
 
 

 
 וחג האסיף תקופת השנה.

מן החג הק' הזה יכולים לאסוף ולקחת תקיפות וחיזוק 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(  בעבודת ה' על כל השנה.

       

ישב פ"א בסוכה וירד גשם מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע 

שוטף ולא יצא ממנה. ואמר, הגם שאחז"ל בירושלמי הפטור 

הכל כדאי וכו'. )ועיין מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט, 

 שמיישב מעשה זה גם עפ"י הלכה()סי' מג, א( משמרת שלום ב

 

 כל האזרח בישראל ישבו בסכות.

זרח וואס דער אלופו של עולם שיינט -אזרח אותיות א'

 ביי אים, וואס דער איד שיינט ביי אים.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(       

 

 כל האזרח בישראל ישבו סוכות.

 -זרח", כל הזועק ומתחנן לפני השי"ת: אזרח "כל הא

הוא יכול לקבל קדושת  –בו בסוכות" -איך וויל שיינען, "יש

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(                                         הסוכה.

 

 ולקחתם לכם ביום הראשון.

אחז"ל: ראשון לחשבון עונות. איתא בחז"ל שכשעושין 

תשובה מיראה נעשה מן הזדונות שגגות, וחדש אלול ור"ה 

הוא מיראה ובימי הסוכות הם תשובה מאהבה ויה"כ התשובה 

כדאיתא במדרש שמאלו תחת ראשי זה ר"ה ויוה"כ וימינו 

תחבקני הוא בימי סוכות. וז' פעמים אהבה גימטריא סוכה 

 ואנגד הז' מדות בסוד הסוכה. ולכן ביום ראשון של סוכות ה

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע(   חשבון עונות לעשות מהן זכויות. 

 

 והיו לאחדים בידי.

אהבה בגמטריא אחד, וז' פעמים אחד גימטריא סוכה וזה 

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע( שאומרים והיו לאחדים בידי.

           

כל האזרח בישראל ישבו בסכות למען ידעו דורתיכם כי בסוכות 

 הושבתי את בני ישראל וכו'.

הפסוק מתחיל בסוכת חסר ו' וכן ישבו בסכות חסר ו' 

והפסוק מסיים ובסוכות מלא ו', דהנה אדם צריך לדעת כי 

דירת עראי,  –בסכת מרמז על העולם הזה בבחינת סכת 

ועליו לדעת כי בסכת בעולם הזה תשבו שבעת ימים, רומז 

לשבעים ימי שנותיו של האדם וזהו בבחינת חסר. אבל למען 

ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, דהיינו 

ד לבא יהיה בבחי' מלא. "בהוציאי אותם מארץ לעתי

מצרים", מצרים מרמז על העולם הזה שהאדם שקוע בתאוות 

ובמצרים עד אין סוף, והיינו שע"י שיוצא האדם מכל מצריו 

ועניניו הגשמיים אזי זוכה לתענוג אמיתי רוחני שהוא בחי' 

 )מרן אדמו"ר מוהרח"ד זי"ע(                     עוה"ב.

 

  השנה. וחג האסיף תקופת

פי' מרן הס"ק מלעכוויטש שמחג האסיף אפשר לקבל 

תקיפות בעבודת השי"ת לכל השנה. וי"ל דהנה שנה זה 

מלשון שינוי, שזה הזמן להשתנות בעבודת השי"ת, שאע"פ 

שכל השנה קשה ליהודי לקחת א"ע לעבודה, אבל בסוכות 

כמו שהמינים שונים במהותם ומתחברים ומתאגדים יחדיו 

השוני שבהם, כך זמן זה מסוגל לשנות טבעו  כאחד על אף

 של אדם אף שהורגל אחרת.

: רבי נהוראי אומר מניח )קידושין פ"ב:(בסיום אמרו הגמ' 

אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה 

וכו'. וצ"ב כפל דבריו, מניח אני וכו' ואיני מלמד וכו', 

ק אם עוזב והכוונה היא דאי אפשר ללמד את בני תורה ר

כל אומנות שבעולם ומשתנה מכל הרגליו. כי רק מי 

שמכניס ראשו כולו בתורה ומניח את כל הבלי העולם רק 

לעזוב כל  –אז יכול להתעלות. וזה הזמן של תקופת השנה 

 הרגליו ולהכניס כל כולו רק בתורה.

 (בסיום מס' קדושין ערב סוכות תשס"ג )מרן אדמו"ר שליט"א

 

יקים מרמזים בשמות האושפיזין והיו שהיו הצד הענין

נותנים רמזים לשמות, כגון בן ציון בגימ' יצחק, ומנו את 

כל השמות של משה, ויחזקאל גימ' יוסף, וכן על זה הדרך. 

דהענין הוא לידבק לקדושה המתנוצצת ביו"ט זה כמה 

שאפשר יותר, דבכל אושפיזא מתנוצצת קדושת האושפיזא. 

פיזין דיעקב שיש לזה שייכות ובפרט שייך ענין זה באוש

אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא  -לכל ישראל 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(  כליתם, וכל עמ"י נקראים בני יעקב.

 

 הושענא מגד מצלצל.

מגד הוא המתיקות האלוקית, כדכתיב ממגד תבואות 

שמש. לא יצלצל, זאל ניט קלינגען, רק יהיה בביטול 

 דמו"ר מוהר"א זי"ע()מרן א                                ובחשאי.

 

 

  



 

 

 הושענא דמתה לתמר.

ישראל נמשלו לתמר, מה תמר כתיב אצלה ותשב בפתח 

עינים ופירש במדרש שקאי על זכות אברהם, כך ישראל 

מבקשים רק בזכות אברהם. ויחשביה יהודה לזונה כי כסתה 

פניה, יהודה זה הקב"ה שהכל מודים ומשבחים לו, ויחשביה 

ינו זנים ומפרנסים אותו, כמאמר הי –הקב"ה לישראל לזונה 

חז"ל ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים. כי כסתה פניה, 

הוא בר"ה ועשי"ת ויוה"כ תכסה פניה בושה וכלימה על 

העונות שעברו ושבים בכל לב, לפיכך אח"כ בסוכות נעשים 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(        למפרנסים לאביהם שבשמים.

 

לסוכה בלילה הראשונה כשבא מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע 

היה נופל על הקרקע מהסוכה ומנשקה, ואמר: גוף מגושם 

 כזה ידרוס על המצוה רבה כזה.

 

מצות סוכה הוא גדולה למאד, אשר במצוה הזו אמר: 

נכנסים אנחנו עם הפאסטעלעס, היינו אוכלים ושותים וישנים 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(                        הכל בהמצוה.

 

 

ומנהגו להזמין כמה  היה דרכו י"עמרן הס"ק מלעכוויטש ז

קרשים כדי להלוות אותם לכמה עניים בעיר אחר יום 

הכיפורים לעשות מהם כל אחד סוכתו. ופעם אחת בערב 

סוכות בא לפניו סנדלר אחד נכה על רגל אחת, שישאיל גם 

לו איזה קרשים לסוכה, וענה לו הרה"ק כי כבר לקחו ממנו 

עד החלון, וראה איך כל הקרשים. והנה הרה"ק השקיף ב

שהוא הולך ושב לכמה בעלי בתים בעיר להשיג קרשים 

לפניו. ואמר הרה"ק בבכי: "רבש"ע ראה עד כמה גדול 

וחביב מצות סוכה לעמך בני ישראל במסירות נפשם וגופם, 

שהגשם הולך עתה והרפש וטיט בכל חוצות, ועם כל זה 

ים זה הסנדלר העני הזה נכה רגל והולך בבתי רגליים קרוע

יותר משעה הולך ומחפש בכל העיר כדי שלא לבטל מצות 

סוכה, ועתה השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך 

כת שלומך". ותיכף הלך וישראל בכל טוב ופרוס עליהם ס

בעצמו אל עליית ביתו ומצא שם איזה קרשים, וציוה 

למשרתו לרדוף אחר הסנדלר וליתן לו את הקרשים האלה 

ר מסוכתו. וציוה למשרתו גם לעזור את כך הנשאוגם את הס

 העני הזה להעמיד סוכתו, כי היה זה ערב יו"ט.

 

הנה הגר שפחת מצרים בראותה המלאכים אמרה אמר: 

: "הגם הלום ראיתי אחרי רואי", כי מי אני )בראשית טז, יג(

שאזכה לראות מלאכים, אך יען שראיתי אותם בביתו של 

נו להגיע למצות סוכה ולולב אברהם. כן אנחנו, מי אנח

אתרוג הדס וערבה ואיזה השגה יש לנו בהם, אך "אחרי 

 אחרי כי ראינו גודל הארתם שהיה אצל אבינו הק'. –רואי" 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(

 

הרה"ק רבי דוד דנ'ס זי"ע היה מאוכלי שולחנו, תלמידו 

הק' בכל  ובלילה הראשון של חג הסוכות בישבו אצל שולחנו

איזה רגעים חטף את הרב דוד בידו ואמר: ר' דוד, ר' דוד, 

מארגין וועלין מיר זאגין, כמאמר העולם "בינד מיר אויף 

אלע פיר און ווארף מיר צוא ווישן דאס מאייניגע", ופניו 

ינים היו בוערים כלפיד אש )הרמז הוא על אגודת הארבע מ

 והנענועים. והדברים עתיקים(.

 רן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע()מ 

 

בחג הסוכות באו בעלי בתים ממוש אל סוכתו והיו  פעם

מדברים על הא ועל דא, עד שהוא ז"ל בקש מהם שיפסיקו 

ויחרישו, ואמר בזה"ל: דרך ארץ מפני האבות הקדושים, הם 

 )הרה"ק רבי יחיאל ממוש זי"ע(               נמצאים פה עכשיו.

 

 לא ראה שמחה מימיו.מי שלא ראה שמחת בית השואבה 

הענין הוא, דהנה הריקוד הוא אשר הרוח ירצה לשוב אל 

מקורו תמיד למעלה. ואמנם הגוף לא יניחנו לעלות למעלה 

כי הוא נמשך למטה אל יסודו בארץ. ואמנם בעת אשר 

יתעורר הנפש בשמחה של מצוה יתחזק על הגוף וישאבנו 

ץ הזאת למעלה ובכל זאת לא יוכל לעלות כי הרוח גר באר

והגוף הוא תושב ויתחזק תמיד הגוף עליו ויפילנו אחור 

למטה. וזהו ענין הריקוד. ועל זה אמרו מי שלא ראה שמחת 

בית השואבה לא ראה שמחה מימיו ומפרש בגמ' כיצד היו 

מרקדים בחון דבריהם באמרם שמחת בית השואבה, כלומר 

שהשמחה של מצוה היה שואב אותם למעלה וזה גרם הריקוד 

הגדול וריקוד גדול כזה הוא מן הנמנע זולת עלח ידי שמחה 

של מצוה. ולכן אמרו חז"ל מי שלא ראה שמחה זו לא ראה 

 )אילנא דחיי בשם הגה"ק בעל חתם סופר זי"ע(      שמחה מימיו.

 

 

 הושענא רבה
 

אומרים "מנהג משבר הדין", וכן אני אומר: המנהג העולם 

מד: רמב"ם הל' סוכה פ"ז )סוכה של הושענא רבה מנהג נביאים הוא 

 , ומשבר כל הדינים מישראל.הכ"ז(

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(       

 

 

 זה היום. תשועה גדולה, א גרויסע הילף, שבהושענא רבה

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(  נוכל הרבה להושע בגו"ר.        

 

 

היה אומר שאבוה"ק  מרן אדמו"ר מוהר"נ מברנוביץ זי"ע

יו מנשקין הסוכה מתוך אהבה, ואנו כשהיו נפרדים מהסוכה ה

 מנשקין מתוך פיוס.

בחג הסוכות מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע מסופר על וכן 

הראשון להנהגתו כב' שבועות לאחר הסתלקות אביו מרן 

אדמו"ר מוהר"א זי"ע )שנסתלק בכ"ו אלול תרנ"ז( שאמר 

 כדברים האלו.
 
 



 

 

 
 שב"ק יו"ט סוכות תשס"ז רעוא דרעוין

 

כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל וולקחתם לכם פרי עץ הדר 
ד"א  )ויק"ר ל, ב(: ובמדרש .לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים םושמחת

אלו שבע מצות , שובע שמחות אל תהי קורא כן אלא שבע שמחות
א"ר אבין  '.וכושבחג ואלו הן ד' מינין שבלולב וסוכה חגיגה ושמחה 

משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן הוא נוצח אלא מאן 
כך ישראל ואומות העולם  ,דנסב באיין בידיה אנן ידעין דהוא נצוחייא

 ,באין ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא בר"ה ולית אנן ידעין מאן נצח
אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן 

  .רוגיהן בידן אנו יודעין דישראל אינון נצוחייאואת

 .למאי נפק"מ ,מר ולית אנן ידעינן מאן הוא דנצחא"ב הא דקצו
יכול לקחת  חדאל הרי כ ,הא דקאמר כיון דנוטלים לולביהן וגו' ,ועוד

 דהוא נצח. כיצד מורהו ,לולבו ואתרוגו

 ,גו'ו 'י ממרא והוא יושב פתח האוהלנאליו ה' באלו,וירא  ובכתוב
 ,המפרשים. והק' נתן לו העצה על המילהממרא חז"ל דרשו וד

ווהו ומה ידלכאו' מהו דנתן לו ממרא עצה על המילה, הרי השי"ת צ
דקיים אברהם  חז"לברי דהרי ידוע ד ,ועוד .מראמצריך עצה מ ההי

שלא  הטעם וממילא צ"ב ,עד שלא ניתנה אע"ה כל התורה כולה
 צטוה.קיים מצות מילה קודם שנ

ע"י  אזי מצוה מקייםדכאשר יהודי  ,ספה"קה עפ"י דבריל "ונ
את איבריו ומקבל חיות ממקום  ההמצוה מאיר את נשמתו ומחי

וה ישע"י שהשי"ת צ ,וזהו בכח המצוה .םן בחי' חיים עליוניעליו
מקשר וק מצוה אזי מדבלעשות מצוה זו עי"ז כאשר יהודי עושה ה

"א חיים הואתם הדבקים ב,וכמד"כ  ,ע"י המצוה אל השי"ת צמועת א
 בעשיית המצוה אזי את עצמו, דכאשר יהודי מדבק 'כולכם היום

,קל וזהו  .חיות בעבודתוומזה מקבל חיות מבחי' חיים עליונים  מקבל
 , שהשי"ת משפיע חיות מבחי' חיים לדבוקים במצוותיו.'וקיים חי

וה במצוות מ"מ מרוב והנה אברהם אע"ה על אף שלא נצט
 ,ו להדבק בהשי"ת קיים מצוותיו על אף שלא נתנוצתשוקתו וחפ

 שכל חפצו היה לעשות רצונו ',ומצאת את לבבו נאמן לפניך,וכמד"כ 
ועל אף שלא היה זה בבחי'  .וע"כ קיים כל התורה קודם שנתנה ית',

בחי' פנים  זה בספה"ק שהיה דאי'פנים בפנים כבשעת מתן תורה וכ
מצות מילה לא  מנםא .ית' וקתו קיים רצונובאחור, מ"מ מרוב תש

 ,רצה לקיים, מחמת שהמילה הוא החיות המרכזית של איש יהודי
שע"י המילה מקבל חיות חדשה בכל המצוות, דקודם המילה על אף 

ה עם חיות זן ל מ"מ אילוללמוד ולהתפ ותמצו קייםשיהודי יכול ל

וטם הלב א –ערלה  שוןרק מן השפה ולחוץ, דזהו לאלא פנימית 
ומקבל חיות ית' בו לעבודתו וע"י שמסיר הערלה נפתח ל ,וכיסויו

,קל חי חלקנו  ומרים )בברכות הברית(:או שוכמ ותלכל מעשי המצו
וממילא לא רצה לקיים זאת  '.נו משחתציל ידידות שארנו צוה להצור

וכשאמר לו השי"ת  .ה מחמת שבזה תלוי עיקר חיותונצטווקודם ש
אליה מימות הוא השלימות , וענין הת'התהלך לפני והיה תמים,

 צמועת שמא מעכשיו שימול א התיירארק ע"י המילה,  אפשר להגיע
עד עתה בשלימות מחמת שעשאן  קייםת שולא יחשבו כל המצו

היינו העצה שע"י  ,וע"ז נתן לו ממרא עצה על המילה .קודם שנצטווה
חשבו אצלו כל יהמילה יקבל חיות בכל המצוות, ובאמת ע"י המילה 

 עד עתה כאילו עשאן אחר שנצטווה ובשלימות. קייםש תוהמצו

מחמת שלא התבונן  הזרי וכאשר יהודי נופל בחטא רח"ל ה
בחלק החיים הנטוע בקרבו ע"י המילה, והיינו דנפסק אצלו החלק 

וע"כ כאשר עובר עלינו הימים הק' דר"ה ויוה"כ  '.חיים כולכם היום,ד
אזי  ,ע חג הסוכותויהודי מעורר בקרבו התעוררות לתשובה ומגי

א הוא כאשר יהודי נכנס לסוכה ושמח במצוות יהסימן שישראל נצחי
 ',כל עצמותי תאמרנה,השי"ת ומשתוקק לעשות רצונו ית' בבחי' 

השדרה  כנגדהלולב כיון שרומז על מידת יסוד הונוטל את הלולב 
, וכשנוטל את גימ' חייםבו האדם בחי' מקור החיים תקומהיא כל ש

עצמו  לעת השי"ת בשמחה של מצוה וממליך א הלולב ושמח
 , אזי עי"ז ידעינן דישראל הםומראה שכל חיותו הוא רק השי"ת

רק אצל ישראל שייך ענין השמחה של מצוה וממילא כיון שא, ידנצחי
בספה"ק: ,זכרנו לחים מלך אי' . וכן אידנצחי הםכך יודעים דישראל 

חיים, ונאמן אתה נו בספר החיים למענך אלוקים חפץ בחיים וכתב
, דרואים שמגיע ר"ה ויוה"כ והשי"ת מכניס חיות 'להחיות מתים

ית ין לתחומכניס בחי' חיים, זהו גופא סימחדשה בעצמות היבשות 
 נו.ס חיות בנשמותיהשי"ת מכנישהמתים ע"י שרואים איך 

עצם השב"ק יש בו את ענין בשב"ק אז יו"ט דסוכות וכאשר חל 
חי חי יודוך ,יים שלו להשי"ת, את כל הח הלולב, ע"י שמוסר בשב"ק

וע"י השירות  ,לה'' טוב להודות', ובשב"ק מתעורר ענין ,וישבחוך
יוכל להשיג את ענין  "זיתשבחות מפנימיות ומעומקא דליבא עו

 הלולב.

ופרוש , שיהיה ת השי"ת ונזכהויעזור השי"ת ונזכה לחיות ממצו
 .בימינו מהרהונזכה לביאת גו"צ ב ומך',עלינו סוכת של

 (כלל )בלתי מוגה                     

          

 טהושענא רבא תשס"
 לחיים לאחר שחרית

 

גוט קויטל עם  א"שמבקשים מהקב"ה שיכתוב לנו  ,צדיקים בשם
שגם נשים וקטנים יוכלו לקרוא, היינו שהאדם  "אותיות גדולות

 קטני הדעתהמשכיל יודע כי כל עניניו ומאורעותיו המה לטובה, אבל 
 נראה ונגלה.רק בעת שהחסד אלא  בחסד ה'אינם זוכים לראות 

מודה אני לפניך ה' ,שאומרים בליל שבת  במה ואפ"ל שזה הפי'

וכו', שההודאה לשעבר היא  'אלוקי על כל החסד אשר עשית עמדי
אם רק האדם שהנסתרים. החסדים  ואף עלעל כל החסד שהיה 

נו קשתבל בא המסתתר בכל מקרה.חסד ה'  את רואה מעט מתבונן
עמי ועם כל ,יהיה גלוי לעין כל, שלעתיד יעשה ה' עמנו חסד אשר 

 .קטני הדעת' יו לראות שחסדו גבר עלינו ואפ', שכולם יוכלב"ב

 (כלל )בלתי מוגה



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 שליט"א הרב שלום ארליך

 
להשיג במשך מאות בשנים בהם התגוררו היהודים במזרח אירופה, בקושי ובממון רב ניתן היה כידוע 

אתרוג כשר ומהודר ומכורח הנסיבות קנו להם היהודים בעיירות אתרוג אחד בשותפות לכל בני הקהילה, 
מלבד הנגידים שהיו יכולים להרשות לעצמם לשלם הון תועפות עבור ד' מינים מהודרים. בספרי הפוסקים 

 משנים אלו יש שאלות וספקות הלכתיות רבות שנבעו כתוצאה מהנהגה זו.

שאלה שנשאל הג"ר שלום אליהו שטאם זצ"ל אב"ד ומו"צ בעיר הורודוק ומגדולי רבני אנ"ש,  לפנינו
להקדימו לכל דבר  -בענין אתרוג הקהל האם חייבים להקדים את הכהנים שמבין הקהל מדין "וקדשתו 

אה שבקדושה" )גיטין נט:(. הבאנו את דבריו שנדפסו בחוברת "המאסף" )שנה ו' חוברת ד' סי' כ"ט( שיצ
לאור במשך שנים בארץ ישראל. שאלה זו וראיתו הנפלאה של הרב שטאם עוררו הדים רבים. הבאנו את 

 דבריו ואת דברי הרבנים הגאונים שהשיבו עליהם. 

, היה מגדולי רבני אנ"ש. תלמיד חכם מופלג ובן עליה מורם כאמור, הגה"ח רבי שלום אליהו שטאם זצ"ל
חר אורו של מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע, שלצד קדושתו הנשגבה, כידוע מעם. כרבים מגאוני דורו, נמשך א

ו אחריו ואמרו אחריו רבים מגאוני ליטא המתנגדים נמשכו ,שהיה מגאוני דורו וכל רז לא היה אניס ליה
 מקודש מקודש.

זי"ע. בשנים  מוהר"י אדמו"ר מרן להסתופף בצללאחר הסתלקותו של מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע המשיך 
אלו הו"ל את הספר הקדוש "זכר צדיק" מאמרי קודש מרבו מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע. כן הו"ל גם את 

 הקו' "דובר שלום" ובתוכו הביא גם מאמרים מרבוה"ק זי"ע.

חומר רב נמצא ברשות המכון אודות האי חסידא ופרישא מפארי רבני אנ"ש ועוד חזון למועד להרחיב 
 דותיו.ביריעה נפרדת או

 

  וירא א' מרחשון תרס"א פ"ק האראדאק סדרל 'ד ב"ה

 "המאסף".עורך  שליט"א, ,אינקהברהם קוא יוןצה בן ו"מ ... כש"ת ברה ,דידיי 'כ

ת ובזה מצ ךאם שיי וקהל. ושאלג הלברך באתרו םעבר, בהקהל העולה ג האסיףחבי, ר נשאלתשא , הערה קצרה זוסנא להדפי בטייי
 .חילהת ךלכהן לבר ןתקדשתו ליד עשה

 יהושע ר'לו רבן גמליאל ויצא בו ונתנו לטנ ב"א ע"ה מכסודלכאורה יש להעיר מהא  , אך1שובהת מבואר בשערי יןנעף הוג והנה
ה "דמעשר שני פבן עזריה היה כהן כמבואר במתניתין  ו' והלא ר' אלעזרכ העזרי ןאלעזר ב 'לר יהושע ויצא בו ונתנו ר'לו טבמתנה נ

 .ע דוקדשתו"יך בזה משי לאד חךרכ על איהושע, אל ר'לריה עז בןאלעזר  לר' םעצמו להקדיב בור שיצא חגמליאל א רבןוהי' ל ט'משנה 
 ודטרהדידו י הנניו

 פהד צ"ומשטאם  'אלי וםשל

 

רבי יוסף חיים  המפורסם שמע הראיה הנפלאה והמחודשת של הג"ר אליהו שלום זצ"ל הגיעה עד בגדד הרחוקה וכך כותב הגאון

 מבגדד בספרו בניהו על אתר :

 

שנסתפק בהקהל העולם לברך באתרוג הקהל אם  רב ומו"ץ דעיר האראדאק יע"אבהמאסף שנה שישית חוברת ד' כתוב בשם ה נה
, אלא יהיה כהן והיה לו להקדימו על ר" ששייך בזה מ"ע דוקדשתו ליתן לכהן לברך תחילה , ולמד מכאן דאין לדקדק בזה, דהא ראב"ע

 בע"כ דלא שייך בזה מ"ע דוקדשתו עכ"ד.

דמנ"ל שהיו ר"י וראב"ע  וזוכר אני כי בעת שראיתי דברים אלו בהמאסף כשהגיע לידי תמהתי על דבריו דאין מכאן הוכחה כלל
נכנס ראב"ע, ולעולם אם היו שניהם עומדים ביחד  עומדים שניהם ביחד אצל ר"ג דילמא תחילה נכנס ר"י לבדו אצל ר"ג ונתן לו ואח"כ

 היה מקדים ליתנו לראב"ע. ועוד פקפקתי בראיה זו מצד אחר וגם בעיקר הספק ואכמ"ל.

 

שאין להוכיח מכאן לנידונינו דשמא לא באו ר"י וראב"ע ביחד לפני ר"ג רק בזה אחר זה וממילא לא שייך  רבי יוסף חיים מסקנת

 הן.כלל להקדים את ראב"ע הכ

שקיבלו הוא מתיבתא מדברי כמה ראשונים בסוגיין שתמהו כיצד זה נתנו ר"י לראב"ע, אחר  –אולם, יפה העירו בילקוט מפרשים 

 .מר"ג במתנה ע"מ להחזיר והרי לא החזירו

דרבן גמליאל  מורי הרב נ"ר כתב דממעשה ,( שער ט' כתבלרבינו אשר ממונשתון, תלמיד תלמידו של הרשב"אובספר הפרדס )

שמעינן דאם נתן אחד לולבו לחבירו ע"מ להחזירו לו , יכול לתתו לחבירו וחבירו לחבירו ובלבד שיחזירהו לו האחרון, כמעשה דרבן 

ונראה שכולן  דוקא כשהיו באותו מעמד כולםו גמליאל שנתן האחד לחבירו ולא החזירוהו לר"ג עד שיצא ר"ע והחזירו לו. מיה

                                                
 לא מצאתי. 1



 

 

, אבל אם נתן לו ואחר כך בא האחר לצאת בו אינו רשאי, אלא לולב ישיב עשה דר"ג וזקנים שהיו באין בספינהכמרוצין לצאת בו 

 לבעליו והוא יתנהו לאשר ירצה.

וכן כתבו עוד ראשונים בסגנון דומה, ומוכח מדבריהם שר"י וראב"ע כן היו יחד באותו מעמד ולא בזא"ז , וא"כ לכאורה קמה וגם 

 אב"ד האראדאק.ניצבה ראייתו של 

אך יש לדחות ולקיים דברי הבניהו שקודם בא לפני ר"ג ר"י לבדו ותוך כדי שקיים ר"י מצותו הופיעו ראב"ע ור"ע ונתן להם ר"י 

 הלולב בפני ר"ג.

 : ובאמת שהגה"ק החתם סופר כבר עמד על הראיה בחידושיו על אתר וכך כותב

הלוי לפני ראב"ע הכהן, ואי משום הפלגתו של ר"י בתורה ובזקנה, א"כ  יש לתמוה על הסדר הזה שהקדים ר' יהושע בן חנניה

 מאי טעמא הקדים ראב"ע לר"ע.

ישראל לפני  - וצריך לומר הפלגת תורה וזקנה מהני להקדים לוי לכהן שהוא מדריגה אחת, אבל לא להקדים ב' מדרגות ר' עקיבא

 .ראב"ע הכהן, זה לא אמרינן

יראה שבכל אופן מעיקר  . והמעיין באו"ח סימן קכ"ז סי"דוכפי שסיים בעצמו והוא חידוש דיןדברי החתם סופר מחודשים הם 

ת"ח מופלג בחכמה ואפי' ישראל קודם לכהן הפחות ממנו בחכמה, וא"כ אמאי קדם ראב"ע לר"ע שהיה מופלג ממנו בחכמה הדין 

 ובשנים.

' לכהן הפחות ממנו, מ"מ כתב שם ברמ"א דאם הכהן נמי וליישב דברי החת"ס צ"ל דאף דמדינא אכן קודם ת"ח מופלג ואפי 

תלמיד חכם אלא שהוא פחות מן השני טוב להקדים את הכהן, וצ"ל לדברי החת"ס דדין זה נאמר רק בישראל, אבל לוי המופלג יותר 

ואח"כ את ראב"ע  ,חכמהמן הכהן אין ענין כלל להקדים את הכהן, ואדרבה הלוי קודם. ולכן הקדים ר"ג את ר"י שהיה לוי ומופלג ב

 מ"מ בכה"ג טוב להקדים את הכהן כנ"ל. ,ואף שהיה מופלג יותר מראב"ע ,ואח"כ ר"ע שהיה ישראל ,שהיה כהן

מו"ל "המאסף" הג"ר בן ציון אברהם קואינקה מגדולי חכמי ירושלים דאז התפעל אף הוא מראיה נפלאה ומחודדת זו, וכך כותב 

 הוא :

 

  ה היא מאד,ונחדשה ונכ אט"שלי "גדינו הרהידי רתהע

ה אליו בדבר הזה והישראל וש רק בזמן דלהכהן יש בזה חלק בהכרח כמו שתו היינוקדע דו"ן מאוד דמצובדרך נכ ד לחלק"לפענ אהנר
דוקדשתו כמו בקריאת התורה דחלק  ע"דם משום מצובזה ואזי אמרינן דהכהן ק ל והכהן לזכותאדבדבר ההוא שדן הישר כמו הישראל

ז "ברהמ ע דוקדשתו, וכן לברך"הכהן מצד מצ דםולשניהם מוטל החיוב והזכות יחד אזי ק ה לקרות בתורה בציבור כיווהישראל ש הכהן
וכן  להישראל, הן כמוכות בדבר זה להכראשון דיש ז לזה קודם הכהן, וכן ליטול מנה יפה ,לברך דשניהם אכלו ולשניהם יש הזכות

ג בסוכה דר"אבל במעשה  .קדשתודוע "זה, לזה קודם הכהן מצד מצ ות לברך באתרוגכאל יש זהן ולישרכלה םבאתרוג הקהל דלשניה
 קדשתו, הגעדו"ע ולזה לא שייך התם מצ ג שלקחו באלף זוז"כי האתרוג היה של ר ע"י ולא לראב"ות בזה לא לרכזלו שום  א לא היה"מ

אחד  םדאטו א, ע"לראב םקדשתו ליתן גדוע "מ היה בזה םע הא"י לברך עליו ולא לראב"לר ג לא היה רוצה לזכות בו רק"בעצמך שר
ולהישראל בזה  ת מבורר להכהןואינו, דכל שלא יש בזה זכ אידקדשתו הא ודו"ע מצ לכהן יש בזה רוצה ליתן מתנה אחת לישראל ולא

הקהל דשם יש זכות בו  באתרוגראשון וליטול מנה יפה ראשון, ולכן  כי אם רק בהנך דלקרות בתורה ולברך קדשתודוע "ב מצוליכא ש
 ק.''ד ודו"ן לפענונכ והוא חילוק ,הןהכ םיש לומר דקוד לברך בו להכהן כמו להישראל

 

בהלכות בציעת הפת ובסי' רא בהלכות זימון, דברי מו"ל המאסף הרב קואינקה צריכים ביאור, מאחר שמצאנו בשו"ע סי' קס"ז 

כהן אף באופן שיש אחד שהוא בעל הסעודה וכהן וישראל סמוכין על שולחנו, דהכהן קודם לישראל מדין וקדשתו.  דיני קדימת

 ומצאתי שכבר העירו כן על דברי המו"ל בהמאסף עצמו )שנה ז' חוברת ח' סי' ע"ז(.

 אידקדשתו הא ודומצ"ע  זהלכהן יש ב אחד רוצה ליתן מתנה אחת לישראל ולאם דאטו אאך לאידך גיסא, צודק הוא בטענתו, 

 .אינו

ובביאור הדברים נראה דביסוד דין וקדשתו איכא ב' דינים, דין א' להקדים הכהן בכל דבר קדושה, וזהו אף באופן שאינו שותף 

מת ובא ואין לו חלק בדבר. ודין ב' להקדימו ולכבדו בדבר שותפות אף אם אינו דבר שבקדושה ליטול מנה יפה כדאי' בגיטין נט ע"ב.

וראיה לדבר נמי מהלכות מצרנות חו"מ סי קע"ה בדיני קדימת מכירת הקרקעות דלא ריך להקדים את הכהן, החפץ ליתן מתנה אינו צ

איך הקדים ר"ג את ר"י על ראב"ע הכהן, מאחר שאתרוג נמי הוי לדוכתה דקושיא  דראה אך לפי"ז שובנזכר שם דין קדימה לכהן. 

 טרך להגיע לתירוצים האחרים של רבותינו החתם סופר והבן איש חי זי"ע.צונ .הכהןדבר שבקדושה שצריך להקדים את 

לשלמות הענין נציין לגירסת הגמ' כפי שמובאת בדקדוקי סופרים "נתנו ] = ר"ג[ לר' אלעזר בן עזריה ויצא בו, נתנו במתנה לר' 

 דאכן ראב"ע הכהן קדם לר"י הלוי, כדת וכדין. יהושע ויצא בו והחזירו לרבן גמליאל". ולפי גירסה זו קושיא מעיקרא ליתא

 

 הזאת תורת העול
 

 והגרב"צ קואינקה, איכא דינא דוקדשתו באתרוג הקהל וצריך להקדים את הכהן. הבן איש חי לדעת החתם סופר

 לדעת הגרא"ש שטאם אין צריך להקדימו. 

 קודם לו, וישראל המופלג מהכהן טוב להקדים את הכהן. לוי המופלג בחכמה יותר מהכהן ,לדברי החת"ס



 

 

 הגליון נדבת
 

 הי"ו גוטמןשמואל ב הר
  מנכ"ל מוסדותנו הק'

 

 רגל הולדת בנו למז"טל

 

 זמנים לחג הסוכות

 8..0 שחרית יו"ט ראשון ושבת חוה"מ

 0.88 שמחת בית השואבה במוצ"ש ויו"ט

 0.88 שחרית חוה"מ

 0.88 מנחה חוה"מ

 7.88 מעריב חוה"מ ושמחת בית השואבה

 7..7 תורה-ליל הושענא רבא קריאת משנה

 0.88 עריכת השלחן ליל הושענא רבא

 אחר עריכת השולחן תהילים ליל הושענא רבה

 7.17 שחרית הושענא רבא

 שמחת תורה

 8..7 פרידה מהסוכהעריכת השולחן 

 אחר סיום התפלה יה וחצכשעיו"ט                                    ישיבת מרעים ליל 

 0.17 שחרית

 0.17 שניות הקפות

 

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים
 שהשמחה במעונם

 

 הי"ו ןיוסף ריבליהרב 
 הי"וחננאל פודור הרב 

 "צמ/הבן לעתוהנכד כנסלה

 
 הי"ו שמואל גוטמןהרב 

 ןלהולדת הב
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 מ"ב ח"ב מס' ב"ב

 קח: סג. ו"ד הרה"ק מקוז'ניץ זי"עי יד ד

 קט. סג: יו"ט סוכות טו ה

 חזרה ס -נח:  א' דחוה"מ טז ו

 יז ק"ש
   ב' דחוה"מ

 52מגור  האד' –של"ז ר"ש גוטמן 
 חזרה נ. -מח: 

 חי א
 יא"צ הרב חיים זילברברג ז"ל     ג' דחוה"מ

 ויז'ניץמלון  –ברית ר"ש גוטמן 
 קט: סד.

 קי. סד: ד' דחוה"מ טי ב

 קי: סה. ו' דחוה"מ כ ג

 קיא. סה: הושענא רבה כא ד

 

 

 

 

 

 קיכםושמחתם לפני ה' אל
 

סוכה כשרה ב"ה כבר  שהחיינו וקיימנו והגיענו לחג הסוכות,
בנינו, ארבעת המינים מהודרים בס"ד כבר יש ברשותנו, אך מה 

מצוה הנוהגת מדאורייתא בכל מקום  – שמחה ברגלעם מצות 
 !"ושמחת בחגך" –ובכל זמן בזכרים ובנקבות 

פי' פעם את דברי רש"י עה"פ "מה עשיתי  אכ"ק אדמו"ר שליט"
"רמז לו אתה מבקש  :לך כי הכיתני זה שלוש רגלים", ופירש"י

אומה החוגגת שלש רגלים בשנה", אך מדוע דוקא בדבר זה 
הוכיחה האתון את בלעם יותר משאר המצות שמקיימים בני 

 ישראל?

די -מחזה ש" –אלא שכמבואר בספה"ק בלעם הלא היה נביא 
 י יותראך למעשה חלקו החומרי לא נעשה נעלה ורוחנ, "יחזה

והתנהגותו בעניני הגוף היתה גסה ובהמית, לכך ציינה לו האתון 
את מעלתם של ישראל החוגגים שלוש רגלים, שכן מהותם של 
הרגלים היא זיכוך החלק הגשמי למציאות רוחניות יותר, לשמח 

שמחה את הגוף בבשר ויין כמצות היום, ועם זאת תהא כל ה
 .נגילה ונשמחה בו –בהשי"ת 

וכפי שמצטט אדמו"ר שליט"א את דבריו המופלאים של ספר 
החינוך במצות שמחה ברגלים )מצוה תפ"ח(, כי משרשי המצוה 
שהאדם מצד טבעו זקוק לפרקים לשמחה כפי שהוא זקוק לאכילה 

ושינה וכו', לכן ציוה לנו הבוי"ת לקבוע שמחה זו לשמו, ועל 
מחה במועדות בהם נזכור את הניסים והטובות זאת נקבעה הש

אשר גמלנו הבורא, ובאותו זמן נכלכל את הגוף בשמחה 
 "ק עיי"ש.. עכתדהנצרכת לו, כך שהשמחה תהא לשמו ולזכרו ית'

הוי אומר שעבודת השמחה במועד תחילתה דוקא בשמחת 
 –החומר, אשר שמחה זו נהפכת לשמחה נעלת ומקודשת 

 יכם"."ושמחתם לפני ה' אלוק

אלא שכאן קיימת נקודה למחשבה, שהרי במצות סוכה ולולב 
יודע ומבין כל יהודי כי למרות שתכלית המצוה היא להאיר 

אור מקיף ואור פנימי כמבואר בספה"ק, אולם  –בלבנו אורו ית' 
קיום המצוה בסוכה ולולב  –פשוט וברור כי ללא החלק המעשי 

גם אם מאד נרצה כשרים ומהודרים לא ניתן להשיג מאומה, 
 בנו אורים גדולים...ילהאיר בל

לפעמים שוכח האדם מהחלק  ,אולם כאשר בשמחת החג עסקינן
המעשי והפשוט, ומנסה להשיג רק את התוכן הנעלה והפנימי 

שקיים במצוה זו חלק מעשי  שבענין, עלינו א"כ לידע ולהודיע
לדלג, שמחה במובן הפשוט כפי שמבין ומרגיש  פשראי עליו א

לאחמ"כ יתן ה' שנזכה ליצוק תוכן רוחני  .ף היהודי הפשוטא
 "אהללה אלקי ואשמחה בו". –בשמחתנו 

 

 


