
תנחומא (פרשת ראה סימן יח) במדרש  במדרש  במדרש  במדרש  

כתוב, רבי יהודה בר סימון אומר אמר 

ועבדך   -ובתך   -ובנך  -אתה  -הקב"ה אם יש לך ד' בני בתים יש לך ושמחת בחגך 

והאלמנה שלי, וכלן   -והיתום    -הלוי והגר    -ואמתך, ואני יש לי ארבע בני בית    -

בפסוק אחד, אם אתה משמח את שלי ואת שלך בבית בימים טובים שנתתי לך 

אף אני משמח את שלי ואת שלך בבית הבחירה שנאמר (ישעיה נו) והביאותים 

 אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי אמן וכן יהי רצון.

שהמדרש מדגיש שאתה צריך לשמח גם את העניים וגם את בני ביתך, כי רואים  רואים  רואים  רואים  

כמו שיש שמשמחים את עצמם ולא את העניים, יש גם צורת התנהגות שאדם 

יכול לעשות חסדים עם כל העולם אבל לא עם בני ביתו, עם כולם הוא מדבר 

ברוך ונועם, ובביתו בצורה לא יפה ובתקיפות, אדם צריך להיות בחג כולו 

בשמחה שכל הסובבים אותו ייהנו משמחת החג, חסד שעושה עמנו הקבה ציווי 

להיות שמח, שגם מי שהיו לו עבירות ואפילו המחילה ביום כיפור לא הוציאה 

 אותו מעצבותו, הנה בא ציווי של להיות שמח, קום ועשה!

עוד עצבות שבא לא מעבירה שהאדם מרגיש שיש בידו, אלא עצבות שבא יש  יש  יש  יש  

בגלל חסר שאדם מרגיש שחסר לו כבוד או 

ממון וכדומה, על עצבות שכזו הציווי של 

התורה הוא להיות שמח היינו תשנה את 

מידותיך, או תסתכל על כל הטובה שהקבה 

 השפיע לך!

שמספרים על מינויו של המגיד ממזריטש יש  יש  יש  יש  

אחר הבעל שם טוב, על ידי מבחן שערך 

הבעש"ט: כל אחד מתלמידיו נתבקש לומר 'מהי העצה נגד הגאוה'. התשובה 

של רבי דב בער הייתה: 'אין עצה נגד גאווה כי כשנמצאים על הר אפילו לא 

יודעים שאנו על הר, ואפשר רק להתפלל להנצל מהגאווה', תשובה זו נתקבלה 

על דעת מורו ומיד הוא מינה את הרב דב בער ליורש, עוד בחייו. איני יודע אם 

ישראל   יהם הסיפור מדוייק, ואם זה מסכם את כל פעולת האדם כנגד הגאווה, אך לימוד יש בזה ודאי! כשנמצאים על הר אפילו לא יודעים שאנו על הר! אשר 

 ושמחת בחגך וכו, והיית אך שמח, ציווי לעבוד את הקבה בשלמות כשכל גופינו בתוך מצווה בתוך קדושה בתוך הסוכה!   שמדקדקים לבחון מידותיהם!

הזהר (דף נט) מבאר גודל החיסרון של אדם שנמצא בעצבות ובמיוחד בחג, המנחת חינוך כותב בפרשת ראה כשמסביר את מעלת השמחה ושכל אדם בתיקוני  בתיקוני  בתיקוני  בתיקוני  

 ואשר עמו התבוננות מבלי החפץ בקטרוג ימצא טעם בדברי. -חייב שמחה כמו אוכל ושינה, הוא מוסיף בחשש 

 כמוהשמחה בחג שלא על ידי קרבן נחלקו הרמבם ותוספות אם זה דאורייתא או דרבנן, ופסקו השולחן ערוך ועוד, גם השאגת אריה שדן באורך, פסקו  מצוות  מצוות  מצוות  מצוות  

 הרמבם שזה מצווה דאורייתא!

    ושמחת בחגך והיית אך שמח!

* * * 

מה זה הלוויתן? ומה פתאום שנרצה לשבת בסוכה העשויה מעור של דג הרחמן הוא יזכנו לישב בסוכת עורו של לוויתן!  הרחמן הוא יזכנו לישב בסוכת עורו של לוויתן!  הרחמן הוא יזכנו לישב בסוכת עורו של לוויתן!  הרחמן הוא יזכנו לישב בסוכת עורו של לוויתן!  

כתוב בנביא   -(הרי אם נעשה את הסוכה שלנו היום, מעור של דג, היא תהיה פסולה בגלל הריח)?!  אקדים הקדמה  

 ישעיה:

ביום ההוא יפקד ה' בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין ביום ההוא יפקד ה' בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין ביום ההוא יפקד ה' בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין ביום ההוא יפקד ה' בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין (כ"ז א')  

    אשר בים,אשר בים,אשר בים,אשר בים,

יש בגמרא ובמדרשים ובדברי המפרשים בביאור מה זה לוויתן, ומה זה נחש בריח, ומה זה תנין, וריבוי הפירושים הרבה  הרבה  הרבה  הרבה  

והעניינים הם מפני דרכי הלימוד בפשט רמז דרש וסוד אשר כולם אמת. אבל נראה לפרש בביאור הפסוק שהוא מדבר 

 

 תורת
 הר שמואל
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 העלון מודפס לזיכוי הרבים

 בזכות אנשי תורה וחסד

 בעילום שם

 נעלם בעולם הזה, גלוי לעולם הבא

 ברכה נחת ושמחה באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 חג סוכות

יוכ"פ וסוכות היה נוהג הרב הקדוש ר' בין  בין  בין  בין  

חיים מצאנז ללבוש בגדי יו"ט. פעם ישב 

באחד מימים אלה על יד שלחנו ונאנח. בניו ותלמידיו התפלאו: במקום 

השראה של שמחת יו"ט הוא מתאנח.  חששו שמא הוא מרגיש לא טוב 

בבריאותו, וניגשו ושאלוהו לסיבת אנחותיו. אמר להם הצדיק שיקראו אליו 

את החסידים העשירים המתאכסנים באכסניה פלונית. הלכו וקראו. כשבאו 

 אליו אמר הצדיק:

ר"ה עבר יוכ"פ ואני עדיין לא עשיתי תשובה. באיזה פנים אעיז להיכנס עבר  עבר  עבר  עבר  

 לסוכה? זקוק אני לסכום של כמה אלפים רייניש לצדקה, ואין לי.

תלוו לי את הסכום הזה, אוכל לעשות תשובה כראוי, ובמשך כמה שבועות אם  אם  אם  אם  

 אשלם לכם.

היססו החסידים העשירים והשיגו לו מיד את סכום הכסף, והצדיק נהרו לא  לא  לא  לא  

 פניו והיה שרוי בשמחת יו"ט.

התקדש החג, כשבא מבית הכנסת מעוטף בטלית, כדרכו בקודש, נכנס בליל  בליל  בליל  בליל  

ישר לסוכה הגדולה שבחצר, התעכב רגע על יד הדלת, והלך לראש השולחן 

 :ואמר

ר"ה, עבר יו"כ, ואני עדיין לא עשיתי תשובה, באיזה פנים אכנס אל עבר  עבר  עבר  עבר  

 הסוכה? אבל "אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך".

    אושפיזיןאושפיזיןאושפיזיןאושפיזין

הקדוש ר' פנחס מקוריץ נמלך פעם בלבו, שלא טוב הדבר מה שבאים הרב  הרב  הרב  הרב  

 פרפראות...
 הרב משה קליין

 2המשך בעמוד 
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 8המשך בעמוד 



 

 
 

האם אפשר לאכול את הכזית הראשונה בליל חג הסוכות עם 
 סלטים או בחלה מתוקה

במסכת סוכה (דף כ"ז ע"א) אומרת, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן הגמרא  הגמרא  הגמרא  הגמרא  

יהוצדק, נאמר בחג הסוכות חמשה עשר, ונאמר בחג המצות חמשה עשר, מה 

בחג המצות אכילת מצה בלילה הראשון חובה, שנאמר בארבעה עשר יום לחודש 

בערב תאכלו מצות, הכתוב קבעו חובה, מכאן ואילך רשות, אף בחג הסוכות חייב 

 לשבת ולאכול בסוכה בלילה הראשון, מכאן ואילך רשות. ע"כ. 

סוכה (פרק ב' הלכה ז'), הובאה דרשא זו, ולאחר מכן אמרו, חברייא ובירושלמי  ובירושלמי  ובירושלמי  ובירושלמי  

בעי אי מה להלן עד שיכנס למצה בתאוה (שאסור לאכול סמוך למנחה עד 

שתחשך, כדי שיאכל המצה לתיאבון, כדאיתא במשנה (פסחים צ"ט ע"ב) 

ובגמרא שם). הכא נמי עד שיכנס לסוכה בתאוה. רבי זעירא בעי, אי מה להלן עד 

שיאכל כזית מצה, הכא נמי עד שיאכל כזית דגן בסוכה. ע"כ (והובא בתוספות 

והרא"ש סוכה כ"ז ע"א). וכתב על זה האור זרוע 

חלק ב' (סימן ש"א), והואיל ולא איפשיטא 

אזלינן בה לחומרא, הילכך צריך להיכנס לסוכה 

 בתאוה, וצריך שיאכל כזית דגן. 

זה גם כאן שכבר למדנו בגזרה שוה דט"ו ולפי  ולפי  ולפי  ולפי  

ט"ו מחג המצות עיקר הדין שלילה הראשון 

חובה ותו לא, שפיר ילפינן גם פרטי המצוה, 

שאין גזרה שוה למחצה. וכמו במצה הדין 

שאסור לאכול את הכזית של מצוה עם דבר 

אחר מפני שבעינן טעם מצה לכאורה גם בחג 

הסוכות צריך טעם לחם, וכמו שפסקו הטור 

והשלחן ערוך או"ח (סימן תרל"ט סעיף ג'), 

שהאכילה בסוכה בליל יום טוב הראשון חובה, ואפילו אכל כזית פת בלבד יצא 

ידי חובתו. ולכאורה יש לומר שמכיון שאין גזרה שוה למחצה, יש ללמוד שכשם 

שאסור לאכול המצה עם לפתן, משום דאתי רשות ומבטל למצוה, כמבואר 

בפסחים (קט"ו ע"א), הוא הדין לכזית פת שאוכל בסוכה, שצריך לאכול אותו 

לבדו בלי תערובת של לפתן, וכמו שכתב כיוצא בזה הפרי מגדים (סימן תרל"ט 

אשל אברהם ס"ק ט"ו), שאין יוצאים ידי חובת אכילת כזית פת בלילה הראשון 

של סוכות. בלחם הנילוש במי פירות, כשם שבמצה אינו יוצא ידי חובה במצה 

 עשירה , 

יש לדחות ולומר שדוקא במצה יש דין מיוחד שצריך שיהיה טעם מצה אולם  אולם  אולם  אולם  

בפיו, אבל פת שאוכל בסוכה, אין בו שום שינוי מהפת הנאכל כל השנה, ולכן דיו 

 שאוכל כזית דגן אפילו שאוכל עמו לפתן,  

בפסחים (ק"ח ע"א) אומרת, שרב ששת היה יושב בתענית בכל ערב פסח, הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא 

משום שאיסטניס היה, ואם היה טועם ביום לא היה יכול לאכול בערב, ולכן היה 

צם כדי שיוכל לאכול המצה בליל פסח לתיאבון. (וכיוצא בזה אמרו על רבי יהודה 

הנשיא בירושלמי ריש פרק ערבי פסחים). והקשה הצל"ח פסחים שם, שאם כן 

למה לא התענה רב ששת גם בערב חג הסוכות, שהרי גם בלילה הראשון של חג 

הסוכות חובה לאכול כזית פת בסוכה מדאורייתא, וכדילפינן בסוכה (כ"ז ע"א). 

ותירץ שהואיל ואמרו (במגילה ז' ע"ב) רווחא לבסומי שכיחא (ופירש רש"י, 

שריוח מצוי בתוך המעים לדבר המתוק). הרי יכול היה רב ששת לאכול בסוכה 

כזית פת מתובל בתבלין ובמיני מתיקה, אבל כזית מצה שצריך לאוכלו כמות 

שהוא, שהרי אסור לבטל טעם המצה, לכך אם היה טועם ביום לא היה יכול 

לאכול המצה לתיאבון בליל פסח. הרי שסובר הצל"ח שיכול לאכל כזית בסוכות 

 עם לפתן, 

בית שואבה חולק על הצל"ח ואומר שאסור לאכל את הכזית הראשון של בספר  בספר  בספר  בספר  

 סוכות עם ליפתן,

עובדיה הוכיח להקל במקום הצורך כגון לזקן ולחולה שיכול לשרותו במרק בחזון  בחזון  בחזון  בחזון  

כדעת הצלח אבל באדם שיכול לאכול בלי לפתן וסלטים עדיף שיאכל את החלה 

 בלי תוספות, וכן כתב הציץ אליעזר, והגרש"ז אויירבאך פסק להחמיר,  

לציון כתב להקל לגמרי וטעמו, שרק במצה בעינן טעם מצה , שיש חילוק ובאור  ובאור  ובאור  ובאור  

בין חיוב כזית מצה בלילה הראשון לבין חיוב אכילת פת בלילה הראשון של 

סוכות, שבליל פסח המצוה לאכול כזית מצה 

מדין המצה מה שאין כן בסוכות המצוה לאכל 

הוא מדין הסוכה שצריך לאכל כזית בסוכה 

ועיקר המצוה היא הסוכה שיש לאכל בה כזית 

פת, וכן הדגיש זאת הר"ן שלומדים מחג המצות 

שצריך לאכל בסוכה, וכן כתב במאירי שחיובו 

הוא מדין סוכה, והראיה שאם ירדו גשמים ואכלו 

חוץ לסוכה צריכים לחזור ולאכל בסוכה וכתבו 

התוספות שלומדים זאת מחג המצות, ולכן אין 

לדמות את הילפותא לגמרי אלא רק שצריך 

לאכל פת בסוכה, ובזה תלוי האם יוצאים י"ח 

 חובה בליל סוכות בפת הבאה בכיסנין,

: לדעת החזון עובדיה לכתחילה לא יאכל את הכזית הראשון בתוספת לסיכום  לסיכום  לסיכום  לסיכום  

סלטים וכדומה אלא בזקן וחולה , וכן לא יאכל כזית הראשון בחלה מתוקה, וכן 

כתב בציץ אליעזר ועוד ולדעת הגרש"ז אויירבך והמועדים וזמנים , לא יצא 

 בדיעבד , ולדעת האור לציון אפשר לכתחילה לאכל עם סלטים וכן בחלה מתוקה,

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

ם  ע  , ם י ב ר ם  י ש נ א ו ם  י ד י ס ח ו  י ל א

בקשותיהם בדבר ישועה ורחמים בענינים 

שונים, כי זה מבטל אותו מעבודת ה'. ביקש הרב הקדוש מה' שיהיה שנוא על בנ"א 

וממילא לא יבואו אליו אנשים ולא תהיה לו התקשרות עם שום איש. וכן היה, 

והתבודד בינו לבין קונו וחי חיי צער, ולא היה נמצא בחברת אנשים רק בזמן 

 התפילה להתפלל עם הצבור.

סוכות הוכרח הרב לעשות סוכתו ע"י גוי, כי היהודים לא רצו לעזור לו כי היה בערב בערב בערב בערב 

שנוא עליהם, והגוי לא היה בידו כלי האמנות הדרושים לכך, ושלח הרב את אשתו 

 הרבנית לשכנים לשאול מהם גרזן או מעדר, ובקושי גדול השיגם.

ראשון של חג, כאשר גמר הרב את תפילתו בביה"כ קרא אליו כמה אורחים בליל  בליל  בליל  בליל  

 לסעוד אצלו ביו"ט ולא היה אף אחד שרצה לבוא כי היה שנוא לכל.

לסוכה התחיל להזמין את האושפיזין: "ליעול אברהם" וכו' ראה שאברהם בבואו  בבואו  בבואו  בבואו  

 אבינו עומד מבחוץ ואינו רוצה להכנס לפנים.

אותו הרב: מה פשעי ומה חטאתי? והשיב לו אברהם אבינו: אין דרכי להכנס שאל  שאל  שאל  שאל  

במקום שאין אורחים. ומהיום ההוא והלאה ביקש מה' שיחזור הדבר כמקודם 

 שימצא חן בעיני אנשים.

 פרפראות...
 1המשך מעמוד 
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 בנות יקרות!

 מתקיים קבלת שבת בזמן הדלקת נרות 

 ו“הידוד ירושלמי ‘ אצל משפחת ר

 , ממתקים והפתעות9רחוב נופך 

 כל הבנות מוזמנות!!

 תהילים ושיעור לנשים 
 סוזי ליפשיץ‘ גב -פרטים 



 שהאמין בעולמו ובראו
הצייר   –האזינו : "הצור תמים פעלו"  ספרי  ספרי  ספרי  ספרי  

פעולתו שלמה על כל באי   –שהוא צר העולם וצר בו את האדם . "תמים פעלו  

עולם ואין להרהר אחרי מידותיו אפילו הרהור של כלום ! אין אחד מהם שיאמר 

שיושב עם כל אחד   –אילו היו לי עיניים מאחורי ראשי וכו' "כי כל דרכיו משפט  

 –שהאמין בעולמו ובראו ,ואין עוול    –ל אמונה  -בדין ונותן לו מה שראוי לו !ק 

 שלא ברא בני אדם להיות רשעים אלא להיות צדיקים".

להתבונן במה שכתב הספרי כי מה שייך אצל הבו"ע אמונה בעולם?כמו יש  יש  יש  יש  

שאנחנו רגילים לחשוב אמונה שייכת רק במי שאין לו ידיעה בדבר וגם במי שאין 

הדבר בידיו , אם אנחנו מלווים כסף למישהו אנו לא יודעים אם ישיב את החוב 

אבל אנחנו מאמינים לו אבל הבורא עולם יודע את כל העתידות והכול בידו ולא 

צריך אמונה בעולם ?והנה מה   הוא נבצר ממנו לשנות דבר כפי רצונו ואם כן למה  

שביאר מורי ורבי בהבנת העניין : הבורא עולם מנהיג את העולם בשתי 

הנהגות .בהארת פנים ובהסתר פנים . הארת פניו היא הנהגה של התגלות .אשר 

ממנה זכינו לכל הגילויים הגדולים ."כי באור פניך נתת לנו ה' אלוקינו תורת חיים 

 ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום"

הארת פנים יודע הבו"ע מכל צער היותר קטן של האדם מישראל ומביא בהנהגת בהנהגת בהנהגת בהנהגת 

לו ישועה וארוכה. לא  כן בהנהגת הסתר פנים ששם כאילו  אינו יודע ואינו 

שומע . ולא שח"ו שיש כאן חסרון בהשגחה פרטית אבל זוהי הנהגה שכאילו 

אינו יודע ,  כי הוא ית' מסתיר פניו מצערם של ישראל . על הנהגה זאת מתפלל 

דהמע"ה "עד אנה ה' תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני  ? עד אנה 

 אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום אויבי עלי "?

כל זה  בגלל הסתר פנים ! וגם בבריאה עצמה יש הסתר פנים . בוודאי כל בריאת 

העולם הייתה גילוי גדול של מעשי ה' הנפלאים שהייתה בסוד הארת פניו ית' . 

אבל נקודה אחת נמצאת בעולם שנבראה בהסתר פנים אשר עליה נאמר כי הנה 

ה' יוצר אור  ובורא חושך עושה שלום ובורא רע ! בבריאת הרע אין אפילו ניצוץ 

קטן של אור ! זהו חושך בעצם. זוהי הפינה החשוכה של הבריאה והיא נבראה 

 בהסתר פנים בעצם .

הרע בריאה עצומה היא ומבאר הרמב"ן על הפסוק למען ספות הרוה את בריאת בריאת בריאת בריאת 

הצמאה איך שאין גבול לרע . בתחילה האדם שטוף בתאווה של התיר וזה מביא 

אותו לידי תאווה של איסור . וגם שם ישנה תאווה אסורה שהיא עוד בדרך 

הטבע אבל משם הוא בא לידי תאווה שהיא נגד הטבע , וכך הוא הולך מדחי אל 

 פותחין לו. בלי  מעצור ובלי בולם . –דחי . והבא ליטמא 

לא ברא הבורא את העולם להיות בני אדם רשעים חלילה אלא דווקא שיהיו והנה והנה והנה והנה 

צדיקים , וזאת כל התכלית שעל ידי היצר הרע יזכו לשלמות ,  שילחמו נגדו 

סכנה נוראה טמונה בה כי מנקודת הרע  –ויעמדו בניסיונות אבל עצם בריאת הרע 

יכול לצמוח רע בלי גבול ובלי מעצור . ואם זה נכון בבריאת אדם אחד הרי נבין 

שבבריאת האנושות באלפי דורות על אחת כמה וכמה  אין גבול לאן יכולים 

להתדרדר בנקודה אפילה זאת בתוך ליבם ! זאת היא נקדה של הסתר פנים בעצם 

 שכביכול בורא העולם אינו רואנ ואינו שומע !

זה אמרו חז"ל "הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים " שנקודה זאת מסר על  על  על  על  

הבו"ע לאדם עצמו לתקן אותה ולהפוך אותה לאור על ידי שיעמוד בניסיונות 

הרע !  וגם הבחירה היא הסתר פנים כי היא האפשרות לעשות רע ! לולי כוח 

 הבחירה היינו מוכרחים בטוב והיה מתבטל כול העניין של שכר  ועונש .

מהפכים את הרע שבקרבם לטוב אבל אין דבר זה כביכול בידי שמים הצדיקים  הצדיקים  הצדיקים  הצדיקים  

להפוך את הרע לטוב  . זאת היא עבודת האדם . אם האדם עושה עבודתו הוא 

הופך הרע לטוב ואז הופך גם את ההסתר פנים שגרמה בריאת הרע לטוב . נעשה 

הכול גלוי. מתגלה הבורא לאדם בכל הבריאה והוא ממשיך על עצמו הארת פנים 

 פרטית וישועה והצלחה  בכול ענייניו ואור לו בדרכיו .

מצד בריאת הרע כל זמן שהוא רע אין לו הארה ואין לו ישועה אלא חושך אך  אך  אך  אך  

והסתר פנים בעצם . והבורא עולם הצופה ומביט פתרונו של בריאת העולם עד 

קץ כל הימין והוא כול יכול כשברא את הרע קבע הנהגה של הסתר פנים הנהגה 

של "כאילו אינו יודע וכאילו אין בידו לתקן! כי יראת שמים אינה בידי שמים ואיך 

הוא ברא בריאה נוראה כזאת שיכולה להיות שורש פורה ראש ולענה בלי גבול 

 ובלי מעצור, והוא ית' מסתיר פניו וכביכול אין בידו לתקן עד הגאולה האחרונה ?

    ב.ב.ב.ב.
אנו מגיעים לנקודת ההתחלה של השיעור הזה . בבריאה זו של הסתר וחושך כאן כאן כאן כאן 

ל אמונה!       ה ו א  ה א מ י ן  ב ע ו ל מ ו  ו ב ר א ו ! במקום של -הוא ית' הוא ק 

הסתר פנים שם נמצאת אמונתו ! הוא האמין בעולמו שעם הנקודה הנוראה 

 הזאת של בריאת הרע יעמוד העולם בניסיון ויגיע אל תכליתו על אף הכול .

יום מותו תחכה לו אם ישוב מיד תקבלו "! ומה שייך אצל הבורא ית' שהוא עד עד עד עד "

"מחכה" לאדם ?האם אינו יודע מראש את סוף דרכו של הרשע ? הנה בעזרת 

השם ביאור הדבר ! הבורא עולם מאמין באדם שהוא יגיע אל תעודתו , ובתוך 

ההסתר פנים שטמון בעצם מציאות הרע בלב האדם שבהסתר פנים זה הוא 

כאילו אינו יודע ואינו יכול להושיעו הנה אמונתו ית' מלווה את האדם עד יומו 

האחרון , שהוא ית'  האמין בו ובראו ועד יום מותו מחכה לו שישוב ויתקן את 

 הרע שבו !

טוב לנו לראות פעם אחת את הדברים בצורתם האמיתית ! בני אדם יושבי מה  מה  מה  מה  

חושך  וצלמות מתלבטים באמונתם בבורא העולם ומבקשים לחזקה בראיות 

ובמופתים ומנסים להתגבר על ההסתר פנים בעולם.... ומעבר למסך המבדיל 

בינינו לבין בוראנו ית' למעלה גם הוא היה צריך לאמונה בכדי לברוא אותנו , ורק 

וברא אותנו ! ומה עלינו לעשות ?לא לאכזב   –מפני שהאמין בעולם , האמין בנו  

 את האמונה שנתן בנו כי רק בכוח אמונתו כי רבה אנו נמצאים וחיים !

    ג.ג.ג.ג.
: אחרי שראינו שיש אצל הבורא ית' מידה כזאת של אמונה במקום ההסתר ועוד ועוד ועוד ועוד 

פנים והחושך , הרי גם עלינו מצווה ללכת בדרכיו בזה גם בין אדם לחברו . גם שם 

שייכת אמונה זאת . הנה חז"ל אמרו במסכת פסחים ששבעה דברים מכוסים 

 מעיני בני אדם ואחד מהשבעה היא אי הידיעה שאין אדם יודע מה בלב חברו !   

ידיעותינו בכוחות הנפש אינן מספיקות כדי לעמוד על מה שיש בלב הזולת כול  כול  כול  כול  

אם לטוב ואם לרע  ! מה זה מחייב אותנו ? אמונה ! ומה גם אדם היוצר עולמות 

כמו הרב המלמד את בן חברו תורה וכול כיוצא בזה עליו להיות מאמין בו שילך 

 בדרך טובה ועתיד למלאות את אשר הוטל עליו.

לולי אמונה זאת אי אפשר לפעול שום פעולה בין אדם לחברו ! כמובן שאמונה 

זאת צריכה להיות בגדרים שגדרו חז"ל בעניין "הוי דן את כול האדם לכף זכות" , 

אך בתוך הגדרים האלה חייב האדם להאמין בזולתו ללכת בדרכי ה' ית' להאמין 

 בעולם !

לאמונה זאת היא החשדנות שהיא המפרידה בין הדבקים . ובאמת ההיפך  ההיפך  ההיפך  ההיפך  

חשדנות זאת היא מנוגדת לאמונה בה' ית' וכמבואר  בחובות הלבבות הידוע  "אל 

 תחשוד אבותיך שאין לך דבר שלא קדמו לדעתו יותר ממך ".

 

גמר חתימה טובה ושבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל גמר חתימה טובה ושבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל גמר חתימה טובה ושבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל גמר חתימה טובה ושבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל 

    ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר.ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר.ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר.ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר.
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 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

 חזו בני חביבי

חלוקת מזון למשפחות לפני החגים 
התאפשר על ידי גמילות החסד של 
התורמים הצדיקים תבורכו בכל מילי 

דמיטב! שנה של ברכה הצלחה 
 בריאות ופרנסה!



    

שאדם מקבל על עצמו הן בדרך  החומרות החומרות החומרות החומרות 

כלל טובות ובונות הרבה יראת שמים. עולמו הפנימי הבריא של היהודי עובד 

השם, מקבל חיזוק ותימוכין בריאים מן החומרות והסייגים שהוא מקבל על 

עצמו. הרגישות כלפי כל מצווה והלכה הופכת אותה לעדינה יותר, דקה יותר, 

 שואבת את חיותה מעולם האצילות.

איזה זיק אלוקי רם ונישא, נשגב ומרומם, באותם יש  יש  יש  יש  

אנשים שפורשים להם מהבלי העולם ונדבקים ברקיע 

, רחוקים מהמולת החומרנות הדביקה  השביעי

שמים, ולו -והסינטטית של העולם הזה. אדם עם יראת 

הקטנה ביותר, נשבה מול הקסם הזה של עובדי השם 

שמקפידים על קלה כבחמורה, מתוך עידון הנפש 

 ואמונה צרופה ונקיה מכל סייגים.

מיד, לא כל נפש בנוייה לחומרות וסייגים. כדי ייאמר  ייאמר  ייאמר  ייאמר  

-לקבל חומרות ודקדוקי מצוות צריכים לבנות את כלי 

הנפש, להרחיבם, להקשיחם, ולהכביר עוצמות 

מחודשות של התמדה, עקביות, והמון לימוד תורה. 

וגם אז, כאשר אדם כבר מרגיש בשל להוסיף על עצמו 

חומרות מחומרות שונות, טוב ונכון יעשה אם ייוועץ 

באחד מגדולי הדור ומחכמיו, כדי שלא יגלה חלילה 

להוותו, שהחומרה הפכה לקולא, והטהור לטמא, 

 והכוונה הטובה לדבקות, לחורבן ואבדון.

דקיקין, ודקיקי דקיקין כנימי הדם שבתוך והדברים  והדברים  והדברים  והדברים  

תבלול העין. ומי שאינו מתקדם בסולם החומרות עם תובנה והנחייה 

מתאימה, ובמתינות הנכונה, עלול לגלות את עצמו באמצעה של הדרך, שבור 

 ונפול ובלי כוחות.

 הועלנו בחומרותינו.ומה ומה ומה ומה 

מתלמידי הרב מבריסק ידוע ומפורסם היה באדיקותו הרבה. ההתמדה אחד אחד אחד אחד 

שלו בלימוד היתה לשם ולדבר. ''אין ספק'' אמרו כל רואיו ומכריו ''מדובר בבן 

 עליה שעדיו לגדולות''.

היו נישאות על שפתיו כשיר הלל של מלאכי ברכותיו ברכותיו ברכותיו ברכותיו 

עליון. ''ברוך אתה ד''', החיתוך והגימור והכוונות 

 שבשמות השם היו לעילא ולעילא.

עבודת התפילה שלו היתה מעוררת קינאה. כמו גם  גם  גם  גם  

החסידים הראשונים היה עוסק בהכנות שלפניה, לא 

שלוש שעות, אבל זמן מספיק כדי שיהודי כשר וצדיק 

יעמוד לפני אלוהיו מרוכז ומעוטף ביראת שמים, 

 במינון המדוייק כדי לעמוד לפני מלכו של עולם.

סולם העליה הרוחנית, כידוע, ענק הוא למאד. אך  אך  אך  אך  

 הוא מוצב ארצה, אך ראשו... בהחלט מגיע השמימה.

תלמיד יקר היה ידוע כמדקדק בהלכות שבת, על אותו אותו אותו אותו 

כל קוצו של יוד. החל ממלאכת בורר העצומה, וכלה 

ונים השונים  ובגו  , י ו לג באיסורי שבות אמירה 

 והנפלאים של מצוות עונג שבת.

אחד ניגש אותו תלמיד יקר לרב מבריסק וביקש יום  יום  יום  יום  

ממנו בקשה צנועה. ''כבוד הרב'' אמר ''אני מבקש 

לקבל על עצמי שבת כבר בצהרי יום שישי, בעוד היום גדול. כך אוכל להאריך 

כן -את קדושתה ולזכות בנועם ובשפע האינסופי הטמון ביום קדוש זה. כמו 

אוכל להקדיש את שעותי עד כניסתה בעמל התורה. וכידוע כבוד הרב, עמל 

 ערוך מעמל התורה בימות החול''.-התורה ביום השבת, ערכו לאין

מבריסק ידוע היה ביכולותיו העצומות לחדור לעמקי נפשו של כל אדם, הרב הרב הרב הרב 

וידע לנתח באיבחת סכיני לשונו את המומים הקטנים הצפונים אי שם 

 בעמקי הנפש.

אמר הרב ''תוכל בהחלט לקבל שבת בצהרי היום, ובעוד היום ''יפה תלמידי'' ''יפה תלמידי'' ''יפה תלמידי'' ''יפה תלמידי'' 

גדול, אך זאת בתנאי אחד שאתה חייב לעמוד בו. בעודך 

מקבל שבת בשעה זו, אל יראו בעיניך חבריך כמחללי 

 שבת...''.

לציין שהתלמיד היקר, הפנים את המסר, פישפש למותר למותר למותר למותר 

בעצמו, ונמנע לפחות באותו השלב לקבל שבת בצהרי 

 היום.

 

* * ** * ** * ** * *    

    

 –זה היום הראשון של חג הסוכות, בעיר ליזנסק  היה  היה  היה  היה  

בבית מדרשו של הצדיק המפורסם רבי אלימלך. בבית 

המדרש הורגשה אוירת חג, כשרבי אלימלך ניצב לפני 

העמוד והחל לומר את ההלל. אך היה משהו בלתי רגיל 

ק  סי וא הפ מדוע ה  . שנה י ה רב ו של ה ות נהג בהת

בפתאומיות את הנענועים של האתרוג והלולב? ומדוע 

לא היתה התפילה כימים ימימה? היה ברור כי משהו 

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

עם סיום התפילה נחפז רבי אלימלך אל אחיו, רבי זושא, שבא לבלות את מיד מיד מיד מיד 

-החג אתו ואמר לו: "בוא ותעזור לי למצוא את האתרוג הממלא את כל בית 

 הכנסת בריח גן עדן".

הלכו מספסל לספסל, מאיש אל איש, עד שעברו את כל בית המדרש השניים השניים השניים השניים 

והגיעו אל אחת הפינות האחוריות, שם עמד אדם פשוט למראה, שקוע 

בהרהורים". "זהו זה"! קרא רבי אלימלך בשמחה. "בבקשה ידיד יקר, אמור נא 

 לי מי אתה וכיצד השגת את האתרוג הנפלא שברשותך".

, מופתע מהשאלה הבלתי צפויה השיב לאיטו האיש האיש האיש האיש 

כשהוא בוחר את המילים בקפדנות: "עם כל הכבוד לך 

רבי, זהו סיפור ארוך. התרצה לשמוע את הסיפור כולו"? 

"בוודאי! אני בטוח שיהיה זה סיפור הראוי להישמע" 

 השיב הרבי.

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

 העיר סטרליסק.

ומתמיד היתה מצוות נטילת הלולב והאתרוג מאז  מאז  מאז  מאז  " 

חביבה עלי, וכך, למרות שאני אדם עני, משתדל לרכוש 

אתרוג יפה ומהודר בכל שנה. אשתי עוזרת לי בפרנסת 

הבית ועובדת כטבחית, ואילו אנוכי מלמד בעיר סמוכה. 

מחצית משכרי אני מוציא לצרכי הבית, ובחצי השני אני 

רוכש אתרוג בלמברג. כדי שלא לבזבז כסף על הנסיעה 

 לשם, אני הולך ברגל.

זהובים, אותם  50השנה הייתי בדרכי ללמברג ובכיסי גם גם גם גם "

הקדשתי למטרת רכישת אתרוג. בדרך עצרתי בפונדק 

כדי לשתות משהו ולנוח קצת. הואיל והיתה זו שעת מנחה, נעמדתי באחת 

 הפינות והתפללתי מנחה.

 מעשה שהיה...

 רשתכבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'. נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות נתונים בהסתר פנים ח"ו, וגם איתא בזוה"ק פ”
נשא שדבר זה גורם לשרות סטרא אחרא בביתא וגורם מסכינותא לביתא. על כן נדב לבי בעז"ה לאסוף את כל מאמרי חז"ל השייכים לענין זה, 

י אולולהראות לפני הכל את גודל העוון והעונש שיש בזה, וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה, שעי"ז היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור, 
 ספר גדר עולם) -(החפץ חיים   “על ידי זה יראו ויקחו מוסר ויתוקן קצת הפרצה הגדולה הזאת, ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב"א
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 5המשך בעמוד 



הייתי באמצע תפילת "שמונה כאשר  כאשר  כאשר  כאשר  " 

עשרה", שמעתי לפתע צעקה נוראה 

ולאחריה אנחות וגניחות של מישהו שנמצא כנראה בצרה גדולה. באופן 

אפשר היה -אינסטיקטיבי הרגשתי, כי האדם הנתון בצרה הוא יהודי, אם כי אי 

לשמוע ממנו אף מילה ברורה אחת. מהרתי לסיים את תפילתי כדי לראות מה 

הענינים וכמה אפשר לעזור לאיש הנתון בצרה. נתגלתה לפני דמות של אדם 

נרגש ונרגז, לבוש בבגדי אכרים ומחזיק בידו שוט בו הוא נפנף בהתרגשות 

 גדולה.

לי, כי האיש הינו בעל עגלה יהודי עני, נשוי לאשה ואב למספר ילדים, התברר  התברר  התברר  התברר  " 

שבקושי רב מוציא את פרנסתו מהובלת אנשים בעגלה הרתומה לסוס צנום 

אחד. עתה קרה לאיש אסון נורא: סוסו כרע תחתיו לפתע, התמוטט ומת. ככל 

צעק בעל העגלה   –הנראה סיים הסוס המסכן את ה"קריירה" שלו לתמיד, ועתה  

לא נותר לו, אלא לתלות את עצמו על עץ ולגמור את חייו, באשר   –במר נפשו  

 בלי הסוס נשבר מטה לחמו ואין לו יותר מה לעשות בעולם הזה.

יכולתי לראות את הסבל והיאוש הנשקפים מעיני היהודי הפשוט ונסיתי לא  לא  לא  לא  " 

לנחמו. אמרתי לו, כי אסור לו לשכוח כי בורא העולם יכול לעזור לו במצוקתו, 

ככל שהיא נראית לו חמורה 

ונטולת פתרון. גם בעל הפונדק 

ריחם על האיש ואמר לו, כי 

ב  ו  ל ר  ו כ מ ל ן  כ ו מ א  ו 5-ה 0 

 80זהובים סוס מצויין, השווה  

זהובים, רק כדי לעזור לו לצאת 

 מן המיצר.

העגלה מיאן להתנחם בעל  בעל  בעל  בעל  " 

 5ואמר כי אין לו בכיס אפילו  

 50אגורות, על אחת כמה וכמה  

ו  ל ע  י צ מ ש י  מ י  כ ו ים,  ב ו ה ז

 זהובים עושה ממנו צחוק. 50-לקנות סוס ב

הזהובים   50"הרגשתי באותו רגע, כי אין אני יכול להמשיך ולהחזיק בכיסי את  

השמורים עמי לקניית אתרוג בלמברג, שעה שלפני עומד יהודי שכל חייו תלויים 

בכך. שאלתי, איפוא, את בעל הפונדק מהו המחיר הסופי שבו הוא מוכן למכור 

את הסוס? בעל הפונדק הביט בי בפליאה כמי שלא מאמין למשמע אוזניו ואמר, 

זהובים, אולם אף  45-כי אם אשלם לו מיד ובמזומנים, הוא מוכן לתת את הסוס ב

 פרוטה לא פחות.

זהובים. בעל   45הוצאתי את הכסף מכיסי ושקלתי לידי בעל הפונדק  מיד  מיד  מיד  מיד  " 

העגלה, שהביט בנו כשעיניו כמעט יוצאות מחוריהן, הביט בנו בתדהמה 

מוחלטת. הוא לא היה מסוגל להוציא מילה מפיו ושמחתו היתה בלתי ניתנת 

 לתיאור.

רואה" אמרתי לו, "אפילו במצב שנראה חסר כל תקוה, בורא העולם יכול אתה אתה אתה אתה "

לעזור לך". הוא מיהר עם הפונדקאי כדי לרתום את הסוס לעגלה שעמדה 

תקועה ביער.    "מיד כשהם הלכו מהרתי לאסוף את חפצי וללכת, כי לא רציתי 

להיות "קרבן" לרגשי התודה העולים על גדותיהם של בעל העגלה המאושר. כך 

הגעתי ללמברג, כשבכיסי חמשת הזהובים הנותרים. מובן מאליו, כי במצב 

החדש נאלצתי להסתפק בקניית אתרוג כשר, אך פשוט למראה ולא מהודר כפי 

שהייתי רגיל תמיד. מובן מאליו, כי בסכום זה לא קיבלתי משהו מיוחד במינו. 

בכל השנים היה האתרוג שלי בעיר האתרוג היפה והמהודר ביותר והרבה אנשים 

היו רגילים לבוא אלי ולברך עליו. אולם השנה פשוט התביישתי ללכת הביתה עם 

אתרוג כה פשוט ובהסכמת אשתי באתי הנה, לליזנסק, מקום שאיש אינו מכיר 

 אותי, כך שאיני צריך להתבייש" סיים אורי את סיפורו.

רבי אורי"! קרא רבי אלימלך. "האתרוג שלך אכן מיוחד במינו! רק עכשיו אבל  אבל  אבל  אבל  " 

אני מבין מדוע יש לאתרוג שלך ריח של גן עדן! הבה ואספר לך את המשך 

הסיפור: כאשר בעל העגלה אותו הצלת ממצבו הנואש, הרהר במה שאירע עמו, 

הוא הגיע למסקנה שאתה היית לא אחר מאשר אליהו הנביא בדמות אדם, אותו 

 שלח האלוקים כדי לעזור לו במצוקתו.

למסקנה זו, הוא חיפש דרך להביע את רגשי תודתו לבורא העולם. אך כשהגיע כשהגיע כשהגיע כשהגיע "

בעל העגלה המסכן אינו יודע לקרוא, כך שלא היה מסוגל לבטא את רגשותיו 

בתפילה. הוא ייגע, איפוא, את מוחו הפשוט, כדי למצוא דרך הולמת להבעת 

תודתו. בסופו של דבר הוא לקח לידו את השוט שלו, הניף אותו אל על, נפנף בו 

בכל כחו וקרא בקול גדול: "ריבונו של עולם! אני אוהב אותך כל כך! אני אוהב 

אותך יותר מאשר את אשתי וילדי! מה אוכל לעשות כדי לשכנע אותך באהבתי 

אליך? אצליף בשוט שבידי לכבודך, כאות וכסמל לאהבתי"! ובאומרו זאת, הניף 

 בעל העגלה את השוט והצליף בו באויר שלש פעמים.

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

ישב הקב"ה בבית דין של מעלה והאזין לתפילות היום הקדוש. אותה שעה היה 

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם 

ן מלא  של ישראל, דוחף קרו

מצוות שעשו היהודים במשך 

השנה, אל שערי השמים. ברגע 

האחרון הופיע השטן והפריע לו 

בכך שזרע בדרך עברות שעברו 

בני ישראל במשך השנה, כך 

שרבי לוי יצחק נתקע שם ולא 

הצליח להתקדם הלאה. אחי, 

רבי זוסיא ואני עצמי, נתנו לו 

כתף, כדי לעזור בדחיפת הקרון 

קדימה, אולם כל זה היה לשוא, גם המאמצים המשותפים של שלשתנו עלו 

 בתוהו.

נשמע רעש מוזר ואת האויר פילח קול צליפת השוט, שוטו של בעל לפתע  לפתע  לפתע  לפתע  " 

העגלה. הקול הפך לקרן אור בעל עוצמה אדירה, שהאיר את כל היקום עד 

למעלה, בשמי השמים. אפשר היה לראות את המלאכים ואת כל הצדיקים 

יושבים מסביב, משבחים ומפארים לה' וכאשר נשמע קולו של בעל העגלה, 

שהצהיר על אהבתו לה' בעודו מצליף בשוט, ענו כולם ואמרו: "אשרי המלך 

 שעבדיו משבחים לו כך"!

רגע הופיע המלאך מיכאל כשהוא מוביל אחריו סוס ואחריו את בעל באותו  באותו  באותו  באותו  " 

העגלה עם השוט ביד. המלאך מיכאל רתם את הסוס לקרון המלא מצוות ובעל 

העגלה הצליף בשוטו. וראה זה פלא: הקרון זינק קדימה, דהר על פני כל עוונות 

בית ישראל שחסמו קודם לכן את הדרך והגיע הישר אל כיסא הכבוד. ה' מלך 

מלכי המלכים, קיבל אותו בחסד וברחמים ומיד קם מכסא הדין וישב על כסא 

 הרחמים. כך נחתמה שנה טובה ומאושרת לכל בית ישראל".

רבי אלימלך את סיפורו, והוסיף: "ואתה ר' אורי היקר, ראה נא כי כל זה בא סיים סיים סיים סיים 

בזכותך, בזכות מעשה החסד שעשית. לך הביתה והיה למנהיג בישראל. תנהג 

את עדתך ברמה, כי הוכחת שהנך ראוי לכך. אולם לפני שאתה הולך, תרשה נא 

 לי לברך על האתרוג המופלא שלך".

 

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

 מעשה שהיה...

ואמרתי שעיקר סיבת הדבר, שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו. הוא ציוה לנו והתקדישתם והייתם קדושים, ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו ”
מלמטה מקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו הרבה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא, וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך 

ושב בר להצילך וגו', (והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים, להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה), והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות ד
  מאחריך, הרי ביאר לנו הכתוב מפורש, שכאשר נהיה קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע, אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו,

 מכתבים ומאמרים) -(החפץ חיים   “וממילא יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו
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שירותי דת 
 וגמילות חסד

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  ח רדיאטורים לחימום:“גמ

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:
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 חזו בני חביבי

 הר שמואל בסליחות אצל ציון שמואל הנביא

 סיום מסכת בבא קמא על ידי לומדי הדף היומי עם מגיד השיעור הרב יצחק אלקיים לפני ימים נוראים

 הר שמואל בסליחות בקבר רחל



    אתרוג תימניאתרוג תימניאתרוג תימניאתרוג תימני 
אבן ספיר לרבי יעקב הלוי ספיר בספר  בספר  בספר  בספר  

(ח"ב עמ' כ"ט) במסעותיו לארץ תימן כתב 
שראה שגדלים שם אתרוגים הרבה על שפת ים סוף. וכשרים לברכה אצל אחינו 
בני ישראל יושבי הארץ ההיא. ע"כ. וידוע כשעלו אחינו בני תימן הביאו עימם 
זרעים ושתלים של אתרוגים לא מורכבים ושתלום פה בארצנו. וע"ע בספר 
מועדים וזמנים (סי' קי"ח) שכתב בשם מרן החזו"א שהם כשרים לברכה. ועוד 
כתב דעתה יש מהם מורכבים ואין קונים אתרוג אלא מיהודי ירא שמים המוחזק 
שנוהג בדרך אבותיו. (וע"ע בשו"ת פאת שדך ח"א סימן ב' שכתב שהאתרוג 
התימני הוא מין אחר) אבל למעשה גם גדולי רבותינו האשכנזים השתמשו בו. 
ובשו"ת רבבות אפרים (ח"ח סימן רנ"ה) כתב "ראיתי בסוכות בשנת תש"י שמו"ר 
הרה"ג ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל הידר לנענע עם אתרוג תימני והיה גדול מאוד" 
וכששימש כאב"ד של לונדון, הג"ר יחזקאל אברמסקי שלח מכתב לחכם א' בני 

ברק וביקש ממנו לקנות עבורו אתרוג תימני (פניני רבינו יחזקאל עמ' מ"ה)  
והסטייפלר (אביו של הגר"ח קנייבסקי) היה נוטל אתרוגים מכמה זנים, גם זני 
חזו"א וגם זן תימני (אורחות רבנו ח"ב עמ' רנ"ה) והחזו"א אמר שהוא לא מורכב 
ואפשר לברך עליו, אבל הוא בעצמו לא רצה ליטול אותו כלל, כי הוא דבר חדש 
ואולי בעתיד יערערו עליו (שם עמ' רס"א) והגרי"ז מבריסק היה נוטל אותו יחד 

עם שאר האתרוגים שהביאו לפניו, אך את הברכה היה מברך על אתרוג מזן אחר.  
ובניו של הגרי"ז מעידים שהוא אמר שזה האתרוג הכי בטוח מכולם שהוא לא 

 מורכב או שהחשש פחות מבשאר אתרוגים.
    

וכיום האתרוגים הנמצאים בשוק גם התימנים וגם אתרוגי חזו"א הידועים בשם זה וכיום האתרוגים הנמצאים בשוק גם התימנים וגם אתרוגי חזו"א הידועים בשם זה וכיום האתרוגים הנמצאים בשוק גם התימנים וגם אתרוגי חזו"א הידועים בשם זה וכיום האתרוגים הנמצאים בשוק גם התימנים וגם אתרוגי חזו"א הידועים בשם זה 
זה זנים ששתלו אותם בארץ מאתרוג שהשתמש בו החזו"א וכיום הם שתילי זה זנים ששתלו אותם בארץ מאתרוג שהשתמש בו החזו"א וכיום הם שתילי זה זנים ששתלו אותם בארץ מאתרוג שהשתמש בו החזו"א וכיום הם שתילי זה זנים ששתלו אותם בארץ מאתרוג שהשתמש בו החזו"א וכיום הם שתילי 
שתילים מהם וכן התימני. ולכך צריך עדות ברורה וגם שידע שהמגדל ירא שמים שתילים מהם וכן התימני. ולכך צריך עדות ברורה וגם שידע שהמגדל ירא שמים שתילים מהם וכן התימני. ולכך צריך עדות ברורה וגם שידע שהמגדל ירא שמים שתילים מהם וכן התימני. ולכך צריך עדות ברורה וגם שידע שהמגדל ירא שמים 

    שלא נתן ידו בהרכבת העצים.שלא נתן ידו בהרכבת העצים.שלא נתן ידו בהרכבת העצים.שלא נתן ידו בהרכבת העצים.

 בענין חזקה באתרוגים
שגודלים בכל הארצות עד שלא אתרוגים  אתרוגים  אתרוגים  אתרוגים  

נגעה בהם יד אדם, הרי הם בחזקת שאינם מורכבים. ולהלן ניתן ביאור בקצרה 
 לגבי כלל האתרוגים ואתרוגים הנמכרים כיום בארץ ישראל.  

בתשובה (סי' קי"ז) כתב אתרוג המורכב פסול. לפי שאינו נקרא אתרוג.   הרמ"א הרמ"א הרמ"א הרמ"א 
ואע"פ שבסוף התשובה כתב שבשביל לא להוציא לעז על הראשונים שנהגו 
לברך על המורכב במקום בדחק מ"מ לא שבקינן היתירא לברך על המורכב אם 
לא במקום דוחק גדול. מ"מ נראה דס"ל דאין לברך והוי ברכה לבטלה. וכן העיד 
בגודלו המרה"ח אלשיך בתשובה (סי' ק"י) שכל חכמי צפת ורבנים ודיינים בדור 
שלפניו היו פוסלים את האתרוג המורכב. והיו מרחיקים את האיסור עד מאוד. 
וכן פסק להלכה במשנה ברורה (סי' תרמ"ח ס"ק ס"ה) ובשער הציון (שם אות 
ע"א) הביא שיירה של פוסקים דס"ל כן וכן הלכה. ושם כתב בשם החתם סופר 
(סי' ר"ז) דדינן של אתרוגים כדין עוף טהור שנאכל במסורת, דהיינו שאותו מקום 
יהיה מוחזק מימים קדמונים שאתרוגיהם אינם מורכבים. ולפיכך צריך ליקח 
אתרוגים עם כתב הכשר שמעיד שאינם מורכבים, ואין לסמוך על הסימנים 
עכת"ד. וכן מבואר בתשובה שכתב הבן איש חי הובא בשו"ת זבחי צדק (או"ח 
סי' ל"ז) דאתרוג הבא מהונג קונג שיוצאים ממנו כמין אצבעות אין לו היתר כלל 
מפני שאין קבלה בו שהוא באמת אתרוג. והכשר אתרוג תלוי בקבלה. ע"כ. הרי 

 למדת דבעינן מסורת וחזקה לאתרוג ע"מ לברך עליו.
להגאון מלובלין שכתב בתשובה (תורת חסד חאו"ח סי' ל"ד אות ו') דיש וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

לחוש מאוד שבהמשך הזמן נתחכמו החקלאים בענייני הרכבה, לעשות ההרכבה 
באומנות ובמומחיות רבה, באופן שיהיו המורכבים שווים ודומים ממש 

 לאתרוגים שאינם מורכבים. ע"כ.
זה לא סגי בסימנים אלא צריך שיוחזקו אותם אתרוגים בחזקת שאינם ולפי  ולפי  ולפי  ולפי  

מורכבים. כמ"ש הגאון ר' דוד בן שמעון בשו"ת ומצור דבש (חאו"ח סי' י"ג) שאין 
לסמוך על הסימנים כלל אלא רק על החזקה. באופן שיהא מוחזק לנו באתרוגים 
שאינם מורכבים. ולפיכך אתרוגים הבאים לפנינו צריך כתב הכשר המעיד 
שאתרוג זה בחזקת שאינו מורכב. ובזה האמת שמעתי אומרים דהיום רובם של 
האתרוגים הם בחזקת מורכבים. וכן ראיתי שכן העיד הגאון ר' יוסף ידיד הלוי 
בספר ברכת יוסף (ח"א עמ' י"ז) ששמע מאת סוחרי אתרוגים. שכמעט מן הנמנע 

 שימצא אתרוג בלתי מורכב. כי כמעט כולם מורכבים. עיי"ש.
וידוע שהחזו"א כשעלה לא"י ראה עץ אתרוגים (בצפת) וראה שהוא "גדל פרא" 
ויד אדם לא נגעה בו ומזה לקח אתרוג לברך עליו. וכיום האתרוגים מזן חזו"א הם 

 מאותו אתרוג שבירך עליו (אא"כ נאמר שיד זדונית ג"כ הייתה בהם).
ידוע דהגאון רי"ז מבריסק לא סמך על זה וביקש שיביאו לו אתרוגים דוקא וכן  וכן  וכן  וכן  

שיש להם מסורת ולא סגי בזה ראיה או סימנים. והרוצה בזה יכול לסמוך על 
 החזו"א.

    אתרוגי קורפואתרוגי קורפואתרוגי קורפואתרוגי קורפו
ראשון המדברים בזה הגאון בית אפרים (או"ח סי' נ"ו) הובא בפתחי תשובה הנה  הנה  הנה  הנה  

(סי' תרמ"ט סק"ז) כתב שהאתרוגים המובאים מאיי קורפו והם מהודרים ביותר. 
ואין לחוש להם לחשש מורכבים כי הועד לפני שאין שם אילנות מורכבים ממש 
וכו'. עכת"ד. וכן כתב בשו"ת לב חיים למהר"ח פלאג'י (ח"ב סי' קכ"א דף פ"ב) 
והובא שם פסק דין של הרה"ג אב"ד קורפו להפיץ ולהדיח את כל הערעורין. 
ואשר החזיקו ע"י גאוני זמנו מסכימים ומרבים במדב"ר בערבה. כי כל דבריו 

 אמת וצדק ואין לחוש כלל. עייש"ב. 
בספר נחלת יעקב (בסוף הספר דף ל"ט ע"א) כתב נכדו הגאון מוהר"א גם  גם  גם  גם  

תאומים דנחלקו חכמי ישראל בדבר האתרוגים מראפיא ואזיא וקורפו. והגאון 
מהרש"ק הרעים בקול עז כי האתרוגים הבאים מראפיא ואזייא פסולים הם. ע"פ 
עדות הרב מוהר"ז מינץ כי המוחזקים בכשרות הם הגדלים בגן פראג. אבל של 
רפיא ואזייא אינם מוחזקים שאינם מורכבים ומתעים את הרב מקארפו ונותן 

הכשר עליהם. עכת"ד. ועיין שם בסופו דהעלה להכשירם ע"פ ראיות. וע"ע 
להגאון מלובלין בשו"ת תורת חסד (ח"א סי' ל"ד) שהאריך בזה והעלה לדינא 
(שם אות ט') דאם אי אפשר להשיג אתרוגי ארץ ישראל יש לברך על אתרוגי 

 קורפו.
מתשובות הגאונים הנ"ל האוסרים אין נראה עדות ברורה שהם מורכבים. ובכ"א  ובכ"א  ובכ"א  ובכ"א  

אלא שיצא קול. לפיכך לא הורעה חזקתם. ואע"פ דמהפוסקים דנו בזה אי שייך 
הכא עד אחד באיסורין במקום דאיתחזק איסורא. מ"מ הכא בקול שיצא לא הוי 
איתחזק איסורא דבעינן רגלים לדבר. וע"ע בזה בתשובת תורת חסד מה שכתב 

 ואכמ"ל.  
    אתרוגי מרוקואתרוגי מרוקואתרוגי מרוקואתרוגי מרוקו

הגאון ערול"נ (בתוספת ביכורים סו"ס תרמ"ח) כתב וז"ל ובשנה הזאת הנה  הנה  הנה  הנה  
קבלתי אתרוג ממרוקו יפה ומהודר בכל מיני הידור ובכל סימני הכשר אשר עדין 
לא ראיתי כמוהו, עכ"ל. וידוע ג"כ יחודם בפיטם שיש ברובם. אך ידוע שקמו 
עוררין לפקפק בכשרותן מפני שלא נמצא בהם גרעינים. והנה ידוע מעשה רב 
מהאדמו"ר מסאטמר (הובא בשו"ת מנחת יצחק חלק ח' סי' נ"ח) שהיה פשוט לו 
שאין שום חשש באתרוגים אלו. ובא אצלו ת"ח אחד ואתרוג מרוקאי בידו 
והראה לו שאין בו גרעינים והזכיר דבפוסקים דנו, לענין מורכב או אינו מורכב 
אם הגרעינים מושכבים או לאורך. וש"מ דצריך שיהא לו גרעינים. וענה לו 
האדמו"ר דמה שכתבו הוא שמושכב מורכב הוא. אבל לא מוזכר דאם אין 
גרעינין אינו אתרוג. ועוד מובא דשאל אותו אחד שברצונו לסחור באתרוגים 
ורוצה לידע באיזה מין לסחור. וענה לו שיסחור באתרוגי מרוקו. ומשמע דהם 

 מוחזקים יותר בכשרות.
עיין בספר ישרי לב להגאון הראשל"צ ר' חיים דוד חזן (ערך אתרוג דף א') ועוד  ועוד  ועוד  ועוד  

שכתב דמעולם לא שמענו מי שערער או פקפק על האתרוגים הנזכרים וכל ערי 
המערב וכו'. מרוקו וע"ת פאס ומקנס וטיטואן וסאלי ומוגדור יע"א. כרך וכל 
הסמוך לו לוקחים מהם למצות אתרוג מידי שנה בשנה כי הם מוחזקים בכשרות 
באין פוצה פה ומצפצף עכ"ל. וכל זה הביא מעדות של ג' מחכמי המערב יושבי 
עיה"ק. וע"ע בספר ערוך השולחן (סי' תרמ"ח סעי' כ"ח) שהחשיב אתרוגי מרוקו 

 לאתרוגים המקובלים לכשרים.
שכתב המנחת יצחק (שם) הביא דעת תורה של התאחדות הרבנים ובתשובה  ובתשובה  ובתשובה  ובתשובה  

מארה"ב וקנדה לאחר ששלחו שליחים למרוקו, וביררו וראו שיש עצים שעליהם 
יש אתרוגים עם גרעינים וחלקם ללא גרעינים. (עיי"ש בתשובה דהגאון הסביר 
דהאתרוגים נתלשים באיבם לכך לא נראים החרצנים) ולא ראו שום שינוי מדרך 
גדילתם של האתרוגים, הסכימו דאין בהם שאלה. ועוד תדע דהשליחים הנ"ל 
אמרו דהאתרוגים מגיעים מאיזור תארודאנת ואסדס ודימדר, וכידוע אלו אזור 
הכפרים בהם חיו אנשים תמימים וישרים מאז ומעולם. ומסופקני אם יודעים כלל 

 מענין ההרכבה ואפי' הגויים.
דבר אין שום חשש ופקפוק באתרוגי מרוקו ויש ג"כ הידור לקחתם. סוף  סוף  סוף  סוף  

והמערערים אין להם כל יסוד. אומנם היום הדבר נעשה כתעשיה וצריך לבדוק 
 במקומות מסויימים, כמו בכל העולם שלא נגעה בהם יד זדונית.

    אתרוג קלבריאאתרוג קלבריאאתרוג קלבריאאתרוג קלבריא
אתרוגי קלבריא. החת"ס בשו"ת או"ח (סי' ר"ז) כתב דאתרוגי יעניווע ובענין  ובענין  ובענין  ובענין  

(מקום באיטליא) הם כשרים וא"צ שום סימן ואלו הם האתרוגים הבאים 
מקלבריא. וידוע שהגאון רבי זלמן מלאדי היה מברך עליו וכן הגר"א. וכיום חסידי 
חב"ד נוהגים ליטלו. ובמנהגי החת"ס (פ"ח) כתב בכל שנה הידר (החת"ס) אחר 
אתרוג יעניווע ואמר שהם היותר כשרים. וכן אתרוגי קורסיקא (אזור באיטליא). 
אבל היום יצאו עליהם עוררין. וצריך בזה עדות ירא"ש שהם בחזקת אינם 

 מורכבים.
 

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 המשך
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על היצר הרע (ועיין בזהר פרשת פקודי דף 

רס"ה ע"א) ששני מיני יצר הרע יש!  כתוב 

והנחש היה ערום מכל חית השדה, וכתב   -בבראשית  

שם הספורנו ונרשום את עיקר דבריו:  שהנחש הוא 

שטן הוא יצר הרע, ודרך העבירה שהאדם עושה 

בגלל היצר הרע, הוא שהכח המתאווה שיש לאדם 

מחטיא האדם על ידי צירוף כוח המדמה, זאת 

אומרת שיש שני כוחות באדם שגורמים לו לחטוא, 

הכוח הראשון זה התאווה ולמשל באוכל יש לאדם 

תאווה שהוא רעב ומאוד רוצה לאכול, והכוח השני 

זה כוח המדמה, זאת אומרת תוספת הדמיון 

שהאדם מוסיף צבע מאכל לשתיה, ומקשט את 

המאכל כדי שיהיה יפה, זה כבר הכוח השני של 

וכך כותב הספורנו על הכוח  הכוח המדמה, 

המדמה:  המוביל אליו דמיוני התענוגים החמריים 

להטות עיקר סיבת כח המתאוה שלא נברא אלא 

לקיום טבע העולם ויבוא הדמיון לרכוב על תאותו 

 להטותו לדרך חטא.

אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם כח זאת  זאת  זאת  זאת  

התאווה כדי שהעולם יתקיים, איך אדם יאכל אם 

הוא לא ירגיש תאוה לאכול? ואם אדם לא יאכל 

הרי ימות!  לכן כוח התאווה הוא לצורך קיום 

העולם!  אבל התוספת של כוח הדמיון רוכב על 

הכוח המדמה ומשתמש בתאווה  כדי לגרום לאדם 

וזה הנחש!    -לחפש ולהוסיף עוד דמיונות בתאווה  

הנחש הוא הדמיון הזה שרוכב על התאווה! וזה 

 השטן וזה מלאך המוות.

אמרו ששיעור קומתו של אדם הראשון היה   חז"ל חז"ל חז"ל חז"ל 

מסוף העולם ועד סופו ולאחר החטא נתמעט 

 -ותשת עלי כפך, וביאור הדברים    -קומתו שנאמר  

שקודם החטא אדם הראשון לא היה כבול לצמצום 

של מדה או משקל כיון שהוא השולט ברוחו ואין 

גבול למעלה שלו!  לא שייך לומר עליו שהוא רק מטר 

שמונים ושוקל מאה קילו,  כי לא שייך בו מידה ומשקל כי הוא ענק! הוא שולט 

ביצר הרע ולא יצר הרע שולט בו!  וזה כוונת חכמים שאמרו שקומתו של אדם 

 הראשון הייתה מסוף העולם ועד סופו.

לאחר החטא הרי ירכוב עליו הדמיון והדמיון הזה מכזב בשכלו כמו אויב אבל  אבל  אבל  אבל  

מבית! והוא מיעוט קומה, זה מנמיך את הגובה, האדם כבר יש לו משקל ויש לו 

מידה, כי כבר אינו מושל על כל העולם ואף לא על עצמו, כעת שייך בו מדידה 

 -ומשקל שעד כאן כוחו ולא יותר, וכמו שכתב הגאון רבי ישראל מסלאנט  

 הדמיון נחל שוטף והשכל יטבע.

בישעיה רמז הפסוק לשני המינים של היצר הרע, שלויתן נחש בריח הוא וכאן  וכאן  וכאן  וכאן  

יצר הרע של כח המתאווה, ולכן הוא נקרא נחש בריח, וכמו במשכן שהיה את 

הבריח התיכון, ובלא הבריח אין מה שיתפוס את הקירות שלא יפלו,  וכמו בדלת 

שאם אין את הבריח כל הדלת תיפול! כך בעולם הזה 

היצר של כוח התאווה הוא יצר שבו כל העולם 

מתקיים, בלי היצר הזה אף אחד לא היה אוכל ולא 

 היה מתחתן.  

נחש עקלתון הוא יצר הרע של כח המדמה, לוויתן  לוויתן  לוויתן  לוויתן  

ולכן זה נקרא לויתן נחש עקלתון כי הוא מתעקל 

ומעוות וזז ימינה ושמאלה, זה היצר הרע של כח 

המדמה, ואמר שה' יהרוג את התנין אשר בים, ונראה 

שאין זה עוד סוג של בריה שיש בים, בריה שלישית, 

אלא התנין הוא יצר הרע שכתב לפני זה בפסוק שהם 

שני מיני הכוחות של יצר הרע אשר יהרוג אותו ה' 

ודרך כללות שניהם נקראים "התנין אשר בים", וכמו 

שכתוב בדברים (פרק ל"ב) חמת תנינם יינם וראש 

פתנים אכזר, ולעתיד לבוא יהיה יצר אשר נשמר 

 -לצדיקים לטובה, וכמו שכתוב בבראשית (פרק א')  

ויברא אלהים את התנינם הגדלים, ופירש רש"י הוא 

לויתן ובן זוגו שבראם זכר ונקבה והרג את הנקבה 

ומלחה לצדיקים לעתיד לבא ע"כ, והביאור בזה הוא 

שיש יצר שנשמר לצדיקים לטובה, לעתיד לבוא, אם 

עד עכשיו היה אפשר להשתמש ביצר הרע לטובה 

או לרעה, וגם תלוי איזה סוג של יצר הרע, לעתיד 

לבוא הצדיקים יקבלו הרבה מהיצר הזה כי הם 

משתמשים עם זה לטובה כדי לעלות עוד ועוד 

 בעבודת השם.

הרחמן הוא יזכנו לישב בסוכת עורו  -הביאור של וזה וזה וזה וזה 

של לוויתן!  שנזכה להיות מאלה שהלוויתן והנחש 

דוקא זה מה שיסוכך על   -הזה, היצר הרע הזה  

הצדיקים ויגן עליהם, זאת אומרת שעיקר התפילה 

היא לא שהקדוש ברוך הוא יעשה סוכה מעורו של 

לוויתן, כי זה ברור שיהיה את המושג הזה, אלא אנו 

מתפללים שיהיה לנו זכות להיות מאלה שישבו 

 בסוכה זו, שנהיה צדיקים שהיצר משמש להם לטובה והוא טוב להם!

 פרשה מפורשת 
 1המשך מעמוד 

 שנה טובה! חג שמח!

 לכל תושבי השכונה היקרים! 
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הרחמן הוא יזכנו לישב בסוכת 

עורו של לוויתן!  שנזכה להיות 

מאלה שהלוויתן והנחש הזה, 

דוקא זה מה  -היצר הרע הזה 

שיסוכך על הצדיקים ויגן 

עליהם, זאת אומרת שעיקר 

התפילה היא לא שהקדוש ברוך 

הוא יעשה סוכה מעורו של 

לוויתן, כי זה ברור שיהיה את 

המושג הזה, אלא אנו מתפללים 

שיהיה לנו זכות להיות מאלה 

שישבו בסוכה זו, שנהיה 

צדיקים שהיצר משמש להם 

 לטובה והוא טוב להם!


