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גליון 101 שנה ג' חג הסוכות תשע"ח

מתנמנם חוץ לסוכה
יש מקום  לדון האם  נעורר  להלן 
בימי חג הסוכות להתנמנם  להתיר 
בביהמ"ד וכדומה, וכן בעת נסיעה 

בכלי רכב.
תרדמה  שנופלת  הדבר  מצוי 
ממושכת  ישיבה  בעת  האדם  על 
בעת  וכן  ובביהמ"ד,  בביהכ"נ 
נסיעה ממושכת, ויש לברר אם יש 

לזה צד היתר, או לאו.
פת  לאכול  שאין  כשם  ולכאורה 
בשיעור כביצה בביהמ"ד או ברכב, 
הוא  עליו  לאכול  אדם  וכשנצרך 
חוזר לסוכתו או מחפש סוכה אחרת 
שאפילו  שינה  גם  כך  בה,  לאכול 
לרגע אחד דיינינן לה כשינת קבע 
כמבואר )סימן תרלט ס"ב( ]והיינו 
אמה,  מאה  הילוך  בשיעור  עכ"פ 
שהוא קרוב לדקה אחת[, איך נתיר 

בביהמ"ד או ברכב.

חילוקים ואופנים שונים 
בנידון זה

והנה המוריד ראשו בביהמ"ד ]וכל 
שכן אם נשכב על ספסל[ על דעת 
דאסור,  פשיטא  בשינה,  להשתקע 
אלא חייב לילך לישן בסוכה, ואין 
כי  טירחא  או  צער  של  צד  כאן 
וכמו  ויפנה לסוכתו  יקום  למה לא 

באכילת קבע.
להשתקע  דעתו  כשאין  אמנם 
כדי  תוך  קצת  נרדם  רק  בשינה 
ישיבתו ולימודו, אפשר שיש מקום 
לומר שאם נצריכו לילך לסוכה הוי 
טירחא וצער, דהא באמת אינו רוצה 
לישן וכן אינו רוצה לבזבז זמן לילך 
ולחזור עבור תנומה קלה, ולכאורה 
החזרת  של  מטירחא  פחות  אי"ז 
]עיין  לעטי"ן  ופתיחת  כסתות 
סק"מ  תרלט  סימן  ברורה  משנה 
הנמנום  על  ולהתגבר  וסקמ"א[, 
ושאני  וטורח.  קושי  הוי  כן  גם 
אכילה שאדם אוכל בזמנים קבועים 
ובהגיע זמנו פונה לסוכתו, משא"כ 
וקשה  קבוע  זמן  לה  שאין  תנומה 
הדבר לקום ולילך לסוכה עבור כך.
ובאופן שמתחילה בבואו לביהמ"ד 
נפלה  שלפתע  אלא  עייף  היה  לא 
נראה שהריהו  בודאי  עליו תרדמה 
עייף  היה  אם  אפילו  אלא  כאנוס, 
וקרוב לפסיק רישא שיירדם במשך 
ולא  ללמוד  בא  הוא  מ"מ  לימודו, 
מקום  יש  שוב  וכשנרדם  לישן 
לפוטרו מסוכה מדין צער וטירחא. 
וכמו"כ כשבא להתפלל ויש באמצע 
שבת  קבלת  בין  ]כגון  שיעור 
אעפ"כ  שיירדם,  ויודע  לערבית[ 
וכאשר  להתפלל  בא  שהוא  י"ל 
לחזור  תחייבהו  אם  באמצע  נרדם 

לסוכתו הוי טורח רב.

)הל'  יצחק  שבות  בספר  אולם 
מרן  רבינו  הביא בשם  פ"א(  סוכה 
הגרי"ש אלישיב דאין להתיר לנמנם 
בבית הכנסת או בבית המדרש, וגם 
שיושב  ומי  אסור,  בכך  שרגיל  מי 
שעלול  ומרגיש  הכנסת  בבית 
ולעשות  לעמוד  צריך  להירדם 
מי  וכן  ירדם,  שלא  כדי  טצדקי 
להרדם  הוא  בעצמו שעלול  שיודע 
בתפלה או בדרשה בבית הכנסת יש 
לו להעמיד לעצמו שומר שימנעהו 
מכך, דיש עליו חובה להזהר שלא 
דעתו  ונראה  עכ"ד.  כך.  לידי  יבא 
דכל שהוא פסיק רישיה ]או קרוב 
לפס"ר[ שיירדם באמצע אין להתיר, 
דנחשב כבא לישן חוץ לסוכה, דאף 
שבודאי עיקר מטרתו להתפלל מ"מ 
ובמעשהו  במטרתו  שכלול  נחשב 
גם לישן ואסור. וכל שכן כשמגיע 
רק לשיעור, וכמו שהביא שם בשם 
מרן הגרש"ז אויערבאך דמי שהולך 
לו  אסור  שינמנם  ויודע  לשיעור 

לילך לאותו שיעור.
לנמנם  אדם  דדרך  ]ולומר 
טענה,  אינה  השנה,  בכל  בביהמ"ד 
בביהמ"ד  לאכול  מותר  יהא  דא"כ 
לאכול  השנה  בכל  דהדרך  משום 
ושינה  דבאכילה  ודאי  אלא  שם, 
האדם  רגילות  אחר  הולכים  אין 
כלל אלא לעולם הם חייבים סוכה 

והארכנו בזה במקו"א ואכ"מ[.

בשעת נסיעה ובשעת 
טיול

אמנם לגבי המתנמנם ונרדם בעת 
ראוי  היה  לכאורה  ברכב,  נסיעה 
דרכים  הולכי  מדין  בשופי  להתיר 
מחייבים  ואין  הסוכה,  מן  פטורין 
ולחפש  הליכתם  לעצור  אותם 
אין הדבר פשוט דהלא  סוכה, אכן 
נחלקו פוסקי זמננו אם היתר הולכי 
דרכים אמור אפילו לטיול בעלמא, 
פרנסה,  או  מצוה  לצורך  רק  או 
דבאגרות משה )או"ח ח"ג סימן צג 
מרן  וכן  לב(  סימן  ח"ד  ואבהע"ז 
הגרש"ז אויערבאך )הליכות שלמה 
פ"ט אות כא( החמירו בטיול, ואילו 
מרן הגרי"ש אלישיב )הערות סוכה 
הגרח"פ  מרן  בשם  וכן  כו,א(  דף 
שיינברג הקילו. ונמצא דלהאגרו"מ 
נוסע  שאם  תלוי  יהיה  והגרשז"א 
ברכב  לישן  מותר  מצוה  לדבר 
והנוסעים  אסור,  לטיול  נוסע  ואם 
בית  ל'שמחת  לישיבותיהם 
השואבה' וחוזרים במאוחר ונוסעים 
ישרים,  שנת  וישנים  שעות  כמה 
אם נחשיב את הנסיעה כדבר מצוה 
ועדיין כל דברים  מותר לכתחילה. 
אלו טעונים בירור, ולא נכתבו אלא 

לעורר לב המעיינים.

בנביא  סוכות  המועד  חול  בשבת  שמפטירין  בטעם 
הביאו   - גֹוג"  ּבֹוא  ְּביֹום  ַההּוא  ַּבּיֹום  "ְוָהָיה  יחזקאל 
הפוסקים משמו של רב האי גאון את אשר ששמע מפי 
חכמים, כי מסורה היא שמלחמת גוג ומגוג תהיה בחג 

הסוכות. ולשון הטור )או"ח סימן תצ( כי ה"נצחון" יהא בסוכות.
כך גם פירש הרד"ק את הפסוק בזכריה )יד, טז( אותו נקרא בהפטרת יו"ט ראשון של סוכות 
ְׁשַּתֲחֹות ְלֶמֶלְך ד' ְצָבאֹות  ים ְוָעלּו ִמֵּדי ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלהִֽ "ְוָהָיה ָּכל ַהּנֹוָתר ִמָּכל ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל ְירּוָׁשלִָ
ְוָלֹחג ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות", כי כיון שתהיה אז מלחמה, וכולם יראו את נפלאות ד', לכן יעלו מדי שנה 

בשנה, זכרון לאותו היום. 
שומה עלינו להבין, מהי המלחמה הגדולה שתהיה לעתיד לבוא, מלחמת גוג ומגוג? ומהו הקשר 

העמוק בין גוג ומגוג לחג הסוכות?
אכן, רעיון יסודי טמון בזה. את עיקרי הדברים שמענו בשעתו באריכות מהגאון רבי משה שפירא 
זצ"ל, ושורשם מבואר בספרים הקדושים, וראה גם ב"שם משמואל" )שבת חוה"מ תרע"ג(, וכך 

הוא תוכן הדברים:
מבואר בגמ' בעבודה זרה )דף ג,ב( כי גוג ומגוג באים - כדברי הפסוק בתהילים )פרק ב( - "ַעל 
ה' ְוַעל ְמִׁשיחֹו", ומבוארים הדברים בחז"ל )ויק"ר אמור כז,יא, ובמדרש תהילים שם ועוד(: "ואף 
גוג ומגוג עתיד לומר כן, שוטים היו הראשונים שהיו מתעקפין בעצות של ישראל, ולא היו יודעין 
שיש להם פטרון בשמים, אבל אני איני עושה כן, אלא בתחלה אני מזדווג לפטרונם, ואחר כך אני 
חוזר על ישראל, הדא הוא דכתיב יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ד' ועל משיחו, והקב"ה 
אומר להם רשעים, עלי אתם באים להזדווג, כמה גדודים יש לי לפני, כמה שרפים וברקים ולפידים 

ומלאכים יש לי לפני, ואני יוצא עמהם ועושה מלחמה עמהם".  
זו היא אפוא, מלחמתם של גוג ומגוג, לפגוע בנקודה הכי גבוהה, וכביכול מזדווגים לפטרונן של 

ישראל כלשון המדרש, "ַעל ה' ְוַעל ְמִׁשיחֹו".
כאן כתוב גם כן, מהיכן מגיע השורש הזה של הרע, מבואר שם במדרש כי כל הרשעים וד' אומות 
באים לעקור כל אחד עם כח מיוחד, עם תירוץ או סיבה מיוחדת מדוע, אך גוג ומגוג באים לעקוף 

את כל אותם כוחות, וללא שום התנצלות כלשהיא, באים להלחם כביכול בהקב"ה בעצמו.
עוד מבואר מהמשך דברי הגמ' שם כי אותם גוים שיבעטו בסוכה, הם גוג ומגוג שעליהם נאמר 
בהמשך הפסוק )שם( בתהילים, כי כל אחד מנתק מצותו והולך, שנאמר "ְנַנְּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו". 
וכך שנינו )ברכות י,א(: 'למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג, שאם יאמר לך אדם: כלום 

יש עבד שמורד ברבו, אף אתה אמור לו: כלום יש בן שמורד באביו'.
הרי מבואר מכל זה, כי עניינו ומהותו של 'גוג ומגוג' היא מרידה ופריקת עול, לשם פריקת עול. 
ניתוק המוסרות... ואמנם, אף שכל 'רשע' הוא 'מורד', מכל מקום את מעשיו עושה הוא לשם תאוה. 

לא כן מרידתו של גוג ומגוג, שהיא מרידה לשם מרידה ופריקת עול!
כאשר גוג ומגוג בועטים בסוכה, כשלא נח להם... הוי אומר: גם כשישבו בסוכה היה זה רק משום 
שהדבר התאים לתאוות שלהם, אך בו ברגע כששוב הדבר אינו עולה בקנה אחד עם תאוותיהם, 
אזי  אינם יוצאים, אלא בועטים! בעיטה זו, פירושה הפקעה, ניתוק וסילוק מעניין הסוכה. פריקת 

עול מוחלטת, כשהוא עושה כל העולה על רוחו...
זהו שורשם של כל פריקות העול וההינתקות מן המוסרות שאנו עדים להם בדורות האחרונים, 
דורו של עקבתא דמשיחא. וזה לשון ה"שם משמואל" )שנת תרפ"א( בתוך ביאור ענין גוג ומגוג: 
'מזה נסתעף ענין מרידה בכלל העולם, בת קמה באמה, כלה בחמותה, וכמו שנראה בעתים הללו 
שרבו עבדים מתפרצים על אדוניהם, וירהבו נער בזקן, נקלה בנכבד. וזה סימן גדול על קירוב קץ 

הגאולה'.
כי האות והסימן אשר יאפיין את קץ הגלות, יהא פריקת עול ומרידה -  לשם מרידה!

יותר מכל את  הוא מסמל  ומגוג. שכן  גוג  היפוכו הגמור של  הוא  כי חג הסוכות  מעתה  אמור 
הניצחון של כלל ישראל על גוג ומגוג, כי מלבד שאנו משתעבדים להקב"ה ומקבלים עלינו עול 
מלכות שמים ומקיימים את מצוות ד', כאשר האדם משליך מאחריו את כל קנייניו הגשמיים, את 
ביתו שלו, ונכנס לסוכה – דירת עראי, ולא בזמן של קיץ, עוד אנו שמחים בעול זה, ומקבלים אותו 

עלינו באהבה, והרי זה "זמן שמחתינו"!
לאור האמור נוסיף, כי זהו המטרה במה שאנו קוראים גם את מגילת קהלת בסוכות, לההביל עלינו 
את העולם הזה, להתבטל כולנו למציאות האמיתית, כי "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז 

יבוזו לו", ובזה מתגלה אצל עם ישראל האהבה השלמה כלפי החשיבות האמיתית.
והרי הדבר ידוע בשם הגר"א שסוכה היא המצוה היחידה שמקיימים עם כל הגוף, דוגמת מצות 
ישוב ארץ ישראל, וכל זה משום שמצות סוכה מתקיימת ע"י ביטול כל הגוף והמציאות הגשמית 

של האדם.
ובאמת, הרי  כל השמחה שקיימת בחג, כולה שמחה רוחנית בעשיית המצוות, סוכה וד' מינים, 
וניסוך המים בזמן ביהמ"ק, וכל שמחת בית השואבה היא זכר לאותה מצוה. כי עם ישראל קדושים 
כל שמחתם היא רק בעבדות להשי"ת ובכניעה אמיתית. אין שמחה כעבד העושה רצון קונו, כי 

זוהי ה"חרות" האמיתית.
נמצא אפוא כי אין לך מועד מתאים ויאה יותר לנצחוננו במלחמת גוג ומגוג העתידה, מאשר 

בסוכות.
זהו גם כן, עיקר תפקידנו בעת הזאת, לעקור מתוכינו את נקודת ה"גוג ומגוג" שהיא המרידה 
והרצון והחשק לעשות ככל העולה על רוחי... פריקת העול, המסמלת את הצורך בשקט תעשייתי 
להתעלם  האדם  בוחר  ולהתעורר,  להבין  לשמוע,  במקום  כאשר  קדושה,  ריח  בו  שיש  דבר  מכל 
במקרה הטוב, ויותר מזה לטהר את השרץ בק"נ טעמים. ובמקרה הרע להלחם כנגד אותם המגלים 

איכפתיות...
ונראה להוסיף עוד, כי שמחת הצדיקים אינה שלמה ללא נצחונם על הרשעים, כי יחד עם גילוי 
מלכות ד' לעתיד לבוא, מוכרח לבוא בד בבד גם 'נצחון גוג ומגוג', שהוא כאמור ביעור הרע. והדבר 
מרומז בתפילות הימים הנוראים שעברנו עתה, כאשר כללנו בברכת הצדיקים 'ובכן צדיקים יראו 
וישמחו' את 'ועולתה תקפץ פיה וכל הרשעה כולה כעשן תכלה', לא כללנו זאת, בברכת 'תן פחדך' 

או 'תן כבוד', אלא בברכת הצדיקים כי אין שלמות ללא מחיקת הרע בעולם.
והלואי שנזכה בחג זה ל"סוכת שלומך" - שלמות אמיתית בין ישראל לאביהם שבשמים.

***
בגליון זה זוכים אנו לציין את הופעתו של הגליון זו הפעם ה-101, כמאמרם של חז"ל "אינו דומה 
השונה פרקו מאה פעמים למאה ואחת", כי רציפות הענין מורה על כך שאין אנו מסתפקים במספר 
100 הנראה כדבר מושלם, אלא מבטאים שאיפה ליותר בס"ד. מובן שהמשוב שאותו אנו מקבלים 
מהציבור הן בהארות והערות, הן בסיוע להדפסת והפצת הגליון, והן בעידוד רב, היא זו הנותנת את 
הכח להמשיך ביתר שאת וביתר עוז. לכן הננו בקריאה של חיבה מעל גבי גליון זה לכל הקוראים 

בברכת ה"חג" – זמן שמחתינוהיקרים, עזרו לנו להמשיך הלאה!
העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

רוממות ההלכה
ענינא דיומא

הרב 
ישראל 

לנג

לזכות הרך הנולד יהושע נ"י לרגל שלישי למילתו
שיזכו אביו ואמו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 

ולרוות ממנו נחת דקדושה כל הימים בשמחה וכל טוב
ולהצלחת ידידנו אביו היקר והמפואר בכל מדה נכונה

הרב חיים ליינר שליט"א
הפועל רבות לרומם קרנה של תורה ועמלי התורה 
שיזכה לראות ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו אכי"ר

נתרם לזכות א.ב.י. 
לישועה וברכה 
בכל הענינים

ע"י ידיד המערכת 
שליט"א

גליון 
מוגדל

1

קו "רוממות"!  0722-588477 )972-722-588-477 +(
בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון על ידי מערכת ממוחשבת, וכן על ידי נציג. כמו 
כן ניתן להשאיר הודעות הערות והנצחות.ניתן לתרום בקו "רוממות"  או בעמדות 

הממוחשבות של נדרים פלוס לפי החיפוש הבא: רוממות\גליון שבועי לבני התורה 
כל תרומה תתקבל בברכה

להצטרפות לקבלת הגליון במייל או כל הערה אחרת 
   b264464@gmail.com  :בכתובת 

דבר העורך



"פרי עץ הדר - אלו ישראל, מה אתרוג זה יש בו ריח ויש 
בו אוכל, כך ישראל יש בהן בני אדם שהן בעלי תורה 

ובעלי מעשים טובים.

כפות תמרים - אלו ישראל. מה תמרה זו יש בה אוכל ואין בה ריח. כך ישראל יש 
בהן בעלי תורה ואין בהן מעשים ]טובים[. 

וענף עץ עבות - אלו ישראל, מה הדס הזה יש בו ריח ואין בו אוכל. כך ישראל יש 
בהם בני אדם שיש בידיהם מעשים טובים ואין בהן תורה. 

וערבי נחל - אלו ישראל, מה ערבה זו אין בה ]לא[ טעם ולא ריח, כך ישראל יש בהן 
בני אדם שאינם לא בעלי תורה ולא בעלי מעשים. אמר הקדוש ברוך הוא לאבדן אי 
אפשר אלא יעשו כולן אגודה אחת והן מכפרין אלו על אלו". )ילקוט שמעוני אמור 

רמז תרנא(

אתרוג בשמאל לבדו
ואתרוג  בימין  לולב  איתא:  לז,ב(  )דף  סוכה  בגמ'  והנה 
חדא והאי  מצות  תלתא  הני  טעמא,  מאי   בשמאל, 
בין כל המינים, עדיין יש מקום מיוחד לאתרוג.  מצוה. דהיינו, על אף האיחוד 

ויש להבין טעם הדבר.

הצדיק זוכה מכח עצמו
ביאר זאת מרנא ה"חתם סופר" זי"ע בפירושו על התורה:

לולב ומיניו הלא מרמז על צדיקים שאינם גמורים וגם על רשעים והדיוטים כידוע, 
והאתרוג הוא הצדיק הגמור אשר אינו עמהם באגודה כלל. והיה ראוי לתפוס אתרוג 

בימין על דרך 'אורך ימים למימינים' והני מינים בשמאל שהם המשמאילים.
אלא מכל מקום הצדיק הוא רק יחיד בדורו, וההדיוטים רבים, והן א-ל כביר לא ימאס, 
והצדיק זוכה בזכות הרבים אף על פי שהוא גדול מהם, ונהי שאינו עמהם באגודה, מכל 
מקום צריך לחברו עם הלולב שלא יפרוד מן הציבור ולא יהיה נידון בפני עצמו, כי מי 

יודע מה יולד יום ויצטרך הוא לזכות הרבים.
ומשום הכי נוטלין הלולב בימין, שהוא שלשה מינים, רצונו לומר כל ישראל בכלל, 

ואתרוג חד מינא!

החיבור הוא רק ברמז...
באופן נוסף ביאר זאת הגה"ק בעל ה"ויואל משה" מסאטמאר זצוק"ל, וזאת עפ"י מה 

שיש להבין בחיבור זה של הרשעים והצדיקים:
מפני מה נצטווינו לחבר יחדיו וליטול ארבעה מינים שבלולב, כנגד ארבעה מינים 
שבישראל, כדי שיכפרו אלו על אלו? הלא כדי להשיג את התכלית והמטרה הזו, ניתן 
"והן  יחדיו,  והרשעים  הצדיקים  את  שנחבר  ידי  על  ובמציאות,  בפועל  זאת  לעשות 

מתכפרין אלו על אלו"!?
והרשעים  חיבורם של הצדיקים  ציותה על  – התורה לא  ה"ויואל משה"  אמר  אלא 
יחדיו! לפי שהתחברות שכזו עלולה להשפיע לרעה על הצדיקים ולפגום בהם. וחלילה 

לו לצדיק לחבור אל הרשע, כי מי יודע מה תהיינה תוצאותיה של התחברות זו...
על כן, כדי שבכל זאת יהנו הרשעים מן הצדיקים, וכדי שיתכפרו בזכותם ומכוחם, 
ודוגמא  רמז  רק  שהיא  פעולה  היא  אשר  המינים,  ארבעת  נטילת  על  התורה  ציותה 

להתחברות הצדיק עם הרשע...

חיבור לשם מצוה
מרנא הכהן הגדול בעל ה"חפץ חיים" זיע"א אמר על כך: כי מכל ארבעת המינים 
ויש בו ריח, ואלו הם תלמידי החכמים,  האתרוג הוא המובחר שבהם, שיש בו טעם 

המובחרים שבעם.
והנה, דרך העולם לאגוד את שלושת המינים האחרים יחדיו, ואילו האתרוג לא נאגד 
עמהם אלא רק בשעת קיום המצוה. מיד לאחר קיום המצוה שב האתרוג למקומו, בעוד 

שלושת המינים האחרים מוסיפים לחיות מאוגדים וקשורים יחדיו.
אם תמצי, רמז יש כאן להנהגתו הרצויה והראויה של התלמיד חכם עם המון העם. כל 
העת עליו להיות בפני עצמו וברשות עצמו, ורק לשם קיום מצוה הריהו מתאגד וקושר 

עצמו, לפי שעה, עם המון העם, ומיד אחר כך שב למקומו. 
וכתב רבינו הגר"א זיע"א: "אם תראה תלמיד חכם מתחבר עם 'עם הארץ', על כרחך 

הוא רע"...

והצפצפה פסולה...
ביאר מרנא החידושי הרי"ם זי"ע בדרך דרוש: עם הארץ, שאמנם אין בו לא תורה ולא 
מעשים טובים, מכל מקום הוא בבחינת "ערבה" ולא בבחינת "צפצפה", אשר יש בה 
מיני פגימות חדות ודוקרות. ובמה הוא כ"ערבה" ולא כ"צפצפה"? - בכך שאינו דוקר 

ופוגע בתלמידי חכמים ולומדי תורה.
דוקא אצל עם הארץ כזה עדיין יש תקוה שיהא לו חיבור וקשר כלשהו עם תלמידי 
חכמים. לעומתו, עם הארץ אשר לא די שאין בו תורה ומעשים טובים, אלא אף דוקר 

ופוגע בתלמידי חכמים - אין לו כל חיבור אליהם ולא שייך שיתקשר עימם...
זהו שאמרו: הצפצפה – פסולה!

מה בין ערבה לצפצפה
בגמ' )סוכה לד,א( אמרו: 'איזהו ערבה ואיזהו צפצפה. ערבה קנה שלה אדום ועלה 
למגל...  דומה  ופיה  עגול  שלה  ועלה  לבן  שלה  קנה  צפצפה  חלק.  ופיה  משוך  שלה 
אמר רב חסדא, הני תלת מילי אישתני שמייהו מכי חרב בית המקדש חלפתא ערבתא 

ערבתא חלפתא. מאי נפקא מינה, ללולב'.
כך ביאר זאת מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל: ערבה מרמז לאדם שאין בו 
תורה ומצות, אך מכל מקום יש בו לחלוחית, כי הוא גדל על כל מים. ולכן קנה שלה 
אדום, פירוש, שיודע שאינו עושה כהוגן והוא מלא חרטות, כי אדום הוא פירוש לחטא, 
לקבל  שיכול  פירוש,  משוך,  שלה  ועלה  ַּכָּׁשִנים".  "ֲחָטֵאיֶכם  א,יח(  )ישעיה  כדכתיב 
השפעה כנחל הנמשך שהוא מושפע מצד העליון, וגם דבר משוך יכול להמשך עוד. 

ופיה חלק, שאינו מקלקל אחרים.
ולכן צריך לאגדו באגודה עם הכשרים כדי שיהיה לו תועלת. ואם אדם כזה נתגדל 

ויש בו תורה ומצוות צריך ללמוד ממנו ולשמוע דרשותיו 
ותוכחותיו.

אבל צפצפה, פירוש, אדם שאין בו אף לחלוחית, ולכן קנה 
שלה לבן, שסובר שכל החטאים והרשעות שעושה הוא טוב 
ולבן כשלג, שלבן פירושו נקי מחטא, כדכתיב )שם( "ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו". ועלה שלה עגול, 
שאינו יכול לקבל השפעה, כדבר עגול שאין לו ממה לקבל השפעה. ופיה דומה למגל, 

פירוש, שהוא מקלקל אחרים, ואם כן, אי אפשר לקבלו באגודה.
ואף ששומעין ממנו לפעמים דברים טובים לכאורה, אבל באמת הוא סם המות, וארס 
לנשמה כרוך שם, כי גורם שיטתם הם מדות הרעות ולכוונה רעה הם. ולכן חזינן שאין 
טוב יוצא מזה, רק מלחמה ושנאה ומחלוקת בין אחים ואבות ובנים. ואם כן הוי כל 
דרשותיו אף אלו שלטובה רק מצפצף ומהגה, כדכתיב )ישעיה ח,יט( "ֶאל ָהֹאבֹות ְוֶאל 

ַהִּיְּדֹעִנים ַהְמַצְפְצִפים ְוַהַּמְהִּגים" ולכן נקרא צפצפה.
ובזמן שהיה בית המקדש קיים היו יודעין מי הוא 'ערבה' ומי הוא 'צפצפה'. וכשחרב 
ואין ממי לקבל השפעה, נתחלף, שיש חושבים שצפצפה הוא ערבה, שיש בו לחלוחית 
טוב ושומעין לדבריו למה שנדמה שהם טובים וממילא מתפתים אחר כך לכל מדותיו 
רק מצפצף, שמבטלים  'צפצפה' שהוא  קורין  ול'ערבה'  המכוערים.  ומעשיו  המגונות 

דברי הצדיקים ואין רוצים לשמוע להם.
מסיים רבי משה פיינשטיין שזהו גם ביאור הגמ': למאי נפקא מינה - ללולב. פירוש, 

להשמר מצפצפה האמיתי שלא ליקחו באגודה כדי שלא ללמוד ממעשיו!...

הערבה הסמוכה למים...
ישראל  שיהו  אמרתי  אני  הקב"ה,  אמר  אבהו,  רבי  'אמר  איתא:  עוד  )שם(  בגמ' 
לפני כ"ָקח ַעל ַמִים ַרִּבים" )יחזקאל יז,ה( ומאי ניהו ערבה, והם שמו עצמן כצפצפה 

שבהרים'. ]כלשון המשך הפסוק שם: "ַצְפָצָפה ָׂשמֹו"[.
ביאר מרן הגאון רבי יצחק אלחנן מקובנא זיע"א: אמרו חז"ל )ע"ז ה,ב(: מאי דכתיב 
ָמִים", אשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה  ָּכל  ַעל  ֹזְרֵעי  "ַאְׁשֵריֶכם  )ישעיה לב,כ( 
ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם, שנאמר "ַאְׁשֵריֶכם ֹזְרֵעי 
ַעל ָּכל ָמִים", ואין מים אלא תורה וכו', ואין זריעה אלא צדקה, שנאמר )הושע י,יב( 

"ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה".
ולכאורה, מה ענין "זריעה", שעניינה צדקה, לתורה. וכתב הרי"ף: 'דקאי על הגומל 
התורה  שמתוך  בתורה,  עוסק  בעצמו  כאילו  מעולה  דהוא  חכם,  התלמיד  עם  חסד 

מסתלק היצר הרע גם מי שעושה צדקה וחסד עם התלמיד חכם הרי הוא כמוהו'.
נמצינו למדים, כי אדם המחזיק לומדי תורה, הריהו "זורע" תורה ועל כן נחשב כאילו 
הוא עצמו עוסק בה. וכשם שאדם העוסק בתורה ניצול בזכותה מיצר הרע, כי היא 
"התבלין" המציל מן היצר, כך גם הזורע על כל מים ומחזיק את לומדי התורה, זוכה אף 

הוא למעלה זו שיצרו מסור בידו.
וזהו שאמרו חז"ל: בזמן שעוסקים בתורה - אלו הם לומדי התורה עצמם, ובגמילות 

חסדים - אלו הם מחזיקי התורה - יצרם מסור בידם - ביד אלה כמו גם ביד אלה!
ַמִים  וזהו שאמר רבי אבהו: אמר הקב"ה, אני אמרתי שיהו ישראל לפני כ"ָקח ַעל 
ַרִּבים" ומאי ניהו ערבה והם שמו עצמן כצפצפה שבהרים. - אף אלו בקרב ישראל 
אשר אין בהם לא תורה ולא מעשים טובים והריהם בבחינת "ערבה" מכל מקום יכולה 
מעלת התורה לדבוק אף בהם, וזאת על ידי שיחברו אל לומדי התורה, וכיצד - על ידי 

החזקתם ותמיכה בהם! 
וכך שנינו )כתובות קיא,ב(: כל המשתמש באור תורה - אור תורה מחייהו... העושה 
פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו 

מידבק בשכינה.
כן  ועל  "האתרוג",  אל  וקרובה  ל"מים"  סמוך  הגדילה  "הערבה",  של  מעלתה  זוהי 

כשרה היא לארבעת המינים והיא נאגדת יחד עם שאר המינים.
לעומת זאת, "הצפצפה" שאינה גדילה סמוך למים, אלא הרחיקה עצמה מן המים אל 

ההרים, נפסלה משום כך לארבעת המינים...

'ערבה' שמחוברת עם ה'אתרוג'
מעשה בבחור בעל תשובה שלא למד ולא שנה, ומתוך שלבו נמשך אחר הקנאות היה 
פעיל מאד כנגד המרימים יד בתורת משה. הוא פעל בתום לב ובאמונה, אולם לא פעם 
גרם אי נעימות לציבור שומרי התורה, לאחר שנקט בפעולות מסויימות מבלי להימלך 

תחילה בראשי הציבור.
כאשר ביקר בירושלים האדמו"ר בעל ה"ויואל משה" מסאטמאר זצוק"ל סר אליו אחד 
מראשי הציבור ותינה בפניו את המבוכה הרבה שממיט עליהם אותו פעיל: 'עמי ארצות 

כאלה אינם מביאים לנו לא כבוד ולא תועלת', הוסיף וקבע.
נענה האדמו"ר ואמר: חביב עלי עם הארץ אשר רוחו והשקפתו על פי התורה והוא 
פועל מתוך קנאות לה, יותר מתלמיד חכם שאין בו דעת והשקפותיו כוזבות ופסולות...
ראיה לדבר מצינו בדיני ארבעת המינים, שנינו )סוכה מג,ב( ובפירוש רש"י )שם(: 
לולב דוחה את השבת בתחילתו וערבה בסופו. פעם אחת חל שביעי של ערבה להיות 
בשבת והביאו מרביות של ערבה מערב שבת והניחום בעזרה והכירו בהן בייתוסין, 
שאינן מודים בערבה, שאינה מפורשת בתורה, ונטלום וכבשום תחת אבנים, ויודעים 
הם בחכמים שלא יטלטלו למחר האבנים. למחר הכירו בהן עמי הארץ, שלא היו בקיאים 
באיסור טלטול, והם היתה ידם עם הפרושים, ושמטום מתחת האבנים והביאום הכהנים 

וזקפום בצדי המזבח, לפי שאין בייתוסין מודים שחיבוט ערבה דוחה את השבת.
טלטול  איסור  על  אפילו  יודעים  לא  אשר  הארץ  בעמי  מדובר  כי  אף  ולמד,  צא 
בשבת ושמטו הערבות מתחת האבנים בשבת, מכל מקום כיון שלחמו שכם אחד נגד 

הבייתוסים והצדוקים, מקומם בין הפרושים והיראים!

חיבוט הערבה להכניע זדים
כתב מרן הגאון בעל "כף החיים" זצוק"ל: צריך לחבוט הערבה דוקא על הארץ, וכן 

כתב בספר "תולעת יעקב", כלומר לבער הדין שלא ימצא, ולהורידו עד עפר.
עוד כתב הגאון מהר"ש קלוגר זיע"א )חכמת שלמה, או"ח סימן תרסד(: הנה בטעם 
לקיחת הערבה ההושענא רבה ולחבוט אותה בודאי יש סודות עמוקים. אבל ליתן טעם 
לפי קט שכלי, נראה על פי המפורש במדרש דהני ד' מינים מרמזים על ד' כיתות בני 
אדם, וערבה מרמזת על רשעים שאין בהם לא טעם ולא ריח, ואמר הקב"ה לעשות 

מהם אגודה אחת.
ונראה, דהיינו דוקא בעולם הזה יש להתפלל על הרשעים, וכמו שאנו מקריבין פרים 
בחג על אומות העולם וכו'. ולכך היינו דוקא ב'ששה ימים' המרמזין על שיתא אלפי 
שנין הוי עלמא )סנהדרין צ(, צריך לעשות מהן אגודה אחת, להגן אלו על אלו. אבל 
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בין  פירוד  יהיה  אז  השביעי,  לאלף  המרמז  השביעי'  ב'יום 
האגודה והרשעים יאבדו.

ולכך לוקחין את הערבה בפני עצמה לרמז שביום השביעי 
עצמן  בפני  נידונין  יהיו  ורשעים  האגודה  בין  פירוד  יהיה 
ויהיו שפלים עד לארץ. ולכך חובטין אותה בארץ להכניעם 

ולהשפילם.
ערבה,  חביטת  בשעת  לכוון  הוא  נכון  כי  נראה,  דבר  סוף  קלוגר:  מהר"ש  מסיים 
להכניע זדים ורשעים, ולקיים מאמר הכתוב "ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות 

רגליכם" )מלאכי ג,כא(.

חיבוט הערבה להחזירה למוטב
הפושעים  להרחיק  לא  זצוק"ל:  פינשטיין  רבי משה  הגאון  מרן  זה  בענין  דרש  וכה 

לו  ומועיל  הוא  ישראל  דעדיין  משום  לקרבם,  ואדרבה 
תשובה.

מצד  לעצמו  שחטא  רק  מקלקל  שאינו  מי  זה  כל  אך 
ששומע  והדחה  הסתה  מצד  באמונה  שטעה  ואף  מדותיו, 
המסיתים  גמורים  הרשעים  לא  אבל  אליו,  שמדברים  מה 

ומדיחים שאותם אין לקבל בחבורה.
וזהו ענין מצות חיבוט ערבה שהנהיגו הנביאים, היינו שהאדם אף שהוא פושע ואין 
בו לא תורה ולא מעשים טובים, אם אך יש בו לחלוחית, פירוש, שבעצם היה רוצה 
לילך בדרך הישר אך אינו יכול לעמוד נגד יצר הרע או שהסיתוהו וניסת, ולכן יקבל 
שיחזור  להיות  ויכול  הטוב  ממנו  שילמד  באגודתנו  ונקבלו  כשנקרבו  טובה  השפעה 
למוטב ע"י חבורה טוב, ולכן אין להרחיקו, אלא אדרבה לאגדו באגודה, וממילא יתחבט 

ממנו דברים הרעים ומעשיו המגונים ויפלו ממנו ויחזור בתשובה.
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'קיום' מצות אכילה כל שבעה
להגאון הגדול רבי  רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א  בין  מו"מ  להלן 

עקיבא קיסטר זצ"ל שנלב"ע בזאת השנה, שהתקיים ביו"ט ראשון של סוכות האחרון לחייו של 
הגרע"ק זצ"ל. כאשר עם דמדומי חמה של מוצאי יו"ט ראשון דיברו הנוכחים בסוכתו של מרן 
שליט"א בלימוד, ובתוך הדברים שח מרן שליט"א שהגר"ע קיסטר שאלו בליל היו"ט גבי מה 
שנסתפק במשנה ברורה )סימן תרלט סקכ"ד( האם יש בחג הסוכות את יסוד הגר"א בשבעת ימי 
הפסח שיש 'קיום' של אכילת מצה כל ימי החג, אף שאינו 'חיוב' ואינו רק איסור אכילת חמץ. 

וה"נ בשבעת ימי הסוכות יהיה מצות אכילה 'קיומית'. 
רוצה  הוא שבודאי אם  המו"מ דפשוט  כפי שהיה מבואר מתוך  ביאור ספק המשנ"ב  ]א"ה, 
לאכול חייב לאכול בסוכה, ויש בזה מצוה של 'תשבו בסוכות', אך מ"מ ה'מצות אכילה' דלילה 
הראשון דילפינן זה מג"ש דט"ו ט"ו מחג המצות, בזה נסתפק המשנ"ב אם לדברי הגר"א יוכל 

לקיים זאת גם בשאר ימי החג[.
הראשון  בלילה  גשמים  בירדו  ס"ה(  )סימן תרמ  הרמ"א  כתב  דהנה  לפי"ז,  לעיין  מקום  ויש 
שאוכל בסוכה ואין פטור של 'מצטער', וא"כ להך גיסא שכתב המשנ"ב דאיכא לדברי הגר"א 
גם בסוכות, נימא דכשם שבלילה הראשון אין פטור של מצטער משום מצות אכילה בסוכה, ה"נ 
בשאר ימי החג כך הוא, וליתא בזה מה שאמרו 'כל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט'. ע"כ 

הערת הגרע"ק. 
מנהג  את  ליישב  יש  שלפי"ז  צחות  בדרך  הוסיף  זו  הערה  על  שליט"א  מרן  חזר  וכאשר 
האדמורי"ם שהיו נשארים בסוכה אף בגשמים... ]תוך כדי הדברים נכנס הגרע"ק לסוכה ואמר 

לו מרן שליט"א אנו מדברים על ההערה שדיברנו...[
ואמר לו מרן שליט"א, דנראה לו פשוט שאינו כן, דכל מה שבלילה הראשון אין פטור מצטער 
זה משום שהוא 'חיוב' ולכן אין פטורין. אבל בשאר ימות החג שזה 'מצוה קיומית' אז יש פטור 

של מצטער. 
ומרן שליט"א עורר שבאמת דברי הגר"א ]ונמצא כדבריו בחזקוני )שמות יב,יח( ובפני יהושע 
בכל  מצינו  היכן  וכי  ביותר,  מופלאים  סימן קצא([  )יו"ד  חתם סופר  ובשו"ת  כט,א(  )פסחים 

המצוות שיש מצוה קיומית שאין חובה לקיימה.
והוסיף, שכיו"ב מצינו בתשובות 'אהל משה' להגרא"מ הורביץ )סימן סט, ועיי"ש שכתב שהוא 
בלי  או לאכול  איסור לשחוט  לפי שאין  קיומית  היא מצוה  דבר חדש( שמצות מעשר בהמה 
מעשר. ומה שמצינו במשנה בבכורות )נז,ב( 'ג' גרנות למעשר' כלומר שאסור לשחוט ולמכור 
קודם שמעשר, הרי זה מדרבנן בעלמא. ונמצא שעיקר המצוה היא קיומית. אבל מבואר בתורת 
כהנים )כז,לב( שגם במעשר בהמה יש לאו של 'בל תאחר', והחזו"א בבכורות )סימן כז סקכ"ג( 

הוכיח מכאן שזה מצוה חיובית.
]עוד מצינו בשו"ת חתם סופר )או"ח סימן קפ( שיש מצוה קיומית לשרוף ערלה ואינו מצוה 
חיובית. ועיין חזו"א זבחים )סימן יא סק"ד( שר"ל דאכילת שליל של קדשים הוי מצוה קיומית[.

וביאר מרן שליט"א שנראה שאף לדברי הגר"א מצות אכילת מצה היא הרחבה של מצות אכילה 
יו"ט לא שייכא. וכעין שכתב  בלילה הראשון, של "בערב תאכלו מצות", ונפק"מ שבתוספת 
המהר"ל )גבורות ה' פמ"ח( שאם מוסיף על הכזית הוי הרחבה של קיום המצוה. והאריך בזה 

הנצי"ב על השאילתות.  
ומשום כך גם אין לחלק בהערת הגרע"ק בין המצוה של הלילה הראשון למצוה של שאר ימות 
החג, דכיון שהמצות מצה של שאר ימות החג אינה מצוה בפני עצמה אלא הרחבה של ה"בערב 

תאכלו מצות", ה"נ כך הוא, וראוי שיהא בזה את אותו הדין.

פניני עיון והלכה 
מרבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

פורע חובו בסוכה
שח מרן שליט"א כי פעם אחת בחג הסוכות שאל את 

מרן הגאון מטשעבין זצוק"ל על דברי 
סקמ"ח(  תרלט  )סימן  ברורה  המשנה 
כשאדם  אופנים  מיני  בכל  שמסתפק 
נכנס לסוכה אם מברך, ומסיק )שעה"צ 

סקצ"ג( שכאשר בא לפרוע חוב אינו מברך כי זה נחשב 'מתעסק'.
והקשה בפניו מרן שליט"א מה שייך בזה 'מתעסק', הרי למעשה הוא 

'מתעסק'  ואינו  בסוכה,  יושב 
של  שהמטרה  אלא  בזה, 

הישיבה היא מטרה אחרת, 
נחשב  זה  מדוע  וא"כ 
עמו  והסכים  'מתעסק'? 

הגאון מטשעבין.

נוי סוכה
של  החג  מביקורי  באחד 
מרן  אצל  שליט"א  מרן 
זיע"א,  אלישיב  הגרי"ש 
הגרי"ש  מרן  לדון  העלה 
סוכה  נוי  לתלות  דמותר 
אתרוג  ]כגון  בשביעית 
שביעית[  של  ויין  שמן 
אעפ"י שנויי סוכה אסורים 
באכילה כל שבעה, ונמצא 

מפסיד פירות שביעית.
הגמ'  עפ"י  והוא 
חל  שלא  )יא,ב(  בבכורות 
בהמת  על  בכורה  קדושת 
שצריכים  כיון  שביעית, 
האימורים,  את  לשרוף 
ולאוכלה ולא להפסד. וה"נ 
סוכה  נוי  קדושת  חל  לא 
על הפירות שביעית משום 

שלאוכלה ולא להפסד.
אך מרן שליט"א דן בפניו 
מהות  דשם  לחלק,  שיש 
באכילה  אוסרת  הקדושה 
שצריכים  האימורים  את 
וממילא  לגבוה,  לעלות 
חלה  לא  כה"ג  קדושה 
להפקיע את דין השביעית. 
האיסור  סוכה  בנוי  אבל 
ביזוי  של  דין  הוא  אכילה 
שכיון  מציאות  וזה  מצוה, 
יש  סוכה,  לנוי  שמשתמש 
בזה את האיסור של ביזוי 

מצוה.

שהחיינו ומחיה המתים
בביקור  נוספת  בפעם 

החג של מרן שליט"א אצל מרן 
הגרי"ש אלישיב זיע"א היה זה לאחר שלא נתראו שלושים יום. ואמר מרן 

שליט"א שהוא צריך לברך שהחיינו... 
מיד הזכיר מרן הגרי"ש את דברי ה"משנה ברורה" )סימן רכה סק"ב( 
ממנו....  יום אך שמע  חבירו שלושים  במי שלא ראה את  לדון  שכתב 
שאינו מברך 'שהחיינו'. כמו מי שלא ראה את חבירו י"ב חודש אך שמע 
ממנו, שאינו מברך 'מחיה המתים'. ]א"ה, מקור הדין הוא ב'מחיה המתים', 

והמשנה ברורה מעצמו כתב כן אף לגבי 'שהחיינו'[.

על  תמה  שמעודו  בפניו,  דן  שליט"א  ומרן 
ה"משנה ברורה" שיש לחלק טובא, דדוקא בברכת 

תוך  ממנו  שמע  אם  המתים  מחיה 
'מחיה  לברך  שייך  לא  אז  חודש  י"ב 
המתים', כי מה ששמע ממנו הרי זה 
המתים'  'מחיה  עליו  לברך  סתירה 
שאינו בכלל מת. אבל 'שהחיינו' הרי 
זה על השמחה שיש בהתחדשות הראיה לאחר שלושים יום, ומדוע שלא 
יברך כמו שאר ברכות הראיה כגון ברכת הימים והנהרות לאחר שלושים 

יום. 
לו מרן הגרי"ש:  והשיב 
אעפי"כ כבר הורה זקן...

איזהו נענוע
מעורר  שליט"א  מרן 
כי אינו מובן, מה המקור 
נוטל  אדם  שכאשר  לכך 
לנענע  כדי  מהשני  לולב 
ידי  יצא  שכבר  אחר  בו, 
מכסכס  בלולבו,  חובתו 
ממה  הרי  בלולב.  הוא 
נפשך, אם רוצה לנענע בו 
וכו',  רוחות  לד'  שינענע 
להחזיק,  רק  רוצה  ואם 
שיחזיק בידו, אך מה טעם 

יש בכסכוס גרידא.
זה  שאין  ראיה  והא 
שהרי  נענוע,  נחשב 
מב,א(  )סוכה  שנינו 
שקטן היודע לנענע חייב 
גם  כה"ג  וכסכוס  בלולב. 
קטן ביותר יודע לעשות, 
ומדוע כל קטן אינו חייב, 
על כרחך שאין זה נחשב 

נענוע.

חזקה דמעיקרא 
באתרוג

החג  מביקורי  באחד 
רבי  הגדול  הגאון  של 
שליט"א  גרוס  מרדכי 
עורר  שליט"א  מרן  אצל 
לדון במעשה שהיה באדם 
אתרוגו,  את  נטל  שכבר 
בקופסא,  אח"כ  והניחו 
לאחר  היום  ובאותו 
את  נטל  שוב  מה  זמן 
ומצאו  מהקופסא  אתרוגו 
'חזקה  לומר  דיש  חסר. 
נימא  וממילא  דמעיקרא', 
שכבר יצא ידי חובתו ואין 

צריך ליטול שוב.
דגברא  חיוב  חזקת  לריעותא',  'תרתי  דאיכא  שליט"א:  מרן  לו  אמר 

וחזקה דהשתא שהרי חסר לפניך.
ובפעם אחרת דן מרן שליט"א מדוע בספק חסר באתרוג ליכא חזקה 
דמעיקרא. וביאר משום שכשיש מציאות ]דהיינו הנקב וכיו"ב[ מסופקת 

לפנינו, לא שייך לדין חזקה דמעיקרא. ועיין בכ"ז.



שמחת בית השואבה - דוגמת עולם הבא
לאחר שזכו בנ"י לחזור ביום הכיפורים למידת האמת 
לנו  תן  רבוש"ע,  א.  דברים:  לשני  ראויים  הם  בתכלית, 
אותנו  קרב  ב.  האמת.  עולם  הבא,  עולם  של  דוגמא 
לשכינת עוזך, כי אתה אמת, ואנחנו היום אמיתיים, לכן 
תן לנו להתקרב! וכך הכניס הקב"ה, ע"י חז"ל הקדושים, 
את כל בנ"י לתוך ביהמ"ק בחג הסוכות, ושם הם עומדים 
במקום השכינה ממש - דירת הקבע של השכינה הקדושה, 
מקור האמת, ושם אומרים לצדיקים כך: אתם האמיתיים 
משתוות  שהרגליים  שווים,  ולבו  שפיו  האמת,  בתכלית 
בריקוד עם טהרת הלב, והראש והידיים הם תאומי הלב 
לרקוד  תזכו  אתם  רק  האמת,  ובמידת  בטהרה  בקדושה 
ולשיר לפני ה'. כשם שהוידוי שלכם לפני ה' היה כולו 
אמת, כך תשמחו עכשיו לפני ה' שמחה שהיא כולה אמת, 
מעין עוה"ב. ולכן לא כולם הורשו לרקוד, אלא כל אחד 

ואחד בדיוק כפי מדרגתו.
שמנה  זורק  היה  אחד  שתנא  לדוגמא  מביאים  חז"ל 
לפידים, ואחר רק ארבעה. אף פעם לא התעמקתי בדברים 
אלו שתלויים בסודות, אבל בפשטות אני אומר שזה כפי 
מדרגתו היה ראוי לזרוק שמנה, וזה קצת פחות ממנו רק 
ארבעה, והשלישי הורשה רק לרקוד בלי לפידים, ושאר 
לעצמי  מתאר  אני  ולשמוע.  לראות  כדי  רק  באו  העם 
שאם אחד מהמון העם העיז לרקוד, הוציאו אותו בן רגע: 
ולא  יעיז  לא  האמת!  בתכלית  ה'  לפני  שמחה  זה  "כאן 
האמיתית!".  ממדרגתו  יותר  ה'  לפני  לשמוח  אדם  יהין 
בית השואבה  חז"ל שמי שלא ראה שמחת  לכן אומרים 
לא ראה שמחה מימיו, כמ"ש הריטב"א שזה היה דוגמת 
עולם הבא, כי יתכן שהוא ראה הרבה חתונות, ושמחת 
יו"ט, אבל שם ישבו על יד השולחנות קטן כגדול, צדיקים 
דוגמת  שהיא  שמחה  לראות  אבל  צדיקים.  כ"כ  לא  עם 
עוה"ב, כשכל צדיק וצדיק וכל יהודי מתקרב כפי מדרגתו 
]אבל  השואבה.  בית  בשמחת  אז  רק  היה  זה  האמיתית, 
הוא  חוצפה,  ובעל  ילד  יותר  שהוא  מי  שהיום  כמדומני 
הרוקד העיקרי, והזקנים המסכנים עומדים על יד הקיר, 
ולא מעיזים להכנס לתוך מחול הריקודים... הדברים קצת 

נשתנו בזמננו[.

השמחה בישיבת "מיר"...
שכמעט  דבר,  פעם  לראות  זכיתי  שנים  עשרות  לפני 
שאיני מאמין שראיתי זאת. כשהגיעה ישיבת מיר הקדושה 
שנחאי  מגלות  השניה  העולם  מלחמת  לאחר  בשלימות 
שבסין לארה"ב, זכיתי לראות איך שרקדו בשמחת תורה. 
המשגיח הזקן רבנו יחזקאל זצ"ל שהיה אז כשנתיים וחצי 
בארה"ב עמד באמצע, כמנצח על כל העסק. אותם שהלכו 
עם ס"ת היו מוכרחים ללכת בכובד ראש, בכבוד התורה, 

באימה וביראה. אסור היה להם לרקוד, לא עם ס"ת! 
שאר הבחורים, המון בני הישיבה, רקדו בעיגול סביב 
סביב. אבל היו ספסלים באמצע ומסביבות המחול הגדול, 
ועל ראשי הספסלים הרשו לגדולי הישיבה לעמוד ולרקוד. 
עמד שם אחד שבסוף ימיו היה ראש ישיבת בית התלמוד 
בניו יורק, רבי אריה לייב מאלין זצ"ל, תלמיד מרן הרב 
מבריסק זצ"ל ורבנו ירוחם זצ"ל, שהיה למדן קדוש. הרשו 
לו לעמוד למעלה, והוא תפס את ידו של אחד מבני גילו 
ועוד אחד, והם עשו כמין חופה, ותחת החופה רקדו כל 
)שהיו  הצעירים  מהבחורים  אחד  אם  אבל  הישיבה.  בני 
עם  ולהשתתף  מהמחול  לצאת  העיז  ויותר(  עשרים  בני 
המבוגרים, בן רגע היה בא שליח של המשגיח, תופס אותו 

ברבים ומצווה עליו: "שב! אתה לא רוקד כל היום!". 
זה היה פלאי פלאים. היו יחידים יחידים, למשל בחור 
את  שכשהביאו  זצ"ל,  חרקובר  שמואל  רבי  בשם  אחד 
ארונו לכאן הספיד אותו מרן המשגיח ואמר, שראה אצלו 
לבדו  הוא  הקדושים!  התנאים  לדורות  הראוים  מעשים 
הורשה לעשות סיבובים ביחידות, עם העיניים סגורות, 
היה מעיז להתחיל  בהתפשטות הגשמיות, אבל אם שני 
דבר כזה- היו מישבים אותו לכל היום. באותו יום טעמתי 
וכל  כיבודים  בלי  ה',  לפני  אמיתית  שמחה  מהי  קצת 

השטויות, בטהרה ובקדושה.

שמחה יתירה
)פ"ח  לולב  הלכות  בסוף  הרמב"ם  כתב 
הי"ב(: אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח 
במקדש שמחה  היתה שם  הסוכות  בחג  בהן, 
יתירה. ובהי"ג: והיאך היתה שמחה זו, החליל 
וכל  ובמצלתים  ובנבלים  בכנור  ומנגנין  מכה 
אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי 
שיודע בפה בפה, ורוקדין ומספקין ומטפחין 
ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד כמו שיודע 
זו  ושמחה  ותושבחות,  שיר  דברי  ואומרים 

אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב.
להרבות  מצוה  בהי"ד:  הרמב"ם  ממשיך 
ולא היו עושין אותה עמי הארץ  זו,  בשמחה 
מי שירצה', אם  ה'כל  זה  מי  מי שירצה.  וכל 
הוא עם הארץ כבר כתוב 'לא היו עושין אותה 
עמי הארץ', אלא משמע שאפילו אם הוא לא 
תלמיד  בבחינת  משהו  הוא  אלא  הארץ  עם 
חכם, בכל זאת הוא לא היה עושה את השמחה. 
הישיבות  וראשי  ישראל  חכמי  גדולי  אלא 
מעשה  ואנשי  והזקנים  והחסידים  והסנהדרין 
ומשמחין  ומנגנין  ומספקין  הם שהיו מרקדין 
 - העם  כל  אבל  הסוכות,  חג  בימי  במקדש 
ישראל,  חכמי  גדולי  של  בגדר  נכנסים  שלא 
ראשי הישיבות, הסנהדרין, החסידים, הזקנים, 
כולן באים  והנשים  - האנשים  ואנשי מעשה 

לראות ולשמוע.
כתוב כאן, שאת השמחה במקדש בימי החג 
וראשי  ישראל  חכמי  גדולי  רק  עושים  היו 
והזקנים  והחסידים  והסנהדרין  הישיבות 
ואנשי מעשה, אבל כל העם האנשים והנשים 
איך  רואים  הם  ולשמוע.  לראות  רק  באים 
שגדולי חכמי ישראל - גדולי הדור - מרקדין 
ומספקין ומנגנין ומשמחין, והם שומעים את 

השירות ותשבחות שהיו אומרים.

אור בית השואבה
היה  "לא  נא,א(:  דף  )סוכה  במשנה  כתוב 
בית  מאור  מאירה  שאינה  בירושלים  חצר 
שלא  עד  גדול,  כך  כל  היה  האור  השואבה", 
היתה חצר בירושלים שלא היתה מאירה מאור 
ברייתא:  מביאה  )נג,א(  הגמ'  השואבה!  בית 
"תנא אשה היתה בוררת חטים לאור של בית 
השואבה". ובתוס' הביאו שהירושלמי מקשה, 
איך אשה היתה בוררת חטים לאור של בית 
מכנסי  "מבלאי  במשנה  כתוב  הרי  השואבה, 
ובהן  מפקיעין  היו  מהן  ומהמייניהן  הכהנים 
הפתילות  שאת  אומרת  זאת  מדליקין",  היו 
מבלאי  עושים  היו  השואבה  בית  לשמחת 
כאן  יש  א"כ  ומהמייניהן,  הכהנים  מכנסי 
איסור מעילה, ואיך יתכן שאשה היתה בוררת 
לאור הזה. ותירץ הירושלמי דאמרינן בפסחים 
משום  בהן  אין  וריח  ומראה  "קול  )כו,א( 
מעילה", וה'ברירת חטים' זה רק מראה ואין בו 
משום מעילה. והקשו התוס' דאמרינן בפסחים 
"מעילה הוא דליכא הא איסורא איכא" - אין 
וא"כ  להנות,  איסור  יש  אבל  מעילה  קרבן 
הדרא קושיא לדוכתה איך אשה היתה בוררת 
חטים לאור של בית השואבה. ותירצו התוס': 
כלומר  אלא  דוקא  לאו  דבוררת  לומר  "ויש 
היתה יכולה לברור מרוב אורה". מה שכתוב 
בברייתא שהאור של שמחת בית השואבה היה 
כזה אור גדול שאשה היתה בוררת חטים לאור 
שאשה  הוא  הפי'  השואבה,  בית  שמחת  של 
יכלה לברור חטים, אבל לא שזה היה למעשה, 
גדול  היה  האור  כך  כדי  שעד  שיעור,  רק  זה 

שאשה היתה יכולה לברור חטים לאור הזה.

מצב של "בורר"
מה  כך;  הזו  הגמרא  על  אומרים  ה'מגידים' 
פירוש "אשה היתה יכולה לברור חטים לאור 
יהודי  כל  היטב.  תשמעו  השואבה",  בית  של 
הוא  'בורר'...  של  במצב  חייו  ימי  כל  נמצא 
תמיד צריך לברור, עשרות דברים בימי 
צריך  הוא  לברור;  צריך  שהוא  חייו 

לברור באיזה בית כנסת להתפלל, יש מקומות 
שיש  מקומות  יש  כאלה,  מקומות  ויש  כאלה 
ויש מקומות טובים. הוא צריך  שם חסרונות 
לברור איפה ללמוד, ואיפה לחנך את הילדים 
שלו - באיזה חידר, באיזה בית ספר. יש כאלה 
שמושכים אותו לכיוון כזה, ואחרים מושכים 
את  לו  שיהיה  צריך  והוא  אחר,  לכיוון  אותו 
ולא  בורר,  להיות  וההבנה,  והאור,  הבהירות, 
להמשך אחרי פסולת, אלא לברור אוכל מתוך 
קטנה  ישיבה  לאיזו  שאלה  לו  יש  פסולת! 
ולאיזה  ללכת,  גדולה  ישיבה  ולאיזו  ללכת, 
ומאיזה  לקנות,  חנות  ובאיזו  ללכת,  כולל 
רב  ואיזה  לשאול,  רב  ואיזה  לקנות.  הכשר 
לא לשאול, "אם דומה הרב למלאך ה' צבאות 
יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה 
כך  כל  דבר  לא  זה  טו,ב(,  )חגיגה  מפיהו" 
אם  לברור  כדי  'מבין'  להיות  צריך  הוא  קל, 
תורה  שיבקשו  צבקות  ה'  למלאך  דומה  הרב 
יבקשו  ואל  למלאך  דומה  שאינו  או  מפיהו, 
הוא  ענין  בכל  בורר...  כסדר  מפיהו.  תורה 
בורר. וזוהי עבודה קשה שיש לכל יהודי, כיון 
לכיוון  ומושכים  זה  לכיוון  אותו  שמושכים 
'בורר'  להיות  דשמיא  סייעתא  וצריכים  זה, 

ושהברירה תעלה יפה.
האנשים  העם  כל  "אבל  הרמב"ם:  אומר 
והנשים באים לראות ולשמוע". הרמב"ם מונה 
אשה  אפילו  ביחד.  הארץ  ועמי  נשים  תמיד 
בית  של  לאור  חטים  בוררת  היתה  פשוטה 
השואבה. האור של בית השואבה היה כזה אור, 
שפתח לכולם את המוחות, מכח מה שראו ומה 
אשה  אפילו  השואבה,  בית  בשמחת  ששמעו 
פשוטה יכלה להיות 'בורר' - לברור בחיים מה 

שצריך.
בורר?  נהיתה  היא  איך   - הפירוש  ומה 
מה  השואבה,  בית  בשמחת  ראו  מה  נבאר   -
שכתוב ברמב"ם שגדולי חכמי ישראל וראשי 
הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי 
מעשה היו עושים את השמחה וכל העם באים 
היה  מה  ראו שם?  הם  מה   - ולשמוע  לראות 

התוכן של שמחת בית השואבה?

שמונה סכינים...
כתוב בגמ' )סוכה נג,א(: "אמרו עליו על רבן 
בית  שמחת  שמח  כשהיה  גמליאל  בן  שמעון 
אור  של  אבוקות  שמנה  נוטל  היה  השואבה 
בזו  זו  נוגעות  ואין  אחת  ונוטל  אחת  וזורק 
הוה מטייל קמיה דרבי בתמני סכיני,  לוי   ...
מזגי  בתמניא  מלכא  שבור  קמיה  שמואל 
חמרא, אביי קמיה דרבה בתמניא ביעי ואמרי 
לה בארבעה ביעי". לוי היה מטייל לפני רבי 
בתמני סכיני - בשמונה סכינים, שמואל קמיה 
בשמונה   - חמרי  מזגי  בתמניא  מלכא  שבור 
כוסות שמזוגות ביין, ואביי קמיה דרבה היה 
מרקד בתמניא ביעי - בשמונה ביצים, ואמרי 

לה בארבעה ביעי.
הגמרא הזו היא כמעט "מדרש פליאה", מה 
"קמיה  כתוב:  ברש"י  עשו?  שהם  הזה  הדבר 
אותו  ומכבדין  נשיא  שהיה  בביתו  דרבי: 
לשמחו שהיה דואג תמיד בצרת ישראל ובחליו 
כדאמרינן בנדרים )דף נ,ב( יומא דמחיך ביה 
רבי אתי פורענות לעלמא. מזגי חמרא: כוסות 
זכוכית מלאים יין ואין היין נשפך". ומה הענין 
בצורה הזו שלוי היה מטייל לפני רבי בשמונה 
בשמונה  מלכא  שבור  לפני  ושמואל  סכינים, 
מזגי חמרא, ואביי קמיה דרבה בתמניא ביעי 
כל  כתוב  כאן   - ביעי?  בארבעה  לה  ואמרי 

הסוד של הענין.

רוממות הש מחה
שמחה של   מצווה

הגאון האדיר רבי משה מר   דכי הלוי שולזינגר זצוק"ל

הגאון הצדיק רבי שלמה ברעוודה זצוק"ל



וישמחו בך ישראל מקדשי שמך
ישראל  בך  'וישמחו  אומרים:  אנו  שבת  של  בתפילה 
היא  ביותר  הגדולה  השמחה  כי  ומבואר  שמך',  מקדשי 
קידוש ד'! וצורת השמחה הגדולה ביותר היא באופן של 

קידוש ד'...

גדר שמחת התורה
מרנא הגרי"ס זיע"א נפלו פניו פעם אחת בשמחת תורה, 
ואמר ששמחה מפיגה צער כשהם מב' ענינים, אבל כשהם 
מענין אחד אין השמחה מפיגה הצער. כמו שיש לו בן יחיד 
נעלה מאוד ושמח בו, אבל אותו בן יחיד חולה מסוכן, בזה 
אדרבא השמחה בבן תגביר את צער מחלתו של הבן, וכן 
שמחים אנו בתורה, אבל מאידך התורה בסכנה, וזה מפיג 

לגמרי את השמחה...
בכל  ועמידתה  התורה,  הצלת  נס  זה  שלעומת  אלא 
לשמחה  יש  ואז  וסיכוי,  תקוה  הנותנת  היא  הדורות, 

אפשרות להתגבר על הצער!
האדמו"ר מקוצק זיע"א אמר שהעיקר  מה שאמר  וכעין 
אצלנו בשמחת תורה אינו גמר "וזאת הברכה", אלא העיקר 
הוא קריאת ה"בראשית", משום שהגמר של השנה הקודמת 
יודעים אנחנו שלא עשינו זאת בשלמות הראויה, מה שאין 

כן עכשיו אפשר להתחיל ולהמשיך כראוי...

שמחה יתירה במקדש
והנה מקום השמחה היה  שמחתנו הוא חג הסוכות,  זמן 
בבית המקדש כדאמרו )סוכה נא,א( 'מי שלא ראה שמחת 
בית השואבה לא ראה שמחה מימיו'. וברמב"ם )פ"ח מלולב 
הי"ב( איתא 'שאז היתה שמחה יתירה במקדש', והנה מכח 
השמחה שבמקדש, השמחה הזאת נפעלה, ובזמן זה נתעלה 
'עצמות הזמן' - לזמן של שמחה! ואפשר גם איפכא, דהזמן 
- זמן השמחה, העלה את המקדש - מקום המקדש, בעילוי 
מיוחד של שמחה. וענין השמחה פשיטא שהוא אצל האדם, 
דענין מציאות שמחה אינו אלא בלב - לב האדם, וכדכתיב 
)תהילים צז,יא( "ולישרי לב שמחה", נמצא אם כן דבחג 
הסוכות נתעלו כל חלקי הבריאה: עולם - מקדש, שנה - 
בד'  הגברא, לקראת שלמות השמחה   - נפש  חג הסוכות, 

ובתורתו.

איחוד העם בד' מינים
ד'  )ויקרא כג,מ-מב( כתיב מצות לקיחת  אמור  בפרשת 
הסוכה  מצות  כי  בזה  והענין  הסוכה.  מצות  קודם  מינים 
והזכיה להיות  היא להיות לגמרי תחת צל כנפי השכינה, 
תחת כנפיו יתברך שמו, תנאי יש בה והוא התאחדות כלל 
ישראל כולו כאחד, וההתאחדות נעשית על ידי ד' המינים 
צירוף כל העם  ל,יא( דהוא  )ויקרא רבה  כמפורש בחז"ל 
מזה שיש בו טעם וריח עד מי שאין בו לא טעם ולא ריח, 
ואחרי ההתאחדות שיסודה מצות ארבעת המינים, או אז 

נכנסים כולם לחסות בצל כנפי השכינה.
מינים  הארבע,  למצות  לא  צריך  אין  תורה  בשמחת  אך 
ולא למצות הסוכה. שהתורה עצמה היא המאחדת את כל 
עם ישראל, ובה חסים כל ישראל כחסים בצל כנפי השם 
וישראל  הוא.  חד  הוא  בריך  וקודשא  דאורייתא  יתברך, 
ואורייתא  דישראל  ובמצוותיה,  התורה  במתן  מתכנסים 
את  המאחדת  היא  דהתורה  הוא,  חד  הוא  בריך  וקודשא 
ברוך  הקדוש  עם  לישראל  מתאחדים  וגם  עצמם,  ישראל 

הוא.
בשפת אמת כתב בשם זקנו החידושי הרי"מ, דלקיחת לכם 
דכתיב גבי ד' מינים, היינו שיקחו בני ישראל את "הלכם", 
והיינו שיקחו את עצמם, ]"נעמען זיך" בלשון אשכנז[ וזהו 
וגם בשמחת תורה זוהי צורת העבודה נעמען זיך צו תורה, 
עצמנו  ובלקיחת  התורה,  עם   - התורה  אל  עצמנו  ליקח 

כולנו להתדבק בתורה, נחסה בס"ד תחת כנפי השכינה.
דורותיכם  ידעו  "למען  הוא  הסוכות  חג  דיסוד  ובאמת 
לדורות  הזה  המסר  את  להעביר  כג,מג(,  )ויקרא  וגו'" 
הבאים! וזה עיקר תפקידו של עם ישראל – המשך הדורות, 
וכיום אפשר לומר שזה עיקר המאבק בדורנו אנו - לשמור 

את ההמשך...

מה עוצר את הסכנות?
את  מבאר  לנר"  ה"ערוך  הקדוש  רבנו 
דואג  היה  שרבי  שבזמן  הפשט  מה  הגמרא, 
בשמונה  לפניו  טייל  לוי  ישראל  מצרת 
זה סכינים?  - מה  סכינים כדי לשמח אותו 
יש  כך:  הביאור  סכינים?  שמונה  זה  ומה 
אלכסונים,  ארבע  ויש  הארץ,  רוחות  ארבע 
הם שמונה.  העולם  הקצוות של  כל  ממילא 
סכינים,  שמונה  רבי  לפני  זורק  היה  לוי 
הפינות  מכל  כולו  העולם  שכל  להראות 
של העולם - גם מארבע רוחות השמים וגם 
סכינים  מכוונים   - האלכסונים  מארבעת 
כלפי עם ישראל. "הלכה בידוע שעשו שונא 
מקום  בכל  ט,י(,  בהעלותך  )ספרי  ליעקב" 
עם  כלפי  שלו  המחשבה  גוי,  שיש  בעולם 
ישראל היא עם סכינים, זה התמניא סכיני. 
שאם  אומר,  היה  זי"ע  הלוי" הקדוש  ה"בית 
זה לא  ולא הורג אותו  יהודי  ליד  גוי עובר 
מפני שהוא גוי טוב, אלא הוא גוי עצלן. אין 
מושג כזה של גוי טוב, 'הלכה בידוע שעשו 
שונא ליעקב', וכשגוי עובר ליד יהודי הוא 
רוצה מיד להזיק לו, להצר לו, להרוג אותו, 
ואם הוא לא עושה כן זה מפני שהוא עצלן.

 - כולו  העולם  מכל  לנר",  ה"ערוך  אומר 
מארבע קצוות ומארבע אלכסונים - מכוונים 
לא  הם  ולמה  ישראל,  עם  כלפי  סכינים 
פוגעים בנו? למה הם נעצרים? בגלל שרבי 
עוצר אותם! לוי הוה מטייל בתמניא סכיני 
רבנו  את  שימח  הוא  בזה   - דרבי  קמיה 
זכות  שרק  לרבי,  בזה  אמר  הוא  הקדוש, 
אחת יש לעם ישראל שעוצרת את הסכינים 
כמו  העולם,  פינות  מכל  כלפיהם  שמכוונים 
שהוא משחק לפני רבי עם שמונה סכינים - 
זרק וקיבל זרק וקיבל - ושום סכין לא פוגע 
ברבי - ברבנו הקדוש, כך הזכות של רבנו 
זו שמועילה  היא   - הדור'  ה'גדול   - הקדוש 
ושום  ישראל.  בעם  פוגעים  לא  שהסכינים 
רבנו  של  הזכות  רק  מועיל  לא  אחר  דבר 

הקדוש.

קיומנו בגלות בזכות 
גדולי ישראל

אביי הוה מטייל קמיה דרבה בתמניא ביעי 
ה"ערוך  אומר  ביעי,  בארבעה  לה  ואמרי 
לנר": 'ביעי' זו ביצה שהיא עגולה, וזה סימן 
במצב  השנים  כל  נמצאים  אנחנו  לגלות. 
שמתגלגלת  עגולה  ביצה  כמו  גלות  של 
ומתגלגלת, ואיך אנחנו מחזיקים מעמד? איך 
ה"ביצים המגולגלות" האלה מחזיקים מעמד 
בזכותו של  זה  כל כך הרבה שנים בגלות? 
רבה,  שלו  לרב'ה  אמר  שאביי  מה  זה  רבה. 
וזה מה שהיה הלימוד בשמחת בית השואבה.

שראו  אלה  כל  השואבה,  בית  בשמחת 
ושמעו, ראו רק דבר אחד; של'גדולי הדור' 
יש את החשיבות הכי גדולה ואת הדרגה הכי 
גדולה. גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות 
והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה 
זו החשיבות של כלל ישראל, ה'גדולים' הם 
החשיבות של כלל ישראל. רק רבנו הקדוש 
הוא שעוצר, רק 'גדולי הדור' הם שעוצרים 
שהסכינים לא יפגעו בעם ישראל. רק 'גדולי 
הדור' הם אלו שמאפשרים שעם ישראל יחיה 
בגלות - שהביצה המגולגלת הזו שמתגלגלת 
תמשיך להחזיק מעמד. רק 'גדולי הדור'! זה 
והתוצאה  השואבה.  בית  שמחת  של  האור 
בוררת  היתה  פשוטה  אשה  שאפילו  מכך, 

חטים לאור של בית השואבה, השמחה 
הזו שחזרו עליה שבעה ימים, השרישה 

הברורה  ההרגשה  את  ואחד  אחד  כל  בלב 
ואת ההכרה הברורה, שאין לנו אלא 'גדולי 
הדור', שכשם שעוף אינו פורח בלי כנפיים, 
כך כלל ישראל אינו פורח בלי 'חכמי הדור', 
ש"הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל"! - זה 

מה שלמדו בשמחת בית השואבה.

אם אני כאן הכל כאן
וכן, מה שהלל היה אומר )שם נג,א(: "אם 
כאן"  מי  כאן  איני  ואם  כאן  הכל  כאן  אני 
בכולם,  להשריש  נקודה,  לאותה  מכוון  היה 
שכמו שעוף אינו פורח בלי כנפיים, כך כלל 
וכשחזרו  'גדולים'.  בלי  פורח  אינו  ישראל 
על זה שבעה ימים ושבעה לילות ושננו את 
זה היטב, זה השפיע אפילו על הנשים ועמי 
הארץ, אפילו אשה פשוטה כבר היתה בוררת 
בכל  ולהבא  מכאן  השואבה,  בית  לאור של 
ענין  איזה  בכל  שתתעורר,  ושאלה  שאלה 
הפשוט  אפילו  בחיים,  שיזדמן  'בורר'  של 
שבפשוטים ידע את התשובה, בבית השואבה 
השואבה  מבית  התשובה.  את  קיבל  הוא 
זה  ישראל  עם  של  הקיום  שכל  יודע,  הוא 
בזכות ה'גדולים', וכל ה'דעת תורה' יש רק 
ל'גדולים', וכל ענין וענין צריך לשאול. זה 
הפירוש 'היתה יכולה לברור לאור של בית 
השואבה'. וזה מה שמרומז בגמרא שלוי הוה 
הוה  ואביי  רבי  קמיה  סכיני  בתמני  מטייל 
מטייל בארבעה ביעי. וזו היתה השמחה הכי 

גדולה.

צא מדירת קבע
בספרים הקדושים ]מבואר בחיד"א  כתוב 
בספר "שמחת הרגל"[, שדוקא בחג הסוכות 
שהתורה אומרת "צא מדירת קבע ושב בדירת 
זה  ה'זמן שמחתנו',  זה  ב,א(,  )סוכה  עראי" 
הזמן שעליו כתוב בתורה במיוחד שזה זמן 
על  "אף  ברמב"ם  שכתוב  וכמו  של שמחה, 
בחג  בהן,  לשמוח  מצוה  המועדות  שכל  פי 
יתירה".  שמחה  במקדש  שם  היתה  הסוכות 
דוקא המצב של 'צא מדירת קבע ושב בדירת 

עראי' מכניס לבן אדם שמחה.

דירת עראי לא חסרה כלום!
בני  רואים  פעמים  דהרבה  בזה,  והענין 
ועצובים,  ממורמרים  שמתהלכים  אדם 
למה  שמחה,  לאדם  אין  למה  וכשמתבוננים 
אין לו סיפוק, רואים שזה מפני שהוא מרגיש 
שחסר לו. חסר לו זה וחסר לו זה וחסר לו 
לבן  חסר  ומתי  שמחה.  אין  וכשחסר  זה, 
קבע  של  במצב  שהוא  חושב  כשהוא  אדם, 
שכל  מרגיש  אדם  כשבן  אבל  בעולם.  כאן 
עראי  בדירת  עראי,  דירת  זה  הזה'  ה'עולם 
לא חסר שום דבר; בדירת עראי לא משנה 
משנה  לא  עראי  בדירת  שישנים,  איפה 
מה  משנה  לא  עראי  בדירת  שאוכלים,  מה 

שלובשים.
כתוב ב"מסילת ישרים" )פי"א(, שאלמלא 
הקנאה "כבר היה האדם מתרצה לאכול מה 
ולשכון  ערותו,  שיכסה  מה  ללבוש  שיוכל, 
טוב  הכל   - הפגעים"  מן  שתסתירהו  בבית 
לו. אלא שיש קנאה, לשני יש ולו אין. אבל 
מרגישים  עראי,  והכל  עראי,  דירת  זה  אם 
בעראי  כשנמצאים  כי  גדולה,  הכי  שמחה 
יכול  הוא  טוב;  הכל  דבר,  שום  חסר  לא 
לישון בפרוזדור, והוא יכול לישון במרפסת, 
ואפילו בחוץ, ולא משנה באיזו מיטה, ואיזה 
כיסוי, ואיזה אוכל, ואיזה מלבוש, הכל טוב 
את  לוקח  אדם  וכשבן  לו!  טוב  הכל   - לו. 
ההרגשה הזו לכל החיים - לא רק בימי החג 
מי  שכל  הוא,  הכלל  בשמחה.  תמיד  הוא   -
מי  וכל  יותר בשמחה,  הוא   - שצריך פחות 

שצריך יותר - הוא פחות בשמחה.

רוממות הש מחה
שמחה של   מצווה

מפניני 
רבותינו

הגאון האדיר רבי משה מר   דכי הלוי שולזינגר זצוק"ל

הגאון הגדול רבי צבי רוטברג שליט"א
 ראש ישיבת "בית מאיר"



כלים לקנין תורה
בספה"ק כבר עמדו על השאלה מהו הטעם שאנו 
עצרת,  ביום שמיני  דוקא  תורה  חוגגים את שמחת 
אורה  )קרן  לשאול  מוסיפים  ]ויש  לסוכות.  סמוך 

במו"ק, ובספר מועדים וזמנים( שהרי מדינא אין מערבין שמחה בשמחה[.
והנה עוד יש לשאול, מהו כל הענין והמושג של 'שמחת תורה', על מה אנו 
שמחים, אם על כך שקיבלנו את התורה, הרי ידוע שמתן תורה היה בשבועות 
ולא בשמיני עצרת, ואכן אנו חוגגים זאת בשבועות ע"י לימוד תורה כל הלילה. 
ואם בגלל הסיום, אמנם אנו מסיימים לקרא בציבור תורה שבכתב, אבל כל אחד 
מבין שא"א להתבטא כך ש'סיימנו', כי הרי אין מושג של לסיים תורה, יהודי 
לעולם אינו מסיים, דהתוה"ק "ארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים", וא"כ לשמחה 

מה זו עושה. 
וגם אם נאמר שהשמחה היא על שמתחילים שוב את התורה מחדש, עדיין צ"ב 
מה מקום יש לשמוח, מי יודע מה יצפון העתיד בחובו, והאם תתגשם שאיפתנו 
ללמוד, והאם נזכה להבין, וביותר, שהרי אחז"ל )תנחומא עקב ו( שהלומד ואינו 
מקיים נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, והרי אחז"ל )אבות ב,ד ברכות כט,ב( 
אל תאמין בעצמך עד יום מותך, וא"כ מה מקום יש לשמוח כשמתחילים הלימוד, 

ויותר היה מתאים להתחיל עם תפילות ודמעות שיצליחו ללמוד ולהבין וכו'. 

לימוד התורה לא הולך עם גשמיות
והנה ידוע דלימוד התורה וההתעסקות בעניני העוה"ז הם תרתי דסתרי, דהרי 
במדרש  וכדאיתא  הדחק,  מתוך  דוקא  אלא  תענוגים,  ע"י  נקנית  לא  התורה 
תנחומא )נח פ"ג( עה"פ באיוב "ולא תמצא בארץ החיים", מאי לא תמצא בארץ 
החיים וכי בארץ המתים תמצא, אלא שלא תמצא תורה שבע"פ אצל מי שיבקש 
עליה  עצמו  שממית  במי  אלא  הזה  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם  עונג 
שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל וכך דרכה של תורה )אבות פ"ו( פת 
במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה 
עמל וכו'. ע"כ. הרי שהחיבור לגשמיות זה סתירה לתורה, וכמו שהביאו התוס' 
בכתובות )קד,א( את דברי הירושלמי דעד שיתפלל אדם שיכנסו ד"ת לתוך גופו 
יתפלל שלא יכנסו מעדנים. וכ"ה בשבת )קמז,ב( גבי ר' אלעזר בן ערך שאיקלע 
לפגיותא ודיומסית ושכח תלמודו. כי רדיפת התענוגים היא סתירה לתורה והם 
כאוייבים זל"ז, רוחניות וגשמיות הם כמו אש ומים, וכבר אחז"ל )תמיד לב,א( 
מה יעשה אדם ויחיה ימית את עצמו. והיינו שימית את החומר שבו אז יזכה 
לחיים האמיתיים. וכבר דרשו רושמי רשומות בלשון שאנו מתחילים לומר ביום 
זה 'משיב הרוח ומוריד הגשם' - היינו אם אתה רוצה לעלות ברוח - אתה צריך 

להוריד את ענייני הגשם. 

יסוד חג הסוכות-התנתקות מהגשמיות
והנה כבר ידוע מאוד היסוד של מצות סוכה שתכליתה להביא את האדם לחיות 
מנותק  יותר  שהוא  וככל  ולחומריות,  לגשמיות  ומחובר  מקושר  שאינו  באופן 
מהחומר כך הוא יכול יותר להיות שרוי בשמחה אמיתית ומנוחת הנפש ומחוסר 
דאגות. ולכן דוקא בחג זה נצטוינו בתורה ג"פ על השמחה, ואנו מכנים אותו 'זמן 
שמחתנו'. כי כאשר האדם יוצא מביתו המרווח אל תוך סוכה העשויה מפסולת 
גורן ויקב יכול הוא להגיע לשיא השמחה השלימה והאמיתית. וכמו שכתב ר' 
צדוק הכהן מלובלין שהקשה על משאחז"ל בסוכה )ב,א( 'אמרה תורה כל שבעת 
הימים צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי', מה פשר האריכות 'צא ושב', הול"ל 
שב בדירת ארעי, ועו"ק מהו 'כל שבעת הימים', הרי רק פעם אחת צריך לצאת. 
וביאר שיש כאן רמז מהי עבודת האדם בחג הסוכות, שצריך כל הז' ימים להשיב 

אל לבו שהעוה"ז הוא רק ארעי. כי כל הזמן יושב רק ב'צילא דהימנותא'.
ובזה מובן גם מש"כ במשנה בסוכה )כח,ב( כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו 
קבע וביתו ארעי, וכן בברייתא שם כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות 
נאות מעלן לסוכה וכו' תשבו כעין תדורו, והיינו שצריך לעשות מהסוכה קבע. 
הסוכה שלא  מן  לצאת  שאין  ושורש העבודה  יסוד  ובס'  האבודרהם  בס'  וכ"כ 
לצורך, כי המצוה היא שהסוכה תהיה כאילו דירתו הקבועה. ולכאורה זה סותר 
שסוכה דירת ארעי בעינן. אולם להנ"ל אדרבה, כל החיוב הוא להגיע ע"י מצות 
סוכה שכל הקביעות שלו בעוה"ז יהיה כדרך הקביעות שלו בסוכות לקבוע עצמו 

קבע בדירת ארעי, שכל הקביעות שלו תהיה בארעיות.
הכוונה  גם  שזה  זצ"ל,  קרלנשטיין  ראובן  רבי  מהגה"צ  שמעתי  דרוש  וע"ד 
בפסוק 'בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות', ורבים 
הדקדוקים בפסוק והכפילות שבו. ולהנ"ל מפרשים, שרישא דקרא קאי על כל 
המון ישראל הם זוכים להרגיש דירת ארעי ז' ימים, אולם כל 'האזרח' בישראל, 
היינו הצדיקים כאאע"ה שנקרא אזרח, הם ישבו בסוכות כל השנה, דהיינו שכל 

חייהם הם בדרגה של סוכות שיושבים בדירת ארעי. 
והתפלא על  איזה עשיר  הגיע אליו  שפעם  הידוע על החפץ חיים  וכהמעשה 
ריהוטו הדל, וכששאלו הח"ח היכן הרהיטים שלך, ענהו שהם בביתו ואילו כאן 

הוא רק עובר אורח, ענהו הח"ח שבדיוק כך הוא מרגיש ג"כ.
עוד מסופר על הג"ר רפאל ברוך טולידנו זצ"ל שכאשר הגיע ארצה לגור בב"ב 
שזה  בא"י  בית  לקנות  וזכות  ענין  בזה  שיש  אמר  כי  דירה  לו  שיקנו  הסכים 
לדור שם רק אמר שישכירו  רצה  לא  לו  אולם לאחר שקנו  א"י,  יישוב  מצות 
זאת לאחרים ואילו הוא יגור בדירה שכורה. והסביר הטעם, כי אם יגור בדירה 
שלו עלול הוא לקבל הרגשה שהוא כאן קבוע, ואילו הוא רוצה לחוש בכל פעם 

שנמצא כאן רק באופן ארעי ולא בקביעות... 

השייכות של סוכות לר"ה ויו"כ
ולפי"ז גם מבואר היטב מדוע סוכות מגיע כהמשך לימים הנוראים, כי כידוע 
עיקר העבודה בר"ה היה 'שתמליכוני עליכם', היינו שהאדם יגיע להכרה שאין 
לו משל עצמו כלום, הכל אך ורק הקב"ה, אולם מה שמונע מהאדם להרגיש כך 

בכל ימות השנה הוא מה שהוא קשור לגשמיות, לביתו 
וכל קנינו, וממילא הקב"ה ברוב טובו וחסדו נתן לנו מיד 
להינתק  האדם  על  שבהם  ימים  שבוע  ויו"כ  ר"ה  לאחר 
להשיג  יוכל  שעי"ז  ארעי,  בדירת  ולגור  מביתו  כביכול 

מעלה זו בתוך חייו היומיומיים, ומהם יקח לכל השנה.
והנה הגר"ש רוזובסקי זצ"ל ביאר על משאחז"ל עה"פ 'לדוד ה' אורי וישעי', 
אורי זה ר"ה, ישעי זה יוה"כ, כי יצפנני בסוכו זה סוכות, שהכוונה היא שאת 
אותם אורות של התעלות והזדככות שזכה האדם בר"ה ויו"כ, הכל תלוי ב'כי 
יצפנני בסוכו', יש להצפין ולשמור על כל זה ע"י מצות סוכה. שדוקא ע"י מצות 
סוכה המקיפה וסוככת עליו כל ימי החג, עי"ז יכול האדם לשמר את ההתעלות 
שהיתה לו שלא תפגם בהבלי העולם ובחשכת החולין. ולהנ"ל מובן היטב איך 
אכן תוכל מצות סוכה לשמר אצלו את כל ההתעלות מהימים הנוראים, וכנ"ל. 

באה  כולה  שכל  בסוכות,  קהלת  מגילת  את  שקוראין  הטעם  מובן  גם  ובזה 
הוא  ויש שפירשו שהטעם  הבלים,  הבל  העוה"ז, שהכל  עניני  כל  את  לההביל 
בכדי למעט השמחה שלא יגיעו ח"ו להוללות. אולם הדרכי מוסר הביא בשם רבו 
רבי משה רוזנשטיין זצ"ל המשגיח דלומז'א שאמר להיפך, שרק ע"י התבוננות 
בדברי קהלת שכל העוה"ז הוא הבל יכול האדם להגיע לשמחה אמיתית, ולקיים 

בשלימות את מ"ע דושמחת בחגך. וכמש"נ.

השמחה בש"ת היא על הכלים שקיבלנו בסוכות
וממילא לפי"ז מובן שהזמן הראוי ביותר לחגוג בו את שמחת התורה זהו דוקא 
העוה"ז,  ענייני  ביטול  את  בקרבנו  השרשנו  בו  הסוכות  חג  ימי  שבעת  לאחר 
וסיגלנו לעצמנו התנתקות מהגשמיות, וקיבלנו את ההסתכלות האמיתית על חיי 
העוה"ז שהוא כחלום יעוף, וזהו היסוד לקנין התורה והערובה להצלחה בלימוד, 
ומהטעם שכבר הקדמנו לעיל שהחיבור לגשמיות זה סתירה לתורה, וממילא זהו 

הזמן הראוי שאפשר לזכות לתורה. 
וכבר רמזו הקדמונים עה"פ "שבתי בבית ה' כל ימי חיי", דתיבת 'שבתי' זה 
בסוכה  ימים שישבנו  השבעה  והיינו שע"י  ימים',  'בסוכות תשבו שבעת  ר"ת 
אפשר להגיע ל'שבתי בבית ה'' וכו'. ובשם רבי גדליה אייזמן זצ"ל שמעתי שזהו 
הטעם שכשרוקדים בשמחת תורה קופצים ב'משה אמת', להמחיש את ההתנתקות 
מהארציות והגשמיות. ורמז לזה 'צא ולמד', צא זה סוכות שיצאנו מדירת קבע 

לדירת ארעי, – ואז – 'ולמד', אפשר ללמוד תורה.
וע"כ ממילא י"ל דזהו סיבת השמחה בשמחת תורה, שאנו רוצים לכוין ולנווט 
וע"כ  קניינה,  ולדרכי  בתורה  עלייה  לצורך  בסוכות,  שהשגנו  הזה  העיקר  את 
מאחר ועתה יש לנו יותר את הכלים הנצרכים להצליח בלימוד, ואנו רק צריכים 
לשמור אותם שזה כבר הרבה יותר קל. וזו השמחה. ]ובזה תתיישב ממילא גם 
קושיית הקרן אורה במו"ק הנ"ל שהק' דאין מערבין שמחה בשמחה, דהא נתבאר 

דשמחה זו אינה כלל בגדר 'שמחת סיום', אלא מישך שייכא לימי הסוכות[.
נוספת  והזדמנות  אפשרות  עוד  מקבלים  אנו  שכאשר  כעי"ז  שמצינו  וכמו 
לתורה עושים מזה יום שמחה, בגמ' סוף תענית )ל,ב( וכן בב"ב )קכא,ב( גבי 
למערכה  עצים  מלכרות  פסקו  שבו  משום  הוא  בו  דהשמחה שהיתה  באב  ט"ו 
]כי מניסן היו כורתין עצים למערכה לכל השנה, אבל מכאן ואילך תשש כוחה 
שיש  השמחה  ובביאור  תולעת[.  יגדל  וכן  עשן  ומעלין  לחלוחית  בעצים  ויש 
בזה נחלקו הראשונים, דהרשב"ם בב"ב שם ביאר דהשמחה היתה משום שביום 
הזה השלימו מצוה גדולה כזאת, והיינו משום גמר וסיום המצוה. אולם בפירוש 
הרבינו גרשום שם ביאר, דבשעה שהיו עסוקין לכרות עצי המערכה היו מתבטלין 
בתלמוד תורה, אבל אותו יום פסקו ועשאוהו יו"ט שמכאן ואילך היו עוסקין 
בתורה עכ"ל. והנה בביאור דבריו מהו השמחה המיוחדת שעשו על כך, ראיתי 
בספר 'להורות נתן' )מועדים ג' עמוד שעה( שביאר שזהו כמו שעושין שמחה 
מצוה.  כהתחלת  הוי  ללמוד  יותר  ויכלו  מאחר  כאן  דה"ה  מצוה,  התחלת  על 
אולם לכאורה אי"ז שייך להתחלת מצוה, כי רק ניתוסף זמן למצוה דת"ת ולא 
שהתחילו המצוה, וע"כ דהיו"ט הוא על זה גופא שנתרבה להם זמן ללימוד, והיינו 
לבד מצדיק  ורואים שד"ז  יותר,  ללמוד  ואפשרות  הזדמנות  עוד  שנוצר אצלם 

לעשותו יו"ט. 
אפשר  בלימוד  להצלחה  עזר  עוד  לנו  שניתן  מה  עצם  שעל  שביארנו  ובמה 
כבר לעשות שמחה, ושאלנו דהרי מי יימר מה יצפון העתיד שלו, אך י"ל כעין 
מה שמצינו בגמ' תענית )ה,ב( כי הוו מיפטרי מהדדי אמר ליה ליברכן מר אמר 
ליה אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועיף 
וצמא ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו. אכל 
מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו. וכשביקש לילך אמר אילן אילן במה אברכך 
אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין הרי פירותיך מתוקין שיהא צילך נאה הרי 
עוברת תחתיך.  המים  הרי אמת  עוברת תחתיך  המים  נאה שתהא אמת  צילך 
אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך. אף אתה במה אברכך אם 
בתורה הרי תורה אם בעושר הרי עושר אם בבנים הרי בנים. אלא יהי רצון שיהו 
יש להקשות מה פירוש הדברים  גם כאן  ולכאורה  צאצאי מעיך כמותך. ע"כ. 
ולעלות  לעלות  האדם  על  הרי  לתורה,  סוף  יש  דוכי  תורה,  הרי  בתורה  שאם 
עוד ועוד בתורה עד יומו האחרון ותמיד זקוק לתפילה ולברכה שיצליח בזה, 
ומדוע אומר של"צ לברכו על התורה. אולם הביאור הוא כנ"ל, שמתכוין לומר לו 
שבאמת יש לו את כל הכלים מה שדרוש לאדם בשביל להמשיך להצליח, שאם 
אך רק לא יקלקל ויפסיק מלימודו בודאי יצליח. וכעין מש"כ התוס' בכתובות 
)סג,א ד"ה אדעתא( שמדוע מה שפתח נדרו של כלבא שבוע ע"ד גברא רבה לא 

מקרי נולד, 'דדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול'. 
וממילא נראה לומר דעי"ז גופא שאנו שמחים כאשר קיבלנו כלים לקנין תורה 
וכנ"ל, הרי שבזה אנו קובעים ומשרישים בנפשינו שלימוד התורה הוא אושרינו 
האמיתי, ואז ממילא מוחזקים אנו גם על הצלחת הלימוד. יתן השי"ת ונשכיל 
ליאור באור  עי"ז  ולזכות  הנ"ל לכל המשך החיים,  ליטול עמנו את הלימודים 

החיים.

המשך
רוממות התורה

חיזוק התורה

הרה"ג 
צבי 

קריזר
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לרגל תחילת קריאת התורה מחדש ראינו 
צורך להביא בזה דברי חיזוק מלהיבי לב 
ונפש לגודל חובת השלמת קריאת 'שנים 

מקרא ואחד תרגום' מידי שבת בשבתו.

הלכה מפורשת
'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין  תלמידיו של ראש ישיבת 
זצוק"ל סיפרו כי ראש הישיבה זצ"ל היה אומר ברעד, שבעבר היו בחורים 
שלא היו קוראים 'שנים מקרא', והרי זה הרי הלכה מפורשת בשו"ע, והיו 
שלא הקפידו על זה...! והיה מתאר בכאב את המצב הרוחני הירוד שהיה 
בעבר. וסיים ואמר: אבל היום, ב"ה אכשר דרא ומקפידים על קיום הלכה זו!

אינו מאמין בדברי חז"ל
תלמידי  מרשימות  הביאו  בראשית,  חומש  על  החדש  קלם'  'בית  בספר 
המשגיח מרן הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל, שאמר: בקעלם היו מורגלים 
טיפת  בו  יש  בהכרח  שבוע,  כל  מקרא  שנים  קורא  שאינו  שמי  לומר 
אפיקורסות. ולמה? שהרי חז"ל הקדושים אומרים: כל המשלים פרשיותיו 
עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. ומי הוא זה שאינו רוצה לחיות. והרי 
הדבר אינו קשה מדאי, ואם כן למה באמת אינו קורא? בהכרח התירוץ הוא: 

כי יש בו טיפת אפיקורסות!

כל פסוק בנפרד
ברגמן  הגראי"ש  נכדו  מספר  זיע"א,  שך  הגרא"מ  מרן  הגדול  רבינו  על 
שליט"א שמידי ערב שבת אחה"צ, היה יושב לקרוא ה'שנים מקרא ואחד 

תרגום', כל פסוק ופסוק בנפרד! וגם למד פירש"י על הסדר.

'עבודת' הקריאה
זיע"א  אלישיב  הגרי"ש  רבינו  מרן  אצל  מקרא'  ה'שנים  קריאת  'עבודת' 
היתה מעוררת השתאות, שגם לעת זיקנה ושיבה הקפיד בדקדוק רב ובעמל 

מרובה לקיימה כצורתה. 
אלישיב  אריה  רבי  הרה"ג  ביתו  נאמן  חביבו  נכדו  של  המופלא  בהספדו 
שליט"א, שח את הדברים הבאים: בכל מעשה ופעולה שעשה מרן זיע"א, 
גם לעת זקנה ושיבה, ואף בפעולות הפשוטות ביותר, היה זה מעשה ופעולה 
של 'הרב אלישיב'. כלומר את אותו הריכוז שהיה לו בעת לימודו, כך היה 
לו בעת תפילתו, ואפי' בעת קריאת 'שנים מקרא'! אותו ריכוז והתבוננות 
בשלימות  לעשות  שצריך  מה  את  ולעשות  זה,  רגע  של  בעשיה  להתמקד 
שחרית  תפילת  לאחר  השבוע  מימות  יום  כל  מקפיד  היה  כידוע,  מלאה. 
היה  למעריב  שבת  קבלת  בין  שב"ק  ובליל  מקרא'.  מ'שנים  קטע  לקרוא 
לאדוננו  רב  מעשה  ]עיין  התרגום  עם  הפרשה  לסוף  עד  משביעי  משלים 
הגר"א, נ"ט[. וגם כאשר קרא את ה'שנים מקרא' לא היה זה קריאה גרידא 
בכדי לצאת ידי חובה, אלא קרא בהתבוננות ובריכוז מוחלט, להבין את כל 
שקורא לאשורו. ]עיין בספר הליקוטים, מעשה רב החדש, סימן ט"ו שכתב 
"וצריך לדקדק היטב בפירוש התרגום אונקלוס על כל פסוק ופסוק  ז"ל: 
ולא לומר בפה ולבו בל עמו, כמנהג המון עם, לכן טוב מעט בכוונה, ונכון 
ללמוד כל יום פרשה אחת עם פירוש רש"י ושאר פירושים ועם התרגום, 
ולכוין פירושו במקרא, וכן שמעתי אזהרה הנ"ל מהחסיד דקהילתנו". עכ"ל[.

לימוד התרגום
פעם אחת שבת פרשת 'בלק' כשסיים לקרוא אמר להרה"ג רבי משה לוין 
שליט"א שהיה תמיד מגיש לו את החומש, כי לאחר השבת צריך לתקן פה 
בחומש קטע בתרגום. עה"פ "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך 
ברוך וארריך ארור" )כד,ט(, שבתרגום היתה משמעות אחרת. ענה לו רבי 
משה כי חומש זה הוא בהוצאה מכובדת ומפורסמת בכל תפוצות ישראל ולא 
מסתבר שנפל אצליהם טעות שכזו. אמר לו מרן זיע"א שיפתח את החומש, 
והראה לו את הפסוק ואת תירגומו שם שאינו תואם. ראינו עד כמה גם 

בקריאת התרגום היה מתבונן בפירוש המילות. 
על דרך זה סיפר לי אחי הרה"ג רבי ישראל אלישיב שליט"א כי היה בוקר 
אחד לאחר קריאת השנים מקרא חשש רבינו שמא נפלה טעות באיזה קטע 
לו  שיביאו  ביקש  כמחצית השעה,  זה במשך  סביב  והתעסק  התרגום,  של 
גמרא פלונית וספר אלמוני וכו', ועיין בעיון רב עד שפסק בדעתו לאופן 
איות המילה כצורתה בתרגום, בדרך המדויקת ביותר, בכדי שיאמרה בצורה 

הנכונה. 

'שנים מקרא' בכל מצב
זיע"א  מרן  ישב  החולים,  בבית  לאישפוזו  קודם  האחרון  שישי  ביום  גם 
אחד  אליו  פנה  לפנה"צ   12:00 בשעה  מוחלטת,  כוחות  באפיסת  בביתו 
ממקורביו ושאל אם להגיש לפניו חומש להשלמת ה'שנים מקרא' שנותר 
לאחר  מה  משום  אך  לפניו,  הוגש  החומש  לחיוב.  השיב  זיע"א  ומרן  לו, 

כמה דקות הבחינו הנוכחים כי עדין לא החל לקרוא 
הגדולה.  חולשתו  מפאת  שזאת  וחשבנו  בחומש, 
אך בכל זאת שאלנו אותו למה אינו מיחל לקרוא, 
ולהפתעתנו השיב כי בהיות שאינו לבוש בבגד עליון 
שלו  ב'פראק'  שנתעטף  לאחר  ורק  מקרא'.  'שנים  כך  לקרוא  מתאים  לא 
החל לקרוא את פסוקי התורה במשך כשעה וחצי, להשלים את חובותיו... 
ורק לאחר  כי מעולם לא ביקש מאומה מבני ביתו,  זה ראינו  גם במעשה 
שנשאל על כך שאינו קורא השיב כי לא יכול, שהרי הבגד עליון לא עליו. 
עוד ראינו כפי שירוחב להלן, כי רבינו היה אמן בלהסתיר את הנהגותיו, 
ובאמת תמיד ראינו שקורא 'שנים מקרא' עם בגד עליון, אך לא חשבנו שיש 
לזה סיבה מיוחדת, היה נראה שכך 'יצא', רק ביום שישי האחרון תפסתי כי 
רבינו מקפיד על כך. אולי דברים אלו ייקרו את ענין ה'שנים מקרא' בקרב 

אלה הנרפים בכך. 

אין סיבה לפטור
עוד שח רבי אריה שליט"א: היו פעמים שנוכחתי כאשר אבות לילדי בר 
מצוה שבאו לשאול על ילדיהם שקשה עליהם מאד אמירת התרגום, אך מרן 
זיע"א השיב שקושי אינו סיבה לא לאומרו, זוהי הלכה פסוקה ויש להקפיד 

על כך!
אליעזר  אליהו  רבי  הגה"צ  אאמו"ר  דפוניבז'  המשגיח  לשאלת  היה  כן 
את  מבין  לא  על מה שיש שכתבו שאם  דסלר שליט"א שנתבקש לשאול 
פירוש התרגום טוב ללמוד את הפרשה עם פירושו של רש"י במקום אמירת 
התרגום. והשיב מרן זיע"א כי מאחר שבהלכה לא מצינו כן, חובה גמורה 
היא לקרוא הפרשה שנים מקרא עם תרגום. ומה שמתקשים בכך אינה סיבה 

לפטור, ואדרבה טוב אחד בצער...
עוד כעי"ז סיפר אאמו"ר שליט"א: בהזדמנות אחת שזכיתי לדון לפניו על 
כמה עניינים, העליתי בתוך הדברים אפשרות שמאחר שישנם מהבחורים 
שמזלזלים בקריאת שמו"ת, ואחרים שלא קוראים היטב את התרגום משום 
לימוד  שיעדיפו  להם  להורות  יהיה  נכון  אולי  שאלתי  הכל,  מבינים  שלא 
ס"א(,  רפה  )סימן  הלכה  זו  הרי  פירוש,  מה  לי,  ואמר  נזעק  רש"י.  פירוש 
וחייבים ללמדם וצריך לעשות הכל בכדי לקיימה כפשוטה. ועוד הרבה היה 

כיוצ"ב.

מאריכין לו ימיו ושנותיו
תלמידו הגרב"צ הכהן קוק שליט"א סיפר בהספדו כך: אני רוצה להזכיר 
כאן את המילים האחרונות שזכיתי לשמוע מהרבי זצ"ל לפני שנכנס לבית 

החולים.
הגמרא במסכת ברכות אומרת "כל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין 
לו ימיו ושנותיו" מהו כפל הלשון "ימיו ושנותיו". ביאר הרבי זצ"ל: יהיו לו 

חיים מלאים, חיים של טעם.
ביאור דבריו על פי הגמ' במסכת שבת "כל המתעצל בהספדו של חכם 
ראוי לקברו בחייו שנאמר ויקברו את יהושע בהר געש מלמד שגעש עליהם 
ההר לקברן. מיתבי והכתיב הזקנים אשר האריכו ימים אחרי מות יהושע, 
מתרצת הגמ' "ימים האריכו שנים לא האריכו" מפרש רש"י יש שני סוגי 
אריכות ימים: יש בכמות, הרבה שנים עד זקנה ושיבה, זה נקרא אריכות 
נקרא  זה  ויום,  יום  בכל  טוב  ונעימים,  טובים  שחייו  באיכות,  ויש  שנים. 
"אריכות ימים". הזקנים הללו מתו בגיל צעיר ומה שכתוב עליהם ש"האריכו 
נקרא אריכות  וזה  טובים באיכות,  ימים  היו  הכוונה שהימים שחיו  ימים" 

ימים.
תרגום  ואחד  מקרא  שנים  של  זו  מצוות  שמקיים  למי  מבטיחים  חז"ל 
זו תזכה גם לשנים  ימיו ושנותיו" כלומר בזכות קיום מצוה  "מאריכין לו 
רבות וגם לחיים טובים. כשהזכרתי את הגמרא במסכת שבת לפני הרבי, 

נהנה מהדברים ואמר: כן כן, זה הגמרא בשבת.
תרגום.  ואחד  מקרא  שניים  של  זו  מצוה  על  לעורר  הרבה  זצ"ל  הרבי 
וכשביקר אצלו אחד האדמורי"ם שליט"א התאונן על כך שאפילו בני תורה - 
כלשונו - מזלזלים במצוה זו, למרות שהיא חיוב גמור בגמרא ובשולחן ערוך.
הוא בעצמו דקדק במצוה זו מאד, בכל יום לפני התפילה היה קורא חלק 
מהפרשה שניים מקרא בקול רם, כדרכו תמיד ללמוד בקול, וגם את תרגום 

אונקלוס אמר בקול נעים.
בנו הבטחת חז"ל  ותתקיים  זו כהלכתה,  גם אנחנו לקיים מצווה  נדקדק 

כביאור רבנו שנזכה לאורך ימים ושנים 'חיים מלאים חיים של טעם'.
]מאידך, בנותן ענין להוסיף את עדותו של הגאון הגדול רבי משה מרדכי 
קארפ שליט"א )שם, ח"ד עמ' נג(: היה פעם שהוציאו חמשה חומשי תורה 
וכולם משתמשים בו לאלפים ולרבבות, והיה התרגום אונקלוס מלא טעויות 
והייתי בא אליו ושואלו, ואמר לי שלא יוצאים בזה ידי חובת שנים מקרא 
ואחד תרגום, ושוב שאלתי על דבר נוסף ואמר לא יוצאים, אמרתי לו א"כ 
נפרסם בעיתון. ואמר לי לא! לך תודיע לו שיתקן, הודעתי לו שיתקן. לאחר 
כמה חודשים שאל אותי שוב, כך נמשך שנתיים שלוש, ולא נתן לי לפרסם עד 

שההוא יתקן, כמה חשש על ממון אחרים.[

המשך
רוממות המקרא

חיזוק שמו"ת

הרב 
אברהם 

דסלר

מערכת גליון "רוממות" מאחלת לכל הקוראים הנכבדים, 
הכותבים ושולחי ההערות, התורמים והמפיצים, יחד עם כל כרם בית ישראל  חג שמח! 

בהתרוממות הרוח והנפש, בשמחה של מצוה תמיד, ובתפילה ובברכה שנזכה לישב בסוכת עורו של לויתן בב"א.
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קדושת הסוכה
מספרים על ה'סבא קדישא' הגה"צ רבי שלמה אליעזר אלפנדרי 
יפה עם ארבעה  יכול לבנות סוכה  פי שהיה  שאף על  זצוק"ל 

דפנות, מכל מקום בכוונת תחילה היה בונה סוכה עם צרופים של הלכות, כגון דופן 
עקומה, לבוד, ב' דפנות ושלישית טפח, וכדו'.

כאשר נשאל הצדיק מדוע אינו בונה סוכה מושלמת ללא צרופים, ענה: כי ברצונו 
שכל מי שיבוא לסוכה יתמה על צורתה וישאל על כשרותה, ומתוך כך ידברו בדברי 

תורה, ולא חלילה בדברים בטלים.
אבל כשהסוכה מושלמת ללא ספקות ומקושטת בקישוטים נאים, הרי שמאחר שאין 
ספק בכשרותה עלולים לדבר על דברי הנוי שבסוכה ושלאול כמה היה מחירם ומתוך 

כך יבואו לדבר דברים האסורים! ישמע חכם ויוסף לקח.

נוי סוכה
אף שמרן בעל ה"קהילות יעקב" זיע"א לא הרשה שיצלמו אותו, הרי שבסוכתו תלה 
תמונות של גדולי ישראל, כהגר"א והח"ח, הגרח"ע והגרא"ב וסרמן, החזו"א והגרי"ז, 

זיע"א. 
ופעם הביט על תמונתו של מרן הגר"ח מבריסק זיע"א ואמר: שר' חיים נראה כמזהיר 

ואומר "אותי לא יוכלו לרמות"...

כעין תדורו!
מרן בעל ה"קהילות יעקב" זיע"א שח כי סיפר פעם למרן החזו"א זיע"א על רב אחד 
שלא יצא מסוכתו כלל מרוב חשקו שלא להפסיד רגע של מצוה, ואמר על זה החזו"א: 

הרי זה כמו בית הסוהר, ואינו כעין תדורו...

שמחת החג
חיכו  סוכות  של  ראשון  יו"ט  במוצאי  פעם  כי  זיע"א  החזו"א  מרן  תלמידי  העידו 
לתפילת מעריב בבית מדרשו ב'גבעת רוקח', לפתע קפץ החזו"א בקול שירה, מסוכתו 
שהיתה מעט גבוהה מביהמ"ד, והחל לשיר ולרקוד בדביקות... פניו בערו כאש וכל 

הקהל הצטרף עמו בריקוד!
בחול המועד סוכות עלו כל הקהל לבקרו, ומרן החזו"א היסב על מיטתו וביקש מאחד 
הנוכחים לעשות "יום טוב"... הלה פתח בניגון, וכל הקהל עימו פצח בשירה. לפתע 
החל החזו"א לרקוד על המיטה בהתלהבות עצומה! ולאחר הריקוד הסוער היה באפיסת 

כוחות, אשר העידה על מאמציו לקיים מצוות שמחת יום טוב.

כל הון ביתו
לאחר חתונתו של רבי אברהם אחי רבינו הגר"א זיע"א, עזב 
רבי אברהם את וילנא והתגורר בעיירה אחרת. רבינו הגר"א 
שיגר אליו איגרת ובה ביקשו לשוב לוילגא, כדי שיוכלו ללמוד בחברותא. השיב רבי 

אברהם, כי מי שמעכב בעדו מלשוב לוילנא היא אשתו. ויהי לפלא.
לימים נודע פשר הדבר. באותן מדינות היו האתרוגים נדירים ויקרים. באחת השנים 
היה קושי מיוחד להשיג אתרוג כשר לחג, משום שבדרכים נערמו השלגים והיו הדרכים 
משובשות. בדרך לא דרך הגיע אתרוג יחיד לעיירה שבה התגורר רבי אברהם. אולם 

בעליו ביקש עבורו הון עתק.
גבאי הקהילה נמנו וגמרו שלא לרכוש את האתרוג משום שאין ברשותם סכום כה 
גדול בעבורו. כשנודע הדבר לאשתו של רבי אברהם פנתה לבעלה ושאלה במפח נפש: 

האם, חלילה, לא יהיה לנו אתרוג לסוכות!?
מיד עלה במוחה רעיון: הרי אנו מתגוררים בדירה שקבלנוה בנדוניה, נמכור אותה, 
ובכסף נקנה את האתרוג. אמרו ועשו. רבי אברהם ואשתו לוו את סכום הכסף ובו 
רכשו את האתרוג במחיר מלא. לאחר החג מכרו את דירתם, פרעו את חובם, ועברו 

לגור בצריף דל.
אמרה  בוילנא,  להתגורר  לשוב  אחיו  אל  הגר"א  רבינו  של  בקשתו  משהגיעה 
כשאני  פעם  בכל  מעירנו.  לעבור  מסכימה  אינני  לבעלה:  אברהם  רבי  של  אשתו 
גדולה. שמחח  לבי  מתמלא  לחג,  האתרוג  בעבור  שמכרנוהו  ביתנו  ליד   עוברת 
אך אם נעזוב את העיר ונתגורר בוילנא, שוב לא אוכל לעבור ליד אותו בית, אינני 

יכולה לוותר על שמחה זו!...

שמחת התורה או ישראל?
לפי  תורה,  שמחת  האחרון  טוב  יום  וקורין  ס"א(  תרסט  סימן  )או"ח  הרמ"א  כתב 

ששמחים ועושין בו סעודת משתה לגמרה של תורה.
ותמה מרן הגר"ח מבריסק זיע"א: א"כ, מדוע לא נקרא חג זה "שמחת ישראל", הרי 

ישראל הם ששמחים עם התורה!?
וביאר: אלא מוכח, שהמצוה היא לא רק שישמחו ישראל עם התורה, אלא העיקר 

שהתורה תשמח עם ישראל...
מרן בעל ה"בית הלוי" זיע"א: שמחת תורה משמעותה  גם בשם אביו  מביאים  וכך 
לו לאדם מישראל שהוא שמח עם  די  - שמחתה של תורה! ללמדך, שלא  בפשטות 
התורה, אלא שגם התורה צריכה לשמוח איתו... לקיים 'גדול תלמוד תורה שהתלמוד 

מביא לידי מעשה'... ואז גם התורה שמחה!

רוממות המעשים
פנינים ועובדות לחג הסוכות

הרב 
נתן צבי 

שפירא

עניין טעמו של חג הסוכות
של מועד חג הסוכות אינו ברור כל כך, על מה הוא  אופיו 
בא. מה אירע, והיכן מצינו שכך קרה דווקא בתאריך הזה. הרי 
אין מבואר בתורה שבכתב מאומה, וגם בתורה שבעל פה הדבר 

מצוי במחלוקת תנאים. מדוע הדבר כה מעומעם מה שאינו כן בשום מועד: למאן דאמר 
שהסוכות זכר לענני כבוד, מה זה קשור לט"ו בתשרי. אפילו תאמר כדברי אדונינו 
הגר"א שהמדובר בחזרת העננים אחרי לוחות שניות הרי אין דבר זה מפורש בתורה, 
הוא  כשהדבר  ואף  ממצרים.  יציאתינו  יום  פשוט  שהוא  הפסח  כחג  עוצמה  באותה 

מדרבנן, כגון בשבועות, זיל קרי ביה רב הוא שהחג הוא "זמן מתן תורתינו". 
זה קרה. הרי שבתורה לא  דאמר סוכות ממש הוא בכלל חידה סתומה, מתי  ומאן 
נתגלה בשום זמן שעשו סוכות, ואדרבה הכתוב מכנה שהם שכנו באהלים, ואף פעם 
לא הובאו בלשון סוכות. אלא מאי, ברוקח מובא שהיה זה בזמן מלחמת סיחון ועוג 
בסוף הארבעים. אבל לשיטה זו האחרונה מלבד הבעיות הראשונות ישנה בעיה פשוטה 
עוד יותר בפירוש זה, שהקב"ה מבאר לנו כי בסכות הושבתי את בנ"י, ואומר זאת 
לא בשנת הארבעים אלא בויקרא כלומר בשנה השנית לצאת בנ"י, ומה לזה ולדברי 

הרוקח.
ויותר מטריד מכל הוא שאין מתבאר מכל הסיבות שמנינו מדוע זהו "זמן שמחתינו" 

ו"חג ה'" יותר מכל זמן אחר.
ותמיהות אלו הם עומקם ופרטיהם של חסרון ההבנה של רובא דעמא בטעם של חג 
הסוכות, האמור להיות שיא החגים והאחרון שבמועדי השנה, וכואב קצת שהרבה מן 
המרחיבים בעניין זה המועד אינם טורחים להבהיר דברים פשוטים אלו ומפלפלים בכל 
מיני נקודות העולות מהמועד אך את המועד עצמו אינם מבארים, מדוע אין חג זה יכול 

להיות פשוט כפסח ושבועות.
יעויין  העניין.  כל  של  הסוד  טמון  מג(  פרק  ג  )חלק  נבוכים  דבמורה  נראה  והנה 

בלשונו: 
שיהיה  הוא  המדות  אמנם  לדורות,  המדבר  אותות  זכר  להתמיד  בסוכות,  הדעת 
האדם זוכר ימי הרעה בימי הטובה, בעבור שירבה להודות להשם ושילמוד מדת ענוה 
ושפלות... יצא מן הבתים לשכון בסכות כמו שיעשו השרויים בצער שוכני המדברות, 
לזכור שכן היה עניננו בתחלה, כי בסכות הושבתי את בני ישראל וגו', ונעתקנו מן 
הענין ההוא לשכון בבתים המצוירים במקום הטוב שבארץ והשמן שבה בחסד השם 
וביעדיו לאבותינו, בעבור שהיו אנשים שלמים בדעותם ומדותם, ר"ל אברהם יצחק 
ויעקב, שזה ג"כ הוא ממה שהתורה תלויה עליו, ר"ל שכל טוב שהטיב השם לנו וייטיב, 
אמנם הוא בזכות אברהם יצחק ויעקב אבותינו, מפני ששמרו דרך ה' לעשות צדקה 

ומשפט... 

אמנם ארבעה מינים שבלולב כבר זכרו ז"ל בו קצת סבה על 
לי  והנראה  דרכיהם...  שהבין  למי  ידוע  שדרכם  הדרשות  צד 
בארבעת מינים שבלולב, שהם שמחה בצאתם מן המדבר אשר 
היה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות, אל מקום 
האילנות נותני פרי והנהרות, ולקח לזכרון זה הנאה שבפירות האדמה, והטוב שבריחו, 
והיפה שבעלין, והטוב שבעשבים ג"כ, ר"ל ערבי נחל, ואלו הארבעה מינין הם אשר 
קבצו שלשת הדברים האלה, האחד מהם, רוב מציאותם בארץ ישראל בעת ההיא והיה 
כל אדם יכול למצאם, והענין השני, טוב מראה ורעננותם ויש מהם טובים בריחם והם 

אתרוג והדס, אבל לולב וערבה אין להם ריח לא טוב ולא רע, עכ"ל.
ביציאה  שהיה  מסויים  אירוע  הסוכות  עיקר  שאין  הרמב"ם  מדברי  מבואר  כלומר, 
לארץ  לכניסה  כההקדמה  במדבר  השהות  כלל  על  היא  ההסתכלות  אלא  ממצרים, 
ישראל, והסוכה מראה על מה שהיה קודם הכניסה, והד' מינים מורים על שהיה לאחר 
מכן, בעת ההכנה לכניסה לארץ. עכ"פ יש כאן רעיון חדש, והוא שבכלל עניין הסוכות 
אינו להזכיר לי ארוע שקשור ליציאת מצרים ולבניינינו הראשוני, אלא להזכיר לי את 
התכלית של הכל והוא הכניסה לא"י מקום הקיום והנחלה והשראת השכינה. ולשתי 
הדעות הדבר הברור המשותף הוא היותם מורים על היות השי"ת שומר עלינו במציאות 

הביניים שבין יציאת מצרים לכניסת ארץ ישראל.
ומכאן כבר הדרך אל הגר"א והרוקח - כאחד, כבר קצרה, שכן באמת אין לנו עניין 
בעצם ענני הכבוד אלא בהיותם ממלאים את התפקיד של שמירתינו והכנתינו לכניסה 
לא"י, ולמ"ד סוכות ממש הרי זה ממש נפלא שכן זו היציאה מתוך הענן לראשונה כדי 
להתחיל בירושת העמים סיחון ועוג, שלב אחרון לפני המגורים בדיורין קבועים ]ולפ"ז 

מחלוקתם תהיה מהו עיקר הזיכרון ההכנה או הכניסה[.
על  מסויים שאירע בעבר אלא  למאורע  לזיכרון  אינו  דהסוכות  כנים,  דברינו  ואם 
לקביעות  וכהכנה  במצרים  הקביעות  עקירת  בתורת  אז  שהיתה  הכללית  צורתינו 
בא"י, הרי שעבורינו סוכות הוא אכן "חג העתיד", דהיינו חגה של א"י בבניינה המלא 
]וכמו שרמזו חז"ל בהפטרות  יותר להיות חג הגאולה האחרונה  וזה קרוב  והאמיתי, 

השונות[. 
וא"כ יובן מ"ט אין אנו חיים את טעמו של חג זה, שכן באמת טעמו האמיתי רפיא 
בידינו שכן איננו אחוזים באופן מוחלט בא"י כארץ קיום התורה והשראת השכינה 

שכן העתיד לוט בערפל. 
ועוד יש לי להוסיף שבמועד זה האחרון נתמלאה הוי"ה שלמה שאותיותיו רומזות על 
שילוב של התיבות "היה" "הווה" ו"יהיה". שכן פסח הוא מה ש"היה" - תיקון העבר 
שהיינו במצרים ויצאנו משם; שבועות הוא העמדת ישראל אפילו אין להם ארץ או 

עתיד, רק הגילוי של השי"ת ב"הווה"; וסוכות הוא הגילוי שב"יהיה" ודוק בזה.

רוממות החג
ענינו של חג הסוכות

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

לעילוי נשמת הגאון הגדול
מוהר"ר רבי אליעזר מנוח פלצ'ינסקי זצוק"ל

בן הגאון הגדול רבי שלמה יהודה ליב הי"ד
נכד מרן הסבא מסלבודקא זיע"א

תלמידם של מרנן החזו"א והגרי"ז זיע"א
נתבקש בישיבה של מעלה

שבת קודש בראשית כ"ד תשרי תשס"ח
- עשר שנים להסתלקותו -

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י נכדיו הרה"ג שליט"א

לעילוי נשמת 
הרה"צ רבי יוסף שמואל שמעלקא 

ב"ר יהודה לייב עהרליך-הולנדר
אב"ד ריגליץ וברדיוב

וזוגתו מרת חיה רבקה ב"ר נפתלי צבי 
לבית הלברשטאם הי"ד

וילדיהם: חנה, חיים משה, ישראל מנדל, גיטל, 
שרה, אטה, יהודה לייב, פסיה, הי"ד

אשר נעקה"ש יום א' דסוכות תש"ה  ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י בנותיהם 

מרת בריקמן ומרת בש תליט"א

לעילוי נשמת 
הרה"ח ר' לוי יצחק 

ב"ר אברהם יששכר דב קניג זצ"ל 
מזקני וחשובי חסידי קרלין סטולין 

נו"נ להרה"ק בעל ה"תפארת שלמה" 
מרדאמסק זיע"א 

נלב"ע שב"ק בראשית תשע"ו ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדיו 
הרה"ג יעקב ומשה א. שליט"א 
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