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ישראל  השכונתית.  בגינה  הצהריים  אחר  שעת 
אלה,  בשעות  בגינה  להשתובב  נוהג  הקטן  מאיר 
המגלשה  בין  לילדים  רק  השמורה  בעליזות  מקפץ 
הביתה  לעלות  מתעתד  הוא  יום,  כמדי  לנדנדה. 
בשעה שש לארוחת הערב, אלא שהשעה כבר שש 

ועשרים, והילד איננו בבית...
ויורדת  מהחביתה  ידיה  שוטפת  ממהרת,  אמא 
עיניה נקרעות בבהלה למראה ישראל מאיר  לגינה. 
דומם  מוטל  העשר,  בן  שלה  מאיר  ישראל  הקטן, 
על יד הנדנדה, גוון עורו כחול והוא לא נושם. חיש 
אלא  מהנדנדה,  שנפל  לילד  ההצלה  כוחות  הוזעקו 
וישראל מאיר הקטן  שהם הגיעו קצת מאוחר מדי, 
הגיע לבית החולים מחוסר הכרה, בקושי עם דופק 

ונשימות לא סדירות...
הכנסת  בבית  נכתב  שרה',  בן  מאיר  'ישראל 
באותיות גדולות, וגם בעיתונים 'מתארגנים לאמירת 
בן  מאיר  ישראל  הילד  לרפואת  תהלים  ספרי   100
המשפחה,  כל  של  עולמה  חרב  אחד  ברגע  שרה'. 
של  בעיצומה  נפל  עיניהם  מחמל  היקר  בנם  כאשר 
ואינו  נע  אינו  החולים,  בבית  ל'צמח'  והפך  חוויה, 

זע...
נרשמה  הראשונה  בתקופה  הדברים,  מטבע 
ידידים  משפחה,  בני  חברים,  שיא.  התעניינות 
לחזק,  התקשרו  החולים,  לבית  באו  מהקהילה, 
כמה  שרה'.  בן  מאיר  'ישראל  בכוונה  והתפללו 
חודשים אחרי והילד עדיין במצב 'צמח', ההתעניינות 
גדול  יהודי  המשפחה,  ידיד  מלבד  פחתה,  הרבה 
ומורם מעם, הגאון רבי דוד פרנקל זצ"ל, מקורבו ובן 

ביתו של מרן החזון איש זצ"ל.
יום, ללא הפסקה. כל ערב  רבי דוד התקשר מדי 
אם  לדעת  ביקש  האם,  או  האב  עם  דיבר  התקשר, 
יש חדש במצב הילד. במשך חודשים ארוכים היתה 
התשובה 'אין כל התקדמות', לפרקים בהוספת איזה 
ופוחתים  ההולכים  הסיכויים  על  מהרופא  משפט 

שהילד יחזור לתפקד כאחד האדם...
יום אחד, התקשר רבי דוד בשעת בוקר מוקדמת. 
היתה זו ההפתעה הראשונה בסידרת ההפתעות של 
ללא  מיד,  דוד  רבי  שאל  נמצא?',  'אבא  יום:  אותו 
ברכות נימוס כמנהגו. לאחר שהאב הגיע לשפופרת, 
שמע מעבר לקו 'שלום וסליחה על השעה המוקדמת,' 

פתח ללא גינונים, 'מה הסיפור עם המספריים?'
'מספריים?' שואל האב נבוך. 'איזה מספריים?'

'נו, המספריים של אשתך, משוק מחנה יהודה. מה 
הסיפור איתם?' - - - 

לאחר שהבין רבי דוד כי האב אינו מבין על מה 
מדובר, פתח והסביר:

לי חדשות טובות, המובילות  יש  יקר.  'ראה אבא 
ויחזור  יבריא  שלך  מאיר  ישראל  בעז"ה  כי  לידיעה 
להיות ילד רגיל ככל בני גילו בקרוב ממש. ואם תאמר 
יודע? ובכן –', וכאן, פתח רבי דוד חרך  מהיכן אני 
למהפכות  מעלה,  של  דין  בית  של  לכבשנה  הצצה 

עצומות שאנו מסוגלים לחולל במחי יד...
'והנה  דוד,  רבי  פתח  האחרון,'  בלילה  'בחלומי 
אני ניצב לפני בית דין של מעלה. ליד שולחן ארוך 
בוערות,  ועיניהם  כלפידים  מראיהם  דיינים,  יושבים 

זקן לבן וקטיפתי יורד על פי מידותיהם...
לא היה לי פנאי להתעמק במראה הנשגב, באשר 
אני צופה בדרמה של ממש מתחוללת לנגד עיני: אל 
בקול  בשמותיהן  נקראות  נשמות,  מובאים  השולחן 
הדיינים  פלונית.  בן  בן אלמונית, אלמוני  פלוני  רם: 
לה  מצמידים  ולבסוף  נשמה,  כל  של  בעניינה  דנים 

גזר דין חתום: לחיים או להיפך, לשבט או לחסד...'
האב חש כי דיבורו נאלם. רבי דוד אינו אדם הוזה, 
מדובר ביהודי גדול שזכה למעלות רוחניות נשגבות. 
יודע מה הוא סח. רבי  אם הוא אומר שראה, הוא 

דוד נשם עמוקות והמשיך:
מוכר,  שם  באוזניי  שומע  אני  'לפתע, 

'ישראל מאיר בן שרה'. נותרתי לעמוד 
מסומר למקומי, לא האמנתי כי ברגע 

האמיתי,  הדיון  את  רואה  אני  זה 
עליו  בנך,  של  גורלו  ייקבע  בו 
יום.  מדי  ומתפלל  מתעניין  אני 
המשכתי להביט מרותק למחזה, 
ולנגד עיני ראיתי כיצד נפסק דינו, 

לא פחות ולא יותר –  למוות!
פורץ  הייתי  המום,  הייתי  לא  לו 

כבר  לב.  קורע  בבכי  רגע  באותו 
נקשרתי לנשמתו של בנך, כה התפללתי 

שישוב לאיתנו, ודווקא אני רואה כיצד נגזרת 
הגזירה הקשה. אלא שאחרי רגע, אץ רץ ממרחקים 
מלאך ובידיו מספריים, בהם הוא גוזר את פסק הדין 
עוד  שרה'  בן  מאיר  'ישראל  לבנך  ומאשר  לגזרים, 

עשרות שנות חיים מאושרים וטובים...
נוצרה מהפכה בבית דין של מעלה. אמות הסיפים 
נעו גם זעו, מלאכים ושרפים החלו להתרוצץ. קריעת 
גזר דין חלוט בבית דין של מעלה אינו עניין של מה 
עצרו  הדיינים  העולמות.  כל  בהפיכת  מדובר  בכך, 
את הדיון, וביקשו להבין מהיכן המספריים הללו צצו 

פתאום, ומהיכן יכולתם לקרוע את גזר הדין - - - 
כי  קצרות  ואמר  במילים,  הרבה  לא  המלאך 
המספריים הללו הביא מאשתך, משוק מחנה יהודה. 
דבריו  כמקבלים  הנהנו  הדיינים  יסף.  ולא  אמר  כך 
לחיים.   – החדשה  הפסיקה  את  ואישרו  בהבנה, 
שאינני  תוך  זיעה,  שטוף  התעוררתי  רגע  באותו 

מאמין לחלום אשר ראו עיני...'
רבי דוד סיים את דבריו, ושאל מיד: 'ועתה, אמרו 
הקשר  ומה  הללו,  המספריים  הם  מה  בבקשה:  לי 
רעייתך  השיגה  מהיכן  יהודה?  מחנה  לשוק  שלהם 
דין  גזר  מספריים שחוללו מהפכה שכזאת, שהפכו 

ממוות לחיים?'
האמא, שהספיקה לשוב הביתה בינתיים, האזינה 
מרותקת לסיפור המלא. ומשניתנה לה רשות הדיבור, 

פתחה וסיפרה את חלקה, שופכת אלומת אור ענקית 
על הישועה הפלאית:

'אכן כן,' אומרת האם, 'הייתי בשוק מחנה יהודה, 
לעבודת  בקביעות  אותי  המשמשים  המספריים  עם 
אינה  המספריים  שחדות  זמן  מזה  שלי.  התפירה 
בשיאה, ולפיכך נטלתי אותם להביאם אל המשחיז, 
שיחדש חודם כמקדם. בדרכי אליו שמעתי שתוספת 
כי  וביודעי  ענין,  לכל  גדולה  סגולה  היא  קדושה 
מעלה  הינה  זר  גבר  של  לידיו  פריטים  העברת  אי 
בקדושה, החלטתי להניח את המספריים על השולחן 

תוך אמירת 'לזכות ישראל מאיר בן שרה'.
זה כל הסיפור,' סיימה האם, 'אין לי מה להוסיף. 
רק  מאמץ,  הרבה  עם  משהו  לא  גדול,  סיפור  לא 

הנחתי את  המספריים על השולחן במקום ביד...'
זצ"ל,  פרנקל  דוד  רבי  אמר  גדול?'  סיפור  'לא 
הזה,  קטן  הכאילו  המעשה  ענק!  'סיפור 
התוספת קדושה הקטנטנה הזו, המאמץ 
הפך   – שמורה  יותר  להיות  הזעיר 
כחץ  מלאך  שהטיס  הוא  עולמות: 
מקשת בואכה בית דין של מעלה, 
הוא שנתן לו מספריים ביד, בזכות 
זאת נקרע גזר הדין, והוא שהביא 
טובות  שנים  עשרות  לבנכם 

ומאושרות!'
מבולבלים,  עדיין  היו  ההורים 
המטלטל  הרושם  תחת  נתונים 
רבי  אך  עתה.  זה  ששמעו  מהסיפור 
דוד היה מעשי ונחרץ: 'גשו נא עכשיו לבית 
לי  אומר  לבי  בנכם,  עם  התחדש  מה  וראו  החולים 

שיש התפתחויות טובות...'
בבית  והיה:  קם  כך  דוד,  רבי  אמר  כאשר  ואכן, 
החולים המתין להם ילד חייכן, מוקף באגודת רופאים 
הרפואי  הנס  את  לעכל  יכולים  שאינם  המומים, 
שהתרחש לנגד עיניהם. והילד עומד בתווך ומסביר 
עם  נפלו  הרופאים  בעוד  מהנדנדה,  נפל  רק  שהוא 

התחזיות הפסימיות על גורלו העתידי...
שהפך  הילד,  של  בביתו  נשמע  זה  סיפור  לימים, 
לאברך חשוב, תוך שהוא מצביע על אותם מספריים 

המונחים בויטרינה בסלון ביתו...
התחזקות  של  עוצמתה  זו  קדושה,  של  כוחה  זה 
בגדריה. לאו דווקא משהו גדול, מספיק משהו קטן: 
מסקרן  באמת  זה  בעיתון,  נתקלים  שאנו  פעמים 
העיניים,  את  להכתים  כדאי  זה  האם  אבל  להציץ, 
צריכים  שאנו  פעמים  נשגבה?  רצון  עת  להחמיץ 
אך  הארוכה  הדרך  את  יש  פלוני,  למקום  ללכת 
הנקיה, ומנגד - הדרך הקצרה, המעניינת, אך יש בה 
נסיונות בטהרת העיניים – האם עדיפה דרך מעניינת 
על פתיחת שערי שמים, על שמירת העיניים בצורתם 

הזכה כפי שניתנו לנו מהבורא...
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מצות עשה מן התורה לאכול שיעור של כזית פת (כ- 30 גרם) בסוכה בלילה הראשון של א. 
חג הסוכות, ולכתחילה יאכל שיעור של כביצה (56 גרם), ויכוון קודם אכילתו לקיים מצות עשה מן 
התורה לישב בסוכה, זכר ליציאת מצרים, וטוב שיכוון שיושב בסוכה זכר לענני כבוד שה' יתברך הקיף 

את עם ישראל כשיצאו ממצרים.

את הכזית פת נכון להחמיר שלא לאכול עם לפתן או תערובת, אולם לטבל את הלחם במרק חם ב. 
או בדבש מותר לכתחילה, ולכתחילה צריך לאוכלו בתוך ארבע וחצי דקות, אולם בדיעבד אם אכלו 

בתוך שמונה דקות יצא ידי חובה.

בכל ימי חג הסוכות אסור לאכול סעודת קבע מחוץ לסוכה, והיינו משיעור כביצה (54 גרם), ג. 
ובפחות משיעור של כביצה מותר לאכול פת מחוץ לסוכה. וכאשר אוכל שיעור כביצה או יותר שחייב 
בסוכה צריך לברך לפני האכילה "לישב בסוכה". וכיצד מברך? תחילה יטול ידיו ויברך "על נטילת ידים" 
וילך למקומו ושם בעודו עומד יברך "לישב בסוכה", ישב במקומו ויברך מיד "המוציא לחם מן הארץ".

אם שכח לברך ברכת "לישב בסוכה" וכבר התחיל לאכול יכול לברך ברכת "לישב בסוכה" כל ד. 
זמן שעדין אוכל ושותה, אך אם כבר סיים את אכילתו ואינו אוכל עוד אינו רשאי לברך ברכת "לישב 

בסוכה".

אם היה אוכל בסוכה ולא היה דעתו לאכול אלא פחות מכביצה, ונמלך בדעתו באמצע האכילה ה. 
ורוצה עתה לאכול כביצה, יברך ברכת "לישב בסוכה", אף על פי שמכאן ואילך אינו אוכל עוד שיעור 

כביצה חדשה.    

האוכל עוגה או תבשיל ממיני דגן כגון איטריות, קוסקוס וכדומה, חייב לאכול בסוכה דווקא אם ו. 
אוכל שיעור כביצה או יותר, אבל אין לו לברך ברכת לישב בסוכה.

ואם אוכל פחות מכביצה אינו חייב לאכול בסוכה, ואם אוכל שיעור של 162 גרם של עוגה או מיני 
תבשיל שחייב לאכול בסוכה, צריך לברך גם קודם אכילתו ברכת "לישב בסוכה", וכן אם בתחילת 
אכילתו חשב בדעתו שיאכל מעט מזונות ולאחר מכן נמלך בדעתו ורוצה לאכול שיעור של 162 גרם 

יברך עתה ברכת "לישב בסוכה".

האוכל פירות או בשר, וכן כל מיני מאכלים שאינם ממיני הדגן, מעיקר הדין אינו חייב לאכול ז. 
בסוכה, וכן אינו חייב לשתות שום שתיה בסוכה, ואפילו אם שותה יין אינו חייב לשתות בסוכה.

המבדיל במוצאי החג או במוצאי שבת אינו חייב לשתות בסוכה, אולם המחמיר שלא לאכול ח. 
או לשתות שום דבר חוץ לסוכה הרי זה משובח ותבוא עליו ברכה, אולם ברור שאין לו לברך ברכת 

"לישב בסוכה".

מי שנמצא באמצע סעודתו שאוכל לחם, אסור לו לאכול או לשתות שום דבר מחוץ לסוכה, ט. 
ואע"פ שאם לא היה בתוך סעודתו זה היה רק חומרא, מכל מקום כיוון שעכשיו הוא נמצא באמצע 
סעודה אין לו לשתות או לאכול שום דבר מחוץ לסוכה עד שיעשה ברכת המזון, ולכן יש גם להיזהר 

שלא יצא מן הסוכה עם מאכל בפיו, אלא יסיים את המאכל שבתוך פיו ורק אז יצא מחוץ לסוכה.

לישון י.  הוא מצטער  כן  אם  אלא  החג,  ימי  כל  בסוכה במשך  לישון  הדין  מעיקר  גמור  חיוב  יש 
בסוכה מחמת סיבה מסוימת שיש לו, ולכן אם קר מעט לאדם ילבש בגדים חמים ויישן בסוכה, אולם 

אם אחרי שלבש בגדים חמים עדין קר לו ומצטער מזה, יכול לישון בביתו.

וכן הדין אם חם בסוכה ומצטער לישון כך בחום, אם יש לו אפשרות להניח מאורר או מזגן, יא. 
יניח אותם בתוך הסוכה ויישן, אולם אם אין לו אפשרות וחם לו מאוד ואינו יכול לישון הרי הוא בגדר 

מצטער ופטור מן הסוכה ויכול לישון בביתו.

מכל מקום אם גם בביתו עדין קר לו כמו שהיה בסוכה או שעדין חם לו כמו שהיה בסוכה אינו יב. 
בגדר מצטער שפטור מן הסוכה, משום שהגדר של מצטער זהו דווקא שעל ידי ישיבתו בסוכה בא לו 

הצער ועל ידי שישנה את מקומו מהסוכה לביתו יסור אותו הצער.

אם יש בסוכה אורחים או משפחה ואינו יכול לבקש מהם שיצאו, הרי הוא בגדר מצטער פטור יג. 
ויכול לישון בביתו, כיוון שיש שם רעש ואינו יכול לישון שם, אבל אם יודע שאם יבקש  מן הסוכה 

מהאורחים הם יצאו ויוכל לישון שם, יעשה זאת בנחת.

וכן מי שיש לו ילדים רכים שהם מתעוררים באמצע הלילה ובוכים, ואשתו אינו יכולה לטפל יד. 
בילדים, ואם יישן בסוכה אינו יכול לשמוע את בכייתם של הילדים, רשאי לישון בביתו.

עראי טו.  ששינת  משום  בסוכה  אכילה  מחיוב  חמור  יותר  הוא  בסוכה  השינה  שחיוב  לדעת  יש 
אסורה מחוץ לסוכה, ולכן אם רוצה רק להניח את הראש לכמה דקות חייב לישון בסוכה, אלא אם 

כן הוא מצטער.

נשים פטורות ממצות סוכה, ולכן אינם חייבות לאכול או לישון בסוכה, ואין הבדל בין הלילה טז. 
הראשון לשאר ימים.

הוא  הילד,  לחנך את  לעובדה, שבהתחילנו  לב  נשים 
קטן וחסר בינה. למעשה, הוא כה תלותי בנו ובמה שאנו 
לא  שהוא  סיבה  ואין  שכמעט  עד  לעשות,  לו  אומרים 
יעשה מה שאנו פוקדים עליו. במיוחד אם אנו עומדים 
עליו ומשגיחים שיבצע את דברינו. בגיל שבו הילד עוד 
ואין בו את שיקול הדעת העצמאי  לא עומד על בינתו 
הזכות  ואף  המעשי  הכח  את  גם  לנו  יש  והאחראי, 
ויש  עבורו,  טוב  מה  הילד  בשביל  להחליט  המוסרית, 
בידינו הכח להביאו לבצע כמעט כל פעולה אשר נחפוץ 

בה.
רוכש  הוא  מתבגר,  כשהילד  חוסן,  לעולם  לא  אולם 
לעצמו דעה משלו, ובד בבד עם התבגרות הילד, הולכת 
הוא  מסויים  שבגיל  עד  עליו,  השפעתנו  מידת  ופוחתת 
מצווים  שהוריו  למה  אוטומטי  באופן  להישמע  מפסיק 
חיים  משנת  לו  לאמץ  מנסה  הוא  התבגרותו  עם  עליו. 
סדורה, ומתחיל לברר בעצמו, לטעום במו פיו, לשאול 
חלק  לנו  יש  תמיד  שלא  מסקנות,  ולהסיק  שאלות 
ונחרצת  בולטת  בצורה  ביטוי  לידי  שבא  מה  בעיצובן. 
הטבעית  נטייתו  הוא  גורליות,  שנים  באותן  הילד  אצל 
להעדיף לעשות את מה שהוא אוהב, ולהתקשות – גם 
אינו  שליבו  מה  את  לבצע   – וכדומה  פרסים  תמורת 

נמשך אחריו.
מכוון  להיות  חייב  מלכתחילה,  הילד  של  חינוכו 
חדשים  ושבועות,  ימים  אותם  לה.  וכהכנה  זו  לתקופה 
אלו  לעצמאי,  והופך  ומתבגר  הולך  הילד  בהם  ושנים, 
הוא  שבה  התקופה  זו  לחינוכו.  הקריטיות  התקופות 
איפוא  צריך  ימיו,  משחר  חינוכו  אישיותו.  את  מגבש 
עליו  ויטול  תקינה  עצמאות  שיבנה  כך,  לידי  להביא 
הופך  כשהנער  ועתידו.  חיו  עצמו,  על  נכונה  אחריות 
של  הגדול  מבחנו  יהיה  עצמאי,  להיות  ומתחיל  לגדול 
החינוך: האם הוא מכיר – מתוך רצון כנה והתעוררות 
פנימית – את הצורך ליטול אחריות על מעשיו, או שמא 
הוא עדיין מונע ממרות ההורים או מפחד ויראת העונש, 

ששימשו אותנו מעט בימי ינקותו.
עלינו  יהיה  השגתו  שלמען  הרי  המטרה,  וכשזו 
במקרים רבים להסביר לילד את ההגיון העומד מאחורי 
מסויימים  דברים  עליו  לאסור  אותנו  מניע  ומה  צווינו, 
ללמוד  אותו  נחנך  לא  אחרים.  לדברים  אותו  ולעודד 
כדי להביא כבוד למשפחה או כדי להרוות אותנו נחת, 
אלא ללמוד מתוך הבנה כי הדבר הטוב ביותר בשבילו 
הוא לעסוק רק בטוב. אם ניאלץ להעניש את הילד בגין 
אזהרה,  נורת  עינינו  לנגד  תהבהב  שלילית,  התנהגות 
אנחנו  כי  אותו  מענישים  שאנו  יחשוב  שהילד  שאסור 
בהזדמנות  לו  נבהיר  זאת  לאור  מהתנהגותו.  נפגענו 
ואף  לחנכו  דורש מאתנו  עתידו  כי  הנינוחה הראשונה, 
לייסרו בשוטים, כדי להטותו לדרך הישר. בדרך זו ילמד 
הילד, כי האחריות למעשיו מוטלת עליו וכי אנו רואים 

לנגד עינינו את עתידו.
גם בנוגע לטווח הקצר, הדבר כדאי ביותר. אם ניתן לו 
מקום לטעות כי אנו מתכוונים רק לטובת עצמנו ולכבודנו 
האישית, הוא לא יקבל את הוראותינו כמחייבות. במצב 
כזה, תהא התנהגותו תלויה ביחסו אלינו. כאשר יחפוץ 
וכאשר  ממנו,  מצפים  שאנו  כפי  יתנהג  אותנו,  לרצות 

ירצה להרגיש אותנו, יהיה בידו קלף נהדר.
זו תהא שעת המבחן של החינוך – כשנסיונות יצוצו 
ותידרש התמודדות על הדרך ועל הזהות הרעיונית. אז, 
כשיסתדר הילד בכוחות עצמו ויתמיד בהליכתו במרכז 
כי  נדע  הדרך,  לשולי  לסטות  ובלי  לנטות  בלי  המסלול 

עשינו מלאכתנו נאמנה וצלחה דרכנו.
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