
שלושים ושש שנים - ספרן

ירושלים של מעלהירושלים של מעלה

הטעם שעושים סוכות זכר לענני הכבוד ואין עושים זכר למן ולבאר

ניתן לתרץ קושיה זו על פי דברי "התוספות יום טוב" )ברכות י, ג(: "בברכת 
זה  אמנם  ה',  לומר  תקנו  התורה  ובברכת  "אלוקינו"  לומר  תקנו  הזימון 
השם  זה  תיקנו  ולפיכך  ברואיו  את  לכלכל  נותן  המזון-הדין  כי  מבואר, 

שהוא מידת הדין והוראתו – אלוקות ואדנות, אבל התורה לא ניתנה אלא 
בחסדו כפי שנאמר: "למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר", כי אינה שורת הדין 
הנותנת להודיע דרכיו ומשפטיו לברואים והרי לא עשה כן לכל גוי שהם 
גם כן ברואיו, לפיכך תקנו בברכת התורה שם זה שהוא מידת הרחמים". 
 - מזון,  נקרא  שזה  ובאר  מן  דהיינו  ומים,  לחם   – בענינו  כאן  גם  כן  אם 
המשך בעמוד הבא

פתוחים  והיפוכם  החיים  שספרי  זו  תקופה 
בשמים וכולנו נכתבים בהם, )ויהי רצון שניחתם 
ממוכרי  אחד  עם  לשוחח  בקשתי  החיים(  בספר  רק 

ספרי הקודש הוותיקים ביותר בירושלים עיה"ק.

ר' צבי נמנה על חסידי  ר' צבי פריד.  שמו הוא הרה"ח 
42 שנה התיישב  סערט ויזניץ. הוא נולד בחיפה ולפני 
מכן,  לאחר  שנים  שש  בירושלים.  משפחתו  עם  יחד 
שנים   36 במשך  ומאז  קודש  ספרי  למכור  החל  הוא 
במלאכת  ממשיך  הוא  טובות(  ושנים  ימים  )לאורך 

קודש זו.
שואל.  אני  קודש?״  ספרי  למכור  אוהב  אתה  "האם 

"בודאי" משיב ר' צבי.
"הספרים הם חלק אינטרגלי מחיי. כל ספר חדש שמגיע 
ולדעת  תוכנו  על  לתהות  בכדי  בו  מעיין  אני  לחנותי, 
הרבים  הספרים  עם  ההיכרות  לגבי  "ומה  חיברו".  מי 
שבחנות" אני ממשיך לשאול. "וכי אתה מכיר את כל 
מהספרים  אחוז   80" מוכר"?  שאתה  הספרים  רבבות 
היכן  גם  יודע  אני  כן  וכמו  צבי,  ר'  משיב  לי"  מוכרים 
הם ממוקמים. "איזה ספרים מושכים את התעניינותך 
ומיסטיקה  חסידות  "ספרי  שואל.  אני  במיוחד"? 
האחרונות  "בשנים  משיב.   הוא  ביותר"  עלי  אהובים 
נחשפתי גם לספרים הרבים שעוסקים בסוגיות הש"ס, 

ספרים אלה מרתקים בחריפותם ובעמקותם".
ממהלך  בקרבך  נושא  אתה  אשר  הזכרונות  הן  "מה 
הקודש"?  בספרי  עוסק  שאתה  הארוכה  התקופה 

שאלתי. 
נהרה מתלבשת על פניו של ר' צבי לשמע השאלה ומיד 
הוא משיב. "בנוסף לכך שגדולי ישראל רבים קנו אצלי 
קונים.  של  שני  לדור  ספרים  למכור  זוכה  אני  ספרים, 
רבים מהילדים שהיו רוכשים ספרים בחנותי, מביאים 

כיום את ילדיהם ב
מנת  על  שלהם 
עבורם  לרכוש 
קודש.  ספרי 
דוגמא,  ובתור 
אחד  ילד  אציין 
שהיה נוהג לבקר 
יום  בחנותי מידי 
במשך  ו"לבלוע" 
ארוכות  שעות 
שונים.  ספרים 
מה  היה  הוא 
בשפת  שמכונה 
"תולעת  העם 
כיום  ספרים". 

הוא אחד מגדולי תלמידי החכמים שבדור".
לא קל היה לערוך שיחה זו עם ר' צבי. כמעט בכל רגע 
אודות  לשאול  ובקשו  קונים  אליו  ניגשו  ששוחחנו, 
ממוקמים  הם  היכן  או  מסוימים  ספרים  של  זהותם 
בחנות. ור' צבי, בסבלנות מופתית ובהארת פנים לבבית, 

השיב לכל אחד ואחת.
הספרים  שכל  ימינו  של  "בעידן  שואל  אני  "ולסיום" 
לרכוש  מבקשים  יהודים  עדיין  האם  במחשב,  מצויים 

ספרים כפי שעשו בעבר"?
נמשכים  אנשים  היום  "גם  צבי  ר'  משיב  כן"  "אכן 
מהצורה  להפרד  מסוגלים  ואינם  הספרים  של  לריח 
המסורתית של המראה שלהם". ובנקודה זו, נדם לרגע 
ואולם מיד לאחר מכן, התנער  ר' צבי ושקע בשרעפיו. 
שפתיו:  על  מסתמן  הקבוע  כשחיוכו  ואמר  מהרהוריו 
"לא סתם עם ישראל קרויים עם הספר. הם אכן ראויים 

לתואר נכבד זה".

הרה״ח ר׳ צבי פריד שיחי׳
השבוע בין ספרי חנותו

בסייעתא דשמיא
 ניתן להזמין את עורך העלון הרב עדו וובר שליט״א

לחוגי בית וכן ניתן להגיע לקבלת קבלת על פי
תאריך הלידה בטלפון 058-5828284



 מה הקשר בין סוף, הפרשה הקודמת -פרשת 
וילך לתחילת פרשתנו? 

מסופר הקודמת  הפרשה  בסוף   תשובה: 
 שמשה דיבר את דברי השירה באוזני כל קהל
 ישראל. ואילו לאחר מכן בפרשתנו משה פונה
אומרת זאת  השמים".  "האזינו  השמים   אל 
ישראל, עם  באוזני  לדבר  שסיים  לאחר   שרק 
איפוא הקשר  השמים.  עם  לדבר   התפנה 
פרשתנו לתחילת  הקודמת  הפרשה  סוף   בין 
צבא מכל  יותר  חשובים  שישראל  המסר   הוא 

השמים. 

מה הקשר בין תחילת פרשתנו לסופה?  
מדבר רבנו  משה  פרשתנו  בתחילת   תשובה: 
 אל השמים, היה זה כאשר הוא עמד על הארץ
אומר הפרשה  בסוף  מרחוק.  שדיבר   ומכאן 
הארץ את  לראות  למשה  אומר  ש-ה'   רש"י 
מקשרת "המרחק"  שמציאות  ומכאן   מרחוק 

בין תחילת הפרשה לסופה.

שרחוקים  לשמים  אומר  שמשה  יתכן   כיצד 
ולארץ -מקרוב,  שמשמעו  "האזינו",   ממנו 
שמשמעו "ותשמע"   – אליו   שקרובה 

-מרחוק? 
שהאדם שהיכן  אומר  הבעש"ט   תשובה: 
ניתן זה  יסוד  פי  על  נמצא.  הוא  שם   חושב, 
היו משה  של  שמחשבותיו  שמכיון   להבין 
הוא רוחניים,  בעניינים  היינו  בשמים   נתונות 
 היה קרוב אליהם יותר מאשר הארץ שמיצגת
 עניינים גשמיים שבהם משה לא עסק וחשב.

 מדרש פליאה על הפסוק בפרשתנו  "כי ידין 
פרוטה שיכלה  עד  בא  דוד  בן  "אין  עמו":   ה' 
הסיפא בין  הקשר  את  להבין  וצריך   מהכיס". 

לרישא? 
הרב בשם  שנאמר  פתגם  ישנו   תשובה: 
עניים כיצד  להבין  ניתן  זיע"א:   מבריסק 
כיצד מובן  לא  אבל  ילדיהם  את   מחתנים 
ומשמעות זאת.  לעשות  מצליחים   העשירים 
חוץ לסמוך  מה  על  אין  שלעני  היא   הדברים 
ולכן הוא מצליח. לעומתו העשיר סומך  מ-ה' 
 רק על כספו, אז כיצד הוא יכול להצליח באופן
לומר: בא  איפוא מה שהמדרש  וזהו   שכזה?! 
 אין בן דוד בא אלא מתי שתכלה פרוטה מהכיס
יבוא בכספם,  ולא  ב-ה'  יבטחו  כשרק   ואז 

משיח בן דוד בעזהשי"ת. 

סוכות

״ולקחתם לכם״

מינים ארבעה  כי   - רבה  במדרש   מובא 
דומה לולב  אדם:  של  לאבריו   מרמזים 
- הדס  ללב,   - אתרוג  השדרה,   לעמוד 

לעינים, ערבה - לשפתים. 
את להטות  לכוין  האדם  שעל   ומכאן 
אחת וכל  השי"ת,  אל  הללו   האברים 
מסייעת אבר,  לכל  שמרמזת   מהמצוות 

לאדם בכוונתו זו. 
 וכך אמר ה"חידושי הרי"ם" זצ"ל: "ולקחתם
 לכם" - שנקח עצמנו ועצמותינו אל הבורא

)שפת אמת(  יתברך. 
 ומכיון שאתרוג דומה ללב, מדקדקים מאד
כי פגימה,  שום  עליו  תהא  שלא   באתרוג 
פגימה מסוכנת  האברים  שאר  מכל   יותר 
נפתלי רבי  הרה"ק  )האדמו"ר   שבלב. 

מרופשיץ זצ"ל( 

״פרי עץ הדר כפת תמרים״

האדם את  משמחים  אלו,  מינים   ארבעה 
וביפים. לפיכך צוה עלינו הקב"ה  בהידורם 

לקחתם בזמן שמחתנו. 
 ולכן מצות סוכה ניתנה אחר יום כפורים, כי
 לאחר שכל גופו של האדם נטהר מכל חטא,

מכניסים אותו אל תוך מחיצות המצוה. 
שתי אומר:  היה  זצ"ל  מוילנא   והגר"א 
בהן שנכנסים  לישראל  להם  ניתנו   מצוות 

עם כל גופן, והן: סוכה וארץ ישראל. 
סוכה בשלם  "ויהי  בתהלים:  יש  לכך   רמז 
איזוהי  - בשלם"  "ויהי  בציון",   ומעונתו 
"סכו",  - גופו  בכל  בשלימות  שהיא   מצוה 
היא  - בציון"  "ומעונתו  סוכה,  מצות   היא 
 לדור בציון, היא מצות ישיבת ארץ ישראל.

)שפת אמת( 

 ״והקרבתם... פרים בני בקר שלשה
עשר... ושעיר עזים אחד חטאת״

זו" לשון   - חטאת"  אחד  עזים   ושעיר 

יום  נאמרה בנוגע לקרבנות המוספים של 
של במוספים  ואילו  ורביעי.  שני   ראשון, 
נאמר ושביעי  ששי  חמישי,  שלישי,   יום 

בכל אחד מהם: "ושעיר חטאת אחד". 
מאמר לפי  הלשון  שנוי  את  להסביר   יש 
הפרים שבעים  כי   - ברש"י(  )הובא   חז"ל 
הם החג,  ימי  שבעת  במוספי   שהקריבו 

כנגד שבעים אומות. 
שבעים של  עיקרם  כי  בזוהר   ומצינו 
 האומות הם: עשו וישמעאל. עשו מכונה:
 "שעיר", וישמעאל מכונה: "שעיר עזים",

וכל שאר האומות הם כתולדותיהם. 
שבעים את  לחלק  צריכים  היו  זה  פי   על 
לעשו, פרים  וחמשה  שלשים  כך:   הפרים 

ושלשים וחמשה פרים לישמעאל. 
במוסף בפסוק:  מרומז  זה  חשבון   ואמנם 
 של יום ראשון, שבו הקריבו שלשה עשר
הקריבו שבו  שני  יום  של  ובמוסף   פרים, 
 שנים עשר פרים, ובמוסף של יום הרביעי
שלשים )ביחד  פרים  עשרה  הקריבו   שבו 
רמז עזים",  "שעיר  נאמר:  פרים(   וחמשה 

לישמעאל. 
 ואילו בימים שלישי, חמישי, ששי ושביעי
שלשים כן  גם  הקריבו  יחד   שבארבעתם 

וחמש פרים, נאמר: "שעיר" רמז לעשו. 
)הגאון מוילנא( 

״ובחג הסכות״

להלכות רמזים  זצ"ל מצא   הגאון החיד"א 
עשית הסוכה במלה "סכה":  

 ס - המהדרים עושים לסוכה ארבע דפנות
שלמות, כאות "ס" המוקפת כולה. 

 כ - ויש שעושים רק שלש מחיצות, שגם
בהם מוכשרת הסוכה. 

ויש שאינם עושים אלא שתי דפנות  -  ה 
 והשלישית אינה אלא טפח, שכן גם סוכה

כזו כשרה היא לפי ההלכה. 

עושים  אין  ולכן  ברואיו  את  לכלכל  נותן  הדין 
זכר לזה שהרי ה' זן ומפרנס מקרני ראמים ועד 
ביצי כנים, תמיד בכל שעה. מה שאין כן בענני 
בענני  להקיפם  נותנת  הדין  שורת  אין  הכבוד, 

אהרון  בזכות  יתברך  מחסדו  רק  וזהו  הכבוד 
לעשות  התורה  ציוותה  כן  על  הגדול,  הכהן 
זכר לענני הכבוד ולחסות בצילא דמהימנותא. 

)״ירים משה״ להגה״צ המשפיע הרב משה וובר זיע״א(



חפו.

לסוכתו של הרב ר' שלמה דוד כהנא, חבר ועד הרבנים 
של ורשא ואחר כך רבה של ירושלים העתיקה, יצאו 
החל  בעצמו  בה  מתעסק  היה  הרב  בישראל.  מוניטין 
"ילכו  ישראל:  לנוהג  בהתאם  הקדוש  יום  ממוצאי 
החיים",  אור  "חצר  מגוריו  חצר  ואת  חיל"  אל  מחיל 
היה הופך כולה לסוכה גדולה, נרחבת ומפוארת וכל מי 
שבא לירושלים בימי חג הסוכות, היה סר בדרך הילוכו 

לכותל המערבי אל סוכתו של הרב, מתכבד בכוס 
ונהנה  בסוכה"  "לישב  ברכת  מברך  ובעוגה,  יין 
מיופי הסוכה ומדברי תורה או משיחת חכמה של 
הרב שישב עטור שטריימל גבוה ומבהיק בראשו 
ואיצטלא דרבנן לבן עוטף כל גופו, וכך היה אורח 

מקיים שמחת החג בראייה ושמיעה באחת. 

תושבים  והחוגים,  העדות  מכל  שיהודים  כשם 
ותיקים בירושלים ועולי רגל מהארץ ומחו"ל היו 
הולכים בימי החג והמועד לכותל המערבי, כך היו 
רבים מבין כל אלה סרים בדרכם לסוכתו של הרב 
ובצפיפות את  הכילה בקושי  רחבותה  שלמרות 
הקהל הרב של הבאים, בה נראו יחד יהודים בעלי 
ואורחים  ותלמידים  רבנים  הרב,  מידידי  צורה 
צפופים  עומדים  וכולם  לירושלים,  לרגל  שעלו 
הלבביים  הניחותא  לדברי  כאפרכסת  ואזניהם 
בחגך  "ושמחת  ושחים  לחיים  שותים  הרב,  של 

והיו שמחים בשמחה שלמה כולם  והיית אך שמח" 
ביחד. 

יושב  הרב  היה  הסעודה  אחר  הראשון  החג  בלילי 
מתלמידיו  שנים  עם  בחשכה  בסוכה  הלילה  כל 
אור  להעלות  וכשרצו  תורה,  בדברי  עמהם  ומשוחח 
הרשה.  לא  הסוכה  לתוך  חמים  או  פירות  ולהכניס 
סוכות  של  הראשון  הלילה  שכן  מתמיה,  הדבר  והיה 
היתה  שמידתו  אבינו,  לאברהם  ב"אושפיזין"  שייך 
מידת הכנסת אורחים ביד רחבה. וכששאלוהו לפשר 
הודיה  זה, השיב שזוהי בבחינת התייחדות של  נוהג 
בעת  הבכא,  בעמק  שם  לו  שאירע  נס  על  להשי"ת 

פלישת הנאצים לווארשא. 

מימים ימימה היה הרב נוהג להתחיל בהקמת הסוכה 
כשהעלו  תלמידיו  בעזרת  הכפורים  יום  במוצאי 
מהמרתף את הקרשים והחלקים המתפרקים, שמהם 
נבנתה סוכה מושלמת ונוחה לדיור. קירות מהודקים 
גג דלתות עולה  וממעל לסכך  וחלונות,  ובהם דלתות 
ויורד, להגנה בעת גשם, אם ירד חס ושלום בעצם ימי 
החג ואת מלאכת קישוט הסוכה היו עושים ילדי הרב 
בצהלת בשמחה, בשאון והמולה שארכו עד בוא החג. 

הסדר  את  המלחמה  הפריעה  ת"ש  שנת  בראשית 
ההרעשות  בגלל  ימימה.  מימים  בביתו  הנהוג 
בבנית  הכיפור  יום  במוצאי  להתחיל  נבצר  והאיפול 
היו  לא  לסוכות  כיפור  יום  שבין  הימים  גם  הסוכה. 
נכנסו  אבל  ההרעשות,  פסקו  אמנם  לכך.  כשרים 
חורבן  על  חורבן  והוסיפו  לעיר  הנאצים  הרשעים 
מן  אותם  סחבו  ואף  יהודים  על  ברחובות  התנפלו 
הבתים. מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, ושמועות 

ופחדים התהלכו בעיר על מעשי זוועה והתעללות.
אנשים הסתגרו בבתיהם ופחדו מקול עלה נדף. 

כיצד  בדאגה,  ביותר  טרוד  הרב  היה  הימים  באותם 
לקיים את המצוות שהזמן גרמן, סוכה וארבעה מינים. 
ארבעת המינים לא היו אז בנמצא, מלבד אתרוג אחד 
בביתו של ר' משולם קמינר, הממונה על בית העלמין 
שבווארשה, ואילו לסוכה היו כל החומרים מן המוכן. 

בגזוזטרא  בגלוי  הסוכה  להקמת  הנוגע  בכל  אבל 
ברשעים  התגרות  משום  זו  היתה  הרחוב,  שלצד 
שהשתלטו על העיר והסכנה הייתה ודאית, והרי סוכה 
שאי אפשר לקיים בה "תשבו כעין תדורו" בשלוה כמו 

בבית אינה כשרה לפי הדין. 

נפש  משאת  לו  היתה  סוכה  שמצות  הרב  אולם 
מהסכנה  להרתע  בלא  למצב.  שעה  לא  מיוחדת, 
חיפש מקום לסוכה, כיתת את רגליו מחורבה לחורבה 
קטנה  פינה  שמצא  עד  לביתו  הסמוכות  בחצרות 
ונסתרת, כשרה להקמת הסוכה אז הוצאנו מן המרתף 
חלק מהקרשים, בנינו את הסוכה וכסינו אותה בסכך, 
ליבוש,  כביסה  כאילו  רבים,  סדינים  תלינו  וסביבה 

שהסוכה לא תיראה מבחוץ. 

בלילה הראשון של החג ישב הרב עם שנים מתלמידיו 
בלחש  ושוחח  לחם  פרוסות  שתי  על  קידש  בסוכה, 
בדברי תורה בחוץ שררה דומית מות. כולם היו סגורים 
של  הכבדים  הצעדים  רק  הידדו  ומרחוק  בבתיהם 
חיילי הרשעים ומזמן לזמן נשמעו יריות. אז ישב הרב 
עם שני תלמידיו כל הלילה בלא לזוז מן המקום, שכן 
לחצר,  אפילו  לחוץ,  יציאה  שכן  וכל  קלה  תנועה  כל 
היתה כרוכה בסכנה כי הרשעים היו נוהגים להתחבא 
ולארוב לכל תנועה חשודה, ואוי לו למי שנפל בידיהם. 

אותה שעה היה הרב אומר: "תמיד הייתי שואל את 
בשלמותה  החג  שמחת  מקיימים  מדה  באיזו  עצמי 
גורמים  גם  ישנם  בחג  לשמחה  שכן  מצוה,  לשם 
מגדנות  פירות,  יין  צוותא,  מאכלים,  מנוחה,  אחרים: 
הללו,  הדברים  מכל  ריקה  כשהסוכה  הנה  ברם  ועוד. 
כל  ועם  בלב  מכרסמת  מות  שאימת  אלא  עוד  ולא 

זאת אנו מתאמצים להכניס שמחה בנפשנו, שמחה 
קיום  לשם  ממש  אלא  דבר  בשום  תלויה  שאינה 
למעלה  שאין  מצוה  של  שמחה  זוהי  הרי  המצוה 
שמח"  אך  "והיית  הפסוק  של  פירושו  וזהו  הימנה. 

שמחה לשם שמחה בלבד". 

ודרכם של הנאצים בראשית הכיבוש היתה מתוכננת 
ליהודים.  ולהכאיב  להרגיז  שטניות  בתחבולות 
להכותם  הרבנים  בבתי  בביקורים  פתחו  הם 
לשלול  העינויים  למרתפי  ולהוציאם  ולהעליבם 

מהעם את מנהיגיו ולהטיל אימה על הכל. 

וכמנהגם,  הרב  בבית  לבקר  באו  לילה  באותו 
את  החרידו  ובשריקות  ביריות  הלילה  באמצע 
מבואות  על  כמטורפים  הסתערו  הסביבה,  כל 
פרא  הלמות  רעמו  זה  אחרי  ומיד  הבתים, 
איומות:  וצריחות  הרובים  בקתי  הדלתות  על 

"לפתוח! לפתוח״. 

והם  הדלת  את  הרבנית  פתחה  ורעדה  בחיל 
הרב  "היכן  בצעקות:  החדרים  לתוך  התפרצו 
הארור? היכן הוא? "הרבנית נדהמה והתבלבלה 
הגיש  הסרדיוטים  אחד  פה.  לפצות  יכלה  ולא 
"הוא  הוא?"  היכן  "תגידי  עיניה  לבין  אקדח  לוע 
הוא  רבה.  בהתאמצות  הרבנית  ענתה   - איננו 
והכו  השתוללו  הם  ואיננו".  ההפצצות  בימי  נעלם 
החדרים  בכל  חיפשו  בבית,  הנמצאים  את  באגרופים 
ובכל הרהיטים ואף מתחת למטות, ומשלא מצאוהו, 
ההרעשות  בימי  כי  נעלם".  "הרב  בפנקסים:  רשמו 
והמנוסה מהעיר נעלמו אנשים רבים, ולפיכך לא ראו 
נעלם,  שהרב  בתשובה,  לפקפק  סיבה  כל  הרשעים 

ורשמו לפניהם שמעתה מיותר לחפש אחריו. 
אותה שעה היה הרב יושב בסתר סוכתו בפינת החצר 
היריות  השריקות,  את  מרחוק  שמע  השלישית. 
והצעקות, אבל לא ידע שכל זה מכוון אליו, שאותו הם 
מחפשים. הוא ישב עם תלמידיו ועסק בעניני מצוות 
תורה  שמחת  במצות  לשמוח  אפשר  האם  שמחה: 
בצער  שרוי  מסביב  שהכל  בשעה  בה  טהרתה.  על 
ויסורים? ולמרות החושך היה האור קורן מפניו ועיניו 
נהרו בנר מצוה ותורה אור. רק בבוקר נודע לו הדבר, 
וכשעלה לתורה בירך ברכת הגומל. ומאז שם לו לחוק 
שבכל שנה בלילה הראשון של חג ישב ער בתוך סוכה 
את  לקיים  וזכה  תלמידיו  עם  בתורה  להגות  אפלה 

מנהגו גם בירושלים עיר הקודש. 
היה  בסוכה,  לו  שאירע  הנס  על  מספר  היה  כשהרב 
מאיר  רבי  בשם  חסידי  תורה  דבר  בסיפורו  משלב 
פטור  "המצטער  שלפיה  ההלכה  את  מפרמישלאן. 
כך:  מפרש  מפרמישלאן  הרבי  היה  הסוכה"  מן 
"המצטער", כלומר מי שנגזר עליו איזה צער, "פטור 
ישיבת  כלומר  מהצער,  פוטרתו  הסוכה  הסוכה",  מן 
והוסיף שגם  רוע הגזירה.  וקורעת את  סוכה מבטלת 
רעה".  ביום  בסוכו  יצפנני  "כי  ואומר  מעיד  הכתוב 
היינו שהסוכה קרויה כך מפני שסוככת על האדם מן 

הפורעניות. 

נס הסוכה

שוק ״ארבעת המינים״ לפני ארבעים שנה שממוקם ברחבת
תלמוד תורה מאה שערים. אלה שמזהים את הנראים בתמונה

 ויודעים פרטים נוספים על מה שהתרחש שם מתבקשים
להתקשר למערכת העלון



בין השאר במקום שבו  ראש השנה מאופיין 
כאלה יש  פניו.  את  מקבל  מאיתנו  אחד   כל 
לקבלו בכדי  למרחקים  רגליהם   שמדדים 
אחרים וישנם  ונידח  פרוש  מרוחק,   במקום 
אני לביתם.  קרוב  פניו  להקביל   שמבכרים 
תושב בתור  לדידי  השניה.  הקבוצה  על   נמנה 
והנשגבה הגדולה  הזכות  עיה"ק,   ירושלים 
הקודש עיר  בירושלים  לשהות  היא   ביותר 
 אשר מוזכרת כל העת בתפילות ר"ה. חשוב לי
 ביום הראשון בשנה שעליו אומר הפסוק "ארץ
השנה.." מראשית  בה  אלוקיך  עיני   שתמיד 
השנה של  הראשון  ביום  עולם  שבורא   )היינו 
כאן להיות  ישראל(  ארץ  בתושבי   מתבונן 
ולהיראות לנגד עיני השגחתו של בורא עולם. 

עבורי, שבשנה  הראשון  הקדוש  היום   פסגת 
הכותל  – מקדשנו  בית  לשריד  ההגעה   זו 
לא שהשכינה  יודעים  הרי  כולנו   המערבי. 
משיח כשיבוא  לבוא  ושלעתיד  משם   משה 
 צדקנו בקרוב ממש, רק בו הקדושה תשתייר
לתחיה יקומו  הצדיקים  )שהרי   ותשתמר 
שלמגינת הוא  המעניין  ציונם(.  את   וינטשו 
יחסית המערבי  הכותל  השנה  בראש   הלב, 
 שומם. אם בליל שבת רגיל בשנה כמעט שלא
הכותל, ברחבת  ישיבה  מקום  למצוא   ניתן 
 הרי בראש השנה משום מה ממעטים יחסית

המתפללים לפקוד אותו. 
מנחה בתפילת  לכותל  כשהגעתי   השנה 

למילה העת  כל  נחשף  החדשות,   מהדורות 
היא הזאת  התיבה  של  משמעותה   "שימוע". 
וללמד גירסתו  את  להציג  לנאשם   שנותנים 
איתנו שקורה  מה  בעצם  וזהו  עצמו.  על   זכות 
כנגדנו מציג  כביכול  עולם  בורא  אלה.   בימים 
במהלך שעברנו   העבירות  בשל  אישום   כתב 
את להציג  אמורים  ואנו  החולפת   השנה 
בניגוד ואולם  לנו.  שימחול  ולבקש   גירסתנו 
והתחמקות הכחשה  שרק  פה  שנעשה   להליך 
אותנו לזכות  יכולות  מעשינו,  על   מהאחריות 
דין של מעלה המצב בבית  הרי   מחמת הספק, 
 הפוך לחלוטין: דוקא אחרי שנקבל אחריות על
ואולם עבירות  שעברנו  כך  על  ונודה   מעשינו 
בורא לנו  ימחול  חרטה,  נביע  הנשימה   באותה 
 עולם וכלשונו של רבנו ניסים בוידויו המפורסם
 שאותו אנו אומרים בתפילת "יום כיפור קטן":
 רבונו של עולם, מנהג בית דינך הצדק לא כמנהג
 בתי דינין של בני אדם, שמידת בני אדם כשהוא
אל או  דין  הבית  אל  בממון  חברו  את   תובע 
יודה ואם  הממון,  מן  יכפור-ינצל  אם   השופט, 
 מתחייב ליתן, ובית דינך הצדק לא כן הוא, אלא
מודה ואם  לנפשו  ואוי  לו  אוי  אדם,  יכפור   אם 

ועוזב, אתה מרחמהו". 

שנצליח לשני  אחד  ונאחל  נברך  בואו   אז 
מאתנו ואחת  אחד  כל  של  הפרטי   בשימוע 

ושניחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום. 

ירושלים, ירושלים ראש השנה

המוני עמך בית ישראל עומדים לפני שריד בית מקדשנו
י בתפילת סליחות באישון ליל

השקיעה, לפני  קלה  שעה  השנה,  ראש   של 
שכרכרו מתפללים  קבוצת  פני  את   קידמה 
 ושרו בכל העוצמה: "ירושלים, ירושלים ראש
ירושלים ראש השנה" בניגון ירושלים   השנה, 
זו שירה  "אומן".  אודות  שמנוגן   המפורסם 
 חיממה את ליבי. קלטתי שאכן כך עתיד להיות
 במהרה בימינו - בקרוב ממש - כל בית ישראל
בראש- והמקדש  הקודש  למקום  יתכנסו 

השנה, ויפסיקו לנדוד לקצוות תבל. 
 ויהי רצון שכל זה יקרה בקרוב ממש עוד הרבה

לפני ראש השנה תשפ"א הבא עלינו לטובה. 

 מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע

מלכותא כעין  דארעא  מלכותא  קבעו:   חז"ל 
 דרקיע )מס' ברכות נ"ח(. ובמילים אחרות: מה
ומתרחש מתבצע  הזה,  בעולם  כאן   שנעשה 
תמיד שלא  אבוש  ולא  אודה  העליון.   בעולם 
הבשריות. בעיניי  זו  מציאות  לראות  זוכה   אני 
זאת, רואה  שאני  רק  לא  אלה  בימים   ואולם 
 אלא אני גם שומע את זה. ולמה אני מתכוון?
העתונים את  אלה  בימים  שקורא  מי  כל   ובכן, 
האיסור את  להדגיש  המקום  )וכאן   החרדיים 
ואיסור חילוניים,  עתונים  קריאת  של   המוחלט 
שבאופן החרדיים  השדרנים  על  גם  חל   זה 
על מדווחים  לעתים  להתבייש  ומבלי   גלוי 
את ושומע  החילוניים(  בעיתונים  שכתוב   מה 


