
ח בחג הסוכות תחת ה'צילא דמהימנותא', הלא היא הסוכה השבח לאל, זוכים עם ישראל להינות ולשמו
 הקדושה המלאה בקדושה, בה סועדים את סעודות החג, שרים שירים, לומדים תורה ואף ישנים.

 האם הקב"ה שמח איתנו? בוודאי! הרי הוא בעצמו נמצא עימנו ושולח לנו בכל יום את האושפיזין.
 "ביום טוב, מבקר הקב"ה את העניים, ואם רואה : מגלה דבר נורא )אך הזוהר הקדוש )שמות פח'

 .בוכה הקב"ה עליהם ומצטער בצערם –שאין להם במה לשמוח 
ואם שמח האדם לבדו עם משפחתו ולא נותן מאומה "ואי חדי בלחודוי ולא יהיב למסכני )ממשיך הזוהר ואומר: 

 (.א נותן שמחה לאחריםעונשו רב, שלעונשיה סגי, דלא יהיב חידו לאחרא ) -( למסכנים העניים
 דע לך, שאני אשמח את שלך!". –לכן אמר הקב"ה: "אם אתה משמח את שלי 

 סיפר מרן החיד"א הקדוש מעשה שסיפר בעל ה'חמדת ימים' שאירע בימיו, וכך היה המעשה:
 "יהודי עשיר אחד התרווח לו באושר בתוך סוכתו, כאשר אשתו 

 חג הסוכות.החלה להגיש לו מאכל מיוחד שהכינה לכבוד 
 העשיר שהיה רחמן, קם מיד  והנה, תוך כדי, נכנס עני לתוך סוכתו.

 ממקום מושבו וכיבד את העני לשבת במקומו ולסעוד מהמאכלים 
 המיוחדים שהכינה אשתו. לבו של העני התמלא באושר והחל הוא 

 לסעוד בהנאה רבה וגדולה.
 ל את לאחר כמה דקות, חזרה אשתו לסוכה, וכשראתה שהעני אוכ

 המטעמים המיוחדים שהכינה לבעלה, היתה בצער. 
 ניחם אותה בעלה, ואמר לה: "לא נורא, אני יאכל את הנותר בסיר 

 וכך שימח אותה שלא תצטער  שהכנת, הכנפיים וכל השאריות".
 על המצווה, כידוע בדברי רבותינו, שהתוהה על הראשונות, כלומר,

 ם ממנו את מצוותיו.בשמיים מבטלי –שמצטער על מצוות שעשה 
 סיים העני לסעוד, ברך את בעל הבית ושב לדרכו. 

באותו לילה, כשעלה העשיר על מיטת יצועו, חולם הוא חלום מפחיד, והנה הוא רואה בחלום שבאו שודדים 
והנה, בתוך החלום, הוא רואה את אותו עני שאירח באותו יום, קם ומציל  להורגו והוא נמצא בסכנה ובפחד גדול.

  אותו מפחד השודדים.
מיד התעורר העשיר בההלה ובפחד כשכל גופו מכוסה זיעה, ולתדהמתו הרבה, הוא רואה על צווארו סימנים של 

מפוחד ומבוהל כולו, עשה את דרכו אל רבו  חנק, כאילו היה החלום אמיתי, ואף הרגיש צביטה באיזור הצוואר.
 החלום והסימנים שעל צווארו. הצדיק, בעל ה'חמדת ימים' זצ"ל, וסיפר לו את כל

"דע לך, שאותו אדם עני שאירחת וכיבדת באותו יום באורחה שמע זאת הצדיק, בעל ה'חמת ימים' ואמר: 
דשנה בסוכתך, לא היה עני באמת, אלא היה הוא האושפזין הקדוש אברהם אבינו ע"ה, אשר בא אליך בדמות 

זו נגזר עליך בשמיים מוות, וביקש אברהם אבינו לפני  עני בליל חג הסוכות כדי לנוסתך, וזאת משום שבשנה
בית דין של מעלה, שיתנו לו לנסות להציל אותך, ומכיוון שעמדת בניסיון וכבדת את העני במקומך ואף 

 )'סוכת דוד' בשם 'ילקוט מועדי ישראל'( ."נתבטלה מעליך הגזירה הקשה –באורחה המיוחדת שלך 
"אדם שהקב"ה אוהבו, ורואה הוא שעומדת להגיע עליו גזירה הר הקדוש: אומר הרב מוצאפי שליט"א בשם הזו

קשה, שולח לו עזרה להצילו. ומהי אותה עזרה? שולח לו אדם עני שיבקש ממנו צדקה ומזון, ואם יתן לו 
 מיד מתבטלת מעליו הגזירה הקשה!". -צדקה

ברכות רבות ע"י האושפיזין מתברך ב - בחג קדוש זה שהמארח עניים בסוכתו ,הזוהר הקדושלכן כותב 
 ומצד שני, אם אינו נותן לעניים לבוא לסוכתו ולשמחם, מקללים אותו האושפיזין, ח"ו!. בעצמם!

 .זו העת והשעה לאחר בסוכתנו עניים ואנשים קשי יום ולארחם בכבוד, או לפחות לשגר למשפחה שכזו עזרה .

   .שבעת האבות הקדושים יברכו אותנו לכל השנה!. כספית או סל של מזון, כדי שנזכה שישמח בנו ה' ונזכה ש.
= 
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 99:23 רבינו תם:

 לרפואה פרנסה

הרב עובדיה  :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב יעקב שמעון בן בכריה.

מנשה מ"ס  חי בן מרגלית,

מיכאל  "אואורה אחיאל. מ

"ס צדוק מ וציפורה אחיאל.

 מרים בת גליה.בן נור ו

משה בן מרים, יעקב בן 

מרים  ,, הילה, לאהמלכה

 בנות ליאורה לריסה.

רה לריסה בת זיבו ליאו

 דליה בת ברוריה, ,זוליחו

ולמית בת חתון וברוך בן ש

, אבישי דוד בן ג'ורג'יה

ברכה, ברכה בת דורה 

לכל הישועות  דבורה.

ברוחניות ובגשמיות לתורם 

 ולביאת משיח!

לינור בת  – לזווג הגון

יהודה בן מלכה, ,  ברכה

צבי יעקב בן מלכה, יהודה 

אסי בן שולמית , בן דבורה

             צחונה.נ

חגית  -זרע בר קיימא

שרון בן  בת מרגלית,

, מלכה, סיגלית בת מזל

, פרידה בת מלכה בת מונס

 עמליה, שלום בן יונה.

הרב  -נשמת-לעלוי

הרב אלעזר בן שמחה, 

 מרדכי אליהו בן מזל,

הרבנית בת שבע בת שיינה 

, מלכה בת אסתר חיה,

מזל בת דוד  תמרה בת מזל.

בן גוהר.  ובת שבע. יוסף

 אורי חי בן רינה פואד לוי.

יריב בן גאולה. אברהם בן 

רות  אלה. ישעיהו בן יצחק.

 בת נוסרת יצחק בן עליזה.

יוסף בן אנגלינה. אפרים בן 

ר' יצחק בן טופחה, ר'  רחל.

שמעון בן סאסי סופיה, 

מרדכי  גבריאל בן סמינה.

נה בני יונה שחי ושו

 אופירה בת רומיה. ומנחם.

אסתר  צ'חלה. רחמים בן

 בת עישה, שלום בן תמו,

, רחל בת דוד בן אסתר

אליהו מאיר בן סימי  קלמי.

. עובדיה כהני איפרגן,

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

 שמעון בן זוהרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה פרנסהלרפוא

הרב עובדיה :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב שמעון בן בכריה.

 בס"ד.       בעזרת ה' נעשה ונצליח.         לישועתך קיויתי ה'.              לה' הארץ ומלואה.             בשם ה' נעשה ונצליח.
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 אופן חביטת הערבה

אחר תפלת מוסף יקח חמשה בדי ערבה  (1
קשורים, )ללא הלולב(, ויחבטם בקרקע 

חמש פעמים, )כנגד חמש גבורות מנצפ''ך(, 
 .לקיים מנהג נביאים שנהגו כן. זכר למקדש

חובטים את בדי הערבה  ע"פ המקובלים (2
 . ולא על רצפהבקרקע עולם, 

הערבה עד שיפלו  לחבוטמה שיש נוהגים  (3
 כל העלין, מנהג תינוקות הוא משום שמחה. 

 ולפי שיש אומרים שמצות חבטת ערבה 
 ויש אומרים שמצותה לחבוט היינו נענוע, 

וכבר פסק הרמ''א בהגה שיש רקע, בה בק
לנענע בה ואחר כך לחבוט  :לעשות שניהם

 .בה בקרקע ה' פעמים ודיו
לכתחלה אין לקחת את הערבה שבלולב, (4

לאחר שהותר אוגדו, לחביטת הערבה, אך 
יש  ,בשעת הדחק שקשה לו להשיג ערבה

 על המקילים ליקח הערבה שבלולב. לסמוך 
שחבט  מקום הצורך אפשר שלאחרב (5

, יכול למסור אותה פעמים 5הערבה בקרקע 
באופן שהערבה  ,לחבירו שיחבוט בה גם הוא

לפחות עם רוב העלים שלימה, נשארה עדיין 
 .שבלולב כשיעור אורך ערבהאורכה . ושבה

 

*** 
 הדלקת נרות בראש השנה!

מדליקות הנשים נרות לכבוד יום טוב,  *
ם טוב". ומברכות "להדליק נר של יו

ומדליקות הנרות בשני לילי ראש השנה 
בברכה, ויש נוהגות להדליק הנרות לכבוד 

יום טוב הראשון של ראש השנה מבעוד יום, 

 ***       כמו בערב שבת.

 אכילת הסימנים בראש השנה
נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה  *

 .מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה
בתוך הסעודה, אחר  ונכון יותר לאוכלם

  אכילת כזית פת של ברכת המוציא.
 
 
בערב ראש השנה מועילה לו. והנכון  

הפרת נדרים על נדרו כדת.  לעשות
וכשעושים התרת נדרים בערב ראש השנה, 
 ראוי לעשותם בעשרה משום נדרי חלומות.

 
. מברכים עליהם את הברכה הראויה להם
 )אבל אין מברכין עליהם ברכה אחרונה(.

והנה, לגבי עוגה מתוקה )שאינה כיס ממולא 
 ואינה נכססת(, נחלקו הפוסקים האם ברכתה

 
 בגדים חדשים אף בשבת.

מלברך שהחיינו על פרי חדש  נכון להימנע *
 .גם בעשירי באב ובגד חדש,

 
 

י מי ששכח בימי בין המיצרים שפרי זה הוא 

 

 

 

 

גוד למחשבה השטחית, שמחמאות הן מלים סתמיות, יבנ
הנאמרות לזולת ככל העולה על רוחו של המחמיא באותו רגע, 

שהמחמאה צריכה להאמר, כדי למלא צורך של יש להבהיר, 

לכן, כדי לקיים במחמאה מצות ''ואהבת לרעך  המקבלה.
 -צרכיו של מקבל המחמאה עליה להיות תואמת לכמוך'', 

 הזוג מצפה לה. -בסוג המחמאה, באיכותה ובתדירות שבן 
א ור, כדי למצנדגים את הנושא: יעקב ורות הגיעו לביתי לפגישות

  בניהם. התקשורתדרך לשפר את 
 באחת הפגישות, כשניכרו סימני מתח על 

 מה גורם לו "פניו של יעקב, שאלתיו: 
 שיב, שלאורך כל הוא ה ",למתח זה?

 תקופת הנישואין, יש לרעיתו בקורת עליו,
 ואת מעלותיו ומעשיו הרבים למען 

 המשפחה אינה מוצאת לנכון לציין. 
 בעת שיעקב טען את טענותיו, הבחנתי 

 שמבטיה של רות מביעים תמיהה, ואחרי
 כן היא הגיבה שהיא מתפלאת מאד 

 לשמוע טענה זו.
היא סבורה, שהיא מחמיאה לבעלה, והיא אף מוכנה לספר על 

 מספר מקרים מהתקופה האחרונה, שבהם שיבחה אותו. 
יעקב ורות מייצגים את נתק התקשורת הקיים אצל זוגות רבים. 

לא פעם יכול אדם לומר, שהוא חש תחושות כנות של חיבה 
זוגו והוא אף נותן להן ביטוי בדיבורים  -והערכה כלפי בן 

זוגו, אם הוא מקבל את  -ובמעשים. אך לכשנשאל את בן 
התשדורות האלה, הוא ישיב בשלילה, או שישיב שאמנם הוא 

 מקבלן, אבל רק לעיתים רחוקות. לעיתים ישיב: ''סיפרו לי שבן
 

 

 מתוך עלון 'אור עליון' ת הערבה והאתרוג!סגול

לבשל את  :סגולה לזכות בזרע של קיימא (1  
הערבות שעשו בהן חבטת הערבה בהושענא 

רבא, וישתו בני הזוג העקרים את המים האלו. 
  (.)ליקוטי מהרי"ח"ערבה" בגימטריא "זרע".  כי

מסוגלים עלי הערבות של "חבטת הערבה"  (2
ולכן ייקח קצת  ,'(מקור חיים'). לשמירה בדרך

 ניח בביתו ערבותלדרך, או שי ותהערבמ
ובשעת הסכנה בדרך ח"ו ייזכר מקום הנחתם, 

וכדאי לכל אדם  (.חיים פלאג'י ר')וינצל מהסכנה. 
 )ספר המידות(מעלי הערבה  להשים ברכבו קצת

 

 
ה נפלאה לאישה סגול :כף החיים זצ"לכתב  (3

 ת האתרוג של סוכות.בהריון שתאכל ריב
סגולה  –תקשה בלידה כמו כן אישה שמ

שתאכל מהריבה הזאת בשעת הלידה, ותלד 
בקלות ללא צער, ויצא העובר בריא ושלם 

 )סי' תרסד( לחיים טובים ולשלום.
אכילת האתרוג ": כתב ה'סגולת ישראל' (4

אחרי חג הסוכות הוא סגולה לחולי לב, שיהיה 
 . "להם לב בריא וחזק

הרוצה : הרב עובדיה שליט"אמרן כתב ( 5
  לאחר שמחת תורה, נשוךת ים:לידה קלהריון ו

 תתן  ,סוכותשבירכו עליו ב אתרוג פיטם  
 .צדקה ותתפלל לה' )חזו"ע(      

 
 
 , תיתןאחר שמחת תורה 
 
השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (4

בשמחה ויברך את כולם המשפחה יכנס לבית 
ואח"כ יאמר 'פתח במאור פנים לשנה טובה. 

 .אליהו' עד 'קם רבי שמעון' ויוסיף פסוקי ברכה
 לדבר דברי חולין! ויזהרו שלא מהמחזורים.

 ( נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר"ה.5  
 "ה!שנה טובה ומבורכת ב

 .ח"ו דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 
ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   

 והילד!

 כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון,
כוסות, ויש  05- 01יש האומרים לשתות 

 מה נכון ומומלץ? –כוסות  01שממליצים אף 
 ,כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע *

משום שבתנאי ה, אכן מומלץ לשתות הרב
 .מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים

 אך ישנה הפתעה גדולה לשאר בני האדם:
 על האדם לשתות לפי תחושתו לצמא!

שתייה מעבר לתחושת הצמא, גורעת מיכולת 
 הכליות להפריש חומרי פסולת, מעמיסה על

 

 
הלב, מחלישה את השרירים ואת שאר  

מת הרקמות, פוגעת באיכות העיכול וגור
להתפתחות עצירות כרונית ולזיהום הדם 

 . !ברעלים מן המעי

שלשה שיעור אורך הערבה למצוה זו,  (6
 ., כערבה שבלולבטפחים

 .ממצות חביטת ערבה פטורות נשים( 7
נשמת כל 'התפילה מנהג יפה לומר בסוף  (8

, ומקבלים בל"נ  בסוף , כשההיכל פתוחחי'
 לעשות זאת גם בשנה הבאה ב"ה.

, שניים מקרא ואחד תרגוםאומרים ( 9
, בוים הושענא רבא, פרשת 'וזאת הברכה'ב

עצרת או לפני  ואם שכח יקרא בליל שמיני
 תפילת שחרית.

 ענייני שמחת תורה
בכוונה  אסור לקשקשבשמחת תורה  *

בפעמוני הרימונים של ספר התורה. שלא 
התירו חכמים לכבוד התורה אלא מחיאות 

 .כפים וריקוד
קודם ההקפות יניחו ספר תורה בתיבה,  *

ויהיה עומד אצלו איש ירא שמים ואוחז בידו 
 .תורה כל זמן ההקפות הספר

צבור גדול בבית הכנסת, וכולם  כשיש *
שמחת תורה, לעלות לספר תורה ב רוצים

מוציאים ספר תורה נוסף, ומלווים אותו יותר 
סמוך מעשרה אנשים מן הקהל לחדר 

 וקוראים שם ואח"כ מחזירים אותו.
 

לבית הכנסת, שיש שם תיבה, ועומד שם 
שליח צבור נוסף, וקורא בתורה בפרשת 

לכל אחד מן הקהל שבאו עם וזאת הברכה, 
 הספר תורה

 
 
 
 

נו מוצא פרי חדש, ילבש בגד חדש, ויפטרנו 
בברכת "שהחיינו" שבקידוש. ואם אינו 

פרי חדש או בגד חדש, עם כל זה  מוצא
  יאמר שהחיינו בקידוש.

. 
 
 

שדבר שמשמיע קול על ידי כוח  כידוע,
 .להשתמש בו בשבת אסור - חשמלי

לתת בידי ילדים קטנים לשחק  אסורוכן 
כיון שיש איסור לעשות כן  ,במשרוקית

וחובה לחנך את הקטנים לשמור את  ,בשבת
 השבת.

ול שיר אבל משחקים שאינם משמיעים ק
בנעימה, אלא מרעישים, כגון מכונית 
שמרעישה בנסיעתה, ובובה עם פעמון 

המשמיעים רעש, אבל אינו קול  ,וכדומה
שיר מסודר בנעימה, ואין בהשמעתו כוונה 

לתת אותם ביד ילדים בשבת  מותר - לנגן
שישחקו בהם. )עד גיל בר או בת מצוה, ואין 

 הם לצורך הילד(.איסור מוקצה לגעת ב
לילדים להפעיל בשבת מכונית ש להקל וי

 כשאין ניצוצות אש. מתיחת קפיץ "יהממונעת ע

 

 

 

 ''.זוגי שיבח אותי, אך בפני הוא נמנע מזה משום מה 

למעשה כמעט אצל כל זוג תימצא סתירה זו: כאשר ישאלו את 
 תשובתו תהיה חיובית. -אחד מהם, אם הוא מחמיא לזולתו 

תשובותיהם הסותרות של הבעל והאשה נובעות מן העובדה 
שהמשבח מתבסס על עובדות ומצבים, שהוא זוכר, שאמר בהם 

 -ידי בן  , אך היה זה, כנראה, בעוצמה שלא נקלטה עלדברי שבח
 ;הזוג, מפני שנאמרו באופן כללי ולא על כל פעולה ופעולה בנפרד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אצל זה, נובעת משום שכל אדם אוהב מחמאה שונה; הדבר נובע 
מה נחשב לדבר חשוב  -יסת עולמו מהדימוי העצמי שלו, מתפ

 .המחמאה ומהו דבר פעוט ערך. גם לשאיפת חייו יש השפעה על
 והם המנוע שלו להמשך קיום מעשיו, כל אדם צמא למחמאות,

לאשה חשובה שבעלה יחמיא לה על בגדיה, הסדר בבית 
והמאכלים, ולבעל חשובות המחמאות על פעולותיו למענה, 

חשוב ן לכ –ומעמדו )כל אדם והדבר שנוגע אליו(  מתו לביתתרו
 להחמיא על דברים שאליהם כוסף ומתהווה בן הזוג!

 

או משום שהמחמאות נאמרו על דברים 
 ,ולייםהזוג נראים פחותי ערך וש -שבעיני בן 

והרי הוא מצפה למחמאות על דברים 
 אחרים לחלוטין.

ומכיון שתפקידה העיקרי של המחמאה הוא 
, הרי שכאשר שהיא תשמע ולא רק תיאמר

הזוג טוען שאין מחמיאים לו,  -אחד מבני 
הלא אף אם המחמיא יוכיח בהוכחות 

ברורות, שהוא אמנם מחמיא, הוא יחשב 
 כלא מחמיא.

  שזה מחמיא נקלטהעובדה שלא תמיד מה 

 
אצל זה, נובעת משום שכל אדם אוהב 

מחמאה שונה; הדבר נובע מהדימוי העצמי 
מה נחשב לדבר  -שלו, מתפיסת עולמו 

חשוב ומהו דבר פעוט ערך. גם לשאיפת 
 חייו יש השפעה על קליטת המחמאה.

. 
 
 



. מהו כוחובכל מהו בכל עוז?  –עוז לפני ה'" 
שהיה מכה ידיו זה על גבי זה וטופח מכרכר? 

 .'רם יכיר ,כירי רם' :ואומר
 קצרה,להסביר ב בעל התניא'' התבקשכש

שמיני : ", המשיל ואמרשמיני עצרת''מהו חג 
עצרת הוא כמו תמצית מרוכזת )סירופ'( 

שמניחים בקערה קטנה ומקערה זו לוקחים 
תמיד כמה טיפות ומערבים במים ועושים 

 כמויות גדולות של מיץ מאותו תרכיז...

עצרת הוא תמצית של  –כך חג שמיני 
ה שתהיה לנו לכל השנה וממנו השמח

 !".נמשכת השמחה לכל ימות השנה
ותורתו, בהודאה ה' לכבוד  ץלשמוח ולקפו

יהודי, וזכיתי זכיתי להיות עמוקה מהלב ש
המזכים אותי בחיי נצח נצחים לתורה ומצוות 

 חיי אושר בעולם הזה!.לי ואף מקנים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * זה םו*במעלת הריקודים בי
: (כתב הגאון ר' חייים פלאג'י )מועד לכל חי

"אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה 
בשמחתה של תורה, לתקן את פגמי נשמתו 

אשר פגם בכבוד תורת ה' תמימה, ומצא כדי 
קוד לתורה מתקן כל י שמחה וריע" – "גאולתו

אשר פגם בתורה: חוסר לימוד, ח"ו זלזול, 
 –" ומצא כדי גאולתוומתבטא הצדיק: "

 ו ישועה!.הוא מהפגם הגדול הזה! איזשנגאל 
וסף על זה מה ונ": מבטיחמשיך הצדיק וומ

היר בשמחתה כל הז שאמרו הראשונים, כי
יהיה בטוח שלא יפסק , רה כהיום הזהושל ת

 ".התורה מזרעו!
וראו רב גדול הרב פלאג'י ומספר: "וממשיך 

בישראל שהיה מרבה בשמחתה של תורה 
דורות היו  3שעד  ,עידו עליוהוכהיום הזה, 

חכמים וידועים ומרביצי  מיוצאי ירכו שושלת

זה ש ,וידעו הכלאחר זה חבל נמרץ, זה תורה 
 מה שלא ,מחת תורהעל רוב שמחתו ביום ש

ראו מעולם בשום גדול בתורה עוש כן, וברוב 
גדלותו היה מכרכר בכל עוז ומעורר לבות בני 

אדם חאמור שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו 
כל ישרי לב, והיה מחזר על כל בתי הכנסיות 

  

 * מעלת התפילה בשמחת תורה* 
ביום ראשון בלילה ניכנס ב"ה אל חג 

 .'עצרת'בתורה  נקראהשמחת תורה, 
 אמר הקב"ה לישראל:ומדוע? מפני ש

 כה גדולה הלאחר חג סוכות של קרב
עשו , קשה עליי פרידתכם, בואו ונינויב

 .לפני הפרידה עימי עוד יום אחד יחד
תב הגאון ר' חיים פלאג'י זצ"ל: וכולכן 

שמיני 'אוד יזהר בתפילות של "מאוד מ
כי  לאומרם בכוונה גדולה, 'עצרת

התיקון של כל הימים שמראש השנה 
ועד חג סוכות מושלם ביום זה, והכל 

 ."תלוי ביום הזה
עוד יש בה, כי ממשיך הצדיק ואומר: "

לשמוע אין בכל הימים ימי רצון לה', 

כהיום  ,ה' תפילתו בכל מה שרוצה
כדברי הזוהר הקדוש )פרשת צו(:  .הזה

)של שמחת תורה( לא "באותו יום 
ומי לך רק ישראל לבד, מהעם  םנמצאי

שיושב עם המלך ונמצא לבד, כל מה 
 תנים לו!".ששואל נו

מכיוון שיום זה הוא כולו יום שביקש 
הקב"ה לעשות מאהבתו אלינו, כותב 

"כל מה ששואל נותנים בפירוש: הזוהר 
לו", וכפי שאומר הצדיק, שאין יום 

 פילות כיום הזה!.תהשמתקבלות 
שחוזרים כמה צריך לנצל זאת, לפני 

לשגרת החולין, לבקש מהמלך בקשות 
 .לפני שיוצאים מהארמון!

 * בשמחת תורה שמחהמעלת ה* 
מסופר שלפני כמה עשרות שנים, הזדמן 
נשיא ארה"ב ליד בית כנסת של יהודים 

שחגגו את שמחת תורה, ועמד נדהם 
ואמר: "מעולם לא ראיתי עם ששמח 

בספר החוקים שלו, רוקד עמו, מנשקו 
 .!ללא סוף ומחבקו

מריקאי שמנשק את מעולם לא ראינו א
 חוקי ארה"ב ורוקד עמהם!".
שהיה  צ"לזמספרים על הגאון מווילנא 

 מכל חג יותר ,כך בחג הסוכות שמח כל
 אחר, ובמיוחד ביום שמחת תורה,

 שגדולה מעלתו ע"פ הסוד. מכיוון

מה שמרבים כתב הבן איש חי: "ו
צווה בשמחה לכבוד התורה היא מ

גדולה, ובכל דבר יכוון האדם לשם 
ויזהר מלערב בתוך השמחה שמיים, 

  שחוק וקלות ראש ח"ו.
 ודוד מפזז ומכרכר בכל"וכתב המדרש: 

 
 
 
 

 ראו מעולם בשום גדול בתורה 
  כן, וברוב גדלותו היה מכרכר דעו

 ואומר: ,בכל עוז ומעורר לבות בני אדם
שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי "

, והיה מחזר על כל בתי הכנסיות "לב
 לפקוד את כל חתני התורה.

וזכה שהתקיימה בו הבטחת הגמרא: "מאן 
ידי מדרחים רבנן )מי שאוהב את תל

ליה בנין רבנן" הווין  – החכמים והתורה(
 )יזכה לבנים שיהיו תלמידי חכמים(.

מנהג רבנו אג'י זצ"ל וכתב: "ווהמשיך ר' פל
האר"י הקדוש, שאחר שהיה יוצא מבית 

היה הולך הכנסת שלו בסיום ההקפות, 

לבית כנסת אחר שהיו מתאחרים יותר, 
רה עמהם, וכן יה שמח בשמחת התווה

היה הולך לבית כנסת אחר, עד שהיו 
גומרים כל הבית כנסיות, זה היה דרכו 

 תלמידו המובהק, דרך הקודש, וכך העיד
 ".המהרח"ו הקדוש

 האר"י ואומר הצדיק, שכנראה היה מסיים
התפילה מוקדם בכוונה, כדי להספיק את 

 לחגוג בכל מקום אפשרי לכבוד התורה.
בריקודים ומדוע לא הסתפק הצדיק 

 ?בלבד בבית כנסת אחתושמחה 
הסוד לזה אפשר להבין ממה שאמר את 

זה קד ביום ורמי ש"האר"י הקדוש בעצמו: 

לוקח את הקב"ה  –לכבוד שמחת התורה 
זיעתו ומוחק בה את עוונתיו או חלילה 

 .גזירות הצריכות לבוא עליו!"
ו שהיה "רחהוכך העיד עליו תלמידו המ

 .!רואה אותו רוקד בשמחת תורה בכל כוחו
וש, ר' מאיר מפרמישלן זצ"ל הצדיק הקד

כי בזמן ההקפות אפשר  :היה נוהג לומר
 לקרוע את גזר דינו של האדם!.

אין לתאר כמה רעש ושמחה נעשים 
 בעולמות העליונים בשעות השמחה הללו!.

סירופ' השמחה של כל השנה תלוי בשמחה 
 שנשמח ביום הגדול הזה!.

זצ"ל, שהיה רוקד  צמח צדק''מספרים על ה
 צעירים לא רכיםאבללא הפסקה שאפילו 

יכלו להדביק את הקצב שלו, והיה רוקד 
"ריקדו יהודים, ריקדו בשמחת : ואומר

 התורה ותזכו לבני חיי ומזוני רוויחי!!!..",
כך עד שבמוצאי שמחת  והיה רוקד כל

את המעיל שלבש בזמן  מחליףתורה היה 
 .מחה מחמת שהיה קרוע וספוג זיעההש

יום אחד שהתפילות הכי מתקבלות, 
 השמחות! כל גזירות מתבטלות, ונקבעות

 
 
 

 

 ל השנה וממנו נמשכת השמחה עצרת הוא תמצית של השמחה שתהיה לנו לכ –אומר 'בעל התניא' זצ"ל: "שמיני           
 לכל ימות השנה!". ר' מאיר מפרמישלן זצ"ל היה נוהג לומר כי בזמן ההקפות אפשר לקרוע את גזר דינו של האדם!. האריז"ל   

 הקב"ה לוקח את זיעתו ומוחק בה את עוונתיו או גזירות הצריכות לבוא עליו!" –כותב: הרוקד בשמחת התורה            

 



 

 

 

 

 
לכן, אדם הזוכה לנצל לילה זה ועושה 
קה תשובה ולומד תורה ותהילים בלא הפס

יכול לבטל מעליו כל גזירה קשה  –בתחינות 

גזר הדין עומד ותלוי כל אותו שכן ורעה. 
 כיצד ינהג.ומשמיים ממתינים לראות  לילה

ואם עשה תשובה " וכך כותב הזוהר הקדוש:
 .נקרעות האגרות - שלימה לפני אדונו

האגרות יוצאות מבית המלך,   -ואם לא זכה
והדין  ונמסרות בידיו של מלאך המעניש,

נעשה, האגרות אחר שהוצאו אינן חוזרות 
 ."!עוד לבית המלך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ובלילה ההוא של חג "ממשיך הזוהר וכותב: 

האחרון, המענישים מוכנים, ומקבלים 
האגרות, ואחר שמקבלים )האגרות( 

 מסתלקים הצלמים ואינם נמצאים בהם. 
לא נמצא עליו דין, או  - ואם נמצאים בהם

 ".ת )הבאות( בפגם של הצלמיםמחלות רעו
 –כלומר, אם רואה האדם לאור הירח צלו 

 סימן טוב הוא לו.
וכבר שמעתי "וכך כתב ה'רקאנטי' זצ"ל: 

שראו באדם אחד  ,מפי חסידים ואנשי מעשה
שלא היה לו צל, ובאותה לילה עצמה עשה 

תשובה וינחם ה' על הרעה, ובאותה לילה 
 ."ועצמה ראה צל על ראשו להצילו מרעת

שעל ידי תשובה מעומק הלב, לימוד ואמירת 
 תהילים בתחנונים מבטל הפתקאות!.

 
 
 
 

 , וכבר בארנו את זה
 
 
 
 
 
 

 

 
בדוק האדם את צדיקים רבים אמרו שלא י

אלא יעשה תשובה בלילה זה  צלו בלילה זה,
ויסמוך על הקב"ה שיחתמהו בחתימה 

 האחרונה לטובה.
שכל השנה  הקדושהזוהר לכן, כותב 

 תלויה בלילה הזה.
בן ...  לפלונילמחרת בבוקר יוצא הכרוז: "

 .ואז אין לשנות יותר! –יארע השנה כך וכך" 
האדם היה מפחד נורא אם היה יכול לדעת 

שיום לאחר מכן, כבר לא יהיה קל לתקן 
 .כמו הלילה הגדול הזה!

לכן, ישנה עצה גדולה כדי שב"ה יזכה האדם 
 שיתכפר לו מה שעדיין מקטרג עליו:

יתפוס לו פינה לבד בבית הכנסת בלילה  -
זה, וישקיע את כל כוחו בלילה זה הקדוש ה

בלימוד תורה מתוך המחזור של הושענא 
רבא ולקריאת תהילים בבכיה על עוונותיו 
 ולבקש סליחה אחרונה על כל עוון שזוכר.
ויחשוב האדם שאומרים לו שאם יקריב 

יכולים להתבטל מעליו  –לילה אחד מחייו 
כל המחלות, ויזכה לכל חסרונותיו: זיווג 

של קיימא, בריאות שלימה,  הגון, זרע
 פרנסה בריווח, שמחה וכו'... 

 – וחלילה שלא יפול לדיבורי חול ופטפוטים
נכון, זה כיף להעביר עם כולם חוויות על 

החג וכבר מריחים את שמחת תורה באוויר 

 –אך חייבים, חייבים את בלילה הזה ב"ה, 
לתת את כל הכוח האחרון, את כל הנשמה 

 נונים.לקב"ה בתפילות ותח
אם חלילה רואים אדם שיושב היושב וצוחק 

עם חבריו בלילה הזה בזמן הפסקת קפה 
ומי יודע אם רק היה נזהר  –בבית הכנסת 

 –מכך ומתחנן לאבא בשמיים שירחם עליו 
 אולי כל השנה שלו היתה נראית אחרת!.

בלילה זה בנות ישראל  מאוד יזהרולכן, 
שאינן ומה עוד  –מטיולים וסיבובים ברחובות

חייבות להישאר ערות כל הלילה אך טוב 
שישבו בביתן וישקיעו כמה שעות לתהילים 

ותחינות על השנה הבאה שלהן ושל 
 לילה אחרון להציל את גורלנו! משפחתן!

 
 

  תעשר

 
 

 
 
 
 
 

וייקץ. וישמח שמחה גדולה, שהועילה 

הלילה האחרון בחג הסוכות, הוא הלילה 
 א'.הגדול והנורא, ליל 'הושענא רב

הזוהר הקדוש מתאר את מעלת הלילה 
הגדול הזה )מתורגם(: "ביום השביעי של 
חג הסוכות, הוא סיום דינו של האדם ובו 

יוצאים הפתקים מבית המלך ונמסרים ביד 
המלאך הממונה. באותה שעה נחתמים 
 הדינים ומסתיימים הקיטרוגים מהעולם".
מסביר הזוהר הקדוש שעד היום האחרון 

ן נידון האדם ונמצא במעקב, של החג עדיי
ובלילה זה נגמר הדין ונחתם פתקו האישי 

נהגו לברך זה את זה של כל אחד. לכן, 
 בברכת 'פתקה טובה'.

"עד היום ומסיים הזוהר הקדוש )מתורגם(: 
השמיני, הוא שמיני עצרת, אם עשה 

 מתבטלות הגזירות.  –תושבה שלימה 
יוצאין הפתקין מבית המלכות  –ואם לאו 

 מסרים ביד השליחים".ונ
לכן, צריך להתעצם בתשובה ביום זה, כי 

עדיין כל מה שעומד להתרחש בשנה 
וביום זה  –הקרובה עומד ותלוי בשמיים 

יכול במאמץ אחרון לשנות כל גזירה 
 ממש כמעט כמו יום הכיפורים. - שנחתמה

ואם מרבה בתחינות ובבכיות בלילה 
קורעים פתקיו  –הקדוש והנורא הזה

 ם!!!.הרעי
 מסופר על החת"ם סופר זצ"ל דבר מזעזע:

בשנה האחרונה לפני פטירתו אמר החת"ם 

"עברתי את ראש סופר במילים הללו: 
השנה ויום הכיפורים, אבל בהושענא 

 רבא נפלתי!".
 לא עברו ימים רבים והחת"ם סופר נפטר!

אסור להתבלבל, זה לא לילה רגיל כלל, 
שנותנים  והאחרון, חיצוניזהו ליל החיתום ה

 לאדם הזדמנות אחרונה לשנות הכל.
החת"ם סופר הקדוש מראה לנו שגם אדם 

שחושב שהוא עבר את ר"ה וכיפור 
ליל הושענא רבה  –בהצלחה ובתשובה 

הוא הזדמנות האחרונה והגורלית, לצעוק, 
 .ולבקש שיתבטלו מעלינו כל צרה ואסון

 
 
 השנה! 
 

 הקדוש זצ"ל, שיש רק יום אחד בשנה 
יום  –בו השתדלות לפרנסה, והוא  שעושים

 ראש השנה!.
 
 
 
 

איתמר בן חן, אברהם  העלון מוקדש לרפואת:
שמואל בן גיטל קרמר, יהודית בת זוהרה, 
מסעודה כרמלה בת חנה, זהבה בת חנה, 

יעל בת  לזיווג הגון:משפחות פרץ ונחמיאס. 
 רבקה, שושנה, אליהו ומרדכי בני שרה.

ר, לילך שרה בת מזלא, חנה בת אסת שב"ק:לז
חנה בת רחל, אביגיל בת חווה, בת שבע בת 

 סיגלית בת מזל.סימונה, אתי אסתר בת שרה, 
   

 .222-387-22חשבון בנק דואר 
 
 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


