה סוכתו בשטח של אחר, חייב לשאול א: בניית סוכה בשטח שאינו פרטי

ממנו רשות, כשם שאסור להיכנס ולשבת בסוכת חברו בלא קבלת רשות ממנו או 

בחצר משותפת, כל שכן רשאי לבנות סוכתו במקום ב.  )משנ"ב תרל"ז, י(. מאשתו

צריך רשות  -שאינו מפריע ליתר השכנים, אולם כשהמקום משמש למעבר או גינה 

. נוהגים לעשות סוכה ברשות הרבים ג מהשכנים או מועד הבית המייצג את כולם.

הרשויות עכ"פ בארץ מדרכה או כביש כשאין הפרעה לאנשים או רכבים, כיון, ש

כאילו נתנו רשות  -ישראל מודעות לצורך הזמני והחולף, וכשרואים ואינם מוחים 

בפירוש. והרי לכל תושב העיר חלק גם ברשות הרבים, וכאילו "תנאי בית דין" 

 כ"דינא דמלכותא" להתיר שימוש ברה"ר לצורך זה )ספר סוכה כהלכתה ג, א(.

את הסכך  קטניםראוי ונכון, להיזהר שלא יניחו  לכתחילה, בנייה על ידי קטנים:

ואין צריך על גבי הסוכה וכן בת או אישה, אלא מי שחייב במצווה מן התורה, 

, אולם בהקמת הדפנות, מותרים כל הנ"ל להעמידם אף לומר שלא יסכך גוי

 מלכתחילה )שו"ע י"ד, א משנ"ב ביאור הלכה וכף החיים שם(.

ת מעשר )ערוה"ש יו"ד רמ"ט,י(. ולפני הנחת הסכך, אין לקנות סוכה ממעו הערה:

יש לומר: "הריני הולך לקיים מצות עשיית סוכה כמו שכתוב בתורה, חג סוכות 

 תעשה לך" )כף החיים תרכ"ה, א(.

 נטילת לולב

עם ההדס והערבה שלש מצוות ביד  לולב"ימין ד' רוממה", על כן, אוחזים ה

איטר  שמאל.צווה אחת ביד החשובה פחות, מ אתרוג, החשובה יותר, ואת הימין

 - בן אשכנז נוטל ככל אדם לולב, בימין ואתרוג בשמאל. - בן ספרדשמאלי:  יד

 נוטל הלולב ביד שמאלו והאתרוג בימינו.
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 נטילת לולב לאישה והורדת הטבעות בעת הנטילה 

)רמ"א תרנח,ט( ככל מצות עשה שהזמן גרמא, אולם  אישה פטורה ממצות לולב

רשאיות אף לברך על הלולב)משנ"ב תרנד,א ותרנח,מא( ויש שכתב  אשכנזבנות 

שנחשבת מצוה זו לגביהן, כאילו קיבלוה על עצמן כחובה )שו"ת רע"א בהשמטות 

, יש אומרים שלא תברך)ברכי יוסף תרנד,ב בשם רבו הגאון רבי ספרדובת  לסי' א(.

 פט(,-נה נבון זצ"ל, וכן דעת הגר"ע יוסף זצ"ל ראה שו"ת יחווה דעת א, פחיו

יש הסוברים שגם בנות ספרד תברכנה על הלולב )ברכי יוסף שם ובספרו יוסף 

אומץ סי' פ"ב "נהגתי לומר לנשים שיברכו על הלולב וכמנהג קדום שהיו נוהגות 

לו שלטו עיניו הנשים בעיר הקודש, הגם שמרן פסק שלא יברכו, נראה דאי

הקדושות בתשובת רבי יעקב ממרוי"ש וכו' ודאי כן היה פוסק ומנהיג" וכן כתב כף 

החיים תקפט, כג, שכן היה מנהג ותיק בירושלים שהנשים הספרדיות גם הן ברכו 

 על הלולב, ובשו"ת רב פעלים ח"א בסוד ישרים סי' ב שכן היה מנהג הנשים בבבל.

רותו כשהיה בבית הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל מפורסם, שמרן הגר"ע יוסף בבח

ראה שאמו ע"ה ברכה על הלולב, ולשאלתו, הרי אסור לאשה לברך על הלולב? 

 ענתה: "כך הורה לי לברך מרן הבן איש חי בעצמו, ומצוה עלי לקיים דברי חכמים"

מן הדין יש לחשוש ולהסיר את הטבעות בעת  פסק המשנה ברורה )תרנ"א, לו(

יחזרו וייטלו בלא ברכה. וכן  –ל הלולב, ואם נטלו בלא להסיר הטבעת שמברכים ע

כתב בילקוט יוסף מועדים עמ' קס"ד : "נכון להסיר את הטבעת מעל האצבע בשעת 

 נטילת לולב, אף שמעיקר הדין אין לחוש".

 קיצור הלכות חול המועד

ם חולו הם הנקראישולחן ערוך תקכ"ט: "ימים שבין ראשון לשביעי של פסח וכו' 

וחייבים בשמחה, כנאמר: ושמחת בחגיך אתה ובנך ובתך וגו'  של מועד וכו'

 )דברים ט"ז, י"ט( ושמחה זו מצות עשה מן התורה".

חייבים לכבד חולו של מועד בכסות נקיה ולא ינהג כמנהג של חול,  הבגדים

אמנם,  יש ללבוש בגדי שבת ויום טוב. –לבאה"ט בשם המהרי"ל והחיי אדם קו,א 



 

 כב 'עמ -אספקלריא 

 

עכ"פ שיהיו חגיגיים יותר משל יום חול )גם בטיולים  –משנ"ב תקכט ובתרסד,ט ב

ובמשנה אבות ג,יא: "המבזה את המועדות, אין לו חלק בעולם הבא"  ומסלולים(,

"ותהיה מפה פרוסה על  ובבאר היטב שם: שמתנהג ומתלבש בהם כבימות החול.

 ערוה"ש וכף החיים שם. –השולחן כל ימי החג 

תיקון )כפתור שנתלש, מכפלת שנשרה או קרע(  אסורים. – ה וסריגהתפירה רקמ

כשזקוקים לבגד במועד, מותרים )אפילו יש בגד אחר(. ובת ואישה תתפורנה  –

בשינוי )"כשיני הכלב", תפר יוצא ותפר נכנס, תפירה לא סימטרית(, שלא תהיה 

 "מלאכת אומן".

כיבוס  ואפילו לא ע"י נוכרי. מן הדין אסור, אפילו לצורך יו"ט אחרון, –כיבוס 

המותר: בגדי קטנים וזקנים או סיעודיים המלכלכים תדיר, ואפילו במכונה, ומותר 

לתלות בגדי הקטנים בפרהסיה )דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל(. הערת הגר"מ 

פיינשטיין זצ"ל: עבור קטנים המלכלכים מותר אפילו רוצים בגד נאה יותר, 

ת מביתם הרבה בגדים לצורך הקטנים כשיש בזה והנוסעים, אינם צריכים לקח

לגדולים: כשנגמר כל המלאי, מותר גרביים,  טורח, כדי שלא יצטרכו לכבס.

לפי הצורך בדיוק, ולתלות  –וכנראה גם לבנים, מטפחות הידיים ומגבות מטבח 

בפרט בכתם  מותר, לא בניקוי כללי, בהשריה במים ומעט סבון, ניקוי כתם: בצנעה.

בבגד שרוצים ללבוש במועד  –גיהוץ  ינוקה, קשה יהיה בכלל לנקותו.שאם לא 

 –והוא מקומט, מותר לגהץ באופן שטחי רק לפשוט הקמטים, )בלא שימוש באדים 

 שמענו מהגח"פ שיינברג זצ"ל(.

קציצת ציפורניים: לבני  אסורים. יש מתירים חלאק'ה בזמנה. תספורת וגילוח:

רק אם קצצו לפני המועד, אא"כ היו טרודים - לבני אשכנז מותר כרגיל. -ספרד 

 הרבה ושכחו. ובכל אופן, מותר בשינוי, ביד או בפה.

בגדים כלים ונעליים: מותרים לצורך המועד )אפילו כדי לתת מתנה(, או  קניות

 כשזה "דבר האבד", היינו מכירה זולה עכשווית או כשלא יימצא אחר המועד.

אסורה. אא"כ לצורך מצוה )פרסום שעורים, השבת אבדה וכדומה(, או  כתיבה:

ל"דבר האבד" )רשימה לקניות, מספר טלפון גורלי, מרשם רפואי וכדומה( וזה 
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מותר בלא שינוי. ושמעתי מהגר"ק כהנא זצ"ל שראה בכיס מרן החזו"א בחול 

ך המועד עט, ולשאלתו ענה מרן: "אם אשמע על חולה ר"ל או יולדת שצרי

שימוש במחשב )חסום( שנבדק  להתפלל לשלומם שאוכל מיד לרשום השם".

לפסח: אסור להוציא במדפסת, אא"כ לצרכי מצוה או רבים או דבר אבד, הקלדת 

קי(, ולא לתוך החומרה )הארד דיסק(, משום -און-חומר רק לשמירה זמנית )בדיסק

 –דואר אלקטרוני שליחת  שזה כבונה )דעת הגרש"ז אויערבך והגר"ש ואזנר זצ"ל

אם עלולים  8ציור ומלאכות: רק לילדים עד גיל  מותרת )אותיות פורחות באוויר(.

 להשתובב משעמום.

 מלאכות המותרות במועד:

במעשה הדיוט, נגינה, פקע מיתר, מותר לתקן במעשה הדיוט  -צרכי המועד א.

נצ'ר( לא ע"י תקן מקצועי. צילום הקלטה )מבלי לפתח התמונה(. תיקון תקר)פ

לצורך המועד אבל לא תיקון הגלגל החילופי ה"ספער" )מעשה אומן(. אין לתקן 

תיקון כבישים  –צרכי רבים  ב. אופניים, אלא אם נחוצים לצורך קניית אוכל.

כולל תיקון מקרר,  –צרכי אוכל נפש  ג. חשמל מים, מעלית בבניין רב קומות

פק הפסד(, השקיית עציצים רק כשייגרם הפסד )אפילו ס –דבר אבד  ד. כיריים

פועל שאין לו מה שיאכל )אפילו זקוק לשלם חובות ואם לא  ה. וגינה בימי שרב.

 יעבוד, יחסר לו להוצאות החג.

מותרים, כגון טיפולים רפואיים, בדיקות חיוניות,  –כל צרכי בריאות הגוף וצרכיו 

ואלט, ניקוי הבית, מותר חיתוך נייר ט אך לא לכוון למועד, רק כי יש אז זמן פנוי.

שמירה על קטנים )בייבי סיטינג(, אבל יש להשתמש  כל הנוגע להיגיינה. מותרת

 להוצאות החג )שמענו מהגרי"ש אלישיב זצ"ל(. בחלק מהתשלום

 הושענא רבה

 נוהגים להיות ערים בליל הושע"ר מפני שהוא ליל גמר החתימה )משנ"ב תרסד,א

משנה תורה,  –פע"ח שער כ"ט ושער הכוונות דף קב(,יש נוהגים לקרוא ספר דברים 

ויש הקוראים אותו בציבור מתוך ספר תורה בלא הברכות, ובמנהגי האדר"ת זצ"ל 

עמ' קלט "ליל הושע"ר קראתי משנה תורה בהסוכה שלי, בס"ת שלי וכו' 
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ל שקרא המלך ולהשערתי קבעו זאת רבותינו הראשונים ז"ל לזכר מצות הקה

משנה תורה בבית המקדש בחג הסוכות". נשים רשאיות לומר התיקון, שיש בו 

  חותם הדין, "וגם נשי בעי חיי" )בן איש חי ובשו"ת רב פעלים(.

 קריאת תהילים

הנוהגים לגמור תהילים בהושענא רבה, יש המתחילים אחר חצות הלילה: 

ת, מפני שהם ימי רחמים ורצון אף שמן הדין התירו לקוראם אף קודם חצו (24:26)

)שו"ת לבושי מרדכי או"ח קפו ושו"ת בצל החכמה ד,מד(, והמקדימים נזהרים 

 . 22:11 –להתחיל עכ"פ רק אחרי זריחת אור הלבנה 

 הפרידה מהסוכה

סיימו לאכול בסוכה, ביום הושע"ר מכל מקום אין לסתרה, שכל היום עומדת 

מוציאים  15:43 -ת זמן מנחה קטנה לאכילה ולשינה )שו"ע תרסו,א(לאחר הגע

הכלים והשולחן וכו' שצריכים ליום טוב בבית מן הסוכה )שו"ע שם פמ"ג וכף 

החיים,ב( ולעת ערב נפרדים מהסוכה בטעימה בה, בישיבה, ולאחר מכן אומרים 

ומנהג חסידים ואנשי  את ה"יהי רצון וכו'" הנדפס בסידורים )רמ"א תרסז,א(.

סוכה מנשקים לה, ויוצאים בהליכה לאחור )כף החיים מעשה בטרם יוצאים מה

שמחת תורה, יסירו -והמעוניינים לאכול או לישון בסוכה בשמיני עצרת שם,ח(.

ס"מ(, ואמר לי הגרי"ש אלישיב זצ"ל  32על  32במקום אחד בסכך ד' על ד' טפחים )

לה שלדעתו די להניח בסוכה קדירה גדולה במקום בולט שע"י זה ניכר שאין האכי

 או השינה למצווה.

: כתב בספר מנורת המאור פרק ז נר ג, ד: "שמעתי שיש סגולת עלי הערבות

בערבה של הושע"ר סגולת שמירה למתכוון בה, בסכנת דרכים, כפי כושר מעשיו 

וטוב כוונתו" על כן, יש הנושאים ברכבם מעלי הערבה. וכן כתב הגר"ח פלאג'י 

ת סגולה להינצל מליסטים, ויישא אצלו או זיע"א בספר מועד לכל חי: "יש בערבו

במעילו מהערבות, או יניחם בביתו, במקום שידוע לו בבירור היכן מונחות, ובשעת 

 סכנה, יחשוב בהן, ויינצל מכל רע"
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

ים דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושל

 עיה"ק

בענין "שכר דירה על דעת לעשות סוכה בגג והשכנים 

 התנגדו" 

ראובן שכר דירה משמעון בבנין משותף לחג הסוכות תשע"א, וע"פ שאלה: 

איש על  30 – 22ההסכם אמר שמעון לראובן, שיוכל לבנות סוכה גדולה שמחזיק 

 הגג. ראובן השוכר ביודעו שיהיה לו הרבה אורחים הסכים שהסוכה תיבנה על הגג.

 הבנין. אותו דיירי כל של משותף רכוש הינו הגג המדינה, חוק ע"פ הנה :תשובה

 כל של הסכמה צריך הוא הגג, על סוכה לבנות רוצה אחד שכן אם לכאורה וא"כ

 שנה ולפני מרוצף, לא שם שהגג בנידו"ד ובפרט זה. לצורך בגג להשתמש השכנים

 עלולה איש 25 בפרט אנשים של רגל ודריסת לתקנו, כסף השקיעו שם השכנים

 של לאישורם זקוק כאלו בתנאים סוכה הבונה בודאי לכך ואי – הגג את להזיק

 כן. בעבור השכנים

שמעון טען, שהוא קיבל רשות מ'ועד הבית' להקים סוכה על הגג. אולם 

המציאות היתה שבמשך ימי החג, באו כמה שכנים כמה פעמים למחות על קיום 

 הסוכה בגג.

 ראובן וטוען סוכה. שם להקים מהועד, רשות קיבל לא שמעון שכנראה התברר בסוף

 שסיכמו הדירה שכר את משמעותית בצורה להפחית ודורש טעות, מקח כאן שיש

 ביניהם.

 ויש לדון מצד ככמה צדדים:

 דינה של סוכה שהוקמה בחצר משותפת ללא רשותם של שאר השותפים.א מה 

 –יעוי' במג"א )סימן תרלז ס"ק ג( שתמה על המנהג שעושים סוכה ברשות הרבים 

 העיר דאמאי לא יהיה בזה חיסרון של 'סוכה גזולה'. והוסיף דאין לומר דבני
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ועיל אא"כ ע"כ. וממילא לא י בהם חלק העולם לכל יש ר"ברה דהא להם, מוחלין

יקבל רשות מכל העולם. וכ"ש בנידו"ד שהנידון על חצר השותפין ולא על רה"ר 

שידועים השותפים ובאו ומחו וגילו דעתם להדיא שאינם מסכימים לבניית הסוכה 

 שם דודאי לכאורה יש בזה חיסרון של סוכה גזולה.

ם )סעיף כפסק השו"ע ש – סוכה גזולה כשירה והנה המג"א )שם( מסיק דבדיעבד

 בחזקת היא והרי ג( דבכה"ג שתקף חבירו והוציאו משם כיון דקרקע אינה נגזלת,

לדידיה )משנ"ב שם ס"ק ח(. והנה הרמ"א )שם(  דמיא וכשאולה הראשונים בעליה

 לא מדעתו כו' וכן שלא חבירו בסוכת אדם ישב לא לכתחלה הוסיף, וז"ל: מיהו

 רבים. של שהיא בקרקע וכן מדעתו, שלא חבירו של בקרקע לכתחלה סוכה יעשה

 ג"ואע עליה, לברך דאין המג"א: הוסיף ומ"מ יצא. בדיעבד מיהו הרמ"א: ומסיים

 .לבטלה ברכה הוי כ"וא עליה לברך אין מ"מ בעבירה, הבאה מצוה משום בה דלית

 באה עבירה ידי שעל כיון הוא: יברך שלא דהטעם ביאר יא( )סו"ס הגר"ז ובשו"ע

 הברכה בין לחלק הביאור הבהערה וראה מנאץ. אלא מברך זה אין לידו זו סוכה

 המצוה. לקיום

ב מצד עצם מחאת השכנים אם אומרים שכופין על מדת סדום מצד זה נהנה 

וזה לא חסר. ועוד יותר יש לדון דאולי כלל אין צריך לשאול את השכנים מצד 

ש לדון מצד זה, ניחא ליה לאיניש למיעבד מצוה בממוניה אחרי שמחו ודאי ל"

 אבל יש לדון על עיקר בניית הסוכה מעיקרא דלא היה צריך רשות מהם.

 הרבים רשות מתחת חלל עושין עיין בשו"ע )חו"מ סימן תיז סעיף א( שכתב: שאין

 שלא מלמטה תפתח שמא גביהן על להלך טעונה אבנים יכולה ואע"פ שהעגלה

 היזקן אחריות עליו שמקבל במה סגי וכתב הסמ"ע )שם ס"ק ב( ז"ל ולא .מדעתו
                                                

דיוצא בדיעבד את ידי חובת המצוה אעפ"כ אינו ויתר ביאור לבאר את החילוק בדבר זה מה שעולה, דאע"ג  ה

מברך, והרי דבר זה צ"ב דלכאורה ממ"נ אם יוצא את ידי חובת המצוה ואין כאן חיסרון בהסוכה אמאי לא יברך 

עלה. יעוי' בחי' הגר"ח )סטנצל עמוד יב מהדורת תשכ"ט( שכתב, ז"ל ונראה לומר דהא דגזול פסול אי"ז מיקרי פסול 

הוי דין בקיום המצוה דגזול לא יצא ידי חובת מצוה, ועל כן זה החילוק ביניהם אהא שיש פסול בהסוכה כי אם ד

טומאה דוקא בסכך ולא בדפנות דהנך פסולי דדבר המקבל טומאה כו' הויין דברים הפוסלים בסוכה, ועל כן לא 

יר אמרינן דכיון דקיום המצוה שייך זאת אלא בסכך כו'. משא"כ גזול דהוי דין בפני עצמו בקיום המצוה על כן שפ

הוי גם בדפנות שייך שפיר גזול גם בדפנות, עכ"ד. ואשר עולה מדברי הגר"ח ז"ל, דבלא"ה גם כשיש חיסרון של 

סוכה גזולה אין החיסרון בעצם הסוכה אלא בקיום המצוה מטעם מצוה הבאה בעבירה. ומעתה י"ל דגם בקרקע 

י חובת קיום המצוה גם בסוכה שהוקמה על קרקע גזולה, מ"מ אכתי לגבי שקרקע אינה נגזלת ולכן יוצאים בו את יד

 הברכה אסור לברך מטעם צדדי של בוצע ברך כו'.
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 תשלומין עליו ולקבל בשלהן שיזיקו ולא בשלהן אדם לבני דניחא, עליו דהעוברים

 ודיינא ע"כ. בדינא לירד להו ניחא לא וגם, וחילופיהן

וא"כ ודאי מתבאר מינה שיש רשות לבני רה"ר למחות אפילו מקבל עליו אחריות 

עין חצר השותפין דיכול כל אחד ואחד אם יפחת בעתיד. וכ"ש בנידו"ד דמיירי בכ

למחות ולמנוע משותפו לעשות איזה תשמיש שם אם יוכל בעתיד ליגרם איזה נזק 

מינה. וכ"ש בנידו"ד שכאמור הגג לא מרוצף ודריסת הרבים ודאי עלולה לגרום 

היזק מיד. וממילא אין כאן אומדנא של ניחא ליה לאיניש, וכמבואר במחצית 

 "ק ג( דלא אמרי' ניחא ליה כו' במקום שיש חסרון כיס.השקל )סימן תרלז ס

 תורה ספר והדברים מתבארים בסוגית הגמ' בב"מ )כ"ט:( דאיתא: דהשואל

 כל אפילו תורה ספר אריא מאי לאחר. ומקשה הגמ', ישאילנו לא זה הרי מחבירו

כו'. ומשני  להשאיל רשאי השואל אין רבי שנה רשב"ל כאן דהא אמר נמי מילי

בממוניה היינו  מצוה דתיעביד לאיניש ליה ניחא דתימא מהו ליה איצטריכאס"ת 

לן ע"כ. וכונת הגמ' קמ"ל ראה בגר"א )או"ח סימן תלז  משמע לימוד בס"ת, קא

ס"ג( דהוא משום דשמא יגרם הפסד בס"ת בלימוד בו. ומעתה גם בנידו"ד 

מדנא של ניחא ליה דהשימוש בסוכה על הגג יכול לגרום איזה היזק לגג אין כאן או

 לאיניש כו' וצריך רשות מהבעלים. 

ג ומעתה יש לדון אם צריך השוכר לשלם בעבור סוכה שיצא בה ידי חובתו רק 

 בדיעבד, וגם לפי הנ"ל הרי נגרם לו ולכל בני ביתו כמה וכמה ברכות לבטלות. 

 רוהנה מצינו הלכה בשו"ע )חו"מ סימן רלד סעיף ג( דומה לענין זה, ז"ל המוכ

 מחזיר קיימים הפירות היו אם, סופרים מדברי אכילתו שאיסור דבר לחבירו

וכתב עלה הסמ"ע  .כלום ע"כ לו מחזיר המוכר אין אכלם ואם, דמיו ונוטל הפירות

 אבל בדבר שהמכשול סופרים, מדברי שאיסורו )שם ס"ק ד( דכל זה אמור רק בדבר

 הנאה לו מחשב האוכל אכילת דאין, ועוד קנסוהו שיחזיר הדמים. הוא מדאורייתא

 שוגג שהיה אף באכילתן דאורייתא איסור על שעבר לו הוא מצער ואדרבה

 דרבנן, ע"כ. ומעתה יש לעי' בנידו"ד מה דינו. איסור באכל כ"משא
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ד ובענין זה עוד יש לדון ע"פ מה שכתב הפתחי תשובה )שם ס"ק א( בשם 

השו"ע שאין צריך להחזיר לו החת"ס )חו"מ סימן קפ( דגם באיסור דרבנן שכתב 

כמה  לו רק לשלם צ"א לו פרע לא עדיין הדמים, כל זה אם כבר שילם לו, אבל אם

וממילא בנידו"ד  –טריפה ויעו"ש שהביא מחל' הפוסקים בנידון.  שעולה דמי

דמיירי שהשוכר עדיין לא שילם לו את כל דמי השכירות טפי י"ל דלא יצטרך 

 להשלים לו את היתרה.

 בו נשתמש אם עוד יש לדון ע"פ המבואר בשו"ע )רלב, ג( שבטענת מקח טעותה 

ובנידו"ד שראה השוכר  – .להחזירו ע"כ יכול ואינו הרי זה מחל המום שראה אחר

 את המום שהרי שכנים מחו בה ואעפ"כ המשיך לגור בדירה, י"ל דמחל על המום.

 אך גם בזה יש לדון מצד כמה צדדים:

 הכיר )ב"מ נ': ד"ה יתר, והובאו דבריו בפתח"ת( שכתב, ז"ל אם( יעוי' בריטב"א 1

 מה למוכר לשלם שחייב אלא אונאתו מחל לא בו נשתמש כ"ואח והודיעו אונאתו

שנשתמש ע"כ. וא"כ בנידו"ד ודאי צריך לשלם חלק מהשכירות שהוא השתמש גם 

בתים  עם הדירה. אך אין לטעון אין אונאה לקרקעות, שהרי נידו"ד הוא שכירות

ואין ספק שדירה שמשכירים לאורחים מחו"ל רק לתקופת סוכות יש הבדל גדול 

 במחיר אם יש בה סוכה או לא.

( כמו"כ יש לדון ע"פ מה שדן הפתח"ת )רלב, א( בשם הארחות משפט )נתיב לב 2

 הסוס על ונסע מום בו מצא הדרך ובאמצע בדרך עליו ונסע סוס קנה סימן יז( אם

תורה.והכריע הפתח"ת שאם הוא  בדין זה על לעמוד תוובדע לעירו בחזרה

השתמש מכח אונס שראה את המום בדרך, פשוט שלא הפסיד את הזכות לתבוע 

את אונאתו. ובנידו"ד שהגיע משפחה מחו"ל לתקופה קצרה ודאי לא היה להם 

להיכן ללכת לדירה אחרת וממילא יש לזה דין של משתמש באונס וכאמור שלא 

 ו.הפסיד את זכות

ומכח האמור מכל הנ"ל נראה ברור, שיש למשכיר ולשוכר להסתדר על מחיר 

 השכירות בפרט שהשוכר עדיין מוחזק בכסף.
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הצעתי את הדברים קמי מרן פוסק הדור הגריש"א שליט"א ביום כ"ה תשרי 

תשע"א, ואמר לי שע"פ הנ"ל מתברר שהמשכיר רימה את השוכר בכל הקשור 

האט עם אפ כנערט. וכששאלתי את מרן אם יש לו להיתר הקמת הסוכה בגג ער 

למשכיר תביעת כסף על השוכר, ענה לי שהם צריכים להסתדר על המחיר מאן 

 דארפ דורך קומען.

 שנקבע מהשכירות מסויים סכום ניכוי אחרי השוה לעמק להגיע הצדדים ועל

 ביניהם.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 
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יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר ויצבור יוסף / הרב 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 מעלת הסוכה – "תחת השמש אין יתרון"

בגמרא ריש עבודה זרה )ג.(, המבארת את ויכוח הקב"ה עם אומות העולם 

לעתיד לבוא, נאמר כי הגוים יבקשו הזדמנות אחרונה, להראות את הקשר שלהם 

 למצוות. וכך מובא שם: 

"אמרו לפניו: רבש"ע, תנה לנו מראש ונעשנה, אמר להן הקדוש ברוך הוא שוטים 

שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל 

בשבת? אלא אף על פי כן, מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועשו אותה. ומי 

אשר אנכי מצוך היום?  מצית אמרת הכי? והא אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב:

ולא היום ליטול שכר! אלא,  -ולא למחר לעשותם, היום לעשותם  -היום לעשותם 

שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו. ואמאי קרי ליה מצוה קלה? 

משום דלית ביה חסרון כיס. מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש 

הם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט גגו, והקדוש ברוך הוא מקדיר עלי

בסוכתו ויוצא, שנאמר: )תהלים ב( ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו 

עבותימו". ושם הקשו: " והאמר רבא: מצטער פטור מן הסוכה! נהי דפטור, בעוטי 

מי מבעטי. מיד, הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהן, שנאמר: "יושב בשמים 

 ישחק" וגו', ע"כ. 

 מדוע נבחרה הסוכה להבדיל בין ישראל לגוים? 

ויש להבין: מדוע מכל המצוות, נבחרה דווקא מצוות הסוכה כדי שאומות העולם 

ינסו לקיימה, והיא עצמה תוכיח את ההבדל המהותי בין אומות העולם לעם 

היהודי, שגוי בועט בסוכה כשחם לו, ואילו יהודי יוצא בנחת. וכי לא יכלו למצוא 

 אחרת שתוכיח את מהותם של הגוים, מלבד מצות הישיבה בסוכה? מצוה 

ועוד יש להבין במאמר זה: מה הפירוש בדברי הגמרא: "ואמאי קרי ליה מצוה 

קלה, משום דלית ביה חסרון כיס", וביארו שם משום דיכול לקיימה בענפים זולים. 
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ומוציאים והלא בדרך כלל רוב בני האדם מקיימים מצות סוכה כהלכתה בהידור, 

על קיומה סכום לא קטן. בפרט לאחר שמצות סוכה היא אחת המצות שלמדים 

ממנה את המושג של הידור מצוה, וכפי שנאמר בשבת )קלג:( "דתניא: זה אלי, 

, ולולב נאה, ושופר נאה, סוכה נאההתנאה לפניו במצות; עשה לפניו  -ואנוהו 

חפשים לקיים מצוה באמת ציצית נאה, ספר תורה נאה" וכו'. נראה שאם היו מ

זולה, ישנן הרבה מצות שניתן לקיימם באופן יותר זול ובפחות טירחא, כמצות 

שילוח הקן, וכנטילת ערבה הגדלה בשפת הנחל בכמויות, ועוד דוגמאות למכביר. 

 ומדוע דוקא הסוכה זכתה לשם "מצוה קלה, שאין בה חסרון כיס".

 פרישה מתאוות העולם הזה –הסוכה 

א ומאיר עינים, נמצא בפירוש הגר"א על יונה )ד, ה(, בביאור ענינה של דבר נפל

הסוכה, וז"ל: "כל מעשה העולם הזה, עושרו וטובו, הכל מהשמש, והוא ידוע 

לחוזים. וכתבה התורה: "באספך מגרנך ומיקבך", שתעשה הסוכה בפסולת גורן 

, ואמרו שלא ויקב, שלא תמשך אחר העולם הזה, שכל סעודה הוא על הלחם והיין

תהנה מהם אלא ב"פסולת", ותפרוש מעושר העולם הזה, רק תשב בצל שלא תחת 

  השמש, ותהיה תורתך קבע ומלאכתך עראי, וזהו: "צלתה מרובה מחמתה" עכ"ל.

  

מדברי הגר"א מבואר, כי כל עומק הענין במצות הסוכה הוא, ללמדנו לפרוש 

הסמל של כל השפע המושפע מהנאות ותאוות העולם הזה. לפיכך, השמש, היא 

ויורד דרכה לעולם הזה, על פי דרכם וטבעם של המזלות האחראים על מקרי 

העולם הזה )וכמבואר בפיוט כתר מלכות(, היא סמל העושר, סמל הגשמיות 

 והחומר, סמל ההנאה והתאוה. 

לפיכך, כדי לברוח מהשפעה שלילית זו, הגורמת לאדם לשקוע בתאות העולם 

הזה, לדבוק בטפל ולעזוב את העיקר, לדבוק בגשמיות ולשכוח מהרוחניות, לכן 

ציותה אותנו התורה: "צא מדירת קבע, ושב בדירת עראי"! )סוכה ב.( צא 

רת עראי", מהנוחיות שלך, מהבית הפרטי המותאם לצרכיך והנאותיך, ושב ב"די

בסוכה פשוטה, בתנאי שדה. רק כך, תוכל באמת להתנתק קצת מהשפעת הנאות 
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העולם הזה, הנסוכות בטבע האדם וגופו החומרי, וכך תוכל להרגיש בנפשך קצת 

מטעמה של הרוחניות, בהעדר הגשמיות תתגבר הרוחניות, ויוכל האדם להבין 

 באמת מהו עיקר ומהו רק טפל בעולם הזה. 

 על שם פסולת הגשמיות –רם ויקב פסולת גו

ולכן צריכה הסוכה להיות מורכבת בעיקר מדפנות וסכך, כאשר עיקר שם 

ה"סוכה" נקרא על שם הסכך, סוכה, לא "דפנה", ללמדך שהעיקר הוא הסכך, ובו 

מונחות עיקר ההקפדות ההלכתיות. הדפנות יכולות להיות מכל חומר שהוא, אבל 

ה שצריך להיות חוצץ בפני ה"שמש", שהיא הסכך לא. משום שהסכך, הוא ז

כאמור אחראית על השפעת השפע לעולם. הסכך צריך לחצוץ בין האדם לשמש, 

הוי אומר בינו לבין הגשמיות, בינו לבין החומר, בינו לבין תאות הממון, השפע 

  וההנאה הגשמית.

החומר שממנו עשוי הסכך, גם כן מתאים למסר העצום המונח כאן. "באספך 

רנך ומיקבך", חכמים הזכירו כאן רק ב' סוגי פסולת, פסולת גורן, שהיא העטיפה מג

החיצונית המסכה את החיטה, ממנה נוצר הקמח והלחם, שהיא המרכיב העיקרי 

בכל סעודה, הוא הנותן את תחושת השובע לאדם, והוא באמת מזין כראוי את 

היין, המפיקים את  הגוף הגשמי של האדם. וכן הזכירו את פסולת ה"יקב", ענבי

 המשובח שבנוזלים, ויין ישמח לבב אנוש, יין העולה של שולחנם של מלכים. 

כאשר האדם, לוקח בידיו את שני המרכיבים של אבות המזון העיקריים, ומה 

הוא לוקח מהם, את ה"פסולת", ממחיש הוא לעצמו: אמת כי כן, רק הפסולת של 

סול את הגשמיות, להבין שהיא דר הגשמיות הוא דבר שוה. על האדם תמיד לפ

עראי, אוכל רק לקיום הגוף ותו לא, לא לשקוע בתאוות האכילה וההנאה. את 

אותה פסולת של סמלי הגשמיות העיקריים, לוקח האדם ויוצר ממנו "סוכה", 

"סכך", דבר שיחצוץ בינו לבין השמש, סמל השפע והעושר. רק כאשר האדם יפסול 

מוגן בסוכה של רוחניות, שתחצוץ בינו לבין השמש  את תאוות העולם הזה, יהא

 והשפעותיה, השפעת העושר והשפע, החומר והגשם. 
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 זמן קריאת מגילת קהלת –סוכות 

לפי יסודות נפלאים אלו, ניתן להבין מדוע חג הסוכות, הוא הזמן לקריאת מגילת 

קהלת. היסוד של מגילת קהלת, נמצא בפסוקיו הראשונים, שכל מטרתם היא 

לההביל את האדם את השאיפה לקניני העולם הזה וההנאה ממנו: "הבל הבלים 

", הכל, כל עניני הגשמיות, הבל הם בפני הכל הבלאמר קהלת, הבל הבלים 

 הרוחניות והנצח, התורה והמצוות. 

גם הפסוק הבא אחריו, מגיע למשמעות עמוקה לאחר יסודות אלו: "מה יתרון 

מש" )קהלת א, ג(. ועוד אמר שם שלמה המלך, לאדם בכל עמלו שיעמול תחת הש

, תחת השמשהחכם מכל האדם במגילת קהלת: "ראיתי את כל מעשים שנעשו 

והנה הכל הבל ורעות רוח" )א, יד(. המילים "תחת השמש", מופיעים במגילת 

קהלת הקצרה כ"ט פעמים, וכולם במשמעות של מעשי העולם הזה. מדוע ראה 

כל מעשה העולם הזה הם "תחת השמש", וכי הם  שלמה המלך ע"ה להדגיש כי

לא נעשים תחת הירח והלבנה, תחת השמים והעננים, מדוע רק השמש שהיא רק 

 חלק מצבא השמים, באה לידי ביטוי בדבריו. 

ולפי האמור הדברים מאירים, שכן השמש, היא היא האחראית מכל המזלות של 

ות, העסקים והתאוות, הכל השפעת השפע והכסף בעולם הזה. כל הקניות המכיר

נובע ממנה. כאשר בא שלמה המלך לדבר על המעשים הגשמים, הקנינים שהאדם 

עושה בכספו, נקט הוא לשון "תחת השמש", ללמדך על מקור השפעת הדברים, 

שמקורם מן השמש. רק הדברים הגשמים הם באמת "הבל ורעות רוח", אבל כל 

ה, התורה המצוות, החסדים, הם דבר הקנינים הרוחניים שהאדם קונה בעולם הז

שנשאר עמו לעולמי עד, וזאת רצה שלמה המלך ללמדינו. וכפי שטבע בעלי 

המוסר מטבע לשון נפלאה, המיוסדת על דברי חז"ל במדרש )ויקרא רבה אמור כ"ח 

יש יתרון.  -אין יתרון, אבל למעלה מן השמש -א', וקהלת רבה פ"א(: "תחת השמש

מל את הדבר העליון, הרוחני המרומם מהגשמיות השפע "למעלה מן השמש", מס

 והתאווה.
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 ענני הכבוד במדבר רוממו את ישראל

גם ענני הכבוד, שנשאו את ישראל במדבר, לא היו רק עננים לכסות מהם שרב 

ושמש גרידא אלא היו הם עננים שפשוט רוממו את ישראל במדבר, למעלה 

"ל בספרו דרך ה' )חלק רביעי פרק רוחנית ודרגה גבוהה, וכמתבאר מדברי הרמח

 ח' אות ב'( וזה לשונו: 

"ענין הסוכה והלולב הוא, כי הנה ענני הכבוד שהקיף הקב"ה את ישראל, מלבד 

תועלתם בגשמיות, שהיה לסכך עליהם ולהגן בעדם, עוד היתה תולדה גדולה 

ראל נולדת בהם בדרכי הרוחניות, והוא, כמו שעל ידי העננים ההם היו נמצאים יש

מובדלים לבדם ונשואים מן הארץ, כך היה נמשך להם מציאות הארה המשכנת 

אותם נבדלים מכל העמצים, ומנושאים ומנוטלים מן העולם הזה עצמו, ועליונים 

ממש על כל גויי הארץ. ודבר זה נעשה בשעתו לישראל להגיעם אל המעלה 

ורים" עי"ש העליונה הראויה להם, ונמשך תולדתו לכל אחד מישראל לדור ד

 בדבריו הנפלאים. 

הרי שמטרת ענני הכבוד, היתה לחצוץ בין ישראל ובין השמש, סמל הגשמיות, 

ובין ישראל לאומות העולם, המסמלים את תכלית השאיפה לתאווה וגשמיות, 

זמן זה כסף". כדי שעם ישראל בתחילת התהוותו לעם,לא ידבק  -"טיים איז מני" 

של הרדיפה אחר הכסף, היה חייב הקב"ה  בו שמץ מאותה תרבות קלוקלת

להפריש ממש את ישראל מהגויים, שאפילו לא ידרכו על הארץ, אלא יתרוממו 

ויגיעו למדרגות רוחניות גבוהות, שיקבעו לנצח את דרגתו הרוחנית המרוממת של 

 עם ישראל.

 ביאור דברי הגמרא לפי"ז

נבחרה מצות הסוכה כעת, ניתן להבין את דברי הגמרא הנפלאה בריש ע"ז, בה 

להיות המצווה המסמלת את ההבדל בין עם ישראלח לאומות העולם. משום 

שהסוכה, כל מהותה היא לברוח מן העולם הזה, תאוותיו והשפעותיו, לכיון 

שייכת רק ביהודי. לכן רק היהודי  -הרוחניות, הקדושה והטהרה. הרגשת רוחניות 
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הגוי לעומתו, מבין רק בהנאות.  מקיים מצוות, המקרבות אותו לאביו שבשמים.

 מה טוב לי, מה נעים לי, זה מה שאני עושה. הוא מופקע מכל הרגשת רוחניות. 

משום כך, הנסיון להבדיל ביניהם, מגיע על ידי הנאות. השמש מחממת וכבר 

קשה להישאר בסוכה. הגוי שכל מטרתו היא הנאה, כאשר הוא עוזב את הסוכה 

הוא עוזב אותה בבעיטה ובטריקת דלת, כאומר: אי כי היא כבר לא נעימה לו, 

אפשי בסוכה זו ובצערה! לעולם לא אחזור לסוכה שגורמת לי דברים כאלה.. 

היהודי לעומת זאת, גם אם הוא יעזוב את הסוכה, הוא לא יעשה זאת כי לא נעים 

לו בה, אלא בגלל קיום הדין של "מצטער פטור מן הסוכה". הוא יעזוב את הסוכה 

והרכנת ראש, לעולם לא בטריקה עזה, הרי עוד מעט הוא כבר חוזר  בשקט

  לסוכה...

 מבדילה בין עם ישראל לגוים -השמש 

לא לחינם נבחרה השמש, להיות הדבר המבדיל בין הגוים ליהודים במצות סוכה, 

"מקדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז". השמש, שהיא כאמור זאת המסמלת את 

שפעה בחוזק. הגויים, הקשורים לחמה ולסמל  השפע והעושר, משפיעה את

תאוותיה, נמסים מיד בחימומה, ועוזבים מיד את הסוכה, שנועדה לחצוץ ביניהם 

לבין השמש, הגשמיות. בריחתם הרי היא כאומרת: הננו מוכנים אליך שמש, 

לברוח מן הסוכה מחמת שמשך, אל עבר החומר והתאווה. אך עם ישראל, לעולם 

 ולא תבטל מציאותו בפניה.לא יכנע לשמש, 

יתכן כי מחמת זאת הגויים מונים את ימיהם על פי החמה, והיהודים עפ"י 

הלבנה, משום שהגויים, כל מהותם הוא להיות קשורים לשמש, המסמלת את 

 החומר, הכסף והגשמיות. 

מעתה ניתן להבין גם את הלשון: "אין בה חסרון כיס". הסוכה היא המצווה, 

האדם ל"כיס" לממון ולהנאותיו. אדרבה, היא המרחיקה אותו  שאינה מקשרת את

מהממון לעבר הרוחניות והעושר האמיתי. וזהו "אין בה חיסרון", השייך לעניני 

  ה"כיס", על תאוות מבזבזים כסף, כאן העיקר הוא לא לבזבז.
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יתכן כי נסיון זה של השמש, יהא הנסיון של הדור האחרון. הקב"ה ישפיע על 

ע של גשמיות והנאות )כפי שאנו רואים בדורינו(, שפע של שמש העולם שפ

בעוצמה, עושר של הנאות. הגויים והדומים אליהם, יתבטלו בים התאוות, 

ה"שמש" היוקדת "תמיס" אותם. אבל העם היהודי, יעמוד בגבורה בנסיון השפע, 

 ולא יושפע לרעה מהקדרת השמש. היהודי האמיתי, יודע לכוין את דרכו נאמנה

  לבורא עולם, ולייקר את ההנאה האמיתית, ההנאה הרוחנית.

* 

 חג האמונה בחכמי ישראל –חג הסוכות 

 אמונת חכמים –הסוכה 

ענין חג הסוכות והמצוות והמלוות אותו, צופנות בחובם מסרים רביים וחשובים, 

אחד מהם, הוא הענין היסודי והחשוב של "אמונת חכמים", הם המה מוסרי 

והמסורת שבכל דור ודור. ענין זה, עובר כחוט שני בין כל עניני חג הסוכות, התורה 

  ונבארם בס"ד אחת אחת.

  ניסוך המים א.

כאשר היה הכהן מנסך את המים, היו  במשנה בסוכה מ"ח ע"ב מובא, כי

מצווים אותו להגביה את ידיו, והכי איתא התם: "ולמנסך אומרים לו הגבה ידך 

שפעם אחת ניסך אחד על גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן". הגמרא מבארת 

זאת ביתר פירוט: "תנו רבנן: מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגליו, ורגמוהו כל 

יהן. ואותו היום נפגמה קרן המזבח, והביאו בול של מלח וסתמוהו, העם באתרוג

 לא מפני שהוכשר לעבודה אלא מפני שלא יראה מזבח פגום" ע"כ. 

וממורי ורבי הגאון הגדול רבי ברוך שמעון סלומון זצ"ל, רבה של פ"ת וראש 

ישיבת נחלת דוד, שמעתי רעיון נפלא בזה. הרב שאל: מדוע רגמוהו כל העם 

 קא באתרוגיהן, אם רצו לרוגמו, מדוע לא זרקו עליו את לולביהן? דוו

וביאר הרב, כי אותו צדוקי, היה כופר בתורה שבעל פה, ומודה רק בתורה 

שבכתב. לפיכך היה כופר הוא בכל ענין ניסוך המים. ניסוך המים, הוא מהדברים 
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החג, שנלמדו מדרשת חכמים, מהמילים מ' י' ומ' המיותרות בפרשת קרבנות 

וכדאיתא בתענית ב' ע"ב: "דתניא, רבי יהודה בן בתירה אומר: נאמר בשני 

הרי מ"ם יו"ד מ"ם, הרי  -ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם 

כאן מים. מכאן רמז לניסוך המים מן התורה" ע"כ. מסיבה זו, ניסך הצדוקי את 

מצות ניסוך המים שאינה המים על רגליו, ולא על המזבח, להראות זלזול ב

  מפורשת בתורה.

  –ב. האתרוג 

וענין זה עצמו באו ישראל ללמדו ברגימת האתרוגים, שהרי האתרוג עצמו, אינו 

הלולב הגדל  –מפורש בתורה, שכן בתורה מפורשים כל המינים: "כפות תמרים" 

ל הערבות. אב -הוא ענף ההדס המשולש, "וערבי נחל" –בתמרים, "ענף עץ עבות" 

האתרוג נאמר בו רק "פרי עץ הדר". ומנין לנו לדעת למה התכוונה התורה במילים 

"פרי עץ הדר", שמא ניקח למצווה תפוז או אשכולית, ומנין לנו לקחת דווקא 

 אתרוג. 

אלא שחכמינו ישראל סוכה ל"א ע"ב, ספרא אמור פי"ב פט"זלמדו כי אותו "פרי 

ם עצו ופריו שוה, והוא גם "הדר", שדר עץ הדר", הכוונה לאותו "פרי עץ", שטע

 באילנו משנה לשנה, וזהו האתרוג. 

נמצא כי האתרוג שהיה בידיהם של עם ישראל באותה העת בבית המקדש, לא 

היה בידיהם אלא מחמת דרשת חז"ל. לפיכך, אותו צדוקי שכפר בדרשת חז"ל, 

"ל, והרי הם היה ראוי לרוגמו אך ורק באותו פרי שניטל בסוכות מחמת דרשת חז

כאומרים לו: כפרת בדברי חז"ל, אין ראוי אתה להיענש אלא בדבר הניטל רק 

 מחמת דברי חז"ל. עכ"ד הגרב"ש סלומון זצ"ל, ודפח"ח.

 –ג. הסוכה 

ואם נעמיק במילה סוכה, נראה כי גם היא רומזת לענין נעלה זה, שכן שורש 

שורש הראיה, מלשון  מילת סוכה, מלבד הרומז לענין הסכך, מורה הוא גם על



 

 לח 'עמ -אספקלריא 

 

רואה, וכדדרשינן על שרה שהיתה נקראת גם "יסכה", לפי שהיתה סוכה –"סוכה" 

 ברוח הקודש מדרש אגדה בראשית פי"א סי' כ"ט. 

וענין תואר זה של "הרואה" נאמר רבות על שמואל הנביא, "שמואל הרואה" 

, כ"ח, י"ב. ואין סדר עולם רבה פי"ג, ילקו"ש שמואל א' רמז קל"ט, רש"י דה"י א'

מתאים תואר זה אלא אף לכל חכמי ישראל לדורותיהם, הם הנקראים "עיני 

העדה" במדבר ט"ו, כ"ד, הצופים ורואים למרחוק, ומדריכים את העם בדרך 

 הנכונה אשר בה ילכו. 

  –ד. ההדס 

 בהדס, אשר עליו דומים לעינים. וכאמור, העינים הם רמז וענין זה רמוז אף

"הנך יפה עיניך יונים. אלו  שראל, וכדדרשו בפסיקתא שיה"ש פ"א סט"ו:לחכמי י

 עיני העדה שהם מורים איסור והיתר לישראל". 

ונראה לדרוש עוד, כי הנה נצטוינו ליטול ג' בדי ההדס, ובשלמא ב' בדי הדס, יש 

 לומר כי רומזות הם לב' העינים, אך מה טיבו של ענף ההדס השלישי? 

ש לומר, כי ההדס השלישי רומז לחכמי ישראל, שאין יכול האדם ולפי דרכינו י

בלעדיהם, ואוי לו לאדם אשר יסמוך רק על ראיית ב' עיניו, ולא יתיעץ בראיית 

  ה"דעת תורה" של חכמי ישראל.

  –ה. ד' מינים 

והאמת שכל הארבעה מינים, רומזים למנהיגי ישראל, מייסדי העם היהודי, וכפי 

ולולב לעם סגולה" לרבי משה אדהאן, מחכמי מרוקו:  שנאמר בשיר "סוכה

"ההדס רומז לשלושה אבות, משה ואהרן בדי ערבות, יוסף ללולב חמדת לבבות, 

דוד לאתרוג כלה כלולה". הרי שמנהיגי ישראל רמוזים כולם בארבעה מינים 

 הניטלים יחד. 

 ברכת הלולב

מברכים בכל יום משבעת ומעתה נבין יותר, ביתר הבנה ועומק, את אשר אנו  ו.

על נטילת לולב". שהרי מן התורה  –ימי חג הסוכות "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו 
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אין הלולב ניטל אלא ביום הראשון, וכפי שכתוב "ולקחתם לכם ביום הראשון", 

ורק תקנת חז"ל במשנה ר"ה ל"א ע"ב, סוכה מ"א ע"א היתה שיהא לולב ניטל 

"זכר למקדש". וא"כ מדוע מברכים אנו "אשר  בכל המדינה כל שבעת הימים,

 קדשנו במצוותיו וצוונו", על מצווה שכל כולה תקנת חכמים היא? 

ומבארים הראשונים, כי טעם הברכה הוא, על מה שנצטווינו בתורה כי "לא 

תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". לפיכך כיון שהתורה הקד' בעצמה 

חז"ל, לכן גם אנו נותנים חשיבות לדברי חז"ל  ציוותה אותנו לשמוע לדברי

ותקנותיהם, לברך עליהם ברכת "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו", כאילו נצטווינו 

 בהם מפי הקב"ה עצמו. 

אע"פ שכלל זה נאמר בכמה מצוות דרבנן נטילת ידים, הדלקת נר חנוכה, 

כאשר המדובר על מצוות נטילת הלולב בימי הסוכות, מקבל הדבר תוספת הבנה 

ועומק נפלא, שכן כל מהות החג באה לחזקינו בענין זה של אמונת חכמים, ולפיכך 

 וה מדרבנן. כמה מתאים לברך דווקא אז ברכת "קדשנו במצוותיו" על מצו

 –ז. צל האמונה 

הסוכה נקראת "צילא דמהימנותא", צל האמונה. בחג הסוכות אנו מתחזקים 

באמונה בהשי"ת, אשר מסוכך עלינו בהשגחתו הפרטית, ואינו מסיר את עיניו 

והשגחתו מעם ישראל. ה"אמונה" מתבטאת בביטול הישות העצמית, כלפי 

  הקב"ה, מקור ובעל הכוחות כולם.

ה עצמו, שייך גם במצות "אמונת חכמים", שמטרתה הוא ביטול השכל ענין ז

האנושי כלפי ציווים של חכמי ישראל, הכניעה והשמיעה ל"דעת תורה", מחייב 

אמונה חזקה במה שציוותה אותנו התורה לשמוע גם אם "יאמר לך על שמאל 

ביטול שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל", שלא יכול להתבצע לולי ציות וכניעה ו

 השכל. 

ע"י הכניעה וההליכה אחר מנהיגי ישראל, מרגישים אנו כי אנו מסתופפים בצל 

הקב"ה, ובצל עבדיו הקדושים אשר הותיר לנו בכל דור ודור לפליטה, וזהו גם 
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בחינה של "צילא דמהימנותא", וכפי שכבר עשה הקבלה זאת רבי עקיבא, שדרש 

די חכמים" פסחים כ"ב ע"ב. כבוד כי "את ה' אלוהיך תירא", זה "לרבות תלמי

התלמידי חכמים ומנהיגי ישראל, כמוהו כבוד הקב"ה בעצמו, וההסתופפות 

 בצילם, כמוה כהסתופפות בצילו של הקב"ה בעצמו. 

 חידוי הדרבנן בסוכה

בענין זה יש להוסיף, כי אף מצות סוכה עצמה, מתקיימת בחלקים רבים ח. 

מדרשות חז"ל, כ"לבוד", "דופן עקומה", "גוד ממנה, עפ"י הכשרים הנלמדים 

אחית", "גוד אסיק", ועוד חידושים הלכתיים נוספים, שנראה כי לא מצינו כמותם 

  בשאר המצוות.

נמצא כי כוחם של חכמי ישראל, נמצא אף בסוכה עצמה, שאע"פ שהתורה 

ציוותה אותנו "בסוכות תשבו שבעת ימים", באו חכמי ישראל בדרשותיהם 

רו סוכות רבות לקיום מצוה מן התורה זו, וזה דבר המחזק את מעלתם של והכשי

  חכמי ישראל, בחג הסוכות ומצוותיו.

 הקבלת פני רבו ברגל

ומעתה בין נבין, מדוע ציוו חכמים כי "חייב אדם לקבל פנו רבו ברגל" ר"ה  ט.

 ט"ז ע"ב. שכן אותה הליכה לקבלת פני רבו, אין כמוה כהסתופפות בצל הרב,

מעשה המורה על כבוד תלמידי חכמים, ועל ציות וכניעה למוסרי התורה שבכל 

דור ודור. מעשה זה, אין מתאים יותר שיתקיים, אלא ברגל, ובפרט ברגל של חג 

 הסוכות, המורה כולו על האמונה בחכמי ישראל. 
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

עדיף להיות בביהכ"נ מעשרה הראשונים מלקיים המנהג 

 ליטול הלולב בסוכה שבביתו וכ"ש אם מתפלל כוותיקין

משכימין דביום טוב ראשון של סוכות  (,ד"תרמ 'סי)הלכות סוכה הטור בא[ כתב 

דזריזין מקדימין ובב"ח )שם סק"א( כתב, דהוא משום  .לבית הכנסתבשחרית 

כל  ,ב( למחרת משכימין ובאין ,בסוף פרק לולב הגזול )מא, וכדתנן למצות לולב

וכפי שכתב הטור להלן סי' תרנ"ב. וכתב אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו 

ה'בכורי יעקב' )שם(, וז"ל: ולכן מה שנוהגין אנשי מעשה ליטול לולב בשחרית 

דם הליכה לבית הכנסת בסוכה, מנהג כשר הוא. לא בלבד מהטעם ע"פ הקבלה קו

ליטול לולב בסוכה, אלא ג"כ מטעם זריזין מקדמין למצות לולב וכו', אכן כ"ז 

שיירי כנסת בתנאי שיהיה לאחר הנץ החמה כמש"כ סי' תרנ"ב ס"ג, עכ"ל. וב'

אמורים לאותם שתכף  ונראה לי שדבריו, שם(, כתב עוד וז"ל: הגהות טור) 'הגדולה

בואם לבית הכנסת נוטלין הלולב, ואין ממתינין עד שעת ההלל. אבל למנהג 

העולם שאין נוטלין לולב אלא בשעת קריאת ההלל, מה יושיענו ההשכמה, כיון 

עכ"ל. ואכן מבואר בפוסקים, דכל מנהג  ,וכו' דאין נוטלין אותו עד שעת ההלל

בביהכ"נ, אבל אם יש שם סוכה, עדיף ההשכמה הנ"ל הוא דוקא כשאין סוכה 

והובא מנהג זה במג"א ובמשנ"ב,  לקיים הנענועים בזמנם לאחר תפילת שחרית.

וכן נהגו הרבה מגדולי ישראל, ראה באורך בספר 'הלכות חג בחג' ארבעת המינים 

 להגרמ"מ קראפ שליט"א סי' א' סעי' ו' ובהערות, ואכ"מ.

נ, האם עדיף שימתין בביתו עד שתנץ החמה לדון באופן שאין סוכה בביהכ" ויש

כדי לקיים מנהג זה, או דעדיף שישכים לביהכ"נ להיות מי' הראשונים, כיון 

שבשעה זו עדיין לא מטי הזמן שאפשר לקיים מנהג זה, וליכא זריזין מקדימין. 

ולכאורה לפום ריהטא, יש לדמות זאת למחלוקת הפוסקים לענין אם היציאה 
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מת לעשרה הראשונים, אף קודם שהגיע זמן טו"ת )וכפי שביררנו מביתו בטו"ת קוד

 ג', עיי"ש(.-שיטתם באורך בס' "ומשחרי ימצאונני" שער ב' פרק ה' בירור סעי' ב' ו

ב ואחי הגדול הרה"ג אליהו חבשוש שליט"א כתב לי, דמסתבר לומר שנידון 

לאחר שהגיע זמן דידן אינו קשור למחלו' הפוסקים הנ"ל, דהרי כאן הספק הוא אף 

הנץ החמה, משום שאין בביטול מנהג זה איזה חשש איסור, וכל הנידון הוא רק 

איזה ענין עדיף. ומאידך הדעת נוטה בפשיטות לומר שענין י' הראשונים עדיף על 

מנהג נטילת לולב בסוכה שבבית, משום שענין י' ראשונים שורשו בגמ' )ברכות מז, 

 והגים מנהג נטילת לולב בסוכה שבבית, עכ"ד.ב(, ובפרט שרוב ישראל אינם נ

וביותר נלענ"ד לומר, דאף לאחר הנץ עדיף שיזדרז להיות מי' הראשונים, משום 

שהוא תדיר כל השנה, לעומת מנהג זה ששייך רק בז' ימי החג, ע"כ אף אם קם 

 לאחר הנץ החמה עדיף שיזדרז לבית הכנסת להיות מי' הראשונים.

נין בפשיטות, דהרי אף אם הוא רגיל כבר במנהג נטילת ג אכן נראה ליישב הע

לולב בסוכה ובפרט אם אבותיו נהגו כן שיש בזה משום "אל תטוש", מ"מ יכול 

לקיים שניהם ע"י שילך לביהכ"נ שיש שם סוכה, ששם מנהג זה מתקיים רק לאחר 

תפילת שחרית כתקנתו המקורית וכנ"ל )סוף אות א'(. וכ"ש אם קם קודם הנץ 

חמה, דאז י"ל שמצד דין "זריזין מקדימין" עדיף שיזדרז כעת לתפילה כדי להיות ה

מעשרה הראשונים. לכן אין לדחות ענין עשרה הראשונים מפני ההמתנה לנטילת 

 לולב בסוכה שבביתו, וז"ב.

ד והגרמ"י ריזל שליט"א העירני, דאם הוא רגיל להתפלל כוותיקין, א"כ הנידון 

צד ענין י' הראשונים אלא גם מצד תפילה כוותיקין, שהרי כאן למעשה אינו רק מ

אם ימתין בביתו עד זמן הנץ לא יוכל להתפלל כוותיקין, ומסתבר שאין לו להפסיד 

שהרי לדעת הרבה מהפוסקים, תפילה כוותיקין תפילה כוותיקין בשביל זה. )

א' שער  עדיפא אף על תפילה בצבור, עי' מה שציינתי בס' "ומשחרי ימצאונני" כרך

 ג' סי' כ"ה אות ע' בהערה(.

* 
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 תשובת מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א

 בענין אם עדיף להאריך בישיבה בסוכה או לבוא מעשרה הראשונים לביהכ"נ

האם עדיף שילמד עד זמן התפילה בסוכה, כדי לקיים כל רגע מצות סוכה שזוהי 

י להיות מעשרה מצוה דאורייתא, או יהדר לצאת מוקדם מאד לביהכ''נ, כד

ראשונים ויטול שכר כולם. ואולי יש לחלק בין היכא שכבר יושב בסוכה, שאז צריך 

להישאר שם עד זמן התפילה, ובין היכא שהוא כבר בחוץ שאז יש לו להקדים 

 לביהכ''נ.

 תשובה: דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. 

תשבו כעין ובספר 'שאלת רב' )ח"א עמ' שפ"א אות י'( השיב רבינו שליט"א: 

( הביא הגרי"א דינר שליט"א דרבינו 181-ו 76ובגליון 'מים חיים' )מס' . תדורו

הגר"ח קניבסקי שליט"א נסתפק בזה, ולא ביאר את צדדי הספק. וכתב שם דיש 

להוכיח זאת ממה דהובא בפוסקים )עי' משנ"ב סי' צ' סקמ"ז( דהאריז"ל לא היה 

"ת, א"כ כ"ש קיום מצות סוכה מי' הראשונים כיון שרצה לצאת מביתו בטו

דאורייתא עדיף ע"ז, עכת"ד עיי"ש. ואמנם אינו מוכרח, כיון די''ל בזה "תשבו כעין 

תדורו", וכפי שהשיב כאן רבינו שליט"א, וכן נראה מדברי הא"א בוטאטש סי' 

תרל"ט סעי' ד' וה'באר יעקב' שם ס"ק י"ז, עיי"ש. ויש לציין בזה עוד, למש"כ 

ליעקב' )סי' נ"ג( ובשו"ת 'שרגא המאיר' ח"ז )סי' קכ"א אות ג'(,  בשו"ת 'משפטיך

דעדיפא תפילה בעשרה בסוכה מתפילה ב"ברוב עם" בביהכ"נ, משום דמצות סוכה 

דאורייתא. ובשו''ת 'משפטיך ליעקב' הוסיף, דאף לפי''ד המג''א )סי' תרל"ט 

דיפא תפילה סקי"ד(, אם הוא קובע לימודו בסוכה ועיקר קביעותו בה, ברור שע

 בעשרה בסוכה, עכת''ד עיי''ש.
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים 

אדם שבאפשרותו לקיים מצות "סוכה" או "ארבעת המינים" 

 להיכן ילך

ת יכול לקיים מצות באח ,עיירותשני מ לאחד ללכת שבאפשרותו אחדב לדון יש

, וכל מצוה כשיעשה אותה היא סוכהיכול לקיים מצוה  הובשני ,מיניםארבעת ה

 . באה על חשבון המצוה השניה איזה מהם יעדיף

 שלמה בחכמת פסק ראשונה שיטה. בפוסקים שיטות שלוש מצינו זו בשאלה

על פי  וטעמו ,לולב צותקום שיכול לקיים מלמ ילךש (,א ק"ס תרכה ע"שו הגהות)

 ביום (:מ פסוק כג פרק ויקרא) התוספות מבעלי זקנים בדעת הובא דרשהמ

, הכיפורים ביום בדין שזכינו מןסי הוא ראשון ביום נוטלין שאנו הלולב ,הראשון

 ביום אותם דן ה"שהקב העולם ובאומות בישראל מדבר הכתוב במיושם כתב 

 הוא ברוך הקדוש אמר הנוצחין מי יודעין אנו ואין לדין נכנסין ואלו אלו םהכפורי

 לדון שנכנסו אדם בני לשני משל בדין שזכיתם םיודעי והכל בידיכם לולביכם טלו

 תפוח או לבן במקל יוצא שהוא מי אלא נצח מי הבריות יודעין היו ולא המלך לפני

 מינים' דשלפי ש . ולפי זה כתב שלפיהמלך מלפני זכאי יצא שהוא יודעין אז בידו

ל ע מינים' ד לקיחת עדיפהולפיכך  הנס פרסום של גדריש בו  הוא ביטוי לנצחון,

 . וסוכה ישיבת פני

שבשאלה זו יש בה  כתבו (תרכה מןלסי בהקדמה א"א) ג"פמא בבהו שניה שיטה

 זמן הגיעלפי שעדין לא  עדיף שיקים מצות סוכה, ,סוכות לילב שלשה אופנים.

 הוא לולב נטילת שביום זה העדיפ סוכהמצות  ודאי ואילך מן היום השני .הלולב

 מה יעשה וכתב נתספק בוקרראשון של סוכות ב ביום. דאוריתא וסוכה דרבנן רק

 . ע"וצ "עדיפא הגוף חובת שמא"

                                                
 מובאים מב בפסוק ורק מינים' ד פסוקי לכן קודם נאמרו מ כג, אמור פרשת של הפסוקים בסדר דגם כתב ועוד ו

 סוכה למצות קודמת לולב דמצות ראיה ומכאן סוכה ישיבת של הפסוקים
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מצות אלו סוכה  שני שנפגשו כלש )תרכה ס"ק לג( למטה באלף כונתו את ביאר

 יכול שהרי כלולב חיובית מצוה אינה הינה מצוה חיובית, סוכהולולב, אף שמצות 

 בכל לולבמצות  כ"משאיתחייב בסוכה,  בכך שלא יאכל פת ולא מחיובו להפטר

 מצוה סוכה נחשבת מצות מחיובו להפטר שיכול ה. ממילא כללקיימ חייב מקרה

 .זעדיף שילך למקום ארבעת המינים ולכך לעומתה פחותה

 שירצה מהם מהם איזה לקים שיכולדעה שלישית היא שיטת המטה אפרים שם, 

שמתחייב בה מצות  הראשונה העשה להקדים יש מחדש ,טעמו. מינים סוכה או ד'

ן זמ קודם שהואיל ומדובר כתב מאידך אמנם. מצות ד' מיניםמ סוכה לעומת

 שאכלכל  סוכהש ומטעם ,לולב מצות יקדים סוכה חובת עליו חל וטרם המצוה

 עולם היאל ד' מינים אמנם ,קיומית מצוה אלא הוי לא ואילך ומעתה יצא כזית

 ילך ולכך ,דרבנן מצוה יקיים השני היום ומן ,דאוריתא הראשון יוםב חיובית, מצוה

 .סוכה לענין אנוס הוא שוב לולב שיש במקום נמצא שהוא ואחר לולב שיש למקום

 שוב פת שאוכל כל , מכל מקוםקיומית מצוה הוי דסוכה דאף לומר יש מאידך

חמת כל האמור לעיל כתב ומ. חיובית עשהסוכה נעשית  שובו ,בסוכה לאכל צריך

  .שרוצה מה יעשהש

ישיבת  ארבעת המינים עדיף על פני מצות שקיום שלמה חכמתבסברתו של ה

 שיכול אחדדן ב ושם (ה"א בהג סעיף רפה ד"יו) א"עמדברי ר יש להקשות סוכה.

 איה תפיליןלפי ש פה,עדי תפיליןשמצות  וכתב .תפילין או סוכה או מצות לקיים

 חתא פעם אינה נוהגת אלא רק סוכה אילו מצותו השנה כל הנוהגתצות עשה מ

 זה יש להקשות לדעתו הואיל ומצות סוכה משך זמנה יותר ארוך לפי .בשנה

 בכל היא סוכה מצות כ"ומשא ",יצא שהגביהו כיוןמארבעת המינים ששם הכלל "

ואם כן מדוע עדיפה מצות ארבעת  בסוכה ולישון לאכל צריך שבעת הימים

  .המינים על פני מצות סוכה

                                                
 סוכה שמצות אף, עדיפה  סוכה מצות שמא בבוקר ראשון  ביום שנסתפק ג"בפמ מבואר זו סברא על אף  אמנם ז

 מצוה יכולה אין, מינים' ד לחובת קודם סוכה חובת עליו שחל שלפי, בכך  שהסברא ונראה. מחיובו להפטר יכול

 .  עתה חייב בה ס"שסו כיון להפטר שיכול  אף עשה ממצות להפקיע חיובית  שהיא אף אחרת
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 ולכך "ניסא פרסומי" בה בחידושו שמצות ארבעת המנים יש שותלהק יש עוד

 אלא, "ניסא מיופרסשל מצוה זו " גופה . ויש להקשות שאיןסוכה מצות את דוחה

שאם  (,אסעיף  תרעח ח"או) שאמרו ממה ולהבדיל ,ניסא פרסומי של עניןבה  יש

 לפי ניסא פרסומי משום ,חנוכה לנר יקנה, היום לקידוש וליין חנוכה לנר לו אין

ף מצות ארבעת המינים אינו פרסום גו אמנם ום הנס,פרס ו הואיקרע חנוכה נרש

 הנס ומנין לנו שמחמת כן חשובה מצוה זו יותר ממצות סוכה.

הסובר שמצות סוכה  ג"הפמשהנה לעיל הובא שיטת  ביאורם של דברים נראה,

מדוע נחשבת מצוה סוכה כקודמת לארבעת המינים,  א"המטשה עליו הקו קודמת.

 אדםשודאי הוא ש הביאור בכךו. החיוב חל לא והרי תחילתה בלילה, ועתה עדין

 לבנות יכל שהרי אני, אנוס לומר יכול החג אינו והגיע החג קודם סוכה עשה שלא

 סובר ולכך. סוכה לו שיהא כדי החג קודם סוכה לבנות יהה וחייב החג קודם סוכה

 עליו חובת הוטלהשהואיל וחייב אדם לדאוג לסוכתו קודם החג, וכיון ש הפמ"ג

אף  קשה שבאותה מידה עדין אמנם. לכך סוכה קודמת מינים' ד סוכה קודם חובת

אמנם הביאור הוא שאף  ,בחג לו שיהא כדי החג קודם לדאוג צריך מינים' דל

מינים קודם החג, הואיל וסוכה מבין שניהם היא הקודמת בזמן  לדאוג לד'שצריך 

ולכך קודם ולכך סבר  מינים' ד מצוות לפני לעשותה לטרוחחיובה חובה עליו 

 .הסוכה ולא למקום ד' מינים הפמ"ג שילך למקום

פה, בשיקול מה דים של שניהם לא חל עחיובשהואיל ו סובר שלמה חכמת אמנם

 פרסומי" יף מצות ד' מינים על פני מצות סוכה הואיל ויש בהלהעדיף יש להעד

שדווקא  ,ויבואר. ניסא פרסומי עיקרו של ד' מינים שאין זה לא יקשה ולפי ."ניסא

 הדאגה בחובתש שלמה חכמתחיובם של מצוות אלו, סבר ה לשהואיל ולא ח

 המינים על פני מצות סוכה מצות ארבעת לדאוג שיתקימו המצוות יש להעדיף

  .ח"ניסא פרסומי" בה הואיל ויש

  

                                                
שכל  דבריו לא נאמרו אלא  שיש להעדיף  מצוה סוכה הואיל וחובתה ארוכה יותר. וקשה לעילשה מה יתורץו ח

כאן  אמנם כשיש לפניו שני מצוות לעשות בזה פוסקים  שקודמת מצוה  סוכה הואיל ויש לה משך  זמן יותר ארוך.

 , סבר שיש להעדיף מצוה שיש  בה פרסומי ניסא על פני מצוה אחרתללכ המצוה חובת שעדין לא חלה עליו
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

  'זעק'היכן מצינו ש ','זעק איה השה לעולה

 השה איה 'זעק' כתיב תמים( למען המתחיל )בפיוט רבא להושענא בהושענות

  לעולה.

 השה ואיה והעצים האש הנה 'ויאמר' כתיב הלא ש'זעק' מצאנו היכן לי הוקשה

 ולא מצאתי מי מהמפרשים שפירש זה. .ז( – כב )בראשית לעולה

 שיש מאשדוד, שליט"א שור אברהם( רבי הרה"ג בן) יצחק רבי הרה"ח לי אמר

 יצחק אור בספרו זצ"ל מראדוויל יצחק רבי הרה"ק שכתב מה פי על זה, ליישב

 שניהם וילכו שכתוב פלא, ענין אבינכם ידידיי, אחיי ,ט לשונו וזה (וירא פרשת)

 עוד כתיב בני לעולה השה לו יראה להים-א אברהם וכשאמר . ו( - כב )שם יחדיו

 .ח( - )שם יחדיו שניהם וילכו –

 הלך ע"ה אבינו שאברהם (לעיל השלישי ביום הפסוק )על שכתבתי כמו אך

 אבל הוא, ברוך הבורא רצון למלאות והתשוקה התלהבות מגודל גדול בזריזות

 אל יצחק ויאמר כתיב לזה לעולה, יהיה בעצמו שהוא עוד מזה ידע לא יצחק

 ביחד, עמו יצחק הלך שלא משמע מזה – בני הנני ויאמר אבי ויאמר אביו אברהם

 מאחוריו, ממנו רחוק היה ויצחק קודם, הולך שהיה ממשמע "הנני" מלשון כי

 לו והשיב אתה, איה אותו ושואל ממנו, רחוק שהוא חבירו את הקורא האדם וכמו

  הנני. חבירו

                                                
א( וז"ל אחיי אהוביי  –כאן המקום להעתיק מה שכתוב שם )על הפסוק ויאמר ה' אל משה עתה תראה שמות ו  ט

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב תאמינו לי באמת שאין אני יודע מה שאני מדבר, שכך צוה לי אבי הקדוש )ה"ה הרה"ק 

צ"ל( בזה הלשון: בני זאת תדע, שאתה תהיה דורש ברבים, אבל שלא יעלה על דעתך במחשבה מיושבת שבאיזה ז

ענין או באיזה סגנון אתה רוצה לחדש. אך בהתחלת הדרוש תפתח את פיך בלי שום ישוב הדעת, וה' יתברך יזמין 

כלום, אך מה שמזמין לי ה' יתברך בכל לך דברים הצורך להזמן. וזו היא כוונתי שאני אומר לכם שאין אני יודע 

 שבת בלי שום ישוב הדעת. 

הבכור, עליו  ר' יוסלע מיאמפאלעוכך אמר אבי הקדוש ז"ל: הבאתי לעולם ה' בנים כנגד חומשי תורה. אחי הקדוש 

 הוא קודש קדשים כנגד תורתר' וואלף מזבאריז, אמר שהוא כחי וראשית אוני, והוא לקח פי שנים. ואחי הקדוש 

כנגד משנה תורה, וקרא אותו משנה ר' מרדכעלע מקרעמניץ כנגד במדבר. אחי  ר' משה'לי מזוויהילכהנים. אחי 

למלך. ועלי אמר שאני כנגד שמות, וחייך יהיו תמיד בגלות ממקום למקום ובמחלוקת, מצד שבספר שמות היה 

 .הגלות מצרים, אבל התורה תהיה בך, מצד שהתורה נתנה בזה הספר, עכלה"ק
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 לו יראה להים-א אברהם ואמר – לעולה השה איה אביו את יצחק כששאל אך

 העולה, יהיה בעצמו שהוא הוא ברוך הבורא רצון לו וגילה – בני לעולה השה

 כן גם משתוקק היה בצדקתו דאיבו לעולה יהיה בעצמו שהוא לו כשגילה ויצחק

 עם שילך ביכלתו היה ובזה הוא, ברוך הבורא רצון למלאות גדול בהתלהבות

  כאחד. אביו

-הא לו אמר אשר המקום אל ויבואו יחדיו שניהם וילכו שני בפעם כתיב לזה

 והחמור, הנערים ידי על נתעכבו עוד רחוק המקום שהיה שמתחילה תיכף. – להים

 השה יהיה בעצמו שהוא ידע שלא מחמת יצחק ידי על יכובהע היה זה אחרי

 אל תיכף, – ויבואו כתיב לזה עיכוב, שום עוד היה לא לו כשגילה אבל לעולה,

 עכ"ל. למבין ודי להים,-הא לו אמר אשר המקום

 והיה מאחר "זעק" לעולה השה איה אביו את יצחק כששאל משמע ומדבריו

  נחמד. והוא מקום, בריחוק
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 המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדיםלב 

 מנהג ההושענות

בזמן שבית המקדש היה קיים היה מצווה מהלכה למשה מסיני ליטול ערבות בפני 

עצמם מלבד הערבה שניטל על הלולב, ומשנחרב בית המקדש מנהג נביאים זכר 

 למקדש שכל אדם ייקח ערבה ביום השביעי של חג הסוכות.

סקים שהושענא רבה הוא גמר הדין ורק ביארו את כל הטעם שלא נזכר בפו

 הנעשה ביום זה משום שדנים על המים

לפי שדורות ראשונים די היה להם להתעורר ממה שנידונים על המים כדי 

לעוררם להתחזק כראוי אבל בדורות האחרונים שיראת שמים צרכים יותר חיזוק 

סתובב ונגלה ענין הגמר דין ולא היה די להם במה שדנים על המים כדי להתחזק ונ

 )הגרשז"א שלמי מועד פרק מ(. שנעשה ביום זה

 נהגו לקרוא את יום השביעי של חג הסוכות הושענא רבה

 לפי שמרבים בו בערבות הנקראות הושענות )לבוש תרסד א(.והטעם 

 לפי שמרבים לומר בו פיוטי הושענות )חיי אדם כלל קנג ס"ק ב(. טעם אחר:

ום הו"ר הוא עשרים וששה יום לבריאת העולם כמנין שלם : לפי שיטעם אחר

הוי"ה שנקרא שם רבה )רבינו בחיי דברים ל"ג כא(. עיין בא"ר תרסד עוד ב' 

 טעמים.

לפי שמיום א' דראש חודש אלול עד הושענא רבה יש חמישים ואחד  טעם אחר:

החמישים  יום כמנין נא, וביאור הענין הושענא רבה כלומר הושע יום נא שזה יום

ואחד מיום א' דר"ח אלול שהוא רבה לפי שהוא יום סיום הדין )בן איש חי וזאת 

 הברכה ס"ק א(.

נהגו להיות ערים כל הלילה וללמוד תורה ולומר שירות ותשבחות )מג"א ר"ס 

 תרס"ד, משנ"ב שם ס"ק א(
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לפי שהוא גמר החג ובחג נידונים על המים ובמים נכלל פרנסה והו"ר והטעם: 

לפי שביום זה מתכפרים  טעם אחר:גמר הדין )ערוה"ש תרסד סעיף יא(. הוא 

 עוונתיהם של ישראל כמו שנאמר במדרש 

"אמר הקב"ה לאברהם תהא כפרה לבניך בר"ה ואם לאו ביום הושענא רבה" 

 )מטה משה תתקנז(.

 הטעם באמירת שירות ותשבחות )ספר תהילים(

שלא היה יושן יותר משישים  לפי שיום זה הוא יום אושפיזין של דוד המלך

נשימות בלילה והיה קם בחצות הלילה לשיר שירות ותשבחות לבורא העולם 

ואומרים תהילים בכדי לעורר את המדה של דוד המלך )טעמי המנהגים תתיג 

 בשם ספר מחזה אברהם(.

נהג לומר את ספר התהילים ולא קרא משנה תורה )שלמי מועד מנהג הגרשז"א 

 מ(.

 קרוא כל התורה כולה )האר"י ז"ל(יש שכתבו ל

לפי שכתוב בגמ' בברכות )ח, ב( לעולם ישלים אדם שתים מקרא עם והטעם 

הציבור ושמא לא הספיק במשך השנה לגמור עם הציבור לכן משלים בקריאה זו 

 את החיסרון של כל השנה )אבודרהם תפלת סוכות(.

 ואנו נוהגים לקרוא רק משנה תורה בלילה זה 

למה שהיה המלך קורא בתורה במוצאי שביעי )יעב"ץ בהגהותיו  זכר הטעם:

מפני ששם עיקר אהבת ה' ויראתו )ערוך השולחן  טעם אחר:לסידור שער השמים(. 

 תרסד יא(.

המנהג הוא לקרוא את משנה תורה מתוך ס"ת, ויש  - קריאת מתוך ס"ת

ח"ח  שקרואים מתוך חומש )הגריש"א הגר"ח קניבסקי הובא בשו"ת מנחת יצחק

 סימן פד אות ב(. 

משום שבאנו למחלוקת הפוסקים האם לברך על קריאה זו די"א שכל  והטעם:

קריאה בציבור מתוך הס"ת מחייבת ברכה לפניה ולאחריה, וי"א שאין צריך לברך 
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כיון שאין זו קריאה מתקנת חז"ל, ובכדי לצאת ידי הספק קוראים מתוך חומש 

 ס"ת. ובפרט שבאר"י לא מוזכר לקרוא מתוך

 סדר התפילות

 יש שנהגו להשכים לבית הכנסת בהושענא רבה )א"ר ר"ס תרסד ג(

משום שהוא יום חתימת הדין. והוא אחד מחמשה פעמים שמשכימים  והטעם:

, ב. תשעה א)בראשית יט כז( א. הושענא רב אברהם בבוקר" "וישכםבבוקר וסימנך 

 ,םמ. פוריר, , ר. יום כיפובבא

ריאת העולם ראש השנה, ר צומא בב, ב אא ט' ב ברהםאבסדר אחר  יש שכתבו

גילת פורים )אליה רבא שם, מטה משה משוענא רבא, מ הבה כלומר יו"כ, ה ר

 תתקנח(.

 (נהגו להרבות במזמורים כמו ביו"ט )שו"ע תרסד סק"א

לפי שהוא סוף חג וסוף ההקפות וסוף זמן שילום פרים )אליה רבא תרסד  והטעם:

לפי שבחג נידונים על המים והוא גמר חתימה )ט"ז תרסד, משנ"ב  טעם אחר:ד(. 

 שם ס"ק ב(.

 אומרים מזמור לתודה )שו"ע תרסד( 

משום דהוי כחול לענין שהוי מקריבים קרבן יחיד במקדש ביום זה )לבוש הטעם: 

 תרסד א(.

לפי שיש בו קדושה יותר משאר  הטעם:, אומרים מזמורים של שבת ככל יו"ט

 תרסד א, משנ"ב שם ב(. הימים )לבוש

 אין אומרים "נשמת" )שו"ע תרסד א(

לפי שאין הנשמה מתאמצת בשמחת יום זה כמו כל יום טוב )לבוש  והטעם:

לפי שאין בו כ"כ תוספת נשמה יתירה )תרסד בסוף  בשערי תשובה כתבתרסד א(. 

 טעם דבאמת חול הוא )תרסד ס"ק ג(. המשנ"ב כתבד"ה ביום(, 

 כמו ביו"כ )שו"ע תרסד יא( ומרבים קצת בנרות
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)דהוי כיו"כ( לפי שבחג נידונים על המים וכל חיי אדם תלוין במים והכל  והטעם

 הולך אחר החיתום )ט"ז תרסד א, משנ"ב שם ז(.

 נהגו להתיר את ראשי הלולב בתפילה )שו"ע תרסד א(.

 משום שמחה שיותר שמחה לנענע בלולב פתוח )לבוש תרסד א(.הטעם: 

פי שהנענוע סיבתו כדי לעצור רוחות רעים וכשאגוד הלולב מנענע ל טעם אחר:

בו יותר וכיון שעכשיו הוא גמר דין למים מתיר האגוד כדי לנענע בו היטב )ב"ח 

 תרסד מביא את דברי המרדכי(. 

לפי ב טעמים אלו יש להסיר קודם הלל כדי שבשעת הנענוע יהיה פתוח, ומובא 

 באורחות רבינו שכך נהג החזו"א.

שמתירים הלולב לרמוז שאנו מפוזרים ופרודים בין העמים כמו  טעם אחר:

 שהלולב פזור ומפורד.

 להודיע דנגמר חובתו ושהוא מדבנן )חיד"א(. טעם אחר:

יש שכתבו להסיר הטבעות לפני ברכת הלולב, ויש  זמן התרת ראשי הלולב:

ואין , שכתבו להתיר לפני אמירת הלל, ויש שכתבו להתיר קודם אמירת הושענות

מתירים אלא את הקשרים שלמעלה אבל לא את האגד שאוגדים בו את הד' מינים 

 )ביכורי יעקב תרסד ס"ק א(

ר לך ששה ימים קשור דכתיב )ויקרא כג מ( "כפות תמרים" בלי ו' לומ סמך לדבר

 ודומה לכף אחת וביום השביעי מתירים אגודו )טושו"ע תרסד א, ב"ח שם א(.

מקיפים הבימה שבעה פעמים )שו"ע תרסד ס"א( ואומרים בכל הקפה הושענה 

 אחרת והטעם: בשבע הקפות

כדרך שעשו במקדש שהיו מקיפים את המזבח ביום זה ז' פעמים משום שמחת 

וע"כ אנו מקיפים ג"כ ז' פעמים משום שמחה )לבוש תרסד החג שנקרא זמן שמחה 

 ב, משנ"ב שם ס"ק יב(.

 : כנגד שבעה רקיעים שבשמים )אבודרהם תפלת סוכה(.טעם אחר
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, כנגד שבעה סיבובים שהקיפו ישראל את העיר יריחו לפני שכבשו טעם אחר:

ים מהמסרה כתיב כי תמצא שני ואסובבה במסרה ואלו הן )שיר השיר סמך לדבר:

ב( אקומה נא ואסובבה בעיר, וכתיב )תהילים כו ו( ואסובבה את מזבחך ה' -ג

כלומר כנגד שסיבבו עיר יריחו ז' פעמים אסובב מזבחך )אבודרהם תפלת סוכה, 

 רוקח סימן רכא(.

 פתיחת הארון וקריאת התורה

בפתיחת הארון אומרים אין כמוך, ויהי בנסוע, י"ג מידות ורבש"ע, ואני תפילתי, 

יך שמיה ושמע ישראל כמו בימים הנוראים ובמנגינה של הימים הנוראים )דרכי בר

 משה תרסד א(.

 מוסף

ללבוש קיטל בהושענא רבה כמו ביו"כ )שו"ע  לבישת קיטל בתפילה: יש הנוהגים

 לפי שאז הוא גמר החתימה )מג"א תרסד משנ"ב שם ט(. והטעם:תרסד א(. 

שבת לבד מהש"ץ שלובש קיטל )אליה נהגו ללבוש רק בגדי  -מנהג בני אשכנז 

 רבא ומשנ"ב תרסד ס"ק ט(.

: כיון שאומרים הרבה מזמורים והטעםותערב,  יש שנהגו לומר -ותערב 

והושענות כמו יו"ט ע"כ גם לגבי ותערב יש לדונו כיו"ט )הגריש"א תורת המועדים 

 .ס"ק ו, הגר"נ קרליץ שלמי תודה סוכה ס' פו(

לפי שותערב נתקן לזמן שאומרים ברכת כהנים עם: ויש שכתבו שלא לאומרו והט

)ולפי זה בא"י שנושאים כפיהם בכל יום היה צריך לומר בכל יום(, וכיון שבחו"ל 

 אין נושאים כפים בהו"ר גם בא"י אין אומרים ותערב )וזרח השמש(.

 שמירה על ערבות של הושענות

ה )שו"ע תרסד יש מי שאומר שהושענא שבלולב אפילו שנזרקה אין לפסוע עלי

לפי שערבה נחשבת  והטעם:ח( וה"ה ערבה של הושענא )משנ"ב ס"ק כח(. 

כתשמישי מצווה ובתשמיש מצווה אסור לנהוג מנהג בזיון )לבוש שם ח, חיי אדם 

 קנג ס"ג(.
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 יש שזורקים הערבות מע"ג ארון הקודש

זכר לערבה של בית המקדש שלאחר גמר מצוותה היו זוקפים אותה ע"ג  הטעם:

כדי שלא יפסעו טעם אחר: מזבח וארון הקודש שבו נמצאים הס"ת דומה למזבח. ה

 עליה וינהגו מנהג בזיון )מועדים וזמנים קלא הערה ד(.

מפני בזיון השמות הקדושים )דרכי חיים ושלום אות ויש שלא נהגו כן, והטעם: 

 תשצג(.

 שמירת הושענות לבער חמץ בפסח

ימהם החמץ בפסח )חק יעקב תמה ס"ק ג( להצניע ההושענות ולבער ע יש שנהגו

 והטעם:לשמור הערבות לאפית מצוות בהסקת התנור )רמ"א תרסד ט(  ויש שנהגו

הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה ליעבד בה מצווה אחרינה )לבוש תרסד ט(. בכה"ח 

 מובא שיש בהם סגולה לשמירה )תרסד ס"ק ס(

* 

משה  הגאון הגדול רבי בת ע"הלע"נ אימי מורתי הרבנית מרת אביבה לב המדור 

 ת. נ. צ. ב. ה, נלב"ע ה' תשרי תשע"ח ,הרשלר זצ"ל
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

  ומועדים התורה עללבנו', 

 האם שנים רבות בתקופת התנ"ך לא בנו סוכות??

ל בַּ  ָראֵּ שְׁ יִׁ ָרח בְׁ ים ָכל ָהֶאזְׁ ת ָימִׁ עַּ בְׁ בו שִׁ שְׁ ת תֵּ תסֻּכֹּ סֻּכֹּ בו בַּ  )כג, מב( יֵּשְׁ

כתוב שעם ישראל לא עשו  (יז ,ח)מאוד, שבספר נחמיה  פליאהנה מצאנו דבר מ

סוכות מימי יהושע בן נון עד שחזרו ובנו את המקדש השני, ופלא עצום איך יתכן 

אומנם בגמרא ערכין ל"ב מפורש  שכל ימי בית ראשון לא קיימו את מצוות סוכה??

עשו סוכות, אלא הכוונה היא שרק בזמנים מסוימים ולא באופן שבימי דוד ושלמה 

 קבוע בנו את הסוכה.

בספרו ברכת פרץ שיש דין שלוחי מצווה פטורים מן זצ"ל ומבאר הסטייפלר 

הסוכה, וכן ההולכים לדבר מצוה כפי שמפורש בגמרא בסוכה כ"ו, ולכן בזמן 

ם מן הסוכה, ואכן זו שהייתה עליה לרגל ועסקו בהקרבת הקרבנות הם היו פטורי

ורק בימי יהושע בן נון שכל עם , הסיבה שרוב השנים עם ישראל לא בנו סוכות

ישראל היו מרוכזים במקום אחד ולא היו בגדר הולכים לדבר מצוה ליד המשכן 

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

ושלים ואם כן רק אלו הגרים והנה בימי בית שני עם ישראל לא גרו רק ביר

בירושלים הייתה עליהם החובה לבנות סוכה, אבל אלו שגרו מחוץ לירושלים היו 

פטורים כי עלו לרגל והיו הולכים לדבר מצווה, והחידוש הוא שבימי בית שני כולם 

 בנו סוכה.

וייתכן שלעולים מבבל בימי בית שני הייתה להם חביבות מצווה להחמיר על 

מצווה סוכה, ולכן מפרסם הפסוק את המעלה הגדולה שכל הקהל  עצמם לקיים

ונראה להוסיף מדוע אכן רק הם טרחו והתאמצו במצוות סוכה , קיים את המצווה

 ואילו הדורות הראשונים שהיו גדולים מהם בהרבה לא החמירו ולא השקיעו???
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בעם וייתכן שהיא הנותנת, דווקא בגלל שבבית שני הייתה פחות השראת שכינה 

ישראל ובבית המקדש, לכן באו עם ישראל והשקיעו יותר מהדורות הקודמים בכדי 

  להתאמץ להתקרב יותר לבורא עולם.

ללמדנו, שדווקא בדורות החלשים שבזמננו חייבים להתחזק הרבה יותר 

מהדורות הקודמים שהיו כמלאכים, כי כמה שאנחנו יותר חלשים ויותר קטנים 

לעבירות, עלינו להחמיר הרבה יותר, ולא נוכיח להתיר ברוחניות ויותר רגישים 

סייגים שעשו לצניעות ולקדושה בטענה שבדורות הקודמים לא עשו כן, כי 

האנשים של פעם לא היו זקוקים לזה מגודל גדלותם הרוחנית, לכן לא נזלזל 

במשמרת שתקנו רבותינו עד לימינו וגם מה שיוסיפו כי זה צורך הדור וזו חובת 

כי אנחנו רק יורדים ולא עולים מהדורות הראשונים, ויהי רצון שנזכה ל  השעה,

 "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם".

 תירוצו של המלבי"ם - ההיתר לבנות סוכות ברשות הרבים

הסבר נוסף ראיתי במלבי"ם שעם ישראל לא בנו סוכות ברשות הרבים מפני 

הפרטית לבנות סוכה, מלבד בתקופת הגזל, ולא לכולם היה שטח ברשות היחיד 

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

ואולי בגלל זה במשך הזמן נשכחה מצוות הסוכה בעם ישראל כפי משמעות 

הפסוקים שם, עד כדי כך שאפילו על הגגות גם למי שהייתה אפשרות גם כן לא 

 עשו.

ו תנאי בית דין כחוק קבוע, שבארץ ישראל עם ישראל אבל כשחזרו מהגלות עש

יכולים לבנות סוכה ברחובות רשות הרבים. ואכן עם ישראל בהתלהבות עצומה 

ובשמחה בנו סוכות בכל מקום פנוי, כמתואר בפסוק בנחמיה: "ויעשו להם סכות 

 איש על גגו ובחצרתיהם ובחצרות בית האלוקים וברחוב שער המים וברחוב".

ולכאורה לפי דבריו מה השתנה בימי דוד ושלמה??? ואם נאמר שבזמן דוד 

ושלמה ניתנה פקודת מלך שמותר לבנות ברשות הרבים, אם כן למה תקנה זו 
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התבלתה ולא נשארה לתמיד?? ודוחק לפרש שמלכים אחרים שבאו אחריהם בטלו 

 את ההוראה הזו??

שיעבדו לעגלים של עבודה ואולי זה היה חלק מניתוק העם מירושלים והחטאתם 

זרה שעשה ירבעם בן נבט?? אבל ירבעם היה מלך רק לעשרת השבטים שממילא 

שגלו ושבו מבבל להם  -גלו ואבדו, ואילו על ממלכת יהודה שזה עיקר עם ישראל 

ירושלים ובית המקדש היה העיקר, ולמה אצלם לא נשארה התקנה של דוד 

 ושלמה??

ם שטחים שקנו במיוחד לסוכה, כפי שהיום בזמנינו ואולי בזמן דוד ושלמה היו לה

וחשוב לציין , מקפידים לקנות דירות עם מרפסת סוכה, או שכולם בנו על הגגות

שלמרות שדוד המלך כבש שטחים והרחיב את גבולות ממלכתו עד דמשק, בכל 

זאת משמע מלשון הגמרא שלא בגלל השפע הם בנו סוכות בתקופת דוד ושלמה, 

 צדקתם של דוד ושלמה בנו סוכות. אלא רק בגלל

דהיינו שמתוך היראת שמים והצדקות המופלגת של דוד ושלמה כלל הציבור 

הושפע לטובה, לכן כולם התאמצו בכל כוחם לקנות שטח מיוחד לסוכה, ואכן 

כדברי הגמרא בתקופת מלכים צדיקים אלו כל עם ישראל בנה סוכות, אבל לאחר 

יע במסירות נפש לקנות שטח לסוכה, וכך תקופת דוד ושלמה הפסיקו להשק

  המצווה הוזנחה ונשתכחה.
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 עבודת הספירה במשך חג הסוכות לקראת שמחת תורה

בגליון העבר "גילינו הסוד" אשר יום הכיפורים נקרא יו"ט גם עבור הלוחות 

והוא כנראה סוד כמוס  –כמפורש במשנה וגמ' בתענית ל:(  –! שניות שקבלנו )

שלא מדברים אודותה בנוסח התפלה, והלא פלא הוא?!? והבאנו דברי הגר"ז 

בספרו הק' ליקוטי תורה פ' אחרי מות אשר מכיון שהלוחות שניות ניתנו בצנעה, 

תורה, , "אבל הגילוי הוא בשמחת לכן ביום כיפור ג"כ מצניעים השמחה. והוסיף

ונשארנו  "שמחה של תורה, דהיינו גילוי מקור התורה והוא גילוי העליון ברוך הוא.

בקושיא למה יכולים לגלות השמחה בשמיני עצרת, אין הכי נמי שאז נתגלה מקור 

התורה, אבל למעשה הלוחות שניות ניתנו בצנעה? ועוד מהו ההכנה של חג 

גילוי מקור נה שבשמחת תורה יש "הסוכות בינתיים? ויש להוסיף לשאול מהו הכוו

 "?גילוי העליון ברוך הוא"? ומהו הכוונה שיש "התורה

 כששמחים בשמיני עצרת על הלוחות שניות עדיין הוא "בצנעה"

ואולי יש לבאר ע"פ דברי הזוה"ק שמביאים הספה"ק אודות שמיני עצרת )ויקרא, 

יב ָכא ֶאָלא ַיְשָרֵאל ַבְלחֹוַדְייהּו. ּוַמאן ְדָיַת ּוְבַההּוא ֶחְדָווָתא ָלא ַמְשַתְכֵחי ְבַמלְ לב.( "

ָתה  -תרגום  ַעם ַמְלָכא, ְוָנַטל ֵליּה ַבְלחֹוֵדיּה, ָכל ַמה ְדָבֵעי ָשַאיל, ְוָיַהיב ֵליּה. אוֹּ ובְׁ

מֶ  ם הַּ ב עִׁ שֵּ י ֶשּיוֹּ ָדם. ומִׁ בַּ ל לְׁ ָראֵּ שְׁ ק יִׁ ֶמֶלךְׁ רַּ ם הַּ ים עִׁ ָצאִׁ מְׁ א נִׁ ָחה לֹּ מְׁ תוֹּ שִׁ ל אוֹּ טֵּ נוֹּ ֶלךְׁ וְׁ

ן לוֹּ  תֵּ נוֹּ ל, וְׁ אֵּ ֶצה שוֹּ ה ֶשרוֹּ , ָכל מַּ דוֹּ בַּ  ."לְׁ

 –זאת אומרת אשר בשמיני עצרת נתגלה יחודו יתברך באופן נפלא עד למאד 

ומאירים ביותר דברי רש"י הידועים בפרש פנחס "עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה 

יתברך כביכול. גמרנו כבר עם כי שמיני עצרת הוא כמו "חדר יחוד" עמו  –מכם" 

השבעים פרים של השבעים אומות, ומתייחדים עמו ביחידות. ואז נתעורר עת רצון 

ונותן לו!" ואולי זהו הכוונה שנתגלה "גילוי העליון  –ביותר, "כל מה שרוצה שואל 

 ברוך הוא!" והרי אורייתא וקוב"ה חד הוא, והיינו "גילוי מקור התורה". 



 

 נט 'עמ -אספקלריא 

 

לאור זאת יש לבאר האיך יכולים לשמוח בשמחת תורה בהלוחות השניות 

שהרי  –שקבלנו ביום הכיפורים, אשר נמנענו מלשמוח אז מכיון שניתנו בצנעה 

מכיון שמבואר שביום שמיני עצרת יושבים אנו ביחידות עמו יתברך, הרי אז שפיר 

ך, נגילה ונשמחה שמחים "בצנעה", שהרי בשמיני עצרת נתקיים הנגילה ונשמחה ב

בו, בבחינת סעודה קטנה, ועליו נאמר "לא משתכחי במלכא אלא ישראל 

בלחודייהו". אשר על כן רוקדים ושמחים בשמחת התורה, ועדיין נחשב שהוא 

 בצנעה, מכיון שמהות היום הוא שנמצאים אנו בחדר יחוד בו יתברך בלחוד!

 עבודת הספירה במשך ימי הסוכות

ינו להבין מהו ההכנה של חג הסוכות בין יום כיפור לשמיני ומ"מ עדיין מוטל על

 שמיני להיות מהראוי שהיה( טו פנחס פרשת) תנחומא במדרש איתאעצרת? והנה 

 חורף ה"הקב אמר אלא. עצרת ועד מפסח שיש כשם יום חמישים החג אחר עצרת

 מנין, עצרת יעשו אצלי שהן עד אלא, לכאן לבא בתיהם להניח יכולין ואינן הוא

 :ל"עכ' וכו עצרת השמיני ביום( לה, כט במדבר) בענין שקראו ממה

 לתקן בידינו שיש בדעתינו נבין ומזהבספר עבודת ישראל מבאר המדרש וז"ל "

 עצרת ועד מפסח מתקנים שאנו כמו עצרת שמיני עד דסוכות ראשון מיום התיקונים

. מדע למביני ואלו אלו לימים אחד דרך ומסתמא, החיים עץ לתקן ספירה בימי

 ל"כנ עליהם ה"הקב שחס אלא, שבועות בשבעה זה לתקן כן גם היה ומהראוי

 .*במדרש

 שניתנה כיום הגשמים יום גדול.( ז) תענית במסכת* ומרמז עוד שם מה שמצינו 

 שנאמר תורה אלא לקח ואין לקחי כמטר יערוף( ב, לב דברים) שנאמר תורה בו

 וכינו, העצרת שמיני חג יום על בכאן נרמז .לכם נתתי בוט לקח כי( ב, ד משלי)

 גשמים בחינת ונעשה הגשם מוריד בו שמברכים שם על הגשמים יום בשם אותו

 בו שניתנה כיום, עצרת שמיני היינו, הגשמים יום גדול ל"חז רמזו ולזה ,יורדין

 השבועות. חג שהוא, תורה
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 לומדים מהמידות הקדושות של האושפיזין לתקן מידתינו

ואולי בזה נבין ביותר ענין האושפיזין שמארחים לסוכתינו במשך ימי היו"ט. כי 

הרי ידוע אשר הז' רועים מלמדים אותנו השבע מידות. אברהם מידת החסד, יצחק 

"שיש בידינו לתקן התיקונים מיום מדת הגבורה וכן הלאה. ולכן מכיון שלמדנו ש

, ואף ברכת השם ספירה" בימי עצרת ועד מפסח מתקנים שאנו כמוראשון דסוכות 

ומה נאה ומה נפלא  –בידינו להצליח לבוא לזה בז' ימים במקום ז' שבועות )!( 

שזוכים לרוח טהרה ממרום לזכות לישב בצלא דמהימנותא ללמוד מדרכיהם 

הקדושים של אבותינו הז' רועים, ולתקן מידתינו לבוא להיחוד הנורא של קוב"ה 

 י עצרת ושמחת תורה!וישראל ואורייתא ביום שמינ

 עומק היחוד של קוב"ה וישראל ואורייתא בשמיני עצרת

ויש להוסיף בקצירת האומר, שהמעיין בשו"ת בית הלוי דרוש י"ח )עונג יו"ט 

יבין ביתר עומק גודל השמחה והיחוד של קוב"ה וישראל ואורייתא,  –ממש..ע"ש( 

ת, ואז נעשה התלמיד כי מכיון שכל הענין של תורה שבע"פ נתחדש בלוחות שניו

חכם הקלף שבו נכתב התורה"ק, לכן בשעה שרוקדים ושמחים בשמחת התורה 

הוא  שמחה של תורה, דהיינו גילוי מקור התורה והוא גילוי העליון ברוך הוא""

 ממש כמבואר בזוה"ק "דיתיב עם מלכא".

 למה אין מצות ראיה בשמיני עצרת

דברים נפלאים ( שנת תרס"ב -ת לסוכו ,דבריםויש לסיים בדברי השפת אמת )

 -:למה אין מצות ראייה בשמיני עצרת

ע"ה שר התורה. בינו משה ר נתג' אבות. ושמיני עצרת בחי נת' רגלים הם בחיהג

. דכתיב לכל המורא יני עצרתבמקדש ולא בשמ המצות ראי הוהנה ברגלים הי

יראת  נתהגדול אשר עשה משה. ואיתא מורא גדול זו גילוי שכינה שזה בחי

 הרוממות שבא בכח התורה.
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ע"י ראיות פנים כמ"ש יראה יראה. והם  ימהיראה של י ישראלובכל רגל קיבלו בנ

ג' דרכים שהמשיכו האבות גילוי שכינה והיראה. זה בכח האהבה וזה בכח הפחד 

 וזה בכח הכרת האמת. והם רק במקום מיוחד בביהמ"ק.

שנכנס לפני ולפנים. ובכל מקום  ממי "יקרה היא מפנינים"בה  תיבאבל התורה כ

ביניהם.  הבאבות שכינה שרוי דאיתאשעוסקין בתורה לשמה יש גלוי שכינה. כ

 .והתגלות והיראה שבא ע"י התורה הוא בכל מקום ובכל זמן

ואין צורך להוסיף על דבריו הקדושים כלום, כי הם צועקים מעצמם על גודל 

שכינה, ויראת הרוממות באופן נפלאות תורתינו הקדושה, שמביא עתה השראת ה

 שאין צורך למצוה מיוחדת של עלייה לרגל. והדברים נוראים להמתבונן.
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למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 טלטול הקישוטים ביו"ט ובשבת

אני מתקשה לשמור את הילדים מטלטול הקישוטים ביו"ט ובשבת. האם מותר 

 לטלטלם?

. אבל יש יבדרך כלל הקישוטים מוקצה בשבת וביו"ט ואסור לטלטלם תשובה:

פתרון פשוט לומר לפני כניסת החג 'איני בודל מנויי הסוכה כל שבעת ימי החג' ואז 

, ומלכתחילה עדיף לעשות כך כדי שיהיה מותר מעיקר יאהקישוטים לא יהיו מוקצה

 .יברד גשםהדין להסיר את הקישוטים אם חס וחלילה יי

* 

 ברכת לישב בסוכה בשלום זכר

 מי שהולך לשלום זכר אחרי הסעודה, צריך לברך שוב לישב בסוכה על המזונות?

 .יגלא, גם אם צריך ללכת קצת רחוקתשובה: 

                                                
סי' תרל"ח סקט"ו. והיינו משום שהוקצה למצותו וממילא אין לו שימוש ודינו כמוקצה מחמת גופו, עי' וביום  י

 השבת סי' כ"ג סי"ג בפרטי הדין.
 סי' תרל"ח, ב' וסקכ"ד. יא
 שם. יב
אין הבדל אם סי' תרל"ט סקמ"ז, וכן הדין לענין ציצית סי' ח', י"ד ולענין תפילין סי' כ"ה, י"ב, אלא שבסוכה  יג

חוזר לסוכה שבירך עליה או לסוכה אחרת ובציצית ותפילין יש הבדל אם חוזר לציצית הזאת או לציצית אחרת 

כמבו' בסי' ח', י"ב, והטעם כנ"ל בהע' כ"ו ובהע' ס"א, וגם למחבר שמברך על ציצית ותפילין אפילו אם הוריד לזמן 

וכה אינו מברך על יציאה לזמן קצר, הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. קצר, היינו משום שיש מעשה סילוק מהציצית אבל בס

ובזה יש ליישב קושיית הגר"א בסי' מ"ז סעי' י' מאי שנא ברכת התורה מציצית ותפילין שכניסה לבית הכסא אינה 

מחייבת שוב ברכת התורה, וי"ל שבציצית ותפילין עשה מעשה סילוק במה שהורידם, אבל בת"ת לא עשה מעשה 

 לא שאסור לו ללמוד שם.סילוק א

ועי' שם במשנ"ב סי' תרל"ט סקמ"ז וסקמ"ח ושעה"צ סקצ"ד, והעולה מדבריו, שבדיעבד אין הבדל בין אם חוזר 

לסוכה שבירך עליה או שעובר לסוכה אחרת אלא הדבר תלוי רק אם יצא לזמן קצר או לאיזה עסק בינוני או לזמן 

צר ובירך בחצר ואכל בחצר ואח"כ יוצא מהסוכה שבחצר והולך לישון ארוך, ולכן, אם יש לו סוכה בבית וסוכה בח

בסוכה שבבית אינו מברך שוב, וכן אם בירך בסוכתו ואכל ויצא מסוכתו והולך לשלום זכר בסוכה של חבירו 

שסמוכה לסוכתו אינו מברך, וכן אם בירך בסוכתו ואכל ויצא מסוכתו והלך לסוכה של חבירו אינו מברך גם אם 

שם אלא א"כ הסוכה רחוקה מרחק של נסיעה ארוכה מאוד שכבר בודאי הסיח דעתו, וכן הוראת הגרי"ש אוכל 

 אלישיב זצ"ל והגרש"ז אויערבך זצ"ל וכן דעת הגר"ע אויערבאך שליט"א.

והנה, מבואר שם שאם אין לו עסק אחר בינתיים א"כ אינו מברך רק אם יש זמן ארוך להפסק וא"כ יתכן שאפי' 

ל לא יברך אלא א"כ נסיעה ארוכה מחוץ לעיר של שעה או שעתיים, אמנם כיון שגם שיטת הבית מאיר למרחק גדו

אינה מוסכמת לגמרי כמש"כ השעה"צ שם בסוף דבריו, וגם אם סיים לאכול בסוכתו ואוכל סעודה חדשה או מיני 

"א שמברך על כל סעודה מזונות בסוכת חבירו יש צד נוסף לחייבו ברכה כשיטת הט"ז המובאת בשעה"צ שם סקצ

וסעודה, וגם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל הסתפק במי שנסע משכונה לשכונה בתוך העיר אם נחשב להפסק או לא עי' 

 , לכן אם נוסע לשכונה מרוחקת מאוד בעיר ואוכל סעודה חדשה יברך שם.88הליכות שלמה פ"ט סקכ"ד והע' 
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/ הרב אליהו הורביץ, בפרשה  שבתהלכות מה

 מח"ס 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 חיוב עליה לרגל בזמן הזה

חיוב עליה לרגל בחג לשריד ביהמ"ק הכותל המערבי רבים השואלים מהו גדר 

הדברים  בזמן הזה שבעוונותינו אין לנו ביהמ"ק, ונביא את צדדי הנידון בזה.

 .נכתבו לעורר את לב המעיין ואין לסמוך ע"ז להלכה

 שיטת הרמב"ם

הרמב"ם בפ"א מחגיגה ה"א כתב בזה"ל: שלש מצות עשה נצטוו ישראל בכל רגל 

אלו הן הראייה שנאמר יראה כל זכורך וכו', הראייה האמורה משלש רגלים, ו

בתורה היא שנראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון של חג, ויביא עמו קרבן עולה 

בין מן העוף בין מן הבהמה, ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה לא דיו 

וכו', שלא עשה מצות עשה אלא עובר על לא תעשה שנאמר לא יראו פני ריקם 

 עכ"ל.

מבואר בדבריו שמצוות עליה לרגל היא יחד עם הבאת הקרבן ראיה, וכשלא 

הביא את הקרבן לא קיים את המצוות עשה של עליה לרגל, ולא עוד אלא שעבר 

ועיין בשפת אמת בחגיגה דף ב. על התוס' בד"ה על לאו של לא יראו פני ריקם, 

ב"ם תלה את החיוב עליה לרגל הכל, ובאפיקי ים ח"א סי' ב' שמבארים מדוע הרמ

 יחד עם חיוב הבאת קרבן ראיה, עיי"ש.

שבזמן הזה שאין אפשרות להביא קרבן ראיה אין כלל את  ועכ"פ מבואר ברמב"ם

, שמאחר והרמב"ם סבר שצורת מצוות העליה לרגל היא ע"י מצוות עליה לרגל

 ללא קרבן.הבאת קרבן ראיה, הרי שאין שום מקור לחדש כיום מצוות עליה לרגל 

 שיטת ראשונים אחרים

אך מצד שני מצאנו בראשונים מקור לעלות לרגל גם בזמן הזה, והראשון הוא 

בשו"ת התשב"ץ ח"ג סי' ר"א, שדן בדין קדושת ירושלים בזמן הזה, ובסוף דבריו 

כתב בזה"ל: ויש סמך וראיה שקדושת המקדש והעיר היא קיימת, שעדיין הם 
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רצות, ויש בזה רמז במדרש קינות ובמדרש שיר עולים לרגל ממצרים ושאר א

השירים, במדרש פסוק אני חומה, ובפסוק אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי, כי 

אעבור בסך אדדם עד בית אלהים בקול רנה ותודה המון חוגג, ואמרו כי עדיין 

נשאר מהנסים שהיו בירושלים שלא אמר אדם לחבירו צר לי המקום, כי בבית 

ם הם צריכים לאנשי המקום כל השנה, ומתמלאת פה על פה הכנסת שבירושלי

בעת התקבץ שם בחג השבועות החוגגים יותר מג' מאות איש, כולם הם נכנסים 

 שם ויושבים רווחים, כי עדיין היא בקדושתה וזה סימן גאולה שלישית, עכ"ל.

זה"ל: רבינו האי בספר חסידים בהוצאת מקיצי נרדמים, סי' תר"ל, כתב וגם ב

תים יגאון היה עולה מבבל לירושלים בכל שנה בחג הסוכות, והיה מקיף את הר הז

בהושענא רבה ז' פעמים והכהנים הולכים לפניו והעם אחריו והוא בתוך וכו', 

 עכ"ל והובא גם בשו"ת חת"ס יו"ד סי' רל"ג.

וגם בספר כפתור ופרח פ"ו אחד מהראשונים כתב בזה"ל: ומה שאנו נוהגין עם 

ו אנשי גאולתינו יושבי הארץ כאנשי סין, וחמת דמשק, צובה, מצרים אחינ

ואסכנדריה לעלות לירושלם בחגים ובמועדים, אינו אלא מפני עגמת נפש, רוצה 

לומר להרבות עגמת נפש וכו', עכ"ל, מבואר שהיו עולים לרגל, אלא שבדבריו 

"ז משום עוגמת מבואר שהיו עושים כן רק בשביל לזכור את החורבן, והיו עושים א

 .נפש

 הראיות מהגמ'

יש שהוכיחו מהגמ' שהיו עולים לרגל גם לאחר החורבן, והוא בגמ' בנדרים דף ו

כג. במעשה באחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל ועלתה לרגל, ובאו לפני ר' יוסי 

לפסוק ההלכה, והרי ר' יוסי היה תלמידו של ר"ע שהיה אחרי החורבן ובכ"א עלו 

 הוכיח מזה שעלו לרגל גם בזמן הזה.שחידושי מהר"ץ חיות לרגל ועיין ב

אמנם עיי"ש בפירוש הרא"ש על הדף, שכתב שהכוונה לשמוע את הדרשה ולא 

לעליה לרגל ממש, ולפ"ז אין מקור מזה לעליה לרגל, ואדרבה, ממה שלא פירש 

 שהכוונה שעלו לרגל כפשוטו מוכח שסבר שבזמן הזה אין חיוב עליה לרגל.
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וגם מוכיחים מהגמ' בקידושין דף נט. לגבי ר' אבא שקנה קרקע שר' גידל היפך 

בה לקנותו, וקבל לפני ר' יצחק נפחא, ואמר לו המתן עד שיעלה אצלנו לרגל, 

אחר החורבן, א"כ מבואר שיהו עולים לרגל גם בזמן  אילו חיוולמרות שאמוראים 

זו לשון מושאלת, והכוונה הזה, אך גם זה אינה ראיה גמורה, שגם בזה אפש"ל ש

 שהיו עולים לשמוע דרשה מהרב, ואין הכוונה לעליה לרגל גמורה.

אך באמת יש ראיה גדולה שהיו עולים לרגל מזמן שאילת גשמים, שבמשנה 

בתענית דף י. סבר ר' גמליאל ששואלים את הגשמים בז' בחשוון בשביל שעולי 

ר שאחר החורבן שאין עולים רגלים יספיקו לחזור לביתם, ודנו הראשונים לומ

 לרגל, יודה ר' גמליאל שיש לשאול מיד אחרי החג.

אך בכ"א הרי"ף בדף ב. מדפי הרי"ף פסק שגם כיום ישאלו בז' בחשוון, וכך גם 

פסק הרמב"ם בפ"ב מהלכות תפילה הט"ז, וכבר עמד בזה הר"ן על הרי"ף שם, 

כר"ג היינו אפילו לאחר ותירץ בזה"ל: מדבריהם צריך לומר דכי אפסיקא הלכתא 

חורבן לפי שהיו מתאספים בכל הסביבות ברגל לירושלים כמו שעושין גם היום, 

 ומפני עולים הללו ראוי שנאחר השאלה שהיא היתה עיקר התקנה, עכ"ל.

מבואר להדיא בר"ן שגם אחרי החורבן היו עולים לרגל, שכתב שכך היו עושים 

ס"א שנפסק ששואלים בז' מחשוון, שציין  גם היום, ועיין בגר"א באו"ח סי' קי"ז

 לדברי הר"ן הללו בביאור הטעם מדוע שואלים בז' בחשוון.

אך גם מזה אין ראיה שיש חיוב לעלות לרגל גם בזמן הזה שאין קרבן, ונגד 

הרמב"ם שתלה את חיוב העליה בקרבן הראיה, שאפש"ל שהר"ן רק מבאר מדוע 

ותה, שמאחר וגם כיום יש עולי רגל, נשארה תקנת חז"ל גם כיום ולא משנים א

לכך אין לשנות את התקנה, אך באמת אין חיוב בזה ובהכרח צל"כ, שאל"כ הרי 

 שהרמב"ם סותר את עצמו.

 המורם מהדברים.

ברמב"ם מבואר שאין חיוב עליה לרגל בזה"ז, וכך גם נראה בפוסקים, אך עכ"פ 

מן הזה, וכך גם המנהג מבואר שהיה מנהג קדום מאוד לקיים עליה לרגל גם בז
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שאין בזה את כל דיני עליה כיום, אך עד כמה שזהו רק מנהג בעלמא, מסתבר 

לרגל, ואין ענין לעלות דווקא ביום ולא בלילה, וכן שאר דיני עליה לרגל 

 המבוארים ברמב"ם בהלכות חגיגה פ"ב לא שייכים כיום.

, שלא מצאנו באחד ואין לומר שהמנהג היה לעלות דווקא כפי דיני העליה לרגל

, ובשו"ת התשב"ץ מבואר שהיו מתפללים בבית כןמהראשונים הנ"ל שהזכירו 

הכנסת ולא היו מתפללים בכלל בכותל המערבי, ואולי המנהג היה לעלות 

בא שהקיף את הר הזיתים ולא ולירושלים ולא לכותל המערבי, וגם מר' האי גאון מ

ם הללו שלא קיימו את דיני העליה ומוכח מהראשונימובא שהגיע לכותל המערבי, 

 לרגל כבזמן ביהמ"ק.
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מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' 

 חפצו' )בית שמש(

 רכישת ד' מינים לפני יוה"כ

רְׁ  עַּ ת וְׁ ץ ָעבֹּ ף עֵּ ים וֲַּענַּ ָמרִׁ ת תְׁ פֹּ ץ ָהָדר כַּ י עֵּ רִׁ ן פְׁ אשוֹּ ם ָהרִׁ ּיוֹּ ֶתם ָלֶכם בַּ חְׁ קַּ ל ולְׁ י ָנחַּ בֵּ

 )ויקרא כג, מ(וגו' 

המנהג הרווח בקהילות ישראל, לחזר ולרכוש את הד' מינים רק לאחר מוצאי 

יוה"כ ואם כי ישנם שכבר רוכשים עוד לפני כן, אבל פוק חזי כי רוב רובם של 

האנשים מקפידים להמתין דוקא לאחר מוצאי יוה"כ. ויש להתבונן בשורש הענין 

, חז"ל שבחו את מעלת ההקדמה מדוע מקפידים דוקא להמתין, הרי אדרבה

)ד.( שדרשו מ"וישכם אברהם" ד"זריזין מקדימין  פסחיםוהזריזות במצות, עי' 

 )לט.( אמרו, "כל שהויי מצוה לא משהינן".יבמות למצות". וב

שהביא בזה הסברים ע"פ 'דרך הדרוש', עי' בזה פסקי תשובות ובחפש'י ראיתי ב

)סוכות תרע"ח(. אולם בדרך כלל ל שם משמואוב, )דל"ח ע"א( דרשות חת"סב

 מנהגי ישראל מבוססים ע"פ 'פסקי הלכה' מבוססות יותר. 

וביותר יש לתמוה, שמאידך גיסא מצינו ב'ספרי הפוסקים' שצידדו דוקא להיפך, 

)או"ח לבוש דיש להזדרז ולהקדים את קיום המצות עוד לפני בוא יוה"כ, עי' בזה ב

)סי' תר"ג סעי' ה'(, מטה אפרים תרכ"ה סק"א( וב)סי'  שע"תסי' תכ"ו סעי' ד'(, וב

וטעמם עמהם, דעי"ז יתרבו זכויותינו, ומכח זה גופא נוכל בעה"י לצאת זכאים 

 בדין.

 א[ כי היכי דלא להוי עלן כמשוי 

)נב.( בענין סדר קידוש והבדלה, ברכות ואולי י"ל דהעולם חוששים לדברי הגמ' ב

לי יומא, כמה דמקדמינן ליה עדיף. אפוקי "שאני עיולי יומא מאפוקי יומא. עיו

יומא, כמה דמאחרינן ליה עדיף, כי היכי דלא להוי עלן כמשוי", ע"כ. ודבר זה 

 מ"ב)סי' תפ"ט סק"מ(, ולענין הדלקת נ"ח  מ"ב נפסק גם להלכה, לענין ספיה"ע

 )סי' תרצ"ג סק"ג. מ"ב)סי' תרפ"א סק"ב(, וכן לענין קריאת מגילה 
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זה, דכאשר מקדימים אפילו מעשה מצוה כ'הבדלה', מ"מ אין הדבר ומבואר מ

ראוי והגון, משום שמראה בזה שהמצות כעול ומשוי על צווארו. וא"כ ה"ה במי 

שמתחיל בהכנות חג הסוכות עוד לפני יוה"כ, הרי שמראה לכאורה שהמצוה היא 

 כמשוי עליו, שרוצה להיפטר במהרה מחובת ההכנה הרובצת על כתפיו.

אולם לענ"ד אין זו טענה, דאדרבה י"ל דהיא הנותנת, דבזה שהאדם ממהר 

ומחזר אחר האפשרות לקיים את המצוה בזמנה ובמועדה, ואינו ממתין עד לרגע 

האחרון, שבו פעמים קורים אונסים או מכשלות וקשיים. הרי שנראה פשוט דכך 

 נאה וכך יאה לנהוג, וכפי שלמדנו ד"זריזין מקדימין למצות".

)הנ"ל( לשבח את האיחור. נראה דאינו קאי אלא בנוגע  ברכותומה שמצינו בגמ' 

למצות 'הבדלה' לחוד. והטעם לכך, הוא משום שלמרות והבדלה היא מצוה. אולם 

היא גם מבשרת על "צאת השבת", ועל ידה יוצאים מקדושת שבת מלכתא, 

מסויימת  וחוזרים לשגרה של ימי החול. נמצא שקיום מצוה זו, מביא במדה

ל'ריחוק' מהשכינה והקדושה המיוחדת שנמצאת ביום שבת קודש, ועל כן ראו את 

ה'איחור' בענין זה דוקא, כמעלה שמראה על רצונו להמשיך ולהישאר תחת כנפי 

השכינה. אולם לא כן ביתר מצות התורה, דאדרבה אין אדם יודע מה יעלה 

 בגורלו.

נה' למצוה, דהיינו רכישת הד' מינים. זאת ועוד, שבנ"ד המדובר הוא רק על ה'הכ

אך גוף קיום המצוה לא תקויים אלא רק בהגיע ימי החג, שאז יטול את לולבו. 

נמצא שע"י רכישת הד' מינים, לא פטר מעצמו את חיוב קיום המצוה. ועל כן 

נראה פשוט, שאין במעשה זה כל גילוי על פריקת עול ומשוי מעל צווארו, דאדרבה 

 צמו שיוכל לקיים המצוה במועדה ובזמנה.רק הכשיר את ע

 ב[ כדי שלא נסיח דעתנו מעבודת ימי הדין והסליחות

טעם אחר שמעתי בזה, דמאחר ועד יוה"כ אנו עומדים בימי דין, הרי שעלינו 

לרכז את התעסקותנו אך ורק בדרכי התשובה, ואין לנו להסיח את דעתנו בעניני 

ים מולידים שמחה בעת שמתעסקים שמחה כרכישת ד' מינים, אשר מטבע הדבר
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)מצוה שכ"ד( "וידוע מצד הטבע, כי ארבעה המינין כולם,  חינוךבהם. וכפי שכתב ה

  משמחי לב רואיהם".

או"ח סי' תכ"ו סעי' ב'( ) רמ"אובאמת שלכאורה מצינו סמך לטענה זו בדברי ה

)סק"ט( הטעם,  מ"ב"אין מקדשין הלבנה קודם וכו' יוה"כ, )מהרי"ל(". וביאר ה

"דמאויימין מכח הדין, ואין שרויין בשמחה". הרי שמחמת מציאותנו שעומדים אנו 

 בימי הדין, עלינו לעסוק ולהתרכז רק בזה, ולא להסיח דעתנו בעניני שמחה. 

איברא דהמעיין במקור הדברים יראה, שאין כל שייכות מדברי הרמ"א לנ"ד. 

, במכו"י עמ' ד"ש(, שכתב בטעם הדבר, )הל' עשרת ימי תשובהמהרי"ל דיעויין ב

"דברכת הלבנה היא לדידן קבלת פני שכינה, ואין מקבלין פני שכינה אלא מתוך 

הרי שלא חש כלל  –שמחה, ובימים אלו אין שמחין דמתפחדין מאימת הדין", ע"כ. 

מצד "היסח הדעת", אלא כל חששו היה אך ורק בנוגע ל"קידוש לבנה", אשר אינה 

מתוך שמחה. אך רכישת ד' מינים שאין ענין לקנותם מתוך שמחה נאמרת אלא 

 דוקא, הרי שאין כל חשש. ויש עוד לדון בזה.

 ג[ יש לנו לילך אחר משמעות הפוסקים

מ"מ גם אם לא נתבאר לן טעם המנהג. מ"מ נראה שכן ראוי ונכון לנהוג, מאחר 

המדקדקים )או"ח סי' תרכ"ד סעי' ה'(, " רמ"אוכך היא המשמעות הפשוטה ב

מתחילים מיד במוצאי יוכ"פ בעשיית הסוכה, כדי לצאת ממצוה אל מצוה". וכיו"ב 

כתב גם )בסי' תרכ"ה(, "ומצוה לתקן הסוכה מיד לאחר יום כפור, דמצוה הבאה 

 לידו אל יחמיצנה", עכ"ל.

ומשמע מתוך לשונו, שכל ענין מצות ההתעסקות בסוכה, אינה מתחלת, אלא 

)ע"ז ה: ד"ה ערב יו"ט( דביום הראשון תוס' יש לדקדק מדברי המיוה"כ ואילך. וכן 

של חג )הסוכות(, טרודים במצות לולב וסוכה, ואין להם פנאי להרבות בסעודות. 

הרי מבואר דבסוכות איכא טרדה טפי מפסח, למרות כל דיני ביעור החמץ 

ת והכשרת הכלים וכו'. וכנראה משום דכל ההכנות של חג הסוכות אינם מתחילו

 אלא רק לאחר יוה"כ, ועל כן לא נותרו כי אם ד' ימים עבור כל הכנות החג.
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)סוכה ט.( בביאור שיטת ב"ש הפוסלין סוכה ישנה רש"י אלא שצ"ע מדברי 

שנעשית קודם לחג ל' יום, "דבעו סוכה לשמה, וזו סתם נעשית. ואילו תוך שלשים 

ום, סתם העושה לשם חג לחג הוה, כיון דשואלין בהלכות החג קודם לחג שלשים י

)סוכה א. ר"ן הוא עושה, אבל קודם שלשים, סתמא לאו לחג", עכ"ל. וכן מבואר ב

ברי"ף, ד"ה כל שעשאה( ומבואר שענין מצות החג מתחילין כבר מל' יום קודם 

)סוכה מו. ד"ה העושה  ריטב"אהחג כחג הפסח. ויתירה מזו ראיתי בלשונו של ה

מברכים ברכת שהחיינו על בניית הסוכה וז"ל, סוכה( על הא דאיתא שם בגמ' ש

"פי' בשעשאה תוך שלשים יום לחג, דחיילא עליה חובת סוכה, אבל לא קודם 

שלשים יום, כדאיתא בפ"ק דפסחים לענין בעור וכן דעת מורי נר"ו". ומבואר 

 שמצות החג מוטלות על האדם עוד ל' יום קודם החג.
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 טעם שאין מברכים על השינה בסוכה

א( בתוספות ברכות )דף י"א ע"ב ד"ה שכבר נפטר( הקשו מפני מה אין אנו 

מברכים "לישן בסוכה"? ותירצו התוס' שם, דברכה דאכילה שמברכים "לישב" 

 פוטרתו.

א יישן, והוי ברכה לבטלה, שהרי אין בידו לישן כל עוד תירצו שם, משום שמא ל

 שעה שירצה, ע"כ.

והקשה במהר"ץ חיות )שם( אם כן מדוע מברכים את ברכת "המפיל" לפני 

 השינה, ואין אנו חוששין שמא לא יירדם, ותהיה ברכתו לבטלה?

ב( ותירץ המהר"ץ חיות שם, ששאני ברכת "המפיל" דהברכה היא על טבע 

ה' לכל יצורי חלד, ואע"ג דלא ישן עתה, מ"מ ענין השינה ישנה  השינה אשר נתן

בעולם, אבל הכא עיקר הברכה על שינה בסוכה, וכתבו שפיר התוס' שמא לא ישן 

 עתה, עכ"ד.

וכעין זה תירץ האליה רבה )בסימן רל"ט( בתירוץ השני, וז"ל: שהמפיל הוא על 

 מברך, עכ"ל. –לא יישן  מנהגו של עולם כמו ברכת הנותן לשכווי בינה, ואפילו

וע"ע בחיי אדם )כלל ל"ה סעיף ד( שכתב וז"ל: ...בלילה אפילו לא ישן כלל לא 

הוי לבטלה, דיש לומר דתיקנו אותה על מנהג העולם, כמו ברכת השחר, כן נראה 

 לי, עכ"ל.

אולם יש לציין שבביאור הלכה )סימן רל"ט סעיף א' בד"ה סמוך( כתב וז"ל: ועיין 

ד לומר דאפילו לא היה יכול אח"כ כלל לישן, ג"כ אין הברכה לבטלה, בח"א שמצד

דעל מנהגו של עולם הוא מברך, וכן משמע בחד תירוצא באליה רבא. ולענ"ד צ"ע 

וכו', וכעין שכתב  עיניבזה אחרי דברכה זו מברך על עצמו המפיל חבלי שינה על 

 בלילה, ע"ש, עכ"ל.השע"ת )בסימן מ"ו( לענין ברכת המעביר שינה כשאינו ישן 
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ג( עוד תירץ האליה רבה )שם( וז"ל: דברכת המפיל הוא על טבע שינה שאי 

 אפשר שלא יישן, אבל סוכה אם מצטער לא יישן כלל. עכ"ל.

ד( בספר הנפלא "מרפסין איגרי" שהו"ל הג"ר יהודה חיון שליט"א תירץ הרה"ג 

יש הסוברים שברכת שא( וז"ל: -ר' משה ברים שליט"א )פרשת אמור, עמודים ש

המפיל נתקנה על שינתו של האדם, ועל כן צריך האדם לאומרה רק בשעה 

שהשינה באה עליו, וכפי שכתב בסדר היום "כי איך יברך המפיל שינה, והשינה 

עדיין לא באה, אלא שהוא מכין לה מקום שתבוא, ודאי ברכה לבטלה היא" )וכ"כ 

לכה שם(, גם לפי דעתם, שונה מצות במשנה ברורה סימן רל"ט ס"ק ג' ובביאור ה

שינה בסוכה שבה לא תיקנו לברך לישן בסוכה, אפילו כאשר רואה שהשינה באה 

עליו, זאת משום שלא יתכן לומר "וציונו לישן בסוכה", מאחר שלא יתכן ציווי על 

השינה, שאינה בידו של אדם, ועלול שלא להירדם. וזו כוונתם של בעלי התוספות, 

רכת המפיל, שאינה אלא שבח להקב"ה שמפיל שינה על עיני, ואין שבכך שונה ב

 בה הזכרת ציווי לישון. עכ"ל.

ה( ולענ"ד נראה לתרץ בס"ד, דדוקא בסוכה חששו שלא יירדם האדם, ויהיה 

ברכה לבטלה שבירך "לישן בסוכה", משום שבסוכה מצוי הרבה סיבות שלא 

מגנבים וליסטים, או מפני  יצליח להירדם, כגון מפני הרוח, או משום שחושש

הזבובים והפרעושים וכדו' )כבשו"ע או"ח סימן תר"מ סעיף ד' לענין "מצטער"(, וכל 

אלו הסיבות לא שכיח שיפריעו לו בבית מקורה, אלא בסוכה שעושה במקום 

 פתוח, ולכן חששו רק בסוכה, ולא בברכת המפיל כשמברך בביתו כשהולך לישון.

ברכת המפיל לא יברך בסוכה, שמא לא יירדם מפני  וא"ת לפי דברינו, א"כ גם

י"ל שלא פלוג רבנן, וכיון שתיקנו לברך המפיל כל לילה, נשארה גם  הרוח וכדו'?

התקנה לברך המפיל בסוכה, משא"כ ברכה חדשה לא רצו לתקן בסוכה, דיש חשש 

לעיין גדול שלא יירדם וכנ"ל, כן נראה לענ"ד, ואתי שפיר היטב בעז"ה. )אולם יש 

 אם שייך לומר "לא פלוג" גם לגבי חשש ברכה לבטלה, ודו"ק היטב.(.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ

 המשמעות של ישיבה בסוכה

מפני  נהוג במדינות אשכנז לומר גם בימי הסוכות את מזמור כז מספר תהלים

ישמורמז בו על חג הסוכות בפסוק  נֵּ  כִׁ פְׁ צְׁ ייִׁ ה נִׁ סֻּכֹּ ם בְׁ יוֹּ י ָרָעה בְׁ נִׁ רֵּ תִׁ ֶתר יַּסְׁ סֵּ  ָאֳהלוֹּ  בְׁ

צור י בְׁ נִׁ מֵּ מְׁ רוֹּ  .יְׁ

 תפלה מזמור עון( וסליחת נוראים ימים חדש בהקשר לכך כותב המדרש )ילקוט

 ואמר עון אותו לישראל כשנמחל, הכפורים ביום משה אמר, צ( )תהלים' וגו למשה

והיינו , אלקינו' ה נועם ויהי יז(, צ )תהלים אמר, כדבריך סלחתי כ(, יד )במדבר

 )שם דכא עד תשב זמן באותו, ה(, כז )שם בסכה יצפנני כי', ה בנועם שנזכה לחזות

 נוטלים שאז, דכא נקרא הסוכות חג כי, אותיות ד כ א ד"כ לףא, לומר רוצה. ג(, צ

 גימטריא, (1024( =)69) הדס (68) לולב (277) ערבה (610) אתרוג והם, מינין ארבע

  ד."כ אלף

 כל מה.( )סוכה ל"חז ואמרו', וגו בעבותים חג אסרו כז, קיח שם שנאמר וזהו

 להקריב מזבח בנה כאילו הכתוב עליו מעלה בעבותו והדס באגודו לולב המקיים

)שמה  בתשבורת והוא, אמות ב"ל על אמות ב"ל היה המזבח כי, והענין. קרבן

 (1024=32*32) ד"כ העתיק של חכמת החשבון( אלף

היינו שבזכות סליחת וטהרת העונות זוכים לחזות בנועם ה' ולשבת תחת כנפי 

השכינה וקיום מצות ד' מינים הוא סיום מצות התשובה כנרמז בפסוק תשב אנוש 

 עד דכא, וזהו נחשב כהקרבה על גבי המזבח.

 האם יש חיוב או הידור מצוה להרבות בישיבת סוכה

( לאחר שהאריך האם צריך א שעחלהגר"מ שטרנבוך ) תשובות והנהגותבספר 

אבל לישיבה לברך על ישיבה מועטת, מסיים שגם אם לענין ברכה מספק לא יברך, 

 חראום ראוי להחמיר טובא להיות בצלא דמהימנותא, וליהוי כביתו ממש, ובמק

הבאתי דיוק מש"ס ורמב"ם, דמה שמביא כלים נאים לסוכה אינה הידור בסוכה 
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שבזה סוכתו כביתו, וצריך ישיבה בקביעות חיוב מדינא וי אה, אלא בזה הליהוי נ

כביתו, וע"כ צריך דוקא להביא כליו הנאים לסוכה, שבזה מוכיח שזהו דירתו, וכן 

מפורש בש"ס בסוכה כח: "כל שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי 

והסוכה ביתו ממש כל כיצד היו לו כלים נאים מעלין לסוכה" וכן מבואר ברמב"ם, 

  .שבעה, ומשתדל מאד להיות בו בימי החג

 אבודרהם)עמ' ר"נ( מדייק מלשון ה יסוד ושורש העבודהמוסיף על כך בספר 

שמצוות הסוכה היא אפילו ישיבה או הליכה מעט הנקרא טיול בגמרא צריך דוקא 

לפ"ז בסוכה כי מ"ש הכתוב בסוכות תשבו הוא לשון עכבה כן פירשו כל המפרשים 

להזהר שלא יצא כל שבעת ימי החג מהסוכה לביתו כלל וכלל אם מחוייב האדם 

, ולמשל אם צריך לשתיה ומוכרח לצאת מן הסוכה לבית לא לדבר הכרחי מאוד

לומר להביא לו המשקה לסוכה אסור לו לשהות בביתו רק שיעור הדבורים של 

ישהה מעט יותר מכדי צרכי השתיה ויהי ככלותו לדבר מיד חייב לשוב לסוכה כ"א 

צרכו בבית עובר על מצות עשה של בסוכות תשבו, ועל כל רגע ורגע ששהה 

בביתו חוץ לסוכה על לא דבר הכרחי כנ"ל עובר על מצ"ע מן התורה. זולת הלמוד 

 כשהיא בעיון רב ועצום והתפלה התירו רז"ל חוץ לסוכה כמו שהובא בטור ובש"ע. 

אדם שיזכה לארח את ל הדברים בדרך משלאת רעיון אר מב דולה ומשקהספר ב

הגאון רבי עקיבא איגר, אולם ידע מראש כי זוכה לזה ליום אחד בלבד, שבו יכול 

הרי הוא לשאול את רבי עקיבא איגר שאלות ועצות, ללמוד עימו ולהתברך ממנו, 

ינצל את שהותו של האורח עד תום. כל בר דעת לא יניח את האורח אף בודאי ש

הה בקרבתו ככל שיוכל, ורק בלית ברירה יוותר על האפשרות להנות לא לרגע, יש

 ממנו עצה ותושיה, דעת ותבונה. 

ואם יאמר לו אדם אחר כי הוא מסכן ואומלל, שכן כבול הוא לאורחו ואיננו יכול 

לצאת ולבוא כרצונו, ילעג לו המארח ויאמר לו כי אדרבה, מאושר הוא מהזכות 

 אי אפשר לכנות מציאות זו כעונש או חסרון. המופלגת שנפלה בחלקו, וכלל 

הוא הדין והיא המידה ביחס לחג הסוכות. בחג זה הקב"ה משרה את שכינתו 

בסוכה, וכביכול מתארח אצל כל אחד ואחד מישראל למשך ז' ימי החג. וכפי 
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צל  צילא דמהימנותאשגילו חז"ל )זוה"ק, רעיא מהימנא, אמור ק"ג.( שהסוכה היא 

ן בשכלו ומרגיש בליבו כי אכן הוא מארח כביכול את הקב"ה, לא האמונה. המבי

יעזוב את הסוכה אף לא לרגע. לא הכרח או חיוב יאלצוהו להישאר בסוכה, אלא 

הוא עצמו, מתוך הבנה למעלות העליונות בהן יכול הוא לזכות, ומתוך הכרה כי 

רצה זוכה הוא לקרבת אלקים שכמעט ואי אפשר להשיגה בשאר ימות השנה, י

 בכל מאודו להישאר בסוכה עד כמה שיכול.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 ילכו מחיל אל חיל

ברמ"א אורח חיים סי' תרכ"ד סעיף ה', והמדקדקים מתחילים מיד במוצאי י"כ 

בעשיית הסוכה, כדי לצאת ממצוה אל מצוה )מהרי"ל ומנהגים והג"מ פ"ב דברכות 

הנה ביסודו הוא ענין של ילכו מחיל אל חיל, כאשר מצוה גוררת מצוה. מהרי"ו(. 

 שר יתבאר.אמנם נראה בס"ד להוסיף לטעום טעם נופת צופים, כא

בילקוט פרשת אמור רמז תרנ"א: אמר ר' אבין משל לשנים שנכנסו אצל הדיין 

ולית אנן ידעין הידין נצוחיא אלא מאן דנסיב ביין בידיה אנן ידעין דהוא נצח. כך 

לפי שישראל ושרי אומות העולם נכנסים לדין לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, 

אלא ממה שישראל יוצאין מלפני הקדוש ברוך לית אנן ידעין מאן אינון נצוחיא, 

הוא ולולביהן בידיהן ואתרוגיהן בידיהן אנן יודעין דישראל אינון נצוחיא. ע"כ. 

 ונמצינו שהלולב והאתרוג שבחג הסוכות בידינו, מורין על הנצחון שניצחנו בדין.

עוד בילקוט אמור רמז תרנ"ג: אמר רבי אליעזר בר מרוס למה אנו עושין סוכה 

חר יום הכפורים, אתה מוצא בראש השנה יושב הקדוש ברוך הוא בדין על באי א

העולם וביום הכפורים הוא חותם וכו' שמא יצא דינן של ישראל לגלות ועל כן 

עושין סוכה וגולין מבתיהן לסוכה והקדוש ברוך הוא מעלה עליהן כאלו גלו לבבל. 

ת חוששין אנו שמא יצא הדין וכאן נמצינו למידין ההיפך הגמור, שבחג הסוכוע"כ. 

לגלות. ואנחנו לא נדע מה נעשה בדינינו, אם ניצחנו וזכינו או חבנו חובת גלות. 

 והנפש משתוקקת לשמוע בת קול משמים.

אמנם לימדונו רבותינו בפרט בבי מדרשא דהגר"י ליוואוויץ משגיח דמיר, 

שמרוב פשיטותו שהפתרון לתמיהות הקשות ביותר חייב להיות פשוט עד מאד, עד 

לא שמים על לב, וכל העמל שצריך האדם לעמול בו, אינו לחפש בשום מקום 

 ובשום מקורות נוספים, כי אם בעצמו ומעצמו. 
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ונחשבה לדעת כמה יכול האדם להשיג, אם יתבונן באמת ויתעמק בעצמו, מה 

הוא חושב, כיצד נראה לו, שעבר את ראש השנה ואת יום הכיפורים, האם לפי 

ו עצמו, נראה לו שהוא השיג משהו של תשובה, או שחס ושלום לא מיניה דעת

 ולא מקצתיה... 

 על חטא...ושאלת השאלות היא מה הוא חושב שענו לו בשמים כאשר אמר 

ויאמר האומר, וכי מי עלה שמים וירד, ומי יוכל לערוך משפט כדוגמא של 

 מעלה?

 לעשותו. בפיך ובלבבך -אכן לקושטא דמילתא לא בשמים היא, 

ונמשול משל, אם אדם עומד למשפט על שעבר על חוקי התנועה, והוא יטען 

להגנתו, שכבר עברו כמה שנים מאז שלמד נהיגה, ולכן שכח מה שצריך לעשות 

במקרה שעליו נתפס, מסתבר שהשופט ישחרר אותו בתנאי שילמד שוב נהיגה, או 

 נהיגה מונעת.

א שחטאנו לפניו בבלי דעת, והוא ישלח והרי יתכן שאמרנו לפני הקדוש ברוך הו

 אותנו לקורס לנהיגה מונעת. ומי פתי ינהג ללא הקורס.

 כך מנצחים בדין...  -ובכן: 

 שבמקום גלות. סוכהוגם  לולב אתרוג

לך אכול בשמחה לחמיך כי וכאשר בת קול יוצאת במוצאי יום הקדוש ואומרת: 

דייקא, תעניתך לא נאמר, כי אם מעשיך נבין כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. 

גם כן דייקא, כי אנו מתכוננים לשנה חדשה של  –מעשיך. תשובה... ובשמחה 

 בשמחה.עבודת השם 

ואין משהו יותר מתאים ברגעים וימים אלו, כי אם ללכת ממצוה למצוה ומחיל 

אל חיל. מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. מיום צום כיפור 

 וסוכה תהיה לצל ומחסה מזרם וממטר. כי יצפנני בסוכו.לסוכה וגלות.  -שובה ות

  והמבין יבין וישכיל.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

תפילת מוסף בנשים, גדר תפילת מוסף, ותפילת מוסף בזמן 

 שביהמ"ק היה קיים 

כיון שאינן שוקלות מחצית השקל שנשים פטורות מתפילת המוסף ש ידרע"א דעת

, דבזבחים ד . ובזכר יצחק ס"ב ובצמח דוד כתבו לדחות סברת רע"אטוגם אינן בק"צ

ע"א מבואר בגמ' שמחשבת שינוי בעלים לא שייכא בקרבנות ציבור כיון שכל 

צא שאם הציבור הם בעליו, ואם כדברי רע"א נשים אינן בכלל קרבנות הציבור נמ

. אלא שכבר מאליה עולה טזייחשב שייזרק הדם לריצוי אישה ייפסל הקרבן

התמיהה מה ההו"א לאפוקי כל הנשים מכפרת קרבנות ציבור, ולדוגמה שעירי 

הרגלים מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו, וכי נימא שאין לנשים כפרה זו ונמצאו 

  מחוסרות כפרה, אתמהה.

וק בין מביא הקרבן )זה שהקדישו( לבין המתכפר והנה בשם "בעל הקרבן" יש חיל

 יזבו )זה שלשמו נרצה הקרבן(, ובריש תמורה מבואר שהמביא מוסיף חומש

והמתכפר עושה תמורה. ז"א שיש חלוקת דינים בין המביא לבין המתכפר ואין 

 . יחהדברים שווים

ולאחר שלמדנו חילוק זה, יש לנו לברר שמצוות מחצית השקל היא דין בהבאה 

ולא בכפרה, והיינו שיש לכלל ישראל אחריות שעבודת המקדש תעישה 

במתכונתה מבלי חסרון, וכדי לקיים חיוב אחריות זה נצטווה כל או"א מישראל 

להרים מחצית השקל, אמנם זה פשוט שהתורה לא הפקיעה זכותו של איש 

                                                
 .שו"ת ס' ט' יד
נשים מתפילת המוסף משום דהווה מ"ע שהזמן גרמא, והא דחייבות בתפילה  טעמא באחרונים לפטור ישועוד   טו

 '.היינו דהווי רחמי אך תפילת המוסף אינה רחמי, יעויין בצל"ח ברכות כו ע"א ובשו"ת בשמים ראש ס' פט
 .  ויעויין בחזו"א זבחים ס"א סק"ב בד"ה שם טז
 .באם קרה מום בקרבן ועומד הוא לפדיון יז

חילוקי דינים, וכגון למי זכות אכילת בשר הקרבן כמבואר בב"ק יג, וכן א"א להביא מנחה ויש עוד כמו"כ  יח

 בשותפות היינו להתכפר בה, והמתכפר הוא הסומך על הקרבן. 
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שפטורים  יטמישראל בכפרת הקרבנות גם אם לא הביא, כך שגם קטן ואישה

 . כאמעולם מכפרת קרבנות הציבור, וז"פ כת השקל לא הופקעוממחצי

שמהותה היא  כבאמנם מחשבת שינוי בעלים, נתבאר להדיא בריש זבחים

שמחשב שריצוי הקרבן לא יהיה אלא לטובת אדם אחר ולא לטובת המתכפר, 

 נמצא שהוא דין במחשב כלפי המתכפר דוקא. 

כל מה שנתבאר בדברי רע"א שוב לפ"ז ל"ק מהך סוגיא כלל על שיטת רע"א, ש

הוא שנשים פטורות ממחצה"ש היינו מחיוב הבאה, אבל לא נאמר שאינן בכלל 

ריצוי ק"צ, וכלפי הריצוי והכפרה הנשים בכלל הציבור הן, ושוב גם מחשבה 

אודותן )שהיא דין במתכפר( היא מחשבה על חלק מהציבור ואינה בכלל מחשבת 

 שינוי בעלים. 

 להשלים חובת ההבאה או להשלים הריצוי והכפרהתפילת מוסף ניתקנה 

כפרת וריצוי הקרבנות,  השלמתיש לעיין אם חיוב תפילת המוספין הוא והנה 

ובחינת ונשלמה פרים שפתינו היינו שהריצוי והכפרה דפרים תשולם בשפתינו, 

נשלים מוספים הקרבנות שאת החובה להביא או"ד שהוא מדין חובת ההבאה, 

תפילת המוספים נתקנה ששבכך נחלקו רבותינו, שרע"א סבר ואפשר בשפתינו. 

כנגד חובת ההבאה וממילא כל מי שפטור מהבאה פטור מהתפילה, והיינו שדן 

חיוב תפילת המוסף שב אינןרע"א דמהא דאין הנשים שוקלות מחצה"ש מוכח ש

טות ימחצה"ש הוא חלק מחובת ההבאה כנ"ל. והאחרונים דפליגו עליה למדו בפש

, ובדין הריצוי נשים מיישך מוספיםהיא כנגד ריצוי הכפרה שב ףמוס תפילתש

  .שייכי וממילא מה שאינן שוקלות אינו סיבה לפוטרן מהתפילה

נוסח התפילה אינו ומפני חביבות הדבר נביא עוד מו"מ בזה: המדקדק יראה ש

אלא כלפי חובת ההבאה, "ואין אנו יכולים לעלות ולראות ולעשות חובותינו בבית 

                                                
 וכן מי ששקל ואבד הממון באופן שאין חיוב האחריות עליו.  יט
יך ואימא יולדת )דכל כפרת שעיר נשים מתכפרות בק"צ משבועות ח ע"א דפרשבס' עמודי אור )ס' ז'( הוכיח  כ

יוהכ"פ תהיה על יולדת(, הרי מפורש דק"צ מכפרים גם על נשים, וכן בחולין קלא ע"ב מבואר דכפרת עבודת יוהכ"פ 

 . מועלת לעבדים, והרי עבדים אינם שוקלים )וכעי"ז כתב בס' זרע אברהם סי' ד' אות כ'(
 שכל חיוב שמקורו בהבאת דבר נפטרו הנשים ממנו, יעו"ש. ויעויין בקהילות יעקב זבחים ס"ד שהוכיח מכאן  כא
 ב ע"א ד"ה כל.  כב
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בחירתך ... ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו תמידים כסדרם ומוספים 

כהלכתם...". אמנם בתפילה א' דקדוק הלשון מתפרש כלפי כפרה והוא במוסף 

"ראשי חודשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם בהיותם מקריבים לפניך  :ר"ח

)היינו התפילה שאנו  וכו' זכרון לכולם יהיוזבחי רצון ושעירי חטאות לכפר בעדם, 

. עוד עולת ר"ח נעלה עליו ושעירי עזים נעשה ברצון"ו אומרים תהיה זכרון לכולם(

בפיוט לסוף סדר העבודה ביוהכ"פ "אבל עוונות אבותינו החריבו נווה וחטאותינו 

. עוד יעויין בדעת זקנים עה"ת פ' "אבל זכרון דברים תהא סליחתנוהאריכו קיצו 

קוראין פ' המוספין של שבת ותי' דעיקר הקריאה היא  פנחס הקשה מדוע אין

משום כפרה ואין בעולת שבת משום כפרה )וזה גבי קריה"ת ובפשטות לכא' 

עוד יעויין  ., ואם התפילה ניתקנה כנגד חובת ההבאה מאי שנאהדברים שווים(

שכתב שקריאת פרשת שקלים יש בה בבחינת תשלום פרים שפתינו  כגבמשנ"ב

כלפי הוא לפ"ד לכא' כ"ז שייך רק אם נשלמה פרים שפתינו ו להבאת מחצה"ש.

 ופשוט.  קיום חובת ההבאה

 תפילת מוסף בזמן הבית 

"תניא אמר ר' יהושע בן חנניא כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה  כדז"ל הגמ'ו

לא ראינו שינה בעינינו כיצד, שעה ראשונה תמיד של שחר משם לתפילה משם 

והרבה יש לתמוה, בשלמא כל התפילות  ..." המוספין לתפילתלקרבן מוסף משם 

להתפלל אף בזמן שביהמ"ק קיים דסו"ס הוו רחמי ורק תקנום חז"ל כנגד  שייך

תפילת המוסף מאי שייטיה בזמן שביהמ"ק היה קיים ומה יש  הקרבנות, אבל

להתפלל מוסף ולבקש לעלות לרגל ולהביא קרבנות חובותיו בשעה שהוקרב הקרבן 

ואם דין המוספין הוא כלפי הכפרה אולי אפ"ל דהווה תפילה שיתקבל . לפניו

הקרבן ברצון )וכברכות הכה"ג ביוכה"פ בבית הכנסת(. ובירושלמי לא גרס לה אבל 

  בבבלי גרס וצ"ע.

  

                                                
 . ס' תרפ"ה סק"ב כג
 . סוכה נג ע"א כד
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פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין 

 תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד

 בגדרי חיוב שינה בסוכה

בגמ' סוכה )כו.( ת"ר אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ 

לסוכה, מ"ט אמר רב אשי גזירה שמא יירדם, א"ל אביי וכו' רבא אמר אין קבע 

 לשינה. 

כתב רש"י )ד"ה אמר רבא( "לשמא יירדם לא חיישינן הלכך בתפילין שרי, וסוכה 

קבע לשינה, ואין בה חילוק בין קבע היינו טעמא דאסור שינת עראי לפי שאין 

לעראי לענין סוכה, שאין אדם קובע עצמו לשינה שפעמים שאינו אלא מנמנם מעט 

ודיו בכך, הלכך זו היא שינתו, וגבי תפילין דטעמא שמא יפיח בהם ולאו משום 

 איסור שינה בניים פורתא לא אתי לידי הפחה", עכ"ל.

ייב אדם לישון בסוכה, והאם זהו חלק ויש לדון בדבר בב' עניינים א. מדוע ח

ממצות תשבו דסוכה. ב. הדין בישן שינת עראי חוץ לסוכה. ומבירורים אלו אי"ה 

 נעלה הפירות הנושרים מכך להלכה ולמעשה ונבארם אחד לאחד.

חיוב האדם לישון בסוכה לכאו' יש ללמוד מהא ד"תשבו" וילפי' בגמ' "תשבו 

נהוג בסוכתו כמו שנוהג בביתו בימות השנה כעין תדורו" דהיינו שצריך אדם ל

האחרים. וכמו שכ' התוי"ט )פ"ב סוף מ"ד( דהול"ל בסוכות תהיו, אלא תשבו היינו 

 .כהישיבה דרך עיכוב והיינו כעין תדורו

והנה יעויין לקמן במתני' )כז.( "ר"א אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול 

ן לדבר קצבה חוץ מלילי יו"ט הראשון בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה, וחכ"א אי

 .כושל חג בלבד"

                                                
יעויין בריטב"א שכתב דאין הכוונה תשבו דמשמעות הלשון הוא כתדורו, שהרי ממה שנקטה התורה תשבו היה  כה

שבעת ימים דהיינו כפי שאתם רגילים לשבת  לנו ללמוד להיפך ולא תדורו, אלא הילפותא מהא שכ' בסוכות תשבו

 בבתיכם, יעויי"ש שהאריך והוסיף נופך לדברים.
הובא בריטב"א בשם אחד הרבנים בצרפת שהיה מחייב לישן בלילה הראשון בסוכה ואפי' ירדו גשמים, לכה"פ  כו

ון קבעו הפסוק יישן שינת עראי ולא התירו לו לירד מהסוכה אלא בשאר הימים שהם רשות, אבל בלילה הראש

חובה, דילפי' ט"ו ט"ו מחג המצות, וחלק ע"ז הריטב"א משום שכל הלימוד מחג המצות אינו אלא לעניין חיוב 

 האכילה, אבל חיוב שינה לא ילפי' מהכי.
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היינו דלר"א יש חיוב לאדם לאכול בסוכה ומידת החיוב הוא כמידת הרגלו 

 .כזבביתו, ולכן חייב לאכול ב' סעודות כל יום

ולכאו' לפי"ד ר"א עיקר החיוב במצות הסוכה הוא לנהוג כהרגלו בביתו, וא"כ 

ישון יהיה חייב כמו שישן בביתו במשך כמו שאוכל בבית ואוכל בסוכה ה"נ ל

השינה. ובפשטות יהיה דין המחייבו לישון אף אם לא רוצה. אולם לשיטת רבנן 

שאין לדבר קצבה אם רצה להתענות יתענה, אלא שאם רוצה לאכול חייב לאכול 

שמא לשיטתם אם אינו רוצה לישון אנו חייב לישון כלל וכדרך שבאכילה  כחבסוכה

 .כטאינו חייב

ת מצינו כעי"ז בריש פירקא דתני מתני' "הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא באמ

ידי חובתו" וכו' והק' בס' החיים )סי' תרכ"ז ס"א( והגר"י פערלא )על הרס"ג ח"א 

( ועוד, דהלשון "לא יצא ידי חובתו" משמע דצריך לחזור ולישון שוב 182עמ' 

שון בסוכה, והול"ל "אסור בסוכה ולקיים המצוה בשלמות, והרי לא מצינו חיוב לי

לישן תחת המיטה" וכדו', ותי' בס' החיים שלדעת ר"א דלעיל שחייב אדם לאכול 

י"ד סעודות בסוכה משום תשבו כעין תדורו, לפי"ז גם חייב לישון כל לילה בסוכה, 

 ומתני' דידן כר"א נקטה. ולפי"ז הישן תחת המיטה צריך לחזור ולישון בסוכה.

                                                                                                                                                                         
ובלקט יושר הביא שאין לישון בערב סוכות בצהריים "כדי שיוכל לישון לתיאבון בלילה כי בסוכה השינה קובע 

 אך אמר ע"ז הגרשז"א זצ"ל שלא מצינו שחוששים לזה.עיקר הדירה" 
כיון שחיוב הדבר הוא כהרגלו בביתו הרי שצריך בשבת לאכול ג' סעודות, מ"מ כתב המאירי דלא נקט ר"א אלא  כז

הסעודות הרגילות, ובאופ"א כתב שבסעודה הג' בשבת הרי הוא משביע עצמו ואי"צ הסעודה של מוצ"ש, שדרכו 

 ול את סעודת הלילה מבעוד יום.של אדם לפעמים לאכ

ויעויין עוד במחצה"ש )סי' תקכ"ט סק"ה( שכתב דנקט ר"י י"ד סעודות דווקא, שכן דבריו נסובו על דין תשבו כעין 

תדורו, היינו שטבע האדם לאכול ב' סעודות ביום, ואע"פ שבשבת אוכל מדינא סעודה ג', אבל אם לא עלה בידו 

בסוכה, משום שמדין סוכה סגי בב' סעודות ביום, ויש להקיש מדין זה לשינה  לאוכלה אי"צ להשלימה לאחר מכן

 או דלמא דבשינה לא שייך הרגל, וכדרבא שאין קבע לשינה ויל"ע.
יודגש שכבר כתב בשו"ת הרשב"א )ח"ג סי' רפ"ז( שסוכה היא מצוה חיובית כל ז' ועיקר מצוותה הוא דתשבו  כח

לאכול או לישון חייב לעשות זאת בסוכה בכוונה, ולכן מברכים כל ז' הימים. ודלא כעין תדורו, וממילא כל הרוצה 

כפסח שמברכים רק ביום הראשון שהרי מצוותה רק בליל ט"ו, ולכן אין מברכין על מצה כל הז' ימים. אלא שמדין 

אף בביתו פעמים שאינו תשבו כעין תדורו אם אינו רוצה לאכול או לישון אינו חייב משום דצריך לנהוג כמו בביתו, ו

אוכל או ישן, ויעויין עוד בהג' חת"ס סס"י תרל"ט שמצות ישיבה בסוכה הינה כל ז' ימים, וכ"ה במהרי"ל שלכן 

 מברכים כל ז' שבכל פעם יש קיום מצות סוכה משא"כ במצה, והובאו דבריו במג"א )סס"י תרל"ט(.

פן אחר קצת, דהא שאין מברכים על מצה כל ז', משום ובבעה"מ )כו: מדה"ר( ובמאירי )סוף פסחים( ביארו באו

שחייב לישן ולשנן בסוכה וא"א לג' ימים בלא שינה, ואפי' שאכילתה אינה אלא בלילה הראשון, אפ"ה מחמת 

 החיובים האחרים צריך לברך כל ז', ויעויין עוד מה שנסתפק במ"ב )סי' תרל"ט סקכ"ד( בעניין זה.
( שביאר עפ"י דעת הבעה"מ שסברת רבנן לחלוק על ר"א הוא 182ס"ג ח"א עמ' יעויין בגר"י פערלא )על הר כט

שבביתו יכול אדם גם שלא לאכול, וממילא פטור ג"כ בסוכה., אבל בשינה דלא שייך ג' ימים בלא שינה, בע"כ ישן 

 בביתו, וא"כ חייב ג"כ לישון בסוכה.
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מ"א( הוסיף שאין אדם יכול ג' ימים בלא שינה ובהכרח ובמלאכת שלמה )פ"ב 

 ששינה הינה חלק מהמצווה. 

נפיק, דשינה היא חלק ממצות סוכה וחייב אדם לישון בסוכה בכל עת שרוצה 

 לישון. וכן כתב רש"י "דעיקר ישיבת הסוכה היא אכילה שתיה ושינה".

וכה כל שבעה, בין כן פסק הרמב"ם )פ"א מסוכה ה"ו( "אוכלין ושותין וישנין בס

 ביום ובין בלילה וכו' ואין ישנין חוץ לסוכה אפי' שינת עראי וכו' 

כמו"כ פ' בשו"ע )סי' תרל"ט ס"א( "כיצד מצות ישיבה בסוכה שיהיה אוכל 

ושותה הגה וישן ומטייל ודר בסוכה כל שבעת הימים, בין ביום ובין בלילה כדרך 

ם ושותים וישנים בסוכה כל שבעה בין שהוא דר בביתו וכו'" ובסעיף ב' כ' "אוכלי

 "לביום בין בלילה ואין ישנים חוץ לסוכה אפי' שינת עראי וכו'

וברמ"א הוסיף שמה שנוהגין להקל כיום בשינה בסוכה, י"א משום צינה דיש 

צער ופטור משום מצטער, וי"א משום שאינו יכול לישון שם איש ואשתו, שאין לו 

א תשבו כעין תדורו, ויש להאריך בדברים, אך סוכה המיוחדת לכך וממילא ליכ

 עיקר דברינו על חיוב שינה בסוכה, ותפשת מרובה לא תפשת.

 שינת עראי חוץ לסוכה

כיון דאתינן להכי ששינה בסוכה הינה חיוב מוחלט, יל"ע בשינת עראי חוץ 

לסוכה שכתב ע"ז בספר החינוך )סוף מצוה שכ"ה( שהישן שינת עראי חוץ לסוכה 

 ביטל מ"ע דאורייתא. 

במתני' )כה.( תני "אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה", ובגמ' )כו.( "ואין ישנים 

א גזירה שמא יירדם א"ל אביי וכו' רבא אמר אין שינת עראי חוץ לסוכה" מ"ט אר"

קבע לשינה" וכו' וכ' רש"י "לשמא יירדם ל"ח הלכך בתפילין שרי, וסוכה היינו 

, ואין בה חילוק בין קבע לעראי לאטעמא דאסור שינת עראי, לפי שאין קבע לשינה

                                                
ו"ע בס"א שישן בסוכה, ולכן כ' "כמ"ש בס"ב" ושמא יעויין בביאור הגר"א )ס"א( שככה"נ הוק לו מדוע לא כ' הש ל

 דלא כהמדייקים בדברי הברייתא שאוכל ומטייל ולא נקט שינה דלאו דווקא.
והמעיין בסוגיא שם יראה, שאף אם מניח ראשו בין ברכיו כלעניין תפילין אסור, דזה גופא חידוש רבא בסברת  לא

 ם יש שחלקו.אין קבע לשינה ריטב"א ושא"ר ואחרונים, אול
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לענין סוכה שאין אדם קובע עצמו לשינה, שפעמים שאינו אלא מנמנם מעט ודיו 

 כך הלכך זו היא שינתו" וכו'ב

וכ"פ בשו"ע )ס"ב( "ואין ישנים חוץ לסוכה אפי' שינת עראי" וביארו הסברא 

 במג"א וט"ז ועוד, כדרבא דאין קבע לשינה.

וכן נהוג העולם שאין ישנים כלל חוץ לסוכה, ואפי' האוכל אכילת עראי חוץ 

 לסוכה, מ"מ בשינה מחמיר, כיון דאין קבע לשינה.

לדון באדם שנרדם חוץ לסוכה האם חייבים להקיצו בכדי שיישן בסוכה והנה יש 

 או דלמא ישן פטור מכל המצוות ואין טעם להקיצו.

ולעניין ביאור הדברים יש להקדים מש"כ השו"ע )סי' תרל"ט ס"ז( "היה ישן וירדו 

ופסקו הגשמים אין מטריחין אותו לחזור לסוכה  לבגשמים בלילה ונכנס לתוך הבית

ו הלילה, אלא ישן בביתו עד שיעלה עמוד השחר" ומוסיף הרמ"א "ויעור כל אות

משנתו" היינו שיתעורר מעצמו וא"צ להקיצו )ט"ז(. ובמג"א כתב דדוקא בשכבר 

שכב בביתו לישון, אבל אי לא שכב חייב לחזור לסוכה כשפסקו הגשמים, וכדין מי 

 שלא שכב עד הלילה שצריך לעלות לסוכה. 

ה בפוסקים, וכ"פ המשנ"ב, אמנם בבגדי ישע ומאמ"ר וכדברי המג"א כ"

מסתפקים בזה, אחר שכבר היה לו טירחא להכניס הכרים והכסתות לתוך הבית, 

 אפשר שלא הטריחוהו לחזור ולהעלותם אפי' בשלא שכב.

וטעם המחמירים ביאר בערה"ש ושא"א, משום תשבו כעין תדורו, שהרי אין דרך 

לילה ולילך לישון בביתו, אלא ממתין עד שיאור האדם כשישן חוץ לביתו לקום ב

. ומטעם זה פ' הגר"נ קרליץ שליט"א שכשיודע האדם שתיכף לגהיום ויקוץ משנתו

יחזרו הגשמים לירד, אינו מחוייב לחזור לסוכה, שאין דרך האדם לילך לישון 

 במקום שיודע שיטרידוהו.

                                                
שינה קילא מאכילה לעניין זה, דבאכילה אינו יוצא אלא משתסרח המקפה ע"י הגשמים, משא"כ בשינה שיוצא  לב

 מיד, משום דיש לו צער מזה.
יעויין במ"ב )סקמ"ב( ובערה"ש )סי' תרל"ט סכ"ה( שדנו בגגות של ימינו, שכשיורד הגשם סוגרם וכשפוסק פותחם  לג

 וח הגג כשפסקו הגשמים ואם מחוייב בכך, יעויי"ש. שוב, אי הוי טירחא לפת
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ום טירחא שיש מ"מ מצינו שעניין היקיצה לאדם מחוץ לסוכה הוא נידון מש

בדבר, מהא שדנו הפוסקים בשכב כבר אם לאו, ובזה לכאו' תליא נידו"ד אם צריך 

 להקיץ האדם שנרדם חוץ לסוכה או שטירחא איכא בדבר לנרדם ואי"צ.

ובאמת במשנ"ב )סקי"א( הביא בשם ביכור"י שהנאנס וישן חוץ לסוכה מיד 

ופסקו "אם עדיין לא שכב"  כשיקיץ צריך לילך לסוכה, משום דאפי' בירדו גשמים

צריך לשוב לסוכה, היינו שדימה המשנ"ב את נידו"ד לאדם שעוד לא שכב לישון 

 בירדו גשמים ועלה לביתו.

וצ"ע מאי שייכא, הא הכא נרדם ממש ובגשמים עדיין לא שכב, ואם הטעם 

 הול"ל שאי"צ לילך לסוכה. לדמשום טירחא וכדלעיל

אם מותר להוציא אדם שנרדם בסוכה מן  ונראה לבאר הדברים, דהנה יש לדון

הסוכה בכדי לפנות מקום לאחר לישון שם. הובא בשם הגרשז"א )הליכות שלמה 

ומותר להוציאו וממילא  להתפילה עמ' של"ה במילואים( שהרי הוא כשוטה גמור

גם אי"צ להעיר אדם שנרדם חוץ לסוכה, וכמו שאם רואה אדם ישן ועליו בגד של 

עירו דאין עליו כל חיוב השתא . וממילא אם כבר ישן בסוכה ד' כנפות שאי"צ לה

וכן נהגו בישיבת פוניבז' וקול תורה ולכאו'  לויהיה מותר להוציאו תוך כדי שינתו

יש לעיין מדוע אם לא ישן כלל בסוכה אלא נרדם חוצה לה עובר על איסור, אלא 

עיקר השינה די"ל דעיקר חיוב שינה בסוכה הוא ממה שמכין עצמו לשינה ולא 

                                                
ואף אם התעורר מעצמו עדיין איכא טירחא בדבר, וכמו שמצינו שפסק המשנ"ב )סקמ"ב( שאם התעורר בלילה  לד

אי"צ לחזור לסוכה, אלא אחר עלוה"ש, והכא לא חילק המשנ"ב בין יום ללילה, ואי מיירי שנרדם בלילה וודאי פטור 

 וכה מכל הני טעמא , ומה חסרון יש בזה שהלך לישון באיסור ולא בהיתר מחוץ לסוכה. מדינא לילך לס

אולם צריך לידע מש"כ בשם הגרנ"ק שליט"א )חוט שני כאן סקי"ב( שמה שלא מטריחים אותו לחזור קודם עלוה"ש 

לוה"ש. ועיי"ש הכל לפי העניין, דמסתברא שאם יש לו רק טירחא מועטת אפשר דצריך לחזור ולישון גם קודם ע

 שהאריך אימתי הוא עלוה"ש המדובר. 

וכן הבא בשם הגרח"ק שליט"א )ארבעת המינים כהלכתם תשובות הגר"ח אות קי"ב( שמי שסוכתו בנויה במרפסת 

 ביתו, ואין כ"כ טירחה להחזיר את הכרים והכסתות משפסקו הגשמים, צריך להחזיר חפציו ולישון בסוכה 

 
ת הוא נידון בפנ"ע, ובשאילת יעב"ץ )ח"ב סי' מ"ז( ובשו"ת פרי יצחק )ח"א סי' י"א( ועוד אי ישן פטור מן המצוו לה

 כתבו שפטור אולם רבו החולקים, ואכמ"ל.
ושאלוהו אם לעשות כן לכתחילה, והשיב שאם אין צורך גדול אין לעשות כן, והוסיף עוד שיש חשש שלאחר  לו

רי נמצא שהמוציאו הכשילו בשינה חוץ לסוכה, ולכן פשוט שיוציאוהו יתעורר משנתו וימשיך לישון שוב, וה

שלכתחילה אין לנהוג בהיתר זה, ורבו החולקים על היתר ע"ז שד"ח )מערכת יד' כלל ל"ב( הגרי"י פישר זצ"ל 

הגריש"א זצ"ל )זמן שמחתנו פ"א סק"ד( הגרח"ק שליט"א ועוד וראיתי שהגר"א וייס שליט"א הביא ז' ראיות שהישן 

ונס שפטור מן המצוות, אך מ"מ דינו כבר חיובא ויש להפרישו מן העבירה, כשם שיש להפריש מי שעובר דינו כא

 עבירה בשוגג או באונס.
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עצמה, וכיון שנרדם בסוכה הרי קיים שפיר מצות שינה בסוכה, ואכן אין מניעה 

להוציאו מן הסוכה, אבל בהלך לישון לכתחילה חוץ לסוכה הרי לא קיים מצות 

 שינה בסוכה שלא הכין עצמו לשינה.

ואולי לפי"ז יובן מה שהק' מן האחרונים אמאי לא נקט ר"א שחייב לישן בסוכה 

ימים כעין שחייב לאכול י"ד סעודות שזו הרגילות בביתו, ולפי דברינו אלו  כל ז'

אין המצוה בשינה אלא בכך שמכין עצמו וזה נכלל בכלל הדיורין שכתבה 

הברייתא שחייב אדם לנהוג בסוכה כל הז ימים ורק לגבי אכילה שאין אנו יודעים 

א שי"ד סעודות הם לשער, כיון שלכל אדם יש שיעור אכילה בפנ"ע, ע"כ כ' ר"

 החובה.

ושמא לפי"ז אפשר ליישב השיטות שנקטו שצריך לברך ברכת הסוכה כשהולך 

לישון, דהנה ילה"ק שמא לא יירדם והוי ברכה לבטלה סברת החולקים וי"ל 

דעיקר המצוה היא לילך לישון ואת זה הרי קיים, וכעין מה שמברך ברכת המפיל 

נו חז"ל שאדם שהולך לישון יברך ברכה זו אע"פ שייתכן שלא יירדם, אלא שתק

, יש שחלקו ע"ז וה"נ על עיקר ההכנה לשינה מברך. יעויין לזואינו תלוי בשינה

 בהליכות שלמה )סוכות פ"ט סק"ל( שעצם הקביעות לישון הוא המחייב ברכה.

וזה מה שדימה המשנ"ב הדינים זה לזה, שבשניהם חייב לילך לישון בסוכה 

מחוייב "להכין עצמו לשינה" ולא אכפ"ל הטירחא שבדבר אלא  משום שברגע זה

שבפסקו גשמים יש חילוק אם כבר שכב אם לאו, משום שקיים מצות שינה כבר, 

 רק שאם אין לו טירחא בדבר אפשר שמתחייב שוב. 

להלכה, כתב בהליכות שלמה )סוכות פ"ט הי"ז( שהנרדם לאונסו אי"צ להקיצו, 

ת שיטת המהרי"ל דיסקין )עה"ת פ' אמור( שהישן חוץ ואף שהראוהו להגרש"ז א

לסוכה בערב החג, כשקידש החג צריכים להקיצו, לא חזר בו מדבריו. וכדברי 

המהרי"ל כ"ה בבא"ח )ש"א פ' האזינו הל' ח'( יעויי"ש דמיירי שמתנמנם, ושמא 

 שונה בדין.

                                                
וכעין מה שידוע בשם הגר"א שנוסח ברכת המפיל הוא "המפיל חבלי שינה על עיני" היינו שהקב"ה מפיל את  לז

 השינה עליו.



 

 פז 'עמ -אספקלריא 

 

חיוב  במשנ"ב כתב שכשיתעורר ילך לסוכה ואפש"ל שדוקא אם התעורר, אך אין

להקיצו וראיתי שאכן מדקדקים כך פוסקי זמננו גם הגרא"מ הורוויץ זצ"ל דקדק 

דאין איסור שינה חוץ לסוכה רק בהלך לישון חוץ לסוכה, אבל המתנמנם חוץ 

 לסוכה אין בכך איסור, שאף בביתו עושה כן, ולפי"ז אי"צ להקיצו בנתנמנם מאליו.

אמנם איכא סברא דתשבו כעין , סבר הגריש"א זצ"ל שלחולהתנמנם בביהמ"ד

תדורו, וכמו שבמשך השנה לא נזהר מלהירדם קצת בביהמ"ד כך אין לו ליזהר 

בסוכות, מ"מ כיון שנרדם זה אינו מרצונו א"כ אי"ז בכלל תשבו כעין תדורו וצריך 

 לעורר את הנרדם, שהרי נרדם באיסור.

העניין נביא את ובחוט שני )פי"א סק"ד( הביא בשם הגרנ"ק שליט"א לתועלת 

לשונו בערך שההולך ללמוד בביהמ"ד ובאמצע הלימוד התעייף, מסתברא שמותר 

לו להוריד את ראשו ולנמנם קמעא, דיסוד דינא דתשבו כעין תדורו הוא שאין אדם 

נמנע מלהתנמנם קצת בדרך, אף שאין לו דין של הולכי דרכים, מ"מ הרי"ז כעין 

ם בבית, וכאן שנוצר מצב שהתעייף ואין לו מה שמצינו שישנם אופנים שלא עושי

את האפשרות ללכת לביתו או לסוכה שהרי הוא באמצע הלימוד, והרי גם באמצע 

השנה אינו נמנע מלישון קצת במקום שהוא נמצא, וכיון שנמצא בביהמ"ד הרי 

הוא "קשור למקום", וזה הצורה של תדורו. וכן מי שמנמנם בנסיעתו. משא"כ 

שאסור, הוא במקום שנוגד את הכעין תדורו, שהרי אדם עייף בסתם שינת עראי 

לא הולך לישון בחצר אלא בבית, וה"ה כל כה"ג שאדם מתכנן לנצל את 

ההזדמנות של הנסיעה לישון בה, אסור. אבל אם במקרה תקפה אותו עייפות 

 מותר לו לנמנם קצת במקום שהוא קשור אליו וכדלעיל.

 .בברכת חג שמח ומבורך

  

                                                
יין חובת הלימוד בסוכה, ושמא י"ל שאם למד בביהמ"ד הרי"ז לא כתשבו יש לעיין, הא בברייתות נכתב רבות בענ לח

 כעין תדורו, והאיסור עליו חמיר טפי, וצ"ע.
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 לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטלפרחים 

 בזכות אברהם זכינו למצות סוכה!

ים ת ָימִׁ עַּ בְׁ בו שִׁ שְׁ ת תֵּ סֻּכֹּ  )ויקרא כג, מב( .בַּ

ַאָתה  ,ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלַאְבָרָהםבמדרש רבה )וירא פרשה מ"ח, י'( נאמר: 

ָבָאֶרץ  ,ַחֶייָך ֶשֲאַני ּפֹוֵרַע ְלָבֶניָך ַבַםְדָבר, "ְוַהָשֲענּו ַתַחת ָהֵעץ)בראשית יח, ד( " ָאַמְרָת 

 ,. ָבָאֶרץ ַמַמַין"ָּפַרש ָעָנן ְלָמָסךְ " לט( )תהלים קה,ַבַםְדָבר ֶשֶמֱאַמר  ּוֶלָעַתיד ָלבֹוא,

ֹכת ֵתְשבּו ַשְבַעת ָיַמים" )ויקרא כג, מב(  )ישעיה ד, ו(בֹוא ַמַמַין, ֶשֶמֱאַמר . ֶלָעַתיד לָ "ַבןֻּ

ָכה ַתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ֵמֹחֶרב"  ".ְוסֻּ

 ענני כבוד ומצות סוכה בזכות אברהם

כֹות הנה לדעת רבי אליעזר )סוכה יא:( הפסוק "ו ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵֹתיֶכם ַכי ַבןֻּ

" )ויקרא כג, מג( מתייחס הֹוַשְבַתי ֶאת ְבֵני ַיְשָרֵאל ְבהֹוַציַאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ַמְצָרַים

לענני הכבוד, ונמצא שזכינו לכל פרטי המצוה בזכות אברהם אבינו, הן לעננים 

 , והן לעצם המצוה שבאה בגללם כמוזכר באותו המדרש.מדרשכמוזכר ב

 "איתן האזרחי" זה אברהם

כתיב  ,ה הוא אברהםז איתן האזרחי אמר רבהגמרא )בבא בתרא טו.( אומרת: 

מי העיר ממזרח '( ב א"מ וישעיה)וכתיב התם  '( איתן האזרחי,א ט"תהילים פ)הכא 

 וגו'. צדק

, שמשמעותו הפשוטה היא "איתן האזרחי"ויש להתבונן איך יתכן לכנותו 

שאברהם אבינו היה איתן ואזרח במושבו, הרי מתחילתו הוצרך לנדוד מארץ 

מולדתו לארץ כנען, ומשם מצרימה, ומאוחר יותר לארץ פלישתים, ואף נתבשר על 

ראשית טו, " )בָיֹדַע ֵתַדע ַכי ֵגר ַיְֹהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהםזרעו בברית בין הבתרים "

 יג(, ועד עתה עם ישראל שרוי בגלות, ואיך ייתכן לקרא לאברהם איתן האזרחי?

 

 

file:///C:/Users/ישראל%20בלומנטל/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_2.htm%23bm:0000786-%23תהילים%20פרק-קה-%7bלט%7d!
file:///C:/Users/ישראל%20בלומנטל/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_2.htm%23bm:0000762-%23ויקרא%20פרק-כג-%7bמב%7d!
file:///C:/Users/ישראל%20בלומנטל/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_2.htm%23bm:0000762-%23ויקרא%20פרק-כג-%7bמב%7d!
file:///C:/Users/ישראל%20בלומנטל/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_2.htm%23bm:0000771-%23ישעיה%20פרק-ד-%7bו%7d!


 

 פט 'עמ -אספקלריא 

 

 כגמול עלי אמו

מבאר הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א )בים דרך, חג הסוכות מאמר א'( על פי 

משל לתינוק המוטל בחיק אמו, ואמו נוסעת איתו ממקום למקום. למרות שהאם 

נוק מוטל דרך קבע בזרועותיה ולא אכפת לו אם נוסעת ומטלטלת בדרכים, התי

היא במקום זה או אחר. כך גם אברהם אבינו האמין בה' והיה סמוך ובוטח עליו, 

עד שכביכול היה מוטל בזרועותיו ולא היה אכפת לו אם נצטוה ללכת לכאן או 

 לשם, בכל מקום חש והרגיש כי "איתן מושבו" בבטחונו בה' יתברך!

אל, כאשר היו נעים ונדים במדבר ממסע למסע, היה נדמה כמוהו גם בני ישר

להם כאילו מוטלים הם בחיקו של הקדוש ברוך הוא, כמבואר בגמרא )שבת לא:( 

שמבניית וסתירת המשכן במדבר, נלמד שסותר על מנת לבנות במקומו הוי סותר, 

ואילו על מנת לבנות שלא במקומו לא הוי סותר. למרות שכאשר סתרו את המשכן 

לא בנאוהו שוב באותו המקום, מכל מקום כשהלכו ישראל במדבר ממקום למקום, 

נחשבו כנמצאים במקום אחד, בחיקו של הקב"ה, בבחינת "ואשא אתכם על כנפי 

 נשרים".

כך גם עם ישראל יושבים בסוכה בכל דור, ואין זה משנה אם הסוכה במרפסת או 

קיימים את המצוה בשלימות על הגג, בארץ ישראל או בחוצה לארץ, בכל מקום מ

 ומרגישים תחת כנפי השכינה!

השערי תשובה )סימן תרכ"ה( מביא בשם האליהו רבה שאין לתקן הסוכה מכל 

וכל לפני יום הכיפורים, אלא רק אחריו שמא נגזר דיננו לגלות, וביציאה לסוכה 

 נצא ידי חובת הגלות.

האמונה שאפילו  וכעת יובן היטב כי עצם מצות סוכה באה לחזק בלבנו את

 בגלות אנו בזרועותיו של הקב"ה.

* 
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 הבירור העתידי ייעשה על ידי מצות סוכה!

ל ָראֵּ שְׁ ת יִׁ מַּ דְׁ ל אַּ ג עַּ א גוֹּ ם בוֹּ יוֹּ הוא בְׁ ם הַּ ּיוֹּ ָהָיה בַּ הפטרת שבת . )יחזקאל לח, יח .וְׁ

 חוה"מ סוכות(

ת"צ(: הטעם שמפטירין בשבת חוה"מ סוכות את ההפטרה הזו, כתב הטור )סימן 

אמר רב האי, שמעתי מפי חכמים כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן, ונצחת 

 גוג ומגוג בתשרי .

" )תהלים קמ, ח(, אומר תלמוד ירושלמי ַסֹכָתה ְלֹראַשי ְביֹום ָנֶשקעל הפסוק "

)יבמות עז:(: זה נשקו של גוג. כלומר, כלי מלחמתו. וכן מפרש הרד"ק שם: ביום 

לי נשק ברומח ובחיצים ובכל כלי מלחמה, תסך לראשי, כלומר שיבואו עלי בכ

 שתהיה כובע ישועה לראשי.

ובדפוסים ישנים יש תוספת הגהה על דברי הרד"ק: כשיזדרזו אומות העולם 

עצמם ויהיו חלוצים ומזוינים בכלי נשק בחרבות וברמחים ובחיצים נגד היצר הרע 

יהיו ברי לבב פן יאנף ה' אם לא ולעשות תשובה שלימה לפני ה' ולעבדו ביראה ו

 תשובו מדרכיכם הרעים.

 מלחמת ל"א מלכי ארץ כנען –יום נשק 

ת ְבַאְבָרָהם ְכַתיב )בראשית יח, ד(: ְוַהָשֲענּו ַתחַ במדרש רבה )במדבר יד ב( כתוב: 

כֹות ְלָבָניו  ָכה, ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָעָשה סֻּ ַביַציָאָתם ַמַםְצַרַים ָהֵעץ, ֶשָעָשה ָלֶהם סֻּ

כֹות הֹוַשְבַתי ֶאת ְבֵני ַיְשָרֵאל וגו', ּוְבֶאֶרץ ַיְשָרֵאל )ת הלים קמ, )ויקרא כג, מג(: ַכי ַבןֻּ

ְוֶאָחד ְמָלַכים,  ח(: ַסכֹוָתה ְלֹראַשי ְביֹום ָנֶשק, ַמהּו ְביֹום ָנֶשק, ְביֹום ַזיּוָנם ֶשל ְשלַשים

ָכה ַתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמםְוֶלָעַתיד לָ   .בֹוא ַמַמַין )ישעיה ד, ו(: ְוסֻּ

ובאמת הרוקח הגדול )הל' סוכות סימן ריט( מביא: ויש מפרשים כשצרו על ארץ 

האמורי של סיחון ועוג ועל כרכים שבארץ כנען אז ישבו ישראל בסוכות וכו' וכל 

 עו דורותיכם וכו'.זמן שלא כבשו וחילקו קורא יציאת מצרים וכו' וזהו למען יד
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 זכר לסוכות שעשו כאשר צרו על האמורי

נמצא לדבריו שחג הסוכות ניתן לנו זכר לסוכות שישבו בהם כשצרו על האמורי. 

ובאמת במדרש רבה )חוקת יט, לב( מובא: יש אומרים, מלחמת סיחון עשו באלול 

 ו.ועשו את הרגל בתשרי, ואחר הרגל מלחמת עוג בתשרי אחר הרגל. מהרז"

 הבירור הגמור לעתיד לבא

בנוסף לכך שמלחמת גוג ומגוג עתידה להיות בתשרי, גם הבירור הגמור של כלל 

ישראל עתיד להיות על ידי מצות סוכה, כדברי רבותינו )עבודה זרה ג.( שלעתיד 

לבא יטענו האומות שלא נתן להם ה' את התורה ולכן לא מגיע להם עונש על 

, אתן לכם מצות סוכה. כל גוי יעשה סוכה ואז יוציא ה' שלא קיימוה. יענה להם ה'

ננתקה את חמה מנרתיקה ויבעט כל גוי בסוכתו ויצא ממנה. ועל זה נאמר: "

 " )תהלים ב, ג(.מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו

מציין הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א )בים דרך, סוכות מאמר ה'( שאותו פסוק 

אין מקבלין גרים וג ומגוג כמבואר בהמשך הגמ' שם: עצמו נדרש גם על מלחמת ג

אלא שנעשו  ,כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה ,לימות המשיח

גרים גרורים ומניחין תפילין בראשיהן תפילין בזרועותיהם ציצית בבגדיהם מזוזה 

לו על  אומרים ,כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג אומר להן על מה באתם ,בפתחיהם

למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק וכל אחד  )תהלים ב, א( ה' ועל משיחו שנאמר

ננתקה את מוסרותימו והקב''ה יושב  )תהלים ב, ג( מנתק מצותו והולך שנאמר

א''ר יצחק אין לו להקב''ה שחוק אלא אותו  ,ומשחק שנאמר יושב בשמים ישחק

 .היום בלבד

 חמת גוג ומגוג ועל ידי מצות סוכה.נמצא שהבירור לעתיד לבא יהיה במל

 הבה נעריך מצוה יקרה זו המזדמנת לנו בימים אלו, ונשכיל לקיימה בשמחה! 

אל לנו לשכוח שמצות סוכה באה לחזק בלבנו את האמונה שאפילו בגלות אנו 

 בזרועותיו של הקב"ה.

 blu.israel@gmail.comלתגובות:  !שמח גח
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 סוכת דוד

ֶפֶלת ּנוֹּ ד הַּ ת ָדוִׁ ים ָלנו ֶאת סֻּכַּ ֲחָמן הוא ָיקִׁ   )נוסח ברכת המזון לימי הסוכות( ָהרַּ

 ויל"ע מהי 'סוכת דוד', שעליה מבקשים ומתפללים.

ַכת ָדַויד ַהֹמֶפֶלתוהנה מקור הלשון בפסוק   )עמוס ט יא( ַביֹום ַההּוא ָאַקים ֶאת סֻּ

 ְוָגַדְרַתי ֶאת ַּפְרֵציֶהן ַוֲהַרֹסָתיו ָאַקים ּוְבַניַתיָה ַכיֵמי עֹוָלם:

ובתרגום שם, שהכונה למלכות בית דוד. כך גם מבאר המלבי"ם באורך, 

ארעית, ואחר כך גם שתחילה היתה מלכות בית דוד 'בית', ומשם נעשתה ל'סוכה' 

זה נהרס, וה' יקים את סוכת דוד, כי תחילה תחזור לדרגת סוכה, ואחר כך יסגור 

 פרציה, ואחר כך תשוב למעלת בית. ע"ש.

והנה באם הפירוש סוכת דויד היא מלכותו, ובפרט למלבי"ם אין טעם לבקש 

שיקים לנו את סוכת דוד הנופלת, כי עדיף לבקש על בית דוד ממש. כמו"כ עדיף 

 לבקש את דוד עצמו ולא ביתו או סוכתו, כי 'הוא דוד בעצמו'. 

כֹו ּוְמעֹוָנתֹו ְבַציוֹ  ן: מבואר בתרגום וברד"ק, והנה בתהלים )עו, ג( ַוְיַהי ְבָשֵלם סֻּ

ֹכה ְביֹום ָרָעה  שהכונה לבית המקדש וירושלים. גם בכתוב )כז ה( ַכי ַיְצְּפֵנַני ְבסֻּ

 ַיְסַתֵרַני ְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְבצּור ְירֹוְמֵמַני: נתבאר בתרגום וברש"י ורד"ק, שהכונה לבית

 המקדש. היא הסוכה המדוברת. 

ן הכונה לבית המקדש, ונקרא המקדש 'סוכת עפי"ז היה נראה יותר, שגם כא

דוד', כי הוא יסדה, כרה שיתיה והכין כספה לבנינה, והוא בנאה מצד הרוחניות 

שבדבר, והבנין בפועל בידי שלמה הוא כעין בנין בנוי בנית, ולכן לעתיד יירד בנוי 

ומשוכלל מן השמים. עפי"ז הבקשה שיבנה בית המקדש הנקראת סוכת דוד, ומצד 

 הסוכות מבקשים ענין זה.חג 

אלא שאי אפשר לומר כן, שהרי התרגום עצמו שביאר לשון סוכה בתהלים על 

 המקדש, מבאר 'סוכת דוד' על מלכות בית דוד.
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אכן על שניהם בא לשון סוכה. שהוא לשון הגנה, שהוא מגין ומסכך באברתו 

פניהם להגן על החוסים בצילו. המלכות מגינה על העם, ותפקיד המלך לצאת ל

ולבוא לפניהם ולהלחם מלחמותיהם. כך גם המקדש היה מגין על ישראל, וישראל 

חוסים בצל הקדושה והמקדש. המקדש היא סיכוך מצד ה', שפורש סוכת שלומו 

 עליהם. המלוכה היא סיכוך מצד העמדת שלימות העם בצד הגשמי. 

ופלת עתה. ונראה שזה גם המכוון שם בפסוק, שה' יקים את סוכת דוד, שהיא נ

כי עיקר מלכות בית דוד, היא מצד המקדש, שבכל עת חזינן שהמלך והמקדש 

במקום אחד, בימי משה במדבר, היה המשכן במחנה משה. ומימי יהושע עד שאול 

בשילה, כי כל השופטים היו ממשיכיו של יהושע. בימי שאול מלך בנימין היה 

חר ביהודה ובירושלים. לכן אין המשכן בנוב וגבעון שהם ערי בנימין, ובימי דוד ב

ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד, ומשמע בירושלמי ריש ע"ז שהוא מדין 'מרא 

 דאתרא', היינו שהמלכות והמקדש אחודים זה בזה. 

נמצא שהמקדש שבנה דוד, ומלכות בית דוד, שניהם הם 'סוכת דוד'. הסוכה 

המלך נאמר שישב על שהקים דוד, והסוכה שמתקיימת על ידי דוד. שעל שלמה 

כסא ה', היינו שמלכות בית דוד ממשיכה ומראה מלכות ה' בחוש לעין בשר. 

 והמקדש הוא מקום הכסא ששם ישב אלקים להוריד שפעו בעולם. 

לכן אין מבקשים על 'בית דוד', אלא על 'סוכת דוד', שמציינים את בקשת 

שיבקשו על כך, הסיכוך, והכניסה לצל. וידוע מאמרם שלא ישובו שלשתם עד 

שהם מלכות שמים ומלכות בית דוד ובית המקדש. כי ג' אלה הם 'סוכה', ועל ידי 

שלשתם מתקיימת סוכת שלומו, ובעת שיהי בשלם סוכו, תהיה מעונתו בציון, 

 והמלך מבית דוד יושב בעזרה, וכולם חוזים בשובו לציון ברחמים. 
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 מיםבסוכות תשבו שבעת י

ת סֻּכֹּ בו בַּ ל יֵּשְׁ ָראֵּ שְׁ יִׁ ָרח בְׁ ים ָכל ָהֶאזְׁ ת ָימִׁ עַּ בְׁ בו שִׁ שְׁ ת תֵּ סֻּכֹּ  . )כג, מב(בַּ

כל שבעת הימים  נו רבנן,ת" כעין תדורו, כנאמר בגמרא )סוכה כח ע"ב(: –תשבו 

אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות 

תשבו  נא הני מילי, דתנו רבנן:נאות מעלן לסוכה אוכל ושותה ומטייל בסוכה מ

כעין תדורו מכאן אמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי כיצד 

ומטייל  הת נאות מעלן לסוכה אוכל ושותהיו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעו

  ".בסוכה ומשנן בסוכה

יצד היא מצות וברמב"ם מביא כדברים האלו ביתר אריכות )הל' סוכה פ"ו( "כ

הישיבה בסוכה. שיהיה אוכל ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים בין ביום ובין 

ם בלילה כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה. וכל שבעת הימים עושה אד

את ביתו עראי ואת סוכתו קבע שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים. כיצד כלים 

הנאים ומצעות הנאות בסוכה. וכלי שתייה כגון אשישות וכוסות בסוכה. אבל כלי 

אכילה כגון קדרות וקערות חוץ לסוכה. המנורה בסוכה. ואם היתה סוכה קטנה 

עה בין ביום ובין בלילה. אוכלין ושותין וישנים בסוכה כל שב .מניחה חוץ לסוכה

ואסור לאכול סעודה חוץ לסוכה כל שבעה אלא אם אכל אכילת עראי כביצה או 

פחות או יתר מעט. ואין ישנים חוץ לסוכה אפילו שינת עראי. ומותר לשתות מים 

ולאכול פירות חוץ לסוכה. ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים 

 ".הרי זה משובח

 ועהדירה קב

היוצא מדברי חז"ל שמהמילה 'תשבו' למדים, שהסוכה לא צריכה להיות 

ולהיראות כדירה למשך שבוע, אלא על אף שהיא בסה"כ לשבע ימים בשנה 
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מחויבת להיראות בשבוע זה, כאילו כאן דירתו הקבועה של היושב בה במשך כל 

 "דירתו ארעי וסוכתו קבע". -השנה כולה 

ֹדֹרָתם ְבַרית ּו ְבֵני ַיְשָרֵאל ֶאת ַהַשָבת ַלֲעשֹות ֶאת ַהַשָבת לְ ְוָשְמר" הנה בפסוק כתוב

" )שמות לא. טז( צדיקים פרשו "לדרתם" מלשון "דירה". בספר הק' 'תורת עֹוָלם

אבות' פר' כי תשא: "לדרתם חסר כתיב, לשון דירה. לעשות את השבת לדירת 

אדם מסתובב כל היום בשווקים קבע לדור בה. וכמו עניין הדירה אשר איפה שה

וברחובות, אין דעתו מיושבת עליו עד שחוזר לדירתו ולביתו, כמו כן צריך אדם 

 להשתוקק כל השבוע להיכנס לשבת, מקום דירתו הקבועה".

בש"ק אדם נמצא במקומו הטבעי, ששת ימים הוא הרי נמצא בימי החול, אך הוא 

עולם שאפילו שהוא זמן רב לא דומה לאדם שנסע למשא לצורך מסוים בארצות ה

בביתו, הוא מחכה לשוב, ולא משנה כמה זמן ישהה מחוץ לבית, תמיד ימתין 

 ויצפה לשוב למקומו הטבעי.

 סוכות ושבת

בעת ימים" ר"ת ששבו תסוכות "בלחג סוכות ולש"ק יש כמה דברים דומים מאוד. 

כולל שבת, וכן דומים שתי המצוות שבשניהם אדם נמצא כל כולו בתוכם, 

הנעליים. בשבת וסוכות ששקולים כנגד כל מצוות התורה, אדם נמצא במקומו 

הטבעי. נפש היהודי מקורה מעולם התענוג, נפש יהודי זקוקה לתענוגים רוחניים, 

להשתעשע עם המלך, ולנשום אוויר פסגות של "מי יעלה בהר ה'", ש"ק וסוכות 

 די מחסורה אשר יחסר לה.  –נותנים לה את סיפוקה 

 השפעתם רחבה –שבת וסוכות 

בשתי המצוות הנ"ל מצינו שהם משפיעים לכל שאר ימים, ונותנים כח להמשך 

המשא. בשבת נאמר "כל שישה יומין מיניה מתברכין", נחלה בלי מצרים וכדו'. וכן 

על החג נאמר שמשפיע לכל ימות השנה. ועל זה אנו מתפללים ברגעים של פרדה 

יכנסו עמנו לבתינו לחיים מהסוכה בהו"ר "...הם יתלוו עמנו בצאתנו מן הסוכה, ו
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ולשלום". ובספה"ק 'תורת אבות' נאמר "חג האסיף תקופת השנה, מזה החג הק' 

צריך אדם לאסוף וליקח תקיפות וחוזק בעבודת השי"ת לכל ימות השנה". מצוות 

אלו הם כדירת קבע שמשם שואב האדם כח גם כשנמצא במרחקים, ובינות 

ודאי יושפע עלינו שפע טובה וברכה וייטיב לאושפיזין הוא מקומנו הטבעי, ומהם ו

 לנו החתימה, ונזכה לישב בסוכת הלוויתן במהרה אמן.
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 כיבוי גז ע"י כף ביו"ט 

לאחרונה חידשו פתרון לכיבוי הגז ביום טוב, על ידי העמדת כף מתכת  שאלה:

המתוכנת שאם אינו מרגיש את האש עצמה, הוא  -בין האש לבין חיישן הבטיחות 

והכף גורמת לחיישן שלא ירגיש את האש, ולכן לאחר  -חוסם את זרימת הגז 

בפתרון  מספר שניות נחסם מעבר הגז והאש נכבית מאליה, האם ניתן להשתמש

 זה לכיבוי הגז ביו"ט?

נראה כי מאחר שהאש אינה נכבית מיד כשמניח את הכף, אלא לאחר  תשובה:

איזה זמן, הרי זה בגדר גרם כיבוי שמותר ביום טוב, וכמו שכתבו התוס' )ביצה כב 

ע"א ד"ה המסתפק(. ומכאן סמך מרן זצ"ל בשו"ת יחוה דעת )ח"א סי' לד( להתיר 

הנחת קומקום מלא מים על כל גדותיו על הכיריים שעל  לכבות את הגז על ידי

הגז, וירתיח את המים לצורך שתיית קפה או תה, ולאחר שהמים גולשים סביב 

הקומקום, ישפכו על הגז ויכבוהו, ומיד לאחר מכן מותר לסגור את הכפתור כדי 

למנוע זרימת הגז, מאחר שכבר כבתה האש, כי כל שאין מלאכת הכיבוי נעשית 

 , נחשב הדבר לגרמא. ולכאורה כן הדין בנידון שלנו.מיד

יש חכמים שרצו לאסור בזה על פי מה שכתב מרן השו"ע )סי' תקיד ס"ג( שאם 

חס על הנר שלא ישרף כולו, יכול ליתן סביבו, קודם שידליקנו, דבר המונע 

מלישרף, בענין שיכבה כשיגיע לשם, אולם לאחר שהנר דולק אסור לגרום לכבותו, 

ידון שלנו הוא גורם לכבותו לאחר שהאש כבר דולקת. אלא שלכאורה הדבר ובנ

יפלא מדוע באמת מרן אסר גרמא בכהאי גוונא, הרי קיימא לן כרבנן במשנה )שבת 

קכ ע"א( שמותר להעמיד כלים מלאים מים על ידי כלים שאחז בהם האור כדי 

סי' שלד סכ"ב(, שהאש תכבה כשתגיע לשם, שגרם כיבוי מותר, ונפסק כן בשו"ע )

 ומדוע כאן אסר? 
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אולם הדברים מבוארים בבית יוסף )סי' תקיד( שם הביא שנחלקו הראשונים בדין 

זה, והדבר תלוי בטעם האיסור להסתפק בשמן שבנר, ולכאורה מדוע אסור, והלא 

אינו אלא גרם כיבוי, וכתבו התוס' )ביצה שם( שהטעם הוא שמיד שלוקח מהשמן, 

ריד מעט מהלהבה, והרי זה כיבוי בידיים, ולפי זה כתבו שמותר באותו רגע הוא מו

לחתוך נר ביו"ט, דגרם כיבוי מותר, כל שאינו ממעט מהנר בידיים, וכן דעת 

 המרדכי )פ"ב דביצה סי' תרפג( והגהות מיימוניות )פ"ד מהל' יו"ט אות א(.

נוגע ואמנם לדעת הרא"ש )פ"ב דביצה( לא התירו גרם כיבוי אלא משום שאינו 

בדבר הדולק, אלא עושה דבר חוצה לו הגורם את הכיבוי כשתגיע לשם הדליקה, 

אבל כאן השמן והפתילה שניהם גורמים את הדליקה ואין להתיר גרם כזה 

כשממעט מהשמן עצמו. ולפי זה אין להתיר קיצור הנר ביו"ט, שהרי הוא נוגע 

 בדבר הדולק. ומרן בשו"ע פסק להחמיר כדעת הרא"ש.

נידון שלנו גם הרא"ש יודה להתיר, כי לא אסר אלא כשממעט מהשמן או אולם ב

מהשעוה ולא התירו לנגוע בדבר הדולק ולגרום לכיבוי הנר, כלשון הרא"ש "עושה 

דבר חוצה לו הגורם את הכיבוי", מה שאין כן בנידון שלנו שהכף אינה חוסמת את 

אש, וחיישן זה יגרום מעבר הגז, אלא הוא עושה שחיישן הבטיחות לא ירגיש את ה

הכיבוי, הרי זה בגדר גרם כיבוי המותר ביום טוב לכו"ע. ופשוט שלא איכפת לנו 

מה שהכף נוגעת באש, כי לא זה הגורם לכיבוי אלא מה שגורם לחיישן שיפסיק 

  להרגיש את האש.

וכל שכן לפי מה שכתב המגן אברהם )סי' תקיד סק"ו( שבתחילה הקשה על דברי 

שהרי בהלכות שבת )סי' שלד סכ"ד( מבואר שמותר ליתן מים על הרא"ש הנ"ל, 

טלית שאחז בה האור, אע"פ שנוגע בדבר הדולק, ותירץ שלא אסר הרא"ש אלא 

ליקח מגוף הדבר הדולק, אבל כשנותן דבר חוצה לו מותר, וכן כאן אינו לוקח 

 מהגז, אלא נותן דבר חוצה לו ומותר.

לכבות את הגז ע"י קומוקום מים בגרמא,  ועוד, שבשו"ת יחוה דעת הנ"ל בהיתר

כבר ישב על המדוכה ליישב מדוע אין איסור לכבות באופן זה שנותן את המים 

לפי מה שכתבו בנהר שלום  א.לאחר שהאש כבר דלוקה, וביאר ג' ביאורים: 



 

 צט 'עמ -אספקלריא 

 

גרם כיבוי אלא משום הפסד, אבל שלא  (סימן שלד) ומאמר מרדכי שלא התיר מרן

 נו שיש חשש הפסד,יולפי זה יש מקום לומר שבנידונ ,נר, אסורבמקום הפסד, כגון 

ועוד יש לומר שדוקא ב. אם ישאיר הגז דולק, ללא בישול, יבוא לידי דליקה. כן ש

אין להתיר לאחר שהנר  ,בענין גרם כיבוי של הנר, שהגורם נעשה בגופו של הנר

ף הגז אלא דולק, אבל כאן הגרמא של רתיחת המים ושפיכתם על הגז אינה בגו

שעד כאן לא אסר מרן השלחן ערוך לגרום  ,ועוד יש לומרג. היא גרמא מבחוץ. 

כיבוי לנר לאחר הדלקתו, אלא משום ששייך בנר דין כיבוי מן התורה, אם יש לו 

צורך בהבהוב הפתילה שתהיה נוחה להדלק לאחר מכן, ובכגון זה נחשב כמכבה 

ן בכיבוי הגז סרך איסור מן התורה, אבל כאן שאי ,לצורך פחמים שאסור מן התורה

שהרי אינו מכבה אלא שלהבת, ודינו כמכבה גחלת של מתכת שאין איסורו אלא 

מדברי סופרים, נראה שגם מרן השלחן ערוך יודה שיש להתיר כיבוי כזה שהוא על 

 .דון דידןידי גרמא. ולפי כל התירוצים הללו יש להתיר גם בנ

דעת התוספות שמותר גרם : א. ם להתיר,ונמצא בסיכום שיש לנו כמה טעמי

ש ״ל כדעת הרא״ואתב. כיבוי ביום טוב גם כשנוגע בדבר הדולק, ומקצר את הנר. 

שכל האיסור הוא דוקא כשלוקח  ש המגן אברהם,״שאסור לעשות כן, שמא כמ

ד הכף לא ״ועוד שבנג. מהדבר הדולק, אבל מותר לתת על דבר הדולק דבר חיצוני. 

ועוד שהוא כיבוי ה. ועוד שהוא במקום הפסד. ד. א על החיישן. באה על האש, אל

ולכן נראה שיש להתיר בשופי  ,ש ומרן״שלא דיברו בה כלל הרא גחלת של מתכת,

 כיבוי זה.

ומה שתופס את הכף בידו, נראה דלא חשיב כמעשה בידים, כי כשם שתופס 

את הכיבוי יותר, בידו את הכף, כך יכול גם להניח אותה שם, ואין תפיסתו גורמת 

אלא קודם הכיבוי הרי זה גרמא. וקצת  ומכיון שלא עושה פעולה בשעת הכיבוי,

רו מדוע אסור ליתן ביאש ה מפני(,״)מז: ד ראיה לסברא זו בדברי התוספות שבת

ש אטו ״מים בכלי מערב שבת לקבל את הניצוצות שנופלות מהנר, משום דגזרינן ע

 ,ע"כ ,אם יגביה הכלי בשעת נפילת הניצוצותשבת, ובשבת יכול לבא לידי כיבוי 

ד הניצוצות והרי הוא נגומשמע מדבריהם שכל האיסור אם יגביה את הכלי כ
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מכבה בידים, מה שאין כן אם היה עומד עם הכלי והניצוצות נופלות לשם לא היה 

 אסור, כי הוא בגדר גרם כיבוי, הגם שהכלי בידו.

 ?סגירת מעגל

צר פעולת סגירת מעגל, ושהוא כמעשה ניתוק הברז ומה שטענו שבהנחת הכף נו

הראשי, אינו נכון, שהרי נמשך מספר שניות עד הכיבוי ובודאי הוא גרמא. ובעצם 

סגירת מעגל בדבר שאין בו ניצוצות, כבר נתבאר בילקוט יוסף )סי' שלח(, וכאן 

מלבד שהוא גרמא הוא פסיק רישא דלא איכפת ליה. ולכן למסקנא כל המקיל 

זה יש לו על מה לסמוך, אבל מי שמחמיר לכבות את הגז על ידי גלישת  בדבר

 המים החמים, תבוא עליו ברכה.

ויש להדגיש כי כל זה הוא רק כשהאש אינה נכבית מיד אלא לאחר מספר 

 שניות, אבל אם נכבית מיד אין זה 'גרמא' ואסור.

 * 

 הדלקת נרות יו"ט

ים בכל ערב שבת. ויש המדליקים מצוה להדליק נרות לכבוד יו"ט, כמו שמדליק

לפני הקידוש בליל יו"ט, בהדלקה מאש לאש. והמנהג להדליק נרות יו"ט, מבואר 

בראשונים: הראבי"ה )סי' קצט(, רבינו זרחיה הלוי בעל המאור, האור זרוע )הל' 

ער"ש סי' יא(, הרא"ש בתשובה, האבודרהם, הרוקח, ספר האגודה ועוד, וכן פסק 

)סימן רסג ס"ה וסימן תקיד סי"א(. אמנם דעת הארחות חיים מרן השלחן ערוך 

)הדלקת הנר בער"ש אות א( שביו"ט אין תקנה להדליק את הנר שהרי אפשר 

להדליק מנר לנר, ודוקא בשבת תיקנו חכמים להדליק נרות בערב שבת, אולם מכל 

הראשונים מבואר להדי שהמנהג הוא להדליק גם לכבוד יו"ט, וכך מבואר להדיא 

בדברי הרמב"ם )פ"ו מהל' יו"ט הלכה טז(: "כשם שמצוה לכבד את השבת ולענגה, 

כך מצוה לכל ימים טובים, שנאמר 'לקדוש ה' מכובד', וכל ימים טובים נאמר בהם 

'מקרא קודש'. והרי בהל' שבת )פ"ה ה"א( כתב הרמב"ם שהדלקת הנר היא "בכלל 

שבת, אף הדלקת הנרות  ומכיון שהדלקת הנרות לשבת בכלל עונגעונג שבת", 
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ם טוב, נוסף על כך שיש בזה משום כבוד יו"ט, בכלל מצות עונג יו ם טובלכבוד יו

 כמבואר ברמב"ם )פ"ה ה"א ופ"ל ה"ה(.

ואמנם בשו"ת פעולת צדיק )ח"ג סי' ער( דייק בדעת הרמב"ם שלא הזכיר להדיא 

ביו"ט, כיון דין הדלקת הנר בהל' יו"ט, ומזה משמע שאין צריך להדליק נרות 

ט, אבל אפשר לומר שהרמב"ם סמך על מה שכתב "שמותר להדליק נר ביו

שהדלקת הנר בכלל עונג, וכיון שיש מצות עונג גם ביו"ט, ממילא הדלקת הנר 

בכלל. ולכן נראה לומר גם בדעת הרמב"ם שנראה שסובר שיש מצות הדלקת הנר 

האחרונים, כדעת השו"ע  גם ביו"ט, כדעת רוב ככל הראשונים. וכן כתבו כמעט כל

שיש להדליק נרות גם ביו"ט, ביניהם הלבוש )סוף סי' תקיד(, הדרישה, המג"א, 

רסג סק"ד(, שערי תשובה,  'סי מחזיק ברכההנודע ביהודה בדגול מרבבה, החיד"א )

ח"ד )הובא בשו"ת רב פעלים , שו"ת שואל ומשיב, י(")סי' תקצט סמטה אפרים 

)שבת כג.(, ערוך השלחן, שו"ע הגר"ז, הגאון מליסא,  , פני יהושעחאו"ח סי' כג(

 וכך פשט המנהג בכל תפוצות עם ישראל, להדליק נרות לכבוד יו"ט.

וגם אלו שלא נהגו כן במקומותיהם בחוץ לארץ, כגון בתימן, אבל משהגיעו 

לארץ ישראל צריכים הם לנהוג כמנהג א"י, כמבואר כיו"ב בתשובת מרן הבית 

רוכל )סי' ריב( ד'קמא קמא בטיל', ואם כי בעניני המבטא ונוסח  יוסף בשו"ת אבקת

התפילות וכן המנהגים שאין בהם איסור, ימשיכו במנהגם משום 'אל תיטוש תורת 

אמך', אולם בעניני הלכה 'ויעשו כולם אגודה אחת' להיות כל עם ישראל תורה 

 אחת, כמ"ש מרן הבית יוסף בהקדמתו, ולא יעשו אגודות אגודות.

 יו"ט הכל מברכים תחילהב

בהדלקת נרות מברכים ואח"כ מדליקים, כפי שפסק מרן השו"ע )סי' רסג ס"ה(, 

ומי שמברך אחרי ההדלקה, לדעת כשלושים גאונים וראשונים הרי זו ברכה 

לבטלה, ובודאי יש לחוש לדבריהם, ומי יקח אומץ נגד דעתם ולהורות לברך אחרי 

ברך, כפי שהעיד ההדלקה?! הספרדים מעולם לא נהגו בדבר זה להדליק ואח"כ ל

במאמר מרדכי. מה עשו בבתיהם של הרשב"א, הריטב"א הרמב"ם, מרן השו"ע 
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וכל הגאונים והראשונים?! ברור שתחילה היו מברכים ואח"כ מדליקים, כי אליו 

 היה להיפך, היה להם לפרש זאת. 

והאשכנזים סומכים על דעת מהר"י וייל )סי' כט( שהובא ברמ"א )סי' רסג ס"ה(. 

כשאר הגיע לארץ ישראל  -שהיה גאון אשכנזי  -רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל  והגאון

הורה לבני ביתו שתחילה יברכו ואח"כ ידליקו, וכדעת השו"ע, משום חשש לברכה 

לבטלה. ואמנם לא כל האשכנזים נוהגים כהגרא"ז מלצר, מ"מ הספרדים ודאי 

כתב מהר"ר יוזפא בן צריכים לנהוג כן. אולם ביו"ט הדין כן גם לאשכנזים. וכך 

הדרישה )סוף יו"ד( בשם אמו הרבנית, שאין שום טעם לברך אחרי ההדלקה ביו"ט, 

ואפילו אם קיבל יו"ט, שהרי בשבת החשש הוא שמא מקבלים שבת בברכת 

ההדלקה, והאיך ידליקו לאחמ"כ, אבל ביו"ט גם אם נניח שקיבלו יו"ט בברכה, הרי 

 ם טעם לברך אח"כ, אלא עובר לעשייתן.מותר להדליק מאש לאש, ולכן אין שו

והמג"א )סימן רסג ס"ק יב( כתב על דברי הרבנית של ה'פרישה' כי "אין חכמה 

לאשה אלא בפלך" ולא פלוג רבנן, אולם הרבה אחרונים הסכימו עם הפרישה, כך 

כתב גם הגר"ש קלוגר בשו"ת ובחרת בחיים )סי' פג(, וכך ההלכה, בין לאשכנזים 

 , שקודם מברכים ואח"כ מדליקים.ובין לספרדים

 ברכת 'שהחיינו' בהדלקת הנר

יש להזהיר שלא לברך 'שהחיינו' בעת ההדלקה, מחשש הפסק בין הברכה 

להדלקה ויסמכו על ברכת 'שהחיינו' שאומרים בקידוש, כך מפורש בלקט יושר 

לתלמיד מהרא"י )עמוד מט( לדייק מהאור זרוע )סימן שסא( וכן מבואר בעוד 

 ם.פוסקי

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

זכר לענני הכבוד

מאריך בקושיית הקדמונים, הרי במדבר זכינו לג' מתנות טובות,  רבינו החיד"א

ואין ָמן, באר וענני הכבוד. מדוע, אפוא, חוגגים את חג הסוכות זכר לענני הכבוד, 

עושים זכר לניסים הנוספים. בעינו הטובה מביא הוא כמה תירוצים. ביניהם 

 הכרחייםמבואר, שיש הבדל משמעותי בין הניסים הללו. מי הבאר והמן הם 

לקיומנו. אין חיים ללא מזון ושתייה. ואילו ענני הכבוד היוו 'פינוק'. כאן חשו את 

והצינה, סילקו מזיקים, הקלו על  חיבתו של מקום. העננים הגנו עלינו מפני השרב

 מצד הקב"ה, נקבע חג לדורות.  תוספת אהבהרגלינו וגיהצו את בגדינו. על גילוי 

מביא את דברי הרב החיד"א, והוא מוסיף ומציין כי בפסוק  בני יששכרהרה"ק ה

יֶכםנאמר  תֵּ רֹּ עו דֹּ ן יֵּדְׁ עַּ מַּ כֹות הֹוַשְבַתי ֶאת ְבֵני ַיְשָרֵאל, לְׁ ' לא יזכרו 'למען ַכי ַבןֻּ

, כי יש להתבונן ולדעת את עומק עניינים אלה, וללמוד ידעו נאמר, אלא למען

מהם לדורות. באורח זו נהלך, להעלות ַהְכָוָנה מעשית לשומרי משמרת הקודש, 

 מלמדים ומחנכים. 

? ברור שבראש הרשימה חובותיו של המלמדהאם מישהו ניסה לערוך רשימת 

וחייב לחנך. ישנם מחנכים, לצערנו, שזו כל רשימתם. כלל  ייכתב: הוא חייב ללמד

כך אורך  המלמד לבכי משימות הרב רבים הם. ניתן לומר 'כרוחב  מביניםאינם 

נחת -שלום ו'בוקר טוב', פתקי הקדמתרשימתו'. שיחות אישיות ומילות עידוד, 

להורים, שיחות טלפון מלטפות וביקורי חולים. השתתפות ב'שמחות' ואירועי 

יום קודם לחג...(. ומה עם עזרה  30משפחה, וכמובן, זכירת יום הולדתו )החל מ

לימודית מעבר לשעות הלימוד? רבים יזעקו בתמיהה "מה? מלמד יציע לתלמיד 

או עצלותם בטענת "זה לא \את אטימותם ו שיצדיקו להתקשר מהטלפון שלו?" יש
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מהר"מ שלו? שמלמד ₪  5חינוכי! יש לשמור דיסטנס! שבחור יבקש הלוואה של 

 ירכוש עבור תלמיד חוברת לימוד בחנות ליד ביתו? ְיָשְרתֹו? לא מתאים!".

, בחובותינומחג הסוכות, זכר לענני הכבוד, ְלֵמַדים שאיננו נזכרים על עמידה 

לחובה! "הדברים הקטנים" שמראים על יחס, על  מעברדווקא על מה שעשינו  אלא

אכפתיות ועל אהבתנו לכל תלמיד. נכון שיש לעיין כיצד להתקרב, אך כשהקירוב 

בא מלב טהור, נטול התנשאות, ללא התחשבנות, חזקה שלא תצא תקלה 

 במשמעת ודרך ארץ.

רות, מן ובאר, באו לאחר תרעומת . ַהַםָתנֹות האחטעם נוסףמביא  רבינו החיד"א

ותלונות בני ישראל, ואילו המן בא ב'מאור פנים' מאת השי"ת, ללא שקדמו להם 

)סוכות תרמ"ז( "וחג זה נקרא זמן  רבינו השפת אמתקושי והניסיון. וכה כתב 

שמחתנו... ואי' מצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושים... ג' מתנות שהיו לדור 

היו ע"י מריבות, וענני הכבוד קבלו בשמחה...". רבינו זי"ע חקק  המדבר, ָמן ובאר

כרוך בשמחה  כדבעי,, לאורך ימים)בכמה מקומות( יסוד גדול, ששימור המצוה 

לגבי מצוות מילה )שבת קל(, כך גם בקיום כל  ֶשְבֵעת קבלתה. בדרך שאמרו חז"ל

 יתר המצוות.

יתמידו וימשיכו לאורך ימים  לפי כלל זה, כאשר חפצים אנו שבנינו ותלמידנו

ושנים לצעוד בשבילי החינוך ובעקבי המסורה, מבלי לסטות ולרעות חלילה 

! בכך יקחו עמהם צידה לשנות חייהם, שההנחלה תהיה בשמחהבשדות זרים, נחוץ 

לא את השיעור הנלמד לבדו, אלא גם את האופן בו השיעור נלמד, ה'ריחות' 

 הנעימים והחוויות הרגשיות.

, היה האוהב שלום ורודף שלוםבכדי באו ענני הכבוד בזכות אהרן הכהן, לא 

מקדים שלום גם לעבריינים "שבכלל לא היה חייב להתייחס אליהם" עסק בשלום 

ולפנים לרדת לדיוטא זו". הוא אהב -בית למרות שיכל לטעון "לא ראוי לנכנס לפני

חד. ענני הכבוד גילו כל יהודי, ולכן לא נקלה בעיניו לעסוק בטובת כל אחד וא

בעבורנו 'חיבה יתירה' ודרכי נועם ללא טרוניה. על כן עטוף חג זה בהידור ונוי, 

 ושמחת בחגך.המינים.  והידורהלולב,  אגדהסוכה,  קישוט
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. נתפלל שבנינו יישארו בתוככי ענני הכבוד, מוגנים לדורותינולמסור  למען נדע

מוכן לזנב בנחשלים. כאשר נשכיל מן 'הנחשים והעקרבים'. בחוץ, אורב עמלק, 

להעניק 'לפנים משורת הדין' יישארו הם 'לפנים מן החומה'. סוכת דוד נופלת 

הרע מתחדש ומתגבר, רבש"ע, הקם לנו סוכת -ונופלת. רבים הם הנופלים ל"ע, יצר

 דוד! באהבה ושמחה.

* 

 בכל פרטיה ודקדוקיה

השמחה באה מעצמה  חג הסוכות על מכלול מצוותיו, הוא ההדור שבמועדים.

בזמן שמחתנו. מצוחצחים אנו לאחר ימי הדין. עמוסים קבלות טובות הממתינות 

 למימוש.

יוצאים מיום הכיפורים עטוף הלובן והצוחר, ובאים לימי הסוכות בהם הכול ירוק 

וצבעוני. סוכה מסוככת ומקושטת, ארבעת המינים מהודרים, שמחת בית השואבה 

הילדים מחוברים  –אור, ועד יום הפסגה יום שמחת תורה. זכר לניסוך המים וריבוי

ביותר לחג הסוכות. קל להם להשתתף בחוויות החג, והרבה ממנהגי היום סובבים 

ר. אך לנו כהורים ומחנכים יש כאן הזדמנות מיוחדת לחנכם בנושא "את תשב

 חשוב ביותר מיסודות התורה והמצוות.

בנתנו. דווקא הביצוע קל, נוח ונעים ענייני חג הסוכות נשגבים ומופשטים מה

נשגב מהבנתנו. יש ללמוד מכאן על טעמם ועניינם לקיים את מצוות היום, אך 

 של המצוות הרבות. 'מפרט הטכני'הקפדה על 

א, "זיער רבי שלמה מבאבוב "האדמושמעתי מאיש מהימן על האי צדיק וקדוש 

ידי חרב באמריקה אשר היה כמלאך המושיע להחזיר את נזר החסידות לעם שר

לאחר שנות הזעם. הליכותיו בקודש היו כאש לוהט, ועם זאת, בזהירות וברגישות 

 על כך הבריות לא תכוונה מאישו הגדולה.
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. הצדיק התארח בסוכתו של אחד מנכבדי חסידיו בימי ומעשה שהיה כך היה

. על 'תשבו כעין תדורו'מ סוכות. הסוכה הייתה רחבת ידיים עם הרגשת "חוה

 . )לפני עידן הסלולרי...(קיר, ליד מקום מושב הצדיק, תלה טלפון ה

ר בשיחה מאלפת, וכאמצעי המחשה, לקח את מכשיר הטלפון בידו "פתח האדמו

אני יושב בניו יורק ומחייג סידרת ספרות  !הנה מכשיר פלא"הקדושה, ואמר, 

ישראל, ל " 279 -מדויקת, תחילה אקיש מספר לקו בינלאומי, ואז את הקידומת 

לעיר בת ים, ואסיים במספר הביתי המדויק, והשיחה תחובר לבית  "3 "לאחר מכן 

למרות מרחק אלפי הקילומטר אנחנו יכולים  !ומשפחתה בקרית באבוב "בתי 

שיחתי  !אחטיא את המטרהאך אם לא אדייק, אם אחליף מספר בודד,  !לשוחח

 "הדבר בדיוק במצוות החג כך" "!עלולה להגיע למזרח הרחוק, או לדרום ארגנטינה

המצוות מקשרות אותנו לאבינו שבשמים. "המשיך הרב הקדוש בדבריו המתוקים: 

. סדר עלינו להקיש את הקוד המדויקכל מצוה מגעת לשורשה העליון. אך 

הדפנות, הסכך, גודל הסוכה ודיניה  !הנענועים אינו סדר אקראי. הכל לפי תכנית

שיר  51שמחת בית השואבה,  ,'יהי רצון'ה וכל הרבים, סדר האושפיזין, כל תפיל

המעלות, סדר הושענא רבה הקפותיו ותפילותיו, ויום שמיני עצרת שמחת תורה, 

הכל לפי סדר סדר הריקודים, תפילת גשם, הקריאה של חתני תורה ובראשית, 

 .מדויק

בסטייה מן המנהג  !לא כל אחד מבין את הסדר, אך עליו לדעת בברור שיש סדר

כאשר מיישמים לפי הסדר  !עלולים אנו לאבד את הישג המצווה 'התכנית'ומן 

 מגיעות מצוותינו למקום המיועד, ולא חלילה...".

ד את בנינו ותלמידינו לקיום המצוות, בחג זה ובכל "נחנך בס !איזה מסר חשוב

 .בדיוק לפי התכניתהשנה, 

ילין כך? מהי למה נוטלים ידיים כך? למה קושרים כך את הציציות? למה התפ

, בכדי שניצור לפרטיה ודקדוקיהנקיים כל מצווה  !סדר התפילה? הכל מדויק

 .תקשורת תקינה עם אבינו שבשמים
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בכוח קיום המצוות  ,'באספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג ההתורה מצווה 

 לקדש את הגשמיות ולעשותו רוחניות.

 הארוכים.את קדושת חג האסיף לימי החורף לאסוף נזכה 

  !גוט יום טוב !הרבה נחת ושמחה

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 הסוכות חדוותא דאפטרתא חג 

 )זכריה יד( הפטרת יו"ט ראשון

 איזה יום נקרא "יום קרב"? .א

 מיהו "כנעני"? .ב

 )יחזקאל לח, יח עד לט, טז( הפטרת שבת חוה"מ

 מהם ב' משמעויות שונות ללשון "שובב"? .ג

 מי נתנבאו לראשונה על מלחמת גוג ומגוג? .ד

 היכן נרמז משה רבינו )רש"י(? .ה

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

 7628366@okmail.co.il   

* 
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 חג הסוכות  חדוותא דאפטרתאתשובות 
 הפטרת יו"ט ראשון )זכריה יד(

 איזה יום נקרא "יום קרב"? .א

 ַהָלֲחמוֹ  ְכיֹום ָהֵהם ַבּגֹוַים ְוַנְלַחם ד' ְוָיָצא( ג, שנא' )יד, מלחמת ד' במצרים על ים סוףיום 

 .דסוף ימא על קרב אגחותיה כיום. קרב ביום הלחמו כיום י"רש :ְקָרב ְביֹום

והיינו שיגלה עליהם בכבודו ובעצמו ויעשה עמהם מלחמה כשם שנתגלה בים סוף 

 ַמְלָחָמה ַאיש ד' ,ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ָאַבי ֱאֹלֵהי ְוַאְנֵוהּו ֵאַלי ֶזהג( -שאמרו עליו ישראל )שמות טו, ב

 על שפחה ראתה, באצבע אותו מראין והיו עליהם נגלה בכבודו. אלי זה. ופירש"י ְשמוֹ  ד'

 .נביאים ראו שלא מה הים

 ַהכֹוָכַבים ַנְלֲחמּו ָשַמַים ַמן וכעי"ז אמרו חז"ל על מלחמת גוג ומגוג, )תנחומא עקב אות ג(

 הכוכבים הזה בעולם, ה"הקב ואמר וכו',( כ, ה שופטים) ַסיְסָרא ַעם ַנְלֲחמּו ַמְםַסלֹוָתם

 'ְוגוֹ  ַההּוא ְביֹום ַרְגָליו ְוָעְמדּו', ְוגוֹ  ַבּגֹוַים ְוַנְלַחם' ה ְוָיָצא לבא לעתיד אבל. בשבילכם נלחמו

 ַביֹום ְוָאַמר :שנאמר ,באצבע אותו ומראין רואין הכל ויהיו. ענין אותו וכל(, ד-ג, יד זכריה)

  (.ט, כה ישעיה' )ְוגוֹ  ֶזה ֱאֹלֵהינּו ַהֵמה ַההּוא

 מיהו "כנעני"? .ב

 אין כאן עני.או נטריקון  סוחר,

. כנעני יהיה ולא י"רשופי: ַההּוא ַביֹום ְצָבאֹות ְייָ  ְבֵבית עֹוד ְכַנֲעַני ַיְהֶיה ְוֹלא (כאשנא' )יד, 

ומקורו ) :עני כאן אין א''ד, ארץ נכבדי כנעניה( ג''כ ישעיה) כמו לסחור יצטרכו לא

 (לטבפסחים נ.

 הפטרת שבת חוה"מ )יחזקאל לח, יח עד לט, טז(

 שונות ללשון "שובב"?מהם ב' משמעויות  .ג

יךָ  (ד)לח,  .1 תִׁ בְׁ בַּ שוֹּ  שובב אותך אעשה. ושובבתיך י"רשופי וכו'. ַבְלָחֶייךָ  ַחַחים ְוָנַתַתי וְׁ

 שובב וילך( נז ישעיה) כמו שובב נקרא לבו בשרירות ההולך כל ז''בלע יישיר''אנבו

 .לבו בדרך

                                                
 מאי כנעני איש בת יהודה שם וירא (ב, לח בראשית דכתיב תגר דאיקרי מנלן וכנעניועי' שם בהמשך הדברים " לט

 אלא ונסיב אזיל ויהודה יעקב את והזהיר יצחק בא יצחק את והזהיר אברהם בא אפשר ממש כנעני אילימא כנעני

 ישעיה) מהכא אימא ואיבעית מרמה מאזני בידו כנען (ח, יב הושע) דכתיב תגרא גברא בת לקיש בן שמעון רבי אמר

 "ארץ נכבדי כנעניה שרים סוחריה אשר (ח, כג



 

 קי 'עמ -אספקלריא 

 

ֶבֶבת ֶאֶרץ ֶאל ָתבֹוא ַהָשַנים ְבַאֲחַרית ַתָּפֵקד ַרַבים ַמָיַמים (ח)לט,  .2 שוֹּ ֶבֶצת ֵמֶחֶרב מְׁ  ְמקֻּ

 ָלֶבַטח ְוָיְשבּו הּוָצָאה ֵמַעַםים ְוַהיא ָתַמיד ְלָחְרָבה ָהיּו ֲאֶשר ַיְשָרֵאל ָהֵרי ַעל ַרַבים ֵמַעַםים

ָלם  לזכור לפני עתה תפקד לי שחטאת רבים מימים. תפקד רבים מימים י"רשופי:  כֻּ

 המשובבת ישראל ארץ אל לבא השנים באחרית ואשיאך גמולך ולהשיב עונותיך

 :  האויב חרב י''ע שם גלו אשר הגולה מן יושביה ששבו מחרב

 מי נתנבאו לראשונה על מלחמת גוג ומגוג? .ד

 ְבַיד ַקְדמֹוַנים ְבָיַמים ַדַבְרַתי ֲאֶשר הּוא ַהַאָתה ד' ֲאֹדָני ָאַמר ֹכה (יזשנא' )לט, אלדד ומידד, 

. הוא האתה י"רש :ֲעֵליֶהם ֹאְתךָ  ְלָהַביא ָשַנים ָהֵהם ַבָיַמים ַהַמְבַאים ַיְשָרֵאל ְנַביֵאי ֲעָבַדי

 נביאי עבדי ביד קדמונים בימים דברתי אשר אותו הוא האתה ה''הקב יאמר הימים באותן

 הגוים כל את ואספתי ומגוג גוג מלחמות על נתנבא הוא שאף וזכריה יחזקאל כגון ישראל

 אל כאן האמור שנים וזהו עליו נתנבאו הם ומידד אלדד אמרו ורבותינו( יד זכריה' )וגו

 לא אבל) אחד בפרק' א נבואה נתנבאו נביאים שני( ח''בפת) שנים אלא שנים תיקרי

 (:אחד בסגנון

 היכן נרמז משה רבינו )רש"י(? .ה

יש ְוַאְבֵני שֹוֵטף ְוֶגֶשם ּוְבָדם ְבֶדֶבר ַאתוֹ  ְוַנְשַּפְטַתי( כב)לט,  ָגבִׁ  ָעָליו ַאְמַטיר ְוָגְפַרית ֵאש ֶאלְׁ

 כאבנים המאירות ברד אבני. אלגביש ואבני י"רשופי :ַאתוֹ  ֲאֶשר ַרַבים ַעַםים ְוַעל ֲאַגָּפיו ְוַעל

 אבני ,איש גב אל אמרו ורבותינו וגביש ראמות( כח איוב' )שנא כענין גביש ששמם טובות

 כענין ירדו שלא שהתפלל משה האיש גב על באויר ועמדו מצרים על לירד שהתחילו ברד

 : לארץ הגיע לא ארצה נתך לא( ה שמות' )שנא
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 סיפור

 סיפור / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 סוכה לנצח על מה ולמה? –סיפור לחג הסוכות 

איש זריז במלאכתו היה רבי טוביה ויינרייך, תמיד ראו אותו בכל דבר, ראש 

וראשון לכל דבר שבקדושה, זריז מכל הזריזים בעירו "פרויען קירכען" שבארץ הגר 

)הונגריה( לקיים מצוות. עוד בטרם סיימו כל המתענים במוצאי יום הכיפורים 

בו בהקמת הסוכה שלו להתאושש מהצום המתיש ואלו הוא כבר רכון ראשו ורו

שהייתה גם תפארת הסוכות שבעירו. את כל הונו הרב היה משקיע על בניית 

"סוכה נאה לשם מצווה" רחבת ידיים הייתה, כמעט כל החצר הרחבה של ביתו 

תפוסה הייתה על ידי סוכתו שנבנתה בנדיבות רבה, בלי חשבון כמה בני בית לו. 

חים כשהם מסיבים סביב שולחן רב יכולה היתה להכיל כמה מניינים של אור

 מידות ברווח ועדיין מקום ניכר לעוד מספר יהודים, אם יזדמנו ברגע האחרון. 

עטורה היא הסוכה לתפארת עם הקישוטים הנאים ביותר שרק אפשר היה 

להשיג, עשרות תמונות מפרי מכחולם של טובי הציירים היהודים שתיארו את בית 

ן היה לדמות, את העליה רבתי לרגל של מאות המקדש בתפארתו כפי שרק נית

ואלפי יהודים, וכן את שמחת בית השואבה כאשר גדולי ירושלים מפזזים 

ומכרכרים בכל כלי שיר, עד שכמעט ניתן היה לשמוע את נעימות הזמר מכל כלי 

שיר, קישטו את הסדינים הנאים שנתלו ברחבי הסוכה ושיוו לסוכה מראה מושך 

השרשראות והבקבוקונים מלאי השמנים היינות והתבלינים עין, מלבד עשרות 

שנתלו בנדיבות רבה על גבי הסכך והשתלשלו פנימה בחינניות רבה, כשמחשבה 

רבה מושקעת בזה, כדי שכל דבר יהיה מותאם בסדר הנכון ובכך הביאו להרמוניה 

 מושלמת. כל כולה של הסוכה הביעה "זה קלי ואנווהו" יופי והדר שמביא לרצות

 לשבת בה ולהשתקע בה לנצח.

ומאידך, גם במלאכת הפירוק זריז היה, כדי להראות לכל העולם כי אין הסוכה 

תחביב נוי בו נוהג הוא להתפאר, אלא כולה "חפץ של מצוה" וכל ביאתה לעולם 

 "היכי תמצי לקיים את מצוות תשבו כעין תדורו". 



 

 קיב 'עמ -אספקלריא 

 

היפך "תדורו כעין תשבו", אך ליצני העיר היו אומרים: אצל ר' טוביה התקיים ה

ביתו הקבוע לא היה מפואר ביותר, לא חסרים היו בתים בעיר שהאפילו על  שכן

חייב הוא את הסוכה הנאה ביותר, במצוה זו הוא  יופיו, אבל מצוות סוכה שאני,

 הגביר של העיר.

אבל סוכה נאה זו נראתה לפתע כאינה כדאית, ברגע שקיבל הודעה דחופה מאת 

של הרבי הקדוש מנדבורנה זי"ע, כשהגבאי הראשי של הרבי שולח חצר הקודש 

להודיעו עוד בתחילת חודש אלול, כי הרבי הקדוש רבי מרדכי מתעתד לשהות 

 אצלו במשך כל חג הסוכות. 

באותו רגע גמר רבי טוביה בלבו כי עליו להקים סוכה יפה ממנה שבעתיים, כי 

בה מתגורר הרבי הקדוש. מספר לא הרי הסוכה בה מתגורר החסיד כהרי הסוכה 

שבועות לפני סוכות קיבל ר' משה סטולער שהיה נגר אומן בעל ידי אומן שהתקין 

את מיטב הרהיטים היוקרתיים ביותר לרוזני ושועי הארץ, ועתה אצלו הזמין את 

 הסוכה שעלתה שבעתיים על סוכתו הקודמת בגודל ובנוי. 

סוכה תהיה ראויה להיות מעון את כל הונו ומרצו השקיע רב טוביה כדי שה

לצדיק הדור, לצורך זה פינה את החצר מכל מטלטליו, כמו כן רכש חצר נוספת 

הסמוכה לביתו וגבלה עם חצרו והרחיב אותה מכל כיוון. לבסוף עמדה הסוכה על 

פני כל החצר, כה גדולה הייתה עד שיכולה הייתה להכיל את כל החסידים 

 ות מבני המקום, ולא יאמר איש "צר לי המקום". שיבואו יחד עם הרבי ועוד עשר

בעת שבנו את הסוכה פיקח ר' טוביה אישית על כל מלאכת המצווה, ואמר לשם 

יחוד על כל קרש וקרש שהתווסף לסוכתו. פיו לא פסק מלמלל כוונות וייחודים 

 כאחד מגדולי ישראל.

ו נאה להזמין וכשעמדה הסוכה על תילה נמנו וגמרו כל רואיה, כי אכן בסוכה ז

גם את שבעת האושפיזין, שכן דאג רב טוביה שיהיה לכל אחד מהאושפיזין את 

שלא שבעתם העין עד שאמרו "כל מי שלא ראה  הייצוג הנכון במיטב הקישוטים

 את סוכת רבי טוביה לא ראה סוכה יפהפיה מימיו". 



 

 קיג 'עמ -אספקלריא 

 

צא כשהגיעו ימי החג הגיע הרבי הקדוש עם הפמליה הגדולה שלו, ולכולם נמ

מקום מתאים כיאה וכיאות. שמח הרבי מאד ושיבח את החסיד הגביר שלא מנע 

מכל אשר יכל, כדי לתת לרבי הקדוש ולחסידים את האכסניה המשובחת כיאות 

 לקדושת חג הסוכות ולכבוד הרבי.

ימי החג עברו על הרבי והחסידים ברוב שמחה וקדושה, הרבי נתן לחסידים 

ע רוחני רב, עד שהנפש עלתה על גדותיה בלהט מהמיטב, הוא השפיע עליהם שפ

קודש. בכל יום היה הרבי מזמין ברוב רגש את האושפיזין של אותו היום שיואיל 

להתארח בסוכה, והחסידים חשו כי הנה מגיע האורח ממרומים ויחד עמו מלאכי 

השרת מתלווים, וכל שבעת הרועים מוצאים את הסוכה כמקום ראוי להשראת 

 השכינה.

חלפו להם תשעת ימי החג, גם יום שני של גלויות נחוג בביתו ברוב פאר וכך 

ולא אמר בעל הבית נבצר ממני מלתת לכם  והדר "ולא אמר איש צר לי המקום".

דומה היה כי הברכה יורדת אל הבית בלי הגבלה, ועל כל  מכל הטוב כי כיסי ריקן.

  ודש.פרוטה שיוצאת באים אלפי מונים שמשלימים את החסר עד לג

כשהגיעה העת, נפרד הרבי הקדוש בחום מבעל הבית והודה לו מאד על מידת 

הכנסת האורחים המופלגת שנקט בה, איחל לו מכל הטוב שבעולם, והודיעו כי 

כפי שבשנה זו חגג עמו את החג ברוב גילה ודיצה כך יחגוג עמו אף לשנה הבאה, 

מכונה, כדי שבשנה  ובנשימה אחת הוסיף לו, ראה נא להשאיר את הסוכה על

 הבאה נוכל להיות בה כפי שהיינו בה עתה. 

תמוהה הייתה הבקשה בעיני ר' טוביה אך לא התבונן בה רבות, הבשורה 

המרנינה כי מצאה סוכתו חן בעיני הרבי האפילה על כל תמיהותיו, וכך עברה 

השנה מבלי שהסוכה תפורק. מלבד הקישוטים הנאים שאוכסנו במרתף, עמדה 

 על מקומה, ובכך מנעה את תשמיש החצר מכל וכל.  הסוכה

רבי טוביה נעל אותה כדי שחלילה וחס לא ישתמשו בה לשימושים של חולין 

וימעיטו מערך קדושתה. הוא הדף מעליו את כל קנטורי הסקרנים שבאו לתהות 

מפני מה נותרת הסוכה על מקומה שעה שכל הסוכות ניצבות במקומן במחסנים. 



 

 קיד 'עמ -אספקלריא 

 

השיב להם דבר על צוואת הרבי, הוא לא רצה שיגחכו וגם השאיר רב טוביה לא 

 לסקרנים שיתהו, למה שלא יהיה לכולם חומר למחשבה?

אלא שבעיצומו של החורף ירד שלג כבד על הקורות היקרות, ולבו של ר' טוביה 

נחמץ בקרבו. וכי לא היה טוב יותר שהסוכה תהיה שמורה במקומה? הן השלג 

עלולים להרקיב את הקורות ולמוטט את הסוכה. אבל  ורוחות הסערה הרבות

 גזירה היא מלפניו, וכחסיד נאמן סגר דלתות המחשבה.

וכך עבר החורף הקשה כשהררי שלג וקרח נערמים על הסוכה שלא הייתה 

ערוכה כלל למטרות עוז, השמש החמה יבשה את הקורות שמקצתן כבר היו 

חר טיפול נאות של ר' משה נפוחות היו מהגשם שחלחל ונספג בהם, אך לא

 סטולער שהוזעק לתקן את הנזקים הושבה הסוכה למצבה הקודם.

הגיעה השנה הבאה ולקראת חג הסוכות כל העיר כולה טורחת בהתקנת 

הסוכות, מכל רחבי העיר נשמעים הפטישים והקרדומות כשהם מתנגנים בזמר 

ה אין כלל תכונה, די לבורא עושים אנו את רצונך יתברך, ואלו בסוכתו של ר' טובי

היה להרים את הסכך ולנענעו מעט לשם מצוות סוכה, וכל הטורח היחיד שנותר 

 הוא אך לעטר ולפאר את הסוכה מבפנים כדי לשוות לה את צורתה היפה.

גם בשנה השניה הגיע הרבי יחד עם עשרות מחסידיו ור' טוביה טורח עמם כדי 

יותר מאשתקד. תשעת ימי החג למלא כל צרכיהם והשמחה פורצת בעוז אף 

עוברים במהרה כשהם מותירים בלב הנמצאים בצל הרבי הקדוש השראה 

שמימית, אשרי ילוד אשה שרואה כל זאת. ועם הגיע 'איסרו חג בעבותים' חוזר 

הרבי ומברך את ר' טוביה, איבער א יאהר ווידער מיט פרייעלאכע הערצער )בשנה 

וב את אזהרתו להותיר את הסוכה כמות הבאה אי"ה שוב בלב שמח( ומוסיף ש

 שהיא כדי שיוכלו בעזרת ה' לבוא שוב אליה לשנה הבאה.

וכך עברו להם כך וכך שנים, וכבר נודע בשער בת רבים, כי זכה ביתו של ר' 

 טוביה להוות מקום השכינה לצדיק הדור, ואשרי למי שזוכה בזכייה כה גבוהה.
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בליבו של ר' טוביה, על כך שהוא מותיר ומכל מקום מדי שנה גוברת התמיהה 

את הסוכה כשהיא פרוצה וכביכול הפקר לגשמי הזעף וסופות השלג הכבדות, 

שמותירות את חותמן על גבי הדפנות העלובות. עצי הסוכה כבר אינן מלאות פאר 

והדר כמקודם, הם הזקינו טרם עת וכל מאמציו של ר' משה סטולער הנגר אך 

 ה הבלה מזוקן שלא תתפרק בטרם עת. את הסוכ בקושי שימרו

נדו אנשי העיר לרב טוביה על תמימותו שמתגלה מדי שנה ביתר שאת וביתר 

 עוז, והחליטו שכנראה ישנה איזו קבלה משונה לר' טוביה.

היטב חרה לו לר' טוביה על כך שאנשי העיר חושבים אותו לחסר דעה, ונמנה 

את דברי הרבי הקדוש, ודאי כוונה  וגמר בלבו כי ככל הנראה אכן לא הבין היטב

אחרת נסתרת בדבריו העמוקים והוא זה שלא ירד לעומקם. הן לא יתכן שהרבי 

יבחר להיות דווקא בתוך סוכה הרוסה שאין בה לא יופי ולא הדר, כשקישוטיה 

המיוחדים מתריסים על עליבות הסוכה שסביבם כתוהים: מה טעם לתוכן ולהדר 

מושחת, הלא מי שאין תוכו כברו גרוע שבעתיים בעיני כאשר כל החיצוני רקוב ו

  הכלל.

כיון שגמר בדעתו כי טעה בכוונת דברי הרבי החליט כי עתה לכל הפחות לא יתן 

למצב להחמיר. בשנה הזו הוא יפרק את הסוכה, ולקראת ימי חודש אלול הוא 

זרת יעשה בה שינוי מבורך, חלק מהדפנות הרקובות יוחלפו בדפנות חדשות, ובע

ה' לשנה הבאה יראו כולם כי סוכתו היא אכן הסוכה המפוארת ביותר בעיר, אין 

 ספק כי הידור זה ימצא חן בעיני הרבי מאד.

כיון שנמנה וגמר בלבו, לא טרח להימלך בעצת חכמים ממנו. מיד לאחר ימי החג 

קרא לר' משה סטולער וציווה לו לפרק את הסוכה וליטול את העצים הישנים 

 מצידי תעשה בהם מה שאתה רק רוצה, אמר לו ברוחב לב.  ינו את מראם,שכבר ש

הנגר התמים לא הבין למה לפתע שינה רב טוביה את טעמו, אך עשה כפי 

שנצטווה, הוא גם הבטיח כי לקראת השנה החדשה תשנה הסוכה את פניה 

 לחלוטין, קורות חדשות יתווספו לסוכה מעשה ידיו להתפאר.
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יע הרבי הקדוש במפתיע זמן מה לפני חג הסוכות לביקור, אלא שלשנה הבאה מג

 ומה רואות עיניו, בחצרו של רב טוביה הסוכה אינה עומדת על תילה.

 אוי געוואלד מי פירק את הסוכה? הזדעק הרבי הקדוש ברוב כאב. 

אחד מבני המקום שהזדמן במקום הודיע לרבי כי רב משה סטולער פירק את 

הרבי ביקש לקרוא לרב משה סטולער, כשהגיע ביקש הסוכה לאחר חג הסוכות. 

הרבי לדעת למה עשה זאת, הלא הוא הודיע בצורה מפרשת לא להזיז את הסוכה 

ממקומה. רבי משה משך בכתפיו כאומר: וכי מה לי ולצרה זאת, ואמר לרבי 

בענווה, וכי מה יכולתי לעשות, וכי אני הוא בעל הבית? אני נגר פשוט ועושה מה 

לי, וכיון שהשנה ביקשני בעל הבית במפגיע לפרק את הסוכה, עשיתי  שאומרים

 כפי שהורה לי. 

והיכן הם העצים? הבא נא את העצים לחצר ובנה כבר כעת את הסוכה. נראה 

היה שלרבי חשובה הסוכה כשהיא עומדת, אפילו אם אין מקיימים בה את 

 המצווה. 

אישית ישנן מספר קורות הדפנות נמצאות אצל רב טוביה, אבל לא כולן, לי 

שהעניק לי ברוב חסדו, הבטחתי לו שבעזרת ה' אבנה לו קורות אחרות כדי 

להשלים את החסר, ומהקורות שנתן לי שבעיניו פגומות היו, עשיתי לי שולחן 

לתפארת, אם הוא חשב כי העצים לא יסכנו לתשמיש כל שהוא, נראה שטעה, כי 

 עשיתי מהעצים שהיו בידי.כבר שנים שלא בניתי שולחן חזק כפי ש

באותה שעה נעקרה אנחה עמוקה מלבו הטהור של הרבי, הוא ספק את ידיו 

הקדושות בצער, והוסיף לרב משה בנימה מסתורית "יודע אתה מה יהיה? רב 

טוביה יהיה לצערנו הרב "יורד" ואילו אתה תעלה מעלה, עסקיך יפרחו השנה 

ב טוביה יצטרך למכור את ביתו הגדול, בצורה חסרת תקדים, ולא יעבור זמן רב ור

 ואתה תרכשנו".

ומדברי הרבי הקדוש לא נפל צרור ארצה, באותה שנה נע הגלגל מטה ומעלה, 

גלגלו של רב טוביה נע כלפי מטה, בכל אשר שלח ידו באה מארה רח"ל, ומאידך 
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באותו קצב עלה מזלו של משה סטולער כלפי מעלה, בחדא מחתא נתקיים "מי 

י יעשיר" "ולא נבנתה צור אלא מחורבנה של ירושלים". עסקי הנגרות של יעני ומ

רב משה שגשגו מאד, כל רוזני ושועי הונגריה החלו להתעניין ברהיטיו שקיבלו 

שם, בכל יום הגיעה עסקה חדשה ונחתמה במהירות עם רווחים נאים, ואלו 

מזלו, בלי הסבר  בעסקיו של רב טוביה נתן "פחתא" את עיניו, ובכל אשר יפנה יגרע

הנראה לעין. עם תום השנה נמכרה דירתו המפוארת יחד עם החצר הגדולה של 

 רב טוביה מחוסר כל, כשהקונה המאושר אינו אחר מאשר הנגר רב משה סטולער.

וכיון שכבר לא נדרשה לו הסוכה הגדולה, די היה במקצת מהעצים כדי להקים 

 בקצה הנידח של העיר.לעצמו סוכה קטנה מעט יותר משבעה על שבעה 

* 

 וכי כך יעשה בעושי מצווה?

היה הסיפור הזה מעלה תמיה גדולה בקרב כל מכיריו, גם צאצאי הרבי הקדוש 

 מנדבורנא זי"ע שהסתלק למרום זמן קצר לאחר מיכן, לא ירדו לפשרו.

והיה תמה נכדו הצדיק הקדוש רבי יצחק אייזיק מזוטשקא זי"ע על הסיפור מאד 

ע לנפשו, וכי מה חטא אותו יהודי תמים, האם בגלל שפירק את ולא מצא מרגו

הסוכה יגיע לו עונש כבד עד כדי לרדת מכל נכסיו? והלא מנהג נכון הוא בין 

שלומי אמוני ישראל, תיכף לאחר חג הסוכות לפרק את הסוכה, ולשוב לבנותה 

א בשנה הבאה, וכיון שהייתה תמיהה זו כבושה בלבו, גמר אומר לא לשקוט ול

 לנוח עד שיעלה בידו לפתור את התעלומה.

עברו שנים ורצונו הטהור התמלא, על ידי סיפור מופלא ותמוה עד מאד שאירע 

אף הוא עם זקנו הצדיק הקדוש מנדבורנא זי"ע. ונתקיים בו הפסוק "יגיד עליו 

רעהו" משנה מוקשה אחרת בה נהג זקינו הצה"ק כפי שנהג, הניחה את דעתו 

 .במשנה תמוהה זו

* 
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 שנים. 11החוב שנשכח למשך 

נוהג קדוש היה בידי הרבי הקדוש מנדבורנא זי"ע להדליק בכל יום כמות גדולה 

מאד של נרות, ואם בימים רגילים כן, בערבי שבתות וחגים על אחת כמה וכמה, 

בכל ערב שבת קודש הוסיף בקודש והדליק עליהן עוד כהנה וכהנה. ולא רק 

קדוש זה, אלא אף בכל נסיעותיו שערך ברחבי הארץ בשבתו בביתו אחז במנהג 

נוהג היה כן. ידעו גבאיו להכין עמם לצורך הנסיעה כמות גדולה מאד של נרות 

כדי שיספיקו לדרך. אך פעם אחת אזלו הנרות במהירות, וכשהזדמן הרבי לאחת 

העיירות וערב שבת קודש היה, לא נמצא בידי הגבאים אף נר אחד למצער. חרדו 

ים מאד, איך ניתן יהיה בעיירה נידחת זו לקיים את המצוה הקדושה הזאת, הגבא

 כשבני העיירה העניים אין ידם משגת יותר מכדי צורכי ביתם. 

הגיעה שמועה לאוזני הגבאים, כי ישנה חנות בקצה העיירה ובה יהודי צעיר 

שמשתכר מממכר נרות. כשנודע הדבר לרבי שלח את הגבאים לקנות עבורו נרות 

 רייניש )סכום גדול מאד במושגים של אז(.  18בסכום של 

כששמע המוכר על מה מדובר, קרנו עיניו משמחה, קניות כאלו אינם דבר יום 

ביומו, יתכן שאף בחודש אחד אינו עושה עסקה כזו. עמד וערם את כל הנרות 

הנדרשים בערמה ענקית, אך בטרם שמסר לגבאים את הסחורה ביקש לדעת אם 

 פם מוכן להם בידם.צרור כס

רמזו הגבאים לו כי הרבי הגיע כעת לעיירה ועדיין לא החל לקבל קהל, ימתין 

מעט עד שיצטבר בידיהם סכום נאה זה, ובעזר ה' ימציאו לו את הכסף עד לפרוטה 

 האחרונה.

האאא כוונתכם "להקפה" ובכן לא זמן "שמחת תורה" אצלנו ואין אני עושה 

שאינם מוכרים לי. מידה אחת לי עם כל תושבי  "הקפות" בוודאי לא לאנשים

העיר, אני מוכר את מרכולתי במזומן, ועל כן אדרוש אף מכם, במטותא מינייכו 

 תביאו לי את הכסף במזומן.
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לפתע נשמע קול מירכתי החנות, הייתה זו אשת המוכר שהצטעקה בקול, איך 

 רנא נרות בהקפה?!לא תבוש לדבר כן אל הגבאים, וכי לא תתן לרבי הקדוש מנדבו

החוויר המוכר לנוכח המצב הלא נעים ומלמל מתחת לשפמו: אמת ויציב, הרבי 

מנדבורנא צדיק וקדוש מאד, ומי אני שאעז לדבר נגדו. ברם הרבי אינו מתכונן 

להתעכב בעיירה הקטנה שלנו שאין בה אף כדי להשביע את הקומץ, ולפיכך מה 

גבאים את "הפעקלאך" ויצאו מן העיר שנראה בבירור, כי ביום ראשון יארזו ה

והחוב ישכח מתודעתם. הנרות גמרו את תפקידם ולא יהיה מי שיעלה את זיכרונם 

רייניש דבר של מה בכך הוא? והלא מספר  18לפניהם, ואני אנא אני בא? וכי 

 חודשים יעברו עד שיעלה בידי לפרוע את החוב הגדול הזה.

מסחרי, אמונת הצדיקים שבה לא נתנה ברם האשה מיאנה לשמוע את ההיגיון ה

לה להשוות את הרבי הקדוש לאחד מהקרתנים עמו מתעסק בעלה. אחת לי, אין 

להשיב את פני הרבי הקדוש בשל חוסר במזומנים, מנהג קדוש בידו להדליק כמות 

 נרות גדולה, מנהג קדוש זה לא יושבת בשביל שיקולים קטנוניים שכאלו. 

דברים מעשה, בזריזות יתירה ניגשה האשה אל ארגז ואם לא די בכך, צירפה ל

שעמד בחנות, נטלה משם מספר ליטראות נרות ארוכים ומשובחים ביותר, 

ומסרתם לידי הגבאים. היא הוסיפה תוך כדי "מסרו זאת לרבי הקדוש, ובעלי 

ירשום בפנקסו את החוב, ומתי שיתאפשר לכם לשלם את החוב השיבו זאת, אבל 

 בכם, מתי שיתאפשר לכם לשלם תבואו לשלם".אין אנו דוחקים 

כששמע בעלה את דבריה נואש תיכף מן החוב, אם ספק שלי כך, וודאי שלי על 

אחת כמה וכמה. הגבאים לא הפסיקו מלהעריף ברכות על ראשם הנדיב, הם 

מלמלו הבטחה קלושה, שבלי נדר ובעזרת ה' יתברך, מיד לאחר השבת ישבו 

התחייבו, אם שבת זו תהיה, או אולי שבת שלאחר  לעשות את החשבון, אבל לא

 מעשה בראשית.

ואכן רוח קודשו של הסוחר לא הובישה, נתקיים בסוחר מאמר חז"ל "לא 

לחכמים לחם" ו"המגיד מראשית אחרית" ביום ראשון בצהרים לא ניכר בעיירה כי 
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היה במקום הצדיק. החוב אמנם נרשם בפנקס, אך הפנקס הושם בארון עם גמר 

 פיו, ויוותר לזיכרון או למשמרת לימים יגידו.ד

אם נדמה היה לאי מי, כי הרבי הקדוש מנדבורנא זי"ע שכח את החוב הרי הוא 

בגדר "רשע שאין בלבו אמונת חכמים" שהרי כל מעשיהם של הצדיקים הם 

בדקדוק רב מאד, אם בעבור חוב של פרוטה אחת עלול יהודי לרדת לעולם, ואם 

רינייש )סכום עתק( על אחת כמה וכמה, וא"כ כמה מדורי  18, על פרוטה אחת כך

גיהינום יעבור אדם על חוב עתק זה?! ואיך יעלה על הדעת, כי צדיק וקדוש עליון 

 ישכח כל זאת?? 

גם יהודי פשוט יודע את הכלל הידוע "לווה רשע ולא ישלם" על אחת כמה וכמה 

ל מום בקודשים ובפרט שהרבי הקדוש זי"ע לא ישכח זאת. ולפיכך מי שמטי

 . אינו בגדר אישבקדושי עליון, כי ממון ישראל קל בעיניהם, 

מעולם לא נעלם החוב מעיני הרבי הקדוש זי"ע אלא שחשבון עמוק ביותר היה 

בלבו למה לא שילם עד עתה, ובהגיע עת שצריך לפרוע את החוב שלח תיכף ומיד 

 .את אחד הגבאים לשלם את החוב עד לפרוטה האחרונה

אלא שיום לשנה, ושנה לרייניש, שמונה עשרה רייניש היה החוב, ושמונה עשרה 

שנים היה החוב טמון בגנזים. אבל בדיוק בתום אותם שמונה עשרה שנים הגיע 

יהודי בעל זקן נאה ביותר לחנות, הוא הציג את עצמו כ"משמשו של הרבי הקדוש 

החוב. הסוחר כמעט ולא שליט"א מנדבורנא" וביקש ממנו להמציא לידו את שטר 

זכר כי היה כזה חוב, זמן רב היה עליו לפשפש בירכתי מוחו עד שעלו הדברים 

בזיכרונו, ולאחר מיכן החל לחפש בתוך הארונית שלידו, איה הפנקס שרשום בו 

 החוב.

אם היה לאותו סוחר שכל היה עליו למאן לקבל את החוב, היה עליו לומר, 

הסיפור, ומבחינתי הכל דברים בטלים ומבוטלים. ברם אדוני אינני יודע וזוכר את 

כשאין עסק עם נסתרות, אין את השכל להבין. כשמצא את הנייר וראה את החוב 

 18עלו הדברים בזיכרונו, הוא שמח על המציאה הגדולה, כשקיבל עתה את כספו 

 רייניש טבין ותקילין, שהיו עדיין סכום רב מאד אף לאחר שנים רבות כל כך. הוא
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ציין לעצמו בסיפוק, כי הרבי בכל זאת מענטש ואינו שוכח לבסוף לשלם חובות 

 ישנים.

הרבי והגבאי עזבו את העיירה וחזרו לביתם בעיר בישטנא שהייתה בקרבת מקום 

)שם התגורר באותם ימים(. לא עוברים ימים אחדים ולפתע מגיעה השמועה כי 

 תיו.סוחר הנרות נפטר לפתע פתאום, כשהוא במיטב שנו

עמדו מספר אנשים ליד בית המדרש של הרבי בבישטנא והתלחשו ביניהם, האם 

לספר לרבי הקדוש על הסוחר שנפטר בפתאומיות כה רבה. כשעבר הרבי בדרכו 

לבית המדרש ראה את הקהל מסתודד ושאל על מה הם מדברים. עמד אחד מהם 

הסמוכה נפטר וסיפר לרבי את השמועה שהגיעה כעת לעיר, כי הסוחר מהעיירה 

 לפתע פתאום. 

אך הרבי כלל לא היה מופתע, הוא אמר לאנשים בזה הלשון: תדעו לכם כי כבר 

שנים הגיע שעתו של אותו סוחר למות, עמדתי וביקשתי מהבורא שיאריך  18לפני 

את ימיו, כיון שאברך צעיר הוא לימים ועדיין לא הספיק לעשות לביתו. תודות 

עד עתה, אם הייתי משיב לו את החוב באותו יום,  לחוב הזה הצלחתי להחזיקו

שנים נוספות.  18היה עליו למות כבר אז, אך תודות לחוב הצלחתי להחזיקו משך 

אלא שלא יכולתי להחזיק את החוב מעבר לזה, ולפיכך אנוס על פי הדיבור 

 החזרתי לו עתה את החוב.

* 

 פתרון התעלומה!!!

"ע את הסיפור מפי זקן שהיה בעל מספר כששמע נכדו הצדיק הקדוש מזוטשקא זי

 מוסמך ביותר, הבין למפרע פשרו של הסיפור הקודם.

בזה תורצה לי הקושיא הגדולה על זקיני, אמר לאחד מבניו, כנראה שראה זקננו 

ברוח קודשו גזר דין קשה על רב טוביה, חיי עוני קשים נגזרו עליו, ולפיכך ציווה 

מן, וכל זמן שהסוכה תעמוד, תעמוד לו אף עליו לבנות סוכה שתעמוד לאורך ז

פרנסתו. אי לכך הטריח זקיני את עצמו מדי שנה בשנה בערב סוכות לנסוע לעיר 
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ההיא ולחוג בה את חגו, בתקווה להאריך בעוד שנה את הצלחת בעל האכסניה. 

יתכן והיה מצליח בכך לאורך ימים ושנים, אלא שהמקטרג ראה כי עליו לעשות 

הכניס רוח שטות בלב בעל הבית, וכיון שנתטפש ציווה על הנגר מעשה לסתור, ו

)מעובד מתוך 'סיפור  לפרק את הסוכה, ובכך מסר את גורלו ומזלו לידי הנגר עצמו.

 לחג' מאת הסופר הרב יאיר וינשטוק( 
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 מאורי אור / הרב זאב קופלמן

 רשמי ביקור בטבריה של מעלה –' אויר נשמות'

נשמתי נרגש ורב הוד בטבריה של מעלה, וניצוצי אורה רשמים ענוגים מביקור 

מעולמו שטוף הזוהר ואפוף הילת המסתורין, יקוד האור מופלא רום מעלה של 

רשפי אש התשוקה לאלוקות עד לבלי הכיל, ו'ביטול היש' הגמור, של הרה"ק ר' 

 מנדל'ה מוויטעמסק בעל 'פרי הארץ'

* 

 שיר היקוד והכיסופין:

 עלדנע רעדלייך וואלט איך צו דיר גיפארןוואלט איך האבן אג

 וואלט איך האבן אגעלדנע פליגלעך וואלט איך צו דיר גיפלויגן

 וואלט איך האבן פערד און וואגן וואלט איך צו דיר גיראטן

 וואלט איך האבן בלאט און פעדער וואלט איך צו דיר גישריבן

 געבןוואלט איך האבן אגעלעדנע פינגער'ל וואלט איך צו דיר גי

לו היה לי גלגלי זהב הייתי נוסע אליך / ולו היה לי כנפים מזהב הייתי עף אליך ]

/ לו היה לי סוס ועגלה הייתי מכין אליך / לו היה לי דף ונייר הייתי כותב לך / ולו 

 היה לי אצבע מזהב הייתי נותן לך

 ()ניגון ומילים המיוחסים על פי המסורת החב"דית להרה"ק בעל 'פרי הארץ'

* 

 'מכניסי שבת בטבריה'  –אוויר נשמות במעונות אריות 

השעה היא שעת ליל מאוחרת באשמורות האחרונות של הלילה, בזווית ראייתו 

של השוכב על גדות חוף הכינרת בעיר הקודש טבריה, אשר חש בעליל את 

המתיקות הדובשנית של שעות קסומות אלו, בהם החושך והעלטה יחד עם 

בעה אופפים אפוא את היקום כולו, הנם לו את שנתו בשלווה הדומייה רבת הה

ומסור לרשותו של שר החלומות, כשרוח צפונית של 'מנוחת אהבה ונדבה' 
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הצוררת בכנפיה שלווה פסטורלית עתירת השראה וקסם מנשבת בניחותא, 

ופורטת על מיתרי הנשמה שבכינור שבלבב בני האלוקים שנפשם עליהם תתעטף, 

י בשעות מוקדמות אלו לעבודת בוראם, נהר האהבה שילח יובליו המתגברים כאר

לכל עבר חובק בזרועות אוהבות את כל קומת הבריאה, וקול אוושת מימיו והמית 

 גליו מנסרים בחלל העולם, בעוצמה ועדנה כאחד.

ימת הכינרת הדומה בהשקפה ראשונה כשקטה ותמימה מגלה בשעות אלו 'פנים 

ערים וגועשים ללא הפוגה, כשלעומת זאת הרגשות חדשות' לגמרי, מימיה סו

הגואים והמחשבות הסוערות התוססים בתוככי הלב פנימה שוקטים לחלוטין, 

, כשאת מקומם 'השקטת המחשבה'בבחינת מה שמכנה בעל ה'חובת התלמידים': 

של חיבוטי הנפש החגה ונעה כשיכורה בטלטלה פנימית, ורגשות הייאוש והחידלון 

לב בעוצמה עד לכדי השבתת פעולתו, תופסים אפוא רגשות המציפים את ה

בריאים בעלי אנרגיה חיובית של פריחה ולבלוב, העתידים בעז"ה להניב פירות 

 הילולים בתקופה הקרובה.

אי שם ברחבי האופק במרחק בן כמה מאות מטרים מהחוף, נצפים החלונות 

מפואר שעל קבר רבי הגדולים של 'ישיבת אור תורה', השוכנת בתחתית הבניין ה

מאיר בעל הנס, והינם משקיפים אל עבר הימה. המשקיף ה'בעל נפש' עומד שם 

נפעם כולו מהמחזה משובב הלב שנגול לנגד עיניו המעורר בו רצון להיות טוב 

יותר, בראותו כיצד מקבלת הימה גוון מיוחד כמעט עילאי בשעות הקטנות של 

, כאשר 'אור הבוקר'ה כהכנה מתאימה להלילה, בהם ה'רוח צפונית' מושלת בכיפ

היא נראית ממרחק לא גדול כמרבד כחול אינסופי הזורח בזהרורי בוקר של 

'מקולות מים רבים' בעל הוד והדר שלא מעלמא הדין, כשהמים שאין להם סוף 

 מפכים בזרימתם זכות וטהרה כעצם השמים לטוהר.

כשני יובלות שנים אחוזי  קדומים אלו, עמדו אבותינו לפני-בחלונות אפופי הוד

שרעפים ונעדרי שקט נפשי, בשעה ש'לנו בעומקה של הלכה', בעמילות בתורה 

בכל כוחם וטרידות לידע סודה, או לחילופין, אימתי שליבנו פרק מוקשה במשנת 

החסידות שלא היה נהיר להם כל צורכו, כאשר בית המדרש קטן הממדים צר היה 
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שבות ופקעת הרגשות, והם יצאו אפוא לאוויר מהכיל את מלוא נפתולי מפל המח

הצח בעל הכוח הסגולי לעשות סדר במחשבות הסוערות, ולשחרר עורקים 

 סתומים במורשי הלב.

היה זה באותם שנים מאושרות ומלאות בתוכן רוחני בהם נמנו על תלמידי 

'ישיבת אור תורה', כאשר נפלה בחלקם הזכייה שלאו כל אדם זוכה לה, לנשום 

ת עיצוב האישיות אויר נשמות זך וצלול מהסוג האיכותי שנישב בין כותלי בשנו

אותו בית ה', אשר הספיקו לספוג במשך השנים הארוכות בהם שימש בניין הקבר 

כמקום תפילה אידאלי נאד של דמעות יהודיות, ומסות של קדושה וטהרה של 

רו של התנא רבי חיים צעירים פורחים ומלבלבים המוקדשים כליל לשמים, בהילו נ

מאיר בעל הנס עלי ראשם, כשרוחו שבגופו הקדוש העומד מעומד בקברו ומצפה 

לביאת המשיח, מרחפת אפוא באין אומר ודברים בחלל בית המדרש לתורה 

 ולתעודה אשר הוקם לשמו ולזכרו. 

אברכים מובחרים אלו, עמדו בשנות לימודם בישיבה בפרק בחייהם שלאחר 

האברכות הצעירות המקבילות לשנות הבחרות שבימינו, הנישואין, בשנות 

כש'מראה בראשית' רב הזיו והזוהר של הכינרת הפרושה למרגלותיהם במלוא 

הודה זיווה והדרה, בה בין השאר נפתחו ארובות השמים לרבי מנדל'ה שראה בה 

מראות אלוקים, כיצד התפילות של בני חוץ לארץ נעצרו בה בדרך מעופם 

התעצלות במצווה רבתי של איסוף מעות ארץ ישראל, פתח את השמימה מפאת 

צינורות המוח לרווחה, הבעיר את הלב החסידי, והשיא משואות באור הנשמה, 

עד שהיה כל הגוף כמדורת בית המוקד, כל עצמותיהם תאמרנה בקצב תנועתם 

הנמרצת, ופאותיהם הרוקדות פוסעות אנה ואנה בהתאם להלמות הלב הדופק של 

 ם אף הם תלחשנה, ה' מי כמוך.בעליה

הטיפוס של 'מכניסי שבת בטבריה' -הללו עוד זכו להכיר מקרוב דמויות הוד, אבי

כדוגמת ר' יהודה לייב קסטלניץ  –מונח עילאי שאף בימות חז"ל היה למושג  –

'בעל הייסורים', אשר בשעות לא שעות אלו היה שוכב על גג ביתו בטבריה גונח 

יני הלוהט, יחד עם ייסורי הגוף הנוגסים בו בלא רחם, ותחת מייסורי החום הטברי
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להחליף כוחות לקראת יום המחרת, הרי שמידי מספר דקות אחזה חלחלה את 

גופו המיוסר בדמות זעזוע עז שתקפו תוך כדי שנתו, ומגרונו בקעה שאגה אדירה 

 . ''כי אראה שמיך מעשי אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת...בכוחות לא לו: 

בערב שבת לעומת זאת כאשר היה שוכב גונח מייסורים קשים ומרים, אזי 

התרופה לייסורים הייתה מסוג שונה, כאשר לפתע היה מתנער כארי ומשנן לעצמו 

פעם אחר פעם ב'קול גדול ולא יסף' את דברי חז"ל: 'מתנה טובה יש לי בבית גנזי 

יד לאחר שנשמתו ושבת שמה ואני מבקש לתנה לישראל לך והודיעם', ומ

ערכה של המתנה טובה, נשפכה נהרה על קלסרו, -'הודיעה' לגופו את גודל חין

במאור פנים  –כשפניו הדואבות והנאנחות לא היו לו עוד, בזורחם ב'נהירו עילאה' 

 שבברכת השבת. 

וכן בני הדור ההוא עוד זכו לראות בעיניהם את עבודתו הלוהטת של החסיד 

ן, עליו העיד הרבי היסוד העבודה שהוא מקיים מצוות 'עבדו המופלא ר' לייזע הכה

לב ארי -את ה' בשמחה' בשלמות, שבכל שבת ב'בואי בשלום' היה פוצח בשאגת

שעלה על גדותיו מרוב אושר וחדוות הנפש, על שהכלה יוצאת לקראת החתן 

בקול צהלה ורינה, יחד ַעם ַעם הסגולה השותפים לשמחתה, כשכל הציבור הקדוש 

חף יחד עמו בהתלהבותו, וקרא עמו בקול גדול והשתפכות הנפש את כל הבית נס

ב'לכה דודי', כשאף בשמחת תורה היה אפוא חורג מגדרו ופוצח בריקוד ברחוב 

העיר, למרבה תמיהתם של השכנים הישמעאלים, אשר לא הסכינו לראות עוד 

 צורה נדיר. -שכן יהודי הקרוץ מאותו חומר

פת אשר שימשו באישיותם הקורנת כדוגמא אישית כשאלו הם דמויות המו

מופלאה ומודל לחיקוי, לא ייפלא אפוא על שהעפילו האברכים הצעירים לדרגות 

כה גבוהות בלימוד בפרישות ובטהרה שישה ימים בשבוע בניתוק מוחלט מהבית 

החמים, כשאין צורך להרחיב את משיכת הקולמוס על שבתותיהם המאירות באור 

ודש לה' מבואם ועד צאתם, והיו בבחינת 'חמי טבריה' בחום השבת שהיו ק

 הנשמה ולהט הנפש שהושקעו בהם. 
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הגיעו הדברים עד בכדי, שאצל אחד מהם אור השבת השפוך על גווילי פניו 

התפשט עד לקפטן אשר בהק בשלל גוונים שבתיים עתירי מבע, כשיחידי סגולה 

ידעו את נפשם מרוב עוצמת  בעלי עיניים זכות שנחשפו לתופעה הפלאית, לא

התפעמותם למחזה הנהדר בקודש הלזה, הבלתי שכיח גם בבתי מדרשות של 

 גדולים וטובים.

 היסטוריה מעולפת ספירים

תוך כדי ההרהורים הנוגים על עבר זוהר שהיה ואיננו עוד, נאחז הלב באחת 

ברעדה וזיע מידי היזכרו באותם שרפי מעלה אשר סכו ברוח הקודש גלויה 

ותמידית, שהופיעה בבית מדרשם במורא גדול זו גילוי שכינה בלא שום הסתר 

פנים, הלא המה תלמידי המגיד ממעזריטש, הרה"ק ר' מנדל'ה מוויטעמסק, 

והרה"ק ר' אברהם מקאליסק, שבעלותם ארצה בעליה המפורסמת בתקל"ז, יצקו 

ו מקרני אפוא את אושיות עולם החסידות בטבריה כמתכונתו בימי קדם, האציל

הודם על העיר טבריה, ובכך הפכוה לעיר בעלת 'אוויר נשמות' זהרורי שאין 

 בנמצא תחת השמש כדוגמתו.

עפר', באשר העפר בו נטמנו בבית  שוכניאותם קדושי עליון זכאים לתואר '

הקברות שבמרחק כמה דקות הליכה לא בילה את גופם הקדוש שנהפך לצורה 

בשלמותו בצאתו זכאי בדין יחד עם הנשמה בלא  שם במילואו, ונותר לבטח השוכן

שתשלוט בו רימה ותולעה, הם המה צדיקי עולם שהעניקו חמה בקומתם, 

הראויים למלאות את אותה שליחות קדושה, שנעשתה כעדות הרה"ק מרוז'ין, 

באותן כוונות ואותם ייחודים של אברהם אבינו שנסע מהר חרן והתהלך בארץ 

 'להורות דרך לבני ישראל...'לאורכה ולרוחבה בכדי: 

תוך שהנך משקיט את זרימת שטף רגשותיך, שוכב על חוף הכינרת ומשכשך את 

על בכוח ובעוז ומתנפצים אל החוף, אזי -רגליך בנינוחות במי הגלים הנישאים אל

'כוח הציור' שבנפשך מגולל לנגד עיני רוחך פיסות היסטוריה העשירות בתוכן 

נשגבות הזוהרות כזוהר הרקיע, וכמו רואות עיניך באור  ורוח של דמויות מלאכיות

חדש את דברי הגמרא האומרת, שהכינרת קיבלה את שמה יען כי דומה היא 
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לכינור במראה החיצוני רב ההוד שלה, כשדברי הגמרא מקבלים בעמדך ליד חוף 

השמים משמעות עמוקה בהרבה ממה -הכינרת ושוזפות עיניך את הודה בת

שוט בדברי הגמרא, בהסתכלות שטחית ברובד החיצוני של שנדמה הפשט הפ

 הדברים.

הנה בזמן התנאים כפי המצטייר לנגד עיננו בראי אספקלריית דברי המדרשים, 

בית היוצר לבית מדרש  –היתה העיר טבריה 'עיר הקודש' במלוא מובן המילה 

מיוחד לפתיחת מעיינות החכמה וגדלות מלאכית החורגת מהגדר האנושי, אם זהו 

בן עזאי שהיה מסתובב בשוקי טבריה ומשיב לפשוטי העם על כל השאלות שישנן, 

נאמן למשנתו ש'אל תהי בז לכל אדם', כאשר כעדות חז"ל 'נפשו חשקה בתורה' 

כפי שהסביר זאת ה'בני יששכר' שגודל תשוקת ובשל כך לא נשא אשה כל ימיו, ו

התורה שתססה בנשמתו ביטלה ממנו כמעט לגמרי את כוח ההולדה, ואם זהו 

התנא רבי אלעזר בן ערך, שבאהבת התורה שגה כל ימיו עד כי 'הוא יושב בטבריה 

 וסדינו העליון מוטל בציפורי'.

ריה וחיבר את היה זה האמורא ר' יוחנן מסדר הירושלמי, אשר התגורר בטב

הירושלמי בהשראת ה'אוירא דארץ ישראל', ואף הוא היה עושה סבב עם תלמידו 

בכדי להראותו את כל הפרדסים שמכרם בזול בלא לשום את ערכם, בגין אהבתו 

 את התורה ורצונו ללומדה בלא הטירדות של 'מרבה נכסים מרבה דאגה'. 

* 

מאות שנים רצה לחבר את  גם מר בר רב אשי כמובא בספרים הקדושים, בחלוף

הירושלמי בהשראת 'אווירא דארץ ישראל', ולכן עמד בין שני הרים והשביע 

מלאכי מרום שיביאו לו מאויר ארץ ישראל, וגם ר' חיים ויטאל מסדר תורת 

הקבלה השקהו רבו מימי בארה של מרים שבכינרת בכדי שיפתחו בעבורו מעיינות 

חות', שמיני אז קשה לחדור לפנימיות החכמה אשר נסתמו מימות 'שבירת הלו

 התורה, בלא רוב עמל ויגיעה רבתי.

* 
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בשנת תקל"ז נפל דבר בישראל, הרבי ר' מנדל'ה מוויטמסק נוטש את כל אשר לו 

בגולה, כולל עיסוקים רוחניים של הנהגת ריבואות אלפי ישראל, החרדים למוצא 

מפתיע את תלמידו חביבו  פיו והיונקים ממנו את כל חיותם הרוחנית, וממנה בצעד

רבי שניאור זלמן מלאדי, 'הרבי בעל התניא', השונה ממנו לכאורה בדרכו בעבודת 

ה', כממלא מקומו בהנהגת יהדות רייסין. והכל בכדי לילך בדרכי אבינו איתן 

האזרחי ולהורות דרך לבני ישראל בארץ ישראל, לנעוץ קנה של חסידות בים 

ודש העזובה והשוממה בשנים קשות אלו, השממה הרוחנית ששרר בארץ הק

ולהכשיר את הקרקע להצמחת אילן החסידות רב הפארות בארץ הקודש, ומה גם 

בכדי להגשים את משאלת הלב הכמוסה של הצדיקים, אשר נוסחה במטבעות 

לשונו הזהב והמחוטבת לתפארה של רבי יהודה הלוי, במילים מרטיטות החצובות 

': 'מי יתנני משוטט במקומות בהם נגלו האלקים מכבשוני 'עולמם של צדיקים

לחוזייך וציריך', ובוחר לעצמו כמקום מגורים בטבריה ולא בירושלים למשל, הלא 

דבר הוא??? הגם שהתירוץ הפשטני הוא שבימים ההם לא הייתה אשרת כניסה 

לאשכנזים לירושלים הרי שמסתברא מילתא שטמון כאן עומק נוסף והשאלה היא 

 מהו???

יין הקדושה הטמיר והנעלם המפכה אפוא 'בקול דממה דקה' בינות מע

למערבולות הכינרת וסמטאותיה העתיקות של העיר טבריה, כמוהו כקולו הערב 

והדקיק של ה'כינור', שהוא כידוע כלי הנגינה העמוק ביותר הערב והמטובל אך 

הקולות ורק לחיכם של 'אניני הטעם', כשהם לבדם מסוגלים להבין את פשרם של 

העדינים הבוקעים מהפריטה הענוגה על מיתריו הדובשניים בעלי טעם הצפיחית 

בדבש, כיין המשומר בענביו הערב לחיכם של 'המבינים' בלבד, שהינם לעומת זאת 

 קולות משמימים למדי לטעמם דל ההשגה של נעדרי 'חוש הנגינה הפנימית'. 

דווקא רבי מנדל'ה הצדיק ניתן למתוח קווים מקבילים בינו לבין העובדה, ש

הפלאי, אשר חזותו החיצונית כולה אמרה כבוד, כשכל עבודתו בקודש הייתה 

בבחינת: 'עמיקא וטמירא ולאו מילתא אוושא', באשר לא הייתה כל סתירה בין 

האצילות הנסיכית אשר אפיינה את כל תהלוכות חיי הצדיק ודרכי הנהגתו, 
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ניהו אשר איווה לו את העיר טבריה , הוא 'השפל באמת'לחתימתו המקורית: 

כמקום המסוגל להשראה והתעלות, ומה גם שכדברי הגה"צ ר' משה קלירס רבה 

של טבריה, הרי שהחום הטברייני שהינו בלתי נסבל לדידן של אנשים כערכינו 

החיים בעוה"ז לגבי ר' מנדל'ה וחבורתו שכל מטרתם בעולמם הייתה להתנתק 

ומרי ולהמריא השמימה לתחום כוח המשיכה כליל מתחום כוח המשיכה הח

משקל -הרוחני בעודם בחיי חיותם, אזי אדרבה כשהוא אף שימש כשיקול כבד

להכרעה בשאלה הרת הגורל, איה לקבוע משכנם במקום מגורים המסוגל לחיי 

 רוח ונשמה והנעדר כל זיקה לעולם החומר ותענוגותיו. 

באמת' נאה ויאה לחוש זיקה  זאת מאחר, שהיא הנותנת שדווקא לאותו 'שפל

נשמתית מעודנת לקדושה כה מופשטת ו'דקה מין הדקה' כדוגמת קדושתה 

המופשטת של העיר טבריה שגם בפשטות הריהי עיר שאינה ראויה מעצם טבעה 

למקום מגורים לאנשים החיים בעלמא הדין, כשקדושה זו היא אינה 'קדושה 

וטים, או לחילופין, קדושה כה פשטנית' המתלבשת בכלים והמובנת לאנשים פש

כובשת וסוחפת הממלאת את החלל ב'ערפילי טוהר' בבחינת 'כבוד ה' מלא את 

הבית', אשר אפשר למששה ב'חושי מישוש רוחניים', אלא הריהי קדושה עילאית 

ממקור עליון מיוחד, הנקלטת אך ורק בנימין רוחניות דקיקות וענוגות שבחביוני 

שמטעמים הכמוסים עימם מדרגותיהם בקודש נשמת הצדיקים הצנועים, 

והשגותיהם הגבוהות מעל גבוהות נטמנו אפוא ברמץ של גחלי 'אש התמיד' אשר 

 יקדה בנשמתם, ומוסתרות חותם בתוך חותם ב'חגווי הסלע בסתר המדרגה'.

לא לחינם, אימתי שדון יוסף נשיא והגבירה דונה גרציה בעלי המעוף הנשרי 

עלו הווה אמינא אצל השולטן בתורכיה לשקם את חורבות החובק זרועות עולם, ה

טבריה ולבנותה מחדש ברוב פאר והדר ופשטה השמועה המשמחת בכל ישראל, 

אזי היו קהילות בישראל בהם דילגו על הבית ב'לך דודי': 'מקדש מלך עיר מלוכה 

 קומי צאי מתוך ההפיכה...', כשליבם 'ניבא ולא ידע מה ניבא' שטבריה הריהי גם

כן 'מקדש מלך' ו'עיר מלוכה', בעלת אקלים נוח לחזיונות רקיעיים, אשר האלקים 

בחר בה להרכין שכינתו ברגבי אדמתה, בקדושה נאצלת ומופשטת עתירת עידוני 
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שגב המושגת אך ורק אצל האראלים המהלכים בינות המצוקים, כאלו שרגליהם 

הי שחקים, כאשר ודרך עבודתם נטועים ארצה, אך ראשם הקדוש משוטט בגוב

מחשבתם הקדושה העוסקת בכל רגע נתון ב'עבודת הייחודים' מרחפת לה אי שם 

בשמי שמים, כשמידי לילה עורכים הצדיקים עלית נשמה, בה רואים הם מה 

 שרואים ומשיגים מה שמשיגים.

 'ייסורים של אהבה' שכאלו

מערכת  לאותם צדיקי עולם, מבחרי המין האנושי כדוגמת רבינו, היתה אפוא

שלמה של 'רגשות קודש' אשר אין לאנשים פשוטים שכמונו שמץ השגה בה. בין 

אותם 'רגשות קודש' נמנים אף רגשות אנושים מוכרים כמו 'שמחה ועצב' 'ייסורים 

ועונג', אלא שהצדיק חווה אותן עקב סיבות רוחניות עילאיות וחש התרוממות 

רוחני. לא הרי מחשבתו של הרוח מתפילה כדבעי, וכאב לב עמוק בשל אובדן 

 הצדיק כמחשבותיו של האדם הפשוט כלל וכלל.

* 

במעין 'מיתת נשיקה' נפסק פתיל חייו של האי צדיק, בהיותו במיטב שנותיו 

בשנת המ"ט בלבד לחייו, ונגדעה באחת שירת החיים רבת הסימפוניה של האדם 

הגדול בענקים, מהנפילים אנשי השם הלא המה ראשוני צדיקי החסידות, אשר 

שית אשר נגנז צפו אפוא ברוח קודשם ועיני בדולח מאירות, באור ששת ימי ברא

בתורה עבור הצדיקים העמלים בה לשמה בכדי לאוקמי שכינתא מעפרא ולקשטה 

ולא רק בעיני רוח נשמתיות  –כקישוטי כלה, דרכו ניתן לראות בעיני בשר כפשוטו 

 מסוף העולם ועד סופו, כשהארץ שהמה הפכוה לשמים האירה מכבודם.  –

אינספור צלילים נשמתים  הייתה זו סימפוניה נהדרת בקודש בת תזמורת של

רכים וענוגים זה למעלה מקודש מזה, הנפרטים על ידי ה'רוח צפונית' השוכנת 

אלו הם הצלילים המופלאים בעלי הדרא דלא אפשר  –ב'כינור שבליבו' של הצדיק 

למיפרט בשפתתא: צלילי 'ביטול היש', וצלילי ה'אש תמיד' אשר תוקד על מזבח 

הצדיק, שתוכה רצוף אהבה, ורפידתה 'כפתור'  האהבה אשר נבנה בשברון לבב

'גלגל' ו'אצבע' מזהב המועלים להקב"ה על ידי הצדיק המופלא, אשר כרבי בשעתו 
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והרוז'ינער בשנים הבאות יכול היה להניף ידיו השמימה ולומר: 'לא נהניתי 

 מהעולם הזה כמלוא נימה' ואפילו לא כחוט השערה. 

אשר באו לקבל כנהוג את נשמתו בדרכה  אלפי בנות קול של נשמות הצדיקים

לש"י עולמותיה שבגן עדן, כמו הדהדו לעבר הצדיק בעומדו ליד שערי גן עדן אשר 

נפתחו לקראתו בקול צהלה ורינה, את דברי זעקתו הקדושה של מורו ורבו 

שכעדות רבינו היה בכוחו לפקוד עקרות ולשנות לגמרי חוקי בראשית,  –הבעש"ט 

אשר היו להמנון  –מהקדמונים לא היה כמוהו ואחריו לעפר מי יקום' יען כי: 'לפניו 

חייו, כשאל התגשמותם ב'עבודה בפועל' ו'ראיית כוח הפועל בנפעל' חתר ועמל 

 כל ימיו, ולהשגתם על שלמותם ייחל וכסף בכל עת ובכל שעה: 

'אין עוד מלבדו' הוא כפשוטו ממש, 'כי אין בכל התורה כולה ובכל העולם כולו 

רק אור אין סוף ב"ה המסתתר בהם, ולכן המביט ורואה בעין שכלו על כל הדברים 

אשר נגד עיניו מצד פנימיותם וחיותם, לא יראה רק כוח אלוקי שבתוכם המחיה 

אותם ומהום ומקיימם בכל עת ובכל רגע, והשומע באוזניים קשובות לקול הפנימי 

אלוקים המחיה ומהווה  שבתוך הקול הגשמי הנשמע לאוזניו לא ישמע רק קול

ברגע ההוא ממש את הקול אשר הוא שומע', כש'לא זיכרון יום המיתה ויראת 

העונש מהגיהינום מעוררים לב האדם לעבודתו יתברך, כי אם התשוקה להתדבק 

במקור החיים והטוב, ולא התענית והסיגופים מועילים, כי אם השכחה בנפשו 

  מחמת התשוקה'.

או כוחות הסיטרא אחרא בייאוש זה לזה, והפטירו אפוא 'אוי מה היה לנו', קר

באכזבה רבתי לעבר נשמת רבינו בשעת הגעתה לדין, 'מוכרחים אנו לוותר עליך 

בלא שתהיה לנו כל אחיזה בנשמתך הגבוהה, אשר הוחזרה לבעליה כשהיא צחה 

כשלג, כששאריות החומר שנותרו בגוף הקדוש במידה כזו או אחרת בחיי חיותך 

אדמות כבר נהפכו ל'צורה' בשעת עלותך למרום, כשהדרך בה נהגת בנשמתך עלי 

החצובה מתחת כיסא הכבוד ונשלחה לעולם 'לשכון בגוף' למען תהיה זו 'ירידה 

לצורך עליה', הייתה כמנהג פיקדון יקר אשר הופקד בידי איש אמונים, ואנו 

חשובים  נאלצים להודות ולהתוודות בפה מלא, שאתה בשונה מהרבה אנשים

ויקרי ערך הנך לגמרי אינו משלנו, כי 'ספר התורה של הבעש"ט' העד העיד בו יחד 

  עם כותלי ביתו שבטבריה: 'קיים זה מה שכתוב בזה...'
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פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 כפשוטו!-אדם כי ימות באהל -פרק ה' 

אופן לימודו של הרב זצוק"ל היה עד להתפשטות הגשמיות, כל עוד יכול היה 

ללמוד למד בעומק העיון, גם כשהגוף חש עייפות עצומה לא הרפה. וכי אם הגוף 

עייף פטורים מעמל התורה?! העייפות אינה סיבה מספקת בשביל להרפות מעסק 

ם תרצו הכוונה היא: התורה, כל עוד הגוף מאפשר אפילו בדוחק צריכים ללמוד, א

 לימוד עד מיצוי כל הכוחות! 

הוא לא פסק ממשנתו רק כשהגיע למצב שהגוף לא איפשר יותר, כשבעוד רגע 

קט יקרוס חלילה ארצה, רק אז קם ממקומו סחוט מעייפות ובכוחות עילאיים השיב 

את כל הספרים לארון, להפסקה מועטת שמטרתה קודש, כדי שיהיו לו את 

 המחרת. הכוחות ליום 

אך לפעמים הסוגיא קשה ביותר, עד שאי אפשר להינתק באמצעה וכשלומדים 

 בהתפשטות הגשמיות הגוף מתמוטט. 

 וזה מה שקרה באחד הימים. 

לילה אחד נשמעה חבטה עזה בבית, היו אלו השעות הקטנות של הלילה ומנהגו 

של עולם שכולם ישנים על מיטתם. חבטה עזה זו הצליחה לעורר את בני הבית 

המסורים שיודעים היטב כי האבא המתמיד יושב לילות כימים בעסק התורה 

אירע? הם ביגיעה עצומה. כשנשמעה החבטה תקף אותם פחד איום, מי יודע מה 

חשו לראות ומצאו את האבא שרוע על הרצפה, ידו האחת לופתת באחיזה אמיצה 

את הגמרא הקדושה, נראה כי הוא ישן עמוק, מחזה כזה מעולם לא ראו... שאבא 

 ישן על הרצפה?? 

לאחר שהתעורר הסביר להם בפשטות כי ישב ולמד סוגיא קשה מאד, הוא חש 

לא יכול היה להינתק כשעדיין אין לו פשט  אמנם את הגוף משווע למעט שינה אך

ברור, התהיות הרבות דרשו עיון שוב ושוב כדי ליישר את ההדורים, נעימות 
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התורה כבשה את כל ישותו, עד שהגוף פסק מלאותת על מצוקתו, רק כשנמצא 

הפיתרון לכל הקושיות וההר נעשה מישור, חש לפתע כי אפסו כוחותיו לחלוטין, 

ים קם להשיב את גמרתו למקומה בארון, אך הגוף שהיה סחוט בכוחות על אנושי

לחלוטין לא עמד במטלה, באמצע הדרך קרס ארצה, כה עייף היה עד שלא חש 

בכך, כי שקע בשינה עמוקה, אם תמצי לומר לא הייתה שינה עריבה יותר מזו, 

 שהעידה עליו 'אדם כי ימות באוהל' מיתה כזו כולה חיים.

 ים כל "ימי השבעה".הספרים נותרו מיותמ

לימוד כזה היה דבר יום ביומו, מעולם לא נטש את ספריו עד שלא גמר לעיין 

בהם היטב וכל זה רק בשעות הקטנות של הלילה, אך הוא לא הניח את ספריו על 

השולחן לאחר שסיים ללמוד השיב את כל הספרים לארון, בכך ביטא את 

 אחת שינה ממנהגו. החשיבות שהייתה לו לספרי הלימוד, אך פעם 

הספרים שניטשו בחופזה ליד הארון כשהובהל לבית החולים "מעייני הישועה" 

עת חלה את חוליו האחרון, העידו כאלף עדים מי הוא היה. "משנה ברורה כרך 

ב'" ו"מסכת שבועות" מונחים היו מחוץ לארון הספרים, הרב למד בהם למרות 

 מה עד כלות הנפש. החולשה האיומה שתקפה אותו, כבימים ימי

חרבו של מלאך המוות מתנפנפת מעל אך הרב זצ"ל בשלו, הוא לא פוסק לרגע 

מלימוד התורה, איך אפשר להתנתק מהאותיות האהובות שהם סם החיים, כל 

רגע ששוהה ליד הגמרא הקדושה נותנת לו חיות, הגוף אמנם כורע מהמחלה 

נו את לשד העצמות, הקשה שכבר מקננת בו שבועות מספר, היא יונקת ממ

הכוחות אוזלים מהגוף עד גמירא, אך לנשמה יש שליטה על הגוף הרצוץ, היא 

סיגלה לו שפה אחרת "שפת העמל" שכל החיות היא מעמל התורה, הגוף אמנם 

רצוץ וכתות כשעליו לבצע פעולות פיזיות פשוטות, אך ברגע שהוא שקוע בעמלה 

 ילה. של תורה, הם משמשים אותו במלוא מובן המ

וכך למד בהתמדה עצומה בלי להרפות, גם ביום האחרון לשהותו בבית, שקוע 

בעומק העיון במסכת שבועות ובמשנה ברורה כרך ב', אך הבנים חשו איך הגוף 

החלוש משווע למעט חמצן, הנשימה כבידה ביותר ובכל רגע נדמה כי חלילה וחס 
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ר אותו לטיפול דחוף בבית מצוי הוא בסכנת חנק, היה ברור כי אין מנוס מלהעבי

 החולים "מעייני הישועה". 

כשהגיע העת לצאת אל בית החולים סגר הרב בכאב את הספרים הקדושים, 

הוא לא נתן לאיש להשיב את הספרים לארון אלא הוא בכבודו ובעצמו, לפתע 

כשלו כוחותיו, לא היה בידו את הכוח להשיבם לארון הוא יצא מהבית נפרד 

  מהספרים לנצח.

 עמדו עתה הספרים מיותמים ועלובים, כביכול אין להם דורש. 

בני הבית שיחי' ראו עניין גדול להותירם מחוץ לארון באותו מקום בו הונחו, כדי 

 שיראו את העמל האמיתי של אביהם זצ"ל שלמד בהם עד כלות הגוף. 

כשבאו כל האלפים לנחם את משפחת הרב באבלם הגדול, עמדו ספרים אלו 

דו על עמל תורה מתמשך עשרות שנים בלי פשרות. המצב בו הושארו מחוץ והעי

לארון העיד בעליל על בעליהם שלמד בהם עד כלות הנפש בלי שום ייפוי וצחצוח 

 לשון.

 הספרים נישאים באויר!

אהבה זו לא הייתה חד סטרית, ספריו השיבו לו אהבה על אהבתו, מה הוא דבק 

 תמזגו אליו להיות אחד. בהם עד כלות אף הם דבקו בו וה

עדות מופלאה על כך ישנה מימיו האחרונים ממש, מעשה שלא שמענו על איש 

זולתו, מהרבנית הצדקנית תליט"א שסיפרה זאת לבנה ממלא מקומו וממשיך 

 דרכו, הגאון המופלא רבי ישראל בונים שליט"א, גאב"ד אשדוד ת"ו. 

ה אותה שקועה בהרהורים לאחר סילוקו של צדיק בא לבקר את אמו תחי' ורא

עמוקים. יודע הוא ומכיר בטיב אמו, כי בודאי חושבת היא על הרב זצוק"ל, על 

דמותו המיוחדת והקדושה שמילאה עשרות שנים את הבית בהשראת השכינה. 

 בנימוס ובדרך ארץ מרובה שאלה, אם יכולה היא לשתפו בכך. 

ומו האחרון כאן בבית, שמחה האם על כך ואמרה לו: מחשבותיי כעת נישאות לי

יושב היה אבא כדרכו ליד הסטנדר שלו, למרות שתקפה אותו חולשה נוראה עד 
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שבקושי מסוגל היה להניע אבר, לא מנעה חולשתו אותו מלשבת ליד הסטנדר 

ס"מ מהסטנדר  30האהוב שלו. הגשתי לו כוס תה ושמתי זאת כהרגלי, בריחוק 

 והנה כוס התה עומד בשלמותו.  ויצאתי. עובר זמן ואני חוזרת אל החדר,

למה לא שתית את התה? תמהתי. הוא חייך במבוכה ושתק, קרבתי אליו את 

 הכוס והוא שתה ממנה. 

הדבר נשנה בעת שהגשתי לו פלחי תפוח קטנים על גבי צלחת, שוב הנחתי זאת 

לידו מרחק דומה והדבר חוזר על עצמו, אבא לא אוכל. רק כשקרבתי את הצלחת 

אליו יותר אכל ממנה. אז הבנתי שחולשתו כל כך גדולה עד שאפילו פעולה כה 

 פשוטה כלהושיט את היד למרחק כה קטן אינו מסוגל לבצע. 

הנה לפתע אבא קם מכיסאו לכיוון הארון רוצה הוא איזה ספר לעיין בו )הוא ו

לא יבקש מאחרים כלום בעניינים אלו( הוא מתהלך בקושי, הליכתו בלתי יציבה 

עד שנדמה כי עומד הוא להתמוטט, ר' עוזיאל היה בבית, הוא ניגש אליו ותמך בו 

יט בהם. כעבור זמן מה כדי שיוכל ללכת, אבא ניגש לארון הספרים האהוב ומב

רואה אני מחזה משונה ביותר, אבא הולך עתה לבדו בצעדים מאוששים כימי 

קדם, כשהוא אוחז בידיו גמרא גדולה וכבדה אליה מצורפים כרך ענק של שו"ע 

ושיעורי ר' שמואל, משא כבד גם לאדם בריא לחלוטין, למרות זאת לא נראה כי 

 המשא מכביד על אבא. 

איך יתכן שקודם לכן לא היית מסוגל לקרב את ידך אל כוס  שאלתי את אבא:

התה ופלחי התפוח, שהיו בקרבתך ממש, ועתה ביכולתך לשאת ממרחק גדול כל 

 כך משא כה כבד?! 

 הא זה? אף פעם לא קשה! אבא חייך ואמר... 

לנגד העין נגלה חיזיון מופלא "הארון נושא את נושאיו" כשישנה אהבה כה עזה 

גוף מתבטל כליל לתורה, גם התורה מבטלת את משקלה הסגולי לתורה, כשה

 לחלוטין.

* 
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 הרב והספר תורה מזיגה אחת.

כמחזה זה בו "הארון נושא את נושאיו" נראה מידי שנה ב"שמחת התורה" 

כשהרב היה רוקד ומפזז בכל כוחותיו עם ספר התורה, בכולל אברכים שע"י ישיבת 

באותה שעה עומדת הייתה הרבנית תליט"א פוניבז' בו איווה שבתו כל השנים. 

וצופה בו מעבר למחיצה, כולה מתמוגגת מדמעות אושר, עת רואה היא בחוש את 

המחזה המופלא בו בעלה הקדוש אינו פוסק מלרקוד עם ספר התורה, אברכים 

ריקוד רבים צעירים בהרבה רוקדים, אך הריקוד של הרב הוא משהו אחר לגמרי, 

 . בספר תורהשל ספר תורה שאוחז 

ולרבנית יש בזה מעין תשלום שכר, כשרואה היא את עולמה בחייה, להיות 

 "אשת חבר" לספר תורה מהלך. 

"דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מהחטא" )יבמות דף ס"ג ע"א( על אחת 

כמה וכמה כשחלק גדול מאד מתורתו נזקף לזכותה של הרבנית תחי' בכך שפרקה 

 ארץ לחלוטין, זה שהרב הוא 'ספר תורה חי' נזקף רבות לזכותה. מעליו עול דרך 

מעולם לא נתנה לו ללכת לחנות לקנות דבר ממה לבית, כדי שיוכל לשבת 

 במנוחת הנפש וללמוד תורה בלי מפריע. 

"חבל על התורה שלך, הייתה טוענת לעומתו, אני מכירה את החנות טוב יותר, 

 ואילו בשבילך זה כעין הסח הדעת מהתורה". בשבילי אלו פעולות פשוטות ביותר 

אפילו בבית לא נתנה לו לעשות איזושהי פעולה פיזית, אפילו לקלוף תפוח 

לעצמו. את הכל עשתה בעשר אצבעותיה, כל זה מתוך הכרה עמוקה ביותר 

לתורה וללומדה "מי שמקבל על עצמו עול תורה מעבירים ממנו עול דרך ארץ" 

כך יש העברת עול דרך ארץ, ובלבה יוקדת אש התורה  ככל שיש קבלת עול תורה

עליה חונכה מבית אביה הגדול, הגאון הצדיק רבי אברהם יצחק רוטשטיין זצוק"ל, 

הרב זצ"ל רואה את מסירותה כלפי התורה ומגביר חיילים, כך מגיע הוא 

 להתדבקות בתורה בלי כל חציצה. 

ץ, בה נוטלת האשה את כל עול גם בבני ברק עיר התורה, היה זה חזיון בלתי נפר
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 הבית על עצמה ואינה מניחה לבעלה לעשות ולו את הפעולה הפעוטה ביותר. 

לא אחת היו חברותיה מקנטרות אותה מתוך שלא ירדו לעומק דעתה "האם 

 את חושבת שהוא יקנה לך קבר מזהב?" 

זהב,  הרבנית ענתה להן בכנות: "איני זקוקה לקבר מזהב, רוצה אני בעל ששוויו

לזה לא יסכון, רק מי שהוא תלמיד חכם אמיתי. אם הוא כזה, שווה הוא זהב, ואף 

 יותר מזה. ואם לא, מה כבר יהיה שוויו?" 

חברותיה לא הבינו אותה: וכי לא ניתן להיות תלמיד חכם אמיתי, עם מעט "דרך 

 ארץ" לצידו?!" 

דק לצידה, הרבנית תליט"א אינה עונה להן, היא אינה צריכה לענות כשהצ

 שמחה היא בגורלה ויודעת את חובתה בעולם.

את התשלום האמיתי רואה היא במו עיניה, בעת שמחת התורה, כשכל אברכי 

הכולל שמחים יחד בשמחת התורה. במקום זה ניתן לחוש שמחת תורה אמיתית, 

בנים הם לתורה ושמחים בשמחתה. עומדת היא קרובה ליד המחיצה ומסתכלת 

ת מאושר, עת רואה היא את בעלה הקדוש רוקד ומפזז בכל כוחו כשעיניה דומעו

עם ספר התורה מהכבדים ביותר במשך זמן רב. למי שעומד מהצד דומה ששניהם 

 נמזגו זה בזה, כביכול חטיבה אחת. 

"כמה מאושרת אני, זולגות הדמעות הטהורות והלב רחב מאושר, ב"ה, זכיתי 

 לספר תורה חי ואני כל כך קרובה לזה, כדי נגיעה". 

לפתע חשה יד נוגעת בה, הייתה זו אחת מחברותיה שרגילות היו להעיר לה על 

 נוהגה. עתה לוחשת היא באזנה כולה אחוזת התרגשות. 

ל הרוקדים ובבעלך שיחי'. כעת רואה אני בחוש "אני מביטה כבר זמן רב על כ

בהבדל הגדול. כולם שמחים אכן בשמחת התורה, אבל הריקוד שלו שונה 

 לחלוטין!!! זהו ריקוד של ספר תורה חי, התורה שמחה עם עצמה. 

עכשיו הבנתי, כדי להגיע למדרגה זו לא די להשקיע בלימוד. לזה צריכים חיים 

מזיגה אחת עם התורה, רק באופן שהבן אדם הופך כפי שבחרת. אי אפשר להיות 
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 להיות חטיבה אחת עם התורה, כשאין שום מסך המבדיל".

* 

 התורה מעולם אינה כבידה

את נוהגו לרקוד בשמחת תורה עם ספר תורה כשר ויהיה אפילו הכבד ביותר לא 

שינה כל ימי חייו. גם בערוב ימיו, כשכולו חולי ויסורים, כשההליכה לכולל כרוכה 

ביסורים נוראים שאי אפשר לתארם בחרט אנוש. כשמגיע עת הריקודים ניגשים 

נהגו לרקוד עם ספר תורה אליו גבאי הכולל ומנסים לשכנעו כי הפעם יחרוג ממ

כשר, ישנם מספר ספרי תורה פסולים קלים לנשיאה, גם ספר תורה פסול בקדושתו 

עומד. ומשקלו הפיזי קל לאין ערוך, בהתחשב במצבו הקשה ניתן הפעם לחרוג 

 מהנוהג. 

ברם הרב עומד על שלו: "רצוני בספר תורה כשר בדווקא, כך נהגתי מעולם ולא 

 אשנה גם עתה". 

ל משקלם הסגולי כבד מאד, גם לאדם צעיר ולא כ"ש לכם" מתעקש הגבאי "אב

 המסור. 

 אבל הרב עומד על שלו: 

 "דיא תורה איז קיין מאהל נישט שווער" התורה מעולם אינה כבידה. 

וכך נישא הרב עם ספר התורה כימי קדם בלא הפרש ולא ניכר בפני הרב שצהלו 

 במחיצת התורה הכל קל ונעים.אז עננה של כאב ויסורים. כשנמצאים 

* 

 ככל שהלימוד קשה יותר כך נעים הוא יותר.

הספרים בביתו היו בלים מרוב זוקן, ניכר היה עליהם שעברו יד שממשמשת בהן 

תמיד, למרות היותה מלטפת וענוגה, כי מעולם לא הסתערה על הגמרא, כדרך 

אהובים עליו ונוהג בעלי טמפרמנט סוער. הרב כולו רוך, הוא מלטף את הספרים ה

בהם בעדינות יתירה. אבל כך טבעם של ספרים שנמצאים בשימוש תמידי, ככל 

שישמרו עליהם נשחקים הם מרוב שימוש וזוקן, לפיכך ספרי הרב יכולים היו 
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 להעיד עליו בכל עת, כי אהבם אהבה עזה ביותר.

ר לימים, כשהחלו הגמרות להתפורר, הוחלט למסור אותם לכריכה. היה ברו

שהרב לא ירצה שיקנו כעת ספרים חדשים, הוא אהב את ספריו הישנים אהבה 

 יתירה, הם הפכו כחלק מישותו, עם חיזוק של כריכה יינתן להם אורך ימים ושנים. 

 הספרים הוצאו בחרדת קודש מהארון, ונמסרו אל הכורך. 

כשהוצאה הגמרא "נדה" נדהם הבן מאד, גמרא זו נראתה כמי שלא שייכת 

וך. שחוקה ובלה הייתה עשרות מונים מיתר הגמרות, הדפים היו כמעט לכר

קרועים מרוב שימוש, עד שלא ניתן היה להשחיל את המחט שתתפור ותאחד את 

 הדפים יחד.

 "במה נשתנתה גמרא זו מיתר חברותיה"? שואל הוא את אביו.

 "כי מצורפת להם טהרות, הגיב הרב בחיוך. סדר טהרות שמצורף לכרך מוקשה

הוא מאד, צריך הוא לימוד אחר לימוד כדי לרדת לחקר הדברים. הלכך ישבתי 

 לשננם "מאות פעמים" עד שבלתה המסכת לגמרי".

אם נרצה נבין שזו הייתה אחת הנקודות המרכזיות שייחדו את הרב בכל אורחות 

 חייו. 

 הנטייה לקחת את הקשיים הגדולים ביותר ולהתמודד עימם. 

יהן גמרא וכמעט שאין עליהן מפרשים, הביאו ששטח זה מסכתות אלו שאין על

נעשה רח"ל כמעט בגדר "מת מצווה". ריבוי הקושי בהבנת המשניות אפילו ברמת 

הפשט הפשוט, גרמו שמעטים היו שעסקו בשטח זה. לא כ"ש ללמוד אותן מאות 

פעמים. אבל הרב אדרבה איפכא מסתברא, יש קושי לדעת ולהבין ולרכוש את 

מוחלטת עליהן, אם כך צריכים להגביר בזה חיילים. אין הפרש בחובת השליטה ה

 הידיעה בין סדרי נשים נזיקין מועד הישיבתיים, לזרעים קדשים וטהרות. 

* 

את האהבה הזאת קנה עוד בהיותו בחור, כבר אז נחשב לש"ס חי שנהירים לו 

ך שביליה יותר משבילי בית המדרש, כל ידיעה שהייתה מחוץ לתורה השלי
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 מאחוריו, כך היה מוחו פנוי לדעת את סוגיות הש"ס על בוריין.

 להלן דוגמאות אחדות שביטאו זאת בבירור.

 בלי רבי פיני'ע לא מוסרים שיעור.

מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ביקש את הרב זצ"ל להיות נוכח בשיעוריו, כדי לקבל 

ביקורת ממנו על דבריו. יודע הוא שאם חס ושלום תהיה איזו שהיא סתירה 

לדבריו מאיזה מקור בכל רחבי הש"ס, רבי פיני'ע כבר יידעו על כך. אם השיעור 

 דעה הפוכה. עבר בשלום בלי לקבל הערה, הוי אומר, לא נמצאה כל שהיא 

כה חשובה הייתה דעת הרב בעיניו, עד שמוכן היה להמתין על כך שעות. 

באותם ימים היה הרב אברך צעיר שנוסע בקביעות אל חמיו, הגאון הצדיק רבי 

אברהם יצחק רוטשטיין זצ"ל )מגדולי ירושלים ניהל את בית יתומים דיסקין 

ק כדי לשבות את שבתו. ומקורב למרן החזו"א זי"ע( שהתגורר בירושלים עיה"

נסיעה כזו באותם ימים מסורבלת ביותר וארכה שעות רבות, כמעט כמו נסיעה 

 לארץ אחרת. 

בימי תחילת הישוב עוד לא הייתה תחבורה ישירה מבני ברק לירושלים, להגיע 

לירושלים עיה"ק צריכים היו למספר אוטובוסים נושנים שבקושי גררו את עצמם, 

ם לירושלים. אך את מרן הגרא"מ זצ"ל הדבר לא מנע תחילה לתל אביב ומש

מלהמתין לו מידי יום ראשון, הוא היה מעכב את מסירת השיעור עד שישמע שר' 

 פיני'ע כבר חזר מירושלים.

לא אחת, ניגש היה מרן ראש הישיבה זצוק"ל גדול הדור, בכבודו ובעצמו, לרבי 

מים בחור בישיבה, הוא אינו צבי ישראל בונם שיחי' אחיו הצעיר שהיה באותם י

 בוש להסביר את חשיבות נוכחות האח הגדול בשיעור. 

"כל עוד אחיך שיחי' לא מגיע, אני לא יכול לומר את השיעור! אני חייב לקבל 

 ביקורת נכונה על דברי, כי אין הם נסתרים משום מקום". הסביר את עומק העניין. 

, דפי הש"ס זרמו מפי הרב כצורתן, במילים אלו לא היו דברי גוזמא בכי הוא זה

עמל של אלפי שעות לימוד וחזרה מדוקדקים, ואת התוצאות הללו ראו פעם אחר 
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פעם, לימים התבטא מרן זצוק"ל כי אם יחתכו את ורידיו של ר' פיני'ע ייזל משם 

 ש"ס בבלי ירושלמי ועוד.

 הסתכלתי עליו כל הזמן, ונהפכתי להיות בחור ישיבה לחלוטין!

חשובי ראשי הישיבות בארץ שליט"א סיפר כי בנעוריו גדל כאמריקאי אחד מ

טיפוסי עם כל הסגנון, למרות שלמד טוב לא הייתה הגמרא משאת נפשו, היו לו 

תכניות ללמוד מקצועות נוספים שיעשו עטרה לראשו, מלבד לימוד הגמרא שיהיה 

 איזה 'זר זהב סביב'. 

בארץ ישראל, לאחר שישתלם  מסלול לימודיו כלל לימוד משך מספר שנים

במקצוע התורה ישוב לארה"ב ויסיים כמה תארים אקדמאיים. כסטודנט מעולה 

החליט לבחון מספר ישיבות שתתאמנה למסלול והוא נסע לבחון אותן במבטו 

האמריקאי, שזה ביקור תדרוך שיתן את התשקיף הנכון, איזו ישיבה תהווה את 

 ך שיסתיים באיזה תואר אקדמאי מעולה. התחנה הראשונה למסע הלימודים הארו

בהגיעו ארצה פגש בחבר נעורים שהגיע אל אמת התורה, הגאון רבי זלמן גודמן 

שליט"א שהיה באותם ימים תלמיד בישיבת פוניבז', הוא ביקש ממנו לשמש לו 

כמדריך תיירים, בכדי לבחון מספר שכיות חמדה של בני ברק. רבי זלמן נעתר לו 

אותו בתוככי הישיבה, שם הראה לו מספר דברים מאלפים. אותו  בשמחה, והוביל

  נו, אז אמרת!בחור שמע את דבריו בארשת קצת לגלגנית. 

ר' זלמן גודמן היה מודאג מאד מהתגובות הלגלגניות שהעידו על ריחוק וניכור, 

 הוא לא מצא דרך בה יוכל לשבור את חומת האדישות של אותו בויצ'יק אמריקאי. 

לוקחים בחור אמריקאי ברמ"ח אבריו והופכים אותו ל"ישיבה בוחר איך 

 אמיתי"??? המערכה נראתה אבודה לחלוטין.

לפתע צץ רעיון מזהיר במוחו, הוא הפנה את אצבעו לכיוון הרב זצ"ל שהיה 

עומד בהתמדה עצומה ושונה את לימודו, כולו שקוע בגמרא בלי לתת את הדעת 

ר: אתה רואה את האברך הזה? תדע לך שהוא על הסובב. הוא אמר לאותו בחו

 יודע את כל התורה כולה על בוריה". 



 

 קמד 'עמ -אספקלריא 

 

הבחור שמע וצחק: "תפסיק כבר עם הגוזמאות שלך, התכוונת לומר: הוא שולט 

 בכמה מסכתות ישיבתיות וגם זה יפה מאד".

ר' זלמן עומד על שלו: לא, התכוננתי לומר שאתה יכול לשאול אותו בכל נושא 

 הש"ס, בבלי ירושלמי עם המפרשים. רמב"ם שו"ע ונושאי כליהם.שתרצה בכל 

הלה הצטחק עוד יותר: "אתה עומד לעשות אותו "רוגוטשובער" כאומר: לא היה 

 ולא נברא!!! 

 "את זה לא אמרתי, השיב ר' זלמן, אבל הרשות בידך לבדוק!"

 החליט הבחור שהוא נענה לאתגר. 

': עקבתי אחריו בקפדנות מאותו רגע שנים לאחר מיכן אמר לבנו הגאב"ד שיחי

 ההסתכלות שלי עליו הפכה אותי מ'אמריקאנער בוי לבחור ישיבה לחלוטין.

 חתימה מיוחדת.

כשהיה הרב אברך בכולל ישיבת פוניבז' הייתה העניות גדולה מאד, מעטים היו 

שיכלו להרשות לעצמם לקנות ספרים אפילו החשובים ביותר. גם גמרות היו 

 יתנו רק לטובי האברכים. ספורות, ונ

את רבי פיני'ע לא שכחו. בשבילו ובשביל עוד בודדים הקצתה הישיבה תקציב 

 מיוחד לכך. 

אותן גמרות היו ברשותם הבלעדית. ולכן כל אחד כתב את שמו עליה, כדי 

 שתשאר ברשותו. היחידי שלא כתב את שמו, היה הרב. 

איך בכל זאת זיהו את גמרתו? לגמרא היה סימן מובהק ביותר, הוא החזיק את 

 גמרתו בתנוחה מסוימת מאד שהטביעה איזשהו קמט שהיה מיוחד רק לו. 

לא היה לאיש קמט דומה. סימן זה היווה חותם מובהק שהגמרא נמצאת ברשותו 

 של ר' פיני'ע מפי הגאון רבי זלמן גודמן שליט"א.


