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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"לפרשת האזינו תשס

�יק"ִ�  !  ַ$#"ָרה
" א"ר ָזר ַע ַלַ
  

  לדעת הלכה מדוייקת

: לאחר שירת האזינו אומר משה אל ישראל

 לכל הדברי� אשר אנכי מעיד בכ� שימו לבבכ�"

דברי� (" כי הוא חייכ�, כי לא דבר ֵרק הוא מכ�... היו�

לתת , משה רבינו מדרי" כא! את ישראל. )מזמו, לב

לא ללמוד אותה , ַלתורה את מלוא תשומת הלב

הרי כשמכיני� . אלא ע� כל תשומת הלב, בשטחיות

שלפעמי� כמה מיליגר� , הרוקח צרי" לדעת, תרופה

וכמה מיליגר� פחות מדי זה לא , יותר מדי זה מסוכ!

שלא להוסי& ושלא , כ לשי� לב היטב"צרי" א. יועיל

לא . "כ" ג� במצוות. לגרוע מאומה מ! הכמות הנדרשת

תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכ� ולא תגרעו 

א� אתה לוקח ממנה . נת! לנו רפואה בדוקה' ה". ממנו

אבל א� תיקח יותר מדי . זה טוב, בדיוק כפי שאמר ל"

. כה מדויקתצרי" לדעת הל. זה לא טוב, או פחות מדי

לפעמי� צרי" להחמיר , כמוב! שלא תמיד אנו יודעי�

אבל בעצ� התורה , ולעשות קצת יותר או קצת פחות

  .רוצה שתדע ותעשה בדיוק כמו שצרי"

שה! כהררי� התלויי! , ל"על הלכות שבת אמרו חז

לפעמי� בגלל הבדל קט! הדי! יכול . )א, חגיגה י(בשערה 

או אפילו ,  או להיתר,להשתנות מחיוב סקילה ִלְפטור

אד� ברר איזה מאכל בשעת הסעודה באופ! . למצוה

אבל א� ברר .  הרי זה קיי� מצות עונג שבתהמותר 

כ" . ל וחייב חטאת"הרי זה חילל שבת ר, באופ! האסור

פרט .  דיני ממונותלמשל . ג� בנושאי� אחרי� בתורה

א� החפ* שיי" לראוב! או , קט! יכול לשנות את הדי!

א� ראוב! רוצה לקנות חפ* משמעו! , למשל. ו!לשמע

יש מחלוקת א� צרי" להגביהו שלשה טפחי� , בהגבהה

נתייחס לדעה . )ב"ח ס"קצ' מ סי"ע חו"שו(או טפח אחד 

א� , לפי דעה זו. טפחי�' שצרי" להגביה ג, הראשונה

הרי . לא קנה את החפ*, טפחי�' הגביה קצת פחות מג

פ* שיי" לראוב! או שהבדל קט! משנה את הדי! א� הח

תהיה , כ ראוב! קידש אשה בחפ* זה"וא� אח. לשמעו!

לקבוע א� , נפקא מינה בזה ג� לדיני עריות החמורי�

הרי שבדברי� קטני� . אשה זו היא אשת איש או לא

א� אינ" מדקדק ואינ" יורד לעמק! של . משתנה הדי!

. שה! דבר ריק בעינ", סימ! שאינ" מאמי! בה!, ההלכות

עד כמה ה! , ת מבי! עד כמה הדברי� חשובי�א� היי

  .היית מדקדק לדעת היטב, "הררי� תלויי! בשערה"

ישנ� לפעמי� הבדלי� , בדברי� אחרי� שבעול�

א� אד� רוצה לקנות , למשל. מסויימי� בהערכת הדבר

יתכ! . הוא פונה לשמאי מקרקעי! שיערי" אותה, קרקע

 שמאי .שיהיה הבדל בהערכה בי! שמאי זה לשמאי אחר

ושמאי אחר יערי" , אחד יאמר שהקרקע שווה מאה זוז

. יתכנו הבדלי� ַ+שומות. אותה כשווה רק תשעי� זוז

לא מסתבר . אבל הבדלי� אלו יתכנו רק עד גבול מסויי�

אבל כא! משה רבנו . שיהיו הבדלי� קיצוניי� מאד

כמה ". כי הוא חייכ�, כי לא דבר ֵרק הוא מכ�: "אומר

כל אשר ! "חיי� הרי שוי� בלי סו&ה? שווי� החיי�

א� יהיו לאד� מליארד . )ד, איוב ב(" ָלאיש ית! בעד נפשו

ית! ג� מליארד שקלי� כדי , שקלי� ויהיה בסכנת נפשות

כ לא א� היא "בתורה השאלה היא א. להציל את עצמו

אלא א� היא שווה כמו כל , שווה תשעי� או מאה

, "ֵרק הוא מכ�דבר "או שהיא , "כי הוא חייכ�", החיי�

א� אתה מאמי! שהתורה היא . ו"שאינה שווה כלו� ח

שהיא חיינו , נת! לנו אותה לטובתנו' אלקית ושה

כל . "אז היא שווה כל הו! שבעול�, ב"ז ובעוה"בעוה

אבל א� אינ" מאמי! . )יא, משלי ח(" ֲחָפִצי� לא ִי1ְו0 ָב/

 למה לקנות מזוזה". דבר ֵרק הוא מכ�"אז באמת , בזה

הוא , "רב בריח"עדי& לשי� ? ולהדביק אותה על הפתח

, אצל מי שאינו מאמי!. ישמור על הבית הרבה יותר טוב

רק מי . חבל לבזבז עליה כס&, המזוזה היא דבר ריק

מבי! שכדאי לרכוש מזוזה מהודרת ככל , שמאמי!

עד כמה חייבי� להוציא כס& , לפי גדרי ההלכה(האפשר 

. י השומה כא! ה� בלי גבולהבדל). בשביל הידור מצוה

. או שזה שווה הכל, לא שווה כלו�, או שזה ריק לגמרי

אבל ג� , אני מאמי! בתורה: "לומר, אי! כא! דר" ֵ+יַנִי�

היא "או שאתה מבי! שהתורה ". דברי� אחרי� חשובי�

ואז , או שאינ" מבי! זאת, שווה כמו כל החיי�, "חייכ�

  ".דבר ֵרק הוא מכ�"

  כר כלו�החוטא אינו נש

סרנו "אנו עומדי� להתוודות ביו� הכפורי� על ש

אנו ". ממצוותי" וממשפטי" הטובי� ולא שווה לנו

שכל מה שעשינו שלא , צריכי� להגיע להכרה ברורה

לא שהיה עדי& .  לא היה שווה כלו�כתורה וכהלכה 

, ובדיעבד לא נורא א� עשיתי קצת אחרת, לשמור תורה

ג� א� , "לא שווה לנו "אלא מעשי� שה� נגד התורה 

ל "חז. נדמה לנו שהשגנו משהו על יד המעשי� האלו

ה "אי! לו לקב, מיו� שחרב בית המקדש: "הרי אמרו

. )א, ברכות ח(" בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד

בהספד שנשא (אמר פע� ספד! אחד ? מה הכוונה בזה
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שאי! , )ל"ר שלמה זלמ! אויערבא" זצ"ר הג"על מו

ומתוכ! לא נמצא ,  בזה שיש הרבה 4מות בעול�הכוונה

, אלא הכוונה היא. ה אלא בארבע אמות של הלכה"הקב

, "ארבע אמות של הלכה"שכל העול� כולו אינו אלא 

ואינו קיי� , וכל מה שהוא מחו* להלכה אינו אלא דמיו!

נדמה לבני אד� שישנו עול� ג� מחו* . במציאות כלל

נו מעוג! בהלכה אינו אבל האמת היא שמה שאי, להלכה

אינני בטוח שזהו הפשט בגמרא . אלא הבל ותוהו ודמיו!

כל מעשה , ממילא. אבל הרעיו! הוא אמיתי מאד, ל"הנ

הוא אינו , חו* ממה שהוא אסור, שאינו מעוג! בהלכה

  ".ולא שווה לנו "יכול להביא לנו כל תועלת 

חו* ממה שצרי" לדעת מה אסור ומה מותר על פי 

 מה  ג� בתו" התחו� המותר  עוד לדעת יש, התורה

מה חמור יותר ומה , המשקל היחסי של כל דבר ודבר

חושבני שמשל לדבר הזה נמצא במה שאנו . חמור פחות

 הצרי פטו� הקטורת : "אומרי� בכל יו� על הקטורת

משקל שבעי� שבעי� , והציפור! והחלבנה והלבונה

אחת מכל וא� חיסר ... ששה עשר... מור וקציעה, מנה

מה יהיה א� לא יחסיר . )א,כריתות ו(" סממניה חייב מיתה

מ! השיעור של כל אחד מ! ג� , כלו� ממני! הסממני�

 יוסי
 רק שעל אחד הסממני� ,הסממני� לא יחסיר

ית! בקטורת , במקו� שבעי� מנה צרי: למשל? משהו

שהרי נת! ,  תבוא עליו ברכהלכאורה . שמוני� מנה

. אבל לאמיתו של דבר אי! זה כ". תיותר ממה שחייב לת

מפני שמעשה הקטורת ? מדוע. קטורת זו תהיה פסולה

, השל� בנוי על יחסיות הכוחות שבי! הסממני� השוני�

פוחתת , ובהגדלת חלקו של אחד הסממני� בתערובת

ל קבעו את "חז. ממילא השפעת� של הסממני� האחרי�

מפני , משקלו המדויק של כל סממ! וסממ! בקטורת

שביחס משקלי� זה , שראו על פי חכמת המרקחת

ממילא א� בא . יתקבל הריח הטוב ביותר שיכול להיות

שת5ָה כל מ, מישהו ומגדיל את כמות אחד הסממני�

לא זה הוא ועל כל פני� , פג� ריח הקטורתהיחסיות ונ

צרי" לדעת לא רק . כ" ג� בתורה. הריח שהתורה רצתה

מור יותר ומה חמור אלא ג� מה ח, מה מותר ומה אסור

א� אד� אינו שומר על יחסיות נכונה בי! מצוות . פחות

  .זוהי קטורת פסולה, התורה

הגמרא מביאה בעני! זה מעשה נורא בשני כהני� 

להתחרות ביניה� מי יקדי� את , שרצו על 7ֶֶב1 המזבח

הכה! שהפסיד . חברו ויזכה במצות הרמת הדש!

כול� ! ב חברולקח סכי! ונע* בל, בתחרות כעס מאד

' עמד ר! ועוד במקדש! שפיכות דמי�. נבהלו מאד

ר* . צדוק והתחיל לדבר דברי� נוראי� על מה שקרה

. ומצא אותו כשהוא מפרפר, אביו של הפצוע אל בנו

ולא נטמאה , עדי! בני מפרפר! ברו" הש�: "עמד ואמר

ללמד" שקשה : "אומרת על כ" הגמרא!"... הסכי!

. )א, יומא כג(" משפיכות דמי�עליה� טהרת כלי� יותר 

מאשר , היה אכפת לה� יותר שהסכי! תהיה טהורה

כיצד , )ב, ש�(הגמרא מסתפקת . 'שיהודי נרצח בבית ה

קשה עליה� טהרת כלי� "שהיתה , הגיעו למצב כזה

הא� שפיכות דמי� היא ". יותר משפיכות דמי�

או שטהרת כלי� נהיתה חמורה , שהזדלזלה אצל�

, מוכיחה בסופו של דבר' הגמ. חדאצל� באופ! מיו

ר "מ אמר מו"ומ. ששפיכות דמי� היא שהזדלזלה אצל�

העלתה את ' ג� כשהגמ: ל"ר חיי� שמואלבי* זצ"הג

לא , האפשרות שטהרת כלי� היא שנהיתה חמורה אצל�

ג� מצב . שבאופ! זה אי! שו� פג�, היתה כוונתה לומר

שה שק"בו טהרת כלי� היא שנעשתה חמורה עד כדי כ" 

אינו מצב , "עליה� טהרת כלי� יותר משפיכות דמי�

ובסופו של דבר , כי ג� מצב זה הוא סילו& התורה, שפיר

באופ! (ג� ממנו מגיעי� לכ" ששפיכות דמי� מזדלזלת 

צרי" לדעת מה חמור .  בתורהַיֲחִס�תיש ). יחסי

איזה מדרבנ! ואיזה , איזה די! הוא מדאורייתא, ומה קל

 וא� מגבירי� את ער" טהרת כלי� יותר ,אינו אלא מנהג

אפילו בלי לזלזל בשפיכות דמי� , מער" שפיכות דמי� 

אלא , שבה ימשיכו להזהר כמו שנזהרו עד היו�

 ג� זו שבטהרת כלי� יחמירו חומרות על גבי חומרות 

חיי , שהרי על פי התורה שניתנה לנו! עקירת התורה

ורה שבה ות. ולא להפ", יהודי קודמי� לטהרת כלי�

אלא ', טהרת כלי� חמורה מחיי יהודי איננה תורת ה

  .תורה אחרת

קשה לדעת על כל דבר ודבר א� , בתקיעות למשל

ממילא ראוי . מדרבנ! או מצד המנהג, חיובו מדאורייתא

שמה שהוא מדאוריתא אני מתכוו! לצאת בו , להתנות

ומה שהוא מדרבנ! אני מתכוו! לצאת בו , מדאוריתא

 שהוא מנהג אני מתכוו! לצאת בו מצד ומה, מדרבנ!

יש חלקי� שה� מדאוריתא ויש , בקריאת שמע. המנהג

יש הרבה שיטות בקריאת שמע מה , שאינ� אלא מדרבנ!

ממילא ג� בקריאת , מדאוריתא ומה אינו מדאורייתא

שמע ראוי להתנות שמה שהוא מדאוריתא אני מתכוו! 

וו! ומה שהוא מדרבנ! אני מתכ, לצאת בו מדאוריתא

מפני שאינני יודע להכריע בי! , לצאת בו מדרבנ!

אבל לא להוסי& על דבר אחד על . השיטות השונות

מי שאומר שבשבילו עיקר התורה הוא . חשבו! דבר אחר

כי רק . זה דבר ריק. 'זו איננה תורת ה, דבר מסויי�

  .ולא שו� דבר אחר, "שווה לנו"התורה 

  אור זרוע לצדיק

 תפילת יו� הכפורי� בפסוק מנהג אצלנו להתחיל את

!  בתורה? היכ! זרוע האור לצדיק". אור זרוע לצדיק"

ושאד� צופה , ה ביו� הראשו!"זהו אותו אור שברא הקב

חגיגה (ה לצדיקי� "וגנזו הקב, בו מסו& העול� ועד סופו

, א רסד"השמטות הזוהר ח' עי(!  בתורה? והיכ! גנזו. )א, יב

יכול ליטול ,  לשמההצדיק שעוסק בתורה,  ממילא)א
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ובאמצעותו הוא יכול לראות , מתוכה את האור הגנוז בה

  .דברי� שאחרי� אינ� יכולי� לראות

כל העוסק : "ל במה שאמרו"חזכוונת , אולי, זוהי

מה . )א"ו מ"אבות פ(" בתורה לשמה זוכה לדברי� הרבה

, כמדומני שהפירוש הוא? "זוכה לדברי� הרבה"פירוש 

. ול להבי! ג� דברי� שלא למדשמתו" התורה הוא יכ

ש היה אומר לחולי� באיזה "שהחזו! אי, למשל, ידוע

ג� ניתוחי� , אופ! יש לעשות לה� ניתוח מסויי�

. לפעמי� ג� בניגוד להוראות הרופאי�, מסובכי� מאד

ואילמלא , לאחר מעשה היו רואי� שהצדק היה עמו

אצלי . שהיו עושי� כדבריו הניתוח לא היה מצליח

 היה ילד ב! שנתי� שהיה חולה במחלה במשפחה

ואמרו שג� א� , והרופאי� רצו לנתחו) ע"ל(הידועה 

, החזו! איש אמר לנתחו. ינתחוהו יחיה רק ארבע שני�

, והיה עוד רב אחד שעשה לו ג� שינוי הש�, ובר" אותו

מני! ידע החזו! ! כ יותר משלושי� שנה"והוא חי אח

פואה הרי מעול� לא למד ר? איש לייע* בזה

שלמד " תורה לשמה"אלא שמתו" ה? באוניברסיטה

ידיעות , הגיע לידיעות מופלגות ג� בחכמת הרפואה

מפני שכל העוסק . שאפילו הרופאי� לא ידעו אות!

ג� לדברי� שלא , בתורה לשמה זוכה לדברי� הרבה

והזוכה , "אור זרוע לצדיק", כיו! שהתורה היא אור. למד

 התורה ,ועד סופולאור זה רואה בו מסו& העול� 

הוא , )אבות ש�(" מגדלתו ומרוממתו על כל המעשי�"

והכל גלוי , כל העול� פרוס לפניו כמפה, עליו! על הכל

  .לפניו

אור זרוע "טע� אחר שאפשר לומר לאמירת הפסוק 

מפני שאור , בתחילת תפילת יו� הכפורי�" לצדיק

, קדושת יו� הכפורי� הוא ֵמֵעי! אותו אור שזרוע לצדיק

אשר על כ! אד� צופה (הוא מעל הזמ! ומעל המקו� ש

ג� יו� הכפורי� פועל מעל ). בו מסו& העול� ועד סופו

, בלב של�, א� זוכי� לעשות בו תשובה כראוי. לזמ!

אמנ� . הוא הופ" את כל הזדונות שעברנו בעבר לזכויות

אבל היו� , תשובה מועילה ג� בשאר ימות השנה

שפועל מעבר , י�המיוחד לתשובה הוא יו� הכפור

והופ" את העבירות שעברנו בעבר , לגבולות הזמ!

בכל התורה אי ? אי" אפשר לפעול למפרע. לזכויות

 אפשר רק באופ! לקדש אשה . אפשר לפעול למפרע

או רק בעוד שלושי� , שתהיה מקודשת מרגע זה והלאה

אבל אי אפשר לקדש אותה , )ב, קדושי! נח(יו� או יותר 

וכ! למכור בית . דשת מאתמולבאופ! שתהיה מקו 

אי אפשר לעשות קני! שיפעל . אפשר רק מכא! ולהבא

רק בשני דברי� אפשר לפעול . כ" שהמכר יחול מאתמול

. בתשובה ובהתרת נדרי�: למפרע ולשנות את העבר

בתחילת תפילת יו� " כל נדרי"אומרי� , אולי, לכ!

ל "ז אויערבא" זצ"ר הגרש"אמנ� שמעתי ממו. הכפורי�

מפני , בתחילת התפילה" כל נדרי"ע� למה אומרי� ט

שעד כמה שנית! צריכי� אנו בעצמנו לתק! את העבירות 

אלא שלמעשה יש רק עבירה אחת שאנו יכולי� , שלנו

.  מה שנכשלנו בעניני נדרי�והיא , לתק! אותה למפרע

י "ע. י התרת נדרי�"עברה זו יש בידנו לתק! למפרע ע

למפרע את כל מה שנכשלנו התרת נדרי� אנו מתקני� 

ולגבי שאר העברות אי! לנו ברירה אלא , בעניני נדרי�

יש עוד . ה שיהפו" לנו אות! לזכויות"לסמו" על הקב

מפני שביו� הכפורי� כל� , טע� אחר יותר פשוט

ואז קל יותר להתיר לכל עדת בני , נמצאי� בבית הכנסת

). זה הטע� שהראשוני� כתבו לומר כל נדרי(ישראל 

ג� זו סיבה לומר כל נדרי , בל לפי מה שאמרנוא

כי ג� התרת נדרי� צריכה , בתחילת תפילת יו� הכפורי�

, "מסו& העול� ועד סופו"את האור המיוחד של 

תעקור למפרע , שהחרטה שאני מתחרט היו� על הנדר

אור ", כל זה הוא מכח האור הגנוז. את הנדר מאתמול

  .שהוא מעל גבולות הזמ!, "זרוע לצדיק

ל אמרו "אבל חז. הזמ! עצמו ג� הוא בריאה

ועל , )א, פסחי� נד(שתשובה נבראה לפני בריאת העול� 

באיזה ? מתי נברא הזמ!. כ! היא מעבר לגבולות הזמ!

: התורה אומרת!  מיד בהתחלה? שלב של הבריאה

בנקודה , בראשית הזמ!: כלומר, "בראשית ברא אלקי�"

. שמי� ואת האר*ברא אלקי� את ה, הראשונה של הזמ!

ל אמרו "ג� א� חז. לפני  זה לא היה מושג של זמ!

ר "שהש(שהתורה נבראה אל9ַי� שנה לפני בריאת העול� 

לא היה . זה לא כפשוטו, אלו ה� דברי� נסתרי�, )י, ה

הזמ! הוא . לפני בריאת העול�" אלפי� שנה"מושג של 

ולכ! ג� , ויו� הכפורי� הוא מעבר לבריאה, בריאה

  . נבראה לפני בריאת העול�היא מעבר לבריאה תשובה 

אי! אור . שכל האור הגנוז כלול בתורה, צרי" לדעת

, לכ! עתניאל ב! קנז ושאר חכמי�. שאינו כלול בתורה

הגמרא . יכולי� למצוא בתורה ג� הלכה למשה מסיני

אומרת ששלשת אלפי� הלכות נשתכחו בימי אבלו של 

תמורה (נז בפילפולו ואת כול! החזיר עתניאל ב! ק, משה

אפשר למצוא בה רמז , מפני שא� יגעי� בתורה. )א, טז

הירושלמי . ג� להלכות שנמסרו למשה בסיני בעל פה

שא� יגעי� , "כי לא דבר ֵרק הוא מכ�"אומר על הפסוק 

ד למצוא רמז בתורה ג� לדברי� "יכולי� בי, בתורה

מדוע אפוא . )א"א ה"פאה פ' ירו(שה� הלכה למשה מסיני 

כי הרמז הוא ? "הלכה למשה מסיני"אנו קוראי� לה� 

הלכות שנלמדות בקלות בשלש . לא שקו& כל כ", דק

נקראות תורה שבעל , עשרה מידות שהתורה נדרשת בה!

נקראי� הלכה למשה , ודברי� שהרמז לה� דק יותר. פה

שצרי" כבר לעמול הרבה כדי למצוא את הרמז , מסיני

ימצא ג� , ו על התורהאבל מי שמוסר נפש. לה� בתורה

לכ! . את ההלכה למשה מסיני בתו" התורה שבכתב

שחכ� יכול , )א, ב יב"ב(ל שחכ� עדי& מנביא "אמרו חז

בדבר זה הוא קרוב . לכוו! מדעתו להלכה למשה מסיני
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שהוא זוכה לכוו! , לנבואותו של אבי כל הנביאי�

אי! אור , פ"עכ. להלכה למשה מסיני מתו" ידיעותו

  .כל האור כלול בתורה. המחו* לתור

 שלבי� בנישואי כנסת 
כ וסוכות "ה יוה"ר

  ה"ישראל ע� הקב

א� אנו זוכי� ביו� הכפורי� להשתמש כהוג! באור 

שכל הזדונות , לתק! כהוג! את העבירות שלנו, הזה

כל מה שביטלנו מצו;ת , שנכשלנו בה� במש" השנה

של ', של יראת ה', של אהבת ה, עשה של תלמוד תורה

ושל שאר מצוות שבי! אד� למקו� ושבי! ', בקות בהד

אחרי שפרקנו מעלינו את משא העוונות , אד� לחברו

זמ! ,  קל להגיע לשמחת הסוכותהכבד שרב* עלינו 

להרגיש שיושבי� . הלב שמח, כשאי! עוונות. שמחתנו

אפשר להמשיל . ה במש" שבעה ימי�"בצילו של הקב

 ההתקשרות שבי! יו� הכפורי� וסוכות לשלבי, ה"את ר

ראש השנה הוא כקידושי! שהאיש מקדש . איש ואשה

יו� ", יו� הכפורי� הוא שמחת הנישואי!; את האשה

היינו יו� , )ב, משנה תענית כו( זה מת! תורה " חתונתו

המיוחס [המפרש (הכפורי� שניתנו בו לוחות אחרונות 

כ שבעת ימי חג הסוכות ה� כשבעת ימי "אח. ])י"לרש

יושבי� בחופה ובאי� השושביני� לשמוח ש, החופה

היו� לא נוהגי� לעשות שבע . ש� ע� החת! והכלה

ל הרי עשו את כל השבע "אבל בזמ! חז, ברכות בחופה

השושביני� ה� ? מי ה� השושביני�. ברכות בחופה

. )ב, סוכה נה(שבעי� פרי החג שה� כנגד שבעי� האומות 

� ה! אבל א, לא תמיד האומות רצויות לנו במיוחד

זה לא נורא , מופיעות רק בדמות פר שנשחט על המזבח

ושבעי� , ה"אנו יושבי� בחופה בצלו של הקב. כל כ"

בשמיני , כ ביו� האחרו!"אח. אומות משמחות אותנו

והחת! והכלה , שולחי� את כל האורחי� הביתה, עצרת

אל מעו! הקבע , עוזבי� את החופה ונכנסי� הביתה

, ה בישראל רעיתו"קבזהו יו� שמחה של ה. שלה�

  .)סוכה ש�' עי(שקידש לו לאשה 

, ה שמסומל בסוכה"הקשר ההדוק בי! ישראל לקב

, המשנה מביאה. מתבטא ג� בהלכות הנוגעות לסוכה

וטבי עבדו , שמעשה שבאו הזקני� אל רב! גמליאל בחג

פ די! פטור "של רב! גמליאל שהיה עבד כנעני וע

: אל לזקני�אמר רב! גמלי. יש! תחת המטה, מסוכה

ראית� טבי עבדי שהוא תלמיד חכ� ויודע שעבדי� "

, סוכה כ(" ובא ויש! לו תחת המיטה, פטורי� מ! הסוכה

שהיש! , לפי דרכנו למדנו: "אומרת על כ" המשנה. )ב

וכי מי היו : וקשה". תחת המיטה לא יצא ידי חובתו

' יהושע ור' אליעזר ור' ר? הזקני� בימי רב! גמליאל

הא� לאנשי� כאלה צרי" . אנשי� כערכ�ועוד , צדוק

שעבד כנעני פטור מ! , הזאת" תורה"היה ללמד את ה

מה , ושהיש! מתחת למיטה לא יצא ידי חובתו, הסוכה

חשבתי ! '?גו' שאצלנו יודעי� כבר ילדי� בכתה ב

שאפשר שרב! גמליאל רצה לרמוז כא! משהו , להסביר

את מרותו רב! גמליאל הרי היה רגיל להטיל . יותר עמוק

ל שהראה את מרותו "יש כמה פעמי� בחז. על החכמי�

פע� אחת דרש ממנו לבוא אליו במקלו , יהושע' על ר

משנה (ובמעותיו ביו� הכפורי� שחל להיות בחשבונו 

רצה רב! , כיו! שכ". הוא דרש כפיפות. ועוד, )א, ה כה"ר

, צרי" שתהיה כפיפות לנשיא, נכו!: גמליאל לומר לה�

לא לאבד את הכפיפות . ר מדי יותר מדיאבל לא יות

? הרי למה עבד פטור מ! הסוכה. הישירה כלפי שמיא

יושבי� בצלו של . מפני שהסוכה היא ִצלא דמהמנותא

הוא נמצא תחת , אחר" צל"לכ! עבד שיש עליו . ה"הקב

וכ! היש! תחת . פטור מ! הסוכה, של בשר וד�" צלו"

? ושב בסוכההרי הוא י? למה לא יצא ידי חובתו, המטה

מפני שיש עליו צל אחר שחוצ* , ג� כא! הטע� הוא

ומעכב מלקבל את הצילא , כלפי הצלא דהימנותא

אל תהיו , ג� א� אני דורש כפיפות, ולכ!. דהימנותא

כלפי " חציצה"כי אז תהיה בזה , כפופי� אלי יותר מדי

זה . שרק תחתיה אנו צריכי� לחסות, הצלא דמהמנותא

 לרמוז לחכמי ישראל שבאי� מה שרצה רב! גמליאל

, שלמרות שהוא שוא& שיקבלו את מרותו; לבקר אותו

לא תחת מלכות , אבל שיזכרו שה� תחת מלכות שמי�

  .רב! גמליאל

אנו , כשאנו גומרי� לשבת שבעה ימי� בצל הסוכה

השמחה , נאספי� הביתה ושמחי� בשמחת התורה

הרי אנו . זה האור שנשאר איתנו כל השנה. הגדולה

אלקינו את ברכת ' והשיאנו ה:"ט"רי� בתפילת יואומ

חיי� ושלו� ". מועדי" לחיי� ולשלו� לשמחה ולששו!

אנו רוצי� אות� לכל , הרי איננו רוצי� רק לשבעה ימי�

. כ ג� שמחה וששו! אנו רוצי� לכל השנה"וא. השנה

.  על ידי התורה? אי" יהיו לנו שמחה וששו! כל השנה

ע� , ותנו במש" כל השנהשמחת תורה יכולה ללוות א

  .נמשי" לעסוק בה ולהתייגע בה במש" כל השנה

, נשתדל לשמור על האור שקבלנו ביו� הכפורי�

ואת� . "דר" בי! הזמני� לקראת הזמ! הבא עלינו לטובה

יהי רצו! ". אלקיכ� חיי� כלכ� היו�' הדבקי� בה

שנזכה למועדי� ולרגלי� ולזמני� רבי� של לימוד 

  !אמ!,  בית ישראליחד ע� כל, תורה


