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ם ּתֶּ ַאבְׁ ם"ּוש ְׁ ּתֶּ ַאבְׁ   "ּוש ְׁ

  ַמִיםַמִים

ׂשֹון" ׂשָׂ ׂשֹון"ּבְׁ ׂשָׂ   ּבְׁ
 השואבה בית בשמחת א"שליט ר"מו]

 [מהקלטה  \ ד"תשע

 

ִיל" ה חָׂ הכח של הקב"ה  - א"ְיִמין השם ֹעשָׂ
לעזור לעם ישראל. "ְיִמין השם  -עושה חיל 

ה"  זו מידת החסד של הקב"ה. והתקיים  -רֹוֵממָׂ
כעת, היום,  –בנו הפסוק פשוטו כמשמעו 

לשום, במשך החודשים של הקיץ, אתמול, ש
התקיים הפסוק, "ֹלא ָאמּות ִכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵפר 
ַמֲעֵשי יָׂ'ּה". הקב"ה עושה אתנו נסים כדי 
שנשאר בחיים לספר מעשי הקב"ה. ויש אחרי 
א ְבֵשם השם ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית  רּוְך ַהבָׂ זה פסוק, "בָׂ

עם השם". אחרי הישועה, בזמן שביהמ"ק קיים, 
ישראל באים לבית המקדש להביא קרבנות 

את קרבנות  -תודה. והמשך הפסוק, "ִאְסרּו ַחג" 
 ." ה ְואֹוֶדךָׂ  החג, "ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזֵבַח". "ֵא'ִלי ַאתָׂ

והתאספנו כאן היום אין את בית המקדש, 
בחג הסוכות כדי לשמוח. המונים באים, באים 

את לכאן ובעוד מקומות, ברוב עם חוגגים 
שמחת בית השואבה שזה זכר לשמחת בית 
השואבה שהייתה בבית המקדש. אבל בעצם מה 
הדבר שגורם להתאספות כל כך גדולה עד 
שבאים עוד ועוד אנשים? בדברים של העוה"ז 
להבדיל, אפשר לראות הרבה פעמים המונים 
שבאים. כך מספרים שבמגרש פלוני, מגרש 

באים כי כדורגל שבו היו חמישים אלף איש, הם 
זה מאוד מעניין אותם לראות מחזה כזה איך 
שאחד מומחה יכול לתת בעיטה לכדור יותר יפה 
מאחרים, אז יש לו רגל כזאת עם כח גדול כזה 
המונים באים לראות את זה ומוחאים כפיים 

 כשרואים את זה. 

                                                           
 קיח, טז תהלים א

היו באים המונים לראות בימי הרומאים 
חו מחזה איך שגיבור אחד נלחם עם אריה. כשלק

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

בשביל לנצל אותו לקחו את השבוי היהודי 
לשמח את ההמון ולראות דברי פלא. גם היום 
נוהגים בספרד ואולי גם במכסיקו, שבאים 
המונים לראות מלחמת שוורים, מביאים 
סמרטוט אדום והשור מתחיל להתפרץ וכולם 
באים לראות איך אדם יכול להצליח להתגבר על 

 השור הפרא אדם. 

 אין כאן שורכאן כעת באנו לבית הכנסת, 
ולא מלחמת שוורים. אין כאן כדור ובעיטות, אין 
שום דבר מן הסוג הזה. אם כן למה באו כולם, 
ה השם  שָׂ ישנו פסוק בהלל שאומר "ֶזה ַהּיֹום עָׂ
ה בֹו". שם מדובר ביום הישועה  ה ְוִנְשְמחָׂ נִָׂגילָׂ
ביום שיש מצוות לשמוח בהן, ביום מימי 
 הסוכות. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו.
שמחים ביום הזה. חז"ל שואלים מה הפירוש 
של הפסוק, בתחילת הפסוק ישנם שני דברים, 

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

ו בקב"ה. ואפשר לפרש בו, בהקב"ה שנשמח ב
 בחז"ל מסופקים, אח"כ מביאים חז"ל את הפסוק

תֹו".  – ה ִבישּועָׂ ה ְוִנְשְמחָׂ "ֶזה השם ִקִּוינּו לֹו נִָׂגילָׂ
ובמדרש שיר השירים פרק א', מביא את הפסוק 
'נגילה ונשמחה בך. שמחים בו בזה שיש לנו את 
'בו' בהשם, שאלקים הוא אלקים שלנו, זו 

 השמחה. 

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

הדבר שהכי משמח אותו. ונעשה קל וחומר  זה
ע"י משל שנביא. ששמעתי מאבא זצ"ל מעשה 

                                                           
 כה, ט' ישעיה ב

שהיה. היה יהודי בשם ר' פייבל שהיה אח של 
סבתא שלי הסבתא גיטל, אמא של אמא שלי. ר' 
פייבל אמר שהיה יום אחד שהיה יותר שמח 
מכל ימי החיים שלו, כ"כ הרבה שמחות היו לו 

ו הרגיש את עצמו בחיים אבל היה יום אחד שב
הכי מאושר. בדור שלנו אולי לא כ"כ יבינו את 
זה, אבל בדור שלו ברוסיה היה מלך עוד לפני 
שלטון הקומוניסטים, לפני שסטאלין עלה 
לשלטון. המלך אז היה המלך ניקולאי, ולמלך 
יש כתר והכבוד של המלכות זה דבר שאין 
לתאר, קצת מזה נוהגים באנגליה לתת כבוד 

אבל שם היה מלך עם שלטון, במילה למלכה. 
אחת היה אומר להרוג מישהו אז הורגים בלי 
לשאול שאלות. מה שהמלך אומר זה החוק. 

 המלך רוצה משהו, אז כך מוכרח להיות. 

שהוא גר, בעיר המלך ביקר באותה העיר 
מוהיֶלב, וברוסית 'מוגילוב'', עשו תהלוכה 
ברחוב הגדול והמלך רכב על הסוס שלו, 

ניו ולאחריו פמליא גדולה עם תזמורת ומלפ
וכולם צועקים 'יחי המלך'. ר' פייבל סיפר 
שהמלך התכופף ועשה תנועה לא נכונה על 
הסוס ונפל הכתר מהראש של המלך על הארץ. 
ממילא כשזה קרה, כל אחד רצה לתפוס את 
הכתר ולהגיש אותו בעצמו למלך, הכתר נפל 

וק לתפוס בדיוק על ידו, אז ר' פייבל הצליח בדי
אותו. והוא הצליח להגיש את הכתר למלך 
בעצמו ממש . והמלך אמר לו מילה אחת, 
ספסיבה! "תודה" ברוסית אמר לו רק מילה 
אחת. כולם קנאו בו בר' פייבל, איך שהוא זכה 
שהמלך אומר לו תודה. איך שהוא זכה שהוא 
הגיש את הכתר למלך, מאות אלפי אנשים קנאו 

 בכבוד שהיה לו. 

עם ישראל אומרים  -המשיך ואמר  אבא
קדוש קדוש. הרי מי זה ניקולאי המלך כשרוצה 
לשתות הוא משתכר ונהיה שיכור, מלך גוי 
מגושם מלא תאוות עוה"ז. ובכל זאת אם 
במציאות יש לו כתר, מרגישים תענוג לתת לו 
את הכתר ולקבל ממנו תודה. איזה תענוג יש 

ים לעם ישראל שאומרים קדוש קדוש, ומגיש
כתר למלך מלכי המלכים. אם אנחנו שמחים 
בחג הסוכות והקב"ה אומר לנו תודה רבה 
עשיתם לי נחת רוח, נחת רוח מהקב"ה איזו 
שמחה צריכה להיות לנו מכך. את זה שמעתי 
מאבא את הקל וחומר בן בנו של קל וחומר. זה 

 רק מקצת כדי להקל את ההתעוררות.

שלנו זו ממש ההתעוררות של השמחה 
מן התורה, כמו הנחת תפילין  -מצווה דאורייתא 
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וקידוש בליל שבת ותקיעת שופר בר"ה. מצוה 
גדולה לעשות שמחה בחג הסוכות, שעל זה 
נאמר 'זמן שמחתנו'. אשריכם ישראל כל אלה 
שבאו לכאן, כתוב במשנה על שמחת בית 
השואבה. שעשו שם תיקון גדול, הגמרא 

ם יציע על עמודים מפרשת שהרכיבו מקרשי
צמוד לקירות, מקום מיוחד שגם נשים וגברות 
יוכלו לבוא, לראות משם את שמחת בית 
השואבה. גם גברים וגם נשים בהפרדה לשם 

 צניעות. 

ֵרְך ֶאת ֵבית כתוב עוד שם בתהלים  "ְיבָׂ
ֵרְך ֶאת ֵבית ַאֲהֹרן". מפרש ר' יעקב  ֵאל ְיבָׂ ִיְשרָׂ

נּועמדין "השם  רָׂ רֵ  ְזכָׂ ְך", יברך את הזכרים ְיבָׂ
ֵאל" אלה הן  ֵרְך ֶאת ֵבית ִיְשרָׂ ואחר כך, "ְיבָׂ
הנשים. וגם את "ַהְקַטִנים ִעם ַהְגֹדִלים". כולכם 
ברוכים! תזכו כולכם לשפע ברכה בזכות שמחת 
בית השואבה. יונה בן אמיתי זכה לרוה"ק להיות 
נביא בזכות שמחת בית השואבה שהיה שמח 

שואבה שואבים רוה"ק. הרבה. בשמחת בית ה
כולכם שואבים רוח קדושה משמחת בית 
השואבה. אשרינו מה טוב חלקנו, ואשריכם 
ואשרי חלקכם אלה ששמחים בשמחת בית 
השואבה, שתזכו להתברך לאורך ימים ושנים 

 אמן ואמן.

  

ַמן"" ַמןזְׁ   זְׁ

ֵתנוּ  חָׂ מְׁ ֵתנוּ ׂשִ חָׂ מְׁ   ""ׂשִ
מכתב ששלח מו"ר זצוקללה"ה לרגל שמחת  ]

עם 'הצעה לעורך'  בית השואבה, בשנה שעברה,
 [. ופתרון מוצע - להציב אתגר לקוראים

 

 
יכתוב אתגר לקוראי  – הצעה לעורך"

העלון למצוא את המקור לכל ביטויי הלשון 
במאמר, הן מן התנ"ך והן מן ספרי חז"ל. 

אבל אין לי כח לבדוק מה נכון או מה חסר. 
ת וכדאי לבקש מת"ח בקי שיבדוק א

 ".תשובות השולחים. תשובות למערכת
 
ערך וביקר )מתוך כמה תשובות  המקורותאת ]

שנשלחו בשנה האחרונה( חתנו הרב הגאון יהודה 
 [יחזקאל ויינשטיין שליט"א.

 

 בס"ד, מועדים לשמחה, 
 תשע"ז –זמן שמחתנו 

עם  דבני ישראל גכאן אהובים, אחינו התאספנו
  הלא אלמן

של אב  וישראל שנקראו בנים למקום חביבין
 .זרחמן

 .טמן חבמדבר לאוכליתורה שניתנה  אוהבי

 יעקב בן אדוני מו"ר ר' צבי יהודה מרן. ויאמר

בנסים ונפלאות ניצלנו מרוסיה ממלכי  אשר
 .ירשע כהמן

ישראל הקדושה עזרנו ה' לתקוע יתד  ובארץ
 .יאנאמן

 מה ולשם מי הגענו כולנו בזה הזמן. לשם

אתם לכבוד מה, לכבוד התורה,  יודעים
 .יבהנצחית בכל עידן

א בריך הוא, אשר במישרים את קודש ולכבוד
 .יגכל העולם דן

, זקנים עם ידלשמוח ושמחת בחגך וציונו
 , גדול וקטן.טונערים

, שם יז, בהיותו על מכונוטזלמקדשנו זכר
 בבנין. יחשכינה שורה

, תיקון יטנשי דזכיין באקרויי ובאתנויי ולהני
 .כגדול תוקן

בנו, מגרעות  כגהאולם, להן יציע כב כאבצלעות
 .כה כדסביב שמה ניתן

                                                           
 ישראל בית אחינו ח' פרק שביעית תוספתא ג
 כ"א ע"ב 'אחינו בית ישראל' מו"ק ד
 נא, ה ירמיהו ה
 ג, יד אבות ו
רבה, ובתפילות ימים  להושענא הודעות בסדר ז

 זמן' קרב ,רחמן 'אב ספרדי נוראים בנוסח
 דף יומא במסכת מבואר זה וכעין ,ה ,ג ,ב ח, דברים ח
 בשנה אחת פעם מן אללישר להם ירד לא מה מפני ו''ע
 'וכו בן לו שיש ו''ב למלך ד''לה משל לכם אמשוך ל''א

 ומקבלים ,למקום בנים שישראל מורה שהיום הרי
 יום. כל פניו

 בשלח בשלח ד"ה ויהי מכילתא ט
 צ"ז ע"ב סנהדרין י

 ישעיהו כב, כג רש"י יא
 בבריך שמיהכעי"ז  יב
 ט', ט' תהילים יג
 טז, יד דברים יד
 בקמח, י תהלים טו
 ל', ע"א ראש השנה טז
 לג' רגלים ומוסףב', סח,  עזרא יז
 כה, ח שמות יח
 י"ז, ע"א ברכות יט
 נ"א, ע"א סוכה כ

, אשר לברך כז כוהמעלות לדוד בן ישי ובשירי
 .כחבסעודת משיח יוזמן

, כט, רינה, דיצה וחדוה, ששון ושמחהגילה
 .לא לכמשוש כלה עם חתן

, ככתוב בשירי שלמה, לבונשמחה בו נגילה
 .לה, מעתה ולהלןלד לגנגילה ונשמחה בך

ישראל, מי מטהרכם, ולפני מי אתם  אשריכם
 .לומיטהרים, כמקוה וכמעין

את העולם, שמים וארץ, בזכות  יםהמקי
 .לזתינוקות של בית רבן

, במזמורי לחטוב אומר כן לשנים רבות ומלאך
 .לטשיר כהימן ואיתן

יעקב בן מרים בת גיטל, השמח  הכו"ח
 .מבשמחתכם כבעדן גן

, הנחמדים מזהב, מאעל דברי תורה ומתענג
 .מג, כמטה יהונתןמבומתוקים מדבש

 ה"ר זצוקללה"היד המקורי של 'שיר הכבוד' של מוכתב 

                                                                      
 ו', ה' א-מלכים כא
 מא, כו יחזקאל כב
 ס"א, ע"א בבא בתרא כג
 נ"א ע"ב סוכה כד
 פ"ב מ"ה מדות כה
 נ"א ע"ב סוכה כו
 קכ, א' תהיליםרש"י  כז
 קי"ט ע"ב פסחים כח
 ט'פל"ד  אבות דרבי נתן כט

 סב, ה' ישעיהו ל
 ח' ע"א כתובות לא
 קיח, כד תהילים לב
 א, ד שיר השירים לג
 רבה פרשה א' אות ג שיר השירים לד
 ב, ג ב'-דברי הימים לה
 פ"ה ע"ב יומא לו
 קי"ט ע"ב שבת לז
 קי"ט ע"ב שבתכעי"ז ב לח
 טו, יט א-דברי הימים לט
 ב, י' יחזקאל כח, יג, וכן עפ"י בראשית מ

 רת ג'אג אגרות החזו"אראה  מא
 יט, יא תהלים מב
 יד, כז א-שמואל מג


