
 

 

 תשע"ח -חג הסוכות 

 ביאור תכלית וטעם המצווה לזכור את ענני הכבוד
עיקר מצות סוכה הוא זכר לענני הכבוד שהקיפנו בהם הקב"ה במדבר 

להבין למה נצטווינו  וראוי)עיין ט"ז ריש סי' תרכ"ה(, לאחר שיצאנו מארץ מצרים, 
ו לאבותינו לעשות זכר מיוחד לנס של ענני הכבוד, והלא הרבה ניסים נעש

לא נצטווינו לעשות להם זכר מיוחד במועד בפני עצמו, ומה במצרים ו
אין מספיק לכוללו בתוך הזיכרון הכללי של כל שענני הכבוד  נשתנה

לפרש בזה, דהנה נראה ו        הניסים שנעשו לאבותינו כשיצאו ממצרים.
דין לאחר שעברו עליו ימים הנוראים בפחד ואימת הטבעו של אדם הוא, ש

לעצמו הנה  ואומר ,לפרוק עולו קצת ממהר הוא, עול מלכות שמים תוקבל
עד עכשיו הייתי בתוך ימים של עליה ברוחניות, ועכשיו שתמו להם ימי 

ולכן קבע העלייה, אשוב להיות ככל השנה ואתחיל להקל ח"ו בעבודת ה', 
לא לנו הקב"ה את ימים אלו לעשות בהם סוכה זכר לענני הכבוד ונקרא "צי

דמהימנותא", כדי לעורר אותנו שאנו נמצאים תחת כנפי השכינה, ואי אפשר 
, אלא אדרבה עלינו להקל מעלינו אפילו רגע אחד מעול מלכות שמים

ההשגות והמדרגות שזכינו בתוך צילא דמהימנותא את שריש בנפשנו לה
הקב"ה  שגם ענני הכבוד שהקיפנונראה ו                      .להם בימים הנוראים

היה כדי שלא נסיח דעת ממה שאנו מוקפים בכל רגע תחת , בהם במדבר
כנפי השכינה, שהרי ביציאת מצרים ראינו בעיננו ניסים ונפלאות מרובים, 
וזכינו אז להתגלות אלקותו ית"ש באופן גלוי ולחיות מתוך אמונה חושית 

בר ודבקות בו יתברך, אבל אח"כ כשהלכו ישראל במדבר ארבעים שנה, כ
, והיינו יכולים ליפול כמו בתחילה לא היה ניכר שוב הניסים והנפלאות

ממדרגתנו הרמה שהשגנו בעת שראינו את אלקותו יתברך בחוש, ולכן 
הקיפנו הקב"ה בענני הכבוד כדי שנהיה תחת כנפי השכינה ונרגיש בכל עת 

ם שהקב"ה נמצא אתנו, וכך נתמיד במדרגתינו גם בזמן שאין אנו רואים ניסי
לפי"ז מבואר היטב כפשוטו מדוע נצטווינו לעשות זכר ו     ונפלאות בחוש.

שבענני הכבוד,  'נס'רק לענני הכבוד ולא לשאר ניסים, ומשום שהזכר אינו ל
וגם בזמן שאין  -אנו נמצאים תמיד תחת כנפי השכינה ש כדי שנזכוראלא 

ררות מהימים ועי"ז יישמר אצלינו ההתעו אלוקותו בחוש,אנו רואים 
הטעם שסוכה הוא דירת עראי,  גםלפי"ז מבואר ו        נוראים לכל השנה.

של עראי מהמציאות  לרגעשלרמז בא שאסור לנו להסיח דעת אפילו 
 האמתית שהקב"ה נמצא עמנו בתמידות.

 טעם מצוות סוכה לדעת רבי עקיבא שסוכות ממש עשו להם
שחג הסוכות הוא זכר וכה י"א ע"ב( )סאולם כל זה שייך רק לדעת רבי אליעזר 

אבל לדעת רבי עקיבא שחולק וסובר שחג , )וכן פסקו הטור ושו"ע להלכה(, לענני כבוד
הסוכות הוא זכר לסוכות ממש שהיו ישראל בונים לעצמם בשעת חנייתן 

עדיין צריך ביאור מהו הטעם שצריך )וכמו שפירש"י שם(, להגן עליהם מהשמש 
ת, והלא אין בזה שום נס ולא איזה עניין מיוחד של לעשות לזה זכר לדורו

אמנם כדי       הקפה תחת כנפי השכינה, וא"כ מהו העניין לעשות זכר לזה.
להבין העניין, יש להקדים ולבאר את עיקר הטעם שטרחו ישראל לבנות 
לעצמם סוכות להגן עליהם במדבר מהשרב והשמש, דלכאורה הדבר תמוה, 

 )דבריםכל כך הרבה ניסים גלויים במדבר וכמוש"כ שהרי הקב"ה עשה עמהם 

"לא בלו שלמותיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלך לחם לא ה( -ד כ"ט
"רגלך לא בצקה זה ארבעים ח' ד'(  )דברים אכלתם ויין ושכר לא שתיתם", וכתיב

וא"כ למה יש להם לטרוח בבניית סוכות, והלא וודאי גם אם הם לא  שנה",
 קב"ה כבר ידאג להם באיזה אופן שלא יינזקו מהשרב והשמש. יבנו סוכה, ה

ונראה שעם ישראל חששו שייפלו ממדרגתם הרוחנית הרמה ולא יהיו 
זכאים אז להנהגה ניסית, ולכן לא הסכימו לסמוך על הנס אלא דאגו לעצמם 

ומעתה      בכל מה שהיו יכולים שיהיו צרכיהם מוכנים להם עפ"י הטבע.
ק הזכר ל"סוכות ממש שעשו להם", שנצטווינו לעשות יתבאר היטב עומ

זכר למה שעם ישראל חששו שייפלו ממדרגתם הרוחנית, והטעם בזה הוא 
כדי שנתעורר אף אנו לשמר את עבודת ימים הנוראים בקרבינו ולא נקל 
מעלינו את עול עבודת השי"ת לאחר שעברו ימים הנוראים, ונזכור שכמו 

דו ממדרגתם ולכן עשו לעצמם סוכות, כמו שעם ישראל חששו ופחדו שיר
וא"כ      כן אף עלינו מוטל לשים לב לאחר יוה"כ שלא ניפול ח"ו ממדרגתנו.

נמצא שיסוד מצוות סוכה לדעת רבי עקיבא הוא כמו שנתבאר לעיל לדעת 
 .  חנית שזכינו לה ביוה"כ, לכל השנהלשמר את העלייה הרו -רבי אליעזר 

 השמחה בחג הסוכות
שמחתנו", ומבואר בזה שסוכות הוא זמן מיוחד חג הסוכות נקרא "זמן  והנה 

נתייחד חג הסוכות יותר  מדועלהבין  וראוילשמחה יותר מכל המועדים, 

משאר מועדים לעניין מצוות שמחה, והלא בכל המועדים נצטווינו במצוות 
שחג סוכות וא כמו שכתבו הקדמונים ביאור ההובפשוטו      "ושמחת בחגך".

 וא המשך העבודה מיום הכיפורים, כי ביום הכיפורים אנו זוכים לדרגתה
, אבל עדיין חסר לנו מעלת "תשובה "תשובה מיראה" מחמת יראת הדין

)יומא פ"ו ע"ב( מאהבה", ותשובה מאהבה כוחה גדול יותר וכמבואר בגמ' 

שבתשובה מיראה זדונות נעשות כשגגות אבל בתשובה מאהבה זדונות 
זמן שמחתנו לאחר  -ות, ולכן קבע לנו הקב"ה את חג הסוכות נעשות כזכוי

את שנתעלה ונרומם כדי שהוא זמן מיוחד לקנות מידת "אהבת ה'" יוה"כ, 
. מדרגת התשובה שזכינו לה ביוה"כ מתשובה מיראה לתשובה מאהבה

כיון  'שמחה'שאכן חג הסוכות הוא זמן מיוחד ל מתבאר כפשוטוולפי"ז 
הוא לקיים את המצוות בשמחה מתוך אהבת השי"ת  שעיקר עניינו של החג

חז"ל )תנחומא אמור ה שאמרו מה"קדושת לוי" בדרך זו פירש ו]   .ולא רק מתוך יראת ה'
 ראשון של סוכות הוא שיו"טכ"ב( על הפסוק )ויקרא כ"ג מ'( "ולקחתם לכם ביום הראשון" 

שבין יוה"כ לסוכות, ורק  והיינו שאין לישראל עבירות בימים] -"ראשון לחשבון עוונות" 
ביו"ט ראשון של סוכות זוכים ומשום ש, [מיו"ט ראשון של סוכות מתחיל חשבון של עבירות

נמחקים להם כל העבירות שעשו עד עתה ונעשים לזכויות, אז ו ישראל לתשובה מאהבה,
אבל קודם יו"ט ראשון של סוכות עדיין היו להם עבירות, שהתשובה של יוה"כ שהיא תשובה 
מיראה לא מחקה לגמרי את העבירות אלא רק פעלה שיהיו שגגות ולא זדונות ]ואמנם מי 

עוד נראה ו      .[שזוכה לטהרת יום הכיפורים, נטהר לגמרי, אבל לאו כל אחד זוכה לזה
, אין זה רק כדי להעלות שמה שקבע לנו הקב"ה זמן שמחה לאחר יום כיפור

לקרוע את זהו גם כדי שנוכל ", אלא את מדריגת התשובה ל"תשובה מאהבה
קודם מסירת הפתקים  -רוע גזר דין שנגזר בראש השנה ויום כיפור 

כי כשאנו עובדים את הקב"ה מאהבה, יש לנו קרבה מיוחדת בהושענא רבה, 
לקב"ה ואנו קרויים בנים וממילא יש לנו דלת פתוחה אצל הקב"ה לקבל את 

, תוחה לפניו להיכנס לאביוהדלת פכמו בן שיש לו תמיד קירבה ו - תפילתנו
הקב"ה מחבב אותנו שגם השטן אינו יכול לקטרג עלינו בשעה מה עוד שו

כל עניין גם שו]כי דרך האב שאינו מסכים לשמוע קטרוג על בניו, כבנים, 
ולא במערכת יחסי  הקטרוג אינו שולט אלא במערכת המשפט שעורך מלך לנתיניו

זוכים צוות בחג הסוכות אנו על ידי השמחה במונמצא ש, [האב עם בנו
להפיק רצון מה' ולבטל כל גזירות רעות, וגם לסתום פיו של שטן שלא יוכל 

   .לקטרג עלינו
]וזהו עצה גדולה לכל השנה כולה שכשנמצא הוא או ב"ב ח"ו בצרה, ישתדל להידבק בהקב"ה 

 באהבה, ואז נחשב לבן ונכנס להיכל המלך כרצונו ומבטל גזירות[.

 שנהגו ישראל לשלם ממון מרובה על מצוות היוםביאור הטעם 
ממון מרובה על מצוות ישראל בחג הסוכות להוציא מנהג ונראה שזהו יסוד 

משתדל כפי יכולתו לקיים את מצוות היום בתכלית אף כל אחד והיום, 
ההידור, ולא מצינו בשאר מצוות בדומה לזה השתוקקות כזאת של עם 

, אמנם סוד ובהשקעת רוב ממוןדור יהה בשיאישראל לקיים את המצוות 
הוא זמן שמחתנו ואנו עובדים את הקב"ה שסוכות  העניין הוא מאחר

לכן אנחנו מקיימים את המצווה בתכלית השלמות ובשיא היופי ומאהבה, 
וההידור, כי באמת בזה נבחן החילוק בין המקיים את המצוות ביראה 

אינו מדקדק אלא על למקיים את המצוות באהבה, שהמקיים מתוך יראה, 
עיקר הדין כדי שלא ייענש, אבל אינו דואג לייפות את המצווה ביופי והידור 
מצווה, אבל מי שבוער בקרבו אהבת ה', אינו מסתפק בעיקר הדין, אלא 

ולכן בסוכות שאנחנו זוכים רוצה שהמצווה תהא יפה ומושלמת בתכלית, 
לייפות את המצווה  להגיע למדרגה של "אהבת ה'", אנחנו משתדלים הרבה

כי מרוב אהבת המצוות אנחנו מוזילים  בהידור מצווה ואיננו חושכים בממון,
 ממון רב כדי להשיג את תכלית חיינו שהוא קיום המצוות.

]ואגב, יש להביא מקור נאמן למנהג ישראל להוזיל מכספם על ד' מינים, ממה שנאמר 
ראשון", ובאבן עזרא שם כתב, שאע"פ "ולקחתם לכם ביום ה)ויקרא כ"ג מ"ב( בפרשת אמור 

שפירשו חז"ל את תיבת "ולקחתם" שהכוונה הוא ל"נטילת" לולב, אבל אין מקרא יוצא 
מידי פשוטו, ובכלל משמעות פסוק זה הוא גם ל"רכישת" ד' מינים, וכשם שמתפרש 
הפסוק )שמות י"ב ג'( "ויקחו" להם איש שה לבית אבות לרכישת שה, ל"רכישת" שה, 

נהגו גדולי עולם זצ"ל להקפיד ליקח והרי מבואר בדבריו מקור מהתורה למה ש עכ"ד,
ונראה שזהו גם      כדי להראות חביבותם למצוות[. – לעצמם אתרוג בכסף מלא

שורש העניין שנהגו ישראל לפזר ממון רב בשמחת תורה עבור חתן תורה, 
זהו שיא חתן בראשית, כל הנערים, ומפטיר, וכדו', ומשום ששמחת תורה 

האהבה והדבקות בקב"ה, "נגילה ונשמחה בך", ומתוך אהבת השי"ת אנו 
האדם שבזמני שמחה ואהבה יפזר ממון רב עבור וכדרך  –מפזרים ממון רב 

גם אחרי לבטל גזירות רעות הדלת נשארת פתוחה , ועי"ז זוכים גם שאהובו
ש העובד את הקב"ה כבן באהבה, ישהרי בהושענא רבה,  מסירת הפתקים

  .ות כניסה תמיד לבטל כל גזירה רעהלו זכ
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"בזמן שישראל עושים  ע"א( ועד"ז נראה לבאר את מה שאמרו חז"ל )בב"ב י'
רצונו של מקום הם קרויים בנים, אבל בזמן שאינם עושים רצונו של מקום 
הם קרויים עבדים", דבפשוטו מאמר חז"ל צריך ביאור רב, שהיאך יתכן 

" כשאין עושים רצונו של מקום, והלא עבד לקרוא לישראל בשם "עבדים
עושה את מה שנצטווה מאדונו, אבל מי שאין עושה רצון אדונו, ייקרא 

אינם עושים רצונו של ונראה שמה שאמרו חז"ל "בזמן ש      מורד ולא עבד.
עבדים", אין הכוונה שישראל עוברים על מצוות ה' ח"ו, אלא מקום קרויים 

את ציווי ה' ולא את רצון ה', ואז הם קרויים רק הכוונה שישראל עושים רק 
עבדים שעובדים את אדונם מתוך ציווי וחוסר ברירה, אבל אם הם עושים 
את רצון ה', והיינו שאינם מדקדקים לעשות רק את מה שהם מחויבים בו 
כדי לצאת ידי חובתם אלא הם מוסיפים לקשט את המצווה ביופי והידור 

ם, שכיון שהם עובדים את הקב"ה כבנים מתוך מצווה, אז הם קרויים בני
 אהבה, לכן גם הקב"ה קורא להם "בנים" ומתנהג אליהם כאב שאוהב את 

בנו.

 כפי מה שקיבל רבינו שליט"א מאבותיו ורבותיו לרגל יום היא"צ,  –עובדות המקובלות על רבינו הגר"א זי"ע 

' תמיד, וכך פירש א[ רבינו הגר"א מעולם לא דרש ברופאים, ובטחונו היה בה
שכמו שתינוק  – "את הפסוק "אם לא שויותי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו

בשעה שהוא גומר לינוק משדי אמו אינו מהרהר  כלל מה יהיה לו לינוק 
בעוד שעה או שעתיים, כך גם אין לנו לדאוג כלל מה יהא לעתיד, אלא 

 יע למדריגה כזאת."השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך", ואשרי מי שזוכה להג
ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל סיפר לי, שהכיר בווילנא מתלמידי 
תלמידיו של הגר"א שנהגו בביטחון כשיטת הגר"א שאם יש לאדם בטחון 
מלא ממש ועומד במדרגה שבוטח בקב"ה בכל ליבו שיסדר לו כל צרכיו, 

לאות ממש, זוכה לצרכיו בלי שום פעולה מצידו כלל, ואכן ראו אצלם נפ
אמנם מ"מ הם עשו איזה השתדלות מועטת, ויצאו שני פעמים בשבוע 
לעשות איזה השתדלות לכמה שעות, וביאר הטעם בזה, שהם רצו להחביא 

 כרצון הקב"ה שלא לעשות ניסים גלויים. -את הנס ולהלבישו בדרך הטבע 
לא נתן וב[ כשעלו הפרושים תלמידי הגר"א לא סבל אותם הפאחה הערבי, 

להם שיהיה להם בי"ד משלהם, ולכן נהגו בגיטין כפי הפסקים של הספרדים 
ויש ביניהם כמה קולות, ועד היום אנו ממשיכים כפי פסקי הספרדים בגיטין 

 כדי שלא להוציא לעז על הראשונים.
בתו של הגר"א נפטרה באופן פתאומי סמוך לחופתה, וקרא עליה הגר"א [ ג

הקב"ה לוקח לפעמים נפשות טהורות בכל "יש נספה בלא משפט", והיינו ש
גיל, כדי שנדע שבכל עת יהיו בגדיך לבנים וראוי לפחוד מהמיתה, וליקט 
הקב"ה שושנים, וטוב הדבר להם אבל צער לעולם. והגר"א זצ"ל קיבל את 
הייסורים באהבה, וסיפר אח"כ שגילו לו בחלום שאם היה יודע מה שזכה 

 רוקד משמחה כיום חופתה ממש.בשכר קבלת הייסורים באהבה, היה 
ה איחר את זמן בחור אחד בישיב -בעניין זמן קריאת שמע לדעת הגר"א  [ד

של מג"א, ואמר למו"ר הגה"צ רבי משה שניידער  -קריאת שמע הראשון 
צ"ל שהוא נוהג כהגר"א, ומו"ר זצ"ל השיב לו "האם גם בכמות הלימוד או 

ר"א בעצמו? ואם אינך בזהירות בתפילה אתה מקפיד כמו שהקפיד הג
 מחמיר כהגר"א, אל תתפוס דווקא את הקולא של הגר"א.

[ שמעתי מדוד"ז הגר"א פינס זצ"ל, שבבית הגר"א זצ"ל לא נהגו לדקדק ה
 להדליק נרות ביאהרצייט.

[ פעם אחת בליל חורף קר מאוד, בשעה שכל תושבי העיירה כבר נמו את ו
הפרנסה אילצו להיטלטל  שנתם, התדפק על דלת ביתו רוכל עני, שעול

ביקש מהגר"א מחסה ראה אור בוקע מחלון ביתו של הגר"א, בדרכים, ו
אורח ו לכל צרכיו והעמיד לו מיטה, והבביתו, הגר"א הכניסו לביתו ודאג ל

סח לפני הגר"א את הקושי שיש לו בעול הפרנסה, וכמה הוא טורח כדי 
ל להשיג קצת עולם להשיג קיום בעולם הזה, והשיב לו הגר"א, שאם בשבי

הזה צריך טירחה מרובה כל כך, הרי שבשביל להשיג קניין בעולם הבא, 
 הקושי הוא פי כמה וכמה.

העיד שדעת הגר"א לא היתה נוחה מן , (רבי סעדיה) [ אחד מתלמידי הגר"א ז
ברך את חבירו בברכת כהנים, אמנם הגאון רבי ברוך שאחד מהמנהג 

נדא זצ"ל שהגר"א בירך אותו ביום חופתו עפשטיין זצ"ל הביא בשם הגר"י ל
בברכת כהנים, והוסיף שהבחין בהגר"א ז"ל שדקדק לברך דווקא ביד אחת, 

 את ישראל בשתי ידיים.   שמברכים שלא יהיה דומיא דכהנים 
[ ידוע שהגר"א התנגד לקבל 'מגיד' משמים שיגלה לו רזי התורה, ומה ח

ליהו הנביא, נראה שזה היה שמובא עדויות שקיבל תורה מיעקב אבינו וא
 דווקא בחלום ולא בהקיץ.

[ עובדא הוי באחד מבני משפחתו של הגר"א שקיבל מתנות רבות לרגל ט
נישואיו, ובאמצע שבעת ימי המשתה נגנבו כל המתנות, ועמל וטרח הרבה 
כדי למצוא את הגניבה עד שבמהלך החיפוש הגיע גם לווילנא כדי לחפש 

רבינו הגר"א, וסיפר לו  –ילנא ביקר אצל שאר בשרו את גניבתו. ובהיותו בוו
על תכלית בואו לעיר, וכאשר שמע כן הגר"א נצטער מאוד ואמר "חבל, 
באמת לא האמנתי שזרעיה דאבא יסכים לוותר על חיי נצח ולהפסיד כ"כ 

 הרבה זמן בשביל אבידת ממון".  
וק שנכנס י[ הגאון רבי חיים מוולאז'ין זצ"ל סיפר שבנובהרדוק היה דיב

בנער אחד, וכאשר איימו עליו שאם לא יצא מגוף הנער, יובילוהו אל הגאון 
ר"א, שבאכילתו הוא מזיק מווילנא, הוא פחד מאוד ואמר, "אוי לנו מהג

ומאבד אותנו יותר מתעניות, כיון ששקולה אכילתו כקרבנות, ובאכילתו 
 הוא חוסם פי מקטרגים". 

אמר הדיבוק שישנם ל"ו צדיקים נסתרים, [ בזמן שהיה 'דיבוק' בווילנא, אי
 והגר"א הוא השלישי, ומפני שנתפרסם קצת אינו הראשון.   

)סנהדרין [ מקובל אצלינו מפי רבינו הקדוש הגר"א זצ"ל, שמה שאמרו חז"ל בי

כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו", זהו דווקא י"ט ע"ב( "
של התלמיד, ואינו מלמדו רק סברות  במי שבונה את הקומה הרוחנית

בלימוד גרידא, אלא דואג לו באופן אישי לכל הקומה הרוחנית שלו ומלמדו 
"בנו" כיון שיצירתו הרוחנית גם אורחות חיים, שאז התלמיד אכן נעשה כ

הוא מכוח רבו, אבל מי שרק מלמדו סברות בלימוד גרידא בלא לבנות את 
שמים, אינו חשוב "כאילו ילדו". ולכן  התלמיד בכל קומתו הרוחנית ביראת

הגר"א זצ"ל לא הסכים לקבל אצלו תלמידים אלא אם היו יונקים ממנו את 
 כל עיקר קומתם הרוחנית. 

מאא"ז אדוננו הגר"א מווילנא זצ"ל שהיו לפניו  )מפי השמועה([ מקובלים אנו יג
שני דרכים ללכת לבית הכנסת לתפילת מנחה, אחת דרך קצרה והשנייה 
ארוכה, ובדרך הקצרה היו יושבים יושבי קרנות ומבזבזים זמנם בדברים 
בטלים, והגר"א היה הולך תמיד רק בדרך הארוכה ומשום שלא היה מסוגל 
לעבור בדרך קצרה ולראות אנשים שמבזבזים זמנם בהבלים ומאבדים 
חיים נצח בדברים בטלים, וכמו שנפשינו סולדת ואינה מסוגלת לראות איך 

ברור שן סיגריה בפרהסיה בעצם יום השבת, כך אצל הגר"א היה שאדם מע
שהפורש מהתורה הוא מנתק עצמו מהחיים, עד ביתר שאת וביתר עז אצלו 

 שלא היה מסוגל לראות ביטול תורה בעיניו.
[ א.ה. בעניין עליית תלמידי הגר"א לארץ ישראל כתב בספר "קול התור" שהם עלו יד

ת כח הס"מ ולזרז בכך את הגאולה, והנה לפני עשרות בשליחות הגר"א כדי להכניע א

שנים נתלה אחד מה"לאומיים" בשיטת הגר"א, וטען שכביכול על ידי הקמת מדינה 

נזרז את ביאת משיח צדקינו ח"ו, ובשעתו פרסם רבינו שליט"א מאמר ארוך לעקור 

ם "הופיע בארץ ספר חדש בש   את טעות דבריו, ונעתיק כאן חלק קטן מהדברים: 
"קול התור" המיוחס לר' הלל שקלובר זצ"ל תלמיד רבינו הגר"א זצ"ל, ויסוד 
שיטתו המתבארת שם באריכות היא, דלגאולה העתידה צריך מקודם 
אתערותא דלתתא, דהיינו לבוא לארצינו הקדושה ולעסוק שם בתורה ותפילה 
, ובעבודת הבורא ית"ש בכוונות מיוחדות שמסר רבינו הגר"א זצ"ל לתלמידיו

ומפרש שבכל בית ובית ממש שבונין בא"י באופן זה מקרבין בכך את הגאולה, 
והעיקר הוא לגור בירושלים עיה"ק דוקא וללחום שם נגד הס"מ, שפרש כנפיו 
ר"ל בעיר הקודש, ואין רצונו של הס"מ בשום קדושה שם וגורם עיכובים 

ולעלות  להמבקש לעלות לירושלים ולא"י, אבל יש להתגבר על כל המכשולים
שמה, ולדעתו בגאולה כזו באופן טבעי דהיינו להתיישב בארץ ברשות העכו"ם 
ששולטים כבימי כורש, כובשים בית אחר בית מהס"מ לכח קדושה, ובזה 
מתגלה לן בחינת משיח בן יוסף, וניצלין בזה מגוג ומגוג ונגיע בזה לנסים גלויים 

פר הנ"ל עם הגהות וספר ורב אחד שהדפיס את הס    ולתקופת משיח בן דוד. 
משלו, מטשטש ומערבב את הדברים עד שלדעתו רבינו אור העולם הגר"א 
זצ"ל היה "לאומי" שדרש לעמול ולפעול למען מדינה עצמאית, והעניין החל 

עפ"ל, בכיבוש ירושלים ובמלחמת ששת הימים ואסור לסגת מהגבולות וכו', 
"א זצ"ל שדרש מהמיוחדים אבל המעיין שם בדבריו יראה שכוונת רבינו הגר

אשר הכיר שהם ראויים לחיי קדושה בארץ הקודש, לעלות  -שבתלמידיו 
ארצה ולהכניע שם את הס"מ בעבודות שונות, והיום בעו"ה יש מעט מאד 
עובדים כאלו, ובמדה שנמצא היום בעולם יהודי השרוי בכסופין דקדושה 

ומצוה רבה בידו, לעלות ולהתקדש ולהתטהר באוירא קדישא, בודאי יעלה 
שבאופן כזה עלו באמת תלמידי רבינו הגר"א והבעש"ט זצ"ל בברכת ובעידוד 
רבותיהם, ולדעת רבינו הגר"א זצ"ל צריך שיהיו בעלי שבע מדריגות שכתב שם 
בספר עיי"ש, ואז הם מרחיבים בכך את הקדושה ומגרשים את הס"מ והם 

נמצא היום כאלו ובודאי בבחינת משיח מזרעו של יוסף, והלואי שיעזור ה' ו
מה עשה המו"ל בספרו ברבינו הגדול הגר"א זצ"ל? בלבל , ונשמח בביאתם

טשטש ועירבב את דבריו, וכאלו רבינו זצ"ל היה "לאומי" שדרש מכל אחד 
רצה כדי להביא בכך את הגאולה, שזהו בחינת משיח בן יוסף לעסוק לעלות א

ו זצ"ל למדינת ישראל, מלחמת בגאולה בדרך הטבע, ומצא סימוכין בדברי רבינ
ששת הימים, ולשלטון החילוניים וכדומה, דברים אשר אין להם שום קשר 

 , רק את כל תאותו ורצונו הכניס בדברי קדושה של רבינו זצ"ל".הגר"אלתורת 
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מלוקט מספרי וכתבי רבינו שליט"א  ד' מיניםלכות ה
 לולב

 חלק אחד גבוה מחבירו בתיומת

נראה למנוע לכתחילה וק אחד מן הכפל ארוך או רחב מעט מן השני, מצוי בתיומת שחל

שייך לקרותו , דבכה"ג ליטלו. ומ"מ הני מילי שהשינוי בולט לעין שארוך יותר או רחב

דינו כעין לולב דסליק בחד הוצא, אבל במעט מאד שנראים כפולים ויחד ו בעל מום

 כלל בתיומת אם אחד גבוה או צר מהשני.  שבסקי זצ"ל לא חשי"י קנייהגר. ואין לחשוש

 קארע

ברייתו אין לפסול, ואדרבה אם כך לולב המדובק בקליפה אדומה ]"קארע"[ כיון ש

גאונים בזה גופא שיטת הל)תרמ"ה ס"ק ד( גו רבים היום, לדעת הט"ז האדום כמו שנה הסיר

ה לעין פסל הלולב. ואמנם הידור  הוא לקחת לולב שמתחילת ברייתו התיומת נרא

 שבשלימות, אבל אם לא מצא כן, יקח עם  "קארע" ואין לחשוש מעיקר הדין לפסול. 

 נחלקה התיומת במשהו

נחלקה התיומת במשהו, לדעת הגרע"א תלוי אם הפסול משום לקיחה תמה אזי פסול 

אפילו אם נראה רק בהתבוננות, אבל אם מטעם הדר כיון שאינו נראה לעין מיד לא 

שהפסול מטעם לקיחה תמה תלוי גם כן בדידן אם נראה יש לצדד ו .תרמ"ח ס"ק ט"ז( )ועיין מ"אנפסל 

לעין, ובלאו הכי שמו  ותוארו "תמים", דכשאין הפגם נראה לעין אינו פגם בשלמותו, 

 וכיון שעיקר הפסול דנחלקה בפחות מטפח הוא חומרא, נראה שאין להוסיף גם כה"ג.

 מה נחשב נחלקה 

שחששו בכל נחלקה שמא הוא כהימנק צ"ע תרמ"ה מש"ז ט' ומ"ב )שם סקל"ב(  ]פמ"גדברי האחרונים 

נראה שאין לחשוש לכך  ,ין שייחשב כהימנק שמעיקר הדין כהימנקיטובא, ולמעשה לענ

אלא כשנראה וניכר שיש אויר בינתיים בלי שיפרידם, וכמ"ש המהרש"ם ב"דעת תורה", 

 .י כהימנק, עי' חזו"א סי' קמ"ה סק"הוגם זהו חומרא כי מדינא צריך חלוק יותר ליהו

)כלל קמ"ט סעיף י' ובנשמ"א שם ס"ק לשיטת ה"חיי אדם" כי  ,באמת יש יסוד למחמירים אמנם

ולא מפני עכשיו אלא כיון שסופו ליסדק כולו בנענועים , אפילו בכל שהוא חיישינןט( "כ

ברינו שהפסול ל, וכן משמע ב"בכורי יעקב". אבל בדברי הגרע"א והגר"א משמע כדופס

 ע"ע במ"ב ס"ק י"ט(. ו)בנחלק מעט היינו רק בנראה כהימנק והיינו בשיעור שנראה דוקא. 

 יבש בראש התיומת

הידור הוא שלא יהא יובש כלל בראש התיומת גם מחמת השמש, וכיון שהפסול משום 

בנקטם, וגם שיעור מו נקטם נראה שאין להחמיר אלא אם היבשות בשני חלקי העלה כ

מהשמש וכדומה לא נפסל,  (ברוין)ת היינו כשנעשה לבן דוקא, אבל כשצבעו חום יבשו

למצוא לולב שראשו תהא כולו ירוק, ואולי זהו יופי  מדקדקיןולא ידעתי למה המהדרין 

מליטול לולב כזה שיש ומה שפורסם שמרן הגרי"ז מבריסק חשש      והידור ללולב. 

נחלק מעט ונראה משהו חשש כשש, וכן בראש התיומת מהשמ (רויןבו מראה חום )ב

כלל לפסול  שמרן זצ"ל לא חשנראה שודלא כהמנהג להקל בזה,  ,רווח שפסול כהימנק

מדינא, רק חיפש בעצמו לולב מהודר שאין בו מקום אפילו לחקור על  כשרותו, 

ומזה נהגו )והפוסקים התירו, והוא לא חולק להורות שפסול, רק חיפש בלי הוראת היתר, 

אינו רק ביופי,  'נוי לולב'שבפרט לפי מה ששמעתי מפי מרן זצ"ל ו (.גם כמה מתלמידיוכן 

פגם יש שנראה לעין מיד שאין בו שיהא בתכלית הכשרות, וא"כ כאלא גם בכשרותו 

 בזה מצות ואנוהו כמו יופי. 

 לולב הקנרי

סר לנו לולב הקנרי דשם לולב עליו, אלא שאין אלו הסימנים הרגילים של לולב ולא נמ

לולב כזה, נראה שתלוי במחלוקת הפוסקים במורכב, שלמכשירים מורכב וטעמם כיון 

נקרא אתרוג וכשר למצוה, והואיל ויש שנהגו )ורק מומחין מבחינים( ששמו ותוארו  כאתרוג 

לברך על אתרוג ולא חששו לברר אם מורכב, הוא הדין לענין לולב קנרי דכיון דשמו 

ה, אבל לדידן שמחמירים במורכב וכדעת רובא דרובא ותוארו לולב מספיק למצו

רמב"ם  עיין)דפוסקים דסבירא לן שפרי עץ הדר היינו אתרוג כפי המסורה מהלמ"מ, 

, גם לענין לולב כן, ושמו (ריטב"א סוכה לה.בבהקדמה לפיהמ"ש וברמב"ן פר' אמור ו

 ותוארו לא מספיק ואין לצאת בלולב קנרי שאין לנו מסורה עליו. 

 וגאתר
 שינוי מראה בחוטמו

באתרוג קפדינן בחוטמו ביותר על שינוי מראה וכדומה ובכל שינוי. וצ"ב היאך הדין 

במה שמצוי באתרוגים שיש בהם שיפוע על שיפוע, מהיכן חשיב חוטמו משיפוע התחתון 

תרמ"ח שמסתפק בזה, )בוטשאטש( או העליון, והאחרונים דנו בזה, עיין "אשל אברהם" 

"בעובי גובהו  שמשפע )לה:( הטעם דקפדינן טפי על חוטמו פירש רש"י שם ונראה שהרי 

משאר מקומות שבו שבאותו עובי אדם  ד ראשו כו' שנראה שם לעינים יותרויורד לצ

גם למטה נקרא ולי רק למעלה נותן עיניו או שמא נותן עיניו", ולטעם זה צ"ע א

יינו רובו להשאר, וכלפי עיקר חוטמו, שהרואה מסתכל על השינוי בין עיקר האתרוג דה

 האתרוג אף שפוע התחתון חשיב משונה ונותן בו עיניו, ולכן ראוי להחמיר בשניהם.

 בלעטעל

"בלעטל" מפני שרביתיה כן, הנה ראיתי מביאים בשם  דברי הרמ"א שמכשירבעיקר 

שאכן לא הקפיד אם יש על האתרוג  מרן הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל

ועל הקפיד בעיקר על יפיו ושיהא צהוב. אלא  אינו בולט למעלה מהאתרוגשבלעטעל 

שפוסל, שאין  בלעטעלרבינו החזו"א זצ"ל מעידים שדקדק בעיקר שיהא בלי שום 

בלעטעל ה םאש ,תלוישהדבר  נלע"דנאה כ"כ. וההיתר מרווח, ועדיף ליקחנו אף שאינו 

שהאתרוג נאה בצורתו נראה גדול עד שמכער האתרוג וכ"ש כשיש כמה מהם, אף 

כמגדל ועם בליטות וכו' לא יקחנו, אבל כשיש "בלעטל" שאינו מכער ולא נראה עד 

 כדי לפגום ולא גבוה מהאתרוג יש להעדיף היפה אף שיש בו כמין חזזית וכהנ"ל.

 שינוי מראה בפיטם

ו מגוף להכשיר שאינ)ראה חיים וברכה אות רס"א( שינוי מראה בפיטם, דעת הגר"ח מבריסק זצ"ל 

הפרי, ונראה שתלוי בשאלה אם הדר באתרוג הוא הלכה בפני עצמה בסוג הפירי, או 

שהוא דין הידור מצוה שבעלמא הוא לכתחלה וכאן לעיכובא, ומתבאר בזה מחלוקת 

שם(, וכן  לק ח'רש"י ותוס' ר"פ לולב הגזול, )עיין במש"כ במועו"ז בח"ו סימן נ"ה ובח

תלוי בחקירה הנ"ל, דאם הוא   םי ריסוס או שנדבק ששינוי עם נקודות שחורות על יד

גוף האתרוג אינו פוסל, אבל הלכה באתרוג עצמו, י"ל דשינוי מראה בפיטם שאינו  מ

אם הוא דין הידור מצוה ונתחדש שבאתרוג הוא לעיכובא, אף ע"ג הפיטם י"ל דפסול, 

 דעכ"פ אין כאן הדר. ולמעשה יש להכשיר בדיעבד כשאין אחר. 

 ושקיעות בליטות

הידור באתרוג שיהיו בו בליטות ושקיעות, וכן העוקץ יהא שקוע אף שאינם אלא 

 באתרוג שסימניו יהיו ניכרים. ויופי סימנים לכשרות האתרוג, נראה שזהו גופא הידור 

 להדר באתרוג עם פיטם

נראה שכהיום יש לדקדק מאד להשיג אתרוג עם פיטם, דכל הסברא להכשיר אתרוג 

יינו במקום שמעיקרא גדלים הם בלא פיטם, ואם נושר באמצע גידולם בלי פיטם ה

כיון שדרכו ד ,הטעם להכשיר הוא רק  משום שכך הוא דרך גידולו אין בזה פסול הדר

כה"ג, אבל כהיום שמצאו דרך לגדל אתרוגים עם פיטם ואינו בהדר גם הרי זה  ךכ

שיר בלי פיטם, שחסר היום ודאי לכתחלה אין להכבווחלק גדול היום עם פיטם,  נושר,

 בהדר בעצם האתרוג. 

הואיל לכאורה היה נראה דשניכר בגידולו שזהו תימני שדרכו בלי פיטם,  ובאתרוג תימני

ש לומר ימאידך וניכר סוג זה לעין ודרכו בלי פיטם יש לומר שנקרא הדר, אמנם 

ו שחור הכירו רק אתרוגים כאלו, לכן נחשב הדר גם בלי פיטם כמששדוקא בתימן 

תימני נמצא בשאר מקומות  פסול שנוי מראה, אבל כיום כשסוג בארץ  כוש שאין בו

שיש בהן אתרוגים מהודרים עם פיטם, לא מכשרינן גם תימני כשחסר  פיטם, ובפרט 

הוא כחוטמו של האתרוג שזהו לשיטת הרמב"ם שפסול שניטל הפיטם היינו כיון ש

יש לומר לשיטתו כשחסר הפיטם שם(,  לולב ה"ז ובמ"מ)עיין בפ"ח מהל' ההידור באתרוג, עיקר 

 ,ד היום דוקא להשתדל להשיג אתרוג עם פיטםולא מכשרינן  כלל, ויש ליזהר מא

 ס"ב(.  'במועו"ז ח"ו סי)ע"ע כל שבעה. מה פוסקים פסול אינו הדר ולכ שאולי

 להקפיד באתרוג צהוב

הוא מעלה  ,כולו ממש צהוב אתרוג שכולו צהוב בלי שום מראה ירוק ואפילו  משהו רק

גדולה מאד, ויש חוששין גם בדיעבד למראה ירוק בחוטמו או במנומר במראה ירוק, 

 ומקורם מדברי הגאון בעל "משכנות  יעקב".זצ"ל, ז "וכן החמירו בזה הגר"ח והגרי

 הדסים
 הדסים עם עלים גדולים אי כשרים

פסול וכשיטת הגאונים והבה"ג הדס שיש לו עלים גדולים יש חוששין שזהו  הדס שוטה ו

"היכי דמי הדס שוטה דרברבן טרפיה", אבל היום תלוי בצורת  גירסתם בגמ'ע"פ 

הזמירה, ולכן בצפת ששורפין שם העלים קטנים ביותר, ובמקומות אחרים לקחו מאותו 

עץ, רק שהזמירה היא אחרת ולכן העלים גדולים יותר ואין חוששין, ולא חשיב שוטה, 

ים כיון שזהו גידולם, ובכל אופן נראה שיש הידור בעלים קטנים שזהו שאינם משונ

)ומיהו ראיתי אצל מרן  במורכבים ממש מובא בשם הגר"א זצ"ל שפסולין.ו    עיקר צורתם.

והקפיד על משולשין כדת וכדין דוקא, א בהדסים לעלים קטנים כמו בצפת, הגאון דבריסק זצ"ל לא  הקפיד דוק

 זצ"ל והגאון רבי יעקב קניבסקי זצ"ל נטלו  גם הדס תימני שאין העלים קטנים כבצפת(. וכן רבינו  החזו"א

 עלה שראשו אינו מגיע לשורש העלה

עלה שראשו אינו מגיע לשורש העלה שמעליו לא נקרא עבות ופסול שאין זה ענפיו 

 חופין לעצו, וכשיטת מור וקציעה.

 העלים מתרחקים מהקנה

ראוי להחמיר דלא חשיב שעליו חופין לעצו )רש"ש   הדס שהעלים מתרחקים מהקנה

 סוכה לב.(, ומ"מ היינו דוקא ברחוקים ממש אבל סמוך סגי. 

 משולש בכולו דוקא

ראוי להחמיר שיהא משולש כולו עכ"פ בשיעור שצריך לעיכובא, ואף שרובו כשר היינו 

 ש להחמיר.דוקא בנשרו ונשאר רובו, אבל אם יש מעיקרא לא היו שם אלא שני עלים י

 קטימת ענפים קטנים בין משולש לחבירו

 לכתחילה יש לחשוש לקטום ענפים קטנים בין משולש למשולש.

 הרך בראש ההדס אינו מצטרף לשיעור

 ,שהרך שבראש ההדס לא נחשב כלל לשיעור)קוצר סימן ל"ב( יש לחשוש לשיטת ה"אגלי טל" 

 נף עץ עבות", שקשה כעץ. וצריך שיהא כשיעור בקנה הקשה לבד, וכלשון הפסוק "ע



 ערבות
 ערבות בלא פגימות

בערבות צריך בלי פגימות, ולרמב"ם מעכב שתהא חלק או עכ"פ בפגימות קטנים עד 

תרמ"ו שצריכים לחשוש סי' ד, עיין בב"י וד, ובערבות שלנו כשאינם קטנים עד מאומא

ירקון אף המערבות כרמב"ם, וכן מסיק בגרי"ז להלכה, ושמענו שהחזו"א זצ"ל הכשיר 

ד, ונהגתי להשיג מאמריקא  ערבות שכמעט חלק והעדפתי ושאינם קטנות עד מא

ממוצא היום אינם ערבי נחל, ובעיה"ק הערבות להדר כן אף שאינו ערבי נחל, שגם 

 והשגתי ב"ה סוג אמריקאי כהנ"ל.  םרובם ככולם בפגימות, אבל השתדלתי ש

 ערבות הגדלים בנחל ממש

)תרמ"ז( מאת הרב הגאון רבי שמשון חסיד זצ"ל שנדפס עם השו"ע בספר נזירות שמשון 

השו"ע שהערבות הגדלות בהרים כשרות, "עיין בב"י שיש  מה שכתבכתב בגליון על 

פוסלין אפילו בדיעבד כשאינו מנחל, ורוב הפוסקים פוסלים לכתחילה, ולכן יש להחמיר 

יכול להשיג ראוי לדקדק שהוא דאורייתא". ודבריו ברורים שיש להחמיר, ועכ"פ אם 

אשונים ]תוס', ורא"ש בשם מהרראשון ראוי ליקח ערבות מנחל ממש, שיש הביום כ"ש שו  כן.

כתחילה מן שמצריכים ל]רש"י ר"ן ורי"ו[ דמחמירים כן גם בדיעבד, ויש מהראשונים הרי"ף[ 

 מעכב.  התורה רק שאינו

 נדלדלו העלים

ועיין  ]עי' מג"א תרמ"ז סק"ב ובנשמ"א ק"נ סק"ב[.פסול נדלדלו העלים ולכן תלויים ראוי להחמיר ל

שמצדד לא ליטול ערבות שעליהם תלויים למטה, ותמוה )ס"ק ל"ה( חזו"א א"ח קמ"ו 

שהערבות דרכם כן אפילו בעץ ומנלן להחמיר בזה, ונהגתי לא להחמיר בתלויים למטה 

עמיד העלים שדרכם כן כהנ"ל, אבל בכפופים לגמרי למטה, ונהגתי אז כשאפשר לה

ולהחזירם מעומד בעלים או באיגוד, וא"ש גם למחמירים, ופסול זה מצוי בערבות, 

 ועיין היטב בדברינו להלן סימן קפ"ד. 

 כל העלים שלה שלמיםשלהקפיד ליקח ערבה 

שלמים ולא נשרו עליה כלל בכל שיעור  העלים שלהלה יש ליטול ערבה שכל לכתחי

 הערבה.

 רבינו שליט"א אצל מרן הגרי"ז זצ"ל ושמע אה שרות ובענייני המועדים הנהגות בענייני חג הסוכ
 )וכן שמועות על הגר"ח מבריסק זצ"ל(

היה נוטל קרוב לעשרה זנים של אתרוגים כדי לצאת זצ"ל [ מרן הגרי"ז א
 מחשש מורכב.

[ ידוע לי שמרן הגרי"ז זצ"ל דקדק מאד וחיבב לצאת גם באתרוג ממרוקו, ב
לקח כמה אתרוגים לצאת מכל ספק, ופעם עיכבו ואף שדקדק וכבר 

השלטונות בא"י את האתרוג ממרוקו שנשלח עבורו, ולא עלה בידו אף 
לאחר השתדלות מרובה להשיגו אלא בהושענא רבה, ושלח שליח להשיגו 

 כדי שיוכל לצאת גם בו לפחות ביום האחרון.
שהיה נותן [ ראיתי אצל מרן הגרי"ז זצ"ל, שדקדק להתנות בתנאי כפול כג

אתרוג ביו"ט ראשון כדי לצאת בו המצווה, והיה אומר "אם תחזיר לי הרי 
 הוא שלך ותוכל גם להקנותו לאחר, ואם לא תחזיר לי אין אני מקנה לך".

להחמיר כשיטות הפוסקים שהאתרוג צריך להיות כולו במראה  דקדק[ ד
יתו הכשר לאתרוג ולא במראה ירוק, ואף אם יחזור אח"כ בתלוש למרא

 כמראה אתרוג מ"מ כל שעכשיו הוא עדיין ירוק אינו כשר למצוותו.
[ זכורני שמרן הגרי"ז זצ"ל היה חושש מאוד שהוא פטור מסוכה מדין ה

מבנו שיוציא אותו מצטער מחמת חוליו, ולכן אף כשישב בסוכה היה מבקש 
לא היה אוכל בסוכה כשהיה משמש את אביו  ששימשווגם בנו . )בברכה

 . (משי החולה דפטורים מסוכהכדין מש
[ שמעתי מפי מרן הגרי"ז זצ"ל בהא דמבואר בגמ' בסוכה י"א ע"ב דמצווה ו

התנאה לפניו במצוות, ד"זה  -לכתחילה לאגוד את הלוב מדין זה אלי ואנוהו 
אלי ואנוהו" דאגד, אינו מצד היופי החיצוני, אלא מצד שעל ידי האגד 

הוי מצוה מן המובחר בכה"ג, ובכלל מתקיים בו טפי דינא דלקיחה תמה, ו
 "זה אלי ואנוהו" הוא גם להדר במצווה לקיימה בשלמות ומן המובחר. 

[ שמעתי מפי מרן הגרי"ז שאין כלל מקום לחשוש שיש חיוב מהתורה ז
. )ומה שידוע שמועה בשם מרן הגרי"ז דנטילת כל שבעה בירושלים העתיקה

לולב בירושלים העתיקה כל שבעה, ז"ל שהחושש ומחמיר שיש חיוב מה"ת ליטול 
עדיף שלא ילך, שאולי אין לו ד' מינים כשירים כדין וע"י שנכנס לירושלים נמצא 
שביטל מ"ע מה"ת, כנראה הכוונה שהוסיף מרן זצ"ל שאפילו החושש שיש חיוב 

 מה"ת בירושלים כל שבעה, אדרבה עדיף שלא ילך לעיר העתיקה ולא יתחייב(.
רי"ז זצ"ל שלא הקפיד דוקא בהדסים לעלים קטנים [ ראיתי אצל מרן הגח

 כמו בצפת, והקפיד על משולשין כדת וכדין דוקא.
גודל התפעלותו ממסירות נפש של כלל מפיו כמה פעמים [ שמעתי ט

ישראל עבור קיום מצוות השי"ת, שבהיותו בוורשא בימי המלחמה, השיגו 
דבר בוורשא, נעמדו עבורו בדרך לא דרך ד' מינים לחג הסוכות, וכשנודע ה

מתוך סכנה מהנאצים  -בתור כדי לזכות במצוות ד' מינים אלפים ממש 
ימ"ש, והמתינו זמן רב מאוד בתור כדי לקיים את מצוות השי"ת, והרי שגם 
בזמנים הקשים ביותר שהיו נתונים בו, לא וויתרו על קיום מצוות ה' ואף 

 עם ישראל".  שעלה להם בסכנה ובטורח עצום, ואז ראו מהו סגולת
דלשיטת הרמב"ם יש להדר )ק"ס תרנ"ח( [ אודות מה שחידש ב"ביכורי יעקב" י

)ויסוד דבריו, דלשיטת הרמב"ם דירושלים שיהא הד' מינים "לכם" בכל ימי החג, 
קידשה לעתיד לבוא ובקודשה קאי בזמן הזה, וסבירא ליה נמי )בפירוש המשניות( דהא 

בכל עיה"ק ירושלים ולא רק במקדש, א"כ מצוות לולב דלולב מהתורה כל שבעה היינו גם 
נוהגת מהתורה גם בזמן הזה בירושלים במשך כל שבעה ימים, וא"כ צריך שיהא לכם כל 

 שמעתי ממרן זצ"ל שלהלכה אין לחוש לדעתו. שבעה(, 
[ מרן הגרי"ז זצ"ל היה אומר שמצוות סוכה ולולב הוא יכול להיות רגוע יא

 ת שמחה במשך שמונה ימים היא מצווה קשה מאוד.שזכה לקיים, אבל מצוו
', והשיאנו את ברכת מועדיך לחיים ולשלוםאנו אומרים ' יג[ בתפילת מוסף

מצאנו בתורה לא לא הו ,"מועדיך ברכת" יםמרומה הוא שאוצריך ביאור 
, ושמעתי בזה מפי מרן הגרי"ז זצ"ל, ברכה במועדים קב"ה השפיעשה

לפי "והיית אך שמח", ופירש"י שם 'ים ט"ז ט"ו( )דברדהכוונה בזה הוא למש"כ 
ומבואר בדברי רש"י, שבפסוק  ',צווי אלא לשון הבטחהלשון פשוטו אין זה 

זה נאמרה הבטחה שיהא לנו שמחה במועדים, ואמר הגרי"ז שא"כ נכלל 

שורה על האדם כי אין השמחה  ',וכוושמחה וששון חיים ושלום בזה אף 
 .זוכה לכל זהאם הוא אלא 

ראיתי שדקדק עכ"פ ברגל ליטול ידי הכהנים לנשיאת כפים. וכפי  יב[
הנראה כשמגיע זמן הרגל ראוי לכל לוי ליטול אז ידי הכהנים, שבזה מראה 

 לפרקים שמחזיק עצמו כלוי. 
שהיה מקורב מאוד למרן הגרי"ז,  -[  סיפר לי דודי רבי אברהם פינס ז"ל גי

ילום שם, וכאשר ראה מרן הגרי"ז שהכרך הראשון של ספר חזון איש יצא בע
זצ"ל את הספר, השתומם ואמר אין זה אלא ספר של אדם גדול, וביקש 
לדעת מי הוא האדם גדול שחי בינינו, וחקר ודרש עד ששאל את הגאון רבי 
חיים עוזר, והשיב לו ר' חיים עוזר שהוא ר' אברהם ישעיהו קרליץ, ונהנה 

י לחבר ספר כזה, וסיפר שהוא עוד מרן הגרי"ז זצ"ל ואמר, הוא באמת ראו
מכירו מזמן היותו במינסק עם אביו הגר"ח, שאז לא היה להגר"ח מעות 
לקנות אתרוג, ואמרו לו שיש יהודי בוילנא שיש לאתרוג, וזה היה בעל 
החזו"א זצ"ל, והתקשרו עמו, והוא הסכים לבוא עד מינסק כדי שהגר"ח 

, ורצה את בו כפי דעת הגר"חות להגר"ח לציוכל לצאת באתרוגו, ונתן רש
הגר"ח לשלם לחזו"א על שימושו באתרוג, אך לא היה לו מעות לשלם, 
ובדרך צחות העמיד את בנו הגרי"ז לדבר בלימוד עם החזו"א כעין תשלום 
תמורת האתרוג, ואמר לחזון איש: "כסף אין לי לתת, בדברי תורה לא אוכל 

ני להעמיד את בני ר' לעזור שאני טרוד בדאגה לפליטים, רק יכול א
וועלוועל לדבר אתכם בלימוד, ובוודאי תיהנו מאוד", ואכן דיברו בזמנו 
ביניהם בלימוד, ואמר מרן הגרי"ז, שכעת שהוברר לו מי הוא בעל מחבר 

 ספר חזו"א, נחה דעתו, כי רק לדידיה ודכוותיה ראוי לחבר ספר  כזה".
ם הראשונה פליט היה במלחמת העולשמעתי שהגר"ח מבריסק זצ"ל ד[ י

במינסק, ולא היה לו כסף לקנות אתרוג, והגיעו הדברים לחזו"א זצ"ל שהיה 
לו אתרוג נקי ומהודר, והחליט לנסוע לסוכות למינסק כדי שהגר"ח זצ"ל 

הגר"ח זצ"ל ראה האתרוג ושמח מאד, אבל לקח  .יוכל לברך על אתרוג שלו
חזו"א זצ"ל תמה מה משקפת ועיין היטב שמא נראה איזה פגם כל שהוא, וה

צריך משקפת והלוא אם לא נראה לעין זהו הידורו, והגר"ח זצ"ל הסכים 
, רק הוסיף דנראה לו שיש איזה הידור שהאתרוג תמים כפשוטו, ואין דבריול

 הקב"ה זיכהו לכך.  אםלכן הסתכל ובו שום מום כלל אפילו במשקפת, 
לא היה לו אתרוג שהגר"ח מבריסק סיפר מרן הגרי"ז זצ"ל על אביו [ טו

אלא היה מברך על אתרוג וד' מינים של הנצי"ב לפני קריאת הלל.  ,משלו
פעם ביום שני של סוכות לא הגיע הגר"ח ליטול את הד' מינים מהנצי"ב, 
והמתינו לו, וכאשר עדיין לא הגיע, אמר הנצי"ב שיתחילו הלל, באמצע הלל 

עם הד' מינים שיטול,  הגיע הגר"ח, כשהבחין בו הנצי"ב נגש אליו הנצי"ב
א נצי"ב ושאלו מדוע לואמר הגר"ח שאינו נוטל, ואחרי הלל נגש שוב ה

בכל זאת מדוע, אמר יש לי שאלה  שאלשוב  ,לא רצה להשיבהגר"ח ו ,יטול
על זה, ולנצי"ב ודאי לא יהא זה חשש, אבל אני לעצמי נמנע, והפציר בו 

עית יש לו בזה חשש אמר שבהיות שזה שנת שביוהנצי"ב מהו השאלה, 
 ליטול אתרוג שביעית, אמר הנצי"ב מה לחשש שביעית לא אחשוש גם אני?
ויהי למחרת, בשעה ארבע לפנות בוקר שלח הנצי"ב את שמשו שילך מייד 
לר' חיים ויקרא לו. וילך לר' חיים ויקיצהו משנתו. ויזדרז ר' חיים לבוא 

על האתרוג כי ביררתי  לנצי"ב. ואמר לו הנצי"ב הנה ב"ה היום תוכל לברך
ולבנתי ההלכה דאין בזה שום חשש, והתחיל להרצות לפניו, אמר לו הגר"ח 
שהוא לפני ברכות התורה ויברך קודם ואח"כ ישמע. ועמד לברך, ואצל 

וכשהוא אמר  התורה עבודה שלמה ואמרם זמן רב.הגר"ח היה ברכות 
למה הוא בוכה. ברכות התורה ישב הנצי"ב לצידו ובכה, שאלו אח"כ הגר"ח 

אמר לו, איך לא אבכה על ירידת הדורות שאברך כמוך שאני מצפה ממך 
שתהיה גדול שבישראל עדיין לא בירך ברכות התורה בשעה ארבע לפנות 

.רותי"ז לומר לו ראה את ירידת הדוגר"ח סיפר עובדא זו לבנו הגרבוקר. וה


