
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :וההפטרה קריאת התורה                   
   , קשורה לחגש ,(שמות לג יב) "ראה אתה אמר אלי' אל ה ויאמר משה": את פרשתקוראים השבת                                    

  . העוסקת בקורבנות ,(במדבר כט" )וביום הששי" :בפרשת קוראים כן ו ."שיש בה ענין סוכה"משום                          .

 ".שלעתיד תהיה מלחמת גוג ומגוג בתשרילפי ", "בוא גוגביום "(: לח יח)בספר יחזקאל מפטירין ו                          .

 (י"ח וסק"סק, ג"תרס' ב סי"משנ)
 

 (ד-כג שמות לד)" ולא יחמד איש את ארצך בעלתך ...שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך"
 ?ומדוע נכפל שוב , "(את"במקום " אל"אלא ששם נכתב , שמות כג יז)בפרשת משפטים מילים כאלו ממש נאמרו לעיל ◆ 
 .עלייה לרגל שייכת אף בה ולא תעקר ממקומהמצוות לכתוב ולומר שששם מדובר בשביעית והיה צורך  -שם כתב י "רשוב
 .להרבות בלאוין ובעשין שלהן, ויש שאף שלוש וארבע פעמים ,שהרבה מצוות בתורה נכפלו –כאן כתב י "רשוב

 

 ?כמו כאן" ולא יחמד איש את ארצך"עוד יש להבין למה לעיל שם בפרשת משפטים לא נכתב ◆ 
לפיכך בפרשת , "אומה ולשון( בישראל -) אלמלא נשתברו לוחות הראשונים לא שלטה בהם (: "נד)ל אמרו בעירובין "שחז, אלא

הוצרכו רק כעת אחרי שחטאו , משפטים שהייתה לפני חטא העגל ושבירת הלוחות לא היו ישראל צריכים הבטחה להגנה
 .להגנה מיוחדת בחג

 (משך חכמה)                                                                                                                                                 

 ...רק באתרוג -ר דיופי וה   
 מידי, חיפהד "אב, ל"זצ יעקב פינקר "הגת מנהג היה בבי

 את לו   רעייתו לרכוש קפידה ה  ,הסוכות בהגיע חג  שנה 
 .חיפה  בעיר    המצאש  ביותר   היפה    האתרוג

שכאשר הציעו , להם השיבה וסיפרהוהיא , פעם שאלו אותה ילדיה לפשר המנהג
רה עם מידות יציין השדכן שמדובר בבת ישראל כש, אותה בתקופת השידוכין לבעלה

 ...כך מושלמתאלא שמבחינה חיצונית אינה כל ', תרומיות וכו
לא שמעתי ? על יופי חיצוני של אשה אתה מדבר : "הגיבויעקב הבחור שמע זאת 

 .והשידוך יצא לפועל"... חוץ מאתרוג, מעודי על דבר שצריך להיות יפה
וגם לקנות , החליטה למסור את חייה עבור תורתו ויראתו, בחורכ ומששמעה את דברי

אביא לו , זה הדבר שהוא מקפיד על יופיואם " –לו כל שנה את האתרוג היפה ביותר 
 (א"שליט יצחק זילברשטייןר "הג)                                                ..."את הנאה ביותר

 

 ...מצוההאהבת דקדושה והתלהבות 

ראשון של חג היה רגיל להיות ער בכל לילה  ,ע"זי לוי יצחק מברדיטשובק "הרה
וכשהגיע זמן , לקיים מצוות נטילת לולב ,ומצפה להגעת היוםכשהוא מחכה , הסוכות

 .לקיים את המצוהורץ נטילתו היה מזדרז 
רץ רבי לוי יצחק ליטול את אתרוגו שהיה מונח בקופסא בתוך ארון  ,פעם אחת

א משים נשברה הזכוכית וידו בהתלהבותו פשט ידו לקחת את האתרוג ובל, זכוכית
 ...אינו מרגישהוא ו, כלכות בדםידיו מלו, ע מיניםנענע בארבהחל לברך ול ,נפצעה

 

 :רבי לוי יצחק למקורביואמר  ,שנה בה הסתלקבמוצאי יום כיפור של אותה 
סוכה ואתרוג : צוותמהאלא שקשה לי לצאת מן העולם כששתי , היום מלאו ימי"

 ".והתפללתי שיתעכב זמן פטירתי עד לאחר חג הסוכות ,באות ולא קיימתים
  ...וביום שלאחריו נתבקש לישיבה של מעלה ,חלה הרביבאסרו חג 

 (חסידיםמפי )                                                                                                            

 בלב

  - שבור  

 ...לסוכה    
, טרם היכנסו לסוכה ,פעם אחת

אברהם המגיד ק "השעין הרה

את ראשו על  ,ע"זי מטריסק

 :ושאל, דופן הסוכה מבחוץ
אם , "אדם יסודו מעפר: "כתוב"

כן הרי הוא דומה לכלי חרס 
ובשלחן ערוך , (אדמההעשוי )

נפסק שאין מכניסין כלי חרס 
 ??" אכנס פנימה איךאז , לסוכה

 :וענה לעצמו
כלי חרס : "המשנה אומרת"

והנה כבר , "שבירתן מטהרתן
 "...בקירבנונשבר ליבנו 

 ...ונכנס לסוכתו                     

17:42        18:63       11:14                                 

17:21         18:68        11:08                 

17:41         18:63        11:03                 

17:24                   18:68                11:01 

 

 

 .ז"התשעתשרי  'כ, 165ן גליו ,ד"בס
 .א צדקתך"ל, מ"דחוה' ה// נדפס קודם למועד 

 ה"ערבקה בת חיה נ "לע

 

// . 'חנוכת התורה'בעל , ל"ר יעקב מקראקא זצ"ר אברהם יהושע העשיל ב"נפטר הג, ד"תשרי התכ' כ ביום
 .ספרים ועוד' פלא יועץ'בעל , ל"זצ ר יצחק פאפו"נפטר הגאון הקדוש רבי אליעזר ב, ח"תשרי התקפ' כביום 

 שבת חול המועד סוכות

לאור 
 הזמן

ענינא 
 דיומא

 השבתיציאת 

 

 הדלקת הנר

 



 
 
 

 

 
 

 ∞ ?מהו הושענא רבה  ∞
והוא גמר ", םיהנגמר הדין על רבהובהושענא  ,.(ה טז"ר)סוכות נידונים על המים ב

 (ד"תרס' סי ב"מ)   ".במים והכל הולך אחר החיתוםוכל חיי האדם תלויין ", "החתימה
 .ורפימה שנגזר בכלבצע , ביום זה מחלקים בשמים את הפתקאות לשלוחים

 

, לאו ביום הכיפוריםואם , תהא כפרה לבניך בראש השנה: "ה לאברהם"אמר הקב"
 ('מטה משה'מובא ב, מדרש)                               ". ואם לאו בהושענא רבה

ם וי, שנההאש ר, לולא - ראשי תיבות" ריהא", (עמוס ג)" אריה שאג מי לא ירא"
 (ה"של)                                                      .ושענא רבהה ,יפוריםהכ

 

 ∞ :(ד"סימן תרס)עיקר הלכות היום  ∞
 (משנה ברורה)                           .נהגו ישראל להיות ערים בלילה זה -

וטוב יותר  .(א"רמ). כ"קודם עלות השחר כמו בערב יו יםלובהמדקדקים ט -
 (רורהבשנה מ) .               ב כדי ללמוד כל הלילה בקדושהלטבול מבער

 .יפורכם ביומו מרבים קצת בנרות כ -     . מרבים בו מזמורים כביום טוב -

 .נוהגים להתיר בו אגודו של לולב -

 (רוךעלחן ש)     .מינים ומרבים תחנונים על המים' הקפות עם ד 'זעושים  -

ובמדינתנו לבשו בגדי . (א"רמ). יפורכם ביומו יש נוהגין ללבוש קיטל כ -
 (משנה ברורה)                                           .ץ קיטל"ורק הש, שבת

אותה חובטים פעמים או שלוש  ,(ב"משנ -זכר למקדש )נוטלים בו ערבה  -
י כתבו שיחבוט דוקא על הקרקע "ובשם האר (רוךעשלחן ). על קרקע או כלי

     סירכ על הכלים לה"ואח, חבטות' וטוב לחבוט על הקרקע ה, פעמים' ה
 (רורהבמשנה )                                      .צ להסיר כולם"העלים וא .

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :חלק ב            
 

 :איבריםעיקרי ה 'דכמו  -מינים  'ד                                 
 

 - הדס, האדם שדרתו דומה לשדרת  -לולב                                  
 -אתרוג . דומה לפה -ערבה , דומה לעין                                        

ואין , (תהילים לה י" )כל עצמותי תאמרנה: "ואמר דוד המלך .דומה ללב
ובכך שמנענע , בכל האברים גדול מאברים אלה השקולים כנגד כל הגוף

 (יד פרשה ל, אמורר "ויק)          . 'כל גופו עובד לההמינים שכנגדם הרי 
, שהם עיקר כל הפעולות במצוות ובעבירותואם פגם בארבע אברים אלו 

ה תמצא כפרה בכל עבירו, הרי כפר בארבע מינים שהן כנגדן ודומין להן
 (ויקרא כגרבינו בחיי ) .                                  כשיעשה המצוה שכנגדה

ארבעת המינים דומים לארבע אפשר לומר ש, אך מעט שונה, בדומה לזה
לרמוז שיעבוד , משכן השכל, ללב -אתרוג  :איברים היקרים שבאדם

לרמוז שיישיר כל גופו  ,עיקר שבאדם, לשדרה -לולב , בוראו בשכלו
. לרמוז שלא יתור ביום שמחתו אחר עיניו, לעינים -הדס  ',לעבודת ה

לרמוז שישים רסן בפיו , שבהן גומר כל מעשהו בדיבור, לשפתים -ערבה 
 (חינוך מצוה שכד)                    . השמחהאף בעת ' ויכוון דבריו וירא מה

 

 :ארבעת המינים רומזים לשבעת הצדיקים
 

למשה  דומים -שני הערבות , לשלושה אבותדומים  -שלושת ההדסים 
וכנגדם . לדוד המלך -והאתרוג , ליוסף הצדיקדומה  -הלולב , ואהרון

 :(ק הקדמה ב"זוה)                              . שבע ספירות עליהן עולם קיים
 

 :ארבעת המינים רומזים לארבע רגלי המרכבה
 

, יעקב ודוד, יצחק, אברהם -ארבעת המינים דומים לרגלי המרכבה 
ה על כסא רחמים ויוציא לאור משפטינו ויחדש עלינו "ובזכותם ישב הקב

 (פרק כוונת הלולב ואגודתו, סדר היום, משה בן מכיר 'ר)     . שנה טובה
 

 :שהיה בבית המקדש, ארבעת המינים הם כנגד המזבח
 

ב זה "ב על ל"וכשתכפיל ל, ב אמה"ב אמה ורוחבו ל"אורך המזבח ל
 .4201 מטריאיבג -' ערבה, הדס, אתרוג, לולב'וגם , 4201עולה 

 (נחל קדומים, א"החיד)
 

 :'בני חיי ומזוני'ארבעת המינים הם כנגד 
 

' חיים'מטריא יבג -' לולב'". בני"והיינו , (022)' זרע'בגימטריא  -' ערבה
 -אתרוג ". חיי"וזה , (86)' הדס'מטריא יבג -עם הכולל ' חיים'וכן , (86)

 (כיכר לאדן, א"החיד)    ". מזוני"והיינו , הנותן פירות' עץ פרי'הוא נקרא 
 

 :מלכויות הארבעת המינים רומזים לארבע
 

" רישא די דהבא"דומה למלכות בבל שהיא  -אתרוג הדומה לזהב 
דומה למלכות מדי בה נתלה המן על  -לולב שהוא ארוך , (דניאל ב לח)

ערבה , ששניהם עשויים קליעה קליעה, דומה למלכות יון -הדס , עץ ארוך
בזכות ארבע מינים ניצל ו. דומה למלכות אדום -שהקנה שלה אדום 

 (רבינו בחיי שם) .                                                             מהמלכויות
 

 :ודרכי התשובהעולם הזה לשכר  ארבעת המינים רומזים
 

שיש מצות  ,רומז לשכר העולם הבא -אתרוג הדר באילנו משנה לשנה 
ועליו זו  ,לולב שהוא גדול, שאדם אוכל עליהם פירות משנה לשנה

רומז לשכר עולם הבא  -ואין פריו אלא לסוף שבעים שנה  ,למעלה מזו
שהוא  ,מות האדםבשמדרגותיו זו למעלה מזו ואינו מגיע אלא , הגדול
הדס שיש בו , (תהילים צ י" )ימי שנותינו בהם שבעים שנה"בסוף 

רומז על הצער שהוא מדרכי התשובה המעלה ריחו  -ריחו טוב מרירות ו
רומזת להכנעה  -מקום נמוך ושפל , ערבה הגדילה בנחל. לשמים

 (שם)                          .שיכניע ליבו וישפיל עצמו ויתכפר לו, ושפלות

פרי עץ "ג נאמר שיש צורך להדר ולהביא תראב
להתגאות באתרוגו והאדם יכול לבוא משכך ו, "הדר
הם ' אתרג'ולכן יש לשים לב שראשי תיבות . היפה

 ..."אוהגגל רבואני תל א"(: יב, לו)דברי התהילים 
  (ע"הבעל שם טוב זי)

 

רמזי 
ארבעת 

 מיניםה

 : י"המלחמה בשבתאי צבי שר

 יעקב פראנק -פרק קיד    
 

 המועד החדש לויכוח בין הרבנים לבין כת
 .ז"תמוז התקי' נקבע ליום ב, יעקב פראנק

שבעה רבנים  –מחוסר ברירה הופיעו באי הכח של הקהילות היהודיות 
 .ותשעה עשר פרנסים לויכוח המאולץ

הגישו תשעה עיקרי אמונה , שהגיעו במשלחת גדולה, הפראנקיסטים
והעלילו , באופן שימצא חן בעיני הנוצרים, שנוסחו בצורה דו משמעית

 .דברים בלתי נסבליםעל התלמוד שיש בו 
והרבנים , הויכוח נמשך שמונה ימים והיה לעיני קהל צופים גדול
על כן לא , השתדלו להתחמק ממתן תשובות בנושאים רגישים לנוצרים

 .אלא בראשי פרקים, הספיקו ליגוע בענינים הנידונים
שמונה , קבע הבישוף ניקולאס דמבובסקי, את מועד פירסום פסק הדין

 .ח"ח חשון התקי"דר' ליום א, בישוף של לבובבנתיים לארכי
היא , העיתונות הפולנית הפיצה ידיעות מרושעות בגנות היהודים

כומר אחד אף פירסם חוברת מיוחדת בשם , הייתה בטוחה בתבוסתם
 .'הרשעת היהדות במשפט'

העדיפו רוב היהודים הקרואים להיעדר , לנוכח אוירה מורעלת זו
פיכך דחה דמבובסקי את פסק הדין ל, ממעמד הקראת פסק הדין

מחוסר . ואיים בעונשי גוף על הקרואים שלא יבואו, לשלושה ימים
 .ברירה באו עשרים ואחד נציגים יהודים

הפראנקיסטים דרשו להעניש את אותם יהודים שהיו מעורבים 
ולדון , בשערוריית החגיגה המופקרת של הפראנקיסטים בלאנצקרון

 .את התלמוד לשריפה
שניתנה להם הזכות ממלכי פולין כבר , תם טענו היהודיםבתשוב

עוד דרשו היהודים שבית הדין , מקדמת דנא להחזיק בספרי התלמוד
יוציא צו המחייב את בני הכת הפראנקיסטית לשאת סימן מיוחד על 

 .כדי שיוכלו להבדיל בין יהודי לבן הכת, בגדיהם
ובסקי להכריע היה קשה לארכיבישוף דמב, על סמך הראיות שנצטברו

 ...לפיכך יצא בהצהרה שלא מן הענין, לטובת הפראנקיסטים
 (ה"המשך בשבוע הבא ב', משיחי השקר ומתנגדיהם'פ "ע)

 א"הרב דניאל בוקובזה שליט    
 

 ?האם יש ענין להתרחץ בערב שבת  ?                                  
 

(: א"ס ס"ר)שלחן ערוך כתב ה !                                     
ומצוה , מצוה לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת"

 "...לחף הראש
ואם אי , כל גופו"לרחוץ היא שהמצוה  הגיהשם א "רמוה

 .'פניו ידיו ורגליו וכו" אפשר לו ירחץ
שהטעם לכך הוא משום  ,(ק א"ס)משנה ברורה וכתב ה

 .כבוד השבת
והמקימה , אין זה חובה גמורה, מכל מקום"והוסיף ש

 ".ושאינו מקימה אינו נענש עליה, מקבל עליה שכר
גם על הנשים שייך מצות "ש ,(ק ב"ס)ועוד הוסיף שם 

 ".רחיצה
שמצוה לרחוץ כל , (כה' ע א"חזו)ע יוסף "גרוכן כתב מרן ה

 .ירחץ פניו ידיו ורגליו א"ואם א, ולחפוף ראשו, גופו

 הושענא רבה
 : יהיה יום הושענא רבהיום ראשון בו בתשי המוצאב


