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

 520יון מס' לג                                              חשנת תשע" חג הסוכות     
 ָמה ִעְנַין ַחג ַהֻּסּכֹות ְלַהְלָוָיָתּה ֶׁשל ָׂשָרה?

ם ַהִּכּפּוִרים ֶנֱעַקד ִיְצָחק ָאִבינּו ע"ה" (ֵריַקְנאִטי "ַּדע ִּכי ְּביֹו
 ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא)

 ֵיׁש ַהּקֹוְׁשִרים ֶאת ַהְלָוָיָתּה ֶׁשל ָׂשָרה ִאֵּמנּו ְלַחג ַהֻּסּכֹות. 
 ֲהֵכיַצד?

ָׂשָרה ִאֵּמנּו ֵמָתה ְּכֶׁשּנֹוַדע ָלּה ַעל ֲעֵקַדת ִיְצָחק (ַּתְנחּוָמא, 
א). ּוָמַתי ָהְיָתה ָהֲעֵקָדה? ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ְלִפי סֹוף פ' ַוֵּיָר 

ַהִּׁשיָטה ַהּמּוֵבאת ָּבֵריַקְנאִטי. ַּכָּמה ָיִמים ָעְברּו ֵמָהֲעֵקָדה ַעד 
ֶׁשַאְבָרָהם ִהִּגיַע ְלֶחְברֹון ּוָמָצא ִּכי ָׂשָרה ִאֵּמנּו ֵמָתה? ִאם 

ָׁשה ָיִמים ְלַהר ַהּמֹוִרָּיה (ּבְ  ֵראִׁשית כב, ד), ַּגם ָהַל ְׁש
ָׁשה ָיִמים. ּוְלָמֳחָרת, ְּבי"ד ִּתְׁשֵרי, ֶעֶרב ַחג  ַהֲחָזָרה ָהְיָתה ְׁש
ַהֻּסּכֹות, ָּפָנה ִלְבֵני ֵחת ְוִנֵהל ִאָּתם ַמָּׂשא ּוַמָּתן ַעל ְקִנַּית 

כ). ְּבַוַּדאי ֵחֶלק ָּגדֹול ֵמַהּיֹום ָעַבר -ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה (ָׁשם כג, ג
ֹצֶר ַהֲהָכנֹות ַהָּללּו, ְולֹא נֹוְתרּו לֹו ַעד ָהֶעֶרב ֶאָּלא ָׁשָעה אֹו לְ 

ְׁשָעַתִים, ְוָאז ֶנֶעְרָכה ַהְלָוָיה, ְוָקְברּו ֶאת ָׂשָרה ַמָּמׁש ִלְפֵני 
ְּכִניַסת ֶהָחג. ִאם ֵּכן ַאְבָרָהם לֹא ִהְסִּפיק ָלֶׁשֶבת ִׁשְבָעה ַעל 

 ַּכָּמה ַּדּקֹות ָיַׁשב. ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו, ְואּוַלי ַרק
ַזַצ"ל, ֶׁשּזֹאת ַהִּסָּבה ֶׁשָּכתּוב  ַרִּבי ַיֲעֹקב ַנְיַמןָאַמר ַעל ָּכ 

ֶׁשלַהִּמָּלה  כ'(ָׁשם, ב) ַּכֲאֶׁשר ָהאֹות  "ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּה"
ת ִהיא ְקַטָּנה, ִּכי לֹא ִהְסִּפיק ִלְבּכֹות ַהְרֵּבה, ִמְּפַא  "ִלְבֹּכָתּה"

 ְקֻדַּׁשת ֶהָחג.
"ְּבִסְפרֹו ַרִּבי ִנִּסים ַּדָּין  הֹוִסיף ַעל ָּכ  "ִּבְרַּכת מֹוֲעֶדי

ִנְבֲחָרה  "ִלְבֹּכָתּה"ּבְ  כ'ְוָׁשַאל: ָמה ַהִּסָּבה ֶׁשַּדְוָקא ָהאֹות 
ִמְּׁשָאר ָהאֹוִתּיֹות ִלְהיֹות ָהאֹות ַהְּקַטָּנה? ַהִּסָּבה ְלָכ ִהיא ִּכי 

אּו ִלְרֹמז ָלנּו ַעל ַהּגֹוֵרם ְלָכ ֶׁשַהְּבִכי ָהָיה ָקָטן ְוָקָצר ָּבזֹאת ּבָ 
ָׁשלֹוׁש ְּדָפנֹות ְּכמֹו ַלֻּסָּכה, ּוְכִניַסת ַחג  כ'ְמֹאד, ֶׁשֲהלֹא ָלאֹות 

ַהֻּסּכֹות ִהיא ַהִּסָּבה ֶׁשֵהִביָאה ְלָכ ֶׁשַהְּבִכי ַעל ָׂשָרה ָהָיה 
 ָקָצר.

, ִּכי ִמָּׁשַמִים ִּכְּונּו ְלָכ ֶׁשָּׂשָרה ִּבי ִנִּסים ַּדָּיןַר ִיָּתֵכן עֹוד, ָּכַתב 
ִאֵּמנּו הּוְבָלה ִלְקבּוָרה ַּדְוָקא ְּבֶעֶרב ַחג ַהֻּסּכֹות, ִמְּפֵני 
ֶׁשַהַהְלָוָיה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִעְנַין ָהֲאָרִעּיּות ֶׁשל ָהָאָדם ָּבעֹוָלם, 

ָאָדם יֹוֵצא ִמִּדיַרת ֶקַבע  -ֹות ְוֶזהּו ַּגם ַהֶּמֶסר ֶהָעֹמק ֶׁשל ַהֻּסּכ
ְוָדר ְּבִדיַרת ֲאַרעי, ְּכֵדי ְלַבֵּטא ֶאת ִעְנַין ֲאָרִעּיּותֹו ָּבעֹוָלם 

 ַהֶּזה.
 

 ֵאין ֻסָּכה ְללֹא ַּדַעת
ְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְלַמַען יֵ : "סּוקּפָ ֶנֱאַמר ּבַ 

 .א כג, מג)ַוִּיְקָר " (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֲהֵרי ֶׁשַחג , ר ְלַעְנֵני ַהָּכבֹודכֶ ִאם ַהֻּסּכֹות ֵהן זֵ : ָלה ְידּוָעהַהְׁשֵא 

 ?!ְולֹא ְּבִתְׁשֵרי, ַהֻּסּכֹות ָהָיה ָצִרי ָלחּול ְּבִניָסן
ֵיְדעּו ְלַמַען "ֲהֵרי ֶנֱאַמר  -" "םיִר ּדּוֵׁשי הָ ִח ַה"ֶאָּלא אֹוֵמר 

 ! ם ִמְצַות ֻסָּכה ְצִריִכים ַּדַעתִמָּכאן ֶׁשְּלִקּיּו" ֹדֹרֵתיֶכם

ֵאין ָאָדם עֹוֵבר "ַוֲהֵרי , ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשָנה עֹוֶׂשה ָהָאָדם ֲחָטִאים
ג ע"א). סֹוָטה " (ֲעֵבָרה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְכַנס ּבֹו רּוַח ְׁשטּות

 ? ִּתְהֶיה לֹו ַּדַעת ,ִאם ֵּכן ,ֵמֵהיָכן
ִהְתַּכְּפרּו , ָחַזר ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבהֶׁשּבֹו , ר יֹום ִּכּפּורַרק ְלַאחַ 

ָּכה ּסֻ ן ָלֶׁשֶבת ּבַ ַרק ָאז ִנָּת  -ֲעוֹונֹוָתיו ְוהּוא ָנִקי ּוַבר ַּדַעת 
 "... ְדעּו ֹּדֹרֵתיֶכםְלַמַען יֵ "ּוְלַקֵּים 

 
 ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ִּדין ֻסָּכה ָנָאה ַלְּפטּור ְּכֶׁשּיֹוֵרד ֶגֶׁשם

כח ע"ב): "ָּתנּו ַרָּבָנן, ֵּתְׁשבּו ְּכֵעין ִאיָתא ַּבְּגָמָרא (ֻסָּכה
ָּתדּורּו, ִמָּכאן ָאְמרּו:ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים עֹוֶׂשה ָאָדם ֻסָּכתֹו 
ֶקַבעּו ֵביתֹו ֲעַראי. ֵּכיַצד, ָהיּו לֹו ֵּכִלים ָנִאים ַמֲעָלן ַלֻּסָּכה, 

ל ַּבֻּסָּכה, ַמָּצעֹות ָנאֹות ַמֲעָלן ַלֻּסָּכה, אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַטּיֵ 
ּוְמַׁשֵּנן ַּבֻּסָּכה... ָיְרדּו ְּגָׁשִמים, ֵמֵאיָמַתי ֻמָּתר ְלַפּנֹות, 

 ִמֶּׁשִּתְסַרח ַהִּמְקָּפה".
א ַּבָּבַרְיָת ם ַהְּכתּוִבי, לּוַהּלָ ם ַהִּדיִניי ְׁשנֵ ן ֵּבית ַהַּׁשָּיכּוי ַמִה 

 ה?ָלזֶ ה זֶ ת ִּבְסִמיכּו
 ם ְּברֹוָדאַאְבָרהָ י ַרּבִ ם ְּבׁשֵ א יֵמבִ ת" אֹורֹוי ַטְללֵ "ר פֶ ּסֵ ּבַ 

ם ְטָעִמיי ְׁשנֵ ה. ֻסּכָ ת ִמְצוַ ל ׁשֶ  ְלַטְעָמּה נֹוֵגעַ ר ֶׁשַהֶּקׁשֶ ַזַצ"ל, 
ר כֶ זֵ א ֶׁשהּום, ַהַּטעַ  ְמֹפָרׁשה ַּבּתֹוָר ה: ֻסּכָ ת ְּבִמְצוַ  ֶנֶאְמרּו

ַׁשְבִּתי ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוד: "ַהָּכבֹוי ְלַעְננֵ 
ַוִּיְקָרא ם" (ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִ 

ם ְּביֹוי אּולַ ם: עַ טַ ד עֹו הֹוִסיפּום ְוַהְמָפְרִׁשיכג, מג). 
 ִמֵּביֵתנּום יֹוְצִאי ֶׁשָאנּוה ּוָבזֶ ת, לּוּגָ  ָעֵלינּוה ִנְגְזָר ם ַהִּכּפּוִרי

ן ִמ ם ִנְפָטִרי ָאנּו ּוְבָכת, לּוּגָ ל ׁשֶ ה ִחינָ ּבְ ה ָּבזֶ  ֵיׁשה, ַהֻּסּכָ ל ֶא 
 ן.ַהִּדי

ם יֹוְרִדיר ַּכֲאׁשֶ ם, ַהְּטָעִמיי ְׁשנֵ ן ִמיָנּה ֵּביא ָנְפָק ּה נָ ְׁש יֶ וְ 
י ְלַעְננֵ ר כֶ זֵ ל ׁשֶ ם עַ ּטַ לַ ה. ָקׁשָ  ִנְהֵייתה ּכָ ּסֻ ּבַ ה ְוַהְיִׁשיבָ ם ְּגָׁשִמי
ת ֻּדְגמַ ת, ֶר ּוְלִתְפֶא ד ְלָכבֹות יֹוִלְה ה ְצִריכָ ה ַהֻּסּכָ י ֲהֵר ד, ַהָּכבֹו

ד ְלָכבֹו ֵאיָנּהר ְּכבָ ה ְוַהֻּסּכָ ם ְּגָׁשִמים יֹוְרִדים ְוִא ד, ַהָּכבֹוי נֵ נְ עַ 
ל ׁשֶ ם ַהַּטעַ י ְלפִ ם, ָאְמנָ . ָּבּהב יׁשֵ לֵ ב ִחּיּון ֵאית, ֶר ּוְלִתְפֶא 

ד עֹול ְוִלְסּבֹ ה ּכָ ּסֻ ּבַ ר ְלִהָּׁשֵא  ֵיׁשה זֶ ּכָ ן ְּבֹאפֶ ה, ַאְּדַרּבָ ת, לּוַהּגָ 
 ת.לּוַהּגָ ר עַ צַ ת ֶא 

י ָהִעָּקִר ם ֶׁשַהַּטעַ  ָלנּור לֹומַ ה ָרצָ א ֶׁשַהַּתּנָ ר, ְמֹבָא ה זֶ י ּוְלפִ 
ת ִׁשְבעַ ל ֶׁשּכָ ר ְוָאמַ ם ִדיְק ִה ן ָלכֵ ד. ַהָּכבֹוי ְלַעְננֵ ר כֶ זֵ א הּו

א ָּבַרְיָת ּבַ  ֶׁשְּמֹפָרׁשי ּוְכפִ ע, בַ ֶק  ֻסָּכתֹות ֶא ם ָאדָ ה עֹוׂשֶ ם ַהָּיִמי
 -ת ְמֹפֶאֶר ה ֻסּכָ ת. אֹונָ ת ּוַמָּצעֹום ָנִאים ִליּכֵ  ֵאֶליהָ ה ֶׁשַּמֲעלֶ 
ֹ ד ַהָּכבֹוי ְלַעְננֵ ר כֶ זֵ ק ַר ם עֹוִׂשי , ֶׁשָּכן ְוֵכיוָ ת, לּוּגָ ם ִמַּטעַ א ְול
 ה.ַהֻּסּכָ ן ִמ ם ְּפטּוִרים ְּגָׁשִמי ְרדּויָ ם ֶׁשִא י, ַהֵּׁשנִ ן ַהִּדיק ִנְפסַ 
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 ֶרֶמז ְל"ָיֵמינּו ְּכֵצל עֹוֵבר" -ָּכה ֵצל סֻ 
 ַּבְּגָמָרא (ֻסָּכה ב ע"א) ָמִצינּו ֶאת ַהָּלׁשֹון "ֵצל ֻסָּכה". 

'ֵצל'  -"ֶׂשה ַלַּבִית"  ְּבִסְפרֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִהיְרְׁשֶלראֹוֵמר 
ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים, ְּכִמְנַין ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם, 

ַמר ַהָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית ו, ג): "ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ְּכַמאֲ 
 ָׁשָנה". 

עֹוֵבר"  ְּכֵצל ֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה ָיָמיו
(ְּתִהִּלים קמד, ד), ְוֶנֱאַמר עֹוד: "ִּכי ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ" 

ַחֵּיי ָהָאָדם ֵהם ְּכֶחְׁשּבֹון ֵּתַבת  (ִאּיֹוב ח, ט), ְּכלֹוַמר ִמְנַין ְיֵמי
ֵצא ִמִּדיַרת ֶקַבע ְוֵׁשב  -'ֵצל', ִּכי ַהֻּסָּכה ְמַרֶּמֶזת לֹו ָלָאָדם 

ְּבִדיַרת ֲעַראי, ֶׁשַּיְזִּכיר ְלַעְצמֹו ֶאת יֹום ַהִּמיָתה, ְוֶׁשָּכל ָיֵמינּו 
 ַעל ָהָאֶרץ ֵאיָנם ֶאָּלא ְּבֹאֶפן ֲעָרִאי.

ֲחַז"ל (ֵערּוִבין נד ע"א): "ַהאי ָעְלָמא ְּכֵבי  ְוִהֵּנה ָאְמרּו
ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ְּכֵבית ִמְׁשֶּתה, אּוַלם  -ִהּלּוָלא ָּדֵמי" 

ֲחֻתּנֹות. ַהְינּו ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשְּבִהּלּוָלא ַהֹּכל ְׂשֵמִחים ּוִמְתַעְּנִגים, 
ְלַבּסֹוף ַהֹּכל ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאין ַהִּׂשְמָחה ֶאָּלא ִלְזַמן ָקצּוב ּו

ֵּכן ָצִרי ָהָאָדם ָלַדַעת ֶׁשָּכל ַּתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם  -ִנְׁשָּכח ִמן ַהֵּלב 
ֵאיָנם ֶאָּלא  -ַהֶּזה ְוָכל ַהְּׂשָמחֹות ֶׁשהּוא ַמְנִחיל ָלָאָדם 

ְּכִהּלּוָלא, ְוסֹוָפם ִלְהיֹות ְּבֵטִלים ּוְמֻבָּטִלים ְולֹא ְיֵהא ָלֶהם 
ֵאּלּו  -ָלל. ַהְּדָבִרים ַהְיִחיִדים ֶׁשִהָּנם ִנְצִחִּיים ִקּיּום ְוֵזֶכר ּכְ 

 ִקְנְיֵני ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות.
ָּכל ֶזה ְמֻרָּמז ְּבִמְצַות ֻסָּכה, ֶׁשִּצָּונּו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ִּבְזַמן 
ִׂשְמָחֵתנּו ָלֵצאת ִמִּדיַרת ֶקַבע ְלִדיַרת ֲעַראי, ֵליַדע ֶׁשָּכל 

ְמַחת ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר ְּכִהּלּוָלא ָּדְמָיא, ְוֵאין ָלנּו ּבֹו ִּדיַרת ִׂש 
 ֶקַבע ְּכָלל.

ָהָאָדם ִמִּטְבעֹו ֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח ַעל ֲעוֹונֹוָתיו, ִּכי ְמַדֶּמה ְּבַנְפׁשֹו 
ֶׁשִּיָּׁשֵאר ָּכאן ְלעֹוָלִמים, ְוִזְכרֹון יֹום ִּדינֹו ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא 

ִּלּבֹו. ָלֵכן ֵאינֹו עֹוֶׂשה ְלַעְצמֹו ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ַעל ֲחָטָאיו, ָרחֹוק ִמ 
ָאז ִיָּנֵצל ִמן ַהֵחְטא, ְּכִדְבֵרי ֲעַקְבָיא  -ְוַרק ְּכֶׁשחֹוֵׁשב ַעל סֹופֹו 

ָׁשה ְּדָבִרים ְוֵאין  ֶּבן ַמֲהַלְלֵאל (ָאבֹות ג, א): "ִהְסַּתֵּכל ִּבְׁש
,ְוִלְפֵני ַאָּתה ָּבא ִליֵדי ֲעֵבָרה,  ַּדע ֵמַאִין ָּבאָת,ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵל

ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון", ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל (ְּבָרכֹות ה 
ע"א): "ִאם רֹוֶאה ָאָדם ֶׁשִּיְצרֹו ִמְתַּגֵּבר ָעָליו... ִיְזֹּכר לֹו יֹום 

 ַהִּמיָתה".
ֲחַז"ל (ַּתְנחּוָמא ֱאֹמר כב) ֶׁשּיֹום  ִנְרֶאה ֶׁשִּמּׁשּום ָּכ ָאְמרּו

ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֻּסּכֹות ִנְקָרא "ִראׁשֹון ְלֶחְׁשּבֹון ֲעוֹונֹות", ִּכי 
ַעל ְיֵדי ִמְצַות ֻסָּכה, ֶׁשִהיא ִּדיַרת ֲעַראי, ָּבא ָהָאָדם ַלֲעֹר 

, ְוסֹופֹו ֶחְׁשּבֹון ַמֲעָׂשיו, ְּבָיְדעֹו ֶׁשּלֹא ִיָּׁשֵאר ָּכאן ְלעֹוָלם
ֶׁשִּיְצָטֵר ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ִמַּמֲעָׂשיו 

 ּוַמְחְׁשבֹוָתיו.
 

 תַהְּמקֹומֹור ּוִבְׁשָא  ַהִּמְקָּדׁשת יְּבבֵ ב לּולָ ת ְנִטילַ 
ם ֹוּיּבַ א ַּדְוָק ב ַהּלּולָ ת ֶא ם נֹוְטִלי ָהיּול ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר י ַרֲחבֵ ל ְּבכָ 

ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ק: "סּוּפָ ּבַ ר ֶׁשֶּנֱאמַ  ְּכמֹון, ֹוָהִראׁש
 אֹותֹום נֹוְטִלי ָהיּו ׁשְקּדָ ִּמ ּבַ ק ְוַר א כג, מ), ַוִּיְקָר ן" (ָהִראׁשֹו

 ת?ַהְּמקֹומֹון ֶׁשֵּביק ַהִחּלּום עַ טַ  ַמהּו -ג ֶהחָ י ְימֵ ת ִׁשְבעַ ל ְּבכָ 
ם ְׂשֵמִחי ָאנּות ֻסּכֹו יעַ ְּבַהּגִ : ָּכל עַ ר ָאמַ  ר"ֲחַתם סֹופֵ "הַ 

ת זֹאם ַמְמִׁשיִלי"ל ֲחזַ ן. ְלִנָּצחֹול ְּכֵסמֶ ב ַהּלּולָ ת ֶא ם ְונֹוְטִלי
ד ֶאחָ א יֹוצֵ ף ּוְלַבּסֹוה, ָּבזֶ ה זֶ ה ָמָר ם ַהֶּנֱאָבִקים לֹוֲחִמיי ִלְׁשנֵ 
ם יְמִבינִ ל ְוַהּכֹ , ְּבָידֹוה ְׁשלּופָ  ְוַחְרּבֹות ַהֵהָאְבקּול ִמַּמְעּגַ ם ֵמהֶ 

ם יֹוְצִאיל ִיְׂשָרֵא ם עַ  ָּכ. ְלִנְצחֹונֹוה ְּברּוָר ת ֵעדּוי ֶׁשּזֹוִה 
ם יֹוּובְ ה ַהָּׁשנָ  ְּברֹאׁש ֶׁשִּנֲהלּול ָּגדֹוק ִמַּמֲאבָ  ֵאּלּום ָיִמיּבְ 

ם ֶׁשְּבָידָ ב ּוַבּלּולָ ם, ְלַהְׁשִמידָ ה ּסֶ ַהְמנַ ן ַהָּׂשטָ ם עִ ם ַהִּכּפּוִרי
 ם.ִנְצחֹונָ ל עַ ם ְמִעיִדים הֵ 

ם... חֹוְטִאי ָאנּון ֵאיד עֹול ּכָ ק ַר ה ְּתֵקפָ  זֹות ֶׁשֵעדּוא, ֶאּלָ 
ת ַלֲעׂשֹון ְזמַ ן ְוֵאית ְּבִמְצוֹום ֲעסּוִקים ּלָ ּכֻ ת ֻסּכֹוד עַ ם, ְוָאְמנָ 
 ָהיּור ְּכבָ ן ִּדי ֶׁשֵּביתא מּובָ ד ַהּמֹועֵ ל חֹוּבְ ל ֲאבָ ת, ֲעֵברֹו
 ָאְמרּוד ְועֹום, ּוַבַּפְרֵּדִסית ּנֹוַּבּגַ ם ׁשֹוְמִריד ְלַהֲעִמים ַחָּיִבי

ר ְּכבָ ם ְוִא ת... ֲעֵברֹון ְלִמְניַ ן ִראׁשֹו-ן" ָהִראׁשֹום ֹוּיּבַ "ל: "ֲחזַ 
ר הּוַעָּמה, ְּכבָ ל ַהָּגדֹון ַהִּנָּצחֹול ׁשֶ  ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹוי ֲהֵר , ָחְטאּו
 ד.ַהּמֹועֵ ל חֹוי ְימֵ ר ִּבְׁשָא ם ּגַ ב ַהּלּולָ ֶאת  ֶׁשִּיְּטלּום עַ טַ ן ְוֵאי

י. ְלַגְמֵר ם ׁשֹוִנים ַהְּדָבִריי ְּפנֵ ת, זֹאת ְלֻעּמַ ם, ִּבירּוָׁשַליִ 
ם ַהְּגלּוִיים ַהִּנִּסית ֶא ה ְורֹוֶא  ַהִּמְקָּדׁשת יְּבבֵ א ִנְמצָ י ְּכֶׁשְּיהּוִד 

ַלֲחֹׁשב ל ְמֻסּגָ  ֵאינֹול ְּכלָ א הּוה ַהְּׁשִכינָ ת ַהְׁשָרַא ת ְוֶא 
ם ַהְיהּוִדי ָהיּו ַהִּמְקָּדׁשת יְּבבֵ ִמָּׁשהּות  א!ְט חֵ ל ׁשֶ ת ַמֲחָׁשבֹו
ֹ ְמ ם נֹוְטִלי ל ְלכָ ם ָלהֶ ה ֶׁשִהְסִּפיָק ם, יִ ָׁשמַ ת ִיְרַא  ָחְפַנִיםא ל

ת ֶא ל ְוִלּטֹ  ְלַהְמִׁשיא הּוי ָראּוה זֶ ּכָ ב ְּבַמּצָ ה. ַהָּׁשנָ ת מֹויְ 
 ט.ַהֻּמְחלָ  ֹונֹוִנְצחל עַ ז ּוְלַהְכִריג ֶהחָ ת מֹויְ ל ּכָ  ְּבֶמֶׁשב ַהּלּולָ 

 
 ה"ַאל ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאוָ " -ג ֶאְתרֹו

ַזַצ"ל,  דזֹוֶנְנֶפלְ ם ַחִּייף יֹוסֵ י ַרּבִ ם, ְירּוָׁשַליִ ל ׁשֶ ץ ַהֶּנֱעָר ּה ַרּבָ 
ה ֶׁשָהיָ ן, מּובָ ה. וָ צְ ּוִמ ה ִמְצוָ ל ְּבכָ ל ָּגדֹוק ִּכְמַדְקּדֵ  עַ ָידּוה ָהיָ 

 ם.ַהִּמיִנית ַאְרַּבעַ ת ְּבִמְצוַ ם ּגַ ר ְלַהּדֵ ד ְמאֹ ל ִמְׁשַּתּדֵ 
ר ְּבִמְסחָ ד זֹוֶנְנֶפלְ ל ַהְּגִרי"ח ׁשֶ  ְּבנֹוק סַ עָ ת ְמֻסֶּימֶ ה ְתקּופָ ּבִ 

י ְּכדֵ ת ֶאְפָׁשִרית ִהְׁשַּתְּדלּול ּכָ ה עֹוׂשֶ ה ְוָהיָ ם, ְּבֶאְתרֹוִגי
 ר.ְּביֹוֵת ר ּוְמֻהּדָ ר ֻמְבחָ ג ֶאְתרֹוו ְלָאִביא ְלָהִבי

ה ָהיָ ם ינִ ַהּׁשָ ת ְּבַאחַ ד: זֹוֶנְנֶפלְ ן ַזְלמָ ה מֹ ְׁשד, ר' כֶ ַהּנֶ ר ּפֵ סַ ְמ 
י, ֶאְפָׁשִר י ִּבְלִּת ט ִּכְמעַ ה, ָהיָ ד ְמאֹ ה ָקׁשֶ ם. ְּבֶאְתרֹוִגיר ַמְחסֹו

 ֹ י בִ ָא ג ִהִּׂשים ְּגדֹוִלים ַמֲאַמִּציר ְלַאחַ ר. ְמֻהּדָ ג ֶאְתרֹוא ִלְמצ
 ּבֹוה ָהיָ  ַאר, ְמֻהּדָ ם ָאְמנָ ה ֶׁשָהיָ ג ֶאְתרֹו[ְּבנֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו], 

 ט. ְמעַ ף ָּכפּוה ָהיָ  רֹאׁשֹו -ן ִחָּסרֹו
 -ה זֶ ן ִחָּסרֹוה ְמַהּוֶ ד ֶׁשְּבִדיֲעבַ ר ְוָאמַ ד, ְמאֹ  ַרֵּבנּו חָׂשמַ 
ם: ַהְידּוִעית ַהֵּתבֹוי ָראׁשֵ ל עַ ז רֹומֵ ג ֶׁשָהֶאְתרֹון ֵּכיוָ ה, לָ ַמעֲ 

 ה".ֲאוָ ּגַ ֶגל ֶר בֹוֵאִני ְּת ל ַא "
 
 לֹא ַרק ְּבִמְצַות ְנִטיַלת ֶאְתרֹוג...  -ּדּור ִה 

ְיהּוִדים ְּבֵני ֲעִלָּיה ְמַדְקְּדִקים ִּבְבִחיַרת ֶאְתרֹוג ֶׁשְּיֵהא לֹא 
ִלי ְוַאְנֵוהּו". -ַרק ָּכֵׁשר ֶאָּלא ַּגם ְמֻהָּדר, ְלַקֵּים "ֶזה ֵא 

ִקי ְּביֹוֵתר ַמְׁשִּגיִחים ֵהם ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים ֶׁשִּיְהֶיה ָהֶאְתרֹוג נָ 
ּוְבִלי ֶּכֶתם, לֹא ֵיָרֶאה ּבֹו ׁשּום ֶנֶקב ְוִקּלּוף ְקִלָּפה, צּוָרתֹו 

 ְּתֵהא ְּכִמְגָּדל, ְועֹוד.
טֹוב ְוָיֶפה עֹוִׂשים אֹוָתם ֲאָנִׁשים, ְוָׂשָכר ָּגדֹול ִיְהֶיה ָלֶהם ַעל 

, ֶאָּלא ֶׁש... ֵיׁש ִלְלֹמד ִמן ָהֶאְתרֹוג ַּגם ַעל ְׁשָאר  ִמְצוֹות. ָּכ
ָראּוי ְוָצִרי ְלַדְקֵּדק לֹא ַרק ִּבְפִרי ֵעץ ָהָדר, ֶאָּלא ְּבָכל ִמְצָוה 
ּוִמְצָוה. ּוְכָבר ָיְצאּו ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְּבדֹורֹוֵתיֶהם, ְוָנְתנּו ִּדְבֵרי 
מּוָסָרם ַעל ֵאּלּו ַהְמַדְקְּדִקים ַּבֲהַדר ֶאְתרֹוג, ְורֹוְמִסים ר"ל 

 ֹות ִמְּדאֹוַרְיָתא.ּגּוֵפי ִמְצו
, ּומּוָבִאים  ַרִּבי ְיהּוָדה ַצְדָקה ָהָיה ָרִגיל ְלעֹוֵרר ַעל ָּכ

 :"ְוזֹאת ִליהּוָדה"ְּדָבָריו ַּבֵּסֶפר 



 

"ַּכָּמה ָּגדֹול ֹּכחֹו ֶׁשל ֵיֶצר ָהַרע, ֶׁשְּמַסֵּמא ֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות ְוֵאיָנם 
ל. ֵצא ּוְרֵאה ָאָדם יֹוְדִעים ְלַהְבִחין ָמה ִעָּקר ּוַמה ָּטפֵ 

ִמִּיְׂשָרֵאל ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ֶׁשּקֹוֶנה ְלַעְצמֹו ֶאְתרֹוג ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין 
ְּבָדִמים ְמֻרִּבים. מּוָכן הּוא ְלַׁשֵּלם ָטִבין ּוְתִקיִלין, ּוִבְלַבד 

ַהֵּדעֹות. ֶׁשִּיְזֶּכה ִּבְפִרי ֵעץ ָהָדר ְּכַמְׁשָמעֹו, ֶׁשּיֹוְצִאים ּבֹו ְלָכל 
ְוִאּלּו ִמְצָוה ֲחִביָבה זֹו ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשִהיא ַקָּבַלת ֹעל 
ַמְלכּות ָׁשַמִים, ְוִהיא ִמְּדאֹוַרְיָתא ַוַּדאי, ֵאין ִמְתַאְּמִצים 
, ְמַחְּפִׂשים ֵּדעֹות  ְלַקֵּים אֹוָתּה ַאִּליָּבא ְּדכּוֵּלי ָעְלָמא, ְלֵהֶפ

. ַמּדּוַע, ֶּבֱאֶמת, לֹא ְיַכְרְּכרּו ְסִביב ִמְצָוה זֹו ַּבּפֹוְסִקים ְלקּוָּלא
ְוִכי -ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבָתּה ְּבַתְכִלית ַהִהּדּוִרים, ְלִפי ָּכל ַהֵּדעֹות 

 ַקָּלה ִהיא ִמִּמְצַות ַאְרָּבָעה ִמיִנים?!"
ת ָהַרב ַצְדָקה ָהָיה ַּגם ְמעֹוֵרר ּוְמָזֵרז ְלַהְקִּפיד ּוְלַהֵּדר ְּבִבְרּכַ 

ַהָּמזֹון. ְוָהָיה ׁשֹוֵאל: ִחּיּוב ְּדאֹוַרְיָתא ֶׁשל ֶאְתרֹוג הּוא ַרק 
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֻּסּכֹות. ֲאָנִׁשים  -ַּפַעם ַאַחת ַּבָּׁשָנה 

מּוָכִנים ְלַפֵּזר ָממֹון ַרב ִּבְׁשִביל ִקּיּום ִמְצָוה זֹו ְּבִהּדּור. ַּגם 
י ַרָּבִנים ּומֹוִצי"ם ְּכֵדי ִלְׁשֹאל ּוְלָבֵרר ַמְׁשִּכיִמים ֵהם ְלִפְתחֵ 

 ֵהיֵטב, ַהִאם ְמֻהָּדר ֶאְתרֹוָגם.
ָּדָבר ָּגדֹול ֵהם עֹוִׂשים ְוַרב ְמֹאד ִיְהֶיה ְׂשָכָרם, אּוָלם ָלָּמה לֹא 
ְיַהְּדרּו ַּגם ְּבִמְצַות ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון?! ֵהן ִמְצָוה ִמְּדאֹוַרְיָתא 

ַחְּיִבים ָּבּה ְּבָכל יֹום ְויֹום ְלַאַחר ָּכל ֲארּוָחה ִהיא, ְוָאנּו ִמְת 
 ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַּפת.

ַמּדּוַע ֵאפֹוא ֵאין ִאיׁש ָּבא ִלְׁשֹאל ְוִלְדֹרׁש: "ַהִאם ֲאִני ְמָבֵר 
 ָּכָראּוי? ַהִאם ָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבה?"

 ָנה?!ְוָלָּמה ְמָבְרִכים ְּבִחָּפזֹון, ּוְלִעִּתים ַּגם ְּבִלי ַּכּוָ 
ִנְרֶאה ֶׁשִּנְׁשְּכחּו ִמְּבֵני ָאָדם ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהִחּנּו (ִמְצָוה תל) 
ֶׁשָּכַתב, ֶׁשָּכל ַהָּזִהיר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ִלְבָרָכה ָּכָראּוי, ֻמְבָטח 

 לֹו ֶׁשִּיְהיּו ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיין לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו!
 מּוָכן ְלַוֵּתר ַעל ַהְבָטָחה ֵמֵעין זֹו?! ְוִכי ָאָדם ָּכְלֶׁשהּו

ְוָאֵכן, ָהַרב ַצְדָקה ְּבַעְצמֹו ָהָיה ָזִהיר ְּביֹוֵתר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון. 
ָהָיה ְמָבֵר ִּבְמִתינּות ּוְבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה, ּוָבֵעת ֶׁשָעַמד ְלָבֵר ָהָיה 

יֹון ְוַלֲחֹבׁש ֶאת ּכֹוָבעֹו. ַּגם ַמְקִּפיד ָּתִמיד ִלְלֹּבׁש ֶאת ִּבְגדֹו ָהֶעלְ 
ְלֵעת ִזְקנּותֹו, ַּכֲאֶׁשר ָהָיה חֹוֶלה ְוָחלּוׁש, ְוָקֶׁשה ָהָיה ָעָליו 

, ְוִהְתַאֵּמץ  -ַהָּדָבר  לֹא ִוֵּתר. ִּבֵּקׁש ֶעְזָרה ֵמֲאֵחִרים ְּבֵעת ַהֹּצֶר
ְרַּכת ַהָּמזֹון ְּביֹוֵתר ִלְלֹּבׁש ְמִעיל ְוַלֲחֹבׁש ּכֹוַבע, ְּכֵדי ְלָבֵר ּבִ 

 ָּכָראּוי, ְּבִהּדּור.
 

 ל! ָּפסּו ׁשמּוּכָ  -ם ָהֶעְליֹוִנים ִליעָ  ְּכֶׁשּנֹוְתרּו
" עָ ן ֻׁשְלחָ "ְּבִדין ֲהַדס ִנְפַסק ּבַ  ֶׁשִאם "ו), תרמו סי' ס(רּו

ֹרב ָעָליו  ׁשּוִאם ָיבְ . ָּכֵׁשר - ֲאָבל ִאם ָּכְמׁשּו, ָּפסּול - ָעָליו ׁשּוָיבְ 
ָׁשה עָ  ה ֶאָחד ּובֹונֶ ד ָק ָּכל ּבַ  ְּברֹאׁש רַא ְוִנְׁש   - ִלים ַלִחיםְׁש
 .ָּפסּול- ִלים ַהּנֹוָתִריםעָ אֹוָתם הֶ  ֲאָבל ִאם ָּכְמׁשּו, ָּכֵׁשר

ָּפסּול  ֵאינֹו ׁשמּוֶׁשּכָ  ָהִראׁשֹון ָרִאינּון יִּד ֵּכיָון ֶׁשּבַ , ְוִלְכאֹוָרה
ִלים עָ ַרק הֶ  ַּכֲאֶׁשר נֹוְתרּו ׁשּומַעם ִנְפַסל ּכָ ַמה ּטַ , ְוֶנְחַׁשב ַלח

 ?ָהֶעְליֹוִנים ִּבְלַבד
 :ל ָטמּון ָּבֶזהּכֵ ִלּמּוד ַהְׂש  -ץ ַחִּיים"פֵ "חָ ָהָיה אֹוֵמר הֶ  - ֶאָּלא

, ה' ּוְלתֹוָרתֹום ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ֶנֱאָמן לַ ַּכֲאֶׁשר ֹרב עַ ,רּוַּבָּיִמים ָעבָ 
לֹא ֵּכן . ָהָיה ָּכֵׁשר ְּבֹדַחק, הּוה ָּכְלׁשֶ יׁשָ ִמ ּכְ  ַאף ִאם ָהָיה ְּפַגם

, הּׁשָ ִמָּכל ַלְחלּוִחית ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְקדֻ ' ִהְתַיֵּבׁש'ֶׁשֹרב ָהָעם , ַעָּתה
ם ְּבָידָ ה ֶׁשִּיְהיֶ י ְּכדֵ  -ת ה' ְלתֹוַר ם ֶנֱאָמִני ְמַעט ִנְׁשֲארּוק ְוַר 

ת ּוּיֹאב ִח ִלְׁש , ְלִהָּׁשֵמר יֹוֵתרם ֲעֵליהֶ ה ׂשּומָ ר, ַהּדֹול עַ ן ְלָהגֵ 

ִלים ָּתִמיד ַעל תּוְׁש ּום ַהּטֹוִבים ְוִלְהיֹות ַרֲעַנִּנים ְּבַמֲעֵׂשיהֶ 
ֹ , ַּפְלֵגי ַהּתֹוָרה  ם.ְּפגָ ם ּוׁשא ְלל

 
 ְלִיְׂשָרֵאל ֵאין ַחּיּות ְּבִלי ּתֹוָרה

ָּכ  -ַמה ֵּיׁש ִלְלֹמד ֵמָהֲעָרָבה, ֶׁשֵאין ָּבּה לֹא ַטַעם ְולֹא ֵריַח? 
"אֹוַצר (הּוָבא ּבְ  ַרב ַאְבָרָהם אֹוֶרְנְׁשֵטייןהָ ִהְקָׁשה 

 ). ַמְרָּגִלּיֹות"
ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר ַּגם  -אֹוֵמר ָהַרב אֹוֶרְנְׁשֵטיין  -ְּבַרם 

 ֵמָהֲעָרָבה ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ִלּמּוד ָחׁשּוב, ְוהּוא: 
ַרֲעָנָנה, ֵעָרה ָלֲעָרָבה ֵיׁש ְּתכּוָנה ָאְפָיִנית, ֶׁשִהיא ְיֻרָּקה, ָיָפה, 

ְוַחָּיה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְמֵצאת ַעל ְׂשַפת ַהַּנַחל ּוְמֻחֶּבֶרת ְלֵמיָמיו, 
ִמָּיד ּכֹוֶמֶׁשת ְונֹוֶבֶלת,  -ַא ִאם ִנְתַרֲחָקה ְקָצת ֵמַהַּנַחל 

 ִנְפֶסֶדת ְוִנְפֶסֶלת.
ִלי ֵאין לֹו ֹּכַח ַעְצִמי ִלְחיֹות ּבְ  -ָּכ הּוא ַמַּצב ַעם ִיְׂשָרֵאל 

"ַמִים", ְוֵאין ַמִים ֶאָּלא ּתֹוָרה. ָּכל ִחּיּוֵתנּו ִהיא ֵמַהְּמקֹורֹות 
ַהֶּנֱאָמִנים ּוִמַּמַעְינֹות ַהֶּנַצח ֶׁשָּלנּו, ֶׁשֶאת ֵמיֵמיֶהם ָאנּו 

 -ׁשֹוִתים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. ָּכל עֹוד ָאנּו ִנְמָצִאים ַעל ַיד ַהַּמְעָין 
ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים " ְוַחִּיים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ִהְננּו ֵעִרים, ַרֲעַנִּנים

ֵקיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום' ַּבה (ְּדָבִרים ד, ד), ְוִאם,  "ֱא
ִהְננּו ִמְתרֹוְקִנים ִמָּתְכנֹו -ָחִליָלה, ִמְתַרֲחִקים ָאנּו ֵמַהַּמְעָין 

 ְוהֹוְלִכים ְוִנְכָמִׁשים.
ְמיָֻחד ְּבַחג ַהֻּסּכֹות, ֶאת ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ָעֵלינּו ִלְזֹּכר ָּתִמיד, ּובִ 

 ."ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה" ַהּדֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו:
 

. ָהַרב, ֶׁשָחֵפץ "ָחֵפץ ַחִּיים"ַּפַעם ִהִּגיַע ְיהּוִדי ָעִׁשיר ֶאל הֶ 
ִסּיּור ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְלַהְתִרימֹו ֲעבּור ְיִׁשיָבתֹו, ָלַקח אֹותֹו לְ 

 ְּבִתְקָוה ֶׁשָהאֹוֵרַח ִיְתַרֵּׁשם ֵמַהָּמקֹום ְלטֹוָבה.
ָהְיָתה זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְכַנס ֶהָעִׁשיר ִליִׁשיָבה, 
ְוַהַּתְלִמיִדים ָהיּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּב"ִרְתָחא ְּדאֹוַרְיָתא", ְּדַהְינּו 

ֶׁשל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ִהְתַּפֵּלא ֶהָעִׁשיר ְוָׁשַאל:  ְּבִהְתַלֲהבּות ֵאׁש
"ַמּדּוַע ַהַּתְלִמיִדים צֹוֲעִקים ֶזה ַעל ֶזה? ַמּדּוַע לֹוְבִׁשים ֵהם 
ֻּכָּלם ְּבָגִדים ְׁשֹחִרים, ַמּדּוַע ֵהם ַמְרִעיִׁשים? ַהִאם ְלָדָבר 

ּור ְּפִעיֻלּיֹות ָּכֶזה ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֶאְתֹרם? מּוָכן ֲאִני ִלְתֹרם ֲעב
נֹוְרַמאִלּיֹות ֶׁשל ְסּפֹוְרט אֹו ֶׁשל ַּתְרּבּות... ֲאָבל ִּבְׁשִביל 

 ֶזה?!"
ֵהִׁשיב לֹו ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ְּבָמָׁשל: ַמֲעֶׂשה ֶּבָעִׁשיר ֶאָחד 
ֶׁשֶהְחִליט ִלְרֹּכׁש ְסִפיָנה ְמֹפֶאֶרת, ָּבּה יּוַכל ְלַטֵּיל ְּבָכל 

ְרֹּכׁש ֶאת ַהְּסִפיָנה ִּבֵּקׁש ְּתִחָּלה ְלַסֵּיר ָּבּה ָהעֹוָלם. ְּבבֹואֹו לִ 
ַעל ְמָנת ְלִהְתַרֵּׁשם ִמֶּמָּנה. ָאֵכן, ֶהָעִׁשיר ִהְתַּפֵעל ְמֹאד ִמָּכל 
ַהֲחָדִרים ְוַהְּפֵאר ֶׁשָרָאה ָּבּה. ָהְיָתה זֹו ְסִפיָנה ַּבֲעַלת ַאְרַּבע 

 ר ִמּקֹוַדְמָּתּה.קֹומֹות, ְוָכל ַאַחת ֵמֶהן ָהְיָתה ָיָפה יֹוֵת 
ׁש ַהּקֹומֹות ָהֶעְליֹונֹות, ִּבֵּקׁש  ְלַאַחר ֶׁשָרָאה ֶהָעִׁשיר ֶאת ְׁש
ָלֶרֶדת ַלּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה ְּביֹוֵתר, אּוָלם ַּבַעל ָהֳאִנָּיה ָאַמר 
לֹו ֶׁשֵאין ַטַעם ָלֶרֶדת ְלָׁשם, ֵּכיָון ֶׁשַהּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה 

ַהְּמנֹוִעים, ְוֵאין ַמה ִּלְראֹות ָּבּה. אּוָלם  ְמִכיָלה ֶאת ָּכל
.  ֶהָעִׁשיר ִהְתַעֵּקׁש ַעל ָּכ

ְּכֶׁשָּיְרדּו ַלּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה ָחְׁשכּו ֵעיָניו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר. "ַמה 
"ַמּדּוַע ֵיׁש ָּכאן ַרַעׁש נֹוָרִאי  -ָׁשַאל ְּבַזַעם  -ּקֹוֶרה ָּכאן?" 

?"ְוָכל ָהעֹוְבִדים ָּכא  ן ְׁשֹחִרים ִמְּגִריז ּוִמִּלְכלּו



 

ַּבַעל ַהְּסִפיָנה ִהְסִּביר לֹו ֶׁשּקֹוָמה זֹו ִהיא ִעַּקר ַהְּסִפיָנה, 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשַהְּמנֹוִעים ּפֹוֲעִלים ֵיׁש ַרַעׁש ָּגדֹול, ְוָלֵכן ָהעֹוְבִדים 

. אּוָלם ֶהָעִׁשיר ִהְתַעֵּקׁש ֶׁשֵּיׁש ְלִהָּפֵטר ִמּקֹוָמה זֹו,  ִנְרִאים ָּכ
 ֵּכיָון ֶׁשִהיא ִנְרֵאית לֹו ְמיֶֻּתֶרת ַלֲחלּוִטין!

ַּבַעל ַהְּסִפיָנה, ֶׁשָחֵפץ ָהָיה ִלְמֹּכר אֹוָתּה, ָעָׂשה ִּכְדָבָריו, 
ַלְמרֹות ֶׁשַהָּדָבר ָהָיה ָּתמּוַּה ְּבֵעיָניו. ָּכ נֹוַתר ֶהָעִׁשיר 

 ֹול ָהָיה ָלנּוַע...ִּבְסִפיָנתֹו ְּבֵלב ָים, ִמְּבִלי ֶׁשָּיכ
ְּכֶׁשִּסֵּים ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ֶאת ִסּפּורֹו, ָאַמר  ְלאֹותֹו ְיהּוִדי 
ֶׁשָרָצה ְלַהְתִרימֹו ַלְיִׁשיָבה: "ָעִׁשיר ֶזה ַרק ִהְתּבֹוֵנן ַּבְּדָבִרים 
ַהִחיצֹוִנִּיים ֶׁשָּמְׁשכּו ֶאת ֵעיָניו, ַא ָאנּו ְׁשֵנינּו יֹוְדִעים, 

קֹוָמה ַּתְחּתֹוָנה ֶׁשל ַהְּמנֹוִעים ִהיא ִעַּקר ַהְּסִפיָנה, ֶׁשאֹוָתּה 
ֶׁשֲהֵרי ִהיא ְמִניָעה ֶאת ָּכל ַהְּסִפיָנה. ְוַאף ַאָּתה, ַהִּמְתַּפֵּלא ַעל 
ָהַרַעׁש ֶׁשָּׁשַמְעָּת ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוַעל ְלבּוָׁשם ַהָּׁשֹחר ֶׁשל 

, ֶׁשָהֲאָנִׁש  -ַהַּתְלִמיִדים  ים ַהָּללּו ֵהם "ַהָּמנֹוַע" ֶׁשל ַּדע ְל
ָהעֹוָלם, ּוִבְזכּות ָהֲאָנִׁשים "ַהְּׁשֹחִרים" ַהָּללּו ֶׁשּלֹוְמִדים 
ּתֹוָרה, ָהעֹוָלם ַקָּים! ִאם ָחִליָלה לֹא ָהיּו ָּבעֹוָלם ַּתְלִמיִדים 

 ֶׁשעֹוְסִקים ְּבתֹוָרה יֹוָמם ְוַלְיָלה, לֹא ָהָיה ִקּיּום ָלעֹוָלם!"
 

 ה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹותַהְמַבּזֶ 
ֲחַז"ל ֶהְחִמירּו ְמֹאד ְּבָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהְמַבֶּזה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות ְועֹוֶׂשה 
ְמָלאָכה ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד, ְּבַדּמֹוָתם אֹותֹו ְלעֹוֵבד ֲעבֹוַדת 
ּכֹוָכִבים, ּוִבְקִביָעָתם ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים 

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

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

 ְּבָרָכה ְלַהְצָלָחה ְּבַפְרָנָסה.
: "ָמַתי ִנְכַּתב ַהְּסַטְיְּפֶלרְּכֶׁשִהִּגיׁש ֶאת ַהֶּפֶתק, ְׁשָאלֹו 

 ַהֶּפֶתק?"
 ֶנְעְּתקּו ַהִּמִּלים ִמִּפיו.

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

ְּפֶלר ְוָאַמר: "חֹוְׁשִבים ֶׁשַהֻּׁשְלָחן ָערּו ֶהְפֵקר, ָּכל ָרַגז ַהְּסַטיְ 
ֶאָחד ְּבָעִלים ָעָליו ְועֹוֶׂשה ּבֹו ַמה ֶּׁשִּלּבֹו ָחֵפץ. ְסָבָרא ְלָכאן 

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

 ִ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 ְמלֹא ְׁשִליָט"א
ֵמד ַעל ָהָאָדם, ֵאין ָהָאָדם ְמַבֵּקׁש ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, עֹו

ֶהֵּתִרים ְלַעְצמֹו, ְוָכל ַהֶחְׁשּבֹונֹות ְוַהֲהָבִלים ִמְתּפֹוְגִגים 
 ֵמֲאֵליֶהם.

 

 ֲעבֹוָדה ִעם ָּכל ֹּכחֹות ַהֹּמַח ְוַהֵּלב -ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה 
ֵמַח ְּבִׂשְמַחת "ַּתְנָיא ָאְמרּו ָעָליו ַעל ִהֵּלל ַהָּזֵקן ְּכֶׁשָהָיה ׂשָ 

ַהֹּכל ָּכאן, ְוִאם ֵאיִני  -ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה, ָאַמר ֵּכן: ִאם ֲאִני ָּכאן
 ִמי ָּכאן" (ֻסָּכה נג ע"א). -ָּכאן 

ֹ ה: ְידּועָ א ְוַהֻּקְׁשיָ  ן, ַהָּזֵק ל ִהּלֵ ל ׁשֶ  ַעְנְוָתנּותֹוה ְידּועָ א ַוֲהל
ם ֶׁשִא ה, ָּכֵאּלֶ ם ָבִריְּד  ַעְצמֹול עַ ל ִהּלֵ ר ָאמַ  ֵהיַאן ּכֵ ם ְוִא 
 ן?ָּכאל ַהּכֹ ן ָּכאא הּו
ן ּוֵ ּכִ ל ֶׁשִהּלֵ ם, ִביְּׁש ְמיַ "ל ַזצַ ל ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב ִיְׂשָרֵא י ַרּבִ ם ְּבׁשֵ 

 ת ה':ּוַבֲעבֹודַ ה ִּבְתִפּלָ י ָהָראּון ֹאפֶ לָ ו ִּבְדָבָרי
ק ִיְצחָ י ֵלוִ י ַרּבִ ק ַהַּצִּדין ִהְמִּתית ַאחַ ם ֶׁשַּפעַ ר, ּפָ סֻ ְמ 

ה ְׁשמֹונֶ ת ִּבְתִפּלַ ד ֶׁשָעמַ ד ֶאחָ י ְיהּוִד ד ְליַ "ל, ַזצַ ִמֶּבְרִּדיְטׁשֹוב 
, ִלְמקֹומֹור ְוָחזַ ו ְלַאֲחָרית ְּפִסיעֹו ׁשׁשָ ה ּלָ הַ ע ִמֶּׁשָּפסַ ה. ֵר ְׂש עֶ 

 אֹותֹום. ְלָׁשלֹו ָידֹות ֶא  לֹוט ְוהֹוִׁשיק, ִיְצחָ י ֵלוִ י ַרּבִ ו ֵאָלי ִנַּגׁש
ם ַהָּׁשלֹות ְנִתינַ ר ֵּפׁשֶ ה מַ ה: "ְּגדֹולָ ה ְּתִמיהָ  ּהָּתמַ י ְיהּוִד 
ֹ ת? ַהּזֹא ֹ ם ְוגַ י, ָאֹנכִ ר ָהִעיב ּתֹוׁשַ א ַוֲהל  ֶר ִמּדֶ ה ַעָּת י ַׁשְבִּת א ל

ן, ָּכאה ָהיָ  ּגּוְפם ָאְמנָ ק: "ִיְצחָ י ֵלוִ י ַרּבִ  לֹוב ֵהִׁשיה". ְרחֹוָק 
ַּבֲאָרצֹות ה ַהְּתִפּלָ ן ְזמַ ל ּכָ  ְּבֶמֶׁש ׁשֹוְטטּו ַמְחְׁשבֹוֶתיל ֲאבָ 

 ַּבֲחָזָרְתן, ּכֵ ל עַ ה. ְמִדינָ לִ ה ְלִעיר ּוִמְּמִדינָ ר ֵמִעית, ְרחֹוקֹו
 ,  ם"...ָׁשלֹו ְלי ָנַתִּת ר, ְלָאחֹו ָּפַסְעָּת ר ַּכֲאׁשֶ ִמְּנִסיעֹוֶתי

ק ַר . ָּבּהם ֻׁשָּתִפיב ְוַהּלֵ  ַהֹּמחַ ר ַּכֲאׁשֶ ק ַר ת, ִמְתַקֶּבלֶ ה ַהְּתִפּלָ 
ר ַּכֲאׁשֶ י", ִלּבִ ן יֹוגְ הֶ "הַ ם ַיַחד עִ ם ָּבִאיי" ּפִ י ֵר ְמ ִא "הָ ר ַּכֲאׁשֶ 

 ר.ְוַהִּדּבּוה ַהַּמְחָׁשבָ  - ָּבּהף ִמְׁשַּתֵּת י" ֲאנִ "הָ ל ּכָ 
 -ן" ָּכאל ַהּכֹ ן ָּכאי ֲאנִ ם ִא : "ְּבָרְמזֹון ַהָּזֵק ל ִהּלֵ ן ּוֵ ּכִ ה ְוָלזֶ 

ה ַהַּמְחָׁשבָ ת ֹּכחֹול ּכָ , ַהִּמְקָּדׁשת יְּבבֵ ת ִנְמֵצאי ַמהּוִת ל ּכָ ם ִא 
ה ְוֶאְזּכֶ ה ְּתִפּלֹוַתי, ִּתְתַקֵּבְלנָ  -ן" ָּכאל ַהּכֹ י "ֲאזַ ר, ְוַהִּדּבּו

 ת.רּוָחִנּיּוּובְ ת ְּבַגְׁשִמּיּות ַהַהְׁשָּפעֹול ְלכָ 
י ּכִ ה: "ְּתִפּלָ  ׁשֹוֵמעַ ת ִּבְרּכַ ח סַ ְּבנֹ ם ּגַ ז מֶ ֶר  ֵיׁשה ַהּזֶ ן ִעְניָ לָ 
ן ְּבֹאפֶ ת ִלְהיֹוה ְצִריכָ ה ַהְּתִפּלָ  -" הּפֶ ל ּכָ ת ְּתִפּלַ  ׁשֹוֵמעַ ה ָּת ַא 
ה. ַהּפֶ ם עִ ד חַ יַ ת, ַהֹּכחֹול ּכָ ת, ַהַּמהּול ּכָ ה", ּפֶ ל ּכָ ל "ׁשֶ 

ֶקים ה' עִ ה ִּתְהיֶ ם ִמיָּת ת: "ִּבְבִחינַ  א ִנְמצָ ה ְּכֶׁשַאָּת  -" ֱא
ל ּכָ ם עִ ת ִּבְׁשֵלמּו ֹוּתִא ה ְהיֶ ִּת ַּבְּתִפָּלה,  אֹוה ָּבֲעבֹודָ ם ה', עִ 

 .ֲעבֹוָדְתל ִּתְתַקּבֵ ז ְואָ , יֹּכחֹוֶת 
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ימים שלישי-חמישי 
כ'-כ"ב תשרי (10-12/10)

התקשרו להבטחת מקומכם:

03-9302030

הרב עמרם מויאל, ד"ר יחיאל הררי, 
הרב ניר מנוסי

live שמחת תורה
סמינר בנושא כח השמחה

אוויר הרים ואווירה
בשמים בהרי ירושלים

התוועדות ליל

 הושענא רבה

ושמחת בית השואבה

 עם אהרן רזאל 

וברל'ה קרומבי

• שלושה ימים של חוויה קסומה
• שיעורים והרצאות

 • שמחת תורה והתרוממות הנפש
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 וסיפורים  יםליקוט
 תשע"ח סוכות נפלאים

 
 &  חג הסוכות&  

 

"בסוכות תשבו.... כל האזרח בישראל ישבו 
 בסוכות" 

להבין כפל הלשון יש לומר בדרך מליצה כי יש החושבים 
שחוה״מ נעשה בשביל לצאת לביקורים אל הקרובים ואח״כ 
הקרובים רוצים להחזיר הביקור, ונגרם לכך שבמקום ליישב 
וללמוד בסוכה כמו שהיה באמת כוונת התורה שישבו ויתבוננו 
במצוות ה' מחפשים איך לבלות את ימי חוה״מ ונגרם ביטול 
תורה מרובה, ולכן רמזה תורה בסוכות תשבו כל השבעת ימים 
ולא תסובבו את העיר ללכת לביקורים ואז תגרמו לזה שכל 
האזרח בישראל ג״כ יישב וילמד בסוכה ולא יצטרך להחזיר 

 (מדבר יהודה) הביקור ויהיה נחת רוח למעלה ולמטה. 
 

 "בסוכות תשבו שבעת ימים" 
ים בסוכה, לא פחות ולא יותר? מדוע ציווה ה' ליישב שבעת ימ

ואיתא בספה"ק אחד הטעמים לזכר שבעה ענני כבוד שהיה לכל 
אחד, ארבע לארבע רוחות, אחד מלמעלה ואחד מלמטה ואחד 
מלפניהם ליישר את ההרים והגבעות ולהרוג נחשים ועקרבים 
שנמצאים במדבר. וזהו הטעם מדוע תשבו שבעת ימים כי 

 ו שבעה ענני כבוד. (ילקוט יצחק)בסוכות הושבתי וכו' ושם הי
 

"ולקחתם לכם.. ושמחתם לפני... בסוכות 
 תשבו..."

יש לדקדק מה הטעם שהציוויים במצות סוכה כתובים בלשון 
רבים והציוויים במצות פסח כתוב בלשון יחיד, שבעת ימים 

 תאכל מצות וכן ששת ימים תאכל מצות, לא יראה לך, וכו'. 
זקנים בעלי התוס', שבמצות סוכה  ויש לתרץ עפ״י דברי הדעת

מוזכר הציווי של שמחה שלוש פעמים, בחג השבועות רק פעם 
אחת, ושמחת לפני ה' (דברים ט״ז) ובחג הפסח לא כתוב בכלל 

 ״שמחה״.
לפי שבפסח עדיין לא נלקטו הפירות ולא התבואה ואין מה 
שיגרום שמחה לאדם אבל בשבועות כבר נלקט התבואה נאמר 

שמחה, בחג הסוכות שכבר נלקטו לבית גם  בו פעם אחת
התבואה וגם הפירות, השמחה לבעלים בשלמות, כי בזמן ההוא 
היה לכל אחד שדות ופרדסים וכרמים ולכן כתוב בסוכות ג' 

 פעמים לשון שמחה. 
ולפי זה מוסבר כאן שבפסח אין לבעלים לא תבואה ולא פירות 

עודת החג ואין באפשרותו להזמין אורחים לכבדם באכילת ס
וע״כ נאמר בלשון יחיד שבעת ימים תאכל מצות אבל בסוכות 
שביתו מלא ברכת ה' וציווה ה' להזמין את ארבעה אורחים, הלוי 
והגר, היתום והאלמנה, כנגד ארבעה שלך, בנך בתך עבדך 
ואמתך, ואומר ה' אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, 

ם, תשבו, כי כולם ולכן נאמר בלשון רבים, ולקחתם, ושמחת
 (שלל רב) יושבים יחד ושמחים יחד. 

 

 "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים"
שמחה של יו"ט היא שיהי' אוכל ושותה ומאכיל את העניים על  

 שולחנו ולא די בזה שמאכיל את אשתו וילדיו (חז"ל) 
ובזוה"ק מובא שמי שאינו מהנה את העניים והנצרכים מסעודת 
יו"ט מקפידים עליו מהשמיים אבל בשבת אם לא הביא אורחים 
אל שולחנו, אין עליו קפידא, ובזה פירשו לשון המשנה: "אין בין 
יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד" שההבדל בין יו"ט לש"ק הוא 

יש קפידא אם אוכל אם האדם אוכל לבד בלי אורחים, שביו"ט 
נפש לבד בלי אורחים, אבל בשבת אין קפידא לאכול לבד בלי 

 (בשם האר״י הק')  אורחים. 
 

 ״ושמחת בחגך... והיית אך שמח״ 
מדוע דווקא חג הסוכות נקרא 'זמן שמחתנו', הלא גם בשאר 
החגים אנו שמחים כיון שנעשו לנו ניסים, ומה המיוחד בסוכות 

המועדים (עי' רמב״ם סוף הלכות שמביא שמחה יותר משאר 
סוכה)? אלא ללמדנו ולאלפנו בינה, הנה מקובל בדעות אנשי 
העולם שלשמחה אפשר להגיע רק בריבוי נכסים, ובקניינים 
חומריים, ואז נהפכים למאושרים ושמחים, על זה ציותה התורה 
דווקא בחג הסוכות המסמלת את עראיות העוה״ז בישיבה באהל 

 -להיות מאושר ושמח בחלקו. ללמד  ובצל ענפי הדקל,
שהשמחה באה בהסתפקות במועט, ובבריחה מתענוגות עוה״ז, 

 ואדרבה מרבה נכסים מרבה דאגה.
מסופר על אחד ממושלי ערב שלא היה מאושר בחייו, הלך ליועץ 
מיוחד וביקש ממנו עצה, השיב לו הלה שעצתו היא שילך לחפש 

של מעיר לעיר אדם מאושר ושילבש את חולצתו. הלך המו
לחפש אדם כזה, לבש בגדי מלכים, נסיכים ושרים אך הכל ללא 
הועיל, אח״כ הלך ולבש חולצות של אמנים, מפקדים, סוחרים, 
אך ללא תוצאות, עד שהחליט לחזור לביתו, בדרכו פגש איכר 
עני שעסק בחרישת שדהו, כשהוא נותן את קולו בשיר ושמחתו 

אתה? ענה לו: כן. אינך חסר  על פניו, שאלו המושל האם מאושר
דבר? לא. האם היית מוכן למכור לי את חולצתך? ענה לו האיכר, 

 (אוצרות התורה) , חולצתי שאני לובש שאולה היא!אין לי חולצה
 

 "חג הסוכות תעשה לך באספך מגרנך ומיקבך" 
מרמזת מצות סוכה שאחר שמלא האדם את אוצרותיו לכל 

משך הקיץ ללמד אותו איך השנה עם שפע של תבואה שגדל ב
 להתנהג כשיש שפע רב מן השמים.

הנה אמרו חז״ל (חגיגה ט) "יאה עניותא ליהודאי כי ברזא סומקא 
לסוסיא חיורא" ואמר הרה״צ מפרמישלאן זי״ע הרי המנהג 
לקשט את הסוסים רק כשיוצאים אתם לרחוב אבל בתוך הרפת 

להיות, שלהם אין מקשטים אותם בקישוט האדום וכך צריך 
מש״כ שהעניות יפה לישראל רק כלפי חוץ שהאנשים מבחוץ 
יחשבו שעניות שורה בישראל אבל באמת כלפי פנים בתוך 

 הבית צריך להיות שפע רב וכל טוב.
ולזה מרמז מצות סוכה מבחוץ רואים הסכך שהוא מפסולת גורן 

אבל מבפנים  -קרשים  -ויקב וגם הדפנות עשויות מדברים קלים 
טת וממולאת בשבעת המינים שנשתבחו בהם ארץ היא מקוש
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 וסיפורים  יםליקוט
 תשע"ח סוכות נפלאים

 
ישראל וכל מיני קישוטים נוספים, וזה לדעת כי ברכת ה' היא 
תעשיר דווקא בפנים ולא כלפי חוץ כי אז ח״ו עושר שמור 

 (מדבר יהודה) לבעליו לרעתו. 
 

"משחרב ביהמ״ק התקין רבי יוחנן בן זכאי 
שיהי' לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש 

 י' יום הנף כולו אסור" (סוכה) ושיה
יש להבין מה השייכות בין שני תקנות האלו האמורים יחד כאן 
במשנה. ויש לפרש שכאשר ראו העם שר' יוחנן בן זכאי עושה 
תקנה זכר למקדש, הבינו כנראה שהגלות תימשך עוד שנים 
ארוכות והיו עצובים ושבורים, על כן תיקן להם מיד עוד תקנה 

ו אסור והטעם שמא יבנה המקדש ויאמרו לפני שיום הנף כול
שנה אכלנו חדש בתחילת היום (כי לא היה מזבח להקריב חדש) 
ונטעה לומר שגם אחר בנין ביהמ״ק יהיה מותר בבוקר ולא ידעו 
שבאמת יהיה מותר רק אחר ההקרבה של החדש, וזה חיזק 
אותם שעושים תקנה שאולי בשנה הבאה יבנה ביהמ״ק, ולא 

 (שפת אמת) מהגאולה השלימה בב״א. יתייאשו 
 

'סכך פסול פוסל בארבעה טפחים, ואילו אויר 
 ב)  -פוסל בשלשה' (שו"ע תרל״ב א 

ותמוה, מדוע החמירו באוויר שיפסול בשלשה ואילו סכך פסול 
 אינו פוסל עד שיהא בו רוחב ארבעה טפחים.

ידוע הביאור בשם הרה״ק מקאצק זי״ע (וכן איתא מהרה״ק 
כדוגמת האוויר  -הובא במאמר יחזקאל) כי הבטלה  מקוזמיר,

שהוא ריק, גרועה מן הכל, וגרע מסכך פסול דהיינו העסק 
בדברים גשמיים, דאע״פ שאינו עוסק בתורה ואינו מכוון 

 במעשיו לשם שמים מכל מקום עדיף זה מהמבזבז זמן לריק. 
וכבר אמרו חכמי המוסר, שבגשת הכהן גדול ביום הכיפורים 

הכף והמחתה מקדשי קדשים היה צריך לטבול וללבוש  להוציא
ההולך  -בגדי לבן אע"ג שהיו הכף והמחתה ריקניות, כי אדרבה 

בטל וריק אינו יכול להימצא בקודש קדשים, ולכן נחשבת הוצאה 
 (באר הפרשה) זו כעבודה שבמקדש. 

 
והרה״ק רבי מנחם מנדל מקאצק זי״ע אמר על זו הדרך 

קש מכם שלא תחטאו בגלל שאינכם לתלמידיו, ״אינני מב
מתאווים לחטוא, אלא שלא תחטאו בגלל שאין לכם זמן 
לחטוא״, כי כל הזמן יהא עסוק וטרוד בענייניו, ומה טוב ומה 
נעים אם יהא זה בתורה ועבודת ה', אך גם מי שאינו בר הכי ואינו 
עסיק באורייתא תדירא, מכל מקום חובתו להיות עסוק וטרוד 

ו עד שלא יהיה לו זמן להתפנות לפיתויי היצר, וכמו כל היום כול
ששנינו באבות (פ״ב משנה ב) ״יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, 

 שיגיעת שניהם משכחת עוון״. 
 

 "ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית" 
בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין, אמרו ב״ה לב״ש לא כך 

לבקר את ר' יוחנן בן היה מעשה שהלכו זקני ב״ש וזקני ב״ה 

החורני ומצאוהו יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית 
ולא אמרו לו דבר, אמרו להם ב״ש משם ראיה? אף הם אמרו לו 

 אם כך היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך.
יש להבין מה שאמרו לו הלשון "אם כך היית נוהג" הרי הם רואים 

 ן ״מימיך" אולי רק עכשיו נהג כן.אותו איך שנוהג, וכן מה הלשו
וי״ל שב״ש וב"ה באו לבקר את ר' יוחנן כיון שהיה חולה, וחולים 
ומשמשיהם פטורים מן הסוכה א״כ בפעם הזאת שבאו לבקרו 
היה פטור אף הוא אבל אם כשהיה בריא ג״כ נהג כן אז לא קיים 

 מצות סוכה מימיך.
 

 סוכה זכר לענני כבוד
ה' לעשות זכר דווקא לענני כבוד ולא ציווה יש להבין מדוע ציווה 

אוכל  -לעשות זכר למן ולבארה של מרים, ויש לתרץ כי מן ובאר 
ושתיה, חייב כל אדם שחי על פני האדמה ולכן מאן דיהיב חיי, 
יהיב מזוני, אבל העננים שהיו רק לכבוד ולתפארת, זה עשה ה' 

כתך מאהבתו את ישראל כמ"ש זכרתי לך חסד נעוריך וכו' ל
 אחרי במדבר וכו' ולכן אנו עושים זכר לענני כבוד.

ועוד יש ליישב כי מן ובאר נהנו מהם גם הערב רב משא"כ ענני 
 כבוד היה רק לבני ישראל.

עוד טעם שאינם עושים זכר למן היות כי בני ישראל התלוננו על 
זה ואמרו נפשנו קצה בלחם הקלוקל לכן לא ציוו לעשות זכר 

 ו על המים ואח"כ קיבלו מים. לזה, וכן התלוננ
וע״פ החיד״א זצ״ל בשם הרב צמח דוד דגם הבאר היה בו טעם 
כל המשקין כפי רצון האדם. כמו שהמן היה בו טעם כל 
המאכלים. אם כן כיון שנצטווינו בשמחת החג בבשר ויין ושאר 

 (בני יששכר) מטעמים. הנה יש זכר למן ולבאר. 
 

 מצוה קלה וסוכה שמה 
יו רבש"ע תנה לנו מראש ונעשנה... אף על פי כן מצוה אמרו לפנ

קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה... מיד כל אחד [ואחד] 
נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו והקדוש ברוך הוא מקדיר 
עליהם חמה בתקופת תמוז וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא. 

מי  והאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה נהי דפטור בעוטי
 מבעטי (ע"ז, ג)

וקשה א. הרי הסוכה עשויה לצל ומדוע צריך לצאת ממנה ועוד 
ב. מדוע עושים הם סוכה בראש הגג ולא על הרצפה בחצר 

 ביתם. 
ויש לפרש כי הגויים לא מוכנים לארח אורחים וגם לא להוציא 
כסף עבור מצוות, ולכן לא בונים סוכה בחצר כדי שלא יבואו 

רוצים לחסוך דפנות ויש דין גוד אסיק  אורחים, ועל הגג הם
מחיצתא שמחיצות הבית נחשבות שעולות למעלה בהמשך 
וא״כ על הגג לא צריך דפנות כי הקירות החיצוניות של הבית 
עולות למעלה כאילו יש מחיצות ולא צריך רק סכך ולכן 
כשהקב״ה מוציא חמה אין שם צל, וחם מאוד כי הדפנות אינם 

ים להלכה של גוד אסיק מחיצתא, כי אין במציאות והם רק כשר
הם רוצים להוציא כסף לקנות מחיצות, ולכן הם לא יכולים 

  לסבול החום ובועטים ויוצאים. 
 (דברי יואל)
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עוד יש לומר דהנה בגמרא (גיטין נו:) מסופר, שכאשר הפליג 
טיטוס הרשע בים עמד עליו נחשול (פירוש, רוח סערה) שבים 

ח דברים ואמר כלפי מעלה ״אם גיבור לטבעו, באותה שעה הטי
הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה, יצתה בת קול ואמרה לו, 
רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי 
ויתוש שמה, עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה״, ומבואר שם 
אמאי קרי לה ״בריה קלה״, דמעלנא אית לה ומפקנא לית לה, 

ה להכניס המאכל, אך אין לו מוצא דרך בית הרעי, היינו שיש לו פ
ואם כן הוא הדין מצות סוכה שנקראת ״מצוה קלה״ יש בה 
סגולה זו, להיותה מאירה פנימיות לבות בני ישראל ולא יצא 
האור לעולם, ויוכל תמיד להישאר בתוך חדרו של מלך מלכי 

 (הגה״ק מנאסאד זי״ע)  המלכים. 
 

 ורותינו" "על ערבים בתוכה תלינו כנ
בדרך דרש ומליצה אפשר לפרש את המילה ״על ערבים״ הם 
הערבות שבלולב המרמז על אלו שאין בהם לא טעם ולא ריח, 
לא תורה ולא מעש״ט, והנה גאולת ישראל יהיה או בדור שכולו 
זכאי, כלומר הריקים יחזרו בתשובה שלימה ויתאחדו עם כלל 

לביאת בן דוד ויתקיים ישראל, הם יתר המינים שבלולב ואז נזכה 
 הללוהו בנבל וכינור, ועליהם אנו מצפים כי בזה תלינו כנורותינו. 

 (רבי מאיר שפירא זצ״ל)
 

פעם בערב החג, נשאל מרן הרב שך זצ״ל כיצד מגיעים לשמחת 
יום טוב, שהיא מצוה מדאורייתא. וענה: ״בקידוש תדע״. תמה 

זניך מה השואל על התשובה. הסביר לו מרן ״הלא ישמעו או
שפיך מדבר, כשאתה נותן שבח והודיה לבורא עולם אשר בחר 
בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו ונתן לנו 

מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אני, כשאני  -באהבה! 
חושב על כך, חפץ אני לרקוד, ואתה שואל כיצד מגיעים לשמחת 

 (הגרא״מ שך זצוק״ל) יום טוב?... 
 

 "ומפני חטאינו גלינו מארצנו" 
בשם הגה״ק בעל קדושת לוי זי"ע, ׳ומפני׳ חטאינו גלינו מארצנו, 
בהמלצת זכות על ישראל, שעד שלא חטאנו כבר גלינו מארצנו, 
לזאת רבונו של עולם השיבנו ה׳ אליך, תחזירנו גם כן מקודם 
לארצנו ואחר כך ונשובה אליך, כמו שהגלות היתה עוד קודם 

כמו כן החזרה לארצנו תהיה מקודם, ואחר כך נעשה  החטא,
 תשובה.

 

 "מלך רחמן שתשוב ותרחם עלינו" 
בשם הרה״ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, ׳שתשוב ותרחם 
עלינו׳, גם אתה רבונו של עולם צריך תשובה. ומה הוא תשובתך, 

 בזה שתרחם עלינו.
 

 "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"
מדוע אומרים ״הנופלת״ בלשון הווה דהיינו שנופלת תמיד? וצ״ב 

ותירץ הבעל ״פנים מאירות״ בפר' ואתחנן, לפמש״כ זקינו (של 

החיד״א) בעל ה״חסד לאברהם״ דאין לך יום שאין קללתו מרובה 
משל חבירו, מפני מיעוט הארה, שהולכת ויורדת ממדרגה 
ד למדרגה וע״פ ירידתה כך יתמעט האור וההשגחה ותכב

הקללה, ומי שיודע לשער ולמנות שיעור מהלך זה כמה שיעור 
קומתו וכמה אנו יורדים מידי יום ביומו, ידע שיעור גלותנו עד 
כמה וידע את זמן הגאולה. וזהו שאומר הכתוב 'סוכת דוד 
הנופלת', כי לעולם היא נופלת ויורדת עד שתשכב לעפר, כמו 

 מה עזרתה לנו'. שאמר הכתוב 'כי שחה לעפר נפשנו' ואז 'קו
 

סיפרו להרה״ק מקאצק זי״ע על צדיק אחד שאמר שהוא רואה 
את האושפיזין אצלו בסוכה. ועל כך השיב הרה״ק מקאצק. אני 
אינני רואה אותם אבל אני מאמין לדברי חז״ל שהאושפיזין באים 
אלינו לסוכה. ובאמונה הזאת זוכים ליותר ממה שרואים בעיניים, 

 מראיה. כי אמונה גדולה יותר
 

 &  ארבעה מינים&  
 

 "ולקחתם לכם ביום הראשון" 
 ראשון לחשבון עוונות (רש"י). 

מדוע נבחר יום ראשון של סוכות לראשון לחשבון עוונות? 
ידועים דברי הקדושת לוי זי״ע שבימים הנוראים חזרו העם 
בתשובה מיראה ואז נהפכו העונות לשגגות, אבל כשמגיע סוכות 
ורואים באיזה אהבה חוזרים בתשובה ומקיימים מצות סוכה וד' 

ות חשבון מינים, נהפכים העבירות לזכויות וא״כ כדאי לעש
 מהעוונות לשעבר שהם עתה מצוות. 

עוד יש לפרש כי בימים הנוראים מביא השטן שקים של עבירות 
ומבקש לקטרג על ישראל ואז נעמדים מולו סנגורים של ישראל 
ואומרים שאין להתייחס לעוונות שהוא מביא לקטרג, כי הם היו 
מרומים ומפותים מהשטן, שרימה ופיתה אותם שזה מצוה ולא 
עבירה, ומצליח לרמותם, וכל העם בשגגה, עונה השטן האם גם 
בעסקי ממון קל לפתותם והאם יתן איש ממון חשוב על דבר 
שלא שווה הרבה, פוסקים בית הדין לנסות את עם ישראל אם 
אפשר לרמות אותם בענייני ממון, וכשיוצאים לשוק לקנות ד' 

כפלים מינים, ועם ישראל משלם עליהם טבין ותקילין כפל 
מערכם האמיתי, והסוחרים מרמים אותם והם מתפתים 

של סוכות  ומשלמים, ומגיעים עם הד' מינים ביום הראשון
השטן, הס קטיגור, וקח סניגור  לביהכנ״ס, מיד נסתמים טענות 

מקומו, וא״כ כך טבעם של ישראל, ולפי"ז העבירות שעשו הם 
ז מוחקים רק כי השטן רימה אותם ופיתה אותם שזה מצוות, וא

 כל עוונותיהם של ישראל ופותחים חשבון חדש מאותו היום ולכן
 (תפארת שלמה) אמרו חז״ל ראשון לחשבון עוונות.

 
יש בו טעם וריח מורה על יראי ה' שיש  -חז"ל אמרו האתרוג 

עצי תמרים יש בו טעם (לתמר) ואין  -בהם תורה ומעש"ט, לולב 
בלי מעשים טובים,  בו שום ריח, מרמז על אלו שיש בהם תורה

יש בו ריח ואין בו טעם, מרמז על שעושים מעשים טובים  -הדס 
אין בה לא טעם ולא ריח, מרמז על  -ואין בהם תורה, ערבה 
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האנשים הריקים מתורה ומעש"ט, אמרה תורה יתאחדו אלו עם 

 אלו ויכפרו אלו על אלו.
וקשה א"כ במקום ערבה למה לא ציותה התורה לקחת קוצים 

 ה לרשע שאין בו כלום.שדומ
ותירץ הרה"ק מליסקא זצ"ל שהקב"ה ציווה לקרב את הרשע 
הריק מכל אבל אין עושה רשעות לישראל ואינו שונא את ה' ואת 
התורה רק גדל במקום שלא ראה שום יידישקייט אבל מוכן 
לשמוע ולהתקרב לדת, אבל אלו שמצירים לישראל ורודפים 

אל לא ציווה ה' לקרבם אלא אותם תמיד והם כקוץ מכאוב לישר
לדחותם וכמו שמצינו ששמואל הקטן תיקן תפילת 
"ולמלשינים" על אלו שמזיקים לישראל שיכרתו מן העולם, כי 

 אין בדעתם להתחבר אל מקיימי המצוות.
"ערבי נחל" נ'ח'ל ר"ת נ'פשינו ח'כתה ל'ה' שגם אלו  -רמז לדבר 

לה' ולכן שאין בהם תורה ומעש"ט אבל מצפים הם להתקרב 
   מצרפים אותם כמו החלבנה.

 (אך פרי תבואה)
 

 "פרי עץ הדר" 
בערב סוכות אחד הגיע הגה"צ רבי אריה לוין זיע"א למאה 
שערים, ונכנס לאחת החנויות שעברה הסבה לסוכות, ובמקום 
ספרים, מוכרים ארבעת המינים. ביקש הצדיק מהמוכר לקנות 

הכניס אותו למעיל  אתרוג, המוכר מסר לו אתרוג, וללא בדיקה
הארוך שלבש, שילם ויצא החוצה. יהודי חשוב שראה את הדבר, 
התפלא מאוד, ניגש לר' אריה שהכיר אותו, ואמר לו: כל צעיר 
פה בודק את האתרוג בזכוכית מגדלת, ואתה הצדיק והתלמיד 
חכם, הכנסת את זה לכיס המעיל ללא בדיקה? אמר לו ר' אריה 

תובים בתורה: אחד "והדרת פני זקן" לוין: יש שני הידורים שכ
ואחד "פרי עץ הדר", ויהודים מוכנים להוציא על זה הרבה כסף, 
וזה יפה מאוד. אני לקחתי על עצמי את ההידור של "והדרת פני 
זקן", ואני ממהר מכאן לבית החולים למצורעים בטלביה, ושם 
ני אני מהדר את "והדרת פני זקן" ואני לקחתי על עצמי את זה, וא

 מקווה שאני עושה את זה באמת ובאמונה.
 

 "פרי עץ הדר" 
אם בכל שוק האתרוגים רואים אנשים רבים ומכובדים מחפשים 
את האתרוג המהודר והיפה ביותר, וחוסכים כל השנה מפת 
לחמם, כדי להדר במצות אתרוג נאה. אבל כמעט ולא נמצא 
שאשה תתרוצץ בין סוחרי האתרוגים לבקש אתרוג נאה, 

וודאי שלא תחסוך מפת לחמה כל השנה, כדי למצוא אתרוג וב
נאה. אבל בחיפה שלפני כארבעים שנה, היתה הרבנית פינק 
אשת חבר של רבה של חיפה הרב רבי יעקב פינק, מתרוצצת 
בכל שנה בין הסוחרים כדי להשיג לבעלה את האתרוג היפה 
ביותר. פעם תחת אחד השיחים סיפרה למה עושה כן. 

ציע לבעלה את השידוך שלה עם הרב, אמר לה כשהשדכן ה
השדכן אבל תדע, שהיא לא כל כך יפה, נו, הגיב הרב, ״אתרוג 
צריך להיות יפה״.״ ומאז היא משתדלת בכל שנה לקנות לבעלה 

 (ווי העמודים) הרב את האתרוג היפה ביותר שיש.
 

 "א'ת'ר'ג" 
 ר״ת א'מונה, ת'שובה, ר'פואה, ג'אולה, 

ל כך באתרוג יותר מבשאר מינים? כי בכל מדוע מקפידים כ
הארבעה דברים המרומזים בר״ת אתרוג, חייב להיות שלימות 
וכמו שאנו מבקשים ואומרים אני מאמין באמונה שלימה, 
החזירנו בתשובה שלימה, והעלה רפואה שלימה לכל מכותינו, 
וגאלינו גאולה שלימה מהרה למען שמך, כי בכל הדברים האלה 

 ן אבל אנו מבקשים שיהיה הכל שלימות הגמורה.יש גם לחצאי
 (בלבת אש)

בדרך צחות פירשו שהנה יש המצריכים להחזיק את האתרוג 
הפוך בשעה שמברכים על הלולב (או״ח תרנ״א ד), ללמדנו כי 
כשאדם נמצא במצב הנראה כאינו טוב כדאמרי אינשי 'מיט'ן 

ר זהו שעת הכוש -פיטעם אראפ' (כ׳שהפיטם׳ כלפי הקרקע) 
 לברך... מתוך אמונה כי הכל לטובה, והכל יתהפך לטובה. 

 (באר הפרשה) 
 

 שמחת בית השואבה
חז"ל מספרים, כי בעת שמחת בית השואבה "יש מהן אומרים: 

אלו חסידים ואנשי  -'אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו' 
 -מעשה. ויש מהן אומרים: אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו 

אלו בעלי תשובה. אלו ואלו אומרים: אשרי מי שלא חטא, ומי 
 שחטא ישוב וימחל לו" (סוכה נג ע"א). 

על ה"צמח צדיק": האם כך ראוי לחסידים ואנשי מעשה תמה ב
לומר? וכי מצינו שאנשים בדרגה כזו מרוצים מעצמם וממצבם, 
עד כדי כך שהם יאמרו על עצמם: "אשרי ילדותנו וכו''? והלא 
ידוע הדבר שרבי סעדיה גאון היה עושה תשובה בכל יום ויום, על 

מכיר בכך כך שהיום כאשר גדלו השגותיו בעבודת ה', הוא 
שאתמול לא עבד את ה' כראוי. כיצד יתכן אפוא שכך אמרו 

 החסידים ואנשי המעשה על עצמם? 
הוא מקשה והוא מיישב: היא הנותנת! כאשר שמעו החסידים 
את בעלי התשובה חוזרים בתשובה על עברם, התעוררו גם הם 
לחזור בתשובה ואמרו: "גם אנחנו שבים. על מה? על כך שאנו 

ת עצמנו מרוצים ממצבנו, וחושבים שאשרי ילדותנו. מרגישים א
אלו היינו בדרגה האמתית, היינו מרגישים, שבילדותנו לא עבדנו 

כמו שרבי  -את ה' כראוי, ולא רק בילדותנו אלא אפילו אתמול" 
סעדיה גאון הרגיש. "ועל שאיננו מרגישים כך, הננו חוזרים 

 (לאור הנר) בתשובה". 
 

יו יורדים בערב למעין השילוח, שואבים בכל יום מימות החג ה
משם מים, מביאים אותם דרך שער המים לבית המקדש 
ומנסכים אותם על גבי המזבח. במהלך הבאת המים היו מחולות, 
ריקודים ושמחה הנקראת 'שמחת בית השואבה'. מה היה טעמה 
של השמחה הגדולה אז? אם תאמר שהיא משום שבסוכות 

בט"ו בשבט לא רוקדים ושמחים, על אף מדוע  -נדונים על המים 
שנדונים על האילנות, ומפני מה בשבועות, שהוא יום הדין על 

 הפירות, לא עושים כן? 
אומר על כך ה"באר יוסף" ביאור נפלא: ביום השני לבריאת 

 העולם הבדיל הקב"ה בין המים העליונים והמים התחתונים. 
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ו: "רבונו של ואומרים חז"ל, שבאו המים התחתונים והתלוננ

עולם, המים העליונים נמצאים למעלה לידך, אצלם הכל טהור 
ונקי, ואלו אצלנו פה... איפה שמת אותנו? אנחנו לא מוכנים 
להיות פה, רוצים להיות שם!" ענה להם הקב"ה: "אתן לכם פיצוי 

את ניסוך המים". המשיכו המים לטעון: "זה לא מספיק",  -
המלח שבא מהם, "על כל והקב"ה הוסיף להם את הקרבת 

 קרבנך תקריב מלח" (ויקרא ב, יג), ותוספת זו הספיקה עבורם. 
בעיני הקב"ה, שהציע את  -אומר ה"באר יוסף"  -מכל מקום 

 הפיצוי של נסוך המים, היה הדבר מספיק גם ללא המלח. 
בניסוך המים מדובר על שלושה לוגין של מים, כלומר: בערך 

חות משתי שקיות חלב. את המים ליטר ושמונה מאות, שהם פ
הללו מעלים על גבי המזבח שבע פעמים בשנה בסך הכל, וגם 
זאת לזמן מוגבל, שהרי בית המקדש נבנה כשלשת אלפים שנה 

בית  -אחרי בריאת העולם, והיה קיים ארבע מאות ועשר שנה 
בית שני. ובעיני הקב"ה  -ראשון, ועוד ארבע מאות עשרים שנה 

לכל האוקינוסים. צא וראה מהו ערכה של  זהו פיצוי מספיק
 מצוה!! 

להראות כמה  -זאת היתה הסיבה לשמחה הגדולה בנסוך המים 
רק ליטר שמונה  -שמחה יש במצווה אחת, ועד כמה גדול ערכה 

מאות כפול שבעה ימים, למשך מספר שנים הם פיצוי מספיק 
 (לאור הנר) לכל האוקינוסים בעולם! 

 

 & שבת חול המועד&  
 

"אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו 
טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה" 

 (קהלת ז, י) 
שבא הכתוב להדגיש, לבל יטעה האדם לחשוב שבדורות 
הראשונים היו צדיקים קדושי עליון, ואילו כעת עם ירידת 
הדורות אי אפשר להשיג דרגתם, כי זה שקר וכזב, ואדרבה בגלל 

האדם בקל להעפיל למדרגות גבוהות  ירידות הדורות יכול
ונשגבות, ועל מה שהיו צריכים להתייגע טובא להשיג בימים 
הראשונים יכול האדם להגיע על ידי התגברות אחת בניסיון של 
שמירת עיניים, אמור מעתה שביותר קרוב אליו הדבר מאד 

 (בית אברהם) להשיגו. 
 

 & הושענא רבא&  
 

אלימלך מקרלין זי"ע הי"ד לבית פעם נכנס הרה"ק רבי אברהם 
המדרש בליל הושענא רבא, וראה שני אברכים המשוחחים 
ביניהם שיחת חולין, מיד ניגש אליהם ואמר להם 'מסתמא הנכם 
מדברים עניינים דחופים עד מאד שאי אפשר לדחות אותם 
מחמת חשיבותם, אולם מכל מקום היה עדיף טפי אם הייתם 

ת תפלת 'כל נדרי' מאשר בלילה שוחחים בעניין דחוף זה בעמ
 קדוש זה...'

 

 "הושע נא למען בריתך" 
רבי נחמן יוסף וילהלם בספרו "אורות המועדים" מביא כי יש 

למען ברית מלח. על פי מה  -הדורשים: הושענא למען בריתך 
שדרש ריש לקיש (ברכות ה) נאמר ברית במלח דכתיב (ויקרא 

ית בייסורים דכתיב ב): "ולא תשבית מלח ברית", ונאמר בר
(דברים כח) "אלה דברי הברית", מה מלח ממתקת את הבשר 

 אף ייסורים ממרקין עוונותיו של אדם. 
הוסיפו צדיקים וטענו: מה מלח אינו ממתק את הבשר אלא  -אך 

אם בא במידה ובמינון נמוך ומועט, אבל מלח במידה מרבה 
ם אינם מקלקל טעם הבשר עד שאינו ראוי לאכילה, אף ייסורי

טובים לאדם אלא במידה מועטת, לזכך את החמר שבו, לעוררו 
ולהעמידו על חובתו בעולמו, אבל ייסורים מרבים חלילה, 
מקלקלים ומעוותים את נפש האדם ומעכירים את צלילות 

 דעתו. 
למען  -על זה אנו מבקשים ושואגים: "הושענא למען בריתך" 

ברית מלח שכל תועלתה לאדם היא רק כשהיא במידה זעירה 
 (לאור הנר) בלבד, הושענא! 

 

 "ותיטיב לנו החתימה תולה ארץ על בלימה" 
על נוסח הפיוט הקשה רבי משה סלומון בספרו "וירא משה": א. 

ך הבקשה, כמאמר חז"ל בדרך כלל מקדימים את התואר ואחר כ
(ברכות לב ע"א) "לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך 
יתפלל", ומדוע הקדימו כאן את הבקשה לתאר? ב. מה פירוש 

 המילים ומה הקשר בין שניהם?
ובאר, שהואיל ואנו מבקשים שייטיב לנו הקב"ה החתימה מבלי 
לצרף לכך שום הבטחה של תשובה ומעשים טובים, נשאלת 

שמגיעה ניין פט יעמיד ארץ", אם כן מלה: הרי "מלך במשהשא
לנו אותה הטבה? על כן אומרים אנו שבקשתנו לתמך יסודותינו 

מה, ואף הקב"ה  -בכך שעמידת הארץ (העולם כלו) היא על בלי 
 מה.-זכויות לכיסוי לכך, בליייטיב עמנו ה', גם אם אין לנו 

 

 "ותיטיב לנו החתימה" 
, נבאר העניין ע"פ הנודע בחכמת הטבע ולקרב הדבר אל השכל

היינו כשנולד ציפור או ’, החתמה‘של בעלי החיים שיש מושג 
אווז או זברה בתחילה אין הוולד מכיר את אמו, והרי יש מיליוני 

ונגל. ועשה הקב"ה נס ופלא שברגעים לאחר ’ציפורים וזברות בג
היינו סימן היכר ’ החתמה‘הלידה עושה האימא עם הולד 

תה ועד עולם ידע הוולד מי אמו. יש בעלי חיים שעושים שמע
זאת עם קול מיוחד, יש עם ריח מיוחד, ואצל האווזים זה בא עם 
תנועת הגוף המיוחד, כל מין יש לו החתמה מיוחדת שעי"ז בניו 

תהיה הזברה האם ’ מא, ולאחר מכן אפייודעים ומכירים את הא
 הזה. אמנם אםהסימן  בין מליון זברות, יכיר הוולד את אמו ע"י

’ החתמה‘לרגעים הראשונים, שוב לא יהיה ביניהם  ותםירחיקו א
 כזאת, ורחמנות גדולה על הולד עד יום מותו, ממש יתום חי. 

והקב"ה המרחם על כל מעשיו עשה את העניין הזה שעי"ז כל 
בעלי החיים יכולים להתקיים בעולם. ויש בזה דברים נפלאים 

 ביותר. 
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ון שאמר המדרש שבר"ה ויוה"כ אנו נבראים מחדש, לכן אנו וכי

החתמה, ליל הו"ר נקרא ליל ’ נחתמים כעת בחותם חדש, בבחי
החותם, מהו החותם הזה? הקב"ה חותם אנו כעת שאנו שלו, כמו 
בעלי החיים שנחתמים לאחר הלידה עם הבנים, שידעו לצעוק 

יון, רק אל האימא הזאת, והיא תכיר את האימא מתוך מל
והאימא תכיר אותה מתוך מליון אחרים. כי היא תצעק רק 

 לאימא האמיתית ולא לאחרת, ואכן היא תבוא לעזרתה. 
וכל זה רק בתחילה לאחר הלידה, שלאחר שנעשו מסכים 
המבדילים שוב לא תכיר האם את בנה, כמו שתיעדו בחכמת 
הטבע שהרחיקו לכמה שעות לאחר הלידה את האם מבנה, ושוב 

 כלו לעשות ההיכר הזה. לא י
מינים יש לקרבם אל הלב, שזהו ההכרה ’ וכתב האריז"ל שהד

שלנו בהשי"ת, והסוכה היא ההכרה של השי"ת בנו, כי הקב"ה 
יעקב נסע סוכתה, הקב"ה משפיע דעת ’ משפיע אור הדעת, בחי

מינים, שאנחנו הילדים ’ אלקות על הסוכה, וזה נקלט בנו ע"י הד
מינים ’ כה היא השפעה מלמעלה למטה, והדשנולדנו עכשיו, הסו

 היא הכרה מלמטה למעלה, שאנו נכיר אותו. (ר' מנשה רייזמן)
 

מסופר על הרה"ק רבי מרדכי מלכוביץ' זיע"א שעמד פעם 
בהושענא רבה לאחר חביטת הערבות ואמר: קיים לנו: מנהג 
מבטל דין, ובכן אני אומר, שמנהג חבטת הערבות יבטל את כל 

 שראל.הדינים מי
 

 הושע נא והושיעה נא אבינו אתה
יש להסמיך לזה את דבר המעשה הידוע מהגאון רבי ישעי' 
בארדקי זצ"ל שהיה ממייסדי הישוב בעיה"ק ירושלים, בעת 
אשר הפליג בספינה לעלות לארץ הקודש יחד עם בנו ובתו 
הקטנים נשברה הספינה באמצע הדרך (כשכבר היו קרובים 

ם לשוט ע"פ המים, האב הגאון רבי לארץ ישראל) וקפצו לי
ישעי' לקח עמו את בנו ובתו ושט יחד עמם... תוך כדי שחייתו 
בים הרגיש שכוחותיו אוזלים, והבין שאם ימשיך לשאת את 
שתיהם עליו יטבעו כולם במים אדירים, בשעה קשה זו התבונן 
ובירר לעצמו את ההלכה מי עדיף, ומי מהם הוא מחוייב להפקיר 

ני, והחליט שהצלת הבן קודמת להצלת הבת כמבואר בעבור הש
 בפוסקים. 

בטרם עשה מעשה לעזוב את בתו הטובעת, אמר לה בלב נשבר 
ובחרדה, הנה ביררתי את ההלכה, וכדי להציל לכה"פ ב' נפשות 
הנני מוכרח לעזוב אותך לנפשך... מששמעה הבת את דברי 

י להישען כי אם אביה, החלה לזעוק 'אבי'... 'אבי'... אין לי על מ
האם תעזבני ותשליכני למצולות ים (רחם נא עלי, מבלי  -עליך 

לחשוב חשבונות שעפ"י דין יש לך לעשות כן) לשמע דבריה 
נזדעזע האב עד מאד, והחל זועק אל ה' שיצילם מן המיצר, 
והרגיש מיד שהוא מקבל כוחות חדשים בעוז ותעצומות ובכוח 

שכל הג' שלמים ובריאים. זה המשיך לשוט עד חוף מבטחים כ
 והמשיך לשחות עם שניהם עד החוף וניצולו כולם. 

כך היו מרמזים אנשי ירושלים בפסוק 'תנו עוז לאלוקים' 
שבתפילתנו אנו נותנים כביכול עוז וכח כלפי מעלה לעזרנו 

 ולהושיענו. 

אף אנו נאמר זעקת הבן אל אביו אבי אבי מחויבת לפעול כל מיני 
מבלי לעשות חשבונות מה יש לעשות עפ"י דין ויושר  –ישועות 

אלא ברחמים גדולים יושיענו ויצילנו, ע"כ בעמדנו בזה היום  –
על מי  –הושענא רבא נזעק הושע נא והושיעה נא 'אבינו אתה' 

אשר נזעק כן בוודאי נוושע נשען אם לא עליך אבינו שבשמים, כ
 (באר הפרשה)   ב'הושענא רבא'... 

 

 &שמחת תורה &  
 

 "יצפנני בסכה"
אורי זה ראש  –דוד המלך אמר בתהילים "לדוד ה' אורי וישעי" 

השנה וישעי זה יום הכיפורים, אולם עבודת הימים הנוראים אינה 
מסתיימת ביום הכיפורים, אלא "כי יצפנני בסכה ביום רעה 

חג הסוכות הוא ההמשך הטבעי של הימים הנוראים  –תירני" יס
 ואינו נפרד מהם. 

יתרה מזאת מרן הרב שך זצ"ל היה אומר, שסוכות אינו רק 
המשך לימים הנוראים, אלא הוא שיא חדש של קרבה לבורא 

 שמחת תורה.  –עולם, ופסגתו היא בסוף 
בכל ימי הסליחות בחדש אלול פתחו את ארון הקדש בכל יום 

 פעם אחת ב"שמע קולנו", ולאחר כמה פסוקים סגרו אותו. 
 כשהגיע ראש השנה פתחו וסגרו אותו שוב ושוב. 

בעשרת ימי תשובה פתחו בכל יום את ארון הקודש שלש 
פעמים: "בשמע קולנו", באמירת "אבינו מלכנו" של שחרית ושל 

 ל לא הוציאו ספר תורה.מנחה, אב
כשהגיע יום הכיפורים פתחו וסגרו ושוב פתחו וסגרו במשך כל 

 היום ובנעילה פתחו לא סגרו. 
מגיע חג הסוכות, שוב פותחים את ארון הקודש, אך הפעם 
הקירבה כל כך התגברה עד שאנו מוציאים ספר תורה, מניחים 

  אותו על הבימה וכולנו מקיפים את הבימה עם לולבינו.
מוציאים את כל ספרי התורה ומקיפים שבע  -בהושענא רבה 

 פעמים עם הלולבים.
שיא השיאים של חמישים ואחד הימים הוא בשמחת תורה, או 
אז פותחים את ארון הקודש מוציאים את כל ספרי התורה ולא 
מניחים אותם! נושאים אותם בידיים, ״הושע נא חבוקה ודבוקה 

 לם, אנחנו אתך ביחד, איננו נפרדים. ריבונו של עו -בך הושע נא״ 
 

לאחר שגמרו את  פעם אחתמסופר על ההרי"ל דיסקין זי"ע ש
ההקפות בשמחת תורה בבית מדרשו, הורה לחזור ולערוך שוב 
את ז' ההקפות, והעם לא ידע מה יום מיומיים ועל מה עשה כן, 
אך בנו העיד לאחר מכן, שהפציר באביו עד שגילה לו 'רז' זה 
היות ונכח שם תלמיד חכם חשוב אחד, אשר לא כבדוהו בהקפה 

ש כאן עלבונה של תורה, על כן הורה כראוי לו והמהרי"ל הכיר שי
לחזור ולרקוד עם ספרי התורה, כדי שיוכל לכבד את הלה כיאות 

לפייס את התלמיד חכם, כי פעמים ופיוס  -בלא עשיית 'עסק' 
זה מרבה את הפגיעה לכן התחכם לערוך הקפות מחדש ואז כבר 

 כיבדו כראוי לו, והכל בא על מקומו בשלום.
 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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  חול המועד סוכותחול המועד סוכותשבת שבת  
שבעת ימים ביום הראשון ' אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג ה"

  .כוחה של מצווה פסולה]. לט,  כג–ויקרא  ["שבתון וביום השמיני שבתון
         תוך הדברים סיפר היהודי , א שבא אליו יהודי בעל תשובה להתייעץ עמו על איזה נושא"ר מטולנא שליט"סיפר האדמו
סבו הזה היה גר באחת ממדינות ארצות : וכה היה המעשה.  על כוחה של מצווה פסולה לקרב יהודי לאביו שבשמיםסיפור מופלא

איך הוא קיים , אבל מצווה אחת הוא קיים במסירות נפש וזו מצוות סוכה, א היה יהודי רחוק משמירת תורה ומצוותהו, הברית
  .היה היהודי דנן מסתגר שבע ימים בצריף יומם ולילה, היה לו צריף בחצר ביתו כל שנה כשהיה מגיע חג הסוכות ?את המצווה

 ובצוואה הוא כתב שמי שישמור את מצוותו לגור בצריף במשך שבוע ימים לפני פטירתו מן העולם השאיר צוואה אצל עורך דין
ולא היו מוכנים , הבנים והנכדים היו בטוחים שהשתבשה דעתו של האב עליו בימים האחרונים, יומם ולילה הוא ירש את נכסיו

והבית עצמו לא היה שווה , תובפרט שידוע להם שלא היה לו פרוטה חוץ מבי, להתחייב להסתגר שבע ימים כל שנה באיזה צריף
אני מקבל על , אף אחד לא רוצה לקיים את רצונו של סבא, רק נכד אחד אמר לעצמו מה. כ הם לא היו מוכנים להתחייב"הרבה ע

הוא בא לעורך הדין והצהיר על התחייבותו לקיים את רצונו האחרון של , עצמי לקיים את רצונו ולהסתגר שבע ימים בצריף
וגם לו מגיע , דין התקשר לבנים ולנכדים האחרים אולי יש מהם עוד מישהו שמעוניין לקיים את הצוואה של הסבאהעורך , הסבא

  .לנכד שמוכן להתחייב לקיים את רצונו של הסבא, כולם מחלו על חלקם אם ישנו, אבל אף אחד לא נענה לאתגר, חלק בירושה
בתים , והתברר לנכד שהסבא השאיר הון עתק, על רכושו של הסבא אליה המורים םהנכד קיבל את הצוואה והמסמכים הנלווי
. כדי לא לגרום קנאה במשפחה הוא לא סיפר לאף אחד על כך, הנכד התעשר בין לילה, ונכסים וחשבונות בנקים מלאים דולרים

  .על אף שלא ידע מה המשמעות של זה, והחליט לקיים את צוואת סבו במסירות נפש
במשך השבוע הזה הוא הרהר רבות , רק כי כך הסבא רצה, בלי לדעת על מה ולמה, הסתגר שבע ימים בצריףהגיע חג הסוכות הנכד 

כ החליט שלאחר "ע,  דתיןעד שהגיע למסקנה שהסבא לא היה טיפש בוודאי יש בזה איזה עניי, על ההסתגרות התמוהה הזו
הוא יצא מהצריף והחל לחפש באזור איזה רב שיסביר , השבוע הוא ילך לברר על המשמעות של הישיבה בצריף במשך שבע ימים

הוא נסע לרב , הוא התקשר לרב וקבע עמו פגישה, עד שמצא איזה רב שגר במרחק רב מאוד, הוא חיפש וחיפש. לו את פשר הנושא
המשמעות ושאלה האם ידוע לרב מה , ועל קבלתו להמשיך את מנהגו של הסבא, וסיפר לו את סיפור חייו ועל הצוואה של הסבא

אמנם לא חייבים להיות סגורים בצריף עשרים וארבע , הרב הבין שהוא מדבר על מצוות סוכה  ?של מגורים בצריף במשך שבוע
אבל היות , הוא החל לתחקר את הבן על הסוכה האם היא כשרה, אבל בוודאי כוונתו למצווה הזו, שעות במשך שבוע ימים רצוף

אולי הרב יכול לבקר ולראות במו עיניו במה , עד שהוא אמר לרב, לא הבין על מה הרב מדברוהוא היה רחוק מאוד מהיהדות הוא 
הוא החנה את הרכב בחניה והזמין , במשך כמה שעות עד שהגיעו לביתו של הסבא, הרב קם ונסע יחד עמו. הרב הסכים? מדובר

הרב הסתכל , רב הנה הצריף שגרתי בו שבוע ימיםכבוד ה, הנכד אמר, הם הלכו בחצר עד שהגיעו לצריף, את הרב להתלוות אליו
הרב נעמד המום ולא מאמין יהודי , לא היה זכר לסוכה, לא היה זכר לסכך, זה היה צריף פשוט מפלסטיק ומתכת, ולא מאמין

צה בכל הוא הרגיש מאוד רע בשביל היהודי הרחוק שרו, אבל אין מצווה ואין סוכה, כ מוסר את נפשו לקיים מצוות סוכה"רחוק כ
      , הרב התיישב והחל להסביר לו על קצה המזלג את יחודו של העם היהודי. אבל זה לא זה, מאודו לקיים את רצונו של הסבא

והסוכה הזו היא לא , כמו שכתוב בתורה הקדושה' ועל כך שעל כולנו לקיים את רצון ה, ועל קבלת התורה, על מעמד הר סיני
   .אני רוצה לראות, ואיפה זה כתוב, הנכד החל לשאול שאלות למה זה לא טוב. לשפץ אותהעליו , ציווה רק בערך' בדיוק מה שה

הוא הסכים בלב . אז הרב אמר לו אתה יודע מה אולי תצטרף לשיעורי תורה ותתחיל ללמוד את התורה הקדושה ואז תבין הכל
ומה המשמעות , ומה היה כוונתו של הסבא, אחרי הכל הוא רצה להבין בשביל מה הוא סובל שבוע ימים לגור באיזה צריף, שלם

עד שבמשך הזמן הוא חזר בתשובה שלימה נישא והקים , הוא החל לבוא לשיעורי תורה והחל להתקרב אט אט. של כל הנושא
  ...משפחה יהודית לתפארת הכל בזכות קיום מצווה פסולה לכל הדעות אבל במסירות נפש

 ).ניצוצות... (לחולל מהפך בליבו של יהודי להתקרב לאבא שבשמים... פסולה למהדריןאפילו ... ללמדך כמה גדול כוחה של מצווה
 גם מסוכות גם מסוכות��חובת חינוך הילדים חובת חינוך הילדים 

מ "פגשתי בחוה: א"שמובא מפי הרב דניאל אוחיון שליט,  הבאמעשהנלמד מה, עד כמה אנו חייבים לחנך ילדינו לתורה ולמצוות
וכיצד יהודי זה , מצוות החג הוא שמחה: תמהתי. ראיתי שפניו נפולות, לצערי,  אך,הקדמתי לו שלום. סוכות יהודי תימני מבוגר

  ?אינו מקיים מצווה
מוצאי מתימן וכפי שהינך יודע . הינך מכירני שנים רבות. בוא ואספר לך: "בכאב ענה לי, מדוע הוא נראה עצוב ושבור, לשאלתי

השנה בניי הנשואים הוזמנו להתארח  .הוא שם דבר אצלנו' מורי'ה. עדתנו היא עדה עם שורשים עמוקים ויציבים בחינוך ילדיה
       , הנה. רכשתי עבורם ועבור בניהם סטים מהודרים' ארבעת המינים'כיוון שידעתי שהם לא ירכשו את . בביתנו בחג הסוכות
 –שר נכדי בן הארבע  הכנסת ומה גברה תדהמתי כא–אני נוטל עימי את ארבעת המינים לקראת לכתי לבית , בחג הסוכות בבוקר

. והוא מצביע בידו על האתרוג?' מה זה'ו... והוא מצביע על הלולב?' מה זה, סבא': שואל אותי(!!!) ה- ר-ש- ע ע- ב-ר-בן א, עשרה
 עשרה מעדת תימן לא –ילד בגיל ארבע ... חשבתי שאני עוד רגע מקבל התקף לב לאחר הצנתור שעברתי. זיעה קרה אחזה אותי

  .ש שאל אותי בייאו–" ?איך אפשר לשמוע את זה ולא לקבל התקף לב! ?ןהייתכ? וג ולולביודע מה זה אתר
שטף דמעות אחז את הסבא ולא , "?מחנך את בנו בדרך אחרת ולא בדרך התורה והמצוות, שאבא שלו גדל בבית הזה, הנכד שלי"

לפתע הוא אחז בידי ואמר .  הבא בדרך של תורהומי יודע אם יהיה המשך לדור, לתהום, יכל לסבול את הצער שנכדו הולך לאיבוד
אין ילד , אין ילד תימני הגדל ללא פיאות. 'יד של ברזל'איך חינכו בתימן את הילדים ב, התימני' מורי'אינך יודע מהו ה, דע לך: "לי

, ופה... הדס וערבה, בלול, תימני שלא יודע לקרוא בטעמים בחומש בעודו רך ואין ילד תימני שבגיל שלוש לא יודע מה זה אתרוג
  !!!"לא יודע מה זה לולב,  עשרה–בן ארבע , אוי,  עשרה– בן ארבע –הנכד שלי 

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"הי שלום בן מזל, ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



,  כך רציתי להיות שותף איתו בצער–כל .  כך רציתי להצטרף אליו לבכי–כל . אם לא היה איסור לבכות בחג הייתי בוכה יחד עימו
  . הדמעות ירדו מאליהן וגם עיניי החלו נוטפות דמעה, למרות שהתאפקתי. את הצער, לחוות יחד איתו את הכאב

  .אמר לי האב, ..."אני מרגיש שאני עוד רגע מתמוטט, אני לא יכול להמשיך ולדבר איתך"
דווקא עכשיו הזמן לשבת עם בנך ולטפטף לו : בוא ושמע לעצתי.  הוא אם כל החטאותשדע לך כי הייאו "– ביקשתי –" עצור רגע"

  ."ומי יודע אולי ביום מן הימים הוא יחזור בתשובה, שיב וישמעשהנכד יק, יהדות
סיפר לו על השורשים היציבים של עדת , להתקרב ליהדות" בן האובד"האב אכן שמע לעצתנו וניסה בדרך של קירוב להשפיע על ה
ה זיכה אותך בבנים כדי "בהק! דע לך: "לפתע אחז בידו של בנו ואמר לו. תימן ושזר בפניו את ההיסטוריה המפוארת של משפחתו

  ." כך חינכתי אותך, כך גדלת! חזור לשורשיך, בני, אנא', בן אובד'תיחשב בעיני כ, שילכו בדרכיו ואם לא תשמור על המסורת
בדרך כלל ש, בני. אינך יודע איזו מתנה נפלאה קיבלתי בחג הסוכות: "שוב סיפר לי האב את אשר אירע, באחד הימים כשנפגשנו

ואכן לאחר ' !את הילדים הקטנים עוד אפשר להציל! אבא': לפתע קם ואמר, לא יכול היה לעצור בעד שטף דמעותיו, הוא אדם קר
  ." תורה בירושלים–שחזר לעירו העביר את בניו לתלמוד 

                 כמה אלפים , דנוכמה נשמות איב, אוי ...דמעות של נחת וקדושה, כשסיפר לי זאת הסבא הוא לא יכל לעצור דמעותיו
  ).אור דניאל(עקידה ושחיטה רוחנית ומי יודע אם אפשר להצילן , על מזבח התורה" נטבחו ונעקדו"

  ].ו,  לד–וזאת הברכה [" ויקבור אותו בגיאא"
  ).א"סוטה יד ע(תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים : שמלאי ' דרש ר

 תושב היה הוא, כבחור. ברוידא בבתי שהתגורר גדול אדם מפי שמעתי נורא יפורס : ל"זצ שבדרון שלום רבי הצדיק הגאון סח
 קבוצת עם יחד אותו שלחו הם. הגרמנים נגד במלחמתם לצבא אותו גייסו הרוסים, הראשונה העולם מלחמת ובימי, ין'סטוצ

 מכוסים הקרקע מעל מציצים יםהחייל ראשי. בתעלות מתחפרים היו החיילים, ההם בימים .מהעיירה הרחק לא, לחזית בחורים
 בשנות יהודי, נוסף יהודי חייל ולידו, בתעלה עמד בחור אותו .ירייה במכונות או ברובים יורים - השקים ומבין, חול בשקי

                . ונפל מהאש נפגע, הארבעים בן, זה שכנו ע"ול, הרף ללא שרקו אויב כדורי אלפי. צד מכל עפו מוות כדורי. לחייו הארבעים
 החייל שעה כרבע לאחר. לקבורתו שידאג קודש ברגשי לו הבטיח הבחור. ישראל לקבר שיביאו הבחור אל התחנן, שדוד נפל כאשר
 לי הייתה עוד, הפוגה שעת היתה אם 'לעצמו הרהר הוא, להבטחתו לחשוש החל הבחור. המשיך והקרב, ארוכות שעות חלפו .נפטר

                 .נוגות הרהר?', אעשה מה, יורים התותחים, רחוקה ההפוגה אבל, סיתיח הקרוב, ין'בסטוצ העלמין לבית להביאו אפשרות
 דבריי את אקיים, ליהודי הבטחתי: נחושה החלטה לכלל ובא, השבורה בנפשו עוז אזר, המוות וסכנת הקרב בסערת, מסוים ברגע

  !מה ויהי - ישראל לקבר אביאו -
 ויצא רגליו את הרים. כתפיו על הגביהו אחת ובבת, הנפטר תא נטל, רגליו על והתרומם קם, בגופו גיבור בחור שהיה מכיון

  .כתפיו על והנפטר, העיירה לכיוון לרוץ החל: הקרב של בעיצומו - השמש אור למול השמים כיפת תחת אל - מהתעלה
 של הסכנה גודל את להכיר יכול לא, המושג את מכיר שלא מי. קוזקים של מחנות בין חלף אף בדרכו כי, לי סיפר יהודי אותו
  !'במצוה עוסק '- נראה ואינו כרואה -  הנפטר עם צעד וכך, אותו ראו לא הם מה משום אך. איתם פגישה
', קדישא חברה 'מאנשי אחד את פגש שם, לעיר הכניסה עד, נפש במסירות, קילומטרים שלושה - וברצף בזריזות כך צעד הוא
 הגיע ה"שב עד, אותו ראו לא עתה וגם, הדרך כל את בחזרה רץ, לדרכו שב ומיד תיכף, מצוותו כשסיים. לידיו הנפטר את לו ומסר
         , והמתים החיים בין להסתובב העזו לא עליו שפקדו הרוסיים הקצינים. (דבר התרחש לא כאילו למקומו שב. לחפירה ונכנס
  ).בהעדרו הבחינו לא לכן, מזון מעט וחילקו החיילים בין עברו בלילה רק

. לעיירה לשוב אישור קיבל, הצדיק הבחור. הגרמנים ידי על נכבשה העיירה. נוצחו ין'סטוצ על השליטים םהרוסי, דבר של בסופו
 שבשעת ידעו שהם כיוון .בהמות שומר -? תפקיד לאיזה. לשירותם אותו וגייסו, אחריו חיפשו הגרמנים, מועטים ימים חלפו

                  "!בראשך דמך, תחסר אחת בהמה אם: "התפקיד בלתק בשעת אותו הזהירו, )לאכילה (יקר מצרך הינן בהמות מלחמה
  .'מעיני שנתי ותדד, בלילה וקרח חורב אכלני ביום'. כוחו בכל החדש בתפקידו החל הבחור
 קול נשמע באופק: מתים ענייני עם לעסק שנית נקלע הוא, העיר בקרבת הענקיים השדות ברחבי ברעותו אחד בוקר, היום ויהי
 לשדה יצא החייל כי הבין לכן, מקום בקרבת נוסף אדם ראה לא הוא. תחתיו נופל חייל איך מרחוק יןלהבח הבחור והצליח, ירייה

 של הצלתו אלא במחשבותיו היו לא הבהמות. חייו את להציל לנסות לעברו לרוץ והחל קם רגע באותו. לדעת עצמו את ואיבד -
           )עורקים וסתימת (חבישה במלאכת והחל אותה קרע, ותנתוכ את פשט. וחי נושם עדיין שהוא הבחין, אליו הגיע כאשר . האיש
  , חיילים הגיעו אחרונים הצלה בניסיונות מתעסק בעודו .מת החייל דקות כמה לאחר, בידו עלה לא אך. בחיים להשאירו כדי

 - מוחלטת הבנה ךתו, הצדיק הבחור את וכפתו, אותם להקיף מיהרו. נוסף חייל ולידו, הרוג חייל הקרקע על ראו הם. הצבא חיילי
 ובשיפוט, צבאי משפט לבית אותו הביאו, בודדות שעות כעבור. צבאי לכלא אותו לקחו... ההרוג בחייל למוות שיירה זה שהוא
             ! להצילו ביקשתי רק 'אדרבא כי נפשו על התחנן שהוא כמובן. הגנה דיבור זכות לו נתנו, הדין גזר לפני .למוות דינו גזרו מהיר
, לעומתו כי, במדבר קורא כקול היו תחנוניו. 'להצלתו וחשתי נופל מישהו ראיתי רק. עמו מריבה לי הייתה לא ולםומע, מכירו איני

 כי יודעים אתם). לי סיפר ממש כך(, אותו הרג כן שהוא, לכאורה, רבות ראיות המשפט בית שולחן על הניח הצבא מטעם התובע
  .מוות דין עליו פסקו, בקיצור. ..יום ומלילה לילה מיום לעשות יכול' דין עורך'

  .ל"רח, מלחמה בשעת העניינים מתנהלים כך. להריגה חיילים כיתת לפני יעמידוהו אז, עשרה-שתים בשעה למחרת נועד העונש
 שאר כל ולא לשבת אפשרות אין, אוי, אוי, צינוק זה מה נדע שלא. לצינוק עצמות כשק אותו הטילו, שנותרו שעות וארבע לעשרים
 הוצאתו לפני בודדות שעות, לישון בדעתו עלה לא, הצינוק ללא גם אך. להירדם מינימלית אפשרות ללא, נוראים עינויים, םהצרכי
 שהוא חייל אותו -  הקודם מהסיפור היהודי, בנמנום או בהקיץ, לו נראה כי, משתומם עמד הוא לפתע, הלילה באמצע .להורג
 אותי והבאת שטרחת בזכות כי, תחשוש אל, תפחד אל, 'האיש שאלו?' כך כל נפחד האת למה'. כחודשיים לפני ישראל לקבר הביאו
 וכח רב זמן לו היה לא, לא או דמיון זה האם. נעלם הוא. 'יהרגוך לא, מוות בשערי תעמוד אם אפילו. תינצל - ישראל לקבר
, במטפחת עיניו את סגרו. מהצינוק אותו סחבו, אותו הוציאו עשרה-שתים השעה לקראת .בכך ודיו, ושמע ראה כך. לחשוב

 הצביעו השעון מחוגי כאשר .חיילים כיתת מול, קיר ליד העמידוהו .ין'לסטוצ הסמוכה פתוחה שדה לעבר, דרך כברת והובילוהו
 חייל ובא הגיח ומרחוק, "שלוש "להכריז הספיק לא עוד!". שתים: "וצרח שניה שתק". אחד: "צעק הקצין, בדיוק עשרה- שתים
 נפנף התקרב וכאשר, דקה חצי לבואו המתינו !!"תמתינו. תעמדו: "שבידו במטפחת מנופף כשהוא רמות בצעקות סוס לע דוהר
                 , משפחתו מבני פרידה מכתב בכיסו מצאנו, ההוא החייל את קברנו כאשר קלה שעה לפני: "באומרו, נייר בפיסת בידו
  .לנפשו והניחוהו, פניו מעל המטפחת תא שהסירו כמובן ".הנייר הנה. לדעת נפשו את שמאבד כותב בו

 בחורי של הנצחי קולם, היהודי העם בקול הרצחני הירי קול התחלף כאילו, ין'סטוצ בפאתי היורים כיתת ממול שם יא, ובאופק
  ).והערב נא... (נפש במסירות מצוות שומרי ישראל

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל"נ מרת מונירה בת כורשיד ז"לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז  כשוורקודסיה בת נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן שמחהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זשוקרולה דוד בן זילפהנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע
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. "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וגו'" 
:  

.

אומות העולם עושים סוכה בראש הגג
 

רמז נפלא בפסוקי המסורה
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שאלה: מדוע ציוותה התורה דוקא על ד' מינים אלו לקיום המצוה, ולא במינים 
אחרים?

שאלה: האם החיוב להדר בסוכה – קודם לחיוב להדר באתרוג?

 

שאלה: מדוע מסיימים ומתחילים את התורה בשמח"ת, ולא בראש השנה שהוא 
היום הראשון בשנה?

שאלה: מדוע שמחים גם במוצאי שמחת תורה?

 

 



             
    

סוכות •  154  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  ראשון לחשבון עוונותת
אומר על כך (ויקרא כג,מ). הכתוב אומר "ולקחתם לכם ביום הראשון" 

"ראשון לחשבון עוונות". מקשים המפרשים: : (תנחומא אמר כב)המדרש 
וכי סוכות שהנו ארבעה ימים לאחר יום הכפורים, הוא הראשון 
לחשבון העוונות? הלא מתאים יותר היה לומר שי"א בתשרי, יום 

  לאחר יום הכפורים, הוא הראשון לחשבון זה!
על הפסוק בפרשת בראשית "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד" מובא 

: "'ויהי ערב' אלו מעשיהן של רשעים, 'ויהי (בראשית רבה ג, ח)במדרש 
שנתן להם הקב"ה יום  –בקר' אלו מעשיהן של צדיקים, 'יום אחד' 

אחד, ואיזה, זה יום הכפורים". לפי דברי מדרש זה מבואר שהיום 
אדם  –הראשון של בריאת העולם היה בעשירי בתשרי, ואם כך 

סוכות, ט"ו בתשרי. אם כך, אומר הראשון נוצר ביום השישי, שהיה 
החטא הראשון בעולם  (הובאו דבריו בפרדס יוסף)בעל "הקול קול יעקב" 

ארע ביום טוב ראשון של סוכות. לכן קראוהו חז"ל "ראשון למנין 
עוונות", כי הפעם הראשונה שעברו עברה בעולם היתה ביום טוב 
ם ראשון של סוכות. על כך אומר הקב"ה: "ולקחתם לכם ביו

עליכם לעשות מעשה שיהוה כפרה על החטא הראשון,  –הראשון" 
  (ומתוק האור)   וזאת על ידי נטילת ארבעת המינים.

דבר אל בני ישראל בחמשה עשר יום לחודש השביעי זה חג הסוכות 
וגו' ביום הראשון מקרא קודש וגו' שבעת ימים הקריבו אשה לה'... 

את תבואת הארץ  אך בחמשה עשר יום לחודש השביעי באספכם
וגו' ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וחגותם חג לה' שבעת 

  ימים וגו' בסוכות תשבו שבעת ימים וגו'.
ת הקושי נראה לכל עין, מדוע לא נכללה מצות פרי עץ הדר וישיב

בחמשה עשר לחודש השביעי חג "סוכה במאמר הראשון המתחיל 
אלו עד סיום הענין, ומאמר "אלה המתין במצוות הסוכות", ומדוע 

ה'", שנראה כסיום וגמר הענין, ואז מתחיל  די ה' מלבד שבתותעומ
  שוב, כענין חדש, "אך בחמשה עשר יום לחודש השביעי". 

ושמעתי, כמדומה בשם רבנו הגר"א, שאמר והקדים הקדמה אחת, 
ועל ידה הכל על מקומו יבוא בשלום. והוא כי יום ראשון לחג 
, הסוכות של שנה זו, שנאמר בה "אלה מועדי ה'", חל ביום השבת

מו שאמרו בגמרא שבת, ורש"י ז"ל בפרשת בשלח (טז, א) בפסוק כ
"בחמשה עשר יום", כתב וז"ל: נתפרש היום של חניה זו וכו' עד 
וירד להם המן בט"ו באייר ויום אחד בשבת היה. על כרחך שר"ח 

 חד בשבת, ומאמר צרים, היה באאייר, החודש השני ליציאתם ממ
המשכן בחודש הראשון בשנה  "אלה מועדי ה'" היה אחר שהוקם

השנית, וכאשר מר"ח אייר של השנה הראשונה לצאתם חודש אחד 
מלא ואחד חסר עד ר"ח תשרי בשנה השנית. נראה א"כ ברור שראש 

  חודש תשרי חל ביום השבת, וכן ט"ו בו יחול ביום השבת. 
על כן כאשר צוה ה' "אלה מועדי ה'" כתיב "דבר אל בני ישראל 

דש השביעי הזה חג הסוכות ביום הראשון מקרא בחמשה עשר לחו
קודש שבעת ימים תקריבו" ותו לא, ומצות פרי עץ הדר לא צוה, 

ניטל במקדש גם בשבת, הוא [ואף שהראשון יחול בשנה זו בשבת מחמת שהיום 

  ועל כן סיים הענין במצוות הקרבנות כמו בכל המועדים.אך מתקנת חז"ל]. 
שלא יחול יום ראשון של  –השנים אחר כך צוה להם עוד עבור כל 

חג ביום השבת והתחיל "אך בחמשה עשר יום לחודש השביעי", 
וכאן לא הזכיר "הזה", וכעת הזכיר מצות נטילת לולב ומצוה גוררת 

  )וןובץ תורה מצי(ק     .מצוה הזכיר גם מצוות הסוכה, ע"כ

ישראל למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני 
  בהוציאי אותם מארץ מצרים.

ענני כבוד היו, דברי רבי  –'כי בסכות הושבתי את בני ישראל' 
  .(סוכה יא:) אליעזר

לכאורה צריך להבין, מדוע צונו הקב"ה לעשות זכר דוקא לענני 
הכבוד? הן במדבר היו מתנות טובות נוספות. הלא המה הן המן 

  והבאר, ומדוע להם לא עושים זכר?
את על פי משל: מלך שיש לו צבא, אין כל חידוש בכך שנותן ובארו ז

  זה כבר ענין אחר... –לחיליו לחם ומים, אבל אותות הצטינות 
במדבר לא שייך להתקיים ללא לחם ומים, לכן המן ובארה של מרים 
היו בבחינת 'מצרכי יסוד' שאין כל חידוש בנתינתם, אבל ענני הכבוד 
הם בבחינת 'מותרות' שהעניק הקב"ה לאבותינו במדבר רק כדי 

  להראות את חביבותם בעיניו, ולכן דוקא להם צריך לעשות זכר.

יאר, כיון שענני הכבוד היו רק לישראל, ולא נועדו " בבני יששכרה"
כלל עבור הערב רב שיצא עם ישראל ממצרים, לפיכך ציותה עלינו 
התורה לזכור כל שנה את נס ענני הכבוד בחג הסוכות. מה שאין כן 
הבאר והמן, מאחר שנועדו גם לערב רב וגם להם היתה הנאה מהם, 

  לפיכך אין צורך לציין את הנס הזה.
"כי בסכות הושבתי את בני פי זה ביאר את הנאמר בפסוק: על 

ישראל", כי לכאורה היה הכתוב צריך לומר: "כי בסכות הושבתי 
אתכם", בלשון נוכח, שכן הוא פונה ומדבר אל בני ישראל, ומדוע 

היסוד שהניח  הוא אומר "את בני ישראל" בלשון נסתר? על פי
ב, כי הכתוב בא להדגיש בדבריו, כונת הכתוב מובנת ומדוקדקת היט

שחג הסוכות נקבע: "למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי" רק 
  ", ולא את הערב רב.את בני ישראל"

מדוע במן  –", זה גופא צריך ביאור שבט מיהודהאבל, מקשה ה"
  ובבאר היה חלק לערב רב, ואילו בענני הכבוד לא היה להם כלום?

: (יו"ד סי' רנ"א ס"י)בשו"ע  הוא כתב שמכאן יש ראיה להלכה שנפסקה
"בודקים לכסות ואין בודקים למזונות", כלומר, אדם המבקש כסף 
מגבאי הצדקה מפני שאין לו מה לאכול, אין בודקים אחריו אם 
בקשתו מוצדקת, אבל אם בקשתו היא לצורך קנית בגדים, על גבאי 
הצדקה לברר ולבדוק אם אכן מצבו מצדיק הוצאת כסף מקופת 

  בורו.הצדקה ע
רב לא נתנו משמים להנות מענני הכבוד דווקא, - וזאת הסיבה שלערב

מפני שהמן והבאר הם  –אבל מהמן ומהבאר איפשרו להם להנות 
בגדר מזונות, וכל מי שאין לו מה לאכול ולשתות מקבל ללא בדיקה 
אם ראוי הוא לכך. אבל ענני הכבוד שנועדו לספק לבני ישראל כסות, 

וחצים את בגדיהם ומגהצים אותם, על כן צריך שהרי העננים היו ר
לבדוק את המבקש אם ראוי הוא לכך, ובשמים הוחלט שלא לתת 

  (ומתוק האור)   רב להנות מענני הכבוד.-לערב

  כי בסוכות הושבתי את בני ישראל
 –מה טעם אמר "הושבתי" ולא הולכתי? אלא שרמז כאן הכתוב 

לדרשתו של הרב שפתי כהן ז"ל, שישראל יושבין  –אומר רבי חיד"א 
היו בעננים כדרך שיושב אדם בספינה והיא מוליכתו למחוז חפצו, 
הוא עוסק בחפציו והיא מסיעה אותו מרחקים גדולים. כך היו הם 

  יושבים, כמו בבית, והעננים מסיעים אותם קדימה בלי שום טורח. 
  מעינות הנצח)(מ   הוה אומר: "הושבתי" ולא "הולכתי"...

  
                                    

  תרוג מסוים, אם נוטלו בעיר אחת יוצא בו ואם הוא נוטל אותו אתרוג מחוץ לעיר לא יצא בו?א                            
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 סיפור השבוע    
  אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם –מטרת ארבעת המינים  –עראי  דירת –מטרת הסוכה  

באי מרוחק גילו מרבצי זהב. שלח המלך קבוצת עובדים לכרות את הזהב ולהטעינו על ספינות, כדי להביאו למדינתו במטרה לזקקו, ע"י 
יד עם סיום עבודתם. אך במה יתפרנסו כך יתעשר אוצר הממלכה לרווחת כל התושבים. דעת המלך הייתה לגמול לפועלים ביד רחבה מ

הפועלים בזמן כרייתם? שלח אפוא המלך עימם שקי זרעים, והורה שכל פועל יעבד חלקת אדמה סמוך לבקתתו, בה יגדל מעט תבואה 
ב. וזאת, וירקות כדי חייו. אולם המלך חשש שמא הפועלים ישימו את כל מעיינם בטיפוח גן הירק ויזניחו את עיקר ייעודם, כריית הזה

משתי סיבות: ראשית, שדה המניב פירות וירקות טובים למאכל, תועלתו מידית וניכרת לעין. מה שאין כן בעבודת הכרייה, שאמנם שכרה 
רב, אך השכר לא ישולם כי אם בתום התקופה, עם שובם לארץ מגורם. הסיבה השנייה, הגינה פרטית היא, לכל אחד גינתו וירקותיו, בהן 

ן תוצרתו ופרי יגיעו. ואילו הכרייה מתבצעת בצוותא, בעמל משותף, וחלקו של היחיד נבלע בעבודת הרבים. בעקבות כך, עלול הוא גאה וה
האדם להעדיף את עבודתו שלו, להדגיש את ייחודו ולשמוח בבעלותו, ולבכר את עבודת שדהו על עמל הכרייה. מתוך חששות אלו, הורה 

ים יגורו בדירות עראי, וחלק משכרם תמורת הכרייה יהיה, שהמלך יורה לבנות עבורם טירות המלך שתי הוראות. האחת, שהפועל
מפוארות בשכונת יוקרה בעיר הבירה. כך ידעו שאין לטפח את הגינה הצמודה לבקתתם הארעית, כיון שאינה אלא אמצעי ביניים לקיום 

השנייה הייתה שיהיו בקביעות בחבורה מגובשת. כך יידעו  הוראה זמני עד שובם לארצם והתנחלותם בטירה החדשה הממתינה להם.
שעיקר משימתם בעבודת צוות. וכל הימצאותם כאן היא כדי לכרות יחדיו את הזהב, ולא כדי לפנות איש איש לחלקת אדמתו. ואמנם, 

צטווינו בשתי מצוות שינחו אותנו אם ימלאו את תפקידם כיאות וישביעו את רצון המלך, יישאו חן בעיניו, וכל אחד מהם יקבל שכר רב. נ
בדרכנו בתחילת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה: שבו בסוכה, בדירת ארעי, כדי לדעת שדירת הקבע נבנית לנו שם, למעלה. וטלו את 

  !לםגודה ולעשות את רצון ה' בלב שארבעת המינים המסמלים את כל שדרות העם, אגדו אותם יחדיו כדי שנדע שהעיקר הוא להעשות א
  )המלקטבשם אגישמקע ווארט (                                                                                                                                                                                            

  
  הגר"ח קניבסקי שליט"אשו"ת ממרן שר התורה 

מפעל הפיס עורך מדי שבוע הגרלה על סך מסוים. ויש להסתפק האם השתתפות בהגרלה מסוימת נחשבת לדבר האבד ומותר לקנות את  ה:שאל
הכרטיס בחול המועד, שהרי לאחר המועד שוב לא יוכל להשתתף בהגרלה זו שעבר זמנה, או שמכיון שאי השתתפות בהגרלה אין בה הפסד 

גם כל השנה אין ראוי לקנות כרטיסי הגרלה, דהוי מניח מעותיו על קרן הצבי. : תשובהא מניעת ריוח, אין כאן היתר של דבר האבד ואסור. אל
  (אגישמקע ווארט)ומכל מקום אלו הנוהגים בזה היתר כל ימות השנה יכולים לקנות גם בחול המועד דחשיב שפיר דבר האבד. 

כעין  שליט"א באלו הנרדמים באמצע התפילה, אם אסור כן בסוכות, דאולי היות ובכל השנה הוא כך, שוב מקרי תשבוהגר"ח קניבסקי  נסתפק
פלאה בספר : גאון א' שליט"א אמר בדרך אפשר, דהנה ההשאלה, וכנראה שגם הוא היה מסופק בזה. הגריש"א זצ"לתדורו. ושאל את חמיו 
הקשה איך אכלו לחם הפנים בעזרה בסוכות, הרי יש איסור לא תטע כל עץ, וי"א כיון שכך היא צורת  )לקוט"ה ביפ' שופטים ד("פנים יפות" על התורה 

מפורש בקרא שעשו  )ח, טז(: בנחמיה תשובהינתו, מותר הדבר. מקום אכילתו שם, חשיב כעין תדורו, ואפשר שגם כאן כיון שכך היא צורת ש
  יחה)(דרך ש    בחג הסוכות סוכה בחצרות בית הא'.

ואיך קיים  )מסכת סופרים פכ"א, ט'(יה גובהו כמו שבעים וארבע אנשים קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, והרי האיתא ביומא כ"ח ב'  :השאל
 )סק"ג לאחד הטעמים, וכך נפסק במ"ב סי' תרל"ג(גבוהה פסול כי אין זו דירת עראי הרי סוכה  תשובה:? ינו מצות סוכה בדירה גבוהה כל כךאברהם אב

וכן אם מטעם שבגבוהה לא שלטא ביה עינא י"ל דכיון [ושים דירת עראי בגובה שיתאים לו אבל אצל מי שגבוה מאוד, ודאי ע ,וא"כ זה אצל כל אדם

  (דברי שי"ח)  .]שאברהם אבינו הי' גבוה שלטא ביה עינא ביותר מכ'

הביא  )תשנד עמ' רעד(בקובץ מבקשי תורה (: לא שמענו. תשובה ?די ביום אחד ם אוול המועד לחלק ממתקים לבניו לשמחאם צריך בכל יום בח :שאלה

יומא מי איכא כ"ז בזמן תשובת הגריש"א להגר"ח אע"פ שבגמ' סוכה מז כשם ששבעת ימי החג טעונין קרבן ושיר וברכה ולינה אף שמיני טעון וכו'. וקאמר הש"ס כוס כל 

שלמים אבל אחרי שחרב הבית שאין שמחה אלא ביין בודאי כל יהודי השומר תו"מ ידאג שיהי' יין כל ימות החג, לקיים  שביהמ"ק קיים דא עיקר השמחה הוא אכילת בשר

בגדים לאישה לכבוד החג  המצוה של ושמחת. עכ"ד. מ"מ יש מצוה לשמוח כל יום מימות החג ולכאו' החיוב כלפי נשים וקטנים בכל יום. מאידך לא מצינו חיוב לקנות כמה

  מסתבר שצריך לתת להם שיהיה להם מיני מתיקה כל יום כיון שמצות השמחה היא כל יום מימי החג. ]עמ' צא[. וכן מבואר בספר פסקים ותשובות אחד אלא

  (יחלק שלל)    : כן.תשובה?   נסע עם כל בני משפחתו טיול בחול המועד לשמחם לצורך החג, האם נחשב להוצאות יו"ט: שאלה

 האם הכוונה לעלים שנשרו מהערבה או מהעלים שנשארו בידו? ,מירה מסכנת דרכים וכדו'לש ת הערבה החבוטהרהסגולה לשמיידועה : שאלה
  .: לשארית הערבהתשובה

                          

  ככל שהוא מתלכלך, הוא נהיה לבן יותר. מה הוא?                  
דברים שמעבירים  3ספרים נפתחים לפני הקב"ה ג.  3סוגי תקיעות בשופר. ב.  3.   תשובה על החידה השבועית: "אישון" העין מוזכר בדברים לב י, אך לא מופיע שוב בכל התורהבפר"ש הקודמת: לחידה  תשובה   

    .את רוע הגזירה
  

     פורט להולדת הבן הנכדרפ –משפחות קצנלבוגן           פרנקל להולדת הבן הנכד –י דיאמנדמשפחות : רכז העירמ

  משפחת פרומר להולדת הבן        משפחות פריד להולדת הבן הנכד        קליין להולדת הבת הנכדה הנינה –שלזינגר  –משפחות הופמן 

  משפחת בלס לאירוסי הבת        להולדת הבן הנכד          משפחת דיין להכנס הבן לעול תורה ומצוותבזון יעק –משפחות מרגליות  

  משפחת נוסבכר להכנס הבן לעול תורה ומצוות            לאירוסי הבן הנכד (מרכז העיר)פינס  –משפחות לאופר   :גני הדר      

   דויטש לאירוסי הבת הנכדה –משפחות סלושץ לאירוסי הבת הנכדה           משפחות אשכנזי 

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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  דבר העורך
בתפילת ל מבאר את התפילה הנאמרת "רבי אליהו דסלר זצ

ופרוש עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה "ערבית, 
הנה סוכה היא דירת ארעי, והיא בחינת ביטול " ":מלפניך

היש של העולם הזה. בחינה זו היא שישיג האדם שאין שום 
הנאותיו חולפות , כל תאוותיו והקביעות בעולם הזה, ואדרב

עוברות, וגם כל מחשבות האדם שלפיהן יוכל לבסס את 
 שווא... דמיונות אלא אינן דורות, לדורי מסודרים בחיים עצמו

באותו  עשרות אלפים מתושבי מנהטן עצרו את נשימתם
מול המחזה המדהים שנגלה , 1974בוקר שטוף שמש באביב 

החריד,  . הואלעיניהם. היה זה מחזה שלא רק הפתיע אותם
 ,הכול התחיל שש שנים קודם לכן והדהים וריתק אותם.

כאשר צרפתי בשם פיליפ פטיט ישב בחדר ההמתנה של 
כאשר עיניו נתקלו בתמונת שער של  ,רופא השיניים שלו

. מגזין המציגה את שני בניני התאומים שהלכו ונבנו במנהטן
מה יכול להיות יותר מלהיב  -תמונה הדליקה אצלו רעיון ה
תוך  ,רגש מאשר לחצות את החלל שמפריד בין הבנייניםומ

את השנים הבאות הקדיש פטיט להכנות  הליכה על... חבל.
מדוקדקות להרפתקה המטורפת. הוא בנה במרתף ביתו 

נים ולמד להכיר עליהם כל פרט, הוא ימודל מוקטן של הבני
הסתנן לבנין כשהוא מחופש לעיתונאי, לפועל ולאיש 

קומותיו, הוא עקב אחר סידורי הבטחון עסקים וסייר בכל 
במקום, למד את הרגליהם של השומרים, שכר מסוק כדי 
לצלם מקרוב את חלקו העליון של הבנין, מדד את מהירות 
הרוח ולחות האוויר במקום, והכין כבר חבל מפלדה מיוחד 

וכך באותו בוקר  ג עליו יבצע את התרגיל..."ק 200במשקל 
הטן את עיניהם וראו את פטיט הרימו אלפים מתושבי מנ

מטייל, מתרוצץ, רוקד ומקפץ ואף נוסע על אופניים, כל זאת 
מטרים. הוא נופף בעליזות לקהל שהתקבץ  420בגובה 

למרגלותיו, נשכב על החוט וניהל שיחה עם שחף סקרן שבא 
מה פשר היצור הזה שמסתובב במקום השמור  ,לבדוק

היא הייתה  אך ,המשטרה הוזעקה למקום לבעלי כנף...
כמובן חסרת אונים. איזה שוטר ירוץ על חוט שמתוח בין 

כדי לעצור משוגע שעומד על החוט על  ,שני בנייני התאומים
  עם כדורסל?... "מסירות"ועושה לעצמו רגל אחת 

סיפורו של פיליפ פטיט פחות הזוי מכפי שהוא  ,למען האמת
שה נשמע. למעשה כולנו חיים על חבל דק. מספיק שאדם יע

כל  ...אסון על עצמו תצעד אחד שגוי והוא כבר יכול להמי
הזמן עסוקים ב'מירוץ' החיים, דבר המוביל ללחץ, לדאגות 

זו הסיבה שבני אדם משקיעים רבות כדי להשיג ולחרדות. 
ם הא .הקונים ביטוח חיים", והאבסורד שיש ביטוח"לעצמם 

אוגרים כסף, ת הביטוח מוסיפים חיים? ויש היבעשי
 לאמנסים להיערך לכל מיני תרחישים וקיעים בבריאות, משו

צפויים. אבל יש גבול לכמה אדם יכול להתכונן, וכאשר 
האדם מגיע לגבול הזה ומבין שיש דברים שאינם נתונים 

  לסחרור ומתחיל חלילה לאבד תקוה. הוא נכנס  ,לשליטתו
ו את עובדות היסוד של החיים: נבאה הסוכה ומזכירה ל

ו, כל החיים האלה הם בסך נ, היא אומרת ליםיקרנשים א
וכמה  ודירה זמנית. כמה שתשקיע - דירת ארעיהכל 

לעולם לא יהיה יציב יותר  נו, הקיום הגשמי שלצושתתאמ
. מהדפנות הרעועות של הסוכה והמחצלת הדולפת של הסכך

 לנצל את החיים, חבל לך על הזמן. יםבאמת רוצ םאם את
המינימום ההכרחי, אבל את בדברים הגשמיים את  ותשקיע
תורה,  ולהשקיע בדברים רוחניים. למד ותדאג - העיקר

חסד. אלו הם הדברים שיש להם קיום  ועשומצוות,  מוקיי
 .הדברים שמשמעותם אינה פגה לעולם נצחי. אלו

 

 
 
 
 
 
 

 הסוכה וקדושתה
שער (ספר "ראשית חכמה" המן הראוי להעתיק קטע מתוך 

 - הרמ"ק("וכן היה מנהג מורי ע"ה ): הקדושה פרק ארבעה עשר
שלא לדבר בתוך הסוכה בימי חג  רבי משה קורדיברו זצוק"ל)

הסוכות אלא בדברי תורה, כי מצות סוכה קדושתה גדולה, 
(שבעת  והֵעד, שעצי הסוכה חל עליהם קדושה ואסורים כל ז'

. וכן מצינו )סוכה פרק ד(כמו שאמרו רבותינו ז"ל  ימי החג)
 )והר פרשת אמור סוף דף קג(זי עליו השלום שפירש רשב"

ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא, ְּכֶׁשָהָיה ִנְכָנס ַלֻּסָּכה  :שהאבות באים לסוכה
ָהָיה ָׂשֵמַח, ְועֹוֵמד ַעל ֶּפַתח ַהֻּסָּכה ִמַּבחּוץ ְואֹוֵמר: ְנַזֵּמן 

ְמָבֵר ָלאֹוְרִחים. ְמַסֵּדר (נסדר) ֶאת ַהֻּׁשְלָחן, ְועֹוֵמד ַעל ַרְגָליו, ּו
. ְׁשבּו אֹוְרִחים ֶעְליֹוִנים, "ַּבֻּסּכֹות ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים"ְואֹוֵמר: 

ְׁשבּו. ְׁשבּו אֹוְרֵחי ָהֱאמּוָנה, ְׁשבּו. ֵהִרים (רחץ) ָיָדיו ְוָׂשַמח, 
(דברים ְוָאַמר: ַאְׁשֵרי ֶחְלֵקנּו, ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּכתּוב 

   עד כאן פירוש הזוהר. ְוגֹו'. ְוָהָיה יֹוֵׁשב. "ֶלק ה' ַעּמוֹ ִּכי חֵ " לב)
ִצָּלא וכה "עוד כותב הזוהר בתחילת אותו הדף שקרא לס

ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּיֹוֵׁשב ַּתַחת ֵצל ָהֱאמּוָנה, יֹוֵרׁש  , ואמר:"ִּדְמֵהיְמנּוָתא
 ...ָנהֵחרּות לֹו ּוְלָבָניו ְלעֹוָלִמים ּוִמְתָּבֵר ְּבָרָכה ֶעְליוֹ 

הרי שאדם בתוך הסוכה מוקף מאויר קדושה, וכמה קדושות 
יש בה כמבואר, ולכן ראוי להתרחק משיחה והיתול אלא 

 עיי"ש עוד. ,וגילו ברעדה""יקיים 
שלא לדבר בתוך  ,ירא שמים ראוי לכל: אומר הקדוש השל"ה

אלא בדברי קדושה, כי מצוות סוכה  - הסוכה בחג הסוכות
אפילו עצי הסוכה קדושים  דוע,היא קדושה גדולה, כי

 ואסורים כל שמונה. 
לגבי  שאלת חכם (וכדאי לעשות גוי לתוכה יכניס שלא "ךשה כתב

 גורםוגוי  ,דמהימנותא צילא שהסוכה ,גוי שעוזר בסיעוד לזקן)
הקדושה בורחת, ושבעת הצדיקים האושפיזין מקללים ש

 אותו קללות נמרצות!                    
נשתהה פעם שעה ארוכה על  ,זיע"א רבי אברהם מטריסק

עמדו דוממים ותוהים,  ,ידיו שהתלוו אליוחס .מפתן הסוכה
עד שפתח פיו ואמר: כשנתקרבתי לסוכה התחלתי מהרהר, 

שהאדם משול כחרס  ,הן אמרתי בתפילת ימים נוראים
הנשבר, ואיך רשאי אני להיכנס לתוך הסוכה, הרי אסור 
להכניס בה כלי חרס, אולם נזכרתי במאמר חז"ל כלי חרס 

 אלוקי לפני לבבי שברתי יכךולפ בשבירה, אלא תקנה להם אין
 הסוכה. תוךל נכנס וכך ,"יבזה לא ...נדכהו נשבר לב" אשר

 

 ,דבר נורא על קדושת וסגולת הסוכה 'זרע שמשוןכותב ה'
"אויר  :(חלק המועדים, סוכות, תר"פ)שם משמואל ביאר בספה"ק 

וכוחות  .מלא קדושה והארת השמות הקדושים, הסוכה
מלהסתכל באור הזה וע"כ איש עיניהם טרוטות  - החיצונים

הוא מוצנע ונסתר מעיניהם של הכוחות  ,שהסוכה קולטתו
ההם הרודפין אחריו ואינם מוצאין אותו, כי אינם יכולין 
להסתכל באויר הסוכה למצוא אותו", ומה נורא המקום 

כיוצא בזה מביא השם  הזה, אין זה כי אם בית אלוקים!
ת ומוקפת בשמות , כי הסוכה מסובב(שנת תרע"ד)משמואל 

הקדושים, "על כן אין ביכולת הכוחות הרעים לבוא שמה 
מו"ר להתדבק עם האדם, וכמו ששמעתי מכ"ק אבי אד

זצללה"ה, שאין לקרות קריאת שמע על המטה בסוכה, אלא 
פרשה ראשונה לבד כמו בליל שימורים, וכמו למטה כן 

 אין להם יכולת להיכנס ולקטרג". ,למעלה
 

כל מי שמקיים  ,אמר ר' לוי שמעוני) קוטיל( במדרשכתוב 
מצות סוכה בעולם הזה, אומר הקב"ה: הוא קיים מצות 

לפי שסבל צער  ,אני מסיך עליו מחמתו של יום הבא ,סוכה
השמש בחמימותו, והקב"ה מושיבו בסוכה של לויתן לעתיד 
לבוא, וזוכה שהשכינה שורה על ראשו ואברהם וחמישה 

 .וצדיקים ודוד המלך ע"ה סביבי

 בס"ד

 חשע"ת י י"ב   תשר             זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                 'חשנה   330עלון מס'  

ּכֹות  ּסֻ
ב' וםערך בינש 450 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 
  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

שם השארנו את ההורים משני   ,ו לארץ מארגנטינהלינע
הצדדים, ולמרות ההתמודדות והניסיון היה ברור לנו שאנו 

 .לאט רכשנו אותה-אך לאט ,נשארים. לא ידענו את השפה
נים, רכשו ישמחנו שהבנות נכנסו למוסדות לימוד מצוי

חברות טובות והצוות החינוכי משבח אותן. אבל ביום אחד 
כל האושר, בעלי נהרג בתאונת דרכים, בבת אחת נגדע 

בנותיי ליתומות. אין לתאר את ההלם,  7-הפכתי לאלמנה ו
 הצער והכאב. אנשים טובים, מכרים וידידים עטפו אותנו

ההורים הגיעו לארץ וביקשו בכל לשון של  ,בחום ובדאגה
אבל אני סירבתי לשמוע על כך. ידעתי  ,בקשה שנחזור

ן, בארץ. רציתי את היה רוצה שנשאר לגור כא ,שאברהם
החינוך שבה, האווירה, הקדושה של הארץ, הקרבנו הרבה 

ידעתי  .ואני לא הסכמתי לפרק את מפעל החיים שלנו ברגע
כי זכותו תמשיך ללוות אותנו ולהעתיר בעדנו. אנשים 
טובים נחלצו לעזרתנו, מדי חודש נכנס לבנק סכום צנוע 

י אפשר אבל את בור הגעגועים א ,שהספיק לכלכל אותנו
הניח מישהו מעטפה  ,היה לכסות. שבוע לפני ראש השנה

בתיבת הדואר שלנו, היו שם תלושים לרכישת מזון, מוצרי 
חשמל וביגוד, היה נעים לדעת שמישהו חושב עלינו. 

הזמינה אותנו לסעודות החג, חשתי הקלה  ,משפחה ממכרנו
כיפור נפלה עצבות גדולה על בנותיי, בתי ום גדולה. אחרי י

 שכנות ...אמרה: "הקרשים של אבא בוכים" 10-ה בת
מסורות התעניינו האם אנחנו מסודרים מבחינת הזמנות 
לסעודות החג, ענינו תשובה חיובית. פה ושם אכן הזמינו 

אבל היתה חסרה לנו הסוכה שלנו. יום אחרי יום  ,אותנו
אבל  ,כיפור ניסו שתי בנותיי הגדולות להוציא את הקרשים

 ןיאשו, הקרשים היו כבדים. עודדתי אותמהר מאד הן התי
שברוך השם אנחנו לא לבד, הקדוש ברוך הוא איתנו והוא 
דואג לנו לשליחים טובים ולכן מן הראוי שנודה ונשמח. כל 

מחתה ואמרה: "זה  4-אחת פנתה לענייניה רק הקטנה בת ה
בכלל לא סוכות כשאין סוכה בבית, זה ממש מצחיק ואני 

י גם אקרע את הקישוט שהבאתי מתביישת מהגננת, אנ
שנתלה את הקישוט  ,השבתי לה מהגן, מי צריך קישוט"?

אבל זה לא ניחם  ,בשמחה ובששון אצל קרובי המשפחה
שכן בשנות  .בערב דפק על דלת ביתנו הרב ג 9 אותה. בשעה

שאבנה את  לחייו "רציתי רק לשאול... אם אכפת לכם 60-ה
ניה של הסוכה הסוכה שלכם, סיימתי כל כך מהר את הב

שלנו יחד עם הנכדים הגדולים שלי, אז אולי נוכל לבנות גם 
לכם"? אמר בעדינות. לשוני נאלמה דום, לא יכולתי לענות, 

הן פרצו בצהלות של  ,כשבנותיי הקטנות שמעו את השאלה
שמחה, הייתי צריכה להסב את ראשי לבל תתגלנה הדמעות 

תומות שלי שהחלו לזלוג, תודה לך ה' שאתה משמח את הי
הסיק מיד את המסקנה והם ירדו  .הרב ג הרהרתי בליבי.

למקלט, הם עבדו עד מאוחר והקימו את הסוכה, הם גם 
שהבנות קמו כשנשאיר להם את כל הקישוטים.  ,ביקשו
הן התלבשו ורצו למטה, שמעתי את צהלותיהן, בת  ,בבוקר

הייתה מאושרת ביותר והיא שאלה בתמימות: "בטח  4-ה
אליהו הנביא, נכון אמא"? בצהרים דפק אחד  הרב ג. הוא

הוא הוריד שולחן וכסאות  ,ויחד עם ילדיו .הבנים של הרב ג
כדי שיהיה לנו נוח  ,לסוכה, הם הניחו גם שולחן קטן בצד

הוזמנו  ,להניח עליו דברים חיוניים שנצטרך. בערב החג
נכנסנו  ,אבל כשחזרנו .לסוכה של קרובי משפחה ושם סעדנו

בוקר שתינו קפה ועוגה בסוכה, הבנות קראו לסוכה שלנו. ב
ספר בסוכה כפי שהיו נוהגות לעשות והבת הקטנה אמרה: 

הבנות  ,"אני מרגישה כאילו אבא כאן". בשעת הצהרים
החליטו להישאר בסוכה ואני עליתי לנוח, התעוררתי לקול 
יללות סירנה שנעצרה ליד הבית שלנו. רצתי לוודא שהבנות 

 .גלות שמורידים במהירות את הרב גבסדר, לא פשוט היה ל
כי  ,באלונקה, אחריה רצה אשתו. היא סיפרה לי בחרדה

בעלה לקה בהתקף לב וכי הם בדרך לבית חולים. תפסתי 
את ידה ואמרתי לה: "כמו ששימחתם את ליבי ואת לב 

", היא .ישמח וירפא את הלב של הרב ג ב"ההבנות, כך גם הק
אי החג, היא חזרה השיבה אמן ועלתה לאמבולנס. במוצ

וחיוך על פניה, היא דפקה ישירות על דלת ביתי: "באנו לומר 
לך תודה על הברכה שלך, הגענו לבית חולים, הוא היה 
במצב קשה מאד, אמרו לנו תתחילו להיפרד ממנו ואז 
פתאום החל המצב להשתפר בהדרגה, הרופאים השתוממו 

, ברור ואמרו שזה נס גדול, אנו מודים לך על הברכה שלך
שהתרחש כאן משהו ניסי", לחצתי את ידה ואמרתי 
בדמעות: "ואני אומרת תודה על מה שעשיתם עבורנו, כדי 

לאחר חצי שנה "! תודה תמורת תודההלשמח אותנו, זו 
 5התחתנתי, לבנותיי היה אבא חדש שהגיע לביתנו ואיתו 

עזרו כולם לבנות את הסוכה בשמחה,  ,ילדים. בסוכות הבא
לביתנו ובידה מגש של  .ירדה אשתו של הרב ג בערב סוכות

עוגות, "אנחנו עורכים סעודת הודיה בחג, רצינו לשתף גם 
 אותך... אנחנו מרגישים בחוש את נס ההצלה בזכותכם". 

בזכותה למדנו שכל חסד והמחווה ריגשה אותנו מאד, 
ראשית כל הוא עושה חסד לעצמו. מאז  ,שאדם עושה לזולת
נו מקבלים עוגה לסוכה, זו עבורנו א ,בכל ערב חג סוכות

 ]מרוה לצמא[ע"פ         תזכורת לשמח אחרים ולשמוח בעצמנו.

 
 ארבעת המינים 

לולב  - נצטווינו ליטול בחג הסוכות את ארבעת המינים
אתרוג, הדס וערבה. הברכה היא "על נטילת לולב", כי נטילה 

 שנאמר ,היא לשון לקיחה והרי מהתורה המצווה היא לקחת
"ולקחתם לכם" והנענוע הוא רק מדרבנן. ומברכים על 

 הלולב, כי התמר הוא מלך אילנות המאכל.   
האילנות,  מכל משונה שהתמר מובא, תלפיות במדרש - הלולב

שכולם יונקים משרשיהם והוא יונק מלמעלה והשפע יורד 
אל שורשיו כדי לקיימו באדמה. רש"י בספר הפרדס מביא 

עלים בדיוק,  60שצריך שיהיו בלולב בשם רבי קלונימוס, 
אותיות, כי גם הלולב בא על  60כנגד ברכת כהנים שיש בה 

הברכה וארבעת המינים מרצים על המים כמו ברכת כהנים 
בעל 'על ישראל. במסכת סוכה כתוב, שלולב יבש פסול, ו

    .חייםבגימטריה  'לולב'מצא רמז לכך, שהרי  'הטורים
", ובעל פרי עץ הדרשמו ונקרא " בתורה לא נזכר - האתרוג

. זכה האתרוג שהוא אתרוגיםהטורים כתב שהוא בגימטריה 
נלקח למצווה, מפני שלא שינה את דרכו בשעת בריאתו, 
כמובא בדעת זקנים לבעלי התוספות, ונותר אצלו טעם עצו 
ופריו שווים כמו שציווה ה' על כל האילנות והצמחים. וכבר 

"כפות תמרים" שקליפת האתרוג תמהו על כך והסביר בספר 
    שהיא עיקר הפרי, חמוצה כטעם עצו.

" שבתורה, ובכל שורה גדלים בו ָעֹבתֲעַנף ֵעץ הוא " - ההדס
שלושה עלים. הדס שעליו פחותים נקרא "שוטה" מפני 
   ששונה הוא מהרגיל, כמו השוטה שמשונה הוא מכולם.

 חסרת טעם וריח ומסמלת את אלו שאין בהם - הערבה
תורה ומעשים טובים, ואף הם חלק מעם ישראל. בזוהר 
מובא רמז על המינים כנגד האושפיזין, ההדסים לאברהם 
יצחק ויעקב, שתי הערבות למשה ואהרן, הלולב ליוסף 

 שעמד בגבורה ובזקיפות קומה והאתרוג לדוד המלך.
 

כתבו,  )ספר הליקוטים להאריז"ל, תהלים לו(בספרים הקדושים 
רשעים אל [יד ואוה, גגל רבואני תל אוטריקון: "", נאתרוגש"

 . )תהלים לו, יב( ]תנדני"
" נוטריקון: לולבזצ"ל כתב ב"ברכת פרץ" ש" והסטיפלר

ראשי  -" עבת, "וענף עץ עבת""אמת", בעבדך לבנו לטהר ו"
 .)תהלים קלח, ג(ז" ענפשי ברהיבני תתבות "

 
 

 ראה הגאון מטעפליק יהודי תלמיד חכם ,אחד תסוכו חג
גדול, עני מרוד, שהגיע לבית הכנסת עם אתרוג יפה ומהודר 

טעפליק שסכום כסף רב שולם על אותו מהרב  ביותר. הבין
האתרוג... ניגש אל אותו תלמיד חכם ושאלו: "שמלה קנית 
לאשתך הרבנית לכבוד החג? הרי זו מצוות עשה מהתורה, 
והיא לא יכולה לצאת בזה על ידי שמלה של חברתה, ואילו 

תה יכול לקנות אתרוג פשוט ולצאת בדין "הדר" עם אתרוג א
 [נר לשולחן שבת]                                          של חברך"... 

 סיפור מרגש –תודה תמורת תודה 



 

 

הו סיפור על משלוח הפרחים המוזר ביותר שסופר עליו אי זז
מהנאצים,  שיניה בעור שנמלטה מוינה, יהודים קבוצת פעם.
נידח  למדבר האנגלים ידי על מגורשת ומיד לבריטניה מגיעה

באוסטרליה. הקבוצה סובלת מיחס קשוח ואינה זוכה 
לזכויות כלשהן. ביום בהיר אחד מקבל נציג האסירים 

שמצחיק את כל החיילים הבריטיים: פרחים  ,משלוח מוזר
אקזוטיים... משום מה, עבור קבוצת היהודים, זו המתנה 

 .הגדולה ביותר שקיבלו בחייהם
ני בשנות השישים לחיי, עובד בנק ובשנים הקרובות א

שנה,  30-אפרוש לפנסיה. את הסיפור הזה שמעתי לפני כ
כאשר הגיע חג סוכות, נזכרתי בו. וכמו בכל שנה, גם השנה 

שנה עבדתי בבנק, אך מכיוון שבחור עצלן  30כבר לפני 
מעולם לא הייתי, נהגתי לעסוק בעבודות צדדיות רבות, על 

 ים את משפחתי ואף לחסוך כסף לעתיד. מנת לקי
הייתה  ,אחת העבודות הצדדיות הידועות והקבועות שלי

מכירת ארבעת המינים לפני סוכות. למעשה, התחלתי בה 
, כאשר כבר לא היה הולם 35וסיימתי בגיל  15כבר כנער בן 

כיום, כשאני עובר  לעשות זאת. לפחות, כך חשבה אשתי.
חזיר אותי לתקופה ההיא. אני זה מ ,בדוכני ארבעת המינים

מאיישים את הדוכנים או  15-רואה את הילדים בני ה
מקימים דוכנים מאולתרים, ויודע שהם האחרונים בשרשרת 

 שרשרת שעברתי מתחילתה ועד סופה ללא הנחות. -המזון 
בשנים הראשונות מכרתי ארבעת המינים בתל אביב, כאשר 

בעת המינים עדיין היו בה עוד אנשים שידעו מהם אר
 היה לי קונה קבוע בשם מר שטרנפלד. ואפילו קנו אותם.

מר שטרנפלד היה יהודי מכובד ממוצא גרמני, יקה, אם 
נדייק. הוא היה בא באופן קבוע לדוכן שלי ומבקש "פרחים 

זו נחשבת בדיחה לא רעה. הבעיה  ,אקזוטיים". בשביל יקה
. לא היתה, שהוא היה חוזר על הבדיחה הזו שנה אחר שנה

התלוננתי, משום שהיה איש חביב, לא הורס לולבים סידרתי 
ולא פוצע אתרוגים מיומן. מה עוד, שהוא שילם על ארבעת 
המינים מבלי להתמקח, ואף הוסיף מטבע קטן: "בחור צעיר 

ניתן לומר שמר שטרנפלד  כמוך, שישים בקופת חיסכון".
וטה ואני הסתדרנו. אפילו השלמתי ואף ציפיתי לבדיחה החב

אחרי שנים לא מועטות  שלו בנוגע לפרחים האקזוטיים.
שהוא קנה אצלי "פרחים אקזוטיים", שנה אחת הוא לא 
הגיע. חיכיתי לו מיום ליום ושאלתי את עצמי מדוע החליט 

 לא לקנות אצלי את ארבעת המינים.שהשנה 
ביום האחרון נעשיתי מודאג ממש, ואז הגיע לדוכן שלי אדם 

פלד. הנחתי, בצדק, שאדם שנראה כמו מהסוג של מר שטרנ
יקה ומדבר כמו יקה צריך להכיר את מר שטרנפלד, אף אם 
אין לו את חוש ההומור לכנות את ארבעת המינים "פרחים 

ענה לי:  ?": "מה עם מר שטרנפלדהושאלתי אקזוטיים".
הוא בביתו. כבר לא איש צעיר, כנראה קשה לו להגיע "

הפקדתי את כתובתו,  יל הוא מסר לשוק ארבעת המינים".
נקשתי על  לביתו. והגעתיאת הדוכן בידי אחד מחבריי, 

הדלת זמן רב וכמעט התייאשתי, בסוף שמעתי צעדים 
אמרתי את שמי בקול, והוספתי:  ?"מתקרבים: "מי בדלת

 "אדון שטרנפלד, הבאתי לך פרחים אקזוטיים".
 מר שטרנפלד שמח מאד לראות את פנייוהדלת נפתחה 

באתי לביתו, ושזכרתי את הכינוי "פרחים שומכך 
אקזוטיים". אמרתי לו שאת זה פשוט לא ניתן לשכוח, כי 

הוא הביט בי  איש אינו מכנה את ארבעת המינים בשם זה.
 ... ?"ואמר: "האם אתה חושב שזה ביטוי מזלזל

לא עניתי. האמת היא, שכך חשבתי בליבי זה שנים, אך מי 
קה מקורי, שרוצה להשמיע אני שאבקר איש קשיש ממני, י

"שב, ידידי הצעיר", אמר,  את הבדיחה היחידה שהוא מכיר?!
ישבתי, רגוע ושליו, אף שידעתי  "אני רוצה לספר לך משהו".

. משהו בי רצה שעה זו לחוצה מאוד בגלל הקונים הרביםש
 לשמוע את הסיפור של מר שטרנפלד. הוא החל לספר:

ה היטלר ימ"ש "משפחתי מגיעה מאוסטריה. כאשר על
לשלטון, הוא ערך משאל בקרב תושבי אוסטריה, ארץ 

 הולדתו, אם הם מוכנים להסתפח לגרמניה. 

'אנשלוס' הוא קרא לסיפוח הזה. עקבנו בחרדה אחר 
תוצאות משאל העם, אף שידענו מה תהיינה התוצאות. 
קיבלנו פתק עם עיגול קטן שעליו רשום "לא", ועיגול ענק 

. העיגולים כמו קרצו לתושבים מה כדאי שעליו רשום "כן"
הם היחידים שלא הבינו  ,להם לבחור. אני חושב שהיהודים

את הקריצה הזו ומצאו דווקא את העיגול הקטן, כי ברוב 
    עצום ובהסכמה מלאה סופחה אוסטריה לרייך השלישי 

. המדינה האוסטרית בוטלה והפכה למחוז 1938במרץ  13 -ב
גרמניה, החלו גם באוסטריה רדיפות כחלק מ ברייך הגרמני.

נגד היהודים. אוסטריה נחסמה ליציאת יהודים, הוקם כבר 
מחנה הריכוז מטהאוזן, ואנחנו הבנו שאנו חיים על זמן 

מכיוון שהיינו בעלי אמצעים, התארגנו מספר  שאול.
לטכס עצה כיצד לברוח  -כמאתיים איש  -משפחות בווינה 

יס צבאי, שיגנוב מטוס באנו בדברים עם טי מאוסטריה.
תובלה ענק וינחית אותו בשדה אוסטרי. מי שמכיר את 

סופיים. אנו -אוסטריה, יודע כי היא משופעת בשדות אין
התכנית הייתה פנטזיה  נמתין לו, והוא יטיס אותנו ללונדון.

גמורה, אך כלל לא שמנו לב לכך. רצינו לצאת בכל מחיר, 
רנו את כל הכסף שהיה ואכן זה היה בבחינת "כל מחיר". מס

ברשותנו לטייס, שבעצם סיכן את עצמו וידע שמעשהו כרוך 
במועד שנקבע נחת המטוס  בעזיבת אוסטריה לצמיתות.

 40-אנשים, כ 200. עלינו במהירות שיא, שקבענובשדה 
משפחות. המטוס המריא ונחת בלונדון, בשדה תעופה 

פליטים כוחות הביטחון הקיפו אותנו והבינו שאנו  מאולתר.
מאוסטריה. הייתה מחשבה להחזיר אותנו, אך בהשגחה, 
בדיוק בתקופה זו נשא צ'רצ'יל את נאומו המפורסם על 

 הדם, היזע והדמעות, ולמעשה הכריז מלחמה על גרמניה.
להחזיר אותנו לאוסטריה לא הייתה אפשרות, אך נוצרה 
בעיה אחרת. בריטניה החליטה לאתר את כל תושבי גרמניה 

ה, ולסמנם כמרגלים פוטנציאליים. הצבא הבריטי ואוסטרי
 ,הפליטים שהגיעו במטוס צבאי מאוסטריה 200החליט כי 

עלולים להיות מרגלים מתוחכמים... הם החליטו להגלות 
אותנו למקום הרחוק ביותר משם: לאוסטרליה, שהייתה 

הוגלינו לאוסטרליה, למחנה ואכן,  מדינת חסות בריטית.
בי חוץ המתגוררים בבריטניה. היינו מעצר ענק שיועד לתוש

חסרי כל, ובעיקר כאב לנו שלקחו מאיתנו את כל הפריטים 
ניסינו  הדתיים, כמו: תפילין, טלית, סידור וכל השאר.

נבקש  אם לנו שאוי ,ובאזהרה תקיף בסירוב נענינו אך לבקש,
 ,זאת שוב. הרבה סובלנות לא הייתה שם, מפקדי המחנה

מבחינתם  בהתאם. אלינו התייחסו וגם גרמניים אזרחים בנו ראו
 כך התהלכנו כחצי שנה, בבטלה ובתסכול. היינו האויב.

הסתובבתי עם חבר ליד גדר המחנה וראיתי חייל.  ,יום אחד
ם לֶ החלטתי להתבדח עם חברי וצעקתי לחייל בקול: "שּו

החייל ענה:  עלייכם", ושנינו צחקנו בשקט על הבדיחה.
 חשבנו שאנחנו מדמיינים. חבריו אני "עליכם השולם".

"עליכם השולם", ענה שוב  "שולם עלייכם", צעקתי שנית.
צעק חברי בשלישית: "שולם עלייכם", ושוב  והפעם החייל.

התקרבתי לגדר ואמרתי:  ענה החייל "עלייכם השולם".
 לחצנו ידיים מבעד לגדר. והוא ענה: "ישראל". "עמך...".
תי אותו אם הוא שאלו את השתשלות העיניינים, ספרתי

מכיר יהודים במלבורן, כי יש לי קרובי משפחה שאולי 
 , יסייעו לנו.: "ודאי שאני מכיר, אני עצמי יהודי ממלבורן"

"אני גר ברחוב  ."מכיר רחוב קורפילד במלבורן . "אתהלי ענה
 ?""אתה מכיר את משפחת שטרנפלדאמר.  ..."קורפילד

גרים בדיוק בבניין "בוודאי שמכיר, הם  ...הוא כמעט התעלף
"אז תמסור להם  לידי, אנחנו מתפללים באותו בית כנסת".

שאנחנו כאן וזקוקים לטלית ותפילין, ועוד חודשיים פסח 
הוא אמר: "בסוף השבוע אני  ואין לנו אפילו מצות".
ביום ראשון לאחר מכן הוא הגיע  בחופשה, אדבר איתם".

ע שאנו ואמר שדיבר עם קרובי משפחתי, שהתרגשו לשמו
בחופשה הבאה הוא אמר כי  כאן, והם ינסו בכל דרך לסייע.

הם ניסו בכל דרך והתברר כי איש אינו מוכן לשמוע אותם, 
מאחר שהמחנה בשליטת בריטניה. המצב בין שתי המדינות 

 לסוכות דהיםסיפור מ – פרחים אקזוטיים



 

 

"אולם", כך אמר  רגיש גם כך, ואין מי שמוכן לפעול בנושא.
מסכן אותי  החייל, "החלטנו להעביר לכם מצות, אף שהדבר

"יש עליי מצה אחת, בכל שאלתי.  ?""איך תעביר מאוד".
 פעם שאצא לחופשה אביא אחת, כך יהיו לכם כמה מצות".

והנה, מתחת לחולצתו היתה המצה שעטופה היתה במגבת. 
שלמה. כך היה בכל פעם שהלך. היו תקלות  אותהוהעביר לי 

ה בדרך, המצות היו נשברות, ולא פעם, רגע לפני המסיר
ושבר את המצה. עד ?! "טפח מישהו על בטנו: "מה שלומך

לא ניתן לתאר איך נראה  פסח היו לנו שש מצות שלמות.
משפחות אכלו רק את המצות הללו, ואת  40אותו פסח. 

פסח עבר והקיץ הגיע. היה  הסדר הזה לא נשכח לעולם.
קשה במדבר, והשלטונות לא הראו שום סימני התרככות. 

הם נעשו קשוחים  -שהמצב בחזית היה קשה להיפך, ככל 
 יותר.

הגיע חייל בריטי לצריף שלנו ושאל: "יש  ,לאחר יום כיפור
כולנו פחדנו. הסתכלנו זה על זה והבנתי ... ?"כאן שטרנפלד

 שאני מוכרח להזדהות: "אני שטרנפלד".
 "אתה שטרנפלד? המפקד ביקש שתבוא דחוף למפקדה".

לפני שביקשתי מחבריי  הלכתי אחריו בפחד ובאימה, לא
הלכתי בלב  לומר תהילים שאנצל, או קדיש אם לא אנצל.

כבד. ככל שהתקרבתי למפקדה כך חשתי את הלמות לבי. 
 ?"עמדתי מול המפקד, והוא שאל אותי: "אתה מר שטרנפלד

  ?""יש לך קרובים במלבורן "כן", עניתי.
הנה, התגלה הכל. חשבתי על החייל המסכן, הבנתי שעלו 

ועניתי:  ברירה לי לא הייתה ?""יש לך או לא יו. פניי נפלו.על
 שאל המפקד בקולו המתנשא.  ?""היכן הם גרים "כן".

 , עניתי בחשש כבד..."ב... רחוב קורפילד במלבורן"
"ובכן", הרעים המפקד את קולו, "איני יודע מה הקרובים 
שלך חושבים, אבל הם הפעילו קשרים להעביר לך חבילה. 

יחו בכך. תשמע, מר שטרנפלד, איני יודע מה הם הצל
הקרובים שלך חושבים, אולי הם סבורים שאתה בבית מלון, 
אחרת היו שולחים לך מצרכים נחוצים יותר מאלה ששלחו. 
בדקנו כמובן את החבילה וגילינו שבסך הכל שלחו זר של 

הבטתי לפינת החדר  אחד...". פרחים אקזוטיים ולימוןן
ה שם לולב, אליו היו מאוגדים שלושה וכמעט התעלפתי. הי

 הדסים, שני בדי ערבות ואתרוג עטוף בצמר.
התחלתי לבכות. המפקד נבוך מעט מהבכי שלי והסביר לי 
שמה לעשות, אי אפשר לצפות מאנשים, וגם לו יש קרובי 

שהם לא ידעו את  ,משפחה לא משהו. הוא ניסה לנחם אותי
תי את ידו מצבי, לכן שלחו רק פרחים, אבל אני לחצ

והסברתי שהפרחים האקזוטיים הללו מעודדים מאד את 
רוחי. לקחתי אותם משם, וכשהגעתי לצריף כולם הופתעו 
לראות אותי חי, והופתעו עוד יותר לראות את ארבעת 

הפרחים המינים ששלפתי פתאום. כשסיפרתי להם על 
, התערבב הבכי עם צחוק והתרגשות. באותו חג האקזוטיים

כו כולם על ארבעת המינים, קיימנו את ביר ,הסוכות
התפילה, והיה מי שזכר בעל פה את ההושענות. כמעט כל 

 התאימה אז למצבנו". ,מילה בהושענות
אני הייתי אחוז ו ,מר שטרנפלד סיים את סיפורווכך 

 .בלי שליטה.. עיניישיצאו מדמעות עם  ,התרגשות
נים "ודאי תבין, אדון צעיר, שלי מותר לקרוא לארבעת המי

. גם בורא עולם יודע שלא להתבדח 'פרחים אקזוטיים'הללו 
, כי אם להודות ולהזכיר את חסדו הגדול נתיתכווהאני 

איתנו, ששלח לנו את ארבעת המינים לתוך מחנה המעצר 
 המדברי באוסטרליה".

מר שטרנפלד הודה לי שהטרחתי עצמי לבוא לביתו. הוא 
, שילם, הוסיף בחר את ארבעת המינים, הניחם על השולחן

טיפ הגון ואמר: "כעת אתה שליח של חנות לפרחים 
 אקזוטיים".

זה הסיפור שלי. מר שטרנפלד כבר אינו בין החיים, אך 
יהודים בימי מלחמת העולם השנייה,  200הסיפור שלו, ושל 

זו הדרך שלי לספר  ,שמור עמי לנצח, ולכתוב אותו אליך
 אנשים מספרים על עצמם][חיים ולדר,     אותו גם לדורות הבאים.

: )ד חוג חת"ס"גאב(זצ"ל  רבי יצחק שלמה אונגרמר הגה"צ א
 ,זי"ע טעם לחביטת הערבה שמעתי בשם מרן ה"חתם סופר"

טעם איגוד ארבעת  )ויק"ר ל, יב(במדרש כי הנה חז"ל אמרו 
כך הם ישראל יש , ואין בו ריח, כי לולב יש בו טעם; המינים

 . ם מעשים טוביםבהם בעלי תורה ואין בה
כך הם ישראל יש בהם בני אדם , האתרוג יש בו טעם וריח

 .שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים
כך ישראל יש בהם שיש בהם , הדס יש בו ריח ואין בו טעם
 .מעשים טובים ואין בהם תורה

כן יש בהם שאין בהם לא , הערבה אין בה טעם ואין בה ריח
לאבדן אי , הקב"ה עושה להםומה . תורה ולא מעשים טובים

אלא אמר הקב"ה יוקשרו כולם אגודה אחת והן , אפשר
מסמלת את  -" רי שאף כי ה"ערבה. המכפרים אלו עם אלו

, ם לקיוםְראּויִ אינם ש, אלו שאין בהם תורה ומעשים טובים
זוכים להיות  ,מכל מקום כאשר מתחברים עם שאר המינים

יש  ת "ערבה"ואז גם בחינ, מושפעים מזיו התורה הקדושה
כל זה כאשר הערבה מאוגדת באגד יחד  ברם לה חשיבות.

 כאשר הערבה רוצה להיות לה לעצמה, , אךעם כל המינים
 ..אזי אין לה זכות קיום וחובטים אותה בקרקע.

 

 
 

נוהגים להישאר ערים כל ליל הושענא רבא, ויזהר אדם שלא 
חוץ להירדם בביהכ"נ בלילה זה. ואפילו שנת עראי אסורה מ

לסוכה. ואם רואה שהשינה מתגברת עליו, ימהר לסוכה 
 טוב להעירו. ,וינוח שם מעט. וכן אם רואה שחברו נרדם

 ]חזו"ע עמ' רא[ 
 
 

 

 התורה   בברכת   
 ברינה             רון    

 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               

 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 נדרה בת נעימה יפה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטוהצלחהל  
 : מתנאל בן איריס : אביטל בת יפה זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 השרון רמת רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 ...המשך הסיפור הושענא רבה

 לזרע של קימא: 
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 שלמה בן לאהאהרן בן צילה: נפתלי 
 שושנה רייזל בת מינה

 : מיטל בת לולו שולמית בת שרה
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 : עדי בת מזל יעל ברכה בת אביגיל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 מחה : מנחם בן עליזהדוד בן ש
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ∆ ׁ̆ ָרן  ‚ו… ַסנ≈ ƒָמר מ‡ֲ ָח˜ "˜ ר' ‰ר‰ ָי„ּוַע ַ‰ּמַ ¿̂ ƒי י ƒו ל≈
…וב זי ׁ̆ יט¿ ƒ„ ‡ר¿ ּבַ ƒעמ" , ׁ̆ ָר ¿„ ƒּור ַ‰ּמ‡ ב≈ ˙ "ט ַעל יו) ˙נחומ‡ ‡מור כב(ּב¿ ֻסּכו…

"˙ נו… ן ֲעו… ּבו… ¿ ׁ̆ ח∆ ן ל¿ ו… ׁ̆ ‡ ƒוזל", ר:˜"

ים " ƒּפּור ƒם ַ‰ּכ ָנ‰ ַע„ יו… ָ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ר…‡ ּלּו מ≈ ים ָ‰‡≈ ƒָימ ּב¿ ∆ ׁ̆ ָבר  ן ַ‰ּ„ָ ˙ ָנכו… מ∆ ¡‡ ּב∆
ל  ּוב ‡∆ ׁ̆ ָרָכיו ָל ל ּ„¿ ˙ ַעל ּכָ ˜ּוחו… יָניו פ¿ ‡י ע≈ ַוּ„ַ ׁ̆ ּב¿ י ƒ‡ָו ׁ̆ י ƒ‡ ל ׁ̆ ' ‰ּכָ י ƒ‡

ַח„  ּפַ ƒו… מ˙‚ָ ר≈ י ַמ„¿ ƒפ ל ּול¿ ל≈ ‰ו… לו… י¿ כ¿ ƒׂ̆ י  ƒפ ˜' ‰ל¿ נו… ּב¿ ‡ו… ֲ‰ַ„ר ּ‚¿ ּומו… ּומ≈
ם  ב יו… רו… ָ̃ י  ƒּכ ı ט ָ‰ָ‡ר∆ ּפו… ¿ ׁ̆ ƒר ' ‰ל ב∆ י ַ‰ּ‚∆ ƒין ּומ ƒ„ּ ˜ ּבַ ַטּ„≈ ¿̂ ƒ‰ ל ל¿ י ָיכו… ƒּומ

‰ ֻעּנ∆ ¿̇ ר ל…‡  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ׁ̆ פ∆ ‰ּו נ∆ יז∆ ≈‡ ‡ ו¿ ר ל…‡ ָיר≈ ∆ ׁ̆ ט , ֲ‡ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒנ ˙ יו… ¿‰ ƒי ָיב…‡ ל ƒּכ
ַבר  „ ַעל ּ„¿ ָחר≈ יו ֲ‰ל…‡ ‰∆ ָׂ̆ ל ַמֲע ı ַעל ּכָ ל ָ‰ָ‡ר∆ ט ּכָ פ≈ ו… ׁ̆ י  נ≈ פ¿ ƒל‰'  ‰ ∆ׂ̆ ַיֲע

˙ ּו≈ ƒר ע ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ ן ‡∆ ≈ּ̃ ַ̇ לו… ל¿ כ¿ ƒׂ̆ ם ַ‰ר  רו… מ¿ ƒּוָב‰  ,ּב ׁ̆ ¿ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒּוָב‰ נ ׁ̆ ¿ּ̇ ‰ַ ו¿
‰‡ָ ר¿ ƒּי ƒמ. 

ים  ƒינ ƒמ '„ לּוָלב ו¿ ‰ ו¿ ַו˙ ֻסּכָ ¿̂ ƒמ ין ּב¿ ƒ̃ ס¿ עו… ∆ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒּפּור ƒם ַ‰ּכ ַ‡ַחר יו… ו¿
ַי„  ‰ ּכ¿ ָ̃ „ָ ¿̂ ˙ ֲעבו… ' ‰ּו ָב‰ ַלֲעב…„ ‡∆ חו… ָ„ָב‰ ו¿ נ¿ ƒָב‰ ב ָח‰ ' ‰ַ„˙ ַ‰ּטו… מ¿ ƒׂ̆ ּב¿

ב ב ל≈ טו… ַ‡ֲ‰ָב‰, ו¿ ּוָב‰ מ≈ ׁ̆ ¿ּ̇  ̇ ּוָב‰ ַ‰ּז…‡ ׁ̆ ¿ּ̇ ינּו . ֲ‡ַזי ַ‰ ָי„ּוַע ַמֲ‡ָמר ֲחָכמ≈ ו¿
ַעל  (יומ‡ פו:) ל"ז ˙ ו¿ ָ‚‚ו… ¿ ׁ̆ ƒכּו ל פ¿ ∆‰ ˙ נ∆ נו… „ו… ָ‡‰ ַ‰ּז¿ ר¿ ƒּי ƒּוָב‰ מ ׁ̆ ¿ּ̇ י  ≈„ ַעל י¿ ∆ ׁ̆

כּו  פ¿ ∆‰ ˙ נ∆ נו… „ו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ַ‰ּז¿ ּוָב‰ מ≈ ׁ̆ ¿ּ̇ י  ≈„ םי¿ ָ ׁ̆  ‡ ָ̇ י ƒ‡ ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ ּכַ ֻכּיו… ז¿ ƒל . 

 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים ו¿ ƒב ָ ּׁ̆ ‰ַ ˙ נו… ָּ̃ ַ̇ ‰ ּב¿ ∆̂ ר…ב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָ„יו ָ‰רו… רּוך¿ ‰ּו‡ ּב¿ ּבָ
ָ‡מּור ַ‡ֲ‰ָב‰ ּכָ ˙ ּוב¿ מ∆ ¡‡ ָפָניו ּב∆ ı  (˙פיל˙ יו‰"כ ע"פ יחז˜‡ל ל‚ י‡) ל¿ ּפ… ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿

 ˙ מו… ֲחָטָ‡יו ּב¿ ּובו… מ≈ ׁ̆ ם ּב¿ ƒ‡ י ƒּכ ˙ ן  .ָחָי‰ו¿ ַ‰ּמ≈ ַח‚ ַעל ּכ≈ ָ‡נּו ּב¿ ∆ ׁ̆  ‰ ַ‰ּז∆
י  ≈„ י ַעל י¿ ַ„ּ ַ ׁ̆ ל  ≈̂ ̇ ּב¿ ים ַלֲחסו… ƒ‡ ̇ ּבָ ו… ¿̂ ƒם מ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ̇ ַ‡ֲ‰ַב ים מ≈ ƒב ים טו… ƒׂ̆ ּוַמֲע

 ‰ ּמָ יַ„ע ּכַ ˙ ל≈ נו… ‰ ָ‰ֲעו… נ∆ ַרך¿ ָ‡ז מו… ּבָ ¿̇ ƒי ˙ ו… ¿̂ ƒמ˙ נו… ּלּוף ָ‰ֲעו… ƒח ‰ י∆ ¿‰ ƒַמ‰ , י
 ƒּי ƒּו‡ מ‰ ¿„ּ ˙ ן ַע„ ֻסּכו… ין ּכ≈ ≈‡ ∆ ָ‡‰ ֲ‡ַזי ל…‡ ּׁ̆ ‰ ר¿ נ∆ מ¿ ƒם י ן ‰≈ ƒֲעַ„י ∆ ׁ̆ ָלל  ּכ¿

˙ ָ‚‚ו… ¿ ׁ̆ . ‰ נ∆ ַרך¿ מו… ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ם ָ‡ז ַ‰ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ̇ ַ‡ֲ‰ַב ָ‡ז ‰ּו‡ מ≈ ∆ ׁ̆  ̇ ֻסּכו… ָנם ּב¿ ָ‡מ¿
 ˙ ֻכּיו… ז¿ ƒכּו ל ַ‰ּפ¿ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ≈„ ˙ ּכ¿ נו… ר ָ‰ֲעו… פ≈ סו… יּו ו¿ ¿‰ ƒי ים ַעל ו¿ ƒב ים טו… ƒ̂ י ƒל מ¿

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי. 

 ׁ̆ רּו ‰ּו ּפ≈ ז∆ ןו¿ ו… ׁ̆ ‡ ƒט , ר ּפָ ¿ ׁ̆ ƒי לו… מ ƒן ּכ ו… ׁ̆ ‡ ƒר ‰ ָח‚ ַ‰ּז∆ ָר‡ ‰∆ ¿̃ ƒּנ ∆ ׁ̆ ‰ּו‡ 
˙ ַוֲ‡ַזי ‰ּו‡  נו… ן ָ‰ֲעו… ּבו… ¿ ׁ̆ ˙ ח∆ ׁ̆ ּבו… ַמֲעלו… ּי≈ ∆ ׁ̆ ן ַעל  ו… ׁ̆ ‡ ƒר ‡ ר≈ ָּ̃ ƒ‰ ל¿

י„ ƒמ ָּ̇ יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ‰ַ ַרך¿ ל¿ ּבָ ¿̇ ƒנו… י ˆו… ר ר¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָרָכ‰ ּכַ ָב‰ ּוב¿ יַע ָלנּו טו… ƒּפ ¿ ׁ̆ י , ַמ ƒּכ
ּמַ  ƒר מ ≈̇ ינ…˜ יו… ƒל ‰ ∆̂ ל רו… ∆‚ ָ‰ע≈ ∆ ׁ̆ י˜ָפָר‰ ‰  ƒנ‰ָ ‰ ל¿ ∆̂  ."רו…

י  ≈„ יםַיל¿ ƒר ָ̃ ל ַ‰ּי¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒם ,י ∆̇ י ƒכ יך¿ !! ז¿ ƒל ַ‰מ¿ ם ּול¿ ƒַמי ָ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆  ׁ̆ ≈„ּ ַ̃ ם ל¿ ∆̇ י ƒכ ז¿
 ˙ ַרך¿ „' ‡∆ ּבָ ¿̇ ƒי  י ימ≈ ƒבע ויו‰"כ ‰עעל"ט. ר"‰ּב‰"  ˙ יַע ֻסּכו… ƒ‚ּ‰ַ ּב¿

 ƒ̇ ַעּלּו ין ֲער…ך¿ ̇¿ ≈‡ ר ַע„ ל¿ ≈̇ ‰ יו… ּב≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ע"י ַ‰ר¿ ̇ ּוב¿ ַלֲ‰בּו ¿̇ ƒ‰ ̇ ּב¿ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ
ּו לו… „',  ׂ̆ 'ַנֲע ּכּו ל¿ ז¿ ƒ̇ ˙'ו¿ ָרָכ‰ "‰ ‰˜ב כ"ועי ,ָזכּויו… ָב‰ ּוב¿ יַע ָלנּו טו… ƒּפ ¿ ׁ̆ ַי
"ר.‡כי

 ואמצו חיזקו

 .דאווענען ביים נישט יונגעל רעדט יודישע א
 יו"טאון א פריילעכע א גוט שבת 
 ברגש נהלך מכון

 רב‡ ל‰ו ‡מר) ב, ל‰ ברכו˙(' ב‚מ מ‡מר
 ניסן ביומי מינייכו במטו˙‡ לרבנן
 ‰יכי כי ˜מ‡י ˙˙חזון ל‡ ˙˘רי וביומי

 . ˘˙‡ כול‡ במזונייכי לטר„ן „ל‡

 ‰‡לו ‰רבנן ‰‡ם ˜˘‰ ולכ‡ור‰
 ומ‰ וכרמים ב˘„ו˙ ‰יו ‡„מ‰ עוב„י
 .בז‰ כוונ˙ו

 ו˙˘רי ניסן ‰‡לו ‰ימים ‰נ‰ ‡מנם
 ‰˘נ‰ ב˙חל˙ ו‰חס„ ‰רˆון ימי ‰ם

. ‰עולם ברי‡˙ ˙חל˙' ‰י ב˙˘רי
 בימי ע‰ו‰י˘ו ‰‚‡ול‰' ‰י ובניסן
 ו˘נ‰ ˘נ‰ בכל לכן. ממˆרים ˆ‡˙נו
 ‰רˆון מ˙עורר ‰ז‰ בזמן ‰‡לו בימים
 ‰עולם ל˜יום ב˙˘רי ‰‰ו‡ ‰טוב
' כ˙יו‰נ‰. וי˘וע‰ ‰‚‡ול‰ על ובניסן

 רˆון ע˙' „ לך ˙פל˙י ו‡ני) י„, סט ˙‰לים(
 ‰ו‡ ‰עי˜ר רˆון ע˙ ב˘ע˙ כי לומר

ıרˆונו˙ ל‰מ˘יך ב˙פל‰ ר˜ ל‰˙‡מ 
 ‰˙פל‰ זמן ו‰ו‡ י˘ר‡ל על טובו˙

 וזמן לחו„ ˙ור‰ זמן ו‰נ‰ ו˙חנונים
 .לחו„ ˙פל‰

 כל ˆריך ‰‡לו ‰˜„ו˘ים בימים לכן
 יו˙ר ב˙פל˙ו ולכוון ל‰˘˙„ל ‡„ם

 ‰רˆון מ˙עורר ובז‰ ,˙ור‰ מ˙למו„
 ‰˘פעו˙ ל‰מ˘יך ‰עליונים ו‰רחמים

 .‰˘נ‰ כל על טובו˙

 ˜מ‡י ˙˙חזון ל‡ רב‡ ל‰ם ˘‡מר וז‰
 כך ‰˙ור‰ בלימו„ ‰‡לו בימים

 ˙חנ‰ ו‰רבו ‰˘˙„לו ר˜ ב˙מי„ו˙
 וברכ‰ רחמים לכם ל‰מ˘יך וב˜˘‰

 במזונייכו לטר„‡ „ל‡ ‰˘נ‰ כל על
 ו˙נח) „, ח בר‡˘י˙(' פי וז‰ ˘˙‡ כול‡

 ומבו‡ר ‰˘ביעי בחו„˘ ‰˙יב‰
 חו„˘ על ‰רמז) ב, ˜ח, ‚ ז‰ר( ˜"זו‰ב

'. עמי על „˙˘רי רעוו‡ י‰‡. ˙˘רי
 לפני ‰עובר ל˘ון. ‰˙יב‰ ו˙נח וז‰

 לרˆון י˙˜בלו ˙פל‰ ‰„יבורי. ‰˙יב‰
 .‡מן ו‰ˆלח‰ ברכ‰ ל‰˘פיע

 )(˙פ‡ר˙ ˘למ‰ לסוכו˙

...  בס"ד

 ‡לעזר רבי ב)"ע' כ „ף (˙עני˙ ס"ב˘
 ˘פ˙ על לטייל ‰לך ˘מעון ברבי
 ‚„ול‰ ˘מח‰ ˘מח ו‰י‰ ,‰נ‰ר
 בו פ‚ע ,˘למ„ ‰˙ור‰ מפני
 ,ביו˙ר מכוער ˘‰י‰ ‡ח„ ‡„ם
, מכוערים פניך מ‰ מפני לו ו‡מר
, ˘ע˘‡ני ‡ומן ‡ל לך לו ‡מר
 .˘"עיי

 מעון˘רבי בלעזר ‡בי „ר לרמז י˘
 על רומז ‰נ‰ר ˘פ˙ על ‰לך

 ˘מיני ‡ˆל ˘‰ו‡ ˙ור‰ ˘מח˙
 ו˘מח, ‰‚˘ם ˘מברכין עˆר˙
 ˘ע˘‰ ‰יינו, ˘למ„ ‰˙ור‰ מפני

 ‡ח„ ‡„ם בו ופ‚ע, ˙ור‰ ˘מח˙
 ˘"עיי[ ˘ם כמבו‡ר ‡לי‰ו ‰יינו

 עול‰ ו"ו‡לי‰, ]נז„מן ‰"„' וב˙וס י"בר˘
 ימי מן ב"נ ביום ˘‰ו‡ רומז, ב"נ

 .‰רˆון

 מ‰ מפני [ר‡ב"˘ ל‡לי‰ו] לו ו‡מר
 ˘י˘ר‡ל, ‰יינו, מכוערים פניך

 נ‰פכו פני‰ם ‰ז‰ ‰מר ב‚לו˙
 מן ‰ˆרו˙ מפני ˜„יר‰ ל˘ולי

 ˆריך ‰˙ור‰ י„י על ו‰ל‡, ‰‡ומו˙
 .פנים ‰‡ר˙ ל‰יו˙

 ‡ומן ‡ל לך [‡לי‰ו לר‡ב"˘] לו ו‡מר
 ‡יך עˆ‰ לו ˘נ˙ן, ˘ע˘‡ני
 ‰בור‡ ‡ל ‰˙פל‰ ‰ו‡ ˘‰עי˜ר
 ˙פל˙ בז‰ ל‡ כי, ˘מו י˙ברך
 י˘וב ‰˙פל‰ י„י ועל, ‰עני

 .ירחמנו

 )(עטר˙ י‰ו˘ע ל˘מח˙ ˙ור‰

רב‡ל‰ו‡מרל'ב‚ממ‡מר

 לזכות ידידנו הדגול

 הי"ו רחלבן  שמואל דודהנה"ח 
 ומשפ' החשובה

יָחה ַּבְּתִפ ה ֶׁשַּבֶלב, ּוד ְוִחזּוק ְּבִעְנַין ֲעבֹוָד ִּגָליֹון ְלִעּד  ְלַתְׁשַּב"ר ָלהיּוְזִהירּות ַהּׂשִ
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‰ ָ‰ָי‰ ּוָמּ‰  ז∆ ּ̂ ƒע ל ּב¿ ∆ יַל˙ ׁ̆ ƒפ ם ּ̇¿ ים יו… ƒּפּור ƒּכ‰ַ 
יר ƒע ָנס ּב¿ ¿̃ ן מ∆ פו… ¿̂ ƒּב ∆ ˜ו…  ׁ̆ י. ָמרו… ƒ„ּו‰ יר י¿ ƒע‰ָ 

ים ƒס ֻכּנָ ם ָ‰יוּ  מ¿ ˙ ֻכּלָ ƒַבי ˙ ּב¿ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ƒז ּכָ ר¿  ַ‰ּמ∆
ם ≈‰ ∆ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒכ פ¿ ו… ם ׁ̆ ּבָ ƒם ל ƒי ּמַ ˙ ּכַ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ ם ּבַ י‰∆ ƒַלֲ‡ב 

ם ƒַמי ָ ּׁ̆ ּבַ ∆ ׁ̆ . ‰ּ ָ̇ ‡ו… ָע‰ ּב¿ ָ ב ׁ̆ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰  ∆‡ר…ַבע ל‰ָ 
י ƒ„ּו‰ ָח„ ַ‰ּי¿ י ‡∆ ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ר מ≈ ≈̂ ָח ל ‰∆ ∆ ׁ̆ ‰ ָ ׁ̆ ‡ , ַ‰ּפַ
יט ƒּל ַ יר ׁ̆ ƒע‰ָ .‰ ַע„ ַ‰ּלָ ירּו˙ ָ̂ ƒ‰ מ¿ ƒּבו… , ּב ƒל יָ‰‰ ּוב¿ ƒמ ר ּ̇¿ ∆ ׁ̆ פ≈  ל¿

˙ בו… חו… ים ָ‰ר¿ ƒ̃ י ים ָ‰ר≈ ƒמ מ≈ ו… ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆  ו¿ פ∆ ּנ∆ ƒם מ„ָ‡ָ .˙ ˙ ָ‰יוּ  ַ‰ֲחֻניו… עּולו… , נ¿
˙ ˙ו… ל¿ ים ּ„ַ ƒּ̇ ˙ ָ‰יוּ  ַ‰ּבָ ין מּוָ‚פו… ƒט ּומ ∆̃ ∆ יך¿  ׁ̆ ƒָסמ  ׁ̆ ַ‚ּ יר ֻ‰ר¿ ƒו‡ֲ ָנ‰. ּבָ  ּפָ
 ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ‰…ָח„ ַע„, ָוכ…‰ ּכ ∆‡ ∆ ים ׁ̆ ƒ„ָל ‰ ַ‰י¿ ּלָ ƒ‚ּ  …י לו ƒים ּכ ƒ„ּו‰ ים ַ‰י¿ ƒס ֻכּנָ  מ¿
ם ּלָ  ֻכּלָ ƒפ ¿̇ ƒי˙ ‰ל ב≈ ˙ ּב¿ ס∆ נ∆ ל ַ‰ּכ¿ „ו… ר. ַ‰ּ‚ָ ≈‰ ƒיַח  מ ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ˜ ּפ≈ ַ„ּ ¿̇ ƒ‰  ַעל ל¿
˙ ל∆ י˙ ּ„∆ ˙ ּב≈ ס∆ נ∆ ‡י, ַ‰ּכ¿ ּבַ ַ‚ּ‰ַ ח ו¿ ַ̇ ּפָ ∆ ּׁ̆ ˙ ∆‡ ˙ ל∆ י ַ‰ּ„∆ ≈„ ך¿  ּכ¿ ר∆ ר ח∆ ע, ַ̂ ַּ̇  ֻ‰פ¿

˙ו…  ‡ו… ר¿ ƒךָ  ַמ‰. "ל נ¿ ˆו… ן?" ר¿ ּמ≈ ƒָי„ו…  ס ‰, ּב¿ ַ‰ּלָ יט: "ָעָנ‰ ו¿ ƒּל ַ יר ׁ̆ ƒע‰ָ 
ָנַפל ָחָל‰ ב ו¿ ּכָ ¿ ׁ̆ ƒמ ׂ̆ . ל¿ ַחּפ≈ י מ¿ ƒַחר ֲ‡נ‡ַ ‡ פ≈ י ָ‰רו… ƒ„ּו‰ ָעַלי ַ‰ּי¿  ו¿

ילו…  ƒ‰ ַ‰ב¿ ף ל¿ כ∆ ≈ּ̇ „ ּיַ ƒל ּומ יט ‡∆ ƒּל ַ ּׁ̆ ר ַ‰ ַיּס≈ ¿̇ ƒי˜". ַ‰ּמ ƒע ז¿ ƒ‰ י‡ ּבַ ַ‚ּ‰ַ ˙ ∆‡ 
‡ פ≈ ַמּ‰  ‰ּו‡ ‡ּוָלם, ָ‰רו… י: "ָּ̇ ƒכ ים ַפּסוּ  ו¿ ƒ‡ פ¿ ב רו… ר∆ ∆ּ̃ ƒמ ı ם ָ‰ָ‡ר∆ ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ 
ים ƒ̃ ˜ּו ין ז¿ ƒמ ַ‰ז¿ י ל¿ ƒ̇ ‡, ‡ו… פ≈ י ָ‰רו… ƒ„ּו‰ ל, ַ‰ּי¿ ∆‡ ‰ ָ ׁ̆ ‡ ‰ ַ‰ּפַ ל∆ "? ַ‰חו…

יַח  ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ יב ו¿ ƒ ׁ̆ ר ‰≈ ≈̂ ˜ו… יַטב: "רּוַח  ּב¿ ים מ≈ ƒ‡ פ¿ ב…ר ָ‰רו… ָע˜וּ  ּכ¿ ל ַ‰ּוז¿ ∆‡ 
‰ ָ ׁ̆ ‡ ם ‡ּוָלם, ַ‰ּפַ לוּ  ֻכּלָ ע¡ ס ‰∆ ר∆ ָיָ„ם ח∆ ַ‡ף ּב¿ ָח„ ו¿ יַח  ל…‡ ‡∆ ƒל ¿̂ ƒ‰ 
ן ח≈ ַ‡ב¿ ˙ ל¿ ˙ ַמֲחָל˙ו…  ‡∆ ∆‡ י ו¿ ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ¿פּוָ‡˙ו… ר .
יט ƒּל ַ ּׁ̆ מו…  ַ‰ ¿̂ ַע ‰ ּב¿ ּוָ ƒ̂ ן ָעַלי ַזּמ≈ ךָ  ל¿ ¿̇  ‡ו…

ָליו יפּו˙ ‡≈ ƒח ¿„ ƒָיָפ‰ ּב ָע‰ ו¿ ָ ם ַ‡ַח˙ ׁ̆ ≈„  ".˜ו…
ר" י ַ̂ ƒַמר", ל‡ָ ‡ פ≈ נּו˙ ָ‰רו… ָ̃ ַפס¿  ַ‡ך¿ , "ּב¿

‡ ‡ּוַכל ל…‡ ךָ  ָלבו… ּמ¿ ƒּוב, ע ל ׁ̆ ךָ  ‡∆ נ¿  ֲ‡„ו…
ר מ… ¡‡ י, לו…  ו∆ ƒם ּכ ‰ ַ‰ּיו… ם ‰ּו‡ ַ‰ּז∆  ַ‰ּיו…

 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ר ַ‰ ≈̇ יו… י ָלָעם ּב¿ ƒ„ּו‰ ל ַ‰ּי¿ ּכָ ƒמ ˙ מו…  י¿
ָנ‰ ָ ּׁ̆ ם, ַ‰ יו… ‰ ּב¿ ים ָ‡נוּ  ז∆ ƒַעּנ ¿̇ ƒל…‡, מ 

ים ƒל כ¿ ל…‡ ‡ו… ים ו¿ ƒ̇ ו… ים ׁ̆ ƒ̃ ‰ ַוֲעסּו ּלָ ƒפ ¿̇ ƒּב 
ינוּ  ƒב‡ָ ם ל¿ ƒַמי ָ ּׁ̆ ּבַ ∆ ֲחַמ˙. ׁ̆ ˙ מ≈ ַ ׁ̆ י˙ חּול¿ ƒֲענ ַּ̇ י, ַ‰ ƒינ ל ‡≈ ˙ ָיכו… כ∆  ָלל∆
ָלי ַר‚¿ ˙ ּב¿ ל ‡∆ ך¿  ּכָ ר∆ ∆„ּ‰ַ ‰ נו…  ַע„ ָ‰ֲ‡ֻרּכָ מו… ל ַ‡ר¿ ∆ ׁ̆ ‰ ָ ׁ̆ ‡  ‡ּוָלם, ַ‰ּפַ

יַח  ƒט ב¿ י ּמַ ƒי˙ ֲ‡נ ƒ‚י ƒ‚י, ֲח ƒּכ „ ּיַ ƒם מ ƒיַ‡˙ ע ƒ̂ ם י¿ ׁ̆  ַ‰ּיו… „ו… ָּ̃ ‰ַ ,‡ „ ָ‡בו… ּיַ ƒמ 
ָליו י ‡≈ ≈„ ˜ ּכ¿ ּ„ו… ב¿ ƒל ˙ ˆ…‡ ַמֲחָל˙ו…  ‡∆ מ¿ ƒל ‡ „"בס לו…  ו¿ ּפ≈  ַמר¿

ֲחלּוָ‡יו ַ̇ ב". ל¿ ָ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ יַח  ּכ¿ ƒל ¿ ּׁ̆ ַ‚ּפו…  ַ‰ ל ּב¿ ∆‡ ‰ ָ ׁ̆ ‡ ‰ ַ‰ּפַ ל∆ ר ַ‰חו… ּפ≈ ƒס  ַעל ו¿
רּובו…  ל ס≈ ∆ ׁ̆ ‡ פ≈ י ָ‰רו… ƒ„ּו‰ ‡ ַ‰ּי¿ ָל‰, ָלבו… ל¿ חו… ¿̇ ƒ‰ ן מו… ַ‡ר¿ ָעָר‰ ּב¿  ס¿
ֲעסו… . זּוָט‡ ל ּכַ ∆ ׁ̆ ‰ ָ ׁ̆ ‡ יַע  ַ‰ּפַ ƒ̃ ר¿ ƒ‰ ים ƒ̃ ָח ¿ יו, ׁ̆ ƒי ָחַסך¿  ל…‡ ּופ ר≈ ב¿ ƒ„ּ 
‰ ָ̂ ‡ָ ּ„ּוף נ¿ ƒ‚ „ ו¿ ∆‚ נ∆ ‡ ּכ¿ פ≈ י ָ‰רו… ƒ„ּו‰ ם ָיַח„ ַ‰ּי¿ ƒל ע י ּכָ נ≈ יַח , ַעּמו…  ּב¿ ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ,

ָלם עו… ּמ≈ ∆ ˙ ָ‡ַ‰ב ל…‡ ׁ̆ ים ‡∆ ƒב ָ ׁ̆ ו… ּ̇ ים ַ‰ ƒ„ּו‰ ָנס ַ‰י¿ ¿̃ מ∆  ַ‡ף ָטַרח ל…‡, ּב¿
יר ƒֲעב‰ַ ‰ ל¿ ָ ׁ̆ ‡ ˙ ַלּפַ ּמּו˜ו…  ‡∆ ƒל נ ∆ ׁ̆ ‡ פ≈ י ָ‰רו… ƒ„ּו‰ יר ַ‰ּי¿ ƒּב ַ‰ס¿  ַעל ּול¿

ם ׁ̆  ַ‰ּיו… „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒ„ּו‰ י˙ ַלּי¿ ƒֲענ ַּ̇ ‰ַ ָ  ‰ּו‡ ּבו…  ו¿ יָון, רּויׁ̆ ּכ≈ ƒך¿  ּומ ּכָ ∆ ׁ̆ 
ֲעָר‰ ל ֲחָמ˙ו…  ּבָ ∆ ל ׁ̆ ≈ ׁ̆ ָר‡ ַע„ ַ‰ּמו… ָּ̃ ∆ י ׁ̆ ƒר ח√ י: "ַ‡ף ּבָ ƒי ּב ƒּ̇ ע¿ ּבַ ¿ ׁ̆ ƒי, נ ƒּכ 
ם …̃ נ¿ ∆‡ ‡ פ≈ רו… י ּבָ ƒ„ּו‰ ַעּמו…  ַ‰ּי¿ י, ּוב¿ ≈„ ם ּכ¿ ּלָ ּכֻ ∆ עוּ  ׁ̆ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒוּ  י‡ יר¿ ƒי ַוּי ƒי ּכ ƒנ‡ֲ 

יט ‰ּו‡ ƒּל ַ ּׁ̆ ‰ַ ı ָ‡ר∆ ין ּבָ ≈‡ י ו¿ ƒּ̇ ל¿ ƒּב." 
ים ƒ‚‰ֲ י ָ‰יוּ  נו… ƒ„ּו‰ ָנס י¿ ¿̃ ˘, מ∆ ּכ… ר¿ ƒים ל ƒמ ּיָ ין ּבַ ּב≈ ∆ ם ׁ̆ ים יו… ƒיּפּור ƒּכ‰ַ 
˙ ֻסּכו… ˙, ל¿ ל ֲ‡ֻ‚ּ„ו… ∆ י ׁ̆ נ≈ ם, סּוף ̃¿ ָ̇ י ָ‰יוּ  ‡ו… ּי≈ ƒב יר ַער¿ ƒים ָ‰ע ƒ̇ ר¿  ּכו…
ים ƒָחל ּנ¿ חּוı ּבַ ƒּמ ∆ יר ׁ̆ ƒים ָלע ƒיע ƒ̂ ¿̃ ם ּוַמ ָ̇ ּכּוך¿  ‡ו… ƒס ים, ל¿ ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿  ָ‰יוּ  ו¿
ים ƒ ׁ̆ כ¿ ם רו… ∆‰ ˙ מ≈ ילו… ƒֲחב ˙ ילו… ƒים ֲחב ƒכ ַסּכ¿ ˙ ּומ¿ ם ‡∆ י‰∆ ≈̇ ים ֻסּכו… ƒנ ָּ̃  ּבַ

ים ƒּי ƒר י ט¿ ≈„ּ ƒָנ‰ מ ָ ר, ׁ̆ ∆̃ ּב… ַר˙ ּבַ ָמח√ ּל¿ ∆ ם ׁ̆  יו…
ים ƒּפּור ƒעוּ , ַ‰ּכ ¿ּ̇ י ֻ‰פ¿ ƒ„ּו‰ ָנס י¿ ¿̃ ˙ מ∆ ַ‚ּלו… י, ל¿ ƒל ּכ  ּכָ

י נ≈ מוּ  ַ‰ּסּוף ̃¿ ר¿ ָ‰ע√ ∆ ּו˜ ׁ̆ ּׁ̆ „ ּבַ עו… ּב¿ ƒמ „ ע≈  מו…
ל¿  ע∆ ַב˙ מוּ נ∆ ּו˜, ַ‡ַח˙ ּב¿ ּׁ̆ ילוּ  ָ‰ָי‰ ל…‡ ּוַב ƒפ‡ֲ ‰ נ∆ ָ̃ 
ָח„ פּוָ‡‰ ‡∆ ר¿ ƒר. ל ר≈ ּבָ ¿̇ ƒ‰ ,י ƒּכ ‰ ָ ׁ̆ ‡ יı ַ‰ּפַ ƒָער ∆‰ 
‰ ּוָ ƒ̂ ַלֲעָבָ„יו ˘ ּכ… ר¿ ƒף ל ס∆ כ∆ ‡ ּב¿ ˙ ָמל≈ ל ‡∆ י ּכָ נ≈ ¿̃ 

יר ַ‰ּסּוף ƒע ּבָ ∆ יָחם, ׁ̆ ƒּנ‰ַ ˙ ּול¿ ר∆ מ∆ ¿ ׁ̆ ƒמ י ל¿ נ≈ ס¿ ַמח¿ ל ּב¿ ָ ׁ̆ מ¿ ƒי ַ‰ּמ ≈„ ַע  ּכ¿ נו… מ¿ ƒל 
ים ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ ך¿  מ≈ ַסּכ≈ ˙ ל¿ ם ‡∆ י‰∆ ≈̇ ים ֻסּכו… ƒמ ּיָ ƒמ יָמ‰ ּכ¿ ƒָימ .‰ ל ַרּבָ ∆ ָנס ׁ̆ ¿̃  מ∆

ים ƒמ ּיָ ם ּבַ י ָ‰ָי‰, ָ‰‰≈ ƒב ַרּב …̃ „ּו‚ו…  ַיֲע ר¿ ַעל ּבַ ל" ּבַ ב ˜ו… …̃ ָ‰ָי‰", ַיֲע ∆ ׁ̆ 
ׁ̆  ָי„ּוַע  י ƒ‡ י˜ ּכ¿ ƒ„ּ ן ַ̂ ָ‚‡ו… ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַ„ע. ּבַ ּוָ ƒ‰ ‰וּ  ּב¿ ≈ׂ̆ ע ַמֲע ָׁ̆ פ¿ ƒל ַ‰ּנ ∆ ׁ̆ 

‰ ָ ׁ̆ ‡ ס, ַ‰ּפַ ּנ≈ ƒַרב ּכ‰ָ ˙ י ‡∆ ס≈ נ¿ ר¿ ‰ ּפַ ּלָ ƒ‰ ¿ּ̃ ַיַח„ ַ‰ סוּ  ו¿ ּכ¿ ƒט ‰ ָ̂ „ ע≈ ַ̂ י  ּכ≈
יס ƒפ‰ָ ˙ ל¿ ו…  ‡∆ ּ̇ ע¿ ל ּ„ַ ∆ ל ׁ̆ ≈ ׁ̆ יַע  ַ‰ּמו… ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ˙ ּול¿ נוּ . רּוחו…  ‡∆ מ¿ ƒנ 

ים ƒָנס ר¿ ˙ ַ‰ּפַ ַ̂ ֲע רוּ  ָ‰ַרב ּבַ ָ‚מ¿ יב, ו¿ ƒּכ ַ‰ר¿ ַלַח˙ ל¿ ¿ ׁ̆ ƒּיּוס מ ƒל ּפ ∆‡ 
לַ‰ּמ  ≈ ׁ̆ יר, ו… ƒּב ַ‰ס¿ י לו…  ל¿ ר≈ ב¿ ƒ„ ˙ ַעל ַטַעם ּב¿ ּבַ ƒרּובו…  ס ל ס≈ ∆ ׁ̆ ‡ פ≈  ָ‰רו…

י ƒ„ּו‰ רו…  ַ‰ּי¿ ¿ּ̃ ַב ˙ ל¿ ע≈ ב, ַמֲחָל˙ו…  ּב¿ ∆̃ ˙ ע≈ ַ ּׁ̆ „ֻ ם ̃¿ ים יו… ƒּפּור ƒָיָ„ם, ַ‰ּכ  ּוב¿
לוּ  ּט¿ ƒי י ר≈ ַלַח˙ ַחב¿ ¿ ׁ̆ ƒן ַ‰ּמ רו… ר ּ„ו… ָ„ּ‰ֻ ̃¿  מ¿ ƒ̇ ס ָו‰ּב¿ ַפּי≈ ˙ ל¿  רּוחו…  ‡∆

ל ַבּט≈ ˙ ּול¿ ָר‰ ‡∆ ז≈ ַר‡˙ ַ‰ּ‚¿ ¿̃ ƒַח‚ ל ˙ ּכו… ב ַ‰ּסֻ ר≈ ָּ̃  .ּוָב‡ ַ‰
ר ∆̃ ּב… ַר˙ ּבַ ָמח√ ּל¿ ∆ ׁ̆ ,‰ ָ̇ ¿ׂ̆ ָי‰ ָע ַמל¿ ˙ ַ‰ּפָ ∆‡  ‰ּ ּכָ ר¿ ל ּ„ַ ן ‡∆ מו… ל ַ‡ר¿ ≈ ׁ̆ , ַ‰ּמו…

 ‰ּ ָ ׁ̆ ר…‡ ּב¿ ∆ ׁ̆ ַע„ ּכ¿ י ָ̂ ƒב ַרּב …̃ ‰ ַיֲע ∆‡ ר¿ ּמַ ָניו ּבַ ָ‰„ּור ּפָ ם, ‰∆ ≈‰  ּוָב‡וּ  ָעלוּ  ו¿
ל י˙ו…  ‡∆ ל ּב≈ ∆ ׁ̆ ‰ ָ ׁ̆ ‡ י ַ‰ּפַ ≈„ ׁ̆  ּכ¿ רו… ¿„ ƒל 

מו…  לו… ¿ ׁ̆ ƒּב  ׁ̆ י ƒ‚ּ‰ַ ˙ לו…  ּול¿ ן ‡∆ רו… ר ַ‰ּ„ו… ָ̃  ַ‰ּיָ
י‡וּ  ƒב ≈‰ ∆ ם ׁ̆ ּמָ ƒע .„ ּיַ ƒם מ ƒס ע נ≈ ּכָ ƒ‰ 

ַלַח˙ ¿ ׁ̆ ƒים, ַ‰ּמ ƒר ≈‰ ‰ ָ ׁ̆ ‡ ˙ ַ‰ּפַ יָניו ‡∆  ע≈
ָרָ‡‰ ∆ ׁ̆ ˙ ּוכ¿ י ‡∆ ƒב ַרּב …̃ ַע„ ַיֲע ָּ̂ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ר…‡ , ּבָ

ע ַּ̇ ר¿ ƒָריו נ ָ‰ָל‰ ַלֲ‡חו… ב∆ ָר‡ ּב¿ ָ̃ ל ו¿ ˜ו…  ּב¿
„ ע≈ ‰: "רו… ּנ≈ ƒ‰ ‡ּו‰ !‰ ׁ̆  ז∆ י ƒ‡‰ָ "!˙ַמ מ¿ ƒ„ּ 
˙ ָל‰ ָמו∆ ם ָנפ¿ ˜ו… ּמָ י. ּבַ ר≈ ַלַח˙ ַחב¿ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ 

„וּ  ר¿ ח¿ ל נ∆ ם ‡∆ ּבָ ƒָרֲע„וּ  ל י ו¿ נ≈ ּפ¿ ƒמ ˙ ‡ו…  ַ‡ך¿ , ַ‰ּבָ
ם ָ̇ ָע ָּ̇ ַ‰פ¿ ח ל¿ ַ̇ יט ּפָ ƒּל ַ ּׁ̆ ל ַ‰ ח≈ ≈‰ ר ו¿ ַסּפ≈ ׁ̆ : "ל¿ מ∆ י ‡∆ ƒּ̇ ם ָחַלמ¿  ֲחלו…

ָר‡ י. ּנו… ƒמ י ּוַבֲחלו… ƒ̇ י ƒ‡ָר  ׁ̆ ָל‰ ‡≈ „ו… ¿‚ּ ˙ ∆̂ ר∆ ָכל ּפו… ים ּב¿ ƒָסנ ח¿  ַ‰ּמַ
˙ רו… ָ̂ ָ‰‡ו… י ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿ ƒּב ∆ ׁ̆ , ׁ̆ ≈‡‰ָ ‰ ו¿ ַכּל∆ ˙ מ¿ ר∆ ַבע∆ ˙ ּומ¿ ל ‡∆ כּוָל‰ ּכָ ¿ּ̇ ‰ַ 
˙ רו… ָ̂ ‡ו… ּבָ ∆ י ל…‡ ַ‡ך¿ . ׁ̆ ָכך¿  ָ‰ָי‰ ּ„ַ ׁ̆ , ּב¿ ≈‡‰ָ ָכ‰ ו¿ ָב‰ ָ‰ל¿ ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ַלי ו¿ ≈‡ 

י ƒל ּב¿ ƒיר מ ƒ‡ ¿ ׁ̆ ‰ַ י ל¿ ƒח ל ַ̇ ט ּפ∆ ל≈ ּמָ ƒ‰ ‰, ל¿ ּנ≈ ƒ‰ ל ו¿ ח≈ ן ‰≈ ָ ׁ̆ ָע ˙ ַלֲחנ…˜ ‰∆ ∆‡ 
י ƒנ רו… טּוַח  ַע„ ּ‚¿ ּבָ ∆ י ׁ̆ ƒ̇ י ƒיַע  ָ‰י ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ י ׁ̆ ƒּ̂ ƒ̃ .ע ַ̇ פ∆ יָח‰ ל¿ ƒ‚ ך¿  ‰≈ ו… ּ̇ ƒמ  ׁ̆ ≈‡‰ָ 

מּו˙ו…  ל ּ„¿ ∆ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ‰ ז∆ ‰ּו‡, ַ‰ּלָ י ָ‡ַמר ו¿ ƒי' ל ƒל ַ‡נ יל ָיכו… ƒּ̂ ‰ַ ךָ  ל¿ ¿̇ '. ‡ו…
י ƒּ̇ ַ‰ר¿ ƒיַח  מ ƒט ַ‰ב¿ ם ל¿ ּי≈ ַ̃ ˙ ל¿ ל ‡∆ ָבָריו ּכָ ָנ˙ ַעל ּ„¿ י מ¿ ƒנ יל≈ ƒּ̂ ּיַ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ≈‡  מ≈
˙ פ∆ … ּ̇ ׁ̆  ‡ּוָלם, ַ‰ י ƒ‡‰ָ  ׁ̆ ַר י ּ„ָ ƒּנ ּמ∆ ƒיַח  מ ƒט ַ‰ב¿ ל…ַח  ל¿ ¿ ׁ̆ ƒל ˙ ילו… ƒל ֲחב ∆ ׁ̆ 

י נ≈ ף ̃¿ ָכל סו… י ל¿ ‰ּו„≈ יר י¿ ƒם, ָ‰ע ּנָ ƒין ח ף ‡≈ ס∆  ".ּכ∆
י" ƒּ̇ ַרר¿ עו… ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ יך¿ ", ּכ¿ ƒ ׁ̆ מ¿ ƒ‰ ל ≈ ׁ̆ ר ַ‰ּמו… ַסּפ≈ י, "ל¿ ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ י ָח ƒם ּכ  ֲחלו…

‡ ו¿ ָ ו ‡ּוָלם. ‰ּו‡ ׁ̆ ָ ׁ̆ ַנס ַעכ¿ כ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָחָכם ּכ¿ י ‰∆ ƒ„ּו‰ ‰ ַ‰ּי¿ י, ַ‰ּז∆ ƒ̇ י ƒ‰ ƒז „ ּיַ ƒמ 
י ƒּו‡ ּכ‰  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ י ƒ̇ י ƒ‡ָר ∆ י ׁ̆ ƒמ ֲחלו… ‰. ּבַ ָּ̇ ַע חוּ  ו¿ ל¿ ƒי ס ƒַעל ל ‰ ∆ׂ̆ ֲע  ַ‰ּמַ

ע ָׁ̆ פ¿ ƒי ַ‰ּנ ƒ̇ י ƒׂ̆ ָע ∆ יַח , ׁ̆ ƒט י ּוַמב¿ ƒם ֲ‡נ י ָלכ∆ ƒב ַע„ ּכ ר∆ ל ָ‰ע∆ ּב≈ ַ̃ ל ּ̇¿  ּכָ
ָח‰ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒי˙ מ ƒ„ּו‰ יר י¿ ƒע ל…‡ ּבָ מּוָר‰ ל¿ ¿ּ̇ ,˙ ילו… ƒל ֲחב ∆ י ׁ̆ נ≈ ˙ סּוף ̃¿ ַ‡ּוַ  ּכ¿
ם ָ ׁ̆ ˙", ַנפ¿ ˙ ַח‚ ‡∆ ּכו… ַח  ַ‰ּסֻ מ≈ ָ ּׂ̆ ל ַ‰ ∆ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ ָנ‰ ‡ו… ָ חוּ  ל…‡, ׁ̆ כ¿ ָ י ׁ̆ ‰ּו„≈  י¿
ָנס ¿̃ ים מ∆ ƒנ ָ ׁ̆ ˙ ירוּ  ַרּבו… ƒב ע¡ ∆‰ ָ‡ב ו¿ ן מ≈ ב∆ ˙ ל¿ ּפּור ‡∆ ƒס ‰ ∆ׂ̆ ֲע ָל‡ ַ‰ּמַ פ¿ ƒּנ‰ַ 
˙ ∆‡ ‰ ו¿ ≈ׂ̆ ס ַמֲע ‰ ַ‰ּנ≈ ָׂ̆ ָע ∆ ם ׁ̆ ּמָ ƒב ע˜‰"‰. 



 

 

   סוכה במסירות נפש  

‡ ˜"‰ר‰ ָ̃ יס¿ ƒל ם ע"זי מ¿ ≈„  ˜ו…
‰ ָׂ̆ ֲע ּנַ ∆ ‡ ַרב ּׁ̆ ָ̃ יס¿ ƒל י ָ‰ָי‰ ּב¿ ƒָענ 

ל „ו… ם ַ‡ַח˙ ּוַפַעם, ּ‚ָ ≈„  ַח‚ ˜ו…
˙ ּכו… ָכך¿  לו…  ָ‰ָי‰ ל…‡ ַ‰ּסֻ ך¿  ס¿ ַסּכ≈ ˙ ל¿ ∆‡ 

˙ו…  ָ‰ָלך¿ , ֻסּכָ יר ו¿ ƒעל ָלע ם, ‡ּו‰∆ ָ ׁ̆ 
 ׁ̆ מו…  ָרַכ ¿̂ ַע ˙ ל¿ ָל‡ו… ¿̂ יל ַמח¿ ƒב ¿ ׁ̆ ƒָכך¿  ּב  ל…‡ ֲ‡ָבל, ס¿
˙ לו…  ָ‰ָי‰ ר ָמעו… ּכ… ¿ׂ̆ ƒל  ׁ̆ י ƒ‡ י ƒב ּיו… ∆ ˙ לׁ̆ ָכך¿  ‡∆  ַע„ ַ‰ּס¿

י˙ו…  ב≈ ָ̃  ל¿ יס¿ ƒל  .‡ּב¿

ַרך¿  ¿̂ ו…  ֻ‰ ּ̇ ח¿ ַ̃ מו…  ‰ּו‡ ל¿ ¿̂ ַע ָיָ„יו ּב¿ ָ‰ָלך¿ , ּב¿ ָליו ו¿ ַר‚¿  ּב¿
ָח˜ ר¿ ל ַ‰ּמ∆ „ו… ין ַ‰ּ‚ָ ּב≈ ∆ על ׁ̆ ‡ ‡ּו‰∆ ָ̃ יס¿ ƒל ‰, ל¿ ַכּמָ  ו¿
ים ƒָעמ ָרך¿  ּפ¿ ¿̂ ע ָלנּוַח  ‰ּו ַ̂ מ¿ ∆‡ ך¿  ּב¿ ר∆ ֲחַמ˙ ַ‰ּ„∆  ּ‚ּוָ„ל מ≈

‰ ָ ׁ̆ ָ‡ַחז ַ‰ֻחל¿ ∆ ˙ו…  ׁ̆ ָכך¿ , ‡ו… ‰ ָ‰ַלך¿  ו¿ ּמָ ים ּכַ ƒָעמ  ּפ¿
על ‡ּו‰∆ ‡ מ≈ ָ̃ יס¿ ƒל ‡ ל¿ ָ̃ יס¿ ƒל על ּומ¿ ‡ּו‰∆  ַע„, ל¿

י‡ ƒב ≈‰ ∆ ל ׁ̆ ָכך¿  ּכָ ָכָכ‰, ַ‰ּס¿ יַע  ו¿ ƒ‚ּ ƒ‰ 
‡ ָ̃ יס¿ ƒל ך¿  ל¿ ּכ≈ ƒס ˙ ו¿ ˙ו…  ‡∆  .ֻסּכָ

ָ‡ַמר נו…  כ"‡ח ו¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒס': "‰˜ ּב  ע∆
יך ָ‰‡ט ƒט ז נ¿ י¿ עלו… י) ‰˘˙לם ז‰(" ‚∆ ƒּכ 

‡ ָכרו…  ַעל ּבָ ָרָ‡‰ ׂ̆¿ ∆ ין ׁ̆ ƒיז ƒּפ ¿ ׁ̆ ‡ֻ‰ָ 
˙ו…  ֻסּכָ  .ּב¿

 חזו חזו בני חביבי    

ָו‡ ˜"‰ר‰ ינ¿ ƒ ׁ̆ ר מ¿ ּפ≈ ƒס ‰ ּמָ ים ּכַ ƒָעמ ‰ ּפ¿ ≈ׂ̆ , זוּ  ַמֲע
ָח„ ∆‡ יםַ‰ּכ¿  ּב¿ ƒר ָפר ָ„ּ  ׁ̆ י ƒ‡ י ƒָענ , ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ָּוט ‰ָ‰י ׁ̆  ּפָ
„…‡ ‡ ֲ‡ָבל, מ¿ ר≈ ם י¿ ƒַמי ָ ים ׁ̆ ƒּב ַ‡ַח˙, ַמר¿ ים ּב¿ ƒנ ָ ּׁ̆ ‰ַ 

ָרך¿  ¿̂ ך¿  ‰ּו ַסּכ≈ יל ל¿ ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב ‰ ּכָ ׁ̆ , ַ‰ּסֻ ָלָר ין ו¿ ל ‡≈ רּוָט‰ ּכָ  ּפ¿
ָט‰ ר¿ פו… ˙ ל¿ נו… ¿̃ ƒָכך¿  ל כוּ , ס¿ ָ‰ל¿ ו…  ‰ּו‡ ו¿ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ב ו¿ ר∆ ע∆  ּב¿

˙ ַער ֻסּכו… ַ‰ּיַ ל̆… ל¿ ¿̇ ƒָמם ל ¿̂ ַע י ּב¿ פ≈ ˙ ַענ¿ יָלנו… ƒ‡  ¿ַכך ס¿ ƒל. 

ילוּ  ƒח ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ˙ ּכ¿ טו… נ¿ ƒי ל ל≈ ל¿ ƒ̂ ב ר∆ וּ  ע∆ ׁ̆ ¿ ׁ̆ ַבל ָח לוּ  ל¿ ַחּל¿  י¿
וּ , ט"יו…  ׁ̆ ל¿ ָ̇ ˙ ו¿ ים ‡∆ ƒם ָ‰ֲעָנפ י‰∆ ƒפ ם ּב¿ י‰∆ ּנ≈ ƒ ׁ̆ ָרם, ּוב¿ ¿‚ ƒנ  ו¿

ם ˙ ָל‰∆ ים ֲחבּורו… ƒע ָ̂ ים ּופ¿ ƒם ַרּב י‰∆ ƒפ  ּב¿
ם י‰∆ ≈̇ ˙ו… פ¿ ƒׂ̆ ‰ ַע„, ּוב¿ ָׂ̆ ֲע ּנַ ∆ ּׁ̆ ‰ ּז∆ ƒמ  ׁ̆ ל ַרַע „ו… ָ‚ּ 

ם ƒַמי ָ ּׁ̆ ‡, ּבַ ָ̂ ָי ָס˜ ו¿ ָל‰ ַ‰ּפ¿ ַמע¿ ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ∆ ינוּ  ׁ̆ ƒב‡ָ 

‰ּו‡ ∆ ן ׁ̆ ו… ׁ̆ ‡ ƒַע˙ ר ב¿ ƒ ּׁ̆ ƒין מ ƒיז ƒּפ ¿ ׁ̆ ‡ֻ‰ָ ,
ך¿  ל≈ ל י≈ ˙ו…  ‡∆ ל ֻסּכָ ∆ י ׁ̆ ƒָענ ∆‰ ‰ ∆‡ ַיר¿ ˙ ו¿ ∆‡ 

ָניו  .ּפָ

יל ל≈ ׁ̆  ּב¿ ∆„ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ‚ָח י ָרָ‡‰ ‰∆ ƒָענ ∆‰ 
 ׁ̆ י ƒ‡ „ָח ∆‡ „ מ≈ ˙ו…  עו… ֻסּכָ ב, ּב¿ ַ ׁ̆  ָח

י ƒ‡„ַַו ּב¿ ∆ ‰וּ  ׁ̆ י ז∆ ƒָענ ‰ ∆̂ רו… ∆ ל ׁ̆ כו… ¡‡ עּוַ„˙ ל∆ , ט"יו ס¿
ר י ֲ‰ל…‡ לו…  ַוּי…‡מ∆ ƒכ י ָ‡נ… ƒמ ¿̂ ַע ׁ̆  ּב¿ י ƒ‡ י ƒין, ָענ ≈‡ ל ו¿  ּכָ

‡ּוָמ‰ י מ¿ ƒל ¿̂ ךָ  ֲ‡ָבל, ‡∆ ¿̂ יָע ƒ‡ ˙ כ∆ ל ָלל∆ יר ‡∆ ƒב ¿‚ּ‰ַ 
ן כ≈ ו… ּׁ̆ י מּול ַ‰ ƒ̇ י ‡י, ּב≈ ַוּ„ַ י‚ ּוב¿ ƒ ּׂ̆ ם ַּ̇ ָ ל ׁ̆ כו… ¡‡  ל∆
ַבע … ׂ̆ ˙ו…  ֲ‡ָבל, ָל ׁ̆  ‡ו… י ƒ‡‰ָ יב ƒ ׁ̆ י ל…‡, לו…  ‰≈ ƒ̇ ‡  ּבָ
ל כו… ¡‡ ךָ  ל∆ מ¿ ח¿ ּלַ ƒל…‡ מ ַח˙ ו¿ ַ̃ ך¿  ָל ָּ̇ ƒ‡ ‡ּוָמ‰ מ≈ י, מ¿ ƒכ  ָ‡נ…

ָרָ‰ם' יךָ  ַ‡ב¿ ƒי', ָ‡ב ƒ̇ ךָ  ּוָב‡ ¿̇ ֻסּכָ ‰ ל¿ ∆‡ ר¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ˙ ַני ‡∆ , ּפָ
ַכר ¿ׂ̆ ƒַו˙ ּב ¿̂ ƒמ ‰ ָּ̇  ֻסּכָ מ¿ ּיַ ƒּ̃ ∆ מ¿  ׁ̆ ƒירּו˙ּב ƒס  ׁ̆ פ∆  נ∆

ים ƒּסּור ƒי ף, ּוב¿ יכ∆ ≈ּ̇ ָלם ו¿ ע¿ ׁ̆  נ∆ י ƒ‡‰ָ  ּּנו ינ∆ ≈‡  .ו¿

 תם 'לכם'  ולקח  

ַעם ם' ר ˜‰ר‰" ָ‰ָי‰ ַ‡ַח˙ ּפַ לו… ָ ׁ̆ 
‡ ָ̃ ינ¿ ƒמ‡ ַ̃ ˙ ַח‚ ַעל ע"זי מ¿ ּכו…  ַ‰ּסֻ

יר ƒע ‡ ּב¿ ז¿ על¿ נו… , ּב∆ ‰ו… מ¿ ƒ̇  ָ‰ַרב ּול¿
יך¿  ָרָ‡‰ ‡ ˜˘‰ר‰" ‡≈ ז¿ על¿ ּב∆ ƒע"זי מ 

„ מ≈ יר עו… ƒו‡ֲ ˙ ּבָ ע≈ יַל˙ ּב¿ ƒט  ַ‰ּלּוָלב נ¿
‚ רו… ¿̇ ∆‡‰ָ ר, ו¿ ≈‰ ר¿ ƒ‰ ו…  ו¿ ׁ̆ ַנפ¿ ין ‡ּוַלי ּב¿ ≈‡ ‰ ‡ ז∆ ּלָ ן ‡∆ יו… מ¿ ƒ„ּ 
ר ב≈ ין, ָעָליו ָ‰עו… ≈‡ ‰ ו¿ ˙ ז∆ מ∆ ¡‡ י‡ּו˙ ּב∆ ƒ̂ מ¿ ƒָבל ּוב‡ֲ 
ל ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ב יט≈ ≈‰ ‰ ּמָ ים ּכַ ƒָעמ ָרָ‡‰, ּפ¿ י ו¿ ƒים ּכ ƒנ  ּכ≈
ים ƒָבר ין, ַ‰ּ„¿ ≈‡ ‰ ו¿ י ז∆ ƒר נו…  ּפ¿ יו… מ¿ ƒ„ּ , ַ‰ּ מ≈ ָ̇ ‰ ַעל ו¿ ‡…„ ז∆  .מ¿

ר כ"‡ח ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‡ ּכַ ָחנו…  ּבָ ל¿ ֻ ׁ̆ ל ל¿ ∆ ‡ ˜"‰ר‰ ׁ̆ ז¿ על¿ ּב∆ ƒמ ,
ח ‰ר‰" ַ̇ ‡ ˜ּפָ ז¿ על¿ ּב∆ ƒַמר מ‡ָ יך¿  ָ‰ָ‡ָ„ם: ו¿ ƒר ָ̂ ‡ ≈‰ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆ 

ַלֲ‰בּו˙ לו…  ¿̇ ƒ‰ ‰ָל „ו… ַו˙  ּ‚¿ ¿̂ ƒּמ ƒיַל˙מ ƒט  ַע„, לּוָלב נ¿
ם ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒּי ∆ ˙ּוב ַמֲ‡ָמר ּבו…  ׁ̆ ם ַ‰ּכָ ∆ּ̇ ח¿ ַ̃ ם' ּול¿ ם ָלכ∆ ּיו… ' ּבַ
ן ו… ׁ̆ ‡ ƒינוּ , ָ‰ר ƒי‰ָ ח ּ„¿ ַּ̃ ƒּי ∆ ם ׁ̆ ַ‚ּ ˙ מו…  ‡∆ ¿̂ יּ‰ַ , ַע ƒּב ַי‚¿ ˙ ו¿ ∆‡ 

מו…  ¿̂ ָל‰ ַע ַמע¿ ׁ̆  ל¿ ר…‡ ˙ מ≈ ע≈ ˙ו…  ּב¿ ו… ׂ̆ ˙ ֲע ָו‰ ‡∆ ¿̂ ƒּמ‰ַ 
ָב‰ ָ‚ּ ¿ׂ̆ ƒזוּ  ַ‰ּנ ֲעמ…„ ַע„ ַ‰ּל≈ ּיַ ∆ יר ׁ̆ ƒו‡ֲ  .ּבָ

יַע 
ƒסור ƒ וב¿

ָר
„ מ≈ עו…



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חל  גליון

 

 ח‚ ‰סוכו˙‡וˆרו˙ ‰נפ˘ על 

 תשע"ח סוכותחג ה

 עיר
 

 הדה"נ
 

 מוצאי
 

 18:53 17:42 ירושלים
 18:54 17:57 בני ברק
 19:08 18:11 ברוקלין
 19:23 18:18 לונדון
 20:04 19:02 פריז
 18:42 17:54 פ.ס ברזיל

 19:56 18:51 אנטורפן
 18:51 18:01 ס סיקוקמ

 ארגנטינה
 19:40 18:44 ב.א.

    
  

   
   
   

 שיעורים מתוך
 ד"מביהמ
 הנפש לתורת

 "כבתחילה ויועצינו"

 זמני
 כניס˙ ויˆי‡˙
 ˘ב˙ חו‰"מ

 

 השמחה אל להגיע הדרך

 רבעשה תלוי אינהה השמח

י כר, אומה הי"ל זצ אמוילנן הגאו
ג בחת הנוהג" בחגך ושמחת" מצות
ם. לקיור ביותה הקשה המצוא הית, הסכו

ת המחשבול מכק להתנת צריךם אד
ל מכ חולשכ, מנוחתות את הטורדו
ה שבעה, בשמחק ור אךת ולהיות, הדאגו

 ה.ולילם יומם, רצופים ימי

ן אים אנשיה שלהרב, בזמננוט ובפר
 וישם מדכאון, סובלים, חיית שמח

ם הש, קשים יאוש למעשים שמגיעי
ה שעברה בשנם, הפרסומיי לפם. ירח

י וחצם מיליוניי משנה למעל הנפקו
ה עלי –ן דכאות נוגדות לתרופום מרשמי

, שכאלום נתונים עם. אחוזית מאול ש
 ה.לשמח להגיעה קש

ם" מרש"ה", מפתח"הת באמ מהו
ה להנאר, לאשם האדת אא שמבי

 ה?ולשמח

ם האנשיב שרם, מורים הנתוני
ם להן שאים, ואומרים, חושבים בעול
 ישף, כסם להן שאי מכיוןה ושמחר אש
ת לחיום נאלצים והה, פרנסת בעיום לה

 ה. נמוכם חיית ברמ

ק בדיוה מורת המציאוא: פלה זה רא
 הוכיחו שנעשום מחקרי! ההפךת א

ת שרמל שככת משמעיד חה בצור
ת, יורדר האשת רמן כ –ה עולת ההכנסו

ק בדיוה! שעול זוא הין הדכאות רמא ודוק
 ם.האנשים שחושביה ממ הפוך

 אינהה לשמח להגיעת האפשרו
י בלף, כסי בלם גר. בעשא, אפוה, תלוי
 להגיען נת –ד כבוי ובלת התאווי מלו

ם מהם, אנשי ראינו! ולהשיגה אליה

 משא ל שהחיוךם, העולת אר כב שעזבו
ה היא לם אם גב, מצל ובכת על בכם, מפניה

ס מרצדת מכוני אוי פרטס מטום לה
 ת. משכלל

 דתמיו בפני צהלתו

א הו"ל. זצ לויןה אריי רבה הים מהד אח
 צהלתות. על בכה בשמח וגדושא מלה הי

ם, הבריטיי בעינן חא נשא הוד. תמיו בפני
 וכךא, הכלי בתי שערת או בפני פתחו והללו

ת אד ולעודם האסירית אר לבקה היל יכו
 ם.רוח

ס נכנא הכלת ביי ולשערם היוי ויה
ל כ"ל. רח נפשע מעשה שעשהן, מסכ פושע

 לויןה אריי רבל אב. ממנו התרחקום האסירי
 וחבקום בח ידות אץ לח, לחדרוס נכנ

ן נתד כיצם. שני חרקום האסיריל כה. באהב
 ה! שכזנאלח  פושעלקרב 

א, הכלי שערת אב עזה אריי שרבר לאח
 להניח ובקשת, נוראות בבכיור האסיץ פר

 כונתוי כם בטוחי היום האסירין. תפילי
ם כלכם אתר: "הסביא הו אךר, לקנט

ם. בחיים טעי לר נותא לי. אותם רחקתה
ת אי בר עורה, ואהבם חי עלף שהרעיק, הצדי
 להניחי והחלטתי, שבת היהודיה הנקד
 ן"...תפלי

ל ען תפליי הנחתר: "ואמף הוסיא הו
ה המעשת אה שעשת זוא לה, השניד הי

 מגיעא לת הפושעד ליע. והנפשח הנאל
 ן"...תפלי עליה שיניחו

, אותוה שהציפה העצומה השמח בכח
ם לרומה היל יכוא הו, לויןה אריי רבת א

 ת! תחתיול שאוד ע שהגיעו כאלום גם, אנשי

 איך? אלום אנשיל שם סוד מהו
ר אשל שת גבוהוה כת לפסגום מעפילי

 ה? ושמח



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קהספת מחמא לם ג

ן זלמה שלמי רבל ש זו כמום משתתפית רבה הלויה ראתא לם ירושלי
ה בהלוין, מכר לאחם שניק רה התקימ שכזות ענקיה הלוי"ל. זצ אויערבך

א לן זלמה שלמי רבל ש פטירתום ליוד עם אול"ל, זצב אלישיב הרל ש
 .שכזוה הלויה נראת

ה ממנ לבקשג, כנהום, הילדיל כ נגשוה, נפטר כשאשתו, כידוע
ה, מחילה ממנ מבקש אינך מדוע: "אותו שאלו. נגשא לא הו אךה, מחיל
ה כן זמם כשחיי לבקשה מל ע ישי ובודאה, שנם ששיד ביחם תיחיא והלו

 ד?". ביחב ר

ה מל עי לן אי: "אשתול ש הפתוח ל קברהען, זלמה שלמי רבה נענ
י פגעתא ולה, התורי פל עה שנם מששיה למעל חיינוה! מחילה ממנ לבקש

 ם!".פעף א בה

 ר! באשר ביותת גבוהות לפסגו שהעפילום אנשי אלו

 בה לפגעי מבלה אשם עה שנם ששית לחיור אפש איךם? סוד מהו
 לבקש צרךא מצא לן זלמה שלמי שרב כךי כדד ועת? אחם פעא לף א

ן קט משהוה קרת, זאל בכת, אחם פעי אולק, הספת מחמ אפלוה מחיל
 ם...ביניה

ן מם האדא שמוצן לטעל היה יכון דרויר: "אומה הי"ל זצ םמקל אהסב
י רבת אי שראיתי, אנל אבם. אדת צורה ראא לם מעולא שהוי מפנף, הקו

ה גמורת בודאור לומל יכור, המוסת תנועד מיס"ל, זצר סלנטל ישרא
 ף". הקון מא בא לם אדהש

ת צורי מהל ישראי גדולל שם פניהל עת לראון נתת! מיתרה מלל כ
 ה.והשמחר האשת אה, והקדשד ההות אם עליהם רואים, אד

ב הר, שךב הר כמו, עמנום אינר שכב אלול, ישראי גדולת א תראו
 יאריך, עמנו שחיים אלום וארכים טובים לחיי ויבדלוה, עובדיב הרב, אלישי

ם ודעתה, ושיבה זקנל לגי שהגיעום, ובנעימיב בטום ושנותיהם ימיהה' 
ם מהת להנום, לפתחיהם שוחרים המונים. עליהת מתוספק רם ליום מיו
ם מלאים חייהג. המפלם גילף אל עם, שבעולם הנושאיל בכה, ותושיה עצ
 םקני תבמסכ רבותינו אמרור כבם. מהם מאשרין ואיה, ועשיד למון, תכ

 תמתוספ םדעת – םשמזקיני ןזמ לכ ם,חכמיי תלמידו): " המשנ ג קפר(
 תבונה'". ימים וארך חכמה ב): 'בישישיםי ב,י באיור (שנאמם, עליה

 ם... שמיםילדיהל על נטם מהוים... ירחם השם, בגילם, אחרים שייא
 וכמום. אמללים חייר, בקצום... מהט שקה שיהיר העקת, אבות בבים אות

 תמטרפ םדעת –ם שמזקיני ןזמ לכ ץ,האר םע יזקנם): "ש( רבותינו שאמרו
 יקח'". זקנים וטעם לנאמנים שפה ם כ): 'מסירשר (שנאמ םעליה

ק ר באנום. החייל שר האשא נמצ כאלום בגיליק שרם הדברית כונן אי
ן תכר, אשי מלאם לחיי להגיעל יכוא הו! להגיעם אדל יכון להיכד עם להדגי
 ר. צעיל בגי אצלוי מצור כבר שהאשן מובל אבג, מפלל בגים גה, ועשי

 

 ם"... הכללית אי לר ששב משהו בךה הי"

ת, דתי לאשהת בשכנוה שגרת, דתיא ל אשהה שכתבב מכתי ראית
 : כךה כתבא היה. נפטר וכשזו

 מלךת בל ש כבודהל כ'בת דוגלי אינני. הדת לעולמךת שיכי איננ
 ר. האות אה הי בךת זאל ובכ –ר" הנאום עול"לת שיכי אנה'. פנימ

 ם. השכלתפניר להאים לכל ידעת איךם, במליר לתאת באמה קש
 ם. זרקוריא ללם ג –ם לכלר להאית יכלם. מליא בלם ג לדבר

ת מפטפט אותךי שמעתא לם. הכללית אי לר ששב משהו בךה הי
 ם. דבורים סתק, לרי

 י. הצלחתא ל אך –ם העד כאחת שאת לראוי, רציתי, חפשת

 –ה השונת א הרחיקו בום במקוה. מרגיע היית –ז רגה הי בום במקו
 ת. המקרב את היית

 ת". המחלטה הברורי מדרכ: "וענית, אותךי שאלתת?", הכחון מאי"

, ואנחנוה, השיר מביתך הבקעת, שבל בליר מאחם פעת, זוכרי אנ
לבקשת לרד רצינות. מסכמו ישר, מאחא הל. כעסנום", דתייא ל"ה
, והתבישנו אותך ראינוט, בשקת עומד בך פגשנום פתאט". שקה שיהי"

 ם.שלוק רת אומרו כשפניךוס, לכעה היר אפש איךה. מלר לומי בל הלכנו

 ת.וממצווה מתורה רחוקה אש אותהל ש מכתבהן כאד ע

ר להאית האפשרות אם לאדק שמעניל, הגדוד הסון, כם א, מהו
 ם?מאשריה נהית באמ איךא? ובב הקרג בחד במיח, חולשמם, פני

 

 הוהנשמף הגון בים שלו

ם האדת א מושךף הגוה. ונשמף גום: חלקיי משנב מרכם אדל כ
ה לנשמה. הזם בעול שישנה החמריותל כד, כבות, תאוות, הנאו –ר לחמ
ן ענין אי –ד הכבוא כסת מתחה חצובל, ממעה -אלוק חלת, אלקיא שהי

 ל. כלם מהת נהני אינהא הי. אלול בכ

 במדרש"ל חזי דברת אא)  קפר( ם"ישרי תמסל"הא שהביי כפ
רהדב הלמ למש" –תמלא"  לא הנפש ק: "וגםהפסול ע )ו הרב תקהל(

 םאינ, םשבעול המ לכ לה איבי םא .מלך תב אשנש ילעירונ ה?דומ
 ימעדנ לכ לה הבאת אלו, הנפש כך – מלך תב אשהי, םכלו לה םחשובי

 .ם"העליוני ןמ אשהי ה?למ, לה םכלו םאינ, םעול

ד אחף לשתק רן נותם אדר וכאשת, שתפו ישנהה שמנוהף הגון בי
 ם. האדת אל מתסכא והול, מתסכי השנף השת – חלקות א

ל, למתסכ שהופךף, הגו –ף הגות את מתסכלה הנשמר כאש
"ל, לחוס אטוי אנת. "תאווד ועות תאוות, הנאוד ועות הנאו לדרשל מתחי
 י...".ואני... אנה, חדשת מכוניה אקנה, קרירה אעש

ם מעציק רא הוה, אדרבא! לי בודאה? הבעית אר פותא הו בכךם הא
 .שלות א לדרשק יפסיא ולל מתסכף שהגום משו, אותה

א יצא הוה והנשמף הגון בים" שלוה יעשם "אדר כאשק ר
י כן ויביה, נשמי חית לחיול כשיתחין. ומהדכאוק הספור מחסל, מהתסכו

ן למען המו הקרבנו בהם, שניי אלפת בה ארכה סטורייהי אחר אנחנו
ף, גוי חיק רת לחיום יכולי איננוי כה הפשוטה למסקנ יגיעא הו –ת היהדו

ת. מסימה למטרם לעול באנו. וחמריותד כבוי חית, ותאוות הנאוי חי
 יתברךא שהום משו –ל ממעה -אלוק חל –ה הנשמת א בנוח נפ"ה הקב

ה לנשמ, להם גג לדא ועלינום, בתחתוניה דיר לוה שתהיה התאו
 . שבקרבנו

ר שומל, מתפלת, תאוול ער מתגב, בחמריותם נלחם אדר כאש
ת שמחף הגול עה מקרינא היז, א אוה. מאיר שלוה הנשמ –ת ומצווה תור
 ת. ולהתעלוף להוסית האפשרות ואק הספות א לות נותנא הים. חיי

ה, יבשה בצורת ומצווה תורת בשמירי דא לי כ להדגישב חשו
ת, שכזאה בצורי... התרגלת ולכךי אות חנכו כךי כה, מלמדם אנשית כמצו

ת אם ולהפנין להבים האדל על! מתסכת להיו להמשיךל עלום אד
ה והשמחג התענות את, והמצווה התורם קיול שה העמקת המשמעו

 אנבר אל םשהאדם): "שם" (ישרית מסל"הי וכדבר, לנשמתוב מסא שהו
ןוהעדו יהאמת גהתענו שזהו ,שכינתו ומזי תולהנו' ה לע גלהתענ אאל

 א". להמצ םשיכולי םהעדוני למכ להגדו

ל עג מתענא "הוי כ שלות והמצווה התורם בקיו מרגישם אדר כאש
ו עליה מקרינה הנשמ – שלוה הנשמי בחיה ומתעלה עולא והוה'", 
ן שאים עליונית בעולמו עצמות א מרגישא והוק, וספור אשה, שמח
 ה. הזם העולי חיל בכם כמות

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאלקו שירגישו –ם" לאחרוניב תיטין כ"

 ה. שואי נצולם הם, הכווניל מכי, משפחתי בנל כט כמע

ה זה היס. כועא שהוי לה נראה והיי, אבד דול אצי בקרתת אחם פע
ס, הכעת לסב אותוי כששאלתת. הכנסת בבי היינוה שע ובאותהת, בשב

 ר: ואמח פת

ם, פעמיר מספ אותור ושר חוזל שהקהד, היחור בשיע, קטן כא יש"
'. הטיבות מאד לראשונים, כן תיטיב גם לאחרוניםי: 'אותז מרגיה הז והקטע

י שלם לילדיב תיטים, עולל ש רבונוה אמר? מת? זאר לשיי אנל יכוד כיצ
 הגענו מאשם מצלים כאודיה... הנוראה השואת אי עברתי? לת טבישה כמו
ה בקש שלנוא ואמב, מרעת למו הלךי שלח אל. לאכה מ לנוה היא ולץ לאר

א לי אנם... הילדיי לעינת ימוא שלי כדם, שת וימות הכנסת לבי שילך ממנו
 ו.דברית אם סיה", זת אר לשיל יכו

ר אמם. שמיא וירק צדיי יהודא הוה. הזד הדות אר מכיי אני! רבות
 ת... שכזאה בצורר ידבא שהוי לה נראה היא לת: האמת אם לכ

 ר: ואמף הוסיי, בתמיהתן משהבחיז, שאא אל

 אנחנוה מל וע, 'הטיבות מאד לראשונים: 'פרושה מ לךר ואסבי "בא
 מבתינו אותנו גרשוה רופיאת בשוא'. כן תיטיב גם לאחרוניםם: 'מבקשי

ת. מכוד ועות מכות, מכו קבלנום. יו ילד מה ידענוא לה. במחנ אותנו ורכזו
ם ג אוה יבשם לחת פרוסי איזושהם היול נקבם את לדע יכלנוא לם פעף א
 ת. לחיוה מל בשביה היא לא. לה ז

ת', שבן שלח'לב מסבים מתאספי היינות, שבל ליל בכת, זאל ובכ
ד ועה מתחלת, הזמירול כת א מסביבום ושרי, הפוךל ברזן ארום בעצה שהי

י כ', ל חיקלבי ובשרי ירננו ל ,ל חיקים לקצמאה נפשי לאל: 'שרנוף. סו
ה היא ל – חמריותת, תאוות, הנאו! לנוה היא לף גוי הר"ה. הקבת א הרגשנו

ר, יותה מתכלר שהנל ככ –ר הנר שבאו וכמו, לנוה הית –ה נשמל אב, לנו
ה מאירה הנשמן כר, יותה מתכלף שהגול ככן כ כמור, יותר מאיר האון כ

 ר. יות

ל כת א מאתנו מנעתב! טו לנו עשית –' הטיבות מאד לראשונים'
 תא, חיינו לידינו אותך להרגיש יכלנו וכךו, והנאותיה הזם העולת תאוו
א מלם בעולי, חמרע שפ בתוךם חיין, האחרור הדוי ילד, ילדינוה והנם. אלקי
א לם במסתרית שנמצאה הנשמ. אותך חולשכה, חלילם, עלולים והת, תאוו
כן תיטיב גם א: 'הי בקשתנום, עולל ש רבונון, כל וע, ספוקהת אל תקב

ת אה לנשמא להבית, הכחות ואה התבונת אם להם גן ת –' לאחרונים
ה שמחר, אשם עליהן תקריה הנשמה זי ידל ועת, אלקו שירגישו, ספוקה

 ם".אמתייק וספו

 י. אבל ש דודוי, יהוד אותוה, במלה מלט כמעי, לר אמ כך

ת נרוק מדליא הו איך שיראוי כדה, בחנכי שלם הילדית או אליי לקחת
ז ואת, הנרות אק הדלית, ובהתלהבות במתינות הברכות אר אמא הוה. חנכ
ת הזכרונוי כה היר נכה. שמחל שי בכת, התרגשול שי בכה זה הי. בבכיץ פר

 . אותו הציפו עברו מימים

ת א שהביעט במב עלינול הסתכא הו אךה... ספגני לו להציע נסינו
ם! אחרית בעולמוו עכשיא נמצי אני? אתם מדברים אתה מל על: 'הכ

 ם!'ונאצלים נפלאית בעולמו

אחרון".  ליום : "ותשחקפרושה מ, העצמהא במלי, תפסתע רג באותו
ם! שלהה הנשמל בשביה, הזם בעולן כאם חייהת אם שחיים אנשים ישנ

ם משון, אחרום ליוק לשחם יכולים הה. הזם העולל בשבים חייא לם ה
 ם.נשמתן למעם חייהת א שנצלו

 

 רעה ביום בסכה יצפנני כי

ת", סליחוה "הרב כךל כי אחרל, אלו חדשי אחר –בחגך"  "ושמחת

 להרגישם יכולי אנחנור, כפום ויוה תשובי ימת עשרה, השנ ראשי אחר
ר להאי שלנות ההזדמנוי זוהר. יותם רוחנייר, יותם טהוריר, יותם מזככי

ל כם: החייל ען הנכוט המבת א ולרכשק, להתחזל, להתפלה. הנשמת א
ת ולשמחק לספו להגיען נתא ל –ף הגות א להשביעל בעמם עסוקיד עו

 תאותוי וחצת מם אדן ואיה, תאות רודפה תאוה, הנאת רודפה הנאם. חיי
 . בידו

ם עסוקי כלנות, לסכור כפום יון שבי הללום הימית בארבע
ה ארבעת וברכישה הסכת בבניג; לחת בהכנות לאוא וללת בהתלהבו

, ספוקהת א להם ונותניה הנשמת אם מאירי הננו ובכךם, מהדרים מיני
ג החל אס להכנ לנור שתאפשה, שמחן תקרי שבנוה הנשמ – שכךן וכיו

ה השואבת בית בשמחד ולרקה, בחדוא מנותידמהא בצלת לשבה, בשמח
 ה. בגיל

ת אם, יול בכם פעמים, אומריה תורת שמחד על אלו חדש מראש
ה זר שבמזמום משוא, הי לכךה הסבוישעי",  אורי ה' ר "לדודהמזמו
ם יוה ז –ה, "וישעי" השנ ראשה ז –ם: "אורי" המועדית שלשם נרמזי

 ת. סכוה ז –בסכה"  יצפנני ר, "כיכפו

 כי" –ה" רעם יות "סכוג הלחא קורק הפסו מדוע ה,השאלת נשאל
 ה"?.רע ביום בסכה יצפנני

 עליכם יכפר הזה ביום "כי –ת מחלטה למחיל זכינור כפום ביו
א יוצ –ה תשובה שעשם אד. )ז, לט אויקרחטאתיכם" ( מכל אתכם לטהר

  .לו נמחלוו עוונותיל כי. לגמרי נקר כפום מיו

 ם:נקדי, עליהד לעמי וכדה, בעיר להתעורה מתחילן שכאא אל

ן באפל ישראת אא והחטי חטאר. גמוע רשה היה חזקין בה מנש
 ל. בהיכם צלד שהעמי כךי כדד ער, ביותה קש

ב,  הרב םדברי"ל (חזם מספריה. בתשובר לחזט החליא והום היוי ויה
 תפלתו התעל אשל רקיע לש תחלונו םמסתמי תהשר ימלאכ היוכ): "

 ד,הכבו אכס תמתח החתיר לו רחת א?הו ברוך הקדוש העש המ ם.לשמי
 ".תפלתו תא לוקב

ם והה"? חתירר חת"ה "שהקבר הדב פרושה מם שואלים המפרשי
י כדה! בתשובר חזה שמנשן הדית ממדם העלי"ה הקבא: נורר דבם אומרי
 יענשא והוף, הסוד עה מנשם עה ימצן שהדיה" רגועה "תהין הדית שמד
ם העלי"ה הקבא, והחטיא שחטת הנוראות העברול כל עה החמרא במל
"ה ושהקבה, בתשובר חזה שמנשה ידעא לן הדית מדת! האמת אה ממנ
י בעלל כל עי, האחראה, הממנה נהיא שהוא אלד עוא ול, לול מח

 תשובתות קבלת א עוולמנג לקטרה יכלא לא הי כךם. שבעולה התשוב
 ה.מנשל ש

ת ואל אלו חדשת א עברנות. סכוג בח אתנוה שקורה מק בדיוה וז
ן הדית מדה באן שכאא אלת. מחלטה למחיל זכינום. הנוראים הימי

ם מהם, חטאיה הרב כךל בכ לפניך חטאום הם! עולל ש רבונות: "ומקטרג
 ם!".תשובתת אל לקבר אפשי אר, ביותם חמורי

 ת.מקטרגן הדית מד בום יו –ה" רעם יו" זהו

 בסכה יצפנני ה! "כילסכ תברחו: לנור אומא הו"ה? הקבה עושה מ
ס להכנה יכול אינהן הדית מדס! נכנא לע הרר יצה, בסכם, שרעה"!  ביום

ל ננצ וכךם, החתור גמם יוא שהוה, רבא הושענד עה נשה ובהג, ולקטר
 ן.הדית ממד

א בצלה, בסכת לשבם יכולי שאנחנוה, השמחא, אפוא, היה גדולה מ
ם הימי מהלךל בכ זכינון להה והטהרת הנקיול ער ולשמ, דמהימנותא

ה, הסכ בתוךם, וש, עלינוג לקטרל תוכן הדית שמדי מבלם, הנוראי
ת המתבקשה למסקנ ולהגיעם, החיית מהול עה הנכונה בהשקפק להתחז

ה, הנשמת אח נשמר כאשק רת משגת להיוה יכולת האמתיה שהשמח
 . שבנוי האלקק החל

ם המינית ארבעת אם נוטלית הסכוג שבח לכךה הסבם ג זו
ל שו ברייאד כנגם ה, כידועם, המינית ארבעם. הכווניל לכם אותם ומנענעי

ל ל



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ל מנצא הוו. בחייר האשת נקדל א מגיעם אד –ר נוצה זר חבור כאש
י הכו שבלאת תאווי למלוק, לרים אותז מבזבא ולה, נכונה בצורו חיית א

 ע.ושבק ספון מה ירגישא לם ולעולף, סון להן אי

 

 אהבורם ער בקשק ר –י אמתק ספו

 העולם אמות שאפילו, מאד אותנו לחיב שאמורים דברים בידינו יש
ה ברמן, מדכאו שסבלום אדי בני באלפל שטפ רופא, תובנות ןלאות הגיעו

 ב: כת וכךת, אחר או זו

ם ש גילום הם, שבאדה התודעי למעמק צללו הנפשי כשרופא"
י מפנ, ספוקהל עה בא אינה זוה כשזיקא. הבורל אה חזקת נפשיה זיק
א מצא לד עול וכם, ותסביכים לסבוכית גורמא היה, ממנם מתעלם אדהש

 א".מברי אינו –א הבורם ער הקשת אי החם האד

ת אל ונצת, תחתיל לשאו בבחרותור שהדרד, הישיבות מבני אחד
ת, ביהדוף הרא ללט לחבי כדה הראשונה מהשורת תקשר כאיש מעמדו

 דירתות אר למכם מסיב בשלט החלים, החרדיד ונג נגדהר ספב כתף וא
ת אר מוכא הו מדוע אותול שא כשחברום. בירושליה דפנת מעלות בשכונ
ם א יודעי איננן. "לחלו אותוח לקא והואתי",  ב: "באהשיה? היפ דירתו

ת ישיבל ע באצבעוה החוא והו –ה" זת אה רואי כשאנל אבי, אותן תבי
ת לראול יכוי איננב. טוא לי לה עושה ז –ן מהחלוה שנשקפ שמחר או

ל מוה זת את לראול יכוי ואיננע. רי ולב טום שלה יודעי אנם. אות
 ם".העיני

, לו שקרום ארועיה כמת בעקבו, בור חזה הנראל ככו, ימיף בסו
י וכמדמנר, אמא הוי. קלינת למו לוה שגרמה קשה תאונת בעקבור ובעק

 לךן איט פשו – ממנוק מנתה ואתם, לאלקיר קש לךן כשאיב: "כתם שג
, נפשת בשלוא מלא הום. לזעזועין נתו אינוי האמתי הדתם האדם! חיי

 ה".ברורא והים, חיי דרך לו ישם. יוד ילר אשל לכט, בשקן, ומוכ

ל א תגיע כשזוק רת. פנימיה נשמ לנו ישר. דבם שור יעזא לי! רבות
י זוהר. ואשק ספו ירגישא והות, אמתיה שמחם האדל עה תשר – ספוקה

ה, ושמחת התלהבון מיה, ערגן מיה התשובי בעלל אצם שרואיה הסב
ה היתא שהיל וככה! שמחם שלהה הנשמם. במליר לתאות נתנה שאיננ

ם, האלקי קרבתת אז ער וביתת שאר ביתה מרגישא הי כך –ה רחוקר יות
 ה. לשמחם אותא שמביה מה וז

ת במדינם כיו ישה". בתשובא אלם נגאליל ישראן אים: "אומרי"ל חז
ם. הסוגיל מכת, הרמול בכת, המקומול מכה, תשובי בעלי המונל ישרא
 בהן אית. נגמרה הזם העולל שה" סולל"הי כן להבי התחילום אנשי
ם מחפשים הם! לכלום אותה מביא אינהת התאווי אחרה הרדיפת. תכלי
ת ביציקה. הקדושה בתורק רם מוצאים הם ואותר, אשה, שמחק, ספו
ם ה בהה, התפלת בחוית, השבת שמירת בחוים. החיי לתוךי רוחנן תכ

ה מתחילם שלהה הנשמב, שלי אחרב שלט, לאט לא"ה. הקבם עם מדברי
ם מוצפים שהם מרגישים שהד עם, ומתעצף מוסיה הזר והאור, להאי

 ם. החיית לתכלי התודעום הה. בשמח

ה ז – בה שישה מה. מ בהן: נוטריקוא היה" בהמי "כב כות"ל הרמח
ת, השלמו. עצמהת אם להשליי כדת ולעשוף להוסיה מ להן אי! שישה מ
 ם. שנויי בה יתכנוא ול בהת נמצאה, גמורת שלמו שאינהי פל עף א

 בו םשרבי םבמקו םלאד "ההקב שמו הוהנם, "האדן כן שאיה מ
 ימשך םא ראש ,החמריות תהתאוו םה םוה, יתברך ממנו אותו םהמרחיקי

 מושם אשהו אונמצ י.האמת בהטו ןמ והולך קמתרח אהו ההנ ןאחריה
 ההנ לרע ןבי בלטו ןבי םהעול יענינ לכ יכ, ההחזק ההמלחמ בתוך תבאמ

 םהצדדי למכ ההמלחמ חוינצ ל,חי ןלב היהי םוא', וכו םלאד תנסיונו םה
 רהפרוזדו ןמ אויצ ,בבוראו קלהדב היזכ ראש ם,השל םהאד היהי אהו –
 יצרו תא כבש ראש רהשעו יוכפ .םהחיי רבאו רלאו ן,בטרקלי סויכנ ה,הז

 ןכ – בו קלדב לונשתד ב,מהטו אותו םהמרחיקי ןמ קונתרח ו,ותאוותי
 ."בו חוישמ ישיגהו

 אותום לסתת נסיונוי ידל ען נתא ל י"הקיומק רי"הל ער להתגב

י ידל עא אלת, הרוחות ובהשתלהבום משכרים בסמיה, בשררף, בכס
 ת. ובמשמעון בתכ ומלויות, עצמית הסתכלו

י לגמרק להתנתם מהאדם דורשיי כר, ועקל כלר אומה זן אי
 ן:בו ירב ראמא: "מובה) רכ ןסימ( ה"רב האלי"בה, אדרבה. הזם מהעול

 אבותינום גם". מגדי ימינ לאכ אשל לע ןוחשבו ןדי ןלית םאד דעתי
ה היק הצדיף יוסם. גדולים עשירי היוב, ויעקק יצחם אברהם, הקדושי

ה יהודי רבם. עשירי היו המלךד ודו רבנוה משם. עולי מעשירד אח
 ת. ליהדוה בעיה זם ען איר. עשיה היא הנשי

: לום אומריה. הזם העולת אב שיעזם לאדר אומא לד אחף א
י, אחר תברךי, לפנ תברךר, שמתה מל תאכל אבה, תהנה, תשתל, תאכ

ב, ברחור לגו לךר אומא לד אחף אה, יפת בביר תגוה! האכילת א תקדש
א היה הבעיה. בקדשת, רוחנית במשמעות הבית אא למלג תדאל אב

ץ לחפי בלת, ומצווה תורר לשמי בל –ה ונהנה שותל, אוכם כשאד
 ם. אלקית בקרב

 ישה זד כנגם. גידי"ה ושסם אברי"ח רמם ישנם האדף בגו, כידוע
ם שאדה מצול כה. תעשא לת מצוו"ה ושסה, עשת מצוו"ח רמ לנו

 מבעלזאי הרבל אס נכנה היה חולם כשאד! שלוף הגות א ם, מחיהמקי
 איזו לור אומה והיל, סובא הוה ממן ומתבונן מתעניה היי הרב"ל, זצ

ת נוהגון שאינ כאלות מצוום גא. בריה שיהית מנל ען לתקו עליה מצו
ק העסו ידי עלם מקול מכם, מסימים אנשיל אצ אום מסימים בזמני
 ם. לאד ן חיותונותף הגות את, מחיה מצוון באותה בתור

 לא הנפש ם: "וגםהדבריח בפת שהבאנו"ל חז אמרור אשא הו
 לה איבי םא .מלך תב אשנש ילעירונ ה?דומ רהדב הלמ למשתמלא", 

, הנפש כך – מלך תב אשהי, םכלו לה םחשובי םאינ, םשבעול המ לכ
 ןמ אשהי ה?למ, לה םכלו םאינ, םעול ימעדנ לכ לה הבאת אלו

 .ם"העליוני

ט פשום הדברים, בעולם היוה שקורה ממם, בנתונין נתבונם א
ת", מגבלוי הבלתת האפשריוץ ארל, "למשת, הברית בארצום. מזעזעי

ת ממחלום הסובלים חולים הם החוליי בבתם מהמאשפזים נכרים אחוזי
ה עשרע ארבל מגיר כבר כאשד, במיחם גבוהים שן הדכאוי שעור. נפש
 ם. גבוהין דכאוי אחוזם נרשמיי וחצ

ם אי כד אחה פ אמרו, הרפואה מעולם המקצועי אנשם, הממחיל כ
ט", המפלי דרכר "ושאי, הבלוי אתרת, התקשרי כלל שם פעילותק תפס

 יתרחשו –ם ימי חדש למשךה, פנויה שעל בכם האנשים" בורחים "לש
ה חרדל לכל יגיעום ואלפים, עצבית התמוטטיול שם מקריי אלפ

 ת! קיצוני

 הכחת א איכשהות נותנ –ם היו שיש הזמינהה הטכנולוגיל כ
ז א. אותון מעניא לת באמר כבה שזל לגי מגיעם אד בום ליוד עד, לשר

א לא הו. בפנימיותון, מתכק ריק, עמל חלם, פתאע לפתה, מגלא הו
א הוז ואי. משמעותן בתכה הזל החלת אא למלם, החיי במשךג, דא

 ת.לחיום הטעת אד מאב

ל אי רוחנן תכק שיוצי מק רה: תובנ אותהל אם מגיעי אנוב, ושו
י בלם גם בחייר מאשת באמת להיול יכו – נשמתול אה, פנימ לבו תוך

ט" מפלם מקוק "רם ומהוית, הדעת אם המסיחיב", שמסבים הדבריל "כ
 ם. לחיית אמתית משמעו העניקוא של לאלו

ה הרב כךל כ בור שאסות למרות" החרוג חא "נקרח הפסג ח
ת לעשו פרושו – חפשת": חרון "לבי" חפשן "ביל גדול הבד ישם... דברי

ן שנכוה מם ואן. שנכוה מת את לעשו פרושו –ת חרום, שרוציה מת א
ת. חרוי זוה –ם מהע נמני אנן ואכם, דבריה מהרבע להמנא הו

ל שאה המנת אן שהזמיי לפנה. במסעדל לאכב התישב רעם אד
 אינור שההכש לור כשהתברן?" כא ישר הכשה איזר: "המלצת א

ד עב אינוא הון! חורין בא הוה הזם אדן הבא. ויצם קא הון, רצו משביע
א שלן נכוה ומת, לעשון נכוה מט להחלית החרות א לו יש. שלות לתאוו
 ת. לעשו

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ת א מורידהד מיא הית, השחת ערמת את ברפה לפרם כשמגישי
ק... ולהתאפ הראשת אם להרית מסגלא לא היל... לאכה ומתחיל הראש

ל ער להתגב –ד מאב רעא כשהום ג –ל מסגא הון, חורין בם, אדן כא ל
 לו יש – רצונות לשביעו אינור ההכשם ואר. בהכשן ולהתעניה התאו

 ה.מהאכילע להמנ הנפשת כחות א

ע להקלל עלום שאדם, ערכיים, רוחניים מתחיל שם סוגים ה אלו
ס להכנל עלוא הות. והמצווה התורת שמירל עה ההקפדי כד תוךם, אליה
 אךב? טור ההכשה יהים ששר אמי מל? אכה איפה? יהיה מץ: ללח

ת לבריאות רבום ותורמים, בריאיר, כאמו, אלום מתחיר, דבל ש בסכומו
ה פר כמוא לן. חורין לבם, לאד אותום שהופכי אלום שהם משו, נפשו
 ת.ברפ

ל עת ההתגברום, בקשייה העמידת, הנסיונות, ההתמודדיו
ת משמעום מקבלים החייו. לחיין תכם לאדם המעניקים ה –ם המכשולי

ה זל וכם, להשלי צריך שאותוד תפקי ישת, לחיוה מל בשבי ישת, ערכי
ת וההתמודדור האתגם, היעדי הצבתה. ולשמחק לספום האדת אא מבי

ם והה, השמחר מקום ה – הכבוש: תהליךל ש ובסופום, אות לכבש
 ק. וספור אשי מלאם טובים לחיין המתכו

 הבתורק העוסא אלן חורין ב לךן אי

ם, אד הגיעה שנם עשריי לפנם שהתקים ערכיל שר לסמינ
ת הביל מוה. בחיפר גי אנב: "השיר, לסמינ הביאוה מ אותו וכששאלו

ד אחם יום. אותר למכי ראוא שלם עתונים שם שמוכרית חנו ישי של
ה בקצק. ריה היב הרחום, בצהרים שתיה היתה השעת, במרפסי ישבת
ם שהולכים האנשיל כי: לעצמי חשבת. הולךה ישיבן בבי הבחנתב הרחו
א בוא. שלד אחן אים. מסתכלים כל –ת הזאת החנוד לים ועובריב, ברחו
א בו, אותוה רואא לד אחף אב, ברחוד אחף אן איו עכשי... אותוה נרא
ת אה בגאוי הפגנתר, אסוה זם להי הרא. ל אול יסתכא הום אה, נרא

 ת... היהודיה בהלכת הנרחבו ידיעותי

 . הראשת אב סובד ומים הדברית אה ראם, לש הגיער בחו אותו

ד שבצן סימי, השנד לצ הראשת אב סובא הום אי: לעצמי אמרת
י אותא שהביה מה זק. לבדב חיי אנן. מעניר יות משהו ישי השנ

 ר".לסמינ

א שהוה מת את לעשו" חפשיא "שהון הטועם אדת, אומרת זא
ם. ברקסי לךן אי! חפשי איננול בכלא הול. גדון מסכת באמא הו -ה רוצ
 ן. בידיהי שבוא והו, אותות מוליכות התאווי כם באדר לעצל יכוא לא הו

א אלן חורין ב לךן אית. "חרו יש –ם לחיית משמעו שישם לאדק ר
א לת, לעשוה מו עלית לכפול יכוא לד אחף אה". בתורק שעוסי מ

", כךם עושים כל"ש מכיוןם דבריה יעשא לא הוא החברה, לת, התאוו
ן חורין בא הו", כךם מתלבשים כלי "כה הזויה בצור יתלבשא לא הו

ף כפוו, לתאוותיף שכפוי מי וכת. לעשוי וראו שצריךה מת את לעשו
ת שטיוה? רוצא שהוה מה עושא שהוא נקרה ז? חפשיא נקרה, לחבר
ם, ערכי לו שישט. החליא שהוה מת אה שעושם אדא הוי חפשם! והבלי

 .אלום לערכים בהתאת לעשוא ל אות לעשוט מחליא והו

ת לבנום ש החליטוץ. בארם מקו באיזשהור שגה משפחן בי ל יש
ת וא גדלות אר לתא אפלור אפשי שאן, בנים ש הרימוה. גדולה צרכני
 . פארו

ה אתי: "לר אמא הות, השבתות באח, להתארחו אליי כשבאת
ד ירל הכם! מיליונין כאם משקיעים הם? בונים שהן הבנית אה רוא

ן מעניא לה הזר הפאל שכת, מסימד מאה לקהלן כא באום הן! לטמיו
ר מדבה הזר שהפאם אנשיא לה זן כאת. בשטיום משקיעים הם. אות

ה מה זר. מהדר בהכשן וכמוב, שצריךה מל כל, זול אכ שיביאום. אליה
 א.ל ותון, שמעני

י מתושבם חבריה כמד ועו, בעצמוא שהור וספף הוסיא הו 
 סרבו הללו אךם, הדברית אם לה ואמרוה להנהל נגשום, המקו

 ת"... לקנוא ולר וההדר הפאל מוד לעמ יוכלוא לם אנשין. "להאמי

 ם. לה הלךא ולת, ארצית רשי זוהק, ענם מקום, המקות א פתחו

 למישהום המקות א שמכרוי ראיתי, באתת שבועוה כמי לפנ
ק בשו כמות וירקות פרום לשא הביק", שו"לה זת א הפךא ההור, אח

ד חם ולכלים לטיטולים" מחסנים "שה עשם, בירושליה יהודה מחנ
 ס... עמוט פשום והמקום, פעמיי

ה, קוני אנ – צריךי שאנה מט: להחליל מסגם ערכיל עי שחם אד
ם בצבעית הקירות א שיצבעוה זה. קונא לי אנ – צריךא לי שאנה ומ

ד יוריא ולה יעלא ל –ם צבעוניים סרטים המדפיל ע ויתלום, מרהיבי
 שיש מכיוןר בשה יקנא לא הו. אותון מעניא לל בכלה זה. מאומ אצלו

ה ומ, צריךא הוה מן: הת היחידות השאלו, לדידום. אדע בצבר עו לו
ת חרוי זוה. שלום הכללית וא שלוו הקת א לו יש. זהוה? ההשגחב טי

 ת.אמתי

 לך שישל ככ! עצמךת אס תפ: לות ואומרם לאדה באת היהדו
ט לשל לךל קר יות כךם. אדר יותה את כךת, גבולור יותם, גדריר יות

 . בעצמך

ת היכלי. מוסרי מלקום סובלית, עצמיה שליטם החסרי אלו
א היה הקדושה התורי. והאפן הרצו לכחס הבסיא היף הדחל עט לשל

א לת "אומרה התורף. הדחל עט לשלת היכלאת ו הכחת את הנותנ
 ואהבת", "עמיתך תשפט בצדק", "אמךת וא אביךת א כבדב", "תגנ

 –ת" שבי השביעם וביוה מלאכה תעשם ימית שש", "כמוך לרעך
ר תעצ"! כחי לן איד "תגיל אה! תעש! עצמךל עט תשלם, אדן בה תהי

י ראוא שלם למקות ללכ לךק מתחשם! הדחפיל עט תשל, עצמךת א
 ם! לש הולךא לי אנר! אסוה זא"! לד "תגי –ו אלית ללכ

 ת.מעצבם שלהת האישיום. בחיים שנהנים האנשים ה אלו

 היו בהה בתקופה זה והיר, מהדאב מכת שכשמגיע, נהגום בקל
ת, למחרד ער סגו אותום מניחי היום, למכתבית שבועור מספם מחכי

ת למנוח ולהתחנךק, להתאפד ללמם, במעשיל בהות להיוא לי כד
 . הנפש

ן במבחק. חזק חזס אפל מגים האדת את" תופסת "היהדו
ו, תאוותיל ער להתגבר צעיל בגי שהצליחי שמ הוכח הידוע המרשמלו

ם ג הצליח – המרשמלות אל לאכא ולת, דקור מספ למשךק להתאפ
 שלטוא של אלו ה. ואלובחבר והצליחת, המדול ער להתגבר מבגל בגי
 שעמדו אלול בכ" השתלחור "מבגל בגים ג –ם בדחפיר צעיל בגי

 ם.סביב

ת אא ול, שצריךה מת את לעשוד לומד ילת, מילדור כבר כאש
ם בהם, החיי להמשךם הנדרשים הכלית אה בונא הוק, שמתחשה מ

ט לשפם הכליו בידי ויהיות, החלטות קבלי בפנם, יוי מדד, לעמ ידרש
 ם.ויצרים דחפיי לפא ולה תורת דעי לפ ולהכריע

ל יכוא והוו, לחיית משמעו שישם האד זהוי, האמתן החורין ב זהו
 ם.האמתייר האשאל וק הספול אה, השמחל א להגיע

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שאלה

בחור ישיבה ואתמול יצאתי לבין הזמנים והרגשתי לא כל כך טוב אני 

בנשמה. ואני כן רוצה להרגיש טוב בנשמה. אני לומד שתי הלכות 

בכל יום ואני יכול עוד אבל מה וכמה זמן אם אין לי חשק להרבה 

 זמן.

 תשובה.

עלינו לדעת שהקשר שלנו עם התורה אינו מצטמצם רק לימי 

לא רק "לומדים" אלא דרך הלימוד זוכים  שהותנו בישיבה. בישיבה

[כמו שהארכנו בזה בגליון ל"א] וממילא  קשר על הקב"הלקנות 

הנשמה מתמלאת. הרי ביום שמחת תורה אנחנו רוקדים ומנשקים 

את התורה. כלומר מבטאים קשר נפשי של אהבת תורה. בזמן 

 הרקודים מאוד כדאי להתבונן בכך, מדוע אנו רוקדים כי התורה היא

החיים שלנו. אנחנו צועדים איתה לאורך אלפי שנים. דבוקים בה בל 

עוז. ואני זכיתי להיות שייך לעם הזה. כדאי גם להתפלל על כך 

לבורא עולם תן לי שהרגשת דבקות זו בך ובתורתך תמשך הלאה 

 למשך השנה. לימים שקשה, שאין ספוק. 

נשמה". זו הסיבה שבתחילת בין הזמנים הרגשת "לא כל כך טוב ב

קשר על בישיבה לא רק למדת תורה אלא דרך הלימוד זכית לקנות 

וממילא הרגשת שהנשמה היתה מלאה. ולכן בבין הזמנים  הקב"ה

הניתוק מהלימוד גורם לתחושת ריקנות. ריקנות זו צריך למלא 

 בתורה. 

אספר מעשה שהיה עם דוד שלי זצ"ל שהיה ת"ח גדול, מאוד 

עמקן... בערב פסח הגעתי לביתו להחזיר לו מכשיר חשמל שהיה 

אצלנו בבית.... אני דופק בדלת ונכנס לסלון ורואה אותו יושב 

באמצע הסלון עם מים של ספונג'ה סביב עם מסכת מכות בידו. עד 

ג' לוגין מים חסר קורטוב  ,א"ד עהיום אני זוכר באיזה קטע אחז, דף 

לא  -שנפל לתוכן קורטוב חלב ומראיהן כמראה מים, ונפלו למקוה 

 .הכל הולך אחר המראהפסלוהו; ר' יוחנן בן נורי אומר: 

שאלתי רבינו עד כאן. אמר לי שכל היום עזר בבית וכעת מוכרח 

ללמוד... משקמתי ללכת ליוה אותי למדרגות. ולא ידעתי שזו הפעם 

נה שאני רואה אותו. למחרת נתבשרנו שנלב"ע. הייתי האחרון האחרו

שראה אותו. אמר אחד הרבנים שלא במקרה ראיתי מראה זה, "הכל 

הולך אחר המראה". אלא כדי להעבירו הלאה. זה ציור של דבקות 

אמיתית בתורה הק'. תאר לעצמך שבאותו יום מרוב עייפות לא היה 

חייו עבר עליו בלא לימוד.  משלים חק לימודו. שהיום האחרון של

איזה פספוס. ספרתי ספור זה להרבה בחורים וזה נתן להם הרבה כח 

 לא לאבד יום בלא לימוד.

ההצעה למעשה. מי שמסוגל לכך יחזור על מה שלמד במשך הזמן 

להיות בבחינת זורע וקוצר. אבל רבים מרגישים צורך "להתאורר". 

העצה בדוקה ומנוסה לקבל על עצמו מסכת קצרה כמספר ימי בין 

הזמנים. ולקחת על עצמו "פרויקט" לסיים עד סוף הזמן. בהיות שזה 

ותראה איך שתמצא לכך גם חשק. בר השגה זה יתן לך מרץ להספיק 

ואז בתחילת הזמן תתחיל עם סיום מסכת. זה נותן המון סיפוק ומרץ 

לתחילת הזמן הבא [הכרתי בחורים שגמרו בצורה זו חצי ש"ס..] יש 

שמנצלים את הזמן לעבור על הנ"ך, על חלקים בשו"ע שלא רגילים 

שים ללמוד, או משניות מסדרים שלא לומדים בדרך כלל זרעים קד

טהרות ובמשך השנים לצבור המון ידיעות "מהצד". ידיעות אלו 

ממלאות בסיפוק ומוסיפות נדבך חשוב לבן תורה להיות לו ידיעות 

רחבות. הכלל הוא להציב לעצמך פרויקט שימשך במשך חודש 

ושיצור מעט לחץ להשלים. כגון דף ליום, פרק משניות ליום ב' פרקי 

ולה וממילא זה יגרור לרצות לקבוע נ"ך. הספק זה יתן לך שמחה גד

עוד זמנים ללימודים אחרים אבל זכור שתפסת מרובה לא תפסת. 

 תפסת מועט תפסת. העיקר הוא שלא יעבור זמן בלי ללמוד.  

נוסיף נקודה נוספת לחיזוק הענין. הרבה פעמים אין חשק ורצון 

ומרגישים משיכה ללכת לשכב במיטה לנוח או לקרוא ספר. כדאי 

ב באותם רגעים. נניח שאלך לישון או לבטל את הזמן שמיועד לחשו

ללימוד, וארגיש באותו רגע הנאה. נכון. אבל מה ארגיש אח"כ. האם 

ההנאה תמשך.. לא רק שהיא לא תמשך אלא ארגיש חבל שלא 

ניצלתי את הזמן כראוי... אבל אם אתגבר לרגע קט. נגד הרצון הרגעי... 

וד אלא גם אח"כ אתמלא אושר לא רק שארגיש ספוק בשעת הלימ

גדול שהרווחתי ריוח נצחי. וגם בניתי את עצמי באמת. עוד קומה של 

מילוי הרצון הטהור נגד פיתויי היצר. כל נצחון כזה הוא מכת מוות 

ליצר ולאט לאט אדם משתחרר מאחיזתו. כך מנהלים את המלחמה. 

הללו בנצחונות שנראים פעוטים. העיקר להתרגל לחשוב על הדברים 

ולא לפעול בלי מחשבה. עליך לדעת שיש כח עצום למחשבות אלו 

 להטות את האדם לדרך אחרת.

  

˘ ל˙למי„י ‰י˘יבו˙ ˙"˘ו
 ת הרב אבשלום שניידריכבער
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פרשת מטות 

מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגליו ורגמוהו כל 

 העם באתרוגיהן (מסכת סוכה מח, ב)

 

תוהה היה ראש ישיבת -למה באתרוגים דווקא  

זצ  צדקה  יהודה  חכם  יוסף  לא ל.  “ פורת  למה 

לו למחציף הצדוקי שניסך  באבנים? כלום מה 

 ברגליו בבוז עם אתרוג המצווה? הוא יישב בשלו.

 

-ברצוננו לשפוך אור מאיר 

החזל  הסיפור  על  י “ לבבות 

ם  ו מ ע ו -ה נ י נ י ע ב ו  ה מש

 הבשריות:  

 

ניסך ” בדורנו לא קשה למצוא  

 לצערנו.“, גבי רגליו-על

 

ג  ע ל ל ך  פ ו ה ה  ר ו ת ה עם 

ולשנינה במסכים המרצדים 

ועם ישראלי  גודל על ברכי 

הטוהר -המבע ועתיר -ניכור ותיעוב. האברך זך 

חוצות. ואין -הופך לאסקופה הנדרסת בראש כל 

פוצה פה. טהורי הלב בודדים נותרו על היקום 

 טהור שלנו.-הבלתי

 

אז מה היעץ והעצה כדי לא להיסחף בדור המבול? 

אצילי  אברכינו  יהפכו  למושא -איך   האנושות 

ליבו “ ל  היהודים “?  ויגבה  של  קרנם  ירום  איך 

 הדבר הנצחי?  -שעושים את הדבר החשוב בעולם 

 

דוד גרוסמן, האיש והלב, מגלה -לא תמיד הרב יצחק

סודות משפחתיים כמוסים. אבל פעם, במהלך שיחה 

 מאלפת שערכתי עמו, שח לי סוד כזה:

 

"הרבה שואלים אותי איך גידלתי ילדים במגדל 
ההיא   בתקופה  ה   –העמק  שנות  י  7-לפנ 0  – 

כשהמקום סבל מעזובה רוחנית קשה. וכולם נישאו 
לבני תורה תלמידי חכמים וחסידים. אני משיב 
להם: השקעתי בילדים בעיקר בשבתות. מידי ליל 

קודש הייתי יושב עם הילדים ועורך להם -שבת 
מעין 'טיש' במשך ארבע שעות תמימות. לימדתי 

 –אותם את כל שירי וויזניץ', לעלוב, בעלזא. חיות  
זה העיקר. הרבנית תחי' השקיעה בילדים במשך כל 
השבוע, ואני, כמו שאומרים בהלצה, הייתי 'אבא 

 של שבת'.
 

עליהם  שחובה  לדעת  ההורים  "על 
בלי. מה  להשקיע בילדים. אי אפשר 
עושים חלק מההורים היום? פוגשים 
את הילדים פגישה חטופה ומתעניינים 

 “.בית', וזהו-מה שלום ה'שיעורי

 

המינים ’ צאו לשווקי   ותחזו ‘  ארבעת 

 נפלאות.

 

ככאלו ‘  פשוטים ’ יהודים   מתגלים 

פשוטים. אתה רואה -שלגמרי אינם 

אותם משתרכים בתור קרוב לשעה כדי 

צדק האם השחרורית -לקבל מענה מהרב המורה 

הקלה שנראית במעלה האתרוג היא בעייתית ועד 

לתואר   ראוי  הירקרק  האתרוג  .  הדר ’ כמה  הם ‘

הכי בשוק. -כדי להשיג את האתרוג הכי ‘  נקרעים ’ 

ראו יקיריי, ראו כמה חביבות מצוות על ישראל! 

אלו -כפי שנוהגים אי “  דור ה.. ” אנחנו, אפוא, לא  

 - -“ דור האתרוג”אנחנו לכנות. 

 

סמל  הוא  האתרוג  חביבות -הלא  של  הסמלים 
ואם רציתם לשאוב המצוות. של ערך ויקר המצווה.  

יתברך כלכו ‘  של אהבת ה   -ויותר מכך    -קורטובים  
 לכם לשווקי ערב סוכות.

 
קודש של -יטמיע להט אש   -לכן דווקא האתרוג  

כנגד ‘.  מצוות בילדינו. להטמיע בהם ערך מצוות ה 

ילדינו  את  לקחת  יש  בחוצות  השורר  הזלזול 

 לרגום באתרוגים!לשווקים ולהראותם ערך מצווה. 

 ‘..מגדל העמק’אתרוגי 
 העמק החילונית?-איך שרדו ילדיו של הרב גרוסמן במגדל

ל על “זו משמעות עצת חז "...

יהא בעיניך כאילו מלאכך ”השבת 

שהרי אם מלאכת האדם “. עשויה

לא, הוא אינו צריך -להשתדל ותו

לדאוג שמא לא עשה די.  השבת 

הזמן הדרוש -נותנת לו את פסק

לאדם לעצור ממלאכתו  ולזכור 

זה  -שאם המלאכה תיגמר או לא 

ברוך הוא. -עניינו של הקדוש

העשייה של האדם היא השתדלות 

בלבד. אם השתדל, הרי הוא 

מרגיש שסיים את אשר מוטל 

כל ”עליו לעשות. הרגשת 

אינה אשליה “ מלאכתך עשויה

עולם -אלא היא ביטחון בבורא

שעשיתי את שלי והוא אחראי על 

 התוצאה. 

הסיפוק והשלווה שיורדים על ”... 

האדם עם כניסת השבת  הם 

סיפוק של אדם שיודע שעשה את 

המוטל עליו, ומכאן ואיך הוא 

-בידיים טובות. ידין של בורא

עולם, המאפשר לו יום שכולו 

שבת. יום שבו איננו מוטרדים  

מעניינו העולם הזה, אלא מפנים 

את ליבנו להרגיש את השבת, 

 “. שהיא מקור הברכה

א “(הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו שליט

‘) החדש, חלק ב‘ משכיל לדוד’ספר  -

 360ח * “חג הסוכות תשע

 לתשומת ליבכם! 

מהדורת הדפוס 
 מצטמצמת בקרוב.

לקבלת הגיליון במייל  
שלחו בקשה ל:  -

abyisrael@gmail.com 
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 מערכת 'פרשיית השבוע' מאחלת מלבב לאלפי הקוראים בכל אתר ואתר ולכל בית ישראל: חג שמח!



 

 
  

 

 במקום דייסה..‘ קולה’ 
 

 ל“דוד פינקוס זצ-הגאון הצדיק רבי שמשון
 רב הקהילה התורנית באופקים

 
 

(ראה מסכת סוכה מב, א והמקור של הפסוק מפרשת “  תורה ציווה לנו משה”כאשר ילד אומר  

הברכה’ שמחת‘  וזאת  בחג  קוראים  חודרות -שאנו  המילים  דבר,  מבין  שאיננו  שאף  על  תורה), 

לנשמתו.   קדושה  ומשפיעות  לו לתוכו  תהיה  שנה  שלושים  לאחר  אם  שאפילו  כך,  כדי  עד 

בהיותו פעוט בן ‘  דיקלם’בית, ייתכן שבזכות אותן מילים טהורות שהוא  -בעיה כלשהי בשלום

נאמר   כבר  שהרי  אשתו!  דברי  כנגד  דבר  יענה  ולא  יתאפק  הוא  כאש ”שלוש,  דברי  כה  הלא 

המצוות הנן כאש, ולא סתם אש, אלא אש אלוקית, אש להבה של   -(ירמיה כג, כט)  ‘“  נאום ה

וכו לולב  (שופר,  התורה  ממצוות  מצווה  קיום  לכל  תורה,  של  מילה  לכל  ישנה ‘)  קדושה. 

 השפעה פנימית על האדם.

 

תמיד  לא  השפעתה  תרופה,  שנוטלים  שכשם  אלא 

ניכרת על החולה באופן מידי, כך גם לענייננו: לא תמיד 

 התוצאות מגיעות מיד, אך הן וודאי יגיעו בזמן כלשהו.

 

בחורים  היו  מיר  שבישיבת  מאמי,  שמעתי  לזה  בהקשר 

מתת נוסעים -שסבלו  היו  בשנה  ופעם  תזונה, 

על מנת להתרפאות. באתו מקום היו דואגים ‘  דאטשה‘ל

כשסיימו  פעם  כל  והנה  משמינים.  מאכלים  להאכילם 

כדי  למראה  מיד  רצו  המשמינה,  את סעודתם  הבחורים 

 לראות האם כבר השמינו מעט..

 

מהחומש  פסוק  כל  הילד.  נפש  לעומק  חודרת  היא  אך  מיד,  ניכרת  אינה  הלימוד  השפעת 

 שמיים.-משפיע על הילד לגדול ולהיות ירא
 

 
 

 

פעולה   -הבעיה של הורים רבים היא, שהם רוצים לראות תוצאות מידיות מהלימוד עם בנם  

מהחומש.  פסוקים  החמש  בן  בנם  עם  ללמוד  שמתעצלים  כאלו  ישנם  זה  מטעם  ותוצאה! 

לעצמו:   חושב  אב  בבא”אותו  מסכת  הגדול  בני  עם  אלמד  אם  הוא -נכון,  זה  ידי  על  מציעא, 

תלמיד לימוד -ייעשה  וכי  מהחומש,  פסוק  הקטן  בני  עם  אלמד  אם  אבל  הימים,  ברבות  חכם 

 “?!...עשרה, עשרים ושלושים-זה ישפיע עליו כשהוא יגיע לגיל שמונה

 

צורך  ויש  הלילה  באמצע  בוכה  כשתינוק  דומה?  הדבר  למה  משל  טועה.  אב  אותו  אולם 

לעצמו:   חשבון  האב  יעשה  בדייסה,  עם ”להאכילו  בקבוק  לו  להכין  כעת  אתאמץ  מה  לשם 

מיד    -דייסה   אשקהו  עשרים?  לגיל  בהגיעו  עליו  השפעה  כל  לו  תהיה  שלא  ‘ קולה’מאכל 

המאכל “...  וזהו! את  לו  להכין  במקום  לבכות,  הרעב  התינוק  שיפסיק  כדי  לחילופין  או 

המתאים, ייתן לו אביו שוקולד או סוכריה, העיקר שיהיה שקט... והרי כל אחד מביו שהחוסר 

פינקוס   הרב  שיחות  (מתוך  לבגרות.  כשיגיע  אותותיו  את  בו  ייתן  תינוק  בהיותו  בריא   -מזון 

 ענייני חינוך).

 
ב מצאנו  הכותב:  מנוח‘(אמר  הרמב‘  רבינו  ב“על  [בפרק  שכבר ‘  ם  כמדומני]  עשור  שביתת  מהלכות 

להכניסו תחת ”זה בכדי  ‘  תורה ציווה לנו משה’הדגיש שהעניין בלימוד הקטן היודע לדבר את הפסוק 
ברם, יש להוסיף ולהטעים שאולי נבחר דווקא פסוק זה שהרי דרשו חכמינו (ברכות נז, א) “.  הקדושה

דיבורו, מלמד ‘.  מאורסה’פירושו  ‘  מורשה‘ש והיינו שפסוק זה, הנועד לקדש את הילד בתחילת שעת 
 חיים). -הוא בכל לימוד של דברי אלוקים-בריך-בעצם על קדושת התורה והקשר עם קודשא

 

השפעת הלימוד עם ”..  
הילד הקט אינה ניכרת 
מיד, אך היא חודרת 
לד.  הי נפש  מק  לעו
המצוות והתורה הנם 
אש ויש להם השפעה 

האדם  על  “ פנימית 

 

 בין סוכה לדירה
רבי אליעזר אומר: ” שנינו:  (כז, א)  במשנה בסוכה  

 -ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה  
אחת ביום ואחת בלילה. וחכמים אומרים: אין לדבר 

 “. טוב ראשון של חג-קצבה חוץ מלילי יום

ובגמרא הסבירה, ששניהם למעשה מתבססים על 

אלא שרבי אליעזר ‘  כעין תדורו   -תשבו  ’הלימוד של 
שתי סעודות   בה  שאוכלים   -סבור שדרך דירה 

בבוקר ובערב, ואילו רבנן סבורים שזה אומר אחרת: 
אפילו העדר אכילה, וכפי שבבית האדם מחליט אם 
ברצונו לאכול. ויש באמת לחקור וללמוד מה עומק 
דעת רבי אליעזר: הלא לכאורה עצם הכפייה על 

שהרי ‘,  כעין תדורו ‘ האדם לאכול סעודה זהו ניגוד ל 
 אדם אוכל רק ברצונו!

ובפשטות נראה היה שיש כאן מחלוקת פשוטה בגדר 
המלמדני שיש לסגל הנהגות של דיור ‘  כעין תדורו ’ 

פי -ביתי בסוכה: רבי אליעזר סבור שזה נקבע על 
בדיור בבית, ודרכו הוא שאדם אוכל שתי דרך העולם 

בה שתי סעודות ביום. כך שגם אם הוא עצמו יכול 
להחליט שלא, בטלה דעתו. אולם רבנן סבורים 

נקבע על פי דרכו של כל אדם ואדם ‘ כעין תדורו‘שה
אפשר לחייב את כולם לאכול שתי -לבדו, כך שאי 

הוא שאכילת האדם ‘  דרך העולם ’סעודות. יתרה מזו: 
 תלויה ברצונו!

ברם, נראה היה לומר כאן הסבר עמוק יותר. ונקדים 

השמיע לנו חידוש מרעיש בהלכות ‘ מרדכי‘קמעא: ב
סוכה קטנה שלא מאפשרת לאדם ללון בה סוכה:  
הרי שגם אכילתו ביום לא מועלת לו לקיים   -בלילה  

, שכן העדר אפשרות השינה מפקיעה מצוות סוכה 
וממילא בטלה המצווה ממנה. ‘  דירה ’ מהסוכה שם  

 ‘).מ סעיף ד“א סימן תר“(ראה רמ

משמיעים לנו כאן יסוד נכבד בגדר ‘  מרדכי ‘ דברי ה 
‘ כעין תדורו ’ סוכה: לפני שאנו דנים על הדין של  

הרי שמחינת   -ביחס להנהגות האדם בסוכה עצמה  
צרכי הדיור הבסיסיים כאכילה ושינה, כל שאינם, אין 

בכלל ופסולה! כלומר: ‘  דירה ’ של השם  ‘  תדורו ’ כאן  
‘ דירה’הם יוצרות את השם -הנהגות הדיור בפועל רק

על הסוכה. שהרי כך האדם מראה שאכן הסוכה היא 
התכוון ‘  מרדכי ‘ לו לדירה. והיה מקום לדון האם ה 

לומר שהעדר מציאות טכנית של שינה מסירה את 
מהסוכה או שמא גם העדר שינה בפועל, ‘ דירה’השם 

גם שהסוכה מבחינתה כן מאפשרת זאת, מסירה 
ממנה. ‘ דירה‘ממילא את הגדרת ה

-ואם נטען כך, למרות זה יהיה חידוש גדול, הרי שעל
פנים יש לנו פתח להבין את דברי רבי אליעזר. -כל 

לאכול   אדם  שחייב  סבור  שהוא  לומר   14שיש 
זו -היא סעודות בסוכה, שהרי בשונה מבית, כאן  

שבעצמה יוצרת את השם בית. ולכן יהיה חייב בהכרח 
 מופלא! על הסוכה הזו!. ‘ דירה’לאכול כדי ליצור שם 



 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 אתרוג בשדה התעופה..

 

 ‘פרק א 
 על האתרוג‘ קדיש’

 

-אמר הפקיד לחבר “,  מאוד ארצה לעזור לך, אבל אין לי סמכות לעשות זאת ” 
 הכנסת החרדי שחילה את פניו במשרדי המכס בלוד.

 
הרב (’ יק  ‘ ח. למרן רבי יצחק זאב סולובייצ “היה זה בערב חג הסוכות שנת תשי

היה מנהג של קבע לשגר שליח מיוחד מידי ערב חג הסוכות ליער ‘)  מבריסק 
(עם עץ אחר, ‘  מורכב ‘ מנת שיביא לו אתרוג שאין בו חשש  -פראי במרוקו על 

 דבר הנוגע לכמה דינים). הדבר היה בדמו.
 

כך גם קרה באותה השנה, אלא שאז התגלעה תקלה. אנשי המכס עיכבו את 
האתרוג במשרדי המכס ולא אבו לשלחו. באותה שנה חששו ממחלות של 

הוחרם לאלתר. השליח הגיע לביתו של מרן   -ל  “ הצומח וכל מח שהובא מחו 
 בירושלים וסיפר לו שהאתרוג הוחרם במכס.

 
וביקש ממנו כי יפעל ‘ הרב שלמה לורינץ -כ דאז “בראותו כך, פנה מרן אל חה

אלא ” סיפר הרב לורינץ לימים,  “,  הוא לא הסתפק בבקשה ” לשחרור האתרוג.  
הסביר לו שעה ארוכה על החשיבות שהוא רוכש ליטול דווקא באתרוג מהודר 
וכמה שמחה אגרום לו אם אביא לו את האתרוג המיוחד הזה שאין בו כל 

ידי שליח. -חשש. אף הוסיף וביקש ממני כי אפעל בעצמי למען הדבר ולא על 
אצל מרן. הבטחתי למרן כי ‘  נפשי בשאלתי ‘ נראה היה שהדבר ממש בחינת  

 “.אשתדל לעשות כל מאמץ כדי להביא לידיו את האתרוג עוד לפני החג
 

שם הרב לורינץ פעמיו ללוד ופגש את פקיד המכס. סיפר לו מיהו מרן הרב 
מבריסק, עד כמה הדבר חשוב וכמה הוא מדואג מן העובדה שאין לו את 

אמר לו הפקיד, “,  מאוד ארצה לעזור לך ” האתרוג המהודר הזה לחג הסוכות.  
הוא שלח אותו לפקיד אחר “.  אבל מה אעשה שאין לי סמכות לעשות זאת ” 

שהעביר את המושכות הלאה. כך חלפו שעה ושעתיים ונראה כי אין פתרון 
באופק. לא הייתה אפוא ברירה אלא לפנות למנהל שדה התעופה בעצמו כדי 
שיפתור את המבוכה, אלא שהוא לא היה בנמצא. לטלפונים לא ענה ומקום 

 כן לא היה ידוע. -מוצאו גם
 
היה עליי ” מספר הרב לורינץ,  “,  תוך כדי שאני מתרוצץ מפקיד לפקיד ” 

הקשר של מרן (למרן לא היה טלפון בביתו) שילך לביתו -להתקשר לאיש 
ויעביר לו את הקו כדי שאעדכן אותו מה מתקדם. המתח של מרן היה בשיא. 

קשר כי מרן מבקש שלא אחסוך כל -כל אימת שהתקשרתי שמעתי מאתו איש
 מאמץ בכדי להמציא לו את האתרוג.

 
השעה התאחרה ומשרדי המכס נסגרו בזה אחר זה. כאשר היה ברור לרב 
לורינץ כי האתרוג כבר לא יגיע לקראת חג ראשון שב ירושליימה למעונו של 

ידו וכי כלו כל -מרן שברחוב פרס והודיע לי כי עשה את כל אשאר לאל 
 הקיצין והעלה חרס בידו.

 
פניו היו ממש ” מספר הרב לורינץ.  “,  קשה לתאר את צערו הגדול של מרן ” 

 “.שחורות מצער ומכאב
 

 
ימי חולו של מועד הגיעו ומרן לא עצר מתשוקתו לקיים את המצווה באתרוג. 
ניסיתי לאתר שוב את המנהל אך לשווא. הודיעו כי יצא לחופשת סוכות. גם 

-מרן לא נח ולא שקט לרגע במהלך ימי חול ” פקידיו לא מיהרו לעזור.  
כל הזמן העלה רעיונות כיצד נוכל לשחרר את ”מתאר הרב לורינץ.  -“, המועד

 “.  האתרוג מהמכס
 

רבה, אותר המנהל. שיחה -לאחר ימים מספר, והיה זה כבר בערב הושענא 
רק שר  הוראה זו וכי  להורות  הסמכות  בידו  שאין  עמו העלתה  קצרה 
החקלאות יוכל לעשות זאת. מי שכיהן כשר בתקופה ההיא היה קדיש לוז. 

אבל אז חלה ושכב על מיטתו בבית החולים ‘  דגניה ’ הוא התגורר בקיבוץ  
הרב לורינץ הגיע גם לשם. אולם הרופא שטיפל בו סירב להכניס אותו ‘. הדסה’

רק לאחר הפצרות מצדו והבטחה כי ישהה בחדר רק שלוש דקות, לחדר.  
 הסכים הרופא. -ובתיאום עם השר החולה 

  
הרב לורינץ נכנס לחדר וגולל בקיצור נמרץ את הסיפור המסתבך, והשר 

הרשמי של המשרד כדי ‘ בלנק‘לב אך נזקק הוא ל-השיב כי ירצה לעזור בחפץ
 לכתוב הוראה זו ואיננו כאן. 

 
‘ בלנק ‘ אביב והורה להבהיל עם שליח את ה -השר לוז התקשר למשרד בתל 

הרשמי של המשרד וזה אכן הגיע אליו תוך זמן קצר. השר חתם על המסמך 
והתקשר להנהלת המכס והורה כי ישחררו את האתרוג לאלתר. הם אישרו 
שכאשר יגיע השליח מטעם הרב לורינץ אכן יינתן לו האתרוג. אך יד ההשגחה 
סיבבה והשליח הגיע ומצא את המשרד סגור. הפקיד כנראה חיכה לשליח 

 אבל בינתיים ננעל המשרד. לא היה עם מי לדבר. כלו כל הקיצין.
 
בזיכרוני עלה כל מה ” מתאר הרב לורינץ,  “,  סרתי למעונו של הרב מבריסק ” 

אין -שעבר עלינו מערב החג ועד עכשיו והנה עכשיו אני צריך להודיע לו  
 אתרוג. נכנסתי אליו כולי רעד ודאגה כיצד לבשר לו את הדבר.

 נכנסתי, אבל להפתעתי הגמורה הוא הסתכל אליי בחיוך ואמר לי:”
 “שלמה, אין אתרוג?‘ נו, ר”
 עניתי.“, אין אתרוג”
 לא יכולתי להתאפק. -“ מדוע הרב מחייך?”
 

לב עם מרן. סיפרתי לו כי חששתי מאוד לפני כניסתי לחדר, והנה -הייתי גלוי
 רוח טוב. -עכשיו אני רואה את מרן שרוי במצב

 
 “.אספר לך מעשה ממנו תבין למה אני רגוע עכשיו”נהנה מרן ואמר: 

 
 ‘פרק א

 תעלומה בעיירה רוגאבע
 

 שעה ישב מרן וסיפר לי:-רבעי-במשך כשלושת
 

הבתים פנה אליי פעם בטענה כי יש לו אימא זקנה מופלגת -אחד מבעלי 
בעיירה רוגאבע המרוחקת מבריסק והוא מרגיש שלא יכול לקיים משום כך 

 אם כראוי, שהרי לנסוע לשם לא יכול מפני טרדת פרנסתו. -מצוות כיבוד
 שאלו הרב. -ומה תבקש? 

 
שהרב יורה לאימי לקבוע את מגוריה כאן בבריסק. זה כבר כמה שנים שאני ”

מבקש ממנה לעשות זאת והיא מתחמקת ואם הרב יבקש יורה לה לעשות 
 “.זאת, כנראה תסכים

 
אמרתי לאיש שנראה לי שהצדק עמו וכי בפעם הבאה שאמו תגיע לבקרו 
ששניהם יקפצו אליי. כך היה. בהזדמנות הקרובה השניים נכנסו למעונו של 

שכדאי שתעברי להתגורר ” אמר הרב לאם,  “  אני חושב ” מרן הרב מבריסק.  
את בגשמיות, שהוא יסייע לך, ובנך ברוחניות, שיקיים  -כאן. שתיכם תרוויחו 

 “. כראוי מצוות כיבוד אם
 
חוץ מלעזוב את רוגאבע. זאת אינני יכולה ” השיבה,  “,  את הכל אעשה ” 

 “.לעשות!
 

 ומעשה היה בפיה: 
 
סבא שלי היה עני מרוד, אך תמיד הייתה לו תשוקה גדולה מאוד לרכוש  

 אתרוג משלו לחג הסוכות, דבר שהיה קשה מאוד בצוק העיתים.
הסבא חסך כסף כל ימיו כדי שבעת זקנותו יוכל לקנות אתרוג משלו. כך ליקט 
כששערותיו כבר הלבינו יפה פנה לסוחר  פרוטה לפורטה וצרר בשק. 
האתרוגים מווילנא וביקש ממנו כי יאתר לו אתרוג נאה לסוכות. ישב הסוחר 
וספר את הפרוטות אך מה רב הצער לא היה בהם די לקנות אפילו אתרוג 

 אחד.
 

שבו הסבא והסבתא לביתם בידיים ריקות ובלב כאוב. כשהיו כבר בחוץ אמרה 
הסבתא: למה נצטער? הלא תמיד השתוקקנו לקנות אתרוג משלנו והנה כבר 
זקננו, אז הבה ונמכור את דירתנו ונגור בדירה שכורה בעיירה. כך אכן עשו: 
מכרו את דירתם ושבו לסוחר מווילנא. הוא ספר את הכסף והפעם הבטיח 
להם להביא את האתרוג המיוחד ביותר שקיים אצלו, שכן הממון שבידו רב. 

 הוא אכן עשה כהבטחתו ואיתר להם אתרוג נאה באופן נדיר. 
 

כך וכולם נהרו -בינתיים יצא הקול בעיירה שסבא שלי רכש אתרוג מהודר כל 
לדירת השכורה בעיירה. יצאו ובאו אנשים שבאו לחזות במראהו הייחודי. 

 ) 6(המשך בעמוד הסבתא הראתה לכל, בעוד הסבא רכון על תלמודו. והנה...  



 

 

 

 “המגן מפיתויי השעה -תורה -שיעור“ 
 
שנסגר בשבתות, הגעגועים לישיבה והרב שפינה את מקומו במסוק: ‘  קניון ‘ ה 

רבה הנערץ של רעננה ומחשובי הרבנים   -א  “ הגאון רבי יצחק פרץ שליט 
 מסמך היסטורי‘. פרשיית השבוע‘חג מרתקת ומאלפת ל-בישראל, בשיחת

 
 

 

 

  

 

  

 

והזמין את רב ‘  קניון ‘ יהודי עשיר מהרצלייה פתח  שנה.    30זה קרה לפני  
מספר גורמים ” א, לקבוע מזוזה.  “ הגאון רבי יצחק פרץ שליט   -העיר  

פרשיית ‘ חג ל -נזכר הרב בשיחת “,  במועצה הדתית הניאוני מלעשות זאת 
לא מתאים שהרב ילך לשם, זה ודאי ייפתח בשבת וייפתח ‘. ”’ השבוע 

בשבת  ,  ממילא את כל העיר  בקולם והלכתי. ‘ לא שמעתי  הצביעו. 
התיישבתי בטקס. כשהוזמנתי לנאום, דיברתי בשבחו של בעל הקניון 
ושיבחתי אותו על שהוא מעמיד חנויות מסחר לטובת הציבור. בכך 

בשבת ואף החל ‘  קניון ‘ ביקשתי ליצור קשר אישי אתו. הוא לא פתח את ה 
כך נרקם קשר ‘.  קניון ‘ היכרות של בני הנוער עם ה -להזמין אותי לכנסי 

אישי בינינו. כעבור שנים, החליט ביום מן הימים החליט לסור מהחלטתו 
והודיע כי פותח העיר בשבת. השקיע בפרסום מאסיבי למען כך. ראש 

-העיר ברעננה היה קשר אמיץ אתו והוא ידע גם שהדבר מהווה מדרון 
שכבתי אז בחוליי בבית ‘.  חלקלק לשינוי פני העיר בשבתות, ירחם ה 

‘ ביקור חולים ‘ החולים והוא פנה אליי והציע שיביא את העשיר אליי ל 
ואנצל את הביקור לשכנוע. האיש אכן הגיע אליי. ביקשתי ממנו לסוג 

 100,000הרב, השקעתי  ’ מהחלטתו המסוכנת, אבל התקשה לעמוד בכך.  
הסברתי לו שהכסף הזה שמור לו ‘.  שקלים בפרסום, הכסף הזה ייעלם? 

 בשמיים. 
 
דתיים, -לימים הלך האיש לעולמו וחששתי שהאישה והילדים, בלתי ” 

יפתחו את הקניון בשבת. פניתי לראש העיר והלכנו לנחם אותם יחד. בכל 
מקום הגיעו הרבה חברים עשירים לבקר. וכה אמרתי שם: אני בטוח 
שאתם הייתם רוצים לכסות מצבתו של אבא באבנים טובים מרגליות 
כהערכה לפעליו החשובים אך מבין שלא תוכלו לעשות זאת בשל 

-ההוצאה האדירה, אך יש לי עצה שכן תוכלו לעשות זאת. הם פתחו זוג 
לא פתח הקניון בשבתות והפסיד הרבה   -אמרתי להם    -עיניים. אביכם  

כסף למען השבת. הזכות הזו, בנים יקרים, עומדת לו בשמיים והוא רואה 
שמצבתו מצופה אבנים טובות ומרגליות. אם תפתחו בשבת  תהרסו לו 
את המצבה היפהפייה הזו. הגעתי עם ראש העיר לבקש מכם: אנא, אל 
תפתחו בשבת. בזה אתם נוצרים חסד גדול עם אביכם. ואני מבטיח לכם 
שבשמיים רואה את מצבתו משובצת אבנים טובים ומרגליות. הלכתי 

סגור בשבת עד הרגע הזה. ובזכות זה ‘  קניון ‘ שנים ה   15לדרכי. מאז עברו 
השם ברעננה כל החנויות סגורות -ברוך ” כל העיר כולה סגורה בשבת.  

 אומר הרב בסיפוק. “, ברק-בשבת. ממש כמו בני
 

 “של היוונים..‘ שמורת טבע’ -ץ “בג”
מסביר הרב, איש “,  נועם. לדבר באהבה. בידידות -השיטה שלי היא דרכי ”

שנים,  55אני מכהן כרב העיר כבר ”שהלבביות שופעת מתוך קולו הרהוט. 
. ולמרות שהוצעו לי הרבה, מעולם לא קיבלתי 24כבר מהיותי בחור בן  

וכדומה. זה הראה לאנשים שאני עסוק ‘  קידושין -סידור ’ מתנות תמורת  
“, באישיותו המיוחדת ”   . בשאגה נקייה וזה השפיע עליהם השפעה גדולה 

משרה ” שקיבל מעיריית רעננה,  ‘  יקיר העירייה ’ נכתב עליו בנימוק לאות  
ואהבה ופועל כמשכין  הרב פרץ אוירה של אחווה ורעות, מטיף לשלום 

 “. שלום בין בני זוג ובין איש לרעהו
 

זאת, הרב פרץ, שכיהן כשר הפנים בעבר, מבין שבפוליטיקה זה עובד -עם
נועם, אבל אין ספק שבפוליטיקה -הדרך שלנו היא רק דרכי ” אחרת:  

מלחמה. לא תמיד יש ברירה. הרי כשר ניהלתי -לפעמים צריכים תכסיסי 
ץ “עולם נגד העלאת גויים בארץ. הרי התפטרתי בשל הוראת הבג-מלחמת

ץ התעקש להגדיר אותה כיהודייה כאשר הודעתי “הגיורת הרפורמית שבג
ברורות שאני לא יאשר זאת. אמרתי אז בכנסת, אני זוכר, שבחנוכה אנחנו 
חוגגים את הניצחון על היוונים. הללו כבר נעלמו מהמפה, אבל הותירו לנו 

 “.שכל-זה צריך להיעשות בשום-ץ.. אבל גם“הבג -אחת ‘ שמורת טבע’
 

זעקת ”מה למשל? אם לדוגמא, הרב חושב שכותרות אדומות בעיתונות על 
לעיתים יכולים רק לעורר את הדוב מרבצו בשעה שניתן לפעול “  השבת 

 בערוצים שקטים יותר?
כך -דעת גדול. אני לא יכול להשיב על -זו שאלה טובה. זה דורש שיקול ” 

בצורה חותכת, אבל אני בהחלט חושב שלעיתים כותרות רעשניות רק 
 “.  מסעירות את הרוחות באופן מיותר

 

 “הגנה מניסיונות השעה! -החיבור לתורה ”
עמוס פיתויים, והטכנולוגיה ההרסנית בראשם. הרב פרץ, איש   -דורנו  

תורה, לא מבין במה מדובר, אבל הוא יכול להדריך ולצייד אותנו בכמה 
 לנפש הנוער. ‘ חיסונים’

 

עצם הלימוד בישיבה מבצר את הנער. אז נכון, גם ” הוא אומר,  “,  ראשית ” 
‘ חזקים ’ אבל מאידך יש גם  ‘  מקולקלים ’בישיבה יכולים להיות אחוזים של 

חכמים, וזה -ללימוד ולתלמידי‘ מחוברים’מאוד, כך שישנה אווירה אחרת. 
 משפיע מאוד. לחממה של הישיבה יש כוח אדיר לחסן לכל החיים. 

שנה (!) ועד הרגע הזה אני   55לפני  ‘  חברון ‘ הנה, אני אישית למדתי ב ” 
א, את “מרדכי אזרחי שליט-מ שלי באותן השנים, רבי ברוך“מקושר עם הר

 מעונו אני מקפיד לפקוד מידי שבוע ללימוד משותף. 
 

לשיעור תורה, לפחות ‘  מחובר ’ שנית, אני חושב שכל אדם צריך להיות  ” 
השם זיכנו הבורא לקיים שיעור מידי -אחד, חוק ולא יעבור. תשמע, ברוך 

תשובה זה עשרות בשנים. אני ראיתי כתוצאה מזה מהפכים -שבוע לבעלי
רוחניים. בתים שלמים של תורה נבנו כתוצאה מאלו. המציאות שאדם  

השיעור וכך הוא -משתתף בשיעור הופכת אותו למקושר עם הרב מוסר 
יוצר קשר ידידותי אתו ונועץ אותו בשאלות רבות במהלך החיים. זה גם 

 “. יוצר הגנה לבית
 

 המקום במסוק התפנה
א, “ חשוון מתקרב. היום הזה, בו הסתלק מרן הרב עובדיה יוסף זיע ‘  ג 

מעורר בקרבנו געגועים עזים לדמותו של פוסק הדור שהיה אבא חומל 
לריבואות יהודים, קטנים וגדולים. הרב פרץ, כידוע, שימש בשעתו שר 

א וזאת “ ס ובהוראתו הישירה של מרן הרב שך זיע “ במסגרת מפלגת ש 
כאשר תרו אחרי דמות שתמשוך ציבור מסורתי וגם תהווה גשר עם 

 הציבור הליטאי.
 

שאלנו אותו השבוע. אתם בטח זוכרים את הימים ההם. נשמח  -הרב פרץ 
 לשמוע אנקדוטה מזהירה מחיי מרן שהייתם עדים לה.

 
ראשית, כולם יודעים על המתיקות והנעימות שאפיינה אותו. כל מי שבא ”

 כך:-במגע אתו, יודע שהוא היה אציל ורך. אספר סיפור אישי שיעיד על
 

בערב הבחירות דאז, נסעתי עם מרן במסוק לכנסי בחירות שנערכו ” 
שביקש מאוד, גם הצטרף 10-בקריית שמונה ובדרום כאחד. ילדי בן ה 

לנסיעה. הנסיעה ארכה כמה שעות. בתחילה הרב ישב במושב ליד הטייס, 
הילד שלך בטח יאהב ’ פנה אליי.  ‘,  תשמע ’ אלא שלאחר זמן קצר חזר בו.  

יותר לשבת כאן, מכאן נראה הנוף גדול בהרבה, הוא יהנה מאוד כאן.. אבל 
מאוד הפתיעה “.  מקרה נדבר בלימוד.. -אנחנו? מה זה משנה. הרי בכל 

 !“. 10אותי רגישותו הרבה, גם לילד קט בן 
 
אספר לך עוד: הרב עובדיה היה נוהג להגיע מידי שישי לביתו של הרב ” 

תראה ’ אלישיב כדי לדבר אתו בלימוד. פעם הרבנית אלישיב אמרה לי:  
זאת מבקש -איזו צניעות יש לרב עובדיה. הוא הרי גדול בתורה וחרף 

 “. להתייעץ עם בעלי..
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 נביט אל בניין היהודי שתורתנו בונה, 

 במיזוג האדם הארצי עם שוכן מעונה,

 במחזוריות מועדי השנה.

 לעבודה תמימה בכל עונה.

 

 באמונה אנו נוכחים –ביום החרות 

 במתן התורה שמחים –בעצרת 

 אותו עלינו אנו ממליכים –בראש השנה 

 המחיצות בינינו נמחים, –ביום כיפור 

 בחסיון סוכתו אנו בוטחים –ובחג 

 

 נזכה בחג האסיף להוסיף ולהתעלות.

 בזכרון חסד נעורנו, להגיע עדיו,

 וביתר שאת בו להיתלות,

 כמאז, לבין ידיו.

 אז חבוקים ישבו, בעננים,

 הישר משמים ניזונים.

 

 עתה נותרו לנו הגשמים,

 המושפעים ישירות משוכן מעונים

 בלתי חוקות הטבע מדומים.

 לא מקרה הוא, בחג על המים נידונים.

 ולגשמים יחלו תחנונים.

 

 בידינו מפתח החיים,

כשנכיר כי בו אנו תלויים.

 קצובים מראשי שנים, –המזונות כהכל 

 הכל מונהג מבורא עולמים,

 החריצות שקר, ההשתדלות דמיונים.

 שפע ברכה אזי נושפע ממרומים,

 ונסו דאגות וחסרונים. 

 

 בחסיון סוכתו
 

 

שיר שכתב הבחור החשוב 
 -ל “שלמה קרלינסקי זצ‘ ר

פרח נדיר בעולמה של 
ישיבה, שהסתלק לפתע 

מ סוכות לפני “בתאונה מחרידה בחוה
שנה. יהיו הדברים, שנכתבו ימים  14

 אחדים טרם פטירתו, לזכרו.  

 

 

 “תשובה ושמחה -חג הסוכות ”
 

 

הדין -בחג הסוכות נפגשים השמחה יחד עם תפילה לרגל ימי
 “זמן שמחתנו”על המים * מבט אחר, מעמיק יותר, על 

 
 א“הגאון רבי דוד לאו שליט                      

 הרב הראשי לישראל                                     
 

אם ביום ראש השנה נזקקים אנו לדברי נחמיה שמבקש מהעם חג הסוכות מיוחד הוא במצות השמחה שבו.   
ללכת לאכול ולשתות ולשמוח בקדוש ברוך הוא שהצדיק דינם, בחג הסוכות חוזרת התורה פעמיים ומבקשת 
מאתנו לשמוח. זאת למרות שבעצם לא נסתיימו ימי הדין, ועדיין מבקשים אנו על המים, שהרי ״בחג נידונים 
על המים״. מבקשים אנו על הגשם, ואף שתי מצוות היום שנהגו במקדש, מצות ניסוך המים ומצות הערבה, 

 הוא נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה".-ברוך-מזכירות הגשם. "אמר הקדוש
 

 שמחה -ארבעת המינים 
מצות ארבעת המינים מבטאת אף היא את ימי הדין. אמנם בתורה מוזכרת מצוה זו בהקשר של פירות האדמה. 
לאחר שנסתיימה שנה, והגיע חג האסיף, זו העת לאסוף את התבואה שבשדות, אדם ששמח בחלקו מביא 

 לאלוקיו את המיטב שבתבואתו ומודה לו על מה שזכה בו.
 

), (מורה נבוכים ח״ג פמ״ג גם הרמב״ם מתייחס כך למצוות היום וכתב  
ואשר נראה לי בארבעת המינים שבלולב, שהם שמחה בצאתם 
מץ המדבר אשר לא היה מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין 
לשתות, אל מקום האילנות נותני הפרי והנהרות. ולקח לזיכרון 
זה הנאה שבפירות והטוב שבריחות והיפה שבעלים והטוב 

 שבעשבים גם כץ, רצוני לומר ערבי נחל.
 

למרות שזו סיבת המצווה, מוסיפים גם לה חז״ל את הרגשת הדין, 
״אמר רבי אליעזר הואיל וארבעת המינים הללו אינם באים אלא 
לרצות על המים, וכשם שארבעת המינים הללו אי אפשר בהם 

 בלי מים, כך אי אפשר לעולם בלא מים״.
 

מיזוג שניהם יוצר את השילוב הנכון, הדגשת שמחה מחד, תוך 

זיכרון תמידי, דע לפני מי אתה עומד. הגילה והשמחה יהיו 
 ברעדה, בידיעה ששירת הלב תנוגן במקצבים שונים.

 

 לנענע ב׳הודו׳ וב'אנא'
מצוה מיוחדת בחג הסוכות, מצות נענועי ארבעת המינים בעת 
תפילת ההלל. המשנה בסוכה אומרת שמנענעים ב ״הודו לה׳ כי 
טוב״ תחילה וסוף, וב״אנא ה׳ הושיעה נא״. נחלקו חכמים בהסבר 
מושג הנענועים. ר׳ יוחנן סובר שמוליך ומביא את המינים לפני 
מי שארבע רוחות העולם שלו. מוסיפה הגמ׳ שבמערבא מתנו 

מוליך ומביא ‘:  הכי אמר רב עוקבא בר חמא אמר רבי יוסי וכו 
 לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים.

 

יוחנן מביט על הנענועים מתוך רגש הכרת תודה למי  רבי 
שהעולם שלו, והוא פורץ מכל הלב בשירת הלל ומודה לה׳ כי 
טוב. לעומת זאת רב חמא מביט בדאגה אל השנה החדשה, 

ומסתכל בחשש מפני דין  שמים.
 

לנענע גם באמירת   -שני הדברים נכונים, וכך נפסק בהלכה  
״הודו לה׳ כי טוב״, לשבח את העבר. אבל לנענע ולבקש גם 

 אנא ה׳״, תחינה מכל הלב לקראת השנה הבאה. “ב
 

כל תפילותינו והרגשותינו משולבות בשני יסודות אלו, כשאנו 
מבקשים מריבונו של עולם שיאזין לקול תרועת עמו ישראל 
ברחמים, שישמע את הקול, גם אם הוא קולו של אדם שהרע 
לעשות, אך במילה תרועה דורשים חז"ל גם את הרעות והידידות, 

-יקר ‘  משכיל לדוד ’ (מתוך ספרו החדש  והוא שמח על הדבר.  ‘  ה׳ אלוקיו עמו ’ 
 א על העברת החומר המיוחד).  “ההשגה. תודות לבנו הרב ידידיה שליט

 

 דורון לפיוס! -מינים ‘ ד
 

 

מבט מעמיק יותר על ארבעת המינים: 
שופך אור על “, מזבח“, ”קרבן עולה”

 כמה נקודות ייחודיות להם. מעניין. 
 

בגמרא מסכת סוכה (ל, א) למדנו שלולב הגזול 
הגמרא ‘.  מצווה הבאה בעבירה ’ פסול משום  

‘. שונא גזל בעולה ’ מסמיכה זאת על הפסוק  
‘ עולה ’ ויש להבין האיך נוכל להקיש בין קרבן  

 הבא לכפרה לבין הלולב? מה בין זה לזה?  
 

ברם, כאשר נדלג עוד כמה דפים נגלה שיש גם 
יש קשר בין זה לזה. הנה, כך אומרת הגמרא 

אסרו חג בעבותים עד קרנות ”..  בדף מה, א:  
המזבח. א'מר רבי אבהו אמר רבי אליעזר: כל 
הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו מעלה עליו 

 “.  הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן!
 

 
רבה -דברים אלו כבר מוצאים אנו במדרש 

ישראל ואומות ” (ל, ב):  נודע בחומש ויקרא  
מקטרגים בראש השנה ואיננו יודעים מי ניצח. 
בלולביהם  מנענעים  שישראל  בשעה  אך 

משמע, כי “.  אנו יודעים מי נצח   -ואתרוגיהם  
ואתרוג יש גם משמעות של המשך  ללולב 
לימי התשובה וכפרת העוונות. כך גם אנו 
יודעים כי יומו הראשון של חג הסוכות מוגדר 

‘. יום תחילת מעשיך, ראשון לחשבון עוונות ‘ כ 
תשובה ’ ובספרים הקדושים הרחיבו בהגדרת  

בניין ‘ (ראה בדברי ה שישנה בימים אלו.  ‘ מאהבה
)    -‘  אב  ן י י בענ האמת, מועדים  שלמען  כך 

בימי ‘  יום כיפור ‘ כריתות ל -לא נתנו גטשלגמרי 
א סוכה לא, א שכתב “ (וראה ריטב החג העליזים..  

 “).שהלולב בא לרצות”
 

בכך חשבנו השבוע להטעים את כל עניין 
‘ והנוי שמצאנו בתורה הקדושה לגבי ד ‘ הדר‘ה

מה שלא מצאנו כזאת בשאר מצוות   -מינים  
הכללי בלבד, שכן ‘  הידור מצווה ’ שם זהו מדין  

זה בבחינת דורון של ריצוי ופיוס, -כאן הרי 
בצורה  אלא  יבשה,  בצורה  ניתן  לא  ודורון 

 צלופנים ועיטורים...-מרובת -ססגונית 

פרסום 
ראשון



 

 

 

 כשהידידים ששון ושמחה נפגשו..
 

 

קולמוסים וראשים השתברו על סיפור בגמרא במסכת סוכה (מח, ב) 
אודות דיאלוג מליצי בין שני צדוקים שנראה בעינינו כחידה סתומה. 

ל, ניסה לפענחה. המסר “זאב ורנר זצ-הגאון רבי אשר -רבה של טבריה 
 בפנים“. יכול להיות שמח... -גם מי שבוכה ”החגיגי: 

 

אני עדיף ממך שהרי כתוב ”היו שני צדוקים, אחד שמו ששון ואחד שמו שמחה. אמר לו ששון לשמחה:  
אני עדיף ממך, ”אמר לו שמחה לששון: “...  והוקדם הששון לשמחה‘ ששון ושמחה ישיגו‘(ישעיה ל, י) 

אמר לו ששון לשמחה: יום “..  והוקדם שמחה לששון‘, שמחה וששון ליהודים’שהרי כתוב (אסתר ח, יז) 
אמר לו שמחה: יום אחד, ‘“.. כי בשמחה תצאו’אחד ייקחו אותך ברחובות העיר. שנאמר: (ישעיה נה, יב) 

 (גמרא סוכה מח, ב)‘..“. לעתיד לבוא, ייקחו אותך וימלאו בך מים, שנאמר ושאבתם מים בששון
 

-ברוך-אמר רב שמואל בר איניא משמו של רב: מקום יש לו להקדוש‘. במסתרים תבכה נפשי מפני גוה’
אמר רב שמואל בר יצחק: מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ‘? מפני גוה’הוא ומסתרים שמו. ומהו 

 (גמרא חגיגה ה, ב)ונתנה לעובדי כוכבים 
 

 ריקודים תחת שמחה..
נקראת   הפנימית  חיצונית.  שמחה  ויש  פנימית  שמחה  ‘ שמחה ‘ יש 

והכלל הוא, ששמחה פנימית יכולה להביא את ‘.  ששון ‘ והחיצונית נקראת  

הששון בקלות, אולם הששון לא קשור כלל עם הפנימיות, לאדם יכול 
ולהראות שהוא מלא גיל   מאוד ובוכה אף על   -לרקוד  וליבו שבור 

 השמחה..
 

מיני הצגות -וזהו כוונת חכמינו על עוברי עבירה שרוקדים ועושים כל 
ומראים עצמם שלועגים על כל התורה ונראה שהם שמחים בחלקם ולא 

מקום יש לו ” חסר להם כלל. עליהם אמרו חכמינו בגמרא במסכת חגיגה:  
ה עדיין יש לו מקום אצלו “ הקב   -“  הוא ומסתרים שמו -ברוך -להקדוש 

ובפנימיות ובסתר ליבו עדיין נמצא אצלו, ושם הוא בוכה מפני גאוותם של 
הוא בוכה על כך שהוא   -ישראל שניטלה מהם וניתנה לאומות העולם  

שבת, תפילין וכשרות ומתגאה   -איננו מתגאה על מה שישראל מתגאים  

 מאידך רק בענייני אומות העולם כשפה ומדע. 
 

כך מקשה הגמרא: -ובכן, השמחה שלהם היא רק חיצונית ולא פנימית. על 
הרי נראה שהאיש הזה שמח ועולז, מלובש הוא בהוד ‘, וכי יש בכייה לפני ה

והדר ורוקד בעוז וחדווה.  ומתרצת הגמרא: זהו רק מבחוץ, אך בפנימיות הוא בוכה, שמרגיש שהוא ריק 
 וכי עסוק רק בהנאות עוברות ולא בנצחיות.

 

ועתה נבין המאמר של הגמרא במסכת סוכה: הנה, בידוע הוא שיהודים עוסקים בתורה אך לא תמיד 
ניסוך ’ רוקדים בלימודם וליבם עודנו מלא שמחה פנימית אף שלא מראים אותה בחיצוניותם. ובמצוות  

 ‘. ושאבתם מים בששון’ -במקדש אנו פוגשים שעשו גם שמחה חיצונית על ידי ריקודים וכדומה ‘ המים
על כך מביאה הגמרא את הוויכוח שהתנהל בין שני האנשים שנקטו בשיטות שונות: האחד שמו ששון, 

העיקר אצלו ללמוד ולהבין ולספק את   -דרכו לשמח עצמו בריקודים וליצנות. והשני שמו שמחה  
ששון ושמחה ’ הפנימיות שלו. וכל אחד הביא ראיות מן הפסוקים לשיטתו שלו. האחד מביא הפסוק  

שמחה וששון ’ שמשמע שהשמחה החיצונית מביאה לפנימית ואילו השני מביא את הפסוק  ‘  ישיגו 
שנאמר בחג הפורים ששם נראה שאחרי שהיהודים שמחו שמחה פנימית בקבלת התורה ‘  ליהודים 

שהראשון ‘ ושאבתם מים בששון’מחדש ששו באופן חיצוני. אחרי כן נסוב הוויכוח שלהם גם על הפסוק 
סתם צדקת, ‘  ששון ’ נכוחה. ואילו השני השיבו: אם היה כתוב    -דרך הששון החיצוני   -לומד שדרכו  

משמע לא ניתן לשאוב שמחה חיצונית מבלי שמחה פנימית שתקדם לה. וכן ראינו ‘ בששון’אולם כתוב 
מעשה שישבו בדביקות והוציאו מפיהם דברים של מוסר והתבטלות בבכיות וליבם -חסידים ואנשי 

כ מתוך הבכיות עמדו ורקדו “ היה מלא שמחה, שמבינים את הדבקות לקדושה ואת החסר להם, ואח 
 כי השמחה הפנימית עוררה בהם גם שמחה חיצונית. ‘. שעות בשירה וזמרה לה

. (המשך  התעופה. בשדה  אתרוג 
 )3מעמוד 

 
ארץ -והנה, לפתע פתאום נפל האתרוג עדי 

 והפיטם נשבר. האתרוג נפסל!
 

סבתא התעלפה במקום. לאחר שקמה מעלפונה 
ביקשה להודיע לסבא על המקרה המצער. אלא 

עליו את הבשורה זו תהיה ‘ תנחית’שידעה שאם 
מהלומה בשבילו שיכולה להפיל אותו למשכב. 
מה עשתה? החלה לספר לו סיפורים ומשלים 

 כדי לעורר את ליבו שמשהו חריג ארע.
 

מה קרה? אולי איזה ” הסבא הבין את הרמז.  
 “.נכבד נפטר? קרה איזה אסון?

לסבתא לא הייתה ברירה והיא שחה את אשר 
 ארע.

 
מיד כששמע את הדברים קם סבא ממקומו 

אם   -אז מען האט ניט, איז מען פטור! (  ” ואמר:  
-אותו ריבונו ” אין, אז פטורים!). והוסיף ואמר:  

עולם שאמר לקחת אתרוג אמר גם שאסור -של
 “. לכעוס!

 
המשיכה הנכדה הזקנה וסיפרה שזו הסיבה 
שהיא מתעקשת להישאר לגור בעיירה רוגאבע. 

כל יום כאשר אני חולפת ליד בית סבא וסבתא ”
שנמכר בשביל האתרוג, זה מסב לי הנאה גדולה 

 “.עבורי ואף מחייה את נפשי
שאל אותי מרן   -“  אתה מבין את הסיפור? ” 

הסיפור הוא אז מען האט גיט, איז מען ”והוסיף: 
 אז פטורים). -אם אין  -“ ( פטור!

 
כל זמן שחשבתי שיש איזה סיכוי, טרחתי ” 

והשתדלתי. וכמו שאתה יודע, הייתי בחרדה, 
במתח בכאב. כמה שאתה חושב שהרגשתי כאב 

הרגשתי הרבה יותר. אבל אחרי שעשינו את   -
הכל, ואני בטוח שעשית את הכל, לשם מה 
אמשיך להצטער? זו התשובה לשאלתך מדוע 

 -אם אין  ” רוח טוב:  -אני כעת רגוע ושרוי במצב 
 “.אז פטורים!

 
ל מידי שנה “ את הסיפור סיפר הרב לורינץ זצ 

נפשם -למשפחתו כדי להראות להם את מסירות
של יהודים למען קיום מצוות אתרוג, ומאידך, 
את יכולתם לשוב לרגיעה ושלוות הנפש כאשר 

 קצרה ידם מלהושיע.  
 

מזיכרונותיו של ‘  חלק א ‘  במחיצתם ’‘ פי  -(על 
ידי -ל. עובד קלות על “ הרב שלמה לורינץ זצ 

 המערכת). 

 פז:-תשית לראשו עטרת

י “גיליון חג הסוכות החגיגי נתרם ע
לבב,     -הפעלים ובר-ידידנו רב

 -ו “היאליעזר לזר ‘ ח ר“הרה

אגודת ’חבר מועצת העיר ונציג 
 בצפת. ‘ ישראל

 ובכל אשר יפנה יצליח! -עמו ‘ יהי ה
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 ח˙˘ע" ח‚ ‰סוכו˙ ו˘מח"˙

 ‡ל ‰‡ומן ‰˙פלל
 על לטייל ‰לך ˘מעון ברבי ‡לעזר רבי )ב"ע' כ „ף ˙עני˙( ס"ב˘

 פ‚ע ,˘למ„ ‰˙ור‰ מפני ‚„ול‰ ˘מח‰ ˘מח ו‰י‰ ,‰נ‰ר ˘פ˙
 פניך מ‰ מפני לו ו‡מר ,ביו˙ר מכוער ˘‰י‰ ‡ח„ ‡„ם בו

 .˘"עיי, ˘ע˘‡ני ‡ומן ‡ל לך לו ‡מר, מכוערים

 רומז ‰נ‰ר ˘פ˙ על ‰לך מעון˘רבי בלעזר ‡בי „ר לרמז י˘
, ‰‚˘ם ˘מברכין עˆר˙ ˘מיני ‡ˆל ˘‰ו‡ ˙ור‰ ˘מח˙ על

 בו ופ‚ע, ˙ור‰ ˘מח˙ ˘ע˘‰ ‰יינו, ˘למ„ ‰˙ור‰ מפני ו˘מח
, ]נז„מן ‰"„' וב˙וס י"בר˘ ˘"עיי[ ˘ם כמבו‡ר ‡לי‰ו ‰יינו ‡ח„ ‡„ם

 .‰רˆון ימי מן ב"נ ביום ˘‰ו‡ רומז, ב"נ עול‰ ו"ו‡לי‰

 ˘י˘ר‡ל, ‰יינו, מכוערים פניך מ‰ מפני [ר‡ב"˘ ל‡לי‰ו] לו ו‡מר
 מן ‰ˆרו˙ מפני ˜„יר‰ ל˘ולי נ‰פכו פני‰ם ‰ז‰ ‰מר ב‚לו˙

 .פנים ‰‡ר˙ ל‰יו˙ ˆריך ‰˙ור‰ י„י על ו‰ל‡, ‰‡ומו˙

 ‡יך עˆ‰ לו ˘נ˙ן, ˘ע˘‡ני ‡ומן ‡ל לך ]ר‡ב"˘‡לי‰ו ל[ לו ו‡מר
 ˙פל˙ בז‰ ל‡ כי, ˘מו י˙ברך ‰בור‡ ‡ל ‰˙פל‰ ‰ו‡ ˘‰עי˜ר

 .ירחמנו י˘וב ‰˙פל‰ י„י ועל, ‰עני

 )עטר˙ י‰ו˘ע ל˘מח˙ ˙ור‰(

 

 

 

 

 

 ,התורה מפני שמח
 שעשה  היינו

 תורה  שמחת

 אומן אל לך
 , שעשאני

  עצה לו שנתן
  שהעיקר איך
  אל התפלה הוא

,שמו יתברך הבורא
  בזה לא כי

 , העני תפלת
 התפלה ידי ועל

 ירחמנו ישוב
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