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אור החיים הקדוש

י הֵעצֹותֹאַבדגֹויכ ִּ ָּ ה  ְוֵאיןֵהמ  בו נָּהםב ָּ לו  !ת ְ
ְכמו   ילו  חָּ כ ִּ ינו  ֹזאתַיש ְ בִּ םְלַאח  יָּ יתָּ ('כחלבפרק)!רִּ

שהגויחשששאין,פירוש.עצותאובדגויכי

שהכעיסועלאלוומהויאמר,מוסרויקחיראה

.מעשיוויטיב'וכובידםעלתהמהראהמעט

אין,פירוש"ֵעצֹותֹאַבדגֹוי"כיאומרווהוא

ְוֵאין".כאלומעצֹותהואואבּוד,זהדברבטבעו

ֶהם כמו,דברמתוךדברלהבין"ְתבּונָּהבָּ

ְכמּולּו":שאמרנו ילּוחָּ י,פירוש."זֹאתַיְשכִּ ֹחרִּ

מה,לאחריתםיבינוומזה.ישראלעלהבאהאף

..מעלםעלתהיה

בעתבחוזקםהתפארובעברישראלאויביכל

שלטיפהלהםהייתהואם.לישראלוהרעושהצרו

הרעהכגודלש,וחומרבקלמביניםהיוהם,שכל

יקבלוהםכך,ישראללעםגרמושהםוהסבל

הםזותבונהידיועל...לבואלעתידעונשםאת

..מכךלהמנעצריכיםהיו

ֶהםֵאיןאך בּונָּהבָּ .עונשםאתיקבלוהםולכןתְּ

עומדדבריםספרכלשבמהלךלאחר

בכלישראלעםאתומוכיחרבינומשה

לפנירגעחיזוקשצריכיםהנושאים

כעתהואמסכם,ישראללארץהכניסה

.האזינובשירתדבריואת

בתוכהכוללתזוששירהכותבן”הרמב

בצורהנאמרהוהיאישראללעםנבואה

יתרחשאשרכלאתלעםומגלהתמציתית

בפעםהמובטחתלארץכניסתםמרגע

בקרובהשלמהלגאולהועד,הראשונה

:(ספרי)ל”חזאומריםשעליהשירה.ה"בעז

בהויש,עכשיובהשישזושירהגדולה“

בהויש,לבואלעתידבהויש,לשעבר

.”הבאלעולם

היא,חלקיםלכמהמתחלקתהשירה

שלבמידותיוהכרהעלומדברתפותחת

ִמים[ה”הקב]ַהּצּור“,ה”הקב ֳעלֹותָּ לִכי,פָּ כָּ

יו כָּ רָּ טדְּ פָּ ֵאין,ֱאמּונָּהֵאל.[וצדק]ִמשְּ ֶולוְּ ,עָּ

רַצִדיק יָּשָּ אתהיאמזכירה”הּואוְּ

ֹכר“,ישראללעםשקדמהההיסטוריה זְּ

מֹות םיְּ נֹותִבינּו,[העולםשנבראמיום]עֹולָּ שְּ

ַאל,וָּדֹורדֹור ִביָךשְּ ָךאָּ ַיֵגדְּ ֵקֶניָךוְּ רּוזְּ יֹאמְּ ְךוְּ לָּ
דורועל,העולםבריאתעללךשיספרותבקש]

..[והפלגההמבול

הגיעישראלשעםהמצבמתוארבהמשך

ַמן“,נחתקצתששבעלאחראליו רּוןַוִישְּ שֻׁ יְּ

ט[גשמייםתענוגיםמרוב] עָּ תָָּּ.ַוִיבְּ ַמנְּ ִביתָָּּשָּ עָּ

ִשיתָָּּ הּוֱאלֹוהַַָּוִיֹטשכָּ שָּ מקיוםחלקנטש]עָּ

ַנֵבל[המצוות תֹוצּורַויְּ עָּ שֻׁ הואמתרחק.”יְּ

ַכח“כיעדמאלוקיו ֶלָךֵאלַוִתשְּ ֹחלְּ שכחת]”מְּ

העונשמתוארמכןלאחר.[לךשהטיבהואמי

הֵאש”שכךכדיעדהעםמעשיעל חָּ דְּ קָּ

ַאִפי אֹולַעדַוִתיַקדבְּ ִתיתשְּ ,סיוםולפני.”ַתחְּ

לעםומודיעהתוכחהאתמסייםמשה

,העולםמבוראמגיעכוחושכלשידע

העבודהשלוריקמההבלשלאוכמובן

אּו“,זרה הרְּ ֵאיןהּואֲאִניֲאִניִכיַעתָּ ֱאֹלִהיםוְּ

ִדי ִמיתֲאִני.ִעמָּ ִתי,ַוֲאַחֶיהאָּ ַחצְּ אַוֲאִנימָּ פָּ ,ֶארְּ

ֵאין ִדיוְּ בנקמתנחתמתוהשירה.”ַמִּצילִמיָּ

.לבואהעתידהובגאולההגויים

מעםדבריובסיוםמבקשרבינומשה

ימּו“ישראל לְלַבְבֶכםשִּ כָּ ִריםלְּ בָּ ֲאֶשרַהדְּ

ֹנִכי ֶכםֵמִעידאָּ ימּו“המושגמהו.”ַהיֹוםבָּ שִּ

הציוויאותנומחייבכמהעד?“ְלַבְבֶכם

אדםכמהעדלמדודניתןאיך?לבשימו

?לבשם

לפניפרעהאתהזהיררבינושמשהבעת

:כתובבמצריםשהייתההברדמכת

ֵרא“ ֵדי’הְדַברֶאתַהיָּ ֹעהֵמַעבְּ ֶאתֵהִניסַפרְּ

יו דָּ ֶאתֲעבָּ ֵנהּווְּ ִתיםֶאלִמקְּ לֹאַוֲאֶשר,ַהבָּ

ם בֹושָּ ַברֶאללִּ יוֶאתַוַיֲעֹזב’הדְּ דָּ ֶאתֲעבָּ וְּ

ֵנהּו ֶדהִמקְּ שמצדאנורואים.(’כטשמות)ַבשָּ

שמקשיבשמיםיראאדםלנוישאחד

ממששלאאדםשניומצד,משהלאזהרת

אתומשאירמשהועבדו’המדברימתרגש

קוראתהתורהואיך.בשדהבחוץמקנהו

םלֹאַוֲאֶשר?שמיםיראשאינוזהלאדם שָּ

בֹו ַברֶאללִּ .’הדְּ

שאינואדםהתורהלשוןפישעלמוכח

שםשלאאדםנקרא,שמייםירא

’הלדבריליבוששםאדם,כךואם!לב

רבינושמשהולכן!שמייםיראנקרא

ימּו“:ישראלמעםמבקש לְלַבְבֶכםשִּ כָּ לְּ

ִרים בָּ ֹנִכיֲאֶשרַהדְּ ֶכםֵמִעידאָּ זה,”ַהיֹוםבָּ

זהלבבכםשימו.בכךמהשלדברלא

איגרת”ב)החינוךספרשלפי.שמייםיראת

אחתהיאזומצווה,(ספרושבתחילת”המחבר

,’בהאמונה[”התמידיותהמצוותשש”מ

,’היראת,’האהבת,’היחוד,זרהעבודהשלילת

מעלייפסקלא,תמידיחיובן”ש,].תתורולא

אחדכל.”ימיובכלרגעאפילוהאדם

ולשנןמשהדבריאתלקחתצריךמישראל

להיותהםצריכיםכיתמידאותםולזכור

.מחייונפרדבלתיחלק

להיותיהפכושהםלכךלגרוםניתןואיך

משהממשיך?מחיינונפרדבלתיחלק

ֹמר“שישכילכךי”עשזהואומררבינו ִלשְּ

לֶאתַלֲעשֹות ֵריכָּ הִדבְּ ”!ַהזֹאתַהתֹורָּ

!ולעשותלשמור

זהלשמור.לעשות-ללשמורביןהבדליש

אולי.לייברחשלאמשהושומרשאניכמו

או,לינעיםלאכיאולי,אותימכריחיםכי

רחוקלייברחשזהרוצהלאפשוטשאני

צריך,לשמוררקמספיקלאולכן.מדי

ועושהמקייםשאדםזהבעצם!לעשותגם

,ממנוחלקלהיותנהפךזה,המצוותאת

העולםלבוראקשורתמידאותומשאירזה

אםוגם.להתרחקממנוומונע,אותושצווה

ידיעהלנויש,בהתחלהקשהנראהזה

ספר)”!הלבבותימשכוהמעשיםאחרי”ש

גםליבנואתלפתוחשנתחילוברגע,(החינוך

אותםשמנוהיוםשעדמצוותשללעשיה

וזהלקיימםנתרגלבמהרה,בהמתנה

.מחיינוחלקלהיותיהפוך

ז"תשע-הלשנת ' בעזרת השנזכה 

עלינו ועל כל עם ישראל שתתחדש 

תשובה של כל עם ישראל , לטובה

!וגאולה ברחמים

הַוְיַכל רמֹש   תְלַדב ֵ לא  יםכ ָּ רִּ בָּ הַהד ְ ֵאל   להָּ לא  אֵ כ ָּ רָּ ש ְ ר.ליִּ םַוי ֹאמ  ֵלה  ימו  :א  םש ִּ לְלַבְבכ  ְלכָּ
ים רִּ בָּ רַהד ְ ש   יא  ֹנכִּ ידאָּ םֵמעִּ כ  רַהי ֹוםב ָּ ש   םא  ַצו ֻּ תת ְ נֵ א  םב ְ ֹמריכ  ש ְ ֹותלִּ ש  תַלע  לא  ְבֵריכ ָּ ד ִּ
ה ֹורָּ ('מו-'מהפסוקיםלבפרק)!ַהז ֹאתַהת 

י רלֹאכ ִּ בָּ םהו אֵרקדָּ כ   י,מִּ םאהו  כ ִּ יכ  !ַחי ֵ
('מזפסוקלבפרק)

יגעיםאתםלחנםלא.מכםהוארקדברלאכי

.חייכםהיאכי,בהתלוישכרהרבהכי,[בתורה]בה

שאםבתורהריקןדברלךאין,אחרדבר

.שכרמתןבושאיןתדרשנו

משמעות:הפסוקלדבריפירושיםשתימביאי"רש

בתורהיגעיםאתםלחינםשלאהיאאחת

והרבהחייכםהואהתורהקיוםכי,בהועוסקים

!בהתלוישכר

שוםלךשאין,היא"ֵרק"למילהנוספתמשמעות

מלמדולאתועלתחסרשהואבתורה"ריקן"דבר

פסוקיםלראותיכוליםאנוולכאורה.כלוםאותנו

שאולילנונראהידיעתנוקוצרובגלל,בתורה

.ומיותרריקכביכולזהפסוק

ַוֲאחֹות":הפסוקיםאתל"חזמביאיםלכךכדוגמא

ן נָּעלֹוטָּ ַנע"ו('כבלובראשית)"ִתמְּ ִתמְּ הוְּ תָּ יְּ "ִפיֶלֶגשהָּ

.כלוםמלמדיםלאאלהפסוקיםולכאורה,('יבשם)

הייתהשתמנעזהפסוקדרךלומדיםל"שחזאלה

שלפילגשולהיותוהלכה,אלופיםשלובתחשובה

לאשהלהיותיכולהאינהשאםאמרהכי.אליפז

.פילגשואהיהלפחות,אברהםשללמשפחתו

אנורואיםכךועל!אברהםשבחאתלהראות

חשיבותושאיןבתורהקטןמקראאפילוש

.גדולתלמודתמצאבושתדקדק,ניכרת

v.hayom@gmail.com!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעתשרי ' יג

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןפחימה מסעוד , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןחזן דוד ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

, אליסבןמאיר ' ר, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןהכהן אליהו 



יםַהצ ו ר מִּ ָּ ֳעלוֹ ת  ָּ י,פ  לכ ִּ יוכָּ כָּ רָּ טד ְ ָּ פ  ש ְ לְוֵאיןו נָּהֱאמֵאל.מִּ ו  יק,עָּ רַצד ִּ ש ָּ ְויָּ
('דפסוקלבפרק)!הו א

שהשיגלאחר.קשהבמחלהחלהשבנולעשיר?דומההדברלמהמשל

,בשרהבןיאכלשלאהרופאהזהירו,התייאשוהשארכלשכןמומחהרופא

.בנועללשמורממשרתיווביקשלנוסעחייבהיה,לימים.לכךהתחייבוהאב

וברחקציצהואכלחטף,הבשרריחאתוהריחלמטבחהבןנכנסאחדיום

הרופאאתהגבירשידלשוב.המחלהשבההערבבאותוכבר.מהמטבח

האםעשה,נרפאהילד.בעצמועליוישמורוהואייסעלאשיותרוהבטיח

בשרבאכילתיכשללאשבנווכדי,הגדוליםהמוזמניםכלעםגדולהסעודה

יושביםכולנו,הזההאבאאכזרכמההמסוביםחשבו.מהאולםהוצאהוא

אומריםהםזאת...והטובהעדיןהבןועוד?מהחדרמגורשבנוורקואוכלים

...מהחדרהילדגורששבעטיוהכמוסהטעםאתמביניםשאיןלפי

איננוואנחנוהצדיקיםאתאףמענישה"שהקבפעמים:הנמשלהואוכן

לדעתצריך.לטובתושהדברשלמהבאמונהלהאמיןצריכיםאנחנו,מבינים

.לטובתנורקהםייסוריםמביא'השכאשר

הבאבעולםהשכרמהכשנראהאך,בומעונייניםלאאנוהזהבעולםהסבל

...שלאָּהיוָּייסוריםָּרביםנצטערָּ

ַמן ש ְ ןַוי ִּ רו  ֻּ טְיש  ְבעָּ ָּ .ַוי ִּ ַמְנת  יש ָּ בִּ יתָּ תָּ עָּ ש ִּ ש  ,כ ָּ ט  הו  עָּ ֱאלֹוה ַ ַוי ִּ ש ָּ
ל תוֹ צו רַוְיַנב ֵ עָּ ֻּ ('טופסוקלבפרק)!ְיש 

ההסתפקותחוסרזהליהודישישהגדולותהסכנותאחת

יעקובשביקשכפיבמועטלהסתפקללמודצריךאדם.במועט

ֹבשּוֶבֶגדֶלֱאֹכלֶלֶחם":'מהאבינו הדברים.('ככחבראשית)"ִללְּ

.בלעדיהם'האתלעבודיכוללאאניכי,מבקשאנילישחיוניים

דברשהיאעצמהלרדיפהמעבר,המותרותאחרישרודףאדם

כגודלמתגבריםרצונותיווכל,לעולםהאדםאתמשביעשלא

אתמביאסיפוקיםומילויתאווהשעודףבעיהישנה,הרדיפה

תורהחיינטישתשללמצבולהגיע,ולבעוטלהשמיןהאדם

וגם,ביוצרולהיזכרפנאילוואיןבהנאותיוהואעסוק.ומצוות

רוטןמבוקשומתמלאוכשלא,ועודעודלבקשבכדיזהשנזכר

ישקוטולאינוחולא,במועטלהסתפקיודעאינוכי,הואורוגז

.[...אולי]מבוקשואתשישיגעד

הצריךאתורקאךלדרוש'האוהבאדםכלעלמוטלכןועל

הואהזההעולםשוידיעתואמונתוחוזקעלהואמעידובכך,לו

.(דאבות)הבאהעולםבפניפרוזדוררק

,(תקוהובפתחבליטאישראלאורישיבתראש)ל"זצנימןיעקברביוהגאון

אלאלהשיגניתןלאאמיתיתושמחהמאחר,שאדרבא,בזהביאר

לכן,"עראידירת"אלאאינוהזהשהעולםהכרהלידיכשבאים

האדםשתכליתשחושבמיכי,"עראידירת"בדוקאלשמוחנצטוינו

באפשרותואין,"קבעישיבת"כמנהגכאןונוהג,הזהבעולםהיא

רבשפירשממה,זהבעניןעודוהזכיר.אמיתיתשמחהלידילהגיע

מנהגלגבי,(ה'לומזבישיבתהמשגיחל"זצרוזנשטייןמשהרביהגאון)אחדגדול

הטעםאתומסבירים.הסוכותבחג"קהלת"במגלתשקוראיםרבים

שכולוהזההעולםעלהמלךשלמהכתבקהלתבמגילתשכן,בזה

,הסוכותבחגמדייותראדםישמחשלאכדי,בהקוראיםלכן.הבל

,להיפך,הסבירהנזכרוהגאון.תמידיואינוחולףהזההעולםשויזכור

לידילהגיעאפשרשאימשום,קהלתמגלתשקוראיםשהטעם

כךכלקשוראינוהאדםכאשררקאלא,ואמיתיתגדולהשמחה

,"והכבודהתאווההקנאה"אצלוומתבטלות,הזההעולםלהבלי

העולםלקראתפרוזדוררקהואהזהשהעולםויודעמכירוהוא

.ואמיתיתגדולהשמחהלידילבאיוכלאזרק,הנצחי

ֶטֶרם ֶרץֶאלֲאִביֶאּנּובְּ אָּ ִתיֲאֶשרהָּ עְּ בָּ רגע”ִנשְּ

,ישראללארץמהגלותחוזרישראלשעםלפני

תהליךלעבורהעםשעתידלמשהה"הקבמודיע

עֹות“של רֹותַרבֹותרָּ צָּ :בפסוקיםשמתוארכפי”וְּ

ָךהֹמשֶֶָּאל’הַויֹאֶמר“ םֲאֹבֶתיָךִעםֹשֵכבִהּנְּ קָּ וְּ

ם עָּ נָּהַהֶזההָּ זָּ ֶרץֵנַכרֱאֹלֵהיַאֲחֵריוְּ אָּ הּואֲאֶשרהָּ

א השָּ בָּ בֹומָּ ִקרְּ ַבִני.בְּ ֵהֵפרַוֲעזָּ ִריִתיֶאתוְּ ֲאֶשרבְּ

ַרִתי ה,ִאתֹוכָּ רָּ חָּ ִתיםאּוַההַביֹוםבֹוַאִפיוְּ ַוֲעַזבְּ

ִתי ַתרְּ ִהסְּ ַניוְּ יָּהֵמֶהםפָּ הָּ ֻאהּו.ֶלֱאֹכלוְּ עֹותּוְמצָּ רָּ

רֹותַרבֹות ֵאיןִכיַעלֲהלֹאַההּואַביֹוםַמראָּ וְְָּּוצָּ

ִביֱאֹלַקי ִקרְּ אּוִניבְּ צָּ עֹותמְּ רָּ ֵאֶלההָּ י.הָּ ֹנכִּ ְסֵתרהַ ְואָּ

יר ַניַאְסתִּ לַעלַההּואַביֹוםפָּ הכָּ עָּ רָּ ֲאֶשרהָּ

ה שָּ נָּהִכיעָּ !"ֲאֵחִריםֱאֹלִהיםֶאלפָּ

(’טזדבריםָּלאָּ)[אותיות49בדילוגיםָּשלָּ–השואה]

שעםמצב(וילךשבפרשת)הללובפסוקיםמתואר

שלגרמניה]אחרעםשלבקרבונמצאישראל

אתומפרה”הקבאתעוזב,[19-ההמאהסוף

שנמצאיםלגוייםולהידמותלזנותומתחיל,בריתו

ותקופת(הזכויותשוויון)האמנציפציה]סביבו

בעקבות.[נוראהלהתבוללותשהובילו,ההשכלה

עֹותישראלעםעלומביאכועסה”הקבכך רָּ

רֹותַרבֹות צָּ כאלהשיהיועד.[השואהכאירועי]וְּ

ִביֱאֹלַקיֵאיןִכיַעלֲהלֹא“:שיאמרו ִקרְּ אּוִניבְּ צָּ מְּ

עֹות רָּ ֵאֶלההָּ השגחהאיןשכביכולנדמה”הָּ

שאיןבגלללאשזהאומרה”הקבאך.בעולם

ֹנִכי”שמפניאלה,(שנראהלמרות)השגחה אָּ וְּ

ֵתר ִתירַהסְּ ַניַאסְּ לַעלַההּואַביֹוםפָּ הכָּ עָּ רָּ ֲאֶשרהָּ

ה שָּ !פניםהסתרכעתיש”עָּ

רעותאותםכלמהם?הפניםהסתראותומהו

יָּה“:הפסוקאומר?רבותוצרות הָּ ֶצאןִכיוְּ ֹאתֹוִתמְּ

עֹות רֹותַרבֹותרָּ צָּ ה,וְּ תָּ נְּ עָּ הוְּ יוַהזֹאתַהִשירָּ נָּ פָּ לְּ

ֵעד תהיה[האזינושירת]הזאתהשירה”!לְּ

...להתרחששעתידיםלדבריםלעדות

ַהֲאִזינּו:ואומרהשירהאתרבינומשהפותח

ַמִים הַהשָּ ַמעַוֲאַדֵברָּ ִתשְּ ֶרץוְּ אָּ ֵריהָּ וכאן.ִפיִאמְּ

”הפניםהסתר“עלשמדברלקטעאנועוברים

הַויֹאֶמר“(’כלב) ירָּ ַניַאְסתִּ ֶאהֵמֶהםפָּ הֶארְּ מָּ

ם ֹכתדֹורִכיַאֲחִריתָּ פֻׁ הַתהְּ שלראשונהדור]ֵהמָּ

-”ומרדןהפכפךדור“.לכפירהתורהביןלשלבניסה

ִנים[שמעוניילקוט ןלֹאבָּ םֵאמֻׁ אּוִניֵהם.בָּ לֹאִקנְּ בְּ

עבדבגוייםשהיהישראלעםהדורותבכל]ֵאל

לכפירהעברוזהבדורולראשונה,זרהעבודה

לֹא“-הבוראשלבמציאות ִכֲעסּוִני.[”ֵאלבְּ

ֵליֶהם ַהבְּ ִניֵאםַוֲאִני.בְּ לֹאַאקְּ םבְּ גֹוי,עָּ לבְּ נָּבָּ

ִעיֵסם .אדוםִממלכותשתהיה–ן”הרמבכותב]ַאכְּ

גֹוי“ לבְּ בָּ ִעיֵסםנָּ כפי)”גרמניא“:בגימטריה”ַאכְּ

הֵאשִכי.[(בגמראשנכתבת חָּ דְּ ַאִפיקָּ ַעדַוִתיַקדבְּ

אֹול ִתיתשְּ [מלבעורפסקושלאהכבשניםֵאש]ַתחְּ

ּהֶאֶרץַותֹאַכל לָּ ַלֵהטִויבֻׁ ֵדיַותְּ ִריםמֹוסְּ ֶפה.הָּ ַאסְּ

ֵלימֹו עֹותעָּ םֲאַכֶלהִחַּצירָּ ִחַּצי“:ל”חזדורשים]בָּ

הגרמניםשלהרצוןלמרות.”כליםאינםוהם,כלים

יעצרוהם.בעולםמקוםמכלישראלעםאתלמחות

ֵזי.[יצליחוולא במְּ עָּ ,השואהשלהסבלסמל]רָּ

ב עָּ ֵמי![הרָּ חֻׁ בלהביוריםשימוש.אשרשפי]ֶרֶשףּולְּ

ֶקֶטב,[יהודיםלהרג ִריִריוְּ לפניים”המלבכותב]מְּ

י.(גז)הממיתארסיאויר–ֶקֶטב:שנה120 ירִּ –ְמרִּ

Zyklon)בושהשתמשוהגז B)ֶשן.[מרכגזידוע וְּ

ֵהמֹות םֲאַשַלחבְּ רֹזֲחֵליֲחַמתִעםבָּ פָּ מי]עָּ

רֹזֲחֵליעליושנמצאו פָּ הכלביםאתבושיסו,(כינים)עָּ

ִמחּוץ.[(לחיותגםמשמש,בתורהבהמההכינוי)בכעס

ַשֶכל ִמחּוץלהריגההיהודיםאתלקחו]ֶחֶרבתְּ

ִרים[לערים הּוֵמֲחדָּ ה]ֵאימָּ גם,בכולםשאחזהֵאימָּ

חּורַגם[בבונקריםשהסתתרובאלו הַגםבָּ תּולָּ בְּ

הִאישִעםיֹוֵנק ,אחדאףעלפסחולאש”ימ]ֵשיבָּ

.[יחדיווכולם,וזקניםילדיםנשיםעללאגם

ִתי ַמרְּ ֵאיֶהםאָּ הַאפְּ ִביתָּ םֵמֱאנֹושַאשְּ רָּ כותב]ִזכְּ

(חלק)פאהאיזואשאיר:(שנה500לפני)הספורנו

שאעשהכמו,אכלם(6,000,000)והמותרמהם

לאשלמותםהשגתישלאאחריהימיםבאחרית

מּולּו.[בגלותולאישראלבארץולאתורהבמתן כְּ חָּ

ִכילּו םיִָּבינּוזֹאתַישְּ ַאֲחִריתָּ ה.לְּ ֹדףֵאיכָּ דִירְּ ֶאחָּ

ַנִיםֶאֶלף היִָּניסּוּושְּ בָּ בָּ אואחדשאדםיתכןאיך]רְּ

שלשלימהרכבתלבדםיוליכומהאויביםשניים

םִכילֹאִאם[להשמדהיהודים5000-מיותר צּורָּ

ם רָּ כָּ ם’ַוהמְּ ִגירָּ …ִהסְּ

והשירה,פניואתלהסתירבוחרה”הקב

שלאחרל”חזומפרשים!לכךהעדותהיאהזאת

שיאמרמייהיה.בעםחלוקהתהיהזהמאורע

ִביֱאֹלַקיֵאיןִכיַעל”ש ִקרְּ אּוִניבְּ צָּ עֹותמְּ רָּ ֵאֶלההָּ .”הָּ

לנובאו,לעולםבורא[כביכול]שאיןבגללכלומר

ִכילעַָּ”שיביןבנסיוןשיעמודמיאך.האלההצרות

ִביֱאֹלַקיֵאין ִקרְּ אּוִניבְּ צָּ עֹותמְּ רָּ ֵאֶלההָּ כלומר”הָּ

ולכןבתוכנומספיק’האתלהכניסדאגנולא

.האלההרעותמצאונו

י  ה כ ִּ יָּ אן ְוהָּ ְמצ  ֹות תִּ עֹות ַרב  רֹותֹאתֹו רָּ יו , ְוצָּ נָּ ה ַהז ֹאת ְלפָּ ירָּ ִּ ה ַהש   ְנתָּ י ! ְלֵעדְועָּ ִּ פ  ַכח מִּ ָּ ש   י לֹא תִּ .  ְרעוֹ זַ כ ִּ
י  ם כ ִּ ר  ט  ה ַהי ֹום ב ְ ר הו א ֹעש   ש   ְצרֹו א  ת יִּ י א  ַדְעת ִּ נ ו  יָּ יא  בִּ ר א  ש   ר   א  אָּ ל הָּ י א  ְעת ִּ ב ָּ ש ְ ( 'לא כ). נִּ

:  מתוך
"הלכה יומית"

הרב יעקב ששון

,ימיםשבעתאלקיך'הלפניושמחת,שנאמר,יתירהשמחהבמקדשהיתה

חגבימילשמוחגדולהמצוהשאם,לשאולויש."זובשמחהלהרבותומצוה

הקבעמדירתלצאתיתברך'הציונואלהבימיםדווקאמדועכןאם,הסוכות

בתנאיהואלשמחהיותרהראוישהמקוםבודאי,אדרבה?עראילדירתולעבור

?..בביתואישאיש,אליהםהורגלנואשרהחיים

מצותהיא,הסוכותבחגמיוחדבאופןבהנצטוינואשרהמצותאחת

ובכלל."שמחאךוהייתבחגךושמחת"שנאמרכמו,בחגהשמחה

לאשתוויקנה,וייןבשר,מתוקניםמאכליםאדםשיאכל,המצוה

,מתיקהמינייתןהקטניםולילדיו,החגלכבודנאיםבגדיםולבנותיו

,בהשנצטוינוהשמחהעיקרכי,ברורהדבראולם.ואגוזיםקליות

עיקרהאלא,בזהוכיוצאושתיהבאכילה,גשמיתשמחהרקאינה

,עלינולהמליכושזכינו,יתברך'בהאדםשישמח,רוחניתשמחה

.חיינוימיכללעובדווזיכנו,פרטיתבהשגחהעלינומשגיחוהוא

ישהסוכותבחגאולם,השמחהעלמצוויםאנוהחגיםבכלוהנה

לולבבהלכותם"הרמבשכתבכמו,תוקףמשנההשמחהלחובת

סוכותבחג,בהןלשמוחמצוההמועדותשכלפיעלאף":הלשוןבזו


