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 חג שמח
  סוכות -האזינו פ'  ,קבגליון 

 ה'תשע"ז תשרי יג
 השרון -רמת 

 

 בס"ד לפרשת האזינו, תשרי תשע"ז

 ויראהו ה' את הארץ

)פרק ל"ב מט( עלה אל הר  בפרשת האזינו
העברים וכו' וראה את ארץ כנען, וכן בפ' 

 א'ואתחנן אעברה נא וכו', שתי בקשות, 
ואראה, ולבסוף בקשה א' לא קיבל,  ב'אעברה, 

ובקשה ב' קיבל והוסיף עוד לא רק את ההר 
הטוב )ירושלים( אלא את כל א"י, ימה צפונה 

 וברש"י שם. וכו'

כמה גדולה החשיבות שהצדיק  מכל זה למדנו
משה רבינו יראה את הארץ. ובפ' וזאת הברכה 
)לד, א'( ויראהו ה' וכו', רק למעלה מן הטבע, 

"ז. וכן ניתן למשה בכח ראיית עיניו לראות כ
בפסוק ד', זאת הארץ וכו' הראיתיך בעיניך, 
כלומר אני ה' עשיתי שתראה, כי בדרך הטבע, 

 אין במציאות אפשרות.

, על ז מבריסק"ראיתי בשם הגרי ובדומה לזה
הפסוק בפ' ויגש, אלכה ואראנו בטרם אמות, 

ויש  ו.יוסף כתוב וירא אליכשנפגש עם  ואח"כ
מאי קמ"ל פשיטא הנפגשים רואים, לתמוה, 

אלא, הי' ענין חשוב, שעדיין דרושה עבור יוסף, 
עוד ראיה אחת של יעקב הצדיק, כדי להשלים 
ליוסף את דרגתו הרוחנית, כמו שראיית משה 

 רבינו הוסיפה קדושה לא"י.

כתוב בתורה בעליה לרגל  והדבר מפורש,
יש  המ"קיבך וכו', דהיינו בתוך כל זכור הא  ר  י  

כביכול מצב שעיני השכינה רואות את המבקר 
 כמו שאמר שלמה המלך בתפילת חנוכתו. בו
בית )מלכים ח'(, וכן שמעתי מאאמו"ר בשם ה

אז יש להראות את פני  המ"קיבהזוהר, שאם אין 
מוד כמה חשוב לבקר ומזה נל אי.ר"ש בר יוח

גדולי התורה ויר"ש, והרחמן יזכנו ה"מ אצל בח
 במהרה בימינו אמן. בהמ"קשיבנה 
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נֹות ינּו ש ְׁ  ּדֹור ָודֹור ּבִּ
 

  מהקלטה \ חהמ"ס תשע"הבמו"ר שליט"א 

 
שהכוחות של הסטרא  אחרי כ"כ הרבה שנים

י תדלים למחוק מהלבבות של צעירי בנ"אחרא מש
ם בשנים האחרונות אנו רואי ,את האמונה בקב"ה

מתרבים הרבה צעירים שההורים שלהם אכלו ש
חמץ בפסח ולא שמרו שבת, והנה הילדים שלהם 
מתעוררים ורוצים להכיר את המקורות שלהם 

זה נס  תורה ומצוות. בחורים ובחורות.ושומרים 
 . גדול מאוד

 אלה שיסדוששל הקב"ה  אנו רואים ממש חסדים
הנה  לשם שמייםוהתכוונו  את בית הכנסת הזה

 רואים שהמקום מתרחב.
 זצ"ל שאמר מורנו הרב דסלר שיחהאזכיר 

בשנת תש"ט  אספר את הרקע:ולבחורי הישיבה, 
י הגיעו לארץ ישראל מאות אלפי יהודים ותש"

מארצות הגולה. ממרוקו ומתימן, מבבל וכו', הגל 
ראו שמן השמים, הראשון היה מבבל ותימן, ואז 

כלל. הם הסתדר דבר שלא היה צפוי בדרך הטבע 
, תוך זמן קצר מאה אלף ועוד מאתים אלף הגיעו
ם, צריך דירות בשביל הרבה כ"כ ואיפה יהי ושאלו

 אמר ראש העיר של רמת השרוןלבנות עוד דירות. 
 נס אחדצבי בנימיני שהוא ראה שני ניסים,  דאז,
שהאנגלים שהצבא שלהם בנה מחנות צבא,  הוא

מחנות בנו ע"י חיפה גם בעין שמר, בראש העין 
 והנס השני, בריחת הערבים.של צבא. 

 האנגלים ליטויום אחד הח - הראשוןהנס 
 ,להם הייתה מחשבת רשע לעזוב את ארץ ישראל.

הם היו בטוחים שאחרי שהצבא שלהם יעזוב אין 
והערבים מכינים סכינים  ,מי שישמור על היהודים

 .לשחוט את היהודים ורק את הנשים לקחת
בו שכל זמן לא היה אכפת להם. הם חשוהאנגלים 

הם באמת שמרו על יהיה סדר. שהם היו בארץ 
שמרו שערבי  , האנגלים הם אנשים מסודרים.סדר
ולכן בנו  הרוג יהודי ויהודי לא יהרוג ערבי.לא י

הם חשבו בהתחלה  , כימחנות מחנות של צבא
לשלוט הרבה זמן, אבל אחרי מלחמת העולם 
השניה האמריקאים נהיו יותר חזקים מהאנגלים 

הם  .לעשות פהוהאנגלים ראו שאין להם מה 
ויהיה כאן מרחץ  חשבו שהשלטון יעבור לערבים,

לא ידעו  . אבל הםלכן עזבו את המקום דמים.
הוא  !!שלעם ישראל יש עוד שומר, אלקי ישראל

 ובינתייםעשה נסים. באמת שומר יותר חזק, והשם 
שם ות של הצבא הבריטי נשארו ריקות. הדיר

בעין  ,בראש העין .התיישבו הרבה עולים חדשים
 הצבאיים שלהם. שמר ובכל המחנות

 עוד נס, המנהיג שלהיה  אבל זה לא הספיק
ששמו הערבים הפלסטינים  כנופיות הלוחמים של

היה בטוח שאחרי שהאנגלים  קאוקג'יפאוזי אל 
יוצאים הם מנצחים והם ידעו שיש מקומות 

בין היהודים לערבים, ביפו, רמלה, כאן  מעורבים
, שייך אבו קישקה במזרח, כפר שלברמה"ש היה 

כל לאמרו  לכן .שם היו בטוחים שיהיו מלחמות
בינתיים יעזבו את שלוחמים לא  אשרהאזרחים 

 בעוד כשהמלחמה תגמרהרגו, ויכדי שלא י המקום
, ייהרגו או יברחו , כל היהודים אוחודש חדשיים

ובעוד  הם נטשו וביפו לכןיחזרו הביתה. אז הם 
  .פי דירות של הערבים שעזבוהתפנו אל מקומות

עד היום  ,הפלסטינים הם הם מחנות הפליטים
להם, כך אמר  והם אמרו .הם מחכים ועוד לא חזרו
תקנו הרבה שקים ריקים  ,המנהיג שלהם הקאוקצ'י
היה הרבה אחרי המלחמה יכי בבתים של היהודים 

, נחושת זהב ,תוכלו לקחת הרבה כלי כסף שלל.
הכינו שקים למלא אותם כשהמלחמה והם  ואוכל.
חזרו, בינתיים מלחמה נגמרה והם לא ה. תיגמר

ביפו, רמלה ועוד מקומות,  נשארו דירות ריקות
 אלה הניסים שעשה הקב"ה בתחילת קום המדינה.

לינה  כמו שאמרנו שבמקומות -היה עוד דבר 
הקב"ה עשה נס. אבל הקב"ה לא עשה נס ולא 
הפריע לאלה שבזדון זממו להעביר על הדת את כל 

 ש הבחירה בידינו,"כי בעניני יר ,ילדי ישראל
והעבירו אותם  .מ ושמרו שבת"ל שמרו תו"שבחו

למחנות סגורים בגדרות תיל ושם הביאו להם 
. וקיבלו חינוך כזה מורים ומורות כופרים בהקב"ה

, 'אמר נכים ילדים ברוסיה שאין אלקיםכמו שמח
מי שמאמין שיש אלקים אמרו להם שו נבל בליבו'.
, הם החליטו 'לקדם' את הילדים לכן .הוא מפגר

והביאו  וההורים, חלק לוחמים נגד, וחלק אדישים,
י עמק יזרעאל להם מורים ומורות שהביאו מקיבוצ

 וחינכו אותם ,כ ומחללי שבתותהיו אוכלים ביו"ש
כדי שלא להתבולל עם הגויים ל "שבחו להאמין

 הייתם צריכים לעשות בר מצווה ולהניח תפילין
 לא צריך. ,כאן בארץאבל  ועוד מצוות שבת וכו'

החובש,  מבגדד, את עזרא חכים הרבה מכירים
כשהיה ילד הביאו אותו לקיבוץ נחל עוז ששסיפר 

הוא  עזה. ושם נתנו להם לאכול בשר שפנים. ע"י
אז אמרו  אסור! -פשר לאכול שפנים איך א ,אמר
בבריטניה היה אסור אבל כאן מותר, הוא אמר שלו 

אבל המדריכה  את זה לפה, שהוא לא יכול להכניס
ה לו לפה והוא הקיא את זה. אבל לילדים הכניס

 כך הוא סיפר. ,אחרים נתנו לאכול
, והרבה הורים בעניין הזה הקב"ה לא עשה נס

הילדים שלהם ש , יצאשלא ידעו לעמוד בלחץ
מדריך של הסוכנות היה  ובאותה תקופה התרחקו.

, בין נתניה של עולים חדשים בית לידמחנה ב
נרשם, וחיפש פרנסה  הואו. שהיה דתי לכפר יונה,

וא היה לא ידע שהוא דתי, ה של המחנה והמנהל
עשו מקלחות  שם וראה מה שעושים לילדים.

הייתי אז  מכריחים להתקלח יחד ילדים וילדות.ש
תלמיד בישיבה והוא בא לישיבה וסיפר לכמה 

שצריך להתעורר להציל  דברים מזעזעים בחורים
 . הוא שאל ילדים, מי מתנדב לעזור לו להציל

המחנה לא ידע שמנהל ו הוא דיבר עם הורים
הוא שאל את ההורים האם אתם מוכנים  מזה.

מחנה אם יסדרו לו מקום הב את שהילד שלכם יעזו
מייה ששם ילמדו תורה. היו עשרים או בפני

אנחנו רוצים  ,שלושים הורים שמיד אמרו בטח
הוא חפר תעלה מתחת  .תשהילד שלנו ישמור מצוו

ילד שלהם ילמד הההורים שרצו שולגדר התיל 
ביאו את הילד בלילה ליד התעלה והילד רה, התו

'יד ייסדי מ המתנדבים חיכוזחל תחת לגדר ובחוץ 
יאו אותם והב יםקיבלו את הילדהם ' לאחים

הגיעו חלקם מ. ולפנימיות שמלמדים שם תו"
בתי 'לרב מפוזיבז' היה בניין  .לישיבת פוניבז'

עשרות ילדים והקימו פנימייה , והגיעו כמה 'אבות
  בירושלים.גם 
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 אנו -והחליטו התעוררו  אז הבחורים מהישיבהו 
באים להתנדב להציל ילדים. אח"כ היו יוצאים 

כעת יש זמן שהיו מודיעים ו, לבתי הספר לרישום
אל העולים  היו יוצאים עשרות בחוריםו ,רישום

העוזר של  .ניםהחדשים למנעם מלרשום לחילו
ואם כל  הרב דסלר ראה שהישיבה מתרוקנת.

לרשום ילדים לא תתקיים הישיבה. הבחורים ילכו 
הרב מפוניבז' עשה אסיפה ואמר שבחורים לא 

צאו מעצמם לעשות פעילות, אלא רק אלה י
. לכן ג' מהמשגיח הרב דסלר שקיבלו רשות

 בר שלוםבחורים קיבלו רשות לצאת מתי שרוצים, 
מתי שיש זמן ו. ועוד אחד, שלמה נח קרול ץליפשי

עשרים או  ,עשרה ,רישום אז יצאו עוד כמה
 . ד המשגיח"לפי חוו שלושים

הבחורים התעוררו שואמר  הרב דסלר נתן שיחה
אז אמר שבחור  .לעמ"ירוצים לעשות חסד לעזור ו

שלא לשמה, לשם מטרה אחרת.  אפילו ילמד תורה
. יש שלא והמצ כן שלא לשמה יש גםבלימוד 

שילמד עשר שנים יקבל תעודה  באופן כזה מהלש
זה גם  .דיין ויקבל משכורת גבוהה ,דאב"של 
 ס. ו שיקבל פרס גדול על בחינה על הש"א .מותר
היות והבחורים מתעוררים  הרב דסלר, אמר

ילדים.  הרבורוצים להיות פעילים גדולים להציל ה
מה וטוב  "שלא לשמה"יש לנו סוג של  א"כ

אבל  ,רגיל יכול להציל זה כך וכך ילדים שבחור
הוא יכול להציל  ,שהבחור יהיה גדול בתורהכ

אמר שהבחורים ילמדו, ויהיו בקיאים ויותר.  הרבה
 אחד ד בבת אחת בשיעורללמ ויוכל ואח"כס "בש
. למען כלל ישראל להציל הרבה יותרוילדים  ותמא

 ..להיות שקדנים. אז הרבה בחורים החליטו
עד גיל  החזו"אש הרב דסלר הביא דוגמא,

ולמד, לא עשה שום פעילות, רק למד חמישים 
, פוליןראש רבני  ,בגיל חמישים אמר ר' חיים עוזר

פעל  החזו"א שאח"כרואים ו סע לארץ ישראל.
הרבה דברים על אלפים ומאות אלפים  כ"כ

לא  החזו"אשהתחילו לדקדק במצוות בזכותו. עד 
בשיעור גודל הציצית ובהידור של  כ"כדקדקו 

 .שביעיתבשמירת ובשבת  כ"כהתפילין, לא דקדקו 
ניה לארץ רק באישיות שלו שבא מפול החזו"א
שאדם  רואים שכמה הוא השפיע. כבר ישראל,

 יותר גדול הוא משפיע יותר...
שלומדים הרבה תורה  ושמעתי מר' אל'ה לאפיאן

, כמו והאנשים סביבו האוויר על זה משפיע גם
כך דקים בריאים שמרפאים את המחלות, ישיש ח

ל ש משפיע קדושה על הלבבותלימוד התורה 
 הרבה זולתו.

 

ׂשֹון ׂשָ ם ּבְׁ ם ַמיִּ ּתֶּ ַאבְׁ  ּוש ְׁ
 

  \ בשמחת בית השואבה תשע"דמו"ר שליט"א 
  מהקלטה

 
ִיל" ה ח  הכח של הקב"ה עושה  - א"ְיִמין השם ֹעש 

ה"  -חיל  מ  זו  -לעזור לעם ישראל. "ְיִמין השם רֹומ 
מידת החסד של הקב"ה. והתקיים בנו הפסוק 

ום, אתמול, שלשום, כעת, הי –פשוטו כמשמעו 
במשך החודשים של הקיץ, התקיים הפסוק, "ֹלא 
י י 'ּה". הקב"ה עושה  ר ַמֲעש  ְחי ה ַוֲאַספ  ָאמּות ִכי א 
אתנו נסים כדי שנשאר בחיים לספר מעשי הקב"ה. 
ם השם  א ְבש  רּוְך ַהב  ויש אחרי זה פסוק, "ב 

                                                           
 קיח, טז תהלים א

ית השם". אחרי הישועה, בזמן  ם ִמב  ַרְכנּוכ  ב 
יהמ"ק קיים, עם ישראל באים לבית המקדש שב

להביא קרבנות תודה. והמשך הפסוק, "ִאְסרּו ַחג" 
'ִלי  - ַח". "א  את קרבנות החג, "ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזב 

 ." ך  ה ְואֹוד   ַאת 
והתאספנו כאן בחג היום אין את בית המקדש, 

הסוכות כדי לשמוח. המונים באים, באים לכאן 
ב עם חוגגים את שמחת בית ובעוד מקומות, ברו

השואבה שזה זכר לשמחת בית השואבה שהייתה 
בבית המקדש. אבל בעצם מה הדבר שגורם 
להתאספות כל כך גדולה עד שבאים עוד ועוד 
אנשים? בדברים של העוה"ז להבדיל, אפשר 
לראות הרבה פעמים המונים שבאים. כך מספרים 
שבמגרש פלוני, מגרש כדורגל שבו היו חמישים 
אלף איש, הם באים כי זה מאוד מעניין אותם 
לראות מחזה כזה איך שאחד מומחה יכול לתת 
בעיטה לכדור יותר יפה מאחרים, אז יש לו רגל 
כזאת עם כח גדול כזה המונים באים לראות את זה 

 ומוחאים כפיים כשרואים את זה. 
היו באים המונים לראות מחזה בימי הרומאים 

ם אריה. כשלקחו בשבי איך שגיבור אחד נלחם ע
את הגיבור של ירושלים שמעון בר גיורא שהיה 
אדם אחד עם כח גבורה, עשו מעין תיאטרון 
והביאו המונים, אלפים אלפים שיבואו לצפות. 
הביאו אריה, סגרו חזק שהאריה לא יתפרץ לתוך 
הקהל, והשאירו אותו לראות איך שהוא והאריה 

שבוי עושים מאבק אחד עם השני. לקחו את ה
היהודי בשביל לנצל אותו לשמח את ההמון 
ולראות דברי פלא. גם היום נוהגים בספרד ואולי 
גם במכסיקו, שבאים המונים לראות מלחמת 
שוורים, מביאים סמרטוט אדום והשור מתחיל 
להתפרץ וכולם באים לראות איך אדם יכול 

 להצליח להתגבר על השור הפרא אדם. 
אין כאן שור ולא  כאן כעת באנו לבית הכנסת,

מלחמת שוורים. אין כאן כדור ובעיטות, אין שום 
דבר מן הסוג הזה. אם כן למה באו כולם, ישנו 
ה  ה השם נ ִגיל  ש  פסוק בהלל שאומר "ז ה ַהּיֹום ע 
ה בֹו". שם מדובר ביום הישועה ביום שיש  ְוִנְשְמח 
מצוות לשמוח בהן, ביום מימי הסוכות. זה היום 

ה ונשמחה בו. שמחים ביום הזה. עשה השם נגיל
חז"ל שואלים מה הפירוש של הפסוק, בתחילת 

 – ביום! "זה היום",  -אהפסוק ישנם שני דברים, 
"עשה השם", כעת נשאלת השאלה לגבי סוף 
הפסוק 'נגילה ונשמחה בו', לגבי מי הכוונה, במי 
נשמח? אפשר לפרש 'בו' זה בו ביום, שנשמח 

קב"ה שנשמח בו ביום, ואפשר לפרש בו, בה
בקב"ה. חז"ל מסופקים, אח"כ מביאים חז"ל את 

ה  – בהפסוק ה ְוִנְשְמח  ִגיל  "ז ה השם ִקִּוינּו לֹו נ 
תֹו". ובמדרש שיר השירים פרק א', מביא  ִבישּוע 
את הפסוק 'נגילה ונשמחה בך. שמחים בו בזה 
שיש לנו את 'בו' בהשם, שאלקים הוא אלקים 

 שלנו, זו השמחה. 
השמחה שלנו היא שמחת בית השואבה, ן, אם כ

זכר למקדש, של ניסוך המים, ויותר מזה מדוייק 
לומר שבאנו כולנו לקיים את רצונו של הקב"ה. 
שהוא נתן מצווה ו'שמחת' אז אנחנו שמחים 
שאנחנו עושים את הדבר שהוא עבודת השם, 
שהשם רוצה שנשמח. מה שאנו שמחים זה מילוי 

ח להקב"ה. זה הדבר רצון השם עושים נחת רו
שהכי משמח אותו. ונעשה קל וחומר ע"י משל 

                                                           
 כה, ט' ישעיה ב

שנביא. ששמעתי מאבא זצ"ל מעשה שהיה. היה 
יהודי בשם ר' פייבל שהיה אח של סבתא שלי 
הסבתא גיטל, אמא של אמא שלי. ר' פייבל אמר 
שהיה יום אחד שהיה יותר שמח מכל ימי החיים 
ה שלו, כ"כ הרבה שמחות היו לו בחיים אבל הי

יום אחד שבו הרגיש את עצמו הכי מאושר. בדור 
שלנו אולי לא כ"כ יבינו את זה, אבל בדור שלו 
ברוסיה היה מלך עוד לפני שלטון הקומוניסטים, 

היה המלך לפני שסטאלין עלה לשלטון. המלך אז 
ניקולאי, ולמלך יש כתר והכבוד של המלכות זה 
דבר שאין לתאר, קצת מזה נוהגים באנגליה לתת 
כבוד למלכה. אבל שם היה מלך עם שלטון, 
במילה אחת היה אומר להרוג מישהו אז הורגים 
בלי לשאול שאלות. מה שהמלך אומר זה החוק. 

 המלך רוצה משהו, אז כך מוכרח להיות. 
שהוא גר, בעיר באותה העיר  המלך ביקר

ב, וברוסית 'מוגילוב'', עשו תהלוכה ברחוב  מוהיל 
הגדול והמלך רכב על הסוס שלו, ומלפניו ולאחריו 
פמליא גדולה עם תזמורת וכולם צועקים 'יחי 
המלך'. ר' פייבל סיפר שהמלך התכופף ועשה 
תנועה לא נכונה על הסוס ונפל הכתר מהראש של 

א כשזה קרה, כל אחד רצה המלך על הארץ. ממיל
לתפוס את הכתר ולהגיש אותו בעצמו למלך, 
הכתר נפל בדיוק על ידו, אז ר' פייבל הצליח בדיוק 
לתפוס אותו. והוא הצליח להגיש את הכתר למלך 
בעצמו ממש . והמלך אמר לו מילה אחת, 
ספסיבה! "תודה" ברוסית אמר לו רק מילה אחת. 

הוא זכה שהמלך כולם קנאו בו בר' פייבל, איך ש
אומר לו תודה. איך שהוא זכה שהוא הגיש את 
הכתר למלך, מאות אלפי אנשים קנאו בכבוד 

 שהיה לו. 
עם ישראל אומרים קדוש  -אבא המשיך ואמר 

קדוש. הרי מי זה ניקולאי המלך כשרוצה לשתות 
הוא משתכר ונהיה שיכור, מלך גוי מגושם מלא 

יש לו כתר, תאוות עוה"ז. ובכל זאת אם במציאות 
מרגישים תענוג לתת לו את הכתר ולקבל ממנו 
תודה. איזה תענוג יש לעם ישראל שאומרים קדוש 
קדוש, ומגישים כתר למלך מלכי המלכים. אם 
אנחנו שמחים בחג הסוכות והקב"ה אומר לנו 
תודה רבה עשיתם לי נחת רוח, נחת רוח מהקב"ה 
 איזו שמחה צריכה להיות לנו מכך. את זה שמעתי
מאבא את הקל וחומר בן בנו של קל וחומר. זה רק 

 מקצת כדי להקל את ההתעוררות.
שלנו זו ממש מצווה ההתעוררות של השמחה 

מן התורה, כמו הנחת תפילין וקידוש  -דאורייתא 
בליל שבת ותקיעת שופר בר"ה. מצוה גדולה 
לעשות שמחה בחג הסוכות, שעל זה נאמר 'זמן 

אלה שבאו לכאן,  שמחתנו'. אשריכם ישראל כל
כתוב במשנה על שמחת בית השואבה. שעשו שם 
תיקון גדול, הגמרא מפרשת שהרכיבו מקרשים 
יציע על עמודים צמוד לקירות, מקום מיוחד שגם 
נשים וגברות יוכלו לבוא, לראות משם את שמחת 
בית השואבה. גם גברים וגם נשים בהפרדה לשם 

 צניעות. 
ְךכתוב עוד שם בתהלים  ר  ל  "ְיב  א  ית ִיְשר  ת ב  א 

ית ַאֲהֹרן". מפרש ר' יעקב עמדין "השם  ת ב  ְך א  ר  ְיב 
נּו ר  ת  ְזכ  ְך א  ר  ְך", יברך את הזכרים ואחר כך, "ְיב  ר  ְיב 

ל" אלה הן הנשים. וגם את "ַהְקַטִנים ִעם  א  ית ִיְשר  ב 
ַהְגֹדִלים". כולכם ברוכים! תזכו כולכם לשפע 

השואבה. יונה בן אמיתי ברכה בזכות שמחת בית 
זכה לרוה"ק להיות נביא בזכות שמחת בית 
השואבה שהיה שמח הרבה. בשמחת בית השואבה 
שואבים רוה"ק. כולכם שואבים רוח קדושה 
משמחת בית השואבה. אשרינו מה טוב חלקנו, 
ואשריכם ואשרי חלקכם אלה ששמחים בשמחת 
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