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בסייעתא דשמיא עומדים אנו בפתחו של הקונטרס השני בסדרת 

'רוממות המועדים' אחר אשר הקונטרס הראשון בענייני ימי הרחמים 

והסליחות בשני מהדורותיו ספו תמו, ונתקבלו באהבה ובחיבה רבה 

בכל היכלי התורה, וכל רואהו אומר ברקאי, כאשר נתבשמו מבקשי 

השם בהכנה הראויה לשגב קדושת ימי הדין.

המעט'  מן  'מעט  נפלא  ליקוט  בקרבו  מכיל  לפניכם  אשר  הקובץ 

בענייני חג הסוכות, אשר נשמעו מפי רבינו הגדול מרן ראש הישיבה 

הקורא  לבב  את  המלהיבים  שונים,  ובזמנים  בעיתות  שליט"א 

ברוממות הימים הנעלים ובשמחה של מצוה. וכמעשהו בראשון כך 

מעשהו בשני, משולב בצדי הגליון עובדות והנהגות מגדולי הדורות 

אשר  שליט"א  מרן  השמועה  מעתיק  מאת  נשמעו  אשר  זיע"א 

הליכותיהם שגורים תמיד בפיו.

חלק מן הדברים המובאים בזאת הם ע"פ כת"י מרן שליט"א )אשר 

נתפרסמו במשך השנים בקהל בני התורה וחזרו ונדפסו בספר "אהל 

רחל"(, והובאו כאן בתוספת ביאור להקל על הקוראים שאין רגילים 

ללשונו המדוקדק של מרן שליט"א, ותפילתינו שלא טעינו בהבנת 

דבריו לפי פשוטן, ואם שגינו אתנו תלין משוגותינו. וחלקם אומ"ר 

ארבעת  סוכה  ישיבת  החג  מצוות  בענייני  ממש,  החדש  מן  הבא 

המינים והקפות, כמו"כ שילבנו בתוכו קצת מענייני שמחת תורה.

וקהל  שליט"א  מרן  תלמידי  כלל  אל  דליבא  מעומקא  ברכותינו 

למערכת  להעניק  חפצה  ובנפש  לב  בטוב  שניאותו  לקחו  שומעי 

הרבנים  לטובה  יזכרו  ובייחוד  פז,  המלאים  מאוצרותיהם  'רוממות' 

ארלנגר  יאיר  רבי  שליט"א,  אונא  יחיאל  אברהם  רבי  הגאונים: 

שליט"א, רבי יעקב דוד הלוי ברומברג שליט"א, אשר רבות נעזרנו 

בכתביהם, ולהגאון רבי אליהו ווינר שליט"א אשר העביר את שבט 

ביקורתו על הדברים. ישלם להם השם כפעלם הטוב, ויבורכו בכלל 

מזכי הרבים.
בברכת התורה
המו"ל
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סיכוך הסוכה
חלק  בעצמו  מסכך  שליט"א  מרן 
צל!  לשם  ואומר:  ומקפיד  מסוכתו 
סכך,  לשם  ]גם  הכבוד  ענני  ולזכר 
לתלמידים  מורה  וכך  סוכה[.  לשם 
כן  כמו  סוכתו.  את  לסכך  שממשיכם 
נוהג מרן שליט"א שלכל הפחות הסכך 
אלא  מחצלת  יהיה  לא  ראשו  שמעל 

קנים.

קישוטי סוכה
נוחה  שליט"א  מרן  של  דעתו  אין 
בסוכה.  שתולין  הנייר  מקישוטי  כלל 
כעין  "תשבו  הוא  הגמ'  דין  שהרי  וטען 
כזה  יתלה  לא  אחד  אף  והרי  תדורו", 
בסלון ביתו. והוסיף ואמר, שרק בעבר, 
מעטרים  שהיו  אנשים  עוד  זוכר  הוא 
את קירות בתיהם במגזרות נייר וכה"ג, 

וא"כ הידרו אף בסוכה שלהם1. 

כעין תדורו
גדול  ענין  שיש  תמיד  מזכיר  עוד 
ככל  הרגילים  ברהיטים  להשתמש 
כך  כל  ולא  תדורו'.  'כעין  דהוי  שניתן, 
של  המשנה  דברי  את  היום  מקיימים 
'היו לו כלים נאים ומצעות נאות מעלה 
אותם לסוכה'. אך סיפר על הגה"צ רבי 
זצ"ל שהיה מקיים למעשה  דוד בהר"ן 
את דברי המשנה, ואת הרהיט המכובד 
"קאמוד"  נקרא  שהיה  בביתו  ביותר 
טורח  היה  מגירות[  שידת  ]כעין 

להכניס אותו לסוכתו.

קדושת הסוכה
נצרך  היה  גוי  כאשר  פעם  אירע 
ומרן  שליט"א,  מרן  לסוכת  להיכנס 
שלום  בדרכי  שידאגו  ביקש  שליט"א 

שלא יכנס...

מצות סוכה
הדור  מפוסקי  אחד  הגיע  כאשר 
שליט"א  מרן  אצל  לבקר  שליט"א 
מרן  קם  המועד,  חול  מימי  מאחד 
אך  לו,  הראוי  בכבוד  ללוותו  שליט"א 

. א"ה, מסתבר שבמקום חביבות המצוה   1
בהנהגתו  הוא  והנידון  שאני,  לקטנים 

בסוכתו שלו.  

ירח האיתנים
חודש זה נקרא 'ירח האיתנים', אותו ירח שבתחילתו 
לבריאת  הראשון  ביום  החטא,  ע"י  העולם  נתקלקל 
האדם, בירח זה נולדו בו איתני עולם, אבות העולם - 
"ְוָהֵאָתִנים ֹמְסֵדי ָאֶרץ". ולשון רבינו חננאל )ר"ה יא,א( 
'כלומר הם היסודות'. דהיינו שהם היסודות לתיקון 
תיקונו  ומחכים לשלימות  אנו מצפים  העולם, אשר 

ביום שכולו שבת. 

ירח זה רצוף אהבה, תחילתו בימים הנוראים ראש 
השנה ויום הכיפורים וגם ביניהם הוא הזמן המיוחד 
הכיפורים  יום  שבין  הימים  וגם  ָקרֹוב".  "ִּבְהיֹותֹו  של 
לסוכות, גילה לנו רבינו הגר"א בביאור השו"ע )סימן 
תרכד ס"ה(, 'דהויא יו"ט כמו יום הכיפורים במקצת'. 
של  ראשון  יו"ט  שנקרא  מה  מפרש  הגר"א  ורבינו 
ממש,  כפשוטו  הוא  עוונות'  לחשבון  'ראשון  סוכות 

דעד אז נמשך במקצת יום הכיפורים1. 

וכמה יחרד הלב, לשמור על קדושת הימים האלו, 
אשר מלבד השמירה הגדולה על מה שקבלנו עלינו, 
וגם מה שכל אחד זכה להזדכך במקצת, והפחד הנורא 
של 'נח לאבדן', שלא נהיה ח"ו כפורקים מעלינו עול 
הימים  הנה  חלילה,  התשובה  ועול  הכיפורים  יום 
במקצת  לבעט  וח"ו  הכיפורים,  יום  בחינת  עצמם 
ביום  יום הכיפורים אשר משמעותו כאמור כמבעט 
הכיפורים ממש רח"ל, וצריך להתעצם בימים האלו 
הכיפורים,  דיום  התשובה  קבלת  וחיזוק  להמשך 
הכיפורים  יום  של  המשך  שהם  אלו  שימים  ובודאי 
ַהֶּזה  ַבּיֹום  "ִּכי  של  הזאת  בבחינה  ונורא  גדול  ערכם 

ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם וגו' ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו".

ומן הסתם הימים האלו של 'מקצת יום הכיפורים' 

1 . א"ה, ודלא כמשמע בטור שהוא משום שעסוקים במצוות ואין פנאי 
לעשות עוונות. וז"ל הטור )ריש סימן תקפא(: 'במוצאי יום הכיפורים 
טוב  יום  קורא  לכך  עונות  עושין  ואין  ולולב  סוכה  במצות  עוסקים 

ראשון ראשון לחשבון עונות'.
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יום  בבחינת  יותר  זה  ואז  לזה,  משתייך  שהוא  כמה  האדם,  עבודת  במצב  יותר  הרבה  תלוי 
הכיפורים, ו'הבא ליטהר מסייעים אותו' בכל עת ובכל שעה, ועל אחת כמה וכמה בימי הטהרה 

המקודשים.

תבוא אם ותקנח
המקודש  המועד  הכיפורים,  יום  של  לעיצומו  וב'מהות'  ב'זמן'  ומחובר  רצוף  הסוכות  וחג 
ביותר בין המועדים. וביאור חיבור הזמנים, שהנה ידוע ענין יום הכיפורים שאז הקב"ה אמר 
)יומא  "ָסַלְחִּתי" על חטא העגל, ואנו רגילים להכנס במאמר זה לקדושת היום. ואמרו חז"ל 
ג,ב( "ַלֲעֹׂשת" - זה מעשה פרה, "ְלַכֵּפר" - אלו מעשי יום הכיפורים. והשייכות בין מעשה פרה 
ליום הכיפורים הוא שבשניהם יש את הענין של 'תבוא אם ותקנח את בנה', ואף שגם החכם 
מכל אדם אמר על פרה אדומה "ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני", מ"מ גילו חז"ל שיש בזה רמז לכפרה על 

חטא העגל. 

כמובן שאין לנו השגה אפילו כטיפה מן הים, אבל עם כל זה, נגלה לנו בחינה שנראה בעין 
'ביום הכפורים' אשר  וכן הוא  ותקנח את בנה.  גשמי ש'תבוא אמה' כביכול אמה של העגל, 
זה יום האחד בשנה אשר כהן גדול נכנס לפני ולפנים, מתגלה לנו בחינת 'תבוא אמה ותקנח 
את בנה' בדרגה עליונה מאד,2 זה היום שהקב"ה מאיר לנו בפתיחת הלב, יום העשירי שהוא 
'אבינו',  ָקרֹוב". וכאשר אנחנו בשפלותינו קוראים להקב"ה כביכול  "ִּבְהיֹותֹו  סוף הדרגה של 
והקב"ה אומר "ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֹלקיֶכם", וא"כ כשם שצריך אב להמושג של בנים כך אין בנים 
בלי אב ואם... ובודאי וכידוע שיש גם בחינת "ִאם ַלִּביָנה ִתְקָרא" וכתרגומו 'ואמא לביוננותא' 
תקרא, וביום הכיפורים מופיע עלינו בחינת האמא אשר משפיע עלינו בינה, "ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב 

ְוָרָפא לֹו", וכדאמרו חז"ל שמשום כך תקנו בינה קודם תשובה.

ונמצא שביום הכיפורים אנו זוכים לבחינה עילאית מאד של 'תבוא אמה ותקנח את בנה', 
ועד כמה שאין לנו השגה ברוממות הדברים, אבל יחרד האיש וילפת מבחינת הדברים בעצמם, 
וראשית דבר שכמה שאנו עורכים ופותחים לבנו, לאדם מערכי לב, זוכים אנו לקבל בלבנו 

אשר ממנו תוצאות חיים.

סוככת על בניה
וחג הסוכות נמשך באותה בחינה, כאמא שסוככת על בניה, והן ענני הכבוד שגם חזרו אחרי 
שנמחל להם עוון העגל, כלומר אחרי ש'תבוא אמה ותקנח בנה', שוב סוככת בכנפיה. וידוע 
ביאורו של רבינו הגר"א ז"ל שזמן הסוכות מכוון בדווקא עם חזרת ענני הכבוד אחרי המחילה 

ביום הכיפורים, וכאשר הקב"ה נתרצה להשרות שכינתו ע"י עשיית המשכן.

2 . א"ה, מרן שליט"א מרחיב בזה הרבה כי עדיין יש חילוק גדול בין טהרת פרה לטהרת יום הכיפורים, שהרי פרה כל מעשיה 
בחוץ, והוא ענין ה'אמא' שמקנחת בנה, ואילו יום הכיפורים מעשיו לפני ולפנים, וזהו בחינת 'אמא' העליונה.
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כאשר הגיע לפתח הסוכה ביקש רשות 
להשאר, היות ומשתדל שלא לצאת מן 

הסוכה אם לא בהכרח גמור.

בהזדמנות אחרת אמר מרן שליט"א: 
מצוה  מבטל  סתם  מהסוכה  שיוצא  מי 
ברמב"ם  כדמשמע  טענה...  עליו  ויש 
ואם  קבע,  סוכתו  את  לעשות  שצריך 
סתם נוח לו להסתובב בבית זה ביטול 
מצוה, ורק אם יוצא לצורך אז אין בזה 

סתירה לזה שהסוכה זה ביתו.

וכן נוהג מרן שליט"א ביום 'הושענא 
להשאר  סוכות,  של  האחרון  יום  רבה', 

בסוכה עד אחר השקיעה.

קיום מצוה בזמן השינה
למרן  פעם  באתי  שליט"א:  מרן  שח 
הסוכות,  בחג  זצ"ל  ה'סטייפלער' 
ואמרה לי הרבנית ע"ה שאמתין, כי ישן. 
אטייערע  "אזא  אה!  ואמרה:  והוסיפה 
ישנים,  יקרה[,  מצוה  ]כזו  מצוה" 

ומקיימים מצוה!...

להרגיש בסוכה...
מרן  של  נכדו  לי  סיפר  סיפר:  עוד 
הירשל  רבי  הג"ר  זצ"ל,  חיים"  ה"חפץ 
בעצמו  שראה  מעשה  זצ"ל  זאקס 
כאשר  ימיו.  בסוף  הח"ח  עם  שאירע 
יזיק  שהקור  חשש  היה  הסוכות  בחג 
ולכך  בסוכה.  ישב  אם  מכך  ויחלה  לו, 
חייב  הוא  אם  חיים"  ה"חפץ  הסתפק 

בסוכה, ועל כן ישב ולא בירך. 

אולם הנכדים שחששו לשלומו הניחו 
תקרה על גבי הסוכה, אבל התנהגו עמו 
כאילו הוא בסוכה, ואף נזהרו כל הזמן 

שלא יצטרך לצאת מהסוכה וכו'... 

תכונה  שיש  חיים"  ה"חפץ  כשראה 
חושבים  הם  לנכדו:  אמר  ביותר,  רבה 
שהם יכולים לרמות אותי... ]זיי מיינען 

אז זיי קענען מיר אפ נארען...[

ה"חפץ חיים" הרגיש היטב מתי הוא 
אמר  בסוף  רק  אבל  לא...  ומתי  בסוכה 

להם ולא בהתחלה...

איזה ד' מינים...?
בשנה אחת כאשר הגיע מרן שליט"א 

אנו נמצאים כל ימי הסוכות בתוך 'צילא דמהימנותא' 
כידוע לכל, והן הן הדברים כנ"ל3, וחל שם שמים על 
הסוכה כשם שחל שם שמים על החגיגה, וחג הסוכות 
ביום הכיפורים.  לנו למגן על מה שקבלנו  זה  עצמו 
ומתיישרים הלבבות כל אחד כפי הכנתו וטוהר לבו, 

"ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב - ִׂשְמָחה".

ענני הכבוד
קבעו  וענין ענני הכבוד, אשר רבינו הטור והשו"ע 
הדברים בריש הלכות סוכה ]ועיין דברי רבינו הב"ח 
שם[, לשון הטור ד'הם ענני כבודו שהקיפן בהם לבל 
יכה בהם שרב ושמש'4, וכ"ה בשו"ע. ומונח בזה שגם 
הגילוי העילאי הגדול של ענני כבודו, משתלשל ויורד 

גם לשמור עלינו בבחינה הפשוטה משרב ושמש. 

החסד,  איש  הכהן  אהרן  בזכות  היו  הכבוד  וענני 
ה'  ְיַצֶּוה  "יֹוָמם  יֹוָמם",  ֲעֵליֶהם  ה'  "ַוֲעַנן  וכדכתיב 
ַחְסּדֹו", וכאמור שזה גם מגין במשמעות גשמית, אבל 
הענין  את  גם  בזה  יש  הגדול,  החסד  גילוי  בתחילת 
שזה מגן בידי שמים ולא חלו בה ידי אדם. וכדמבאר 
רבינו הגר"א ז"ל, שמשום כך היו התנאים הקדושים 
כי  ויתבי',  אילני  ביני  בחקלא  'עאלו  וחביריו  רשב"י 
ידי  מעשה  שום  בלי  ד'  מעשה  תחת  להסתופף  רצו 
אדם. והתבונן בנוראות הדברים, כמה מעכב ומפריע 
אף  קדושה,  בכוונה  נעשה  לא  אם  אדם',  ידי  'מעשה 
בזה  ויש  והטרדה.  שאין אנו רואים שם שום בלבול 
גם  ומה  שמים,  בידי  כולו  הכבוד  שענני  גדול  ענין 
וזה היה בדור הדעה  וכבוד,  ד' מכוון למגן  שמעשה 
דגם אכילתם זה לחם מן השמים, ובודאי דגם אהלם 

3 . א"ה, לכאורה עולה שהסוכה זולת מה שהיא זכר לענני כבוד שחזרו 
אחר המחילה היא דוגמת המשכן שנצטוו באותו הזמן, ועיין.

4 . א"ה, ולדעת הטור הם ענני הכבוד של יציאת מצרים וז"ל הטור )ריש 
והסוכות  וכו'  מצרים  ביציאת  סוכה  מצות  הכתוב  תלה  תרכה(:  סימן 
לבל  בהם  שהקיפן  כבודו  ענני  הם  בהם  שהושיבנו  הכתוב  שאומר 
שנזכור  כדי  סוכות  לעשות  צונו  לזה  ודוגמא  ושמש  שרב  בהם  יכה 

נפלאותיו ונוראותיו ואף על פי שיצאנו ממצרים בחדש ניסן וכו'.
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ענני כבודו, היה בזה הכנה נוראה לדעת את ה' ית"ש.

ה' לאחר שיחטא
אמנם כאמור רבינו הגר"א ז"ל מבאר כי קביעת זמן הסוכות בחודש תשרי, הוא משום שענני 
מלאכת  על  ונצטוו  הכיפורים,  ביום  המחילה  לאחר  חזרו  העגל,  בעשיית  שנסתלקו  הכבוד 
המשכן, והתחילו בעשייתו ביום ט"ו, ואז חזרו ענני הכבוד. ויש להתבונן בדברי הגר"א שאין 
אין  כבר  לאח"כ  שבאו  כבוד  ענני  גם  שהרי  בראשונה,  שנתגלו  כבוד  לענני  זכר  עושים  אנו 
לנו, ואלא שאנו צריכים, ואולי רק 'שייכים', לענני הכבוד של אחר החטא, בבחינת ד' לאחר 
בארון,  מונחים  שבריהם  רק  הראשונות  כי  שניות,  לוחות  שאחרי  כבוד  ענני  והם  שיחטא, 

והשניות זה אשר לנו למורשה.5

תחילת ימי החשבון
והסוכה דידן, 'צילא דמהימנותא' וכלשון הגר"א 'אמונת ישראל שבה משיגין את ד' יתברך', 
יש בזה מבחינת ענני כבוד לכל חד כאורחיה דיליה. וכאמור זה שייך לסדר הימים המקודשים 
בירח האיתנים, שמראש השנה הקב"ה מאיר ללבות בני ישראל לבחינת "ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא 
בכנפיה  חופפת  הכיפורים,  ביום  בניה  המטהרת  הבנים  ואם  לתשובה,  זוכים  בינה  וע"י  לֹו", 
וכפי  עוונות,  לחשבון  הראשון  עד  וענפיו6  הכיפורים  יום  גמר  אחרי  גם  ד'הימנותא'.  בסוכה 
שמבאר הגר"א דהיינו כפשוטו דאז נשלם יום הכיפורים לגמרי, ואז שבעה הימים המנצחים 
בכלי זיינם כידוע... ושמירה זו היא חסד נורא להאיר לנו בתחילת ימי החשבון, וכעין שצריך 

שבעה ימים ל'מיכלא דאסוותא', כן צריך שבעת ימים למגן ועוז באהל כבודו יתברך שמו.7

5 . והמשיך מרן שליט"א לבאר: ההבדל בין לוחות ראשונות לשניות, היינו דראשונות מעשה ד' לגמרי ואורם גדול מאד, וגם 
השברים מונחים בארון ואורם נשאר בהם. ושניות מעשה משה רבינו איש האלקים, מחציו ולמעלה בחינת אלקים. ואולי 
שתי ידיו הם בחינת שתי הלוחות, ]כדמבאר הגר"א ז"ל[ והם שייכים לחציו דמעלה, וד' הטוב יכפר וכו'. ]א"ה, והיינו שגם 
לוחות שניות שהם מעשי משה רבינו אינו פשוט כלל...[ ומן הסתם שענני הכבוד בתחילתם, שהיו במצב של לקראת מתן 
תורה "ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאֹלקים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם", היו בדרגה יותר גבוהה. אבל ענני כבוד שחזרו אח"כ עם הסליחה והמשכן, 
כבר היו במצב של "ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון", וזה בחינת ענני כבוד דסוכה דידן. וברם, כידוע אנו כופלים שם הוי"ה באמירת שלש 
עשרה מדות, ומבקשים ה' קודם שיחטא, דעדיין קיים המצב של הגילוי קודם שיחטא, ואם כי הארת פנים זו התרומם מעלינו, 
אבל אנו זועקים להשפיע מאני ה' קודם שיחטא, להנהגה היותר תחתונה לאחר שחטא. וכן מונח בארון את שברי הלוחות, 

דעדיין שייך לקבל השפעה עד כמה שאפשר מלוחות הראשונות.

6 . א"ה, וכמו שנתבאר לעיל מהגר"א שהימים שאחרי יוה"כ הם יוה"כ במקצת.

7 . כאן המשיך מרן שליט"א לבאר: ההבדל בין ההנהגה וההארה של בחינת 'אבא', להארה של בחינת 'אימא', כמה שיש אולי 
להבין בזה כלחלוחית וטיפה מן הים הגדול, ד'אבא' בבחינת קודש וחכמה, בחינת נותן ומשפיע, וקשור יותר לדרגה הגבוהה 
של "ֹלא ְיֻגְרָך ָרע", ושם אין הפגם מגיע, וכדמבאר רבינו הגר"א ז"ל, שזה היה השאלה בדור דעה "ֲהֵיׁש ה' ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין", 

"ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי", וזה הבחינה הגבוהה ביותר דאין השגה בזה, ונקרא "אין". 
אולם בחינת 'אימא' שהלב מבין, וזה כולה רחמים, וחיבת אם המגדלת ונותנת שפע בינה וכו', ועיין בזה בספר "נפש החיים" 
הקדוש בכמה מקומות. אבל עם הקירבה היתירה שיש בבחינת אם הבנים, מגיע גם טענה ותביעה על הבנים. ואם כי זה ודאי 
רחמים, אבל מתעורר בזה מדת הדין והמשפט, כי "ֶמֶלְך ְּבִמְׁשָּפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ", וזה מתגלה יותר בבחינות התחתונות הקרובות 

לנו יותר. 
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הד'  את  ליטול  זצ"ל  הגרי"ז  מרן  לבית 
אחד  את  ראה  שנה,  כבכל  שלו  מינים 
מבית  יוצא  זצ"ל  חכמים  התלמידי 
נראה  שליט"א:  למרן  ואמר  'הרב', 
ש'הרב' חושש ממשהו... כי לא נתן בידי 
ליטול את הד' מינים שלו וממילא עדיף 

שלא תיכנס...

דעובדא  גופא  שליט"א:  מרן  שאלו 
היכי הוה?

אמר לו אותו ת"ח: נכנסתי וביקשתי 
'הרב'  שאלני  מינים,  הד'  את  ליטול 
לנענע?  רוצה  אני  אתרוג  באיזה 
ואמרתי לו, את כולם!... ואז הגיב 'הרב': 

"אלע"!... "אלע"!... ולא הרשני.

כאשר  ונכנס...  שליט"א  מרן  שמע 
נכנס ביקש ליטול את הד' מינים, שאל 
תרצה  אתרוג  באיזה  הגרי"ז  מרן  אותו 
אתרוג  שליט"א  מרן  לו  אמר  לנענע? 

כשר... 

נטל ונענע, לכשסיים אמר לו הגרי"ז: 
את  והוציא  לחדר  נכנס  קימעא,  המתן 

שאר האתרוגים שינענע גם בהם.

אצל  שליט"א  מרן  אמר  ביציאתו 
יש  אתרוגים!  כמה  אין  הבריסקער'ב 
להסתפק  שיש  רק  כשר,  אחד  אתרוג 

איזהו...

שמחת ההקפות
מרגלא בפומיה דמרן שליט"א: מנהג 
וההושענות  ההקפות  בזמן  העולם 
להתחנן ולהזיל דמעות, אך האמת היא 
שכתב הרמ"א )סימן תרסט( שבשמחת 
תורה נהגו להקיף עם ספרי התורה את 
הבימה שבבית המדרש, כמו שמקיפים 

עם הלולב, והכל משום שמחה.

ומבואר אם כן ששמחת תורה זה כמו 
הרי  כולם  תורה  ובשמחת  הלולב,  עם 
שמחה,  משום  הם  שההקפות  יודעים 

ואם כן תלי תניא בדלא תניא...

ומעורר  שליט"א  מרן  מזה  ומוכיח 
הם  ההקפות  שעיקר  כך  על  תמיד 
בזמן  שאכן,  והוסיף:  שמחה,  משום 
לבקשות  רצון  עת  גם  הוא  שמחה 

כבנוסח ההושענות.

אחר  נפשנו,  על  לשמור  להמתבונן  נורא  ומה 
התשובה והסליחה של יום הכיפורים, בימי החשבון, 
כי זה זמן נורא מאד לשמור ולהתעלות תוך השפעת 
כפי  אחד  כל  כבוד,  ענני  בחינת  דמהימנותא',  'צילא 

אשר יכין לבבו, וכל לבבות דורש ד'.

סוכות – יעקב אבינו
כידוע שג' רגלים הם כנגד שלושה אבות, וכן נראה 
ממה שהביא רש"י )במדבר כב,כו( 'ומדרש אגדה יש 
בתנחומא מה ראה לעמוד בשלשה מקומות, סימני 
אבות הראהו'8. ומפורש הוא בטור )סימן תיז( 'שמעתי 
מאחי הרב יחיאל טעם לדבר, לפי שהמועדים נתקנו 
ַוֲעִׂשי  "לּוִׁשי  דכתיב  אברהם  כנגד  פסח  אבות,  כנגד 
ֻעגֹות" ופסח היה, שבועות כנגד יצחק שתקיעת שופר 
של מתן תורה היה בשופר מאילו של יצחק" ]יצחק 
הוא מידת הגבורה, ושורש התורה הוא בגבורה, וכך 
ניתנה התורה בגבורה בפחד וביראה של 'כפה עליהם 
)בראשית  דכתיב  יעקב  כנגד  סוכות  כגיגית'[,  הר 

לג,יז( "ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת" '. ע"כ לשון הטור. 

יעקב אבינו הוא עמוד התורה. וידועים דברי חז"ל 
'אין לך אדם שהיה יגע בתורה  בתנחומא )וישלח ט( 
כאבינו יעקב'. ]גם מבואר שיעקב אבינו ומשה רבינו 
מעלות  מצינו  אבינו  יעקב  אצל  והנה  אחד[.  בהיכל 
שהרי  עולם,  של  ברומו  העומדים  בדברים  נוראות, 
)בראשית  וכתיב  במרכבה,  חקוקה  היתה  דמותו 
כח,יב( "ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלקים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו" ואיתא 
בדיוקנו  ומסתכלים  עולים  'תנא  צא,ב(  )חולין  בגמ' 
מטה'9.  של  בדיוקנו  ומסתכלים  ויורדים  מעלה  של 
אותו  את  למטה  ראו  שהמלאכים  החידוש  היה  וזה 
שמשון  רבי  דברי  וידועים  שבמרכבה.  יעקב  צורת 

8 . א"ה, ושם כתב רש"י עוד עה"פ )כב,כח( "ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה 
ָׁשֹלׁש ְרָגִלים" - רמז לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים 

בשנה.

חיות  שבארבע  אדם  פרצוף   - מעלה  של  בדיוקנו  ופירש"י:  א"ה,   .  9
בדמות יעקב.
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"ָאֵכן" ר"ת אריה,  ַהֶּזה",  ַּבָּמקֹום  ֵיׁש ה'  "ָאֵכן  על מה שאמר יעקב אבינו  מאוסטרופולא זיע"א 
כרוב, נשר. ו"ְוָאֹנִכי" ר"ת אריה, נשר, כרוב, יעקב, - "ֹלא ָיָדְעִּתי"! והיינו שלא ידעתי שאף צורת 

יעקב חקוקה במרכבה. 

אך צריך לדעת שכל הדברים הגדולים מתחילים מלמטה עם ה"ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה", עם היגיעה 
העצומה בתורה, שרק חז"ל יכולים לומר, שלא היה מי שהתייגע בתורה כיעקב אבינו, והוא 
ועבר  שם  בישיבת  ה'סטנדר'  על  רצופים  שנים  עשר  ארבעה  שהיה,  גדול  הכי  בתורה  היגע 

בעמל התורה, בהוויות דאביי ורבא. 

וכשם שיעקב אבינו בחיר האבות בא כ'ענק על גבי ענק' אחרי אברהם ויצחק, כך חג הסוכות 
כלשון הכתוב ביעקב אבינו  ומגיעים למצב של שלמות  וחג השבועות,  בא אחרי חג הפסח 

"ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם".

זמן שמחתינו!
זהו  השכינה  כנפי  בצל  דמיהמנותא',  ל'צילא  מה'מותרות'  יוצאים  כאשר  הסוכות  ובחג 
'זמן  הזמן לקבל עול תורה10, ולהתחזק בעמל עמל התורה, וזה הדבר הכי גדול... ובזה הוא 
ורק בזה  שזו עיקר השמחה כאשר האדם מקבל עליו עול תורה באמת ולמעשה,  שמחתינו' 

מגיעים לשמחה אמיתית.11

וכשיש שמחה אמיתית, אז מגיעים עד לשמחה של 'שמיני עצרת', שהוא הסיום של כלל 
החגים והימים טובים. וכלל ישראל, שמחים בשמחת התורה, בחג השלימות של שמיני עצרת, 
כי רק על ידי התורה אנו שייכים לזה, וזה עיקר השמחה 'בו ובתורתו'! וכך אנו נאחזים בחג 
הקדוש והנורא של 'שמיני עצרת'. וכל זה על ידי שנתחזק בעמל התורה למעשה. ואחרי ז' 

ימים ששמחנו בעמל התורה התורה עצמה שמחה בנו ב'שמיני עצרת'12.

שנזכה לקיים בעצמינו את השמחה האמיתית, להתאמץ בעמל וביגיעה בתורה, ובזה נזכה 
שתהיה השמחה בשלימות.

10 . א"ה, וז"ל הגר"א על מעשה הקיקיון דיונה עה"פ )יונה ד,ה( "ַוֵּיֵצא יֹוָנה ִמן ָהִעיר ַוֵּיֶׁשב ִמֶּקֶדם ָלִעיר ַוַּיַעׂש לֹו ָׁשם ֻסָּכה ַוֵּיֶׁשב 
ַּתְחֶּתיָה ַּבֵּצל": ויצא יונה מן העיר כי ראה שהשם לא שמע תפילתו וכו' וישב מקדם לעיר שישב לעסוק בתורה שהיא נבראת 
קודם עולם הזה וכו', וישב תחתיה בצל וכו' ואמרו שיהא צילתה מרובה מחמתה, והענין כי כל מעשה עולם הזה ועשרו וטובו 
הכל מן השמש וכו' רק תשב בצל שלא תחת השמש ויהא תורתך קבע ומלאכתך עראי וזהו צילתה מרובה מחמתה וזהו וישב 

בצל", ע"כ. ולפי"ז יש תוספת עומק בדברי הטור שכתב בענני כבוד 'לבל יכה בהם שרב ושמש'. ודו"ק.

11 . במקו"א הזכיר מרן שליט"א כי אף רבינו ה"שאגת אריה" מחדש ופוסק להלכה, שיוצאים בלימוד התורה ידי מצות שמחה 
בחג.

התורה שמחה עם בנ"י. דאיתא במדרש ואהיה אצלו אמון  שפת אמת )סוכות תרסב( 'וענין שמחת תורה כי  12 . א"ה, עיין 
אומן שהתורה יעצה לברוא העולם. כמ"ש בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. וכל 
שורש הדין בר"ה וביוהכ"פ הוא לקיום העולם כפי עבודת בנ"י. ולכן כשזוכין במשפט והקב"ה מחדש עולמו התורה שמחה'.
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ההקפות  שענין  הוסיף  אחרת  בפעם 
יוצאים  כביכול  ההלל  שבסיום  הוא 
טאנצען".  מיט  ארום  "מגיט   - בריקוד 
בהקפות  מהלך  שליט"א  מרן  ואכן, 

בכעין רקידה. 

להדיא  מבואר  שכן  להוכיח  והוסיף 
הרמ"א:  שכתב  מה  על  הגר"א  בדברי 
הגר"א  רבינו  וכתב  מקיף'  אינו  'שאבל 
וז"ל: 'דכתיב ושמחתם לפני ה' אלוקיכם 

שבעת ימים והוא בשעת הקפה'! 

קיום "חציו לכם"
דברי  את  הרבה  מזכיר  שליט"א  מרן 
על  שכתב  הי"ט(  מיו"ט  )פ"ו  הרמב"ם 
היום מתפללין  'ואחר חצי  ימי המועד: 
לאכול  לבתיהן  וחוזרין  המנחה  תפלת 
ולשתות שאר היום עד הלילה'. ומוסיף, 
לקיימו  שקל  חלק  הוא  לה'  חציו  כי 
"חציו  אבל  ותפילה,  בתורה  לעסוק   -
שיושבים  ברמב"ם  שמבואר  כפי  לכם" 
שקשה  דבר  הוא  בסעודה  היום  חצי 
היום בסעודה חצי  יושב  מי  כי  לקיימו 

יום... 

להאריך  משתדל  שליט"א  מרן  ואכן, 
תורה  בדברי  ביום  הסעודה  בזמן 
ולימוד משניות, בשירות ותשבחות, אך 

עדיין זה רחוק מ"חציו"...

את  שאל  הפעמים  באחד  כי  וסיפר 
הוא  איך  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
הרמב"ם?  דברי  את  מקיים  יומו  בסדר 
אך  אופנים,  מיני  בכל  לתרץ  וניסה 
שווערע  'א'טאקע  שזה  אמר  למעשה 

רמב"ם'.

אין שמחה אלא...
כל יום מימי חול המועד ]גם בער"ש 
ועריו"ט[ מקפיד מרן שליט"א לשתות 
בשעת  דווקא  ולאו  יין,  רביעית 

הסעודה, וכן כזית בשר.

מצות שמחה במועד
דברי  את  שליט"א  מרן  מזכיר  עוד 
רבינו הגר"א הידועים על מצות השמחה 
במועד שהיא מהמצוות הקשות להיות 
כל העת בשמחה אמיתית, לא מדומה, 
גדולה עד  וזו עבודה  ליבו.  ובכל חדרי 
שכל  שמחה,  של  במצב  להיות  מאוד 

מלחמת היוונים במצות סוכה
לחג  מאוד  התנגדו  שהיוונים  במדרש  חז"ל  אמרו 
הגזירות הפריע להם במיוחד  וכשגזרו את  הסוכות, 

ענין הסוכה. 

נאמר  יוונית  חכמה  על  כידוע  דהנה  בזה  והביאור 
'חכמה בגוים תאמין', זו היא החכמה התחתונה. וכתב 
רבינו הגר"א זי"ע, ששורש חטא עץ הדעת הוא שאדם 
הראשון נמשך אחרי החכמה היוונית. כי האדם שהיה 
יציר כפיו של הקב"ה היה צריך להיות דבוק בחכמה 
עולם  בבורא  בעליה',  ש'תחיה  בחכמה  העליונה, 
שהוא מקור החכמה, ולא להיות נמשך אחרי החכמה 
האומות.  חכמת  שהיא  הטבע,  חכמת   - החיצונית 
לטבע  שייכים  וממילא  לארץ,  שייכים  שהאומות 
ולחומר, ולשון חז"ל במדרש שהם קרובים לקרקע, 
ולהם נאה ולהם יאה החכמה התחתונה. אבל אנחנו 
להיות  וצריכים  מחויבים  אנחנו  אלוקינו,  ה'  בשם 

דבוקים למקור החכמה, לשורש החכמה.

יש  שלהם  היוונים  שדווקא  המהר"ל,  רבינו  וכתב 
בחכמת  ביותר  הם  מתקנאים  לחכמה,  שייכות  יותר 
החכמה  רק  היא  להם  שיש  מה  כל  מ"מ  אך  התורה. 
מ"מ  העליון,  ממקור  בא  שהכל  ואף  התחתונה. 
בחכמה החיצונית זה יורד למטה למטה, ומה שאצל 
אדם הראשון נקרא ירידה נוראה, אצל אומות העולם 

ואצל יוון - זהו מקומם.

כי  סוכה,  ומצות  הסוכות  חג  כנגד  נלחמו  ולכן 
בסוכות אנחנו עוזבים את הבית ויוצאים לחוץ לתוך 
של  ה"גוישקייט"  עם  המרעישה...  הרבים  רשות 
הזה,  העולם  של  ההסתר  כל  את  בו  שיש  העולם,13 
הקלקולים  כל  את  גורם  וזה  'העלם',  מלשון  עולם 
ב'צילא  בהקב"ה  דבוקים  ואנחנו  והבלבולים, 

13 . הוסיף מרן שליט"א: שכך גם עושים ב'חנוכה' שקבעו על הניצחון 
הדבקות  את  ניסא  בפרסומי  ולהפגין  בחוץ  להדליק  היוונים,  כנגד 

בקב"ה.
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דמיהמנותא', ומוכיחים שדי לנו בזה, ובזה יש לנו הכל.

והמציאות הזו היא שהפריעה ליוונים, שהיה להם את החכמה, את חוש הריח, לתפוס ולהבין 
שעל זה עיקר המלחמה ]וכדביאר רבינו הגר"א ז"ל בשה"ש )א,ב( עה"פ "ְלֵריַח ְׁשָמֶניָך טֹוִבים" 
שאומות העולם, יש להם רק את ה"ריח", ולישראל יש את ה"טעם", ועיי"ש מה שהאריך בזה[ 

ולכן הם נלחמו כנגד חג הסוכות.

'עראי' - שמחה
של  האפסיות  את  מבינים  שבו  זמן  הוא  כי  שמחתנו'.  'זמן  של  מיוחד  זמן  הוא  הסוכות  חג 
עוה"ז, ולכן זהו זמן של שמחה. זהו זמן של 'צא מדירת קבע', הדירה עם כל הקבע, עם כל 
מה שמשקיעים בזה... ובמילתא דבדיחותא אומרים, כי בדירת קבע תמיד מחדשים, ורק לגבי 
הסוכה נשאר אותו עראי...14 החיוב הוא 'צא לדירת עראי', וזהו שיא השמחה כאשר אדם חי 

את החכמה האמיתית, ומרגיש את אפסיות העולם.

אותם אלו שח"ו אין להם אלא 'עולם אחד', הרי שהם עושים הכל כדי למצׂות את העולם 
כאן, למצוֺת את כל החכמה שיש בעוה"ז שכפי שאמרנו אמנם היא מגיעה מלמעלה – 'כולם 
אנחנו  העליונה.  החכמה  את  יש  לנו  אבל  למטה.  למטה  עד  יורדת  היא  אך  עשית',  בחכמה 

מראים את ההבל שבכל החכמה החיצונית. 

וזהו שאמר בחכמתו שלמה המלך החכם מכל אדם ש"ַהֹּכל ָהֶבל", ודווקא הוא שניסה את הכל 
והסתכל על הכל, הוא זה שהגיע ל"סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשמע", שאין שום דבר רק "ֶאת ָהֱאֹלקים ְיָרא 
... ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם". שלמה המלך השקיע הרבה הרבה חכמה להוכיח שאין שום דבר, שהכל 

זה רק "ֲהֵבל ֲהָבִלים".

"ַהֹּכל ָהֶבל"!
זה,  את  זה  סותרין  שדבריו  מפני  קהלת  ספר  לגנוז  חכמים  'בקשו  ל,ב(  )שבת  בגמ'  ואיתא 
ומפני מה לא גנזוהו מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, וכו' דכתיב סוף דבר הכל 

נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם'.

וידוע מרבי אלי' לאפיאן זצ"ל שהקשה א"כ מדוע לא השאירו רק את הפסוק האחרון בקהלת 
- "סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשמע ֶאת ָהֱאֹלקים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם, ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעׂשֶ֔ה 
וביאר:  ומדוע צריך לכתוב את הכל.  ָרע",  ְוִאם  ִאם טֹוב  ֶנְעָלם  ָּכל  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא  ָהֱאֹלקים 
שבא ללמדנו שדוקא מתוך מצב ש"ַהֹּכל ָהֶבל", אין כלום, ממילא נשאר שכל האדם זה רק "ֶאת 
ָהֱאֹלקים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור"! כי באמת אין זה שכאילו צריך לוותר על משהו, שהרי אין 

14 . א"ה, דאמנם הסוכה הוא עראי, אבל חובתינו לעשות את הסוכה לקבע, וכדאיתא במשנה 'כל שבעת הימים אדם עושה 
סוכתו קבע וביתו עראי', ולחיות יותר ויותר את ה'צילא דמיהמנותא' בצל כנפי השכינה, ולא להשאר עם ההשגה של הסוכה 

שהיתה תמיד.
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החושים וכל חדרי הלב מלאים בשמחה 
פנימית.

להביא  שליט"א  מרן  רגיל  כן  כמו 
בזה  ש'קבע  אריה"  ה"שאגת  דברי  את 
גם בזמן הזה  מסמרות דחיוב השמחה 

מהתורה'.

הגה"צ  של  לנכדו  אירוסין  בשמחת 
מרן  סיפר  זצ"ל,  הומינר  שמואל  רבי 
שליט"א, כי פעם אחת בימי חג הסוכות, 
של  במצב  הומינר  שמואל  רבי  היה 
יסורים קשים, ואמר אז על עצמו שהוא 
מקיים "ושמחת בחגך" על ידי "שמחים 

ביסורים"...2

שמחת יום טוב
מרן  מתחיל  אלול  מחודש  כבר 
של  לרווחתם  לדאוג  שליט"א 
העניים  והיתומים,  האלמנות  כל 
והאומללים,  הנדכאים  והאביונים, 
לו  חסר  וממש  יו"ט.  במעות  לשמחם 
בשמחת יום טוב אם מרגיש שלא דאג 
מספיק.3 וכל פעם שנותן, אומר: יש כאן 

הרבה, אבל זה לא מספיק...

תורה ושמחה
פעם  שמע  כי  שליט"א  מרן  שח 
שהנה  זצ"ל  הוטנר  יצחק  רבי  מהגאון 
היארצייט של הגר"א חל בחג הסוכות, 
השבועות,  בחג  חל  הבעש"ט  ושל 
הפוך,  להיות  צריך  היה  ולכאורה 
שהגר"א ב"זמן מתן תורתינו" והבעש"ט 

ב"זמן שמחתינו"...

בתורתו  מבינים  אנו  שאין  כרחך,  על 
של הגר"א, ואין אנו מבינים בתורתו של 

הבעש"ט.

מרן  שנשא  ההספד  בדברי  היטב  ועיין   .2
השמחה  בענין  ע"ה  הרבנית  על  שליט"א 

ביסורים.

)פ"ו מיו"ט הי"ח(:  3. א"ה, וכלשון הרמב"ם 
להאכיל  חייב  ושותה  אוכל  וכשהוא 
העניים  שאר  עם  ולאלמנה  ליתום  לגר 
חצרו  דלתות  שנועל  מי  אבל  האמללים, 
ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל 
שמחת  זו  אין  נפש  ולמרי  לעניים  ומשקה 
נאמר  אלו  ועל  כריסו,  שמחת  אלא  מצוה 

וכו', ושמחה כזו קלון היא להם וכו'. ע"כ.

זה  וממילא  ָהֶבל"!  "ַהֹּכל  דבר,  שום  באמת  במציאות 
כל האדם. וזולת זה, אין לו צורת אדם, כי מה יתרון 

לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש.

ובזה יבואר ביותר מה שכל כך הפריע ליוונים. הם 
בחכמה  דבוקים  שאנחנו  זה  את  לסבול  יכולים  לא 
האמיתית, שהרי כל החכמה שלהם זה ענין של מה 
הוא  הזה  העולם  כל  אצלנו  אך  הזה,  בעולם  נעשה 
רק מעבר ופרוזדור. וכשאנחנו מגיעים לזמן של חג 
אבינו  יעקב  של  לדרגא  קשור  שהוא  לזמן  הסוכות, 
בחיר האבות, כאשר נמצאים במצב של שיא השמחה 
שבו  זמן  העולם,  אפסיות  את  מרגיש  האדם  כאשר 
רק  זה  הכל   - הזה  העולם  שכל  ומרגישים,  חיים, 

עראי, הרי שזה הדבר שהכי מפריע להם!

צילא דמיהמנותא
הסוכה שלנו בעודנו בעוה"ז החשוך, עיקרה שמירה 
שזה  לויתן,  של  עורו  לסוכת  מתפללים  ואנו  מהרע. 
ולא  בגילוי,  יהיה  הכל  כבר  שאז  לבוא,  לעתיד  יהיה 
רק  יהיה  וכל ענין הסוכה  יהיה צריך שמירה מהרע, 

דבקות בהשי"ת - בצל כנפי השכינה.

חסד  יש  פנים  ההסתר  בתוך  שהוא  שלנו  ובסוכה 
להתקרב  יכול  שהוא,  דרגא  בכל  אחד  שכל  מיוחד, 
יכול  אחד  וכל  נמצא,  שהוא  מצב  מכל  ולהתעלות 
ועי"ז  דמיהמנותא',  ב'צילא  ולחסות  לתוכה,  ליכנס 
כמו  פנים  גילוי  של  בזמן  אכן,  ועוד.  עוד  להתעלות 
שהיה בדור דעה ב'ענני כבוד', מי שלא היה ראוי היה 

נפלט מהענן, כי אין לו שייכות. 

אמנם ודאי שגם בהסתר פנים המציאות האמיתית 
היא כמש"כ ב"נפש החיים" שמי שעובר עבירה רח"ל, 
אוירא  ממש  במציאות  מסביבו  יש  שעה  באותה  אז 
דגיהנם. ומידה טובה מרובה... כמו"כ בעשיית מצוה, 
ואפשר  מסביב,  עדן  דגן  אוירא  ממש  במציאות  יש 

לחוש זאת...
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"ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים"
והנה רבינו הגר"א ז"ל מבאר את הפסוקים שאותם אנו אומרים כל יום מימי החג - "ְמִקיִמי 
– משוקץ  "ֵמַאְׁשֹּפת"  מן המצוות,  דל   - "ָּדל"  וביאר הגר"א:  ֶאְביֹון",  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר 
בתאוות, ָיִרים ֶאְביֹון"! אם הוא תאב לצאת, הקב"ה מרים אותו! ולא רק "ָיִרים" ממצב זה למצב 

אחר, אלא עד "ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו" – שזה האבות שנקראו נדיבים.

וזו המציאות הקיימת בחג הסוכות אחר ר"ה ויוהכ"פ15. שקודם לכן היינו שקועים בעוונת 
ובאשפתות, ודלים מן המצוות. והקב"ה מרים אותנו למעלה להיות בסוכה יחד עם האבות הק' 
– ה'אושפיזין'. וזה בא ללמדנו את ההשתייכות שלנו לאבות. והוא אחר יוהכ"פ, אחר הכפרה 
של 'תבוא אם ותקנח בנה', שלא מספיק לנו רק "זכות" אבות, אלא אנו צריכים בחג הסוכות 

- את האבות הק' עצמם.16

וזה מביא אותנו לקיים את ה'חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי', והוא חיוב 
כמו בעל חוב, שחייב לפרוע כל מה שיכול. וידוע מהגר"א שהיכן שכתוב "חייב" זה עד מסירות 
נפש... והיינו, שקודם כל מוטל עלינו לזוז מהמקום שבו אנחנו נמצאים, וחייבים אנו להתקדם 

בכיוון הזה של מעשי אבותי, ואח"כ יעזרו לנו משמים.

"ֲאִני ה' ֱאֹלקיֶכם"
זמן שמחתינו הוא זמן של שמחה יתירה ומיוחדת יותר מכל המועדים, ומוזכר בכתוב על חג 
הסוכות ב' פעמים - "ְוָׂשַמְחָּת". באשר זהו זמן ה"אסיף", שאוספים את כל מה שהצטבר בזמנים 
של ימי חג המצות, חג השבועות - מתן תורה, והימים הנוראים, ואחרי כל ההשפעות הללו 
כשיש "ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון", וכפי שביאר רבינו הגר"א, או אז הקב"ה מושיבי עם נדיבי ארץ, 

עד למעלת האבות הקדושים שהם הנדיבים, וא"כ בודאי זה הזמן של השמחה הכי גדולה.

ה'  ֲאִני  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  ְּבהֹוִציִאי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  הֹוַׁשְבִּתי  ַבֻּסּכֹות  "ִּכי  הכתוב  ולשון 

15 . במקו"א הוסיף מרן שליט"א ששמע דבר זה מפי מרן הגר"י סרנא זצ"ל.

16 . א"ה, יש לתת טעם בדברים, שאחר שתבוא אם ותקנח בנה, האמא שומרת ומסוככת בכנפיה שלא יתלכלך שוב בחטא, 
נותן את הכח לשמור על הטהרה  וזה  ְנִדיִבים",  ִעם  גם את ה"ְלהֹוִׁשיִבי  ובשביל חיזוק השמירה צריך  וזה השמירה מהרע. 

ולהישמר מן החטא. 
והדברים מבוארים עפ"י מה דמרגלא בפומיה דמרן שליט"א להביא מדברי רבינו הגר"א זיע"א )משלי כג,א( במאמר שלמה 
המלך )קהלת י,ד( "ִאם רּוַח ַהּמֹוֵׁשל ַּתֲעֶלה ָעֶליָך ְמקֹוְמָך ַאל ַּתַּנח" שפעמים שהאדם נכשל, או גם לתקופה מסוימת, והיצר הרע 
בא ואומר לו אמנם עשית תשובה אבל כבר לא תוכל להגיע לדרגות גבוהות, ובזה עיקר עבודת היצר שאינו רק בעצם החטא, 
אלא להוריד את האדם ממדרגתו, וכאן בא שלמה המלך ואומר לו שאפילו שהיצר הרע "ַהּמֹוֵׁשל" הפילך בחטא, מ"מ "ְמקֹוְמָך 

ַאל ַּתַּנח"! שעדיין בכוחך להגיע לדרגות גבוהות ביותר.
ובזה מובן ענין ה'אושפיזין', שאחר טהרת יוהכ"פ יכול לומר האדם: אמנם נתכפר לי אבל לא אוכל להגיע למעלות עליונות, 
]ובמקו"א הזכיר מרן שליט"א בשם מרן הגרי"ז זיע"א שאמר פעם אחת במוצאי יוהכ"פ כי אם לא היה את הבת קול של "לך 
אכול בשמחה לחמך" לא היה שייך לאכול אחרי שעמדנו בוידוי על החטאים שלנו...[ וכאן יש את הקריאה של "ְמקֹוְמָך ַאל 

ַּתַּנח", אתה שייך לאבות הקדושים, והינך יכול להגיע למעשיהם, ולהגיע לכל המעלות.
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והוסיף: כי אין שמחה בלי תורה, ואין 
תורה בלי שמחה!

קדושת השבת והמועד
שלישית  בסעודה  הפעמים  באחד 
אחד  הגיע  המועד  חול  בשבת 
אחר  מה  זמן  שליט"א  מהתלמידים 
דבריו  את  לשמוע  השבת,  צאת 
כדי  תוך  החג.  בברכת  ולהתברך 
מרן  בזקנו...  נגע  לדבריו,  מאזין  שהוא 
בחרדה  ממקומו  ננער  לפתע  שליט"א 
מפחד  לא  אתה  לו:  ואמר  נוראה 
הוצאתי  התלמיד:  לו  ענה  שיתלש...? 
היו"ט(, מרן שליט"א  )את  את השבת... 
את  "הוציא"  בתמיהה:  מיד  הגיב 
השבת...!?4 אח"כ פייסו וכיבדו בחזנות 
לכבוד הרגל, כאשר הוא משתתף עימו 

בדביקות נוראה. אשרי עין ראתה.

ח"... ּמַ "ְוַיִין ְיׂשַ
שליט"א:  מרן  מתלמידי  אחד  סיפר 
היה זה בשבת חול המועד סוכות לאחר 
התפילה בבוקר, עלינו אל ביתו של מרן 
שליט"א לקידושא רבא לאחר התפילה, 
כאשר אביו מרן הגרש"ז זצ"ל נוכח אף 
שמחת  של  אוירה  מתוך  במקום,  הוא 

החג.

שעליו  יין  בקבוק  עמד  השולחן  על 
רוחב  לכל  שונים,  כיתובים  היה 
הבקבוק. וכאשר אי מי מהנוכחים החל 
הגרש"ז  מרן  הגיב  שם,  בנכתב  לעיין 

ואמר: כבר קראנו מגילה היום...

ואמר:  שליט"א  מרן  כך  על  הגיב 
א"כ  קהלת,  מגילת  היום  קראנו  אכן, 
ְיַׂשַּמח"?  "ְוַיִין  הפסוק  של  ההמשך  מה 
"ְלַבב  כולם:  המשיכו  מאליו  וכמובן 

ֱאנֹוׁש"...

מוציאים...  לא  השבת  את  כאומר:  א"ה,   .  4
המהרי"ל,  בשם  אמר  אחרת  בהזדמנות 
שבתוך  שבת  שבאמת  אמר,  עצמו  שהוא 
זה  הרי  ליו"ט,  הסמוכה  שבת  או  המועד 
קל יותר... שאז המעבר הינו יותר בהדרגה 
משבת  המעבר  כי  רגילה,  בשבת  מאשר 
לחול הוא מעבר קשה! וז"ל המהרי"ל: "איני 
נהנה משום שבת כמו משבת דחול המועד 
ויו"ט לאחריו והוא בעצמו  יו"ט לפניו  דיש 

מועד".

שהתורה  החידוש  מן  הוא  ולכאורה  ֱאֹלקיֶכם". 
מאיר  רבי  בזה  אלקיכם', ומאריך  ה'  'אני  מוסיפה 
מקרא  של  בפשוטו  אבל  חכמה"17,  ב"משך  שמחה 
את  עוזבים  שבו  החג  זה  סוכות  שהרי  לבאר,  נראה 
התקרה,  את  עוזבים  הגשמיות,  את  עוזבים  הבית, 
אנו  זה  בחג  אדם.  של  בביתו  שיש  ה"מבצר"  ואת 
שהקב"ה  המציאות  את  וחיים  הכבוד,  בענני  נזכרים 
ֶאת  הֹוַׁשְבִּתי  ַבֻּסּכֹות  "ִּכי  כדכתיב  עלינו  שמגן  הוא 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים". זה הסמל 
של חסד ד', ו'צילא דמהימנותא' - להיות בצל כנפי 

השכינה.

וגם מביא הגר"א ז"ל )הקדמה לריש תיקוני זוהר(: 
שכינה  להשראת  קיבוצם  מקום  בכל  'דהראשונים 
שמא  אדם,  ידי  מעשה  שהוא  בבית  שיהיו  רצו  לא 
כן  ועל  קדושה,  בכוונה  שלא  אחד  מעשה  בו  היה 
הסתופפו בין האילנות תחת מעשה ה' וכו' '. וא"כ גם 
בחג הסוכות שמתרחקים מהגשמיות, ויותר קרובים 

למעשי ה', יש עי"ז השראת השכינה. 

בצל  חוסים  דמהימנותא',  ב'צילא  אנו  וכאשר 
הגילוי  באמת  כאן  שמונח  לומר  שייך  בזה  האמת, 
וההכרה של "ֲאִני ה' ֱאֹלקיֶכם". וכמו שבעת שיש גילוי 
'ברוך שם כבוד מלכותו',  של כבוד מלכותו אומרים 

17 . וז"ל: בכל פרשת המועדות לא נזכר יציאת מצרים לבד כאן. נראה, 
עבדים  ואינם  לאלקים,  להם  להיות  עבדים  מבית  הוציאם  דהשי"ת 
כמו  אחשורוש,  עבדי  היות  לבלי  יוציא  מגלות  גם  ולכן  וכו',  לזולתו. 
מארץ  אותם  הוצאתי  אשר  ראשונים  ברית  להם  "וזכרתי  שהבטיח 
מסיבת  בא  וזה   ." ה'  אני  לאלקים,  להם  להיות  הגויים  לעיני  מצרים 
תפילין  לו  שיש  וכל  ישראל,  את  מקדשים  אשר  המצוות  קדושת 
שלא  מוחזק  בפתחו  ומזוזה  בבגדו  וציצית  בזרועו  ותפילין  בראשו 
יחטא, שנאמר וכו' מצוות המסבבים את האדם. אולם כל החומר בכל 
מקום נתקדש בבואו לראות בעזרה, וזה "יראה האדון" - שאין לו אלא 
אדון אחד כי מי יוכל להשתעבד במי שקנוי להאדון יתברך, אמנם זה 
רק בלא חומריותו. אכן מצוה שיכנס האדם בכל חומרו, היינו באכילה 
הישראלי,  החומר  כל  נתקדש  לכן  הסוכה.  היא   - וכו'  ושינה  ושתיה 
שלא יוכל להשתעבד ולהמכר לבן אדם, רק יהיו עבדי ה' כמו שהוציאם 
זכו  ולכן  ודו"ק.  יהיה להם לאלקים.  והוא  לו לעבדים,  ממצרים להיות 
לענני כבוד שהיו מוקפים כל חומריותם בענן ה' יומם ואש לילה. ע"כ.
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הרי שגם כאן בסוכות, הרי זה באמת הגילוי וההכרה הברורה של "ֲאִני ה' ֱאֹלקיֶכם"!18

מעלת הישיבה בסוכה
כבר סמוך לתפילה הראשונה בשבת, שהיא כנגד שבת בראשית, אנו מקדימים 'ופרוס עלינו 
סוכת שלומך'. אין צריך להדגיש כמה רחוק השגתנו בדברים הרמים והגבוהים, אבל ניתן לנו 
להתבונן... בשבת קודש שהקב"ה כביכול מתעלה ויושב על כסא כבודו, נמשך הארה מיוחדת 
שפורס עלינו, ובודאי שככל שמשתייכים ונכנסים כביכול בתוך סוכת שלומך, נמצאים באמת 

בתוך הסוכה כביכול. 

וכאילו אנו  זוכים להארה מיוחדת המקיף אותנו  וזה משרשי הענין של חג הסוכות שאנו 
'צילא דמהימנותא', הן הן אותם הדברים, שכמה  וגם כשיושבים בתוך הסוכה בתוך  בתוכו. 
שיותר משתייכים לסוכת שלומך, נמצאים באמת בתוך אור וקדושת הסוכה! אבל מי שיושב 
בסוכה כ'מתעסק' בעלמא, כמובן שמפקיע עצמו ממציאות ה'צילא דמהימנותא', וח"ו כאילו 
הוא מחוץ... יש בזה גדרים ובחינות בלי גבול, והאדם צריך להיות כמה שפחות בגדר 'מתעסק', 
ומכין את עצמו, הוא נמצא באמת בתוך האור ממש, בתוספת  וככל שיותר האדם משתייך 

הרוח והבינה שמקיף אותנו.

קדושת הסוכה
'עלמא  זה  כאן  משא"כ  הימנותא.  נקרא  שהוא  האצילות  עולם  היינו  דמהימנותא',  'צילא 
לפי  אחד  כל  'הימנותא',  של  מציאות  זה  דשקרא',  מה'עלמא  שמתנתקים  וככל  דשקרא', 

השגותיו ולפי דרגתו. 

והוא  ורקב"ש,  גנב"ך  סוכת  מכשירה  )ח,א(  בסוכה  הגמ'  קצרה,  דוגמא  לתת  אפשר  ורק 
שעשאה לצל סוכה. מבואר דסוכה לצל ולא לשם מצוה הרי זה כשר. והקשה הרשב"א בביצה 
)ל,ב( למה חל עליה קדושה כל שבעה, וכי מפני שנכנס זה שם ואכל שם פעם אחת, או ישן 
הכי  דאין  ותירץ,  סוכה?  קדושת  לשם  נעשית  לא  והיא  שבעה  כל  קדושה  עליה  תחול  שם, 
נמי, שלא חל קדושת סוכה, ומ"מ מותר לאכול שם כסוכה דעלמא. רואים מזה שבכל סוכה 
עדיין תלוי איך עושים את זה... ויש בזה דרגות עד אין קץ, עד השיא שיש מציאות שיש סוכה 

שמגיעים אליה ה'אושפיזין'. איש איש כפי דרגתו.

גשמים בחג
- משתסרח המקפה. משלו  ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות  )פ"ב מ"ט( איתא:  במשנה 
ובדברי  פניו.  על  קיתון  לו  ושפך  לרבו,  כוס  למזוג  שבא  לעבד   - דומה  הדבר  למה  משל: 

18 . א"ה, והיינו שהמצב הזה בעצמו של סוכה הוא מצב של גילוי שכינה, ולכן אמר קרא: "ֲאִני ה' ֱאֹלקיֶכם"! שהוא משגיח 
בפרטות עלינו, ואנחנו בצל כנפיו נחסה. ובמקו"א אמר מרן שליט"א: הנה השו"ע ייחד סימן שלם על הכוונה של 'ענני כבוד' 

אבל מסתמא בסוכה אינו לעיכובא, כי כל המציאות זה מצוה!
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הרב  כדלהלן:  שליט"א  מרן  סיפר  אז 
משה בלוי זצ"ל יצא בשליחות ציבורית 
אל  הגיע  שליחותו  ובמסגרת  לגולה, 
בשעת  זצ"ל  מבריסק  הגר"ח  מרנא 

הסעודה בחול המועד.

לפני  יין  הגישו  הסעודה  בשעת 
הגר"ח, נטל הגר"ח את הכוס ואמר: נו, 
"ְוַיִין ְיַׂשַּמח"... כממתין להמשך הפסוק. 

נענו כולם "ְלַבב ֱאנֹוׁש"...

כמצפה  ְיַׂשַּמח"...  "ְוַיִין  הגר"ח:  הגיב 
בלוי  רבי משה  נענה  אז  אחר.  להמשך 
ואמר "ַחִּיים"! ]שכך הוא המשך הפסוק 
)קד,טו(  בתהילים  אך  )י,יט(,  בקהלת 
כתיב "ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש"...[ אז נהנה 
]כמתכוין  עצמו...  על  והצביע  הגר"ח 

לרמוז על שמו[

"דער  הגר"ח:  ואמר  הוסיף 
]"הירושלמי  קען"!  ירושליימער 

יודע"![

לאחר מיכן סיפר ר"מ בלוי כי בשעה 
נטל  הגר"ח  של  לביתו  מחוץ  שהמתין 
לידו תנ"ך שהיה מונח בסמוך ועיין בו, 
ובדיוק יצא לו לראות את הפסוק הזה...

סדר האושפיזין
מאיר  רבי  הרה"ק  כי  פעם  סיפר 
להגאון  פעם  שלח  זצ"ל  מפרמישלן 
הוכחה  לו  יש  כי  זצ"ל  קלוגר  מהר"ש 
שסדר האושפיזין כנוסח ספרד, באשר 
ראה אותם מגיעים לסוכתו כסדר הזה...

אתר:  על  להשליח  מהרש"ק  השיב 
לך למשלחך ואמור לו, כי אין מכאן כל 

ראיה באשר הזמינם בסדר הזה...

למי האושפיזין מגיעים
מרן  חזר  כאשר  הפעמים  באחד 
שליט"א על המבואר שחג הסוכות הוא 
וביאר  יעקב אבינו עמוד התורה,  כנגד 
כדרכו שסוכות זהו זמן של קבלת עול 
תורה. וכמבואר בחז"ל אצל יעקב אבינו 
שי"ד שנה לא שכב, ואין הכוונה שעסק 
רק במעשה מרכבה אלא י"ד שנה עמל 
זה  כי  הסטנדר...  על  בסוגיות  והתייגע 
הוויות  התורה,  עמל  גדול,  הכי  הדבר 
אותו  שאל  סוכות.  וזהו  ורבא,  דאביי 
אחד הגאונים זצ"ל שנכח במקום, היכן 

אבל  הראשון,  בלילה  דווקא  שזה  משמע19  הרמב"ם 
לא כמו שרגילים לבאר, משום שהלילה הראשון הוא 
הרמב"ם,  בדברי  הפשוטה  כהמשמעות  אלא  חובה, 
משום שזה תחילת חג הסוכות. ולכן דווקא בתחילה 
הרי זה כשפך לו קיתון על פניו, אבל כל ז' ימים שייך 

שיהא גשמים. אך מ"מ מצוה מפסידים... 

וענין השפיכה מבואר ברבינו הגר"א ז"ל, כי ר"ה ויום 
הכיפורים המה ימי דין, ואחריהם באים ימי הסוכות 
והמה  הסוכה  וישיבת  הלולב  נטילת  מצות  עם 
נקראים ימי רחמים, משום שהם באים להמתיק את 
ולכן ברדת  ידינו ברכה.  הדינים הנ"ל, וממלאים את 
הגשמים המכריחים אותנו להיבטל ממצות סוכה אנו 
חוששים ח"ו שהקב"ה אינו חפץ לפשר את הדינים, 
אלא להשאירם בתוקפם כמו שהיו. וזהו ענין המשל 
שכידוע המזיגה היא עירוב של מים ביין, והמים הם 
בבחינת חסד, והיין בבחינת דין, והקב"ה כביכול לא 
מקבל את מזיגת וניסוך המים, והוי מצב של גבורה 

ודין, וזהו 'ושפך לו קיתון על פניו'.

עליה לרגל
איתא בגמ' )סוכה דף מט,ב( דרש רבא מאי דכתיב 
"ַמה ָּיפּו ְפָעַמִיְך ַּבְּנָעִלים ַּבת ָנִדיב" מה יפו פעמותיהן 
שהרי  וקשה,  לרגל.  שעולין  בשעה  ישראל  של 
העליה  ואמאי  נעלים,  בלא  נמצאים  היו  בביהמ"ק 
על  ַּבְּנָעִלים",  ְפָעַמִיְך  ָּיפּו  "ַמה  מכונה  המקדש  לבית 
שם ההכנה ולא על העליה לרגל עצמו בביאת ישראל 
שעבר  בדור  המגידים  אחד  וביאר  המקדש.  לבית 
]דער שטאט מגיד[ דהעליה לרגל היא בהשתוקקות 
תשוקת   - הלב  תשוקת  הרמח"ל:  וכלשון  גדולה, 
אין נמצאים  הנשמה. אבל בביהמ"ק עצמו לפעמים 

סוכות  בתחלת  הגשם  "וירידת   - שם  פיה"מ  רמב"ם  עיין  א"ה,   .  19
מורה שאין פעולתם רצויה לפני ה' ". ועיין ריטב"א )סוכה כח,ב( שכתב 
רבינו  כדכתב  קאמר  בלבד  הראשון  לילה  על  שלא  מהגמ'  דמשמע 
סימן  הראשון  שבלילה  לדחות  דיש  וסיים  החג,  כל  על  אלא  אפרים, 

קללה, מכאן ואילך לא קללה ולא ברכה.
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בדרגה הראויה, ולכן מכונים ישראל "ַמה ָּיפּו ְפָעַמִיְך ַּבְּנָעִלים", על שם העליה בנעלים.

והביאור בזה הוא פשוט, כי בהכנה ובעליה נמצאים ב'תוך העולם', ורק שיש תשוקת הלב 
לעלות ולהתרומם, ובזה כל ישראל נמצאים בדרגה גבוהה של שאיפה ותשוקה לעלות בהר 
ד'. אולם בבית המקדש עצמו, וכן בהשראת השכינה במעמד הר סיני נמצאים בדרגה יותר 
גבוהה של "ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך" שהוא התפשטות הגשמיות כמש"כ בספרים הק', ואף כי 
לא היו בדרגת משה רבינו, מ"מ בבחינה מסויימת היה נדרש גם לישראל להיות "ַׁשל ְנָעֶליָך", 

ובזה גדל וגובר הנסיון מאד20.

שמיני – עצרת!
שמיני עצרת סיום הרגלים, וכדכתיב "ֲעֶצֶרת ִהיא", ולשון הרמב"ן עה"ת )ויקרא כג,לו( 'כי שם 
נעצר הכל'. ונמצא שיש לנו שני ימי עצרת, עצרת של יום מתן תורתנו, שזה אחרי שבעה ימים 
בקדושת חג המצות ואחרי שבעה שבועות כימי עולם, וזה לשון חז"ל 'חג העצרת'. ויש את 
חג העצרת אחרי שבעת ימי חג הסוכות, וכמבואר כל זה ברמב"ן שם. והנה בשני ימי העצרת 
אין מצוות מיוחדות לחובת היום כמו בחג המצות וחג הסוכות, אלא עצרת לד', וזה כל מצוות 
היום – בה'חג' עצמו! ואמנם בשמיני עצרת מפורש בתורה "ֲעֶצֶרת ִהיא", "ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם " 
]ואף שמצינו בתורה בשביעי של פסח "ֲעֶצֶרת ַלה' ֱאֹלֶקיָך" עיין רמב"ן שם דאיננו שוה לעצרת 

של שמיני[. 

עצרת כאמור 'כי שם נעצר הכל', היא מעין תכלית המועדים. וכשם שבעצרת של אחרי ימי 
בשבעת  הזהירות  שאחרי  ומשום  חמץ,  לחם  הלחם  שתי  דייקא  מקריבים  והספירה,  הפסח 
ימי חג המצות מהחמץ והשאור, כבר ראויים ומזוככים עד שמקריבים דוקא בחמץ, כן אחרי 
שבעת הימים שאנו חוסים בצל הסוכה, מגיע יום השמיני חג העצרת שכבר יוצאים מן הסוכה, 
החטא  של  התקון  שורש  וזה  לבב,  ביושר  ד'  לקרבת  ד',  לפני  שהוא'  מקום  'בכל  ונעצרים 
והקלקול "ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו", וביום השמיני מתעורר יושר הלב 

לשורש הבריאה בבחינת עצרת לה'.

"ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה" 
ומובא שרבינו הגר"א שמח ביותר בשמיני עצרת, ואמר שזה עפ"י הסוד, וזה תכלית שלימות 
ההשגה, בבחינת "ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה". וישראל מתייחדים לבדם עם הקב"ה ואין לזר מקום 
וזה בבחינת  ונותנים לאומות העולם את חלקם בפרי החג,  איתם. אמנם קודם לכך גומרים 
לאומות  שיש  הגר"א  רבינו  מבאר  וכאשר  ֲאֵהבּוָך".  ֲעָלמֹות  ֵּכן  ַעל  וגו'  טֹוִבים  ְׁשָמֶניָך  "ְלֵריַח 
העולם איזה שייכות להתורה בבחינת 'ריח' שזה מגיע לרחוק, ועל כן "ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך". ואולי 
ניתן להאמר, שקיבלו בזה איזה שייכות, ע"י שהקב"ה פתח והלך לבני ישמעאל ועשו שיקבלו 
רק  אמנם  כי  אם  הריח  כח  בזה  וקבלו  בזה,  להריח  להם  נפתח  אבל  מאנו,  והם  התורה,  את 

20 . א"ה, וממילא לא כל אדם זוכה להיות בדרגה הראויה של המקום, משא"כ בהכנה כולם שוים.
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של  השייכות  באמת  ומה  מרומז,  זה 
סוכות ליעקב אבינו ולתורה? 

במתק  לו  וענה  שליט"א5  מרן  הרהר 
וכי  תהומית:  רצינות  תוך  לשונו 

ה'אושפיזין' באים לעמי הארצ'ים?...

משנה תורה
לבדו  לקרוא  נוהג  שליט"א  מרן 
בסוכתו בליל 'הושענא רבה' את 'משנה 
תורה'. אך לתלמידו ששהה עמו אמר: 

עיקר התיקון זה גמרא... 

מי יזכה לברכת לויתן?
על  שליט"א  מרן  סיפר  בהזדמנות 
שהיה  המשכילים6  מראשי  אחד 
ורובם  חשוב  כת"ח  נראה  מתחילה 
ממש לא עמדו על טיבו, חוץ מהגה"ק 

מהרי"ל דיסקין זצ"ל.

המנהג בירושלים היה אז להכנס אצל 
מועד  א'גוט  לאחל  דיסקין  המהרי"ל 
והיה  ירושלים[,  כמנהג   – יו"ט  ]א'גוט 
משיב לכולם בלשון אחידה )באידיש( – 

"שתזכה לאכול מסעודת לויתן"!

ובאו שנים מחבריו של אותו משכיל 
המהרי"ל  אצל  לילך  עימם  לקחתו 
דיסקין. ומתחילה נשתמט מהם באמרו 
– וכי מה נקבל שם – א'שטיק לויתן?... 

לבסוף נתרצה והלך עימם.

אמר  זיע"א,  המהרי"ל  לפני  וכשבאו 
הקבועה.  הברכה  את  ואחד  אחד  לכל 
פניו  הסב  המשכיל,  אל  הגיע  כאשר 
ואותם שמלעיגים הם לא  ואמר:  ממנו 

יזכו!...

ארוכים  בזה  שהדברים  וכמובן  א"ה,   .  5
וחלקם מבואר היטב בשיחות שי"ל.

6 . א"ה, ומקפיד מרן שליט"א שלא להזכירו 
בשמו, אלא מזכיר בית מלון שנמצא ברחוב 
שנקרא על שמו... וכנודע לכל תלמידי מרן 
עלה  ולא  נשמע  לא  מעולם  אשר  שליט"א 
וכגון  רשע,  אדם  של  שם  שפתיו  דל  על 

ראשי הציונות והמדינה שר"י.

מרחוק. וזה בתחילה מסלקים להם ע"י פרי החג.

ָּנרּוָצה",  ַאֲחֶריָך  "ָמְׁשֵכִני  הפסוק  מגיע  אח"כ  ורק 
שזה בחינת שמיני עצרת. והשלימות הגדולה הזאת 
ובחינת  הקב"ה,  עם  ישראל  של  הנורא  היחוד  של 
כ"כ...  לנו  מתגלה  לא  זה  ָּנרּוָצה",  ַאֲחֶריָך  "ָמְׁשֵכִני 
וכידוע  הסוד.  עפ"י  שזה  הגר"א  רבינו  דברי  הן  והן 
והסוד  הנגלה  דתמיד  ז"ל,  הקדוש  רבינו  דעת  איתן 
תואמים. וגם כאן זה בחינה אחת, אבל לא שייך כ"כ 
לגילוי ממש, שזה שייך יותר להשלימות הגמורה של 
לעתיד לבוא, וזה הכוונה עפ"י הסוד, ואנחנו נכנסים 
בזה בשמחת התורה, וכמו שאמרו נגילה ונשמחה בו 
אלא  שיור  לנו  דאין  למורשה,  לנו  והתורה  בתורתו, 
התורה הזאת21. אבל די בזה להמתבונן בקדושת היום 
כי נורא הוא, וגם שמחת התורה תהא באימה ויראה 
ותעצומות עוז דקדושה, וע"י נזכה להזדכך ולהטהר, 
ה'  ֶאת  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  "ָמְלָאה  בנו  ויקוים  יזכנו  הקב"ה 

ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים" אכי"ר.

שכל  הוא  הסוד,  עפ"י  שהוא  במש"כ  הגר"א  שכוונת  היינו  א"ה,   .  21
מציאות היום הוא עפ"י הסוד. כי שמונה הוא תמיד למעלה מן הטבע, 
ים סוף  ז"ל על הזמן של קריעת  הגר"א  ]וכדכתב  ובחינת עולם הבא 
ושירת הים שהיה למעלה מן הטבע, "ָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה", "ָאז" בגימטריא 
לעומק  להגיע  ובכדי  הטורים[.  בבעל  שמובא  מדרש  והוא  שמונה 
התורה  ושמחת  שמונה.  צריכים  הטבע  מן  ללמעלה  ולהגיע  הדברים 
הוא האופן שבו אנו נאחזים ביום הקדוש הזה, שאין לנו שיור ק התורה 
הזאת, והפסוק עצמו מרמז על כך "ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה" קאי על יום 
הזה  ביום  שלנו  זה ההנהגה  ָּבְך"  ְוִנְׂשְמָחה  ו"ָנִגיָלה  עצרת,  דשמיני  זה 
בשמחת התורה, וכפי שדרשו חז"ל )שה"ש רבה א,ג( בך בתורתך, בכ"ב 

אותיות התורה.



נתרם לזכות
אסתר בת שרה תחי'

לזיווג הגון במהרה






