
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה
  

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ """"
        )א, לב(                                                                                          "      "      "      "      אמרי פיאמרי פיאמרי פיאמרי פי

 הייו -  האזיו השמים ואדברה ותשמע הארץ
יאזיו תלמידי החכמים לקול התוכחה 

ואף המוי העם הארציים ישמעו , והמוסר
גרשון מקיטוב ' ושמעתי בשם הרב ר. אמרי פי

החרשים שמעו ) "יח, ה מב'ישעי(על הכתוב 
אם הוא חרש : וקשה". והעורים הביטו לראות

אך החרשים הם ? איך ישמע ועיוור כיצד יראה
שהם , החרש והמסגר, תלמידי החכמים

מביטים , המוי העם, כי העוורים, ישמעו
אף , ואם תלמידי חכמים שומעים טוב, עליהם

  )ת יעקב יוסףתולדו(                         .הם יעשו כן

 
האזיו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי 

: אבל ישעיהו אמר, "אמרי פי"משה אמר  - פי
ואפשר ". דבר' שמעו שמים והאזיי ארץ כי ד

ואמר רבא בתחלה ): ז יט"ע(לומר לפי הגמרא 
ולבסוף , ה" על שמו של הקב-  התורה - קראת 

בתורת ד ",  קראת על שמו-  משלמדה וגרסה -
לכן משה ". ובתורתו יהגה יומם ולילהחפצו 

תורת , שלמדה וגרסה והתורה קראת על שמו
ה 'אבל ישעיהו הי". אמרי פי"אמר , משה
" אין ביא רשאי לחדש דבר מעתה"ו, ביא

  )ל"מהר(        ".דבר' כי ד"לכן אמר , )שבת קד(

 
האזיו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי 

 שמים חכמיו אמרו כל מי שיש בו יראת -  פי
" האזיו השמים"וזהו . דבריו שמעים לבריות

ותשמע הארץ ",  אם בשמים יאזיו לדברי-
  . גם הבריות יקבלו את דברי-" אמרי פי

  )אברהם יעקב מסדיגורה' ר ר"אדמו(                    

 
יערף במטר לקחי תזל בטל אמרתי יערף במטר לקחי תזל בטל אמרתי יערף במטר לקחי תזל בטל אמרתי יערף במטר לקחי תזל בטל אמרתי """"

        " " " " בשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשבבשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשבבשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשבבשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב
  )ב, לב(                              

מצמיח רק במקום המטר  - יערף כמטר
 - ואילו במקום שלא עבד , שחרש וזרע קודם

כך הם דברי . המטר מטריד ועושה ביצות
הם משפיעים על אדם שלבו חרש . תורה
אבל השר שירים על לב רע מביא זק . וזרע

לא , זכה עשית לו סם חיים. יותר מתועלת
  . עשית לו סם מות- זכה 

 
לפי , ם בוכטל שהכל שמחי - תזל כטל אמרתי

דברי תוכחה ). י"רש(שהמטר יש עצבים בו 
האמרים בחריפות ובדברים בוטים קראים 

  , טרחכם, שראשי תיבותיו הם משאכם, "מטר"
  

אולם תוכחת דברים האמרים בחת . ריבכם
כי יש .  טוב לכל- " טל"ובלשון רכה קראת 

. תוכחת  זעם ותוכחת חת, שי סוגי תוכחות
אפשר בדרך כלל , לרביםאם מטיפים מוסר 

אבל אם מוכיחים . להוכיח במקל חובלים
 -" כשעירים. "טוב להוכיח במקל ועם, ליחיד

,  לרבים- " עלי דשא "-בסערה וחריפות 
י הוא שם הכולל כל מיי "לפי רש" דשא"

עלי  "- להוכיח בחת - "וכרביבים"עשבים 
  .כל מין עשב לעצמו קרוי עשב, ליחיד" עשב

  )חתם סופר(                                                       
  

  )ג, בל(" " " " אקרא הבו גדל לאלקינואקרא הבו גדל לאלקינואקרא הבו גדל לאלקינואקרא הבו גדל לאלקינו' ' ' ' כי שם דכי שם דכי שם דכי שם ד""""
בעד החסד  - אקרא הבו גדל לאלקיו' כי שם ד

כל (ללמוד את תורתו ', שזכיו לקרוא בשם ד
הבו גדל  "- ) ה"התורה שמותיו של הקב

וכן פירש . 'ה לד'יתן שבח הודי, "לאלקיו
ודים דרבן זה שאו אומרים במ, רביו יוה

זה , " ברוך אל ההודאות- על שאו מודים לך "
 ומחייב אות, "להודות לך"גופו שאו זוכים 
 )באר מים חיים(                     .לברך ולהודות לך

 
ל למדו "חז - אקרא הבו גדל לאלקיו' כי שם ד

מהפסוק הזה שצריכים לברך ברכת התורה 
מין לברכת התורה , יהודה' אמר ר. ה'לפי
אקרא ' כי שם ד: התורה שאמרה מן 'לפי

ולמה לא מציו ). ברכות כא(הבו גדל לאלקיו 
' בפ. ה אלא כאן'שמשה בירך לפי, בכל התורה

ה השכיה מדברת תל הי"כי לפי חז? האזיו
ה פטור 'ממילא הי, מתוך גרוו של משה

אבל שירת האזיו אמר משה בעצמו , מברכה
  .ה'ה צריך לברך עלי'והי, לפי מותו

  )וב'אברהם מסוכצ' ר ר"דמוא(
  

הצור תמים פעלו כי כל דבריו משפט אל הצור תמים פעלו כי כל דבריו משפט אל הצור תמים פעלו כי כל דבריו משפט אל הצור תמים פעלו כי כל דבריו משפט אל """"
  )ד, לב(            "  "  "  "  אמונה ואין עול צדיק וישר הואאמונה ואין עול צדיק וישר הואאמונה ואין עול צדיק וישר הואאמונה ואין עול צדיק וישר הוא

כי כל דרכיו "להאמין ' יסוד ועיקר באמות ד
', ואף על פי שאיו מביים את דרכי ד, "משפט

הרי או כילד החושב שהוריו והרופא אכזרים 
 ופעם .הם בגלל הייסורים שהם גורמים לו

מה , לאחד ממקורביו" חפץ חיים"אחת שאל ה
ה מזיק אילו 'לא הי: עה האיש? שמע אצלו

": חפץ חיים"מיד העיר לו ה. ה יותר טוב'הי
ה הוא רחום "הקב? ה מזיק'מין לך שלא הי

ומיטיב , ויודע איך להיטיב עם הבריות, וחון
, ואם איו מיטיב אתך, לדעת ממך מה טוב לך

  ".צדיק ויש הוא. " להיותסימן שכך צריך
 )חפץ חיים על התורה(    

        

שחת לו לא בניו מומם דור עיקש שחת לו לא בניו מומם דור עיקש שחת לו לא בניו מומם דור עיקש שחת לו לא בניו מומם דור עיקש """"
   )ה, לב(                                                                                   "   "   "   "   ופתלתלופתלתלופתלתלופתלתל

   אף הגרוע שבישראל -  שחת לו לא ביו מומם
  
  

 -שחת לו , וזה. רוצה שביו יהיו טובים וישרים
   זה לא כלום - לא , מה שהוא שחת בעבירות

יו אים מה שב,  ביו מומם-אבל . בעייו
ורוצה , הולכים בדרך הישרה זה מום אצלו

 )פרדס יוסף(                   .שיהיו ישרים ואמים

 
 -  שחת לו לא ביו מומם דור עקש ופתלתל

 אם אדם חוטא בעוריו ובזקתו -" שחת"
 לו לעצמו אין בזה - " לא, לא", עושה תשובה

" ביו מומם"אבל , כי תשובתו מתקבלת, כלום
גותו בשחר ימיו ולמדו  ביו שראו את התה-

הם שארים מקולקלים ויוצא מהם , ממעשיו
. את החטא הזה אין לתקן. דור עקש ופתלתל

 זכור -" זכור ימות עולם"לכן מזהיר הכתוב 
  - " ביו שות דור", כל הימים' לעבוד את ד

תביו שבמעשים מקולקלים מסכים את 
  )מליצי אש(                               .הדורות הבאים

 
לו ואת עם נבל ולא חכם הלוא לו ואת עם נבל ולא חכם הלוא לו ואת עם נבל ולא חכם הלוא לו ואת עם נבל ולא חכם הלוא תגמתגמתגמתגמ' ' ' ' הלדהלדהלדהלד""""

  )ו, לב(              """"הוא אביך קנך והוא עשך ויכננךהוא אביך קנך והוא עשך ויכננךהוא אביך קנך והוא עשך ויכננךהוא אביך קנך והוא עשך ויכננך
 אם אומרים על אדם שהוא -  עם בל ולא חכם

לא " שהוא מה צורך יש עוד להוסיף, בל
א "ירושלמי חגיגה פ(ל אמרו " אלא חז-? "חכם

ואותי עזבו ואת תורתי לא , על הפסוק) ז"ה
זבו הלואי אותי ע) יא, ירמיהו טז(שמרו 

. המאור שבה מחזירם למוטב, ותורתי שמרו
? אבל מי שהוא בלי תורה מי יוצאו מבלותו

? למה, שאר בבלותו, עם בל: וזוהי התלוה
  .שלא התעסק בחכמת התורה, "לא חכם"

 )חפץ חיים(   

 
עמא דקבילו אורייתא ולא  - עם בל ולא חכם

והה תמוה מה ראה ). תרגום אוקלוס(חכימו 
,  דקבילו אורייתא-" בל"וס לפרש מלת אוקל

 אבל -? ו בשם זה"כי מקבלי התורה קראו ח
רבי ) ר יז"ב( האמת יורה דרכו לפי מה דאיתא 

 - דוגמאות -ובלות ' ג, יצחק אמר' חיא בר
 -ובלת בואה ,  שיה-ובלת מיתה  : הן

וזה .  תורה-ובלת חכמה של מעלה ... חלום
 - ן המשמעות בל אשר מצא אוקלוס לכוו

  .ה בל כמו ובלות'ויהי, דקבילו אורייתא
  )א"הגר(

        

וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית """"
  )טו, לב(""""ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתוויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתוויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתוויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו

לכאורה ישורון הוא  - וישמן ישרון ויבעט
ולמה דווקא כאן , מדרגה יותר גבוהה מישראל

שמזכירים חסרוותיהם של ישראל קוראים 
, רמז בזה אלא הכתוב מ-?  ישורוןאותם

אם , בדרגה גבוההשאפילו כשבי ישראל הם 
הדבר , גאות ולהתרברבתהם מתחילים לה

  )ם"חידושי הרי(             ".ויבעט"מביא אותם ל



 העיות והעשירות הם - וישמן ישרון ויבעט 
כמו שאמר החכם . שי מיי סיוות לאדם

  ועושר- עיות -ראש ) ח, משלי ל(מכל אדם 
כי העיות מעבירה את האדם על . תתן ליאל 

והעשירות מביאה לידי , דעתו ועל דעת קוו
ובכל . טוש אלוה עשהושמת עבית כשית וי

צים יותר להתסות בסיון זאת או רו
העשירות והשפע מאשר בסיון העוי והדלות 

 אך טוב וחסד -וזהו . המוולים את האדם
 אתה רודפי אם,  הייו- ירדפוי כל ימי חיי 
סי בטוב מוטב שת, ומעמידי בסיוות

  )לקוטי יהושע(                         . בעשירות, וחסד

  
 -שמת עבית כשית ויטש אלוה עשהו 

 מפי המצוות שאי הה רמתיירא אי יות
מאשר מפי העבירות שאין לי כל האה , מהן
  )רוביל'חום מצ' ר ר"אדמו(                     . מהן

  

ום ום ום ום יזבחו לשדים לא אלה אלקים לא ידעיזבחו לשדים לא אלה אלקים לא ידעיזבחו לשדים לא אלה אלקים לא ידעיזבחו לשדים לא אלה אלקים לא ידע""""
   """"חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכםחדשים מקרב באו לא שערום אבתיכםחדשים מקרב באו לא שערום אבתיכםחדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם

  ) יז, לב(                            
. תמיד יש הבדל בין הדור הישן לדור החדש

 יציבים ואמיצים רהזקים תמיד יות
אבל . בדעותיהם והשקפותיהם מן הערים

כשהיתה שלשלת הדורות חזקה והטבעות 
ה המשך וקשר 'כשהי, היו הדוקות זו בזו

טבעי היה ההבדל , ץ בין דור לדררוחי אמי
בין דור ואפשר היה להשיג אותו כיום ההבדל 

שאי אפשר , אחד לשי הוא כל כך גדול
וקשה למצוא את , להשיגו ולתופסו בשכל

: וזה מה שאמר כאן. הקשר בייהם
 דור חדש ולד אשר -" חדשים מקרוב באו"
לא ראו ולא שיערו , "לא שערום אבותיהם"

 לא עלה על הדעת שיתחולל .את זאת מראש
  )בשם חתם סופר(                             .שיוי כזה

        

לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב """"
  ) לה, לב(           """"יום אידם וחש עתדת למויום אידם וחש עתדת למויום אידם וחש עתדת למויום אידם וחש עתדת למו

 ומהר יבואו העתידות - וחש עתדת למו
זכו ) סהדרין צח(ל אמרו "חז). י"רש(שלהם 

זמן הגאולה . לא זכו בעתה, אחישה
אולם , בעתו הקבועה,  אחדההחלטי הוא רק

ה יחיש "והקב" זכו"כשישראל יהיו בבחית 
אלא , לזה אין זמן מיוחד, את זמן הגאולה

הן הדבר תלולי בזכויות של , הרבה זמים
ה "אם הקב, וחש: ומובן הפסוק. ישראל

הרבה ,  עתידות למו- יחיש את זמן הגאולה 
  )אלשיך(                                   .זמים לגאולה

        

 אלקים עמדי  אלקים עמדי  אלקים עמדי  אלקים עמדי ראו עתה כי אני הוא ואיןראו עתה כי אני הוא ואיןראו עתה כי אני הוא ואיןראו עתה כי אני הוא ואין""""
ה מחצתי ואני ארפא ואין ה מחצתי ואני ארפא ואין ה מחצתי ואני ארפא ואין ה מחצתי ואני ארפא ואין ''''אני אמית ואחיאני אמית ואחיאני אמית ואחיאני אמית ואחי

  ) חט, לב(                                   """"מידי מצילמידי מצילמידי מצילמידי מציל
כי הה , יש לומר -  ראו עתה כי אי אי הוא

בגלות , בתחילת צמיחת גאולת ישראל
ה אשר 'אהי: "ה למשה"אמר הקב, מצרים

ה 'אהי "-ל "י בשם חז"ומפרש רש". ה'אהי
ד וה עמם בשעב'אשר אהי, עמם בצרה זאת

והה בשירת האזיו מדובר ". שאר מלכיות
עכשיו , ת"אומר השי, על הגאולה העתידה

אז , הגיע אותו הזמן אשר אי אי הוא
ועכשיו שהגיע , "ה'אהי", דיברתי בלשון עתיד

  .אי אי הוא, הזמן אי מדבר בלשון הוה
 )חתם סופר (         

        

יו יקום ונקם יו יקום ונקם יו יקום ונקם יו יקום ונקם הרנינו גוים עמו כי דם עבדהרנינו גוים עמו כי דם עבדהרנינו גוים עמו כי דם עבדהרנינו גוים עמו כי דם עבד""""
  ) מג, לב(     """"ישיב לצריו וכפר אדמתו עמוישיב לצריו וכפר אדמתו עמוישיב לצריו וכפר אדמתו עמוישיב לצריו וכפר אדמתו עמו

 לאותו הזמן ישבחו -   גוים עמוהריו
ראו מה שבחה של , האומות את ישראל

ה בכל התלאות "אומה זו שדבקו בהקב

יודעים היו בטובו , שעברו עליהם ולא עזבוהו
יחזקאל ' ר ר"אדמו). י"רש(ובשבחו 

" פיואז ימלא שחוק : "ה אומר'מקוזמיר הי
ה צריך 'הי? "שחוק"מדוע , )תהלים קכו(

אלא היו . וכדומה, אז ישמח לבו, לומר
, גאוים, דורות של תאים ואמוראים

 ומשיח לא בא - מקובלים וצדיקים 
. ולבסוף יבוא בדור שפל כזה, בדורותיהם

  ?ה זה שחוק בעיי כל'האם לא יהי
 )יץ'טאוב ממודז' ר שמואל אלי"אדמו      (

  
י " אעפ- ישיב לצריו וכפר אדמתו עמווקם 

מכל מקום , ו"ח, ה'שישראל תחייבו כלי
ומה , פרו להם עווותיהםבחורבן הבית תכ

שלא , שהתקמו בהם האומות והרגו מהם
הייו בית , כי כבר כפר אדמתו, כדין עשו

וקם ישיב "ולכן , עמו, המקדש בחורבו
 )תורת משה(                                             ".לצריו

        

  כותסו    חגפנינים ל
לפי ? שרי ולא ביסןלמה קבעו את סוכות בת

למען ידעו דורותיכם כי : "שאומר הכתוב
 את בי -מאי ,  עי הכבוד-בסוכות הושבתי 

כמו בשעת צאת ? "ישראל בצאתם ממצרים
שאחרי שהוציאם . בי ישראל ממצרים

ט שערי טומאה היו זקוקים להיקף עי "ממ
 שלא כדי, לשמירה מעולה ומיוחדת, הכבוד

כך צא . ט שערי הטומאה"ישקעו שוב במ
שכל , או לעשות סוכה אחרי יום הכפורים

כדי שלא , אחד מישראל יוצא מזוכך ומצורף
ליפול מיד לתוך מערבולת חיי החולין של יום 

העלולים לפגום במידת הקדושה , יום
  )משה מפשבורסק' ר ר"אדמו(           .והטהרה

  
 ראש ועוד טעם למה חג הסוכות חל אחרי

לפי שאי אפשר לקיים , השה ויום הכפורים
ולזכות במצוות סוכה במלואה אלא בכוח 

כי רק בעל תשובה שהשליך אחרי . התשובה
גוו כל תעוגי העולם הזה והחליפם בקורת 

אפשר לו , רוח של מצוות ומעשים טובים
הייו , להשיג היציאה מהבית לסוכה
 ועל זה. מהיצרים הגשמיים לסוכה הרוחית

במקום שבעלי תשובה עומדים אין : אמר
  )שפת אמת(   .צדיקים גמורים יכולים לעמוד

        
   כל האזרח בישראל ישבו בסוכתכל האזרח בישראל ישבו בסוכתכל האזרח בישראל ישבו בסוכתכל האזרח בישראל ישבו בסוכת

סוכה אחת במלמד שכל ישראל ראויים לישב 
, באמוה. כי יש אמוה ויש בחירה)סוכה כז(

הכל מאמיים באל , כל המאמיים שווים
אבל בעייי בחירה ישן מעלות ; אחד

. איש איש לפי כשרוו וגדולתו, ותומדרג
קרא חג הסוכות צלא ' ובזוהר הק
  ובאמוה הכל שווים, דמהימותא

  )שפת אמת(           

  
אם חמץ הוא סמל , הזוהר הקדוש שואל
ושאף משהו " לבערו"היצר הרע שמצוה 

? ממו פוגם למה אוכלים אותו כל השה
אם אפשר להיבדל ממו שבעה ימים : ומשיב
, להפקידו ולבטלו כעפרא דארעא, םשלמי

משפיע ופועל הדבר כל השה לבטא את 
וכך אפשר לשאול ולהשיב . השאור בעיסה

שהרי הסוכה היא צלא , בעיין סוכה
אם כן למה לא צטוויו לשבת , דמהימותא

 אלא שהיציאה מן הבית .בסוכה כל השה
שבעה ימים מעין היקף עי , לשבעה ימים

על הישיבה בבית כל ימות משפיעים , הכבוד
  )חוך מאלכסדר' ר ר"אדמו(                   .השה

        סוכת דירת ארעיסוכת דירת ארעיסוכת דירת ארעיסוכת דירת ארעי
. ההסבר כל ביין הוא בגדר צמצום והגבלה

) יבמות סג(ל "ל כותב שזו כוות חז"והמהר
והה דירת ארעי . כל העוסק בבין ומתמסכן

שהוא למעלה , מורה שיוצא מגבול הצמצום
ת ישראל שזכו וזה מסמל א. מגדר וגבול

למעלה רמה וישאה המתרוממת מעל לכל 
פ תגלתה "והטעם כי ביוהכ. דבר וגבול

פימיות ישראל שהיא למעלה ממדריגת 
וכפי דברי חיים ויטאל שמחצב , המלאכים

שמות ישראל הוא למעלה ממחצב שמות 
על הפסוק : י"וזה שפירש רש. המלאכים

מה כעת יאמר ליעקב ולישראל ) "כג, בלק כג(
עוד עת עתיד להיות אשר תתגלה " ל-פעם א

ם לפיו ולומדים יחיבתן לעין כל שהם יושב
, תורה מפיו ומחיצתם לפים  ממלאכי השרת

ולכן ". ל-והמלאכים ישאלו למה מה פעם א
ממילא , פ שתגלתה פימיות ישראל"ביוהכ

דחו ומחלו העווות שאין להם מקום 
וכים מיד ועל כן ז, ומציאות אלא בחיצויות

  )שם משמואל(                            .למצות סוכה

  
 סכה - " ו"כל סוכה האמורה בתורה חסרה 

 שצריכה להיות - " ס. "רמז לדיי סוכה
דפות מצוה מן ' שכל ד, ה'מוקפת מכל צדדי

. דפות' צדדים ג'  מוקפת מג-" כי. "המובחר
  .  אפילו טפח- שי דפות ושלישית -" ה"

  )ה"של(  

        
 האמורה בתורה ועוד רמז בזה שכל סוכה

 סוכה כשרה ושאפיל: ללמדו". ו"חסרה 
ה 'ה וסככה בוי'בתכלית הכשרות בדפותי

איה מלאה אלא אם כן ממלאים , ה'וקישוטי
  )בספרים(      ..אותה באורחים ועיים הגוים

  

        נוי סוכהנוי סוכהנוי סוכהנוי סוכה
חיים מצאז ותן הרבה ' ה ר'בערב סוכות הי

פעם אחת אמר בערב . יותר מהרגיל, צדקה
. כי הוא צריך לכמה אלפי רובלים, ותסוכ

הלכו ביו ולוו אצל הגבירים הכסף והביאו 
וכל היום , מיד חילק אותם לעיים, לאביהם

בליל החג . ה טרוד בחלוקת צדקה לעיים'הי
והגים ליפות ולהאות : ואמר, כס לסוכה

 -ואי צדקה ,  והדרראת הסוכה בכל מיי פא
  )סיפורי חסידים(                     . וי הסוכה שלי

  
 הדס וערבה עם, לבלו, אתרוג, וי סוכה

   .ד"הכולל בגימטריא אלף כ
ים ושתים אמה על ה שלוש'ח היהמזב

ב "ל, ) א,משה מדות ג(שים ושתים שלו
וזה שאמרו . ד" כב הוא גם כן אלף"פעמים ל

כל הוטל לולב באגודו ): סוכה מה(ל "חז
ה מעלה עליו הכתוב כאילו ב, והדס בעבותו

 דכא ראשי -" תשב אוש עד דכא"וזה . מזבח
כי עד הושעא רבה מועילה . ד"תיבות אלף כ

  )בספרים(                                            .תשובה

        

        דינים וטעמיםדינים וטעמיםדינים וטעמיםדינים וטעמים
סכך פסול איו פוסל הסוכה אלא אם כן יש 

בלא , אולם אויר ריק. בו ארבעה טפחים
, פוסל את הסוכה בשיעור יותר קטן. סכך

ההולך בטל , מכאן שריקא. בשלושה טפחים
  .גרוע מעובר עבירה, ומפה לבו מדברי תורה

   )ר ר יחזקאל מקוזמיר"אדמו(             
  

            פרי עץ הדרפרי עץ הדרפרי עץ הדרפרי עץ הדר
ל "והה חז. מכאן שהאתרוג צריך להיות הדר

 התאה לפיו - " לי ואוהו-זה א"למדו מ
ושופר אה , לולב אה, סוכה אה, במצוות

הרי בהידור מצוה שייך בכל , )שבת קלג(



 

  

יצא אתרוג שכתוב בו ולמה , המצוות
בשאר , ההסבר הוא? "הדר"במפורש 

המצוות אין ההידור מעכב וגם אם הסוכה 
, קיים את המצוה, או השופר אים אים

מה , אלא שלא קיים את המצוה בהידור
 שאם -מיים '  ובשאר ג- שאין כן באתרוג 

  .איו הדר לא קיים כלל את המצוה
  )איגר' הרב י( 

  
רושלים על ראש את י" אעלה"אם לא 

ת אתרוג ערבה לולב "ר" אעלה. "שמחתי
סלחתי '  דראמיו: ת" ר- סוכה  . הדס

  )בספרים (                                           .כדבריך
  

רמז זכך מי שמהדר ". חיים"לולב בגימטריא 
  .במצות לולב ואתרוג זוכה לחיים עולם הבא

  )מטעמים החדש(

  
.  בגמטריא אתרוג עם הכולל- פרי עץ הדר

  . לולב אחדרמז שיש ליטול רק. חסר" כפת"
 ראש התורה - מברכים על טילת לולב 

ך "ראש . 'סוף התורה ישראל ל', בראשית ב
דברי (ך ישראל "סוף ) ספר יהושע(ויהיו 
שהמקיים מצות ,  אותיות לולב-). הימים

  .ך"ד ספרי ת"טילת לולב קיים כל כ
  )פעח רזא (

  

          מעשהמעשהמעשהמעשה
, רבה של בריסק, יק'חיים סולוביצ' ה בר'הי

אחד של . או לו שי אתרוגים לסוכותשהבי
ה 'הראשון הי. ארץ ישראל ואחד של קורפו

ה 'והשי הי, אבל בלתי הדר, כשר בתכלית
. אבל ספק פסול מחשש הרכבה, הדר יותר

לפי שיש בכל , חיים ליטול את שיהם' רצה ר
: והיתה שאלה. אחד מהם מה שאין בחברו

לכאורה . איזה מהם יטול ראשון ויברך עליו
י קודם שהרי הוא "של א: התשובה פשוטה

והקורפאי הלא הוא , כשר בתכלית הכשרות
' אבל לא כן היתה דעתו של ר. ספק פסול

ה לו שדווקא ספק 'חשבון הגיוי הי, חיים
אם יטול את : וזה טעמו. פסול קודם

הארצישראלי קודם הרי קיים המצוה 
מה שיטול אחרי כן את , ואם כן, רובבירור גמ
הוא , ורפו בשביל לצאת ידי הידורזה של ק

שאחרי קיום , כאילו לא עשה ולא כלום
. המצוה אין בטילת האתרוג שום מצוה כלל

אבל . יוצא שאת מצות הידור הפסיד בבירור
אם : אם יטול קודם של קורפו הרי מה פשך

, לא הפסיד בטילתו כלום, הוא באמת פסול
 ,י ויוצא בו"שהרי מיד וטל אחריו את של א

מצא שיש בידו גם מצות , ואם הוא כשר
  )שר' הרב ז(                                           .הידור

        

הוי הוי הוי הוי , , , , פרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שוהפרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שוהפרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שוהפרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שוה
          אומר זה אתרוגאומר זה אתרוגאומר זה אתרוגאומר זה אתרוג

) יא, בראשית א(על הפסוק ). סוכה לה(
" יע זרע עץ פרירתדשא הארץ דשא עשב מז"

שיהא טעם העץ : "י בשם המדרש"אומר רש
והיא לא עשתה כן אלא ותוצא . כטעם הפרי

לפיכך . לא ועץ פרי, ועץ עושה פרי.. ארץה
כשתקלל אדם על עוו פקדה גם היא על 

וכיון שהאתרוג טעם עצו ". תקללהעוה ו
הרי לא שיה את טעמו ולא , ופריו שוים

  .לפיכך או לוקחים אתרוג למצוה. תקלל
  

ש שבעה ובמדינה ש שבעה ובמדינה ש שבעה ובמדינה ש שבעה ובמדינה ''''ה ניטל במקדה ניטל במקדה ניטל במקדה ניטל במקד''''לולב הילולב הילולב הילולב הי
        יום אחדיום אחדיום אחדיום אחד

רבעת המיים ל אומרים שא"חז). יב, סוכה ג(
וכן יסד הפיטן . ראלמסמלים את האחדות יש

וכמו הם אגודים ) " של סוכותיוצר ליום א(
ולכפר , למשוך אלה את אלה, אלה באלה

ולכן ". 'לעשות אלה כאלה וכו, אלה על אלה
ש כל שבעה ובמדיה 'טלו את הלולב במקד

כי המקדש מקום משכן . רק יום אחד
ה 'לכן הי, הסהדרין וראשי העם, הכהים

  .שם צורך ביתר ייחוד להדגיש את האחדות
  )חיים מבריסק' בשם ר( 

  
יהודה שהיו מורישים את לולביהם ' העיר ר

, לולב מרמז על לב טוב). סוכה לא(לביהם 
 הצדיקים מורישים את לבם הטוב - .  לב-לו 

  )חיים מקוסוב' ר (      .האב זוכה לבו, לביהם

  
 -סול אתרוג הכושי כשר הדומה לכוש פ

החתם סופר מוסר מפי מורו ורבו ). סוכה לו(
שמעון בן ' ל בזה שחלקו ר"ה זצ"בעל הפלא

:  שםוואמר) ברכות לה(יוחאי ורק ישמעאל 
הייו ,ולא עלתה בידם,י"הרבה עשו כרשב

מחשבתו תעזור לו ,הצדיק המשוה במעשיו
 רק דמו לו י"ויעלה בידו אבל הם עשו כרשב

על כן לא עלתה , ולא היו כן בעצם מהותם
הייו הצדיק ,  אתרוג הכושיוזהו. בידם

ה ההמשובעורו  במעשיו ככושי המשו- 
שרוצה לדמות עצמו , אבל דומה לכושי. כשר

  )חתם סופר(           . פסול, שמעון בן יוחאי' לר

  
ה 'הי). מור למדרש רבה א. (אתרוג דומה ללב

לפיכך , אומרהרבי פתלי מרופשיץ 
 בו תימצאא  באתרוג שלהמדקדקים הרב

ים ר מכל האיברמפי שיות, שום פגימה
  .מסוכת פגימה כל שהיא בלב

לא האתרוג עיקר , ה רגיל לומר'אף הוא הי
שהרי לי יש יחוס , אלא המחשבות הטובות

ובכל , ת וגם יש לי אתרוג ולולב מהודריםואב
ואילו . זאת לא פעלתי שום דבר בעועים

וג צבי מרימוב לא היו לו אתר' השמש ר
ובכל זאת כשעשה עועים , ולולב מהודרים

  )לקוטי אמרים(                  .עשה רעש בשמים
  

 הליכות והלכות
  הלכות לחג סוכות

ל "מצוה לשבת בסוכה שבעה ימים ובחו
והגים גם לשבת בשמיי עצרת ורק לא 

יש שהגו בשמיי . מברכים אז לישב בסוכה
כ אוכלים בבית "עצרת רק לקדש בסוכה ואח

לאכול כל שמיי " ן איש חיב"מ מהג ה"ומ
  .עצרת ורק לא יברך לישב בסוכה

בלילה ראשון של סוכות יש מצוה מיוחדת 
של אכילת לחם כזית מצד מצות היום ויש 
להדר לאכלן בלי סלט או תערובת וכמובן 
בשעור זמן של אכילת פרס וכמו כזית של ליל 

  . פסח
מצות ישיבה בסוכה היא אכילה ושיה ואם 

. ור הרבה יכול לישון בביתמצטער מן הק
לפי דעת : יש חילוקי מהגים, ובאכילה

הספרדים לא מברכין לישב בסוכה אלא אם 
  ) ' ג56(כן אוכל לחם יותר מכמות כביצה 

פחות מזה לא מברך לישב בסוכה חוץ משי 
לילות ראשוים שמברכין לישב בסוכה גם על 

ולפי מהגי האשכזים מברכין , כזית לחם
  .מכביצה עוגותמעל יותר 

אולם לכל הדעות אין מברכין על אכילת 
פרט ליין שיש (פירות או שתית משקאות 

מקרים שהגו בי אשכז לברך כגון בקידוש 
וכן לא על אכילת בשר ודגים ) ט"של ליל יו

אם קובע סעודתו על מי מזוות . 'וכדו

אז גם ) במקרה שמברך המוציא על העוגות(
  .דעותיברך לישב בסוכה לכל ה
ם יש לברך בעמידה "את הברכה לדעת הרמב

. וכן ראוי להוג שיעמוד ולאחר הברכה ישב
מברכין את ברכת , בזמן שאומרים קידוש

לישב בסוכה לאחר הקידוש לפי שתיית 
  .היין

בלילה הראשון של סוכות מברכין שהחייו 
לאחר ברכת לישב בסוכה בכדי שתחול ברכה 

של ( שי ובלילה. זו גם על מצות סוכה
מברכין קודם ברכת שהחייו ורק ) גלויות

ואם לא בירך . לאחר מכן לישב בסוכה
יכול לברך כל זמן שזכר עד , שהחייו בלילה

  .סוף החג
בשאר ימות החג המהג לברך לישב בסוכה 
לפי ברכת המוציא ויעמוד ויברך ואחר כן 

ויש , להוג כן" בן איש חי"וכן כתב ה, ישב
חר המוציא וכל מקום יעשה שהגו לברך לא

  .כמהגו
". לישב בסוכה"אם אכל ושכח לברך ברכת 

יוכל לברך כל זמן שלא סיים אכילתו ויאכל 
 - מעט לאחר הברכה ולכתחילה עוד כביצה 

  .פת
יש חילוק בין לילה ראשון : ירדו גשמים
  .לשאר לילות

  :בלילה הראשון
יש אומרים שאפילו יורד גשם יש לאכל שם 

ע לא כן אלא דיו "עת השועם הגשם וד
יש כשאר לילות ורק אם פסקו הגשמים 

  ,לאכל שם
ואם . ולכן לכתחילה ימתין לפסיקת הגשמים

לא פסקו לפי מרן יאכל בבית ולפי מהג 
בלי ברכת (אשכז יקדש ויאכל כזית בסוכה 

מ אם "וימשיך בבית ומ") לישב בסוכה"
באמצע סעודתו פסקו הגשמים לכל הדעות 

לסוכה לברך לישב בסוכה ולאכל יש להכס 
  .לפחות כזית לחם

ואם סיים סעודתו ושכב לישון ואז פסקו 
הגשמים איו חייב לקום ממטתו לאכול 

  ).מדין מצטער(בסוכה 
, ויש שהחמירו בזה שכן יקום ויאכל בסוכה

  .לקיים מצוה דאורייתא בלילה הראשון
יאכל ,  גשמים בליל יום טוב שיירדו

לאחר סעודתו ילך ז ולמהג אשכ.בביתו
ית פת בסוכה בלי ברכת לישב ויאכל כז

  ). וכמובן אם פסקו הגשמים יברך(בסוכה
בשאר ימות החג אם יורדים גשמים יאכל 

  בביתו ואם התחיל לאכול בסוכה והתחילו 
גשמים באמצע סעודתו והאוכל יכול 
להתקלקל יכול להכס לביתו ולהמשיך את 

שמים האכילה ואז אפילו אם יפסקו הג
 לחזור לסוכה לא חייבלאחר שהמשיך בבית 

אבל אם רק כס לבית ולא המשיך עדיין 
  .יש לו לחזור לסוכה,  לאכול

וכן הדין לגבי שיה שאם כס מחמת גשמים 
או שירדו גשמים ופסקו באמצע הלילה לא 
מחויב לחזור לסוכה עד שיעור משתו 

  .בבוקר
ש קטים שהגיעו לחיוך שהם בי חמש או ש

חייבים בסוכה משום מצוות , לפי הבתו
  .חיוך

  מצות לולב
אפילו איטר (וטל הלולב בידו הימית 

קודם " שהחיו"ו" טילת לולב"ומברך על )
, כדי שיברך עובר לעשייתו, שיטול האתרוג

ולאחר הברכה . או יהפוך האתרוג עד שיברך
יאחז האתרוג כראוי ויעע בו כל אחד לפי 

  .ועיםמהגו בסדר הע
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  מעשה חכמים
        אאאא""""לכבוד יום ההילולא של הגרלכבוד יום ההילולא של הגרלכבוד יום ההילולא של הגרלכבוד יום ההילולא של הגר

  
ל רמוזים בשם "מין הסוכות בחז

  הסוכה
מביא מעשה " פאת השלחן"בהקדמה לספר 

סיפר לי רב גדול אחד : "ל"א וז"מהגר
) א"של הגר(שהוא היה בן ביתו . ממדיתי

בימי חורפו וקודם סוכות פעם אחת שמע 
ה על כל שהוכיח לעומדים לפיו ואמר כי חוב

פ במסכת אחת בעל "תלמיד שיהיה בקי עכ
למען לא יבטל מצות והגית בו יומם , פה

) למי שישן(ולילה בעת לכתו או למאן דגי 
  .בבית אפל

זה הרב כששמע מפורש יצא מפי קדשו של 
תיכף התגבר וחזר מסכת סוכה הרבה , רביו

פעמים עד שידעה בעל פה ממש ובחן את 
א ששגורה בעל פה עצמו בפי שומעים בגמר

  .ממש
בחול המועד בעת שישבו לפי רביו במסיבה 

בא זה הרב ואמר , של תלמידי חכמים גדולים
כבר למדתי מסכת סוכה ויודע אי : לפי רבו

השיב לו רבו רוצה אתה . אותה בעל פה
. שאשאלך איזה דבר בזו המסכת ותשיב לי

  .והשיבו הלא בעל פה ידעתיה כולה
הייו , ל" ידעה הרב השאלו דבר אחד לא

ששאלו רביו כמה מחלוקת יש בזו המסכת 
' עקיבא ור' יהודה ובין ר' מאיר ור' בין ר

טרפון ובין רבה ורב יוסף ואביי ורבא ורב 
פפא ורב הוא בריה דרב יהושע וכל התאים 

ואחר כך פתח רביו פיו הקדוש , והאמוראים
ומה כמוה מרגליות ותח לתחים אברי כל 

, כמה פעמים הלכה כזה או כזה, סכתהמ
וכמה דיים , וכמה סוגיות ושיטות יש

מתוספתות וסוכות הפסולות כמין סכה 
וכך היה מוה הכשירות הזכרות . חסירה

במסכת זו ותוספתות וירושלמית כמין סוכה 
        .ל"עכ" 'מלאה וכו

  
  
  
  
  
  
  
  

  השיבו להם כאיוולתם
א יוצא מדי פעם לגלות "ה הגר'הי, כיודע

קום למקום מבלי לחשוף זהותו ווסע ממ
רק כאשר ראה שעל ידי . ועוצם כוח גדולתו

שיפרסם את עצמו יוכל להרבות בכבוד 
, וגילה את דמותו הכבירה, עשה כך, שמים

  .והיקהה את שייהם של שואי ישראל
בשים ההן התעוררו וויכוחים תמידיים בין 
חכמי אומות העולם לחכמי ישראל בושאים 

הגויים מסים לערער את כאשר , שוים
ולפגום , אושיותיה של תורת אלוקים חיים

  .ל בחוכמה האיסופית הטבועה בה"רח
ה היתה אחד המוקדים 'העיר ברלין שבגרמי

ה זה ' והי–פעם . הראשיים לוויכוחים אלה
א בעת גלותו לברלין "בדיוק כאשר הגיע הגר

של עיר זו ' המלומדים' דרשו הפרופסורים –
ל שיוכיחו להם את אמיתת מחכמי ישרא

ח איברים "ל שקבעו שיש לאדם רמ"דברי חז
הפרופסורים טעו שמתוך . ה גידים"ושס

, המחקרים והיתוחים שביצעו בגופות מתים
... התברר להם שמספר הגידים איו מדוייק

חכמי ישראל מצידם השיבו להם כאיוולתם 
ל אים צריכים חיזוק "ואמרו שדברי חז

 של  י חסרון ידיעתםורק מפ, ה'וראי
  .החוקרים לא מצאו את המספר המדוייק

ולחכמי , הוויכוחים הללו משכו זמן רב
, פש מרובה ישראל יגרמה בשל כך עוגמת

ה סיפק בידם להוכיח להם 'מפי שלא הי
כאשר . ל"במציאות תוקף אמיתת דברי חז
א מצא "הגיעה לאוזיהם הידיעה שהגר

, ת שהגאוןהודיעו לחכמי האומו, בעירם
ה ודע בחוכמתו הגדולה גם אצל 'שהי

כבר יוכיח להם שבגוף האדם יש , הגויים
  .ה גידים"בדיוק שס

  יתוח על שתי גופות של מתים
בדיוק באותו יום ', אבי זר'מספר ה, והה

ערכו הפרופסורים יתוח על שתי גופות של 
ה חסר גיד 'ומצאו שבכל גופה הי, מתים

  .במקום אחר
 .א" היו שואות עתה אל הגרעיי הכל

  
  
  
  
  
  
  
  

בראותו את גודל הקידוש שם שמים , והוא
  החליט לחשוף את חוכמתו , שייצא מכך

אך בתחילה אמר לחכמי אומות , המרובה
ה מן הראוי שיתערב 'העולם שבאמת לא הי

שהוא כעין הסתפקות בדברי , כלל בשאלה זו
-אולם כיוון שאתם משתמשים בקוצר, ל"חז

, ל"רח, הפריך את דברי חכמיוביתכם ל
  .מוכרחי להוכיח את טעותכם לעין כל

א מהמלומדים "ביקש הגר, לתדהמת הכל
שיבדקו האם הגידים היו חסרים במקום 

גילה , כשהשיבו בחיוב. פלוי ופלוי בגוף
ה חסר לו גיד 'להם הגאון שהמת האחד שהי

 רדף במשך כל חייו אחר חטא –במקום פלוי 
ה חסר ' השי שהגיד שלו היוהמת, היאוף

 רדף באופן בולט מאוד אחר -  במקום אחר
  .הכבוד

, הלכו הפרופסורים לחקור ולדרוש בעיין
. א"והשתאו להיווכח בצידקת דברי הגר

חכמי ישראל שבאותו דור יצלו את המעמד 
כדי להשריש יותר ויותר בלב בי עמם את 

ה לא "ה גידים בראו כגד שס"הידיעה ששס
וכל גיד וגיד ממוה על ,  שבתורהתעשה

ומי שפוגם באחד , שמירת הלא תעשה שלו
ידיו לפגימת הגיד המכוון - מביא במו הלאווין

  )רפד, רפג' עליו לשבח עמ(                      .כגדו

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  בן ל"זצוקישראל מאיר 

   לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 

  ה.ב .צ..ת
  

  

 


