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n this article, I hope to make it easier for us to fulfill 
the many Mitzvohs that are Kabbalistic, representative 
of lofty concepts.  We may have no understanding 

of what these Mitzvohs mean and what they intend to 
achieve. This topic can apply to Shofar, Lulav, and to a 
lesser degree, many of the symbolic Mitzvohs which do 
much more than just remind us of what happened in the 
past.
 
The following thought came to me when I was learning 
Sefer Melachim, where it describes the incident of the 
Isha Hashunamis. Elisha gave a woman, Isha Hashunamis, a 
Bracha that she will have a child. The Bracha worked and 
she had a child. When the child was a few years old, he 
fell sick and died within hours. The woman ran to Elisha 
to save her child. Elisha gave his servant, Geichazi, his 
staff and instructed him to take the staff, to not speak 
to anyone, and to place it on the child’s body. Geichazi 
returned to Elisha, telling him that the child did not wake 
up.
 
The Medrash says that as Geichazi walked to the boy’s 
house, he told those he passed that Elisha thought that 
the stick can make people come alive. Geichazi didn’t 
understand how it would work, and as a result, didn’t 
follow instructions.
 
On the other side of the spectrum, Yonasan, Sha'ul 
Hamelech’s son, saw tens of thousands of P'lishti soldiers 
yet had complete clarity that Hashem is not limited and 
does not need any assistance with His commitment to 

help Klal Yisroel. Whether Klal Yisroel has an army of 
100,000 or an army of 2 does not make Hashem’s victory 
any easier or more difficult. So, Yonasan tells his assistant, 
“Let’s go down and see if we can shake things up enough 
to save Klal Yisroel”. His assistant responded that he does 
not feel the same energy of Emunah that Yonasan does 
but that he will join him by riding on his coattail.
 
As you can read in Sefer Shmuel, they were successful. 
Yonasan's assistant had no idea how it was going to 
work but he “piggybacked” on Yonasan's Emunah, did 
what Yonason did, and as a result, he rode the wave and 
succeeded along with him.
 
Before we blew Shofar, I told those in Shul that we may 
not understand what Shofar achieves in Shomayim. But 
we don’t have to. All we have to do is not disrupt the 
process and allow it to do what it’s capable of doing. 
Yonasan's assistant was comfortable believing something 
which he didn’t understand so he followed instructions. 
Geichazi refused to accept that something he couldn’t 
understand could work and disrupted the process by 
speaking to others along the way. Had he not disrupted 
the process, the staff would have worked its magic.
 
The need to blindly follow instructions to reap the 
rewards is asked of people every day of their lives and 
we are comfortable doing it. Laymen don’t understand 
how medicine helps us. We don’t have to. We just have to 
follow instructions: take it on an empty or full stomach, 
take it in the morning or at night, and remember individual 
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Succos - Simcha - Completing and Growing  
By David Gurwitz 

This column serves as a conclusion, an atzeres, if you will, a holding back and taking stock, of the year of 
exploring the parsha and Tehillim connection. To that end, I feel a joy of completion and reflection that 
parallels the work of Sukkos, storing up simcha for the year, just as the harvest of the time of Sukkos 
literally meant storing up food for the year. 

Therefore, it is no surprise that Sukkos connects with Tehillim kappitel 96, which states, “Yismechu 
hashomayim vesagel haaretz - The heavens will be glad and the earth will rejoice.” The first letters spell 
Hashem’s Name and connect to the sukkah (spelled Samach Vov Kof Hey) via a vort we shared last year: 
The value of the inside letters of sukkah - Vov and Kof - is 26, which is the value of Hashem’s Name of 
rachamim, while the value of the outside letters of sukkah - Samach and Hey - is 65, which is the value 
of Hashem’s Name of din. When we sit in the sukkah, we should try and literally feel Hashem’s Presence, 
and the joy from that should be overwhelming.  

Since Sukkos completes both the Rosh Hashana-Yom Kippur-Sukkos triangle in Tishrei, as well as the 
Pesach-Shavuos-Sukkos yearly cycle of the shalosh regalim, it makes sense that this time of year also 
serves as a conclusion of the study of the Torah for the year, celebrated on Simchas Torah following 
Shemini Atzeres. 

This ties in with another gematria that hit me a few years ago that I find fascinating. The gematria of 
“le’einei kol Yisroel - in the eyes of all Yisroel,” which are the last three words of the Torah, is 761, which 
is the gematria (with the kollel) of atzeres. The Torah is telling us as we reach the end to hold back and 
appreciate the gains made from the view of all Yisroel.  

Rosh Hashanah contains the entire year within it, and, be’ezras Hashem, we were/will all be judged for 
life and parnassah and health and peace. In addition, Rav Avraham Chaim Feuer says that the letters of 
Rosh Hashanah can be rearranged to spell the words “shoresh hanaah.” Rosh Hashanah contains the entire 
“source of enjoyment”!  

Just like Rosh Hashanah is the head of the year, with all the year-long thought-related ramifications of 
our actions on those two days, so, too, Yom Kippur is the heart of the year, with all of its year-long 
emotion-related effects. The Torah that we have today, the one brought down on Yom Kippur, ends and 
begins with the letters Bais and Lamid, forming the word leiv, meaning heart. It is our heart individually, 
and it is the heart of the world. As we have written before, the inside letters of the letters Bais and Lamid 
of the word leiv form the word tamid, meaning always and constant. 

May we be zocheh following Yom Kippur to keep this in mind as we try, after reading about the kohein 
gadol and his avodah, to reach the inner heichal of our own hearts, and to maintain this consciousness 
and create in ourselves a vessel for steady heartfelt acceptance of the Torah and a Torah-filled heart all 
year long. 

e have barely emerged from an almost 
dizzying level of experiencing Kedusha, 
a holiness, nearly being able to touch the 

spiritual moment that felt tangible shouting out 'ה 
 We were still cloaked in white - I don’t .הוא אלוקים
know how, but the Kittel does something to us. 
For those who really had a Yom Kippur, you just 
don’t want to leave the room that allowed us such 
elevation, urging us to become uplifted in ways 
you didn’t think you could. It is in this state that 
the last Rema in Hilchos Yom Hakippurim (624:5) 
says that the מדקדקים, the careful ones, start building 
the Sukkah on Motzei Yom Kippur in order to go 
from Mitzvah to Mitzvah. It has been noted that 
besides the last Rema in Y.K., the first Rema in 
Hilchos Sukkah (625:1) repeats almost the same 
thing. He writes that it is a Mitzvah to prepare the 
Sukkah right after Yom Kippur because a Mitzvah 
that comes your way, you must not delay. The 
basic idea is to start on the Sukkah right after Yom 
Kippur, why does it need to be repeated? Despite 
what you should notice - if you bothered to check 
it out - the first Halacha is directed to the מדקדקים 
while the second states generally that everybody 
has the Mitzvah. And even if you will notice, 
the reasons are slightly varied - the first Halacha 
directs us in order to go from one Mitzvah to the 
next Mitzvah, while the second Halacha is directed 
to the rule of  מצוה הבא לידך אל תחמיצנה (Halachicly 
more complicated as to why it should apply). Do 
it no matter where you are coming from - it still 
seems like a repetition. (See Mishna Berura 625:2).

Many of us are familiar with the words of the Tur 

Shulchan Aruch (OC 417) that assigns different 
Avos to different Yamim Tovim. He attributes 
the Yom Tov of Pesach to Avraham (who baked 
Matzos), the Yom Tov of Shavuos to Yitzchak (the 
Shofar blown at Har Sinai came from Eilah Shel 
Yitzchak) and the Yom Tov of Sukkos to Yaakov. 
Because it says that after he escaped from Lavan 
and after confronting Esav: יעקב נסע סכתה ויבן לו בית 
 he built a - ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכת 
house for himself and he made tents for his sheep, 
therefore he called the place “Sukkos”. The question 
begs itself - he built a house for the humans and he 
built a barn for the sheep, so why name the place 
after what he built for the insignificant sheep? 
What was the Ikar and what was secondary? The 
Chidushei Harim opens our eyes (Vayishlach), 
also expanded on in Sfas Emes Sukkos (ד"ה  תרמ'ו 
 ,Every Yid has an inherent level of Kedusha .(שמעתי
inherited from the Avos, that is called “his Bayis.” 
However, the spiritual level he strives for, the level 
he reaches through his own hard work are called 
“Mikneihu”- what he himself has bought, has 
earned. Those new levels, despite how hard he 
pushed and obtained them in his own Ruchniyus 
portfolio, are not secure and can be lost. They need 
a special protection, they need a Sukkah, with 
the help from Above. That is the message of the 
Pasuk; to protect Madreigos of spirituality that 
we alone developed, we need a special Hagana, an 
extraordinary safekeeping.

The Sfas Emes (Ibid) adds the Pirkei D’R’Eliezer 
(46) as he calls the Satan, the Malach that usually 
finds fault with Yisroel – בעל כרחו - gives us Brachos 
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Trong in all areas.  

‘He sustains the living with kindness’ – 'מכלכל חיים בחסד'  
Our family is blessed with children. Over the last few years we have 
accumulated close to half-a-million shekel in debt, mostly to banks. We 
opened our ledger to try to get a handle on the debt that was choking 
us. One day they withheld 6,000 shekel from my salary. The blow was 
terrible for us and we did not know how we could avoid foreclosure 
before the next paycheck. I must say that we have become very strong 
as a result of the enormous pressures that have been thrust upon us. 
We have become stronger in all areas. We have become strong in 
thanking Hashem for the situation that He brought on us, I sat alone, 
and I thanked Hashem that He did this, and surely everything is for the 
best. Together with this, we asked Hashem for salvation. I must say 
that the whole month passed for us with immense difficulties and 
great tension. I turned the world upside down asking experts for 
advice and how to stop the coming withholding, but no one had a 
solution for us to solve the problem. The first of the month came with 
my new salary, and this time they withheld 7,000 shekel. For us, this 
was a very painful blow. This was the beginning of the last bein 
hazmanim. The children knew and understood everything. I told them 
that this was a kiss from HaKadosh Baruch Hu, though they did not 
understand. We were not broken, and we continued to thank and pray 
to Hashem. Along with that we tried everything possible to get them to 
return the money to us. Everyone – including experienced lawyers – 
said this was pointless and a waste of time. But we did not give up 
hope and we were not broken. We kept getting stronger and praying. 
Despite the hardship, with the advice of our Rav we began to separate 
ma’aser – a tenth, and even a fifth so that we would not have debt. So 
began a race against time, each passing day reducing the chance of 
recovering the money, and I must mention for a family that was a 
matter of survival. With inexplicable Heaven’s help, we began to see 
hidden miracles turn into open miracles, the bank suddenly began to 
help us, offering advice and help. We went to the bank branch and the 
officer told us that we would not get the money back, but he called the 
main office three times for more than 40 minutes trying to help us, as 
we patiently waited. We said Tehillim and mizmor l’soda non-stop. 
Suddenly, he stood up and told us they freed up the money and 
handed us 7,000 shekel. We could not believe our eyes. We came 
home and made a seudas hoda’ah for the children and we told them 
what happened. The lawyer could not believe it, nobody could. We 
gladly took off a fifth from the 7,000 shekel. Now we are keeping 
another promise, to publicize the miracle of chasdei Hashem. From this 
miracle we began to save from the paychecks to be able to repay 
without any further withholding. With Hashem’s help we hope to be 
totally out of debt. 
Hodu l’Hashem ki tov ki l’olam chasdo.  
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Shade of faith – צילא דמהימנותא 
A wealthy man merited to have a large beautiful family. He 
married off all his children and they moved away far from him. 
Every year the man the man wanted to see his children so once 
a year his children would come and gather in their father’s 
house and they would stay a full week with their father, who so 
looked forward to this visit. 
Once, the father saw that one of his sons, as soon as he got 
there and got settled, he started calling his friends to see who 
was around in the neighborhood, and who was available for a 
visit. The father saw and remained silent, but to his 
consternation, the son continued like this all week long. He was 
busy with visits and getting together with his friends and hardly 
spent any time with his father and family. Finally, the father 
turned to his son and said to him, “My dear son, really? You 
don’t like being near me? I anxiously wait all year for my annual 
visit with my children, and finally the week arrives, and you all 
come to me, but you always run away, instead of being with 
me?!” 
The succah is called ‘tzila d’mehimnusa’ – ‘shade of faith’. They 
explain in the name of the holy Baal Shem Tov that the succah 
has a unique light that surrounds the person who sits in it, like a 
child sitting in his mother’s lap, and he feels happy and calm. 
Similarly with us, 'כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי' – ‘like a suckling 
at his mother’s side, like the suckling child is my soul’ (Tehillim 
131:2), when we sit in the succah we wrap and cover ourselves 
with a cloak as if with HaKadosh Baruch Hu, and we are 
supposed to feel this way, literally like a small child in his 
mother’s lap. 
It is famously known that for every great thing of sanctity, there 
is a great strengthening against it from the yetzer hara. It is the 
same with the Chag of Succos. It works hard when we are 
involved in all the various mitzvos, going here and there, visiting 
relatives and friends, and the main thing is to hold us back from 
sitting in the succah more than we have to. However, we must 
not be idle and we must remember, that we are not the only 
ones waiting an entire year for this week, our Father, HaKadosh 
Baruch Hu has been waiting an entire year for this week, when 
He visits us as id in His shadow, thus the succah is called ‘tzeil 
emunah’ – ‘shade of faith’, for when we sit in it we remember 
our faith in Yisbarach as He covers and protects us and we are 
calm and happy in His shade. 

- Tiv HaMoadim - Succos  
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“You shall rejoice before Hashem, your G-d”

The Amazing Connection between  
the Mitzvah of Succah and the Four Species 

Demonstrating HKB”H’s Unique Relationship with Yisrael

Rabbi Pinches Friedman
Chag HaSuccos 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

succah.  Yet, in actual practice, the mitzvah of sitting in 
the succah precedes the taking of the “arba’ah minim.”  We 
begin our stay in the succah already on the first night of 
the festival; whereas the mitzvah of the “arba’ah minim” is 
only practiced during the day, i.e. beginning the following 
morning.  This practice is based on the Gemara’s (Megillah 
20b) elucidation of the passuk: “You shall take for 
yourselves on the first day”—the passuk specifies the 
day rather than the night.  

The Torah Is Teaching Us to Fulfill the Mitzvah 
 of the “Arba’ah Minim” inside the Succah

It appears that HKB”H mentions the mitzvah of “arba’as 
haminim” first, because he is hinting to us that we should 
fulfill this mitzvah inside the succah.  This practice is 
brought down by the Magen Avraham (O.C. 652, 3) in the 
name of the Shela hakadosh; the source for this practice is 
found in the teachings of the Arizal in Sha’ar HaKavanos 
(Chag HaSuccos): 

It is worthwhile, after sunrise, when it is already day, 
before you daven, you should take the lulav inside the 
succah and make a berachah on it.  Afterwards, the four 
wavings of Hallel will be performed in the Beis Kenesses.  
Consider how wonderful it would be if you were to daven 
in the succah; so that you would daven and take the lulav 
with its berachah at its suitable time—which is after the 
Shacharis service, prior to the Hallel.  

In honor of Chag HaSuccos, it is fitting that we examine 
the two mitzvos that illuminate and characterize this 
festival for us.  Firstly, there is the mitzvah of taking and 
waving the four species—“arba’ah minim.”  Secondly, there 
is the mitzvah of sitting in the succah for seven days.  Both 
are mentioned in parshas Emor (Vayikra 23, 40): 

עבות  עץ  וענף  תמרים  כפות  הדר  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  "ולקחתם 

לה'  חג  אותו  וחגותם  ימים.  שבעת  אלקיכם  ה'  לפני  ושמחתם  נחל  וערבי 

אותו.  תחוגו  השביעי  בחדש  לדורותיכם  עולם  חוקת  בשנה  ימים  שבעת 

ידעו  למען  בסוכות.  ישבו  בישראל  האזרח  כל  ימים  שבעת  תשבו  בסוכות 

דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים 

אני ה' אלקיכם".

You shall take for yourselves on the first day the 
fruit of a tree of splendor, fronds of date palms, and 
branches of a cordlike tree, and brook willows; and you 
shall rejoice before Hashem, your G-d, for a seven-day 
period.  You shall celebrate it as a festival for Hashem, 
a seven-day period in the year, an eternal decree for 
your generations; in the seventh month, you shall 
celebrate it.  You shall dwell in Succos for a seven-day 
period; every native in Israel shall dwell in Succos.  So 
that your generations will know that I caused the Bnei 
Yisrael to dwell in Succos when I took them from the 
land of Egypt; I am Hashem, your G-d.

It is worth noting an oddity that drew the attention of 
the commentaries.  In this passage, the Torah mentions 
the mitzvah of “arba’as haminim” before the mitzvah of 
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SSiittttiinngg  iinn  tthhee  SShhaaddee  ooff  HHaasshheemm  
VVaayyiikkrraa  2233::4433    למען ידעו"
הושבתי   בסכות  כי  דרתיכם 
את בני ישראל בהוציאי אותם  

 מארץ מצרים" 
“So that your generations will know that I 
caused the B’nei Yisroel to dwell in booths 
when I took them out from the land of 
Mitzrayim.”  The Torah does not state that we 
should dwell in Sukkos because Klal Yisroel 
dwelled in Sukkos in the Midbar, rather the 
Torah stresses that we must sit in Sukkos 
because Hakodosh Boruch Hu caused Klal 
Yisroel to dwell in Sukkos when He took them 
out of the land of Mitzrayim.  What is the 
Torah stressing to us by telling us that we 
dwelled in these Sukkos when leaving 
Mitzrayim?   
 The Sukkah is a way for one to gain 
Olam Hazeh and Olam Habah, and that can 
only be accomplished through the Torah 
Hakdosha.  Therefore, the Halachos and 
aspects of Sukkah are a Remez to the Halachos 
and aspects of the Torah, and Klal Yisroel’s 
obligation to learn Torah.  The Sukkah must 
have more shade than sunlight, as a Remez 
that one must dwell in the “התורה  the – ”צל 
“shade of the Torah.”  In order for a Sukkah to 
be Kosher it must have at least three walls, 
which corresponds to the Torah Shebiksav’s 
three components: Torah, Nevi’im, and 
Kesuvim, as it says in Yirmiyah 33:25 “  אם לא
 The distance from the floor of   ”.בריתי יומם ולילה 
the Sukkah to the roof cannot be less than ten 
Tefachim – the ten Tefachim is a Remez to the 
Aseres (10) Hadibros.  The width of a Sukkah 
must be a minimum of 7 Tefachim, a Remez to 
the seven branches of wisdom in the Torah.  
The minimum size of a wall of the Sukkah is 
seven Tefachim by ten Tefachim, a total of 
seventy Tefachim (7x10=70) a Remez to the   'ע

לתורה פנים  , the seventy faces of the Torah.  We 
are obligated to dwell in the Sukkah for the 
entire Yom Tov; day and night, as a Remez to 
the Mitzvah of Limud Hatorah, where one is 
required to learn day and night, as it says in 
Yehoshua 1:8 “ ולילה יומם  בו   And you“ – ”והגית 
shall toil in it (the Torah Hakdosha) day and 
night.”  Women are exempt from the Mitzvah 
of Sukkah because they are exempt from the 
Mitzvah of Limud Hatorah.  (Although women 
do have an obligation to learn the Torah in 
order to know the Halachos pertaining to 
them, they don’t have an obligation to toil in 
the Torah like men, even if they already know 
all the Halachos). (כד הקמח) 

Sukkas Shaleim 24 – Avodah Zara 
3a - Le’asid Lavo, Hakodosh Boruch Hu is 
going to tell the nations of the world that there 
is an easy Mitzvah to be performed, and its 
name is Sukkos.  Go and make a Sukkah.  Why 
is this Mitzvah called an easy Mitzvah?  It is 
because its performance does not involve a 
significant monetary loss.  Immediately, they 
all made a Sukkah on their roofs.  Hakodosh 
Boruch Hu pierced them with the scorching 
sun from the month of Tamuz, and all of them 
kicked their Sukkos, and left their Sukkos. 
The Gemara asks, did Hashem really pierce 
them with the sun’s heat?  It can’t be, because 
the Gemara had just stated that Hakodosh 
Boruch Hu does not seek excuses to deal 

harshly with His creations.  The Gemara 
answers, that making the blazing sun beat 
down on the nations of the world was a fair test 
of their dedication, for the Yidin also must face 
this test during some years, for at times the 
Yom Tov of Sukkos comes out during the year 
when it is still hot, and they experience 
discomfort when they perform the Mitzvah.  
This shows their dedication to Hakodosh 
Boruch Hu, while the other nations of the 
world kicked the Sukkah when they 
experienced that which was uncomfortable to 
them.  But didn’t Rava say that one who is 
 is uncomfortable is exempt from the ,מצטער
Mitzvah of Sukkah?  The Gemara answers, 
that one may be exempt, but it is uncalled for 
to kick the Sukkah when exiting.  The nations 
of the world are faulted for their attitude 
toward the Mitzvah, when they were exempt.  
This Gemara is telling us a key difference 
between the holy nation, Klal Yisroel, and all 
the other nations of the world.  Klal Yisroel 
attach themselves to Hakodosh Boruch Hu at 
all times.  They don’t turn away from 
Hakodosh Boruch Hu in times of difficulty and 
pain, Chas V’sholom.  Even at times when 
Hakodosh Boruch Hu throws it back in their 
faces, when it rains on Sukkos or is too hot, 
and one is exempt from the Mitzvah, they still 
seek to learn Torah and serve Him.  They 
perform the other Mitzvos of the day; Lulav 
and Esrog, Hallel, Simcha, etc.… and they look 
forward to when they will also be able to fulfill 
the Mitzvah of Sukkah.  Conversely, by the 
other nations of the world, when things don’t 
go their way, Hakodosh Boruch Hu takes the 
sun out, they completely turn away from 
Hashem – they kick the Sukkah.  This is as the 
Kotzker Rebbe explains regarding 
Nevuchadnetzar.  Nevuchadnetzar was 
singing great praises to Hakodosh Boruch Hu, 
but that was only as long as things were all 
good for him.  Once something happened 
which was not good for him, that was the end 
of his singing Hashem’s praises.  Klal Yisroel 
always sing Hakodosh Boruch Hu’s praises, no 
matter their situation.  That is the uniqueness 
of Klal Yisroel, and we see by the Mitzvah of 
Sukkah what differentiates Klal Yisroel from 
the rest of the nations of the world. (ברך משה) 
 Meseches Sukkah 11b – Rebbe 
Eliezer says that the Posuk in Vayikra 23:43 
ישראל“ בני  את  הושבתי  בסוכות   refers to the ”כי 
Ananei Hakovod.  We sit in Sukkos because of 
the Ananei Hakovod that Klal Yisroel had to 
escort them through the Midbar.  There were 
other miracles that occurred for Klal Yisroel in 
the Midbar, such as the Mon and the Be’er.  
Why isn’t there a remembrance for those 
miracles?  Additionally, why do we need to 
have seven days of Yom Tov as a remembrance 
for the Ananei Hakovod?  Wouldn’t one day 
have been enough?  The purpose of the Ananei 
Hakovod that escorted Klal Yisroel through 
the Midbar when they left Mitzrayim was to 
purify them and cleanse them from the 
spiritual impurity that they had from 
Mitzrayim.  They needed this to happen to 
them in order for them to be prepared for 
Ma’amad Har Sinai, which was like a Nevuah.  
Klal Yisroel needed to be on very high level of 

Ruchniyos in order to receive the Torah 
Hakdosha.  The Zohar Hakodosh in Parshas 
Bereishis tells us that the purification which 
occurred to Klal Yisroel through the Ananei 
Hakovod was similar to the purification that 
occurs for the Tzaddikim from the smell that 
is in Gan Eden, and will be Le’asid Lavo, when 
Moshiach will come and eliminate all of the 
Zuhama, the spiritual impurity.  Medrash 
Shocher Tov 23 – When Klal Yisroel were in 
the Midbar, the Ananei Hakovod cleaned their 
clothing, and certainly cleaned the spiritual 
impurity from them, in part by their not 
having the desire for food and drink, so that 
the Guf was able to be satisfied just from the 
 the pleasant smell.  It was the Midah ,ריח טוב
of  הסתפקות, contentment, that we learned from 
the Ananei Hakovod, that we can be satisfied 
with what we have in Gashmiyos.  It is 
something that is for a person for all the years 
of his life, for all generations.  The Mon and 
the Be’er were just for that generation, that 
they were provided with sustenance, but the 
Ananei Hakovod was meant as a lesson for all 
future generations. This is why we don’t have 
a Zecher for the Mon and the Be’er, for they no 
longer apply to us.  We have a Yom Tov for 
seven days, each day K’neged ten years of a 
person’s life. (10 is considered a full unit, and 
therefore we count in 1-‘s), for the lifetime of a 
person is seventy years (7 days times 10 years 
= 70 years), as it says in Tehillim 90:10 “  ימי
 so that the Midah of – ”שנותינו בהם שבעים שנה
 should be ingrained within a person הסתפקות 
for all the days of his life. ( ידי חיים) 
 What was the purpose in Hakodosh 
Boruch Hu taking Klal Yisroel out of 
Mitzrayim?  It was so that Hakodosh Boruch 
Hu would give us the Torah Hakdosha.  The 
first step in receiving the Torah is to have a 
desire to be with Hakodosh Boruch Hu, to be 
connected to Him.  The Ananei Hakovod 
cleansed Klal Yisroel’s clothing, but more 
importantly, it cleansed Klal Yisroel’s 
Neshomos.  It purified them so that they would 
be worthy of receiving the Torah Hakdosha.  
The first step in the cleansing process was 
doing Teshuva and going through the Yomim 
Nora’im.  We have passed that, and now we 
must connect ourselves to Hakodosh Boruch 
Hu.  It is only if one is truly connected to 
Hakodosh Boruch Hu that he can have a true 
connection to the Torah.   

The Sukkah represents both Olam 
Hazeh and Olam Habah, and the way to be 
Zoche in both is through the Torah Hakdosha.  
We go out into the Sukkah and realize that 
this world is nothing more than a corridor to 
Olam Habah.  We must focus on the Torah 
Hakdosha, and then we will be Zoche to have 
both this world and the next world.  The 
culmination of the Yom Tov of Sukkos, is 
Shemini Atzeres/Simchas Torah, for that is 
the ultimate goal in this world – to be 
connected to the Torah, which is a connection 
to the Ribbono Shel Olam.  May we be Zoche 
to recognize that we are sitting in the shade of 
the Ribbono Shel Olam, and that we must toil 
in the Torah so that we be Zoche to Olam 
Hazeh and Olam Habah.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUCCOS 
SLAP ME FIVE: YOM KIPPUR, SUCCOS, HOSHANAH RABBA 

In the Avinu Malkeinu tefillah we ask Hashem ונילעמ ןיטשמו רצ לכ הלכ  to destroy and remove all of our antagonists and 
prosecutors. Immediately afterwards we beseech Hashem ונגירטקמו ונניטשמ תויפ םותס  to close the mouths of our 
prosecutors. The obvious question arises that if our first request is to have them removed and we hope that Hashem will 
answer that tefillah why then would we ask Hashem afterwards to shut their mouths from condemning words of 
prosecution? This Yom Kippur I saw an explanation to this question as follows. The sefarim tell us that at the Yom Hadin 
during our heavenly judgment, every aveirah that we did will come in the form of a prosecutor against us. There will be 
no need for the aveirah to speak since it will be self evident from the aveirah itself the nature of its kitrug and 
condemnation. The only exception to this is the aveirah created from Lashon Hara. Since it was created through one's 
speech, the prosecutor also has the ability to speak and express the details of it being created on such and such date, 
concerning these individuals, etc. Since these prosecutors of Lashon Harah have the ability of speech they can protest 
their removal and are therefore not so easy to get rid of.  
 
This explains why there are two requests concerning our prosecutors. The first is to remove completely those prosecuting 
aveiros that were created from all the other aveiros. However, the second request is specifically referring to those 
prosecutors created from Lashon Harah which will verbally protest when they feel that they are being ousted from the 
courtroom. Therefore concerning these prosecutors we plead from Hashem to have them muted so they won't express a 
kitrug on us. 
 
Adding to this explanation, we find that the next Avinu Malkeinu is ךתירב ינבמ תיחשמ ברחו רבד הלכ . Save us from רבד  plague. 
We would suggest that there are two expressions for plague רבד  and הפגמ .  The word הפגמ  is derived from the word ףוג  
which means body. The Plague of Mageifa is a punishment sent by Hashem as a result of aveiros stemming from the 
physical body such as lusts, stealing, etc. However, the word רבד  is rooted in the word רוביד  which means speech. This 
type of plague is sent in order to arouse a fixing in the arena of aveiros that are caused by our speech such as Lashan 
Harah. In the Avinu Malkeinu we find this juxtaposition that immediately following ונניטשמ תויפ םותס  where we beseech 
Hashem to close the mouths of our antagonists, we beseech Hashem to stop and rid us from the רבד  a plague that comes 
because of our inappropriate speech. 
 
Now is not the time, nor the format, for a Mussar Shmuz on Lashan Harah. There are Baruch Hashem multiple programs 
and English sefarim, heavy and light, to aid one to ensure his speech is proper. However, unfortunately, the problem is 
still here and rampant with the aid of technology to a horrific degree. The kovid and the honor of a human being is his 
speech and that is why his category in creation is called רבדמ  as opposed to  יח חמוצ םמוד When a person makes a "shmata" 
a rag out of his power of speech he is removing the unique quality that makes him a Tzelem Elokim. The Chazal tell us that 
Lashon Harah was the cause of the falling of Adam eating from the Aitz Hadaas because he listened to the Lashon Harah 
of the Nachash about Hashem. Mechiras Yosef of which we are still being affected until today was because of Lashon 
Harah. Galus Mitzrayim was for the same aveirah (Rashi Shmos 2,14). The sin of the Meraglim and Yisrael being punished 
for forty years in the desert was because of their Lashan Harah. The Churban of the Second Bais Hamikdash was because 
of Lashan Harah which is tantamount to the three big aveiros upon which one must die in order to sanctify Hashem's 
name. 
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Now You Know! 

When the first day of Yom Tov falls out 
on Shabbos (outside of Israel), one 
makes a special type of Havdala on 
Saturday night. 

Before one does any melacha/Shabbos-
prohibited work, s/he must either make 
havdala in Shemona Esrai, or say, 
“Baruch HaMavdil bain Kodesh 
L’Kodesh,” which means “Blessed is He 
who separates between holy and holy.” 

This is a reference to the difference 
between the sanctity of Shabbos and 
that of Yom Tov. This may only be done 
at the proper time for Shabbos to end, 
and no preparations may be made prior. 

In the Yom Tov Kiddush, the bracha 
‘borei me’orei ha’aish’ is said over fire, 
and fingernails are held up to the light 
of a fire as on a typical Motzai Shabbos. 

It is preferable to use a multi-wicked 
candle for this but one may also use the 
regular Yom Tov candles. Since one may 
not extinguish a fire on Yom Tov, you 
probably don’t want to use your typical 
Havdala candle as you would need to let 
it burn entirely. 

Many say it is better not to light a 
separate multi-wicked candle, but to just 
make the bracha over the Yom Tov 
candles, because the extra lighting is 
unnecessary, and move the candlesticks 
to the table to facilitate Havdala. 

Thought of the week: 

On Sukkos we leave our 
houses because when we aren’t 
surrounded by ‘stuff,’ we can 
see how much we really have. 

 ÂHL HwA OTBRQHW OKL HYHY wDQ ARQM YNYMwH OWYB ÂHL HwA WBYRQT OYMY TEBw‰ 
(WL:GK ARQYW) „.WsET AL HDBE TKALM LK AYH TRCE 

“Seven days you shall bring offerings through fire to Hashem. On the eighth day you 
shall have a holy convocation and offer through fire to Hashem, it is a solemn gathering, 
and you shall not work at your occupations.” (Vayikra 23:36) 

On Sukkos, we read the section that refers to the various holidays. If we go through the 
pesukim, we find something unusual about Sukkos. The holiday list begins with Shabbos. Six 
days we work and the seventh is a holy day for Hashem; we don’t work on it. Then comes 
Pesach. On the fourteenth of Nisan we offer the Pesach sacrifice; on the fifteenth we celebrate 
for seven days by eating matzah. After outlining the specific practice of the day, we are told that 
no work is to be done on the first or seventh days and we bring fire offerings. 

We move on to Shavuos. After discussing that we bring a grain offering on the day after Pesach 
begins, we are told to count fifty days to the next holiday, one on which first fruits are offered. 
There are specific offerings of bread related to the first fruits on this holiday. Then we are told 
that it is a day when no work should be done. 

Rosh Hashana is a day of rest with remembrance by sounding the shofar; and don’t do any 
work. Then Yom Kippur, the day of atonement; you shall afflict yourselves, and bring a fire 
offering to Hashem. 

Finally, we reach Sukkos. “On the holiday of Sukkos, you shall make the first day holy and do 
no work. For seven days you shall offer fire offerings, and on the eighth day, which is a special 
day, bring a fire offering and don’t work.” That ends the list of holidays. Do you notice anything 
missing? We have no idea how to celebrate Sukkos!  

The special mitzvos are not mentioned. Only a few verses later, almost sounding like an 
afterthought, does the Torah tell us, “Oh! And on the fifteenth day of the seventh month, when 
you’ve gathered in your produce, you shall make a holiday to Hashem. Then comes Lulav and 
Esrog and the Sukkah itself. What happened? Why did the other holidays have their 
observances mentioned right away while Sukkos did not? The answer is that the primary 
observance of Sukkos WAS mentioned, but we may have missed it. 

The explanation is in our posuk, in the word “atzeres.” Rashi says it means to hold back, and 
refers to the parable conveyed by the Gemara in Sukkah 55b. It says that the seventy bulls 
offered throughout Sukkos correspond to the seventy nations, and the solitary bull sacrificed on 
Shmini Atzeres corresponds to the solitary nation, Klal Yisrael. The Gemara then compares it to 
a king who made a feast for all his subjects. On the last day, when he sent everyone else home, 
he asked his loved one to stay another day so they could enjoy each other’s company. 

THAT is how to celebrate Sukkos: by basking in the warmth of Hashem’s closeness and feeling 
that relationship. All the other things relate to why we should love Hashem; because He gives 
us rain and protected us in the desert. But those are not the main thing. The main thing is being 
close. Put everything else aside, and focus on the love of your life, HaKadosh Baruch Hu. 

One year there were no esrogim to be had in Berditchev. Finally, a traveler passing through who had a 
beautiful esrog was convinced to remain for Yom Tov and allow everyone to use his lulav and esrog by a 
promise from R’ Levi Yitzchak that they would sit together in Gan Eden. 

When Sukkos came, the man returned to his inn after davening only to be denied entry to the Sukkah. 
Unbeknownst to him, R’ Levi Yitzchak had told everyone not to allow him to sit in a Sukkah. He came to R’ 
Levi Yitzchak confused. The rabbi told him, “If you release me from my oath, you may sit in my Sukkah.” 

The man was stunned at the words of the tzaddik. Had he been hoodwinked to remain in town and let 
people use his Esrog? But he still needed to sit in a Sukkah and fulfill the mitzvah! Reluctantly, he agreed. 

After Sukkos, R’ Levi Yitzchak summoned him. “I am giving you back my promise. I didn’t want you to be 
with me in Olam HaBa because of a ‘good deal.’ Now you and I will be together because you deserve it!” 
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Raizel bas yblc”t R’ Moshe Zev a”h 

upon her first Yahrtzeit, 13 Tishrei  

May her family find comfort in 

Hashem. 
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e have barely emerged from an almost 
dizzying level of experiencing Kedusha, 
a holiness, nearly being able to touch the 

spiritual moment that felt tangible shouting out 'ה 
 We were still cloaked in white - I don’t .הוא אלוקים
know how, but the Kittel does something to us. 
For those who really had a Yom Kippur, you just 
don’t want to leave the room that allowed us such 
elevation, urging us to become uplifted in ways 
you didn’t think you could. It is in this state that 
the last Rema in Hilchos Yom Hakippurim (624:5) 
says that the מדקדקים, the careful ones, start building 
the Sukkah on Motzei Yom Kippur in order to go 
from Mitzvah to Mitzvah. It has been noted that 
besides the last Rema in Y.K., the first Rema in 
Hilchos Sukkah (625:1) repeats almost the same 
thing. He writes that it is a Mitzvah to prepare the 
Sukkah right after Yom Kippur because a Mitzvah 
that comes your way, you must not delay. The 
basic idea is to start on the Sukkah right after Yom 
Kippur, why does it need to be repeated? Despite 
what you should notice - if you bothered to check 
it out - the first Halacha is directed to the מדקדקים 
while the second states generally that everybody 
has the Mitzvah. And even if you will notice, 
the reasons are slightly varied - the first Halacha 
directs us in order to go from one Mitzvah to the 
next Mitzvah, while the second Halacha is directed 
to the rule of  מצוה הבא לידך אל תחמיצנה (Halachicly 
more complicated as to why it should apply). Do 
it no matter where you are coming from - it still 
seems like a repetition. (See Mishna Berura 625:2).

Many of us are familiar with the words of the Tur 

Shulchan Aruch (OC 417) that assigns different 
Avos to different Yamim Tovim. He attributes 
the Yom Tov of Pesach to Avraham (who baked 
Matzos), the Yom Tov of Shavuos to Yitzchak (the 
Shofar blown at Har Sinai came from Eilah Shel 
Yitzchak) and the Yom Tov of Sukkos to Yaakov. 
Because it says that after he escaped from Lavan 
and after confronting Esav: יעקב נסע סכתה ויבן לו בית 
 he built a - ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכת 
house for himself and he made tents for his sheep, 
therefore he called the place “Sukkos”. The question 
begs itself - he built a house for the humans and he 
built a barn for the sheep, so why name the place 
after what he built for the insignificant sheep? 
What was the Ikar and what was secondary? The 
Chidushei Harim opens our eyes (Vayishlach), 
also expanded on in Sfas Emes Sukkos (ד"ה  תרמ'ו 
 ,Every Yid has an inherent level of Kedusha .(שמעתי
inherited from the Avos, that is called “his Bayis.” 
However, the spiritual level he strives for, the level 
he reaches through his own hard work are called 
“Mikneihu”- what he himself has bought, has 
earned. Those new levels, despite how hard he 
pushed and obtained them in his own Ruchniyus 
portfolio, are not secure and can be lost. They need 
a special protection, they need a Sukkah, with 
the help from Above. That is the message of the 
Pasuk; to protect Madreigos of spirituality that 
we alone developed, we need a special Hagana, an 
extraordinary safekeeping.

The Sfas Emes (Ibid) adds the Pirkei D’R’Eliezer 
(46) as he calls the Satan, the Malach that usually 
finds fault with Yisroel – בעל כרחו - gives us Brachos 
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when he compares us to angels who stand and 
don’t eat or drink. Those Brachos of a towering, 
lofty nation are ripe for an Ayin Harah (quoting 
a Zohar), therefore requiring the safeguard of a 
Sukkah as a guardian for defense. He continues 
with, as I understand based on previous articles, 
Yaakov is the Av of Galus. Every act, every 
occurrence in his life is the Maaseh Avos Siman 
Labonim for Yisroel’s exile experience. Yaakov 
forged his own level of Ruchnius by living through 
and crossing the gauntlet of Lavan’s treachery and 
Esav’s threat of annihilation. His Teffila was, as 
explained by many (See Ohr Hachaim Beraishis 
34:12) to be spared from Achai – friendship - AND 
from Esav - obvious hatred, both of which can 
destroy the essence of what a Yid should be. After 
all this, Yaakov realizes that in order to protect his 
 צל he needs the Sukkah, being in Hashems ,מקנהו
 .is the shield that his Ruchnius needed כנפיך

It just might be that we are especially wary of the 
Satan’s malice right after Yom Kippur. It Is the day 
that, according to Yuma 20A, the Satan is relegated 
to the sidelines. He cannot be Mikatreg on the day 
that Klal Yisroel soars to highest levels of intimacy 
with Hashem, heretofore unthought-of; the kind 
of level the Satan’s life is spent trying to deflect us 
from. The moment it is over - probably only waits 
until 42 minutes after Shkiah - he jumps right in, 
back at his dirty work. 

We can now see where the Rema was taking us. 
The מדקדקים, the careful ones, who understand 
their level at the end of Yom Kippur, have a focused 
Mitzvah of their own. Keep YOUR Yom Kippur 
ALIVE, PROTECT YOUR מקנהו, secure it with 
your Sukkah. So, it is in fact a Yom KIppurdike 

Halachah, so it belongs in Hilchos Yom Kippur. I 
must quote the beautiful words of my Rebbe, R.M. 
Eismann in his booklet A Machzor Companion: 
“We do not trifle with the gift of purity, a newly-
minted innocence which this day of days has 
bestowed upon us. It is as yet too tender, too 
fragile to allow it to be buffeted by the careless and 
ruthless turbulence of daily living. The ordinary, 
the sheer comfortable familiarity of routine can 
be dangerously seductive. It seeks desperately 
to lull us into somnolence (I didn’t know what it 
meant either - CZL) from which we have only now 
escaped…. We dare not expose ourselves – yet - to 
the crushing, smothering mass of everyday. (This 
line says it all) “We need to incubate the seed of 
sanctity which we now, so precariously, harbor 
within our souls.” Within the Sukkah we take 
along with us the Kittel, the Machzor and all of our 
emotions of Yom Hakadosh and keep it alive, make 
it real for a little bit longer, The Ramchal writes 
(Derech Hashem 4:8) that the Sukkah separates 
and uplifts us above pedestrian man ומשימו עליון על 
ידי ;He adds .כולם זה בישראל בחג הסכות על   ומתחדש דבר 
 this happens to us EVERY YEAR by way of ,הסכה
the Sukkah. Let us revel in our מקנהו and rejoice, 
as always, with our extended relationship with 
Hashem. 

We should all only know from Simchos and 
Besuros Tovos. 

Among those that are מצפים לישועה,   
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Trong in all areas.  

‘He sustains the living with kindness’ – 'מכלכל חיים בחסד'  
Our family is blessed with children. Over the last few years we have 
accumulated close to half-a-million shekel in debt, mostly to banks. We 
opened our ledger to try to get a handle on the debt that was choking 
us. One day they withheld 6,000 shekel from my salary. The blow was 
terrible for us and we did not know how we could avoid foreclosure 
before the next paycheck. I must say that we have become very strong 
as a result of the enormous pressures that have been thrust upon us. 
We have become stronger in all areas. We have become strong in 
thanking Hashem for the situation that He brought on us, I sat alone, 
and I thanked Hashem that He did this, and surely everything is for the 
best. Together with this, we asked Hashem for salvation. I must say 
that the whole month passed for us with immense difficulties and 
great tension. I turned the world upside down asking experts for 
advice and how to stop the coming withholding, but no one had a 
solution for us to solve the problem. The first of the month came with 
my new salary, and this time they withheld 7,000 shekel. For us, this 
was a very painful blow. This was the beginning of the last bein 
hazmanim. The children knew and understood everything. I told them 
that this was a kiss from HaKadosh Baruch Hu, though they did not 
understand. We were not broken, and we continued to thank and pray 
to Hashem. Along with that we tried everything possible to get them to 
return the money to us. Everyone – including experienced lawyers – 
said this was pointless and a waste of time. But we did not give up 
hope and we were not broken. We kept getting stronger and praying. 
Despite the hardship, with the advice of our Rav we began to separate 
ma’aser – a tenth, and even a fifth so that we would not have debt. So 
began a race against time, each passing day reducing the chance of 
recovering the money, and I must mention for a family that was a 
matter of survival. With inexplicable Heaven’s help, we began to see 
hidden miracles turn into open miracles, the bank suddenly began to 
help us, offering advice and help. We went to the bank branch and the 
officer told us that we would not get the money back, but he called the 
main office three times for more than 40 minutes trying to help us, as 
we patiently waited. We said Tehillim and mizmor l’soda non-stop. 
Suddenly, he stood up and told us they freed up the money and 
handed us 7,000 shekel. We could not believe our eyes. We came 
home and made a seudas hoda’ah for the children and we told them 
what happened. The lawyer could not believe it, nobody could. We 
gladly took off a fifth from the 7,000 shekel. Now we are keeping 
another promise, to publicize the miracle of chasdei Hashem. From this 
miracle we began to save from the paychecks to be able to repay 
without any further withholding. With Hashem’s help we hope to be 
totally out of debt. 
Hodu l’Hashem ki tov ki l’olam chasdo.  

 

535.434 

Succos 
5781 

Shade of faith – צילא דמהימנותא 
A wealthy man merited to have a large beautiful family. He 
married off all his children and they moved away far from him. 
Every year the man the man wanted to see his children so once 
a year his children would come and gather in their father’s 
house and they would stay a full week with their father, who so 
looked forward to this visit. 
Once, the father saw that one of his sons, as soon as he got 
there and got settled, he started calling his friends to see who 
was around in the neighborhood, and who was available for a 
visit. The father saw and remained silent, but to his 
consternation, the son continued like this all week long. He was 
busy with visits and getting together with his friends and hardly 
spent any time with his father and family. Finally, the father 
turned to his son and said to him, “My dear son, really? You 
don’t like being near me? I anxiously wait all year for my annual 
visit with my children, and finally the week arrives, and you all 
come to me, but you always run away, instead of being with 
me?!” 
The succah is called ‘tzila d’mehimnusa’ – ‘shade of faith’. They 
explain in the name of the holy Baal Shem Tov that the succah 
has a unique light that surrounds the person who sits in it, like a 
child sitting in his mother’s lap, and he feels happy and calm. 
Similarly with us, 'כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי' – ‘like a suckling 
at his mother’s side, like the suckling child is my soul’ (Tehillim 
131:2), when we sit in the succah we wrap and cover ourselves 
with a cloak as if with HaKadosh Baruch Hu, and we are 
supposed to feel this way, literally like a small child in his 
mother’s lap. 
It is famously known that for every great thing of sanctity, there 
is a great strengthening against it from the yetzer hara. It is the 
same with the Chag of Succos. It works hard when we are 
involved in all the various mitzvos, going here and there, visiting 
relatives and friends, and the main thing is to hold us back from 
sitting in the succah more than we have to. However, we must 
not be idle and we must remember, that we are not the only 
ones waiting an entire year for this week, our Father, HaKadosh 
Baruch Hu has been waiting an entire year for this week, when 
He visits us as id in His shadow, thus the succah is called ‘tzeil 
emunah’ – ‘shade of faith’, for when we sit in it we remember 
our faith in Yisbarach as He covers and protects us and we are 
calm and happy in His shade. 

- Tiv HaMoadim - Succos  



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 

 

 ההנהגה בתוך הסוכה צריכה להיות מתוך כו בד ראש 
One must conduct himself seriously in the succah 

When you stand ready to enter the succah, pause for a moment and 
think about where you are about to enter since the place you are 
standing is holy. The air of the succah is not like the air of the rest of 
the world, rather, it is filled with holy and pure influence of the spirit 
of Hashem hovering there. The Zohar HaKadosh states (Cheilek 3 
309a) that the word ‘succah’ has the numerical value of 91, which 
equals the two names of HaKadosh Baruch Hu – ''ואדני הוי"ה   – 
meaning that when the person enters the succah, he is entering into 
the dwelling of the holy names, and whose heart will not shudder on 
a day like this? 
Therefore, we must be very careful in the succah, that there should 
be no levity and one should not waste precious time speaking 
nonsense, rather, utilize every moment with words of Torah and 
yirah. The mitzva of succah is very sacred, to the point that the wood 
of the succah is holy and prohibited from use all seven days as our 
Rabbis said (Succah 9a). 
The Maharil wrote (Hilchos Succah os 6, brought in Be’er Heitev 
Orach Chaim 30:6), whose teacher the Maharash was accustomed to 
mark the boards of the succah to know where they were positioned 
and the next year he would set it up in the same order. He explained 
the reason for his actions, that the sanctity of the boards of the 
succah is compared to the sanctity of the boards of the Mishkan. Just 
as they did not change the order of the boards of the Mishkan so 
too, he did not change the order of the boards of the succah. It is 
taught in the Yerushalmi (Shabbos 12:3) that a board placed in the 
north will always be placed in the north, and the same in the south 
as it states (Shemos 26:30) 'והקמות את המשכן כמשפטו' – ‘you shall 
erect the Mishkan according to its manner’. 
True, the Torah was not given to the Malachei Hashareis, and the 
person must deal with mundane things, this is not prohibited, 
therefore, anything that he does in his house he can do in the 
succah, eating and drinking, and other such things, but together with 
this he must be careful not to lose focus of the main thing, study of 
Torah and avodas of the Creator Yisbarach Shemo. 
It is also written in Mishna Berurah (639:2): ‘And so, if one wants to 
have a conversation with his friend, they should have it in the 
succah, as the succah must be like his house is the rest of the year. 
Because the sanctity of the succah is very great, it is fitting to 
decrease the mundane conversation, but rather, try to keep it in 
Kedusha and Torah, and most certainly he should be careful not to 
speak lashan hara and gossip and other prohibited talk. 
Hashem Yisbarach should help that in the merit of this mitzva we 
should truly merit the holy influence to elevate to holy and pure 
levels. The succah should be a shade of faith for us in this world and 
the World to Come, and protect him from any distress or tribulation, 
or any travesty that might come into the world, עלינו  ו'ופר סוכת  ש 
 ,and spread over us the shelter of compassion‘ – רחמים וחיים ושלום'
life and peace’. 
 

הסוכה וקדושת האיש ישראל היושב בצל כנפי השכינה קדושת  
The sanctity of the succah and the Jew who sits in the shade of 

the wings of the Shechina 
You shall dwell in succos seven days – בסוכות תשבו שבעת ימים 

The root of the mitzvah of succah in our holy Torah is (Vayikra 
כל האזרח בישראל ישבו בסוכו  ' (23:42-43 ימים  בסוכות תשבו שבעת 

אותם   בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו  למען 
מצרי ה'  מארץ  אני  אלקיכם'ם   – ‘You shall dwell in succos for seven 

days, every native in Israel shall dwell in succos, so that your 
generations will know that I caused Bnei Yisrael to dwell in succos 
when I took them from the land of Egypt, I am Hashem, your G-d’. 
The Sefer HaChinuch explains the reason for the mitzvah very well 
(Mitzvah 325), “The root of the mitzvah as explained in the Torah 
(23:43), so that we remember the great miracles that G-d Baruch 
Hu did for our fathers in the wilderness when they left Egypt, 
surrounded by the Clouds of Glory, so the sun would not harm 
them by day or the cold at night. Some explain that Bnei Yisrael 
actually made succos in the wilderness. By remembering the 
wonders that He did with us and with our fathers we are reminded 
of His mitzvos Baruch Hu, and we were fit to receive the goodness 
from Him, and this is what Baruch Hu wants to benefit us.” 
Israel is more beloved due to this holy mitzvah of succah. Not only 
this that we enter to sit in its shade for seven days, but we 
accustom ourselves to beautify it with one adornment after 
another as we find explained in the Gemara (Succah 10a) ‘If one 
covered his succah halachically, and he decorated it with colored 
cloths and embroidered linens, or hung in it nuts, almonds, 
peaches or pomegranates, clusters of grapes or wreaths of grain, 
wine, oil or fine flour’ to show how beloved the mitzvah is to them. 

 כל רג ע שיושב בסוכה זוכה לעוד מצוה דאורייתא 
Every moment in the succah earns another mitzvah in the Torah 

The main mitzva is that for the duration of the seven days of the 
holiday, the person leaves his house and his sturdy roof, and 
establishes his residence in the shade of the succah. He does this 
not just for eating and drinking, but everything his body and soul 
needs are done in the succah. We learn in the Gemara (Succah 
28b) ‘The Rabbis taught: All seven days of Succos a man makes his 
succah his fixed residence and his house his temporary residence. 
How does he do this? If he owned beautiful utensils, he brings 
them up into the succah; if he has beautiful linens, he brings them 
up into the succah. He eats, drinks, and relaxes in the succah.’ This 
is the source for all seven days a person makes his succah his fixed 
residence and his house his temporary residence. It is ruled liked 
this in practice in Shulchan Aruch (siman 639). 
We also found many poskim who wrote that the mitzva of succah 
is not a combined mitzva that extends for seven days of the 
holiday, rather, every moment that a Jew sits in the shade of the 
succah he fulfills a separate mitzva, and the more one sits in the 
shade of the succah, he finds he has more mitzvos   יד  'וקובץ על 
 .but that gathered by hand will increase’ (Mishlei 13:11)‘ – ירבה'
Thus, it is fitting for everyone to prepare the succah to the best of 
his ability before the holiday, that all his needs will be met, and he 
will be able to stay in the succah as much as possible. This requires 
much planning, but one who intends for heaven will earn help 
from heaven and he will see fruit from his effort. 
 

 תבאינה בהיכל מלך
They enter the palace of the king 
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“You shall rejoice before Hashem, your G-d”

The Amazing Connection between  
the Mitzvah of Succah and the Four Species 

Demonstrating HKB”H’s Unique Relationship with Yisrael

Rabbi Pinches Friedman
Chag HaSuccos 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

succah.  Yet, in actual practice, the mitzvah of sitting in 
the succah precedes the taking of the “arba’ah minim.”  We 
begin our stay in the succah already on the first night of 
the festival; whereas the mitzvah of the “arba’ah minim” is 
only practiced during the day, i.e. beginning the following 
morning.  This practice is based on the Gemara’s (Megillah 
20b) elucidation of the passuk: “You shall take for 
yourselves on the first day”—the passuk specifies the 
day rather than the night.  

The Torah Is Teaching Us to Fulfill the Mitzvah 
 of the “Arba’ah Minim” inside the Succah

It appears that HKB”H mentions the mitzvah of “arba’as 
haminim” first, because he is hinting to us that we should 
fulfill this mitzvah inside the succah.  This practice is 
brought down by the Magen Avraham (O.C. 652, 3) in the 
name of the Shela hakadosh; the source for this practice is 
found in the teachings of the Arizal in Sha’ar HaKavanos 
(Chag HaSuccos): 

It is worthwhile, after sunrise, when it is already day, 
before you daven, you should take the lulav inside the 
succah and make a berachah on it.  Afterwards, the four 
wavings of Hallel will be performed in the Beis Kenesses.  
Consider how wonderful it would be if you were to daven 
in the succah; so that you would daven and take the lulav 
with its berachah at its suitable time—which is after the 
Shacharis service, prior to the Hallel.  

In honor of Chag HaSuccos, it is fitting that we examine 
the two mitzvos that illuminate and characterize this 
festival for us.  Firstly, there is the mitzvah of taking and 
waving the four species—“arba’ah minim.”  Secondly, there 
is the mitzvah of sitting in the succah for seven days.  Both 
are mentioned in parshas Emor (Vayikra 23, 40): 

עבות  עץ  וענף  תמרים  כפות  הדר  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  "ולקחתם 

לה'  חג  אותו  וחגותם  ימים.  שבעת  אלקיכם  ה'  לפני  ושמחתם  נחל  וערבי 

אותו.  תחוגו  השביעי  בחדש  לדורותיכם  עולם  חוקת  בשנה  ימים  שבעת 

ידעו  למען  בסוכות.  ישבו  בישראל  האזרח  כל  ימים  שבעת  תשבו  בסוכות 

דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים 

אני ה' אלקיכם".

You shall take for yourselves on the first day the 
fruit of a tree of splendor, fronds of date palms, and 
branches of a cordlike tree, and brook willows; and you 
shall rejoice before Hashem, your G-d, for a seven-day 
period.  You shall celebrate it as a festival for Hashem, 
a seven-day period in the year, an eternal decree for 
your generations; in the seventh month, you shall 
celebrate it.  You shall dwell in Succos for a seven-day 
period; every native in Israel shall dwell in Succos.  So 
that your generations will know that I caused the Bnei 
Yisrael to dwell in Succos when I took them from the 
land of Egypt; I am Hashem, your G-d.

It is worth noting an oddity that drew the attention of 
the commentaries.  In this passage, the Torah mentions 
the mitzvah of “arba’as haminim” before the mitzvah of 
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Now, it behooves us to explain the connection between the 
mitzvah of the “arba’ah minim” and the mitzvah of succah.  
We find a wonderful allusion to this matter in a sacred letter 
written by the divine kabbalist Rabbi Tzvi Hirsch of Zidichov, 
zy”a.  He notes that at the conclusion of the Ne’ilah service 
on Yom Kippur, we pronounced out loud emphatically the 
powerful statement pertaining to G-d’s oneness: שמע ישראל" 

 In fact, it is essential that we emphasize His  .ה' אלקינו ה' אחד"
incredible oneness on Chag HaSuccos, as well.  Now, we know 
that the essence of the mitzvah of succah is to sit beneath the 
shade of the “sechach,” in keeping with the passuk (Yeshayah 
 and there will be a succah—״וסוכה תהיה לצל יומם מחורב" :(6 ,4
as a shade from heat in the daytime.  

Accordingly, the esteemed Rabbi of Zidichov, zy”a, 
explains that this is why we perform the mitzvah of 
the “arba’ah minim” inside the succah.  By doing so, we 
unite the numerical values of the הד"ס לול"ב  ערב"ה   אתר"ג 
(604+277+68+69=1018) with the (100) סכ"ך to obtain the 
exact gematria of (1118) שמ"ע ישרא"ל הוי"ה אלהינ"ו הוי"ה אח"ד.  
These are his sacred remarks.  

Notwithstanding, it is incumbent upon us to explain the 
connection between the pronouncement of G-d’s oneness--
 at the conclusion of the holy day—"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"
of Yom Kippur and Chag HaSuccos.  Additionally, what is 
the deeper connection between the mitzvos of succah and 
“arba’as haminim” to this special passuk?  Obviously, the 
shared gematria is merely a telltale sign that a significant 
connection exists between them.  

By Their Nature All of the “Arba’ah Minim” 
Gladden the Hearts of Those Who See Them

I had a wonderful idea concerning this matter.  It is apparent 
that HKB”H associated the mitzvah of taking the “arba’ah 
minim”—“You shall take for yourselves on the first day 
the fruit of a tree of splendor, fronds of date palms, and 
branches of a cordlike tree, and brook willows”—with 
the mitzvah to rejoice on Chag HaSuccos—“and you shall 
rejoice before Hashem, your G-d, for a seven-day period.”  
The Chinuch (Mitzvah 324), a Rishon, explains the association 
beautifully.  Here are his holy, inspirational words: 

The mitzvah of the “lulav” with its three species 
is for this basic reason.  It is because the days of the 
festival are days of great rejoicing for Yisrael; since it 

is the time of the gathering of the crops and the fruit 
of the trees into the house; and then people rejoice 
in great happiness.  For this reason, it is called Chag 
HaAseef (the Harvest Festival).  G-d commanded His 
people to celebrate a festival in His presence at that 
time, to make them meritorious, by having the essential 
rejoicing dedicated to Him.  

Now, since joy has a profound effect on the physical, 
material self and makes it forget the fear of G-d at that 
time, Hashem commanded us to take in our hands 
objects which would remind us that all of the rejoicing 
in our heart should be for His sake and for His glory.  It 
was His will that the reminding object be a joy-giving 
species, just as the season is a time of happiness.  For, 
all the utterances of His mouth are righteous.  And it 
is known in the ways of nature that all of the “arba’ah 
minim” gladden the hearts of those who behold them.  

Just as we trust all the teachings of Chazal, so, too, we can 
rely on the Chinuch’s explicit statement: And it is known in 
the ways of nature that all of the “arba’ah minim” gladden 
the hearts of those who behold them.  Nevertheless, we 
must comprehend intellectually the underlying cause of this 
joy—“simchah.”  Furthermore, it is evident that this simchah 
applies exclusively to the holy descendants of the people of 
Yisrael.  The sight of the “arba’ah minim” does not fill the 
goyim with any sort of joy.  Hence, we will explore the source 
of the “simchah” inspired by the “arba’ah minim.”

Let us begin with a somewhat straightforward, simple 
explanation.  Chazal teach us that HKB”H commanded us to 
take the “arba’ah minim” for the following reason: On Rosh 
HaShanah, Yisrael and the nations of the world are judged; 
we are unaware of the final judgment; who prevailed?  
However, when Yisrael emerge on Chag HaSuccos with 
the “arba’ah minim,” it is evident that they were victorious 
and were vindicated.  Here is a pertinent passage from the 
Midrash (V.R. 30, 2): 

מאן  ידעין  אנן  ולית  הדיין,  אצל  שנכנסו  לשנים  משל  אבין,  רבי  "אמר 

הוא נוצח, אלא מאן דנסב באיין בידיה אנן ידעינן דהוא נצוחייא, כך ישראל 

ידעין  אנן  ולית  השנה,  בראש  הקב"ה  לפני  ומקטרגים  באין  העולם  ואומות 

מאן נצח, אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקב"ה ולולביהן ואתרוגיהן בידן, 

אנו יודעין דישראל אינון נצוחייא, לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם 

ולקחתם לכם ביום הראשון".
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=This explains very nicely why the sight of the “arba’ah 
minim” elicits a reaction of simchah from Yisrael.  They 
are a telltale sign that we prevailed over the nations of 
the world in the heavenly courtroom.  For the goyim, the 
exact opposite is true; the “arba’ah minim” elicit sadness in 
them, even if they do not fully comprehend the reason why.  
After all, we have learned in the Gemara (Megillah 3a): אף" 

חזו" לא  דאינהו  גב   even though they themselves are not—על 
aware of what transpired; nevertheless, "מזלייהו חזו"—their 
heavenly constellations are aware of what transpired.  
Rashi provides the following clarification: אדם כל  של   "שר 

 the Gemara is referring to their ministering angels—למעלה"
above.  Therefore, they sense fear and sadness down below 
even without being aware of what was decreed.  

The Explanation of the Bnei Yissaschar

It gives me great pleasure to explain to our readers 
the innate simchah of the “arba’ah minim.”  Additionally, I 
would like to explain the amazing connection between the 
mitzvah of the “arba’ah minim” and the mitzvah of sitting 
in the succah.  As we learned from the Arizal, it is proper to 
fulfill the mitzvah of taking the lulav inside the succah.  Now, 
the Bnei Yissaschar (Tishrei 10, 24) explains that Succos is 
called "זמן שמחתנו"—the time of our simchah—the time of 
our rejoicing, because the Torah associates Chag HaSuccos 
with simchah (Devarim 16, 14): "״ושמחת בחגך—and you shall 
rejoice on your festival.  Notwithstanding, the cause for 
simchah on Chag HaSuccos deserves further explanation.  

As we know from Rashi (Vayikra 23, 43), the mitzvah of 
succah commemorates the clouds of glory—the “ananei 
hakavod”—that sheltered Bnei Yisrael in the midbar.  They 
represent the personal protection and supervision HKB”H 
provided for Yisrael, as it is written (Shemos 13, 21): וה' הולך" 

ללכת להם  להאיר  אש  בעמוד  ולילה  הדרך  לנחותם  ענן  בעמוד  יומם   לפניהם 

ולילה"  Hashem went before them by day in a pillar—יומם 
of cloud to have them led along the way, and by night in 
a pillar of fire to give them light, so that they could travel 
day and night.  It states explicitly that HKB”H Himself, in His 
glory, went ahead of Yisrael in the form of clouds of glory to 
pave the way for them through the treacherous wilderness.  

Furthermore, after the “cheit ha’eigel,” HKB”H said to 
Moshe Rabeinu (ibid. 33, 2): את וגרשתי  מלאך  לפניך   "ושלחתי 

כי ודבש,  חלב  זבת  ארץ  אל  והיבוסי  החוי  והפריזי  והחתי  האמורי   הכנעני 

את העם  וישמע  בדרך,  אכלך  פן  אתה  עורף  קשה  עם  כי  בקרבך  אעלה   לא 

 And I will send a הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו".
malach before you, and I shall drive out the Canaani, 
the Emori, the Chiti, the Perizi, the Chivi and the Yevusi, 
to a land oozing with milk and honey; for I will not 
ascend in your midst, for you are a stubborn people, 
lest I will annihilate you on the way.  The people heard 
this bad news, and they grieved; and each man did not 
put on his crown.  

Thus, we learn that Yisrael lamented the fact that 
HKB”H would not escort them personally.  This prompted 
Moshe Rabeinu to address HKB”H in prayer to annul this 
severe decree (ibid. 15): ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תעלנו" 

עמנו בלכתך  הלוא  ועמך,  אני  בעיניך  חן  מצאתי  כי  אפוא  יודע  ובמה   מזה, 

 ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ויאמר ה' אל משה גם את

 He said  הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם".
to Him, “If Your Presence does not go, do not bring us 
onward from here.  How, then, will it be known that I 
have found favor in Your eyes—I and Your people—is it 
not through Your going with us; and I and Your people 
should be set apart from all the people who are on the 
face of the earth!”  Hashem said to Moshe, “This matter, 
too, of which you spoke, I will do, for you have found 
favor in My eyes, and I have known you by name.”  

It is precisely for this reason that there is a special 
mitzvah to rejoice on Chag HaSuccos.  The mitzvah of succah 
commemorates the fact that we, the people of Yisrael, are 
under HKB”H’s direct supervision.  When Bnei Yisrael 
thought that they would be accompanied by a malach instead 
of HKB”H Himself, they grieved.  Now, however, when we sit 
in the succah, under the “shade of emunah,” knowing that 
we are protected and supervised by HKB”H Himself, we have 
cause to rejoice.  Hence, it is the “time of our rejoicing”!

The “Arba’ah Minim” Are Also 
 under HKB”H’s Direct Supervision

Based on this understanding, the Bnei Yissaschar 
explains why HKB”H commanded us to take the “arba’ah 
minim” on Chag HaSuccos.  According to the Midrash (B.R. 
 "אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו :(6 ,10

 there is not a single blade of grass that does not—גדל"
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have a constellation in the heavens that strikes it and 
instructs it to grow.  Yet, according to the early sages, this 
is not true of the “arba’ah minim”; there is no guardian 
angel in the heavens telling them to grow.  They grow solely 
under the direct supervision of the Almighty.  This is a 
wonderful indication for Yisrael that they are not under the 
control or supervision of ministering angels.  The source 
for this fact is found in Seder HaYom (Chag HaSuccos): 

I also heard that every single tree, or blade of grass, 
or vegetable has a ministering angel that controls it 
and tells it to grow; but HKB”H did not put these four 
species under the control of a ministering, controlling 
angel.  Instead, as it were, they grow under His power 
and supervision.  For this reason, He commanded us 
to take these four species that are special to Him on 
the festival—to show everyone that these are Hashem’s 
people and, behold, they are in His hand and they have 
no fear or trepidation from any creature in the world.  
Even Sama-el does not have the power to harm them, 
since they are distinguished and marked with the 
insignia of the King.  

In this manner, the Bnei Yissaschar explains why HKB”H 
commanded us to take the “arba’ah minim” on Succos.  HKB”H 
established two witnesses to attest to the fact that HKB”H, 
in His glory, personally supervises Yisrael—the mitzvah of 
succah and the mitzvah of “arba’as haminim.”  The former 
commemorates the clouds of glory, which demonstrated that 
He personally escorted Yisrael through the midbar, guiding 
them by day and by night.  The latter demonstrates Yisrael’s 
unique status; they are supervised and protected by HKB”H 
and not by a malach, just like the four species.  

He adds a fantastic allusion.  Initially, HKB”H said: “I 
will send a malach before you, and I shall drive out the 
Canaani . . . for I will not ascend (׳אעלה׳) in your midst.” The 
term אעל"ה is an abbreviation for the “arba’ah minim”--א'תרוג  

  .that are under HKB”H’s direct supervision—ע'רבה ל'ולב ה'דס
Thus, it appears that we can interpret the passuk as follows:  
HKB”H informed Bnei Yisrael that He would send a malach 
to guide them in His place in the event that they would fail to 
fulfill the mitzvah of the “arba’ah minim” symbolized by the 
term אעל"ה.  If, however, they would fulfill this mitzvah: אעלה" 

  .I will supervise you Myself—בקרבך"

“So that your generations will know”  
that HKB”H Watches over Us Even in Galus

Accordingly, let us interpret the passuk that provides 
the rationale for the mitzvah of succah: דורותיכם ידעו   "למען 

ה' אני  מצרים  מארץ  אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות   כי 

 so that your generations will know that I—אלקיכם"
caused Bnei Yisrael to dwell in Succos when I took 
them from the land of Egypt; I am Hashem, your G-d.  
According to the Bach (O.C. 625), when performing a 
mitzvah, it is imperative to have in mind the rationale 
explicitly written in the Torah.  Thus, we must believe with 
“emunah sheleimah” that HKB”H goes in front of Yisrael, 
showing them the way, in every era, even in the difficult 
periods of galus, just like He did in the midbar.  

At the time of the geulah, this personal, divine 
supervision will be apparent to all, as it is written (Yeshayah 
ציון" :(8 ,52 ה'  בשוב  יראו  בעין  עין   with their own eyes—"כי 
they will see that Hashem returns to Tziyon.  During 
galus, however, the direct, divine supervision is concealed.  
This fact is evident from the Gemara (Yoma 69b).  We learn 
that the appellation Anshei Kenesses HaGedolah—the 
Men of the Great Assembly—indicates that they restored 
the crown of Hashem’s glory to its original splendor, i.e. 
they reinstated the full complement of praises originally 
uttered by Moshe even in galus (Devarim 10, 17): הגדול" 

והנורא"   .the great, powerful, and awesome G-d—הגבור 
(The terms “powerful” and “awesome” had been deleted 
previously due to the churban and galus).  They argued that 
even in galus His power and awesomeness are on display, 
albeit concealed; if not for HKB”H’s protection, this one, 
lone sheep (Yisrael) could not have survived in the midst 
of seventy wolves (the seventy nations of the world).  

This then is the significance of the rationale: “So that 
your generations will know that I caused Bnei Yisrael 
to dwell in Succos when I took them from the land of 
Egypt; I am Hashem, your G-d.”  Just like I placed Yisrael 
in Succos, beneath the clouds of glory, to protect them and 
guide them; so, too, “I am Hashem, your G-d,” in every 
generation, in every era.  Even if we don’t see the clouds of 
glory with our own eyes, we must know full well that we 
are always under His protection and supervision.
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Let us add a tasty tidbit concerning the immense joy 
associated with Chag HaSuccos.  As the Bnei Yissaschar 
(Adar 2, 4) explains, the fact that Yisrael exist under the 
direct supervision of HKB”H is a telltale sign and proof of 
their victory.  As the Midrash (Yalkut Shimoni Beshalach) 
teaches us, HKB”H does not bring about the downfall of 
a nation down below on earth until He has first brought 
down its guardian angel above.  This is evident from the 
passuk (Yeshayah 24, 21): והיה ביום ההוא יפקוד ה' על צבא המרום" 

 and on that day, Hashem—במרום ועל מלכי האדמה על האדמה"
will issue a command to the high army on high, and 
to the kings of the earth on the earth.  First, Hashem 
commands the ministering angels on high and only after 
that the kings down on earth.  

Now, as we have learned, the people of Yisrael are 
not under the control of any ministering angel; they are 
supervised exclusively and directly by HKB”H Himself.  
This is the message of the passuk (Devarim 32, 9): כי חלק" 

 ;for Hashem’s share is His people—ה' עמו יעקב חבל נחלתו"
Yaakov, the portion of His possession.  So, just as HKB”H, 
the King of Yisrael, exists for all eternity; so, too, Yisrael, 
His holy people, will endure and exist for all eternity.  

The Succah Embodies the Kedushah 
 of Eretz Yisrael

Upon entering the succah, we recite a prayer with the 
following formula: ותזכנו לישב ימים רבים על האדמה אדמת קודש" 

וביראתך"  and grant us the merit to dwell upon—בעבודתך 
the land—the holy land—many days, in Your service 
and in fear of You.  The holy master, the Maharid of Belz, 
zy”a, was taught by his father that this implies that the 
succah possesses the kedushah of Eretz Yisrael.  Thus, 
upon entering the succah, we pray that we should merit 
experiencing the kedushah of Eretz Yisrael in the succah.  

In a similar vein, we find a wonderful explanation from 
the esteemed Rabbi David of Dinov, zy”a, in Tzemach David 
(Succos).  He also maintains that the succah embodies the 
kedushah of Eretz Yisrael.  He refers to the commentary of 
the Ramban (Vayikra 18, 25): 

Now the Glorious Name is the G-d of gods and Lord of 
lords over the entire world.  But Eretz Yisrael, which is 

situated in the middle of the inhabited earth, is Hashem’s 
heritage, designated to His name.  He did not appoint 
any malachim to be a commander, monitor or ruler over 
it, since He gave it as an inheritance to His people, who 
declare the unity of His name—the descendants of His 
beloved ones (the Avos).  In this regard, He said (Shemos 
19, 5): “You will be a treasure for Me from among all the 
nations; for all the earth is Mine.”  

Thus, when Yisrael dwell in the shade of the succah, they 
reveal their emunah that they exist under the protection 
and direct supervision of HKB”H.  As a result, the succah 
possesses the kedushah of Eretz Yisrael, which is under the 
direct supervision and control of HKB”H.  

The Amazing Connection between  
“Shema Yisrael” and Chag HaSuccos

This illuminates for us the sacred remarks of the esteemed 
Rabbi of Zidichov, zy”a.  Recall that he addressed the Arizal’s 
instructions to perform the mitzvah of the “arba’ah minim” 
inside the succah.  He explained that by doing so, we extend 
the heartfelt declaration we made at the conclusion of Yom 
Kippur in the Ne’ilah service: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".  We 
announced our acceptance of the yoke of the sovereignty 
of Heaven—“ol malchus shamayim.”  Thus, we reveal our 
sincere desire to exist under the direct supervision of HKB”H 
and not under any of the ministering angels above.  

Let us refer to the incredible teachings of the Chasam 
Sofer in Toras Moshe (Devarim 6, 4): 'שמע ישראל ה' אלקינו ה" 

 אחד, כל אומה יש לה שר שהקב"ה משפיע עליו להשפיע לאומתו, אבל אנו

 הקב"ה הוא משגיח עלינו בלי אמצעי, והוא ה' וגם אלקינו שר שלנו, והיינו ה'

 ,Hear, O Yisrael, Hashem is our G-d“  שהוא אלקינו הוא אחד".
Hashem is One.”  Every nation has a ministering angel 
that is empowered by HKB”H to influence its people.  
We, however, are supervised by HKB”H without an 
intermediary.  He is Hashem and also our G-d, our 
guardian angel.  This is the meaning (of the passuk): 
“Hashem, Who is our G-d, He is One.”  

This explains magnificently why we conclude our tefilos 
at the end of Yom Kippur with this dramatic, heartfelt 
declaration.  Recall that Moshe came down from Har Sinai 
with the second luchos on Yom HaKippurim.  This indicated 
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that HKB”H had forgiven Yisrael (for the “cheit ha’eigel), 
and He said to Moshe (Bamidbar 14, 20): "סלחתי כדברך"—I 
have forgiven as per your request.  As Rashi comments, 
it has been a day of atonement for Jews ever since then 
(Devarim 9, 18): On that very day, HKB”H was reconciled 
toward Yisrael.  He said to Moshe, “Carve for yourself 
two luchos.”  Moshe spent another forty days; hence, 
they ended on Yom HaKippurim.  On that day, HKB”H 
was reconciled toward Yisrael joyously, and He said to 
Moshe, “I have forgiven as per your request.”  Therefore, 
it was established for pardon and forgiveness. 

According to the Rishonim, the tragic fault of “cheit 
ha’eigel” was that Bnei Yisrael requested an intermediary 
between them and HKB”H.  As the Ohr HaChaim writes 
in parshas Ki Sisa (Shemos 32, 1): בסיבה מרדו  לא   "ולעולם 

באמצעי" שרצו  אלא   they never intended to rebel—ראשונה 
against the Original Cause—namely Hashem—rather, 
they merely sought an intermediary.  Therefore, on Yom 
Kippur, we declare wholeheartedly: 'ה אלקינו  ה'  ישראל   "שמע 

 that we accept the yoke of His divine sovereignty—אחד"
without any intermediaries.  

It is precisely for this reason that we also need to 
emphasize and focus on this passuk—this declaration 

regarding Hashem’s oneness—on Chag HaSuccos.  After 
all, Chag HaSuccos commemorates the clouds of glory—the 
fact that HKB”H guided us and supervised us personally, 
so to speak, through the midbar.  Also, the “arba’ah 
minim” that symbolize Yisrael’s victory over the nations 
of the world, grow solely under the direct supervision of 
HKB”H.  Therefore, it is quite fitting that we express our 
acceptance of His sovereignty and direct control without 
any intermediaries at this time.  

With this understanding, we can explain very nicely 
the allusion presented by the esteemed Rabbi of Zidichov, 
zy”a: The gematria of אתר"ג ערב"ה לול"ב הד"ס סכ"ך is the same 
as the gematria of שמ"ע ישרא"ל הוי"ה אלהינ"ו הוי"ה אח"ד.  For, 
the essence of both the succah and the “arba’ah minim” 
demonstrate that we are under the direct supervision of 
HKB”H, the One and Only.  When we sit and dwell in the 
succah, we are sitting and dwelling under the protective 
shadow of HKB”H, just like Bnei Yisrael did in the midbar 
under the clouds of glory—the “ananei hakavod.”  Similarly, 
the “arba’ah minim” are under the direct supervision of 
HKB”H and not under the control and supervision of the 
ministering angels.
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n this article, I hope to make it easier for us to fulfill 
the many Mitzvohs that are Kabbalistic, representative 
of lofty concepts.  We may have no understanding 

of what these Mitzvohs mean and what they intend to 
achieve. This topic can apply to Shofar, Lulav, and to a 
lesser degree, many of the symbolic Mitzvohs which do 
much more than just remind us of what happened in the 
past.
 
The following thought came to me when I was learning 
Sefer Melachim, where it describes the incident of the 
Isha Hashunamis. Elisha gave a woman, Isha Hashunamis, a 
Bracha that she will have a child. The Bracha worked and 
she had a child. When the child was a few years old, he 
fell sick and died within hours. The woman ran to Elisha 
to save her child. Elisha gave his servant, Geichazi, his 
staff and instructed him to take the staff, to not speak 
to anyone, and to place it on the child’s body. Geichazi 
returned to Elisha, telling him that the child did not wake 
up.
 
The Medrash says that as Geichazi walked to the boy’s 
house, he told those he passed that Elisha thought that 
the stick can make people come alive. Geichazi didn’t 
understand how it would work, and as a result, didn’t 
follow instructions.
 
On the other side of the spectrum, Yonasan, Sha'ul 
Hamelech’s son, saw tens of thousands of P'lishti soldiers 
yet had complete clarity that Hashem is not limited and 
does not need any assistance with His commitment to 

help Klal Yisroel. Whether Klal Yisroel has an army of 
100,000 or an army of 2 does not make Hashem’s victory 
any easier or more difficult. So, Yonasan tells his assistant, 
“Let’s go down and see if we can shake things up enough 
to save Klal Yisroel”. His assistant responded that he does 
not feel the same energy of Emunah that Yonasan does 
but that he will join him by riding on his coattail.
 
As you can read in Sefer Shmuel, they were successful. 
Yonasan's assistant had no idea how it was going to 
work but he “piggybacked” on Yonasan's Emunah, did 
what Yonason did, and as a result, he rode the wave and 
succeeded along with him.
 
Before we blew Shofar, I told those in Shul that we may 
not understand what Shofar achieves in Shomayim. But 
we don’t have to. All we have to do is not disrupt the 
process and allow it to do what it’s capable of doing. 
Yonasan's assistant was comfortable believing something 
which he didn’t understand so he followed instructions. 
Geichazi refused to accept that something he couldn’t 
understand could work and disrupted the process by 
speaking to others along the way. Had he not disrupted 
the process, the staff would have worked its magic.
 
The need to blindly follow instructions to reap the 
rewards is asked of people every day of their lives and 
we are comfortable doing it. Laymen don’t understand 
how medicine helps us. We don’t have to. We just have to 
follow instructions: take it on an empty or full stomach, 
take it in the morning or at night, and remember individual 
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instructions such as avoiding becoming dehydrated, etc.
 
I don’t understand most of the machinery that I use, nor 
do I understand why planes don’t fall from the skies. I don’t 
have to. I just have to make sure that I don’t sabotage the 
process, which those that created it understand very well 
and have given me clear instructions to follow.
 
Although I can quote several of the well-known Zohars 
discussing the Arba Minim, I don’t understand what is 
achieved by shaking them. And even the parts that I do 
know, I don’t properly understand. Finally, even what I 
believe that I understand I don’t emotionally appreciate 
enough to internalize the information and change how I 
go about the Mitzvah.
 
While I don’t grasp the importance of Arba Minim, I don’t 
have to (not that it wouldn’t significantly help). I just have 
to fulfill it according to Halacha and not disrupt the 
process. If I do that, I will achieve 
its goals and I will receive the 
Bracha that comes from fulfilling 
this Mitzvah.
 
But, shaking the Arba Minim in all 
directions is only a part of what 
it takes to follow the process. We 
can’t be cynical of its importance, 
not to others (like Geichazi was) 
or to ourselves. Talking during 
Hallel can definitely compromise, if 
not completely disrupt, its intended goal. They are also a 
part of the process.
 
Most people don’t grasp the importance of Hoshana 
Raba, despite being aware that it’s one of only 3 days 
where the Chazan wears a Kittel. I also don’t appreciate 
it. But I understand that the problem lies in me and not in 
the level of power and life-altering change made possible 
during Hoshana Raba. All we have to do is let it do its 
magic without diverting it.
 
So, I go through the process. I try to learn as late into the 
night as possible. I try to pack in the Chol Hamoed trips 
earlier in the week. I try to Daven slowly during Shacharis. 
I try to avoid anything which lessons the Kedusha, such 
as disrupting Shalom with others and certainly avoiding 
fights.
 

Once we are willing to accept the importance of things 
that we don’t understand, we should then appreciate 
the true importance of things that we believe that we 
understand. Succah is one such example. We understand 
that we see in the Succah a reminder of Hashem's 
kindness in the desert and since then until today.
 
But there’s much more to sitting in a Succah than that. 
We are reminded of this when we say the Ushpizin. We 
should remember that a Succah is a powerful tool that 
we don’t understand. It is similar to most computer 
programs that we think we have mastered until we read 
the 800-page manual, reminding us that we don’t have any 
idea of what we have in front of us.  
 
Simchas Torah is another example where we believe that 
we grasp its purpose, yet we are woefully deficient in 
knowing what it does. Simchas Torah, when we properly 
rejoice, brings the Torah closer to us, as individuals and as 

a nation. Then throughout the year, 
it becomes easier for us to learn, 
understand, and it helps us grow. 
Simchas Torah is the seed we plant 
and we reap its harvest throughout 
the year. And of course, there is 
much, much more than that.
 
Finally, we have to understand 
the value of things that seem 
completely mundane. Rice seems 
mundane but it can save a water-

soaked cell phone. Dew seems mundane but it gives life 
to everything that grows. Highway lane reflectors seem 
mundane but they save lives.
 
Chol Hamoed may also seem mundane especially 
because most people don’t give it the respect it deserves. 
We go to Davening, stop by a store, check our phone 
throughout the day, and go on trips with our children 
while responding to business related calls. We are not 
respecting the Chol Hamoed process and, as a result, 
Chol Hamoed won’t ‘work' for us.
 

May we all merit a happy
and meaningful Yom Tov. 
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"All we have to do is not 

disrupt the process and 

allow it to do what it’s 

capable of doing."
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Succos - Simcha - Completing and Growing  
By David Gurwitz 

This column serves as a conclusion, an atzeres, if you will, a holding back and taking stock, of the year of 
exploring the parsha and Tehillim connection. To that end, I feel a joy of completion and reflection that 
parallels the work of Sukkos, storing up simcha for the year, just as the harvest of the time of Sukkos 
literally meant storing up food for the year. 

Therefore, it is no surprise that Sukkos connects with Tehillim kappitel 96, which states, “Yismechu 
hashomayim vesagel haaretz - The heavens will be glad and the earth will rejoice.” The first letters spell 
Hashem’s Name and connect to the sukkah (spelled Samach Vov Kof Hey) via a vort we shared last year: 
The value of the inside letters of sukkah - Vov and Kof - is 26, which is the value of Hashem’s Name of 
rachamim, while the value of the outside letters of sukkah - Samach and Hey - is 65, which is the value 
of Hashem’s Name of din. When we sit in the sukkah, we should try and literally feel Hashem’s Presence, 
and the joy from that should be overwhelming.  

Since Sukkos completes both the Rosh Hashana-Yom Kippur-Sukkos triangle in Tishrei, as well as the 
Pesach-Shavuos-Sukkos yearly cycle of the shalosh regalim, it makes sense that this time of year also 
serves as a conclusion of the study of the Torah for the year, celebrated on Simchas Torah following 
Shemini Atzeres. 

This ties in with another gematria that hit me a few years ago that I find fascinating. The gematria of 
“le’einei kol Yisroel - in the eyes of all Yisroel,” which are the last three words of the Torah, is 761, which 
is the gematria (with the kollel) of atzeres. The Torah is telling us as we reach the end to hold back and 
appreciate the gains made from the view of all Yisroel.  

Rosh Hashanah contains the entire year within it, and, be’ezras Hashem, we were/will all be judged for 
life and parnassah and health and peace. In addition, Rav Avraham Chaim Feuer says that the letters of 
Rosh Hashanah can be rearranged to spell the words “shoresh hanaah.” Rosh Hashanah contains the entire 
“source of enjoyment”!  

Just like Rosh Hashanah is the head of the year, with all the year-long thought-related ramifications of 
our actions on those two days, so, too, Yom Kippur is the heart of the year, with all of its year-long 
emotion-related effects. The Torah that we have today, the one brought down on Yom Kippur, ends and 
begins with the letters Bais and Lamid, forming the word leiv, meaning heart. It is our heart individually, 
and it is the heart of the world. As we have written before, the inside letters of the letters Bais and Lamid 
of the word leiv form the word tamid, meaning always and constant. 

May we be zocheh following Yom Kippur to keep this in mind as we try, after reading about the kohein 
gadol and his avodah, to reach the inner heichal of our own hearts, and to maintain this consciousness 
and create in ourselves a vessel for steady heartfelt acceptance of the Torah and a Torah-filled heart all 
year long. 
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Now, Chazal tell us that Sukkos is the time when our level of simcha is the storehouse, or keili, vessel, of 
simcha for the whole year. The Sefas Emes adds that the first letters of the last three words of the Torah 
that we mentioned above - Lamid, Kof and Yud - spell the word keili, vessel. 

Therefore, as we prepare to create our vessel to store up simcha, I would like to end with a small study 
of simcha, which is an endless topic. 

Chazal tell us an amazing thing in Gemara Sukkah: “Whoever never witnessed the Simchas Bais 
Hashoeivah has never in his life seen true joy." 

Rav Nachman of Breslov teaches us that of the devotions needed to serve Hashem, simcha is the most 
difficult, and once attained, the most difficult to maintain. The power of joy is so intense that it can bring 
one to a revelation of Shechinah within one’s heart. In fact, in Likutei Moharan, Rav Nachman says that 
intense joy draws from a joyous heart, lifting one’s spirit and literally causing limbs to dance and hands 
to clap. A heavy heart causes a sad face, while a happy heart improves one’s appearance. 

The Arizal says that it was by reaching tremendous levels of simcha that he was enabled to reach such 
amazing levels of insight into the deepest aspects of Torah and mystical teachings. These insights have 
literally changed the depth of Judaism. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l comments and contrasts the Torah’s description in Parshas Re’eh of 
Sukkos regarding the words “vesomachta bechagecha” (16:14) and “vehoyisa ach sameiach” (16:15). 
Let’s joyously drink in the words of Rav Hirsch, who provides a wonderful plan of action and thought for 
taking and understanding the simcha of Sukkos with us all year on many levels: 

“Although all the pilgrim-festivals are called chag…still, Sukkos is quite specially characterized as chag. 
Just at the time of the harvest, which gives most incentive to staying independently at home, Sukkos is 
to awake most keenly the consciousness and the feeling of the nation belonging together through the 
uniting force of the Torah, and is to be most strikingly expressed. But equally so is also simcha, which is 
mentioned only in connection with Sukkos twice, once for Shavuos, and not for Pesach. The close 
connection between simcha and chagigah from pesukim teach that true individual simcha should only be 
found on the basis of the feeling of the national unity, which is only in well being to the extent of the 
happiness of the lives of each private individual. 

“Make the huts of your festival from the leavings of your barns and wine-presses, feeling secure in 
belonging to your nation, rejoice in such temporary huts with all your family, yea, in harvest time forsake 
your fields and orchard, barns and wine-presses and assemble in national unity, in the city chosen by 
Hashem, about His Sanctuary of the Torah, for the source of your wealth and blessing and happiness lies 
not in your fields and meadows, not in your barns and presses. It is Hashem, your Hashem, Who grants 
you blessing from the city of His Torah, and if you flock faithfully in its vicinity and in this attachment to 
Hashem and His Torah, and not to your town and country, to your barn and wine-press, vehoyisa ach 
sameiach are you to become and remain happy and joyful. 

“Vehoyisa sameiach is a much higher degree than vesomachta. The latter designates some temporary 
action, a temporary manifestation of your state of joy. Vehoyisa sameiach makes happiness a trait of 
character, the permanent nature of your existence. And ach sameiach makes this joyful nature persist 
even in conditions which would tend to disturb it or at least to intermingle a different mood with it: you 
remain ‘ach,’ nevertheless joyful, only joyful. As sure as simcha is the loftiest blossom and fruit which is 
to mature on the Jewish tree of life planted by Hashem’s Torah, so sure is it that it is not a joy that is 
limited to festive times and festive gatherings, but which accompanies one beyond the times of festivals 
out into ordinary life, with all its vicissitudes. You learn not only vesomachta, to rejoice, but to be ach 
sameiach, happy, nevertheless.” 

This also gives new meaning to the mindset and preparation for the conclusion of Sukkos, Shemini Atzeres 
and Simchas Torah, the joy which accompanies you through your life, growth on the basis of belonging to 
the nation and the Torah, nurtured by the festivals. The word for harvest and spiritual growth, tzemach, 
is directly connected to the word for joy, sameiach. 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUCCOS 
SLAP ME FIVE: YOM KIPPUR, SUCCOS, HOSHANAH RABBA 

In the Avinu Malkeinu tefillah we ask Hashem ונילעמ ןיטשמו רצ לכ הלכ  to destroy and remove all of our antagonists and 
prosecutors. Immediately afterwards we beseech Hashem ונגירטקמו ונניטשמ תויפ םותס  to close the mouths of our 
prosecutors. The obvious question arises that if our first request is to have them removed and we hope that Hashem will 
answer that tefillah why then would we ask Hashem afterwards to shut their mouths from condemning words of 
prosecution? This Yom Kippur I saw an explanation to this question as follows. The sefarim tell us that at the Yom Hadin 
during our heavenly judgment, every aveirah that we did will come in the form of a prosecutor against us. There will be 
no need for the aveirah to speak since it will be self evident from the aveirah itself the nature of its kitrug and 
condemnation. The only exception to this is the aveirah created from Lashon Hara. Since it was created through one's 
speech, the prosecutor also has the ability to speak and express the details of it being created on such and such date, 
concerning these individuals, etc. Since these prosecutors of Lashon Harah have the ability of speech they can protest 
their removal and are therefore not so easy to get rid of.  
 
This explains why there are two requests concerning our prosecutors. The first is to remove completely those prosecuting 
aveiros that were created from all the other aveiros. However, the second request is specifically referring to those 
prosecutors created from Lashon Harah which will verbally protest when they feel that they are being ousted from the 
courtroom. Therefore concerning these prosecutors we plead from Hashem to have them muted so they won't express a 
kitrug on us. 
 
Adding to this explanation, we find that the next Avinu Malkeinu is ךתירב ינבמ תיחשמ ברחו רבד הלכ . Save us from רבד  plague. 
We would suggest that there are two expressions for plague רבד  and הפגמ .  The word הפגמ  is derived from the word ףוג  
which means body. The Plague of Mageifa is a punishment sent by Hashem as a result of aveiros stemming from the 
physical body such as lusts, stealing, etc. However, the word רבד  is rooted in the word רוביד  which means speech. This 
type of plague is sent in order to arouse a fixing in the arena of aveiros that are caused by our speech such as Lashan 
Harah. In the Avinu Malkeinu we find this juxtaposition that immediately following ונניטשמ תויפ םותס  where we beseech 
Hashem to close the mouths of our antagonists, we beseech Hashem to stop and rid us from the רבד  a plague that comes 
because of our inappropriate speech. 
 
Now is not the time, nor the format, for a Mussar Shmuz on Lashan Harah. There are Baruch Hashem multiple programs 
and English sefarim, heavy and light, to aid one to ensure his speech is proper. However, unfortunately, the problem is 
still here and rampant with the aid of technology to a horrific degree. The kovid and the honor of a human being is his 
speech and that is why his category in creation is called רבדמ  as opposed to  יח חמוצ םמוד When a person makes a "shmata" 
a rag out of his power of speech he is removing the unique quality that makes him a Tzelem Elokim. The Chazal tell us that 
Lashon Harah was the cause of the falling of Adam eating from the Aitz Hadaas because he listened to the Lashon Harah 
of the Nachash about Hashem. Mechiras Yosef of which we are still being affected until today was because of Lashon 
Harah. Galus Mitzrayim was for the same aveirah (Rashi Shmos 2,14). The sin of the Meraglim and Yisrael being punished 
for forty years in the desert was because of their Lashan Harah. The Churban of the Second Bais Hamikdash was because 
of Lashan Harah which is tantamount to the three big aveiros upon which one must die in order to sanctify Hashem's 
name. 
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Listening carefully to the Sefer Yona we read on Yom Kippur we will notice that Yona was swallowed twice by a huge fish. 
The first time was a male and the second by a female. Chazal explain that at first Yonah was swallowed by a male whose 
inner cavity is still roomy with the intention that Yonah would do teshuva and accept his responsibility to go to the city of 
Ninveh. However, the lachatz was nevertheless bearable and he persevered the condition. Seeing this Hashem send a 
second wave must stronger with intensified lachatz with a female fish swallowing Yonah. Since the female gives birth, in 
its inside was a baalhagan and the pressure was too extreme that Yonah was compelled to daven to Hashem and agreed 
to fulfill his mission upon which he was sent to do. 
 
There are no prophets today to tell us the reason why Hashem sent the  of Covid 19. There can be multiple reasons   רבד
and causes. However, one thing is for sure. Our personal history has demonstrated in the past that Lashan Hara was the 
classic aveirah that caused many of Am Yisrael's greatest losses and tragedies, of which their ripples we can feel even 
today. Yet at present we have still not yet corrected this shortcoming to the degree that Hashem desires. Covid refers to 
the Kovid of Man which is his dibbur. Yona refused to use his dibbur constructively to bring an entire city to teshuvah 
towards Hashem and to be Mekadaish Shem Shamayim. One can assume that Hashem wants this kovid of Man corrected 
as he did in the past. Where ever Yidden are living they are presently receiving a second wave of Covid which appears to 
be more complex and severe. In other words Hashem is sending us like Yonah, the female fish to lock us inside with bidud. 
We must strive to take this new lachatz to heart and conscientiously with self introspection to simply start closing our 
mouths and lips when we feel the urge to speak negatively about any individual.  
 
The Noam Elimelech (Terumah) writes that the acronym for לגע  is ערה ןושל לזג תוירע . The Mesillas Yesharum writes chapter 
10.  
 

 :ותוא םיריכמ ןיאש המב וב םילשכנ םדא ינב לכ ,ותוקד בור ינפמ יכ .ערה ןושל קבאב םלוכו ,תוירעב םטועימו ,לזגב םבור :)הסק ארתב אבב(
 לאוש היהו ,קזח ןוחטבב המחלמל ךלוה היה ןכ לעו ,הלא לכמ רומג ןויקנ ומצע הקנמו רהזנ היה דודש :)וט יתבר הכיא( הכרבל םנורכז ורמאו

.ךכ לכ םיקונמ ויה אלש יפל היקזחו אסא טפשוהי ולאש אלש המ ,םתולכ דע בושא אלו םגישאו יביוא ףודרא )חי םילהת(  
 
The Noam Elimelech states that the breaking of the Luchos and the chait of the Aigel was caused by Lashan Harah. Where 
was there Lashon Harah at the chait of the Aigel? We can answer this with the interpretation of the Toldos Yaakov Yosef  
(Naso 13). Klal Yisrael claimed that Moshe Rabbeinu was not a true leader for his people. He was not willing to sacrifice 
himself for his flock. This is proven from the fact that he is did not descend from the mountain at the appointed time 
because he was consumed with self devotion at the expense of his obligation of leadership. He chose bidud seclusion for 
his new derech a"k. This was the Lashon Harah that caused the Aigel. 
 
From this Lashon Harah on Moshe Rebbeinu emerged the chait of the Aigel. Yom Kippur which is the day of the atonement 
for the Aigel, therefore conveys that Yisrael worked to rectify this aveirah and that is why they merited receiving the 
second set of Luchos. Being so, we can understand why there are five prohibitions on Yom Kippur: eating, cohabitation, 
anointing, wearing leather shoes and washing one's body. There are five sounds in the articulatory system of human 
speech which emanate from five physical organs that help produce them. They involve the teeth, the tongue, the lips, the 
throat, and the palate. We suggest that this is hinted in the letters םדא  which the first two letters דא  add up to five and 
the last letter מ alludes to רבדמ .  
 
Also interesting is that the word הנע  has three interpretations: one means answer and speech, a second interpretation is 

ינע  means poor, and the word of יוניע  which means affliction. We can say that from here we learn that there are too levels  
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of speech, poor and rich. Poor speech does not only describe a communication of no value or meaning, but it also depicts 
negative and afflictive speech to the receiver. Even when correcting someone's behavior it should not be a communication 
out of anger or while feeling personal hurt or being emotionally wounded. This is contrast to Rich speech whose nature is 
positive and constructive and makes the receiver feel good and inspired. If one communicates with Poor Speech then he 
deserves the affliction which it caused to someone else.  
 
Hashem created the world with His power of dibbur םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב . Therefore the purpose of speech is to 
create, build and bind, not to destroy. This can be seen from Lashon Hakodesh in the word ןושל  whose root is של  which 
means to knead, the process of combining together water and flour to make dough. The word communication which is 
the purpose of language and speech is rooted in the word commune which describes a group of people who share 
possessions and responsibilities. This means there is achdus and unity between them. Communication as a whole must 
create a bonding rather than disparity, peace not war, love not hate. Even the word language sounds like languish which 
means to waste away, decay, become neglected. The purpose of language is to bond but it can be abused for the opposite 
function of distancing and lowering another's self esteem. Because the generation of the Tower of Bavel possessed one 
language Lashon Hakodesh they had the unity and success to build that tower.  Without the same language the building 
of the Tower was abruptly halted and it languished. 
 
Yom Kippur came about from the tikkun of Lashan Harah which comes from the five sounds of speech. The five 
prohibitions of Yom Kippur are expressed in the Torah by the word ונעת  to afflict oneself but which also means Poor 
Speech. Therefore the tikkun of Yom Kippur is for the Lashon Harah that Am Yisrael spoke about Moshe Rabbeinu and the 
avodah zarah of the Aigel which ensued, and the Kapparh we received on Yom Kippur with the giving of the Second Luchos.  
 
Yom Kippur is followed by Succos which also is prominent with the number five. It has five mitzvos, the Dalet Minim and 
the mitzvah of Succah. The minimum structure of the Succah is parallel to the letter ה, two walls and a partial third wall. 
On Succos we add the reciting of the Hoshanas during davening which begin with the letter ה'  over and over again. The 
final day of Succos is הבר אנעשוה  the day when we beat the leaves of the five תוברע . Hoshanah Rabba is called הברעה םוי . 
The Aravah represents the lips according to the Medrash which conveys the power of language and speech. The 
juxtaposition of Yom Kippur to Succos is that our judgment for Yom Kippur finally comes to a closure on Hoshana Rabba 
the day we beseech Hashem for a salvation on our poor speech. הבר הנעשוה  means salvation for הבר  which alludes to 
making the ה which is symbolizing the fine sounds of one's articulatory system, great again. How? We achieve this by 
beating the five Arovos branches which symbolize the beating of our five sounds of speech correcting them fine tuning 
them to be used only with a communication of Rich Speech.  
 
On Motzei Yom Kippur those in the know wish everyone a gut kvittel.  Without delving into its true deep meaning, a 
European Jew would pronounce the word quit as kvit. In essence, one is also hinting with this beracha is to have a good 
"quit" hence "kvittel". People quit from many things, smoking, drinking basically any bad conduct and behavior. For our 
purposes, a gut kvittal means be productive on Hashanah Rabba and quit talking in shul where you are not supposed to 
talk, quit talking on Shabbos when you are not supposed to talk about future plans or business, quit talking about someone 
whom we are not allowed to talk about.  

 
Rav Brazil 

Gut Shabbos Gut Yom Tov - I kvit! 
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SSiittttiinngg  iinn  tthhee  SShhaaddee  ooff  HHaasshheemm  
VVaayyiikkrraa  2233::4433    למען ידעו"
הושבתי   בסכות  כי  דרתיכם 
את בני ישראל בהוציאי אותם  

 מארץ מצרים" 
“So that your generations will know that I 
caused the B’nei Yisroel to dwell in booths 
when I took them out from the land of 
Mitzrayim.”  The Torah does not state that we 
should dwell in Sukkos because Klal Yisroel 
dwelled in Sukkos in the Midbar, rather the 
Torah stresses that we must sit in Sukkos 
because Hakodosh Boruch Hu caused Klal 
Yisroel to dwell in Sukkos when He took them 
out of the land of Mitzrayim.  What is the 
Torah stressing to us by telling us that we 
dwelled in these Sukkos when leaving 
Mitzrayim?   
 The Sukkah is a way for one to gain 
Olam Hazeh and Olam Habah, and that can 
only be accomplished through the Torah 
Hakdosha.  Therefore, the Halachos and 
aspects of Sukkah are a Remez to the Halachos 
and aspects of the Torah, and Klal Yisroel’s 
obligation to learn Torah.  The Sukkah must 
have more shade than sunlight, as a Remez 
that one must dwell in the “התורה  the – ”צל 
“shade of the Torah.”  In order for a Sukkah to 
be Kosher it must have at least three walls, 
which corresponds to the Torah Shebiksav’s 
three components: Torah, Nevi’im, and 
Kesuvim, as it says in Yirmiyah 33:25 “  אם לא
 The distance from the floor of   ”.בריתי יומם ולילה 
the Sukkah to the roof cannot be less than ten 
Tefachim – the ten Tefachim is a Remez to the 
Aseres (10) Hadibros.  The width of a Sukkah 
must be a minimum of 7 Tefachim, a Remez to 
the seven branches of wisdom in the Torah.  
The minimum size of a wall of the Sukkah is 
seven Tefachim by ten Tefachim, a total of 
seventy Tefachim (7x10=70) a Remez to the   'ע

לתורה פנים  , the seventy faces of the Torah.  We 
are obligated to dwell in the Sukkah for the 
entire Yom Tov; day and night, as a Remez to 
the Mitzvah of Limud Hatorah, where one is 
required to learn day and night, as it says in 
Yehoshua 1:8 “ ולילה יומם  בו   And you“ – ”והגית 
shall toil in it (the Torah Hakdosha) day and 
night.”  Women are exempt from the Mitzvah 
of Sukkah because they are exempt from the 
Mitzvah of Limud Hatorah.  (Although women 
do have an obligation to learn the Torah in 
order to know the Halachos pertaining to 
them, they don’t have an obligation to toil in 
the Torah like men, even if they already know 
all the Halachos). (כד הקמח) 

Sukkas Shaleim 24 – Avodah Zara 
3a - Le’asid Lavo, Hakodosh Boruch Hu is 
going to tell the nations of the world that there 
is an easy Mitzvah to be performed, and its 
name is Sukkos.  Go and make a Sukkah.  Why 
is this Mitzvah called an easy Mitzvah?  It is 
because its performance does not involve a 
significant monetary loss.  Immediately, they 
all made a Sukkah on their roofs.  Hakodosh 
Boruch Hu pierced them with the scorching 
sun from the month of Tamuz, and all of them 
kicked their Sukkos, and left their Sukkos. 
The Gemara asks, did Hashem really pierce 
them with the sun’s heat?  It can’t be, because 
the Gemara had just stated that Hakodosh 
Boruch Hu does not seek excuses to deal 

harshly with His creations.  The Gemara 
answers, that making the blazing sun beat 
down on the nations of the world was a fair test 
of their dedication, for the Yidin also must face 
this test during some years, for at times the 
Yom Tov of Sukkos comes out during the year 
when it is still hot, and they experience 
discomfort when they perform the Mitzvah.  
This shows their dedication to Hakodosh 
Boruch Hu, while the other nations of the 
world kicked the Sukkah when they 
experienced that which was uncomfortable to 
them.  But didn’t Rava say that one who is 
 is uncomfortable is exempt from the ,מצטער
Mitzvah of Sukkah?  The Gemara answers, 
that one may be exempt, but it is uncalled for 
to kick the Sukkah when exiting.  The nations 
of the world are faulted for their attitude 
toward the Mitzvah, when they were exempt.  
This Gemara is telling us a key difference 
between the holy nation, Klal Yisroel, and all 
the other nations of the world.  Klal Yisroel 
attach themselves to Hakodosh Boruch Hu at 
all times.  They don’t turn away from 
Hakodosh Boruch Hu in times of difficulty and 
pain, Chas V’sholom.  Even at times when 
Hakodosh Boruch Hu throws it back in their 
faces, when it rains on Sukkos or is too hot, 
and one is exempt from the Mitzvah, they still 
seek to learn Torah and serve Him.  They 
perform the other Mitzvos of the day; Lulav 
and Esrog, Hallel, Simcha, etc.… and they look 
forward to when they will also be able to fulfill 
the Mitzvah of Sukkah.  Conversely, by the 
other nations of the world, when things don’t 
go their way, Hakodosh Boruch Hu takes the 
sun out, they completely turn away from 
Hashem – they kick the Sukkah.  This is as the 
Kotzker Rebbe explains regarding 
Nevuchadnetzar.  Nevuchadnetzar was 
singing great praises to Hakodosh Boruch Hu, 
but that was only as long as things were all 
good for him.  Once something happened 
which was not good for him, that was the end 
of his singing Hashem’s praises.  Klal Yisroel 
always sing Hakodosh Boruch Hu’s praises, no 
matter their situation.  That is the uniqueness 
of Klal Yisroel, and we see by the Mitzvah of 
Sukkah what differentiates Klal Yisroel from 
the rest of the nations of the world. (ברך משה) 
 Meseches Sukkah 11b – Rebbe 
Eliezer says that the Posuk in Vayikra 23:43 
ישראל“ בני  את  הושבתי  בסוכות   refers to the ”כי 
Ananei Hakovod.  We sit in Sukkos because of 
the Ananei Hakovod that Klal Yisroel had to 
escort them through the Midbar.  There were 
other miracles that occurred for Klal Yisroel in 
the Midbar, such as the Mon and the Be’er.  
Why isn’t there a remembrance for those 
miracles?  Additionally, why do we need to 
have seven days of Yom Tov as a remembrance 
for the Ananei Hakovod?  Wouldn’t one day 
have been enough?  The purpose of the Ananei 
Hakovod that escorted Klal Yisroel through 
the Midbar when they left Mitzrayim was to 
purify them and cleanse them from the 
spiritual impurity that they had from 
Mitzrayim.  They needed this to happen to 
them in order for them to be prepared for 
Ma’amad Har Sinai, which was like a Nevuah.  
Klal Yisroel needed to be on very high level of 

Ruchniyos in order to receive the Torah 
Hakdosha.  The Zohar Hakodosh in Parshas 
Bereishis tells us that the purification which 
occurred to Klal Yisroel through the Ananei 
Hakovod was similar to the purification that 
occurs for the Tzaddikim from the smell that 
is in Gan Eden, and will be Le’asid Lavo, when 
Moshiach will come and eliminate all of the 
Zuhama, the spiritual impurity.  Medrash 
Shocher Tov 23 – When Klal Yisroel were in 
the Midbar, the Ananei Hakovod cleaned their 
clothing, and certainly cleaned the spiritual 
impurity from them, in part by their not 
having the desire for food and drink, so that 
the Guf was able to be satisfied just from the 
 the pleasant smell.  It was the Midah ,ריח טוב
of  הסתפקות, contentment, that we learned from 
the Ananei Hakovod, that we can be satisfied 
with what we have in Gashmiyos.  It is 
something that is for a person for all the years 
of his life, for all generations.  The Mon and 
the Be’er were just for that generation, that 
they were provided with sustenance, but the 
Ananei Hakovod was meant as a lesson for all 
future generations. This is why we don’t have 
a Zecher for the Mon and the Be’er, for they no 
longer apply to us.  We have a Yom Tov for 
seven days, each day K’neged ten years of a 
person’s life. (10 is considered a full unit, and 
therefore we count in 1-‘s), for the lifetime of a 
person is seventy years (7 days times 10 years 
= 70 years), as it says in Tehillim 90:10 “  ימי
 so that the Midah of – ”שנותינו בהם שבעים שנה
 should be ingrained within a person הסתפקות 
for all the days of his life. ( ידי חיים) 
 What was the purpose in Hakodosh 
Boruch Hu taking Klal Yisroel out of 
Mitzrayim?  It was so that Hakodosh Boruch 
Hu would give us the Torah Hakdosha.  The 
first step in receiving the Torah is to have a 
desire to be with Hakodosh Boruch Hu, to be 
connected to Him.  The Ananei Hakovod 
cleansed Klal Yisroel’s clothing, but more 
importantly, it cleansed Klal Yisroel’s 
Neshomos.  It purified them so that they would 
be worthy of receiving the Torah Hakdosha.  
The first step in the cleansing process was 
doing Teshuva and going through the Yomim 
Nora’im.  We have passed that, and now we 
must connect ourselves to Hakodosh Boruch 
Hu.  It is only if one is truly connected to 
Hakodosh Boruch Hu that he can have a true 
connection to the Torah.   

The Sukkah represents both Olam 
Hazeh and Olam Habah, and the way to be 
Zoche in both is through the Torah Hakdosha.  
We go out into the Sukkah and realize that 
this world is nothing more than a corridor to 
Olam Habah.  We must focus on the Torah 
Hakdosha, and then we will be Zoche to have 
both this world and the next world.  The 
culmination of the Yom Tov of Sukkos, is 
Shemini Atzeres/Simchas Torah, for that is 
the ultimate goal in this world – to be 
connected to the Torah, which is a connection 
to the Ribbono Shel Olam.  May we be Zoche 
to recognize that we are sitting in the shade of 
the Ribbono Shel Olam, and that we must toil 
in the Torah so that we be Zoche to Olam 
Hazeh and Olam Habah.   
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When the first day of Yom Tov falls out 
on Shabbos (outside of Israel), one 
makes a special type of Havdala on 
Saturday night. 

Before one does any melacha/Shabbos-
prohibited work, s/he must either make 
havdala in Shemona Esrai, or say, 
“Baruch HaMavdil bain Kodesh 
L’Kodesh,” which means “Blessed is He 
who separates between holy and holy.” 

This is a reference to the difference 
between the sanctity of Shabbos and 
that of Yom Tov. This may only be done 
at the proper time for Shabbos to end, 
and no preparations may be made prior. 

In the Yom Tov Kiddush, the bracha 
‘borei me’orei ha’aish’ is said over fire, 
and fingernails are held up to the light 
of a fire as on a typical Motzai Shabbos. 

It is preferable to use a multi-wicked 
candle for this but one may also use the 
regular Yom Tov candles. Since one may 
not extinguish a fire on Yom Tov, you 
probably don’t want to use your typical 
Havdala candle as you would need to let 
it burn entirely. 

Many say it is better not to light a 
separate multi-wicked candle, but to just 
make the bracha over the Yom Tov 
candles, because the extra lighting is 
unnecessary, and move the candlesticks 
to the table to facilitate Havdala. 

Thought of the week: 

On Sukkos we leave our 
houses because when we aren’t 
surrounded by ‘stuff,’ we can 
see how much we really have. 

 ÂHL HwA OTBRQHW OKL HYHY wDQ ARQM YNYMwH OWYB ÂHL HwA WBYRQT OYMY TEBw‰ 
(WL:GK ARQYW) „.WsET AL HDBE TKALM LK AYH TRCE 

“Seven days you shall bring offerings through fire to Hashem. On the eighth day you 
shall have a holy convocation and offer through fire to Hashem, it is a solemn gathering, 
and you shall not work at your occupations.” (Vayikra 23:36) 

On Sukkos, we read the section that refers to the various holidays. If we go through the 
pesukim, we find something unusual about Sukkos. The holiday list begins with Shabbos. Six 
days we work and the seventh is a holy day for Hashem; we don’t work on it. Then comes 
Pesach. On the fourteenth of Nisan we offer the Pesach sacrifice; on the fifteenth we celebrate 
for seven days by eating matzah. After outlining the specific practice of the day, we are told that 
no work is to be done on the first or seventh days and we bring fire offerings. 

We move on to Shavuos. After discussing that we bring a grain offering on the day after Pesach 
begins, we are told to count fifty days to the next holiday, one on which first fruits are offered. 
There are specific offerings of bread related to the first fruits on this holiday. Then we are told 
that it is a day when no work should be done. 

Rosh Hashana is a day of rest with remembrance by sounding the shofar; and don’t do any 
work. Then Yom Kippur, the day of atonement; you shall afflict yourselves, and bring a fire 
offering to Hashem. 

Finally, we reach Sukkos. “On the holiday of Sukkos, you shall make the first day holy and do 
no work. For seven days you shall offer fire offerings, and on the eighth day, which is a special 
day, bring a fire offering and don’t work.” That ends the list of holidays. Do you notice anything 
missing? We have no idea how to celebrate Sukkos!  

The special mitzvos are not mentioned. Only a few verses later, almost sounding like an 
afterthought, does the Torah tell us, “Oh! And on the fifteenth day of the seventh month, when 
you’ve gathered in your produce, you shall make a holiday to Hashem. Then comes Lulav and 
Esrog and the Sukkah itself. What happened? Why did the other holidays have their 
observances mentioned right away while Sukkos did not? The answer is that the primary 
observance of Sukkos WAS mentioned, but we may have missed it. 

The explanation is in our posuk, in the word “atzeres.” Rashi says it means to hold back, and 
refers to the parable conveyed by the Gemara in Sukkah 55b. It says that the seventy bulls 
offered throughout Sukkos correspond to the seventy nations, and the solitary bull sacrificed on 
Shmini Atzeres corresponds to the solitary nation, Klal Yisrael. The Gemara then compares it to 
a king who made a feast for all his subjects. On the last day, when he sent everyone else home, 
he asked his loved one to stay another day so they could enjoy each other’s company. 

THAT is how to celebrate Sukkos: by basking in the warmth of Hashem’s closeness and feeling 
that relationship. All the other things relate to why we should love Hashem; because He gives 
us rain and protected us in the desert. But those are not the main thing. The main thing is being 
close. Put everything else aside, and focus on the love of your life, HaKadosh Baruch Hu. 

One year there were no esrogim to be had in Berditchev. Finally, a traveler passing through who had a 
beautiful esrog was convinced to remain for Yom Tov and allow everyone to use his lulav and esrog by a 
promise from R’ Levi Yitzchak that they would sit together in Gan Eden. 

When Sukkos came, the man returned to his inn after davening only to be denied entry to the Sukkah. 
Unbeknownst to him, R’ Levi Yitzchak had told everyone not to allow him to sit in a Sukkah. He came to R’ 
Levi Yitzchak confused. The rabbi told him, “If you release me from my oath, you may sit in my Sukkah.” 

The man was stunned at the words of the tzaddik. Had he been hoodwinked to remain in town and let 
people use his Esrog? But he still needed to sit in a Sukkah and fulfill the mitzvah! Reluctantly, he agreed. 

After Sukkos, R’ Levi Yitzchak summoned him. “I am giving you back my promise. I didn’t want you to be 
with me in Olam HaBa because of a ‘good deal.’ Now you and I will be together because you deserve it!” 
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כן תלמד את שאמרתי, בחסדי ה', ה' ריפא אותו לגמרי. ל
הספרים, ואם תוכל להתחיל לעשות שעה התבודדות זה 

 הכי טוב.
ה' יתברך רוצה שתתקרב אליו. והדבר הכי חשוב בשביל 
להתקרב לקב"ה זה השעה התבודדות, זה מקום ראשון! 

זה מספר אחד! איך מתקרבים לקב"ה? עושים שעה 
התבודדות, זה מספר אחד. אז תלמד את הספרים של 

החוברת של החוק של התודה, ותזכה התודה ואת 
שיתקיים בך מה שר' נתן הבטיח, שכשאומרים תודה 

 מתבטלים כל הצרות ומתרפאים מכל המחלות.
 

שאלה: מה הגישה בברסלב ללימוד ספרי חסידות 
 אחרים, כמו תורת חב"ד וכדומה?

 
ודאי שאנחנו לומדים, צריכים ללמוד את כל  תשובה:

כולם, צריכים ללמוד את  הספרים! גם של הליטאים, של
כל הספרים של כולם, ולאהוב את כולם, לקבל מכולם 

ולהאמין בכל הצדיקים. אמנם, יש לנו את הקו שאנחנו 
הולכים איתו בעבודת ה', ואדרבה על ידי שנזכה ללמוד 

את כל הספרים הקדושים שיש נצליח ללכת בדרך של 
 רבינו.

 
ה' בכל  שאלה: הייתה לי תקופה נפלאה מאוד בעבודת
התקופה של החופש הגדול, הצלחתי להתעלות 

ולהתחזק, איך אפשר לזכות להמשיך את ההתלהבות 
 הזו לעבודת ה' גם בתקופה שאצטרך לחזור לבית הספר?

 
תכין את עצמך מעכשיו. כמו שכתוב בסיפורי  תשובה:

מעשיות שהמלך אמר לבנו: "היות ואני רואה שאתה 
א אמר לו את זה? עתיד לירד מן המלוכה", למה הו

בשביל שיכין את עצמו! תתפלל מעכשיו: "רבונו של 
עולם, תודה רבה לך על כל מה שאתה מקרב אותו, תזכה 
אותי גם שאני אלך ללמוד שאני אקבע לעצמי את השעה 

התבודדות בכל יום, ושלא יעבור עליי יום בלי שעה 
התבודדות, תרחם עליי הקב"ה! שאני לא אפול מהסדר 

י, ומהתפילות במניין...", וכו', תכין את עצמך לימוד של
מעכשיו בתפילות. אז אמנם לא יהיה לך את החופש 

לעשות כל מה שאתה עושה היום, אבל לפחות שיהיה לך 
את המינימום, שזה השעה התבודדות, לימוד בספרים, 

ותחזיק! למה לא? אדרבא, זה הגדולה שלך להחזיק 
 מעמד שם.

 
 

 ין אותנו ליום הכיפורים:: תחזק אותנו ותכבקשה
 

יום הכיפורים זה היום הכי יפה בשנה. יום שאתה כמו 
מלאך! פרושים מכל התאוות, אין אוכל, אין שתיה, שום 

תאוות. בדרך כלל כל השנים זכינו לישון בבית הכנסת 
ביום הכיפורים, בקיצור כל היום מתפללים, עושים שעה 

 התבודדות כמובן.
נפלא, יום יפה כל כך. כמובן  הקב"ה נתן לנו יום כזה

שצריכים להכין את עצמנו בתפילות: "רבונו של עולם 
תזכה אותי שאני אזכה בערב יום הכיפורים לאכול 

הרבה, ללכת למקווה...", אפילו נשים הולכות למקווה 
בערב יום הכיפורים, וטובלים לבטל את מידת הכעס, 
יום להטהר מכל הטומאות, לזכות לקבל את הקדושה של 

הכיפורים וכו', "...שכולנו נזכה שיהיה לנו צום קל, 
ומועיל, ומעורר, ונזכה להתפלל את כל התפילות, ונזכה 

לעשות שעה התבודדות, בכל יום, בפרט ביום הכיפורים. 
 ונזכה ממש להתעורר".

ראיתי בליקוטי הלכות דבר נפלא מאוד. ממש רעיון גאוני 
מה בכל תפילה של רבי נתן מברסלב. שואל ר' נתן, ל

ותפילה אנחנו צריכים להתוודות ביום הכיפורים, בכל 
 תפילה מתוודים, ועוד איזה ווידויים ארוכים, למה? 

הקב"ה אומר: "אני היום מוחל!", אה אתה מוחל לי?! 
היום אתה מוחל?! אז בא אני אספר לך את כל מה שאני 

 תמחל לי על זה ועל זה ועל זה...! –צריך שתמחל 
שאתה מוחל? יאללה! אני אספר לך את כל  זה היום

העוונות שלי! גם מה שכתוב וגם מה שלא כתוב! כל אחד 
צריך להכין רשימות, שאיך שיגיע יום הכיפורים, שיבקש 

מהקב"ה מחילה על כל מה שהוא רוצה, כי ביום הזה 
 הקב"ה מוחל.

ולא לשכוח שמלבד התפילות הנפלאות שכתובות גם 
ת, ואז בהתבודדות יש את להתחזק לעשות התבודדו

ההזדמנות לבקש מחילה גם על מה שלא כתוב בוידויים 
 הכתובים.

כל אחד יתחזק ביום הכיפורים לבקש הרבה מחילה על 
כל מה שהוא רוצה לבקש מחילה, כי ביום הזה הקב"ה 
מוחל. וכמו שכותב רבנו הקדוש בתורה ז' חלק ב' סעיף 

ה לפעל בקשתו דע, כי כל אחד ואחד כפי מה שזוכי"א: "
, כן יש לו חנכה, כי סלח נאביום הכפורים, דהינו בקשת 

 "על ידי סלח נא נעשה חנכה.
 

יהי רצון שיהיה כזה יום של מחילה גדולה בעם ישראל, 
וממש נזכה שיהיה הסוף של כל הגלות הזו, ותהיה 

הגאולה השלמה. ולא לשכוח שעכשיו צריכים להתגעגע 
 להתגעגע שיבוא משיח.שיבוא משיח! כל היום 

מה אתם חושבים? הרי כל דבר מהשמיים! למה כל 
השנים לא דיברתי ממשיח? הרי הכל זה משמיים! 

 משמיים מעוררים אותנו! כי זה הזמן!
 
 

 העלון 

לכבוד נשמתו הטהורה והקדושה של הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן 
 פיגא זיע"א.

 רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה  וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש
וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן 
לעילוי נשמת פערל בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה 

 בתוך שאר כל נפטרי ישראל
והצלחה של ולהבדיל לרפואה שלמה של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה 

בת שבע בת ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורים 
 של כל בני ובנות ישראל בארץ ובעולם

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

 ראובןלהצלחה ושמירה וכל הישועות בחסד וברחמים בלי שום ייסורים של נתן בן 
 וב"ב.

 0527161619לתרומות:
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 לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן ע"ה, 
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 9לקבלת צינתוק בכל פעם שמתקיים שידור חי יש להקיש על המקש להרשמה 
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אם היית לומד את הספר 'בריתי שלום'  תשובה:

לא היית שואל את השאלה הזאת. כי שם כתבתי 
שאדם ילמד את הספר 'בריתי שלום' ויעשה חצי 
שעה התבודדות כל יום על שמירת עיניים ותיקון 

הברית, ובאותו יום שהוא מתחיל לעשות את 
וא רשום בשמיים שהוא שומר החצי שעה ה

הברית. נכון, עדיין הוא פוגם והוא חוטא? הוא 
עשה את החצי שעה? הוא רשום בשמיים שהוא 

שומר הברית! ואם הוא יתמיד בזה, לא יודע כמה 
זמן יקח, אבל באיזה שהוא שלב גם יזכה שהוא 

כפשוטו ישמור את הברית! נכון, אתה צודק, אני 
מקום, ההערה שלך מסכים איתך, השאלה שלך ב

במקום. אי אפשר! אתה לא יכול? נכון! מצוין! 
טוב מאוד שאתה יודע את המקום שלך! אבל מה 

מבקשים ממך? שמה? שעכשיו תשנה את הטבע 
שלך? לא! מבקשים ממך שתעשה את החצי שעה 
ביום! חצי שעה תבקש: "רבונו של עולם, תרחם 
עליי, אתה רואה אותי איפה שאני נמצא, איזה 

צב קשה אני נמצא בעניין הזה...", תגיד לקב"ה מ
את כל המציאות שלך, את המצב שלך, שאתה 

אוהב לחטוא, איפה שאתה תמצא תספר לקב"ה: 
"...תרחם עליי! אתה כל יכול! תרחם עליי!", ככה 

חצי שעה תתחנן. יש בספר כל מיני תפילות, 
ודוגמאות שכתבתי, תלמד את הספר 'בריתי 

יו. אני בעצמי כמה פעמים, גם שלום', ותחזור על
אני, הגעתי פשוט לייאוש, חשבתי: "מה יהיה 

איתי?", הגעתי ממש ליאוש. אבל אח"כ אמרתי 
לעצמי: "מה, מה זאת אומרת? אתה תעשה את 

שנה  120שלך! וזהו! ". כי אדם יגיע אחרי 
לשמיים, ישאלו אותו למה לא שמרת את 
. בסדר, העיניים? מה יגיד להם? כל מיני תירוצים

יסכימו איתו. אבל בסוף יגידו לו: "טוב, הכל טוב 
ויפה, אבל לא ביקשת עזרה מהקב"ה?", ביקשת? 
זהו! לא הצלחת, זה לא עניין שלך, העיקר עשית 

 את שלך!
והדרך הזו על כל תאווה ותאווה, אם זה תאווה 
לסמים או לשתיה חריפה או להימורים, זו עצה 

תה תעשה חצי לכל סוגי האנשים. זו הדרך! א
שעה התבודדות על זה בכל יום, זה התפקיד שלך, 

 אל תעזוב אותו. בהצלחה.
 

אישה שואלת: אני תלמידה של הרב, ב"ה עבר 
עליי היום הראשון של ראש השנה יפה, וביום 
השני הרגשתי שאני בעצבות, במרמור, בכיתי 

וכו'. אני מאוד מפחדת שזה לא ישפיע לי על 
אופן אני אזכה לשנה השנה הבאה, איך בכל 

 טובה כבוד הרב?
 

תדעי לך שתהיה לך שנה טובה, והקב"ה  תשובה:
לא בא בטרוניה עם בריותיו. את לא צריכה 
לרדוף את עצמך! ב"ה, זכית ביום הראשון? 

זכית! תתני חיוך, נפלת בעצבות? עכשיו תתחילי 
לעבוד על השמחה. לא להתבלבל! תחשבי על 

הקב"ה לפחות  הקב"ה, כמו שאת אמא טובה,

אמא טובה כמוך! אז כמו שאת אמא טובה, אם 
הבת שלך הייתה עושה מה שעושה היית מבינה 

אותה שעבר עליה מה שעבר ולא היית כועסת. אז 
אל תבלבלי! יש לנו אב רחמן שהוא מבין אותנו! 

'כי הוא ידע יצרנו'! זה לא שעכשיו מדברים 
ממישהו שלא יודע! הקב"ה יודע שאנחנו בני 

דם ועובר עלינו, מספיק איזה בלבול, א
מתבלבלים, ואח"כ מתבלבלים מהבלבול, ונהיים 

עצובים, ואח"כ נהיים עצובים שהיינו עצובים, 
בקיצור הוא מכיר את הסחורה שלו. תתני חיוך! 

 תהיה לך שנה הכי טובה!
 

שאלה: אני מאוד רוצה להתקרב לרבנו הקדוש 
הרב  רבי נחמן מברסלב, על איזה ספרים כבוד

 ממליץ לי ללמוד?
 

תלמד את הספרים 'משיבת נפש',  תשובה:
'השתפכות הנפש', 'ספר המידות', 'שיחות הר"ן', 

תתחיל עם הספרים היותר קלים. יש לי ספר 
שנקרא 'בשדי יער', על ההתבודדות. העצה 

העיקרית שרבנו הקדוש נתן לנו זה לעשות שעה 
דאי התבודדות, וזה ספר מיוחד על זה. כמובן שכ

שתלמד את כל הספרים 'בגן האמונה', 'שעריו 
בתודה' וכו', כל הספרים. בקיצור, יש לך עבודה, 

 תתחיל לעבוד.
 

בחור שואל: אני לא מבין עברית ולכן יותר קל לי 
ללמוד ספרי מוסר וספרי חסידות. הרב שלי 

אומר לי כל הזמן שהעיקר זה ללמוד רק גמרא 
הרב  ולרכוש ידעות בש"ס. מה דעת כבוד

 בנושא?
 

תראה, הרב שלך צודק וגם אתה צודק.  תשובה:
ודאי שמי שמסוגל, והוא לומד כל היום, בוודאי 

כל היום הוא לא יכול ללמוד ספרי חסידות. 
השאלה היא משתנה מאדם לאדם, אם יש לך רק 

שעה, שעתיים ביום אז מה תלמד? בטח שתלמד 
את הספרים היותר קלים וספרי חסידות, זה 

חייבים ללמוד בכל יום גם שולחן ערוך.  ודאי.
אבל אם יש לך יותר משעתיים ביום, לדוגמא אם 
אתה לומד חצי יום, אז ודאי שצריכים ללמוד גם 
גמרא. תחלק את הזמן, שלוש שעות תלמד גמרא, 

ואח"כ שעה שעתיים תלמד בספרים היותר 
 קלים.

 
שאלה: גילו לי לא עליכם את המחלה הנוראה 

בורא עולם רוצה ממני בכל הסיפור בריאה, מה 
 הזה שעובר עליי עכשיו?

 
כדאי שתלמד את הספר 'השם רופאך',  תשובה:

ותלמד את הספר של התודה 'אמרתי תודה 
ונושעתי', ותלמד את החוברת החדשה של חוק 

התודה. הכי טוב אם תזכה לעשות שעה 
התבודדות בכל יום. אספר לך שאיזה יהודי שגם 

חלה במחלה, זכיתי לחזק אותו ועשה מה 
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מדברים. אני אמרתי בשם הצדיקים, צדיקים 
שישבתי לידם והם אמרו לי שהם יודעים, וממש 

ו מכירים את משיח אפילו באופן אישי, ועכשי
נשאר רק לחכות שהקב"ה יתן פקודה למשיח 

 להתגלות.
רבי אברהם, בנו של רבי נחמן, כותב ]מובא 

יֹות -ב'שיח שרפי קודש ה הְּ ה לִּ כֶׁ זְּ נִּ ֵדי שֶׁ קצז[: "כְּ
ים ֵשרִּ ים כְּ ת ָכל ֵעצֹוָתיו  ֲאָנשִּ ָנַתן ָלנּו ַרֵבנּו אֶׁ
ים..."  דֹושִּ נתן לנו את העצות, שעה  –ַהקְּ

התבודדות, קימת חצות, אומן ראש השנה, וכו'. 
אז אם אדם מקיים את העצות של רבנו, בפרט 
את העצה של שעה התבודדות, הוא יכול והוא 

  –יזכה להיות איש כשר 
יֹות א  "....  ֵדי ִלהְּ ֵשִריםָבל כְּ ָנִשים כְּ ת  א  ֱאמֶּ בֶּ

ֵלמּות ִלית ַהשְּ ַתכְּ יַח" בְּ ֵגַע ַלָמשִּ ַגעְּ תְּ הִּ ים לְּ יכִּ רִּ  , צְּ
ד תאריך, מתי שה' ירצה באמת לא צריכים להגי

יביא את המשיח. אבל ודאי שצריכים להתגעגע 
 120למשיח! מה שכתוב שישאלו את האדם אחרי 
שנה 'ציפית לישועה', אין הכוונה שאדם יצפה 
למשיח פה ושם, אלא שאדם יראה בכל קדיש, 

כשאומרים 'ויקרב משיחה', לחשוב: "אני 
ל מתגעגע למשיח!". כל אדם צריך ממש לחשוב כ

היום על משיח! הצדיקים אמרו לי שצריכים 
להגיד לעם ישראל שישתדלו לבקש כל הזמן על 
שלשה דברים: שתתגלה מלכות ה', מלכות בית 

 דוד, ושיבנה בית המקדש.
 לכן הוספתי בפירוש שלי על הסידור: 

אנו מחכים שתתגלה   –"כי לישועתך...'' 
 –מלכותך, ומלכות בית דוד, ושיבנה בית המקדש 

 מהקימה עד השכיבה. –"...קיווינו כל היום'' 
כי כל היום צריכים לחשוב על שלשת הדברים 

 האלו.
ולהתגעגע למשיח! ממש להתגעגע! החסידים 

טובלים טבילה בבוקר ומכוונים שנזכה לקבל פני 
משיח שיבוא היום. כל היום ללכת עם המחשבה 

שיבוא משיח. מתפללים שחרית, שבזכות זה 
יבוא משיח. מתפללים מנחה, שבזכות זה יבוא 
משיח. לומדים תורה, שבזכות זה יבוא משיח. 

 גע, כל הזמן וכל היום. וכו', כל הזמן להתגע
 

אדרבא, שאחד יגיד לשני, כל אחד שישלח 
לחברים שלו, וכולם יתחילו להתגעגע למשיח. 

 הגיע הזמן שצריכים להתגעגע למשיח.
 

שאלה: כשמתפללים שיבוא משיח, איך צריכים 
 להתפלל?

 
, איזה מישהו אמר לי שאין לו כבר כח תשובה:

והוא צועק שיבוא משיח. אבל זה לא נכון. אין לך 
כח? בשביל זה צריכים להביא משיח? אין לך כח, 
תלמד 'בגן האמונה', יהיה לך כח. יש לך חובות? 
תלמד 'בגן העושר' תצא מהחובות. אין לך זיווג? 
תלמד 'בגן השלום' יהיה לך זיווג. אין לך שלום 

בית. יש  בית? תלמד 'בגן השלום' יהיה לך שלום
לך בעיות עם הילדים? תלמד 'חינוך באהבה' הכל 

יסתדר לך. בקיצור, לכל צרה יש לך פתרון, הנה, 
יש עכשיו את החוברת 'חוק התודה', תגיד את 

 החוק של התודה תהיה לך ישועה.
בשביל זה צריכים להביא משיח? משיח אנחנו  

מבקשים בגלל שאנחנו רואים שמלכות ה' היא 
שבילנו! ''כי לישועתך'', שתתגלה בביזוי. לא ב

מלכותך לעיני כל! "קווינו כל היום'', זאת 
הישועה שאנחנו מבקשים! את הישועה שלך 

אנחנו רוצים! שאנחנו לא יכולים לראות איך 
מבזים אותך הקב"ה! עושים סרטים וצוחקים על 

ה', צוחקים על משה רבנו, על צדיקים נוראים! 
ומצוות. אנחנו  ואיך שרודפים מי ששומר תורה

רואים שמלכות ה' נמצאת בביזיון, על זה אנחנו 
 מבקשים שיבוא משיח! 

מי שהולך בדרכו של רבינו יש לו גן עדן. אדם 
לומד תורה, מקיים מצוות, עושה שעה 

התבודדות כל יום, מה עכשיו? החוק אומר 
אומרים תודה מתבטלין כל הצרות, יש לך צרה 

יל זה צריכים תעשה את החוק של התודה. בשב
 להביא משיח?

רבנו אמר שבינו לבין משיח אין שום דבר. אתה 
צריך להבין שכשיבוא משיח, מי שחסיד ברסלב 

אמיתי משיח לא יחדש לו כמעט כלום, חוץ 
מכמה דברים שרבנו אמר שיחדש אותם. ממש 

מעט מאוד דברים שכבר אמר לנו רבנו מה 
ו שמשיח יחדש לנו. אז מי שרחוק מרבנו, עכשי

שיתחיל לקיים את הדיבורים של רבנו, כי רבנו 
אמר שאין בינו לבין משיח שום דבר, רק 

שלמשיח ישמעו ולי לא שומעים. אז ר' נתן אמר 
על עצמו שהמשיח שלו כבר בא, ז"א שאם אדם 

זוכה לשמוע לרבנו המשיח שלו כבר בא. לכן 
אנחנו מבקשים שתתגלה מלכות ה'! כואב לנו 

את אבא שלנו, את אבא לראות איך שמבזים 
שבשמיים מבזים אותו ורודפים אותו! צוחקים 

על התורה הקדושה, צוחקים על הצדיקים, 
ואנחנו לא יכולים לראות את הצער הזה, איך 

שמבזים את אבא שלנו. אנחנו רוצים שיבוא 
משיח, בשביל שלא יהיה בזיון יותר לאבא שלנו, 

זה  למלכות ה', ולצדיקיו ולתורתו הקדושה. ועל
אנחנו מבקשים שיבוא משיח, כי אנחנו לא 
 יכולים לראות שמבזים את אבא שבשמיים.

אין לך כח? יש גן עדן בעולם הזה! תלמד ליקוטי 
מוהר"ן, ליקוטי הלכות, ספר המידות, ליקוטי 

עצות, ליקוטי תפילות, יש גן עדן בעולם הזה! יש 
לך הכל! תהילים, תלמד תורה הקדושה, בקיצור 

ן. אנחנו רוצים שיבוא משיח בשביל יש גן עד
 שתתגלה מלכות ה' בעולם.

 
שאלה: ידוע שהקב"ה לא מעמיד את האדם 
בנסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, ומצד שני 

בנאדם שכל החיים שלו התרגל לתאווה מסוימת 
ולראות דברים אסורים, ועכשיו מבקשים ממנו 
שיעשה הפוך. לדעתי אין לי כח לעמוד בנסיון 

אם כן איך יתכן שהקב"ה שם אותי בנסיון הזה, 
 כזה?
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שאלה: הנה עבר ראש השנה ולא זכינו להיות 
באומן, האם בכל אופן נזכה לתיקון שהבטיח 

 רבנו הקדוש?
 

בוודאי, ללא ספק. רבנו השנה עשה  תשובה:
קיבוץ על כל העולם. בהרבה מקומות בעולם, וגם 

פה בארץ היו המון קיבוצים. וכולם רצו להגיע 
לרבנו! כספו! התגעגעו! רצו! מה לא עשו? ישתבח 

שמו לעד, הכל עשו! ולכן נחשב להם שהם היו 
אצל הרבי על ראש השנה, זה ברור. כל מי שרצה, 

שכבר נסעו! לכל מיני גבולות, וכל שכן אלו 
בלארוס, מולדובה, וכל מי שנסע, כולם ודאי 

שהיו אצל רבנו, אבל גם מי שלא, מספיק מי שרק 
רצה להיות ולא הצליח להגיע, כולם היו אצל 
רבנו. ורבנו העביר את כולם ב'ברכו' הראשון, 

ואת כל המשפחות שלהם, ודאי וודאי. כאלו 
תפילות, יגיעות,  כיסופים, געגועים, רצונות,

השתדלויות, הרבה ממון שאנשים הוציאו, 
ייסורים שאנשים עברו, בזיונות, מה לא? ודאי 

שכזה ראש השנה עוד לא היה בעולם. ראו שיש 
חסידי ברסלב! החסידים היחידים שמוסרים את 
נפשם בשביל לקיים את הדיבור של הרבי שלהם. 

כל שאר החסידים אומרים: "טוב, השנה לא 
עים לרבי", שמענו מכל מיני חסידים, שהבינו נוס

שזה המצב והחליטו 'טוב, השנה לא נוסעים 
לרבי'. אבל פה ראו ממש, שיש פה תלמידים 

אמיתיים, שאוהבים את הרבי וממש מתגעגעים 
לרבי ועושים את מה שהרבי אמר. כל העולם 
מאשימים את היהודים שבגללם יש קורונה, 

ם, והחרדים והיהודים מאשימים את החרדי
מאשימים את הברסלברים. ומזה אתה יכול 

לראות איפה האמת נמצאת, אצל מי שרודפים 
אותו. אז באמת פה ראו, ממש שיש פה חסידות 
אמיתית, אין בשום מקום בעולם חסידות כזו, 
ישתבח שמו לעד, איזו נחת רוח לקב"ה, איזו 
שמחה לרבי שלנו, שהוא רואה את הכל, איזו 

כשיו עשה השנה הזו ראש השנה שמחה! הרבי ע
בכל העולם. בכל שנה עושים ראש השנה באומן, 
השנה הרבי עשה קיבוץ בכל העולם כולו. השנה 
הרבי כבש את כל העולם ומתקן את כל העולם 

 וגואל את כל העולם, אשרינו.
גם ידוע שלא פעם, כשהייתה איזו גזירה קשה על 

עם ישראל, ואיזה צדיקים לקחו על עצמם 
יהרג על קידוש ה', שהצדיק קיבל על עצמו לה

ללכת במקום עם ישראל, הרבה סיפורים כאלו 
שהיו. אז גם כאן, רבנו הקדוש מסר את הראש 

השנה שלו בשביל לבטל את הגזירות הקשות 
שהיו על עם ישראל ובשביל להביא את הגואל. 

רבנו מסר את ראש השנה שלו! ממש מסר! 
לף איש, או א 40שבמקום שיהיו אצלו איזה 

 1000חמישים אלף איש, היו אצלו בקושי איזה 
איש. אז ודאי שרבנו מסר את הראש השנה שלו, 
וודאי שזה פעל ישועות עצומות. תדע לך שראש 
השנה הזה היה הראש השנה הכי יפה שהיה אי 

פעם, למה? כי היו בו כל כך הרבה כיסופים, וכל 
עות, כך הרבה געגועים, ורצונות, ותפילות, ויגי

טלטולים, והפסדי ממון, וייסורים שסבלו, ומה 
לא היה בראש השנה הזה. וזה היה ראש השנה 

של רבנו השנה הזו, ורבנו פעל בזה דברים 
 עצומים. אשרינו שזכינו.

 
שאלה: הרב דיבר לאחרונה על זה שמשיח יגיע 
בוודאי בתשפ''א, ובכל אופן ידוע שרבנו הקדוש 

ות שכשיגידו על רבי נחמן מברסלב אמר מפורש
משיח שיבוא בשנה מסוימת או בתאריך מסוים, 
בדווקא הוא מלא יגיע באותו תאריך. אני מאמין 

במה שהרב אמר רק אני רוצה לדעת איך זה 
 מסתדר עם מי שאמר רבנו הקדוש?

 
יש משל על אבא ובן שנסעו בעגלה. הבן  תשובה:

שואל את העגלון מתי מגיעים, אז האבא צועק 
אתה שואל?! אל תשאל כאלו  עליו: "מה

שאלות!". נוסעים, יום, יומיים, שלשה, ארבעה, 
ככה במשך איזו תקופה. באיזה שהוא שלב 

האבא שאל את העגלון: "מתי מגיעים?", אמר לו 
העגלון: "בעוד שעתיים". הבן התפלא ושאל את 

האבא: "אבא למה כשאני שאלתי צעקתי עליי 
ת, והנה ואמרת לי שאני לא אשאל כאלו שאלו

אתה עכשיו כן שאלת?". אמר לו האבא: "אתה 
שאלת בתחילת הדרך, כשעוד הייתה הדרך לפנינו 
ארוכה מאוד מאוד, אבל אני ראיתי כבר שאנחנו 

נמצאים כבר ממש קרוב למקום ולכן הרשיתי 
 לעצמי לשאול מתי מגיעים".

הגאון מווילנא כותב שכל מה שלא שואלים ולא 
זה כל זמן שהתאריך אומרים מתי יבוא משיח 

הוא עדיין רחוק מאוד, ובאמת לא יודעים. אבל 
אם כבר הגיע הזמן שכבר צריכים להכין את 

עצמנו למשיח, וכבר יודעים שמשיח כאן אז כן 
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חג הסוכות
בחול המועד סוכות כשאני סועד צהריים ללא 
אכילת פת, אבל אוכל בשר ודגים ומיני מטעמים, 
האם צריך לברך ברכת ”לישב בסוכה“ ומה הכלל 

בדין זה, מתי צריך לברך ”לישב בסוכה“?

אם אינו רוצה לאכול פת אינו צריך לברך 
לישב בסוכה, ויש בזה כמה חלוקי דינים 

ונבאר כעת בעזרת ה‘:

אם הוא אוכל פת יותר מכביצה,  א. 
שהוא כחמשים וארבע גרם ומעלה, 

צריך לאכול בסוכה, בין ביום בין בלילה. 

אם אינו רוצה לאכול פת ולא מיני מזונות, אין  ב. 
לו חיוב לאכול בסוכה, ויכול לאכול פירות וירקות 
ומיני תבשיל שאין חייבים לאוכלם בסוכה. לכן יכול 
לאכול אורז או בשר ודגים וגבינה וביצים וכדומה. 
וכן הדין באוכל פת פחות מכביצה, שמותר לו אף 
לכתחלה לאכול חוץ לסוכה.  ילקוט יוסף (מועדים עמוד 

קמב) וחזון עובדיה (סוכות עמו' קל"ב). 

האוכל סעודתו בסוכה ולא היה דעתו לאכול שיעור  ג. 
כביצה פת, ולכן לא בירך לישב בסוכה, ולאחר מכן 

התחרט ורוצה כעת להמשיך ולאכול יותר מכביצה, 
יש לו לברך אז לישב בסוכה, אף על פי שמכאן 
והלאה לא יאכל מלבד מה שאכל יותר מכביצה, 
אלא גם מה שאכל מקודם מצטרף לשיעור כביצה 

ויכול לברך. חזון עובדיה (סוכות עמוד קל"ג). 

מי שקבע סעודה על פת פחות  ד. 
מכביצה, ומביאים לו תבשיל אורז ושאר 
מאכלים, באופן שיאכל וישבע מהם, אין 
המאכלים מצטרפים עם הפת לעשותו 
אכילת קבע, ורשאי לאכול חוץ לסוכה, 
ואם אכלו בסוכה אינו מברך לישב בסוכה. 

[שם עמ' קלד]. 

האוכל עוגות יותר משיעור כביצה, חייב לאכול  ה. 
בסוכה, אבל לא יברך לישב בסוכה. כן כתב החיד"א 
שלא ראה מעולם שנהגו לברך לישב בסוכה על עוגה. ואם אוכל 

שיעור קביעות סעודה (216 גרם) יברך "המוציא" 
ו"לישב בסוכה". 

מי שאוכל איטריות יותר משיעור קביעות סעודה,  ו. 
חייב בסוכה ויברך לישב בסוכה. ואם אוכל שיעור 
פחות, כגון שאכל 50 או 100 גרם אף שחייב בסוכה 

מכל מקום לא יברך לישב בסוכה. חזון עובדיה (סוכות, 
עמוד קלו). 

אדם שנמצא באמצע סעודת פת בסוכה ונכנס  ז. 
לבית להביא משהו לסוכה, אסור לו לטעום כלום 
מחוץ לסוכה, ואף אם שותה מים בסיום סעודתו, 
חייב לשתותם בסוכה. וכן כשיש דבר מאכל בפיו, 
והתחיל ללעוס, אם יצא מהסוכה אסור לו להמשיך 
ללעוס מחוץ לסוכה, אלא יקפוץ פיו עד שיחזור 
לסוכה וימשיך לאכול בסוכה, כיון שהכל בא מחמת 
סעודת קבע שחייבת בסוכה. המאירי (סוכה כ"ו) וכן פסק  
המשנה ברורה (סימן תקל"ט בשעה"צ אות כ"ט) ובהליכות עולם 

(חלק ב' עמוד רעא). 

רוצים לצאת בחול המועד לפארק שעשועים עם 
המשפחה, אנו רוצים לאכול המוציא, האם אפשר 
לבנות סוכה ולאכול בה, או שצריך לבנות את 

הסוכה דווקא לפני החג?

אפשר לבנות סוכה גם בחול המועד ומותר גם לפרקה 
לאחר מכן.

האם סוכה שעשויה על ”נגרר“ כשרה?

נפסק בשלחן ערוך שגם סוכה שעשויה בראש העגלה 
כשרה, ולכן גם סוכות אלו כשרות לכתחילה. (תרכ“ח 

סעיף ב‘)

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

חג האסיף
חג הסוכות נקרא גם בשם חג האסיף, כמו שנא': "וחג 
האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה" 
(שמות כ"ג ט"ז). היינו שאוסף כל מיני מאכל מן השדה, 
ואמרו חז"ל שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין 
לו פת בסלו (יומא ע"ד) ומובא בליקוטי מוהר"ן (תנינא 
תורה א')- שחג הסוכות מסוגל להביא את האדם 
לביטול תאוות אכילה. כלומר, כאשר השפע והשובע 
מצוי אצל האדם, בחי' 'פת בסלו' כנ"ל אזי מתבטלת 
אצלו הרגשת החוסר והרעב. ואין הכוונה לשפע גשמי 
גריידא בלי חיבור לשורש רוחני, שאז ככל שהשפע 
יגבר ויתרבה, כן תגדל התאווה לאכול ולהרוויח ממון, 
והשובע והשמחה לא ימצאו את מקומם. אלא, כשיש 
שובע גשמי ורוחני (או אפילו רק רוחני), אזי 'צדיק 
אוכל לשובע נפשו' "ואור צדיקים ישמח". לשם הרגשת 
השובע והשמחה הבאה ממנו כנ"ל צריך להיות 'יפה 
עניים וטוב רואי' ואמרו חז"ל :"סומא אין לו שובע" (יומא 
דף עד:) כלומר כשיש ראיה ייתכן השובע- כי כאשר 
אדם רואה בעיני שכלו את חסדי ה' העוטפים אותו מכל 
צד, מיד מתמלא שמחה ושביעות רצון, וכמו שבגשמיות 
סומא (עיוור) אין לו שובע כנ"ל כך הוא ממש ברוחניות. 
וכשאינו רואה את חסד ה'- בחי' ימין עליון, זהו עיקר 
חוליו וצרתו "ואומר חלותי היא שנות ימין עליון" (תהילים 
ע"ז)  והוא כישן נרדם שעיניו סגורות מלראות את אורו 

יתברך, ושרוי ח"ו בגלות הנפש.

ולכאורה ייפלא, הרי אילו יישב האדם את דעתו ויתבונן 
בחסדי ה' עליו הרי יראה שרבים הם עד מאוד ואיך 
ייתכן שעיניו לא הבחינו בהם?! והוא כמשל המטבע 
הקטן שכאשר שמים אותו כנגד העין, יכול להסתיר 
הר גדול מאוד ואותו המטבע הם העוונות של האדם 
וחטאיו שהם העננים המכסים על העניים, עד ישקיף 
ה' יחוס ויתקיים באדם: "מחיתי כעב פשעיך וכענן 
חטאותיך..." ותזרח השמש ורפואתו קרובה לבוא. (עיין 

תורה ח' תינינא)

נמצאנו למדים שלשם השגת תיקון שלם צריכין אנו 
לתקן שני דברים עיקריים  והם: א. מחילת עוונות. ב. 
ראיה טובה וברורה. והנה ביוה"כ עסקנו בעניין הראשון 
של מחילת העוונות, ועתה בסוכות ובעיקר בשבת 
עוסקים אנו בעניין השני והוא הראייה כנ"ל, כי ראה 
והתבונן שמובנה של המילה סוכה הוא ג"כ לשון ראיה, 
ושרה אימנו נקראה יסכה על שם שסכתה ברוח הקודש 
(לקו"מ תורה כ"א) ואולי אפשר לומר ג"כ שסוכה לזכר 
ענני הכבוד כנגד העננים שכיסו על עינא כנ"ל, וכן שבת 
קודש מובא בזוה"ק  כי המילה שבת מורכבת מאותיות 
ש' ובת'  הש' מורכבת משלוש זרועות והם כנגד שלושה 
גוונים שיש בעין, בת- בת עין והוא אישון העין "שמרני 
כאישון בת עין" נמצא שפנמיות המילה שבת היא עין 
בחי' ראיה "ראו כי ה' נתן לכם השבת" וא"כ יראו עיננו 

בעיקר בשבת שבתוך המועד ביתר שאת וביתר עוז, 
וישמח ליבנו ברב טובו וחסדיו הגדולים ונאסוף בחג 
זה פירות רבים ונאכל ונשבע ונשמח, כן יתקיים בנו 

ובכל ישראל אמן! 

ַעל ְיֵדי ִמְצַות ֻסָּכה זֹוִכין ְלֶׁשַפע ֱאִקי ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
רּוַח ֶהְקֵּדׁש, ְוַהַּכָּוָנה ָּבֶזה ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְלַהִּׂשיג 
ֵׂשֶכל ָּגדֹול ִּבְבִחיַנת ַמִּקיִפין ֶׁשל ַהּמַֹח, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ַהֵּׂשֶכל ֶׁשָּבא ָלָאָדם ְּבא ׁשּום ַהְקָּדָמה ֶאָּלא ַעל 
ְיֵדי ֶׁשַפע ֱאִקי, ֶׁשָּכל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
הּוא ִּבְׁשִביל ֶזה ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהִּׂשיג ַהְּמִּקיִפין ֶׁשֵהם 

ִעָּקר ַׁשֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָּבא 

ֻסָּכה ִהיא ְסֻגָּלה ְלָבִנים ומצלת ֵמִריב ּוַמֲחלֹוקֹות.

ְּכֶׁשּפֹוְגִמין ְּבִמְצַות ֻסָּכה, ַעל ְיֵדי ֶזה נֹוְפִלים ִמֶּׁשַפע 
ֶׁשל ָאָדם ְלֶׁשַפע ֶׁשל ְּבֵהָמה.

ַעל ְיֵדי ִמְצַות ְנִטיַלת לּוָלב ּוִמיָניו, זֹוֶכה ְלַגּלֹות 
ַהַּדַעת ַהָּקדֹוׁש לידע ֶׁשְּמא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו ּוְלַגּלֹות 
אלקותו ִיְתָּבַר ְּבָכל ָמקֹום, ֲאִפּלּו ְּבָכל ְלׁשֹונֹות 
ַהּגֹוִיים, ּוְלַהִּכירֹו ִיְתָּבַר ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ֲאִפּלּו ְּבָכל 
 ַהַּמְדֵרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות, ּוְלַקֵּׁשר ַהַּדַעת ַהָּקדֹוׁש ְלתֹו
ַהֵּלב ֶׁשִּיְהֶיה ִלּבֹו ִּבְרׁשּותֹו, ְוֶלֱאהֹב ֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַר ְּבַאֲהָבה, ְוָלבֹוא ְלאֹור ָהַאֲהָבה ֶׁשְּבַדַעת ֶׁשהּוא 
אֹור ַהָּגנּוז, ְוִיְתַּגּלּו ַהַּצִּדיִקים ְוַהּתֹוָרה ַהְּגנּוָזה. ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִיְתַרֶּבה ָׁשלֹום ַרב ָּבעֹוָלם  (לקוטי עצות - ערך 

מועדי ה' סוכות)



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

להתארח במחיצת שבעת האושפיזין
ביום מן הימים הופיע בחצרו של הצדיק רבי אלימלך 
מליזנסק אורח בלתי שגרתי. מראהו החיצוני העיד על 
מוצאו הגרמני והמודרני עורר תשומת לב רבה, בפרט 
שהיה הוא יחיד בחזותו על רקע הנוף החסידי. האורח 
נכנס אל בית המדרש פנימה והתייצב באחת הפינות. 
לא חלפו דקות, ושמשו של הרבי יצא מחדרו  והודיע כי 
הצדיק ייכנס עתה לתפילת מנחה, שלא בזמן הקבוע. 
הדבר עורר תמיהה בקרב החסידים. התמיהה גדלה 
שבעתיים כאשר הרבי נכנס לבית המדרש ובמקום 
לפנות לעבר מקומו, פילס את דרכו בין המתפללים, 
עד שהגיע אל האורח. בחמימות רבה לחץ רבי אלימלך 
את ידו, ולקחו עמו לעבר מקומו והושיבו לצידו. אחרי 
התפילה הוליכו הצדיק אל חדרו. הצדיק והאורח נסתגרו 
בחדר ושוחחו שעות רבות. חידה ותמיהה הייתה זו בעיני 
החסידים. היו ששיערו כי אולי הוא שר חשוב, שביכולתו 
לבטל גֵזרות. הטילו אפוא החסידים את המשימה על 
ר' אלעזר הצעיר, בנו של רבי אלימלך, שינסה לגלות 
את זהותו של האורח. בינתיים הסתיימה הפגישה, ורבי 
אלימלך יצא ללוות את האורח, והשניים הרעיפו ברכות 
לבביות זה על זה ונפרדו מתוך חיבה יתרה. המתין ר' 
אלעזר לשעת הכושר, נכנס אל אביו וניסה לברר מי 
האורח המסתורי. הביט הצדיק בבנו במבט רך והשיב 
סתומות: "יום יבוא ותדע".  סתם ולא פירש. הבין כי 
בזה חתם אביו את דבריו ולא ניסה לשאול עוד. הדבר 

נשאר סתום ובמשך הזמן נשתכח העניין.

***

עברו שנים. שנה אחת היה מחסור קשה באתרוגים. 
מצוות ארבעת המינים הייתה חביבה ביותר על רבי 
אלימלך. הוא ביקש מבנו, ר' אלעזר, לצאת לגרמניה, 
להשיג אתרוגים מהודרים. ארז ר' אלעזר את תרמילו 
ויצא לדרך. ר' אלעזר הגיע להמבורג באיחור רב, והבין 
שכבר לא יתאפשר לו לחזור לליזנסק לפני חג סוכות.

באין ברירה נאלץ לעשות את החג בהמבורג, מיד יידע 
בכך את אביו ומשפחתו. תחושת בדידות אפפה אותו 
והוא החל לדאוג שמא לא ימצא בית כשר, שיוכל לקיים 
בו את מצוות סוכה כהלכתה. הוא נכנס לבית הכנסת 
המקומי, וסיפר לגבאי כי הוא זקוק לאירוח לימי החג. 
במהירות רבה סודר בעבורו מקום. בסיום התפילה פנה 
אליו מארחו בלחיצת יד חגיגית והזמינו לבוא עימו. הם 
צעדו בדומייה בין בתי הרובע, עד שהגיעו לבית המארח. 
בני הבית קיבלו את פניהם בברכת חג חגיגית, ומיד 
הגיעו משרתים לעמוד לשירותם. הבית נצץ מכלי זהב 
וכסף, ור' אלעזר, שלא הכיר חיי עושר כאלה, תמהה 
בינו לבין עצמו ושאל: האם גם את המצוות הם יודעים 

לקיים בהידור רב כ"כ כמו הפאר שסביב???

***
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את הסוכה. נראה כי המצוות אכן קויימו בהידור רב 
בהתאם לפאר וליופי סביב. קודם שהחלה הסעודה 
הכניס המשרת לסוכה כורסה מפוארת. בעל הבית קם 
וקרא: "ברוך הבא, סבא ר' אברהם!". הדבר התמיה את 
האורח, אך הוא חשב שזה ממנהגי קהילות גרמניה. 
למחרת  עם רדת הלילה השני חזר המחזה ונשנה. 
המשרת הכניס כורסה ובעל הבית קרא: "ברוך הבא, 
סבא ר' יצחק!", וכך גם בימים הבאים בכל לילה נוספה 
כורסא מפוארת ועליה הוכרז שמו של האושפיזין 

האורח.

הכנסת  אורחים חגיגית ולבבית ועשירה במיוחד זכה 
לה ר' אלעזר. מעולם לא ראו עיניו עושר ופאר שכזה. 
בסעודות שוחח עמו בעל הבית שיחות נימוסיות בלבד, 
ור' אלעזר, שרצה מאוד לשאול את בעל הבית לפשר 
המנהג, באחת הסעודות אזר עוז ושאל את מארחו 
לפשר הדבר. ענה לו המארח בהבעת תמיהה: "הלוא 
כשבאים אלינו שבעת האושפיזין, רועי ישראל, ודאי יש 
לכבדם ולהכין להם מושב ראוי". הביט החסיד בבעל 
הבית בהשתוממות, ושאל: "האם אתה רואה אותם?" 
בעל הבית הביט באורח במבט מפוכח לחלוטין והחזיר 
לו בשאלה תמוהה: "והאם אתה אינך רואה אותם?!"...

באותו רגע קלט ר' אלעזר כי המארח אינו אדם פשוט. 
הוא מיהר לנצל את ההזדמנות וביקש שגם הוא יזכה 
לראות את האושפיזין. בעל הבית שמע את בקשתו 
והשיב כי עליו לבקש את הסכמת האושפיזין עצמם. 
בערב הבא מסר לו את תשובתם, כי מאחר שלא 
זכה לכך בלילה הראשון, לא יוכל עכשיו לראותם. 
הצטער ר' אלעזר אך התנחם בכך שזכה לשבת בסוכתו 
של צדיק זה, עם שבעת הרועים. בתום החג נפרד 
ר' אלעזר ממארחו ושב לליזנסק. בהתרגשות נכנס 
אל אביו ורצה לספר לו את שעבר עליו, אלא שאביו 
הקדימו: "קיימתי את הבטחתי מאז להודיע לך מיהו 
היהודי מגרמניה שביקר אצלי. זה היה המארח שלך 
בחג הסוכות. אשריך שזכית להתארח אצל אחד מל"ו 

הצדיקים הנסתרים בדורנו".

זה אומר שאתה לא מרגיש את האהבה שלו, כי מי 
שאוהב אותך לא יצער אותך, אבא לא מצער את 
הבנים שלו; ואם בכל זאת אתה מרגיש צער, יש כאן 
חיסרון בידיעה שה' אוהב אותך וזה חיסרון בהכרת 

ה' כלומר חיסרון חמור באמונה.

והעבודה שלך שהיא למעשה התכלית של החיים 
שלך היא להכיר את ה' ולדעת אותו, כלומר להכיר 
באותה אהבה עצומה ולהתחבר אליה, לחיות אותה, 
להאמין שהיא תמיד קיימת ותמיד נמצאת בכל מאורע 

בחיים ובכל ניסיון וקושי.

ולעורר  לחזור  ולהזכיר,  לחזור  לי  חשוב  לכן 
שהאמונה היא אחת:

"ה' אלוקינו ה' אחד" – ואומר רבי נחמן, "אחד" (=13) 
זה בגימטריה "אהבה" (=13). האמונה היא שה' כולו 
אהבה, רק אהבה. אין בו ואין בשום פעולה שלו שום 
רע, כי מי שאוהב לא עושה שום רע, אך טוב וחסד.

ה' הוא טוב ומיטיב וברא את העולם הזה כדי 
להיטיב ולרחם. זו התכלית של בריאת העולם. וזו 
לא רק תכלית כללית, אלא זו גם התכלית של כל 
פרט ופרט בבריאה, של כל פרט ופרט בעולם הזה. 

כל מה שקורה לכל יהודי בכל רגע בחיים – הכול 
זו אהבה שלימה ונקייה.

האהבה חודרת

זו התכלית של כל רגע בחיים ובפרט בחג הסוכות 
שבו אומר רבי נחמן שהקדוש ברוך הוא עוטף אותנו 
באהבה עצומה, כי הסוכה על פי סודם של דברים 
היא כביכול חיבוק יד ימין של הבורא, כלומר גילוי 

אהבה וקרבת ה' ברמה הגבוהה ביותר.

 ולא רק שה' יתברך עוטף אותנו באהבה, אלא הוא 
רוצה שנרגיש את זה ונפנים את זה ונקבל את זה 
בעומק ליבנו ודעתנו ולכן הוא נותן לנו את מצוות 
נטילת ארבעת המינים, שעל ידי שמנענעים אותם 
לשש הקצוות המרמזים לכללות המידות והגילויים 
של ה' – אנחנו זוכים להשיג במוח ובלב את הידיעה 
שבכל מה שאנחנו רואים סביבנו מתגלה אהבה 
עמוקה ואינסופית שנקראת בדברי רבי נחמן "אור 

האהבה שבדעת".

ורבי נחמן אומר שהדברים הנפלאים שהבאנו כאן 
בשמו המובאים בספרו ליקוטי מוהר"ן הם הם הסוד 

והכוונות של נטילת הלולב.

יוצא שחג הסוכות הוא כל כולו גילוי אהבה, אנחנו 
נכנסים לגמרי בתוך האהבה של ה', וה' מאיר לנו 
לתוך הדעת את ההרגשה וההבנה והאמונה והידיעה 
שהוא יתברך אוהב אותנו אהבת עולם שהיא הרבה 

מעבר למה שאנחנו מסוגלים לקלוט ולהכיל.

הידיעה הזאת שה' אוהב אותנו היא היסוד של כל 
האמונה. היא התכלית של החיים שלנו.

והיא המפתח לראות את ה' בכל מה שעובר עלינו 
כלומר לראות איך הכול טובה ולהגיד על הכול 

תודה בלב שלם.

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת
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החכם עיניו בראשו

 אחד מהכללים שצריכים להוביל את האם ביחסים 
שלה עם ילדיה בכל גיל, הוא איך לסדר את החיים עם 
הילדים באופן שלא תעיר לילד! כי כמה שהילד גדל 
עם פחות הערות, הוא גדל יותר בריא בנפשו, וכן האם 
עצמה, כמה שהיא פחות צריכה להעיר, ככה פחות 

היא מעייפת את נפשה. במקום עגמת הנפש של 
המלחמה התמידית עם הילד - אני רוצה כך 

והוא עושה ההיפך, במקום הצורך המייגע 
להעיר ולנזוף וכו', שזה דבר שמתיש 
את הנפש וגורם לעייפות, מסדרים 
את החיים כך, שפשוט לא צריכים 

להעיר לילד, כמו שנלמד כמה עצות 
לכך.  כאמור, ההערות מזיקות מאד לנפש 

של הילד. הכרתי כמה וכמה זוגות, שהיו להם 
בעיות קשות בשלום בית, וזה היה מפני שהבעל 

קיבל הרבה הערות בילדותו, ועתה כשגדל והתחתן, 
והוא אמור היה להיות מסוגל, בתור אדם מבוגר, לקבל 
את ההערות של אשתו ואת התלונות שלה בהבנה, 
הוא פשוט לא מסוגל. הנפש שלו פגועה. כל הערה 
של אשתו הוא רואה כפגיעה אישית ונעלב עד עמקי 
נשמתו, וממילא כל דבר קטן הופך למריבה גדולה...  
עצה זו מתחילה כבר בחודשים הראשונים של חיי הילד, 

כאשר הוא מתחיל לזחול ולהגיע לכל מיני מקומות 
בבית, לפתוח מגירות, להפיל דברים וכו'. כאשר מגיע 
השלב הזה, יש להרים את כל הבית מטר אחד למעלה. 
במקום להעיר לילד שלא יגע ולא יהרוס ולא ישבור, 
דבר שהוא בשום אופן לא מסוגל להבין, מסירים את 
כל הדברים השבירים, היקרים והמסוכנים מהישג ידו, 
סוגרים את הדלתות, וכך נמנעות מהילד הערות, 
שמורידות לו את הביטחון העצמי, שנוטעות בו 
הרגשה שהוא תמיד לא בסדר. כאשר הילד 
אוכל, במקום להצטער על שהוא מלכלך 
את עצמו ולרטון על כך, יש לשים לו 
סינר. כי אמנם בפעמים הראשונות 
מקבלת  האם  מתלכלך,  שהילד 
את זה באהבה – היא מבינה שהוא 
ילד. אבל עם הזמן מצטבר אצלה חוסר 
סבלנות ללכלוך, והיא עלולה, מבלי משים, לגעור 
בתינוק הקטן על שהוא מתלכלך.  אבל על ידי העצה 
הפשוטה של סינר, היא חוסכת לעצמה את העומס 
והעייפות מהלכלוך התמידי וריבוי הכביסות, ומהילד 
היא חוסכת את הפגם שגורמות לנפשו ההערות וגילויי 
חוסר הסבלנות והצער של האם. בגיל יותר מתקדם 
הילדים מתחילים להיות רעשנים וצעקנים, להשתולל 
ולשחק בקולי קולות ברחבי הבית. היחס לילדים צריך 
להיות עם הרבה סבלנות לרעשנות ולהשתוללות שלהם. 

אין לצפות מילד שיתנהג ברצינות ובאחריות כמו אדם 
מבוגר, ושיבין את הוריו ויתחשב בהם. כל אשה תשתדל 
לזכור את עצמה, שגם היא היתה ילדה קטנה והייתה 
צוחקת ומשתוללת, אם כן, מדוע היא מצפה מילדיה, 

שלא יצחקו ולא ישתוללו? 

מספרים על ה"חזון איש", שפעם ליווה אותו ילד 
מקרובי משפחתו, והלך לצידו ברצינות ובהילוך מדוד. 
אמר לו ה"חזון איש": למה אתה לא קופץ? ילד צריך 
לקפץ, ולא ללכת כמו מבוגר. וכן העיד אחד מבאי ביתו 
של ה"חזון איש", שפעם הביאו לפניו ילד קטן לקבל 
ברכתו, ולפני שדיבר אתו ה"חזון איש", פיזר לו צעצועים 
וביקש ממנו שישחק. רק אחרי שהילד שיחק והשתחרר, 
דיבר אתו ובירך אותו. וזה דבר שידוע בעולם: ילד 
שלא משתולל וכד', הוא לא ילד רגיל, וצריכים לבדוק 
אולי משהו לא בסדר איתו. פעם קיבל איש אחד את 
צוואת אביו שנפטר, והיה בשטר הצוואה תנאי לבית 
דין, שרק כשישתגע היורש, יקבל את הירושה. בתחילה 
לא הבינו חכמים מה פשר הצוואה המוזרה, עד שיום 
אחד נכנס אחד מהם לבית אחד מחבריו, וראה אותו 
מתגלגל על הרצפה עם ילדיו והם רוכבים על גבו 
וכד'. או אז הבין את דברי הנפטר, שרק כשיהיו לבנו 
ילדים והוא "ישתגע" אתם ויקפצו על ראשו וכו', אז 

יקבל את הירושה. 

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

היהודי הקדוש 
מפשיסחא זי"ע
יט תשרי 

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

רבינו היהודי הקדוש הרה"ק רבי יעקב יצחק זיע"א נולד בשנת 

תקכ"ו, בפשעדבורז' לאביו הצדיק והקדוש הגאון רבי אשר זצוק"ל 

אב"ד גראדדיסק ומגיד מישרים דפשעדבורז' בן הגאון הקדוש 

רבי אלחנן זצוק"ל אב"ד גריצא ונכד להגאון האדיר רבי יצחק 

הלוי זצוק"ל אחי רבינו ה"טורי זהב זצוק"ל מגזע קודש ה"מגלה 

עמוקות זי"ע ומגזע קודש רבינו בצלאל אשכנזי בעל ה"שיטה 

מקובצת זיע"א. הרה"ק הרבי מלובלין זצוללה"ה היה מונה נשמות 

תלמידיו הקדושים: ואמר על היהודי זי"ע שנשמתו הייתה ג' פעמים 

בעולם: א. נשמת יעקב אבינו. ב. נשמת מרדכי היהודי. ג. 

נשמת רבינו תם הוא רבינו יעקב תם, ויעקב אבינו ע"ה 

היה נקרא איש תם יושב אהלים.הרה"ק בעל ה"מאור 

ושמש זי"ע אמר כי היהודי הקדוש נזדכך בבחינת 

מלאך ונעשה אדם למעלה מהטבע, ועוד אמר 

ש"הוא נצחן בעבודת השי"ת.תלמידו הרה"ק 

הרבי ר' בונם מפרשיסחא זי"ע אמר מי שלא 

ראה פני מורי היהודי הקדוש לא יכל להאמין 

שתהא בריאה כזאת מילוד אשה. בעל ה"תפארת 

שלמה זי"ע מעיד: שמענו מאת הרב הקדוש איש היהודי 

זלה"ה שהיה אומר על עצמו כי מפני כן היה מרבה מאוד 

בצדקה ובמעשים טובים יותר משאר בני אדם, מחמת שהיה הולך 

בעבודת ה' יום ויום במעלה רמה יותר ממדריגה למדריגה, והיה 

ירא מהסט"א לבל יתגבר עליו ח"ו לכן היה עושה צדקות וגמילות 

חסדים להיות כסות עינים נגד הסט"א. כידוע דרכו שהיה כל עניני 

תפילותיו במסירות נפש פוק חזי מה עלתה בו בסוף ימיו שהיה 

הולך לעולמו במסירות נפש בתפילתו. שבולת הזהב כך הגדיר 

הרה"ק בעל חידושי הרי"ם מגור זי"ע, את רבינו בהוסיפו כי כמו 

שהיה רבי עקיבא עילוי בין התנאים כמו כן היה היהודי הק' עילוי 

בין הצדיקים. רבו החוזה מלובלין זי"ע, התבטא פעם שכל ביאתו 

לעולם הוא רק בשביל אחד ששמו כשמו והוא רבינו מפרשיסחא, 

שהיה נקרא בשם רבו וכך גם אמו הייתה נקראת כשמה של אם 

הרבי וכשבא ללובלין רץ החוזה לקראתו וחיבקו בשתי ידיו באומרו 

לו יישר כחכם וחילכם שבאתם אלי כי מאוד היה לי עגמת נפש 

עד אין לשער גודל הגעגועים שהיה לי לראות אתכם.בעל חידושי 

הרי"ם מגור זי"ע אמר: כי מה שמדברים בגדולתו וקדושתו של 

רבינו הקדוש היהודי הוא סגולה לבוא ליראת שמים. הרה"ק רבי 

יעקב אריה מראדזימין זי"ע אמר: התנא האלקי רבי שמעון בר 

יוחאי התפלל כמו אדם הראשון קודם החטא, והאריז"ל התפלל 

כמו רשב"י, והבעש"ט התפלל כמו האריז"ל ו"היהודי מפרשיסחא 

התפלל כמו הבעש"ט. כידוע היה היהודי הקדוש מאחר את זמן 

התפילה וכאשר נשאל הרה"ק רבי אברהם מטשעכינוב זי"ע על 

סיבת איחור התפילה של היהודי הרים קולו בהקפדה וצעק 

מהיהודי הקדוש זי"ע אנו נוטלים ראיה הלא כאשר היה 

בן ל"ג שנים לא היה לו שן אחד בפיו הקדוש מפני 

פחד ויראת שמים וממנו נקח ראיה. רבינו היה 

יחיד במינו בגודל אהבת ישראל שבו וכך מובא 

בשמו שכל דבר שבעולם יש לו מבחן, לידע 

אם טוב הוא ומה הוא, המבחן של איש ישראל 

לדעת אם הוא הולך בדרך הישר בדרכי השי"ת, 

ואמר כי הבחינה היא אהבת ישראל אם יראה שיתגדל 

אצלו אהבת ישראל בכל יום הוא סימן שנתעלה בעבדות 

השי"ת והוא הבחינה האמיתית בעבדות. עבודתו בקודש של רבינו 

כל ימיו היתה לבוא לשמחה כמו שמובא: "שמעתי מהה"ק מו"ר נתן 

דוד זי"ע זצוקללה"ה משידלאווצי שאמר על הכתוב 'ויתעצב אל 

לבו ויאמר ה' אמחה את האדם... ואינו מובן בפשיטות אך נודע כי 

זקני היהודי הקדוש זצללה"ה אמר שנולד בבחינת עצבות למנעו 

מעבודת ה', וכל ימיו היה עבודתו לבוא לשמחה ולולי זאת היה עוד 

גדול יותר במדריגתו, ודור המבול שהיה סמוך לאדם הראשון היו 

בעלי מדריגה ודעת ובשמחה עד שלא היתה מדת הדין ביכולתה 

להעניש אותם, ולזה נתן העונש לאסוף מהם השמחה ולהכניס 

עצבות ויתעצב אל לבו של כל אחד ואחד ממקור השפע, ואז אמר 

אמחה את האדם. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

העצה לרכישת בית בקלות ועוד...
שאלה: אני מחפשת בית ולא מוצאת, מה אני 

צריכה לעשות?

תשובה: עצה נפלאה לכל מי שמעוניין למכור בית, 
לקנות בית, להשכיר בית, לשפץ בית, לבנות בית, הכל, 

מה העצה? להתפלל שלוש פעמים ביום תפילה 
שיבנה בית המקדש. בסידורים הספרדים זה 

מובא בסוף תיקון חצות. ולומר 'שיר למעלות 
בבוקר  לומר  ציון'.  שיבת  ה'  בשוב 

בצהריים ובערב. את הסגולה הזו 
שמעתי ממורי ורבי הרב בנימין זאב 
חשין ע"ה, שהוא אמר שכל הצער 
שיש לעם ישראל בבתים זה בשביל 

שהם לא מתפללים על בית המקדש. 
זה מה ששמעתי.

וה' חנן אותי להוסיף מדעתי להתפלל שלוש 
פעמים ביום את התפילה הזו. ואנשים מספרים לי 
ישועות. מישהי בנתה בית, אמרה שהיא בנתה בית 
ממש כמעט יצאה לה הנשמה, אחרי כמה שנים היא 
הייתה צריכה לבנות עוד פעם בית, אבל הפעם היא 
עשתה את העצה הזו, ממש מתחילת הבניה, והיא 

אומרת שהבית עלה לבד, ממש בניסים!

אנשים מקיימים את העצה הזו ותוך שבוע מוכרים 
בית, תוך שבוע קונים בית. כי כשאדם מתפלל על בית 
המקדש, אח"כ שהוא מתפלל על הבית שלו התפילה 

שלו מתקבלת.

המקדש!  בית  על  באמת  להתפלל  אבל 
תפילה מהלב!

לכם  ילך  הכל  איך  תראו  אתם 
בקלות, אתם תראו עין בעין! בדוק 

ומנוסה!

לבנות  שמתחילים  לפני  אפילו 
לפני  אפילו  הזו,  העצה  עם  ללכת 
שקונים שטח. באים לשטח ואומרים את 
התפילות לבניין בית המקדש, קודם כל אומרים 

את התפילות, ורק אז מתחילים לבנות.

שאלה: הרב מדבר הרבה מעניין התודה, ובכל 
אופן אני רוצה גם לבכות בהתבודדות, לשפוך את 
הלב, יש לי בעיה בחיים שאני רוצה לפתור אותה, 

אבל אין לי כח להגיד תודה, אני רוצה גם לבכות!

תשובה: קודם כל תבכי, כי אם תגידי תודה את לא 
תוכלי לבכות אח"כ כי הכל טוב. לכן קודם כל תבכי, זה 
בסדר. הבכיה הזו זו תאווה, קודם כל תספקי לעצמך 
את התאווה הזו שיש לך לבכות. תרגיעי את עצמך, 
תמלאי את התאווה של הבכיה, ואח"כ תתחילי להאמין 
בה'. כי הבכיה זה בלי אמונה. אח"כ תגידי: "טוב, עכשיו 
אני בכיתי, עכשיו אני רוצה להתחיל להאמין בה'! שהכל 
טוב, וה' רק אוהב אותי, ואם הוא עשה לי את זה זה 
בטח לטובתי! ושה' הוא צר לו בצער שלי, ושה' הוא 

רוצה בישועה שלי, וה' ישמח בישועה שלי".

כי אין מה לעשות, אמונה זה להגיד תודה! לא יכולים 
להגיד תודה בשמחה אם אין אמונה. לא נעים אבל זו 
המציאות. עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, 
לכן אח"כ תתחזקי באמונה, תקרבי את הגאולה שלך 

ושל כל העולם הזה.

שאלה: יש עבודה של מכירת מוצרי בריאות מהבית 
האם כדאי שאשתי תתעסק בזה?

תשובה: בטח! למה לא? כל דבר שאישה יכולה 
לעשות וזה גם עבודה צנועה, בטח! למה לא? תעשה 
ושתהיה לה פרנסה טובה אמן, וגם תהיי שליחה טובה 

שיהיו מוצרי בריאות לעם ישראל.

שו"ת אקטואלי
מענייני דיומא

מצמיח ישועה
סיפורי ישועות על זורעי צדקות

שו"ת על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
 או כמסרון לנייד 052-6672221

יש לך ספור ישועה ייחודי לספר לנו? 
תשלח לנו, אנחנו מחכים לך 
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ישועה כפולה ומכופלת
כשצלצל הטלפון באותו בוקר לא ידעתי כמה ערך 

יהיה לו ביום למחרת.

 באותו בוקר צלצלה נציגת חוט של חסד והציע 
לי לעשות תרומה למוסדות ולהיות שותפה לכל 
הפעילויות הברוכות, לאחר ששמעתי את דבריה 
בדקתי ושקלתי והסכמתי לעשות תרומה. הנציגה 
לקחה את שמותינו לברכה ולתפילה 40 יום בכותל 
המערבי.\ לא תיארתי לעצמי כמה אצטרך את זה ...

 למחרת יצאתי לנסיעה, לא אלאה אתכם בסיפורים 
איך זה קרה, אבל מצאתי את עצמי שותפה לתאונת 
דרכים קשה, היו צריכים לחלץ אותי מהרכב המעוות.

 צוותי הרפואה, המשטרה והצופים מסביב נדהמו 
לראות אותי יוצאת מהרכב המרוסק כשאני בריאה 

ושלימה ללא פגע, ממש כך, ללא פגע.

 אבל אני ידעתי, מצוות הצדקה שזכיתי לעשות 
יום קודם היא עמדה לי והצילה אותי מפציעה קשה 

או אפילו ממוות.

הודתי להשם הטוב שהרכב הלך כפרה ואני נותרתי 
בריאה ושלימה, הודתי להשם שזיכני במצוות הצדקה 

ונשארתי בריאה ושלימה.

***
חודש,  רודף  חודש  שבוע,  רודף  שבוע 
אך הישועה לא  נראתה באופק. כיהודים 

מאמינים, ומקורבים   לצדיקים התחזקנו 
באמונה שלימה בה' יתברך שהכל לטובה ואין 

שום רע. ועוד נזכה לילדים.

אף שהציעו לנו קרובי המשפחה להתחיל במסע 
השתדלויות דחינו את עצתם על הסף והמשכנו 
להתחזק בתפילה ואמונה שהישועה תבוא ללא 

כל השתדלות.

באחד הימים גילגלה ההשגחה לידנו ידיעה אודות 
מוהר"ן  ליקוטי  הספה"ק  ובו  מכסף  הא  הקמיע 

(במיקרו) תמורת תרומה למוסדות הק'.

למוסדות  שותפים  להיות  השם  בחסדי  זכינו 
הקדושים "חוט של חסד" לתת צדקה למקום הקדוש 

שפועל רבות למען כלל ישראל וקיבלנו 

כאות 
ת הוקרה  א

ע   י מ ק ל ה ג ו ס מ ה
לישועה.

את הקמיע ענדתי כל הזמן, מלווה בברכת הצדיק 
באמונה ותפילה חזרתי לשגרת חיי.

עברו חודשים מספר ולאחריהן זכינו לבשורה כי 
בקרוב תבוא הישועה. והנס לא אחר לבוא כעבור 

פחות משנתיים ימים זכינו לחבוק זוג תאומות 
קטנות וחמודות במתנת חינם מבורא עולמים וללא 

שום רפואות וטיפולים.

 זרענו צדקה וה' הצמיח לנו ישועה כפולה.



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה

תודה בראש השנה

- תהילה .ז. בני ברק.

הסיפור שלי קרה בראש השנה האחרון, 
אחי הנשוי שגר לידנו התארח אצלנו 

בראש השנה לשמחתנו הרבה 
עם התקדש החג הלכנו כולנו 

לתפילת  הכנסת  לבית 
היום הקדוש.

לפתע, באמצע התפילה 
אחי הנשוי חש שלא בטוב, 

ולא יכול היה להמשיך להתפלל, 
הוא חזר הבייתה מיד, חום גופו עלה..

התחלנו להילחץ שאולי חלילה הוא נדבק 
בנגיף, לכן נכנס מיד לבידוד.

המצב היה ממש לא נעים כולנו דאגנו מאוד 
והיינו מוטרדים. למרות הכל התחלנו להיערך 

לסעודת החג.

בהבזק של שניה החלטתי לקיים את מה 
שהרב שלום ארוש אומר- לומר תודה בכל 

מצב- גם על הטוב וגם על מה שנראה כרע. 
אז התחלתי לומר תודה על זה שהוא נשוי ועל 
האישה הטובה שיש לו ועל זה שהוא אצלנו 
ועל זה שהוא מרגיש לא טוב ועל התפילה 
שנעצרה באמצע, הודתי והודתי ולאחר 
מכן אמרתי כמה פעמים "מזמור 

לתודה"...

לאחר  לפלא,  זה  והיה 
כחצי שעה בערך, חזר לו 
התיאבון, ירד החום פלאים 
הרגשתו  נפלא.  הרגיש  והוא 
הטובה חזרה למשך כל החג בחסדי 

השם.

סיפרתי לבני משפחתי על תהליך התודה 
שעשיתי וכל המשפחה התרגשה מאוד. יחד 
אמרנו בשירה "מזמור לתודה" על הנס שנעשה.

 שנה טובה מתחילה עם תודה.

ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

בפרשת וזאת הברכה הנחש הפך 
לאריה, והמקולל הפך למבורך, ומי מהשבטים 

נעלם?

תשובה שבת ראש השנה: לדעת האשכנזים ארבע פעמים (בשני 
הלילות בקידוש, ובתקיעת שופר ביום הראשון וביום השני), ולספרדים 

שלוש פעמים (אין מברכים בתקיעת שופר ביום השני).

הזוכה: שמואל וילנסקי, בני ברק

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת כי תבוא: שמואל לוי, ירושלים.

מדור ילדים
שעשועון מגוון



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

שערי תפילה פרק יט'
הורים יקרים ואהובים, מאחר ועבודת התפילה, היא 

מלאכה רבה וחכמה גדולה,

בוודאי ראוי ונכון להתחיל בה בגיל הרך ביותר, עוד 
בהיות הילד ב"גן-ילדים" דהיינו קודם שלמד לקרוא 

בעצמו מתוך הסידור.

כאשר מחנכים ילד קטן לתפילה, ראוי לשים 
לב לחנכו כפי הסדר הנכון ע"מ שנזכה בע"ה 

שיגדל וייהפך ל"בעל תפילה".

צעד אחר צעד

עלינו לדעת, שמאחרי כל 
עומדים:  טוב,  והרגל  חינוך 

והערכה,  אבחון  חינוכי,  סדר 
התאמת שיטת עבודה, השקעה 

ותפילה רבה. 

בוודאי בבואנו לחנך ולהרגיל את הילד 
הקטן לעיקר היהדות שהוא "החיבור והקשר 

עם ה' יתברך" עלינו לחנך לפי הסדר.

בחינוך אין קיצורי דרך וכל הורה צריך לחשוב היטב 
ולהתוות דרך ישרה וברורה על מנת שיצליח לחנך 

את הילד לתפילה. 

היסוד העיקרי שעליו עומד בניין החינוך לתפילה 
הוא: "הדוגמה האישית". 

תקשיבו למשפט חינוכי חכם: 

ילדים, עושים לעיתים, את מה שמרגילים אותם. 

עושים לפעמים, את מה שמבקשים מהם. 

ועושים כמעט תמיד, את מה שהם רואים.

ילד שרואה את הוריו מתפללים, ילד שחי בבית את 
עניין התפילה ב-2 בחינותיה: דהיינו התפילה האישית 
והתפילה הסדורה, ילד שרגיל לשמוע את אבא או 
אמא מבקשים מה' שיעזור להם לסדר עניין מסוים, 
ילד שרואה את אבא יוצא מהבית, והוא שואל את אבא: 
"אבא לאן אתה הולך?" ואבא עונה לו: "אבא הולך 

להתפלל" או ילד שרואה את אמא נעמדת ליד הקיר 
בסלון, עוצמת את עיניה ומתנדנדת וכשהוא בא "לנדנד" 
לה, אז אחותו הגדולה אומרת לו: "אל תפריע לאמא, 
אמא מתפללת" יגדל בע"ה לילד שעניין התפילה קרוב 

לליבו ואף הוא ייהפך בע"ה לחלק ממנה.

כאשר יהיה לילד בבית "רקע" של תפילה, ע"י 
הדוגמה האישית שהוא רואה, אזי החינוך הנכון 
לתפילה שהוא יתחנך אליו בשנים הבאות, 
יוכל "להכות שורשים" בלבו ולגרום לו 

לחיבור נכון לכל עניין התפילה.

אישית  לשיחה  חינוך 
בגיל הרך

בבית שבו רגילים לדבר עם ה' 
ולהודות לו, לדוגמה: שהאמא אומרת 
תוך כדי הבישול "ריבונו של עולם, תעזור 
לי לבשל אוכל בריא וטעים לבעלי ולילדי, 
שיהיה להם כוח לעבוד אותך"... או "תודה רבה לך 
ה' ששלחת לנו את כל שאנחנו צריכים"...או שהאבא 
אומר תוך כדי שהוא מסדר משהו: "ה' תעזור לי, לסדר 
את מכונת הכביסה"...או כשהוא קנה בגד: "תודה רבה 
לך ה' על החולצה" וכדו'  אזי הילד מתרגל וגם "חי" 
את ה' יתברך. אך בבית שבו עדיין לא הורגלו בכך, 

חשוב מאוד "להכיר" לילד את ה'.

עיקר הקושי נמצא בתחום הרגשי, איך פונים "אליו" 
מה אומרים "לו"?!  ולכן נעבוד בגיל הרך בתחילה 

על "רגשות". 

הכרת הרגשות לא תבוא לבד ועלינו לעזור לילד 
בגיל הרך- לזהות את רגשותיו.

כדי לזהות רגשות, אפשר להראות תמונות עם הבעות 
שונות של פנים, ולשאול: "מה מביעה כל תמונה" חשוב 
לפתח שיחה על התמונות בהם מוצג ילד שמח, בוכה, 
עצוב, כועס וכו', אחרי שזיהינו את הרגשות בשמות 
שלהם, נשוחח על הסיבה של הרגשות, לדוגמא נראה 
תמונה של ילד מקבל מתנה ושמח ונשאל את הילד: 

"מדוע הילד שמח?, מי נתן לו את המתנה?, מי נתן 
לאמא את הכסף כדי שתקנה לו את המתנה?" נחתור 
לקראת ההכרה והתשובה של הילד: שה' הוא המנהיג 
את העולם והוא עושה ונותן הכל ע"י שליחים וכדו'...

נראה לילד תמונה של ילד עצוב ונשאל את הילד: 
"מדוע הילד עצוב?", למי אנו פונים כשאנו עצובים, מי 
יכול לעזור לנו ולשמח אותנו: ה'. אז בא נדבר איתו, 
נספר לו מה שקרה ונגיד לו תודה רבה על מה שהוא 

נתן לנו וכו'. 

המטרה: הכל זה ה'

נחדד את השיחות ונפתח אותם באופן כזה שהם 
יובילו למסקנה אחת, "לאמת היחידה" שה' עושה ומכוון 
הכל בעולם והכל זה ה', כי הוא "ריבון כל המעשים, 

אדון כל הנשמות". 

בגיל 4 כבר אפשר להתקדם עוד קצת ולדבר עם 
הילד על כך שכשאנו רוצים להביע משהו, לבקש, 
לשוחח עם מישהו על איזה רגש שיש לנו בלב, למי 
אנו פונים במקרים כאלה? להורים, לאחים ולאחיות, 
לחברים קרובים. מדוע? כי הם מבינים אותנו, הם אוהבים 

אותנו ואנחנו אוהבים אותם. 

אבל לא תמיד אנחנו רוצים לדבר עם אנשים קרובים, 
לא תמיד אפשר, לפעמים יש איזה סוד שהוא רק שלנו. 
יש גם דברים שבהם הם אינם יכולים לעזור, נכון זה 
קרה גם לך, שלפעמים אתה מרגיש שאין מי שישמע 

לך, אין מי שיענה לך, אין מי שיעזור לך? 

וכאן תמציאו איזה סיפור על עצמכם או סתם סיפור 
על מישהו שקרה לו משהו (הכל לפי העניין והגיל) 
ולא נמצא מי שיכול היה לעזור לו, משום כך הוא פנה 
אל ה' וה' כמובן עזר לו. חשוב להשמיע את הדיסקים 
לילדים של מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א המלאים 

במסרים של אמונה פשוטה וברורה בה'.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

למען האמת, אין הרבה דברים מרגשים יותר 
מלעבור באזורים חרדיים רגע לפני חג סוכות 
ולראות את כל הסוכות המקושטות שבעוד 

חודש יהפכו לחדרים.

בדיחות הדעת
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הסוד של הדברים הפשוטים

מהי התכלית?

לפעמים הדברים הפשוטים ביותר והבסיסיים ביותר 
הם דווקא הדברים שצריכים את החיזוק הגדול ביותר, 

הדברים שאותם אנו נוטים לשכוח בקלות והשכחה 
הזאת גורמת לנו לאבד את הקשר עם 

המטרות שלנו בחיים.

ולפעמים ישנם דברים שנראה 
לנו שאנחנו יודעים ואנחנו 

לצטט  יכולים  אכן 
אבל   – ולדקלם 

אנחנו לא באמת 
ולא  מבינים 

ימים  מפנ
ת  א

המשמעות 
ה  ט ו ש פ ה

לחיים  שלהם 
שלנו.

במה דברים אמורים? 
וברור  פשוט  דבר  זה 

שהאדם  הראשונה  שהנקודה 
מטרתו  הוא  לעצמו  לחדד  צריך 

ותכליתו בעולם.

זה היסוד של כל עבודת האדם. מי שקצת למד ושמע 
שיעורים שלי או למד את הספר בגן האמונה, בוודאי 

יודע שתכלית האדם היא להגיע לאמונה.

אני תמיד מצטט את דברי רבי נחמן בשם הזוהר 
הקדוש שאומר שה' יתברך ברא את כל העולם "בגין 
דישתמודעון ליה" – בשביל להכיר אותו יתברך ולדעת 

אותו יתברך.

אתה יכול לשמוע את זה ולדעת את זה ולהגיד את 

זה ואפילו להתלהב מזה אבל לא להבין באמת את 
המשמעות של המשפט הזה.

מה נקרא לדעת את ה'? אז ברור שהאמונה בכללותה 
נקראת ידיעת ה', וברור שלראות את ה' בכל מה שעובר 
עליך ולרצות להבין מה הוא רוצה ממך ומה הוא 
מרמז לך, ולבטוח בו ולדבר אתו יתברך – 

ברור שהכול נכלל בידיעת ה'.

נעים להכיר

אבל לדעת את ה' ולהכיר 
הרבה  זה  יתברך  אותו 
לדעת  מזה.  יותר 
הכוונה  ה'  את 
את  להכיר  היא 
של  דות  המי
את  לראות  ה', 

המידות של ה'.

יש  יתברך  ולה' 
מידות רבות שכולן נכללות 
בעשר הספירות. אבל לפעמים 
מרוב עצים לא רואים את היער. 

לפעמים שוכחים מהי המידה העיקרית, 
מהי הסיבה השורשית שבשבילה ה' ברא 

את כל העולם כולו.

רבי נחמן אומר שכל הימים מרמזים למידות של ה', 
אבל ישנה מידה אחת שהיא כוללת את כל המידות 
והיא זו שמחיה ומפעילה את כל שאר המידות והיא 
מידת האהבה. וגם כל התורה וכל המצוות הם גילויים 
של מידות של ה' אבל בשורש התורה והמצוות נמצאת 
אהבת ה' שמתגלה דרך כל מצווה ודרך כל חלק בתורה.

נביא כאן את דבריו המדהימים של רבי נחמן:

"וזה ידוע, שהתורה, היינו המידות, היינו הימים, שורה 

בהם אהבתו יתברך שמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש 
'יומם יצווה ה' חסדו', שהחסד היינו האהבה, כמו שכתוב: 
'אהבת עולם אהבתיך [על כן משכתיך חסד]', הוא 'יומא 
דאזיל עם כולהו יומין' (תרגום: היום שהולך על כל 
הימים), היינו המידות" (כלומר, מידת האהבה היא המידה 

ש"הולכת", כלומר מחיה ומפעילה את כל המידות).

תוכו רצוף אהבה

רואים כאן שהפנימיות של כל התורה והמצוות ושל 
כל המידות של ה' היא האהבה שה' אוהב אותנו.

כביכול כל העולם הגשמי והרוחני זה רק החיצוניות 
ביחס לאותה אהבה שהיא הפנימיות כמו שכתוב: "תוכו 
רצוף אהבה" – כלומר בפנימיות של כל העולם הזה 
ושל כל התורה ושל כל מה שקורה איתך ישנה רק 

אהבה אמתית ואינסופית של בורא עולם.

אם שוכחים את זה, למעשה נשארים עם חיצוניות 
ריקה מתוכן, כמו גוף בלי נשמה.

וממשיך רבי נחמן ואומר שהתכלית של כל עבודתנו 
היא להגיע לאותה אהבה וזו לשונו: "כי המידות הם 
צמצומים לאלוקותו, כדי שנוכל להשיג אותו על ידי 
מידותיו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש: 'בגין דישתמודעין 

ליה', כי בלא מידותיו אי אפשר להשיג אותו.

ומחמת האהבה שאהב את ישראל, ורצה שיידבקו 
בו ויאהבו אותו עמו מזה העולם הגשמי, הלביש את 

אלוקותו במידות התורה.

וזה בחינות של תרי"ג מצוות, כי ה' יתברך שיער 
בדעתו שעל ידי המצווה הזאת נוכל להשיג אותו, ועל 
ידי זה צמצם את אלוקותו דווקא באלו התרי"ג מצוות".

אחד = אהבה

יוצא שהמשמעות האמתית של האמונה, המשמעות 
האמתית של להכיר את ה' היא להכיר ולדעת את היסוד 
שה' אוהב אותנו, להרגיש את האהבה של ה' בכל רגע.

גם בדברים ובמאורעות הקשים – אם אתה מרגיש 
בהם צער, כלומר אתה מרגיש שהבורא מצער אותך, 

מאמר ראש הישיבה

להכיר 
את המידות 

של ה', לראות את 
המידות של ה'.

ולה' יתברך יש מידות רבות שכולן 
נכללות בעשר הספירות. ישנה מידה אחת 

שהיא כוללת את כל המידות והיא זו 
שמחיה ומפעילה את כל שאר 

המידות והיא
 מידת האהבה

חג סוכות  ט"ו תשרי תשפ"א  גליון 691

ר"תיציאהכניסה
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כן כמו  "כי אני ה' אלקיהם", אם  ומפרש הטעם: 

וזהו  נצחיים.  ישראל  כלל  כן  נצחי  יתברך  שהוא 

גם כן ביאור הנוסח בתפלת ערבית )ברכה ראשונה(: 

ועד".  לעולם  עלינו  ימלוך  תמיד  וקים  חי  "אל 

וקים תמיד, הרי  פירוש מאחר שהקב"ה הוא חי 

זו הוכחה שימלוך עלינו לעולם ועד.

לתותש יה קדוהס ארץ יהראל

"יהי  בתפלת  אומרים  שאנו  מה  לצרף  נפלא 

רבים  ימים  לישב  "ותזכנו  לסוכה:  בכניסה  רצון" 

וביראתך".  בעבודתך  קודש  אדמת  האדמה  על 

הכוונה  זי"ע  מבעלזא  מהרי"ד  מרן  כ"ק  וביאר 

בזה, על פי מה ששמע כמה פעמים מאביו בשם 

זקינו כ"ק מרן השר שלום מבעלזא זי"ע שלסוכה 

שאנו  זהו  כן  כי  הנה  ישראל.  ארץ  קדושת  יש 

ימים  לישב  "ותזכנו  לסוכה:  בכניסה  מתפללים 

רבים על האדמה אדמת קודש", שנזכה להרגיש 

בסוכה קדושת ארץ ישראל.

דוד"  ב"צמח  נפלא  ביאור  מצינו  זה  בענין 

שמבאר  )סוכות(,  זי"ע  מדינוב  דוד  רבי  להרה"ק 

ומבאר  ישראל,  יש קדושת ארץ  כן שלסוכה  גם 

הענין בזה על פי מה שכתב הרמב"ן פרשת אחרי-

מות בפסוק )ויקרא יח-כה(: "ותטמא הארץ ואפקוד 

ארץ  כי  יושביה",  את  הארץ  ותקיא  עליה  עונה 

ולא תחת  יתברך  ישראל נמצאת תחת השגחתו 

שרי מעלה, בלשון קדשו:

"כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כח התחתונים 

בעליונים, ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם 

וזהו  באצטגנינות.  נודע  כאשר  ידוע  ומזל  כוכב 

שנאמר )דברים ד-יט( אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל 

וגבוהים  בשמים,  מזלות  לכולם  חלק  כי  העמים, 

עליהם מלאכי עליון נתנם להיותם שרים עליהם, 

עומד  פרס  מלכות  ושר  י-יג(  )דניאל  שכתוב  כענין 

לנגדי, וכתיב )שם פסוק כ( והנה שר יון בא...

ואדוני  והנה השם הנכבד הוא אלקי האלקים 

האדונים לכל העולם, אבל ארץ ישראל אמצעות 

הישוב היא נחלת ה' מיוחדת לשמו, לא נתן עליה 

אותה  בהנחילו  ומושל  שוטר  קצין  המלאכים  מן 

שאמר  וזהו  אוהביו,  זרע  שמו  המייחד  לעמו 

לי  כי  העמים  מכל  סגולה  לי  והייתם  יט-ה(  )שמות 

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה

כל הארץ, וכתיב )ירמיה יא-ד( והייתם לי לעם ואנכי 

אהיה לכם לאלקים".

בפסוק  עקב  פרשת  בחיי  רבינו  כתב  וכן 

)דברים יא-יב(:

תמיד.  אותה  דורש  אלקיך  ה'  אשר  "ארץ 

כי  ההיא,  בארץ  השגחתו  עיקר  הפשט  דרך  על 

בודאי כל הארצות הוא דורש, אבל הענין כי עיקר 

הדרישה וההשגחה שם, ומשם מתפשטת לשאר 

באמצע  נתון  שהוא  באדם  הלב  כענין  הארצות, 

הגוף, שהוא עיקר החיות, ומשם החיות מתפשט 

ארץ  שאין  ללמדנו  הכתוב  ובא  האיברים.  לשאר 

והמזלות  הכוכבים  ממשלת  תחת  נתונה  ישראל 

אלהי  לדרישת  נמסרת  ואינה  הארצות,  כשאר 

בעצמו  הקב"ה  אבל  האקלימין,  כשאר  מעלה 

ובכבודו דורש אותה תמיד, לא מינה עליה משאר 

הכוחות שוטר ומושל".

לכן כאשר ישראל יושבים בצל סוכה, כדי לגלות 

בכך אמונתם שהם יושבים בצלא דמהימנותא תחת 

השגחתו של הקב"ה, הרי הם זוכים בכך שהסוכה 

יש לה קדושת ארץ ישראל שהיא תחת השגחתו 

של הקב"ה, והרי זה מתקשר להפליא עם ד' המינים 

נתונים  הם  שגם  הסוכות,  בחג  ליטול  שנצטווינו 

תחת השגחתו יתברך שמו.

 שקהר שנ לא בין גהמע יהראלג
לא" שתותוס האנו יוהבים בצל שקבגש

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין דברות 

זי"ע,  מזידיטשוב  מהרצ"ה  הרה"ק  של  קדשו 

שמבאר את דברי האריז"ל שראוי לקיים מצות ד' 

המינים בתוך הסוכה, שהענין בזה כדי לייחד בכך 

תפלת  בסיום  הכיפורים  ביום  שיחדנו  היחוד  את 

נעילה: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", כי בפסוק 

לגלות  שמים,  מלכות  עול  עלינו  מקבלים  אנו  זה 

בכך שרצוננו להיות תחת השגחת הקב"ה בכבודו 

בעצמו, ולא תחת שום אחד משרי מעלה.

דבר זה למדנו ממשנתו הטהורה של ה"חתם 

שמפרש  ואתחנן(  )פרשת  משה"  ב"תורת  סופר" 

ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  ו-ד(:  )דברים  הפסוק 

אחד, כל אומה יש לה שר שהקב"ה משפיע עליו 

משגיח  הוא  הקב"ה  אנו  אבל  לאומתו,  להשפיע 

עלינו בלי אמצעי, והוא ה' וגם אלקינו שר שלנו, 

והיינו ה' שהוא אלקינו הוא אחד".

נפלא להבין בזה הטעם שאנו אומרים פסוק 

זה בסיום התפלות ביום הכיפורים, שהרי כשירד 

משה עם הלוחות השניים ביום הכיפורים, נתרצה 

יד- )במדבר  למשה  ואמר  לישראל  לסלוח  הקב"ה 

"סלחתי כדברך", ומאז נקבע ליום כפרה לכל  כ(: 

"בו  ט-יח(:  )דברים  רש"י  שפירש  כמו  הדורות, 

פסל  למשה  ואמר  לישראל  הקב"ה  נתרצה  ביום 

כלים  נמצאו  יום  מ'  עוד  עשה  לוחות,  שני  לך 

לישראל  הקב"ה  נתרצה  ביום  בו  הכיפורים,  ביום 

לכך  כדברך,  סלחתי  למשה  לו  ואמר  בשמחה 

הוקבע למחילה ולסליחה".

חטא  כי  בראשונים  שמבואר  מה  ידוע  והנה 

העגל היה שביקשו אמצעי בינם ובין הקב"ה, כמו 

תשא  כי  פרשת  הקדוש  החיים"  ה"אור  שכתב 

)שמות לב-א(: "ולעולם לא מרדו בסיבה ראשונה אלא 

שרצו באמצעי", לכן אנו מכריזים ביום הכיפורים: 

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", שאנו מקבלים 

עלינו עול מלכותו יתברך בלי שום אמצעי.

פסוק  לייחד  צריכים  אנו  זה  כן מטעם  כי  הנה 

"שמע ישראל" גם בחג הסוכות, שהרי  היחוד של 

הכבוד,  לענני  זכר  הוא  הסוכות  חג  של  הענין  כל 

השגחתו  תחת  במדבר  אותנו  הוביל  שהקב"ה 

שצומחים  המינים  ד'  וגם  הכבוד,  בענני  בעצמו 

על  רמז  הם  לבדו,  הקב"ה  של  השגחתו  תחת 

ניצחונם של ישראל על אומות העולם מצד היותם 

תחת השגחתו של הקב"ה, לכן ראוי מאד שנביע 

את קבלתנו עול מלכות שמים בלי שום אמצעי.

לפי זה יומתק להבין הרמז הנפלא של הרה"ק 

מזידיטשוב זי"ע: אתר"ג ערב"ה לול"ב הד"ס סכ"ך, 

אלהינ"ו  הוי"ה  ישרא"ל  שמ"ע  בגימטריא  עולים 

גם  המינים  וד'  הסוכה  כן  אמנם  כי  אח"ד,  הוי"ה 

מבחינת מהותם, מורים שאנו תחת השגחתו של 

הקב"ה אחד יחיד ומיוחד, כי בישיבת הסוכה אנו 

יושבים תחת צלו של הקב"ה, כמו שישבו ישראל 

במדבר תחת השגחתו של הקב"ה שהלך לפניהם 

וכן ד' המינים שהם תחת השגחתו  בענני הכבוד, 

של הקב"ה ולא תחת השגחתם של שרי מעלה.
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חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף 

אתה פן אכלך בדרך, וישמע העם את הדבר הרע 

הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו".

שאין  כך  על  ישראל  שהתאבלו  מבואר  הרי 

שאחר  אלא  ישראל.  לפני  הולך  בעצמו  הקב"ה 

זו  קשה  גזירה  בתפלתו  רבינו  משה  ביטל  כך 

אין  אם  אליו  "ויאמר  טו(:  )שם  להקב"ה  באומרו 

פניך הולכים אל תעלנו מזה, ובמה יודע אפוא כי 

עמנו  בלכתך  הלוא  ועמך,  אני  בעיניך  חן  מצאתי 

ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. 

ויאמר ה' אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת 

אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם".

הנה כי כן מטעם זה יש מצוה מיוחדת לשמוח 

זכר  היא  סוכה  שמצות  מאחר  כי  הסוכות,  בחג 

הוביל  ובעצמו  בכבודו  שהקב"ה  הכבוד  לענני 

ישראל  שכלל  מבואר  ומזה  במדבר,  ישראל  את 

הם תחת השגחת הקב"ה בעצמו, לכן תחת אשר 

התאבלו כשחשבו שהקב"ה ישלח מלאך במקומו, 

דמהימנותא  בצלא  בסוכה  יושבים  שאנו  עתה 

תחת השגחתו של הקב"ה הוא זמן שמחתנו.

 ארבעס שמינים סאס 
שה"אס שקבגש בעצמו

קדשו  בדברי  יששכר"  ה"בני  מבאר  זו  בדרך 

בחג  מינים  ד'  לקחת  הקב"ה  שצונו  הטעם 

י-ו(:  )ב"ר  במדרש  שמבואר  מה  פי  על  הסוכות, 

"אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה 

ד'  שעל  הקדמונים  וכתבו  גדל".  לו  ואומר  אותו 

גדל  להם  שאומר  שר  שום  שולט  אין  המינים 

כשאר הצמחים, רק הם גדלים בהשגחתו יתברך 

שאינם  לישראל  נפלאה  הוראה  והוא  לבד,  שמו 

נתונים תחת השרים. ומקור הדבר ב"סדר היום" 

)סדר חג הסוכות(:

"עוד שמעתי, כי לכל אילן ואילן או עשב או 

וארבעה  גדל,  לו  ואומר  עליו  שולט  שר  יש  ירק 

ושולט,  שר  ביד  הקב"ה  השליטם  לא  אלו  מינים 

הם  הפרטית  ומהשגחתו  מכוחו  כביכול  אלא 

גדלים. ולזה צוה לנו ליקח אלו הד' מינים מיוחדים 

לו בחג, להראות לכל שעם ה' אלה, והנה הנם בידו 

שאין להם פחד ואימה משום בריה בעולם, ואפילו 

שהם  אחר  בהם,  יד  לשלוח  כח  לו  אין  לסמאל 

מצויינין ומסומנים בסימן של מלך".

שצוה  הטעם  יששכר"  ה"בני  מבאר  זה  לפי 

פי  על  כי  הסוכות,  בחג  מינים  ד'  לקחת  הקב"ה 

ובעצמו  בכבודו  שהקב"ה  דבר  יקום  עדים  שנים 

זכר  שהיא  סוכה  ממצות  הן  ישראל,  על  משגיח 

ישראל  לפני  לענני הכבוד שהקב"ה בעצמו הלך 

להנחותם הדרך ביום ובלילה, והן ממצות לקיחת 

ד' מינים שהיא מיוחדת לישראל, להראות כי כמו 

כן  מלאך,  ידי  על  שלא  עליהם  משגיח  שהקב"ה 

הוא משגיח על ישראל בכבודו ובעצמו.

שאמר  מה  בזה  לפרש  נפלא  רמז  והוסיף 

וגרשתי  מלאך  לפניך  "ושלחתי  תחילה:  הקב"ה 

אעל"ה   - בקרבך"  אעלה  לא  כי  הכנעני...  את 

ה'דס,  ל'ולב  ע'רבה  א'תרוג  המינים:  ד'  נוטריקון 

לפרש  ונראה  הקב"ה.  של  השגחתו  תחת  שהם 

כוונתו שהקב"ה רמז בכך, שישלח מלאך להוליך 

אעלה  "לא  אם  בתנאי  רק  במקומו,  ישראל  את 

שסימנם  מינים  ד'  מצות  יקיימו  שלא  בקרבך", 

אעל"ה, אבל אם יקיימו מצות ד' מינים שהקב"ה 

ישגיח  בקרבך",  "אעלה  עליהם,  משגיח  בעצמו 

הקב"ה בעצמו על ישראל.

ונראה לפרש לפי זה מה שכתוב הטעם למצות 

הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו  "למען  סוכה: 

את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' 

)או"ח סימן  אלקיכם". ובפרט לפי מה שכתב הב"ח 

תרכה( שצריך לכוון הטעם שכתוב בפירוש בתורה, 

כי ראוי להאמין באמונה שלימה שלא רק במדבר 

הלך הקב"ה לפני בני ישראל להנחותם הדרך, אלא 

הקשות  הגלויות  בכל  אפילו  זמן  ובכל  עידן  בכל 

כי  הדרך,  להנחותם  ישראל  לפני  הקב"ה  הולך 

השגחתו יתברך מיוחדת על ישראל בניו.

גלויה  ההשגחה  תהיה  הגאולה  שבעת  אלא 

בעין  עין  "כי  נב-ח(:  )ישעיה  שכתוב  כמו  כל,  לעיני 

ההשגחה  הגלות  בעת  אבל  ציון",  ה'  בשוב  יראו 

סט:(  )יומא  בגמרא  שמצינו  כמו  בהסתר,  היא 

ליושנה  עטרה  החזירו  הגדולה  כנסת  אנשי  כי 

לומר גם בגלות: "הגדול הגבור והנורא", כי הן הן 

שבעים  בין  אחת  שה  נוראותיו,  הן  והן  גבורותיו 

זאבים והקב"ה שומר עליהם.

למצות  טעם  הכתוב  שנתן  זהו  כן  כי  הנה 

סוכה: "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי 

את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני 

את  הקב"ה  שהושיב  כמו  פירוש,  אלקיכם".  ה' 

ישראל תחת ענני הכבוד להנחותם הדרך, כך "אני 

ה' אלקיכם" בכל עידן ובכל זמן, אפילו כשאינכם 

רואים בעינים את ענני הכבוד, צריך לדעת שאנו 

נמצאים תמיד תחת השגחתו יתברך.

 "ם יהראל עצמם 
שם סאס שה"אס שקבגש

יששכר"  ה"בני  לדברי  תבלין  להוסיף  ויש 

הסוכות  בחג  הגדולה  השמחה  זה  לפי  לבאר 

מה  פי  על  הקב"ה,  של  צלו  תחת  נמצאים  שאנו 

דרוש  ב  מאמר  )אדר  עצמו  יששכר"  ה"בני  שמבאר 

של  השגחתו  תחת  נמצאים  שישראל  מה  כי  ד( 

הקב"ה עצמו, הוא סימן מובהק על נצחיותם של 

ישראל, ובלשון קדשו:

להם  יש  האומות  כל  ותדע,  תשכיל  "אבל 

אותם  ה'  חלק  אשר  מיוחד  שר  אחד  לכל  שרים, 

ראש  נקרא  לאומתו  שר  כל  והנה  הפלגה.  בדור 

אותו האומה, וכשניטל הראש מן הגוף הנה יופסק 

)ישעיה כד-כא( יפקוד ה'  החיות, כמו שאמר הנביא 

על  כך  ואחר  ]תחילה[,  במרום  המרום  צבא  על 

מלכי האדמה על האדמה.

אבל ישראל חלק ה' עמו נבחרו לחלקו יתברך 

שמו העמוסים מני בטן, אין להם שר רק שכינת 

ישראל,  בני  ראש  הנקרא  הוא  שמו,  יתברך  עוזו 

כן  כמו  לאומתו,  ראש  נקרא  שר  כל  להבדיל  כמו 

שכינתו יתברך שמו מדת מלכות שמים נקרא ראש 

בני ישראל, והנה ישרא"ל אתוון ל"י רא"ש, אותו 

כיון  הנה  משלה...  בכל  מלכותו  המיוחד  הראש 

שהשר שלהם וראשם הוא השכינה הקדושה, הנה 

כמו שאי אפשר הביטול וכו' ]להקב"ה[, כן ישראל 

ישכנו לעד לעולם ויירשו ארץ ומלואה".

)ויקרא  התוכחה  בפרשת  בזה  לפרש  יומתק 

לא  אויביהם  בהיותם בארץ  זאת  גם  "ואף  כו-מד(: 

מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם 

שיחטאו  למרות  כי  הכוונה  אלקיהם".  ה'  אני  כי 

לכלותם,  געלתים  ולא  מאסתים  לא  ישראל, 

 תדר שיום: לתל  רי ועהב יה הר ההולט עליו הי"דל,
 אבל על ארבעס שמינים מה"יא שקבגש בעצמו

 בני יההתר: שתותש האנו יוהבים בש בצילו הל שקבגש וד' שמינים
שם הני עדים השקבגש מה"יא עלינו בעצמו

 תגק מרן שהר הלום מבעלזא זיגע: לתותש יה קדוהס ארץ יהראל
 ושאוויר הבש שוא אווירא דארץ יהראל

 שרשגק רבי דוד מדינוב זיגע: שתותש תארץ יהראל 
נסונש סאס שה"אס שקבגש ולא סאס הרי מעלש
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כל  מינים  ד'  ליטול  מצוה  יש  המקדש  שבמקום 

שבעת ימי החג, אלא שלפי זה צריך ביאור מהו 

הקשר בין ד' מינים לשמחת החג.

בדברי  כך  על  נשגב  ביאור  שמצינו  מה  והנה 

הנה  שכד(,  )מצוה  ה"חינוך"  הראשונים  מן  אחד 

דברות קדשו המלהיבים בשלהבת אש קודש:

"מצות הלולב, עם שלשת מיניו מזה, השורש 

היא, לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל, 

כי הוא עת אסיפת התבואות ופירות האילן בבית, 

ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה, ומפני כן נקרא חג 

האסיף, וצוה האל לעמו לעשות לפניו חג באותו 

העת, לזכותם להיות עיקר השמחה לשמו.

הרבה  החומר  מושכת  השמחה  ובהיות 

ציונו  ההיא,  בעת  אלקים  יראת  ממנו  ומשכחת 

אותנו  המזכירים  דברים  ידינו  בין  לקחת  השם 

מרצונו  והיה  ולכבודו.  לשמו  לבנו  שמחת  כל  כי 

עת  שהעת  כמו  המשמח,  מין  המזכיר  להיות 

הטבע  מצד  וידוע  פיו,  אמרי  כל  צדק  כי  שמחה, 

כי ארבעה המינין כולם משמחי לב רואיהם".

ה"חינוך" מוסיף לבאר לנו גם בפרטות הרמז 

של ד' המינים בעת השמחה:

"ועוד יש בארבעה מינין אלו ענין אחר, שהם 

שהאתרוג  היקרים,  שבאדם  לאיברים  דומים 

שיעבוד  לרמוז  השכל,  משכן  שהוא  ללב  דומה 

בוראו בשכלו, והלולב דומה לשדרה שהיא העיקר 

ברוך  לעבודתו  גופו  כל  שיישיר  לרמוז  שבאדם, 

הוא, וההדס דומה לעינים, לרמז שלא יתור אחר 

עיניו ביום שמחת לבו, והערבה דומה לשפתיים, 

לרמוז  בדיבור,  מעשהו  כל  האדם  יגמור  שבהן 

אף  מהשם  ויירא  דבריו,  ויכוון  בפיו  רסן  שישים 

בעת השמחה".

 המאסם הל יהראל בד' שמינים
בשיוסם תימן מובשק הניצאו בדין

שאנו  כפי  ה"חינוך",  עלינו  נאמן  והנה 

דברים  שקובע  ז"ל,  חכמינו  דברי  בכל  מאמינים 

המינין  ארבעה  כי  הטבע  מצד  "וידוע  ברורים: 

כולם משמחי לב רואיהם". אולם צריך להבין גם 

בדרך מחשבה מהי הסיבה לשמחה זו. זאת ועוד, 

שהרי ברור כי שמחה זו היא רק לזרע עם קודש 

מעוררים  המינים  ד'  אין  לגוים  אבל  ישראל,  בני 

שורש  מהו  ביאור  צריך  כן  כי  הנה  שמחה,  שום 

השמחה בד' המינים.

על  בזה,  הענין  לפרש  יש  לפשט  קרוב  בדרך 

לנו  שצוה  הטעם  ז"ל  חכמינו  לנו  שגילו  מה  פי 

 שקהר שנ לא הל שגבני יההתרג
בין ד' מינים למצוס תותש

יחד,  גם  נעים שבת אחים  ומה  טוב  הנה מה 

לבאר השמחה הטבעית של ד' המינים לישראל 

הנפלא  הקשר  לבאר  ועוד,  זאת  הסוכות.  בחג 

בין מצות ד' המינים למצות הישיבה בסוכה, כפי 

מצות  לקיים  שראוי  האריז"ל  מדברי  שלמדנו 

שביאר  מה  פי  על  הסוכה,  בתוך  לולב  נטילת 

הטעם  כד(,  אות  י  מאמר  )תשרי  יששכר"  ה"בני 

משום  והיינו  שמחתנו",  "זמן  הוא  הסוכות  שחג 

טז- )דברים  הסוכות  בחג  שמחה  הכתוב  שהזכיר 

יד(: "ושמחת בחגך". אולם עדיין צריך ביאור מהי 

סיבת השמחה בחג הסוכות.

וביאר בדברי קדשו על פי מה שידוע כי מצות 

רש"י  שפירש  כמו  הכבוד,  לענני  זכר  היא  סוכה 

הכבוד".  ענני  הושבתי,  "בסוכות  כג-מג(:  )ויקרא 

"כי  יא:(:  )סוכה  בגמרא  אליעזר  רבי  כדעת  והוא 

היו,  כבוד  ענני  ישראל,  בני  את  הושבתי  בסוכות 

סימן  )או"ח  ה"טור"  כתב  וכן  אליעזר".  רבי  דברי 

תרכה(: "והסוכות שאומר הכתוב שהושיבנו בהם, 

שרב  בהם  יכה  לבל  בהם  שהקיפן  כבודו  ענני  הם 

כדי  סוכות  לעשות  צונו  לזה  ודוגמא  ושמש, 

שנזכור נפלאותיו ונוראותיו".

זכר  היא  סוכה  מצות  כי  מזה  למדים  נמצינו 

הקב"ה  הנהגת  תחת  להיות  ישראל  שזכו  למה 

הולך  "וה'  יג-כא(:  )שמות  שכתוב  כמו  בעצמו, 

ולילה  הדרך  לנחותם  ענן  בעמוד  יומם  לפניהם 

ולילה".  יומם  ללכת  להם  להאיר  אש  בעמוד 

לפני  הלך  ובעצמו  בכבודו  שהקב"ה  מבואר  הרי 

הדרך  את  בפניהם  לסלול  הכבוד,  בענני  ישראל 

במדבר הקשה והנורא.

שחג  הטעם  יששכר"  ה"בני  מבאר  זה  לפי 

"זמן שמחתנו", על פי מה שמצינו  הסוכות הוא 

אחרי חטא העגל שאמר הקב"ה למשה רבינו )שם 

"ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני  לג-ב(: 

האמורי והחתי והפריזי החוי והיבוסי אל ארץ זבת 

 אריזגל: גטוב שוא האאר עלוס שהאר השוא תבר יום,
קודם הסס לל סיטול שלולב בסוך שתותש וסברך עליוג

 שקבגש שקדים מצוס ד' מינים הנוש"ס ביום למצוס תותש 
הנוש"ס תבר בלילש לרמז לברך על ד' מינים בסוך שתותש

 משרצגש מזידיטהוב זיגע: בא" שתותוס צריך לשמהיך
 שיאוד הל גהמע יהראלג בס לס נעילש ביום תי ורים

 ד' שמינים עם שתתך אסרג" ערבגש לולגב שדגת תתגך
 ב"ימטריא המגע יהראגל שויגש אלשינגו שויגש אאגד

הקב"ה לקחת ד' מינים, כי בראש השנה נכנסים 

ישראל ואומות העולם לדין, ואין יודעים מי ניצח 

בדין, אבל כשיוצאים ישראל בחג הסוכות עם ד' 

המינים, אנו יודעים שהם ניצחו ויצאו זכאי בדין, 

והנה המאמר במדרש )ויק"ר ל-ב(:

אצל  שנכנסו  לשנים  משל  אבין,  רבי  "אמר 

מאן  אלא  נוצח,  הוא  מאן  ידעין  אנן  ולית  הדיין, 

דנסב באיין ]כידון[ בידיה אנן ידעינן דהוא נצוחייא, 

ומקטרגים  באין  העולם  ואומות  ישראל  כך 

מאן  ידעין  אנן  ולית  השנה,  בראש  הקב"ה  לפני 

הקב"ה  מלפני  יוצאין  שישראל  במה  אלא  נצח, 

דישראל  יודעין  אנו  בידן,  ואתרוגיהן  ולולביהן 

אינון נצוחייא, לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר 

להם ולקחתם לכם ביום הראשון".

ד'  מעוררים  זה  מטעם  כי  לומר  יש  מעתה 

כי  שמחה,  הטבע  בדרך  ישראל  אצל  המינים 

בכך יש סימן מובהק שניצחנו בדין כנגד אומות 

ממש  זה  הרי  העולם  אומות  אצל  אבל  העולם, 

כי  עצבות,  אצלם  מעוררים  המינים  שד'  להיפך 

שנינו  כבר  הרי  זה,  דבר  מבינים  אינם  שהם  אף 

אדם  בני  על  נופל  לפעמים  כי  ג.(  )מגילה  בגמרא 

לא  דאינהו  גב  על  "אף  קשה:  מגזירה  גדול  פחד 

דבר,  שום  רואים  אינם  עצמם  שהם  אף  חזו", 

רואה,  למעלה  שלהם  המזל  חזו",  "מזלייהו 

"שר של כל אדם למעלה", לכן הם  ופירש רש"י: 

מרגישים הפחד למטה.

בר  אחא  "רב  לח.(:  )סוכה  בגמרא  ששנינו  וזהו 

ומביא  מוליך  ]היה  ליה  ומייתי  ליה  ממטי  יעקב 

בעיניה  גירא  דין  אמר  המינים[,  ד'  עם  לנענע 

ולאו מילתא  ]זהו חץ בעיניו של השטן[,  דסטנא 

היא ]אין ראוי לומר דבר זה להתגרות עם השטן[, 

משום דאתי לאיגרויי ביה", משום שעתיד השטן 

להתגרות עם האדם. הרי מבואר כי ד' המינים הם 

בגדר חיצים בעיני השטן, שבהיותם סימן מובהק 

העולם  אומות  כנגד  ישראל  של  הניצחון  על 

שהשטן ממונה עליהן.
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א" שתותוס סה גא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חג הסוכות תשפ"א

ביאור ש"ילוי הל שמקובל שאלקי משרצגש מזידיטהוב זיגע

 שתותש וד' שמינים עולים ב"ימטריא שיאוד שעצום
הל גהמע יהראלג האמרנו ביום תי ור בס לס נעילש

דבר  לטובה,  עלינו  הבא  הסוכות  חג  לקראת 

המאירות  מצוות  בשתי  להתבונן  טוב  מה  בעתו 

לנו את החג באור בהיר, מצוה אחת היא נטילת 

היא  שניה  מצוה  הסוכות,  בחג  המינים  ארבעת 

הישיבה בסוכה בשבעת ימי החג, ושתיהן נאמרו 

יחד בפרשת אמור )ויקרא כג-מ(:

הדר  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  "ולקחתם 

כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם 

חג  אותו  וחגותם  ימים.  שבעת  אלקיכם  ה'  לפני 

לדורותיכם  עולם  חוקת  בשנה  ימים  שבעת  לה' 

בחדש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו שבעת 

למען  בסוכות.  ישבו  בישראל  האזרח  כל  ימים 

ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל 

בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם".

ראוי לשים לב למה שכבר עמדו המפרשים על 

המחקר, מה ראה הכתוב על ככה לצוותנו על מצות 

נטילת ארבעת המינים: "ולקחתם לכם ביום הראשון 

פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל", 

תשבו  "בסוכות  סוכה:  מצות  על  שנצטווינו  לפני 

בסוכות",  ישבו  בישראל  האזרח  כל  ימים  שבעת 

שהרי מצות סוכה קודמת למצות ארבעת המינים, 

כי מצות סוכה נוהגת גם בלילה הראשון של החג, 

כמו  ביום,  רק  נוהגת  אינה  מינים  ד'  מצות  ואילו 

"ולקחתם  שכתוב:  ממה  כ:(  )מגילה  בגמרא  שדרשו 

לכם ביום הראשון", ביום ולא בלילה.

 שקדים שתסוב מצוס ד' מינים
ללמדנו לקיים שמצוש בסוך שתותש

פתח דברינו יאיר לבאר ענין זה, שרצה הקב"ה 

ד'  מצות  של  זו  בהקדמה  לנו  לרמז  התורה  נותן 

לקיים  שראוי  בסוכה,  הישיבה  למצות  המינים 

שנסמכה  הסוכה  בתוך  המינים  ד'  נטילת  מצות 

אליה, כמו שהביא ה"מגן אברהם" )או"ח סימן תרנב 

ס"ק ג( בשם השל"ה הקדוש )מסכת סוכה נר מצוה אות 

טו(, והנה דברי השל"ה בלשון קדשו:

האר"י  תלמידי  של  הקודש  בכתבי  "מצאתי 

ז"ל ענין נטילת לולב, יותר טוב לברך תחילה קודם 

כך  ואחר  עצמה,  בסוכה  בביתך  בהיותך  התפלה 

שאר הנענועים וההקפות יהיו בבית הכנסת. ויותר 

העמידה  ]תפלת[  אחר  הלולב  על  לברך  היה  טוב 

הרואים  מפני  אך  בסוכה,  בביתך  ההלל  קודם 

תעשה כנ"ל סדר הראשון".

האריז"ל  רבינו  בדברי  הדבר  מקור  והנה 

ב"שער הכונות" )דרושי חג הסוכות דף קג טור ד(:

"והנה טוב הוא שאחר עלות השחר שהוא כבר 

הסוכה  בתוך  הלולב  תיטול  שתתפלל  קודם  יום, 

יהיו  נענועים של הלל  כך הד'  ואחר  ותברך עליו, 

מתפלל  היית  אם  היה  טוב  ומה  הכנסת,  בבית 

בברכתו  הלולב  ותיטול  שתתפלל  כדי  בסוכה, 

שחרית  תפלת  אחר  שהיא  אליו,  הראויה  בשעה 

קודם ההלל".

אלא שעתה ראוי לבאר מהו הקשר בין מצות 

רמז  שמצינו  מה  והנה  סוכה.  למצות  מינים  ד' 

האלקי  המקובל  של  קדשו  במכתב  כך  על  נפלא 

בסוף  ]נדפס  זי"ע  מזידיטשוב  הירש  צבי  רבי 

קונטרס השמות[, כי ביום הכיפורים בסוף תפלת 

העצום:  היחוד  את  רם  בקול  אמרנו  הנעילה 

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".

לייחד  צריכים  אנו  הסוכות  בחג  גם  והנה 

היחוד הנפלא של "שמע ישראל", וידוע כי עיקר 

כמו  הסכך,  צל  תחת  לשבת  הוא  סוכה  מצות 

גבוהה  שהיא  "סוכה  ב.(:  )סוכה  במשנה  ששנינו 

בגמרא  ומפרש  פסולה".  אמה  מעשרים  למעלה 

)שם( הטעם לכך: "רבי זירא אמר מהכא )ישעיה ד-ו( 

אמה  עשרים  עד  מחורב,  יומם  לצל  תהיה  וסוכה 

אדם יושב בצל סוכה, למעלה מעשרים אמה אין 

אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות".

לפי זה מבאר הרה"ק מהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע, 

כי מטעם זה אנו מקיימים את מצות ד' המינים בתוך 

אתר"ג  המינים  ד'  מספר  את  לייחד  כדי  הסוכה, 

עולים  שהם  סכ"ך,  מספר  עם  הד"ס  לול"ב  ערב"ה 

בגימטריא יחד בדיוק כמספר שמ"ע ישרא"ל הוי"ה 

אלהינ"ו הוי"ה אח"ד. אלו דבריו הקדושים.

אמנם עדיין מוטלת עלינו החובה לבאר בדרך 

השוה לכל נפש, מהו הקשר בין פסוק היחוד "שמע 

היום  ה' אחד", שאמרנו בסיום  ה' אלקינו  ישראל 

הקדוש יום הכיפורים לחג הסוכות. זאת ועוד, מהו 

הקשר הפנימי בין מצות סוכה וד' המינים לפסוק 

היחוד, שהרי ברור כי הגימטריא אינה אלא סימן 

מובהק שיש קשר מהותי ביניהם.

 גידוע מצד שטבע תי ארבעש שמינין
תולם מהמאי לב רואישםג

רחש לבי דבר טוב לברר מקחו של צדיק דברי 

לב  שנשים  מה  פי  על  זי"ע,  מזידיטשוב  הרה"ק 

להתבונן על מה שקשר הקב"ה בין מצות נטילת 

עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  "ולקחתם  מינים:  ד' 

הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל" עם 

"ושמחתם לפני ה'  מצות השמחה בחג הסוכות: 

ללמוד  ניתן  זה  קשר  על  ימים".  שבעת  אלקיכם 

"בראשונה היה  )סוכה מא.(:  ממה ששנינו במשנה 

אחד,  יום  ובמדינה  שבעה  במקדש  ניטל  לולב 

זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  המקדש  בית  משחרב 

שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש".

הכתוב:  פירוש  הוא  כך  כי  רש"י  ופירש 

"ולקחתם לכם ביום הראשון" הוא מחוץ למקום 

ד'  לקחת  התורה  מן  מצוה  יש  ששם  המקדש 

ה'  לפני  "ושמחתם  הראשון,  ביום  רק  מינים 

המקדש,  במקום  הוא  ימים"  שבעת  אלקיכם 

"לפני ה'" שמשרה שם את שכינתו, שם יש מצוה 

לקחת ד' מינים כל שבעת הימים, אולם משחרב 

בית המקדש תיקן רבי יוחנן בן זכאי, שיטלו את 

שבעת  כל  המקדש  למקום  מחוץ  גם  המינים  ד' 

ימי החג זכר למקדש.

בחג  השמחה  שמצות  מזה  למדים  נמצינו 

שהרי  המינים,  ד'  נטילת  ידי  על  היא  הסוכות 

שהסמיך  מה  ז"ל  חכמינו  פירשו  זה  מטעם 

הכתוב מצות נטילת ד' המינים למצות השמחה: 

"ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים", ללמדנו 
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

ג

דיני ישיבת סוכה
ביום שביעי שהוא הושענא רבה הוא גמר החתימה,  א. 
ונוהגים ישראל להיות ניעורים בליל ערבה )שו"ע סי' תרס"ד 

ס"א ומ"ב שם(. 

בליל  הלבנה  בצל  סימן  שיש  ז"ל  הראשונים  כתבו  ב. 
הושענא רבה מה שיקרה לו או לקרוביו באותה השנה, 
ויש מי שכתב שאין לדקדק בזה, כדי דלא ליתרע מזליה, 
טוב  ויותר  בוריו,  על  הענין  מבינים  אינם  רבים  כי  גם 

להיות תמים ולא לחקור עתידות )שו"ע שם(.
הדין  עיקר  הנה  כי  וז"ל:  הכוונות  שער  בספר  כתב  ג. 
בעת  ואז  הו"ר,  ליל  של  הראשונה  בחצות  ונגמר  נידון 
שנידון  הדין  עיקר  ואמנם  החותם,  נגמר  לילה  חצות 
בנעילת  שנחתמו  הפתקין  להימסר  הוא  עתה  העולם 
שבינתיים  הימים  כל  בתשובה  חזרו  שלא  אותם  יוה"כ 
שמן יוה"כ עד הו"ר, ונמסרין ביד השלוחים לפעול הדין 
הפתקים  שנמסרו  אע"פ  אבל  שנתחייב,  למי  והמשפט 
והעונש  המשפט  לפעול  רשות  להם  ניתן  לא  בידם 
הכתוב באותם הפתקין עד יום שמיני עצרת, כדי לתת 
עוד זמן אל החוטאים שישובו בתשובה ביום ההוא של 
יחזרו לקחת הפתקים מהם, ואם לאו  הו"ר, ואם ישובו 
אין עוד תקנה בתשובה מאז ואילך, ואע"פ שאמרו בזוהר 
כיון דנפקי פתקין מבי מלכא תו לא הדרי, דיבר בהווה, כי 
בלי ספק שמי שלא נתעורר לשוב בתשובה מעת נעילת 
יוה"כ עד הו"ר לא ישוב ביום ההוא, וכיון שלא ישוב בו 
ביום תו לא הדרי, אבל ודאי שאם יזדמן מי שישוב ודאי 
שיקרעו גזר דינו ויחזרו לקחת פתקא שלו מיד השלוחים 
וכו', ולכן כל יום הו"ר יש בו קצת דינין לפי שעדיין הדין 
תלוי עד יום השמיני עצרת לראות אם ישובו בתשובה, 
וצריך ליזהר לכוין האדם דעתו במאוד מאוד בתפלת יום 
הו"ר ובכל מעשיו ביום ההוא, כיון שעדיין יש לו תקנה 

אז כי אח"כ אין לו עוד תקנה כנ"ל ע"כ. 
נוהגים להרבות במזמורים כמו ביו"ט, דהיינו למנצח  ד. 
מזמור לדוד השמים מספרים ושארי מזמורים, ואומרים 

מזמור לתודה, ואין אומרים נשמת אלא ישתבח )שם(. 
ה. נהגו לקרות ספר משנה תורה )שער הכוונות(. 

ו. ביום הו"ר יקרא פרשת וזאת הברכה שמו"ת, ואם קרא 
ביום שמ"ע לא הפסיד )מ"ב סי' רפ"ה סקי"ח(. 

ז. צריך לנענע את הערבה קודם החבטה. ואח"כ חובט בה 
על הקרקע או על הכלי פעמיים או שלש, ובשם האריז"ל 
כתבו דוקא על הקרקע, ויחבוט ה' חבטות, וטוב לחבוט 
תחילה על הקרקע ה' חבטות ואח"כ על הכלים להסיר 

העלין, וא"צ להסיר כל העלין )שו"ע סי' תרס"ד ס"ד ובמ"ב שם(. 
לפסוע  אין  שנזרקה  אע"פ  שבלולב  שהושענא  י"א  ח. 
ולזורקה  בה  לזלזל  אין  הושענא  של  ערבה  וכן  עליה, 
כדי  מצות,  לאפיית  ההושענות  להצניע  ונהגו  לאשפה, 

לעשות בה עוד מצוה )שו"ע שם סעי' ח' ט' ומ"ב ושעה"צ שם(. 
ט. כתב בספר מנורת המאור )קנ"ג( שמעתי שיש בערבה 
דרכים,  בסכנת  בה  למתכוין  שמירה  סגולת  הו"ר  של 
בצל  בה'  והבוטח  כוונתו,  וטוב  מעשיו  כושר  לפי  והכל 
ש-ד-י יתלונן. ובספר יפה ללב כתב שהירא מפחד לילה 
וחלומות רעים יניחם בכר תחת מראשותיו שישן עליו. 
מינים  הד'  כל  דה"ה  להחיד"א  לאדן  ככר  בספר  וכתב 

מועילין לשמירה. 
שנזכה  יה"ר  אומרים  הסוכה  מן  כשיוצאין  נוהגין  יש  י. 

לישב בסוכה של לויתן )שו"ע סי' תרס"ז(. 
הסוכה  שמנשקין  עליה  בני  ראיתי  השל"ה  כתב  יא. 
בכניסתו וביציאתו, וכן ד' מינין שבלולב לחיבוב המצוה, 

ואשרי מי שעובד ה' בשמחה. 

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות
הושענא רבא

טיב
ההודעות
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<הלכה יועיל  אולי  לו,  והציע  העשיר  לידידו  פנה  הוא  אחר,  בכיוון  לנסות 
נא מר להישאר עמנו כאן על חג הסוכות, לעשות את החג בקרבנו, 
נארח אתכם בכבוד מלכים ונמלא את כל צרכיכם ביד רחבה ובנפש 
חפצה, כראוי וכיאות לנגיד ולבעל בעמיו כמותכם, האתרוג אכן יישאר 
ברשותך אך יחד עם זה תוכל לַזכות את בני העיר בברכה על אתרוג 
מהודר, אך גם הצעה זאת כמו קודמתה נפסלה על אתר, העשיר לא 

הסכים בשום אופן, ממתינים לי בביתי, הפטיר, אני חייב לנסוע.
חלק בעולם הבא תמורת אתרוג

לאחר שגם ההצעה הזאת נפסלה על אתר, וכבר פנה העשיר לעלות 
על מרכבתו ההדורה ולצאת את העיר, הציע לו הידיד, 'אם כבר הגעת 
לכאן חבל לך להחמיץ את ההזדמנות להתברך אצל צדיק הדור ששוכן 
הרה"ק  של  העשיר, שמעו  בעיני  חן  זאת מצאה  הצעה  בעירנו',  כאן 
ואף הוא שש על ההזדמנות  זה מכבר,  מבארדיטשוב הגיעה לאוזניו 

כמוצא שלל רב.
את  הוביל  הידיד  הרב,  של  ביתו  לעבר  פעמיהם  את  הועידו  השניים 
על  סיפר  אף  העשיר,  רעהו  את  הרה"ק  לפני  והציג  פנימה  העשיר 
האתרוג ההדור השוכן באמתחת העשיר שיכול להציל את בני העיר 
להם  למכור  שלא  מתעקש  מה  משום  אך  מינים,  ד'  מצוות  מביטול 
וגילה לרב שגם ההצעה להתארח כאן על חג הסוכות נדחתה  אותו, 

על הסף על ידי העשיר.
וביקש ממנו אף  הוא להישאר  כאן פנה אליו הרה"ק מבארדיטשוב 
יזכה לעשירות גדולה כל ימי חייו,  כאן בעיר למשך החג, תמורת זה 
לכל  בממון  אני מסודר  לי מאומה,  ולא חסר  כל  לי  יש  סירב,  הגביר 
החיים ואיני נצרך לברכה הזאת. הציע לו הרה"ק ברכה אחרת, שיזכה 
הגביר,  דחה  זה  את  גם  אך  בתורה,  ומאירים  חכמים  תלמידי  לבנים 
ב"ה זכיתי לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ותלמידי חכמים 

מופלגים.
שאל אותו הרה"ק, מה עוד יש באפשרותי להבטיח לך בכדי שתסכים 
ימי החג, הגביר לא התבלבל, אם הרב מבטיח  להישאר עמנו למשך 
לי להיות עמו במחיצתו בגן עדן אני נשאר כאן, הרה"ק מבארדיטשוב 
הרהר מעט בדעתו ומיד ננער ממחשבתו והבטיח לו על אתר שלאחר 
עדן, העשיר  בגן  באותו מדור  יזכה לשכון עמו  ושנותיו  ימיו  אריכות 
נשאר  ואכן  לסגור  שהצליח  הפז  עסקת  על  רבה  שמחה  שמח 

בברדיטשוב יחד עם אתרוגו המהודר.
נותר מחוץ לסוכה

אתא ובא היום הגדול והנכבד של סוכות, הציבור יוצא מבית הכנסת 
ולסוכתו  לביתו  נחפז  אחד  כל  והחגיגית,  המרוממת  התפילה  לאחר 
לקדש על היין ולבצוע על הפת, הן זהו מצוות היום, לישב בסוכה, גם 
יחד עושים הם את דרכם  זה מכבר הימים,  ידידו  הגביר התלווה אל 
לעבר ביתו ומעונו, הגביר היה מרומם מאד מן התפילות כמו גם על 
הזכות העצומה שנפלה בחלקו, הבטחה נדירה של צדיק הדור להיות 

עמו במדור אחד בעולם הבא, לא דבר ריק הוא.
ידידו,  בעדו  עצר  הסוכה,  בתוך  רגלו  את  להציג  הגביר  חשב  משאך 
בנימוס אך בתקיפות הסביר לעשיר שהוא מאד מתנצל אך אין לו די 
יוכל לאכול  יואיל נא לחפש לו מקום אחר בו  כן  ועל  מקום בסוכתו 
יאפשר  ומיד  לצון  את סעודת החג, בהתחלה חשב שחברו רק חמד 
לו להיכנס, אך לאחר שנוכח כי הוא מתכוון לכך בשיא הרצינות, לא 

נותרה לו ברירה אחרת אלא לחפש לו מקום חילופי.
הגביר שלא הורגל בכגון דא, נאלץ להשפיל את כבודו, לצאת לרחוב 
אל  להכניסו  בטובו  שיואיל  שבעיר  הבתים  מבעלי  אחד  אחר  ולתור 
סוכתו, הוא עובר מסוכה אחת למשנהו, אך למרבה הפלא בכל מקום 
הוא נתקל בסירוב מוחלט, אף אחד לא מוכן להכניסו ולו לרגע קט, 
אפילו לא לקידוש ולכזית פת בלבד, כשחזר הדבר ונשנה סוכה אחר 
ידו של הרב הייתה כאן באמצע,  סוכה, הבין שיש דברים בגו, ובטח 
וודאי הרב הוא זה שהזהיר את בני קהילתו שלא להכניס אל סוכתם 

את העשיר, מיטיבם ועושה חסדם.
וויתר עולם הבא בשביל מצוה אחת

מושפל וכאוב פנה לעבר ביתו של הרב, אולי ייתן לו להבין מה חטאו 
ומה פשעו עד כדי כך שיטלו ממנו את האפשרות לקיים את מצוות 
אל  להיכנס  ראוי  שאיננו  עד  הוא  גרוע  כך  כל  וכי  כהלכתה,  סוכה 
סוכתו  בתוך  יושב  מבארדיטשוב  הרה"ק  את  מצא  כשהגיע,  הסוכה, 
ושטח  הרב  אל  פנה  הוא  החג,  בקדושת  ומבהיק  יקרות  באור  מאיר 
תחת  לו  שמשלמים  מה  זה  וכי  המשקל,  כבדות  טענותיו  את  בפניו 
הטובה הגדולה שעשה עם בני העיר, מה חטא ומה פשע שלא יתנו לו 

לקיים את מצוות היום ולאכול בסוכה.

כי אם הוא  לו  לו שום דבר, רק אמר  אך הרב לא היה מוכן להסביר 
באמת חפץ לקיים את מצוות היום ולהיכנס אל תוך הסוכה, לא תהיה 
לו ברירה אחרת אלא לוותר לגמרי על ההבטחה שקבל לפני כמה ימים 
מעמו, אם אתה מוותר על חלק הגן עדן שהובטח לך אכניס אותך מיד 
אל תוך הסוכה בכבוד גדול, אך אם לאו, לא תהיה בידי ברירה אחרת 

אלא להותירך בחוץ.
העשיר לא חשב פעמיים והשיב בנחרצות, מוותר אני על כל חלקי בגן 
עדן ובלבד שאוכל לקיים את מצוות היום, שום דבר לא ישווה בעיני 
למול מצווה אחת דאורייתא, אני מוחל על ההבטחה בלב שלם ובלבד 
נהרו  ברגע  בו  כהלכתה,  סוכה  מצוות  ולקיים  פנימה  להיכנס  שאוכל 
והזמין את  לרווחה  ופתח את דלת סוכתו  פני הרה"ק מבארדיטשוב 
הגביר להיכנס פנימה בכבוד גדול, הצדיק אירחו ביותרת הכבוד, כראוי 

וכיאות למי שגמל חסד כה גדול עם בני העיר.
כל  את  לו  עשה  מדוע  מבארדיטשוב  הצדיק  לו  הסביר  מכן  לאחר 
הדבר הזה, אליבא דאמת היית ראוי מלכתחילה לכבוד רב והגון כמו 
שלאחר  אלא  דוחקם,  בשעת  העיר  בני  לימין  שעמד  למי  שמתאים 
שנתתי לך את ההבטחה נמלכתי בדעתי שמא אינך ראוי לחלק כזה 
לנו  אפילו החסד שעשית  וכלל,  כלל  לך  מגיע  זה  אין  אולי  עדן,  בגן 
לא  שהרי  עדן,  בגן  נכבד  בחלק  אותך  מזכה  אינו  עדיין  האתרוג  עם 
לשם שמים עשית זאת כי אם לטובתך ולהנאתך, כי חפצת בהבטחה 

הנדירה.
לפיכך הייתי צריך להכניס אותך בנסיון, לראות האם באמת מצוות ה' 
חשובות בעיניך יותר מכל הנחלות בגן עדן, ואז אדע באמת אם אתה 
והוכחת  בכבוד,  בנסיון  אולם עתה, לאחר שעמדת  לזה,  ראוי  באמת 
במעשיך שכל הון וכל גן עדן לא שווים בעיניך בעבור קיום מצוה אחת, 
לך  מגיעה  שההבטחה  הוכחת  בכך  הכל,  על  ויתרת  כמימרא  וברגע 
ביושר, ובעזר ה' אעמוד במילתי ותזכה להיות עמי במחיצתי בגן עדן, 

בזכות אתרוג אחד.
יהדר בכל המצוות כמו באתרוג

וכשאנו עוסקים באתרוג יש לנו עוד מה ללמוד ממנו, והוא עד כמה 
צריכים אנו להדר במצוות, וכמו שלמען האתרוג מוכן כל אחד לשפוך 
עבורה דמים יקרים ומפנה בשביל כך זמן יקר, ובלבד שהאתרוג שלו 
יהיה בתכלית השלמות, ללא שום בלעטיל ונקי מכל רבב, גידול נאה 
ומפואר, ממש כך צריכים להתאמץ ולהשתדל עבור כל מצווה משאר 
התרי"ג מצוות, כל מצוה צריכה שתיעשה בשלמות ממש ללא שום 

סרך של איסור וללא שום קולא.
בפוסקים,  זמנים  כמה  שישנם  שמע,  קריאת  זמן  של  במצוה  וכגון 
זה לפני זה, ומובן מאליו שמי שרוצה להדר במצוות צריך להשתדל 
לקרוא את קריאת שמע בזמן המוקדם ביותר, בכדי לצאת ידי חובת 
כל השיטות, אף המחמירות ביותר, הלא אם אדם ירא שמים יציג את 
אתרוגו לפני הרב ויבקש ממנו לפסוק לו על כשרותו, והרב יאמר לו 
שעל פי חלק מן הפוסקים האתרוג כשר, אולם ישנם שיטות אחרות 
כזה  אתרוג  יטול  לא  אחד  שאף  כמובן  דא,  בכגון  מכשירים  שאינם 
לברכה, אף על פי שאפשר לסמוך על המכשירים, כל אחד רוצה לקיים 

את המצוה בשלמות.
כל  לפי  חובתו  ידי  לצאת  רוצה  אחד  שכל  כך,  הוא  באתרוג  ואם 
השיטות והפוסקים, כך גם צריך להיות בשאר כל המצוות, לעשותם 
ביותר, שתהא מצוותו  ולפי הפוסקים המחמירים  בתכלית השלמות 

שלמה לפי כל הדעות.
אל תבואני רגל גאוה

יחד עם זאת יש לציין שכאשר הולך האדם לבחור לעצמו אתרוג, לא 
לבית  ללכת  שיוכל  בכדי  לא  וגם  חלילה  להתפאר  בכדי  אותו  יקנה 
הכנסת ולספר לכל אחד כמה ממון הוציא על האתרוג, כי אם עושה כן 
נמצא שאינו עושה את המצוה אלא לשם התפארות בלבד ולא לשם 

מצוה, מצוה צריכה להיעשות לשם שמים ולכבודו יתברך שמו.
הרה"ק  לפני  והתרגשות  שמחה  ברוב  שבא  אחד  איש  על  מספרים 
להניח  הצליח  השנה  את אתרוגו,  להראות  חפץ  הוא  זי"ע,  משיניווא 
את ידו על האתרוג המהודר ביותר שהיה בנמצא בכל הסביבה, ממש 
אכן  כי  ואישר  צדדיו  בחן את האתרוג מכל  הרה"ק  הידור שבהידור, 
אין כמותו  הזה, הוא מושלם בתכלית השלמות,  אין בדומה לאתרוג 
להידור, אולם לאחר שסיים להתבונן באתרוג הפטיר הרה"ק כי למרות 
הנוכחים  כל  כשר,  אינו  שהאתרוג  לו  אומר  ליבו  המושלם  מראהו 
התפלאו מאד על כך, אף אחד לא מצא שום חיסרון באתרוג המפואר, 
אפילו הרבי לא מצא שום חיסרון רק ליבו אמר לו שמשהו כאן לא 

בסדר.
<<< |  המשך בעמוד ח'  |
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בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

דיני ישיבת סוכה
אוכל  שיהיה  בסוכה,  ישיבה  מצות  כיצד  א. 
שבעת  כל  בסוכה  ודר  ומטייל  וישן  ושותה 
דר  כדרך שהוא  בלילה,  ובין  ביום  בין  הימים, 
בביתו בשאר ימות השנה, וכן אם ירצה לספר 
להיות  צריך  דסוכתו  בסוכה,  יספר  חברו  עם 
כביתו כל השנה. ולפי שקדושת הסוכה גדולה 
מאד ראוי למעט בה בדברי חול ושלא לדבר 
בה כ"א דברי קדושה ותורה, וכ"ש שיהיה זהיר 
דיבורים  ושאר  ורכילות  לשה"ר  שם  מלספר 
עסק  מעניני  לדבר  כשצריך  ומ"מ  האסורים, 
עצם  דע"י  זה,  בשביל  הסוכה  מן  יצא  לא 
ישיבתו שם אף בעת דיבורו הרי הוא מקיים 
מצות ישיבה בסוכה )שו"ע סי' תרל"ט ס"א ומ"ב ושעה"צ 

שם(. 

ב. כתב בספר יסוד ושורש העבודה )שער האיתון 
פי"ב( וז"ל: על כל רגע ורגע ששוהה בביתו חוץ 

לסוכה על לא דבר הכרחי וכו' עובר על מצות 
עשה מה"ת ע"כ. וכ"כ בסידור יעב"ץ וז"ל: על 
כל רגע שיהא בביתו בלי הכרע עובר בעשה, 
ובכל רגע ששוהה בסוכה מקיים מצות עשה 
ע"כ )ועי' במנחת שלמה )ח"ב סי' נ"ח( מה שהאריך 
בזה דלכאורה הוא תמוה דמאחר והחיוב הוא 
משום תשבו כעין תדורו, אם כן מאיזה טעם 
שעה,  ובכל  עת  בכל  בסוכה  לישב  יתחייב 
דרכו לשהות מחוץ  ימות השנה  בכל  גם  הרי 
לביתו ג"כ, ואם כי י"ל דיש בזה משום הידור 
כעובר ממש על  יחשב  מצוה, אך קשה למה 
מ"ע, עיי"ש מה שהאריך הרבה בזה, וכתב שם 
דעכ"פ זה אפשר לומר שכל הבא לעשות דבר 
בחוץ,  ולא  בבית  תמיד  לעשותו  רגיל  שהוא 
וגם עכשיו אין שום סיבה שמונעתו מלעשותו 
בסוכה, דשפיר חייב בסוכה מעיקר הדין של 
דבעידן  משום  רק  ולא  תדורו,  כעין  תשבו 
ריתחא ענשינן על מניעת עשה עיי"ש. ומ"מ 
ה"ז  מקיים  בסוכה  שיושב  רגע  בכל  לכו"ע 
שבעת  תשבו  בסוכות  וכמש"כ  עשה  מצות 

ימים(. 
קידוש וסעודת הלילה

יחוד  לשם  יאמר  לסוכה,  שיכנס  קודם  ג. 
קודשא בריך הוא וכו', כמו שציונו ה' אלוקינו 
על ידי משה רבינו עליו השלום בסוכות תשבו 
שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, 
למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את 
בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, שגם 
לפי דעת הפוסקים יש חיוב לפרש פסוק זה 

כולו בפיו במצוה זו )בא"ח האזינו ס"ז(. 
והכל  ערוך  והשולחן  לסוכה  שיכנס  אחר  ד. 
אפילו  שהות  לעשות  אין  לסעדה,  מתוקן 
בענין לימוד, אלא יעשה קידוש מיד )מט"א סי' 

תרכ"ה סמ"ד(. 

ה. יש לו לענג את היו"ט בדגים ובשר ושאר 
עושרו  כפי  משובחים  ויינות  המטעמים 
ויכולתו, ואע"פ שגם בכל שאר יום טוב מצוה 
לאכל ולשתות ולשמוח, מ"מ בחג הזה יש לו 
לשמוח ביותר, ולכן אומרים בתפלה ובקידוש 
זמן שמחתנו, ומ"מ צריך ליזהר משחוק וקלות 

ראש ח"ו )מט"א שם סעי' ס"ה(. 
כוונת המצוה

ו. "בסוכות תשבו שבעת ימים וגו' כי בסוכות 

כבוד  ענני  הם   - ישראל"  בני  את  הושבתי 
שהקיפם הקב"ה בהם לבל יכם שרב ושמש, 
ודוגמא לזה ציונו לעשות סוכות כדי שנזכור 
ואע"פ שיצאנו ממצרים  ונפלאותיו,  נוראותיו 
באותו  סוכות  לעשות  ציונו  לא  ניסן,  בחודש 
אדם  כל  ודרך  הקיץ  ימות  שהוא  לפי  הזמן, 
לעשות סוכות לצל ולא היתה ניכרת עשייתנו 
שנעשה  ציונו  ולכן  השי"ת,  במצות  שהם 
בחודש השביעי שהוא זמן הגשמים ודרך כל 
יוצאים  ואנחנו  לביתו  מסוכתו  לצאת  אדם 
מהבית לישב בסוכה, בזה מראה שהוא עושה 

לשם מצות השי"ת )שו"ע סי' תרכ"ה ס"א ומ"ב שם(. 
ז. ויכוין בישיבתה שציונו הקב"ה לישב בסוכה 
כבוד  לענני  זכר  וגם  מצרים,  ליציאת  זכר 
שהקיפן אז עלינו להגן עלינו מהשרב והשמש, 
כתיקונה, אבל  ידי המצוה  כדי לצאת  זה  וכל 
ידי  לצאת  רק  כיון  לא  אפילו  יצא  בדיעבד 

המצוה לבד )מ"ב שם סק"א(. 
יותר  או  כזית  אוכל  לכוין דעתו שהוא  יש  ח. 
מכביצה פת לצאת בו ידי חובת מצות אכילת 
כיון,  לא  אם  ובדיעבד  בסוכה.  ראשונה  לילה 
כדי  ומ"מ  יצא,  ואכל  לאכול  אנסוהו  ואפילו 
שיעשה המצוה כתקונה, יש לו לחזור ולאכול 
יאכל  שם  להתעכב  רוצה  אינו  ואם  בכוונה, 

בלא ברכה )מט"א סי' תרכ"ה סעי' נ"ג(. 

לא יעסוק בשיחה בטילה בשעת הסעודה
יש מאנשי מעשה שמדקדקים על עצמם  ט. 
רק  בסוכה  בטלה  שיחה  שום  לשיח  שלא 
הסעודה,  בשעת  שכן  ומכל  תורה,  בדברי 
וראוי ונכון לעשות כן אם בני ביתו ואורחיו הם 
ואף בעל הבית שהוא מיסב עם  בעלי תורה, 
אשתו ובני ביתו ואין ביניהם דברי תורה, עכ"פ 
וידברו מעסק  יש להם ליזהר משיחה בטלה, 
החג הקדוש להודיעם טעם מצוה זו כדכתיב 
כי בסכות הושבתי את  דורותיכם  ידעו  למען 
בי ישראל, ומצות ארבע מינים וכיוצא בדברים 
מי  וגם שמחה של מצוה. אבל  עונג  אלו של 
טוב  שכר  לו  אין  לגמרי  ודומם  יושב  שהוא 
בשביל זה, כי זה גורם בטול מצות שמחת יום 
ודוממים  יושבים  ביתו  בני  זה  ידי  שעל  טוב, 
כאבלים ומנודים, ומצטערים כי פה להם ולא 
ידברו, ואם הם המדברים והוא כאלם לא יפתח 
פיו, ה"ז דומה לאבל בין החתנים, והרבה חשו 
חכמים למניעת שמחת יום טוב, וגם כי אין לו 
לעלות במעלות ומדות של חסידות אם אינו 
יהיר,  כגבר  נראה  שהוא  בענין  השם  מאנשי 
שהוא  מה  לפי  הכל  כמדתו  מדה  יאחז  אלא 
אדם, ועל כיו"ב אמרו כל השם אורחותיו זוכה 

ומקבל פני השכינה )מט"א שם סעי' ס"ה(. 
לענני  זכר  דמהימנותא  צילא  היא  הסוכה  י. 
ינהוג בה שחוק  ולכן צריך ליזהר שלא  כבוד, 

וקלות ראש )בא"ח האזינו ס"ט(. 
מצוה על כל איש ישראל להושיב אשתו  יא. 
מסתופפים  להיותם  בסוכה,  עמו  ביתו  ובני 
נפשותם  את  לטהר  דמהימנותא  בצילא 
עמו  ישראל  עם  ה'  חסדי  אליהם  ולהודיע 
ונחלתו תמיד כל הימים, בעבור תהיה יראתו 
ואהבתו על פניהם לבלתי תחטאו )כה"ח סי' תר"מ 

סק"ה בשם יפה ללב(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות סוכה

ב

טיב
ההודעות
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■ פרי עץ הדר ■
משמחי לב – זהו אתרוג

דומה שאין לנו מצוה חביבה כמו מצוות ארבעת המינים בכלל והאתרוג בפרט, יכולה האתרוג להשפיע 
שמחה בלב רואהו רק מעצם ההתבוננות עליו, כמו שנאמר )תהלים יט, ט( "פקודי ה' ישרים משמחי 
וכלשון ה'אברבנאל'  - דא אתרוג דדמייא ללב".  לב  )מה.(: "משמחי  בזוהר חדש  כך  ואמרו על  לב", 
)ויקרא כג( שכתב: "'ושמחתם לפני ה' שבעת ימים' - להגיד שכולם יהיו ימי שמחה עם אותם ארבעה 
מינים שזכר. ופרי עץ הדר הוא האתרוג שפריו הוא הדר ויפה והוא משמח הלב". כך גם יצוין ללשון 

החינוך )מצוה שכד( שכתב "וידוע מצד הטבע כי ארבעה המינין כולם משמחי לב רואיהם".
מפליא לראות את ההשתוקקות והכיסופין שבני ישראל מגלים כלפי מצוה זו, כמה ממון הם מוכנים 
כנגד חביבות המצוה,  ייחשב להם  וזהב לאין  ומהודר, כסף  נאה  לזכות לאתרוג  להוזיל מכיסם בכדי 
הגמרא במסכת סוכה )מא:( מספרת על רבן גמליאל שהוציא לא פחות מאלף זוז עבור האתרוג שקנה, 
וכך גם מסופר על האריז"ל )טעמי המצות פרשת ראה(, שלא היה מתקח עם המוכר כלל על מחירו של 
האתרוג, הסכום הראשון שנקב המוכר זהו מה ששילם לו, ופעמים שאפילו הניח האר"י הק' את כיס 

מעותיו לפני המוכר וביקש ממנו להוציא משם כל סכום שחושב לנכון.
שעות על גבי שעות של התרוצצות מהכא להתם ומהתם להכא משקיע כל איש ישראל עד שמוצא את 
האתרוג המהודר והחביב בעיניו, וגם זה לא לפני שמוליך את האתרוג אחר כבוד אל הרב ומורה הוראה 

שיורה את דעתו דעת תורה כלפי האתרוג שעלה בידו.
ובהוצאה לא מבוטלת כבר נמצא האתרוג הנכסף ברשותו, כמה שמחה  כך לבסוף, כאשר בדי עמל 
הפנים הקורנות משמחה של  על  נשפכת  רוחני  ותענוג  רוח  קורת  נהרה של  הלב,  בפנימיות  נמסכת 
מצוה, האתרוג מובא אחר כבוד אל תוך הבית, שם מניחים אותו במקום המשתמר וכל אחד מבאי הבית 
יודע על קיומו, עד שסוף סוף, לאחר כיסופים והשתוקקות עצומים, זוכים אנו להגיע אל בוקרו של חג, 
כאשר לאחר הכנה ראויה נוטלים אנו בחרדת קודש את האתרוג יחד עם שאר המינים, ומברכים עליו 

מתוך גילה ורעדה אהבה ויראה.
וכן כתב ב'מטה אפרים' )סימן תרמח תרנ – פרטי דיני האתרוג(: "מצות אתרוג צריך לחזר עליו ביותר 
שיהיה הדר, ואף שהקפידה התורה בכל הארבעה מינים שצריכין להיות הדר, מכל מקום באתרוג צריך 
לדקדק בו הרבה, כי הוא נקרא 'פרי עץ הדר', ולכן כל ההידור האפשרי שיכול לבקש ולחפש עליו יחפש 

ויבקש עליו ויקח אותו בשלמות ההידור".
אחד לכל הקהל

יהודים בכל הדורות הוזילו זהב עבור מצוה רבה זו, מה גם שבשנים קדמוניות לא היה מצוי אתרוגים 
כל כך בשפע כבימינו אנו, בפרט בחוץ לארץ, מקומות אשר כלל לא גדלו שם אילנות ממינים אלו, והיו 
צריכים להביא את האתרוגים ממרחק רב, כגון מארץ ישראל, כמובן שהדרכים לא היו אז נוחים כל 
כך ומהירים כבזמננו, פירות האתרוג היו צריכים לשרוד את טלטולי דרכים של חודשים רבים, ומי כבר 
מדבר מעתים של מלחמות וקטטות בין העמים, שאז היו כל הדרכים משובשות לגמרי ובחזקת סכנה 

ממש, לא היה אפשרות לצאת ולבוא מהכא להתם ומהתם להכא.
כל אלו יחד גרמו שלא יימצאו הרבה אתרוגים, בפרט מהודרים, ומעט האתרוגים שכבר היו בנמצא 
יכלו לעמוד בהם, עד שהיו מקומות בהם לא היה בנמצא  האמיר מחירם לגבהים שרוב האשים לא 
עד שמרוב משמוש  עליו,  בירכו  וכולם  ליד  מיד  עובר  ומיוחד שהיה  אחד  אתרוג  מלבד  כלל  אתרוג 
ידיים נשתנה מראית האתרוג ואיבד את מראהו המהודר, אם כי ה'חתם סופר' )סוכה לו.( הכשיר אותו 
לכתחילה ואף אמר שכתמים אלו הם הידורם, וכפי שכתב בלשונו: "נראה לי דהוה הדר, כיון שבאו על 
ידי מצוותו זהו הודו והדרו". אלא שלא פעם ולא פעמיים אירע שאפילו השגת האתרוג היחיד כרוך היה 

במאמצי על עד שזכו לראותו מגיע אל רשות הציבור.
עיר שלמה ללא אתרוג

מעשה היה בימיו של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע, שלא הצליחו למצוא ולו אתרוג אחד 
עבורו ועבור כל בני העיר, שליחים יצאו לכאן ולכאן אך העלו חרס בידם, בכל האיזור אין בנמצא אפילו 
אתרוג אחד מיותר לרפואה, הצער היה גדול, עיר שלמה ללא אתרוג, ובפרט שקדוש שוכן בתוכם, הלא 

הוא רב העיר הרה"ק מבארדיטשוב.
עם  שיחד  ומפורסם  ידוע  עשיר  נכבד,  אורח  העיר  בשערי  לפתע  הופיע  החג  שלפני  הימים  באחד 
עשירותו לא גבה ליבו ולא רמו עיניו, ידוע היה כירא שמים מרבים ומהדר במצוות, הוא הגיע לכאן 
לביקור קצר אצל אחד מידידיו וחבר מרעיו משכבר הימים, חברו קידם את פניו בשמחה גלויה ובסבר 
פנים יפות, יחד התיישבו לשיחת מרעים לבבית, במהלך השיחה גילה העשיר את אוזני ידידו כמשיח 
לפי תומו שהשנה הצליח להשיג אתרוג מהודר, מיוחד במינו, ממש עין לא ראתה, לצורך כך אף היה 
צריך להיפרד מסכום כסף הגון ביותר, נו, מה לא עושים למען תורת ה' ומצוותיו, שום דבר לא ישווה 

עבור קיום מצווה אחת שבתורה.
בני  גולל בפני העשיר על המאמצים המרובים שהשקיעו  כשמוע זאת הידיד קפץ כנשוך נחש, הוא 
הקהילה בכדי לזכות באתרוג לברכה, מאמצים שעלו בתוהו, והנה עתה, לא פחות ולא יותר התגלגלה 
אתרוג לתוך עירם, ולא סתם אתרוג אלא אתרוג מהודר ומופלא כמו זה, הידיד אמר שהוא מוכן לשלם 
עבור האתרוג הזה כל סכום שיושת עליו, אפילו כפול ומכופל ממה שנקנה בתחילה, ובלבד שישאיר 
אותו כאן אצלו, אולם העשיר סירב לגמרי לרעיון, קניתי את האתרוג בכדי לברך עליה ולא בכדי לעשות 
בה מסחר ולגרוף רווחים, כל ההפצרות והתחנונים לשווא היו, הם נפלו על אוזניים ערלות, הוא באחת 

ומי ישיבנו, את האתרוג הזה הוא לא מוכר ויהי מה.
וכה, החליט  בין כה  יועילו  וההפצרות שלו, הם לא  כי חבל על כל מסכת השכנועים  משראה הידיד 

<התחזקו<ת
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 • צילא דמהימנותא •
לתפארת,  משפחה  וגידל  זכה  אחד  עשיר 
לגור  עברו  והם  ילדיו  כל  את  השיא  הוא 
רחוק ממנו, כל השנה היה העשיר מתגעגע 
ילדיו  היו  בשנה  ופעם  ילדיו,  את  לראות 
ונשארים  אביהם  לבית  ומתקבצים  באים 
שבוע שלם עם אביהם שכל כך חיכה לביקור 

השנתי הזה.
פעם אחת רואה האב את אחד מבניו, תיכף 
מתחיל  הוא  והתארגן,  שהגיע  אחרי  ומיד 
נמצא  מי  ומתעניין  לחבריו  טלפונים  להרים 
בסביבה, ואת מי אפשר לקפוץ לבקר, האב 
ראה ושתק, אך לתדהמתו הרבה, התנהגותו 
זו של הבן המשיכה במשך כל השבוע, הוא 
חבריו  עם  ובילויים  בביקורים  עסוק  היה 
ומשפחתו,  אביו  עם  ישב  שלא  וכמעט 
היקר,  בני  לו:  ואמר  לבנו  האב  פנה  לבסוף 
האמנם? כל כך אינך אוהב להיות במחיצתי? 
שנה שלמה אני מחכה בכליון עיניים לביקור 
הגיע  סוף  סוף  והנה  ילדי,  של  הזה  השנתי 
הזמן  כל  אתה  אך  אתם,  והגעתם  השבוע, 

בורח, במקום להיות כאן אתי?!
'צל   - דמהימנותא'  'צילא  נקראת  הסוכה 
כי  מסבירים  הק'  הבעש"ט  בשם  האמונה', 
האדם  את  המקיף  מיוחד  אור  ישנו  בסוכה 
היושב בה, כמו ילד היושב בחיק אמו, והוא 
מרגיש שמח ורגוע, כך גם אנחנו 'כגמול עלי 
אמו כגמול עלי נפשי', כשאנו יושבים בסוכה 
עם  כביכול  בשמיכה  ומתכסים  עטופים  אנו 
הקב"ה, וכך אנו שואפים להרגיש, ממש כמו 

ילד קטן בחיק אמו.
יש  שבקדושה  גדול  דבר  לכל  כידוע, 
התגברות גדולה מצד היצר הרע, כך גם בחג 
הסוכות הוא עובד קשה להעסיק אותנו עם 
ולבקר  ולשם,  לכאן  ללכת  מצוות,  מיני  כל 
והעיקר שימנע  והרחוקים,  את כל הקרובים 
מאיתנו לשבת בסוכה כמה שיותר, אך אנחנו 
אנחנו  רק  שלא  ונזכור,  בטלנים  נהיה  לא 
אבא  גם  הזה,  לשבוע  שלמה  שנה  חיכינו 
שלנו הקב"ה חיכה שנה שלמה לשבוע הזה, 
ולכן  בצילו,  כביכול  אותנו  מארח  הוא  שבו 
בישיבתנו  כי  האמונה',  'צל  הסוכה  נקראת 
בה אנו מכריזים על אמונתנו בו יתברך שהוא 
סוכך ומגן עלינו ובצילו אנו רגועים ושמחים.

)ע"פ טיב המועדים-סוכות(

<המערכ<<ת
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<הפ<<רש<ה

בסוכות תשבו שבעת ימים
שורש מצוות סוכה בתורתנו הקדושה הוא ממה שנאמר )ויקרא כג, מב-מג(, 
"בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען 
אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו 

מארץ מצרים אני ה' אלקיכם".
שכה(:  )מצוה  שם  כתב  וכה  המצווה,  טעם  את  היטב  ביאר  החינוך  בספר 
הניסים  נזכור  למען  מג(,  )שם,  בכתוב  שמפורש  מה  המצוה,  "משרשי 
הוא לאבותינו במדבר בצאתם ממצרים,  ברוך  הגדולים שעשה הא-ל 
ויש  בלילה.  וקרח  ביום  השמש  להם  יזיק  שלא  כבוד  בענני  שסיככם 
זכירת  ומתוך  במדבר.  ישראל  בני  עשו  ממש  שסוכות  שפירשו 
ונהיה  ניזהר במצוותיו ברוך הוא,  נפלאותיו שעשה עמנו ועם אבותינו 
ראויים לקבלת הטובה מאתו, וזהו חפצו ברוך הוא שחפץ להיטיב", כה 

הם דברי ה'חינוך'.
חביבות יתירה נודעת להם לישראל עם קדושים למצוה זו של סוכה, 
נהגו  אלא שעוד  ימים,  לשבעה  בצילה  לשבת  בלבד שנכנסים  זו  ולא 
לקיימה בהידור אחר הידור ולייפותה בכל מיני נוי ועיטורים בעדי עדיים, 
בקרמין  ועיטרה  כהלכתה  י.( "סיככה  )סוכה  בברייתא  התיאור  וכדמצאנו 
ובסדינין המצוירין, ותלה בה אגוזין, שקדים, אפרסקין ורימונים, פרכילי 
כמה  ולהודיעך  וסלתות",  שמנים  יינות  שבולין,  של  ועטרות  ענבים 

מצוות חביבות עליהן.
כל רגע שיושב בסוכה זוכה לעוד מצווה דאורייתא

ביתו  את  האדם  זונח  החג  ימי  שבעת  שלמשך  הוא,  המצוה  מעיקרי 
וקורת גגו הקבוע מעליו וקובע את מושבו איתן בצל הסוכה, ולא רק 
עבור עסקי אכילה ושתייה הוא עושה כן, אלא את כל צרכי הגוף והנפש 
)כח:(: "תנו  וכדשנינו במסכת סוכה  מקיים האיש ישראל בתוך הסוכה, 
רבנן, כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי. כיצד? היו 
לו כלים נאים - מעלן לסוכה, מצעות נאות - מעלן לסוכה. אוכל ושותה 
ומטייל בסוכה. מנא הני מילי? דתנו רבנן: 'תשבו - כעין תדורו'. מכאן 
אמרו: כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי". וכן על זה 

הדרך נפסק בשולחן ערוך )סימן תרלט( להלכה ולמעשה.
איננה  סוכה  מצוות  כי  שכתבו,  הפוסקים  מן  וכמה  לכמה  מצאנו  עוד 
ורגע  רגע  כל  אלא  החג,  ימי  שבעת  למשך  הנמשכת  יחידה  מצווה 
שיושב האיש ישראל בצל הסוכה הריהו מקיים מצווה בפני עצמו, וככל 
שירבה לשבת בצל הסוכה הרי יימצא בידו יותר ויותר מצוות, "וקובץ 

על יד ירבה" )משלי יג, יא(.
בימים  לבו  את  שייתן  ואחד  אחד  לכל  ראוי  הדברים,  פני  הם  משכך 
לו שם  טוב, שיהיה  היותר  הצד  על  הסוכה  להכין את  החג,  שמקודם 
הכן את כל צרכיו ההכרחיים עד כמה ששייך, בכדי שיוכל לשבת בתוך 
הסוכה כמה שיותר ולא יהיה אנוס לצאת משם שלא לצורך, לשם כך 
צריך הרבה מחשבה ועצה טובה כיצד יעשה, אולם מי שמתכוון לשם 
זממו  את  להוציא  ויוכל  מרובה  לסייעתא דשמיא  יזכה  בוודאי  שמים 

הטוב אל הפועל.

ההנהגה בתוך הסוכה צריכה להיות מתוך כובד ראש
ואתה בן אדם, בשעה שהנך עומד להיכנס ולדרוך על מפתן הסוכה, עמוד 
נא מעט והתבונן היטב לדעת ולהבין להיכן אתה נכנס, כי המקום אשר 
אתה עומד עליה אדמת קודש הוא, שהלא אין אויר הסוכה כשאר חללו 
אלקים  ורוח  וטהרה  קדושה  ושופעת  מלאה  כולה  כל  אלא  עולם,  של 
מרחפת שם, וכדאיתא בזוהר הק' )ח"ג שט.( שתיבת 'סוכה' עולה בגימטריא 
מספר צ"א, והוא שקול למספר היוצא משני שמותיו של הקב"ה - הוי"ה 
ואדנ"י, נמצאת אומר, שבשעה שנכנס האדם אל תוך הסוכה הריהו נכנס 

לשכון בתוככי שמות הקודש, ולב מי לא יחרד כהיום הזה.
על כן צריך זהירות יתירה ושמירה מעליא בתוך הסוכה, שחלילה לא 
והקדוש  היקר  הזמן  את  ישחית  ולא  ושחוק,  ראש  קלות  לידי  יבוא 
לדברי הבל ורעות רוח, אלא ישתמש בכל רגע ורגע לצורך דברי תורה 
ויראה, וכדהביא השל"ה הק' )מסכת סוכה פרק נר מצוה, יב( מן הספר 'ראשית 
של  קדשו  הנהגת  דרך  על  צדק  בהן  שהעיד  יד(  פרק  הקדושה  )שער  חכמה' 
מורו ורבו הרמ"ק זי"ע, "שלא לדבר בתוך הסוכה בימי חג הסוכות אלא 
חל  סוכה  שעצי  והעד,  גדולה,  קדושתה  סוכה  מצות  כי  תורה,  בדברי 

עליהם קדושה ואסורים כל שבעה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סוכה ט.(". 
הסוכה  עצי  שאפילו  חכמה'  ה'ראשית  מדברי  רואים  אנו  כן  כי  הנה 
בשעה  ראש  בקלות  להתנהג  הראוי  מן  זה  ואין  בעצמותם,  קדושים 

שיושב ביניהם.
עד כדי כך, שכתב המהרי"ל )הלכות סוכה אות ו' והובא בבאר היטב או"ח תרל ס"ק ו(, כי 
רבו המהר"ש נהג לרשום סימנים על קרשי סוכתו לידע באיזה רוח הייתה 
למעשיו,  נתן  וטעם  הסדר,  באותו  מעמידם  היה  הבאה  ולשנה  מונחת, 
שדומה קדושת עצי הסוכה לקדושה של קרשי המשכן, וכשם שבמשכן 
לא שינו את סדר הקרשים כך גם בסוכה אין לשנות, וכדשנינן בירושלמי 
וכן  לעולם,  בצפון  ינתן  בצפון  להינתן  שזכה  שהקרש  ג(  הלכה  יב  פרק  )שבת 

בדרום ינתן בדרום, שנאמר )שמות כו, ל( "והקמות את המשכן כמשפטו".
אכן, לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ומחובת האדם לעסוק גם במילי 
לעשות  הדרך  שמן  מה  כל  כן,  על  זאת,  את  עליו  אסרו  ולא  דעלמא 
בבית עושה גם עתה בתוך הסוכה, אוכל ושותה וכל כי האי גוונא, אבל 
יחד עם זאת ייזהר מאד שיהו הדברים האלה טפלים אל העיקר שהוא 

תלמוד תורה ועבודת הבוא יתברך שמו.
וכך כתב ב'משנה ברורה' )תרלט ס"ק ב' בדיבור המתחיל 'וישן ומטייל'(: 
"וכן אם ירצה לספר עם חבירו יספר בסוכה, דסוכתו צריך להיות כביתו 
בכל השנה, וכמו שמסיים המחבר. ולפי שקדושת הסוכה גדולה מאוד, 
וכל שכן  ותורה,  כי אם קדושה  ולדבר בה  ראוי למעט בה בדברי חול 

שיהיה זהיר מלדבר שם לשון הרע ורכילות ושאר דיבורים האסורים".
השפעת  לרוב  באמת  נזכה  הזאת  המצווה  שבזכות  השי"ת  יעזור 
לנו  ויהא  והטהרה,  הקדושה  במעלות  ולהתעלות  לעלות  הקדושה 
ולמחסה  ולמגן  הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  דמהימנותא  לצילא  הסוכה 
מכל צרה וצוקה ומכל פורענות המתרגשת לבוא לעולם, "ופרוש עלינו 

סוכת רחמים וחיים ושלום".

ֵהיַכל ֶמֶלְך ֹבֶאיָנה ּבְ ּתְ
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ו ינ . רב יט״א של
וגמא ית הד יש וק של הא יראת ההלכה דקד , ו  החטא

ות עם יר נפש מס וד ה ימ , לל ורה ו הם הת יר ו החד  בנ
ותר ות מכל י ורא ולם הה יצד שבע יך כ . צר  להתנהג

לחבירו אדם בין
, עם יתה זאת ית לה ה יא בה אחת מדה לרבנ  בלטה ה

ותר , י ירה זה ואת מכל ות ללא החד י בכל לא  שבא מ
, במגע יתה יה. בפרט א ילד  ב

יש . את להרג י השנ
ים ודד , מהב ור יב י שבצ ול ים וא יר , מהנד יתה ממש  ה

ית , על חסה שלא בכך ע"ה, הרבנ ודה יתה ואם כב  ה
ואה ו ר ישה א ורך מרג יס צ י י לפ יתה מי, א יגשת ה  נ

ים יל , במ ות וט . פש . . ! ומבקשת יחה  סל
! יה גם כן ילד יקשה מ ית ב , פעם לא הרבנ ילה  על מח

ו כזה מעשה יה במחשבה שחשבה אחר א י שנ ול  א
ו , נפגע וב ממנה ים ר ים הנכד ודע י לספר י  פעם לא כ

יא יגשה ה יהם נ י "לא אל ית י ועה ה . רג . . ות י בעקב ול  א
י ונ י נפגע? פל . את מבקשת הננ . . ו" יחת  סל

, ות י למר ול , וא וקא ו ור מחמת ד יב יר הצ  שעבר האד
, יא אצלה יתה ה ישה ה ותר רג יעה לכל י , פג  באחר
ות מעצמה ותבעה ושלמ ות של מ  ואהבת במדת זכ

. לרעך וך כמ

ין מה נדיר:  הקהל קבלת לשעת האוכל קדירת ענ
ו צהרים? - בשעת ינ ים לא רב ום הסכ נת לטע  ממ
וחת ים אר וא עד צהר ו שתב ית י ית רע  ותשב ע"ה הרבנ

. גם יא , ה , עד משכך נתה  של הקהל קבלת שהתפ
ים . הצהר . . . )שנת נמשכת תש"ס(

ין אריה ר' זצ״ל לו
ן י י יר, מענ י להזכ ות כ ורה הדמ ית צעדה לא  ע"ה הרבנ

וא ינה ה יק זק י הצד יה רב ן אר י . לו וק״ל יה כל זצ י  ח
יתה ירה ה ו מזכ ות , א ו מספרת ואף בערגה י ות וד  א

י ור יפ . ס ופת יקרם מ ים של ע ור יפ ו הס יב עמד  מדת סב
ו ות ית גדל ות הענק יל ן חסד בגמ . אדם ובי ו יר לחב

י גם לתרום ניתן ^ " ו׳ינדרים “״קהילות במכשיר ס הכנסת, בבתי פלו
ת על ללחוץ יש קופו  בטלפון: או ,,שיי־ח ,דבר’ובחיפוש נוספות' לחצן'
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ו ופת נה בתק ו ו, האחר י יע שבת ערב לחי י הפת יה רב  אר
י משפחת את יבסק ירה קנ וך .הצע וא לשבת סמ ' ה  'נחת

י , בבנ וא ואמר ברק . פה נשאר שה וא לשבת ן ה  התאכס
ו אצל אז ית נכדת ן הרבנ ו ות - ישראלז ית אח  הרבנ

. ע"ה
י עמד מה התברר בהמשך ור ור מאח יק : הב ו  ראש של

ית יר ן ע , עשה אז, של רמת-ג ית ות בר י יתה וה ו וה  ל
ולה הערכה ' גד יה לר ין, אר וא לו ו ה יבד . כ ות  בסנדקא

' יה ור י הלך אר ית רגל יא מב נ י האכס  ועד ברק שבבנ
יגת ית לחג יכה מרחק גן. ברמת הבר י של הל  שעה כחצ
. ות לפח

ו , שאל ו ות יה מה א ן ה י וח? כ"כ שלך הענ  וענה לטר
ידע וא, שבאם ש ' לא יב ול יהי יל ! שבת ח ית  לכך בבר

וחד בא י י במ י והלך השבת לכל ברק לבנ ית אל רגל  הבר
ן י ברמת-ג וע בכד ול למנ יל י שבת ח ית )מפ  ע"ה הרבנ
וב זה על שחזרה וב ש , עם וש יך כמה המסר ות צר י  לה
יכפת ות א י וחנ יהודי(. כל של מהר

 מנוער, ידידו עם רבינו
"צ ין רפאל רבי הגה  זצוק״ל אריה ר' בן לו

הערבי עם הפגישה
יתה ילה ה ית רג , הרבנ ' לספר יה שר ן אר י יפר לו  לה, ס
נה שכל י ש ים לפנ ' החג וסע הי וף נ  לחלק כסף לאס

ים י אחת ושנה ,לצדקה לנצרכ יח ולא קשה מאד 'ה  הצל
וף , כסף לאס ים ול בצער וחזר לנצרכ ים גד יד ות, ב יק  ר

ישב ור הספסל על ו , לחז ו ית י עבר ולפתע לב  אחד ערב
יח ו והנ ו מעטפה ל יד , ב  ראה המעטפה ופתח ונעלם
ים ום בפנ וק כסף סכ י י בד יל כפ וף שרג  בכל ולחלק לאס

נה . ומאד ש שמח
' ' ]והי יה ר ומר אר ות א י כבר 'אם בצח ית ו זכ יה  שאל

יא וא הנב , יב י ות למה אבל אל '...[. בדמ ערבי

 הדרך, - ממשיכת הבת של קהל קבלת חדר
' קולדצקי הרבנית לדרמן הכנסת בבית תחי
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ית המחנכת, - האמא כ״ג פרק - חיים חוקי ותלמדם יבסקי הרבנ ה ע" קנ

! אחד כל מחנו
. אדם 'כל ים מחנך ו את לפעמ ים עצמ  את ולפעמ

' ים ובע כך אחר . ק ים הסבר הפתגם וא, הדבר י ה  כל כ
וא, באשר אחד ו ה ות ו התנהג וגמא משמשת של  ד
י . כלפ ים וא אם אחר , מתנהג ה י ו ובד כרא ן ע  את לתק

ו י ות יד ישר ועמל מ י , את ל ו י י דרכ וא הר וגמא ה  ד
ובה וך ט ינ י לח ורה ומשמש עצמ ן דרך מ י ו  מצ

, ים ו אם אבל לאחר ות ו התנהג יא של וקלת ה  ורק קל
ים אצל וא אחר ודע ה ות י , את לרא וע י הגר וא הר  ה

וע מחנך . גר וד  מא
ים את יל הדבר ו לע . כתבנ יחה  כפת

ים ימ ו ב ות חג - אל וכ ״א הס ול תשפ ום יח יא״צ י  ה
י יע ית התש ית להרבנ י שבע בת הצדקנ יבסק  ע״ה, קנ

ו להבחל״ח חבר אשת ינ . רב יט״א , של ית וב הרבנ  ר
יה יתה ימ יל - אשת ה וך ח יתה בת ימה, ב י פנ  ומעש

ות החסד וב צדקתה עם והצדק יר הלב וט ו הנד י  שה
ו לה, יא ים הב נ ו . לשחר המ  לפתחה

ן ופ יר בא יג, נד יא וחר ימשה ה יה ש י ן בח י ' כע ו״ר  'אדמ
ו י ות לה שה יצ ואף מער ים( ) יצ ו מער ו ששאל  והלכ

. פי ועל בעצתה יה ות ורא י ה ותה אחר  הסתלק
, ית ומ ו הפתא יה נכתב ים כתשעה אחר  של ספר

ות ולד ות ת ובד . וע יה ות וד יף א ולט המק  שבהם והב
וא ית בתה שכתבה מה ה ן הרבנ ו י , צב ' י ית תח  ״ב

, י״ ימ ו א ו ממנ ינ , לא דל ים אחת . במאמר ו  אל
, עם ים לא זאת ים רב ודע י י נתה כ ו , בתב ירה  האד

, ובעצם יה ות יכ ימשה הל ורה כמחנך גם ש  דרך ומ
. ים ו לרב ו יהי יתפלא וך, לאשה מה - ש ינ  אבל ולח
ו ינ ימ ן הלא - ב ור ית של ד ' 'ב ו גדל יעקב ול ים על כ  נש

ות ים ולא מחנכ ו גבר והי ות ) ופ יה שלא תק כך(. ה

 המעמדים באחד שליט״א, ספר קרית העיר ראש עם רבינו
ע״ה. קניבסקי הרבנית של שמה על מוסד קריאת של

חלוסה הסכם
וקת ' 'חל ודה ורה עב יתה בר ן ה ו בי ינ ׳ רב ׳ יט ן א של י  לב
ית : הרבנ י בכל ע״ה ושא , נ ות ו ות, המצ י וחנ וך ר ינ  ח
, ים ילד ים הספק ה וד ימ וק הל , ודקד יה ההלכה  ה
ופקד . מ ו ינ ו רב י יה על וטל ה ול מ ות ע ו  במעגל המצ
נה וא ,הש ול עמד ה , מ ים יקח המחנכ י על פ ים גב ילד  ה

ים - ות הבנ ים בהספק - והבנ וד ימ נשא ,הל ו על ו י  כתפ
ות מלאכת את ומנ וך. א ינ הח

" גם לתרום ניתן קהילות " ינדרים במכשירי " ו׳ ס הכנסת, בבתי פלו
תלחצן על ללתוץ יש פו קו  בטלפון: או שי׳יח; ובחיפוש'דברי ,נוספות '
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ית ומת הרבנ יהלה זאת לע יד נ י כל את רמה ב  צרכ
. ית יא הב ו ועד מאלף דאגה ה י״ ים לכל ת  הצרכ

, ים וטפ יה החל הש ות, מקנ י ו ול בחנ יפ ים ט ילד  ב
ונם, י יק ותם בדאגה וכלה ונ יא . ומצבם לבר י  החברת
, ו למעשה ות בספר ורח ושר א ומז י ו ר ינ , רב ים  לדבר

וד וא כ״ט בעמ ותב ה ות כ וד ים יס ים נפלא וגע י הנ י  לח
ית -ב ום ן של יש בי , הא ו ן לאשת וא השאר ובי ותב ה  כ
ות יב ור בחש ית ו ום אף ה יש במק , שהא ודק ים צ י  ומס

וכל שם ים זה ״ נם בדבר י ים שא וגע  אבל להלכה נ
ים ן דבר י וגע ן שנ י ורה לד ור ת ותר״ אס ו י״ש ל  וע
י ו יעץ שרא י . עם בזה להת חכם

ינת סידור כריכת ברורה. עבודה חלוקת י  בה מענ
 רשם ורבינו )מימין( חמה הקדשה ע״ה הרבנית רשמו
 יצחק רבי הבן של שמו את )בשמאל( דפוס בכתב
שאול.
מסביב המתח

ו אגב, י ישנ ו יט ן ב י ובא מענ , באר בספר )המ וד שבע  עמ
, בשם ע״ח( ית : שפעם הרבנ ים כשאחד אמרה ילד  ה
יבל ן ק ו י וב, לא צ י ט ית י ול ה ות יכ י ולה לה  מזה... ח

י יר מ וב שהכ ית את מקר ן הרבנ י . את מב ות  המשמע
יה לא , לה אכפת ה ן ו י יע אלא הצ ובדא לה הפר  הע

ילד וקח לא שה ות ל נ י ושא את ברצ , נ ים וד ימ ן הל י  א
ו י ערך ל ידה על מראה דבר וכזה זה, כלפ ימת יר ו  מס

ו בכל ית . על המתמדת

 הגרי״ש מרן של מוכרת לא תמונה גדולים: בת
 בלימוד משוחח משפחתית, בשמחה זצ״ל אלישיב

ינמן. והגראי״ל קרליץ הגרש״ש מרנן עם  שטי
המחנך? מי

נכת ורסמת כשמח ית את שאלה מפ יצד ע״ה הרבנ  כ
יך ללמד ות ולהדר יד וך מלאכת את לתלמ ינ וך הח  בת
, יתה י - בשאלה נענתה ב וך וכ ינ וטל הח  האמא? על מ
יכה האמא ות צר י ית עקרת לה , ב ופת וג למ  ולדא

וכל שהבעל ות י וטל את לעש ו המ י י על ול. כל בל ע
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ן בחוקיך נשיח עלו
ים ודש ים ח ור י ספ צאת אחר ו י’ ה יח דבר  ’ש

ור, יע החל לא ופ ית לה ן הכנסת בב  לדרמ

יבה, ן והסב ו וע לפרשת על יח’ בשם השב  נש

יך וק ן ,’בח ו יע העל ופ ים, כארבע במשך ה ודש  ח

ט וכלל י מע ורה דבר וע לפרשת ת  מהספר השב

א ות וקצת דקרא, טעמ י הלכ ינ ומא. מענ י  ד

י י שנ ור ו - חמד בח ו, עסק וצאת ו, בה  ומשבגר

ו יהם כבד כי רא ו והם המשא, על ק י  הפס

. ו בהדפסת

יד נשיח ק נהו
שליטייא קנינסקי הגר״ש ימו סק של פ!

ית - שיח דברי אנגל
ארבע ם כ י קצת שנ ותר ו יע אחרי י ופ  שה

ן כסדרם תמידים ו י י הגל וע  ’שיח רידב’ השב

ו קשנ ל נתב ספר ידי ע צאות מ ם הו  ספרי

ם  ןוהעל את לתרגם הברית, בארצות חשובי

י  האנגלית. לשפה השבוע

ות י הי איננ צע יכולתי לא זו, בשפה בקי ו  לב

ו אך בעצמי, איש רשות מסרנ י ל וע צ ק  מ

וך קופה ואכן הדברים, את שיער יע ת ופ ן ה ו  על

אנגלית שיח דברי D) ב I V REI SI A CH,) אלא 

ן מהיר שדי ו ק העל יע. פס ופ מלה

ו כתב לכך, הסיבה את א המתרגם לנ צי  והמו

: ס אפשר אי הברית בארצות לאור  להדפי

ן ו ו על ול ם שכ יבים שמים... לש מות חי סו  או פר

י קצת ינ קראו כדי גם חול, ענ  כדי וגם תר יו שי

ותר, שיתפרסם כל לא י ו  רתגבמס להמשיך נ

זו...

קה זו מסיבה סת הופס  שיח דברי הדפ

קא באנגלית, ו י’ זו מסיבה ודו ית ’יח דבר  בעבר

ן מצליח, ם כולו שכ  שמים... לש

ן אגב, ו אי יעה כל לנ א מנ  את םיריו אחר שיבו

טול הרוצה כל הכפפה, א לי יתא יבו  רואית םו

לה, לשתף ונשמח ו י פע ם. לזיכו האלפי

E I  
A C H

Parshas Kl Slsa - תשא כי פרשת

יעזר עזרת אל
יעזר הרב החל ח”תשע בשנת  קרביץ, אל

ם אלי ם מהשו קבועי ור במכתבים ה  בעש

ן ו, את האחרו י את לסדר רבינ ו אלפ  תשובותי

קיבל ו, ש ל מרבינ ות סדר ע  את התורה, פרשי

ן ו קרא הגלי אל עזרת’ הנ ס הוא ’ישר  מדפי

וע מידי ית ברמה שב  כשמתחת גבוהה, תורנ

ות אל א הוא ולתשובות לש  מילואים מבי

ספות, ות והו  הקוראים. את בהם להנ

קופה ימת ת משה מסו י ובץ’ ש ות ק ונ י  ’גל

א המפורסם י ן כאכסנ ו י  אך אליעזר, עזרת לגל

ו ניתן כיום ות רק להשיג צע אמ יה ב  לכתובת פנ

ט המחבר הרב של ל”הדוא י א.”של

יון  חכמים אמונת עזרת גל
י ״  אליעזר עזרת שע

 חכמים באמונת חיזוק סיפורי
שליט״א. קניבסקי הגר״ח רבינו מרן על

יון יר 1 גל "פ. אי תש

אמונה בדרכו
י ותר קצת לפנ מרץ בחור החל משנה י  נ

ק ס ם, להתע קט בקדשי  תורתו מדברי לל

ו של ל רבינ קצת הפרשה ע י ו ינ ומא, מענ  די

ס י ולהדפי ן שבת. מידי התורה לבנ ו י  לגל

קרא ו’ הנ וחד מדור יש ’אמונה בדרכ ק מי ס  העו

ם בדברים אלי ם אקטו יכים שאינ  לפרשה, שי

ם ושם צטט משתדלי ם ממה ל  בשמו שאומרי

ו של ו רבינ י אמנ אנשי נ  ביתו. ו

ן ו י קה נקרא הגל קי ל בש  מידי איש מאות ידי ע

וע, ות שב צע אמ ם ב קי ם רבים עות  המודפסי

ם ות וכן הכנסת, בבתי ומחולקי צע אמ א ב  ל”דו

כשר.

ים שלתורה חי
קופה במשך ספר של ת ם מ יע חודשי ופ  ה

צת במהדורה צומ ן מ ו קרתי על ו  בשפה י

ית אנגל ן ,’תורה של חים’ בשם ה ו  לא העל

ופץ רק הודפס צעות ה אמ א ב  לידידים ל”דו

כלל בלבד, ו ו ות בתוכ ות עובד ו והנהג  מרבינ

ט י ל א”של  של תרגום וכן הפרשה, סדר ע

י המדור אר י’ הפופל ל ן ’שיח ע ו י י’ בגל  דבר

ות ,’שיח ו ותמונ ט מרבינ י  א.”של

ור קופה, כעב ק סיבות וכמה מכמה ת  הפסי

ן ו לצאת. העל

םעל מחכים אנו י כ מבר ן כל ו ו ן על ו סף ועל ו  נ

ו שקי מתורתו ט רבינ י ס, א”של ודפ  יתן בזי’ שמ

ו ן הדעת ותרבה ’נביאים השם עם כל והי  ותכו

ועה. השמ

יחודו כאמור, ו עול י ו בו ן העל צאתו, התחלנ  בהו

ן בכך התבטא י כלל בו שאי ינ  או ציבור ענ

קה, טי מות לא גם פולי סו י הבל של פר  לצרכ

ם תורה דברי רק בו יש הכנסות, י ינ יכים וענ  השי

ט מרן של תורתו ודברי לתורתו י ן אך א.”של  אי

ו יננ ם באחרים צרה ע י והג  אדרבה, אחרת, שנ

י א ומינך מינ יע ם, תסתי י אמנ יה.נ  לדרך שמעתי

ו. בה צעדנ

ל הרשימה כל כאמור, י  ופרי פירות היא לע

ו פירות ינ צאת אחרי ת“הי בחסדי שזכ י’ הו  דבר

.‘ח“שי

א י ותר מפל ן כל כי לראות ומדהים בי ו  על

ו, כתיבה והצורת ן של  בלא המדרש בית אי

 שלהם ההתחדשות את יש לכולם חידוש,

קים תורה הדברי ואת ן מדבש המתו י י  ממע

צרות ו. של האו רבינ

ספה ו - לזה כהו ם אנ קראת מפרסמי ן ל ו  גלי

ק ח,“שי דברי של 400 ו וע בדי צר זה בשב  של או

: סופה חוברת ממש !( מאות של א !  חיבורים )

ו ל שנתחבר ו ידי ע ט רבינ י ו א“של  ומקורבי

ם אלי ורפת )החוברת פה. ובעל בכתב השו צ  מ

ץ ב ו ק ות ^ ונ י כות( לחג ‘גל הסו

אשונה האסופה וה מסוגה, הר  תקדים גם מהו

ן של י ם מפתח’ מע י לכל ‘ספרי ו, ספר  רבינ

וכל ומעתה חפש אחד כל י א ל  בקלות, ולמצו

ו מתורת ספר יש אם ל רבינ  מזוזה, הלכות ע

צית מצות את הקיף מי הקן, שילוח או  או צי

ן, וחד דגש שם ומי תפילי ל במי א ע וש  הלכות נ

א אפשר היכן שבת, ו ו מתורת למצ ל רבינ  ע

וך מנחת טה, או חינ הלאה. וכן הלאה וכן שמי

ו הנה עד בתפילה, ונסיים ונ  ולא רחמיך עזר

ו ונ אל חסדיך, עזב ו ו ו ‘ה תטשנ קינ ו צח. אל לנ

 ושמח כשר חג בברכת
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רבבה לאלפי היי את אחותנו
 - ‘שיח 'דברי בעקבות המהפיכה על סקירה -

מבין? לא מי 400
ן ו י י חודש זה, בגל א, תשר " ן תשפ י  את נצי

ו ופעת י’ של לאור ה ספר ’שיח דבר  ארבע מ

מאות.

ות מאות ארבע וע ו בהם שב וד זוכים אנ  ע

ם וד פע ם וע ס פע  של תורתו מדברי להדפי

ו ו מורנ "ג ורבינ א. רשכבה ט׳׳ שלי

ק תלמידו אפילו יגע פרידא, רבי של הצדי י  ש

ו על ו וחזר תלמוד י ם, מאות ארבע על  כבר פע

ם צריך היה לא סף. הסבר שו ו נ

ו י אנ ים קטנ  צריכים לא בודאי הבנה, של קטנ

ם ן כדי הסבר שו ונה ’ה יד כי להבי ו  וזיכתה כי

ו זאת. לכל אותנ

ובות ההדים, "ם האדירות, התג  החמים הדשי

ם יעי ות יום מידי המג ות מכל בהתלהב  קצו

ם הם הציבור, י יד ל מהכל יותר שמע  הזכות ע

ו ינ ץ שזכ י ן להפ אופ וע ב המלך. דבר את קב

ם, ו הפע ן, החלטנ י ם סדרת את לצי י ונ  העל

קמה ות ש קב י’ ואחרי בע  מהם ,’שיח דבר

קו קופה החזי  חלק ארוכה, ומהם קצרה ת

ן י קים, עדי וה הצד מחזי : השו ן בכולם  הרצו

יל ולהאדיר. תורה להגד

ו של בסביבתו גם ו רבינ ו. הי א  אחד שהתפל
ו שלח מהם ן’ כי מסר לנ ו א העל ול הו  ברב זלז

א " ט ובה, .’שלי ו כתג וע מידי לו שלחנ  את שב
ן, ו ט העל י כבוד?... מהו זלזול, זהו אם שיחל

א מאוד מהר ואכן, ו את שינה הו מ  והחל טע
יע ספר מסי דברים. במ

ח " י ש י ר ב ד
שלימיא קגייכמקי הגדיח המידה שי ממין

הביקורות
ופת כי נזכיר, רק ק צאתו בת  דברי’ של לאור הו

י ’שיח ם, לעשר קרוב לפנ י  תקדים זה היה שנ
א חריף, צי ן להו ו י י גל א מרב תורנ " ט  שלי

 הרבה אז, הורמו גבות הרבה הליטאי, בציבור
קורות ו בי ו אבל אז, ספגנ ם איננ צטערי  כלל. מ

י א בגיבו ו של מל א הדור מאורי רבותינ " ט  שלי
ן. - זקנים סתירת של בחינה היהזה י בנ

יושר ידידי
קופה כי תיאמר, האמת קדמה בת סת ש  להדפ
ן, ו ד הגלי ו ו בע ם אנ י ם, את מתכננ  החל הצעדי
קופה באותה יע טרם ממש, ת ופ  דברי’ ה

את ,’שיח ל לצ ו, נכד ידי ע  אריה הרב רבינ
יבסקי "ר קנ ושר, אורחות יו ן י ו י י גל מ י ם פנ  בש

ושר ידידי’ י ’י משפחה לבנ ם ובו בלבד, ה י ינ  פנ
וע לפרשת אל ושאלות השב ו שנש  בכתב רבינ

פה. ובעל

את’ כי בהחלט, יתכן ם קנ ו שהיתה ’סופרי  לנ
ו דירבנה בו, ס להתחיל להזדרז אותנ  להדפי

גם...

סף, ו ם לעת מעת בנ ם וימים במועדי  טובי
יע ופ ן מ ו י י גל א מרן מתורת חגיג " ט ל שלי  ע

ן ידי ו ושר אורחות ארג ’י

ן ו ושר אורחות’ של על ו מנכד ’י א רבינ " ט שלי

> t \ W k Vw ׳U  IjV ח ש

יון כאן כנכתב  שמותיהם קודם, בגל

י בהוצאת השותפים כל של  דבר

 ראש בערב הועברו רבינו של התורה

לברכה. השנה

יו קיבל מרן יד  השמות רשימת את ל

קשתו איש איש ין וב י שמות וע  ב

קשות ינו לברכת כולם וזכו ובב  רב

יתמלאו טובה שנה לברכת ש  כל ו

לטובה. במהרה הבקשות

-4-

י*■*“•**
i  IUW 4 \ 1 M  >

ק קובל הצדי  המ

 יעקב משה רבי
וסף ר“ב ק״ל רביקוב י  זצו

קדוש הסנדלר המכונה  ה

ום ע“נלב מחת בי תורה ש

i l l • )  <

ים ן ברוך חי שא שרה ב פע
ים בכל והצלחה לברכה ינ י  ולשנה הענ

ובה ורכת ט ומב
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שאלה: הנה עבר ראש השנה ולא זכינו להיות 
באומן, האם בכל אופן נזכה לתיקון שהבטיח 

 רבנו הקדוש?
 

בוודאי, ללא ספק. רבנו השנה עשה  תשובה:
קיבוץ על כל העולם. בהרבה מקומות בעולם, וגם 

פה בארץ היו המון קיבוצים. וכולם רצו להגיע 
לרבנו! כספו! התגעגעו! רצו! מה לא עשו? ישתבח 

שמו לעד, הכל עשו! ולכן נחשב להם שהם היו 
אצל הרבי על ראש השנה, זה ברור. כל מי שרצה, 

שכבר נסעו! לכל מיני גבולות, וכל שכן אלו 
בלארוס, מולדובה, וכל מי שנסע, כולם ודאי 

שהיו אצל רבנו, אבל גם מי שלא, מספיק מי שרק 
רצה להיות ולא הצליח להגיע, כולם היו אצל 
רבנו. ורבנו העביר את כולם ב'ברכו' הראשון, 

ואת כל המשפחות שלהם, ודאי וודאי. כאלו 
תפילות, יגיעות,  כיסופים, געגועים, רצונות,

השתדלויות, הרבה ממון שאנשים הוציאו, 
ייסורים שאנשים עברו, בזיונות, מה לא? ודאי 

שכזה ראש השנה עוד לא היה בעולם. ראו שיש 
חסידי ברסלב! החסידים היחידים שמוסרים את 
נפשם בשביל לקיים את הדיבור של הרבי שלהם. 

כל שאר החסידים אומרים: "טוב, השנה לא 
עים לרבי", שמענו מכל מיני חסידים, שהבינו נוס

שזה המצב והחליטו 'טוב, השנה לא נוסעים 
לרבי'. אבל פה ראו ממש, שיש פה תלמידים 

אמיתיים, שאוהבים את הרבי וממש מתגעגעים 
לרבי ועושים את מה שהרבי אמר. כל העולם 
מאשימים את היהודים שבגללם יש קורונה, 

ם, והחרדים והיהודים מאשימים את החרדי
מאשימים את הברסלברים. ומזה אתה יכול 

לראות איפה האמת נמצאת, אצל מי שרודפים 
אותו. אז באמת פה ראו, ממש שיש פה חסידות 
אמיתית, אין בשום מקום בעולם חסידות כזו, 
ישתבח שמו לעד, איזו נחת רוח לקב"ה, איזו 
שמחה לרבי שלנו, שהוא רואה את הכל, איזו 

כשיו עשה השנה הזו ראש השנה שמחה! הרבי ע
בכל העולם. בכל שנה עושים ראש השנה באומן, 
השנה הרבי עשה קיבוץ בכל העולם כולו. השנה 
הרבי כבש את כל העולם ומתקן את כל העולם 

 וגואל את כל העולם, אשרינו.
גם ידוע שלא פעם, כשהייתה איזו גזירה קשה על 

עם ישראל, ואיזה צדיקים לקחו על עצמם 
יהרג על קידוש ה', שהצדיק קיבל על עצמו לה

ללכת במקום עם ישראל, הרבה סיפורים כאלו 
שהיו. אז גם כאן, רבנו הקדוש מסר את הראש 

השנה שלו בשביל לבטל את הגזירות הקשות 
שהיו על עם ישראל ובשביל להביא את הגואל. 

רבנו מסר את ראש השנה שלו! ממש מסר! 
לף איש, או א 40שבמקום שיהיו אצלו איזה 

 1000חמישים אלף איש, היו אצלו בקושי איזה 
איש. אז ודאי שרבנו מסר את הראש השנה שלו, 
וודאי שזה פעל ישועות עצומות. תדע לך שראש 
השנה הזה היה הראש השנה הכי יפה שהיה אי 

פעם, למה? כי היו בו כל כך הרבה כיסופים, וכל 
עות, כך הרבה געגועים, ורצונות, ותפילות, ויגי

טלטולים, והפסדי ממון, וייסורים שסבלו, ומה 
לא היה בראש השנה הזה. וזה היה ראש השנה 

של רבנו השנה הזו, ורבנו פעל בזה דברים 
 עצומים. אשרינו שזכינו.

 
שאלה: הרב דיבר לאחרונה על זה שמשיח יגיע 
בוודאי בתשפ''א, ובכל אופן ידוע שרבנו הקדוש 

ות שכשיגידו על רבי נחמן מברסלב אמר מפורש
משיח שיבוא בשנה מסוימת או בתאריך מסוים, 
בדווקא הוא מלא יגיע באותו תאריך. אני מאמין 

במה שהרב אמר רק אני רוצה לדעת איך זה 
 מסתדר עם מי שאמר רבנו הקדוש?

 
יש משל על אבא ובן שנסעו בעגלה. הבן  תשובה:

שואל את העגלון מתי מגיעים, אז האבא צועק 
אתה שואל?! אל תשאל כאלו  עליו: "מה

שאלות!". נוסעים, יום, יומיים, שלשה, ארבעה, 
ככה במשך איזו תקופה. באיזה שהוא שלב 

האבא שאל את העגלון: "מתי מגיעים?", אמר לו 
העגלון: "בעוד שעתיים". הבן התפלא ושאל את 

האבא: "אבא למה כשאני שאלתי צעקתי עליי 
ת, והנה ואמרת לי שאני לא אשאל כאלו שאלו

אתה עכשיו כן שאלת?". אמר לו האבא: "אתה 
שאלת בתחילת הדרך, כשעוד הייתה הדרך לפנינו 
ארוכה מאוד מאוד, אבל אני ראיתי כבר שאנחנו 

נמצאים כבר ממש קרוב למקום ולכן הרשיתי 
 לעצמי לשאול מתי מגיעים".

הגאון מווילנא כותב שכל מה שלא שואלים ולא 
זה כל זמן שהתאריך אומרים מתי יבוא משיח 

הוא עדיין רחוק מאוד, ובאמת לא יודעים. אבל 
אם כבר הגיע הזמן שכבר צריכים להכין את 

עצמנו למשיח, וכבר יודעים שמשיח כאן אז כן 

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
רח' שמואל הנביא 13 ת.ד. 50226 טל: 02-5812210
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הסוד של הדברים הפשוטים

מהי התכלית?

לפעמים הדברים הפשוטים ביותר והבסיסיים ביותר 
הם דווקא הדברים שצריכים את החיזוק הגדול ביותר, 

הדברים שאותם אנו נוטים לשכוח בקלות והשכחה 
הזאת גורמת לנו לאבד את הקשר עם 

המטרות שלנו בחיים.

ולפעמים ישנם דברים שנראה 
לנו שאנחנו יודעים ואנחנו 

לצטט  יכולים  אכן 
אבל   – ולדקלם 

אנחנו לא באמת 
ולא  מבינים 

ימים  מפנ
ת  א

המשמעות 
ה  ט ו ש פ ה

לחיים  שלהם 
שלנו.

במה דברים אמורים? 
וברור  פשוט  דבר  זה 

שהאדם  הראשונה  שהנקודה 
מטרתו  הוא  לעצמו  לחדד  צריך 

ותכליתו בעולם.

זה היסוד של כל עבודת האדם. מי שקצת למד ושמע 
שיעורים שלי או למד את הספר בגן האמונה, בוודאי 

יודע שתכלית האדם היא להגיע לאמונה.

אני תמיד מצטט את דברי רבי נחמן בשם הזוהר 
הקדוש שאומר שה' יתברך ברא את כל העולם "בגין 
דישתמודעון ליה" – בשביל להכיר אותו יתברך ולדעת 

אותו יתברך.

אתה יכול לשמוע את זה ולדעת את זה ולהגיד את 

זה ואפילו להתלהב מזה אבל לא להבין באמת את 
המשמעות של המשפט הזה.

מה נקרא לדעת את ה'? אז ברור שהאמונה בכללותה 
נקראת ידיעת ה', וברור שלראות את ה' בכל מה שעובר 
עליך ולרצות להבין מה הוא רוצה ממך ומה הוא 
מרמז לך, ולבטוח בו ולדבר אתו יתברך – 

ברור שהכול נכלל בידיעת ה'.

נעים להכיר

אבל לדעת את ה' ולהכיר 
הרבה  זה  יתברך  אותו 
לדעת  מזה.  יותר 
הכוונה  ה'  את 
את  להכיר  היא 
של  דות  המי
את  לראות  ה', 

המידות של ה'.

יש  יתברך  ולה' 
מידות רבות שכולן נכללות 
בעשר הספירות. אבל לפעמים 
מרוב עצים לא רואים את היער. 

לפעמים שוכחים מהי המידה העיקרית, 
מהי הסיבה השורשית שבשבילה ה' ברא 

את כל העולם כולו.

רבי נחמן אומר שכל הימים מרמזים למידות של ה', 
אבל ישנה מידה אחת שהיא כוללת את כל המידות 
והיא זו שמחיה ומפעילה את כל שאר המידות והיא 
מידת האהבה. וגם כל התורה וכל המצוות הם גילויים 
של מידות של ה' אבל בשורש התורה והמצוות נמצאת 
אהבת ה' שמתגלה דרך כל מצווה ודרך כל חלק בתורה.

נביא כאן את דבריו המדהימים של רבי נחמן:

"וזה ידוע, שהתורה, היינו המידות, היינו הימים, שורה 

בהם אהבתו יתברך שמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש 
'יומם יצווה ה' חסדו', שהחסד היינו האהבה, כמו שכתוב: 
'אהבת עולם אהבתיך [על כן משכתיך חסד]', הוא 'יומא 
דאזיל עם כולהו יומין' (תרגום: היום שהולך על כל 
הימים), היינו המידות" (כלומר, מידת האהבה היא המידה 

ש"הולכת", כלומר מחיה ומפעילה את כל המידות).

תוכו רצוף אהבה

רואים כאן שהפנימיות של כל התורה והמצוות ושל 
כל המידות של ה' היא האהבה שה' אוהב אותנו.

כביכול כל העולם הגשמי והרוחני זה רק החיצוניות 
ביחס לאותה אהבה שהיא הפנימיות כמו שכתוב: "תוכו 
רצוף אהבה" – כלומר בפנימיות של כל העולם הזה 
ושל כל התורה ושל כל מה שקורה איתך ישנה רק 

אהבה אמתית ואינסופית של בורא עולם.

אם שוכחים את זה, למעשה נשארים עם חיצוניות 
ריקה מתוכן, כמו גוף בלי נשמה.

וממשיך רבי נחמן ואומר שהתכלית של כל עבודתנו 
היא להגיע לאותה אהבה וזו לשונו: "כי המידות הם 
צמצומים לאלוקותו, כדי שנוכל להשיג אותו על ידי 
מידותיו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש: 'בגין דישתמודעין 

ליה', כי בלא מידותיו אי אפשר להשיג אותו.

ומחמת האהבה שאהב את ישראל, ורצה שיידבקו 
בו ויאהבו אותו עמו מזה העולם הגשמי, הלביש את 

אלוקותו במידות התורה.

וזה בחינות של תרי"ג מצוות, כי ה' יתברך שיער 
בדעתו שעל ידי המצווה הזאת נוכל להשיג אותו, ועל 
ידי זה צמצם את אלוקותו דווקא באלו התרי"ג מצוות".

אחד = אהבה

יוצא שהמשמעות האמתית של האמונה, המשמעות 
האמתית של להכיר את ה' היא להכיר ולדעת את היסוד 
שה' אוהב אותנו, להרגיש את האהבה של ה' בכל רגע.

גם בדברים ובמאורעות הקשים – אם אתה מרגיש 
בהם צער, כלומר אתה מרגיש שהבורא מצער אותך, 

מאמר ראש הישיבה

להכיר 
את המידות 

של ה', לראות את 
המידות של ה'.

ולה' יתברך יש מידות רבות שכולן 
נכללות בעשר הספירות. ישנה מידה אחת 

שהיא כוללת את כל המידות והיא זו 
שמחיה ומפעילה את כל שאר 

המידות והיא
 מידת האהבה
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 • צילא דמהימנותא •
לתפארת,  משפחה  וגידל  זכה  אחד  עשיר 
לגור  עברו  והם  ילדיו  כל  את  השיא  הוא 
רחוק ממנו, כל השנה היה העשיר מתגעגע 
ילדיו  היו  בשנה  ופעם  ילדיו,  את  לראות 
ונשארים  אביהם  לבית  ומתקבצים  באים 
שבוע שלם עם אביהם שכל כך חיכה לביקור 

השנתי הזה.
פעם אחת רואה האב את אחד מבניו, תיכף 
מתחיל  הוא  והתארגן,  שהגיע  אחרי  ומיד 
נמצא  מי  ומתעניין  לחבריו  טלפונים  להרים 
בסביבה, ואת מי אפשר לקפוץ לבקר, האב 
ראה ושתק, אך לתדהמתו הרבה, התנהגותו 
זו של הבן המשיכה במשך כל השבוע, הוא 
חבריו  עם  ובילויים  בביקורים  עסוק  היה 
ומשפחתו,  אביו  עם  ישב  שלא  וכמעט 
היקר,  בני  לו:  ואמר  לבנו  האב  פנה  לבסוף 
האמנם? כל כך אינך אוהב להיות במחיצתי? 
שנה שלמה אני מחכה בכליון עיניים לביקור 
הגיע  סוף  סוף  והנה  ילדי,  של  הזה  השנתי 
הזמן  כל  אתה  אך  אתם,  והגעתם  השבוע, 

בורח, במקום להיות כאן אתי?!
'צל   - דמהימנותא'  'צילא  נקראת  הסוכה 
כי  מסבירים  הק'  הבעש"ט  בשם  האמונה', 
האדם  את  המקיף  מיוחד  אור  ישנו  בסוכה 
היושב בה, כמו ילד היושב בחיק אמו, והוא 
מרגיש שמח ורגוע, כך גם אנחנו 'כגמול עלי 
אמו כגמול עלי נפשי', כשאנו יושבים בסוכה 
עם  כביכול  בשמיכה  ומתכסים  עטופים  אנו 
הקב"ה, וכך אנו שואפים להרגיש, ממש כמו 

ילד קטן בחיק אמו.
יש  שבקדושה  גדול  דבר  לכל  כידוע, 
התגברות גדולה מצד היצר הרע, כך גם בחג 
הסוכות הוא עובד קשה להעסיק אותנו עם 
ולבקר  ולשם,  לכאן  ללכת  מצוות,  מיני  כל 
והעיקר שימנע  והרחוקים,  את כל הקרובים 
מאיתנו לשבת בסוכה כמה שיותר, אך אנחנו 
אנחנו  רק  שלא  ונזכור,  בטלנים  נהיה  לא 
אבא  גם  הזה,  לשבוע  שלמה  שנה  חיכינו 
שלנו הקב"ה חיכה שנה שלמה לשבוע הזה, 
ולכן  בצילו,  כביכול  אותנו  מארח  הוא  שבו 
בישיבתנו  כי  האמונה',  'צל  הסוכה  נקראת 
בה אנו מכריזים על אמונתנו בו יתברך שהוא 
סוכך ומגן עלינו ובצילו אנו רגועים ושמחים.

)ע"פ טיב המועדים-סוכות(

<המערכ<<ת
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<הפ<<רש<ה

בסוכות תשבו שבעת ימים
שורש מצוות סוכה בתורתנו הקדושה הוא ממה שנאמר )ויקרא כג, מב-מג(, 
"בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען 
אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו 

מארץ מצרים אני ה' אלקיכם".
שכה(:  )מצוה  שם  כתב  וכה  המצווה,  טעם  את  היטב  ביאר  החינוך  בספר 
הניסים  נזכור  למען  מג(,  )שם,  בכתוב  שמפורש  מה  המצוה,  "משרשי 
הוא לאבותינו במדבר בצאתם ממצרים,  ברוך  הגדולים שעשה הא-ל 
ויש  בלילה.  וקרח  ביום  השמש  להם  יזיק  שלא  כבוד  בענני  שסיככם 
זכירת  ומתוך  במדבר.  ישראל  בני  עשו  ממש  שסוכות  שפירשו 
ונהיה  ניזהר במצוותיו ברוך הוא,  נפלאותיו שעשה עמנו ועם אבותינו 
ראויים לקבלת הטובה מאתו, וזהו חפצו ברוך הוא שחפץ להיטיב", כה 

הם דברי ה'חינוך'.
חביבות יתירה נודעת להם לישראל עם קדושים למצוה זו של סוכה, 
נהגו  אלא שעוד  ימים,  לשבעה  בצילה  לשבת  בלבד שנכנסים  זו  ולא 
לקיימה בהידור אחר הידור ולייפותה בכל מיני נוי ועיטורים בעדי עדיים, 
בקרמין  ועיטרה  כהלכתה  י.( "סיככה  )סוכה  בברייתא  התיאור  וכדמצאנו 
ובסדינין המצוירין, ותלה בה אגוזין, שקדים, אפרסקין ורימונים, פרכילי 
כמה  ולהודיעך  וסלתות",  שמנים  יינות  שבולין,  של  ועטרות  ענבים 

מצוות חביבות עליהן.
כל רגע שיושב בסוכה זוכה לעוד מצווה דאורייתא

ביתו  את  האדם  זונח  החג  ימי  שבעת  שלמשך  הוא,  המצוה  מעיקרי 
וקורת גגו הקבוע מעליו וקובע את מושבו איתן בצל הסוכה, ולא רק 
עבור עסקי אכילה ושתייה הוא עושה כן, אלא את כל צרכי הגוף והנפש 
)כח:(: "תנו  וכדשנינו במסכת סוכה  מקיים האיש ישראל בתוך הסוכה, 
רבנן, כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי. כיצד? היו 
לו כלים נאים - מעלן לסוכה, מצעות נאות - מעלן לסוכה. אוכל ושותה 
ומטייל בסוכה. מנא הני מילי? דתנו רבנן: 'תשבו - כעין תדורו'. מכאן 
אמרו: כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי". וכן על זה 

הדרך נפסק בשולחן ערוך )סימן תרלט( להלכה ולמעשה.
איננה  סוכה  מצוות  כי  שכתבו,  הפוסקים  מן  וכמה  לכמה  מצאנו  עוד 
ורגע  רגע  כל  אלא  החג,  ימי  שבעת  למשך  הנמשכת  יחידה  מצווה 
שיושב האיש ישראל בצל הסוכה הריהו מקיים מצווה בפני עצמו, וככל 
שירבה לשבת בצל הסוכה הרי יימצא בידו יותר ויותר מצוות, "וקובץ 

על יד ירבה" )משלי יג, יא(.
בימים  לבו  את  שייתן  ואחד  אחד  לכל  ראוי  הדברים,  פני  הם  משכך 
לו שם  טוב, שיהיה  היותר  הצד  על  הסוכה  להכין את  החג,  שמקודם 
הכן את כל צרכיו ההכרחיים עד כמה ששייך, בכדי שיוכל לשבת בתוך 
הסוכה כמה שיותר ולא יהיה אנוס לצאת משם שלא לצורך, לשם כך 
צריך הרבה מחשבה ועצה טובה כיצד יעשה, אולם מי שמתכוון לשם 
זממו  את  להוציא  ויוכל  מרובה  לסייעתא דשמיא  יזכה  בוודאי  שמים 

הטוב אל הפועל.

ההנהגה בתוך הסוכה צריכה להיות מתוך כובד ראש
ואתה בן אדם, בשעה שהנך עומד להיכנס ולדרוך על מפתן הסוכה, עמוד 
נא מעט והתבונן היטב לדעת ולהבין להיכן אתה נכנס, כי המקום אשר 
אתה עומד עליה אדמת קודש הוא, שהלא אין אויר הסוכה כשאר חללו 
אלקים  ורוח  וטהרה  קדושה  ושופעת  מלאה  כולה  כל  אלא  עולם,  של 
מרחפת שם, וכדאיתא בזוהר הק' )ח"ג שט.( שתיבת 'סוכה' עולה בגימטריא 
מספר צ"א, והוא שקול למספר היוצא משני שמותיו של הקב"ה - הוי"ה 
ואדנ"י, נמצאת אומר, שבשעה שנכנס האדם אל תוך הסוכה הריהו נכנס 

לשכון בתוככי שמות הקודש, ולב מי לא יחרד כהיום הזה.
על כן צריך זהירות יתירה ושמירה מעליא בתוך הסוכה, שחלילה לא 
והקדוש  היקר  הזמן  את  ישחית  ולא  ושחוק,  ראש  קלות  לידי  יבוא 
לדברי הבל ורעות רוח, אלא ישתמש בכל רגע ורגע לצורך דברי תורה 
ויראה, וכדהביא השל"ה הק' )מסכת סוכה פרק נר מצוה, יב( מן הספר 'ראשית 
של  קדשו  הנהגת  דרך  על  צדק  בהן  שהעיד  יד(  פרק  הקדושה  )שער  חכמה' 
מורו ורבו הרמ"ק זי"ע, "שלא לדבר בתוך הסוכה בימי חג הסוכות אלא 
חל  סוכה  שעצי  והעד,  גדולה,  קדושתה  סוכה  מצות  כי  תורה,  בדברי 

עליהם קדושה ואסורים כל שבעה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סוכה ט.(". 
הסוכה  עצי  שאפילו  חכמה'  ה'ראשית  מדברי  רואים  אנו  כן  כי  הנה 
בשעה  ראש  בקלות  להתנהג  הראוי  מן  זה  ואין  בעצמותם,  קדושים 

שיושב ביניהם.
עד כדי כך, שכתב המהרי"ל )הלכות סוכה אות ו' והובא בבאר היטב או"ח תרל ס"ק ו(, כי 
רבו המהר"ש נהג לרשום סימנים על קרשי סוכתו לידע באיזה רוח הייתה 
למעשיו,  נתן  וטעם  הסדר,  באותו  מעמידם  היה  הבאה  ולשנה  מונחת, 
שדומה קדושת עצי הסוכה לקדושה של קרשי המשכן, וכשם שבמשכן 
לא שינו את סדר הקרשים כך גם בסוכה אין לשנות, וכדשנינן בירושלמי 
וכן  לעולם,  בצפון  ינתן  בצפון  להינתן  שזכה  שהקרש  ג(  הלכה  יב  פרק  )שבת 

בדרום ינתן בדרום, שנאמר )שמות כו, ל( "והקמות את המשכן כמשפטו".
אכן, לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ומחובת האדם לעסוק גם במילי 
לעשות  הדרך  שמן  מה  כל  כן,  על  זאת,  את  עליו  אסרו  ולא  דעלמא 
בבית עושה גם עתה בתוך הסוכה, אוכל ושותה וכל כי האי גוונא, אבל 
יחד עם זאת ייזהר מאד שיהו הדברים האלה טפלים אל העיקר שהוא 

תלמוד תורה ועבודת הבוא יתברך שמו.
וכך כתב ב'משנה ברורה' )תרלט ס"ק ב' בדיבור המתחיל 'וישן ומטייל'(: 
"וכן אם ירצה לספר עם חבירו יספר בסוכה, דסוכתו צריך להיות כביתו 
בכל השנה, וכמו שמסיים המחבר. ולפי שקדושת הסוכה גדולה מאוד, 
וכל שכן  ותורה,  כי אם קדושה  ולדבר בה  ראוי למעט בה בדברי חול 

שיהיה זהיר מלדבר שם לשון הרע ורכילות ושאר דיבורים האסורים".
השפעת  לרוב  באמת  נזכה  הזאת  המצווה  שבזכות  השי"ת  יעזור 
לנו  ויהא  והטהרה,  הקדושה  במעלות  ולהתעלות  לעלות  הקדושה 
ולמחסה  ולמגן  הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  דמהימנותא  לצילא  הסוכה 
מכל צרה וצוקה ומכל פורענות המתרגשת לבוא לעולם, "ופרוש עלינו 

סוכת רחמים וחיים ושלום".

ֵהיַכל ֶמֶלְך ֹבֶאיָנה ּבְ ּתְ
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שמחת תורה 

שמע"צ

קדושת הסוכה וקדושת האיש ישראל היושב בצל כנפי השכינה
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רבבה לאלפי היי את אחותנו
 - ‘שיח 'דברי בעקבות המהפיכה על סקירה -

מבין? לא מי 400
ן ו י י חודש זה, בגל א, תשר " ן תשפ י  את נצי

ו ופעת י’ של לאור ה ספר ’שיח דבר  ארבע מ

מאות.

ות מאות ארבע וע ו בהם שב וד זוכים אנ  ע

ם וד פע ם וע ס פע  של תורתו מדברי להדפי

ו ו מורנ "ג ורבינ א. רשכבה ט׳׳ שלי

ק תלמידו אפילו יגע פרידא, רבי של הצדי י  ש

ו על ו וחזר תלמוד י ם, מאות ארבע על  כבר פע

ם צריך היה לא סף. הסבר שו ו נ

ו י אנ ים קטנ  צריכים לא בודאי הבנה, של קטנ

ם ן כדי הסבר שו ונה ’ה יד כי להבי ו  וזיכתה כי

ו זאת. לכל אותנ

ובות ההדים, "ם האדירות, התג  החמים הדשי

ם יעי ות יום מידי המג ות מכל בהתלהב  קצו

ם הם הציבור, י יד ל מהכל יותר שמע  הזכות ע

ו ינ ץ שזכ י ן להפ אופ וע ב המלך. דבר את קב

ם, ו הפע ן, החלטנ י ם סדרת את לצי י ונ  העל

קמה ות ש קב י’ ואחרי בע  מהם ,’שיח דבר

קו קופה החזי  חלק ארוכה, ומהם קצרה ת

ן י קים, עדי וה הצד מחזי : השו ן בכולם  הרצו

יל ולהאדיר. תורה להגד

ו של בסביבתו גם ו רבינ ו. הי א  אחד שהתפל
ו שלח מהם ן’ כי מסר לנ ו א העל ול הו  ברב זלז

א " ט ובה, .’שלי ו כתג וע מידי לו שלחנ  את שב
ן, ו ט העל י כבוד?... מהו זלזול, זהו אם שיחל

א מאוד מהר ואכן, ו את שינה הו מ  והחל טע
יע ספר מסי דברים. במ

ח " י ש י ר ב ד
שלימיא קגייכמקי הגדיח המידה שי ממין

הביקורות
ופת כי נזכיר, רק ק צאתו בת  דברי’ של לאור הו

י ’שיח ם, לעשר קרוב לפנ י  תקדים זה היה שנ
א חריף, צי ן להו ו י י גל א מרב תורנ " ט  שלי

 הרבה אז, הורמו גבות הרבה הליטאי, בציבור
קורות ו בי ו אבל אז, ספגנ ם איננ צטערי  כלל. מ

י א בגיבו ו של מל א הדור מאורי רבותינ " ט  שלי
ן. - זקנים סתירת של בחינה היהזה י בנ

יושר ידידי
קופה כי תיאמר, האמת קדמה בת סת ש  להדפ
ן, ו ד הגלי ו ו בע ם אנ י ם, את מתכננ  החל הצעדי
קופה באותה יע טרם ממש, ת ופ  דברי’ ה

את ,’שיח ל לצ ו, נכד ידי ע  אריה הרב רבינ
יבסקי "ר קנ ושר, אורחות יו ן י ו י י גל מ י ם פנ  בש

ושר ידידי’ י ’י משפחה לבנ ם ובו בלבד, ה י ינ  פנ
וע לפרשת אל ושאלות השב ו שנש  בכתב רבינ

פה. ובעל

את’ כי בהחלט, יתכן ם קנ ו שהיתה ’סופרי  לנ
ו דירבנה בו, ס להתחיל להזדרז אותנ  להדפי

גם...

סף, ו ם לעת מעת בנ ם וימים במועדי  טובי
יע ופ ן מ ו י י גל א מרן מתורת חגיג " ט ל שלי  ע

ן ידי ו ושר אורחות ארג ’י

ן ו ושר אורחות’ של על ו מנכד ’י א רבינ " ט שלי
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יון כאן כנכתב  שמותיהם קודם, בגל

י בהוצאת השותפים כל של  דבר

 ראש בערב הועברו רבינו של התורה

לברכה. השנה

יו קיבל מרן יד  השמות רשימת את ל

קשתו איש איש ין וב י שמות וע  ב

קשות ינו לברכת כולם וזכו ובב  רב

יתמלאו טובה שנה לברכת ש  כל ו

לטובה. במהרה הבקשות
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ק קובל הצדי  המ

 יעקב משה רבי
וסף ר“ב ק״ל רביקוב י  זצו

קדוש הסנדלר המכונה  ה

ום ע“נלב מחת בי תורה ש

i l l • )  <

ים ן ברוך חי שא שרה ב פע
ים בכל והצלחה לברכה ינ י  ולשנה הענ

ובה ורכת ט ומב
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חג סוכות

א" שתותוס סה גא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חג הסוכות תשפ"א

ביאור ש"ילוי הל שמקובל שאלקי משרצגש מזידיטהוב זיגע

 שתותש וד' שמינים עולים ב"ימטריא שיאוד שעצום
הל גהמע יהראלג האמרנו ביום תי ור בס לס נעילש

דבר  לטובה,  עלינו  הבא  הסוכות  חג  לקראת 

המאירות  מצוות  בשתי  להתבונן  טוב  מה  בעתו 

לנו את החג באור בהיר, מצוה אחת היא נטילת 

היא  שניה  מצוה  הסוכות,  בחג  המינים  ארבעת 

הישיבה בסוכה בשבעת ימי החג, ושתיהן נאמרו 

יחד בפרשת אמור )ויקרא כג-מ(:

הדר  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  "ולקחתם 

כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם 

חג  אותו  וחגותם  ימים.  שבעת  אלקיכם  ה'  לפני 

לדורותיכם  עולם  חוקת  בשנה  ימים  שבעת  לה' 

בחדש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו שבעת 

למען  בסוכות.  ישבו  בישראל  האזרח  כל  ימים 

ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל 

בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם".

ראוי לשים לב למה שכבר עמדו המפרשים על 

המחקר, מה ראה הכתוב על ככה לצוותנו על מצות 

נטילת ארבעת המינים: "ולקחתם לכם ביום הראשון 

פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל", 

תשבו  "בסוכות  סוכה:  מצות  על  שנצטווינו  לפני 

בסוכות",  ישבו  בישראל  האזרח  כל  ימים  שבעת 

שהרי מצות סוכה קודמת למצות ארבעת המינים, 

כי מצות סוכה נוהגת גם בלילה הראשון של החג, 

כמו  ביום,  רק  נוהגת  אינה  מינים  ד'  מצות  ואילו 

"ולקחתם  שכתוב:  ממה  כ:(  )מגילה  בגמרא  שדרשו 

לכם ביום הראשון", ביום ולא בלילה.

 שקדים שתסוב מצוס ד' מינים
ללמדנו לקיים שמצוש בסוך שתותש

פתח דברינו יאיר לבאר ענין זה, שרצה הקב"ה 

ד'  מצות  של  זו  בהקדמה  לנו  לרמז  התורה  נותן 

לקיים  שראוי  בסוכה,  הישיבה  למצות  המינים 

שנסמכה  הסוכה  בתוך  המינים  ד'  נטילת  מצות 

אליה, כמו שהביא ה"מגן אברהם" )או"ח סימן תרנב 

ס"ק ג( בשם השל"ה הקדוש )מסכת סוכה נר מצוה אות 

טו(, והנה דברי השל"ה בלשון קדשו:

האר"י  תלמידי  של  הקודש  בכתבי  "מצאתי 

ז"ל ענין נטילת לולב, יותר טוב לברך תחילה קודם 

כך  ואחר  עצמה,  בסוכה  בביתך  בהיותך  התפלה 

שאר הנענועים וההקפות יהיו בבית הכנסת. ויותר 

העמידה  ]תפלת[  אחר  הלולב  על  לברך  היה  טוב 

הרואים  מפני  אך  בסוכה,  בביתך  ההלל  קודם 

תעשה כנ"ל סדר הראשון".

האריז"ל  רבינו  בדברי  הדבר  מקור  והנה 

ב"שער הכונות" )דרושי חג הסוכות דף קג טור ד(:

"והנה טוב הוא שאחר עלות השחר שהוא כבר 

הסוכה  בתוך  הלולב  תיטול  שתתפלל  קודם  יום, 

יהיו  נענועים של הלל  כך הד'  ואחר  ותברך עליו, 

מתפלל  היית  אם  היה  טוב  ומה  הכנסת,  בבית 

בברכתו  הלולב  ותיטול  שתתפלל  כדי  בסוכה, 

שחרית  תפלת  אחר  שהיא  אליו,  הראויה  בשעה 

קודם ההלל".

אלא שעתה ראוי לבאר מהו הקשר בין מצות 

רמז  שמצינו  מה  והנה  סוכה.  למצות  מינים  ד' 

האלקי  המקובל  של  קדשו  במכתב  כך  על  נפלא 

בסוף  ]נדפס  זי"ע  מזידיטשוב  הירש  צבי  רבי 

קונטרס השמות[, כי ביום הכיפורים בסוף תפלת 

העצום:  היחוד  את  רם  בקול  אמרנו  הנעילה 

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".

לייחד  צריכים  אנו  הסוכות  בחג  גם  והנה 

היחוד הנפלא של "שמע ישראל", וידוע כי עיקר 

כמו  הסכך,  צל  תחת  לשבת  הוא  סוכה  מצות 

גבוהה  שהיא  "סוכה  ב.(:  )סוכה  במשנה  ששנינו 

בגמרא  ומפרש  פסולה".  אמה  מעשרים  למעלה 

)שם( הטעם לכך: "רבי זירא אמר מהכא )ישעיה ד-ו( 

אמה  עשרים  עד  מחורב,  יומם  לצל  תהיה  וסוכה 

אדם יושב בצל סוכה, למעלה מעשרים אמה אין 

אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות".

לפי זה מבאר הרה"ק מהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע, 

כי מטעם זה אנו מקיימים את מצות ד' המינים בתוך 

אתר"ג  המינים  ד'  מספר  את  לייחד  כדי  הסוכה, 

עולים  שהם  סכ"ך,  מספר  עם  הד"ס  לול"ב  ערב"ה 

בגימטריא יחד בדיוק כמספר שמ"ע ישרא"ל הוי"ה 

אלהינ"ו הוי"ה אח"ד. אלו דבריו הקדושים.

אמנם עדיין מוטלת עלינו החובה לבאר בדרך 

השוה לכל נפש, מהו הקשר בין פסוק היחוד "שמע 

היום  ה' אחד", שאמרנו בסיום  ה' אלקינו  ישראל 

הקדוש יום הכיפורים לחג הסוכות. זאת ועוד, מהו 

הקשר הפנימי בין מצות סוכה וד' המינים לפסוק 

היחוד, שהרי ברור כי הגימטריא אינה אלא סימן 

מובהק שיש קשר מהותי ביניהם.

 גידוע מצד שטבע תי ארבעש שמינין
תולם מהמאי לב רואישםג

רחש לבי דבר טוב לברר מקחו של צדיק דברי 

לב  שנשים  מה  פי  על  זי"ע,  מזידיטשוב  הרה"ק 

להתבונן על מה שקשר הקב"ה בין מצות נטילת 

עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  "ולקחתם  מינים:  ד' 

הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל" עם 

"ושמחתם לפני ה'  מצות השמחה בחג הסוכות: 

ללמוד  ניתן  זה  קשר  על  ימים".  שבעת  אלקיכם 

"בראשונה היה  )סוכה מא.(:  ממה ששנינו במשנה 

אחד,  יום  ובמדינה  שבעה  במקדש  ניטל  לולב 

זכאי  בן  יוחנן  רבן  התקין  המקדש  בית  משחרב 

שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש".

הכתוב:  פירוש  הוא  כך  כי  רש"י  ופירש 

"ולקחתם לכם ביום הראשון" הוא מחוץ למקום 

ד'  לקחת  התורה  מן  מצוה  יש  ששם  המקדש 

ה'  לפני  "ושמחתם  הראשון,  ביום  רק  מינים 

המקדש,  במקום  הוא  ימים"  שבעת  אלקיכם 

"לפני ה'" שמשרה שם את שכינתו, שם יש מצוה 

לקחת ד' מינים כל שבעת הימים, אולם משחרב 

בית המקדש תיקן רבי יוחנן בן זכאי, שיטלו את 

שבעת  כל  המקדש  למקום  מחוץ  גם  המינים  ד' 

ימי החג זכר למקדש.

בחג  השמחה  שמצות  מזה  למדים  נמצינו 

שהרי  המינים,  ד'  נטילת  ידי  על  היא  הסוכות 

שהסמיך  מה  ז"ל  חכמינו  פירשו  זה  מטעם 

הכתוב מצות נטילת ד' המינים למצות השמחה: 

"ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים", ללמדנו 
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