
           
 
 
 
 

   
 

 
 

                                                         

 
 
 

 

 האושפיזין
 

לאחר שסיימנו את תקופת ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, ישנה תחושה 
 מה תפקידו לאחר יום מהו למעשה חג הסוכות ?חג הסוכות..  הקלה לכאורה... 

 קשור ליום הכיפורים ?הכיפורים ? והאם הוא 
 

ים ת ָימִׁ עַּ בְׁ ִׁ בּו ש  ְׁ ש  ּכֹּת ּתֵּ ּסֻּ מדוע כתבה , רבינו חיים ויטאל זצ"לשאל   )ויקרא כג,מב( וגו' ּבַּ
, שהתורה ותירץ"בסוכה תשבו שבעת ימים" ?  התורה סוכות בלשון רבים, ולא כתבה

סוכת הקדושה רמזה כאן, שישנן שתי סוכות, היושב בסוכה בעולם הזה, יזכה לישב ב
וזהו שנאמר   )בבא בתרא עה/א(.עורו של לוייתן לעתיד לבוא, במחיצת כל צדיקי עולם 

ֶרם  )פסיקתא דרב כהנא(במדרש  ּזֶ ר מִׁ ּתוֹּ סְׁ מִׁ ֶסה ּולְׁ חְׁ מַּ חֶֹּרב ּולְׁ ָמם מֵּ ל יוֹּ צֵּ ֶיה לְׁ הְׁ ה ּתִׁ ּכָ סֻּ וְׁ

ָטר: ּמָ עליו אמר הקב"ה כל מי שקיים מצות סוכה בעולם הזה, אני מגן  )ישעיה ד,ו(  ּומִׁ

ֶתר  ( )תהילים כז,השנאמר  מחמתו של גיהנום. סֵּ י ּבְׁ נִׁ רֵּ ּתִׁ סְׁ ם ָרָעה יַּ יוֹּ ּכֹּה ּבְׁ סֻּ י ּבְׁ נִׁ נֵּ ּפְׁ צְׁ י יִׁ ּכִׁ

י: נִׁ מֵּ מְׁ רוֹּ צּור יְׁ   ָאֳהלוֹּ ּבְׁ
 

והם שבעת  "שבעת האושפיזין"אחת מהזכויות הגדולות שנפלו לידנו בחג הסוכות היא 
חק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, ברהם אבינו, יצאהרועים הנאמנים של עם ישראל, 

בכל יום נכנס אחד מהם בראש וכל השאר  אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך.
 נכנסים אחריו, תארו לכם את עוצמת הסוכה בתנאי שהשימוש בה לקדושה בלבד..

 

 שכאשר בני ישראל נכנסים לסוכה, הם זוכים  הזוהר הקדוש,על זה אומר                       
 לקבל את פני השכינה, וכל שבעת האושפיזין יורדים מגן עדן ובאים                         

 שלנו ואשריו  מי   מאורחים /לסוכה, ולכן צריך להזמין לסוכה אושפיזין                          
 שמארח בסוכתו אורחים עניים.                         

 

 מכאן ניתן ללמוד מהי הסוכה, שבכל רגע ורגע שאדם שוהה בסוכה,                          
 הוא מקיים מצוות עשה מן התורה, ובשילוב לימוד התורה בתוך                           
 ...   ניתן להתעלות ברוחניות מעלה מעלההסוכה                          

 

                        
 
 ר' יחיא בן סעיד ודעי ז"ל    ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל                           7:16        6:01               

                      

 ז"ל  יורם בן יחיא ודעי    יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל                              7:15         5:55               
  

              שלום בן יחיא ודעי ז"ל  נעמה בת סאלם זנדני ז"ל                                7:15         6:10               
 ז"ל                שרה בת יחיא ודעי                                                                                                                   

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                          
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 עדן מגן תרוגא
 )אתר חב"ד( שמיים שערי בקע אך, זהובים 5 רק שעלה אתרוג

 
 הצדיק של מדרשו בבית – ליזנסק בעיר, הסוכות חג של הראשון היום זה היה
 לפני ניצב אלימלך כשרבי, חג ירתואו הורגשה המדרש בבית. אלימלך רבי ורסםהמפ

 .ההלל את לומר והחל העמוד
 

 את בפתאומיות הפסיק הוא מדוע. השנה הרבי של בהתנהגותו רגיל בלתי משהו היה אך
 כי ברור היה? ימימה כימים התפילה יתהיה לא ומדוע? והלולב האתרוג של הנענועים

 .מנוח לו נותן שלא משהו. הרבי של מנוחתו את מטריד משהו
 

 יחד החג את לבלות שבא ,זושא רבי, אחיו אל אלימלך רבי נחפז התפילה סיום עם מיד
 של בריח הכנסת-בית כל את הממלא האתרוג את למצוא לי ותעזור בוא: "לו ואמר אתו

 מדרשה בית כל את שעברו עד, איש אל מאיש, לספסל מספסל הלכו השניים" עדן גן
". בהרהורים שקוע, למראה פשוט אדם עמד שם, האחוריות הפינות אחת אל והגיעו

 וכיצד אתה מי לי נא אמור, יקר ידיד בבקשה. "בשמחה אלימלך רבי קרא"! זה זהו"
 ."שברשותך הנפלא האתרוג את השגת

 

: בקפדנות המילים את בוחר כשהוא לאיטו השיב צפויה הבלתי מהשאלה מופתע, האיש
 ?"כולו הסיפור את לשמוע התרצה. ארוך סיפור זהו, רבי לך הכבוד כל עם"
 

 .הרבי השיב" להישמע הראוי סיפור זה שיהיה בטוח אני !  בוודאי"
 

 .סטרליסק העיר מן בא ואני אורי הוא שמי, "סיפורו את הזר החל" ובכן"
 

 אדם שאני למרות, וכך, עלי חביבה והאתרוג הלולב נטילת מצוות תהיהי ומתמיד מאז"
 הבית בפרנסת לי עוזרת אשתי. שנה בכל ומהודר יפה אתרוג לרכוש משתדל אני, עני

 לצרכי מוציא אני משכרי מחצית. סמוכה בעיר מלמד אנוכי ואילו, כטבחית ועובדת
 הנסיעה על כסף לבזבז שלא כדי. בלמברג אתרוג רוכש אני השני בחצי ואילו, הבית
 .ברגל הולך אני, לשם

 

 רכישת למטרת הקדשתי אותם, זהובים 05 ובכיסי ללמברג בדרכי הייתי השנה גם"
 שעת זו יתהיוה הואיל. קצת ולנוח משהו לשתות כדי בפונדק עצרתי בדרך. אתרוג
 ."מנחה והתפללתי הפינות באחת נעמדתי, מנחה

 

 ולאחריה נוראה צעקה לפתע שמעתי", עשרה שמונה" תפילת באמצע הייתי כאשר"
, הרגשתי אינסטיקטיבי באופן. גדולה בצרה כנראה שנמצא מישהו של וגניחות אנחות

 ברורה מילה אף ממנו לשמוע היה אפשר-אי כי אם, יהודי הוא בצרה הנתון האדם כי
 לאיש לעזור אפשר וכמה ניםיהעני מה לראות כדי תפילתי את לסיים הרתיימ. אחת

 בידו ומחזיק כריםיא בבגדי לבוש, ונרגז נרגש אדם של דמות לפני נתגלתה. בצרה הנתון
 .גדולה בהתרגשות נפנף הוא בו שוט

 

 שבקושי, ילדים למספר ואב לאשה נשוי, עני יהודי עגלה בעל הינו האיש כי, לי התברר
 . אחד צנום לסוס הרתומה בעגלה אנשים מהובלת פרנסתו את מוציא רב
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 סיים הנראה ככל. ומת התמוטט, לפתע תחתיו כרע סוסו: נורא אסון לאיש קרה עתה
 לא – נפשו במר העגלה בעל צעק – ועתה, לתמיד שלו" קריירה"ה את המסכן הסוס
 מטה נשבר הסוס בלי באשר, חייו את ולגמור עץ על עצמו את לתלות אלא, לו נותר

 .הזה בעולם לעשות מה יותר לו ואין לחמו
 

. לנחמו סיתייונ הפשוט יהודיה מעיני הנשקפים אושיוהי הסבל את לראות יכולתי לא"
 שהיא ככל, במצוקתו לו לעזור יכול העולם בורא כי לשכוח לו אסור כי, לו אמרתי
 מוכן הוא כי, לו ואמר האיש על ריחם הפונדק בעל גם. פתרון ונטולת חמורה לו נראית
 .המצר מן לצאת לו לעזור כדי רק, זהובים 05 השווה, מצוין סוס זהובים 05-ב לו למכור

 

 05 וכמה כמה אחת על, אגורות 0 אפילו בכיס לו אין כי ואמר להתנחם מיאן העגלה בעל
 .צחוק ממנו עושה זהובים 05-ב סוס לקנות לו שמציע מי וכי, זהובים

 

 הזהובים 05 את בכיסי ולהחזיק להמשיך יכול אני אין כי, רגע באותו הרגשתי"
. בכך תלויים חייו שכל יהודי מדעו שלפני שעה, בלמברג אתרוג לקניית עמי השמורים

?  הסוס את למכור מוכן הוא שבו הסופי המחיר מהו הפונדק בעל את, אפוא, שאלתי
 לו אשלם אם כי, ואמר אוזניו למשמע מאמין שלא כמי בפליאה בי הביט הפונדק בעל
 .פחות לא פרוטה אף אולם, זהובים 50-ב הסוס את לתת מוכן הוא, ובמזומנים מיד

 

, העגלה בעל. זהובים 50 הפונדק בעל לידי ושקלתי מכיסי הכסף את אתיהוצ מיד"
 היה לא הוא. מוחלטת בתדהמה בנו הביט, מחוריהן יוצאות כמעט כשעיניו בנו שהביט
 .לתיאור ניתנת בלתי יתהיה ושמחתו מפיו מילה להוציא מסוגל

 

 לעזור יכול העולם בורא, תקוה כל חסר שנראה במצב אפילו, "לו אמרתי" רואה אתה"
 .ביער תקועה שעמדה לעגלה הסוס את לרתום כדי הפונדקאי עם מיהר הוא". לך

 

 לרגשי" קרבן" להיות רציתי לא כי, וללכת חפצי את לאסוף הרתיימ הלכו כשהם ד"מי
 כשבכיסי, ללמברג הגעתי כך. המאושר העגלה בעל של גדותיהם על העולים התודה
 בקניית להסתפק נאלצתי החדש במצב כי, מאליו מובן. הנותרים הזהובים חמשת
 כי, מאליו מובן. תמיד רגיל שהייתי כפי מהודר ולא למראה פשוט אך, כשר אתרוג
 האתרוג בעיר שלי האתרוג היה השנים בכל. במינו מיוחד משהו קיבלתי לא זה בסכום

 השנה אולם. עליו ולברך אלי לבוא רגילים היו אנשים והרבה ביותר והמהודר היפה
, הנה באתי אשתי ובהסכמת פשוט כה אתרוג עם הביתה ללכת התביישתי שוטפ

 את אורי סיים" להתבייש צריך שאיני כך, אותי מכיר אינו שאיש מקום, לליזנסק
 .סיפורו

 

 אני עכשיו רק! במינו מיוחד אכן שלך האתרוג. "אלימלך רבי קרא"! אורי רבי אבל"
 כאשר: הסיפור המשך את לך ואספר הבה !עדן גן של ריח שלך לאתרוג יש מדוע מבין
 למסקנה הגיע הוא, עמו שאירע במה הרהר, הנואש ממצבו הצלת אותו העגלה בעל

 לעזור כדי האלוקים שלח אותו, אדם בדמות הנביא אליהו מאשר אחר לא היית שאתה
 .במצוקתו לו

 

 בעל אך. העולם לבורא תודתו רגשי את להביע דרך חיפש הוא, זו למסקנה כשהגיע"
 הוא. בתפילה רגשותיו את לבטא מסוגל היה שלא כך, לקרוא יודע אינו המסכן העגלה

 של בסופו. תודתו להבעת הולמת דרך איזו למצוא כדי, הפשוט מוחו את, אפוא, ייגע
 בקול וקרא חווכ בכל בו נפנף, על אל אותו הניף, שלו השוט את לידו לקח הוא דבר
 אשתי את מאשר יותר אותך אוהב אני! כך כל אותך הבאו אני! עולם של ריבונו: "גדול

, לכבודך שבידי בשוט אצליף? אליך באהבתי אותך לשכנע כדי לעשות אוכל מה! וילדי
 ירובאו בו והצליף השוט את העגלה בעל הניף, זאת ובאומרו"! לאהבתי וכסמל כאות
 .פעמים שלש

 
0 

 



 
 
 
 
 
 
 ישב כיפור ביום. כיפור ליום השנה שרא שבין תשובה ימי עשרת מימי באחד זה היה"

 לוי רבי היה שעה אותה. הקדוש היום לתפילות והאזין מעלה של דין בבית ה"הקב
 במשך היהודים שעשו מצוות מלא קרון דוחף, ישראל של סנגורם, ב'מברדיצ יצחק
 עברות בדרך שזרע בכך לו והפריע השטן הופיע האחרון ברגע. השמים שערי אל, השנה

 להתקדם הצליח ולא שם נתקע יצחק לוי שרבי כך, השנה במשך ישראל ניב שעברו
, קדימה הקרון בדחיפת לעזור כדי, כתף לו נתנו, עצמי ואני זוסיא רבי, אחי. הלאה
 ו.בתוה עלו שלשתנו של המשותפים המאמצים גם, אולשו היה זה כל אולם

 

. העגלה בעל של ושוט, השוט צליפת קול פילח ירוהאו ואת מוזר רעש נשמע לפתע"
 בשמי, למעלה עד היקום כל את שהאיר, אדירה עוצמה בעל אור לקרן הפך הקול

 משבחים, מסביב יושבים הצדיקים כל ואת המלאכים את לראות היה אפשר. השמים
 מצליף בעודו' לה אהבתו על שהצהיר, העגלה בעל של קולו נשמע וכאשר' לה ומפארים

 ".כך לו משבחים שעבדיו מלךה אשרי: "ואמרו כולם ענו, בשוט
 

 עם העגלה בעל את ואחריו סוס אחריו מוביל כשהוא מיכאל המלאך הופיע רגע באותו"
 הצליף העגלה ובעל מצוות המלא לקרון הסוס את רתם מיכאל המלאך. ביד השוט

 שחסמו ישראל בית עוונות כל פני על דהר, קדימה זינק הקרון: פלא זה וראה. בשוטו
 אותו קיבל, המלכים מלכי מלך' ה. הכבוד כיסא אל הישר והגיע הדרך את לכן קודם
 טובה שנה נחתמה כך. הרחמים סאיכ על וישב הדין סאימכ קם ומיד וברחמים בחסד

 "ישראל בית לכל ומאושרת
 

 בא זה כל כי נא ראה, היקר אורי' ר ואתה: "והוסיף, סיפורו את אלימלך רבי סיים
 עדתך את תנהג. בישראל למנהיג והיה הביתה לך. שיתשע החסד מעשה בזכות, בזכותך

 על לברך לי נא תרשה, הולך שאתה לפני אולם. לכך ראוי שהנך הוכחת כי, ברמה
 "שלך המופלא האתרוג

 

 .עלינו יגן זכרו, מסטרליסק אורי רבי –" השרף"כ לימים התפרסם, אורי ואותו
 

 והיית אך שמח – חג הסוכות
 

ֶמָך  )קהלת ט,ז(נו מהסידור את הפסוק בסיום תפילת הנעילה קרא ָחה ַלחְּ מְּ שִׂ ֵלְך ֱאֹכל בְּ
ֶשיָך: ים ֶאת ַמעֲׁ ָבר ָרָצה ָהֱאֹלהִׂ י כְּ ֶלב טוֹב ֵייֶנָך כִׂ ֵתה בְּ  ּושֲׁ

 
יֹות א(  -)סדרה תליתאה במקום  מדרש רבהאומר  ֵתי ְכֵנסִּ בָׁ ין מִּ רִּ ְפטָׁ ֵאל נִּ ְשרָׁ יִּ ה שֶׁ עָׁ ּוְבשָׁ

שֹות ְדרָׁ ֵתי מִּ בָׁ ם ּומִּ ְתכֶׁ לַּ ה ְתפִּ ְשְמעָׁ ר נִּ ָך, ְכבָׁ ְחמֶׁ ה לַּ ְמחָׁ ת: ֵלְך ֱאֹכל ְבשִּ רֶׁ ת קֹול יֹוֵצאת ְואֹומֶׁ , בַּ
. יחֹוחַּ י ְכֵריחַּ נִּ נַּ  ְלפָׁ

 

 מעייני המועדבספר  ליל החיתום/הושענה רבה,אבל עדיין התהליך בעיצומו, יש את 
  לקח חייב להילמד ? מה מתווסף בימים אלו ? איזה –נשאלת השאלה 

 והתשובה טמונה בתוך הסוכה וארבעת המינים.
 

על פי הפשט הסוכה מסמנת את דירת העראי, כדי לשבור את תאוות הממון, שאדם לא 
יחשוב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אלא יבין שחיי העולם הזה הם בגדר 

ם וכל ארבעת המינים המסמני עראי, ולכן ההשקעה האמתית היא לחיי העולם הבא.
ואיחוד לפיתת ארבעת המינים מצביע על את סוגי האנשים השונים שיש סביבנו, 

בעם ישראל, למרות שיש סוגים שונים, אחדות בעם ישראל היא עוצמה שאין  תהאחדו
  שני לה.
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 ושאלו אותו, אליהו בן שלמה זלמן( רבי -)הגר"א   הגאון מווילנאפעם באו תלמידיו של 
 מהי המצווה הקשה ביותר בתורה ?רבנו, 

ּסֻּ  }יג{)דברים טז(  , ענה להם, על חג הסוכות כתוב ג הַּ ים חַּ ת ָימִׁ עַּ בְׁ ִׁ ָך ש  ה לְׁ ֲעש ֶ ּכֹּת ּתַּ

ֶבָך: קְׁ ּיִׁ ָך ּומִׁ נְׁ רְׁ ּגָ ָך מִׁ ּפְׁ ָאסְׁ ּדְׁ  }יד{ ּבְׁ בְׁ עַּ ָך וְׁ ּתֶ ָך ּובִׁ נְׁ ה ּובִׁ ּתָ ָך אַּ ּגֶ חַּ ּתָ ּבְׁ חְׁ מַּ ש ָ י וְׁ וִׁ ּלֵּ הַּ ֲאָמֶתָך וְׁ ָך וַּ

ָעֶריָך:  ְׁ ש  ר ּבִׁ ֶ ָמָנה ֲאש  לְׁ ָהאַּ ם וְׁ תוֹּ ּיָ הַּ ר וְׁ ּגֵּ הַּ חֹּג לַּ  }טו{וְׁ ים ּתָ ת ָימִׁ עַּ בְׁ ִׁ ם  ה'ש  קוֹּ ּמָ ֱאלֶֹּהיָך ּבַּ

ר ֶ ר  ֲאש  חַּ בְׁ ָך  ה'יִׁ ָבֶרכְׁ י יְׁ : ה'ּכִׁ חַּ מֵּ ךְׁ ש ָ יָת אַּ ָהיִׁ ה ָיֶדיָך וְׁ ֲעש ֵּ כֹּל מַּ ָך ּובְׁ בּוָאתְׁ כֹּל ּתְׁ  ֱאלֶֹּהיָך ּבְׁ
 

לכאורה נראית מצווה זו כמצווה קלה, ותמהו התלמידים על תשובתו של הגאון, אלא 
חַּ מה ? אם נתבונן זוהי מצוות דאורייתא, להיות  מֵּ ךְׁ ש ָ  משךב בלי שום כעס, עצב, אַּ

שבעה ימים תמימים, ועוד תוספת של יום שמיני עצרה = שמחת תורה ?! מי מסוגל 
 להתחייב לזאת ? אלא שתפקידנו במצוות החג הוא גם לשמח אחרים...  

 

סיפור הממחיש את הקושי במצווה זו. בתקופת מלחמת  מעיין המועדמובא בספר 
הברית התרכזו פליטי חרב  העולם השניה, כאשר דם של יהודים נשפך כמים, בארצות
 שלכולם יש בני משפחה שנשארו באירופה העולה בלהבות.

 

, ערך את שולחנו האדמו"ר מבוסטון זצ"ל –הצדיק רבי פינחס דוד הלוי הורוביץ 
בשמחת התורה והלהיב את הנוכחים שפרצו בשירה אדירה. לפתע, נשמע קול מחאה 

 "רבי, באירופה נשפך דם יהודים,ו. מלב קרוע ורותח, ליבו של בן החרד לגורל הורי
 אנחנו שרים ?"  –וכאן 

 

אכן, כיצד יכולים היו לשכוח את  מיד פסקה השירה והכל היו נכלמים, בושו בעצמם.
 אסונם ? כיצד היו יכולים להסיח דעת מייסוריהם ויגונם של בני משפחותיהם ?

 

 (משה בן מיימוןי )רבהרמב"ם בשקט שנשתרר נשמע קולו של הרבי מצטט בעל פה את 
השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת  )הלכות שופר ולולב, פרק שמיני, הלכה  טו(

ושאל הרבי, והאם השמחה היא עמל וטורח ? האל שצוה בהן. עבודה גדולה היא. 
שעבודה גדולה היא ? והלא היא פורצת מאליה, מתנגנת ומתרוננת, והרגליים יוצאות 

 מאליהן במחול. 
 

היא לתקופתנו ולזמנינו,  (משה בן מיימון)רבי הרמב"ם הוסיף הרבי ואמר, שכוונת  אלא,
לתקופות של חושך ואפילה, יגון ואנחה, צרות ומצוקות, דווקא אז, כאשר העיניים 
דומעות והלב כואב, דווקא כאשר הגרון משתנק והאנחה פורצת, אז, השמחה היא 

 במשך כל הדורות, נפשם על עבודת השםוכמו שיהודים מסרו את  עבודה קשה וגדולה,
 ימסרו את נפשם גם כדי... לשמוח בחג כאשר נשמתם כואבת.כך 

 

בואו יהודים, קרא הרבי, ונרנן לבוראנו, וזכות המצווה תבקע דרך בעלטה ותמליץ זכות 
  ...בעד יקירנו, להטותם לחיים

 

 ותחינה לפני בורא עולם. –והשירה שבה והתלקחה, שירה של שמחה 
 

סיפור אמיתי זה מרגש ומעורר התפעלות, מה כוחם של ישראל צדיקים שאפילו בשעות 
 קשות עולים מעל לכל היגיון ושרים ושמחים לקב"ה גם בשעות שכאלו.

  
רוך ה' לחיות בתקופה של חסד, והעבודה שלנו היא יותר קטנה אנחנו זכינו ב ונחנו מה ?

מה שעלינו לשמוח בפני הקב"ה בחג מהעבודה של הדור הקודם.. אז על אחת כמה וכ
:  -את הנאמר  הבא עלינו לטובה, ולקייםהסוכות  חַּ מֵּ ךְׁ ש ָ יָת אַּ ָהיִׁ     וְׁ
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 שבת חול המועד
 

 במעמד הקריאה של שבת חוה"מ,  )נקרא גם בשבת חוה"מ פסח( -כי תשא בפרשת 
ראה משה  לאחר חטא העגל כאשר עלה משה רבינו לשמים לבקש כפרה על חטא העגל,

י   כי תשא(-)שמות לג,יחרבינו שהייתה שעת רצון בשמים וביקש מהקב"ה  נִׁ אֵּ רְׁ ר הַּ ּיֹּאמַּ וַּ

בֶֹּדָך:  כלומר ביקש משה ללמוד את סוד דרך ההנהגה של הקב"ה.  ָנא ֶאת ּכְׁ
 

 כי תשא(-כ)שמות לג,קיים בפסוקים בו עונה הקב"ה למשה  -יסוד ראשון 

ם  }יט{ ֵּ ש  י בְׁ ָקָראתִׁ ֶניָך וְׁ ל ּפָ י עַּ ל טּובִׁ יר ּכָ ֲעבִׁ י אַּ ּיֹּאֶמר ֲאנִׁ ר ָאחֹּן ה' וַּ ֶ י ֶאת ֲאש  ּנֹּתִׁ חַּ ָפֶניָך וְׁ לְׁ

ם:  חֵּ ר ֲארַּ ֶ י ֶאת ֲאש  ּתִׁ מְׁ חַּ רִׁ י ָהָאָדם ָוָחי:  }כ{וְׁ נִׁ אַּ רְׁ י לֹּא יִׁ ָני ּכִׁ אֹּת ֶאת ּפָ רְׁ ל לִׁ ּיֹּאֶמר לֹּא תּוכַּ וַּ

ּיֹּאֶמר  }כא{ ּצּור:  ה'וַּ ל הַּ ּתָ עַּ בְׁ ּצַּ נִׁ י וְׁ ּתִׁ ם אִׁ ה ָמקוֹּ ּנֵּ יָך  }כב{הִׁ ּתִׁ מְׁ ש ַּ י וְׁ בֹּדִׁ ֲעבֹּר ּכְׁ ָהָיה ּבַּ וְׁ

י:  רִׁ ד ָעבְׁ י ָעֶליָך עַּ ּפִׁ י כַּ ּכֹּתִׁ ש ַּ ּצּור וְׁ ת הַּ רַּ קְׁ נִׁ י  }כג{ּבְׁ יָת ֶאת ֲאחָֹּרי ּוָפנַּ ָראִׁ י וְׁ ּפִׁ י ֶאת ּכַּ רֹּתִׁ ֲהסִׁ וַּ

ָראּו:  לֹּא יֵּ
 

, ולא עלינו סובל מכל מיני מגיע לעולם הזה למס' שנים בודדותשאדם  מה פירושו ?
דברים, או רואה כל מיני דברים שלכאורה אינם נראים לו מוצדקים, ואז כביכול יש לו 

 מה לטעון כלפי שמים, כאן יש להבין מספר דברים.ח"ו 
 

האדם הגשמי אינו מסוגל להיות כלי קיבול שיראה ויבין את הקב"ה ועל כך  ':אעניין 
י ָהָאָדם ָוָחינאמר  נִׁ אַּ רְׁ י לֹּא יִׁ שרק לאחר מותו של האדם כאשר הנשמה משתחררת  - ּכִׁ

 זות בכור מחצבתה.מן הגוף הגשמי אשר למעשה מגביל אותה, אז יכולה הנשמה לח
 

יידע האדם גם בימי חיותו שבא לעולם לפרק זמן קצר וקצוב, שאין לו יכולת ': בעניין 
ופרק ימיו הקצרים  התמונה כולה,להבין את סיבת הדברים משום שהוא אינו רואה את 

אינם מספיקים לו כדי לראות את כל התמונה כולה. כי כדי לראות את התמונה כולה 
 שהרי הוא אותו אדם. –ולבדוק בכל מעשיו גם בגלגוליו הקודמים  על האדם להכיר

ָראוּ   -וזהו שנאמר  י לֹּא יֵּ יָת ֶאת ֲאחָֹּרי ּוָפנַּ ָראִׁ   אחורי ?צד וכי יש לקב"ה צד קדמי ו – וְׁ
 

ָראוּ  –אדם בחייו הקצרים לא רואה את כל התמונה וזהו אלא ללמדנו ש י לֹּא יֵּ  . ּוָפנַּ

יָת ֶאת ֲאחָֹּרי  -נה כולה, אז תבין... וזהו שנאמר אבל אם תוכל לראות את התמו ָראִׁ  . וְׁ
 

ָרֶכךָ  יג(,)שמות לגמבארת על הנאמר בפסוק  )מסכת ברכות ז/א(הגמרא  י ָנא ֶאת ּדְׁ נִׁ עֵּ דִׁ  .הוֹּ
ויש צדיק  ,צדיק וטוב לו ,מפני מה יש יבונו של עולם,ר )משה רבנו לקב"ה( אמר לפניו

 - צדיק וטוב לו ,משה )הקב"ה( אמר לו?  ורע לוויש רשע  ,יש רשע וטוב לו ,ורע לו
רשע ורע לו , רשע בן צדיק -רשע וטוב לו  ,עצדיק בן רש - צדיק ורע לו  ,צדיק בן צדיק

  .רשע בן רשע -
 

 .לכן טוב לו צדיק בגלגול זה וצדיק בגלגולו הקודםשהיה  דיק בן צדיק= צ צדיק וטוב לו
 .לכן רע לוצדיק בגלגול זה ורשע בגלגולו הקודם שהיה  צדיק בן רשע=  צדיק ורע לו

  .כן טוב לולרשע בגלגול זה וצדיק בגלגול הקודם שהיה רשע בן צדיק = רשע וטוב לו 
 .לכן רע לורשע בגלגול הזה ורשע היה בגלגול הקודם שהיה  רשע בן רשע =רשע ורע לו 

 
שלא הולך בדרך ה' וד שאין אנו יכולים לשפוט מדוע אדם כזה מדברי הגמרא ניתן ללמ

 כי הכל הן חשבונות שמיים שאין לנו מושג בהם  רע לו, אדם שהולך בדרך ה' טוב לו ו
חיים שלמים כדי שיחזור בתשובה, ועובדה  כלל וכלל. מעבר לכך הקב"ה נותן לאדם

ם ומי שמכיר אותם לאחר תיקון שיש אנשים שבגיל מבוגר יחסית מתקנים את מעשיה
ארבעים שנה היה עם שא בי" ומי לנו כרבי עק"שהיה שווה לחכות...מעשיהם מבין 

ארבעים גם חכות הארץ ושונא תלמידי חכמים והפך לרבן של בני ישראל... היה שווה ל
     ..לנשמה כזו שתתגלה במלוא הדרה
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 הושענה רבה
 

ימים שהחלו מראש  05הושענא רבה חל ביום השביעי של חוה"מ סוכות, והוא מסכם 
 .05נא,  נא=-הושעזה רמוז בשמו חודש אלול, ו

  

יָרא ֲאדָֹּני  )עמוס ג,ח( רמז לכך מובא מהפסוק י לֹּא יִׁ ָאג מִׁ ָ יֵּה ש  רְׁ א: ה'אַּ בֵּ ּנָ י לֹּא יִׁ ר מִׁ ּבֶ  ּדִׁ

ים,  וֹםיַהָשָנה,  אשרֹ , ללּואֱ "ַאְרֵיה" ָראֵשי ֵתבֹות:  ּפּורִּ ָנאהַהכִּ ים  וַֹשעְּ ָכל ַהָימִּ ַרָבה. שֶׁ
ְשָרֵאל. יָלה ְלַעם יִּ  ַהָללּו, ֵהם ְיֵמי ְתשּוָבה ּוְמחִּ

  

ְדָרש: י  ְוָאְמרּו ַבמִּ מִּ יד ְבעֹולָׁ י יָׁחִּ ינּו: ֲאנִּ ם ָאבִּ הָׁ רּוְך הּוא ְלַאְברָׁ דֹוש בָׁ קָׁ ר הַּ ה יָׁ  -ָאמַּ תָׁ יד ְואַּ חִּ
ה.  בָׁ א רַּ ְענָׁ ם, ְוזֶׁהּו יֹום הֹושַּ ֵפר בֹו ֲעוֹונֹוֵתיהֶׁ ד ְלכַּ נֶׁיָך יֹום ְמיֻחָׁ ֵתת ְלבָׁ י לָׁ יד ֲאנִּ תִּ ְמָך. עָׁ ְבעֹולָׁ

ה  נָׁ שָׁ נֶׁיָך ְביֹום ֹראש הַּ ה ְלבָׁ רָׁ פָׁ ם ֵאין כַּ אִּ או  -שֶׁ ם לָׁ ים, ְואִּ פּורִּ כִּ ה ְביֹום הַּ רָׁ פָׁ ם כַּ הֶׁ ְהיֶׁה לָׁ  -תִּ
הֶׁ  ְהיֶׁה לָׁ התִּ בָׁ א רַּ ְענָׁ ה ְביֹום הֹושַּ רָׁ פָׁ   ם כַּ

 

. דהיינו, זמן מסירת הפתקים לשלוחים –מגדיר את יום ההושענא רבא הזוהר הקדוש
כל מה שנכתב בראש השנה, ומה שנחתם בתפילת הנעילה ביום הכיפורים נמסר כעת 

 .בלשון פשוטה "ההוצאה לפועל" – לביצוע על ידי השלוחים
 

 לפני הוצאת ס"ת  ם"י"לעולם ה' דברך ניצב בשמי תיקן לומר י()רבי שלום שרעב הרש"ש
שעניינו לבקש מהקב"ה שאמנם נגזרה עלינו גזירה עקב מעשינו, ואם אין לנו זכות או 

  .יכולת לבטל את הגזירה, נבקש שלפחות הגזירה תישאר למעלה ולא תרד למטה לביצוע
 

 תי" את המשפט, בפתיחת יום הכיפורים אמרנו בפיוט של "לך אלי תשוק
 לפיכך עלינו לשאול,  ואיך אצדק בטענתי" –"ואיך חשבון לך אתן 

  

 מה ההבדל בין דין לחשבון ? או שמא שניהם מאותו עניין ?
 

מייצג מצב שבו האדם ישלם את המחיר על המעשה שלו כאשר אין למעשה הזה  -דין 
 נזק מצטבר, ולכן העונש קצוב וידוע מראש ביחס למעשה.  

 

מתייחס למצב שבו אדם עשה מעשה לא טוב, שמעבר למעשה עצמו יש נזק  –בון חש
 מצטבר ממנו שגם עליו לתת את הדין.

 

אדם דתי אכל בביתו אוכל שאינו כשר בלי שאף אחד ראה אותו, אז הוא ייענש  דוגמא,ל
אם אותו אדם הלך לאכול במסעדה ללא הכשר  .  אבל דיןביחס לאותה עבירה = 

"אם הוא אוכל כאן, סימן שאין בעיה ז ראו אותו אנשים ואמרו בפרהסיא, וא
אותו אדם ישלם גם על זה שהוא אישית אכל במסעדה,  לאכול כאן והמסעדה כשרה"

 !!!  חשבוןוגם את כל מה שיאכלו אותם האנשים במסעדה זו בגללו = 
 

יכול נמצאנו למדים שעניין החשבון הוא הרבה יותר קשה מעניין הדין, כי החשבון 
 להיות ארוך ואינסופי...

 

 החשבון ? –אז איך ניתן להתמודד עם 
 

 הוא התיקון לנושא החשבונות. חג הסוכות -התשובה היא  
 

על פי הסוד כל נושא ארבעת המינים הוא תיקון של שם הויה, כאשר הסוכה היא מעין 
נִׁ  ( )תהילים כז,האור המקיף הסוכך ושומר עלינו, שנאמר  נֵּ ּפְׁ צְׁ י יִׁ ם ָרָעה ּכִׁ יוֹּ ּכֹּה ּבְׁ סֻּ י ּבְׁ

י: נִׁ מֵּ מְׁ רוֹּ צּור יְׁ ֶתר ָאֳהלוֹּ ּבְׁ סֵּ י ּבְׁ נִׁ רֵּ ּתִׁ סְׁ  ולכן לימוד תורה בסוכה הוא מעלה גבוהה מאוד. יַּ
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 שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם

 

, ביום טוב ראשון כאשר האיר השחר, היו מקריבים "זמן שמחתנו"חג הסוכות הינו 
תמיד ונסכיו, ניסוך היין וניסוך המים בכך היה מתברך העולם כולו בבית המקדש את ה

 בשפע של כל טוב.
 

בוא וראה מה בין ישראל לאומות העולם ? אומות העולם כשהם  –אומרים חז"ל 
שמחים, לבם על עצמם בלבד, אבל ישראל אינם כן, כיון שבאים לידי שמחה, לבם על 

     על הכל. העולם כולו להריק עליו ולהשפיע שפע טוב
 

אומות  05פרים, כנגד  05הקריבו שבסך הכל הקרבת התמיד, הביאו עולות מוסף לאחר 
אמר רבי יהושע בן לוי: אילו היו אומות העולם יודעים, מה היה המקדש יפה העולם, 

היו מקיפים אותו כדי לשומרו, שהיה יפה להם יותר )מגדלי שמירה( קסטריות  –להם 
ר לֹּא  }מא{, ח( –)מלכים א  סדר תפילה שכן שלמה ישראל. משל ֶ י ֲאש  רִׁ כְׁ ּנָ ם ֶאל הַּ גַּ וְׁ

ל הּוא  ָראֵּ ש ְׁ ָך יִׁ ּמְׁ עַּ מַּ מֵּ ָקה לְׁ חוֹּ ֶאֶרץ רְׁ ֶמָך: ּוָבא מֵּ ְׁ ן ש  ל  }מב{עַּ דוֹּ ּגָ ָך הַּ מְׁ ִׁ עּון ֶאת ש  מְׁ ְׁ ש  י יִׁ ּכִׁ

טּוָיה  ּנְׁ רֲֹּעָך הַּ ֲחָזָקה ּוזְׁ ָך הַּ ֶאת ָידְׁ תְׁ וְׁ הִׁ הּוָבא וְׁ ּזֶ ת הַּ יִׁ ּבַּ ל ֶאל הַּ ּלֵּ ע  }מג{: ּפַּ מַּ ְׁ ש  ה ּתִׁ ּתָ אַּ

ָך  ּתֶ בְׁ ִׁ ן ש  כוֹּ ם מְׁ יִׁ מַּ ָ ש ּ ָרא הַּ קְׁ ר יִׁ ֶ כֹּל ֲאש  יָת ּכְׁ ָעש ִׁ יוְׁ רִׁ כְׁ ּנָ ֶליָך הַּ י ָהָאֶרץ  אֵּ ּמֵּ ל עַּ עּון ּכָ דְׁ ן יֵּ עַּ מַּ לְׁ

ר  ֶ ה ֲאש  ּזֶ ת הַּ יִׁ ּבַּ ל הַּ ָרא עַּ קְׁ ָך נִׁ מְׁ ִׁ י ש  ת ּכִׁ עַּ ָלדַּ ל וְׁ ָראֵּ ש ְׁ ָך יִׁ ּמְׁ עַּ ָך ּכְׁ ָאה אֹּתְׁ רְׁ יִׁ ֶמָך לְׁ ְׁ ֶאת ש 

י: יתִׁ נִׁ יִׁ  ,לט(ח –)מלכים א אבל כשהוא בא אצל ישראל, מה כתיב ?   ּבָ מַּ ָ ש ּ ע הַּ מַּ ְׁ ש  ה ּתִׁ ּתָ אַּ  ם וְׁ

יָת  ָעש ִׁ ּתָ וְׁ חְׁ ָסלַּ ָך וְׁ ּתֶ בְׁ ִׁ ן ש  כוֹּ ָבבוֹּ מְׁ ע ֶאת לְׁ דַּ ר ּתֵּ ֶ ָרָכיו ֲאש  ָכל ּדְׁ יש  ּכְׁ ּתָ ָלאִׁ ָנתַּ ה  וְׁ ּתָ י אַּ ּכִׁ

י ָהָאָדם: נֵּ ל ּבְׁ ב ּכָ בַּ ָך ֶאת לְׁ ּדְׁ בַּ ּתָ לְׁ עְׁ לא  –היה נותן לו, ואם לאו  –אם היה ראוי לו  ָידַּ
ישראל, לא היה מטר יורד, ולא היה נותן לו. ולא תאמר בית המקדש, אלא אילולא 

  השמש זורחת, שבזכותם הקב"ה מרויח לעולמו.
 

ה: )תהילים קט,ד(אמרו חז"ל על הפסוק  ּלָ פִׁ י תְׁ ֲאנִׁ י וַּ נּונִׁ טְׁ ש ְׁ י יִׁ ֲהָבתִׁ ת אַּ חַּ אמרו ישראל  ּתַּ
לפני הקב"ה, ריבונו של עולם, הרי אנו מקריבים שבעים פרים לשבעים אומות, לפיכך 

אלא שונאים  –היות אוהבים אותנו, ולא דין שאין אוהבים אותנו היו צריכים אף הם ל
 אותנו. 

 

 העולם החלו מנח, ואח"כ התפצלו בין ישמעאל ועשיו. אמרו חז"ל שבעים אומות
ים  בפסוקים ּזִׁ יר עִׁ עִׁ יר= ישמעאל,  ּוש ְׁ עִׁ  והנה קיבלנו.. עשיו, =  ש ְׁ

 

ר)ביום הראשון(  ה ָעש ָ ָ לֹּש  ְׁ י ָבָקר ש  נֵּ ים ּבְׁ רִׁ את,  ּפָ ּטָ ים ֶאָחד חַּ ּזִׁ יר עִׁ עִׁ  ,  )ישמעאל(ּוש ְׁ

ר ים ָעש ָ נֵּ ְׁ י ָבָקר ש  נֵּ ים ּבְׁ רִׁ י ּפָ נִׁ ֵּ ש ּ ם הַּ ּיוֹּ את       , ּובַּ ּטָ ים ֶאָחד חַּ ּזִׁ יר עִׁ עִׁ  )ישמעאל( , ּוש ְׁ

ר י ָעש ָ ּתֵּ ְׁ ש  ים עַּ רִׁ י ּפָ ִׁ יש  לִׁ ְׁ ש ּ ם הַּ ּיוֹּ את ֶאָחד                  ,     ּובַּ ּטָ יר חַּ עִׁ  )עשיו(, ּוש ְׁ

ָרה ים ֲעש ָ רִׁ י ּפָ יעִׁ בִׁ ם ָהרְׁ ּיוֹּ את             ,         ּובַּ ּטָ ים ֶאָחד חַּ ּזִׁ יר עִׁ עִׁ  )ישמעאל(  ,ּוש ְׁ

ָעה ְׁ ש  ים ּתִׁ רִׁ י ּפָ ִׁ יש  ֲחמִׁ ם הַּ ּיוֹּ את ֶאָחד                             ,ּובַּ ּטָ יר חַּ עִׁ  )עשיו(, ּוש ְׁ

מָֹּנה ְׁ ים ש  רִׁ י ּפָ ִׁ ש ּ ִׁ ש ּ ם הַּ ּיוֹּ את ֶאָחד                                ,ּובַּ ּטָ יר חַּ עִׁ  )עשיו(, ּוש ְׁ

ָעה בְׁ ִׁ ים ש  רִׁ י ּפָ יעִׁ בִׁ ְׁ ש ּ ם הַּ ּיוֹּ את ֶאָחד                             ,ּובַּ ּטָ יר חַּ עִׁ     )עשיו(, ּוש ְׁ
 

 כנגד עשיו. 50, ישמעאלכנגד  50פרים כנגד שבעים אומות העולם,  05סה"כ: 
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 ת הברכה וזא -שמחת תורה 

 

: תוֹּ י מוֹּ נֵּ פְׁ ל לִׁ ָראֵּ ש ְׁ י יִׁ נֵּ ים ֶאת ּבְׁ יש  ָהֱאלֹּהִׁ ה אִׁ ֶ ךְׁ מֹּש  רַּ ר ּבֵּ ֶ ָרָכה ֲאש  ּבְׁ זֹּאת הַּ  וְׁ
 

שמחת התורה, ובתי הכנסת שמיני עצרת=בפרשת וזאת הברכה אנו שמחים בשמחת חג 
 .מלאים בגברים נשים וטף

 

וזהו רגע קשה מאוד  המנהיג הגדול ביותר שלומאבד  את בפרשה זו עם ישראל אולם, 
ומשה רבינו נפרד מעם ישראל כאב  )למרות שתאריך הפטירה הוא ז' באדר( לעם ישראל,

 שנפרד מבניו, וכמו יעקב אבינו מברך אותם לפני מותו. 
 

הלא לכאורה היינו אמורים  אז למה יש חיבור בין שמחת התורה למות משה רבינו ?
 להיות עצובים בפרשת וזאת הברכה.

 

היא למעשה פשוטה, כל סוף הוא התחלה של שלב חדש. סיימנו מחזור של  התשובה
קריאת התורה ומיד מתחילים מחזור חדש. אמנם משה רבינו נפטר, אבל בכל יהודי 

 קיימת היכולת שהוא בעצמו יכול להגיע לדרגת משה רבינו אם רק ירצה בכך... 
 

 געי חייו האחרונים יתנהג, שמשה רבנו ברך שכל יהודי לפחות ברבאור הצדיקיםנאמר 
ים   -כמו  יש  ָהֱאלֹּהִׁ : -אִׁ תוֹּ י מוֹּ נֵּ פְׁ   לִׁ

 

ר  }ב{ ּיֹּאמַּ יר ה'וַּ עִׁ ֵּ ש ּ ח מִׁ ָזרַּ א וְׁ י ּבָ ינַּ ּסִׁ בֹּת קֶֹּדש   מִׁ בְׁ רִׁ ָאָתה מֵּ אָרן וְׁ ר ּפָ הַּ יעַּ מֵּ פִׁ ָלמוֹּ הוֹּ

: ת ָלמוֹּ ש  ּדָ ינוֹּ אֵּ ימִׁ כאן מספר משה לעם ישראל את המדרש הידוע שלפני מתן תורה  מִׁ
 הלך הקב"ה לכל האומות והציע להם לקבל את התורה ולא הסכימו.

 

מצינו רמז  היכן  - הגאון בעל "תורת יקותיאל" זצ"לפעם שאל אחד "המשכילים" את 
ת ָלמוֹּ לתלמוד בתורה שבכתב ? השיב לו  כלומר מיד עם נתינתה של התורה  = תלמוד, ּדָ

ת ָלמוֹּ נמסרה גם תורה שבעל פה לישראל שנאמר   ש  ּדָ ינוֹּ אֵּ ימִׁ  :מִׁ
 
 
 

רֶֹּתיָך: ּבְׁ ּדַּ א מִׁ ָ ש ּ ֶלָך יִׁ גְׁ רַּ ּכּו לְׁ ם ּתֻּ הֵּ ָיֶדָך וְׁ יו ּבְׁ ָ דֹּש  ל קְׁ ים ּכָ ּמִׁ ב עַּ ף חֹּבֵּ  אַּ
 

חוטאים הם נקראים כאשר בני ישראל  )רבי בחיי בן אשר אבן חלואה(בינו בחיי רפירש 
 .ָעם  -בשם בפרשה 

 
ל כי תשא(  –)שמות לב,א  -בחטא העגל  הֵּ ּקָ ּיִׁ ה ָלנּו  ָהָעםוַּ ָליו קּום ֲעש ֵּ רּו אֵּ ּיֹּאמְׁ ֲהרֹּן וַּ ל אַּ עַּ

ים ה ֶאת  כי תשא( –)שמות לב,כה  ובהמשך.. .ֱאלֹּהִׁ ֶ א מֹּש  רְׁ ּיַּ עַּ הּוא ָהָעםוַּ י ָפרֻּ  .ּכִׁ
 

ר  (חקת-ה,א)במדבר כ בחטא המן שקצו בלחם הקלוקל ּבֵּ דַּ יְׁ הָהָעם וַּ ֶ מֹּש  ים ּובְׁ אלֹּהִׁ    ...ּבֵּ
 

ֶחל ...  בלק(-)במדבר כה,א חטא השיטיםב ּיָ ָאב: ָהָעםוַּ ת מוֹּ נוֹּ ת ֶאל ּבְׁ נוֹּ זְׁ   לִׁ

 
יםהנה כאן בפסוק שלנו ו ּמִׁ ב עַּ ף חֹּבֵּ ישראל בני גם כאשר ש, מלמדנו משה רבינו, אַּ

גם בשעת חרון האף, לא סרה אהבתו של הקב"ה מעמו וזהו , ָעם  -חטאו ונקראו 

ים ,שנאמר ּמִׁ ב עַּ ף חֹּבֵּ  .אַּ
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ֲעקֹּב:ּת  }ד{ ת יַּ ּלַּ הִׁ ה קְׁ ָ ָרש  ה מוֹּ ֶ ה ָלנּו מֹּש  ּוָ ָרה צִׁ  וֹּ
 

ולמה ? משה רבינו לאחר שראה את בקשת בנות  –זהו הפסוק הראשון שכל ילד לומד 
צלפחד ותשובתו של הקב"ה, ראה באותה שעה כשעת רצון לבקש מהקב"ה שבניו יירשו 

שה, ולכן כל ילד את הנהגת בני ישראל ונענה בשלילה, שאין כתר תורה עובר בירו
ההמתחיל ללמוד תורה מתחיל מפסוק זה שדרשו חכמים אל תקרא   ָ ָרש  אלא  מוֹּ

האמ ָ ָרש  שכמו שבאירוסין יש שלבים עד שמגיעים לחופה ולבניית הבית המשותף, כך  וֹּ
גם בלימוד התורה על האדם לבנות את לימוד התורה שלו נדבך נדבך ואל יסמוך על כך 

 תר תורה אינו עובר בירושה.שאביו תלמיד חכם, כי כ
 

דבר נוסף, ידוע שאדם יחידי אינו יכול לקיים את התורה כולה, כי יש בה מצוות 
 -ולכן רק כאשר מדובר  ב –הנוהגות אצל כוהנים בלבד, לווים בלבד, מלך בלבד וכד' 

ֲעקֹּב ת יַּ ּלַּ הִׁ ָרה צִׁ  -שבו כל עם ישראל מאוחדים ביחד יכול להתקיים בנו הפסוק  קְׁ ה ּתוֹּ ּוָ

ֲעקֹּב: ת יַּ ּלַּ הִׁ ה קְׁ ָ ָרש  ה מוֹּ ֶ  ָלנּו מֹּש 
 

 כתר תורה מונח לכל –מעשה בגאון רבי נפתלי חדידא זצ"ל 
 
 

סיפר מעשה שאירע בתוניס בזמן קדמון. היה אדם בשם  הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל
יעקב חדידא ולו בן בשם נפתלי, יעקב ונפתלי עמי הארצות היו, לא ידעו צורת האותיות 

ם לא היו בבית כנסת. בנוסף עניים מרודים היו, מלאכתם הייתה ניקוי אשפתות ומעול
 ובורות ביוב והתהלכו בבגדים קרועים ומצחינים.

 

יום אחד הלך יעקב ובנו נפתלי ברחובות העיר ולפתע מעד ונפל. הרפש שהיה בכליו ניתז 
שעבר  זצ"ל הגאון רבי יצחק אלחייקסביב ונטפים ממנו לכלכו את גלימתו של  הרב, 

במקום. מיד נזעקו העוברים והשבים, וגידפו את יעקב המסכן, ביזוהו וירקו בפניו על 
אשר לכלך את בגדי הרב.    הבן נפתלי שעמד חסר אונים וראה את כל אשר עשו לאביו, 

 פרץ בבכי מר ומיהר לעזור לאביו.
 

הרב ? מה יתרון שכהגיעו הבית שאל נפתלי את אימו "מדוע כולם נחרדו על כבודו של 
לרב עלינו ?" הסתה בו אימו ואמרה: "הס, מה תדבר, הרב, איש אלוקים קדוש הוא, 

והכול חייבים בכבודו" תמה הנער: "כלום ממשפחת קדושים הוא מבטן ולידה ? האם 
מגזע רם הוא מלידה ?" ענתה אימו: "לא, אלא ששוקד הוא על תלמוד התורה יומם 

 ולילה"
 

חוב "היכן לומדים תורה?" ענו "בתלמוד התורה" שאל "לומדים הלך נפתלי ושאל בר
שם בחינם ?"  ענו לו "בחינם? והלא גם המלמד צריך להתפרנס" ענה אחד מהנוכחים 
"אני יליד בבל ושם מלמדים בחינם, שהמלמדים מקבלים את שכרם מקופת הציבור" 

ורים ממקומות שאלו נפתלי "האם בני בבל תומכים רק בבני עירם בלבד או גם בבח
שונים ?"  ענה לו הבבלי "ודאי, ראיתי שם תלמידים ממקומות שונים שאכלו של 

 שולחנם של בעלי בתים אמידים"
 

, ראה שיירה שדרכם לטריפולי, ביקש מאביו רשות 55באחד הימים כשהיה נפתלי בן 
כבדי מנ עובדיה בן עלילהצטרף לשיירה ובסופו של דבר הגיע מטריפולי לבבל לביתו של 

העיר.   כששמע עובדיה את סיפורו של נפתלי ולקחו תחת חסותו, שם החל ללמוד 
 תורה, וגדל לתלמיד חכם.

 

באותם זמנים מת מלך בבל ושני בניו נלחמו על כס המלוכה, באותה תקופה חלו פרעות 
וביזה ואנשים ברחו מביתם. גם נפתלי ברח למערה שם מצא קדירת נחושת שמכילה 

ומאותו אוצר שלח נפתלי והביא את הוריו ומשפחתו לבבל ופרנסם  אבנים טובות,
 בכבוד.
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, הרב הגאון רבי יצחק אלחייק זצ"ללימים, בתוניס נפלה מחלוקת בין פרנסי העיר לבין 
הם טענו כי הבית בו גר הרב כבר עשרות שנים, הוקדש לפני דורות לעניי העיר, ולכן על 

טען כי אין להפקיע ממנו את זכותו. לאחר שלא הסתדרו  הרב לפנותו. הרב עצמו
 הצדדים החליטו כי ייגשו לבית הדין המפורסם בבבל.

 

לאחר שאב בית הדין פסק את החלטתו, אמר אב בית הדין לצדדים "חייב אני תודה 
, משום בזכות כמה טיפות רפש הרב הגאון רבי יצחק אלחייק זצ"לרבה לרבה של תוניס 

 ימתו, יושב אני על כס הדיינות"שניתזו על גל
 

שכיהן כאב בית הדין בבבל לתושבי העיר תוניס את  הגאון רבי נפתלי חדידא זצ"לסיפר 
והקנה את  –סיפורו, שאלם למחיר הבית המדובר, הוציא מכיסו את הסכום המבוקש 

בביתו  הגאון רבי נפתלי חדידא זצ"להבית והחצר לרב העיר כקניין עולם.  עיכבם 
 כשבעה ימים, ערך להם משתאות ולבסוף שבו לארצם שמחים וטובי לב. במשך

 

 שמחת התורה
 

אנו ששים ושמחים עם אנו מסיימים את מחזור הקריאה של התורה וביום שמחת תורה 
 התורה הקדושה, ונשאלת השאלה, 

מדוע דווקא עכשיו, בחודש תשרי? לכאורה היה מתאים יותר לשמוח עם התורה בחג 
 אז ניתנה התורה לישראל. השבועות, ש

 

 עונה על כך במשל:  מדובנאהמגיד 
מעשה בנסיכה, כלילת המעלות, שכל שידוך שהציעו לה היא דחתה, גם אם היה בן 

מלך, עשיר מופלג או שר נכבד, בכל אחד ואחד היא מצאה מום. אביה המלך המיואש 
יא לא מחפשת שאל ללבה, מה רצונה ועם מי היא רוצה להתחתן? הנסיכה השיבה שה

דווקא חתן עשיר או מיוחס, אלא אפילו אדם פשוט, העיקר שיהיה חכם ועם מידות 
 טובות. 

 

לאחר חיפושים רבים, המלך מצא בחור, אמנם כפרי פשוט, אבל חכם, בעל חסד ומידות 
נאצלות. הנסיכה נפגשה איתו ומיד החליטה להינשא. המלך המאושר הציע לחתן סכום 

 נה מפלסים, משרתים, סוסים וכל מה צריך. עתק וארמון עם שמו
 

יתה כיד המלך וכולם נהנו. החתן כיבד יהחתונה המפוארת נערכה ברוב עם, הארוחה ה
יתה מאושרת. גם לאחר החתונה היא לא הצטערה ימאוד את כלתו הנסיכה והיא ה

 אפילו לרגע ושמחה על הבחירה הנכונה. 
 

גש הבחור למלך, וביקש לערוך שוב חתונה , נימהחתונה יום אחד, לאחר מספר חודשים
 מפוארת ולשאת לאשה את בתו הנסיכה. 

  "הרי אתה כבר נשוי לנסיכה"!המלך המופתע אמר לו בזעם: 
 

בחר בי המלך כחתן  ם כןהבחור הסביר בחכמה: "הרי אני בחור כפרי ופשוט, מדוע א
אף אחד לא רוצה לבתו הנסיכה?! חשבתי לתומי, אולי הנסיכה בעלת מום ח"ו, ולכן 

להתחתן איתה? ביום החתונה, היו לי הרבה חששות, ולא יכולתי לשמוח באמת. אבל 
כאשר עברו החודשים והכל כשורה, הבנתי שהנסיכה ממש מושלמת ואין בה שום מום, 

ואני פשוט זכיתי לפנים משורת הדין. ולכן רציתי לערוך שוב חתונה, והפעם לשמוח 
 באמת". 

 

י ישראל ישראל קיבלו את התורה בחג השבועות, היו להם הרבה כאשר בנ נמשל:ה
חששות, מדוע שהקב"ה ירצה לתת להם את התורה הקדושה ולא למלאכי השרת? אולי 
בתורה יש מום ח"ו? אולי יש בה משהו לא טוב? אבל כאשר עברו החודשים וראו שהכל 

 בשמחת תורה. - כשורה, שהתורה מושלמת ואין בה מום, אז החליטו לשמוח בה באמת
  
 
 

00  



 
 
 
 
 
 

 
תנה לנו כבת מלך מלכו של עולם, שמחים אנו בה, תורה תמימה, נעימה,  התורה נִּ

 )משלי ח,ל(. אצורה בסגולות ובחכמה אין קץ, והיא אוצרו היקר ביותר של הקב"ה
כָ  ָפָניו ּבְׁ ֶחֶקת לְׁ ש ַּ ם מְׁ ם יוֹּ ים יוֹּ עִׁ ֻּ ֲעש  ַּ ֶיה ש  ן ָוֶאהְׁ לוֹּ ָאמוֹּ ֶיה ֶאצְׁ ת:ָוֶאהְׁ מלכנו מלך מלכי  ל עֵּ

המלכים הקב"ה במה שעשועיו? באותיות התורה הקדושה. ואם התורה היא שעשועיו 
של הקב"ה, הרי שאין לתאר ולשער מה טמון וגנוז בה, אלו אורות וסודות נפלאים... 

 אם כן בוודאי יש לנו במה לשמוח.
 

ורה האחוזה אנו באמת ששים ושמחים, שרים ורוקדים עם התבחג שמחת התורה, 
 .וישנה אווירה מיוחדת בבתי הכנסת בזרועותינו, ושמחים בה

 

 ח בנו? והאם גם לתורה יש מה לשמ ות:שאללוכאן מקום לחשבון נפש מרתיע, 
 האם היא מרוצה מהתנהגותינו כלפיה? האם אנו נזהרים בכבודה כראוי? 

 , או מונחת היא אצלנו בקרן זוית? כראוי עוסקים בה
 

ימים של קרבה לקב"ה, החל מראש חודש אלול ועד  05אנו מסיימים בשמחת תורה 
  כיצד ניתן לשמור על הקרבה המיוחדת שלנו לקב"ה ?להושענא רבה. 

 

 אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל חד הוא !!! –התשובה היא 
 

 התורה הקדושה, אומר לנו הקב"ה, –כלומר עם ישראל קיבל את המתנה היקרה ביותר 
חג הסוכות "צילא דמהמנותא" אתם יכולים להרגיש בקרבה אלי על ידי גם לאחר 

לימוד התורה, שהרי התורה היא אש ומי שלא לומד תורה באופן אוטומטי הרי הוא 
 מתקרר.    

 

עוון ביטול תורה חמור הוא מאוד, שהרי זהו זלזול בדבר היקר ביותר לימדונו חכמינו ש
ורא, ואין לו יתברך יותר יקר ממנה. היאך של הקב"ה, שהתורה היא שעשועיו של הב

 לא יקנא לכבודה ויחרה אפו על חתנו המזלזל בבתו של מלך?! 
 

לכן כל יהודי ויהודי, אפילו הפשוט ביותר, חובה עליו לקבוע עתים לתורה, לעסוק בה 
 . מתוך שמחה

 סיום והתחלת התורה
 

ל"...מיד עם סיום התורה  ָראֵּ ש ְׁ ל יִׁ י ּכָ ינֵּ עֵּ ים" םקוראי" לְׁ ָרא ֱאלֹּהִׁ ית ּבָ ִׁ אש  רֵּ  " ...ּבְׁ
ללמדנו שאין סיום לתורה היא אינסופית, בכל פעם שתלמד אותה מחדש תגלה עוד 

 ועוד רבדים ועומק של דברים עד אין סוף..
 

רבי יהודה הנשיא שערך את ששת סדרי המשנה, בחר להתחיל את מסכת ברכות 
ַערְׁ  ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין  –בשאלה  ַמע בְׁ  כדי לחבר אותה לתורה שבכתב. ולמה ? ִבית.ֶאת שְׁ

ָראֵּ  - ל תורה שבכתב מסתיימת באות הנה ו ש ְׁ ל יִׁ י ּכָ ינֵּ עֵּ , ותורה שבעל פה מתחילה ללְׁ

ִבית. ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין - מבאות  ַערְׁ ַמע בְׁ  ֶאת שְׁ
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