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עמו אנוכי בצרה
לולי  זכרם.  מאנוש  אשביתה  אפאיהם  "אמרתי 
כעס אויב אגור... פן יאמרו ידנו רמה ולא ה' פעל 
על  חוזר  הגוים",  יאמרו  "למה  זה  זאת". חשש  כל 
עצמו בחטא העגל, במרגלים ובעי, שם אמר יהושע 
אין  הרמב"ן,  לדעת  הגדול".  לשמך  תעשה  "ומה 
החשש שיתלו בו הגויים תכונה של חולשה, אלא 
ענין עמוק יש כאן. רבש"ע יצר את ישראל לסיפור 
תהלתו. אנו העם היחיד היודע ומספר שיש אלקים 
מן  נכחד  אנו  אם  לבריאה.  מוסרית  תכלית  ושיש 
העולם, "כל כוונת הבריאה בטלה". משום כך גלות 
ישראל היא גם גלות השכינה, כאשר אומות העולם 

שואלים "איה אלהיכם".
נאמר  הימים  ששת  שלפני  זהב"  של  ב"ירושלים 
"ככר השוק ריקה, ואין פוקד את הר הבית... ואין 

יורד אל ים המלח". מספרת המשוררת: 
יום לאחר המלחמה כתב עמוס עוז ב'דבר': מה זה 
פתאום "ככר השוק ריקה"? הרי היא מלאה ערבים! 

נתמלאתי חימה. רצוני לומר קבל עם ועדה: 
אבלה  עיר  היא  יהודים,  בה  ירושלים שאין  בעיני, 
מיהודים,  ריקה  כשהיא  א"י  מזו:  יתרה  ושוממת. 
היא ישימון בעיני. ועוד: כל העולם כולו, אם הוא 

ח"ו ריק מיהודים, הוא בעיני חור שחור ביקום.
וע"כ הקב"ה "חייב" להציל את ישראל. "הנה מלכך 
יבוא לך, צדיק ונושע הוא. צדיק ומושיע אין כתיב 
הגאולה"  ושלנו  שלך  ונושע-  צדיק  אלא  כאן, 

ט(.  זכריה  )ילק"ש 
לבי  "יגל  אומרים  כשאנו 
"אראהו  או  בישועתך" 
הכוונה  אין  בישועתי", 
רק כפשוטו, שאנו שמחים 
אלא  אותנו,  הושיע  שהוא 

שמחים שהוא נושע.
גויים  באו  אלקים  לאסף,  "מזמור  הפסוק  על 
יאמרו  למה  לשכנינו...  חרפה  היינו  בנחלתך... 
לומר  לו  היה  חז"ל,  דרשו  אלהיהם",  איה  הגויים 
של  בדלי  ששאבה  לעניה  משל  לאסף!  קינה  בכי, 
חרס ונשמט הדלי ונפל למעיין והייתה בוכה. באה 
בת המלך עם דלי של זהב, ואף הוא נשמט. שמחה 
גם  יעלה  זהב  של  דלי  שיעלה  מי  אמרה:  העניה. 
דלי של חרס. כך כשהקב"ה יושיע עצמו, יושיע גם 

אותנו.
"אנא  אומרים  היו  בסוכות  המזבח  הקפת  בשעת 
ה' הושיעה נא". ר"י אומר "אני והו הושיעה נא". 
)סוכה מה,א( פירש"י: 'אני והו' בגימטריה 'אנא ה'. 
והוא מע"ב שמות הנקובים בג' מקראות הסמוכים 
בפ' בשלח )ע"ש(, והם מהשמות של השם המפורש. 
יותר  אלו  שמות  שני  דוקא  מדוע  תוס',  ושאלו 
רבה  באיכה  שדורשים  משום  ותירצו:  מאחרים? 
את הפסוק ביחזקאל "ואני בתוך הגולה". והפסוק 
בירמיה "והוא אסור בזיקים", כביכול הוא בעצמו. 
והיינו הושענא, שיושיע לעצמו. "אנא ה' הושיעה 
נא" היא תפילה על עצמנו. "אני והו" – על רבש"ע.
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עמ' 3השבת שבין יום הכיפורים לסוכות, לא 'סתם שבת'!
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פרשת האזינו  סוכות
תשע"ג
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חג החיבוק 
אנו  בהם  הנוראים,  הימים  של  הגדולה  ההתעלות  לאחר 
הוא  ברוך  הקדוש  הסוכות.  ימי  מגיעים  אל-על,  מתרוממים 
יורד אל תוך החיים שלנו והשמחה היא אדירה, "ישמח ישראל 

בעושיו" ו"ישמח ה' במעשיו".
ברוך  הקדוש  אלוקים.  לקרבת  זכינו  כיפור  ויום  השנה  בראש 
כולם.  על  חופפת  יתירה  וקדושה  הללו  בימים  מתגלה  הוא 
לאחר  רק  יראה.  של  היא  הזה  הגילוי  את  שמלווה  התחושה 

שהתבטלנו  לאחר  הכיפורים,  יום 
ריחוק,  מכל  וטוהרנו  וכל  מכל  לה' 
יכול רגש השמחה להתגלות. כל מה 
שהיה מכוסה בימים הנוראים, פורץ 
)"בכסא  הסוכות  בחג  החוצה  ויוצא 
והיראה  הלב  שברון  חגינו"(.  ליום 

הפנימית של הימים הנוראים הם הם המנוע של שמחת סוכות.
ענני במרחב - בסוכות

כיפור  ביום  אם  שלנו.  החיים  כל  את  לתוכה  מכניסה  הסוכה 
ודומים  הזה  מהעולם  פרושים  ואנו  ולשתות  לאכול  אסור 
 – מצווה  היא  והשתייה  האכילה  שבסוכות  הרי  למלאכים, 
והדעת,  המעש  חסרת  השינה,  אפילו  בסוכה.  ישיבה  מצוות 
קדוש  הכל  חולין,  בכלל  אין  כי  בשנה,  פעם  למצווה  הופכת 

בקדושת הסוכה.
הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו חזק בחג הזה: 

"וימינו תחבקני", כאדם החובק  התגלות בחג הסוכות בחינת 
את חברו מאהבה ואינו מניחו להיפרד ממנו. כך בחג הסוכות: 
שסובבו  ממש,  ה'  וקרבת  חיבוק  בחינת  הן  דפנות  וג'  הסכך 
ומקיפו מכל צד ואינו מניחו להיות בבחינת פירוד חס ושלום. 
וזהו "מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה", שמן המצר שבראש 
השנה, נעשה מרחב בחג הסוכות. )'לקוטי תורה' לבעל התניא(.

התרעננות הלולב
בהקשר זה מעניין להתבונן בשתי המצוות המעשיות הבולטות 
השופר  תקיעת  בעוד  לולב.  ונטילת  שופר  תקיעת  זה:  בחודש 
מעלה את האדם כלפי מעלה הרי שבנטילת הלולב 'ממשיכים' 

את הקדוש ברוך הוא לעולם.
כמה יפה מסביר זאת על פי החסידות הרב סולובייצ'יק:

תקיעת שופר מייצגת את העריגה לסתימא דכל סתימין, דלית 
וקדוש.  נורא  ומופרש,  מובדל  ושהוא  ביה,  תפיסא  מחשבה 

השופר בוכה מילל ומיבב 
האין-סופי  המרחק  על 
לבין  ההוויה  בין  המבדיל 
הוא  לפיכך  האין-סוף. 

שולל את העולם ומרים את 
האדם להווית-ההוויות.

את  ומאשרת  מקיימת   – הדר  עץ  פרי   – אתרוג  לולב,  נטילת 
כל  וסובב  ממלא  בבחינת  שהאלקים,  והיפה,  הנהדרה  היצירה 
עלמין, מציץ מחרכיה. לפיכך נאמרה מצוות שמחה יתרה בחג 
הסוכות "ושמחתם לפני ה' אלקיכם 
השנה  ראש  ברם,  ימים".  שבעת 

נקרא בתרגום "יום יבבה".
לעסוק בסוכה

כתב הרמ"א )בשם המהרי"ל(: 
משום  סוכתו,  לעשות  אדם  כל  יעסוק  כפור  יום  לאחר  מיד 
יקדים  ויום ראשון שנכנס לחטא ח"ו,  ימי תשובה  שנשלמו 

את עצמו לאתחולי במצוה.
הרבי מליובאוויטש הסביר זאת באחד ממכתביו: 

כשעשה האדם תשובה על העבר וירא הוא שלא יכנס לחטא 
יעסוק בסוכה. הבעיה המביאה   – לזה  יש  ולהבא, עצה  מכאן 
המוטעית  ההרגשה  היא  ועוון  חטא  לידי  הישר  האדם  את 
חפשי  כך  ואחר  ביום,  קבועות  בשעות  הן  והמצות  שהתורה 
מצווה  סוכה,  במצות  ויתבונן  שכלו  וכשיעסיק  לנפשו...  הוא 
"תשבו  להיות  שצריך  יראה  העונות,  כפרת  אחרי  הראשונה 
כעין תדורו", כי המצווה היא דירתו של האדם, ומקפת היא את 

כל גוף האדם מכף רגלו ועד קודקודו וגם לבושיו וכליו בכלל.
להיות  יכולים  הזה  העולם  חיי  כל  איך  מראה  הסוכה  קדושת 
מאוד,  עד  מפתיעה  הזאת  הראייה  אלוקית.  דביקות  מתוך 
להתפרצות שמחה. השמחה  גורמת   – טובה  הפתעה  כל  וכמו 
והזריעה  הפירות בשמחה, שלאחר החריש  קצירת  היא  הזאת 
בדמעה, בימי הסליחות והימים הנוראים. השמחה הזאת היא 
המעגנת בתוך החיים את הכיסופים הגדולים של תחילת תשרי, 

להתגלות מחודשת של שכינה בעולמות התחתונים.
הגיע הזמן לשמחה וחיבוקים עם ה'. חג שמח!
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למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com

פעם בשנה הופכת אפילו 
השינה, חסרת המעש 

והדעת, למצווה.
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בין יום הכיפורים לסוכות 
הכפורים  יום  בין  שחלה  שבת  האזינו,  בשבת  אנו  עומדים 

לסוכות. אילן נמוך, כביכול, בין שני אילנות גבוהים.
עומדת לה השבת כמבוישת. לא תואר ולא הדר לה, בין יום 
הכפורים, יום הדין, שבו כל באי עולם נשפטים ונחתמים לפני 
הקב"ה, לבין סוכות, שהוא "החג" – חג שבו כולנו מוקפים 
במצוות, חג שכולו שמחה - "ושמחת בחגך והיית אך שמח".

גם אנו, עקרות הבית, נדמה שבזות לה, לשבת, ולא משקיעות 
מחשבה ויצירתיות מיוחדת בתבשילי השבת. שהלא - חלק 
נראה  ולכבודם  לפנינו-  חגים  ועוד  כבר מאחורינו  מהחגים 

את כוחנו בהכנת מטעמים לכבוד החג!
קדושת השבת

כזו  שהסתכלות  כמובן 
ההרגל  בגלל  יסודה.  בטעות 
אנו מתרגשים פחות מבואה 
אלינו  שבאה  השבת  של 
של  לאמיתו  אך  שבוע.  מדי 
גבוהה  שבת  קדושת  דבר, 

מקדושתם של המועדים.
קדושת השבת היא אלוקית ואינה תלויה באדם כלל. השבת 
"כי  ה' שבת.  כי  אנו שובתים  בראשית".  למעשה  "זכר  היא 
ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ וביום השביעי 
אנחנו,  מקדשים  הטובים  הימים  את  ואילו  וינפש".  שבת 
קובעים  השנה  לוח  וקביעת  החודש  קידוש  עם  האדם.  בני 
אנו את קדושת המועדים - "מקדש ישראל והזמנים". זוהי 
קדושה במדרגה נמוכה יותר, קדושה התלויה באדם, ומשתנה 

בהתאם לפסיקתו.
מלאכה  על  העונש  יותר:  חמור  שבת  חילול  על  העונש  גם 
וכן  בלבד.  לאו  איסור   - וביו"ט  בסקילה  מיתה  הוא  בשבת 
יו"ט  לקדושת  שבת  קדושת  בין  מבדילים  ההבדלה  בנוסח 
)מראשוני  הראב"ן  ומסביר  לקודש",  קודש  בין  "המבדיל   -
 - לקודש  שמיים,  שקידשו   - קודש  בין  "המבדיל  אשכנז(: 
ירידה  הוא  למועד  שבת  בין  המעבר  האדם".  בני  שקידשו 

ברמת הקדושה. 
השבת, איפה, היתה ונשארה המלכה - שבת המלכה!

בין עבודת יום הכיפורים לעבודת סוכות
מה בין יום הכפורים לסוכות? לכאורה, חמישה ימים בלבד. אך 
למעשה יש כאן שני מועדים הפוכים לגמרי. ביום הכיפורים 

מתקרב האדם לבוראו דרך כוחותיו הרוחניים; האדם מתנתק 
יום זה אסור  מכל צרכיו הגשמיים ומנסה להדמות למלאך. 
באכילה, שתייה ותשמיש המיטה – שהם הצרכים הבסיסיים 
של האדם, וכן אסור בשאר הנאות הגוף כרחצה וסיכה. ביום 
דרך  והנפש,  דרך עבודת הרוח  לה'  זה אנו מנסים להתקרב 

העבודה שבלב, ומנסים להדבק בבוראנו.
בסוכות היהודי עוסק במצוות מעשיות רבות: עוד לפני פרוס 
ועסוק  מהודרים  המינים  ארבעת  לו  לבחור  רץ  הוא  החג 
לסוכה.  עוברים  החיים  כל  החג  הכנס  ועם  הסוכה.  בבניית 
בסוכה אוכלים ואף ישנים, כל גופינו מוקף ומשוקע במצווה. 
ולשמוח  מינים  ארבעה  ליטול  עלינו  מצווה  הסוכות  בימי 
 - התבואה  איסוף  שמחת  עומדת  כשברקע  החג,  בשמחת 
"וחג האסיף בצאת השנה". גם תפילת ה"הושענות" קשורה 
אנו  והחומר.  הטבע  לעולם 
מתפללים לה' שישפיע עלינו 
ויבול.  משקעים  של  שפע 
של  המפגש  בסוכות  כן,  אם 
האדם עם בוראו הוא דווקא 
לטבע,  והחבור  הטבע  דרך 

דרך עולם העשייה והחומר.
הדרכים  שתי  בין  מגשרים  לסוכות  כפור  יום  שבין  הימים 

האלה. כך מסביר הרב קוק בעולת ראי"ה:
הרבה  מתרחקים  כיפור  יום  של  העלייה  ידי  על 
מהעולם הזה, וצריכים שמירה כשפוגשים בענייני 
העולם הזה מכל מכשול, ואותם הימים שבין יום 
לענייני  חזרה  של  לחינוך  ניתנו  לסוכות  כיפור 
והחשבון  בקדושה,  הגון  בתיאור  הזה  העולם 
נגמר ליום ראשון של סוכות במצוות סוכה ולולב 
שמתבססים ענייני העולם הזה ונאחזים בקדושה...

השבת מאזנת ומחברת
שבת זו, הנמצאת בין שני המועדים השונים כל כך, 
מהווה נקודת איזון בין שני המועדים. בין הפרישות 
לבין  ותענוגים,  ושתיה  בו אכילה  יוהכ"פ שאין  של 
חג הסוכות שכולו שמחה, חיבור לטבע ועבודת ה' 
שילוב  יש  השבת  במצוות  המעשיות.  המצוות  דרך 
)אף  ממלאכה  וההמנעות  הקדושה   - 'שמור'  בין 
מצוות  הכולל   - 'זכור'  לבין  נפש!(,  אוכל  ממלאכת 
כבוד שבת בכסות נקיה, ועונג שבת בשלש סעודות. 
ידי  על  הזה,  העולם  לענייני  חוזרים  אנו  זו  בשבת 

קידוש החומר.

שבת זו מהווה נקודת איזון בין 
הפרישות של יום הכיפורים, לבין 

חג הסוכות שכולו שמחה.
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סוכה על אי בודד
על  צה"ל  שלט  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
כל מרחבי חצי-האי סיני וגם על האי הקטן 
נחשב  זה  אי  טירן.  ששמו  לסיני,  הסמוך 
עבור מדינתו מכיוון ששלט  במיוחד  לחשוב 
קצר  זמן  סוף.  ים  לכיוון  הימי  המעבר  על 
בשירות  לשרת  נקראתי  המלחמה,  לאחר 
מילואים בתקופה הכוללת גם את חגי תשרי. 
כיפור,  יום  לאחר  מיד  ימים,  מספר  כעבור 
ואני  חיילים,  שמונה  כי  המפקד  לנו  הודיע 
ושטים  הים,  חיל  ספינת  על  עולים  ביניהם, 
את  לאבטח  יהיה  "תפקידכם  טירן.  האי  אל 
הגדוד,  מפקד  הבהיר   - הזה  החשוב  האי 
והוסיף - זכרו, חיילים! אתם עולים על האי 
למשך כשבועיים. התנועה אל האי וממנו היא 
ספינות,  באמצעות  רק  ומתבצעת  מסובכת, 
ולכן עליכם להצטייד בכל הדרוש לכם למשך 
שבועיים ימים - ציוד, מזון וכו'. מי שישכח 
להסתדר  יצטרך   - האישי  מציודו  פריטים 

בלעדיהם!"
***

הייתי החייל הדתי היחיד בין השמונה, ומייד 
ימים  ארבעה  בעוד  כי  בקשתי,  את  העליתי 
באביזרים  להצטייד  ועלי  הסוכות,  חג  יחול 
דקל  ענפי  מסמרים,  קרשים,  סוכה.  לבניית 

שישמשו לסכך.
מקימים  בודד  אי  על  וכי  מאד:  תמהו  חברי 
יהודי  כן.  שאכן  ושוב,  שוב  הסברתי  סוכה? 
צריך לבנות סוכה בכל מקום שיהיה, ואפילו 
לשכנע  זאת  בכל  ניסו  המפקדים  הירח!  על 
בעיה  יש  באמת  הפעם.  רק  לוותר  אותי 
קורות,   - הדרושים  החומרים  את  להשיג 
סכך, בדים וקרשים, ואיך נוכל לארגן את כל 
להפלגה?  עד  שנותרו  הספורות  בשעות  זה 
לאחר שעמדתי על שלי, התעקשתי ודרשתי 
- "נכנע" מפקד פלוגת המפקדה )האחראית 
של  החומריים  והתנאים  הארגון  ענייני  לכל 
ישיג  הוא  החג  ערב  והבטיח שעד  החיילים( 
לאחר  רק  סוכה.  לי  תהיה  ובחג  הכל,  את 
ששמעתי את הבטחתו המפורשת נחה דעתי 

ועליתי על הספינה לכיוון האי.
***

אני  לסוכות.  כיפור  יום  שבין  השבת  הגיעה 
חופי  לאורך  רגליים  סיורים  עושים  וחברי 
האי הקצרים, ונהנים מהשקט, השלווה והנוף 
המדהים. והנה, אנו רואים ספינה המתקרבת 
עד  הכן,  ועמדנו  נדרכו,  חושינו  האי.  אל 
שראינו שספינה זו משלנו היא, ועל סיפונה 
ניצב... לא אחר מאשר מפקד פלוגת המפקדה 

וחיוך גדול מכסה את פניו הצוהלות.
עוד בטרם עצרה הספינה לחלוטין קרא אלי 
סוכה!".  לך  הבאתי  "זק,  בשמחה:  המפקד 
אבוי לי! בשבת הוא מביא לי סוכה?! זו הרי 

אובד  הייתי  בעבירה!  הבאה  מצווה  ממש 
עצות וגם די כעוס ומאוכזב. ניסיתי להסביר 
הבאה  "מצווה  המושג  משמעות  את  לו 
מאוד  רחוק  שהיה  זה,  איש  אך  בעבירה", 
זק  "שמע  לי:  מפריע  מה  הבין  לא  מיהדות, 
- אמר לי - את המצווה תעשה אתה, והיא 
תהיה על שמך, ואת העבירה אני לוקח עלי, 

והיא תהיה על שמי..."
הצעתו  את  לקבל  יכולתי  שלא  למרות 
הובאה  שכבר  כיוון  זאת  בכל  "הנדיבה", 
השבת  למחרת  בה.  השתמשתי  הסוכה 
שבעת  כל  לשמחת  הסוכה  את  הקמתי 
החיילים הנוספים שהיו עמי על האי. התברר 
אכלנו  כולנו  בשבילי.  רק  היה  לא  שהמאמץ 
על  בירכנו  ואף  בסוכה,  החג  ימי  שבעת  כל 
זכינו  לנו...  סיפק  שצה"ל  המינים  ארבעת 
לשמחת חג כפי שלא חלמנו שנחווה על האי 

המרוחק.
עוד שנים רבות לאחר מכן, כאשר נפגש אני 
עם חברי מהמילואים, הם מתרגשים מחדש 
כאשר הם נזכרים באותו חג מיוחד, ובסוכה 

המיוחדת שהקמנו על האי הבודד טירן.
)תודה לבעל המעשה, אברהם זק, רעננה(
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לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com
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משו"ת בארץ
סיכוך בנסרים

בנסרים  לסכך  לכתחילה  האם אפשר  שאלה: 
שרוחבם פחות מארבעה טפחים )"בלפונים"(?

תשובה:
מקור הדין

ו(: "מסככין  )א,  שנינו במשנה במסכת סוכה 
בנסרים דברי רבי יהודה, ורבי מאיר אוסר".

רב  לדעת  האמוראים.  חלקו  )יד,א(  בגמרא 
ארבעה  שרוחבם  נסרים  על  היא  המחלוקת 
לכולם,  כשר  מכך  ופחות  ומעלה  טפחים 
של  בנסרים  היא  שהמחלוקת  סבר  שמואל 
פסול  מכך  ויותר  טפחים  מארבעה  פחות 
לכולם, ורב פפא העמיד את המחלוקת לדברי 
שלושה  בין  שרוחבם  בנסרים  רק  שמואל 

לארבעה טפחים.
כרבי  פסקו  ראשונים  ועוד  הרא"ש  הרי"ף, 
טפחים  ארבעה  ורק   – וכשמואל  יהודה 
פוסלים. לעומת זאת, הראב"ד הוא דעת יחיד 
שפסק כרבי מאיר )אליבא דשמואל( וכל מה 
שיותר משלושה טפחים פסול לשיטתו. מכל 
לסכך  מותר  משלושה  בפחות  לכו"ע  מקום, 

לכתחילה.
גזירת תקרה והמנהג שלא לסכך

הגמרא מזכירה "גזירת תקרה" כטעם הגזרה, 
מבאר:  רש"י  בהבנתה.  הראשונים  ונחלקו 
כלומר,  מהן"  עשויות  הבית  תקרות  "שרוב 
בית  של  תקרה  ובין  הסכך  בין  הדמיון  משום 
קבע. בדומה לכך באר הר"י מלוניל. הריטב"א 
הקשה על שיטת רש"י הן מצד הבנת הגזירה 
של  וטריא  שבשקלא  העובדה  מצד  והן 
הגמרא )כאן ובמקומות אחרים( נראה כי לא 
הרווחת.  התקרה  צורת  בשאלת  מתחשבים 
"גזירת  כי  הריטב"א  מבאר  קושיותיו  לאור 
עצמם  שהם  משום  לנסרים  נוגעת  תקרה" 
מתאימים לקירוי של קבע יותר מאשר לסיכוך 

של ארעי.
מה  היא  הטעמים  שני  בין  מינה  הנפקא 
)וכן  נרבונה  חכמי  בשם  במאירי  שמובא 
שהמנהג  עכשיו  "...אבל  לז(:  עמ'  בכלבו, 
יש בהם  לקרות הבתים אף בפחות מארבעה 
גזרת תקרה". פסיקה דומה מופיעה גם בדרכי 
משה )תרכט,ט( בשם הגהות מימוניות. דברי 
והם  רש"י,  לשיטת  מתאימים  נרבונה  חכמי 
השלכה של הגזירה היסודית, אך על פי הסברו 

של הריטב"א למחלוקת אין מקום לגזירתם.
)מובא  בסמ"ק  נרבונה,  חכמי  שיטת  לעומת 
מסיכוך  להימנע  המנהג  מובא  תרכט(  בב"י 
בנימוק  טפחים  מארבעה  פחותים  בנסרים 
בהם  לסכך  שלא  העולם  נהגו  "ומיהו  שונה: 
פחותים  ואפילו  כלל  בנסרים  ולא  וכו'... 
משום  תקרה,  גזירת  משום  דליכא  מארבעה 
דילמא אתי למטעי לסכך בענין קביעות שלא 
ירדו שם הגשמים". כלומר, הטעם הוא שנסרים 
אינם מתאימים לסכך לא בשל דמיונם לתקרה 
להביא  עשויים  שהם  משום  אלא  קבע,  של 
מימוניות  בהגהות  מובא  )כן  פסול  לסיכוך 
בהלכות סוכה פ"ה ס"ק י(. מרן השו"ע הביא 

לסכך  שלא  ש"נהגו 
בהם כלל" ולא הביא 
המנהג.  טעם  את 
מכיוון שהמחבר נקט 

מסתבר  "נהגו"  בלשון 
שפסק כסמ"ק שהביא את דבריו כמנהג רווח, 
הביא  )תרכט,מט(  במ"ב  נרבונה,  כחכמי  ולא 

את שני הטעמים.
האם הגזירה והמנהג רלוונטים בזמננו

מותר  הדין  שמעיקר  ספק  אין  הנ"ל  לאור 
יש  ברם,  מארבעה.  פחותים  בנסרים  לסכך 
 – לעיל  שהובאו  הדינים  תחולת  מהי  לדון 
בסמ"ק  המובא  והמנהג  נרבונה  חכמי  גזרת 
– שלא לעשות כן. על פי שיטת רש"י, וגזירת 
בתים  מַקרים  האם  לבדוק  יש  נרבונה,  חכמי 
טפחים  מארבעה  פחות  שרוחבם  בעצים 
לתקרה,  דומה  יהיה  שהסכך  חשש  יש  והאם 
שמצויה  כיום  לענ"ד,  רש"י.  לשיטת  ופסול 
וגגות בעץ, בודאי יש לקיים  בנייה של בתים 
הדומים  בעצים  לסכך  אין  ולכן,  המנהג.  את 
לא  שכיום  אלא  לקירוי.  המשמשים  לאלו 
אלא  לסיכוך,  פשוטים  בלבידים  משתמשים 
שמוקצעות  "נוטפדר"  המכונות  בקורות 
בצורה מיוחדת על מנת שישתלבו זו בזו. אם 
כך, רק קורות מסוג כזה או דומות להם יאסרו 
בעצים  או  פשוטים  בלבידים  ברם  לכתחילה. 
כיום  בהם  לקרות  שנהוג  מאלו  פחות  ברוחב 
בספר  מובא  כן,  כמו  לאסור.  אין  לכאורה 
)עמ' קכז( מחידושי כת"י של  הליכות שלמה 
הגרשז"א: "בזמננו שהעושין תקרת עץ עושין 
בנסרים,  מסיכוך  לגמרי  אחרת  בצורה  אותה 
שייך  לא  בלא"ה  א"כ  היטב...  אותן  ומחברין 
טעם הגזרה, ובזמן חז"ל צריך לומר שלא היה 

היכר כ"כ בצורת הסיכוך, משא"כ בזמננו".
הרי  ערוך,  השולחן  שמביא  המנהג  לעניין 
שכנגד המנהג שלא לסכך בנסרים כלל מצאנו 
את מנהגם של גדולי ירושלים לסכך בנסרים 
)שאינם משמשים  פחותים מארבעה טפחים 
שלמה:  הליכות  בספר  מובא  כך  לקירוי(. 
הנקראים  בנסרים  לסכך  בירושלים  "המנהג 
בלפונים ומקפידים שלא יהא ברוחבם טפח". 
זצ"ל  והגרשז"א  הדור  גדולי  אצל  ראיתי  וכך 
עובדיה  הרב  להלכה  הכריע  גם  כך  ביניהם. 
או"ח,  )ו  עבדי  ישכיל  בשו"ת  זצ"ל  הדאיה 
שליט"א  יוסף  עובדיה  הרב  איתו  והסכים  כ( 
הרב  הכריע  וכן  מט(  )ד,  אומר  יביע  בשו"ת 
והגרשז"א   .)12 )אורייתא  זצ"ל  זילבר  בנימין 
מפני  בדבר  להחמיר  התנגד   )6 הערה  )שם 
שראה בזה הוצאת לעז על הראשונים שסככו 

בבלפונים.
סיכום

מותר לכתחילה לסכך בנסרים פחות מארבעה 
טפחים שאינם דומים לנסרים שנהוג לקרות 
נהגו  וכן  הפוסקים  גדולי  הורו  וכן  בהם, 
הראוי  מן  אולם,  בירושלים.  הפוסקים  גדולי 
בקירוי  הקורות  מרוחב  פחות  יהיה  שרוחבם 

המצוי המכונה "נוטפדר".
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הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

1443_zahav_mogdal.indd   5 23/09/12   09:26



6

לוֶמָך ְשׁ ת  ֻסַכּ ָעֵלינּו  ּוְפרוׂש 

עלי ספר
יב

אב
ל 

ת
 ,)

לה
א

רי
א

ת 
בי

ם )
ב"

מ
הר

ת 
ריי

ספ
ל 

נה
מ

ם 
בוי

אל
שי 

בי
א

יחיד בדורו
הרב אברהם אלקנה כהנא-שפירא

)טו בתשרי תשע”ג, חמש שנים להסתלקותו(
- שפירא  כהנא  אלקנה  אברהם  הרב  מוכר  לרבים 
ראשי  רב  שהיה  וכמי  הרב  מרכז  ישיבת  כראש 
יש  אלו  לתפקידים  תשמ”ג-תשנ”ג.  השנים  בין 
עשרות  במשך  כדיין  הרב  של  פועלו  את  להוסיף 
ואחר  בירושלים  האזורי  הרבני  הדין  בבית  שנים, 
הרב  בכך המשיך  לערעורים.  הגדול  הדין  בבית  כך 

בדיינות,  משפחתית  מסורת 
ליב  יעקב  הרב  זקנו,  גם  כי 
הדין  בבית  כדיין  כיהן  לוי, 
סלנט.  שמואל  הרב  של 
העמידה  שפירא  משפחת 
נוספים,  מצויינים  דיינים 
של  אחיו  ובן  אחיו  גם  ובהם 
הרב אברהם שפירא. בשבתו 
הרב  שילב  המשפט  כסא  על 
ואת  המיוחדת  חוכמתו  את 
הדין  ופסקי  בתורה  גדולתו 
חותמו  את  נשאו  שכתב 

המיוחד.
מוחל על כבודו

בספר “ראש דברך”, עובדות 
והנהגות ממרן רבינו אברהם 
זצ”ל  שפירא  כהנא  אלקנה 
יצחק  ר’  תלמידו  שליקט 
תש”ע(,  )ירושלים  דדון 
המלמד  הבא  הסיפור  מובא 
ישראל  אהבת  מידת  על 
והשתתפות בצער הזולת כפי 

שנהג הרב בעבודתו כדיין :
אחד  באסיר  מעשה 

ומצוות  בתורה  שהתחזק 
ונעשה בעל תשובה. מזמן היותו בעולם התחתון 
היתה לו ידיעה על איש פלוני שנרצח וגופתו לא 
להתירה  יכלו  ולא  נתעגנה  אשתו  ולכן  נמצאה 
לאורחות  האסיר  משהתקרב  שוב.  להתחתן 
המאמלל  נורא  סוד  הוא  שומר  כי  הבין  יושר 
עד  והגיעו  הדברים  התגלגלו  בישראל.  אשה 
לאוזניו של הרב שפירא, שכיהן אז כנשיא בית 
לבית  ונסע  כבודו  הדין הגדול. הרב לא חס על 
עד  עמו  ודיבר  האסיר  עם  שעות  ישב  הסוהר. 
מתן  לאחר  לבו.  על  אשר  כל  את  שפך  שהוא 
את  הרב  התיר  כדין  שניים  בפני  במקום  עדות 

האשה מעגינותה.
הדיין הוותיק הרב שלמה דיכובסקי שליט”א נשא 
הספד ביום השלושים לפטירת הרב שפירא בהיכל 
הרב  של  דרכו  על  עמד  ובו  הרב”,  “מרכז  ישיבת 
ביושבו על מדין. במיוחד הדגיש כי הרב היה כולו 

תורה וכל הכרעותיו באו על פי התורה. 
בנוגע  הרב  של  הקדמתו  את  הביא  לכך  כדוגמא 
אתיופיה,  יהודי  של  ההלכתי  מעמדם  על  לפסיקה 

בספרו  שנדפסה 
אברהם  מנחת 
ראשון  )חלק 
כזכור  ט”ז(.  סימן 
יהודי  עליית  עם 

לה  שזכינו  אתיופיה, 
למעמדם  ביחס  גדול  וויכוח  התעורר  ה’,  בחסד 
צריכים  האם  השאלה  ועלתה  כיהודים,  ההלכתי 
להכיר  היתה  הראשית  הרבנות  החלטת  גיור?  הם 
הרדב”ז,  של  דעתו  על  בהסתמך  כיהודים,  בהם 
שהיה מגדולי הפוסקים. בצד הקביעה ההחלטית כי 
מדובר באחד משבטי ישראל, 
ויעקב,  יצחק  אברהם  בני 
נדרשו העולים גם לעבור גיור 
שנתערבבו  מחשש  לחומרא, 
גויים  השנים  במשך  בהם 

מבחוץ ומטעמים נוספים. 
כנגד המערערים על הפסיקה 
שפירא  הרב  כתב  המקילה 
בראשיתה  ארוכה.  תשובה 

הטעים בדבריו כי:
הראשית  הרבנות  החלטות 
אינן מסתמכות על מאמרים 
חוקרים  של  ומחקרים 
או  תורניים  )הם(  ואפילו 
דברים  על  אלא  רבניים 
פסקי  הלכה.  פסקי  של 
הלכה למעשה של רבותינו, 
לישראל,  הלכות  פוסקי 
שעל  יסוד  עמודי  הם  הם 
פיהם אנחנו חיים ופוסקים 
לדורות,  למעשה  הלכות 
הם  אחרים  כתבים  ואילו 
רבותינו  השערות.  בגדר 
הקדמונים בשעה שכותבים 
הראשונים  בחז”ל  נאמר  עליהם  הלכות  פסקי 
כמלאכים, ורוח הקודש היתה שורה עליהם אז, 
נוסף  אות  זה  הרי  לדורות  ונשארו  נכתבו  ואם 

לסייעתא דשמיא שכל פוסק זקוק לה. 
להיות חלק מהשרשרת

דברים אלו שכתב הרב בסערת הוויכוח מתמצתים 
להשתתף  שזכה  מי  רבנו.  של  הזכה  משנתו  את 
רבנו  טרח  כמה  עד  זוכר  ובשיחותיו  בשיעוריו 
היותנו  ועל  פה  שבעל  תורה  מסורת  את  להדגיש 
של  זה  ערך  ז”ל.  חכמינו  של  השרשרת  ממשיכי 
קדושת המסורת היה נר לרגליו של הרב בתלמודו, 

בפסיקתו ובהנהגתו ליחיד ולרבים.
אלקנה  הרב אברהם  תורתו של  להכיר את  הרוצה 
“מנחת  ספרי  שלשת  אל  נא  ילך  זצ”ל  שפירא 
ובהם  שפירא,  ציון  בן  הרב  בנו  שסידר  אברהם”, 
דין  ופסקי  תורה  מכתבי  שיעורים,  של  מבחר 

מפסיקותיו של הרב. 

לקבלת חומר תורני מאוצרות ספריית הרמב"ם:
elboim_a@mail.tel-aviv.gov.il 
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ישיבה בזמן ההקפות
הכל  ויהיו  לפניו,  לעמוד  -חייב  מהלך  כשהוא  ס"ת  "הרואה 
עומדים עד שיעמוד זה שמוליכו ויגיענו למקומו או עד שיתכסה 

מעיניהם" ]שו"ע,יו"ד,רפ"ב,ב[ 
אחרי  התורה  ספרי  עם  בריקודים  להאריך  מקובל  תורה  בשמחת 
כל הקפה, ולכאורה אסור לכל הנוכחים לשבת עד החזרת הספרים 
זה  השולחן העלה עניין  ערוך  להיכל או הנחתם על הבימה. בעל 
שוהין  שלפעמים  היא  גדולה  טרחה  וגם  כן,  נהגו  "ולא  וכתב: 
הבימה  סביב  הס"ת  עם  שמסבבין  דבעת  ונלע"ד  שעות.  כשני 
מחוייבים לעמוד דזהו כמו שהס"ת עוברת אבל בין סיבוב לסיבוב 
כשמחזיקין הס"ת בידיהם א"צ לעמוד דאז הוה כס"ת על מקומה 

דכשהיא על מקומה במנוחה וודאי שא"צ לעמוד מפניה" 
אין  הספרים  עם  רוקדים  עוד  שכל  משמע  ערוה"ש  לדברי  גם 
ויש אכן  בנייחות מותר.  ורק בשעה שאוחזים בהם  היתר לשבת, 

אם  ]גם  קטן  ס"ת  בעצמם  להחזיק  או  לעמוד,  שמקפידים  ת"ח 
הגרשז"א  נדרש  כאשר  אולם  איתו.  ולהתיישב  לקריאה[  פסול 
ואמר שלא מתקבל על הדעת שהזקנים  זו, התבטא  זצ"ל לסוגיה 
והחולים שקשה להם יצטרכו לצאת מביהכ"נ, ורק הצעירים ישארו 
רק  ולעמוד  להקפיד  שיש  הגרשז"א,  וסבר  הספרים.  עם  לרקוד 
בסיבוב הריקוד הראשון של כל הקפה, כי זוהי ההקפה הבסיסית 
ועיקר המנהג. ואילו בהמשך הריקודים )עד שמכריזים כנהוג "עד 
התורה,  בספרי  לאחוז  הלכתי  צורך  ואין  הואיל  הקפה..."(  כאן 
של  למקומם  התפילה  אולם  כל  את  הופך  נשיאתם  שהמשך  הרי 
הספרים, ופוטר מהצורך לעמוד, וכאילו כולנו נמצאים בתוך ארון 
הקודש...)!( וסברא נוספת, שאם יש מעגל של אנשים שאין ביניהם 
שלושה טפחים, הרי הם מהווים מחיצה בין ספרי התורה ליושבים. 
ערך  יש  פעם,  מידי  המתיישבים  על  זכות  ללמד  יש  אם  גם  ברם, 
וחשיבות להתגבר ולהתחזק בשמחת התורה כדוד המפזז ומכרכר 

לפני ה'!
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שלוש הארות בצל הסוכה
יותר גבוה מתפילת נעילה

שאפשר  הרוחני  שהטופ  חשבתם  היום  עד  אם 
אם  תיקון.  לּו  ַקבְּ  – נעילה  תפילה  זו  אליו  להגיע 
טהורים  מלאכים  כמו  שלעמוד  בטוחים  הייתם 
השאיפות  פסגת  זו  הא-לוהים"  הוא  "ה'  ולזעוק 

– הנה הפתעה. יש משהו גבוה עוד יותר. סוכות!
עצים,  מוזר.  נראה  זה  ראשון  שבמבט  תודו 
פה  רוחני  מה   – דקל  ענפי  סדינים,  מסמרים, 
בכלל?! איפה אלוקים מתקשר לכל העסק הזה?! 
ביותר  והגבוהה  האחרונה  החוליה  זו  זאת,  ובכל 
יום  השנה.  את  לנו  שפותחת  החגים  בשרשרת 
חלק  שלב מעבר.  כיפור, עם כל גדלותו, הוא רק 
אפשר  אי  אך  והיטהרות,  תיקון  בתהליך  הכרחי 
לעצור בו. המגמה הסופית היא לחזור אל החיים. 
האנרגיות  כל  ועם  והעולם,  הטבע  אל  לשוב 
האדירות שצברנו להתחבר מחדש לחיים ולרומם 
אותם. נאמר זאת כך - אחרי יום הכיפורים חייב 
יום  אחרי  רק  לבוא  יכול  וסוכות  סוכות,  לבוא 
צורת  אינם  התשובה  ימי  כי  למה?  הכיפורים. 
של  ימים  אלו  אדם.  של  ובריאה  טבעית  חיים 
יש  צער.  נפש,  חשבון  התכנסות,  כוחות.  מיעוט 
בגלל  שאבד  האיזון  בהחזרת  חשוב  תפקיד  להם 
החטא, אך הם אינם המטרה. התכלית היא דווקא 
ומתחבר  העולם  אל  חוזר  האדם  בו  הסוכות  חג 
האידיאל  זהו  החיים.  עוצמות  כל  עם  הטבע  אל 
היהודי, שלא דוגל בהתנזרות ופרישה מן העולם, 

אלא בלהעלות ולקדש אותו.
רק  לבוא  יכול  החיים  אל  עמוק  חיבור  אומנם, 
בהם  כיפור,  יום  כמו  היטהרות  של  זמן  אחרי 
האדם שב אל מקורו ומתחבר אל בוראו. רק אחרי 
זה אפשר לצאת אל הטבע מבלי לחשוש לשקיעה, 
התמכרות והסתאבות. לעשות יום אחד בשנה יום 
כיפור ו'לעצור את העולם' לרגע, זו חוכמה קטנה. 
שהשכינה  בית  בתוכו  ולבנות  הטבע  אל  לצאת 

תהיה שרויה בו כל השנה, זהו האתגר האמיתי. 
בית חדש

זהב  כללי  כמה  אותנו  מלמדת  הצנועה  הסוכה 
שינחו אותנו במפגש המחודש עם החיים. ראשית, 
פתוח  להיות  אפשר  אי  מחיצות.  להעמיד  צריך 
דברים  יש  בעולם.  המתרחש  דבר  לכל  ומחובר 
למצוא  צריך  האדם  מהם.  להישמר  שצריך  רעים 

את המקום שלו ולהקיף מחיצות סביבו.
מספיק  להלכה  הרמטית.  אינה  הסגירה  אומנם, 
"שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח", כדי לסמן 
לברור  מה  ולהחליט  לחוץ  הְּפִנים  בין  הגבול  את 
צורך  אין  בחוץ.  ולהותיר  לדחות  ומה  ולקחת 
במחיצות מברזל אך לפחות שיוכלו לעמוד ברוח 
ולא  עצמית,  עמדה  על  לשמור  שיאפשרו  מצויה. 

להתכופף בפני כל רוח רעה.
הסוכה נעשית מחומרים פשוטים, טבעיים וזולים. 
בלא  בביתנו  ִיְשּכנּו  והאהבה  שהאושר  ללמדנו 
והפאר  ובאיבזור  שיכיל  החדרים  במספר  תלות 

שישררו בו. הם ינבעו 
התוכן  מן  בעיקר 
ניצוק  שאנחנו  והרוח 
שגם  הסיבה  זו  לתוכו. 
חרכים  להשאיר  חשוב 

לראות  נוכל  דרכם  בסכך 
לשמים  מחוברים  נהיה  לא  אם  הכוכבים.  את 
מנותקים,  נהיה  אותנו,  המנחה  העליון  ולאור 

ארציים ויבשים.
כל  מסוגל  להיות  'עראי'.  להיות  חייב  הזה  הבית 
הזמן להשתנות, להתפתח ולהשתכלל. לא להינעל 
על צורה אחת ולהתקבע לנצח. צילתה גם צריכה 
תמיד,  שנזכור  כדי  מחמתה'.  'מרובה  להיות 
שמעבר למה שגלוי לעיניים, שניכר באור החמה, 
בצל,  שנמצאים  עצומים,  חיים  מרחבי  עוד  יש 
אחר  צעד  אותם.  לחשוף  הוא  תפקידנו  בסתר. 
הגדולים  באורות  אמונה  מתוך  בסבלנות,  צעד, 

שעוד עתידים להתגלות.
ואם לא בא לי לשמוח?!

סוכות קרוי בתורה "זמן שמחתנו", כינוי שעל פניו 
על  שמצווים  להבין  אפשר  מאוד.  בעייתי  נראה 
מצה  לאכול  תפילין,  להניח  מעשה.  לעשות  אדם 
או ליטול ארבעה מינים. אבל מה שייך לצוות אדם 
'לשמוח'?! ואם אני לא שמח? ואם לא בא לי? ואם 
רע לי בחיים? האם יש איזה כפתור שלוחצים עליו 
על  לעטות  יכול  אני  שמח?!  נהיה  אתה  ופתאום 
לי  להגיד  אפשר  איך  אבל  מלאכותי,  חיוך  פניי 

לשמוח?! זה הרי לא בידיים שלי בכלל!
מתברר שאצל התורה זו שיטה. בכל מיני מקומות 
גם מה  לעשות אלא  מה  לנו  אומרת  רק  לא  היא 
"מקדשי  אלוקיך",  ה'  את  )"ואהבת  להרגיש 
על  לשלוט  יכולת  לאדם  יש  האם  ועוד(.  תיראו" 

ההרגשות שלו?!
שהשאלה  נמנעת  הבלתי  למסקנה  מוביל  זה  כל 
לצוות  אפשר  כן!  התשובה.  בעצמה  היא  שלנו 
בנפש  בסיסי  כלל  איך?  להרגיש.  האדם  על 
של  תולדה  היא  הרגשה  שכל  קובע  האדם 
מחשבה. ומחשבה היא בהחלט בשליטתנו. צורת 
דברים  על  שלנו  ההתבוננות  דרך  הסתכלות, 
מולידה את הרגשות שיתעוררו בקרבנו. על אותו 
באופן  שונות.  בצּורֹות  להסתכל  אפשר  מאורע 
אחד יתעוררו באדם רגשות חיוביים של שמחה, 
חשש,   – שני  ובאופן  ומוטיבציה.  התלהבות 
יוצאים  אנו  בו  הזמן  הסוכות,  חג  ופחד.  תסכול 
כל  את  לעצמנו  לסגל  אותנו  מזמין  החיים,  אל 
)מבט  שמחה  בנו  לעורר  שעשויות  ההסתכלויות 
חצי  ראיית  טובה,  עין  בה',  וביטחון  אמונה  של 
לי  שגורמות  מאלו  ולהשתחרר  המליאה(  הכוס 
את ההפך )מגיע לי, אני כאן כדי לקבל, הכול אישי 

נגדי, התמקדות בבעיות, ניפוח כל עכבר להר(.

לתגובות והארות:
yonilavi10@gmail.com 
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לוֶמָך ְשׁ ת  ֻסַכּ ָעֵלינּו  ּוְפרוׂש 

מתי נאמרה "שירת האזינו"?
את  לכם  "כתבו  משה  דברי  את  כששומעים 
השירה הזאת", נדמה שעם ישראל כבר יודע על 
איזו שירה מדובר, ומכיר את השירה. אכן, בתום 
וידבר את כל  "ויבא משה  שירת האזינו נאמר: 
דברי השירה הזאת באזני העם, הוא והושע בן 
לפני  הרי  "הושע",  שמו  כאן  נקרא  למה  נון". 
חטא המרגלים משה שינה את שמו ל"יהושע"?

ייתכן שאת "שירת האזינו" הקריאו משה והושע 
בן נון לדור יוצאי מצרים לפני חטא המרגלים, 
בניכם".  את  תצוום  "אשר  אותם  ציוו  ואף 
ישראל,  בארץ  בחיים  שעוסקת  הזו,  השירה 

חטא  לפני  נאמרה 
הכניסה  ערב  המרגלים, 
אולם,  לארץ.  המתוכננת 

לארץ  הכניסה  כידוע, 
נדחתה.

אחרי ארבעים שנה, משה מזכיר לדור הבנים את 
השירה שהוריהם לימדו אותם. כעת הוא מצווה 
הוא  בע"פ.  שהכירו  השירה  את  לכתוב  עליהם 
ארבעים  לפני  והארץ:  לשמים  שנית  פונה  גם 
שנה הוא ביקש מהם רק להאזין, אולם עכשיו 
הוא מבקש מהם להעיד על מה שהאזינו ועל מה 
שכבר ראו בשנות המדבר, "העידותי בכם היום 

את השמים ואת הארץ".
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תגובות קוראים

בגליון פרשת 'ניצבים' כתבה אורה רבקה וינוגרט על מזמור כ"ד בתהילים, דבריה נפלאים ועמוקים, יישר כח!

ראוי להוסיף כי במדרש, וגם בגמרא, מובא מדרש לפיו הדו שיח המתנהל בסוף הפרק הוא בין שלמה המלך 
המבקש להכניס את הארון למקדש, לבין השערים החושדים בו כי אינו ראוי להכניס, וכי עושה הוא לכבודו, 
עד שבסוף כששלמה מזכיר את זכות דוד אביו הם נעתרים ונפתחים. נשאלת השאלה מה פשר חשדנות זו, 

ומה ניתן ללמוד ממנה לעבודתנו.

נראה שעל פי דברי ר' נחמן בכמה מקומות ניתן לענות תוך חיבור חלקו הראשון של המזמור לסופו. בחלק 
הראשון מתוארת עבודת האדם הפשוט, אשר יכול הוא לעלות בהר ה' אם רק יהיה נקי כפיים, יש כאן בשורה 

אמיתית לפשוטי העם! ובלשון ר' נחמן מראים ל'דרי מטה' ש'מלוא כל הארץ כבודו'- בפרטים הקטנים.

ואילו סוף הפרק, הוא עבודת הצדיק, 'דרי מעלה', שלהם מראים שאינם יודעים הכל ו'איה מקום כבודו', ורק 
ה' 'הוא מלך הכבוד'.

יהי רצון שנטעם משני המקומות, ונזכה לבניין המקדש במהרה.

יעקב שושן
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פרסום
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לוֶמָך ְשׁ ת  ֻסַכּ ָעֵלינּו  ּוְפרוׂש 
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כל אחד וה'אחדות' שלו
פרי עץ הדר אלו ישראל; 
מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל 
יש בהם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים
 כפות תמרים - מה התמרה הזו יש בו טעם ואין בו ריח 
כך ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעש"ט 
וענף עץ עבות - מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם 
כך ישראל יש בהם שיש בהם מעש"ט ואין בהם תורה 
וערבי נחל - מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח 
כך ישראל יש בהם שאין בהם לא תורה ולא מעש"ט

 אמר הקב"ה יוקשרו כולם אגודה אחת 
והן מכפרין אלו על אלו )ויק"ר ל,יב(

שערי דרשות
המדברים  נוספים  מדרשים  בצד  כל,  בפי  מוכר  שצוטט  המדרש 
בשבח האחדות הבוקעת מאיגוד ארבעת המינים, "והיו לאחדים 
דרשנים  היבשות(.  העצמות  חזון  לז,יז;  יחזקאל  )עפ"י  בידך" 
 - זו  וירוקה  חביבה  מצוה  סביב  רעיונותיהם  שזרו  רבים  והוגים 
נטילת ארבעת המינים ונענועם תוך הכרזת "הודו לה'" ו"אנא ה'". 
בהגות  אתכם  לשתף  לנכון  מוצא  אני  הרעיוני  הגודש  למרות 
מתוך  הי"ו,  גינזבורג  יצחק  הרב  של  רוחו  פרי  ורעננה,  מקורית 
וערך  עיבד  וחסידות,  לקבלה  חדשים  )שערים  'עולמות'  הספר 
ניר מנוסי, אחד מן חבריא שומעי לקחו של אחד מגדולי ההוגים 
המאמר  בעקבות  נכתבים  דלהלן  הדברים  זמננו(.  בני  המקוריים 
'אחדות האחדויות', תוך עיבור צורה ולשון משלי, ודגשים נוספים 
זו  דרשת-עומק  לפי  וההמשכה.  האסוציאציה  ברכי  על  שנולדו 
ניתן לראות ב'אלמנטים' אלו ארבעה סוגים של אחדות-שותפות 
בצורה  היטב  באר  מסומלים  כולם  החיים.  מן  לנו  המוכרים 

הבוטאנית של ה'מינים' הניטלים למצוה.
ארבעה שותפויות באומה

ההדס מייצג את השורש המשותף של שבטי ישראל, את אחדות 
המוצא וה'גזע'. פרט הלכתי מרכזי הוא החובה שעלי ההדס יהיו 
וינבעו מנקודת מוצא  ינבטו  'משולשים', דהיינו ששלשת העלים 
אחת, משורש זהה. מכוונים הדברים כלפי 'אנשי ההדס' החשים 
שותפות עם שאר חלקי האומה בעקבות השורשים, ההיסטוריה. 

ההדס איפוא מכוון פניו כלפי העבר.
הערבה היא-היא ברית הגורל; היא ה'מוכה' מבין כל המינים. היא 
גדלה, כשמה, בערבוביה וברחש מתמיד, ללא הוד והדר. גורלה לא 
שפר עליה והיא נעדרת טעם וחסרת ריח. היא, הערבה, מייצגת 
הגורל   - והוא  אברהם.  ברית  בני  שלנו,  המשותף  הגורל  את 
המשותף - מחייב אותנו בערבות הדדית, שאף היא נרמזת במילה 
'ערבה'. מנקודת מבט זו ניתן להצביע על הערבה כתמונת ההווה, 

לטוב ולרע, חלילה.
מסמל  ממוקדת,  כיוון  בנטיית  ומזדקר  אל-על  המיתמר  הלולב, 

היעוד המשותף. היעד נמצא בשמי רום, בעולמות  בבהירות את 
שממעל. במקביל, הלולב מאותת לנו לזקוף קומה ולשאוף מעט 
פונה  ה'לולבית'  ו'לוז של שדרה'. בציר הזמן ברית היעוד  גאווה 

אל העתיד.
שלשת  מול  אל  ומשקיף  השניה  ביד  הניטל   - האתרוג  ולבסוף 
עליונה  שותפות  הכוללת-כל,  האחדות  את  מסמל  הוא  אחיו. 
יחדו,  ויעוד  גורל  שורש  ועתיד,  הווה  עבר  החיים,  מן  פינה  בכל 
אחת  בזרימה  אמור(,  תנחומא  ללב";  דומה  )"אתרוג  אחד  בלב 

ובפעימה משותפת.
המינים;  פריסת  של  הלא-שגרתי  לסדר  לב  שמתם  בודאי  אגב, 
הדס, ערבה, לולב ואתרוג. זה הסדר בעולמות החסידות והקבלה, 
לעילא  והכללתם  עבר-הוה-עתיד,  מבחינת  יפה  עולה  והוא 
משנה  באילנו  "דר  שהריהו  הזמן',  מן  'למעלה  שהוא  באתרוג 

לשנה" )סוכה לא,ב(.
***

פיצולי אחדות
על  במיוחד  חביבה  זו  מילה  ו'איחוד'.  'אחדות'  מדקלמים:  הכל 
הפילוג  למשל,  למיניהם.  מפלגה(  )מלשון  ומתפלגים  מתפצלים 
ההיסטורי בתנועה הקיבוצית בימי בראשית, לשני מחנות יריבים 
וזרם  הקיבוצים'  'איחוד  זרם  בדגלם:  האחדות  רוממות  כאשר 
'הקיבוץ המאוחד'. ועוד למשל, מפלגת ה'איחוד הלאומי' שאמנם 
איחדה ארבע קבוצות-לאום ימניות אך נולדה על ברכי התפצלות 
רועמת מתנועת הציונות הדתית הותיקה. לסידרה זו ניתן לשייך 
את מפלגת 'אחדות העבודה ]פועלי ציון[' בראשית שנות המדינה, 
מאחד  אחד  נושא-אנטי  רק  אשר  המאוחדות',  'האומות  ואת... 
אותן - נגד ישראל. אני מבין )גם אם לא תמיד מסכים( שלעתים 
 - ל'חיתוך'  לקרוא  למה  אך  פילוג,  מחייבים  השקפה  חילוקי 

'איחוד'? האם בפוליטיקה חייבים לאחז עיניים ואזניים?     
***

בסוכה  לישב  ראויין  ישראל  ש"כל  נזכור  שלפנינו,  הסוכות  בחג 
ארבעת  ואת  המינים  ארבעת  את  המכילה  כז,ב(,  )סוכה  אחת" 
השותפויות. אני שומע במילה 'סוכה' סיכוך של הכללה, של הכלה, 
הבדלים.  טשטוש  או  מלאכותית  אחדות  איחוד,  דוקא  לאו  אך 
ארבעת הבנים מ'הגדה של פסח' לא שינו את עורם, הם שונים 
'בסוכה  מסבים  הם  בסוכות  גם  אבל  לחלוטין  מאוחדים  ואינם 

אחת', תחת קורת סכך משותפת.   
)נכתב במוצאי צום גדליה(

המילים 
‘אחדות’ ו’איחוד’ 
חביבות במיוחד 

על מתפצלים למיניהם
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