


ה'יסוד  בעל  הרה"ק  של  מדרשו  בבית 
בלתי  דמות  נראתה  זי"ע,  מסלונים  העבודה' 
שגרתית. חייל רוסי, עטוי מדי הצבא האדום 
המדרש  לבית  נקלע  חדשני,  בנשק  וחמוש 
לתפילת ערבית שגרתית. דמות החייל התמיר 
והחסון ריתקה אליה את הילדים, ולא פחות 

מכך - הפתיעה את המבוגרים...
היתה  לא  המדרש  בבית  חייל  של  דמותו 
לחיילי  שהפכו  יהודים  ברוסיה.  נפוץ  מחזה 
בית  ממוקם  היכן  מהרה  עד  שכחו  הצאר, 
המדרש... לפיכך היתה הפליאה גדולה ורבה 
כאשר  שבעתיים  התעצמה  היא  אך  כך,  כל 
את  לפתע  פתח  העבודה'  ה'יסוד  בעל  הרבי, 
דלת חדרו והזמין את החייל האלמוני להיכנס 

אליו...
ממש,  מסוקרנים  החסידים  היו  עתה, 
והביטו בעיניים נדהמות על המתרחש - הרבי 
הזמינו  רבה,  בחביבות  החייל  את  אליו  קרא 
אותו  וקירב  מאירות,  בפנים  לצידו  לשבת 
דקות  בידידות  עמו  ששוחח  אחרי  מאוד. 
ספורות, שאל הרבי בנחת: 'אני רואה על פניך 
אור ייחודי, אור של עולם הבא המשתקף על 
מצוה  איזו  עשית  האם  לי,  נא  אמור  מצחך. 
נדירה? אולי הצלת נפש מישראל? איך זכית 

לאור כה גדול על פניך היהודיות?'
חיפש  ספורות,  דקות  הרהר  נבוך,  החייל 
לא  הוא  דבר.  זכר  לא  אך  מוחו,  בירכתי 
למצוות  מעבר  שקיים,  מיוחדת  מצוה  זוכר 
השגרתיות והיומיומיות. לא, הוא בשום אופן 

לא מצליח להיזכר...
יתכן  לא  פשוט  'זה  ויתר:  לא  הרבי  אך 
אחרת. יש עליך אור מהעולם העליון, אור לא 
מצוי, אור ייחודי זורח ונוצץ. בוודאי שעשית 
של  באופן  מצוה  קיימת  או  מיוחדת,  מצוה 
מסירות נפש. אמור נא לי, איזו מצוה קיימת?'

ניצת בו  וחיטט בזכרונו, לבסוף  החייל שב 
קרוב  שלפני  זוכר,  'אני  רחוק:  זכרון  של  זיק 
קיבלתי  הסוכות,  חג  בערב  זה  היה  לשנה, 
של  תורנות  מרוחק,  במוצב  שמירה  תורנות 
שתים עשרה שעות - מחצות היום ועד חצות 
לעצמות,  עז, הכפור חדר  היה  הלילה. הקור 

אך מעייני היו נתונים במקום אחר לגמרי...'
'ידעתי  והמשיך:  עמוקות  נשם  החייל 

וידעתי  הסוכות,  חג  יחול  ערב  שבאותו 
סוכות  ישנן   - למוצב  הסמוכה  שבעיירה 
אכילת  מצות  את  לקיים  אוכל  בהן  כשרות 
אך  החג.  של  הראשון  בלילה  בסוכה  'כזית' 
בתורנות  להיות  עליי  כי  העובדה   - זאת  עם 
באותו לילה עד חצות הלילה, החדירה בי את 
ההכרה כי לא אוכל לקיים את המצוה, שכן 
יכול לעזוב את השמירה, ובאם אברח  אינני 
לסוכה לפני תום התורנות - אני מסתכן בגזר 

דין מוות בבית משפט צבאי...
מחד  וחרדה.  ממתח  נפשי  את  ידעתי  לא 
להגיע  יכול  אני  קרובה,  כה  הסוכה   - גיסא 
אליה ולקיים את המצוה די בקלות. אך מאידך 

אברח  אם  בנפשי  מסתכן  אני   - גיסא 
אכילת   - ולמעשה  מהתורנות, 

'כזית' בסוכה בליל החג מסכנת 
רבה,  הייתי במבוכה  חיי.  את 

לא ידעתי מה להחליט...'
החייל קינח דמעה סוררת, 
דבריו:  להרצאת  ושב 

'החלטתי שמצות סוכה שווה 
ניסיתי  מועד  מבעוד  מחיר.  כל 

אחרי  מעקב  אין  מתי  לעקוב 
מעילי  את  הותרתי  ואף  השומרים, 

- שיחשבו שאני שם... בשעה  תלוי בעמדה 
עמדת  את  עזבתי  בלילה,  וחצי  עשרה  אחת 
קידשתי  הסוכה.  אל  ואצתי-רצתי  השמירה, 
בהתלהבות  בסוכה'  'לישב  בירכתי  היין,  על 
דקות  בשלוש  בדבקות.  'כזית'  ואכלתי  רבה, 
בעמדת  בחזרה  הייתי  כבר  עשרה  לשתים 
השמירה, רגע לפני שיבוא מחליפי, שלא יגלה 

חלילה שנעלמתי לזמן מה...'
הזאת  למצוה  'אולי  החייל:  שאל  לסיום, 

שקיימתי במסירות נפש מכוון הרבי?' 
נפש',  במסירות  שנקנתה  כבירה  מצוה  'זו 
'מצוה  ובהערכה,  בהתלהבות  הרבי  אמר 
לבדה  היא  עדיין  אך  ערך,  ויקרת  זכות  רבת 
לא מסבירה את האור הייחודי הזורח עליך, 
את העובדה שזכית באור כה יקר מהעולמות 
העליונים. אמור נא לי, מה עשית אחר כך? 

מה עשית כששבת לעמדת השמירה?'
'אה,' השיב החייל בפשטות, 'לא שום דבר 
מיוחד... שמחתי על שזכיתי לקיים את המצוה, 

הצבאי.  המוצב  בתוככי  באושר  ורקדתי 
פשוט רקדתי בכל הכח ובכל העוצמה, שמח 
למרות  המצוה  את  לקיים  שזכיתי  ומאושר 
כל הקשיים וההפרעות... באמת הרגשתי אז 
'עד  מאושר מאוד', אמר החייל בהתרגשות, 
שרקדתי ונדמה בעיניי כאילו כל המוצב כולו 

רוקד עמי יחדיו...'
הרבי  של  עיניו  אורו  הדבר',  נודע  'אכן 
וחיוכו התרחב באחת, 'האור המיוחד הזרוע 
על פניך, האור של גן עדן הזורח ממצחך, הוא 
מהשמחה  תוצאה  הרבה,  השמחה  בעקבות 
המצוה.  קיום  לאור  בה  נתון  שהיית  הרבה 
המצוה עצמה היא רבת זכויות, אך השמחה 
אלה   - בעטיה  שרקדת  והריקוד  שלך 
הכפילו את גדלות המצוה עשרות 
לאור  זכית  ובזכותם  מונים, 

המיוחד הזורח על פניך.'
הרבי סיים את דבריו, ולחץ 
בחמימות את ידיו של החייל 
ולחסידים  פרידתם.  לפני 
כי  ההבנה,  נותרה  הרבים 
ניתן  עצמה,  המצוה  זכות  את 
בעשייתה  מונים  עשרות  להכפיל 

בשמחה ובטוב לבב!
בראש  נועדו  הסוכות,  חג  מצוות  כי 
ובראשונה לחדד בנו ובמחשבתנו את ההבנה 
זו  יהודי המקיים מצוות,  וההפנמה, שלהיות 
סיבה מספקת להיות בשמחה, להיות מאושר, 
להודות לבורא עולם על הזכות היקרה. נכון, 
נכון,  המיטביים,  הגשמיים  התנאים  את  אין 
אין לנו את ההרגלים שהורגלנו אליהם, אבל 
באוהלו  נכנסים  השם,  רצון  מקיימים  אנחנו 
של הקדוש ברוך הוא, וברוך הוא וברוך שמו 

שבראנו לכבודו!
סוכות הוא זמן שמחתנו לא כי יש בו את כל 
הצרכים הגשמיים שלנו, אלא ההיפך - דווקא 
לא  לשמוח  הזכות  כי  בו...  שאין  מה  בגלל 
נתונה רק למי שיושב בסלון מהודר, אלא גם 
למי שמסתכן ורץ לתפוס ברבע שעה 'כזית' 
זו   - שלו  והשמחה  האושר  החג,  בליל  חלה 
הזכות הגדולה והכבירה, זו הזכות האמיתית!
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מנהג עם ישראל לעשות "הושענות" בכל יום מימי חג הסוכות, וביום השביעי של החג א. 
פעם  והלולבים  עם האתרוגים  התיבה  מקיפים את  יום  והיינו שבכל  רבה",  "הושענה  עושים 
אחת, וביום הושענה-רבה מקיפים את התיבה שבע הקפות, ומנהג זה זכר למה שהיו עושים 
וביום השביעי היו מקיפים שבע  יום הכהנים היו מקיפים את המזבח,  בבית המקדש, שבכל 

פעמים והיה נקרא יום זה "יום שביעי של ערבה".
ומה כל כך מיוחד בערבה שהיה נקרא יום על שמה? משום שבחג הסוכות נידונים על המים 

ולכך שערבה היא גדלה על המים, לכך נקרא על שם הערבה.
ועוד שבהקפות ההלו הם זכר לימי יהושע בן נון שכאשר התחיל לכבוש את הארץ, העיר 
יריחו היתה מוקפת חומה, ובכל יום היו בני ישראל מקיפים את החומה, וביום השביעי הקיפו 
את החומה שבע פעמים והחומה נפלה, ומשום שתחילת מלחמת ישראל בכיבוש הארץ היא 

סוף הישיבה בסוכות ששם ישבו ארבעים שנה, לכן עושים זכר ביום האחרון של חג סוכות.
הושענה רבה נקרא כן על שם שמרבים תפילות ביום זה יותר משאר ימי החג. ונוהגים ב. 

להישאר ערים כל הלילה וללמוד תורה, והטעם בזה כיוון שהושענה רבה היא גמר החיתום של 
ראש השנה, שבראש השנה נכתבו וביום הכיפורים נחתמו, ובהושענה רבה נשלחים הפתקים 
שבהם כתוב מה נגזר לכל אדם ואדם, ולכן נהגו להישאר ערים כל הלילה, כדי שאם חס ושלום 

נגזר על האדם איזה דבר לא טוב, על ידי הלימוד והתפילות תשתנה הגזרה לטובה.
אם רוצה לנוח מעט כדי שיהיה לו כוח להישאר ער כל הלילה, יש להיזהר שישן בסוכה ג. 

שכן כל זמן שלא נכנס חג שמיני עצרת כל דיני הסוכה חלים, וכן יש להיזהר שלאחר הלימוד 
ישן בסוכה עד כניסת חג שמיני עצרת.

שלא ד.  בסוכה,  לא  הלימוד  עושים  אם  הלילה  כל  ללמוד  הנוהגים  לאלו  להזהיר  יש  עוד 
לאכול מיני מזונות בשיעור כביצה (54 גרם) שאז כבר חייב לאכול בתוך הסוכה, אולם אם 
אוכל פחות מכביצה אינו חייב לאכול בסוכה, וכן פירות או בשר, אורז וכו' מעיקר הדין יכול 

לאכול שלא בסוכה.
אדם שיודע שאם ישאר ער כל הלילה לא יהיה מרוכז בתפילה ויבוא לידי שינה בשעת ה. 

התפילה וקריאת התורה, לא ישאר ער כל הלילה, אלא ישאר בלילה ער כמה שיוכל וילך לישון 
כדי שבתפילה ובקריאת התורה ישאר ערני, ויתפלל בכוונה.

העוסקים בתורה כל הלילה ומביאים לפניהם שתיה או דברי מאכל, יברכו ברכה אחת ו. 
על כל דבר שיגישו לפניהם, ואז אינם צריכים לברך שוב על כל מה שיביאו לפניהם במשך כל 
הלילה, וטוב שיכוונו בשעת הברכה לפטור את כל מה שיביאו לפניהם. אולם אם יצא מחוץ 
דברי  על  שוב  ולברך  לחזור  צריך  וחזר,  השמים  כיפת  תחת  המדרש  לבית  או  הכנסת  לבית 
המאכל או משקה מכיוון ששינוי מקום נחשב להיסח דעת חוץ מדבר שברכתו האחרונה 'מעין 

שלש' שאינו חוזר ומברך אף בשינוי מקום (גם כשלא אכל כזית).
עלות ז.  בשעת  התורה  וברכות  השחר  ברכות  לברך  צריכים  הלילה  כל  ערים  נשארו  אם 

נטילת  "על  יברך ברכת  ולא  וינגב  ידיו שלוש פעמים  יטול את  עלות השחר  ובשעת  השחר, 
וברכות התורה חוץ מברכת  ועדות המזרח לברך כל ברכות השחר  ומנהג הספרדים  ידים", 

"אשר יצר" אלא אם כן עשה צרכיו ואז צריך לברך ברכת "אשר יצר".
יש להיזהר לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום של פרשת "וזאת הברכה" ביום הושענה ח. 
רבה.
חג שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו ואין לו שייכות לחג הסוכות, ולכן יש לברך ברכת ט. 

"שהחיינו" בקידוש, וקראו הכתוב "עצרת" היינו עיכוב, שעד עכשיו ה' יתברך היה קרוב לעם 
ישראל בכל תקופת ראש השנה ויום כיפור, ומכיוון שעכשיו נפרדים אמר הקב"ה עיכבו עלי 
חוץ  מלאכות,  בו  לעשות  שאסור  טוב  יום  ככל  והוא  פרידתכם,  עלי  שקשה  אחד  יום  עוד 

ממלאכת אוכל נפש ושאר דינים שמותרים ביום טוב.
חג שמיני עצרת הוא גם שמחת תורה, שמשה רבנו תקן לעם ישראל לקרוא בתורה בכל י. 

יש לפעמים פרשיות  ולכן  כל התורה בשנה אחת,  לסיים את  הוא  ובדורותינו המנהג  שבת, 
מחוברות בשנים לא מעוברות כדי שנסיים את כל התורה עד חג שמיני עצרת.

הספרים יא.  להוציא  המקומות  בכל  ונהגו  התורה,  לכבוד  ולרקוד  לשמוח  גדולה  מצוה 
ולרקוד עמהם, ומותר למחות כפים כרגיל, וכן מותר לקפוץ ולרקוד לכבוד התורה אף ביום 

טוב.

נולד  הכלל,  מן  יוצא  בלי  מאנו,  ואחד  אחד  כל 
שליליות  לב  ונטויות  שפלים  דחפים  כשבקרבנו 
כמו  מלידה,  כבר  בנו  הטביע  הוא  ברוך  שהקדוש 
רע  האדם  לב  יצר  "כי  מעידה:  הקדושה  שהתורה 
עושים  שאנחנו  המעשים  זאת,  למרות  מנעוריו". 
את  מולידות  שהמחשבות  אף  בבחירתנו.  תלויים 
הרגשות ומשלהבות את הדחפים, והדחפים מולידים 
את המעשים, ה'מילה האחרונה' מצויה בידי הבוחר, 
להיכנע  שביכולתו  זה  בידי  הבוחר,  האדם  בידי 
לעמוד  או  חפץ,  לבו  אשר  את  ולעשות  לפיתוייו 
בפרץ ולסרב להיכנע ליצריו אף שהוא חושק מאוד 

ואף שהוא מרגיש דחף עז לעשות את המעשה.
יותר, הבנת העובדה שאין  נכון  הבנת הקשר, או 
בין  מעשינו,  ובין  יצירנו  בין  מחייב  קשר  בהכרח 
רצונותיו ודחפינו ובין החלטותינו לפעול בדרך זו או 
אחרת, חשובה במיוחד בבואנו לבדוק איך הפחדים 
התפתחותם  את  לעצור  ביכולתנו  ואיך  מתפתחים 

ואף להתגבר עליהם ולדכא אותם.
יוחנן נשלח אלי מאחר שנתפס כמה פעמים נוגע 
במה שאינו שלו. הוא הביע נכונות להשתנות, אבל 
צריך  לגנוב, מישהו  "כדי שאפסיק  טען בכל תוקף 

לקחת ממני את היצר החזק לגנוב!
כל  הצעיר,  אחיו  את  להכות  מרבה  היה  אליעזר 
הייתכן  אותו  ששאלה  לאמו,  עליו.  שכעס  אימת 
שהוא מרים יד, הסביר אליעזר: "הוא מרגיש אותי!" 
"ואם הוא מרגיז אותך?!" התפלאה האם. "אז אני 
חייב להרביץ לו.  אם תעשי שהוא לא ירגיז אותי אני 
לא ארביץ לו". כך מסבירים את התנהגותם גם רבים 

מן המאבדים שליטה מרוב עוז: "היה לי יום רע!"
רגשות  בעודף  התנהגותם  את  מסבירים  רבים 
להם.  שחר  בחשק  או  בהם,  שיש  יצריים  ודחפים 
שהסברתי  כפי  ויסודית,  בסיסית  שטעותם  מובן, 

ליוחנן הנ"ל שלא עמד בפיתויים והיה גונב:
שקוע  שהיה  צעיר  אדם  פגשתי  הימים  באחד 
תיתן  "אם  באוזניי:  טען  הוא  רעות.  מאוד בתאוות 
לי עצה שתעשה שלא יהיו לי תאוות לעולם, אוכל 
להתאפק ולא אחטא עוד". על כך עניתי לו: "לצורך 
כך, עליך לפנות לאומן שעשה אותך ולא אלי... בידי, 
ובידי איש מאתנו, אין כלים שמבטלים לחלוטין את 
מבין  שאינך  היא,  שלך  המרה  הטעות  התאוות. 
היצרים  העלמת  אינה  החטא  מן  להימנע  שהדרך 
וביטולם, אלא ראשית כול שליטה עצמית, החלטה 
איתנה להתאפק מלעשות את מה שהיצר דוחק בנו 

לעשות.
כלומר, אף שמצד הנטייה הטבעית אנו מרגישים 
מה  את  לעשות  להתפתות  ועלולים  רעים  דחפים 
כל  קודם  היא  בחיים  שלנו  העבודה  חפץ,  שלבנו 
להיאבק ולא להיכנע ליצר הרע, ואז, בעזרתו יתברך 
לעשות  ולא  להתאפק  קשה  שנעבוד  לאחר  שמו, 
מה שאסור לעשות, ובצירוף אמצעים נוספים כמו 
תפילה, נצליח להחליש את היצר שבלב, אם כי לא 

נצליח לבטל ולדכא אותו בצורה מוחלטת.
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