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 ועוד  הלכה  פרשה  הגות
 

 תשע"ז שמחת תורה –האזינו  –סוכות 
 
 
 
 

 
]

  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 לחג אספקלריא

 הסוכות

הלכות החג / הרב 

 יצחק יעקב פוקס

 בניית הסוכה
מצוה להעמיד הסוכה, וראוי אם 

אפשר לגומרה למחרת יום 

הכיפורים )רמ"א תרכה,א ומג"א,א( 

וטוב מיד לאחר הבדלת מוצאי 

יוה"כ לפני האכילה להתייעץ עם 

בני הבית היכן וכיצד יעשו הסוכה 

)בכל אופן לא תתעכב משום כך 

האכילה שגם היא מצוה כביו"ט( 

ולמחרת מיד אחר שחרית יתחילו 

סוכה וההשתדלות ברכישת בעסק ה

ארבעת המינים )א"ר תרכד,טו 

שו"ע תרכה,א ומשנ"ב,ב(. ויש 

המהדרין להעמיד הדפנות כבר 

בעשי"ת , ולהניח הסכך במוצאי 

יוה"כ ולגמור כולה למחרת )ברכ"י 

תרכד,א ושע"ת,א "שכן נוהגין 

המהדרין והמדקדקים במצוות"(. 

אמנם, מי שאינו מספיק לעשותה 

בזמן קצר, מוטב  בהידור וכראוי

שלא ימהר, ויעשה כפי יכולתו 

)מט"א תרכד,טו(. בתליית הסדינים 

והקישוטים לכל הדעות ניתן 

להמתין עד ערב סוכות שיישארו 

בנקיונם וביופיים )סוכה כהלכתה 

 עמ' לו(.

אין לקנות סוכה ממעות  הערה:

מעשר )ערוה"ש יו"ד רמט,י(. ולפני 

 הנחת הסכך, יש לומר: "הריני הולך

לקיים מצות עשיית סוכה כמו 

שכתוב בתורה, חג סוכות תעשה 

 לך" )כף החיים תרכה,א(.

חלה שבת בין יוה"כ לבין 

,כהשנה: יש אומרים שמן סוכות

הדין יש להקים את הסוכה לפני 

שבת )שו"ת אבני נזר או"ח,תנט( 

כיון שבשבת אי אפשר לבנותה, 

א"כ הם שני זמנים נפרדים, ואין 

ות, ויש שתמהו מעבירים על המצו

וחלקו, כיון ששבת אינה זמן פטור 

אלא שיש מניעה מצד איסורי שבת 

לבנותה, והכל זמן אחד )שו"ת 

מנחת אלעזר ד,נה ושו"ת מחזה 

אברהם,קלה(. על כן, מי שלא 

 יש לו על מי שיסמוך. –הספיק 

:מותר לבנות סוכה בערב הערה

שבת אף אחר חצות עד זמן מנחת 

יעקב,ה( ויש )בכורי  51:51 –קטנה 

מחמירים שלא לעשות אלא עד 

אלא א"כ ע"י נוכרי,  52:21 –חצות 

פרט לסיכוך שלא יעשה הנוכרי 

 )משנ"ב שם,ב ופמ"ג א"א,א(

נטילת לולב לאישה והורדת 

 הטבעות בעת הנטילה 

אשה פטורה ממצות לולב )רמ"א 

תרנח,ט( ככל מצות עשה שהזמן 

רשאיות  אשכנזגרמא, אולם בנות 

על הלולב)משנ"ב תרנד,א  אף לברך

ותרנח,מא( ויש שכתב שנחשבת 

מצוה זו לגביהן, כאילו קיבלוה על 

עצמן כחובה )שו"ת רע"א 

, יש ספרדבהשמטות לסי' א(. ובת 

אומרים שלא תברך)ברכי יוסף 

תרנד,ב בשם רבו הגאון רבי יונה 

נבון זצ"ל, וכן דעת הגר"ע יוסף 

-זצ"ל ראה שו"ת יחווה דעת א, פח

הסוברים שגם בנות ספרד  פט(,ויש

תברכנה על הלולב )ברכי יוסף שם 

ובספרו יוסף אומץ סי' פ"ב "נהגתי 

לומר לנשים שיברכו על הלולב 

וכמנהג קדום שהיו נוהגות הנשים 

בעיר הקודש, הגם שמרן פסק שלא 

יברכו, נראה דאילו שלטו עיניו 

הקדושות בתשובת רבי יעקב 

ממרוי"ש וכו' ודאי כן היה פוסק 

נהיג" וכן כתב כף החיים תקפט, ומ

כג, שכן היה מנהג ותיק בירושלים 

שהנשים הספרדיות גם הן ברכו על 

הלולב, ובשו"ת רב פעלים ח"א 

 



 

 2עמ' 

בסוד ישרים סי' ב שכן היה מנהג 

הנשים בבבל. מפורסם, שמרן 

הגר"ע יוסף בבחרותו כשהיה בבית 

הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראה 

שאמו ע"ה ברכה על הלולב, 

ולשאלתו, הרי אסור לאשה לברך 

על הלולב? ענתה: "כך הורה לי 

לברך מרן הבן איש חי בעצמו, 

 ומצוה עלי לקיים דברי חכמים"

 פסק מרן החפץ חיים זצ"ל

לו: מן הדין יש לחשוש במשנ"ב 

ולהסיר את הטבעות בעת 

שמברכים על הלולב, ומי שלא 

 יחזור וייטול בלא ברכה. –הסיר 

 קיצור הלכות חול המועד 

שולחן ערוך תקכט: "ימים שבין  

ראשון לשביעי של פסח וכו' הם 

הנקראים חולו של מועד וכו' 

וחייבים בשמחה, כנאמר: ושמחת 

בחגיך אתה ובנך ובתך וגו' )דברים 

טז,יט( ושמחה זו מצות עשה מן 

 התורה"

הלבוש והביגוד חייבים לכבד 

חולו של מועד בכסות נקיה ולא 

נהג כמנהג של חול, לבאה"ט בשם י

יש  –המהרי"ל והחיי אדם קו,א 

ללבוש בגדי שבת ויום טוב. אמנם, 

עכ"פ  –במשנ"ב תקכט ובתרסד,ט 

 שיהיו חגיגיים 

יותר משל יום חול )גם בטיולים 

ומסלולים(, ובמשנה אבות ג,יא: 

"המבזה את המועדות, אין לו חלק 

בעולם הבא" וברע"ב: שמתנהג 

כבימות החול. ומתלבש בהם 

"ותהיה מפה פרוסה על השולחן כל 

ערוה"ש וכף החיים שם  –ימי החג 

 )בוודאי בימות הפסח(.

אסורים.  – תפירה רקמה וסריגה 

תיקון )כפתור שנתלש, מכפלת 

כשזקוקים לבגד  –שנשרה או קרע( 

במועד, מותרים )אפילו יש בגד 

אחר(. ובת ואישה תתפורנה בשינוי 

יוצא ותפר  )"כשיני הכלב", תפר

נכנס, תפירה לא סימטרית(, שלא 

 תהיה "מלאכת אומן".

מן הדין אסור, אפילו  –כיבוס 

לצורך יו"ט אחרון, ואפילו לא ע"י 

נוכרי. כיבוס המותר: בגדי קטנים 

וזקנים או סיעודיים המלכלכים 

תדיר, ואפילו במכונה, ומותר 

לתלות בגדי הקטנים בפרהסיה 

הערת  )דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל(.

הגר"מ פיינשטיין זצ"ל: עבור קטנים 

המלכלכים מותר אפילו רוצים בגד 

נאה יותר, והנוסעים, אינם צריכים 

לקחת מביתם הרבה בגדים לצורך 

הקטנים כשיש בזה טורח, כדי שלא 

יצטרכו לכבס. לגדולים: כשנגמר כל 

המלאי, מותר גרביים, וכנראה גם 

לבנים, מטפחות הידיים ומגבות 

לפי הצורך בדיוק, ולתלות  –מטבח 

בצנעה. ניקוי כתם: מותר, לא 

בניקוי כללי, בהשריה במים ומעט 

סבון, בפרט בכתם שאם לא ינוקה, 

 –קשה יהיה בכלל לנקותו. גיהוץ 

בבגד שרוצים ללבוש במועד והוא 

מקומט, מותר לגהץ באופן שטחי 

רק לפשוט הקמטים, )בלא שימוש 

שמענו מהגח"פ שיינברג  –באדים 

 צ"ל(.ז

אסורים. יש  תספורת וגילוח:

מתירים חלאק'ה בזמנה. קציצת 

מותר  –ציפורניים: לבני ספרד 

רק אם קצצו  –כרגיל. לבני אשכנז 

לפני המועד, אא"כ היו טרודים 

הרבה ושכחו. ובכל אופן, מותר 

 בשינוי, ביד או בפה.

בגדים כלים ונעליים:  קניות

מותרים לצורך המועד )אפילו כדי 

נה(, או כשזה "דבר לתת מת

האבד", היינו מכירה זולה עכשווית 

 או כשלא יימצא אחר המועד.

אסורה. אא"כ לצורך  כתיבה:

מצוה )פרסום שעורים, השבת 

אבדה וכדומה(, או ל"דבר האבד" 

)רשימה לקניות, מספר טלפון גורלי, 

מרשם רפואי וכדומה( וזה מותר 

בלא שינוי. ושמעתי מהגר"ק כהנא 

כיס מרן החזו"א בחול זצ"ל שראה ב

המועד עט, ולשאלתו ענה מרן: 

"אם אשמע על חולה ר"ל או יולדת 

שצריך להתפלל לשלומם שאוכל 

מיד לרשום השם". שימוש במחשב 

)חסום( שנבדק לפסח: אסור 

להוציא במדפסת, אא"כ לצרכי 

מצוה או רבים או דבר אבד, 

הקלדת חומר רק לשמירה זמנית 

ך החומרה קי(, ולא לתו-און-)בדיסק

)הארד דיסק(, משום שזה כבונה 

)דעת הגרש"ז אויערבך והגר"ש 

ואזנר זצ"ל שליחת דואר אלקטרוני 

מותרת )אותיות פורחות באוויר(.  –

 8ציור ומלאכות: רק לילדים עד גיל 

 אם עלולים להשתובב משיעמום

 מלאכות המותרות במועד:

במעשה הדיוט,  -א. צרכי המועד

ר לתקן נגינה, פקע מיתר, מות

במעשה הדיוט לא ע"י תקן מקצועי. 

צילום הקלטה )מבלי לפתח 

התמונה(. תיקון תקר)פנצ'ר( לצורך 



 

 3עמ' 

המועד אבל לא תיקון ה"ספער" 

)מעשה אומן(. אין לתקן אופניים, 

אלא אם נחוצים לצורך קניית 

 אוכל. 

תיקון כבישים  –ב. צרכי רבים 

 חשמל מים, מעלית בבנין רב קומות

כולל תיקון  –נפש ג. צרכי אוכל 

 מקרר, כיריים.

רק כשייגרם הפסד  –ד. דבר אבד 

)אפילו ספק הפסד(, השקיית 

 עציצים וגינה בימי שרב.

ה. פועל שאין לו מה שיאכל 

)אפילו זקוק לשלם חובות ואם לא 

 יעבוד, יחסר לו להוצאות החג.

 –כל צרכי בריאות הגוף וצרכיו 

מותרים, כגון טיפולים רפואיים, 

חיוניות, אך לא לכוון  בדיקות

למועד,רק כי יש אז זמן פנוי. מותר 

חיתוך נייר טואלט, ניקוי הבית, כל 

הנוגע להיגיינה. מותרת שמירה על 

קטנים )בייבי סיטינג(, אבל יש 

להשתמש בחלק מהתשלום 

להוצאות החג )שמענו מהגרי"ש 

 אלישיב זצ"ל(.

 הושענא רבה שחל במוצאי שבת

ל הושע"ר נוהגים להיות ערים בלי

מפני שהוא ליל גמר החתימה 

)משנ"ב תרסד,א פע"ח שער כט 

ושער הכוונות דף קב(,יש נוהגים 

משנה תורה,  –לקרוא ספר דברים 

ויש הקוראים אותו בציבור מתוך 

ספר תורה בלא הברכות, ובמנהגי 

האדר"ת זצ"ל עמ' קלט "ליל 

הושע"ר קראתי משנה תורה 

בהסוכה שלי, בס"ת שלי וכו' 

רתי קבעו זאת רבותינו ולהשע

הראשונים ז"ל לזכר מצות הקהל 

שקרא המלך משנה תורה בבית 

המקדש בחג הסוכות". נשים 

רשאיות לומר התיקון, שיש בו 

חותם הדין, "וגם נשי בעי חיי" )בן 

 איש חי ובשו"ת רב פעלים(.

בשבת חול המועד, אין  הערה:

לומר: לכו לישון כדי שיהא לכם 

כוח להיות ערים בלילה, מפני שיש 

בזה כזלזול בשבת, שישנים בה, על 

מנת לקבל כוחות ליום הבא )מג"א 

סי' רצ עפ"י ספר חסידים( ואפשר 

 לומר "מי שישן אוגר כוחות".

 קריאת התהילים

הנוהגים לגמור תהילים בהושענא 

ים אחר חצות רבה, יש המתחיל

( אף שמן הדין התירו 25:22הלילה: )

לקרותם אף קודם חצות, מפני שהם 

ימי רחמים ורצון )שו"ת לבושי 

מרדכי או"ח קפו ושו"ת בצל 

החכמה ד,מד(, והמקדימים נזהרים 

להתחיל עכ"פ רק אחרי זריחת אור 

 ; 25:22 –הלבנה 

 הפרידה מהסוכה

סיימו לאכול בסוכה, ביום 

ם אין לסותרה, הושע"ר מכל מקו

שכל היום עומדת לאכילה ולשינה 

)שו"ע תרסו,א(לאחר הגעת זמן 

מוציאים  51:52 -מנחה קטנה 

הכלים והשולחן וכו' שצריכים ליום 

טוב בבית מן הסוכה )שו"ע שם 

פמ"ג וכף החיים,ב( ולעת ערב 

נפרדים מהסוכה בטעימה בה, 

בישיבה, ולאחר מכן אומרים את 

ס בסידורים ה"יהי רצון וכו'" הנדפ

)רמ"א תרסז,א(. ומנהג חסידים 

ואנשי מעשה בטרם יוצאים 

מהסוכה מנשקים לה, ויוצאים 

בהליכה לאחורנית )כף החיים 

שם,ח(. והמעוניינים לאכול או 

שמחת -לישון בסוכה בשמיני עצרת

תורה, יסירו במקום אחד בסכך ד' 

ס"מ(, ואמר  22על  22על ד' טפחים )

שלדעתו לי הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

די להניח בסוכה קדירה גדולה 

במקום בולט שע"י זה ניכר שאין 

 האכילה או השינה למצווה.

 

 שמחת תורה –שמיני עצרת 

בליל שמיני  - הדלקת הנרות

 –עצרת שמחת תורה : ירושלים 

 52:22 –אזור המרכז  52:22

בנות אשכנז והנוהגות כבן איש 

חלי מברכות שהחיינו בהדלקת הנר 

ובנות ספרד עפ"י דעת הגר"ע יוסף 

 זצ"ל 

עדיף שתצאנה בברכת שהחיינו 

 שבקידוש.

יש להכין נר נשמה לעילוי נשמות 

הנפטרים ר"ל שבשמיני עצרת 

מזכירים נשמות, מי שלא הספיקו 

להדליקו לפני כניסת החג, יעבירו 

ו קרוב למקום אש וידליקוה

האכילה, ואם נזכרו רק ביום 

ידליקוהו בבית הכנסת, שאין 

מעבירים אש להדלקה ביום טוב, 

 אלא לצורך מאור חימום או בישול.

בנוסח תפילת שמיני עצרת, וכן 

בקידוש אומרים: "ותיתן לנו את יום 

שמיני חג עצרת הזה. הטועה ואמר 



 

 4עמ' 

לא יצא. הטועה  –"את חג הסוכות" 

לילה "משיב הרוח ואמר כבר ב

 אינו חוזר. –ומוריד הגשם 

בתפילת מוסף,  - תפילת הגשם

למנהג אשכנז לפני תפילת לחש 

אומרים "תפילת גשם" ולאחר 

הכרזת הש"ץ מתפללים לחש 

בהזכרת "משיב הרוח ומוריד 

הגשם" מנהג נוסח ספרד לומר 

"תפילת גשם" בחזרת הש"ץ. 

המתפללים ביחידות, לא יקדימו 

לת מוסף לפני הזמן ביום זה תפי

שמתפללים מוסף בבית הכנסת 

שבמקומם. ומכל מקום, היודע 

בוודאות שכבר הכריזו בבית 

 –הכנסת, אף שלא שמע בעצמו 

מזכיר. ואם אינו יודע, לא יזכיר 

 גשם אלא בתפילת מנחה.

בשמחת תורה בעת הריקודים 

והשמחה לכבודה של תורה, יש 

להקפיד על כל גדרי הצניעות, ועל 

מה של מחיצה כדין בין עזרת קיו

שזהו  –גברים לבין עזרת הנשים 

כבודה וזו שמחתה של תורתנו 

 הקדושה

אזור  58:25 –ירושלים צאת החג: 

 51:21 –ר"ת  58:21 –המרכז 

 מבדילים על הגפן ובברכת המבדיל.

במוצאי שבת שעון חורף: 

בראשית בו מברכים חודש חשון כז 

תשרי מחזירים את מחוגי השעון 

בשעה כלומר, חזור  –חורף  שעוןל

 .22:22תהיה השעה  25:22בשעה 

למחרת בוקר יום ראשון כ"ח 

סוף זמן  1:12 –תשרי : נץ החמה 

 2:12 – מגן אברהםקריאת שמע: 

סוף זמן תפילה: גר"א  8:28 –הגר"א 

שקיעת  55:12 –מנחה גדולה  1:22 –

 5:14 –החמה 

אספקלריא לפרשת 

השבוע / ישראל 

  אברהם קלאר

 –טעם עצו ופריו שוין 

 פיו ולבו שוין

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת 

רשעים וגו', והיה כעץ שתול על 

פלגי מים אשר פריו יתן בעתו 

ועלהו לא יבול וככל אשר יעשה 

יצליח, לא כן הרשעים כי אם כמוץ 

 אשר תדפנו רוח )תהלים א(

דרשות חתם סופר )חלק מבואר ב

כשלומד הרשע גם : 1א, דף כד ט"ד(

אין תורתו מניבה פירות )מעשים 

טובים(, שהיא רק מהשפה ולחוץ 

בשונה מהצדיק שנאמר בו  ,)כמוץ(

"והיה כעץ וגו' אשר פריו וגו'", 

שהוא כעץ, שתכונת העץ שנותן 

פרי ששוה לעץ עצמו )'אשר יתן 

פרי ישוה לו'(, שמרומז בכך שפיו 

ולבו שוים, שתורתו אינה מן השפה 

 . ולחוץ כמו הרשע

והנה בלשונו 'אשר יתן פרי ישוה 

לו' יש לעיין, שכפשוטו הכוונה 

כטעם הפרי, וקשה  שטעם העץ

                                                             
השוה: זהר חדש רות צו,ב )תרגום(:  1

כמו''ץ אשר תדפנו רוח. זו התורה 

שלהם וכו'. מה שאין כן בישראל, מה 

כתוב? והיה כעץ שתול על פלגי מים. 

ושמא דברי החתם סופר מקורם משם, 

אולם שם יש לפרש )כדברי ספר קרנים 

מאמר ט; וכמובא במתוק מדבש שם( 

 שהכוונה לתורת השקר שלהם. 

שהרי אין זו תכונת כלל האילנות, 

 ?2(:רק באתרוג )סוכה לה

 אתרוג -עץ שתול על פלגי מים 

אולי 'ועלהו לא יבול וכל אשר ו

מדבר אכן יעשה יצליח' מורה ש

 שגם לעליואתרוגים, בעץ מזמור זה 

עץ שתול ו' ,ועצו יש טעם כמו לפרי

עץ  מורה על 'על פלגי מים

שצריך שיהיו לו מים  ,אתרוגים

רבים כדי שגידולו יצליח, ואין דיו 

"גדל על  .במי הגשמים )סוכה לה

כל מים"( לעומת שאר האילנות 

שריבוי מים יותר מדי כלל אינו טוב 

 .!עבורם

ואף 'ועלהו לא יבול וכל אשר 

אים באתרוג, ראה יעשה יצליח' מת

בספר 'מעשה טוביה' )ר"ט כ"ץ 

הרופא, חלק 'פרדס רימונים', אות 

ו(: "אתרוג וכו', כך עצו מושלם, חי 

כל ימות השנה ועלהו לא יבול 

ועומד ביפיו, מעצו וכו' בלי ספק 

ברא מזכי אבא, על כן יאמרו 

המושלים וכו' התפוח אינו נופל 

רחוק מן העץ, ולענ"ד וכו' אם 

יכה מן העץ ויעשו ממנו יחתך חת

בישול יחזיק הגוף למצוא תרופה 

לנפשו בזה", וכן ראה שם שהוא 

 . 3רפואה לכל חולי

                                                             
 סוכה) הדס לין )סוכה שם(, וכןופלפ 2

 גם לכן . ושמא.(יג ביצה) ותלתן ,:(לב

 עצו טעם ההדס אף כי, הדסים נוטלים

שוה, אמנם אמרו חז"ל שנחשב  ופריו

 אין בו טעם ויש בו ריח.

 
 נראה ליישב בכמה אופניםאכן  3

 :נוספים

יתכן שכוונתו שכל עץ מוציא פרי א. 

כפי מין העץ, כגון עץ תפוח יוציא 

תמיד תפוחים, ולא שטעם עצו ופריו 

 שוים.



 

 5עמ' 

                                                                           
גם יתכן שכוונתו שכמו שבעץ בחלק ב. 

מהמקרים יש את תכונה זו, כך הצדיק 

 הזה תמיד.

עוד יש לבאר דברי החתם סופר, . ג

שהרי גם עץ החיים טעם עצו ופריו 

בכמה ספרים,  לפי המובא שוים

והתורה הלוא נמשלה בפסוק זה לעץ 

גום, תקוני החיים )מדרש שוח"ט, תר

זהר תקון יג, דף כז,ב( אמנם הכלי יקר 

)בראשית ב,ט( כתב שעץ החיים אין לו 

 פירות כלל, רק טעם עצו כטעם פרי.

ואף עץ הדעת טעם עצו ופריו שוים 

)בראשית רבה בראשית פרשה טו,ז. 

ובנחמד למראה: "ומעץ הדעת טוב" 

 5+ 225( בגימטריא "אילן אתרוג" )222)

(, וראה תהלות ישראל עבור הכולל(

)ר"ש קלוגר, מזמור א( שמקשר בין עץ 

 הדעת לתורה.

גם שמא יבוארו דברי החתם סופר  .ד

על פי דברי חז"ל )בראשית רבה 

בראשית פרשה ה,ט( שהיתה צריכה 

הארץ להצמיח את כל האילנות באופן 

שיהיה טעם עצו ופריו שוים, שכך ציוה 

ה אותה ה' )"עץ פרי"(, והיא לא עשת

כך בכל האילנות. ויבואר "כעץ שתול 

וגו'", שצדיק זה אין תורתו מן השפה 

ולחוץ, שנמשל כמו העץ ששתל ה' 

מתחילה על פלגי מים בבריאת העולם 

במטרה שבעתו יתן את פירותיו, ועלהו 

לא יבול וכל אשר יעשה יצליח, שנטעו 

 ה' בכוונה שיהיה טעם עצו כפריו. 

ת כלל ושמא אפשר לבאר לפירוש זה א

אשרי האיש אשר לא הלך המזמור: 

אמר אדם הראשון,  –בעצת רשעים וגו' 

היה אשריי אילו לא הייתי הולך בעצת 

הנחש, ובדרכו ומושבו )מדרש שוח"ט( 

אלא הייתי  –כי אם בתורת ה' וגו' 

מתגבר על פיתוי הנחש על ידי שהיה 

חפצי רק בקיום תורת ה', וכך הייתי 

אשורו את הוגה יומם ולילה להבין ל

הציווי שלא לאכול מן העץ ולא היה 

הנחש מצליח להטעותנו וכך 

וכך  –והיה כעץ שתול וגו'  להכשילנו,

בשעה שהייתי עוסק בתורת ה' היו פי 

ולבי שוים ולא היתה תורתי מהשפה 

ולחוץ, כמו העץ ששתל ה' מתחילה 

על פלגי מים בבריאת העולם במטרה 

ונה שבעתו יתן את פירותיו, שנטעו בכו

, עלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליחש

לא כן הרשעים  שיהיה טעם עצו כפריו.

אמנם מציאות  –כי אם כמוץ וגו' 

הרשעים בעולם גרמה לכך שכלל העץ 

לא יהיה בו טעם, ויהיה רק כמוץ, 

כדברי השל"ה )שני לוחות הברית, חלק 

אור חדש', דף ד  –ג, 'תורה שבכתב 

 הזמן לקיים את ההבטחות!!

ואולי זהו דמיון אתרוג ללב, 

שאמרו חז"ל שדומה ללב, על דרך 

רמז שיהיו פיו ולבו שוין, כמו עץ 

האתרוג שתולדותיו כיוצא בו, ויש 

 ח.בו טעם ויש בו רי

                                                                           
העץ  ט"ד( שמה שגנזה הארץ את טעם

היה מפני שראתה שגם ה' גנז את אור 

שבעת ימי בראשית מפני שראה שיהיו 

רשעים בעולם. והטעם שה' בכל זאת 

על כן לא יקומו לא רצה לגנוז זאת, 

אנו, אדם וחוה לא  –רשעים במשפט 

חוטאים בחטא זה שעל ידו יצאנו 

וחטאים מורשעים במשפט ונענשנו, 

ם ואם לא היינו אוכלי –בעדת צדיקים 

מעץ הדעת טוב ורע לא היו חטאים 

כי יודע ה' דרך  בקרב עדת צדיקים,

לכן לא רצה ה' לגנוז את  –צדיקים 

טעם העצים, כי יודע ה' את דרכנו היא 

דרך צדיקים ולא היינו חוטאים 

באכילה מעץ הדעת לולי טעות זו 

שנגרמה עקב כך שאין טעם לעצים, 

באשר למה  –אילו וכדברי השל"ה. 

ורה הארץ שיש לגנוז את שהיתה סב

טעם העצים מפני שיהיו רשעים בעולם 

 –דרך רשעים תאבד  –כדברי השל"ה 

ה' מצידו העלים בענין זה את דרכם 

של הרשעים מנגד פניו כמו שכתוב 

במדרש שוח"ט על פסוק זה שכך נהג 

 ה' כדי לברוא את כלל העולם. 

ויתכן כעין זה, שהכוונה לעתיד  .ה

לבוא יהיה כן  לבוא, שגם לעתיד

)ילקוט בחוקותי רמז תרע"ב(, ואף 

נתנבא יחזקאל )מז,יא( "והיה וגו' 

אשר ויבואר שזה ' ועלהו לתרופה",

לשון עתיד, כלומר, לעתיד  –פריו יתן 

', שביום שיזרע יצמיח בעתו –לבוא 

)ילקוט שם(, וכן שאז עצי סרק יתנו 

פירות )בכתובות קיב,ב על האילנות 

ורת כהנים בחוקותי שבארץ ישראל; ת

יהיה העץ  –ועלהו לא יבול כו,ד(, 

עצמו נאכל, ועלהו לתרופה. כמו עץ 

שיהיה לעתיד לבוא שעצו נאכל. כך 

 היא תורת הצדיק שנותן פרי שוה לעץ.

הערה נחוצה: בכמה מהמקורות 

הנזכרים לא נאמר שטעם העץ שוה 

לטעם הפרי, רק נאמר שגם העץ נאכל 

תמצא כשם שהפרי נאכל, אולם 

בספרים והמפרשים שהתייחסו גם 

למקורות אלו בלשון 'טעם עצו ופריו 

 שוין' או 'טעם העץ כטעם הפרי'

והדברים אמורים בפרט בחג 

הסוכות שבא אחר היום הקדוש, 

יום הכיפורים, שבו הבטיח כל אחד 

הבטחות טובות וקיבל על עצמו מה 

שקיבל לחזור בתשובה שלמה, כעת 

בחג הסוכות זהו זמן שמחתננו 

שמבררים שאכן פיו וליבנו שוין, לא 

יחל איש דברו ככל היוצא מפיו 

מעשי  יעשה, כעת הזמן לתת ביטוי

 .4שלם להבטחותינו!!

 חג כשר ושמח!!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 

הרגשים / הרב יהודה 

 נקי

טיבה ומהותה של מדת 

 השמחה

האדמו"ר בעל הנתיבות שלום 

מסלונים זי"ע היה חוזר רבות 

בהגדירו את טיבה ומהותה של 

מדת השמחה, על ההגדרה: 'שמח 

ומרוצה בהנהגת הבורא'. שמחה 

חיצוני של מצב רוח  אינה ענין

מרומם, אלא ענין עמוק ופנימי 

בנשמת האדם, תחת כל הקליפות 

שמתגלה הנקודה הפנימית היפה 

של היהודי, ואז רואה את כל 

                                                             
וכפי שהקשו המאירי ור"מ אלמושננו  4

)תפלה למשה, מאמר ב, חלק ב, ד"ה 

'והיה'( על המזמור, וכדברי ר"מ 

אלמושננו הביא ר"י יעבץ על אבות 

)ג,ו( בשם 'אחד מגדולי הדור', מהו 

והיה כעץ שתול על פלגי מים' הרי '

ריבוי מים אינו טוב לעץ, עיי"ש 

תירוציהם, וראה מאירי על המזמור 

 .שנשמר מזה



 

 6עמ' 

הבריאה באור אחר ומתרונן ושמח 

 על כך.

ולכאורה מהי המשמעות בכך 

שאדם קרוץ מחומר, שכל 

הסתכלותו קטנה ודלה, חסרת כל 

ה מהנהגת ערך, הינו 'שמח ומרוצ

הבורא'? וכי מי הוא ומה הוא? 

הלוא בורג קטן הוא לעומת 

הבריאה כולה! על יהודי לשמור 

ולקיים תרי"ג מצוות ולעבוד את ה' 

ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, אך 

מהו התפקיד שמוטל עליו להיות 

בשמחה. עד אשר נאמר כי 

העונשים באים, "תחת אשר לא 

ד עבדת את ה' א' בשמחה וגו'", ועו

 כהנה רבות?

והשמחה הזאת להיות מרוצה 

בהנהגת הבורא, לשם מה? ומדוע 

נצרך זאת לעבודתו של האדם? 

יותר מתאים היה לומר שישמח 

בעצם היותו 'בן המלך', ומהו הענין 

 לשמוח 'בהנהגת הבורא'?

 מעון לשכינה
ידועים דברי המדרש: "בשעה 

שברא הקב"ה את העולם נתאוה 

כמו שיש  שיהא לו דירה בתחתונים

לו בעליונים" )תנחומא נשא טז(, כל 

העולם הזה יש לו מטרה ברורה, 

הקושי של השילוב בין החומרניות 

והבהמיות לבין הצורה וכוחות 

הקדושה, והוא שמאתגר. מי 

שמצליח לעמול ולהתייגע 

שתאוותיו יהיו להקב"ה, ובכך הוא 

נהיה כביכול מעון לשכינה. ובשביל 

ן הרבה לבנות דירה ישנם כמוב

פרטים וכל אחד ואחד מהם נותן 

את כוחו בשביל להגיע אל התכלית 

 והייעוד.

כן הוא בעולם הזה, לכל אדם 

ואדם יש שליחות מיוחדת, שהיא 

מכלול של מצבים על כל שלל 

מעלותיו וחסרונותיו, בהן ואיתן 

מוטל עליו לעבוד את ה'. ובכך אין 

אדם דומה לרעהו, 'כשם שאין 

 וכו''.פרצופיהם שווים 

אכן, הדבר המאחד את כולם הוא 

במטרה האחידה, אשר היא: 

'לעשות רצונך א' חפצתי', לבנות, 

להרכיב ולשבץ את כתר המלך. 

שתהיה לו ית' דירה נאה 

בתחתונים. מקום קדוש וטהור 

 בתוככי העולם המזוהם.

ישנם אנשים המקיימים מצוות 

ושומרים על קלה כבחמורה, אך 

עובדים למעשה קשה לומר שהם 

את ה' וממלאים את שליחותם, הם 

. הן בענייני היתר את עצמםעובדים 

שעליהם נאמר 'קדש עצמך במותר 

לך', והן בדעות, מחשבות והילוך 

החיים שרצון תאוותו ונוחיותו 

גוברים בכל פעם. אף פעם לא לחם 

והשקיע כוחות להגיע להישג רוחני 

 כל שהוא, רק חי בפשטות.

מת בו יודע, אכן יהודי שנקודת א

שכשם שכל מלאך נברא למלא 

שליחות אחת בקיומו, ולאחר מכן 

מסיים את תפקידו. כך גם יהודי, 

נולד ונברא לצורך שליחות מאד 

מסוימת ומוגדרת, וללא זאת ניטלת 

חיותו ומסתלק מן העולם. להיות 

אדם קדוש וטהור לב, השוקל בפלס 

כל מעשה ומעשה 'הייטב בעיני ה?' 

 היהדות וכו'.  ומחובר לנשמת

 מלאה הארץ קנייניך
אדם כזה, שרואה בכל עת ובכל 

רגע למלאות את שליחותו עלי 

אדמה, וניצב כחייל דרוך, חושב 

ומתבונן מהו רצון ה' עכשיו. לא 

עובר עליו זמן לריק, כולו מלא 

וגדוש בתוכן חיים רוחני. אם 

בעוסקו בענייני העולם הזה, שמכוון 

לשם שמים כפשוטו, ומתממש בו 

הנאמר "מלאה הארץ קניינך", 

וכה גם על ידי הארציות לקנות שז

קשר להדבק בקב"ה, ואם בעוסקו 

בעניינים רוחניים כתורת, תפילה, 

שבת וכדו', שמשתדל להרים את 

השגותיו שיהיו ברמה ובדרגה 

גבוהה. כגון: לימוד התורה 

בשקיעות מוחלטת, בנעימות 

ובמתיקות. או תפילה מתוך 

התרוממות והרגשים פנימיים 

ש. אט אט שיהיה כחוויה של ממ

מקבל זיו וטוהר של צדיק, 

מחשבותיו ומעשיו מתקדשים עד 

 שאף דמו הגשמי נטהר ומזדכך. 

ומתוך ציור זה נקבל בהירות 

במושג 'שמח ומרוצה בהנהגת 

הבורא'. האדם האנוכי שבכל עת 

מחפש מזור לתאוותיו הרי רק 

כשהגשים את תאוותו הריהו 

מרוצה. אך מי שבכל חייו מתנהל 

לעיל, הרי כל  כפי המתואר

השקפתו על הבריאה משתנה 

לגמרי, הוא חש בעליל איך שכולם 

חפצים לעשות רצונו ית' בלבב 

שלם, את התפקיד והשליחות שיש 

לכל אחד, ואיך הבריאה כולה הינה 

רק טוב וחסד, שמסייעת לו לעבוד 

 את ה'.
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אדם כזה אינו נבהל מכשלונות 

ורוחו אינה נופלת, אלא אדרבה 

להתגבר על הקושי,  מתחזק באומץ

ושמח כמוצא שלל רב לקראת זאת, 

בהשראה רבתי של חיזוק ועידוד 

הננסכים בו לדלג מעל כל קשיי 

העתים והמצבים. אין ספור מעלות 

טובות הינן משכורתו, ועולה על 

 האמונה והבטחון.  –כולנה 

זו היא השמחה האמיתית, הוא 

לא עובד את עצמו! הוא עובד את 

ליחותו ה', וממלא את ש

בהתבטלות. ורואה בכך את כל 

 הטוב הטמון בהנהגת הבורא!!

  לתגובות: הרב יהודה נקי

הרב ויאמר שמואל / 

 שמואל ברוך גנוט

 שליט"א

מח"ס ויאמר שמואל, 

שלהי דקייטא, משנת 

ר"מ , תפילין, דבר למועד

 בישיבת אור התורה אלעד

 אתרוג לגדול הדור
ראובן הגיע לדוכן האתרוגים 

אתרוג מיוחד במינו. הוא רצה וראה 

לקנותו, אך אז הבחין שלידו עומד 

אחד מגדולי הדור, שהבחין באתרוג 

המופלא, שראובן נטל כעת כדי 

לקנותו. האם ישנו ענין לראובן 

לוותר על האתרוג ולאפשר לאותו 

רב נכבד, מגדולי הדור, לקנותו 

 לעצמו?

)מא, א(: "מעשה  תשובה: בסוכה

הושע ורבי ברבן גמליאל ורבי י

אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, שהיו 

באין בספינה, ולא היה לולב אלא 

לרבן גמליאל בלבד, שלקחו באלף 

זוז. נטלו רבן גמליאל ויצא בו, ונתנו 

לרבי יהושע במתנה, נטלו רבי 

יהושע ויצא בו, ונתנו לרבי אלעזר 

בן עזריה במתנה, נטלו רבי אלעזר 

 בן עזריה ויצא בו, ונתנו במתנה

לרבי עקיבא, נטלו רבי עקיבא ויצא 

בו והחזירו לרבן גמליאל. למה לי 

למימר שלקחו באלף זוז? להודיעך 

 כמה מצות חביבות עליהן".

חוות יאיר )סי' קפו( כתב:  ובשו"ת

"הרבותא הוא אע"פ שהיו באים 

בספינה בלי בית והון, וכדק"ל 

במשנה שעני היה באותו שעה, 

לקחו והיו צורכיהם מרובים, מ"מ 

רבן גמליאל באלף זוז, ואפשר כי 

לא הי' בנמצא רק אחד וחלקו כבוד 

לנשיא שהוא יקחהו, דאל"כ ראב"ע 

שהיה מופלג בעושר, כמ"ש בפרק 

במה בהמה על פרתו של ראב"ע, 

לא היה נמנע מליקח לולב". ועי' 

בארוכה בשו"ת זכרון יהוסף )או"ח 

ח"ד סי' רלב(. והנה לפי"ז נמצא 

תר על אתרוג שישנו ענין לוו

מהודר, כדי שאדם הגדול מאיתנו 

 יטלנו.

יש לחלק בזה מספר  אולם

 חילוקים: 

לאותם תנאים קדושים היה  א(

רק אתרוג אחד, ואם ראב"ע היה 

נוטל את האתרוג לעצמו, לא היה 

לרבן גמליאל אתרוג לעצמו, וא"כ 

יתכן שאין זה דומה לימינו, בהם 

ניתן להשיג בקלות אתרוגים, והגם 

היה לת"ח אתרוג פחות מהודר, שי

 עדיין יהיה לו אתרוג אחר.

יתכן שאדם אינו חייב לוותר  ב(

על אתרוגו משום כבוד התורה, 

אלא רק לוותר על ענין חביבות 

המצוה, הנעשית ברכישת אתרוג 

בדמים מרובים. והנה במקרה 

שבאותה הספינה, גם יתר התנאים 

בירכו על אתרוג זה בעצמו, וכמובא 

א, ורק איפשרו לרבן שם בגמר

גמליאל לקנותו ולשלם עליו, כדי 

שר"ג יקיים את המצוה וחביבותה 

בעצמו ובכספו, ולקיים את חביבות 

המצוה בממונו, כמשמעות הגמרא 

שם. וא"כ יתכן שכאשר האדם 

שיוותר על האתרוג, ייאלץ ליטול 

אתרוג פחות מהודר, עדיף שהוא 

בעצמו יקנה אותו לעצמו, כי מצות 

ר שבאתרוג קודמת לכבודו ההידו

של הת"ח. ושאני ראב"ע שרק ויתר 

לר"ג על ענין רכישת האתרוג 

בכספו, אך לא על עצם נטילת 

האתרוג המהודר, שהרי את 

האתרוג שרכש ר"ג, גם ראב"ע נטל 

 ויצא בו י"ח.

להוסיף בזה דבר נפלא,  ונראה

פקודי ה' ישרים משמחי לב. הנה 

 איתא בשו"ע )תרנח, ט( כך: " מה

שנוהגים במקום שאין אתרוג מצוי 

שכל הקהל קונים אתרוג בשותפות, 

הטעם מפני שכיון שקנאוהו לצאת 

בו, מסתמא הוי כאילו פירשו שכל 

הקהל נותנים חלקם לכל מי שנוטלו 

לצאת בו על מנת שיחזירוהו להם". 

וכתב הרמ"א בשם מהר"ם: "וגובין 

מעות אתרוג לפי ממון, דהדור 

עשירים מעל מצוה מונח טפי על 

עניים", עכ"ל. ודבריו צ"ע לכאו', 
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דהא השו"ע נקט דאיירי במקום 

שאין אתרוג מצוי, ובפשטות משמע 

דאין עוד אתרוגים, וא"כ אמאי כ' 

הרמ"א דהידור מצוה שייך טפי 

בעשירים, והרי הכא איירי בגוף 

מצות האתרוג ולא רק בהידור 

מצוה, השייך בלקיחת אתרוג 

מאי העשירים מהודר יותר, וא"כ א

שייכים במצוה יותר מהעניים? )אם 

כי אפ"ל שהקהל קנו מספר 

 אתרוגים ולא רק אתרוג אחד(. 

)שם( ביאר כך: "דס"ל  ובשע"ת

דאע"ג שהמצוה היא חובת הגוף, 

מ"מ היא חובה שמוטל לעשותה 

בממונו, ומי שאין לו ממון לקנות לו 

אתרוג, הוא פטור ממנה וא"צ 

ש כשיש לחזור על הפתחים, ומכ"

לקנות אתרוג בדבר מועט שיהיה 

ראוי לצאת י"ח. אלא שהקהל הם 

צריכים להדר המצוה כפי עשרם, 

פשיטא שחיוב זה אינו רק על בעלי 

כיסים, ולכך החליט מהר"ם לומר 

 שגובין לפי ממון", עכ"ל.

דאיירי להיפך, שהקהל  ואפשר

רכש כבר אתרוג, וכולם ייצאו בו 

שתתף י"ח, אך כעת כולם רוצים לה

בקנייתו, כדי לקיים הענין המובא 

בש"ס של "חביבים מצוות על 

ישראל", ובחלק זה, חלק ההידור 

דחביבות המצוה, אכן העשירים 

 קודמים לעניים.

רבי דוד ברוורמן הוסיף  והרה"ג

בזה סברה יפה, שהנה כאשר 

מחבבים את המצוה ברכישת 

האתרוג, אזי כל אחד צריך לחבבה 

ן כ"א צריך לפי ערך ממונו, ולכ

ליתן יחסית למצבו הכלכלי, שהרי 

אם יוחלט שכ"א ישתתף באתרוג 

במאה שקלים, נמצא שהעני נתן 

מתמצית דמו ואילו סכום כזה אינו 

נחשב בעיני העשיר. לכן, כאשר 

רוצים לחבב את המצוה, יתן 

העשיר סכום גדול, שהוא סכום 

משמעותי בעיניו, והעני יתן סכום 

שמעותי קטן, שגם הוא סכום מ

בעיניו, וכך יחבבו שניהם את 

 המצוה לפי יחסיות כספם.

סברה נלבבת זו חושבני  ולפי

שמובן שפיר מדוע דוקא רבן 

גמליאל רכש את האתרוג ולא 

האחרים. דהנה ר"ע ורבי יהושע 

רצו בכל מאודם לחבב את המצוה 

ולרכוש את האתרוג, אך לא היה 

להם אלף זוז )ור"ע היה עני מרוד 

ק בהמשך חייו, ואין והתעשר ר

איתנו יודע עד מה מתי אירע 

מאורע זה שהפליגו בספינה(. 

ומנגד, ראב"ע היה עשיר מופלג 

וביכולתו לרכוש את האתרוג. 

אמנם ראב"ע היה כה עשיר, עד 

שאלף זוז לא נחשב כלל בעיניו 

לסכום משמעותי, ולכן אם היה 

רוכש אתרוג באלף זוז, לא היה 

הרי ניכרת חביבות המצוה, ש

יחסית לעושרו, לא היה בכך שום 

מעשה של הקרבה והתאמצות. לכן 

נתנו התנאים דוקא לר"ג לרכוש 

את האתרוג. שמצד אחד היו לו 

אלף זוז, מחמת שהיה הנשיא, 

עשיר ואדם אמיד, ומאידך ברכישת 

אתרוג באלף זוז הוכיח את הקרבתו 

והתאמצותו בחיבוב המצוה, כיון 

ניו, שסכום זה היה משמעותי בעי

למרות שהיה לו ממון, יחסית 

 להונו.

דר"ג שבספינה שהה  ג( במעשה

ר"ג עימם גם בזמן הנטילה עצמה, 

וא"כ יש כאן גם ענין של בזיון 

הנשיא, שהוא נמצא ללא אתרוג 

וראב"ע נוטל אתרוג. אך בנדו"ד אין 

בזיון לת"ח בכך שראובן, המתפלל 

בביהכנ"ס אחר ואינו מצוי עימו 

לב ובזמן ההלל בשעת נטילת הלו

והנענועים, נמצא עם אתרוג 

 המהודר יותר ממנו.

יתכן שיש לוותר על אתרוג  ד(

דוקא לנשיא, אשר צריך לכבדו 

במיוחד, וכבודו ככבוד רב מובהק, 

כבהוריות )יג,ב( וכברמב"ם )ת"ת ו, 

ו( ושו"ע )רמד, טו(. אך זה אינו 

שייך בכל תלמיד חכם. ואמנם 

מסתבר דה"ה גם בגדול הדור, 

דהתוספות בברכות )לא, ב( 

ובתרומת הדשן )סי' קל"ח( כתבו 

גדול הדור כדין רב מובהק,  שדין

ועי' בס' ויאמר שמואל )סי' פב, 

בדין טומאת כהן לרבו( האם צריך 

 לכבד את גדול הדור ככבוד הנשיא.

דברי השע"ת )סי' תרנח(, וראיתי 

שכתב: "וכתב בשכנה"ג שנוהגים 

שם שקונים מקופת הקהל כמה 

לולבים ואתרוגים וביום א' דסוכות 

לה מוכרים ע"י הכרזה ומי שמע

בדמים נותנים לו ואחר יו"ט פורע 

וכו', ועי"ש שכתב שאביו ז"ל העלה 

בדמים לולב אחד שקנאו גביר אחד 

להרב החסיד מוהר"ד הכהן ז"ל, 

ואמרו לו שלא היה לו לעשות כן 

מפני כבודו, והשיב הרב החסיד: 

"גדול כבודו, אך במצות ה' אין 

חולקין כבוד לרב, דיותר קרוב אדם 

ת מצוה שצוה אצל עצמו לעשו

הקב"ה משום אדם", ושבחוהו על 
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התשובה הזאת, עכ"ל. והשע"ת 

האריך טובא בזה, עי"ש ורווה נחת. 

והנה במקרה זה דהשע"ת גם איירי 

באופן שהרב יזכה לאחרים את 

המצוה ובסופו של דבר כולם ייצאו 

י"ח, ובכ"ז סבר שאין חולקים בדבר 

כבוד לרב, ויש לפלפל בדבריו 

השע"ת שם, ויתכן, ובהמשך דברי 

לאור חלק מהנ"ל, שהחוות יאיר 

והכנסה"ג לא נחלקו, ותן לחכם 

 ויחכם עוד. 

 

ויאמר שמואל )ב( / 

הרה"ג ר' שמואל 

 ברוך גנוט שליט"א

 סוכה בבית המקדש

בסוכה )נ"ג א'( מביאה  הגמרא

שרבבות היהודים שהשתתפו 

ב"שמחת בית השואבה" במקדש, 

לא נתנו שינה לעיניהם בכל ימות 

החג, משום שכל הזמן השתתפו 

בשמחה ובתפילות, בהקרבת 

הקרבנות ובלימוד תורה. ואמרו 

בגמ' שכל אחד מהם התנמנם 

במקדש זה על כתף חבירו. ויש 

ן להקשות שהרי נפסק שאסור לישו

גם שנת עראי מחוץ לסוכה וא"כ 

איך התנמנמו במקדש? )והר"ש 

מילגרום והר"י גוטליב השיבוני 

פשוט שהיו פטורים ממצות סוכה 

כדין עוסקים במצוה והולכי 

 דרכים(, וצ"ע.

סולוביצ'יק שליט"א והגרמ"ד 

ציטט את דברי הש"ס בערכין )ג', 

ב'( שכהנים חייבים בסוכה שלא 

יך בשעת עבודה, והקשה הא

הכהנים היו אוכלים שיירי מנחות, 

אשר מיקום אכילתם בעזרה, דהא 

בעזרה אסור לבנות אף בנין של עץ, 

כברמב"ם )בית הבחירה א', ט'(, 

 וצ"ע.

בזה דהנה ידועה הסברה  ונראה

דבגדר סוכה נאמר דבענין שתשמש 

כבית גמור לז' ימים, וצריך שיוקבע 

למקום מגורים, וכבסוכה )ז' ע"ב( 

סוכה דירת קבע בעינן, דלכו"ע 

ופרש"י: "דראויה להשתמש קבוע 

ונראית כבית", עכ"ל. וכן בדף כ"ח 

ע"ב דכל ז' הימים עושה אדם 

סוכתו קבע ודירתו עראי מה"מ 

דנאמר תשבו כעין תדורו. 

והאחרונים דייקו מהרמב"ם פ"ו 

דסוכה דהא דצריך אדם לעשות 

את ביתו עראי וסוכתו קבע הוא 

 מעצם חפצא דסוכה.

יש לומר בפשיטות,  ולפי"ז

שלהאמור סוכה עניינה כבית דירה 

ועליו לעשות בה את תשמישי ביתו 

הרגילים. אך אכילת שיירי מנחות 

שאינה שייכת כלל לבית דירה, 

דנאכלים דוקא במקדש, א"כ א"צ 

לאוכלו בסוכה, משום שבסוכות 

מעתיק את הרגלי ביתו לסוכה, 

ובשר שבכל השנה אסור לאוכלו 

 לל א"צ לאוכלו בסוכה.בבית כ

כלל אין חיוב לישון בעזרת ולפי"ז 

ישראל בסוכה, שהרי קי"ל דאין 

ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד 

)סוטה מ' א'( וגם שהייה בה אסורה 

סתם כך. ובמקום שאסור להתנהג 

בו כבית, לא שייך לעשות בו סוכה, 

 שסוכה כבית היא ולא יותר. 

מעדני מלך / הרה"ג 

מלכא  רבי מרדכי

שליט"א, הרב הראשי 

לעיר אלעד, ראש 

 מוסדות אור המלך

 פרפראות לחג

 שני מצוות מקיים בכל גופו:

שתי מצוות ישנן  כתב בעל התניא

שאדם מקיים אותן בכל גופו ונכנס 

בהם אפילו במנעליו שברגלו, והיינו 

מצוות סוכה, ומצוות יישוב ארץ 

ישראל, ורמז לקשר בין שתי מצוות 

סוק מפורש, ויהי בשלם הללו יש בפ

 סוכו ומעונתו בציון תהלים ע"ו ג'.

עוד כתב בספר דרשות למועדים 

וההסבר  לרב אהרון זכאי שליט"א

הוא על פי הידוע מצדיקים שמצות 

סוכה עדיפה משאר מצוות כי בעוד 

שהאחרות נעשות רק בחלק מאברי 

הגוף ביד או בפה הרי בסוכה כל 

גוף האדם נכנס לתוך הסוכה 

 דש בקדושתה.ומתק

 ואומר החקל יצחק עקב דף סג

שבזה נבין מדוע נקראת סוכה 

במסכת מצוה קלה וכמו שאמרו 

מצוה קלה יש לי וסוכה  ע"ז דף ג'

שמה, כיון שהמצוות ניתנו לנו כדי 

שנתקדש על ידם, כמו שאומרים 

בברכה אשר קדשנו במצוותיו, ולכן 

קדושת שאר המצוות מצטמצמות 

באותו אבר שמקיימים אותם, כגון 

על ידי הנחת תפילין מתקדשים היד 

והראש, ועל ידי אכילת מצה ומרור 
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מתקדשים הפה ובית הבליעה 

דומה, אבל לא מצינו שכל הגוף וכ

יכנס לתוך מצוה אחת, זולת מצות 

סוכה לפיכך נקראת מצוה קלה 

שאפשר לקדש על ידה את כל 

 האברים בקלות ללא כל קושי. 

ולפי זה נבין את ההבדל בין סוכה 

למצה, מצות אכילת מצה למרות 

חשיבותה ומעלתה אין בכוחה 

לקדש אלא את הפה בלבד ושאר 

לין כמו שהיה, הגוף נשאר חו

ומהווה משקל נגד לאותם אברים 

שנתקדשו על ידי המצה, וכאשר 

משיאו לבו ונפשו מתאוה להתענג 

וליהנות מיקרת קדושתה של 

המצוה בא הגוף שלא זכה לטעום 

מדבשה המתוק של המצוה ומקהה 

את רגשות הקודש שהחלו 

להתנוצץ בקרבו של האיש כשזוכה 

 לקיים את המצוה.

אין בה עימות  אבל מצות סוכה

בין הגוף לנפש מכיון שגם הגוף 

זוכה למשש את הניצוצות 

הקדושים הגנוזים במצוה זו, שהרי 

הסוכה מהווה מעטה רוחני קדוש 

לכל אברי האדם בהיות שכולם 

נמצאים בה, לפיכך בשעה 

שמתעוררת תשוקתה הטבעית של 

הנפש לחוש את קדושת הסוכה בא 

הגוף שהיה חולין ונהפך להיות 

דש ומסייע לה להשביע את קו

עצמה בצחצחות ולהתענג על ה', 

לכן נרגשת קדושתה של הסוכה 

בנפש יותר מקדושתם של מצה 

 ומצוות אחרות המעיין הנצחי.

 

 

 אברהם אבינו קיים מצות סוכה.

באחד מימי חול המועד סוכות 

נתכנסו רבים מבני וילנא כמנהגם 

בכל שנה שנה בסוכתו של הגאון 

ו חלק בשמחת בית מוילנא ונטל

השואבה במחיצת רבם הנערץ, 

בתום קריאת פרקי שיר המעלות 

והשמעת שירי קודש, שאל הגאון 

את הנוכחים היכן מצוי רמז בתורה 

 שאברהם אבינו קיים מצות סוכה?

הקרואים הרבים הופתעו משאלת 

רבם הדגול ולאחר שהייה קלה 

המשיך הגאון לאמור בפרשת חיי 

בא בימים  שרה נאמר ואברהם זקן

, והנה בכלוה' ברך את אברהם 

מרמזת  בכלצאו וראו שהמלה 

בדרך של נוטריקון למצות סוכה 

סוכות תשבו שבעת בכדלהלן, 

ל האזרח בישראל ישבו כימים, 

מען ידעו דורותיכם כי לבסוכות, 

 בסוכות הושבתי את בני ישראל.

ואפשר להוסיף לבאר כיון 

שמצוות סוכה מקיים האדם בכל 

ולכן בכל מרמז על מצוות גופו 

 סוכה.

הסנגוריה מארבע המינים 

 שמשלמים יקר עליהם:

 כתב בספר תפארת שלמה.

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ 

הדר וגו" במדרש וכי ראשון הוא 

הלא ט"ו הוא אלא ראשון לחשבון 

עוונות. לכאורה מדוע דוקא ראשון 

של סוכות נבחר להיות ראשון 

לפרש  לחשבון עוונות? ואפשר

בדרך צחות בימים הנוראים 

מתייצב השטן לפני כס המשפט 

עמוס שקים כבדים בהם נושא את 

עוונותיהם של ישראל, מולו 

מתייצבים סנגוריהם של ישראל 

וטוענים אין ראוי לבוא חשבון עם 

ישראל על כל אותם עבירות 

שבצרורו של השטן, שהרי כל 

אותם עבירות עשו בני ישראל 

פעמים מפתה בשוגג ובטעות, 

אותם יצה"ר לאמור אין זו עבירה 

אלא היתר גמור, פעם אחרת מפתה 

אותם יצה"ר באמרו שאין העבירה 

בגדר חטא כלל כי אם בגדר מצוה 

למהדרין, בין כך ובין כך בני ישראל 

מרומים ומפותים ואין להענישם על 

עבירותיהם כי לכל העם בשגגה, 

משיב על כך השטן ואומר הבה 

היהודים למסחר בשוק נוציא את 

ונראה האם גם בעסקי ממון בה קל 

לפתותם ולרמותם כלום יתן אחד 

מהם רובל בשביל חפץ שאין בו 

 ערך כי אם של פרוטות אחדות. 

בימים שבין יום הכיפורים לסוכות 

מוציאים את בני ישראל לשוק 

לנסותם והיה אם יניחו לרמות את 

עצמם בענין ממון הרי הסניגור 

יעמדו בני ישראל על צדק, ואם 

מקחם הרי שהקטיגור צדק, שעה 

שבני ישראל יוצאים לשוק של 

ארבעה מינים משלמים הם פי 

שניים ופי שלושה מערכם האמיתי 

של האתרוג והלולב הסוחרים 

מרמים אותם והמה מתפתים 

ומשלמים דבר ששוה פרוטה 

משתלם במנה כיון שבא יום ראשון 

של חג ובני ישראל באים על 

יהם ואתרוגיהן לבית הכנסת לולב

מיד נסתתמות טענותיו של השטן 

הס קטגור אומר לו הסניגור ראה 

לולבין אלו שגוי לא היה משלם 
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בשבילם כי אם פרוטות עלובות, 

והנה בני ישראל שילמו עליהם מנה 

ומאתיים, כלום אין זו ראיה ניצחת 

שכך טבעם של בני ישראל קל 

לרמותם ולפתותם גם בעבירות כך 

 וא שמרומים ומפותים הם.ה

לאחר ששמע טענה זו מיד מוחקין 

כל עוונתיהם של ישראל ופותחין 

בחשבון חדש מאותו היום, הוא 

שאמרו חז"ל ראשון לחשבון 

 עוונות.

 מצוות אתרוג לא ע"מ לקבל פרס:

מסופר בספר אוצרינו הישן על 

היה כידוע מחמיר  הגאון מווילנא

ש גדול בדיני סוכה ובכל המצוות שי

להן שייכות אל חג זה וביותר היה 

מדקדק באתרוג שיהיה הדר 

שבהדר בזמנים ההם כשעדיין לא 

היתה מסילת הברזל היו שליחים 

מיוחדים יוצאים מווילנא כמו מכל 

קהלה גדולה ונוסעים בעוד מועד 

עוד באמצע הקיץ בדרך רחוקה 

 לקנות אתרוגים כשרים. 

ואירע פעם אחת שחזרו השליחים 

קניות והדבר הזה עשה בידים רי

רושם גדול בווילנא וביותר הצטערו 

על כך שהגאון האהוב על כל בני 

העיר לא יהיה לו אתרוג ויהיה לו 

מזה הרבה צער ועגמת נפש ראשי 

הקהל נתכנסו לאסיפה מיוחדת 

לטקס עצה שיגרו אגרות אל ערים 

שונות וגם שליח מיוחד שלחו עוד 

הפעם שישתדל בכל כוחו להשיג 

ם שישיג אתרוג כשר לפחות ממקו

אתרוג אחד בשביל הגאון שיעלה 

 כמה שיעלה. 

הפעם הזאת השליח הצליח 

במקרה נזדמן בדרך נסיעתו עם 

יהודי אחד שרכש לו ליום טוב 

אתרוג יפה ביותר הדר אמיתי הוא 

מנסה לבוא עמו בדברים בנוגע 

למחיר אבל היהודי סירב בעד כל 

הון שבעולם הוא לא ימכור את 

רוג שלו משראה השליח כי האת

בכוח הכסף לא יגיע עמו לידי גמר 

לא היתה לו לשליח ברירה אלא 

לגלות לו את הסוד כי את האתרוג 

הזה הוא רוצה לקנות בשביל הגאון 

 מווילנא. 

כששמע היהודי כך הופתע מאד 

ואמר אני מוכן למסור את האתרוג 

שלי בלי פרוטה אחת, אבל בתנאי 

יברך אחד השכר של הברכה ש

הגאון על האתרוג יהא שייך אלי, 

הסכים איפוא השליח והביא את 

האתרוג עם היהודי לווילנא כל 

העיר היתה מרוצה מאד וגם הגאון 

היה מלא שמחה רק השליח היה 

 מודאג בשביל התנאי המוזר. 

ערב סוכות נכנס בלב שבור אל 

הגאון וסיפר כל אותו מעשה, אבל 

להפתעתו הגדולה שמח הגאון 

וילנא שמחה גדולה ואמר מו

התהלה להשם יתברך כל ימי חיי 

הייתי מצפה וממתין לכך שאוכל 

לקיים לפחות מצוה אחת כתיקונה 

 שלא על מנת לקבל פרס.

 מצוות שמחה כל החג הכי קשה:

ם  ם ָלכֶּ ויקרא פרק כג )מ( וְלַקְחתֶּ

 ַביֹום ָהִראׁשֹון ְסִרי ֵעץ ָהָדר ַכֹסת

ץ ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל ְתָמִרים ַוֲעַנף עֵ 

ם ִׁש  ם ִלְפֵני ְיֹקָוק אלקיכֶּ ְבַעת וְשַמְחתֶּ

 ָיִמים:

פעם שאלו לרבנו אליהו מווילנא 

איזוהי המצוה שקשה לקיימה  זצ"ל

יותר מכל מצוות התורה השיב 

הגר"א שחקר ודרש היטב עד 

שבירר שמצוות שמחת החג היא 

המצוה היותר קשה בקיומה מכל 

ון והחיוב מוטל מצוות התורה מכי

על כל בר בישראל בכל שמונת ימי 

החג להיות שמח וטוב לב בכל 

הימים ובכל הלילות שלהם בלי 

שום הפסק רגע ואסור להניח בכל 

אותו זמן להעלות על דעתנו שום 

מחשבה והרהור של דאגה בשום 

ענין בעולם ושום צער ויגון לא 

יתערב בשמחתנו האם יתכן דבר 

ב לי"מ. ספר כזה בגולה. מאחי הר

 אוצר מרגליות.

חולה פטור מהסוכה אך לא 

 מהכנסת אורחים:

באחד מימי הסוכות נזדמן עובר 

הגאון רבי חיים אורח לביתו של 

בווילנא לאחר  עוזר גרודזנסקי ז"ל

שיחה קצרה הזמין הגאון את 

האורח לארוחת צהרים בביתו וכך 

אמר לו יתכבד נא לרדת לסוכתי 

כאוות הנמצאת בחצר ויאכל שם 

נפשו אני נאלץ לצערי להישאר 

בבית כיוון שהנני חולה ולא חלה 

עלי מצוות ישיבה בסוכה נענה 

האורח להזמנת רבה של ווילנא ירד 

לסוכה ואכל לפתע נראה הגאון 

הישיש עומד בפתח הסוכה 

ובצעדים איטיים התקרב אל 

השלחן והתיישב ליד האורח 

שעתה זה החל בסעודה קרא האיש 

לגאון הלא כבוד הרב בקול נרגש 

חולה ובוודאי שפטור מישיבה 
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בסוכה מה ראה להטריח עצמו 

 לבוא בשעה זו לסוכה? 

אמנם חולה אני השיב הרב 

מווילנא רבי חיים עוזר ז"ל ולפי 

הדין איני חייב עתה במצוות ישיבה 

בסוכה אולם הרהרתי זה עתה 

שאפילו אני פטור ממצות סוכה 

איני רשאי לפטור עצמי ממצות 

הכנסת אורחים שאף אברהם אבינו 

קיים מצוה זו בימי חליו כיון שכך 

החלטתי לרדת לסוכה ולהסב 

בחברתו של מר עד שיגמור סעודתו 

כי אין זו מידה ראויה שהאורח 

יישב לבדו בסוכה ואני אשאר בבית 

כך אין מקבלים פני אורח בחג 

בספר אוצר מרגליות בשם הסוכות. 

 מנחם בקר.

שלום  החותם בברכת שבת

 ומבורך וחג שמח

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכא

 

מפרד"ס הכהונה / 

הרה"ג ר' גמליאל 

רבינוביץ שליט"א, 

 מח"ס גם אני אודך

הידור מצוה ללולב או 

 לאתרוג מה עדיף

הסתפקתי במי שקצב סכום 

מסויים לקניית ארבעת המינים, 

ונשאר לו סכום קטן שיכול להדר 

 לקנות אחד מהמינים יותר מהודר.

האם יהדר בתר אתרוג מהודר, או 

להדר בלולב עדיף, או שיהדר 

 בהדסים וערבות.

 הידור מצוה עד שליש

והגאון רבי אהרן ליברמן שליט"א 

ראש כולל "אור עמרם", כתב לי 

תשובה נפלאה, וז"ל: שנינו בגמרא 

)ב"ק ט.( אמר רבי זירא אמר רב 

הונא, במצוה עד שליש. מאי שליש, 

אלא מעתה,  אילימא שליש ביתו,

אי איתרמי ליה תלתא מצותא 

ליתיב לכוליה ביתיה. אלא אמר 

רבי זירא, בהידור מצוה עד שליש 

ונחלקו הראשונים אם  –במצוה. 

הכוונה להידור בנוי או בשיעור. 

רש"י פירש בהידור מצוה עד שליש, 

שאם מוצא שני ספרי תורות לקנות 

ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש 

הדור, דמצוה הדמים ויקח את ה

להדר אחר ההדר ולהוסיף עד 

שליש בדמיו. אבל התוס' )שם ד"ה 

עד( והרא"ש )ב"ק פ"א סימן ז( 

פירשו שאם מצא אתרוג בשיעור 

מצומצם, שהוא כביצה, מצוה 

להדר ולהוסיף עד שליש, דחיישינן 

 שמא יתמעט השיעור. 

כשיש לפניו אתרוג אחד בשיעור 

 מצומצם

סי'  והובאו שיטתם בשו"ע )או"ח

תרנו(. דעה הראשונה בשו"ע הוא 

פירושו של ר"ת, דכאשר יש לפניו 

שני אתרוגים ואחד הדר יותר 

מחבירו, אינו צריך להוסיף עד 

שליש במקח מחמת מצות הידור, 

דאם כן הרי לעולם ימצא נאה 

ונאה ואין סוף לדבר. אבל כשיש 

לפניו אתרוג אחד בשיעור מצומצם 

, שהוא כביצה והאחר גדול ממנו

מצוה להדר אחר זה ולהוסיף עד 

שליש, דחיישינן שמא יתמעט 

והדעה השניה היא  –השיעור. 

פירוש רש"י, דכשמזדמן לפניו אחד 

הדר יותר מחבירו, מצוה להדר 

אחר ההדר ולהוסיף עד שליש 

 בדמיו.

וכתב בביה"ל )ד"ה מצומצם( 

דמדסתם השו"ע כסברא הראשונה, 

משמע דס"ל להלכה כשיטת 

ר"א בביאורו משמע הרא"ש. והג

דנוטה להיש אומרים שהוא שיטת 

רש"י, משום דבירושלמי )פאה פ"א 

ה"א( מפורש כן, וכן הא"ר )סק"ג( 

 מחמיר בזה כהיש אומרים. 

 כשיש לו אתרוג יותר מכשיעור

ולפי זה כשיש לו אתרוג שהוא 

יותר מכשיעור, אזי לשיטת ר"ת אין 

ענין לקנות מהודר יותר, וכמו 

)שם( דלפי ר"ת אם שכתב בביה"ל 

האתרוג גדול מכשיעור אע"פ 

ששניהם באים כאחד לפניו, אינו 

צריך לקנות ההדר, יעויי"ש. וא"כ 

משא"כ  –שווה לכאורה ללולב. 

לפירוש רש"י דכל כמה שאפשר 

להוסיף בנוי האתרוג, ראוי להוסיף. 

שפיר יש להסתפק אם להוסיף על 

 נוי האתרוג או על נוי הלולב.

כששניהם כשרים הספק הוא רק 

 לכל השיטות

ולכן, הגם שסתימת לשון השו"ע 

מורה שנקט כשיטת הרא"ש, מ"מ 

כיון שכמה אחרונים החמירו בזה 

)וכנ"ל(, שפיר יש להסתפק מה 

עדיף טפי להדר באתרוג או להדר 
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ויש להדגיש, דהספק הוא  –בלולב. 

רק בששניהם כשרים לכל השיטות, 

אבל כשהאחד מהמינים יש בו 

ול לכמה שיטות, פשוט חשש פס

שיצטרך להדר בתר אחר שאין בו 

חשש. וכמו שכתב בביה"ל )ריש סי' 

תרנו( דבאתרוג או לולב שיש בו 

חשש פסול שתלוי בפלוגתא 

רבוותא, אף שלהלכה כשר, מ"מ 

יש לומר דבזה לכו"ע צריך לקיים 

הידור מצוה עד שליש לקנות אחר 

 לצאת כל הדעות. 

שניכר לכאורה יהדר יותר בלולב 

 וגבוה יותר משאר המינים

ומסברא היה אפשר לומר דראוי 

להדר אחר לולב נאה יותר, לפי 

שניכר ונראה טפי. וכעין מה שכתב 

הרמב"ם )פ"ז מהל' לולב ה"ו( 

דמברך על 'נטילת לולב' הואיל 

וכולן סמוכין לו. ופירש בלחם 

משנה, וז"ל: כלומר, מפני שהכל 

כן  סמוכין ללולב והוא העיקר, מפני

מברכין עליו. וקשה דהוי ליה 

למימר שמינו גבוה מכולן כמו 

שאמרו בגמרא )סוכה לז:(. ואולי יש 

לפרש, דהיינו סמוכין לו, כלומר 

שהוא מעולה מכולן, וזה שאמרו 

בגמרא מינו גבוה, כלומר שכיון 

שהוא גבוה הוא מעולה מכולן. ולי 

המגיה סמוכין ר"ל נשענין עליו 

גדו ולא הן לו שכחו חזק לסובלן בא

והיינו מפני גובהו ותוקפו, עכ"ל. 

ורבינו מנוח תירץ שאלה זו למה 

לא הזכיר הרמב"ם את הטעם 

הנאמר בגמרא, וז"ל: שהרב ז"ל 

פירש הואיל ובמינו גבוה מכולן, 

כלומר, מאחר שהוא גבוה מכל 

שאר המינין הרי הן כטפלה לו והוא 

עיקר, וכל שהוא עיקר ועמו טפלה, 

העיקר ופוטר את הטפלה. מברך על 

ולפי זה היה מקום לצדד דכיון  –

שמברכים 'על נטילת לולב' מפני 

גובהו ותוקפו והכל נסמכים עליו, 

כן נכון להדר טפי בהידורו של 

 הלולב.

למעשה יהדר באתרוג כפשוטו של 

 קרא

אכן למעשה נראה, דכיון שעיקר 

ענין הדר כתיב באתרוג "פרי עץ 

הדר" )ויקרא כג, מ(, וכדדרשו חז"ל 

)סוכה לה.(. לכן אע"פ שלדינא 

מצרכינן הדר בכל הד' מינים, מ"מ 

פשטיה דקרא קאי האתרוג, ולכן יש 

 להדר בו טפי. )עכ"ל(.

 

משפטי צדקך / הרב 

יהודה טננהויז, 

בעהמ"ח משפטי 

 צדקך

דו המיוחד של חג תפקי

 הסוכות

ראש השנה נקבע ליום הדין לפי 

שהוא יום תחילת מעשיך, יום 

הכיפורים נקבע ליום סליחה וכפרה 

מאותו שנה שהקב"ה אמר למשה 

סלחתי כדברך, אך מה ענינו של חג 

 הסוכות בתוך ירח האיתנים,

ואמנם במאמר הזוהר הנהוג לומר 

לפני תקיעת שופר מצינו כבר 

נין זה, וזה תו"ד מכיון התייחסות לע

שהמקטרג התפייס באותו דורון 

שהוא השעיר לעזאזל, רוצה 

הקב"ה לשמוח בבניו ולכן כתוב 

ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית וגו', 

על כן קרא שם המקום סכות, מכיון 

שישבו בסכות הרי נצלו מהמקטרג, 

 והקודש ברוך הוא שמח בבניו.

משמעות הדברים שיש קשר ישיר 

בעקבות מה שעברו עם ישראל 

במתח והחרדה מיום הדין, וכעת 

לאחר שעברו את החוויה הזאת, 

ויצאו זכאים בדין הרי שמתייחדים 

עם אביהם ושמחים איתו, וכפי 

שהגדיר זאת בדרכי נועם )תשס"ב( 

כאדם שעבר ניתוח ולאחר 

שהחלים, נוסע לבית הבראה 

וחות, את למנוחה והחלפת כ

המנוחה והחיזוק לא יכול לעשות 

בביתו, כי צריך להתנתק מכל 

 הסובב.

וזה גם המשמעות לשבת מחוץ 

לביתו של כל ימות השנה וכפי 

שרש"י ותוס' מסבירים במסכת 

סוכה סוכה אמר רחמנא ולא ביתו 

של כל ימות השנה, למרות שחכמי 

הגמרא לא הזכירו דרשא זו ולא 

"ס דורש מצינו שרש"י בפירוש הש

מקראות, כנראה שזהו מהותו 

הפנימית של החג לצאת מביתו 

ולשבת בסוכה, ולכן אף אם ביתו 

כל השנה הוא סוכת יוצרים 

שעשויה מסכך כשר, פסולה לסוכה 

  5כי זה ביתו של כל השנה.

 הסוכה כבית ה'
                                                             

אמנם בריטב"א אומר שהפסול הינו  5

משום תעשה ולא מהעשוי, וכן יש 

להוכיח מד' רש"י סוכה טו. עי' בס' 

 224חברותא סוכה יד. הע' 
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בספר ברית כהונת עולם )יום 

ההילולא שלו טו תשרי( מבאר 

הסוכה בדרך הרמז את הענין הזה ש

כולה שמות הקודש והם בבחינת 

יחביאני צל ידו תחת כנפי השכינה, 

הנה בא החג הזה אחר עבור הימים 

הראשונים ימי התשובה והכפרה 

העליונה ממקוה ישראל, )בינה( 

והאיר על הארץ יום הקדוש מקור 

טהרה, והיה ביום ההוא בדרך 

עליית הבת )ישראל( אצל אמה 

 )כנסת ישראל(, ביו"כ עלית

המלכות בבינה ואחרי שובה אל 

מקומה תתגלה הארה זאת בדרך 

רביצת האם )כנסת ישראל( על 

אפרוחים )עם ישראל( )פרי עץ 

חיים(, והוא בחינת הסכך שממנו 

 נמשך ארבע דפנות לארבע רוחות.

ומבואר אצלינו שבחינת הדפנות 

הם בסוד ביד"ך כח וגבורה וביד"ך 

לגדל, שבחינת יד"ך הוא כ' פעמים 

( גימטריא פ"ר, 282=  22*55י"ד )

(, 2*  552והם שני פעמים דופן )

והנה ארבע פעמים דופ"ן הנמשכים 

משני פעמים יד"ך כנזכר, )הם בגמ' 

תק"ס( יסכך עליהם בחינת הסכך 

בסוד אור הבינה העליונה )פרי עץ 

חיים( ובחינה זו ימתיק סוד הדינים 

שיוצאים ופורשים ממנה, שכן 

וי )דלת יוד נון( בחינת די"ן במיל

 הוא בגימ' תק"ס, 

וסוד הסכך שהוא ס"ג ול"ז כמו 

שכתב האר"י זלה"ה )פרי עץ חיים( 

והוא מאה ברכאן, וצירוף סכ"ך עם 

ארבע פעמים דופ"ן גימטריא סת"ר 

( בסוד )תהלים י"ח 442=142+522)

י"ב( סתר"ו סביבותיו סוכת"ו, כי 

הסביבות הם ארבע פעמים דופ"ן 

כך, מכולם נשלם וסוכתו הוא הס

בחינת סתר עליון, והיינו טעמא 

)תהלים כ"ז ה'( כי יצפנני בסכו וגו' 

 בסת"ר אהלו,

תקופת השנה מלשון 

 תקיפות
בספר תורת אבות מביא מאמר 

הס"ק מלכוביץ' על הפסוק חג 

האסיף תקופת השנה שמחג זה 

צריך לאסוף תקיפות וחוזק לכל 

השנה, ועפ"י מה שביארנו שלאחר 

הדין והסליחה של יום  חרדת יום

כיפור שבו שבים ישראל ומטהרים 

לפני הקב"ה, הרי שע"י מצות 

ישיבת הסוכה שהיא שמותיו 

יתברך, מקבל מכך חיזוק רוחני 

שאת השפעותיו צריכים לקחת לכל 

 ימי השנה.

 חג כשר ושמח!

 לתגובות: הרב יהודה טננהויז 

צלותי ובעותי / הרב 

 אריאל מייזליש

 חג הסוכות

 השמחה הנלמדת מהתפילה?מהי 

בתפילת יום הסוכות רואים אנו 

שנתיחד יום הסוכות "יום שמחתנו" 

באהבה ומשמע שזה עיצומו של –

יום, וצריכים אנו להבין באיזה 

שמחה מדובר, ומה מיוחד בשמחה 

הזאת בעיקר בחג הסוכות ,ישנם 

 כמה דרכים להגיע לשמחה :

 יונה שמחה של מצוה ורבינו -א'

 יגדל כי כתב (ט ,ד התשוב בשערי

 על השמחה שכר מאד וישגא

המצוות, וצ"ל מה גדול עד כדי כך, 

וצריך להסביר ששמחה היא באה 

מפנימיות ושאדם שמח על מצוה 

הוא הגיע להשגה פנימית וזהו 

שמחה אמיתית .וכעין שכתב 

 המס"י

 כתב ט"י בפרק ישרים המסילת

ענף  זה ובמצוות בתורה ששמחה

 עץ של שורשים כמו ,השם מאהבת

הענפים  ורק באדמה שטמונים

 אהבת כך ,הקרקע פני מעל נראים

 האדם לב בעומק טמונה השם

 ענף זהו ובמצוות בתורה וכששמח

 ,חוץ כלפי שנגלה האהבה מענפי

 השם אהבת הוא לזה והשורש

  .הלב בפנימיות הקיימת

 אמרו ששי פרק באבות והנה -ב'

 היינו ,בשמחה נקנית שהתורה

 לתורה, על סיבה היאשהשמחה 

 שני ומצד ,לתורה זוכים שמחה ידי

 מחמת שבאה גם שמחה מצינו

 (ט ,יט תהלים) שכתוב כמו התורה

 . " לב משמחי השם ישרים פיקודי"

 השמחה היא מה להבין ויש

 ואיזה ,כהכנה לתורה הנדרשת

 לימוד מחמת יש שמחה תוספת

 .התורה

 בשמחה כי המפרשים וביארו

 מתוך ללמוד ,הלימוד בשעת היינו

 ומשמח מעניין שהלימוד ,שמחה

 קיום של הזכות מצד גם ,מאד

 בחלקו ושמח ,תורה תלמוד מצות

 ,הלימוד בשעת שלא גם היינו

לעסוק  שזוכים בזכות לשמוח

 הרי בתורה שעוסק אדם .בתורה

 שולחן על הסמוך ,המלך בן הוא

 בספרי פרשת שאמרו כמו ,המלך

 חלקך אני" הפסוק על  קורח

 אוכל אתה על שולחני – "ונחלתך

 ועלינו ,שותה אתה שולחני ועל

א"כ  ,השמחה בזה את להרגיש
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ודאי ששמחת החג זה לא סתם 

 ,ב )קהלת שכתוב שמחה אלא כמו

 שזוהי ,בשמחה השם את ב( עבדו

 חשיבות מהכרת הנובעת שמחה

 והמצוות התורה

 ?טוב, כיצד יום שמחת

 ,ו טוב יום הלכות) ם"הרמב כתב

 ושמח ושותה אוכל כשאדם" (כ

 ובשחוק ביין יימשך ברגל לא

 שיוסיף מי שכל ויאמר ראש ובקלות

 ,שמחה ירבה במצות בזה

 וקלות הרבה והשחוק שהשכרות

 אלא הוללות שמחה אינה הראש

 ההוללות על נצטווינו ולא וסכלות

 שיש בה השמחה על אלא והסכלות

 אשר תחת שנאמר הכל יוצר עבודת

בשמחה  אלוקיך השם את עבדת לא

 שהעבודה למדת הא לבב ובטוב

 "בשמחה

 בשמחה תפילה

 הביא ט"י בפרק ישרים המסילת

 יהא מתפלל כשאתה ,מדרש בשם

 מתפלל שאתה עליך לבך שמח

 תפילה .בו כיוצא שאין לאלוקים

 עם לדבר שזוכים ,שמחה נותנת

 ,כמוהו שאין מלך שהוא ,ה"הקב

 מה על כל ממנו לבקש שאפשר

 שמטריחים כועס ואינו ,שצריכים

ברכות ) בירושלמי כדאיתא ,אותו

 אם ודם בשר מלך כי (א ,ט

 ,הרבה ממנו ומבקשים מפצירים

 מה על מתרגז וכועס הוא

 אינו ה"הקב אבל ,אותו שמטריחים

 מתפלל ככל שאדם ,להיפך אלא כן

 ומתאווה ,שמח יותר הוא לפניו

 וכן אמרו ,צדיקים של לתפילתם

 רואה אדם שאם (ב ,לב ברכות)

ויתפלל  יחזור בתפילתו נענה שלא

 ויאמץ חזק השם אל "קוה שנאמר

 ".השם אל וקוה לבך

''שלוש פעמים בשנה יראה כל 

זכורך את פני ה' אלהיך במקום 

ובחג  אשר יבחר, בחג המצות

השבעות ובחג הסכות'' )דברים טז, 

  טז(.

הנה לכל חג משלשת הרגלים יש 

את סגולתו המיוחדת המאירה 

הודי לכל השנה, והיא עצומו של לי

חג. ויש ללמד ענינו של חג הסכות, 

שהוא זמן שמחתנו, כמו שקבעו 

חז''ל את מהותו בנסח התפלה: 

''ותתן לנו ה' אלקינו באהבה וכו' 

'', דמשמע שזה עצומו של החג, 

וכמו שפסח הוא זמן חרותנו, 

ושבועות זמן מתן תורתנו, וזה 

כות הוא זמן וכן ס -עצומו של חג 

שמחתנו. וצריך באור מדוע הוא 

זמן שמחתנו? וביותר, שהרי מצות 

שמחת הרגל נוהגת בכל הרגלים, 

ומפני מה נתיחד דוקא חג הסכות 

 להקרא זמן שמחתנו? 

אלא זהו כללות ענינו של חג 

כות זמן שמחתנו, שלאחר והס

הנוראים בהם ישראל נתעלו  הימים

וא ונזדככו, נתן לנו הקדוש ברוך ה

את מצות סוכה, שענינה ''הביאני 

המלך חדריו'', בבחינת הבאה 

לביתו, והיא מעין בחינת בית 

המקדש, וכדאיתא )סוכה ט.( שיש 

חלות קדשה על מקום הסכה. 

ובזהר הקדוש )ח''ג רנה:( מביא על 

סכה את הפסוק )שה''ש ב, ג(: 

''בצלו חמדתי וישבתי'', כי זה ענין 

הסכה בצלו חמדתי וישבתי, 

דשמיני עצרת הוא בחינת היחוד 

בין הקב"ה  לישראל, וכדאיתא, 

שאז העת של מאן דיתיב עם 

מלכא, כל מאי דבעי שאיל גביה 

ויהיב ליה מי שיושב עם המלך, כל 

מה שרוצה שואל ממנו ומקבל, 

ולפני היחוד הוא חג הסכות שבצלו 

חמדתי וישבתי בחינת הבאה 

אהבה מעין לביתו, והוא גלוי 

שהיתה בבית המקדש. ועל הבחינה 

כן חג הסכות הוא זמן שמחתנו, 

שישראל שמחים עם גלוי האהבה 

העלאית בין קדשא בריך הוא 

וישראל המתגלה בחג הסכות, אשר 

בו הביאני המלך חדריו בבחינת 

הבאה לביתו. ואין זו רק מצות 

שמחה שבכל הרגלים, אלא זמן 

שמחתנו, זה עצומו של חג, 

יתברך  השםשישראל שמחים עם 

עם גדל האהבה של הבאה לביתו 

והיחוד. )הקטע האחרון בהמאמר 

-זה, חלקו מ"הנתיבות שלום"

 סלונים(

 

פרחים לתורה / הרב 

 ישראל חיים בלומנטל

 חג הסוכות

 –תכלית יציאת מצרים 

 חג הסוכות!

ֹכת ֵתְׁשבו ִׁשְבַעת ָיִמים ָכל הָ  ְזָרחַבןֻּ  אֶּ

ְלַמַען ֵיְדעו  תְבִיְשָרֵאל ֵיְׁשבו ַבןֻּכֹ 

ת ם ִכי ַבןֻּכֹות הֹוַׁשְבִתי אֶּ ְבֵני  ֹדֹרֵתיכֶּ

ץ  רֶּ ִיְשָרֵאל ְבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמאֶּ

ם. )ויקרא כג,  ִמְצָרִים ֲאִני ה' אלקיכֶּ

 מב(

פסוק זה מעורר תמיהה. מדוע רק 

בחג הסוכות מוזכר כאן בפרשה 

שהוא זכר ליציאת מצרים? מדוע 
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תאכלו  -על חג הפסח לא נאמר 

מצות למען ידעו דורותיכם כי 

אכלתם מצות בצאתכם ממצרים? 

הדבר מורה שיש בסוכות טעם 

מיוחד שאין בשאר המועדים. עמד 

 על כך המשך חכמה, ולהלן דבריו:

 ולא עבדי פרעה! -הללו עבדי ה' 

לא ייתכן שאדם יהיה משועבד 

לה' יתברך, וגם משועבד לאחרים. 

ככל שאדם משעבד עצמו יותר 

ויותר לבוראו, כך ישתעבד פחות 

 לגורמים אחרים.

מסיבה זו, לא נתן ה' את התורה 

במצרים. שם הם היו משועבדים 

לפרעה. עיקר מטרת היציאה 

ממצרים, היתה כדי שישתעבדו 

לה'. רק לאחר שיצאו מעבדות זו, 

נכנסו לחירות עולם, היא קבלת 

 תורתנו הקדושה.

 

 

 במה מתבטא השיעבוד לה'

להשתעבד לה', צריך אדם כדי 

לקיים מצוות ולהכניע את חומרו 

הגס. כך ישתחרר משיעבוד 

לאחרים, כי על ידי קיום המצוות, 

נלפף ומסובב האדם בקדושת שמו 

 יתברך.

והנה, כל המצוות אינם מקיפות 

את כל הגוף והחומר, שהרי בפסח 

נצטוינו על אכילת מצה ומרור 

וקרבן הפסח, אך לא כל גופנו מוקף 

 במצוות.

 מהות קדושת הסוכה

רק סוכה היא מצוה בה האדם 

כולו, גופו וכל חושיו, אכילה שתיה 

ושינה, חופפת עליהם קדושת ה' 

כבר העירו שכך הוא גם במצות 

יישוב ארץ ישראל ובטבילה 

 במקוה.

כדי שתחול עליהם קדושה זו, 

מוכרחים להיות ישראל משוחררים 

מכל שיעבוד אחר. נמצא שתכלית 

מיוחדת עבור קיום  –יאת מצרים יצ

מצות חג הסוכות. לכן רק פה 

מציינת התורה את זכירת יציאת 

 מצרים.

לפי זה, מתקבל פן חדש 

ְלַמַען ֵיְדעו במשמעות הפסוק "

כֹות הֹוַשְבַתי ֶאת ְבֵני  ֹדֹרֵתיֶכם ַכי ַבןֻּ

ַיְשָרֵאל ְבהֹוַציַאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ 

פשוטו ". אין הפירוש כַמְצָרַים

שידעו שה' הוציאם ממצרים, אלא 

שעל ידי קדושת הסוכה ידעו שה' 

הוציאם משיעבוד מצרים, כדי 

שתוכל לחול עליהם קדושת 

 הסוכה, עם כל משמעותה.

שש שנים  –כי תקנה עבד עברי 

 יעבוד

רבים שאלו, מדוע פרשת 

משפטים פותחת בדיני עבד עברי? 

וכי זה הדבר הראשון המתאים 

, במה מיוחדת אחר מתן תורה

 מצוה זו משאר מצוות התורה?

אך לאור הדברים שהזכרנו, 

מיישב המשך חכמה, שמיד כאשר 

קבלו את התורה, אומר להם 

הקדוש ברוך הוא שלא ישתעבדו 

בעבד עברי, כי יהודי אינו יכול 

להשתעבד לאחר! אפשר לקנותו רק 

כשכיר לשש שנים ותו לא! דבר זה 

 התחדש מכח קבלת התורה.

יתבאר מדוע בסוף פרשת בזה 

ַכי ַלי ְבֵני שילוח עבדים, נאמר "

ר ַיְשָרֵאל ֲעָבַדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאשֶ 

". והוא הֹוֵצאַתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ַמְצָרַים

מדוע קשורה לכאן יציאת  –פלא 

 מצרים? 

כאן כתוב  –מיישב המשך חכמה 

שכל הסיבה שעבד עברי אינו 

 –משתעבד לעולם אלא יוצא ביובל 

א מפני שה' הוציאנו ממצרים הו

כדי שנהיה משועבדים רק לו! 

לא  –וכאמור, המשועבד לאחר 

 יוכל להיות משועבד לה' יתברך!

יהי רצון שנשכיל לזכור זאת בימי 

חג הסוכות, וללכת עם השקפה 

 נאמנה זו כל ימות השנה! 

 חג שמח!

לתגובות: הרב ישראל חיים 

  בלומנטל

 

 קרסים / הרב א.ל.

 הסוכות השמחה בחג

ה ְלָך ִׁשְבַעת ֹכת ַתֲעשֶּ ָיִמים  ַחג ַהןֻּ

ָך. ְוָשַמחְ  ָת ְבָאְסְסָך ִמָגְרְנָך וִמִיְקבֶּ

ָך ְוַעְבְדָך  ָך ַאָתה וִבְנָך וִבתֶּ ְבַחגֶּ

ָך ְוַהֵלִוי ְוַהֵגר ְוַהָיֹתֹום  ַוֲאָמתֶּ

יָך. ִׁש  ר ִבְׁשָערֶּ ְבַעת ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶּ

יָך ַבָםֹקֹום ֲאׁשֶּ ָיִמים ָתחֹ  ר ג לה' ֱאֹלקֶּ

יָך ְבֹכל ְכָך ה' ֱאֹלקֶּ  ִיְבַחר ה' ִכי ְיָברֶּ

יָך ְוהָ   ִייָת ַאךְ ְתבוָאְתָך וְבֹכל ַמֲעֵשה ָידֶּ

 ָשֵמַח.
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מה היא אותה השמחה עליה 

נצטוינו בחג הסוכות כמאמר 

התורה 'והיית אך שמח', והיאך 

שייך לצוות אותנו על השמחה אם 

 נה?היא אינ

שתי גישות שונות מצינו בדברי 

רבותינו מאורי הדורות הראשונים 

והאחרונים, אם שהשמחה חלק 

מצרכי האדם ועשה הקב"ה חסד 

לעמו להעלות השמחה לרצון הקל 

ברוך הוא על ניסיו שבכל יום עמנו, 

ואם שהשמחה הרי היא מנועם זיו 

צוף אור הדביקות האלוקית 

השפוכה על חסידיו מבקשי השם 

וקים באור פני מלך חיים, אשר דב

ובפרט בחג הסוכות עת טהורים אנו 

ונקיים מכל רבב. וכל אחד לפי 

דרכו מצבו ותכונתו יכול למצא 

עצמו מתחבר ומתקשר לשמחה 

 עליה הוא שייך ושייכת נשמתו. 

 הטבע לשמוח
בספר החינוך כותב על  קטע.

"משרשי המצוה מצות השמחה: 

לפי שהאדם נכון על ענין שצריך 

עו לשמוח לפרקים, כעמו שהוא טב

צריך אל המזון על כל פנים ואל 

המנוחה ואל השינה ורצה הקל 

לזכותינו אנחנו עמו וצאן מרעיתו, 

וציונו לעשות השמחה לשמו, למען 

 נזכה לפניו בכל מעשינו.

והנה קבע לנו זמנים בשנה 

למועדים לזכור בהם הניסים 

והטובות אשר גמלנו ואז בעתים 

לכל החומר בדבר ההם ציונו לכ

השמחה הצריכה אליו וימצא לנו 

תרופה גדולה בהיות שובע 

השמחות לשמו ולזכרו כי המחשבה 

הזאת תהיה לנו גדר לבל נצא 

 מדרך היושר יותר מדאי."

: "ואשר עמו ומסיים שם המחבר

התבוננות, מבלי החפץ בקטרוג, 

 ימצא טעם בדברי."

הנה כי כן רבים משלומי אמוני 

בהם טעם שמחה  ישראל מתקיים

זו, אף בלא כוונה מיוחדת מאיתם. 

וכבר אמר אחד מגדולי החסידות, 

לאחד ששאלהו על ביטול התורה 

והזמן שיש בחצרות החסידים 

באירועי האדמורי"ם, וענהו הלה: 

"ומה..., וכי טוב היה שילכו לשמוח 

ולהולל ולהוציא מרצם ושמחתם 

במקומות הוללות ופורקן, אדרבא 

והפורקן, לשמחה של יעלו השמחה 

מצוה בשמחת ידידים ומנהיגים", 

 ודפח"ח.

 שמחה מתוך אהבה
בנתיבות שלום מרחיב  קטע.

בעניין השמחה בחג הסוכות ונביא 

מקצת מלשונות הזהב המובאים 

"...וזהו גם במאמרי חג הסוכות: 

כללות עניינו של חג הסוכות זמן 

שמחתנו, שלאחר הימים הנוראים 

בהם נתעלו ישראל ונזדככו נתן לנו 

הקב"ה את מצות סוכה שעניינה 

'הביאני המלך חדריו', בבחינה של 

הבאה לביתו והוא גילוי אהבה 

מעין הבחינה שהיתה בבית המקדש 

כמבואר בגמרא שיש חלות קדושה 

ה. ועל כן חג הסוכות על מקום הסוכ

הוא זמן שצחתנו, שישראל שמחים 

עם גילוי האהבה העילאית בין 

קוב"ה וישראל, המתגלה בחג 

הסוכות, אשר בו הביאני המלך 

חדריו בבחינת הבאה לביתו, ואין זנ 

רק מצות שמחה שבכל הרגלים, 

אלא "זמן שמחתנו", זה עיצומו של 

חג שישיראל שמחים עם השם 

האהבה של הבאה יתברך עם גודל 

 עכת"ל )יעויי"ש באריכות(  לביתו.

 

רץ כצבי / הרה"ג ר' 

צבי רייזמאן שליט"א, 

מח"ס רץ כצבי )לוס 

 אנג'לס(

גדרי ההקפות ואמירת 

ההושענות בסוכות 

 ובהושענא רבה

 א.

כתב הרמב"ם )הלכות לולב פרק ז 

הלכה כג( "בכל יום ויום היו מקיפין 

את המזבח בלולביהן בידיהן פעם 

חת ואומרין אנא ה' הושיעה נא א

אנא ה' הצליחה נא. וביום השביעי 

מקיפין את המזבח שבע פעמים. 

וכבר נהגו ישראל בכל המקומות 

באמצע בית הכנסת  להניח תיבה

בכל יום כדרך שהיו  ומקיפין אותה

מקיפין את המזבח זכר למקדש". 

ומדוייק בדבריו שהמנהג הוא 

"להניח תיבה באמצע בית הכנסת", 

ולא הזכיר ספר תורה אלא רק 

 "תיבה".

ואילו מרן השו"ע )או"ח סימן תרס 

סע' א( כתב: "נוהגים להעלות ספר 

ולהקיפה פעם  על )הבימה(תורה 

אחת בכל יום". ומאידך, בהלכות 

תעניות )או"ח סימן תקעט סע' א( 
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 התיבה אתפסק השו"ע "מוציאים 

לרחובה של עיר וכל העם 

 מתקבצים ומתכסים בשקים".

ובמשנה ברורה )ס"ק א( שם: "ספר 

תורה עם תיבה". ובערוך השלחן 

)אות א( מבוארת הגדרה חדשה: 

והיא ארון "מוציאין את התיבה, 

". קודש שספר תורה מונחת בו

וכנראה, היה קשה למשנה ברורה, 

מדוע כתב השו"ע שבהושענות 

לדעתו אין  הבימהמקיפים את 

להקיף את המילה "הבימה" 

 על התיבהולא  בסוגריים

כבתעניות, ולכן ביאר )סימן תרס 

ס"ק א, ומקור הדברים בביאור 

הגר"א שם( וז"ל: "ס"ת על הבימה 

שהיא נשארת לנו במקום ולהקיפה, 

כדאיתא בגמרא )מגילה לא,  מזבח

א( שהשיב הקב"ה לאברהם אבינו 

שכל זמן שיהיו קוראין בניך לפני 

בסדר הקרבנות מעלה אני עליהן 

 בין לפני".כאלו מקרי

ומכל מקום בשו"ע עצמו התיבות 

"הבימה" הוקפו בסוגריים, ומשמע 

שהטעם הוא בגלל שלדעת השו"ע 

גם בהקפות המנהג להעלות ספר 

 תורה על התיבה, כבתעניות.

וכך מפורש בדברי הטור שיש 

על להעלות את הספר תורה 

, וכן כתב גם הלבוש. ובכף התיבה

החיים )תר"ס סק"א( ביאר בשם 

ח את טעמם של הטור והלבוש הב"

שסוברים שיש להניח את הס"ת על 

התיבה, וז"ל: "מפני שסוברים 

דתיבה זו שהש"צ יורד לפניה 

להתפלל שם תפילות ציבור שהם 

במקום קרבנות היא מכפרת עלינו 

דוגמת המזבח שמקריבין עליו 

קרבן. ומה שמעלין הס"ת על 

התיבה נראה ג"כ מפני ששנינו 

"א אומר, שהיו )סוכה מה ע"ב( ר

אומרים ליה אנו מודים וכו' והס"ת 

היא כולה שמותיו של הקב"ה, ע"כ 

ה ועינינו –מקיפין אותה לומר אנו לי

 ה".–לי

אכן כמו שהזכרנו, הרמב"ם לא 

הזכיר כלל את ענין הס"ת, וכתב רק 

שיש להקיף את התיבה, וכתב על 

כך בכף החיים )שם אות ב( "מיהו 

זה המנהג הרמב"ם וכו' לא הזכיר 

להעלות ס"ת על התיבה, רק להניח 

תיבה עי"ש. וכן בשער הכוונות )דף 

ק"ה ע"ג( לא הזכיר שצריך להעלות 

ס"ת על התיבה ולהקיף וכו'. וכ"כ 

בן איש חי )פרשת האזינו אות טו( 

דהקפות בלולב בכל ימות החג יוכל 

להקיף את התיבה שבביהכנ"ס אף 

על פי שאין עליה ספר תורה", עכ"ד 

 ף החיים.כ

יוצא מהנ"ל שיש שלוש דעות 

 במנהג ההקפות בהושענות:

א. הרמב"ם שכתב להקיף סביב 

 .התיבה בלא ס"ת

ב. הטור והלבוש שיש להניח את 

, וכך דעת הספר תורה על התיבה

השו"ע כפי הגירסה שלפנינו 

שהמילים "על הבימה" בסוגריים, 

ומשמע שסובר שמניח ספר תורה 

הספרדים על התיבה. ומנהג 

להוציא ספר תורה ומניחים אותו 

על התיבה ויעמוד על ידו אדם ירא 

שמים וישים ידו על הספר תורה כל 

 זמן ההקפות.

ג. לדעת המשנה ברורה דעת 

הספר המחבר היא להעלות את 

. ויש לבאר תורה על הבימה

 הדברים.

 

 ב.

באור זרוע )הלכות סוכה סימן שטו( 

.העתיק תשובה מרש"י ותשובה 

הריב"ן בענין ההקפה סביב מ

הבימה בסוכות, ותמה האור זרוע 

על מנהג כלל ישראל להקיף את 

הבימה עם הד' מינים שהוא זכר 

למקדש כמבואר בדברי הרמב"ם 

הנ"ל, שהרי בזמן בית המקדש היו 

מקיפים רק הכהנים, כי רק הם היו 

רשאים להכנס לעזרה, ואם כן 

מדוע כיום שאנו עושים את 

למקדש, גם ישראל ההקפות זכר 

מקיפים למרות שבזמן המקדש היו 

 מקיפים רק הכהנים.

והאריך האור זרוע בענין זה, והביא 

מדברי הירושלמי )פ"ד ה"ג( 

שמפורש שגם ישראל היו מקיפים 

במקדש, וביאר שם שגם הש"ס 

בבלי סובר כן, וגם כהנים בעלי 

מומין היו מותרים להכנס לעזרה 

נים לצורך מצוות הקפה וה"ה כה

פרועי ראש דדמי לבעלי מומין 

וה"ה לישראלים. ועל פי זה שפיר 

מיושב המנהג שכיום כל העם, בין 

כהנים ובין לויים וישראל 

משתתפים בהקפות סביב הבימה, 

זכר למקדש שגם בו כולם היו 

 מקיפים.

ובדעת תורה להגאון המהרש"ם 

)סימן תרס סע' ב( הביא את דברי 

שחולק  הריטב"א בסוכה )דף מד, א(

על האור זרוע ולדעתו דוקא כהנים 

בעלי מומין ופרועי ראש יכלו 

להכנס לעזרה להקיף, אבל לא 

ישראל. עוד כתב המהרש"ם, 

שבתניא רבתי )סימן פו( הביא גם 

הוא מהירושלמי שכל ישראל היו 

מקיפים. ועוד הביא משו"ת הר"י 
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מיגאש )סימן מג( שכתב שהקפה זו 

ה, לא היתה בהילוך אלא בעמיד

והכהנים עמדו בין סביב למזבח, 

בינו ובין האולם, וישראלים עומדים 

מצדו של מזבח שבצפונו עד צידו 

האחר שבדרומו. ובסוף דבריו מסיק 

המהרש"ם בשם מהרי"צ גיאות 

בספרו מאה שערים, דמשום מצוה 

מותרים זרים להכנס לעזרה 

 ולהקיף, עכ"ד.

בעצם שאלת האור זרוע כיצד 

למקדש באופן עושים היום זכר 

שמקיפים גם ישראל, למרות שבזמן 

בית המקדש היו מקיפים רק 

הכהנים. הנה לפי מה שהבאנו 

במקום אחר )סימן יט( את דברי 

הגרי"ז מבריסק, שכאשר תקנו חז"ל 

"זכר למקדש", יש ותקנה זו לעשות 

היא תקנה חדשה שצורתה ופרטי 

ואינם  דיניה היא כפי שקבעו חז"ל

בית המקדש, בדיוק כמו שהיה ב

עכ"ד. ולפי זה לא קשה כלל, שכן 

אפשר לומר שחז"ל תיקנו היום את 

ההקפות בתקנה מחודשת "זכר 

למקדש", וכעת גדרי המצוה אחרים 

מכפי שהיה בזמן הבית, וגם ישראל 

מקיפים. ומעתה נראה מקושיית 

האור זרוע שסובר שתקנה "זכר 

למקדש" צריכה להיות בדיוק כמו 

שלא כדברי  שהיה בבית המקדש,

 הגרי"ז.

 

 ג.

עוד מצאנו בענין ההקפות 

בהושענות, בשו"ע או"ח )סימן תרס 

סע' ב( כתב המחבר: "נוהגים 

להקיף אף מי שאין לו לולב". 

וברמ"א: "וי"א שמי שאין לו לולב 

אינו מקיף, וכן נוהגין" )טור בשם 

רש"י ור"ן(. וצריך ביאור ובירור 

טעם דעות אלו, ומה יסוד 

ומדוע אמנם ההקפה מחלוקתם, 

 תלויה בלולב.

כמו כן יש לבאר דברי הבאר היטב 

)שם ס"ק א( שכתב: "ומאן דאית 

רעה ליה לולב ועומד ואינו מקיף 

". וצריך להבין מה פשר עושה

הדברים "רעה עושה", מנין נלקח 

 לשון זה לענין שלפנינו.

עוד יש להעיר, בשו"ע )סימן תרס 

סע' ב( כתב הרמ"א: מי שארע לו 

בל בחג אינו מקיף, וכן אבל כל א

י"ב חודש על אביו ואמו, וכן נהגו". 

ובמשנה ברורה )שם ס"ק ט( הביא 

מהגר"א הטעם: "דכתיב )ויקרא כג, 

מ( ושמחתם לפני ה' אלקיכם 

שבעת ימים, והוא בשעת הקפה". 

ברם בבית יוסף שם כתב וז"ל: 

"כתב הכל בו )בסימן קיד(, שמנהג 

חג נרבונא שאם בא לו אבל ב

הסוכות אינו מקיף בהושענא לא 

הוא ולא היושבים עמו, ודברי 

תימא הם למה יפסידו ההקפה, וכן 

נהגו להקיף אפילו האבל עצמו". 

ויש לבאר את יסוד מחלוקת הבית 

יוסף והרמ"א, ולכאורה צודק 

הרמ"א שיש דין שלאבל אסור 

לשמוח וההקפה היא ביטוי 

לשמחה, ומדוע פוסק הבית יוסף 

 קיף, וצריך ביאור.שיכול לה

עוד נפסק בשו"ע )שם סע' ג( "יש מי 

שאומר שאין אומרים הושענא 

בשבת, ולא נהגו כן". ובמשנה 

ברורה )שם ס"ק י( כתב: "שאין 

אומרים הושענא בשבת, טעמן מפני 

התינוקות שישמעו שאומרים 

בשבת כמו בחול וילכו גם ליטול 

לולב. ולא נהגו כן דכיון שאין 

תברר להם במה מקיפין בשבת מ

שאין מקיפין". וענין זה צריך ביאור, 

 במה פליגי הני דעות.

בערוך השולחן )סימן תרנט סע' ב( 

כתב וז"ל: "ובענין ההושענות יש 

מנהגים חלוקים, רב סעדיה גאון 

כתב לאמר אחר הלל וכן הוא מנהג 

הספרדים, וטעמו פשוט דכיון 

שתופסין הלולב והאתרוג בידיהם 

שענות ג"כ. ולפי זה יאמרו עמהם הו

אין אומר הש"ץ קדיש שלם אחר 

הלל אלא אחר ההושענות. אבל 

הטור כתב לאמר ההושענות אחר 

מוסף וכן הוא מנהג אשכנז, והטעם 

כיון דההקפות הם זכר למקדש 

שהיו מסבבין את המזבח ובמקדש 

היתה ההקפה אחרי קרבנות 

המוספין לכן גם אנו עושין כן 

יש שלם )ב"ח(. ויש שאומרים קד

אחר מוסף קודם ההושענות ואחר 

ההושענות ג"כ אומרים קדיש. אבל 

אנחנו אין נוהגין אלא אחר מוסף 

אומרים הושענות ואח"כ קדיש 

 שלם", עכ"ל הערוך השולחן.

ובאגרות משה )או"ח ח"ג סימן צט( 

כתב: "ובדבר חילוקי המנהגים 

באמירת הושענות והקפה שבלולב 

ש שמנהגינו הוא אחר מוסף וי

לא ראיתי שנוהגין תיכף אחר הלל, 

". ומבאר שם את טעמים לחילוק זה

טעם המנהג לומר אחר מוסף: "יש 

להקדים קריאת התורה ומוסף 

שהם חיובים, להקפה בלולב 

ובהושענות שהם רק מנהגא, שלא 

תיקנו לחוב שיעשו בזה זכר למקדש 

אלא נהגו". ואת הטעם לומר אחר 

ולב הלל מבאר: "דמאחר ואוחזין הל

בידם בשביל הלל, גומרין בו גם 

מצות הקפה שהוא בלולב, דאם 
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יניחהו כדי להתפלל מוסף נראה 

 קצת כמעביר על המצוות".

והנה גם בביאור דעות אלו יתכן 

לומר שנחלקו ביסוד דברי הגרי"ז 

שהבאנו לעיל, האם כאשר תקנו 

חז"ל תקנות "זכר למקדש" צריך 

הדבר להיות בדיוק באותה צורה 

שהיה בבית המקדש שההקפה כפי 

היתה אחרי קרבנות המוספין, ולכן 

גם ההקפות בזמן הזה צריכות 

להיות לאחר תפילת מוסף, או 

שחז"ל תיקנו תקנה מחודשת 

שפרטיה אינם כפי שהיה בזמן 

הבית. ברם עצם טעם וסברות דעות 

אלו צריכות בירור, מה ההסבר 

שיש לומר את ההושענות דוקא 

 אחרי מוסף.אחרי הלל או דוקא 

 

 ד.

אשר נראה לומר בביאור כל 

הענינים. ונקדים בביאור דברי 

הגמרא בסוכה )מד, ב( "אמר אייבו 

הוה קאימנא קמיה דר"א בר צדוק 

ואייתי ההוא גברא ערבה קמיה, 

שקיל חביט חביט, ולא בריך". 

וברש"י )ד"ה חביט חביט( כתב: 

". ויש להבין מדוע לשון נענוע"

ע בלשון חבטה קוראת הגמרא לנענו

 ".חביט חביט"

והדברים מתבארים על פי מש"כ 

בארחות חיים )סימן תרסד סע' ז( 

בשם ספר מלבושי יו"ט על הלבוש 

לבאר את ענין חביטת הערבה 

בהושענא רבה, וז"ל: "חבטה זו היא 

כמו זריקה בכוח כמו לחבטה דבגמ' 

בפרק הכונס, ואולי שאנו שמכין על 

חר כך כלים כדי להשיר העלים, וא

זורקין אותן על הזיזין שבבית 

הכנסת, היינו נמי שמשירין ניצוצי 

הדין וזורקין אותן לסיום של ימי 

הדין כאמור נ"ל". ובכף החיים 

)סימן תרסד אות לז( הביא בשם 

ספר תולעת יעקב שענין החבטה 

הוא: "לבער הדין שלא ימצא, 

ולהורידו עד עפר" עכ"ל. ומבואר 

גדר של א שענין החבטה בערבה הו

לרגל סיום הדינים, וענין של  תפילה

 הכנעה ותפילה לבער הדינים.

ותוספת הטעמה מצינו בדברי 

ה"שפת אמת" )מאמרים על סוכות, 

תרמט, ד"ה מנהג ערבה( וז"ל: 

"ודורות השפלים הוא בחינת ערבה 

כדאיתא במדרש פנה אל תפילת 

הערער כו' תכתב זאת לדור אחרון, 

ערבה שאין שאין בנו צדיקים רק כ

לה טעם וריח, אם כן מה נשאר, רק 

לידע שאנחנו כערער וריק מכל 

דבר, ועל ידי הכנעה אמיתית 

יתקיים בנו עם עני ודל וחסו בשם 

ה'. ולכן איתא חביט חביט, כי 

ערבה שבלולב הוא בנטילה, 

שמתנשא ומתעלה גם ערבה ע"י 

איגוד שאר המינים, ועתה הוא 

 בחבטה, שהוא רק בחינת הכנעה

כנ"ל". ומבואר בדבריו  ותפילה

שענין חביטת הערבה בהושענא 

רבה הוא בחינת של הכנעה 

ותפילה, והיינו כמו שנתבאר, 

שביום זה שהוא סיום ימי הדין, 

מתפללים להשי"ת וחובטים בערבה 

 להמתיק הדינים.

וכעין זה כתב השפת אמת )שם 

תרלז, ד"ה להושענא רבה( וז"ל: 

בה נגד "מצות ערבה אמרו חז"ל ער

אותן שאין להם טעם וריח, אם כן 

שקולן ערב  רק תפלהמה להם, 

לפני הקב"ה וזה בחינת דוד המלך 

נעים זמירות ישראל, וכן כתוב 

ערבה דומה לשפתים, והוא 

ההפרש בין צפצפה שאין פיה חלק, 

לכן תיקנו הרבה תפילות בהושענא 

רבה". וכן מבאר השפת אמת )שם 

רבה נגד תר"מ, ד"ה ערבה( וז"ל: "ע

אלו שאין להם טעם וריח, אם כן, 

מה חשיבותם, אך הפה שהוא עיקר 

כוחן של ישראל, הקול קול יעקב 

וכו'. ולהלן: ומי שאין לו טעם וריח, 

הוא רק תפילה בלבד, וזה שכתוב 

תפלה לעני כי יעטוף, היינו 

שמתעטף כולו בתפילה כמו שכתוב 

ואני תפילה, וזה ערב לפניו יתברך, 

רבה, ולכן נקרא הושענא ונקראת ע

רבה וכו' והוא ישועה גם לדורות 

השפלים שלנו שאין לנו רק תפלה". 

ומבואר בזה שענין הערבה 

וחביטתה וההקפה איתה הוא גדר 

של תפילה. אולם רש"י שפירש 

חבטה "לשון נענוע", נראה שנקט 

שאין כוונת הגמרא לענין של 

תפילה אלא לענין של נענוע ותו 

 לא.

יש לחקור בענין נטילת ד' ומעתה 

המינים והקפת הבימה, האם זהו 

, וכמו שכתב הב"ח חלק מהתפילה

)סימן תרס ד"ה ומ"ש ואומר קדיש( 

וז"ל: "אף למי שסובר דאומר קדיש 

קודם הושענות, מכל מקום צריך 

לחזור ולומר קדיש אחר ההושענות 

". שהרי אומר פסוקים דרך בקשה

ומבואר בדבריו שאמירת 

ת בעת הקפת הבימה היא ההושענו

כמ"ש "שהרי אומר  תפילהענין של 

פסוקים דרך בקשה", ולכן צריך 

לומר אחריה קדיש כפי ההלכה 

שאחרי תפילה אומרים קדיש. 

אולם יש צד לומר שההקפה סביב 

הבימה עם הד' מינים אינה חלק 
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מהתפילה, אלא פעולה בפני 

זכר עצמה, ענין מיוחד שעושים "

מינים " לנטילת ד' למקדש

וההקפות שהיו עושים בזמן שבית 

 המקדש היה קיים.

 

 ה.

מעתה מתבארים ומתיישבים היטב 

 כל העניינים שעמדנו עליהם.

שההקפות הם דעת הרמב"ם היא 

, ולכן סובר גדר וחלק מהתפילה

" התיבההרמב"ם שיש להקיף את "

שהש"צ מתפלל לפניה, וכמו שדייק 

בכף החיים שלא הצריך הרמב"ם 

על התיבה והקפה סביב  ספר תורה

הבימה. והיינו מפני שסובר 

שההקפות הם גדר וחלק 

מהתפילה, ולכן מתאים להקיף 

דוקא את התיבה שהש"צ מתפלל 

 לפניה.

וכך דעת הלבוש והטור שיש 

להעלות ספר תורה על התיבה, 

ודעת השו"ע לפי הגירסא שלפנינו 

שהמילים על "הבימה" הוקפו 

 בסוגריים, ומשמע בגלל שלדעת

השו"ע גם בהקפות המנהג להעלות 

ספר תורה על התיבה. וגם לדעתם 

ולכן  ההקפות הם חלק מהתפילה

מקומם על התיבה ועם ספר תורה, 

וכמו שביאר כף החיים שהבאנו 

דבריו "מפני שסוברים דתיבה זו 

שהש"צ יורד לפניה להתפלל שם 

תפילות ציבור שהם במקום 

קרבנות, היא מכפרת עלינו דוגמת 

שמקריבין עליו קרבן. ומה  המזבח

שמעלין הס"ת על התיבה נראה ג"כ 

מפני ששנינו ר"א אומר שהיו 

אומרים ליה אנו מודים וכו' והס"ת 

היא כולה שמותיו של הקב"ה, ע"כ 

ה ועינינו –מקיפין אותה לומר אנו לי

 ה".–לי

אולם דעת המשנה ברורה היא, 

שהנוסח בשו"ע הוא שבהושענות 

, ספר תורההבימה עם מקיפים את 

ונראה שזהו מטעם שאין זה ענין 

זכר של תפילה, אלא ענין שעושים "

", ולכן מן הראוי לעשותו למקדש

סביב הבימה ועם ספר תורה, וכמו 

שכתב המשנה ברורה "ס"ת על 

שהיא נשארת לנו הבימה ולהקיפה, 

 ".במקום מזבח

ומעתה גם מבוארת היטב מחלוקת 

המחבר שכתב "נוהגים להקיף אף 

שאין לו לולב", והרמ"א שסובר מי 

"שמי שאין לו לולב אינו מקיף". 

ונראה שיסוד מחלוקתם הוא, האם 

ההקפות בהושענות הם מגדרי 

התפילה, דאם כן מדוע שלא יקיף 

תפילה מי שאין לו ד' מינים, הרי 

, וכך סובר שייכת גם ללא ד' מינים

המחבר וזה לשיטתו כמו שנתבאר 

שסובר שההקפות הם סביב 

תיבה, כיון שהם חלק מהתפילה. ה

אולם הרמ"א סובר שאם זהו 

מעשה זכר למקדש לנטילת הד' 

דוקא עם מינים, צריך הדבר להיות 

, כמו שהיה בזמן שבית הד' מינים

 המקדש קיים.

ועל פי המבואר מתבארת היטב גם 

המחלוקת בין המחבר לרמ"א בענין 

האבל אם אומר הושענות, ויש 

טתם. לומר שהם הולכים לשי

המחבר שסובר שההושענות הם 

חלק מהתפילה, כתב בבית יוסף 

, כי אם הוא האבל חייב בזהשגם 

מובן מאליו שחייב  חלק מהתפילה

בו. אולם הרמ"א שסובר שההקפות 

זכר למקדש הם ענין בפני עצמו 

, פוסק שאינו חלק מגדרי התפילה

אבל בחג אינו ש"מי שארע לו 

" מטעם שלאבל אסור לשמוח מקיף

מכיון שההקפה היא ביטוי לשמחה ו

 אין לאבל לנהוג בה.

ואמנם אם נאמר שההקפות 

בהושענות הם מגדרי התפילה, לא 

קשה כלל שאלת האור זרוע מדוע 

היום גם ישראל מקיפים למרות 

שבזמן בית המקדש הקיפו רק 

כהנים, שכן אם ההקפות הם ענין 

שפעולה זו של תפילה, פשיטא 

גם שהיא מגדרי תפילה יעשו 

 .ישראל

ומעתה מתבארים היטב דברי 

רעה הבאר היטב שמי שאינו מקיף "

", שכן אם ענין ההקפות הוא עושה

מגדרי התפילה, הרי שנינו במשנה 

בברכות )לד, ב( "המתפלל וטעה 

". אם כן כשם שמצינו סימן רע לו

לשון של "סימן רע" בעניני תפילה, 

כך גם בענין ההקפות בהושענות, 

תפילה מי שאינו אם הם מגדרי ה

 ".רעה עושהמקיימן "

ובזה מובנות שתי הדעות אם 

אומרים הושענות בשבת. כי אם 

, מדוע מגדרי תפילהההושענות הם 

שלא נאמר זאת גם בשבת, וזהו 

הושענות  המנהג לומראמנם טעם 

. אך אם הוא ענין הקשור גם בשבת

זכר לנטילת הלולב וד' המינים 

שין שאין עו, יש מקום לומר למקדש

שמא יטעו הקטנים  זאת בשבת

 ויבואו ליטול לולב בשבת גם כן.

ומעתה גם מבוארים היטב חילוקי 

הדעות מתי אומרים את ההושענות 

ואם אומרים אחריהם קדיש. אם 

נאמר שההושענות הם חלק 

מהתפילה, שפיר צריך לומר אחרי 
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ההושענות קדיש, מכיון 

שההושענות הם תפילה ודרך 

ת פסוקים כאלו בקשה, ואחרי אמיר

צריך לומר קדיש. ולכן גם מסתבר 

, בתוך התפילהשאומרים אותם 

אחרי ההלל, כחלק מהתפילה. 

אולם אם אין ההושענות חלק 

מהתפילה, אלא שתיקנו לאומרם 

", יותר ראוי לקובעם זכר למקדש"

, וכמו שכתב לאחר תפילת המוסף

הערוך השלחן: "לומר ההושענות 

שכנז, אחר מוסף וכן הוא מנהג א

זכר והטעם כיון דההקפות הם 

שהיו מסבבין את המזבח  למקדש

ובמקדש היתה ההקפה אחרי 

לכן גם אנו עושין  קרבנות המוספין

 כן".

 

 ו.

לפי הסברא שהושענות הם חלק 

מהתפילה ומגדרי התפילה יבוארו 

כמה מנהגים הקשורים בחביטת 

 הערבה ביום הושענא רבה.

מנהג חסידים שגם נשים חובטות 

רבה בהושענא רבה, ובספר ע

תשובות והנהגות )ח"ג סימן רד( 

כתב בתוך דבריו: "ונראה כיון 

שעיקר המצוה היא מנהג ונהגו אף 

בנשים, חיובן חמיר שדומה 

 לאנשים שיסוד חיובן כן", עכ"ד.

ולפי המתבאר לעיל יש לומר 

שנידון זה תלוי בשני הצדדים 

דלעיל: אם ההושענות הם חלק 

שים פטורות שנמהתפילה הרי 

מהקפות ומהושענות כשם שפטורות 

. אולם אם אין זה חלק מתפילה

מהתפילה אלא מעשה שהוא תקנה 

שחייבות יש לומר  זכר למקדש

, וכמו שכתב בתשובות במנהג זה

 והנהגות שזהו דין במנהג.

מנהג נוסף הוא מנהגו של הבני 

יששכר לתקוע בשופר באמצע 

אמירת ההושענות. וכן הוא גם 

צאנז ומונקאטש כמובא בספר מנהג 

דרכי חיים ושלום )אות תשצג(. 

ולפי המתבאר יש לתלות גם ענין 

זה בחקירה דלעיל: אם ההושענות 

ענין הם חלק מהתפילה, מובן 

, כיון שגם התקיעות באמצעם

התקיעות הם ענין של תפילה 

לעורר רחמי שמים. אולם אם אין 

ההושענות מגדרי התפילה אלא 

, לכאורה זכר למקדשמנהג שתיקנו 

, שכן אין אין מקום לתקוע באמצעם

לתקיעת שופר כל שייכות להקפות 

 שהיו במקדש.

כמו כן יש חילוק מנהגים מתי 

חובטים את הערבה בהושענא רבה, 

או בסיומו. במרבית  באמצע הקדיש

הסידורים מובא שאחר אמירת 

ההושענות והחזרת הספר תורה 

ני לארון, החזן אומר קדיש שלם ולפ

תתקבל נוהגים ליטול את אגודת 

הערבות ולחבוט בקרקע חמש 

פעמים. ולפי האמור לעיל, מנהג זה 

מיושב על מכונו אם חביטת הערבה 

, וכמו שהבאנו ענין של תפילההיא 

לעיל מדברי הכף החיים והשפת 

אמת, מובן מדוע תיקנו לעשות את 

, מכיון הקדישהחבטה באמצע 

ין שהכל חלק מהתפילה. ברם אם א

זה מגדרי תפילה אלא מעשה שהוא 

מהיכי תיתי שנוכל  זכר למקדש

להפסיק באמצע הקדיש לצורך 

חביטת הערבה, וברור שצריך 

לחבוט בערבה רק לאחר שמסיים 

 הש"צ לומר את הקדיש השלם.

 

 ז.

הרמ"א )סימן תרסט סע' א( כתב 

שבשמחת תורה: "נהגו להקיף עם 

ספרי תורה הבימה שבבית הכנסת, 

הכל משום קיפין עם הלולב כמו שמ

". ובמשנה ברורה שם )ס"ק שמחה

י( כתב: "יש מקיפין ג' פעמים ויש ז' 

פעמים כמו בהושענא רבה, וכל 

 מקום לפי מנהגו".

ויוצא לפי דברי הרמ"א, שמנהג 

ההקפות בשמחת תורה שונה 

במהותו ממנהג ההקפות 

בהושענות, ובשמחת תורה 

", ואינם משום שמחהההקפות הם "

עות כלל מדין תפילה כגדר נוב

 ההקפות בהושענא רבה.

והנה לפי דעת החלקת יואב )סימן 

עה( ושו"ת לבושי מרדכי )ח"ד סימן 

רלו( אין לאבל תוך י"ב חודש 

להקיף עם הספר תורה בהקפות 

בשמחת תורה אך יש מתירים 

להקיף עם הספר תורה אך לא 

בריקודים, עי' בכף החיים סימן 

החיים פרק כג תרסט ס"ק לג ובגשר 

 סע' ג.

ומעתה נראה, שזהו ההבדל בין 

שאבל אינו משתתף המנהג 

, לעומת בהקפות בשמחת תורה

ההקפות בהושענות שגם אבל נוהג 

בהן. שכן הקפות שהם מגדרי 

התפילה ברור שגם אבל חייב בהן, 

שכן הוא חייב בתפילה, מה שאין 

כן הקפות שהם משום שמחה ודאי 

 בהן.שאבל לא יוכל להשתתף 

ולפי מה שנתבאר לעיל, אם 

ההקפות בסוכות ובהושענא רבה 

הם מגדרי התפילה, אם כן נשים 

יהיו פטורות מההקפות כשם שהם 

פטורות מתפילה. אכן לגבי 
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ההקפות בשמחת תורה כתבו 

האחרונים שבלאו הכי אין ראוי 

שנשים יסובבו את הבימה מפני 

 כבוד הציבור.

 

 שו"ת הלכתי בפרשה

 חג הסוכות

כשרות הסוכות המצויות 

המורכבות ע"י דפנות 

העשויות ממוטות 

 וחבלים 

ֹכת ֵתְׁשבו ִׁשְבַעת ָיִמים כָ  ל ַבןֻּ

ְזָרח ְבִיְשָרֵאל ֵיְׁשבו ַבןֹֻּכת )ויקרא  ָהאֶּ

 כג, מב(

הגאון הגדול רבי משה  6לכבוד

 שאול קליין שליט"א. 

הנה מצוי בשוקים מין סוכה 

הקלה להרכבה, ובנויה באופן של 

מוטות ברזל בלבד, דהיינו ארבעה 

ברזלים בכל רוח של הסוכה, 

ובתחתית הדפנות יש מקום להנחת 

כמה חבלים עד גובה י' טפחים בג' 

רוחות, ויש מגדולי הת"ח שאישרו 

 סוכה זו. 

אבל אדון לפני רבינו שליט"א 

דשמא יש כתלמיד הדן לפני רבו 

חיסרון בסוכה זו: א( הנה ידוע דעת 

החזו"א סי' קמ"ג סק"ב שאין לסכך 

במעמיד דמעמיד שהוא דבר 

                                                             
א"ה, המכתב נכתב ונשלח כשאלת  6

תלמיד לרב ובודאי שלא להורות הלכה 

למעשה. כמו"כ הובא כאן רק קטעים 

וחלק מהמכתב, ורובו לא הובא כאן 

מחמת קוצר המקום, וניתן לקבל את 

 שאר המכתב.

המק"ט, ואמנם לרוב הפוסקים אין 

חומרא זו חובה מן הדין. אכן דין 

מעמיד ראשון המקבל טומאה קימא 

לן שיש לאסור עכ"פ לכתחילה 

להעמיד בהן הסכך, וכאן הרי 

ות ממש מעמיד הסכך בכלי מתכ

שנגמרה מלאכתו, והנה עמי הארץ 

שקונים סוכה כזו אינם מעלים על 

דעתם שיש לכסות המתכת ולסכך 

 רק מעליו.

והנה אם נתקן שבהוראות 

שמטעם ה'הכשר' יהא כתוב לכסות 

הברזלים לפני שמעמיד עליהם 

הסכך עצמו, או לאידך גיסא נניח 

שכך כולם נוהגים, משום שהסכך 

ה הכלונסאות הכללי מונח על גוב

שמעל המתכת, אבל עדיין אין זה 

פיתרון, יעויין במנחת שלמה 

תנינא סי' נ"ה שכתב שכאשר 

הקנה מונח על הדופן לאורכו לא 

מהני, וכן דעת הגרי"ש אלישיב 

הובא בס' הערות סוכה כ"א ב' 

ועוד, דלא מהני אלא אם בלא 

הקנה היה הסכך נופל. והגם שיש 

ש 'הכשר' על חולקין ע"ז, אכן אם י

הסוכה בד"כ זה כולל את כל 

השיטות, משום שיש רבים שלא 

למדו ההלכה ורוצים לקיים הכל 

 בהידור ולכן קונים דוקא בהכשר.

ב( עוד יש לדון בסוכה זו דהנה 

במשנה ברורה סי' תרל סק"ז ועוד 

כתב בשם המג"א דבג' רוחות פסול 

כי האי גונא, והנה סוכה דידן 

י מג' רוחות, עשויה ערב בלא שת

וגם אם היה עוד טפח אי"ז ברור 

להכשיר הליכ"ש פ"ז ס"ב, וכ"ש 

כשאין כזה טפח, ומאיזה טעם יש 

 להכשירה.

והיה מקום לומר באמת גם 

להמג"א זהו חומרא דרבנן, ובפרט 

לענינינו שיש גם צוה"פ בכל רוח 

דמדאורייתא כשר לדעת הרא"ש 

בדף י"ט, וא"כ יש כאן רק ב' דרבנן 

ל, ומדאורייתא אין חשש, לפסו

ומכיון דהמהרש"א והמהר"ם דט"ז 

ב' והק"נ סי' ל"א סק"נ מכשירין 

בכה"ג ועי' בשה"ל ח"א סי' ק"מ 

סק"ה שהוכיח כן מכמה ראשונים 

אכן אין לומר  -וא"כ יש להכשיר, 

כן מאחר דכבר פסק המשנה ברורה 

כהמגן אברהם, ואף דהשבט הלוי 

לענין שם כתב כעין זה, היינו דוקא 

ברכה כשאין לו סוכה אחרת, אבל 

לא היתה כונתו מעתה לעשות 

 . 7בתחילה סוכה כזו ע"ש

ובפרט לדעת החזו"א סי' ע"ה 

סק"ח והבית מאיר והבכורי יעקב 

סי' תרל סק"ד דבעינן שבעה טפחים 

בשני דפנות בלא לבוד כלל א"כ 

לפי דעתם סוכה זו פסולה וצ"ע 

)מחוסר המקום השמטנו את שאר 

 ב(.המכת

 שבת שלום ומבורך!

לקבלת המאמר: ו לתגובות

 עקיבא משה סילבר
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הסדינין באופן המועיל למחיצות 

כה"ג סגי מעיקר הדין, הוי סגי בזה, דב

להשלים בקנים, דא"צ לחוש לדעת 

המ"א בזה, כמ"ש המ"ב ושה"צ ס"ס 

תר"ל, אכן לאו כו"ע דינא גמירי 

להקפיד בזה, ויוכלו ליתן סדינין רחבין 

מדי שכן הסדינין קונים בנפרד מן 

הסוכה, ומי שרוצה קונה סדינין 

אחרים, כך היא המציאות, וכן יוכלו 

 שלא לקשור היטב בכל הרוחות.
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תורת החינוך / הרב 

 שלום קמינר

 טיולים בחול המועד

 שאלה:

בדרך כלל השאלות הנשאלות 

שבמדור שלכם הם של הורים 

ומחנכים וכו', אבל רציתי לשאול 

 55שאלה שנוגעת על עצמי, אני בן 

וחצי והורי נוסעים בכל חול המועד 

לטיולים ובילויים עם כל הילדים, 

לפני תקופה מישהו אמר לי שבחול 

המועד זה לא זמן לטיולים, ושזה 

ד זמן ללמוד תורה, הרבה מאו

התחבטתי בזה כי כל השנה עיני כל 

המשפחה נשואות לטיולים 

המשפחתיים הללו עתירי החוויות, 

ובסוף החלטתי שזהו, אני לא נוסע, 

ובפרט שלפעמים הטיולים גם אינם 

'מהדרין' מוחלט, השאלה שלי היא 

רק מה לחשוב? איך לא ייאכל לי 

 ...? הלב כמו בחוה"מ שעבר

 תשובה:

–ב חלקנו אה... אשרינו מה טו

שיש לנו כאילו 'חיילים' בישיבות. 

שרואים בחורים  -ומה נעים גורלינו

עם שאיפות טהורות. אשריך 

ישראל, בטוחני, שבסוכתך יבואו 

 ה'אושפיזין' להתענג.....

בראשית דברי, חשוב לי להבהיר 

ולציין, שהדברים הנכתבים כאן 

אינם בגדר 'כזה ראה וקדש' . משום 

את שבכדי לפסוק למעשה 

ההכוונה הנכונה שלך, נדרש להכיר 

את ה'שואל',להבין היטב את 

מניעיו בשאלה. איזה רוח ואוירה 

יש במשפחה לגבי דברים הללו 

ודומיהם. עד כמה זהו שאלה 

להלכה של 'כיבוד הורים' . באיזה 

הנהגות הינך רגיל עד כה. ומה הן 

הדרישות מסגרת הישיבה בנידון. 

מביאים  וכו'. וכו'. משו"ה כאן אנו

מעט מעיקרי הדברים בכדי שתוכל 

לחשוב ולהתבונן על כך טרם הינך 

 מחליט על צעד כזה או אחר.

'אין לך בן חורין אלא מי שעוסק 

בתורה' מצד אחד. ומאידך הרצון 

וה'משיכה' לחוש התרעננות של 

חופשה והנאה. זהו בהחלט אחד מן 

הדברים שמהווה כאתגר של 

וו התמודדות בעבודת השי"ת ולא

דווקא לבחור בישיבה. אלא, שככל 

שאנו בגיל צעיר נותנים התייחסות 

ראויה לענין, ועמילים עם עצמינו 

לכוף את היצר לעשות רצון קוננו. 

כך אנו מורגלים ורוכשים קנין נצח 

של 'דחיית סיפוקים' והתאפקות. 

שזהו אחד מן הדברים הקשים 

בהמשך החיים... וא"כ, ככל 

ך על הזכות שתתבונן ותעמיק בכ

של ההתמודדות כעת אשר מעניקה 

לך כוחות וריסון להמשך, ודאי 

ובוודאי שזה יועיל לך בהתמודדות 

זו ובשאלות וספיקות שיבואו 

 בהמשך.

ובאמת, יש תמיד למצוא את 

החוויה בתוך המסגרת שהצבנו 

שהציבו לנו. ונבאר: אם  \לעצמינו 

אדם החליט על 'דיאטה' , המומחה 

עיון לפיצוי. דהיינו, תמיד יתן לו ר

שאם יום אחד הוא חייב !!! 

איזשהוא משהו מתוק. עדיף 

שתאכל מאכל פלוני באופן כזה 

וכזה ולא סתם ממתקים בלי 

חשבון, שעלול לקלקל לנו רבות 

ממה שכבר הצלחנו. דוגמה נוספת: 

משפחה החליטה על תכנית 

כלכלית נכונה , בעקבות שנקלעו 

ליטה לחובות ובלגאן. המשפחה הח

להין מעטפה 

לביגוד.לאוכל.לחשמל.ועוד. 

 –ומעטפה אחת נכתב עליה: פיצוי! 

במקרה שנחרוג או שלפתע היה 

מבצע ענק וחסר תקדים , או 

שחייבים !!! לתת לילדים על 

המבצע פרס אופניים. או אז 

פותחים את המעטפה ורק מה שיש 

בתוכו ניתן להשתמש ותו לא. הוא 

ריך לתכנן הדין במקרה דידן. אדם צ

אפשרויות של התאווררות ושינויי 

אוירה מתאימים, כל אחד כפי 

שנדרש לו, בכדי לקבל כוחות 

חדשים ורעננים, אך הכל צריך 

גם  -שיהי'ה עם תכנון, עם מסגרת, 

כשאני יוצא ונוסע: עד איזה 

שעה?מה עם מנין למנחה? האם 

הספקתי קודם ללמוד קמעא? מה 

 שעת היעד לחזרה? ועוד שאלות

ונקודות לחשיבה ותיכנון טרם 

 היציאה...

בנוסף. אני סמוך ובטוח, שככל 

שהמניע שלך לענין יהי'ה יותר כנה 

ואמיתי. הוריך יקבלו זאת יותר 

בהבנה ובהקלה. אם כי במקרה, 

שלאחר התייעצות עם דמות 

מוסמכת בענין. יורו לך ליסוע 

ולהשתתף בחוויה. ודאי תזכור 

החשיבות שזהו רצון הבורא ית"ש. ו

של חיזוק וגיבוש המשפחה , 

במקרים רבים זהו עזרה והצלה 

הגדולה שמקבלים בכלל וברוחניות 

בפרט. זהו 'נכס' שצריך לטפח אותו 
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בעקביות. ואכמ"ל. רק למקום 

 'מהדרין'.

מועדים לשמחה. חגים וזמנים 

 לששון.

 

 לפרשת אספקלריא

 האזינו

אספקלריא לפרשת 

השבוע / ישראל 

 אברהם קלאר

'חוק כלים שלובים' 

 בתורה שנמשלה למים

ַיֲעֹרף ַכָםָטר ִלְקִחי ִתַזל ַכַטל 

א ְוִכרְ  ׁשֶּ ִביִבים ִאְמָרִתי ִכְשִעיִרם ֲעֵלי דֶּ

ב )לב, ב(  ֲעֵלי ֵעשֶּ

אשרי האיש אשר וגו' כי אם 

ובתורתו יהגה בתורת ה' חפצו 

על יומם ולילה, והיה כעץ שתול 

 )תהלים א(  פלגי מים

מים כשיורדים בצינור כשם שה

שוב עולים מאליהם בצינור 

המקביל עד לגובה שאליו מגיעים 

המים שבצינור שממנו הגיעו, כך 

בתורה כל אחד יכול להשיג 

בהתאם לגובה שורש נשמתו. בן 

 איש חי )ר"י חיים מבגדד, תזריע(

בחג נידונין על המים, עכשיו היא 

ההזדמנות לבקש: "והאר עינינו 

 בתורתך!"

 בברכת שבת שלום

בין גברא לגברא / 

 הרב אהרן ליפשיץ

 כי צורם מכרם 

ת ָכל ִדְברֵ  ה ַוְיַדֵבר אֶּ י ַוָיֹבא ֹמׁשֶּ

ַהִחיָרה ַהֹזאת ְבָאְזֵני ָהָעם הוא 

ה  מהְוֹהֹוֵׁשַע ִבן נון.  ַוְיַכל ֹמׁשֶּ

ל ה אֶּ ת ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ָכל  ְלַדֵבר אֶּ

ם ִשימו מוִיְשָרֵאל.  ר ֲאֵלהֶּ  ַוֹיאמֶּ

ר ָאֹנכִ  ם ְלָכל ַהְדָבִרים ֲאׁשֶּ י ְלַבְבכֶּ

ר ְתַצוֻּם אֶּ  ם ַהֹיֹום ֲאׁשֶּ ת ֵמִעיד ָבכֶּ

ת ָכל דִ  ם ִלְׁשֹמר ַלֲעֹשֹות אֶּ ְבֵרי ְבֵניכֶּ

ִכי ֹלא ָדָבר ֵרק  מזַהֹתֹוָרה ַהֹזאת. 

ם וַבָדָבר הַ  ם ִכי הוא ַחֵייכֶּ זֶּה הוא ִמכֶּ

ם ַתֲאִריכו ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶּ  ר ַאתֶּ

ת ַהַיְרֵדן ָׁשָםה ְלִרְׁשתָ  ה.)לב, ֹעְבִרים אֶּ

 מז(-מד

 "הלא אלוקיכם עזבכם וצורכם

נטשכם, האם עדיין תקריבו את 

חייכם ותניחו את גורלכם במי שלא 

 מצא בכם עוד חפץ? "

לא פעם ולא פעמיים, כי מאות 

ואלפי פעמים שמעו היהודים זעקה 

נוראה ומרה זו בימות השואה 

הנוראה, אשר היתה לזריית מלח 

על פצעים כואבים ומדממים. 

המלחמה ההיא אשר כוונה לכלות 

כל כך הרבה  הגופות, וכילתה

נשמות שנשארו עם סימן השאלה 

הגדול, על כי צורם מכרם והשם 

הסגירם, ולא ראו שארית ותקוה 

 ליהדות בעולם עוד.

הבקיאים בהלוך ילך שהיה בימי 

המלחמה הנוראה והמזויעה ביותר 

בתולדות ימי עולם, מספרים על 

אנשים רבים ורבים מאד, אשר חשו 

כמו בנות לוט אחר מהפכת סדום 

ועמורה ככתוב בתורה "ואיש אין 

בארץ לבא עלינו" ומבאר רש"י: 

"סבורות היו שכל העולם נחרב כמו 

 בדור המבול".

מי שהיה בתוך האש והתופת 

הגרמנית לא האמין כי עוד קיימים 

בעולם יהודים הנאמנים להשם 

ולתורתו. והשאלה זעקה ועלתה; 

'הלא על כי אין אלוקי בקרבי 

 מצאוני הרעות האלה?'

 ומה היתה התשובה? 

 "שיר לאומי"
לא נמצא פרשה בתורה עליה 

תכתוב התורה פעמים רבות כל כך 

על חשיבות לימודה ושינונה 

כשירת האזינו עליה כותבת 

התורה: "ועתה כתבו לכם את 

השירה הזאת, ולמדה את בני 

ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה 

 לי השירה הזאת לעד בבני ישראל" 

ביאורו לפסוק זה עד שהמלבי"ם ב

שתהיה  -כותב: "שימה בפיהם 

 "השירה הזאת כשיר לאומי

רבים עוסקים מה יש בה בשירה 

זו יותר מכל האזהרות המבוארות 

בתורה בברית בפרשת כי תבא 

ובפרשת נצבים, וכפי שמטיב 

להגדיר זאת ה'אברבנאל'; "מה 

צורך ראה השם יתעלה בשירה 

הזאת, האם נאמרו בה דברים אשר 

אמרו כבר בקללות שבפרשת לא נ

כי תבא...? ואם כדי להעיד בהם 

שמים וארץ הנה למעלה )בפרשת 

ראה( נאמר 'העידותי בכם היום 
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את השמים ואת הארץ...', ומה 

 הצורך אם כן בשירה הזאת?

 "התשובה הנגדית"
"היה זה רצונו של השם יתברך 

שתהיה תמיד תשובה מזומנת 

לישראל על תלונתו, וכאשר 

אותו רעות רבות וצרות תמצאנה 

והוא יחוש בחסרון ההנהגה 

המיוחדת המגינה של השם ופיו 

יביע את התלונה "הלא על כי אין 

אלוקי בקרבי מצאוני הרעות 

אל תחסר תשובת השם  -האלה" 

שתחזיר אותו לסיבה האמיתית של 

אסונו. ולשם כך כתבו לכם את 

השירה הזאת, וכל אימת שיטיחו 

תעמוד את תלונתם כלפי השם 

השירה הזאת כעד להשם ותשיב 

בתלונתו הנגדית של השם:למען 

תהיה לי השירה הזאת לעד בבני 

ישראל. כל אותה שירה איננה אלא 

תשובה לתלונה הבוקעת ועולה 

מימי היסורים: 'הלא על כי אין 

אלוקי בקרבי...'" זה לשונו המדוייק 

 של הרש"ר הירש בפרשה הקודמת.

הבטחה  -"השירה 

 מבוארת"
והתועלת השנית, שידעו כי  קטע.

עוד הוא אבינו ואנו בניו, וכי עוד 

ישוב לנחמנו ויאסוף גלותנו וכדברי 

הרמב"ן הנודעים: "והנה אין בשירה 

הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק 

היא שטר עדות שנעשה הרעות 

ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו 

בתוכחות חימה, אבל לא ישבית 

ויפרע מן זכרנו, וישוב ויתנחם 

האויבים בחרבו הקשה הגדולה 

והחזקה, ויכפר על חטאתינו למען 

 שמו. 

אם כן השירה הזאת הבטחה 

מבוארת בגאולה העתידה על כרחם 

של מינים..., ואילו היתה השירה 

הזאת מכתב אחד מן החוזים 

בכוכבים שהגיד מראשית כן, היו 

ראויים להאמין בה, מפני שנתקיימו 

לא נפל דבר כל דבריה עד הנה, 

אחד, אף כי אנחנו נאמין ונצפה 

בכל לב לדבר האלוקים מפי נביאו 

הנאמן בכל ביתו אשר לא היה 

לפניו ואחריו כמוהו, עליו השלום." 

 עכ"ל

ובימי הרחמים והסליחות נישא 

לבבינו אל כפים אל אל בשמים 

בקריאה גדולה: "וידע כל פעול כי 

אתה פעלתו ויאמר כל אשר נשמה 

אלוקי ישראל מלך, באפו השם 

 ומלכותו בכל משלה"

 אמן כן יהי רצון

במשנת האור החיים / 

הרב יעקב שלמה 

שיינברגר, מח"ס 

 במשנת רש"י

 אל תביאני לידי ניסיון

ר ָיִעיר ִקמֹו ַעל גֹוָזָליו ְיַרחֵ  ף ְכנֶּׁשֶּ

 ִיְפֹרש ְכָנָפיו ִיָףֵחהו ִיָנֵאהו ַעל

ְבָרתֹו )לב, יא(.  חיים האור המפרש אֶּ

שהקב"ה מעורר את בני ישראל  הק'

כנשר )ראה רש"י נהגם ברחמים 

ובחמלה, כנשר הזה, רחמני על בניו 

ואינו נכנס לקנו פתאום, עד שהוא 

מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו בין 

אילן לאילן, בין שוכה לחברתה, 

כדי שיעורו בניו ויהא בהם כח 

לקבלו( כפי היכולת שיוכלו עמוד 

'ל )ב''ר נ''ה ב( שאין בו, כאומרם ז'

ה' מנסה האדם אלא בשיעור 

 שיוכל לסבול עכ"ל. 

הרבה האריכו הספה"ק בענין 

ניסיונות שאין מנסין לאדם אלא 

א"כ יש בידו כוחות לעמוד בניסיונו, 

 ונצטט אחדים מהם: 

חז"ל אומרים )ערכין כט.(: "אין 

עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל 

 הרי"ם החידושינוהג" וביאר הגה"ק 

זצ"ל, על פי דידוע שאין הקב"ה 

מביא ניסיון לאדם אלא אם כן יכול 

לעמוד בו, ואם הזמינו ניסיון לידי 

אדם, הרי שתיכף לזה אף הכינו לו 

מן השמים הכוחות והיכולת 

 להתמודד ולעמוד בו.

ובזה ביאר את מאמרם ז"ל הנ"ל, 

שענין 'עבדות' רומז לגלות 

ל זה וניסיונות הבאים על האדם, וע

מרמזים חז"ל דאינם נוהגים "אלא 

בזמן שהיובל נוהג" דהיינו בזמן 

שמוכן לו כבר כוחות הגאולה 

 והחירות וההעמדה בניסיון. 

עוד ביאר החידושי הרי"ם ביסוד 

זה, מה שאמרו חז"ל בכתובות )דף 

לג:( "אלמלי נגדוה לחנניה מישאל 

ועזריה הוי פלחי לצלמא", לכאורה 

נו אלמלא מה באו חז"ל לומר ל

נגדוהו לחמ"ו הוו פלחו לצלמא, וכי 

חז"ל רצו לספר לנו גריעותן של 

חמ"ו ח"ו. אלא שרצו להודיע לנו 

יסוד גדול בזה, שאין נותנין לו 

לאדם אף פעם יסורים למעלה 

מכוחותיו, וכיון שחמ"ו לא היו 

עומדים בהצער להתייסר במלקות, 

אכן לא ניתן להם נסיון זה, ולכן 
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השמים דוקא הניסיון  נתנו להם מן

של הכבשן האש, שבזאת הניסיון 

יוכלו לעמוד. וההסבר בזה, 

שבאותו עת הניסיון היה כוחותיהם 

מוגבלים, ולא היה להם כוחות 

יתירים שיוכלו לעמוד בניסיון של 

מלקות, ולכן לא הזמינו להם מן 

השמים ניסיון כזאת. אלא דוקא 

אותו ניסיון שהיה להם הכוחות 

 מו עכ"ד.להתמודד ע

 כצמר -נותן שלג 

כיוצא בזה פירש נינו הרה"ק 

זצ"ל עה"פ "נותן  האמרי אמת מגור

שלג כצמר" שאין נותנים משמים 

לאדם נסיון ויסורים שאינו יכול 

לעמוד בהם, אלא כפי הכוחות 

שיש לאדם כך הוא נותן לו יסורין, 

וזה הפי' "נותן שלג" השי"ת נותן 

שלג "כצמר" כפי כמות הצמר שיש 

לאדם להתחמם בו כך נותן לו 

השלג והקור. וכמו שכתב רש"י שם 

אין לו כ"כ בגדי צמר, אין שהעני ש

הוא מרגיש כ"כ הכפור של השלג 

 כמו העשיר.

ובענין זה מסופר )מפי הגה"צ רבי 

אליעזר דוד פרידמן שליט"א(, 

שלפני מלחמת העולם השניה שח 

לחסידיו תחת  האמרי אמתהרה"ק 

אחד השיחים, דעל המרגלים כתיב 

)במדבר יג, לא( שאמרו "כי חזק 

נו ז"ל הוא ממנו" ודרשו רבותי

)סוטה לה.( שכוונתם היתה לומר 

"כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול 

להוציא כליו משם", וביאר האמרי 

אמת, שהמרגלים היו בארץ ישראל 

וראו את יושביה, אנשי כנען ושאר 

העמים שהיו רעים וחטאים לה' 

במעשיהם המתועבים ולכן 

הזהירה התורה )ויקרא יח, ג( 

אני מביא "כמעשה ארץ כנען אשר 

אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם 

לא תלכו", ולפיכך חששו 

המרגלים שבני ישראל לא יוכלו 

לעמוד בניסיונות הטומאה שיהיו 

להם באר"י. וחטאם היה עפ"י 

האמור שאין הקב"ה מביא ניסיון 

לאדם אלא א"כ יכול להתגבר 

עליה, והכי נמי אם נתן השי"ת 

לישראל את ארץ כנען בוודאי צירף 

להם גם את כוחות הנפש 

להתמודד ולעמוד בכל הניסיונות 

 הקשורים לכך.

חסידים העידו, שדברי רבם אלו, 

נתנו להם עוז ותעצומות לעמוד 

ולהתגבר בכל הקשיים והניסיונות 

שהיו מנת חלקם בעת המלחמה 

הנוראה, כי חקקו בנפשם בידיעה 

ברורה שאם קיבלו את הניסיונות 

יהם בוודאי יכולים להתגבר על

 . ולהתחזק

ונסיים בשמועה נאה: מסופר על 

חסיד אחד, שהזכיר את עצמו לפני 

רבו בבקשה שלא יהיו לו ניסיונות, 

ענה לו רבו "להתפלל עבורך 

זאת  -שיבטלו ממך כל הנסיונות 

לא אוכל, כי אי אפשר להתעלות 

במדרגות בעבודת ה' מבלי נסיונות, 

אך את זאת אבקש עליך שבעת 

כור כי אך נסיון הוא נסיון תדע ותז

שאין בו ממש, ובזה תינצל מן 

החטא ומכל המסתעף ממנו" 

 ודפח"ח.

בברכת 'שבת שלום ומבורך'  

 וגמח"ט

לתגובות: הרב יעקב שלמה 

 שיינברגר, מח"ס 'במשנת רש"י' 

 

ויצבור יוסף / הרה"ג 

רבי יוסף צברי 

שליט"א, רב ומו"צ 

 בעיר אלעד

 פרשת האזינו 

 יסובבנו יבוננהו

ץ ִמְדָבר וְבֹת ֣"ִיְמָצֵאהו ְבאֶּ  ל ֣הו ְילֵ ֖רֶּ

ְנהו ְיב ְנהו ְ֣יִׁשֹמן ְיֹסְֽבבֶּ ֹוְנֵנהו ִיְערֶּ

 ְכִאיׁשֹון ֵעינֹו" ל"ב, י'

 בעננים והקיפם סבבם שם יסבננהו

 רוחות וסבבן לארבע בדגלים וסבבם

 עליהם שכפהו ,ההר בתחתית

 י(")רש כגיגית

 

 שבח לישראל או כפייה? 

 לישראל יש שבח איזה ,לבאר יש

 עליהם ה לכפות"הקב שהוצרך בכך

התורה,  את שקבלו קודם כגיגית הר

 חסא בר חמא בר רב אבדימי כדברי

 ה"הקב שכפה א( מלמד,פח )שבת

 ,להם ההר כגיגית, ואמר את עליהם

 ואם מוטב התורה מקבלים אתם אם

 חמא ר"תהא קבורתכם, א שם לאו

 רבה מודעא מכאן יעקב בר

 יסבבנהו"משמע ד לאורייתא, והכא

 לישראל?  הוא שבח" יבוננהו
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 חילוק בין החוקים למשפטים

ויש לבאר זאת, עפ"י מש"כ בספר 

פני חסד דרשות למתן תורה 

מהגר"י אדלר, דרשא א' שביאר 

את העניין שהוצרכו ישראל לקבל 

את התורה בכפיית הר כגיגית, 

 אע"פ שאמרו נעשה ונשמע.

צוות מחולקות וכתב, דהנה המ

לב' חלקים, המצוות המובנות עפ"י 

השכל הנקראות "שכליות", כגניבה, 

רציחה, כבוד או"א, והמצוות 

שאינם מובנות עפ"י שכל ובגדר חק 

 הם, כגון בשר בחלב, וכדו'.

והנה מתחילה אמרו ישראל לפי 

הקב"ה: "כל אשר דבר ה' נעשה", 

והמובן בזה הוא, שהם קבלו עליהם 

מובנות עפ"י שכל, את המצוות ה

דהיינו שנעשה מה שנבין. ולפי 

שרצה הקב"ה לזכות את ישראל 

שיקבלו את התורה אף בחלק של 

החוקים, לכך הוצרך לכפות עליהם 

הר כגיגית, כדי שיקבלו את התורה 

את בחלק הלא מובן שבה, ולא יהא 

הדבר תלוי ברצונם לבד, אלא 

 ברצון הבורא.

ולכן ג"כ הוצרך להשמיעם את 

ורה בקולות וברקים, כדי הת

להמחיש להם את גדלות ה' 

ושיקבלו את התורה כמחויב 

 ומוכרח ולא רק מרצונם הטוב.

 ישראל בסיני הבינו את החוקים

ובזה ביאר האת הפס' "הנה אנכי 

בא אליך בעב הענן בעבור ישמע 

העם בדברי עמך וגם בך יאמינו 

לעולם", דהנה, עם ישראל בזמן 

מתן תורה הגיעו לדרגות גבוהות 

של "רואים את הקולות", ויכלו הם 

להבין בשכלם אף את החוקים, 

מ"מ כ"ז טוב לגבי אותו דור, אבל 

אים, מנלן שכן יהיה אף לדורות הב

ולזה אמר שכל מה שהוצרך 

לעשות לישראל "בעב הענן" דהיינו 

קולות וברקים, הוא כדי ש"וגם בך 

יאמינו לעולם", היינו הדורות 

 הבאים. 

ובזה ביאר ג"כ את המסורה של 

המילה "ונשמע" הנאמר ג"פ: 

"נעשה ונשמע", "ונשמע קולו 

בבואו אל הקודש" "ונשמע פתגם 

די המלך", והיינו ביאורו, שכ

שיתקיים ה"נעשה ונשמע" 

בשלימות בב' חלקיו, צריך "ונשמע 

קולו בבואו אל הקודש" צריך קולות 

וברקים לצורך מה שיקבלו ישראל 

את התורה אף בחלק החוקים שבה 

שלא מובן להם, ואז מוכרח הוא 

 ש"ונשמע פתגם המלך" ודפח"ח. 

ולפי"ז נראה ליישב השאלות, מה 

 שדימה המדרש את עניין כפיית

ההר כגיגית לענין ענני הכבוד, 

מובן, דהא כפיית ההר כגיגית לפ"ז 

היתה לטובת ישראל כדי שיוכלו 

לקבל את כל התורה בשלימות אף 

בחלק החוקים שבה שאנו מובן 

 להם. 

משפטי צדקך / הרב 

יהודה טננהויז, 

בעהמ"ח משפטי 

 צדקך

 ירת האזינו כעדותש

ם ִשימו  ר ֲאֵלהֶּ ַוֹיאמֶּ

ם לְ  ָכל ַהְדָבִרים ְלַבְבכֶּ

ר ָאֹנִכי ֵמִעיד ָבכֶּ  ם ֲאׁשֶּ

 ַהיֹום )דברים לב מו( 
פסוק זה נכתב לאחר אמירת 

שירת האזינו לאחר שכילה משה 

לדבר אל בני ישראל את השירה 

הזאת פונה אליהם שישימו לב לכל 

מה שמעיד בהם היום. עדות 

משמשת כהתראה, מה שמצריך 

ביאור היכן מצינו בדברי השירה 

אה ואזהרה לקיום המצות ולא התר

 להפר את הברית.

ובאמת הר"ן בנדרים )לח.( מגיע 

למסקנא שאכן לא מדובר רק 

בשירה אלא כל התורה, כי אם 

הכוונה רק לשירה איזה עדות יש 

 כאן.

אמנם המהרש"א )שם( מתקשה 

בהבנת דברי הר"ן שהרי בוודאי 

השירה שמדברת בפורענות אם 

עדות יעברו על התורה מקרי שפיר 

 להם. 

וכן מצינו בפירשו של רבינו בחיי 

דברים פרק לב  אין זה לשון עדות 

אלא לשון התראה, כלשון: )שמות 

יט, כא( "רד העד בעם", וכן: )שמות 

יט, כג( "כי אתה העדות בנו". 

ויזהיר משה בכאן שישים האדם כל 

מחשבתו בתורה, וזהו שאמר 

"לבבכם" ולא אמר "שימו לבבם" 

ו להקב"ה בשני יצרים, כדי שיעבד

ביצר טוב וביצר רע, וכן דרשו רז"ל: 

)קידושין ל ב( בראתי יצר הרע 

 בראתי לו תורה תבלין.
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ואף בספורנו כתב בשירת האזינו 

שאני מעיד ומתרה בישראל שכמו 

שנתן להם האל יתברך פרנסה 

שלא בצער כדי שיעבדוהו כן 

 ישחיתם בהחטיאם כוונתו:

השירה כעדות על 

בין הקב"ה הקשר 

 וישראל
משמעות נוספת יש למושג עדות 

חוץ מהתראה ואזהרה, מלשון 

תעודה שמעיד על מציאות קיימת 

וכך מצינו בספר דרכי נועם 

)תשס"א( שמבאר את הנאמר 

וענתה השירה הזאת לעד, ולמען 

בבני ישראל, שהיא  תהיה לי לעד

עדות על גודל אהבת קוב"ה אליהם 

וגודל מעלתם. שכל החסרונות 

עם נבל ולא  -הנוראים שנמנו כאן 

חכם, וגוי אובד עצות המה, ועזבני 

והפר את בריתי, ואנכי ידעתי את 

אינם  -מריך ואת ערפך הקשה 

בבחינת מקח טעות, אלא הכל היה 

גלוי לפני הקב"ה, ובכל זאת בנו 

ואותנו קדשת מכל העמים,  בחרת

ומכאן שיש בהם מעלה המכריעה 

את כל החסרונות, וכשמכירים 

 מעלה זו אז כולך יפה ומום אין בך.

והרי זו באמת השירה הגדולה 

ביותר, השירה שמביעה מה הוא 

יהודי, שאמנם אי אפשר ואין מילים 

להסביר ולהביע מה הוא יהודי, 

אבל השירה מלמדת זאת בכך 

חסרונות בחר בהם שאחר כל ה

להיות אנו רעייתך ואהבת 

כלולותיך, וככל שהגנות יותר 

גדולה מתבטא יותר השבח של 

חביבין ישראל שנקראו בנים 

 למקום.

 עדות מלשון קישוט
נוסף ומקורי מצינו בשם פירוש 

השפת אמת שהיו מתלמידיו 

שהוכרחו לשרת בצבא פולין ולהגן 

בקרבות שונים ובעודם שוהים 

ובביצורים עסקו בסוגיות בבונקרים 

הש"ס ושלחו מכתבים מלאים 

בחדושי תורה לרבם השפת אמת, 

ובהתפעלות קרא עליהם את 

הפסוק העידותי בכם את השמים 

והארץ, כאלו יהודים שעוסקים 

בתורה במצבים כל כך דחוקים 

ראויים הם שיקשטו בהם את 

השמים והארץ, עדי משמש בלשון 

 הגמרא לקישוט.

ש גם ששירת ועפי"ז יש לפר

האזינו משמשת כעדות ותכשיט 

לעם ישראל, עד כי הרנינו גוים עמו 

 .כי דם עבדיו יקום

 שבת שלום ומבורך!

לתגובות: הרב יהודה 

 טננהויז 
 

מתהלך בגן / הרב 

ישראל צבי בוים 

 )מאנסי( 

שחת לו לא בניו מומם 

 דור עקש ופתלתול

ׁש ִׁשֵחת לֹו ֹלא ָבָניו מוָמם דֹור ִעףֵ 

 וְפַתְלֹתל )לב, ה(

נתחבטו המפרשים בביאור פסוק 

זה, כל אחד לפי דרכו. ונראה לומר 

דהנה בסוף פרשת וילך כתוב ואכל 

ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים 

ועבדום ונאצוני והפר את בריתי, 

והיה כי תמצאן אותו רעות רבות 

וצרות וענתה השירה הזאת לפניו 

לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי 

דעתי את יצרו אשר הוא עושה י

 היום וגו'. 

 הבנים מעמקי לב האבות

ויש לפרש על פי דברי הרמב"ן 

בפרשת נצבים על הפסוק פן יש 

בכם שורש פורה ראש ולענה, 

'ואמר פורה ראש, לרמוז כי משורש 

מתוק לא יצא מר, וכל אשר לבבו 

שלם עם ה' הנכבד ולא הרהר כלל 

 בעבודה זרה לא יוליד מודה בה'.

ובביאור הענין מבואר בספר צדקת 

הצדיק לרבי צדוק הכהן אות סג וזה 

לשונו 'ולעולם האבות ניכרים 

בבניהם כי מה שהוא סתום 

במעמקי הלב של האבות מתגלה 

לפועל בבנים כמו שכתבתי מזה 

במקום אחר, וכך קבלתי כי הבנים 

 מעמקי לב האבות'.

לפי זה ניתן לחדש ולומר שענין 

אצל מי שהוא זה אמור דווקא 

מהרהר בעבודה זרה, שלא הוציא 

מחשבתו אל הפועל, ומחשבה של 

עבודה זרה היות שהיא חשובה 

כמעשה כמבואר בקידושין מ. 

צריכה להתגלות מן הכח אל 

הפועל, ואם אינה מתגלית אצל 

האב סופה שתתגלה אצל הבנים, 

שמה שהוא סתום במעמקי הלב 

של האבות מתגלה לפועל בבנים, 

יוליד בנים עובדי עבודה ועל כן 

זרה. אבל מי שהוא עובד עבודה 

זרה בפועל ממש והוציא מחשבתו 

אל הפועל אינו מוכרח שיצא אצל 
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בניו. וכן מוכיח לשון הכתוב שם 

לבי שלום יהיה לי כי בשרירות 

אלך, וברש"י שם על הפסוק 

הנסתרות לה' אלוקינו דמיירי ממי 

 שחוטא בהרהור הלב בעבודה זרה.

 ולא לבניו שחת לו

שאמר הכתוב שאף שפנה  וזהו

אל אלהים אחרים והפר את בריתי 

וכו' מ"מ לא תשכח מפי זרעו, והם 

לא יהיו מודים בעבודה זרה, ואמר 

כנותן טעם, כי ידעתי את יצרו אשר 

היום, וכיון שבא לידי  עושההוא 

מעשה, אינו מוכרח שיורישו דבר 

 זה לבניהם.

 ועל קוטב ענין זה המשיך ואמר

הכתוב כאן בשירת האזינו, 

ל אמונה, ולא -שהקב"ה הוא א

יוקשה להם כיצד יוכל להיות 

שהאבות ימצאו אותם רעות רבות 

וצרות על עוונותיהם, ואילו לבניהם 

אחריהם יצאו נקיים וזכאים לגמרי, 

ולא יטלו חלק בחלק בעונש החטא, 

שהרי מוכרח הוא שחטא ההודאה 

בעבודה זרה יעבור גם לבניהם 

ברי הרמב"ן. ועל זה אמר הכתוב כד

, היינו בחטא עבודה זרה שחת לו

כמ"ש התרגום וכל המפרשים, 

לא בניו שההשחתה היתה לו, אבל 

, לא הבנים שלהם יקבלו את מומם

דור עקש מומם, שהרי הם 

, ודור עקש היינו שחטאו ופתלתול

במחשבת עבודה זרה, כמו שביאר 

כאן הגר"א באדרת אליו, על פי 

סוק עקש לב, ופתלתול לשון הפ

היינו שהוסיפו לחטוא גם במעשה, 

כפירוש רש"י כאן על פתלתול 

כפתיל הזה שגודלין אותו ומקיפין 

אותו סביבות הגדיל, וארז"ל )סוכה 

נב.( יצר הרע, בתחילה דומה לחוט 

של בוכיא, ולבסוף דומה כעבותות 

העגלה, שנאמר הוי מושכי העון 

בחבלי השוא וכעבות העגלה 

. וביארו בכמה ספרים )עיין חטאה

ישמח ישראל ועוד( דדהיינו 

שהמחשבה מביאה לידי מעשה. 

וזהו שאמר שאחר שהיו עקש 

הוסיפו להיות פתלתול והוסיפו חוט 

על חוט, דהיינו שהרבו וצירפו 

מעשה למחשבה, עד שחטאו גם 

במעשה ועל כן היתה ההשחתה 

להם, ואין עובר הדבר אל בניהם 

 הם.אלא תהיה ההשחתה ב

ואם יחזרו ויטענו שעכ"פ גם מה 

שיש לנו חטא עבודה זרה אינו 

באשמתינו כי בוודאי היו באבותינו 

שורש פורה ראש ולענה, וכדברי 

הרמב"ן שכל אשר לבבו שלם עם 

ה' הנכבד ולא הרהר כלל בעבודה 

זרה לא יוליד מודה בה'. על זה 

הלא אמר הלא אתם בנים למקום, ו

, ויכוננךהוא אביך קנך הוא עשך 

 ואיך תתלה בו את האשמה ח"ו. 

צירופי אותיות / הרב 

יואל טייטלבוים, 

מח"ס כבודו מלא 

 עולם ועו"ס

אור הגנוז ברמב"ם בספר 

 היד החזקה

 יֲ֣אנַ  י֢כַ  הַ֗עתָ  ֣וְראִסְתָרה ְיַהי ֲעֵליֶכם 

)דברים  יַ֑עָםדַ  יםֱ֖אֹלקַ  יןְ֤ואֵ  וא֔ה ֲ֙אַני

 לב(

  אור הסתרצירוף אותיות 

נראה לבאר בהקדם מש"כ 

בקדושת לוי )פרשת שמות( וז"ל 

ראו כי אני אני הוא, כלומר שאני 

הוא אני, כי כל האדם ושרף וחיות 

ואופנים אי אפשר לומר לשום אחד 

מהם על עצמו אני, שלשון אני 

מורה שיש בו ממשות ועצמיות, 

דהיינו בשעה שאומר אני צריך 

להסתכל על עצמו ויודע שעל מה 

אני ומשמע שיש בו דבר יש  אומר

השייך עליו לומר אני, כלומר זה 

הדבר ממש שאתה רואה הוא אני 

ובאמת על מה אומר אני, כי החיות 

שיש בו הוא הבורא ברוך הוא ועל 

זה אינו שייך לשון אני שלשון אני 

מורה על דבר שהוא שלו וזה 

החיות הוא חלק אלקי ממעל, וכיון 

ך שהחיות שלו הוא מהבורא ברו

הוא תו לא שייך לומר אני 

דכשיבטל החיות הוא כאין ואין בו 

כלום ועל מה אומר אני על דבר 

שאינו כלום, רק הקדוש ברוך הוא 

יכול להגיד על עצמו אני. וזה כוונת 

הכתוב ראו כי אני אני הוא, אני 

הבורא אצלי שייך לשון אני אבל 

זולתו עליונים ותחתונים לא שייך 

מם לשון אני, אצלם שיאמרו על עצ

כי על מה אומרים אני וזה מדת 

האי"ן ממש שידוע שחיותו הוא 

מהבורא ברוך הוא ולית אתר פנוי 

מיניה וזולת חיותו אינו כלום עכ"ל 

וכן כתב ק"ז בעל ישמח משה וז"ל 

)פרשת וארא קלז ע"א( ראו עתה כי 

אני אני הוא. וביאור הדברים נ"ל, 

כי בעוד שנעלם התגלות כבוד ה', 

שוב כל נברא כי הוא יש, ויצדק יח

שיאמר על עצמו אני, אבל מאחר 

שיתגלה כבוד ה', ידעו בבירור כי 
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אין עוד נמצא מצוי אמת זולתו 

ית"ש, והכל בטל במציאות נגדו 

ית"ש יותר מביטול המציאות של 

הטיפה כשהיא בתוך הים הגדול, 

והבן. וידוע דכי, פירושו לפעמים 

והיינו  כמו רק, והיא תחת סוג אלא.

שיאמר ית"ש אז ראו עתה כי אני, 

שרק אני, אני הוא, ולא יתכן לשון 

 זה על שום נמצא עכ"ל

והנה ראית הארה זו בעין השכל 

הוא הארת אור הגנוז וכמ"ש רבי 

צדוק הכהן זי"ע וז"ל )מאמר קדושת 

השבת( אותו אור דיום ראשון 

שאדם צופה מסוף עולם ועד סופו 

ד מלבדו רצה לומר שמשיג דאין עו

ואין לפניו שום דבר חוצץ בפני 

הראיה דהכל רק אורו יתברך ומלא 

 כל הארץ כבודו עכ"ל

ומובן הצירוף אור הסתר )הגנוז( 

בזה ראו עתה כי אני אני הוא וגו' 

 וק"ל

ויובן בזה עוד ענין נפלא בדרך 

הדילוג בהקדם מש"כ בספר 

נפלאות הרבי )אות קנא ממכתב 

הגאון רבי אברהם איטינגא 

מדוקלא( כתב וז"ל בלובלין היו 

מאחרין בתפלת מנחה בכל יום וגם 

בשבת והיו יושבים לאכול סעודה 

שלישית כשהיה כבר לילה וקודם 

מנחה נכנס הרה"ק לחדרו ולמד 

הלכה אחת ברמב"ם כן היה דרכו 

בקודש פעם אחת רצה חסיד אחד 

לראות מה שעושה רבו והתחבא 

עצמו בחדר והנה הרה"ק הנ"ל היה 

הר מלעורר שום איש משנתו נז

והאיש ההוא ידע מזה לכן התחכם 

ועשה עצמו כאלו ישן ואז אפילו 

אם יראה אותו לא יעוררו וכן היה 

כי באשר ראה הרה"ק זצללה"ה 

שהוא ישן לא רצה להקיצו הנה 

האיש ההוא ראה שהרה"ק 

זצללה"ה ישב אצל השלחן ולמד 

הלכה אתה ברמב"ם ופתאום נעשה 

כול להביט בהאור אור גדול שלא י

ואחר כך קם הרה"ק מן הכסא 

ונכנס לבית המדרש להתפלל וגם 

האיש ההוא יצא משם ונכנס 

לבהמ"ד אבל לא ראה מאומה 

וחשב האיש שהוא כבר לילה לכן 

אינו רואה אכן בשמעו שכבר 

מברכין ברכת המזון ומתפללין 

מעריב הבין כי בטח כבר הדליקו 

נרות והוא אינו רואה אז נוכח 

עת כי אור עינו אין אתו ונכנס לד

להרה"ק בדמעות שליש ויאמר לו 

הרה"ק זצללה"ה אנכי לא אוכל 

להושיע לך מאומה רק תיסע אל 

הרה"ק רבי ישעיה שכחתי לאיזה ר' 

ישעיה והוא אולי יושיע לך והר"ר 

ישעיה היה איש מופת מאד וכל 

החולים אשר באו אליו נתרפאו על 

ר ידו ויעש האיש כן ויסע להר"

ישעיה ואמר לו הרה"ק רבי ישעיה 

שישב שמה שבועות אחדים אז 

יתחזק ויתרפא וישוב לו מאור עיניו 

אכן עברו שלשה שבועות ולא 

נרפא שלח הר"ר ישעיה לקרוא לו 

ויאמר אליו הגד נא לי את הסיבה 

אשר על ידה נתעורו עיניך ויספר לו 

את כל ויאמר הרה"ק הרבי ישעיה 

למכתך  חבל כי אין עוד תרופה

דידוע מה שאמרו חז"ל )ב"ר ג ו( 

שהאור שנברא בששת ימי בראשית 

גנז לעתיד לבוא אך הצדיקים 

מוצאים את האור הגנוז הזה 

בתורה ובזה האור היה משתמש אז 

החוזה ואתה אינך ראוי להאור לכן 

חשכו עיניך והנעשה אין להשיב 

 עכ"ל

 ותא חזי 

 יֲ֣אנַ  ֢יכַ  ֗הַעתָ  וְ֢רא )לט( :ַסְתָרהְיַהי ֲעֵליֶכם 

 יתָ֢אַמ  ֧יֲאנַ  ֑יַעָםדַ  יםֱ֖אֹלַה  יןְ֤ואֵ  וא֔ה ֲ֙אַני

 ֖יַמָידַ  ין֤אֵ וְ  אְ֔רסָ 5אֶ  ֢יוֲאנַ  ְ֙צַתיָ֙מחַ  ֗הַוֲאַחיֶ 

 ֤יחַ  ְרַתיְ֕וָאמַ  ֑יָידַ  ַיםֶ֖אל־ָשמַ  אַ֤כֽי־ֶאָנ ( מ:)ַמַעֽיל

 ֔יַחְרבַ  קְ֢ברַ  ַ֙אם־ַשמֹוַתי( מא:)ְלֹעָלֽם ֖יָאֹנכַ 

י ְ֔לָצרָ  ָ֙נָקם יבָ֣אַש  ֑יָידַ  ֖טְבַמְשסָ  זְ֤וֹתאחֵ 

 ֔םַמדָ  ַ֙חַעי ירַ֣אְשכַ ( מב:)ֲאַשֵלֽם ֖יְוַלְמַשְנאַ 

 אשֵ֖מרֹ  ֔הְוַשְביָ  ָ֙חָלל םַ֣מדַ  ֑רָבָש  לֹ֢תאכַ  ֖יְוַחְרבַ 

ַדם־ ֤יכַ  וֹ ַ֔עם ֙גֹוַים ינוַ֣הְרנַ ( מג:)אֹוֵיֽב ֹותַ֤סְרע

 וֹ ַ֖אְדָמת ֤רְוַכסֶ  יוְ֔לָצרָ  יבָ֢יַש  ְ֙וָנָקם ֹוםַ֑יף יוֲ֖עָבדָ 

 ֤יֶאת־ָכל־ַדְברֵ  ֛רַוְיַדבֵ  ֗הֹמשֶ  אַ֢עֽםֹו: פ)מד( ַוָיבֹ 

ַבן־ עַ ְ֤והֹושֵ  וא֖ה ֑םָהעָ  ֢יְבָאְזנֵ  אתַ֖הַחיָרֽה־ַהזֹ 

 יםֶ֤את־ָכל־ַהְדָברַ  ֛רְלַדבֵ  הֹ֗משֶ  לַ֢וְיכַ ( מה:)ֽנון

֙ ֲאֵלֶהם אֶמרַ֣ויֹ ( מו:)ֶאל־ָכל־ַיְשָרֵאֽל ֶלהָ֖האֵ 

 ידֵ֤מעַ  ֛יָאֹנכַ  ֧רֲאשֶ  יםְ֔לָכל־ַהְדָברַ  ֔םַבְבכֶ לְ  ימוַ֢ש 

 ֢רַלְשֹמ  םֶ֔את־ְבֵניכֶ  ְ֙תַצוֻּם ֣רֲאשֶ  ֹוםַ֑הי םָ֖בכֶ 

 ֠יכַ ( מז:)ַהֹזֽאת ֤הַהתֹורָ  ֖יָכל־ַדְברֵ  ֶאת־ ֹותַ֔לֲעש

 ֢רוַבָדבָ  םַ֑חֵייכֶ  ואַ֖כי־ה ֔םַמכֶ  ֙הוא ֤קרֵ  ֨רֹלֽא־ָדבָ 

 ֜םַאתֶ  ֨רֲאשֶ  ֔הֲאָדמָ ַ֢על־הָ  ָ֙יַמים יכוַ֣תֲארַ  ֗הַהזֶ 

ְלַרְשָתֽה: מח  ָםה֖ן ָש 5ֶ֛את־ַהַיְרדֵ  יםֹ֧עְברַ 

 ֖הַהזֶ  ֹוםַ֤הי ֶצםְ֛בעֶ  הֶ֔אל־ֹמשֶ  ְ֙יֹקָוק ֣רַוְיַדבֵ 

ַהר־ ֜הַהזֶ  יםָ֨הֲעָברַ  ֶ֩אל־ַהר ֡הֲעלֵ  מט: ֵלאֹמֽר

 וֹ ְ֑יֵרח ֢יַעל־ְסנֵ  ֖רֲאשֶ  ֔במֹואָ  ֶרץְ֢באֶ  ֲ֙אֶשר וֹ ְ֗נב

 ֤יַלְבנֵ  ןֹ֛נתֵ  ֤יֲאנַ  ֨רֲאשֶ  ַעןְ֔כנַ  ֶרץֶ֢את־אֶ  ֙וְרֵאה

ָזֽה לַ֖יְשָראֵ   ֢הֹעלֶ  ַ֙אָתה ֣רֲאשֶ  ָ֙בָהר ת֗ומֻּ  נ: ַלֲאחֻּ

 ןַ֣אֲהרֹ  תֲ֞אֶשר מֵ ַכֽ יךָ ֶ֑אל־ַעםֶ  ֖ףְוֵהָאסֵ  ָםהָ֔ש 

֩ ַעל נא: ֶאל־ַעָםֽיו ֶסףַ֖וֵיאָ  ֔רָההָ  ֢רְבֹה  ֙יךָ ָ֙אַח 

 ְבֵמֽי לַ֔יְשָראֵ  ֢יְבנֵ  ְ֙בתֹוךְ  ֗יבַ  םְ֜מַעְלתֶ  ֨רֲאשֶ 

֙ ֹלֽא־ַקַדְשֶתם ֣רֲאשֶ  ל֢עַ  ןַ֑מְדַבר־צַ  שָ֖קדֵ  תְ֤מַריבַ 

 ֢הַתְראֶ  ֶגדַ֖ממֶ  ֤יכַ  נב: ַיְשָרֵאֽל ֤יְבנֵ  ֹוךְ ְ֖בת ֔יאֹוַת 

ֲאֶשר־ ֶרץֶ֕אל־ָהאָ  ֹואָ֔תב א֢לֹ  ָ֙םהְ֙וָש  ֶרץֶ֑את־ָהאָ 

ר ְוֹזאת ַהְבָרָכה ֲאֶש א :ַיְשָרֵאֽל ֤יַלְבנֵ  ןֹ֖נתֵ  ֤יֲאנַ 

ל ֵבַרְך מֶשה ַאיש ָהאלקים ֶאת ְבֵני ַיֹשְָראֵ 

ַמַןיַני ָבא ְוָזַרח ' ַוֹיאַמר ייב : ַלְפֵני מֹותוֹ 

ר ָלמֹו הֹוַפיַע ֵמַהר ָסאָרן ְוָאָתה ַמֹשֵַעי

ַאף ֹחֵבב ג  :וֹ מֵאְשָדת לָ  ַמיַמינוֹ ֲבֹבת ֹקֶדש רַ מֵ 

כו ְלַרְגֶלָך ַיֹש בְ ַעַםים ָכל ְקדָשיו  ָא ָיֶדָך ְוֵהם תֻּ

ָשה ה מֹורָ מֶש ַצָוה ָלנו  תֹוָרהד : ַדְבֹרֶתיךָ ַמ 

רון ה : ְקַהַלת ַיֲעֹקב ֶמֶלְך ְבַהְתַאֵןף ַוְיַהי ַבישֻּ

 ֵבןְיַחי ְראוו : ָראֵשי ָעם ַיַחד ַשְבֵטי ַיֹשְָרֵאל

ְוֹזאת ַליהוָדה ז : ְוַאל ָיֹמת ַויַהי ְמָתיו ַמְסָסר5

ו קֹול ְיהוָדה ְוֶאל ַעםֹו ְתַביֶאמ' ַוֹיאַמר ְשַמע יי

וְלֵלַוי ָאַמר ח : ָיָדיו ָרב לֹו ְוֵעֶזר ַמָעָריו ַתְהֶיה

יתֹו ֶםיָך ְואוֶריָך ְלַאיש ֲחַסיֶדָך ֲאֶשר ַנַן תֻּ 

ָהֹאֵמר ט : ְבַמָןה ְתַריֵבהו ַעל ֵמי ְמַריָבה

ְלָאַביו וְלַאםֹו ֹלא ְרַאיַתיו ְוֶאת ֶאָחיו ֹלא 

ָך ַהַכיר ְוֶאת ָבָנו ֹלא ָיָדע ַכי ָשְמרו ַאְמָרתֶ 

ְלַיֲעֹקב  יֹורו ַמְשָסֶטיךָ י : וְבַריְתָך ַיְנֹצרו

ָכַליל ְותֹוָרְתָך ְלַיֹשְָרֵאל ָיֹשַימו ְקטֹוָרה ְבַאֶסָך וְ 

ה ֵחילֹו וֹפַעל ָיָדיו ַתְרצֶ ' ָבֵרְך יייא : ַעל ַמְזְבֶחךָ 

יב : קומוןיְ ן ַמ ו יאָ נְ ֹשְַמ וו ְמַחץ ָמְתַנַים ָקָמי

ף ַיְשֹכן ָלֶבַטח ָעָליו ֹחפֵ ' ְלַבְנָיַמן ָאַמר ְיַדיד יי

וְליֹוֵסף יג : ֵתָפיו ָשֵכןם וֵבין כְ ָעָליו ָכל ַהיוֹ 

ַאְרצֹו ַמֶםֶגד ָשַמַים  ה-הו-ֶרֶכת  יַמרְמבֹ אָ 

וַמֶםֶגד יד : ַמָטל וַמְתהֹום ֹרֶבֶצת ָתַחת

 וֵמֹראשטו : ְתבוֹאת ָשֶמש וַמֶםֶגד ֶגֶרש ְיָרַחים
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וַמֶםֶגד טז : םַהֲרֵרי ֶקֶדם וַמֶםֶגד ַגְבעֹות עֹולָ 

ֶאֶרץ וְמֹלָאה וְרצֹון ֹשְכַני ְסֶנה ָתבֹואָתה 

ֹו ְבכֹור שֹוריז : ְלֹראש יֹוֵסף וְלָקְדֹקד ְנַזיר ֶאָחיו

ח ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ָבֶהם ַעַםים ְיַנגַ 

 ַיְחָדו ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוֵהם ַרְבבֹות ֶאְפַרַים ְוֵהם

ן יח : ֶחהַאְלֵפי ְמנַ  ן ָאַמר ֹשְַמח ְזבולֻּ ְוַלְזבולֻּ

ַעַםים ַהר יט : ְבֵצאֶתָך ְוַיֹשָֹשָכר ְבֹאָהֶליךָ 

ַםים ַיְקָראו ָשם ַיְזְבחו ַזְבֵחי ֶצֶדק ַכי ֶשַפע יַ 

ֵני ְטמוֵני חֹול וְלָגד ָאַמר ָברוְך כ : ַייָנקו וֹשְפֻּ

: ְזרֹוַע ַאף ָקְדֹקד ַמְרַחיב ָגד ְכָלַביא ָשֵכן ְוָטַרף

ק ַוַיְרא ֵראַשית לֹו ַכי ָשם ֶחְלַקת ְמֹחקֵ כא 

ָעֹשָה  ה-הו-י ָספון ַוֵיֶתא ָראֵשי ָעם ַצְדַקת 

וְלָדן ָאַמר ָדן גור כב : וַמְשָסָטיו ַעם ַיֹשְָרֵאל

וְלַנְפָתַלי ָאַמר כג : ןַמן ַהָבָש ַאְרֵיה ְיַזֵמק 

ָים  ה-הו-ַבְרַכת  יַנְפָתַלי ֹשְַבע ָרצֹון וָמֵלא 

ים וְלָאֵשר ָאַמר ָברוְך ַמָבנַ כד : ְוָדרֹום ְיָרָשה

כה : וֹ ָאֵשר ְיַהי ְרצוי ֶאָחיו ְוֹטֵבל ַבֶחֶמן ַרְגל

ֵאין כו : ַבְרֶזל וְנחֶשת ַמְנָעֶלָך וְכָיֶמיָך ָדְבֶאךָ 

רון ֹרֵכב ָשַמַים ְבֶעְזֶרָך וְבַגאֲ כָ  ָותֹו ֵאל ְישֻּ

 ְמֹעָנה אלקי ֶקֶדם וַמַתַחת ְזֹרֹעתכז : ְשָחַקים

כח : ֵמדעֹוָלם ַוְיָגֶרש ַמָסֶניָך אֹוֵיב ַוֹיאֶמר ַהְש 

ֶאֶרץ  ַוַיְשֹכן ַיֹשְָרֵאל ֶבַטח ָבָדד ֵעין ַיֲעֹקב ֶאל

 ַאְשֶריךָ כט : ַיַעְרפו ָטל ָדָגן ְוַתירֹוש ַאף ָשָמיו

ָמֵגן ֶעְזֶרָך ' ַיֹשְָרֵאל ַמי ָכמֹוָך ַעם נֹוַשע ַביי

ָלְך ְוַאָתה  ַוֲאֶשר ֶחֶרב ַגֲאָוֶתָך ְוַיָכֲחשו ֹאְיֶביךָ 

 ַוַיַעל מֶשה ֵמַעְרֹבתא : ַעל ָבמֹוֵתימֹו ַתְדֹרךְ 

ְסֵני ל מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו ֹראש ַהַסְסָגה ֲאֶשר עַ 

 ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ֶאת ַהַגְלָעד' ְיֵרחֹו ַוַיְרֵאהו יי

ַים 5ְוֵאת ָכל ַנְפָתַלי ְוֶאת ֶאֶרץ ֶאְפרַ ב : ַעד ָדן

ֶחה ְוֵאת ָכל ֶאֶרץ ְיהוָדה ַעד ַהָים 5וְמנ

ֵרחֹו ְוֶאת ַהֶמֶגב ְוֶאת ַהַכָכר ַבְקַעת יְ ג : ָהַאֲחרֹון

ֵאָליו ' ַוֹיאֶמר ייד : ֹצַערַעיר ַהְתָמַרים ַעד 

ַיְצָחק ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַנְשַבְעַתי ְלַאְבָרָהם לְ 

 וְלַיֲעֹקב ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאְתֶנָמה ֶהְרַאיַתיךָ 

ה ַוָיָמת ָשם משֶ ה : ְבֵעיֶניָך ְוָשָםה ֹלא ַתֲעֹבר

 ַוַיְקֹבר ֹאתוֹ ו ': ְבֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ַסי יי' ֶעֶבד יי

ַבַגי ְבֶאֶרץ מֹוָאב מול ֵבית ְסעֹור ְוֹלא ָיַדע 

 מֶשה ֶבןוז : ַאיש ֶאת ְקבָֻּרתֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה

ינֹו ֵמָאה ְוֶעֹשְַרים ָשָנה ְבֹמתֹו ֹלא ָכֲהָתה עֵ 

ה ַוַיְבכו ְבֵני ַיֹשְָרֵאל ֶאת משֶ ח : ְוֹלא ָנס ֵלֹחה

ַיְתמו ְיֵמי ְבַכי ְבַעְרֹבת מֹוָאב ְשלַשים יֹום וַ 

ַע ַבן נון ָמֵלא רוַח חָ ט : ֵאֶבל מֶשה ְכָמה ַויהֹושֻּ

 ָליו ְבֵניַכי ָסַמְך מֶשה ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוַיְשְמעו אֵ 

י : ֶאת מֶשה' ַיֹשְָרֵאל ַוַיֲעֹשו ַכֲאֶשר ַצָוה יי

ר ְוֹלא ָקם ָנַביא עֹוד ְבַיֹשְָרֵאל ְכמֶשה ֲאֶש 

ְלָכל ָהֹאֹתת יא : ָסַנים ֶאל ָסַנים 'עֹו ייְידָ 

ַלֲעֹשֹות ְבֶאֶרץ ' ֲאֶשר ְשָלחֹו ייְוַהםֹוְפַתים 

יב : ְלַפְרֹעה וְלָכל ֲעָבָדיו וְלָכל ַאְרצוֹ  ַמְצָרַים

 ֹול ֲאֶשרדֹוָרא ַהגָ םוְלֹכל הַ  ָיד ַהֲחָזָקהוְלֹכל הַ 

 ָשה מֶשה ְלֵעיֵני ָכל ַיֹשְָרֵאל עָ 

ְוֹלא ָקם ָנַביא עֹוד -מימון-משה בן -רמב"ם

)בדילוג מספר ' ְבַיֹשְָרֵאל ְכמֶשה ֲאֶשר ְיָדעֹו יי

522)  

ה -הו-אשר שלחו  י-רמב"ם-רופא 

( 5251)בדילוג מספר  לעשות בארץ מצרים

)בדילוג מספר  וֹ מֵאְשָדת לָ מיימון –בן– המש

)בדילוג  בארץ מצרים–מימון–משה בן (45

)בדילוג  ע -ד -מ-יד החזקה (252מספר 

 –ה -הו-רכת  יב–תורה  –משנה  (1מספר 

–מורה( 551)בדילוג מספר  ה-הו-ברכת  י

 ' בגי'528)בדילוג מספר ' ה-הו-י –נבוכים

ר"ל שספר זה רצוי רק  'רק ליחודים'

לאנשים אחדים בדורות בלבד ולסתם 

אנשים מפסיד מאד וכמבואר בספה"ק 

וברמב"ם הל' עבודה זרה פרק ב' הלכה ג' 

מיימון ( 52)בדילוג מספר  ם-ב-מ-ריעו"ש(.

 (5)בדילוג 

)בדילוג  אור הסתר–רמב"ם–יד החזקה 

 (5248מספר 

 ודוק והוא פלאי

" עולה רבי משה בן מימון הרמב"םועוד "

קוַמי אֹוַרי בגימטריא הכתוב )ישעיה ס א( "

 " ה ָעַלַיְך ָזָרח-הו-יַכי ָבא אֹוֵרְך וְכבֹוד  

 זיעועכי"א

  

שו"ת הלכתי בפרשה 

/ הרב עקיבא משה 

 סילבר

 פרשת האזינו

 במחוגים בשבת לסמן

  התינוק האכלת את זמני

ץ ַוֹיאַכל  ַיְרִכֵבהו ַעל ָבֳמֵתי ָארֶּ

לַ  מֶּ ְתנוֹבת ָשָדי ַוֵיִנֵקהו ְדַבׁש ִמןֶּ ן ע ְוׁשֶּ

 ֵמַחְלִמיׁש צור )דברים לב, יג(

 שאלה
 שעות את חול ביום לרשום הנוהג

לדעת  מנת על, התינוק האכלת

 האם, הבאה בפעם להאכילו מתי

 ידני מחוגים שעון י"ע לסמן מותר

 בה האחרונה השעה מהי בשבת

 התינוק. אכל

 תשובה
 ב("סי ז"ש' סי ח")או ע"בשו כתב

 מיני להם והכין אורחים זימן, ל"וז

 וכמה זימן כמה בכתב וכתב מגדים

 לקרותו אסור, להם הכין מגדים

 ג"ע כתוב הוא אם אפילו בשבת

 גזירה משום, הרבה גבוה כותל

 דהיינו, הדיוטות בשטרי יקרא שמא

 דאפילו וחשבונות חובות שטרי

, אסור קריאה בלא בהם לעיין

 ז(")סקמ ברורה במשנה וכתב .ל"עכ

 איתא בגמרא - לקרותו אסור, ל"וז

 מן ימחוק שמא אחד טעמים שני

 דהיינו המגדים ומן האורחין

 כל להם הכין שלא רואה שלפעמים

 יותר אורחים שזימן ומתחרט צרכם

 שלא כדי הכתב מן ומוחק הראוי מן

 כ"ג מגדים במיני וכן השמש יקראם

 טעם ועוד למעטם לפעמים מתנחם

 בשטרי גם לקרות יבוא שמא

 ג"בסי כדלקמיה אסור וזה הדיוטות

 . ל"עכ

 ימחוק דשמא טעם אמנם והנה

 שמדובר מכיון, כאן שייך לא

 יקרא דשמא טעם אבל, במחוגים

 ז"לפ. כאן שייך הדיוטות בשטרי

 כזה מדבר לקרוא לאסור נראה היה

 אכלו מתי שמסמן בשבת

 לומר מקום היה ואולי, התינוקות

 חולה של דין להם יש שהתינוקות

 זה מותר אם ויל"ע, מותר ולצרכם

 שבות כל לא דהרי, חולה לצורך

 מה אכן, חולה לצורך התירו

 דמותר ל"קי מצוה לצורך שמותר

 גבי שמצאנו כמו, חולה צורך גם

 לצורך דמדידה ב"המ שכתב מדידה

 לצורך מדידה כמו מותרת חולה

 השבותין בכל אם אך יל"ע, מצוה

 לצורך חולה צורך משוים בשבת

 שהותר מפורש בענינינו והרי, מצוה

 במשנה שכתב כמו מצוה לצורך

 ויעויין ז."סקמ ש"ז סימן ברורה

 דגם, ו"צ' סי ג"ח נ"בתשוה כ"מש

 גזרה המתירים הפוסקים לדעת
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 לצורך הדיוטות בשטרי יקא שמא

 שאין באופון דוקא היינו מ"מ מצוה

 בענינינו מ"ומ, ימחוק שמא חשש

 .8זה חשש אין כ"ג

 להתיר לכאורה יש נוסף טעם( ב

 שם ע"בשו עוד שכתב מה לפי

 חקק אם אבל, דבריו בהמשך

 אבל; מותר, שוקעת חקיקה בכותל

, חקוק הוא אם אפילו ופנקס בטבלא

 במשנה וכתב. ל"עכ לקרותו אסור

 בכותל חקק, ל"וז ט"סקמ ברורה

 בשטרי יקרא שמא ומשום וכו',

 מיחלף דלא גזרינן לא נמי הדיוטות

 שהם ופנקס טבלא אבל וכו', בשטר

 הדיוטות בשטרי מיחלף מטלטלים

 כאן אמנם דהנה לעיין ויש. ל"עכ

, ופנקס טבלא כמו מיטלטל הוא

 זה שעון מצד זה דומה ואולי

 גיסא מאידך אבל, ופנקס לטבלא

 אם שאפילו, כאן הדין קל מחקיקה

 כיון ופנקס בטבלא החמרנו בחקיקה

 ויבא לכתיבה קצת שדומה

 אבל, הדיוטות בשטרי להתחלף

 מנין כלל כתיבה שאינו מחוגים

 .9לאסור

                                                             
 דבלאו, כ"כ נצרך שאינו נימא אם וגם 8

 להאכיל שרגילין היא המציאות הכי

 הנקוב הזמן שעבר קודם גם להתינוקות

 ימתין אם וגם, שעות שלוש כגון

 לא מסתמא התינוק את מלהאכיל

 יודע אינני ולכן, הצורך מן יותר ימתין

, גדול כצורך זאת להחשיב אפשר אם

 צורך שיהיה צ"א מצוה צורך מ"מ

 .גדול
 סימן ברורה במשנה שכתב מה ויעויין 9

 לכתוב דאסור ה"וה, ל"וז כ"סק ג"שכ

 ולמחר מעות סכום ש"מע בפתקאות

 את המוכר מניח היין כשלוקח בשבת

 כתוב האיש ששם במקום הפתקא

 בפתקאות לקרות דאסור מכבר אצלו

 או גרעין ליתן נהגו ולכן ל"וכנ הללו

, ל"עכ לסימן האיש שם על דבר שאר

 מטעם יתכן להתיר כן כמו( ג

 נזכר לא ע"בשו דהנה שלישי

 הקשור מסמך בשום לעיין שאסור

 יקרא שמא גזירה בשבת לאוכלין

 זה כגון דוקא אלא, הדיוטות בשטרי

 לשטרי דומה באמת שהוא

 האורחים את זימן שהרי, הדיוטות

 חוב כעין ל"והו אצלו לאכול ובאים

 הזמין כמה לבדוק ורוצה כלפיהם

 אבל, לאורחיו לגמול מנת על' וכו

 ורוצה לעצמו שמסמן דבר בסתם

לאסור, ויש עוד לדון  מנין לבדוק

 בזה ואכמ"ל.

 משלשה להתיר נראה למעשה

 .טעמים

 שבת שלום ומבורך!

 המאמר לקבלתו לתגובות

  המלא: עקיבא משה סילבר
 

 לשמחת אספקלריא

 תורה

משפטי צדקך / הרב 

יהודה טננהויז, 

בעהמ"ח משפטי 

 צדקך

 שמחת תורה

 –באו ונשמח אני ואתם 

 ייחודן של ההקפות 

בספר אמרי פנחס מובא שהרה"ק 

ר' פנחס מקוריץ זיע"א כאשר 

                                                                           
 אין דבר שאר או גרעין י"דע ומבואר

 .בזה לחלק שיש אף, איסור

הזדמנו אצלו במשך השנה עניינים 

הצריכים לישועה גדולה שלא היה 

יכול לפעול בהם ישועה, היה אומר 

שיבואו אליו להקפות בשמחת 

תורה, ומונה שם בכל הקפה עניני 

יוחדים שאפשר לפעול ישועות מ

בה. וכותב הדברים מוסיף שבעיניו 

ראה שמונה מקרים של אנשים 

 שנפקדו בהקפות. 

ויש להתבונן מה המיוחד 

בהקפות, שמסוגל לפעול בהם את 

 הדברים הקשים ביותר. 

בספר דרכי נועם מבאר ע"פ מה 

שאמרו חז"ל בגמ' )סוכה נה:( דענין 

שמיני עצרת הוא ע"ד משל למלך 

שאמר לאוהבו עשה לי סעודה 

קטנה כדי שאהנה ממך, בא ונשמח 

אני ואתה. ולכאורה מה שייך 

שאדם ישמח עם הקב"ה ביחד אני 

ואתה. אכן ענין זה מתקיים ע"י 

ההקפות שיהודי רוקד עם 

, כי מי רוקד עם מי תורה-הספר

בשעת ההקפות, הלא על התורה 

אחז"ל )שבת קה.( אנכ"י ר"ת א'נא 

נ'פשי כ'תבית י'הבית, שכביכול 

הקב"ה הכניס ונתן את נפשו בתוך 

הכתב של התורה הק', ובהקפות 

תורה יהודי כביכול רוקד -עם הספר

ושמח עם הקב"ה הנמצא בתוך 

התורה, וע"י התורה כבר שייך 

 שמח אני ואתה. שיהיה בא ונ

הקשר המיוחד של כל יהודי 

 לתורה

ונשאל לכאורה מה השייכות של 

כל יהודי באשר הוא לרקוד עם 

התורה, מה יש לו עם התורה ומה 

הוא יודע ממנה, והלא כמעט אינו 
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מכיר את התורה, והיה מי שהמליץ 

שגם אם לאחיו יש שמחה אישית 

יבוא להשתתף בשמחתו עם בגדי 

 שבת. 

שהבאנו לעיל מד'  ועפ"י מה

הדרכי נועם שבשמחת תורה יהודי 

רוקד כביכול עם "אנא נפשי כתבית 

יהבית" בבחי' בואו ונשמח אני 

ואתה. והרי זה אחת בשנה 

שכביכול רוקדים עם הקב"ה, שאין 

עוד אף פעם במשך השנה ריקוד 

 כזה של בואו ונשמח אני ואתה,

ובעיקר אחרי טהרת הלב והכיבוס 

ושמחת המצוה של יום הקדוש, 

שמקיפה מבית ע"י מצות ד' מינים 

שכל עצמותי תאמרנה, ומחוץ ע"י 

מצות סוכה שכולה שמות הקודש 

כמו שהזכרנו במאמר לסוכות 

בהרחבה, הרי שבכל יהודי מתעורר 

ומתחדש הקשר הפנימי החבוק 

באור נשמתו, ואף הוא שייך 

 לחבוקה ודבוקה בך.

 המשכת השמחה לכל השנה

להמשיך את ההרגשות כיצד ניתן 

העילאיות לכל השנה, ראיתי בספר 

אסרי לגפן שמציין כי בשמחת 

תורה יש לכבס לבו ולקבל קבלות 

ולבקש בקשות בזמן ההקפות 

ותפילת גשם ומוסף כדי שגם אחר 

החג ישאר רושם מהמצב הנפלא 

 הזה.

וכדי לחזק ענין זה, מרבים 

בהקפות בשמח"ת, להמשיך מקיפין 

שפעות לשמירה על כל הה

שמקבלים, וממשיכים להקיף 

במוצאי שמחת תורה להמשיך 

המקיפים לכל השנה )דומיא דמלוה 

 מלכה שממשיך שפע לכל השבוע.(

וכן בדרכי נועם הנה כאשר החג 

ויעקב הלך לדרכו, לא יתכן  –עובר 

שאחרי גילויים גדולים כאלו, הכל 

יחלוף כלא היה, ויהודי ישאר כפי 

ם כדרך שהיה מקודם. וצריך לקיי

חסידים הראשונים שהיו שוהים 

שעה אחת לאחר התפלה, כדי 

להפנים ולעכל ולהחדיר בקרבו את 

כל הרשמים והחוויות שהרגיש 

בעת התפלה, שיהיה להם המשך 

 וקיום. 

כענין שנאמר אור זרוע לצדיק, 

היינו שאצל הצדיק האור הוא זרוע 

ומושרש ועושה פירות. וכמאמר 

ם, צריך צדיקים: אסרו חג בעבותי

לאחוז ולקשור את החג שלא ישמט 

ויעבור כלעומת שבא. שאם לא כן 

עלול להיות להיפך, יהודי צריך 

לשמור על כל הרשמים הטובים 

שהיו לו בימים הקדושים שישארו 

 אצלו לכל השנה.

 אפרלייכן יו"ט!

  לתגובות: הרב יהודה טננהויז
 

 סיפור

סיפור / הרב זאב 

 קופלמן

 דכיסופיןשבת בהיכלא 

 פתיחה

בין ארבעת הערים בארץ ישראל 

אשר זכו לכינוי "עיר הקודש" 

נמנית "צפת עיר המקובלים", בה 

התגוררו קדושי עליון שהארץ 

רעדה לשמעם. אם זה הרלב"ח, 

מתקיפי ארעא קדישא, שביקש 

להחזיר את עטרת הסמיכה ליושנה 

ולחדש את מושב הסנהדרין 

בכיסאות למשפט. ואם זה האר"י 

קדוש וגוריו בני החבריא קדישא, ה

שסובבו בחוצותיה כשרפי מעלה 

בלא שתהא להם זיקה ושייכות 

 לעולם החומר ותענוגותיו.

הטיול באישון ליל, בינות לסמטאות 

צפת אפופי ההוד קדומים, בהם 

שמיא וארעא נשקי אהדדי, הוא 

למשיב נפש לכל יהודי בר לבב. 

בשעות לא שעות אלו, במקום בו 

ראשונים כמלאכים, התהלכו 

ההרגשה המציפה את כל ההוויה 

היא: "של נעליך מעל רגליך כי 

המקום אשר אתה עומד עליו אדמת 

קודש הוא". באשר בדיוק על אותם 

רגבי אדמה בהם אנו מניחים את 

רגלינו התהלכו אנשי לפידות, אשר 

שייטו בעולם העליונים ונהנו מזיו 

השכינה עוד בחיי חיותם, בבחינת: 

למך תראה בחייך". כשנשמתם "עו

המאירה כלשם שווא ואחלמה 

נאלצה לסחוב את גופם בהתהלכם 

 בארצות החיים כמשא כבד מנשוא.

אם בששת ימי המעשה האירה 

נשמתם של אותם ת"ח שבבחינת 

שבת באור יקרות, כפי שמציין רבי 

אליהו די וידאש בספרו ראשית 

חכמה, כי ישנם בצפת חכמים 

בפה מלא שעליהם ניתן לברך 

"ברוך שחלק מחכמתו ליראיו", הרי 

שבשבת, בהשראת הנשמה יתירה, 

הזהירה קרן אורם שבעתיים כאור 

שבעת הימים הגנוז לצדיקים 
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שכדוגמתם, והכול ראו עין בעין כי 

קרן אור פניהם, וכי אינו דומה 

מאור פניהם בשבת למאור פניהם 

 בימות החול.

למותר לציין, כי אין לנו קטני 

וצרי האופק שמץ של מושג ההשגה 

במה שהתרחש בשבת קודש בצפת 

של מעלה, כאשר האירו את שמיה 

שבעה כוכבי לכת המקודשים בכל 

מיני קדושות, הלא המה האר"י; 

רבי חיים ויטאל; מרן בעל הבית 

יוסף; האלשיך הקדוש; רבי אלעזר 

אזכרי בעל החרדים; רבי ישראל 

נדאג'רה; רבי שלמה אלקבץ; כל 

על פי דרכו הרקיע אחד מהם 

שחקים לעילא ולעילא מכל השגת 

 אנוש כשלהם דומיה תהילה.

ברם, בכדי לקרב אל השכל במה 

דברים אמורים, כתבנו בכתיבת 

הדומיה את התיאור דלהלן, 

המשרטט ומותח קוים לדמותה של 

שבת מלכתא בהיכל מלכותם וחדר 

משכיתם של הני ארווייתא, כפי 

 ידינו יד כהה מגעת.  אשר

מכנו יתדותינו במה שאמר מי ת

שאמר: יש לתמוה כיצד מהינים 

הלמדנים לנסות ליישב את הקושיא 

הראשונה של רבי עקיבא אייגר 

ביבמות, והלא מה אנו ומה חיינו 

לעומת מוחו הרחב של רבי עקיבא 

אייגר, אלא שכל ההבנה שלנו את 

השאלה היא אך לפי השגת כלינו 

המצומצמים וממילא אף התירוצים 

ם אך ורק לפי קוצר דעתנו. על ה

משקל זה ניתן לומר: הלא כל 

הרגשות הגבוהות אשר גואים 

בקרבינו כל אימת ששוזפים עיננו 

חומר כתוב על דמויות הוד אלו הנם 

אך ורק לפי קוטן נשמתנו, וממילא 

שורת הדין נותנת שאף התיאורים 

שלנו הם בהתאם לכך, ובשל כך 

אין לראות את השורות הבאות 

יסיון 'האנשה' לכרובים ואופנים, כנ

מאחר שכאמור גם ההרגשות 

השפונים וטמונים בעמקי הלב של 

כל אחד מאיתנו בעקבות העיסוק 

בעולמם של צדיקי עולם אלו, הנם 

רק לפי רמתנו הרוחנית ותו לא 

 מידי.

ישאב נא בזאת הקורא היקר אל 

היכלות שטופי אורה וזוהר, בהם 

 שורה הבחינה של עוז וחדווה

במקומו, בהילה נרה של קדושת 

השבת אצל ענקי רוח אלו אשר 

הארץ האירה מכבודם. הללו היו 

לחידוש ופלא אף בדור דעה כדורם, 

בו הופיעה רוח הקודש גלויה בבית 

מדרשם של גדולי האומה וחכמיה, 

והיכנס היישר לתוככי האווירה 

העילאית ששררה בבית המדרש 

הפלאי, שעליו התבטא אחד מגדולי 

ישראל בקודשו, מי יתנני משוטט 

במקום בו נגלו האלוקים לחוזיך 

וציריך, בקהילה הקדושה דנן, בה 

בעל החרדים משמש כגבאי, 

האלשיך הדרשן, הבית יוסף הרב, 

רבי ישראל נדאג'רה כמשורר, 

 והאר"י המקובל האלוקי.

לדידם, כל שבת נחשבה כביכול לא 

היה כמוה ולא תהיה כמוה, ואצלם 

בשבתו נפתחו ארובות  מידי שבת

השמים, והוסרו המחיצות 

המבדילות בין המים העליונים 

והמים התחתונים, ובייחוד הדברים 

אמורים אצל האר"י, אשר שר את 

שיר השבת בזמירות קדושות שלו, 

שאותם מזמרים ישראל קדושים 

בשלושת הסעודות, וקשר לה כתרי 

תהילה בביטוים נוטפי המור ומלאי 

דים לקל חי שבפיוטיו הכיסופין היוק

 הקדושים.

* 

השעה היא ערב שבת בערוב היום 

עם דמדומי שקיעה, האר"י הקדוש 

יורד בהר צפת לעבר המעיין הקריר 

שבמורד ההר אשר שימש לו 

כמקווה טהרה, מימיו מפכים להם 

בניחותא, באשר אינם מודעים 

לזהותו של הטובל בהם. המעיין 

נמצא סמוך ונראה למקום בו חלקת 

חוקק ספון, בלא לשות אל ליבו מ

לקור החודר לעצמות בכל יום ויום 

היה הצדיק טובל את גופו במעיין 

הטהרה, כשבנשמה שבמוחו עולים 

ללא הרף, מחשבות רמות וייחודים 

טמירים, הידועים לו ולכשכמותו 

המצויים בכבשונו של עולם, הללו 

שעלו לפרדס ויצאו ממנו בשלום, 

בשבילי ואף זכו לסלול נתיבים 

דרקיעא שלא דרכה בהם רגל אדם 

 מעולם.

מאחר שהעת היא ערב שבת משנה 

האר"י מדרכו בימות השבוע וטובל 

שני טבילות, אחת בשביל לפשוט 

את לבושי החול ואחת בכדי לעטות 

על הגוף את הלבושים השבתיים 

ואור הנשמה יתירה שמפציע 

לכבוד השבת. לאחר הטבילה 

ימי כשהאר"י פשט את הצורה של 

החול ולבש צורה שבתית, שלא 

כמו בכל יום בו נהג ממשיך דרכו 

של כהן הגדול בשעתו בטבילתו 

ביום הכיפורים, בכדי לכפר 

ולהמשיך שפע על ראשי עם קדוש 
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וטבל עלה ונסתפג, הרי שבערב 

שבת הייתה דרכו בקודש, להניח 

להם למי הטבילה הקדושים של 

הטבילה לכבוד שבת המלכה, אשר 

גודל פארה ושגב קדושתה  מי יפאר

להתייבש על גופו, בכדי שהגוף 

ייספג בטהרתם ויושפע מזהרורי 

 אורם.

כאשר כבר נטו צללי ערב ושבת 

מלכתא פרשה את כנפיה על פני 

היקום, לבשו פני האר"י מלכות 

ועלה בפסיעות קטנות ורגועות יחד 

עם גוריו אל עבר השדות 

השוממים, בהם לא נגעה יד אדם, 

זכים כבשעת בריאתם כעצם ונותרו 

השמים לטוהר, שם ניתן לקבל 

השראה ממרום במלא הישוב 

הדעת ומנוחת הנפש, כשאין איש 

מלבדם שיפריע בעצם נוכחותו 

להתנתקות המוחלטת מתחום כוח 

המשיכה החומרי לעבר כוח 

 המשיכה הרוחני.

שם בחיק הטבע, כשמכל עבר 

מזדקר לנגד העין נוף בראשיתי 

של הרי הגליל מלא הוד והדר 

השובה את הנפש בקסמו, עמדו 

הרב והתלמידים וציפו בקוצר רוח 

לבואה של שבת המלכה, בה 

ישבעו ויתענגו מטובו של הקב"ה, 

כשבניגוד לימות השבוע בהם 

מתייסרים המה בייסורי דבקות של 

כיסופים בוערים באור היקוד, אשר 

לעולם לא יבואו על סיפוקם לעלות 

הרי בשבת  ולהתעלות עד כלות,

"באה שבת באה מנוחה", ובעקבות 

"מנוחת השקט שלווה ובטח" בה 

נתברך יום השבת, יזכו בני 

האלוקים הללו להיות שמחים 

בחלקם ברוחניות, ולשכוח לחלוטין 

מכל הדאגות הרוחניות שהעסיקו 

את מוחם בימי החול ללא הפוגה, 

והמחשבות האלוקיות המסעירות 

 שהטרידו את מנוחתם בלילות,

מדוע ישנם רגעים בהם הם מסיחים 

דעת מהדבקות ברבון עלם ועלמיא 

 עד לכלות הנפש.

החברייא הייתה מורכבת מאינשי 

דבי עילאה אשר כל אחד מהם קבע 

ברכה לעצמו, אם זה רבי חיים 

ויטאל שרבו הקדוש העיד בו, כי 

לשניהם ישנם נשמות תאומות של 

משפיע ומקבל שאי אפשר לזה בלא 

הוא הפותח את זה, המשפיע 

צינורות השפע ונעשה כמעיין 

המתגבר ונחל שאינו פוסק, והמקבל 

הוא זה אשר על שכמו מוטל 

התפקיד כבד המשקל לחקוק את 

הדברי אלוקים חיים על גבי הכתב 

 לדורות עולם.

ואם זה רבי אברהם הלוי ברוכים, 

אשר כעדותו של רבו האר"י 

התנוצצה בו נשמת ירמיה נביא ה' 

ננים על חורבן בית גדול המקו

המקדש, ובשל כך הצער העמוק 

כים של שכינתא בגלותא נגע לליבו 

ללא הרף, ועל כן נוהג היה דבר יום 

ביומו לומר בכל תפילת שמונה 

עשרה "נחם" בקול נהי ובכי על 

כבודו של בית חיינו וכבודם של 

ישראל שנוטלו, דומה שבגינו ובגין 

חבריו נגזרה הגזירה לבל יהיו 

ים על השולחן סכינים בברכת מונח

המזון, מחשש סכנה של איבוד 

עצמי לדעת מנהמת לב על החורבן 

בבונה ירושלים, עוד כהנה וכהנה 

אישי מעלה מנתה החבורה 

הקדושה, שאילו היה מונח כנגדם 

בכף מאזנים מלא כל העולם כולו 

כסף וזהב היו אלו מכריעים את 

 הכף לעומתו.      

דבקות ועונג רוח הייתה זו שעה של 

בעולם הזה, האר"י הקדוש עושה 

כדרכו עלית נשמה משייט בעולמות 

גבוהים כשהוא שרוי לגמרי שלא 

בעלמא הדין, פניו להבים יותר 

מהרגלו וכל חזותו כשל שרף 

מחיות הקודש, ניכר בו כי הריהו 

בעיצומו של חזון נבואי בעל 

השלכות הרות גורל והשפעה רבתי 

 תונים כאחד.על העליונים והתח

התלמידים שהיו מורגלים בכגון דא 

סברו לתומם, כי רבם הקדוש 

כדרכו זה מימים ימימה בשעה של 

כניסת השבת, מתקן הוא נשמות 

אומללות האובדת בתוהו ילל 

ישימון ומחזירם לשרשם כשהם 

צחות כשלג, מלאכה קדושה זו 

מהקשות שבמקדש נתנה בו את 

אותותיה ומחמתה עיניו כהו 

ואיבד הוא חלק מראייתו,  מראות

ושמא נזדמנה לו כעת נשמה 

הקלועה בכף הקלע זה אלפי שנים, 

והריהו מתאמץ בכל כוחו ואונו 

להביאה על תיקונה ובשל כך 

הריהו בוער כל כך כתבערת מדורת 

 בית המוקד.

לאחר זמן מה ראה איש האלוקים 

את פני השבת במלא זוהרה 

ותפארתה והליט את פניו בידם 

תנוור ממנה ויקרא בקול לבל יס

גדול לעבר תלמידיו: "בואו ונצא 

לקראת כלה" והוסיף "לך דודי נצא 

השדה לקראת שבת מלכתא לחקל 

תפוחין קדישין", כשהתלמידים 
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מצטרפים לקריאה הנלהבת לדודי 

הידוע ממגילת שיר השירים, בו 

מתייסרת הרעיה אליו בייסורים של 

אהבה, וכעת היא מבקשת ממנו 

ן של בקשה, ילך נא המלך בכל לשו

לשדה, ויצא כביכול יחד עימנו 

לקראת שבת מלכתא, בעלת 

הישות הרוחנית שיש בה רוח חיים 

המנשבת באפה בבחינת: "חי 

הנושא את עצמו", שניתן לצאת 

 לקראתה ולקבל את פניה.

בתוך כדי סערת המוחין 

כשהתלמידים נישאו יחד עם הרב 

למרחבים אינסופים, וראו בעיני 

חם את המפגש בין השבת רו

הקב"ה וישראל, כשביני ובין בני 

ישראל אות היא לעולם וגוי ששבת 

חייב מיתה באשר לא יתערב זר 

בשמחתנו, בשעה שהמלך 

והמטרוניתא מסובים יחדיו, 

שומעים התלמידים מבין הערפילים 

את קולו של הרב כשהוא פונה 

עליהם בשאלה: "החפצים הנכם 

הדרך לצאת עימי כעת בקפיצת 

בכדי להשלים קבלת שבת בכותל 

 המערבי שריד בית מקדשינו"?

השאלה הרעידה מיתרים 

בליבותיהם של התלמידים, 

שבוודאי ובוודאי חפצו לילך יחד 

עם הרב על כנפי נשרים ולקבל 

שבת בירושלים קריית מלך משוש 

כל הארץ במקום אשר איוותה 

השכינה למושב לה, ואולם בכל 

הן אמת שאנו זאת כמה מהם ענו: "

מוכנים ומזומנים לילך עם הרב 

באשר ילך, וברם ברצוננו לבשר על 

כך לנשותינו ובני משפחתנו לבל 

 תפרח נפשם מדאגה לשלומנו".

כששמע זאת האר"י פכר ידיו 

בייאוש. "מה זאת היה לכם 

תלמידי?" שאל בכאב, "מדוע זה 

סירבתם להשיבני בחיוב בהן רבתי 

? דעו שהם-בלא תוספות לוואי כל

לכם בני כי הייתה זו שעה של עת 

רצון המסוגלת לגאולה שכמוה לא 

היה זה עידן ועידנים, בה נשמעו 

פעמי משיח ומה שהיה נדרש זהו 

רק סיוע קטן מכם, בכך שתאמרו 

שאתם חפצים לעלות ירושלימה, 

או אז היה בא קץ הימין ונתהווה 

התיקון הגמור, האח מעשה שטן 

ימתי תבוא הצליח, ומי יודע עוד א

השעה שיעלה הרצון מלפניו יתברך 

 לומר קץ לגלות".

*** 

לבנתיים, אי שם בין הסמטאות 

הציוריות שבצפת בתוככי בית 

הכנסת של מרן בעל הבית יוסף, 

מנותקים מהמחזות האלוקים 

שהבליחו בין השדות, עמדו מרן 

הבית יוסף, האלשיך הקדוש, רבי 

שלמה אלקבץ, רבי ישראל 

י אלעזר אזכרי בעל נדאג'רה, ורב

החרדים, הגבאי הנאמן והמסור של 

הבית הכנסת האגדי הלזה, שאף 

לאחר שנתגלה ע"י האר"י ורשב"י 

בל"ג בעומר כשרשב"י ביכר אותו 

על פני שאר התלמידים להצטרף 

לרקידתו עם האר"י, המשיך ללא 

לאות במלאכת הקודש של לכבד 

ולרבץ את בית הכנסת, ושפכו את 

י קונם בסילודין, כך צקון לחשם לפנ

בדרכם הם הרקיעו שחקים אל 

מעבר להשגה והעפילו לפסגות 

 רמות.

היה זה השמש אשר ניגש לעמוד, 

והחל לזמר בקול רם וצלול את 

פיוטו החדש, שאך זה זמן מועט 

חלף מעת בקיעתו לחלל העולם, 

באש עצורה המתגברת והולכת, 

כשהקהל הקדוש ומלכיהם בראשם 

ריו בקול גדול מחזיקים אח-מחרים

ולא יסף: "ידיד נפש אב הרחמן, 

משוך עבדיך אל רצונך, ירוץ עבדיך 

כמו איל, ישתחווה אל מול הדריך, 

יערב לו ידידותיך מנופת צוף וכל 

 טעם".

חדי העין וברי הדעת מקרב 

המתפללים, שהביטו לכיוון מקומם 

של מרן הבית יוסף ורבי שלמה 

אלקבץ בכותל המזרח, יכלו להבחין 

יצד העלו פניהם ארשת של קורת כ

רוח למשמע מטבעות לשון קולחות 

אלו, המבטאות אל נכון את 

ההרגשים הפנימיים שלהם באהבת 

קונם, הלא הבית יוסף זכה 

להתגלותו בהקיץ של מגיד ממרום, 

הוא ניהו המלאך שנברא מלימוד 

המשניות שלו, אשר פתח לפניו את 

שערי הרקיע וסיבר את אוזנו 

וקים מאוד רזין דרזין, בדברים עמ

מאותם הדברים שכיסם עתיק 

יומין, אין ספק כי כאשר מתגלה 

לילוד אישה אחד ממלאכי השרת 

מלאכי עליון ומוריד לפניו את 

שבעת הרקיעים ארצה אזי "יערב 

 לו ידידותיך מנופת צוף וכל טעם".

רעד חלף בגוום של מעמיקי 

המחשבה שבקהל הקדוש, כשעלה 

פלאי אשר בזיכרונם המעשה ה

התרחש בליל שבועות אצל 

רבותיהם אלו שעליהם הייתה 

 גאוותם, ומעשה שהיה כך היה: 
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מרן הבית יוסף ורבי שלמה אלקבץ 

ישבו ועסקו בתורה כל אותו 

הלילה, עד שכאשמורה השלישית 

שומעים הם קול שמימי הקורא 

אליהם בקריאה של חיבה: "בני 

האהובים אשריכם מה טוב חלקיכם 

גורלכם, שכן זה זמן  ומה נעים

ועידנים מיום חורבן בית המקדש 

שלא היה לשכינה נחת רוח שכזו 

כמו הנחת רוח שעלתה מקול 

הלימוד שלכם, אתם שנכנסתם 

 לפרוזדור היכנסו לטרקלין".

המגיד שנגלה תמידים כסדרם למרן 

בעל הבית יוסף נתגלה גם לרבי 

שלמה אלקבץ באותו ליל שימורים 

פסק של מחמת הלימוד ללא ה

תורה לשמה, שנעשה אך ורק למען 

המטרה האחת והיחידה בכדי 

לעלות את השכינה ולקשטה 

כקישוטי כלה, בלא שמץ של פניה 

ולו פניה רוחנית מחמת שיערב לו 

נועם זיוו של הקל מנופת צוף וכל 

טעם, אף רבי שלמה אלקבץ 

התעלה למדרגה רמה זו של פי 

המלאך הדובר אליו, וזכה לחוות 

דור של העולם הזה מעין בפרוז

הטרקלין של העולם הבא, בו אין 

קנאה ואין שנאה ואין תחרות 

צדיקים יושבים ועטרותיהם 

 בראשיהם ונהנים מזיו השכינה.

"הדור נאה זיו העולם נפשי חולת 

אהבתיך, אנא קל נא רפא נא לה 

בהראות לה נועם זיווך, אז תתחזק 

ותתרפא והייתה לה שמחת עולם", 

קולו של רבי אלעזר  נישא ברמה

אזכרי, כשהוא מתרפק על אביו 

שבשמים כבן המתחטא לפני אביו 

בגעגועים אינסופים: "וותיק יהמו 

נא רחמיך, וחוסה נא על בן 

אהוביך, כי זה כמה נכסוף נכספתי 

לראות בתפארת עוזיך, אלה חמדה 

 ליבי חוסה נא ואל תתעלם". 

מהיכן בקעו ביטוים קדושים אלו 

ון וההשתוקקות לקל רוויי הצימא

מסתתר בשפריר חביון, שיואיל נא 

לבקוע את מסך ההסתר, ויוכל 

המתפלל להיכנס לבתי גוואי לפנים 

מין הפרגוד, והוא תמה בקול מתי 

 אבוא ואראה פני אלוקים? 

הלא יוצאים המה מעמקי השיתין 

שבליבו הרחב כפתחו של אולם של 

בעל החרדים, אשר עלה על גדותיו 

א, שכפי הניכר מבין באהבת הבור

השיטין של פיוטיו הרבים, כדרכם 

של צדיקים ביקש לבנות בו משכן 

להדר כבודו של קונו, ובמשכן 

להשים מזבח לקרני הודו של 

הבורא, ואת מעשה העקידה הוא 

ביקש, שיאיר לפניו כלפיד אש את 

הדרך אשר ילך בה, וישמש לו כנר 

תמיד אשר בו תוקד שלהבת נפשו 

תו, כשהמטרה של על מזבח אהב

בנית המשכן והמזבח בתוכו, 

והצבת מעשה העקידה כתמרור 

דרך כעניין שנאמר "מעשה אבות 

סימן לבנים", היא בכדי להשלים 

את התאווה האדירה אשר 

הפעימה את רוחם ושלהבה את 

נפשם של עובדי האלוקים שבכל 

הדורות, "ולקרבן אקריב לו את 

נפשי היחידה", כי לו נאה ולו יאה 

העיד על עצמו: "אנא קל נא רפא ל

נא לה בהראות לה נועם זיווך אז 

תתחזק ותתרפא והייתה לה שמחת 

 עולם".

כאן הגביה רבי אלעזר אזכרי את 

קולו, ויקרא בקול לא לו את סיומה 

של התחינה, כשקולו של הקהל 

הקדוש עונה אחריו כהד: "הגלה נא 

ופרוש חביבי עלי את סוכת שלומך, 

דך נגילה ונשמחה תאיר ארץ מכבו

 בך".

בכך בלא משים, התחברה תפילתם 

יחד עם האכזבה המרה של אחיהם 

שבשדות על כי עדיין לא באה עת 

אחרית הימים, בהם יפרוש הבורא 

על זרע רחומיו את סוכת שלמה, 

אשר היא סוכת רחמים וחיים 

ושלום, ועדיין טרם מאירה הארץ 

מכבודו יתברך, ומפי הכול פרצה 

ה והמיית הלב, באחת התחינ

שהבעירה את העיר צפת כמדורת 

אש: "מהר אהוב כי בא מועד וחנינו 

 כימי עולם".

לאחר תפילת שמונה עשרה של 

מנחה וסדר קבלת שבת, ניגש רבי 

שלמה הלוי אלקבץ לעמוד התפילה 

כשפניו להבים, והחל לקרוא 

מקירות ליבו: "לכה דודי לקראת 

כלה פני שבת נקבלה לכה דודי 

לה פני שבת נקבלה", כך לקראת כ

הזמין את הקב"ה לצאת לקראת 

הכלה הלא היא שבת מלכתא, 

 והחל מגולל את סוד הקשר ביניהם.

"שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו 

קל המיוחד ה' אחד ושמו אחד 

לשם ולתפארת ולתהילה", לאחר 

שהוא הזמין את הקב"ה לבא 

לקראת כלה, קורא הוא בנעימות 

לבני ישראל בכל מקומות מושבם 

לצאת לקראת השבת יחד עימו, 

והוא מחל למנות לפניהם 

בפרוטרוט את שבחיה: "לקראת 
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יא מקור שבת לכו ונלכה כי ה

הברכה מראש מקדם נסוכה סוף 

 מעשה במחשבה תחילה".

לאחר שקרא לדודי ולעם ישראל 

לצאת לקראת השבת, פונה הוא 

בתחינה מעומק הלב אל ירושלים 

אהובת נפשו כדבר איש אל רעהו: 

"מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי 

מתוך ההפיכה, רב לך שבת בעמק 

הבכא, והוא יחמול עליך חמלה", 

הקריאה הנלהבת אל לאחר 

ירושלים, פונה הוא אל כנסת 

ישראל בלשון תחנונים הממיסה כל 

לב, להתנער מעפרותיה, לחלוץ 

כגבר נעוריה, ללבוש בחזרה את 

בגדי התפארת והיקר שאבדו לה 

בגלות, ואו אז להרים את קולה 

בשירה בגיל ורנן, על כי בקע כשחר 

אורה ונגלה עליה כבוד ה': 

י, לבשי בגדי "התנערי מעפר קומ

תפארתך עמי, על יד בן ישי בית 

הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה", 

"התעוררי התעוררי כי בא אורך 

קומי אורי עורי עורי שיר דברי כבוד 

ה' עליך נגלה", בכך הצטרף רבי 

שלמה כביכול אל בכייתו של 

ה'דודי' על גאוותם של ישראל 

שניטלה לאחר שבית חיינו עלה 

 בלהבות.

בתחנוניו לירושלים  לאחר ששעה

וכנסת ישראל להחשת הגאולה, 

פנה אל השבת בבקשה נוגעת ללב: 

במטותא מנך "לא תבושי ולא 

תיכלמי", ושאל אותה שאלה 

נוקבת מקירות ליבו: "מה תשתוחחי 

ומה תהמי", מה לך מהלכת בפנים 

נפולות כאדם אשר אבד עליו 

הקלח הלא עתיד מזהיר נשקף לך: 

נבנתה עיר על "בך יחסו עניי עמי ו

 תילה".

לאחר שרבי שלמה חזר לקרוא אל 

השבת, הוא ממשיך ופונה אל 

השבת ספק בבקשה ספק בבשורה 

משמחת: "ימין ושמאל תפרוצי ואת 

ה' תעריצי על יד איש בן פרצי", 

אימתי שתתגשם עתירה זו: 

"ונשמחה ונגילה", בשמחה 

הפורצת גדר והמשמחת לבב 

 וכליות.

שמחה לאחר שנתעוררה בחינת 

ונשלמו כל האותיות של שם 

המחבר 'שלמה הלוי', נישא רבי 

שלמה על כנפי רוחו וקורא לעבר 

השבת באושר עילאי: "בואי בשלום 

עטרת בעלה גם ברינה ובצהלה 

תוך אמוני עם סגולה בואי כלה 

 בואי כלה בואי כלה שבת מלכתא".

*** 

התלמידים שלא פיללו ולא מיללו 

ויים היו כי עניינים כה גבוהים תל

במוצא פיהם, ושזו תהיה ההשלכה 

של הסירוב עמדו מהורהרים בין 

השדות, ולא ידעו כיצד להשלים 

עם האכזבה על אשר החמיצו את 

 השעה המסוגלת כל כך.

בפרט הדברים אמורים ברבי 

אברהם ברוכים, שלאחר שרשב"י 

הקפיד עליו על שאמר נחם ביום 

שמחתו בל"ג בעומר נסע בהוראת 

י לכותל המערבי, שם רבו האר"

עיניו ראו ולא זר את השכינה 

הקדושה בדמות אישה לבושת 

קרעים, המצטערת ומקוננת על 

חורבן בית המקדש, לאחר שמירר 

בבכי שעה ארוכה בישרה לו: "רבי 

אברהם בני אל תירא ואל תיחת 

וסר עוונך וחטאתך תכופר", לאחר 

שראה בעיניו את צער השכינה על 

מצא רבי אריכות הגלות לא 

אברהם מקום לנפשו על המשגה 

 שיצא מתחת ידו ויד חבריו.

ברם, חרף מה שליבם היה מר להם 

עד כי שאלו את נפשם למות, לא 

נותר להם זמן רב להתבוננות, שכן 

האר"י המשיך בתפילת מעריב, והם 

נאלצו להתרכז יחד עם כל החושים 

במילות התפילה, מתוך שכחה 

עת עצמית מוחלטת, עוד תבוא ה

בה יערכו חשבון הנפש נוקב על 

אשר אירע להם כזאת, ואולם כעת 

מוטלת עליהם החובה של תפילת 

ערבית של ליל שבת, ובכלל בשבת 

נהורא עימיה שריא והעצב אסור 

 בתכלית האיסור.

בתום התפילה, כשראו את פניו של 

מורם ורבם כשהם קורנות מקדושת 

השבת ברכו אותו בשבת שלום 

בברכה על  והרב השיב להם

ברכתם, לאחר מכן פנו לכיוון 

העיר, באמצע הדרך נכנס הרב 

לחדרון צר מידות, בו ראה מה 

שראה השיג מה שהשיג, השמועות 

שחו מפה לאוזן, כי בחדרון זה זוכה 

הרב הדומה למלאך ה' צבקות 

לגילוי אליהו, ושם פץ לו המבשר 

מכל הנעשה תחת השמש ולמעלה 

 מן השמש.

הקודש בשלום, כשיצא האר"י מן 

מה נהדר היה מראהו, פניו זהרו 

כזוהר הרקיע ועיניו האירו כשמש 

וכירח, כשחזות פניו העידה בו כי 

לית דין בר נש, כשראה את 
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תלמידיו הצטרף עליהם בהליכתם, 

בעמדם על פרשת דרכים פנו איש 

איש לדרכו, בכדי להסב על יד 

שולחן המלך יחד עם בני 

לעבר  משפחותיהם, אף האר"י פסע

ביתו בכדי לסעוד את סעודת 

השבת יחד עם בני משפחתו וכמה 

 מהגורים המקורבים אליו ביותר.

לאחר שבא האר"י הקדוש לביתו 

פתח באמירת שלום עליכם, 

כשהוא זוכה לראות בעיני בדולח 

מאירות את דמות דיוקנם של 

המלאכים, ולשמוע את קולו של 

המלאך הטוב כשהוא קורא בפנים 

מחה: "יהי רצון כן צהובות מש

לשבת הבאה", ואת קולו של 

המלאך רע עונה אמן בעל כורחו, 

 ברטט וחלחלה.

הקידוש היה המשך טבעי לשלום 

עליכם, בו האר"י העיד בפה מלא 

על בריאת שמים וארץ, ועל מה 

שראה בעיניו ממש, ונתאמת אצלו 

בבירור גמור, כי אין עוד מלבדו, 

והוא לבדו היה הווה ויהיה, הן 

קידוש הוא עדות על בריאת העולם 

ואין לך עד כשר כהאר"י שהבית 

יוסף כתב אודותיו: "אפי' תנא לא 

היה יכול לומר מה שאמר זה 

ונראה לי שאין זה כי אם נשמת 

 נביא קדמון".

לאחר נטילת ידיים, זימר האר"י 

בדבקות עצומה ובשלהבת אש 

קודש את הפיוט "אזמר בשבחין" 

נכתב מפרי תנובת רוחו אשר 

בשפה הארמית, תוכו של הפיוט 

רצוף אהבה לשבת מלכתא, ובלול 

בסתרי תורה, מהחלק הארי של 

המחבר בפנימיות התורה שזכה 

 שיתגלה על ידו. 

אף בבית הכנסת התפללו תפילת 

מעריב, לאחר התפילה כל 

המתפללים הלכו לביתם, האלשיך 

התמהמה קמעא מאחר, שקודם 

 התפילה בא בדברים עם מאן דהו

שלימוד פרשת השבוע בעיון הוא 

לחם חוקו, שהודיע, שיש 

באמתחתו שאלה נחוצה ודחופה 

בפרשת השבוע, אשר איננה סובלת 

המתנה ודיחוי, שכן היא מפריעה 

את מנוחתו ומחמתה חייו אינם 

חיים, האלשיך ענה לו, שימתין 

בסבלנות עד לסיומה של התפילה 

אז יוכל להתפנות להשיב על 

ת יוסף לא מיהר שאלתו, גם הבי

לילך לביתו, הלא ישנו סמוך 

למקומו תור ארוך של יהודים יקרין 

שבערכין החפצים לשמוע מפיו דבר 

ה' זו הלכה, ואין ביכולתו להשיב 

פניהם ריקם, שכן בתוקף תפקידו 

כמרא דאתרא של צפת, הריהו 

מחויב לפנות את זמנו המצומצם 

 לרשות הציבור הכמה למוצא פיו.

לפה מאז התפילה, שעה ארוכה ח

לבעל המקרא התיישבו כבר 

ההדורים והוא קיבל לפי דעתו 

תשובה מספקת לשאלותיו, וכל 

העומדים בתור יצאו שבעי רצון, 

כשכל אחד מהם קיבל מהבית יוסף 

תשובה מפורטת התפורה לפי 

מידותיו כיצד עליו לנהוג במקרה 

הספציפי העומד לפניו, יצאו הבית 

הכנסת  יוסף והאלשיך מפתח בית

החוצה אל הרחוב הצפתי בעל 

האוויר הצונן, השמש הענוותן 

ושפל הברך סגר אחריהם את 

הדלת בחרדת קודש של יראת 

 הרוממות.

*** 

בשעה שהאר"י היה ספון בביתו, 

שרוי כולו בספירות העליונות 

ומשמש בבית ועליה כאחד, בבית 

אחר בצפת ישב המשורר האלוקי 

קולו רבי ישראל נדאג'רה, נשא את 

בשיר וקשר כתרים לשם קונו, תוך 

שהוא טובל את ראשו ורובו 

 בנהרות האפרסמון.

קול שירתו הערב הרעיד את כל 

העולמות ומשך אליו כמטה קסמים 

כיתות של מלאכי השרת אשר 

פסקו משירתם, ובאו לשמוע את 

הפה הקדוש שלא טעם טעם חטא 

כשהוא מהלל ומשבח את רבון 

וסים עלם ועלמיא, מטעמים הכמ

עימדם שהנם בבחינת: "הנסתרות 

לה' אלוקינו", ביכרו לרדת לעולם 

הזה בלבוש של מאות ציפורים, 

אשר חגו במחול מעל לגג ביתו של 

רבי ישראל והאזינו ברוב קשב, 

לדברי השירה לקל חי היוצאים 

מפיו של בשר ודם המהלל את ה' 

 בגרונו.

ה ריבון -וכה היו דברי השיר: "י

ת הוא מלכא מלך עלם ועלמיא, אנ

מלכיא, עובד גבורתיך ותמהיא, 

שפר קדמך לאחוויא", כלומר, אתה 

ה' הנך רבון כל העולמים ומלך 

המלכים, כשמתבוננים במסכת 

גבורתיך מקבלים תמיהה, באשר 

הנם מראים את קדמותך, בהיותך 

אדון עולם אשר מלך בטרם כל 

יציר נברא, כאן המשיך רבי ישראל 

"שבחין  והוסיף שמן לתבערה:
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אסדר צפרא ורמשא, לך אלקא 

קדישא די ברא כל נפשא, עירין 

קדישין ובני אנשא חיוות ברא ועופי 

שמיא", אנוכי יגיד את שבחיך ללא 

הרף בוקר וערב, על היותך הבורא 

הגדול הגיבור והנורא, אשר ברא 

את כל הנפשות, כשבין העירין 

קדישין והמלאכים הם בריאותיך 

ת ועופות ובין האנשים והחיו

 השמים המה מעשי ידיך. 

הסיפור בשבח הבורא עדיין לא 

תם, אש התמיד היוקדת בליבו של 

רבי ישראל מתעצמת והולכת: 

"רברבין עובדיך ותקיפין, מכיך 

רמיא וזקיף כפיפין, לו יחיה גבר 

שנין אלפין, לא יעול גבורתך 

בחושבניא", מרובים ועצומים הם 

מעשה גבורתך, באשר הנך משפיל 

גאים עדי ארץ ומגביה שפלים עדי 

מרום, אף לו יצויר שהיית מעניק 

את מתנת החיים לאדם אלפי שנין, 

גם אז לא היה מגיע לגבורתך, 

באשר אין קצבה לשנותיך ואין קץ 

 לאורך ימיך.

כאן פונה רבי ישראל אל הקב"ה 

בהמית לב: "אלהא די ליה יקר 

ורבותא, פרוק ית ענך מפום 

מיך מגו גלותא, אריותא, ואפק ית ע

עמך די בחר מכל אומיא", אלוקים 

אשר לו היקר והתפארת, אנא פרוק 

את צאנך מיד האריות, ותוציא את 

עמך מתוככי הגלות, העם סגולה 

אשר בחרת לך מכל האומות, כאן 

הוריד בהיסח הדעת את מלבושו 

 העליון.

חפץ היה לפתוח את הבית של: 

"למקדשיך טוב ולקודש קודשין", 

פתאום הוא מגלה לחרדתו,  ואולם

שהמלאכים בלבוש הציפורים פרחו 

ואינם כי לקח אותם האלוקים. 

כמנהג הימים ההם, חפץ היה לשגר 

שליח אל האר"י, אשר שימש 

כאורים ותומים, שתשובותיו היו 

קולעות אל השערה, כאשר ישאל 

איש בדבר האלוקים, בכדי לשאלו 

 לפשר העניין.

ודשו האר"י לעומתו, ראה ברוח ק

את כל אשר נעשה, וקרא 

לתלמידיו: "מהרו אל ביתו של רבי 

ישראל ואמרו לו, כי ילבש חזרה 

את מלבושו העליון, בכדי לכבד את 

נוכחותם של המלאכים, כאשר 

יעשה זאת יראה כיצד המלאכים 

 יחזרו אליו כבתחילה".

לאחר שעשה רבי ישראל ככל אשר 

ציווהו האר"י, שוב נשמע קול ציוץ 

ם מרנין לב מעל כתלי ביתו, ציפורי

ומיד נתפנה להמשיך את הפזמון, 

שכדרכם של חבריו רבי אלעזר 

אזכרי ורבי שלמה אלקבץ עסק 

במשאלת הגאולה: "למקדשיך תוב 

ולקודש קודשין, אתר די ביה יחדון 

רוחין ונפשין, ויזמרון לך שירין 

ורחשין, בירושלם קרתא דשופריא", 

 שוב נא במהרה למקדשיך ולקודש

הקודשים, מקום בו מתאחדות 

הרוחות והנשמות, ושם יזמרו לך 

בניך אהוביך שירים ורחשי לב, 

בירושלם העיר כלילת היופי שבניה 

 הצטיינו ביופיים הנדיר.

לאחר שסיים את שירת הקא ריבון, 

המשיך רבי ישראל בדברי שירות 

ותשבחות עמוק אל תוך הלילה, 

כשמלאכי השרת נאלצו להודות 

בפה מלא, כי ההפסקה משירתם 

יש בה מתן שכרה בצידה, שהלא 

ידע מלאך בנפשיה שאין ביניהם מי 

שיודע לזמר לשמך עליון ולהקדיש 

קדושה לקדוש, כמו אותו נעים 

ות ישראל, אשר נאכל בלבת זמיר

נפשו כל ימיו בייסורים של אהבה, 

וחי חיים של כלות הנפש, כשליבו 

הגדול עלה על גדותיו, והיה קטן 

מלהכיל את כל האוקיינוס של 

רגשות הקודש אשר גאו בליבו עד 

 לבלי אכיל. 

הערת הבהרה: כל הסיפורים 

שקראתם אמתיים לחלוטין 

ומבוססים על מסורות מקובלות 

מדור לדור, שאר התוספות ותיאורי 

המצבים הם נופח ספרותי מפרי 

דמיונו של הכותב, הנועד בכדי 

להכניס את הקורא לאווירה 

המרוממת המנותקת אלפי שנות 

אור מהאטמוספרה החומרית שבה 

 אנו הקטנים חיים את חיינו.

 

מתנדב בעל רצון טוב, לטיפול לשוני הגהה ועריכה )או אחד בדחיפות דרוש לאספקלריא 

 בשבוע רבע שעהמביניהם(, כ

נא לפנות בהקדם לכתובת המעוניין )בעל היכרות מוקדמת או קורא חדש( 

9696@okmail.co.il  תודה רבה 
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 עזרתם על אספקלריא לידידי והברכה התודה

.  ומתוקן ערוך דרך יצא למען הלב מכל הרבה

 !הברכות בכל יבורכו
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 אספקלריא בבית הכנסת בו הינך מתפלל?רוצה לראות את 
 

 להפצת אספקלריא תרומה םרה
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