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סוכות ׀ ט"ו תשרי התשס“ט ׀ גיליון החג ׀ שנה חמישית

"להודות לך וליחדך באהבה"  -אמרו רז"ל בתלמוד ]ברכות נ"ז[ "הרואה לולב בחלום אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים".
והנה יש לברר מה שייך לול"ב לאמרי קודש אלו.
ואמר האדמו"ר רח"י זיע"א ,שהנה מילת עני"ו מספרה קו"ל ,שירמזו לב' פעמים מילת לול"ב .ומילת לול"ב ר"ת ו"להחזירה ב"י ל"עתיד
ל"בוא ,הרומז לתחיית המתים ,ואמרן חז"ל ]סוטה ה[ "תחית המתים רק מי שהיה שכן לעפר בחייו ,עני"ו ]ועיין בנועם מגדים[.
ומילת ל"ולב מספר חיי"ם ,וב' פעמים לולב הם פעמיים חיי"ם ,חיים בעולם הזה וחיים בעולם הבא.
שהרי קריאת שמע קרויה חיים כמובא בדברי חז"ל ]ברכות ט"ז[ על הפסוק כן אברכך בחיי ,זו קריאת שמע .לכן הלולב יש לו עלים מכופלים
כפ"ת תמרים – ולמעלה מוכרח להיות דבוק זה לזה ,להיות מקושר למעלה ,הוא סוד הכתוב "כי כל בשמים ובארץ" ]זוה"ק ח"ג רנ"ז[
התקשרות עולם הזה עם עולם הבא.
והוא היסוד העולה עד לספירת הדעת "מדעת עליון לנווה אפריון" ,הוא הלולב ,אתרג כמספר תורה עם הכולל ,וב' פעמים לולב מספר
עני"ו ,כי על ידי הענווה מקושרים שני העולמות ,בבחינה של "עולמך תראה בעיניך" ]ברכות י"ז[.
והסוכ"ה עצמה ר"ת ס"ומך ו"עוזר כ"ל ה"נופלים ,כמובא בבני ישככר ,ומה שאנו נוהגים לברך על ד' מינים בסוכה ,הוא לקשר חיים ,תורה
וענווה להפוך את העולם הזה למקושר לעולם הבא באופן של "לענוים יתן חן" ,כי כשיוצא מביתו אל סוכת ארעי ,מרגיש הוא ענווה ושפלות,
ובהכרח כאשר ז' אושפיזין באים אצלו ,ירעד לב בשר ,היאך זכיתי למעלה זו שעמודי העולם שהם בחינת ז' יסודות ובחינות ההשפעה
הרוחנית לעולם הגשמי ,באים אצלי להשרות שמחה וקדושה באדם שפל כמוני ,ומיד מתבייש בעצמו ,ועל ידי כך מדבק עצמו אל הקודש
פנימה ,ס"וכה – הוי"ה ואדנות ,יחוד עליון ותחתון ,שמ"ע ישראל הוי,ה אלקינו הוי"ה אחד ,יחוד עליון עם בשכמל"ו ייחוד תחתון ,ובידו ד'
מינים "והנה ה' ניצב עליו" סוכך קדושתו על בר נש דהוי כעפרא בעלמא ,דלית ליה מגרמיה כלום ,אך אוחז הוא בעולמות כולם ,וזוכה לחיים
בעוה"ז ובבא ,בתורה ובקדושה.
חג שמח ושפע קודש עלינו ועל כל ישראל אכי"ר.
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נר ה' נשמת אדם
העלון יוצא לעילוי נשמת
חיילי צה"ל שמסרו נפשם על קידוש ה'
ולעילוי נשמת בכה אליאן בת אהרן ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

הנה מצוות ד' מינים אתר"ג לול"ב ערב"ה הד"ס חקוקה מצוה זו באות "ש" ,בלוחות אבנים .לדעתי כי דרשו חז"ל ]ויק"ר ל[ בכתוב פרי עץ
הד"ר ,שזה אתרג שדר באילנו משנה לשנה .נתבאר אצלינו דקאי על ק"ש החקוקה באות "ה" של הד"ר בלוחות .ד"ר ירומז על ק"ש דל"ת
רבתי של אחד ]דברים ו[ ,רי"ש רבתי של אחר [שמות ל"ד[ איל"ן מספר צ"א ד' הוא האלקים .וזה רבי עקיבא שאמר ]ברכות ס"א[ כל ימי
הייתי מצטער על מקרא זה ,היינו תמיד הייתה עליו עול מלכות שמיים .ומחשבתו על אחד של ק"ש בכל רגע ורגע .לפיכך הביא על כתיפו
אתרג גדול ]סוכה ל"ו[ ,לרמז על מדרגתו – וזה שפיר מצוה זו חקוקה באות "ש" בלוחות ,ר"ת שנ" ה לרמז כי הוא אתרג הדר באילנו משנה
לשנה .ולכן אמרו דורשי רשומות אתר"ג ר"ת א"ל ת"בואיני ר"גל ג"אוה ,כי המתגאה כאלו עובד ע"ז ]סוטה ד[ וזה שפיר אתרג מרומז
לדוי"ד הנרמז שמו על ק"ש ,וזה מבואר כי אתר"ג צה"ב מספר תור"ה ,היינו עם אות "א" הנרמז על אחד מק"ש ,היינו בשעת ק"ש זוכים
לשמוע קולות וברקים כמעמד הר סיני ,וכדברי תיקו"ז הקדוש שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד כ"ה אותיות ובשכמל"ו כ"ד אותיות מ"ט ימי
הספירה הכנה לקבלת תורה ,וזה שייך אתר"ג לקבלת התורה לכן אתר"ג צה"ב מספר תור"ה ,ור"ת א"ל ת"בואיני ר"גל ג"אוה ,משה עצם
התורה קבל תורה מסיני ,שהיה עניו כסיני ,על ידי זה זוכה לתורה שנמשלה למים ,הולכת למקום נמוך] ,תענית ז[ והוא שאמרו ז"ל ]סוכה
ל"ה[ אתרג גדל על כל מים.

לתקן את נפשותינו"  -כבר חלף עשור מתחילת אותה השתלשלות ענינים שחוינו ,בסופה נדהמנו אל נוכח השגחה פרטית מופלאה .שנים
נארגו אל שנים ,מקרה אל מקרה ,עד שתם המאורע .אמנם תם  -אך לא נשלם; מסריו עוד מהדהדים עמוקות בלבנו .נחשבנו אז לזוג צעיר,
בהגיענו להשתקע בשעטו"מ בדירתנו החדשה .פנינו לרהט אותה כמידת הצורך המינימלי והגענו אל חנותו של ר' קלמן שעסק באספקת
ריהוט זול וחדש על פי הזמנה  -לרכוש רהיט גדול דרכו .ביום המיועד הופיע הרהיט בביתנו ופועלי נגרות החלו להעמידו על כנו .כבר בתוך
כדי בניה הבחינה זוגתי כי משהו אינו כשורה; ההזמנה דוברה על צבע פורמייקה מסוג מסוים  -התואם ריהוט נוסף הקיים באותו חדר -
ולשם כך אף הבאנו דוגמא שתעמוד מול עיני הנגר ,והנה בפועל הובאה פורמייקה אחרת.
אילו היה הענין מסתיים בזה ,יתכן שהיתה מבליגה  -אך העיוותים נגלו לעין בזה אחר זה; משל החליט הנגר ליצור רהיט שיזעק בקול
שהוא נקנה במחיר זול במיוחד ...הגימורים היו בלתי נאים ,החיבורים לא היו מדויקים ,בכל מקום שהשתמשו בדבק כדי לאחות את
חלקיו  -נותר הדבק שפוך ומוכתם על החלקים הנקיים .אני שהיתי בכולל בשעה שהובא הארון  -וזוגתי החליטה לבצע בעצמה את שיחת
הטלפון הנזעמת אל ר' קלמן ,שיחה ראשונה בשרשרת של עשרות שיחות כאלה" .מה אעשה?" ,התנצל" ,אני מתעסק רק בנושא ההזמנות.
את עבודת הנגרות מבצע נגר ערבי שאני עובד איתו .כנראה מרוב עומס העביר הפעם את העבודה לידים ערביות בלתי מקצועיות  -בלי
ידיעתי .על סמך הנסיון שלי מן העבר ,איני רואה כל דרך לתיקון הדבר ".זוגתי התרעמה קשות" :מה פשר הדיבורים הללו? אינני מכירה
את הערבי ולא את חברו .הזמנתי רהיט אצלכם  -ר' קלמן  -ואליכם מופנית דרישתי הנחרצת להחליפו מיידית או לבוא לתקנו .זאת
מחובת ההגינות המינימלית ".ר' קלמן נותר בשלו והיא החליטה כי לא תנוח ולא תשקוט עד שתצא מן הענין וידה על העליונה .נתפסה
לרוגזה יתירה והתקוממה מול חוסר ההתחשבות .בשובי מן הכולל ,מצאתיה בסערת מאבק שלא היתה לרוחי כלל וכלל" :ומה בכך ?",
טענתי לתומי" ,העיקר שניתן להשתמש ברהיט .עיקומים בגימורים ,גוונים בלתי תואמים  -אלה טפלות שאינן מפריעות יתר על המידה,
אפשר להתרגל אליהן בדיעבד ."...אלא שמהר מאוד הבנתי כי יש בבית מושגים החשובים בעיניה  -מעבר למה שאני מסוגל להבין.
ההורים שמעו את הדברים בצער וצדדו אמנם לומר שמשהו כאן נראה כבלתי הגון .אלא שכאשר חלפו מספר שבועות ור' קלמן שב ואמר
שאין בידו לפתור את הענין לשביעות רצוננו  -החליטו ההורים משני הצדדים לשלם לו את חלקו ולסיים את הענין הכספי מבחינתם .כי על
אף שההורים אינם אמידים בנכסי חומר ,אך עשירי רוח המה  -ומטבעם היה נוח להם לשלם לר' קלמן את העלות הנמוכה של הרהיט ולא
להותיר על עצמם תביעה כספית ,אף אם יתכן שאינה צודקת .באותם ימים ניסה אביה לרכך את עמדתה וסיפר לנו שר' קלמן זה לא עסק
מעודו בענף הריהוט והנגרות כי אם בענינים אחרים לגמרי .אלא שבהיותו משיא את ילדיו ,השתרג על צווארו עול חובות מעיק  -בעטיו
נאלץ לשלוח ידו בארגון ריהוט זול ,אף אם אינו בקי בכך יתר על המידה .שח על היכרותו הקרובה עם ר' קלמן ,הידוע לו כמקדמת דנא
כיהודי ישר וירא שמים" .לולי נוכחתי לראות במו עיני" ,אמר חותני" ,לא הייתי מאמין שר' קלמן יניח מתחת ידו תרעומת כלשהי .אם
כאלה הם פני הדברים ,כנראה שמצבו דחוק עד מאוד ולכן אין דעתו פנויה לקחת אל תשומת לבו את צערכם .כדאי איפוא לדונו לכף זכות,
למחול ולהמשיך הלאה "לפנים משורת הדין"...

מדוע יום א' דסוכות הוא "ראשון לחשבון עוונות"  -במדרש )ויק"ר פ"ל( מובא על הפסוק" ולקחתם לכם ביום הראשון"  -וכי ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא ,אלא ראשון לחשבון עוונות .וצריך
להבין למה זה ראשון לחשבון עוונות ומה זה קשור למצוות ד 'מינים .ומבאר בקדושת לוי )האזינו( כי בראש השנה וביום הכיפורים עושים ישראל תשובה מיראה מאימת המשפט והדין ,כי
איזה נפש לא תרעד בבואה להישפט לפני שופט כל הארץ ,ואחר יום הכיפורים כשעוסקים במצוות סוכה וד' מינים ומוציאים על זה ממון רב ומתוך שמחה עושים מצוות אלו ,אז התשובה
הזאת נחשבת לתשובה מאהבה ,וכיון שאמרו חז"ל שבתשובה מיראה נחשבים זדונות כשגגות ובתשובה מאהבה נעשו זכויות .לכן הקב"ה שרוצה להיטיב לנו מונה את העוונות רק מסוכות שאז
תמורת העוונות יהיו זכויות כיון ששבו מאהבה ,וישפיע לנו טובה וברכה .ובדברי יואל מבאר בהמשך לפירוש זה ובתוספת נופך על פי מה שמובא במדרש )שם( דד' מינים מרמזים על ד' מיני בני
אדם .שיש בישראל כאלו שיש בהם תורה ומעשים טובים ונמשלים לאתרוג שיש לו טעם וריח ,וכן על זה הדרך נמשלים שאר המינים ,ואמר הקב"ה יוקשרו כולם אגודה אחת והן מכפרים אלו
על אלו .ויש להתבונן שהרי דבר פשוט הוא שבהתחבר צדיק אל הרשע תצמח על ידי זה רעה אל הצדיק שהרי לא יוכל לעבוד את עבודתו תמיד לפני הבורא יתברך בעוד הרשע לנגדו ,ואף שבסוף
יצא תועלת להרשע שיחזור בתשובה בראותו את מעשה הצדיק ,זה אינו מצדיק זאת ,שהרי אמרו חז"ל "אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך ".אלא ביאור הדברים הוא ,על פי דברי
הקדושת לוי הנ"ל שבסוכות עושים תשובה מאהבה והזדונות נהפכים לזכויות לכן אז באמת הזמן לאגוד אלו עם אלו שאף שיגרם שהצדיק אולי יעשה עבירות על ידי חיבורו להרשע מכל מקום
הלא מעבירה זו נעשה זכות כיון שעושה תשובה מאהבה ,ובאופן זה אומרים "חטא בשביל חברך" שגם לך יצא הנאה מזה .ועל פי זה יש לפרש "ראשון לחשבון עוונות" כי הרשעים מתחברים
בימים אלו אל הצדיק ,ואז מבחינים הרשעים מקדושת הצדיק שמעשים רבים שעשו נחשבים לעוונות .מעשים שעד עכשיו לא היו נחשבים בעיניהם לחטאים כלל.

כתב רבינו במשניות סוכה פ"ב "ירדו גשמים" ] -משלו משל ושפך לו קיתון על פניו[ ושפך לו רבו לעבד ולא עבד לרבו חלילה.
ונ"מ דמותר לו לישב אף שגשמים יורדין ואין בזה הדיוט .אלא ,אדרבה אם הוא מרוב שמחה מצוה אינו מרגיש הגשמים מחויב לשבת בה.
דגם בבית אם היה לו שמחה בביתו לא היה הולך למקום אחר ,ולכן כיוון שנ"מ לדינא הביאו הרי"ף והרא"ש הביא זה מי שפך למי ,וכן נהגו
הצדיקים והחסידים אשרי להם ואשרי חלקם] .עצי עדן סוכה[.

דיני ד' מינים ונטילת ארבע מינים בזמן הזה בירושלים
במטה אפרים כתב שאנשי מעשה נוהגים לקנות ארבעת המינים בעשרת ימי תשובה כדי להיות "זריזין מקדימין למצוות ",וזכות
מחשבה ומעשה אלו יכריעו לכף זכות ביום כיפור .אבל אם יודע ברור שאחרי יום כיפור ימצא מינים יותר מהודרים ,ימתין ויקנה
לאחר יום כיפור .ויש שכתבו שהרבה נמנעים מלהתעסק בזה לפני יום יום כיפור ,כיון שעל ידי שמרבה להתעסק בזה עלול להסיח
דעתו מהתשובה .וכן הובא בדרשות חתם סופר ,וכן מסופר על הסבא מקעלם שראה פעם בחור שמתעסק בענין ד' מינים בעשרת
ימי תשובה והוא נדהם ,ואמר לו :האם גמרת כבר לעשות תשובה.
א .לולב שנחלקה תיומתו מחמירים אפילו במשהו לפוסלו ,וזה פסול רק ביום הראשון שהוא מהתורה ,אבל בשאר ימים אין זה פסול.
ושאלתי את הגר"ח קניבסקי ,שלפי זה בשנה זו שיום הראשון חל בשבת ולא נוטלים אז ארבעת המינים ,האם אין צריך להקפיד על
כך ,והשיב לי שודאי צריך להקפיד ,כי מהרה יבנה בית המקדש ובזמן שבית המקדש קיים נוטלים ד' מינים בשבת במקדש ,ומי שלא
חושש לזה נקרא שלא מאמין בביאת המשיח.
ב .בזמן הזה שאין בית המקדש ,נחלקו הפוסקים אם המקומות שסביב הר הבית ,כגון הכותל המערבי ,נוהג בהם דין ארבע מינים
מהתורה או מדרבנן .הביכורי יעקב כתב שזה מהתורה ,וטעמו ,כיון שלדעת הרמב"ם ירושלים יש לה דין מקדש גם בזמן הזה.
והאור שמח כתב שגם בזמן הזה נוהגת המצוה רק מדרבנן ,וכן בשו"ת מנחת שלמה תמה על הביכורי יעקב ,ולמעשה לא הכריע.
ג .הגרי"ש אלישיב מקפיד לנסוע לכותל המערבי כל יום מימי חול המועד כדי לקיים מצוות ארבעת המינים מהתורה .והגר"ח
קניבסקי אמר לי שיש ענין לנסוע ,אבל זה לא חיוב ,ואמר שאביו מרן הסטייפלער לא היה נוסע ,וכן החזון איש לא נסע .ואמר שמי
שנטל ד' מינים ,ואחר כך באותו יום נוסע לכותל ,טוב שיטול שוב ד' מינים כדי לצאת דעת הרמב"ם שסובר שבכותל נוהגת מצוה זו
גם בזמנינו מן התורה.
ועוד הוסיף הגר"ח קניבסקי שביום הראשון כשחל בחול ,אין שום ענין ללכת לכותל כדי ליטול שם ד' מנים ,כיון שביום הראשון
המצוה נוהגת מן התורה בכל המקומות ) .הגרח"ק ביקש שלא לסמוך על דבריו למעשה(.

ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם וגו' עצרת היא )ויקרא כג ,לו(.
רש"י :עצרתי אתכם אצלי וכו' ,בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום אחד ,קשה עלי פרידתכם.
נראה לבאר לשון" פרידתכם" על דרך מליצה ,על פי מה שידוע שהארבעה מינים מרמזים על ד' כתות של בני אדם ,כמובא במדרש,
יוצא שכל ד' ימי סוכות בני ישראל מאוחדים על ידי ד' מינים ,אבל ביום השמיני שכבר נפסקה מצות ארבעה מינים יצא ששוב יהיה
ח"ו פירוד בין בני ישראל.
לכן אמר ה' "עכבו עמי עוד יום אחד"  -זהו יום השמיני ,שהוא יום היחוד כלל ישראל עם קב"ה ,ולא יתפרדו לעולם ,וזה מה שנאמר
"עכבו עמי עוד יום אחד" לעשות מקרא קודש באחדות גמור ,מטעם שקשה עלי פרידתכם  -שלא תהיו מופרדים מחמת שנפסקה
מצות ד 'מינים .תורת מהרי"ץ
בסוכות תשבו שבעת ימים )ויקרא כג ,מב(
שאלו את הגאון מוילנא זצוק"ל ,מנין לחכמינו ז"ל להכשיר סוכה של "שתי מחיצות כהלכתן ושלישית אפילו טפח" ,וענה ,כי צורת
שלשת האותיות שבתיבת "סכה" רומזת לכך .מצוה מן המובחר לעשותה כס'  -שהיא בעלת ד' מחיצות ,ואם אין לו מספיק דפנות,
מותר לעשותה כמו כ'  -בעלת שלש מחיצות שלימות ,ואם אין לו גם את זה ,דיה לעשות כצורת ה'  -שתי מחיצות ולחי אחד אפילו
טפח .שלמי יוסף
בסכת תשבו שבעת ימים )ויקרא כג ,מב(.
מובא במשנה ,ירדו גשמים וכו' ,משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו )סוכה כח:).
ענין משל זה הסביר הגאון מוילנא זי"ע ,על פי מה שידוע שראש השנה ויום הכיפורים הם ימי דין ,ואחריהם באים ימי חג הסוכות
שיש בהם מצות לקיחת הלולב וישיבת סוכה ,שהם ימי רחמים ,כדי להמתיק את הדינים של ימי הדין ,על ידי המצוות המקיפות
אותנו וכך אנו ממלאים את ידינו בברכות בימי החג.
אמנם ברדת הגשמים בימי החג שמכריחים אותנו לבטל את מצות סוכה ,הרי זה עדות משמים שה' יתברך אינו חפץ ח"ו שיופשרו
הדינים על ידי קיום מצות סוכה ,אלא רוצה שישארו בתוקפם וגבורתם כמו שהיו.
זהו ענין המשל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ,שכידוע ענין המזיגה הוא עירוב מים ביין כדי לבטל חריפותו ,אבל האדון שפך את המים
על פניו ,כרוצה לומר שאינו רוצה במזיגה  -בביטול החריפות .דבר אליהו  -ליקוטים

חוד הפרשה
א .מדוע היה מנין הכבשים שהקריבו בני ישראל בסוכות כמספר "תשעים ושמונה?"
ב .מדוע נצטוו ישראל להקריב כבשים בסוכות?

ושמחת בחגיך והיית אך שמח

