
 
זיכוי במצוות סוכות 

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

אבות, בריכוזי 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 

עצמו רוקד. פרטים בלוחות המודעות.

עזרה לחג
הנזקקות  המשפחות  בעבור  תרמו  רבים 
לפנינו  עדיין  אולם  השנה,  ראש  לקראת 
שגם  לדאוג  ויש  תורה,  ושמחת  הסוכות  חג 
בתי  בחגך'.  'ושמחת  יהיה  הללו  במשפחות 
יפה,  בעין  לתרום  מהציבור  מבקשים  חב"ד 

להבאת שמחת החג לכל בית בישראל.

יש חדש הערבה היא "הילד שלי"
דווקא הילד שאין בו מעלות מיוחדות וכישורים ראויים לציון — חושף 
את הקשר הבלתי־תלוי שבין הורים לילדיהם, את היותו עצם מעצמם

הכיפורים ה מיום  מעבר 
בריחות  מתאפיין  לסוכות 
של  הסכך  ריח   — ייחודיים 
הסוכה, וניחוחות האתרוג וההדסים. 
בכל עיר נפתח שוק ארבעת המינים, 
ובוחרים  באים  ישראל  בית  והמוני 
לחג  הנחוצים  האבזרים  את  להם 

הסוכות.

מבין ארבעת המינים ראוי לתת את 
הדעת למקומה של הערבה. האתרוג 
וריח  מיוחד  טעם  בו  יש  ההדור 
נפלא. הלולב בא מעץ הדקל, המניב 
ההדס  ומתוקים.  עסיסיים  תמרים 
הוא שיח ריחני. אבל הערבה — אין 

בה לא טעם ולא ריח. אז מה היא בכלל עושה 
פה?

מייצגים  המינים  שארבעת  אומרים  חכמינו 
ארבעה סוגים בעם ישראל. האתרוג מסמל את 
מי שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים. הלולב 
— את מי שיש בהם תורה אבל מצטיינים פחות 
המעשים  בעלי  את   — ההדס  טובים.  במעשים 
הערבה  ואילו  תורה.  ללמוד  זכו  שלא  הטובים 
ולא מעשים  כנגד מי שאין בהם לא תורה  היא 
לתת  למה   — שאלה  אותה  עולה  ושוב  טובים. 

מקום לאנשים שאין בהם שום דבר חיובי?

החיבוק החם ביותר
נקודה  מבטאת  הערבה  שדווקא  היא  האמת 
שוו  האחרים.  המינים  שלושת  של  מזו  עמוקה 
הבכור  "דני,  ילדיה:  על  המספרת  אם  בנפשכם 
סופר  מחונן,  מוזיקאי  מצליח,  רופא  הוא  שלי, 
במגוון  מבוקשת  מרצה  היא  שלומית  משובח. 
במפעל,  מסור  מחסנאי  הוא  נדב  ידע.  תחומי 
צחי,  שלי,  הקטן  והבן  רבה.  להערכה  הזוכה 
לא לומד ולא עובד — אבל הוא הילד שלי ואני 

אוהבת אותו".

שימו לב שדווקא הבן האחרון זוכה לחיבוק החם 
ביותר של האם. עליו דווקא היא מדברת באהבה 
 — ביותר  החשוב  המשפט  את  ואומרת  גדולה, 

"הוא הילד שלי!". 

ועתירי  המעלות  ברוכי  האחרים,  הילדים  אצל 
לתכונותיהם  היא  ההתייחסות  הכישורים, 

עיסוקם.  בתחומי  ולהצלחותיהם  הייחודיות 
ילד  בין  ברורים  הבדלים  יש  זו  מוצא  מנקודת 
לילד. אם שופטים את הילדים על־פי כישוריהם 
יזכה  והמוכשר  המוצלח  הילד  הרי  והצלחתם, 

לאהבה ולהערכה גדולות יותר.

מיוחדות  מעלות  בו  שאין  הילד  זה,  לעומת 
עצם  את  חושף   — לציון  ראויים  וכישורים 
הקשר הבלתי־תלוי שבין הורים לילדיהם. "הוא 
דבר.  שום  להוסיף  צריך  לא  זהו.  שלי!".  הילד 
ההורים אוהבים אותו לא בשל מעלות, כישורים 

והצלחות, אלא מפני שהוא בנם, עצם מעצמם.

לקבל בלי תנאים
הערבה.  ביטוי  לידי  מביאה  הזאת  הנקודה  את 
אכן, לאתרוג יש טעם וריח. הוא האידיאל שאליו 
ראוי לשאוף — גם תורה וגם מעשים טובים. וכן 
הלולב, המסמל את התורה, וההדס, המייצג את 
מעלות  מבטאים  אלה  כל  הטובים.  המעשים 
בהן.  ולהשתבח  להשיגן  יש  מוגדרות, שבהחלט 
הבסיסית  הנקודה  את  מבטאת  הערבה  אבל 
מעם  בלתי־נפרד  חלק  היותה  את   — העמוקה 

ישראל.

בלי  בזולת  להביט  אותנו  מלמדת  הערבה 
מעלותיו  על־פי  לא  אותו  לאהוב  שיפוטיות. 
אין  אולי  תנאים.  בלי  אותו  לקבל  ויתרונותיו. 
בו תורה ומעשים טובים — אבל הוא אח, בשר 
הנקודה  וזו  מאיתנו.  בלתי־נפרד  חלק  מבשרנו, 

החשובה ביותר. חג שמח!
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 — ַיֲעֹקב  ַעּמֹו,  ה'  ֵחֶלק  "ִּכי  נאמר  בשירת האזינו 
ַנֲחָלתֹו". הפסוק הזה מובן בפשטות — עם  ֶחֶבל 
ישראל הוא החלק שבו בחר הקב"ה, ובני יעקב 
גם הקישור לפסוק הקודם  נחלתו החביבה.  הם 
הַּפָלָגה,  דור  חטא  שם  מוזכר  בפשטות.  מובן 
ֶעְליֹון  "ְּבַהְנֵחל  העולם:  ברחבי  בפיזור  שנענש 
לא  ובכל־זאת הקב"ה  ָאָדם",  ְּבֵני  ְּבַהְפִרידֹו  ּגֹוִים, 
השמידו, כדי להבטיח את קיומם של בני ישראל, 
ְּבֵני  ְלִמְסַּפר  ַעִּמים  ְּגֻבֹלת  "ַיֵּצב  ֵׁשם:  מבני  שהם 

ִיְׂשָרֵאל".

ומפורט:  ארוך  פירוש  כאן  מפרש  רש"י  ואולם 
לצאת  ועתיד  ביניהם  כבוש  חלקו  שהיה  "לפי 
מהם. ומי הוא חלקו? ַעמו. ומי הוא עמו? יעקב 
חבל נחלתו. והוא השלישי באבות, המשולש בג' 
זכויות, זכות אבי אביו, וזכות אביו וזכותו, הרי ג', 

כחבל הזה שהוא עשוי בג' גדילים".

אזהרה מכפיות טובה
ש'חלק'  לרש"י  מנין  הסבר:  דורש  הזה  הפירוש 
ועתיד  בין האומות  "כבוש  הכוונה שעם ישראל 
ולא שהוא פשוט חלק מהקב"ה? ולמה  לצאת", 
ומעיד  גדילים  זה עשוי משלושה  ש'חבל'  פירש 

על שלוש זכויות?

בשירת  הרחב  ההקשר  מתוך  יובנו  הדברים 
תוכחה  "דברי  היא  הזאת  השירה  כל  האזינו. 
להעיד השמים והארץ, ותהא השירה להם לֵעד, 
שסופן לבגוד, ולא יזכרו הראשונות שעשה להם" 
)פירוש רש"י לב,יב(. כלומר, יש כאן אזהרות מפני 

כפיות טובה הצפויה כלפי חסדי הקב"ה עם בני 
ישראל.

עתיד לצאת
חבל  "יעקב  הפסוק  את  לפרש  אי־אפשר  לכן 
נחלתו" כשבח לעם ישראל, אלא כאחד החסדים 
שעשה לו הקב"ה. מכאן נגזרת משמעות אחרת 
לפסוק — שקיומם של האומות תלוי בבני ישראל. 
ישראל,  בני  עמם  שנושאים  האבות  זכות  זוהי 

שבזכותה הם מעניקים קיום לאומות העולם.

)בלק  ישכון"  לבדד  "עם  הוא  ישראל  עם  אמנם 
כג,ט(, אבל זה קורה אחר־כך, לאחר שעם ישראל 

מדייק:  רש"י  לכן  לעצמו.  כשהוא  לעם  נהפך 
"שהיה חלקו כבוש ועתיד לצאת" — הקב"ה נתן 
קיום לאומות החוטאות מפני ש'חלקו' עדיין היה 

'כבוש' בתוכן "ועתיד לצאת".

אלא שגם בעודו 'כבוש' בין האומות עם ישראל 

וזכות  אביו,  אבי  "זכות  זכויות:  בשלוש  מעוטר 
רומז  שה'חבל'  מפרש  רש"י  לכן  וזכותו".  אביו, 
לקליעה של שלושה חבלים — "כחבל הזה שהוא 
היחס  את  מסביר  זה  גדילים".  בשלושה  עשוי 
בין  'כבוש'  שהיה  הקב"ה  של  לחלקו  המיוחד 

הגויים, עוד קודם שקיבל את התורה.

שני מסרים
של  פשוטו  על־פי  רש"י,  של  לפירושו  במקביל 
עומק  את  מסבירה  החסידות  תורת  מקרא, 
שבחו  את  כמבטא  הזה,  הפסוק  של  הפנימיות 
שני  כאן  שיש  נמצא  ישראל.  עם  של  הנעלה 
מסרים: יהודי צריך לדעת את מעלתו העצומה, 
ממש  חלק  שהיא  קדושה  נשמה  בו  שיש  כמי 
כוחות בלתי־ יכול לשאוב  מהקב"ה. ממנה הוא 
מוגבלים, המעניקים לו יכולות רוחניות כבירות.

ובה בעת יש כאן גם תוכחה: אל ליהודי לשכוח 
כל  עצמו.  בזכות  לו  באו  לא  אלה  שסגולות 
מופלאה  וטובה  אלוקי  חסד  הן  האלה  המעלות 
שהרעיף עלינו הקב"ה. לכן יהודי נדרש לענווה, 

בבחינת "אנוכי עפר ואפר" )וירא יח,כז(.

 )תורת מנחם, כרך נד, עמ' 70(

מעלות גדולות ותוכחה עמוקה

לחוש את האווירה
צריך לדעת לעורר את הציפייה לקראת מועדי 
יום  יחול  ישראל: מייד תבוא השבת; עוד מעט 
את  לחוש  צריכים  המועד  כשבא  וכדומה.  טוב 
שהיום  ניכר  להיות  צריך  המתאימה:  האווירה 
שבת; בחג צריך לחוש את שמחת החג. אווירה זו 
אין להפסיקה עם צאת המועד, אלא היא חייבת 

להיות מורגשת גם בשאר ימי השבוע.
)ספר השיחות תרצ״ו(

שמחה בעצם החג
באספך  ימים,  שבעת  לך  תעשה  הסוכות  ״חג 
ִמָּגְרְנָך ומיקבך... ושמחת בחגך״ )דברים טז,יג(. 
מועד החג הוא באספך מגורנך ומיקבך, אבל לא 
בזה השמחה, כי העושר בלבד לא יוסיף שמחה. 
בעצם  שמחה   — בחגך״  ״ושמחת  להיות  צריך 
רוממות קדושת החג, בעיצומו של יום ובייחודו.
)חתם סופר(

להזמין שמחה
״זמן שמחתנו״ — 'זמן' מלשון זימון והזמנה. בחג 

הזה מזמינים שמחה לכל ימות השנה.
)עיטורי תורה(

חג ה'
״באספכם את תבואות הארץ תחוגו את חג ה׳״ 
)אמור כט,לט(. את חג האסיף, חג הטבע, תחוגו 
כמו את חג ה׳, כי הוא יתברך הנותן כוח בטבע 

פני  על  מטר  הנותן  והוא  הצמחים,  את  לגדל 
ומצמיחּה,  ומולידּה  הארץ  את  ומרווה  האדמה, 

ונותן זרע לזורע ולחם לאוכל.
)אוזניים לתורה(

לאסוף טהרה
״חג האסיף״ — מלשון טהרה. מובא במדרש ויחי: 
"היאספו ואגידה" — היטהרו. וכך נאמר: ״ואסף 
איש טהור״ )במדבר יט, ט(. ואף שעל כל החגים 
)ראש  ברגל״,  עצמו  לטהר  אדם  ״חייב  נאמר 
השנה טז(, עם זה סוכות הוא זמן מיוחד לטהרה.
)רבי אברהם־מרדכי מגור(

שבע המידות
כג,מב(.  )ויקרא  ימים״  שבעת  תשבו  ״בסוכות 
את  לראות  יש  כך  עראי,  דירת  שהיא  כסוכה, 
חיי האדם על פני האדמה, שהרי ירידת הנשמה 
״תשבו  בלבד.  ומוגבל  קבוע  לזמן  היא  למטה 
שבעת ימים״ — רמז לשבע המידות שהאדם צריך 

לברר ולזכך בשבעים שנות חייו.
)ספר המאמרים(

מקיפים בפנימיות
הסוכה,  מצוות  מסגולות   — תשבו״  ״בסוכות 
של  המשמעות  מקיפים'.  'אורות  נמשכים  שבה 
״תשבו״ היא, שעל־ידי הישיבה בסוכה ממשיכים 
את האורות המקיפים בפנימיות, כשהם נקלטים 

ב'התיישבות'.
)ספר המאמרים תש״ג(

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

סוכות | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

נוח לו בשימושו
מז'יבוז' גשם שוטף בלילה  ירד בעיר  פעם אחת 
הראשון של סוכות, ולא יכלו לשבת בסוכה, ואולם 
בסוכתו של הבעש"ט לא ירד גשם. אחד מחסידיו 
חכם  לתלמיד  בהתפעלות  זאת  וסיפר  הלך 
לראות  הלך  הלה  הבעש"ט.  לדרך  מהמתנגדים 
מכך,  התפעל  לא  אך  ראה,  ואכן  עיניו,  במו  זאת 

וחזר לביתו ודיבר עם חתנו בזלזול על הבעש"ט.

למחרת בבוקר פגש הבעש"ט את התלמיד חכם 
ומדברים  יושבים  כזה  קדוש  "בלילה  לו:  ואמר 

לשון הרע על יהודי?!".

יורד  שכאשר  אומרים  "חז"ל  הבעש"ט:  והמשיך 
גשם בסוכה, הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס 
לאדונו, והאדון שופך לו קיתון על פניו. אבל כל 
זה בעבד שאין האדון רוצה בשימושו, ואילו לעבד 
שהאדון רוצה בשימושו — אינו שופך לו קיתון"...

אמרת השבוע מן המעיין

"סוכה ראשי-תיבות: סומך ועוזר כל 
מצוות  את  שמקיים  מי   - הנופלים 
ביד  ומחזיקו  עוזרו  הקב"ה  סוכה, 
ימינו"                        )בני יששכר(

פתגם חסידי



 נס 
סוכות

השמחה על לידתו של מיכאל, בחודש 
גדולה.  הייתה   ,)1986( תשמ"ו  סיוון 
ארוכה  ציפייה  אחרי  נולד  הילד 
סוף־סוף  אבל  שני.  לילד  הוריו  של 
וקולות  התרחבה,  חכים  משפחת 
חיי  את  מילאו  תינוק  עוד  של  צחוק 

ההורים אושר גדול.

התפרנס  חולון,  תושב  חכים,  יצחק 
שימשה  רעייתו  בעיר.  שניהל  מעסק 
מנהלת באקדמיה. הילד הקטן הביא 
אבל  לביתם.  ושמחה  אור  הרבה 
כשמלאו לו שנתיים כיסה ענן שחור 

את חייהם השלווים.

בראשו  כאבים  על  התלונן  הפעוט 
את  פטר  הילדים  רופא  ובבטנו. 
הילד  אך  שפעת,  כתסמיני  הדברים 
החל לאבד משקל. רופא מומחה הורה 
בתוך  מקיפות.  דם  בדיקות  לערוך 
ריצות  של  סחרחרת  החלה  קצר  זמן 
בהולות בין מחלקות רפואיות. בסוף 
ההורים  ראש  על  הוטלה  התהליך 

פצצה נוראה: הילד לקה בלוקמיה.

מיטתו  ליד  ישבו  השבורים  ההורים 
קמל  אותו  וראו  הפעוט,  בנם  של 
מול עיניהם. עוד טיפול ועוד טיפול, 

והילד דועך והולך.

מיכאל  של  הרביעי  הולדתו  יום  את 
לא  הרופאים  ובדאגה.  בעצב  חגגו 
היו מבשרי טובות. כל דרכי הטיפול 
 — אחרון  מוצא  נותר  וכשלו.  נוסו 
במיוחד,  אגרסיבית  טיפולים  סדרת 
שלה  הקשות  הלוואי  שתופעות 
עצמן עלולות לסכן את הילד החלוש 

והמותש. אך זו התקווה האחרונה.

לבצע  ההורים  ניאותו  כבד  בלב 
הצליחו  לכן  קודם  אך  הטיפול,  את 
ייחודי  נופש  לשבוע  להצטרף 
לילדים  שבפלורידה,  באורלנדו 
הקשה.  המחלה  עם  המתמודדים 
הילד  הטסת  את  אישרו  הרופאים 
עמי  הפרופ'  נלווה  ואליו  החולה, 
באלין, מנהל מחלקת הילדים במרכז 

הרפואי וולפסון בחולון.

ביעף.  עבר  הנופש  בכפר  הזמן  חלון 
להם  והוקל  כוחות,  צברו  ההורים 
לראות סוף־סוף חיוכים על פני הילד. 
הטיסה  מסלול  את  תכננה  המשפחה 
את  לבקר  כדי  ניו־יורק,  דרך  חזור 
אחותו של יצחק, יפה, ובעלה, יעקב, 

המתגוררים בעיר.

יעקב, חצוצרן במקצועו, הופיע שנים 
ושמע  פיאמנטה,  להקת  עם  רבות 
הוא  מליובאוויטש.  הרבי  על  הרבה 
הילד  עם  אליו  ללכת  להורים  הציע 
ולבקש את ברכתו. ר' אבי פיאמנטה 

של  למזכירו  הילד  מחלת  על  סיפר 
וזה  גרונר,  יהודה־לייב  הרב  הרבי, 
אמר: "הרבי כבר איננו מקבל אנשים 
לפגישות אישיות, אך כדאי שימתינו 
לו במבואת בית המדרש אחרי תפילת 
בדרכו  שם  יעבור  כשהרבי  שחרית. 
כמה  עמו  להחליף  יוכלו  לחדרו 

מילים".

בח'  במקום  התייצבה  המשפחה 

המעלית.  מן  יצא  הרבי  במנחם־אב. 
בטלית  מעוטרת  הקורנת,  דמותו 
ההורים  מול  הופיעה  ובתפילין, 
על  הצביע  גרונר  הרב  השבורים. 
באוזני  סיפורו  את  ותמצת  מיכאל, 
הרבי  אמר  טובות!",  "בשורות  הרבי. 
להורים, "תזכו לגדלו לתורה, לחופה 

ולמעשים טובים".

בהתרגשות.  "אמן"  השיבו  ההורים 

הרבי נכנס לחדרו. המפגש הסתיים.

ימים לאחר מכן אושפז מיכאל  כמה 
האונקולוגית  במחלקה  הקטן 
בוולפסון. בבת אחת שקעה המשפחה 
והמכאובים  הסבל  תוך  אל  בחזרה 
שהיו מוכרים להם. מיכאל נאבק על 
חייו. בגבורה נשא את ייסורי הטיפול, 
הפעם  שבאה  עד  פעם,  ועוד  פעם 

השלישית.

גופו  חדה.  הידרדרות  חלה  פתאום 
הרופאים  לקרוס.  החל  מיכאל  של 
ניסו לייצב את מצבו, אך נראה היה 
מנהל  אזלו.  הילד  של  כוחותיו  כי 
לשיחה.  ההורים  את  זימן  המחלקה 
להיחלץ  יוכל  כיצד  רואה  "אינני 
את  והשפיל  אמר  הזה",  מהמצב 

מבטו. הוא הכין אותם לגרוע מכול.

עם  קשר  האב  יצר  אחרון  כמוצא 
בה  הפציר  הוא  מניו־יורק.  האחות 
קיבלנו  הלוא  לרבי.  מסר  להעביר 
היא  היכן  שלמה;  לרפואה  ברכה 

הישועה המיוחלת?!

בתוך  הרבי.  אל  הועברה  הפנייה 
שעות אחדות התקבל מענה טלפוני. 
לדאגה  סיבה  אין  כי  השיב  הרבי 
ובפרט שחג הסוכות קרוב. התשובה 
לחג  מה  רבה.  בהפתעה  התקבלה 

הסוכות ולימי אב הלוהטים?

הוסיף  מיכאל  של  מצבו  בינתיים 
להיות קשה. הרופאים ציינו כי כל יום 

שהוא שורד הוא בגדר נס.

חג  ערב  בא  והנה  יום,  רדף  יום 
של  למראשותיו  ישב  יצחק  הסוכות. 
בנו, אפוף תוגה ממצבו הנואש. רחש 
הרהוריו.  הילד קטע את  קל ממיטת 
הילד, שזה  אל  הוא הפנה את מבטו 

זמן רב לא השמיע הגה.

בקול  בלחש,  דיבר.  הקטן  מיכאל 
רוצה  "אני  בלתי־נשמע.  כמעט 
לצעוק  החל  יצחק  ללכת לסוכה!". 
ורופאים  הוזעקו  אחיות  בהתרגשות. 

בעקבותיהן. נס קרה.

אל  בנו  את  יצחק  הוביל  החג  בליל 
ניסה  הסוכה. דניאל טעם מהקידוש, 
לאכול כפית מזון, והקיא. כפית שנייה 
השלישית  הכפית  את  הקיא.  שוב   —
כבר לא הקיא. למחרת הרגיש הרבה 
יותר טוב. כאילו נולד מחדש. בימים 
הבאים הוסיף להראות אותות שיפור. 

המחלה הוכנעה.

קצין  שימש  גדל,  החלים,  מיכאל 
בצבא, הוסמך למהנדס חשמל, הקים 
משלו.  בן  חובק  וכבר  בישראל,  בית 
בני  חוגגים  הסוכות  בחג  שנה  בכל 
הפרטי  סוכות  נס  את  המשפחה 

שלהם.

)על־פי ארי סמית ב'כפר חב"ד'. תודה 
ליצחק חכים על השלמת הפרטים(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

סוכות והאומות
יד( מתאר את חג הסוכות כמועד שבו, בזמן הגאולה,  )פרק  זכריה  הנביא 
יתרחש הניצחון על אומות העולם שיתאספו על ירושלים למלחמה. לדעת 
המפרשים, המלחמה המתוארת שם היא מלחמת גוג ומגוג )שעליה ניבא גם 
יחזקאל בפרק לח־לט(. ואלה קוויה הכלליים: כל האומות נאספות למלחמה 
הקב"ה  ואז  מהעם,  מחצית  ולהגלות  אותה  לכבוש  מצליחות  ירושלים,  על 
יוצא ונלחם באויבי ישראל ומנחיל להם תבוסה מוחלטת, ובעקבותיה שלל 

כל הגויים מחולק לעם ישראל.
בהמשך הנביא אומר שהגויים שיישארו לאחר המלחמה הזאת יתהפכו לטוב 
ירצו לעלות  ומי מהם שלא  ויעלו בחג הסוכות לירושלים להשתחוות לה'; 

לירושלים — יינגפו במגיפה וייענשו.

מבעט ויוצא
הקשר המיוחד בין הגמול לאומות העולם ובין חג הסוכות בא לידי ביטוי גם 
אומות העולם  יטענו  הגאולה  ג,א(, שבבוא עת  זרה  )עבודה  חז"ל  במאמר 
זו  לטענה  נעֶנה  הקב"ה  וליהנות משכרן.  מצוות  לקבל  רוצות  היו  הן  שגם 
ונותן לגויים 'מצווה קלה' — סוכה. "מייד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה 
סוכה בראש גגו, והקב"ה מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד 

מבעט בסוכתו ויוצא".
ובין אומות העולם. בזמן בית המקדש היו  בין חג הסוכות  יש קשר פנימי 
הזה  החג  העולם.  אומות  שבעים  כנגד  פרים,  שבעים  החג  בימי  מקריבים 
הוא מקור של השפעה רוחנית לא רק לעם ישראל, אלא גם לגויים. לכן גם 
מבחנם של הגויים יהיה במצוות סוכה, וגם הגמול שישולם להם — בניצחון 

עליהם במלחמה — יהיה בחג הסוכות.

מלחמה בניסים
מלחמת גוג ומגוג עצמה היא מן הדברים הסתומים שעליהם הרמב"ם אומר 
)הלכות מלכים, פרק יב, הלכה ב(: "לא ֵידע אדם איך יהיו עד שיהיו". אין 
בידנו לתרגם את דברי הנביאים ואת מאמרי חז"ל בנושא זה לתחזית מפורטת 
וגם יש סתירות בין המקורות בפרטים מהותיים — בזמנה של  ומציאותית, 
המלחמה הזאת, באופייה, באישים שינהלו אותה ובתוצאותיה. במידה מרובה 
הדברים תלויים גם במעשיו של עם ישראל. לכן הרמב"ם מסכם ואומר שאין 
ראוי לעסוק בדברים האלה, שאינם מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה.

שלא כדעת ההמון, המלחמה איננה בין 'גוג' ובין 'מגוג', אלא גוג הוא מלך 
מגוג. גוג הוא מלך גדול, המשמש נשיא של עוד אומות )"ְנִׂשיא ֹראׁש ֶמֶׁשְך 
ְוֻתָבל" — יחזקאל לח,ב(. חז"ל חלוקים במהות המדינות הללו, ואם כך היה 
בימי התלמוד, ברור שכיום אין שום אפשרות לדעת מי הן האומות האלה. 
רק לאחר התרחשות הדברים יהיה אפשר לדעת שאכן זה 'גוג' שאליו התכוון 

הנביא.
למלחמה זו שלוש מטרות: א( לגרום לכל העולם להאמין בה', לאחר שהכול 
יראו את אותותיו ואת מופתיו; ב( לשלם גמול לאומות הרעות ולהשיג את 
נקמת ה' בגויים הרשעים אשר רדפו את עם ישראל; ג( לזכך את עם ישראל 
נפלאות  את  לראות  ראויים  שאינם  והמורדים,  הפושעים  את  מהם  ולסלק 

הגאולה )או לגרום להם לעשות תשובה שלמה(.
כפי שנראה מדברי הנביאים וחז"ל, לא יצטרך עם ישראל להילחם בגויים 
הרבים שיעלו עליו. המלחמה תתנהל על־ידי הקב"ה עצמו, בניסים ובנפלאות 
עצומים. כמו־כן חז"ל אומרים שהמשיח יילחם בגוג ובצבאותיו על־ידי 'רוח 
עוד  ברור  ָרָׁשע".  ָיִמית  ְׂשָפָתיו  "ּוְברּוַח  יא,ד(:  )ישעיה  כפי שנאמר  שפתיו', 
שהמלחמה תביא שפע וברכה לעם ישראל, ועמה תגיע הגאולה לשלמותה.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

הקיץ האחרון הקפיץ את הזמר החסידי הצעיר 
מוטי שטיינמץ, חסיד ויז'ניץ בן 27, תושב בני־
ברק, לראש הכותרות. מול עתירות של גורמים 
לשלילת  המשפט  בית  והחלטות  אנטי־דתיים, 
גברים  בין  בהפרדה  מוזיקליים  אירועים  קיום 
אין   — נחרצת  עמדה  שטיינמץ  הציג  לנשים, 
גדרי  על  פשרות  יהיו  לא  הופעה!  אין  הפרדה, 

הצניעות ועל עקרונות ההלכה.

ההופעה  אושרה  מתוח  משפטי  מאבק  לאחר 
לשמוע  נהר  גדול  וחרדי  דתי  וציבור  בעפולה, 
רווי  ייחודי,  שירה  סגנון  את שטיינמץ, שמביא 
ִהרבה  הוא  המהומה  בעקבות  ונשמה.  רגש 
להתראיין לכלי התקשורת הכלליים והשמיע את 

עמדתו בקול רם וברור. 

תנאי בסיסי
הפקות  בנט  וחברת  שאני  הדברים  "אחד 
עומדים עליהם כשמזמינים אותי, הוא שהאירוע 
יהיה על טהרת הקודש ובהפרדה מלאה", מספר 
שטיינמץ. "ויתרנו על אירועים יוקרתיים ברחבי 
העולם ולא התפשרנו. כאשר תוכננו האירועים 
העלינו  לא   — ולחיפה  בעפולה  החרדי  לציבור 
וינסו  האלה  לאירועים  יתנכלו  כי  דעתנו  על 
לשלול מנשים חרדיות ודתיות את הזכות לבוא 
להופעה בהפרדה, כביכול בשם זכויות הנשים".

יחוקקו  לא  "אם  אותו.  מדאיגה  הזאת  המגמה 
אירועים  לקיים  החרדי  לציבור  שיתיר  חוק 

במתכונת שמתאימה לאורח חייו ולגדרי ההלכה 
— זו תהיה פגיעה קשה בציבור", הוא אומר. "לא 
נוכל לקיים אירועים על טהרת הקודש, וציבור 

גדול יפסיד אירועים תורניים ברמה גבוהה".

ברכה ב'טיש'
ואיך הוא מסביר את ההתנגדות להופעות שלו 
דווקא? "אנחנו מתאמצים מאוד שכל האירועים 
תפילה  אירועי  יותר  יהיו  שלנו  המוזיקליים 
וידוע  בלבד.  הופעה  ולא  הרוח,  והתרוממות 
המנסים  כוחות  יש  קדושה,  יש  שבו  שבמקום 

להפריע".

הוא התעודד מאוד מהתגובות החמות שקיבל. 
נלהבות מכל שכבות הציבור.  "קיבלתי תגובות 
הקהל תמך מאוד בעמדות העקרוניות שהצגנו. 
האדמו"ר  ורבי,  מורי  כאשר  במיוחד  התרגשתי 
לי  מסר  השבת,  שולחן  באמצע  מוויז'ניץ, 
ישראל־ברוך־מרדכי  בשביל  'זה  ואמר:  'שיריים' 

שטיינמץ שקידש שם שמיים ברבים'".

מעמד שגדלתי עליו
האותנטית.  החסידית  בשירה  מאמין  שטיינמץ 
"מתברר שיש קהל גדול המחפש תוכן ועמקות 
בשירה", הוא אומר. "זו שירה שהיא הודיה לה', 
מנקודה  לבוא  צריכה  והיא  ובקשה,  תפילה  או 
עמוקה ואמיתית. אני שר את האמת שבי. אני 

ולַאֵחד  לפתוח  שליחות,  שלי  במוזיקה  רואה 
לבבות".

דחוס.  בחג הסוכות הקרוב  לוח ההופעות שלו 
הגדולה  במצווה  ולהשתתף  להופיע  "אני שמח 
טיש  הוא  מבחינתי  השיא  בחגך'.  'ושמחת  של 
המפורסמת,  השואבה  בית  שמחת  ה'אושפיזין', 
אמיתית,  השמחה  שם  מוויז'ניץ.  הרבי  בסוכת 
מעמד  זה  רוח.  והתרוממות  קדּושה  מלאה 
הרבה  לי  ושהעניק  עליו,  שגדלתי  ומרגש  גדול 
שירה  להישמע  צריכה  איך  ולימוד  השראה 

חסידית אמיתית".

הזמר החסידי שאינו מתפשר

תגובות נלהבות. שטיינמץ בהופעה )צילום: פנחס עימנואל(

סוכה מהשנה שעברה
סכך  עליה  שנשאר  סוכה  האם  שאלה: 

מהשנה שעברה — כשרה?

נעשתה  ואפילו  כשרה,  ישנה  סוכה  תשובה: 
לשם צל ולא לשם מצווה. אלא שדרשו חכמים 
בה  להוסיף  )למשל,  דבר  בה  לחדש  לכתחילה 
 8 על   8 טפח,  על  טפח  של  בקטע  חדש  סכך 
ס"מ( לשם החג )ואם חידש סכך לכל אורך או 
רוחב הסוכה, אפילו אין הרוחב אלא משהו — 

דיי בכך(.
החג,  לשם  מראש  הסוכה  את  שסיכך  מי  אבל 
אפילו עשה זאת זמן רב קודם לכן )או שסיכך 
בלי כוונה מיוחדת לצורך החג בשלושים הימים 
שלפני החג( — כשרה, ואין צריך לחדש בה דבר. 
ולדעת ה'מגן אברהם', גם אם עשאּה לשם החג 

שעבר, בכל־זאת צריך לחדש בה דבר השנה.

הדפנות  את  תחילה  לבנות  יש  הסוכה  בבניית 
ורק אחר־כך לסכך אותה. אם עשה בסדר הפוך, 
יש חילוקי דעות על כשרות הסוכה. בספר 'חזון 
וכתב שאפשר  עובדיה' מכשיר אותה בדיעבד, 
גם לברך עליה. ואם עשה תחילה דפנות ברוחב 
ואחרי  הסוכה,  כל  לאורך  לסכך  סמוך  טפח 
הסיכוך משלים אותן עד למטה — הסוכה כשרה 

לכל הדעות.
או  בקרשים  הסוכה  לבניית  להשתמש  אסור 
מעצים  או  בעליהם,  מדעת  שלא  בענפים 
הנטועים ברחובות העיר או שבאחריות קק"ל, 
בלי רשותם, אפילו אם בכוונתו להחזירם מייד 
אחרי החג, כי "שואל שלא מדעת — גזלן הוא". 
בדיעבד, אם בנה או סיכך והוא עומד לשלם את 
לשבת  רשאי  לבעליהם,  בהקדם  הקרשים  דמי 

וגם לברך 'לישב בסוכה'. 
ונו"כ,  תרלה  סו"ס  טושו"ע  ט,א.  סוכה  משנה  מקורות: 
עובדיה,  חזון  תרלו.  סימן  אדה"ז  ושו"ע  ונו"כ  טושו"ע 

סוכות, עמ' לח, נז, סג.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

בס״ד

כרטיסים ב-

*6565
האלבום החדש עכשיו בחנויות!

בנייני האומה ירושלים

22.10 כ״ג תשרישלישי

מופע גברים
21:00 פתיחת דלתות
21:30 תחילת המופע

- מופע פותח -

אברומי וינברג

מופע נשים
18:00 פתיחת דלתות
18:30 תחילת המופע
- שיחת חג מיוחדת -

הרבנית ימימה מזרחי

19.10 כ׳ תשרימוצ״ש

עם הרבנית

ימימה מזרחי 

21:30 פתיחת דלתות | 22:15 שיחת חג

23:00 תחילת מופע

אסרו
חג סוכות

ליל
הושענא

רבא

ושמחת בחגך עם...

באושר עדמרגישים חג

"
פרי עץ הדר

בעברית של ימינו 'פירות הדר' הם משפחת 
פירות עץ, כמו תפוז, לימון, אתרוג ועוד.

ארבעת  את  המפרט  בפסוק  השם  מקור 
המינים, "ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ 

ָהָדר".

את זהותו של העץ — אתרוג — אנו יודעים 
בזכות המסורת שעברה מדור לדור. חכמינו 
פירשו את 'הדר' במובן של דיּור — פרי "הדר 

באילנו משנה לשנה".

מושג ברגע

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

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

לפרסום:לא הותר
הארכת שנות 'תוחלת החיים'הוזלה משמעותית בעקבות פרמיית ביטוחי החיים

פנה
ל'גפן בס"ד' 
ובתוך רגע 
תחסכו עד 
40% מכפי 
ששילמתם 

עד היום!
העברה וטיפול

מול הבנקים - עלינו!


