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 מצוות סוכה בט"ו תשרי

 הטעם שנקבע מצוות סוכה בחודש תשרי?מה 

ידועים דברי הטור (תרכה) "והסוכות שאומר הכתוב שהושיבנו בהם, הם 
ענני כבודו שהקיפן בהם לבל יכה בהם שרב ושמש ודוגמא לזה צוונו לעשות 

, ואע"פ שיצאנו ממצרים בחדש ניסן, סוכות כדי שנזכור נפלאותיו ונוראותיו
לא צונו לעשות סוכה באותו הזמן, לפי שהוא ימות הקיץ, ודרך כל אדם 
לעשות סוכה לצל, ולא היתה ניכרת עשייתנו בהם שהם במצות הבורא יתברך, 
ולכן צוה אותנו שנעשה בחדש השביעי שהוא זמן הגשמים, ודרך כל אדם 

יוצאין מן הבית לישב בסוכה, בזה יראה לצאת מסוכתו ולישב בביתו, ואנחנו 
 לכל שמצות המלך היא עלינו לעשותה".

לכאורה אף אחרי דברי הטור יש להבין טובא מה הטעם שניתקן דייקא 
לדוגמא, ואז אפי' יותר קר  –בט"ו תשרי, למה לא לקבוע בראש חודש חשון 

 ויותר יהיה ניכר שיצאנו אך ורק מפני ציווי השי"ת?
ו על שיר השירים, מבאר את טעם ועניין חג הסוכות ביום הגר"א בביאור

זה, כך: על הפסוק "הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בו", מפרש הגר"א 
שציוונו להיכנס לסוכה, "נגילה  –שקאי על חג הסוכות "הביאני המלך חדריו" 

 זמן שמחתינו, ומה השמחה? –ונשמחה בך" 

וד. ומתי חזרו? ביום כיפור כשחטאו ישראל בעגל, נסתלקו ענני הכב
נתבשר משה רבינו "סלחתי כדבריך", בי"א בתשרי בישר את העם על 
הסליחה, וציווה בפרשת ויקהל על בניית המשכן, בי"ב וי"ג בתשרי התנדבו כל 
העם כסף וזהב ועצים לבניית המשכן, עד שהורה משה להפסיק מלהביא, 

המלאכה איך לעשות כל  בי"ד שקל משה את כל הכסף והזהב וציווה לבעלי
דבר, בט"ו בתשרי התחילו לבנות את המשכן. תיכף בתחילת בניית המשכן 

 חזרו ענני הכבוד לשרות מעל בני ישראל.
בזה מובן היטיב שדווקא ביום ט"ו תשרי שייך לעשות את חג הסוכות 

 כזכר ליום שבו חזרו העננים לשכון.
ביום זה ראו בחוש שהקב"ה עוד יש בזה, שלכן זהו "זמן שמחתינו" כיוון ש

סלח להם על העוון, בזה שהשרה עליהם את העננים, וזהו בעצם שמחה על 
הסליחה שקבלו ביום כיפור. ולכן נקבע השמחה לדורות שגם אנו שמחים על 
מחילת העוון שהיה לנו ביום הכיפורים, וכשנכנסים אנו לסוכה הרי מוקפים 

מנותא", כאות וכזכר לסליחה אנו ב"ענני הכבוד" שהרי זהו "צילא דמהי
 ולמחילה.

עוד מן הדמיון בין העניינים, שכמו אז בין יום כיפור לסוכות התעסקו בני 
ישראל עם התנדבות של כסף וזהב ועצים כן אנו בימים אלו שבין יוהכ"פ 

 לסוכות מוזילים כסף וזהב לקניית ד' מינים ומתנדבים עצים לבניית הסוכה.
חה בעת שמחת בית השואבה, ומה שמצינו יש המבארים בזה את השמ

שאמרו "אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו ומי שחטא אמר אשרי זקנתנו 
שכיפרה על ילדותנו", שעיקר השמחה היה על התשובה, ועל שנתקבלה 

 התשובה.

 עוד יש לבאר
הטור (או"ח סימן תי"ז) מביא מאחיו שסוכות כנגד יעקב אבינו דכתיב 

כות" וצ"ב מה השייכות שעשה למקנהו סוכות לחג "ולמקנהו עשה סו
 הסוכות? 

בפסוק "ויעקב נסע סוכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות על כן קרא 
 שם המקום סוכות" (בראשית לג, יז) 

ועי' בתרגום יונתן בן עוזיאל שתרגם "ויעקב נטל לסוכות ואישתזיב תמן 
מסלן בגין כך קרא שמא תריסר ירחי שתא ובנא ליה בי מדרשא ולגיתו עבד 

דאתרא סוכות" ומבואר שביתו של יעקב אבינו זה בית המדרש ולקנינו עשה 
מבנה עראי וקנינו כולל כל עניניו הגשמיים ביתו נכסיו הכל היה בסוכות דירת 
עראי והיות וכל תוכן חג הסכות הוא "צא מדירת קבע ושב בדירת עראי" כדי 

ם לכן חג סוכות הוא כנגד יעקב אבינו להמחיש שכל עניני העוה"ז הם עראיי
 שהמחיש זאת בהנהגתו.

ובחיד"א בספרו שמחת הרגל כ' "ולמקנהו עשה סוכות" וז"ל כל קניני 
י אצלו וכאיש אשר מזומן לדרך שכל העוה"ז "עשה סוכות" שהיה הכל ארע

י כן היה בעיניו כל קניני העוה"ז "על עניניו בעיר אשר הוא יושב בה הוא ארע

י ולכן סוכות כנגד יעקב כי רא שם המקום" העוה"ז, "סוכות" הכל ארעכן ק
 יעקב עשה כל עניני וקניני העוה"ז ארעאי עיי"ש.

הרב ברוך רוזנבלום מפרש עפי"ז את הטעם למה מצטער פטור מן הסוכה, 
שכן אם הגשמיות והנוחות עדיין תופס מקום אצלך אם לא הבנת את עניין 

 לשבת בו...הסוכה וא"כ פטור הינך מ
בזה מובן, למה אומרים קהלת בשבת חול המועד סוכות שכן מתחיל 

 בפסוק "הבל הבלים הכל הבל", שזהו עניינו של חג הסוכות.

 

 
 (סוכה לב, ב) הדס תרי וחד 

סוכה (לב, ב) "גבי הדס רב כהנא אמר אפילו תרי וחד רב אחא בריה בש"ס 
רב כהנא (פירש"י מהדר אתרי דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומיה ד

וחד אע"ג דתלתא בחד קינא כ"ש דכשר הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא) א"ל 
 מר בר אמימר לרב אשי אבא לההוא הדס שוטה קרי ליה" עכ"ל הגמרא. 

חסיד אמיתי, עבד לעבדי ה', הוא זה המקיים את דברי רבו כפשוטם ממש, 
את דברי הרב במשמעויות ללא כל שינוי, למרות שהעומד מן הצד יפרש 

 שונות שגם הן תתפרשנה היטב לפי פשוטם של דברים.

גיסי הגר"י ישראלזון, סיפר מעשה מופלא שהתרחש בברנוביץ, העיירה 
 שבה נולד, הסיפור הוא בשם סבו שהיה משניח בישיבת ברנוביץ. 

 כידוע לבד מישיבתו הקדושה של רבי אלחנן ווסרמן הי"ד היה בברנוביץ
בית מדרש נוסף שוקק חיים של האדמו"ר מסלונים זצ"ל בעל ה"בית אברהם". 
סיפורים רבים נפוצו ברבות הימים על האחדות המופלאה שבין שני האישים 
ענקי הרוח, האדמו"ר ורבי אלחנן, שהישרו מרוחם הגדולה על כל יהודי 

 העיירה ברנוביץ. 

הג של קבע בשבתות הגר"י ישראלזון סיפר שבשטיבל הסלונימאי היה מנ
ובימים טובים, שבעלי הבתים לקחו לביתם את כל האורחים והעניים שנקלעו 

 לעיירה, ולא השאירו אף אחד ללא בית וללא שלש סעודות.

כדי לראות ולוודא שאכן לא נישאר עני אחד ללא אירוח, קבע בעל ה"בית 
אחר אברהם" מנהג לעצמו, לצאת אחרון מבית המדרש. והנה אירע פעם של

שיצאו כל החסידים עם אורחיהם, התברר שאחד העניים נותר לבדו, ואף אחד 
לא הזמינו לסעודות היום טוב. בבית החסידים היו באותו רגע רק הרבי, העני 

 ואחד החסידים. 

 פנה האדמו"ר לחסיד ואמר לו "אורח זה מוטל על הכתפיים שלך". 
ללא שהיות רץ החסיד אל העני והזמינו לסעוד על שלחנו, אך בעוד העני 
מתכונן לקום ממקומו התכופף החסיד וציווהו... לעלות על כתפיו, וכך יישא 

 אותו עד הבית. 

משסירב העני ו'הסביר' לחסיד שכוונתו של הרבי היתה שהוא ידאג 
ה: "כיוון שהרבי לסעודותיו ולא שישאו על כתפיו, ענהו החסיד בלשון פקוד

אמר שאתה תהיה על הכתפיים שלי, אין לך ולי כל ברירה אחרת אלא לבצע 
 את ההוראה במלואה"... 

וכך הלכו שניהם ברחוב כשהעוברים והשבים בסימטאותיה של ברנוביץ 
משתאים לנוכח המראה של החסיד, שלא היה צעיר לימים, הנושא את אורחו 

 על כתפיו. 

 כי הרבי אמר. 

ין במסכת סוטה דף ל"ב עמוד ב' המספרת על רב אחא בריה דרבא ויעוי
שהיה מהדר לקנות הדסים שאינם משולשים ממש אלא שני עלים בעוקץ 
אחד ועלה אחד מלמטה העולה ורוכב על שניהם, הואיל והדבר יצא מפיו של 

 רב כהנא.
 (טובך יביעו)

 
 ולקחתם לכם ביום הראשון

) "ולקחתם לכם ביום הראשון וכי איתא במדרש (תנחומא אמור פרק כב
ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא ואת אמרת ביום הראשון אלא ראשון הוא 

 לחשבון עוונות". 
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בספר אמרי יצחק מפרש כך: הגמרא אומרת שהשאלה הראשונה שעליה 
נשאל האדם בבית דין של מעלה הוא "נשאת ונתת באמונה?" דהיינו האם 

כת סוכה דורשת מן הפסוק "ולקחתם לכם" עבר על איסור גזל, והגמרא במס

ראשון  –ביום הראשון לכם לכם ולא מן הגזול. וזה כוונת המדרש ולקחתם  –
לחשבון עוונות שזה השאלה הראשונה בחשבון העוונות האם היה "לכם" או 

 לא...

 
 חג הסוכות תעשה לך

בביאור שורש מצות סוכה כותב הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל 
 ך חכמה, אמור) (מש

התורה נחלקת לשני סוגי מצוות, ישנם מצוות שמדריכים את האדם 
להתנהג נגד טבעו, וישנם המטהרים ומזככים אותו בדרך טבעו. מצות סוכה 
כיצד? אחרי שעמל אדם בשדהו, כל ימות הקיץ הוא חורש, זורע, עודר, קוצר, 

לבו שמח בפרי  מעמר ובסופו של דבר אוסף הוא את גרנו וממלא אסמיו בר,
עמלו, מה מתוקה לו מנוחתו, ואיך יערב לו להסתופף תחת קורת גגו, לשבת 
ולהתענג בצל ביתו. והנה באה התורה וציוותה עליו "צא מדירת קבע ושב 
בדירת ארעי", זהו לנגד לטבע לקדש כוחות האדם והרגשותיו מגבול החמרי 

החגיגה, ולמדוהו מפני כן אמרו חז"ל ששם שמים חל על עצי הסוכה כעל 
ממקרא שכתוב "חג הסוכות תעשה לך", עד שעצי הסוכה אסורים בהנאה מן 

 התורה. 

מאידך, ישנם מצוות שאם אמנם הם מובנים לפי חוקי הטבע, בכל זאת 
ניתוספו עליהם חוקי החכמה העליונה בפרטים מסוימים, לכן בהיות כי חוק 

שבלים, לזה באה  הטבע הוא לשמוח בעת האסיף בזרעונים ועטרות של
התורה והגבילה ארבעה מינים מיוחדים לקיים בהם "ושמחתם לפני ה' 

 אלקיכם שבעת ימים". 

כאשר נדקדק נמצא, שלגבי אתרוג לא נזכר ענין "שיהא שם שמים חל 
עליו" כמו בעצי סוכה, (רק ברש"י בסוכה דף ל"ז) יוצא לנו לפי הקדמה זו 

להן הכנה וחיזוק רב, ומטעם זה דרשו  שאותן מצוות שניתנו נגד טבענו, נדרש
חז"ל "חג הסוכות תעשה לך" תעשה ולא מן העשוי, לא כן מצות ארבעת 
המינים שאינה מנגדת לטבע, אף שאינם אגודים כשרים הם, ולא נאמרה בהם 

 הכנה דרבה.

 (חיים שיש בהם)

 והיית אך שמח
 בגמרא, לרבות לילי יום טוב האחרון של חג.

איך מרבים מכאן שמחה לליל יו"ט אחרון הרי בכל המפרשים נתקשו, ה
 מקום "אך" הוא לשון מיעוט? 

תירץ בזה הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי זיע"א בעל משמרת אלעזר, 
שגם אחרי ר"ה ויום כיפור ישנה איזשהו חשש בליבו של אדם אם אכן יצא 

טבא", וסמוך  זכאי לגמרי בדינו, אבל אחרי הושענא רבה כבר מקבל "פיתקא
ובטוח ליבו בישועתו, ובליל שמיני עצרת הינו כולו שמח. ומעמיס בזה את 

לרבות לילי יום טוב האחרון, דהיינו  –כוונת הדרש בגמרא: והיית אך שמח 
שבאיזה שעה נשאר האדם אך שמח בלי שום עצב ודאגה? בליל יום טוב 

 האחרון אחרי הושענא רבה...

ה כך חל שם שמים על הסוכה כשם שחל שם שמים על החגיג
 (סוכה ט, א)

מן הראוי להעתיק קטע מתוך ספר הקדוש "ראשית חכמה" (שער 
הקדושה פרק ארבעה עשר) "וכן היה מנהג מורי ע"ה (הרמ"ק) שלא לדבר 
בתוך הסוכה בימי חג הסוכות אלא בדברי תורה, כי מצות סוכה קדושתה 

סורים כל ז' כמו שאמרו גדולה, והֵעד, שעצי הסוכה חל עליהם קדושה וא
רבותינו ז"ל (סוכה פרק ד). וכן מצינו שפירש רשב"י עליו השלום (זוהר פרשת 
אמור סוף דף קג) שהאבות באים לסוכה ואמר כי הא דרב המנונא סבא כד 
הוה עייל לסוכה הוה חדי וקאים על פיתחא דסוכה מלגאו ואמר נזמן 

ך ואומר בסוכות תשבו, תיבו לאושפיזין מסדר פתורא וקאים על רגלוהי ומבר
אושפיזין עילאין תיבו תיבו אושפיזי מהימנותא תיבו, ארים ידוי וחדי ואמר 
זכאה חולקנא זכאה חולקהון דישראל, דכתיב (בראשית לב, ט) כי חלק ה' 

 עמו, והוה יתיב, עד כאן לשונו. 
ולעיל מזה עמוד הקודם קרא לסוכה "צלא דמהימנותא" ואמר כל מאן 

חות צלא דמהימנותא אחסין חייו ליה ולבנוי לעלמין ואתברך ברכתא דיתיב ת
עילאה וכו'. הרי שאדם בתוך הסוכה מוקף מאויר קדושה, וכמה קדושות יש 
בה כמבואר, ולכן ראוי להתרחק משיחה והיתול אלא יקיים וגילו ברעדה" 

 עיי"ש עוד.

 
 ושמחתם לפני ה' אלקיכם

כה י"ב) "והאיך היתה שמחה זו כתב הרמב"ם בהלכות לולב (פרק ח' הל
החליל מכה ורוקדין ומשפקין ומטפחין ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד כמו 
שיודע... מצוה להרבות בשמחה זו... ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין 

ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות... ואין הגדולה והכבוד אלא 
 ומכרכר לפני ה'". לשמוח לפני ה' שנאמר 'ודוד מפזז 

מדברי הרמב"ם משמע, כי שמחת בית השואבה הנוהגת במקדש בחג 
הסוכות היא מכח "דין שמחת יום טוב", לכאורה במה נתייחד חג הסוכות 
משאר ימים טובים שלא מצינו בהם שמחה יתירה "שהיו מספקין ומרקדין 

 ומטפחין"? 

בער סולובייצ'יק ביאר את החילוק ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי יאשע 
 זצ"ל באופן זה: 

בשאר המועדים חיוב השמחה כפי שהגדיר הרמב"ם (בהלכות יום טוב 
פרק ו' הלכה י"ז) הוא ש"חייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו 
ואשתו" יוצא מפורש מדבריו שגדר השמחה ביום טוב היא שמחת הלב 

לטפח, מכיון שפעולות שמחה פנימית. משום כך, לא חייבו לרקוד ולספק ו
 שמחה אלו אינם אלא ביטוי לשמחה חיצונית. 

לעומת זאת, בחג הסוכות נאמר "ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים", 
 משמע, שמלבד שמחת הלב יש חיוב נוסף של שמחה חיצונית.

והסבר הענין הוא, שלשמוח "לפני ה'" לא די בשמחה פנימית, והצורך הוא 
ז שכן לא שייך לרקוד ולשמוח אלא לפני מי ששמחים בו, גם כן ברקידה ופיזו

כמו ששנינו (כתובות ט"ז) "כיצד מרקדין לפני הכלה" שמכיון שהוא לפני 
 הכלה יש ענין של רקידה. 

לזאת חותם הרמב"ם את דבריו "ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני 
לך עמד לפני ה' שנאמר 'ודוד מפזז ומכרכר לפני ה"", פירוש, כיון שדוד המ

 הארון, לכן רקד ופיזז, ולא הסתפק בשמחת הלב שהיא שמחה פנימית בלבד.

כשהציע רבי יאשע בער זצ"ל את החידוש הנזכר לפני אביו, הגאון רבי 
 יצחק זאב זצ"ל מבריסק קילסו מאד והסכים אתו.

הוא עוד הוסיף ואמר, שלפי זה מובן ומבואר היטב מנהגו של רבינו הגר"א 
(המובא בספר "מעשה רב") שבשמחת תורה "היה הולך לפני הספר  מווילנא

תורה שמח מאד ברוב עוז וחדוה וחכמת אדם תאיר פניו כלפיד אש בוערת 
ומספק כף אל כף ומפזז ומכרכר בכל עוז לפני הספר תורה וכשהוחזר הספר 

 תורה לארון קודש שוב לא היה שמח כל כך רק כמו שאר יום טוב".
בריסק את מנהגו של הגר"א כי הנה בשעה שהוציאו את הסביר הגרי"ז מ

לכן צריך לשמוח גם שמחה חיצונית  לפני ה'ספר התורה אז היה זמן של 
הנעשית על ידי פעולה חיצונית של פיזוז וכרכור לעומת זאת כשהחזירו את 
ספר התורה לארון שוב אין כאן "לפני ה'" ולכן שמח הגר"א רק "כמו שאר יום 

 שמחה פנימית גרידא. -יובו רק "להיות בהן שמח וטוב לב" טוב", אשר ח

 
 (סוכה נג, א)אם אני כאן הכל כאן 

"אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן: 
 אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאן" 

כיצד זה הלל הזקן, הענוותן הגדול יעיד וישתבח בעצמו אם אני כאן הכל 
 אם איני כאן מי כאן? כאן ו

ה"חתם סופר" (דרשות חת"ס) מביא ביאור בשם רבו המובהק רבי פינחס 
 הלוי הורוביץ זצ"ל רבה של פרנקפורט בעל "הפלאה":

ערך כמוני נמצא כאן, הרי "הכל -כלומר, אם אדם פחות -"אם אני כאן" 
 כי אז כולם ראויים להיות כאן ולעבוד את ה'.  -כאן" 

וסיבת מניעתי תהיה אמנם, משום שאיני ראוי לכך, הרי  - "ואם איני כאן"
הלא כל אחד יחשוד את עצמו כן, ונמצא שאיש לא יפקוד את בית  -"מי כאן" 

 ה' עד שיהא בית ה' שמם חלילה! 

 ומוסיף ה"חתם סופר" על פירוש זה "והוא נפלא".
 (חיים שיש בהם)

בעולם הזה ומונח שאם ה"אני" שלי כאן  –יש המבארים כך: אם אני כאן 
בגשמיות, "הכל כאן", אזי מופרע מסובביו וממעשיהם, אבל אם "אין אני 

מי כאן? מי יכול להפריע לו, שאינו  –כאן", שהאני שלו לא מונח כאן בגשמיות 
 מרגיש הפרעה מצד סובביו.

 
 מצטער פטור מן הסוכה

בשו"ת מהרש"ג (או"ח סימן לה) כתב ליישב את מנהג כמה אנשי מעשה 
שנשארים לישיב בסוכה אף אם ירדו גשמים בשיעור של "תסרך המקפה", 
שהנה הרמ"א פסק שאם הצער לא יפסיק כשיצא מן הסוכה, אין בו פטור 
מחובת סוכה. והנה אותם אנשי מעשה, באם יאכלו מחוץ לסוכה, יהיה להם 
צער גדול מזה. לכן, אין בהם את הפטור של ירידת הגשמים שכן מה לי צער 

מה לי צער אחר?!, אמנם, יש להיזהר שלא להיות דובר שקר ושלא לרמות זה ו
  את עצמו בזה.

 
 (תהילים עו, ג)ויהי בשלם סוכה ומעונתו בציון 

 מה הקשר בין שני עניינים אלו?
מבאר הגר"א שהן מצוות סוכה והן מצוות ישיבת ארץ ישראל, שניהם 

ברים ובכל הגוף ממש, מיוחדים בכך שאנו מקיימים את המצווה בכל הרמ"ח א



 

 ג 

איזה מצוה מקיים בכל הגוף "שלם"? "סוכה",  –וזה הפשט "ויהי בשלם" 
 ו"מעונותו בציון" מצוות סוכה ומצוות ישיבת ארץ ישראל.

בהקשר לזה, היה פעם אחד הצדיקים שאמר שסוכה זה המצווה היחידה 
עם שנכנסים אליה אף עם המגפיים. שאלוהו הרי גם להיכנס למקדש נכנסים 

כל הגוף? ענה שלהר הבית הרי אסור להיכנס עם מנעליו לרגליו... כך שסוכה 
 היא בכל זאת מיוחדת בפרט זה.

 
 (קהלת א, ג) מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש

במדרש (רבה קהלת א, ד ) "א"ר יודן תחת השמש אין לו למעלה מן 
 השמש יש לו".

על פי מה שמספרים שצדיק אחד  בעל ערבי נחל כתב לבאר מאמר זה כך:  
בבואו לבית המדרש אמר שאינו יכול להשאר שם כי ביהמ"ד הוא מלא תורה, 
ובראותו איך מתפלאים השומעים על דבריו אלה, הוסיף לומר: עליכם לדעת 
שתורה לשמה בוקעת לעילא ואינה נשארת בבית המדרש, לא כן תורה שלא 

לכן קשה לי לסבול ריח תורה  לשמה, שאינה בוקעת ונשארת בבית המדרש,
 כזו.

וזה רמזו חז"ל באמרם שאף בעמלה של תורה אין יתרון, אם לומדים אותה 
שלא לשמה, כי אז היא "תחת השמש" כי אינה בוקעת לעילא, ובצדק סיימו 
חז"ל "אבל למעלה מן השמש" היינו הלומדים תורה לשמה שבוקעת לעילא 

 תרון.ואינה נשארת תחת השמש לה בודאי יש י
 

 

 מאוצרות המגידים  
 בקשת האתרוג

בספרים הקדושים (ספר הליקוטים להאריז"ל, תהלים לו) כתבו, 

יד [רשעים אל תנדני"] (תהלים ואוה, גגל רבואני תל אש"אתרוג", נוטריקון: "

בנו לטהר ולו, יב). והסטיפלר זצ"ל כתב ב"ברכת פרץ" ש"לולב" נוטריקון: "

ז" (תהלים ענפשי ברהיבני ת"עבת" ראשי תבות " אמת", וענף עץבעבדך ל
 קלח, ג). ויש להבין, מה ענין רמזים אלו.

ונקדים מה שדרש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל ("קדושת לוי"), אמר 
בפסוק: "בשמים ממעל, ועל הארץ מתחת" (דברים ד, לט), על פי דרשת חז"ל 

אל הארץ לדין עמו" (סנהדרין צא ע"ב) [בפסוק: "יקרא אל השמים מעל, ו
(תהלים נ, ד)] "השמים" זו הנשמה, "והארץ" זה הגוף. וזו כונת הכתוב: 
"בשמים", כלומר בצרכי שמים, דהיינו בצרכי הנשמה, מה שנוגע לעבדות 
הבורא ברוך הוא, תסתכל "ממעל", על דבר שהוא ממעל לך, על הצדיק שיש 

הארץ", בעסקי הגוף בידו מעשים טובים יותר ממך, תבין בשפלותך. "ועל 
הנוגע לעולם הזה, "מתחת", פרוש תסתכל במה שלמטה ממך, שיש עני יותר 

 ממך.

וכבר אמרנו שהקדוש ברוך הוא הורנו זאת בכלי המשכן, שהארון רומז 
כידוע לתלמיד חכם (יומא עב ע"ב), והשלחן רומז לעשירות (בבא בתרא כה 

"אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי ע"א). ומדות הארון כולן חצויות ואינן שלמות, 
רחבו ואמה וחצי קומתו" (שמות כה, י), ואלו השלחן "אמתים ארכו ואמה 
רחבו" (שם, כג), באמות שלמות. לומר לך שלענין התורה צריך האדם לדעת 
שעדין חצוי הוא בידיעותיו ויש לו כה הרבה להשלים, מכל צד, "והיו הכרבים 

יל ולדאות ולנסק מעלה מעלה. והשלחן פרשי כנפים למעלה" (שם, כ), להעפ
 מדותיו שלמות, שיהיה שמח בחלקו.

והבדל נוסף: בצווי הארון, נאמר "ועשו שלחן" (שם, כג), בלשון יחיד. לומר 
לך שברוחניות יש להכלל בצותא, בבחינת "קנאת סופרים תרבה חכמה" (בבא 

הו. עודני בתרא כא ע"א), ואלו בגשמיות יעסק כל אחד בשלו, ולא יפזל לרע
נוצר עמי מארע מילדותי. כבן שמונה הייתי, והאכל היה בצמצום והגבלה. 
פזלתי לצלחתה של אחותי, נדמה היה לי שהיא גדושה יותר. לפתע ספגתי 
סטירה, היא מלוה אותי עד היום: "תביט לצלחת שלך", מה לך לוטש עין 

 לקדרת הזולת.

, וברך את לחמך ואת מימיך" וכתוב מפורש הוא: "ועבדתם את ה' אלקיכם
(שמות כג, כה). בעבודת ה', התאגדו ברבים, איש את רעהו יעזרו, ואת רעהו 
יחייב. ואלו בלחם ובמים, יביט לצלחת שלו... ישמח בחלקו, ויסתפק במה 

 שיש לו!

עלינו לדעת: הראשונה ממידותיו של אברהם אבינו היא העין הטובה, 
ן הרעה. ועל ידיה תלמידי אברהם אבינו והראשונה ממידות בלעם הרשע העי

אוכלים בעולם הזה ונוחלים העולם הבא, ותלמידי בלעם הרשע יורשים גיהנם 
[בעולם הזה (תוספות יום טוב)] ויורדים לבאר שחת (אבות פ"ה מי"ט). ובאר 
הרמב"ם (בפירוש המשניות שם) שהעין הטובה היא מדת ההסתפקות, כפי 

כוש סדום (בראשית יד, כג), "וזה תכלית שותר אברהם אבינו על כל ר
ההסתפקות, שיניח האדם ממון גדול ולא יהנה ממנו אפילו בדבר מועט", ואלו 
בלעם בא מארם נהרים בעבור הממון שנשכר בו לקלל את ישראל (דברים כג, 
ה) [ואמר: "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב" (במדבר כב, יח), למדנו 

 ן אחרים (רש"י)].שנפשו רחבה ומחמד ממו

וידוע על זה המשל של הבעל שם טוב זצ"ל ("כתנת פסים", צו), לפריץ 
שגייס את כל האיכרים לקצר תבואת שדותיו. עמד לפקח על עבודתם, וראה 
 נער עומד בצד. שאל: "מדוע אינו עובד?" וענו: "קטן הוא". קבל את התשובה.

ותו נער בא להסב, עמלו וקצרו, ולפנות ערב ערך להם סעודה. ראה שא
 ותמה: "מה זה, לענין המלאכה נקרא קטן, ולענין הסעודה נקרא גדול?!"

הוא הדין בענין ההסתפקות במועט או ההשתוקקות להשיג עוד ועוד. 
שתי התכונות טבועות בנפש האדם, ושתיהן שכנו הן באברהם אבינו ולהבדיל 

דול". אברהם אבינו בבלעם הרשע. השאלה, לענין מה הוא "קטן" ולענין מה "ג
נחון במדת ההסתפקות לענין הרכוש, אבל שאף לגבי מרומים ברוחניות. 
וכשהיה בן מאה וחולה, וחמה הוצאה מנרתיקה והקדירה את העולם, לא נטל 
יום חפשה אלא ישב פתח האהל, ושלח עבדו לחפש עוברים ושבים, ומשלא 

חה בחלקו. מצא עמד לצאת בעצמו. כאן לא נקט במדת ההסתפקות והשמ
והפוכו של דבר בבלעם. כסף וזהב, רצה מלא הארמון. אבל ברוחניות, התפלש 

 ברפש.

וזהו שדרשו (מכות י ע"א): מאי דכתיב "אהב כסף לא ישבע כסף" (קהלת 
ה, ט), זה משה רבינו, אוהב מצוות שלא ישבע מצוות. יודע היה משה שאין 

ו השלוש בארץ כנען, שלוש ערי מקלט שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחר
ואמר: מצוה הבאה לידי אקימנה, שנאמר: "אז יבדיל משה שלש ערים בעבר 
הירדן" (דברים ד, מא). כה גדוש היה במצוות ובמעשים טובים, "שאין לך גדול 
במעשים טובים יותר ממשה" (ברכות לב ע"ב), וזכה וזכה את הרבים וזכות 

על חצי מצוה! והשתוקק כל כך  הרבים תלוי בו (אבות פ"ה מי"ח), ולא ותר
 להכנס לארץ, אך ורק כדי לקים המצוות התלויות בה (סוטה יד ע"א)!

"אם תבקשנה ככסף, וכמטמנים תחפשנה, אז תבין יראת ה', ודעת אלקים 
ה). כשרואים כמה עמלים הם לצבר רוחים, וככל -תמצא" (משלי ב, ד

), יש לו מנה רוצה שמתעשרים ומרבים נכסים מרבים דאגה (אבות פ"ב מ"ז
מאתים, יש לו מאתים וכבר רוצה ארבע מאות (קהלת רבה א, לב). ויותר מזה 
"כמטמנים תחפשנה", כמה משקיעים הם בחיפוש אחר המטמונים, שאולי 
לא יניב מאומה ויבלע סכומי עתק, כמה קדוחי נפט וחפושי גז עקרים בתקוה 

 !" (מגלה ו ע"ב).שמא ואולי. וכאן, הן "יגעת ולא מצאת, אל תאמין

"אמר רבי אלעזר, מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, ולא הנחתי אדם 
שם ויצאתי. פעם השכמתי, ומצאתי הזבלים והתבנים, ואמרתי: אם תבקשנה 
ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה'. ואנחנו, לא כזבלים ולא 

 א, ט). כתבנים?!" פועלי האשפה משכימים לפנינו?! (שיר השירים רבה
יראה האדם איפה שקדנותו והתלהבותו, ויבין האם הוא מאוהבי כסף או 

 מאוהבי מצוות. ממחפשי מטמונים, או יראת ה' ודעת אלקים.
"יושב ומשוחח כל היום, ואינו מתעיף, קם להתפלל והוא עיף. יושב 
ומשוחח כל היום ואינו מתעיף, יושב ללמד ועיף?! הוי: "ולא אותי קראת יעקב, 

 יגעת בי ישראל"! (ישעיה מג, כב) (אסתר רבה ג, ד). כי

הייתי פעם בשעור תורה. הקהל התנמנם, והמגיד שעור בקש לעוררם. 
 והם ישנים! -אמר בהתלהבות: "והרי כלל נקוט בידינו, שהמוציא מחברו עליו" 

 -זעק: "עליו" 

 קמו בבעתה ומלמלו: "עליו השלום", רק שיהיה מרצה...

יתי מי שנרדם בעסק, ליד הקפה, כשהקונים צובאים על אבל מעודי לא רא
 הדלפק!...

באו ונעיין בסיפור מהגמרא (תמיד לב ע"ב): אלכסנדר מוקדון ערך מסע 
לכבוש העולם. עבר את הררי החשך והגיע למחוז שכלו נשים. בקש לערך עמן 
מלחמה. אמרו לו: "ממה נפשך, אם תהרגנו יאמר: נשים הרג. ואם נהרגך, 

 שנפלת ביד נשים". יאמרו

 השלים עמן.

אמר: "הבו לי לחם לאכל". הביאו לפניו שלחן של זהב, ועליו ככר לחם 
 מזהב.

 תמה: "וכי כך נוהגים אצלכם, לאכל לחם של זהב?"
אמרו לו: "לאו, אוכלים אנו לחם חטה. אבל אם בשביל לחם חטה באת, 

 האם לא היה לך בארצך?!"...
ז: "אני אלכסנדר מוקדון שוטה הייתי כשיצא משם, כתב על שער המחו

 עד שבאתי לכאן והנשים אלפוני חכמה"...

כשחזר ישב ליד מעין לאכל לחם, והיו עמו דגים מלוחים, שישתמרו בדרך. 
הדיחם במי המעין להסיר מליחותם, וספגו טעם מעדן ונפלא. אמר: כנראה, 

 נובע מעין זה מגן העדן.
רכו חזרה, משמע שעבר שם בדרכו ויש לי שאלה: את המעין הזה מצא בד

 לאותו מחוז. מדוע אז לא הבחין בו ובסגלתו.
והתשובה כבר נתנה: כשהלך לשם היו כל מעיניו נתונים לכבש עוד ועוד, 
להשתלט ולמשל על מעבר להררי חשך. בסדר, יכניע, ידביר תחתיו, ומה 

, אין הלאה, ובשביל מה, אין זו שאלה. דחף הוא, ואינו בשליטה. בסחף זה
 מבחינים במעין מגן העדן!

רק כשפקחו הנשים את עיניו: מה צריך האדם יותר מלחם לשבע. לשם 
מה טרחת ובאת, מה חסר לך בארצך. וכששקטה מעט המית השקיקה, 

 התפנה למצא את המעין המברך!



 

ד 

זהו שאמרו: "מה יעשה האדם ויחכם, ימעט בסחורה וירבה בישיבה" (נדה 
על "ירבה בישיבה", אלא גם על "ימעט בסחורה", כי ע ע"א). הדגש אינו רק 

אם שואף הוא לעוד ועוד בגשמיות, יהיה נחון במדת ההסתפקות ברוחניות. 
וכמאמר החסיד בעל "חובות הלבבות" (שער חשבון הנפש פרק ג, חשבון כה): 
"כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת 

העולם הבא. ואמרו: העולם הזה והעולם הבא כשתי נשים העולם זה ואהבת 
צרות זו לזו, כאשר תרצה האחת תקציף השניה". וכך פרשו רבותינו (הרמב"ם 
ועוד) דברי המשנה: "לא כל המרבה בסחורה מחכים" (אבות פ"ב מ"ה). והעיר 
ה"תוספות יום טוב" שהיו שהרבו בסחורה והחכימו, כרבי אלעזר בן חרסום 

ע"ב) ואילפא (תענית כא ע"ב). ולהאמור, מעיניהם לא היו אלא  (יומא לה
בתורה. וכמו שפרשו (ערובין נה ע"א) "לא מעבר לים הוא" (דברים ל, יג), לא 

 תמצא לא בסוחרים ולא בתגרים.

וידועים דברי רש"י בפסוק: "ויעש אלקים את שני המארת הגדלים, את 
משלת הלילה", שוים המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן למ

נבראו, ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה שאי אפשר לשני מלכים 
שישתמשו בכתר אחד. "ואת הכוכבים" (בראשית א, טז), על ידי שמעט את 

 הלבנה הרבה צבאיה, להפיס דעתה.
והקשה ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל איזה פצוי הוא, מה יש ללבנה מהכוכבים 

 על מעוטה. שסביבה, במה הם מנחמים אותה
 והשיב: שתראה, שיש קטנים ממנה...

זה מנחם. והראיה, שאנו די מרוצים ממצבנו הרוחני. לא שאנו משלמים, 
 ויש הרבה לאן להעפיל, אבל יש קטנים מאתנו, אז אנחנו רגועים...

לעוד ועוד, "וגם  ממעל!" בעניני הנשמה יש לשאף -ולא זו הדרך! "בשמים 
 הנפש לא תמלא" (קהלת ו, ז)!

וכך פרש רבנו יונה דברי המשנה: "ובמקום שאין אנשים השתדל להיות 
איש" (אבות פ"ב מ"ז). שגם אם אין גדול ממך [וכדברי רש"י (במדבר יג ג) שכל 
"אנשים" לשון חשיבות] השתדל להיות חשוב עוד יותר. "ואף אם אין בדור 

עצמך כאלו בדור חכמי התלמוד אתה, ועמהם במקום  ההוא כמוך, תראה
תחשב כאלו אתה עומד  -ופלא, על מי דבר?!  -אחד. וגם כי תשיג למעלתם 

עם הנביאים, ועם משה רבינו עליו השלום, ומתי תשיג לחכמתם. ובזה לא 
תתרשל לעולם מללמד, ובכל יום ויום תתקן במדותיך, כי תוסיף על חכמתך, 

 בר!"ותהיה כמעין המתג
 -ואני זוכר 

בשעתו היתה בני ברק ישוב קטן, וה"חזון איש" רצה להרחיב גבולות 
היום קוראים לו רחוב חזון איש, ואת  -הקדשה. עבר להתגורר ברחוב עזרא 

רחוב עזרא העבירו מזרחה. אבל אז היה ביתו מחוץ לעיר, בין חרשות ועצי 
פחד היה לעבר שם אקליפטוס, ובלילות נשמעו שם יללות תנים וצבועים. 

בחשכה. ראש העיר, ר' יצחק גרשטנקורן, הציב עמוד תאורה, פנס רחוב, ליד 
ביתו. יום אחד באתי, וה"חזון איש" שאל: "נו, ר' יעקב, מה תאמר לעמוד 

 החשמל שהציבו כאן?"
 הבנתי שהוא רוצה לומר דבר מה, וצדקתי.

מתמשך והולך אמר: "ראה, אני יוצא מהבית, ורואה שיש לי צל ענק, 
למרחקים. ככל שאני מתקרב לעמוד החשמל, כך הולך הצל ומתקטן. וכשאני 
מגיע אליו, עובר תחתיו, הצל נעלם. אני ממשיך והולך, והצל שב ונמתח לפני. 

 -ככל שאני מתרחק, הולך הצל ומתארך 

ולמדתי, שככל שאנו מתרחקים מהאור, אנו מרגישים וחשים יותר ויותר 
ו מתקרבים אל האור, אל חכמת התורה וחכמי התורה בדורות "יש", וככל שאנ

 הראשונים, אנו נוכחים יותר ויותר בקטנותנו ואפסותנו!"

זה שאמרו (קדושין מט ע"ב): סימן לגסות הרוח, עניות דתורה. והינו, 
שמשוה עצמו לפחותים ממנו ומתגאה עליהם, וממילא אינו משוה עצמו 

 יל אליהם!לגבורים ממנו ואינו משתדל להעפ

 ועתה, לעניננו.

ידועים דברי המדרש (ויקרא רבה ל, יב): "פרי עץ הדר" אלו ישראל, מה 
אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה 

 ויש בהם מעשים טובים.

"כפת תמרים" אלו ישראל, מה התמרה הזאת יש בה טעם ואין בה ריח, כך 
 ש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים.ישראל יש בהם שי

"וענף עץ עבת" אלו ישראל, מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל 
 יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה..

"וערבי נחל" אלו ישראל. מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח, כך ישראל, 
ומה הקדוש ברוך  יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים.

הוא עושה להם, לאבדם אי אפשר, אלא אמר הקדוש ברוך הוא: יקשרו כלם 
 אגדה אחת והן מכפרין אלו על אלו.

והנה, לערבה אין במה להתגאות. אין בה לא טעם ולא ריח, לא תורה ולא 
מעשים טובים. כל הצדקת קיומה, בהתחברותה לאגד הלולב. וגם שם, 

רה" תרנא, יב) ונמוכה היא מהלולב וההדס הערבה משמאל ("משנה ברו
 (רמ"א, שם).

בהושענא רבה, כשמביאים אותה בפני עצמה, חובטים אותה. כל קיומה, 
בהתבטלותה לאלו שמעליה, מהבחינה הרוחנית, לבעלי תורה ומעשים 
טובים. אך אם מתיצבת היא כשלעצמה, מתגאה היא לא בתורה שאין בה ולא 

ה, אלא בעניני העולם, "ואל הארץ" זה הגוף במעשים הטובים שאינה עוש
 (סנהדרין צא ע"ב), תחבט בארץ!

מעלי ההדס, יש לו במה להתגאות. ניחוחו ערב, מעשים טובים בידו. אך 
לא: "ענף עץ עבת", "עבת" נוטריקון: "תהרבני בנפשי עז" (תהלים קלח, ג), אין 

ידע שאין די "עז" אלא תורה (זבחים קטז ע"א). ידע ההדס שאינו משלם, 
במעשים טובים, שדבר אחד מן התורה שוה מכל מצוותיה של תורה 
(ירושלמי, ריש פאה), ושנר מצוה ואלו התורה אור (משלי ו, כג). ואם אמנם 

 גבוה ההדס מן הערבה, ומימין הוא, אבל הלולב במרכז, וגבוה מכולם.

וטללים והלולב אף הוא אינו מתגאה. אמנם גבוה הוא, ועוצר רוחות רעות 
רעים (סכה לז ע"ב) כי התורה מגינה ומצילה (סוטה כא ע"א), אבל שלמות אין 
בו, כי תורה בלא מעשים טובים כמוה כבנין בלא יסודות איתנים (אבות דרבי 

ד). ועדין צריך הוא לבקש "וטהר לבנו לעבדך באמת", -נתן כב, א. כד, ב
בו שלמות תורה שהאתרוג דומה ללב (ויקרא רבה ל, יד), האתרוג שיש 

ומעשים טובים, ויש ללולב לאן לשאוף. "לולב", נוטריקון לו לב (זהר ח"ג רכ, 
 ב)!

האתרוג משלם הוא, אך כשהיה האתרוג בעצו, עם אתרוגים אחרים, ידע 
שזו השלמות, תורה ומעשים טובים, ולבו יודע מרת נפשו, שמשלם אינו. יש 

 יותר.אתרוגים נאים יותר, ומיחסים יותר, ונקיים 
קוטפים אותו ועוטפים בפשתן ומניחים בכלי כסף, והוא רואה עצמו 
כמהדר שבארבעת המינים, ומבקש: "אל תבואני רגל גאוה"! רבונו של עולם, 
שלא אשוה עצמי ללולב להדס ולערבה, ושלא תזוח דעתי עלי. שאשוה עצמי 

 לאתרוגים שמעלי, ואוסיף בתורה ובמעשים הטובים!

 (והגדת)
 

 
 "אם אני כאן, הכל כאן"

ט"ו): אף על פי שכל המועדות מצוה -כתב הרמב"ם (הלכות לולב פ"ח הי"ב
לשמח בהם, בחג הסכת היתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר: "ושמחתם 
לפני ה' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג, מ). ומתחילים לשמח ממוצאי יום 

מתחילים מאחר שיקריבו  טוב הראשון וכל בכל יום ויום מימי חלו של מועד,
 תמיד של בין הערבים לשמח שאר היום עם כל הלילה.

והאיך היתה שמחה זו, החליל מכה ומנגנין בכנור ובנבלים ובמצלתים, וכל 
אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדין 

מרים דברי ומספקין מטפחין ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד כמו שיודע, ואו
 שיר ותשבחות.

מצוה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שרצה, 
אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים 
ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג 

 אות ולשמע.הסכות. אבל כל העם האנשים והנשים כלם באים לר

השמחה שישמח האדם בעשית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן עבודה 
גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו, שנאמר: "תחת 
אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" (דברים כח, מז). וכל המגיס 

. ועל דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה
זה הזהיר שלמה ואמר: "אל תתהדר לפני מלך" (משלי כה, ו). וכל המשפיל 
עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול והמכבד העובד מאהבה. וכן דוד 
מלך ישראל אמר: "ונקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיני" (שמואל ב ו, כב). עד 

 כאן דבריו.

אדם מעצמו וכבודו וכל שמחת בית השואבה היא אפוא המקום בו שכח ה
מעיניו בכבוד שמים. איך נבין דברי הבריתא (סכה נג ע"א): תניא, אמרו עליו 
על הלל הזק, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן: "אם אני כאן, הכל 
כאן. ואם אין אני כאן, מי כאן!" הוא היה אומר: "כל למקום שאני אוהב, שם 

יתי אני אבוא אל ביתך, ואם אתה לא תבוא רגלי מוליכות אותי. אם תבוא אל ב
אל ביתי אני לא אבוא אל ביתך, שנאמר: בכל המקום אשר אזכיר את שמי 
אבוא אליך וברכתיך (שמות כ, כא). ואיך השתבח בעצמו, במקום בו משבחת 

 הענוה.
וביותר יפלא על הלל, שהרי אמרו: "תנו רבנן, לעולם יהא אדם ענותן 

ה סמל הענוה, ונקבעה הלכה כמותו משום ענותנותו כהלל" (שבת ל ע"ב) שהי
(ערובין יג ע"ב). ופעם אחת התיהר לכאורה [וטעמו עמו גם בזה ("ערבי נחל", 
דרוש ה' לשבת הגדול)] ומיד הקפידו עמו ממרום (פסחים סו ע"א). ואיך יעלה 

 על הדעת שיתהלל לומר על עצמו: "אם אני כאן הכל כאן".

ש"י: דורש היה לרבים בשמו של הקדוש ברוך ובכן, ראשית לכל כתב ר
הוא: "אם אני כאן, הכל כאן", כל זמן שאני חפץ בבית הזה ושכינתי שרויה בו 
יהא כבוד קים ויבואו הכל כאן, ואם תחטאו ואסלק שכינתי מי יבוא כאן. 
[ויצוין למה שאמרו (רש"י ותוספות, סכה מה ע"א) ש"אני" הוא אחד השמות 

והשכינה קרויה "אני" (זהר ח"ג רעו, א). והמהרש"א כתב  משם בן ע"ב שמות.



 

ה 

ש"הלל" בגימטריא אדנ"י, שם השכינה (זהר ח"א צט, ב), וזהו "והלל לה'" 
 (דברי הימים ט טז, לו. "בני יששכר" כסלו ד, מב)]

 ונסביר באפן רחב יותר, ומשמעותי יותר לגבינו.
", כל עניני העולם. ו"אם אני כאן, יש "אני", השכינה הקדושה, ויש "הכל

 הכל כאן. ואם אין אני כאן, מי כאן!"
נזכיר: "ויתרוצצו הבנים בקרבה" (בראשית כה, כב), בקרב רבקה אמנו, 

 ופרש רש"י: מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות.
ואמרו במדרש (תנא דבי אליהו זוטא יט): אמרו רבותינו, עוד כשהיו יעקב 

במעי אמן אמר יעקב לעשו: עשו אחי, שני אחים אנחנו לאבינו ושני  ועשו
עולמות יש לפנינו, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה יש בו אכילה ושתיה 
ומשא ומתן ולשאת אשה ולהוליד בנים ובנות, אבל העולם הבא אינו בכל 
המדות האלו. ואם הוא רצונך, טל אתה העולם הזה ואני אטל העולם הבא. 
ומנין שכך הוא, שנאמר: "ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי" (בראשית 
כה, לא) כשם שהיינו אומרים בבטן. באותה שעה נטל עשו בחלקו העולם הזה 

 ויעקב נטל בחלקו העולם הבא. עד כאן דברי המדרש.

 נעקוב אפוא אחר האחים, ונראה מה היה בחלקם בעולם הזה.
הר ונשא ארבע נשים. אם קבל "סדור עשו נטל העולם הזה לחלקו, ומ

מלא", והלא בנו הבכור של יצחק אבינו היה, היו לו ארבע דירות. ארבע נשים 
התחרו על תשומת לבו, מי תכין לו ארוחת צהרים עשירה יותר ומגונת יותר. 
היה עשו בשדה והתעיף. היה רעב. לאן ילך. למי מנשיו. עסוקות הן, טרודות 

כולל'ניק, אצלו יתקבל במאור פנים, שם ישביע רעבונו, בעניניהן. יש לו אח, 
 ילעט בקדרת עדשים. כך נראה ה"עולם הזה" שלו.

כשרבקה שומעת שיצחק מבקש לברך את עשו, ומצטוה בנבואה לשלח 
את יעקב לקבל את הברכות, היא מלבישה אותו "את בגדי עשו בנה הגדל 

י: והלא כמה נשים היו החמדת אשר אתה בבית" (בראשית כז, טו). ותמה רש"
לו, והוא מפקיד אצל אמו?! אצלנו מנהג ישראל שהזוגות הנשואים לוקחים 
מבית ההורים, ולא מביאים לשם! אלא, כותב רש"י, שהיה בקי במעשיהן 
וחושדן. היו מרוקנות לו את הכיסים, אפילו 'מקוה געלט' לא היה מוצא 

אצל עמו. הנה, "עולם למחרת. הבגד עצמו היה עלול להעלם, מפקידו היה 
 הזה". על העולם הבא, מי מדבר.

ויעקב, יושב האהלים, ה'בטלן', חוזר מבית לבן עם ששים רבוא עדרי צאן 
(בראשית עג, יא), איזה דורון שגר לעשו, כולל אבנים טובות ומרגליות (רש"י 
בראשית לב, יד), וערם לפניו הר של זהב וכסף כדי לרכז חלק עשו במערת 

 (רש"י שם מו, ו. נ, ה).המכפלה 

"וישא עשיו עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי אלה לך" 
(בראשית לג, ה). ופרש שם במדרש (תנא דבי אליהו זוטא יט): הלא נדברנו 
שאני נוטל את העולם הזה, וחלקך הוא העולם הבא. והנה גם כסף וזהב, גם 

ועבד ושפחה", וגם נשים, וגם אבנים טובות ומרגליות, גם "שור וחמור וצאן 
 ילדים, איך זה מגיע אליך, מה זה עושה אצלך!

"ויאמר", יעקב אבינו ענהו, "הילדים אשר חנן אלקים את עבדך". עשו 
שאל על הנשים והילדים, ויעקב ענה על הילדים לבדם. עבל כאן, מפרש 
המלבי"ם, רמז את התשובה. אמת, חלקי הוא העולם הבא. אבל כדי לנחל 

ותו יש להשתמש בכלי העולם הזה, והם נהפכים לכלי הקדש, למכשירי א
מצוה! התורה מצוה להקים משפחה, ולחנכה. עקר אהבת ה' לאברהם אבינו, 
היתה משום כך: "כי ידעתיו [אהבתיו (רש"י)] למען אשר יצוה את בניו ואת 
ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" (בראשית יח, יט). ולכן, 
נשאתי את הנשים. [והלא נראה, שכאשר גזר פרעה להטביע הילדים, עמד 
וגרש את אשתו, ועמדו כלם וגרשו נשותיהם (סוטה יב ע"א).] כי יעקב אבינו 
לא בחר בעולם הזה כשלעצמו, אלא ככלי עבור העולם הבא. ואלו עשו שהלך 

טוב)] בדרך בלעם היה כתלמידיו שיורשין גיהנם [בעולם הזה! (תוספות יום 
 ויורדין לבאר שחת (אבות פ"ה מי"ט).

הכרתי אדם שגדל בבית דתי, וגלש. שוחחתי אתו, והודה על האמת: חלש 
לשים רסן ליצריו. יודע הוא  -שקר הוא, אבל כך אמר  -אופי הוא, ואינו יכול 

ששומרי התורה יזכור לעולם הבא, אבל הוא נוהה אחר העולם הזה. כמה 
רי המצוות אשרם בעולם הזה, מלבד ה"וטוב לך" שנסיתי להסביר לו ששומ

לעולם הבא, נפלו הדברים על אזנים ערלות. לא זו בלבד, אלא בטוח היה שאין 
הוא לבד. אי אפשר לגדל דור בבועה, במנתק מן העולם הגדול. והם יפזלו, 

 וישפעו, ויפנו לכם ערף, עוד תראה.

ורה גדל, דור ובכן , רואים אנו את עולם הישיבות פורח, עולם הת
לתפארת, מאשר וגאה. ולא עוד, אלא שהמונים נוהרים ומצטרפים, חוצים 

 את הקוים בדרך ההפוכה.

 מה תאמר לכך, שאלתיו. תחזיתו התנפצה והפרכה.
אמר לך, השיב, הם אכולי אכזבות, חייהם משמימים, והאמונה מספקת 

 ם.להם עגן, משענת איתנה ונותנת להם ספוק, מעניקה ענין לחייה
חיכתי, מי כמוהו מבין אותם. ואמרתי: למה אתה עומד, תשב! לא הבין, 

 למה לשבת.
הסברתי: שב 'שבעה' על עצמך, על חייך שאבדו לשוא! נטשת דת אמת, 
כי אתה בן העולם הזה. כעת מודה אתה, שהמונים שבים בתשובה כדי להשיג 

העולמות, ספוק בעולם הזה, מלבד חיי העולם הבא. הפסדת אפוא את שני 
 אבדת חייך בידיך, הלא תתאבל עליהם!

 נאנח, הודה לדברי, אבל 'שבעה' לא ישב.
 וכדין עשה, שהרי המתאבד אין מתאבלין עליו (יורה דעה שמה, א)!

היה לי חבר בישיבה, נער צעיר, שמיל. גם הוא התגלגל לסביר בסערת 
כשרות  המלחמה. התפילין אבדו לו, ספרים לא היו, בשבתות אלץ לעבוד,

נבצר ממנו לשמר, ולבדו היה. נשחק, ולא החזיק מעמד. הרגל נעשה טבע. 
איני רוצה לשפוט, ואיני יכול להצדיק. שמעתי שעלה ארצה, ושמעתי שאינו 

 שומר מצוות. טרחתי והשגתיו בטלפון.

שמח לשמע את קלי: "יענקלה קריניקער", קרוי הייתי בישיבה על שם עיר 
 מעמד", צין בהערכה. מולדתי, "שמעתי שהחזקת

 הזמנתי אותי אלי לשבת
 נרתע, אינו מסגל לכך, זו תהיה טלטלה עזה מדי.

לחצתי, ונאות לשבת אצל קרוביו בגבעתים הסמוכה, ויבוא לביתי 
 לסעודת ליל שבת.

 שיהיה, בתור התחלה.
חזרתי מתפלת ליל שבת, ובקשתי מהמלאכים להמתין, אינכם האורחים 

ע שמיל, ברכוהו לשום מלאכי השלום, שישוב לכור היחידים. עוד מעט יגי
 מחצבתו.

למלאכים היה פנאי, אבל לילדים לא היתה סבלנות. נדנדו, נמנמו, 
וכשהנרות עמדו לכבוד החלטנו שנקדש בלעדיו. גם "כל דכפין ייתי" אומרים 

 אחר הקדוש. אחר כך נזכרנו שפותחים את הדלת רק לאחר ברכת המזון.

 סוף דבר, לא בא.

 א כעסתי, דאגתי ורחמתי.ל
 הרמתי טלפון: חלית, התחרטת?

כמעט בכה: לא, דוקא הגיע. התארח אצל הקרובים ובערב הלך לבני ברק. 
מבתי הכנסת המוארים בקעה התפלה והשירה, וברחוב הלכו נשים לבושות 
בגדי שבת מטילות עם עגלות התאומים ואחד אוחז בעגלה מזה והאחת 

ה והאחר משתרך מאחור, נחילים נחילים, בלי עין אוחזת מזה ואחד רץ קדימ
הרע, וקבוצות נערות וחבורות נשים מבגרות. איזו אחדות, איזה אשר, 
ומאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, הלב נצבט. וחשב שהנה יעלה לביתי, ומי 
יודע כמה ילדים יושבים ושרים זמירות ואומרים דברי תורה. לא יוכל לעמד 

 ב וקנאה. הוא פנה לאחור ושב על עקבותיו...בזה, לבו יתפלץ מכא
 אייי, אם רק נדע להוקיר את אשרנו. בשני העולמות.

הלכתי פעם לחתנה בבני ברק. לאכל איני צריך לבוא, הלא את המנה מכיר 
אני מהשמחות הקודמות, אני בא לרקודים. לפני הלך זוג חלוני. שמעו את 

חתונה אצל האדוקים". עמדו רת, והבעל אומר לאשתו: "בואי ונראה והתזמ
בפתח וסקרו, והאשה אמר: "תראה, רק גברים! מסכנים, המחצה מפרידה 

 בינם לנשים! אבל אתה יודע" אמרה בפליאה, "הם רוקדים!"

 -הם במה לקנא אכן, יש ל
 אנחנו רוקדים!

וכשעלו לרקד בשמחת בית השואבה, פתח הלל ואמר, בשם השכינה 
אן"! אם העולם הבא עקר, נתנים כלי העולם הקדושה: "אם אני כאן, הכל כ

הזה בשפע ובגדש, ואוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא, ו"עולמך תראה 
בחייך" (ברכות יז ע"א), חיים שהם מעין עולם הבא (בבא בתרא יז ע"א), 

 והשמחה מושלמת!

"ואם אין אני כאן, מי כאן", יורשים גיהנם בעולם הזה ויורדים לבאר שחת 
 ם הבא...בעול

 (והגדת)

 
 שישו ושמחו בשמת תורה

נשאלתי שאלה, מה ראו חכמים לקבע את חג שמיני עצרת ליום שמחת 
תורה, לסיום התורה והתחלתה, ועושים משתה לגמרה של תורה (שיר 
השירים רבה א, ט). המועד הנאות לכך הוא לכאורה בחג השבועות. ואכן, 

רבי אליעזר שסובר שאפשר להקדיש  אמרו בגמרא (פסחים סח ע"ב) שאפלו
כל חג לרוחניות בלבד, מודה שבשבועות יש לשמח במאכל ובמשתה, כי יום 
שנתנה בו תורה הוא, להראות שנוח ומקבל יום זה לישראל (רש"י). ורב יוסף 
הורה להכין ליום זה עגל משלש, להביע שמחתו שלמד תורה והתעלה על ידה 

ן תורה, מענינו של יום היא, כשם ששמחים (רש"י). והשמחה בתורה ביום מת
בפסח בגאלת מצרים. אבל השמחה בשמיני עצרת בגמרה של תורה, היא 
לכאורה ערוב שמחה בשמחה. וכשם ששלמה המלך לא ערב שמחת חנכת 
בית המקדש בשמחת חג הסכות (מועד קטן ט ע"א), כך אין לערב שמחת 

 סיום התורה ותחלתה בשמחת שמיני עצרת.
טובה, והיא מסוג השאלות שמביאות לשנוי בגשה ובתפיסה. השאלה 

 להבנה מחדשת של חג שמחת תורה.
-שמעתי מהרב שך זצ"ל, שאמר בדרך צחות, וכמה עומק יש באמרה זו 



 

 ו 

בספר "נפש החיים" (שער א' פרק ד, בהג"ה) הביא רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל 
", ולבו הוא כנגד דברי הזהר הקדוש (ח"ג קסא, א) שהאדם הוא "עולם קטן

בית קדשי הקדשים. וכתב שרבותינו רמזו זאת בדברי המשנה (ברכות כח 
ע"ב) שהמהלך בדרך, יכון לבו כנגד בית קדשי הקדשים. [ואם כן, החושב 
מחשבה זרה בלבו, הרי הוא כמכניס צלם בהיכל, ה' ישמרנו.] וכל ימות השנה 

נב ע"א, מיחזקאל יא, הלב מאבן, כתוצאת פעלת היצר הקרוי "אבן" (סוכה 
יט). ועקר מאמצינו בחדש אלול ובימים הנוראים לרכך לב האבן, שיפתח 
לרשמי קדשה והרהורי תשובה וקבלת על מלכות שמים. וכשם ששבע חומות 
יריחו נפלו בתקיעת השופרות ונבלעו במקומן, כך מזעזע קול השופר בראש 

ירת "אבינו מלכנו", השנה את הלב ומערער חומותיו. ובכמה פיוטים, ובאמ
פותחים הארון לשעה קלה, לרמז פתיחת הלב, וכן באמירת "אבינו מלכנו" 

 בעשרת ימי תשובה.

מגיע יום הכפורים, ופותחין הארון ל"כל נדרי", ולתחלת הפיוטים, 
ול"אבינו מלכנו", ול"שיר הכבוד", ולכמה פעמים בתפלות היום הקדוש, 

 פתוח, והלב פתוח.ולבסוף בכל תפלת נעילה. ארון הקדש 

באים ימי הסכות, ופותחים ארון הקדש לאמירת ההושענות. ומוציאים 
ספר תורה אחד ועומדים עמו ליד הבימה, ומקיפים סביבו. וביום השביעי, הוא 
יום הושענא רבה, מוציאים כל ספרי התורה, ומקיפים הבימה שבע פעמים 

ב נפתח. הלב נפתח, ומה. (ארח חיים תרס, א). והרי כאן צעד נוסף. לא די שהל
מה יש בו, ומה יצא ממנו. ספר התורה. זה מה שבלבנו, וזה מה שאנו מוציאים 

 וסביבו אנו מקיפים.

וגם בכך אין די. הפסגה, השיא בשמיני עצרת. מוציאים אנו את כל ספרי 
התורה ועמם אנו מקיפים, ובהם אנו שמחים, ואתם אנו עולזים. זה מה 

 נו, "אין בלבנו אלא אחד" (פסחים נו ע"א).שבלבנו, וזה כל עולמ
אוי, כמה שהוא חי את הדברים! כמה שלא היה בלבו אלא אחד, קדשא 

 בריך הוא ואוריתא!

כמה נפלאים דברי המדרש (שיר השירים רבא א, לד): רבי אבין פתח, "זה 
היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" (תהלים קיח, כד). אין אנו יודעים במה 

יום אם בקדוש ברוא הוא. בא שלמה ופרש: "נגילה ונשמחה בך" לשמח, אם ב
 (שיר השירים א, ד), "בך" בקדוש ברוך הוא, "בך" בתורתך.

כי בקודש ברוך הוא ובתורתו, הינו הך. שהאוחז בתורה, אוחז כביכול 
בקודש ברוך הוא (זהר ח"ג קעו, א), "כי הוא ורצונו אחד, ובזה הוא דבוק בו 

 " ("נפש החיים" שער ד פרק ו).יתברך ממש כביכול

ונמצא שאין שמיני עצרת אלא יום שמחה בקדוש ברוך הוא. "לפי שכל 
ימות הרגל הקריבו שבעים פרים כנגד שבעים אמות, וכשבאים להפרד אמר 
להם המקום: בבקשה מכם, עשו לי סעודה קטנה ונשמח ביחד, כי קשה עלי 

 של היום.לו). זו מהותו -פרדתכם" (רש"י במדבר כט, לה
למה נמשלו ישראל לתמר, לומר לך, מה תמר זה אין לו אל אלב אחד 
[שאין בו פצולי ענפים אלא גזע אחד ויחיד מתמר עד לתפרחתו, ההופכת 
לחלק מגזעו] כך ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים (סוכה מה 

 ע"ב).

שהיא  כל השגתנו ואחיזתנו בבוראנו היא כפי השגתנו ואחיזתנו בתורה
 רצונו, ושמחתנו בה היא שמחתנו בו.

ונמצא, שהכרזת: "אתה הראת לדעת, כי ה' הוא האלקים, אין עוד מלבדו" 
(דברים ד, לה) מול ארון הקדש, ההכרזה הפותחת את סדר ההקפות, היא 
פסגת הימים הנוראים שעברנו. היא הסכום והלקח, היא המשמעות 

 . זה עולמנו, וזו שמחתנו.והתמצית: אין עוד מלבדו, ומלבד תורתו

 -"קשה עלי פרדתכם", וקשה עלינו פרדתך 

 אז לא נפרדים!
ועלתה בידינו תשובת השאלה, מה ראו חכמים לקבע ליום זה את שמחת 
התורה, ומדוע אין זה עורב שמחה בשמחה. משום שאין בלבנו אלא אחד, 

בי וחלקי ו"הקדוש ברוך הוא לבם של ישראל, שאמר (תהלים עג, כו): צור לב
אלקים לעולם" (שיר השירים רבה ה, ב), וקדשא בריך הוא אוריתא וישראל 
חד, וכשנפתח לבנו מתברר כי ארון קדש הוא, והתורה בו, ובה אנו שמחים. 
כדברי המדרש: "כשאמות העולם אוכלים ושותים מתחילים בדברי תפלו. 

פני אבל כשישראל אוכלים ושותים מתחילים בדברי תורה ובתשבחות ל
 -הקדוש ברוך הוא (אסתר רבה ג, יג) 

 וזה חג שמחת תורה!

 נגיל ונשמח בזאת התורה
גיסי, רבי זלמן אסטולין, שבע מרורים משך שנים ארכות בסביר הקפואה, 

שמר על יהדותו, סבל רב סבל  וחכקר עז וכפור רוחני נורא. בכל  תרתי משמע,
בחל ובשבת, במועד ובחג,  על שמירת המצוות, אבל יחיד היה, בודד. בלא מנין

בראש השנה וביום הכפורים! עזר ה', ונחלץ מעמק הבכא, הגיע אלינו מדדה 
 על קביו. כמה שמח להיות בין יהודים, לראות סביבו שומרי תורה ומצוות!

בשבת בבקר הלכתי עמו לתפלה. אח, תפלה במנין, ברב עם, עיניו נצצו. 
ובעודם מתפללים מתארגן בירכתי  חקר, וספרתי שיש ב"לדרמן" מנין ותיקין,

בית הכנסת, ב"בית שני", ותוך כדי מתחילים להתפלל למעלה, וכשהמנין 
 הראשון מסתיים מתחיל מנין נוסף. לא שבע מלשמוע.

התפלה הסתימה ופניתי לחזר לביתי, בקש רשות להשאר עוד קצת, 
 לחוות, הוא כבר יגיע, ידוע את הדרך.
 .טוב, בינתים אקדש ואלמד מעט

וברוך השם "תורתם מתברכת": אני מספיק ללמד דף, ושנים, ושלשה, 
 ורבי זלמן איננו.

זר הוא בעיר, ומדדה על קביו. אולי אבד את הדרך,  אני דואג, ככלות הכל
מי יודע היכן אמצאהו. קדם כל, נלך לבית הכנסת. נחקר, אולי ראו לאן הלך. 
ראו, ודאי. הוא למעלה, בקומה העליונה. עליתי, והנה הוא לפני. מסמן לי בידו 
שאמתין, עוד מעט. מה יש, מה קרה. המתנתי לצדו עשרים דקות. רק אז קם 

 ן את קפיו.וחפ
 "מה מעשיך כאן", שאלתי.

אמר: "אתם כעכבר השוכב על ערמת דינרים. רואה בהם מזרן שאינו נח. 
שעה ארוכה  -הוא מספר לי!  -אינו מבין איזה אוצר תחתיו!" כבר שעה ארוכה 

שהוא מדלג על קביו ממנין למנין. לענות עוד אמן, עוד אמן יהא שמיה רבה, 
מוכן הוא לשהות כאן עוד ועוד! שנים היה מנותק עוד קדושה. אלו אוצרות, 

 מרעב, וכעת כזה שפע, בכזה גדש, איך אפשר להתנתק!

ונזכרתי במה שהיה רבי אליה לופיאן זצ"ל אומר בשם הסבא מקלם זצ"ל: 
העולם הזה נברא עבור תכלית מרכזית אחת ויחידה. כאמרם: כל מה שברא 

ו, שנאמר (ישעיהו מג, ז): "כל הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבוד
הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו" (סוף אבות). והינו, 
שיכירוהו ["דישתמודעון ליה" (רעיא מהימנא, בא)] בני האדם: "ברוך הוא 

 אלקינו שבראנו לכבודו!"

לפיכך, אמר, כדאי היה לברא את העולם כלו, ולהחזיקו ולהחיותו ששת 
די שבמהלך כל ימות עולם יהיה ולו אדם אחד, שפעם אחת אלפים שנה, כ

 -בחיים, יאמר: "ברוך הוא וברוך שמו" 
 כבר התקימה מטרת בריאת העולם. הופק ממנו כבוד שמים!

 והוסיף: ואלף "ברוך הוא וברוך שמו", אינם "אמן" אחת!
 ואלף אמנים, אינם שקולים ל"אמן יהא שמיה רבה" אחד!

 שמיה רבה", אינם מלה אחת של תלמוד תורה! וסיים: ואלף "אמן יהא

לא בכדי, תקנו חז"ל לשמח בשמחת תורה, בסיום קריאת חמשה חמשי 
 תורה.

אני נתקל בבני ישיבה קודרים ומיואשים. מדוע, כי אינם מבינים את שעורו 
של ראש הישיבה, אינם יודעים את הסוגיא על בריה, מביטים הם בקנאה על 

והמצליחים והמשננים והמחדשים. איי, כעכברים הרובצים על  המכשרים
 -דינרי הזהב 

 היש לכם מושג בערכה של מלה בתורה!

 נתחיל מ"בראשית", כמה יהודים בעולם יודעים לקרא באותיות רש"י!
 כמה יהודים בעולם יודעים מה כתוב בחמש!

כמה יהודים בעולם קוראים מדי שנה בשנה חמשה חמשי תורה, שנים 
 -מקרא ואחד תרגום, ושומעים קריאתם בבית הכנסת בצבור 

וכמה פתחו גמרא, יודעים הם מה היא "בבא מציעא", ראו צורתה של 
 שמועה!

 תקנו לנו לרקוד, על סיום חמשה חמשי תורה!
 -כל השאר, כל דרגה ודרגה, עולם מלא, תוספת אורה 

 אבל שלא נהיה כפויי טובה!

וב חלקנו מה נעים גורלנו ומה יפה שנאמר, קדם כל, "אשרינו מה ט
ירשתנו, שאנו מעריבים ומשכימים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואומרים 

 -פעמים באהבה, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" 

 קדם כל וראשית לכל, להודות על כך!
להודות שאיננו בסביר הקפואה. אחים רבים כל כך קפאו שם למות. ואנו, 

וגם "אמן יהא שמיה רבה", וגם "מלה של תלמוד  בחסדי שמים, גם "אמן",
 -תורה" 

 -"נגיל ונשמח בזאת התורה, כי היא לנו עז ואורה" 
  ושלב אחר שלב, נעלה מעלה מעלה!

)והגדת(
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 ארבעת המינים
ף  נ  ע  ים ו  מר  ּפ ת ּת  ר ּכ  ד  ץ ה  י ע  ר  אׁשֹון ּפ  ר  ּיֹום ה  ם ּב  כ  ם ל  ּת  ח  ק  ַ   ּול  ֲ  ַ    ִ ָ ְ    ֹ  ַ   ָ ָ   ֵ   ִ ְ      ִ ָ     ַ    ֶ  ָ   ֶ ְ ַ  ְ  

ע   ב ת ו  ץ ע  ְ  ַ ע     ֹ ל ֵ   ָ ח  י נ  ב  ָ  ַ ר    ֵ ְ . 
 השם הקדוש

ארבעת המינים אחוזים בשם , כי )1כתוב בזוהר
למעלה, וכשלוקחים את המינים  )2הקדוש (הוי"ה)

 .מלמטה מתעורר השם הקדוש מלמעלה
, שכמו שהקב"ה לוקח בימים אלו את )3עוד כתוב

ישראל לחלקו ושמח בהן, כך ישראל נוטלים את 
 בו.הקב"ה (הנרמז בד' המינים) ושמחים 

 לשמוח לשם ה'
כתב כי מצד הטבע אררבעה מינים  )4בספר החינוך

אלו משמחים לב רואיהם, ועל ידי שלוקח אותם בידו 
 .מתעורר נפשו בשמחה, כי האדם נפעל לפי פעולותיו

עת אסיפת התבואה ופירות  -וכיון שהם ימי שמחה 
ל לשמוח באותו זמן, לזכותם שיהיה -האילן, ציוה הא

 מו.עיקר השמחה לש
 לשעבד אבריו לה'

עוד בספר החינוך: מינים אלו דומים לאברים 
היקרים שבאדם, האתרוג דומה ללב שהוא משכן 

הלולב דומה  .השכל, לרמוז שיעבוד ה' בשכלו
הדס דומב לעינים, שלא לשדרה, שיישר כל גופו לה'. 

יתור אחר עיניו בשעת שמחתו. הערבה דומה לפה, 
 השמחה.שישים רסן לפיו אף בעת 

 מושגחים מהבורא
כתב, שכל אילן או עשב יש לו שר  )5בסדר היום

ששולט עליו ואומר לו גדל, וארבעה מינים אלו לא 
השליטם ביד שר, אלא כביכול מכוחו והשגחתו הם 

שהם עם ה' ואין עליהם גדלים. וזאת להראות לכל 
שליטה של אף אחד, ואף השטן אין לו שליטה עליהם, 

 מסומנים בסימן של מלך.מאחר שהם 
 

, כמו שאומרים ביה"ר שלפני אגידת הלולב )2 .ח"א דף רכ, א )1
ההדסים כנגד י', הערבות כנגד ה' ראשונה, הלולב כנגד ו', והאתרוג 

 )5 .מצוה שכד )4 .רעיא מהימנא זח"ג דף קד, א )3 .כנגד ה' אחרונה
 .מגדולי צפת לרבנו משה בן מכיר

ּכֹות  ּס  ג ה  י ַ   ַ ֻ    ח  ינ  מ  ִ  ּוׁש  ת    ְ ִ  ר  צ  ֶ  ֶ  ע   203גליון   תשע"ז • ֲ



 

 

 ם בצל סוכה פ
הסוכה נקראת בזוה"ק 'צילא דמהימנותא', לכן 
כשיושב בסוכה יחשוב ויבקש שיבוא על ידי זה 

 )זרע קודש( .לאמונה

 ובזה אנו ממשיכיםבסוכות הקב"ה סוכך ומגין עלינו, 
 )מאור עיניים( .הגנה לכל השנה

ח ּב   ר  ז  א  ל ה  ְ  ָ   ְ ּכ  ּכ תָ    ָ ֶ ּס  בּו ּב  ׁש  ל י  א  ר  ׂש  ַ  ֻ ֹ י  ל"ף א( עם המילוי .ִ  ְ ָ ֵ  ֵ  ְ   
, )1086(בגימטריא 'שרה רבקה רחל לאה'  י"ת)ח"ש רי"ן ז

לרמז כי גם האמהות באות להשתתף בסוכה, ויחד עם 
 )מדבר קדש(  האבות מעוררים רחמים על ישראל.

ץ  ר  א  ם מ  י אֹות  יא  הֹוצ  ל ּב  א  ר  ׂש  י י  נ  ת ּב  י א  ּת  ב  ּכֹות הֹוׁש  ּס  י ב  ְ    ִ  ִ     ָ   ֵ ֶ ֶ  ּכ    ֵ ָ ְ  ִ   ֵ  ְ   ֶ   ִ  ְ ַ       ֻ  ַ    ִ
ם י  ר  צ  ִ  מ  , הקב"ה כאשר בני ישראל יושבים בסוכה.  ִ ְ ָ

היצר הרע,  -מוציאם מארץ מצרים 
 (בית אהרן) כל שנה כשיושבים בסוכה.

מי שיש לו צער מהסוכה  
פטור הוא ממנה, כי מצות סוכה צריכה להיות בשמחה.

 (רבי בונם מפרשיחא) 

 ם ולקחתם לכם פ
 אמת.'עבדך 'בנו 'טהר 'בות: יראשי ת 

 )הרבי ר' זושא( 

לה הד' מינים הם כלי זין שלנו, ובהם מוליך ומביא ומע
ומוריד, שבכל מקום שיש מקטרג ומסטין, כולם יפלו 

 )מנחם ציון( .תחת רגלינו ולא יוכלו קום

 ם שמיני עצרת פ
ת ר  צ  י ע  ינ  מ  ּׁש  ּיֹום ה  ִ    ֲ ֶ ֶ ּוב   ִ ְ ַ      ַ ה א    ב ד  ת ע  אכ  ל  ל מ  ֹ  ָ     ּכ  ֲ    ֶ   ֶ ׂשּוָ    ְ ע  .  ַ ֲ  ת 

'היה, שכל 'חמים 'דיקים 'דת ראשי תבות: 
המסתופפים בצלם יהיו לרחמים. ומבטיחה התורה 

שבקל  ,של ריבוי בתפלה -
 )מאור ושמש( .יוכלו לעורר רחמים

 כל שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב.בגמרא: 
ר -התפלות שהיו מפוזרות ולא נתקבלו  ז  ֵ  ּפ  בשמיני , ָ 

ב -עולים למעלה והקב"ה מקשיב להם הם  עצרת ׁש  . ַ ֵ ק 
 )רבי מנדל מרימנוב( 

אמרו צדיקים ששמיני עצרת הוא כמו מנעול לימים 
כמו שעושים בשולי הבגד שפה כפולה כדי והנוראים, 

שלא יקרע, כך הוא שמיני עצרת, שהוא הקשר שנוכל 
 והרצונות הטובים שקבלנו עלינו. להחזיק כל הקבלות

 (ישמח ישראל) 

ח   ְ ו   מ   ׂש  ית  א  י  ִ   ָ  ַ   ָ ֵ ַ ה  בגמרא דרשו מכאן 'לרבות לילי יום טוב  . ָ
שמיני עצרת) לשמחה', יש במשמעות זה גם -האחרון (

 הבטחת התורה, שיזכו לשמחה בשמיני עצרת.
 )שם משמואל( 

ימי בין המצרים, ט"ו באב, חודש אלול, ראש השנה 
התקיעות, עשרת ימי תשובה, יום כפור וחמשה ו

העינויים, הימים שבין יו"כ לסוכות, חג הסוכות והסוכה 
וד' מינים, הושענא רבא, כל אלו אינם רק הכנה שיוכל 

י יהודי לומר: " ת ּכ  ע  ד  ת  ל  א  ר  ה ה  ּת  ִ   א    ַ ַ  ָ ין ה'  ַ ָ   ָ ְ ֵ ָ  ים א  ק  א       ָ ֱ  ִ    ֵ   הּוא ה 
ּדֹו ב  ּל  ַ   עֹוד מ   ְ  )אמרות משה( ."     ִ

סוכות ושמחת תורה מבחן ליראה של ראש 
 השנה

ם ית  ר  ח  א  ינו  ל  ילו  ז את י ב  כ   מו  י ש   כ  ָ  לו  ח   ִ  ֲ  ַ  ְ   ּ   ִ  ָ    ֹ  ּ  ִ ּ ְ ׂ  ַ  ּ  ְ  ָ (פרשת   ּ  
ר  .האזינו) מ  ַ   י ש  לו   ֹ   ׁ ו רֵ  פ  ם כ   יו  ה ו  נ  ש    ר אש  ה  נ  ה ב   ה  ּ  ד   ּ ִ ּ    ֹ  ְ   ָ ָ ּ ׁ  ַ   ׁ   ֹ ְ ּ   ֵ ּ  ִ ם , ּ ְ ל   ּ ָ  כ   ֻ ּ

ת  א  ר  ים י  א  ל  ַ   מ  ְ  ִ   ִ  ֵ יןה'  ְ ד   ת ה  ימ  א  ים מ  ד  ר  ח  ּ ִ  ו   ַ    ַ   ֵ  ֵ    ִ ֵ  ֲ ל , ַ  יך  יו כ  א  ַ   ו  ּ    ְ   ֵ  ְ
ית ת   מ  ה א  א  ר  ו  י  ם י ש  ב  מו  א  צ  ח ן ע  ב  ם ל  ד  א  ֲ  ִ ִּ  ה     ָ ְ  ִ  ֹ ּ   ׁ  ֵ  ִ   ֹ  ְ ַ   ֹ ְ  ִ   ָ  ָ ן , ָ  ת  ן נ  כ  ָ  ַ  ל     ֵ  ָ

נו   ה ה' ָ  ּ  ל  ר  ו  ת ת  ח  מ  ש   ת ו  ו  כ  ס   ג ה  ת ח  ֹ  ָ  א  ּ    ַ ְ ִ ׂ  ְ   ֹ ּ ֻ ּ  ַ    ַ נו   -ֶ    ת  ח  מ  ן ש   מ  ָ  ֵ  ּ ז  ְ ִ ׂ    ַ  ְ ,
תו   א  ר  ת י  ח ן א  ב  ל ל  ז את יו כ  ת כ   ע  ָ   ֹ ל  ְ  ִ   ֶ   ֹ ְ  ִ    ַ  ּ     ֹ ָ ּ    ֵ ם , ְ  ע  ן ה  מו  נ  ה ה  ה  ָ ָ  ד      ֹ  ֲ   ֵ ּ  ִ ְ ּ

ה יל  ל  ה ח  צו ע  ר  ה ה  ר  ת   ז ה  א  ים ש   ב  ש   ָ  חו   ִ  ָ   ָ  ּ ְ  ָ   ָ ְּ  ֻ    ָ ֶ ׁ    ִ ְ ׁ ים ,  ֹ  ב   ר  ּ ִ   ו מ  ְ  ַ  ּ
אי ד   ר מ  ת  י  ה יו  ת  ה ו ש   יל  כ  א  ּ ַ  ב   ִ   ֵ  ֹ   ָּ ִ ְ ׁ  ּ   ָ   ִ  ֲ ת , ּ ָ טטו  י ק  יד  ים ל  א  ָ  ֹ   ו ב  ְ   ֵ  ִ    ִ  ָ  ּ

ת יבו  ר  ית. ּ  ְ ִ  ֹ  ו מ  ת   מ  ה א  א  ר  ו  י  י  ש  ב  י ש   ך  מ  ֲ  ִ ִּ  א     ָ ְ  ִ  ֹ ּ   ׁ ֵּ ֶ ׁ   ִ   ְ ימ  , ַ  ף ב   ּ ִ  ֵ א  י ַ   
ו   תו  ב  א  ר  ן י  י  ד  ה ע  ח  מ  ש    ּ  ֹ ה    ֹ  ָ ְ  ִ   ִ ַ  ֲ    ָ ְ ִ ּ ׂ ז  , ַ  רו  ח  מ  א  מו  ש   ֲ  ַ כ     ּ ְ  ָ ֶ ׁ ד "ל ּ ְ ֹ   ו  ל ד  ּ ֹ   ע    ַ 

ך   ל  מ   ֶ  ְ ה  ֶ ך  : ַ  ּ ו  ת  י מ  ת  ח  מ  ש   י ו  ת  ח  מ  ך  ש   ו  ת  י מ  ת  א  ר  י י  נ  ְ  'א   ֹ ּ ִ   ִ  ָ ְ ִ ׂ  ְ  ִ  ָ ְ ִ ׂ   ְ  ֹ ּ ִ   ִ  ָ ְ  ִ   ִ  ֲ  
י' ת  א  ר  ָ  ִ  י  ת . ִ  ְ ו  צ  י  ם מ  ם ק  ת א  או  ר  ן ל  בח  מ   ה  א ש   צ  מ  ְ ַ   נ  ִ   ֵּ ִ   ִ    ֹ ְ ִ    ָ ְ ִ ּ  ַ ֶ ׁ    ָ ְ  ִ

ו   כ  ס   ג ה  ח  או י הו א ב   ר  ה כ   א  ר  י  ר ב   פ  ו  ּ  ֹ ש  ֻ ּ  ַ    ָ ֶ ּ    ּ    ּ ָ ָ ּ    ָ ְ  ִ ְ ּ    ָ הׁ ֹ  ר  ו  ת ת  ח  מ  ש   ֹ  ָ ת ו  ּ    ַ ְ ִ ׂ  ְ   .
ז הו   ֶ  ּ  ו  מו  "ְ  כ  ְ   ּ לו  ח   ָ ה  "  ּ   ינ  א  ה ו  כמ  יא ח  ה  ר ש   פ  ו  ש  ז ל  מ  ּ  ר   ָ   ֵ  ְ   ָ  ְ  ָ     ִ ֶ ׁ    ָ  ֹ ׁ ְ    ֶ ֶ 

ה אכ  ל  ָ  מ    ָ ית,  ְ ת   מ  ה א  א  ר  י  ה ב   ת  י  ם ה  ח ן א  ב  ה ל  צ  ם רו  ֲ  ִ ִּ  א     ָ ְ  ִ ְ ּ   ָ  ְ ָ   ִ    ֹ  ְ  ִ    ֶ  ֹ   ִ  ,
ם" ית  ר  ח  א  ינו  ל  ֲ  ִ  ָ י ב   ַ ם " ָ  ִ  ּ   ְ יה  ר  ח  ים א  א  ב   ים ה  י  מ  נ ן ב   ו  ב  ת  ֶ   י  ֵ  ֲ  ַ    ִ ָ ּ  ַ    ִ ָּ ַ ּ    ֵ  ֹ ּ ְ  ִ

ה ר  ו  ת ת  ח  מ  ש   ת ו  ו  כ  ֹ  ָ ס  ּ    ַ ְ ִ ׂ  ְ   ֹ ּ ל , ֻ  תו  ַ   ע  א  ר  ם י  ין א  ם י ב  יה  ד  ָ  ֹ  י  ְ  ִ  ִ    ִ  ָ   ֶ  ֵ  ְ
ית ת   מ   ) אליעזר מדזיקובהרה"ק רבי לאמרי נועם (  .ֲ  ִ ִּ  א 

 א פרייליכן יום טוב לכל הקוראים ולכל בית ישראל



 

 

ה  כ   ּ ָ  ס  מו ת -ֻ  ל  ש   י ם ב   מ  כו ת ש   ל  ת ע ל מ  ל  ב   ֵ  ּ  ק  ְ ׁ ִ ּ    ִ ַ ָ ׁ    ּ  ְ  ַ    ֹ    ַ ָ ּ  ַ 
תו ב  אּ ָ ּ   כ   ר  מ  ג   ָ  ב    ָ ְ ּ מ ז : ּ ַ ר  ה ל  א  ר  ִ  ְ ֹ  נ     ֶ ְ  ִ

י  ה'ּ ִ  כ   כ   ּ ָ ס  סו ק  'ֻ  פ   ן ה  ו  ש  ל   ּ ָ ּ   הו א מ   ַ    ֹ ׁ ְ ּ  ִ ם" ּ    ד  יכ י א  ס  ָ  נ   ָ    ֵ   ִ הו א ", ְ  ׁ ֶ ּ   ש  
כו ת ל  ן מ  ו  ש  ְ  ּ  ל   ַ    ֹ ׁ ת ע ל , ָ  ל  ב   ק  ז ת ל  מ  ה רו  כ   ס   ה  נו  ש   י  ה  ַ    ֹ  ד   ָ ּ  ַ  ְ    ֶ ֶ  ֹ   ָ ּ ֻ ּ  ַ ֶ ׁ   ּ  ְ ַ ְ ּ

ו   ת  א מ  ת ל  א מ  ם ב   י  מ  כו ת ש   ל  ּ  ֹ מ   ִ  ֲ  ַ    ֶ  ֱ ֶ ּ    ִ ַ ָ ׁ    ּ  ְ ת . ַ  ל  ב   ק  יע  ל  ג   ה  ך  ל  ר  ה ד  ַ   ו  ָ ּ  ַ  ְ   ַ  ִ ּ ַ  ְ   ָ  ֶ  ָ  ֲ  ַ
מ   כו ת ש   ל  ׁ ָ ַ ע ל מ     ּ  ְ  ַ מו תֹ    ל  ש   ם ב   ֵ  ּ  י  ְ ׁ ִ ּ נ ן , ִ    ו  ב  ת  י   י ש   ד  ל י  יא ע  ּ ֹ  ֵ  ה   ְ ִ ּ ֶ ׁ    ֵ  ְ   ַ     ִ

מו ת ל  ש   ם ב   י  מ  כו ת ש   ל  יו מ  ל  ל ע  ב   ם ל א ק  ל  עו  מ   ם ש   ד  א  ֵ  ּ  ה  ְ ׁ ִ ּ    ִ ַ ָ ׁ    ּ  ְ  ַ     ָ  ָ   ֵ ּ  ִ    ֹ    ָ  ֹ ֵ ּ ֶ ׁ    ָ  ָ  ָ ,
ה  ר  ש   ת   יע  ש   ג   ה  ו  ל  ש  ה נ פ  פ  ס  כ  נ  ק ו  ק  ו  ת  ש   יד הו א מ  מ  ת  ֶ   ו  ְ ׁ ִ ּ ֶ ׁ   ַ  ִ ּ ַ  ְ   ֹ ׁ  ְ  ַ   ָ  ְ  ְ  ִ ְ   ֵ  ֹ ּ ְ ׁ  ִ    ּ     ִ  ָ  ְ

ר ת  יו  ר ו  ת  ינ ה יו  כ  ש    ת ה  א  ר  ש   יו ה  ל  ֵ  ע   ֹ  ְ   ֵ  ֹ    ָ  ִ ְ ּ ׁ  ַ    ַ  ָ ְ ׁ  ַ     ָ עו  . ָ  ש   ל כ   ׁ ֶ  ֹ א ב  ְ ּ    ָ ד ֲ  ֵ   מ 
ת ע ל  ל  ב   ק  יע  ל  ג   ר ה  ב  כ   ב ש   ש   חו  ת ש   ח מ  ד מ  ח  ם א  קו  מ  ַ    ֹ  ב   ָ ּ  ַ  ְ   ַ  ִ ּ ִ    ָ ְ ּ ֶ ׁ   ֵ ׁ  ֹ ֶ ׁ    ַ  ֲ  ֵ    ָ  ֶ    ֹ  ָ ְ ּ

ית ת   ם א מ  י  מ  כו ת ש   ל  ּ ִ  מ   ִ  ֲ    ִ ַ ָ ׁ    ּ  ְ ה, ַ  ל  ח  ת  ה  ו  ל  ל  יע  א פ  ג   ן ל א ה  י  ָ  ע ד   ָ  ְ  ַ  ְ   ּ ּ  ִ  ֲ   ַ  ִ ּ ִ    ֹ    ִ ַ  ֲ ,
רו ח   ו ת ה  ס  י ז ה ג   ָ  ּ  ַ כ      ּ ּ כו ת , ּ ִ  ֶ   ּ ַ ל  יו מ  ל  ל ע  ב   ק  ל  א מ  י ש   ל א ד   ְ  ּ   ו   ַ     ָ  ָ   ֵ ּ  ַ  ְ   ֹ ּ ֶ ׁ   ַ ּ    ֹ  ְ

ם י  מ  ַ ִ  ש   ה, ׁ ָ ב   ר  ד   א א  ל   ּ ָ א   ַ ְ ּ  ַ   ָ ּ ח  , ֶ  ו  ּ ֹ  ֵ הו א ד  ינ ה ּ    כ  ש    י ה  ל  ג  ִ  ָ  ק ר  ְ ּ ׁ  ַ    ֵ  ְ ַ ה    יל  ל  ָ  ח    ִ  ָ. 
נ ה  ו   כ   ז ה ה  ָ   ו  ָ ּ ַ ּ  ַ ה"ְ ֶ    כ   ּ ָ ס  ם -" ֻ  י  מ  כו ת ש   ל  ת ע ל מ  ל  ב   ַ ִ  ק  ָ ׁ    ּ  ְ  ַ    ֹ    ַ ָ ּ ת , "ַ  יר  ַ   ד    ִ ּ
ינ ן ע  אי ב   ִ   ָ ע ר  ָ ּ     ַ יו ", ֲ  ל  יע  א  ג   ה  ה ש   ג  ר  ד  מ   ה  ש  ב ש   יד י ח  מ  ת   ָ    ש    ֵ   ַ  ִ ּ ִ ֶ ׁ    ָ ֵ  ְ ַ ּ  ַ ֶ ׁ   ֹ ׁ  ְ  ַ    ִ ָ ּ ֶ ׁ

ר ת  ה יו  ל  דו  ה ג   ג  ר  ד  מ  יע  ל  ג   ה  ק ל  ק  ו  ת  ש   י  אי ו  יא ע ר  ֵ  ה   ֹ    ָ  ֹ ְ ּ   ָ ֵ  ְ  ַ  ְ   ַ  ִ ּ ַ  ְ    ֵ  ֹ ּ ְ ׁ  ִ ְ    ַ  ֲ     ִ. 

י ּת  ב  ּכֹות הֹוׁש  ּס  י ב  ם ּכ  יכ  עּו ד ר ת  ד  ן י  ע  מ  ְ  ִ ל  ַ       ֻ ַ    ִ    ֶ  ֵ  ֹ  ֹ    ְ  ֵ הטור מקשה, . ְ  ַ ַ  
כי אם סוכות הוא זכר ליציאת מצרים, מדוע אין 
עושים הסוכה בחודש ניסן. ויש לתרץ כי כתוב 
"למען ידעו דורותיכם", הרי שלמצוות סוכה 
צריך דעת, וכאשר אדם חוטא מסתלקת ממנו 

אין אדם חוטא אלא אם הדעת, כמו שאמרו חז"ל '
כן נכנסה בו רוח שטות', לכן דוקא אחרי יום 

שאנו מנוקים מעוון, אז אפשר לעשות כפור 
 )החידושי הרי״ם( סוכה.

ץ  ר  א  ם מ  י אֹות  יא  הֹוצ  ל ּב  א  ר  ׂש  י י  נ  ת ּב  י א  ּת  ב  ּכֹות הֹוׁש  ּס  ִ  ְ ָ ֵ   ְ   ִ  ִ     ָ   ֵ ֶ ֶ  ב     ֵ ְ   ֶ   ִ ְ ַ       ֻ ַ 
ם י  ר  צ  ִ  מ  סוכות  עושיםהטור מדוע לא על קושיית .  ִ ְ ָ

כי כשחטאו על פי מה שאמרו חז"ל בניסן. נראה 
ישראל בעגל נסתלקו מהם ענני הכבוד, כדכתיב 
"וירא משה את העם כי פרוע הוא" שנעשו 

לישראל פרועים ונתגלו. ואחר שנתרצה הקב"ה 
"סלחתי כדבריך", חזרו אליהם ענני למשה ואמר 
. והנה הריצוי והסליחה היתה ביום כיפור, הכבוד

ם משה להביא ולמחרת בי"א תשרי אמר לה
תרומת המשכן, ובמשך שני ימים הביאו את 
תרומתם כדכתיב "והם הביאו אליו נדבה בבוקר 

שני בקרים, י"ב וי"ג תשרי, בי"ד תשרי  -בבוקר" 

לקחו חכמי לב את הנדבות, ובט"ו תשרי התחילו 
את מלאכת המשכן, ואז חזרו ענני הכבוד ונשארו 

תורה עמם לכל שנות היותם במדבר. לכן קבעה ה
 )הגאון מווילנא( יום זה לעשות זכר לענני הכבוד.

כשהיה חל ערב סוכות ביום ראשון, היה ה'בני 
יששכר' משתדל שגויים יעשו את הסוכה, והיה נותן 

הם שתי מידות יי"ש בשכרם, והכל במטרה שיעשו ל
את הסוכה ביום אידם. בליל התקדש חג כשהיה 
נכנס אל הסוכה, היה נכנס בפישוט ידים ורגלים 
ומנשק הרצפה והדפנות, והיה אומר: רבונו של 
עולם! ראה איך שהערלים עבור מעט יי"ש עשו 
מלאכה ביום אידם, מה שלא ימצא בעמך ישראל, 

ון דעלמא לא יבטלו את חגם, ולבסוף שבעד כל ה
 עמך ישראל הם הנמצאים במצב שפל כזה?!
 מ

הרה"ק רבי פישל מסטריקוב נהג לשבת בסוכה 
אפילו אם ירדו גשמים שאלו מקורביו הן נפסק 
להלכה כי בשעה שיורדין גשמים יש לצאת מן 
הסוכה והוסיף על כך הרמ"א כי מי שנשאר בסוכה 

כך שום שכר ואינו  בעת הגשמים אינו מקבל על
אלא הדיוט... השיב להם רבי פישל: מוטב שאהיה 

 הדיוט ובלבד שאזכה לישב בסוכה.
 מ

הרה"ק רבי לוי יצחק מבאדיטשוב היה נוהג להזמין 
לסוכתו אנשים גסים ופשוטים, כששאלוהו לפשר 
מנהגו זה אמר: לעתיד לבא יעשה הקב"ה סעודה 
ו לצדיקים, כשארצה להשתתף בה בודאי ישאל

אותי באיזה זכות אתה רוצה להכנס להיות 
במחיצת הצדיקים, יהיה לי פתחון פה לענות להם, 
כי הלא גם אני הכנסתי אנשים פשוטים לסוכתי, אם 

 כן אף אני יכול להכנס למחיצת הצדיקים.
 מ

פעם בעת הריקודים בשמחת תורה בבעלזא, היה 
המלכות, ונדחף  ללכת לצבאשם יהודי שנאלץ 

רבי ישכר דוב לראות את הרקודים של הרה"ק 
זצוק"ל, רצו החסידים לדחקו משם כיון שהלך עם 

י הצבא, אמר להם הרבי: הניחו לו! כי האבות בגד
הקדושים באים לראות ההקפות, וטוב שיראו מה 

שעושים עם בניהם בגלות.



 

 

ּב   ׁש  ל ר  צ  ּכֹות א   "י ֻ     ֵ ֶ   ַ ְ ִ ס 
ר ב  אנּו ּכ  ב  ָ  ה   ְ      ֵ ים  ֵ מ  ים קֹוד  ר  מ  א  מ  ת , ְ  ַ ֲ ָ ִ      ְ ִ  ּב  פ  צ  ים ּב  ל  ּב  ק  ּמ  ג ה  ה  נ  י מ  ַ   ּכ   ְ  ִ     ִ  ָ ֻ ְ ַ    ַ  ְ ִ    ִ

ה  י ת  ְ  ָ  ה  ׁש' ָ ר  ּג  ת  ה  ָ  ֵ ל  ְ  ִ ם' ְ  קֹומ  ּמ  ס ק ,  ִ ְ   ָ מ  ע  יר ל  ע  חּוץ ל  לּות מ  ג  את ל  צ  ל  ֹ   ו  ֲ  ַ    ִ  ָ     ִ      ָ  ְ    ֵ  ָ  ְ
ר ּת  ס  ּנ  ת ה  תֹור  ר ׁש ּב  ד  ל  ר ו  ּז ה  ּמּוד ה  ל  ּלֹות ּוב  פ  ת  ִ  ְ ָ ּב  ַ   ַ    ְ    ֹ ְ  ִ  ְ  ַ ֹ ַ      ִ  ְ      ִ ְ  ִ. 

ה  יא  צ  ל י  ן ׁש  י  נ  ּה ע  ׁש ּב  ּכֹות י  ּס  ג ה  ְ ָ    ֶ  ְ  ִ  ָ ח  ת   ַ   ַ ֻ    ֵ    ָ   ִ י  ּב  ן ה  ִ   מ  ַ ַ   ִ 
לּות ג  ב ּכ  ׁש  ח  ּנ  ה ה  חּוצ  ָ    ה   ְ   ָ ְ  ֶ ּכֹות  .1 ַ   ָ   ַ ּס  ג ה  ח  י ּב  אנּו ּכ  צ  ן מ  כ  ִ    ְ ַ   ַ ֻ    ּוב      ָ ָ    ֵ ְ  

ן  ר  א מ  צ  ף' ַ ה  ָ  ָ   ָ ָ  י  ית יֹוס  ׁשּו '  ֵ      ֵ ּב  ר  ּג  ת  נ  ה ו  בּור  ח  י ה  נ  ם ּב  ָ  ְ   ע  ְ  ִ  ְ   ָ   ֲ ַ    ֵ ְ   ִ 
רֹון מ  מֹו , 2ְ  ֵ   ל  צ  ע  ן ּב  ר  ב מ  ת  ּכ  ה ׁש  ּמ  ין מ  ב  ה  ן ל  ּת  ּנ  י ׁש  פ  ָ  ַ   ָ ָ   ְ ַ ְ   ּכ  ֶ   ַ ִ    ִ ָ  ְ   ַ  ִ ֶ   ִ  ְ
ר  פ  ס  ים' ְ ֵ ֶ  ּב  ר  יׁש  יד מ  ּג  ִ     ֵ  ָ ִ  מ  ַ '3. 

ר ה  ז  ר ה  פ  ס  קּו ּב  ס  ם ע  ם ׁש  יֹות  ה  ְ  ַ ּב  ם ,  ִ ְ   ָ   ָ   ָ ְ    ְ ֵ ֶ   ֻ ה  ּלּו ל  ּג  ת  נ  ָ  ֶ  ו      ַ ְ  ִ  ְ
ה  ּכ  ּס  סֹוד ה  ּו נֹות ּב  ָ   ּכ  ֻ ַ     ְ      ָ  ַ
ם  ה  כּו ל  ֹּלא ז  ב ׁש  ּלּול  ה  ָ  ֶ  ו      ָ    ֶ    ָ   ַ  ְ

ו ׁש  כ  ד ע  ְ  ָ ע  ַ   ַ  . 
ּבֹות ה   ר  ם  ָ ּׁש   ֲ ֻ     ַ א  י  ִ   מ  ַ 

חּו ּת  פ  ְ  ָ  נ   ִ 
ת  יפּו א  ּק  ד ה  ח       ֶ ָ   ִ ִ     ֶ  יֹום א 
ם  ר ע  ז  ע  ל  י א  ּב  ל ר  ּיּונֹו ׁש  ָ    ִ  צ  ָ  ְ ֶ   ִ ַ   ֶ      ִ 

ים ינ  ּמ  ת ה  ע  ּב  ר  ִ   א  ע  , ַ ְ ַ ַ   ַ ִ  ת  פ  ְ  ֶ ַ  ּול   
רּו ה   ּד  ק  ת  ים  ָ ּׁש  ִ  ְ ַ ְ    ַ נ  ב  ע  ם ּב  י  ִ    ֶ ָ ִ   מ  ַ 

ה צ  ר   א  ּת  ז נ  ם ע  ׁש  ג  ִ  ַ   ָ ְ ָ ו    ַ   ֶ  ֶ  ְ ,
צּו  ל  א  ים נ  מ  ׁש  ר ב ּג  ְ    ּומ  ֶ  ֶ    ִ ָ  ְ    ֹ ֵ  
פֹות  ּק  ה  ת ה  יק א  ס  פ  ה  ְ  ַ ְ ִ    ֶ   ַ ַ ָ    ל 

ר ט  ּמ  ם ּומ  ר  ּז  ּתֹור מ  ס  ה ּומ  ס  ח  ם מ  ה  צ א ל  מ  ל  ֶ  ֶ    ִ ָ ָ ו  ִ     ְ ִ    ֶ ֲ ַ   ֶ  ָ    ֹ ְ  ִ  ְ4. 
א ד רּו מ  ע  ט  צ  ה ה  בּור  ח  י ה  נ  ֵ    ַ ֲ   ָ   ִ ְ ַ ֲ    ְ ֹ ּב  י ,  ְ ים ּכ  מ  כ  רּו ח  מ  י א  ִ   ּכ     ִ  ָ ֲ    ְ ָ    ִ

ּכֹות ס  ים ּב  ד  ּיֹור  ים ה  מ  ׁש  ה , ְ  ָ ִ    ַ   ְ ִ    ְ ֻ   ּג  י ז  ר  ֶ   ה  ד  ֲ ֵ   ב  ע  ה ל  ְ  ֶ ֶ  ּדֹומ  א    ֶ   ּב   ֶ ָ  ׁש 
ז ג  מ  ֹ   ל  יוִ  ְ נ  ל ּפ  יתֹון ע   לֹו ק  פ  ׁש  ּבֹו ו  ר  ָ   ּכֹוס ל  ָ   ַ      ִ      ַ ָ  ְ   ַ  ְ ר ,      אֹומ  ְ    ֵ  ּכ 

י ים ל  צּוי  י א ר  ׂש  ע  ִ  מ      ִ  ְ       ֶ ֲ ַ   רּות  ׁש  ץ ּב  פ  י ח  ינ  א  ִ    ָ ֵ   ְ ֵ   ְ ו  אן , ְ  ֵ  ם ּכ  ָ    ּג     ַ
ל ׂשּו ע  ע  ּלּו ׁש  פֹות א  ּק  א ה  ּמ  ׁשּו ׁש  ׁש  ם   ָ ְ    ֶ ָ   ַ ָ     ֵ    ֶ ָ    ַ ח  ינ  ּיּון א  ּצ  ָ   ה   ֵ     ִ ַ 

קֹום ּמ  י ה  נ  פ  ים ל  צּוי  ֵ    ַ ָ   ר  ְ  ִ     ִ  ְ . 
ם צּוי  ם ר  יכ  ׂש  ע  ִ  מ    ְ    ֶ  ֵ ֲ ַ  

ד ּמֹוע  ל חֹול ה  ת ׁש  ּב  יל ׁש  ל  ֵ     ַ ָ   ֶ       ַ   ֵ ּב  יד , 5 ְ ּג  ּמ  ה ה  ּל  ּג  ת  ִ    נ  ַ ַ    ָ  ַ ְ  ִ]-

ּתֹו ד א  ה לֹומ  י  ה   ׁש  א  ל  ּמ  ָ      ֵ   ִ  ה  ָ ֶ   ָ  ְ ם  ] ַ ַ יֹות  כּות ה  ז  י ּב  ר לֹו ּכ  מ  א  ן ו  ר  מ  ְ      ֱ   ָ  ל  ִ    ִ      ַ ָ  ְ   ָ ָ  ְ

                                                      
י  1 עֹונ  מ  קּוט ׁש  ל  ה י  א  ִ   ר    ְ ִ      ְ יֹום , (ויקרא רמז תרנג) ְ ֵ  ַ  ה ו  נ  ׁש   ר אׁש ה  ם ּב  א  ָ   ְ     ׁש  ָ ּ  ַ     ֹ  ְ   ִ ֶ 

לֹות ג  ל ל  א  ר  ׂש  ל י  ם ׁש  ינ  א ּד  צ  ּפּור י  ְ    ּכ   ִ   ֵ ָ ְ  ִ  ֶ    ָ  ִ    ָ י, ִ     ָ  ּגֹול  ה ׁש  ז  ִ  ּב    ֶ    ֶ ה ן ָ  ּכ  ּס  ם ל  יה  ּת  ּב  ָ   מ  ֻ  ַ    ֶ  ֵ  ָ ִ 
לּו ּלּו ג  א  ב ּכ  ׁש  ח  ָ   נ     ִ  ְ   ָ ְ  ֶ. 

ם  2 ה ּג  ת  י  ה  ן ו  כ  ּת  ַ   י    ָ  ְ ָ  ְ   ֵ לִ  ָ ג  ר  ה ל  ּי  ל  ם ע  ּי  ק  ם ל  ת  ּו נ  ֶ  ּכ  ֶ  ָ    ָ ִ ֲ    ֵ ַ  ְ   ָ  ָ ר , ַ ָ  ּז ה  תּוב ּב  ּכ  מֹו ׁש  ַ   ּכ   ֹ  ַ      ָ ֶ     ְ
סּוק  לח, א)דף ח"ב ( ּפ  ל ה  ָ     ע   ַ   ַ "'  כּור  ל ז  ה ּכ  א  ר  ה י  נ  ׁש   ים ּב  מ  ע  ׁש ּפ  ְ    ְ  ׁש     ָ    ֶ ָ  ֵ   ָ ָּ  ַ    ִ  ָ  ְ    ָ 

ד ן ה' א  י ה  נ  ל ּפ  ָ  ָ ֹ    א     ֵ  ְ אן - ' ֶ   י  ַ  מ  נ  ֵ  ּפ  דֹון ְ  א  א, ה' ָ  ָ   ה  י   ָ ּד  ּב  ִ   ר  עֹון ַ מ  ְ    ׁש  ן  ִ אי ֶ  ּב   ."   ָ  יֹוח 
ינֹו  3 ן א  ר  ּפּור ָ ָ   ֵ    מ  ּס  י ה  ט  ר  ת ּפ  ט א  ר  פ  ַ  ִ   מ    ֵ ָ  ְ   ֶ   ֵ  ָ י ,  ְ י ּומ  ת מ  ע  ד  ן ל  ּת  א נ  ָ  ַ ַ   ִ    ִ  ו    ַ  ִ     ְ

רּוׁש אֹותֹו ּג  ּמֹו ּב  ים ע  כ  הֹול  ֵ    ה        ְ    ִ     ִ  ְ ץ, ַ    ּב  ק  ל  מ ה א  י ׁש  ּב  ם ר  ּמ  ה ע  י  ם ה  א  ֶ  ו  ַ  ְ ַ    ֹ  ְ    ִ ַ   ָ ִ    ָ ָ   ִ  ְ ,

ׁשּב   ר  ּיֹון ה  ל צ  ּו ן "י,  ַ   ִ     ָ ַ ְ ִ ע  כּו לכ  ֵ   ז   ַ  ְ צות ָ     ּו נֹות ּגדֹולֹות ּבמ  ַ   ּבכ  ְ ִ ְ        ְ      ָ  ַ ְ 
ה ּכ  ָ  ס  ם,  ֻ ה  ּו ן ּב  כ  ים ל  כֹול  יּו י  א ה  ם ׁש  אּו ל  ּב  ד ׁש  ע  ֵ    ָ ֶ ו   ַ  ְ     ִ    ְ   ָ     ָ  ְ    ָ ֶ   ַ  ְ. 

ר ז  ע  ל  י א  ּב  ּיֹון ר  ת צ  ם א  יפ  ק  ה  ם ּב  ׁש  ּג  א ה  ּב  ה ׁש  ָ  ּומ  ָ  ְ ֶ   ִ ַ     ִ   ֶ   ָ  ִ ֲ ְ   ֶ  ֶ ַ   ָ ֶ   ַ   ,
ה ג  א  ד  קֹום ל  אן מ  ין ּכ  א  ּתֹו ׁש  ע  יח  ּד  ּנ  ה  יד ו  ּג  ּמ  יעֹו ה  ּג  ר  ָ ה  ָ ְ  ִ     ָ     ָ    ֵ ֶ    ְ ַ  ַ   ִ ִ  ְ     ִ ַ ַ      ִ ְ ִ  ,

ר לֹו מ  א  א": ְ  ָ ַ    ו  ה  ים ְ  ָ ו  מ  ׁש  תּו ְ  ָ ִ  ּג  א  אּו-[  ְ ָ  ּד  ּב  וּו א ] ֶ ָ  ׁש  ת  ֲ  ה  מ  ג  ְ  ַ ּד  ֻ  
 פ  יתֹון לֹו  ָ ַ ׁש  ל  ִ    ק  יו  ַ ע  נ  ָ   ּפ  א ,ו"ח  ָ ּב  ר  ּד  לּו , ַ ְ ַ ָ א  ּב  ק  ת  ְ   נ  ם ִ  ְ ַ יכ  ר  ב  ְ  ֵ  ֶ ּד  ִ , 

ּב   ׁש  ר  נֹו י"ְ  ַ ְ ִ ו  ְ   ּוב  חּו   מ  ם  ָ ְ  ׂש  כ  את  ר  ק  ם ִ  ְ ַ  ְ ֶ ל  כ  רֹות  ק  ר  ִ ְ   ְ ֶ ּב  ל  ֹ ַ ּז ה    ַ ע 
ם ת  ר  ע  ר  ְ ָ ָ ָ מ  פ  ּכ  ְ  ָ ּוב  ַ   מּו ּס  ם  ַ ָ   ה  ה  א .ָ  ֶ ל  ּל  ָ  א  ן  ֶ יו  כ  ָ  ּד  ם  ְ ֵ  ּת  פ  ק  ה    ְ ִ ַ ְ ֶ ד 

י ּב  ר  ר ְ  ַ ִ ל  ז  ע  ל  ָ  א  ָ  ְ ת  ֶ ע  ּב  ר  א  ים ְ  ַ ְ ַ ַ ּב  ינ  ִ   מ  ים  ִ  א  ּב  ּצֹות  ַ ָ ִ  ה  ר  ל ְ  ַ   ל  ם  ַ ע  י  ּמ  ִ  ה  ַ ַ , 
רּו עֹור  ת  ם ִ  ְ   ְ  נ  י  ּמ  ִ  ה   ."  ֹ  ּוב אּו  ַ ַ

יּו  ה  ד ׁש  ים ע  מ  ׁש  ּבּוי ּג  ה ר  י  ּדּוע ה  יר לֹו מ  ּב  ס  ם ה  ג  ְ  ָ ִ    ַ   ֶ ָ   ו      ִ    ָ ָ  ַ   ַ       ִ ְ ִ    ַ  ְ
פֹות ּק  ה  ת ה  יק א  ס  פ  ה  ים ל  יכ  ר  ְ  ַ ְ ִ    ֶ   ַ ַ ָ   צ      ִ ּלּו":  ְ ִ  א  ם ְ  ִ  ו  ית  י  ִ   ֶ ה  ים  ֱ יפ  ּק    ַ ִ  ִ  מ 

ם ]עֹוד[ ע  ת  ַ ַ ּפ  ר  ח  יּו , ַ ֶ ֶ א   רֹוב  ָ  ה 
ים מ  ׁש  ים ְ  ָ ִ  ּג  א  ם  ָ ִ  ּב  עֹול  ָ  ל  מֹו ָ     ְ   ּכ 

י ימ  י  ִ  ֵ ּב  ִ  חֹונ  ל    ּג  ע  מ  ֵ  ה  י ,6 ַ ְ ַ נ  ּפ  ֵ  ּומ  ְ ִ   
 אּו  ָ ּכ  י  ָ  ּב  מ  ׁש  ה ִ  ְ ֵ ּג  כ  ר   ְ  ָ ָ ּב 

ים צּופ  י  ְ   ִ  ר  ד  ֹּלא ְ  ֵ ּכ  יפּו  ֶ  ׁש  ּק    ַ ִ   ת 
ר ם    ֵ יֹות  יה  ל  ֵ   ֶ ע  ֲ ." 

ה ר  ל צ  כ  ה ל  ּל  ג  ָ  ָ ס     ָ  ְ    ָ  ֻ ְ  
ר  ס  ה מ  ה טֹוב  ּל  ג  ָ ַ  ּוס    ָ      ָ  ֻ ְ  

דֹו י  ָ   ּב  ה ":  ְ י  ה  ה י  ל ז  ל  ֶ   ּוכ  ְ  ִ    ֶ    ָ  ְ  
ם כ  ד  י  ֶ  ְ ֶ ּב  ם  ,ְ  עֹול  ה  ן ׁש  מ  ל ז  ָ   ּכ    ָ ֶ   ַ  ְ   ָ 

ים  מ  ׁש  ג  י ל  ר  ה צ  י  ה  ְ  ָ ִ   י   ִ    ִ ָ    ֶ ְ  ִ
ר יֹות  יפּו  ,ְ    ֵ ּב  ּק  ת  כּו ו  ל  ְ  ַ ִ    ּת      ְ ֵ 

ים ר  ּכ  ז  ּנ  ים ה  יק  ּד  ּצ  ְ  ָ ִ  ה   ִ נּו , ַ ַ ִ  ִ    ַ ע  ת  ק . "ְ  ֵ ָ  ו  יל א ר  ה זֹו ּתֹוע  צ  ע  ְ ֵ ָ        ִ      ַ  ו 
ים מ  ׁש  ת ּג  יר  צ  ע  ְ  ָ ִ  ל  א , ַ  ֲ ִ  ַ   ּל  ָ   א  ֹּלא ּת  " ֶ ה ׁש  ר  ל צ  ל ּכ  ע  ל ְ  ַ   ָ   ָ ָ   ֶ    ָ ו   ֹ   ַ  ב א ע 

ּבּור ּצ  ים , ַ ִ   ה  מ  ע  ה ּפ  ע  ב  ם ׁש  יפּו אֹות  ּק  ְ  ָ   ְ ָ ִ  ּת  נּו , ַ ִ       ָ   ִ ע  ת   ."ְ  ֵ ָ  ו 
ר לֹו מ  א  ר ו  ז  ׁשּוב ח  ַ   ְ  ָ ַ    ו  ן" :ְ      ָ כ  ְ  ֵ ּוב  ע   ד  י  ֵ ַ ּת  ם  ִ ּכ  ים  ֵ ה  ח  מ  א ד  ְ ֵ ִ  ׂש    ְ ֹ מ 

ם כ  רֹות  ק  ר  ִ ְ   ְ ֶ ּב  ל  ֹ ַ ז ה  ם  ַ ע  ת  ר  ע  ר אֹו , ְ ָ ָ ָ מ  פ  ּכ  מּו  ַ ְ ָ ּב  ּס  ם  ַ ָ   ה  ה   ."ָ  ֶ ל 
ם סֹודֹות כ  ּלּו ל  ּג  ת  ֶ        י   ָ     ַ ְ  ִ 
ר  מ  א  יף ו  עֹוד הֹוס  ם , לֹוְ        ִ   ְ  ָ ַ  ו  ס ק ׁש  ע  ידּו ל  מ  ת  ּי  ׁש  ל כ  ּכ  ֹ    ָ  ׁש  ֲ  ַ     ִ ְ  ַ ֶ   ָ  ְ ֶ 

ר ּז ה  ר ה  פ  ס  ֹ  ַ ּב  ים ּבֹו,  ְ ֵ ֶ   ַ מּונ  ּט  ּסֹודֹות ה  ם ה  ה  ּלּו ל  ּג  ת  ִ      י    ְ ַ       ַ   ֶ  ָ     ַ י , ִ  ְ ִ   ּכ 
ר  פ  ס  ׁש ּב  ה סֹודֹות י  ּב  ר  ר  ַ ְ ֵ        ֵ    ְ ֵ ֶ  ה  ּז ה  ת  ַ ֹ ַ  ה  ע  ד  ר ל  ׁש  פ  י א  ר א  ׁש  ָ  ַ ַ  א    ָ  ְ ֶ   ִ   ֶ ֲ 

ן ה   ם מ  ים אֹות  ּל  ּג  ן מ  ם ּכ  א א  ּל  ם א  ִ       ָ   ִ   ַ א ת   ַ ִ    ֵ   ִ    ָ ם ָ ּׁש   ֹ ָ   ֶ י  ִ  מ  ַ . 
 

תֹו בּור  י ח  נ  ּב  ד מ  ח  ן א  ר  ה מ  י  ה ה  א  ר  ּנ  ל ה  כ  ּכ  ֵ    ֲ   ָ  ׁש   ְ ִ   ָ ֶ   ָ ָ    ָ ָ   ֶ ְ  ִ ַ    ָ  ְ ה .  ֶ יז  א  ט ּב  פ ר  ם א מ  ֶ   ּג   ֵ  ְ   ָ  ֹ ְ       ַ
ה ז את ת  י  ה ה  נ  ֹ   ׁש    ָ  ְ ָ    ָ ם,  ָ יּו ׁש  ים ה  מ  ה יֹום אֹו י  יז  א  ָ     ָ ּוב     ִ  ָ          ֶ  ֵ  ְ  . 

עֹון  4 מ  י ׁש  ּב  י ר  ר  ב  ל ק  ג ע  ת ּג  ה קֹור  ת  י  ן א ה  י  ד  ים ע  מ  ם י  אֹות  י ּב  ִ    ִ ְ    ּכ  ַ   ֵ  ְ ִ   ַ    ַ   ַ     ָ  ְ ָ       ִ ַ ֲ    ִ  ָ  ָ    ְ    ִ
ר ז  ע  ל  י א  ּב  ר  ָ  ו  ָ  ְ ֶ    ִ ַ  ְ. 

י  5 נ  יֹום ׁש  ה ּב  נ  ּה ׁש  אֹות  ל ּב  ּכֹות ח  ּס  ג ה  ִ   ח  ֵ      ְ    ָ ָ   ָ    ְ א( ַ   ַ ֻ     ָ   ּת  ׁש   ה  ד  ּ ַ ָ ּכ   ַ ת ), ִ  ְ ּב  יל ׁש  ל  ָ   ו  ַ     ֵ  ָ
י ר  ׁש  כ' ּת  ה ּב  י  ְ     ִ ְ ֵ ה     ָ ָ. 

ית  6 נ  ע  ת  ר ּב  ּפ  ס  ּמ  ִ    ּכ  ֲ ַ  ְ    ָ יעּו ר ב  (יט, א)ַ  ְ ֻ ּג  ה  ים ו  מ  ׁש  ּג  ל ה  ל ע  ּל  ּפ  ת  ה  ֹ   ׁש       ִ  ִ  ְ   ִ ָ  ְ ַ   ַ    ֵ  ַ ְ  ִ ֶ 
ים מ  ׁש  ים, ְ  ָ ִ  ּג  מ  ׁש  ּג  ּבּוי ה  יק ר  ס  פ  ּי  ל ׁש  ּל  ּפ  ת  ה  י ל  ר  ה צ  י  ה  ד ׁש  ְ  ָ ִ ע   ַ    ִ    ִ  ְ  ַ ֶ    ֵ  ַ ְ ִ  ְ   ִ  ָ   ָ ָ ֶ   ַ . 
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 גם בסוכות... - "ולא לזנב"

 

 'אזכיר את חבל זיבנברגן בו כיהנתי סיפר כ"ק הרבי מקלויזנבורג:
קלויזנבורג. מהעיר סיגט עד עירנו נמצאו עיירות בעיר ברבנות 
חכמים, חסידים ואנשי מעשה. אולם מעל לא תלמידי מלאות 

נמצאו יראי ה', אלא אחד בעיר ושנים במשפחה. גם אלו שכיהנו 
 .. .כלל וכלל לא היו ראויים לאיצטלהששם ברבנות היו רבנים 

 

 

הגאון בעל ה"מראה יחזקאל" נבחר לכהן בקרלסבורג כאשר 
בקדושתו פעל גדולות לתקן את המדינה. העמיד  ,והגלילות

 ים ראויים. תיקן שכל שוחט יעמוד במבחן מדי זמן. רבנ
 

בין השאר תיקן שהאתרוגים לחג הסוכות יהיו מסורים בידי 
הרבנים, כי עד אז היו ביניהם כאלה שברכו על לימון מרוב 

אחת כפי שכותב בעצמו ה"מראה יחזקאל" ב ..בערותם.
 .ו אל מהר"ר צבי אלימלך מדינוביתותשובמ

 

ג היה בימים ההם שכמה עיירות השתתפו כדוגמא מסופר: המנה
שסובב בין העיירות  ,לשם כך נשכר רוכב על סוס .באתרוג אחד

 כדי שכולם יוכלו לקיים את המצוה.   ,והכפרים במשך כל היום
 

כשהיה הרוכב מגיע אל העיירה, נעמד במרכזה או בסמוך לבית 
הכנסת והיה מצלצל בפעמון שבידו. או אז התקבצו ובאו כל 

 אנשי המקום, אנשים ונשים לנטילת לולב בזריזות.
 

פעם הגיע אחד מבני העיירה באיחור, כשהרוכב כבר יצא לדרכו 
אל העיירות האחרות. הלה רץ אחריו עד שהצליח להגיע עד 

 (חומש רש"י וישב תשל"ו)   'סוסו של הרוכב, תפס את זנב הסוס ונענע בו...

  
 לחג הסוכותוניצוצות  חידות

 

 ורבים הלכה כיחיד... יחיד
 

כי  ,לנוטלו בני עירואת  ותזכעמד לאחד היה לו אתרוג וביום טוב 
בן  -לא היה בעיר אתרוג זולתו. אלא שלהיות שהקהל רבים 

 ,ברור אצלו שאם יתן לכולם האתרוג יתקלקל -פורת יוסף 
 ,כי יהיה בו שינוי מראה ,ביום טוב שני לא יוכל לברך עליו ,ולמחר

 ,מרוב הדוחק של הציבור ,פורני האנשיםי'חסר' מצוגם יהיה 
  ..ה קודם.מצושכל אחד רוצה לזכות ב ,שהם דוחקים זה בזה

 

אחר ברכתו ויתן רק  אם מותר לו להצניע האתרוג ,על כן שאל
או שצריך  ,כדי שיוכל לברך עליו למחרת ,ליחידים מן הקהל
 לזכות את הרבים?

 

 יתקלקלהאתרוג אע"פ ש ,ודאי צריך לזכות את הרבים תשובה:
כי מצוה דרבים חשובה היא, ובפרט שהיא מן התורה.  ,אחר כך
 ובוודאי פה. (ברכות מז:) עבדואת מצינו שרבי אליעזר שחרר כפי ש

 .(רא"ש שם) וייבים בה רבים וגם זיכוי לרביםשהיא גם מצוה שמח
 

אינו  ,קהל בעיר הסמוכה אין אתרוגלבכפר ודר אמנם אם הוא 
כאשר הוא ישאר ללא אתרוג כלל,  ,מחוייב לשלוח להם אתרוגו
שמצינו שהמג"א פסק שישלח  מהאף שהם רבים והוא יחיד. ו

של קהל יש בעירו אתרוג את אתרוגו לעיר אחרת, שם מדובר ש
 (שו"ת "תורה לשמה" קפ"ב)                                   בטל ממצוה.יהוא לא ו

 
 ה?מי פטור מסוכ

 

מה  ,מי שאסור בכלא פטור מסוכה, כי נאמר "תשבו כעין תדורו"
כך  ,דירה עושה אותה האדם במקום שאינו מצטער לישב שם

סוכה אינו מחוייב לעשותה אלא במקום שחפץ לקבוע דירתו 
ובית האסורים מקום צער הוא ואינו חפץ להיות שם אפילו  ,שם

סוכה ולשבת בה ל לעשות "פשוט שלא חייבוהו חז, שעה אחת
 .במקום שמצטער, דמצטער פטור מן הסוכה

 

דכל הפטור מדבר ועושהו נקרא  ,ואין לו להחמיר ולעשות סוכה
וברכתו לבטלה, דכיון שאינו מחוייב בסוכה מהדין איך  'הדיוט'

 ז)"ב קצ"ח "פעולת צדיק"ת "(שו                    ?!"נו לישב בסוכהווציו"יאמר 

 
 
 
 
 
 
 

 
 'בשעת הדחק, כשאין נמצא כשר, כל הפסולים ניטלים ואין מברכים'.  

                                                                                                                                        

כשאין לו אלא תפילין פסולים,  "נפש חיה"הגאון בעל הסתפק 
, ארבעת המיניםאם יניחם כדין לולב הפסול, או שונה מצות 

ם בשנה, חיישינן שמא תשתכח מצוותה, אבל שכיון שהיא פע
תפילין שמצוותה תדירה אין חשש שתשתכח, ואדרבה יש 

 )"נפש חיה"או"ח תרמ"ט ו' עיי"ש, (        לחשוש שמא יבואו לטעות שכשר.

 
נקודה לבנה  ,, מה יותר מעכבנשאל הגאון רבי נסים קרליץ

 ה באתרוג?שחוראו נקודה  ,תפיליןרצועות הב
 

כיון ברצועה שבתפילין יותר מסתבר שמעכב, 'השיבו רבי נסים: 
 בתפילין יש דין שצריך להיות שחור.ש

 

ומה שהמציאות היא שמהדרין במצות אתרוג יותר מרצועות 
התפילין, משום שאתרוג הוא מצוה של פעם בשנה, שאם 

 מפסידה הפסיד לקיים מצוה זו עד השנה הבאה.
 

הם אין בזה תביעה גדולה כל כך המצוות התמידיות כשמקילים ב
של זלזול במצוות, משא"כ מצוות הבאות מזמן לזמן אזי יראת 

 רפ"א)עמ' הל' סוכות  "("חוט שני         'השמים מחייבת לדקדק בזה יותר!

 
רבי שלמה זלמן מרן הגאון , הסתפק בעת הדחקאתרוג פסול, שנוטלו 

דכיון שאין זה אלא לזכר, יש להסתפק אם  בדינו, אויערבאך
                    ("הליכות שלמה" י"א כ"ז)  הוקצה האתרוג לכך, או רשאי לאוכלו אם ירצה.

 
  !?, היתכןכשרמברך על הו כשראחד מהודר והשני  ,יש לו שני אתרוגים

 

מצוה הבאה לאדם על ידי ש ,זוהרספר הכלל עצום נכתב ב
מאד על הרבה יש לה מעלה גדולה ונשגבה  ,שהוציא עליה ממון

 )עיי"ש (פר' תרומה קכ"ח ע"א               המצוה שבאה ליד האדם בחינם. 
 

מדברי הזוהר הללו שהפליג בשבח ' :כתב רבינו ה"בן איש חי"
ואחר כך  החגאם אדם קנה אתרוג קודם , שהענין יש לנו ללמוד

, לא יברך אלא על האתרוג שקנה בכסף ,במתנה שלחו לו אתרוג
 אע"פ שהאתרוג השני שהביאו לו במתנה הוא מהודר יותר. 

 

את הנענועים של ההלל וההקפות יעשה באותו אתרוג שקנה ו
 בדמים. ואחר כך יטול וינענע את האתרוג השני המהודר שקיבל. 

 

ידוע כי ברכת  .מצוי הואעוד דבר  ה"בן איש חי":הוסיף וכתב 
על פרי חדש היא ברכת שבח והודאה להקב"ה ויש בה  'שהחיינו'

 דם לברך על פרי חדש שקנאו בדמים!גם בזה יזהר א .מצוה רבה
 

או שהיה אורח והגישו  ,ידידים פרי חדש אם נזדמן ששלחו לו
  .במעות ויברך עליופרי אלא יקנה  ,לא יברך עליו ,לפניו פרי חדש

 

על  'שהחיינו'וכן ראיתי חסידים ואנשי מעשה מדקדקים לברך 
 משום חיבוב מצוה! ,פירות שקנו בכספם

 

דברים וכמה ואתם תלמדו מזה כמה  ,אני פתחתי בזה הענין פתח
 שו"ת "תורה לשמה" נ')(                                          .'ואין צורך לפורטם

 
שמברכים כל הקהל ויש בית הכנסת בשעה שחרית בנמצא ב

לפניו אתרוג מהודר, אך לא יוכל לעשות בו רק הנטילה בלא 
ולעשות בו  ואם ימתין יוכל להשיג אתרוג אחר כשר ,הנענועים

אע"ג שאין , הנענועים, יש להמתין ולעשות המצוה כתיקונה
 שו"ת "לב חיים" ח"ג קמ"ב) ,(שד"ח מערכת ל' בשם אחרונים           האתרוג מהודר.

 
 הורה הגאון רבי שלמה זלמן - וההקפות עוד על מעלת הנענועים

לולב ומיניו, יניחו את ספר התורה היו כל הקהל אוחזין  אויערבאך:
בידים  באמירת הושענות, ואין צריכים לאוחזו על הבימה ויקיפוהו

 ("הליכות שלמה" י"ב א')     .זה יתבטל האוחז מהקפה על ידידווקא אם 
 

  חג הסוכות
  544גליון 

 

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
gmail.com@ner4499 

© 

 
 העלון יצא לאור 

 רק במהדורה מקוונת. 
 מי שביכולתו להדפיס עותקים 
  לבית המדרש בו מתפלל, יבורך!

 

 



 

 מורכב וכבוד הרבאתרוג 
 

 בעל ה"שבות יעקב"רבי יעקב ריישר, כתב הגאון 
 

הגאון המפורסם  ,מורי חמין 'שמעתי כי פה בעיר פראג, בימי זק
, בשנה אחת באיזה מקרה הביאו אתרוגים מפראג מהר"ש

מורכבים והורה שלא לברך עליהם, אך איזה תקיפי ואלימי ארץ 
בחלקלקות לשונם את הגאון הם יצירפו אל, רצו להמרות את פיו

ו להתיר לברך ציוו, הש"ך שהיה בעת ההיא אורח נוטה ללון
חזן בבית הכנסת היחו את רעליהם כשעת הדחק. בתקיפותם הכ

כשרצה לברך עליהם אך  .בקול רם הישנה והחדשה לברך
 שנפל האתרוג מידו ונשבר העוקץ... ,כבוהו מן השמיםיע

 

פולין  ,כתבים ממדינות אשכנזלפראג  ,לכאןבאו לא עבר זמן ו
 .אלום אתרוגי שלא לברך עלכן שכל גאוני ארץ הורו גם  ,צ'כיהו

 

וקודם מותו ציווה לבנו  ,הגאון בעל הש"ך נתחרט על הוראה זו
  .בכתב ידו שיבקש מחילה מאת מהר"ש על ששגג בדבר זה נגדו

 ...'  תהיה מנוחתם כבוד ,זקני הגאון חבנו הראה כתב זה למו"
  )(שו"ת "שבות יעקב" ח"א ל"ו                                                                                                  
 

, היה אביו של ראגפהידוע בכינויו מהר"ש מ ,רבי אהרן שמעון שפיראהגאון 
על מצבתו  - חמיו של ה"שבות יעקב"שהיה הגאון רבי בנימין וולף מפראג, 

כאשר  - שר התורה, רבן של ישראל' חסיד וענו, ,היה חרות 'נשיא אלקים
מלאו לו ארבעים מינוהו בני עירו לשמש אב"ד. ארבעים שנה כיהן בתפקידו. 

 לובלין, קראקאכפרנקפורט,  וחשובות אף שבמשך השנים קהילות רבות
                                                                                            (ס"ה)                 בה כיהנו אביו וסבו. ורבינו נשאר נאמן לעירלו כתבי רבנות,  שלחו

 

אותם משכילי פראג כנראה כוונתו על  - אנשי חמס ידיברבות מהר"ש נרדף '
אשר העלילו עליו ואף הצליחו פעם אחת בזממם ורבינו נשלח  -הנודעים 

 כאשר נודע לרבינו הש"ך שאויבי הגרא"ש שאלוהו על מיני אתרוגים .לכלא
                                                                                                                                                      )("זרע יצחק"          .'שלח לבקש ממנו מחילה ,ש אסר"מבלי לדעת שהגראלהתיר 

 
נשאלתי, אם מותר לאדם שיש לו  כתב הגאון רבי עובדיה יוסף:

מותר, שפרדס לקצוץ משם ענפים לסכך את סוכתו. והשבתי 
ות ואין בזה משום בל תשחית, ומכל מקום אם אפשר נכון לעש

 ולא יסייע הישראל עמו. ,כן על ידי גוי
 

האריך בתשובתו והביא ראשונים ואחרונים  רבי עובדיההגאון 
, (או"ח ב' ק"א) בזה שהתיר בזה. בין דבריו הביא משו"ת "הר צבי"

ענפים היניקה מתפשטת בשאר  כאשר קוצציםכי סברתו, 
  הענפים והפירות ומוסיפה בהם כח.

 

מאילנות השייכים לרשות ממשלתית  הקוצצים ענפים :ולמעשה
או עירונית המקפידה על כך, כגון אלו שכורתים ללא הבחנה עצי 

ולפעמים גורמים למותם של  ,דקלים ושדרות נטועות פרי,
רבים מורים היתר לעצמם בטענה שהוא לצורך ש אףהעצים, 

באופן כזה נחשבת מצוה הבאה בעבירה שמצוה, לו חכמו ישכילו 
                        לברך על סוכה כזאת. ןגזל, ואי ויש בזה איסור

 ח"ד או"ח ל"ג) ר"ט ועיין שו"ת "יביע אומר"-("הליכות עולם" ז' עמ' קצ"ט                                        

 
 מה בין סוכה לבית...

 

טורח מועט. רק אפילו יש בה משבת וחג לחול הכנה אסורה 
את כלי הסעודה בשבת, גם אחרי מותר להסיר מן השולחן 

הסעודה השלישית, כדי שהחדר יהיה נקי ומסודר. אבל אסור 
להוריד את הכלים ברגעים האחרונים של השבת והחג. אמנם 
ודאי שבסוכות, מותר להורידם מהשולחן משום כבוד הסוכה, 

 וכן לסדר את הסוכה, אף שהוא סמוך למוצאי יום טוב.
  )תרס"ז ו'ש"ב י"ט, תק"ג א', החדש י"ב ל"ט עיין משנ"ב או"ח  ""שמירת שבת כהלכתה(      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ר "אחת הרבתה להפגש ולא מצאה את בן זוגה. אמר לה הג

 את צריכה לחפש חתן ולא אתרוג, באתרוג"אברהם ישעיה ברמן: 
 )"ועלה האיש"(  "מחפשים את הפגמים, בחתן מחפשים את המעלות...

 

 

 ענין נפלא!
 

 חוץ מפר העלם דבר וקרבנות החג. -חטאת קודמת לעולה לעולם 
בפר העלם דבר רמזו לנו בכך שאין לחשוש לנפילה, שבנים הם 
 למקום, חביבים הם גם אם חטאו, כי בין כך ובין כך קרויים בנים!

 

בקרבנות חג הסוכות הענין הוא להראות את חיבתן של ישראל, ו
ם הם ברום המעלה, שלאחר שנתכפרו ונסלחו ביום כיפור עומדי
  והוא ענין נפלא! .לכן עתה עולתן יכולה לבוא לפני החטאת

 )5"הליכות שלמה" י"ב הערה  -אויערבאך ש"ז בי מרן הגאון רמאגדה חידושי (

  
ביום חמישי של חול המועד סוכות, קראו  - מעשה היה בירושלים

, נזכרו רבים ממתפללי 'רביעי'את הקריאה כנהוג, ואחרי שהעלו 
פרים שבעה", במקום "בית הכנסת כי בעל הקורא טעה ואמר 

 כפי שהיה צריך להגיד באותו היום. "שמונה"
 

מחויבים לחזור הם ת ושאלוהו, האם "רצו לסוכתו של האדר
 ולקרוא, כדין הטועה בקריאת התורה שלא מעין המאורע.

 

מבלי עיון והשבתי ביושבי בסוכתי "סיפר הגאון האדר"ת: 
בספרים, לנחיצת השואל, כי הקהל יושבים ומצפים מה 

 לעשות... ופסקתי שלא צריך לחזור ולקרות.
 

ואמרתי להם מספר טעמים: גם בהקרבת הפרים עצמם, אם 
מיעט במספרם, נחלקו חכמים ורבי יהודה אם מעכבים זה את 
 זה, על כן לענין קריאת התורה ניתן לסמוך בדיעבד על רבי יהודה,

 ואין צורך לחזור.
 

ומאחר שלא כל הקהל נזכרו בטעות זו, ורק מעטים, ובאותו בית 
מדרש מתפללים יראים ושלמים ומדקדקים במצוות אשר 
בוודאי שמעו כדין, הרי לא רחוק לומר שהקורא לא טעה כלל, 
ורק לשואלים נדמה שאמר 'שבעה' במקום 'שמונה', דאם לא 

... לכן "לוי"ו "כהן"יאתו במדוע לא הרעישו תיכף אחרי קר כן
נראה לי שאותם השואלים רק מדמיינים להם... ומכל מקום 

 כטעמים שאמרנו.  ,אפילו אם ברור שטעה, לא יחזרו לקרוא
 

כשנזדמנתי עם ידיד נפשי, הגאון רבי שמואל סלנט, אמר לי 
שהוא השיבם שאין צריך לחזור, בלי הטעמים שהזכרנו!"                        

 ת) "ס והאדר"ד את דברי מרנן הגרש"אהל חנוך" ועיי"ש שמבאר בטוט -("צהר                  

 

 צדקה משה רבי מהגאון שמעתי' מתוך הספר "אריה שאג":
 מדוע לבאר ,יונגרייז הלוי דודרבי  הגאוןמ ששמע ,א"שליט

  ?'ו בלא" מנחתם" כתוב הרביעי ביום סוכותחג ה של בקריאה
 

 אומות עשר שיש דכתבו מדרשים שני שישיונגרייז הרב  ואמר
 שמקריביםשל סוכות,  הרביעי ביום לכך, ישראל לעם הרעו שלא

 . פריםה שבעים כל עם לצרפם רצו לא ,פרים עשרהבו 
 

תשובת הגאון  .'הם היכן שאלתנו, מצאנו ולא במדרשים חיפשנו
 מועדים) (עניני                                ."לי זכור אין": רבי חיים קניבסקי

  
 שמחה גוררת שמחה

 

כטוב  ,מעשה ארע בקהילתנו, ביום שמחת תורה –ילמדנו רבינו 
הוא ניגש  .השמחה השפיעה על ראובן העשיר ,לב המלך ביין

אם תחזיר לי את כספי שהלוותי לך, "ואמר:  ,לשמעון בעל חובו
ארבעה זהובים! כך תוכל לקבל חזרה אוריד לך מהסכום הכולל 

 את ביתך שנמצא אצלי כמשכון". הסכים שמעון ותקעו כף.
 

פחות ארבעה  ,חובומיד במוצאי יום טוב בא שמעון והחזיר את 
זהובים. הסתפקו חכמי העיר, האם המלווה חייב לקיים את 

 , שהרי היא נעשתה ביום טוב.כפוהבטחתו, את תקיעת 
 

ראובן חייב לקיים את תקיעת הכף, שיש  מלובלין:ם "השיב המהר
  .התרה הת הוא חמור משבועה ואין ל"לה דין שבועה, ולפי ר

 

אף חייב לקיים שבועתו. כי מקח  ,פ שהדבר נעשה ביום טוב"ואע
 ,אם עשו קנין בשבת, שכן מצינו .שנעשה באיסור המקח קיים

 הקנין קיים.הדין הוא ש
 

עשו עבירה. אך בנידון שלנו לא אמנם היה ראוי לקונסם על ש
  ,אלא רק דרך שבועה ומתנה ,היתה ההבטחה בדרך מקח וממכר

 ועליו לקיים את תקיעת כפו. ,לכן גם אין מקום לקנס
 

וגם שלא היה  .כל זה כמובן רק אם נעשה דרך תקיעת כף גמור
 ב)"מלובלין עם "ת מהר"(שו                               שיכור כשכרותו של לוט...
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  חול המועד סוכותחול המועד סוכותשבת שבת  
  !!חיינו אינם חייםחיינו אינם חייםבלעדיה בלעדיה , , היא חיינו ואורך ימינוהיא חיינו ואורך ימינוהתורה התורה 

 כתפיו על הוטל, בשנים רך היותו מאז. בחכמה נפשו שחשקה, )הרחוק בעבר פרס מלך(' הפרסי חׁש'ה על מספרים          
 לעניינים דאגה, סדר השלטת, חוקים בחקיקת, כנו על המשטר בהעמדת היה טרוד ותמיד, הממלכה משא עול הצעירות
 החכמה את לרכוש לו אפשרו לא, המרובים עיסוקיו. השוטפים הממלכה ענייני שאר וכל, ביטחון בבעיות טיפול, כלכליים

  . ברשותו היה לא שזמנו רק, וללמוד להחכים עזה שאיפה לו ההית. אליה נכסף שכה
 להתייעץ הרבה המלך. פנומנאלי וזיכרון מהירה תפיסה בעל, אופקים רחב, ונבון חכם איש, קשיש יועץ, מלך לאותו היה
  .כך על מאוד והעריכו, בפז יסולאו לא שעצותיו ידע המלך. האחרונה כמילה תמיד כמעט נחשבת הייתה ודעתו, איתו
, המלך אתה הרי", היועץ תמה, !"?בי מקנא מעלתו הוד", "!בך מקנא מאוד אני: "לו ואמר ליועצו המלך פנה, הימים באחד
  ".פשוט יועץ הכל בסך ואני

 את מנהל אני ארוכות שנים כבר. פנאי אין לי אך, ולהחכים ולקלוט ללמוד לעצמך מרשה אתה", מלך לו הסביר, "נא ראה"
 שהייתי כפי פנאי לי מותירים אינם השלטון ענייני. חכמה לרכישת שלי הגדול הצימאון את דוחק שאני כדי וךת, הזו הממלכה

 בפניי אותה ותגיש, אותה לי תתמצת! 'האנושית החכמה כל של התקציר 'את לי תחפש - אחת בקשה ממך אבקש. רוצה
  ...". שאפשר ביותר הקצרה בצורה

  .  היועץ השיבו, "רב זמן לי ייקח זה. החכמה כל את לתמצת פשוט כך כל לא זה"
 ככל, להוצאות פתוח תקציב תקבל הממלכה ומקופת, כך לשם לך הנדרש הזמן כל את קח, מלא בתשלום לחופשה צא "-

  ".בהקדם לכאן ותחזור, תחסוך אל, שיידרש
 מלא. הסתיימה המלאכה נהש וכעבור, החכמה תמצית כל את הכתב על והעלה ישב הוא. כימים לילות עשה החכם היועץ

 כל את תמצתתי. "כרס עבי ספרים חמישה עמו נושא מהם אחד שכל, עבדים בשני מלּווה, המלך אל הגיע רצון בשביעות
  . בשמחה היועץ אמר, "המלך כבוד שלפני הספרים בעשרת כולה החכמה
, מצומצם זמני הרי, הרבה כך כל לקרוא אוכל היאך. נתכוונתי לכך לא. "עיניו וחשכו, בהשתוממות בספרים מתבונן המלך
  ..."התקציר של תקציר תעשה. יותר בבקשה תצמצם. הספרים את לסיים אספיק לא ולעולם

  ".בזריזות לעבוד תתחיל אנא אך, שיידרש ככל אמתין: "המלך השיבו. היועץ אמר, "שנה חצי בערך, זמן קצת ייקח זה"
 חצי ערכה אכן המלאכה! עמודים 1000 בן, אחד לספר, שכתב הספרים תבעשר האמור כל את וסיכם ישב אכן החכם היועץ
  . ושמחה סיפוק מתוך מלכו אל היועץ חוזר וכעת, שנה
  !".?הרבה כך כל ללמוד שאשב רוצה אתה בדיוק מתי', עלי גדול 'עדיין זה. "והתאכזב, הכרס עב הספר את ראה המלך, ושוב

  ..."?חוברת, קונטרס, רוצה כבודו בדיוק מה - ברור באופן לי תאמר אולי, המלך כבוד "-
  !".שבעולם החכמה כל תמצית את בחובו שיטמון משפט. למטרה שייקלע אבל, אחד משפט, !משפט רוצה אני "-
  ".ברגע השרוול מן כזה משפט לשלוף אוכל ולא, רבות כך על לעמול אצטרך שאני מבין בודאי המלך "-
  ".החכמה כל את ממנו ללמוד שאוכל משפט ובתשועתך נתךבתבו לתמצת תדאג רק, הזמן את קח "-

  ".?המשפט את מצאת, נו: "בדריכות לבואו שהמתין המלך שאלוֹ  כשנכנס מיד. הארמון אל הישיש היועץ שב חודש כעבור
  ". החכמה תמצית כל טמונה בה, אחת מילה מצאתי! אחת מילה... אלא אחד משפט לא, ומעבר מעל הצלחתי, המלך כבוד "-

ר - - - היא המילה, מעלתו הוד ובכן "-   ...ליועץ ניתנה והרשות, מתוח מאוד היה המלך ֶ ז ֶ   !" ג
  ".כן "-,  !"?!?גזר "-
  ". הכל ותבין, השדות אל נצא, המלכותית המרכבה את להכין שיצווה אבקש, המלך אדוני לי יסלח אם "-,  !"תסביר "-

 לשטחי לעיר מחוץ אל לצאת לעגלון הורה היועץ. פנימה נכנסו ויועצו והמלך, הוכנה המלכותית המרכבה, ניתנה הפקודה
  . הירק-בשדה מטיילים והחלו מהמרכבה יצאו, הצח באוויר נסיעה של קלה כשעה לאחר. הגידול ושדות המרעה

  " ?זרועה זו שדה גידולים באלו בבקשה לומר תוכל, המלך אדוני "-
 מושג לי אין, הירוק מהעשב בתיאבון לועסים הסוסים ואת, ירק שדה רק הוא רואה שאני מה. חקלאי לא אני, יודע איני "-

  ..."כאן גודל מה
 זה, המלך אדוני ירק סתם לא זה... "ובשל כתום גזר עלה האדמה ומן, בחזקה משך, ירוקים עלים בצרור אחז, היועץ התכופף

  !" האנושית החכמה תמצית נמצאת כאן. גזר
  . בקול תמיהתו את הביע הוא. החידה פשר את הבין לא עדיין המלך
 מתחת, ממש לפנינו היא מונחת; הזה כגזר כמוה, החכמה כי, למסקנה והגעתי התבוננתי, המלך אדוני: "הסביר היועץ
 כלל לב שם לא הגדול חלקם, אנשים אלפי יום בכל עוברים, הירק לשדה הסמוך בכביש הנה. בה מבחינים אנו ואין, לרגלנו
, לעצמם חושבים אחרים. שם גודל מה לחשוב אותם מעניין לא כלל אך, הירוקה שדה על מבט שמעיפים נםיש. הירק לשדה

, מתעניינים וקצת לב שמים כן שכבר אלו גם. בדרכם וממשיכים מתעלמים מיד, לרגע רק זה אך', זו שדה איזו מעניין'
 סוס כאותו כמוהם האנשים רוב, דהיינו .דמהלא מתחת שנמצא הירק לחשיפת עד להתעניין להמשיך טורחים אינם למעשה
 הם מעטים. מהפרי האפשרית ההנאה כל את מיצה בכך כי הוא בטוח, באושר החיצוניים העלים את פה בכל ואוכל הלועס

  . עצמו הפרי אל יגיעו שבהעמקתם ולדעת להעמיק, פנימה ולנבור החיצוניים בעלים לאחוז היודעים
 שטחיות הן אף ומסקנותיהם, שטחי מבט הוא מבטם; בעיניהם החכמים הם רבים כי, יוראית התבוננתי! החכמה גם כך

  . 'חכמים 'להיקרא הם וראויים, והקיפוהו הנושא את מיצו כי ובטוחים הם סמוכים אך, ורדודות

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו" מלכה היאורה בת ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



 לחתור שראפ זו ידיעה מתוך גדול לא במאמץ, עומק יש, דבר כל של השטחי למבט מעבר כי, הסוד את היודעים מעטים אולם
 מתעניינים אם. דרך-קיצורי אין, מתומצתים במשפטים נקנית אינה חכמה; האמת אל, החכמה של לבה-לב אל ולהגיע

  !"...החכמה את לדלות ניתן כך רק. כאן לומדים שאנו העיקרון מה ולהבין, העניין לב אל לחקור יש . מוצאים -  וחוקרים
, דהיינו. 'הוראה 'מלשון תורה קרויה התורה. הקדושה תורתנו ללימוד בנוגע דרכהוה כמשל גם, בסיפור להשתמש נוכל          
 שאלות לכל שאף ובודאי, ושאלה בעיה לכל, והנחיות הדרכות הוראות ספור- אין יש, המצוות 613 מלבד, הקדושה בתורה
  . הקדושה התורה מתוך והדרכות פתרונות למצוא ניתן, והתקופה הזמן
 בהוראת הטמון הרעיון ולהבנת, הדברים לשורש ירידה לאחר אך, מפורש באופן לעין נראים ינםא הדברים רבות פעמים
 בה והפוך בה הפוך, ב"הרע וביאר, )ב"מכ ה"פ אבות" (בה דכולה בה והפוך בה הפוך. "שלפנינו לנידון גם להסיק נוכל, התורה
  . בה תמצא שהכל, בתורה
 הלכה לענייני נוגע כשהדבר, וכמובן, זה למקרה בנוגע התורה דעת מהי, ושאלה עניין בכל ולחפש לחתור, הוא אפוא תפקידנו
  .הקדושה התורה מעיין מתוך תשובה ונקבל, צרופה תורה דעת שדעתם, התורה גדולי לפני אותו נגיש, למעשה
 ועצה הוראה לכל ההקדוש התורה מתוך מקורות, התורה חכמי רבותינו דלו בהם, דוגמאות לכמה נציין, דברינו להסביר וכדי
  : א"שליט לךו הכהן מאיר שלום רבי הגאון סיפר :טובה

 החזית. רוסיה לתוככי והתקדם פולין את שטף, כסופה התקדם הגרמני הצבא. המעשה היה הראשונה העולם מלחמת בסערת
 ספורים ימים בעוד, קדימה שועט האויב. מבוכה, ובראדין, מיושביהם נשמו עיירות, פליטים מלאו הדרכים, נכבשה הרוסית
  . הצדדים שני הפגזות תחת, החזית בקו ראדין תהיה
 לרבבות להצטרף? המדינה לפנים ולהימלט לברוח. הישיבה בחורי מאות של לשלומם האחריות את עצמו על יקבל מי

 מזון ספק לה יש במקומה הישיבה? יתכלכלו ובמה יאכלו הם מה? ילמדו הם היכן? הישיבה בני ישכנו והיכן? הפליטים
  ? תתקיים מהיכן מצויה איננה והפרוטה מאמירים שהמחירים מלחמה בימי ועוד, בניכר אך, הלוואות להשגת ואפשרות

 הישיבה ראש והתלבט, ל"זצ' חיים חפץ'ה מרן הישיבה מייסד התלבט, האחריות היתה כבדה, ההתלבטות הייתה קלה לא
 עשן תימרות נראו כבר במרחק, נשמעו כבר התותחים רעמי, ממושכת ותלהתלבט פנאי היה לא אבל. ל"זצ לוינסון צבי רבי

  . החזית בקו המתאבכות
, נשארים אם: ההחלטה מה לדעת ומבקשים מוטרדים הבחורים: הישיבה לראש ופנתה, הישיבה בני מטעם משלחת נכנסה
  . ולברוח וספרים יםבגד מזון לארוז הם חייבים בורחים אם, הבוזזים מפני ערך יקרי חפצים להחביא צריך
 פי את נשאל הבה? נעשה מה. כן חיים החפץ רבינו ואף, מוטרד ואני מוטרדים אתם: ואמר תלמידיו אל הישיבה ראש פנה

  . יעזרנו' וה, א"הגר גורל את נטיל, יתברך הבורא
 נשא בסילודין. גדולה וטהרה קדושה ומצריכה, לדור מדור העוברת המסורת פי על נדירים במקרים נעשה א"הגר גורל כידוע
  : לפניו ההוראה והנה, ך"התנ את פתח. במעשיו ינחהו יתברך שהבורא תפילה הישיבה ראש

". מחנות לשני איתו אשר העם את ויחץ, לו וייצר יעקב ויירא): "'ח, ב"ל בראשית (נאמר מעשיו חשש כשיעקב, וישלח בפרשת
 יותר קל יהיה השניה ולמחצית, המלחמה מאורעות את כאן לעבור קל יהיה התלמידים למחצית: העצה מאירה כמה

  . כפליטים בגלות להסתדר
 ראש אמר, "כך על להודיעו לרבינו אלך. "ל"זצ חיים החפץ ורבם מורם הסכמת את לקבל מבלי דבר יעשו שלא וודאי אך

: אורו עיניו. הבאים את וראה, מספרו עיניו נשא חיים החפץ. ניתנה והרשות, להצטרף רשות ביקשו המשלחת בני. הישיבה
, האחריות רבה, ההתלבטות גדולה, התותחים רעמי את שומע אני גם. "פתח, "העתיד אודות ההחלטה בעניין הגעתם וודאי"

 למה, לעצמי אמרתי, בדבר כשעיינתי אך. א"הגר גורל להטיל המקום שזה, חשבתי מתחילה. ולכאן לכאן שקולים והצדדים
 ביעקב הלא - מפורש פסוק זה שלמעשה ומצאתי, חשבתי. שאלה לכל והנחייה הוראה למצוא תןני בתורה הרי, גורל להטיל
  !..."מחנות לשני איתו אשר העם את ויחץ, לו וייצר יעקב ויירא: נאמר אבינו
 חזר הילד םהימי באחד. לכיתה ממתק יום מידי עמו שולח היה, בלימודיו להצליח בנו את לעודד שכדי, ביהודי אירע מעשה          
 האב"... איסור חשש, יום בכל הממתקים בשליחת שיש כמדומה, היקר לאב): "נכבד חכם-תלמיד שהינו (מהמורה מכתב כשבידו
  " ?התכוון הרב כבוד איסור לאיזה. למהדרין כשר הממתק. "כוונתו את לברר כדי המורה אל להתקשר מיהר

 דברים התורה על ש"הרא (רבותינו ביארו הרי: כוונתו והסביר)! י, ב"כ יםדבר" (יחדיו ובחמור בשור תחרוש לא: "השיב והמורה
, לחמור צער מזה ויהיה, שעה כל אוכל השור כאילו, לחמור ונראה, גרה מעלה שהשור לפי': האיסור בטעם, )ראשונים ועוד', י, ב"כ

 יום בכל בנך עם שולח אתה כאשר שגם, תיחשב, האמור פי על. 'אסור חיים בעלי וצער, מתענה והוא תמיד אוכל שהשור שירגיש
 תחרוש לא באיסור התורה להוראת דומה הדבר, הללו המגדנות על מתענג בו מתבוננים הילדים ושאר, טעימים כך כל מתיקה מיני
  ...יחדיו ובחמור בשור

 באותו התלמידים מניין. ותרבי מצויינים תלמידים לומדים שבו, מסויים במוסד ילמד שבנו, מאוד היה חפץ אחד אב: נוסף ומעשה
 וביקש, הדור מחכמי אחד אל האב פנה. התקבל לא אך, נבחן הבן. לשם להתקבל המצליחים הם שמעטים מכיון, מצומצם מקום
 נראה עדיין אך, מוכשר אמנם הילד כי, הבהיר והלה, המנהל עם שוחח הרב. בנו את לקבל שיסכים, ההוא המוסד מנהל אצל שיפעל

 שוב שיפנה מהרב לבקש המשיך, הדברים את ושמע הרב אל האב כשחזר. המקום של הגבוהה הלימודית לרמה תאיםמ אינו כי לו
 בנך את תרשום שאם, לך דע אך, יתקבל שהבן ולפעול המנהל עם לדבר אוכל אני", הרב לו אמר, "היקר ידידי נא ראה" .המנהל אל

   ..."בתורה מסויים איסור על ותעבור יתכן, לשם
  "?מדבר הרב איסור איזה לע "-
 כוח אין כי, מעשיו כל על חמל השם: "האיסור בטעם כתב' עזרא אבן'ה רבינו הרי: "וביאר"! יחדיו ובחמור בשור תחרוש לא "-

 אינו שהוא יראה החמור וכאשר, החמור מאשר יותר רבה ומהירות בעוצמה וחורש חזק הוא השור, דהיינו". השור ככוח החמור
 שוורים בשני תחרוש ואמרה, חיים בעלי צער על כך כל הקפידה והתורה, צער לו ייגרם, השור של העצומות ליכולות להגיע מצליח

  .שווים כוחות להם שאין שניים תרתום אל אך, חמורים בשני או
 לו ויהיו כך כל מצליחים חביריו את כשייראה צער לו שייגרם חשש שקיים במקום להניחו ולא, בחור על לחוס שיש שכן כל, כן ואם
  ".שלו לרמה המתאים במקום שילמד לדאוג ראוי ולכן, נפש ועגמת נחיתות רגשי
 אחר החיפוש ידי על, ובעיה שאלה לכל ופתרון הדרכה, הקדושה תורתנו בדברי למצוא ניתן כיצד, אנו רואים ושוב
 ליטול ביקשת אם: "נאמר) 'ז 'סי יתרו פרשת תנחומא (ובמדרש. התורה של הוראה בכל הטמון, והלקח' עיקרון'ה

, ט"קי תהלים (שנאמר ,התורה מן נוטל הייתי עצה ליטול רוצה כשהייתי, דוד אמר. נוטלה הוי התורה מן -  עצה
  )."ופריו מתוק"מתוך הקדמת הספר ( "...אורחתיך ואביטה אשיחה בפקודיך )ו"ט

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"זת כשוור  קודסיה בנ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זשוקרוללה בן זילפהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זן אסתריונה בנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 

  

 
 
 
 

 פירושים מתוך שיעור פרשת שבועלקט 
 22:00ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 472יון מס' לג      זשנת תשע"ושמחת תורה  -שמיני עצרת  -חול המועד סוכות      
 ְקֻדַּׁשת ַחג ַהֻּסּכֹות 
ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות ֲחַז"ל ֶהְחִמירּו ְמֹאד ְּבָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהְמַבֶּזה  

ְועֹוֶׂשה ְמָלאָכה ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד, ְּבַדּמֹוָתם אֹותֹו ְלעֹוֵבד 
ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים, ּוִבְקִביָעָתם ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ּתֹוָרה 

 ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא! 
ְמֹתֶאֶרת ֶחְרַדת ַהִּדין ֶׁשָּבּה  "ַאְׁשַּכְבֵּתיּה ְּדַרִּבי"ַּבֵּסֶפר 

ְלִעְנָין ֶזה. ַהָּדָבר ָהָיה ַּכֲאֶׁשר ַהְּסַטְיְּפֶלר ַזַצ"ל ִהְתַיֵחס 
ִנְכַנס ֵאָליו ְיהּוִדי ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ְוִהִּגיׁש לֹו ֶּפֶתק, ֶׁשּבֹו הּוא 

 ְמַבֵּקׁש ְּבָרָכה ְלַהְצָלָחה ְּבַפְרָנָסה.
: "ָמַתי ִנְכַּתב ַהְּסַטְיְּפֶלרֶתק, ְׁשָאלֹו ְּכֶׁשִהִּגיׁש ֶאת ַהּפֶ 

 ַהֶּפֶתק?"
 ֶנְעְּתקּו ַהִּמִּלים ִמִּפיו.

 הֹוִסיף ָמָרן ְוָׁשַאל: "אּוַלי ֶזה חֹוֶלה?".
 ֵהִניד ַהָּלה רֹאׁשוֹ◌ִלְׁשִליָלה.

ָרַגז ַהְּסַטְיְּפֶלר ְוָאַמר: "חֹוְׁשִבים ֶׁשַהֻּׁשְלָחן ָערּו ֶהְפֵקר, 
ֹ◌ַמה ֶּׁשִּלּבֹו ָחֵפץ. ְסָבָרא ָּכל ֶאָחד  ְּבָעִלים ָעָליו ְועֹוֶׂשה ּבו

 ְלָכאן ְוִחּלּוק ְלָׁשם, ּומֹוֶרה ֶהֵּתר ְלַעְצמֹו".
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֵּבֵר ֶאת אֹותֹו ְיהּוִדי, אּוָלם ֵאין ָסֵפק ִּכי 

 ִלְקָחּה ֶׁשל אֹוָתּה ְנִזיָפה ְיַלֶּוה אֹותֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו.
ַרִּבי ָּדן ֶסַגל אֹודֹות ִיְרַאת ַהֵחְטא ֶׁשל ַהְּסַטְיְּפֶלר ִהְתַּבֵּטא 

, ִּכי ָנְבָעה ִמֹּכַח ֱאמּוָנתֹו. ְּכֶׁשֶּמֶל ָּגדֹול, ֲאֶׁשר ְׁשִליָט"א
ְמלֹא ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, עֹוֵמד ַעל ָהָאָדם, ֵאין ָהָאָדם 

ְׁשּבֹונֹות ְוַהֲהָבִלים ְמַבֵּקׁש ֶהֵּתִרים ְלַעְצמֹו, ְוָכל ַהחֶ 
 ִמְתּפֹוְגִגים ֵמֲאֵליֶהם.

 
 ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה

ְּבָכל יֹום ִמימֹות ֶהָחג ָהיּו יֹוְרִדים ָּבֶעֶרב ְלַמְעַין ַהִּׁשילֹוַח,  
ׁשֹוֲאִבים ִמָּׁשם ַמִים, ְמִביִאים אֹוָתם ֶּדֶר ַׁשַער ַהַּמִים 

ם אֹוָתם ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. ְּבַמֲהַל ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְמַנְּסִכי
ֲהָבַאת ַהַּמִים ָהיּו ְמחֹולֹות, ִרּקּוִדים ְוִׂשְמָחה ַהִּנְקֵראת 

 'ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה'.
 ֶמה ָהָיה ַטֲעָמּה ֶׁשל ַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ָאז? 

 -ל ַהַּמִים ִאם ּתֹאַמר ֶׁשִהיא ִמּׁשּום ֶׁשְּבֻסּכֹות ִנּדֹוִנים עַ 
ַמּדּוַע ְּבט"ו ִּבְׁשָבט לֹא רֹוְקִדים ּוְׂשֵמִחים, ַעל ַאף ֶׁשִּנּדֹוִנים 
ַעל ָהִאיָלנֹות, ּוִמְּפֵני ָמה ְּבָׁשבּועֹות, ֶׁשהּוא יֹום ַהִּדין ַעל 

 ַהֵּפרֹות, לֹא עֹוִׂשים ֵּכן?
 ֵּבאּור ִנְפָלא:ַה"ְּבֵאר יֹוֵסף" אֹוֵמר ַעל ָּכ 

ִני ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ִהְבִּדיל ַהָּקָּב"ה ֵּבין ַהַּמִים ַּבּיֹום ַהּׁשֵ 
ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים. ְואֹוְמִרים ֲחַז"ל, ֶׁשָּבאּו 
ַהַּמִים ַהַּתְחּתֹוִנים ְוִהְתלֹוְננּו: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַהַּמִים 

, ֶאצְ  ָלם ַהֹּכל ָטהֹור ְוָנִקי, ָהֶעְליֹוִנים ִנְמָצִאים ְלַמְעָלה ְלָיְד
ְוִאּלּו ֶאְצֵלנּו ֹּפה... ֵאיֹפה ַׂשְמָּת אֹוָתנּו? ֲאַנְחנּו לֹא מּוָכִנים 

 ִלְהיֹות ֹּפה, רֹוִצים ִלְהיֹות ָׁשם!"
 ֶאת ִנּסּו ַהַּמִים". -ָעָנה ָלֶהם ַהָּקָּב"ה: "ֶאֵּתן ָלֶכם ִּפּצּוי 

ַמְסִּפיק", ְוַהָּקָּב"ה הֹוִסיף ִהְמִׁשיכּו ַהַּמִים ִלְטֹען: "ֶזה לֹא 
ָלֶהם ֶאת ַהְקָרַבת ַהֶּמַלח ֶׁשָּבא ֵמֶהם, "ַעל ָּכל ָקְרָּבְנ 
ַּתְקִריב ֶמַלח" (ַוִּיְקָרא ב, יג), ְותֹוֶסֶפת זֹו ִהְסִּפיָקה 

 ֲעבּוָרם.
ְּבֵעיֵני ַהָּקָּב"ה,  -אֹוֵמר ַה"ְּבֵאר יֹוֵסף"  -ִמָּכל ָמקֹום 
ִּפּצּוי ֶׁשל ִנּסּו ַהַּמִים, ָהָיה ַהָּדָבר ַמְסִּפיק ַּגם ֶׁשִהִּציַע ֶאת הַ 

 ְללֹא ַהֶּמַלח.
ְּבִנּסּו ַהַּמִים ְמֻדָּבר ַעל ְׁשלֹוָׁשה לּוִגין ֶׁשל ַמִים, ְּכלֹוַמר: 
ְּבֵעֶר ִליֶטר ּוְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות, ֶׁשֵהם ָּפחֹות ִמְּׁשֵּתי ַׂשִקּיֹות 

ַמֲעִלים ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים  ָחָלב. ֶאת ַהַּמִים ַהָּללּו
ַּבָּׁשָנה ְּבַס ַהֹּכל, ְוַגם זֹאת ִלְזַמן ֻמְגָּבל, ֶׁשֲהֵרי ֵּבית 
ֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה ַאֲחֵרי ְּבִריַאת ָהעֹוָלם,  ַהִּמְקָּדׁש ִנְבָנה ִּכְׁש

ת ִראׁשֹון, ְועֹוד ַּביִ  - ְוָהָיה ַקָּים ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר ָׁשָנה
ַּבִית ֵׁשִני. ּוְבֵעיֵני ַהָּקָּב"ה ֶזהּו  -ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 

 ִּפּצּוי ַמְסִּפיק ְלָכל ָהאֹוְקָינּוִסים.
 ֵצא ּוְרֵאה ַמהּו ֶעְרָּכּה ֶׁשל ִמְצָוה!!

ְראֹות ְלהַ  -זֹו ָהְיָתה ַהִּסָּבה ַלִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ְּבִנּסּו ַהַּמִים 
ַרק  -ַּכָּמה ִׂשְמָחה ֵיׁש ְּבִמְצָוה ַאַחת, ְוַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ֶעְרָּכּה 

ִליֶטר ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ָּכפּול ִׁשְבָעה ָיִמים,ְלֶמֶׁש ִמְסַּפר ָׁשִנים 
 ֵהם ִּפּצּוי ַמְסִּפיק ְלָכל ָהאֹוְקָינֹוִסים ָּבעֹוָלם!

 
 ַּמָּצָבםְּתׁשּוָבה ַעל ֱהיֹוָתם ְמרּוִצים ִמ  
ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים, ִּכי ְּבֵעת ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה "ֵיׁש ֵמֵהן  

ֵאּלּו  -אֹוְמִרים: 'ַאְׁשֵרי ַיְלדּוֵתנּו ֶׁשּלֹא ִּבְּיָׁשה ֶאת ִזְקנּוֵתנּו' 
ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה. ְוֵיׁש ֵמֵהן אֹוְמִרים: ַאְׁשֵרי ִזְקנּוֵתנּו 

ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה. ֵאּלּו ְוֵאּלּו  -ַיְלדּוֵתנּו  ֶׁשִּכְּפָרה ֶאת
אֹוְמִרים: ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּלֹא ָחָטא, ּוִמי ֶׁשָחָטא ָיׁשּוב ְוִיְמֹחל 

 לֹו" (ֻסָּכה נג ע"א).
ַהִאם ָּכ ָראּוי ַלֲחִסיִדים : "ַמח ַצִּדיקצֶ "הַ  ָּתַמּה ַּבַעל

ינּו ֶׁשֲאָנִׁשים ְּבַדְרָּגה ָּכזֹו ְוִכי ָמצִ ? ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה לֹוַמר
ַעד ְּכֵדי ָּכ ֶׁשֵהם יֹאְמרּו ַעל , ים ֵמַעְצָמם ּוִמַּמָּצָבםּצִ ְמרֻ 

ַע ַהָּדָבר ֶׁשַרִּבי ַוֲהלֹא ָידּו? ַאְׁשֵרי ַיְלדּוֵתנּו ְוכּו'': "ַעְצָמם
 ַעל ּכָ , אֹון ָהָיה עֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְּבָכל יֹום ְויֹוםְסַעְדָיה ּגָ 

יר ְּבָכ ּכִ הּוא מַ ה', ַהָּׂשגֹוָתיו ַּבֲעבֹוַדת  ֶׁשַהּיֹום ַּכֲאֶׁשר ָּגְדלּו
ֵאפֹוא ֶׁשָּכ  ֵּכיַצד ִיָּתֵכן. ָּכָראּויה' ד ֶאת בַ ֶׁשֶאְתמֹול לֹא עָ 

 ?ָאְמרּו ַהֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַהַּמֲעֶׂשה ַעל ַעְצָמם



 

ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ! ֶתֶנתִהיא ַהּנֹו: ֵּׁשביַ הּוא ַמְקֶׁשה ְוהּוא ְמ 
חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ַעל  ַהֲחִסיִדים ֶאת ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה

ַּגם : "ְוָאְמרּו ִהְתעֹוְררּו ַּגם ֵהם ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, ָרםבָ עֲ 
ַעל ָּכ ֶׁשָאנּו ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ַעְצֵמנּו ? הַעל מָ . ֲאַנְחנּו ָׁשִבים

ִאּלּו ָהִיינּו . ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשַאְׁשֵרי ַיְלדּוֵתנּו, נּוים ִמַּמָּצבֵ ּצִ ְמרֻ 
ֶׁשְּבַיְלּדּוֵתנּו לֹא ָעַבְדנּו , ָהִיינּו ַמְרִּגיִׁשים, ְרָּגה ָהֲאִמִּתיתּדַ ּבַ 

 -" ֶאָּלא ֲאִפּלּו ֶאְתמֹול ְולֹא ַרק ְּבַיְלּדּוֵתנּו, ָּכָראּויה' ֶאת 
ְוַעל ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמְרִּגיִׁשים ."יׁשִהְרּגִ  אֹוןַרִּבי ְסַעְדָיה ּגָ שְּכמֹו 

 ".ִהְנּנּו חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה, ָּכ
 

 הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה
 "ע ָנאהֹוׁשַ "

 ": ע ָנאהֹוׁשַ "ז ֶאת ַהִּמִּלים מֶ ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ַעל ֶּדֶר ֶר 
א ָיִמים ֶיְׁשָנם ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ְוַעד הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה, נ"

ד חָ ִּבְזכּות ֲחִמִּׁשים ְוֶא  -" ע ָנאהֹוׁשַ : "ִׁשים ָאנּוּוְמַבְּק 
 .ֹוִׁשיַע אֹוָתנּולּו ּתַהָּיִמים ַהּלָ 

ַרִּבי אֹוֵמר  -ר ִּדין מַ ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשהֹוַׁשְעָנא ַרָּבה הּוא יֹום ּגְ 
ָמָצאנּו ִּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה ֶׁשל  -ל ַזַצ"ְראּוֵבן ַקֶרְלְנְׁשֵטיין 

ָמה ִּכי ִהֵּנה ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ִּביֵמי ַחג ַהֻּסּכֹות ּדֹו .יֹום ֶזה
ַרק ְּביֹום ". ַּכִּמְׁשָּפט: "ָּלהִּמ ּומֹוִפיָעה ָּבּה הַ , ְּבָכל ַהָּיִמים
ְלַלְּמֵדנּו ִּכי הּוא , הֹוַׁשְעָנא ַרָּבהּבְ  -" ִמְׁשָּפָטם"ֶאָחד ָּכתּוב 

מּו לֹו ִמְּתִחַּלת ַהָּיִמים יֹוםִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ַהָּיִמים ֶׁשָּקְד 
 .ַהּנֹוָרִאים

 
 "ָנא ְלַמַען ְּבִריָת הֹוַׁשע"

 "אֹורֹות ַהּמֹוֲעִדים"ְּבִסְפרֹו  ַרִּבי ַנְחָמן יֹוֵסף ִויְלֶהֶלם
ְלַמַען  -ֵיׁש ַהּדֹוְרִׁשים: הֹוַׁשעָנא ְלַמַען ְּבִריָת  ֵמִביא ִּכי

 ְּבִרית ֶמַלח.
ֵריׁש ָלִקיׁש(ְּבָרכֹות ה) ֶנֱאַמר ְּבִרית ְּבֶמַלח ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָּדַרׁש 

ִּדְכִתיב (ַוִּיְקָרא ב): "ְולֹא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית", ְוֶנֱאַמר 
ְּבִרית ְּבִיּסּוִרים ִּדְכִתיב (ְּדָבִרים כח) "ֵאֶּלה ִּדְבֵרי ַהְּבִרית", 

ין ַמה ֶּמַלח ְמַמֶּתֶקת ֶאת ַהָּבָׂשר ַאף ִיּסּוִרין ְמָמְרִק 
 ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם.

 הֹוִסיפּו ַצִּדיִקים ְוָטֲענּו: -ַא 
ַמה ֶּמַלח ֵאינֹו ְמַמֵּתק ֶאת ַהָּבָׂשר ֶאָּלא ִאם ָּבא ְּבִמָּדה 
ּוְבִמּנּון ָנמּו ּומּוָעט, ֲאָבל ֶמַלח ְּבִמָּדה ְמֻרָּבה ְמַקְלֵקל 

ף ִיּסּוִרים ֵאיָנם ַטַעם ַהָּבָׂשר ַעד ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיָלה, ַא 
טֹוִבים ָלָאָדם ֶאָּלא ְּבִמָּדה מּוֶעֶטת, ְלַזֵּכ ֶאת ַהֹחֶמר ֶׁשּבֹו, 
ְלעֹוְררֹו ּוְלַהֲעִמידֹו ַעל חֹוָבתֹו ְּבעֹוָלמֹו, ֲאָבל ִיּסּוִרים 
ְמֻרִּבים ָחִליָלה, ְמַקְלְקִלים ּוְמַעְּוִתים ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם 

 ת ַּדְעּתֹו.ּוַמֲעִכיִרים ֶאת ְצִלילּו
 "  -ַעל ֶזה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְוׁשֹוֲאִגים: "הֹוַׁשעָנא ְלַמַען ְּבִריָת

ְלַמַען ְּבִרית ֶמַלח ֶׁשָּכל ּתֹוַעְלָּתּה ָלָאָדם ִהיא ַרק ְּכֶׁשִהיא 
 ְּבִמָּדה ְזִעיָרה ִּבְלַבד, הֹוַׁשעָנא!

 
(יה"ר  "הְוֵתיִטיב ָלנּו ַהֲחִתיָמה ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִלימָ "

 ַאֲחֵרי ֲחִביַטת ָהֲעָרָבה)
"ַוַּיְרא ְּבִסְפרֹו  ַרִּבי ֹמֶׁשה ַסלֹומֹוןַעל ֹנַסח ַהִּפּיּוט ִהְקָׁשה 

: א. ְּבֶדֶר ְּכָלל ַמְקִּדיִמים ֶאת ַהֹּתַאר ְוַאַחר ָּכ ֹמֶׁשה"
ַהַּבָּקָׁשה, ְּכַמֲאַמר ֲחַז"ל (ְּבָרכֹות לב ע"א) "ְלעֹוָלם ְיַיֵּסד 

ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ְוַאַחר ָּכ ִיְתַּפֵּלל", ּוַמּדּוַע ִהְקִּדימּו  ָאָדם

ָּכאן ֶאת ַהַּבָּקָׁשה ַלֹּתַאר? ב. ַמה ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר, ַהִאם ַרק 
 צּוַרת ֶהָחרּוז?

ּוֵבֵאר, ֶׁשהֹוִאיל ְוָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשֵּייִטיב ָלנּו ַהָּקָּב"ה 
ְלָכ ׁשּום ַהְבָטָחה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ַהֲחִתיָמה ִמְּבִלי ְלָצֵרף 

ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה: ֲהֵרי "ֶמֶל ַּבִּמְׁשָּפט 
ַיֲעִמיד ָאֶרץ", ִאם ֵּכן ֵמֵהיֵכי ֵּתיֵתי ֶׁשַּמִּגיָעה ָלנּו אֹוָתּה 

 ֲהָטָבה?
נּו ְּבָכ ַעל ֵּכן אֹוְמִרים ָאנּו ֶׁשַּבָּקָׁשֵתנּו ִלְתֹמ ְיסֹודֹוֵתי

ָמה, ְוַאף  -ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו] ִהיא ַעל ְּבִלי  -ֶׁשֲעִמיַדת ָהָאֶרץ [ 
ַהָּקָּב"ה ֵייִטיב ִעָּמנּו ה', ַּגם ִאם ֵאין ָלנּו ְזֻכּיֹות ְלִכּסּוי 

, ְּבִלי   ָמה. -ְלָכ
 

 ְׁשָיֵרי ֲעָרָבה ֲחבּוָטה
ּוָטה ֶׁשל הֹוַׁשְעָנא ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֹמר ֶאת ְׁשָיֵרי ֲעָרָבה ֲחב

ַרָּבה ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְסגּוָלה ִלְׁשִמיָרה ּוְלַהְצָלָחה ְלָכל 
 .ַהָּׁשָנה

ֶׁשִּמֵּדי ָׁשָנה, ְּבָכל ֵליל  "אֹוֵהב ָׁשלֹום"ְמֻסָּפר ַּבֵּסֶפר 
ַּבַעל ַה"ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל" הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה, ְּבָׁשָעה ֶׁשָּקַׁשר 

ַעְרבֹוָתיו, ָנַהג ְלַסֵּפר ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע ְּבָחִסיד ֶאת ַזַצ"ל 
ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ְּבָסמּו ָלִעיר ָקאִמיְנָקא ְוָנַהג ְלַהִּגיַע ִּבְקִביעּות 

 ְלַרּבֹו ְּבָכל ָׁשָנה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות.
ָׁשָנה ַאַחת ָיָצא ֶאל ַהַּיַער ַהָּסמּו ִלְקֹטף ְלַעְצמֹו ַּבֵּדי 

ּור הֹוַׁשְענֹות. ָיָדיו ָהיּו ֲעמּוסֹות ַּבֵּדי ֲעָרבֹות ֲעָרבֹות ֲעב
 ְּכֶׁשָעָׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ַהַּבְיָתה, ְוִהֵּנה ָּפַגע ּבֹו ָעֵרל ֶאָחד.

?", ָּפָנה ֵאָליו.  "ָמה ַאָּתה ַמֲחִזיק ְּבָיְד
 "הֹוַׁשְענֹות", ָעָנה לֹו.

 "ַׁשְרִביִטים ֲאִני רֹוֶאה", ָטַען ַהּגֹוי.
ֵאּלּו ַׁשְרִביִטים ֶאָּלא הֹוַׁשְענֹות", ָחַזר ָהִאיׁש ְּבֹתֶקף  "ֵאין

 ַעל ְּדָבָריו.
ַהִּוּכּוַח ָחַזר ְוִנְמַׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ָעַזב 

 אֹותֹו ֶהָעֵרל ְלַנְפׁשֹו.
לֹו  ְּכֶׁשָּבא ֶהָחִסיד ְלַרּבֹו ְוִסֵּפר ֶאת ֲאֶׁשר ֵאַרע לֹו, ָאַמר

ַהַּצִּדיק: "ֵנס ָּגדֹול ַנֲעָׂשה ְל ֶׁשָעַמְדָּת ַעל ַדְעְּת ֶׁשֵאּלּו ֵהן 
הֹוַׁשְענֹות, ִמּׁשּום ֶׁשאֹותֹו ָעֵרל ְּכָלל לֹא ָהָיה ָאָדם ֶאָּלא 
ַהּס"מ ְּבַעְצמֹו. הּוא ִּבֵּקׁש ְלסֹוֵבב ֶׁשִּתְטֶעה ִּבְלׁשֹוְנ ְותֹאַמר 

ת, ּוָברּו ֵקל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ִמֵּגן ָצֶרי ֶׁשֵאין ֵאּלּו הֹוַׁשְענֹו
."  ְּבָיֶדי

 
 ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת

ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם, ְוִהְקַרְבֶּתם "
 " (ַוִּיְקָרא כג, לו), ֲעֶצֶרת ִהיא'ִאֶּׁשה ַלה

 ֵמַהָּקָּב"ה ַאֲחֵרי ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ֵאין עֹוד ְּפֵרָּדה
 ַמה ִּפְׁשָרּה ֶׁשל אֹוָתּה ֲעֶצֶרת ֶׁשִּנְצַטֵּוינּו ָעֶליָה?

מּוָבא ְּבַרִׁש"י (ָׁשם): "'ֲעֶצֶרת ִהיא', ָעַצְרִּתי ֶאְתֶכם ֶאְצִלי, 
ְּכֶמֶל ֶׁשִּזֵּמן ֶאת ָּבָניו ִלְסֻעָּדה ְלָכ ְוָכ ָיִמים, ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע 

ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם, ַעְּכבּו ִעִּמי עֹוד ְזַמָּנן ְלִהָּפֵטר, ָאַמר:'ָּבַני, 
  יֹום ֶאָחד, ָקָׁשה ָעַלי ְּפֵרַדְתֶכם".

, ַמה ַּמְרִויַח ַהֶּמֶל "ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה"ְוִלְכאֹוָרה, ַמְקֶׁשה הַ 
ְּבָכ ֶׁשְּמַבֵּקׁש ְלִהְתַעֵּכב ֶאְצלֹו ַרק עֹוד יֹום ֶאָחד, ֲהלֹא 

 ׁשּוב ַיֲעֹמד ִּבְפֵני ְּפֵרָּדה ָקָׁשה?ְּכֶׁשַּיֲעֹבר ַהּיֹום ַההּוא, 
הּוא ֵּתֵרץ, ֶׁשֵאין ְמֻדָּבר ְּבִעּכּוב ְסָתם, ִּכי ָּבֶזה ֶּבֱאֶמת ֵאין 
ׁשּום ַטַעם. ֶאָּלא ַהּיֹום ַהֶּזה נֹוַעד ְלִהַּדֵּבק ּוְלִהְתַאֵחד ִעם 



 

עֹוד. ָהַאָּבא, ְּבֹאֶפן ָּכֶזה ֶׁשַהְּפֵרָדה ְוַהֶּמְרָחק לֹא יְֻרְּגׁשּו 
ְוָאֵכן, יֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת הּוא יֹום ִׂשְמַחת ּתֹוָרה, יֹום 
ֶׁשְּמַחֵּדד יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶאת ָהַאְחדּות ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִעם 
קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְואֹוַרְיָתא (זוה"ק ַאֲחֵרי עג.).ְוָאֵכן, 

ַמְחנּו ִעָּמּה ְלַאַחר ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשּׂשָ 
ְוָדַבְקנּו ָּבּה, ָאנּו ִנְׁשָאִרים ֲחבּוִקים ּוְדבּוִקים ְּבַהֵּׁשי"ת, 
ּוְכָבר לֹא ָקָׁשה ָעָליו ְּפֵרָדֵתנּו, ִּכי ַאף ֶׁשָאנּו עֹוְזִבים ֶאת 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִוירּוָׁשַלִים, אּוָלם ָאנּו ִנְׁשָאִרים ֲחבּוִקים ִעם 

 ָּקָּב"ה ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָאנּו ִנְמָצִאים.ַהּתֹוָרה ְוִעם הַ 
הֹוִסיף ַעל ָּכ ַרִּבי ְׁשָרָגא ַפְייִּביׁש ְׁשֶנעָּבאְלג, ֶׁשַהְּדָבִרים 
ְמֻרָּמִזים ְּבַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לא ע"א): 

ֶׁשִּמּתֹו "ַאל ִיָּפֵטר ָאָדם ֵמֲחֵברֹו ֶאָּלא ִמּתֹו ְּדַבר ֲהָלָכה, 
ָּכ זֹוְכֵרהּו", ִּכי ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה זֹוְכִרים ְׁשֵניֶהם ֶזה ֶאת ֶזה 
ְוַהְּפֵרָדה ֵּביֵניֶהם ֵאיָנּה ְּפֵרָּדה ֶׁשל ַמָּמׁש. ָּכ ַּגם ִׂשְמַחת 
ּתֹוָרה מֹוִעיָלה ְלַבֵּטל ֶאת ַצַער ַהְּפֵרָּדה, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה 

 ְוִזָּכרֹון ֶׁשל ַקָּיָמא.ִנְׁשַאר ֶקֶׁשר 
 
 "ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ֶהָחג ַהֶּזה"
ִהֵּנה ְּבָכל ַהַחִּגים ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהִּמָּלה "ַחג" ִלְפֵני  

"ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו,  -ֶׁשּקֹוְרִאים ְּבֵׁשם ֶהָחג 
", "ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה "ַחג ַהָּׁשבּועֹות ַהֶּזה ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו

ְזַמן ִׂשְמָחֵתנּו". ַרק ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים: 
"ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ֶהָחג ַהֶּזה". ְוָצִרי ְלָהִבין, ְּבַמה ִּנְׁשַּתָּנה 

 "ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת" ִמָּכל ַהַחִּגים.
: ְּבָכל ִזי"ע עֹוַרִּבי ֵמִאיר ְיִחיֵאל ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצה  ֶנה ַעל ָּכ

ָהְרָגִלים, ְמֹאָרע ֶׁשֵאַרע הּוא ַהּגֹוֵרם ְוַהִּסָּבה ֶלָחג. ָאנּו 
חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהֶּפַסח ַעל ׁשּום ְיִציַאת ִמְצַרִים. ֲאַנְחנּו 
חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות ַעל ׁשּום "ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת 

יִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", ְוַחג ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוצִ 
ַהָּׁשבּועֹות ֶנְחָּגג, ַּכּמּוָבן, ִמּׁשּום ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו ַהּתֹוָרה 

 ַהְּקדֹוָׁשה, ְלַאַחר ֲהָכָנה ֶׁשל "ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות".
 ְלֻעַּמת זֹאת, ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ֵאינֹו ֶנְחָּגג ִמּׁשּום ְמֹאָרע ֶׁשָּקָרה.

ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַהָּקָּב"ה עֹוֵצר אֹוָתנּו ֶאְצלֹו ְליֹום נֹוָסף ִּכי 
ָקָׁשה ָעָליו ְּפֵרָדֵתנּו. ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֻּסּכֹות ִׁשְּמׁשּו חֹול ְוֹקֶדׁש 

ִהְקַרְבנּו ֶאת ִׁשְבִעים ַהָּפִרים ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים  -ְּבִעְרּבּוְבָיא 
 ָיה ֵחֶלק ֶּבָחג. ָהֻאּמֹות, ְוַגם ָלֶהם הָ 

", "ָלֶכם" ְולֹא ָלֶהם. ַחג ָלֶכםַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני "ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה 
ֶזה נֹוַעד ַרק ַלָּקָּב"ה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו. ָאנּו ֶנֱעָצִרים ֵאֶצל 
ַהָּקָּב"ה ְלעֹוד יֹום, ּוְׂשֵמִחים ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ִלְהיֹות 

, ַנֲעָׂשה ְּבִקְרָבתֹו ִיְת  ָּבַר ְוֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנתֹו. ֵמַאַחר ֶׁשָּכ
 אֹותֹו יֹום ֶׁשל ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ְלַחג. 

 ַעל ֵּכן ָאנּו אֹוְמִרים ּבֹו "ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ֶהָחג ַהֶּזה".
 

"ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל. ַמה 
(ֹקֶהֶלת א,  ְּבָכל ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש"ִּיְתרֹון ָלָאָדם 

 ג)  -ב 
ַׁשָּבת ֶׁשל חֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות, ִעּצּומֹו ֶׁשל יֹום ִׂשְמָחֵתנּו. ָּכל  

ַהִּצּבּור עֹוֵמד ִּבְתִפָּלה ְמרֹוֶמֶמת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ִלְפֵני 
ים ִלְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ֶׁשּמֹוִציִאים ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְוִנָּגִׁש 

 קֹוְרִאים ֶאת ְמִגַּלת "ֹקֶהֶלת".
ֹקֶהֶלת ּפֹוֵרׂש ְלָפֵנינּו ֶאת ַהִּמְתַרֵחׁש ְּבָכל ִׁשְטֵחי ַהַחִּיים, 
ְלַאַחר ֶׁשֶאת ַהֹּכל ָּבַדק ְוִנָּסה ְּבָחְכָמתֹו, ְוהּוא קֹוֵבַע 

ֻּכּלֹו ֵאינֹו  ֶנְחָרצֹות: "ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל", ָּכל ָהעֹוָלם

ֶאָּלא ֵּתל ֶׁשל ֵאֶפר, ַהֹּכל ֶהֶבל, ַהֹּכל חֹוֵלף. עֹוד ְמַעט ַּגם ָאנּו 
ף, ְוֵאין ִיְתרֹון ְּבָכל ֲעָמֵלנּו.  ַעְצֵמנּו ַנֲח

ִהְמִׁשיל ַעל ָּכ ָמָׁשל: ַּכֲאֶׁשר ֶנֱעָרכֹות  "ָחֵפץ ַחִּיים"הֶ 
ְוִנְבָחר ַהָּנִׂשיא ֶהָחָדׁש, ַהְּבִחירֹות ִלְנִׂשיאּות ַאְרצֹות ַהְּבִרית 

ַהָּנִׂשיא ַהּקֹוֵדם ֲעַדִין עֹוֵמד ַעל ַּכּנֹו ַּבַּבִית ַהָּלָבן. ֶּפֶרק ְזַמן 
ְמֻסָּים עֹוד ַיְמִׁשי ְלַכֵהן ְּכָנִׂשיא, ַא ְּכָבר ָסר ִצּלֹו. ַהֹּכל 

 תֹו. יֹוְדִעים ֶׁשְּבעֹוד ָיִמים לֹא ַרִּבים ֵיֵרד ִמִּכְסאֹו ּוִמְּגֻדּלָ 
ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה ֵהם ַחֵּיי ְּבֵני ָהָאָדם ְּבעֹוָלֵמנּו: ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּדֹור 

ְּכָבר ָּבא ּדֹור ַאֵחר ָלֶרֶׁשת ֶאת ְמקֹומֹו.  -ַהֶּזה עֹוֶדּנּו הֹוֵל 
ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶאה ִּכי ָּגְדלּו ָּבָניו, יֹוֵדַע הּוא ִּכי ָּבאּו ְלַמֵּלא ֶאת 

 פֹו ַלֲעֹזב ֶאת ָהעֹוָלם. ְמקֹומֹו, ְוסֹו
ָלֵכן, אֹוֵמר ֹקֶהֶלת, ָעֵלינּו ִלְזֹּכר ִּכי עֹוָלֵמנּו ֵאינֹו ֶאָּלא "ֶהֶבל 

 ֲהָבִלים"!
"ִּבְרַּכת  ְּבִסְפרֹו ַרִּבי ַחִּיים ַיֲעֹקב צּוֶקְרַמןֲהִיָּתֵכן?! ׁשֹוֵאל 

ְּבֵראִׁשית  , ְוִכי ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקָּב"ה ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמיַחִּיים"
"ַהֹּכל ֶהֶבל"?! ַּכָּמה ָחְכָמה ֻהְׁשְקָעה ְּבִבְנַין ָהעֹוָלם, ַּכָּמה 
ַעְמקּות ֻמַּנַחת ִּביִציַרת ָהָאָדם ּוְׁשָאר ַהְּברּוִאים, ֲהָלֶזה 
ִיְקָרא "ֶהֶבל"?! ֲהלֹא ֲאִפּלּו ַעל ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים, ְמֻסָּפר 

ת ְּבָרכֹות (פ"ט ה"ב), ֶׁשֵאִלָּיהּו ַּבְּגָמָרא ְירּוַׁשְלִמי ַמֶּסכֶ 
ַהָּנִביא ָׁשַאל ֶאת ַרִּבי ְנהֹוָרא: "ִמְּפֵני ָמה ָּבָרא ַהָּקָּב"ה 
ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים ְּבעֹוָלמֹו?", ְוהּוא ֱהִׁשיבֹו: "ְלֹצֶר 
ִנְבְראּו". ְוַגם ַּבְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (עז ע"ב) מּוָבא: 

ה ָאַמר ַרב, ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקָּב"ה "ָאַמר ַרב ְיהּודָ 
ֹמה ַהֶּמֶל  ְּבעֹוָלמֹו, לֹא ָּבָרא ָּדָבר ֶאָחד ְלַבָּטָלה", ְוִאּלּו ְׁש

 ְמַבֵּטל ַהֹּכל ִּבְמִחי ָידֹו ְואֹוֵמר: "ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל"?
ַּנֲעׂשּו עֹוד ְמַלְּמֵדנּו ֹקֶהֶלת: "ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ׁשֶ 

ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח. ְמֻעָּות לֹא יּוַכל 
 ִלְתֹקן ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהָּמנֹות..." 

:  ַעל ָחְכָמה ְוהֹוַסְפִּתי ִהְגַּדְלִּתי ִהֵּנה "...ֲאִני  ְוהּוא ַמְמִׁשי
ְוִלִּבי ָרָאה ַהְרֵּבה ָחְכָמה ְירּוָׁשָלִם,  ַעל ְלָפַני ָהָיה ֲאֶׁשר ָּכל

ָוָדַעת... ָיַדְעִּתי ֶׁשַּגם ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח. ִּכי ְּבֹרב ָחְכָמה ָרב 
 ָּכַעס ְויֹוִסיף ַּדַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב".

ְוֵכן: "ִהְגַּדְלִּתי ַמֲעָׂשי ָּבִניִתי ִלי ָּבִּתים ָנַטְעִּתי ִלי ְּכָרִמים. 
ּוַפְרֵּדִסים ְוָנַטְעִּתי ָבֶהם ֵעץ ָּכל ֶּפִרי. ָעִׂשיִתי  ָעִׂשיִתי ִלי ַּגּנֹות

ִלי ְּבֵרכֹות ָמִים ְלַהְׁשקֹות ֵמֶהם ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים. ָקִניִתי 
ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ּוְבֵני ַבִית ָהָיה ִלי ַּגם ִמְקֶנה ָבָקר ָוצֹאן... 

 ֹ א ָמַנְעִּתי ֶאת ִלִּבי ְוֹכל ֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ֵעיַני לֹא ָאַצְלִּתי ֵמֶהם, ל
 ִמָּכל ִׂשְמָחה".

 ּוַמה ַהַּמְסָקָנה?
"ְוִהֵּנה ַהֹּכל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ְוֵאין ִיְתרֹון ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש", 
ְולֹא עֹוד ֶאָּלא "ְוָׂשֵנאִתי ֶאת ַהַחִּיים, ִּכי ַרע ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה 

 ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש..."!
מּוִרים ָאנּו ִלְׁשֹקַע ְּבֵיאּוׁש ּוְבִדָּכאֹון, ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ְּכלּום אֲ 

 ׁשֹוְמִעים ָּכל זֹאת, ְוַדְוָקא ְּב"ְזַמן ִׂשְמָחֵתנּו ְּבַאֲהָבה"?
 לֹא!

ְּכֶׁשִּנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה ִּכי ִהּפּוכֹו ֶׁשל ָּדָבר הּוא ַהָּנכֹון: ְמִגַּלת 
לֹא ְלֵיאּוׁש ּוְלִדָּכאֹון ֹקֶהֶלת ֲאמּוָרה ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם 

 ֶאָּלא ְלִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה.
 ָהא ֵּכיַצד?

ֹמה ַהֶּמֶל ְמַלֵּמד אֹוָתנּו, ֶׁשָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵהם  ְׁש
ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח, ִאם ֵהם ַנֲעִׂשים ַלֲהָנַאת ַהּגּוף ִּבְלַבד. ִאם 

ְרֵכי ַהּגּוף, ָעָליו ֶנֱאַמר: "ּומֹוַתר ָאָדם עֹוֵסק ְּבִעְנָיָניו ַרק ְלצָ 
ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין". ְלֻעַּמת זֹאת, ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם עֹוֵסק 



 

ַּגם ָהִעְנָיִנים  -ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְלֹצֶר ָהרּוָחִנּיּות 
ים ֶאת ַהַּגְׁשִמִּיים ִמְתַקְּדִׁשים. ַּגם ַעל ְיֵדי ַהַּגְׁשִמּיּות עֹוְבִד 

ֲעבֹוַדת ה', ּוְכתֹוָצָאה ִנְלֵוית ֵיׁש ָלָאָדם ַּגם ִסּפּוק ְוִׂשְמָחה 
 ְּגדֹוָלה.

 

 ִׂשְמַחת ּתֹוָרה
 מּוָבא ַמֲעֶׂשה ֻמְפָלא ֶׁשִּלְקחֹו ְּבִצּדֹו: "ֶּבן ִאיׁש ַחי"  ְּבַהָּגַדת

רֹא ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ַהָּנִסי ְלַיֵּסד ֶאת ָהִעיר ִויְלָנא, ָׁשַלח ִלְק 
ַלחֹוִזים ַּבּכֹוָכִבים ְּכֵדי ִלְׁשֹאל ֶאת ִּפיֶהם, ַהִאם ָהִעיר 
ָהעֹוֶמֶדת ְלִהָּבנֹות ִּתְהֶיה ֻמְצַלַחת אֹו ָלאו. ָאְמרּו לֹו: 
"ָהִעיר ִּתְהֶיה ְמֻהֶּלֶלת ְונֹוַדַעת ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה, ִאם ִּתָּבֶנה 

יד ְלִאּמֹו, ֲאֶׁשר ַעל ְמקֹום ְקבּוָרתֹו ַּבַחִּיים ֶׁשל ֵּבן ָיִח 
 ְּתִביֵאהּו ָקְרָּבן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֵמְרצֹוָנּה ַהּטֹוב".

ִצָּוה ַהָּנִסי ְלַהֲעִביר קֹול ִּבְמִדינֹות ַמְלכּותֹו, ִמי מּוָכָנה 
, ְולֹא ָמָצא.  ְלִהְתַנֵּדב ּוְלָהִביא ֶאת ְּבָנּה ְיִחיָדה ָקְרָּבן ַלֹּמֶל

ָּׁשה ַאַחת ִמְּקֵצה ַהַּמְמָלָכה, ּוְבָיָדּה ְלַאַחר ְזַמן, הֹוִפיָעה ִא 
ְּבָנּה ֶּבן ַהְּׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֶׁשָהְיָתה מּוָכָנה ְלַהְקִריבֹו ַלֲעבֹוָדה 
ָזָרה. ִהְכִריזּו ַעל יֹום ַחג, ַוֲהמֹון ָאָדם, ּוְברֹאָׁשם ְּגדֹוֵלי 

ִלְקֹּבר  -ָּבן ַהְּמִדיָנה ְוָׂשֶריָה, ֶנֶאְספּו ְלַמֲעַמד ַהְקָרַבת ַהָּקְר 
 ַחִּיים ֶאת ַהֵּבן ַהָּיִחיד.

ִלְפֵני ַהְקָרָבתֹו ָּפָנה ַהַּנַער ֶאל ַהָּנִסי ְוָאַמר: "ֲאדֹוִני 
, ֵאיִני ַמֲאִמין ֶׁשְרצֹון ָהֱאלֹוַּה ְּבָקְרָּבן ֲאֶׁשר ָּכֶזה.  ַהָּנִסי

ֲחזֹון ָאְמָנם חֹוֶזי ָאְמרּו ֶׁשָּכ ָראּו, ֲאָבל ֵאיִני ַמֲאִמין ׁשֶ 
ׁש ְׁשֵאלֹות.  ֱאֶמת ְּבִפיֶהם. ַהְרֵׁשִני ֵאפֹוא ִלְׁשֹאל אֹוָתם ָׁש

ַלְמרֹות ֶׁשֲאִני ַנַער ְוֵהם  -ְוָהָיה, ִאם ִיְמְצאּו ֶאת ִּפְתרֹוָנן 
 אֹוֶדה ִּכי ֱאֶמת ְּבִפיֶהם!" -ֲחָכִמים ְמֻחָּכִמים 

: "ֵהיַטְבָּת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת, ּולְ   ָנֶאה ִלְבֹחן. ְּפַתח ָעָנה ַהָּנִסי
 ֶאת ִּפי ּוְׁשַאל".

ָּפָנה ֲאֵליֶהם ַהַּנַער ְוִהִּציג ִלְפֵניֶהם ֶאת ְׁשֵאלֹוָתיו: "ִאְמרּו 
ָנא ִלי, ַמהּו ַהָּדָבר ַהַּקל ְּביֹוֵתר? ַמהּו ַהָּדָבר ַהָּמתֹוק 

 ְּביֹוֵתר? ּוַמהּו ַהָּדָבר ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר?"
ּכֹוָכִבים ַהִּצָּדה, ִהְסּתֹוְדדּו ֵּביֵניֶהם ְּבַלַחׁש, ָּפנּו ַהחֹוִזים ּבַ 

ּוְלַאַחר ֶׁשִהְסִּכימּו ֵּביֵניֶהם ֵאּלּו ְּתׁשּובֹות ַיֲענּו,ָׁשבּו ְוָאְמרּו: 
"ַהַּקל ְּביֹוֵתר הּוא ַהּנֹוָצה. ַהָּמתֹוק ְּביֹוֵתר הּוא ַהְּדַבׁש, 

 ְוַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר הּוא ַהֶּסַלע".
ַהחֹוִזים ַּבּכֹוָכִבים ֶאת ְּתׁשּוָבָתם, ְוִהִּביטּו ַּבֶּנֱאָסִפים  ִסְּימּו

ְּבַבת ְׂשחֹוק ֶׁשל ֶעְליֹונֹות. ַרַחׁש ַקל ֶׁשל ַהְסָּכָמה ָעַבר 
 ַּבָּקָהל.

 ָׁשַאל ַהָּנִסי ֶאת ַהַּנַער: "ַמה ַּדְעְּת ַעל ְּתׁשּובֹוֵתיֶהם?"
 ֹ א ֵהִבינּוֶאת ְׁשֵאלֹוַתי, ְולֹא ָעָנה ַהַּנַער ְוָאַמר: "ֲחָכֶמי ל

ְוֵאי ַיְׂשִּכילּו  -ִהְׂשִּכילּו ְלָפְתָרן, ַלְמרֹות ֶׁשֲאִני ַא ַנַער ָקָטן 
ְלָהִבין ֶאת ְרצֹון ַהּבֹוֵרא? ֲהֵרי ֵאיֶנִּני ְּכִסיל ׁשֹוֶטה, ִלְׁשֹאל 

ָׁשַאְלִּתי  ַעל ָּדָבר ַהָּידּוַע ְּבַקּלּותֹו, ִּבְמִתיקּותֹו אֹו ְּבָקְׁשיֹו.
ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִנְרֶאה ָּכֶזה, ּוֶבֱאֶמת ָּכ הּוא! ִהְנִני ְוֹאַמר 

 ְל ַמִהי ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה:
ַהַּקל ְּביֹוֵתר הּוא ַהֵּבן ַהָּיִחיד, ֲאֶׁשר ִאּמֹו ִּתָּׂשֵאהּו ַעל 

ָתּה אֹותֹו; ְזרֹועֹוֶתיָה ְולֹא ָּתחּוׁש ְּכָלל ְּבָכְבּדֹו ֵמֹרב ַאֲהבָ 
ַהָּמתֹוק ִמָּכל ַהְּדָבִרים ַּבֵּתֵבל הּוא ֲחֵלב ָהֵאם, ֶׁשַהּיֹוֵנק לֹא 
ַיְחִליֵפהּו ְולֹא ְיִמיֵרהּו ְּבָכל ַהַּמְמַּתִּקים ֶׁשָּבעֹוָלם; ְוַהָּקֶׁשה 
ְּביֹוֵתר ַּבֵּתֵבל הּוא ֵלב ָהֵאם ַהּמּוָכָנה ְלַהְקִריב ַחִּיים ֶאת 

 ְּבָנּה ְיִחיָדּה!"
ִהְׁשּתֹוְממּו ַהֶּנֱאָסִפים ְלִׂשְכלֹו ֶׁשל ַהַּנַער, ְוָחְפרּו ְּפֵני ֹּכֲהֵני 
ָהֱאִליל חֹוֵזי ַהָּׁשְוא, ֲאֶׁשר ִּבְּקׁשּו ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ָאָדם, 
ּובֹוָׁשה ָהֵאם ֶׁשֵהִביָאה ֶאת ְּבָנּה ְיִחיָדה. ַנֲענּו ָּכל ָהָעם קֹול 

ִזים ַּבּכֹוָכִבים ְוצֹוְדִקים ִּדְבֵרי ֶאָחד ְוָאְמרּו: "ָׁשגּו ַהחֹו
 ַהַּנַער", ּוְפָטרּוהּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום!

ׁש ְּתׁשּובֹוָתיו ֶׁשל ַהַּנַער, ְוִנְמָצא ָּבֶהן  ִנְתּבֹוֵנן ָנא ְּבָׁש
 ַעְמקּות ִנְפָלָאה ְוֶלַקח ַּבֲעבּוֵרנּו. 

ֶׁשל ַהֵּבן ַהִּנָּׂשא ַעל  ַהָּדָבר ַהַּקל ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם הּוא ִמְׁשָקלֹו
ְיֵדי ִאּמֹו. ּוַמּדּוַע? ִּבְגַלל ָהַאֲהָבה ְוַהִחָּבה ֶׁשִהיא רֹוֶחֶׁשת לֹו. 

ָנִעים ְוַקל, ֶׁשּלֹא ֻּתְרַּגׁש ּבֹו  -ָּכ ָצִרי ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ָהָיה ְיִגיָעה ֵמֹרב ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה. ְוַהֻּדְגָמא ְלָכ ִהיא ַהֵּנס ׁשֶ 

ֲארֹון ַהְּבִרית נֹוֵׂשא ֶאת נֹוְׂשָאיו. ִלְכאֹוָרה, ָהיּו ַהְּלִוִּיים 
לֹא ָהְיָתה זֹו ֶאָּלא  -ַמִּטים ֶׁשֶכם ָלֵׂשאת ַמָּׂשא, ּוֶבֱאֶמת

 ְמנּוָחה!
ַעל ָּכ ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ע"ה ִּבְתִהִּלים (קיט, צז): "ָמה 

ְלׁשֹון  -יא ִׂשיָחִתי". "ִׂשיָחִתי" ָאַהְבִּתי תֹוָרֶת ָּכל ַהּיֹום ִה 
ִטּיּול [ְּכמֹו "ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה"], ֵמֲחַמת ַאֲהַבת 
ַהּתֹוָרה הֹוֵפ ַהִּלּמּוד ְלַתֲענּוג, ְּכמֹו ִטּיּול ְּבָׂשדֹות 

 מֹוִריִקים.
ֻהְרַּגל ַהָּדָבר ַהָּמתֹוק ְּביֹוֵתר הּוא ֲחֵלב ָהֵאם ַלִּתינֹוק, ֶׁשֵּכן 

ּבֹו ִמַּיְנקּותֹו. ְוֵכן הּוא ַהֶּלֶחם ַּבֲעבּור ַהְמֻבָּגר, ִּכי ַהֶהְרֵּגל 
ִיְהֶיה  -ַנֲעֶׂשה ֶטַבע. ַאף ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ִאם ִיְהֶיה ְלֶהְרֵּגל 

 ְּבִפי ָהָאָדם ְלָמתֹוק ִמְּדַבׁש.
ְקִריָבה ֶאת ְּבָנּה ּוַמהּו ַהָּדָבר ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר? ֵלב ֵאם ַהּמַ 

ְיִחיָדּה. ָּכאן ֶיְׁשנֹו ֶלַקח נֹוָרא: ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּבנּו, ֵאיָנּה ְיָקָרה 
ָּפחֹות ִמֵּבן ָחִביב, ְוַאף ִהיא ְקרּוָיה "ְיִחיָדה" (ְּתִהִּלים כב, 

ּכֹוֵרת ִמֶּמָּנה ֵאיָבִרים ֵאיָבִרים.  -כא), ּוִמי ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵבָרה 
 ב ָקֶׁשה יֹוֵתר ָאטּום יֹוֵתר ִמֶּמּנּו?ֲהֵיׁש ְל לֵ 
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  דבר העורך
של  התנהלותהינם זכר ל ,בימינו הסוכה ועשיית הסוכות חג

וכמו שכתוב: "כי בסוכות  .שנה 40 במשך במדבר עם ישראל
 אחת לדעההושבתי את בני ישראל בצאתם מארץ מצרים". 

 בנסעם את עם ישראל שליוו הכבוד ענניהיו  אלו'סוכות' 
 ממש סוכות ואל היו האחרת ולדעה ,במדבר ובחנייתם

 .ביציאתם מצרים ישראל-בני שעשו
 לשבת נצטווינוקושיה מפורסמת שעולה מידי שנה, הרי 

 בצאתם ישראל בני את שהקב"ה הושיב לכךזכר בסוכות
 (רבי יעקב בן אשר זצ"ל) הטור הקשהעל כך . בסוכותממצרים

בתקופת  התשהי מצרים ליציאת זכר איה הסוכ מצות הרי
יציאת  בזמן - ניסן בחודש בסוכה לשבת ולנ והיה ניסן חודש

 בחודש בסוכה שנשב הקדושה התורה ציוותה ומדוע מצרים,
 ,והגויים העם כל דרך - ניסן שבימי ,הטור ומתרץ ?תשרי

 במקומות -לביתם  חוץמ בהן לשבת סוכות לעצמם לעשות
 היינו ואם ,כדי ליהנות מהצל וממזג האויר הנעים ,נופש

שעושים זאת  בהם ניכר היה לא ,ניסן בחודש בסוכה יושבים
 בחודש בסוכה לשבת התורה ציוותה לכן ,המצוה לשם
 האומות שכל ,(קור) צינה זמן כבר שהוא דוקא, תשרי
 עם בני ישראל - אנו ואלו, הצינה מפני לבתיהם ותנכנס

 מצוות לקיים ,השכינה בצל לישב ,לסוכות יוצאים - קודשו
 עברנו שברוך ה' כיון ,אלא? כיפור יום אחרי דוקא מדועו'. ה

 העוונות מרוב ה רוחםשנשבר אנשים יש, כיפור יום את
 ועדיין אלול חודש כל שעבר והם בעצבות, על כך שבידיהם

 'ה ציוה לכן, מיצו את עצמם בהיבט התשובהמרגישים שלא 
כמו ש שנזכור , כדימצרים ליציאת זכר סוכה לבנות

 שקועים ,ביותר השפלה הרוחנית בדרגה היינו במצריםש
 אותנו גאל ,ברחמיו על בניו ה"והקב ,טומאה שערי ט"במ

 ולא תורה לא בנו שאין - עכשיו גםכך , מעבדות לחרות
 רק ,ולשלום טובים לחיים כותבנו ה"הקב ,מעשים טובים

 ושלום חס שמא ,נוסף טעם. אותנו אוהב שהוא משום
 סוכה עושים לפיכך,, ישראל על גלות כיפור ביום נגזרה
 . לסוכה הבית מן וגולים

 תחת מושב מקום היא שהסוכה היות ,מבאר חתם סופר'ה'
' (צל של צילא דמהמנותא' - 'ה דירת והיא השכינה כנפי

 יחד ומסובים השכינה בצל לישב להיכנס זוכים ואנו, אמונה)
 רק אלא לזה לזכות פשרא יא ,לסוכה שבאים האושפיזין עם

יום  אחרי ולכןפורים, ם הכייו של העוונות מחילת אחרי
   .בסוכה יושבים אנו כיפור

רחוקים השאפילו אנשים  ,כמה חביבה היא מצות הסוכה
שמחים לבנות סוכה, ולהסתופף  ,מקיום תורה ומצוות

שגורם לתחושת רוגע בסוכה משהו 'באויר' בתוכה. יש 
 שלווה ושמחה, כעין חיבוק שדפנות הסוכה והסכך מקרינות. 

 

 למצוות חביבותו מרובש זצ"ל מרופשיץ לירבי נפתאמרו על 
 התעסק שלא ,השנה כל במשך אחד יום עבר לא, סוכה
   .)משה ברכת( סוכה הלכות בלימוד אוהסוכה בענין

 

 נכנס שכאשר ,'הקהבעש"ט  תלמידי מגדולי אחד על מסופרו
 חשבון לערוך והחל קמעא נעצר ,הראשון בלילה - לסוכה
 הסוכה ריצפת על עצמו השליך ואז... אני ומה אני מי,נפש
 להכנס ,כמוני מגושם כה אדם יכול הכיצד :לזעוק והחל
  זצ"ל). ניץ'מויזהאדמו"ר  בשם(?... הקדושה הסוכה לתוך

 ,מצוה של שמחה לשמוח : ציוונו'פלא יועץ'ונסיים בדברי ה
 שמי  - ל"ז י"האר גורי שכתבו ,השנה לכל טוב סימן והוא
 לו מובטח ,סוכות של הזה דושהק בחג לב וטוב שמח שהוא

 .שמח לעולם ויהיה ,טובה שנה לו שתעלה

 
 
 
 
 
 

 

    תוכן ענייני הפרשה - ַהֲאִזינוּ 
 שירת האזינו: .א

 קדמה, בשבח התורה, ובהשגחת ה'.ה .א
 רת חסדי ה' עם העם הנבחר מתחילה, ובמדבר.זכה .ב
 הארץ הטובה. כיבושנבואה על  .ג
 א העונשו, יבחלילה אם עם ישראל ישכחו את ה' .ד

 גלות. -פני"  "אסתירה
 ההשגחה. את ותלהג בתוך יראו וכשיתבוננו, .ה
ל את מציאות כבאחרית הימים יראו ה -ולבסוף  .ו

 הבורא היחיד, שגומל לאיש כפעלו.
 והשכר על כך. -משה מצוה את בנ"י על שינון התורה  .ב
", תראה את ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִריםהקב"ה אומר למשה " .ג

            . )נב-לב, מח( אל עמיך ה נאסף, ושם אתשראלירץ א

 
 

 

  עוונות לחשבון ראשון
 :כב) סימן אמור פרשת (תנחומא במדרש המובא מעשה
 המלך שלח ,למלך מס של גדול חוב לה שהצטבר במדינה

 היה כי ,שלמו לא הם אך ,לגבות את החוב פעמים כמה
 עמדו :שלו פלטרין לבני אמר ?המלך עשה מה .גדול החוב

 בני זאת שמעו ,דרך כברת הולכים שהם עד .אליהם נלךו
 לקראת יוצאים המדינה גדולי התחילו ?עשו מה .המדינה
 ,אנו פלונית מדינה בני לו אמרו ,אתם מי להם אמר ,המלך
 עשה ,ממך בבקשה לו אמרו ,מבקשים אתם ומה להם אמר
 אין כי ,החוב על לנו למחול הדין משורת לפנים חסד עמנו
 על לכם מוותר אני בשבילכם :להם ליתן. אמר מהּו ְּבָיֵדנ

 המדינה חיילי יצאו והנה ,בדרך המלך המשיך. מהחוב שליש
 ,פלונית המדינה בני לו אמרו ,אתם מי להם אמר ,לקדמו
 אמר ,עלינו תרחם ממך בבקשה ,לשלם לנו מאין אין אנא
 מהלך שהוא עד. שליש עוד (מוותר)מניח  אני בשבילכם :להם
 להם אמר ,וקטנים גדולים אליו המדינה בני כל צאוי ,עוד
 ליתן כוח לנו אין ,המלך אדוננו לו: אמרו, מבקשים אתם מה
, הכלמניח אני בשבילכם :להם אמר ,לך חייבים שאנו מה
 . הוא חדש חשבון ואילך מכאן אבל
 הקב"ה המלכים מלכי מלך זה -'המלך' : הנמשל הוא כך

 שעשו ישראל אלו - ההמדינ יתברך וישתבח שמו, בני
 . השנה במשך עוונות
 שליש מוחל והקב"ה ,מתענים החסידים השנה ראש בערב

 הכפורים הבינונים יום ועד השנה ומראש ,מעוונותינו
 . מעוונותינו נוסף שליש עוד והקב"ה מוחל מתענים
, רחמים ומבקשים מתענים ישראל כל הכיפורים וביום
 עליכם יכפר הזה ביום כישנאמר: ", הכל לנו מוחל הוהקב"

  לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו.
 של ראשון טביו" לולביהם נוטלים עושים, ישראל מה

 מתרצהוהקב"ה  .ה"הקב לפני ומקלסים ומהללים ,סוכות
 כל את לכם ויתרתי הרי: להם ואומר ,להם ומוחל להם

 חשבון, לכן ראש (תחילת) הוא מעכשיו אבל ,עונותיכם
 לחשבון ראשון", דהיינו, הראשון ביום לכם לקחתםו" כתוב:

 [פניני בית לוי]                                                    .נותועו
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 קרשים לסוכה
היה להכין  ,מנהגו של הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש זיע"א

לעניי  ,הרבה קרשים, כדי להשאיל אותם אחרי יום הכפורים
סוכותיהם. פעם אחת בא אליו בערב העיר לשם עשית 

סנדלר עני והוא צולע ברגלו האחת, בבקשה  ,סוכות
כי כבר  ,הצדיק השיב לו .להשאיל לו כמה קרשים לסוכה

אזלו כל הקרשים, ולצערו לא יוכל לעזור לו. וילך העני 
לחפש קרשים במקום אחר, וראה הצדיק מבעד החלון, 

נכמרו רחמיו על  שהוא הולך ושב מבית לבית לבקש קרשים.
העני, פרץ בבכי ואמר: רבונו של עולם, ראה נא עד כמה 
גדולה וחביבה מצות סוכה לבני ישראל, ועד כמה הם 
מוסרים נפשם עליה, בחוץ יורד עכשיו גשם, ורפש וטיט 
 וברחובות העיר, ובכל זאת הולך הסנדלר העני הזה עם רגל

ל לקיים שבורה, בנעלים קרועות, ומחפש קרשים כדי שיוכה
דשך מן השמים, וברך מצות סוכה, השקיפה איפוא ממעון ּקֹ 

את עמך ישראל ופרוש עליהם סוכת שלומך. ואחרי זה עלה 
הרה"ק מלעכוויטש על גג ביתו, פירק מגגו כמה קרשים, 

לרוץ אחרי הסנדלר ולתתם לו, ויצוהו אף  ,וציוה למשרתו
ח לעזור לו בבנין הסוכה, כי היה זה ערב שבת, שהטור

 .מרובה בו ביותר
  

 
 

 משלך ולא מהגזול...
 פעם שהלך, א"שליט קניבסקי חיים רבי הגאון רבנו סיפר
 בזמן לאלמנה. שייך שהיה בפרדס אתרוג לרכוש אביו עם

 בעלת סבורה היתה .לידם בעץ אתרוג נפל, בפרדס שעברו
 לא כי ,לה אמר הסטייפלר .האתרוג את הפילו הם כי ,השדה

 שסגרה עד ...בפיה וטרוניות התעקשה היא אך .הפילוהו הם
 ...  שישלמו עד לצאת מהם למנוע, בפניהם השער את
 כדי, להפחידה, להתרות קולו את הרים הסטייפלר מרן

, כסף חיים לרבי נתן ,שיצאו לאחר .השער את שתפתח
 בתחילה .אלמנה היא כי, לה לשלם תלך עכשיו: "ואמר
את העובדה  לנצל צריכה לא אלמנה גם כי ללמדה ביקש

 ]"הפרגוד מאחורי"[                             .   גזל ושזה שהיא אלמנה
 

 

 הידור מצוה?
 חג: א"מורי שליט לאבי זצ"ל לוין אריה רבי צ"הגה סיפר
 גדול חכם תלמיד יהודי מטעפליק הגאון ראה ,אחד סוכות

 ומהודר יפה אתרוג עם הכנסת לבית שהגיע ,מרוד עני
 אותו על שולם רב כסף שסכום מטעפליק הרב הבין ביותר.

 קנית שמלה: "ושאלו חכם תלמיד אותו אל ניגש.. האתרוג.
 ,מהתורה עשה מצוות זו הרי? החג לכבוד הרבנית לאשתך

 על בזה לצאתואתה שאתה מצּווה לשמחה ברגל, לא יכול 
 לקנות יכול אתה מצד שני ואילו ,חברתה של שמלה ידי

 "...      חברך של אתרוג עם "הדר"בדין  ולצאת פשוט אתרוג
          

  

 ..."יעקב נסע סכותה"ו
נוספת מצות סוכה היא סגולה שלא יבוא היצר הרע פעם 

אחרי שחזרנו בתשובה בימים הנוראים, וזכר לדבר שיעקב 
פטר מן תאבינו אחר שעשיו הלך ממנו, עשה סוכות שי

 צ"ל]הרה"ק מאלכסנדר ז[                              לגמרי.  'עשיו'ה

 ?זקן פני הדרתפרי עץ הדר או ו
זצ"ל  לוין אריה רבי צ"הגה הגיע ,אחד סוכות שערב מסופר
 החנויות לאחת ונכנס, בירושלים שערים מאה לשכונת
 .המינים ארבעת בּה מוכרים ,ספרים ובמקום 'הסבה' שעברה
 ,וגאתר לו מסר המוכר ,אתרוג לקנות מהמוכר הצדיק ביקש
 ,שלבש הארוך למעילרבי אריה  אותו הכניס ,בדיקה וללא
  .החוצה ויצא שילם
לרבי  ניגש ,מאוד התפלא ,הדבר את שראה חשוב יהודי
 האתרוג את בודק פה יהודי כל :לו ואמר ,שהכירו אריה

 ותוא הכנסת ,חכם והתלמיד הצדיק ואתה ,מגדלת בזכוכית
 שני יש :לוין יהאר' ר לו אמר ?בדיקה ללא שלך המעיל לכיס

 (ויקרא "זקן פני והדרת" -בתורה, האחד  שכתובים הידורים
 מוכנים , ויהודיםכג, מ) " (ויקראהדר עץ פרי", והשני יט, לב)
 אני אבל .מאוד ומהודר יפה וזה ,גבוה סכום כך על להוציא
ועל כן,  ",זקן פני והדרת" של ההידור את עצמי על לקחתי

בטלביה  למצורעים החולים תלבי מכאן ממהר אניהואיל ו
 "זקן פני והדרת" מצותב מהדר אני ושם ,(שכונה בירושלים)
 תהוא עושה שאני מקווה ואני, עצמי על שאותה קיבלתי

 צדיקים תשע"ה] סיפורי[                                       ובאמונה... באמת
 

 

 
 
 

 סוכה של רחמים
 ,ממש פלאים סוכת ,במלעלו דוד לרבי לו היתה נפלאה סוכה
 שנים של בסימניהם מגולפים עצים עשויה הייתה אשר

 בימי ,ירושלים מבני רבים באו שנה בכל. השבטים עשרה
 .  דוד רבי של הנפלאה בסוכתו לחזות ,המועד חול
 דוד רבי בנה השנה :לאוזן מפה שמועה עברה אחת שנה
 את איש שאלו ?מדוע ?!מיומיים היום מה !רגילה סוכה
 המפארת הסוכה את דוד רבי בנה לא השנה מדוע הו,רע

 לא עצמו דוד ורבי לכך תשובה הייתה לא לאיש? שנה כמידי
 ...ש עד. תעלומה בגדר הדבר שארנו להשיב מוכן היה

  ר' זלמן. חייטה של מפיו הדבר נודע במקרה
 שנוטה ליפול רעוע בצריף תגוררוה זלמן ר' היה עני חייט
 ,קשה חורף הגיע אחת שנה .כל אין ובבית ,העיר בקצה
 מפאת .עז קור פנימה שרר ובבית בחוץ נשבו עזות רוחות
 את לראות שבא הרופא. קשה ראות בדלקת בנו חלה ,הקור
 לחמם עליכם ,לכם דעו :ואמר הדל הבית ממצב נשנק ,הילד
 לא אם בתנור להסיק את הבית, אש הדליקו! הבית את

 ר' חשב? אעשה מה... ויחמיר הילד ילך של כן, מצבו תעשו
 כדי הסקה עצי לקנות כדי כסף אקח מהיכן בליבו זלמן

 אלך בליבו; שמא מחשבה נכנסה לפתע, ?הבית את לחמם
 המרופט במעילו זלמן רבי התעטף. לי יעזור אולי דוד לרבי
 רצונך ר' מה. דוד רבי של לביתו במזג האויר הסוער והלך

?  סוער כה לילהב אלי באת זה מדוע דוד, רבי שאל זלמן?
 וזקוק ראות בדלקת חולה ר' זלמן, בני אמר רבי, לי נא עזור
 . הקר ביתי את לחמם הסקה עצי לקנות כדי לכסף אני

קמטים  נחרש ומצחו החייט של צרתו את דוד רבי שמע
 אורו והנה לפתע .ר' זלמן -איך לעזור ליהודי  ,במחשבותיו

 אבל לי אין אמנם כסף אמר, כך! המתן כמה רגעים .עיניו
 הסוכה עצי את וניסר מסור, דוד רבי נטל... לי יש עצים

 זלמן.  ר' לפני והניחם גדולה לערמה אותם ערם שבביתו
 רפואה ישלחהבית והקב"ה  את חמם דוד, רבי אמר לך, הא

 ...היה וכך... לבנך שלימה

 סוכות ליקוטים ל



 

 

בבית  -נסק 'היה זה היום הראשון של חג הסוכות, בעיר ליז
יק המפורסם רבי אלימלך. בבית המדרש מדרשו של הצד

הורגשה אווירת חג, כשרבי אלימלך ניצב לפני העמוד והחל 
אך היה משהו בלתי רגיל בהתנהגותו של הרבי  .לומר את ההלל

השנה. מדוע הוא הפסיק בפתאומיות את הנענועים של 
ימים ימימה? בהאתרוג והלולב? ומדוע לא הייתה התפילה כ

טריד את מנוחתו של הרבי. משהו שלא כי משהו מ ,היה ברור
נחפז רבי אלימלך אל  ,מיד עם סיום התפילה .נותן לו מנוח

אחיו, רבי זושא, שבא לבלות את החג יחד אתו ואמר לו: "בוא 
הכנסת  ותעזור לי למצוא את האתרוג הממלא את כל בית

הלכו מספסל לספסל, מאיש  י האחיםשנ". בריח של גן עדן
כל בית המדרש והגיעו אל אחת הפינות  לאיש, עד שעברו את

. האחוריות, שם עמד אדם פשוט למראה, שקוע בהרהורים
זהו זה"! קרא רבי אלימלך בשמחה. "בבקשה ידיד יקר, אמור "

 ".נא לי מי אתה וכיצד השגת את האתרוג הנפלא שברשותך
השיב לאיטו כשהוא  ,האיש, מופתע מהשאלה הבלתי צפויה

עם כל הכבוד לך רבי, זהו סיפור : "ותבוחר את המילים בקפדנ
בוודאי! אני בטוח "? "ארוך. התרצה לשמוע את הסיפור כולו

  .השיב הרבי ,שיהיה זה סיפור הראוי להישמע"
החל הזר את סיפורו, "שמי הוא אורי ואני בא מן העיר  ,ובכן""

מאז ומתמיד היתה מצוות נטילת הלולב והאתרוג ", סטרליסק
אני משתדל לרכוש  - למרות שאני אדם עני - חביבה עלי, וכך

אתרוג יפה ומהודר בכל שנה. אשתי עוזרת לי בפרנסת הבית 
מלמד בעיר סמוכה. מחצית משכרי אני  ניועובדת כטבחית, וא

אני רוכש אתרוג  ,מוציא לצרכי הבית, ואילו בחצי השני
בלמברג. כדי שלא לבזבז כסף על הנסיעה לשם, אני הולך 

זהובים, אותם  50הייתי בדרכי ללמברג ובכיסי גם השנה . ברגל
כדי  ,הקדשתי למטרת רכישת אתרוג. בדרך עצרתי בפונדק

לשתות משהו ולנוח קצת. הואיל והיתה זו שעת מנחה, 
כאשר הייתי באמצע . נעמדתי באחת הפינות והתפללתי מנחה

תפילת "שמונה עשרה", שמעתי לפתע צעקה נוראה ולאחריה 
אנחות וגניחות של מישהו שנמצא כנראה בצרה גדולה. באופן 

כי האדם הנתון בצרה הוא יהודי, אם  ,הרגשתי אינסטינקטיבי
אפשר היה לשמוע ממנו אף מילה ברורה אחת. מיהרתי  כי אי

העניינים וכמה אפשר כדי לראות מה  ,לסיים את תפילתי
לעזור לאיש הנתון בצרה. נתגלתה לפני דמות של אדם נרגש 

בו הוא נפנף  - ונרגז, לבוש בבגדי איכרים ומחזיק בידו שוט
התברר לי, כי האיש הינו בעל עגלה יהודי  .בהתרגשות גדולה

עני, נשוי לאשה ואב למספר ילדים, שבקושי רב מוציא את 
 .הרתומה לסוס צנום אחד פרנסתו מהובלת אנשים בעגלה

עתה קרה לאיש אסון נורא: סוסו כרע תחתיו לפתע, התמוטט 
ומת. ככל הנראה סיים הסוס המסכן את ה"קריירה" שלו 

לא נותר לו, אלא  -צעק בעל העגלה במר נפשו  -לתמיד, ועתה 
 ,לתלות את עצמו על עץ ולגמור את חייו, באשר בלי הסוס

לא . מה לעשות בעולם הזהנשבר מטה לחמו ואין לו יותר 
אוש הנשקפים מעיני היהודי ייכולתי לראות את הסבל והי

אמרתי לו, כי אסור לו לשכוח כי בורא  .הפשוט וניסיתי לנחמו
העולם יכול לעזור לו במצוקתו, ככל שהיא נראית לו חמורה 
ונטולת פתרון. גם בעל הפונדק ריחם על האיש ואמר לו, כי 

זהובים,  80זהובים סוס מצוין, השווה  50-הוא מוכן למכור לו ב
בעל העגלה מיאן להתנחם  .צרירק כדי לעזור לו לצאת מן המ

 50אגורות, על אחת כמה וכמה  5ואמר כי אין לו בכיס אפילו 
זהובים עושה ממנו  50-זהובים, וכי מי שמציע לו לקנות סוס ב

הרגשתי באותו רגע, כי אין אני יכול להמשיך ולהחזיק . צחוק
הזהובים השמורים עמי לקניית אתרוג בלמברג,  50בכיסי את 

שאלתי,  .שלפני עומד יהודי שכל חייו תלויים בכך ,שעהבה ב
אפוא, את בעל הפונדק מהו המחיר הסופי שבו הוא מוכן 

כמי שלא  ,בעל הפונדק הביט בי בפליאה? למכור את הסוס
ים, מאמין למשמע אוזניו ואמר, כי אם אשלם לו מיד ובמזומנ

זהובים, אולם אף פרוטה לא  45-הוא מוכן לתת את הסוס ב
מיד הוצאתי את הכסף מכיסי ושקלתי לידי בעל הפונדק ! פחות

הביט בנו כשעיניו כמעט יוצאות  ,זהובים. בעל העגלה 45

מחוריהן, בתדהמה מוחלטת. הוא לא היה מסוגל להוציא מילה 
ואה" אתה ר. "מפיו ושמחתו הייתה בלתי ניתנת לתיאור

אמרתי לו, "אפילו במצב שנראה חסר כל תקוה, בורא העולם 
יכול לעזור לך". הוא מיהר עם הפונדקאי כדי לרתום את הסוס 

מיהרתי לאסוף  ,מיד כשהם הלכו. לעגלה שעמדה תקועה ביער
את חפצי וללכת, כי לא רציתי להיות "קרבן" לרגשי התודה 

כך הגעתי  של בעל העגלה המאושר. - העולים על גדותיהם
ללמברג, כשבכיסי חמשת הזהובים הנותרים. מובן מאליו, כי 

נאלצתי להסתפק בקניית אתרוג כשר, אך פשוט  ,במצב החדש
למראה ולא מהודר כפי שהייתי רגיל תמיד. מובן מאליו, כי 

לא קיבלתי משהו מיוחד במינו. בכל השנים היה  ,בסכום זה
והרבה בעיר  האתרוג היפה והמהודר ביותר ,האתרוג שלי

פשוט  ,אנשים היו רגילים לבוא אלי ולברך עליו. אולם השנה
התביישתי ללכת הביתה עם אתרוג כה פשוט ובהסכמת אשתי 

נסק, מקום שאיש אינו מכיר אותי, כך שאיני 'לליז ,באתי הנה
 . סיים אורי את סיפורו ,צריך להתבייש"

ן מיוחד "האתרוג שלך אכ ,אבל רבי אורי"! קרא רבי אלימלך"
במינו! רק עכשיו אני מבין מדוע יש לאתרוג שלך ריח של גן 
עדן! הבה ואספר לך את המשך הסיפור: כאשר בעל העגלה 
אותו הצלת ממצבו הנואש, הרהר במה שאירע עמו, הוא הגיע 
למסקנה שאתה היית לא אחר מאשר אליהו הנביא בדמות 

הגיע כש. אדם, אותו שלח האלוקים כדי לעזור לו במצוקתו
למסקנה זו, הוא חיפש דרך להביע את רגשי תודתו לבורא 
העולם. אך בעל העגלה המסכן אינו יודע לקרוא, כך שלא היה 
מסוגל לבטא את רגשותיו בתפילה. הוא ייגע, אפוא, את מוחו 
הפשוט, כדי למצוא איזו דרך הולמת להבעת תודתו. בסופו של 

אל על, נפנף בו  דבר הוא לקח לידו את השוט שלו, הניף אותו
בכל כוחו וקרא בקול גדול: "ריבונו של עולם! אני אוהב אותך 
כל כך! אני אוהב אותך יותר מאשר את אשתי וילדי! מה אוכל 
לעשות כדי לשכנע אותך באהבתי אליך? אצליף בשוט שבידי 

כאות וכסמל לאהבתי"! ובאומרו זאת, הניף בעל , לכבודך
כפי  היה זה. ר שלש פעמיםהעגלה את השוט והצליף בו באווי

באחד מימי עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום  פרת,ישס
כיפור. ביום כיפור ישב הקב"ה בבית דין של מעלה והאזין 
לתפילות היום הקדוש. אותה שעה היה רבי לוי יצחק 
מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, דוחף קרון מלא מצוות שעשו 

ים. ברגע האחרון הופיע היהודים במשך השנה, אל שערי השמ
השטן והפריע לו בכך שזרע בדרך עברות שעברו בני ישראל 
במשך השנה, כך שרבי לוי יצחק נתקע שם ולא הצליח 

יא ואני עצמי, נתנו לו כתף, כדי שלהתקדם הלאה. אחי, רבי זו
אולם כל זה היה לשווא, גם  ,לעזור בדחיפת הקרון קדימה

לפתע נשמע . בתוהו המאמצים המשותפים של שלשתנו עלו
רעש מוזר ואת האוויר פילח קול צליפת השוט, שוטו של בעל 

הקול הפך לקרן אור בעל עוצמה אדירה, שהאיר את כל  .העגלה
היקום עד למעלה, בשמי השמים. אפשר היה לראות את 
המלאכים ואת כל הצדיקים יושבים מסביב, משבחים ומפארים 

שהצהיר על אהבתו  לה' וכאשר נשמע קולו של בעל העגלה,
לה' בעודו מצליף בשוט, ענו כולם ואמרו: "אשרי המלך 

באותו רגע הופיע המלאך מיכאל ". שעבדיו משבחים לו כך
כשהוא מוביל אחריו סוס ואחריו את בעל העגלה עם השוט 
ביד. המלאך מיכאל רתם את הסוס לקרון המלא מצוות ובעל 

ינק קדימה, דהר העגלה הצליף בשוטו. וראה זה פלא: הקרון ז
על פני כל עוונות בית ישראל שחסמו קודם לכן את הדרך 
והגיע הישר אל כיסא הכבוד. ה' מלך מלכי המלכים, קיבל אותו 
בחסד וברחמים ומיד קם מכיסא הדין וישב על כיסא הרחמים. 

סיים רבי . כך נחתמה שנה טובה ומאושרת לכל בית ישראל
ר' אורי היקר, ראה נא כי אלימלך את סיפורו, והוסיף: "ואתה 

כל זה בא בזכותך, בזכות מעשה החסד שעשית. לך הביתה 
והיה למנהיג בישראל. תנהג את עדתך ברמה, כי הוכחת שהנך 

לפני שאתה הולך, תרשה נא לי לברך על ברם ראוי לכך. 
 -ואותו אורי, התפרסם לימים כ"השרף"  "האתרוג המופלא שלך

 .עלינו רבי אורי מסטרליסק, זכרו יגן
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: "ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו לב, ד)האזינו (פרשה ב כתוב
 ִמְׁשָּפט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא". 

לכאורה קשה, מה שבח הוא למשפטי השם יתברך שאין 
 בהם עוול, וכי במשפטי בני אדם מותר שיהיה עוול? 

: משפטי בני אדם, אף שנעשו זצ"ל רבי יצחק בלאזררביאר 
על פי הדין והיושר, לא יתכן שלא יהיה בהם שום עוול 
ועיוות הדין, כי אין בכוחו של בשר ודם לכוון בדקדוק את 
גודל החטא ועומקו, ובוודאי שאין באפשרותו למדוד את 
מידת העונש המדויקת המגיעה לחוטא, אלא שבשר ודם 

ו, ועל פי אומדנו קובע אומד כפי יכולתו את החטא ועונש
 וגוזר את הדין. 

פירשו כי  ,זאת ועוד על הפסוק "משפטי ה' אמת צדקו יחדו''
רק שיעור הצער והכאב  ,במשפט בשר ודם נלקח בחשבון

של החוטא עצמו, ואף שבהכרח מעונשו של החוטא נגרם 
צער וסבל גם לסובבים אותו, אם זה לבני משפחתו או 

באפשרותו של בשר ודם להתחשב  לידידיו ומכריו, הרי אין
נמצא אפוא, שבכל עונש  .בכך בגוזרו את עונשו של העבריין

שניתן ע"י בשר ודם, בודאי נענשים וסובלים גם אלו הנקיים 
 מכל חטא ואשמה. 

אינם כן, כל פרט ופרט נלקח  - אבל להבדיל, משפטי ה'
ולו גם הקטן ביותר, הנגרם לאדם בדרך  - אין צער .בחשבון

כמו גם של הסובבים אותו, נמדד  - ה. עונשו של החוטאמקר
גרם צער או בושה לאדם שאינו יבדיוק מופלא. אם עלול לה

ראוי מצד עצמו לעונש זה, הרי לא יענש החוטא כלל וכלל. 
 צדקו יחדיו".  -לכך כיוון הכתוב באומרו: ''משפטי ה' אמת 

 ִּבְגֵדיֶכם ְוׁשּובּו ֶאל "ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל :(יואל ב, יג) הפסוקעל
ִּכי ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם  ,יֶכםקֱא ה'

מפרש רש"י: "קרעו לבבכם ולא תצטרכו לקרוע  ,ַעל ָהָרָעה"
 בגדיכם מחמת אבל". 

שאם  ,באומרו להם ,הפסוק מתייחס אל קרוביו של הנפטר
גדיהם כיון שלא ימותו ישובו אל ה', לא יצטרכו לקרוע ב

קרוביהם. ולכאורה דבר פלא הוא, כיצד תועיל תשובתם 
עד  - להציל את קרובם ממיתה, הרי אם חטא ופשע הקרוב

שנגזרה עליו מיתה, כיצד תועיל תשובת קרובי משפחתו 
להצילו מהעונש? ברם, היות ומצד שלימות משפטי ה', הם 

ו וכל הנגרר יתכנו רק אם "צדקו יחדיו", העונש וכל פרטי
והמסתעף הוא בצדק ואמת. הרי אם ישובו בני המשפחה 
בתשובה שלימה, שוב לא יהיו הם חייבים בעונש וממילא 
לא ניתן יהיה להעניש את קרובם ולהמיתו, כדי שלא 

שלא  ,שתשובתם תביא לכך ,הרי .יצטערו ויסבלו בסיבתו
  ]'שיחות מוסר'[יצטרכו לקרוע בגדיהם ולהתאבל. 

, שכל יחדיושהם אמת מצד עצמם, הרי גם צדקו משפטי ה', 
הדינים שנגזרו על בני אדם יחדיו, צודקים הם. כי אם 

דין על אדם אחד, יגרם צער לעוד הרבה -בעקבות גזר
אנִשים, הרי שברור שצער זה מגיע להם על פי דין, כעונש 

 על חטאיהם. 
משל למה הדבר דומה? לפסיפס ענק, אשר מי שרואהו כולו, 

תמונה ברורה להנהגת הצדק והיושר של הקב"ה. מקבל 
אולם אנו, בעוונותינו, רואים רק אבן פה ואבן שם מתוך 
אלפי האבנים. ואם גם מעט האבנים הללו, יש בהם כדי 
להראות כי "צדק ומשפט מכון כסאו", וכי "חסד ורחמים 
מלא כבודו", הרי שעל אחת כמה וכמה, שהפסיפס השלם, 

 מצידקת משפטיו.  ומבהיק קורן ,מוש רךבית לו ורק אך הגלוי
ככל שַנרבה לחשוב ולהתבונן, יתגלו לנו יותר ויותר חלקים 

ג עולמו ַהְמַנהֵ מפסיפס הצדק השמימי של בורא העולם, "

בחסד ובריותיו ברחמים". וכה רחב הוא הפסיפס, וכה 
רחנו נאלצים אנו ומצומצמת ראייתו של האדם, עד שבעל כ

בשמים ואתה על הארץ, על כן יהיו  להודות "כי האלוקים
 דבריך מעטים". 

משולים לתמונה רקומה (גֹוְּבֶלן).  אהבלם ועו ההזלם עו
מצידו האחד הוא סבוך בחוטים, מבולבל וניפתל. כשהופכים 
אותו על פניו, מתגלית תמונה מושלמת, מסודרת להפליא 

 ומרהיבה ביופיה. 
השיג משפטי ה', להבין ולמבאר זאת כך:  'חפץ חיים'הרבנו 

לדעת על מה ולמה הגיעה לאדם צרה כלשהי, נזק או עניות 
וכדו', יתכן רק ליודע את אשר עברה נשמתו בגלגול הקודם, 

 ולשם איזה עניין ותיקון נתגלגל ובא לעולם הזה. 
דווקא  - זו כוונת הכתוב "משפטי ה' אמת צדקו יחדו"
ירתו, ואיך "יחדיו", כשיודעים מה נעשה עם אדם זה קודם יצ

וכמה השתדלה נשמתו לשוב לעולם הזה, כדי שתינתן לה 
ההזדמנות לתקן פגם או מעשה שעשתה, או אז יווכח לדעת 
כי המשפטים אמת וכל צער ונזק שבא עליו הם באמת חסד 

, וכך את נשמתו ולזכך ורחמים. כיון שעל ידם יוכל לתקן
  ורה]התל חפץ חיים ע[                               לזכות לחיי נצח. 

מקובל לומר שתמיד צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה, 
אבל אם נתבונן בדבר, נראה שבחצי הכוס יש מים, אבל 
בחצי ה"ריק" יש אויר, ומה יותר חשוב? בלא מים אפשר 
להתקיים מספר ימים, אך בלא אויר אי אפשר לחיות יותר 

 מכמה דקות בודדות. 
ע, לפעמים הוא יותר טוב ממה מה שלכאורה נראה לנו ר
וכדאי אם כן לשנן שאין רע יורד  שאנו חושבים שהוא טוב.

משמים אלא טוב, והעיקר להודות לה' יתברך על כל דבר 
 .ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמ ֶעְליֹוןה', לַ  טֹוב ְלֹהדֹותודבר, שנאמר: "
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 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -ית הרבנ :לע"נ                
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 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
  אורה (שמעה) בת יוסף"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס. זיווג הגון  
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 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל

לפרשת האזינו



 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "סוכת שלום" -חג הסוכות

אף על פי שנצטווינו על השמחה בכל המועדות מכל 
מקום חג הסוכות הוא החג היחיד הנקרא "זמן 

בהשקפה ראשונה  שמחתנו". ונשאלת השאלה מדוע?
"דרכי מוסר" נדמה  ונוימן זצ"ל בספר רבי יוסףאומר 

כי הציווי על השמחה בחג עומד בסתירה לחיוב לצאת 
בת בדירת עראי. אך לאחר התבוננות מדירת קבע ולש

הישיבה בדירת עראי מובילה  ,מגלים אנו כי אדרבה
אותנו אל השמחה האמיתית, כי שמחה אמיתית אין 
להשיגה אלא לאחר שמגיעים להכרה כי הישיבה 
בעולם הזה אינה אלא ישיבת עראי. אדם החושב 
שחיי עולם הזה הם תכלית חייו וכי ישיבתו בעולם 

יבת קבע, לעולם לא יוכל להגיע לשמחה הזה היא יש
פנימית, כי מי ששוקע בתאוות העולם חסרה לו 
השמחה, לפי שבעניין גשמי לעולם אין הנשמה מגיעה 
לסיפוקה ואין אדם יוצא מהעולם הזה וחצי תאוותו 
בידו משום שהנשמה היא רוחנית והשמחה היא עניין 

 רוחני. 
בהבלי  סיבות נוספות להעדר השמחה אצל השקועים

העולם הזה הן הקנאה והתאווה. אדם המתאווה תמיד 
למה שיש לחברו אינו יכול לשמוח, כי כל הזמן נדמה לו 
שחסר לו. וכשרואה שלאחרים יש יותר ממנו נופלת 
עליו עצבות. אולם כאשר האדם מבין שהישיבה בעולם 
הזה אינה אלא ישיבת עראי הוא אינו מקנא וממילא 

שיש לו. ועל כן קוראים בימי הוא שמח ומסתפק במה 
חג הסוכות בספר קוהלת וזאת על מנת לההביל את 
העולם הזה כי רק כך אפשר להשיג שמחה אמיתית 
ורק כך יוכל האדם לקיים בשלמות את המצווה של 

הדאגה לעתיד גוזלת מבני האדם את  "ושמחת בחגיך".
שמחת החיים ואת שלוות הנפש ואילו הסוכה מסמלת 

חנו פה אורחים בעולם הזה. למה הדבר שבסך הכל אנ
דומה? לאדם שזכה בפיס בפרס הראשון ונסע 
באוטובוס לבנק בכדי לקבל את הפרס. אמנם, 
האוטובוס לא היה ממוזג והיה דוחק וצפיפות גדולה 
וכל הדרך האנשים רטנו על כך, ואילו מיודעינו שהיה 
בדרכו לבנק כדי לפדות את המיליונים שזכה בהם היה 

ושליו, כי מה זאת הנסיעה באוטובוס בשבילו?  רגוע
הרי היא בסך הכל זמן קצר בלבד לעומת העונג הרב 
המצפה לו, כך שבכלל לא היה איכפת לו מתנאי 

גם אנחנו נמצאים פה  ,הנסיעה. והנמשל הוא כה מובן
בנסיעה של שבעים שנה שהוא טיפה מהים לעומת חיי 

ת מרוכזת נצח, אם כן המחשבה של האדם צריכה להיו
על השכר העצום והנפלא המצפה לו בסוף הנסיעה 
דהיינו בסוף חייו. ובודאי לא צריכים להתחשב יותר 

כל מהלך חיינו על תנאים במדי בזמן הנסיעה היינו 
טובים יותר או פחות כי דרך הטבע שדבר גדול, עצום 
ונפלא מאפיל על דבר קטן. ואת זה מסמלת ישיבת 

ימי שנותינו בהם שבעים הסוכה שבעת ימים כנגד "
שנה" המזכירה לנו מידי שנה שאנו בעצם אורחים פה 
בעולם...לכן, באה התורה ומצווה אותנו "ושמחתם 
לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים" כמו תמרור המורה לנו 
לזכור את תפקידנו בעולם. וכאשר יוצאים אנו מדירת 
קבע לדירת עראי בכך מבטלים אנו את עניני הגשמיות 

רק כאשר נחון כך תיתכן שמחה פנימית אמיתית.  ורק
האדם בתחושת סיפוק והסתפקות במה שבידו, רק 

 כאשר האדם מסוגל לעצור את המרוץ המטורף אחר
 
 

 בחלקו מסוגל הוא להיות מאושר ושמח נכסים וממון
אהבה ל מה שמוביל ,לחיות בשלום עם חבירוכך ו
רו והנה אמ .בין איש לרעהו אמיתית אחדותו אחווהו

רבותינו שסוכה היא כנגד ענני הכבוד שליוו את ישראל 
באו בזכות אהרון שהייתה מידתו  במדבר וענני הכבוד

לוקץ  רבי יהודהעל כך כתב ו"אוהב שלום ורודף שלום". 
זצ"ל בסיפרו "דגל יהודה": שמכאן מובן מה שאמרו 
רבותינו שלענני הכבוד היה כוח כזה, שכל החיצים 

אים זרקו עליהם, ענני הכבוד והבליסטראות שהשונ
קלטו אותם והגנו עליהם, וזה משום שעם ישראל חיו 
אחד עם השני בשלום ובאחווה, ואז בהכרח כשהשכינה 
שרתה ביניהם אין כל שונא יכול להגיע עליהם ולהזיקם. 
לומר לך, עד כמה חשובה האחדות והשלום בתוכנו, 
נה שהיא המפתח והערובה לשלומם של ישראל. והנה יש

בספרו  וולף זצ"ל רבי יחזקאלראיה לזה, ממה שכתב 
ד) -: נאמר בתורה (דברים כ, בכך "דרשות יחזקאל"
ָהָעם.   ַהִּמְלָחָמה ְוִנַּגׁש ַהּכֵֹהן ְוִדֶּבר ֶאל ְוָהָיה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל"

 ֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמהַאֶּתם ְק  ֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאליְוָאַמר ֲאלֵ 
ַּתְחְּפזּו ְוַאל ִּתיְראּו ְוַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם, ַאל ַאל ,יֶכםְיבֵ ואֹ ַעל

ָּלֵחם יְלִה  ֵהיֶכם ַההֵֹלְך ִעָּמֶכםוֱאלֹ 'הִּכי  ,ִמְּפֵניֶהם ַּתַעְרצּו
 ואמרו על כך רבותינו". ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ְיֵביֶכםואֹ ָלֶכם ִעם

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: ) "מב סוטה(
ר להן הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם אמ

םאתם נמסרי ןאלא קריאת שמע שחרית וערבית, אי
כל כך זכות  למה גדולהוצריך להבין, ". של האויב בידם

כי הצלחת  שהרי זה ידועוביאר, מצוות קריאת שמע? 
עם ישראל במלחמה תלויה רק במה שישכון ה' בתוכנו. 

תברך הוא "אחד" באחדות וזה מפני, שיוצרנו הבורא י
גמור אשר אין עוד כמוהו, אם כך גם ישראל צריכים 

כאשר  ,"האחדות", ועל כן –ם כוח זה השתמצא ב
את שמע ואומרים "ה' אלוקינו ה'  איםישראל קור

אחד", צריכים להתחרט מאוד, על אשר עד הנה 
התפרדו אחד מחברו ואינם מאוחדים יחד, ולקבל על 

ישפרו את מעשיהם ויפסיקו עצמם שמהיום והלאה 
תאחדו כל אחד י ,, ואדרבאביניהם את הקנאה והשנאה

אחדות גמורה, עד אשר יתוקן במישראל בלב ובנפש 
המעוות מלפנים והשכינה תשכון בישראל ועל ידי כך 

באה וזה בעצם מה ש ביד השונאים. םאין ישראל נמסרי
מצוות הסוכה המסמלת את ליכוד ואיחוד כל נו ללמד
שיש לחיות באחדות ובשלום בלי הבדל בין סוגי  העם,

העם כמו שבסוכה אין הבדל בין הדפנות, זכר לענני 
הכבוד שגם כן לימדו אותנו לחיות בשלום ארבעים שנה 
ביחד תחת צל אחד, ובכך נזכה בעזרת ה' להשראת 

מסופר על אחד הרבנים שנושא  השכינה בתוכנו.
ע מוחו כיצד בער מאוד בעצמותיו ותמיד הוגיהאחדות 

להאהיב את השכנים זה על זה ולהרבות אחווה 
ביניהם. ואז צץ במוחו רעיון. בהזדמנות הראשונה 
שפגש בשכנים הציע להם לארגן שיעור קבוע בצהריים 
בנושאי הלכה, למען יתאחדו כולם סביבו. כך נוצרה 
אהבה וקירבה ביניהם עם חיזוק בכל התחומים. 

כין מדבקה עם תואר במקביל, ובלי שידע על כך, ה
"הרב" והדביק אותה על תיבת הדואר של שכנו המבוגר 
ממנו לפני שמו שהופיע עליה, כדי לכבדו. והשכן, שלא 
חלם מי עמד מאחרי המעשה, התרגש מאוד והתהלך 

 שמח ומאושר כל כך. המדבקה אגב עדיין קיימת שם 
 
 

 602' עלון מס

         

 

 "אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

  השבת זמני כניסת
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19:20:        ר"ת



כבר עשרים שנה וכל הצדדים מרגישים נפלא עם 
  נוכחותה הכובשת.

ה"כף החיים" (סי' תרכ"ה סק"י) בעניין זה וכבר כתב  
 כל הזהיר במצוות סוכהבשם "יפה ללב" (ח"ה אות ג): 

לעשותה כתיקונה, מובטח  (המסמלת שלום ואחדות)
כן ו ..לו שלא תהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה.

כתב החיד"א (בספרו "דבש לפי") בשם רבי שמעון 
 – סוכה". סוכהתיבת "מאוסטרלי זצ"ל רמז נפלא ב

, ביחד 26, ושם הויה = 65ות = נ. שם אד91בגימטריא 
 .91 –סך הכל 

אם נכפיל את האותיות של שם הויה בשם אדנות  ,והנה
נ',  xד', ו'  xא', ה'  xלפי סדר אות כפול אות, כלומר י' 

עם  "שלום". תיבת 380י', סך הכל הגימטריא =  xה' 
 . 380הכולל = 

כתב הוסיף וד"א בספרו "צפורן שמיר" והנה מרן החי
בעניין השלום כך: יטריח במחשבה ודיבור ומעשה 
לעשות שלום בין איש ובין אחיו, בין איש לאשתו, בפה 

וכאשר  רך מחמאה, ומתוק מדבש, וירבה השלום.
האדם זוכה לחיות בשלום עם כולם, אין רשות 
למקטרגים לקטרג עליו, כי המקטרג הוא גורם לתגר, 

ניגור שונא תגר, וכשם שהאדם שונא תגר כך והס
למעלה אין למקטרג רשות לקטרג ולעשות תגר, וכיוון 
שאין עליו קטגורים למעלה ממילא כל הברכות 

הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו  ו.מתקיימות עלי
משפחה מבית שמש המתגוררת  דברים אלו היטב.

בקומת קרקע בתנאי מחסור ובצפיפות התבקשה על 
שני דיירים מעליה לחתום על הסכמה לבנייה. ידי 

לכל אחד מהם עשרה ילדים בלי עין הרע והצורך 
להרחיב היה ברור. האב, אברך צנוע לא מכניס ראשו 
כלל לעניין והאישה מסתפקת במועט ושמחה בחלקה 
הדל לא חלמה לאור מצבה הכלכלי, על הצטרפות 
לבניה המשותפת. מאידך, לא היה לה ספק שהיא 

מת לכולם בלי תנאים מוקדמים. שיבנו כמה חות
שירצו ועל חשבון מה שלא יהיה, בכל מחיר שתשלם. 

תה יהמחיר היה כבד, שכן ההרחבה מעליה הי
 2.5משמעותית. היא כללה תוספת חדר ענק בגודל של 

מטר, שאמור היה להבנות מעל כל החלונות שלה 
ולהסתיר את האור לחלוטין. אבל היא לא היססה. 

הבניה סבלה בדממה את הרעש והלכלוך,  לאורך
שממש חדרו לביתה. גם אחרי שהבינה כי הנזק הוא 
בלתי הפיך, בשל החדרים החשוכים תדיר המחייבים 
שימוש בחשמל גם בשעות היום, לא התחרטה. כל מי 
שביקר בדירה התפלא: מאוד חושך פה, איך הסכמתם 
לכך? אבל היא עדיין שמחה בשמחתם. מבחינתה, לא 

תה בכלל אפשרות אחרת, שנתיים אחרי הבניה ייה
קיבלו בני הזוג את שכרם בהשגחה גלויה ומיוחדת. 
ידיד של הבעל סיפר להם על נדיב גדול המחפש 
לתרום לטובת הרחבת דירה למשפחה נזקקת לכך 
באמת. היה לו רק תנאי מקדים: לבקר בדירה לפני 
התחלת השיפוץ, כדי להיות בטוח שהתוספת נעשית 

וך צורך אמיתי חיוני ולא למען מותרות. בני הזוג, מת
שחיו בעליבות נוראה, הסכימו. אם לא למענם, למען 
ילדיהם הנאנקים מהדוחק הרב. הנדיב הגיע והתקשה 
להאמין למראה עיניו. 'ככה אתם חיים? מהי העלטה 
הזו באמצע היום?' שאל בזעזוע עמוק. כששמע על 

ם להגדיל על ויתור המופלא, התחייב בו במקווה
חשבונו את כל השטח שנבנה תחת השכנים וביקש 
מהם רק כי יזמינו אותו בתום השיפוץ לחזות במו 
עיניו בתוצאה. כאשר תמה המלאכה והבית האיר 
(תרתי משמע) ברווח ובהצלה שלא ידעו כמותם, הגיע 

 הנדיב לסיבוב בדירה וגם עיניו אורו. 
 צפההרים על נעד שגילה באחד החדרים שורת מזרו

 
 

והתקשה להאמין שארבעה ילדים ישנים כך דרך קבע, 
 מחוסר אמצעים לרכוש מיטות לחדר החדש. 

מיטות חדשות לילדים ולא  ההייתהמתנה שלו לסיום 
היה קץ לאושר שהביא עליהם. בני הזוג הרגישו 
במוחש שקיבלו שכר על פועלם כפל כפליים, והרבה 

ן השלום למעיתור העצום שלהם והו יותר מכך. בזכות
בנו גם את עתידם וזכו לראות את הנחת שגרמו לאביהם 

שהשלום הוא הכלי להחזיק  ,נמצא אם כן שבשמים.
  ולקיים את הברכות.

היוצא מדברינו שבקיום מצוות הסוכה אנו זוכים 
לאחדות ושלום בין כל חלקי עם ישראל שהוא המפתח 

 לגאולה שלמה ואמיתית.
ביל אותנו לתובנה על ושלפנינו המ סיפורהבה ונראה מה

דבר שמביא  ,העראית האמיתי שמסמלת הסוכה תוכןה
  לשלום אמיתי...לחשיבה ובקשה 

 הקדוש ברוך הואיום למחרת יום כיפור הבנו שאנחנו בבעיה.  
בירך אותנו בבית ברוך ילדים רובם ככולם בנים, בדירה גדולה 

כבר שנים רבות שאיננו  עם מרפסת קטנה ובשכנים נהדרים.
מים אחד ויותר משל עצמנו יוקים לחפש מניין, אלא מקיזק

ונהנים בכל "ברכת המזון" ובכל כינוס אחר. רק בעניין הסוכה 
הייתה לנו בעיה עם המניין המבורך שלנו. מרפסתנו המקורית 
הכילה בקושי אדם אחד ללינה, אולי אדם וחצי, אך לא יותר. 

הדודים, במשך השנים הסתדרנו איכשהו כאשר אחד ישן אצל 
שני בסוכת חברו, השלישי והרביעי ישנים יחד בקיפול איברים 

אמר  מרשים. מובן מאליו שלא היה נוח ולא קל, אבל מי
שבסוכות צריך להיות נוח? "אם הכל יהיה כרגיל איך נרגיש את 
טעם הישיבה הארעית?" התבדחנו על כך בכל שנה מחדש, כי 

מיקום של בן מצווה  כל שנה ברוך ה' היינו צריכים להחליט על
חדש ששאל "אבל איפה אני אישן?". הסתדרנו עד לבואו של 
החתן הראשון שלא גר בעירנו. ברגע שנקבע מקום מגורי הזוג 
הצעיר בפרוייקט מרוחק, משך בשרוולי אחד הבנים ושאל "אז 
מה, הם לא יבואו אלינו לעולם לסוכות?" "ודאי שיבואו", 

שיו, מה נזכרת בסוכות?" אמרתי מופתע "בקושי חנוכה עכ
"ואיפה הוא יישן?" הפנה השואל את מבטו לכיוון החתן, 
"אהה" אמרתי, "דיה לשמחה בשעתה". באותו רגע היו לי 
בעיות הרבה יותר דחופות מאשר חג הסוכות הבא, כמו למשל 
איך לשלם לשדכן ואיך אשלם את כל מה שהתחייבתי אליו.  עד 

רוך ה'  זורמים. הזוג הצעיר אלא שהחיים ב סוכות? ירחם ה'.
נישא, עזב את עירנו ובא לבקר מידי שבת שנייה ובחגים. כמו 
אצל כל הזוגות בישראל חילקנו ההורים בינינו את הנחת ובהגיע 
סוכות היה ברור חצי חג פה חצי חג שם. "אי אפשר" אמרה 
בתנו "איפה יישן בעלי?" רק עכשיו הבנו שזו כבר אינה שאלה 

בהחלט בעיה. היכן יישן הבעל הטרי? כלום נשלח רטורית, זו 
אותו לחבר או דוד? האם נבקש ממנו שיואיל במטותא ממנו 
לקפל את רגליו ככל שניתן ולקשת את גבו לפי קווי המתאר של 
המרפסת, כדי שיהיה לעוד מישהו מקום לישון? לא ולא! אי 
אפשר לכבד כך אורח חדש שזה מקרוב בא ועדיין בודק את 

האורחים שלנו. ואז נפל הפור על התוכנית שהועלתה  הכנסת
מידי שנה בשנה ונדחתה בכל פעם מחדש, לבנות סוכה בחצר 
הבניין. הבניין שלנו כמו הרבה בניינים התברך בחצר מרוצפת 
מצדו האחד ובגינה מטופחת מצדו האחר. בחצר הבניין לא היה 

מטופח שייך לבנות סוכה, מפני שהיינו הורגים בכך את הדשא ה
ששולם עליו מידי חודש לגנן, ואחרי סוכות היינו צריכים לממן 
מכספנו את שחזור הגינה. מה גם שהתמרונים בין החלקים שלה 
המוצלים על ידי עצים ובין החלקים שאינם מוצלים היו עשויים 
להפוך את הסוכה למשהו שדיני דינים תלויים בו ובשביל מה 

ייתה ממוקמת בחזית אלא להיכנס לספק? ממילא דירתנו לא ה
מאחור בדיוק מעל החלק המרוצף. תמיד הייתה קיימת אופציה 
לבנות שם סוכה שאליה נוריד כבל חשמל מדירתנו ונתגורר בה 
בהרחבה כל החג. אלא מה? לתכנית זו היה יותר מחיסרון אחד, 
הראשון היה המרחק. כדי להגיע לשם אי אפשר היה ללכת חמש 

רפסת כפי שהתרגלנו מכבר, אלא לרדת פסיעות מהמטבח אל המ
 את שלש הקומות שלנו על כל הציוד הנדרש ואם שכחנו את

 



המלח או את הסכין הרי יש לחזור ולטפס את כל הקומות בלי  
מעלית כדי לקחת את המלח או את הסכין ולגלות אחר כך 
ששכחנו להוריד נטלה לנטילת ידיים. אולם על הבעיה הזו 

. המניין שלנו יחלק את התפקידים הללו זרת ה'ידענו נתגבר בע
ובכל פעם שנצטרך, מישהו אחר ילך להביא לפי הסדר. לכל 
אחד ייצא לעלות אולי פעם אחת נוספת ולא יותר. הבעיה 
השניה הייתה השכנים, גם על בעיה זו התגברנו בלי קושי, 
פשוט כולם הסכימו...האמת היא ששנים רבות קודם כבר 

תם מבינים שהיה נעים מאוד כבר שנים חשבנו על האופציה, א
רבות קודם לכן לבנות סוכה בחצר ולהימנע מאי הנעימות של 
אכילה מתוך צפיפות רבה, שינה לא שינה ומבקשות טובה מכל 
מיני אנשים שיארחו את הילדים שלנו. לכן תמיד הועלה 
הרעיון ופעם אחת אפילו עברנו בכל הבניין וביקשנו רשות 

ם סוכה כי מדובר בשטח של כל הבניין מהשכנים לבנות ש
ו יכולים לעשות בו שימוש ללא הסכמת כל השכנים וכך נואינ

התגברנו על הבעיה השניה, אך בסוף לא בנינו סוכה בחניה, 
מהסיבה שבשלה דוחים המון דברים אחרים כגון  התקציב. 
בירור קצר העלה כי בניית סוכה בחניה מצריכה עריכת קניות 

הציוד הנדרש החל מדפנות והפעם מדובר  מחודשת של כל
בדפנות לארבעה צדדים כי אי אפשר להסתמך כמו בבית על 

הלאה לפריטים הפחות יקרים ושני קירות בנויים, המשך בסכך 
כמו בד לסוכה וכלה במיטות מתקפלות, כי אם כבר בונים 
סוכה ואם כבר כולם ייכנסו בה לישון, הם לא יכולים לישון על 

ן של החניה. נכון? סיכום קצר הגיע לאלפי שקלים, רצפת הבטו
שבמיוחד בתקופת החגים עם הבגדים החדשים ההוצאות 
השוטפות של הסעודות וכל היתר פשוט לא יכולנו אפילו 
לחלום על קנייה כזו. אחר כך משנה לשנה ברוך ה' היו 
ההוצאות השוטפות וכל הרעיונות כולל בניית סוכה גדולה 

הצרכים הדחופים. אבל עכשיו עם חתן  בחניה נדחו מפני
כאורח כבר הבנו שאי אפשר יותר. אי לכך יצאנו להזמין את כל 
הדרוש כבר בסוף חודש אלול. כאשר החלטנו על הגודל 

ס"מ לכל נפש  20הדרוש לנו, שהנוסחה שלו היא מיטה ועוד 
ואם ירצה ה' כשנצטרך יותר מקום נוסיף בכל שנה דופן או 

ך או כך גודל הסוכה הנדרשת היה מדהים שתיים ונגדיל. כ
ומרשים. מינימום שישה מטרים על שניים וחצי וזה בלי לקחת 
בחשבון שולחן שיתפוס את מקומו. אחרי שחישבנו את כל 

את כל החלקים הנדרשים לעניין וסכך  החישובים וגם קנינו
בכמות המתאימה. לא נותר לנו אלא לחכות שהסחורה תגיע 

פור כדי שנוכל לבנות את הסוכה כמו ממש בערב יום כי
המהדרים שמתחילים בבניית הסוכה במוצאי היום הקדוש. 
ואכן, בערב יום כיפור הגיעה משאית ענק ופרקה את תכולתה 
בחלק מהחניה שאותו הועדנו לסוכה. העמדנו הכל צמוד לקיר 
הבניין כדי לא להפריע למכוניות שצריכות את המקום ושמחנו 

שה שנפתחה בפנינו. במוצאי כיפור מיד על האפשרות החד
אחרי הסעודה הפשלנו שרוולים. לאיש מאיתנו אין חוש טכני 
מיוחד, עבודה כזו בשבילנו היא עבודת פרך ממש. מיליון 
תקלות אירעו לנו במהלך העבודה אבל שמחנו שברוך ה' 
אנחנו זוכים לקיים מצווה בהידור רב, וכל עמל שיושקע בה 

ל מקרה עלינו לסיים את ההרכבה אי אפשר יביא את שכרו. בכ
להשאיר את המבנה הזה עם שניים או שלשה קירות ולצפות 
שהוא יחזיק מעמד, את הסכך אפשר היה לדחות למחר אבל 
הסוכה הייתה חייבת להיות איתנה. עבדנו כל הלילה משתדלים 
לעשות הכל בשקט כדי לא להגיע לדבר עבירה של "גזל 

עמדו כבר הדפנות בצורה יציבה שאפילו שינה". לפנות בוקר נ
דחיפה עזה לא הצליחה להזיז ידענו שעשינו את זה. מרוצים 
מאוד הלכנו להתפלל תפילת ותיקין כדי שנוכל לישון קצת 
בבוקר, לפני שנתחיל כל אחד את סדר יומו ונשלים את 
המלאכה הרבה בסוכה. גמרנו רק את ההתחלה. התעוררתי 

ה כמו שרק עייפים באמת יודעים אחרי שעה של שינה עמוק
לישון לקול נקישות על דלתי. מתברר שדפקו לא מעט זמן ולא 
שמענו, כי הנקישות היו עזות וכעוסות. קופמן, שכננו מלמעלה 
עמד בפתח. פניו אדומות וכולו אש להבה. קופמן הוא שכן 

 נינו מצוינים. הוא הגיע לבניין שלנו לפניינהדר, היחסים ב
 

מאז שאנחנו מתפללים באותו בית כנסת יוצא לנו ארבע שנים ו
הרבה ללכת הביתה ביחד. הנשים שלנו מחליפות ביניהן 
מתכונים ולעיתים מגשי אוכל של ממש כשהאוכל יוצא מוצלח. 
יש לנו כמה ילדים בגילים מקבילים שלומדים באותו תלמוד 
תורה ואפילו באותה כיתה. קופמן הוא יו"ר וועד הבית ותמיד 

ציין שאיתי אין לו בעיות, כי אני משלם ראשון את מה הוא מ
שהוא מבקש וממני הוא לא היה צריך אף פעם לבקש פעמיים. 
בקיצור שום דבר לא הכין אותי לכעס שאותו ראיתי עליו. 
הספקתי לתהות שנייה אחת לפני שהוא פתח ואמר "עליך לא 

יתי מאמין!". "מה?" שאלתי והתפכחתי מהר מהעייפות שלי הי
"שתחסום לי ככה בגניבה את מקום החניה שלי ואפילו לא 
תבקש רשות? ככה? כמו גנבים בלילה? אני הולך לישון בלי 
שום סימן, ומתעורר בבוקר ומגלה סוכה ענקית". "אז מה?" לא 

בני הבנתי "מה זה משנה מתי בניתי ואיפה?". "באמת? איך 
אדם משתנים ביום? לא הייתי חולם שתדבר ככה! זו הרי החניה 

וועד הבית אם לא את  שלי. וגם אם לא, היית צריך לשאול את
כל השכנים ובטח שאותי כי אני תמיד חונה שם והרי מדובר 
בשטח ציבורי". "היי", אמרתי "לא תמיד, עובדה היא שאתמול 

כי עצרתי לשוחח  בלילה חנית במקום אחר לגמרי". "זה פשוט
עם שכן בבניין השני אז השארתי את הרכב שם". בעייפות 
המשכתי לענות לו "את השכנים שאלתי לראשונה לפני שמונה 
שנים כשחלמתי לראשונה על הפרוייקט הזה". "ובכן" אמר 

קופמן "אותי לא שאלת ואני לא מסכים". וכך הפנה לי את גבו  
הוא מתגורר בלי ברכת  ועלה במדרגות אל הקומה הרביעית שם

שלום ובלי מילת פרידה, כך שלא ידעתי אם הוא באמת מתכוון 
שנפרק את הסוכה הענקית רק כי הוא לא מסכים. סגרתי את 
הדלת והסתובבתי בביתי  עד לשעות הערב. כשחזרו בניי 
והתכוננו להמשיך במלאכה סיפרתי להם את השיחה עם קופמן. 

אתה בכלל חושב עליו" שאל  "לא רציני" אמר אחד. "אבא, מה
בבניין, ורוב הבניין הסכים  12השני "הוא דייר אחד מתוך 

ממילא לפני שנים" קבע השלישי "וחוץ מזה" התריע הרביעי 
אני לא הרגשתי נוח וגם  "כבר בנינו. שנה הבאה נחשוב מחדש".

אמרתי להם. קופמן לא אמר לי שלום בתפילת מנחה, לא דיבר 
את  ,ריב ולא חזרנו הביתה ביחד. בנוסףאיתי בין מנחה למע

הרכב שלו הוא החנה בהפגנתיות צמוד לדפנות הסוכה לאמור 
"הייתי צריך להחנות שם אולם כיון שיש סוכה אני לא יכול!" 
בקיצור כועס באמת, צודק או לא צודק זו כבר שאלה אחרת הוא 
לא מסכים, יש לו חלק בשטח ובכלל אני לא רוצה להתחיל 

נים. הבנים לא הבינו בשום פנים ואופן. "מי הוא סכסוך שכ
בכלל?" אמר אחד מהם בזלזול, ואני שלחתי אותו ללמוד פרק 
בהלכות כבוד הבריות בספר "היזהרו בכבוד חבריכם" והודעתי 

 על הפסקה זמנית של יום עבודה בסוכה כדי לחשוב...
כל הלילה חשבתי על כך ולמחרת שיתפתי אותם בהחלטתי והם 

פה בתדהמה. "תראו", הסברתי "עזבו את נושא הגזל אבל פערו 
'סוכת שלום'. דווקא בסוכות  -דווקא על מצוות הסוכה כתוב 

אחרי שמירקנו את כל העוונות אנחנו רוצים להיות נקיים מה' 
ויש עוד המון  ומישראל וזו בכלל אינה בעיה. החניה ענקית

, ברור מקומות לבניית הסוכה. נכון שלא מתחת לחלון שלנו
שחשמל לא נוכל לחבר מהבית ואין ספק שמדובר בעבודה 
כפולה אבל ברור לי שאנחנו עושים משהו בשביל שלום וזה 
חשוב מספיק בשביל הטרחה שלנו". הבנים שלי יודעים מהו 
כיבוד אב גם אם הם חושבים שאני טועה וכך הם חשבו לפי 

לא,  מבטם. אדם נפגע בגללי ולא משנה בכלל אם זה צודק או
אני החלטתי לנהוג כמו שאומרים "אל תהיה צודק תהיה חכם". 
פנינו לעבודתנו, פירקנו את הסוכה שבנינו בעמל רב והרכבנו 
אותה מחדש רחוק מהחניה השנויה במחלוקת. על אף שרוב בני 
האדם מקבלים בהבנה את העובדה שבונים סוכות בחניה ליד 

בו. ההרכבה  הבית בחרנו במקום שבדרך כלל איש לא חונה
הפעם הלכה מהר יותר. אולי בגלל שהיינו מנוסים, אולי כי 
הייתה לנו סייעתא דשמיא אבל באותו זמן שבו בנינו בפעם 
הקודמת את הסוכה הצלחנו לפרק ולהרכיב את השנייה. היה 
מעייף, הילדים לא היו מרוצים, אבל אני הרגשתי שעשינו את 

 ה מטרים לסוכההדבר הנכון גם אם נצטרך ללכת עוד כמ
 



 ולהביא חשמלאי שיחבר אותנו לחשמל.  
הגענו לחג הסוכות, הסוכה הענקית שלנו הייתה חגיגית ויפה, 
גדולה ומרווחת, שהינו בה כל המשפחה ביחד בלי לדרוך זה 
על רגלו של זה, שורה של מיטות מתקפלות חדשות ניצבו 
בשורה ליד אחד הקירות בלי צפיפות ובלי לקבל טובות 

ים, ממש בני מלכים. אם הפריע לי משהו בתוך בשמחה מאחר
החגיגית היה זה שקופמן משום מה המשיך לכעוס ולא בירך 
אותי לשלום. הוא הקפיד להחנות את רכבו רק בחניה 
שהתפנתה אחרי שהעברנו את הסוכה ואני לא הבנתי למה הוא 
עדיין חמוץ. החלטתי בליבי לגשת אליו בהזדמנות ולסדר את 

ם. יש אנשים שקשה להם לרדת מהעץ שעליו הם הענייני
מטפסים וצריך לעזור להם...לי אין בעיה עם משחקי כבוד 
שכאלה, אני מוכן לחייך גם למי שלא ממש צודק, שיהיה לו 
לבריאות. הייתה סעודה חגיגית במיוחד, מעין עולם הבא. 
שרנו שירים עם סילסולים וטונים שונים. כשפתחנו את 

מאיתנו. ואז זה  ב שלא היו מאושרים יותרהמיטות אני חוש
קרה...באמצע הלילה התעוררנו לקול חבטות משונות ביותר. 
לפי הקולות שנשמעו מהסוכות סביב היה ברור שאין זה דמיון. 
כולם שמעו את הדפיקות המשונות, רק שאיש לא ידע מנין הן 
באו כי עד שכל אחד התעורר והבין שהוא לא חלם ויצא 

טות השתתקו פתאום. עמדנו כמה שכנים בחוץ לבדוק, החב
חלקם בפיג'מות ושאלנו אם ניתן לחזור לישון או שמא הקולות 
יחזרו שוב, האם היה זה מקרה חד פעמי? ובכלל מה זה היה? 

 אחרי כמה דקות שלא חזר שום קול חזרנו לישון. 
החג הראשון עבר ובמוצאי החג ישבנו ולמדנו בספרים 

שה על הדלת הפריעה לנו בלימוד. בפתח, הקדושים. לפתע, נקי
ניצב קופמן, פניו היו חיוורים כפני מת והוא לא הצליח לדבר. 
זה לא שהוא לא רצה, הוא פשוט לא הצליח, פתח את פיו וסגר 
שוב ושוב ושום קול לא יצא ממנו, קופמן סימן לנו ביד רועדת 

ת לבא אחריו, אנחנו הזדרזנו לקום תוהים וקצת מבוהלים. האמ
היא שחשבנו שהוא השתגע, אבל יצאתי אליו עם בני וחתני. 
הוא הוביל אותנו לחניה ששם עמדה הסוכה שלנו מלכתחילה. 
למרות החושך היה אפשר לראות כבר ממרחק שמשהו במכונית 
שלו לא כשורה. הגג היה עקום, כשהתקרבנו ראינו כי השמשה 

אונה. הקדמית מנופצת כולה ומכסה המנוע עקום כמו אחרי ת
לא אלאה אתכם בדיבורים. באמצע הלילה נשרו מהבניין 
מהקומה הרביעית שבה גר קופמן כמה אבני ציפוי של אבן 
ירושלמית כבדה היישר על גג מכוניתו שחנתה סמוך לקיר 
הבניין. הלבנים ריסקו את הפח ואת השמשה וחדרו אל תוך 
המכונית בכוח ההאצה והכובד שלהן. הבטנו אחד בשני. 

ילה לא הבנו למה הוא מראה לנו את המכונית. האם גם בזה בתח
אנחנו אשמים? ואז פתאום קלטנו...זה היה פשר הקולות 
המשונים ששמענו באמצע הלילה ובעיקר קלטנו שקרה לנו נס 
ענק. מישהו מאיתנו היה אמור לישון במקום שבו חנתה 
ל המכונית, ואולי אפילו שני אנשים היו נפגעים. לא היה להם כ

סיכוי לשרוד לו האבן הייתה נופלת עליהם. עמדנו משותקים. 
עכשיו גם הבנו למה קופמן לא יכול לדבר. זה היה הלם גדול, 
היה כאן נס עצום ויחד עם זה תשלום למי שבזכותו אירע הנס 
אך לחובתו נצברה העבודה שעשינו. "מגיע לי" אמר קופמן 

ם והאמת "איזה מזל שהתעקשת" אמרתי אני. לחצנו ידיי
והשלום אהבו. בשנה אחר כך אפילו לא עלתה השאלה. קופמן 
אמר שהוא מוותר על המקום בלב שלם. מלמעלה הראו לו 
שהוא אינו צודק, והוא כבר שילם את הנזק והפנים את העניין 
ואנחנו לא רצינו לחזור לשם. אין צורך לומר שמאז, על אף 

ספת לא נשרה שכבר עברו כעשר שנים אף לבנת ציפוי אחת נו
 !התפקיד שלהן הסתיים זה מכבר...כן,  מהבניין שלנו.

 

 

 אחים יקרים!
 

 ר ֶאתוָיצֹ ִויהּוָדה לֹא ,ְיהּוָדה ְיַקֵּנא ֶאת ֶאְפַרִים לֹא"כך: הוא אומר מנבא על אחרית הימים ישעיה הנביא  כאשר
 ים, ִהֵּנה ֲאִני לֵֹקַח ֶאתוִק אלֹה' ָאַמר  הּכֹיחזקאל חוזה בשם ה' לישראל " וכך גם הנביא (ישעיהו יא, יג). "ֶאְפָרִים

ִהֵּנה ֲאִני ". ֵעץ ְיהּוָדה ַוֲעִׂשיִתם ְלֵעץ ֶאָחד ְוָנַתִּתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת ,ויֶאְפַרִים ְוִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲחֵברָ  ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁשר ְּבַיד
ָתם וַאְדָמָתם ְוָעִׂשיִתי אֹ ָתם ִמָּסִביב ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאלוַּבְצִּתי אֹיְוִק  ,ָׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבין ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָהְלכּו ֵקַח ֶאתולֹ

כֹות ְולֹא ִיְהיּו עֹוד ִלְׁשֵני גֹוִים ְולֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלְׁשֵּתי ַמְמלָ  ,ְלגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ, ְּבָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכָּלם, ְלֶמֶלְך 
 ָתם ִמּכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָבֶהםוְוהֹוַׁשְעִּתי אֹ ,ְולֹא ִיַּטְּמאּו עֹוד ְּבִגּלּוֵליֶהם ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם, ּוְבכֹל ִּפְׁשֵעיֶהם ,עֹוד

ין השבטים כד). הנה מפורש שהשלום ב-(יחזקאל לז, יט יםוִק ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלֹ ְוִטַהְרִּתי אֹוָתם ְוָהיּו
אין כלום" (רש"י, ויקרא כו,  -הוא שיוציאנו מן הגלות, בזה עולה עומק חדש במה שאמרו רבותינו "אין אין שלום 

 ). ומהיכן מתחילים השלום והאחדות? בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. בענווה, סבלנות וויתור.ו
יוצאים מדירת קבע לדירת עראי ומבטלים על הואיל ובחג  .את העניין של אחדות ישראל איפה חג הסוכות מסמל

כי הרצונות הגשמיים יוצרים פירוד ורק שאיפה רוחנית גורמת לאחדות המביאה  ,ידי כך את עניני הגשמיות
נצחית שפעמיה כבר מנצנצים ועולים, ויהי רצון שנזכה לכך במהרה, שבה תלויה גאולתנו ה ם ישראללאהבת ע

  אמן.
 חג שמחבברכת 

 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 052-3939551אברהם מלכה  -במהרה בימינו אמן.  לתרומות עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים 
 
 

 , חיה בת איילהטוהר , ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה  לרפואת:
 לאה בת רחל, יוסף בן סבוט, רפאל בן אסתר,מיטל בת פרחיה, 

 ענבל בת סימי,  חנה בת רבקה, אסתרינה בת זולה,
 , אסתר בת וסינה.דרור בן מזל. השמט אתי בת כוכבה

 לימור בת אסתר, רוני רחמים בן אסתר. לזיווג הגון:

 

 ג'ינה בת בובה. ,סעדיה בן אברהם  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 ציון בן אברהם, שושנה שמעה בת סעדה, ויקי נעה בת אליס,

 עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה, רפאל (רפי) בן שלבייה,
 תמר בת סעדה, עדי בן חנה, חיים בן מיסה, רפאל בן לאה, ג'נט בת לונה,

 ,ניסים בן ליזה., אליס בת חנה, קלמנט עמוס בן אסתרינה
 שרה בת גיטה. נתן בן חיים, ויקטוריה קלרה בת לאה,

  התחילהשל זיכוי רבים  שנה חדשה 
 אנו תפילה לבורא עולם שנזכה בשנה זו להכפיל את כמות הקוראים ונעשה נחת רוח ליוצרנו,

 עצומה על כל בני המשפחה.סנגוריה  – מוזמנים להיות הראשונים שיעזרו בהדפסת העלונים אתם
 052-3939551ניתן להעביר אל אברהם מלכה  לעלון תרומות

 או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון 

 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב. 
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 משה אהל תורת

 יו"ל ע"י ביהמ"ד "אהל משה" ווין -ליקוטי ד"ת לפרשת השבוע
 זתשע" חוה"מ הו"ר שמע"צ וש"תעש"ק                             )צת"( ו"טגליון  'ישנה                                בס"ד              

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

ובד יישן רגוע ללא דאגות, אך מרוב ראוי היה שהע .מתוקה שנת העובד וגו'
מרוב  סכלותו, השובע לעשיר איננו מניח לו לישון, דהיינו השובע שיש לעשיר

 )מרן החיד"א זיע"א(                   .נכסים, איננו מניח לעני לישון מרוב קנאתו בעשיר
 

ואילו במשלי כתיב מצא אשה מצא טוב, וי"ל  .ני מר ממות את האשהאומוצא 
דהנה איש בגי' שי"א ואשה בגי' ש"ו, אולם האשה בגי' ג"כ שי"א, ולפי"ז א"ש 

שה שמחזיקה את עצמה פחות מבעלה אזי מצא טוב, אבל אם דאם מצא א
           .היא, האשה, שמחזיקה את עצמה בשוה עם בעלה ע"ז נאמר מר ממות

 )הרה"ק מרופשיץ זיע"א(
 

מרגלא בפומיה של הרה"ק  .סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא וגו'
הגאולה בב"א, הכל  היהודי הק' מפשיסחא זיע"א, סוף דבר, לעתיד לבוא בזמן

נשמע שום דיבור רק, את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור,  היהנשמע, לא י
 )תפארת שלמה(                                             .ולבד מזה לא יעסקו בשום ענין

 (כל הנ"ל נעתק מספר שיח הפרשה)
 

להכניע את אוה"ע וכוחות הטומאה, ולכן קורין  קהלתשלמה המלך כתב ספר 
 )דברי יואל(      .עורר זכותו להכניעםקודם גמר החתימה שיתחג הסוכות אותו ב

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ודן קאי על ג' שעות ראשונות ביום בהם הקב"ה יושב  .תהושענא שלש שעו
 )רש"י כת"י(           .את כל העולם, ועל זה אנו מבקשים, הושענא אותנו בדין זה

 

עפימ"ש בספרים כי בשלש שעות אחרונות קודם ביאת המשיח יהיו  עוד י"ל
נסיונות קשים מאד ומי שיעמוד בהם יזכה לכל הטוב, וע"ז אנו מבקשים 

 )ספרים(                                                                                       .הושענא שלש שעות
 (כל הנ"ל נעתק מספר שיח הפרשה)

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

. וקשה הרי כל מקום יו"ט האחרון של חגואחז"ל לרבות  .והיית אך שמח
שנא' אך בא למעט והיאך אמרו כאן שבא לרבות, וי"ל כי בשבעת ימי הסוכות 
אזי מלבד מצות שמחה יש גם מצות סוכה וד' מינים, אבל ביו"ט אחרון אין שום 
 מצות רק מצות שמחה וזה שאמר אך בא למעט שאר מצות שאין ביו"ט

 )חתם סופר(                                                                 .האחרון אלא רק מצות שמחה
 

הוא אושפיזא של שלמה המלך, וי"ל שמיני עצרת העולם נוהגים לומר ש
ים בנ"י לבדם עם השי"ת וכביכול הוא ונה עפימ"ש בזוה"ק שביום זה נמצאהכו

האושפיזין של הקב"ה ששורה עמנו, וז"ש שלמה המלך דהיינו מלך שהשלום 
 )זצוק"להרה"צ מוהרש"ב מפשיסחא (                                                                           . שלו

 
שמחת הטעם שבמדינת פולין לא נהגו הכהנים כלל לישא את כפיהם ביום 

ה וזאת הברכה אשר ברך משה, ואם גם הכהנים , כיון שקורין בתורתורה
     . יברכו את העם יהיה הדבר נראה שאין די בברכות של משרע"ה

 )שם משמואל בשם חשבה לטובה(
 (כל הנ"ל נעתק מספר שיח הפרשה)

 

יו"ט היה מצד הקדושה, כי  היא המבחן אם כל השמחתשמע"צ השמחה ב
 )דברי יואל(                                      .משמחה של מצוה מצמיח שמחה יתירה

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

אי' בחז"ל שמשה ביקש רחמים על  .שמע ד' קול יהודה וגו' ידיו רב לו וגו'
ומיטרח  א אך עדיין לא הוי קא ידע למישקליהודה שיכניסוהו למתיבתא דרקיע

בשמעתא בהדי רבנן וכשאמר משה ידיו רב לו אזי פעל שידע לפלפל 
כשהם מפלפלין עם  במלחמתה של תורה, וי"ל הכונה כי דרך הלומדים

חבריהם עושים תנועות בידיהם, ולכן כאשר ביקש משה על יהודה שידע 
 )ן דנוראיזקוק(                                                   .לפלפל אמר דוקא ידיו רב לו

 
                      .רמז על דוד הע"ה שנעשה מהבקשות שלו ספר תהילים .שמע ד' קול יהודה

 )שפת אמת(
 

מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו,  אי' במדרש .לבנימין אמר וגו'
משל מלך וכו' קטן שבקטנים היה אביו אוכל ושותה עמו, נכנס נשען עליו, יוצא 

 יוצא, נשעןוה יעקב אוכל ושותה עמו, נשען עליו נשען עליו, כך בנימין וכו' והי
                                                                   .שסמך צדיק זה ידיו, שם אני משרה שכינתי עליו ונכנס, אמר הקב"ה מקום

 )ילקוט שמעוני(
 

ורבבה מימינך,  אלף כתיב יפול מצדך .והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה
על ראש  וי"ל דקאי על אפרים ומנשה, כי בפ' ויחי נאמר שיעקב הניח יד ימינו

אפרים ואת שמאלו על ראש מנשה, וכאן נאמר שאפרים יפיל רבבות ומנשה 
יפיל אלפים, וז"ש, יפול מצדך אלף, קאי על מנשה שנתברך ביד שמאל, 

 )אהגר"(                                      .ביד ימין ךורבבה מימינך, קאי על אפרים שהתבר
            

ך צחות, ישנם הסבורים כי שבט יששכר י"ל בדר .שמח זבולון בצאתך וגו'
ההוגים בתורה יומם ולילה אינם חכמים וחריפים כמו אלה העוסקים במסחר, 
אבל לפעמים שיששכר מתעסק מעט במסחר כדי חייו אזי אנו רואים כי ההיפך 

הנכון כי התורה מחכימה את לומדיה עשרת מונים, וז"ש שמח זבולון הוא 
בצאתך כל עוד עדיין יששכר באהליך, כי אם יששכר יצא פעם למסחר אזי יראו 

 )ספרים(                                                         .כולם מי הוא החכם האמיתי
 

כשמכרו השבטים את יוסף החרימו את כולם שלא יגלו  .ברוך מבנים אשר וגו'
מנם סרח בת אשר ידעה זאת בנבואה, אבל השבטים סברו שאביה זאת, א

ה כאן גילה לה זאת ונידו אותו, ולכן כעת בא משרע"ה להתירו מנידויו ולכן מנ
אשר, שיוכל להנשא  דה ואמר, ברוך מבניםאת כל הדברים האסורים למנו

לסוך ולהוליד בנים, יהי רצוי אחיו, שלא יבדלו ממנו, וטובל בשמן רגלו שיותר 
 )בעל הטורים(                .בשמן, ברזל ונחושת מנעליך שיהא מותר בנעילת הסנדל

 
אחז"ל מאי לאמר,  .זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק ליעקב לאמר
לכם כבר קיימתיה  אמר הקב"ה למשה לך אמור להם שבועה שנשבעתי

פי' כי הקב"ה היה חפץ שמשרע"ה יסכים להסתלק מן העולם ולכן  .לבניכם
ציוה אותו מצוה מיוחדת ללכת אל האבות, ובודאי ירצה משה למות כדי שיוכל 

 )אוהב ישראל(                                                                           .   לקיים את השליחות
 

בדרך זה דכיון שהקב"ה אמר למשה לכתוב בתורה וימת שם משה,  עוד י"ל
               .חפץ משה למות כדי שיוכל לקיים אמירתו של הקב"ה ולהשלים התורה

 )סדורו של שבת(
 

אחז"ל ג' אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של  .ויתמו ימי בכי אבל משה
משה והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו שנא' וילכדה עתניאל בן קנז. יבואר 
הכונה כי כל דבר שנברא בעולם מכוון כנגד חלק בתורה כמ"ש אסתכל 

בהלכות של א"י באורייתא וברא עלמא, ולכן כשבאו בנ"י לכבוש את א"י עסקו 
ועי"ז זכו בה, אמנם כשבאו לכבוש את קרית ספר לא הצליחו כי היתה מכוונת 
נגד ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה עד שבא עתניאל בן קנז והחזיר 

 .                      את ההלכות האלו בפלפולו ועי"ז הצליח לכבוש את קרית ספר
 )אמרי פנחס בשם המגיד ממעזריטש זיע"א(

 

יב"ז נר ישראל עמוד הימיני וכו' ויש להבין הכוונה ו תלמידיו לראחז"ל אמר
נמצאים כל  פ' וזאת הברכהבמ"ש עמוד הימיני, וי"ל בדרך רמז כי כשקוראים 

הפרשיות בעץ החיים הימיני של הס"ת, וזאת רמזו התלמידים לשבח את 
 .ריב"ז שזכה ללמוד ולידע את כל התורה והיא נמצאת אצלו בעמוד הימיני
 )ספרים(

 (כל הנ"ל נעתק מספר שיח הפרשה)
 

הברכה הגדולה ביותר היא שכולם ידעו  וזאת הברכה וגו' בראשית וגו'.
 שה את הכל.ראשית ברא אלקים והוא המנהיג ועוויאמינו שב
ראשית הב דשעיקר הברכה היא שידע כל אחד ואחד שעדיין הוא עומ או יאמר

               )מרן מרוזין זיע"א(                   . ולא עשה עדיין מאומה ממה שמוטל עליו לעשות
 

נראה ליתן טעם למה שנמצא לפעמים שאיזה אנשים נכרים  ד' מסיני בא וגו'.
השכינה, ולהיפך נמצא לפעמים שאחדים מבנ"י מתגיירים ונכנסים תחת כנפי 

ממירים דתם רח"ל, כי בעת מתן תורה חזר הקב"ה על כל אומה ולשון ורצה 
ליתן להם התורה ולא קיבלו, ומסתמא היו ביניהם איזה יחידים שרצו לקבל, 
אלא מיראתם שנתייראו מאומתם שתקו, ואלו לבסוף מתגיירים, וכן להיפך 

לקבל התורה אלא מבושה או מיראה א רצו יחידים של נמצאו בתוך בנ"י איזה
 )דרושי וחידושי רעק"א(                             .שתקו ואלו לבסוף ממירים דתם רח"ל

 
בהיות הגר"ח מבריסק זצוק"ל ילד קטן שאלו אביו פשט  יחי ראובן ואל ימות.

בפסוק זה דאם אמר יחי אזי בודאי שלא ימות, והשיב הילד דהרי משה אמר 
תחיית המתים ואז לפטירתו של ראובן וכוונתו היתה לומר שיקום זאת לאחר 

 )מרן הגרמ"ד סאלאבייציק שליט"א(                                        .שייך לומר ולא ימות
 



התלמידים  האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו וגו' יורו משפטיך ליעקב וגו'.
הם שיזכו  ללמוד תורהול גלות ועוזבים את הוריהם בכדי עליהם ע שמקבלים

 )החפץ חיים(                             .                         הוראה בישראללהיות מורי 
 

יבואר עפימ"ש בספה"ק קדושת לוי שאין שמחה  .שמח זבולון בצאתך וגו'
אלא שמחה שהיא עם התורה, וז"ש שזבולון יכול לשמוח בעסקיו רק אם 

 )דברי יחזקאל(                                                            .יששכר באהליך שעוסק בתורה
 

                                                       .יה קל כנשר לעשות רצון אביו שבשמיםהר"ת נשר ש .נפתלי שבע רצון
 )בעל הטורים(

 

שכל אחד ואחד מבנ"י  לעיני כל ישראלראת ראשית והיא ניתנה התורה נק
 )בוצינא דנהורא(                                         .רואה בתורה כפי יכלתו וטוהר עינים שלו

 
ואות שלפני  ות ב' ומסיימת באות ל' שהם אותיות לב,התוה"ק מתחלת בא

היא כ' ואות שלפני ב' היא א' שהם אותיות אך, ואות שאחר ל' היא מ' ואות  ל'
שאחר ב' היא ג' שהן אותיות גם, וידוע שאך הוא לשון מיעוט, וגם הוא לשון 

 ריבוי, ונמצא שאותיות לב הם באמצע, ואותיות אך וגם הם מלפניו ולאחריו.
ובזה יבואר משאחז"ל אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים, 
כלומר שאחד המרבה בחידושי תורה כמו אותיות גם, ואחד הממעיט בחידושי 

ם כדי לדבק מחשבתו בחי לשמילבו  ןתורה כמו אותיות אך, ובלבד שיכוו
 ) דרושי וחידושי רעק"א(                                                  .    באור פני מלך חיים החיים

 

קו אקבצם, דאם ישראל יעס עפ"י משאחז"ל גם כי יתנו בגוים עתה עוד י"ל
היה הגאולה בקרוב, וזה שרמז שע"י ל' דהיינו לימוד התורה יהיה ב', בתורה ת

 ) דרכי תשובה(                                           .    דהיינו נזכה לגאולה ובנין הבית בב"א
 )שלחן שבת(כל הנ"ל נעתק מספר  

 

פי' ישראל שהם  .וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש
בדרגה גבוהה, הם שמחים על כך שהם יושבים בא"י בדד ללא תערובת גוים, 

 )וידבר משה(      .שמוכה הם שמחים על ארץ דגן ותירוואילו יעקב שהם בדרגה נ
 

שנגזר על משרע"ה לכאורה יפלא נהי  .יא עוד בישראל כמשה וגו'ולא קם נב
מ"מ מי גרע מאליהו הע"ה שעלה בסערה השמים, וי"ל שלא יכנס לא"י, 

עפימ"ש בזוה"ק יען כי פנחס זה אליהו וכבר יצאה נשמתו בשעת מעשה 
טעם  אה צריך למטעם טעמא דמותא, משא"כ משרע"ה שלדזמרי ולכן לא הו

א ומת בעטיו של נחש על כרחו ולכן לא היה יכול לעלות בסערה טעמא דמות
 )ר משה ידברק מספנעתחתם סופר (                                                    .השמימה

 
אדם מישראל מסיים את וברש"י זו שבירת הלוחות. כש .ולכל היד החזקה וגו'

התורה ועלול להיות שתזוח דעתו עליו, מזכירין לו שבירת הלוחות שהיה 
מחמת שבנ"י נעשו מומרים לכל התורה כולה ע"י מעשה העגל, ומזה ידע 

                                                       .האדם שאם יתגאה שאז הוא כאילו עובד ע"ז ושוב אין הוא ראוי ללמוד תורה
 )שפע חיים(

 

ביאים לפי שבעת מתן תורה באו הפלגת משה גדולה מכל הנ .לעיני כל ישראל
                                                       .ו איך שדיבר ד' עמוראכל גופים ונשמות ישראל של דורות העתידים וכולם 

 )דברי יואל(
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

בימי הרה"ק הזקן מטשארטקוב זיע"א התקיימה בבית מדרשו הכנסת ס"ת 
כוחו,  ת הס"ת ורקד בכלואף שהיה זה בימי זקנותו אעפי"כ לקח הרה"ק א

מן החסידים ורצה ליקח ממנו את הס"ת אולם  ידה ניגש אליו אחדבאמצע הרק
ס"ת הוא הרה"ק סרב ליתן לו וא"ל, הדבר הוא פלא כי לכתחילה נדמה שה

ים בו היטב הרי הוא קל מאד, דהיינו שאמנם כל דבר כבד אבל אם כבר אוחז
                                                        .התחלות קשות אבל אחר שמקבלים לקיים את כל דברי התורה אין זה קשה

 )מעדני יוסף(
 

מרן בעל הבית הלוי מבריסק שידך פעם את אחד מבניו עם בת עשירים 
"ל אביו הנדוניא ניתנה שהכניסה לו נדוניא גדולה וזחה דעתו של החתן עליו, א

בזכותי ולא בזכותך, שאלו הבן אם כך הרי היה על המחותן להוסיף כהנה 
וכהנה, ענה לו אביו אמת נכון, אבל מה אעשה שבאמצע עומד חתן שכמותך 
ולכן נתקטן הסכום, סיפור זה סיפר לימים מרן הגרי"ז זצוק"ל אחרי מלחמת 

צלה שהתרחשה בא"י לא בזכות מבצע סיני בשנת תשי"ז בא"י והפטיר, גם הה
די ועוצם ידי, אלא בזכות המחותן לומהחתן מנהיגי המדינה המתייהרים בכוחי 

התוה"ק ואף שמשום זכותם היה מן הראוי להוסיף כהנה וכהנה ולא היה צריך 
 )לענוים יתן חן(              .ליהרג שום יהודי, אך דא עקא שחתן כזה עומד באמצע

 
האחים הקדושים מסלאוויטא זצ"ל, בעת שריחם השי"ת עליהם והוציאם 
מאפילה לאורה לאחר שישבו במאסר כ"ב שנים אודות העלילת שוא רח"ל, 

קבל פניהם כידוע. כשבאו לביתם, היו אנשים רבים מכל הסביבה שבאו ל
 לדבר עמהם, הן קרוביהם והן שארי קק מאדשים. וכל אחד השתוהקדו

מיד כשנכנסו לביתם וישבו על הכסאות, לא דברו עם שום איש אפילו אנשים. ו
אמר לאחיו הק' (ה"ה הרה"ק רבי שמואל אבא זצ"ל) עם בני ביתם, אלא אחד האחים 

רבי פנחס זצ"ל: הנה זה כ"ב שנים שלא היינו בביתינו, פן ואולי ח"ו נשכח 
פי הייתי מאתנו תורתנו הקדושה? וחשב איזה רגעים, ואמר: הנה בימי חור

בקי בספר "מעבר יבק" בעל פה, וכמדומני שחתימת הספר הוא בלשון הזה: 
"אשריך עולם שהקב"ה מלך בך" וצוה לקחת מארגז הספרים שבביתו הספר 
הזה, ועיין בו וראה שכן כתוב בו ושמח ונהנה מאד ואמר תודה לה' יתברך 

 תי ח"ו!כחשלא ש
שנים ועשרים שנים שלא ראו כה גדולה צדקתם וקדושתם, שאחר זמן רב כזה 

את אנשי ביתם וקרוביהם, לא התחילו שום דיבור עמהם, רק תחילת דבריהם 
היה מתורה ויראה, פן ח"ו נשכח מהם איזה דבר תורה. ונראה בעליל איך שכל 
העולם הזה היה בעיניהם לטפל והעיקר הוא רק לחשוב כסדר מעולם הנצחי. 

 )בית פנחס(                                                                         .   זי"ע ועכי"א
 

הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זיע"א, ישב פעם אחת בסעודה עם אנשי שלומיו 
אל הרה"ק: שו(כ"ה תשרי) "א ביומא דהילולא של הרה"ק מבארדיטשוב זיע

"אם יש בכאן איש שהכיר את הרב מבארדיטשוב". ומצאו רק איש זקן אחד 
מזעליחאוו, וצוה הרה"ק להביאו לפניו. ובבואו שאל אותו הרה"ק, האם 
הכרתם את הקדוש מבארדיטשוב אשר היה מקודם רב בעירכם זעליחאוו? 

יצחק, אני הכרתי היטב  השיב הזקן: רבי, בטח אתם שואלים על הרב רבי לוי
בעצמי, בהיותו  יאת רבי לוי יצחק'ל, ואני אספר לכם מעשה נפלאה, שעשה עמ

 רב בזעליחאוו.
על הכפרים לקבץ מעות בהשבוע של חנוכה לצרכי הן דרכו בקודש היה לסבב 

עניים, ואני הייתי דר אז בכפר אחד סמוך לזעליחאוו, ובא הרב רבי לוי יצחק'ל 
ב, ונתתי לו הנדבה, ורצה לילך לביתו. אבל החושך כיסה את לביתי לעת ער

פני הארץ וגם היה קור גדול, לכן ביקש ממני מקום ללון בביתי. והשבתי לו 
חת, וגם שאני מרוצה, אבל אין לי שום מקום, רק באופן שישן עמי במטה א

 הכותל, כי בשום אופן אינני יכול לנוח אצל הכותלזאת באופן שהוא ישן אצל 
. ושכב עמי לישן אצל רק על פני הבית, והשיב לי הרב שהוא מרוצה לזה

ש הרב שנרדמתי היתה דולקת כל הלילה, וכאשר הרגיטנה ית קהכותל, ועשש
קצת, תיכף יצא מהמטה והלביש עצמו, והלך בבית כל הלילה אחת הנה ואחת 

תי תיו, ונהנה, ודיבר ונהם כדבורה, ואני לא יכולתי לישון כל הלילה מנהמות
 תודה כאשר בא הבוקר, והרב רבי לוי יצחק נסע לביתו.

ויהי אחר זה, בין פסח לשבועות, הייתי אצל האדון שלי, ואמר לי שלא ישכיר לי 
בזמן הראוי, וגם החוב שאני פאקט" מחמת שאיני משלם ה"ראטעס" ה"עוד 

חייב לו איזה מאות זהובים אראה ליתן לו תיכף, ואעזוב את דירתי משם 
וישכיר לאיש אחר, ואם לא אעשה כן ישים אותי במשמר. וראיתי שלא טוב 

חתי לו יתי טובה להרב רבי לוי יצחק, שהנהדבר, התיישבתי בדעתי: "אני עש
לישן עמי במטה אחת, וגם הנחתי לו להיות אצלי כל הלילה, ואני יודע שרבי 

בזה". וכן עשיתי,  כן אלך אליו, אפשר שיעשה לי טובהלוי יצחק הוא צדיק ול
 ובאתי אליו וספרתי לו את כל הנ"ל.

וצוה לי להביא "בויגען" נייר חדש וחלק, והוא היה דר בדירה אחת, וגם פתח 
ל"קאמער", ולקח הרב ממני הנייר והלך לה"קאמער", היה נפתח מהדירה 

ן לי תושהה שם כמו רבע שעה. ויצא מה"קאמער" ונתן לי הנייר בחזרה, רק שנ
. וכן עשיתי, : "לך להאדון, ותתן לו הפתקא הזו"מכופל כמו מכתב, ואמר לי

והלכתי אל האדון. ובדרך התיישבתי, הלוא לא ראיתי אצלו שום דיו וקולמוס, 
ה חושך בהקאמיר כי אין עשוי שם שום חלון, ואם כן איך כתב, לכן וגם הי

אראה מה בתוכו, ופתחתי הנייר וראיתי כי הוא חלק כמקדם, ונשתוממתי על 
עשיתם, הלוא כאשר  לילך אל הרב בחזרה ולאמר לו: "מההמראה. ורציתי 

אתן הנייר החלק הזה להאדון, יראה שאני מהתל בו ויהרגני תיכף בקני 
יפה". אולם ניחמתי, כי בודאי איש אלקים וצדיק כזה לא יסכן אותי, השר

 ומסתמא יודע מה הוא עושה.
ן ופתחו, ו להאדון, ובבואי נתתי לו הנייר, לקחו האדווהלכתי בכוח אמונה ז

באיגרת. ואני לא ידעתי מה הוא קורא, כי לא שמעתי והתחיל לקרוא בו כקורא 
האדון: "דע  למא, וכשפסק מלקרות אמר אליחיתוך אותיות, רק קול קריאה בע

י בדעתי, הלוא כל ה"פאקטערס" אינם אנשים נאמנים, ולמה לי שנתיישבת
ליקח אצלי אנשים חדשים אולי יהיו גרועים יותר ממך, טוב וישר אצלי שאתה 
תשאר בהעסק, והמעות המגיע ממך אני נותן לך במתנה, רק שמהיום והלאה 

 ן הראוי, ופטרני לשלום.תשלם לי ה"ראטערס" בזמ
רבי לוי יצחק'ל והלכתי לביתי בשמחה, ולקחתי גבינה וחמאה והלכתי להרב 

ואות חן עבור זה, וכשהלכתי אליו פגשתיו עומד בפרשת ליתן לו מתנה ותש
 דרכים, וממתין ומצפה על ביאתי. סיפרתי לו כל המאורע ובשמעו אמר אלי

י האמת, מה עשית עם המכתב , אמור ל-בהתלהבות בזה הלשון: "סערצי לעב
קודם שהגיע ליד האדון", אמרתי לו שפתחתיו בדרך, כנ"ל. אז השיב לי 
באנחות רבות: "אוי מה עשית, הלא היה יכול להיות ה"פאקט" אצלך לאחוזת 

ב הזה ובמה שפתחתו על הדרך ך ולבניך ולבני בניך על ידי המכתעולם, ל
יחזקאל,  הזה לפני הרה"ק רבי והבטת בו קלקלת דבר הזה", כן סיפר הזקן

 עשר אורות)(                                                                     .הרבי מקאזמיר
)שלחן שבתנעתק מספר  (כל הנ"ל

 





shtfila gmail com www tfilot org







 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

       

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 את אהב כן התורה את כאהבתו: תלמידו מספר ל"זצ ספקטור א"הגרי על

 ולתאר להגיד למותר אך אבל, מאודו ובכל נפשו ובכל לבבו בכל מצוותיה
 אותן ועשה שקיים בעת הגדולה ושמחתו המצות בקיום וזריזותו זהירותו
 לישון חדל ולא ממנה מש לא כמעט אשר, סוכה מצות לדוגמא ונקח. בשלמות

 עת ובכל, הגשם מפני ממנה יצא ודמעות ובבכי, מאד הקרים בלילות גם בה
 שהתבוננו כפי, דופניו את ונשק רואה אין אם וכה כה מביט היה מהסוכה צאתו

 )יצחק תולדות.(זה במעשהו נראים ואינם רואים שהיו מקורביו
 

 והנאצים היות"".השם מקדשי" לספרו בהקדמה, מייזליש הירש צבי רבי כותב
 כן ועל. נפש לרצחו כזאת מצווה מעשה בבצוע שפגשו מי כל את היו עלולים
 נטילת מצות קיום היתה נפש במסירות וכרוכה קשה כמה עד לתאר אפשר
 המינים ארבעת השגת עצם ראשית כפול היה הקושי. הסוכות בחג ואתרוג לולב

 כבר הצליחו נס בדרך אם ושנית, אפשרית בלתי היתה במחנה ששררו בתנאים
 עלה ד"בס אולם. בדבר ישגיחו ס"שהס מבלי המצווה לקיים קשה' הי. להשיגם

 אתם שהביאו שנה מלפני ישן ולולב אתרוג הסוכות חג לפני פעם להשיג בידי
, מינים שלושת בידי שהיו לי יצא כך. אושוויץ למחנה אזי שהובלו' לודז יהודי
 שלושת ואת. המחנה יד על שעבר הנהר יד על שלקטתי וערבות לולב אתרוג
, לולב נטילת מצות לקיים שיוכלו בכדי יהודים לעוד בסתר העברתי המינים

 לכל לולב מצות לקיים יוכלו הזה העגום שבמצבם גבול היתה לא לבם ולשמחת
 ."עילאית ובגבורה נפש בחירוף אז קיימו הזאת המצווה ואת. הפחות

 
 יחלק, צדקנו משיח כשיבוא לבוא לעתיד :ל"זצ צדקה יהודה רבי הגאוןשח 

 שקיים מי רק? אותה לקבל זכאי יהיה ומי, היהודי העם לבני" אזרחות תעודת"
 וכמו. בסוכות ישבו בישראל האזרח כל שכתוב כמו! כהלכתה סוכה מצוות

 מוכיחה בסוכה שהישיבה), אמור פרשת( הקדוש בזוהר זה פסוק שפירשו
 ) ליהודה וזאת ספר(".דישראל קדישא וגזעא משרשא" שהנו,עליו

 
 מרן בחיי האחרונה' תורה שמחת'ה את ראדין ישיבת תלמידי ישכחו לא לעולם
, הישיבה של היכלה אל הבא חיים-החפץ מרן של המרהיב המחזה ,חיים-החפץ
 מרן. בלבם נחקק, וסרמן אלחנן רבי הגאון מרן המובהק תלמידו של וריקודו
 עליוקשתה. בביתו להתפלל וביקש, אוזלים כוחותיו כי הרגיש חיים-החפץ

 לשהות שנה מידי לבוא שנהג וסרמן אלחנן רבי הגאון מרן. הישיבה עד ההליכה
 וביקש חיים-החפץ מרן רבו אל נכנס, בראדין רבו במחיצת' הנוראים ימים'ב

, עליו קשה ההליכה ואם, הישיבה אל יבוא, שבדבר הקושי שלמרות, הימנו
: ואמר מחה חיים-החפץ מרן. בה שישב הכורסא על הישיבה בחורי אותו ישאו

, בו והפציר חזר אלחנן רבי". לי ולא, אשי רב בר למר מתאים בכסא לשאת"
 לשמע".אבא בלי לילדים יהיה עצוב אבל, להטריח רוצה הייתי לא: "ואמר

 הישיבהלהיכל הביאוהו החג ובליל, חיים-החפץ מרן התרצה הדברים
 היה, עצומות ועיניו ישב חיים-החפץ מרן. הרוקדים מעגל במרכז והושיבוהו

 עצם אך, חולשה מרוב נרדם כי סברו הנוכחים. בשמחה משתתף שאינו נראה
 אחוז ועמד, מריקודו אלחנן רבי עצר לפתע.הריקודים את הגבירה נוכחותו
, נעצרו והריקודים השירה, חיים-החפץ מרן של לכורסתו עד פסע הוא. מחשבות

 עומד ומה, הריקוד חדל מדוע, תמהות עינים זקפו הכל. השתרר מתוח ושקט
 הקורה את רואה ואינו עצומות חיים-החפץ מרן עיני הרי, לעשות אלחנן רבי

 את זקף, הקדושות עיניו את חיים-החפץ מרן פקח רגע שבאותו אלא.מסביבו
 אל כף ומוחא ידיו את חיים-החפץ מרן מגביה והנה. אלחנן ברבי והביט ראשו

 מתרונן ליבו. ומרץ זריזות נוספה לרגע ומרגע, וברפיון באיטיות בתחילה. כף
 מוחא חיים-החפץ מרן את אלחנן רבי כראות.האהוב ומתלמידו התורה משמחת

, מתכופף גופו כל והנה, קומתו מלוא נזקף גופו. מקובל בלתי בריקוד פרץ, כפים
 זוקף והנה... התכופף ושוב, בזריזות התרומם ושוב הרצפה על לישב כמבקש

 את להפליא תואם בקצב כף אל כף ומוחא, לראשו ממעל זרועותיו שתי את אלחנן רבי
 ורבו, עיניו את שפקח פעם בכל. גדולה רעדה רעדו אלחנן רבי של אבריו כל. השירה
 והוא פעם אחר פעם, גופו את ומשפיל מתרומם כשהוא, ברקידתו המשיך, מולו הקדוש
 בני. כפיו את ומוחא חיים-החפץ מרן יושב העת באותה. הישיבה אולם בחלל כמרחף
 כפים המוחאות הקטנות הידים את, ותלמידו הרבי את וראו, סביבם עמדו הישיבה

 הרהרו שלאחריה בשנה רק.המדרש בבית המרחפת הגדולה הדמות ואת, נפש בתעצומות
 הפרידה ריקוד שזהו אלחנן ורבי חיים-החפץ מרנן הרגישו שכנראה ראדין תלמידי
 )ודורו יחיד. (הזה מהעולם

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
 סוכות                                   

 אברהם שקיים מנין, א"הגר שאל, החג שיחת בעת סוכות המועד בחול אחת פעם
 את ברך' וד במדרש, ויאמר ויען.על זה לו שישיב מי היה ולא? סוכה מצות אבינו

 שבות סוכותב :ראשי תיבות ל"בכ ויאמר. כמתמיהים ויהיו. סוכה זו .בכל אברהם
 ) דודי קול('.וגו ידעו מעןל', גו האזרח לכ', וגו
 

 בלשון לדייק ויש. כבוד ענני - הושבתי בסוכות: י"מפרש הושבתי בסוכות
 א"החיד דברי מאלפים"? הולכתי בסוכות כי" לכתוב נכון היה דיותר" הושבתי"

, בספינה היושב אדם כדרך כבוד בענני יושבים ישראל היו: הדבר בביאור הכותב
. למרחקים אותו מסיעה והספינה בענייניו עוסק הוא, חפצו למחוז מוליכתו והיא
 מסיעים והעננים בביתם יושבים ישראל היו: כלומר, דוקא" הושבתי" שנאמר וזהו

 )אנך חומת. (אותם
 

 העולם ביטול על לרמז באה אשר' ארעי דירת' סוכה במצות מצינו יסודותשני
 תענית( הכהן אהרן של בזכותו באו הכבוד ענני אשר" שלום סוכת"ו והנאותיו הזה
 העולם לביטול השלום מדת ענין מה ולכאורה .שלום ורודף שלום אוהב שהיה.) ט

" היש ביטול"ו שהשלום למדים נמצינו, בדבר לכשמתבוננים, ברם .והנאותיו הזה
 ביטול י"ע רק אלא שלום של מציאות תיתכן לא. בזה זה ותלויים קשוריםאכן
 הגשמיות לשאיפות ערך כל שאין ומוחלטת ברורה בראיה היינו, הגשמי היש

 למטרות האדם בני שואפים עוד כל.הרוחניות לשאיפות רק אלא והחומריות
, לחברו שיש את רוצה אחד כל כי, ביניהם שלום שיהא יתכן לא ואנוכיות גשמיות

 מריבה, תחרות ,לקנאה ועד ומכאן. הוא רשותו את ממעט לחברו שיש מה וכל
 למטרות היא כולם את המאחדת כשהשאיפה, זאת לעומת.הדרך קצרה - ומחלוקת
 לזה זה נוחים הכל, לחברו מיצר אחד ואין ,הגבלות אין ממילא, אמיתיות רוחניות
 )ל"זצ דסלר אליעזר אליהו רבי צ"הגה בשם אורות טללי. (תמיד בזה זה ושמחים

 
: אומר היה לומזה דישיבת משגיח, ל"זצ רוזנשטיין משה' ר צ"הגה ורבי מורי כבוד

 ומפחדים שמחתנו זמן שהיא מפני" קהלת" בסוכות קוראים למה טעם לומר רגילים
 וממילא הזה העולם את לההביל כדי קהלת קוראים לכן מדאי יותר ישמחו שלא
 זמן וכל מאד שמח להיות שמצוה מפני להיפך בדיוק אמר והוא, בשמחה ימעט
 מקנא הוא תמיד כי כראוי שמח להיות אפשר אי הזה עולם להבלי קשור שאדם
 קוראים לכן, עצבות עליו ומפילות האדם לב את אוכלות והכבוד והתאוה בחבירו

 לרדוף כדאי ולא הבלים הבל הם הזה העולם שכל איך ומתבוננים קהלת את
  אמיתית שמחה". ושמחת" של המצוה בשלימות לקיים יכול הוא אז, אחריהם

 ) ל"זצ ניימן יעקב רבי צ"מהגה מוסר דרכי(
 וזאת הברכה                              

ה ּתֹוָרה ה ָלנוּ  ִצּוָ ה ֹמׁשֶ ת מֹוָרׁשָ ? לנו כמורשה התורה של משמעות מה:ַיֲעֹקב ְקִהּלַ
 חדשים פמוטים זוג הקונה כלה - פיינשטיין משה 'ר הגאון אומר - לעצמנו נתאר
 בירושה שקבלה כלה של אושרה יגדל כמה אך, מאושרת היא כמה נשואיה לפני
 בכל תמירם לא והיא, ערוך לאין לה יקרים הם, האהובה הסבתא של פמוטיה את
 רבינו משה אשר תורה אותה היא לומדים שאנו התורה, שבעולם אחר פמוטים זוג

 (לבוש יוסף).ירושתנו היא זו, בסיני עמנו לבני ציוה
 

ְבּכוּ  ָרֵאל ְבֵני ַוּיִ ה ֶאת ִיׂשְ  שלום רודף שהיה מתוך, באהרן אבל ,הזכרים ישראל בני:ֹמׁשֶ
 זכרים.), כט, כ במדבר( ישראל בית כל נאמר, לבעלה אשה ובין לרעהו אישבין שלום ונותן

, נובר משה את חבלש הבמר התורה אלו פסוקיםב והרי לשאול יש)י"רש: (ונקבות
 רוצה התורה ומה, פטירתו עם כוב ישראל כל שלא זה יש חבש איזה כן ואם

 ורודף שלום באוה היה אהרן - דיסקין בלי יהושע ביר אומר - ברם?זאתב ללמדנו
 משה לבא, הכלל מן יוצא ללא הובאה כולם וממילא, יותברה את בומקר שלום

 ובדיני  מחלוקותב ולהכריע לפסוק צריך היה, ישראל של בןכר כהונתו מתוקף נובר
 שכן וכיון, השני את ולחייב האחד את לזכות עליו והיה, לרעהו איש בין תורה
. כנגדו טענות שמלאו כאלה היו ובהכרח, כולם על אהוב שיהיה הנמנע מן זה היה
 ולא, בנאמנות תפקידו את מילא כי, רבינו משה את התורה שיבחה השבח בזה

 שלא וטענה טינה בעלי גם כך בשל לעצמו שרכש הגם, ולפסוק מלהכריע נרתע
 )גבוה משלחן( פטירתועם בכו

 

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

ודוריחיד. (הזהמהעולם

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו
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] מנהיים ד''כאב שכיהן בעת[ ברלין הירש צבי רבי את ממאנהיים הדוכס שאל
 ולא בפסח" נשתנה מה" ששואלים,  נוהגים אתם טעם מה,   רבנו ילמדנו –

-סדרי משנה מישראל אדם. פסח משל  מרובה שינויו  סוכות הרי? בסוכות
 אומר אני אף. "עראי בדירת, בסוכה  ויושב, קבע מדירת, מביתו יוצא, חיים
  אדם-בני רואה מישראל תינוק בפסח" – צבי רבי לו מחזיר –" השר אדוני, לך

 כדרך שלא, חורין בני ישיבת, ומנוחות רווחים יושבים, ערוך לשולחן מסובים
? רואה מהו בסוכות ואילו נשתנה מה ושואל מתמה הוא לפיכך. בגולה ישראל

 זה דבר. ראשם על גג בלא בחוץ יושבים, מבתיהם נטרדים  מישראל אדם בני
 .בכך דרכו בגולה ישראל. תינוק אפילו להתמיה כדי בו אין
 
 
 

 שתופסים, הקריאה אחר תורה הספר את מגביהים תורה שבשמחת למנהג טעם
 כדי פניו כלפי החלקה והיריעה העם לכיוון הכתב שיהא ומהפכים העמודים
 התחילו וכן שסיימו להורות התורה פתיחת וכאן התורה סיום שכאן כולם שיראו

 הקריאה בעת לפניו חומש אחד לכל היה לא בעולם הדפוס שנתפשט לפני כי
 והתחלת סיום העם כל לעיני להראות נהגו וע״כ הקורא מן ששמע מה רק

 בעל שהוא מי רק כן לעשות לזה חוששים לא ובזמנינו. חיבה דרך הספר
 )דוד ילקוט.. (מכשול בלי כן לעשות ידו לאל שיש בכוחו בטוח שהוא גבורה

 
 
 

 ושמיני ימים שבעה - חלקים לשני מתחלק סוכות?  סוכות של העבודה מהי
. תשובה בעל של היופי את לתאר אין. תשובה לבעל פשוט משל נביא. עצרת
 אירגונים - הטומאה שערי ט" במ שם שקוע והיה חילונית בסביבה התגורר אדם

 למסגרת שבוע למשך למלון כמוהו אנשים לוקחים רחוקים בקירוב העוסקים
 באמת, רוצה הוא. תשובה בעל נהיה האדם השבוע במשך" . סמינר" שנקראת
 לומר שצריך הראשון הדבר. מצוות ולשמור תורה ללמוד להתחיל, ובכנות
 לשכונה לעבור, הוא לעשות צריך שאתה הראשון הצעד: " הוא כזה לאדם
 חייב אתה. ילך לא זה,  הישן למצב,  שלך הישנים לחברים תחזור אם. אחרת
 ראש את עברתם: " לנו אומר כאילו'  ה:  והנמשל".  מגוריך מקום את לשנות
 שלכם המגורים מקום את תשנו עכשיו'. סמינר' כמו היה זה. כיפור ויום השנה

 אתם. ילך לא זה, הישנים החברים עם להתגורר תמשיכו אם. לסוכה תעברו, 
, אברהם" ? החדשים החברים" הם ומי". חדשים חברים לכם שיהיו מוכרחים

 החברים אלו: " לנו אומר כאילו ה"הקב. ודוד יוסף, אהרן, משה, יעקב,  יצחק
 מגוריכם מקום את תשנו, הרוחנית בעבודה להמשיך רוצים אתם אם!  שלכם

 הנוכחי המגורים במקום כי. יצליח לא זה אחרת,חדשה סביבה לעצמכם ותמצאו
:  ולומר עליכם להתלוצץ עלולים והם, הישנים בחברים תפגשו אתם שלכם

  "" .פרומקייט' של רוח מין פתאום בהם שנכנס ואלמוני פלוני את ראו'
 )ל"זצ פינקוס שמשון' ר צ"הגה(
 
 
 

 אחר בזה כוהנים  שלושה לתורה לעלות שיכולים יתכן איך שאלה:
 .?זה

 בראשית לחתן ואחד. תורה לחתן אחד: תורה בשמחת תשובה תשובה:
 .אחר תורה בספר עולה אחד שכל כיון, למפטיר ואחד
 )החידות (ספר

ב[ברליןהירשצבירביאתאנהיים
ששואלים,  נוהגיםאתםטעםמה  

ם  הםנטרד ם, מבת בלבחוץושב
דרכבגולהישראל. תינוקאפילוה

תורההספראתמגביהיםתורהחת
והיריעההעםלכיווןהכתבשיהא
לההתורהפתיחתוכאןהתורהסיום

לעשותלזהחוששיםלאובזמנינו
בלכןלעשותידולאלשישבכוחו

חלקילשנימתחלקסוכות? סוכות
אתלתאראין.תשובהלבעלפשוט

ל

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

מֹר ְלַמַען ׁשְ ָכל ַלֲעׂשֹות ּתִ תּוב ּכְ י ּבוֹ  ַהּכָ ְצִליחַ  ָאז ּכִ ָרֶכךָ  ֶאת ּתַ יל ְוָאז ּדְ ּכִ ׂשְ  :ּתַ
: הדרשות באחת סיפר, זצ״ל יודלביץ שבתאי ר׳ הרה״צ מישרים המגיד

 ביה״ס תלמידת בת לו שהיתה, למחצה חרדי יהודי התגורר שבשכנותו
', וכו מתמטיקה כמו חול במקצועות מוכשרת שהיתה ומכיון. יעקב -בית

 היתה המקצועית הרמה ששם., ״הדתי״ לתיכון ביתו את לשלוח האב העדיף
 אליו ופנה, זצ״ל שבתאי לר׳ ברהד נודע אכן. בית־יעקב מסמינר גבוהה

 זה למוסד להכניסה תעז אל, דורש אתה בתך טובת אם! אנא. בתחנונים
 מכיר! רבי: האב השיב.מהשקפתך לחלוטין שונה התלמידות של שההשקפה

 לעמוד היא ומסוגלת. חזק אופי בעלת שהיא אני ויודע, היטב בתי את אני
. הרב של לתחנוניו ליבו שת לא ואכן. לשוטפה שינסו הזרמים כל בפני
 מצלצל, פסח ערב שהוא, בניסן עשר ארבעה ה׳ ביום, שנים 4-כ לאחר

 אותה של אביה יותר ולא פחות לא, הקו ועל הרב בבית הטלפון
 הרב אל פונה חלושה ענות ובקול. אחרת״ ״קצת נשמע הוא והפעם.נערה
 גדולה אנחה וקול גדולה במבוכה אני נתון! לי עזור! שבתאי ר׳: בשאלה שוב

 הביתה באה אני: לי והודיעה בבקר היום אלי התקשרה בתי. מגרונו יוצאת
 פעם שיראה. גוי בריטי קצין. מאד חשוב אורח עם יחד אבל, לליל־הסדר

 זה היה כי, אציין. [להתגייר ירצה אולי, היהודים אצל סדר נערך כיצד
 חיילים ירושלים בחוצות שהסתובבו תש״ח השחרור מלחמת בתקופת
 מהבעיה יוצאים איך? מזה יוצאים איך! שבתאי ר׳, הא.] רבים בריטים
 העיירות באחת.] שבתאי ר׳ סיפר. [שהיה קטן בסיפור לו השבתי?הזאת

 איזה למצוא מאמציו וכל פרנסתו את איבד, סוחר שהיה דהו מאן, שבפולין
, בבית מציק והרעב הקיצין כל שכלו וכשראה. בתוהו עלה קטן עסק

? גנב להיות בזה הרע מה בעצם: בליבו ואמר.במוחו עלתה יאוש מחשבת
 ואקבץ, הגויים דירות אל בסתר בלילות אלך. הבאים מעשיו לתכנן והחל
 המשטרה אם יהיה ומה. בו לכרסם החל ופחד נוקפו לבו ברם.רב שלל

 אצל לגנוב אלך.רעיון במוחו הבזיק ולפתע וחשב חשב? אותו תתפוס
 שלא ממנו אבקש, הרב יתפסני אם גרוע הכי ובמקרה שבעיר הרבנים
. הם רחמנים הרבנים כי, למשטרה אותי ימסור לא וודאי /ה חילול יעשה

 היינו, השחר עד בבתיהם דולקים הנרות הלילות בכל! עקא דא אך
. במוחו רעיון לו עלה ושוב? ? עושים מה אז. לישון הולכיםלא שהרבנים

. לישון הולך הרב גם וודאי שאז, הלילה חצות אחר שבת בליל לגנוב אלך
 של לביתו סמוך ולכשהגיע. מעשה ועשה חשב.תענוג״ בשבת ״שינה והרי

 דרך זולת נכונה גישה מצא ולא עבר לכל הביט] העיר רב[ דאתרא המרא
 אכנס א״כ, דולק לא וודאי התנור שבת שבליל ומכירן. האח של הארובה

 כביום וערום, הארובה מפיח יתלכלכו לבל בגדיו כל הפשיט? עשה מה.דרכו
 למטה היישר והחליק הצר הפתח דרך חדר, הארובה ראש אל טיפס היולדו
 תורת את הקדוש האר״י בספרי ולמד ישב העת באותה, והרב. התנור לבטן
 ומפויח ערום מופיע לפעמים שהגלגול נאמר השאר בין אשר הגלגולים תקון
 ורק, בנושא התנסה טרם שהרב, ומכיון. שבגיהנום התנורים מפיח, כולו

 הגנב יצא אך.לתיקון גלגול ׳'ד לו שישלח ציפה לא, היה דרכו בראשית
 פרץ ובבהלה. למולו ממש ונמצא לחלוטין ער שהרב הבחין כאשר מהתנור
 בגלגול שמדובר לרגע שחשב הרב??מכאן יוצאים איך: ספונטנית בזעקה
 וזעק בבהלה נתקף, בספרו ז״ל האר״י שמתארו כפי בדיוק נראה שהיה
 ר׳ הבנת.זה לעבר זה צועקים כאחד ושניהם?? לכאן נכנסת איך לעברו
 יוצאים איך לשאול שנים ארבע לאחר כעת אלי בא אתה?? יהודי

 איך שואל ואני. גוי קצין חבר יש שלבתך, המכאיבה מהפרשיה
 לא ומדוע. זה למקום תכנס אל! הזהרתיך והרי? הזה למצב נכנסת
 מחלחלת השלילית שההשפעה היטב ידעת והרי? בקולי שמעת
 לפתח למדה היא כי, לזה מתרגלת שהנפש עד לאט לאט, כארס

 )דשא נאות!(נוגדנים

דות(ספר )הח

)ל"זצפינקוסשון

שלתורהלעלותשיכוליםיתכן



1 גיליון מס. 548שבת קודש  וזאת הברכה - שמחת תורה

"כשבא מלאך המוות ואמר למשה: הגיעה השעה שאתה נפטר מן העולם, אמר לו משה: המתן לי עד שאברך את ישראל, שלא מצאו ממני קורת רוח בעולם כל 
ימי חיי, מפני אזהרות ותוכחות, שהייתי מזהירם תמיד ומוכיחם קשות, שילכו בדרכי ה' וישמרו מצוותיו. לפיכך אי אפשר לי ליפטר מן העולם עד שלא אברכם 

תחילה. ועמד וברכם בשלום, ונתן קולו בבכי ואמר לישראל: היו בשלום, בשלום אראה אתכם לתחיית המתים. ויצא מלפניהם בבכיה גדולה וגם ישראל בכו 
וזעקו זעקה גדולה ומרה" (פטירת משה).

ללמוד בתורתך, הייתי הוגה בה כל היום! אבל... איני יודע לקרוא, ואינו יודע 
"אבל  בשמחה:  קרא  מבוכה  של  רגע  ולאחר  מאומה..."  יודע  איני  להתפלל. 
דבר אחד אני יודע, יודע  טוב יותר מכל ילדי העיירה! אני יודע לעשות 'היפוך 
ראש'. הנה אעשה זאת לכבודך!" ותוך כי דיבור נחת על ידיו והזדקר על רגליו 
מושלמת  ובמיומנות  מסחררת  במהירות  הגבעה.  במורד  סיבובית  בתנועה 

התהפך שוב ושוב, עד שהגיע לידיו המושטות של רבי משה לייב מסאסוב.
ובדמעות, והורה לו לכנס את אווזיו ולבוא עמו.  חיבקו רבי משה לייב בחום 
יחדיו הלכו אל אמו האלמנה, ורבי משה נתן לה דמי מחייתה לשנה תמימה 
הזכה  באמונתו  לבו,  בחום  תורה.  ללמוד  עימו  לבוא  לבנה  שתרשה  כדי 
ישראל,  מגדולי  לאחר  שהיה  עד  והתעלה,  הנער  עלה  הברוכים  ובכישרונותיו 

הצדיק הנודע רבי אייזיק מקאליב זצ"ל.

השמחה ביהדותנו זה השורש של השמחה. שום דבר לא יכול להעיב עליה. 
רבינו הקדוש: "וכשיזכור היטב חסד השם יתברך עליו שלא עשהו גוי, בודאי 
ראוי שתגדל שמחתו מאד. והיא שמחה שאין עליה עצבות, כי אם הוא משמח 
עצמו בדבר שעשהו הוא עצמו - על זה אפשר למצוא חסרונות בכל דבר, אבל 
יתברך עשה כך וחמל  יתברך, שהשם  מהשם  רק  שהוא  גוי',  בזה 'שלא עשני 
איך  בודאי  כי  השמחה?!  בזו  חסרון  למצוא  אפשר  איך   - גוי  עשהו  ולא  עליו 
סיפורי  (סוף  וערך"  שיעור  לאין  הגויים,  לבין  בינו  גדול  הפרש  יש  יהיה,  שהוא 

מעשיות).

השמחה בתורה, היא שמחה הגדולה מכל השמחות כולן. שמחה שאינה 
וחרבה  המקדש  בית  חרב  "אפילו  כלל.  מתמעטת  אינה  וגם  לעולם  בטלה 
ירושלים ונשתעבדו ישראל בין האומות, שמחה זו של התורה לא פסקה מהם 

ולא נתמעטה".

ְמַחת ּתוָֹרה שִׂ

את כל הדברים שאפשר להשיג בראש השנה על ידי בכי ולב נשבר, אפשר 
להשיג בשמחת תורה על ידי שמחה וריקודים.

ושאינם  למדנים  וקטנים.  גדולים  כולם.  את  מאחדת  בתורה  השמחה 
גדולים  הבדלים  כאלה  רואים  חול  של  יום  בסתם  אם  אות.  של  צורה  יודעים 
בין תלמידי חכמים לבין פשוטי העם, בין שומרי תורה ומצוות לבין מי שאינם 
יהודים.  היותנו  כולנו.  של  הפנימית  האמת  נחשפת  תורה  בשמחת  כאלה, 
פתאום מתגלה כי בלב כל אחד ואחד מישראל שוכנת נשמה אלוקית טהורה 

וזכה, מלאה אהבה לה' ולתורתו, לא חשוב מי הוא.

מסופר על רבי משה מסאסוב זצ"ל, שמהשמים הראו לו שיש בהונגריה 
נשמה גדולה שצריך לחלץ אותה. והוא נסע עם מרכבתו, חצה נהרות, ויערות, 
עד שהיגע לאיזו גבעה מוריקה באחו. על הגבעה רעו אווזים, עליהם השגיח 
רועה צעיר, נער כבן עשר. עיניו סרקו את אווזיו, את האחו הירוק, את תכלת 
השמים, והוא נשא עין למרום וקרא: "ריבונו של עולם, אני אוהב אותך כל כך! 
תודה לך על הכל. תודה על השמש הזורחת והרוח הנושבת, תודה על החיים 
כל  לראות  לי  שעיניים  על  לך  תודה  חוננתי.  שבה  הבריאות  ועל  לי  שהענקת 

זאת, ולב מתרונן בכל אלו!"
כה דיבר הרועה הצעיר, ורבי משה לייב שומע. אבל הרועה עדיין לא סיים את 
דבריו. הוא פרש כפיו וקרא ברגש: "רבונו של עולם, במה אוכל לגמול לך על 
לידי  למסור  העיירה  אנשי  בלב  שנתת  על  לך  לגמול  אוכל  במה  חסדיך?  כל 
אווזיהם לרעותם, ואני יכול לפרנס את אמי האלמנה? הרי אתה היודע - ריבונו 
של עולם שאילו הייתי יודע להתפלל, הייתי מתפלל לפניך. אילו הייתי יודע 

בס"ד
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והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן זוהרה, 

ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, נתנאל בן רויטל, 
אורנה בת ציונה
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ת.נ.צ.ב.ה
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כולם  ישראל,  אהבת  של  אחדות,  של  זמנים  הם  תורה  ושמחת  סוכות 
מתכללים יחד, מבטלים מחיצות, רוקדים ומפזזים סביב התורה הקדושה.

ָרָכה ְוזֹאת ַהבְּ

ולבנימין  שלו.  והברכה  שבט  כל  מותו,  לפני  ישראל  בני  את  מברך  משה 
כשיש  מזו?  נפלאה  יותר  ברכה  יש  היום".  כל  עליו  חופף  ה'....  "ידידי   - אמר 
כזאת קירבת ה', אז יש הכל, אז כלום לא חסר. קירבת ה' לי טוב, זה משפט 
הילדים  מגן  חוזר  שהוא  כבר  לילד  להשמיע  שיותר,  כמה  להשמיע  שצריך 
או מהחיידר, קירבת ה' לי טוב. אם אני קרוב אל ה' אז טוב לי, ואם אני לא 
קרוב אל ה', לא טוב לי. בכלל לא חשוב מה יהיה לי, בתים, דירות, ילדים הכי 
מוצלחים, שלום בית נפלא, מה שלא יתנו לי, אם אני לא קרוב אל ה', לא שווה 
חוץ  חיי.  ימי  כל  ה'  בבית  שבתי  אבקש,  אותה  ה'  מאת  שאלתי  אחת  כלום. 
מזה אני לא צריך כלום. זה כזה מזמור חשוב שצריך להגיד אותו כמה שיותר, 
כל יום, לא רק בחודש אלול. שבתי בבית ה' כל ימי חיי. הבית שלך זה בית ה', 

איפה שאתה נמצא זה בית ה', זה בית המקדש.

שלו,  לתיקון  הגיע  הוא  אז  לה',  קרוב  להיות  רק  לו,  איכפת  לא  אדם  אם 
הנשמה שלו זוכה להתענג מזיו השכינה.

את  מקבל  שבט  כל  שבט,  אחר  שבט  ומברך  רבינו  משה  ממשיך  וככה 
הברכה שלו, אך יש ברכה שהיא משותפת לכל, והיא מעל הכל, "אשריך ישראל 
מי כמוך עם נושע בה' " (לג, כט). אלה המילים האחרונות שמוציא משה רבינו 
מפיו הקדוש. אשריך ישראל. עם זה פתח דוד המלך את ספר תהילים: "אשרי 
האיש..." וחזר על האשרי הזה עשרים ושתיים פעמיים, כנגד עשרים ושתיים 
אותיות האלף בית. וזה מה שאנחנו אומרים 3 פעמים ביום בתפילות שלנו, 
"אשרי יושבי ביתך"... וכל בוקר אומרים "אשרינו, מה טוב חלקנו..." "שצריך 
כל אחד לומר כמה פעמים אשרי בכל יום, לתת שמחה בלבו על חלקו שזכה 
להיות בכלל ישראל, וצריך כל אחד לשמח עצמו בזה, בכל נקודה ונקודה טובה 

שיש בו מקדושת ישראל... כי זה חיינו..." (ליקו"ה פריקה וטעינה, ד.יז).

הטוב היחידי שיש בעולם זה רק להתקרב לה', להאמין בה', להידבק בה'. 
זה הטוב היחידי שיש בעולם הזה. וכל הנסיונות שיש לו לאדם בחיים, כל סוג 
של חסרון וקושי שיש לו, זה הכל כדי לקרב אותו לתכלית, לקרב אותו אל ה', 
שאדם  מה  ה'.  להתקרב אל  יוכל  הוא לא  הקושי הזה,  החסרון הזה, בלי  בלי 
צריך זה אך ורק להתקרב אל ה'. זה האשרינו. אין תענוג נפלא ומושלם יותר 

בחיי האדם, מאשר התענוג האינסופי , הנצחי, של אדם שדבק ביוצרו. 

כל העניין שלי בחיים זה לשמור על הקשר. לשמור על החיבור. זה בלבד 
ימלא את הנפש שלי, זה בלבד ישמח אותי. כל שמחה מסוג אחר זה רק אם 
היא מקושרת לחיבור שיש לי עם ה', אם לא, זה אולי שמחה של רגע, יש איזה 
תענוג אך בסוף זה מתקלקל, זה לא מצליח למלא את הנפש שלי לאורך זמן.

אומר  מתפלל,  שהוא  לפני  מתארגן,  שהוא  לפני  השכם,  בבוקר  קם  אדם 
השמים.  את  לראות  החלון  דרך  מסתכל  ראשון  ודבר  ידיים,  נוטל  אני,  מודה 
ברגע שהוא רואה את השמים זה התחלת היום שלו. הוא ברא את היום שלו 
בזה שהוא הסתכל לשמים. אחר כך הוא צריך להתפלל, לעשות מצוות, ולברך, 
הראשון.  הדבר  זה   – לשמים  להסתכל  אך  לעשות,  דברים  הרבה  עוד  לו  יש 

באותו רגע הוא קיבל על עצמו עול מלכות שמים. באותו רגע הוא התחבר.

הזמן  כל  לו.  טוב  יותר  ככה  מלבדו,  עוד  האין  את  יותר  מבין  שאדם  ככל 
לבדוק אם אני נמצא במסלול הזה שאני הולך עם ה'. אם אני נמצא במסלול 
ויכול  ודם  בשר  רק  שאני  יודע  ה'  התבלבלתי,  קצת  אז  טעיתי,  קצת  אז  הזה, 
ממשיך  שאני  העיקר  שמח,  שאני  העיקר  רוצה,  שאני  העיקר  להתבלבל, 
ומתחיל כל פעם מחדש. הקב"ה לא מחכה מאתנו שאנחנו נביא את התיקון 

"יהודי שלומד תורה הוא כמו דג במים. שם זה החיות האמיתית 
שלו. הוא כל כך דבוק בים התורה שהוא לא יכול לצאת מהמים. כמו 
שם  לו.  טוב  שם  רק  מת.  שהוא  מרגיש  הוא  מהמים  יוצא  כשהוא  דג. 
הוא מרגיש נפלא. שם זה האלוקות, שם זה האין סוף, זה הטהרה, זה 
הזיכוך, מי שצריך להיטהר נטהר במים. זה הטוהר. זה הזוך. זה עולם 
משהו  היבשה.  של  הזה  מהעולם  מרוחק  נפלא.  שקט.  לגמרי.  אחר 
לגמרי אחר. יהודי שלומד תורה הוא כמו דג בתוך המים. עכשיו יגידו 
לצאת  יכול  לא  יהודי  ימות.  הוא  מהמים  שיוצא  דג  מהמים,  לצאת  לו 

מהמים. לא רוצה לצאת מהמים". (באור פני מלך חיים)

האחדות הזאת שמתגלית בשמחת תורה, את זה אוהב הקב"ה יותר מכל 
דבר אחר. וזאת מניין? שמחת תורה נקראת גם עצרת. "ביום השמיני עצרת 

תהיה לכם" (במדבר כט).

עצרת לשון עצירה. הקב"ה עוצר אותנו. קשה לו להיפרד מאתנו. וזה תמוה. 
וכי אפשר להיפרד מהשם? יהודי, גם כשהוא שקוע במ"ט שערי טומאה ח"ו, 
הוא לא נפרד מהשם שנאמר: "השוכן  איתם בתוך טומאתם " (ויקרא טז). לכן 
אומרים חכמי המוסר פרידתכם לשון פירוד. הפירוד שבינינו, זה מה שקשה 
בראש  יחד.  היינו  החגים  בתקופת  בינינו.  הפירוד  מאתנו,  הפרידה  לא  לה'. 
השנה עשינו תשובה וקודם כל על עבירות שבין אדם לחברו. ביום הכיפורים 
אחת  לאגודה  המינים  ארבעת  את  צרפנו  בסוכות  העבריינים.  עם  התפללנו 
אחד  כל  ח"ו.  פירוד  של  סכנה  יש  עכשיו  ועכשיו?  ישראל.  עם  לאחדות  רמז 
פונה לענייניו. וזה הכי קשה לו לאבא, לראות בפירוד בניו. לכן נתן לנו הקב"ה 
כל  את  שמפילה  כולנו,  את  שמאחדת  שמחה  תורה,  שמחת  יום  נוסף,  יום 

המחיצות.

ח"ו  לתת  ולא  השני  של  הקדושה  הנשמה  עם  להתחבר  להתאמץ  צריך 
אתה  זכות.  כף  ללמד  תמיד  נשמותינו.  בין  חוצץ  להיות  חיצוניים  לסממנים 
מעיז  אתה  איך  אז  כלום.  יודע  לא  אתה  השני,  על  עובר  מה  יודע  לא  באמת 
תצטרך  אתה  נסיונות  ואיזה  מחר  איתך  יקרה  מה  יודע  אתה  אותו?  לשפוט 

לעבור?

של  בנים  כולם  ממעל,  אלוק  חלק  הם  כולם  אלוקות,  הם  שכולם  תזכור 
אפילו  ויהודי,  יהודי  כל  רואה.  אחד  כל  שלא  בלב,  שהם  דברים  יש  השם. 
טובים,  שלו  הרצונות  טוב,  שלו  הלב  אבל  טובים,  כך  כל  לא  שלו  שהמעשים 

הנשמה שלו טובה, אם הוא עושה משהו לא טוב, אז הוא מתחרט.

ישראל  כשעם  ישראל.  שבטי  יחד  יחד.  כולם  של  השלמות  את  רוצה  ה' 
יתברך  השם  גם  לשני,  אחד  ומוחלים  השני,  את  אחד  ואוהבים  מאוחדים 

מתנהג עמהם בחסד וברחמים. אתה מוחל לחבר, ה' יתברך מוחל לך.

רק  יש  מרוויחים.  אין  במחלוקת  שקר.  זה  ומחלוקת  אמת  זה  השלום 
מפסידים. וההפסד הכי גדול זה שבכל מקום שיש פירוד ומחלוקת ה' מסתלק 
המחלוקת,  בעלי  בלב  בוערת  כשהיא  מכל.  הנורא  הדבר  זה  מחלוקת  משם. 
שמזיקה  המידה  היא  המחלוקת  כלום.  שומעים  ולא  כלום  רואים  לא  הם  אז 
לאדם יותר מכל דבר בעולם. תאמין שבודאי כל יהודי הוא טוב, וכל שכן כל 
צדיק וכל תלמיד חכם בישראל, העיקר לא להיות בעל מחלוקת ולא להאמין 

לשום דבר רע ששומע על יהודי.

זו  אחרים  על  חושב  שאתה  שמה  בטוח,  להיות  יכול  לא  לעולם  אתה 
האם  מזה,  וחוץ  ומחשבות.  לבבות  יודע  ה'  רק  הרי  לדעת?  לך  מנין  האמת. 
חז"ל  הנצחון?  ממידת  מתחרות?  מקנאה?  אישיים?  מאינטרסים  נקי  אתה 
וגדול  חשוב  דבר  שאין  המחלוקת,  היא  ושנואה  השלום  הוא  גדול  אומרים: 

ממידת השלום, כמו שאין דבר יותר גרוע ממידת המחלקות.
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השלם. הוא רוצה מאתנו את ההתעוררות שלנו לקראתו, אנחנו רוצים להיות 
אנחנו  שלנו,  בתאוות  מתביישים  אנחנו  האלוקי,  לאור  משכן  לכבודך,  משכן 
מצטערים על כל דבר שאנחנו נופלים בו. הקב"ה לא כועס עלינו, הוא רק רוצה 

שנתחיל כל פעם מחדש, שנתחבר מחדש.

יותר  יהיה  הוא  כך  נוחות,  יותר  עושר,  יותר  לו  שיהיה  שככל  חושב  אדם 
פעם  אף  ניצחית,  והיא  לנשמה  קשור  אושר  ההיפך.  בדיוק  זה  אך  מאושר, 
שלו  הקירבה  במידת  תלוי  אדם  של  אושרו  החולף.  הגוף  מתענוגי  שבעה  לא 

לאמת, הקירבה לרבונו של עולם, מקור האושר.

חיים של יהודי יכולים להיות הדבר הכי נעים והכי מתוק עלי אדמות. כמה 
אומר:  רבינו  הקדושה.  בתורה  יש  מתיקות  כמה  השם.  בעבודת  יש  מתיקות 
"אשרי הזוכה להרגיש את נעימות התורה, כי יש נעימות בתורה וזהו העיקר, 

לזכות להרגיש נעימות התורה" (ליקו"ת עא).

הקשר בין עם ישראל להקב"ה הוא קשר של אהבה. אהבת עולם אהבתנו 
ה' אלוקינו. זה התחיל ממך. אתה בחרת בנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית 
בנו. כל היהדות זה אהבה. זה הכוח של הקשר שלנו עם הקב"ה. זה בטבע. כמו 
אילן, שאם אתה גוזם אותו אז הוא צומח מחדש, גם במקומות אחרים, עוד 
יותר ועוד יותר. אשרינו שזכינו לחיות עם הקב"ה. ולהקשיב למה שהוא אומר 

לנו. כמו בסיפור הבא:

שני שליש דירה

יד  שעל  הנכבדה  ולרבניתו  אמיד)  ודי  וותיק  (אברך  אונגר  ירחמיאל  לרב 
פיקחיים,  ערניים,  נאים,  בנים,  שש  נולדו  מצטיינת)  (מורה  תחי'  שרה  ימינו 
היה  הבנים,  בחינוך  האונגרים  של  הייצור  פס  אחד.  אחד  מוצלחים  זריזים, 
השכונה  תושבי  אצל  ובעיקר  הצפונית,  העיירה  תושבי  בקרב  לקנאה  מושא 
של  המשנה  סדרי  "ששת  אותם  כינו  המקומית  בעגה  שבדרומה.  החרדית 
אונגר", מדוע? ובכן מבלי להיכנס לשדה המוקשים של העין הרעה והקנאה 
הטיפוסית, נציין כאן בקצירת האומר, כי השישייה הזו, מעבר להיותם בחורים 
נעימי סבר סימפטיים ובעלי חסד, היו פשוט מבריקים, ושמם יצא בכל הארץ. 

כל ראש ישיבה בני ברקי או ירושלמי, היה נהנה להתפאר באונגר שיש לו.

כך למשל יהודה'לה הבכור היה השפיץ של מיר, יצחקי השני, נכנס לנעלי 
אחיו שנשא אישה, והאפיל בכישוריו על קודמו, באותה ישיבה. "אל תשאירו 
אותנו בלי אונגר" ביקשו הר"מים. מרדכי, המכונה מוטק'ה, כבש בסערה את 
ישיבת חברון, וראש הישיבה ביקשו שיישאר בישיבה גם אחרי אחרי חתונתו. 
הרביעי, שמוליק, העדיף את פוניבז' הבני ברקית וכמנהג האונגרים בקודש, 
טלטל את הישיבה בסברותיו ובקושיותיו המפתיעות. את החמישי בשרשרת 
האונגרים, צביקה, שהיה הגבוה והרזה מכולם, בכלל לא רצו לבחון, מדוע? כי 
המותג אונגר הבטיח הצלחה מסחררת, ומה שנותר לצביקה זה פשוט לבחור 

בישיבת תפרח ולהמשיך במסורת של אחיו המצוינים.

בטרם נפשפש בעתידו הרוחני של שרגא חיים התכשיט השישי והאחרון 
הצעות  עליו.  דילגנו  מה  שמשום  נתון  להכניס  עלינו  שומה  האונגרים,  של 
ומאחר  היטב,  מבוסס  היה  אונגר  והמותג  מאחר  לב,  שימו  ובכן  השידוכין. 
וירחמיאל אונגר רצה להוציא אותם גדולי תורה אחד אחד, הוא הציב רף גבוה 

למדי, ותנאי חד משמעי למי שהיה מעוניין להיות מחותן שלו.

"אני רוצה שני שליש דירה לא פחות, ולא בערי הפריפריה, או ירושלים או 
בני ברק. השקעתי בילדים את הנשמה שלי. (מה שנכון ק.ל.) הם מוכשרים, 
הם חרוצים, ומתמידים, הם בנויים להיות ראשי ישיבות, ראשי כוללים, פוסקי 
הלכה, ויש לזה מחיר. מי שמעוניין שבתו תחסה תחת כנפיו של נשר אונגר, 
גדול, שישלם, שיתאמץ וזה כמובן מאמץ ששוה כל מחיר... " פסק ירחמיאל 

שמבלי  ידעו  השדכנים  כל  רעייתו.  של  העמוקה  חתימתה  את  וקיבל  אונגר, 
לברר את רוחב ואורך החגורה של הצד שכנגד, חבל להיכנס לשיג ושיח. אונגר 

מצדו דאג לשליש הדירה החסר. 

אתם יודעים מה? הלך לאונגרים יופי יופי. כל הזמן זרמו בקצב נאה למדי, 
ידעו  הם  כן,  החשובים.  והגבירים  החכמים  תלמידי  של  המשפחות  ממיטב 
היטב מה צריך להיות מונח בכיסם, ועשו הכנות מתאימות כדי לפתוח במשא 
לקצר,  אפשר  אם  להאריך  למה  ומוצלחת.  טובה  בשעה  לחופה  שיוביל  ומתן 
חמשת האונגרים הראשונים תוך עשור אחד הקימו בתים יוצאים מן הכלל, 
עם בחורות יראות וטובות, ונכנסו מיד לאחר החתונה לדירות מרוהטות בנות 
4 חדרים. משכנתא? לא בבית ספרנו. למותר לציין שחמשת האונגרים שקעו 

במצולות ים התלמוד, ובהצלחה.

לפירקו,  האונגרי  הש"ס  שבסדרת  השישי  הכרך  חיים,  שרגא  כשהגיע 
כלומר גיל 22, החלו ההצעות לזרום. אלא שהפעם בניגוד לחמישייה הפותחת, 
התחילו להישמע חריקות וצלילים מוזרים שהרב אונגר לא היה רגיל אליהם. 
הראשון בתור, השדכן הוותיק נחמן גרוצ'ון: "תראה אונגר, יש לי בחורה כלילת 
המעלות, חותם לך... חיתנתי לך את יהודה'לה כזכור לך, ואצלי אין טעויות". 
"נחמן תכל'ס, יש להם שני שליש דירה?" שאל אונגר. "תשמע, האבא תלמיד 
חוכם גדול, זו החתונה העשירית שלהם... יש לו נניח שליש דירה", לא דייק 
השדכן "רד מהעץ, אני לא מכניס את שרגא חיים להרפתקאות. האחים שלו 
התעניין  המשפוחה?"  מי  אגב,  מהם...  מוצלח  פחות  לא  והוא  דירות,  קיבלו 
את  עליה  גומרים  רותק'ה,  קוראים  לילדה  גופרשטיין,  להם  "קוראים  אונגר. 
ההלל... הם גרים בבאר שבע...". "לא מעוניין, אתה מכיר את התנאים שלי", 

חתם ירחימאל את השיחה.

לא  אני  אונגר,  "הרב  לנדאו,  נחמה  השדכנית  הקו  על  שבועיים,  כעבור 
מתקשרת סתם, יש לי יהלום בידיים. אני מכירה את המשפחה, מייצרים שם 
יהלומים, וכשאני אומרת יהלום, זה יהלום, הרי מי שידך לך את יצחקי היקר?!" 
"יש להם שני שלישי דירה?" ריחרח אונגר. "תראה, אני לא בדיוק יודעת, אני 
אני  ומוצלחת...  אהודה  מאוד  מאוד  הדרום,  מן  משפחה  זו  לבדוק,  יכולה 
בטוחה שהם יעשו כל מאמץ כדי להביא את החלק שאתה מבקש", התפתלה 
השדכנית לנדאו. "תראי גב' לנדאו, את מכירה את נתוני הפתיחה שלי... חבל 
לאכזב את הצד השני. אם יש להם שני שליש דירה, אז יופי, אם לא, אז תמשיכי 
לנוע עם היהלום לכתר אחר... ואגב, על איזו משפחה מדובר?" "אני לא יודעת 
גופרשטיין,  שמו  גדול  תורה  מרביץ  האבא  שבע,  מבאר  הם  מכיר,  אתה  אם 
הוא כבר  אונגר,  מלמל  רותק'ה". "מ...מ...מממ...",  ממש,  נסיכה  ילדה,  לו  יש 
שמע את השם הזה. "נו טוב, גב' לנדאו, לא מעוניין"... נחתמה השיחה. כעבור 
אונגר  הרב  אוטולנגי, "תראה  רחמים  ר'  הדרומי  השדכן  הקו  על  ימים  חודש 
ואם  מלכה,  בשבילו  לי  יש  רחמים,  ואני  ילד,  של  בובה  בן,  לך  שיש  שמעתי 
אני  מדבר.  הוא  מה  על  יודע  רחמים  אז  מלאך,  צדיקה,  מלכה,  אומר  רחמים 
כולם,  לי  אמרו  עליכם,  הבירורים  בשלב  אבל  ילד,  אף  לך  שידכתי  לא  אמנם 

שבלי ספק הרב אונגר יקפוץ על המציאה...".

לי,  מתאים  מלכה,  לי  תביא  ואם  מלך  שלי  הבן  אוטולנגי,  אדון  יופי,  "נו, 
בני  או  ירושלים  דירה,  שליש  שני  הוא  הסיפתח  שאצלי  שמעת  בטח  אבל 
ברק..." "שמעתי, שמעתי, אבל למען האמת אין שם הרבה כסף, אבל האיכות 
מדובר".  במי  מעניין  אבל  מצטער,  מעוניין,  "לא  לכל..."  מעל  האיכות  אונגר, 
ילדה  שזו  אומרות  והמורות  החברות  כל  רותק'ה...  בת  להם  יש  "גופרשטיין, 
הרב  בלחש  רטן  גופרשטיין"  פעם  רחמים. "עוד  ר'  סיכם  שיש.."  צדיקה  הכי 
אונגר, "זה כבר השדכן השלישי...". השדכן הרביעי הציע משודכת אחרת, גם 
החמישי, גם השישי, אבל הפגישות לא עלו יפה. והופ, השדכן הבא, מושיקי 
אונגר...  לי  האמן  רגילה,  בחורה  לא  "רותק'ה  גופרשטיין,  על  דיבר  לייטמן, 
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הגופרשטיינים שמעו עליכם, והם בטוחים שזה זיווג משמים...". "לא מעוניין", 
אנפף אונגר, "שתבין אדון לייטמן, אתה מכיר את נתוני הפתיחה... שני שליש 
שהבת  ספר  לי  ואין  הגופרשטיינים  את  מכיר  לא  אני  לדרך,  ויוצאים  דירה 

נפלאה, אבל שרגא חיים שלי יקבל דירה כמו האחים שלו. חד וחלק!!!"

בפעם  גופרשטיין  רותק'ה  הוצעה  כאשר  ואהובים,  יקרים  קוראים 
האונגרים  הרגישו  לגמרי,  אחר  שדכן  ידי  על  ושוב  לאונגרים  השביעית(!!!) 
שזהו!!! שבעה שדכנים שונים, שאינם מכירים זה את זה, שאינם מתואמים 
דברים  יש  אז  הצעה  אותה  את  מציעים  למדי  ארוכים  זמן  בפרקי  זה,  עם  זה 
בגו, זה זיווג משמים. "נכנסו לנו כרגע שתי הצעות של שני שליש דירה, אבל 
אני מורידה אותן מן הפרק, גופרשטיין בפעם השביעית גם עם תביא עשירית 

דירה, זה הזיווג", דיווחה וסיכמה גב' אונגר וירחמיאל הנהן בראשו, מסכים.

סידור  את  גופרשטיין  הגב'  הגישה  בווארט,  כך   - אחר   ימים  עשרה 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

ששמחים  גדולים  צדיקים  על  שומע  כשאני 
לא  ובכלל  עוברים,  שהם  ובזיון  השפלה  כל  עם 
ובטח  אותם,  והשפיל  שביזה  מי  על  כועסים 
טוב  רק  עליהם  חושבים  ההיפך,  שונאים,  לא 
ואוהבים אותם, ומתפללים עליהם, אני מתמלא 

בושה.

כי אני כל כך רחוק מזה. כי אני כל כך נפגע. 
אפילו  שלפעמים  להגיד  ומתבייש  כועס.  כך  כל 
שהכל  לזכור  לי  תעזור  עולם,  של  רבונו  שונא. 
שלך  שליח  רק  הוא  בי  שפגע  שמי  ממך,  מגיע 
וכמו שאני צריך לחשוב למה הגיע לי הבזיון הזה, 
להיות  נבחר  הוא  למה  לחשוב  צריך  הוא  ככה 

ה"מקל" שלך.

ריבונו של עולם, תעזור לי לסלוח מייד, ואם 

אני לא מצליח אז לעשות עבודה פנימית ולבקש 
מדותי ואפילו  ולהתחנן שאני אזכה להעביר על 

לאהוב את השני.

שבזכות  מתנות,  הכל  שזה  לזכור  לי  תעזור 
ולהבליג  לשתוק  מצליחים  אם  האלה,  הבזיונות 

ולסלוח, זוכים להרבה מתנות.

גם  אבל  בפה  לשתוק  אזכה  שאני  לי  תעזור 
קשים,  הכי  ברגעים  ולזכור  רגוע,  להיות  בפנים 
כשנדמה לי שעולמי חרב עלי ח"ו, שיש לי אותך 
אצלך  ולמצוא  אליך,  לברוח  יכול  שאני  אבא, 
ואפילו  כוח,  הרבה  ולקבל  ועדוד  ונחמה  הבנה 
שמחה, כי כשנמצאים איתך, כשמרגישים אותך 

בתוך הלב, שמחים.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

שיש.  מה  על  לך  להודות  ללמוד  לי  תעזור 

עליו,  ומתפללים  משהו  כשחסר  כלל  בדרך  כי 
כך  כל  שמחים,  כך  כל  אותו,  מקבלים  ופתאום 
אתה  ה'  לך.  להודות  לא  אפשר  שאי  מתרגשים, 
כל  עם  מה  אבל  גדול.  כזה  אתה  ה'  רחמן.  כזה 
נכדים  ויש  ב"ה,  ילדים  יש  יש?  שלכתחילה  מה 
ויש  ויש  דירה  ויש  פרנסה  ויש  בריאות  ויש  ב"ה, 
ויש ואני בכלל לא חושב להודות על כל הדברים 

האלה, אולי לפעמים, אבל זה מאד נדיר.

תעזור לי אבי שבשמים להתחיל להודות על 
ה-כ-ו-ל, מהדברים הכי קטנים עד לדברים הכי 

גדולים.

כשסגור,  כשעצוב,  כשחשוך,  כשקשה,  וגם 
על  וגם  לטובתי  בודאי  וזה  ממך  שהכל  לזכור 
זה להגיד תודה. ובד"כ, כשלא מפסיקים להגיד 
הלב  את  ופותח  החושך,  את  מאיר  זה  תודה, 

והכל מתהפך לטובה.

שבת שלום וחג שמח לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

ואפילו  מרופטים  מקומטים,  היו  דפיו  האונגרים.  לידי  רותק'ה  של  התפילה 
דהויים. דומה היה כי הסידור נפל לדלי מים. "הסידור הזה ספוג בדמעותיה 
של רותק'ה, לא רק על הזיווג שלה, אלא גם על של חברותיה, ועל בריאות כל 
חולי עמו ישראל, ועל הצלחת כל יהודי. שימרו אותו בינתיים אצלכם, דפדפו 
אונגר  דירה".  שליש  משני  יותר  הרבה  שווה  שהוא  ספק  לי  אין  בדפיו,  ועיינו 
לגם חצי כוס יין, וסיכם עם עצמו שהוא לא קובע את התנאים... שרגא חיים 
ורות'קה אונגר נישאו בשעטו"מ, וגרים עד היום באושר ובעושר בדירה שכורה 

ולא במרכז, עם תריסר ילדיהם.

... ואם יוציאו פעם לאור אנציקלופדיה של ניסי שידוכין, אשמח שישבצו 
סיפור זה, אפילו בדפיה האחרונים.

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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מתלמידיו  בהיותם .לבריסק אימם מגוריאת להעביר העיקש
  ד"גאב ז"הגרי מרן ,העיר רב של המקורביםשלומו ואנשי
  ,לקחו ושומעי מדרשו בבית הקבועים המתפללים ומן ,בריסק
  סיום' במסיבת החג מימי באחד להשתתף ממנו ביקשו

  היה שלא אף על .הבנים אחד של בביתו שנערכה 'מסכתא
  ,מסכת סיום לכל דאתרא המרא הגדול הרב את להזמין נהוג

  לב על יגבר הבית אל שבהגיעו כדי ,מהמנהג לחרוגביקשוהו
  החשובים לבניה בסמיכות לגור לעבור הזקנה האם

  תסרב לא בוודאי ד"הגאב הרב שלדברי בהטעימם .שבבריסק
 .לשכנעה בידו יעלה ואולי ,האם
  .המכובדת למסיבה הרב הגיע ואכן ,לבקשתם נענה הרב
  ונכדיה בניה כשכל מחת ושבעה מאד נהנתה הזקנה האם

  תורה דברי שפע הצדיק הגאון הרב ,החג בשמחת השתתפו
  המסכת סיום בשילוב נפלא 'הדרן' שזר ואף ,דיומא בעניינא

  של כדרכם ,שלמה היתה והשמחה ,כנהוג תחילתה עם
 .הרגל ובשמחת תורה של בשמחתה קדושים ישראל
  כשנקראה ,הזקנה האם את לברך הרב ביקש החגיגה לאחר
  ושיבח הרב ברכה מתחילה ,מאוד התרגשה הרב בפני לבוא
  הקהילה של ובוניה בניה מטובי שהם ונכדיה בניה את בפניה

  לגור לעבור שלא מדוע ,שאל מכן ולאחר .בבריסק הקדושה
  לבני כשגם ,המשפחה בני לכל בסמיכות ,בבריסק כאן

  ולפאר ,עמנו לדור חבר אשת שתבוא לכבוד זה יהיה הקהילה
 .הרב הטעים ,טובים ובימים בשבתות נשים עזרת את

  עשתה שהזמנתו עליה ניכר ,הרב מדברי מאוד נבוכה האם
 .בדבר להחליט מסוגלת היתה לא אך ,בליבה רושם
  ,הרב אמר ,אני רואה .בגו דברים שיש חש בפקחותו הרב
  של 'העדפה' כאן יש בכדי ולא ,בדבר מיוחדת סיבה כאן שיש

  ,הדבר סיבת בפנינו לגלות ניתן אולי ...בריסקפני על שאוועל
 ?בשאוועל שיש מעלה אותה להתקין בבריסק גם נוכל שמא
  צודק ,אכן ,אמרה ותיכף ,זו משאלה התרגשה הזקנה האם
  ופתחה ,בשאוועל במגורים מיוחדת מעלה לי יש ,הרב

 :בסיפורה
  לפי התהלך אשר ,וצדיק חכם תלמיד איש היה המנוח בעלי
  חיי תמיד חיינו ,לנו היה לא כסף .ת"השי ועבודת בתורה תומו
  המבורכת ,בתורתו הרוחני בחלקנו שמחנו אבל ,וצמצום עוני
  לא הם שאף ,ת"השי אותנו שחנן הטובים ובילדים ,בעלי של

ועלהתורהעלתמידישבנווכך.המחסורעלמעולםהתלוננו
...הזההעולםמןהבאעולםמחיייותרנהנים,העבודה

  ,משלו מהודר אתרוג לקנות בעלי של נפשו חשקהאחת שנה
  לו הספיקו ולא ,מאז עליו חביבה היתה האתרוג מצוות

  דקות לכמה 'הקהל אתרוג' את להחזיק שקיבל הנענועים
  הקיץ ימות כל במשך לפיכך ...ההם הימים כמנהג ,בלבד
 .הסוכות לחג אתרוג לרכוש כדי ,פרוטות כמה יום מדי חסכנו
  סוחר של לביתו בעלי יצא ,המיוחל החג בהגיע והנה

  רב בעמל שהצטבר הגדול הסכום כשבאמתחתו ,האתרוגים
 ,ידינו תחת

 ,מילה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת :נ"לע העלון
 .שגי ניצה בן עידו ונחמן פנינה בן שאנן ,מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו

 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו    בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור
 השם רצון לעשות העיקר 

 
  אשה גרה ו"יצ שאוועל בעיר 
  בעיר גרו בניה אשר ,זקנה 

 ,ובודדה אלמנה האישה נשארה בעלה פטירת לאחר .ו"יצ בריסק
 תורנות' ביניהם סידרו הם ,לבקרה תדיר באים היו המסורים ובניה

 ,משפחתו בני כל עם אחד בן מגיע היה שבת כשבכל ',שבתות
 ,בדידותה את להפיג כדי ,הזקנה האם במחיצת השבת את לעשות

 .קדשנו שבת בנועם ולשמחה
  הזקנה האם .הצדדים כל על ומקובל טוב זה הסדר היה מתחילה
 לעזוב נצרכה לא ,סביבתה ואת ביתה את מאוד שאהבה מצידה

  כמה מדי נהנו משפחתם ובני המסורים הבנים ואף .הבית את
  והכל ,מולדתם ובעיר אימם בחיק השבת את לעשות שבועות
 .מנוחות מי על התנהל

 ,זה בהסדר קשיים סימני להתגלות החלו ארוכה תקופה לאחר אך
  לפעמים מתגלים ההתחדשות תקופת שלאחר הבריות של כדרכם
  כלל קלה היתה לא לשאוועל מבריסק הדרך ...שחיקה סימני
  של 'גדולה נסיעה' של רבתי התארגנות נצרכה כזו שבת כל ,ועיקר

  כל בעשיית ושוב ,כולם השבת מצרכי כל עם המשפחה בני כל
  וכמה כמה כבר היו .לבריסק משאוועל בחזרה ארוכה דרך אותה

  הנסיעה את לערוך יכלו לא ,בתורם המשובצים שהבנים שבתות
 .לבדה השבת את לעשות נאלצה הזקנה והאם ,שונות מסיבות

  ,לשאוועל בריסק בין העת כל נקרעים עצמם את הבנים מצאו כך
  התנהלו ששם ,בריסק את לעזוב ביכולתם אין אחד כשמצד
  לנסוע העת כל הוכרחו שני ומצד ,משפחתם וחיי עסקיהם
 .דבר בכל בהם תלויה היתה הזקנה שהאם מאחר לשאוועל

 טובה היותר שהעצה והחליטו ,ביניהם עצה האחים טכסו לפיכך
  הגדולה בריסק בעיר ידם על לגור האמא את להעביר היא

 האם עבור ידיים רחב דירה בית ומצאו חיפשו הם.לאלוקים
  זה שיהיה היטב ובדקו ,הבנים מגורי למקום קרוב שהיה ,הזקנה

 .הזקנה האם בשביל ונעים נוח בית אכן
 היא סירבה ,האם בפני הדבר כשהציעו הופתעומאוד מה אך

 לעזוב אופן בשום מסוגלת שאינה ואמרה ,ביתה את לעזוב בתוקף
  להם עזרו לא .בשנים עשרות גרה בו בשאוועל הקטן הבית את

 ,זה בהסדר הכרוכים הרבים הקשיים אודות ההסברים כל לבנים
  יהיו חייה גם אלא ,לבריסק תעבור אם מאוד יקל להם רק ושלא
 במחיצת השבוע ימות כל במשך גם תהיה כאשר ,יותר קלים
  אבל – .עת בכל ולכבדה לשמשה מאוד שישמחו ,והנכדים הבנים
 .שאוועל את לעזוב ,מובנת בלתי בעקשנותמסרבת האם
 ,האחים בין שבתות תורנות של הסדר אותו נמשךברירה בלית
  החג ימי כל את לעשות אפשרי היה שלא וברגלים בחגים מלבד

  הזקנה האם היתה ובהם .האם של בביתה המשפחות בני כל עם
  בניה במחיצת מאוד נהנתה שם ,הרגל לכבוד לבריסק מגיעה

  לאחר ותיכף ,בנעימים בקרבתה נהנו הם ואף ,הרבים וצאצאיה
 .שבשאוועל הקט לביתה וחוזרת מזוודתה את אורזת היתה החג

 בנסיונם רעיון הבנים הגו בריסק בעיר בהיותה החגים באחד
  

 ד"בס

ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  
 לפרשת השבוע גליונות" לדעת"

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 7000-ב המודפס
  ,]₪ 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

   ₪ 400 בסך אברך בהחזקת וכן
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש
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 המשך סיפור לשבת קודש

  ,לבבו נחמץ מאוד מה אך .ומהודר נאה אחד אתרוג שם ומצא
  עשרה לו חסרו עדיין ,הרבים הפרוטות כל שנספרו כשלאחר
 .הנאה האתרוג של המלא מחירו להשלמת רובלים
  הגיע הוא ,בסיפורה האלמנה ממשיכה ,מאוד התאכזב בעלי

 .רב צער כך על והצטער ,שבור בלב הביתה
  יש הנה :לפניו והצעתי ,בנפשי עוז אזרתי ,הגדול בצערו כראותי

  קטן בבית גם להצטמצם אנו יכולים מצדינו ,ונאה גדול בית לנו
  במקומו ולקנות ,הזה הגדול הבית את למכור אפוא נוכל ...יותר
  כאוות מהודר אתרוג לרכוש תוכל ובהפרש ,יותר קטן בית

  היה לא הבתים וקניית מכירת עסק ההם בימים כאשר – !נפשך
  כך כל יקר 'נכס' היו לא העץ בתי ,היום כמו כך כל ומסובך קשה

  קל היה המעבר וגם ,כך כל רבים היו לא הרהיטים ,כבימינו
  וביצוע ,רבים ומסמכים חוזים של צורך ללא ,יותר ופשוט

  עברנו .בשמחה נתקבלה ההצעה ואכן - ...וכיוצא טאבו העברת
  בשמחה בעלי יצא בידינו הנותר ובכסף ,יותר קטן בבית לגור

  "הדר עץ פרי" ,והנאה היקר האתרוג את לרכוש גדולה
 !בתפארתו
  האתרוג על נודע העיר ולבני ,כנפיים תיכף לה עשתה השמועה

  ושכנים ידידים כמה ביקשו וכבר ,החג לכבוד בעלי שקנה היקר
  מימי באחד והנה !המהודר האתרוג על החג בימי לברך לזכות
  על ששמעה אמרה עמי וכדברה אחת שכנה נכנסה ,חג ערב

  אל עמה ניגשתי .לראותו וביקשה ,שרכשנו המיוחד האתרוג
  לשכנתי והגשתיו ,האתרוג את הוצאתי רבה ובזהירות ,הארון

  אותו בחנה ,התרגשות ברוב האתרוג את נטלה היא .הקרובה
  האתרוג החזקת בדרך הורגלה שלא כנראה אולם .צדדיו מכל

  לו החליק רגעים כמה ולאחר ,הדוקה ושמירה באחריות
  כשפטמתו לארץ נפל מהרה וחיש ,אצבעותיה מבין האתרוג
 !נפסל והאתרוג ,ממנו ונופלת נשברת והמהודרת הנאה

  נפשי את ידעתי לא ,עיני לנגד ופסול שבור האתרוג בראותי
  בעלי יאמר מה ,הפוגות מאין לבכות והתחלתי ,וכאב צער מרוב

 !?בזה לעמוד יוכל לא בוודאי הלא ?זאת כשיראה
  בוכייה מתהלכת אותי וראה ,הכנסת מבית בעלי כשהגיע

  ושאל ,בגו דברים שיש תיכף הבין עיניי את ממלאות כשדמעות
  ניגשתי ,]?קרה מה[ ?גאשייען איז וואס :כנה ודאגה חיבה ברוב
  וסיפרתי והפצוע הפסול האתרוג לו והראיתי הארון אל עמו

 !כאן שקרה מה כל לפניו
  ולא כעס לא הוא ,הנפש בשלוות בעלי נשאר ,להפתעתי והנה
 מה ?כאן רצינו מה הלא :ובהשכל בבינה אמר רק !כלום רגז

  הלא – ?נצרכנו הגשמי האתרוג לפרי וכי ?התכלית כל היתה
  !יתברך להשם רוח נחת לעשות אם כי היה לא רצוננוכל

  !ונפש לב בכל באמונה לשרתו מצווים שאנו מצוותיו לקיים
קיוםבשבילבשלמותתפקידנואתעשינומצדינואנוואם

  ,הבית את מכרו ,רבים ימים הדל מפיתנו חסכנו ,יתברך מצוותו
  נחת לעשות מצדינו שזכינו נמצא הרי ,המצוה בקניית וטרחנו

  שלמעשה היה יתברך רצונו ואם !בשלמות יתברך לפניו רוח
  על ונתרעם נלין כי לנו מה ,אתרוג אותו על נברך לא בפועל
 ונברך ,המצוה מן חלילה נתבטל לא הלא ,יתברך מידותיו

 ד"בס

  ומאיר נרגס בן משה ,ל''ז מונירה בן חיים סעיד : נ"לע
 בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו ,נרגס בן

  ג''רשכבה ע''ג מרן נ''לע מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה
  בן יוסף יעקב הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג בן יוסף עובדיה רבנו

  בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן ל''זצוק מרגלית
 סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי

  הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו
 פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז
  פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון
  דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת פריחה

 גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,מרים בן

 036766049 | 22:30 - 21:00 :ה-א :שדכנית
 'ד ',ג ',א בימים "דוד חסדי" שידוכי
 058-3297225 | 22:45 - 22:00 בשעה

  אוצר בתוכנת ספרים לפרסם ניתן 
  ועוד החכמה
  בהמלצת )בחינם( שמים לשם מוסמך מוהל
 0775446726 | א''שליט מחפוד ש''הגר

  'א גילה ''חמויי'' הכנסת בבית !טובה בשעה
  ואירועים לשמחות מפואר אולם הושלם
 ישיבה מקומות כמאה ',וכו בריתות חתן שבתות
 0502100123 :שמואל ,לפרטים

  זכו שלא זוגות על התפללו אנא
  יחזקאל !קיימא של בזרע להפקד

  בת טַכְרְּכמי ,ורעייתו מהין בן
  ,ורעייתו טובה בן מנשה ,שרה
  בן יצחק ,ורעייתו כתון בן הרצל
  ,שושנה בן דוד ,ורעייתו תמר

  שפיקה בת שרה ודליה כמסנה
 .ורעייתו פנינה בן מנשה וירון

  לציבור פונים אנחנו
  תנו אנא ,היקר הקוראים

  להמשך ויכולת כח לנו
  ח"הגמ 'כולל'ה החזקת
  אנו ."חזקיה דרכי" והעלון

 יהיו שההכנסות משתדלים
  לנו ואין הללו למטרות קודש

  נקיון ,מזכירות הוצאות
 !עליון מפי תבורכו .'וכדו

 .רוניה בן דן רחל בת זהבה ,סביחה בת דליה ,עליזה בן שמעון :ש''לרפו
 בת נרקיס ,רחל שולמית בת מרים עדי חיה .אסתר בן מארלי מיכאל
 זהבה ,מילה'ג בת מרגלית מרסלה שרה תהילה בן שלום יהודה ,דליה
 ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה
 הישועות כל .מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה

 ,לוי משפחת ובריאות :ופרנסה להצלחה .שפיקה בן מאיר ליחזקאל
 :להצלחת .עבדל בן שלום ,גאולה בן צביקה ,מלכה חנה בן יהודה אריה

 שרה בן שלמה 'ור אשרס בן מוריס ניסן ,צוהלה בת רויטל ,לוי משפחת
 :הגון ולזווגלהצלחה .ש''ברהוג ש''בעילו התורםו משפחתם וכל חיה
 :בתשובה לחזרה .פורטונה בן מיכאל לישי הגון לזווג .שושנה בת טליה

   .חיה בן אלכסנדר ,ילנה בת אורלי .תהילה בני ,יהושע ,שלמה ,ישראל

 !הקהילה בני כשאר 'הקהל אתרוג' על שנה כבכל
  אדרבה ,כלל מביתנו הושבתה לא שנה באותה החג שמחת
 במיוחד בא מעשה אותו מכל שאוועל ד"גאב העיר רב כששמע

 תגובתו על התפעלות מרוב מגדרו ויצא ,בביתנולבקר החג בימי
  עשה יתברך שהוא אמר רק ,כלום ולא כעס שלא ,בעלי של

 !המעשים לכל ויעשה ועושה
  רוח הנחת גדולה שיותר אמר ,דברו את רב השאוועלער כששמע
 בזכות !ואדרבה ...מבתחילתו - מעשה של מסופו בשמים למעלה
  זכה ,האתרוג שבקניית הגדול וטורח בעמל הראשונה מצוה
  במריבה לצאת ושלא לכעוס שלא גדול היותר בניסיון לעמוד

  !גדול השם קידוש נעשה שבזה ...שכנה אותה עם ובמחלוקת
 !מעלה של בפמליא רבה ושמחה
 שקנינו קטן בית אותו על ,רב השאוועלער אמר הזדמנות ובאותה
 לרכישת הסכום להשלמת רובלים כמה להרוויח כדי במיוחד
 מיסוד כאשר ,"דמצוה חפצא" כמו נחשב הבית שכל ,האתרוג
 !המצוה בשביל אם כי נקנה לא קנייתו
 חשה ,המרגש סיפורה את האלמנה סיימה ,מעשה אותו מאז
 של רבה של דבריו ,מיוחדת אלוקים קרבת זה בבית אני

  זכות אני ורואה ,עיני לנגד תמיד עומדים ,בזמנו שאוועל
  קירות !מצוה של כחפץ כולו הנחשב ,זה בבית לגור מיוחדת
 פעם בכל .שלם בלבב ועבודתו השם באהבת ספוגים הבית
  מתמלא לבי ,שמכרנו הגדול הבית פני על בדרכי חולפת שאני

 !שבמכירתו נפש המסירות על ,מצוה של שמחה
 שנקנה המיוחד ביתי את לעזוב אופן בשום מסוגלת אינני
 וסדר ,ת"השי עבודת בדרכי פרק לימדני ואשר ,מצוה לצורך

 ,בעולם דבר בשום לכעוס שלא ,לחבירו אדם שבין הנהגות
 !שלם בלבב יתברך השם אותנו שמנהיג הנהגה כל ולקבל
  ודוגמא סמל שנעשה ,בית באותו חייה ימי כל נשארה ואכן

 .לחבירו אדם ביןומתוקנות טובות למידות
 )לרבינומספר טיב המעשיות / עלון טיב הקהילה (

 ערך ֻסָּכה/ פלא יועץ 
 בכל ואם .מצוה של שמחה מצות הזההקדוש בחג ֶוהִנלְ  ועוד

 ,הזה הקדוש בחג וכמה כמה אחת על לשמוח מצוה הרגלים
 כתיב ועליה ,בתפילה אומרים אנו כאשר שמחתנו זמן הוא אשר

 ציוונו לא אמנם .שמח אך והיית בחגך ושמחת )טו ,יד-טז דברים(
 של שמחה ומלא רצון שבע שיהיה הלב שמחת על אלא יוצרנו
 חלקנו טוב ומה חיינו ומה אנו מה ,לבו אל יתן החיכאשר ,מצוה
 וחבה ,מחבבנו זז ולא יוצרנו בנו בחר אשר גורלנו נעים ומה

 ,מגעת שכלנו יד שאין מקום ועד חקר אין עד לנו נודעת יתרה
 ה"ר לנו ונתן טובה בעצה שיעצנו הרואות הן עינינו אשר ומעט
 ,ירצה בן את כאב וחמלתו ובאהבתו ,עוונותינובהם לכפר כ"ויוה
 לנו ונתן ,התשובה בימי שנצטערנו ומצערנו מיגוננו לשמחנו רצה
 על טוב שכר לנו וקובע לשמוח וציונו הסכות-חג את תכף

 .'וכו מזה מתוק חך היש ,שמחתנו
 )בתשרי' ביום כ, יועץ חל בחג הסוכות-יום פטירתו של בעל הפלא(
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 )זרים טדב("ושמחת בחגך" 
תורתנו הקדושה מצווה עלינו להרבות בשמחה בחג הסוכות כפי 
שנאמר: "ושמחת בחגך והיית אך שמח". וכתב הרמב"ם: אף 

צריכים  עדים מצווה לשמוח בהם, אולם בחג הסוכותשבכל המו
להרבות יותר בשמחה כפי שגדולי ישראל היו שמחים ורוקדים 
ומנגנים בבית המקדש. עד שאמרו עליהם "כל מי שלא ראה 

קנו לנו רבותינו ישמחה זו, לא ראה שמחה מימיו". ולכן ת
להוסיף ולומר "זמן שמחתנו"! ועל  חג הסוכות בתפילה של

לידידיו  גדול שנהג לערוך "מעלת השמחה" מסופר על עשיר
והיין היה נשפך בביתו כמים, ומרתפיו היו  בביתו סעודות מלכים

עושר מלאים בכסף וזהב ובאבנים טובות ומרגליות. ולמרות כל ה
. כל הזמן חשש שהיה ברשותו, לא היה העשיר שמח בחלקו

שמא ירד מנכסיו, ועל כן לא היה ישן בלילות ורק כאשר הייתה 
בסמוך לביתו של העשיר  ירדם!השמש זורחת היה מצליח לה

קטן של סנדלר עני שעבד מבוקר ועד ערב, ופיו לא  היה צריף
היה מפסיק מלשיר. ולכן העשיר שהיה עייף מאוד במשך היום 
לא ידע את נפשו מרוב צער, שהרי כיצד יוכל להשתיק את העני 

בו של מעט לישון! יום אחד עלה רעיון בלמלשיר בכדי שיוכל 
ושאל לשלומו ואף התעניין במצבו העשיר, קרא לסנדלר 

ובהכנסותיו, וכשנודע לו שפרנסתו דחוקה, שאלו: כיצד אתה 
מצליח לשיר כאשר פרנסתך דחוקה? השיבו העני: ברוך ה' יש 
לי משפחה ולחם לא חסר לי, והשמחה שרויה בביתי ומדוע לא 
אשמח בחלקי? שוב הקשה העשיר ושאל: האם לא היית רוצה 

ך כדי שאלתו נתן לו העשיר במתנה שק ובתושיהיה לך כסף רב? 
ובו חמש מאות דינר זהב! לקח הסנדלר בשמחה את השק  גדול
את הכסף בחצרו  ה לעשיר על מתנתו! בחזרתו לביתו טמןוהוד

הרגלו כ ומאותו היום כשהיה עובד לא היה שר וחזר לעבודתו,
בו וכל רעש קטן ששמע היה משום שדאגות רבות נכנסו בל

ה גנב, ולכן תמיד היה בודק במחבואו את הכסף חושש שמא ז
שמא נגנב? מרוב דאגותיו פניו השתנו מפחד ומחוסר שינה. 

ואת  הסנדלר שהכסף גרם לו להפסיד את שמחתו לימים הבין
ומיהר לביתו של  שלוות נפשו. מה עשה? נטל את שק הכסף

העשיר ואמר לו: קח את הכסף שלך בחזרה ואין לי צורך בהם, 
א אמכור את שירתי ושמחת חיי בעבור כל כסף משום של

שבעולם! ולכן בימים קדושים אלו יוצאים כל בית ישראל 
זאת מדירת "קבע" ועוברים לדירת "עראי" לסוכה הקטנה, ו

נמצאת דווקא בבית הגדול עם  בכדי שנדע ונבין שאין השמחה
נמצאת  טים המפוארים, אלא השמחה האמתיתהכלים והרהי

טנה שאינה תלויה בהבלי העולם הזה ועל כן דווקא בסוכה הק
נצטווינו לשמוח בה. יהי רצון שנזכה כל בית ישראל לשבת 

 בסוכת עורו של לוויתן מתוך שמחה במהרה בימינו אמן!
 

שמעתי מאיש מהימן על האי צדיק וקדוש האדמו"ר רבי שלמה 
מבאבוב זיע"א, אשר היה כמלאך המושיע להחזיר את נזר 
החסידות לעם שרידי חרב באמריקה לאחר שנות הזעם. 

, ועם זאת, בזהירות וברגישות תהליכותיו בקודש היו כאש לוהט
נה מאישו הגדולה. ומעשה שהיה כך יכוויהבריות לא תשעל כך 

היה. הצדיק התארח בסוכתו של אחד מנכבדי חסידיו בימי 
חוה"מ סוכות. הסוכה הייתה רחבת ידיים עם הרגשת 'תשבו 
כעין תדורו'. על הקיר, ליד מקום מושב הצדיק, היה תלוי טלפון 

רי...). פתח האדמו"ר בשיחה מאלפת, אל(לפני עידן הסלו
וכאמצעי המחשה, לקח את מכשיר הטלפון בידו הקדושה, 

דרת יורק ומחייג ס-לא! אני יושב בניוואמר, "הנה מכשיר פ
לקו בינלאומי, ואז את  ספרות מדויקת, תחילה אקיש מספר

" לעיר בת ים, ואסיים 3" לישראל, לאחר מכן "972הקידומת "
ויק, והשיחה תחובר לבית בתי ומשפחתה במספר הביתי המד

בקרית באבוב! למרות מרחק אלפי הקילומטר אנחנו יכולים 
לשוחח! אך אם לא אדייק, אם אחליף מספר בודד, אחטיא את 

למזרח הרחוק, או לדרום המטרה! שיחתי עלולה להגיע 
כך הדבר בדיוק במצוות החג" המשיך הרב הקדוש ארגנטינה! 

צוות מקשרות אותנו לאבינו שבשמים. "המ ,בדבריו המתוקים
ת הקוד כל מצווה מגעת לשורשה העליון. אך עלינו להקיש א

ל לפי תכנית! סדר אקראי. הכ והמדויק. סדר הנענועים אינ
הדפנות, הסכך, גודל הסוכה ודיניה הרבים, סדר האושפיזין, כל 

שיר המעלות,  15תפילה וכל 'יהי רצון', שמחת בית השואבה, 
נא רבה הקפותיו ותפילותיו, ויום שמיני עצרת שמחת סדר הושע

תורה, סדר הריקודים, תפילת גשם, הקריאה של חתני תורה 
ובראשית, הכל לפי סדר מדויק. לא כל אחד מבין את הסדר, אך 

רור שיש סדר! בסטייה מן המנהג ומן 'התכנית' יעליו לדעת בב
הסדר  עלולים אנו לאבד את הישג המצווה! כאשר מיישמים לפי

מגיעות מצוותינו למקום המיועד, ולא חלילה..." איזה מסר 
חשוב! נחנך בס"ד את בנינו ותלמידינו לקיום המצוות, בחג זה 
ובכל השנה, בדיוק לפי התכנית. למה נוטלים ידיים כך? למה 

סדר התפילה?  ואת הציציות? למה התפילין כך? מה קושרים כך
ודקדוקיה, בכדי שניצור הכל מדויק! נקיים כל מצווה לפרטיה 

תקשורת תקינה עם אבינו שבשמים. התורה מצווה באספכם 
תחוגו את חג ה', בכוח קיום המצוות לקדש  –את תבואת הארץ 

את הגשמיות ולעשותו רוחניות. נזכה לאסוף את קדושת חג 
 האסיף לימי החורף הארוכים. הרבה נחת ושמחה! 

 (הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ')
 

 ביום טוב מאחרים לבוא וממהרים לצאת
בגמ' מגילה (כג.) כתוב שביום טוב עולים חמישה אנשים לתורה, 

כיפור ששה ובשבת שבעה. מדוע ביום טוב עולים לתורה  ביום
שה אנשים? אומרת הגמ' משום שביום טוב מאחרין ירק חמ

לבוא וממהרין לצאת. פרש רש"י: ביום טוב מאחרין לבוא לבית 
הכנסת, שצריך לטרוח בסעודת יום טוב וממהרין לצאת משום 

ן שמחת יום טוב. ביום טוב הרי מבשלים בבוקר, צריכים לתק
סעודת יום טוב, לכן מאחרים להגיע לבית הכנסת. מי מבשל את 
סעודת יום טוב? היא. ומי בא לבית הכנסת? הוא. מה הפשר 
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הדבר שהבעל מגיע לבית הכנסת מאוחר כי היא מבשלת, מה 
הוא עושה שם בבית? את הקושיה הזו הקשה רבי יעקב עמדין 

ם בעוד והבני רץ: שהבעלים "צריכים לשמור הביתיזצ"ל, ות
בשעה שהיא עוסקת  ..רכי סעודה".שנשותיהם עסוקות בצ

בהכנת התבשילים, הוא שומר על הילדים. לכן ביום טוב 
מאחרים לבוא לבית הכנסת. כמו כן, יוצאים מוקדם מבית 

דה. ולכן ושמחת יום טוב, צריכים לאכול סע הכנסת משום
משתדלים למהר ככל האפשר בקריאת התורה ומעלים רק 

אנשים ולא יותר. ללמדנו עד כמה מחויב הבעל לסייע שה יחמ
 שתו בכל אשר יוכל. אל

 (ומתוק האור)
 

 תשבו שבעת ימים" בסוכות ”
יתה לו לרבי דוד מלעלוב סוכת פלאים ממש, יסוכה נפלאה ה

ים בסימניהם של שנים עשרה אשר הייתה עשויה עצים מגולפ
 . בכל שנה באו רבים מבני ירושלים בימי חול המועדהשבטים

. שנה אחת עברה השמועה לחזות בסוכתו הנפלאה של רבי דוד
סוכה רגילה! מה היום מיומיים?! מפה לאוזן: השנה בנה רבי דוד 

בנה רבי דוד את  מדוע השנה לא -שאלו איש את רעהו  -מדוע? 
? לאיש לא הייתה תשובה לכך ורבי הסוכה המפארת כמדי שנה

. עד שאר הדבר בגדר תעלומהנדוד עצמו לא היה מוכן להשיב ו
‘ ש... במקרה נודע הדבר מפיו של חייט עני... חייט עני היה ר

פול בקצה העיר ובבית אין יורר היה בצריף רעוע מט לזלמן מתג
רוחות עזות נשבו בחוץ ובבית  ,כל. שנה אחת הגיע חורף קשה

. הרופא פאת הקור חלה בנו בדלקת ראות קשהפנימה קור עז. מ
 ,אמר: דעו לכםשבא לראות את הילד נפעם ממצב הבית הדל ו

 -כן לא תעשו אם  !! הדליקו אש בתנורעליכם לחמם את הבית
מהיכן  -בו בל זלמן‘ חשב ר -... מה אעשה? מצבו של הילד יחמיר

מם את הבית? לפתע אקח כסף כדי לקנות עצי הסקה כדי לח
בו: שמא אלך לרבי דוד אולי יעזור לי. התעטף נכנסה מחשבה בל

לך ברוח הסוערת לביתו של רבי רבי זלמן במעילו המרופט וה
מדוע זה באת אלי  -וד שאל רבי ד -זלמן? ‘ . מה רצונך רדוד

בני חולה  -זלמן ‘ אמר ר -בלילה כה סוער ? עזור נא לי רבי 
אות וזקוק אני לכסף כדי לקנות עצי הסקה לחמם את יבדלקת ר

ביתי הקר. שמע רבי דוד את צרתו של החייט ומצחו נחרש 
כסף אולם אין לי  -כך אמר  -קמטים. לפתע אורו עיניו. המתן! 

נטל רבי דוד המסור וניסר את עצי הסוכה  ...אבל עצים יש לי
. הא לך זלמן‘ לערמה גדולה והניחם לפני רערם אותם  ,שבביתו

מה לבנך... ישלח רפואה של‘ חמם את הבית וה -אמר רבי דוד  -
 וכך היה...

 
 

 -~  -ארבעת המינים  -~  -
 

מסק זצ״ל בדרך ודאמר "תפארת שלמהבעל "שח הרה"ק 
הנה בימי הדין כשהשטן מקטרג ומביא לפני בית דין של  :צחות

גדם מעלה צרורות חטאים ופשעים של עם ישראל, טוענים כנ
מליצי היושר, שכל החטאים בטעות היו, שכן היצה״ר פיתה 
אותם בדברי שקרים ותרמית להאמין כי אין אלו עבירות כלל, 
וישראל בתמימות האמינו לו ונתפתו לו, ואז בא השטן הוא 

כך, נראה היצה״ר, וטוען כנגדם, אל תחשבו שהם תמימים כל 
נים לרמות כך תמימים ונותגם כן כל אם בדרכי המסחר, הם 

עצמם במקח וממכר, אדרבה תנסו להרבות על המחירים ותראו 
איך הם עומדים על המקח, ואי אפשר לרמות אותם, ורק 
במצוות ועבירות הם כל כך תמימים, והפסק דין יוצא לחכות 
כמה ימים, ולהיווכח איך הוא באמת אם בני ישראל הם תמימים 

או שהם  ,היצה״ר וקלי אמונה רק כשבאים לקנות עבירותיו של
קלי אמונה גם במקח וממכר. והנה בין יוה׳׳כ וסוכות בני ישראל 
קונים ארבעה מינים, משלמים עבורם סכומים עצומים, 
וכשבאים לביהכ״נ באתרוגיהם ולולביהם, נסתמו טענותיו של 
השטן, בוא וראה אומרים לו, הרי לפניך ארבעה מינים אלו, צא 

ם, צא ותראה אם תקבל עבורם יוהיווכח מה מחירם בשוק הגוי
למו עבורם יבשוק יותר מפרוטות ספורות, והרי היהודים האלו ש

תי, הנה אתה רואה ים האמיכסף מלא, כפלי כפלים משווי
שאפשר לרמות אותם, ובכן גם בעבירות נתפסו כפי שפיתית 
אותם בחלקת לשונך. וזה "ולקחתם לכם ביום הראשון", הלולב 
והאתרוג כל ארבעת המינים, הם שמכריעים את החשבון, 

העוונות והפשעים נמחקים, וחשבון חדש מתחיל מאז, ולקחתם 
עוונות. ובזה אפשר  לכם ביום הראשון, ראשון הוא לחשבון

ליישב למה רמזה התורה ראשון לחשבון עוונות דייקא במצות 
  .לולב ולא במצות סוכה

 

 נענועים 
אחד היה במלחמה ואמרו לו להפגיז, ושאל למפקד שהוא לא 

מפקד אל רואה סיבה להפגיז שאינו רואה שום מטרה, אמר לו ה
ה רא בהמשךתראה מה עשית, ואכן  ר כךתשאל, תפגיז ואח

בתים נחרבים, כשעמד אותו אדם הרבה הרוגים אצל האויב ו
בנענועים נזכר בזה הדבר, ואמר לעצמו שאם הקב"ה  ר כךאח

ה לעשות נענועים אנחנו לא צריכים לראות מיד את ומצו
 התוצאות, ובמשך הזמן נזכה ונראה.

 (פרפראות לסוכות)
 

גים וחסידיו של רבי חיים ושנה אחת, היה מחסור חמור באתר
ג ראוי. ומאיר יחיאל ממוגלניצא, לא הצליחו להשיג בעבורו אתר

היה הצדיק שרוי בצער, עד שלבסוף נודע לחסידים כי בעיר 
ג מהדר. נסעו אליו והפצירו בו למכר ואחת דר נגיד שרכש אתר

ג בשביל הרבי, אך הוא לא הסכים רק בתנאי ולהם את האתר
לד לו בן וויאותה שנה, והתנה עמם שאם לא ישע בבן זכר בווישי

לא יצא הרבי למפרע ידי חובה נטילת לולב. הסכימו השליחים 
ד. בליל וג לידי הרבי ששמח מאולתנאי ובהגיעם מסרו את האתר
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קר כדי שיוכל לברך על הלולב, והחג לא ישן הרבי והמתין לב
ם על התנאי פרו לו החסידייקר, סואולם בשעה הכנותיו בב

ג. מיד נהפכה שמחתו של הרבי והנגיד, בעל האתר התנשה
ג והחל לשוטט בבית ומר ודברים הניח את האתרולתוגה, ובאין א

אנה ואנה, בלי לדעת לשית עצה בנפשו. כמעט כל היום הראשון 
כות כבר עבר, ורק כשראה הרבי שכמעט פנה יום ואין לו ושל ס

ביום  יתא של "ולקחתם לכםיוה מדאורובמה לקים את המצ
כרח אני להבטיח לו בן", ומיד והראשון", עמד ואמר: "יהיה מה! מ

לודין. רצון יראיו יעשה, ובאותה שנה נפקד העשיר בבן ירך בסיב
 ם כל העיר.וזכר, ותה

 
אמר הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל (גאב"ד חוג חת"ס) 
שמעתי בשם מרן ה"חתם סופר" זי"ע טעם לחביטת הערבה, כי 

אמרו (ויק"ר ל, יב) טעם איגוד ארבעת המינים, כי לולב  הנה חז"ל
יש בו טעם, ואין בו ריח, כך הם ישראל יש בהם בעלי תורה ואין 

בהם מעשים טובים. האתרוג יש בו טעם וריח, כך הם ישראל יש 
בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. ההדס 

יש בהם מעשים יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל יש בהם ש
טובים ואין בהם תורה. הערבה אין בה טעם ואין בה ריח, כן יש 
בהם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ומה הקב"ה עושה 
להם, לאבדן אי אפשר, אלא אמר הקב"ה יוקשרו כולם אגודה 
אחת והן מכפרים אלו עם אלו. הרי שאף כי ה"ערבה" המסמלת 

ים לקיום, יטובים, אינם ראואת אלו שאין בהם תורה ומעשים 
מכל מקום כאשר מתחברים עם שאר המינים זוכים להיות 
מושפעים מזיו התורה הקדושה, ואז גם בחינת "ערבה" יש לה 

 חשיבות.
אולם כל זה כאשר הערבה מאוגדת באגד יחד עם כל המינים, 
אולם כאשר הערבה רוצה להיות לה לעצמה, אזי אין לה זכות 

 ה בקרקע.קיום וחובטים אות
 (חתם סופר)

 

 -~  -ש מ ח ת   ת ו ר ה  -~  -
 

בקהילה אחת בחו"ל נהוג היה שבשמחת תורה הגבירים קונים 
לרב "חתן תורה". שנה אחת קם גביר אחד, שהיה חוצפן ועז 

יה החשובה לעצמו. קנה יפנים, והחליט שהוא קונה את העל
בקידוש חתן תורה, ולא עוד אלא שהרב היה צריך לדבר  הועל

 לכבודו...
 פתח הרב ואמר: יש לי שאלה גדולה על החתן תורה של השנה.

הרי חז"ל אמרו: 'אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה, 
אמר  – "שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו' והחתן שלנו

 "לא נראה לי שראה פעם את הכלה...." –הרב 
להקשות על בעצם קושיה מעין זו יש " ,המשיך הרב ",אמנם"

שרה אמנו והלא נאמר 'הנה נא  כיצד נשא את ,אברהם אבינו
רק שירדו למצרים והיו צריכים  –שה יפת מראה את' ידעתי כי א

לעבור בנהר, ראה אברהם בפעם הראשונה את הבבואה שלה 
משתקפת במי הנהר, אבל קודם לכן לא ראה אותה מעולם, והרי 

 אסור לקדש בלי לראותה?
סור לקדש אשה עד שיראנה בעיניו הוא, אלא שהטעם שא"

שמא כשיראה אותה אחר כך היא תתגנה עליו, אבל אם הוא לא 
מתכוון להסתכל עליה גם אחר כך אין בעיה לשאת אותה גם בלי 

 לראותה.
החתן תורה שלנו כנראה לא " –ב סיים הר – "נוינוכך גם לעני"

 אף פעם –התורה הקדושה  –כוון להסתכל על הכלה שלו מת
 ..."בלי לראותה הנשא ליולכן יכול הוא לה

 (ומתוק האור)
 

בהקפות של שמחת תורה, נהג הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין 
ההקפות שלנו אינן אלא משל: אדם מסתובב ומגיע  לומר:

לנקודה שממנה יצא. הרי ההקפות שלנו עם ספר התורה 
נמשכות כבר אלפי שנים. יצאנו עם הספר תורה מארץ ישראל 

, לאשכנז ולפולין, וכה ספרדעמו את כדור הארץ, גלינו ל והקפנו

נמשיך להקיף את העולם עד שנחזור לנקודה שממנה יצאנו, 
 לארץ ישראל...

 (אמרי דעת)
 

העולם מספרים שפעם ראו עם הארץ ששש ושמח בשמחת 
תורה, ושאלוהו לשמחה מה זו עושה, וכי מה שייכות יש לך עם 

כל כך בשמחתה, וענה ואמר וכי  התורה הקדושה שאתה שמח
 ביום שמחתו של אחי העוסק בתורה לא אשמח עמו.

י חתנים ביום הזה, 'חתן תורה' נקנו קדמונינו שיולי נראה שלכן ת
הוא העוסק בתורה שהשלים לחם חוקו ושש ושמח לגמרה  של 
תורה, ו'חתן בראשית' הוא זה שמקבל על עצמו להתחיל מהיום, 

 השמחה ביום גדול זה.ואף הוא בכלל חתני 
 (אמרות ופנינים)

 
"ק ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע (פר' משל נפלא המשיל הרה

וירא ד"ה יוקח נא) לאדם הנכנס לבית היין וגברה בו תשוקת 
ולא מיין. החל  כורין שריחו מכה באפו והרי הוא כששתיית היי

ו מהיין ולשתות לגימה בשיוכל למזוג  האדם לחפש אחר כל מה
יתירה של יין ישמח לבב אנוש. חיפש האיש ולא מצא כי אם 

אך דא עקא שגביע זה היה  ,גביע אחד בו יוכל לשתות מן היין
מלא זוהמא. משלא מצא מקור מים חיים לשטוף ולנקות בו את 

את הגביע ולאחר מכן  הגביע, ניגש אל חבית היין וביין היקר שטף
 .שתה בו לרוויה

ן לומר וכי איך אוכל להיות איש תם , האדם שמתאונצא בזהכיו
יושב אהלי תורה הרי הנני מלא בטינוף מעשי, ואיככה אוכל 
ללמוד ולעסוק בפתגם המלך, מלכו של עולם, הלא כשאלמד 
התורה אהיה דומה לאותו השותה יין מלכות רב בכלי מטונף. על 

א קיא שישטוף את עצמו ואת טינופו דיכן העצה היעוצה לו הו
וד התורה, ביינה של תורה. ועל ידי שילמד ויעסוק על ידי לימ



 

 ~4 ~  

 ליקוטים וסיפורים 
 סוכות-נפלאים

 

חזירו למוטב ושוב יעל אף טינופו, אזי המאור שבתורה בתורה 
 . על פי עניין זה מבאריהיה ראוי ללמוד תורה כאוות נפשו
יוקח נא מעט מים ורחצו 'ה'אמרי יוסף' זי"ע את הכתוב (יח, יד) 

 והוא מלא כי בבואו ללמוד תורה רגליכם והשענו תחת העץ'.
 ',יוקח נא מעט מים'בחטאים ומכף רגל ועד ראש אין בו מתום. 

שאין מים אלא תורה (סוכה  ,קח וילמד מעט תורהימתחילה י

שירחץ וינקה  ,ם בו 'ורחצו רגליכם'ועל ידי עסק התורה יקוי ,נב:)
, ולאחר מכן יוכל לקיים בו הוחלאה שדבקעצמו מכל טומאה 

שען תחת התורה הקדושה שהיא 'והשענו תחת העץ' יוכל להי
יכם גל'רלמחזיקים בה'. ומוסיף בדרך רמז שעץ חיים 'היא 

 .עץ הוא ר"ת תורה'חת ה'השענו ת'ו
 

 
 -~  -פ ר ש ת   ו ז א ת   ה ב ר כ ה  -~  -

 

 "וזאת הברכה" (לג, א)
הרה"ג רבי אלתר טוביה וין זצ"ל, תלמיד הישיבה דראדין כתב 

 באחד ממאמריו:
לבאר  "לקמרן בעל החפץ חיים זצו בא קדישאסהרגיל היה 

מאמר חז"ל, על הפסוק "וזאת הברכה" שאמרו "אין זאת אלא 
 התורה" במשל דלהלן:

דרך העולם, כשאחד רוצה לדעת בסביבות עלות השחר האם 
להאיר את השמש כבר יצאה על הארץ והאם היא כבר החלה 

? ואינו רו ושואלו: ההאיר כבר? היצאהבריאה, פונה הוא אל חב
מפרש בשאלתו, ההאיר, היצא כבר השמש, כי זאת יודעים 
האנשים כולם כששואלים אודות דבר המאיר לעולם הכוונה היא 
רק לשמש. כך כאשר התורה אומרת "וזאת הברכה" אין צורך 
לומר וזאת ברכת התורה, שכן הדבר פשוט וברור הוא לכל כי 

 (מאיר עיני ישראל)  הכוונה היא לתורה.

 "איש האלוקיםמשה ת הברכה אשר ברך "וזא
 וכו' (ל"ג, א')

אמר רבי חנוך צבי מבנדין: כיון שהראה הקב"ה למשה ביום מותו 
את כל הדורות העתידים לבוא עד האחרון שבישראל, כדברי 
חז"ל, הרי בוודאי גם בירך משה ברכתו את ישראל לכל אחד 

ברכתו  וגם אנו בכלל -ואחד עד האחרון שבישראל בדור אחרית 
 ובוודאי תקוים ברכתו. -

וכן כתב ב"יכהן פאר": לפיכך הכל עולים לתורה ביום שמחת 
תורה וקוראים בפרשת "וזאת הברכה" כי משה רבינו בירך את 
כל ישראל ובקריאה זו נוטל כל אחד את ברכתו המיוחדת לו 

 ממשה רבינו.
 (אמרות חכמה)

 
 

 -~  -פרשת בראשית  -~  -
 

 את השמים וגו'" (א, א) "בראשית ברא אלקים
מסופר על רבי יהודה הלוי זיע"א גאון שירת ישראל בספרד, שחי 
בשכנותו של גוי שאף הוא להבדיל היה משורר, וגוי זה טען ברוב 
סכלותו שהעולם נברא מאליו, ויכוחים רבים התנהלו בין רבי 
יהודה הלוי לבינו על הנושא הזה, אך לא עלה בידי רבי יהודה 

לשנות את השקפתו. באחד הימים חיבר המשורר הגוי לשכנעו ו
 שיר, וכשהגיע לשורות הסיום לא ידע כיצד יסיימו. 

יצא אפוא לטייל בגינתו, הרהר בשיר שחיבר וחשב על סיום 
מוצלח, בדיוק באותה שעה עבר רבי יהודה הלוי בסמוך לבית 
המשורר, ומבעד לחלון ראה את השיר הבלתי גמור מונח על 

ליון שורות של סיום מוצלח יומיד הוסיף בשולי הגהשולחן, 
 ביותר.

כששב הגוי מטיולו מצא להפתעתו את השיר המושלם, אך לא 
רבי  ,ידע כמובן מי עשה זאת, בהתרגשות מרובה מיהר אל שכנו

צינן רבי  "מדוע אתה מתפלא?" .לו את הדברוסיפר  ,יהודה
לא " ".ודאי נעשה הדבר מאליובו"יהודה את פליאתו הנרגשת, 

 . "שיר איננו יכול להיכתב מאליו" ,, אמר הגוי"יתכן כדבר הזהי
שיר קטן אינו "השיב לו רבי יהודה הלוי תשובה ניצחת,  ",ובכן"

יכול לדעתך להיכתב מאליו, ואילו העולם כולו יתכן שייברא 

אלא להודות  תה לו עוד ברירהינכלם הגוי ולא הי !"מאליו?
 בטעותו.

 

ן אותם אלוקים ברקיע השמים להאיר על "וית
 הארץ" (א, יז)

השמש והירח: "ששים  ,רכת הלבנה אנו אומרים על המאורותבב
 .ושמחים לעשות רצון קונם"

אולי הם לא שמחים מזה  ?שואל הרב הלר: מי אמר שזה נכון
שכל בוקר השמש צריכה לזרוח והירח מתמעט וגדל כל חודש?! 
לפי מה הגיעו חז"ל למסקנה הזו ועוד קבעו זאת בברכת הלבנה 

 האין זו ברכה לבטלה?!
 תשובה תובן על פי משל:ה

כיצד נדע האם עובד שמח להגיע לעבודה? מאוד פשוט נראה 
עוזב את מקום העבודה? עובד מתי הוא מגיע בבוקר ומתי הוא 

שמח יגיע בכל בוקר בזמן ובדיוק לתפוס את העמדה עליה הוא 
כמו כן לא ימוש ממקומו עד לסיום תפקידו. לעומתו,  ,מופקד

עובד ממורמר מגיע באיחור אם בכלל ואף משתדל "לברוח" 
בטרם הסתיימה המשמרת שלו... הוא ימצא מגוון תירוצים 
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וון רעיונות המכריחים אותו לצאת המצדיקים את האיחור ומג
 מוקדם...

 כן הוא הנמשל:
ד פשוטה הם התבוננו בשמש והירח וחז"ל הגיעו למסקנה מא

וראו: "שלא ישנו את תפקידם" וממילא הגיעו למסקנה שהם: 
"ששים ושמחים לעשות רצון קונם"... כך אנו יכולים לבחון את 

ה' שלנו?  עצמנו כמה אנחנו שמחים בעשיית המצוות ובעבודת
האם על כל צעד ושעל אנו מחפשים סיבה למה לא לקיים את 

 המצווה או מחפשים איך להתחייב במצווה...
 

 "נעשה אדם" (א, כו)
נעשה "במדרש כשבא משה לכתוב את התורה ובא לכתוב  מובא
 רבש"ע אתה נותן פתחון פה למינים לרדות :אמר לפניו ",אדם

וכל הרוצה לטעות יבוא  ,בתוֹ ְּכ  ,משה :הקב"ה מר לוא לטעות].-[
ומהו הלשון  "והטועה יטעה"ולכאורה היה לו לומר  .ויטעה

הוא שמי שבאמת אינו רוצה לטעות לא  רושאלא הפי "?הרוצה"
 יטעה לעולם, ורק מי שרוצה לטעות הוא טועה. 

 (מרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל)
 

ו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה רד"ו
 (א, כח)משת על הארץ" והר

בתקופת מגוריו של ה"אור החיים" הקדוש בעיר סאלי 
, ומצא את הר בום לחפושבמרוקו, לא רצה לעשות תורתו קרד

מחה לשזירת חוטי זהב וכסף ויט אמן ומיפרנסתו בהיותו ח
בבגדי פאר. נוהג היה להקדיש מעט זמן לפרנסתו, עשה תורתו 

דש די ולת החייח בתחוקבע ומלאכתו עראי, וכאשר היה מרו
לת החדש הבא. פעם יצרכו, היה סוגר את בית מלאכתו עד תח

באו אליו שליחי המושל, ובידם הזמנה לשזירת חוטי זהב בבגדים 
רב ה"אור ינת הבת. סוהרבים שהכינו לבני המשפחה לרגל חת

החיים" לקבל את העבודה, והסביר לשלוחי המושל שהוא 
רובו, חרה יסדש די צרכו. כששמע המושל את והחכבר  ויחוהר

וה לעבדיו להשליך את ה"אור החיים" לגוב האריות יאפו והוא צ
גן. לפליאת אנשי החצר, לא נגעו ושבחצרו, לאחר שהרעיבם כה

האריות בטרפם לרעה, וה"אור החיים" ישב ביניהם כשהוא 
לו מאזינים לזמרתו. ימזמר פרקי תהלים בקול ערב, והאריות כא

החיים" מן הבור, העניק לו הר המושל להעלות את ה"אור ימ
חתו על שפגע בכבודו, ושם שמים יקש את סלימתנות רבות וב
 התקדש ברבים.

ת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר ו"וישב
 עשה" (ב, ב)

הברון רבי שמעון וואלף רוטשילד (המכונה 'דער פרנקפורטער 
רוטשילד' שהיה אצלו תורה וגדולה במקום אחד) מוחזק היה 

 רא חטא, זהיר בקלה כבחמורה.לירא שמים וי
פעם אחת, ובשבת היה מעשה, נזדמן למקום אחד עם רב אחד 
מגדולי הדור הציץ בו הרב, וראה ששערותיו אינן סדורות לו, 

 מחמת איסור תסרוקת בשבת.

מר ושכמותו מותרים לכל הדעות  –אומר הרב  –אדוני הברון  -
 בתסרוקת בשבת, הואיל וצריכים הם למלכות.

שאני איני בכלל היתר זה, שכן  –מחייך ואומר הברון  –שני חוש -
 ...לא אני צריך למלכות אלא מלכות צריכה לי

  

 "ויפח באפיו" (ב, ז)
, היה מוטל לפניו כגולם, ם הראשוןבשעה שברא הקב"ה אד

ו נשמה, אם בפיו הוא מספר בו אמר, באיזה מקום אני נופח ב
זניו ובר עבירה, אם בא, אם בעיניו הוא מרמז בהן לדשון הרעל

רופין, אלא אני רואה מקום יפה באדם ידופין וחיהוא שומע בהן ג
את הזוהמא וקולט ריח  ם, מה האף הזה פולטישהוא דרך אפי

ברי מן העבירה שריחה רע ומדבקין בד כך הצדיקים בורחים, טוב
 (מדרש הגדול) שריחה נודף.  תורה

 
 (ב, יח)” אעשה לו עזר כנגדו“

מסופר על ”. כנגדו להילחם –עזר, לא זכה  –זכה “: י”ביאר רש
ד, ויתה לו אשה אשר הציקה לו מאיל שה”רבי ישעיה פראגער זצ

תה צדקנית שמתפללת ואומרת תחינות כל יובפרט בכך שהי
היום, ועל ידי זה סדרי הבית נשתבשו. כשהיה בא לביתו מבית 

תה באמצע התפילה ולא יהכנסת ורצה לאכול, לרוב היא הי
’ ל בגמ”זהפסיקה כשהגיע. ואמר, שכעת מובנים לו דברי ח

עוזרת לו, כשהוא מתפלל היא מכינה ”, עזר –זכה “ביבמות (סג.) 
ם יארוחת צהרית, וכשחוזר מהלימוד תבשל לו כבר לו פת שחרי

 תא מתפללית אחת והיוהוא מתפלל בזו”, כנגדו –לא זכה ’. “וכו
היא פרק שירה, ית אחרת, כשהוא אומר תהילים תאמר ובזו

כשלומד גמרא היא אומרת תחינות, וכל היום אינה מכינה לו שום 
 י)”(במשנת רש  ארוחה... 

 

 "מה עשית קול דמי אחיך" (ד, י)
דאי והלשון מה עשית הוא לכאורה נראה כמיותר, אך הכוונה דבו

 ,נגררה עבירה גדולה הזו ל ידי זהעשה מקודם איזה חטא אשר ע
 מה" זה שאמרתחיל בעבירה חמורה של רציחה, ושי י אפשרכי א

דהיינו איזה עבירה עשית קודם אשר גרמה לך לעשות  ",עשית
 (הרה"ק רבי נתן דוד משידלובצא זצוק"ל) חטא גדול כזה. 

 

 (ח, כא) "יצר לב האדם רע מנעוריו"
נחס מקוריץ נכנס פעם אחת לבית מדרשו ומצא את רבי פ

שאל.  בדיון ער. "על מה אתם משוחחים?" החסידים שרויים
ורמתו של יצר הרע הרודף אחרינו", השיבו "מדברים אנו על ע

נחס ואמר: "אל תדאגו, טרם הגעתם החסידים. נענה רבי פ
למדרגה זו שהיצר ירדוף אחריכם; לפי שעה אתם רודפים 

  ..אחריו".
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