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.å"ç æ"éò úåàâúäì àåáé àìù ,äøéúé
(ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä)

ìë ú"éùä åðì ïúåð óåñáìù ,ïéúåòá'å
éøîà) .íéúéðòúäå íéôåâéñä ìåîâ áåè
(íòåð

åîë ,äâåçî ïåùìî àåä ,âç
úåö÷ä ìëå úéîéðô äãå÷ð ùé äâåçîáù
åéäùë êë ,úéîéðôä äãå÷ðä ìà íéàá
'ä ïåãàä éðô úåàøì ìâøì íéìåò ìàøùé
,úéîéðôä äãå÷ðä ìà ìàøùé ìë åàá
úåàøì óñàúäì íéëéøö åéùëò äðäå
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åá äðúðù íåéë íéîùâä íåé ìåãâ
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(ìàøùé çîùé) .äøåú úçîù é"àá úøöò
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íéðéðòá íâ øéàú âçä úøàäù åðééä
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ììåçå ,íéèñìä úøåáçì êìä ,ïáä äùò
ìà íìåë åáù øùà ãò äëôäî íù
ïéðò åäæå ,ãàî åéáà åáø÷ æàå ,êìîä
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קהלת
ìëä éë ïéà äîäáä ïî íãàä øúåîå
ìò íãàì ùéù øúåîä ø÷éò éë ,ìáä
íàù øîåìë ,ïéà úðéçá àåä äîäáä
øáã äæéàì ÷ùåçå äåàúî íãàä
åãéá ,äåàú äæéàì ÷ùåç åà ,åúåùòì
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óåñ ãòå ä"øî çåîùì êéøöù æîøì
íéøôëî åììä íéîéáù éðôî úåëåñ
ê"à úáéúá æîåøî åäæå ,íãàä úåðåò
(úãò ïøà) .íåé à"ëì æîåø
åðéîöò ç÷éðù 'éô ,'åëå íëì íúç÷ìå
àúéàã åðééäå ,êøáúé àøåáä ìà
áìåì ,áìì äîåã âåøúà íéùøãîá
.íéúôùì äáøòå íéðéòì ñãä ,äøãùì
(í"éøä éùåãéç)

úåöî éãé ìò éë ,íëéúåøåã åòãé ïòîì
åãáòì êéà òãéì úòã íãàì êùîð úëåñ
êéáà é÷ìà úà òã øîàðù åîë ù"úé
(ùãå÷ òøæ) .åäãáòå

ãåã úëåñ úà åðì íé÷é àåä ïîçøä
øæåò'å êîå'ñ ïå÷éøèåð äëåñ ,úìôåðä
åéðéòáù éîì à÷åã äæå ,íéìôåð'ä ì'ë
ìôù àåäù áùåçå ïéà úðéçáá ìôåð
.ìåãâ ììë äæå åøæòå åäáâî ä"á÷äå
(ñçðô éøîà)

éë ì"ðä ,äëåñä ïî øåèô øòèöî
éðá ìëì ïâîå äñçî åðì àåä äëåñ úåöî
äæå ,ïåâéå äøö ìëî ìöðäì ìàøùé
äëåñä é"ò ,äëåñä ïî øåèô øòèöî
ïéìåç ë"â äæå ,øòö ìëî øåèô äéäé
åéäéù ,äëåñä ïî ïéøåèô ïäéùîùîå
åàôøúîå áåàëîå éìåç ìëî ïéøèôð
.ïîà óåâä úàåôøå ùôðä úàåôø
(äîìù úøàôú)

ïéøåñé ïúìçú íé÷éãö ùøãîá
úìéçúù ,æîø êøãá ,äåìù ïôåñå
ãçà ìë íéàøåðä íéîéä íäù äðùä
àø÷ðå ,åëøò éôì úö÷ åîöò óâñî
ïîæ úåëåñ éîé íä äåìù ïôåñå ,ïéøåñé
ïéúìéà'ù ï'ì á'ä ú"ø ä"åìù ,åðéúçîù

ó−ðôî¼ ³"¼ë¾ óîšôë ñ"ï óþôê
ðîô¼ñ ó−ñî×− ó−þîôè ó−š−ð® ö−ê
ö−ê ¾"ôð ’ôèë þêîëô íòíð
−êþë −³ëë îíï í"ëší −òõñ ³îëî®¼
í×ë³ ó−þ³½ôë −êîè −³ëë ×"ê¾ô
îñ íô ³"¼ëí íòíî ¾"−¼ −¾õò
ö−ê ×"¼î ðìõî íô−êë êîíî íìô¾ñ
í"ëší µê −êþë −³ëë óîšô îñ
−êîè −³ëë î½−ò×íñ íþ−³ì îñ þ³îì
’í ³ê ó−ðëî¼ ó−þîôè ó−š−ð® ñëê
ð−ë¼ êñî −êþë −³ë ’−ìëë íìô¾ë
−³ëñ î½−ò×íñ êòèôñ ê½−ò í"ëší
ë³× ñ"ï þ"îôêêî ô"¾−ë ¾"−¼ −êîè
ñëê íêþ−ô íëî¾³ë šþ îíïð
š−ð®ñ ë¾ìò êîí íëíêô íëî¾³ë
îôîšô ëî¾ −îíî íìô¾ë ðëî¼í þîôè
îòñ ê®î−í õ"×¼ .¾"−−¼ −êþë −³ëë
íëíêô íëî¾³ ó−¾î¼¾ ³î×î½ëð
ëî¾ −îí êñ−ôô −îñ ³¾îðšíô ¼îð−×
ó−þîôè ó−š−ð®× −êþë −³ëë îôîšô
îòê¾ íïî îò−³ìô¾ öôï êþšò µ×ñî
í®îìí −³ëô −³ê® ³î×ïëî ó−þôîê
−³šìþí îñ−ê× ³êï −ñ ë¾ì− ’î×î
−³ëñ −êîè −³ëô ³ê®ñ îò−−í ðîðò
þë× íëíêô íëî¾³ −"¼ −× −êþë
−ò½ë× ëþíî îíïî íìô¾ë ê−í
³î−×ï þë× î¾¼òð −òþí¬ −³ê¬ìôî
ëî¾ ³î−íñ ñî×−î −òþí¬ óð− ñ¼î
(ñê−³îš− ð−)
.−êþë −³ëë

.ó×ñ í−í³ ³þ®¼ −ò−ô¾í óî−ë
³ì³ ëî³×í þôê¾ îíï ¾þðôëî
³ê ,íñõ³ −òêî −òîò¬¾− −³ëíê
’¼ µ−òõñ ö−ë−þšô ñêþ¾− èìë ê®îô
ñêþ¾− îþôê ,³îôîê ’¼ ñ¼ ó−þõ
ö−ë−þšô îòê −þí ó−ôñî¼í öîëþ
î−íî ³îôîê ’¼ ñ¼ ó−þõ ’¼ µ−òõñ
³ì³ óíî îò³îê ëîíêñ ó−×−þ®
î−¾×¼ í"ëší ñ"ê −òîò¬¾− −³ëíê
−ò−ô¾í óî−ë ó×−ô®¼ ñ¼ îë−þší
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³ê ³îôîêí ó−êòî¾ ö−ðë −þíî
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þ¾¼ í¾ôìë µê í"¾î ,¬î¼−ô µþ¼ë
,íð¾í ³êîë³ ³ê ó×õ½êë óî−
±þêí í³¾¼ þ¾ê íð¾íôí îò−−í
³êîë³ñ ö−×−þ® îòê í³¼ ð¼ −×
±þêí í¾¼¾ í¾¼ôíñ îò−−í ±þêí
,í®−ñôñ îòñ ’−í−î ê−ñè³êë ’−í−¾
íëî¬ñ îòñ ’−í− î"¬ë í³¼ ñëê
’−í−î ±þêí ³êîë³ ³ê ¹î½êñ
’−í− ïê ’íñ èì îèì³ ö×ñî ê−½×³êë
(¬"î− ³¾îðš)
.³îô−ñ¾ë íìô¾í

ñ× ó−ô− ³¼ë¾ îë¾³ ³î×½ë
’îèî ³î×½ë îë¾− ñêþ¾−ë ìþïêí
þî¬í ð"−õ¼ íêþò ..ó×−šñê ’í −òê
ö½−ò ¾ðìë ó−þ®ôô îòê®−¾ õ"¼êî
−õñ ,öôï î³îêë í×½ ³î¾¼ñ îòî® êñ
óðê ñ× µþðî ±−ší ³îô− êîí¾
³þ×−ò í³−í êñî ñ®ñ í×½ ³î¾¼ñ
,’³− êþîëí ³î®ôë óí¾ −ò³−−¾¼
³î×î½ í¾¼ò¾ îò³îê íî® ö×ñî
,ó−ô¾è öôï êîí¾ −¼−ë¾í ¾ðîìë
îòìòêî î³×î½ô ³ê®ñ óðê ñ× µþðî
íïë ,í×î½ë ë¾−ñ ³−ëí öô ó−ê®î−
,×"¼ êîí µñôí ³î®ô¾ ñ×ñ íêþ−
óðê šî½¼− óñî¼ñ ñ"ïþê íòíî
’î×î íô¾ñ êñ¾ ’−õê ³î®ôî íþî³ë
þš−¼í¾ îòðôñ í×î½ ³î®ôë óñîê
íô¾ñ šþ ó−−šñ êšîð êîí íî®ôí
³î¾¼ñ îòî® ö×ñî ,’í ³î®ô ó¾ñ
−ð× ,ö½−òë êñî −þ¾³ë êšîð í×î½
³êòíñ ö−î×ñ þ¾õêë êí− êñ¾
í"¾ïî ,îðëñ ’íñ −³µë šþ îô®¼
−òê ’îèî ó−ô− ³¼ë¾ îë¾³ ³î×½ë
−òê¾ −òõô šþ îò−−í ,ó×−šñê ’í
í×î½í ³î¾¼ñ ó×−ñ¼ íî®ôí êîí
(ó−−ì −®¼) .³î−ô®¼ íêòí óî¾ñ êñî
µþðî í®îìí −³−ëô −³ê® ³î×ïëî
³êï −ñ ë¾ì− í®îþê µ−³îî®ô
−ò½ë× ëþíî ðîðò −³šìþí îñ−ê×
−õ ñ¼ þôîñ ¾−î .−òþí¬ −³ê¬ìôî
¾þõñ ¾ëð ³îþ¼−ë ë³×¾ íô

¾ðîìñ óî− þ¾¼ í¾ôìë µê
îèì³ ±þêí ³êîë³ ³ê ó×õ½êë
ë³×¾ íô óðšíë íêþòî .’îèî
±¼ −"¾þ−õ¾ íô ñ¼ ñêþ¾− ëíîêë
,−þõí ó¼¬× ±¼í ó¼¬ êí−¾ −þõ
ê®î³î êñê ö× í³¾¼ êñ ê−íî
±¼í êñî ,−þõ í¾î¼ ±¼î ’îèî ±þêí
±þêí êñí ðîêô êñõ− íþîê×ñî ,−þõ
ö× óêî íëþšë ö×î¾ ¼þí þ®− ö−ê
¾−î ,êî¬ìñ öî®þí íï íñ êë ö−êô
−× í³êþî íò−ëí ±þêí −× þôîñ
óê ,î−¾¼ôë ö−−îñ³î óðêí −ð−ë ñ×í
í−í− ïê þ¾−íî ëî¬í µþðë µñ−
,ó−ê®ôòí ñ×î ³îôñî¼í ñ×ñ í−ñ¼
,î"ì ñ×í óîèõ− î−¾¼ô ñšñš− óêî
öî−× íþôêî íëñë íë¾−−³í ïê
îþ®− ³ôìô êî¬ìñ ëîþš óðêí¾
¾þî¾ë ñîðè óèõ êë− ïêî ,¼þí
öîš−³ óî¾ ñ−¼î− êñî î³ô¾ò
í³ò−¾î íô×ì³í ³êïñ ,íëî¾³î
µ× þìê¾ −ð× êþîëí −îî−® íñ−ì³
êñ³ôê îñ êí− ,î"ì óðêí ê¬ì−¾×
êîí îõîè ¾þî¾¾ −òõô êîíî íòî×ò
öî®þ þë×ô í³ò−¾¾ íôðêí öô
í½ìî ,î−¾¼ô ³ê ¼þí ö×ñ ,êþîëí
óðêí ñ¼î ó−ô¾ ðîë× ñ¼ ±þêí
ö× óê −× ,ê¬ìí ¾òî¼ î−ñ¼ô ñšíñ
,×"¼ µ× ñ× ñîðè óðêí ê¬ì ö−ê
−× −îñ ³¾îðšë ¾"ô ¼îð− íòíî
íêþ−ô íëî¾³ ö−¾î¼ ×"íî−î í"þë
³î×î½ë ñëê ³îèè¾× î¾¼ò ³îòîðïî
î¾¼ò ³îòîðïî íëíêô íëî¾³ ö−¾î¼
³îòîî¼ öîë¾ìñ öî¾êþ îíïî ³î−×ïñ
ð¼¾ ê®ôòî ,×"¼ ³î−×ï î¾¼−¾
³îèè¾ õ"×¼ óíñ þê¾ò þ¾ê ³î×î½
óè óíñ ñšíñ −ð×î íþõ× ó−×−þ®î
ê¬ìñ îòê ö−×−þ® èèî¾ ñ¾ ¾òî¼ô
³îòîî¼í î¾¼òê ³î×î½ë ñëê ,±þêí
ñîðè ’−í− ê¬ìí¾ íô êëþðê ³î−×ï
í®−ñôíî íñîðè íî®ôí óè ’−í−
óê¾ ê³î¼−þèñ îòñ ’−í− íôðêíô
’−í− íî®ôí óè ñšî ö¬š ’−í− ê¬ìí

,îî−ïñ íòëê ö×¾ô −ëñ µî³ë (ðñ šþõ)
ó−ò−ôí ³¼ëþê ³ñîè½¾ îò−−íð
−× ,ëñí ñ¼ ìîôí ³¼õ¾í µ−¾ôíñ
šþ îëñë ð−ñî− ìîôë ö×î¾í ñ×¾í
,’í öî®þ ³î¾¼ñ ³îëî¬ ³îë¾ìô
ëñí ³ê þí¬ñî ¾ðšñ í×ï− ï"−¼î
.’íñ ö×¾ô ³ò−ìëë ³î−íñ
(í¾ô µþë)

®"íèí ò"ëðì ³îô−¾þô š³¼ò)
(ê"¬−ñ¾ ñê−þ¬òêô îò−³ñ−íšð ëþ

ö−èíîòî .öî¾êþí óî−ë ó×ñ ó³ìšñî
í¼ëþêí ³ê ½−ò×íñ −"þêí −"õ¼
³î®ô ó−−šñ ó¾î í×î½í µî³ë ó−ò−ô
íï−ê öëîô îò−ê íþîê×ñî ,ö−¼îò¼òí
−"õ¼ ñ"−î ,íïñ íï ¾− ³î×−−¾
š"íþí ¼½ò ³ìê ó¼õ −× ó−þõ½ô¾
¾îðší îëþ ñê ¼"−ï ê¾îï ’þ −ëþí
ó¾ íí¾î ¼"−ï ¾¬−þï¼ôô ð−èôí
îñê¾ î³−ë ñê î³þ−ïìë ,öôï íï−ê
,öôïí ñ×ë µëþ ñ®ê ³ðôñ íô îòôô
,óñî¼ë êþîë ¾−¾ −³ðôñ þôêî íò¼
µ−þ® ³−−í íï ñ¼ óêí îíîñê¾
êþšò ,êëëî¬ ó−òôï ó¾ ³îíñî ë¾−ñ
íêþ³î í−õ ³ê íñê¾òî ³³þ¾ôí
þôêî íò¼ò ,óñî¼ êþîë −¾ þôê³¾
−òê ñëê ³þôîê ê−í −ôò −×í ö−ê
¾ðîš ¼þïë ë³× íòíî ,×"¼ ¼ðî−
−"¼ −× ,ó×−³îþîð î¼ð− ö¼ôñ ×"í¼
¼ð−ñ ³¼ð óðêñ µ¾ôò í×î½ ³î®ô
³ê ¼ð ¾"ô× ¾"³− îðë¼ñ µ−ê
−× î−þëð ³òîî×î ,îíðë¼î µ−ëê −íñê
íòîôê ¼−õ¾íñ í×î½í ³ñîè½ îíï
þôêò þ¾ê šþ êñ¾ ,îòë−ëñ ëþšë
±þêí ñ× êñôî ó−šñêí êîí ’í −×
íõ¾ô óê −× îòô¼ ñë îòë−ñî ,îðîë×
³ôêë ¾"³− î³îê ¼ðò šþ ,±îìñî
’ðí ìš−ñ ö−èíîò ï"¼î ,íþîôè í¼−ð−ë
,ó¾ óíô¼ ¼ò¼òñî í×î½ë ó−ò−ô
êîí ó−ò−ô ’ðë ó−¼îò¼òí ö−ò¼¾
,óñî¼í ñ× ñ¼ í"ëší ³ê µ−ñíôñ
êñ¾ ð³−× îòë−ñë íï ¼ëšî−¾ −ð×ëî
,í×î½í ñ¼ ó³îê ö−½−ò×ô ×"¼ ,¬îô³
³¼ð îòë ¼−õ¾íñ í×î½í ³ñîè½¾
í¼−ð−ë ,îíðë¼î µ−ëê −íñê ¼ð ’−ìë
.êôñ¼ë íþ−ôêë êñî ³−³−ôê

(ê"¬−ñ¾ š"íèí îò−ëþ öþô š"×)

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

¼þïë ë³×¾ íô óðšíë þêëñ ¾−î
óþôê þîê−ëë (í×îòìñ ’ê ñ−ñ) ¾ðîš
î−í¾ öôï ñ× (.¬× íò¾í ¾êþ) ñ"ï
íñ¼ô
−õñ×
ö−ñ×³½ô
ñêþ¾−
ó−ô¾ë¾ óí−ëêñ óëñ ³ê ö−ðë¼¾ôî
ó−ô¾ −× ,êîí ö−ò¼í ,ó−þëè³ô î−í
−õñð ,íîëè ñ¼ô íîëè ö−ò¼ ñ¼ íþîô
íîëèí þëð êîí ó−ô¾í óðêí −ò−¼
ö−ê¾ ,óñî¼ë ¾−¾ íô ñ×ô þ³î−ë
íô šþ ñõ¾í óñî¼ë ó−êîþ îòê
.þ³î− íîëèí êñî ó−ô¾í öô í¬ôñ¾
(î× ¬− ëî−ê) −šîñê íïìê −þ¾ëô íòíî
,íòî−ñ¼ íôîš þî¼−¾ óðêë ¾− −×
ó−ô¾ ³ò−ìë −ò−ò¼ ×"è îë ¾−î
(.ê® ö−þðíò½) ñ"ïì î¾þð¾ îô× ,±þêî
ó−ô¾ ñê êþš− (ð ò ó−ñí³) šî½õí ñ¼
ñ¼ −êšð îô¼ öîðñ ±þêí ñêî ñ¼ô
þ³î− íîëèí ìîôíî .¹îèíî íô¾òí
êþšò ñ×¾í ö×î¾ îë ó−þëêí ñ×ô
ëê ³ò−ìëë êîí ñ×¾íî ,ó"−ô¾
ñ×¾í¾ ,í¾î¼¾ ó−þëðí ñ× ð−ñîíñ
,öëñ ëê× óñðèôî íð−ñîôî óè−íòô
−"¼î ,í−ìî î−³î®ô þîô¾ îñ þôîêî
ö×³− ö×ñî ,ó−þëêí ó−èíò³ô íô×ìí
¾îþ−õí îíïî .’ëê’ ñ×¾íñ ³îþšñ
óëñ ³ê ó−ðë¼¾ô ñêþ¾−¾ öôïë
ó−õþ®ô¾ îò−−í ,ó−ô¾ë¾ óí−ëêñ
êîí¾ ìîôë¾ ñ×¾íñ ëñí ³ê
þêîëô .¾"−−¼ ,ó−ô¾î ëê ³ò−ìëë
ìîôíñ ëñí ³ê ¹þ®ñ óðêí µ−þ®¾
,ëñí ñ¼ ¬−ñ¾ ìôí êí−¾ ,¾êþë¾
−³ë íë¾ìô óî¾ îëñë íñ¼− êñ¾
.í−î®þ
(ð"−½ ñ"õ þ"š−î) ¾þðôë ê³−ê íòíî
−¾þîð îþôê ö×î ,ëññ íôîð èîþ³ê
þí¬’î ³îë−³ −¾êþ ëñîñ ³îôî¾þ
íï ñ¼¾ îò−−íî ,³ôê’ë µðë¼’ñ îòë’ñ
−ð× ëñîñî èîþ³ê ³î®ô îòñ ö³−ò
ñ¾ í¾îðšë î××ïñî ëñí ³ê þí¬ñ
.íñ¼ô
îòñ îð½− îï íòîî×ñ −× ñ"− í³¼ôî
ëñîñ ³ñ−¬ò óðîš þôîñ îò−òîôðš
³î×þë ¼õ¾ ¼−õ¾³ ó³îê −¼îò¼òëî
êîí¾ ìîôí ñ¼ ïôîþ ,ö"î−ñ¼ ³"¼ðô
íîòñ ,óðêë¾ íîëèî öî−ñ¼ óîšôë
ñ¼ ïôîþ îò−šñê ³−ë öî×ôñ öî−þõê
ó−ðþìí öî¾ñ× ,’í ö×¾ô êîí¾ ëñí

−þõ¾ ñ"ïìë þêîëô −þíî ñêþ¾−
óíî ê"î¼ ³îôîê ’¼ ðèò× óí èìí
í−ñ× öô−½ íï¾ ö−×ñîíî ö−¬¼ô³ô
š"íþí ð"−õ¼ íêþòî ,ó"î×¼ñ
’ôèí −þëð ñ¼ ¼"−ï èþîë¾ñš−òô
,íþ−¾ þôîñ ³þ¾í −×êñô î¾šë
ó−ë ó−¼ëî¬ −ð− −¾¼ô í"ëší þôê
−×êñô¾ îò−−íð ,íþ−¾ ó−þôîê ó³êî
−ð× ,íþ−¾ þôîñ î¾šë ³þ¾í
óíñ¾ ñîší ³îô−¼ò ó−þ®ô î¼ô¾−¾
ë−þìò½ë í−í¾ îô× ,ó³ô¾ò ê®³î
−×êñôô íþ−¾ î¼ô¾¾ î−³îñ−−ìî
í"ëší þôê .ö³ô¾ò íê®−î ³þ¾í
þôîñ× ,ó−ë ó−¼ëî¬ −ð− −¾¼ô
óí¾ −ð− −¾¼ô ³ê î¼ë¬ ó−−þ®ôí¾
ó³îê î×−ñ¾í¾ îò−−íð ,ó−ë ñêþ¾−
íðô óíô ¼þõíñ −òê µ−þ®î ,þîê−ñ
ö−ò¼î ,×"¼ ó−ë î¼ë¬−¾ íðô ðèò×
−"¼¾ îï ’−ìëë ×"è ’−í ³îòëþší
î−í− êñ¾ óí−ñ¼ ³îòëþší îñ¼í¾
ñ¾ ñîðèí þîêí ñîë½ñ ó−ñî×−
öô îñ×−î ó¾õò ê®³î ³îòëþší
ëîíêñ ó−×−þ® î−í íþîê×ñî ,óñî¼í
í³−ô óíñ ó−þþîë¾ ñ¼ ñêþ¾− ³ê
¾"ïî ,ó³îê ó−êòî¾ óí ñëê íõ−
èìë óí−ñ¼ ö−ë−þšô îòê −þí ¾þðôë
íôðêí öô ó³îñ×ñ −ð× ó−þõ ’¼
ó³ëíê ³ì³ óíî ,íõ− í³−ôë
ó³îñ×ñ ñêþ¾− ó−¾šëôî ,−òîò¬¾−
×"× ó−ñîðè ó−¼¾þ óí¾ þìê öõîêë
×"¼î ,îï íõ− í³−ôñ ö−−îêþ óò−ê¾
,ó×−ô®¼ ñ¼ îë−þší í"ëší ñ"ê
í³−ôë îðëê−î ó×−þëðë ó³šð®¾
ó×−ô®¼ ñ¼ îë−þší ³¼× ö×ñî ,³þìê
.ó−¼¾þí îðëêò þë×¾ þìê
(ñêî− −þëð)

ì"îôô

íêò

³þõþõ
−³¼ô¾
µþë ñ¼ë š"í−ëþ öþô) í"íññï îò−ëþ
−þìê ó−ò¾í ðìêë (¼"−ï í¾ô
íñõ³í ì½îò ¾þõñ ,ëñîñ ³ñ−¬ò
þîí¬ îþîšôî) ëñîñ ³ñ−¬ò óðîš
ó³îê −¼îò¼òëî (ñ"ï−þêí þîð−½ë
öî−ñ¼ ³¼ðô ³î×þë ¼õ¾ ¼−õ¾³
,îò−šñê ³−ë öî×ôñ öî−þõê íîòñ
ó−þëðí ³òîî×ë öòîë³íñ −îêþî
.öþîê−ëî

לעילוי נשמת

הרה"ח ר' אברהם אבא הירש

ז"ל

ב"ר מנחם זאב ז"ל
נלב"ע כ"ב תשרי  -שמיני עצרת
הונצח ע"י בנו ידידנו הרבני הנגיד הנכבד ,רודף צדקה וחסד

מאיר הירש

הי"ו
מוה"ר
מראה"ק ומנהל מוסדותינו הק' בקרית יואל יע"א

לעילוי נשמת

הרה"ח ר' בנימין יוסף שווארטץ

ז"ל

ב"ר יקותיאל יודא ז"ל
נלב"ע כ"ב תשרי  -שמיני עצרת
הונצח ע"י נכדו ידידנו הרבני הנגיד הנכבד ,רודף צדקה וחסד

מוה"ר פנחס משה לאנדא

הי"ו

אב"י בבארא פארק יע"א

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

חג הסוכות בצל הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע
אם כי בכל ימות השנה הי' דרכי עבודתו של הרה"ק
מבארדיטשוב זצ"ל בהתלהבות נוראה עד מאוד ,בכל זאת
בימי חג הסוכות בלטה במיוחד את עבודתו בקודש בקיום
מצוות החג מתוך אש להבת שלהבת יה ,ומתוך חביבות
המצוות ממש לא נתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו והי'
יושב ומצפה לאור הבוקר שיוכל לקיים נטילת לולב.
ומסופר שבשנה אחרונה במוצאי יוה"כ התבטא ואמר
למקורביו :תדעו שהיום מלאו ימי וצריך אני להפטר מן
העולם כעת ,אך יען כי מאוד צר לי לילך מן העולם כעת
ששני מצות שהם סוכה ואתרוג באים לקראתינו והיאך
יכולים לילך ממצות קדושות כאלה וע"כ התפללתי שיעכב
זמן פטירתי עד עבור ימי הסוכות ושמע השי"ת לתפילתי
ומילא שאלתי בזה ,וכן הי' שבאסרו חג של סוכות נחלה
וביום כ"ה תשרי גברו עליונים את התחתונים ועלה השמימה
בשנת תק"ע לפ"ק.
בליל הראשון של חג הסוכות היה ניעור כל הלילה ,ועומד
ומצפה מתי יאיר היום ,שיוכל לקיים המצוה החדשה
שהחייהו והגיעהו השם יתברך ליטול לולב ואתרוג ,ובמוצאי
יום טוב היה מצפה ,מתי יוכל לקיים מצות תפילין ,ובמוצאי
יום הכיפורים ,לא היה נח ולא שקט כי אם היה ניעור כל
הלילה ולומד מסכת סוכה עד גמירא בעמידה ובהתלהבות
גדול .וכאשר בא לידו חפץ של מצוה היה מנשקו בנשיקות
גדולות ונאמנות :האתרוג והלולב והסוכה והמצות של מצוה
וכיוצא הכל בלהבת שלהבת כשרף ממש) .עשר אורות(
סיפר הרה"ק ר' יצחק מנעשכיז זי"ע שהיה סמוך על שולחן
הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע ודרכו בקודש הי' שלא הי' מניח
שום איש להיות בחדרו בשעת נטילת לולב ,ובא אביו
הרה"ק ר' מרדכי מנעשכיז זי"ע בהקיץ להרה"ק
מבארדיטשוב ואמר לו :הנה אבקש מכם שתלמדו את בני
נטילת לולב ,ומני אז והלאה נכנס הרה"ק ר' יצחק לחדר
הרה"ק מברדיטשוב בשעת נטילת לולב ,וסיפר שפע"א
כשבירך הרה"ק מבארדיטשוב על נטילת לולב פתאום והנה
איננו ,ולאחר זמן מה ראוהו יוצא מבין המגדל לכותל ,אשר
לא היה באפשרי ליכנס שם אדם כי המקום היה צר מאד,
ואעפ"כ עמדו הלולב והאתרוג ביפיים ,ולא נתקלקלו מלחץ
זה הדחק שהי' שם ,ופעם ראה שמגודל ההתלהבות
והדביקות רץ עם האתרוג והלולב לתוך המגדל שהיו בו
מחיצות של זכוכית ,ונתבהל מאוד הרה"ק מנעשכיז כי ירא
מאוד שלא יזיק עצמו בהזכוכית ,אמנם כאשר בא הרה"ק

מבארדיטשוב אל המגדל הוסג המגדל אחור ונכנס לתוך
הכותל ,והצדיק נכנס בשלום ויצא בשלום) .ספרן של
צדיקים(
הרה"ק מבארדיטשוב היה מהדר במצות הכנסת אורחים
בסוכתו והשתדל לארח בה גם אנשים פשוטים והדיוטים,
ופע"א אמר למקורביו :לעתיד לבוא כשישבו הצדיקים
בסוכת עורו של לויתן ארצה גם אני להשתתף במסיבתם,
וודאי ידחו אותי בטענה ,וכי מי אתה ,מה לו לאיש פשוט
כמוהו להידחק במסיבת צדיקים ,מעתה יהיה לי פתחון פה
להשיב שגם בסוכתי הכנסתי אנשים פשוטי עם ולכן מגיע
גם לי הזכות להיכנס במחיצת עורו של לויתן.
מעשה וכבר הגיע זמן קצר לפני חג הסוכות ובבארדיטשוב
אין אתרוג ,ציוה הרה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשוב לילך
לפרשת דרכים אולי יפגשו מי שהוא ואתרוג בידו ,הלכו
ופגשו ביהודי אחד הנוסע לביתו ואתרוג מהודר בידו אלא
שביתו לא בעיר בארדיטשוב הוא אלא בעיר אחרת הרחוק
משם ,התחיל הצדיק להפציר בו שיחוג את חג הסוכות
בארדיטשוב בשביל לזכות במצות אתרוג את כל הקהל
הקודש ,אך היהודי אינו מסכים ,הוא רוצה לנסוע ליו"ט
לביתו ואינו רוצה לבטל מבניו ובני ביתו וממנו את השמחת
יו"ט ,הבטיח לו הצדיק עושר ובנים ,אך הוא בשלו ,עושר יש
לו ב"ה וגם בנים ,אמר לו הצדיק :אם תמלא את בקשתי
הרינו מבטיחך שתהיה עמי במחיצתי לעולם הבא ,מששמע
היהודי כך הסכים מיד לבקשת הצדיק ונשאר בבארדיטשוב
לימי הסוכות ,שמח הצדיק שמח כל הקהל ואף היהודי שמח.
לעת ערב יצאה מאת הצדיק פקודה חשאית לכל בני
בארדיטשוב שלא יתנו לאותו היהודי לישב בסוכה ,אין
איש יודע על שום מה ,אבל גזירת הצדיק חזקה עליהם,
משהגיע ליל יו"ט ראשון של חג ,ואותו יהודי בא מבית
הכנסת להאכסניא שלו ,מצא בחדרו ששכר לו בבית
האכסניא יין לקידוש ושולחן ערוך לכבוד יו"ט ,תמה
האורח :כלום אין לבעל האכסניא סוכה ,יצא אל החצר
ומצא שם סוכה ערוכה כהלכתה והבעל הבית עם כל בני
הבית מסובים שם אל השולחן ,רצה האורח ליכנס גם הוא
אל הסוכה ,ולא הניחוהו ,הלך אל השכנים שברחוב והפציר
בהם לתת גם לו לישב בסוכה ולא נענה ,עד שנתגלה לו
הדבר שגזירת הצדיק היא זו ,מיד רץ בבהלה רבה אל
הצדיק ושאל :מה פשעי ומה חטאתי ,אמר לו הצדיק אם
תמחל לי אותה הבטחה שהבטחתיך בדבר העולם הבא
אצוה תיכף שיניחוך לישב בסוכה ,נדהם האורח משתאה
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ומחריש ,מה לעשות ,מצד האחד יש לו הבטחת הצדיק
להיות "עמו במחיצתו" בעולם הבא ,ומן הצד השני מצות
לישב בסוכה ,לבסוף החליט שימחול להצדיק את ההבטחה
ובלבד שישב בסוכה ,וכי אפשר שכל ישראל ישבו בסוכה
והוא יאכל בבית כגוי ,מחל לו היהודי להצדיק את הבטחתו,
ונתן לו תקיעת כף על מחילתו ,והלך לישב בסוכה ,כשעבר
החג שלח הצדיק לקרוא לאותו יהודי ואמר לו :עכשיו אני
מחזיר לך את הבטחתי ,שלא רציתי שתזכה בעולם הבא
מן ההפקר בדרך מסחר ,רציתי שתזכה בכך במעשיך,
לפיכך גלגלתי את הדברים להביאך לידי נסיון במצות
סוכה ,עכשיו שעמדת בנסיון והיתה לך מסירות נפש
בשביל לקיים מצות סוכה ,עכשיו מגיע לך באמת שתהא
עמי במחיצתי לעוה"ב.
שוב היה מעשה שהיה דוחק גדול באתרוגים ובקושי השיגו
רק אתרוג אחד לכל עיר בארדיטשוב והאתרוג היה מונח
בבית הרה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע וכל אנשי העיר
היו צריכים לבוא לבית הצדיק ולברך שם על האתרוג.
ושמש קבוע היה לו להצדיק הרהר אותו שמש בדעתו
שתיכף אחר ברכתו של הצדיק בוודאי יברכו על האתרוג
החסידים ואנשי מעשה ואריהם מסתמא הגבירים והנגידים
והבעלי בתים חשובים ,ועד שיגיע האתרוג לו להשמש כבר
יהיה סמוך לערב והתחיל היצר הרע לנקר במוחו למה אגרע
כלום אינני כמותו? וכי בשביל שזכיתי לשמש את הצדק
הפסדתי? והחליט שבבוקר השכם ,כשהצדיק יתעסק עדיין
בטבילת מקוה בכוונות וביחודים ,יטול הוא בחשאי את
האתרוג ויברך עליו ,וכך הוה .כשהאיר השחר ביו"ט הראשון
של חג והצדיק הלך לטבול במקוה ,נטל השמש בצנעה את
האתרוג ,בכוונה לברך עליו ,אך מעשה שטן הצליח וקרה
אסון גדול ,מתוך יראה ופחד שמא ירגיש מי שהוא במעשיו
רעדו ידיו של השמש ,האתרוג נפל לארץ ונשברה פטמתו.
נפסל האתרוג ,השמש כמעט שנתעלף מרוב צער ,מה
לעשות ,מה לעשות? לא די שיתגלה קלונו שרצה לברך על
האתרוג קודם הצדיק ,אלא שעוד פסל את האתרוג לגמרי.
ר' לוי יצחק יהיה שרוי בלא אתרוג! והוא ,השמש ,גרם לכך!
ואין עצה ואין תבונה .מההכרח יהיה לספר הדבר כמו שהוא
להצדיק ,ויהיה מה שיהיה.
יושב לו השמש מיצר ודואג על האסון הגדול ,עד שבא
הצדיק ליטול את האתרוג ולברך עליו .סח לו השמש
בדמעות שליש כל אותו המאורע .סח וחשב שבוודאי יעשהו
הצדיק "גל של עצמות" על "מעשה שלא יעשה" זה .ומה
השתומם השמש לראות שהצדיק לא רגז ולא כעס כלל
וכלל ,אאל נטל בשתי ידיו את האתרוג ,ובהתלהבות גדולה
כדרכו בקודש התחיל להמליץ לפני הקב"ה רבש"ע ,ראה נא
כמה חביבות הן הממצות על ישראל עד שבשביל זריזות
קיום מצות אתרוג העמיד יהודי פשוט כהשמש שלי את
עצמו בסכנה לפסול את האתרוג ,ובלבד שיוכל להיות
מ"הזריזין מקדימין למצות".

הרה"ק ר' לוי יצחק זצלה"ה מבארדיטשוב בימי חורפו אירע
לו שבא קודם יום הקדוש להעיר אשר דר שם הגאון בעל
ישועות יעקב ,ונתאכסן אצל חותנו כי הי' מעשירי ונכבדי
העיר הלז ,וכאשר הכיר בעל האכסניא כי הרב ר' לוי יצחק
הוא בר אוריין ואיש נכבד הציע לפני נשיאי העדה לכבד את
הרב ר' לוי יצחק בתפלת כל נדרי ,ושלחו את המשמש אליו
שיודיעו ,אבל המשמש מצא אותו יושב בין חבורת ריעים
וידידים ושותה עמהם מי דבש ,וחזר המשמש והשיב
להקהל כי לפי דעתו לא יוכל הרב ר' לוי יצחק להתפלל
לפני התיבה יען כי היא מבושם ובדיחא דעתי' ,וחזרו הקהל
ושלחו אחריו כי עכ"פ יבוא תיכף לבהכנ"ס כי הגיע עת
להתפלל ,וכאשר בא הרב הק' ר' לוי יצחק הלך תיכף לפני
התיבה ברעש והתחיל לומר כל נדרי עד גמירא ואח"כ זמר
אדון עולם ,ולקח מס' יומא ולמד מדף א' ,ואמר הגאון בעל
ישועות יעקב כי עמד אצלו בעת שלמד ג' דפין הראשונים,
וראה כי הוא לומד בעיון כדרך החריפים ,והגאון בעל
ישועות יעקב לן בביתו וכאשר בא בבוקר לבהכנ"ס ראה כי
הרב ר' לוי יצחק עושה סיום על מס' יומא והי' לפלא בעיניו,
ואח"כ התחיל להתפלל לפני התיבה מאדון עולם ותפלת
שחרית וקה"ת וכל התפלות .ובמוצאי יוה"ק הלך לאכסניא
הוא בית הגביר הנ"ל ושם הכינו לכבודו שלחן ערוך עם כל
מאכלים ומשקות טובים אבל היא אמר למשמשו שיביא לו
הקוויקעניש שלו לתמוך לבו ,והאנשים חשבו כי כונתו בטח
על איזה מגדנות שיש לו באמתחתו ,אבל מה נתפלאו
בראותם כי המשמש הביא לו גמרא מס' סוכה והתחיל
ללמוד מס' סוכה ולמד כל הלילה וכל יום המחרת ,כי הגאון
הק' ר' לוי יצחק זצלה"ה היה מתענה יוהכ"פ שני ימים משום
ספיקא דיומא ,ואז אמר הגאון בעל ישועות יעקב כי לכל
החסידים אית להו פירכא לבר מהרב ר' לוי יצחק זצלה"ה.

חג הסוכות בצל הרה"ק מראפשיץ זי"ע
הובא בספר עשר צחצחות )מע' ו' אות ו'( וז"ל :שמעתי
שצדיקי דורו אמרו על הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ כי
נשמתו היא ממצות סוכה בתורה ,ומסופר שהרה"ק
מראפשיץ זי"ע ביומו האחרון קודם פטירתו ,שאל "צו
מ'האט שוין אראפגענומען די שטריק פון די סוכה" ]האם
כבר הסירו את החבלים מן הסוכה[ ,ובזה ראו כי שורש
נשמתו ממצות סוכה.
ובאמת כל ימיו הי' עוסק כל השנה במצות סוכה ,ובכל יום
הי' עושה איזה עבודה בסוכה שלו ,ביום אחד הי' נועץ יתד
בסוכה ,יום אחד למד במסכת סוכה ,ועכ"פ כל יום מימות
השנה הי' מזכיר השם סוכה ,וסובב דבריו עד שבא לדבר
מהסוכה עיי"ש.
סיפר הרה"ק רבי אליעזר מדזיקוב זי"ע :העולם מספרים
הרבה מופתים נפלאים מאת אבי הרה"ק מראפשיץ זי"ע,
אבל אני ראיתי רק שלושה מופתים בעצמי ,והנה אחד מהם:
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פעם בליל ראשון של חג הסוכות נפתחו ארובות השמים
וירד גשם שוטף חזק מאוד כמה שעות רצופות בלי הפסק,
לדאבון נפש היהודים שהשתוקקו לקיים מצות סוכה
כתיקונה ,ואין לאל ידם ,כי בשום אופן לא הי' אפשר לאכול
הסעודה בסוכה.
אבי הק' הסתובב ופסע בבית הלוך ושוב בצער גדול ,וידו
אוחזת בידי ,ומפעם לפעם הסתכלנו בעד החלון וראינו
שהגשם עדיין לא נעצר.
כשנעשה השעה מאוחרת ביותר והגשם עודנו שוטף ,אמר
אבי הק' פתאום :הכינו הכל ,הבה נלכה להסוכה לאכול
סעודת יום טוב.
כולנו השתממנו מדבריו הבלתי מובנים ,אבל הלכנו אחריו
בלי קושיות אבי הק' צעד לתוך הסעודה כרגיל ,ובפנים הי'
נגוב ולא הרגשנו טיפה ,ואף הסכך הרטוב לא טפטף מים
כרגיל אחר הגשם.
אחר גמר הסעודה צוה אבי הק' להוציא הכל מן הסוכה,
השלחנות הספסלים והכלים ,וצוה שיצאו כל החסידים
שאכלו אתנו ביחד ,ובאחורנה לקח אותי בידו ויצא מן
הסוכה.
באותו רגע שהציג אבי הק' ז"ל כף רגלו חוץ לסוכה ,תיכף
ניתך ארצה כל הגשם שנתקבץ למעלה מן הסוכה ,שנתעכב
שם בשביל כבודו של אבי הק' כל זמן היותו בתוך הסוכה.
)הובא בס' דמשק אליעזר עמ' י"ח בשם אדמו"ר מבאבוב
זצוק"ל(
בנוסח אחר מסופר :שהרה"ק מראפשיץ זי"ע נטל אז את
הכסא המיוחד שהי' מכין בסוכה לכבוד האושפיזין ,והעמידו
בסוכה ,ואמר :עכשיו אני רוצה לראות אם ירד גשם" ,ומיד
הפסיק הגשם מלרדת בסוכה.
)א"ה ,פשוט הוא דאין בזה משום קיום מצוה ע"י נס ,דהרי
הנס אינו בחפצא של מצוה אלא מחוץ לחפצה של מצוה
ואינו דומה לשמן נס שבחנוכה – וגם לא יקשה דהוי סוכה
תחת המים ,ודומה לסוכה תחת האילן ,דא"כ סוכה תחת
העננים גם יפסל.
ומן הראוי להעתיק כאן מה שמובא בס' תפארת בנים )סי'
קלה סעי' ג' עמ' תי"ט( כי פע"א ירדו גשמים בחג הסוכות
ואמרו שבסוכתו של הרה"ק ר' שלומ'קע מזוויעהל זצ"ל לא
יורד גשם ,כשדיברו החסידים ביניהם מהמופת הזה ,עבר
שם ר' שלומ'קע ושמע שיחתם ,אמר להם אין זה מופת הלא
בהדיא כתיב "וסוכה תהיה לצל יומם ..למחסה ולמסתור
מזרם וממטר" שבסוכה אסור ליכנס גשם.
ויסופר כי פעם אחת ירדו גשמים בעיר בראד בלילה
ראשונה של חג הסוכות ,והגאון רבי איציק'ל האמבורג'ער
שהי' גר שם המתין עד חצות ולא פסק הגשם ,והצטער
הגאון מאוד על מצות סוכה שלא יוכל לקיימה כהלכה ,בתוך
כך שמע שבסוכתו של רבי גרשון קיטעווער ז"ל אינם
יורדים גשמים ,אמר למשמשו לקחת החלות והיין ללכת

לסוכתו של רבי גרשון ,כשבא לשם שאלו רבי גרשון :למה
הטריח הרב א"ע לבוא אלי הלא גם כבודו יוכל לפעול
בקבלה מעשית כמונו שלא ירדו הגשמים בסוכתו ,כששמע
רבי איציק'ל את דבריו ציוה למשמשו לחזור הביתה באמרו:
"בזה אין ברצוני להשתמש("...
בימי הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע היה פעם אחת
שנת בצורת ,ולא ניתן היה להשיג אתרוגים לחג הסוכות,
בניקל לתאר עד היכן הגיעו צערו ודאגתו של הרה"ק
מראפשיץ ,ממש אין לשער .החג הקדוש מתקרב ובא,
ואתרוג אין ,צערם של החסידים על צער רבם גברה אף
יותר ,האיך יקיים הרה"ק מצות ד' מינים ועבודתו הקדושה
והנשגבה בהנענועים.
בעיר קראקא התגורר גביר וחסיד נלהב בשם רבי קלמן
פיצליס ז"ל שהיה מהמסתופפים בצל הרה"ק מראפשיץ,
ביתו היתה פתוחה לרווחה ,וגם אשתו נודעת בשערים
במעשיה הטובים ,ר' קלמן היה מפזר ממון רב מדי שנה
בשנה לרכישת אתרוג מהודר ,והשנה הצטער מזה שלא
תהא לו אתרוג ,אך יותר משדאג לעצמו דאג על רבו פי
כמה ,שמא חלילה לא יעלה בידו להשיג אתרוג לחג ,ועבור
רבו היה מוכן להוזיל כל הונו ובלבד שיוכל לקיים המצוה
כתיקונה ,אך בינתיים חולפים ועוברים הימים ואתרוג אין.
בערב החג נתפשטה לפתע שמועה בקראקא ,שמישהו
מהסוחרים הצליח להביא אתרוג למכירה ,באותה שעה לא
היה ר' קלמן בביתו ,וזוגתו הצדקנית ,מיהרה מיד לשוק
לקנות האתרוג מידי הסוחר ,סביב לסוחר התגודדו עשירי
העיר ,וכל אחד רצה לזכות באתרוג היחיד במינו ,שהיה גם
פרי עץ הדר לתפארת ,כל אחד הרבה במחיר כדי לזכות
במצוה היקרה ,אולם הסוחר לא אץ למכור ,בידעו כי כל
שיתעכב מלמכור יגדל המחיר ויעשה הון יותר ,עד רבים
התחילו להרהר האם נכון לפזר כ"כ הרבה כסף עבור בצע
הכסף המופרז של הסוחר.
אשת ר' קלמן נעמדה מרחוק ,וממקומה הכריזה להסוחר כי
מוכנת היא לשלם כל מחיר שיוטל עליה ובלבד שימכור לה
האתרוג עבור הרה"ק ,ואמנם עלה בידה לרכוש האתרוג
היקר בעד הון עתק.
משהיה האתרוג בידה הבחינה שלא תוכל להספיק להגיע
עוד לפני החג עד לראפשיץ .אולם ברצונה העז להנות את
הרה"ק ,אצה רצה לבית הדואר ,בידעה שעגלת הדואר
צריכה לצאת מיד לראפשיץ ,וחישבה ומצאה שהדואר
יספיק להגיע לראפשיץ בבוקרו של יום ראשון דחג הסוכות
שלשלה לבעל העגלה הנכרי המוביל את הדואר סכום הגון
והבטיחה להוסיף לו עוד כהנה כשיחזור כששליחותו
נתמלאה ,ומסרה בידו את החבילה היקרה עם האתרוג ,כדי
למסור אותה ביד בהגיעו לראפשיץ לידי הרב בעצמו ,היא
זירזה אותו שלא יתמהמה בדרך ,וכשיגיע לראפשיץ יתחיל
לשרוק בקול רם יותר משהוא רגיל בכל פעם) ,כי כך היה
הסדר אז ,לשרוק כשהגיע הדואר לעיר(.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

בבוקר יום ראשון של חג ,כשכבר התכונן הרה"ק ללכת
לבית המדרש להתפלל בלי "ארבעה מינים ,שמע שריקה
רמה של נושא הדואר ,פנה הרה"ק מראפשיץ לחסידיו
ואמר" :הנה הביאו לי אתרוג " ..הערל נכנס מיד ומסר את
החבילה לידו של הרה"ק ,ותחי רוחו הק' וכל החסידים,
והקול יצא בכל העיר הנה הגיע אתרוג כשר ומהודר ל הק',
והעיר ראפשיץ צהלה ושמחה ,הרה"ק בירך על הארבעת
המינים בשמחה יוצאת מהכלל ,ולאחר מכן אמר הרה"ק,
בזכות המצוה הגדולה שר' קלמן זיכה אותי ,מבטיח אני לו
שיהיו לנו נכדים משותפים ,ואמנם נכדו של הרה"ק רבי
מאיר מדזיקוב נשא את הרבנית הצדיקת דבורה בתו של
רבי קלמן.
בנוסח אחר מסופר ,כי היה זה אצל בנו של הרה"ק
מראפשיץ ה"ה הרה"ק רבי אליעזר מדזיקוב זצוק"ל ,והחסיד
ר' קלמן נתן אז להסוחר את כל בית אחוזתו בעד האתרוג,
ונסע עמו לדזיקוב ,כשמסר את האתרוג לידי הרה"ק ,שאלו,
מה יתן לו בעד האתרוג ,השיב לו ר' קלמן שהנה בחדר השני
שוכב הילד מאיר'ל ,ורצוני שהרה"ק ישתדך עמי ,הרה"ק לא
הרהר הרבה ,ולא עמד על המקח ,אלא ציוה להביא יי"ש
ומגדנות ויגמרו השידוך בכי טוב.
ובס' י"ג אורות הביא בשם הגה"ק מפשעווארסק זצוק"ל
שהוסיף כי בכל הגלילות לא נמצא אז אתרוג לרפואה,
וכשנשמע בהסביבה שאצל הרה"ק מראפשיץ נמצא אתרוג,
באו אליו הרבה צדיקים לברך על האתרוג ,וגם הרה"ק בעל
בני יששכר ,והרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע הגיע
בחול המועד בשביל זה.
הרה"ק רבי צבי הירש מרימינוב זי"ע הסתופף בצלו של
הרה"ק מראפשיץ זי"ע ,משך י"ב שנים ,למן פטירתו רבו
הרה"ק הרבי ר' מענדל'ע מרימינוב זי"ע ,עד פטירתו של
הרה"ק מראפשיץ זי"ע ,אך הרה"ק מראפשיץ לא הראה לו
מעולם אותות התקרבות ,ולכל דבר היה הוא האחרון ,פ"א
הזכיר הרה"ק רבי אליעזר מדזיקוב זצ"ל לאביו הרה"ק
מראפשיץ שיתן יין להרבי ר' הערש ,ענה לו אביו" :דע שכל
גדולתו הוא מענוה ,ובאם אחלק לו כבוד ,יחריב את העולם,
ואני יודע שהוא גדול ממני ,ויגיע זמן שתעמוד על פתחו".
פעם אחת התאונן הרה"ק מראפשיץ זי"ע ואמר כי למרות
שהוא מיוחס ,נכד הגאון רבי איציקל מהאמבורג זצ"ל ,וגם
יש לו אתרוג הדר ,בכל זאות אינו פועל מאומה בעולמות
העליונים ,ואילו צבי זה ,יש לו אתרוג השוה ב' "דעסקיר"
והוא מבהיק בכל העולמות עם האתרוג.
ולימים ,כשכבר נתפרסם הרבי ר' הערש בכל העולם ,נסע
אליו הרה"ק רבי אליעזר מדזיקוב ,כשרצה ליכנס אליו,
אמרו לו הגבאים שא"א ליכנס עתה מפני שרבנו נח,
ושימתין זמן מה ,נתנו לו הגבאים כסא שישב וימתין ,מיאן

הרה"ק מדזיקוב להתיישב ,באמרו "רצוני לקיים דיבורו של
אבא לעמוד על פתחו) .הובא בס' אם לבינה(
הרה"ק החוזה מלובלין זי"ע אמר פ"א בשמחת תורה לפני
תלמידיו ,הנה הרב מראפשיץ יש לו אורח הגון בחג הזה,
והוא השל"ה הק' )הרה"ק מראפשיץ הי' מצאצאיו( .הגיעו
הדברים לאזני הרה"ק מראפשיץ ,נענה בצחות לשונו "הן
אמת שראינו את השלה"ק אולם עמד עם הפנים לאחור ולא
ראינוהו אלא מגבו "..ומיד פירש דבריו ,שבעת ההקפות
ראה את הספר של"ה מונח באחרון ,אבל לא ראוהו אלא
מגבו )בכריכתו(.
לימים נסע הרה"ק מראפשיץ ללובלין ,והרה"ק מלובלין שוב
אמר לו כדברים הללו שיודע שהי' לו גילוי של"ה ,והרב
מראפשיץ ענה גם לו בצחות כנ"ל ,אמר לו הרה"ק מלובלין
בתמיה" :איר מאכט א ווערטל" כלומר ,האם זה מילתא
דבדיחותא? השיב לו הרה"ק מראפשיץ וכי למה יספר
מהענינים שלי ,וכי אני מספר מי בא לההקפות שלכם) .עשר
צחצחות(
כעין זה מתאמרא משמי' דחסידי קמאי שהרה"ק מראפשיץ
זי"ע לא היה נכנס לערוך ההקפות ,עד שראה בהתגלות את
רבו הרה"ק מלובלין זי"ע ,אירע פעם שנתאחר הרה"ק
מראפשיץ להכנס לההקפות ,ושלחו אחריו לדעת מה זה ועל
מזה מתאחר לבא ,ובאותו אמר" :יעצט האב איך אים
געזען" ,ומיד נכנס לערוך את ההקפות) .גדולת יהושע ע
נינים אות י' דף ע"ב(
הרב הגה"ק מו"ה אברהם אבד"ק אולינוב זצ"ל בעמח"ס
תולדות אברהם על ש"ס )בן הגה"ק מוהר"י חריף בע"מ זרע
יצחק( ,הי' מגדולי תלמידי הרה"ק מראפשיץ ,ונפטר בשמח
תורה באולינאב ,ובראפשיץ שמחו החסידים בשמחת תורה
כדרכם והיו יוצאין בהדין חינגא בחצר הרה"ק שלפני
חלונות ביהמ"ד ,והרה"ק הי' עומד אצל החלון ומסתכל,
פתאום הרים ידו לאות כי יפסקו ,ועמד כאיש נבהל
ונשתומים רגעים אחדים ,אח"כ אמר ,אם אחד מהמצביאים
בחיל יפול על שדה המלחמה ,הא ם בשביל זה ינוסו כמוגי
לב ,לא! המלחמה תתנהג הלאה ,שמחו ורקדו! והמשיכו
כמקודם ,אח"כ נודע כי זה הי' בשעה שנפטר הגה"ק אבד"ק
אולינאב זלה"ה) .אהל נפתלי אות מ"ה(
פעם אחד בשמחת תורה איחר מאד הרה"ק רבי נפתלי
מראפשיץ זי"ע לבוא לבית המדרש להקפות ,וכשבא
לביהמ"ד לעשות ההקפות התחיל לנגן ניגון חדש אשר לא
שמעו עוד ממנו ,והי' פליאה גדולה בעיני העולם ,אח"כ
סיפר להם הרה"ק את סיבת הדבר ,כי בהיותו בהביתו קודם
שבא לביהמ"ד בא אליו נשמה אחת בביכה רבה שיעשה לו
טובה ,כי זה כמה מא ות שנים שאין לו מנוחה והולך נע ונד
והוא בצער ובצרה גדולה ,כי עוונותיו רבו למעלה ראש ,וכל
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אלו המלאכי חבלה שנבראו מעונותיו הם מצערים אותו
מאד במכות ופצעים ,שאל אותו הה"ק הנ"ל מה הי' מעשיך
בזה העולם ,והשיב כי הי' מוזיקאנט והלך על כל החתונות
וזה הי' פרנסתו .שאל אותו הה"ק האם עשית איזה דבר טוב
בימי חייך ,והשיב לא עשיתי כלום רק אדרבה לא הנחתי
עבירה אחת שלא שלא עברתי עליה ,ובכה מאוד ,אמר לו
הה"ק שילמוד אותו איזה ניגון טוב במה ששמח בו חתן
וכלה ,ולימד אותו איזה ניגון ,ובזה הניגון עשה הה"ק הנ"ל
את ההקפות ,ועשה בזה טובה לנשמת הנפטר) .סיפורים
נפלאים(
סיפור זה מופרסם בין חסידי בית ראפשיץ בשינויים קלים.
והיינו שהי' בדחן מעיר גאלנוב ,שהרה"ק מראפשיץ הכיר
אותו בחייו ,והבדחן הזה חיבר שיר שהתחיל במילים "די
גלאנובער לייט" שהי' שיר של חולין ,באותו שמחת תורה
בעת ההקפות ניגן הרה"ק מראפשיץ הניגון של השיר ההוא,
והעלה אותו להקדושה ,ובכך עשה טובה לנשמתו .וזהו
הניגון שמזמרים בחצרות בית ראפשיץ על "אלקי הרוחות
הושיעה נא" בשעת ההקפות.
הרה"ק מראפשיץ זי"ע ראה פ"א בשמחת תורה ,בעל עגלה
אחד ,עם הארץ ,שהי' רוקד ומפזז ומכרכר לכבוד התורה,
שאלו ,לשמחה מה זו עושה לך ,האם למדת כל כך תורה כל
השנה שתשמח בה עכשיו ,ענה לו" :רבי ,וכי כשאחי עושה
שמחה אינני שמח אתו) "...שיחות חולין של תלמידי חכמים(

חג הסוכות בצל הרה"ק מדזשיקוב זי"ע
גם בנו של הרה"ק מראפשיץ ה"ה הרה"ק רבי אליעזר
מדזיקוב זי"ע היה מהדר מאוד במצות סוכה עד מאוד,
ובמיוחד היה מקפיד שיהיו אצלו אורחים לכבוד האשפוזין
בכל ימי חג הסוכות ,ויסופר כי פעם אחת שלח את בנו
הרה"ק רבי מאיר בעל אמרי נועם זי"ע להביא לו אורחים
בליל א' דסוכות לכבוד האשפוזין ,והביא לו כמה שיכורים
ואורחי פורחי ,ובמתק לשונו שאל :האם היו אורחיו של
אברהם אבינו טובים מאלה...
)אגב ,מן הראוי להעתיק מה שסיפר כ"ק אדמו"ר הגה"ק רבי
יענקלע מפשעווארסק זצוק"ל בשם חותנו הרה"ק רבי
איציק'ל זצוק"ל שהרה"ק מבארדיטשוב זי"ע היו לו הרבה
אורחים בסוכתו ,וכל מיני אורחי פורחי ,עד שהצפיפות
גדלה למאוד ,ועכ"ז לא שלח שום א' החוצה ,ואמר בענוות
קדשו כי לעתיד לבוא כאשר יכנס לסוכת עורו של לויתן
ירצו לשלוח אותו החוצה ,ואז יוכל לומר כי בעוה"ז בסוכתו
הי' מכניס כל מיני אורחים ולא שלח שום אחד החוצה ,על כן
ינהג בו הקב"ה מידה כנגד מידה ולא יזרוק אותו החוצה(.
כמו כן עמד בעצמו לשרת את אורחיו ולשמשם ופעם אחת
בחג הסוכות כשישבו האורחים על שולחנו וכדרכו בקודש
חילק מקודם את המאכלים לפניהם ואחרי אשר אכלו נטל

הוא את ידיו וישב עם המסובים ,ופתח ואמר ,דעו לכם כי
הלילה בא אלי אברהם אבינו ע"ה בחלום ואמר לי האם כה
באופן זה אתה רוצה לקיים מצות הכנסת אורחים ,בשבתך
בראש המסובים ואינך משגיח אם יש להם לכל האורחים
לאכול לשובע ,האם גם אני הייתי מכניס אורח כמוך,
והבטחתי לו לקיים מצוה זו בעצמי ולא ע"י שליח ,ועל כן לא
סמכתי היום על המשמשים ,והייתי משמש בעצמי את
האורחים )מובא בדור דעה(
פעם אחת בחג הסוכות נסע הרה"ק מדזיקוב זי"ע לברית
מילה בכפר סמוך ,ובזמן העדרו מביתו עלו הילדים הקטנים
על הסכך ופסלו הסוכה ,כשחזר הרה"ק מדזיקוב לסוכתו
ולא ידע שנפסלה ,באותו הזמן היה אחד מחסידי דזיקוב
אצל הרה"ק הרבי ר' מאיר מפרעמישלאן זי"ע ונכנס להיפרד
ממנו לנסוע לדזיקוב ,אמר רבי מאיר'ל בזה"ל :לייזער'ל חכם
גדול ,בכל עת שאני נכנס לשמים ,אליעזר'ל מקדים אותי
תחילה ,אבל חידוש הוא ,הוא חכם ויושב עתה בסוכה
שחמתה מרובה מצילתה ,האיש הקדים לבוא לדזיקוב ולא
לביתו ,וסיפר לרבו את דברי הרה"ק מפרעמישלאן זי"ע,
קרא הרה"ק את בנו הרה"ק רבי מאיר בעל אמרי נועם זי"ע
ואמר לו :שאלתיך על הסוכה ואמרת שכשירה היא ,והוא
אומר שפסולה ,לאחר בירור נתוודע שהילדים פסלו את
הסוכה) .אוהל נפתלי(
כשם שהיה הרה"ק ר' אליעזר מדזיקוב זי"ע ,נחבא אל
הכלים והי' צנוע במעשיו ונסתר במדרגותיו ,כמו כן תבע
ודרש בחינה הזאת מאנשי שלומיו שבאו לחסות בצל כנפיו,
ולא יכול לסבול את אלו החסידים שאינם באים אל צדיקי
הדור ללמוד לדעת דרכי ה' ועבודתו ית"ש ,אלא כדי
להתהדר במעשיהם ומדרגותיהם ,ובאמת תוכם ריק
מפנימיות ומלא פניות ומרמה.
פ"א במוצאי יום הקדוש נכנס אליו חסיד אחד לקבל ברכת
פרידה ,והציע בקשתו לפניו שיתפלל להשי"ת שיזמין לו
ארבעה מינים יפים ומהודרים ,ענה לו הרה"ק :דע לך כי
אצלי ארבעה מינים מהודרים לחג הסוכות הם ,דגים ,בשר,
יין וצלי קדר...
כשבאו אח"כ בניו להסב עמו על שולחנו לסעוד עמו סעודת
מוצאי יו"כ ,סיפר להם מה שהי' לו עם אותו החסיד ,ואמר
להם :מה תאמרו אתם לזה האיש ,הנה כבר אין חסר לו
מאומה בגוף ונפש ,רק ד' מינים מהודרים ,וזולת זה כבר הוא
בעיניו אדם השלם ,לכן עניתי לו ,כך ,וכך ...כי אמנם כן ,הן
הם הדברים החסרים לו ומרגיש ומצטער עליהם) .הובא
בדמשק אליעזר(
שוב בא מעשה לפניו שנכנס אליו במוצאי יו"כ ,עשיר ובעל
גאה אחד ,וביקשו שיברכו שיזכה לרכוש אתרוג יפה .ענה לו
הרה"ק הרי שבעיניך לא חסר לך מאומה מלבד אתרוג נאה...
ברם דע לך ,כי מה שאתה צריך באמת לחג הסוכות הוא "א
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גוט הארץ ,א ריינערע נשמה ,ערליכע מחשבות ,און א רצון
בעסער צו ווערן" .אם תשיג את כל אלה ,שוב לא תצטרך
ל"אתרוג יפה" כי תבין כי העיקר הוא לעשות נחת רוח
להבוית"ש.

בצאנז .והמשיך הרה"ק ואמר" :ער האלט יעצט ביי די
פערטע הקפה ,מלאכים ושרפים פאטשן אויך צו ,דער
טאטע מיינע איז אויך דארט ,ביי מיר איז ער היינט נישט
געווען"...

בשנת תרי"ט נתפשטה הידיעה בקלא דלא פסיק שבשנה
הבאה  -שנת כת"ר  -תהיה הגאולה בביאת משיח צדקנו,
ומצאו הרבה רמזים על זה בתורה נביאים וכתובים על פי
גימטריאות ,שבלי שום ספק בא יבא משיח בשנת כת"ר ,ולא
יאחר עוד ,וכה נשתרשה אמונה הזאת בקרב ההמון עד
שהרבה סוחרים פסקו ממסחרם ובעלי מלאכה פסקו
ממלאכתם ,באמרם כי עוד מעט ומשיח בן דוד בא ,ויביאנו
לציון עירו ברנה ולירושלים בית מקדשו בשמחת עולם ,ושם
ישב כל אחד בשלוה איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו ,בלי
שום דאגה כלל.
בראות הרה"ק ר' אליעזר מדזיקוב זי"ע ,את הנעשה והנשמע
בקרב ישראל ,עלה מורא על ראשו פן עדיין לא הגע קץ
הגאולה שלימה ,ועי"ז יתייאשו ההמון מן הגאולה שלימה
ח"ו בראותם שתוחלתם נכזבה ועדיין משיח לא בא ,וגם
יתרבה הלעג השאננים של הפושעים והמסיתים שיצחקו
וילעגו על יראי ה' ועל האמונה הטהורה.
על כן אזר כגבור חלציו ,ובליל א' של חג הסוכות שנת כת"ר
בשבתו בסוכה תוך אמוני עם סגולה חסידים ואנשי מעשה
שבאו להסתופף בצל קדשו.
אחרי ברכת המזון עמד הרה"ק ממקומו ואחז בדיוקנא
קדישא שלו והכריז בהתלהבות עצומה:
אנו אומרים הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת,
והנני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואחכה לו בכל
יום שיבוא ,אבל הנני נשבע שלא יבא משיח בהאי שתא
שנת כת"ר...
כל השומעים נבהלו מרוב אימה ופחד בשומעם הדברים
האלה יוצאים מפה קדשו בהתלהבות נורא ,ותיכף נתפשטה
הידיעה בכל קצוי המדינה.
והסביר הרה"ק לבניו שנאלץ לעשות מעשה רב כזה לישבע
שלא יבא משיח בהאי שתא ,כדי להציל את ההמון מרשות
הכפירה רח"ל בביאת המשיח ,כי אם ח"ו לא יבוא משיח
בשנה זו הלא יתיאשו מהגאולה ,ועכשיו אם יעבור שנת
כת"ר ועדיין לא יבא קץ הגאולה ,יאמר שנתאחר ביאתו
בגלל שבועת הרב מדזיקוב.
ההמון שבו לפעלם ולעבודתם ,והחזיק באמונתם הטהורה
בלי רפיון) .הובא בספר דמשק אליעזר עמ' קכ"ד(

בשמחת תורה אצל ההקפות של הרה"ק רבי ראובן
מדעמביץ זי"ע בן הרה"ק רבי אליעזר מדזיקוב זי"ע ,ראתה
פעם כלתו איך שחותנה הרה"ק רבי ראובן רוקד עם אביו
הרה"ק מדזיקוב שכבר הי' נשמתו בגנזי מרומים ,ונתעלפה
מרוב פחד ,כשהוגד לחותנה הדבר :אמר לה בתימה" :ממה
יש להתעלף ,הלא אבי הק' לא הי' קפדן"...

פ"א ישב הרה"ק ר' שלמה מבאבוב זי"ע אצל שלחנו
הטהור של זקינו הרה"ק ר' אליעזר מדזיקוב זי"ע בליל
שמחת תורה אחר ההקפות ,באמצע הסעודה פנה הרה"ק
מדזיקוב זי"ע אל נכדו ואמר לו :שלמה'לע לעב ,וואו
מיינסטו ,וואו האלט אצינד דער זיידע אין צאנז" ,והוא לא
השיב שהרי לא הי' באפשרות לידע מה מתרחש אז

סוכות בצל הרה"ק רבי יעקב ממעליץ זי"ע
העיר מעליץ שוכן מצד אחד של הנהר "ווייסעל" ובימי
הרה"ק רבי יעקב ממעליץ זי"ע ,בן הרה"ק רבי אליעזר
מדזיקוב זי"ע ,השתייכה למדינת עסטרייך ,בצד השני של
הנהר היו הערים תחת ממשלת רוסיא ,ונקראת רוסיש-
פוליש ,ויהי היום גזר אחד הפריצים אשר בצד הנהר
דמדינת רוסיא ,גזירה נוראה ,שבאם היתה יוצאת לפועל היו
מאות יהודים נשארים מחוסרי פרנסה ,ואולי היו נועדים גם
לגירוש רח"ל.
בין האנשים הדרים בגלילות ההם היו אחד מחסידי הרה"ק
ממעליץ ,שהבריח בסתר את הגבול ובא לרבו הק' על ראש
השנה ,כאשר נכנס אל הקודש פנימה והגיש להרה"ק
ממעליץ את הקוויטל ,בכה על מר גורלו וגורל אחיו ,וסיפר
כל הדברים כהווייתן ,ועורר רחמים שהצדיק יבטל את
הגזירה ויושעם מצרתם ,שאלו הרה"ק ממעליץ ,אם כבר
השתדלו בדרכים טבעיים ,ענה האיש שכבר עשו כל מיני
השתדלויות אבל ללא הועיל ,הפריץ הוא רשע עריץ ואי
אפשר לשנות את דעתו בזה ,רק דבר אחד בלבד יכול
לשנות את המצב ,באם ימות בנו יחידו של הפריץ ,דאז
יתעצב אל לבו ויתחרט על מה ששלח ידו ביהודים )דכן הי'
דרך הפריצים הפולניים בימים ההם שהיו מאמינים ,ובבוא
עליהם צרה פשפשו במעשיהם והקילו לזמן מה ברשעתם(,
ורק בזה יש לנו תקוה.
הרה"ק ממעליץ זי"ע ,לא נח ולא שקט בתפילותיו בימים
הנוראים ,ואף דיבר בשיחותיו הק' מענין הגזירות ועורר
רחמים ,גם לא נתן לחסיד לחזור לביתו קודם סוכות ,באמרו
שהד' מינים נקראים בזוה"ק "מאני קרבא" ,היינו כלי זיין,
ובהם יוכל לילך למלחמה ובעזהשי"ת לפעול ישועה כרצונו,
החסיד עשה כן ונשאר אצלו לכל ימי החג.
בהושענא רבה ,באמצע ההושענות קרא לפתע את החסיד
ושאלו היכן דר הפריץ ,למזרח או למערב העולם וכו' ,אח"כ
ביקש שיראה לו בדיוק איזה צד בית המדרש מכוון נגד
המקום ההוא ,כארש חישב האיש ומצא ,הראה לו ,והרה"ק
ממעליץ אחז את הלולב באופן כזה כאילו הי' קנה-אש,
ועשה כאילו קולע אל מטרה מסויימת ,וקרא בקול "פא!"
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ומיד המשיך באמירת ההושענות ,לאחר התפילה אמר
להחסיד שלא ידאג עוד ,כי כבר היתה הישועה ,מיד
במוצאי יו"ט נסע החסיד לביתו שמח וטוב לב ,ובעודו
באמצע הדרך כבר שמע את הבשורה המשמחת שבנו של
הפריץ מת פתאום ,ובירר את הזמן מתי קרה הדבר,
ונתחוור לו שבדיוק אז בעת שירה הרה"ק ממעליץ זי"ע
עם הלולב אז מת בנו יחידו של אותו רשע ,דברי הרה"ק
ממעליץ נתקיימו ,והפריץ ביטל את הגזירה וליהודים
היתה אורה) .בית היין(

אצל הרה"ק רבי משה מראזוואדאוו זי"ע
דרכו של הרה"ק מראזוודאוו הי' שבכל לילה אחר תפילת
ערבית באו לפניו בניו הקדושים וכמה מהבעה"ב ,והיו
מספרים מהמתרחש בעולם ,הי' זה בחודש אלול ,וספרו לו
שנתעורר מהומה בעולם מחשש שעוד מעט תתפרץ מלחמה
גדולה ,התעניין הרה"ק מתי אמור המלחמה לפרוץ והשיבו
שאומרים שמיד אחרי החגים ,נענה הרה"ק ואמר :א"כ אין
מה לדאוג אנו מקוים שכאשר נקח את הארבע מינים בידינו,
יהי' "משבית מלחמות עד קצה הארץ".
הרה"צ ר' חיים ראובן וואגשאל מלאנצוט זצ"ל שהי' נוכח
בעת שאמר זאת הרה"ק ,נסע לביתו וסיפר זאת בעירו ,הי'
שם אחד החסידים שהשקיט אותו וביקש ממנו שלא יפרסם
דבריו הק' .כי כפי שנראה אז חשש פן יהיו ללעג ולקלס ,כי
כל מכתבי העתים ושרי ויוצאי המדינות והממלכות כולם
עסקו בזה בלהט.
אולם הוא באמונתו התמימה כי אם הרב אמר בוודאי אין
לחשוש ,ולא יצא כלום מזה ,ואכן עברו ימי החג ,ובאין מבין
התפתחו הענינים ולא פרצה שום מלחמה.
הרה"ק מראזוודאוו זי"ע ,הי' עושים לו סוכה נאה מאד
מיוחדת במינה ,והיו מקשטים אותו בכל מיני קישוטים ונויי
סוכה ,והיה מיוחד בתפארתו עד שמכל הסביבה באו אנשים
לראותה ,ומסופר שגם שרי המלוכה מוויען באו פעם
לראותה ,עם כל זה היה הרה"ק מראזוודאוו אומר בענות
צדקו ,שהוא מקנא ביהודי כפרי פשוט ,העושה סוכה מד'
דפנות פשוטים ,ללא שום השגה אלא בתימות לקים מצוות
סוכה.
בעת שהיה הרה"ק מראזוודאוו עושה הנענועים הצטופפו
סביבו בניו ונכדיו וחסידים רבים ,וכשהי' מאריך היו נותנים
להילדים ולהבחורים שלא הי' להם ארבע מינים משלהם,
את הלולב והאתרוג לנענע בהם.
פעם אחת נדחף אחד הילדים לקבל אתרוג ,ובשגגה נגע
בהרה"ק מראזוודאוו ,והפריעו באמצע עבודתו הקדושה,
הפסיק הרה"ק לרגע ,הגביה את טליתו ונתן בו עיניו ,ואח"כ
גמר את הנענועים ואת ההלל במהירות.
אחר התפילה נכנסו אנשי שלומו לסוכתו לקידוש ,אמר
להם בזה"ל" :וואס גיט מען נישט אכטונג אויף די

לאנפיטעס" )הילדים השובבים( ,הייתי עסוק אז לפעול
ישועה ליהודי שיוושע בזש"ק ,וכמעט שהי' הישועה בידי,
"איך האב עס שוין געהאט אזוי"  -והראה בידו הק' שהי'
כבר מונח הישועה בידו ,ועכשיו שנתבלבלתי באמצע
עבודתי מי יודע.
הרה"ק ר' צבי אלימלך מבלאזוב זי"ע בעל צבי לצדיק ,בנו
של הרה"ק ר' דוד מדינוב זי"ע נשא בגיל ט"ז את בתו של
הרה"ק מראזוודאוו זי"ע כ אשר עברו שנים מספר מהחתונה
ועדיין לא הי' להם בנים ,היתה הרבנית הצדקנית הצעירה
מודאגת מאוד ,וכאשר הלכה לדרוש ברופאים ,הראה לה
הרופא לה על כף ידו ,ואמר" :ווען דא וועט מיר וואקסן האר,
וועסטו האבן א קינד" ,הרבנית לא רצתה לצער את בעלה
ונטרה את הדבר בלבה.
והנה דרכו של רבי צבי אלימלך הי' לנסוע על ר"ה ויוה"כ אל
חותנו הרה"ק מראזוודאוו ,ועל סוכות ושמח"ת הי' נוסע אל
אביו הרה"ק ר' דוד מדינוב ,כשבאה הרבנית לאבי' הק'
סיפרה לו מה שאמר הרופא ,וכששמע זאת אמר לה" :וואס
זאגט ער ,רוף אריין הערש מיילעך'ן ,ער קומט זיך גארנישט
באקלאגען" ,השיבה שאינה יודעת אם יודע בכלל מכך,
וקראוהו ,וסיפר הרה"ק מראזוודאוו לחתנו מה שסיפרה לו
בתו בשם הרופא ,ואמר לו :אם תשאר אצלי בשנה הזאת גם
בחג הסוכות" ,וועט יענעם דאקטער נישט קיין האר וואקסן
אבער דו וועסט יא האבן קינדער" ,נענה ר' צבי אלימלך
ואמר שע"ז הוא צריך לשאול את אביו ,והריץ מכתב אל
אביו הרה"ק מדינוב.
שלח לו אביו הרה"ק מדינוב :היתכן להסתפק בזה ,בוודאי
תשאר אצלו ,ענה ר' צבי אלימלך הרי חותני אינו עושה את
ההקפות כנהוג אצלנו )כי בדינוב נהגו להקיף בכל הקפה
והקפה ז' פעמים ,ולומר כל סדר ההקפות מן אלקי הרוחות
עד תומך תמימים ,ובראזוודאוו לא נהגו כן( ,השיבו אביו אל
תסתכל ע"ז רק תשאר שם ,ואכן נשאר אצל הרה"ק
מרוזוודוב ,ובשנה ההיא נולד לו בנו הרה"ק ר' יהושע
מריבאטיטש.
פעם הגיע אליו יהודי שהי' זקוק להפקד בזש"ק ,ובשנה
ההוא חל הושענא רבה להיות בער"ש ,אמר הרה"ק
מראזוודאוו" ,אם היו רשאים לאחוז בהלולב וליכנס כך
ליום השבת ,היה יהודי זה כבר נושע בבנים ,ואולי גם
זכינו לה"עכטער קנאק" ,היינו ביאת משיח צדקנו) .י"ג
אורות(
פ"א בעת אמירת ההושענות בהושענא רבה בכה ואמר
הושענא אדון המושיע  -והלא בוש אני ממך להרים ראש
ולבקש ממך ,כי כבר הרבה פעמים אמרתי שאהי' טוב ולא
כן הי' ,רק מה אעשה ,מוכרח אני להניח הבושה ,מחמת כי
בלתך אין להושיע  -שאין לנו למי לפנות רק אליך ,ובכה
בדמעות שליש) .אמרי יהודה(
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אצל הרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא זי"ע
הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע היה נוהג לנדוד הרבה
למרחקים והי' לו בזה ענינים טמירים ונעלמים ,בעת ההוא
ראו אצלו אותות ומופתים אין ספור וגילויים נוראים.
פע"א היה הרה"ק ביום הקדוש בעיר סקאהל שבמדינת
גאליציע ,ושם עבד את עבודתו בקודש ביחד עם חסידיו
שהתענגו מרוב זיוו ,וכן ששו ועלזו כשדימו בנפשם שרבם
הק' ישאר עמהם לחוג את ימי השמחה בחג הסוכות ,אמנם
הרה"ק לא הי' בדעתו כן ,ותיכף במוצאי יום הקדוש מיד
אחר שטעם מאומה ,ציוה מיד למשמשו בקודש שימהר
לארוז את חפציו כי הוא רוצה לנסוע למרחקים ,וכך יצא
לדרכו ולא גילה לאן פניו מועדות ,אמנם המשמשים בידעם
דרכו הנסתרה לא הרהרו אחריו כלום אלא המשיכו בדרכם.
הרה"ק נסע מעיר לעיר ומכפר לכפר ,ופקד על המשמשים
שבכל מקום בואו ילכו ויודיעו בשער בת רבים שהוא הגיע
בהדרתו ,כדי שיתקבץ ציבור גדול ,ואכן בכל מקום אשר
הגיע נתאספו קהל רב לכבודו ,וכל אחד נדחף כדי לקבל
שלום מאת הרה"ק ,ובעת נתינת שלום עיין הרה"ק בפני כל
אחד מהנאספים ,וכשעברו כולם אמר למשמשו להמשיך
בנסיעה ,וכן נהג בכמה וכמה עיירות.
עד שבערב סוכות הגיע הרה"ק לעיר אחת וכשהגיע
השמועה לאזני תושבי המקום מיד נקהלו כדי לקבל פני
הרב הקדוש ,ובתוך הבאים לקבל שלום היה א' מגבירי
העיר ,הרה"ק סקר את כולם בסקירה אחת ,וכשהגיע תורו
של אותו גביר לקבל שלום ,אנחת רווחה נפלטה מפיו של
הרה"ק ואמר" :רבי איד מרדכי'לע קען ביי אייך איינשטיין
אויף קוואטיר ביז נאך סוכות" ,וכמובן שהגביר הלז התרגש
מאוד ולא ידע מה לעשות מרוב שמחה על שנשיא אלוקים
יבוא לשכון כבוד בתוך ביתו.
ואכן הרה"ק נתקבל בביתו של הגביר בהתרגשות עצומה,
ובכבוד ויקר הוכנס לאחד מהחדרים המפוארים שרק עתה
נגמר בנייתם בגודל פאר והדר.
והרה"ק פנה להגביר ושאל לו האם שייך לבנות כאן סוכה
לכבוד החג ,הגביר ענה לו כי הוא מוכן ומזומן לכך ,הרה"ק
התחיל לתור בבית הגביר מחדר לחדר ,עד שהגיע לאחד
מחדריו המפוארים אשר היו דומין לארמון יקר ומפואר,
והכריז ואמר שברצונו לעשות כאן את הסוכה ,הגביר הלז
עמד משתאה מחריש לדעת למה החליט הרה"ק לעשות את
סוכתו דדוקא בפינת יקרת דירתו ,ושאל להרה"ק מרוב
תדהמה :ילמדינו רבינו ,האיך שייך לעשות כאן סוכה ,ענה
לו הרה"ק ברוב פשטות ,מה פירוש שאלתך-האיך? ,הרי
אפשר לפרק את גג החדר וכך לסכך בסכך כשר ,כמובן
שהגביר נשאר לעמוד דום לשמע הבקשה המוזרה ,אמנם
לא היה יכול להמרות את פי הרה"ק אשר הי' ידוע בכל
תפוצות תבל כפועל ישועות וחשש מאוד מהקפדתו.
בלב כבד ובלית ברירה נפרד הגביר מהתקרה המפוארת
ומהצורות הנפלאים שהיו חרוטים עליה בטוב טעם ,והביאו

בעלי מלאכה ששברו את תקרת הבית וסיככו עליה בענפי
סכך ,בכל אותו העת עמד הגביר מן הצד וחרק בשיניו אבל
לא העיז להוציא הגה מפיו.
בעודו עומד על עמדו כשטרם עיכל את הנעשה עמו ,קרא
הרה"ק אליו את הגביר ,ואמר לו :שמע נא ,סוכה כשרה יש
לי כבר ב"ה ,אבער מה יהיה עם נוי סוכה ,אולי תוכל להלוות
לי מאה רייניש לנוי סוכה ,הגביר שהיה ידוע בקמצנותו קפץ
ממקומו כנשוך נחש ,וחשב מקודם לסרב לבקשת הרה"ק,
וכי למה צריך הוא מאה רייניש ]היה סכום אדיר בימים
ההם[ לנוי סוכה ,אך מיד התנחם עם מחשבתו הרעה ולא
אבה לפגוע בר' מרדכי'לע אשר הי' ידוע כאיש קדוש ומלאך
אלוקים ,ובלית ברירה שלף מכיסו מאה רייניש ונתנו
להרה"ק.
הרה"ק שלח מיד את משמשו שיאסוף את כל עניי העיר ,כי
ברצונו לתת לכל אחד מהם נדבה הגונה ,ותהום כל העיר
וכל עניי ואביוני העיר באו במרוצה במלבושים קרועים
ובלויים ומילאו את חלל ארמונו של הגביר ,והרה"ק בחמלתו
עמד וחילק את כל המאה רייניש להעניים ,אשר עיניהם
נסתנוורו מגודל התרומה שקיבלו.
לא עבר זמן רב ושוב שלח הרה"ק לקרוא להגביר שיבוא
לפניו ואמר לו :הכסף שנתת לי לא הספיק לי ,האם תוכל
להלוות לי שוב עוד מאה רייניש לנוי סוכה ,הגביר לא ידע
איך להשית עצות בנפשו ,וכבר התחרט על כל העסק הזה
שזכה לאכסן את הרה"ק ,כי מתחילה החריב את ביתו,
ועכשיו מבקש ממנו סכום גדולים כל כך ,וחשב בדעתו לומר
להרה"ק שאין לו כסף ,אך תיכף ביטל מחשבה זו בידעו
שאינו יכול להסתיר או להעלים את כספו ממנו דהדבר ידוע
לכל שעיני הרה"ק צופיות למרחוק ,ובעודו מהסס בדעתו
איך להתחמק מבקשת הרה"ק ,נענה הרה"ק ואמר" :תדע לך
שרמרדכי'לע הוא איש מהימן ,וכשהוא אומר שישלם לך אין
לך ממה לדאוג כי שלם ישלם עד פרוטה האחרונה" ,והרה"ק
זירז אותו שימלא בקשתו ,וכיון שכך לא היתה בידו ברירה
אחרת ,ובידים רועדות נתן היהודי שנית להרה"ק את המאה
רייניש לנוי סוכה ,וכמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה
חילק הרה"ק את כל הכסף לצדקה.
טרם הספיק הגביר להירגע ממה שעבר עליו ,והנה משמשו
של הרה"ק דופק שוב על דלת ביתו ומודיע לו כי הרה"ק
ביקש שיבוא אליו ,נענה הגביר ואמר לו :תגיד להרב שאיני
יכול לבוא עכשיו כי טרוד אני בהכנות צרכי החג ,כאשר
מסר להרה"ק את דברי הגביר ,שלח לו הרה"ק שוב לומר
להגביר כי הוא רוצה לדבר אתו אודות ענין נחוץ מאוד ולא
יאחר לבוא אף לרגע קט.
כאשר הופיע הגביר לא האמין למשמע אזנו ,איך שהרה"ק
מבקש ממנו שיסכים לתת לו עוד הפעם סכום של מאה
רייניש לנוי סוכה ...הפעם פקעה סבלנותו של הגביר,
ובגאוותו נזדעק ואמר :אני יאמר להרב דברים ברורים,
ימחול לי הרב אלף פעמים ,אבל אין אני רגיל לדברים כגון
אלו ,מקודם סתרתם את קורות ביתי ,ולאחמ"כ לקחתם
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ממני מאה רייניש זה פעמיים ,ועכשיו אתם רוצים עוד ,לא,
אין ביכולתי לתת לכם יותר כסף...
ענה לו הרה"ק :מכיון שאתם דיברתם דברים ברורים ,גם אני
אדבר עמכם דברים ברורים ,כאשר הייתי ביום הקדוש
בגאליציע נתגלה לי מן השמים כי מדת הדין שורה על גביר
אחד שבנה זה עתה בית חדש ומפואר ,ונגזרה גזירה שישרף
הבית וכל רכושו ויצטרך הוא ובני ביתו לנדוד ממקום
למקום ולרעוב לפת לחמם ,אך אני לקחתי על עצמי
להמתיק את הדין ,ולצורך כך נסעתי מיד במוצאי יוהכ"פ
מעיר לעיר ומכפר לכפר בכדי לפגוש את האיש הלז ,עד
שהגעתי לעירך ובעת נתינת שלום הכרתי אותך מיד שאתה
הוא האיש המדובר ,ולכן ציויתי תיכף להוריד את תקרת
הבית המפואר בכדי להמתיק את הדינים ולהוריד הקטרוג
מעליך ,אך מכיון שהרגשתי שעדיין לא פעלתי כלום בזה,
ביקשתי ממך סכום של מאה רייניש בכדי להעביר ממך את
רוע הגזירה ,אך גם בפעם הזאת לא הועיל מאומה ,ולא
נתיאשתי וביקשתי ממך שוב סכום זה בכדי שעל ידי
העגמת נפש והצער בפסידא דממונא יתבטל מעל ראשך
הגזירה המרה.
ועתה  -הפטיר הרה"ק ואמר  -עדיין רובצת עליך הצרה
הגדולה הזאת ,אם יש את נפשך לבטל את מדת הדין
מעליך ,הדבר מסור בידך ,ואם לא תתן לי הסכום הלז ישאר
הגזירה על מקומו.
מבוהל ומפוחד מדברי הרה"ק הוציא הגביר את מלוא
הסכום להרה"ק ובעיניים דומעות ביקש ממנו שימחול לו על
מה שסירב בתחילה לתת לו הכסף אשר רק לטובתו היה
הדבר ,הרה"ק לקח ממנו את הכסף וחילקו שוב לצדקה
ואיחלו לו ברכות לרוב שיזכה לשנה טובה ומבורכת ולכל
טוב.
בעיר נאדבורנא היה פעם שופט רשע גדול ,פעם אחת בעת
ששררה מגיפה בעיר רח"ל והרופאים הזהירו על נקיות
יתירה ,הדבר היה בפרוס חג הסוכות ,והרה"ק רבי מרדכי
מנאדבורנא זי"ע עשה כדרכו סוכה בחצירו ,שמע השופט
ושלח להודיע להרה"ק שיהרוס תיכף ומיד את סוכתו ,כי זהו
נגד החוק של הרפואה ,הרה"ק לא שת לבו לדבריו,
וכשהשופט שלח לאחר מכן שוטרים והזהירו על כך ,השיב
להם :עשיתי את הסוכה בשביל שתעמוד ולא בשביל להרוס
אותה ,שלח השופט הזמנה להרה"ק שיבוא אליו ולא בא,
נמלך השופט והלך בעצמו אל הרב ,והתחיל לדבר אתו
קשות ,וציוהו בכל תוקף להרוס תיכף את הסוכה ,ואם לא
יציית יעניש אותו בעונש חמור ,הרה"ק לא נתפעל מכלל
מאזהרתו ,והוסיף לומר לו :תדע שהרה"ק הרבי ר' מאיר
מפרעמישלאן זי"ע הי' דודי זקני ,כעס השופט עליו יותר
ואמר לו :מה איכפת לי מי היה דודך ,עליך להרוס את
הסוכה תיכף ומיד.
אמר לו הרה"ק הבה ואספר לך מעשה שהיה :פעם הי' כומר
אחד ולו עשרה בנים ,כמו כן היה לו גן גדול ונאה מלא

אילנות טובים ,פעם אחת עלה בדעתו של הכומר לעשות גם
גן פרחים קטן ,ויעקור כמה אילנות מהגן ויטע במקומם
פרחים נותני ריח טוב ,ויהי אך גמר הכומר את עבודתו זאת,
התחילו כל בניו לנפול על ערש דוי ,בגדול החל ובקטן כלה,
ובזמן קצר מתו אחד אחרי אחד כל בניו ,עד שהגיע תורו של
הבן העשירי הקטן מכולם ,ונפל גם הוא למשכב ,הכומר פנה
במר נפשו אל רופאים גדולים ומומחים ,וגם דרש במעוננים
ובמכשפים ,וכל זה היה ללא הועיל ,ויעצו אותו כמה אנשים
לנסוע אל דו"ז הרה"ק מפרעמישלאן זי"ע אולי תבוא
ישועתו משם ,כי מפורסם היה לאיש קדוש אף בין הגוים,
והיות ודרך אחרת כבר לא היתה לפניו וחיי בנו האחרון נגעו
עד נפשו ,גמר בלבו לנסות גם את זה.
ויסע במר לבו להרה"ק מפרעמישלאן וסיפר לו את כל
הצרות הרבות שעברו עליו ודין גרמא דעשיראה מצאצאיו
שמוטל על ערש דוי ,והרופאים נלאו למצוא לו מזור ,ורק
ישועה מן השמים תוכל לעזור לו ,ויען הרה"ק מפרעמישלאן
ויאמר לו :גן נאה מלא עצים טובים היה לך ,אולם אתה
התאוית גם לגן פרחים ,ותלך ותגדע את עצי ה' ,לכן גדע ה'
את עציך ,כי האדם עץ השדה הוא ,אמנם מכיון שכבר באת
הנה ועוד לא עבר המועד לגמרי הרינו מבטיח לך כי הילד
האחרון שלך יתרפא ויוושע במהרה ,ויתפלל דו"ז הרה"ק אל
ה' לרפא את הילד בן הכומר ,כדי שיתקדש שמו בעולמו,
ותפילתו עשתה רושם והילד נתרפא ויגדל עד כי היה לאיש,
ועתה  -סיים הרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא  -דע לך ,כי
אתה הנך בן אותו הכומר ובכן אשאלך האם זה גמולך אלי
בעד הטוב שדודי זקני עשה אתך להחיותך כהיום הזה,
בשמוע השופט את כל הדברים האלה נפל לרגלי הרב בכה
ויתחנן לו ויאמר :כנים הדברים ,ויודע אני מכל זה ,ואני
מבקש מכבודו למחול ולסלוח לי על חטאי ,ובוודאי יוכל
לעשות את הסוכה כטוב בעיניו.
בנוסח אחר מסופר שפע"א ציוה עליו השופט להרוס את
סוכתו ,והרה"ק לא שת לבו לדבריו ,כעס השופט ואמר
שהוא ידאג לשלח את הרה"ק מעירו ,ויען הרה"ק ויאמר
שהוא ידאג לשלח את השופט הזה מן העולם ,וכך הוה,
למחרת יצא ביער לצוד חיות ובנו יצא ג"כ אל היער באותו
יום וכראות הבן את אביו מרחוק וטעה בחשבו שהוא שועל
ושלח את חציו עליו ונפל ומת ,כן יאבדו כל אויביך ה'.
הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע הגיע פעם לעירה אחת
לרגל חג הסוכות ,והתאכסן אצל יהודי בעל בית חשוב,
ולרגל בואו של הרה"ק מנדבורנא בנה בעל האכסניא סוכה
גדולה לכבודו ולכבוד האורחים ,לאחר חג הסוכות כאשר
נפרד הרה"ק ממנו לנסוע לביתו ,ציוה לבעל האכסניא שלא
יפרק את הסוכה ,ושתעמוד כך עד לשנה הבאה.
לשנה הבאה הגיע שוב הרה"ק לקראת חג הסוכות והתאכסן
שם ,ולאחר החג ציוה שוב לבל יפרקו את הסוכה ,וכך היה
כמה שנים ,עד שפע"א באמצע השנה מחמת שמחה או איזה
סיבה אחרת הוצרכו לפרק את הסוכה ,וחשב הבעה"ב בלבו
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מה יהיה אם אפרק את הסוכה ,ואי"ה בערב החג באם יבא
הרה"ק לכאן יקימו שוב את הסוכה ,וכך קרא את "משה דער
סטאלער" וביקש ממנו לפרק את הסוכה.
כאשר הגיע ערב חג הסוכות ,שוב בא הרה"ק ושאל אם
הסוכה עומדת ,ויאמרו לו שפירקו אותה ,וישאל הרה"ק מי
פירק את הסוכה ,ויאמרו לו משה דער סטאלער ,וישלח
הרה"ק לקרוא לו ,וישאל אותו מדוע פירק את הסוכה הלא
אשתקד צויתי לבל יפרקו את הסוכה ,ויאמר שהוא לא ידע
מכל הענין שציוה הרה"ק ,רק בעל הבית קרא אותו ויבקש
ממנו לעשות כן ,וישאל אותו הרה"ק :והיכן העצים והדפנות
של הסוכה ,ענה הסטאלער שרוב הדפנות אצל בעל הבית,
ורק איזה דופן וכמה עצים קיבל ממנו במתנה והוא עשה
לעצמו מזה שולחן ,ונאנח הרה"ק מאד ,ויאמר אשר מעתה
הבעל הבית יהיה עני ל"ע ,ומשה דער סטאלער יהיה בעל
הבית.
וכ"ק אדמו"ר מוזטשקא זצ"ל היה מספר סיפור זה ,והוסיף
ואמר ששמע סיפור זה לפני שנים רבות ,אך לא היה יכול
לספר את זה משום שמעולם לא הבין מדוע גדול עוונו של
בעה"ב כל כך אשר קיבל ע"ז עונש חמור כזה לאבד את כל
רכושו ,אמנם לאחר שנים סיפר לו אחד סיפור אחר ואז הבין
את הסיפור הראשון.
וגופא דעובדא הכי הוי :דרכו בקודש של הרה"ק הרבי ר'
מרדכי'לע היה להדליק הרבה נרות מדי יום ביומו ,ובמיוחד
בערש"ק אשר אז היה מדליק כמות גדולה מאד של נרות,
פ"א הגיע לעיר אחת בערש"ק ושלח את משמשו שיקנה
בהקפה אצל חנות מסויים שניהל אברך אחד ,סך גדול של
נרות בסך ח"י רייניש ]שהי' סכום גדול בזמן ההוא[,
כששמע בעל החנות שהמשמש רוצה לקנות בהקפה על
סכום גדול כ"כ לא רצה מתחילה למכור לו משום שחשש
שהרה"ק יסע לדרכו ביום ראשון ולא ישלם לו ,אמנם אשתו
אמרה לו לבל יעיז להשיב פני הרה"ק ריקם והכריחה אותו
למכור בהקפה את הנרות.
אחר השבת נסע הרה"ק מהעיר ולא שילם את החוב ,רק
כעבור שמונה עשרה שנים בא שוב הרה"ק לעיר זו ושילם
את החוב של השמונה עשרה רייניש ,ולאחר תקופה קצרה
נפטר אותו אברך בפתאומיות ,וכאשר הגיעה השמועה
לאזני הרה"ק נענה ואמר" :באמת היה צריך להפטר מן
העולם לפני ח"י שנים בעת ששהיתי שם בעירו ,ועם החוב
של השמונה עשרה רייניש החזקתי אותו בחיים עוד שמונה
עשרה שנים"...
והפטיר האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל שעפ"י סיפור זה הבין
שהרה"ק ראה שיש גזר דין על בעל האכסניא הלז שיירד
מנכסיו ל"ע ,ולכן ציוה שיבנו סוכה ,ובאם הסוכה תעמוד אזי
גם רכושו והצלחתו יעמוד ,ועל כן הטריח את עצמו לבוא
לשם מדי שנה בשנה על חג הסוכות בכדי להאריך בעוד
שנה את הצלחתו ,אבל כאשר הוא בעצמו פירק את מה
שהחזיק אותו במשך כל השנים האלו שוב לא היה יכול
להטיב לו מאומה) .כוכבי אור(

]א"ה ,יש לבאר השייכות בין סוכה לפרנסה ועשירות ,כי
סוכה בגימטריא צ"א כמספר שם הוי"ה ואדנ"י יחד ,אשר
שם זה מסוגל לפרנסה ,כידוע שהר"ת של הפסוק פ'ותח א'ת
י'דיך בגימטריא צ"א[.
פעם אחת לא מצא הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע
אתרוג כאוות נפשו הטהורה ,ולאחר שברר לעצמו איזה
אתרוג ,ניגש עם האתרוג לארון הקודש קודם יום הכיפורים,
והכניס את האתרוג לארון הקודש ,ואמר בזה הלשון" :אז
מרדכי'לע וועט תשובה טאן וועט ער האבן א ריינעם
אתרוג" וראה זה פלא ,במוצאי יום כיפור ניגש הרה"ק לארון
הקודש והוציא את האתרוג והנה הוא נקי וכשר ומהודר
כאוות נפשו) .רזא דעובדא(
פע"א הי' הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע בימים נוראים
בעיר ראדושיץ יחד עם בניו הק' בימי חורפם ,ולמחרת יום
הכיפורים ציוה לבניו שיחזרו לנאדבורנא על חג הסוכות
בכדי לשמח את אמם הרבנית ,לפני שנסעו נכנסו להפרד
מאביהם ונסעו לביתם.
ביום הראשון של חג הסוכות האריכו מאוד בתפילתם עד
שעת המנחה ,והיה שמה אנשים שהתרעמו ואמרו מה להם
לבחורים צעירים לבוא אחר המלך והאיך הם משווים עצמם
לאביהם הקדוש להאריך כל כך בתפילה ולענות את הציבור,
דבריהם הגיעו לאזני בניו הקדושים.
וכאשר שב הרה"ק רבי מרדכי'לע לביתו סיפרו לו בניו מה
שהיה בבית המדרש ביום הראשון של חג הסוכות שאנשים
התלוננו על שהם מאריכים בתפילה ,והשיחו צערם לפני
הרה"ק שאין הם מבינים האיך אפשר שיהודים יחפצו למהר
לסיים התפילה בשביל שיוכלו למהר לאכול.
נענה להם הרה"ק ואמר :לכו לאומן שעשאני ואתם בני
ואצלכם שמחת יום טוב הוא הלולב והאתרוג ושאר מצוות
החג כמו אצלי ,אבל היהודים האחרים אצלם שמחת יום טוב
הוא הסעודה שהם אוכלים לכבודו של יום) .רזא דעובדא(
פעם אחת באחד מימי חג הסוכות כשישב הרה"ק רבי
מרדכי מנאדבורנא זי"ע בסוכתו ,ירדו פתאום גשמים לתוך
הסוכה ,וכולם יצאו מן הסוכה ,אבל הרה"ק לא רצה לצאת,
וכך נשאר שם כשמכף רגלו ועד ראשו נטפו מים ,וכשהביאו
לו את המאכלים לקחו ספסל והניחו אותה על השולחן
למעלה מן המאכלים כדי שלא יתמלא שם מים ויקלקל את
המאכלים ,ורק כאשר גמר את סעודתו יצא הרה"ק מסוכתו.
)שיח שרפי קודש(
הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע היה עושה כל שנה,
שלשה סוכות אחת לפנים מחברתה .רבנו היה יושב בסוכה
הפנימית מטעם הכמוס עמו ,שני הסוכות האחרים שמשו
אחד עבור הרבנית ,מחברתו הטהורה של הרה"ק ,ושאר

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

נשים .והשניה שמשה עבור האורחים .והיה אומר בדרך
צחות מפני מה הוא עושה שלשה סוכות כי בתורה כתוב
שלש פעמים בסוכות" ,בסכות" תשבו שבעת ימים ,כל
האזרח בישראל ישבו "בסכות" )ויקרא כ"ג( .למען ידעו
דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם
מארץ מצרים )דברים ט"ז() .רזא דעובדא(

אצל רבותינו הק' עצי התמרים זי"ע
úåëåñä âçî úåãáåò úö÷ ïàë ÷éúòð àúìéîã àîåéñì
,äëåñä éðéðò íéøîúä éöò ÷"äéúåáø ïðøî ø"îåú ìöá
âç ìù íéðåøçàä íéîéå ,íéðéî 'ãäå ,ïéàìéò ïéæéôùåà
úéáì ÷"äúåáø ìù äãåáòä ìãåâ íéøòùá òãåð øùà
äùøãä úòá àáø àðòùåä íåéá øàîèàñ èòâéñ
ìù äùåã÷ä íúãåáò ììîé éîå ,úåô÷ääå íéòåðòðä
úëéøòá ãå÷ø úò òéâäá íéøîúä éöò íéùåã÷ä åðéúåáø
äæ øáã øùà äøåú úçîùå úøöò éðéîù è"åéá úåô÷ää
øîúë ÷éãö 'ñá àáåîë úåøåã éøåã äùåøéá íäì äéä
íéáøî åéä áì áèééäå äùî çîùéä éãëðù çøôé
,ùôðä úåìë ãò úåô÷ää úòùá äåöî ìù íéãå÷éøá
äáøî 'éäù ,ì"æ à"îøä íðé÷æî äùøåî íäì äæù åøîàù
ã÷åø 'éä à"ùøäîä íðé÷æ ïëå ùôðä úåìë ãò íéãå÷éøá
÷"äéáø ïøî ìù 'éîåôá àìâøî 'éä ïëå ,úåôìòúä éãë ãò
ò"éæ íééç éöòä ÷"äâä ïøî åéáà íùá ò"éæ äùî êøá ìòá
øòã" øîàå åììä íéùåã÷ä íéîéä çáùá íòô âéìôäù
ñàã äùåøé òðééù à èæàìòâ øòáéà æðåà èàä ì"æ òãééæ
íéøæôð è÷ìì åðøîà ïë ìò ."úåëåñ âòè òøòãðà éã æéà
.åìà íéðéðòî íéøåôéñå úåãáåò

מרן הישמח משה היה רגיל לנסוע על חג הסוכות לרבו הק'
החוזה מלובלין זי"ע ,פעם נסע בערב סוכות והיה עת גשמים
ונתאחר מאוד על הדרך ,הזמן היה קצר לפני כניסת החג
והוא עדיין באמצע הדרך ,ואיך יגיע ללובלין על יו"ט ,והיצר
לו מאוד והתפלל להשי"ת שלא ישאר ח"ו על יו"ט בדרך
איש לא עבר ,היש"מ הרגיש אז חלישות בלב מרוב רעבון
ולקח לטעום משהו בתוך פיו ,ונזכר שיש לו איזה בייגעל
והתחיל לאכול ,ובתוך איזה רגעים ראה את עצמו בתוך עיר
גדולה ,ושאל להעוברים ושבים איזה עיר זו ,אמרו לו שזו
היא לובלין ,ושמח על שזכה ליכנס לעיר מבעוד יום ,וגם
הספיק ללכת למקוה ולהכין עצמו לקדושת היום ,פתאום
הקישו בדלת והנה משמשו של רבו מלובלין בא ובידו ד'
מינים עבורו ,היש"מ ביודעו כי רבו הק' שולח ד' מינים אלא
למיוחדים שבין תלמידיו גדולים וקדושים ,סירב לקבלם
בטוענו שבוודאי טעות הוא ,ובין כך לא יוכלו לצאת בהם כי
מקח טעות הוא ,המשמש חזר אל רבו ומסר לו דברי היש"מ,
השיב לו רבו ע"י המשמש ואמר לו :אמור לו ,האם הוא סובר
שהוא רץ עדיין עם הבייגעל בפיו! וראה היש"מ שרבו ראה
הכל ברוח קדשו ,ואז הבין שאכן אליו נתכוין והסכים לקבל
את הד' מינים מיד השליח) .צדיק כתמר יפרח(

בחג הסוכות הי' מרן הישמח משה יושב בהסוכה בדביקות
נפלא ,וכמעט הי' לו התפשטות הגשמיות ,ושמעתי מפי
אבא מארי ז"ל ]ה"ה הגה"ק רבי שמואל אבדק"ק גארליץ[
אשר קרה כמה פעמים שתיכף לאחר שנטל ידיו וברך על
הפת ,הי' מחשבתו ורעיונותיו הי' משוטטים עד אין חקר,
ואח"כ פתח את עיניו ואמר שיתנו מים אחרונים וכוס לברך
ברכת המזון ,וכאשר אמרו הלא לא אכלנו עוד כלל ,שאל:
כן ,עוד לא אכלנו ,אם כן יתנו לאכול ,ופעם קרה להיפוך
שלאחר האכילה קודם ברכת המזון הי' יושב ודומם ומתעכב
כמו שעה בדביקות נפלא ,ואח"כ פתח את עיניו ושאל מדוע
לא יתנו לאכול ,וכאשר השיבו המסובין הלא כבר אכלנו
שבענו והותרנו ,אז אמר :אם כן הוא ,יתנו כוס לברך ברכת
המזון ,ועם כל זה לא כל העיתים שוות ,אמרו כי רוב
הדיבורים ורוב סיפורי מעשיות ושיחותיו הנעימים הי' בחג
הסוכות) .תהלה למשה(
סיפר הגה"צ ר' שמואל מגארליץ איך שפ"א קרא אותו זקינו
היש"מ בערב סוכות שילמוד עמו דף גמרא ותוס'
ומפורשים ,ושיחדש בה איזה חידוש לכבוד יום טוב ,וצוה
להביא לו הספרים לחדרו שהוא יושב בה ,וכאשר ישבו
ללמוד בא השמש ושאל את רבו האם ילך לבית הטבילה ,או
ישכור העגלה לנסוע לבית הטבילה ,וכשהלך השמש מלפניו
אמר לו היש"מ הנך רואה השוטה הזה עולה בדעתו שאני
צריך למקוה ,וסיפר לו איך שפעם אחת בהיות רבינו
מלובלין משובתי שבת בעיר אחת ,ונסע הוא אצלו להעיר
ההוא ,וכאשר בא שליח לשאול אם עתה עת מוכשר לקבל
פני רבו ,והשיב השמש כי הרב מתבודד כעת ואין יכולין
לבוא לביתו בשעה הזו ,והלך מקודם לבית הטבילה ,וכשבא
שמה ראה שהיה המקוה חרבה בעת הזאת והלך לטבול
בהנהר ,וכשבא אח"כ לבית רבו לקבל שלום ,אמר לו רבו,
הר' ר' משהל'י שאל אם יכול לבוא אל חדרי ,ובתוך כך הכיר
בו שהיו עוד מים נוטפים מעל זקנו ופאת ראשו ,ושאלוהו,
מעלתו היה בהמקוה הלא חרבה המקוה פה ,והשיב לו שטבל
בנהר ,ואמר לו רבו מה עושים כשאין מקוה טובלים את
עצמו בנהר דינור ,ובתוך כך לחש לו באזנו באש של
דביקות) .תהלה למשה(
בליל הושענא רבא סמוך לאור היום דרש היש"מ בבית
המדרש ,וכאשר שמעתי מספרים מאבותיי ומזקנים שבדור,
היה פחד גדול על השומעים הדרשה הנ"ל ,יותר מכל
הדרשות אשר היו בימים האלה ,כי לא הדליקו רק נר אחד
אצל העמוד ,והזקן תוארו כמלאך האלוקים עומד ודורש
דמוע תדמע עיניו ,ובקול רעש גדול אשר האנשים
שחטפתם שינה העירו והקיצו לקול שאגתו ,ולרוב בכייתם
השליכו את עצמן על הארץ ,מכים ראשם להארץ ,מגודל
מרירות הלב ,והקול בכיות נשמעו למרחקים לתוך העיר,
אשרי עין ראתה כל אלה) .תהלה למשה(
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פע"א כשחל יום הו"ר ביום א' והיש"מ ישב בסעודה שלישית
שלפני הו"ר ודרש פלפול ארוך בדבר הלכה עמוקה וסיים
היוצא לנו מזה כי יחיד ורבים הלכה כרבים והקב"ה יחיד
ואין יחידות כמוהו ואנחנו הרבים ע"כ הלכה כמותינו
שאנחנו גוזרים ופוסקים על כלל ישראל כל טוב ,נכדו הייטב
לב כשסיפר עובדא זו הוסיף כי היה אז פלא גדול בעיני
הרואים הלא עת כזו שעתא דרעווא דרעוין בפרט לפני
כניסת יום הקדוש של הו"ר לא עת לפלפולים אלא לדברי
מוסר וכבושים כאשר דרכו בקודש של אותו צדיק תמיד,
ובמוצש"ק סיפר היש"מ להייטב לב עובדא מהפנ"י שסמוך
לפטירתו ראו שפתותיו מרחשין ושאלו מה זה השיב שהיה
לי פעם וויכוח גדול עם לומדי עירו ולא הודיתי להם עכשיו
אני שומע שכיבדו אותי בדרשה בעולם העליון לכן הנני
מכין עצמי לדרשה להגיד למעלה עוד פעם את דעתו
בוויכוח הנ"ל וסיים היש"מ דע לך כשיבא משיח צדקנו
במהרה ויכבדנו בדרשה לא אבוש לומר דרוש זה שאמרתי
היום בשלש סעדות ואז הבין הייטב לב כי לא פלפול
בעלמא היה אלא הכנה לקראת ביאת משיח צדקנו בד בבד
הכנה לקראת קדושת היום הבא) .תהלה למשה(
הושענא למענך אלוקינו הושענא  -שמעתי מזקן אחד
שעמד שם בשעת מעשה אצל ק"ז הישמח משה בהושענא
רבא כשעמד לפני ארון הקודש ופתח ואמר :הושענא
למענך אלוקינו רבש"ע אם תחשוב שמה שאני מתפלל כ"כ
על הגאולה הוא בשביל טובתי ,הרי אני מקבל עלי שלא
יהיה לי שום חלק בגאולה השלימה רק שיהיה הדבר ויתרבה
הכבוד שמים .ואם תחשוב שעכ"פ אני מצפה שיהי' לי חלק
לעולם הבא ,הרי גם זה אני מקבל עלי שאפילו אם ארד
לשאול תחתית ולנצח נצחים לא אראה אור ,אעפי"כ אני
רוצה בדבר רק שיתגדל ויתקדש שמיה רבא מיד ,וזה הזקן
שסיפר לי עמד שם באותו המעשה) .קונטרס חידושי תורה
פר' מטות מסעי תשט"ז(
בשמיני עצרת ושמחת תורה עשה בעצמו ההקפות ,וגודל
השמחה והריקודין בעתים האלו אין די באר גודל טרחתו
של אותו זקן לרקד ולשמח כאיש צעיר לימים ,ומה נכבד
היום הזה בהגלות נגלות מלך ישראל לעיני עבדי ה'
העומדים צפופים לראות ולראות תוארו כמלאך בגודל
שמחתו ,והבערה ללהב יצאה להלהיב הלבבות בשמחה של
מצוה ,ומקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה ,עונים
בשמחה ואומרים בגילה שירות ותשבחות למלך מלכי
המלכים הקב"ה ,וכאשר ספרו הי' אז עיניו פקוחות ,לראות
את כל אשר נעשה ,אף את הנשמות מכמה צדיקים
וקדושים אשר בגן עדן העליון מנוחתם ראה אז בהקיץ,
ונפלאות שמענו מעבודתו הגדולה בעת ההקפות ,וכאשר
מצאנו ראינו בהרשימה שרשם לעצמו בכתי"ק ,כתוב שם
וזה לשונו :מה שנאמר לי בשעת הזיעה בשמחת תורה,

שאקח את נכדי עמי ,ולא ידענו ולא קבלנו פירש הדברים
והוא פלאי .וכמה פעמים אמר שכמה וכמה צדיקים אשר
בעולם העליון רואה אותם בהקיץ בחדרו ובפרט בעת
ההקפות בשמחת תורה ,ואך בפרטות אמר על רבינו הנועם
אלימלך ,אשר לא ראה אותו כי אם פעם אחת בעת
ההקפות ,שכנראה יש לו תרעומות עליו על שמנע בחייו
מלבוא אצלו) .תהלה למשה(
שמעתי מזקנים שהיו באותו מעמד אצל ק"ז זלה"ה הישמח
משה שאמר פעם אחת בשמחת תורה בהקפה הרביעית
"ברוך הבא משה רבינו ,אתה עד בדבר שלא חסרתי מלקיים
מתורתך כלום ואפילו כקוצו של יו"ד ,ומדוע ביישוני מן
השמים שהייתי מצפה ומחכה כל כך על הגאולה ולא
נעניתי"] ,וידוע שמשום הכי מזמרין אצלנו "ישמח משה"
בהקפה ד' ביום שמח"ת[) ,דברי יואל ,.ברכה(
בעת היות הרה"ק ר' אלעזר ניסן ט"ב זי"ע כבן שמונה שנים
בלילה הראשונה של חג הסוכות ,ואביו וגם גיסו הרה"ק בעל
ארי' דבי עילאי זי"ע אשר היה בעת ההוא סמוך על שולחן
חותנו ישבו בהסוכה אצל השולחן ,והילד הנ"ל התנמנם מעט
על השולחן כדרך הילדים ,וכאשר הקיץ מתנומתו ופתח את
עיניו ראה על האדרת שהיה תלוי בהסוכה לנוי סוכה שהיה
כתוב באותיות גדולות מזוהבות כעין של אש תיבות "מגן
אברהם" ,ותיכף שאל מי כתב כאן תיבות "מגן אברהם",
וגיסו הרה"ק הנ"ל שאלו איה כתוב מגן אברהם ,והשיבו הכי
לא תראה את אשר כתב כאן ,והראה לו באצבע התיבות
הנ"ל ,ואביו הקדוש היה יושב ודומם) .תהלה למשה(
סיפר הייטב לב זי"ע כי בהיותו צעיר לימים בא פעם בחג
הסוכות עם זקינו היש"מ בחזרה מבית הכנסת להסוכה וראה
שם זקנים הרבה שאל בתמימותו לזקינו :אם יודע הוא מי
המה הזקנים האלה ,והיש"מ השיב לו כי המה האבות הק'
עם השבעה רועים ,וסיים היש"מ :דע לך כי אם לא היית
מספר מה שהנך רואה הייתי יכול לעלות במדריגות יותר
גדולות ,וגם הייט"ל כשהיה מספר עובדא זו היה מסיים :לו
לא הייתי מספר את אשר ראיתי הייתי יותר ממה שהנני
עכשיו) .צדיק כתמר יפרח(
סיפר הגאון מהרי"י גינז זצ"ל מבעסערמין ששאל את רבו
הרה"ק בעל ייטב לב זי"ע אם יאמר הנוסחא להזמין
האושפיזין לסעודה ,כי ידוע מדברי הזוה"ק שכל מי שמזמין
האושפיזין ואינו נותן את חלקם לעניים אזי הם מקללים ח"ו
לאיש הזה ,ומכיון שהוא מאוכלי שולחן חמיו ,אף שחמיו
מזמין אורחים על שולחנו ,מ"מ הוא בעצמו אינו נותן
להעניים מאומה ,א"כ היאך ינהוג באמירת האושפיזין,
והשיב לו רבו הרה"ק בעל ייטב לב זי"ע ,שבודאי פטור
מלומר האושפיזין ,כי אין אורח מכניס אורח ,ובאותו מעמד
הי' נוכח ג"כ בנו הרה"ק בעל קדושת יו"ט זי"ע שהיה אז
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אבד"ק טעטש ,ובא לקבל פני אביו הק' זצ"ל ,והוא עמד
משתומם ושאל לאביו בעל ייטב לב" :נוא טאטע אז איך בין
בייא דיר צו געסט זאל איך נישט זאגען קיין אושפיזין,
היתכן" ,ולא השיבו מיד ,אבל קם מכסאו והלך ושב בסוכה
לערך שעה ,ובאותו זמן השתעשע הגאון מבעסערמין עם
הרה"ק בעל קדויו"ט ,ופתאום פנה הרה"ק בעל ייטב לב
לתלמידו הגאון מבעסערמין והכה על כתיפו ,ואמר" :ווייסט
דו וואס ,דו קאנסט דאך לערנען ,צו דיר קומען זיי אזוי
אויך ,מעגסט דו זאגען") .הרי בשמים(
הושענא למענך דורשינו הושענא  -אדמו"ר הגה"ק בעל
ייט"ל אמר פעם בדרשה ביום הושענא רבא הנה אמרו חז"ל
שהראה הקב"ה למשה דור דור ודורשיו ,הנה הצדיקים שהיו
מאז ומקדם היו רואין את הכל והיו בעלי רוח הקודש אבל
אנו חלא בר חמרא לגבי הצדיקים הקודמים ,וזהו שאנו
אומרים "הושענא למענך דורשינו" ,מלשון דור דור ודורשיו,
כי עכשיו אין לנו להישען רק על אבינו שבשמים ,והיה צועק
בקול גדול ,והיה אומר על עצמו מכף רגל ועד ראש אין בי
מתום ,ועיניו היו זולגות דמעות כנחל מאין הפוגות ,ואמר:
הארציגע ברידער פארלאזט זיך נישט אויף מיר רק אתם
בעצמיכם תבקשו עליכם רחמים ואל תחוסו על דמעות
עיניכם ,וגעו כל העם בבכיה ,ונקרע לב כל אחד ואחד לכמה
קרעים מגודל הבכיות שבכו ,באמרם אם איש קדוש ה'
מכובד עיניו זולגות דמעות כנחל מאין הפוגות ,וצועק בקול
גדול בפני כמה מאות אנשים ואומר על עצמו מכף רגל ועד
ראש אין בי מתום ,אנן מה נענה אבתרייהו.
ומדי דברי בו זכור אזכור אשר בעיני ראיתי ,הנה פעם אחת
והיה ביום ו' ערש"ק ועמדתי אצל אדמו"ר הק' זצ"ל בבית
מדרשו ,ובאו אז שני אנשים ממרחק רב מארץ הגר על
שב"ק וכאשר באו לאדמו"ר הק' זצ"ל לקבל ממנו שלום
כדרך וכנהוג ,שאל אותם אדמו"ר מאין אתם והשיבו מעיר
פלוני ,ואח"כ שאל אותם אדמו"ר זצ"ל לאיזה צדיק הייתם
נוסעים עד עכשיו )כי הי' אז פעם ראשונה שהיובאים
לאדמו"ר זצ"ל( ואמרו שהיו נוסעים לצאנז ,וכשאמרו שהיו
נוסעים לצאנז היה מתאנח מאוד ,ואמר :אתם הייתם נוסעים
לצאנז ועכשיו באתם אלי ,ואמר להם למי באתם עכשיו,
והיה מתאנח מאוד והיה תמה על מה ולמה באים אצלו ,זאת
ראיתי בעיני) .שערי ישועה(
הושענא דמתה לתמר הושענא  -ידוע ומפורסם גדול
עבודתו של הייטב לב ביום הו"ר בתפלותיו ודרשותיו בעת
ההקפות אשר הרעיש עולם ומלואה לקרב לבן של ישראל
לאביהון שבשמים ופע"א נענה בדמעות שליש באמצע
ההקפות ואמר הושענא דמתה לתמר אל יעלה על לבבכם כי
כחי הוא ככחו של אותו זקן זקני מאוה"ג ז"ל אל תדמיוני
ואשוה לו רק דמתה לתמר אני רק דמיון ומעין ממעשה
הזקן זי"ע ובכל זאת אני מתחנן הושענא גם אני בזכותו
ובזה שאני הולך וממשיך בדרכיו) .תהלה למשה(

הושענא דמתה לתמר הושענא  -רבינו ז"ל היה מרגלא
בפומיה לספר העובדא מק"ז הייט"ל זי"ע מה שאירע עוד
בצעירותו בהיותו עוד אבד"ק גארליץ וכמו שהוא כותב ע"ז
בעצמו בייטב פנים )מאמר אבני זכרון לראש השנה בדרוש
ל"ב( וזל"ק :דרוש זה אמרתי עוד בגארליץ ,בראש השנה,
אחר שנה שהי' בו מגפה ר"ל ובחמלת ה' ניצלנו ,נודה
לאלקינו שהחיינו וקיימנו ,הוא עשנו ולו אנחנו עיי"ש ,וכמו
כן הי' ג"כ פ"א בסיגעט שהי' מחלה קשה ונוראה ,אשר תיכף
כשהי' האדם מרגיש שבא המחלה עליו היה כבר הסכנה
במילואה ר"ל ,והי' פחד גדול בעיר ,ועמד הייט"ל בתפלתו
ובדרשתו להתחנן לפני הבורא ית"ש שינצלו בני ישראל
מצרה הגדולה הזאת ואמר בתוך דבריו הק' בדרשתו ,שמי
שירגיש שבא עליו המחלה הזאת ר"ל יצייר תיכף לפני עיניו
את צורתו וינצל בעזרת השי"ת מכל רע ,וידוע שצורת ק"ז
הייט"ל הי' דומה לצורת ק"ז הישמח משה זי"ע וכן אמר
הייט"ל אז בדרשתו "הושענא דמתה לתמר" ,שיוושעו בנ"י
בראותם את צורתי שהוא דומה לצורת צדיק זקיני היש"מ
שהי' צדיק כתמר יפרח הדבר נתפרסם בכל הגליל וגם
נדפס אז במכת"ע תמונת צורתו הקדושה ,ואח"כ כשבאו
להודות לו על הסגולה הנפלאה שנתן להם והועיל
בעזהשי"ת ,תמה הייט"ל ואמר שהוא איננו זוכר כלל שאמר
כן ,ובאמת לפי ענותנותו הגדולה של הייטב לב מובן שלא
הי' אומר דבר כזה על עצמו ,רק בוודאי מחמת גודל הצער
שהי' לו בראותו צרת נפשם של אחב"י ,גילו שפתיו את
הסגולה האמתית של ראיית פני קדשו של צדיק אמת,
ואמר להם הייט"ל שבאמת דיבר כזה דבר שאינו דבר חכמה,
אבל כן מורגל בפי העולם "נער בלייבט נער און מקח
בלייבט מקח" ,וכן הוה והועיל הסגולה של צורת פני קדשו.
הושענא נפש מבהלה הושענא  -פעם אחת ביום הושענא
רבה בעת ההקפות בביהכ"נ בעת שהיה הדבר חולי רע ר"ל
ענה ואמר בעת שאמר "הושענא נפש מבהלה" שכל מי
שירגיש בעצמו החולי ר"ל או שיש לו פחד ובהלה מהחולי
ר"ל ,יצייר לעצמו את תואר צורתו ושב ורפא לו ותניח רוחו
בקרבו ,וכן אמר לכמה אנשים חולים ר"ל שיציירו לעצמם
תואר פניו וה' ישלח דברו וירפאם ,בין והתבונן שנתקיים
דברי קדוש ה' עליו הוא אמר ויהי חכמת אדם תאיר פניו.
)תהלה למשה(
הושענא מרוטת לחי הושענא  -שמעתי מזקני ]הגה"ח מו"ה
יעקב יודא הכהן גליק מעיר סיגעט יצ"ו[ שפעם אחד בשעה
שאמר מרן הייטב לב זי"ע ההושענות ביום הושענא רבה בא
להבית המדרש איש אחד שגילח זקנו באותו יום לכבוד
הושענא רבה ר"ל והאיש הנ"ל בא לשמוע ההושענות ממרן
הקדוש הייטב לב ,וכאשר עבר הייטב לב אצל האיש הנ"ל
וראה אותו בזקנו המגולח ,נתן לו הייטב לב מתנת סטירה
על לחיו ,ואמר לו "מרוטת לחי" אז מען האט א אגעקראצטע
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בארד " ,נתונה למכים" קען מען געבן א גוטען פאטש.
)גדולת יהושע(
הושענא שעירים להניע הושענא  -שמעתי ממרן הייטב לב
זצ"ל כשעורר את הציבור בדרשתו בהו"ר בעת ההקפות
וצווח בקול גדול על שהנשים נושאים "האר שייטל" ,ואמר:
"שעירים להניע" שעירים הוא לשון שער ,שהנשים יסורו את
ההאר שייטלען) .שערי ישועה(
הושענא למען פארך הושענא  -בהושענא רבא שנת תרמ"ד
לפ"ק נתאספו אלפים מחסידים ואנשי מעשה אל הגה"ק
בעל קול ארי' ממאד זי"ע שהיה המדובר שהוא יהיה רבן של
החסידים במדינת אונגארן אחרי הסתלקות מרן הייטב לב
זי"ע וצווח אז הקול ארי' בדרשתו ב"הושענא למען פארך"
"רבונו של עולם איה פארך אחרי שניטל פארן של ישראל
הגה"ק בעל ייטב לב מסיגעט" ואז בתוך הדרשה נחלש הקול
ארי' ונסתלק אחרי כן ביום כ"ה תשרי זי"ע) .תולדות קול
ארי'(
סיפר הרה"ח ר' מתתי' וויינשטאק ע"ה מטערניווע שהיה
מתלמידי הייטב לב ז"ל דפ"א באמצע ההקפות של שמחת
תורה הפסיק באמצע הרקידה וקפל את טליתו מעל פניו
ואמר לפני העם ,אנו שמחים כי הוא זמן שמחתינו על
שעשינו תשובה ועבירות נעשו זכיות ,לכאורה איך אפשר
לשמוח ואולי כתבו וחתמו בשמים גזר דיננו "חייב" ובשמים
אין מוחקין ,וכאשר שמעו העם את דבריו געו בבכי והמתין
מעט ואח"כ אמר :אל תדאגו ,כי הגם שאין מוחקין בשמים
מה שנכתב ונחתם ,אבל עושין תגין על תיבת חיי"ב
שנוטריקון ח'סידים י'עלזו י'רננו ב'כבוד ,לכן ריקדו בשמחה
עכדה"ק) .כרם שלמה(
סיפר הגה"ק מנאסויד זצ"ל שפעם אחת ביום שמחת תורה
בשעת ההקפות אמר הייטב לב זללה"ה ,שזקינו הגה"ק
הישמח משה זללה"ה אהב אותו יותר מכל נכדיו ,ועל כן איז
נישט מער ווי גערעכט ער זאל קומען צו מיינע הקפות ואחר
כך אמר "פרייטס ענק קינדערלעך דער זיידע איז דא" וצוה
שיזמרו ישמח משה וכו' לכבודו) .גדולת יהושע(
הוה עובדא באחד מתלמידי מרן ייטב לב ז"ל שאביו היה
מעדת האשכנזים מגליל העליון ולא נסע להסתופף בצל
הצדיקים תלמידי הבעל שם טוב הק' זי"ע והרבה פעמים
ביקש ממנו בנו שישתתף עמו בנסיעתו לסיגעט לקבל את
פני רבינו מרן הייטב לב ז"ל אבל לא עלתה בידו להשפיע
על אביו ,אבל הפציר בו כל כך ,עד שפעם לקראת הימים
האחרונים של סוכות שמ"ע ושמחת תורה נעתר האב
לבקשת בנו ונסעו שניהם יחדיו לסיגעט והוא לתומו חשב
כי מרן הייטב לב יקדם פניהם בחילוקא דרבנן ופלפולא
דאורייתא כי שמו הי' נודע בשערים לגאון הגאונים דרב

חילי' בפלפולים וחילוקים ,אבל מה מאד חלשה דעתו
כשהגיע לסיגעט ובשעת ההקפות ראה את עבודת הייטב
לב ז"ל שכל החסידים עומדים ומרקדים והייטב לב סובב
את הבימה בשירה ובזמרה ובריקודי קודש בהתרוממות
הנפש ולא שמע מפי הייטב לב דבר ולא חצי דבר מחידושי
תורה פלפולים נחמדים ונעצב אל לבו על נסיעתו .וכשעבר
הייטב לב על ידו ניגש אליו ואמר לו "אין הימל איז יעצט
דא א חתונה אין איך בין דער מארשעליק" )בדחן( וכאשר
ראה הבן שהייטב לב דבר אל אביו נתעלף ,ואמר אח"כ
לאביו "אבא בוודאי הרהרת על אדמו"ר ,והודה לו אביו
שהרהר וראו כי איש קדוש עובר עליו ורוחו ה' דבר בו.
)תפארת יואל(
שמעתי מהגה"ק מסאטמאר זי"ע שאביו הגה"ק בעל קדושת
יו"ט מסיגוט זי"ע הי' לו פעם קפיצת הדרך ,שפע"א במוצאי
יום הכיפורים הי' מאוד שבור ורצוץ מעבודתו הקדושה של
כ"ק אביו הק' הייט"ל ,אמירת הדרשה ,והתפילות בבכיות
וצעקות שהי' למעלה מן הטבע וכח האנושי ,והגיד להגה"צ
מו"ה אברהם חיים סלאטפינער זצ"ל )שהי' תלמיד זקינו
הבעל ישמח משה זי"ע וחבר לאביו הייטב לב זי"ע( "מיר
וועלן גיין נאך אביסל שמחה קיין צאנז" ,ושכרו עגלה עם
סוסים טובים וחזקים לנסוע ,ומחמת מהירות הדרך להגיע
לצאנז על חג הסוכות נסעו יומם ולילה עד שהסוסים
נתייגעו מטורח הדרך ,ושכרו עגלה אחרת ,ואמר מרן
הקדושת יו"ט "יעבור עלי מה ונהי' על סוכות בצאנז" ,ובערב
סוכות בבוקר הגיעו לעיר בארדיוב שהי' רחוק הרבה מצאנז
יותר מיום אחד לנסוע ,ואמר להרב מבארדיוב שברצונו עוד
להגיע לצאנז ,ענה לו הרב מבארדיוב שאי אפשר להגיע
היום לצאנז אבל הקדוי"ט טען שהוא יצא מביתו על דעת
ללכת לצאנז יהי' מה שיהי' ,ובקושי מצא בעל עגלה שרצה
להסיע אותו לצאנז שפחדו שישאר ביו"ט על אם הדרך,
ולבסוף מצא בעל עגלה ונסע לצאנז ,והגיע לשם לפנות
הערב ולא הי' לו פנאי להגיע להתפלל עם רבו ,והתפלל
במנין אחר ,ואחר התפילה סעד באכסניא שלו ,וכאשר שב
לכוחו קצת הלך לשלחנו הק' של רבו ,והנה הרה"ק מצאנז
היה רגיל להקדים בליל ראשון ליכנס לערוך שולחנו
במוקדם ,וכאשר הגיע לשם הקדויו"ט רק אז נכנס הד"ח
לשולחנו הטהור ,וכראות המשב"ק את הקדושת יו"ט ,קרא
ואמר :עכשיו אני כבר יודע מדוע איחר הד"ח היום ליכנס
לעריכת שולחנו שלא כדרכו ,מפני שהי' ממתין על כבודו,
ויהי כאשר נתן לו שלום אמר לו הרה"ק :נו ,איר זענט גוט
געפארן" שהי' להם קפיצת הדרך ,ויהי כאשר חזר לאביו
הייטב לב זי"ע וסיפר לו נסיעתו אמר לו אביו :זקיננו הישמח
משה הי' לו קפיצת הדרך ,ולנו הי' קפיצת הדרך ועכשיו הי'
לך קפיצת הדרך ,ואמר הגה"ק מסאטמאר זי"ע שאביו
הקדויו"ט אמר פעם ברוב ענוותנותו" :זיי האבן געהאט
קפיצת הדרך און זיי האבן "געזעהן" דאס זיי האבן געהאט
קפיצת הדרך" )דהיינו שראו את המלאך הממונה על הדרך(,
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"איך ווייס אז איך האב געהאט קפיצת הדרך) ,שרק היה
יודע בנפשו שהי' לו קפיצת הדרך() .גדולת יהושע(
הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע כאשר היה עורך שולחנו
הטהור בליל שני של חג הסוכות שאז הוא האושפיזין של
יצחק אבינו ע"ה )מדת גבורה( היה רגיל להתרגז בכל פעם
ותמיד היה מוצא איזה דבר וסיבה על מה להתרגז ,על כן
בכדי למנוע זאת ,הי' מקפידים אז לסדר את השולחן ואת
כל הענינים על צד היותר טוב ומעולה שלא ימצא שום דבר
להתרגז ,פע"א כאשר סדרו הכל על מכונו וטרם נכנס הדברי
חיים זי"ע לערוך את שולחנו לפני ה' ,ובא בנו הרה"ק ר'
ברוך מגארליץ זי"ע והבחין וראה שאכן הכל ערוך ומסודר
על צד היותר טוב ושוב לא ימצא על מה שיתרגז ,והוא ידע
שיש לו ענין בזה שהוא אושפיזא דיצחק כנגד מידת גבורה,
וכאשר נכנס מרן הד"ח זי"ע ורצה לקדש על היין דחף
הרה"ק מגארליץ את הקדושת יו"ט זי"ע שעמד מאחורי
הד"ח זי"ע וע"י הדחיפה נדחפה גם ידו של הרה"ק מצאנז
ונשפך היין מן הכוס וירדו טיפי היין על מעיל הבעקיטשע
החדשה של הד"ח זי"ע ,וכראות הרה"ק מצאנז זי"ע זאת
התחיל להתרגז ולצעוק בקול רעש גדול" :ממון איז דמים,
מען וועט דארפן באצאלן עד פרוטה אחרונה" ,אמנם אח"כ
קרא אצלו את הקדויו"ט זי"ע והיה מרצה אותו ופייס אותו
בדברים רכים" :ליפא'לע מיין ליפא'לע ,מיר האבן ליב
ערליכע אידן" והושיבו על הכסא שהיה מיוחד להאושפיזין,
ורבים ראו בזה כעין סמיכה שהסמיך את הקדויו"ט לרבי
ומנהיג ,וסיפר רבינו ז"ל שאביו הקדושת יו"ט הי' אומר
שכשמרן הדברי חיים הושיבו לשם פיוס על כסא האושפיזין
התבייש יותר ממה שהציקה לו מקודם הגערה של מרן
הד"ח ז"ל )בל"ק :ער האט זיך מער געשעמט מיטן פיוס ווי
מיט די הקפדה(.
סיפר רבינו שבהיותו ילד צעיר לימים צוהו אביו פעם
בהאושפיזא דמשה רבינו להעמיד יין על השולחן באמרו
שאז אושפיזא דילי' ג"כ ,ושאל את אביו הלא שמי יואל,
השיב לו אביו הק' הלא כתיב בתורה "ויואל משה" ,ופע"א
כשסיפר רבינו הדברים העיר דכפי הנראה כבר ראה אבי
שאצטרך לחבר חיבור בשם "ויואל משה" ,והיא פלאי.
)מחזור דברי יואל(
הושענא מכון לשבתך הושענא  -בדרשת הושענא רבא הי'
רבינו ז"ל רגיל להזכיר כמה ד"ת של ההושענות בשם אביו
הקדויו"ט אשר לא נדפסו בספרו קדושת יו"ט )גם כ"ק מרן
רבינו בעל ברך משה ז"ל היה רגיל להזכיר בדרשתו להו"ר
את המשל הידוע מהקדויו"ט עם המלך שבא העירה וכו'(
ובכל פעם כשחל הו"ר בערש"ק הי' מזכיר את פירושו של
אביו הק' על מה שאומרים "מכון לשבתך" ,דכשחל הו"ר
בערב שבת צריכין למהר כדי לעשות הכנות לשבת קודש,
וכמו כן אנו עכשיו באלף השישי שהוא כמו ערב שבת קודש

אחה"צ ,וצריכין למהר לעשות ההכנות לשבת היינו לאלף
השישי שכולו שבת ,ואמר שכמו שאנו ממהרין בעבודה
מפני הכנות השבת ,כמו כן יתעורר למעלה וימהר הקב"ה
ישועתינו עוד לפני השבת ,וז"ש הושענא מכון לשבתך היינו
שימהר הקב"ה ההכנות ליום שכולו שבת.
הושענא עננים מלהמניע הושענא  -פעם אחת בהושענא
רבא כשהגיע מרן הקדויו"ט להפיסקא הושענא שעירים
להניע ,עננים מלהמניע ,פותח יד ומשביע הושענא ,עורר את
הציבור בדרשתו וצווח בקול גדול על שהנשים נושאים
"האר שייטל" ,והזכיר מה שאמר אביו הייט"ל" :שעירים
להניע" שעירים הוא לשון שער" ,האר שייטל" ,שהנשים
יסורו את ההאר שייטלען ,והקדויו"ט מילא את דברי קדשו
של אביו ואמר שזהו שאנו אומרים "עננים מלהמניע" ,כי
שער באשה ערוה ואסור להתפלל וללמוד נגד השער ,וזהו
שאנו מבקשים הושענא שעירים להניע ,היינו שהנשים
יסורו את ההאר שייטלען ,ועי"ז יהי' עננים מלהמניע שלא
יהיה סכותה בענן לך מעבור תפילה ,והתפילות יתקבלו
ברחמים וברצון ,וממילא יהי' "פותח יד ומשביע" שיושפע
פרנסה וכלכלה) .שערי ישועה(
רבינו היה מרבה לספר מעבודת הקודש של אביו הקדויו"ט
זי"ע בעת ההקפות בשמחת תורה ,שהיה רוקד ריקודים
נפלאים עד כלות הנפש ,וסיפר רבינו ז"ל שבקץ שנת תרס"ג
היה מרן הקדושת יו"ט ז"ל בוויען לדרוש ברופאים ,עבור
שסבל על מחלת הלב ,והרופאים שבדקו אותו אמרו לו
שיוכל להתפלל לפני התיבה בימים הנוראים ולא יזיק לו,
אבל את ההקפות בשמיני עצרת ושמחת תורה הזהירו אותו
שלא יערוך ,כי הריקודין יוכלו להזיק לבריאתו ,ובהגיע
שמיני עצרת לא היה יכול הקדויו"ט לעצור ברוחו מלערוך
את ההקפות בריקודי קודש כבימים מקדם ,וערך את
הקפותיו ביתר שאת ובהתרוממות הנפש ,מפזז ומכרכר
ישיש כגבור לרוץ אורח ,וקוי ה' יחליפו כח למעלה מהשגת
אנוש ,ובני ביתו ותלמידיו השתוממו למראה עיניהם לראות
את עבודתו הקדושה במסירות נפש ממש לכבוד התורה
הקדושה.
מרגלא בפומי' של מרן הקדויו"ט לומר בשעת ההקפות
מאמר הזוה"ק הידוע עה"פ ישמח ישראל בעושיו שהשי"ת
שולח את הצדיקים להשתתף בשמחת בניהם בהאי עלמא,
והוסיף הקדויו"ט שזה קאי על שמחת תורה כשיהודים
שמחים עם התוה"ק באים האבות הק' להשתתף בשמחתם.
)עצי חיים(
וכדבר האמור סיפר כ"ק מרן רבינו בעל ברך משה ז"ל ,כי
מרן הייטב לב זי"ע צוה לפני הסתלקותו דהאדם אשר יראהו
אחרי פטירתו יקבר על ידו אחר פטירתו ,ובשמחת תורה
שלאח"כ עת עמד בנו הקדושת יו"ט ,ודרש במקהלות אצל
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ההקפות בהיותו שש ושמח בשמחה של מצוה ,גלי' לדרעי'
ואמר ,שישו ושמחו בשמחת התורה כי אבא מארי והסבא
קדישא המה בתוכינו ,ותיכף נתחרט על פליטת הפה
והתנצל כי שיגרא דלישנא הוא ,מה דהוה מרגלא בפומי'
דאביו הקדוש ,והראש הקהל הצדיק הנגיד ר' משה ארי'
פריינד ז"ל אמר לקהל החסידים" :אתכם הוא יכול לרמות,
אבל לא אותי ,דהלא גם אני ראיתי את הרב הקדוש שבא כן
לההקפות וכאשר נסתלק רבי משה ארי' ,אמר מרן
הקדויו"ט ,אשר באמת לפי צוואת הייטב לב צריכים
להטמינו בתוך האהל ,אמנם דא עקא שהדורות הבאים לא
ידעו שמפני כך נקבר ליד הייט"ל ,אלא יחשבו שכך היה
המנהג להניח את הראש הקהל אצל הרב ,ולכן אמר להניחו
מחוץ לאהל נוכח קברו של הייט"ל ,וחלון יהיה פתוח מעל
קברו לתוך האהל הקדוש ,ואח"כ יבנו אהל קטן על קברו,
ויחשב כמו שמונח אצל הייט"ל) .אלה מסעי(
סיפר כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א שבמלחמת עולם
הראשונה ברח העצ"ח בערב סוכות מעיר סיגעט ועל אם
הדרך פגש את בעל הקרן לדוד ,וביחד הלכו לחפש סוכה
כשירה לקיים מצות החג ,ולבסוף מצאו סוכה גדולה
ומהודרת ונכנסו שניהם לתוכה ,הקרן לדוד הי' מלא שמחה
על שזכה למצוא סוכה מהודרת וכשראה שהעצ"ח אינו
שמח שאלו לפשר הדבר ,ענה לו העצ"ח דהסוכה נעשה
תחלה הסכך ואח"כ הדפנות ,ושאלו הקרן לדוד מהיכן הוא
יודע זאת ,ענה לו ככה אני רואה ,וקראו להבעה"ב ושאלוהו
איך עשה הסוכה ,ולמרבית הפלא ענה שעשה קודם הסכך
ואח"כ הדפנות) .ויהי בנסוע(
הושענא כרם מתולעת  -שמעתי מפ"ק אדמו"ר הגה"ק בעל
עצי חיים זצ"ל שפי' בהו"ר ,שאם האדם עושה מצות ולא
תיקן עוונותיו מקודם ובפרט חטא הידוע ,הרי זה דומה לפרי
נאה ונהדר מבחוץ אבל מתולע במפנים ,וע"ז מתפללים
הושענא כרם מתולעת ,שמצותינו תהיינה בלי שום פגם
ומגרעת) .תולדות חיים להרה"ג ר' חיים מאיר ברוין ז"ל
תלמיד מרן זצ"ל(
שמעתי ממורי הגאה"ק מוהר"ר חיים צבי ט"ב )שליט"א(
]זצ"ל[ האב"ד סיגוט בעת ההקפות להזכיר זכותיה דמרן
אביו הקדוש ונורא ז"ל ,בביאור הגמ' עפ"י מאמרם ז"ל
)חולין ז (:גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם ,כי
הצדיקים אשר בחייהם לא עסקו בצרכי רבים ,רק לתקן
עצמם בנפש רוח ונשמה ,כיון שתיקנו עצמם בכל מכל כל,
אין להם מה לעשות בעולם הזה ואין להם שייכות עוד ,אלא
אדרבה גם בעולם הבא ילכו מחיל אל חיל בעליית נפשם
רוחם ונשמתם בצרור החיים ,אבל אותם הצדיקים כיון שכל
זמן שהיה בכחם לעשות עבודתם עבודה תמה היו רגילים
לעורר לבות בני ישראל לאהבה וליראה אותו ית"ש ,למה
יגרע נחלתן בעולם הבא שלא לעורר את האהבה בימים

הקדושים והנוראים שהיו רגילים לזכות הרבים להשיבם
מעונם ,כי העיקר הוא למען הודיע בעולם לקרוא בשם ה'
לעורר הלבבות בני ישראל) .ועי' מ"ש בייטב לב פ' מטות
אות וא"ו בשם דודו הגה"ק מוה"ר ארי' ליב מווישניצא(.
ובזה יש לומר מה דאיתא במס' כתובות )קג (.תנו רבנן,
בשעת פטירתו של רבי אמר לבני אני צריך ,נכנסו בניו
אצלו ,אמר להם הזהרו בכבוד אמכם ,נר יהא דלוק במקומו
שלחן יהא ערוך במקומו וכו' ,מאי טעמא כל בי שמשי הוה
אתי לביתיה ,ופירש"י דכל ערב שבת היה בא לביתו
משנפטר .וצריך ביאור למה באמת לא זכו לזה גם שאר
הצדיקים לבוא לביתם ,ולמה דוקא רבי זכה לזה ,אך לפי
האמור י"ל דהנה רבינו הקדוש פעל רב טוב לבני ישראל,
איזן וחקר ועשה אזנים לתורה וסידר המשניות ,וזכות
הרבים תלוי בו ,לכן בדין הוא שבא לזה העולם גם אחר
צאתו מעולם הזה ,שאף במותו זכה לפקח על עניני עולם
הזה גם כן] .וסיים העצי חיים ז"ל[ אשר על כן הצדיק
הקדוש מר אבא )הקדושת יו"ט( ז"ל שתמיד היה מוסר נפשו
על אחינו בני ישראל ולהשיב רבים מעון ולהלהיב לבותם
לאבינו שבשמים ,על כן בודאי ומהראוי וצורך גדול שיהיה
בכאן בעת ההקפות כדרכו בחיים חיותו ,ולראות באיזה
מעמד הניח אותנו ,ובאיזה פנים אנו עומדים לבקש על
נפשינו ,ולהיות לנו לעזר ולסעד לתמכינו זכותו יגן עלינו
ועכ"י ,עכדה"ק) .ועי' כעי"ז בעצי חיים פ' משפטים ד"ה א"י
ואלה המשפטים וגו' ,ובדרושים להקפות אות י"ח() .מאזני
צדק פ' ויצא להרה"ג ר' מנחם מענדל שווארץ ז"ל
מדראגמירעשט תלמיד הייטב לב וצאצאיו אחריו(
יסופר שבחג הסוכות שנת תשל"ו באחד מלילות החג
כשנכנס רביה"ק לעריכת שולחנו הטהור וכבר נטל ידיו
לסעודה ולפתע פתאום נפלה בקבוק קטן של שמן מהנוי
סוכה ,המשב"ק יצא בחוץ בחשבו שהילדים משחקים שם
על הגג והלך לגעור בהם שירדו ,והנה לתדהמתו הוא רואה
ששכחו לפתוח את ה"שלאק" )גג הסוכה( והיא סגורה ,וכך
נכנס וראה את רבינו עומד ומצפה למוצא פיו ,וכך ניצל
רבינו ממכשול זה ולא יאונה לצדיק כל און) .זכר צדיק
לברכה(
הוה עובדא כשישב רבינו על כסא הרבנות בעיר קראלי יצ"ו
ובחג הסוכות כשיצא מביתו לישב בסוכתו שמע מאחורי
דפנות הסוכה ילדים המשחקים שמשוחחים זה עם זה
בלשון המדינה )אונגאריש או רומעניש( ,וחרה הדבר מאוד
לרבינו ז"ל ואמר אז בדרך צחות ,הנה כל זמן שישבתי
בביתי לא שמעתי ולא ידעתי באיזה לשון מדברים
ומשוחחים הילדים ביניהם ברחוב ,כי הרי בבית המדרש
מדברים בלשון אידיש וגם בביתם מדברים בלשון אידיש,
וכעת שיצאתי מביתי החוצה לישב בסוכה שמעתי דיבת
רבים שהילדים מדברים בלשון המדינה ,וזהו היזק גדול
לדורות הבאים שיחונכו בדרך התורה והיראה ,והמליץ אז

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

רבינו בדברי הכתוב בסוכות תשבו שבעת ימים ,ע"י
שיושבים בסוכה ,ואז אפשר לשמוע מה שמדברים ברחוב,
למען ידע"ו דורותיכ"ם ,הזמן לעוררם על זה ולמנוע בעדם
מלדבר בשפת עכו"ם ולהמשיך דעת ותבונה לדורות הבאים,
ודפח"ח.
רבינו ז"ל אמר הנוסח של אזמין לסעודתי אושפיזין עילאין
בתנועה נעימה ועריבה ,פע"א בערוב ימיו כשנכנס רבינו
לסוכתו ואמר הנוסח בתנועה הנ"ל אמר להמשב"ק :נוסח זה
הוא משל חמי שהי' בעל מנגן נפלא בתנועות מתוקות,
ואילו אבא מארי ז"ל אמרו בתנועה פשוטה) .מחזור דבר"י(
ידוע גודל עבודתו של רביה"ק זי"ע ביום הושענא רבא,
ויסופר שבהיות רבינו ילד בן ח' ט' שנה לערך ,הלך ללקוט
ערבות ,והי' שם ילד אחר מילידי סיגעט שלקט ג"כ ערבות
אבל לא היו כ"כ נאים כערבות של רבינו ובראותו אשר
רבינו לקט ערבות נאים ממנו נתקנא ברבינו וחטף את
הערבות מרבינו ,ורבינו הלך לאביו ובכה וסיפר לו כל
המאורע והשיב לו אביו הק'" :וויין נישט מיין קינד עס וועט
נאך קומען ַא צייט וואס אידן וועלן וויינען ביי דיינע
הושענות".
ואכן דרשותיו של רבינו ביום הושענא רבא היו לשם דבר
בכל מקום וסיפר אחד מאנ"ש שפע"א נסע לרבינו על ימים
האחרונים של חג הסוכות ,ובדרך נכנס אל הרה"ק מנאסויד
זי"ע ואמר לו שהוא נוסע לרבינו על הו"ר ,אמר לו הרה"ק
מנאסויד שכשיבוא חזרה יעשה דרכו עוה"פ אצלו לספר לו
האיך שעבר הכל אצל רבינו ,וכשבא בחזרה נכנס אליו
ושאל אותו בפרטיות האיך היה הכל ושאל אותו אודות
הדרשה בהו"ר וכמה אנשים היו שם וכו' והוא סיפר לו
ההתעוררות שהי' אצל הדרשה ,ונענה הרה"ק מנאסויד
"א איד וואס קען מחזיר בתשובה זיין
בקול ובהתרגשותַ :
פופצן הונדערט מענטשן איז ַא צדיק תמים" .ופעם בהיות
הגה"צ ר' יונתן שטייף זצ"ל בבית מדרשו של רבינו ביום
הו"ר ובשמעו דרשת רבינו אמר שלדעתו מי שאינו נתעורר
לתשובה מדרשת רבינו בהו"ר צריך לבדוק אחריו אם הוא
מזרע ישראל ובידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני) .מחזור
דבר"י(
פע"א ביום הושענא רבא הלך הגה"צ רבי יהודה גרינוואלד
זצ"ל לבית מדרשו של רבינו ז"ל בעיר סאטמאר לשמוע את
ההושענות והתפילות דנפקי מפי רבינו ז"ל ,וכשנכנס
לביהמ"ד באמצע ההקפות נשאר עומד בין שאר המתפללים
ולא רצה לילך לישב במזרח ,ואמר לרבינו שהרב המרא
דאתרא הוא כאן ,ורבינו רמז מיד שיתנו לו כסא לישב ,אבל
הגר"י גרינוואלד זי"ע הקפיד מאוד על שהרהיבו בנפשם
לבלבל את רבינו באמצע עבודתו הק') .הקדמת שו"ת דברי
יואל(

הושענא דמתה לתמר הושענא  -פע"א כשדרש רבינו
בהושענא רבא כשהגיע רבינו לפיסקא "הושענא דמתה
לתמר" פתח רבינו ואמר :הנה ק"ז הייט"ל אמר פעם
בהושענא דמתה לתמר ,אל יעלה על לבבכם כי כוחי הוא
ככוחו של אותו זקן זקני היש"מ ז"ל אל תדמיוני ואשוה לו
רק דמתה לתמר אני רק דמיון ומעין ממעשה הזקן זי"ע
ובכל זאת אני מתחנן הושענא גם אני בזכותו ובזה שאני
הולך וממשיך בדרכיו ,וסיים רבינו בענוות קדשו על עצמו:
כהיום בעווה"ר אין אנו עוד אף בבחינת דמתה לתמר ,כפי
מה שאנו נראין בשפלות דור הזה ,ועד כמה כבר אנו רחוקים
מדורות הקודמים ,וע"ד שכתב הישמח משה לפרש מאמה"כ
בקהלת אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי
לא מחכמה שאלת על זה ,כי על שני מיני זהב יכולים
להעריך איזה טוב מחביר ,ומי שיכול להעריך זה חכם
איתקרי ,אבל בזהב כלפי עפר אין שום חכמה להעריך
שהזהב יותר טוב מעפר ,לפי שאינו בערך אחת כלל ,ואינם
מין אחד כלל ,וז"פ אל תאמרו שהימים הראשונים היו טובים
מאלה ,כי לא מחכמה שאלת על זה שזה אין שום חכמה
להעריך שהימים הראשונים היו טובים מאלה שאינם כי
נסוגנו אחור מאוד ממדריגתם עד שאין אנו כלל בסוג אחד
עמהם ,ואפילו לא בבחינת דמתה לתמר ,ולא שייך להעריך
שהם היו טובים ממנו.
הושענא כל שיח תדשא ותושיע הושענא  -פעם אחת ביום
הושענא רבה כשהי' רבינו אבדק"ק קראלי פתח ואמר :ק"ז
הייט"ל הי' רגיל לומר שתפילה זו מסוגלת לפעול שיפקדו
העקרות ויוושעו בזש"ק ,שכל שיח ועשב וכמו"כ האדם
הנדמה לעץ השדה כולם יעשו פירות ,וכאן פרץ רבינו בבכי
קורע לבבות וצווח ככרוכיא :את אחי אנוכי מבקש במטותא
מינייכו העתירו והתפללו בעדי ובעד ביתי להוושע בזש"ק
במהרה שלא יפסק החבל הטהור ח"ו ,ואנו רואין כי להבדיל
הרשעים עוברי רצונו ית' מתרבים מידי יום יום אשר עפ"י
רוב בניהם כמותם מכעיסין ובאין לפני ה' ,ולעומת זאת
לאותן היהודים אשר חפצם ומגמתם להעמיד דור של
צדיקים אשר יעבדו את ה' ויעשו נח"ר להבוי"ת כמה קשה
הדבר ,וע"כ צריכין לאפושי ברחמי שהשי"ת יעזור שבית
צדיקים יעמוד ויפרה וירבה ויעשה פירות ,ומזקנים אתבונן
אשר שמעתי לאמור שבעת אשר אבא מארי זללה"ה הי'
חשוך בנים ל"ע הפציר אא"ז זלה"ה הייטב לב וביקש את
הציבור שנתוועדו יחד אתו בבית מדרשו שיתפללו עליו,
אע"פ שהיו אז בדורו הרבה צדיקים וקדושי ארץ ,שהי'
בעולם מרן הק' מצאנז זי"ע וגם אא"ז זלה"ה עצמו הי' קדוש
עליון ,מ"מ ביקש את הציבור שגם הם יתפללו עליו דגדול
כח הציבור וקל כביר לא ימאס) .דברי יואל מועדים(
הושענא ומציל ומושיע  -מראשית השנה של שנת ת"ש
כאשר הגיעו שמועות מבהילות ממדינת פולין על הגזירות
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רעות וההשמדות הנוראות ר"ל על בית ישראל ועל עם ה' כי
נפלו בחרב ,הרגישו ג"כ על שמי מדינת אונגארין וראמעניע
כי חושך ענן וערפל כיסה השמים ,בדברי קדשו עורר רבינו
ז"ל כי אחב"י צריכים לרחמי שמים מרובים ,בכל דרשותיו
שאמר בימי הרחמים והרצון הרבה לחזור ולעורר על אחב"י
במדינות שונות הנתונים בצרה ובשביה ,ועל אבדן רבבות
אלפי ישראל במיתות משונות ר"ל ,כשעמד רבינו בדרשת
הושענא רבה לעורר את עדת מרעיתו וללמד זכות על כנסת
ישראל הזכיר אז בפיסקא "הושענא ומציל ומושיע" שכעת
נתגברו הצרות ביתר עוז ונתקיים בנו אשמנו מכל אום
בושנו מכל דור כי מלפנים כשהגיעו צרות לעם ישראל
שאלו הגוים איה נא אלוהיהם ,וכעת כבר ישנם גם בין
היהודים השואלים איה נא אלוקינו כי נראה ח"ו כסילוק
ההשגחה ,ועד מתי תתעכב זמן ישועתינו כי ישנם הרבה
יהודים הרוצים לבוא לבית המדרש להתפלל ולבם שותת
דם על אשר אינם יכולים כי נמצאים במקום תוקף הגזירות
ואין זה כי אם שקרבה גאולתינו ופדות נפשינו ,ועל כן
מתגברים החבלי משיח ,ואף שהרה"ק הרבי ר' אלימלך
מליזענסק זי"ע המתיק את החבלי משיח אבל מי יודע ח"ו
שהחטא לא גרם שיחזרו ויתעוררו החבלי משיח ,וידוע
הפלוגתא שבין צדיקי הדורות הרה"ק הרבי ר' מענדעלע
מרימינוב זי"ע שרצה לפעול את הישועה ואף שדם יהודי
ישפך ,ואמר אז "דם ישפך כמים על פני חוצות ובלבד
שיבוא משיח מיד" ,אבל שאר הצדיקים שבדור כהרה"ק
מראפשיץ זי"ע ודכוותי' לא הסכימו לזה ,כי כשל כח הסבל
ואי אפשר לסבול כל כך צרות ורעות בפעם אחת רק
שיתארך הזמן חבלי משיח ולא יהי' הרבה צרות בבת אחת,
וידוע שאמר הרבי ר' מענדעלע זי"ע "שלפני ביאת המשיח
ילכו ברחוב ויהיו שקועים בדם ישראל עד הברכים",
ובעוה"ר כבר הגיע דם ישראל עד צאוורנו ועד מתי עוד
תתארך זמן הישועה ,ומיט ישגיב בכוחו לסבול כ"כ חבלים
קשים כאלה ,ולזה אנו מתפללים "ומציל ומושיע" ,כלומר
"ומציל" שהקב"ה יציל אותנו מחבלי משיח ,אבל לא שעי"ז
תתארך ישועתינו מלבוא וזה שאמר "ומושיע" שיהי' שניהם
ביחד ומציל ומושיע) .דברי יואל .מועדים(
הושענא עליית שבטים הושענא  -בהושענא רבא שנת
תש"ד עורר רבינו בדרשתו את ציבור הנאספים באופן יוצא
מן הכלל ,ותבע מאתם להטיב דרכיהם ולפשפש במעשים
ולהרבות בתפילה ובתחנונים לפני המקום ,רבינו הזכיר
והעלה לימודי זכות שונים כדי להפוך את הגזר דין
ולהעבירם על ראש שונאי ישראל ,ובתוך דבריו הק' דרש
קל וחומר כי אם כ"כ טוב להגוים ומזלם מצליח בידם ,על
אחת כמה וכמה שליהודים צריך להיות אך טוב ויוושעו
בגאולה וישועה ,כשהגיעו לפייט "הושענא עליית שבטים"
אמר שאפשר שהוא לשון הסרה )מלשון הכתוב מטרף בני
עלי"ת( דהיינו שבמהרה יוסר מעלינו שבט הרשע ,ופרץ
רבינו בבכיות נוראות וילל על המצב המרה בה בני ישראל

שרויים ,תחת ידי זדים ורוצחים שמכים אותם מכות
אכזריות במחנות האיומות ,רבינו ציטט בתוך דרשתו את
האמרי קודש הידועים מפי הייטב לב זי"ע עה"פ מראשית
השנה ועד אחרית שנה ,שבכל תחילת השנה מקוים שבשנה
זו יהי' "השנה" בה' הידועה ,אבל לבסוף רואים שהי' "שנה"
פשוטה ,והוסיף רבינו ואמר שבשנה זו צריך לחשוש שלא
יהיה ח"ו "השנה" בה' הידועה ובבחינה ההפוך רחמנא ליצלן,
מי יודע מה יוולד יום ,ואיזה ימים יביא עלינו חלילה השנה
הזאת ,שנה שישאר לזכרון בה' הידועה ,ה' ירחם ,מובן
מאליו שדיבורים נוראים ומגולים בלתי מוסתרים הכניסו
פחד ורעדה בלבבות השומעים ,ואימת מות נפלה עליהם
באינם יודעים מה יעלה בגורלם ומה תהא בסופם.
הושענא מרוטת לחי הושענא  -ואמר אז הושענא מרוטת
לחי ,שבעווה"ר נגזרה הגזירה שכאו"א יגלח זקנו ויסיר
מפניו את צלם האלוקים ,ואף גם זאת כי עתה נתונים אנו
למכים ,הרבה בני ישראל נלקחים ונחטפים למקומות שונים
ומשונים ,תחת ממשלת רשעים אכזרים ,שערל טמא אחד
עבד שפל ימשול על כמה אלפים מישראל ,לעשות עמם
ככל העולה לרוחו ,רבינו בכה אז מאוד בשעת ההושענות
והרבה לעורר את העם שיתנו אל לבם להתפלל את ה'
בחזקה וחזר וצעק מנהמת לבו" :אילו ידענו איזה שנה קשה
אנו נכנסים בה ,אז לא היינו יוצאים כלל מביהמ"ד" ,ועל כן
צריכים אנו לבקש מהשי"ת שלא ינוח שבט הרשע על גורל
הצדיקים ,ונזכה לצאת מצרה לרוחה ומשיעבוד לגאולה
במהרה) .מאפילה לאורה(
עבודת רבינו בימי שמיני עצרת ושמח"ת לא יתואר בחרט
עלי גליון ועוד בשנות היותו אברך צעיר כשגר בעיר
סאטמאר ועדיין לא הי' לו ביהמ"ד והתפלל בביתו קראו
אותו בביהמ"ד של החסידים שיבוא לערוך ההקפות בבית
המדרש ברוב עם הדרת מלך ,רבינו נעתר לבקשתם וערך
אז את ההקפות בביהמ"ד של החסידים לשמחת לבם ולעונג
רוחם הרוחני לחזות מראה עילאה זו אשר טרם מלאו לרבינו
עשרים שנה רוקד מפזז ומכרכר בכל כוחותיו לכבוד התורה
הקדושה) .מחזור דבר"י(
סיפר הגה"צ מראחוב זצ"ל אשר חמיו הרה"ח ר' חיים
שמואל פריעדמאן ז"ל השו"ב ממיהאפאלווא ,ועמיתו
הרה"ח ר' יעקב צבי פרידעדמאן ז"ל מטארנא ,בשנים
הראשונות אחרי פטירת רבם מרן הקדושת יו"ט זי"ע החלו
לנסוע לבעלזא להגה"ק מהרי"ד זצ"ל פעם רצו לנסוע
לבעלזא לחג הסוכות ובני עירם שלחו עמהם הרבה
פתקאות ופ"נ לבעלזא ,אבל השוטרים שעל הגבול לא
הניחום לעבור את הגבול למדינת פוילין מחמת איזה חסרון
בהתעודות שלהם ,והוכרחו לחזור לעירם ליו"ט ,והחליטו
שאחרי עבור ימי החג ינסו עוד פעם לנסוע ,ובינתיים נסעו
לסיגוט לימים הראשונים להסתופף בצל הגה"ק העצי חיים
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ז"ל ולימים האחרונים של סוכות נסעו לסאטמאר לרבינו ז"ל
שהי' עדיין אז אברך צעיר ,והמה כבר היו אז ממוקרבי רבינו
ז"ל ,ואחרי יו"ט נסעו לבעלזא לשבת בראשית ,ויהי' כאשר
נכנסו להגה"ק מבעלזא ז"ל לקבל שלום שאלם בתמי' והכי
באתם "לעלינו לשבח") ..כלומר שהם באים אחרי החגים
לשבת בראשית שהוא דוגמת עלינו שאחר התפלה(,
והתנצלו החסידים הנ"ל שהשוטרים לא הרשו להם לעבור
את הגבול ,ושאלם הרה"ק ואיפה הייתם ביו"ט והשיבו
שהימים הראשונים היו בסיגוט אצל העצי חיים ז"ל ובימים
האחרונים היו בסאטמאר אצל רבינו ושאל אותם הרה"ק על
עבודת ההקפות של רבינו ,וסיפרו לו מגודל עבודתו של
רבינו ז"ל אצל ההקפות נענה הרה"ק מבעלזא ואמר:
"אזעלכע הקפות ווי דער אינגערמאן דער סיגוטער רב'ס זון
פירט ,פירן נישט קיין אלטע רבי'ס".
גם בתקופת רבנותו באורשיווא פקע שמיהו של ההקפות
בכל המדינות סביב וידוע שאמו של רבינו הרבנית
הצדקנית מרת חנה היתה רגילה להיות אצל רבינו כל חודש
תשרי ,ופעם כשראתה כמה חסידים שבאו לימים הראשונים
של חג הסוכות שבאים להיפרד מרבינו לפני שחזרו לביתם
לימים האחרונים של חג ,אמרה להם :אתם דומים כמו יהודי
שנכנס לבית מלון ומזמין עבורו סעודה דשנה מכל טוב ,ועד
שמכינים לו את האוכל נעלם הלה מן המלון ,הנה כי כן הוא
עבודתו הקדושה של בני ,כל חודש תשרי הוא רק הכנה
לההקפות של שמחת תורה ,ובעת שהגיע זמן של עשו לי
סעודה קטנה והכינו את אשר יביאו לאכול אז אתם נוסעים.
בעת שרבינו כיהן פאר בעיר קראלי ואורשיווא נהג רבינו
לרקוד רק לאורך הביהמ"ד אנה ואנה ,דהיינו מקצה ביהמ"ד
אל קצהו ,כפי אשר נהג מרן הקדויו"ט זי"ע ולמעלה בקודש,
אולם בעיר סאטמאר הרחיבו לו מקום מן הצד ג"כ ורבינו
רקד כמו ד' ,ואח"כ הרחיבו בין שורות העומדים סביב סביב
בכל חלל ביהמ"ד ,ומני אז רקד רבינו בכל השנים גם אח"כ
בארה"ב סביב סביב בתוך ביהמ"ד) .מחזור דברי יואל(
רבינו הי' עורך את הריקודין הנפלאות בדביקות עצומה
ויסופר שבליל שמיני עצרת שנת תש"ד כשערך רבינו
ההקפות בעיר גראסווארדיין בביהכנ"ס של העיר ,והוציאו
ספסלי דבי מדרשא ,ונשארו יתידות על הקרקע ובגלל זה
נפל רבינו רבינו עם הס"ת בידו באמצע הריקוד ותומ"י עזרו
להקימו ונפל פחד גדול על כל הנוכחים ,ורבינו הי' בדביקות
כל כך ,שאחר שהקימוהו מן הארץ שאל כמתמה מה הי' עמו
ולא ידע כלל שנפל על הארץ ,וכשאמרו לו שנפל על הארץ
שאל תומ"י האם לא נגע הס"ת על הארץ ,והשיבו שלא נגע
כלום כי הי' אדוק לידו ,אולם רבינו בעצמו נחרד מאוד כי
חשש פן ח"ו נגעה הס"ת בארץ ,ותיכף כשקם רבינו על רגליו
שאל את האנשים שעמדו סביבו ,אם ראו בבירור שהס"ת
לא נגעה בארץ ,והאנשים שעמדו קרוב לרבינו הרגיעו אותו
ואמרו לו בבירור שהס"ת נשארה בגובה מעל ראשו ולא

נגעה לארץ ,ורבינו נרגע קצת מדבריהם ,אבל כשקם רבינו
מנפילתו הי' גנוחי גניח ונאנח אנחה עמוקה מאוד ,נפילת
רבינו עוררה פחד גדול ובהלה בלבות כל אנ"ש שנכחו שם,
ולבם ניבא להם כאילו משהו נורא עומד להתרחש ,וכאשר
כן אירע בעווה"ר ,אולם מצאו נוחם שהס"ת לא נגעה בארץ
לרמז שאף שצרות גדולות מתרחשות ובאות לעולם ,אולם
קדושת הס"ת לא תתחלל ולא תיגע בארץ ,ולרמז בא על
רבינו שיעבור את כל הצרות וינצל בעזהשי"ת מכל צרה
וצוקה ,ואחר שעברו המועדים לשמחה בא רופא
לגרויסוואדרדיין לבקר את רבינו ,ורבינו סיפר לו מחולשתו
ומה שאירע לו בליל שמח"ת שנפל והפסיק את ההקפות,
ונאנח רבינו ואמר להרופא "הלא יכולתי לרקוד עוד שעה
אחת" ,ולדאבונינו הי' זה השנה האחרונה לאלפי חסידיו
מנעוריו שבאו להסתופף בצל קורתו ,ולראות כהן גדול
בעבודתו הק' בריקודי קודש לכבוד השי"ת ולכבוד התורה.
ועל אף שסבל רבינו כאבים ויסורים על רגלו עכ"ז בהגיע
עת רקוד לא שת לבו גם לזאת ורגליו רגל ישרה לעשות
הריקודין של מצוה ולא חלי ולא מרגיש מידי ,ופעם אמר
בדרך צחות כי שמיני "רגל" בפני עצמו ,ומקורבי רבינו
מספרים שאחרי ההקפות כשבא רבינו לביתו חלצו לו תיכף
המנעלים והאנפילאות וראו שרגליו היו נפוחות וכמעט
שותתות דם ,ואירע פעם שהי' דם שותת ויורד וכששאלו
אותו האיך ירקוד למחר ,ענה שהרה"ק הרבי ר' מענדעלע
מרימינוב זי"ע הי' רגיל על לשונו לומר" :פיסעלעך
פיסעלעך הייבט'ס ענק לכבוד די הייליגע תורה ,עס וועט
קומען די צייט וועט עטץ שוין רוען און רוען") .מחזור דברי
יואל(
ובמקום אשר בו עמד רבינו באמצע הריקודין רקדו הקהל
סביבותיו ביתר שאת וביתר עוז ,ופע"א לאחר שבנו את
הגזוזטרא בביהמ"ד )גאלערי( ובמערבו היו העמודים של
הגזוזטרא רופפים עד כדי כך שחששו שמא ישתברו
וביקשו את רבינו שלא יעמוד באמצע ההקפות בצד מערבו
של ביהמ"ד כי אנ"ש רוקדים אז ביותר התלהבות ,והשיב
רבינו כי מרן הד"ח ביקשו ב"ב שלא ירקד על הרגל המכאיב
רק ברגל אחר ,והשיב להם שבעת שהוא מרקד אינו יודע
באיזה רגל הוא ,וכמו"כ בעת שאני מרקד איננו יכול לצמצם
א"ע באיזה מקום לעמוד ,ובלי גוזמא ראו בשעת הרקידה
איך שהניעו אמות הסיפים שהעמודים שעליהם הי' נבנה
הגזוזטרא הי' מרקדים עם הקהל.
ואף בתוך דביקותו הנפלאה באמצע ההקפות בעת שעמד
על איזה רגעים ראו אצלו גודל ענוותנותו ומדת טובו הגדול
כי פעם ניגש אליו אדם פשוט )בלבוש אמעריקאי( אשר
הכיר את רבינו מאיזה מקום נופש שהי' רבינו שם ,ואר
לרבינו בתמימותו "דער רבי זעהט ב"ה גוט אויס" ורבינו
הרכין את ראשו אליו וגם דרש בשלומו הטוב.
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בשמחת תורה שנת תרצ"ב הי' רבינו ז"ל בשנת האבל על
פטירת בתו הרבנית הצדיקית מרת רחל ע"ה הרבנית
מסיגעט ועם גודל צערו בהאסון אשר קרהו ל"ע התגבר
כארי לעשות סדר ההקפות כדרכו בקודש בשמחה רבה
ובהתלהבות דקדושה כראוי לכבודה של תורה אשר נפשו
בה קשורה ובאמצע ההקפות פירש אז הפסוק זכר רב טובך
יביעו וצדקתך ירננו דלכאו' לפום ריהטא הי' נראה להיפך
דבעת שמזכיר רב טוב אז נופל הלשון ירננו ובצדקתך
שהוא בבחי' דינים הי' צ"ל יביעו ,ופי' רבינו דדוד המע"ה בא
ללמדינו בזה דכשהשי"ת עושה טובות וחסדים אז די
לשבחו בבחי' יביעו וזה זכר רב טובך יביעו ומשא"כ
וצדקתך כשהקב"ה עושה דינים ח"ו אז ירננו צריכים לרנן
ביתר שאת ומסופר שאחרי דברי תורה הללו התחיל רבינו
לרקוד עם הספרי תורה בשמחה והתלהבות רבה ועצומה
והתנשא בכל כוחו וגופו הרבה יותר מאשר ראוי אצלו בשנה
רגילה.
פ"א בשנת תרצ"ו הי' מתגורר בעיר סאטמאר יצ"ו איש אחד
מילידי ארץ פוילין וכאשר נוכח לראות בפעם הראשונה את
הקפותיו של רבינו ,הי' זר בעיניו כל סדר ההקפות עד
שהפליט מילים מפיו לאמר ,לשמחה מה זו עושה ,דבשלמא
הרב המרא דאתרא שבכל השנה כולה תורתו אומנתו ויושב
כל היום בד' אמות של הלכה לילות כימים להגות באמרי
שפר ,וכשמגיע ובא לסיומה שפיר קא שמח ובדין הוא
שישמח אבל המון עם שאינם יודעים ומבינים בטיב תורתינו
ואין להם עסק עמו ,הרי הם מרקדים סתם וקופצים כאילי
השדה ,עוד הוא מדבר ,ופתאום ויהס כל העם ,ורבינו הלך
אל מקומו להגיד תורה מעניני דיומא ,ופתח פה קדשו ואמר,
הנה באמצע הקפות מזמרין חרוזי ידיד נפש ,ובו נאמר
משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו איל וכו' ,ויש לדקדק
המשך שני הדברים הנ"ל ,גם יש להבין אומרו משוך מה
משיכה יש כאן ,וגם צ"ב למה מדמין אותנו לאיל ,דהיינו
שמרקדים כאילים ושמחה מה זו עושה ,ותירץ רבינו דהנה
ידוע שבימים הנוראים עושין תשובה מיראה ,ואח"כ בימי חג
הסוכות מתעוררין לשוב תשובה מאהבה ,וע"כ בקשתינו
מהשי"ת שימשוך אותנו מרשות לרשות ,דהיינו מרשות
היראה לרשות אהבה ,כדי שנוכל לעשות רצונו בתכלית
השלימות ,והנה כלל גדול בתורת רז"ל שמשיכה צריך
להיות מרשות לרשות ,ודבר זה שייך רק אצלינו ,אבל גבי
הקב"ה אשר לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה ,והכל שלו
הוא ואין שייך מרשות לרשות ,ולפי"ז איך שייך אצלו
יתברך משיכה ,אולם ידוע דקיי"ל המגביה את החפץ אפילו
באותו מעמד ובאותו רשות קונה את החפץ בהגבהה ,על כן
אנו מרקדין וקופצים כאילים שע"י הגבהה שאנו נגבהים ע"י
רקידתינו וקפיצתנו ימשוך השי"ת אותנו מתשובה מיראה
לתשובה מאהבה ,ועל זה אנו שמחין אצל ההקפות על
שזכינו לשוב להשי"ת ע"י תשובה מאהבה ,ועפי"ז יתבאר לן
כמין חומר המשך הדברים של החרוז באומרו "משוך" עבדך

אל רצונך ירוץ עבדך וכו' שאם תאמר האיך שייך משיכה
דהלא הכל שלו הוא ,לזה אמר ירוץ עבדך כמו "איל" שעי"ז
שרצים ומרקדים כמו איל ,עי"ז נקנים בהגבהה לחוד
שנמשכין להשי"ת מתוך תשובה מיראה לתשובה מאהבה,
והנה האיש בשמעו דברים הללו יוצא מפי רבינו נשתומם,
ביודעו אשר אליו נתכוונו הדברים ורבינו תפס את
מחשבתו.
סיפר חסיד אחד מה שעיניו ראו שבשנת תשט"ז לפ"ק
כשיצא רבינו מביהמ"ד אחרי עבודת הקודש בהושענא רבא
והי' ניכר עליו כי הוא נחלש מאוד ולא היה יכול לעמוד על
עמדו ויצא כשהוא נשען משני הצדדים על ידי המשמשים,
וכל העם אשר עמדו בעזרה המה ראו ודאגה כירסמה בלבם
האיך יערוך רבינו את ההקפות כשלא יוכל לפסוע אפילו
פסיעה אחת לבדו ,ובביהמ"ד יצא הכרוז שבוודאי לא יזכו
בהאי שתא לראות את ההקפות הנעלות כבכל השנים ,אבל
תלי"ת ראו בחוש שנתקיים מאמה"כ "קווי ה' יחליפו כח יעלו
אבר כנשרים" כשנכנס רבינו לערוך את ההקפות בביהמ"ד,
או אז ראו והבינו מה שרגיל רבינו לומר שמיני "רגל" בפני
עצמו.
סיפר הרב החסיד ר' חנני' יו"ט ליפא שווארץ ז"ל שפע"א
כשנסע להסתופף בצילא דמהימנותא בחג הסוכות ביקש
ממנו הגה"צ רבי פנחס עפשטיין זצ"ל שיזכירו את שמו לפני
רבינו כי סבל הרבה על רגליו ,ואכן אחרי שמחת תורה
כשנפרד ר' ליפא מרבינו מסר את שליחותו והזכירו לפני
רבינו ,כשמוע רבינו את דבריו הרים את מעילו והראה לפני
ר' ליפא את רגליו הנפוחות מעבודת הקודש בעת ההקפות,
ואמר לו כהאי לישנא" :קוק נאר וואס ַא פיס איך האב ,נאר
וואס דען ,איך לייג מיך נישט אריין די פיס אין קאפ אריין".
בשנים האחרונות ערך רבינו ההקפות על הבימה וכמה
פעמים עמד באמצע ההקפות ורקד על מקומו ,ובשמחת
תורה שנת תש"ל עשה רבינו את הנענועים בהצנע לכת,
וכל העם העומדים בעזרה הביטו אחרי משה לראות מתי
יעשה את הנענועים עם הס"ת כדרכו ,אך רבינו כבר פסק
מלזמר ורצה להמשיך בהקפה הבאה ,והמשב"ק אמר
לרבינו שעדיין לא עשה את הנענועי ,השיב לו רבינו שאכן
עשה את הנענועים לעצמו והוסיף לספר שגם חותנו
הרה"ק מפלאנטש זי"ע בעת ההקפות דשמח"ת הי' דרכו
בקודש לעשות הנענועים עם הס"ת בכל הקפה כמו עם
הלולב ,אבל עשאו בהצנע לכת שלא ירגישו בדבר ,וחסידיו
ואנ"ש לא ידעו מזה כלל ,אבל המשמשים הפצירו ברבינו
שהעם העומדים בעזרה ובעיקר פרחי הצאן עומדים
ומשתוקקים לראות עבודת הנענועים ,ושואבים מעבודה זו
התחזקות וחיות דקדושה וכעת יחלש דעתם שלא ראו
כלום מעבודה זו ,ואמרו לו שזה מחדיר אמונה אל תוך
לבות בני ישראל ,אז הסכים וחזר לעשות הנענועים ביתר
שאת מכל השנים.
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òîùî ÷åñôá éøäù øáãîá äâäð àì íéðéî 'ã úåöî ïë åîëå
úà íëôñàá" :øîàðù åîë ,õøàì íàåáá ÷ø àéä åæ äåöîù
äùîçáù øéôù áùåéî äúòîå ,"íëì íúç÷ìå …õøàä úàåáú
,øáãîá ïééãò íúåéäá øîåìë ,ä"æä éòéáùä ùãåçì íåé øùò
àø÷î íä éòéáùä íåéäå ïåùàøä íåéä øùàë ,íéîé úòáù åââçé
ïëî øçàì ÷øå ,äëåñá äáéùéå íéðéî 'ãî íåìë øîà àìå ,ùãå÷
åáùú úåëåñá …í"ëéúåøåãì íìåò ú÷åç" äåöîå øæåç àåä
ä"æä øîà àì íùå …ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå …íéîé úòáù
(áø ììù)
.øáãîá íéâäåð åéä àì åìà íéøáãù éðôî

ìë íëì äéäé ùãå÷ àø÷î éòéáùä ùãåçì íåé øùò äùîçáå
ìëá .íéîé úòáù 'äì âç íúåâçå åùòú àì äãåáò úëàìî
äòáøàá ïåùàøä ùãåçáå :ïåâë ,åúåöî úà íâ áåúë íéãòåîä
ùãåçáå :áåúë ä"øá ,"ìëàé úåöî" 'äì çñô ùãåçì íåé øùò
:áåúë ô"ëäåéá ,"íëì äéäé äòåøú íåé" ùãåçì ãçàá éòéáùä
äîì ë"àå ,"íëéúåùôð úà íúéðòå" éòéáùä ùãåçì øåùòáå
úà äøåúä ïàëä äáúë àìù íéãòåîä øàùî úåëåñä âç äðúùð
éëìåä"ã àåä ïéãä äðäã äàøð êà ,"åáùú úåëåñá" íåéä úåöî
äøåúäù åðéúùøôáã øîåì ùé ë"àå ,"äëåñä ïî íéøåèô íéëøã
úåìòì íéëéøö åéäå ,ùã÷îá úåðáø÷ä úáø÷äá äá ú÷ñåò
äáúë àì êëéôìå ,äëåñä ïî íéøåèô íéëøã éëìåä éøäå ,ìâøì
ïéàù øåîà úùøôá íðîà ,äëåñá äáéùé úåöî äøåúä ïàë
ìù äåöîä íâ äá øîàð ,âçä úåðáø÷á äá ú÷ñåò äøåúä
(äîëç êùî)
."åáùú úåëåñá"

úëñá åáùé ìàøùéá çøæàä ìë íéîé úòáù åáùú úëñá
.'åëå ìàøùé éðá úà éúáùåä úåëåñá éë íëéúåøåã åòãé ïòîì
ãò íéøåñéä ìò øâú àøå÷ äéä áåéà :äæ çñåðá ùøãî ùéù éúòîù
åìéôà úéùéìùå ïúëìäë íéúù äëåñä úåðôã ä"á÷ä åäàøäù
(å"÷ óã áåéà) èå÷ìéá 'éàã î"éôò ô"ìðå ,åúòã äøø÷úðå çôè
åéùëò íéøîåàù íùë ,ïéøåñé åéìò åàáùë øâú áåéà àø÷ éìåìà
é÷åìà íéøîåà åéä êë á÷òé é÷åìàå ÷çöé é÷åìà íäøáà é÷åìà
äùìù ãâðë íä äëåñä úåðôã ùìùã ùøãîá'éàå ,ù"ééò ,áåéà
åì äàøä ïéøåñéä ìò áåéà íòøúäù äòùá øàåáé äæáå ,úåáà
íéøîåà åéä íòøúäù éìåìéàã ,äëåñä úåðôã äùìù ä"á÷ä
íòøúäù åéùëò ìáà ,äëåñá úåðôã 'ã êéøö 'éäå ë"â áåéà é÷åìà
(ãåã øéò)
.ãáìá úåáàä ãâðë úåðôã 'â ÷ø øàùð

õøàî íúåà éàéöåäá ìàøùé éðá úà éúáùåä úåëåñá éë
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úåëåñá åáùé ìàøùéá çøæàä ìë íéîé úòáù åáùú úåëåñá
ìàøùé éðá úà éúáùåä úåëåñá éë íëéúåøåã åòãé ïòîì
úéðòú) 'îâá 'éàã î"éôò øàáúéå .íéøöî õøàî íúåà éàéöåäá
,øàáå ,ïî ,øáãîá ìàøùéì ä"á÷ä ïúð úåáåè úåðúî ùìù (.è
ãåáë éððòì ÷ø øëæ úåùòì 'ä äåéö äîì 'åôîä '÷äå ,ãåáë éððòå
øçàì ÷ø åìáé÷ øàáäå ïîä úà éë 'éúå ,øàáìå ïîì àìå
,åù÷éá àìù ô"òà åìáé÷ íä ãåáëä éððò ë"àùî ,åððåìúäù
úà èìåô äéä ïðòäã ,ìàøùéì íéãçåéî åéä ãåáë éððò éë ãåòå úàæ
ù"æå ,åðäð áø áøòä íâ íäîù øàáå ïîá ë"àùî ,áø áøòä
äîì äøåàëìå ,ãåáëä éððòì øëæ ,íéîé úòáù åáùú úåëåñá
éë" áéùîë áåúëä àá æ"ò ,øëæ íéùåò ãåáëä éððòì à÷ååã
"ìàøùé éðá úà" íâå ,íëúðåìú éìá éîöòî "é"úáùåä úåëåñá
(à"ãéçä)
.áø áøòä úà àìå à÷ééã

íéîé úòáù úåëåñä âç äæä éòéáùä ùãåçì íåé øùò äùîçá
ë"åîëå ä"æä éòéáùä ùãåçá ïåùìä è÷ðù äî ÷ã÷ãì ùéå .'äì
ïåùìá ÷ø è÷ð àì áìåì úåöî éáâ ë"àùî ,ô"ëäåé éáâì áéúë
ùàø) ì"æç åøîàù î"éôò ô"ìðå ,äæä øîà àìå "éòéáùä ùãåçì"
,äòåøú ï"åøëæ áéúë øåîà 'øôáã ïåùìä éåðéù ùøôì (:è"ë äðùä
úáùá ìçù äðùä ùàøá ïàë ,äòåøú í"åé áéúë ñçðô 'øôáå
ìçù ä"øá ïàëå ,ïéìåáâá ïéò÷åú ïéàù äòåøú ïåøëæ ÷ø àåä æàù
åðéìöà ïàë àìäã ù"à æ"éôìå ,ìòåôá äòåøú íåé àåä æàù ìåçá
íà éøäå ,úáùá úåéäì ä"ø ìçùë éøééîå "äòåøú ïåøëæ" øîàð
úîåòìå ,úáùá äðù äúåà ìù úåëåñ íâ ìåçé úáùá ä"ø ìç
äî ë"àå ,ìåç íåé – éðù íåéá äðù äúåàá ìåçé íéøåôéëä íåé úàæ
ìë åá åâäðé ìåç íåéá ìåçéù ô"ëäåéù íé÷åñôä ïåùìá àåä ÷åéãî
éåðéù ìë ïéàù äëåñ ïéã éáâì íâ ,ä"æä åá øîàð ïëìå ,ìéâøë åéðéã
:äëåñ úåöîî øáãîä ÷åñôá øîàð ïë ìòå úáùá ìçùë óà
áåúëìî áåúëä òðîð áìåì éáâì ë"àùî ,ä"æä éòéáùä ùãåçì
úìéèð ïéà ,äðù äúåàá øîåìë ,ä"æä éòéáùä ùãåçá éøäù ä"æä
ïäáù úåøçà íéðùì ÷ø ñçééúî éååéöä ïëìå ,ïåùàøä íåéá áìåì
.ä"æä éòéáùä ùãåçì àìå ,ìåç íåéá úåëåñ ìù ïåùàø íåé ìåçé
(è"åé âðåò)

íéîé úòáù úåëåñä âç äæä éòéáùä ùãåçì íåé øùò äùîçá
íéëéøö åéä àì øáãîá ìàøùé éðá åéä øùàë äðäã ô"ìé .'äì
åáùéù äî øëæì àåä äëåñá äáéùéä íòè éøäù äëåñá áùéì
íéëéøö åéä àì øáãîá ë"àå ,ãåáë éððò ìù úåëåñá øáãîá
,ãåáëä éððò ìöá ìòåôá åáùé íä éøäù ,ãåáë éððòì ø"ëæ úåùòì

íåéáå ,åùò ùøåùî úåîåàä ìéáùá íéøô ä"ìå ,ìàòîùé ùøåùî
ìù å÷ìç ãâðë äìéçúî åáéø÷ä ,íéøô â"é åáéø÷äù ïåùàøä
íåéá áåùå (÷çöé ïá äéä åùòå ,íäøáà ïá äéä àåäù) ìàòîùé
íàå ,íéøô ä"ë ìëä êñá íäù ,ìàòîùé øåáò á"é åáéø÷ä éðùä
òéâî äéä ,åøåáò éùéìùä íåéáù íéøô à"éä íâ íéáéø÷î åéä
,åùò øåáò éùéìùä íåéá åáéø÷ä ïë ìò ,øúåé ãçà øô å÷ìçì
åìò ìëä êñáå ,ìàòîùé øåáò íéøô 'é åáéø÷ä éòéáøä íåéá
äî ïáåî àúùäå ,åùò ìù å÷ìçì íéøô ä"ìå ,íéøô ä"ì å÷ìçì
ãâðë íäù éôì éòéáøå éðù ïåùàø íéîéá "íéæò øéòùå" øîàðù
éùéù éùéîç éùéìùä íéîéá åìéàå ,"íéæò øéòù" àø÷ðä ìàòîùé
êëì ,ãáì "øéòù" àø÷ðù åùò ãâðë íéøô ä"ì ë"â íäù éòéáùå
.íéæò øëæð àìå "ãçà úàèç øéòùå" íäá øîàð
(åäéìà éøáã)

ããîà úåëåñ ÷îòå íëù ä÷ìçà äæåìòà åùã÷á øáéã íé÷åìà
àåä úåëåñã ïåùàø íåéã ùøãîá àúéàã î"éôò ì"éå .('ñ íéìäú)
ïéà úåëåñì ô"ëäåé ïéáù íéîéáã ïåéëå ,úåðåò ïåáùçì ïåùàø
íéîé ñ"ùî úåðåò íéøàùðù àöîð ,ìàøùé úåðåò áùçî ä"á÷ä
äëåñ úåöî ìò ä"á÷ä äåéö åìà úåðåò ìò øôëì éãëå ,ãáìá
,úåîà íéøùò ãò äøùë ïôåã ìëå ,úåðôã äùìùá äøùë äëåñã
íéøùòå äàî ùé ïôåã ìëáù àöîð ,íéçôè äùù àåä äîà ìëå
ë"äîàî ô"ìé äæáå ,íéçôè ñ"ù íä úåðôã äùìùáå ,íéçôè
ïéáù íéîé 'äá æåìòà ,ä-æåìòà ,"äæåìòà åùã÷á øáéã íé÷åìà"
"íëù ä÷ìçà" àìéîîå ,ììë íéáùçð íðéàù úåëåñì ô"ëäåé
í"ëù øôñîë ÷ø øàùðå äðùä úåîé øàùî íéîé ä-÷ìçà åðééäã
ìù úå÷îòä ìò íúåà ããîàù "ããîà úåëåñ ÷îòå" ,ï÷úì íéîé
ìë ìù ìàøùé úåðåò ìò øôëì éãë äëåñä éðôåã íä ,äëåñä
"éîé úúð úåçôè äðä" (è"ì íéìäú) ë"äîàî ô"ìé äæáå ,äðùä
.äð÷ú äðùä ìë éîé åìáé÷ äëåñä éðôåã ìù úåçôèä é"òù
(ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äâä)

ããîà úåëåñ ÷îòå íëù ä÷ìçà äæåìòà åùã÷á øáéã íé÷åìà
íúçîùå úåëåñä âçá åðúåà äåö ä"á÷ä äðäã ì"é .('ñ íéìäú)
éåáéø é"ò äøåàëìå ,ïééå øùáá àìà äçîù ïéàå ,íéîé úòáù
å"ç òéâäì íãàäì ì÷ ïééå øùá ïåâë íééîùâä íéøáãá äçîù
éîé úòáù øôñî àá ì"é ïë ìò éë ,èòáéå ïåøåùé ïîùéå úðéçáì
äëåñä øåòéù ïëå ,äðù íéòáù íäá åðéúåðù éîé éë æîøì âçä
íåé ïåøëæù ïåéë ïëìå ,íãà ìù åøá÷ ìò äøåî 'æ ìò 'æ àåäù
('â úåáà) ì"æ íøîàîë àèçé àì éàãååá åéðéò ãâðì àåä äúéîä
úàá ïéàî 'åëå äøéáò éãéì àá äúà ïéàå íéøáã äùìùá ìëúñä
åðééäã "äæåìòà åùã÷á øáéã íé÷åìà" ù"æå ,'åëå êìåä äúà ïàìå
àåáé æ"éò äøåàëì êà ,úåëåñä âçá çåîùì åðì äåö ä"á÷äòù
å÷ìç ïúàù ì"ø "íëù ä÷ìçà" øîà äæì ,ä"á÷äî çåëùì å"ç
ãåãîàù "ããîà úåëåñ ÷îò"ù æ"éò åðîî çëùà àìå ä"á÷ä ìù
éãéì àåáé àì áåùå íãà ìù åôåñ ìò äøåî àåäù äëåñ øåòéù
(à"éøäî éøáã)
.àèç
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äåöî øð éë ,ïéìð áåçøá éë ,éúáùåä úåëåñá éë :äøåñîá .íéøöî
'éô ãçà íëçì åìàùù éúòîù àéìè àðéåä ãë .øåà äøåúå
ùéã ,åéúåçéù ùøéôå .ô"òñðîìëé :áúëå èèøù ,ì"ðä äøåñîä
øð ,ìåñô íéøùòî äìòîìå ,øùë äøùòá ïúååöîã úååöî äùåìù
áåçøá éë" ,äëåñ "úåëåñá éë" :æîøä åäæå ,áåøéò ,äëåñ ,äëåðç
úåéúåà ïééö øùà àåäå ,äëåðç "äåöî øð éë" ,áåøéò "ïéìð
ø'ð íéøùò'î äìòî'ì øù'ë 'é :úåáéú éùàø íäå ,ô"òñðîìëé
äùìùá éë óéñåäì ùéå .éúòîù ïàë ãò .ìåñ'ô áåøé'ò äëå'ñ
äåù øëæðä ïéã àåäù ,äøùò ,íéøùò :æîøù "éë" áåúë íé÷åñôä
(ãåã éðô)
.ïúùìùá
ùøãîá àúéà .øãä õò éøô ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå
ïåáùçì ïåùàø àìà àåä å"è àìäå àåä ïåùàø éëå (á"ë àîåçðú)
íâäù úåøîàî äøùòá áåúëù î"éôò ì"éå ,äåîú àåäå ,úåðååò
øçà ÷ø ùéðòî åðéàå ,ïåùàø ïåùàø øéáòî úåéäì ù"úé åëøãù
ãéî ìéçúî äéä ïåùàøä íãà ìù åàèç ë"ôòà ,éùéìù ïåò
ïù÷îäã ,ïáåé äæáå ,âåøúà õò äéä úòãä õòù òåãéå ,ïåòì áùçðå
äù÷ä êëìå ,åéðôìù "íåéá" úáéú ìò áñåî "ïåùàøä" äæù øáñ
åéðôì ìò áñåî åðéà "ïåùàøä"ù ùøãîä õøéúå ,"àåä å"è àìäå"
ïåùàø àåäù ,âåøúà åðééäã ,"øãä õò éøô" ìò ,åéøçàì íà éë
(íéøåàä èå÷ìé)
.ïåùàøä íãà ìù úåðååò ïåáùçì
ùøãîá àúéà .øãä õò éøô ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå
ïåáùçì ïåùàø àìà àåä å"è àìäå àåä ïåùàø éëå (á"ë àîåçðú)
ãéúòìù ('ì óã úáù) ì"æ íøîàî é"ôò øàáúé ,äåîú àåäå ,úåðååò
äðäå ,äðåîàá úúðå úàùð äðåùàøá íãà úà ïéìàåù àåáì
éôìå ,ìåæâä úà àéöåäì í"ëì íúç÷ìå ÷åñôä ïî ì"æç åãîì
úà àéöåäì äðéî ïðéùøãå ïåùàøä íåéá íëì íç÷ìå ù"à øàåáîä
ïåáùçì ïåùàø ïåùàøä íåéá ùøãîá øîà÷ æ"òå ,ìåñôã ìåæâä
,íãà ìù åðéã ú"ìéçú àåä äðåîàá ïúîå àùîù øåëæúù úåðååò
íúç÷ìå ïëìå ,àåáì ãéúòì úåðååòä ïåáùçì íëì àéä ïåùàøå
(øôåñ ïúç)
.ìåæâä úà àéöåäì í"ëì

ãçà íéæò øéòùå 'åëå éòéáùä ùãåçì íåé øùò äùîçáå
áéúë éòéáøäå éðùäå ïåùàøä íåéá òåãî ïéáäì ùéå .úàèç
áéúë éòéáùäå éùéùä éùéîçå éùéìùä íåéá åìéàå "íéæò øéòùå"
ì"æ íøîàî é"ôò øàåáéå ,"íéæò" áéúë àìå ,"ãçà úàèç øéòùå"
âçá íéáéø÷î ìàøùé éðá åéäù íéøô íéòáùäù (:ä"ð äëåñ)
úåîåà íéòáùä ìëù àúéàå ,úåîåà íéòáùä ãâðë íä úåëåñä
,úåîåàä øàù ìë íé÷ðåé íäî øùà ,åùòå ìàòîùéá íéìåìë
"øéòù" äðåëî åùòå "íéæò øéòù" àø÷ð ìàòîùéã ÷"äåæá àúéàå
éôì àúùäå ,øéòù ùéà (à"é æ"ë úéùàøá) ë"äîàîë ,ãáì
ãâðë åáéø÷äù íéøôä íéòáù äðäã ,íé÷åñôä ïåùì ïååëé øåîàä
úåîåàä ìéáùá íéøô ä"ì áéø÷äìå ÷ìçì íéëéøö åéä úåîåàä 'ò

התודה והברכה
מוה"ר משה יוסף ווערטהיימער הי"ו
לידידנו הרבני הנגיד הנכבד ,רודף צדקה וחסד

אשר השתתף בהוצאות גליונינו לחג הסוכות הבעל"ט
לרגל שמחת אירוסי בנו החתן המו"מ בתוי"ש

כמר ברוך מרדכי

ני"ו

למזל טוב ובשעטו"מ
ישא ברכה מאת ה' ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת וכט"ס

לעילוי נשמת

הרה"ח ר' פסח ראטה ז"ל
בן יבלחט"א הרה"ח ר' חנני' יו"ט ליפא הי"ו
נלב"ע כ"ג אייר
הונצח ע"י ידידנו הרבני הנגיד הנכבד ,רודף צדקה וחסד

מוה"ר חיים סופר

הי"ו

אב"י בקרית יואל יע"א

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

קדושת הסוכה
דברים המותרים והאסורים להכניס לסוכה
קערות וצלחות וכוסות לאחר האכילה

שמונח שם דבר מאוס הסוכה פסולה מדרבנן ,והעתיקם המשנ"ב
בשעה"צ סקי"ג ,וכתב דמן הנכון להחמיר בזה.

כלי האכילה לאחר שגמר לאכול מהם ,יוציאם מחוץ
לסוכה ,דהם מאוסים.

ודעת הרי"ף הוא בסוף המסכתא ,וביאר הראב"ד הטעם
דפסולה ,דהוא מגזירת חכמים דמאחר שנפשו של אדם קצה
בכלים מאוסים חששו שמא יעזוב הסוכה מחמתם ,לכן גזרו
שלא להכניסם כלל ,ופסלו הסוכה מחמתם ועיי"ש עוד דעת
שאר הראשונים החולקים וסוברים דהסוכה אינה נפסלת(.

)בגמ' )סוכה כ"ט (.איתא ד"מאני מיכלא בר ממטללתא" ופירשו
רש"י והרא"ש דהיינו הקערות לאחר שאכלו מהם דצריך
להוציאם מהסוכה משום מאיסותא ,ובב"ח ביאר הטעם דזהו
בכדי שלא תהא מצות הסוכה בזויה עליו ,להניח שם כלים
מאוסים ,וכן נקטו למעשה האחרונים בשו"ע )בסי' תרל"ט סעי'
א'(.
ובהגדרת לאחר שגמר האכילה ,באחרונים סתמו ומשמע
בפשטות דהיינו לאחר שגמר לאכול מאותה הקערה ,אולם
במאירי )שם( כתב "שאין צריך להוציאם עד שיגמור סעודתו",
ומשמע דבכל משך הסעודה אפשר להניח שם כלי האכילה ,אף
שכבר גמרו לאכול מאותה קערה ,דכל זמן שעדיין אוחזים
באמצע הסעודה ,אין כאן מיאוס בכלי האכילה.
ויש לחקור בשורש האיסור ,האם האיסור הוא משום עצם
הסוכה שזהו תשמיש של מצוה ואין לבזותה וכמו בשאר מצות
שאסור לעשות בהם תשמיש בזוי ,וכן אין לעשות תשמיש בזוי
בסוכה ,או האיסור הוא רק על קיום המצוה שאין לבזות המצוה
בשעת קיומה ,אבל על עצם הסוכה אין זה נחשב לביזוי ,בזה
שעושה בה תשמיש בזוי ,והנפק"מ יהא האם האיסור הוא רק
בזמן שהאדם נמצא בסוכה ומקיים בה מצות סוכה ,דאז אין
להכניס הכלים המאוסים משום בזיון המצוה ,או האיסור הוא
אפילו כשאין נמצאים בסוכה ,דהוי בזיון לעצם הסוכה ,ובמאירי
)הנ"ל( משמע דהאיסור הוא רק כל זמן שנמצאים שם ,דלאחר
שכתב דהאיסור הוא רק לאחר הסעודה ,הוסיף שם ,דאף אחר
הסעודה הרי הוא צריך לישון ולטייל ולשנן ,וכל כלי המאכל
מאוסים שם מתוך זוהמתן ע"כ ,ומשמע דהאיסור הוא רק משום
שהוא נמצא שם שצריך לטייל וכדו' ,אבל בלא זה ליכא איסור
בזה שהם מונחים שם ,וצ"ע דבפשטות הפוסקים לא מצינו
שחילקו בזה(.

ויש הסוברים דבשעה שמונחים בסוכה כלים מאוסים,
הסוכה פסולה ,ואין לברך לישב בסוכה.
)בחיי אדם הביא כן מהרבינו מנוח ושכן משמע ברי"ף ,דבשעה

ומסתבר דכל זמן שהרגילות הוא אף בכל השנה ,שמניחים
את הכלי אכילה בחדר שאוכלים שם ,אין צריך להקפיד
להוציאם בסוכות.
)בבכור"י )סקי"א( כתב דמה שהעולם אין נזהרין בקערות לאחר
האכילה ,הוא משום דלפעמים מניחים אותם בתוך החדר ,והכל
הולך אחר הרגילות ,ובפרט דיש לסמוך על הראשונים הסוברים
כן ע"כ ,אלא דהוא כתב דמפני זה אין בזה משום ביזוי ,ויש
להוסיף דאף לפי הטעם שכתבנו לעיל משום תשבו כעין תדורו,
שאין בזה כשרגילים כך כל השנה ,ולמעשה לכאו' אין לנו קולא
מדבריו ,דהרי כל זמן האכילה ,ממילא יש להקל כהמאירי
שהבאנו לעיל ,ולאחר גמר האכילה לכאו' לא שייך לומר שאין
נזהרין לסלק לאחר האכילה ,דהרי לאחר גמר הסעודה העולם
נזהרין להסיר כלי האכילה(.

וכוסות מותר להניחם בסוכה אף לאחר האכילה.
)שו"ע )שם( ,והטעם כיון דכוסות אינם נמאסין כמו כלי אכילה,
ועוד כיון דאין קבע לשתיה ומצוי הוא ששותה כמה פעמים ביום,
ולכאו' יהא נפק"מ למעשה בזמנינו שמצוי כוסות שזורקים אותם
לאחר השתיה ]כוסות חד פעמי[ ,דטעם שאינם נמאסים שייך גם
בהם ,דהם אינם מאוסים ,אולם הטעם דאין קבע לשתיה לא
שייך בהם דהרי הם נזרקים לאחר ששותים מהם ,וה"ה דשייך
הנפק"מ בבקבוקים לאחר שנתרוקנו ,דהם אינם נמאסים ,אולם
לא שייך הטעם דאין קבע לשתיה ,דהא הם נזרקים לאחר
השימוש בהם פעם אחת וצ"ע למעשה(.

הכנסת הקדירות לסוכה
ובקדירות ,העולם נזהרין להחמיר שלא להכניסם כלל
לסוכה ,אף קודם האכילה.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

)לשון המ"א )סק"ג( והמשנ"ב )סק"ה( ,וטעמם כתב בשעה"צ
)סק"י( דהוא עפ"י דעת התוס' בשם י"מ ,והבה"ג ,וכן כתב הר"ן
דזהו דעת הרי"ף דמאני מיכלא היינו קדירות ועריבות שלשים
בהם ,דאסור להכניסם לסוכה אפילו לפני האכילה ,והטעם הוא
משום "תשבו כעין תדורו" ,דהיינו כל דבר שהדרך הוא להחזיקו
במשך השנה בדירתו שדר בה מותר להחזיקו בביתו ,ודבר שאין
הדרך להחזיקו בדירתו שדר בה אלא בבית החיצון ,אין להכניסו
לסוכה.
והנה בראשונים הנ"ל לכאו' אינו מבואר להדיא דיש איסור
להכניסם לסוכה מחמת תשבו כעין תדורו ,דהיה אפשר ללמוד
דבאו לומר רק דאין צריך להכניסם לסוכה ,דרק מה שמכניסים
לבית דירה ,צריך להכניס לסוכה ,אולם אלם במ"א ובמשנ"ב
למדו דאף להטעם דתשבו כעין תדורו ,יש גם כן איסור ,דהיינו
שכיון שבעינן שיהא כעין תדורו ,א"כ אין להכניס לסוכה דברים
שאין מכניסים לדירה דאינו כעין תדורו ,וכן כתבו בריטב"א ובר"ן
לחד פירושא דהטעם של תשבו כעין תדורו אוסר להכניס דברים
בסוכה ,אולם בר"ן ובריטב"א הביאו פירוש אחר דתשבו כעין
תדורו לא בא לאסור ,אלא בא להתיר ,דהיינו שבא להתיר שאין
צריך להכניס כלים אלו לסוכה כיון שאין דרך להכניסם כל השנה,
אולם אם רצה להניחם שם הרשות בידו.

קדירות ,אולם בתוס' ובמרדכי ובר"ן מובא בפירוש מאני מיכלא,
פירוש גם דהיינו עריבות שלשים בהם הקמח ,ולכאו' לפי
פירושם דכוונתם לאסור להכניס לסוכה ,א"כ גם בהם היו צריכים
לאסור להכניס לסוכה ,אולם במ"א אוסר רק בקדירות ,ולגבי
העריבות בפשטות אסורים רק לאחר האכילה ,דזהו הפירוש
בדברי המח' שכתב כלי האכילה לאחר האכילה ,ופי' המ"א
)בסק"א( ובמשנ"ב )בסק"ה( דהיינו עריבות וכדו' ,וצ"ע דלכאו'
היו צריכים לאסור אף לפני האכילה דהרי אין הדרך להכניסם
בבית כל השנה ,ואולי אפשר דאיה"נ וכוונתם לאסור אף לאחר
האכילה וצ"ע.
וביותר יש לציין דעת השועה"ר שהוא למד בטעם של תשבו
כעין תדורו ,שאין זה בגדר איסור ,אלא בא להתיר ,שכתב )בסעי'
א'( דכלים שמשהין בהן הקמח והעריבות "אינם צריכים להיות
בסוכה" שאף כל השנה אינם בבית ע"כ ,ומשמע דאין איסור
להכניס מחמת תשבו כעין תדורו.
ובפמ"ג )א"א סק"ג( כתב דמי דמי שנוהג כל השנה שאין מביא
הקדירה לחדרו רק בחדר אחר ,יעשה כן בסוכה ,וכתב הטעם
בכדי שלא יהיו מצות בזויות עליו ,ומבואר דלמד הטעם לאסור
לא משום תשבו כעין תדורו ,אלא משום ביזוי מצוה ,וכן מבואר
בבכור"י )סקי"א( דהטעם הוא משום ביזוי מצוה(.

והנה במ"א ובמשנ"ב הביאו הא דהעולם נוהגין להחמיר רק לגבי

מצטער בסוכה
מצטער
מצטער פטור מן הסוכה.
)סי' תר"מ סעי' ד' ,עפ"י הגמ' סוכה )כ"ו ,(.ומצינו כמה טעמים
בהא דמצטער פטור מן הסוכה א .בתו' )שם ד"ה הולכי( ועוד
ראשונים כתבו כיון דכתיב "תשבו כעין תדורו" ,וילפי' מזה
דמצות סוכה הוא כדרך שהאדם דר בביתו כל השנה ,וכמו
שבביתו אין האדם דר במקום שמצטער ,כך גם בסוכה אינו צריך
לדור בסוכה כשהוא מצטער ,ב .הריטב"א )כ"ח :ד"ה רבא( הביא
בשם רבו הרמב"ן ,וכן כתב ברמב"ן )עה"ת ויקרא כג ,מב( דילפי'
מדכתיב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות ,ותיבת "האזרח" בא
לומר שלא יתחייבו בסוכות אלא מי שהוא כאזרח רענן ,והנפק"מ
בין שני טעמים אלו כתב בפמ"ג )משב"ז ז( היכא דאף בביתו לא
ינצל מהצער ,דלטעם "תשבו כעין תדורו" יהא חייב בסוכה ,דזהו
נחשב כעין תדורו דהרי גם בביתו יש לו אותו הצער ,ולטעם
"האזרח" יהא פטור ,כיון דרק מי שהוא כאזרח חייב ,משא"כ מי
שיש לו צער ואינו כאזרח הוא פטור ,וכ"כ בחלקת יואב )דיני
אונס סי' ז( ותמה שם על שלא הובא בשו"ע שיטה זו ,ג .בשו"ת
בנין שלמה )סי' מ"ז( הביא בשם הפורת יוסף הטעם כיון דבזה
שהוא יושב בסוכה בשעה שמצטער הריהו ממעט בשמחת יו"ט,
ועשה דשמחת יו"ט דוחה עשה דסוכה ,כיון דעשה דשמחת יו"ט
נוהג בכל יו"ט וגם נוהג בנשים ,משא"כ עשה דסוכה ,וכללא הוא

דעשה שמרובה מצותו חמיר יותר משאר עשה שאינו מרובה
מצותו(.

ולכן מי שיש לו צער בסוכה ,אינו מחויב לאכול ולישון
בסוכה.
)כן נקט המ"א )סק"ה( כהרא"ש דפטור בין באכילה ובין בשינה,
ודלא כהסמ"ק הסובר דפטור רק משינה ולא מאכילה(.

צער מחמת הסוכה
מצטער דפטור מן הסוכה אינו אלא בצער שנגרם מחמת
הסוכה ,ובביתו ינצל מן הצער ,אבל צער שמרגיש בו אף
בצאתו מהסוכה ,אינו פטור מהסוכה.
)רמ"א )שם( ,ובט"ז )סק"ז( הקשה דמאי החידוש בזה ,ותי' דהיה
הו"א לומר דאף בצער כזה יהא פטור ,כיון דעיקר מצות סוכה
הוא להזכיר ענין הסוכה דכתיב כי כסוכות הושבתי ,ומי שמצטער
הוא טרוד בצערו ואינו יכול להתבונן בזה ויהא פטור ,קמ"ל
דהפטור הוא משום תשבו כעין תדורו ,וכמו בדירה הוא יוצא
מדירתו רק כשינצל מהצער במקום אחר ע"כ,
והנה לפי מה שהבאנו לעיל בשם הרמב"ן בטעם פטור מצטער
דהוא משום דילפי' מ"האזרח" ,א"כ גם בענין שמרגיש הצער
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בבית יהא פטור ,ולפ"ז זהו החידוש ברמ"א דנקטי' כטעם תשבו
כעין תדורו ,ואפשר דדברים אלו יש לומר בכוונת הט"ז דכתב
דהיה הו"א לפטור משום דאינו יכול לכוין בסוכה ,ולכאו' האם
בגלל חסרון כוונה אפשר לפטור ממצוה ,אלא די"ל דכיון דילפי'
מהאזרח דבעי' שיהא כאזרח רענן ,א"כ מהא ילפי' דכוונה
מעכבת דהרי חזינן דבעי' שיהא רענן ,וזהו בשביל הכוונה ,ולכן
בא לומר דפסקי' כטעם תשבו כעין תדורו(.

סוג הצער
אין האדם יכול לומר מצטער אני אלא בדבר שדרך בני
אדם להצטער בו ,אבל דבר שאין דרך בני אדם להצטער בו
אינו פטור ,אף שאומר שהוא מצטער.
)שם ,דבדבר שאין דרך בני אדם להצטער ,אף שהוא מצטער
אמרי' בטלה דעתו אצל כל אדם והוא חייב בסוכה.
אולם לכאו' צ"ע דין זה דמאי שנא מדברי המאמר מרדכי המובא
בביאוה"ל )סי' תרל"ט סעי' ב' בד"ה אם קובע( לגבי שיעור
קביעות באכילת מזונות המחייב בסוכה ,דדעתו דלא אזלי' בתר
רוב בני אדם ,אלא דקביעות תלוי לפי כל אדם בנפרד ,ואינו דומה
לברכהמ"ז דאזלי' בתר רוב ,כיון דבסוכה ילפי' מתשבו כעין
תדורו ,ואזלי' בתר כל אחד ואחד מה שנחשב אצלו כעין תדורו
ע"כ ,וא"כ קשה דכיון דטעם פטור מצטער הוא משום תשבו כעין
תדורו ,א"כ הפטור דמצטער ג"כ יהא תלוי לפי כל אחד ואחד.
ובעצם הדין יש לדון מה הדין בהיפך ,היכא שרוב בני אדם יש
להם צער מהסוכה והוא אין לו צער ,האם אמרי' בטלה דעתו
ויהא פטור או דבזה לא אמרי בטלה דעתו ויהא חייב ,ואולי יש
לדמותו למחלוקת הרמב"ם והראב"ד )המובא בב"י יו"ד סי'
קצ"ח סעי' א'( לגבי חציצה ,אי בדבר שרוב הועלם מקפידים
והוא אינו מקפיד ,אי נחשב לחציצה(.

ומי שהוא איסטניס ]מפונק[ והוא מצטער בזה אזי פטור
אף בצער שאין דרך בני אדם להצטער בזה )שם(.

קור בסוכה
אם קר בסוכה ויש לו צער מזה ,ובביתו ינצל מצער זה,
הריהו פטור מהסוכה ,ואם הוא אוכל בסוכה אינו יכול
לברך לישב בסוכה.
)בביאוה"ל )סי' תרל"ט ס"ד ד"ה מפני( ,כתב לגבי קור וז"ל ועל
כן נראה דיש ליזהר בזמן הקור שיהא לבוש בגדים חמים
כשסועד בסוכה ,כדי שלא יהא מצטער מחמת הקור ויהיה חשש
ברכה לבטלה ע"כ(.

בדירה ,ובשו"ת תשוה"נ )ח"ד עמ' תמ"ו( הביא בשם הגר"ח
מבריסק זצ"ל כשהיה קר בסוכות צוה להכניס תנור לחמם ע"כ(.

ומסתבר דאף שבשעת השינה אינו מרגיש כל כך בקור,
אלא שדרכו שבכל פעם שישן בקור כזה הוא מצטנן ,פטור
מלישן בסוכה.
)משום תשבו כעין תדורו ,דגם בכל השנה לא היה הולך לישן
במקום שיצטנן על ידי זה ,וראיתי מביאין ראיה לזה מדברי
הרוקח )הל' סוכות עמ' קיד אות ריט בד"ה כל האזרח( דכתב
"אבל חולה מחמת הסוכה פטור" ,ומשמע דפוטר אף חולה
מחמת הסוכה ,ומסבתר דבא לומר שיהא חלה מחמת הסוכה,
ועכ"ז פטור(.

חום בסוכה
אם חם בסוכה ,עד שמצטער באכילתו או שמצטער
בשינתו מחמת החום ,ובביתו ינצל מן החום ,הריהו פטור
מן הסוכה.
)פשוט דגם צער מפני החום נחשב מצטער שפטור ,וכן איתא
ברש"י )כ"ה :ד"ה צערא( שכתב כגון צער חמה ,ובביאור הגר"א
ציין לירושלמי )פ"ב ה"י( שכתב כשם שמפנים מפני הגשמים כך
מפנים מפני השרב ,ובפשטות היינו חום עי' בערוך ,וכ"כ במשנ"ב
)סי' תרל"ט סקל"א( דיש לפנות מפני השרב ,ולפלא דהמח' לא
הביא רק רוח או זבובים.
ובמקומות שביום חם ובלילה אינו חם ,הסוכה כשירה על אף
שביום א"א להשתמש בסוכה ,ואף דפסק הרמ"א )שם( דאם
עשה סוכה במקום שמצטער באכילה דאינו יוצא באותה סוכה
כלל אפילו שלא בשעת הצער ,בנידון דידן כשירה הסוכה ,דדומה
לסוכה שאינה ראויה לישון בה מחמת הקור דכתבו הפמ"ג
והמחצה"ש )מובא במשנ"ב סקי"ח( דהסוכה אינה פסולה ,וכתבו
ב' טעמים בזה ,א .כיון דבאותו מקום שיש קור אי אפשר בענין
אחר ,וממילא מיקרי שם תשבו כעין תדורו ,ב .משום דהסוכה
ראויה עדיין דראוי להניח שם כרים וכסתות כראוי ,ולפ"ז ה"ה
דלגבי חום הרי א"א בענין אחר ,וגם אפשר להניח שם דברים
המפחיתים הקור(.

ובמקומות שמצוי חום בסוכות באופן שהחום מעיק על בני
אדם שאי אפשר לסבלו ,ובפרט כשאי אפשר לאכול
ולישון כך ,צריך לסדר שהסוכה תהא ראויה להשתמש בה
בלא צער רב ,דהיינו שיניח בה דברים שעושים אויר.

צער אחר הבא מחמת הסוכה

ולכן בארצות הקרות ,צריכים להתקין בסוכה תנור או שאר
דברים שיחממו הסוכה או ילבישו בגדים חמים בסוכה.

יש שהסתפקו כשמצטער שעל ידי שכיבתו בסוכה ,כגון
שדואג שביתו אינו משומר ,אי פטור מהסוכה.

)בפמ"ג )תרל"ט משב"ז סקי"ג( כתב "ואשרי מי שיש לו סוכה
מיוחדת עם התנור ,ויוכל ללמוד שם ולישן כדרך שעושים

)בלקוטי חבר בן חים נסתפק בזה ,אי נחשב מצטער או שצריך
לבטוח על מה שכתוב שומר מצוה לא ידע דבר רע(.
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ובצער שבא לו מחמת שאשתו מפחדת לישן בבית לבד
כשהבעל ישן בסוכה ,וזה גורם לו צער ,יש לדון לפטרו
מסוכה.
)תשובות והנהגות )ח"ד סי' קס"ה( ,וזהו דוקא בתנאי שהיא אינה
נשארת בשום פעם בבית לחוד ,וכעי"ז כתב בשבות יעקב )ח"ג
סי' מ"ז( לגבי משמשי חולים דאפי' כזית אינם צריכים לאכול
בסוכה ,אף דכלפי כזית זו אין החולים צריכים להם ,אפ"ה הם
פטורים כיון דאם ילכו לסוכה אפילו בשביל כזית זו לחוד ,דעתם
יהא כל הזמן על החולים והם יצטערו בצער החולה ,והם בגדר
מצטער ופטורים(.

כבה האור בסוכה
כבה האור בסוכה בענין שאינו יכול להדליק האור ,ויש לו
אור בביתו ,מותר לו לאכול בביתו.
)רמ"א )שם( ,דלאכול בחושך דרך בני אדם להצטער בזה ,ויש
להסתפק באופן שמותר לקרוא לעכו"ם להדליק האור לצורך
מצוה ,כגון ביו"ט שהדלקת האור אינו אלא איסור דרבנן של
מוליד אש ,ומותר אמירה לעכו"ם לצורך מצוה וכדו' ,האם בכה"ג
שכבה האור בסוכה ויש לו אור בביתו ,האם יהא מותר לומר
לעכו"ם להדליק האור משום קיום מצות סוכה ,או דילמא כיון
שיש לו פטור של מצטער ,א"כ הוא פטור לגמרי מהסוכה ,ואין לו
חיוב כלל ,וממילא אינו יכול לקרוא לעכו"ם ,ויש מקום לומר דזה
תלוי במה שהבאנו לקמן השערי יושר והקובץ שיעורים דדעתם
דהמצטער אינו בגדר פטור בעלמא כמו כל אנוס ,אלא דזה צור
המצוה שמצטער פטור ,ולפ"ז אפשר דינו יכול לקרוא לעכו"ם,
דזהו המצוה שיהא "תשבו כעין תדורו" ,משא"כ אי נאמר דזהו
רק פטור כמו כל אנוס ,א"כ הרי זהו רק פטור בעחמא מחמת
אנוס ,וא"כ כשבאפשרותו לקיים המצוה אזי צריך לקיימו(.

הליכה לסוכת חבירו
כשהוא מצטער בסוכתו מחמת סיבה שהוא ,ובסוכת חבירו
יכול ליפטר מצער זה] ,כגון שבסוכתו כבה האור ובסוכת
חבירו יש אור ,או שבסוכתו יש עדיין מי גשמים ,ובסוכת
חבירו שהיה לו גג ,אין כבר גשמים[ ,אינו חייב ללכת
לסוכת חבירו ,אלא אם כן אין לו טורח גדול ללכת לסוכת
חבירו.
)שם בשם התה"ד ,והטעם בזה כיון דלילך לסוכת חבירו חשיב
נמי צער ,דאין ערב לו לאדם אלא בשלו ,ואם אין לו טורח בדבר
אז צריך לילך לסוכת חבירו(.

מצטער מחמת אורחים
מצטער מחמת שיש אורחים בסוכה ,ומחמת האורחים אינו
יכול לישן ,הריהו פטור מהסוכה.

)דדומה לזבובים ושאר דברים המצערים בסוכה ,וכ"כ בהליכות
שלמה )פ"ט הי"ט( ,ומסתבר דכל זה הוא דוקא כשזה אינו
בסוכתו ,כגון בן הרוצה לישן בסוכת אביו ,ונמצאים שם אורחים,
אבל אורחים הבאים לסוכתו ,לכאו' הדבר תלוי בדעתו אם
האורחים ישארו שם ,והכל לפי הענין(.

צער הבא בידיים
צער שהאדם הביא על עצמו בידיים בסוכות בלא סיבה
מיוחדת ,אינו פוטר אותו מסוכה.
)באו"ז )סי' רצ"ט ,ומובא בהגה' אשרי סי' יב ,ופסק כן הרמ"א(
דהמקיז דם חייב בסוכה ,ואחד הטעמים הוא מפני שהיה לו
להקיז דם בזמן אחר ,ועפי"ז כתב המ"א )סק"ד( דהשותה משקה
המשלשל אינו נפטר מסוכה כשאין לו סכנה אף שיש לו צער,
כיון שהיה לו לשתות בזמן אחר ,ומבואר דכל צער שהאדם גרם
בעצמו ,והיה ביכלתו לעשותו בזמן אחר ליכא הפטור של
מצטער ,אלא דצ"ע מאי הסברא בזה ,דהרי סוכ"ס הוא מצטער
ואין בזה תשבו כעין תדורו ,ואולי י"ל דכיון שהוא גרם בעצמו
לזה ,לכן אינו מרגיש כ"כ בצער ,דמה שהאדם גורם בעצמו כיון
שהוא מרגיש שהוא גרם לזה ,ממילא צערו אינו כל כך(.

המצטער ויושב בסוכה אי יכול לברך
מצטער שפטור בסוכה ויושב בסוכה ,נחלקו הפוסקים האם
יכול לברך לישב בסוכה ,י"א דאינו יכול לברך לישב
בסוכה.
)כן משמע בפשטות המ"א )בסי' תרל"ט סק"ז( דכתב דמי שאין
לו כרים וכסתות בשעת השינה וקר לו זהו כמו בסעי' ז' ,וביארו
המחצה"ש והלבו"ש דכוונתו למי דאיתא בסעי' ז' דכל הפטור מן
הסוכה ואינו יוצא נקרא הדיוט ,ובפשטות כיון דנקרא הדיוט שוב
אינו יכול לברך ,וכן כתב בביאוה"ל )סי' תר"מ סעי' ד' ד"ה מפני(
דהיושב שם כשמצטער מהקור ברכתו לבטלה.
ויש להבין פסק זה ביותר עפ"י מה שכתבו בשערי יושר )ש"ג
פי"ט( ובקובץ שיעורים )ב"ב אות נ"ד( דמי שפטור מהסוכה
מחמת שהוא מצטער ,אין זה רק פטור בעלמא ,כמו באנוס שהוא
פטור מאיזה מצוה ,דזהו רק פטור בעלמא ,ולכן אם יעשה המצוה
אמרינן שקיים המצוה ,אלא דהמצטער בסוכה אפילו אם ישב
בסוכה ,לא קיים המצוה ,דאין זה רק פטור בעלמא ,אלא דזהו
חלק מהמצוה דבעינן שיהא תשבו כעין תדורו ,ולכן כל היכא
שאין זה כעין תדורו מחמת צער ,אזי הישיבה בסוכה נחשבת
כאילו לא היה כאן סוכה כלל(.

וי"א דיכול לברך.
)בפתחא זוטא )סי' תר"מ סק"ה( הביא בשם הכתב סופר דרק
בגשמים כתב הרמ"א דנקרא הדיוט כיון דמתנהג כנגד כל העולם,
משא"כ אם יחיד פרטי מצטער בישיבתו ,ומחמיר לישב בסוכה
אינו נקרא הדיוט(.
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סוכות ~ הושענא רבא ~ שמחת תורה

קדושת הסוכה
מאן דעביד ליה סוכה ,קודשא ב"ה מסכך עליה בההוא עלמא,
ואגין עליה מכל מלאכי חבלה כד נפיק מהאי עלמא ואזיל
לההוא עלמא) .תיקוני זוהר ,תיקון ע'(
אמר רבה דאמר קרא למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי
את בני ישראל עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה
למעלה מעשרים אמה ,אין אדם יודע שהוא דר בסוכה ,משום
דלא שלטא בו עינא )סוכה ב( ,פירש"י ז"ל למען ידעו עשה
סוכה שישיבתה ניכרת לך דכתיב כי בסוכות הושבתי צויתי
לישב ,הכי דריש ליה ואע"ג דאין יוצא מידי פשוטו דהיקף ענני
כבוד ,מיהו דרשינן ליה לדרשה עכ"ד ,ולכאורה קשה דבכל
מקום הפשוט הוא ענין גופני והדרש הוא ענין רוחניי יותר פנימי
מהפשוט ,וכאן הוא להיפך דפשוט הוא היקף ענני כבוד שהוא
ענין רוחניי והדרש ירמז לסוכה גשמי ,וי"ל דרש"י ז"ל ירמוז לנו
בזה גודל כח הסוכה שסוכה הגשמי הוא ענין רוחניי מאד) .דברי
יחזקאל(
ובחג הסוכות הוא בחינת ז' הימים אשר כבר נכנסו והרגישו
בכל בחינות הקדושה ,והביאם לתחת כנפי שכינתו יתברך
בתוך היקף ענני כבוד ,ולזה המצות בהם לכנס בפועל להסוכה
תחת צלא דמהימנותא ,להיות לנו דעת והכרה להרגיש את
בחינת הקדושה שהכניסנו בו ,כמו שנאמר למען ידעו
דורותיכם כי בסוכות הושבתי וגו' וזה לעומת זה ,כמו שיצאנו
בפסח מהמ"ט שע"ט ,כן הכניסנו השם יתברך במ"ט שערי
קדושה ,ועל זה רמז מצות סוכה להיות בה ז' טפחים על ז'
טפחים שהוא חלל מ"ט טפחים נגד מ"ט שערי הקדושה והסכך
עליהם שהיא אימא מסככא על בניה כידוע) .תורת אמת(
הסוכה היא דוגמת המשכן ,אוהל עראי ,והד' מינים רומזים
לכלי המשכן וכלי המשכן רומזים לדעת) .כליל תפארת(
נמצא הסוכה היא בחי' הקדושה של הקרבנות ובחי' ארץ
ישראל ,בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך,
לכן כאשר באו בני ישראל לסוכות זכו בזה לקדושת ארץ
ישראל והקרבנות כנ"ל) .תפארת שלמה(
כמו שהשבת קודש בעולם הזה מעין עוה"ב ומבואר באוה"ח
הק' מי שאינו מרגיש נדנוד קדושה בש"ק כן לא יוכל להשיג
עוה"ב כן י"ל בקדושת הסוכה שהיא דירה דקדושה בעוה"ז
מעין עוה"ב שדרשו חז"ל על פסוק כעת יאמר ליעקב

ולישראל מה פעל א' ,שישראל יהיו נתונים לפנים ממחיצת
מלאכי השרת ומקום הפנימי הלזו צומח ממחיצת סוכה בעוה"ז
שאין בעולם מצוה כזו שיתכנס בה כל הגוף) .שפתי צדיק(
בכל שנה כשאנו מקיימים מצות סוכה ,נכנס בהעלם בכל נפש
ישראל לחסות בצלא דמהימנותא גם אם אינו מרגיש) .תורת
אמת(
צווה אותנו לישב בסוכה בחי' אור מקיף ,כי סוכה קדושה ועצי
סוכה מוקצה מדאורייתא ,וכולה שמותיו ית' ויתעלה ארבע
רוחותיה ומעלה ומטה ,והאדם הנכנס בה כולו מוקף בתוך אור
קדושתו ית"ש) .ייטב לב(
ידוע כל המצות זמניות בבוא הזמן של מצוה נתעורר הדבר
שהיה בעת הראשון כשנצטוה המצוה ובסוכות אנו מוקפין
בחסד א' וחסד יסובבנו כמאז ומקדם שהיינו מוקפין בענני
כבוד) .מאור עינים(
יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה הכוונה אל הסוכה כמ"ש
וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה ויעקב נסע סכתה וגו' ,כי
בבואו אל הסוכה יתפרדו כל פועלי און וכל המקטריגים
יתבטלו ,כדאיתא דסוכה הוא אור מקיף ששומר לאדם
מהחיצונים ,ודיבר עוד בקדשו ,ר"ה הוא בחינת מחשבה
ובמחשבה אין שליטה להחיצונים ,וביוה"כ הוא בחי' דיבור,
ואדרבא אז מצוה להתוודות אבל אז לית ליה רשות לאסטוני,
וסוכות הוא בחינת מעשה עשיות סוכה ונטילת הד' מינים ,לכן
צוה השי"ת לישב בסוכה לבל להיות להחיצונים אחיזה במעשי
המצוות האלה ,סוכה היא אור מקיף) .מאורן של ישראל(
נוהגין לומר בתפילת נעילה וכן בעשרת ימי תשובה יחביאנו
צל ידו תחת כנפי השכינה והוא לפלא בעיני כי תחת כנפי
השכינה הוא רק נשמות הגרים משא"כ נשמות ישראל על כנפי
השכינה ושאלתי את פי כבוד מחותני הרב הקדוש המקובל
מהרצ"ה ]מזידטשוב[ זצוק"ל ,ואמר שנוכל לפרש הכוונה על
צל הסוכה אשר מצותה אחר יום הקדוש צילא דמהימנותא.
)בני יששכר(
אמר רבינו הקדוש הדברי חיים מצאנז ,דהגם דהטלית של
ציצית מכסה גם כן רוב הגוף ,אעפי"כ אין הרגלים נכנסין
לתוכה מה שאין כן הסוכה דגם הרגלים נכנסין לתוכה ,ולא
עוד אלא דהסוכה כולה שמות הקדושים וקרקעות הסוכה ג"כ
שורה בתוכה שמות הקדושים כידוע ,והשי"ת צווה לנו לכנוס
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לתוך הסוכה לדרוס עליהם כדי לקדשינו ולטהרינו ולכפר
פשעינו עכדה"ק) .חקל יצחק(
למען ידעו דורותיכם כי ע"י מצות סוכה נמשך לאדם דעת
לידע איך לעבדו ית"ש ,כמ"ש דע את אלקי אביך ועבדיהו.
)זרע קודש(
והנה אמרתי לחדש לפי"ז אשר בעת שישראל יושבים
ומקיימים מצות סוכה למיתב בצילא דמהימנותא בצלא
דקוב"ה שהאמא הק' מסככת על בנהא ,וכאשר רמזו בענין
מצות סוכה ענינים נשגבים בדרכי הקבלה והסוד ,בהסכך
הרומז לכוונת השופר ובהדפנות אשר כולם שורשם ממקור
עליון בגבהי מרומים ,וא"כ בוודאי באותו מקום המקודש
לשמים לא תשלוט שום כח משרי מעלה ,כי אנו יושבים אז
בצלא דקוב"ה ושכינתיה ואם כן הסוכה יש לה קדושה יתירה
כמו קדושת ארץ ישראל ,אשר ה' דורש אותה ,ואם כן כיון
שנכנסו לסוכה ויוציאם מביתם ,א"כ אז יצאו מארצות העמים
וממערכת שמים וכסיליהם ,ואז ממילא יש לו לאדם חזקת
כשרות כמו בארץ ישראל ,ובודאי אז מחשבה טובה הקב"ה
מצרפה למעשה .וזהו שנאמר בסוכות נתקן מדת הדעת המקיף
את השכל היינו תיקון המחשבה ,שע"י ישיבת סוכה נתקן זאת
שהקב"ה יצרף לנו מחשבה טובה למעשה וזש"ה בסכת תשבו
שבעת ימים למען ידעו דורותיכם ,שע"י מצות סוכה תזכו לזה
שתתקנו את סוד הדעת היא המחשבה לצרפה לטובה ,וזה ידעו
סוד הדעת זהו נוהג לדורות לתקן ולטהר המחשבה בסוכה.
)קדושת יום טוב(
סכות הוא זמן שמחתינו וזמן אמר אאמו"ר זצוקללה"ה שהוא
לשון הכנה מלשון זימן שחורים ומצא לבנים היינו שמצות סוכה
שאנחנו מקיימים בשבעה ימי החג ,הוא הכנה להמשיך שמחה
על כל השנה כולה) .מגן אברהם(
בסוכות הושבתי היינו כשישראל יושבים בסוכה ומקיימים
מצותה כאשר צויתי להם ,אז אני מוציאם ממצרים הידוע ,היינו
מן היצה"ר ,וזהו שמסיים בהוציאו וכו') .בית אהרן(
מבואר בספרים כי על ידי מצות סוכה זוכה לבנים) .תפארת
שלמה(
ועפי"ז יובן דהנה הנס של ענני הכבוד הרי נפשע לישראל
בבחי' עזרה מבלי שאלה ובקשה מאתם כדברי החיד"א ז"ל
כנ"ל ,וא"כ בכל שנה ושנה ביחי חג הסוכות מתעוררת הארץ
הנס ההוא וסגולת הימים להשפיע ישועה לישראל אף מבלי
שישאלו ויש בזה נחמה והתחזקות לדורות אחרונים אשר גם
אם רבה שפלותם ואן בכוחם לבקש ולהתפלל על הישועה
שאעפי"כ יבוא להם העזר מאתו יתברך בבחי' עזרה שהוא אף
מבלי שאלה ,וזה ביאור הכ' בסוכות תשבו שבעת ימים וגו'
שהבוי"ת צונו לעשות זכר לענני הכבוד שזכו להם ישראל
מבלי בקשה תחלה ,וזה האור נתגלה תמיד בכל שנה ושנה

שיזכו ישראל תמיד לישועה בבחי' זו מבלי בקשה תחלה ,וע"כ
אמה"כ למען ידוע דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בנ"י וגו'
שמזה ילמדו דורות אחרונים ויתחזקו בבטחונם בהשי"ת
שאפילו אם שחה לעפר נפשם וחש כוחם ושכלם מלבקש על
הישועה יזור להם הבוי"ת וישלח להם הישועה אף מבלי שאלה
ובקשה תחלה וכדרך שעהש לאבותינו בהושיבו אותם בענני
הכובד בצאתם ממצרים ,וז"ש למען ידעו דורותיכם כי בסוכות
"הושבתי" בלי שאלה ובקשה כפי' הבני יששכר ,דממצות
סוכה המורה על ענני הכובד שהשפיע להם הקב"ה בלי שאלה,
ילמדו דורותיכם הם דורות אחרונים וידעו כי אני ה' אלקיכם
ועליהם להשליך עלי יהבם כי אשלח עזרתם מקודש ואספיק
צרכיהם באופן הטוב והנאות) .דברי יואל(
יסופר על הרה"צ ר' יואל טשאפלר ז"ל שנזדמן לו להיות
בלעכוויץ בסוכות והזמינו הרה"ק ר' מיכל מלעכעוויץ ז"ל על
החג ,וכשהיה צריך לר"מ להכנס בסוכתו ,התחיל להשפיל את
עצמו אמר איך יהין גוף מתועב כמוני להכניס ראשו ורובו
בתוך קדושה גבוהה כזו והרבה בדברים המשברים את הלב עד
כי נמס לבו של מהר"י ז"ל בקרבו ,עד שליום מחרת לא היה
יכול הר"י לבא בסעודה) .בית אברהם(
בסוכות תשב"ו אותיות בוש"ת ,כי האדם בשימו על לבו גודל
קדושת הסוכה בבחי' מקיף כמבואר בספרים ימלא בושה
וכלימה על מה שעבר ,אולם זאת עצה היעוצה שיקבל עליו
להטיב מעשיו מהיום והלאה ,ובזה יכנס לסוכה על שם העתיד,
ובפרט כי מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וידוע כי
מעשיהם של צדיקים נקראו אור והפכו נקרא חשוך ,כדאיתא
במדרש בראשית וז"ש כל האזרח שאומר אהיה זורח אור
מהיום ישבו בסוכות והראיה לזה כי בסוכות הושבתי את בני
ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים ,על שם שעתידין לקבל
התורה) .ייטב פנים(

אושפיזין עילאין
מבואר בספרים מלשון המאמר הזוהר הק' הנ"ל שאם האדם לא
יזמין הני אושפיזין קדישין בפיו אף אם הוא צדיק גמור אינם
באים בסוכתו כלל ,שצריך להזמין אותם דוקא ולקרוא אותם
כל אחד בשמו) .יסוד ושורש העבודה(
באמת צריך האדם להתבונן בחסדי ה' שאין סוף ואין חקר
שחושב תמיד מחשבות לבל ידח ממנו נדח ,ואף מי שנפגם ח"ו
ביום הקדוש ,עכ"ז מצד חסדי ה' מתעורר בקרבו בכל יום מחג
הסוכות אושפיזא מז' רועים לסייע לנו בסיוע שיש בו ממש לתקן
המדה אשר פגמנו בכל השנה) .ישמח ישראל(
הנה ע"י שהאדם מתחזק את עצמו באמונה גדולה יכול לבוא
לקדושת כל האושפיזין ,וזה כל האזרח בישראל ישבו בסכות,
ישבו מלשון משיבת נפש ,כלומר שמשיבים נפשם ומחיים את
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עצמם ע"י סוכה שהיא בחי' אמונה) .אזור אליהו(
כל השבעה רועים נרמזים בהסוכה שבאים להסוכה ועי"ז
ממשיכים שמירה לכל השנה כולה ומסייעים לעשות הרצון
העליון ומצותיו יתעלה) .מדבר קדש(
יזהר שלא לדבר בסוכה בימי חג הסוכות אלא בדברי תורה כי
גדולה קדושתה) .אור צדיקים(
עיקר השפעות חסדים הוא ביום ראשון אושפיזא דאברהם יומא
דאזיל עם כולהו יומין כידוע מספרים) .אמרי נועם(
בסכות באושפיזי דיצחק שקלסתר פניו דומה לאברהם שיש בו
תערובות ממדת החסד בהגבורות נמתקים הדינים והגבורות
ונתגבר אור הרחמים) .מגן אברהם(
יום ג' של סוכות שביום הזה יש התגברות גדול להקדושה לכלות
את כל בחינות ההפכים והמנגדים המרומזים בהרי אררט ,וכמו
שנאמר הרים כדונג נמסו מלפני ה' וגו' וגם כי עיקר הסוכות הוא
נגד יעקב ונגד עננא דאהרן ,ומצינו בשניהם שנתגברו והכניעו
את הכח של ההיפוך כי יעקב אבינו ע"ה נצח את המלאך הידוע,
ואהרן הכהן נצחו גם גכן בקטורת) .תורת אמת(
והיום בכחו דמשה רבינו ע"ה באושפיזא דיליד מתעוררת שוב
מדתו וכחו לסייע להאיר אור חלק יעקב שיהיה בגילוי האור
הקדוש ולראות איזה אוצר יש ביד כל אחד ואחד ,ובמה החלפנו
אותו ,וזהו ביום ההוא לא ייה עוד אור יקרות וקפאון היינו שלא
יהיה עוד האור יקרות בבחי' כסוי וקפאון רק יתגלה לעין כל
בבחינת גילוי וצמיחה ,ועל ידי כן נשוב לפניו בלב שלם אמן.
)ישמח ישראל(
והתרוץ הוא דהאמת הו דהשבעה רועים כל א' וא' בקדושה
ובטהרה שלו היה ממשיך קדושה וטהרה על ישראל עד שהיו
מסוככים בהקדושה ,וכל אחד ואחד המשיך היקף ענני כבוד לפי
הקדושה וטהרה שלו ,אלא להמשיך שיהיו כולם בבת אחת
ובשעה אחת היה על ידי אהרן דבצדקתו שהיה אוהב שלום
ורודף שלום גרם שיהיו כל השבעה עננים בבת אחת דהיה
באפשר שיהיו העננים לעתיד ואהרן המשיך אותם שיהיו בזאת
העת ובבת אחת וניחא הכל דהיו בזכות השבעה רועים והיה
בזכות אהרן .ולפי הדברים היה נכלל באהרן ענן א' שהיה מצידו
וגם מה שהמשיך כל הז' עננים בזאת העת ,ומרומז אהרן במילוי
אותיות ]בזה אל"ף ה"א ר"ש )עיי"ש דף ר"ד( נו"ן בגמטריא
תשל"ו( מספרו ח' פעמים סוכה ]עם ה' כוללים[ מרומז למה
שאמרתי שהיה בו הצד שלו וגם כל השבעה בבת אחת) .מדבר
קדש(
גודל אושפיזא של יוסף כי בזה הסעודה יש יכולת בכח
האושפיזא קדישא לתקן כל הפגמים שפגם בברית ולעשות

הכנה להבא ,כמאמר הכתוב ויוסף הוא השליט ביצרו בזה הוא
השליט בכל העולמות ובכל הנבראים והוא המשביר לשון תקוה
אשר שברו על ה' אלקיו ,הוא המכניס תקוה אמיתית לכל
ישראל) .גדלת מרדכי(
דוד הוא הכולל והמקבל קדושתו מכל הרועים וממשיך לישראל
ולכך דו"ד מל"ך ישרא"ל מספרו ז"פ סוכה והכוללים שמסכך
על הכלל ישראל בקדושתו כל המדות ,ומרומז ג"כ דז' פעמים
סוכה מספרו תרל"ז ,והושענא רבא מספרו ג"כ תרל"ז ,מחמת
שהוא יומו של דוד ,ויהיה במהרה ישועה רבה ולכך נקרא יום זה
בשם הושענא רבא) .מדבר קדש(

ארבעה מינים
נאמר )משלי ל'( שלשה המה מטיבי צעד וארבעה מטיבי לכת,
אלו ד' מינין שכל אחד ואחד מישראל הולך ורץ ולוקח לו מהן
להלל להקב"ה והם נראים קטנים בעיני אדם וגדולים לפני
הקב"ה) .מד"ר אמור(
שמעתי מאאמו"ר ז"ל שאמר בשם אביו שאמר בשם זקנו
הקדוש מראפשיץ זצוק"ל זי"ע ,דידוע שהד' מינים הם אותיות
שם המיוחד ,וכל זמן שאנו מחזיקים בידינו את השם הוי"ה
יכולים להתפלל להשי"ת עכת"ד) .צלא דמהימנותא(
וע"כ אנו נוטלין ארבעה מינים הללו ונלחמים בהם עם כל
המקטריגים והמעיקים שד' מינים האלו הם הכלי זיין שלנו ובהם
מוליך ומביא מעלה ומוריד ,שכל מקום שיש שם מקטרג ומסטין
על ישראל כלם יפלו תחת רגלינו ולא יוכלו קום ,ועל כן אנו
שמחים בחג הזה בד' מינים הללו ומקלסים להבוית"ש שנתן לנו
שכל הזה איך לנער כל רשעי ארץ) .מנחם ציון(
בלולב ומינים ממשיכין דעת מן הנועם העליון איך לשוב
בתשובה שזה עיקר הדעת) .זרע קודש(
בשם אמו"ז ז"ל ולקחתם לכך ליקח עצמותינו אל הבוי"ת והיינו
כדאי' במדרשים אתרוג דומה ללב לולב לשדרה הדס לעניים
ערבה לשפתים וצריך האדם לכוין להטות כל איברים הללו
אליו ית' ,והמצוה שמרמז לזה מסייע ג"כ לאדם כי כל מצוה היא
הבטחה שמתקיים לבסוף ע"י שמרמזים שחפצים בזה) .שפת
אמת(
במצות לולב ומיניו נתקדשו ונטהרו האברים אשר רומזים לאלו
המצות כדאיתא במדרשים לולב נגד השדרה אתרוג לב ערבה
שפתיים הדס עינים ,וע"ז מבקשים קדשינו במצוותיך שהמצוות
מביאין קדושה להאברים) .שפתי צדיק(
אמר הרב הקדוש )ר' זושא מאניפאלי זצ"ל( לתלמידו ,אשר
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לולב ר"ת ו'טהר ל'בנו ל'עבדך ב'אמת) .אילה שלוחה(

ולא ריח מצות) .מחשבות חרוץ(

לולב בגימטריא חיי"ם ,רמז למי שקונה אתרוג עם לולב יפים
זוכה לחיי עולם הזה והבא) .מהרי"ל(

בשם הרה"ק מראפשיץ זצללה"ה זיעועכי"א שהיה רגיל לומר
בכל שנה ושנה קודם ההושענות דהו"ר ,דידוע שהד' מינים הם
כנגד אותיות שם המיוחד ,וכל זמן שמחזיקים עוד בידו את
השי"ת יכולין להתקרב אליו עכלה"ק) .הרה"ק מראפשיץ זי"ע(

בחג הסוכות אנו עושין מעשינו בפרהסיא בלולב ואתרוג בלי
שום פחד מחיצונים כי כבר נמתקו הגבורות ואנו יכולים למשוך
כל השפעות טובות וחסדים גדולים על כנסת ישראל) .מאור
ושמש(
דין הנענוע שהחיוב להוליך ולהביא ולהעלות ולהוריד ,והענין
לעורר הנפש שתזכור בעת השמחה כי הכל לשם ית' ממעלה
ועד מטה וד' רוחות שהכל נכלל בזה) .חינוך מצוה שכ"ד(
ונ"ל כי ד' מינים מרמזים על ישראל כמבואר )וי"ר שם( ויש
מרמזים על הקב"ה בעצמו כידוע ג"כ )שם( ונ"ל להכריע להיות
כי הם באים לעצור טללים רעים וכו' )סוכה ל"ז (:ר"ל לנער
הקליפות והרשעים והענין כי ע"י שישראל נאגדים אלו עם אלו,
ועם ה' ואתם הדבקים ועי"ז האגודה גם האו"ה נאסרים בכבלי
ברזל מבלי יוכלו יגעו אל משיחו ועמו ,והאו"ה בפרוח כמו עשב
כי יש להם פר"ח ניצוצות פר"ח עש"ב גמטרי' ס"ם )בחשבון
מנצפ"ך( ואנו מנענעים בשמונה מקומות ששה הודו ב' אנו ובכל
פעם ל"ו נענועים כמ"ש מג"א עולה ח' פעמים ל"ו רפ"ח להוציא
רפ"ח הנ"ל וצדיק כתמר יפרח תמ"ר פר"ח גמטריא כח"ץ
ורמזוהו חז"ל שהיו אומרים בשעת נענועים גירא בעיניך שטן,
והיינ כח"ץ הנ"ל והוא פלא) .חתם סופר(
מצות לולב מורה על שיש בו ארבעה מינים נגד ארבע אותיות
שמו ית' הוי' ומנענע לארבע רוחות העולם ולמעלה ולמטה ,כדי
להמליכו וליחדו במעלה ובמטה ובארבע רוחות להעריך
ולהרביץ קדושתו בעולמו ולהכניע על ידי זה כל הרע והס"א
הסובבין בעולם הזה) .סדורו של שבת(

הושענא רבא
ענין סמיכות הימים הושענא רבה ושמיני עצרת הושענא רבה
הוא היום האחרון של ימי הסוכות ,שישראל צועקים בהם בכל
יום הושענא והושיעה נא ,וכשבא יום האחרון נעשה צעקה גדולה
בלב נפשות ישראל קשה עלי פרידתך ,ולזה נקרא הושענא רבה
מצד אתערותא דלתתא ,ושמיני עצרת הוא מצד אתערותא
דלעילא ,שהשם יתברך אומר קשה עלי פרידתכם ,והוא כענין
שנאמר )ישעי' סה כד( והיה טרם יקראו ואני אענה ,ובשני ימים
האלו נכלל כל קדושת החג של כל הימים שעברו ,ונעשו
התקשרות וחיבור הגמור בינינו ובינו שמו על כל השנה כנ"ל.
)תורת אמת(

יוה"כ היא החתימה ,ובהו"ר ג"כ נחתמים ,חותם בתוך חותם ,ואז
אין חוששים למגע גוי ,כי ביום הושענא רבה נוטל הקב"ה
התפילות והבקשות וכל הזכיות וכל הטובות שעתידים לבוא
ומעלה אותם לשמים ממעל במקום שאין שם שליטה להקטרוג,
וזה נקרא חותם בתוך חותם) .מאורן של ישראל(
שמעתי מאבותיי הקדושים זי"ע מה שמקובל איש מפי איש
מרבינו הקדוש מלובלין זי"ע בשם רבינו הקדוש הבעש"ט זי"ע
מפי אליהו ז"ל שמי שמתפלל כראוי לכוון לבו באלו השלשה
ימים ,הו"ר שמיני עצרת ושמחת תורה ,אז מסוגל להתפלל כל
השנה בכונה כראוי) .שער יששכר(
וגם ביום לא יתגרה בשינה כל כך ,וילמוד בתורה ויעשה צדקה,
שהם שני עמודים אשר כל בית ישראל נכון עליהם בגלות החל
הזה ,וכתבו גורי האר"י זצ"ל כי מאוד צריך לדקדק במעשיו
ביום הזה ,ובכן השתונן והכונן ביום זה של הוש"ר לילו כיומו
הכון לקראת אלקיך לעובדו בלב שלם בתורה ובמצוות בדקדוק
עצום) .שמחת הרגל(
כתב במדרש לולב דומה לשדרה הדס לעין ערבה לשפתים
אתרוג ללב וכו' ,וזה היום גמר מצות ד' מינים וסיומם במצות
ערבה ,כי יום השביעי בחינת מלכות פה ,צריך לתקן הדיבור
שיהי' קדוש לה' ,ולא יעשה דבריו חולין כי אם תוכו רצוף מילי
דשמיא) .ייטב לב(
על ג' ימים אלו שהם הושענא רבה שמיני עצרת שמחת תורה,
עומד כל העולם) .מהרא"א הגדול מפרימשלאן זצלה"ה(
יום הושענא רבה יום הערבה שמרמז לפה ,וכתיב )תהלים פא,
יא( הרחב פיך שבעת גאולה וישועה צריכין להרבות בתחנונים
להיות נושע תשועת עולמים ,וזה החן שיש להבורא ית' גם
בדומין לערבה לא טעם ולא ריח רק ע"י הכנעה להתפלל לפניו
ית' ,וכחן של ישראל בפה כמ"ש )מד"ר שמות כא ,א( מתגאה
בירושתו הקול יעקב שקולן ערב לפניו ית' ,אמנם העיקר החן
על אותן שיש להם טעם וריח ,ואעפ"י כן ע"י האגודה ביחד
שמכניס עצמו לכלל ישראל ומדבק עצמו בערבה ,על ידי
שיודע שיותר יכול להיות נושע בתפלה מבכח מעשיו ,לכן הניחו
חכמים כל המינים ואחזו רק בערבה ,וע"ז נאמר )תהלים לו ,ז(
אדם ובהמה כו' שערומין בדעת ועשוים בכהמה לפני הבורא ית'.
)שפת אמת(

יום ערבה שיש בו תיקון גם לפושעי ישראל שאין בהם לא טעם
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בימים הנוראים הקדושים לא בכה )הרה"ק מוה"ר ארי מראהטין
זצ"ל( הרבה ,אבל בהו"ר מעת התחיל לומר הושענא לא דמו
דמעות עיניו ,ובשנים האחרונים היה מרבה בבכי תמיד) .הלולא
דרבי(
זכיתי לקבל פני קדשו )של הרה"ק מצאנז זצ"ל( בימים
האחרונים של חג הסוכות והושענא רבה בתוכם ,והוא היה
מתפלל בהו"ר תפילת חול ,ובכל ברכה מח"י ברכות היה
מתפלל בכח גדול עד אין חקר ובבכי גדול ,עד שלא היה כמעט
אחד מכל הקיבוץ הגדול שלא הורידו דמעות) .תורת משה
נתן(.

ולהיות עינא פקיחא שלא יתמנמנם בקריאת שמע ובעמידה,
ויצא שכרו בהפסדו ,ואחר תפילה יתן חלק ביום נורא הזה
לעסוק בתורה ,כי יום קדוש הוא לאדונינו ,ואחר אשר ינוח לישן
מעט ,יתגבר כארי ללמוד ולעשות צדקה כפי כחו ,וישים
ארחותיו ככל אשר תשיג ידו) .לב דוד(
אמר )הרה"ק ר' מרדכי מלעכאוויטש זצ"ל( ביום הושענא רבה,
העולם אומרים מנהג משבר הדין ,וכן אני אומר המנהג של הו"ר
מנהג נביאים הוא ,ומשבר כל הדינים מישראל) .אור ישרים(
ממשיכין ש"ע נהורין בהו"ר שנוטלין ערבי נחל גמטריא ש"ע.
)זרע קודש(

היום הזה הוא גמר ההיקף של ימי החג שהיינו מבקשים
ומתפללים בכל יום הושענא ,והיום הזה נקרא הושענא רבה,
מפני שבא צעקה גדולה בלב להוושע בישועה רבה מאחר
שמרגישין החוסר שעדיין לא נושענו ,והוא אושפיזא דדוד המלך
ע"ה שהיה לו תמיד צעקה גדולה בלבו מפני שנדמה בעיניו
תמיד שעדיין הוא עומד בחוץ ,וכדאיתא במדרש )עי' מדרש
שוח"ט מזמור טז( על הפסוק )תהלים פד ,יא( בחרתי הסתופף
אברהם בטרקלין יצחק בקיטון ואני בסף) .פרי צדיק(

בהושענא רבה צריך מאוד לעשות תשובה בעת חביטת הערבה,
שבעת ההוא הוא גמר חתימה ,וצריך האדם מאד לעשות
תשובה לפני הקב"ה ,ועל ידי זה הוא בורא בריה חדשה ,כידוע
כי ערבה גמטריא זר"ע וגמטריה עז"ר ,כי צריך לכוון בעת
חביטת הערבה להמתיק ה' גבורות ושיעשה כולו חסדים) .בית
אהרן(

על ידי משנה תורה שאנו לומדין בהו"ר ,בזה אנו מעלים
הגבורות לשרשן שיסמיכו ג"כ עם חסדים ,והמלכות מתעלה
להמוחין ומקבלת השפעות טובות כנסת ישראל) .מאור ושמש(

בעת נטילת ערבה הרומז ליוסף שומר הברית כדאיתא במדרש
)ויק"ר ל' י'( וערבי נחל זה יוסף ,ראוי לשום אל לבו ללכת
בדרכיו ,ועל כן ערבה עולה זרע לתקן אשר שחת זרע לבטלה
ר"ל ,ולבקש מאת ה' לקבץ הנדחים וזדונות יהפכו לזכיות) .ייטב
פנים(

בליל הושענא רבה ניעורין כל הלילה ואומרים כל ספרי תהלים,
מצד שהוא אושפיזא דדוד ע"ה ,ודוד היה ניעור ולא היה ישן רק
שיתין נשמי ,ואמר שירות ותשבחות ,לזה אנו מתעוררים מדה
שלו) .מחזה אברהם(
והנה הרב בספר טור ברקת שם )סי' תרס"ד( הבריק ברקאי
אזהרה שמענו ,לעסוק כל הלילה בתורה ,ושלא להפסיק
בדברים בטלים ,שיחת דקלי"ם מאיליהם ,ומעלה עשן כי אז
יעשן אף וכו' ,ואם ילמד כל הלילה כדחזי וכנימוס ,ינצל מכרת
כמ"ש ז"ל והאריך הרב בזה ע"ש באורך ,ואשר נגע אלקים
בלבו ,יראה ורעד יבא בקרבו ,ישום או"ר בו כיקוד אש מאימת
הדין ,וימהר לשוב אל ה' ,ואת העוס"ק אשר עס"ק בתורה,
תהיין חוברות ,יראה ואהבה ,בהכנעה וגילה ברעדה ,וכל הלילה
אל יתן דמי לו ,ובכללות יכוין ,כי הכל לעשות נחת רוח ליוצרו
דוקא ,לתקן שרש הלימוד במקום עליון ,וגמירי הבא ליטהר
מסייען אותו) .לב דוד(
כבר נהגו תפוצות ישראל בליל הושענא רבה להתאסף פמליות
פמליות ללמוד בתיקון ,ואם בעל נפש אתה תמעט באכילה
ושתיה ,וכל הלילה אז תקרא ביראה ושמחה רבה ,ולא יפסיק
בדברים בטלים ,דדינא קיימא ולא יתן מקום למקטרג ח"ו.
)שמחת הרגל(

אמרתי טעם למה נקרא יום זה הושענא רבה ,משום שיש ג'
זמנים לדון בו בני העולם ,בר"ה וביו"כ ויום הזה הו"ר ,והנה
בר"ה השי"ת דן את העולם בדין גמור ,וביוה"כ דן את העולם
במדת הרחמים ,הבינונים יכולין אז לזכות בדין ,אבל בהו"ר
השי"ת דן את העולם במדת החסד מדתו של אברהם אבינו
ע"ה ,ואז יכולין כל בני אדם לזכות בדין ,ולכן נקרא הושענא
רבה) .הישר והטוב(
לכן נקרא הושענא רבה כי מתעורר רחמים גדולים) .תפארת
שלמה(
היום הזה הוא הגמר של התפלות של החג ,כדאיתא בגמרא
)סוכה מה( אותו היום מקיפין את המזבח ז' ימים ,וענין מקיפין
את המזבח היינו הבטחון שנתקבלו התפלות ,כמו שנאמר
)תהלים ד' ,ו'( זבחו זבחי צדק ובטחו אל ה' ,וברגע האחרונה של
היום כשנגמרים כל תפלות ישראל מופיע השמחה בלב כל נפש
ישראל ,לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר
רצה האלקים את מעשיך ,ועל זה יש לרמז בדברי חז"ל )סוכה
מח( לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה ,שברגע האחרונה
בהשלמות החג וכניסת ליל יום טוב האחרון נתרבה השמחה
בלב נפשות ישראל כנ"ל) .תורת אמת(

הכל הולך אחר החיתום להתפלל תפלתו בזמנה שלימה,
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שמ"ע ושמח"ת
אמרו בזוהר )ח"א רכ( שעיקר גמר החותם נגמר ביום שמיני
עצרת בתפלת מוסף ,הגם שהרמ"ע ז"ל )עשרה מאמרות חיקור
דין ח"ב פכ"ז( מיאן בזה ,ודעתו שטעות סופר הוא בזוהר ,קשה
לשבש כל ספרי הזוהר שבדינו ואין זה הכרח) .בני יששכר(
ביום השמיני עצרת תהיה לכם דהנה ידוע הגם שבהושענא רבה
יוצאין הפתקין ,עכ"ז עדיין הם נעצרים עד שמיני עצרת ,ועוד
נותנים זמן להאדם שישוב בתשובה ,ויקבל עליו מלכות עול
מלכותו יתברך עול מלכות שמים שלימה ,וזהו ביום השמיני
עצרת תהיה שיהיה עוד עצרת דהיינו מעצור ועיכוב להגזרין
והפתקין ,לכם אותיות מלך ,שעוד נותנים להאדם זמן עד שמיני
עצרת לקבל עליו מלכות שמים ,ולשוב בתשובה שלימה לפניו
יתברך) .באר משה(
הנה ידוע ג' רגלים הם נגד אברהם יצחק ויעקב ,ושמ"ע הוא נגד
דוד רגל רביעי ,והנה שמ"ע הוא יום נגד נ"א מר"ח אלול ימי
הרצון של ישראל ,והוא גמר החתימה טובה לישראל ,כי דבר
מלך שלטון )קהלת ח ,ד( ודבר המלך ואשר נחתם בשם המלך
אין להשיב )עי' מגילת אסתר ח ,ח( וז"ש )בראשית יג ,ח( אל נא
תהי מריבה וכו' ,ר"ל ע"י המריבה שביני ובינך יתעכב ח"ו ניצוץ
דוד ,ואז לא יהיה נ"א היינו יום הנ"א הוא שמיני עצרת ,והוא מה
שאנו אומרים הושיעה נא הצליחה נא שהוא עיקר הישועה
והצלחת ישראל) .אגרא דכלה(
כדי שתשאר בנו השפעת הקדושה והאהבה הנשפע לנו בימי
החג גם לימות החול יש צורך ביום ממוצע בין ימי החול לימים
המקודשים ,שעל ידו יתקשרו אלו באלו ובאמצעותו תהא
הקדושה נמשכת לימות החול ,ושמיני עצרת הוא הממוצע
לעצור השלימות של הימים המקדושים האלו על כל ימות
השנה ,אמנם אפ"ל עוד דבחו"ל באויר ארץ העמים שבטלה
הטהרה ואין הקדושה גדולה כל כך לא סגי בהכי ויש צורך עוד
ביום ממוצע נוסף על שמיני עצרת ,דע"י יו"ט א' שהוא
מדאורייתא לא יתקשרו הימים הנשגבים הללו עם ימי החול
הבאים אחריו ,כי לפי ערך גודל בחי' הקדושה אשר בו לא
יתקשר היטב עם ימות החול ובצאת ממנו לימים פשוטים לא
ישאר מהרגשת הקדושה הלזה מאומה לימים הבאים אחריו,
ולזה שקדו חכז"ל על טובתינו וקבעו לנו עוד יו"ט שני של
גליות ,ולאשר שהוא רק מדרבנן ולא אלים קדושתו כמו
דאורייתא שפיר יתכן להיותו בחי' ממוצע בין קדושת יו"ט א'
שהוא מדאורייתא לימי החול הבאים אחריו ,וע"כ ע"י זה היום
של שמחת תורה נגילה ונשמחה גם בימי החול להרגיש הרגשת
קדושה והשפעת האהבה הנשפע לנו בימי החג ,ובאמצעותו
והיתה לה "שמחת עולם" דע"י האהבה שנרגיש ביום זה יתקשרו
ויתחברו עמו גם ימות החול הבאים אחריו ותהא האהבה שמחת
עולם גם בכל ימות השנה) .דברי יואל(

אמרו צדיקים שמיני עצרת היא הקשר והכולל )בל"א איז דער
שלוס( מהחג הק' ,וכענין מעשה אורג שעושים בשפת הבגד שפה
כפולה שלא יקרע ,כמו כן היא בחינת שמ"ע ,ונוכל לזכות
בקדושת היום להשאר בכל הקבלות והרצונות טובות שקבלנו
עלינו) .ישמח ישראל(
יו"ט של עצרת היא עיקר של כל הימים טובים ,ביום השמיני
עצרת תהיה לכם ,עצרת היא לשון אסיפה )ת"א( כנושי תהיו
לכון ,היינו החסדים אשר כנסתם וקיצבתם ואספתם עד עתה,
תהיו לכון שתוכלו לקבלם ולהחזיקם אצליכם ,הנה ביום
הכיפורים נמחל כל העונות ,ולכן אמר הקב"ה קשה עלי
פרידתכם ,היינו כי קשה מאד שיהיה ח"ו פירוד ,כי הצדיקים
צריכין להיות אצלם רק אחדות ,אמר הקב"ה עכבו עלי עוד יום
אחד הוא יומא דכליל כל יומין )פע"ח שער כ"ח פ"א( והיא
בחינת חסד ,היינו לעכב החסדים אשר נאספו ונקבצו להמשיך
אותם על כל השנה) .כנסת ישראל(
כתיב )שמות כג ,יד( שלש רגלים תחוג לי בשנה ,ובשמיני עצרת
לא כתיב לשון רגל ,אכן הוא רגל בפני עצמו שבו נגמרים
ומתיחדים כל היחודים מכל הרגלים ומכל השנה ,שעם בני
ישראל מייחדים יחודים שונים בכל רגל מהשלש רגלים ושמיני
עצרת הוא רגל בפני עצמו להתאסף בו כל היחודים) .ברכת
דוד(
כל המועדים בכלל המה לכל ימי השנה ,וחג הסוכות הוא המקור
של המועדים ,וכמאמרם ז"ל )ר"ה ד( שזה גורם שזה אחרון
ושמיני עצרת הוא המקור של חג הסוכות ,והוא הכלי המחזיק
ברכה ,כענין מאמר חז"ל )סוף עוקצין( לא מצא הקדוש ברוך
הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ,ולזה נקרא עצרת
לשון אוצר ,ע' וא' הם ממוצא אחד ,וגם המשמעות הוא אחד ,כי
על ידי שנעשה הגבלות כלי לאצור השפע ,על ידי זה נעצור
ונקלט השפע בהמקבל להיות מחזיק ברכה ,ולטעם זה מברכין
בו גשם ,הגם שיש מקומות שאין עתה צורך להם ,רק מפני
שעתה עת פתיחת המקור לקבל הברכה) .תורת אמת(
יום הזה רומז על ימות המשיח ,שההקף יהיה שמונה ,כדאיתא
בגמרא )ערכין י"ח( כינור של מקדש של שבעת נימין היה כו'
ושל ימות המשיח שמונה) .בית יעקב(
סוד ביום השמיני וכו' מלך הדר עולם התיקון ,ברור מכל רע
כולו טוב) .היכל הברכה פ' ראה בד"ה שלוש ,דף ק"ג ע"ב(
אין שום מצוות בשמיני עצרת ,דהוא מעין לעתיד ,ומצות
בטילות לעתיד )נדה ס"א( היינו מצות מעשיות ,ויהיה הכל רק
במחשבה) .חשבה לטובה(
שמיני עצרת כוללת כל שלשה רגלים וכו' ,וסימנך )דברים טז
טז( שלו"ש פעמים בשנ"ה הוא עצמו מספר ביום השמינ"י
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עצר"ת) .היכל הברכה(
והיית אך שמח ,אמרו חז"ל לרבות לילי יו"ט אחרון לשמחה או
אינו אלא יו"ט הראשון כשהוא אומר אך חלק ע"ש ,הנה אתי
הקרא לרבות ליל יו"ט אחרון ולמעט ליל יו"ט הראשון ,ויש
ליתן טעם לדבר ,על פי מה דאיתא ברמ"ע )מאמר חקור דין
חלק ב' סוף כ"ז ע"ש( שלשון חג מורה על חוגה ועיגול הסובב על
איזה מרכז ,כמו שאר ימים טובים שכולם סובבים על נקודת
שמיני עצרת ,אבל שמיני איהו גופא הנקודה קדושה העליונה
מכל הקדושות אפילו מקדושת יוה"כ ולא שייך לקרותו חג,
ובעיקר עיקר קדושתו היא היפך של יוה"כ ,דיוכ"פ הוא ע"י עינוי
נפש וקדושת שמיני ע"י שמחה ,וזה נקרא )שיר השירים ז ז'( מה
יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים ,כי אהבת השם ע"י עינוי כמו
יו"כ ,למטה ממדרגות אהבת שמיני עצרת שהיא ע"י שמחה,
ויום השמיני הוא בעצמו כמו יו"כ ,לכן שווין בקרבן מוסף כמו
יוה"כ ,ואפ"ה קדושתו יותר מיה"כ ע"י שמחה חדותא דמלכא
עם ישראל ,לכן שאר י"ט שקדושתן עומד על איזה דבר מצוה
שחיטת קרבן פסח ,שתי הלחם בעצרת ,שופר בר"ה ,עינוי נפש
ביוה"כ ,ונטילת לולב בחג ,ועיקר מצותן אינו אלא ביום ,גם
שמחתן אינה אלא ביום ,אבל קדושת שמיני שאינו אלא ע"י
שמחת האדם שמתענג על ה' וחדותו יתברך ואינו עומד על
מצוה מיוחדת ,ע"כ גם לילה אתרבי לשמחה) .חתם סופר
דרשות(
והיית אך שמח הוא לשון הבטחה שתהיה בשמחה ,והענין הוא
כמו שדרשו )יומא לט( מפסוק )ויקרא יא מד( והתקדשתם
והייתם קדושים ,אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו
מלמעלה ,והתקדשתם הוא מצד האדם כמו ושמחתם ,והייתם
קדושים הוא הבטחה מלמעלה כמו והיית אך שמח ,והענין הוא
כי אין ביד האדם להוליד השמחה בלבו רק ע"י מעשה המצוה
כמו ע"י ד' מינים וע"י מצות סוכה ,על זה נאמר ושמחת בחגך,
וגם בשבועות ע"י מתן תורה ,אבל בשמע"צ אין בו שום בפועל,
וגם לא זכר מהעבר כשאר מועדים ,רק זהו שורש היו"ט
שהשי"ת משפיע השמחה בפנימיות נקודת הלב בלי פעולת
האדם ,והיינו ע"י שנקלט כל פעולות המצות של ז' ימי החג
להיות נאסף עתה בפנימיות נקודת הלב שיתקיים בקביעות,
ולכן רמזו בזה על יו"ט אחרון )סוכה מח( מפני שיש בו שמחה
לפניו ,שע"י השמחה שלפניו מצד פעולות המצות כנ"ל ,נתרבה
ממילא השמחה בלב ביו"ט האחרון מלעילא ,ולכן נקרא שם
היום עצרת כנישו דחדוה ,מפני שנקלט השמחה בפנימיות הלב
להתקיים על כל ימי השנה) .פרי צדיק(

הסוכה ,ניתן לנו יום שמיני עצרת ,להרבות השמחה גם על כל
השנה ,ועל זה רמזו ז"ל מפסוק והיית אך שמח ,לרבות לילי יו"ט
האחרון לשמחה ,וכדאיתא על זה במדרש )עי' ב"ר פס"א ד'(
תוספתו של הקדוש ברוך הוא מרובה על העיקר ,ובוודאי שגם
העיקר של השם יתברך הוא בלי גבול ,רק שענין תוספתו הוא
לרבוי ענין גם לזמנים אחרים) .תורת אמת(
שמעתי מפ"ק זקיני מו"ר ז"ל בשם רבו הרבי ר' בונם ז"ל
שהזהיר להחסידים ביום שמ"ע יתפללו הכל בציבור ,בזה יתוקנו
כל התפלות יחידים אשר התפללו בכל השנה) .שפתי צדיק(
בשמיני עצרת בתפלת שחרית ומוסף ידבק גופו ונפשו מאוד
בדביקת הבורא ברוך הוא ,כי אז הוא ג"כ עת רצון גדול על כל
השנה) .אור עינים(
צריך לכוין בהתפלה מאד ,כי בסוכות יש סיוע מסוכה ולולב
משא"כ בשמיני עצרת ,והוא העולה על כל הימים שמר"ח אלול
עד עכשיו שהולכין מדרגא לדרגא) .מראה יחזקאל(
ידוע מצדיקים אשר שמיני עצרת הוא עת מוכשר להמשיך
גשמיות ופרנסה לישראל) .אמרי נועם(
נהירנא כד הוינא טליא ,שמעתי שאמר אדוני אבי הגה"ק זלה"ה
בשם הרה"ק מוה"ר נפתלי מראפשיץ וכל הענין איני זוכר רק
זאת מה שאני זוכר ,שאמר על הפסוק )בראשית כד ,יד( הטי נא
כדך ואשתה ואמרה שתה וגם לגמלך אשקה ,דידוע מספרים
הקדושים דמראש השנה עד שמיני עצרת העיקר לבקש רק על
רוחניות לבד ולא עסקי עולם הזה ,ובשמיני עצרת שהוא בחינת
שאל מה דבעי ,מותר לבקש אז על ענין עוה"ז ,שהשי"ת ישפיע
לנו בריאות ופרנסה טובה ,והנה מבואר בשם האר"י ז"ל
דבשמ"ע מאיר שם כ"ד עיינין ,וזהו הטי נא כדך ואשתה ,ואמרה
לא לבד שתשפיע לתלמידי חכמים יהי' כל טוב) .דברי יחזקאל(
בשמיני עצרת נמשך בחי' שמחה בתורה על כל השנה ,דהנה
עסק התורה אין צריך להיות בקרירות ,כי אם ללמוד בשמחה
ותענוג )בלשון אשכנז קוועל( כמארז"ל )שבת ל' ע"ב( וכן לדבר
הלכה ,וכתיב )תהלים יט ט( פקודי ה' ישרים משמחי לב ,ושמחה
זו בתורה נמשך בשמיני עצרת ,ולכן נקרא שמחת תורה) .מגן
אבות(
ענין שמחת תורה שהשמחה של כל השנה בתורה ומצות נכלל
ביום אחד ,שהוא כללות כל השנה) .לקוטי תורה(

מצות שמחה הוא מה שנאמר והיית אך שמח שנדרש )סוכה
מ"ח( על שמיני עצרת ,שאז אין שום מצוה ,רק קביעות השמחה
שיהיה לו הויה לעלמי עד )וכו'( ששמחין בלא שום מצוה רק
בדברי תורה ,כמו שנאמר )תהלים יט ט( פיקודי ה' ישרים
משמחי לב) .פרי צדיק(

מבואר ג"כ בספרים הקדושים דהאדם אם משמח עצמו בשמחת
תורה ,אזי מוריש זה התורה לבני בנים עד סוף כל הדורות.
)הישר והטוב(

כדי שיהיה נשאר בנו שמחת התאחדות הזה גם אחר עבור ימי

לכאורה למה נקרא שמחת תורה ,ומה גם )זוהר ח"ג ע"ג(
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שהקב"ה ואורייתא וישראל חד )וכו'( ,ונראה על פי משל ,כי
עינינו רואות כשר יזכה איש פשוט שפל ערך להיות על שמחת
צדיק מפורסם כשעושה נשואין לבנו או בתו ,והיה לו ככמה
יגיעות לכתת רגליו ממרחק רב ,וכאשר יזכה להיות שמה על
שמחתו ,אז משמח את עצמו מאוד מאוד ,ומפזז ומכרכר בכל
עוז ומרקד בכל כוחו ,וכאשר שואלין אותו לשמחה זו מה זו
עושה ,ישיב על מה לא אשמח שאיש פשוט כמוני שפל ערך זכה
להיות על שמחת בת מלך מלכי רבנן ,אשר כמה אלפים אנשים
גדולים חורי ארץ באו לכאן ממרחק בהוצאת מרובים ,ואנכי עני
ואביון שפל ונבזה זיכני השי"ת להיות ג"כ עמהם על שמחה זו,
והנמשל מובן ,ולכן אילו היה נקרא שמחת ישראל ,הרוצה
לשמוח היה צריך להיות בבחינת ישראל ,לקיים תורה ומצות
כראוי ,משא"כ כשנקרא שמחת תורה ,והוא שמחת ה' כי כל
התורה שמותיו של הקב"ה )זוהר ח"ב קכ"ד( וקב"ה ואורייתא
וישראל )בחי' ישראל( חד ותורה נקרא בזוהר הקדוש ברתא
דמלכא ,לזה כל איש כקטן כגדול אפילו השפל ערך צריך
לשמוח בשמחתה ,וגם עוד יותר כמשל הנ"ל ולזה ראינו מפשוטי
עם בני ישראל ששמחים עוד יותר ויותר) .בית יעקב(
שמחת תורה היא הכנה לכל השנה להיות קבוע בתורה
כמשאחז"ל על שלא ברכו על תורה תחלה ,ולכן בתחלת השנה
יש שמחת תורה שיתבונן האדם גדולת התורה שהם דברי
אלקים חיים ,וע"י התשוקה והשמחה להתדבק בתורה ,נשאר
אח"כ דבקות מעסק התורה כמ"ש במדרש וזאת הברכה יש
ברכת התורה לפניה ולאחריה וכן אף אנשים סוחרים שבכל
השנה אין עוסקים תמיד בתורה ,מ"מ ע"י השמחה בתחלת
השנה שקובע בלבו וקשה לו לפרוש מדברי תורה ,מועיל לו
שלא ישכח לגמרי אף שעוסק בדברים אחרים ,וכתיב )דברים לג
יח( שמח זבולן בצאתך ,וקשה כי למה ישמח בחלק זה ,שהוא
עצה שע"י השמחה קודם שיצא לסחורה ע"י זה יהי' נשמר
בצאתו ,ולכן יש שמחת תורה בתחילת השנה) .שפת אמת(
השמחת ההקפות ,לפי שהוא שמחה דספר תורה עצמה ,גבוה
הוא הרבה גם מבחינת שמחת בית השואבה) .סידורי הרב(
אחז"ל יומא )פג( מי שאוחזו בולמוס הוא הס"מ שמבלה הכל ,כי
בולמוס אותיות ס"מ ,מאכילין אותו הקל הקל הוא קולות
שמזמרין בשעת הקפות שעי"ז מבטלין אותו) .עטרת ישועה(
ע"י ההקפות ביום שמ"ע ועושין שמחת תורה ,עי"ז מבטלין
גיהנם של א"ש ושל"ג ,כי שמ"ע הוא ביום כ"ב ושמחים עם
התורה ,שכן תור"ה עם כ"ב עולה א"ש של"ג) .עטרת ישועה(
ארבעה מינים שבלולב הם כנגד ד' אותיות הוי"ה ,בניקוד קמץ,
ושם זה הוא שם של חסד רק שאין להחסד התפשטות ,וזהו סוד
וקמץ הכהן )ויקרא ח' יב( וחג שמיני עצרת הוא נגד ד' אותיות
השם הק' הוי"ה בנקודת פתח ,היינו שבחג הזה יש להחסד
התפשטות בכל האורות העליונים ובכל העולמות העליונים
ובכל כוחות עליונים ותחתונים ,וכל זה על ידי שאנו עושין

הקפות ומשמחין בשמחת תורה) .אוהב ישראל(
ודוד מפזז וכרכר לפני ארון ברית ד' )שמואל ב ו' טז( ומיכל
שחקה ,ע"כ לא היה לו בנים ,נמצא ע"י הקפות שמרקדים עם
התורה יכולין להמשיך בנים וגם רפואה ,כי הקפ"ה עם בני"ם
עולה רפוא"ה) .עטרת ישועה(
היסוד העבודה היה אומר לאברכים להקפיד להקיף הקפה
שישית עם הספר תורה בשמחת תורה ,ואם לא היה בידם ס"ת
בזמן ההקפה ,יקחו לידם ס"ת אחר הקפת הציבור ,ויקפו בזה
הקפה ששית שזו תיקון לפגמי שמירת הברית) .אבקת רוכלים(
מה שמרקדין ומשמחין כל כך בשמח"ת ,נודע מה שאמר בזה
הרה"ק מוה"ר יצחק אייזיק מקאלוב זצ"ל להסביר על פי משל
לאחד שבא לבית מלון וצוה לתת לו מכל טוב מאכלים טובים
וחדרים נאים ביותר ,ככה עשה לא יום אחד ולא יומים ,עד שבא
בעל הבית אצלו עם חשבון גדול שישלם ,אמר אין לי לשלם,
וא"ל הבעה"ב אם כן אמסור אותך לממשלה ,שיתנהו אל בית
הסוהר ,א"ל ומה יהי' לך מזה הלא לא תרויח בזה כלום ,אך כיון
שאין לי לשלם ארקוד לפניך ריקודים נאים מה שאני יכול ,ועל
ידי זה יתרבו הבאים כאן ותרויח עי"ז ממון הרבה כפי התשלומין
המגיע לך ,וכן הוא בשלנו שבכל הימים נוראים אנו מבקשין בני
חיי ומזוני ,ומבטיחין להקב"ה להטיב מעשינו ,ובהגיע יום
שמח"ת ואין לנו מה לשלם ,רוקדין לפניו ית' בשמחת תורתו,
ומכניסין בזה הרהורי תשובה בלבות בני ישראל ,ועל ידי זה
יתרבה מצות ומעשים טובים עכדה"ק) .אגרא דצבי(
ואמרתי כבר דבדברי חכז"ל מצינו רקידה משמש בשני פנים,
הא' הוא לשון רקידה ושמחה של מצוה וכמ"ש כיצד מרקדין
לפני הכלה ,ותו מצינו במלאכת שבת דאחד מן הל"ט מלאכות
נקרא מרקד ולא לחנם קראו חכז"ל לשני דברים הללו בלשון
אחד ,דהנה תכלית מלאכת ההרקדה הרי הוא לברר את האוכל
מתוך הפסולת וכמו"כ תכלית הרקידה בשמחה של מצוה הוא
שיבררו את עצמן היטב )מ'זאל זיך גיט דורכזיפן( ולזרוק ולרחק
מתוך עצמו את הפסולת והרע וישאר אך האוכל והטוב ,ועל כן
הוא נקרא ג"כ בשם רקידה ,וצריך לכוון לזה בשעת הרקידה
שיוברר האוכל מתוך הפסולת וישאר אך טוב ,וידוע מה דאיתא
בזוה"ק במקום א' )בפ' ויחי( דעל החטא הידוע רח"ל לא מהני
תשובה ולית לך חובא בעלמא דלא אית לי' תשובה בר מהאי,
וטעמא דמילתא כבר מבואר בספה"ק מפני שהתשובה צריכה
להיות באותו אבר שחטאו בו כדי לתקן אבר הפגם בסיבת
החטא ,וכמ"ש רז"ל והחטא הזה רח"ל הוא ע"י כח כל האיברים
ונעשו כולם פגומים ח"ו ,וע"כ קשה התשובה בזה ,ובדברי חיים
)נח( כתב דמסנ"פ באמת להשי"ת מהני והוי תיקון גם לזה,
ולפי"ז יתכן דריקוד של מצוה שהוא ג"כ עם כל הגוף וכל
האיברים יחד ג"כ הוי תיקון אף לחטא הזה) .דברי יואל(
ענין של שמחת תורה שישראל שמחים בהתוה"ק ומרקדים
בהתורה ,והריקוד הוא בחינת בירורין בירור אוכל מתוך
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הפסולת בבחינת כיצד מרקדין ,שלא ירקד מחמת מנהג העולם
בהבלים ושטותים ושמחת הוללות ,רק הריקודים יהיו לשם
בירורין אוכל מתוך הפסולת ,ועל ידי זה נעשה כל המשכות
והשפעות החסדים ,אל אל"ף למ"ד במילואו גימטריא הק"ף
שעל ידי ההקפות נמשכים כל החסדים משם א"ל) .ברכת דוד(
אדוני אבי ז"ל היה אומר בשם אא"ז ז"ל בזה"ל ,מה הם
הריקודין איני יכול להגיד לכם אבל זאת אני אומר ,שכל
תפלות שאין להם עליה בכל השנה ,ביום זה אנו מעלים אותם
על ידי הריקודים) .מקרא קודש(
א"י נפשי חולת אהבתך אנא א"ל נא רפא נא לה וכו' ,דלכאורה
יל"ד למה כפל לומר תיבת "נא" פעמים ושלש ולכאורה הוא
יתור לשון ללא צורך וצ"ב הכוונה ,ואפ"ל עפ"י המבואר בספרן
של צדיקים דע"י כח השמחה של מצוה ששמחים בשמע"צ
ובשמח"ת יתעלו ויתוקנו כל התפלות שהתפללו בימים הנוראים
שעברו עלינו ,ולז"א נפשי חולת אהבתך ,דהנה אם ח"ו אין
תפלות ישראל מתקבלות ברצון זהו המחלת לב היותר גדולה,
וז"ש נפשי חולת אהבתך דמי יודע האם זכינו בכל אלה הימים
הקדושים להתפלל תפלות אמיתיות שיהיו ראוים להתקבל
ברחמים וברצון לפני כסא כבודו יתברך ,ולזה בקשתינו שע"י
כח השמחה של מצוה שאנו שמחים עתה בשמחת תורה יהי'
תקנה לכל אותם התפלות ,וזהו שאנו מבקשים אנ"א א"ל נ"א
רפא נ"א לה ,ונא יתפרש מל' תפלה ובקשה כאמרם ז"ל אין נא
אלא בקשה להבוי"ת שעתה בשמחת תורה יהי' רפואה ותקנה
לכל התפילות והבקשות הרמוזות בתיבת נ"א שהתפללו בימים
המקודשים שכולם יעלו לרצון ויתקבלו לפני ה') .דברי יואל(
ביום השמיני עצרת תהיה לכם )במדבר כט לה( על דרך צחות
כי כשמלך עושה שמחה של נשואין וכדומה ,מוציא האסורים
לחפשי ולחירות וצריך לאסוף אותן הביתה ,והנה בשמיני עצרת
זמן שמחת תורה כחתן יוצא מחפתו כביכול כידוע ליודעי חן
מכוונת ברכת גשם ,אז מוציא הניצוצות הק' ונשמות דאזלין
ערטילאין לחפשי וחירות וצריך לאסף אותן הביתה ,וז"ש וביום
השמיני עצרת לשון כנישו ואסיפה כתרגומו תהיה לכם ,והבן.
)ייטב לב(
שמענו מאבותינו זצ"ל בשם הגה"צ מהר"ם מקאסוב זצ"ל
שאמר להחסידים בשעת שמחת ריקודין וזה לשונו רמסו
הקליפות) .עטרת ישועה(
אנו מכין כף אל כף בשמחת תורה ,ועל ידי זה ננצל מן הכף
הקלע) .עטרת ישועה בד"ה בפ' ,דף ע"א ע"ב(
אדמו"ר זצוק"ל אמר שהשם הקפות הוא מלבד מה שמורה על
פעולת ההקפה ,מורה ג"כ על משמעות ההלוואה ,על דרך
שאיתא )אבות ג' טז( החנוני מקיף ,כי השי"ת מלוה לאדם על
השעה הזאת אור התורה ,שמשה רבינו ע"ה התענה על זה
ארבעים יום וארבעים לילה ,ועלינו לשלם הלואה זו מעט מעט

בכל השנה) .אמרי פנחס(
אדמו"ר זצוק"ל היה לובש את הקאפעטע הלבן עם החגורה
והמצנפת הלבנה אל ההקפות כמו שהיה לובש ביום הכפורים
ובליל פסח ,ואמר כי ביוה"כ אנחנו מתאמצים להתעלות
ולהשתוות להמלאכים שנוכל לעמוד עמהם מעורבב ביחד,
וע"כ אנו לובשים לבנים כמו המלאכים ,ובעת ההקפות בא
השי"ת וכל פמליא דיליה לעולם הזה לשמוע ההקפות עם
הזמירות והריקודין של ישראל ,כמו שבאים בליל פסח לעולם
הזה לשמוע ההגדה כדאיתא בזוה"ק )ח"ב מ'( וע"כ אנו לובשים
לבנים בליל פסח להשתוות אל המלאכים שבאים בבתנו ,וכן גם
בהקפות שייך טעם זה) .אמרי פנחס(
אדמו"ר זצוק"ל אמר שבכל הקפות מקיפים עם ישראל ג"כ
מלאכי מעלה ,השלוחים המביאים ההשפעה דקדושה לעולם
הזה ,ולכל מין שפע יש מין המשפיעים חסד להקפה א' מלאכים
המשפיעים שמירה להקפה ב' ,מלאכים המשפיעים רחמים
להקפה ג' ,מלאכים המשפיעים כח הניצוח להקפה ד' ,מלאכים
המשפיעים הן להקפה ה' ,מלאכים המשפיעים כח התולדה
להקפה ו' ,מלאכים המשפיעים עושר וכבוד להקפה ז') .אמרי
פנחס(
מקובל לנו מהקדושים זי"ע אשר בליל שמח"ת באים הנשמות
מגן עדן לראות הקפות ושמחת התורה אצל בניהם) .עטרת
ישועה(

אסרו חג
אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ כתב הרמב"ן
בבוא לאדם התעוררות אהבת השי"ת ,יראה לעשות תיכף איזה
מצוה ,וע"י זה יעשה כלי לאהבה ,וזהו עד שתחפץ שתעשה
לאהבה חפץ וכלי ,וכן בנפול עליו יראה רוממות וכיוצא ,ע"ש
בדבריו ,דהענין הוא דהיראה ואהבה הבאים מהשי"ת אם אין
להם כלי להתצמצם בתוכם אינם נשארים בקיום ,מה שאין כן
כשעושה להם כלי נשארים בקיום ,ועיין בספר קדושת לוי
דמשום הכי נקרא חג השבועות חג העצרת ,דגדלות היראה
ואהבה הבא לישראל במתן תורה מצטרך לכלי שישראל הדבר
בקיום ,כמו הכלי שעוצר את מה שבתוכו ,וכן בשעת מתן תורה
נתן להם מצוה הגבל את ההר ,לא תגע בו יד וגו' ומצות פרישה,
ועל ידי זה נעשה בחינת כלי ליראה ואהבה שהשיגו ע"ש ,והוא
הנרצה אחר כל מועד יום אסרו חג ,לעשות איסור וקישור להאור
הנשפע לישראל בחג ,על כן "אסרו" בגימטריא או"ר כל"י.
)אגרא דפרקא(
אחר היום טוב שהוא החול ישאר בהם קצת הארה של יו"ט אל
החול ,כי הארה הנמשכת להם ביו"ט היא קטנה ומיעוט ,גם
ביו"ט היו קצתן עומדים במקום החול ,ויש יכולת אפילו אחר יום
טוב בחול ממש להשאיר קצת הארה של יום טוב אל החול ,וזהו
אסור חג) .פרי עץ חיים(

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

פנימי

תקכ"ג בלתי מוגה

לרגל יו"ט סוכות אמרנו ללקט פנינים יקרים ועובדין טבין שנשמעו מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א
מעניני חג הסוכות בתוך שיחות שונות שכבר הופיעו בגליונינו הקודמים.

à"èéìù íàèùøòáìàä íäøáà éáø ö"äâä øå÷éá

ïòååòâ æéà'ñ áéåà ,èëàøèòâðééøà ïéåù áàä'ë ,àé :åðéáø

à"òé ÷øàô àøàáá ååà÷éèøàè ììåëä ùàøå êåðéç úçðî ìä÷ã áø

ïåà ,èâééìòâ ñò ïòî èàä åàåå ,èëéì âéöðééð ïåà ïééà

÷"ôì ã"òùú ïøäàã àæéôùåà úåëåñ î"äåçã 'â

èàä éåæà éåå ,äôéøù à ïåô ïáòâ âðåèëà èôøàãòâ èàä'î

èëéì âéöðééð ïåà ïééà èâééìòâ ïòî èàä æðàö ïéà :à"øâä

êòìøòè÷òì èàäòâ èùéð êàã èàä'î ,èëàîòâ ñò ïòî

.äëåñ ïéà

1

èðééä ,âéöðééð ïåà ïééà ïëàî ïòðò÷ ìàæ'î æà èðééä éåå éåæà
âéöðééð ïåà ïééà èëàî'î ,íòìáàøô ïéé÷ èùéð æéà
éã – âéöðééð ïåà ïééà ïåô øôñî øòã àã æéà ,êòìôîòì

1
מנהג צ"א נרות בסוכה ,מובא בספר קדמון תורי זהב להג"ר אברהם
נפתלי הירץ שייאר אבד"ק מגנצא בהקדמת נכד המחבר ,שהיה נוהג
להדליק בסוכה צ"א נרות כמנין סוכ"ה.
וכן מובא בס' דרכי חיים שאצל מרן הדברי חיים זי"ע הדליקו בכל
לילה מלילי חג הסוכות צ"א נרות עם שמן ,וכ"ק אדמו"ר מהר"ש
מבאבוב ז"ל סיפר שהיו עושים כלי עם שמן ונתנו בו צ"א פתילות,
ובזמירות דברי יואל )אות תנג ואות תצג( הביא דמרן רביה"ק זי"ע צוה
מהאי טעמא להתקין בסוכתו הקטנה צ"א נרות של עלעקטריק ,אבל
נרות ממש לא הדליקו רק שבעה נרות כמ"ש אור צדיקים .וכתב שם
בהגה"ה וז"ל :נ"ל סוכה בגי' צ"א ,והם יחוד קובה"ו שמות הוי' אדנ',
דע"י מצות סוכה נעשה היחוד ומאירים בעליונים ובתחתונים ,לכן
הדליק צ"א נרות לרמז הנ"ל ,ודייקא בשמן הרומז לחכמה להמשיך
חכמת התוה"ק ע"י צלא דמהימנותא.
ודורשי רשומות כתבו טעם והמקור למנהג הדלקת נרות בסוכה הובא
בשערי תשובה )סימן תרכה( בשם מהר"מ פאפראש להדליק שבעה נרות
בסוכה נגד שבעה צדיקים הבאים לסוכה.
ובס' אשכלות הגפן כתב :כתוב בזהר שהשבעה רועים שהם נקראים
שבעת ימים ממליצים עלינו ,וכל אחד מאחז פני כסא להמשיך עלינו
י"ג מדות הרחמים המתנשאות כנגד י"ג אותיות של אבות הקדושים
שהתחילו בתיקון ז' ימי הבנין ,וז' פעמים י"ג בגי' סוכה ,וכל אחד מהז'
אושפיזין מרומז בסוכה ,סמ"ך וא"ו כ"ף ה"ה עם התיבה ,וד' אותיות
בגימטריא אברהם וכו' ,עיי"ש .ועל פי דבריו הקדושים מובן טעמו

.é"ðãà ïåà ä"éåä íù ïåô 'éøèîéâ
ïâééì åö èøéôòâ êéæ èàä'î æà èâàæòâ øéî èàä øòðééà
.ìôò âéöðééð ïåà ïééà

2

.ïòååòâ êéåà æéà êòìòâééô :à"øâä
.êàñà èâééìòâ èàä'î ,ìéôéåå èùéð ñééåå'ë ,àé :åðéáø

3

.(ä"øã úéøçùì) èåéô à óéåà èòéåáòâ æéà'ñ :à"øâä

ונימוקו שהדליק צ"א נרות כמספר סוכה שבו יש כמספר כל אחד
ואחד מאבות הקדושים.

2
מנהג תליית צ"א תפוחים מובא בספר צל הקודש )אות ו'( שכך היו
נוהגים אצל הרה"ק מדזשיקוב ז"ל .ובס' תורי זהב מביא מנהג זו אצל
הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע.
כמו כן ידוע כי בבית בעלזא היו נוהגים לתלות הרבה תפוחים בסוכה,
ואחר החג כשנסעו החסידים לביתם ,היו מחלקים להם תפוח.

3
בספר צל הקודש )סוכות מנהגי קודש ג( הובא מנהג ראפשיץ "נהגו לעשות
לנוי סוכה צורות של ציפורים וזה הוא עיקר הנוי סוכה והיו עושים צורת
נשר וסביבו צפרים קטנים".
ועיי' בס' סוכת בית ראפשיץ שמביא שהוא היה מנהג קדמון בעיר
פראנקפורט ,וע"ש שהיא לרמז כי הסוכה רומזת לאימא דמסככא על
בניה ,או ע"ש הפסוק בצל כנפיך תסתירנו.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

.úå÷áö 'ä ïâé ïë úåôò íéøôöë ,àé :åðéáø

ééøã òìà èöåðòâ øò èàä ìàîà ïåà ,àìå÷ à êàð èöåðòâ
7

.ééà à èéî òìòâééô à ïëàî èâòìô'î :à"øâä

.êàð ïåà äîå÷ò ïôåã ,úåëìä

ïìéåô ïéà ,ïäåèòâ éåæà ïòî èàä ïéøàâðåà ïéà :åðéáø

àøàôñàåå ïäòæòâ èàä øò ñàåå èéåì ñéåà èäòæ'ñ

ïòî èàä ,ïäåè ùøòãðà èðò÷òâ èùéð èàä'î ,!?êéåà

ìééåå ,àìå÷ à êàð èöåðòâ øò èàä ,èøàåå'ñ øàé òøòååù

ìñéáà èâééìòâåö èàä'î ïåà ,ééà à èéî èîòøàôòâñéåà

'÷ä é"øà íòðåô èééèù'ñ

æà

.õðå÷ òöðàâ à ïòååòâ æéà'ñ ,ñ÷àåå

ïåà ,(.ãë úåëî) åðòîù 'äøåáâä' éôî ,'ïéã' æéà áúëáù äøåú

úçú åãé ìö åðàéáçé :à"øâä
êàã èééèù (ú"éùòî 'à

)(à"ô äáéëùä 'ñî íéãéñç úðùî

íåéå äìéòðã èåéôá) äðéëùä éôðë

ù"àø ïéà èééèù'ñ éåå éåæà ,íéîçø æéà äô ìòáù äøåú

)úåà 'ç øîàî éøùú ùãåç éøîàî øëùùé éðá

,àìå÷ì æéà éðéñî äùîì äëìä òãòé æà

,äëåñ éã óéåà óéåøà èééâ ñò æà ('ç

4

ïéà ïéåù ïòî èâòìô

.äëåñ éåð éã ïëàî äáåùú éîé úøùò éã

5

äëåñ ïåô èãòøòâ êàñà èàä áø øòöéùôàø øòã :åðéáø
.äëåñ éã ïâòåå èòáøàòâ ïåà

6

òãééæ ïééî ïåô èøòäòâ áàä'ë :à"øâä

)('á 'éñ á"ô àî÷ àáá

ìù úåìå÷ä é"ò ïëìå] íéîçø æéà äô ìòáù äøåú ìééåå
.[íéîçøä úãî øøåòúé éðéñî äùîì äëìä
íàæåö ,úåìå÷ ééååö ïöåð ïò÷'î éö äìàù à æéà'ñ :åðéáø
.êàð ïåà ãåáì úåìå÷ ééååö ïìòèù

)ì'ãåã éáø ø"åîãàä ÷"ë

.èùéð êéåà ïòî èâàæ äáåøî ãñôä à ééá úåìå÷ ééååö

8

ñòãòé æà ,êàæ òèðàñøòèðéà à

èâòìô ñàåå øòðèòèùòâ øòðééà ïòååòâ æéà'ñ :à"øâä

éã ééá àìå÷ ïééà èöåðòâ áø øòöéùôàø øòã èàä øàé

ï'øàô ïëàî èâòìôòâ øò èàä ,ååà÷éèøàè ïéà ïòðòååàã

øò èàä ìàîà ,äîå÷ò ïôåã ìàîà ïåà ,ãåáì ìàîà ,äëåñ

éáø øòã ïåà ,äëåñ éã ïéà ïéæéôùåà éã ïåô ãìéá à ì"æ ï'éáø

(ì"æ áåðàù÷î íàèùøòáìàä

èàä éáø øòã ,ãìéá éã ïèëàøèàá úåëåñ õðàâ à èâòìô

4
וזלש"ק :נוהגין לומר בתפלת נעילה )וכן בעשרת ימי תשובה( יחביאנו צל ידו
תחת כנפי השכינה ,והוא לפלא בעיני ,כי תחת כנפי השכינה הוא רק
נשמות הגרים ,מה שאין כן נשמות ישראל על כנפי השכינה ,ושאלתי
את פי כבוד מחותני הרב הקדוש המקובל מהרצ"ה זצוק"ל ,ואמר
שנוכל לפרש הכונה על צל הסוכה אשר מצותה אחר יום הקדוש צילא
דמהימנותא ,עכדה"ק.

5
עיי' בס' דרכי חיים ושלום )אות תשלו( וכה כותב :ביום ו' דעשי"ת הי'
דרכו בקודש לדבר מענין הסוכה ותיקונה ,ואמר כי מה שאומרים
באותו יום בסליחות "יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה" מקובל
מבעל עטרת צבי זי"ע שזהו קאי על הסוכה ,שחופפת עלינו ומצלת
ומגנת על כלל ישראל ,ומעוררים זכות מצות סוכה חקדושה שמעלתה
מרומם מאוד ,לצרף לזכותנו ולישועתנו ,ואמר שמקובל בשם תלמידי
הגה"ק מראפשיץ זי"ע שהי' דרכם בקודש לעשות ציורים ופרחים
וכעין צפרים וכיוצא "לנוי סוכה" ,ורוב מעשיהם האלו הי' עושים עוד
בעשי"ת ,זולת תיקון הסוכה בעצם שהי' בימים שבין יוה"כ לסוכות,
והי' כוונתם כדי להמשיך מהסוכה ישועות וזכויות ליום הקדוש והנורא
ע"כ.

.äëåñ éåð éã ïåô èàäòâ äàðä
úåëåñ áøò ïòîå÷òâðééøà æéà ì"æ øòèòô øòã ,àé :åðéáø
øò ,äëåñ éã óéåà è÷å÷òâîåà êéæ èàä øò ïåà ñ'èëàðøàô
.êòìâééô øòî ïâééì ìàæ'î èâàæòâ êéåà ìàîà èàä
èâðòä ì÷éèù à ,äëåñ òðééì÷ à èàäòâ èàä øò :à"øâä
.(äëåñä â"ò) êàã íòðåô ñéåøà êàð
.äîå÷ò ïôåã ìñéáà ïòååòâ æéà èééæ ïééà ïåô :åðéáø
à ïéåù æéà ïáéåà ïòååòâ æéà äëåñ éã ïòåå àìéî :à"øâä
éåæà éåå èùéð åìéôà ñééåå'ë ,ïèðåà øòáà ,äøö òáìàä
.ïôàìùòâ ïåà èøàã ïöéæòâ æéà'î

.óéåä éã óéåà èééøá âåðòâ ïòååòâ æéà äëåñ éã :åðéáø

7
עיי"ש בס' הנ"ל שמביא בשם הגה"ק מקאלאשיץ זצ"ל שמרן
מקאלאשיץ נסתפק אם נהג בכל הקולות במשך הסך הכל של השנים
דהיינו שכל שנה הי' נוהג בקולא אחרת או שמא נהג בכל הקולות בכל
שנה ושנה.

6
עיי' בס' עשר צחצחות )מערכת ו' אות ו'( כתב :שמעתי שצדיקי דורו אמרו
על רבינו נפתלי מראפשיץ זצ"ל כי נשמתו היה מן מצות סוכה בתורה,
ובאמת היה עוסק כל השנה במצות סוכה ,ובכל יום היה עושה איזה
עבודה בסוכה שלו ,ביום אחד הי' נועץ יתד בסוכה ,יום אחד למד
במסכת סוכה ,וכה משפטו כל ימי חייו ,ועל כל פנים כל יום מימות
החמה הי' מזכיר השם סוכה ,וסיבב דיבוריו עד שבא לדבר מהסוכה.

9

8
עיין בד' המג"א ריש סי' תר"ל ,והמהרש"א )סוכה דף יז (.חולק על דברי
המג"א ,ושם הנידון אי אפשר לסמוך על קולא דדופן עקומה ולבוד
יחדיו וכדומה ,כמו כן ביש נידון ארוך בזה האם אפשר להסמיך ב'
קולות בד' הפוסקים ובש"ך ולבושי שרד ביו"ד סי' כ"ה.

9
ועיי' בס' י"ג אורות )ח"ב עמ' קנ"ט( שבכל יום מימות השנה עסק הרה"ק
מראפשיץ זי"ע בעניני סוכה ,לפעמים בהלכותיה ,ולפעמים באיזה
עשייה בתיקון הסוכה ,ועם כל זה נעשה סוכתו בצירוף כל הקולות
שנאמרו בסוכה ,כלבוד ,דופן עקומה ,וכדומה.

לערך שנת תשכ"ה בנו מקום לסוכה הקטנה של רבינו ז"ל סמוך לחלון
חדר הספרים שלו ,כמו שעומדת הסוכה עד היום הזה) ,ברחוב קליימער
קאר .בעדפארד( אבל עד אז ,היה הסוכה למטה סמוך לבית המדרש
הקטן.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

èìòâ éã ïòîòð øùôà âòî øò æà øòîëàð èâàæ øò ïåà
11

éáø ö"äâä)

æéåø éã óéåà ïòååòâ èðåæòâ èùéð æéà éáø øòã ïòåå :à"øâä

.øàôøòã

.ïáéåà èëàîòâ ñò ïòî èàä

.ñð÷ à øàð æéà'ñ ìééåå ,àé :åðéáø

ïéà ä"ëùú éö ã"ëùú æéá ïøàé òìà ÷ðòãòâ'ë :åðéáø

ïúåçî ï'øàô èâàæòâ è÷ðåô áàä êéà :à"øâä

.ïèðåà äëåñ éã ïòååòâ êàð æéà'ñ ïòåå ,èééö òðòé

à"èéìù êéðòä

æà ,êéðòä éáø ïúåçî ï'øàô èâàæòâ áàä'ë :à"øâä

ïáéåà êéæ ééá ïñòâòâ èàä éáø øòã ïåà èðâòøòâ ÷øàèù

ñòìà éáø øòã èàä èðâòøòâ èàä'ñ ïòåå ÷ðòãòâ'ë

ïåô äëåñ éã ïéà – ïùàååòâ èøàã êéæ èàä øò ,äëåñ éã ïéà

èøàã ïòååòâ æéà'ñ ,èééæ éã ïéà øòáà äëåñ éã ïéà èøéôòâ

èàä ìàîðééà æà ÷ðòãòâ êéà æà ,(ï"áãç

ïòååòâ ñòìà æéà ÷àìù ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà ùøãîä úéá

.(äëåñ éåðì) íéâåøúà êàñà

,ùøãîä úéá ïéà úåãåòñ ùìù èøéôòâ èàä ïåà – ñàð

?íéâåøúà ïéé÷ èùéð èâðòä àã
10

óéåøà øòèòôù ÷éøåö ïåà ,äøåú èâàæòâ ïåà ïòâðéæòâ
úéæë à ïñòâòâ èàä ïåà ,úåãåòñ ùìù éã ïâéãðò ïòâðàâòâ

éö

(ã"ô÷ 'éñ ç"åà)

.(åì äàøä åðéáøå) èâðòä'ñ ,àé :åðéáø

øôåñ íúç ïéà äáåùú à æéà'ñ :à"øâä

.äëåñ éã ïéà êéæ ééá èùèðòáòâ ïåà

øúåî íà äëåñ éåðì åìúù âåøúà åðééä] ïòîòð ñò âòî'î

èðò÷òâ øò èàä úéæë à ïñòâòâ ïéåù èàä øò æà :åðéáø

àåä øåñà àìä äøåàëìå ,åì ïéàù éîì äåöî êøåöì åúç÷ì

ïñò èôøàãòâ èùéð èàä øò ,ïùèðòá ïéäà ïééâ ÷éøåö

.[äëåñ éåðì äö÷åî éåäã íòèî

.õàìô ïáìòæ ïôéåà ÷éøåö æéà øò ìééåå ,úéæë à ìàîàëàð

åðúéð úåðäéì åàì úååöî õìà èøàã èãòø øò ,àé :åðéáø

èàä ãìàâ ìéååðàæ ìàåîù 'ø æà ÷ðòãòâ'ë :à"øâä

,øåñà äàðäá ÷ø ,ìåèìèá øúåî ãòåîä ìåçáã ïåéëã]

éö äøåú éã åö ïòîå÷òâ æéà øò ìééåå ï'éáø íòã èâòøôòâ

,åðúéð úåðäéì åàì äåöîã ïåéëîå ,åúåöîì éàö÷úéàã íåùî

èàä ,äëåñ éã ïéà ÷éøåö èîå÷'î ïòåå ïñò ñòôò óøàã'î

.[äö÷åîäî äðäðù éø÷éî àì

.ïñò ñòôò ìàæ øò æà èâàæòâ íéà éáø øòã

,äìéëàì éåàø èùéð æéà'ñ æà äìàù òøòãðà à :à"øâä

áåèù ïéà ïñòâòâ ïáàä ìééè à ìééåå æà ïééæ ïò÷'ñ

èâàæ ,äìéëàì éåàø åðéà ñò æéà äö÷åî æéà'ñ áéåà ìééåå

úîçî)

ïñò èöòé ïìàæ ééæ ïñééäòâ éáø øòã èàä

(æà åãøéù íéîùâä

èàä øòîàè æà ,àøáñ òèðàñøòèðéà à øôåñ íúç øòã

.ïùèðòá ïøàô ,äëåñ éã ïéà

èñééä'ñ ,êéåà ïñò ñò øò âòî ,è"åé êøåö óéåà èùéð øò

êéà ñééåå áåèù ïéà êéæ ééá ïäåèòâ èàä éáø øòã ñàåå

òøòãðà à øàô ñò èöåð øò ìééåå ,äåöî éåæéá ïéé÷ èùéð

.èùéð

.âåøúà à øàô ïöåð ñò ïòî ïò÷ àìéîî ,äåöî

ñàååøàô æéà ,äëåñ éã åö ÷éøåö èééâ'î æà äøåàëì :åðéáø

æéà'ñ øòáà ,ïñò åö ñàåå èùéð èàä øò øòîàè :åðéáø

çñéä à ïòååòâ ïòã æéà'ñ ,ïñò ìàîàëàð ïòî óøàã

.è"åé úãåòñ õìà úô ïñò êàã æåî'î ,úô ïéé÷ èùéð êàã

ïáìòæ íòã ïéà ÷éøåö èîå÷'î ïåà ñéåøà èééâ'î æà ?úòãä

éã õåç à ñòôò êàð ,ìéùáú à õìà ñò ìéåå øò :à"øâä

.äìàù ïéé÷ èùéð æéà íå÷î

.ïëà÷ôà ñò ìéåå øò ,úô

æéà'ñ æà ïééæ ïò÷'ñ :à"èéìù êìîéìà ãåã áøä åðá
.èééö òâðàì à øòáéøà
ñ'øòèòô íòã ,ïòååòâ èùéð æéà ìåëéò øåòéù à :åðéáø
èàä øò ,øåòéù øòñéåøâ à ïòååòâ æéà ìåëéò øåòéù
.('è ÷"ñ à"îáå ã"ô÷ 'éñ ç"åà ò"åù 'éò) äòù ñ÷òæ ïèìàäòâ
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 וכיון שמותר לצאת בו ממילא מותר נמי לבעל האתרוג:וז"ל בתשובה
 מ"מ הא לרוב, אע"ג דאסור בהנאה,ליקח המעות מחיר האתרוג
, ואפילו להאוסרים להמחליף,הפוסקים חליפי איסורי הנאה מותרים
מ"מ כולי עלמא מודים דלאו מדינא אסור אלא מקנסא כיון שהחליף
והכא אנו אומרים לו זיל תן לו האתרוג וכיון שכבר לקחו זה למצוה
.מותר לזה ליקח דמיו

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

10
 ומנהג הרה"ק רבי,כך היה מנהג צדיקים לתלות אתרוגים לנוי סוכה
 ומי יבא בסוד,מרדכי מנאדבורנא היה לתלות בסוכה קל"ו אתרוגים
.קדושים
ולפלא לציין משו"ת מחנה חיים )ח"ג סמ"ט( בנידון השאלה באחד
 ובחוה"מ בא,שתלה אתרוג נאה וכשר בסוכה שלו לנוי והידור מצוה
 על כן נפשו,אחד מכפר הסמוך וביקש ממנו אחרי שאתרוגו נפסל
 לפום, וכתב על זה.בשאלתו למכור לו האתרוג הלזה הנתלה לנוי סוכה
ריהטא נ"ל שאסור לעשות כן דהוה בכלל אין אומרים לאדם חטא
 למה ימעט נוי סוכתו אשר עיטר סוכתו בפרי עץ,בשביל שיזכה חבירו
 בעבור לזכות חבירו שיהיה לו אתרוג,הדר להנאה לפני הקב"ה במצוה
, כי מצות סוכה זכה בהידור מצוה: ומסיים שם בזה"ל,כשר בחוה"מ
.ועל מצות אתרוג לא תמחול מצות סוכה כבודה והדורה

,'àæéôùåà à êéåà áàä êéà' èâàæòâ ñèìàîòã øò èàä

èàä øò ,úåòù ïééæ èðò÷òâ øò èàä í"éááåù :à"øâä

à ïòååòâ æéà èåâéñ ïéà æà ,äùòî éã èìééöøàô èàä ïåà

.úåèéù éã óéåà ïæàìøàô èæåîòâ êéæ

êàð ïòî èàä ,ïéæéôùåà èàäòâ ïáàä ñàåå éã æà âäðî

ìàîøàð ïòååòâ äòù ééååö æéà úåãåòñ ùìù ééá :åðéáø

æéà'ñ ,ïñééäòâ ñò èàä úåøéô ,ïáéåøè ïáòâòâ áéøòî

úòù ãò úéæëä úìéëàå úôä úòéöáî åðééä)

òìà ïáàä àìéîî ,(íéáðòä

äøåú éã èéî ïòâðéæ

'æéòì' ï'ëàð ïòååòâ

.(æ"îäëøá

øéù ïòâðéæòâ ïòî èàä ñèìàîòã ïåà ,ïáéåøè èàäòâ

èàä ï'éáø íééá úåëåñ æà èðàñøòèðéà æéà'ñ :à"øâä

ñàã ,ìñéáà ïòâðéæòâ èàä'î ,úåìòîä øéù ééøã ,úåìòîä

ïåà ñ'éáø ïåà íéð÷æ íéðáø ,úåéùòî èñòåîùòâ éáø øòã

øòã ,ùéè íééá èùéð ,äáàåùä úéá úçîù éã ïòååòâ æéà

.ïòîå÷ ïâòìô ÷"ùðá

.øòèòôù ïòååòâ æéà ùéè

,èëàðééá ïééâ åö âòìô'ë ,âàèééá ïòååòâ æéà ñàã :åðéáø

äùî ééá ïòååòâ ìàîà æéà'ñ æà èìééöøàô øò èàä

.èëàðééá ïééâ åö âòìô'ë ïåà ,àæéôùåà èàäòâ áàä'ë

øéöá ïîæ)

êéà èâàæòâ ì"æ òèàè øòã êéî èàä' ,àæéôùåà ñ'åðéáø

ïøî ìù åãåáëì)

äùîã àæéôùåà éã ééá ïòååòâ æéà ñò :à"øâä

êàã áàä êéà èâòøôòâ êéà áàä ,ïáéåøè ïìòèù ìàæ
ñàã
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,'äùî ìàåéå' èâàæòâ øò èàä ,àæéôùåà ïéé÷ èùéð

?(äùî êøá ìòá ì"æ
12

.ïøäàã àæéôùåà ééá :åðéáø

ïééî ãåáëì èìééöøàô ñèìàîòã ì"æ øòèòô øòã èàä

éìòá éã ïåô íòðééà ïééæ ãáëî èâòìô éáø øòã :à"øâä

.ìâðåé à ïòååòâ ïéá'ë ïòåå ,àæéôùåà

èìòèùòâ èàä àæéôùåà éìòá éã ,ïùèðòá èéî àæéôùåà

,ñåçé à ïòååòâ êàæ òãòé æéà ,ìâðåé à ïòååòâ ïéá êéà ïòåå

.õåöéð à æéà'ñ æà ñéåà êéæ èäòæ'ñ ,ä÷ùî

...(äîçìîä ìù ìåãâä ïáøåçä øçà) øòãðé÷ âéðééåå ïòååòâ æéà'ñ

èùéðëàð ïéá êéà ìâðåé à ïòååòâ êàð ïéá'ë ïòåå :åðéáø

ñèìàîòã æéà ìàåé éøáã øòã ì"æ éáø øòã ïåà :à"øâä

,àæéôùåà ïééî åö ïòâðàâòâ ïéá êéà ïåà ,äåöî øá ïòååòâ

?ìâðåé à ïòååòâ êéåà

øéù ïòâðéæ åö ïòååòâ ãáëî êéî ì"æ øòèòô øòã èàä

è"åé úùåã÷ øòã ñàåå ïòååòâ ñò æéà ìâðåé õìà ,àé :åðéáø

êéî øò âòìô ,äåöî øá ïøàååòâ ïéá'ë éåå éåæà ,úåìòîä

.'äùî ìàåéå' èâàæòâ íéà èàä

.ïùèðòá éã èéî ïééæ ãáëî

øéù ïòâðéæòâ êéà áàä ,ìâðåé à ïòååòâ ïéá'ë ïòåå æéà

.!?äåöî øá éã ééá ïéåù :à"øâä

,ïòðàèùòâ ïéá'ë ,ïöéæòâ èùéð ïéá êéà ïåà ,úåìòîä

åö ïòîå÷òâ ïéá'ë ïòåå ìâðåé õìà ìàî òèùøò ñàã :åðéáø

èöòæòâðééøà êéî ïòî èàä ïòâðéæòâ áàä'ë ïòåå øòáà

,øòâééæà óòìòååö-ååòìò èëàðééá èòôù ïòååòâ æéà íéà

.úåìòîä øéù ïòâðéæòâ ïåà ,ùéè íåö

øò ,ïòâðàâòâ èéî ïéá êéà ïåà ïòâðàâòâ æéà òèàè øòã

ïåà ,äåöî øá ïòååòâ ïéåù ïéá êéà ñàåå ïòååòâ æéà ìàîðééà

ïòååòâ æéà øò ,äëåñ òðééì÷ éã ïéà ïèðåà ïòååòâ êàð æéà

íéà ïáòð ïåà ,ì÷ðòá ïééæ óéåà ïöéæòâ æéà ì"æ øòèòô øòã

éã ,äà' èãééøôòâ øòééæ êéæ èàä øò ,èùàøøòáéà éåæà

òñéåøâ ïéé÷ èùéð ,ïèééæ òãééá ïåô ÷ðàá à ïòååòâ æéà

.èàäòâ äàðä èàä ïåà ,'àæéôùåà

.äëåñ òñéåøâ àæà ïòååòâ èùéð æéà'ñ ,÷ðàá
ïåà ,íéøåçá éã ïæàìðééøà èìàååòâ èùéð èàä'î :à"øâä
.íéøåçá éã ïæàìðééøà àé ìàæ'î æà èâàæòâ èàä éáø øòã
áàä ,ïùèðòá èéî ïòååòâ ãáëî êéî èàä øò ïòåå :åðéáø
èâééìòâ ïòî èàä ?ïöéæ êéà ìàæ åàåå ,ïöéæ èôøàãòâ êéà
æéà òèàè øòã åàåå ïåà ì÷ðòá ïééæ ïùéååö ìèñò÷ à
,ìèñò÷ íòã óéåà èöòæòâ ôàøà êéî áàä'ë ïåà ,ïöòæòâ
.èùèðòáòâ êéà áàä éåæà ïåà

13
 העיר דכפי הנראה כבר ראה אבי,ופע"א כשסיפר רבינו הדברים
. והיא פלאי,"שאצטרך לחבר חיבור בשם "ויואל משה

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק
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באושפיזא דמשה היה רגיל מרן רביה"ק בעל דברי יואל ז"ל לבקר
 ואף אחרי שמרן רבינו,בסוכתו של מרן רביה"ק בעל ברך משה ז"ל
בעל ברך משה העתיק משכנו לעיר בארא פארק בשנת תשכ"ה גם אז
 וגם,המשיך רבינו ז"ל לבוא באושפיזא דמשה לבקר אצלו בסוכתו
בשנה האחרונה קודם שנחלה מרן ז"ל בחג הסוכות שנת תשכ"ח
כאשר רבינו האריך בעבודת הנענונים ולא אסתייע מילתא לערוך
 לכן בפרשת וירא לס' והשענו תחת העץ וכמבואר,ביקורו כדרכו
 אז נסע רבינו ז"ל להשלים,במדרש חייך שאני פורע לבניך מצות סוכה
.את הביקור אצל רבינו בעל ברך משה ז"ל
 ולאחמ"כ כאשר חזר לביתו,מרן ז"ל היה רגיל לילך בשעה מאוחרת
נאוה קודש ליוהו מרן רבינו בעל ברך משה ז"ל עד למעון קדשו וכבר
.נשאר שם לעריכת השולחן לכבוד אושפיזא דאהרן

æà èâàæòâ èàä áø øòöéùôàø øòã æà èâàæ'î :à"øâä

æéà 'ïåéö ïá' æà èâàæòâ èàä áø øòååàðéù øòã :à"øâä

ïåà ,éáö éìúôð èñééä øò ìééåå ,àæéôùåà à êéåà èàä øò

øòáåáàá éã øàô èâàæòâ èàä øò ,'÷çöé' àéøèîéâá

''äùî' æéà ù"á ú"àá 'éáö
.('îá óìçúî

)'éå ,'ùá óìçúî 'á ,'äá óìçúî 'ö

14

.(ì"æ äîìù éáø ÷"äâä íáø ìù åðá ã"éä ì"æ ïåéö

òèðàñøòèðéà êàñà ïòååòâ æéà ì"æ øòèòô íééá :åðéáø
.ïéæéôùåà éã èéî úåéùòî

ä÷ùî ïìòèù ïìàæ ééæ íéãéñç

)ïá éáø ø"åîãàä ÷"ë ìù åãåáëì

15

16

æà 'ìà÷æçé' óéåà èâàæòâ èàä áø øòååàðéù øòã :åðéáø
,'óñåé' æéà'ñ

17

ïåà ,'÷çöé' àéøèîéâá æéà 'ïåéö ïá' ïåà

''÷çöé' êéåà êàã æéà ã"åé à èéî 'ñçðéô

)ùéø úåôé íéðô 'ñá ïééò

.(ñçðô 'øô

14
כמו כן ראוי לציין מה שאמר הרה"ק היהודי הקדוש מפרשיסחא ז"ל
ששם צבי יש לו שייכות לאושפיזא דיצחק ,כי טעם הגדי כטעם הצבי.
ובספר תורת אמת להרה"ק מהרי"ל אייגער ז"ל שהאריך לבאר דברות
קדשו בכמה וכמה אנפין.
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רבינו ז"ל היה לו ענינים גבוהים בענין האושפיזין והרבה פעמים היה
אומר לאנשים שיעמדו משקה לכבוד האושפיזין אע"פ שלא היה שמם
כשם בעל האושפיזא ,ופע"א אמר להרה"ח ר' אורי ברייער ז"ל
באושפיזא דיעקב שיעמיד משקה לכבוד האשפיזא דהלא מה שאיר"ע
ליעק"ב אירע ליוסף וא"כ שמך אורי )איר"ע( הוא כשם בעל האושפיזא
ובסוד קדושים מי יעמוד.

,ã"åé à èéî èééèù ìàøòáéà ,èðàñøòèðéà æéà'ñ :à"øâä
.ã"åé à ïà æéà ñçðô æà èâàæ èìòåå éã ïåà
,ã"åé à èéî èééèù äøåú éã ïéà ,éåæà æéà'ñ :åðéáø

ופע"א בא רב אחד אל שולחנו הטהור של רבינו ז"ל ביום אושפיזין של
אהרן ,ואמר לו רבינו שהיום הוא האושפיזין שלו )של הרב( ושאל לרבינו
הלא שמי שלום ולא אהרן ,השיב לו רבינו שאהרן הכהן היה אוהב
שלום ורודף שלום ושפיר שייכו אהדדי ,וכיבדו רבינו באחד הכיבודים.
ומסופר שפע"א אמר להמשב"ק הרב ר' יוסף אשכנזי באושפיזא
דמשה שיעמיד יין שהיום הוא האושפיזא שלו והסביר דבריו כי הלא
אי' בסידורי אשכנז שיוסף הוא קודם למשה וכיון שאתה אשכנזי עליך
לנהוג כמו מנהג אשכנז שהיום הוא האושפיזין של יוסף ,וכמ"פ אמר

ïéà

à-ìàåîùá) ã"åé à ïà ñçðô ïåà éðôç ééá ìàîðééà èééèù ê"ð

גם להאנשים ששמם היה דומה לשם האושפיזא של אותו יום שהם
ג"כ יעמידו שכר על השולחן למשל ישראל באושפיזא דיעקב ,וכן
יקותיאל או טוביה באושפיזא דמשה )שהמה מז' שמותיו של משה רבינו ע"ה(.
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כן סיפר הרב החסיד ר' יונה צענגוט מעיר באבוב שפע"א הסתופף בחג
הסוכות בצל הרה"ק משינאווא ביום ב' דחג בשעת העמדת המשקה
בשולחן הטהור ,פנה הרה"ק לר' יונה ואמר לו :אתה צריך היום
להעמיד משקה לכבוד האושפיזא של בן רבך הרה"ק מבאבוב זי"ע,
ועמד ר' יונה ומשתומם על דבריו ,הלא בנו יחידו של רבו בן ציון שמו
והיום הוא האושפיזא דיצחק ,והרה"ק משינאווא הרגיש את תמיהתו
והמשיך ואמר לו :כשהייתי בסוכות ביום אושפיזא דיוסף אצל הרה"ק
ר' צבי הירש מרימינוב זי"ע פנה אלי ואמר :הנך צריך להעמיד היום
משקה לכבוד האושפיזא כי יחזקאל בגימטרי' יוסף ,מדבריו הקדושים
אנו רואים שיש משמעות וחשיבות של גימטריא ,וא"כ גם בן ציון
בגימטריא יצחק.

וכן סיפר הרב החסיד ר' חנני' יו"ט ליפא שווארץ ז"ל שפע"א בימי
בחרותו ביום האושפיזא דמשה כיבדו רבינו לזמר "שיר המעלות"
באמרו שהיום הוא האושפיזין שלו ,ואמר לרבינו :הרי אין שמי משה,
והשיב לו רבינו אעפ"כ הלא יש לך אח בשם משה ,ואחרי יו"ט היה
צריך להתייצב בצבא ואז היה מאוד קשה להינצל מהם ,והרבה היו
לוקחים פאספורט של אחיהם וכדו' וכך כשראו שהוא כבר לא צעירים
אז פטרוהו לשלום ,אבל כאן היו חוששים לעשות כדבר הזה כיון
שאחיו ר' משה שווארץ ז"ל היה מבוגר ממנו בעשרים שנה ומיד היו
יכולים להכיר שזה לא נכון ,אך מ"מ החליט ליכנס לרבינו ז"ל ולשאול
את פיו ,רבינו אמר לו שיעשה ג"כ כמו כולם וה' יעזור.
ויהי בהגיעו לשם מצא את הרב מפאיע ז"ל וכשנתוודע לו מכל מה
שרוצה לעשות אמר לו היזהר והישמר לעשות כדבר הזה כי היום יש
קצין קשה כהמן וכל הבחורים שעברו עד הנה לא נפטרו ואתה בוודאי
לא תיפטר ממנו כיון שרואים בעליל שזה שקר ,אמר לו ר' ליפא
אעפ"כ הרי אני בא בכוחו ובברכתו של אותו זקן רבינו ז"ל ובטוח אני
שאנצל מהם ,וכך הוה שבאותו היום לא איסתייעא מילתא כיון שכבר
היה מאוחר ואמרו לו לבוא למחרת ולמחרת היה קצין טוב שהיה יליד
קאלוב ושמח מאוד להיפגש עם ר' ליפא שג"כ היה יליד קאלוב ומיד
פטרוהו לשלום ,ורק אז הבינו את עומק כוונתו של רבינו ז"ל שאמר לו
בסוכות קודם לכן שיש לו אושפיזין כיון שיש לו אח משה…

18

כשחזר ר' יונה לעירו סיפר לרבו הרה"ק מבאבוב את כל המאורע
והרה"ק מבאבוב שמח מאוד ואמר לבנו הרה"ק ר' בן ציון שהוא לו
לזכיה גדולה שהרה"ק משינאווא הזכיר אותו על שולחנו הטהור לפי
שבצדיקים אחרים יכול להיות שעושים פעם דבר כזה כדי לקרב את
האנשים ,אבל אצל הרה"ק משינאווא שהוא כולו אמת אינו שייך כל
הענינים האלו ,ולכן כשזכה שהרה"ק משינאווא הזכירו על השולחן
אשר לפני ה' הוא לו לחשיבות ,והרה"ק מבאבוב ציוה לו שבשביל
זכות זה בלבד הוא צריך להעמיד משקה.

17
הרה"ק משינאווא ציוה פע"א בהאושפיזין של יוסף להעמיד משקה
עבורו ,ואמר שיש לו קשר להאושפיזין של היום כי שמו "יחזקאל"
בגימטריא "יוסף".

18
כ"כ בבית שמואל )שמות אנשים אות פ'( פינחס מלא יו"ד כי במסורת
כולם מלאים חוץ א' ,וכתב מהרש"ל אם כתב חסר יו"ד כשר דרובא
דרובא כותבים חסר ,ומסורת א' מסייע להם וכו' ,עיי"ש מה שהביא
בזה עוד כמה דעות.
ויש לציין ד' האגרא דכלה הנפלאים )ריש פר' פנחס( שרק פנחס בן אלעזר
היה נקרא פינחס עם י' ,ושאר אנשים אינם נקראים עם י' ,עיי"ש
בדבה"ק.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

àøîâ éã ïéà ïåà .('äì íéðäë ñçðôå éðôç éìò éðá éðù íùå áéúë ,'â 'à

êòìèéåå÷ éã ïéà è÷å÷òâ ìñéáà èàä ì"æ éáø øòã :à"øâä

ñçðô ïà èôåø àøîâ éã ,ã"åé à ïà ñçðô ìàîòìà èééèù

ú"åùá 'éò) ïéøòã ïéðò à èàäòâ èàä øò ,ïòîòð éã óéåà

.ã"åé à ïà ÷åñô ïåô

ïéðòì ä"ð÷ 'éñå å"è÷ 'éñ 'á ÷ìçå â"ñ 'ñ 'à ÷ìç æ"òäáà íééç éøáã

à èéî àé êéæ ïáééøù êòì÷éðééà øòáéåùèéãéæ éã :à"øâä

åáúë êéàä úåàøì èâ úáéúë ïéðòì úåîùä ìò êåîñì øùôà íà

.èùéð ïñééåå ïùèðòî áåø äòæ'ë ,ã"åé

.(êòìèéåå÷ä ìöà

éã ïòîåðòâ éøîæ ïåô äùòî éã ééá èàä ñçðéô æà èééèù'ñ
.ã"åé òðééì÷ à øò èàä íòã ïâòåå ,÷çöé ïåô äøåáâ

òèðàñøòèðéà àã æéà ('ã ìéìì úåëåñì) ùãå÷ òøæ ïéà :à"øâä

àøéå ééá ã"åé òðééì÷ à èéî æéà ìàîðééà øàð :åðéáø
à èéî ñçðéô ìàî øàôà èééèù'ñ øòáà ,ñçðéô
àøàå úùøô ïéà ,ã"åé òâéøòäòâ

)(äë ,å úåîù

äëåñä úùåã÷î åøáéãå

ñàã èééèù

÷éèù à æéà êëñ ì÷éèù òãòé æà ,äëåñ ïâòåå êòì÷éèù
,èðòøá'ñ ,øòééô
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æéà õéùôàø ïéà ,åëøãë àìù æéà'ñ

.ïèìàäàá ñòìà êàã

.ñçðéô ïéåù ìàî òèùøò

ïòî æéà õéùôàø ïéà æà èâàæòâëàð øéî èàä øòöéîò

'÷ä øäåæ ïéà æà êéåà øò èãòø é"ù úøåùú ïéà :à"øâä

øòã æà èøòäòâ êéà áàä ,äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ èùéð

.ùåãéç à æéà'ñ ,øñç à æéà'ñ æà ñçðéô ïâòåå øò èâàæ

éã ïéà ïôàìù ïòî ïò÷ åàåå' èâàæòâ èàä áø øòöéùôàø

19

áø øòæðàö øòã èäòæ'î ,êéæ øàô àéâåñ à æéà ïòîòð éã

.'úåîù èéî ìéô êàã æéà'ñ ,äëåñ

äåè øòñòá' ,ìåãâ øòñéåøâ à åö äáåùú à ïéà èáééøù

.éåæà ïòååòâ æéà áå÷éùæã ïéà :åðéáø

.'òåö÷î òøòååù à æéà'ñ ,ïëàæ òëìòæà èùéð

20

ìàîà èàä øòðééà áéåà áå÷éùæã ïéà æà ìèøòåå à èâàæ'î

èàäòâ êéåà èàä øòìôééèñðàøàä òìòèàî éáø :åðéáø

è÷òååòâôéåà íéà ïòî èàä ,äëåñ éã ïéà èìîéøãòâðééà

èðòøáøàô æéà'ñ ïåà ,íòã óéåà øåáéç òøòèñ÷ò à

'.'...äëåñ ,åð

.ïøàååòâ

ïéà ïòååòâ æéà ì"æ éáø øòã ïòåå :ïäëä ìàåîù 'ø ç"äøä

21

øò èàä (ì"æ ùèðàìôî íééç íäøáà éáø ÷"äâä åðúåç ìöà) ùèðàìô

19
אף שבתורה נכתב כולם מלא עם יו"ד ,מ"מ ראה זה פלא מה שכתב
בהגהות שי למורא )מהגאון רבי יוסף שאול ז"ל אבד"ק לבוב( שכתב וז"ל :נ"ב
ובזוהר פ' אחרי משמע דבכ"מ בתורה היא חסר רק בפרשת פנחס ניתן
לו יו"ד זעירא ,עיי"ש.

20
עי' בשו"ת דברי חיים )ח"ב אבהע"ז סי' ק"ב( שכתב שם בסוף תשובה
בעניני שמות לגבי גיטין ,וז"ל :והנה באמת הי' מקום לתקן האיך
לכתוב ,אמנם לא לבי הולך להתיר לתת גט בעיר חדש וכו' ,ובפרט אנו
הפעוטות אשרי מי שלא הורה זה מימיו ,כי איסור גדול הוא יותר מדור
המבול ,ולכן אי לדידי ציית ימנע מזה ,ע"כ.

.äëåñ éã ïéà ïôàìù ïâòåå ïäåèåö èàäòâ êéåà
...âéãðöéæ ïôàìùòâ æéà øò :à"øâä
íéà ïáàä ñ'øòâàååù éã ïåà ,ïôàìùòâ àé æéà øò :åðéáø
.èòôòùèòâ
øòééæ ïòååòâ êéåà èøàã æéà'ñ :ïäëä ìàåîù 'ø ç"äøä
÷.ïôàìùòâ èùéð êéåà ïòî æéà àæìòá ïéà ,èìà

21
עיין בס' ילקוט מאורי אור )עמ' רל"ב( שבעת שהגיע הידיעה להרה"ק ר'
מרדכי דוב מהארנסטייפל זצוק"ל על השריפה הגדולה בעיר
הארנסטייפל שכילתה את ביתו ואת ביהמ"ד שלו ואוצר גדול של
ספרים יקרים ,וכתבי יד ובתוכם בם כת"י חיבור עמ"ס כתובות
מהרה"ק מבארדיטשוב זצוק"ל ,וכת"י חיבור מרבינו על כללי השמות
בגיטין ,לא היה אז הרה"ק בעירו ,ויהי לשמע אזנו דאבה נפשו מאד,
והיה שרוי בצער גדול על הכתבי יד הקדושים שעלו בלהב האש ,אבל
תיכף אחר זה פג צערו של הרה"ק ושאל מאת החסידים הלא אמרו
חז"ל בברכות )דף נד (.חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על
הטובה ,ולמה אין אתם מבקשים ממני שאתן לכם "תיקון" לאחל
לחיים כנהוג בעידן חדוותא ,הלא אם היו באים כעת עם בשורה
שהרוחתי ריוח גדול ,הלא היו החסידים שמחים מאוד והיו מבקשים
ממני תיקון ,ואם כן למה אין אתם מבקשים עכשיו ,החסידים בשמעם
זאת אכן בקשו אז שיתן להם הרבי "תיקון" לאיחול לחיים ,והרה"ק
נתן להם ,אחד שהיה שם שאל מאת הרה"ק ,זה אמת שהרה"ק קיים

כעת את החיוב לברך על הרעה ,אבל אם היה מגיע בשורה שהרבי
הרויח ריוח נדול ,האם היה גם כן שרוי בצער כמו שהיה עכשיו בתחלה,
אז השיב לו הרה"ק זה שכתוב שחייב לברך על הרעה וכו' אין הכוונה
שיבלע את האסון ,דהלא קיי"ל לדינא דבלע מרור לא יצא )פסחים קטו(,
מפני שצריך לטעום המרירות ,כי אם מגיע לאדם איזה רע רח"ל אז מן
השמים רוצים שיתבונן וילעס מרור האסון ,ויעורר נפשו ,אך אחר
היישוב הדעת והתבוננות ,יראה כי מאתו לא תצא הרעות ואז יקבל
באהבה ובשמחה את הרעה ,כשם שמברך על הטובה ,אבל מקודם
צריך להרגיש בהמרירות.

22
עיי' בס' זרע קודש לסוכות )דף ע"ג ב( שכתב ,וזלש"ק :ולא ידעו ולא
יבינו האור הגדול שהיה לצדיקים ,ובכל קנה שמניחין בסוכה הכל
בשמות ויחודים ,ואור גדול והתלהבות בלבותם בישיבתם בסוכה,
וכמעט נשרפים ע"י עשית המצוה מאהבה ויראה והתלהבות ,רק
שיודעים לקבל תיכף חיות אחר ע"ד והחיות רצוא ושוב ,עיי"ש בדבריו
הנפלאים.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ èùéð æéà òì'òùåäé éáø :åðéáø

,èðâòøòâ èàä'ñ ìééåå èééö òâðàì à ïôàìùòâ èùéð øò

)øù øòã øòáà ,(ùåìç äéäù åéìò åøîàå ,íù 'éäù ìåãâä øå÷ä úîçî

,äëåñì õåç ïôàìù ïâééì èìàååòâ èùéð êéæ èàä øò ïåà

.äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ àé æéà íåìù

23

.ïòååòâ øéîçî øò èàä èééåå éåæà

.çéìù à ï÷éù èéî äùòî à ïòååòâ æéà'ñ :íéçëåðä 'à
,òìòøäà éáø ééá ïòååòâ æéà ñàã :åðéáø

24

.ïôàìù ïéà éåå øéîçî øòî ïòî æéà ïñò ïéà èìòåå éã

øòã øòáà

òãééæ øòééà ïäòæòâ áàä'ë :ïäëä ìàåîù 'ø ç"äøä

æéà ìàîà ,äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ æéà áø øòæìòá øòèùøò

èðéåàåòâ èàä øò ïòåå ì"æ ì'ãåã 'ø éáø øòáåðàù÷ øòã
ñðãøàâ ãøàôãòá ïåô øòæééä éã ïéà åúåð÷æ úòì
íå÷îá úåëåñ äáøä äèîì íù íéãéîòîå ,íéäåáâ
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ויש לציין שבמכון מעשה רוקח מביאים מכתב מהגה"צ מבילגורייא
ז"ל שכותב שבשנת תש"ד בהיותו בפעסט ביחד עם אחיו המהר"א
באמצע שנות השואה האיומה ,ביקש מאחיו הקדוש שיגיד לו כיצד
נהגו רבוה"ק לבית בעלזא בענין שינה בסוכה ,ותשובתו הרמה בצדו:
כ"ק המהר"ש זי"ע היה ישן בסוכה ביחד עם הרבנית מלכה משך כל
ימי החג ,כ"ק מרן מהר"י זי"ע היה ישן ביום א' בסוכה ובהיותו
איסטניס אחזתו צינה בדרך כלל ,ובשאר הימים אכן ישן בבית ,כ"ק
מרן מהרי"ד זי"ע היה איסטניס גדול ולא היה ישן כלל בסוכה ,בכדי
שלא יצטנן ,אמנם שמח שמחה גדולה באם עלתה בידו לחטוף תנומה
קלה בסוכה ,ולצאת ידי חובת שינה בסוכה ,עכת"ד.
וכן מקובל אצל חסידי בעלזא שהמהר"ש זי"ע הורה לבנו המהר"י זי"ע
שאפשר לו להקל בג' דברים א' בענין שינה בסוכה ,ב' להשתמש
בפסח עם קנה סוכר ,ולאו דוקא עם דבש .ג' לאכול בהמה שיש לו
סירכא בה"דקין" ,וכל זה מחמת היותו חלוש בטבעו.
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ויש לציין שבס' ביתו נאוה קודש – בעלזא )ח"ב( מובא מה שסיפר
רבינו ז"ל בעל ברך משה מה ששמע מאברך אחד בעיר זענטע אשר
נסע לימי הסוכות בשנת תש"ד להסתופף בצל הרה"ק מבעלזא בהיותו
בעיר פעסט על רוח הקודש הגלויה שראה בעיניו.
ומעשה שהיה כך היה :האברך הזה שהגיע בערב יו"ט ממש לעיר
פעסט ,שמע מהחסידים ששם לא יושנים בסוכה עקב סיבות הפוטרות
את השינה בסוכה מפני הקור וסכנת המלחמה ,האברך הזה אשר מאוד
חפץ היה לקיים את מצות שינה בסוכה כבכל השנים התחרט על מה
שלא הגיע לחצה"ק לר"ה או ליו"כ ,ומדוע בחר לו לבוא לחג הסוכות
דייקא ,נפשו היתה עגומה על כך ,ויאמר בלבו שהלוואי והיה יכול
להספיק לשוב לעירו "זענטא" שהיה רחוק מאוד היה עושה זאת עתה.
הנה בהתקדש ליל החג התפילות והשלחן הטהור היו כרגיל ,עם תום
ה"טיש" של ליל יו"ט ראשון ,וחסידים רבים עמדו בשורה ארוכה
בסוכה הגדולה לברך ולהתברך ב"גוט יו"ט" ,והנה הרה"ק מבעלזא
נעצר סוקר ומביט את קהל החסידים והאורחים הרבים שהגיע מכל
רחבי אונגארין להסתופף בצילא דמהימנותא ,ביניהם כמה וכמה
מהפליטים מגלות פולין ,לפתע החווה בידו כלפי הציבור ורימז
באצבעו על האברך הזה שעמד מרחוק לפנות לו דרך שיגש אליו,
וביקש ממנו וממנה אותו דייקא לישון שם בתוך הסוכה הגדולה הזאת,
וגם לשמש כשומר ...עכ"ל.
ופע"א הצטדק א' לפני מרן רבינו בעל ברך משה ז"ל ואמר לו שידוע
שהרה"ק המהר"א מבעלזא היה יוצא ידי חובתו ע"י שלוחים בכמה
מצות ,כגון בשתיית יין בפורים ,או בשינה בסוכה ,נענה הברך משה:
אבל דע לך ,שגם את הרפואות שציוהו הרופא ליקח למען בריאותו,

)íéúá

æéà øò éåå ,(ãçà

,èðàä éã ïéà òååà÷ ìæòìâ à èéî áåèù ïåô ïòîå÷òâ ôàøà
éã ïéà ïåà ,ï÷òèù ïééæ ïèìàäòâ øò èàä èðàä ïééà ïéà
à ïåà ,êìäî òùôéä à ïòååòâ æéà ñò ,òååà÷ éã òèééååö
,âòåå ïôéåà ïñàâòâñéåà ïòååòâ ïéåù æéà òååà÷ ïééæ ïåô ÷ìç
êéà ,èâàæòâ øéî øò èàä ,ïôìòä èìàååòâ íéà áàä êéà
ïòååòâ çéøèî êéæ øò èàä éåæà ,äëåñ éã ééá 'ïéåù' êàã ïéá
éúàö úåëæá ,äëåñ éã ïéà ïò÷ðéøè øàô ïòøá à èéî
...äöåçä éúéáî
éã èëàîòâ èàä øò ïòåå æà èâàæòâ ïáàä ïãéà :à"øâä
èøòäòâ ñò ïòî èàä ,äëåñ éã ïéà áìåì úìéèð ìò äëøá
ïîæì ïîæî íéàáä úååöî òìà éã ,øòèééåå ÷àìá òáìàä à
óéåøà ùîî øò æéà ,èëàðééá çñô äöî ìùîì éåå
...óéåøòã ïòâðéøôùòâ
èùéð ïöéæ êòì÷éðééà òðøòååãàð éã èðàñøòèðéà æéà'ñ
èùô éã èðàñøòèðéà æéà'ñ ,ïòééèù ééæ øàð ,äëåñì õåç
.íòã ïåô
...åáùú úåëåñá èâàæ'î ìééåå ,ïòééèù ééæ :åðéáø
éã êéæ èàä ì"æ éáø øòã :ïäëä ìàåîù 'ø ç"äøä
äëåñì õåç ïöòæ ôàøà èìàååòâ èùéð èëàð òèùøò
ïééæ ïéà øò èàä âéãðòééèù øàð ,äëåñá áùéì ï'øàô
ïòîå÷òâðééøà æéà øò æéá íéøôñ éã ïéà è÷å÷òâ øòîéö
.ùéè íåö

25

ìééåå ,ïééèùøàô ïòî ïò÷ èëàð òèùøò éã óéåà :à"øâä
.äëøá à ïà æéà'ñ

היה ג"כ ממנה שליח שיקחנו ,ומי שהוא במדריגה זאת יכול גם למנות
שליח למצות ,ודפח"ח.

25
עי' במחזור דברי יואל )אות מ"א( דבליל א' דסוכות כאשר חזר רבינו
לביתו אחר התפילה נכנס לחדרו לזמן קצר ועסק בספרי קודש מעומד
על רגליו ,כי בחדרו חוץ לסוכה לא רצה לישב ,וגם לא רצה ליכנס
לסוכתו הקטנה כל זמן שלא בירך עדיין לישב בסוכה ,והיה ממהר
עצמו לבוא לעריכת השולחן בסוכתו הגדולה בליל א' דסוכות.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

ïáàä ééæ ,ïòååòâ íéé÷î èùéð àîøâ ïîæäù äùò úååöî
27

íòðåô ùéè íåö ïòîå÷òâ áø øòîéìäòö øòã æéà ìàîðééà

.áìåì ïéé÷ ïòîåðòâ èùéð ïåà ,øôåù ïéé÷ èøòäòâ èùéð

èùéð æéà éáø øòã ïåà ,èëàðééá úåëåñ è"åé ì"æ ï'éáø

úåáåùú éã ïéà êéåà ñò èâðòøá áì áèéé øòã :à"øâä

èàä ,äòù ïáìàä øòãðà äòù à ùéè íåö ïòîå÷òâðééøà

.(å"î 'éñ ç"åà ÷ãö éðáà ú"åù)

èøòäòâ ïòî èàä ,èøéñàô èàä ñàåå ïâòøô è÷éùòâ øò

ì"æ éáö íëç úçôùîî íéùð' æéà ïåùì ñàã :åðéáø

ïòîå÷òâ æéà ãéà à ,êàæ òèðàñøòèðéà à ïòååòâ æéà'ñ

íéé÷î èùéð ïòðòæ ééæ æà 'íäéãéá íäéúåáà éùòî ïéæçåàù

éã êëñ óéåà èâééìòâ óéåøà èàä øò æà ,äìàù à ïâòøô

.àîøâ ïîæäù äùò úåöî
28

.óéñåú ìá óéåà ïòååòâ ùùåç ïáàä ééæ

÷éèñòìôå êòìáî úåéìåç ìù úåðåìçä äñëî)

æéà – àèùéð ïéåù ñò æéà èðééä –

'ñãðééìá ïùéðòåå'

(íéìáç íò íéøâåñå íéëùåîù

.èøàã èùéð èééèù ñàã :à"øâä

éáø øòã ,øùë æéà'ñ éö ï'éáø íòã ïâòøô ïòîå÷òâ øò

.íòè øòã æéà ñàã øòáà :åðéáø

ñàåå èùéð ñééåå'ë ,äìàù éã ïäåè êøåãà èöòæòâ êéæ èàä

íééç éøáã ïéà äáåùú à àã æéà'ñ :à"øâä

âðàì èàä ñò øòáà ,èð'÷ñô'òâ íéà èàä éáø øòã

í"áîø øòã ïåà é"ùø ïâòåå øéîçî ÷øàèù æéà øò ñàåå

.èøòéåãòâ

.óéñåú ìá ïâòåå

.éìë à ïøàååòâ æéà'ñ éö äìàù éã ïòååòâ æéà'ñ :åðéáø

.éåæà æéà é"ùø úèéù ,ñéåà éåæà èäòæ é"ùø ïéà :åðéáø

.èåâ èùéð ñò æéà úåèùôá ,àé :à"øâä

(æ"ë 'éñ à"ç ç"åà)

29

,úåëúî éìë ïåô àã êéåà æéà'ñ :ïäëä ìàåîù 'ø ç"äøä
.êòìá ïåô

27
עיי' בס' שולחן מלכים )ח"א( בדו"ד ארוך כשחברי הקובץ בית ועד
 ובו,לחכמים נכנסו לרבינו שליט"א להביא לו את הקובץ הנדמ"ח
 ואז דן רבינו עמהם בנידון זו,ביאור מקיף בענין ישיבת נשים בסוכה
.באריכות

à æéà'ñ ,õìàä ïåô èâééìòâ øòëéæ èàä øò øòáà :åðéáø
íéà ééá ,õò éìë éèåùô à æéà'ñ ,æéà øò éìë òëìòåå äìàù
ïéà ïééøà ñò êéæ èæàì ,ïìéåå ïééæ èéåì ,éìë ïéé÷ èùéð ñò æéà

28
בשו"ת חכם צבי )שו"ת הנוספות ח"ב סי' י"ז( כתב דאין לנשים לברך על
 ומביא ראי' לדבריו מדאמרינן בריש סוכה )ב' ע"ב( בהילני,מ"ע שהז"ג
 ואי,המלכה שהיתה יושבת בסוכה פסולה ולא אמרו לה חכמים דבר
 והאיך,ס"ד דנשים מברכות מסתמא הילני המלכה ג"כ היתה מברכת
 ועוד שעל הספק היה להם לחכמים לומר לה שלא,לא אמרו לה דבר
 אלא וודאי שהיתה יושבת שם בלא ברכה מטעם דנשים אין,תברך
.מברכין על מ"ע שהז"ג

æéà'ñ ïòåå äàîåè ìá÷î æéà úìöçî à ,äáéëùì ïàùò
à éåå øàð æéà'ñ ,äáéëùì èùéð æéà ñàã ,äáéëùì ïàùò
.äöéçî
...ïäåè åö êøåãà ñàåå äìàù éã ïéà àã æéà'ñ :à"øâä
.éàãååà ,àé :åðéáø
('è ÷"ñ)

וכן כתב נכדו בספר ישועות יעקב )סי' י"ז סק"א סי' תר"מ סק"א( שזקינו בעל
 וכן הורה חתנו הגאון רא"ל.החכ"צ היה מוחה בנשים שלא יברכו
 וכן.' וכן נהגו נכדו הגה"ק הדברי חיים זיע"א וצאצאיו הק,מאמשטרדם
כתב בשו"ת מהרש"ג )ח"ב סי' ל"ט( דאין לנשים לברך על מ"ע שהז"ג
.מטעם שכל הפטור מן דבר ועושהו נקרא הדיוט

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

(á"ñ è"ìøú 'éñ)

à"îø øòã :à"ãøøä
26

ìù åúá)

.åúùàå ùéà

ïéöéáòø (àöéðùéåå ã"áà) ñ'ïéáåø éìúôð éáø :à"øâä
.äëåñ éã ïéà ïôàìù êéåà èâòìô (ì"æ àååàðéùî ÷"äâä

à"îøä éøáãë)

åøåãú ïéòë åáùú ïééæ ìàæ'ñ éãë ,éåæà :åðéáø
.(ì"ðä

éåæà ìééåå ,ïòååòâ âäåð éåæà êéæ èàä éæ æà ùåãéç à æéà'ñ

29

וכן הוא דעת הרמב"ם הוא דאסור לנשים לברך על מצות עשה שהזמן
גרמא וז"ל )בהל' ציצית פ"ג ה"ט( נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הציצית
מן התורה ונשים ועבדים שרצו להתעטף בציצית מתעטפים בלא ברכה
וכן שאר מ"ע שהז"ג שהנשים פטורות מהן אם רצו לעשות אותן בלא
.ברכה אין ממחין בידן

áäæ éøåè ïåà

ïåô äëåñ ïéé÷ èùéð ïòî èëàî áéåà úåëæ ãåîéì à ïâàæ

ויש לציין שבשו"ת שו"מ )מהדו"ת ח"ב סי' ח'( מכריע וכותב דאפשר
דאשה לא תברך ברכת לישב בסוכה אלא בליל ראשון של סוכות
 ודעה זו מבואר ג"כ בשו"ת חתן סופר ליישב.בלבד ולא בשאר ימי החג
.מנהגו של הח"ס
( ד"ה הא נשים מעכבין דפטורות לגמרי דמצות.ברש"י )ראש השנה דף ל"ג
' ועיי. וכי תקעי איכא בל תוסיף עכ"ל,עשה שהזמן גרמא הוא
.במהרש"א שם שהקשה ע"ד רש"י

úìöçî ïéé÷ èùéð èñééä'ñ ,èàä'ñ ïéã àøàôñàåå ,ïìéåå ïééæ

òìà éã íéùð éã ïáàä êòì÷éðééà øòæðàö éã æà ïòî èñééåå

26
 שאין ישנים בסוכה רק, ומה שנוהגין להקל עכשיו בשינה:וז"ל הרמ"א
 דיש צער לישן במקומות הקרים, י"א משום צנה,המדקדקין במצות
 איש ואשתו, ולי נראה משום דמצות סוכה איש וביתו,()מרדכי פ' הישן
 שאין לו, ובמקום שלא יוכל לישן עם אשתו,כדרך שהוא דר כל השנה
 וטוב להחמיר ולהיות שם עם אשתו כמו שהוא, פטור,סוכה מיוחדת
. אם אפשר להיות לו סוכה מיוחדת,דר כל השנה

à ,øôåñ íúç íòðåô ùåãéç à ïäòæòâ áàä'ë :à"øâä

éã åö ùééç ÷øàèù øò æéà äáåùú éã ïéà èøàã :à"øâä

,ïäåè ñò ìàæ øòðééà æà ïäòæòâ èùéð áàä'ë ,àìôð ùåãéç

.äìàù òèñðøò à ïéåù ñò æéà àìéîî ,é"ùø

øòã éáø ïééæ æà íééç ïá øáç éèå÷éì ïåô è÷åøãòâ èàä'î

íúçä éâäðî éã è÷åøãòâ èöòé èàä'î ,ïäòæòâ áàä'ë

à èéî ïòðòååàã ïöðàâ íòã èðòååàãòâ èàä øôåñ íúç

– êòìãééî éã êéåà – øôåñ íúç ïåô øòãðé÷ òìà æà ,øôåñ

íéìùåøé éùðà éã éåå éåæà ,èðòä éã ïéà âåøúà éã ïåà áìåì

èëàîòâ èùéð ïáàä ééæ øòáà ,äëåñ éã ïéà ïöéæòâ ïòðòæ

íéìùåøé éùðà ìù ïâäðî äéä êë

'îâá àúéàãë]

.äëåñá áùéì äëøá à

åãéá åáìåì úñðëä úéáì êìåä åãéá åáìåìå åúéáî àöåé íãà

èæàì'ñ ,äìàù òøòèñ÷ò à ïéåù æéà äëøá à ïâòåå :åðéáø

(:àî äëåñ)

.['åëå åãéá åáìåìå ììôúîå òîù úàéø÷ àøå÷

à ïëàî ïò÷'î éö

(:é÷ ïéìåçå .âì ä"ø)

'ñåú ïéà ïééøà ïéåù êéæ
30

'ìä ïéà ,âòî'î æà êàã èééèù'ñ ,äøùò äðåîù ééá åìéôà
ñò æéà äéìò àéîøã äåöî ìééåå ,('à óéòñ å"ö 'éñ ç"åà) äìéôú

(øôåù úòé÷ú ìò äëøá éáâì 'å óéòñ è"ô÷ú 'éñ)

.äëøá

à"îø øòã :à"øâä

.ìáìáî èùéð

.âòî'î æà êàã èâàæ

æà èâàæòâ èàä øôåñ íúç øòã æà øò èáééøù øòîëàð

à æéà äëøá éã ,èùéð æà äèéù à àã æéà êàã :åðéáø

íåé éåå øòî ,äìéôú éã ïéà äùâøä à èøéôùòâ èàä øò

éã óéåà ïòååòâ ùùåç ïòî èàä ,àùú àì ïåô äìàù

éã ïéà äåöî ìù õôç à ïèìàäòâ èàä øò ìééåå ,ùåã÷ä

31

.äèéù

ãéîìú à – øòöéîò æà èøòäòâ èùéð áàä'ë ïåà ,èðòä
.ïäåèëàð ñò ìàæ – øôåñ íúç íòðåô
êéåà èðééî'ñ éö êéæ èòùèåî ('ð 'éñ à"ç) øæòìà úçðî øòã
èòåå'ñ æà âåøúà à ìééåå ,ïééìà áìåì éã øàð éö ,âåøúà éã
.æòååøòð àé ùèðòî à æéà ïìàô ôàøà
èùéð æéà'ñ ,ïò÷'î æà êåøò ïçìåù ïéà èééèù äùòîì
.ìáìáî
...ñéåøâ æéà äåöî ìù õôç à æà ñéåà êéæ èäòæ'ñ

à"èéìù øòâðéæòìù ÷çöé ïåòîù éáø ïåàâä øå÷éá
å"ú íéìùåøé úéãøçä äãòä õ"åî - íéìùåøé éùðà ìä÷ ÷"÷ã áø
÷"ôì å"òùú úåãìåú úùøô 'á íåé
'ìä ïéà ç"ðøú ïîéñ ïéà èâàæ óñåé éëøá øòã :é"ùøâä
øòã èâàæ ,áìåì à èò'áðâ'òâ å"ç èàä øòðééà æà ,áìåì
íåö øò èééâ ,ïäåè äáåùú ìéåå øò ïòåå æà ,äùî úàùî
éã óéåà ìçåî øéî ééæ èâàæ ïåà æééøô éã èìàöàá ïåà øëåî
éã ïééæ àöåé êéåà ìéåå øò ïåà ,åøéáçì íãà ïéá ïåô äøéáò
,òøôîì ïéð÷ øòã ìç æéà'ñ æà øò èâàæ ,áìåì ïåô äåöî
óéåà ÷ìåç ïòðòæ òøòãðà æà èâðòøá óñåé éëøá øòã
32

.íòã

ועי' במחזור דבר"י לסוכות במנהגים אות ס' אודות מנהג רבוה"ק
.בסיגוט בענין זה

32
 במי שגזל אתרוג ויצא בו בי"ט,הוראת הרב משאת משה... :וז"ל
 והבאתי לו. דהויא מחילה למפרע, ואח"כ הנגזל מחלו,הראשון
 ועתה ראיתי לרבינו אשר בר.סמוכות ממנהג הראב"ד שכתב הכלבו

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

ובהג"מ )שם( כתב שכן הוא דעת רש"י לאסור לנשים לברך על מ"ע
.שהז"ג

30
והיא דעת ר"ת )תוס' ר"ה ל"ג ע"א ד"ה הא( דאע"ג דנשים פטורות ממצות
' והביא ראי,עשה שהזמן גרמא מ"מ אם מקיימת אותן רשאות לברך
לדבריו קידושין )דף ל"ב( דאמר רב יוסף מריש הו"א מאן דאמר לי
הלכה כר' יהודה דאמר סומא פטור מכל המצות עבידנא יומא סבא
 לבתר דשמע דגדול מצווה ועושה,לרבנן דהא לא מפקידנא ועבידנא
 ואי ס"ד,מאן דאמר לי אין הלכה כר' יודא עבידנא יומא טבא לרבנן
 איך שמח מתחילה הלא הפסיד כמה,דבלא מיפקד אינו יכול לברך
 ה"ה, אלא ע"כ גם מתחילה בירך אע"ג שאינו מצווה ממילא,ברכות
.נשים ג"כ רשאות לברך אע"ג שאינם מצווים
וכ"כ תוס' חולין )ק"י ע"ב ד"ה טלית( לגבי מצות סוכה וז"ל דעת ר"ת
,דנשים מברכות אסוכה אע"ג דפטורות דהוי אינו מצווה ועושה
.'מדאשכחן ר' יוסף דאמר וכו
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בהזדמנות אחת תחת אחד השיחים האריך רבינו בענין זה ואמר
 נשים זענען פטור פון מצות סוכה אזוי ווי יעדע מצות עשה:בזה"ל
שהזמן גרמא )סוכה כ"ז ע"ב( נאר אויב זיי ווילן מעגן זיי מקיים זיין די
 נאר רש"י האלט.מצוה און מאכן די ברכה אשר קדשנו במצוותיו וצונו
 דער, און מ'איז עובר אויף בל תוסיף,אז מ'טאר נישט מאכן קיין ברכה
.חכם צבי איז חייש צו שיטת רש"י
די גמרא )סוכה ב' ע"ב( ברענגט דאך די מעשה פון הילני המלכה אז זי איז
 זאגט די גמרא דאס לשון,געזעצן מיט די זיבן קינדער אין די סוכה
 אין תוספתא )סוכה פ"א ה"א( שטייט דאס,והלא שבעה בנים היו לה
 זעהט עפעס יא אויס,לשון והלא שבעה בנים תלמידי חכמים היו לה
 כאטש זי איז געזעסן אין די,אז זי האט געהאט קינדער תלמידי חכמים
 אבער ווער זאגט אז זי האט געמאכט א 'לישב בסוכה'?! זי איז...סוכה
 ועי' בגליון הש"ס שם ציין לראב"ן,געזעסן אן א ברכה )ובכה"ג ליכא משום בל תוסיף
 וכ"כ החכם צבי )שם( שוודאי שהילני המלכה ישבה בסוכה בלא.)סי' פ"ז( שכתב כן
.( דאל"כ למה לא אמרו לה דבר,ברכה

,?òøôîì ïéð÷ øòã ìç æéà'ñ æà ïâàæ øò ìéåå éåæà :åðéáø
.ùåãéç øòñéåøâ à øòééæ æéà'ñ

.íéáøä úåùø ïéà äìåæâ äëåñ à ééá äëøá à ïëàî

ôàøà êéåà ñò èâðòøá äáåùú éøòù øòã :é"ùøâä
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íòã ôàøà êéåà èâðòøá øòâééà àáé÷ò éáø øòã ïåà
.æ"ìøú 'éñ ïéà äùî úàùî
ìàåé éøáã ïéà :åðéáø

èâàæ íäøáà ïâî øòã ìééåå ,äëøá

)(íù

èùéð ïò÷'î æà

à èâðòøá øò ,øéîçî ÷øàèù øòééæ æéà íäøáà ïâî øòã
,øúåî æéà í"åëò ìæâ æà èìàä êéà åìéôà æà íéàøé úèéù
÷.[íëì éø÷éî àìã] äëøá à ïëàî èùéð ïòî ïò

)'à íåéá ì"æéáø ù"î àåäå - à"ô 'îò úåëåñì
)ä"ã .ì óã äëåñ

æéà í"åëò ìæâ áéåà èùéð èééèùøàô øò æà èâàæ (ìåæâä áìåì

æéà'ñ ,íëì ÷åñô à ïáàä êéà óøàã ñàååøàô àéù÷ (àîéìéà

òøòãðà ïäòæòâ ïéåù áàä'ë ,íëì àé êàã ñò æéà øúåî

(ç"ëùú úåëåñã

'ñåú óéåà õåøéú à àã æéà

øôåñ íúç øòã ,ùåãéç à æéà'ñ :åðéáø

)÷øôì 'éçá å"ç ú"åùá

íòã æà ,éåæà øò èâàæ ,äøéáòá äàáä äåöî à êàã
àìéîî ,äáäàî ïäåèòâ äáåùú øò èàä âàè ïèùøò

íééç äðçî øòã ,ïøòôèðòøàô ñàåå íéðåøçà
.íéðåøçà êàð ïåà ('è úåà â"ì

)'éñ ç"åà á"ç
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,(åðéæàä 'øô éåì úùåã÷á øàåáîë) úåéëæ úåðåãæ éã ïåô êàã èøòåå
èìàåå ,äøéáòá äàáä äåöî ñéåà ïøàååòâ òøôîì ñò æéà
êéà óøàã ,ïòååòâ àöåé èàä øò æà ïâàæ èðò÷òâ êéà
,ïòååòâ èùéðëàð ñò æéà íëì ìééåå ,íëì ÷åñô à ïáàä
.äøéáò ñéåà ïøàååòâ ïéåù æéà'ñ ùèàë

)'øô á"è à"øäîá ïééò

.(ì"ðä ÷"äéáø 'ãá ìôìôì êéøàä åðéáøù êéà ñ"ùú úðù õ÷î
ïîéñ ïéà íäøáà ïâî íòã ïéåù èðàîøòã'î æà :é"ùøâä
íéùøãî éúá ééååö ,êàæ à êàð êéà ïàîøòã ,('â ÷"ñ) æ"ìøú
èàä ,äëåñ à ïòéåá åö õàìô à ïâòåå èâéø÷òâ êéæ ïáàä
à ïëàî èùéð ïò÷'î æà ïâàæ ïåà ïöåðñéåà èìàååòâ øòðééà

חיים בספר הפרדס כ"י )שער ט פרק יא אות כה( שגם הוא הביא מנהג
הראב"ד .וז"ל ,והראב"ד היה נוהג לקנות לולב ואתרוג משלו ,והיה
נותנו לכל קהל מונפלייר במתנה על מנת להחזיר ,והיה נוהג כן כל ז' ימי
החג ,וביום ערבה היה גובה מכל הקהל דמי הלולב ,ומה שהיה נוהג
לגבות דמי הלולב אחר מכן ,מפני שהיה בקהל אנשים שדעתם גבוה
לצאת בלולב של אחרים ,ומנהג נכון הוא ,עכ"ל .וראיתי להרב מהר"ר
פנחס עניו בשו"ת גבעת פנחס כ"י ח"ג סי' ך' ,שחלק על הרב משאת
משה בפה מלא ,דלא יצא י"ח ,ושאני נדון הרשד"ם שהוא בדרך מקח
וממכר ,אלא שהיה בתנאי ,אבל בגזל ונטלו לא נעשה שלו למפרע.
והאריך הרבה .וכמעט שעברתי על כל דבריו ,לא מצאתי ראיה לסתור
דברי הרב משאת משה .והמסתכל יפה בטוב עיון האמיתי יראה שיש
ראיה מדברי מהרשד"ם ,אבל הראיות דמייתי הרב משאת משה
למהרשד"ם אינן ראיות ,וכאשר הרבה להשיב הרב הנז' באורך ,אך
לדינא נ"ל דיש ראיה מנדון מהרשד"ם לנדון הרב משאת משה .ודוק
היטב.
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וז"ל השערי תשובה :עיין באר היטב ובמשאת משה שם כתב שאם
הלוקח חזר ופייס למוכר בדמים יצאו הקהל ולמד מזה לגוזל אתרוג מן
חבירו ונטלו ביו"ט ובמועד פייסו ומחל לו מהני המחילה למפרע ע"ש.
ובברכ"י הביא ראיה לזה ממ"ש בא"ח וכל בו בשם הראב"ד שהיה
קונה אתרוג משלו כו' וגם ראיה מהחולץ וע"ש ועיין בספרי שו"ת בית
אפרים חלק אה"ע בענין איגלאי מלתא למפרע ע"ש וע"ש בשיורי
ברכה ובמח"ב שבגבעת פנחס ובגט מקושר השיגו על המשאת משה
בזה ע"ש.
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עיין בשו"ת מחנה חיים בביאור דברי היראים דאף דגזל עכו"ם מותר,
מכל מקום כיון דהעכו"ם רשאי על פי דין לחזור ולתפסו מידו לא
נחשב שלו ,וכן כתב באור שמח )בפ"ה מהל' סוכה הלכה כ"ה( ,וביתר ביאור
עיין אמרי בינה )דיני הלוואה סי' פ"א ד"ה שוב( ,והאחרונים כתבו לבאר דברי
היראים עוד בכמה דרכים ,עיין אבני מילואים )סי' ל' סק"ה( ,שו"ת בית
לוי )ח"ב סי' א'( ,ועיין דבר מחודש בדעת תורה )סי' תרמ"ט סוף סעיף א'(.
ובשו"ת רחש לבב )סי' מ"א( כתב על פי דברי היראים ליישב דברי הגמ'
בקידושין )דף ל"ח( דאי' דכשנכנסו בני ישראל לארץ ישראל לא אכלו
מצה בפסח מפני שהיה באיסור חדש.
ולכאורה קשה דהא בשעת כיבוש ארץ ישראל היה מותר לאכול קדלי
דחזירי כדאי' בחולין )דף י"ז( ,ואם כן הרי לא הי' בו איסור חדש ,וכתב
דלא הותר קודלי דחזירי אלא במה שהוא שלל האויבים ושלל האויבים
אף שאין בו משום גזל ,מכל מקום אינו שלו כסברת היראים ,ובמצות
מצוה צריך שתהא המצה שלו.
ואגב ,עיין באחרונים שביארו שמדברי החתם סופר אלו יש ביאור חדש
בגדר דין גזל עכו"ם להסוברים דגזל עכו"ם מותר ,דהנה לכאורה יש
לתמוה על תמיהתו של החת"ס שכתב על דברי היראים דדבריו אין
להם שחר ,דהא לכאורה צדקו היטב דברי היראים על פי סברת הנוב"י
ושאר פוסקים דאף דגזל עכו"ם מותר מכל מקום אינו יכול לקנותו
אלא על ידי הקנאת בעלים וכיק דנטלו בעל כרחו אין כאן הקנאת
בעלים והאיך יהא קנוי לו.
אמנם יראה מדברי החתם סופר שסובר דהגדר בהא דגזל עכו"ם מותר
הוא דרחמנא הפקירו דהפקירה תורה ממונו של עכו"ם במקום ישראל,
והיינו דכשישראל בא לגזול את ממונו פקע בעלותו ממנו והרי הוא
כהפקר .וביאור הדבר דאי לאו דהפקירה תורה את ממונו היה עובר
באיסור גזל דממון של אחרים יש בו איסור גזל ,ומצד האיסור אין
הפרש בין גוזל משל ישראל או משל עכו"ם ,דבין כך ובין כך הרי הוא
ממון של אחרים ,ועל כרחך דהא דגזל עכו"ם מותר להך מ"ד הוא
משום דהפקירה תורה את ממונו ,כדמצינו בב"ק )דף ל"ח (.לענין
תשלומי נזיקין דדריש מקרא דראה ויתר גוים דהתיר ממונן לישראל
ונמצא דאינו גוזל משל אחרים ,ולכן סובר החת"ס דגזל עכו"ם נעשה
שלו ,דאין לומר כסברת הנוב"י דהאיך יקנה משל אחרים בלי הקנאת
הבעלים ,דכיון דיסוד ההיתר הוא משום דהפקירה תורה את ממונו הרי
נעשה ממון הפקר ויכול לזכות בו כזוכה מן ההפקר.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

àúôñåú ïôéåà ùåøéô à íäøáà ïâî à àã æéà :é"ùøâä
âòî'î æà ïàëî èøàã èâàæ øò ïåà ,'å ÷øô ÷"á 'ñî ïéà

éã èâðòøá øðì êåøò éã ,êëñ éã øàð èðééî'î ,í"áîø
÷.àéù

37

,íäéìò äðúî ïéã úéá áìã ,íéáøä úåùø ïéà äëåñ à ïëàî
øòååù øéî æéà øåçá à ïòååòâ ïéá'ë ïòåå æà ÷ðòãòâ'ë

à"èéìù ïòéååî ø"åîãà ÷"ë øå÷éá

÷éô 'éòùé éáø æà ïæéååòâ øéî èàä øòðééà ,àéù÷ éã ïòååòâ

÷"ôì á"òùú àåáú éë úùøô 'á íåé

êéà áàä ïèééö òâéã'øòèòôù éã ïåà ,àéù÷ éã èâòøô

ïåô èééìòâðåé åö èãòøòâ êàã áàä'ë :ïòéååî ø"åîãàä

øòã ñàåå ñàã æà ,õåøéú àæà ïøòôèðòøàô èìàååòâ

èåè ñàåå æéà ,úåëåñ ãìàá êàã æéà'ñ ïåà ,äðåùàø äðù

õøà ïéà èñàô íäéìò äðúî ïéã úéá áì èâàæ à"âî

ïåô äåöî éã äçåã æéà'ñ éö ,äëåñ éã ïéà ïôàìù ïâòåå ïòî

õøàì õåç ïéà øòáà ,õøàä ÷ìçúð ïë úðî ìòù ,ìàøùé

?(ä ,ãë íéøáã) çîùå

àúåëìîã àðéã øàð ,ìàøùé ììë øàô èùéð ñò èøòäòâ

?ééæ øàô èâàæòâ øéà èàä ñàåå ,åð :åðéáø

õåç ïéà æà ò"åù ïéà èð'÷ñô íäøáà ïâî øòã ïåà ,àðéã
æéà äìàù ïééî àìéîî ,äëøá à ïëàî èùéð ïòî ïò÷ õøàì
êéåà íäøáà ïâî ïèéåì åìéôà æéà ,ìàøùé õøà óéåà ïòååòâ
.èåâ
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éã ïéà ïëàî åö æéà âäðî éã æà ïâàæ íé÷ñåô òìà éã :åðéáø
øëùùé éðá øòã ,ñàâ

)('ä úåà 'é øîàî éøùú ùãåç

èâðòøá

æà øòöéøà÷ ñçðéô éáø íùá èâàæ øò ,èëàî'î æà ôàøà
.ñàâ éã ïéà ïëàî ïò÷'î ,íéöéøô éåå øéî ïòðòæ úåëåñ
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ò÷ø÷ éã æéà äìåæâ äëåñ à ééá øåàéá à ñàã óøàã úîàá
ïåô ïòî èãòø àøîâ éã ïéà ,äìåæâ èùéð æéà äëåñ éã ,äìåæâ
äëåñ ïééæ øò èòéåá àã ,äìåæâ äëåñ à èñééä ñàã ,êëñ éã
éã ïâòåå ,äìåæâ äëåñ ñò èñééä ñàååøàô ,êëñ ïééæ èéî
÷æéà ò÷ø÷ éã ïéà ,ò÷ø÷ éã ïééæ èùéð êàã æåî'ñ ?ò÷ø
ìåæâä úà àéöåäì êì [äùòú] ,åìù ïåô ïéã à àèùéð
(.è

)äëåñ

ïèéåì øàð úåðôã éã ìàîàèéð ,êëñ éã óéåà ïòî èðééî

35
עיין בשו"ת להורות נתן )ח"י סי' צ"ג( שמבאר כן בד' המג"א ,ומביא כן
בשם החת"ס בהגהותיו על השו"ע עיי"ש בנועם דבריו.
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וז"ל שם :עוד אמר הקדוש הנ"ל ,סוכה מלשון שררה ונסיכות ,ולכן אנו
יושבין בסוכה צלא דמהימנותא ורוב סוכות בשווקים וברחובות ואין
אנו יראים משום דבר להראות מהימנותא שאנו יושבים כנסיכים
עלמא דחירות ,כמאן דנצח קרבא וכלי מלחמתו בידו וכו' ואינו ירא
משום אדם ,עכ"ד ,ובזה יונח לנו מה שנתקשו הפוסקים על מה שעושין
הסוכות בשווקים וברחובות ,לו יהיה שישראל מוחלין אבל חלק הגוים
מי ימחול ]עי' מג"א סי' תרל"ז סק"ג[ ,ולפי הנ"ל יונח ,כיון שאנחנו אז שרים
ונסיכים מסוד עלמא דחירות ,אז כל האומות נקראים לנו עבדים
מדוגמת ביאת המשיח שאמרז"ל כיון דאתי משיח הכל עבדים
לישראל ]עירובין מג ע"ב[ ,והנה מה שקנה עבד קנה רבו ]פסחים פח ע"ב[ על
כן אין חשש לעשות הסוכות בשווקים וברחובות ,להורות סוד הסוכה
עלמא דחירות.
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דבסוכה )לא ע"א( איתא סוכה גזולה והמסכך ברשות הרבים רבי אליעזר
פוסל וחכמים מכשירין ,אמר רב נחמן מחלוקת בשתוקף את חבירו
והוציאו מסוכתו ,ורבי אליעזר לטעמיה דאמר אין אדם יוצא ידי חובתו
בסוכתו של חבירו ,אי קרקע נגזלת סוכה גזולה היא ,ואי נמי קרקע
אינה נגזלת סוכה שאולה היא ,ורבנן לטעמייהו דאמרי אדם יוצא ידי
חובתו בסוכתו של חבירו וקרקע אינה נגזלת וסוכה שאולה היא.
וכתב הערוך לנר לתרץ את קושיית העץ חיים איך פוסל ר' אליעזר
המסכך ברשות הרבים משום דבעי לכם בסוכה כמו בד' מינים ,הא
כתיב )נחמיה ח טז( 'ויעשו להם סכות איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות
בית האלהים וברחוב שער המים' ,וירושלים היתה רשות של רבים,
ומזה הוכיח הערוך לנר שרבי אליעזר לא פוסל רק כשאינו שלו לגמרי,
אבל אם יש לו שותפות בזה אינו פוסל וכיון שירושלים לא נתחלקה
לשבטים היה לכולם חלק שם) .וכן תירץ השואל ומשיב מהדורא קמא ח"א סימן
קכד(.
והאחרונים כ' דמשמע מקושית העץ חיים ומתירוץ הערוך לנר והשואל
ומשיב שגם הקרקע חשיב חלק מחלקי הסוכה ,ומסתמא היא גם
נאסרת בהנאה דאם נאמר דרק הסכך או הדפנות לשיטת הרמב"ם
אסורות בהנאה ,אבל קרקעית הסוכה לא נאסרה בהנאה דלא הוי חלק
מחלקי הסוכה ,א"כ גם לא בעינן בקרקע לכם וא"כ לא קשה מידי
מהסוכות שנעשו בירושלים.
וכן כתב בשו"ת אבני נזר )יו"ד סימן שסג( שבסוכה חמור קרקע הסוכה
מדפנותיה דדפנות הסוכה אינם פסולים עראי לרבי יהודה כדאיתא
בסוכה )דף כא ע"ב( ,וקרקעות הסוכה פסול עראי לרבי יהודה כמבואר
)בדף י ע"א( וכמו שכתב הר"ן )דף א ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה ועוד( ,אלמא
דקרקעות הסוכה הוא עצם מחלקי הסוכה.
אמנם יש לציין לד' החזו"א )או"ח סימן קנ אות כב( שכתב דמה שבעינן
לכם לרבי אליעזר בקרקע הסוכה הוא רק שלא תהיה גזולה שאם
הקרקע גזולה יש כאן חסרון לכם ,אבל אם הקרקע שאולה מקרי לכם
אף לר"א דכיון שיש לו רשות לעשות סוכה כבר יש לו מקום לסוכה,
והסוכה עצמה שלו ,אבל אם אין לו זכות בקרקע אף שהסכך והדפנות
שלו לא מקרי שיש לו סוכה משלו ,שאין שם סוכה בלא קרקע ,והרי
אין לו זכות לקיים את הסוכה כאן אפילו שעה אחת ,ע"ש.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

øàð ,ïåôøòã èãòøòâ èùéð áàä'ë :ïòéååî ø"åîãàä

äúåà åúáäàá :åðéáø

.èééìòâðåé äðåùàø äðù øàô èãòøòâ áàä'ë æà âàæ'ë

íéãçà íéîéë øàé ïáéæ éã ïòååòâ æéà á÷òé ééá ,áéì êéæ èàä

),èë úéùàøá

øò æà èùéð æéà ,(ë
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çîùå æéà ùèééè éã æà é"ùø à àã êàã æéà èøàã :åðéáø

.âåñ òøòãðà à æéà ñàã ,äúåà åúáäàá

'à àã æéà'ñ ,äéúúéà 'íò' çîéùå èùéð ïåà ,äéúúéà 'úé

ïåô ,øñåî êøãá èãòøòâ áàä'ë :ïòéååî ø"åîãàä

äéúúéà 'íò' íâøúîäå æà é"ùø éã óéåà ùèééè øòùéãéñç

'èìòèù (é÷ð ô"äò àöú éë 'øô ú"äò) øôåñ íúç øòã æà ,'çîùå

.ùèééè øòôéè à ,äòåè
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øò ,øéà ïåô äçîù éã ïåô ÷åñô øòã èãòø ñàååøàô êéæ

øò æà èâàæòâ øò èàä øòðòé éåå éåæà :ïòéååî ø"åîãàä

åö èâðòøá øò ïåà ,äçîù èéî áééåçî êéåà êàã æéà

èùéð èàä øò æà æéà úîà øòã øòáà ,ùéô éã áéì èàä

øò ïò÷ äçîù ïééæ æà - øåçá õìà êàð - øôåñ áúë íòðåô

è'âøä'òâ èùéð íéà øò èìàåå ,àé áéåà ìééåå ,ùéô éã áéì

,ïééæ ìçåî èùéð øò ïò÷ äçîù øéà øòáà ,ïééæ ìçåî

.áéì êéæ èàä øò øàð ,ïñòâòâôéåà èùéð íéà èìàåå ïåà
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,áåéç à æéà ñàã ñàåå ,åúùà úà çîéùå èééèù øàôøòã
øò ïòåå ìééåå ,áåéç ïéé÷ èùéð ñò æéà íéà ééá ïë ïéàù äî
ïééæ ìçåî ñò øò ïò÷ ìéåå

)'éñ á"ç æ"òäáà øôåñ íúç ú"åùá ò"òå

÷.(ä"ð

38
בליקוטי בית אברהם מובא בשם המגיד הק' מקאזניץ זי'ע ,וכן מובא
בשם הרה"ק מוה"ר ר' שמואל מקאמינקא זצוק"ל עה"פ "נקי יהיה
לביתו וגו' ושמח את אשתו אשר לקח" ,ופירש"י 'ישמח את אשתו
ותרגומו ויחדי ית אתתיה והמתרגם עם אתתיה טועה הוא' דרש"י
הקדוש מרמז עד היכן מגיעים הדברים בקדושה ,שצריך לקדש את
עצמו.
וכן מובא בספה"ק יושר דברי אמת וכן מתאמרא משמי' דהרה"ק החי'
הרי"ם שאמר לחתן ביום חתונתו "נקי יהיה לביתו שנה אחת" )דברים כד

ה( ,כי 'נקי' ע"ד שאמרו חז"ל )ב"ק מא( "'ובעל השור נקי'
כאדם שאומר לחבירו יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהן הנאה של
כלום" .וזה 'שנה אחת יהיה לביתו נקי' שלא יהיה לו שום הנאה,
ודפח"ח.

)שמות כא(

ועיין בס' אמת ואמונה שהגה"ק מקאצק ז"ל אמר לאברך א' בשעת
פרידה אחר החתונה :פאהר געזונטרהייט ,גאר געדענק ,והמתרגם ית
אתתיה טועה!.

,íòðòé ïééæ çîùî ìéåå'î æà ,øñåî êøãá èâàæòâ áàä'ë
èùéð ïòî ïò÷ àìéîî ,äçîùá ïééæ ñðééìà ïòî óøàã
æà æéà ,äçîù íéà èìòô ñò øòîàè áåèù ïéà ïééæ çîùî
ïééæ ïéåù íãå÷ øò æåî ,åúùà úà çîéùå èâàæ äøåú éã
.äçîùá âåðòâ
à æéà'ñ ,úåàéöî à ,êàæ òùéè÷àøô à æéà ñàã æéà :åðéáø
.êéìééøô ïééæ íãå÷ æåî øò æà ,äåöî éã ïåô ÷ìç
èùéð äøåú éã ñò óøàã íòã ïâòåå ,àé :ïòéååî ø"åîãàä
ìàæ øò ùøòãðà êééù èùéð æéà'ñ ìééåå ,ïáééøù ñéåøà
÷.äåöî éã ïééæ íéé÷î ïòðò
ïòðòæ úéá éðá éã ñàåå øòöòìô ïòååòâ æéà'ñ :íéçëåðä 'à
.äëåñ ïéà ïòååòâ àé
...ïæééååàá ñò ïò÷ øòãòé èùéð :ïòéååî ø"åîãàä
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עי' בס' ערבי נחל )פ' קדושים( שמאריך בענין זה עה"פ ואהבת לרעך
כמוך כו' ,ויראה כי כתבו המחברים שהפילוסוף אפלטון אמר שגדר
האהבה הוא בהיות הנאהב הפכי מהאוהב ,כמו שהארץ שהיא יבשה
בטבעה היא משתוקקת למים ומטר המרטיבה ,וכן המוכר משתוקק
אל הקונה שהוא הפכי לו המשלים ענינו וחפצו ,אבל הדומים ישנאו זה
את זה כמו שמצינו )בראשית רבה לב ,ב( כל אומן שונא בני אומנתו,
ואריסטו לעג עליו ואמר בהיפוך ,כי הדמיון יוליד האהבה כאשר בעלי
דת אחת אוהבים זה את זה בעבור הדמיון שביניהם ושונאים לזולתם
וכדומה לזה הרבה ,והראיה שהביא אפלטון מאהבת ההפכי שגה
בביאור ענין אהבה ,כי יש אהבה החוזרת אל האוהב כאשר נאמר שזה
אוהב המטעמים ואילו היה אוהבם באמת לא היה אוכלם ומפסידם,
אבל הכוונה שאוהב א"ע ליתן מעדנים לנפשו באכילת המטעמים,
נמצא אהבה זו איננה דבוקה בנאהב אלא דבוקה באוהב שאוהב את
עצמו ,וכן הוא באהבת ההפכי המשלים חסרונו שאינו אוהב כי אם את
עצמו והנאתו ,אבל אהבה אמתית היא הדבוקה בנאהב ,ר"ל שהאוהב
אוהב את הנאהב וזה מצד הדמיון שביניהם ,עיי"ש באריכות דבריו כי
נעמו.
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עי' בס' אגרא דכלה מש"כ על פסוק זה ,וז"ל :ונ"ל דהנה קשה ויהיו
בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה ,לכאורה אדרבא מגודל אהבה כל
רגע ורגע יוחשב לו לשיעור גדול .אבל תבין דהנה יעקב לא אהב אותה
כדרך האנושי וכו' ,רק לחיבת המצוה .והנה האדם שמחבב איזה מצוה
גדולה ותגדל בעיניו כבודה ,הנה עושה לעצמו הכנות גדולות כמו
שמכין את עצמו לכבוד המלך ,הנה כל מה שמחובב בעיניו יותר כבוד
המלך ,יארך הזמן של הכנתו ,וכל מה שמתארך הזמן ,עדיין סובר שזמן
קצר הוא להכנה כראוי ,הנה איש כזה הגם שלא בא אליו עדיין המלך,
הנה כל הימים שהוא מכין את עצמו ,הנה כבר נקרא עובד ונקרא עובד
במלך גופו ובתוכו ,כיון שבכל רגע מצייר בעיניו מהותו ואיך מהראוי
לכבדו ,הבן הדבר .הנה כן הוא הדבר ביעקב אבינו כיון שבאת לידו
לקיים מצוה רבה ,גדלה בעיניו יקרה וכבודה ,וכל עבודתו בז' שנים הוא
להכנת המצוה ,אם כן נקרא עובד ברחל ממש ,על כן היו בעיניו כימים
אחדים באהבתו אותה ,והיה סובר שעדיין לא יצא ידי חובת ההכנה
דרבה ...עיי"ש.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

ïîæäù äùò úåöî à æéà äëåñ ìééåå äéì ÷åôéú ,íéùðä úà
ãåã éáø ÷"äâäî)

ãåã çîö ïéà .(åöøéúù äî àøîâá ù"ééòå) àîøâ

éã ïéà æà ,èééèù

éã ïéà áø øòðéáòùè íòðåô ïäòæòâ ìàîà áàä'ë
ïòî æà ,(äìàùä

óåâáå ä"ã è"ò 'éñ íéøùéî ááåã ú"åù)

úåáåùú

.äëåñ éã ïéà ñðééìà ïôàìù ïò÷

(ì"æ øëùùé éðá ìòá ÷"äâä ìù åðá ì"æ áåðéãî

úåëøá àøîâ

òø øáã òãé àì äåöî øîåù õìà åö èâðòøá'î :åðéáø

íëéîé åáøé ïòîì (àë ,àé íéøáã) êàã èééèù'ñ ,èøòãðåàååòâ

,àðéðç éáø øîà (:àð÷ úáù) àøîâá åøîàù óàã] .(ä ,ç úìä÷)

èøòôèðò ,ìááá éáñ àã ïòðòæ éåæà éåå æéà ,äîãàä ìò 'åâå

åúæçà ,éãéçé úéáá ïùéä ìëå ,éãéçé úéáá ïåùéì øåñà

éðäàã åðééä àúùéðë éáì éëùçîå éîã÷îã ïåéë ,àøîâ éã

éë ,äæì ùçéîì äéì úéì äëåñá éãéçé ïùéä î"î ,úéìéì

êéæ èàä ïðçåé éáø æà èééèù

(.ç óã)
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ïâàæ ì"æç ìééåå ,æéà íòè øòã æà à"ùøäî øòã èâàæ ,åäì

.[ì"ðë ,òø øáã òãé àì äåöî øîåù

(.èë äìéâî)

äëìä éã æà øò èâàæ :øîàå êéùîä ïòéååî ø"åîãàä

õøà ïåô ïéã à àã èöòé ïéåù æéà ,ìàøùé õøàá òá÷éäì

æéà ,ïôàìù íåö øùë èùéð æéà'ñ ñàåå äëåñ à êàã æéà

éã ïéà æà êàæ òáìòæ éã øòáåðéã ì'ãåã éáø èâàæ .ìàøùé

î"øú 'éñá à"îøä ë"ë)

ìáááù úåùøãî éúáå úåéñðë éúá ïéãéúò

ïñò ñàã èùéð êéåà àöåé èùéð ïòî

...ìàøùé õøà úùåã÷ àã êéåà æéà äëåñ

ééá øàð ïôàìù ïééæ àöåé ïòðò÷ èùéð ìàæ'î áéåà æéà ,(ã"ñ

äëåñ éã ïéà æà êéåà èééèù áø øòæìòá ïåô :á"è é"øâä

äëåñ ïåô øåòéù øòã ïééæ èôøàãòâ êàã èìàåå ,ééååö

.ìàøùé õøà úùåã÷ àã æéà

ïåô øåòéù øòã âåðòâ æéà'ñ æà ñðééìà íòã ïåô æéà ,èìôàã

ìàøùé õøà úùåã÷ àã æéà äëåñ à ïéà æà ñàã :åðéáø

èùéð ïòî óøàã ïôàìù íåö æà äéàø à æéà ,ùèðòî ïééà

úøàôú ïéà ïåà ,('ç úåà úåëåñì) è"åé úùåã÷ ïéà êéåà èééèù

...ééååö

øòæìòá øòã ,êéåà áø øòæìòá íòðåô èééèù'ñ ïåà ,äîìù

úåéðåèé÷ ïééæ øòáà ïò÷'ñ ...ôàë øòðééù à æéà'ñ :åðéáø

èâàæ'î ñàåå ñàã íòã èéî èùèééè

èùéð ñò æéà àìéîî ,(:á

äìéôúá)

(ì"æ ã"éøäî ÷"äøä)

áø

"ùãå÷ úîãà äîãàä ìò íéáø íéîé áùéì åðéëæå"

äëåñ)

äëìîä éðìéä ééá éåå éåæà

.äéàø òðééù à æéà äéàø éã øòáà ,ñðééìà

.(äëåñì äñéðëä éðôì
ãåã çîö øòã èâàæ ,àé :øîàå êéùîä ùèøòá ÷"ãáà

à"èéìù ïééèùðëééà ùåáééì 'ø ö"äâä øå÷éá

óéåøà êéåà èééâ äîãàä ìò íëéîé åáøé ïòîì ÷åñô øòã æà

å"öé éñðàî øéòá ùèøòá ÷"ãáà

øòèðåà ïòðòæ øò÷ìòô òìà ìééåå ,äëåñ ïåô äåöî éã óéåà

÷"ôì à"òùú úåëåñ î"äåç

éã ïéà ïåà .ú"éùä øòèðåà æéà ìàøùé õøà ïåà ,íéøù éã
àúåðîéäîã àìéö úçú íéàöîð æàù] éåæà êéåà æéà äëåñ
íéùð æà

(íù ïéùåãé÷)

ñàååøàô

(.ãì ïéùåãé÷)

èâòøô àøîâ éã :ùèøòá ÷"ãáà

àéöåäì [äëåñ úåöîá áéúëã 'çøæàä'] ÷åñô à êéà óøàã

àøîâ éã èâàæ äæåæî ééá ïåà .[ä"áå÷ã
...íòã èéî áéåçî ïòðòæ

éã éåå éåæà ,íéîé úëéøà ïâòåå æéà íòè øòã ïåà :åðéáø
,'!?ééç éòá àì éùð ,ééç éòá éøáâ' ïåùì ñàã èâàæ àøîâ
íòèî ,äëåñá úåáééç íéùðã øîåì ìåëé éúééä ïëìå] ,äà
'çøæàä' ïáàä êéà óøàã øàôøòã ïåà ,[ééç éòá éîð íéùðã
.íéùðä úà àéöåäì
àéù÷ ñ'àøîâ éã óéåà õåøéú øòøòãðà à æéà ñàã
úåöî ìöàå ,äæåæî úåöî ìöà äæ õåøéú åöøéú àøîâáã]
.[øçà õåøéú åöøéú äëåñ
...ïèìàäòâ éåæà èùéð èàä àøîâ éã æà ñéåà èæééåå
ïéà àã æéà àéù÷ à ïøòôèðòøàô ïâòåå :ùèøòá ÷"ãáà
øòã æà ùãç ïåô àéâåñ éã ééá ñðééìà

(.çì óã)

ïéùåãé÷

ìàæ úåöî åìëàú áøòá ïåô äùò éã æà èâòøô éîìùåøé
(áåø÷à ä"ã)

'ñåú èøòôèðò ,ùãç ïåô äùòú àì éã ïééæ äçåã

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק
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כ"כ הגר"ח פלאג'י בספר נפש כל חי )מע' ס אות ד( שמותר לישן יחידי
 כי סכת, והוסיף רמז לכך,בסוכה בלילה דשומר מצוה לא ידע דבר רע
 והכי איתא,גימטריא לילית שמצוה של סוכה דוחה את לילית ע"ש
בפסיקתא דרב כהנא )פיסקא כט אות כו סוף עמוד קפז( כל מי שמקיים מצות
סוכה הקב"ה מסיך עליו מן המזיקים שלא יזיקוהו שנאמר באברתו
.( וכ"כ במעשה רב מהגר"א )סי' רכ"א. ע"כ,יסף לך ותחת כנפיו תחסה
ובס' אוצר החיים )עמ' תרפט( העיר מהא דאמרו דצריך להמתין לחבירו
 והרי שומר מצוה לא,לאחר תפילת ערבית בבית הכנסת שחוץ לעיר
, ונ"ל דהתם הטעם משום דהדרך חזור הוא דרך סכנה,ידע דבר רע
 מ"מ,ואע"ג דשלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן
 אבל שינה יחידי אינה סכנה כמו,במקום דשכיח היזקא לא אמרינן הכי
. ודו"ק,הולך יחידי בדרך בלילה
ועיין בקובץ דרך כוכב מיעקב )גליון א'( שהעירו ע"ד הגאון מטשעבין
 וליכא חשש,דאולי איירי הגמ' בשיעור סוכה קטנה שיש בה נר דלוק
.מזיקין

àì ïëìå)

ïòðàèùøàô èåâ åèñàä úåéù÷ éã' ,èâàæòâ øòðòé

íòã 'ñåú èâðòøá íãå÷ ïåà ,àéù÷ ñ'éîìùåøé ïôéåà

úåéù÷ òøòãðà éã øòáà ,(íöøúì åãéá äìò

äùòá ïàë øåáéãä íãå÷ù äùòá ïàë ,õåøéú ñ'éîìùåøé

.'...ïòðàèùøàô èùéð åèñàä (íöøúì åãéá

úéæë åøæâã ãåò 'ñåúä åöøéú ë"çàå] øåáéãä øçàìù

äìòù åì äîåãîëù)

óøàã ñàååøàô àéù÷ éã èâòøô 'ñåú :åðéáø êéùîäå

æà äéàø à íòã ïåô ïòî èâðòøá ,[éðù úéæë åèà ïåùàø

äöî óéåà äååöî ïòðòæ íéùð æà ÷åñô à ïáàä ïòî

.àéù÷ ñ'àøîâ à ïøòôèðòøàô âòî'î

íéùðã ,õîç ìëàú ìáì äåöî úìéëà úåöî åù÷åäù]

ìò øîåì ùéã] àøîâ éã èâòøô ñàåå ïâàæ ïò÷'î ,àé :åðéáø

,[äöî úìéëàã äùòá íðùé õîç ìëàú ìá øåñéàá íðùéù

ùãçî ãåã çîöäù äîã ,úö÷ éåðéùá ãåã çîöä êøã

ïéà 'ñåú èâòøô éåæà ,ñðä åúåàá åéä ïä óàù äéì ÷åôéú

ìò àéùå÷ êøãá øîåì øùôà ,àøîâä úééùå÷ ìò õåøéúë

.(óàù ä"ã .ã óã) äìéâî

.[àøîâä úééùå÷

êéåà èñòåîù (óàù ä"ã :ç÷ óã) íéçñô éáøò ïéà :á"è é"øä

é"áåð ú"åù)

äëåñî úåøåèôã ïðéøîàã àäå :'ñåúä ì"æå] íòã ïåô 'ñåú

æ"òäáà)

äùòá íúä ,éúáùåä úåëåñá éë ñðä åúåàá åéä ïäã â"òà

åì ùéù øáã ïåô øåñéà øòã æà óéåà èåè øò ñàåå ,(ç"ì 'éñ

íéùðì íâ åð÷éú ïðáøã úåñåë äòáøàá ìáà ,àúééøåàã

ñò ïò÷'î ñàåå ìëàî à ééá øàð æéà [ìèá åðéàù] ïéøéúî

.[ñðä åúåàá åéäù ïåéë

èðééä ïòã ñò èñæåî åã ,êéà âàæ ,ïñòôéåà ìàîðééà øàð

äìéâî ïéà ,øòöòìô ééååö ïéà éåæà èâòøô 'ñåú ,àé :åðéáø

åì ùéù øáã æéà ñàã ,ïñòôéåà ïâøàî ñò èñðò÷ ,ïñò

äãåäéá òãåð íòã èâòøôòâðà èàä øòöéîò

äãåäéá òãåð ïéà äáåùú à óéåà ,(ã"ò 'éñ ú"åãäî ç"åà

'ñåú èøòôèðò .íéçñô éáøò ïéà ïåà

åðìëàúù ãò âàæ êéà ïåà ,ìèá èùéð èøòåå ñàåå ïéøéúî

øåèô æéà'î æà úåëåñ ïåô å"è å"è èðøòìòâ ñéåøà èìàåå

à ìùîì ,äö÷åî ìåèìè ééá øòáà .øúéäá åðìëàú øåñéàá

.àéù÷ éã óéåà íéöåøéú àã æéà'ñ øåöé÷á ,äöî ééá êéåà

ìòåå'ë ñàåå ñàã æéà ,ñéñá à ïøàååòâ æéà ñàåå ì÷ðòá

êéà æà

(íù äìéâîá)

,(éúéàø ãåò ä"ã à"ä å"ô äöîå õîç 'ìä) êìîä øòù øòã èâòøô

êéà äáéñ ïéé÷ èùéð æéà ,ì÷ðòá ïôéåà ïöéæ ïòðò÷ ïâøàî

ñàååøàô

àøîâ éã êéæ èòùèåî ñàååøàô

,(áåøá ìèáúð íà) ì÷ðòá ïôéåà ïöéæ ïòðò÷ èùéð èðééä ìàæ

äéì ÷åôéú ,íéùðä úà àéöåäì çøæàä ïáàä ïòî óøàã

,ïéøéúî åì ùéù øáã õìà øåñà æéà'ñ æà èùéð êéà âàæ

êàã æéà úåëåñ äøåàëì ,àîøâ ïîæäù äùò úåöî éåäã

:â äöéá ,é"ôòå ä"ã :è íéçñô)

íéùð ïòååòâ áééçî èìàåå êéà ïåà ,ãåáëä éððò éã ïâòåå

èùéð æéà éåæà áéåà æà øòðééà íéà èâòøô ,(äáøòúð íàå ä"ã

øò ïåà .ãåáëä éððò éã ïåô ñðä åúåàá åéä ïä óàù õìà

,äãåäéá òãåð ïéà ïòî èâòøô éåæà ,àéù÷ à 'ñåú øòååù

éã ïéà ïééâðééøà ìéåå øò ïåà ,àéù÷ éã èéî êéæ èòùèåî

áàä 'ñåú ïåô úåéù÷ âéðééåå' äãåäéá òãåð øòã íéà èâàæ

'ñîá å÷ìçðù] àáé÷ò éáø ïåà øæòéìà éáø ïåô ú÷åìçî

êéåà

(ì"ðä ïéùåãé÷á)

éë'ã ì"ñ øæòéìà éáøã ,äëåñ úåöî íòèá

(:àé óã)

äëåñ

ì"ñ àáé÷ò éáøå ,ãåáëä éððò åðééä ,'éúáùåä úåëåñá

ò÷àè

ñòã

äåèôéåà à ñ'ç"ìö íòã æéà ñàã

æéà

,!?èøòôèðòøàô
42

ïòã

êéà

.'!èøòôèðòøàô

èàä ñàåå íòðééà èéî äùòî à àã æéà'ñ :á"è é"øä

ñàåå øæòéìà éáø èéåì øàð æà ,[íäì åùò ùîî úåëåñ

.úåéù÷ ñ'øòâééà àáé÷ò éáø èøòôèðòøàô

àøîâ éã ïò÷ ,ãåáëä éððò éã ïâòåå æéà úåëåñ æà èìàä

èàä ñàåå øáçî à øòðééà ïòååòâ æéà'ñ ,àé :åðéáø

ééæ àøáñ à ïòååòâ èìàåå ñðä åúåàá åéä ïä óàù ïøòôèðò

éáø ïåô úåéù÷ éã èøòôèðòøàô ïåà øôñ à èëàîòâ

èùéð àøîâ éã ïò÷ àáé÷ò éáø èéåì øòáà ,áééç ïééæ ïìàæ

,'ïåéò êéøöå' ìàî êàñà êàã èáééìá øò ,øòâééà àáé÷ò

.ïøòôèðò éåæà

øò èàä úåéù÷ øàôà ïåà ,èøòôèðòøàô ééæ èàä øò ïåà

,àéù÷ éã èéî êìîä øòù øòã íåøà êéæ èòùèåî éåæà

ìåãâ à åö ïòîå÷òâ øò æéà .ïøòôèðòøàô èðò÷òâ èùéð

óà ïåô àøáñ éã æà õåøéú ïééà (íù äìéâî) èøàã èâàæ 'ñåú

ïåà ,úåéù÷ ìéôéåæà èøòôèðòøàô øò æà ,øåáéç íòã ïæééåå

èùéð ïåà ,ïðáøã à óéåà ïééæ øàð ïò÷ ñðä åúåàá åéä ïä

íäéà èàä ,èøòôèðòøàô èùéð øò èàä úåéù÷ øàô éã

ïøòãðà ïèéåì øòáà ,(íéçñôá ë"ëå) àúééøåàã äåöî à óéåà
ïä óàã íòèî] ïééæ áééçî àé ïò÷'î æà ñéåà èîå÷ õåøéú
íòã èéåì ,àúééøåàã äåöî à ééá êéåà [ñðä åúåàá åéä
ééá àøîâ éã êéæ èòùèåî ñàåå øòååù æéà õåøéú ïèééååö
.íéùðä úà àéöåäì çøæàä êéà óøàã ñàååøàô äëåñ

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק
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 ועל זה הקשה דא"כ,' ומה שהקשה על מה שחידשתי וכו:וז"ל הנוב"י
' ואטו קושיא אחת מהתוס,נסתרה קושית התוס' וכו' שפיר קאמר
 ואני לתרץ דברי רש"י באתי,מסולק על פי דברי החידושים שחדשתי
. עכ"ל, ואין אחריות דברי תוס' עלי,שם

áàä'ë – áø øòæðàö ïåô êàð èâàæ'î :ùèøòá ÷"ãáà

ñôãð ìàåé éøáã úåøéîæ êåúáù åðéáøì äàøä ùèøòá ÷"ãáà

éã æà èâàæòâ èàä øò æà – êòì÷éðééà ïåô èøòäòâ éåæà

àéáä

(á"÷ñ)

äåáâ ïçìåù øôñáù

(ô"ú úåà)

úåëåñä âç éâäðîá

òèåâ åö øò èâàæ ,äëåñ ïéà ïöéæ èùéð ïìòåå ñàåå øòáééåå

óàù äëåñá úåáééç íéùð äðééäú àì äîì õøúì éëãøîä íùá

.øòãðé÷

àìà àúìéî éàä ïðéøîà àìã ,ãåáë éððò ìù ñðä åúåàá åéä ïä

êéåà áàä'ë ,èùéð ñò èééèù íééç éøáã ïéà :åðéáø

äåöîá ìáà ,úåñåë 'ãå äëåðçå äìéâî ïåâë ïðáøã äåöîá

.êàð éåæà èâàæ'î æà ñééåå'ë ,àøîéî éã ïâàæëàð èøòäòâ

.éëä ïðéøîà àì àúééøåàã

ôàøà øò èâðòøá (å"î 'éñ ç"åà) äáåùú à ïéà ÷ãö éðáà ïéà

.ïåùàø à ,àéù÷ à ñ'éëãøî à æéà'ñ :ùèøòá ÷"ãáà

øòã – éáö íëç íòðåô êòì÷éðééà úåçôùî àã æéà'ñ æà

.àéù÷ 'ñåú êéåà æéà'ñ :åðéáø

ïöéæ ñàåå – éáö íëç ïåô ì÷éðééà à ïòååòâ æéà íééç éøáã

.äëåñ éáâì èãòø 'ñåú :ùèøòá ÷"ãáà
øôåñ íúç øòã ,àé :åðéáø

,íòã ïåô øå÷î øòã æéà éáö íëç øòã ,äëåñ éã ïéà èùéð

åö èâðòøá

ùùåç èàä øò ,ïöéæ èùéð ïìàæ íéùð æà èâàæ øò ìééåå

,àéù÷ éã èéî êéåà êéæ èòùèåî øò ïåà êìîä øòù íòã

(ä"ô÷ 'éñ ç"åà ú"åù)
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.äëøá à ïëàî ééæ áéåà äìèáì äëøá à ïâòåå ïòååòâ
.(àä ä"ã :áì äðùä ùàø) äèéù 'ñåú :á"è é"øä
.éåæà æéà äèéù 'ñåú ,àé :åðéáø
.ïòîòð èùéð êéåà ééæ ïìàæ áìåì æéà íòã èéåì :á"è é"øä

.àéù÷ ò÷øàèù à øòééæ æéà'ñ

éã æà èâééìòâåö êéà áàä øàé ñàã :ùèøòá ÷"ãáà
ä"ã)

'ñåú ,íéøâä úà úåáøì çøæàä

(:çë íù)

èâàæ àøîâ

ììëá íéøâ êàã ïòðòæ 'ìàøùé' ïéåù êéæ èòùèåî

(úåáøì

.éîð éëä ïéà :åðéáø

ìééåå øàð ,[íéøâä úà úåáøì 'çøæàä'î óìéîì êéøö äîìå]

íòðåô àøîéî éã êàð èâàæ'î ñàåå ñàã :ùèøòá ÷"ãáà

ïåà ,ïòååòâ èùéð íéøâ éã êàã ïòðòæ ãåáëä éððò éã ééá

.áìåì èéî äëåñ ,òãééá óéåà ñò æéà ,áø øòæðàö

êéà èìàåå ,ãåáëä éððò éã åö øëæ à êàã æéà úåëåñ

.éåæà êéåà æéà øôåù ééá ïåà :åðéáø

êéà óøàã ,øåèô ïééæ ééæ ïìòåå àã æà ïòðééî èìàååòâ

ïëàî ééæ ìééåå ,øòâðéøâ æéà øôåù ééá øòáà :á"è é"øä

.íéøâä úà úåáøì 'çøæàä'

.äëøá ïéé÷ èùéð

ãåáëä éððò éã ïéà ïòååòâ èùéð ïòðòæ áø áøò éã :åðéáø

äëøá à ééæ ïëàî íéùð øàô èæàìá'î ïòåå :åðéáø

.(øëùùé éðáá ë"ë)

øò ïåà ,äëøá à ïëàî ééæ æà ,êàã èééèù éåæà ,'òåîùì'

ñèìàîòã ïòðòæ íéøâ òøòãðà ïåà :ùèøòá ÷"ãáà

.äìèáì äëøá à óéåà ïòååòâ ùùåç èàä

.ïòååòâ èùéð

ïòðòæ ñàåå íéùð æà ñéåà èîå÷ (:åö óã) ïéáåøéò ïéà é"ùø ïåô

.!?ïòååòâ æéà øùôà ,äìàù éã æéà ñàã :åðéáø

äåöîä íöò éã êéåà èìàåå àîøâ ïîæäù äåöî à íéé÷î
.óéñåú ìá ïòååòâ ïéåù

.ïòååòâ àé ò÷àè êàã æéà åøúé :ùèøòá ÷"ãáà
úåà) ìàåé éøáã úåøéîæáù

,äëåñá íéùð úìéëà úåãåà åøáéãå

íúç øòã æà äòåîù à ïòååòâ æéà'ñ :ùèøòá ÷"ãáà

âçä éîé ìë äëåñá äìëà àì ä"ò úéðáøäù áåúë (ô"ú

éã ïéà ïöéæ ïìàæ íéùð éã èæàìòâ èùéð êéåà èàä øôåñ

éæ èàä ïñò èìàååòâ èùéð èàä ïéöéáòø éã æà :åðéáø
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,äëåñ

.ïñòâòâ èùéð

øòã ïòååòâ æéà òãééæ ïééæ ,ãéîìú øòâøåáùòøô

ïñò èæàìòâ èùéð ïòî èàä æðàö ïéà :ùèøòá ÷"ãáà

.áø øòöéååòùèòùè

'ø ÷"äøä ìù äúá úá äúéäù äîà ãöî æðàöî ÷"äøä úãëð äúéä àéäå)

à ïòååòâ æéà'ñ æà äùòî à ïòî èìééöøòã

óñåé 'ø :åðéáø

.(ì"æ íééç éøáãä ïøî ïá ì"æ áåðàùø÷î ãåã

.õéååòùèòùè ïéà ïèøàã áø ïòååòâ êéåà æéà (ì"æ íùåáä

.èæàìòâ èùéð ïòî èàä æðàö ïéà ,àé :åðéáø

úâåøò ìòá ìù æ"à ,ì"æ ãìàååðéøâ óñåé 'ø ïåàâä)

44
עי' בס' מי יהודה )מהגאון רבי יהודה אלטמאן ז"ל אב"ד מ'טשאט( שכתב בשם
 'דאמרו,רבו הגאון ר' יהושע ברוך רייניטץ ז"ל אב"ד טשעטשעוויץ
שהגאון בעל חתם סופר זי"ע החמיר והקפיד על הנשים שלא ישבו
 אמנם בכל הספרים. עיי"ש, וכתב ע"ז כמה טעמים לשבח.'בסוכה
 אלא שאצל החת"ס ישבו, שבטעות יסודה,יצאו לערער על שמועה זו
.הנשים בסוכה
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עיי"ש בחת"ס שתירץ על פי מה שכתב האלי' רבא
בשם הרוקח שמה שכתוב שבנ"י ישבו בסוכות זה הי' בשעה שנלחמו
בני ישראל בסיחון ועוג ושאר המלחמות שהיו להם במדבר שאז היו
 ולפי"ז מיושב.יושבים בסוכות מחוץ לאוהלים כדרך הלוחמים
 א"כ לא ישבו במדבר,שהנשים כיון שהם אינם משתתפות במלחמה
. עכ"ד, ולכן אין לחייב הנשים משום שהיו באותו הנס,בסוכות

(')סי' תרכ"ה אות א

èøàåå øòæìòá

óéåà ìåôìô ïöðàâ à ïáéøùòâ øò èàä :ùèøòá ÷"ãáà

,ïåéöá åúðåòîå æéà ñàã ,äëåñ éã ïéà ïééøà íéìùåøé úùåã÷

øò æà øôåñ íúç øòã íùá èøòäòâ èàä øò ñàåå íòã

...íéìùåøé ïéà æéà'î æà

ìåôìô íòã ïéà ,äëåñ éã ïéà íéùð ïöéæ èæàìòâ èùéð èàä

áåè íåé úùåã÷ øòã :åðéáø

øòáà èàä øôåñ íúç øòã .ñàååøàô øøáî øò æéà

êéùîî æéà'î æà

æà êéåà èâàæ

(ì"æ íåìù øùä ÷"äâäî)

('ç úåà úåëåñì)

.ìàøùé õøà úùåã÷ èàä äëåñ

'éáåè äùî áøä úùà)

äçîù ïéöéáòø éã øòèëàè à èàäòâ

æà èâééìòâåö áàä'ë ,àé :ïàãðàì '÷ä åðéúìéä÷ã áø

øò ïòåå øàô æà ïòååòâ áùééî êéæ øò èàä ,(ì"æ

ïåô ïâàæëàð èâòìô

áø øòôàô øòã

èàä ,ïâòøô ïééâ øéà øò èòåå ,ïãééæ ï'øàô ÷éøåö èáééøù

ìàæ'î '÷ä é"øà ïåô èééèù'ñ æà ,(ì"æ á÷òé ãâéå ìòá) ïèàè ïééæ

ïéá êéà ,úîà èùéð æéà äòåîù éã æà èâàæòâ íéà éæ

(ì"æ óñåé éçéå ìòá ø"åî)

ìù åðåáø øòã ,ìåâñ ãå÷éðá ä"éåä íù íòã ïáàä ïéæðéà
,(ï"éãåé íä úåðåùàø úåéúåà 'â åðééä)

íéìùåøé ïåà ,ãéà øòã ,íìåò

ïàîäòì

ñ'øôåñ áúë íòã ïéøòâòååù éã ïåà äëåñ éã ïéà ïöéæòâ
45

,äëåñ éã ïéà ïöéæòâ ïòðòæ òìà ,ïöéæòâ êéåà æéà ïéöéáòø

ìàæ'ñ íéìùåøé úùåã÷ ïééæ êéùîî êéåà ïòî ïò÷ úåëåñ ïåà

ìèòùô òöðàâ éã æà ïãééæ ï'øàô ïáéøùòâ ÷éøåö øò èàä

.ïòîàæåö ï"éãåé ééøã éã ÷éøåö ïøòåå

.úîà èùéð æéà

ìà íòã èéî ùèééè øòìàôàøèñåà ïåùîù éáø :åðéáø

?äëåñ éã ïéà ïöéæòâ íéùð ïòðòæ èåâéñ ïéà :á"è é"øä
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.ïöéæòâ ïòî æéà èåâéñ ïéà ,àé :åðéáø

...éøéöá àìà äøöá éø÷ú

,ìàøùé õøà úùåã÷ êéùîî ïòî æéà äëåñ úåöî êøåã

øæòìà 'ø íñøåôîä ö"äâä ÷"ë)

õøà æà

èùéð ìàîðéé÷ èàä

('é úåà 'á äåöî)

ïéîéðá úìçð øôñ ïéà èééèù'ñ

òãééæ ïééî :ùèøòá ÷"ãáà

(áåùé øàù ñ"çî ãùàéååé÷ ÷"ãáà ì"æ àøéôù

äîåøú éã æéà ìàøùé õøà ,íìåò ìù åúîåøú æéà ìàøùé

òáàá éã èàä ,òáàá ïééî èéî áåèù ïééà ïéà ïñòâòâ

,ú"éùä øàô ïáòâòâ ÷òååà ñàã èàä'î ïåà ,èìòåå éã ïåô

.øéà øàô äëåñ òøòèñ÷ò à èàäòâ

ïéøãäðñ)

àåä ïäë íëé÷åìà ,ïäë à æéà øòèùøòáéåà øòã

êéåà èàä

(ì"æ íééç éöòä ïøî ìù åúâåæ)

òáàá ïééî :åðéáø

ïäë ãáò à ïåà ,íå÷îì íéãáò ïòðòæ ïãéà éã ìééåå ïåà ,(.èì

.äëåñ òøòèñ÷ò à èàäòâ

øò èâàæ .ìàøùé õøà ïéà ïééæ ïòî âòî ,äîåøú ïñò ïò÷

?áåèù ïééà ïéà ïñò èùéð ïâòìô ééæ :á"è é"øä

ìë äôéøù çìîå úéøôâ

(áë ,èë íéøáã)

.ùéè ïøéô êàã èâòìô øò ,ïééð :åðéáø

èééèù íòã ïâòåå

à ïòååòâ æéà éæ ,äëåñ òøòèñ÷ò à èàäòâ èàä òáàá éã
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מתאמרא משמיה דהמקובל האלקי הקדוש מו"ה שמשון
 לפרש מדרש פליאה על הפסוק )תהלים צא,מאוסטראפאליע זללה"ה
( דהנה כתיב )שמות יט ה. אל תקרי בצרה אלא בצירי,טו( עמו אנכי בצרה
 כי שם הוי"ה ב"ה מתחיל, ביאור הדבר,והייתם לי סגולה מכל העמים
,' וכן ירושלים מתחלת באות י,' וכן שם ישראל מתחיל באות י,'באות י
 וכאשר ישראל שוכנים בירושלים,ותלתא יודי"ן הוא נקודת סגול
 מצטרף יחד תלתא יודי"ן ונעשה נקודת,והקב"ה משרה שכינתו עליהם
 והנה כאשר. בבחינת סגול, וזהו והייתם לי סגול"ה מכל העמים,סגול
 אבל י' דהוי"ה,גלו בני ישראל מארצינו הקדושה נחסר י' דירושלים
 ומתוך כך מצטרף יחד שתי יודי"ן שהוא,נשאר בהם כי עמו אנכי בצרה
' שנשאר י, וזהו עמו אנכי בצרה אל תקרי בצרה אלא בצירי,נקודת צירי
. עכ"ד הנפלאים,דהוי"ה וי' דישראל ביחד כנקודת צירי
'ועי' מ"ש מרן רבינו שליט"א בס' שערי שמחה לבאר בזה דברי הגמ
 לרמז על השלשה,( רב שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת.)כתובות יז
 מכל, דאף שעכשיו חסר לנו יו"ד אחת מחמת חורבן ירושלים,יודי"ן
 שיעזור השי"ת ויבנה ירושלים,מקום היה שמח על שם העתיד
 ועל כן בעת החתונה כשמתאבלין על ירושלים ומעלים אותו.במהרה
 היה, ובד בבד שמחים גם על העתיד שיבא הישועה,על ראש השמחה
 כי כבר ראה גם הישועה איך שיהיה נראה בעת ביאת,מרקד אתלת
. עיי"ש באריכות,הגואל

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

'÷ä ïøî ïá ì"æ èøòôöàøî à"ùøäî ÷"äøä ìù åúá)

ì÷éðééà øòæðàö

,äëåñ ïéà ïñòâòâ èùéð éæ èàä ìãééî ñìà ïåà ,(ì"æ æðàöî
èùéð øòñàåå åìéôà éæ èàä äðåúç éã êàð øòáà
.äëåñ éã øòñéåà ïò÷ðéøèòâ

à"èéìù ñééåå íçðî äùî éáø ïåàâä áøä øå÷éá
à"òé ïàãðàìá '÷ä åðéúìéä÷ã áø
÷"ôì ò"ùú úåëåñ î"äåçã 'à íåé
èâàæòâëàð èöòé áàä'ë :ïàãðàì '÷ä åðéúìéä÷ã áø
÷åñô ïôéåà íùåáä úâåøò íòðåô èøàåå ñàã äùøã éã ééá
íòã èéî ,(â

,åò íéìäú)

ïåéöá åúðåòîå åëåñ íìùá éäéå
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 עי' בשו"ת חת"ס,ולענין ברכה על מצות עשה שהזמן גרמא
 אזי גם נשים,ל"ד( שכתב דאם יש בהמצוה גם מעשה מלבד הברכה
. ואם אין בה מעשה אלא ברכה לחודא אינם יכולות לברך,מברכות
ועיקר היסוד הוא בשו"ע או"ח )סי' רצ"ו( במג"א שם לענין נשים בברכת
.הבדלה
')או"ח סי

áùéì à ïëàî óøàã'î æà èð÷ñô'òâ èàä øò :åðéáø
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.äëåñá

áø øòôàô øòã øòáà :ïàãðàì '÷ä åðéúìéä÷ã áø

,(æ

,á äéîøé)

,(.äë úáù)

'éöøà úà åàîèúå åàåáúå' áéåà ìééåå ,äöøà

äôéøùá æéà'ñ ñàåå äàîè äîåøú ñò èøòåå

äëåæ ïòî æéà ìàøùé õøà æà ñéåà èîå÷ íòã ïåô ô"ëò

.ïòîåðòâðà èùéð ñàã èàä èìòåå éã æà ïâàæ èâòìô

ïäë ãáò à ïåà ,ïèùøòáéåà ï'øàô íéãáò ïòðòæ øéî ìééåå

?úåøéô óéåà äëåñá áùéì ïëàî åö ,ñàåå :íéçëåðä 'à

ïé÷ìåç ïéà (:èö úåîáé) êàã èééèù'ñ øòáà ,äîåøú ïñò ïò÷

òééð à æéà'ñ ,åøéáç úëåñá ñðëðä ééá øàð ,ïééð :åðéáø

èùéð ïò÷ ïåãà íòã ïà ,åîò åáø ïë íà àìà ãáòì äîåøú

èìòåå éã ,(æ"é÷ñ è"ìøú 'éñ à"âîä ë"ë) ÷ñôä à æéà äëéìä ,äëåñ

.äîåøú ïéé÷ ïòîå÷àá ãáò øòã

ñ'íùåáä úâåøò øòã øòáà ,ïòîåðòâðà èùéð ñàã èàä

ñàåå äëåñ éã ïéà ïöéæ ïò÷'î ñàåå ñàã æà ñéåà êàã èîå÷

ò÷àè íéãéîìú éã ïåà ,ïòîåðòâðà àé ñò ïáàä øòãðé÷

,íìåò ìù åúîåøú æéà ñàã ñàåå ,ìàøùé õøà úùåã÷ æéà

.äëìäì èð'÷ñô'òâ øò èàä éåæà ,äëøá à èëàîòâ ïáàä

øòáà ,ú"éùä øàô ãáò à éåå éåæà ïòðòæ øéî ìééåå æéà

èâòìô ì"æ áø øòôàô øòã :ïàãðàì '÷ä åðéúìéä÷ã áø

,äëåñ ïéà ïòî èöéæ íòã ïâòåå ,åîò åáø ïééæ êàã æåî'ñ

.íééøéù èìééèòâ èàä øò ïòåå äëøá à ïëàî ïñééä èùéð

æéà ,ì÷ ìöá æéà'î æà

,(.â÷ óã â"ç ÷"äåæ)

àúåðîéäîã àìéöá

.èøàã æéà ìåëéáë ú"éùä øàð ,åáø àìá èùéð ñò

à"èéìù àååãàô óñåé éáø ïåàâä ìù ïéìîåâ øå÷éá

åö ïâééìåö øùôà ïò÷'î :ïàãðàì '÷ä åðéúìéä÷ã áø

à"òé ïàãðàì íéãøçä úåìéä÷ä úåãçàúäã äèéçùä áøå ö"ãéáä øáç

åðòùäå ÷åñô ïôéåà

(àøéå 'ô)

øçáð óñë à àã æéà'ñ ,íòã

÷"ôì ç"ñùú àùú éë úùøô 'á íåé

øîà (é"ñ ç"îô ø"á) èâàæ ùøãî øòã (ã ,çé úéùàøá) õòä úçú

íéùð éã æà èøéôòâðééà ïòååòâ æéà æðàö ïéà :íéçëåðä 'à

êééç ,õòä úçú åðòùäå úøîà äúà ,íäøáàì ä"á÷ä åì

ïòååòâ ùùåç èàä'î ìééåå ,èùèðòáòâ âåøúà èùéð ïáàä

èàä øò æà íãå÷ øò èâàæ ,äëåñ úåöî êéðáì òøåô éðàù

íéùð æà ('ä ïîéñ úåùãç úåáåùú) éáö íëç íòðåô äèéù éã åö

,ñééä øòééæ ïòååòâ æéà'ñ ìééåå äëåñ à ùîî èëàîòâ

ìééåå ,àîøâ ïîæäù äùò úåöî ïéé÷ ïééæ íéé÷î èùéð ïìàæ

úçú åðòùäå êàã èééèù'ñ æà ïâàæ øò ìéåå øòèòôù

.ïééæ íéé÷î èùéð ñàã ééæ ïøàè ,øåèô ééæ ïòðòæ áéåà

æéà ñàã ñàåå - ïìéà íòã ïòååòâ ìèáî èàä øò æà ,õòä

íú åðéáø úèéù

(àîìã ä"ã .åö ïéáåøéò)

èâðòøá 'ñåú éåå éåæà

ïîæäù äùò úååöî ïééæ íéé÷î ïòðò÷ íéùð æà èâàæ ñàåå

øåñéà ïéìèáî ïéà äøåàëì ééà ,øùë êëñ ïéà - ìåñô êëñ
íòã ïééæ ï÷úî èìàååòâ èàä øò øàð

,(:ã äöéá)

äìéçúëì

.øéîçî æéà éáö íëç øòã øòáà ,àîøâ

ïñòâòâ èùéð èàä ïåùàøä íãà ìééåå ,úòãä õò ïåô àèç

âåøúà íéùð éã èæàìòâ èùéð ò÷àè ïòî èàä æðàö ïéà

íãå÷ ñò èàä øò øàð ,ìåèéá ïéé÷ ïà úòãä õò íòðåô

èùéð ,äëåñ éã ïéà ïñòâòâ èùéð ïáàä ééæ ,ïùèðòá

æéà'ñ æà ïæééåå èìàååòâ åðéáà íäøáà èàä ,ïòååòâ ìèáî

.ïæàìá øôåù ïéé÷ èøòäòâ

ïéìèáî ïéà õìà øàð ,øåñéà øòñéåøâ àæà ïòååòâ èùéð

éã ïéà ïñò êàã ïòî æåî (â"éä å"ô äëåñ) í"áîø ïèéåì :é"øâä

ïòååòâ ìèáî êéåà øò èàä íòã ïâòåå ,äìéçúëì øåñéà

äìàù éã æéà äëøá éã øàð ,äëåñ

.ìåñô êëñ íòã

ìá óéåà ïòååòâ ùùåç èàä øò æà ñéåà èäòæ :åðéáø

éùàø æéà ø"çà ,'åøåáòú øçà' ,ïâàæ ïòî ïò÷ úåèùôá

ñðééìà óéñåú

èàä øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,ïåùà'ø íã'à àè'ç úåáéú

äãåáò) ã"éø 'ñåúä úòã ïëå ,äæá ë"ùî íù 'ñåú 'éòå ,óéñåú ìá ìò úåøáåò

æéà ñàã ñàåå ïãò ïâ ïåô ïåùàøä íãà è÷éùòâ ÷òååà êàã

.((åñø ïîéñ) òåøæ øåàáå (.â äøæ

èàä ,íìåò ìù åðåáø íòðåô äøéã éã àúåðîéäîã àìéö

èàä ïéöéáø øòöéìøàâ éã æà èìééöøòã'î :íéçëåðä 'à

àæà èëàîòâ èñàä åã æà èâàæòâ øòèùøòáéåà øòã

äëåñì õåç ïñò èìàååòâ èùéð èàä éæ ,èðééååòâ øòééæ

ïâ íòã åö ïééæ äëåæ ïòðò÷ øòèééåå åèñòåå äëåñ ïåô äåöî

â"æäù ò"î úåîéé÷î íéùðùëã .âì ä"ø é"ùø úèéùë)

.ïãò
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 "במה שנוהגין העולם כשנכנסין לסוכת חבירו להתעכב שם:וז"ל שם
, שאין מברכין לישב בסוכה,לקבלת פנים או לשמחת מרעים וכיו"ב
 נראה דלא שפיר,אא"כ אוכלין כביצה מפת הבאה בכיסנין וכיו"ב
 "כן נראה לי: ומסיק." נראה פשוט דמברך לישב בסוכה...'עבדו וכו
." עיין שם... ומ"מ ראוי עכ"פ שיטעום מידי,ברור

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

íäéìò êøáì åãáéëå úåøéô åðéáø éðôì åàéáä ë"çà

èâòìô áø øòôàô øòã :ïàãðàì '÷ä åðéúìéä÷ã áø
äáåùú éã ùéè úåøéô íééá ïòðàîøòã úåëåñ øàé ñòãòé
.äëåñá áùéì ïâòåå (á"ö÷ 'éñ ç"åà) íùåáä úâåøò ïåô

ùèðàìô ïéà íòãééà ïà ïòååòâ êàã æéà ì"æ øòèòô øòã

èàä íééç éøáã øòã ,(ò"éæ áì áèéé ìòá ÷"äâä äéáà úéáá âåäðë)

äùî éáø ÷"äøä ïá ùèðàìôî íééç íäøáà éáø ÷"äâä åðúåç)

äúòã ïééæ ìèáî èòåå éæ æà øòãðé÷ òèåâ èâàæòâåö øéà

èìàååòâ èìàååòâ èàä øò

(ò"éæ áå÷éæãî ÷"äøä ïá áàãàååæàøî

.äëåñ éã ïéà ïñò èùéð ïåà

èàäòâ øò èàä ,äðåúç éã êàð äëåñ éã ïéà ïôàìù

?èøéôòâ éåæà êéåà êéæ èàä áø øòååàðéù øòã :é"øâä

.øàôøòã è'ôãåø'òâ íéà ïáàä ñøòâàååù éã ,ïòîòìáàøô

øò ìàæ ïéðò íòã ïéà æà èøòäòâ èùéð áàä êéà :åðéáø

.äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ èùéð êéåà êàã ïòî æéà àæìòá ïéà

.ùøòãðà ïåè

,äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ àé æéà áø øòæìòá øòèùøò øòã

òìà ïéà èøéôòâ êàã êéæ èàä áø øòååàðéù øòã :é"øâä

æéà ñò ,óéåøòã ïòååòâ øéîçî ÷øàèù øàâ èàä øò

.èðééä íäéà óéåà ïòî è÷åøã éåæà , ,íéâäðî øòæìòá

èùéð âòè òëéìèò êéæ èàä øò ñàåå ìàîà ïòååòâ

'òìà' èøéôòâ èùéð êéæ èàä øò ,à÷åã åàì :åðéáø

èùéð èàä øò ïåà èðâòøòâ èàä ñò ìééåå ïôàìù èâééìòâ

àæìòá ìñéáà èøéôòâ êéæ èàä øò ...íéâäðî øòæìòá

.äëåñì õåç ïôàìù èìàååòâ

.êéåà

ïåô ïéðò ñàã ïáéåäòâðà ñàã êéæ èàä òì'òùåé éáø ééá

íéà èàä áø øòöéìøàâ øòã æà êàã èìééöøòã'î :é"øâä

.äëåñ éã ïéà ïôàìù èùéð

éåå éåæà ïøéô êéæ ñòìà øò óøàã ñàååøàô èâòøôòâ

,ïééèùøàô åö àìô à úîàá æéà êàæ éã :é"øâä

...êéåà ïèàè à èàäòâ êàã èñàä ,àæìòá

ïòðò÷ ìàæ'î æà äëìä é"ôò èùéð êàã ñàã èééèùøàô'î

ñàåå íéâäðî éã èøàòâ áø øòöéìøàâ íòã èàä'ñ :åðéáø

.ïééæ ìé÷î ïéøòã

øò øòáà ,àæìòá éåå ïøéô åö êéæ ïòååòâ äðùî èàä øò

à"îø øòã

.àæìòá éâäðî ïöðàâðéà èøéôòâ èùéð øòëéæ êéæ èàä

åö ïáòâ åö êéæ èòùèåî

(á"ñ è"ìøú 'éñ)

ïòî èâàæ øò .äëåñì õåç ïôàìù ïåô âäðî íòã ïééèùøàô

áì áèéé øòã èâðòøá

(å"î 'éñ ç"åà)

÷ãö éðáà úåáåùú ïéà

.äðö óéåà êéæ èæàìøàô

éùòî ïéæçåàù ì"æ éáö íëç úçôùîî íéùð' àã æéà ñò æà

æà èâàæòâ øéî èàä ì"æ òèàè øòã ,àé :åðéáø

íéé÷î èùéð ïòðòæ íéùð æà êéæ ïøéô 'íäéãéá íäéúåáà

èàä'î ,èìà÷ øòééæ ïòååòâ æéà èòâéñ ïéà íééäøòãðéà

.â"îæäù äùò úåöî

.èìà÷ ÷øàèù ïòååòâ æéà'ñ .äëåñ éã ïéà ïöééä èôøàãòâ

ùùåç èàä øò ,äëøá éã ïòååòâ æéà ééáøòã êàæ èôéåä éã

ìàîà ïåà ,èìà÷ æéà ñàåå ïøàé êéæ èëàî ò÷éøòîà ïéà

äëøá à æéà ñò ïåà ,äëøá éã ïëàî èùéð ïò÷'î æà ïòååòâ

ïéåù æéà ñò ïòåå êéæ èëàî ñò .úåëåñ íåà íòøàåå æéà ñàåå

åéúååöîá åðùã÷ øùà' ïâàæ èùéð ïò÷ éåøô à .äìèáì

.êéåà èìà÷ øòééæ

øò æà íééç éøáã íòðåô êàð ïâàæ ñàåå àã æéà'ñ .'åðåöå

ïòååòâ æéà ñò ,äëåñ éã ïéà ïöéä òñéåøâ ïòååòâ æéà øàé ééä

éã ïééæ íéé÷î èùéð èòåå ñàåå äùà à æà èâàæòâ èàä

.úåëåñ øòñééä à øòééæ

èùéð ïåà äëåñ éã ïéà ïñò ïåà ïæàìá øôåù ïøòä ïåô úåöî

ïôøàã ñàåå úåâäðä òðòãéùøàô àã ïòðòæ ñò :é"øâä

...èééåå éåæà ,øòãðé÷ òèåâ åö øò èâàæ ,âåøúà ïùèðòá

.áåùé à ïáàä

,èééåå éåæà óéåà èøòäòâ èùéð êéà áàä ì"æ ïèàè íòðåô

ïñòæòâ èùéð íé÷éãö òìà ééá æéà'î ñàåå ïéðò ñàã :åðéáø

.ïòî èâàæ éåæà øòáà

(ç"ñøú 'éñ)

êåøò ïçìåù éô ìò .äëåñ éã ïéà úøöò éðéîù

à ïòååòâ æéà

(ò"éæ íééç éöòä ìù úéðáøä)

ä"ò òáàá éã

.øåàéá à ñàã óøàã

éæ èàä äðåúç éã åö æéá ,ì'øæòéìà íåìù éáø ïåô øòèëàè

øåè øòã ,êéåà øåè ïéà èðàîøòã ïéåù èøòåå ñàã :é"øâä

èàä éæ .àîøâ ïîæäù úåöî íåù ïéé÷ ïòååòâ íéé÷î èùéð

éã ïéà ïñòæòâ èùéð æéà'î æà âäðî íòã ïéåù èâðòøá

.êàæ àæà ïåô ììëá èñåàååòâ èùéð

.äëåñ

ïéà ,èðàñòøòèðéà :øîàå åðéáø øéëæä ïéðòì ïéðòî
ïéà ,äëåñ éã ïéà ïôàìù åö ïòååòâ ãéô÷î ïòî èàä æðàö

íéìùåøé àðéèùéáî ø"åîãà à"èéìù øòôééì øîúéà éáø ö"äøä øå÷éá

ïåô ïéðò ñàã ïâò÷ êéìøòôòâ ïòååòâ êàã ïòî æéà áå÷éùæã

÷"ôì ç"ñùú ùâéå úùøô ÷"ùöåî

èàä øòðééà æà ìèøòåå à ïâàæ èâòìô'î .äëåñ ïéà ïôàìù

äëåñ éã ïéà èùéð èöéæ íìåò áåø :àðéèùéáî ø"åîãàä

íäéà ïòî èàä áå÷éùæã ïéà äëåñ ïéà èìîéøãòâðééà

.ïñòæòâ àé ïòî æéà àðøåáãð ïéà ,úøöò éðéîù

..."!äëåñ ,åð" è÷òååòâôéåà

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

ùîî ïòðòæ áìåì èéî äëåñ æà ïâàæ ìéåå øò ìééåå :åðéáø

êàã èâàæ àøîâ éã ,êàæ òèìà ïà êàã æéà'ñ ,àé :åðéáø

,è'îòè'àá æéà'ñ ,äáéøò æéà ñàã ìééåå ,êôéäì êôéäî

èùéð ïòî æéà íééä øòèìà øòã ïéà .ïðéáúé áúéî (:åî äëåñ)

äåöî íùì ñéåà èùéð ïöðàâðéà ñàã èäòæ ñéåà èîå÷

èùéð æéà'î ñàååøàô èâéø÷òâîåøà êéæ èàä'î .ïñòæòâ

.áìåì ë"àùî ,ììë

éã ïåà ,ïñòæòâ êéìøò àé ò÷àè ïòðòæ íéæðëùà éã ,ïñòæòâ

øòã øòáà ,'ñåú èâàæ éåæà :àðéèùéáî ø"åîãàä

óìàáå (äàø 'øô) äëøáä ìëéäá 'éò)

åè êéà ,éãéî ãéáò àì äëåñ ,âéèàìâ èâàæ éøéàî

äæá åëéøàäå ,åî ïîéñ íåìù úøîùîáå ,á"î÷ñ ä"ëøú ïîéñ ïâîä

øàð æéà ñàã øòáà ,äö÷åî æéà áìåì ë"àùî ,èùéðøàâ

.(ì"îëàå ,íéðåøçàä

.ïñòæòâ èùéð ïòðòæ íéãéñç

ïôéåà ìàðúð ïáø÷ øòã èòéåá íòã óéåà .àúìéîã àçååøì

æéà'ñ ïåà èìà÷ æéà'ñ ìééåå íòè ïééà ïòîåðòâðà èàä ïòî

ïáø÷ øòã ,'ñåú éåå òáìòæ éã èâàæ ù"àø øòã ,ù"àø

ïòååòâ æéà ïèééö ñ'àøîâ éã ïéà ,íòåå÷àá éåæà èùéð

ìé÷ æéà'ñ äðéö úò æéà'ñ áéåà æà "éì äàøé" èâàæ ìàðúð

ïåà ,(àîåé 'éìåë íç ìáááã à"ò 'ë ä"ø 'ñî 'éò) ...ìáá ïéà íòøàåå
Ç

éìåì æà èâàæòâ êéà áàä ,ïåëðä ïî äðéà ïöéæ èùéð øò ìàæ

ïåà èìà÷ æéà ñò ïòåå æà âéã'äëìä êéåà ééáøòã èâéì ñò

èàä 'ñåú ,ïòâðéã êéæ ïò÷'î æà ,ïâàæ ïòî ïò÷ àðéôúñéîã

óåñ ìàðúð ïáø÷ 'éò)

ïìééèðééà ïòî ìàæ øàé ñòãòé æà ïâàæ åö èðééîòâ èùéð

éåàøä ïî ïéà øéåà éåðéù åà úåçåø åà äðéö úòáã æ"÷ñ äáøòå áìåì ÷øô

íòìáàøô à èøòåå úøöò éðéîù èöéæ'î

ïáàä ñàåå ïééèùøàô åö èéâ 'ñåú øàð ,øòèòåå íòã èéåì

.(ù"ééò ,äëåñ úåöî íùì äùåòù øëéð æàã úøöò éðéîù íåéá äëåñá ìåëàì

ééá ìééåå ,èùéð áìåì ïåà àé äëåñ äð÷ú à èëàîòâ ì"æç

ò÷éøòîà ïéà ,ïñòæòâ àé ñðòèöòì æéà ì"æ øòèòô øòã

'íéîòô' éã úîçî ,'åéìò äáéøò åúëåñã íéîòô' æéà äëåñ

êéåà èàä ì"æ òèàè øòã .äëåñ éã ïéà ïñòâòâ øò èàä

áìåì ë"àùî ,äëåñ éã ïéà ïöéæ ìàîòìà øòáà ïòî èñééä

.äëåñ éã ïéà ïñòâòâ ñðòèöòì

ïéé÷ èùéð ïòî èîòð àìéîî ,ïâàæ èùéð ñàã êàã åèñðò÷

èàäî ,øëéä à èëàîòâ øòáà èàä'î :íéçëåðä ãçà

.áìåì

.è÷òãòâåö ñò

êéæ èæàìøàô'î ñàåå êàæ òöðàâ éã æà ñéåà èîå÷ àìéîî

úçîù ïñòæòâ æéà'î ïòåå ïòååòâ æéà ñàã ,ïééð :åðéáø

íòã óéåà ,èìà÷ æéà'ñ ìééåå æéà äëåñ ïéà ïöéæ åö èùéð

íåùî)

íòìáàøô à ïòååòâ æéà ñàã ,äëåñ éã ïéà êéåà äøåú

íòðòâðééà éåæà èùéð æéà'ñ ìééåå ,'ñåú èéî ìàðúð ïáø÷

.øëéä à èëàîòâ ïòî èàä (óéñåú ìá

èùéð ìàðúð ïáø÷ ïåô èùô øòã æéà íìåòì ,øòèòåå øòã

?äëåñ éã ïéà èöéæ éáø øòã :àðéèùéáî ø"åîãàä

ïéà èùô ïèéî èëòøòâ êéà ïéá .'ñåú ïéà òîùî éåæà

.äëåñ éã ïéà ïñòæòâ øéî ïòðòæ øàé ééä :åðéáø

?úåôñåú

øäàé ééä ,äëåñ éã ïéà èëàîòâ ìàîòìà ïòî èàä ùåãé÷

'ñåú ïåô 'éàø ïéé÷ èùéð æéà'ñ æà ïâàæ èìéåå øéà :åðéáø

.äëåñ éã ïéà ïñòâòâ êéåà øéî ïáàä

.ïâàæ ñò ïò÷'î ïééæ ïò÷ .àé ,ìàðúð ïáø÷ íåö

,éåæà ïâàæ èìàååòâ áàä êéà :àðéèùéáî ø"åîãàä

æéà ñò ïòåå æà ,'ñåú íòã èéåì ïòîåðòâðà øòáà èàä ïòî

ïòî èàä ñàååøàô èøàã èâòøô

ñò æà øëéð ïéåù êàã æéà åéìò äáéøò åúëåñù íéîòô èùéð

,úøöò éðéîù íåà áìåì íòã ïòîòð åö ïòååòâ ï÷úî èùéð

.äåöî íùì æéà

àãáåò àøëðéî æéà àìéî äö÷åî æéà áìåì æà 'ñåú èâàæ

ïòîå÷òâ æéà'ñ æà ñ'éáø éã ééá ,éåæà æéà ïòååòâ æéà êàæ éã

ñò æà øëéð ïééæ èòåå ,âàè øòâéèëòð øòã æéà'ñ æà ìåçã

(áúéî ä"ã .æî)

úåôñåú

æéà'ñ ïåà ,âòè òøòãðà éã óéåà íìåò øòñéåøâ à ïøàô åö

èæàìòâ èùéð ñàã ïòî èàä àìéî ,äåöî éã øàô æéà

.äëåñ éã ïéà õàìô ïéé÷ ïòååòâ èùéð

íéîòô" éåæà øò èâàæ ,äëåñ éã ïéà ïöéæ ë"àùî ,ïëàî

â"ùøäî øòã :àðéèùéáî ø"åîãàä

."è"åéá åìéôà ìëåàå åéìò äáéøò åúëåñù

?éåæà

ïâàæ øò óøàã ñàååøàô ,ïåùì øòã ïòååòâ øòååù øéî æéà

èâàæ

(ä"ì 'éñ à"ç)

èùéð æéà ñò .ïåôøòã ò÷àè èãòø â"ùøäî øòã :åðéáø

æà ïâàæ ø÷éòá êàã èñìéåå ,åéìò äáéøò åúëåñù íéîòô

éåæà ïòî èàä àìéîá .íìåò ïøàô õàìô ïòååòâ

äëåñ ,åð ,äåöîì æéà ñàã æà èìåá æéà äö÷åî æéà áìåì ìééåå

âðò æéà'ñ æà ,èìà÷ æéà ñò éåå è÷ðåô æéà ñàã ,ïòîåðòâðà

øò óøàã ñàååøàô ,àøëðéî èùéð æéà äö÷åî èùéð æéà

ñðééà ïòååòâ æéà ñàã .åéìò äáéøò èùéð æéà äëåñ éã ïéà

"?åéìò äáéøò åúëåñù íéîòô" íòè íòã ïâàæåö

.íéöåøéú éã ïåô

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

èàä øò ,ïòååòâ äðùî éäàã êéåà øò èàä ñàã àé :åðéáø

øòã æéà ñàã .äëåñ ïéà ïñòæòâ èùéð ïòðòæ ñ'éáø éã

úéá ïéà éåå øòîòåå÷àá ïòååòâ íéà æéà'ñ æà èâàæòâ

.úåàéöî
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.ùøãîä

ïéà ïåà àðøåáãð ïéà øòáà :àðéèùéáî ø"åîãàä

.èùéð íééäøòãðéà :éñðàî õéðùæéååî ø"åîãàä

êéåà ïòî ïéà æðåà ééá ,ïñòæòâ àé ïòî æéà ïàìùéîòøô

éã .éäàã ïåô øòèìò÷ ïäòååòâ æéà íééäøòãðéà :åðéáø

.äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ

ïéà èðéåàååòâ èàä øò ïòåå ïåô èìééöøòã øéî èàä òèàè

ïàìùéîòøôî áééì ïåøà éáø ÷"äøä ïåô äìá÷á ïáàä øéî

èùéð èàä'ñ äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ æéà øò ,é÷öòøò÷

ïôàìù ìàæ øò æà èâàæòâ íéà èàä àéáðä åäéìà æà ì"öæ

.ïòååòâ èìà÷ øòééæ æéà'ñ ,èùéðøàâ ïôìàäòâ

éã éåå âòè òèöòì éã "úéùàøë úéøçà" äëåñ éã ïéà

,èìò÷ òèñòøâ éã ïéà åìéôà äëåñ éã ïéà ïôàìùòâ æéà'î

.íòè øòù'éáø à æéà ñàã ,âòè òèùøò

ïòî æéà íéãéñç òìà ééá ,èééèù êåøò ïçìåù ïéà éåå éåæà

èðéåàåå øò ,ïàîøòâðåé à èìééöøòã øòáà øéî èàä'ñ

àéðúä ìòá øòã ,íéãéñç øòùèéååàáåéì éã õåç ,ïôàìùòâ

ïòååòâ æéà (ò"éæ äùî êøáä) ì"æ éáø øòã æà ,ùäàè ïéà èðééä
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.ïòååòâ ìé÷î èàä

,éñðàî ïéà à"èéìù ï'éáø øòöéðùæéåå íééá ïëåæàá ìàîà

÷øàèù èàä (ì"æ ù"øäîä ÷"äâä) áø øòæìòá øòèùøò øòã

êéæ èàä ì"æ øòèòô øòã éåæà éåå èâòøôòâ íéà èàä øò

øò èàä ,ïâòø à ïòååòâ æéà'ñ ïòåå åìéôà ,ïòååòâ øéîçî

æà èøòôèðòâ íéà øò èàä .ïéðò íòã ïéà èøéôòâ

éáø ïåà .äëåñì õåç ïôàìù ïâééì èìàååòâ èùéð êéæ

éðéîù äëåñ éã ïéà ïñòæòâ øò æéà éìàø÷ ïéà íééäøòãðéà

èùéð ïéåù æéà øò ,ïòååòâ ìé÷î ïéåù èàä òì'òùåäé

.èùéð ïéåù øàîèàñ ïéà ïåà ,úøöò

äëåñ ïéà ïôàìùòâ

èìà÷ ïòååòâ ïéåù æéà íééäøòãðéà ,ïòååòâ æéà éåæà :åðéáø

.äëåñ ïéà ïôàìù åö çéìù à èëàîòâ èàä øò .(ùåìç

æéà íééäøòãðéà ,éäàã éåå ïòååòâ èùéð æéà ñò ,úåëåñ íåà

äéäù åéìò åøîàå ,íù 'éäù ìåãâä øå÷ä úîçî)
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.èøôá èòâéñ ïéà .øòèðéåå øòéøô ïøàååòâ
èìééöøòã èàä òèàè ïééî ,àé :àðéèùéáî ø"åîãàä
.ïøéåøôøàô ïøàååòâ èåùô æéà øòñàåå ìâòð éã æà
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ברבות השנים )משנת תשט"ז ואילך( שנתרבו הקהל בליעה"ר והלחץ זו
 ובביהמ"ד הגדול,הדחק היה גדול בבית המדרש שהיה לרבינו בביתו
 כי הוציאו הספסלים משם בכדי,לא היה יכול לערוך את השולחן
 לזה ערך רבינו את שולחנו בליל,שיוכל רבינו לערוך שם ההקפות
,שמ"ע בסוכתו הגדולה שהיתה יותר גדולה מהביהמ"ד שבביתו
,וכשנכנס לסוכה אמר בפיו שהוא מחמת דוחק המקום בבית מדרשו
ופע"א סיפר רבינו שזקינו מרן הייטב לב ז"ל בעת שהאויר בחג היה צח
 אכל ג"כ בסוכה, וגם כאשר לא באו לכבוד החג כי אם מתי מעט,וזך
 כדי שלא יהא, ואמר שאוכל בסוכה בגלל האויר הטוב,בשמיני עצרת
.נראה שאוכל שם בכדי לקיים מצות סוכה

øòééæ ,äëåñ éã ïéà èöééäòâ ïòî èàä íééäøòãðéà :åðéáø
.äëåñ éã ïéà ïöééä èôøàãòâ ùîî ïòî èàä ìàî êàñà
,äùòî à èâðòøá íãà ééç øòã :àðéèùéáî ø"åîãàä
àðìéååî åäéìà ø"äåî éðúåçî äåöå ìåãâ øå÷ äéä úçà íòô
ïéìæìæî íìåòäù ïåéë íéøåèô àðéãã àø÷éòîã â"òà øîàå
.äëåñá åðéìéå áåèá ïîöò åùéáìéù äåö ,åá
ïîæá æéà
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(â"éä å"ô)

äëåñ 'ìä ïéà èøàã ïåùì ñ'î"áîø øòã

íéîé äðåîù íéáùåé åðà íéáåè íéîé éðù íéùåò åðàù äæä

בין חסידי חב"ד מקובל שהאדמו"ר האמצעי זי"ע אמר שאינו מבין
 ועפ"י אימרא זו,'איך יכולין לישון בסוכה שהיא בסוד 'מקיפין דבינה
.לא נהגו אצלם במשך הדורות לישון בסוכה

è"åé ñìà âéèàìâ èééâ í"áîø øòã æà êéà òæ ,÷ôñä éðôî

וכן יסוד הדברים בנויה עפי"ד הגאון מראגאטשוב ז"ל
להרמב"ם פ"ו ה"ב( שמחדש שאכילה ושתיה בסוכה הם חלק ממצות
 רק שיש איסור על, משא"כ שינה בסוכה אינה מצוה,ישיבה בסוכה
. עיין בספריהם באריכות,הישן מחוץ לסוכה

èöéæ àîåéã à÷éôñ ïâòåå æà èøàã àøîâ éã êàã èâàæ ñàã

!?ïééð ,éðù
.íòã ñìà øàð ,éðù è"åé ñìà èééâ øòãòé ,éàãååà :åðéáø

)בצפנת פענח

...äëåñ ïéà ïòî

50
בענין זה סיפר מרן רבינו בעל ברך משה ז"ל שאיש חסיד א' מילידי
זענטא נסע על חג הסוכות להרה"ק מהר"א מבעלזא ז"ל ולא היה לו
 ובליל חג הסוכות,היכן לישון בסוכה והי' לו מזה חלישות הדעת
כשעבר לברך ולהתברך בברכת שמחת יו"ט קרא לעברו הרה"ק
מבעלזא ואמר "איר וועט זיין מיין שליח מיר מוציא זיין מיט שלאפן
. ויהי הדבר לפלא,"אין סוכה

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

ì"öæ éñðàî õéðùæéååî ø"åîãà ÷"ë ìöà øå÷éá
÷"ôì ã"òùú çð úùøô 'ä íåé
éáø øòã èàä ñàã êéåà :éñðàî õéðùæéååî ø"åîãàä
úøöò éðéîù ïñòâòâ èàä øò æà ,ïäòååòâ äðùî àã ì"æ
.äëåñ éã ïéà

åðåøëæ òèàè øòã :éñðàî õéðùæéååî ø"åîãàä

,äëåñ ïéà ïôàìù åö ïòååòâ ãéô÷î àé ïòî èàä èåâéñ ïéà

ïéà ïöéæòâ çîö øòã æéà ìàîà :ïìééöøòã èâòìô äëøáì

éã ïéà ïöééä èæåîòâ ïéåù èàä'î ,ïååéåà à ïòååòâ æéà'ñ

éã ïéà èðâòøòâ ïééøà ÷øàèù èàä ñò ïåà ,äëåñ éã

.èìà÷ ïòååòâ ïéåù æéà ìàî êàñà ,äëåñ

ñéåøà èùéð æéà ïòî æà êàã êéæ èééèùøàô ,äëåñ

àåä úåëåñù] øòèòôù ïéåù êàã æéà - øàé øåáéò à ïéà

ïòî ,èðâòøòâ èàä ñò åìéôà äëåñ éã ïåô ïòâðàâòâ

èôøàãòâ íééäøòãðéà ïòî èàä - [óøåçä úôå÷úá øáë

åìéôà êàð èàä'î ïåà ,äëåñ ïéà ïöéæ ñìà êàð èâòìô

.äëåñ éã ïéà ïöééä

áùéì äëøá à èëàîòâ èàä'î ,êéåà äøéáò à ïåèòâ

æðåà ééá ÷ðòãòâ êéà ,àé :éñðàî õéðùæéååî ø"åîãàä

ïéé÷ ïëàî èùéð øàè'î æà ïâàæ êàñà ùèàë ,äëåñá

èàä'î ïòåå ïòååòâ æéà'ñ øòáà .ìàîòìà èùéð ,êéåà

ïåà äøéáò éã ïåèòâ ïòî èàä íéãéñç ééá øòáà ,äëøá

.ïöééä èôøàãòâ

.äëøá à èëàîòâ àé èàä ïòî

èùéð èàä'î ñàååøàô äáéñ éã ïééæ æåî ñàã ïåà :åðéáø

äùòî à ïìééöøòã êééà ìòåå êéà :çîö øòã ïà êéæ èôåø

èìà÷ éåæà æéà'ñ ìééåå ,äëåñ éã ïéà úøöò éðéîù ïñòâòâ

ìàîà æéà ùåã÷ä íù ìòá øòã .ùåã÷ä íù ìòá íòðåô

èìåá øòî êàð êàã ñàã èìàåå'ñ æà ñéåà èîå÷ ,ïòååòâ
51

ïéà èðâòøòâ ÷øàèù èàä ñò ïåà ,äëåñ éã ïéà ïöòæòâ

.ïòååòâ

èàä ñò ïåà ïöòæòâ ïòî æéà äëåñ ïéà íéà ééá ïåà ,èàèù

èùéð ééæ ïáàä èëàðééá ,èìééèòâ ïáàä íéæðëùà éã

èàèù ïéà èøàã ïòååòâ æéà .èðâòøòâ ïééøà èùéðøàâ

øàð ïáàä íéãéñç éã .ïñòâòâ àé ééæ ïáàä âàèééá ,ïñòâòâ

òñéåøâ ïòååòâ ïòðòæ ïèééö òðòé ïéà ñìàîòã ,íéãâðúî

52

.äëåñ éã ïéà ùåãé÷ èëàîòâ

øòðééà èøàã ïòååòâ æéà ,ùåã÷ä íù ìòá ïôéåà íéãâðúî

øòáà ,àøîâ éã ïéà ïéåù èééèù ñàåå êàæ à ùåãéç à æéà'ñ

ïà èàäòâ èàä øò ïåà ,øòñéåøâ à íëç ãéîìú à ãéà à

èàä úåëåñ ,ïñòâòâ èùéð ïáàä ñ'éáø éã ïäòååòâ æéà éåæà

êéæ íäéà èéî ïòâðàâòâ ïòî æéà ,íëç ãéîìú à íòãééà

ïåà .äëåñì õåç ïñò åö èùéð ïäòååòâ ÷ã÷ãî éåæà ïòî

ïéà àã êéæ èåè ñò ñàåå ï÷å÷ ,èøàã ïùèðòî éåæà ïöééø

.äëåñ éã ïéà ïñòâòâ èùéð ïòî èàä úøöò éðéîù

ïééæ èéî êéæ èöéæ ùåã÷ä íù ìòá øòã ïåà ,è'ìåáî èàèù

åìéôà ïäòååòâ øéîçî ïòî èàä úåëåñ ùèàë ùèééè'ñ

.èùéð åìéôà èðò÷øòã ïòî ,äëåñ ïéà àéøáç òöðàâ

.ïñòâòâ èùéð úøöò éðéîù ïòî èàä ,èðâòø'ñ ïòåå

åð .ïäòæ ïééìà ïééâ èòåå øò ,øò èâàæ ïáééìâ èùéð ìéåå øò
øò æéà äëåñ éã ïéà ,ïäòæ ïééìà ïòâðàâòâ æéà øò ,ïéåù
ïééøà øò èàä ïñéåøãðéà ïåô øòáà ,ïòâðàâòâ ïééøà èùéð
éã ïéà èöéæ'î ,ò÷àè âéèëéø æéà ñò æà øò èòæ ,è÷å÷òâ
øò èééâ .ïâòø ïéé÷ ïòååòâ èùéð èìàåå ñò åìéàë äëåñ
ïééæ èéî ,íù ìòá ïôéåà ïãòø åö ïà èáééä øò ïåà ,íééäà
àøèéñ éã ïåô èùéð äìéìç æéà ñàã æà ,íòðééàðéà íòãééà
èàä øò .ñèìàîòã èâàæòâ ïáàä ééæ éåå éåæà ,äùåã÷ã
.íù ìòá ïôéåà ïãòø åö ÷øàèù ïáéåäòâðà
ïéà ïòâðàâòâ æéà ùåã÷ä íù ìòá øòã ïòåå éøôøòãðéà
:åö íäéà øò èôåø ,ãéà íòã ïôàøèòâ øò èàä äå÷î
ïãòø ïòî èééâ ,úåëåñ ïåô èëàð òâéìééä àæà ïéà ,ïëúéä"
åàåå ïåô" :íù ìòá íåö ïà êéæ èôåø ãéà øòã "!?òøä ïåùì
êàã æéà ñò ?èìééöøòã ñàã êééà èàä øòåå ?ñàã åèñééåå
ïåà ,íòãééà ïééî èéî êéà øàð ,èøàã ïòååòâ èùéð øòðéé÷
èòðàåå ïåô éàî àìà .èìééöøòã èùéð øòëéæ êàã èàä øò
øò ïåà êàìî à ïòîå÷òâ æéà ñò æà ïééæ æåî ,ñàã åèñééåå
òøä ïåùì ïâàæ ïééâ âòî êàìî à !èìééöøòã àé êéã èàä

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

ופע"א הצטדק א' לפני מרן רבינו בעל ברך משה ז"ל ואמר לו שידוע
שהרה"ק המהר"א מבעלזא היה מוציא ידי חובתו ע"י שלוחים בכמה
: נענה הברך משה, או בשינה בסוכה, כגון בשתיית יין בפורים,מצות
, שגם את הרפואות שציוהו הרופא ליקח למען בריאותו,אבל דע לך
 ומי שהוא במדריגה זאת יכול גם למנות,היה ממנה שליח שיקחנו
. ודפח"ח,שליח למצות

51
עי' קרבן נתנאל )סוף פרק לולב וערבה סק"ז( דבעת צינה או רוחות או שינוי
אויר אין מן הראוי לאכול בסוכה ביום שמיני עצרת דאז ניכר שעושה
. עיי"ש,לשם מצות סוכה
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' ובס,(עי' בהיכל הברכה )פר' ראה( ובאלף המגן )סימן תרכ"ה סקמ"ב
 סימן מ"ו( כתב ששמע שכמה קדושים- משמרת שלום )קאוידינאוו
 רק ביום,מתלמידי המגיד ממעזריטש לא אכלו בסוכה כלל בשמ"ע
אחר התפילה היו מקדשים בסוכה ואוכלים פת הבאה בכיסנין ונפטרין
 והגה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין ז"ל ערך מערכה. עיי"ש,לביתם
 ועי' במחזור,שלימה בספר משיב צדק לברר דעת הצדיקים שנהגו כן
דברי יואל שפע"א עיין בזה רבינו בעל דברי יואל ז"ל ועבר עליו
 והפליא מאוד את הקונטרס ואמר שדבריו נכונים,מתחילתו ועד סופו
.מאוד

éã ïèìàä èùéð óøàã øò !?àé øò âòî åàåå !?úåìéëø ïåà

ïéé÷ ñìàîòã ïòîå÷òâ ïòðòæ ïãéà øåòéù à ïà

"!?äøåú

éìòá ,ñ'éáø ,íéðáø .âåøúà ïùèðòá åö ïééãøàååñéåøâ

òãòé ïåô !ñéåà øòä" :ùåã÷ä íù ìòá øòã íäéà èâàæ

ñòôò èìàöòâ èàä èùèðòáòâ èàä ñàåå øòãòé .íéúá

äøéáò òãòé ïåô ïåà ,áåè êàìî à ïôàùàá èøòåå äåöî

.øàôøòã

åã ñàåå òøä ïåùì éã ïåô .òø êàìî à ïôàùàá èøòåå

òèàè øòã .ïùèðòá âåøúà èìàååòâ ïáàä ïãéà :åðéáø
55

êàìî à ,êàìî à ïøàååòâ ïôàùàá æéà èãòøòâ èñàä

.èøàã ïòååòâ êéåà æéà æéà (äùî êøá ìòá åðéáø ïøî) ì"æ

éã ïåô ïøàååòâ ïôàùàá æéà ñàåå êàìî øòã ïåà ,òø

øòã æà ,äùòî éã ïòååòâ æéà ñìàîòã :é"øâä ø"åîãàä

øàð æéà øòã ,èùéðøàâ óéåà ãøòåå èùéð æéà øòã äøéáò

øàð èàä ïòî ïòåå øòèùøò øòã èùèðòáòâ èàä òãééæ

íòã áàä êéà .úåìéëø ïâàøè ïééâ ìàæ øò æà ãøòåå ìéôéåæà

øò éåå éåæà æà èâàæòâ èàä áø øòîèàñ øòã ïåà ,èðò÷òâ

èñàä åã ñàåå ïòæòâ ïéåù êéà áàä ,ïòæòâ øàð êàìî

?!õð ïëàð ïùèðòá ïéåù øò èòåå øòèùøò øòã èùéð æéà

."!áåèù ïéà øéã ééá ïåèòâ

53

ì"öæ éñðàî õéðùæéååî ø"åîãà ÷"ë ìöà øå÷éá

.ã"ùú ñìàîòã ò÷àè ïòååòâ æéà ñàã
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עי' בס' ומשה היה רועה ,שתיאר את חג הסוכות ההוא בשנת תש"ד
שערך מרן רבינו בעל ברך משה ז"ל בגראסווארדיין בצל דודו מרן
רבינו בעל דברי יואל ז"ל:

÷"ôì æ"òùú øåîà úùøô 'â íåé
óéåà ïééãøàååñéåøâ ïéà ïòååòâ éáø øòã æéà ã"ùú :åðéáø
.úåëåñ
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אנהויב יאר תש"ד לפ"ק ווען דער פעטער דער רבי בעל דבר"י זי"ע
האט געוויילט אין גראסווארדיין איבער סוכות ,איז דער רבי געפארן
אויף יו"ט וואו ער האט מיטגעהאלטן דעם גאנצן יו"ט בצילא
דמהימנותא .אזוי אויך די צווייטע טעג יו"ט האט ער מיטגעלעבט די
הייליגע עבודה ביי די הקפות.

ïéà æéà øàé òðòé ïéà :éñðàî õéðùæéååî ø"åîãàä
.íéâåøúà óòðéô øàð ïòååòâ ïøàâðåà õðàâ
ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà ñàåå ,øòðééà ñòôò ïòååòâ æéà ñò
"åö ïòîå÷òâñéåà íäéà æéà ñò ñàåå ,"áøä åðéøåî äøåî

דער רבי האט ארגינעל געוואלט פארן אויף יו"ט צום זיידן קיין
ראצפערט ,וויבאלד איבער די גאנצע מדינה איז נישט געווען צו
באקומען קיין אתרוגים ,און ער האט געוואוסט אז דער זיידע האט יא
אן אתרוג .אויך זיין ברודער דער סיגעטער רב זצ"ל איז געווען אין
ראצפערט אויף יו"ט .דער רבי האט אבער נישט געקענט אריבערפארן
קיין ראצפערט צוליב פארשידענע פראבלעמען ,און ער געפארן קיין
גראסווארדיין ,און דארט איז ער צו זיין שמחה געוואויר געווארן אז דער
פעטער איז דא.

øò ,íéâåøúà èøàã ïòæòâ èàä øò ïåà òéìàèéà ïéà ïééæ
,âåøúà ïà ùèééè æéà ñàã ñàåå èñéååòâ èùéð åìéôà èàä
,ñò ïòî èöåð íééäøòãðéà æà èñåàååòâ øàð èàä øò
ïòîå÷òâ æéà øò ïòåå .íéâåøúà óòðéô èôéå÷òâ øò èàä
÷øò èàä ,ïôéå÷ åö ñò ïìàôàá íäéà ïòî æéà ,èñòô ïéé
.èìòâ êàñà èøòåå æéà ñò ,ääà ,ïòæòâ

די אכסניא פונעם רבי'ן זצ"ל איז געווען ביי הרה"ח ר' ליפא
לעפקאוויטש ע"ה פון די חשוב'ע בעלי בתים אין גראסווארדיין ,א
תלמיד פונעם עצי חיים זי"ע ,שפעטערדיגער יו"ר פון קרן הצלה ,ווי
אסאך צדיקים האבן געהאט זייער אכסניא.
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עיי' בקובץ נחלת צבי )קובץ י"ב עמ' קע"ב( שמביא עובדא זו בשם הרה"ק
מהוסיאטין זצ"ל ,והוסיף שהעובדא היה כשהבעש"ט הק' שהה בעיר
בראד על חג הסוכות ,והרב ההוא היה א' מחכמי בראד ,וסיפר שמני אז
נתקרב הרב ההוא להבעש"ט הק' ,עיי"ש באריכות.

עס דערציילט אונז הגה"צ מנאנאש שליט"א וועלכער איז אויך געווען
אין גראסווארדיין אויף יענעם יו"ט סוכות ,אז אויך דער לאנדסבערגער
רב זצ"ל איז געווען צוזאמען מיט זיי אויף יו"ט בצ"ק פון רביה"ק בעל
דבר"י זי"ע ,פון וועמען ער איז געווען א תלמיד .נאך יו"ט האט ער
געשריבן א בריוו פאר זיין ברודער הגה"צ רבי אלי' זצ"ל דער
וואדקערטער רב ,וועלכער איז געווען 'טמיר ונעלם' אין האלאש ביי
משפחת בראך ,און ער האט דארט אראפגעגעבן זיינע הרגשים פונעם
געהויבענעם יו"ט און די הייליגע הקפות ,דערמאנט ער דארט בתוה"ד
"גם הגה"צ מזענטא היה שם ורקד כאיש חיל פשוט"...
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בעיר סאטמאר היה רשע גדול מהפאליציי שהתנכל להיהודים תושבי
המקום ,וגמל בלבו החלטה להתנפל על בית מדרשו של רבינו באמצע
חג הסוכות ולחפש כל אלו שהסתתרו מהפאליציי וכדומה ,כי ידע שאז
מגיעים הרבה אורחים מהרבה עיירות ומקומות מרוחקות ,וא'
מהפאליציי שהיה בידידות עם הרה"ח ר' סענדער פריינד ע"ה הראה"ק
גילה לו בחשאי את מזימות הרשע ,ור' סענדער סיפרו לרבינו ,ורבינו
ידע שלא יוכל למנוע מחסידיו מלהגיע להסתופף בצילו ,ע"כ גמר
אומר לנסוע לעיר אחרת ,וביקש שר' ליפא לעפקאוויטש ע"ה
מגרויסווארדיין יבקש רשות מהאדמו"ר האמרי חיים מוויזניץ זצ"ל
לבוא ולשהות בתוככי העיר במשך החג ,והלה נענה בחפץ לב ,ורבינו
נסע לשם.
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ויש לציין מה שסיפר כ"ק הגה"ק ר' יהודה האראוויטץ מדזיקוב זצ"ל
שהיה ג"כ בעיר גרויסווארדיין בבית חותנו האדמו"ר מוויזניץ ,והוא היה
שליח להולכה שהביא את האתרוג האדמו"ר מוויזניץ לרבינו והקדים

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

.ééáøòã ïòååòâ ïéá êéà :éñðàî õéðùæéååî ø"åîãàä

ïòðòæ íéâåøúà óðéô éã :éñðàî õéðùæéååî ø"åîãàä

.ïééãøàååñéåøâ ïéà âåøúà òèñâéöðééà éã ïòååòâ æéà ñàã

ïéà ,ïééãøàååñéåøâ ïéà ,èòèù óòðéô ïéà ïòååòâ

ïà ïòååòâ êéåà æéà èøòôöàø ïéà òãééæ ïééî ééá :åðéáø
.âåøúà
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,øàîèàñ

58

èñòô ïéà ïåà ùòòã ïéà ,èøòôöàø ïéà

.(ì"öæ àæìòáî à"øäîä ø"åîãàä

ì"æ øòååù øòã ééá
לבוא לבית רבינו קודם הנץ וישב עם רבינו עם עוד אנשים חשובים,
והמתיקו סוד על דא ועל הא ,ורבינו המשיך בנועם שיח עם אנשי שיחו,
והמתין שתנוץ החמה שיוכל לברך.
כשהגיע זמן הנץ החמה לקח רבינו את המינים ובירך עליהם בלי הכנה
מיוחדת ,ואמר הרה"צ ר' יודא'לע :הרה"ק מסאטמאר היה בכל שעה
מוכן ומזומן לכל מצוה ,ובלשונו הק'" :סאטמאר'ער רב איז אייביג
געווען דערביי" שעל אף שהוא משוחח על דא ועל הא ,אבל במחשבתו
וברעיונותיו הקדושים הכין עצמו לקראת המצוה הגדולה ,ונתפעל
מאוד מזה.
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ויש להעתיק מה שמובא בס' אזכרה
מראצפערט זצ"ל הי"ד( וכה כתוב:

)ìöà

)ח"ה עמ' קפ"ה זכרונות של המהרש"א

...רושם בל ימחה עשה חג הסוכות בשנת חייו האחרונה ,שנת תש"ד,
בשנה ההיא הגיעו לכל מדינת הונגריה בסך הכל שלשה אתרוגים,
ונתחלקו בסדר זה ,אתרוג אחד קיבל רבי שלום אליעזר בראצפערט,
אתרוג אחד קיבל האדמו"ר מסאטמאר ,ואתרוג אחד קיבלה קהילת
בודפעשט הבירה ,לפיכך נהרו המוני חסידים אדמו"רים ורבנים לחוג
את חג הסוכות בראצפערט ,ויחד עם זה לזכות במצות ארבעה מינים,
מחזה נהדר היה לראות אדמו"רים וחסידיהם רבנים ותלמידי
ישיבותיהם מתקבצים ובאים אצל אדמו"ר הישיש רבי שלום אליעזר,
אז שינה רבי שלום אליעזר מדרכו בכל שנה ושנה לברך על ארבעה
מינים לפני אמירת ההלל בציבור כמנהג צאנז ,אבל ברך באשמורת
הבוקר מפאת הציבור הגדול שהשתוקקו גם הם לברך על ארבעת
המינים ,משם נשלחו הארבעה מינים ע"י שליח לא יהודי בעיצומו של
יום לעיירות הסמוכות דברעצין ונירעדהאז ...עיי"ש.

ïéé÷ èùèðòáòâ èùéð èàä ïòî ñàåå âàè ïééà ïòååòâ
èàä øòååù øòã ,äîçìî éã êàð ïòååòâ æéà ñàã .âåøúà
ïãéà éã èùèðòáòâ ïáàä íòã óéåà ïåà ,âåøúà ïà èàäòâ
æà ,ïèòá ïòîå÷òâ íäéà ïòî æéà âàè ïééà .èñòøà÷åá ïéà
èàèùðòîøòä ïéà ,íåøà èðòâòâ éã ïéà ïãéà àã æéà ñò
âàè ïééà ùèàë ïìéåå ñàåå ,êòìèòèù òøòãðà ïéà ïåà
ñò èòåå ïòî ïåà ,ééæ åö ï÷éù ñò øò ìàæ ,âåøúà ïùèðòá
.ïòâðòøá ÷éøåö
ñò æéà ñðâøàîåö ïåà ,è÷éùòâ ñò èàä ì"æ øòååù øòã
óñåî èéî èøàååòâ èàä øò .ñðèééöàá ïòîå÷òâðà èùéð
ñò øòáà ,ïòðòååàã êàð ïò÷ ïòî ñàåå èééö òèöòì éã æéá
æéà ñàã .èëàð ïøàååòâ æéà ñò øàô ïòîå÷òâðà èùéð æéà
èùéð ïáàä æðåà ñàåå âàè òèñâéöðééà éã ïòååòâ
.âåøúà ùèðòáòâ

]ה"ה הגה"צ רבי דוד מאיר יוסף רובין[ ,מקלויזנבורג ]ה"ה הגה"צ
מקלויזענבורג חתנו של העצי חיים בזיוו"ר[ ,מסיגעט ]ה"ה הגה"צ רבי
זלמן לייב טייטלבוים הי"ד[ ,מבאטור ]ה"ה הגה"צ רבי אהרן
טייטלבוים מוואלאווא באטור[ ,ועוד ערך עשרים רבנים חסידים ...גם
באו רבנים ובעה"ב לקיים המצוה לכל הפחות פעם אחת ...ע"כ מכתבו
של הראה"ק דראצפערט ,עיי"ש.

ועיין בס' רבינו הקדוש מראצפערט )עמ' שי"ח( שמעתיק שם מכתב
מהרה"ח רבי ישראל בער שטיין ע"ה הראש הקהל דראצפערט שכ'
באמצע סוכות לא' מנכדיו ושם מתאר כל הפרשה סביב האתרוגים,
וכה כותב:
 ...אחדשה"ט באהבה ,אבוא בזה לספר לך מה שהיה כאן  ...לפעסט
בא ס"ה  5אתרוגים אינם מובחרים ,ובעד כל אתרוג נתנו י"ב אלפים,
אחד לכאן למרן שליט"א ]ה"ה הרה"ק רבי שלום אליעזר'ל
מראצפערט זי"ע[ ,אחד לדעעש ,אחד לפעסט למרן מבעלזא שליט"א,
אחד לגרויסווארדיין ]להאדמו"ר האמרי חיים מוויזניצא זצ"ל[ ,אחד
לסאטמער למרן שליט"א ]מרן רביה"ק זי"ע[ ,אבל היות שבסאטמאר
גדול השערוריה ורדיפה לבני עמינו יחי' ,ג"כ נסע משם מרן
לגרויסווארדיין על כל היו"ט ונשאר האתרוג בסאטמאר...
הנה האתרוג הוליכו מכאן ביו"ט לדעבריצין ולבאטור ,ע"י שליח נכרי
עם אויטא ,דעבריצין ובאטור שילמו בעד זה ערך עשרת אלפים...
ופה היה ב"ה עולם נאה ,אשר לא היה כמוהו עד עתה ,הרבי מקאסין
]חתנו של הרה"ק רבי שלום אליעזר'ל מראצפערט[ ,מקערעסטיר

)(àøéåå÷ñî óñåé á÷òé éáø ø"åîãàä ÷"ë

æéà

ועיי"ש בס' הנ"ל שרבי שלו' אליעזר זי"ע אמר אז שאולי נסתבב מן
השמים מחסור האתרוגים כדי שהרבנים יתכנסו יחדיו ויבטלו את
הגזירה הנוראה המרחפת על שארית ישראל הנתונה למשיסה
ולבוזזים .ועיי"ש עוד כמה סיפורים מאותו היו"ט בצל הרה"ק
מראצפערט.
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יש לציין שבשנת תש"מ בעת שביקר מרן רבינו בעל הברך משה זי"ע
בעיר מאנסי אצל האדמו"ר מוויזניץ זצ"ל דיברו אודות אותו חג
הסוכות בשנת תש"ד ,והאדמו"ר מוויזניץ אמר לרבינו שהוא זוכר
אותו בעת שהגיע עם דודו הק' זי"ע לשהות בחג הסוכות בעיר
גרויסווארדיין.
והאדמו"ר סיפר בזה"ל :ער )מרן רביה"ק בעל הדבר"י זי"ע( האט דאך
מיטגעברענגט מיט זיך זיין אתרוג צו אונז אין שטוב קיין
גרויסווארדיין ,צו זעהן וועלעכע עס איז שענער ,ס'איז אויסגעקומען
אז זיינ'ס איז געווען שענער ,און אונזער אתרוג האט מען געשיקט קיין
סאטמאר.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

à"èéìù à÷ðéôñ ÷çöé úéáî ø"åîãà ÷"ë ìöà íéìáà íåçéð
ùéøòá áåã øëùé éáø ø"åîãà ÷"ë åéçà úøéèô ìò äëáä ÷îòá áùéù

éã ïéà èðàîøòã ïéåù æéà ñàåå âäðî à æéà'ñ :åðéáø
÷,íéðåîã
÷...àéù

ì"öæ à÷ðéôñî
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ïéé÷ ïòååòâ èùéð ïéà æðàö ïéà øòáà
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÷"ôì ç"ñùú çð úùøô ÷"ùøò
וכן בס' נזר הקודש )אות קמ"א( מובא שכן הרה"ק רבי נפתלי ממעליץ
זי"ע היה נוהג לזרוק תפוחים בעת נעילת החג ,ומזמרים וידע כל פעול
כי אתה פעלתו ,וכן ציין שם שכן נהגו גם בחצרות שענדישוב .וכן כידוע
נהגו בחצרות דזיקוב.

ïéà æà ïéðò øòã ïòååòâ æéà ñàåå :à÷ðéôñî ø"åîãàä
?úåëåñ ìôò ïôøàååòâ ïòî èàä æðàö
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ובס' מנהג רבותינו מבעלזא זי"ע )עמ' ס"א( וכן בס' ביתו נאוה קודש )עמ'

בספר דרכי חיים
הרה"ק מצאנז זי"ע( מביא שכן נהג הרה"ק מצאנז זי"ע.

)אות קי"א ,מהחסיד רבי רפאל הלוי סג"ל צימעטבוים משמשו של

שס"ט( מובא שאצל הגה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע היה נהוג שהשמש
התחפש לרועה צאן ,ולבש קיטל ,ובשעת עריכת השולחן של
הרה"ק מבעלזא בסעודת נעילת החג – שרוב פעמים הייתה בלילה
בשעה מאוחרת לאחר שכבר הבדיל – עלה לעזרת נשים בשק
מלא תפוחים ומשם זרק את התפוחים על הילדים ,צעירי הצאן,
שהיו הצאן קדשים.

וז"ל :בשמחת תורה בלילה לערך ]שעה[ י"ב הלך רבינו הק' לבית
המדרש ועשה הקפות ,והיה שוהין כמה שעות עד קודם אור היום,
ואחר זה הלך רבינו הק' לסעודה .וממשיך "וגם בשמחת תורה ביום,
עשה רבינו הקדוש בעצמו הקפות ,ואחר התפלה הלך רבינו הקדוש
לסעודה והיה שוהה הסעודה עד כמה שעות בלילה ,ונתנו הרבה
תפוחים לפני רבינו הק' והיה זורק התפוחים והיה חוטפים
התפוחים.
ובחלק שני )אות י"ז( מוסיף" :בשמחת תורה היה מנהג רבינו להמשיך
סעודת היום לתוך הלילה שלאחריו ,והביאו שק תפוחים ,ורבינו זרק
התפוחים בין העולם ,והעולם היו חוטפים ,והיה אצל זה דוחק גדול ,כי
כל אחד רצה לחטוף כי הרבה אנשים היה להם מופתים גדולים
בתפוחים אלו.
וכן בס' ליקוטי מהרי"ח )ח"ג סדר שמע"צ ושמח"ת( ,לאחר שמביא
השוללים והמצדדים להמנהג ,העיד שמרן הגה"ק בעל דברי חיים
זצללה"ה נהג לזרוק תפוחים בשמחת תורה על שלחנו הטהור.
בספר י"ג אורות )עמ' שצ"א( מובא שהרה"ק רבי חנה האלברשטאם
מקאלאשיץ זי"ע לא היה נוהג מלפנים לזרוק תפוחים ביום שמחת
תורה כמנהג צאנז ,ופעם אחת בסוכות סיפר שזקינו הקדוש משינאווא
זי"ע לחש באזני אביו הדברי חיים טעם על פי סוד למנהג זריקת
תפוחים .והגה"ק מצאנז נענה ואמר :קלעת להאמת )האסט געטראפען(.
לאחר סיפור המעשה פנה הרה"ק מקאלאשיץ לאיש נכבד מעיר
סאניק ושאל אותו אם ישר הדבר לזרוק תפוחים ,וענה כן ,קם רבינו
ועמד על השולחן ,והביאו לו שק תפוחים והוא זרקם כפי סדר
הנענועים ,הקהל נדחק מאד לחטפם ,ואף שרבינו בחלה נפשו
בדחיקות ודחיפות וכאן נדחקו הקטנים עם הגדולים ,אף על פי כן
המשיך בזריקותיו ,משמחת תורה הזאת ואילך צוה רבינו להביא
תפוחים בכל שנה והוא זרקם.
וכן נהג אחריו בנו הרה"ק משינאווא ,ובספר דברי יחזקאל השלם מביא
לשונו של ס' דבר יום ביומו שמביא מנהגו של הרה"ק משינאווא
בזריקת התפוחים ,וזה לשונו :וידענו שעבודה קדושה היה לו לרבינו
הקדוש זלה"ה משינאוויע בזה ,ופעם אחת בסוף ימיו לא נהג כן ,ואולי
בעבור שכמעט באים הקהל לידי סכנה.
וכן היה המנהג בראפשיץ ,וז"ל בספר צל הקודש )אות ק"ב( :נהגו
רבותינו הקדושים ]הלא המה הרה"ק בעל הזרע קודש מראפשיץ זי"ע
וצאצאיו[ לזרוק תפוחים בעת נעילת החג בשמחת תורה.

ובס' ביתו נאוה קודש מובא שמנהג זה ,יסודו משנים קדמוניות,
ובעיירה בעלזא היה נהוג עוד לפני שבא לשם הרה"ק השר שלום
מבעלזא זי"ע ,והוא כשבא לעיר ביקש שימשיכו במנהג העתיק
הזה ,מידי שנה בשנה ,ואף גילה שטמון וגנוז בו ענינים רמים
ונשגבים מאוד.
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הנה מנהג זריקת תפוחים בחג שמחת תורה כפי אצל הרבה צדיקים
וקדושי עליון זיע"א מנהג עתיק יומין הוא ,ומקורו בכמה מדרשים על
מגילת אסתר ,אמנם יש לציין ששם מוזכר שהמן אמר לאחשורוש
שבחג השבועות היו נוהגים במנהג זה ,אך כפי הנראה הנהיגו ברבות
השנים מנהג זה בחג שמחת תורה.
וז"ל בתרגום שני על מגילת אסתר עה"פ )ג' ח( ישנו עם אחד מפוזר וגו'
"בירח סיון תרי יומין טבין עבדין ביה ...וקרין יתיה יומא דעצרתא,
וסלקין לאיגר בית אלההון ,ושדין חזורי תפוחים ומלקטין יתהון ,ואמרין
היך מה דמלקטין חזורי היכרין ,יתלקטו בניהון מן ביננא ,ואמרין ,דין
הוא יומא דאתיהיבא אוריתא לאבהתנא על טורא דסיני" ,ובפירוש
פתשגן הכתב על תרגום שני ,כתב בביאור הדברים" :בחדש סיון עושין
שני ימים טובים וקוראים אותו עצרת או חג שבועות ,ועולים על גג בית
הכנסת שלהם ומפזרים שושנים ותפוחים ,ומלקטים אותם ואומרים
כשם שאנו מלקטים השושנים והתפוחים האלה ,ככה יתלקטו בניהם
מבינינו ואומרים זה הוא היום שניתנה התורה לאבותינו בהר סיני" .ויש
שכתבו שזהו המקור הראשון למנהג זריקת התפוחים.
ובעצם זמן זריקתם היו מנהגים שונים ,יש מקומות שנהגו ביום שמחת
תורה אחר תפילת מוסף ,ויש מקומות שנהגו ביום שמחת תורה אחר
הסעודה ,ויש שנהגו בשמיני עצרת אחר תפילת שחרית ,ויש שנהגו
במוצאי שמחת תורה בעת נעילת החג ,וכן היה מנהג צאנז וראפשיץ.
אך בסיגוט לא נהגו במנהג זריקת התפוחים ,וכן מרן רביה"ק בעל
הדברי יואל זי"ע לא נהג כן ,אמנם רבינו בעל ברך משה זי"ע גם לא נהג
בימי קדם במנהג זו ,אך אחרי הפצרות מרובות מאנשים וחסידים שרצו
לזכות ישועות ,ובהיותו חוטר מגזע צאנז ,התחיל אחר כמה שנות
נשיאותו לזרוק תפוחים בעת פרידתו מן הסוכה ביום שמיני עצרת
אחרי מנחה ,ופניו קרנו משמחה בעת זריקת התפוחים ,אבל הוא זרק
רק כמה תפוחים ,וכן נוהג אחריו כ"ק מרן רבינו שליט"א.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

èéî ìôò ïìééè ïòî ïâòìô æðåà ééá :à÷ðéôñî ø"åîãàä
וטעמא דמילתא למנהג קדוש זה מובא בספר 'המנהגים דבי מהר"ם
מרוטנברג' אחרי שמזכר המנהג ביום טוב שמחת תורה אצל
המנהגים של רבי מאיר מרוטנבורג ,כתב שם הטעם מפני שמחת
העם שקונים פירות ...כך מוצאים אנו גם בדברי המהרי"ל שזורקים
פירות "לשמחת הנערים כמנהג" .גם רבי בנימין ב"ר מאיר הלוי,
בספרו מעגלי צדק ,כותב ונוהגים לכבוד שמחת תורה לחלק פירות
לנערים".

...íéã÷ù ïìééè åö ïéðò à ïòååòâ æéà'ñ .ïòìãðàî

והנה דרכו בקודש של כ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה היה ביום שמיני
עצרת לחלק תפוחים ,כפי אשר נהג ק"ז מרן הדברי חיים ,ומנהג
קדמונים הוא )כמבואר בא"ר סי' תרס"ט סק"א ,ומקורו טהור בתרגום שני אסתר ג ,ח(,
ובוודאי כי גם עתה הוא ממשיך בעבודה זו כאשר היתה באמנה אתו
בחיים חיותו ומחלק תפוחים לכל העם כל אחד זוכה לקבל תפוח מגן
עדן אשר סגולתה נשגבה להמשיך רפואה וישועה בכל הענינים.

ובספר דבר נצב עמ' קפ"ה )מהגאון רבי נפתלי צבי בראך זצ"ל בנו של הגה"ק
מקאשוי זי"ע( כתב" ..שזורקים לנערים תפוחים ואגוזים ושופכים עליהם
מים ,והנערים חוטפים אותם מתוך הטיט והרפש ,יש לומר על פי
הכתוב ,כתפוח בעצי היער ,כן דודי בין הבנים ,בצלו חמדתי וישבתיו
פריו מתוק לחכי ,ופירש רש"י אף על פי שתפוח אין חשוב כשאר
אילני פירות ,והכל בורחים ממנו ,שאין לו צל ,ואני בצלו חמדתי ,והוא
משל ,אף על פי שעל ידי מצותיו אין לנו רק מעט תענוגי עולם הזה מכל
מקום בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי ,והיא מופת וראיה על
אהבתינו האמיתית אליו יתברך שאינה תלויה בדבר ,וכן גבי אגוז כתוב
אל גינת אגוז ירדתי ,פירש רש"י ,אגוז זה נופל בטיט ואין תוכו נמאס,
אף ישראל גולין ולוקין מלקיות הרבה ואין תוכן נמאסין ,רחמנא ליא
בעי ,לכן שופכין מים להראות אף על פי שהאגוזים מטונפים בטיט ,עם
כל זה חוטפין אותם ,על דרך "אני לדודי ודודי לי".

ובספר חמרא טבא מובא טעם נוסף למנהג זה בשם הרה"ק רבי
אברהם שמחה הורביץ מבארנוב זי"ע" ,נוהגין להשליך תפוחים שכן
תפוח גימטריא עזרנו מגננו הוא ,ואאמו"ר ז"ל ]הרה"ק רבי ישראל הורביץ
מבארנוב זי"ע ,בנו של הרה"ק רבי אליעזר מדיזקוב זי"ע[ אמר כי לזרוק תפוחים
ביום זה ]שמחת תורה[ רומז על תפוח שאוכלין בראש השנה ,ועושים על
זה רמז ביום אחרון של חג ,והוא על דרך אמרם ז"ל ,צריך להחזיר
מענינו של שטר בשיטה אחרונה עכ"ד ז"ל ודפח"ח.
ובס' בית ישראל-מאטעסדארף מובא :שמעתי הטעם שאם ח"ו נגזר
על האדם ליטול מקופה של צדקה.
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לחיבת הקודש נעתיק כאן מ"ש בזה מרן רבינו שליט"א בקידושא רבא
ביום שמיני עצרת תשס"ח לפ"ק ,ואמר לפרש בזה הפיוט אמונים
אשר נאספו ברכות נכספו וכו' ,הובילם לאהליהם לשלום וימצאו שם
שלום וכו' .י"ל בהקדם סיפור המעשה דהוה אצל דו"ז הרה"ק רבי
יצחק ישעי' מטשחויב זללה"ה )אחר נישואיו בהיותו סמוך על שולחן חו"ז הרה"ק
מהר"י מבעלזא זלה"ה( ,שפע"א נחלש למאוד והיה מחוסר אונים ממש
בסכנת מות ,ובהגיע הלילה אשר אמרו הרופאים כי בה תהיה המבחן
אם יקום על משענתו או ח"ו ההיפוך ,אמר הרה"ק מבעלזא זללה"ה
שברצונו להיות עומד על מיטתו משך הלילה הזאת ,באמצע הלילה
עשה החולה כמה נשימות בפיו כמי שמריח ריח טוב של בשמים,
ואמר אה! אה! ,אחר כך פתח את עיניו וביקש מים ,ומאז נשתנה מצבו
לטובה משעה לשעה ומיום ליום עד שהבריא לגמרי ,לימים שאל אותו
זקינו הרה"ק מבעלזא זללה"ה מה היה אז באותו שעה שנשף רוח חיים,
השיב לו ,שראה בחלומו את אביו הקדוש מרן הדברי חיים זללה"ה
שבא לבקרו ושאל אותו ,ישעי'לע ,מה חסר לך ,השיב הלא אבי רואה
איך אני מרגיש ,אמר לו אביו הקדוש הבאתי עמי תפוח מן הגן עדן,
אסיר את קליפתו תריח בו ותפריא ,וזהו הריח טוב שנשפתי ,ריח תפוח
מגן עדן ,ע"כ העובדא.
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והנה הוה מרגלא בפומיה דאבותינו הק' להזכיר באלו הימים מאמר
הזוה"ק )פ' פנחס דף ריט (:שהאבות הק' באים מגן עדן העליון להשתתף
בשמחת בניהם .וידוע שק"ז הייטב לב זלה"ה אמר פעם בעת ההקפות
שהוא רואה את זקינו הישמח משה זללה"ה .וכ"ק מרן דו"ז זללה"ה
היה רגיל לאמר )דברי יואל לשמח"ת עמוד תרטו( שהגם שאין אנו רואים
אותם ,אבל אנו מאמינים שהם נמצאים בכאן ,עכ"ד .ואנו בודאי שאין
אנו רואים מאומה ,אבל מכל מקום אנו מאמינים בכל זה ,ובטוחים אנו
שבבואם מגן עדן העליון בימים האלו הם מביאים עמהם תפוחים מגן
עדן לכל העם הנאספים להמשיך לנו ישועה בכל הענינים.
וזה יש לומר בכוונת הפייט ,אמוני"ם אשר נאספו ,ישראל מאמינים בני
מאמינים אשר אף שאינם רואים מאומה ,מכל מקום מאמינים
שהאבות הקדושים נמצאים עמנו ,ברכות נכספו ,ומכח האמונה
בהצדיקים זוכים להמשיך ההשפעות קדושות שמביאים הצדיקים
עמהם מגן עדן ,ועל כן הובילם לאהליהם לשלום וימצאו שם שלום,
בברכה מרובה בני חיי ומזוני רוויחי וכל טוב ,עכדה"ק.
וכן האריך מרן רבינו בזה בליל שמחת תורה באמצע ההקפות )בהקדמה(

לפרש עפ"י עובדא הנ"ל מקראי קודש.
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כ"כ בספר מנהגים )טירנא( מנהגים וורמיישא עמוד רכ"ז ,ומנהגי מהר"מ
מרוטנבורג )עמוד ס"ט( יש מקומות שנהגו שני חתנים )חתן תורה  -וחתן
בראשית( לפזר פירות בבית הכנסת ,כגון אגוזים ותפוחים ,והעם שטו
ולקטו לשמחת תורה.
ובס' מנהגי ספינקא )עמ' צ"א( מובא שהגה"ק בעל החקל יצחק
מספינקא זי"ע ,בסעודה זו ]נעילת החג של יום שמחת תורה[ היה מחלק
שקדים לבניו ונכדיו ,נתן חמשה שקדים נגד ה' חומשי תורה ,ולכל
הנאספים היה מחלק ג' שקדים כנגד בני חיי מזוני,
ובס' מנהג אבותינו בידינו )ח"א עמ' ל"ב( מביא מדברי הגאון החתן סופר
זצ"ל וז"ל :מנהג ישן בקהלתנו ק"ק מאטעסדארף לחטוף אגוזים..
ולזרוק בחצר בית הכנסת לשמחת יום טוב.
וכתב שם טעם לשבח למה דייקא אגוזים ,על פי המבואר בשו"ע ,ויש
מדקדקים שלא לאכול אגוזים בראש השנה ,שאגוז בגימטריא חט',
ולכן להורות ששבנו בתשובה מאהבה בימים אלו שהם ימי שמחה ,על
ידי זה חטאות יהודה לא תמצאנה ,לרמז לזאת זורקין אגוזים דייקא,
שמתשובה מאהבה זדונות נעשו כזכיות ,ולא נשארו עוד רושם חטא
שגגה.
ועוד בהרבה מקומות רואים חשיבות יתירה לאגוזים ,ועיין במדרש רבה
)בראשית פרשה ס' אות י"ב( על אליעזר עבד אברהם ,ויוצא העבד כלי כסף,
רב הונא אמר "קונבי ,רבנן אמרי "קליות ואגוזים "...וכן הוא בכמה
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.êàã éã ïåô ïòìãðéù éã ïòîåðòâ
òöðàâ éã ,ñéåà éåæà èäòæ (.æ"é óã äëåñ) àøîâ éã ïéà :åðéáø
.['åëå úçôðù úéá] éåæà æéà àéâåñ
úåøéàî íéðô øòã àã æéà'ñ :éñðàî àøèééðî áøä

)'éñ
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 èàä'î ïòåå ,úåîà 'ã èáééìá ñò ïåà ôàøà èîòð'î ïòååééååö óéåà ùùåç øò æéà ,ïòîåðòâ ñéåøà ïèéîðéà ïåô øàð
.ñ'àúëìä
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äîå÷ò ïôåã ,ïòîàæåö ñ'àúëìä ééååö èâàæ'î éö :åðéáø

.èëàîòâ èùéð ò÷àè ñò èàä'î
ïøàé èéî – ñèìàîòã áàä'ë :éñðàî àøèééðî áøä
ééååö åö ïòîå÷åö èôøàãòâ èàä'î ìééåå ,ïáéøùòâ – ÷éøåö
.úåúëìä
àã êéåà æéà èøàã ,úåðôã ïéé÷ àèùéð æéà'ñ ìééåå :åðéáø
.õøàì òéâî èùéð æéà'ñ øàð ,úåðôã
ïéà ïòâðéãòâ êéæ ïáàä òøòãðà :éñðàî àøèééðî áøä
êéìè÷ðåô èðééî øò ñàåå úåøéàî íéðô íòðåô èùô øòã
ïòðòæ ñ'ìãðéù éã æà ïâàæ åö øò èðééî úåèùôá ,ïâàæ åö

.ãåáì èéî
ìñéáà ïéåù íìåò øòã èàä èðééä :éñðàî àøèééðî áøä
úåëåñ éã ïééæ èâòìô éñðàî ïéà ÷éøåö ïøàé èéî ,ïèéáòâ
"íåø âåðééã" éã ïéà

àã ,àã éåå éåæà èùéð êòééä éã ïéà ïòååòâ æéà'ñ ïåà :åðéáø

)(ìëåàä øãç

ïòî èàä ñðééìà

èàä êòééä éã ïéà ïáéåà ïåà ,øòîéö àæà èòéåáòâñéåà
íé÷ìç òâéøòáéà éã èéî äåù èùéð êëñ íòã èâééìòâ ïòî
.êàã ïåô ïèééæ øéô éã ïåô
תקנות חז"ל כגון בליל התקדש חג הפסח ליתן קליות ואגוזים
לתינוקות ,על כן מפני חשיבתם זורקין אגוזים דייקא.
וכן בס' קהילות צעהלים וחכמיה )עמ' מ"ד( שבקהילות צעהלים נהגו
בשמחת תורה לפני ההקפות שמהקומה העליונה נזרקו אגוזים
לשמחת הילדים שאספום ,וכן נהג הגה"ק הויחי יוסף מפאפא זצ"ל
אחר ההקפות.
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דהנה זה לשון המחבר )סי' תרל"ב סעי' א'( :סכך פסול ,פוסל באמצע בד'
טפחים ,אבל פחות מד' ,כשרה ,ומותר לישן תחתיו ,מן הצד אינו פוסל
אלא בד' אמות ,אבל פחות מד' אמות ,כשרה דאמרינן דופן עקומה,
דהיינו לומר שאנו רואים כאלו הכותל נעקם ויחשב זה הסכך הפסול
מגוף הכותל ,ודבר זה הלכה למשה מסיני.
ועל זה כתב הבאר היטב דמהלשון נעקם משמע דוקא כשדפנות
מגיעות לסכך) ,ר"ן וב"ח ועי' מ"א( .וטו"ז חולק ע"ז ומתיר אפילו באין
דפנות מגיעות לסכך ע"ש .ועיין בתשובת פנים מאירות )סי' ס"א(
כשעושים סוכה בתוך הבית ולמעלה הגג המכוסה בשינדלי"ן ,צריך
ליטול עד מקום שיהיה פחות מג' נגד הדפנות ,כיון שאין הדפנות
מגיעות לסכך ,וכן העושה סוכתו בחוץ ומצטרף כותלים הבנויים תחת
הגג של שינדלי"ן ,ואין הכותלים מגיעים להגג אפילו פחות מג' ,והגג
בולט הוא ד"ט ,אליבא דהר"ן אין לסוכה זו מחיצות ,וצריך ליזהר בזה
כי מצוי הוא ,עכ"ל.

úåçô ïòîåðòâ ôàøà èàä'î ïåà ,óéù ïòâðàâòâ óéåøà
íéðô ïéà ïåùì ïøòååù à æéà'ñ ,èðàåå éã åö íéçôè 'ãî
.úåøéàî
øòâééà àáé÷ò éáø :åéðáî 'à
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éøú ïåô íòìáàøô ïéé÷ àèùéð æéà ïèééååö ïèéî ïãðéáøàô
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.[úåúëìä 'á øîåì à"à] ãåáì åö
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דהנה הטור בסי' תרל"ב כתב דדופן עקומה מהני אף כשאין הדפנות
מגיעות לסכך ,ומבואר דס"ל דמהני גוד אחית ואח"כ דופן עקומה,
ושפיר אמרי' תרי הלכתות ,ואי הוה אמרינן דכשאין הדפנות מגיעות
לסכך הא דמהני אין זה משום גוד אחית ,וגם נימא דדופן עקומה היינו
שהדופן מתקרבת א"כ יש להכשיר אף בלא תרי הלכתות דכלל אין
צריך לגוד אחית וסגי במה שהדופן מתקרבת ,אכן בטור מפורש
דאמרי' גוד אחית ואח"כ דופן עקומה ,אך דעת הר"ן )ב .בדפי הרי"ף(
דבדופן עקומה בעינן דפנות מגיעות לסכך .וברעק"א )מובא בחידושיו דף
י"ז( ביאר סברת הר"ן משום דתרי הילכתא לא אמרינן.
ועיי' ברעק"א )שו"ת סי' י"ב( שחידש דכל מה דלא מהני תרי הלכתות
היינו רק כשחדא מנייהו אינו יכול להתחיל אי לא נימא קודם את
ההלכתא האחרת וכגון דא"א לומר דופן עקומה אי לא נימא קודם גוד
אחית ,אבל אי איכא למימר כל הלכתא בפנ"ע אף דבעינן לשני
ההלכתות בזה שפיר אמרי' תרי הלכתות ,וכגון אי איכא אויר בין הסכך
הפסול שנמצא בצד ובין הסכך הכשר דבעינן לומר דופן עקומה ,וגם
בעינן לומר לבוד וכל הלכתא אינה זקוקה לחברתה ,בזה ודאי מהני תרי
הלכתות.
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ïòî èâééì èöòé ,ïèéáòâ íìåò øòã ïéåù èàä íòãëàð

ïåà íéèñ à ïáàä èòåå øòðééà æà ïåà ,ùåáìî ïèåâ à

ììëá ïòî èëàî èðééä ,ïèðåà ïåô êëñ ïéé÷ èùéð ïéåù

,äëåñ ïåô øåèô êéåà æéà øå÷ ,èìà÷ ïééæ èùéð íéà èòåå'ñ

.èëàîòâ ìàîà èàä'î éåå úåëåñ òëìòæà øòâéðééåå

íéèñ ïáàä èòåå øòðééà æà ïåà ,øòèöî à æéà øò ìééåå

ñò ìééåå ,êòéåä éåæà èùéð ïéåù ïòî èëàî èðééä :åðéáø

èéî ïäåèåö èàä'ñ ,àöåé èùéð æéà øò æà ïâàæ êéà ìòåå

.ùøòãðà ïöðàâðéà ,èôåì èéî èééâ

66

.äëåñ éã

.êëñ ìàî ééååö ïâééì ñàåå àã æéà'ñ :íéçëåðä 'à

éã êàð êùîð èùéð èøòåå'ñ :éñðàî àøèééðî áøä

?äëåñ éáâ ìò äëåñ éåæà :åðéáø

øåòéù à ïáòâòâ ì"æç ïáàä ïâòø ééá à÷åã ,èàèù

ïåô øòâéðééåå ,êòéåä âåðòâ èùéð æéà'ñ áéåà :íéçëåðä 'à

.äô÷îä çøñúùî

.íòìáàøô ïéé÷ èùéð øòëéæ æéà íéçôè ïäòö

ééá ,øåòéù à êééù èùéð æéà ïëàæ òøòãðà éã ééá :åðéáø

'é ìù çåéø íù ïéà] òèééååö éã åö æéá êëñ ïééà ïåô :åðéáø

øòãòé ,ãàøâ ïéé÷ ïëàî èðò÷òâ èùéð ééæ ïáàä èìò÷

?ñàã ïòî èëàî ñàååøàô ,[íéçôè
.íòøàåå æéà'ñ ìééåå :íéçëåðä 'à

øò èìàåå áåèù ïåô ñàåå èìò÷ èìéô øò ïòåå ùèðòî
67

.èùô øòã æéà ñàã ,ïòâðàâòâ ñéåøà

.õéä éã øòñòá èìàä'ñ æà ñò èñééä :åðéáø

.ùèðòî àøàôñàåå êéæ èãðòåå'ñ :éñðàî àøèééðî áøä

áéåà ,äìàù òöðàâ à êéåà æéà'ñ :éñðàî àøèééðî áøä

è"åé âðåò íòðåô êàð èâàæ'î

øò éö èùéð íéà ééá ïåà ,ïééøà èðâòø èàèù òöðàâ éã ïéà

ïçìåù ïéà èééèù'ñ ,úåøåú ìéôéåæà èòéåáòâ ïéåù æéà íòã

.äëåñ éã óéåà äëøá à ïëàî ïò÷

óéåà ,éåæà àøáñ à

(è"î 'éñ)

('ä ïîéñ)

äîìù úîëç ïéà øòâåì÷ äîìù éáø :íéçëåðä 'à
.íòã ïéà ÷ôåñî ïéåù æéà øò ,äðòè éã èéî èîå÷

ìééåå æéà ñàã ,ïééøà íéà ééá èùéð èðâòø ñàååøàô :åðéáø

 אבל אם עשוי באופן שלא יפלו בה גשמים אלא,שתסרח המקפה
 או שהניח את הסכך קצת, כגון שיש לו סכך עבה,לאחר זמן רב
 בוודאי הוא,בשיפוע באופן שזבים מחוץ לסוכה ולא בתוך הסוכה
, וגם צריך לברך לישב בסוכה, אף שיורדין גשמים בחוץ,מחוייב בסוכה
 וכן,דירידת גשמים לאו פטור מן הסוכה אא"כ יורדין לתוך סוכותו
.(הורה רבינו ז"ל בעל דברי יואל )עי' מחזור דברי יואל אות נ"ה ואות נ"ז

.è÷òãòâ ÷éã éåæà íéà ééá æéà'ñ
èøòåå øò éö æéà äìàù éã ,àé :éñðàî àøèééðî áøä
.èàèù òöðàâ éã êàð êùîð
'éò)

66
כן כתב בביכורי יעקב )סי' תרל"ט סקי"ז( דבעל נפש יחוש להכין לו כרים
 וכן ראה בשו"ת.וכסתות וישן שם לקיים מצות סוכה כראוי וכנכון
תשובות והנהגות )ח"ד עמ' תמ"ו( שהגר"ח מבריסק ז"ל ציוה להכניס
, כדי לקיים תשבו כעין תדורו,תנור חימום בתוך הסוכה כשהי' קר
.ובבית כה"ג הי' מחמם

והחלקת יואב )קונ' אונס סק״ז בהשמטה( כתב כן לבאר שיש צער גדול וצער
 אבל שאר מצטער, וגשם קבעו חז״ל עד כדי צער גדול,שאינו גדול
 וזהו החידוש של רבא,הפטור מסוכה הוא אפילו בצער שאינו גדול
 עי' בדבריו שמבואר ההבדל בין.)סוכה ט( יותר מהמשנה )דף כח׃( בגשם
 דבגשם נתנו חז''ל שיעור לכו''ע שכל א' שוה בשיעור,גשם לשאר צער
 דיש מי שסוכתו בצד השמש,' משא''כ בשאר צער וכמה שרב יהי,זה
.במקום שאין שמש ששם לא חם כ''כ

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

.øéòä éðá éã êàð ïøòåå êùîð êééù æéà (á"é 'éòñ â"ñø 'éñ ò"åù
ãìàáéåå ,ïìòèùåö ñò ïìéåå êàñà :éñðàî àøèééðî áøä
çøñúùî øåòéù ïééà èëàîòâ ïáàä

(:çë äëåñ)

ì"æç

èùéð áàä'ë åìéôà ,[äëåñäî úàöìå úåðôì øúåî] äô÷îä

67
 משירדו לתוך הסוכה טפות, מאימתי מותר לפנות:דהמחבר כתב
 וכתב ע"ז,שאם יפלו לתוך התבשיל יפסל אפילו תבשיל של פול
 ישער אם ירדו כל כך גשמים, דמי שאינו בקי בזה השיעור,הרמ"א
. יצא מסוכתו גם כן,לבית אם היה יוצא

úáù úìá÷ ééá ,ïøòåå êùîð êééù èùéð æéà àã :åðéáø

ìéùáú ïéà åìéôàã ('ä 'éòñ è"ìøú 'éñ) à"îøä ë"ë)

äô÷î ïéé÷ èöòé

.(ìéùáúä äæá ïéøòùî åéðôì

ìëàî åúåà] ïáàä êàã ïò÷ êéà øòáà ,àé :åðéáø
íéùðàä ìëì àåä äæ øåòéù ïëìå ,íéîùâä é"ò ì÷ì÷úîù
øéî ééá èùéð èðâòø'ñ æà øòáà ,[äëåñî íéøåèôù
ïéà)

...ïòðòâòø ïééøà øòèòôù èòåå'ñ ìééåå øàð ...ïééøà
65

.(åæ äëåñ ìò êøáì åìëåé àì æ"éòù øîåì àøáñ

65
( ובשו"ת מהרש"ג )ח"ב סי' ע"א,(עי' באשל אברהם )מהדו"ת סי' תרל"ט ס"ה

דזמן גשמים אינו פטור רק אם יורדים גשמים לתוך 'סוכתו' כשיעור

àöåé åðéàå] ïâòø ôàøà èîå÷'ñ æà ('æ 'éòñ íù à"îøä ë"ë) êåøò

ïåà ,äëåñ à è÷òãòâ èàä øòðééà æà ïééâ øéîàì èöòé

,èåéãä à øò æéà àøîâã àðéã éô ìò ,èåéãä àø÷ð [äëåñäî

óéåà èøòä íòãëàð ïåà ,[åúééùò úòùá] èðâòøòâ èàä'ñ

äëåñ éöòá ùîúùî æéà øò ,èåéãä à øò æéà ñàååøàô

?éåæà èùéð ,éåùòä ïî àìå äùòú ïééæ èòåå ,ïòðòâòø åö

æéà'ñ øàð ,èåéãä à øàð èùéð øò æéà ,äåöî íå÷îá àìù

.äëåñ ò'ìåñô à æéà'ñ æà âàæ êéà áéåà

èøòåå äëåñ éã æà ùåãéç à è"åé âðåò øòã èâàæ ,øåñéà à

êåúì ïéãøåé ïéöåä éåå éåæà :éñðàî àøèééðî áøä

.ìåñô

.éåæà èééèù è"åé âðåò ïéà øòáà ...äëåñä
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,ìåñô æéà äëåñ éã ìééåå ,äëåñ éöò ñéåà èøòåå'ñ :åðéáø

äëåñ à ï÷òã èòåå øòðééà æà ,ïòîå÷ñéåà èòåå éåæà :åðéáø

äô÷îä çøñúùî æà èâàæ ñàåå â"îñ øòã éåå éåæà äøåàëì

æéà ïòðòâòø åö óéåà èøòä'ñ ïòåå ,èðâòøòâ èàä'ñ ïòåå

.øåòéù à æéà

àìô à æéà'ñ ,éåùòä ïî àìå äùòú ñò

69

)úåáåùú ú"åùá 'éòå

.(äæá ë"ùî è"ø 'éñ 'â ÷ìç úåâäðäå
ììëá ïöéæ éåæà éåå è"åé âðåò íòã èéåì øòååù æéà êéåà éåæà

68
בשו"ת עונג יו"ט )סימן מט( כתב ,וז"ל :תנן בסוכה
גשמים מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה ,וכתב הרמ"א )סימן
תרלט ס"ז( דכל הפטור מן הסוכה ואינו יוצא משם נקרא הדיוט ואינו
מקבל שכר עיי"ש .וקשה לי על זה כיון דקיי"ל דעצי סוכה וכל שכן
סכך גופא אסור בהנאה כל שבעה ,וא"כ איך מותר לישב בה בשעה
שפטור מסוכה ,הא איסורא נמי איכא דמתהני מסוכה בעידן דליכא
מצוה שפטור מחמת הגשמים ,ואותן שיש להם גגות ומכסין בגג
בשעת הגשמים נראה דאין חשש מה דמתהני ממנה דכיון שנפסלה
הסוכה משום סוכה שתחת הבית מותר ליהנות ממנה מן התורה,
ודמי לנפלה הסוכה שכתב הטור )סימן תרל"ח( דמותר מן התורה
ואסור מדרבנן ,ואפשר דבכה"ג שירדו גשמים לא אסרו חכמים
לישב בה.
)דף כח ע"ב(

ירדו

ואל תשיבני מהא דאשה מותרת לישב כדאשכחן בסוכה
שהילני המלכה ישבה בסוכה ושמאי הזקן פיחת המעזיבה בשביל
כלתו שילדה ,ולא חיישינן למה דמתהנית מסוכה והיא אינה חייבת
בסוכה אפילו מדרבנן ,דזה אינו ,דלא מיבעי לר' יוסי דסובר )ר"ה לג(.
דנשים סומכות רשות ,אלא אפילו למאן דאוסר נשים לסמוך נמי
לא קשה מישיבת אשה בסוכה ,דהתם גבי הילני המלכה לא ישב בה
איש המחויב במצוות דלא נעשה רק בשבילה ,וסוכה אינה
מתקדשת להיאסר בהנאה אלא אם ישב בה בקיום המצוה ואפי'
בהזמנה לישב בה לשם מצוה נמי לא מיתסרא בהנאה ,וכיון שלא
ישב בה איש המחויב בסוכה היא מותרת בהנאה ,ואף לרבי יהודה
דסובר בניה גבה הוו יתבי הא קטנים הוו ,ואינם מחוייבים בסוכה
מדאורייתא ,וכן גבי שמאי הזקן היה הסוכה רק בשביל בנה הקטן.
ועוד אפשר לומר כיון דגבי סוכה כתיב תשבו ודרשינן תשבו כעין
תדורו מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו א"כ מותרת
לישב משום בעלה ופנויה אסורה ,הלכך לא חיישינן גבי אשה למה
דמתהניא מסוכה של מצוה ,אבל סוכה שישב בה כבר מי שמחויב
בסוכה ונתקדשה לשם חג אסור לישב בה בשעה דליכא מצוה
עיי"ש עוד מה שהאריך בזה.
)דף ב ע"ב(
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הנה הסמ''ג )הובא בטור שם סי' תרל"ט( משירדו טיפות לתוך הסוכה שאם
ירדו תוך המקפה יתקלקל ,ואפי' אין לו תבשיל שיתקלקל יכול לצאת,
ר"ל כיון שירדו שיעור כדי שיתקלקל ואפי' אין לו תבשיל שיתקלקל
יכול לצאת ,וכתב ע"ז הטור דאין משמע כן מדלא אמר 'כדי שתסרח'
המקפ' אלא 'משתסרח' משמע שתסרח ממש .וביארו שיסוד פלוגתתן
תלוי' בשאלה בגדר פטור מצטער דירדו גשמים ,דלהסמ''ג אינו פטור

íéáééç íðéà íà éøäã] ãáò à øòãà äëåñ éã ïéà ïòéåøô
.[äëåñ éöòî úåðäéì ïäì øåñà äëåñá

70

*
øòöéîò êéî èàä ïèëòð :éñðàî àøèééðî áøä
à äëåñ éã ïéà ïòî èëàî èðééä ,éåæà äìàù à èâòøôòâ
ìàô øòñàåå

)éåðì

ïâééìåö âòî'î éö êéî øò èâòøô ,(äëåñ

...è"åé ïéà øòñàåå
êéåà ïòî èàä (åìù äëåñá ìúåëä ìò äàøä åðéáø) èøàã :åðéáø
...äëåñ éåð àæà èëàîòâ
,åðëéäî éìë ìèáî æéà øò ìééåå æéà äìàù éã

71

éã æéà ñàã

ïéà ìôò à è"åé íåà ïòâðòäôéåà âòî'î éö äìàù òáìòæ

בלבד אלא גם פסול בדירת הסוכה ,ולפיכך סובר דתלוי בשיעור כדי
שתסרח ,דבזה נעשית הסוכה כאינה ראוי' לדירה ,אבל הטור סובר
דאין הגשמים פוסלין דירת הסוכה ,כיון דאינם אלא לשעה עוברת,
והפטור הוא רק משום שהוא מצטער ,ולכן אינו פטור אלא כשהוא
מצטער ממש ומקפתו נסרחת.

70
עיין בספר קהילות יעקב )סוכה סימן ז( שהקשה כן שלפי דברי העונג יו"ט
נמצא שאשה זרה שאינה אשתו אסורה לישב בסוכה ,ומעולם לא
שמענו מי שיאסור על נשים להכנס לסוכה.

71
במס' שבת )דף מג (:איתא :אין נותנים כלי תחת הנר לקבל בו את
השמן ,ונחלקו האמוראים בטעם האיסור ,לדעת רב יצחק האיסור הוא
משום שאין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל ,ולדעת רב יוסף האיסור
הוא משום ביטול כלי מהיכנו כשיפול בו המוקצה ,ופסקו הראשונים
כרב יוסף שאסור לבטל כלי מהיכנו .ונחלקו הפוסקים בגדר איסור
ביטול כלי מהיכנו ,אם הוא תלוי בדין בסיס דהיינו שהאיסור הוא רק
באופן שהכלי נעשה בסיס למוקצה שעליו ואינו יכול לנערו ,או שמא
אינו תלוי בדין בסיס אלא אף באופן שאין הכלי נעשה בסיס למוקצה
שעליו ומותר לנערו ,בכל זאת נחשב הכלי מבוטל מהיכנו משום
שכשמייעד את הכלי לשמש דבר מוקצה הרי הוא מבטלו ממה שהוא
מוכן לתשמישי ההיתר לשבת זו.

יו"ט סוכות תש"פ לפ"ק

åðëéäî éìë à ïééæ ìèáî äëìä éã èééèù íéìë ééá ,äëåñ éã

äö÷åî ïëàî ?êàæ ïéî àæà àã æéà ìëàî à ééá ïåà :åðéáø

.øúåñ æéà øò ìééåå

.èöòé êéà âòøô ñàã ,èùéð èééèù'ñ úåèùôá ?ìëàî à

éîì äîåã èééèù é"ùø ïéà :éñðàî àøèééðî áøä

æéà'ñ æà ïâàæ ìòåå êéà áéåà :éñðàî àøèééðî áøä

éìë ìèáî÷ àäå ä"ã :çë÷ óã úáù é"ùø ïééò] .éìë øáåùù

éðéà' ïâàæ èùéð êéåà êàã èôìòä ,åðëéäî éìë ìåèéá

äîåãã ,ïìèìèì ìåëé ïéà äéúçú íçéðäùîã - åðëéäî

òèìà éã èéî úáåøòúá èøòåå øòñàåå éã ìééåå ,'ìãåá

['ñåúá ù"ééòå ,ïðáøãî ïéðá øúåñì

.øòñàåå

ïåô ïéã à êàã ñò æéà ,íéìë úøéúñ åö äîåã æéà'ñ :åðéáø

ïâééìåö âòî'î éö èðàñøòèðéà ò÷àè èøòåå'ñ :åðéáø

.éìë à
.íéãâî éøô øòã ããöî æéà éåæà :éñðàî àøèééðî áøä

òáìòæ éã æéà'ñ ,øåöé÷á ,äö÷åî èøòåå øòñàåå éã ,øòñàåå
72

.âòî'î éö ìôò à ïòâðòäôéåà ïâòåå äìàù
éìë ìåèéá ïåô íòè éã ïéà ïãðòåå ñàã êéæ èòåå äøåàëì
.åðëéäî

ובטעם האיסור ,רש"י על המשנה הנ"ל כתב וז"ל :אסור לבטל כלי
מהיכנו להושיב כלי במקום שלא יוכל עוד לטלו משם ,דהוי כקובע לו
מקום ומחברו בטיט ,ודמי למלאכה )היינו בונה כ"כ הריטב"א( וכלי זה
משיפול בו השמן המוקצה יהא אסור לטלטלו ,עכ"ל.
והעירו הראשונים )תוס' מג :ד"ה דמבטל ,וריטב"א מב .ד"ה רב יוסף( שבפרק מי
שהחשיך )דף קנד (.הביא רש"י טעם אחר וז"ל :כרים וכסתות כשמניחן
תחת דבר שאין ניטל מבטלן מהיכנו דשוב לא יטלם משם ,ודמי
לסותר ,עכ"ל .ובריטב"א שם לאחר שהביא את טעמי רש"י כתב וז"ל:
והנכון דרבנן אסרו לבטל כלי מהיכנו כדי שלא למעט בכבוד שבת
לאסור כלים המותרים ,עכ"ל .ובפמ"ג ביאר את הנפקא מינה שבין שני
טעמי רש"י ודבריו מובאים לקמן.
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דהנה איתא בשו"ע )סימן שי"ג סעיף ז'( קורה שנשברה מותר לסמכה
בארוכות המטה שהם כלי ,והוא שיהיו רפוים שיכול ליטלם כשירצה
אבל אם מהדקם שם אסור.
ובמג"א )ס"ק י"ד( כתב דאם אינו כלי רק עץ בעלמא אע"פ שהוכן
לטלטול ,מ"מ אסור לסמכו תחת הקורה דדמי לבונה ,ובאלי' רבא חלק
ע"ד המג"א ,והוכיח מרש"י ותוס' דגם כה"ג לא היה בונה.
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ובפמ"ג )א"א שם( כתב דלפ"ז גם במהדקו י"ל דשרי לטעם דביטול כלי
מהיכנו הוי משום סותר דכל זמן בכלי שייך לומר דסותרו מתורת כלי,
משא"כ בדבר שאינו כלי ל"ש לומר דהוא סותר ,אבל אם הטעם
דביטול כלי מהיכנו משום בונה שייך גם בדבר דאינו כלי .ובשעה"צ
)שם ס"ק ל"ז( כתב ע"ד הפמ"ג ולענ"ד דבר חדש הוא ,ולא נהירא דכיון
שגזרו איסור שלא לבטל כלי מהיכנו לא פלוג במילתייהו ,ואסרו כל
דבר שהיה מתחלה מותר לטלטל והוא גורם בפעולתו שיהא אסור
לטלטל.
וכן הפרי מגדים בספרו ראש יוסף )שבת מב (.כתב לחקור בדין ביטול
כלי מהיכנו מה גורם לאיסור האם ביטול הכלי מתשמישו ,או ביטול
הכלי מטלטולו ,ונפקא מינה בדבר המותר בטלטול ואסור רק באכילה
והנאה ,וכגון מי שמודר הנאה מאיזה דבר מאכל אם רשאי ליתנו בתוך
כלי ,אם חשיב כביטול כלי מהיכנו ,דאי משום ביטול הטלטול הא
ליכא ,שהרי מותר לאחרים באכילה ,ואי משום ביטול השימוש בכלי
הא איכא שהרי אינו יכול להשתמש בו משום תערובת איסור ,וכתב
שם דבחקירה זו נחלקו המהרש"א והמהר"ם בפירוש דברי התוס' )שם
ד"ה ואין ניאותין( בהא דשנינו אין נאותין משמן שטפטף מן הנר בשבת
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כיעו"ש ,וז"ל הב"י השלחן ערוך )סימן ש"י סעיף ו'( כל דבר שאסור
לטלטלו אסור ליתן תחתיו כלי כדי שיפול לתוכו מפני שאוסר הכלי
בטלטול ,ונמצא מבטל כלי מהיכנו ע"כ .ולכאורה משמע שטעם
האיסור משום שמבטל הטלטול ,אולם באחרונים דייקו מדברי הרמ"א
)סימן רמו סעיף ט'( דמשמע דסבירא ליה דסיבת האיסור הוא
ההשתמשות ע"ש ודו"ק.
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יעוין בספרי אחרונים דהביאו ירושלמי )פ"א ממעשרות ה"ד( דאסור
לעשות אוכלין מוקצה ,וכתבו בשם הגר"א דהוא מטעם ביטול כלי
מהיכנו וא"כ יצא שכרו בהפסדו ,ולכאורה תליא במחלוקת הפרמ"ג
ושעה"צ )בסי' שי"ג אות ל"ז( אם בקורה או במקלות יש ביטול כלי
מהיכנו וזה תלוי אם ביטול כלי מהיכנו הוי מטעם סותר או בונה ,או
מטעם אחר שכתב רש"י משום "שעושהו מוקצה" ואינו יכול
לטלטלו ,דלפי טעם זה חשיב ביטול כלי מהיכנו גם באוכלין
ובמקלות.
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די בכל אתר ואתר בכל מקומות מושבותיהם

שמחות אנשי שלומינו קהל עדתינו שיחיו

בני ברק אלעד ירושלים בית שמש לאנדאן

וויליאמסבורג בארא פארק קרית יואל מאנסי

אנטווערפן מאנטשעסטער

לעיקוואד מאנטריאל אוסטראליע

וויליאמסבורג

קרית יואל

ïáä úãìåä

בני ברק

ïáä úãìåä

ר משה יוסף ברש ע מיטטעלמאן נ י
ר משה יואל קויפמאן נ י

ïáä úãìåä

ר הערשל ברוינער נ י
ר משה דאנא נ י
ר אייזיק ליפא בר י ווידער נ י
ר יואל ברש ל זאלדאן נ י
ר יואל ברג ש מייער נ י
ר יוסף אהרן סופר נ י
ר זלמן לייב סימאן נ י
ר שמואל יצחק קליין נ י
ר יצחק אייזיק הלוי שווארץ נ י
ר משה עזריאל שווארץ נ י
ר פנחס ב ר ברוך נחום שווארץ נ י

úáä úãìåä
ר שאול בראך נ י
ר יואל ברמ ל לאנדא נ י
ר אברהם קאהן נ י
ר אליקים יודא קראוס נ י
ר נפתלי שמעון אינדיג נ י
ר שמעון רובין נ י
ר אליעזר מערטץ נ י

וויען

ר יצחק שמעון בהרא י ווייס נ י
ר אלימלך יחזקאל משה גראס נ י
ר יואל יוסף אלטער ווייס נ י
ר שמעון חיים דייטל נ י
ר אברהם שמואל פריעדמאן נ י
ר ניסן וואזנער נ י

úáä úãìåä
ר משה אלי גרין נ י

î"äåòì íäéðá úñðëä

úáä úãìåä

ר שרגא יהושע בערקאוויטש נ י

ר משה זאב אפענהיים נ י
ר נפתלי הירצקא וואלנער נ י

קרית יואל

ïáä éñåøéà

î"äåòì ïáä úñðëä

ר יואל ראזענבערג נ י

ר יעקב יצחק יואל וויינגארטען נ י
ר מרדכי אהרן ווייס נ י
ר משה יצחק טעללער נ י
ר נפתלי יצחק כהנא נ י
ר חיים דוב יעקב ניימאן נ י
ר דוד נחמי סטרולאוויטש נ י
ר מענדל ב ר יעקב פארקאש נ י
ר מנחם זאב פישער נ י
ר אהרן יעקב רייכמאן נ י
ר ברוך שווארטץ נ י
ר יונה צבי שפיטצער נ י

ר שלום אליעזר בערגער נ י
ר יואל וויזענפעלד נ י
ר יואל מאשקאוויטש נ י
ר יצחק שטויבער נ י
ר יואל מערמלשטיין נ י
ר יוסף ישעי זאבעל נ י
ר נטע מרדכי קויפמאן נ י
ר יואל זאב שעהר נ י

אירוסי צאצאיהם
ר דוד ישעי ווייסמאן נ י וויליאמסבורג
ר ארי פראמאוויטש נ י וויליאמסבורג

החתן יושע נ י
החתן טובי גדלי נ י

ר אשר אנשיל צין נ י בארא פארק
ר אשר לעמיל שווארטץ נ י וויליאמסבורג

ר יואל בהרב ברוך ווייס נ י קרית יואל
ר משה מנחם אדלער נ י וויליאמסבורג
ר יצחק כ ץ נ י קרית יואל
ר יצחק פעקעטע נ י קרית יואל
ר אפרים ב ר ישראל שלום שטערן נ י וויליאמסבורג
ר יואל שרייבער נ י לאנדאן

החתן שלמה נ י
החתן יצחק נ י
החתן אלי דוד נ י
החתן אהרן ישעי נ י
החתן יעקב מתתי נ י
החתן טובי מנחם זאב נ י

ר עקיבא יוסף ניישטאדט נ י וויליאמסבורג
ר משה ארי קאהן נ י קרית יואל
ר אברהם ב ר פנחס ראזענבערג נ י קרית יואל
ר יעקב דוד פריעד נ י קרית יואל
ר משה יצחק ווידער נ י קרית יואל
ר דוד שלמה גאטעסמאן נ י לאנדאן

צו מעלדן א שמחה קען מען זיך פארבינדן צו:
 1-888-732-6347און אין אר"י 011-972-527648437
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