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"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וגו'" )ויקרא כג, מ(.
והלא  הוא?  ראשון  "וכי  תנחומא(:  המדרש  בשם  תקפא,  סימן  )או"ח,  בטור  מובא 

חמישה-עשר הוא! אלא – ראשון לחשבון עוונות וכו' ". 
זצ"ל,  וואלקין  דוד  שמואל  רבי  הגאון  עמד  התרח"צ,  הסוכות  לחג  בדרוש 
ראשון   – הראשון  ביום  לכם  "ולקחתם  זה:  על התמיהה המתבקשת במאמר 
אינו  חג  של  ראשון  יום  שהרי  תמוה,  החשבון  שלכאורה  עוונות",  לחשבון 
כמה  של  הפסק  יש  סוכות  ועד  הכיפורים  מיום  כי  עוונות,  לחשבון  ראשון 

ימים ואפשר לבוא בהם לידי חטא?
אמנם, חז"ל במדרש הנ"ל כבר עמדו על כך, והשיבו: "שמיום הכיפורים עד 
החג כל ישראל עוסקין במצוות, זה עוסק בסוכתו וזה בלולבו". אך גם לפי זה 
עדיין קשה, שהרי גם בחג עצמו ישראל עוסקים באותן מצוות, ואם כן אף ימי 

החג לא היו צריכין לבוא בחשבון העוונות?
ג( נאמר: "כתפוח בעצי  )ב,  - בשיר השירים  יישב רבי שמואל דוד   - אלא 
היער כן דודי בין הבנים", ובתוספות  בשבת )פח. בד"ה פריו( הוכיחו שתפוח הינו 
אתרוג ו"ריח אפך כתפוחים" מתרגמינן "כריחא דאתרוגא". והנה, האתרוג הוא 
המובחר והמצויין מכל פרי העץ, כי כל מיני האילנות לא בירכם ה' רק באחת 
מאלה – או בטעם, או בריח, או במראה, כי כל מיני הבשמים שיש להם ריח 
טוב – אין להם טעם ומראה, והשקדים, הרימונים, התאנים והענבים שטעמם 
טוב – אין להם מראה וריח, רק האתרוג מאחד בקרבו את כל המעלות האלו: 
גם במראה – כי הוא המהודר מכל הפירות שבעולם, ורק הוא ה"פרי עץ הדר" 
ונעים, כמאמר הפסוק  – יש לו ריח חזק מאד, נחמד  שנאמר בתורה, בריח 
"וריח אפך כתפוחים", ובטעם – יש לו טעם טוב ומתוק לאחר גמר בישולו, 

כדברי הגמרא בשבת )קט:(: "ליתי אתרוגא חליתא" )דהיינו: מתוק(.
אולם מתי גדל ומתבשל האתרוג ויוצא כלול בהדרו ושלם בכל מעלותיו? 
כמובן – אך ורק אם יש לו את התנאים הדרושים לקיומו והתפתחותו, אם 
וחום  נטוע הוא על כברת ארץ נאותה בתנאי אויר מתאימים, ממגד שמים 
השמש בהשגחה מעולה ושמירה גדולה – אז, ורק אז, נותן הוא פרי הילולים.

אבל אם ייטעו את פרי עץ הדר הזה ביער-פרא, בין אילני סרק, מעוטר מכל 
צדדיו בקוצים וברקנים, לא יזמר ולא יעדר, יעמוד שמם ונעזב, השמש בל 
תוכל להתפרץ דרך מעבה היער, וקרניה לא יוכלו לחדור אליו מבעד לסבכו, 
וכפעם בפעם יפול עליו עלה נידף, ענף עץ יבש, קוץ ודרדר אשר ידקרוהו 
עמוק ויעשו בו פצע וחבורה – בלי ספק בתנאים כאלו יאבד חינו הודו והדרו, 

פניו יכסו חרולים, טעמו יפוג וריחו יסור ממנו.
וכמו האתרוג – גם עם ישראל.

תפקידו של עם ישראל הוא להיות סגולה מכל העמים ועליון על כל הגויים, 
בגבולו  נטוע  אדמתו,  על  בהיותו  ואמנם,  ומשפטיו.  חוקיו  ה',  דרך  לשמור 
ובנחלתו, איש תחת גפנו ותאנתו, היה באפשרותו למלא את חובתו ולהשלים 
את תעודתו, אולם כאשר הלך בגולה אחרי גולה, והורק מכלי אל כלי, מגוי 
אל גוי ומממלכה אל עם אחר, גוו ניתן למכים ולחיו למורטים – הרי הושחר 

משחור תארו, טעמו לא עמד בו וריחו נמר, כי כל ראש לחולי וכל לבב דווי.
ומקטרגנו,  משטיננו  פיות  לסתום  ביותר  החזקה  הטענה  היא  זו  טענה 
כמאמר הגמרא בעירובין )סד:(: "אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: 
יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד 
עכשיו, שנאמר )ישעיהו נא(: 'לכן שמעי נא זאת עניה ושכרת ולא מיין' ", ועל 
כך אנו צועקים בימי הדין "פנה אל התלאות ואל לחטאות", כי רק בגלל זה 

יכולים אנו ליפטר מן הדין.
כמה נפלא לפי זה פירוש הפסוק בשיר השירים: "כתפוח בעצי היער כן דודי 
בן הבנים", כלומר כמו אתרוג, שהוא מחונן בכל המעלות, אך זאת רק בהיותו 
נטוע במקומו הראוי לו, אבל אם יהיה שתול בין עצי היער יסור ממנו הודו 
והדרו – "כן דודי בין הבנים", אי אפשר שבהיותו בגולה יהיו לו כל המעלות 

שנשתבחו בהם ישראל עם סגולה.
עתה יאירו כאור שבעת הימים דברי המדרש על 'ראשון לחשבון עוונות', כי 
הנה אמרו חז"ל ביומא )דף כ.( ש'השטן' בגימטריה שלוש מאות ששים וארבע 
- כי זהו מספר הימים בשנה שבהם יש לו רשות להשטין על ישראל, ואין מה 
להשיב כנגדו ולהסות אותו – עד שמגיע חג הסוכות, וישראל לוקחים בידם 
את ה'פרי עץ הדר', הוא האתרוג, ומנענעים בו כלפי מעלה להראות כי טוב 
הוא לעיניים ונחמד למראה ביופיו והדרו, אך כל זה הוא רק כשהוא גדל על 

אדמתו, אבל אם נוטעים אותו בתוך עצי היער – מאבד הוא את חינו, וכך גם 
עם ישראל שבהיותם על אדמת נכר תסור מהם מעלתם ועלולים הם לכל 
עוון ותקלה. נמצא, א"כ, שהאתרוג מראה לנו את החשבון והסיבה לפשעי 

ועוונות  ישראל.

וזו כוונת המדרש: "ולקחתם לכם ביום הראשון – ראשון לחשבון עוונות", 
הראשון  הוא  האתרוג  את  לוקחים  שבו  סוכות  של  הראשון  היום  אמנם  כי 
לחשבון עוונות, כיון שבו אנו מוצאים את החשבון והסיבות שמביאים את 
)כמוצא שלל רב - סוכות( ישראל לידי חטא ועוון, וזהו לימוד זכות עליהם!     

אומות העולם עושים סוכה בראש הגג
לפני  העולם  אומות  יאמרו  לבוא  'לעתיד  )ג.(:  זרה  בעבודה  בגמרא  מובא 
הקב"ה  להם  אמר  וכו',  קיבלנוה  ולא  כגיגית  הר  עלינו  כפית  כלום  הקב"ה, 
מצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה, מיד כל אחד ואחד נוטל והולך 
ועושה סוכה בראש גגו, והקב"ה מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד 

ואחד מבעט בסוכתו ויוצא'.

מקשים המפרשים, מדוע סוכה נקראת מצוה קלה?

עוד יש להבין, מהו שאמר "מיד כל אחד עושה סוכה 'בראש גגו' ", מפני מה 
עושים את סוכתם בראש הגג ולא על הארץ?

בורחים  כולם  עליהם חמה  להבין, מדוע אחרי שהקב"ה מקדיר  צריך  עוד 
מן הסוכה, הרי אדרבה, ה'סוכה תהיה לצל יומם'? ]עיין במהרש"א וב'תורת 

חיים' שם[

ביאור נפלא כתב הגאון רבי אהרון וואלקין זצ"ל, בספרו 'זקן אהרון', שקושיה 
אחת מתורצת בחברתה. דהנה, שנינו בגמרא בסוכה )ד:( 'העושה ד' כלונסאות 
על שפת הגג ומסכך על גבן, רבי יעקב מכשיר דאמרינן גוד אסיק מחיצתא, 
ומחשיבים את כותלי הבית עולים למעלה עד הסכך והם הדפנות של הסוכה. 
הגג  בראש  דוקא  הוא  כלונסאות,  בד'  סוכה  דמה שמועיל  הגמרא  ומסיקה 

אבל בארץ לא.

ולפי שיטה זו, מובן היטב: הגויים שאינם רוצים בטירחת המצוה, להם נותן 
הקב"ה 'מצוה קלה', שהרי יכולים לעשות סוכה בנקל ע"י ד' כלונסאות, ומיד 
סוכה  כזאת  מועילה  הגג  ראש  על  שרק  גגו'  ב'ראש  סוכה  עושה  אחד  כל 
הנבנית ע"י ד' קרשים בלבד. הקב"ה מקדיר עליהם חמה, ואז כולם בורחים 
מהסוכה, כיון שאין לה דפנות, אבל אם היו עושים סוכתם עם דפנות – לא היו 
)אוצרות התורה - סוכות( צריכים לברוח מהסוכה... 

רמז נפלא בפסוקי המסורה
במסורה נמנו שלושה פסוקים שנאמר בהם 'כי': "כי בסוכות הושבתי את 

בני ישראל", "כי נר מצוה ותורה אור", "כי ברחוב נלין".

־ביאור נפלא אודות הקשר שבין שלושה פסוקים אלו, מובא בשם אחד מתלמי
דיו של הגאון רבי מרדכי בנט זצ"ל, אב"ד ניקלשבורג:

יש שלוש מצוות שהן דומות זו לזו ושוות בדיניהן: האחת – סוכה, שכאשר 
היא גבוהה למעלה מעשרים אמה או למטה מעשרה טפחים, הרי היא פסולה. 
השניה – מבוי, שאם הניח בו קורה למעלה מעשרים אמה או למטה מעשרה 
טפחים, הרי הוא פסול ואינו רשאי לטלטל בתוכו. והשלישית – חנוכה, שאם 
למטה  להניחו  יש  ולכתחילה  פסולה  אמה  למעלה מעשרים  הנר  את  הניח 

מעשרה טפחים.

וזהו פירוש המסורה: שתי אותיות המילה 'כי' רומזות לכ' אמה ולי' טפחים, 
והיכן מצאנו שני פרטי דינים אלו? "כי בסוכות הושבתי" – במצות סוכה, "כי 

 ברחוב"– במבוי, "כי נר מצוה"– בנר חנוכה. והדברים נפלאים! 
)דרושים ולקחי מוסר(  

חג הסוכות

גליון מס’בסיעתא דשמיא,  י"ד תשרי התשע"ח
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האב מחולון נסע לניו-יורק בכדי לפגוש
את שני בניו ומצאם נשואים לנוצריות...    סיפור לחג הסוכות

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

תשובה: כתב הרמב"ם בספר מורה נבוכים )חלק ג', פרק מג(: "והנראה לי ב'ארבעת המינין שבלולב', 
אין לשתות',  ומים  ורימון  וגפן  ותאנה  זרע  'לא מקום  היה  מן המדבר, אשר  שהם שמחה בצאתם 
אל מקום האילנות נותני הפרי והנהרות. ולקח לזיכרון זה הנאה שבפירות, והטוב שבריחו, והיפה 

שבעלים, והטוב שבעשבים".

שאלה: האם החיוב להדר בסוכה – קודם לחיוב להדר באתרוג?
)ח"א, עמ' רפט( על מרן החזון איש זצ"ל: 'הידור מיוחד היה נוהג  מובא בספר 'פאר הדור'  תשובה: 
בקרשים אשר לדפנות הסוכה, שיהיו מהוקצעים ונאים ונרכשים על ידו בכסף מלא, והיה אומר: כמה 
גדולים דברי חכמים )זוהר ג, קלד( שאמרו: 'הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל' – הנה הורגלו 
הבריות לטרוח ולהתאמץ בהידורם של ארבעת המינים, וביותר של אתרוג שהתורה קראתו "פרי עץ 
הדר", ומפזרים על כך ממון רב, ואילו לצורך סוכתו מלקט כל אחד צרור שיירי נסרים אשר לא תואר 
להם ולא נוי, שזכה בהם מן ההפקר, והלא שתיהן מצוות שוות מן התורה, סוכה וד' מינים, וכדינה 
של כל מצוה חל גם על הסוכה ודפנותיה דין 'זה א-לי ואנוהו – התנאה לפניו במצוות, וכמו שאמרו 
חז"ל להדיא )שבת קלג:(: 'זה א-לי ואנוהו – התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ואתרוג נאה...' 

" ע"כ. ולא זו בלבד שיש בה דין הידור, אלא שהסוכה קודמת לאתרוג! 

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

תשובה: מצינו ה' טעמים נפלאים לכך: א. ביאר הכף החיים )סופר, תרסח, טו( בשם ה'לבוש', שהטעם 
לכך הוא כדי להטעות את השטן שלא יידע מתי יהיה ראש השנה שהוא יום הדין ולא יקטרג על 
ישראל, וכיון שנדחה הסיום וההתחלה מיום ראש השנה דחוהו עד כלות כל הימים טובים כדי שלא 

יצטרכו להפסיק בפרשיות של היום טוב.
'בית  )לרבי יעקב ישראל אלגאזי זצ"ל, ראש ישיבת המקובלים  ב. הביא הכה"ח את טעמו של השלמי חגיגה 
א-ל' ומח"ס 'שלמי ציבור', 'ארעא דרבנן' ועוד – דף רצג:, ובנד"מ עמ' רמה(, שלפי שהוא סוף כל המועדות חותמים 

בקריאת פרשת 'וזאת הברכה' בברכות שבירך משה רבינו את ישראל, וגם על שם ששלמה המלך 

בירך את ישראל בשמיני של חג, שנאמר )מלכים א, ח, יד( "ויברך את כל קהל ישראל וכו'".  
ג. החידושי הרי"ם זיע"א ביאר, שהוא בגלל שבזכות מצות סוכה זוכים לתורה, שכן במדרש תנחומא 
)הובא גם בגמ' בברכות סג:( דרשו על הכתוב )דברים לג, ג(" 'והם תוכו לרגליך ישא מדברותיך' אלו תלמידי 

חכמים שמכתתין רגליהם מעיר לעיר לשמוע דברי תורה". הרי שבזכות עצם ההליכה למצוה זוכים 
לתורה. אף כאן, במצות סוכה – בכתיתת רגליים זו שיוצאים מבית לסוכה, זוכין אחר כך לתורה.

ד. בשו"ת ציץ אליעזר )חי"ז, סימן עד( ביאר, ע"פ דברי הספורנו )ויקרא כג, לו – מומלץ לעיין( שהיום הזה 
משמש לא רק כסיכום המועדים והרגל הסמוך לו, אלא גם כסיום כל שלושת הרגלים, פסח, שבועות 
וסוכות, עכת"ד, ולכן כציון על כך יש לנו להיעצר ולהתייחד עם בוראנו, לשמוח בשמחה של תורה 
ומעשים טובים על כל הטוב הרוחני שהוענק לנו בימים הנוראים בפרט ובחגי השנה בכלל, ולעשות 
ולתקן  נוראים אלו כפי שהיו צריכים לנצל,  ימים  ניצלנו  נוקב עם עצמנו: האם אמנם  וחשבון  דין 
כל מה שאפשר עוד לתקן ביום גדול זה, שבו אנו שוכחים את הכל ושמחים בשמחת התורה. ע"ש 

בדבריו.
ה. עוד יש שביארו )עיין ב'טללי אורות' סוכות ח"ב(, שרק לאחר מחילת העוון והקירבה להשי"ת לה זכינו 
ביום הכיפורים, ניתן לשמוח כראוי בשמחת התורה, שהרי 'קודשא-בריך-הוא ואורייתא - חד הוא', 
וללא ההזדככות והטהרה מזוהמת החטא, אי אפשר להידבק בתורה הקדושה ולהשיג את מעלותיה. 

וע"ש.  

שאלה: מדוע שמחים גם במוצאי שמחת תורה?
תשובה: הסבר נפלא אודות מנהג זה, אמר הגאון רבי אריה צבי פרומר מקוזיגלוב זצ"ל הי"ד, בעל 

שו"ת "ארץ צבי":
ידוע שכל מצוה צריכה להיעשות בשמחה, אך יש מצוה אחת – מצות שמחת יום טוב – שבה 
אף אם ישמח האדם בעשייתה בכל כוחו, עדיין לא יחשב שקיים את המצוה בשמחה, שהרי כאן 
השמחה היא עצם המצוה והיא חלק ממצות היום טוב, ואם כן חסר עדיין פרט זה של שמחה 

בקיום המצוה – הנפרדת מעצם קיום המצוה!
משום כך אנו 'משלימים' זאת במוצאי יום טוב, שבו אנו שמחים במצות שמחת יום טוב 

שקיימנו ביום טוב... עכ"ד.
]ויוצא לפי"ז, שבכל מוצאי יום טוב יהיה עלינו לשמוח, כמו במוצאי שמח"ת. ויל"ע.[.

לפנינו סיפור אמיתי ומרתק על השגחה פרטית מופלאה, 
עלינו  ושומר  המשגיח  הסיבות,  כל  ממסובב  המגיעה 
תמיד. צריך רק לפקוח את העיניים ולראות את השגחתו.

מר גרינפלד הוא יהודי דתי, איש פשוט מן השורה, שגר 
באחת משכונותיה של העיר חולון. למר גרינפלד היו שני 
בנים: יהושע וצבי, או בכינויי החיבה: שוקי וצביקי. הוא 
ניסה לחנכם לדרך התורה והמצוות אך לא נחל הצלחה 

מרובה.
הגדולה,  באמריקה  להשתקע  רצו  שבגרו,  לאחר 
כחלומם של כל הישראלים הנמצאים שם בחיפוש אחר 

הדולרים.
וכך היה. ביום בהיר אחד הודיעו למגינת לב הוריהם, כי 
כבר רכשו כרטיסי טיסה לניו-יורק. כל מסע השכנועים 
של הוריהם ההמומים שלא לעשות צעד זה, עלה בתוהו.

אדומים.  שטיחים  גרינפלד  לאחים  פרסה  לא  אמריקה 
הם נאלצו לשטוף כלים במסעדות כדי להרוויח את פת 

לחמם.
הקשר הטלפוני עם הוריהם הלך ונתמעט, ופרט ל"שנה 
טובה" שהם הואילו בטובם להתקשר ולאחל בערב ראש 

השנה, לא זכו הוריהם לכלום.
פסקו  לא  בישראל  ההורים  אך  חלפו,  עברו  השנים 
שישובו  קיוו  עוד  הם  בניהם.  על  לבם  מעומק  מלהתפלל 
אל  מגעגועים  נמוגה  לב,  חולת  שהיתה  אמם,  לביתם. 
בריאותה  נאסרה עליה מחמת  נסיעה במטוס  אך  בניה, 
הלקויה. בעקבות כך, ביקשה מבעלה שלפחות ייסע הוא 

לשם לבקר אותם ולדרוש בשלומם.
אבא גרינפלד הגיע אל השכונה בניו-יורק בה התגוררו 
והוא סר לבית הכנסת  הגיעה  בניו, שעת תפילת מנחה 
שיצליח  מהקב"ה  וביקש  התפלל  הוא  רחמים".  "שערי 

להשיב את בניו לארץ הקודש.
פנה  לשבח",  "עלינו  אמירת  לאחר  התפילה,  בסיום 
אל אחד המתפללים ושאלו האם הוא מכיר את האחים 

גרינפלד.
שכנים  הם  "בודאי,  ואמר,  פנים  במאור  חייך  הלה 
טובים שלי". השניים צעדו לכיוון בית בנו הבכור, שוקי, 
בה  לדירה  ופנה  מהשכן  האב  נפרד  לשם  וכשהגיעו 

התגורר בנו. נקש בדלת בהססנות מלאת תקווה.
שרשרת  עטויה  לימים,  צעירה  בחורה  פתחה  הדלת  את 
כסף שעליה צורת שתי וערב. גם פניה העידו עליה כאלף 
עדים, שאינה בת ברית. האב הופתע ופניו החווירו, הוא 

חש כי הוא עומד ליפול. 
 הוא נכנס בתדהמה לבית בנו ושאל: "הזאת אשתך"?!

"כ...כ...כן, אבא". ענה שוקי בגמגום, כשגם פניו חיוורות 
כסיד.

על  הכואב  האב  סב  מיותרת,  מילה  להוסיף  בלי 

עקבותיו, ונפנה בחשש כבד לבית בנו השני, צביקה.
גם כאן חזרה על עצמה אותה חוויה מטלטלת בדיוק.

האב המושפל תפס את המטוס הראשון לישראל וחזר 
ארצה בדמעות ובלב שותת.

בערב נפגשו האחים גרינפלד יחד לטכס עצה, הם היו 
נישואיהם  על  להוריהם  סיפרו  לא  שהרי  מאד,  נסערים 
דבר  "סוף  אך  ברגשותיהם,  לפגוע  כדי שלא  הגויות  עם 
הכל נשמע"... כשאת המשך הפסוק אי אפשר לומר על 

אלו האחים שבגדו במסורת הוריהם.
ל"ביקור  אביהם  את  שהוביל  האחים,  של  חברם  למחרת, 

ההיסטורי" ביקש את סליחתם.
"אתה לא אשם", הרגיעו אותו האחים.

"אתם חייבים לבוא להיפגש עם הרב של בית הכנסת, 
ר' שמריה גרוס, הוא יתן לכם עצה נכונה", הציע.

חד  להם  שהורה  לרב,  ופנו  לעצתו,  הקשיבו  הם 
זו  דקה  כל  מהגויות!  להיפטר  חייבים  "אתם  משמעית: 
עבירה"!! הוא הוסיף לדבר עימם ולחזקם מעט ביהדות, 

אותה זנחו זה שנים מספר. 
כ"היתר",  להם  שנעשתה  לעבירה  שהתרגלו  האחים 
שאם  ידעו  זאת  עם  אך  הרב,  דברי  את  לקבל  התקשו 
והעם  הוריהם  עם  הקשר  את  יאבדו  זו  בדרך  ימשיכו 

היהודי לחלוטין ולצמיתות.
שוקי  מצפון,  ונקיפות  ספיקות  של  שבועות  כמה  לאחר 
מאשתו  התפטר  חפציו,  את  מכר  בהוריו.  לבחור  החליט 
אין  הוריו.  לחיק  לחולון,  וחזר  מזוודות  ארז  כלשהי(  )בדרך 

לתאר את שמחת הוריו כשהגיע חזרה, לפחות בן אחד 
ניצל. אט אט, חזר בתשובה שלמה ונכנס לישיבה לבעלי 
בית   - ביתו  את  הקים  מסוימת  תקופה  ואחר  תשובה, 

נאמן וכשר בישראל ביחד עם אשתו מירב.
הבן הקטן יותר, צביקה, היה שקוע עמוק בתוך הזוהמה 
והתקשה לוותר ולעזוב הכל, אך מאז שעזב אחיו החלו 
גברו  הנקיפות  ליבו.  את  להלקות  שלו  המצפון  נקיפות 
במיוחד לאחר ששמע שאחיו התקרב לתורה ואף הקים 
הלך  אחיו  עם  הקשר  כך  ובעקבות  בישראל,  כשר  בית 
נשאר  אומנם  שהוא  הרגיש  צביקה  והתרופף.  הוא  גם 
ביחד עם הגויה אך משלם על כך מחיר כבד של ניתוק 

ממשפחתו. 
אומץ  צביקה  אף  אזר  התלבטויות,  של  כשנה  לאחר 
וחזר גם הוא לישראל. ההורים המאושרים בכו משמחה 

והתרגשות  כל הלילה, "ושבו בנים לגבולם" ולדתם.
בכולל בחולון, למדו האחים גרינפלד בצימאון ובהתמדה.

נתון  היה  ליבו  כי  כנגדו,  עזר  למצוא  התקשה  צביקה 
במערב, ל"אשתו" האסורה שמעבר לים.

לאחר  הסף  על  נדחתה  לו  שידוך שהוצעה  הצעת  כל 
עליו.  האסורה  הנוצריה  לקתרין,  הבחורה  את  שהשווה 

חלפה שנה של ייסורים על צביקה שכבר חשש כי יישאר 
רווק לכל חייו.

באחד הימים, פנה אליו ראש הכולל ואמר לו: "ידידי, 
יש לי הצעה שתוכל להתאים עבורך. היא אומנם גיורת, 
אך מנהל הסמינר בירושלים בו היא לומדת מעיד שיש 
לה יראת שמים וצניעות מיוחדת". צביקה החליט לנסות, 

אין לו מה להפסיד.
היה זה חורף ירושלמי, צביקה חיכה בלובי של מלון "שערי 

ירושלים" למשודכת.
זו  היתה  הכולל,  ראש  לו  שמסר  התיאור  לפני  והנה, 
המשודכת שנכנסה, לבושה בצניעות רבה ואף את מבטה 

איננה מישירה.
"שלום, אני צבי. את שרה מלכה, נכון"?

"כן, זו אני", השיבה בעדינות.
שהצליח  הפנים  מתווי  מעט  גם  לו,  מוכר  היה  הקול 
מתוך  שלם  מבט  אליו  הישירה  שלא  למרות  לראות, 

ביישנותה וצניעותה כאחד.
ולא האמין למראה  חודר  עליה שוב במבט  הוא הסתכל 
את  לפניו  הביא  עלמין"  כל  "מסובב  הקב"ה  עיניו! 
"אשתו" לשעבר, קתרין הנוצרייה, שעכשיו נקראת "שרה 

מלכה"!!!
כשצמרמורת  בתדהמה,  צעק  את"???!!!  זו  "קתרין, 

עוברת בכל גופו.
מיד הישירה אליו את מבטה, פערה את פיה וצעקה גם 

היא בהתרגשות כאילו שכחה את צניעותה, "צביקה"?!
הפקיד שישב בעמדת הקבלה ועוד כמה אנשים שהיו 
בלובי, הביטו עליהם בתימהון, אך לצביקה  באותה עת 
אלא  פגישה,  היתה  לא  זו  הפריע.  לא  זה  מלכה  ושרה 
מפלי דמעות של בכי והודיה לה' יתברך, היה זה שיעור 
של התעלות באמונה והשגחה פרטית. כמובן שאין הם 
ההכנות  תוכננו  מיד  השני.  את  אחד  להכיר  צריכים  היו 

ליום שמחת ליבם.
נמשכה  היא  אותה  שעזב  שלאחר  לו  סיפרה  רק  היא 
אל היהדות, ובעקבות כך החלה בתהליך גיור עד שזכתה 
להסתופף תחת כנפי היהדות הקדושה, והיום היא יצאה 
הסיבות  ומסובב  שלה.  הראשונה  השידוכים  לפגישת 

הפגיש אותה בדיוק איתו!
חתונה מרגשת כזו לא נראתה ברחבי עיר הקודש ירושלים 
הרבה זמן. המוזמנים כולם היו צריכים לממחטות באותה 
חתונה כששמעו את קולו המרוגש עד דמעות של החתן 

האומר לכלה:
"הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל".

)שולחן מועד ערוך – ישר כח לרב שי שמח שליט"א(

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן ולילך בני מרים, משפ’ מנצור וכל התורמים והמסייעים 

בהפצה. יהודה בן מרגו, נסים ואריה דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. 

לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, שושנה פורן בת טאוס, יעל בת רבקה, חנה 
יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, רחל בת פנינה פרלה ע"ה. אורי ז"ל בן אשר אנשל יבדל"א, 

דוד אריה בן אליהו יוסף ז"ל

 פנינים לחג הסוכות
משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה


