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 ועוד  הלכה  פרשה  הגות
 

 תשע"זוזאת הברכה  – שמחת תורה –סוכות 
 
 
 
 

 
]

  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 הסוכות לחג אספקלריא

 )ב(

הרגשים / הרב יהודה 

 נקי

ם  -סוכה וד' מינים  תֶּ ַמחְׂ "ושְׂ

ֵני ה ם"קֵ ֱאל   'ִלפְׂ  יכֶּ

בחג הסוכות מצינו שנתייחד בג' 

מצוות, מצות ישיבה בסוכה, מצות 

נטילת ד' מינים, ומצות 'ושמחת בחגך'. 

ויש להבין את הקשר המאפיין את ג' 

מצות אלו, דהנה בתוה"ק נאמר 

"ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת 

ימים", ומשמע שכל שבעת הימים 

מצות  -מהותם ועניינם אחד הוא 

 השמחה.

וביותר דבפסוקי התורה בפרשת 

מד( העוסקים בחג -אמור )פרק כג, לט

הסוכות הרי בסיום הכתוב "ולקחתם 

לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות 

תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל", 

נאמר "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם 

שבעת ימים", ומשמע ש'ושמחתם' קאי 

על מצות ד' מינים. וכן לאחר מכן 

מר מצות סוכה "בסוכות תשבו נא

שבעת ימים". ונראה שהכל ענין אחד 

הוא ויש להבין מה שייך בסוכה וד' 

 מנים עניין השמחה. 

ובזוה"ק נאמר בסוד המצות הללו 

דאוקמוה חבריא ברזא דנטילת לולב 

ומינין דיליה, "כמה דקודשא בריך הוא 

נטיל לון לישראל בהני יומין וחדי בהון, 

נטלי ליה לקודשא אוף הכי ישראל 

בריך הוא לחולקהון וחדאן ביה, ודא 

הוא רזא דלולב ומינין דביה". )תרגום: 

כמו שהקדוש ברוך הוא נוטל את 

ישראל בימים הללו ושמח בהם, אף כך 

ישראל נוטלים את הקדוש ברוך הוא 

לחלקם ושמחים עמו, וזהו הסוד של 

 הלולב והמינים שבו.(

 ובמפרשי הקבלה מבארים שהכוונה

שקודשא בריך הוא נטיל לון לישראל, 

הוא לאחר שעברו ימי התשובה 

והכפרה והטהרה של יום הכיפורים. 

ויתכן שהביטוי לכך בחג הסוכות הוא 

במצות ישיבה בסוכה. שעניינה 

כמאה"כ "הביאני המלך חדריו נגילה 

ונשמחה בך". האוויר השולט בסוכה 

הוא אויר נעלה ומרומם, אויר שאליו 

ה כל חודש אלול באמירת יהודי מצפ

'לדוד ה' אורי וישעי' ועיניו נשואות 

לחויה כזאת שנה תמימה. "אחת 

שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי 

בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' 

ולבקר בהיכלו". אם רק שומר לא 

לקלקל את המתנה הגדולה זוכה 

לרגעים של 'לחזות בנעם ה'', 'לראות 

. לראות את בטוב ה' בארץ החיים'

העולם הטוב ומאיר של עובדי ה' שזה 

מה שינסוך בו כוחות ותעצומות נפש 

 לעבודתו בעולמו.

 בהיכלו כולו אומר כבוד

הסוכה הרי היא כחדר המלך, 

בקודש פנימה, אשר 'בהיכלו כולו 

אומר כבוד'. בהיכל המלך אין שום 

מחיצה המפסקת בין עם ישראל לקב"ה 

וא והאהבה שולטת בתוקפה ובמל

עוזה. ובתוך הסוכה הקב"ה נוטל את 

עם ישראל להיכלו ושמח איתם. 

נגילה  -כנאמר "הביאני המלך חדריו 

ונשמחה בך". ההבאה אל תוככי חדריו 

הוא לצורך שיוכל לשמוח ולשוש 

עימם. כל עוד יהודי נמצא בתוך אויר 

הזוהמא אינו מסוגל בכוחותיו לחוש 

"ישמח  -ולחוות טעם של שמחה 

עושיו", ולהתענג מעצם ישראל ב

ההרגשה של היותו יהודי בן לעם 

 הנבחר.

וכשעם ישראל רואה ומרגיש את 

החוויה הזאת שהקב"ה נוטל אותם 

ושמח איתם בימים אלו של חג 

הסוכות, אזי מיד הם רצים לעבוד אותו 

ית', ונוטלים ע"י הד' מינים את הקב"ה 

ושמחים איתו. והענין הזה כמש"נ 

מלי הוו ידעין בני במק"א בזוה"ק "אל

נשא רחימותא דרחים קוב"ה לישראל 

הוו שאגין ככפיריא למרדף אבתריה" 

)תרגום: אלמלא היו יודעים בני אדם 

את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב 

את ישראל, היו שואגים כמו כפיר 

לרדוף אחריו(. כשיהודי זוכה לראות 

את 'חסד ה' מלאה הארץ', איך שכל 

של טוב וחסד מאת חייו הוא טבול בים 

השי"ת, מעצם קיומו, ומהשתייכותו 

לעם ישראל שתפקידם למלאות את 

תכלית קיום העולם, ובכל עת ובכל 

רגע בקיומו בעולם בהשגחה הפרטית 

החופפת עליו לשומרו ולסייע בעדו. זה 

גורם לו לקבל מבט נעלה יותר על כל 

 



 

 2עמ' 

מציאות חייו ורץ לעבוד את ה' ביום 

רים כיום ובעיתים ובליל, בעיתים המאי

החשוכים כלילה. רגליו הכבדות 

נעשים ברגע אחד קלות כאילות, 

 לעבודת את השי"ת.

זהו הטעם שחג הסוכות כונה בפי 

חז"ל כ'זמן שמחתינו', כי אכן כל 

מהותו ועניינו הוא השמחה, עבודת 

הימים היא שכל המצות והמעשים 

טובים יעשו מתוך שמחה ותענוג, ולא 

ואיתכפיא שמחטיאה  ח"ו מתוך אילוץ

את המטרה. והשמחה באה ליהודי 

לאחר שרואה בימים אלו, איך 

שהקב"ה נוטל אותו ושמח עימו, הרי 

'כמים פנים לפנים כן לב האדם' זה 

גורם לו ג"כ ליטול לקוב"ה ולשמוח 

עימו. וזאת ע"י מצות נטילת ד' מינים 

כפי שדרשו חז"ל עליהם את הכתוב 

נה ה' מי בתהילים "כל עצמותי תאמר

כמוך", שהד' מינים הם כנגד שדרה, 

עין, לב ופה. והוא תיאור של עובד ה' 

אשר כל כולו מכף רגלו ועד ראשו הוא 

כעומד לפני המלך למלא את משאלותו 

ורצונו, כמש"נ אצל אברהם אבינו ע"ה 

שה' קרא לו: "אברהם, אברהם" וענה 

 ."ויאמר הנני"

והביטוי המיוחד למציאות הנעלית 

חשת בסוכה בצילא דמהימנותא, המתר

הי כמאמר בעל הבית אברהם זי"ע 

עה"פ בשיר השירים "שמאלו תחת 

לראשי וימינו תחבקני", שחג הסוכות 

הוא בבחי' וימינו תחבקני, שדפנות 

הסוכה שתים כהלכתן ושלישית טפח, 

הן ציור של אדם המחבק את רעהו 

 בזרועו.

הרי לנו מדברי הזוה"ק הללו 

י לב, שמצות סוכה המאירים ומשמח

ומצות נטילת ד' מינים עניינם אחד, 

המביאים את איש היהודי לחוש אויר 

פסגות של שמחה פנימית ואמיתית על 

 כל מציאותו.

וכשזוכים בחג הסוכות ל"ושמחת 

בחגך", מתקיים הבטחת "והיית אך 

שמח". וכדברי האבן עזרא שאי"ז 

כפילות לשון, אלא זה הבטחה למי 

'אך לעולם הוא יהיה ששמח בחג הרי 

 . שמח'

 

/ הרב חיים  לוית ח"ן

נתן היילפרין, מח"ס 

לקוטי שערי תשובה 

 )מנצ'סטר(

 יםענענוהכוונת 

אמר רבי  -במסכ' סוכה דף לז: איתא 

למי שהארבע רוחות יוחנן מוליך ומביא 

למי שהשמים , מעלה ומוריד שלו

אמר  -. במערבא מתנו הכי והארץ שלו

רבי חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי ברבי 

כדי לעצור רוחות חנינא מוליך ומביא 

כדי לעצור טללים , מעלה ומוריד רעות

 .רעים

אולי יש לבאר כי השתי הנה 

מימרות משלימים זה את זה, עפמש"כ 

הנפש החיים הידוע )שער ג', פרק י"ב( 

לה ובאמת הוא ענין גדול וסגו -וז"ל:

נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינין 

ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו 

ולא יעשו שם רושם כלל. כשהאדם 

קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים 

האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח 

בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא 

רק אחדותו הפשוט ית"ש. ומבטל בלבו 

ל שום ביטול גמור ואינו משגיח כלל ע

כח ורצון בעולם. ומשעבד ומדבק טוהר 

מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה. כן יספיק 

הוא יתב' בידו שממילא יתבטלו מעליו 

כל הכחות והרצונות שבעולם שלא 

 יוכלו לפעול לו שם דבר כלל. 

וממילא כאשר האדם מנענע הד' 

מינים לכל השש קצוות, וממליך 

"למי  -השי"ת לכל הארבע רוחות 

ות שלו", ומעלה ומוריד "למי שהורוח

שהשמים והארץ שלו", ממילא יתבטלו 

מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, 

ויזכה לפעול לעצור רוחות רעות 

 אכי"ר! -וטללים רעים 

 הדברים מבוארים בבאר מים חיים

ובס"ד שוב ראיתי שקדמני בעצם 

 -הבר בבאר מים חיים )פרשת תרומה 

ן בד' מינים אנו מנענעי -פרק כה( וז"ל:

שבלולב למעלה ולמטה ולארבע רוחות 

העולם, בכדי להמליך מלוכת הקב"ה 

על כל פינה ופינה וזוית וזוית שבעולם. 

כי בכל מקום אחיזת החיצונים והרע 

ומדור הקליפות. הקב"ה עוצם עיניו 

מראות ברע ואינו דר ח"ו עם נח"ש 

בכפיפה, וכשהאדם מנענע בלולבו 

עולם להמליכו לשם ה' בארבע רוחות ה

ל אל -שם, מוריד הקדושה וכבוד הא

כל מקום, והחיצונים כשרואין אור פני 

הקדושה ניסמית עיניהם מלהסתכל 

באור פני מלך והמה בורחים ומתגרשים 

ומסתלקין משם, והאלילים כליל יחלוף 

 מפני פחד ה' והדר גאונו.

ומוסיף שם הבאר מים חיים בהא 

ואופן המשכת הקדושה  -לישנא:

מלוכת הקב"ה, קודם היא בלב, ו

כשמקבל עליו בלב שלם אשר שכל צד 

שיהיה פונה מימינו ומשמאלו ולמעלה 

ולמטה בכל ששה מדותיו הקבועים 

בלבו, לא יהיה פונה כי אם אל ה' ולא 

יעשה דבר אשר חוץ מעבודתו, שעל כן 

ציונו אלקינו מצות ציצית בארבע 

כנפות בגדינו כדי שבכל צד שנפנה 

ת ה' ויחודו יתברך שהוא אחד נזכור א

 ומיוחד בכל הדברים.

 כוונת הנענוע למטה

הנה מצינו בספה"ק אשר השש 

קצוות שמנענעים הארבע מינים הם 

השש מידות מחסד עד יסוד. דהיינו צד 

ימין )דרום( הוא חסד, צד שמאל )צפון( 

הוא גבורה וכו' ע' בדבריהם הקדושים. 

והנה כאשר מנענעים למטה הוא כנגד 

ספירת ההוד. ואולי יש לרמז בזה כי 

ידוע אשר ספירת ההוד שייך לענין של 

"דוה" שנהפך ל"הוד". ולכן שייך לענין 



 

 3עמ' 

של פסח שני, שהוא בתחלת ספירת 

ההוד, אשר אפילו מי שהוא טמא או 

בדרך רחוקה יש לו דרך והדרכה 

בעבודת השם. וזאת נרמז בזה 

שמנענעים הארבע מינים למטה, לומר 

אם האדם נופל ויורד, מ"מ ידע שאפילו 

אשר גם שם הוא מקושר לחי עולמים 

ויש לו דרך, אפילו אם מוליכים אותו 

למטה, מ"מ שוב מעלים אותו ומביאים 

 אותו למעלה.

 

מעדני מלך / הרב 

מרדכי מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר 

אלעד, מח"ס שו"ת 

מציון אורה וראש 

 מוסדות אור המלך

 ציבורהזכות להיות איש 

אֵ במדבר פרק כ )א(  ל ַויָֹּבאו ְבֵני ַיְשרָּ

ַראׁש ה ַמְדַבר ַצן ַבֹחֶדׁש הָּ ֵעדָּ ל הָּ ֹון כָּ

ם ַמ  ת ׁשָּ מָּ ֵדׁש ַותָּ ם ְבקָּ עָּ ְריָּם ַוֵיֶׁשב הָּ

ֵעדָּ  יָּה ַמַים לָּ ם: )ב( ְוֹלא הָּ ֵבר ׁשָּ ה ַוַתףָּ

ֲהלו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן: )ג( ַויָּ  ֶרב ַוַיףָּ

ם ַעם  עָּ ַוְע הָּ נו ֹמֶׁשה ַוֹיאְמרו ֵלאֹמר ְולו גָּ

ַוְיַדֵבר ְיֹקוָּק  ַבְגַוע ַאֵחינו ַלְפֵני ְיֹקוָּק: )ז(

 ֶאל ֹמֶׁשה ֵלאֹמר: )ח( ַקח ֶאת ַהַםֶטה

ַח  ה ְוַאֲהֹרן אָּ ה ַאתָּ ֵעדָּ יךָּ ְוַהְקֵהל ֶאת הָּ

ַתן מֵ  יו ְוַדַבְרֶתם ֶאל ַהֶןַלע ְלֵעיֵניֶהם ְונָּ ימָּ

 ֶהם ַמַים ַמן ַהֶןַלע ְוַהְׁשַקיתָּ ְוהֹוֵצאתָּ לָּ 

ם ה ְוֶאת ְבַעירָּ ֵעדָּ  )ט( ַוַיַףח ֹמֶׁשה: ֶאת הָּ

 הו:ֶאת ַהַםֶטה ַמַלְפֵני ְיֹקוָּק ַכֲאֶׁשר ַצוָּ 

יו )כח( ַוַיְפֵׁשט ֹמֶׁשה ֶאת ַאֲהֹרן ֶאת בְ  גָּדָּ

ת זָּר ְבנֹו ַויָּמָּ ם ֶאת ֶאְלעָּ ַאֲהֹרן  ַוַיְלֵבׁש ֹאתָּ

ם ְברֹ  ר ַוֵיֶרד ֹמֶׁשה ְוֶאְלעָּ ׁשָּ הָּ זָּר ַמן אׁש הָּ

ַוע אַ  ה ַכי גָּ ֵעדָּ ל הָּ ר: )כט( ַוַיְראו כָּ הָּ  ֲהֹרןהָּ

ית ַוַיְבכו ֶאת ַאֲהֹרן ְׁשֹלַׁשים יֹום ֹכל בֵ 

ֵאל:  ַיְשרָּ

 

דברי חז"ל בזכות שלושת האחים 

 קיבלו שלוש מתנות:

ומבואר במסכת תענית דף ט ע"א 

אומר שלשה רבי יוסי ברבי יהודה 

פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן 

משה, ואהרן, ומרים. ושלש מתנות 

טובות ניתנו על ידם, ואלו הן באר, 

וענן, ומן. באר בזכות מרים, עמוד ענן 

בזכות אהרן, מן בזכות משה. מתה 

מרים נסתלק הבאר. שנאמר ]במדבר 

כ'[ ותמת שם מרים, וכתיב בתריה ולא 

בזכות שניהן. היה מים לעדה, וחזרה 

מת אהרן נסתלקו ענני כבוד, שנאמר 

]במדבר כ"א[ וישמע הכנעני מלך ערד, 

מה שמועה שמע שמע שמת אהרן 

ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור ניתנה לו 

רשות להלחם בישראל. והיינו דכתיב 

]במדבר כ'[ ויראו כל העדה כי גוע 

אהרן. אמר רבי אבהו אל תקרי ויראו 

ריש לקיש, דאמר אלא וייראו. כדדריש 

ריש לקיש, כי משמש בארבע לשונות 

אי, דלמא, אלא, דהא. חזרו שניהם 

בזכות משה, מת משה נסתלקו כולן, 

שנאמר ]זכריה י"א[ ואכחד את שלשת 

 הרעים בירח אחד. 

 שאלות 

א{ והקשה הכתב סופר לפי המבואר 

בחז"ל בתחילה זכו ישראל לשלושה 

מתנות בזכות שלושת האחים הבאר 

ות מרים והענן בזכות אהרון והמן בזכ

בזכות משה, אולם אחרי פטירת מרים 

קיבלו שלושת המתנות בזכות משה 

ואהרון, ולאחר פטירת אהרון קיבלו 

את שלושתן בזכות משה, א"כ יש 

לשאול למה לא נאמר שהסוף מגלה 

ששלושת המתנות היו תמיד בזכות 

משה? ב{ ועוד קשה כיון שהבאר חזר 

וע אחרי פטירת מרים בזכות שניהם מד

לא היה מים לעדה עד שהתלוננו על 

משה ואהרון שהולכים למות, למה לא 

חזרו מיד המים? ג{ עוד יש להתבונן 

מדוע המן שייך למשה וענני כבוד 

 לאהרון והבאר למרים ולא אחרת?

 הקדמה במעלת זיכוי הרבים

עליהם  ונקדים במעלת זיכוי הרבים

כתב הנביא דניאל פרק יב )ג( 

ַקיַע ומַ  רָּ ְצַדיֵקי ְוַהַםְשַכַלים ַיְזַהרו ְכֹזַהר הָּ

ם וֶָּעד: וביארו  ַבים ְלעֹולָּ ַרַבים ַככֹוכָּ הָּ

 במסכת בבא בתרא דף ח ע"בחז"ל 

]דניאל י"ב[ והמשכילים יזהירו כזוהר 

הרקיע וגו' זה דיין שדן דין אמת 

לאמתו, ]דניאל י"ב[ ומצדיקי הרבים 

ככוכבים לעולם ועד אלו גבאי צדקה. 

במתניתא תנא והמשכילים יזהירו 

כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת 

ומצדיקי הרבים לאמתו וגבאי צדקה, 

ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדי 

ומעין זה מבואר במסכת  וקות.תינ

שמחות דרבי חייה פרק ג הלכה ח. 

גבאי צדקה, המשכילים אל דל  ופרש"י

מהו צריך. מלמדי תינוקות, מצדיקי 

רבים הן שמלמדין ומחנכין אותן בדרך 

 טובה. 

התענה שלוש מאות תעניות 

 לראות את רבי חייא

)וילנא(  ומסופר במדרש קהלת רבה

אמרי ריב"ל ריש לקיש ואית דפרשה ט 

הוה מתחמד למיחמי לר' חייא רבה, 

אמרין ליה לית את הוא כדיי, אמר לון 

למה ולא לעית באוריתא כוותיה, א"ל 

לא, אלפת אוריתא כוותיה ולא עוד, 

אלא דהוא הוה גלי, אמר לון ואנא לא 

הוינא גלי, אמרין ליה את הוית גלי 

למילף והוא גלי לאלפא, יתב תלת 

ליה בחלמיה מאה תעניתא אתחזי 

ע"כ, מבואר שבשביל שיראה את רבי 

חייא שהיה מזכה הרבים נצרך לעשות 

שלוש מאות תעניות ואם על ריש לקיש 

או ריב"ל נאמר כך מה נאמר בזמננו עד 

כמה הזכות גדולה של כל אדם המזכה 

את הרבים. הרינו למדים שכל דבר 

שמזכה את הרבים הן בדיני תורה והן 

אכיל כשר וק"ו ללמד תינוקות והן לה

ללמוד וללמד תורה אשר שכרו לאין 

 ערוך.



 

 4עמ' 

המזכה את הרבים אין חטא בא 

 על ידו

עוד מבואר בפרקי אבות פרק ה 

כל המזכה את הרבים אין משנה יח: 

חטא בא על ידו, וכל המחטיא את 

הרבים אין מספיקין בידו לעשות 

תשובה, משה זכה וזיכה את הרבים 

)דברים זכות הרבים תלוי בו, שנאמר 

ל"ג( צדקת ה' עשה ומשפטיו עם 

ישראל, ירבעם חטא והחטיא את 

הרבים חטא הרבים תלוי בו, שנאמר 

)מלכים א' טו( על חטאות ירבעם )בן 

נבט( אשר חטא ואשר החטיא את 

ומבואר במסכת יומא דף פז  ישראל:

כל המזכה את הרבים אין חטא ע"א 

בא על ידו, מאי טעמא כדי שלא יהא 

ותלמידיו בגן עדן, שנאמר  הוא בגיהנם

]תהלים טז[ כי לא תעזב נפשי לשאול 

 לא תתן חסידך לראות שחת. 

 אוצרות האגדה בדרך צחות

וסלחת לעווני כי רב הוא תהילים כה 

לכאורה יש לדקדק וכי מפני שהעוון יא 

הוא רב וגדול צריך לסלוח עליו והרי 

אדרבה כשהעוון קטן קל לסלוח עליו 

בדרך צחות על פי יותרו? ויש לפרש 

דברי רבותינו בתלמוד כל המזכה את 

הרבים אין חטא בא על ידו כדי שלא 

יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן, 

יוצא לפי זה שיאה ונאה לסלוח 

לתלמיד חכם לאחר ששב בתשובה על 

עוונתיו כדי שלא יהיה הוא בגיהנם 

ותלמידיו בגן עדן, וזהו שאומר הכתוב 

הוא תסלח  וסלחת לעווני כי רב

לעוונותי, הכוונה בזה לרמז כיון שאני 

רב מלשון רבנות והעוון נעשה על ידי 

רב ולא נאה שהרב יהיה בגיהנם 

 ותלמידיו בגן עדן.

מזכה הרבים זוכה לבנים טובים, 

 ומעשיות בזה

זצ"ל התמרמר  מסופר על החת"ס

פעם לפני תלמיד אחד כי מרוב 

טרדותיו בקהילתו אין לו פנאי להשגיח 

על בניו, השיב התלמיד לרבו דוד 

המלך ע"ה בתהילים אומר "כל היום 

חונן ומלווה וזרעו לברכה" למרות 

שהמלווה נותן את כל יומו לאחרים 

ברוב עיסוקיו אתם וא"כ נשאלת 

השאלה זרעו מה יהיה עליהם, על זה 

אומר המשך הפסוק "וזרעו לברכה" 

שבזכות מעשיו עם הכלל אף אם אין 

ח על בניו השי"ת ישגיח לו זמן להשגי

עליהם שיהיו לברכה זרע ברוכי ה', 

הוטבו הדברים בעיני החת"ס וחזר 

 עליהם בשם תלמידו בסעודה שלישית. 

וכן מסופר כי שאלו את מרן הגרי"ז 

זצ"ל עצה להצלחה בחינוך  מבריסק

הבנים, אמר להם איני יודע ליתן עצות 

אך דבר אחד ראיתי כי מי שמזכה את 

ו בנים טובים, כמאמר הרבים יש ל

הכתוב בתהילים "גבור בארץ יהיה 

ובדרך זו זרעו דור ישרים יבורך". 

את המשנה "כל  הסביר ה"ישמח משה"

המזכה את הרבים אין חטא בא על 

ידו" "חטא" לשון חיסרון בדומה 

"והייתי אני ובני שלמה חטאים" וכך 

"כל המזכה את הרבים" למרות 

יש העובדה שהמזכה את הרבים מקד

לכך זמן רב מזמנו בכל זאת "אין חטא 

בא על ידו" הדבר לא יגרום לו חיסרון 

 לא ברוחניות ובגשמיות.

ואכן מצאתי שכך מבואר בתנא דבי 

היה  )איש שלום( פרשה ט אליהו רבה

אלקנה עולה ארבעה פעמים בשנה, 

שלשה מן התורה ואחת שקיבל עליו, 

שנאמר ועלה האיש ההוא מעירו 

ג'(, -מימים ימימה וגו' )שמואל א' א'

אלקנה הוא עלה ואשתו ובניו ובנותיו 

ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו עמו וכל בני 

ביתו היה מעלה את הכל עמו, וכו' 

ו, דבר אחר למה מעלה את הכל עמ

כשהיו עולין בדרך ולנין ברחובה של 

עיר, מתקבצים האנשים לבד והנשים 

לבד, שכן האיש מדבר עם האיש, אשה 

עם האשה, גדול עם גדול, קטון עם 

קטון, והיתה המדינה מרגשת והיו 

שואלין להן להיכן תלכו, ואומרים אל 

ים שבשילה שמשם תצא קבית האל

תורה ומשם מצוות, ואתם למה לא 

עמנו ונלך ביחד, מיד עיניהם תבואו 

משגרות דמעות, אמרו להן נעלה 

עמכן, אמרו להן הין, עוד לשנה הבאה 

חמשה בתים, לשנה אחרת עשרה 

בתים, לשנה אחרת הרגישה כולה 

לעלות, והיו עולין הימינה כששים 

בתים, ובדרך שהיה עולה שנה זו לשנה 

אחרת אינו עולה אלא בדרך אחרת, 

אל לכף זכות אלקנה הכריע את ישר

וחינך אותם במצות, וזכו רבים על ידו, 

הקדוש ברוך הוא בוחן לבות וכליות 

אמר לו, אלקנה את הכרעתה את 

ישראל לכף זכות וחינכתם במצוות, 

אני אוציא ממך בן וזכו רבים על ידיך, 

שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך 

ע"כ.  אותם במצוות ויזכה רבים על ידיו

יכה את הרבים זכה מבואר שבזכות שז

 לבן שמואל הנביא.

מעשה עם החפץ חיים במעלת 

 זיכוי הרבים

בערוב ימיו של הסבא קדישא מרן 

הח"ח זצ"ל נתבקש פעם ע"י הגאון ר' 

חיים עוזר זצ"ל לבוא מראדין לוילנא 

לדבר ולחזק בעניין טהרת המשפחה 

הח"ח שמפני זיקנותו המופלגת 

וחולשתו הגדולה כבר לא יצא לשום 

ום החליט הפעם לצאת ואמר "אם מק

ר' חיים עוזר מבקש צריך לבוא ". בני 

ביתו של הח"ח שידעו כמה טירחה 

וקושי ואולי אף סכנה לבריאותו כרוכה 

בנסיעה זו שהייתה אז כמובן על עגלה 

וסוסים ומרחק רב ועלולה הייתה 

להחליש אותו מאוד אמרו לו כי אינם 

זו מוכנים בשום אופן לסייע לו בנסיעה 

מחשש לבריאותו ואילו הח"ח אמר 

 "אלך לבד ". 

אמר ועשה קם לאיטו מן הכסא 

ופסע לכיוון היציאה וכ"כ חלש היה עד 

שלא יכל ללכת לבדו והוצרך להישען 

על קירות הבית כשפניו מול הקיר ושני 

ידיו נתמכים בקירות הבית וכך פסע 



 

 5עמ' 

בקושי פסיעה אחר פסיעה בני הבית 

סוע וראו כמה שנדהמו מרצונו העז לנ

חשובה בעיניו נסיעה זו נעתרו לבסוף 

וסידרו לו את כל הדרוש לנסיעה 

והח"ח נסע לוילנא. לנסיעתו זו התלווה 

אליו ת"ח אחד ששימש כמה שנים את 

הח"ח ושהה עמו כל השבת בוילנא 

וכך ממשיך לספר. נכנסנו לוילנא כמובן 

שההמולה הייתה גדולה הח"ח הגיע 

ר בא לקבלו והודה לוילנא ר' חיים עוז

לו על טירחתו המרובה סידרו לנו מקום 

למשך השבת כראוי לכבודו של הח"ח 

וביום שישי תלו מודעות ענק בכל 

וילנא שהח"ח ישא את דברו בליל 

שבת לנשים ובשבת בבוקר לגברים 

בביהכ"נ. ומספר האיש הנ"ל שבליל 

שבת דיבר הח"ח לפני כששת אלפים 

ם בבוקר נשים שבאו לביהכ"נ, וכך ג

יום השבת דיבר לפני ששת אלפי איש 

המחזה היה מרגש והח"ח כדרכו עורר 

את הלבבות ודיבר וחיזק בעניין טהרת 

המשפחה. בשבת אחה"צ לאחר 

שהח"ח נח מעט קיבל חלק מהקהל 

הרב שגדש את החצר וביקש לנצל 

הזדמנות נדירה זו על מנת לבקש ברכה 

או עצה ואחרים סתם באו לחזות בפני 

ח זצ"ל אחד מן הנכנסים היה אדם הח"

מבוגר שבא לבקש עצה וברכה על דבר 

מה הח"ח ענה לו על משאלתו ולאחר 

שסיים תפס את ידיו של אותו זקן 

ושוחח עמו כמה דקות על ענייני 

אמונה הח"ח הרגיש שדבריו פעלו 

בלבו של אותו זקן סיים את דברו 

ובירכו לשלום כשיצא האיש מן הבית 

לווה אל הנסיעה מספר הת"ת שהת

הבחנתי כי הח"ח מתפעל ממשהו 

ולוחש לעצמו דבר מה היטיתי את 

אוזניי ואני שומע האיך הח"ח אומר 

לעצמו 'אכן היה כדאי לבוא ולטרוח 

מראדין עד וילנא ולחזור כדי לחזק 

יהודי אחד באמונה. כלומר שכל 

הדרשה הארוכה והקהל הגדול ששמע 

עדיין לא הספיק להח"ח להצדיק את 

מטרת הנסיעה כי מי יודע אם פעל 

בדברו אך משהרגיש ברור על יהודי 

אחד שהתחזק באמונה וא"כ פעל 

ועשה משהו מועיל לחזק יהודי 

באמונה על כך אומר הח"ח שהיה 

כדאי הכל בכדי לחזק יהודי אחד 

באמונתו. וכל שכן לזכות את הרבים 

 פלאי פלאים.

עוד מעשה עם החפץ חיים 

 יםבמעלת המזכה את הרב

מספרים על יהודי שהיה מחזיק 

ישיבה ולכן עיסוקו היה לאסוף כסף 

אלא שבערוב ימיו החליט שגם הוא 

צריך ללמוד קצת ולכן רצה להפסיק 

מעיסוקו ולשבת ללמוד, אלא שהחליט 

להיוועץ בחפץ חיים על כך, לאחר 

שהציע את שאלתו שאלו הח"ח שהיה 

אז בשנותיו האחרונות קנית נעליים 

הודי חשב שרח"ל הח"ח חדשות, הי

הזדקן וכבר אינו מדבר לעניין אבל בכל 

זאת מפני כבודו ענה שאכן קנה, 

המשיך הח"ח לשאול היכן קנית אצל 

סנדלר או בבית חרושת, ענה היהודי 

בבית חרושת כי שם זול יותר, אם כך 

הסנדלר צריך להיות מיליונר כי אם 

בעל בית החרושת המוכר בזול הוא 

סנדלר המוכר ביוקר עשיר כל שכן ה

צריך להיות עשיר מופלג, תמה היהודי 

על הקל וחומר הלא בבית החרושת 

מכינים עשרות זוגות ביום והסנדלר 

מכין זוג אחד בכמה ימים, ענהו הח"ח 

זהו בדיוק הישיבה שאתה מקיים 

בעבודתך היא בית חרושת לתורה 

בעוד שאם תשב ללמוד לבד תהיה כמו 

 הסנדלר.

ואחיו למתנות סוד זכות משה 

 זיכוי הרבים

אחר הדברים האלה יובנו דברי חז"ל 

שסוד הזכות  כפי שמתרץ הכתב סופר

שזכו מרים אהרון ומשה שיתנו 

לישראל שלושה מתנות, זה בגלל 

הזכות שהנהיגו את עם ישראל ובזכות 

זיכוי הרבים וסבל עול הציבור זכו 

שבזכותם יקבלו ישראל המתנות, אולם 

תחלק על שלושת העול של ישראל מ

האחים, משה לימד תורה והנהיג את 

כלל ישראל, אהרון היה אוהב שלום 

ורודף שלום ומשכין שלום בין כל חלקי 

הציבור, מרים הנהיגה את נשות דור 

המדבר כמבואר שאמרה את השירה 

עם בנות ישראל ותשר מרים, אך 

לאחר שנפטרה מרים העול נפל על 

חר משה ואהרון והתחלק בניהם, ולא

פטירת אהרון כל העול של ישראל נפל 

רק על משה, ולכן באמת אין זכותו של 

משה לבד מועילה לקבל את שלושת 

המתנות אלא רק אחרי שקיבל על 

עצמו את כל העול של הציבור, אבל 

בזמן שאחיו היו בחיים העול של 

הציבור התחלק על שלושתן וצריך את 

זכות שלושת האחים כדי שיקבלו 

שלושת המתנות, ואח"כ ישראל את 

בזכות השניים ואח"כ בזכות משה, 

ובזה מיושבות כל השאלות שלא היה 

שייך לקבל את המתנות בזכות משה 

לבדו כל זמן שהיו מרים ואהרון חיים 

כיון שהתחלקו בעול הציבור, והראיה 

לזה שאחרי פטירת מרים לא היה 

אפשר לקבל את המים בזכות שניהם 

לו עליהם את רק לאחר כמה זמן שיקב

העול של הציבור ויגדל העול עליהם 

 ורק אז חזרו המים.

 המן והתורה מקור חיות האדם

ולגבי הקשר בין המתנות למשה 

שיש קשר אהרון ומרים נראה לענ"ד 

בין המתנה שניתנה לאדם שבזכותו 

ניתנה לישראל כדלהלן, המן בזכות 

משה בהיות והלחם הוא מקור קיום 

 דברים פרק ח )ג(וחיות האדם כדכתיב 

ן ַ֤וַיֲֽאַכְֽלךָּ  ַ֒וַיְרַעֶבךָּ  ַ֘וְֽיַעְמךָּ   ֣רֲאׁשֶ  ֶ֙את־ַהםָּ

 ַעןְ֣למַ  יךָּ ֲ֑אֹבתֶ  ון֖יְָּדע אְ֥ולֹ  ְעתָּ ֹ֔לא־יָּדַ 

 ֣הַיְחיֶ  ְ֙לַבדוֹ  ֶחםַ֤הלֶ  ַעל־ א֣לֹ  י֠כַ  ֗הֹוַדֽיֲעךָּ 

דָּ  ֽאָּ ל־מֹוצָּ  י֛כַ  ם֔הָּ  ֥הַיְחיֶ  ֖קַפֽי־ְיֹקוָּ  אַ֥על־כָּ

ֽם דָּ אָּ  של חיותו הוא שהלחם ללמדנו: הָּ

 ישראל לעם תורה לימד ומשה, האדם

 במשלי פרק ג )טז( נאמר עליה אשר
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 ֶׁשר֣עֹ  הְ֗שֹמאולָּ ֝בַ  ה֑ים ַבֽיַמינָּ ַמ ֭יָּ  ֶרךְ ֹ֣א 

ֽבֹוד  ֑הבָּ  יםַ֣לַםֲחַזיקַ  יאַ֭ה  יםֵ֣עץ־ַחיַ ( יח: )ְוכָּ

ֽר יהָּ ְ֥וֹֽתְמכֶ  וכן סדר רב עמרם גאון : ְמֻאחָּ

ונשמח בדברי )הרפנס( תפילת ערבית 

תורתך ובמצותיך לעולם ועד, כי הם 

וכן בסדר רב עמרם חיינו ואורך ימינו, 

כי באור פניך  גאון )הרפנס( סדר תפילה

ינו תורת חיים אהבה קנתת לנו ה' אל

וחסד צדקה ורחמים. ועוד רבות כהנה 

כי חיות האדם וקיומו תלוי בתורה 

הרמב"ם הלכות רוצח דושה, וכמ"ש הק

תלמיד שגלה לערי פרק ז הלכה א 

מקלט מגלין רבו עמו, שנאמר ]דברים 

י"ט ה', דברים ד' מ"ב[ וחי, עשה לו 

כדי שיחיה, וחיי בעלי חכמה ומבקשיה 

בלא תלמוד כמיתה חשובין, וכן הרב 

שגלה מגלין ישיבתו עמו. לכן בזכות 

שזיכה משה את כלל ישראל בתורה 

 תנה מתנת המן לעם ישראל בזכותו.ני

המים ובת ישראל מסמלים 

 הצניעות

בזכות מרים הבאר בהיות והמים הן 

מאפיינים את האשה, כיון שאופי 

המים הם סוד קיום העולם הן האדם 

והן החי והן הדומם ולמשל אי אפשר 

לבנות שום בניין בלי מים שבו עושים 

ומעבדים את הטיט, אולם כאשר 

ומתנוסס אין שום זכר  הבניין נגמר

למים ולא נראה לעין האדם שהמים 

שותפים בבניית הבניין, בדומה לכך זה 

המאפיין את בת ישראל שנאמר על 

האשה כל כבודה בת מלך פנימה 

שהצניעות זה הסמל של האשה אך 

למרות זאת היא עושה חיל מאחרי 

הפרגוד ומאחרי כל גדול עומדת אשה 

בנסתר  גדולה שפועלת ומסייעת רבות

ואין הדברים נראים בגלוי, וכמ"ש 

שלמה המלך במשלי פרק יד )א( 

ְנתָּ  ַׁשים֭נָּ  ֹותַ֣חְכמ  יהָּ ְ֥ביָּדֶ  ֶלתַ֗אוֶ ֝וְ  ֑הֵביתָּ  ה֣בָּ

במסכת ֶהְרֶסֽמו: וכמו כן אמרו חז"ל תֶ 

תנו רבנן שבעה בנים  יומא דף מז ע"א

היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה 

גדולה. אמרו לה חכמים מה עשית 

שזכית לכך? אמרה להם מימי לא ראו 

קורות ביתי קלעי שערי. וזו גדולתה 

ומעלתה של בת ישראל, ולכן באר 

 המים בזכות מרים.

ענני כבוד ואהרון מסמלים 

 האחדות והשלום

ות וענני וענני כבוד בזכות אהרון בהי

כבוד אשר הקיפו את בני ישראל 

מששה קצוות כך שכלל ישראל 

נמצאים תחת מטריה אחת ואוהל אחד 

המסמל את האחדות והשלום, וזה 

בזכות מידתו של אהרון שהיה אוהב 

שלום ורודף שלום כמאמר התנא 

הלל  בפרקי אבות פרק א משנה יב

ושמאי קבלו מהם הלל אומר הוי 

ב שלום ורודף מתלמידיו של אהרן אוה

שלום אוהב את הבריות ומקרבן 

לתורה: ולכן בזכות אהרון זכו ישראל 

 לענני כבוד.

המזכה את הרבים או השותפים 

 לו

יסוד גדול לחיים  מכאן אנו למדים

שבעצם כל עול ציבור שמוטל על 

האדם הוא בעצם מגדיל זכויותיו, כיון 

שבדרך כלל טבעו של אדם לחפש 

טילו על אחרים להוריד עול מעליו ולה

ועכ"פ לברוח ממנו, אולם אם היה 

האדם יודע שבעצם כל הטלת עול 

שנותנים עליו הוא בגלל שמהשמים 

רוצים להרבות ולהגדיל את זכויותיו 

היה מקבל את הדברים אחרת, ואפילו 

משה רבנו ואהרון זכו רק בזכות עול 

הציבור וזיכוי הרבים, ק"ו בדורנו 

ומקבל שודאי כל המזכה את הרבים 

עליו עול ציבור ודאי זוכה לשכר גדול, 

וכן כל המחזיק עול תורה של רבים או 

החכמים שמזכים את הרבים הרי הוא 

 שותף לזכות גדולה. 

 מוסר השכל מעשה עם הרב זושא

רבי זושא מאניפולי אחיו של הרבי 

ר' אלימלך המוזכר בתחילת דברינו על 

המשנה היה אומר אם אחרי המאה 

כאשר אעמוד בפני בית  ועשרים שלי

דין של מעלה יבואו ישאלו אותי זושא 

למה לא היית כמו משה רבינו, משאלה 

זו אינני מפחד אענה להם מיד כי אני 

לא משה רבינו, אם ישאלו אותי למה 

לא היית כמו רבי עקיבא, גם משאלה 

זו אינני מפחד ואומר מיד כי אני לא 

רבי עקיבא, אבל הרי ישאלו אותי זושא 

מה לא היית זושא, אוי משאלה זו אני ל

מפחד על זה לא יהיה לי מה לענות, כי 

אכן זושא יכולתי להיות את הכוחות 

שנתנו לי לא ניצלתי את הכישרונות 

שהיו בי לא מיציתי עד תום לא עמדתי 

בציפיות שהיו לבוראי ממני אוי לי 

מיום הדין אוי לי מיום התוכחה על זה 

מה אענה אם בכה רבי זושא מה אומר ו

ישאלו אותי זושא למה לא היית 

לפחות זושא. זה מה שאומרת המשנה 

כאן כל המזכה את הרבים כל אדם 

יכול להיות בכלל מזכה הרבים כל 

אדם גם צריך להיות בכלל מזכה 

הרבים כמה הם רבים מיהם הרבים עד 

כמה מזכה הכל יחסי כל אחד לפי 

דרגתו וכפי יכולתו לא דורשים מאיתנו 

ות משה רבינו או רבי עקיבא אך להי

דורשים גם דורשים מכל אחד מאיתנו 

 להיות הוא עצמו.

 בברכת חג שמח

 הצב"י מרדכי מלכא ס"ט

 

רץ כצבי / הרה"ג ר' 

צבי רייזמן, מח"ס רץ 

 כצבי )לוס אנג'לס(

 פירוק סוכה בחול המועד

אחד מבני החבורה, ידידי ר' בן ציון 

יששכר דוב )בארי( קאהן הי"ו שהה 

בארץ ישראל בימי חג הסוכות, ולפני 

שחזר לביתו בלוס אנג'לס לשמחת 

התורה, פירק את הסוכה שהשתמש 

בה. כאשר למדנו בשיעורים על מסכת 

סוכה את ההלכה שיש קדושה על עצי 

הסוכה כל ימי חג הסוכות ]כפי 
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ן[ הסתפקנו האם מותר שיבואר להל

לפרק סוכה בחול המועד, או שמא 

בשל הקדושה שיש בעצי הסוכה, אין 

 לפרק סוכה לפני שיסתיים חג הסוכות.

כאשר התחלנו בבירור הענין, מצאנו 

שאלה נוספת בנדון פירוק סוכה בחול 

המועד: מעשה שהיה בחיילים שהיו 

אמורים להשתחרר משירות מילואים 

וכות, ונשאלה באחד מימי חוה"מ ס

השאלה האם מותר להם לפרק את 

הסוכה ולהחזיר את הדפנות והסכך 

לאפסנאות. ההבדל בין שאלה זו 

לשאלה הקודמת, כי לעיל הספק היה 

, בעצם פירוק הסוכהאם יש איסור 

כאשר אינו נהנה מעצי הסוכה והסכך, 

אולם כאן הרי חיילי המילואים לא 

יוכלו להשתחרר אם לא יפרקו את 

ה ויחזירו את הציוד למקומו, ואם הסוכ

כהנאה כן אולי יש מקום להחשיב זאת 

 .מעצי הסוכה

שאלה נוספת שיש לדון בה, גם אם 

ננקוט שיש איסור לפרק סוכה בחול 

המועד, יתכן שאיסור זה קיים רק אם 

כתוצאה מהפירוק שוב אינו משתמש 

בעצי הסוכה, ובכך מחלל את קדושת 

העצים, אבל כשרוצה להשתמש 

בעצים לצורך בניית סוכה במקום אחר, 

יש לברר האם גם בזה יש איסור בדבר. 

וכגון, כשמעוניין לצאת לטיול, ורוצה 

לפרק את הסוכה שבביתו ולבנותה 

במקום אחר, ולאחר מכן לפרקה 

ולבנותה מחדש בביתו, צריך עיון האם 

 הדבר מותר.

 א.

בגמרא )סוכה כז, ב( מובא: "תניא ר' 

יוצאין מסוכה  אליעזר אומר אין

לסוכה, ואין עושין סוכה בחולו של 

מועד. וחכמים אומרים יוצאין מסוכה 

לסוכה, ועושין סוכה בחולו של מועד. 

מאי טעמא דר' אליעזר, אמר קרא חג 

עשה  הסוכות תעשה לך שבעת ימים,

". ומבואר סוכה הראויה לשבעה

בסוגיית הגמרא, שלפי ר' אליעזר צריך 

ל שבעת ימי להשתמש באותה סוכה כ

החג, ולכן יש איסור לצאת מסוכה 

לסוכה, דהיינו לשהות יום אחד בסוכה 

בטבריה ויום אחד בסוכה בציפורי, וכן 

אסור לבנות סוכה בחול המועד, מאחר 

שעל ידי זה נמצא שבנה סוכה שלא 

תשמש אותו כל שבעה. ופשיטא שלפי 

ר' אליעזר, אסור לפרק סוכה בחול 

"הראויה  המועד, כי אין זו סוכה

 לשבעה". 

אולם ההלכה נפסקה ברמב"ם 

)הלכות סוכה פ"ו הט"ו( ובשו"ע )או"ח 

סי' תרלז סעי' א( כחכמים שנחלקו על 

ר' אליעזר ו"מי שלא עשה סוכה, בין 

בשוגג בין במזיד, עושה סוכה בחולו 

של מועד אפילו בסוף יום שביעי, וכן 

יכול לצאת מסוכה זו ולישב באחרת". 

לכה אין מניעה לפרק נמצא שמצד הה

 את הסוכה בחול המועד.

אלא שיש לדון, האם מותר לפרק 

סוכה בחול המועד מצד ההלכה שיש 

קדושה על הסוכה כל שבעת ימי החג, 

ויתכן שבפירוקה מחלל את קדושתה. 

ומקור הדברים בגמרא )סוכה ט, א( 

מנין לעצי "אמר רב ששת משום ר"ע 

, ת"ל חג סוכה שאסורין כל שבעה

ות שבעת ימים לה'. ותניא ר' הסוכ

יהודה בן בתירא אומר, כשם שחל שם 

שמים על החגיגה כך חל שם שמים על 

הסוכה, שנאמר חג הסוכות שבעת 

ימים לה', מה חג לה' אף סוכה לה'". 

וכתב הרא"ש )סוכה פרק א סימן יג( 

דווקא "והאי דאסירי עצי סוכה היינו 

הסכך אבל עצי הדפנות משרי שרי, 

דדרשינן מחג הסוכות היינו  דכל מאי

דוקא בסכך כדלקמן גבי פסולת גורן 

ויקב", וכן פסק בנו הטור )או"ח סי' 

תרלח סע' א(. אמנם הרמב"ם )הלכות 

סוכה פ"ו הט"ו( כתב "עצי הסוכה 

בין עצי אסורין כל שמונת ימי החג 

", וכן פסק השו"ע דפנות בין עצי הסכך

)סי' תרלח סעי' א( "עצי סוכה אסורים 

כל שמונת ימי החג, בין עצי דפנות בין 

עצי סכך", וברמ"א הוסיף: "ואפילו 

 נפלה הסוכה אסורים".

נמצא איפוא, שיש איסור לפרק 

סוכה בחול המועד כדי להשתמש 

בסכך ]לדעת הרא"ש וטור[ או 

להשתמש אפילו בדפנות ]לדעת 

הרמב"ם והשו"ע[ משום שהעצים 

אסורים בהנאה כל ימי חג הסוכות. 

ת יוסף הביא בשם הארחות חיים ובבי

שכתב: "אפי' עשה סוכה אחרת בחול 

המועד ואין צריך לראשונה, אפילו הכי 

עציה אסורים בהנאה כל שבעה", 

ומבואר שהקדושה נשארת על עצי 

 הסוכה גם לאחר פירוקה.

ומעתה יש לדון, כאשר אין צורך 

להשתמש בעצים, אלא צריך את עצם 

 -נו לעיל הפירוק, וכגון בשאלות שהבא

האם בעצם הפירוק יש הורדה ופגם 

בקדושה החלה על העצים, או היות 

ואינו משתמש בעצים, אזי אין כל 

איסור בעצם הפירוק והעצים נשארים 

בקדושתם, ויהיה רשאי לפרק את 

 הסוכה.

 ב.

בספר עיקרי הד"ט )או"ח סי' ב אות 

סח( הביא שנחלקו בני הישיבה "אם 

ו באחד מותר לו לאדם לסתור סוכת

מימי חול המועד לאיזו סיבה שתהיה, 

ובשכבר יש לו לקיים מצות סוכה 

באופן אחר". והביאו בני הישיבה ראיה 

לאיסור, על פי דברי המחבר )או"ח סי' 

טו סעי' א( ש"מותר להתיר ציציות 

מטלית זו וליתנם בטלית אחר, אבל 

שלא להניחם בבגד אחר לא". ומבואר, 

הוא רק על  שכל ההיתר להתיר ציציות

מנת להשתמש בהן בטלית אחרת, שאז 

לא הופקעה קדושתן, אך אם התירן 

שלא על מנת להשתמש בהן בטלית 

אחרת, הדבר אסור. ומכאן ראיה, שגם 

בסוכה יהיה מותר לפרק העצים רק על 

מנת להשתמש בהם בסוכה אחרת, 

אולם אם אין בדעתו להשתמש בהם 

לסוכה אחרת, הרי שעצם פירוק 
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סור אפילו כשאין בדעתו הסוכה א

 ליהנות מהעצים לצרכי חולין. 

ובעל עיקרי הד"ט עצמו הביא ראיה 

לאסור פירוק סוכה בחול המועד מדברי 

הפחד יצחק, שכתב בנדון "אדם רוצה 

לעשות מטלית שיש בו ציצית בגד 

ללבוש, אם אסור לפוסלו כיון 

שנשתמש בו לדבר מצוה, או מותר כיון 

כא קדושה", דתשמישי מצוה הן ולי

שאסור להשתמש בבגד זה על פי דברי 

הבית יוסף )או"ח סי' כא( שאסר לזרוק 

תשמישי מצוה או ליהנות מהם 

לתשמיש חול משום ביזוי מצוה 

"דכשהוא פוסל טלית כשר אין לך בזיון 

גדול מזה". ולפי זה טען בעל עיקרי 

הד"ט, שכשם שאסור לקלקל טלית 

ולהשתמש בה לבגד חולין, כך גם 

אסור לפרק סוכה, הואיל ולכאורה 

אינה פחותה במעלתה ממעלת הטלית, 

 שהרי שניהם תשמישי מצוה הם. 

אולם ראיות אלו לאסור את פירוק 

הסוכה, נדחו. את הראיה הראשונה 

דחה בספר עיקרי הד"ט דיש לומר 

שפירוק סוכה אינו דומה להתרת 

ציציות מהטלית והעברתם לטלית 

דומה אחרת, אלא פירוק הסוכה 

לסתירת גוף הטלית ולא לציצית, כי 

כבר נתבאר בדברי המג"א )שם ס"ק ב( 

שכל האיסור להתיר הציציות נאמר רק 

במקום שהטלית נשארת כשרה, והוא 

מבטל המצוה מטלית זו על ידי לקיחת 

הציציות ולכן הדבר אסור משום ביזוי 

המצוה, אבל אם בלאו הכי אין מצוה 

נפות, אין בבגד כי אינו בגד של ד' כ

איסור בנטילת הציציות ממנו "כיון דאז 

אינו בר חיובא". ולפי זה טענו בני 

הישיבה "דהסוכה דמיא טפי לטלית 

מלציצית", והיינו שפירוק סוכה על 

מנת להעביר הסכך לסוכה אחרת 

דומה יותר לנטילת הציצית מטלית 

שאין בה חיוב ציצית, שהרי כאשר 

ים מפרק לגמרי את הסוכה פקע מהעצ

שם סוכה, וממילא איך בכך ביזוי 

 למצוה.

ואת הראיה שהביא בעל עיקרי 

הד"ט מדברי הפחד יצחק דחה בשו"ת 

להורות נתן )חלק ז סימן מז(, כי דברי 

הפחד יצחק נאמרו כשרוצה להשתמש 

בטלית שימוש של חולין, כגון לעשות 

ממנו בגד, ולכן הדבר אסור משום ביזוי 

לדבר חול, מצוה להפוך דבר קדושה 

משא"כ בפירוק הסוכה שלא משתמש 

בעצי הסוכה למטרת חולין, אלא נצרך 

לעצם פירוק הסוכה, ומדוע שדבר זה 

יהיה אסור. ]ועוד העיר שם כי דברי 

המג"א המובאים לעיל שמותר לסתור 

את גוף הטלית, עומדים בניגוד לדברי 

הפחד יצחק והבית יוסף המורים 

 שאסור לסתור את הטלית[.

רבה, לדעת הלהורות נתן, אין ואד

איסור בעצם פירוק הסוכה בחול 

המועד, וכפי שדייק מדברי הבית יוסף 

)או"ח סי' כא( שכתב "דטעמא דאסור 

להרצות מעות כנגד נר חנוכה היינו 

כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו כמו 

גבי ]כיסוי[ דם ]אם מכסה ברגליו[, 

ואיבעיא לן מהו להסתפק מנוי סוכה 

שבעה, ואמר ר"י אבוהון דכולהו כל 

שההנאה מדבר מצוה דם, הרי מפורש 

עד שלא עברה מצוותו חשיב ביזוי 

". ודייק מכך הלהורות נתן: "הרי מצוה

בהדיא דליכא ביזוי מצוה אלא כשהוא 

נהנה מהמצוה... אבל היכא דלא הוי 

אלא סותר את המצוה ואינו נהנה 

ואינו עושה מעשה בזיון בידים, ליכא 

 ם ביזוי מצוה".משו

סוף דבר, לפנינו מחלוקת האם מותר 

לפרק סוכה בחול המועד כאשר אינו 

משתמש שימוש כלשהו בעצי הסוכה, 

אלא נצרך לעצם הפירוק: לדעת עיקרי 

הד"ט נראה שהדבר אסור, אך לדעת 

 הלהורות נתן אין כל איסור בדבר.

 ג.

אך גם לדעת האוסרים פירוק הסוכה 

י הסוכה, אם בחול המועד משום ביזו

, למנוע את בזיונהפירוק הסוכה נועד 

מסתבר שאין כל איסור בדבר, וכמו 

שכתב רבי חיים דוד הלוי, רבה של תל 

אביב, בספרו עשה לך רב )סימן מג(, 

 וז"ל:

"אתה נוהג כל שנה לחוג את 

שלושת הימים האחרונים של חג 

הסוכות בבית הורי אשתך, בשנה 

שעברה כאשר חזרתם אחרי החג 

מצאתם את הסוכה הרוסה בצורה 

פראית, ולכן השנה יש בדעתך לפרק 

הסוכה לפני הנסיעה, ושמעת שאסור 

לעשות זאת בימי החג. אמת שמעת, 

וכן כתב הרב עיקרי הד"ט, ותחילה 

כתב שהיא מחלוקת ועלתה הסכמתו 

לאיסור, וטעמו "דאיכא ביזוי מצוה 

לסותרה". אך מתוך הטעם נראה שיש 

יתר, שכיון שעיקר למצוא לך פתח ה

הטעם הוא שבזיון הוא לסתור סוכה 

תוך כדי זמן חיובה, הרי שיותר בזיון 

יש בכך שתסעו לסוף החג ויבואו 

פריצים ויחללוה ויהרסוה בצורה 

פראית. ולכן דעתי נוטה להתיר לך 

לפרק הסוכה, ואדרבה בכך יש כבוד 

 המצוה".

אולם כפי שהזכרנו בפתיחת 

פירוק סוכה  השיעור, יש לדון בענין

בחול המועד בשאלה נוספת, כאשר 

חיילי המילואים נצרכים לפרק את 

הסוכה כדי להשתחרר משירותם, האם 

יש להחשיב את הפירוק כהנאה מעצי 

 הסוכה, ולאוסרו משום ביזוי הסוכה.

בשאלה זו דן רבי יעקב אריאל, רבה 

של רמת גן )אהלה של תורה סימן פט(, 

יא, מכיון וסברתו להתיר את הפירוק ה

כהנאה  הרי זומגוף הסוכה שאינו נהנה 

, המותרת. ויסוד החילוק מדמי הסוכה

נובע מדבריו של הגר"ש שקופ 

בחידושיו על מסכת בבא קמא )סי' טז( 

שמותר למכור סוכה, ואע"פ שהסוכה 

אסורה בהנאה, משום שהיא מיועדת 

לשימוש מסוים בלבד, לצורך קיום 

ממנה  מצות סוכה, ולכן אסור ליהנות
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הנאה אחרת, אך אינה אסורה כמו כל 

איסור הנאה ]ערלה וכלאי הכרם 

וכיו"ב[. והטעם לכך הוא, כי איסור 

ההנאה מעצי סוכה נלמד מקרבן חגיגה 

[, וקרבן חגיגה, אות א]כמובא לעיל 

דהיינו שלמים, יכולים הבעלים 

למוכרם לאחרים. וביאר הקצות החושן 

רא )סי' תו ס"ק ב( שאע"פ שנאמר בגמ

)פסחים פט, א( שהמוכר שלמיו לא 

עשה ולא כלום, זהו רק לענין הריצוי, 

שאין הבעלים יכולים למכור את 

שלמיהם לאחרים כדי שהקונה יוכל 

להתרצות בו, שכן אין הזבח נשחט 

ונזרק דמו אלא על שם בעליו 

הראשונים, אך הבשר ניתן למכירה. 

ואם כן, בסוכה שאין בה זריקת דם 

תה דומה למכירת בשר וריצוי, מכיר

 השלמים המותרת. 

ולפי זה מסיק הרב אריאל: "גם בנדון 

דידן החזרת הציוד אינה חמורה יותר 

ממכירת הסוכה, ולכן היא מותרת, 

למרות שנהנה על ידי כך שיכול 

 להשתחרר ולחזור לביתו".

 

 ד.

בנדון השאלה השלישית, כשרוצה 

לפרק סוכה כדי להשתמש בעצים או 

בסכך לבניית סוכה אחרת בסוכות, דן 

בשו"ת שואל ומשיב )מהדורא רביעאה 

ח"ג סי' כח( "האם שרי להעביר סכך 

מסוכה קיימת לסוכה חדשה שרוצה 

לאכול בה ביום השמיני" ]כמבואר 

בשו"ע )או"ח סי' תרסו סע' א( שבחו"ל 

שב בסוכה ביום השמיני[. ופסק צריך לי

לאיסור, וז"ל: "ואם כן על אותה הסוכה 

חל שם שמים ונתקדשה ואיך יקח 

הסכך ויעשה לסוכה אחרת הא כבר 

נתקדשה כאן, ובמה יפקע קדושת 

הסכך והדפנות מהסוכה הלז". ומבואר 

בדבריו שבעצם פירוק הסוכה יש משום 

קדושת הסוכה, ואפילו הפקעת 

מסוכה אחת  כשמעביר את הסכך

 לסוכה אחרת.

אולם בשו"ת ציץ אליעזר )חי"ג סי' 

סח( הביא את מש"כ השואל ומשיב, 

וכתב: "לפענ"ד אין הכרח למה שקובע 

הגאון שואל ומשיב דיש איסור לסתור 

הסוכה משום הורדה מקדושה, ויש 

לומר דהאיסור הוא רק להשתמש 

לדבר אחר וכלשון השו"ע )או"ח סי' 

נאותין מהן לדבר תרלח סע' א( ואין 

אחר, אבל כל שאינו משתמש בהם 

לדבר אחר אין איסור בעצם הסתירה 

משום הורדה מקדושה ]דסוכה לא 

נחשבת אפילו בין תשמישי קדושה כי 

אם בין תשמישי מצוה[, ורק כשאין לו 

מטרת מצוה אחרת בהסתירה יש אולי 

מקום לומר דמה דיש בזה הוא משום 

נתו ביזוי מצוה. וממילא כשבכוו

בסתירה כדי לתתם לסוכה אחרת, או 

כדי להקימה במקום אחר, ושיוכל 

לישב ולקיים מצות סוכה במקום שיהא 

  נמצא, אזי שפיר מותר".

והביא הציץ אליעזר ראיה להיתר 

מדברי רש"י בפירוש הגמרא )סוכה מח, 

א( "גמר מלאכול לא יתיר סוכתו", 

וז"ל: "דהא כל היום חובתו לישן ולשנן 

קלע לה סעודתא אכיל ליה ואי אי

בגווה". ומשמע שרק משום טעם זה 

אסור לסתרה, אולם בלאו הכי אין 

משום הורדה  בעצם הסתירהאיסור 

מקדושה, "דאם לא כן היה צריך רש"י 

לפרש בפשוטו דבעצם הסתירה 

כשלעצמה, מבלי שום נימוק אחר, יש 

איסור משום הורדה מקדושה, אלא 

ה אסור. משמע כנזכר דמשום כך לא הי

וכהנימוק הזה של רש"י מפרשים גם 

הטור והב"י והלבוש )באו"ח סי' תרסו(, 

וכך מבאר בפשיטות המ"ב )בשם 

הפוסקים(, ולא עלה על דעת אחד 

מהם לאסור מכח הורדה מקדושה, 

ומשמע איפוא כנזכר, דאי לאו הנימוק 

שכותבים אין איסור בעצם הסתירה 

משום הורדה מקדושה כל עוד שלא 

 ש בה לדבר אחר". משתמ

עוד הביא הציץ אליעזר את מש"כ 

השואל ומשיב בהמשך דבריו: "ובפרט 

כיון דבשמיני אינו רק ספק ומיתב 

יתבינן ברוכי לא מברכינן, אם כן 

בשלמא באותה סוכה שכבר נתקדשה 

ותיכף בבא המועד חל שם שמים על 

הסוכה, אף שכעת אינו רק ספק הא 

ו על כבר נתקדשה, אבל אם מניח אות

סוכה אחרת שמא הוא חול ואנחנו 

מפקיעין הסכך מקדושתו". וכתב הציץ 

אליעזר: "וכפי הנראה מבין השיטין של 

דבריו שם שלא היה ברור לו לאיסור, 

ושעל כן הוסיף בדבריו הנימוק בהיות 

המדובר בנדוננו לסתור לצורך שמיני 

שאינו רק ספק". כלומר, משמע מדברי 

קום שמפרק השואל ומשיב שדווקא במ

על מנת להעביר העצים למקום של 

חולין ואף למקום ספק, כגון סוכה ביום 

השמיני, יש לאסור כי מפקיע את 

קדושת העצים, אבל במקום שמעביר 

את העצים לסוכה כשרה שאינו מפקיע 

 הקדושה, יתכן שאין כל איסור בדבר.

וגם הביא הציץ אליעזר את דברי 

 עיקרי הד"ט, וכתב שכל מה שאסר

לסתור סוכה בחול המועד "מפורש 

שהוא רק מטעמא דביזוי מצוה כמו 

בההיא דטלית, אבל לא מטעם 

דמורידה מקדושתה, ואדרבא מדבריו 

שם מוכח בעליל שאילו היה סותרה 

כדי להניחם בסוכה אחרת היה גם כן 

מסכים בפשיטות להתיר, דכאמור 

הוכחתו היא מפני שמדמה לה לההיא 

ר פחד יצחק, דטלית של ציצית שבספ

וכפי שמעתיק שם משמו כותב בהדיא 

שהאיסור הוא רק כשפוסל טלית 

לעשות ממנה בגד, ולהשאיר את 

הציצית ככה, אבל אם גם מניח 

הציציות בטלית אחר מותר. ואם כן 

הוא הדין בדומה לזה גם בסוכה דאם 

סותרה כדי להניחה בסוכה אחרת, 

 מותר".
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 ה.

רר בפירוק סוכה בחול המועד יש לב

מה דין נוי הסוכה, שהרי שנינו בגמרא 

)ביצה ל, ב( שאסור להסתפק מנוי 

סוכה כל שבעת ימי חג הסוכות, 

ומבואר בתוספות )שבת כב, א ד"ה 

סוכה( ש"נויי סוכה לא אסירי אלא 

" ]וזאת בשונה ביזוי מצוהמשום 

מהשימוש בעצי הסוכה שנאסר משום 

ההיקש לחגיגה כמבואר לעיל[. 

השאלה, כיצד מותר ונשאלת איפוא 

לפרק סוכה בחול המועד, ומדוע שלא 

 נחשוש משום ביזוי המצוה.

והנה הרמ"א )סי' תרלח סעי' ב( 

והמשנה ברורה )שם ס"ק כד( כתבו 

שמותר להוריד נוי סוכה מפני 

הגשמים, רק אם התנה על כך קודם 

לכן, ובשו"ת מנחת פיתים )הוספות 

לחלק או"ח, סי' תרלח סעי' ב( כתב 

מאיר אריק לבאר בדברי הרמ"א רבי 

שההבדל בין שבת ויו"ט לחול המועד 

הוא רק לענין טלטול הנוי בתוך הסוכה 

ממקום למקום, שבשבת אסור משום 

מוקצה ובחול המועד מותר. אך 

להוציא את הנוי מהסוכה לגמרי אסור 

אף בחול המועד משום ביטול המצוה, 

והיינו דברי הרמ"א שאסור להוציא 

מפני הגשמים כי מבטל הנוי סוכה 

המצוה, ורק במקום שעשה תנאי שאין 

שם מצוה על הנוי, מותר להוציא מפני 

הגשמים, עכ"ד. ולפי זה אסור להוציא 

הנוי מהסוכה אף במקום שאין בדעתו 

 להנות ממנו דמבטל המצוה.

אולם בסוף ספר הסוכה השלם 

מובאת דעת הגרש"ז אויערבך שכתב 

: "מותר בביאור דברי הרמ"א והמשנ"ב

להסיר את הנוי ואת הסדינים בחול 

המועד מפני הגשמים, בין נוי הדפנות 

בין נוי הסכך, גם ללא תנאי, כי מה 

שהצריכו הפוסקים תנאי בזה היינו 

לענין יו"ט ושבת מטעם מיגו 

דאיתקצאי בבין השמשות איתקצאי 

לכולא יומא ואסורים בטלטול, משא"כ 

 חול המועד אין האיסור אלא השימוש

וההנאה דרך ביטול המצוה, כגון 

להסיק את העצים בתנור או ליטול 

קיסם לחצוץ שיניו וכדומה. ואם כן 

בהסרת הנוי והסדינים ]בחול המועד[ 

ללא שימוש בהם, לא מצינו שום 

איסור בזה בימי חול המועד, שכן 

מעיקר ההלכה לא מצינו איסור בעצם 

, סתירתם מהסוכה ללא שימוש בהם

 ם טוב בלבד".אלא בשבת ויו

ועוד הביאו בשו"ת להורות נתן )חלק 

ז סימן מח( ובספר הסוכה )מילואים 

לפרק טו אות ח( ראיה מדברי שו"ת 

חתם סופר )או"ח סי' קפד; הובאו דבריו 

בביאור הלכה סי' תרלח סעי' ב ד"ה כל 

שמונה( שהתיר להוריד אתרוג התלוי 

בסוכה לנוי כדי לקיים בו מצות ד' 

ש"מצוות לאו ליהנות מינים. משום 

ניתנו", ומשום שהאיסור הוא בגלל 

ביזוי מצוה, ובמקום שעושה בזה מצוה 

אחרת אין חשש ביזוי מצוה. ומוכח 

מדבריו, שכל החשש להוריד את 

מהאתרוג,  שנהנההאתרוג היה משום 

ולכן אומרים ש"מצוות לאו ליהנות 

ניתנו", אבל אם מוריד את הנוי לא 

נו אלא מחמת בגלל שרוצה ליהנות ממ

סיבה אחרת, וכגון שרוצה להציל הנוי 

 מקלקול, אין בכך ביזוי, והדבר מותר.

 ו.

 מכל הנ"ל נראה למעשה:

]א[ פירוק סוכה במקום שמפרק על 

מנת להשתמש בדפנות הסוכה או 

 בסכך אסור מהתורה.

]ב[ נחלקו הפוסקים כאשר אין 

בדעתו להשתמש בעצים או בסכך אלא 

ירוק, לדעת עיקרי יש לו צורך לעצם הפ

הד"ט יש לאסור כי בפירוק הסוכה יש 

ביזוי למצות הסוכה, ואילו לדעת שו"ת 

 להורות נתן אין כל איסור בדבר.

]ג[ במקרה ויש לו הנאה מפירוק 

הסוכה, כגון חיילי המילואים נצרכים 

לפרק את הסוכה כדי להשתחרר 

משירותם, אין להחשיב את הפירוק 

סרו משום כהנאה מעצי הסוכה, ולאו

ביזוי הסוכה, מכיון שזוהי הנאה מדמי 

הסוכה, שהיא הנאה המותרת, ולא 

 הנאה מגוף הסוכה שהיא אסורה.

]ד[ אם צריך לפרק את הסוכה 

מחמת שצריך לנסוע מביתו ואינו יכול 

להשאיר הסוכה במקומה כי חושש פן 

הסוכה תינזק, לכולי עלמא אין בדבר 

איסור, שהרי אדרבה, כל מטרת 

וק היא כדי למנוע ביזיון מצות הפיר

 הסוכה.

]ה[ כשמפרק סוכה כדי לבנותה 

במקום אחר, פסק בשו"ת ציץ אליעזר 

שאין איסור בדבר, כי אינו מפקיע בזה 

 את קדושת הסוכה.

והנה בספר שמירת שבת כהלכתה 

)פרק סז הערה קעז( כתב שלכאורה יש 

לאסור לפרק סוכה בחול המועד, משום 

, ואם כן זוהי שאינו לצורך המועד

מלאכה האסורה מהלכות חול המועד. 

ולפי זה יוצא שבמקום שצריך את 

הסוכה במקום אחר מותר לסותרה על 

מנת לבנותה במקום אחר משום שזהו 

 צורך המועד. 

אולם כבר ציין בשמירת שבת 

כהלכתה בעצמו למש"כ המשנ"ב 

)או"ח סי' תרסו ס"ק א( "אע"פ שגמר 

ת לא מלאכול ביום השביעי שחרי

דהא כל היום חובתו  -יסתור סוכתו 

לישן ולשנן שם ואי איקלע ליה 

סעודתא צריך לאכול בגוה", ומפורש 

איפוא בדברי המשנ"ב שלא חשש כלל 

משום מלאכת סתירה שלא לצורך 

בחול המועד. ואף שלא נתבררה 

הסיבה מדוע לא חשש לכך, מכל מקום 

 משמע שכך נקט למעשה.

את הסוכה  ]ו[ ובענין הנוי כשמפרק

בחול המועד בגלל צורך, וכגון בנדונים 

שהובאו לעיל, הרי שאינו מוריד את נוי 

הסוכה בגלל שרוצה ליהנות ממנו אלא 

כי רצונו הציל את הנוי מקלקול, ואם 

 כן אין בכך ביזוי, והדבר מותר.

* 
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לכן נראה שמותר היה לר' בן ציון 

קאהן לפרק את הסוכה בחול המועד 

כשחזר לביתו בלוס אנג'לס לשמחת 

התורה, שהרי אם ישאיר את הסוכה 

במקומה יש לחשוש פן תינזק, ובזה 

נתבאר לעיל שלכולי עלמא אין בדבר 

איסור, כי אדרבה, כל מטרת הפירוק 

 היא כדי למנוע בזיון מצות הסוכה. 

בזה משום מלאכת סתירה  וגם אין

שלא לצורך בחול המועד, היות 

והפירוק נועד למנוע את בזיון הסוכה, 

נחשב הפירוק לצורך המועד, ולכן 

 רשאי לסתור את הסוכה.

 * * * 

לאחר סיום כתיבת השיעור, 

העברתי את האמור לעיל לכבוד הרב 

גרשון בעס, רב בית הכנסת 'קהילת 

ה ר' יעקב' בלוס אנג'לס, שבשעת מעש

והרב בן ציון שאל אותו את השאלה, 

את פירוק הסוכה בחול  הורה לאסור

 , ולהלן תגובתו:המועד

 בס"ד, תמוז תשס"ז

 לכבוד הרב צבי רייזמן שליט"א

יישר כחך על התשובה בענין פירוק 

סוכה בחול המועד. כשנשאלתי אותו 

שאלה נסתפקתי אם יש איסור מצד 

ביזוי מצוה וביטול מצות סוכה ]ונהניתי 

מהמראה מקומות שהבאת[ אבל עיקר 

טעמי לאסור היתה מדין מלאכה בחול 

המועד. ולע"ד אני עוד לא משוכנע 

מדבריו ומהערת הרב י. י. נויבירט 

שיש כאן איסור ין, פשוט לע"ד בענ

וכמו שאמרתי מצד מלאכת חול המועד 

לר' בן ציון קאהן שליט"א. והדיוק מן 

המשנ"ב אינו דיוק, שפשוט שהמשנ"ב 

נתן הטעם הנכון כיון שעדיין יהא צריך 

לסוכה ולא נכנס לענין מלאכת חוה"מ 

שאז יהא תלוי אם יש צורך הרבים או 

ר' בן  דבר האבד וכו'. ואז דברתי עם

ציון שכל הטעם שהוא רוצה לפרקו 

הוא לא מטעם שישחיתו את סוכתו או 

להצילו מהפסד אלא שלא יהא שם 

אחר המועד, ואמרתי לו שיסדר עם 

מישהו לפרקו אחר הרגל ולא לבלות 

 זמנו בטירחא יתירא של הורדת סוכה.

ועכשיו שהראית שהוא לא כ"כ 

פשוט שבכלל מותר לפרקו מדין ביזוי 

ז יש יותר צדדים לאסור ומש"כ מצוה א

"כל מטרת הפירוק היא כדי למנוע 

אינו נכון, שלא  ביזיון מצות הסוכה"

היה שום חשש של לבוא לידי בזיון 

במקום שהוקם סוכתו. וגם מה שכתב 

היות והפירוק נועד למנוע את בזיון 

הסוכה, נחשב הפירוק לצורך המועד, 

 ג"כ אינו נכון לע"ד.

סור של מלאכת סוף דבר, חוץ מהאי

חוה"מ נשאר מחלוקת בנוגע לשאלתינו 

בין העיקרי ד"ט ובין השו"ת להורות 

נתן ]שכל השאר אינו נוגע לשאלתינו 

כמבואר מסיכום דבריך[. ואם כן בגוף 

השאלה אם מותר לפרק כשאינו לצורך 

סוכה אחרת או להצילו מפראים 

שישחיתו אותו יש מקום גדול להחמיר 

 כן.מצד ביזוי מצוה גם 

עוד הפעם אודה לו מאד על בירור 

 כל פרטי השאלה ואת והב בסופה

 בידידות נאמנה

 הדו"ש גרשון

 * * * 

ואמנם כפי שמשתמע מדברי הרב 

בעס, בנדון שאלתו של ר' בן ציון, לא 

היה חשש ביזוי לסוכה כי יכל לבקש 

מחבירו שיעשה כן לאחר המועד, ואם 

כן אין זה הנדון המבואר לעיל בסיכום 

ההלכות בסעיף ד', שכשהפירוק נועד 

למניעת בזיון, מותר לכולי עלמא. אלא 

זהו הנדון המבואר בסיכום ההלכות 

בסעיף ב', האם פירוק שלא מתוך 

כוונה להשתמש בעצים מותר, ונחלקו 

בזה עיקרי הד"ט שאוסר משום ביזוי 

 מצוה, ושו"ת להורות נתן שמתיר.

אולם מה שרצה לאסור משום 

בחול המועד, קשה  מלאכת סתירה

לקבל את דבריו שהמשנ"ב "לא נכנס 

לענין מלאכת חול המועד", ובודאי 

שאם היה בזה סרך איסור, היה 

המשנ"ב מתריע על כך. ולכן נראה 

שבפירוק לצורך, וכגון כשיש חשש 

ביזוי, אין איסור. וכשאין צורך, עדיין 

צ"ע למעשה, כפי שגם הסתפק 

 בשמירת שבת כהלכתה. 

 

רו / הרב שתו ושכ

 שמואל נוסבוים

 אור הסוכה 

ִתי  סוכָּ ִרי וְׂ ִהי ִסתְׂ יךָּ יְׂ נֶּ פָּ נוז לְׂ ר גָּ או  וְׂ

לי תשוקתי' לראב"ע לערב -)שיר 'לך א

 יום כיפור, בסוף השיר(.

הסוכה היא אור הגנוז. איך מתקשר 

 ענין הסוכה לאור?

זו יסכה רש"י בסוף פ' נח מפרש 

השרה, על שם ש כֶּ ברוח הקודש,  סו 

ושהכל סוכין ביפיה. נראה שהיה פשוט 

שסֹוֶכה הוא לשון הבטה. אבל לא 

מצינו לשון זה בשום מקום אחר! ]גם 

ֵכת' וְׁשַמע' בפרשת כי תבא כתב  ַהסְׂ

 הראב"ע 'כי אין ריע לו'[. 

כה ומביט  סו 

ונראה פשוט שהכונה להרוצה 

להביט בדבר מאיר מאוד, והוא צריך 

עיניו כדי שיוכל  להצל עם היד על

לראות. האור של יפיה, וכן האור של 

רוח הקודש, מסנוור. ההבטה כשהיד 

מצל על העינים נקראת 'סֹוֶכה'. ]ואולי 

הסכת ושמע הכונה לשים כף היד 

 מאחורי האוזן כדי לשמוע היטב[.

ואולי זהו ענין אור הגנוז בסוכה. אי 

אפשר להביט באור הגנוז. זו בחינת 'ֹלא 

י' )קריאה לשבת חול ַיְרַאנַ  ם וָּחָּ דָּ אָּ י הָּ

המועד, כי תשא לא כ(. הצל של 

הסוכה נותן לנו מקום מוגן, בו נוכל 

 ליהנות מזיו השכינה בלי להסתנוור.

ואולי הסוכה היא ]בזעיר אנפין[ 

מעין הנאמר שם למשה, כשגילה לו 

הקב"ה את י"ג המדות של רחמים: 

קֹום ַאַתי ְונַ  ַעְבתָּ ַעל ַוֹיאֶמר ֹה' ַהֵמה מָּ

יָּה ַבֲעֹבר ְכֹבַדי ְוַשְמַתיךָּ בְ  ַהעור. ַנְקַרת ְוהָּ
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ִתי ַכִפי  ַהעור ַשכ  ְבַרי. גם וְׂ ֶליךָּ ַעד עָּ עָּ

כאן לשון שֹוֶכה עם כף היד, כביכול. 

ואולי אור הגנוז שזוכים בו בסוכה הוא 

מעין מה שפרש"י )סוף פ' תשא( 

נו ומהיכן זכה משה לקרני ההוד, רבותי

אמרו מן המערה, שנתן הקב"ה ידו על 

פניו, שנאמר ושכותי כפי. סכ"ך 

 בגימטריא כ"ף.

 כף ענן 

 -ובדעת זקנים פירש 'ושכותי כפי 

ענן שלי' וכן הראב"ע כתב 'ומפרשים 

אמרו כי ַכַסי עב כמו על כפים כסה 

(, ורש"י פירש שם: על לו לבאור )איוב 

העננים וכן נשא לבבינו אל כפים 

ג( על שם עב קטנה ככף איש  )איכה

)מלכים א יח(. והרי הסוכה גם היא זכר 

 לענני הכבוד. 

בארבעים יום של רצון מראש חודש 

אלול עד יום הכיפורים, ניתנו י"ג מדות 

של רחמים. בנעילה אנו חוזרים עליהם 

עוד ועוד, ואומרים 'יחביאנו צל ידו 

תחת כנפי השכינה', רמז למצוות 

ו לשכון בתוך סוכה, המאפשרת לנ

 האור של י"ג מדות של רחמים.

 כסוי אור 

ַאיתָּ ֶאת ֲאֹחרָּ  י ַוֲהַסֹרַתי ֶאת ַכַסי ְורָּ

או. פרש"י הראהו קשר של  ַני ֹלא ֵירָּ ופָּ

תפילין. מאידך פרש"י )לג יט( וכסדר זה 

שאתה רואה אותי מעוטף וקורא י"ג 

מדות. אם מותר להקשות על המשל: 

ת, הרי לא כשהש"ץ מעוטף ראשו בטלי

רואים מאחור את קשר התפילין? 

ונראה שהטלית של כביכול 'עֹוֶטה אֹור 

ה' כמו שהיה כתוב בספר תורה  ַכַנְלמָּ

ְתנֹות אֹור'. בגד רוחני  של רבי מאיר 'כָּ

אינו מסתיר לגמרי, אלא דרכו ניתן 

לראות קצת ולהשיג את 'גופא 

דמלכא'. ואולי זוהי המעליותא 

דול: )יומא לה:( שרצתה אמו של כהן ג

אמרו עליו על ר' אלעזר בן חרסום 

שעשתה לו אמו כתונת משתי ריבוא 

ולא הניחוהו אחיו הכהנים ללובשה 

מפני שנראה כערום. גם הסכך הוא 

כיסוי של אור. בתפילת 'כן נזכה בשנה 

הבאה לישב בסוכת עורו של לויתן' 

ורו, כמו בספר תורה אאולי מותר לכוין 

 . מאירשל רבי 

 רה ושמחה או

ובאור החיים הקדוש על הפסוק 

הנ"ל פירש 'ודבר זה הוא מן הנמנע 

שיכול שום נברא להביט אל אורו 

יתברך, לזה הכין ה' ועשה מסוה אשר 

דרך שם יביט והוא שקרא אחוריים כו' 

אשר דרך שם ישקיפו ויחזו את 

האלקים, ואור עליון שהוא מושלל 

מהשגת נפש כל חי יקרא פנים. ובסוף 

בריו: 'והמשכיל על דבר אמת יקוד ד

וישתחוה לאל הגדול וימעיט בעיניו כל 

עבודתו אשר יעבוד כפי שיעור המושג 

המקווה לנפש חיה למינה'. ואולי זהו 

השמחה בחג, שבסוכה יש מעין בחינה 

 זו. 

 א פרייליכן יום טוב!

 

אספקלריא לשמיני 

 עצרת ושמחת תורה

אספקלריא לפרשת 

השבוע / ישראל 

 אברהם קלאר 

אתה הראית לדעת כי ה' הוא 

 האלקים אין עוד מלבדו!

"ימי בין המצרים, תרועה ושברים, 

עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, 

הכל הכנה סוכה וארבעת המינים, 

ל'אתה הראת לדעת כי ה' הוא 

)הרה"ק  "האלקים' שבשמיני עצרת

מקוברין זיע"א(. זהו אפוא עיצומו של 

ה' הוא האלקים'.  חג: 'הראת לדעת כי

 לזה התשוקה ולזה האיווי!

טוב הקדוש הזה, שמיני עצרת, -היום

הוא יום הדביקות בהשי"ת, יום היחוד 

 העליון, כמובא באריכות בספה"ק.

 השייכות עם שמחת התורה 

ולבאר ענין השייכות עם שמחת 

התורה, הנה אמר המגיד ממזריטש 

 אם זיע"א )ואתחנן( בביאור הכתוב "כי

חפצו ובתורתו יהגה יומם ' ה בתורת

 ולשון הוראה לשון 'תורה' ולילה":

' בה רק לראות רוצה שאינו ראיה,

התורה זוכה  אותיות ידי שעל לבדו,

האדם "לראות בהשי"ת" כביכול! כי 

 התורה היא 'בית ה'', ואורייתא

הוא,  חד כולא וקודשא בריך הוא

עי"ש. הוי אומר כי ביום היחוד העליון, 

הראית לדעת כי ה' הוא יום 'אתה 

האלקים' אין מתאים יותר מלשמוח 

 עם התורה!

למעלה מן הטבעיות, למעלה מן 

 הזמן!

עוד כתב המגיד שם, שנכלל בכך 

שכאשר האדם מקשר את עצמו לתורה 

 הזמן, שבתוך מה לידע 'יכול ממילא

מזמן', כיון  למעלה עצמו שהוא

, ואולי לכן 1שמקשר את עצמו להשי"ת

זה מצאנו בשמיני עצרת, אף את ענין 

שמובא בספה"ק ש'שמיני' רומז על 

 2'למעלה מהטבעיות', למעלה מן הזמן!

 נגילה ונשמחה בך!

 א געהויבענעם פרייליכען יו"ט!

                                                             
 ברה':' ה 'מצות ומפרש בזה את הכתוב 1

 מקשר כשהוא דהיינו, לשון צוותא, 'מצות'

 ולא לבב, בבר –'ברה'  י,"להש עצמו את

 לבדו,' לה רק הזמן שבתוך מה לידע בשביל

 שבתוך מה לידע עינים' 'מאירת ממילא אזי

 הזמן.
 זה לשון קדשו של המגיד ממזריטש: וזהו 2

 ה"וקב אורייתא כי, חפצו' ה בתורת אם כי

 את מקשר כשהאדם כן ועל, הוא חד כולא

 לידע יכול ממילא התורה באותיות עצמו

 למעלה עצמו שהוא, הזמן שבתוך מה

 . מזמן

, צוותא לשון' מצות: 'ברה' ה מצות וזהו

, י"להש עצמו את מקשר כשהוא, דהיינו

 מה לידע בשביל ולא, לבב בבר ל"ר –' ברה'

 ממילא אזי, לבדו' לה רק הזמן שבתוך

 .הזמן שבתוך מה לידע' עינים מאירת'

 לשון' תורה': 'חפצו' ה בתורת אם כי' וזהו

 רק לראות רוצה שאינו, ראיה ולשון הוראה

 יכול[ לבדו' בה: א"נו] ובה, לבדו' בה

 כולה כי, התורה האותיות ידי על לראות

 והאדם, כנודע אותיות הם' ביתו, 'בביתו

 דמות הכסא דמות ועל' דרך על, בבית הוא

 יחזקאל'' )וכו מלמעלה עליו אדם כמראה

 (.כו, א
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לוית ח"ן / הרב חיים 

נתן היילפרין, מח"ס 

ליקוטי שערי תשובה 

 )מנצ'סטר(

 לוחות שניות!! -שמחת תורה 

למה שמחים עכשיו על שמחת 

 התורה?!

צ"ב למה יש שמחת תורה אחר 

סוכות? וביותר מהו היו"ט של שמחת 

תורה, הרי בשבועות כבר קבלנו 

התורה"ק, ואומרים אז בפירוש בנוסח 

התפלה, "זמן מתן תורתינו", ומהו א"כ 

השמחה עכשיו? והננו שמחים עכשיו 

אף יותר ממה ששמחים אז, כי אין 

נוהגים לרקוד בהקפות ביו"ט דשבועות 

תורה, הלא דבר הוא?! ואם  רק במתן

מחמת שגומרים עכשיו התורה, 

 -ומתחילים מחדש לקרות מבראשית 

הא גופא קשיא, למה דוקא עכשיו ולא 

 3מראש השנה ממש?!

למה מסתירים הקבלת תורה של 

 הלוחות שניות?

עוד יש לתמוה, תמיה רבתי מאד, כי 

הנה במשנה סוף תענית מפורש אשר 

, תורה מתןיום כיפור מתואר בשם 

יום הכפורים,  -ופרש"י "זה מתן תורה 

והרי  שניתנו בו לוחות האחרונות".

כאשר אנו מחפשים בהתפילות שתקנו 

לנו חז"ל, לא מצינו )כמעט( אף מילה 

והרי לא היו ימים  -אחד אודות זה 

טובים לישראל.. וכיום הכיפורים, 

מחמת שתי סיבות, מחילת עוונות 

וא"כ הדבר  -ולוחות שניות )תענית ל:(

 אומר דרשני למה מסתירים זאת?!

 

 

                                                             
ויש לציין בזה לעיין במבוא למחזור  3

המפורש מה שמביא מהראשונים בהאי 

 ענינא.

 דברי הרב זי"ע

ומצינו בזה מרגליות נפלא בליקוטי 

תורה פ' אחרי מות להרב בעל התניא, 

ביום כיפור הוא בהעלם כי לוחות  -וז"ל:

אחרונות נתנו בצנעה, אבל הגילוי הוא 

בשמחת תורה, שמחה של תורה, דהיינו 

גילוי מקור התורה והוא גילוי העליון 

, עכ"ד הנוראים! והיינו כי ברוך הוא

הסיבה שלא מזכירים הלוחות אחרונות 

בגלוי אצל יו"כ הוא, מכיון שנתנו 

ראשונות הלוחות שניות בסתר, כי ה

נשברו מחמת ששלטו בהם עין הרע. 

אולם עדיין צ"ב למה יכולים א"כ 

לשמוח בשמיני עצרת בגלוי, הרי כל 

כמה שצריכים שיהיה הלוחות שניות 

 בסתר, מה נשתנה בשמיני עצרת?

 דברי הזוה"ק אודות שמיני עצרת

ואולי יש לבאר בהקדם דברי הזוה"ק 

שמביאים הספה"ק אודות שמיני עצרת 

א  א לָּ )ויקרא, לב.( "וְבַההוא ֶחְדוָּותָּ

ֵאל  א ַיְשרָּ א ֶאלָּ ַמְׁשַתְכֵחי ְבַמְלכָּ

א,  ַבְלחֹוַדְייהו. וַמאן ְדיַָּתיב ַעם ַמְלכָּ

ֵעי ׁשָּ  ל ַמה ְדבָּ ַטל ֵליה ַבְלחֹוֵדיה, כָּ ַאיל, ְונָּ

ה  -ְויַָּהיב ֵליה. ]תרגום  ה ַשְמחָּ וְבאֹותָּ

ַאים ַעם הַ  ֵאל ֹלא ַנְמצָּ ֶםֶלְך, ַרק ַיְשרָּ

ם. וַמי ֶׁשיֹוֵׁשב ַעם ַהֶםֶלְך ְונֹוטֵ  ל ְלַבדָּ

ל ַמה ֶחרֹוֶצה ׁשֹוֵאל , ְונֹוֵתן אֹותֹו ְלַבדֹו, כָּ

לֹו"[. גודל קדושת היום מפורש בזוה"ק 

והיינו כי  -ויש להתעורר מאד מזה  -

נמצאים אנו כבר אחר השבעה ימים 

ים כנגד של סוכות שקרבנו השבעים פר

השבעים אומות, ונשארים כלל ישראל 

 עם הקב"ה בלחודייהו.

ובספרי הרה"צ ר' שמשון פינקוס 

זצ"ל מביא מגדולי המקובלים, כי 

מועדי השנה דומים לגידול האדם, 

בפסח הוא לידת כלל ישראל, 

בשבועות במתן תורה דומה להבר 

מצוה, קבלת עול תורה ומצות. סוכות 

ושמיני עצרת דומה לנישואין, חופה, 

 .הוא כבר דומה להיחוד עצמו

ואולי לאור זאת יש לנו לבאר ביאור 

הענין למה אין אנו מפחדים לשמוח 

כי כל עצמיות היום  -בשמחת תורה 

כָּ הוא בצנעה!! כי " ַמלְׂ ֵחי בְׂ ַתכְׂ א ִמשְׂ א לָּ

יהו ַדיְׂ חו  ֵאל ִבלְׂ רָּ א ִישְׂ לָּ " ונמצאים אז אֶּ

שמוח בחדר יחוד! ואולי לכן בידינו ל

בהלוחות שניות שקבלנו ביום כיפור. 

ונתגלה לנו אור חדש נפלא  -ודו"ק 

 ונורא בכל השמחת תורה!!

 

דברי החת"ס בגודל קדושת שמיני 

 עצרת

וכמה יוטעמו לנו הדברים בדברי 

ד"ה  49)דרשות ח"א עמוד החת"ס 

ששמיני עצרת שמבאר מה  והיית(

ומדגיש  - בבחינת יו"כ ועוד יותר גדול

קרבנות מוסף של של נפלאה כי נקודה 

 -, וז"ל:יו"כ ושמיני עצרת דומים

איתא ברמ"ע )מאמר חיקור הדין 

( שלשון חג 4חלק ב' סוף פרק כ"ז ע"ש

מורה על חוגה ועיגול הסובב איזה 

מרכז כמו שאר ימים טובים שכולם 

סובבים על נקודת שמיני עצרת, אבל 

שמיני איהו גופא הנקודה הקדושה 

הקדושות אפילו מקדושת העליונה מכל 

ובאמת  -, ולא שייך לקרותו "חג" יה"כ

עיקר קדושתו הוא היפך של יה"כ, 

דיו"כ הוא עינוי נפש וקדושת שמיני 

ע"י שמחה.. ויום השמיני בעצמו כמו 

                                                             
שמעו חכמים מלי, כי אין חג  - וז"ל שם 4

המצות נקרא חג בשלוח אלא יום טוב 

ראשון ושביעי ממנו בלבד, ובדברי הימים 

כתיב חג המצות שבעת ימים בחזקיהו 

ל שם שמחת הקהל לא זולת, וביאשיהו ע

אמנם בחג הסכות בפירוש אמרה תורה חג 

ואין שמיני עצרת נקרא לה' שבעת ימים, 

חג בכל התורה כלה ולא בדברי קבלה, וזה 

מעלתו שכלם חוגגים וסובבים על נקודת 

והרמז בו על  המרכז שהוא מקומו,

השלמתם והשגת תכליתם של כל יעודי 

על הארץ התורה והנביאים בשמים ממעל ו

מתחת לעיני כל ישראל ובו בלע המות 

לנצח נצחים וכאן סייג לחכמה שתיקה. 

לפיכך אמרו שם בזהר פרשת אמור אחרי 

שהשלימו ספור המאורע בחותם הדין זה 

לשונם ביום השמיני עצרת תהיה לכם דהא 

ומא דא ממלכא הוא בלחודוי חדותא 

 דיליה בהו בישראל.
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יה"כ, לכן שווין בקרבן מוסף כמו יה"כ, 

ואפי' הכי קדושתו יותר מיוה"כ ע"י 

 שמחה חדותא דמלכא עם ישראל.

יו"ט שקדושתן עומד על  לכן שאר

איזה דבר מצוה שחיטת קרבן פסח, 

שתי הלחם בעצרת, שופר בר"ה, עינוי 

נפש ביוה"כ, ונטילת לולב בחג, ועיקר 

מצותן אינו אלא ביום גם שמחתן אינה 

אלא ביום, אבל קדושת שמיני שאינו 

אלא ע"י שמחת האדם שמתענג על 

השם וחדותו יתברך ואינו עומד על 

ע"כ גם לילה אתרבי  מצוה מיוחדת

 לשמחה, עכ"ל.

 גמטרי' נפלא לאור המבואר

שמחת ויש לרמז זאת גמטרי' פלא "

" שמיני עצרת" כמו "יום כיפורים

 -חושבנא דדין כחושבנא דדין 

והדברים נפלאים מאד עם כל המבואר 

אשר גודל קדושת היום הוא עוד יותר  -

והוא גילוי  -גדול מיום הכיפורים 

ת שניות, שבידינו השמחה של הלוחו

נגילה  -לקיים הנגילה ונשמחה בך 

 ונשמחה בו!!

המעמיק עוד בדברי הבית הלוי 

אודות החילוק  -בשו"ת ח"ג דרוש י"ח 

 -בין לוחות ראשונות ולוחות שניות 

יבין עוד יותר, האיך שנתגלה ונתקיים 

הקוב"ה ישראל ואורייתא חד הוא, בזה 

שהת"ח נעשה עצם הקלף להתורה 

ה שהוא מה שנתחדש בלוחות שבעל פ

שניות, דו"ק היטב כי קצרתי מאד, 

ותהנה בשמחת יו"ט בדבריו הקדושים 

 המאירים כאור שבעת הימים!!

 א פרייליכען יו"ט!!

 

הרב משפטי צדקך / 

 יהודה טננהויז

ייחודם של ההקפות בשמחת 

 תורה

בספר אמרי פנחס מובא שהרה"ק ר' 

פנחס מקוריץ זיע"א כאשר הזדמנו 

אצלו במשך השנה עניינים הצריכים 

לישועה גדולה שלא היה יכול לפעול 

בהם ישועה, היה אומר שיבואו אליו 

להקפות בשמחת תורה, ומונה שם בכל 

הקפה עניני ישועות מיוחדים שאפשר 

לפעול בה. וכותב הדברים מוסיף 

שבעיניו ראה שמונה מקרים של 

 אנשים שנפקדו בהקפות. 

מידנר זצ"ל וכידוע מרן רבי משה 

יסד והנהיג את סדר ההקפות 

בחבורתנו בחו"ל באופן מיוחד של 

התרוממות, ומרן בעל הנתיבות שלום 

זי"ע העביר זאת לארץ ישראל והנהיג 

כאן את סדר ההקפות באופן זה מתוך 

 התרוממות עילאית. 

ויש לבאר את הענין המיוחד הקשור 

 להקפות. 

בדרכי נועם מבאר ע"פ מה שאמרו 

סוכה נה: זח"ג קד:( דענין שמיני חז"ל )

עצרת הוא ע"ד מלך שאמר לאוהבו 

עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה 

ממך, בא ונשמח אני ואתה. ולכאורה 

מה שייך שאדם ישמח עם הקב"ה 

ביחד אני ואתה. אכן ענין זה מתקיים 

ע"י ההקפות שיהודי רוקד עם 

תורה, כי מי רוקד עם מי בשעת -הספר

תורה אחז"ל )שבת ההקפות, הלא על ה

קה.( אנכ"י ר"ת א'נא נ'פשי כ'תבית 

י'הבית, שכביכול הקב"ה הכניס ונתן 

את נפשו בתוך הכתב של התורה הק', 

תורה יהודי כביכול -ובהקפות עם הספר

רוקד ושמח עם הקב"ה הנמצא בתוך 

התורה, וע"י התורה כבר שייך שיהיה 

 בא ונשמח אני ואתה. 

מה וזו התשובה לשאלה ששואלים 

השייכות של יהודי לרקוד עם התורה, 

מה יש לו עם התורה ומה הוא יודע 

ממנה, והלא כמעט אינו מכיר את 

התורה. אלא כי בשמחת תורה יהודי 

רוקד כביכול עם "אנא נפשי כתבית 

יהבית" בבחי' בואו ונשמח אני ואתה. 

והרי זה אחת בשנה שכביכול רוקדים 

עם הקב"ה, שאין עוד אף פעם במשך 

שנה ריקוד כזה של בואו ונשמח אני ה

 ואתה,

 המשכת השמחה לכל השנה

בספר אסרי לגפן כותב בשמחת 

תורה יש לכבס לבו ולקבל קבלות 

ולבקש בקשות בזמן ההקפות ותפילת 

גשם ומוסף כדי שגם אחר החג ישאר 

 רושם מהמצב הנפלא הזה.

כדי לחזק ענין זה, מרבים בהקפות 

ה על בשמח"ת, להמשיך מקיפין לשמיר

כל ההשפעות שמקבלים, וממשיכים 

להקיף במוצאי שמחת תורה להמשיך 

המקיפים לכל השנה )דומיא דמלוה 

 מלכה שממשיך שפע לכל השבוע.(

וכן בדרכי נועם הנה כאשר החג 

ויעקב הלך לדרכו, לא יתכן  –עובר 

שאחרי גילויים גדולים כאלו הכל 

היה ויהודי ישאר כפי -יחלוף כלא

ריך לקיים כדרך שהיה מקודם. וצ

חסידים הראשונים שהיו שוהים שעה 

אחת לאחר התפלה, כדי להפנים 

ולעכל ולהחדיר בקרבו את כל 

הרשמים והחוויות שהרגיש בעת 

 התפלה, שיהיה להם המשך וקיום. 

כענין שנאמר אור זרוע לצדיק, היינו 

שאצל הצדיק האור הוא זרוע ומושרש 

ועושה פירות. וכמאמר צדיקים: אסרו 

ג בעבותים, צריך לאחוז ולקשור את ח

החג שלא ישמט ויעבור כלעומת שבא. 

שאם לא כן עלול להיות להיפך, בבחי' 

צאנך מיד גוזזים, וכמאמר הידוע 

שהיצה"ר בא וגוזז בבת אחת את כל 

מה שגדל. וכדכ' התעיף עיניך בו 

ואיננו, ע"י ראיה אחת לא טובה 

עלולים לאבד את כל מה שקיבלו 

ו חג בעבותים, יהודי צריך ביו"ט. אסר

לשמור על כל הרשמים הטובים שהיו 

לו בימים הקדושים שישארו אצלו לכל 

 השנה.

 חג כשר ושמח!

לתגובות: הרב יהודה טננהויז 

y7625401@gmail.com 

 



 

 15עמ' 

אספקלריא לפרשת וזאת 

 הברכה

משפטי צדקך / הרב 

 יהודה טננהויז

 וזאת הברכה

 בראיה בעלמא קני 

ֶרץ ֶאת ַהַגְלעָּ ַוַיְרֵאהו ה'  אָּ ל הָּ ד ֶאת כָּ

יו  ן: )דברים לד, א( ַוֹיאֶמר ה' ֵאלָּ ַעד דָּ

ֶרץ ֲאֶׁשר ַנְׁשַבְעַתי ְלַאְברָּ  אָּ ם ֹזאת הָּ הָּ

ק וְלַיֲעֹקב ֵלאֹמר ְלַזְרֲעךָּ ֶאְתֶנמָּ  ה ְלַיְצחָּ

ה ֹלא ַתֲעֹבר םָּ : ֶהְרַאיַתיךָּ ְבֵעיֶניךָּ ְוׁשָּ

 )דברים לד, ד(

הראהו רש"י מפרש את המטרה ש

הקב"ה למשה את כל הארץ כדי שתלך 

ותאמר לאברהם ליצחק וליעקב 

שבועה שנשבע לכם הקדוש ברוך הוא 

קיימה, וזהו לאמר, לכך הראיתיה לך, 

אבל גזרה היא מלפני ששמה לא 

תעבור, שאלולי כך הייתי מקיימך עד 

שתראה אותם נטועים וקבועים בה 

 ותלך ותגיד להם:

כדי והנה צ"ב אם מטרת הראיה 

להעיד שהקב"ה קיים את השבועה 

כיצד יוכל להעיד על סמך ראיה והרי 

עדיין לא נכנסו, ואם מבחינת הגילו 

שהראהו את העתידות א"כ למה צריך 

עדות משה וכי אי אפשר להראות את 

 האבות את העתידות.

ומצינו בגמ' בתחילת בבא מציעא 

)ב.( שמבארת הגמ' מדוע א"א לכתוב 

הייתי מפרש  רק אני מצאתיה, כי

ראיתיה, ואע"ג שלא  -שמאי מצאתיה 

בראיה בעלמא קני, לכן  -הגיע לידיו 

להדגיש  –הוסיף וכתב כולה שלי 

שבראיה לא קני. וא"כ נשאלת השאלה 

כיצד משה רבינו יכול להעיד על סמך 

ראיית עיניו שהקב"ה קיים את 

השבועה ונתן לבני ישראל את ארץ 

 המבוטחת.

אוד מאריך וראיתי שהאברבנאל מ

בענין זה ומבאר בארוכה שמשה רבינו 

השיג בראיה זו את כל מה שעתיד 

להיות עד היום האחרון ולכן יוכל 

להעיד לאבות הקדושים שהקב"ה קיים 

את השבועה, ולפי דבריו יוצא שזה 

באמת השגת נבואה ואינה ראיה 

כפשוטו, ומשה רבינו ע"ה הגיע 

למדרגה גבוהה ביותר בעת פטירתו, 

 לא היה לפניו.מה ש

 הראיה בשביל הברכה

הספורנו בכמה מקומות נראה שיש 

לו מהלך שונה, שבכדי שיברך את 

הארץ לפני מותו הראהו את כל הארץ, 

והיינו שבשביל שתחול הברכה צריך 

שיהיה ראיה, ולכן הוצרך יעקב 

להקריבם בכדי לראותם ותחול עליהם 

 הברכה.

ועפי דבריו כתב בשם משמואל 

)ויגש( והיינו שבראיית אדם הוא חיבור 

לדבר הנראה וכאשר יראה את הארץ 

יהיה להארץ חיבור בו, ובזה יהיו 

שמים וארץ על מכונם, ואף שלא נענה 

על ההעברה, נענה על הראיה, 

ובאמצעות ראות עיניו בה לטובה 

 השפיע בה כל טוב. 

ר והנה ענין זה הוא דוקא כשהדב

הנראה הוא בר קיבול קדושה, ואז 

נתוסף בו קדושה וברכה, אבל כשהדבר 

הנראה אינו ראוי לכך הוא עומד 

להיפוך שמעט קדושה וברכה שהיה בו 

מקודם נמשך אחר ראות עיניו של 

האדם השלם, ובזה מבאר את 

המשמעות של נתן בו עיניו והפכו לגל 

של עצמות שמשך ממנו את כל 

 .ניצוצות הקדושה שבו

 ראיה גשמית מיוחדת 

עוד בספר שם משמואל )שמחת 

תורה( ויש להבין מה רבותא היא זו 

למשה שהיתה רוה"ק שורה עליו 

תמיד, והי' רואה בעין הנבואה את 

 הרחוק כקרוב. 

ונראה שלא ברוה"ק שעליו ראה את 

הארץ אלא בראיה גשמית, שחיזק ה' 

את כח ראות עיניו, וע"כ הצריכהו 

הר, דבמראה לעלות אל ראש ה

הנבואה היה יכול לראות אפי' בתוך 

 אהלו. 

אך בעיקר הדבר יש להתבונן מה 

יתרון יש לראיה גשמית יותר ממראה 

הנבואה, שלכאורה בפשיטות משמע 

 שמראה הנבואה עדיף:

ולפי האמור לעיל יש לפרש נמי ענין 

הראיה שביקש ואראה את הארץ 

הטובה, היינו היות ידוע מכחות הראיה 

ה חיבור לרואה עם הנראה כמו שעוש

שסיפרו הטבעיים שקוי אור יוצאים מן 

העין ומכים על הדבר הנראה, ויש 

עופות שמחממים את ביציהם 

בהבטתם, וכל אלה הי' למשה רבינו 

 ע"ה, והכוונה להיות מחובר עם הארץ, 

והועיל חיבורו בה על ידי הראיה 

שהיא חיבור נעלם, שעכ"פ בהעלם לא 

ושתה, ולפי האמור תהיה הסרה לקד

יובן מה שנתבקש שתהיה ראייתו 

אותה ראיה גשמית ולא במראה 

הנבואה לבד, שהראיה הנבואית איננה 

עושה חיבור כלל, שהרי היא ראיה 

שכלית ואין כאן קוי אור יוצאים מן 

העין כלל, ועיי"ש עוד בדבריו 

 הנפלאים.

 אפרלייכן יו"ט!

 

מתהלך בגן / הרב 

ישראל צבי בוים 

 א )מאנסי(שליט"

 רצוי אחיו ונזיר אחיו

ה ַוֹיאַמר ְׁשַמע ה' קֹול  ְוֹזאת ַליהודָּ

ב לֹו וְ  יו רָּ ה ְוֶאל ַעםֹו ְתַביֶאמו יָּדָּ ֵעֶזר ְיהודָּ

יו ַתְהֶיה )לג, ז( רָּ   ַמעָּ

יש לפרש בהקדם מה שמובא 

בחידושי הרי"מ פרשת ויגש, וזה לשונו: 

'הגם שבאמת דרכו של יוסף הצדיק 
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הוא אמת וברור ונצרך מאד, אמנם אין 

באפשרי שיהיו הרבים מתנהגים בדרכו 

הקדושה, ויהודה הוא רצוי אחיו, והוא 

מקורב יותר אל הרבים והלכה כמותו, 

וזה ענין שמאי והלל, שבית שמאי 

מחדדי טפי והם מופלגים מאד 

מהרבים, על כן אי אפשר שיהיה הלכה 

כמותם בעולם הזה, והלל הוא אשר 

נותנותו הכל מתקרבין אליו, והלכה בע

 כמותו'. 

ויש לציין שכן מצינו בפסוק 

)בראשית מט, כו; דברים לג, טז( 

שנאמר על יוסף נזיר אחיו, ופירש"י 

פרישא דאחוהי, שיוסף היה נבדל 

ופרוש מאחיו, ולעומת זה ביהודה 

כתיב יהודה אתה יודוך אחיך, שהוא 

מקרב יותר את הרבים. והלל היה אכן 

רע יהודה מבית דוד המלך. ויש מז

לציין עוד השייכות בין בית הלל 

לשורש שבט יהודה ושורש בית שמאי, 

דהנה ידוע שמשיח בן יוסף מכוון כנגד 

חודש תשרי, ומשיח בן דוד מכוון כנגד 

חודש ניסן, עיין אגרא דפרקא אות 

שנ"ד ובכמ"ק. ועל כן רבי אליעזר 

שמאי, סבירא ליה  שהיה מתלמידי בית

ראש השנה יא. שבתשרי עתידין ב

ליגאל, ורבי יהושע שהיה מבית הלל, 

כידוע, סבירא ליה שם שבניסן עתידין 

 להיגאל. 

ויש לומר שמענין זה שיהודה היה 

מקרב את הרבים, הוא מה שיהודה 

לקח את שבט שמעון בתוך חלקו, כי 

היה כולל את הרבים בתוכו, גם אלו 

שלא היו זוכים לחלק בארץ ישראל 

זכות עצמם, זכו בזכות התכללותם ב

 אצל יהודה. 

 אך טוב וחסד ירדפוני

ובענין זה כתב דבר נפלא בליקוטי 

מהר"ן בליקוטים שבסוף חלק א' סימן 

רפג, וזה מקצת לשונו: 'דע כי יש שני 

צדיקים שהם משורש אחד, ואעפ"כ יש 

ביניהם מחלוקת וכו', וזה בחי' מחלוקת 

שבין שאול ודוד, כי כתיב )תהלים כג( 

אך טוב וחסד ירדפוני. ואיתא בזוה"ק 

ב היינו חסד, )תרומה קסח( היינו טו

אלא טוב טוביה כליל בגויה. חסד 

דאתפשט לבר, וזה בחי' שני צדיקים 

ששניהם משורש אחד, רק שזה בחי' 

טוב שטוביה כליל בגויה. דהיינו שאינו 

מגלה תורתו לאחרים, והשני הוא בחי' 

חסד דאתפשט לבר, שמגלה תורתו 

לאחרים, שזהו בחי' חסד בחי' ותורת 

ש ביניהם חסד על לשונה ועי"ז י

מחלוקת, וזה בחי' המחלוקת שהיה בין 

שאול ודוד, ששניהם היו צדיקים 

גדולים, ואעפ"כ היה ביניהם מחלוקת, 

היינו מחמת בחי' הנ"ל, כי זה היה בחי' 

טוב, וזה היה בחי' חסד, כי ארז"ל 

)עירובין נג( דוד דגלי מסכתא כתיב 

ביה יראיך יראוני וישמחו. שאול דלא 

ביה אל כל אשר  גלי מסכתא כתיב

יפנה ירשיע, היינו כנ"ל. כי שאול דלא 

גלי מסכתא, זהו בחי' טוב, דטובי' גניז 

בגוי'. אבל דוד דגלי מסכתא, שהי' 

מלמד תורתו לרבים, זהו בחי' חסד 

דאתפשט לבר, בחי' ותורת חסד על 

לשונה, ומחמת זה היה ביניהם 

מחלוקת וכו', כי מחמת שהתורה 

רמיה כג( הלא שהיא בחי' אש, כ"ש )י

כה דברי כאש וכו', היא עצורה בלבו 

כאש בוערת, מחמת שאינו מגלה 

אותה, עי"ז בוקעת ויוצאת בבחי' 

רעמים, שהוא בחי' מחלוקת כנ"ל. וזה 

שבקש דוד )שם כג( אך טוב וחסד 

ירדפוני, שבכל עת שיהיה עלי רדיפות 

ומחלוקת שיהי' המחלוקת רק משם, 

 מבחי' טוב וחסד כנ"ל':

"ל יבואר שדוד שהיה משבט ולהנ

יהודה, היתה עבודתו בבחי' החסד 

והקירוב לאחרים, ועל כן זכה לגלות 

מסכתא, ובעירובין נג. שם מבואר שעל 

ידי שהיה גלי מסכתא היתה שמועתו 

מכוונת בידו, וכמו שדרשו ז"ל 

)סנהדרין צג:( על דוד וה' עמו שהלכה 

כמותו בכל מקום, בחי' שבט יהודה 

מקרבים את הרבים והלכה ובית הלל ה

כמותם. משא"כ שאול שהיה בחי' טוב 

)אשר הוא מכוון כנגד מידת היסוד 

כידוע, מידתו של יוסף, וכן יש לומר 

ששורש מידה זו של יוסף בא מרחל 

שאחזתה בפלך השתיקה ולא היתה 

מגלה תורתה לאחרים, וכן שאול בא 

מזרעא דרחל ומזה בא לו מידה שאחז 

ואר במגילה יג:(, בפלך השתיקה, כמב

ומבואר בסנהדרין צג: דרק מעלה זו 

שבדוד שהלכה כמותו לא היה בבית 

שאול ועל זה נתקנא בו, עיי"ש. ודו"ק 

שהכל הולך אל מקום אחד על פי 

 היסודות הנ"ל. 

שמע ה' על פי זה יפורש הפסוק כאן 

שלא יהיה קול יהודה ואל עמו תביאנו 

פרוש ונבדל מעמו, אלא יהיה מקורב 

ותר אל הרבים, ועל כן יהיה הלכה י

ידיו רב כמותו בכל מקום, ועל זה אמר 

ודרשו רז"ל לו ועזר מצריו תהיה, 

)סוטה ז:( שביקש עליו שיזכה לאסוקי 

שמעתתא אליבא דהלכתא )ועיין יומא 

כו., וכבר עמדו בזה המפרשים 

ואכמ"ל(, כי הא בהא תליא שמפני 

שהוא מקורב אל הרבים הלכה כמותו 

. ]ואמר ידיו רב לו, ל"ו הוא וכנ"ל

בגימטריא לאה, ור"ב הוא החילוק 

בגימטריא שבין לאה לרחל, שחילוק זה 

שבין יהודה ליוסף תלוי שהוא בא 

 מלאה והוא בא מרחל כנ"ל, ודו"ק[. 

וזהו שכתב כאן רש"י שמע ה' קול 

יהודה כאן רמז ברכה לשמעון מתוך 

ברכותיו של יהודה, ואף כשחלקו ארץ 

טל שמעון מתוך גורלו של ישראל נ

יהודה שנאמר מחבל בני יהודה נחלת 

בני שמעון. ומפני מה לא ייחד לו ברכה 

בפני עצמו, שהיה בלבו עליו על מה 

שעשה בשטים, הנרמז כאן בפסוק שמע 

ה' קול יהודה שגם שמעון היה נכלל 

בחלקו. והיינו כמו שנתבאר לעיל שזהו 

מידתו של יהודה שכולל עמו את 

גם מי שאינו ראוי לברכה  הרבים,

 ולנחלה בזכות עצמו.
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פרחים לתורה / הרב 

 ישראל חיים בלומנטל

 האמת מעל הכל!

א הַ  רָּ ל ַהםו  כ  ה ולְׂ קָּ ד ַהֲחזָּ ל ַהיָּ כ  ל ולְׂ דו  גָּ

ל ִישְׂ  ֵעיֵני כָּ ה לְׂ שֶּ ה מ  שָּ ר עָּ ֵאל. )לד, ֲאשֶּ רָּ

 .יב(

י: שנשאו לבו לשבור "רש כתב

ואשברם "שנאמר  הלוחות לעיניהם

 לעיניכם" )דברים ט, יז(.

ויש להבין מדוע כתבה התורה ענין 

כשיא גדלותו של  שבירת הלוחות,

)שכן בזה התורה מסיימת  משה רבינו

 את תיאור מעשיו וגדלותו של משה(.

 ויתור על מפעל חיים

בספר מימיני מיכאל מבואר שעליית 

משה להר סיני להביא תורה לישראל, 

הוא  משה רבינו. של מפעל חייו''היתה 

זה שעלה למרום ונשא ונתן עם 

המלאכים אם התורה ראויה להנתן 

או כטענת המלאכים  לבני ישראל,

תנה הודך על "ה "שאמרו להקב

הוא זה שלימד  השמים" )תהלים ח, ב(.

תורה לעם ישראל כל שנות שהותם 

והוא זה שהתורה נקראת על  במדבר,

כדכתיב "זכרו תורת משה עבדי"  שמו,

  לאכי ג, כב(.)מ

והנה כשירד משה מהר סיני וראה 

שבר את  את העגל שעשו ישראל,

הלוחות. ולכאורה, אם משה לא היה 

היה מקום לומר שלא  נצמד לאמת,

ומספיק להמתין מליתן  צריך לשברם,

 להם את הלוחות עד שיחזרו בתשובה.

 גדלותו של משה! –שבירת הלוחות 

 אמנם כשראה משה מה שעשו,

והבין שאינו יכול לתת להם את 

התורה, למרות שהוא מפסיד את כל 

אין זה מרתיע אותו, והוא  מפעל חייו','

שובר את הלוחות ומתעלם מנגיעותיו 

 האישיות! זו גדלותו!

 

 -כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא 

 פירש

רעיון דומה אנו מוצאים בשמעון 

שכתוב  'את'העמסוני, שדרש כל 

 'את ה"וכשהגיע ל נז.(,בתורה. )קדושין 

אלקיך תירא" )דברים ו, יג( ולא מצא 

כשם שקבלתי 'ואמר  פירש, מה לדרוש,

כך אקבל שכר על  שכר על הדרישה,

 ים'את'דרישת כל ה גם כאן, הפרישה'.

וכשהגיע למקום  מפעל חייו','היתה 

ביטל  אחד בו לא יכל למצוא דרשה,

 .וחזר בו מכל דרשותיו הכל,

 תלמידי חכמיםגדלותם של 

ידוע מה שאומרים )שמעתי בשם 

שמה שדרש רבי עקיבא  הרבי מקוצק(,

לרבות  אלקיך תירא" 'את ה"לאחר מכן 

היה זה רק לאחר  תלמידי חכמים,

 שראה את גדלותו של שמעון העמסוני,

 למען האמת. מפעל חייו''שויתר על כל 

  שבירת כוס בחתונה

ועל פי זה מבאר בספר מימיני 

מנהג שבירת כוס בחתונה,  מיכאל את

שזה רמז לשבירת הלוחות. כאן יש 

מסר לחתן ולכלה שהולכים לבנות 

שעליהם להשתית את ביתם רק  בית,

וכשרוצים לעשות משהו  בדרך האמת,

וזה  בגלל העקרונות האישיים שלהם,

לא תואם לאמת, צריך להתעלם 

מעקרונותיהם האישיים וכביכול 

יכה למען ההל "לשבור את הלוחות"

 בדרך האמת!

לסיום, נסמיך זאת לתחילת חומש 

בראשית, אשר בפתחו אנו עומדים. 

המילים הראשונות בתורה הם: 

סופי  –" תא םאלקי א"בראשית בר

 . אמתתיבות 

 

 

  חג שמח!

רץ כצבי / הרה"ג ר' 

צבי רייזמאן, מח"ס רץ 

 כצבי )לוס אנג'לס(

קריאת שמונה הפסוקים 

 האחרונים בתורה

כתב הרמב"ם )הלכות תפילה פי"ג 

ה"ח( "מפסיקין למועדות וליום 

, לא בענין המועדהכפורים וקוראים 

בסדר שבת. ומשה תיקן להם לישראל 

". עניינושיהו קוראים בכל מועד 

ובהמשך )שם הלכה יב( כתב הרמב"ם: 

"וביום טוב אחרון ]של סוכות, דהיינו 

שמיני עצרת[ קוראין כל הבכור 

ומפטירין ויהי ככלות שלמה, ולמחר 

קוראין וזאת הברכה ומפטירין ויעמוד 

שלמה, ויש מי שמפטירין ויהי אחרי 

 מות משה". 

ויש להבין מדוע קריאת פרשת וזאת 

יא "עניינו" של הברכה בשמחת תורה ה

 יום זה.

לביאור הדברים נעיין במעמדם 

ההלכתי של שמונה הפסוקים 

האחרונים בתורה, בסדר כתיבתם 

 בתורה, ובדיני קריאתם.

במסכת מנחות )ל, א( ובמסכת א. 

בבא בתרא )טו, א( נחלקו תנאים מי 

כתב את שמונת הפסוקים האחרונים 

יב( בהם -של התורה )דברים פרק לד, ה

ם מֶׁשה ֶעֶבד ה' ְבאֶ נכתב: " ת ׁשָּ ֶרץ ַויָּמָּ

ב ַעל ַסי ה', ַוַיְקֹבר ֹאתֹו ַבַגי ְבֶארֶ  ץ מֹואָּ

ב מול ֵבית ְסעֹור ְוֹלא יַָּדע ַאיׁש אֶ  ת מֹואָּ

תֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה" )פסוקים ה  ו(.-ְקֻברָּ

רבי יהודה ]ואמרי לה רבי נחמיה, 

ורבנו בחיי )דברים לד, א( גרס רבי 

שה: "אפשר משה חי וכתב מאיר[ הק

ם מֶׁשה", ומתוך הסיק: "אל ת ׁשָּ א ַויָּמָּ

עד כאן ]עד שמונת הפסוקים 

האחרונים שבתורה[ כתב משה, מכאן 

". אמר לו רבי כתב יהושע בן נוןואילך 

שמעון: "אפשר ספר תורה חסר אות 

אחת ]ומשה קורא לו ס"ת לקוח את 
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ספר התורה הזה, רש"י[, וכתיב )דברים 

ה ַהֶזה לא, כו(  ֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהתֹורָּ לָּ

לא ְוַשְמֶתם ֹאתֹו ַמַעד ֲארֹון ְבַרית ה'. א

עד כאן הקב"ה אומר ומשה כותב 

ואומר ]כדי שלא יטעה בכתב וכותב, 

ומשה רש"י[, מכאן ואילך הקב"ה אומר 

" ]ולא היה אומר אחריו כותב בדמע

 מרוב צערו, רש"י[.

ואמנם דברי רבי יהודה קשים מאד 

להבנה, היאך יתכן שבתורת ה' נכתבה 

 אות אחת שלא על ידי משה רבנו.

ואכן על הפסוק )דברים לד, א( "ַוַיַעל 

ב ֶאל ַהר ְנבֹו", כת ב מֶׁשה ֵמַעְרֹבת מֹואָּ

האבן עזרא: "לפי דעתי כי מזה הפסוק 

כתב יהושע, כי אחר שעלה משה לא 

כתב, ובדרך נבואה כתבו". ובהמשך 

בן עזרא: "ְוֹלא )שם פסוק ו( כתב הא

תֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה , יַָּדע ַאיׁש ֶאת ְקֻברָּ

דברי יהושע. ויתכן שכתב זה באחרית 

ימיו". ומתבאר שכבר מהפסוק "ויעל 

משה" כתב יהושע בן נון את התורה 

ולא רק מהפסוק "וימת משה"[, וכן 

כתב יהושע בן נון את הפסוק "עד היום 

אך האור החיים  באחרית ימיו.הזה" 

)דברים לד, ו(. כבר השיג עליו "ואין 

ראוי לכתוב כדברים האלה בפשטי 

שמבני  וזו היא טענת הגויםהכתובים, 

ישראל תקנו המכתב ונמצא בה מה 

שלא היה ולא היה מה שהיה וישתקע 

הדברים ודומיהם, הסבי עיניך מנגדם. 

והעיקר שכל הספר תורה כתבו משה, 

 וכאומרם השלימו בדמע".

דברי הגמרא, מהו ענין ויש לעיין ב

סדר כתיבת התורה באופן ש"הקב"ה 

אומר ומשה כותב ואומר", והשינוי 

מסדר זה בכך ש"מכאן ואילך הקב"ה 

 אומר ומשה כותב בדמע".

והנה תירוץ על קושייתו של רבי ב. 

יהודה, היאך כתב משה רבינו על 

פטירתו וקבורתו בעודו חי, והרי זה 

י "מחזי כשיקרא", כתב רבנו בחי

)דברים לד, א( "נראה לי שאין לתמוה 

אם יכתוב משה וימת שם משה עבד ה' 

ויקבור אותו בגי והוא בחיים, כי היה 

כותב מה שעתיד להיות, וכן בשאר 

העניינים בפסוקי העתידות שמדבר 

בהם בלשון עבר, שכל הנביאים נוהגים 

המנהג הזה בדבריהם לדבר עבר 

במקום עתיד". וכן מבואר בדברי 

רבנאל )דברים שם( "שהפסוקים האב

האלה וכל שאר פסוקי התורה משה 

רבנו בידו כתבם ולא עבר זר בתוכם, כי 

בהיות הדברים העתידים מצויירים 

בחכמתו העליונה, משה היה כותב מה 

שהיה עתיד להיות, ולא מהמציאות 

 הפועליי שעדיין לא היה". 

והמהרש"א )חידושי אגדות בבא 

בדברי רבי בתרא טו, א( ביאר כי 

שמעון "מכאן ואילך הקב"ה אומר 

", מתורצת קושית ומשה כותב בדמע

רבי יהודה מדוע אין בכתיבת הפסוקים 

על ידי משה רבינו על ידיו משום "מחזי 

 באמירהכשיקרא", כי אכן יש שינוי הן 

"שהרי לא היה אומרם בשעת הכתיבה 

, בכתיבהכמו בשאר כל התורה", והן 

". כתב גמור אינהכי כתיבה בדמע "

ולכן "כיון דמשה שינה שלא היה 

הכותב קורא וגם שלא היה בדיו רק 

בדמע, לא "מחזי כשיקרא" לא הקריאה 

 ולא הכתיבה".

]והנה הרא"ש בפסחים )פרק עשירי 

סימן יג( הקשה על הסוברים שמשה 

מובא גם בתוספות בשבת )רבנו נפטר 

במנחות )ל, אד"ה מכאן(, מדברי 

טירתו[ כתב י"ג המדרש "בו ביום ]פ

היאך היה כותב". ובשבת ספרי תורה, 

ותירץ השל"ה )הובא בשו"ת חתם 

סופר ח"ו סימן כט( שמשה רבנו כתב 

את ספרי התורה על ידי אמירת ֵשם 

והשבעת קולמוס. וביאר החתם סופר, 

שאין דרך כתיבה בכך, ולכך לא היה 

איסור באופן זה של כתיבה. ולפי דברי 

וקים היתה המהרש"א שכתיבת הפס

", מיושב בדמע דלא היה כתב גמור"

היאך כתב משה רבנו את שמונה 

הפסוקים כיון שהיה זה "בכתב שאינו 

 גמור"[.

שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא 

 אותם בבית הכנסת

ממחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, ג. 

מי כתב את שמונת הפסוקים 

 האחרונים שבתורה, מסתעף נדון נוסף. 

נחות ובבבא בתרא הובא בסוגיא במ

מאמרו של רב: "שמונה פסוקים 

קורא אותם בבית  יחידשבתורה 

קריאת פסוקים  ששונההכנסת", והיינו 

שאר פסוקי  אלו בתורה, מקריאת

התורה. ובתחילה סברו כי דברי רב 

אינם עולים בקנה אחד עם שיטת רבי 

שמעון ]דכיון דאמר רבי שמעון משה 

, רש"י הוו להו כשאר פסוקיםכתב 

במנחות[, אך במסקנא אמרו "אפילו 

הואיל ואישתני תימא רבי שמעון, 

" ]דנכתב בדמע אישתני משאר אישתני

 התורה, רש"י במנחות[.

ונחלקו הראשונים מה כוונת הגמרא 

" קורא את שמונה הפסוקים יחידשה"

שבתורה", ומה ההלכה שנתחדשה 

 בזה. 

אדם אחד קורא את שמונה  •

אותם לפסוקים  הפסוקים כדי לחבר

 שלפניהם

קוראם ואין אחד רש"י פירש: "אדם 

מפסיק בינתיים כדי לעמוד אחר 

ולקרות". לדעת רש"י החידוש בקריאת 

שמונה הפסוקים האחרונים בתורה 

הוא, שאסור להפסיק בפסוקים אלו, 

וצריך לקרוא את כולם ברצף אחד של 

עליה אחת לתורה. וכן פירש רבנו תם 

בתרא טז, א ד"ה  )הובא בתוספות בבא

שמונה( "דיחיד קורא בלא הפסקה 

שלא יקראו שנים זה ארבעה פסוקים 

וזה ארבעה פסוקים או זה חמשה 

 פסוקים וזה שלושה".

והקשה התורת חיים )בבא בתרא טז, 

אם "יחיד" הכוונה שא ד"ה שמונה( 

שעולה "אחד" קורא אותם ולא שנים, 

קורא אותן",  אחדהיה לגמרא לומר: "
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" אחדקורא אותן". כי לשון " יחידולא: "

, ואילו "יחיד" שנייםבא לומר אחד ולא 

". ועוד הקשה, אם רביםבא להוציא מ"

כוונת הגמרא "יחיד קורא אותן" שאין 

מפסיקים בקריאתם, היה רב צריך 

לומר "שמונה פסוקים שבתורה אין 

מפסיקים בקריאתם, אלא אחד קורא 

את כולם", כדרך שאמרו בגמרא בנדון 

קריאת קללות שבתורה שאין מפסיקים 

בקריאתם: "אין מפסיקים בקללות, 

אלא אחד קורא את כולן". ועוד הקשה, 

וכי מה עניין שינוי כתיבתם לאופן 

קריאתם. הרי שמונה פסוקים כאן, ויש 

בהם כדי לחלקם לשני קרואים, מדוע 

שלא יקראו לשנים לקרוא בהם ]וכן 

 הקשה השפת אמת במנחות[, וצ"ע.

יחיד קורא אותם לבד ולא יקרא  •

 עמו הש"ץ

התוספות )בבא בתרא טז, א ד"ה 

שמונה( הביאו את פירושו של רבנו 

משולם ש"היה מצריך לקרות לאחד 

אותם שמונה פסוקים שלא יקרא עמו 

 שליח צבור". 

ובביאור שיטת רבנו משולם כתב 

האברבנאל )שם( שאנו למדים את אופן 

 קריאת התורה בציבור, מהאופן

שהקב"ה אמר את התורה למשה. כל 

התורה הקב"ה היה אומר, ומשה חוזר 

אחריו. לכך בכל התורה, אפשר שיהיו 

שנים קוראים בתורה, העולה והש"ץ. 

אבל בשמונה הפסוקים האחרונים 

הקב"ה לבדו אמרם ומשה לא חזר 

עליהם. וכיון שפסוקים אלו אמרם 

"יחידו של עולם" לבדו, על כן פסוקים 

ד" קורא אותם, ואין הש"ץ אלו "יחי

קורא עמו, כדוגמת השינוי שנעשה 

 באמירתם בשעת נתינתם.

אולם רבנו תם )הובא בתוספות 

מנחות ל, א ד"ה שמונה( הקשה על 

רבנו משולם "דבימי החכמים לא היה 

רגילות שיסייע שליח ציבור לקורא 

בתורה" ]ורק בתקופה מאוחרת יותר, 

כדי נתקבל המנהג שש"ץ קורא בתורה, 

שלא לבייש את העולה לתורה שאינו 

יודע לקרוא בה[. ומחמת קושיא זו נקט 

 רבנו תם כפירוש רש"י הנ"ל.

את הפסוקים צריך לקרוא תלמיד  •

 חכם ה"מיוחד" שבציבור

)הלכות קטנות סימן  המרדכי

תתקנה( כתב: "ואני שמעתי יחיד 

תלמיד חכם, כדאמרינן לא כל הרוצה 

היה מנהגם לעשות עצמו יחיד עושה, ו

לקרות הגדול קודם ואחר כך הקטן 

ממנו". המרדכי פירש כי "יחיד" היינו 

 תלמיד חכם, מלשון "מיוחד" שבציבור.

בעקבות דברי המרדכי, בשו"ת חכם 

צבי )סימן יג( דן האם לאסור להעלות 

לחתן תורה מומר שחזר בתשובה. 

אולם החכם צבי תמה על המרדכי 

מדברי הגמרא שמאמרו של רב 

קורא  יחידמונה פסוקים שבתורה "ש

אותם בבית הכנסת", מתאים עם דברי 

רבי יהודה שפסוקים אלו נכתבו על ידי 

יהושע בן נון "ואי סלקא דעתך דפירוש 

יחיד קורא אותם לחשיבותא היא, 

דהיינו דוקא תלמיד חכם, היכי סלקא 

דעתך דתיתי כרבי יהודה, הא לרבי 

יהודה גריעי הנך שמונה פסוקים 

ר כל התורה, דכל התורה משה משא

מפי הגבורה כתבה, והנך שמונה 

פסוקים יהושע כתבם, ואמאי תהיה 

להם מעלה יותר מכל התורה, שכל 

התורה כל אדם קורא אותה ושמונה 

פסוקים אלו דוקא תלמיד חכם". 

והוסיף החכם צבי שדוחק להסביר את 

דברי המרדכי, שקבעו להעלות לתורה 

וא את את המיוחד שבציבור לקר

שמונה הפסוקים האחרונים בתורה כדי 

שלא יזלזלו בפסוקים אלו: "ודוחק לומר 

דהיא הנותנת, כי היכי דלא ליזלזלי 

 בהו".

אולם רבי יהונתן אייבשיץ, בספרו 

יערות דבש )ח"א דרוש ד( תירץ את 

קושיית החכם צבי: "כי הטעם שיש 

לאדם נכבד לקרותו, הוא דידוע מה 

מה כהן או שכתבו הפוסקים טעם ל

אדם חשוב קורא ראשון, ואחרון גם כן 

משובח. משום דבזמן התלמוד, 

הראשון מברך ברכה ראשונה ואחרון 

מברך אחרונה, ואמצעיים לא היו 

מברכים כלל. ולכך מי שמברך יש 

להיות חשוב בקהל. ואמרינן במסכת 

סופרים )פי"ב ה"ו( כל פרשה שבתורה 

הראשון מברך לפניו, אחרון לאחריו, 

חוץ משמונה פסוקים שבתורה, 

שהקורא אותן מברך לפניהם 

ולאחריהם. ואם כן מזו הטעם יש 

לאדם נכבד לקרותו להיותו מרבה 

 בברכות".

הפסוקים נקראים בנפרד ואין  •

 הקורא פסוקים שלפניהם רשאי לקוראם

המאירי )בבא בתרא טו, א ד"ה 

שמונה( והר"י מיגאש )הובא בשיטה 

פירשו:  מקובצת בבא בתרא, שם(

"שאין הקורא פסוקים שלפניהם רשאי 

לקראם, אלא מפסיק לשם ואחר 

קורא". וכתב השפת אמת )מנחות ל, א 

ד"ה בגמרא( בביאור שיטה זו: "שאין 

לקרות אותם ביחד עם הכתוב מקודם 

כיון רק יחיד יקרא אותם בפני עצמם 

 שנשתנו".

מותר לקרוא את שמונה הפסוקים  •

 גם ללא ציבור של עשרה

הרמב"ם )הלכות תפילה פי"ג ה"ו( 

פירש את דברי הגמרא באופן אחר: 

"שמונה פסוקים שבסוף התורה מותר 

לקרות אותם בבית הכנסת בפחות 

מעשרה, אע"פ שהכל תורה היא ומשה 

מפי הגבורה אמרם, הואיל ומשמען 

שהם אחר מיתת משה, הרי נשתנו, 

 ".מותר היחיד לקרות בהםולפיכך 

ואמנם השיג עליו הראב"ד: 

"והציבור היכן הלכו". וביאר הכסף 

משנה את קושיית הראב"ד, שהרי 

בתחילת קריאת פרשת וזאת הברכה 

ודאי היו עשרה ]שאם לא כן לא היו 

מתחילים לקרוא[, ואם כן לאן הלך 

הציבור שהיה בתחילת הקריאה. ולכן 

תירץ הכסף משנה שכוונת הרמב"ם 
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את הקריאה, היתה, שהתחילו עשרה 

והחידוש הוא שגם אם אחד מהם יצא, 

מותר להמשיך בקריאה "ביחיד", 

 דהיינו שלא בעשרה. 

אולם כבר הקשה הפרי חדש )או"ח 

סי' תכח ס"ק ז( על תירוץ זה, מה 

החידוש בהלכה זו "בהני שמונה פסוקי, 

אפילו כל התורה כולה נמי דינא הכי". 

וכוונתו לפסק השו"ע בהלכות קריאת 

ה )או"ח סי' קמג סע' א( "אין התור

קוראים בתורה בפחות מעשרה גדולים 

בני חורין, ואם התחילו בעשרה ויצאו 

מקצתם גומרים" ]וכתב המשנה ברורה 

)ס"ק ה( "ובנשתיירו רובם, דהיינו 

ששה, סגי"[. ואם כן מה חידש 

הרמב"ם בכך שגם בשמונה הפסוקים 

האחרונים שבתורה, מותר להמשיך 

ד", דהיינו שלא בעשרה, בקריאה "ביחי

והרי הלכה זו נאמרה בכל התורה ולא 

 רק בשמונה הפסוקים האחרונים. 

ותירץ הפרי חדש: "כפי מש"כ הר"ן 

והביאו המחבר בסי' נ"ה דבעינן 

נשתיירו רובם, בהני שמונה פסוקים 

אפילו לא נשתיירו רובם גומרים". 

 רובכלומר, בכל קריאת צריך שישארו 

את המשך  מהעשרה כדי לאפשר

הקריאה, והחידוש בשמונה הפסוקים, 

שאפילו אם לא נשתייר רוב הציבור, 

 מותר לקוראם.

מרן השו"ע )או"ח סי' תכח  להלכה:

סע' ז( פסק להלכה כפירושו של רש"י: 

"שמונה פסוקים אחרונים שבתורה אין 

מפסיקים בהם, אלא יחיד קורא את 

כולם", כמבואר במשנה ברורה )שם 

מפסיקים בהם לחלקם  ס"ק כא( "אין

לשני קרואים. והטעם, דיש בהם שנוי 

משאר ספר תורה, דיהושע כתבן. 

ואפילו למאן דאמר דמשה כתבן 

בדמע, הואיל שיש שנוי בהן שנכתבו 

בדמע, נשתנו שלא לחלקם כשאר ספר 

 תורה".

ובדרכי משה )או"ח סי' תכח ס"ק ד( 

הביא את פירושו של המרדכי "דיחיד, 

חכם, צריך לקרות,  רצה לומר תלמיד

דתלמיד חכם נקרא יחיד". אולם 

להלכה פסק הרמ"א )או"ח סי' תרסט( 

"עוד נהגו לסיים התורה אף על הקטן 

העולה, דיש אומרים דדווקא תלמיד 

חכם צריך לסיים התורה". וכתב 

המשנה ברורה )שם ס"ק טז( "אף 

דכתבנו לעיל )שם ס"ק א( דראוי 

שיהיה המסיים מוכתר בתורה, או 

עכ"פ אחד מחשובי הקהל, אבל מעיקר 

 הדין גם קטן יכול לסיים". 

ועל פי זה פסק החכם צבי בנדון 

עליית מומר שחזר בתשובה לחתן 

תורה: "כתב הרמ"א שנהגו לסיים 

העולה, באופן שמן  קטןהתורה אף על 

הדין הגמור אין שום פקפוק למנוע בעל 

 תשובה מלהיות חתן תורה".

• • • 

פירוש  -אשונים יסוד מחלוקת הר

 המשמעות "יחיד"

ובפשטות יסוד מחלוקת ד. 

הראשונים הנ"ל, בפירוש לשון הגמרא 

קורא אותם בבית הכנסת".  יחיד"

", אחד" ל"יחידוכידוע יש הבדל בין "

וכלשון השגורה בספרי השל"ה 

והרמח"ל שהקב"ה "היה הווה ויהיה 

ומיוחד" )דרך ה' ח"ד  אחד, יחידתמיד, 

מי הוא  -להבין  פ"ד(, ומעתה יש

" האמור בגמרא שקורא בתורה יחידה"

 את שמונה הפסוקים האחרונים.

, כי אין אחד לפי רש"י, הכוונה עולה

מחלקים את הקריאה לשני עולים, 

ואמנם כבר תמה עליו התורת חיים, 

אם "יחיד" הכוונה שעולה "אחד" ש

קורא אותם ולא שנים, היה לגמרא 

 יחיד" קורא אותן", ולא: אחדלומר: "

קורא אותן". ויש סיוע לכך מדברי 

הגמרא במסכת ברכות )כא, ב( "אין 

אומר קדושה", ש"יחיד" הוא  היחיד

מיעוט של "רבים", ו"ציבור" ]וכמבואר 

שם בתוספות )ד"ה אין יחיד( שכתבו: 

"המתפלל שמונה עשרה עם החזן, 

לכשיגיע ש"ץ לקדושה יאמר עם הש"ץ 

 נקדש דאין זה קרוי יחיד"[.

תכן שמחמת דקדוק לשון הגמרא וי

"יחיד", פירש רבנו משולם, ש"יחיד", 

היינו קריאת העולה ללא הצטרפות 

 הבעל קורא. 

ואמנם לפי המרדכי מדוייק הלשון 

", שהכוונה לתלמיד אחד" ולא "יחיד"

חכם ה"מיוחד" שבציבור. ויש להביא 

ראיה לדבריו מלשון הגמרא במסכת 

מתענים עד היחידים תענית )ו, א( "אין 

שיגיע ראש חודש כסלו", ופירש רש"י 

חסידים", ומוכח כפירושו של  -"יחידים 

המרדכי ש"יחיד" הכוונה לתלמיד חכם 

ה"מיוחד" שבציבור. ומכאן יש להעיר 

על פירוש רש"י לדברי הגמרא "יחיד 

קורא" שהכוונה לעולה "אחד", וצ"ע 

מדוע לא פירש כמו שכתב בעצמו 

" הכוונה בגמרא בתענית ש"יחיד

 לתלמיד חכם ה"מיוחד" שבציבור.

וגם לשיטת הרמב"ם מדוייק הגמרא 

"יחיד" במשמעות קריאת שמונה 

הפסוקים אפילו ב"יחיד" ללא "ציבור" 

של עשרה. וכן מוצאים אנו בלשון 

הרמב"ם כי משמעות "יחיד" הוא שלא 

בציבור, כדבריו בהלכות תפילה )פ"ח 

נשמעת תמיד,  הציבורה"א( "תפילת 

אפילו היו בהן חוטאים אין הקב"ה ו

. לפיכך צריך רביםמואס בתפילתם של 

ולא  הציבוראדם לשתף עצמו עם 

כל זמן שיכול להתפלל  ביחידיתפלל 

עם הציבור". ובהלכות מגילה )פ"ב 

במגילה  בציבורה"ח( "אין קוראים 

קורא  יחידהכתובה בין הכתובים, אבל 

בה, ואפילו אינה חסרה ולא יתרה 

 בה ידי חובתו".ויוצא 

ולשיטת הר"י מיגאש והמאירי, צריך 

לומר כי "יחיד" הכוונה לקריאת 

הפסוקים כ"יחידה" אחת בפני עצמה, 

 ללא חיבור לפסוקים הקודמים. 

קריאת שמונה הפסוקים גם ללא 

למרות שזו קריאה  -ציבור של עשרה 

 בפני עצמה
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בביאור שיטתו של הרמב"ם ה. 

קים שמותר לקרוא את שמונת הפסו

האחרונים של התורה גם אם חלק 

מהציבור שהיה בתחילת הקריאה עזב, 

וכן ליישב את הקושיא מה החידוש 

בדין זה יותר מכל קריאת התורה, כתב 

הרוגאצ'ובער )צפנת פענח על 

הרמב"ם, הלכות תפילה שם( במילים 

קצרות, כדרכו בקודש: "שיטת רבינו, 

דהוא קריאה בפני עצמה, ודי ביחיד, 

לברך לפניה ולאחריה, כמבואר  וצריך

 בירושלמי".

ובביאור דבריו כתב רבי יצחק 

מירסקי בספרו הגיוני הלכה )ח"א עמ' 

ק( "העילוי מרוגטשוב ביאר כי לדעת 

הרמב"ם בפרשת וזאת הברכה, שתי 

קריאות. מתחילת הפרשה עד שמונה 

פסוקים אחרונים, עד "ויעל משה", זו 

ל קריאה אחת. וקריאה שניה מן "ויע

משה" עד גמר התורה. והנה בתחילת 

הקריאה של פרשת וזאת הברכה אין 

להתחיל בפחות מעשרה, ורק אם 

התחילו בעשרה, מותר להמשיך 

בקריאה גם בפחות מעשרה. אבל 

שמונה פסוקים אחרונים, כיון שקריאה 

חדשה היא ואינה המשך לקריאת וזאת 

הברכה, מן הדין היה שאף כאן לא 

ה. מכל מקום יתחילו בפחות מעשר

הקלו בהם להיות נקראים בפחות 

מעשרה, לפי שנשתנו שמונה פסוקים 

אחרונים משאר התורה. ובזמן הגמרא 

שהעולה הראשון היה מברך ברכה 

ראשונה, וברכה אחרונה מברך רק 

האחרון, והעולים בינתיים לא היו 

מברכים כלל, שמונה פסוקים אלה אף 

על פי שהקורא אותם יש לו לברך רק 

רכה אחרונה שהוא אחרון לקרואים, ב

אף על פי כן הוא מברך גם ברכה 

ראשונה. והטעם לזה משום שהיא 

 קריאה בפני עצמה".

 

 

קריאת שמונה הפסוקים גם ללא 

בגלל שפסוקים אל  -ציבור של עשרה 

 לא נתקדשו בכתיבת משה רבנו

דרך נוספת בביאור שיטת  ו.

הרמב"ם, מובא בשם הגרי"ד 

פר נפש )עמ' שכא( סולובייצ'יק בס

שהקשה: "וצריך להבין מאי טעמא דבר 

זה, הואיל ויש מקום לטעות ולהבין 

שלא נכתבו ע"י משה, לפיכך ישתנה 

מדוע ישתנה דינם מפני  -דינם 

 האפשרות לטעות".

וביאר הגרי"ד: "והנראה לפרש 

בכונת הרמב"ם, דלא רצה לומר 

שהטועה יוכל לומר כפי מאי דמשמע 

פסוקים, אלא כוונת לכאורה מלשון ה

הרמב"ם לומר, שבשעה שכתב משה 

עדיין לא היה הדבר הזה פסוקים אלו 

, כי עדיין לא מת ולא היה אמת

לפסוקים אלה "משמעות" )כמו 

שאומרים בשפת עברית המודרנית(. 

שלא נתקדשו הפסוקים האלו ונמצא 

, שהרי בשעה שכתבם ע"י כתיבת משה

הוא עדיין לא היו הדברים אמת. 

אי טעמא, מאחר שלא נתקדשו ע"י ומה

משה רבנו, לפיכך ס"ל להרמב"ם דאין 

דין קריאתם כדין דבר שבקדושה 

שנצריך בהו עשרה, דדוקא שאר כתבי 

הקודש שנתקדשו ע"י כתיבת משה 

רבנו הוא שנידון קריאתו כדבר 

 שבקדושה".

ולפי זה ביאר הגרי"ד את דברי רבי 

שמעון שמשה רבנו כתב את הפסוקים 

נים "בדמע", וגם ענין זה לא האחרו

מובן "מאי טעמא בכה בשעת כתיבתו, 

הלא סוף כל אדם למות, וכבר ידע זמן 

רב מקודם שסופו למות בחו"ל ולא 

יכנס לארץ, ומה פתאום התחיל לבכות 

בשעת כתיבת שמנת  -עכשיו 

הפסוקים. והנראה לומר שלפיכך בכה, 

שפסוקים אלו לא נתקדשו על שהבין 

כתיבתו עדיין לא קרה  , כי בשעתידו

דבר זה, ועדיין לא היה אמת, ופסוקים 

אלו נתקדשו מאליהם לאחר זמן 

שלאחר שמת באמת, ונהפך הדבר 

להיות אמת, אז חלה אף עליהם 

קדושת תורה. ולפיכך הוא דבכה, על 

שלא קידש פסוקים אלו בשעת כתיבתו 

אותם, ואשר לפיכך תהיה דרגת 

 קדושתם פגומה".

הפסוקים האחרונים מכיון ששמונה 

נכתבו עוד לפני שהתקיימו, פסוקים 

אלו לא נתקדשו על ידי כתיבת משה 

רבנו, כשאר פסוקי התורה. וחידוש זה 

ביקש הרמב"ם להשמיענו, שהיה מקום 

לומר שהלכה זו שאם התחילו לקרוא 

בתורה ב"ציבור" מותר לסיים את 

הקריאה גם אם אין עשרה, נאמרה 

תקדשו על ידי דווקא בפסוקי התורה שנ

כתיבת משה רבנו, שהם "דברים 

שבקדושה" שמותר לסיימם אם 

בתחילתם היו עשרה. משא"כ בשמונה 

הפסוקים האחרונים שלא נתקדשו על 

ידי כתיבת משה רבנו, יתכן שאינם 

נחשבים כ"דברים שבקדושה", שמותר 

לסיימם את תחילתם דווקא בעשרה. 

ועל כן הוצרך הרמב"ם לחדש, שגם 

אלו רשאי לסיים את  בפסוקים

קריאתם, אם בהתחלה היו נוכחים 

 עשרה.

קריאת שמונה הפסוקים גם ללא 

למרות שלא ניתנו  -ציבור של עשרה 

 כנבואה להימסר לרבים

עוד נראה בביאור שיטת הרמב"ם  ז.

בהקדם דברי הגרי"ז מבריסק המובאים 

בחידושי הגר"ח )סטענסיל סימן ו( 

ם" בהסבר ההבדל בין ספרי ה"נביאי

לספרי ה"כתובים": "הנה הגר"ח שאל 

מדוע הכתובים אין נקראין גם כן 

נביאים, ולמה אין להם דין נביאים, הא 

הכתובים גם כן ברוח הקדש נאמרו, 

והיינו נבואה. ותירץ, שהנביאים היינו 

שהנביא היה צריך לומר את הנבואה 

בעל פה, אבל כתובים היה הדין 

שמתחילה היה צריך לכתוב את 

ואה על הספר, ואחר כך נקראת הנב

מתוכה, עכ"ד הגר"ח". ומבואר 
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" כתובים" ל"נביאיםשההבדל בין "

" נאמרו כנבואה נביאיםהוא", ש"

לישראל ואחר כך נכתבו, ואילו 

" עיקר דינם להיכתב ואחר כך כתובים"

 נאמרו. 

הגרי"ז מוסיף לומר כי בשמונה 

הפסוקים האחרונים לא היתה אמירה 

תיבה, כי הם לא לישראל לפני הכ

ניתנו כנבואה להימסר לרבים, כי משה 

רבנו היה עדיין חי וכיצד יתנבא "וימת 

משה", כדבריו: "שכל התורה הקב"ה 

אומר ומשה אומר וכותב, פירוש שאינו 

כותב מפי הגבורה, רק ע"י אמירתו 

שהיה נביא על הכתיבה. אבל שמונה 

פסוקים לא היה כותב מתוך נבואתו, 

 ". רק מפי הקב"ה

ולפי זה נראה לענ"ד לבאר את דברי 

הרמב"ם, שהחידוש במה שמותר 

לקרוא את שמונה הפסוקים גם ללא 

ציבור של עשרה, כי היה מקום לומר 

שהלכה זו שאם התחילו לקרוא בתורה 

ב"ציבור" מותר לסיים את הקריאה גם 

אם אין עשרה, נאמרה דווקא בפסוקי 

התורה שהיתה אמירה לפני הכתיבה, 

הם נחשבים "דברים שבקדושה",  ובכך

שמותר לסיימם אם בתחילתם היו 

עשרה. משא"כ בשמונה הפסוקים 

האחרונים שלא היתה אמירה לישראל 

לפני הכתיבה, כי לא ניתנו כנבואה 

להימסר לרבים, יתכן שאינם נחשבים 

כ"דברים שבקדושה", ואי אפשר 

לסיימם את תחילתם לא היתה 

, לחדש בעשרה. ועל כן הוצרך הרמב"ם

שגם בפסוקים אלו רשאי לסיים את 

 קריאתם, אם רק בהתחלה היו עשרה.

קריאת שמונה הפסוקים גם ללא 

למרות שנכתבו  -ציבור של עשרה 

 "בדמע" ולא כחפצא של "תורה"

ועוד נראה בביאור שיטת  ח.

הרמב"ם על פי ביאורו הנפלא של 

הגר"א )הובא בספר קול אליהו, פרשת 

ת הגמרא, ליישב וזאת הברכה( לסוגיי

את התמיהה, כיצד תירץ רבי שמעון 

את קושיית רבי יהודה "אפשר משה חי 

וכתב וימת שם משה", בדבריו "משה 

כותב בדמע", סוף סוף הדבר "מחזי 

כשיקרא" ואינו ראוי. ועוד תמוה 

לאידך גיסא, היאך אמר רבי יהודה 

"מכאן ואילך כתב יהושע", ולא חשש 

יתכן כי לקושיית רבי שמעון שלא 

בתורת ה' התמימה תיכתב אפילו אות 

אחת שלא על ידי משה רבנו ]ומקרא 

מלא )מלאכי ג, כב( הוא: "ַזְכרו תֹוַרת 

שכל ֹמֶׁשה ַעְבַדי", ומשמע בפשטות 

התורה כולה נכתבה על ידי משה רבנו 

 מפי הגבורה[. וצ"ע.

וביאר הגר"א שרבי יהודה ורבי 

שמעון לא נחלקו כלל, על פי דברי 

הרמב"ן בהקדמתו לפירושו על התורה: 

כל כי  קבלה של אמת"עוד יש בידינו 

, התורה כולה שמותיו של הקב"ה

שהתיבות מתחלקות לשמות בענין 

אחד. כאילו תחשוב על דרך משל, כי 

פסוק בראשית יתחלק לתיבות אחרות. 

יתברא אלקים. וכל התורה כגון, בראש 

כן, מלבד צירופיהן וגימטריותיהם של 

שמות. וכבר כתב רבינו שלמה 

בפירושיו בתלמוד ענין השם הגדול של 

ע"ב, באיזה ענין הוא בשלשה פסוקים 

ומפני זה ספר תורה ויסע ויבא ויט. 

שטעה בו באות אחת במלא או בחסר 

. כי זה הענין יחייב אותנו לפסול פסול

ה שיחסר בו אות ו' אחת ספר תור

ממלות אותם שבאו מהם ל"ט מלאים 

בתורה, או שיכתוב האות ו' באחד 

משאר החסרים, וכן כיוצא בזה, אע"פ 

שאינו מעלה ולא מוריד כפי העולה 

במחשבה. וזה הענין שהביאו גדולי 

המקרא למנות כל מלא וכל חסר וכל 

התורה והמקרא, ולחבר ספרים 

נביא במסורת עד עזרא הסופר ה

 שנשתדל בזה".

את אותיות התורה הקדושה 

שנמסרה למשה רבנו מסיני, ניתן לחלק 

למילים בכמה דרכים. דרך אחת היא 

חלוקת המילים כפי שהיא בספר 

התורה שלפנינו, במילים הקדושות של 

סיפורי התורה ותרי"ג המצוות, שאנו 

קוראים בקריאת התורה, ולומדים בה. 

הקבלה  והדרך השניה, מסורה לבעלי

בלבד, והיא חלוקת האותיות של 

התורה למילים אחרות שהן "שמותיו" 

של הקב"ה. והדוגמא שמביא הרמב"ן 

היא, המילים הפותחות את התורה, 

אלקים",  בראשית בראשאנו קוראים: "

וכן ניתן גם לחלק את האותיות של 

המלים "בראשית ברא", ולקרוא 

", כי מילים אלו הן בראש יתברא"

של הקב"ה", אשר סידורן  "שמותיו

"בראש יתברא". ומשום כך, כל שינוי 

באות אחת מאותיות ספר התורה, 

פוסל אותו, ואף שאין בכך שינוי 

המלה שאנו קוראים בה. כי  משמעות

לאותיות של התורה יש משמעות 

הן "שמותיו של הקב"ה". ולכן  -נוספת 

כאשר אות אחת נחסרה, יש בזה חסרון 

יא שמותיו בחלק זה שהתורה ה

הקב"ה, וזהו הפסול. ואף שבחלק זה 

של התורה שהיא הסיפורים והמצוות, 

 אין כל שינוי משמעות.

ועל פי זה ביאר הגר"א: "מעתה 

מתורצים דברי הגמרא הנ"ל, כי כוונת 

רבי שמעון היתה לישב גם איך שלא 

יהיה ספר תורה חסר אפילו אות אחת, 

וגם שלא להיות כשקר ח"ו, לכך הוא 

ר "עד כאן הקב"ה אומר ומשה אומ

אומר וכותב", רצה לומר שאמר משה 

כל תיבה ותיבה כאשר היא כתובה 

בידינו בגילוי המצוות. אבל מכאן 

ואילך לא היה יכול לכתוב בגילוי 

"וימת שם משה" דמיחזי כשיקרא, וגם 

לא היה יכול לגמור הכתיבה על ידי 

יהושע, כי אי אפשר שספר תורה יהא 

. לכך אמר שהיה כותב חסר אות אחת

'דמע' מלשון 'מלאתך בדמע פירוש 

)שמות כב, כח( רצה לומר  ודמעך'

, שהיה כותב מדומע ועירבוב אותיות

מכאן ואילך על פי צירופי תיבות והם 

שמותיו של הקב"ה, ולא היה נקרא 
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כלל בלשון "וימת שם משה", רק 

תיבות אחרות על פי סודות התורה. 

ע כפי שניתן ולאחר מיתתו כתבם יהוש

לו רשות לגלות התורה. נמצא ששתי 

הדעות לא נחלקו כי באמת כתבן 

משה, ולא חסר הספר אפילו אות 

אחת, רק שאת ח' פסוקים אלו לא היה 

כפי , וכתב הנגלהיכול לכתוב את 

וזהו 'בדמע'. ויהושע כתבן  צירופים,

כפי הנגלה, וכדעת ר"י. ושניהם 

י מסכימים לדעה אחת כי נכתבו על יד

, על ידי משה הנסתר והסודשניהם, 

, כאשר היא ועל ידי יהושע הנגלה

 כתובה בידינו לדור דור".

מאחר ו"כל התורה כולה שמותיו 

של הקב"ה", ויש אופן לכתיבת התורה 

התורה בתיבות הנקראות בענין בגלוי 

נסתר , ויש אופן נוסף והמצוות

לכתיבתה בתיבות המתחלקות 

הכתיבה . מובן לשמותיו של הקב"ה

עירבוב,  -"בדמע" הוא מלשון "דימוע" 

שנכתבו על ידי משה רבנו באופן 

, כשמותיו של הקב"ה, עד שבא הנסתר

הנמצא  הגלוייהושע וכתבם באופן 

בידינו עתה, ואלו ואלו דברי אלקים 

 חיים.

והנה היסוד היסוד העולה מדברי ט. 

הרמב"ן הוא, שיש בכל אחד 

 מהפסוקים בתורה ב' דינים:

חפצא של תורה בתורת "תורה"  ]א[

]סיפורים שבה[ ו"מצוות" )יעו' בזה 

בתחילת הקדמת הרמב"ן לתורה(, 

דהיינו הפסוקים על פי מה שבחלוקתם 

הם יוצרים את המילים שאנו קוראים 

ומבינים מהם את סיפורי התורה 

 והמצוות.

]ב[ חפצא של תורה בתורת "שמותיו 

של הקב"ה", דהיינו חלוקת שמות ה' 

צאים מהאותיות הקדושת של היו

התורה, המתחלקים באופן שיוצר את 

 השמות של הקב"ה.

ומעתה על פי דברי הגר"א, השמונה 

פסוקים האחרונים של התורה שונים 

מכל התורה כי בהם היה רק דין אחד, 

והיינו הדין השני הנ"ל שהתורה היא 

שהרי משה רבנו  -שמותיו של הקב"ה 

שלא  כתבם ב"דמע", דהיינו באופן

מחולק בהבנת הנקרא לנו עתה. ואם 

כן לא היה בהם ב' הדינים הרגילים 

בכל התורה, כי נחסר מהם הדין של 

"תורה" המחולקת למילים שאנו 

 מבינים.

על פי האמור מבוארים דברי 

הרמב"ם מה התחדש יותר מכל קריאת 

התורה בהיתר לקרוא את שמונת 

הפסוקים האחרונים של התורה, אע"פ 

שהיה בתחילת הקריאה כבר  שהציבור

אינו נמצא. כי היה מקום לומר שהלכה 

זו נאמרה רק בפסוקי התורה שיש בהם 

את שני הדינים הנ"ל, שהם "דברים 

שבקדושה" שמותר לסיימם את 

תחילתם היה בעשרה. משא"כ בשמונה 

הפסוקים האחרונים שנכתבו "בדמע", 

ולא היה בהם ב' הדינים הרגילים בכל 

סר מהם הדין של "תורה" התורה, כי נח

המחולקת למילים שאנו מבינים, ויתכן 

איפוא, שאינם נחשבים כ"דברים 

שבקדושה", שמותר לסיימם את 

תחילתם היה בעשרה. ועל כן הוצרך 

הרמב"ם לחדש, שגם בפסוקים אלו 

רשאי לסיים את קריאתם, אם 

 בהתחלה היו עשרה.

• • • 

קריאת פרשת וזאת הברכה בשמיני 

"עניינו של  -ת תורה[ עצרת ]שמח

 היום" שבו המלך מברך את העם

ממוצא הדברים, נשוב לבאר את  י.

דברי הרמב"ם שקריאת פרשת וזאת 

הברכה בשמחת תורה היא "עניינו" של 

יום זה. ובספר הררי קדם )סימן קע( 

ביאר בשם הגרי"ד סולובייצ'יק, על פי 

דברי הגמרא בסוכה )מח, א( ששמיני 

עצרת הוא "רגל בפני עצמו", לענין 

ו, "פז"ר קש"ב", דהיינו "פייס בפני עצמ

זמן ]שהחיינו[ בפני עצמו, רגל בפני 

עצמו ]שאין יושבים בסוכה[, קרבן בפני 

עצמו ]שאינו כסדר פרי החג[, שירה 

בפני עצמו, ברכה בפני עצמו". ופירש 

רש"י: "ברכה לעצמו, את יום השמיני, 

ובתוספתא משמע שמברכין את המלך, 

והכי גרסינן לה ברכה בפני עצמו, 

ום השמיני שנאמר )מלכים א, ח( בי

שלח את העם ויברכו את המלך", 

ובנביא מסופר שביום השמיני של 

סוכות בירך שלמה המלך את העם, 

 וכנגד ברכתו, בירכו העם אותו.

וביאר הגרי"ד: "והנה משה רבינו 

מלך היה, כמבואר בגמרא זבחים )קב, 

א( וברש"י שבועות )טו, א( בד"ה וכן 

 תעשו. ועל הפסוק )דברים לג, ה( ויהי

בישורון מלך, ביאר האבן עזרה וכן 

הרמב"ן על פי מקצת אגדות, דקאי על 

משה רבינו, דמשה מלך היה. ומעתה 

נראה לבאר דזהו שקוראים וזאת 

הברכה בשמחת תורה, דהוא ברכת 

משה רבינו לישראל אשר היה מלך, 

ומתקיים על ידי כך הענין דברכת 

. וזהו גופא ביאור הכתוב ויהי המלך

ך בהתאסף ראשי עם יחד בישורון מל

שבטי ישראל, דזהו ההקדמה לברכתו 

של משה רבינו מלך ישראל, כי בירכם 

לפי שהיה מלך". ומבואר בדבריו, 

שבקריאת התורה של פרשת "וזאת 

שמחת תורה,  -הברכה" בשמיני עצרת 

מתקיימת תקנת משה רבנו לקרא בכל 

מועד "בעניינו של יום", כי "עניינו" של 

רת הוא ה"ברכה" שבירך יום שמיני עצ

המלך את העם. ויסודה של ברכת 

המלך לעם, נאמר בתורה בפרשת 

"וזאת הברכה", בברכה שבירך משה 

 רבנו, המלך הראשון, לעם ישראל.

אולם דברי הגרי"ז לכאורה מבארים 

את הטעם לקריאת פרשת "וזאת 

הברכה", עד לשמונה האחרונים של 

התורה. אך בשמונה פסוקים אלו, כבר 

אינם מ"עניינו" של יום שבו המלך 

מברך את העם, ואדרבה, הם מתארים 

את פטירתו של משה רבנו. ואם כן 

צריך להבין כיצד גם בקריאת שמונת 
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הפסוקים האחרונים בתורה מתקיים 

 "עניינו" של יום שמיני עצרת.

קריאת שמונה פסוקים על ידי 

 "הדיוט" הקורא בספרו של המלך

וחשבתי לומר דרך מחודשת  יא.

בביאור לשון הגמרא "שמונה פסוקים 

קורא אותם בבית  יחידשבתורה 

הכנסת", בהקדם דברי הרמב"ם 

)הלכות מלכים פ"ב ה"א( "כבוד גדול 

נוהגים במלך, ומשימין לו אימה ויראה 

בלב כל אדם, שנאמר שום תשים, 

שתהא אימתו עליך. אין רוכבים על 

כסאו ואין סוסו ואין יושבים על 

משתמשים בשרביטו ולא בכתרו ולא 

באחד מכל כלי תשמישיו. וכשהוא מת 

 כולם נשרפין לפניו".

והנה כידוע, המלך חייב לכתוב 

לעצמו ספר תורה "שיוצא ונכנס עמו" 

לכל מקום שילך, כדברי הרמב"ם )שם 

פ"ג ה"א( "בעת שישב המלך על כסא 

מלכותו כותב לו ספר תורה לעצמו יתר 

ר שהניחו לו אבותיו, יוצא על הספ

למלחמה והוא עמו, נכנס והוא עמו, 

יושב בדין והוא עמו, מיסב והוא כנגדו, 

שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל ימי 

חייו". וספר זה הוא מ"כליו" של המלך, 

ולכן אסור להדיוט להשתמש בו, 

וכדברי התוספתא )פ"ד מ"ג( "וכותב לו 

ספר תורה ללמוד לשמו, ואין רשות 

הדיוט לקרות בה, שנאמר )שם( וקרא ל

 בו, הוא ולא הדיוט".

והנה כאשר המלך מת, וכליו 

נשרפים משום כבודו, ודאי שהספר 

תורה שגם הוא מ"כליו" אינו נשרף. 

ונראה מזה, כי האיסור שיש להדיוט 

לקרוא בספר התורה של המלך הוא רק 

בחייו של המלך, אך לאחר שמת 

של מלך, המלך, אין זה כבר ספר תורה 

ולכן אין מניעה להדיוט לקרוא בו. 

וטעם הדבר, שהרי "אין מלך בלא עם", 

וכל המציאות של מלך היא מכח העם 

שמולך עליהם. ולכן דין "כליו של 

מלך" ]שאסור להשתמש בהם בחייו, 

וצריך לשורפם לאחר שמת[ הוא רק 

בחיי המלך המולך על עמו, ולא 

כשמסתלק לבית עולמו, וכבר אינו 

 לך.מו

ונראה כי יש מקור להלכה זו, 

שמותר להדיוט לקרוא בספר התורה 

של המלך לאחר שנפטר, בקריאת 

שמונה הפסוקים האחרונים בתורה, 

" קורא יחידשעליהם אמר רב שגם "

אותם. ונראה לפרש ש"יחיד" הכוונה 

ל"הדיוט", ורצה רב להשמיענו שמותר 

להדיוט לקרוא בספר התורה של 

ב כי "הדיוט" קורא המלך, ולכן אמר ר

את הפסוקים של פרשת פטירת 

ה"מלך" הראשון של עם ישראל, משה 

רבנו, לומר שלאחר פטירת המלך אין 

קדושה בספר התורה שלו, וגם הדיוט 

 רשאי לקרוא בו.

ומעתה, גם בקריאת שמונה 

הפסוקים האחרונים בתורה ]ולא רק 

בתחילת פרשת וזאת הברכה[ היא 

י עצרת שהמלך "מעניינו" של יום שמינ

מברך בו את העם, כי גם בפסוקים אלו 

 יש מדיני המלך המברך את העם.

 

 מדורים נוספים

איבעית אימא / הרב 

 אפרים בריזל

הטעם להיתר מציאה שהתייאשו 

 בעליה ממנה

פרקנו עוסק בדיני 'השבת אבידה' 

המבוארת בתורה בפרשת כי תצא )כב, 

 ג( ; -א

ר  ו  ת ש  ה אֶּ אֶּ א ִתרְׂ ת ֵשי  ל  ו  אֶּ ִחיךָּ א  ו  אָּ

ִש  ֵשב תְׂ ם הָּ תָּ ֵמהֶּ ַעַלמְׂ ִהתְׂ ִחים וְׂ יֵבם ִנדָּ

. ִחיךָּ אָּ א לְׂ ל  יךָּ וְׂ ִחיךָּ ֵאלֶּ ב אָּ ו  ר  א קָּ ִאם ל   וְׂ

ה יָּ הָּ ךָּ וְׂ ךְׂ ֵביתֶּ ו  ל ת  ו  אֶּ ת  ו  ַוֲאַספְׂ ת  ַדעְׂ ךָּ  יְׂ ִעםְׂ

. וְׂ  ו  ו  ל  ת  ו  ַוֲהֵשב  ת  ִחיךָּ א  ש אָּ ר  ֵכן ַעד דְׂ

ה ַלחֲ  ת  ַתֲעשֶּ לָּ ִשמְׂ ה לְׂ ֵכן ַתֲעשֶּ ו  וְׂ ר  ֵכן מ  ו  וְׂ

ר ת   ִחיךָּ ֲאשֶּ ל ֲאֵבַדת אָּ כָּ ה לְׂ אַבד ַתֲעשֶּ

ַעֵלם. ִהתְׂ א תוַכל לְׂ ה ל  אתָּ צָּ מו ומְׂ  ִמםֶּ

בפרקנו מחודדת נקודה חשובה, 

שאינה מספיק ברורה להמון העם; 

הטעם שחפץ בלא סימנים שייך 

למוצאן, הוא לא מחמת שממילא אי 

מצוא את המאבד, אלא אפשר ל

שמכיון שאין סימן המאבד בוודאי 

התייאש, וייאוש כהפקר, ולכן גם 

באופנים שלא שייך בשום אופן למצא 

את המאבד אך יש חיוב השבה, כגון 

באופן שהגביהו קודם ידיעת המאבד 

לשיטת אביי אסור לו להשתמש בזה 

 .5כמובן, והדברים ברורים

ר מהו המקור לדין זה שייאוש כהפק

? 

הן הסברא דוחה דין זה, שייאוש 

יהיה הפקר, ואם נאמר למאבד 

שמצאנו את החפץ הוא ישמח 

בקבלתו. ואם היינו אומרים שבאופן 

שלא שייך למצא את המאבד החפץ 

שייך למוצא מחוסר תביעה ניחא, אך 

 אנו רואים כי אין הדין כן?

בתוספות דף כז. מבוארים שני 

הוא  מקורות מהתורה לדין זה שייאוש

 כהפקר;

טעם אחד הוא לפי המבואר בגמרא 

)כז.( שלומדים מייתור המילה 'שמלה' 

מה שמלה מיוחדת שיש בה סימנין -

ויש לה תובעין אף כל דבר שיש בו 

סימנין ויש לו תובעים שאין הבעלים 

מתייאשין מהם אלא תובעין שיחזירוה 

 להם בסימניה.

ולומד תוספות )שם ד"ה 'מה'( כי זה 

גופא המקור לדין ייאוש ששייך למוצא, 

 מחמת שאין לו תובעין. 

טעם שני מביא תוספות בשם 

הירושלמי שלומדים מהדרשה שפוטרת 

להחזיר בזוטו של ים; 'אשר תאבד 

אשר ממנו לומדים,  -ממנו ומצאתה' 

'מי שאבודה ממנו ומצויה אצל כל 

ים שאבודה אדם, יצאתה זוטו של 
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אם הוא כהפקר או שגדרו שונה, אך 

במאמרנו התייחסנו לייאוש כהפקר מצד 

 עיקר הדבר שרשאי המוצאו לזכות בו. 
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ומבואר בירושלמי  -ממנו ומכל אדם' 

;מדוע מכיון שמתייאש מזה, הוא הדין 

בכל מקרה שמתייאש מהחפץ, והטעם 

 אותו הטעם.

 ייאוש שלא מדעת 

מחלוקת ידועה מאד בין אביי ורבא, 

האם באופן שהמאבד עדיין איננו יודע 

כלל שנאבד לו, אך החפץ הוא חפץ 

סימן, האם שראוי לייאוש כגון שאין בו 

ניתן לקחת את זה על סמך הייאוש או 

שהחפץ אסור בלקיחה וחייב בהחזרה 

עד שהבעלים ידע שנאבד לו ויתייאש 

 בפירוש.

מחלוקת זו, יש התולים בטעם פטור 

החזרת חפץ מיואש כמובא בתוספות 

הנ"ל 'מה שמלה מיוחדת שיש לבה 

  ויש לה תובעין'. סימנין

על  לשיטת אביי, דין תורה זה נאמר

הגברא שהוא צריך לא לתבוע זאת, 

וכל זמן שאינו יודע הרי יש לחפץ 

 תובעין.

ולשיטת רבא, דין התורה נאמר על 

ה'חפצא' שהחפץ צריך שיהיה בלא 

תובעין, ובאופן שחפץ נפל בלי סימן 

 הרי החפץ הוא 'חפץ ללא תובעין'

 באיסורא אתא לידיה 

בגמרא מבואר שאם הרים את החפץ 

דיין לא ידע ולא בזמן שהמאבד ע

יתייאש לשיטת אביי שייאוש שלא 

מדעת הוי ייאוש, אין אפשרות יותר 

לזכות בחפץ אף אחר שכבר התייאש 

ממנו המאבד, ובראשונים מצאנו שני 

 טעמים לזה; 

ברמב"ן )במלחמות ה'( מבאר את 

טעם 'באיסורא אתא לידיה', שהוא 

כשומר שחייב בחיוב שמירה ולכן 

אפילו אם החפץ לא נקרא אבוד 

התייאש ממנו, והרי זה כאדם שנאבד 

לו חפץ בתוך ביתו והתייאש מלמוצאו, 

האם יהיה מותר ללכת לקחת את 

החפץ ממקום מחבואו ? ודאי שלא! כן 

 הוא הדבר בעניינינו.

ואילו בתוספות בבבא קמא )ס"ו.( 

מבואר שחיוב ההשבה שחל על 

המוצא בשעה שמצא מכיון שהמאבד 

לא פוקע ממנו גם עדיין לא התייאש, 

כאשר המאבד התייאש דהוא כבר 

 מחוייב בהשבתו.

 

 

 סיפורים לחג הסוכות

פניני חן  / סיפור

מהאוצר המתוק "אורה 

זו תורה". לתגובות: 

 הרב נחמן יוסף וילהלם

 סיפורים לחג הסוכות 

 רשיון הסוכה

בתקופה מסוימת מחייו שימש 

הגה"צ רבי אשר ורנר ברבנות 

באזור של נכריים. באמריקה, והתגורר 

בהגיע סוכות בנה סוכה בחצרו, שכנים 

צרי עין הלשינו לשלטונות על הבניה 

 הלא חוקית.

הגיע קצין משטרה ושאל אותו 

בחומרה: 'היכן הרשיון על בניית 

הסוכה'. הרב נכנס לבית הוציא חומש, 

שאל את הקצין 'האם שמעת על 

התנ"ך'. 'כן', השיב הקצין. פתח הרב 

מר בנחישות: 'אתה את החומש וא

רואה, כתוב כאן בסוכות תשבו שבעת 

ימים, זה הרשיון שלי!, הקצין נבהל 

 מהנחרצות. והלך. 

 עוד דקה בסוכה

הצדיק רבי הירש מיכל שפירא 

מיקירי קרתא דשופריא, התמוטט פעם 

 בזקנותו מחולשה בהיותו בסוכה.

מיהרו בני הבית להוציאו מן הסוכה 

אצבעותיו  לטפל בו, אך רבי מיכל לפת

 בשארית כוחותיו ולא רצה לצאת.

לאחר שהתאושש שאלוהו מקורביו 

 מדוע החזיק ולא רצה לצאת מהסוכה.

ענה להם רבי הירש בתום לב: 

חשבתי שאלו רגעי חיי האחרונים 

 ורציתי לזכות לקיים עוד מצוות סוכה.

 לשבת בסוכה ולא בקערה

טרם שנתמנה הס"ק מרדושיץ לרבי 

 וביתו ריקם מכל.היה עני מדוכא, 

פעם אחת נאלץ מחמת העוני 

להמשיך את צום יום הכפורים מספר 

 ימים...

גם בערב סוכות לא השיגה ידו 

לקנות מאומה לכבוד יום טוב, והלך 

מוקדם לבית הכנסת להתכונן לחג. ואף 

לאחר התפילה נשאר בבית הכנסת, 

בידעו שבין כה אין בביתו מאומה 

 לאכול.

ו מצאה איזה ולא ידע הצדיק שאשת

דבר ערך בבית ותמורתו קנתה חלות 

 נרות ותפוחי אדמה.

לאחר זמן בא הצדיק לביתו וכאשר 

נכנס לסוכה וראת את הנרות והחלות 

 שמח מאד. נטל ידיו וקידש.

ומאחר שהיה רעב מאד לאחר 

התענית הארוכה, התחיל לאכול את 

'מעדן' תפוחי האדמה שהגישה אשתו 

 בתיאבון.

מוחו חלפה לפתע נזדעזע וב

בערל! הלא אינך ישוב  -מחשבה. 

 בסוכה אלא בתוך הקערה... 

 ומיד משך ידו מן המאכל.

 הדפנות מחממות

בהיותו ילד קטון כבר שית נתייתם 

הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין מאביו 

הרה"ק רבי שלום מפרוהבישט. בחג 

הסוכות הראשון בא החסידים לסוכה 

לשמוע קידוש מפי אחיו הגדול רבי 

 רהם שהיה בר חמיסר.אב

קור גדול שרר, ומרוב כפור רעדו 

החסידים שעמדו בסוכה. הרוז'ינער 

עמד עם בגד דקיק ושאל את החסידים 

'מדוע הינכם רועדים, והרי דפנות 

 הסוכה מחמממות'.

 

 



 

 26עמ' 

 אני בצדק אחזה פניך

הרה"ק מליסקא היה מחלק בערב 

סוכות צדקה לנצרכים. פעם התעסק 

רוב היום, בכך שעות עד קרוב לע

ומנהגו היה לקצוץ בעצמו ענפי הסכך. 

ולאחר שגמר עבודת החלוקה לנצרכים 

מיהר לעשות מנהגו לקצוץ עצים 

ומרוב מהירות נחתך בידו. וכאשר שב 

לביתו עם ענפי הסכך וידו שותתת דם 

ראה כבר אנשים לבושי חג הולכים 

מעדנות לבית הכנסת. וקינא בהם 

 בלבו.

הרגשת  –סיים הליסקער  –אבל 

הרוממות שהיתה לי באותו חג הסוכות 

 לי מעולם. התהילא 

 צא וחשוב

רמז לענין הצדקה כהכנה למצות 

סוכה דהנה מנין הטפחים של סוכה ז' 

 על ז' הוא כמנין 'צדקה'. הכיצד?

הסכך והקרקע שבע שבע על שבע 

טפחים הם תשעים ושמונה טפחים. 

שתי דפנות של שבע על עשרה טפחים 

ים, ועוד טפח כפול זה מאה ארבע

  עשרה צא וחשוב.

לתגובות: הרב נחמן יוסף וילהלם 

wil5792332@013net.net 

 

 

לשוני הגהה ועריכה )או אחד מתנדב בעל רצון טוב, לטיפול בדחיפות דרוש לאספקלריא 

 בשבוע רבע שעהמביניהם(, כ

נא לפנות בהקדם לכתובת המעוניין )בעל היכרות מוקדמת או קורא חדש( 

9696@okmail.co.il  תודה רבה 

 << !הדבר ךביד

 

 

 

 

 

  זה גיליון מקדישה אספקלריא

 י"בתשח סעידה בן יהודה לרפואת
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 עזרתם על אספקלריא לידידי והברכה התודה

.  ומתוקן ערוך דרך יצא למען הלב מכל הרבה

 !הברכות בכל יבורכו
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 רוצה לראות את אספקלריא בבית הכנסת בו הינך מתפלל?
 

 להפצת אספקלריא תרומה םרה
 

6813211@gmail.com 
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