
 
סוכות בכל הארץ

הפעילות  לקראת  נערכים  חב"ד  צעירי 
סוכות  עשרות  הסוכות.  חג  בימי  הגדולה 
הערים  בחוצות  אי"ה  יסובבו  ניידות 
ישראל  בית  המוני  את  ויַזכו  והיישובים, 
חב"ד  בתי  הערים  במרכזי  החג.  במצוות 
שיאפשרו  האחווה',  'סוכות  את  מציבים 
וארבעת  הסוכות  מצוות  את  לקיים  לציבור 
כוחות  את  יַשמחו  חב"ד  חסידי  המינים. 
מיוחדת  פעילות  תהיה  וכמו־כן  הביטחון, 
בריכוזי  אבות,  בבתי  רפואיים,  במרכזים 

עולים ואף בבתי כלא.

שמחות בית השואבה
מקיימים  חב"ד  בתי  המועד  חול  בלילות 
השואבה.  בית  שמחת  של  גדולות  עצרות 
ביטוי  הערים,  בחוצות  נערכים  האירועים 
לעניינו המיוחד של חג הסוכות, שמביא את 
שהרחוב  עד  הרחוב,  אל  הקדושה  אווירת 
המודעות.  בלוחות  פרטים  רוקד.  עצמו 

הציבור מוזמן.

לוח 'דבר בעתו'
של  בעתו'  'דבר  המונומנטלי  הלוח  הופיע 
ימי שנת התשע"ט.  ל־385  מרדכי גנוט  הרב 
לוחות  תבל,  לערי  היום  זמני  לוחות  בו  יש 
שיעורי תורה, סדר היום — הלכות ומנהגים, 
מעשה  היסטוריים,  ומאורעות  הימים  דברי 
ייבנה  אסטרונומיים,  אירועים   — בראשית 
בחנויות  להשגה  עמ'.   1808 ועוד.  המקדש 

ספרי קודש.

יש חדש לחוש קדושה בארוחת צהריים
היהדות מלמדת כי התכלית היא לקדש את חיי היום־יום דווקא 

ולהחדיר גם לתוכם קדושה. את הכוח לכך אנו מקבלים ממצוות הסוכה

ניכרת א הסוכות  חג  ווירת 
מתה יהודים  פינה.  ־בכל 

ארבעת  ובידיהם  לכים 
בחצרות  שקנו.  הטריים  המינים 
מוקמות  המרפסות  ועל  הבתים 
נצא  אחדים  ימים  בעוד  הסוכות. 
־מן הבתים המרּווחים ונעבור לה

תגורר שבעה ימים בסוכה, ככתוב: 
"בסוכות תשבו שבעת ימים".

הסוכה  למצוות  הסיבה  עיקר 
נאמרה כבר בפסוק עצמו: "למען 
ֵידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי 
אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את 
מארץ מצרים" — הסוכה היא זכר 
את  הקב"ה  הושיב  שבהן  לסוכות 

בני ישראל בצאתם ממצרים. אין הכוונה לסוכות 
"שהיו  המדרש:  כדברי  לעננים,  אלא  כפשוטו, 
ענני כבוד מקיפין אותם ומסוככים עליהם"; אבל 
דווקא,  הסתיו  בוא  עם  כאשר  זאת  זוכרים  אנו 
בשעה שבני־האדם נוהגים לחזור מדירות הנופש 

אל הבתים — אנו יוצאים לגור בסוכות.

אין הפרדת תחומים
של  למהותה  מיוחד  נופך  מוסיפה  החסידות 
זקוק  האדם  השנה  ימות  כל  סוכה.  מצוות 
למאמץ רוחני רב כדי להגיע לדרגת "ְּבָכל ְּדָרֶכיָך 
ָדֵעהּו" — לחוש בכל פעולה ומעשה את נוכחותו 
של הבורא. לא פשוט לחשוב על הקב"ה כשאתה 

אוכל, עובד, נח וישן.

בחג הסוכות המשימה הזאת נעשית קלה מאוד. 
בחג הזה מרעיף עלינו הקב"ה אהבה גדולה כל־
כך, על־ידי שנתן לנו מצווה שבה איננו עושים 
יום:  בכל  עושים  שאנו  ממה  אחר  דבר  שום 
בחג  אבל  ומשוחחים,  נחים  ושותים,  אוכלים 
הצרכים  ושאר  והשתייה  האכילה  נהפכים  הזה 
כי  בסוכה.  נעשים  כשהם  למצווה,   — הרגילים 
מהי מצוות סוכה? לעשות בסוכה אותם דברים 
רגילים שאנו עושים בבית. הדברים הללו עצמם 
הם  והנה   — הסוכה  בתוך  הסוכות  בחג  נעשים 

הופכים למצווה.

להפיח  היכולת  את  שואבים  אנו  הסוכות  מחג 
רוח של קדושה גם בחיי החולין שלנו. לעיתים 
בין  תחומים  הפרדת  שיש  לחשוב  נוטה  האדם 

קיום  התורה,  לימוד  התפילה,   — הקדושה  חיי 
המצוות — לבין חיי היום־יום הרגילים. זו טעות. 

הקב"ה נמצא גם בחיי השגרה שלנו.

להפך, היהדות מלמדת כי התכלית היא לקדש את 
חיי היום־יום דווקא ולהחדיר גם לתוכם קדושה. 
הסוכה.  ממצוות  מקבלים  אנו  לכך  הכוח  את 
כהלכתה  הסוכה  מצוות  את  מקיימים  כשאנו 
ויורדים למשמעותה ולתוכנה, אנו מקבלים כוח 
לעשות גם את פעולות החולין שלנו לשם שמים.

אגודה אחת
קשור  הסוכות  חג  של  השני  העיקרי  המסר 
בדרך  שמבטאים  המינים,  ארבעת  במצוות 
מופלאה את רעיון אחדות ישראל. כולנו מכירים 
את המדרש שממשיל את ארבעת המינים לעם 
גם  בהם  שיש  מי  את  מסמל  האתרוג  ישראל: 
תורה וגם מעשים טובים; הלולב מסמל את מי 
שיש בהם תורה, אך אין הם בעלי מעשים טובים; 
ההדס מסמל את בעלי המעשים הטובים שאין 
בהם תורה; והערבה מסמלת את מי שאין בהם 

לא תורה ולא מעשים טובים.

אם רק נתבונן במשמעות המצווה — בצורך לאגד 
את כל המינים והסוגים לאגודה אחת — נצא עם 
חלקי  לכל  היחס  על  ורב־משמעות  עמוק  מסר 
עם ישראל, על הדרך שבה יש להביט על יהודי 
של  עומקה  ועל  ממני,  אחרת  ומתנהג  החושב 

מצוות אהבת ישראל.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1655 מס'  גיליון  ׀   21.9.18 ׀  י"ב בתשרי התשע"ט  ׀  האזינו  קודש פרשת  ׀ ערב שבת  ב"ה 

חג הסוכות, אהבה לכל יהודי. זיכוי העם במצוות סוכה ולולב בקריית עקרון

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב

עורך: מנחם ברוד
יוצא לאור על־ידי: המרכז לעזרי שליחות

ת"ד 1122 כפר חב"ד 6084000
chabad@chabad.org.il :פקס' 9606169־03 • דוא"ל

www.chabad.org.il :אתר
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

ניו־יורקאילתבאר־שבעחיפהתל־אביב ירושלים

6:036:176:086:196:176:37כניסת השבת

7:137:157:147:157:127:33צאת השבת



משה  אל  ה'  בציווי  מסתיימת  האזינו  פרשת 
לעלות להר נבו, לראות ממנו את ארץ ישראל 
הפסוק  את  מפרש  רש"י  למותו.  ולהתכונן 

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה":

"בשלושה מקומות נאמר 'בעצם היום הזה'... 
אף כאן, במיתתו של משה, נאמר 'בעצם היום 
הזה'. לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך, אם 
אדם  אותו.  מניחין  אנו  אין  בו,  מרגישין  אנו 
שהוציאנו מצרים, וקרע לנו את הים, והוריד 
והעלה  השליו,  את  לנו  והגיז  המן,  את  לנו 
לנו את הבאר, ונתן לנו את התורה — אין אנו 
מניחין אותו. אמר הקב"ה: הריני מכניסו בחצי 

היום וכו'".

ידעו שנתמנה יהושע
בני ישראל שנפרדו ממשה רבנו לא היו הדור 
של יוצאי מצרים, שִהמרו לא אחת את פי ה', 

)דברים  נאמר  שעליהם  השני,  הדור  בני  אלא 
ד,ד(: "ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֹלֵקיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם 

ַהּיֹום". ובכל־זאת ניסו למנוע את גזירת מותו 

של משה רבנו, ואמרו "אין אנו מניחין אותו"!

משמעות הדברים מתעצמת על רקע הפסוקים 
שרביט  העברת  את  שמתארים  הקודמים, 
ההנהגה ממשה ליהושע בן־נון. התורה אומרת 
יָרה  )שם מד(: "ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּׁשִ

ַהֹּזאת ְּבָאְזֵני ָהָעם, הּוא ְוהֹוֵׁשַע ִּבן־נּון". מפרש 
רשות  ניטלה  הייתה:  דיוזגי  של  "שבת  רש"י: 
מתורגמן  משה  לו  העמיד  לזה.  וניתנה  מזה, 
שבני  משמע  בחייו".  דורש  שיהא  ליהושע 
ישראל כבר ידעו שנתמנה מנהיג יורש למשה. 

ובכל־זאת מיאנו להיפרד ממשה.

לא דיי בניצוץ
יתרה מזו: משה רבנו אמר לאותו דור )דברים 
י,יב(: "ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל, ָמה ה' ֱאֹלֶקיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך, 

ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ה'...". שואלים חז"ל )ברכות 
והם  כל־כך,  פעוט  דבר  היא  יראה  וכי  לג,ב(, 

משיבים שבעבור משה אכן יראת ה' היא דבר 
קטן. אך כיצד התשובה מתרצת את השאלה, 
והלוא משה אומר "שואל מעמך", מכל יהודי, 

דבר  היא  יראה  משה  שלגבי  מועיל  זה  ומה 
קטן?

מסביר רבנו הזקן בספר התניא )פרק מב( "שכל 
נפש ונפש מבני ישראל יש בה מבחינת משה 
רבנו". ואם הדברים אמורים על כל יהודי, עד 
ההוא.  הדור  בני  וחומר  קל  הדורות,  כל  סוף 
מהם  ואחד  אחד  שכל  אף־על־פי  ובכל־זאת, 
היה בו ממדרגת משה רבנו, ואף שכבר נתמנה 
ביצוע  את  למנוע  וניסו  עמדו  למשה,  יורש 
אנו מניחין  "אין  והכריזו:  גזירתו של הקב"ה, 

אותו"!

התקשרות נפשית
גודל  את  ביטאה  ישראל  בני  של  זו  עמדתם 
והיא  הדור,  נשיא  אל  הנפשית  התקשרותם 
להתקשר  נדרש  כמה  עד  יהודי  כל  מלמדת 
אל נשיא הדור, להתמסר אליו בכל לב ונפש, 
בגופים,  נשמות  יחד,  עמו  להיכנס  ולשאוף 

לארץ ישראל, בגאולה האמיתית והשלמה.

 )תורת מנחם תשמ"ו, כרך א, עמ' 153(

מסרבים להיפרד ממשה רבנו

למה סוכות
כג,לד(.  )ויקרא  לה'"  ימים  שבעת  הסוכות  "חג 
מצוות סוכה נוהגת בין ביום ובין בלילה, שבעה 
ימים רצופים, בלי הפסק. לא־כן שאר המצוות, 
כגון ארבעת המינים, שאינן נוהגות בלילה. לכן 
שאר  על  ולא  סוכה,  מצוות  שם  על  החג  נקרא 

המצוות הנוהגות בו.
)נחלת צבי(

ה' רוצה שמחה
ראש השנה, שהוא יום של תחנונים ושבירת הלב, 
נקבע ליום אחד. גם יום הכיפורים, שהוא יום של 
תענית וסליחה ומחילה, אינו אלא יום אחד. אבל 
לחוג  תורה  אמרה  שמחתנו,  זמן  שהוא  סוכות, 
אותו שבעת ימים, כי הקב"ה רוצה שישראל יהיו 

שרויים בשמחה.
)רש"ר הירש(

סגולה נגד היצר
יפגע  שלא  הרע  יצר  כנגד  סגולה  היא  הסוכה 
הנוראים.  הימים  של  התשובה  אחרי  באדם 
את  שפגש  אחרי  סוכה  שהקים  מיעקב  והראיה 

עשיו, כדי להיפטר מהרשע.
)רבי חנוך מאלכסנדר(

לכוון את האיברים
"ולקחתם לכם" )ויקרא כג,מ(. קחו את עצמכם 
אל הבורא יתברך. כפי שנאמר במדרש שהאתרוג 
לעיניים,  ההדס  לשדרה,  הלולב  ללב,  דומה 

כל  את  לכוון  צריך  האדם  לשפתיים.  הערבה 
איבריו לה' יתברך.

)חידושי הרי"ם(

נוי סוכה של הבעש"ט
סוכתו של הבעל שם טוב הייתה בנויה מהחומר 
הוא  שלי  הסוכה  נוי  אמר:  וכך  ביותר.  הפשוט 
הגורמים  עול,  קבלת  בעלי  פשוטים  יהודים 
שלהם,  מצווה  של  בשמחה  למעלה  שמחה 

הנובעת מאמונה פשוטה.

עם הנעליים
מאיר  רבי  הגאון  עם  נפגש  מקולשיץ  האדמו"ר 
האדמו"ר  סבו,  בשם  אמר  והאדמו"ר  אריק, 
משינאווה, כי מצוות סוכה היא היחידה שנכנסים 
לתוכה עם כל הגוף ועם הנעליים והמגפיים. העיר 
נכנסים  לרגל  עלייה  במצוות  גם  "הלוא  הגאון: 
לעזרה עם כל הגוף". ענה האדמו"ר מקולשיץ: 
ואילו  "והרי אסור להיכנס להר הבית בנעליים, 

לסוכה נכנסים בנעליים ובמגפיים".

)בספר חיים(

פעם בשבעים שנה
השואבה  בית  שמחת  של  ההתוועדויות  באחת 
אמר אדמו"ר האמצעי: כאשר הקב"ה מזכה יהודי 
לשמוח בשמחת בית השואבה אפילו פעם אחת 
לפעמים  וסיים:  כדאי.  זה  הרי   — בשבעים שנה 
זה יכול לבוא בלי הכנה, בשעת אמירת 'לחיים'. 

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

סוכות | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

מהו נוי סוכה
של  רבה  הלברשטאם,  יצחק־ישעיה  רבי 
צ'כוב, סיפר לעת זיקנתו כי בהיותו ילד הכין 
במו ידיו לנוי סוכה דמות של נשר לבן, גדול 
רבי  אביו,  של  לסוכתו  והביאו  מאוד,  ויפה 

חיים מצאנז.

כאשר ראה האב את הנשר שיבח מאוד את 
בנו הצעיר, ואמר כי הנשר שעשו אצבעותיו 
יפה ונאה מאוד, והוא אכן מפאר את הסוכה.

"בוא  לו:  ואמר  בנו  אל  פנה  מכן  לאחר 
ואראה לך מהו נוי סוכה אמיתי". רבי חיים 
לקח צרור כסף ויצא החוצה, והילד לצידו. 
שם עמדו עניים ורבי חיים חילק להם את 
כל הכסף, בעבור הוצאות החג. אחר־כך פנה 
אל בנו ואמר: "רואה אתה, ישעיה'לה, זה נוי 

סוכה!".

אמרת השבוע מן המעיין

'זמן'  שמחתנו'.  'זמן  הוא  "סוכות 
הוא מלשון 'לַזֵמן'. בחג הסוכות אנו 
מַזְמנים אוצרות של שמחה בעבור 
כל השנה כולה"            )מאורי אור(

פתגם חסידי



אתרוג 
מהלב

חפן  הרכה,  הקרקע  על  רכן  הוא 
העפר  את  ומולל  מאדמתה,  מעט 
עלה  אושר  של  חיוך  באצבעותיו. 
מתגשם.  חלומו  סוף־סוף  פניו.  על 
מבגדיו,  האבק  את  ניער  קם,  הוא 
ארץ  חבל  העסקה.  את  לסכם  ופנה 
בכפר  דונמים,  כמה  על  המשתרע 
חיטין הסמוך לטבריה, עבר לרשותו.

נרגש.  היה  וקס  חיים־אלעזר  הרב 
מקאליש  פועל  הוא  שנים  במשך 
שבפולין למען ארץ ישראל ויישובה, 
בארץ  פולין  'כולל  לנשיא  נבחר  ואף 
ישראל'. מאמצים רבים השקיע למען 
ונחשב  בארץ,  היהודי  היישוב  חיזוק 
סוף־סוף  במתיישביה.  בולט  תומך 
זכה להגשים חלום ישן: לנטוע פרדס 
יודע,  מי  הקודש.  בארץ  אתרוגים 
יברכו  שנים  כמה  בעוד  ה'  בעזרת 

בפולין על אתרוגים מארץ הקודש.

השנים חלפו, השתילים צמחו. אושר 
את  לידיו  כשקיבל  ליבו  את  מילא 
האתרוגים הראשונים שגדלו בפרדס. 
היו  כאילו  בחיבה,  בהם  התבונן  הוא 
לאישים  להעניקם  והחליט  ילדיו, 
דגולים. בין מקבלי האתרוגים הנדירים 
מארץ ישראל היה רבי יחיאל דנציגר, 
האדמו"ר הראשון מאלכסנדר, ששמח 

על האתרוג שמחה רבה.

שנה אחת הייתה מוכת בצורת. היובש 
וקשה  האתרוגים,  במטע  קשה  פגע 
ונאה.  מהודר  אתרוג  בו  למצוא  היה 
זה, משלוח של אתרוגים מארץ  ועם 
ישראל חצה את הים והגיע לידי הרב 
אחד  אתרוג  לשלוח  מיהר  הוא  וקס. 

לרבי מאלכסנדר.

השנה,  ראש  אחרי  נתקבל  האתרוג 
אי־שביעות  וארשת  בו,  הרבי התבונן 
רצון עלתה על פניו. בדרך כלל נהג 
עץ  מפרי  התלהבותו  את  להפגין 
תגובתו  הייתה  הפעם  ואילו  ההדר, 
מהודר  היה  לא  האתרוג  מאופקת. 
אמר  זה",  באתרוג  חפץ  "אינני  דיו. 
הרבי בצער. ליבו של השמש נחמץ. 
הוא החליט לדאוג לאתרוג אחר, נאה 

יותר, בעבור הרבי.

בלי שהיות יצא לפיוטרקוב, שבה כיהן 
לו  סיפר  הוא  עת.  באותה  וקס  הרב 
על תגובתו הצוננת של הרבי למראה 
למשמע  הרב  התעצב  האתרוג. 
במוחו:  רעיון  צץ  פתאום  הדברים. 
מהודר  אתרוג  שלח  ימים  כמה  לפני 
לאחד הרבנים באזור. "הבה ניסע אל 
בו  "ונפציר  הציע לשמש,  רב",  אותו 
אותו  ולהעניק  האתרוג,  על  לוותר 
ויצאו  השתהו,  לא  השניים  לרבי". 

מייד לדרך.

וקס  הרב  את  רב  אותו  ראה  כאשר 
בפתח ביתו, נבהל לרגע. מה גרם לרב 
וקס, הטרוד כל־כך בימים שבין כסה 
ולבוא  עצמו  את  להטריח  לעשור, 
בסדר",  הכול  השם,  "ברוך  אליו? 
כבודו  לפני  "אשטח  וקס.  הרב  חייך 
את בקשתי, ונושא אני תפילה שיהיה 

קשוב לדבריי וייאות לה".

הבעת חוסר נחת עלתה על פני הרב 
על  לוותר  הבקשה.  את  בשומעו 
האתרוג המשובח?! הוא שמח כל־כך 
ממנו?!  להיפרד  עליו  ועתה  לקבלו, 
אלא שמפני כבודו של הרב וקס נעתר, 
האתרוג.  את  לו  השיב  רועדת  וביד 
וציין  ליבו,  בכל  לו  הודה  וקס  הרב 
לאדמו"ר  להעניק  הזכות  גודל  את 

מאלכסנדר את האתרוג המיוחד. הוא 
נפרד מעל הרב בהרעיפו עליו ברכות 

ותודות.

גם אושרו של השמש הרקיע לשחקים. 
בזכות יוזמתו וחריצותו יצליח לשמח 
את רבו, ולספק לו אתרוג שהוא כליל 
לבית  נסע  משמחה  עולץ  בלב  יופי. 
את  לכלוא  הצליח  ובקושי  הרבי, 
התרגשותו: "רבי", קרא, "הבאתי לכם 

אתרוג חדש, נאה מאין כמותו!".

את  השמש  פתח  הרבי  עיני  לנגד 
את  הוציא  רבה  ובזהירות  האריזה, 
האתרוג, שהיה עטוף היטב בבד רך. 
בציפייה  נשימתו  את  כלא  השמש 
לידיו.  האתרוג  את  נטל  הרבי  כאשר 
סקר  הוא  חתומות.  נותרו  הרבי  פני 
את האתרוג מכל עבריו, ולפתע קרא 
כאן?  רואה  אני  מה  "אוי...  בבהלה: 
איזו מרה שחורה יש כאן! איזו מרה 

שחורה!".

השמש נחרד למשמע הדברים. "ספר 
הרבי.  ציווה  הזה",  האתרוג  על  לי 

"מאין הבאת אותו?".

ושטח  מבטו,  את  השפיל  השמש 
 — כהווייתם  הדברים  את  הרבי  לפני 
רב,  לאותו  וקס  הרב  עם  נסע  כיצד 
האתרוג  על  לוותר  עליו  ללחוץ  כדי 

לטובת הרבי. 

את  השב  "אנא  ואמר:  הרבי  נאנח 
להחזיק  חפץ  אינני  לבעליו.  האתרוג 
באתרוג כזה, שנושא בתוכו את צערו 
העמוק של בעליו, על שנאלץ לוותר 

עליו".

נותר  והאדמו"ר  הוחזר,  האתרוג 
חסידיו  ראוי.  אתרוג  בלי  בינתיים 
אתרוג  לחפש  ויגעו  טרחו  הרבי  של 
מכובד בעבור רבם, אך מאמציהם עלו 
"הלוא  הרבי:  אמר  ופתאום  בתוהו. 
מקאליש  הרב  אליי  משגר  שנה  בכל 
מארץ  פשוטים  אתרוגים  ובו  ארגז 
ישראל, לקשט בהם את הסוכה. אקח 

משם אתרוג אחד, ועליו אברך".

הרבי.  אל  הארגז  הובא  ברירה  באין 
ובלי  לקרבו,  ידו  את  הכניס  הרבי 
האתרוג  את  הוציא  פנימה  להביט 
הראשון שבו נתקלה ידו. נהרה עלתה 
על פניו למראהו. זה היה אתרוג חסר 
חן והדר, הרבה פחות יפה מן האתרוג 

הראשון, שעליו ויתר מתחילה.

סביבו,  עמדו  הרבי  של  מקורביו 
העלוב  באתרוג  בשתיקה  והביטו 
הרבי  הבחין  מהארגז.  לעלות  שזכה 
באכזבתם ואמר: "לא כל מה שנראה 
נאה הוא אכן נאה, ולא כל מי שמבין 
בלבבות...  גם  מבין   — באתרוגים 
ולב — דבר אחד הם. כשהלב  אתרוג 
מרגיש באתרוג, אות וסימן הוא שזה 

האתרוג האמיתי".

)על־פי 'שיח צדיקים'(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

להקיף בחיבוק
מוסבר בתורת החסידות שבזמן הזה האור האלוקי הניתן לקליטה הוא אור 
מצומצם, המכונה 'ממלא כל עלמין', ואילו לעתיד לבוא יאיר האור ה'סובב 
ובין  הסוכות  חג  בין  המיוחד  הקשר  זה  מקיף'.  'אור  המכונה  עלמין',  כל 
הגאולה, שכן גם בחג הסוכות אנו זוכים ל'אור המקיף'. הסוכה עניינה 'אור 

מקיף', החובק את היהודי.
רומז  תחבקני"  וימינו  לראשי  תחת  "שמאלו  ב,ו(  השירים  )שיר  הפסוק 
ויום  כנגד ראש השנה  "שמאלו תחת לראשי" מכּוון  למועדי חודש תשרי: 
הכיפורים, שהם ימי הדין והיראה )"שמאל"(; ואילו "וימינו תחבקני" אמור על 
חג הסוכות, שבו מתגלית אהבתו של הקב"ה לעם ישראל, בבחינת 'תחבקני'.

בלי לצפות לאהבה חוזרת
במבט  אהבה  לבטא  אפשר  אהבה.  ביטויי  וכמה  מכמה  אחד  הוא  חיבוק 
אוהב, בדברי אהבה, בנשיקה וגם בחיבוק. למה נבחר החיבוק דווקא כביטוי 

לאהבתו של הקב"ה לעם ישראל?
האהבה.  ביטויי  משאר  במהותו  שונה  שהחיבוק  החסידות,  תורת  מסבירה 
אפשר לראות את ההבדל כבר בהיבט החיצוני: כל ביטויי האהבה האחרים 
קשורים בדרך כלשהי בפנים )מדברים אל פני האהוב, מביטים בפניו, נושקים 
בפניו(, ואילו החיבוק הוא מאחור דווקא — המחבק לופת את גבו של אהובו.
קשורים  האהבה  ביטויי  שאר  המהותי.  השוני  את  מגלה  זה  חיצוני  שוני 
אהבה מצפה שהאהוב  דיבורי  המדבר  אהבה.  להשיב  האהוב  ביכולתו של 
ישמע את הדברים, יבינם, יגיב עליהם. כך גם במבט או בנשיקה. לכן כולם 
החיבוק  לעומתם,  האדם.  של  אישיותו  משתקפת  שבהם  בפנים,  קשורים 
מבטא אהבה שאינה מצפה לאהבה חוזרת. האדם כאילו אומר: גם אם לא 
תשיב לי אהבה, אוסיף לאהוב אותך. משום כך הביטוי החיצוני של אהבה זו 
הוא בחיבוק, המקיף גם את חלקו האחורי של הגוף, אותו חלק שאינו מגיב 

ואינו משיב אהבה.

אהבת ה' לעמו
זה משל לקשר שבין הקב"ה לעם ישראל. גם אצל יהודי יש 'פנים' ויש 'אחור' 
)כלפי הקב"ה(. אותו חלק מהחיים שמוקדש לתורה, לתפילה ולעבודת ה', 
כלפי  היהודי  מצד  האהבה  החזרת  משתקפת  בו  שכן  'פנים',  בבחינת  הוא 
השתייה,  האכילה,  הגשמיים,  הצרכים   — החיים  של  האחר  החלק  הקב"ה. 
השינה וכדומה — הוא בבחינת 'אחור', שכן באופן חיצוני לפחות איננו רואים 

שם את הקדושה ואת האהבה לקב"ה.
היה אפשר לחשוב שאהבת הקב"ה לעם ישראל תקיף רק את חלק החיים 
ה'.  עבודת  המצוות,  קיום  התפילה,  התורה,  את   — עמו  קשור  היהודי  שבו 
אומרת כנסת ישראל: לא ולא! "וימינו תחבקני"! הקב"ה 'מחבק' את היהודי 
גם 'מאחוריו', גם את החלקים שבהם אין הקשר שלו עם בוראו נראה בגלוי; 
אהבת ה' לעם ישראל מקיפה גם את העיסוקים הגשמיים השגרתיים ביותר.
ביטוי לזה מודגש במצוות סוכה. וכי היהודי מצּווה ללמוד בסוכה, להתפלל 
צרכיו  את  בה  לעשות  היא  המצווה  לאו־דווקא.  מצוות?  בה  לקיים  בה, 
הגשמיים: לאכול, לשתות, לישון, לנוח. כאן טמון הדבר הנפלא ביותר: אותה 
אכילה, אותה שתייה, אותה שינה ומנוחה שהאדם עושה בסוכה, אף־על־פי 
שהן צרכיו הגשמיים, נהפכות למצווה ומבטאות את הקשר בין היהודי ובין 

בוראו!
זה כביכול ה'חיבוק' של הקב"ה, האהבה הגדולה שלו אף לצדדים שאינם 
קשורים עמו בגלוי. הקב"ה כאילו אומר, שאהבתו לעם ישראל גדולה כל־
כך, שגם צרכיו הגשמיים של יהודי יקרים לו והוא מקיפם באור האלוקי של 

המצווה.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

זוג צעיר, עם תינוק בן שלושה חודשים, ממריא 
על  הרבה  חושבים  הם  לסרביה.  הקיץ  באמצע 
העתיד הצפוי להם במדינה שבה אין הם מכירים 
הדברים  "אחד  שפתה.  את  דוברים  ואינם  איש 
יהושע קמינצקי,  שהטרידו אותנו", מספר הרב 
סוכה  אתנו  לקחת  הסוכה. החלטנו  עניין  "היה 

קטנה. לא ידענו איזו דרמה מצפה לנו".

כשבעמדת  התעופה,  בנמל  החלו  הקשיים 
את  למטוס  להעלות  סירבו  לטיסה  הרישום 
מהגודל  החורגים  הסוכה,  של  הברזל  מוטות 
המותר, וניאותו רק לאחר מאמצי שכנוע רבים. 
הופנו  הלילה,  באמצע  בסרביה,  "כשנחתנו 
זה  "מי  מחייך.  הוא  רבים",  מבטים  לעברנו 
הזוג המוזר עם עגלות עמוסות מזוודות, עגלת 

תינוק, ומוטות ברזל המתפזרים לכל עבר"...

שכנים המומים 
הזוג הטרי מתחיל להתארגן, ובהתקרב החגים, 
מקום  מצאנו  "לא  הסוכה.  על  לחשוב  מתחיל 
הולם", הוא אומר. "חשבנו לבנותה על משאית, 
רחוב  באמצע  יעמוד  גדול  אי־אפשר שרכב  אך 
ששכנה,  לנו  נודע  פרטית  בהשגחה  מרכזי. 
לתקופת  לארץ  נוסעת  לשעבר,  ישראלית 
היא  בבניין.  פרטית  חניה  לה  ויש  החגים, 
שלה,  בחניה  סוכה  לבנות  לנו  להתיר  הסכימה 

ושמחנו מאוד על הפתרון המושלם".

"זמן  השכנים:  את  בחשבון  הביאו  לא  רק  הם 
קצר לפני כניסת החג הבאתי לחניה את מוטות 
על  ועמלתי  הבד  את  סביבם  פרשתי  הברזל, 
החלונות  שבכל  הבחנתי  לא  הקצוות.  הידוק 
התימהוני  מי  ותוהים  המומים  שכנים  עומדים 
שהחליט להקים מאחז לא־חוקי במגרש החניה. 
בתוך דקות החלו צעקות. לא הבנתי כלום, חוץ 
אחד  דבר  )משטרה(.  'פוליציה'  אחת:  ממילה 

כבר הבנתי, שזה הולך למקום לא־טוב".

ה'מאחז' פורק
הרב קמינצקי ניסה להסביר לשכן דובר אנגלית 
ימים  לשבעה  נועדה  ושהסוכה  רשות,  שקיבל 
השכנים.  את  שכנע  ממש  לא  ההסבר  בלבד. 
לאורך  שם  מתגורר  אותי  דמיינו  שהם  "נראה 
על  מספר  כשהוא  היום  צוחק  הוא  שנים", 

הסיטואציה ההזויה שנקלע לתוכה. 
משטרה.  ניידת  למקום  באה  קצר  זמן  בתוך 
הוא נאלץ לפרק את הסוכה. "החג נכנס ואשתי 
שוכבים  הסוכה  ומוטות  בבית,  נרות  הדליקה 
בסלון... נאלצנו לצעוד חצי שעה לסוכה הקטנה 

שבחצר בית הכנסת".

שהסכך לא יתעופף
הכנסת  לבית  קמינצקי  הרב  כשנכנס  למחרת, 
אחד  באתרוג  התבונן  בידו,  המינים  וארבעת 

לימון?".  "זה  ושאל:  שואה,  ניצול  המתפללים, 
אז הבין הרב הצעיר איזו עבודה מצפה לו שם.

עשר שנים חלפו מאותו חג סוכות. לפני פחות 
חב"ד  שלוחי  קמינצקי,  הזוג  בני  זכו  משנתיים 
גם  שבו  מפואר,  קהילתי  מרכז  לחנוך  במדינה, 
של  קהל  בעבור  גדולה,  לסוכה  מיוחד  מקום 
מאה ועשרים איש. "השנה תהיה לנו גם שמחת 
רק  "יש  מעדכן.  הוא  גדולה",  השואבה  בית 
בעיה אחת — הרוחות החזקות והגשמים. אנחנו 
צריכים להשקיע מאמץ ומחשבה שהסכך יהיה 

יציב וחזק ולא יתעופף".

כשהניידת עצרה את בניית הסוכה

בניית הסוכה בסרביה. למטה: מבט מבפנים והרב קמינצקי

סוכה במו ידיך
שאלה: האם יש מצווה להשתתף פיזית בבניית 
מבני  מישהו  בהשתתפות  דיי  והאם  הסוכה, 

המשפחה?
ברכה  לברך  מחייב  הירושלמי  התלמוד  תשובה: 
וציוונו  במצוותיו  קידשנו  "אשר  הסוכה:  בבניית 
לעשות סוכה". התלמוד הבבלי אינו סבור כך, אך 
נפסק  וכך  מצווה,  היא  שהעשייה  נכתב  שם  גם 

ברמב"ם ובשו"ע אדמו"ר הזקן.

המפורשת  )למצווה(  הכנה  שכל  אומר  הנצי"ב 
בתורה, חל עליה הדין "מצווה בו יותר מבשלוחו". 
בגופו  ישתתף  הבית  שבעל  עדיף  בהחלט  לכן 

בבניית הסוכה.

אם בעל הבית אינו יכול להשתתף בבנייה, ואיש 
מבני הבית אינו יכול גם הוא — ימנה את הבונה 

לשלוחו, ו"שלוחו של אדם כמותו".

אחר  במקום  הראשון  בחג  המתארח  שאלה: 
וחוזר אחר־כך לביתו, האם מותר לו לבנות את 

הסוכה בחול המועד?

החג,  לפני  סוכה  לעצמו  בנה  שלא  מי  תשובה: 
בשוגג או במזיד, בונה סוכה בחול המועד ויושב 
"חג  שכתוב:  ומה  המועד.  צורך  זה  שהרי  בה, 
טז,יג(,  )דברים  ימים"  שבעת  לך  תעשה  הסוכות 
פירושו שאם לא עשית ביום הראשון, תעשה ביום 
השני, ואפילו לקראת סוף היום השביעי. אך יש 
בדרך  היינו  הדיוט',  ב'מעשה  לבנותה  להשתדל 

רגילה שכל אדם יודע לעשותה כראוי.

מקורות: ירושלמי ברכות פ"ט ה"ג. סוכה מו,א. כתובות פו, 
סע"א. קידושין מב,א. שאילתות דרב אחאי מצווה קסט, 
והעמק שאלה שם. רמב"ם הל' ברכות פי"א ה"ח. שו"ע 
ריא,  עמ'  השלם  הסוכה  ס'  תרמא,א.  תרכה.  סי'  אדה"ז 
מנחם  וש"נ. שלחן  סי"ב,  פ"א  חה"ס  הל'  גבריאל  ונטעי 
או"ח ח"ג סי' שי, וש"נ. חוה"מ: סוכה כז,ב. סי' תרלז, שו"ע 

הב"י ושו"ע אדה"ז ס"א, חוה"מ כהלכתו פ"ח סכ"ה.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

ושמחת בחגך עם...

"
שמחת בית השואבה

בבית  מתקיימת  הייתה  הסוכות  בחג 
המקדש מצווה ייחודית — ניסוך מים על 
ובחג  יין,  מנסכים  היו  השנה  כל  המזבח. 

הסוכות הוסיפו את ניסוך המים.

בשמחה  נעשית  הייתה  המים  שאיבת 
הכוהנים  היו  החג  מימי  יום  בכל  גדולה. 
והעם יוצאים לשאוב מים ממעיין השילוח. 
בשמחה  מלּווה  הייתה  המים  שאיבת 
בששון",  מים  "ושאבתם  ככתוב  גדולה, 

והשמחה הייתה נמשכת כל הלילה.

אמרו חז"ל: "כל מי שלא ראה שמחת 
בית השואבה — לא ראה שמחה מימיו". 
שהשמחה  נאמר  הירושלמי  בתלמוד 
ש"משם  מפני  השואבה'  'בית  נקראת 
שואבים רוח־הקודש". השמחה נעשית גם 

בימינו, 'זכר למקדש'.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל


