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 -~  -ס ו כ ה  -~  -
 

 (זרים טדב)"ושמחת בחגך" 
תורתנו הקדושה מצווה עלינו להרבות בשמחה בחג הסוכות כפי 
שנאמר: "ושמחת בחגך והיית אך שמח". וכתב הרמב"ם: אף 

צריכים  עדים מצווה לשמוח בהם, אולם בחג הסוכותשבכל המו
להרבות יותר בשמחה כפי שגדולי ישראל היו שמחים ורוקדים 
ומנגנים בבית המקדש. עד שאמרו עליהם "כל מי שלא ראה 

קנו לנו רבותינו ישמחה זו, לא ראה שמחה מימיו". ולכן ת
להוסיף ולומר "זמן שמחתנו"! ועל  חג הסוכות בתפילה של

לידידיו  גדול שנהג לערוך "מעלת השמחה" מסופר על עשיר
והיין היה נשפך בביתו כמים, ומרתפיו היו  בביתו סעודות מלכים

עושר מלאים בכסף וזהב ובאבנים טובות ומרגליות. ולמרות כל ה
. כל הזמן חשש שהיה ברשותו, לא היה העשיר שמח בחלקו

שמא ירד מנכסיו, ועל כן לא היה ישן בלילות ורק כאשר הייתה 
בסמוך לביתו של העשיר  ירדם!השמש זורחת היה מצליח לה

קטן של סנדלר עני שעבד מבוקר ועד ערב, ופיו לא  היה צריף
היה מפסיק מלשיר. ולכן העשיר שהיה עייף מאוד במשך היום 
לא ידע את נפשו מרוב צער, שהרי כיצד יוכל להשתיק את העני 

בו של מעט לישון! יום אחד עלה רעיון בלמלשיר בכדי שיוכל 
ושאל לשלומו ואף התעניין במצבו העשיר, קרא לסנדלר 

ובהכנסותיו, וכשנודע לו שפרנסתו דחוקה, שאלו: כיצד אתה 
מצליח לשיר כאשר פרנסתך דחוקה? השיבו העני: ברוך ה' יש 
לי משפחה ולחם לא חסר לי, והשמחה שרויה בביתי ומדוע לא 
אשמח בחלקי? שוב הקשה העשיר ושאל: האם לא היית רוצה 

ך כדי שאלתו נתן לו העשיר במתנה שק ובתושיהיה לך כסף רב? 
ובו חמש מאות דינר זהב! לקח הסנדלר בשמחה את השק  גדול
את הכסף בחצרו  ה לעשיר על מתנתו! בחזרתו לביתו טמןוהוד

הרגלו כ ומאותו היום כשהיה עובד לא היה שר וחזר לעבודתו,
בו וכל רעש קטן ששמע היה משום שדאגות רבות נכנסו בל

ה גנב, ולכן תמיד היה בודק במחבואו את הכסף חושש שמא ז
שמא נגנב? מרוב דאגותיו פניו השתנו מפחד ומחוסר שינה. 

ואת  הסנדלר שהכסף גרם לו להפסיד את שמחתו לימים הבין
ומיהר לביתו של  שלוות נפשו. מה עשה? נטל את שק הכסף

העשיר ואמר לו: קח את הכסף שלך בחזרה ואין לי צורך בהם, 
א אמכור את שירתי ושמחת חיי בעבור כל כסף משום של

שבעולם! ולכן בימים קדושים אלו יוצאים כל בית ישראל 
זאת מדירת "קבע" ועוברים לדירת "עראי" לסוכה הקטנה, ו

נמצאת דווקא בבית הגדול עם  בכדי שנדע ונבין שאין השמחה
נמצאת  טים המפוארים, אלא השמחה האמתיתהכלים והרהי

טנה שאינה תלויה בהבלי העולם הזה ועל כן דווקא בסוכה הק
נצטווינו לשמוח בה. יהי רצון שנזכה כל בית ישראל לשבת 

 בסוכת עורו של לוויתן מתוך שמחה במהרה בימינו אמן!
 

שמעתי מאיש מהימן על האי צדיק וקדוש האדמו"ר רבי שלמה 
מבאבוב זיע"א, אשר היה כמלאך המושיע להחזיר את נזר 
החסידות לעם שרידי חרב באמריקה לאחר שנות הזעם. 

, ועם זאת, בזהירות וברגישות תהליכותיו בקודש היו כאש לוהט
נה מאישו הגדולה. ומעשה שהיה כך יכוויהבריות לא תשעל כך 

היה. הצדיק התארח בסוכתו של אחד מנכבדי חסידיו בימי 
חוה"מ סוכות. הסוכה הייתה רחבת ידיים עם הרגשת 'תשבו 
כעין תדורו'. על הקיר, ליד מקום מושב הצדיק, היה תלוי טלפון 

רי...(. פתח האדמו"ר בשיחה מאלפת, אל)לפני עידן הסלו
וכאמצעי המחשה, לקח את מכשיר הטלפון בידו הקדושה, 

דרת יורק ומחייג ס-לא! אני יושב בניוואמר, "הנה מכשיר פ
לקו בינלאומי, ואז את  ספרות מדויקת, תחילה אקיש מספר

" לעיר בת ים, ואסיים 3" לישראל, לאחר מכן "972הקידומת "
ויק, והשיחה תחובר לבית בתי ומשפחתה במספר הביתי המד

בקרית באבוב! למרות מרחק אלפי הקילומטר אנחנו יכולים 
לשוחח! אך אם לא אדייק, אם אחליף מספר בודד, אחטיא את 

למזרח הרחוק, או לדרום המטרה! שיחתי עלולה להגיע 
כך הדבר בדיוק במצוות החג" המשיך הרב הקדוש ארגנטינה! 

צוות מקשרות אותנו לאבינו שבשמים. "המ ,בדבריו המתוקים
ת הקוד כל מצווה מגעת לשורשה העליון. אך עלינו להקיש א

ל לפי תכנית! סדר אקראי. הכ והמדויק. סדר הנענועים אינ
הדפנות, הסכך, גודל הסוכה ודיניה הרבים, סדר האושפיזין, כל 

שיר המעלות,  15תפילה וכל 'יהי רצון', שמחת בית השואבה, 
נא רבה הקפותיו ותפילותיו, ויום שמיני עצרת שמחת סדר הושע

תורה, סדר הריקודים, תפילת גשם, הקריאה של חתני תורה 
ובראשית, הכל לפי סדר מדויק. לא כל אחד מבין את הסדר, אך 

רור שיש סדר! בסטייה מן המנהג ומן 'התכנית' יעליו לדעת בב
הסדר  עלולים אנו לאבד את הישג המצווה! כאשר מיישמים לפי

מגיעות מצוותינו למקום המיועד, ולא חלילה..." איזה מסר 
חשוב! נחנך בס"ד את בנינו ותלמידינו לקיום המצוות, בחג זה 
ובכל השנה, בדיוק לפי התכנית. למה נוטלים ידיים כך? למה 

סדר התפילה?  ואת הציציות? למה התפילין כך? מה קושרים כך
ודקדוקיה, בכדי שניצור הכל מדויק! נקיים כל מצווה לפרטיה 

תקשורת תקינה עם אבינו שבשמים. התורה מצווה באספכם 
תחוגו את חג ה', בכוח קיום המצוות לקדש  –את תבואת הארץ 

את הגשמיות ולעשותו רוחניות. נזכה לאסוף את קדושת חג 
 האסיף לימי החורף הארוכים. הרבה נחת ושמחה! 

 )הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ'(
 

 ביום טוב מאחרים לבוא וממהרים לצאת
בגמ' מגילה )כג.( כתוב שביום טוב עולים חמישה אנשים לתורה, 

כיפור ששה ובשבת שבעה. מדוע ביום טוב עולים לתורה  ביום
שה אנשים? אומרת הגמ' משום שביום טוב מאחרין ירק חמ

לבוא וממהרין לצאת. פרש רש"י: ביום טוב מאחרין לבוא לבית 
הכנסת, שצריך לטרוח בסעודת יום טוב וממהרין לצאת משום 

ן שמחת יום טוב. ביום טוב הרי מבשלים בבוקר, צריכים לתק
סעודת יום טוב, לכן מאחרים להגיע לבית הכנסת. מי מבשל את 
סעודת יום טוב? היא. ומי בא לבית הכנסת? הוא. מה הפשר 
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הדבר שהבעל מגיע לבית הכנסת מאוחר כי היא מבשלת, מה 
הוא עושה שם בבית? את הקושיה הזו הקשה רבי יעקב עמדין 

ם בעוד והבני רץ: שהבעלים "צריכים לשמור הביתיזצ"ל, ות
בשעה שהיא עוסקת  ..רכי סעודה".שנשותיהם עסוקות בצ

בהכנת התבשילים, הוא שומר על הילדים. לכן ביום טוב 
מאחרים לבוא לבית הכנסת. כמו כן, יוצאים מוקדם מבית 

דה. ולכן ושמחת יום טוב, צריכים לאכול סע הכנסת משום
משתדלים למהר ככל האפשר בקריאת התורה ומעלים רק 

אנשים ולא יותר. ללמדנו עד כמה מחויב הבעל לסייע שה יחמ
 שתו בכל אשר יוכל. אל

 )ומתוק האור(
 

 תשבו שבעת ימים" בסוכות ”
יתה לו לרבי דוד מלעלוב סוכת פלאים ממש, יסוכה נפלאה ה

ים בסימניהם של שנים עשרה אשר הייתה עשויה עצים מגולפ
 . בכל שנה באו רבים מבני ירושלים בימי חול המועדהשבטים

. שנה אחת עברה השמועה לחזות בסוכתו הנפלאה של רבי דוד
סוכה רגילה! מה היום מיומיים?! מפה לאוזן: השנה בנה רבי דוד 

בנה רבי דוד את  מדוע השנה לא -שאלו איש את רעהו  -מדוע? 
? לאיש לא הייתה תשובה לכך ורבי הסוכה המפארת כמדי שנה

. עד שאר הדבר בגדר תעלומהנדוד עצמו לא היה מוכן להשיב ו
‘ ש... במקרה נודע הדבר מפיו של חייט עני... חייט עני היה ר

פול בקצה העיר ובבית אין יורר היה בצריף רעוע מט לזלמן מתג
רוחות עזות נשבו בחוץ ובבית  ,כל. שנה אחת הגיע חורף קשה

. הרופא פאת הקור חלה בנו בדלקת ראות קשהפנימה קור עז. מ
 ,אמר: דעו לכםשבא לראות את הילד נפעם ממצב הבית הדל ו

 -כן לא תעשו אם  !! הדליקו אש בתנורעליכם לחמם את הבית
מהיכן  -בו בל זלמן‘ חשב ר -... מה אעשה? מצבו של הילד יחמיר

מם את הבית? לפתע אקח כסף כדי לקנות עצי הסקה כדי לח
בו: שמא אלך לרבי דוד אולי יעזור לי. התעטף נכנסה מחשבה בל

לך ברוח הסוערת לביתו של רבי רבי זלמן במעילו המרופט וה
מדוע זה באת אלי  -וד שאל רבי ד -זלמן? ‘ . מה רצונך רדוד

בני חולה  -זלמן ‘ אמר ר -בלילה כה סוער ? עזור נא לי רבי 
אות וזקוק אני לכסף כדי לקנות עצי הסקה לחמם את יבדלקת ר

ביתי הקר. שמע רבי דוד את צרתו של החייט ומצחו נחרש 
כסף אולם אין לי  -כך אמר  -קמטים. לפתע אורו עיניו. המתן! 

נטל רבי דוד המסור וניסר את עצי הסוכה  ...אבל עצים יש לי
. הא לך זלמן‘ לערמה גדולה והניחם לפני רערם אותם  ,שבביתו

מה לבנך... ישלח רפואה של‘ חמם את הבית וה -אמר רבי דוד  -
 וכך היה...

 
 

 -~  -ארבעת המינים  -~  -
 

מסק זצ״ל בדרך ודאמר "תפארת שלמהבעל "שח הרה"ק 
הנה בימי הדין כשהשטן מקטרג ומביא לפני בית דין של  :צחות

גדם מעלה צרורות חטאים ופשעים של עם ישראל, טוענים כנ
מליצי היושר, שכל החטאים בטעות היו, שכן היצה״ר פיתה 
אותם בדברי שקרים ותרמית להאמין כי אין אלו עבירות כלל, 
וישראל בתמימות האמינו לו ונתפתו לו, ואז בא השטן הוא 

כך, נראה היצה״ר, וטוען כנגדם, אל תחשבו שהם תמימים כל 
נים לרמות כך תמימים ונותגם כן כל אם בדרכי המסחר, הם 

עצמם במקח וממכר, אדרבה תנסו להרבות על המחירים ותראו 
איך הם עומדים על המקח, ואי אפשר לרמות אותם, ורק 
במצוות ועבירות הם כל כך תמימים, והפסק דין יוצא לחכות 
כמה ימים, ולהיווכח איך הוא באמת אם בני ישראל הם תמימים 

או שהם  ,היצה״ר וקלי אמונה רק כשבאים לקנות עבירותיו של
קלי אמונה גם במקח וממכר. והנה בין יוה׳׳כ וסוכות בני ישראל 
קונים ארבעה מינים, משלמים עבורם סכומים עצומים, 
וכשבאים לביהכ״נ באתרוגיהם ולולביהם, נסתמו טענותיו של 
השטן, בוא וראה אומרים לו, הרי לפניך ארבעה מינים אלו, צא 

ם, צא ותראה אם תקבל עבורם יוהיווכח מה מחירם בשוק הגוי
למו עבורם יבשוק יותר מפרוטות ספורות, והרי היהודים האלו ש

תי, הנה אתה רואה ים האמיכסף מלא, כפלי כפלים משווי
שאפשר לרמות אותם, ובכן גם בעבירות נתפסו כפי שפיתית 
אותם בחלקת לשונך. וזה "ולקחתם לכם ביום הראשון", הלולב 
והאתרוג כל ארבעת המינים, הם שמכריעים את החשבון, 

העוונות והפשעים נמחקים, וחשבון חדש מתחיל מאז, ולקחתם 
עוונות. ובזה אפשר  לכם ביום הראשון, ראשון הוא לחשבון

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

 

 נענועים 
אחד היה במלחמה ואמרו לו להפגיז, ושאל למפקד שהוא לא 

מפקד אל רואה סיבה להפגיז שאינו רואה שום מטרה, אמר לו ה
ה רא בהמשךתראה מה עשית, ואכן  ר כךתשאל, תפגיז ואח

בתים נחרבים, כשעמד אותו אדם הרבה הרוגים אצל האויב ו
בנענועים נזכר בזה הדבר, ואמר לעצמו שאם הקב"ה  ר כךאח

ה לעשות נענועים אנחנו לא צריכים לראות מיד את ומצו
 התוצאות, ובמשך הזמן נזכה ונראה.

 )פרפראות לסוכות(
 

גים וחסידיו של רבי חיים ושנה אחת, היה מחסור חמור באתר
ג ראוי. ומאיר יחיאל ממוגלניצא, לא הצליחו להשיג בעבורו אתר

היה הצדיק שרוי בצער, עד שלבסוף נודע לחסידים כי בעיר 
ג מהדר. נסעו אליו והפצירו בו למכר ואחת דר נגיד שרכש אתר

ג בשביל הרבי, אך הוא לא הסכים רק בתנאי ולהם את האתר
לד לו בן וויאותה שנה, והתנה עמם שאם לא ישע בבן זכר בווישי

לא יצא הרבי למפרע ידי חובה נטילת לולב. הסכימו השליחים 
ד. בליל וג לידי הרבי ששמח מאולתנאי ובהגיעם מסרו את האתר
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קר כדי שיוכל לברך על הלולב, והחג לא ישן הרבי והמתין לב
ם על התנאי פרו לו החסידייקר, סואולם בשעה הכנותיו בב

ג. מיד נהפכה שמחתו של הרבי והנגיד, בעל האתר התנשה
ג והחל לשוטט בבית ומר ודברים הניח את האתרולתוגה, ובאין א

אנה ואנה, בלי לדעת לשית עצה בנפשו. כמעט כל היום הראשון 
כות כבר עבר, ורק כשראה הרבי שכמעט פנה יום ואין לו ושל ס

ביום  יתא של "ולקחתם לכםיוה מדאורובמה לקים את המצ
כרח אני להבטיח לו בן", ומיד והראשון", עמד ואמר: "יהיה מה! מ

לודין. רצון יראיו יעשה, ובאותה שנה נפקד העשיר בבן ירך בסיב
 ם כל העיר.וזכר, ותה

 
אמר הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל )גאב"ד חוג חת"ס( 
שמעתי בשם מרן ה"חתם סופר" זי"ע טעם לחביטת הערבה, כי 

אמרו )ויק"ר ל, יב( טעם איגוד ארבעת המינים, כי לולב  הנה חז"ל
יש בו טעם, ואין בו ריח, כך הם ישראל יש בהם בעלי תורה ואין 

בהם מעשים טובים. האתרוג יש בו טעם וריח, כך הם ישראל יש 
בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. ההדס 

יש בהם מעשים יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל יש בהם ש
טובים ואין בהם תורה. הערבה אין בה טעם ואין בה ריח, כן יש 
בהם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ומה הקב"ה עושה 
להם, לאבדן אי אפשר, אלא אמר הקב"ה יוקשרו כולם אגודה 
אחת והן מכפרים אלו עם אלו. הרי שאף כי ה"ערבה" המסמלת 

ים לקיום, יטובים, אינם ראואת אלו שאין בהם תורה ומעשים 
מכל מקום כאשר מתחברים עם שאר המינים זוכים להיות 
מושפעים מזיו התורה הקדושה, ואז גם בחינת "ערבה" יש לה 

 חשיבות.
אולם כל זה כאשר הערבה מאוגדת באגד יחד עם כל המינים, 
אולם כאשר הערבה רוצה להיות לה לעצמה, אזי אין לה זכות 

 ה בקרקע.קיום וחובטים אות
 )חתם סופר(

 

 -~  -ש מ ח ת   ת ו ר ה  -~  -
 

בקהילה אחת בחו"ל נהוג היה שבשמחת תורה הגבירים קונים 
לרב "חתן תורה". שנה אחת קם גביר אחד, שהיה חוצפן ועז 

יה החשובה לעצמו. קנה יפנים, והחליט שהוא קונה את העל
בקידוש חתן תורה, ולא עוד אלא שהרב היה צריך לדבר  הועל

 לכבודו...
 פתח הרב ואמר: יש לי שאלה גדולה על החתן תורה של השנה.

הרי חז"ל אמרו: 'אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה, 
אמר  – "שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו' והחתן שלנו

 "לא נראה לי שראה פעם את הכלה...." –הרב 
להקשות על בעצם קושיה מעין זו יש " ,המשיך הרב ",אמנם"

שרה אמנו והלא נאמר 'הנה נא  כיצד נשא את ,אברהם אבינו
רק שירדו למצרים והיו צריכים  –שה יפת מראה את' ידעתי כי א

לעבור בנהר, ראה אברהם בפעם הראשונה את הבבואה שלה 
משתקפת במי הנהר, אבל קודם לכן לא ראה אותה מעולם, והרי 

 אסור לקדש בלי לראותה?
סור לקדש אשה עד שיראנה בעיניו הוא, אלא שהטעם שא"

שמא כשיראה אותה אחר כך היא תתגנה עליו, אבל אם הוא לא 
מתכוון להסתכל עליה גם אחר כך אין בעיה לשאת אותה גם בלי 

 לראותה.
החתן תורה שלנו כנראה לא " –ב סיים הר – "נוינוכך גם לעני"

 אף פעם –התורה הקדושה  –כוון להסתכל על הכלה שלו מת
 ..."בלי לראותה הנשא ליולכן יכול הוא לה

 )ומתוק האור(
 

בהקפות של שמחת תורה, נהג הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין 
ההקפות שלנו אינן אלא משל: אדם מסתובב ומגיע  לומר:

לנקודה שממנה יצא. הרי ההקפות שלנו עם ספר התורה 
נמשכות כבר אלפי שנים. יצאנו עם הספר תורה מארץ ישראל 

, לאשכנז ולפולין, וכה ספרדעמו את כדור הארץ, גלינו ל והקפנו

נמשיך להקיף את העולם עד שנחזור לנקודה שממנה יצאנו, 
 לארץ ישראל...

 )אמרי דעת(
 

העולם מספרים שפעם ראו עם הארץ ששש ושמח בשמחת 
תורה, ושאלוהו לשמחה מה זו עושה, וכי מה שייכות יש לך עם 

כל כך בשמחתה, וענה ואמר וכי  התורה הקדושה שאתה שמח
 ביום שמחתו של אחי העוסק בתורה לא אשמח עמו.

י חתנים ביום הזה, 'חתן תורה' נקנו קדמונינו שיולי נראה שלכן ת
הוא העוסק בתורה שהשלים לחם חוקו ושש ושמח לגמרה  של 
תורה, ו'חתן בראשית' הוא זה שמקבל על עצמו להתחיל מהיום, 

 השמחה ביום גדול זה.ואף הוא בכלל חתני 
 )אמרות ופנינים(

 
"ק ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע )פר' משל נפלא המשיל הרה

וירא ד"ה יוקח נא( לאדם הנכנס לבית היין וגברה בו תשוקת 
ולא מיין. החל  כורין שריחו מכה באפו והרי הוא כששתיית היי

ו מהיין ולשתות לגימה בשיוכל למזוג  האדם לחפש אחר כל מה
יתירה של יין ישמח לבב אנוש. חיפש האיש ולא מצא כי אם 

אך דא עקא שגביע זה היה  ,גביע אחד בו יוכל לשתות מן היין
מלא זוהמא. משלא מצא מקור מים חיים לשטוף ולנקות בו את 

את הגביע ולאחר מכן  הגביע, ניגש אל חבית היין וביין היקר שטף
 .שתה בו לרוויה

ן לומר וכי איך אוכל להיות איש תם , האדם שמתאונצא בזהכיו
יושב אהלי תורה הרי הנני מלא בטינוף מעשי, ואיככה אוכל 
ללמוד ולעסוק בפתגם המלך, מלכו של עולם, הלא כשאלמד 
התורה אהיה דומה לאותו השותה יין מלכות רב בכלי מטונף. על 

א קיא שישטוף את עצמו ואת טינופו דיכן העצה היעוצה לו הו
וד התורה, ביינה של תורה. ועל ידי שילמד ויעסוק על ידי לימ
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חזירו למוטב ושוב יעל אף טינופו, אזי המאור שבתורה בתורה 
 . על פי עניין זה מבאריהיה ראוי ללמוד תורה כאוות נפשו
יוקח נא מעט מים ורחצו 'ה'אמרי יוסף' זי"ע את הכתוב )יח, יד( 

 והוא מלא כי בבואו ללמוד תורה רגליכם והשענו תחת העץ'.
 ',יוקח נא מעט מים'בחטאים ומכף רגל ועד ראש אין בו מתום. 

שאין מים אלא תורה )סוכה  ,קח וילמד מעט תורהימתחילה י

שירחץ וינקה  ,ם בו 'ורחצו רגליכם'ועל ידי עסק התורה יקוי ,נב:(
, ולאחר מכן יוכל לקיים בו הוחלאה שדבקעצמו מכל טומאה 

שען תחת התורה הקדושה שהיא 'והשענו תחת העץ' יוכל להי
יכם גל'רלמחזיקים בה'. ומוסיף בדרך רמז שעץ חיים 'היא 

 .עץ הוא ר"ת תורה'חת ה'השענו ת'ו
 

 
 -~  -פ ר ש ת   ו ז א ת   ה ב ר כ ה  -~  -

 

 "וזאת הברכה" )לג, א(
הרה"ג רבי אלתר טוביה וין זצ"ל, תלמיד הישיבה דראדין כתב 

 באחד ממאמריו:
לבאר  "לקמרן בעל החפץ חיים זצו בא קדישאסהרגיל היה 

מאמר חז"ל, על הפסוק "וזאת הברכה" שאמרו "אין זאת אלא 
 התורה" במשל דלהלן:

דרך העולם, כשאחד רוצה לדעת בסביבות עלות השחר האם 
להאיר את השמש כבר יצאה על הארץ והאם היא כבר החלה 

? ואינו רו ושואלו: ההאיר כבר? היצאהבריאה, פונה הוא אל חב
מפרש בשאלתו, ההאיר, היצא כבר השמש, כי זאת יודעים 
האנשים כולם כששואלים אודות דבר המאיר לעולם הכוונה היא 
רק לשמש. כך כאשר התורה אומרת "וזאת הברכה" אין צורך 
לומר וזאת ברכת התורה, שכן הדבר פשוט וברור הוא לכל כי 

 )מאיר עיני ישראל(  הכוונה היא לתורה.

 "איש האלוקיםמשה ת הברכה אשר ברך "וזא
 וכו' )ל"ג, א'(

אמר רבי חנוך צבי מבנדין: כיון שהראה הקב"ה למשה ביום מותו 
את כל הדורות העתידים לבוא עד האחרון שבישראל, כדברי 
חז"ל, הרי בוודאי גם בירך משה ברכתו את ישראל לכל אחד 

ברכתו  וגם אנו בכלל -ואחד עד האחרון שבישראל בדור אחרית 
 ובוודאי תקוים ברכתו. -

וכן כתב ב"יכהן פאר": לפיכך הכל עולים לתורה ביום שמחת 
תורה וקוראים בפרשת "וזאת הברכה" כי משה רבינו בירך את 
כל ישראל ובקריאה זו נוטל כל אחד את ברכתו המיוחדת לו 

 ממשה רבינו.
 )אמרות חכמה(

 
 

 -~  -פרשת בראשית  -~  -
 

 את השמים וגו'" )א, א( "בראשית ברא אלקים
מסופר על רבי יהודה הלוי זיע"א גאון שירת ישראל בספרד, שחי 
בשכנותו של גוי שאף הוא להבדיל היה משורר, וגוי זה טען ברוב 
סכלותו שהעולם נברא מאליו, ויכוחים רבים התנהלו בין רבי 
יהודה הלוי לבינו על הנושא הזה, אך לא עלה בידי רבי יהודה 

לשנות את השקפתו. באחד הימים חיבר המשורר הגוי לשכנעו ו
 שיר, וכשהגיע לשורות הסיום לא ידע כיצד יסיימו. 

יצא אפוא לטייל בגינתו, הרהר בשיר שחיבר וחשב על סיום 
מוצלח, בדיוק באותה שעה עבר רבי יהודה הלוי בסמוך לבית 
המשורר, ומבעד לחלון ראה את השיר הבלתי גמור מונח על 

ליון שורות של סיום מוצלח יומיד הוסיף בשולי הגהשולחן, 
 ביותר.

כששב הגוי מטיולו מצא להפתעתו את השיר המושלם, אך לא 
רבי  ,ידע כמובן מי עשה זאת, בהתרגשות מרובה מיהר אל שכנו

צינן רבי  "מדוע אתה מתפלא?" .לו את הדברוסיפר  ,יהודה
לא " ".ודאי נעשה הדבר מאליובו"יהודה את פליאתו הנרגשת, 

 . "שיר איננו יכול להיכתב מאליו" ,, אמר הגוי"יתכן כדבר הזהי
שיר קטן אינו "השיב לו רבי יהודה הלוי תשובה ניצחת,  ",ובכן"

יכול לדעתך להיכתב מאליו, ואילו העולם כולו יתכן שייברא 

אלא להודות  תה לו עוד ברירהינכלם הגוי ולא הי !"מאליו?
 בטעותו.

 

ן אותם אלוקים ברקיע השמים להאיר על "וית
 הארץ" )א, יז(

השמש והירח: "ששים  ,רכת הלבנה אנו אומרים על המאורותבב
 .ושמחים לעשות רצון קונם"

אולי הם לא שמחים מזה  ?שואל הרב הלר: מי אמר שזה נכון
שכל בוקר השמש צריכה לזרוח והירח מתמעט וגדל כל חודש?! 
לפי מה הגיעו חז"ל למסקנה הזו ועוד קבעו זאת בברכת הלבנה 

 האין זו ברכה לבטלה?!
 תשובה תובן על פי משל:ה

כיצד נדע האם עובד שמח להגיע לעבודה? מאוד פשוט נראה 
עוזב את מקום העבודה? עובד מתי הוא מגיע בבוקר ומתי הוא 

שמח יגיע בכל בוקר בזמן ובדיוק לתפוס את העמדה עליה הוא 
כמו כן לא ימוש ממקומו עד לסיום תפקידו. לעומתו,  ,מופקד

עובד ממורמר מגיע באיחור אם בכלל ואף משתדל "לברוח" 
בטרם הסתיימה המשמרת שלו... הוא ימצא מגוון תירוצים 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

וון רעיונות המכריחים אותו לצאת המצדיקים את האיחור ומג
 מוקדם...

 כן הוא הנמשל:
ד פשוטה הם התבוננו בשמש והירח וחז"ל הגיעו למסקנה מא

וראו: "שלא ישנו את תפקידם" וממילא הגיעו למסקנה שהם: 
"ששים ושמחים לעשות רצון קונם"... כך אנו יכולים לבחון את 

ה' שלנו?  עצמנו כמה אנחנו שמחים בעשיית המצוות ובעבודת
האם על כל צעד ושעל אנו מחפשים סיבה למה לא לקיים את 

 המצווה או מחפשים איך להתחייב במצווה...
 

 "נעשה אדם" )א, כו(
נעשה "במדרש כשבא משה לכתוב את התורה ובא לכתוב  מובא

 רבש"ע אתה נותן פתחון פה למינים לרדות :אמר לפניו ",אדם
וכל הרוצה לטעות יבוא  ,בתו  ְכ   ,משה :הקב"ה מר לוא לטעות[.-]

ומהו הלשון  "והטועה יטעה"ולכאורה היה לו לומר  .ויטעה
הוא שמי שבאמת אינו רוצה לטעות לא  רושאלא הפי "?הרוצה"

 יטעה לעולם, ורק מי שרוצה לטעות הוא טועה. 
 )מרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל(

 

ו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה רד"ו
 )א, כח(משת על הארץ" והר

בתקופת מגוריו של ה"אור החיים" הקדוש בעיר סאלי 
, ומצא את הר בום לחפושבמרוקו, לא רצה לעשות תורתו קרד

מחה לשזירת חוטי זהב וכסף ויט אמן ומיפרנסתו בהיותו ח
בבגדי פאר. נוהג היה להקדיש מעט זמן לפרנסתו, עשה תורתו 

דש די ולת החייח בתחוקבע ומלאכתו עראי, וכאשר היה מרו
לת החדש הבא. פעם יצרכו, היה סוגר את בית מלאכתו עד תח

באו אליו שליחי המושל, ובידם הזמנה לשזירת חוטי זהב בבגדים 
רב ה"אור ינת הבת. סוהרבים שהכינו לבני המשפחה לרגל חת

החיים" לקבל את העבודה, והסביר לשלוחי המושל שהוא 
רובו, חרה יסדש די צרכו. כששמע המושל את והחכבר  ויחוהר

וה לעבדיו להשליך את ה"אור החיים" לגוב האריות יאפו והוא צ
גן. לפליאת אנשי החצר, לא נגעו ושבחצרו, לאחר שהרעיבם כה

האריות בטרפם לרעה, וה"אור החיים" ישב ביניהם כשהוא 
לו מאזינים לזמרתו. ימזמר פרקי תהלים בקול ערב, והאריות כא

החיים" מן הבור, העניק לו הר המושל להעלות את ה"אור ימ
חתו על שפגע בכבודו, ושם שמים יקש את סלימתנות רבות וב

 התקדש ברבים.

ת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר ו"וישב
 עשה" )ב, ב(

הברון רבי שמעון וואלף רוטשילד )המכונה 'דער פרנקפורטער 
רוטשילד' שהיה אצלו תורה וגדולה במקום אחד( מוחזק היה 

 רא חטא, זהיר בקלה כבחמורה.לירא שמים וי
פעם אחת, ובשבת היה מעשה, נזדמן למקום אחד עם רב אחד 
מגדולי הדור הציץ בו הרב, וראה ששערותיו אינן סדורות לו, 

 מחמת איסור תסרוקת בשבת.

מר ושכמותו מותרים לכל הדעות  –אומר הרב  –אדוני הברון  -
 בתסרוקת בשבת, הואיל וצריכים הם למלכות.

שאני איני בכלל היתר זה, שכן  –מחייך ואומר הברון  –שני חוש -
 ...לא אני צריך למלכות אלא מלכות צריכה לי

  

 "ויפח באפיו" )ב, ז(
, היה מוטל לפניו כגולם, ם הראשוןבשעה שברא הקב"ה אד

ו נשמה, אם בפיו הוא מספר בו אמר, באיזה מקום אני נופח ב
זניו ובר עבירה, אם בא, אם בעיניו הוא מרמז בהן לדשון הרעל

רופין, אלא אני רואה מקום יפה באדם ידופין וחיהוא שומע בהן ג
את הזוהמא וקולט ריח  ם, מה האף הזה פולטישהוא דרך אפי

ברי מן העבירה שריחה רע ומדבקין בד כך הצדיקים בורחים, טוב
 )מדרש הגדול( שריחה נודף.  תורה

 

 )ב, יח(” אעשה לו עזר כנגדו“
מסופר על ”. כנגדו להילחם –עזר, לא זכה  –זכה “: י”ביאר רש

ד, ויתה לו אשה אשר הציקה לו מאיל שה”רבי ישעיה פראגער זצ
תה צדקנית שמתפללת ואומרת תחינות כל יובפרט בכך שהי

היום, ועל ידי זה סדרי הבית נשתבשו. כשהיה בא לביתו מבית 
תה באמצע התפילה ולא יהכנסת ורצה לאכול, לרוב היא הי

’ ל בגמ”זהפסיקה כשהגיע. ואמר, שכעת מובנים לו דברי ח
עוזרת לו, כשהוא מתפלל היא מכינה ”, עזר –זכה “ביבמות )סג.( 

ם יארוחת צהרית, וכשחוזר מהלימוד תבשל לו כבר לו פת שחרי
 תא מתפללית אחת והיוהוא מתפלל בזו”, כנגדו –לא זכה ’. “וכו
היא פרק שירה, ית אחרת, כשהוא אומר תהילים תאמר ובזו

כשלומד גמרא היא אומרת תחינות, וכל היום אינה מכינה לו שום 
 י(”)במשנת רש  ארוחה... 

 

 "מה עשית קול דמי אחיך" )ד, י(
דאי והלשון מה עשית הוא לכאורה נראה כמיותר, אך הכוונה דבו

 ,נגררה עבירה גדולה הזו ל ידי זהעשה מקודם איזה חטא אשר ע
 מה" זה שאמרתחיל בעבירה חמורה של רציחה, ושי י אפשרכי א

דהיינו איזה עבירה עשית קודם אשר גרמה לך לעשות  ",עשית
 )הרה"ק רבי נתן דוד משידלובצא זצוק"ל( חטא גדול כזה. 

 

 )ח, כא( "יצר לב האדם רע מנעוריו"
נחס מקוריץ נכנס פעם אחת לבית מדרשו ומצא את רבי פ

שאל.  בדיון ער. "על מה אתם משוחחים?" החסידים שרויים
ורמתו של יצר הרע הרודף אחרינו", השיבו "מדברים אנו על ע

נחס ואמר: "אל תדאגו, טרם הגעתם החסידים. נענה רבי פ
למדרגה זו שהיצר ירדוף אחריכם; לפי שעה אתם רודפים 

  ..אחריו".
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