
'שעיר המשתלח ביום הכיפורים'
  מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

השני  כחוט  ּוִמְדָּבֵר֖יְך  ִׂשְפֹתַתִ֔יְך  ַהָּׁשִני֙  ְּכחּ֤וט  פ"ד(  רבה  )שה"ש  במדרש  איתא 
שפתותיך - זה לשון של זהורית שהוא צמר צבוע אדום קשרו בראש 
שעיר המשתלח ביום הכיפורים.  ומדברך נאוה  זה שעיר המשתלח 
אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבש"ע, אין לנו לשון של זהורית 
ושעיר המשתלח אמר להם הקב"ה כחוט השני שפתותיך  רחישת פיך 
חביבה עלי כחוט של זהורית, ומדברך נאוה  מדברתיך יאה לי כשעיר 

המשתלח ע"כ.
שהשעיר  זה  כמדבר  הוא  שדיבורנו  אלו,  לימים  נפלא  מדרש  זהו 
המשתלח נשלח למדבר כנודע, והיה המחזה נאוה מאוד ע"י שלווהו 
נאוה.  מדברך  וזהו  יומא,  במס'  כמבואר  הסדר,  וכל  ירושלים  זקני 
ורומז  נוה,  דיבור  הוא   עלם  בורא  לפני  מתפללים  שאנו  דבורינו 

להוידוי שהתודו עליו על חטאות בני ישראל.
ומה  אני  יחשוב האדם מי  זה פירשתי את המשך הפסוק שלא  ולפי 
רק  זה  אולי  קירבה  של  זאת  ומעלה  ערך  להם  יהיה  דבורי  כי  אני 
ִרּמֹון֙ ַרָּקֵתְ֔ך ִמַּבַ֖עד  לגדולים... על כך ממשיך שלמה המלך ע"ה ְּכֶפַ֤לח ָהֽ
ְך - הרקים שבך מלאים מצות כרימון, אבל זה בתנאי שאדם צמא  ְלַצָּמֵתֽ

לדבר ה', שתהיה לו מידת ההשתוקקות לקב"ה. 
קרא  ידע  שלא  אחד  אדם  שהיה  טוב  שם  הבעל  בזמן  היה  ומעשה 
לאותו  טוב  שם  הבעל  שולח  והיה  מתקיימות,  ברכותיו  והיו  וכתוב 
אדם שיתפלל על חולים ועל עקרים והיו נענים, והאנשים היו תמהים 
וראו  בדקו אחריו  אליו,  טוב שולח  כזה למה הבעל שם  אדם פשוט 
שהיה משכים ומעריב לתפילה והיה מקדים את כל האנשים, וממתין 
שיפתחו את בית המדרש והיה נכנס בשמחה רבה לתפילה, ושם אוזנו 
כאפרכסת לשמוע את החזן, ולעולם לא דיבר בבית הכנסת אז הבינו 
מאיין בא לו כוח בפיו, שהיה כדוד המלך שאמר בתהלים )פמ"ב( 'צמאה 
נפשי לאלהים לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלהים', שהיה משתוקק 
ואומר צמאה נפשי כצמא זה שאינו יכול לחיות בלי מים כך אני לא 
יכול לחיות בלי להראות פני אלקים. וכתב רש"י שם, אומר דוד המלך 
ע"ה ג' פעמים מה תשתוחחי, כנגד ג' מלכיות שיבטלו את עבודת בית 
המקדש, ועם ישראל צועקים ונגאלים. הרי שרק הצימאון לקב"ה הוא 
גדול  בין  ואין הבדל  וקולנו ישמע במרומים,  נותן תקוה לאחריתינו 
לקטן, ואפי' הרקים שבך אם הם צמאים לדבר ה' קולם יחשב כחוט 

ְך כלומר לצמאונינו לבורא. השני שהכל תלוי מבעד ְלַצָּמתֵֽ
ואחר שעברנו את היום הקדוש והנורא יום הכיפורים בחרדת קודש 
שביום זה הקב"ה קרוב אלינו ולא רואה את תעניתנו, אלא את מעשינו 
שכתוב  כמו  ממנו,  ויראים  אותו  אוהבים  אנחנו  כמה  אליו  וכוונתנו 
בננוה וירא אלהים את מעשיהם ולא את שקם. כך נגש לחג הסוכות, 
הנוראים  הימים  אחרי  בפרט  תפילות,  קיבול  של  גדול  כח  יש  שבו 
ויחתימנו  לטובה  שפע  לנו  ישפיע  הקב"ה  מעשינו  וכפי  שעברנו. 

לחיים טובים ולשלום אמן.
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פרשתנו פרשת האזינו, כידוע נכתבת בספר תורה כדרך שכותבים שירה )ראה בגמ' מגילה 
"ַוָּיבֹא מֶֹׁשה  יו"ד סי' רעה ס"ה( וזאת משום שבסופה של הפרשה מסיימת התורה  טז: ובשו"ע 

ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְּבָאְזֵני ָהָעם הּוא ְוהֹוֵׁשַע ִּבן נּון". שירה נוספת שאנו 
מכירים כדוגמא הלא היא שירת הים בה שרו עם ישראל ובראשם משה לאחר הנס 
הגדול של קריעת ים סוף, וישנם עשר שירות שמצינו בתורה )ראה ילק"ש יהושוע פ"י סי' כ(. 
אומנם המתבונן בפרשתנו יתמלא בפליאה, על מה ומה נקראת פרשה זו בשם שירה, 
הרי אף שבפתיחת הפרשה אנו קוראים יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי וכו'. הרי 
רק אחר כמה פסוקים, עוברת התורה לתוכחה גלויה וקשה מאוד כלפי עם ישראל 
לדורותיו, תיאורים קשים שקשה לעלותם על דל שפתיים, "הלה' ִּתְגְמלּו זֹאת ַעם ָנָבל 
ָעִביָת  ָׁשַמְנָּת  ַוִּיְבָעט  ְיֻׁשרּון  ַוִּיְׁשַמן  ַוְיכְֹנֶנָך:  ָעְׂשָך  ָּקֶנָך הּוא  ֲהלֹוא הּוא ָאִביָך  ָחָכם  ְוֹלא 
ָּכִׂשיָת ַוִּיּטׁש ֱאלֹוַּה ָעָׂשהּו ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו: וכו'. ִּכי ָיִדין ְיהָֹוה ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם 
ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב: וכו'. ועולה וגם ניצבת התמיהה הלזאת יקרא 
שירה? מה מיוחד בסוף התוכחה הזו שבה בחרה התורה להעניק לה את התואר שירה?
)סוטה דף ט.( דרשו על הפסוק  והתשובה על כך היא כל כך משמחת... רבותינו בגמ' 
הקב"ה  שאמר   – רבותינו  וביארו  בם",  אכלה  "חצי  בפרשתנו  לכאורה  הנורא 
את  שחלילה  קשה  בלשון  דיבר  שהקב"ה  שאף  והפירוש  כלין.  אינן  והן  כלין  חצי 
של  חיציו  כי  פה,  טמונה  גדולה  נחמה  זאת  עם  אך  ישראל,  בעם  יכלה  חיציו  כל 
ישראל  עם  כלים!!!  אינן  לעולם  ואהובו  בנו  ישראל  עם  אך  נגמרים.  הקב"ה 
אחר. עם  באף  ימיר  ולא  יחליף  לא  הוא  ואותנו  הקב"ה,  של  הנצח  עם  הוא 
שהתורה  משום  שירה,  בשם  האזינו  לפרשת  התורה  קראה  מדוע  נבין  זאת,  פי  על 
הקדושה מלמדת אותנו שאף שהקב"ה יתעלה שמו, מוכיח את עם ישראל בתוכחות 
קשות, איומים בעונשים כואבים, יחד עם זאת הקב"ה מבטיח זה יגמר רק בעונש! 
לעולם... כלים  אינן  אתם  אך  כלים  העונשים  אהובי!  בני  תשארו  לעולם  אתם 
המעסיק,  של  רוחו  למורת  היא  ועבודתו  מסוים,  במקום  שעובד  אדם  להבדיל, 
ואם  מזהירין...  כן  אם  אלא  עונשין  אין  ראה,  לו  ואומר  לעובד  הוא  קורא  אזי 
אביו  את  שמכעיס  בן  אומנם  דרכיהם.  להיפרד  יאלצו  אזי  לומד  לא  העובד 
ביניהם.  לנתק  יצליח  לא  דבר  שום  בנו,  יקרא  הוא  לעולם  פעמים,  ספור  אין 
"שירה". בשם  להיקרא  ראוי  בהחלט  כזה  ומסר  זו.  מפרשה  הגדול  המסר  זהו 
כיפור,  יום  בתענית  ותשובה,  בחרטה  מלאים  ימים  אחר  כיצד  נבין,  זה  פי  על 
מלאים  ככלים  חיל,  וחלישות  קומה  בכפיפות  וידוי  ואמרנו  נפשנו,  עינינו  שבה 
כל  מועטים  ימים  אחר  אנו  ניגשים  זאת  כל  אחר  קוננו,  לפני  וכלימה  בושה 
מהר?  כך  כל  לקצה  הקצה  מן  לעבור  ניתן  כיצד  הסוכות.  חג  שמחתנו,  לחג  כך 

שיחתום.  לאביו  ומגישה  בידו.  והתעודה  הביתה  ששב  לילד  דומה?  הדבר  ולמה 
בקול  הקריא  הוא  בציונים.  להביט  התעודה  את  ונטל  רחב  חיוך  חייך  האבא 
מספיק,  בלתי   – תפילה  שיפור  טעון   – משנה  לשורה:  משורה  התכרכמו  ופניו 
מספיק... כמעט   – ונימוסים  הליכות  טוב;   - הלכה  טוב;  כמעט   – חומש 
בחלקו השני של התעודה הופיעו מקצועות נוספים, באחת השורות הופיע: "זמרה – טוב 
מאוד". האב ניגש לבנו, והעניק לו סטירה הגונה. הבן המופתע לא הבין: נכון, מגיעה 
לו סטירה על שאר הציונים, אבל על הציון הכי טוב מעניקים לו סטירה?! אביו תהה 
בעצב: "אחרי כל הציונים הללו עוד יש לך חשק לשיר?!"... כיצד אנו ניגשים לזמן 
שמחתו, לקרוא הלל ולשיר אחר ציונים כאלה שהבאנו לקב"ה, אשמנו, בגדנו, וכו'...
כך  כל  ימים  שאחר  בטוחים  אנו  לאביהם,  בנים  שכמו  היא  כך  על  והתשובה 
אותנו,  קיבל  אבא  מעללינו,  את  ולתקן  מעשינו  את  לשפר  הבטחנו  שבה  קדושים 
וידוע  יותר מהזמן הזה?  יותר לשמוח  קיבל את תשובתנו באהבה, וכי יש זמן טוב 
ולהתרכז  להתעמק  מצליח  היה  לא  לסוכות  יוה"כ  שבין  בימים  סופר  שהחת"ם 
עוונותינו,  את  מחל  שבה  המתנה  גודל  על  בקב"ה  דבקותו  מרוב  הרגיל,  בלימודו 
)ראה  יצאו בספרו "שירת משה"!  היה כותב שירי ערגה לקב"ה שלימים  הזה  ובזמן 
יכולה לצאת בת קול בסופו של היום הקדוש  בהקדמה שם( עם אבא שבשמיים שכזה 
מעשיך".  את  האלהים  רצה  כבר  כי   – לחמך  בשמחה  אכול  "לך  ולהכריז  והנורא 

זהו הקשר בין פרשתנו לחג שמחתנו, חג הסוכות, רק אחרי ימים אלו אנו יכולים להיכנס 
בצילו של הקב"ה, ולהיות מוקפים בקדושה מכל עברינו. הבה ננצל ימים קדושים אלו 
ונזכה על ידי כך לברכה 'והשאינו ה'... את ברכת מועדיך' לכל השנה כולה אמן!

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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שאלה: סוכה שנמצאת במרפסת או בגינה היוצאת מהבית והשלחן 
חלקו בבית וחלקו בסוכה ורוצים שהנשים ישבו בחלק שבתוך הבית 

והאנשים בחלק שבתוך הסוכה האם מותר לעשות כן.

תשובה: לכתחילה צריך שיהיה השלחן רובו בתוך הסוכה ושיהיה 
רוב הנראה לעיניים ואם היה לפחות טפח מהשלחן בסוכה המיקל 
יש לו על מי לסמוך. ואם היה פחות מכך חייב לאכול שוב בסוכה 

ללא ברכה.
ביאורים: נפסק בשו"ע בסי' תרלד' סעי' ד' מי שהיה ראשו ורובו בסוכה 
ושלחנו חוץ לסוכה ואכל בסוכה, כאילו לא אכל בסוכה אפילו אם היא סוכה 
גדולה גזירה שמא ימשך אחר שלחנו. ועיין כי בא מועד סוכה וד' מינים עמ' 
סא' שאין הבדל אם שלחנו בתוך הבית או תחת השמים שדינם שוה. ובאופן 
בסוכה  לישב  שוב  יברך  אם  הפוסקים  נחלקו  בסוכה  שוב  לאכול  שחייב 
ולמעשה משום ספק ברכות להקל לא יברך שוב. אלא שלגבי שלחן שחלקו 
בסוכה וחלקו בתוך הבית נחלקו הפוסקים כמה צריך שיהיה בתוך הסוכה 
שלדעת המג"א ס"ק ב' וח"א כלל קמו' סעי' מט' וחזו"ע סוכות עמ' קפח' די 
שטפח מהשלחן יהיה בסוכה והוא יאכל בסוכה. ואילו לדעת הברכ"י צריך 
שיהיה רוב השלחן בסוכה ודי בחמישים ואחד אחוז מאורך השלחן. ולדעת 
ער"ה ס"ק ג' בשם הראב"ד צריך שיהיה בסוכה רוב השלחן הנראה לעיניים. 
והמיקל  הסוכה  בתוך  לעיניים  הנראה  רוב  שיהיה  להחמיר  ראוי  ולמעשה 

בטפח יש לו על מי לסמוך.

שאלה: סוכה שיש מעליה ענפי עץ פרי האם מותר לכרות מהענפים 
לצורך הסוכה.

תשובה: מעיקר הדין מותר וראוי לעשות כן על ידי גוי אם אין טרחה 
מרובה בדבר.

יש סכנה בקציצת עצי פרי כמבואר בגמ' בב"ק דף צא:  כידוע  ביאורים: 
בלא  תאינתא  דקץ  אלא  ברי  שיבחת  שכיב  לא  חנינא  א"ר  כו.  דף  ובב"ת 
זמנה )נפטר בנו מחמת שקצץ עץ פרי(. ולגבי לקצוץ ענפים מעצי פרי דעת 
ה"ג  פ"ז  קו' ע"פ דברי משל"מ מאיסורי מזבח  שו"ת אול"צ שביעית עמ' 
ושו"ת חיים שאל ח"א סי' כב' שאין בל תשחית בענפים. אמנם דעת שו"ת 
יחו"ד ח"ה סי' מו' אף שמעיקר הדין מותר אבל ראוי לעשות כן ע"י גוי אם 
אפשר, אפילו לצורך מצוה כגון לסוכה. לכן למעשה לגבי ענף עץ פרי מותר 

לתולשו לצורך ועדיף ע"י גוי אם אין טרחה מרובה.

מותר  האם  הרבים  במעבר  המונח  החג  לאחר  סוכה  סכך  שאלה: 
קטנות  סכך  וחתיכות  עלים  הדין  ומה  לעבור.  כדי  עליו  לדרוך 

הנמצאים בדרך האם מותר לדרוך עליהם.

תשובה: סכך המונח בדרך הרבים וחוסם את המעבר ואין דרך אחרת 
כדי  אחד  למקום  הסכך  את  לצמצם  יש  לכתחילה  לעבור,  בקלות 
לאפשר מעבר בלי לדרוך על הסכך ואם אין דרך אחרת מותר לעבור 
מותר  ברצפה  הפזורים  עלים מהסכך  או  סכך  וחתיכות  הסכך.  על 
לדרוך עליהם כיון שאין ניכר שהם באו מסכך של סוכה וזה אפילו 

בתוך חג הסוכות.
ביאורים: בכי בא מועד סוכה עמ' פח' הבאנו את דברי המג"א בסי' תרלח' 
ס"ק ט' והמ"ב בס"ק כד' שאסור לדרוך על עצי הסוכה משום בזיון מצוה. 
ויש מעשה מהחת"ס הובא בספר זכרון למשה עמ' 431 שהיו שני בחורים 
שבאו להתקבל לישיבה וראה החת"ס שהבחור העילוי דרך על הסכך והשני 
הקיף את הסכך ולא דרך עליו ואמר החת"ס זה שדרך על הסכך עוד ידרוך על 
התורה וכך היה שיצא לתרבות רעה. אלא שבספר מועדים לישראל )שכטר( 
עמ' קז' כתב לגבי עלי סכך הזרוקים שאין צריך להקפיד שלא לדרוך עליהם 
בזה  ליזהר  יש  עליהם  סכך  צורת  יש  אם  אבל  עליהם  סכך  צורת  אין  אם 
ולפחות ידחוף מעט מהסכך לצד כדי שיוכל לעבור שם. ולגבי אם אין מעבר 
מה  מצוה שהרי  ביזוי  בזה  שאין  לענ"ד  נראה  עליהם  שידרוך  בלי  בקלות 

שעובר עליהם לא מחמת זלזול אלא כיון שאינו יכול להזיזם בקלות משם.

שו"ת מענייני סוכות
ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא: )דברים פרק לב –ד(

מצאו  למרום  משה  בשעה שעלה  רב  אמר  יהודה  רב  אמר  כט/ב(  )דף  מנחות  במסכת  איתא 
להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד 
יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין 
תילין של הלכות. אמר לפניו רבונו של עולם הראהו לי, אמר לו חזור לאחורך, הלך וישב בסוף 
שמונה שורות, ולא היה יודע מה הן אומרים, תשש כחו. אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני 
תורתו, הראני שכרו, אמר לו חזור לאחורך, חזר לאחוריו, ראה ששוקלין בשרו במקולין, אמר 

לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה? א"ל שתוק! כך עלה במחשבה לפני.
ובאוצר המדרשים )אייזנשטיין, עשרה הרוגי מלכות עמוד 244 ( הובא: וכשהוציאוהו להריגה 
בא מכתב לקיסר שמלך ערביא מתפשט בארצו, והיה נחוץ ללכת. וצוה לחבוש את רבי עקיבא 
בבית האסורים עד שישוב מן המלחמה, וכשבא מן המלחמה צוה להוציאו, וסרקו את בשרו 
במסרקות של ברזל, ובכל סריקה וסריקה שהיו סורקין היה אומר רבי עקיבא "צדיק הוא ה' 
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא", יצתה בת קול 
ואמרה: אשריך רבי עקיבא שהיית צדיק וישר ויצאה נשמתך בצדיק וישר. ע"כ.  רבי עקיבא 
לטב  רחמנא  דעביד  מאי  "כל  המשפט  את  שטבע  זה  הוא  הטוב,  את  ה'  מעשי  בכל  שרואה 
עביד". בשעתו הקשה ביותר וביסורים נוראים שאין למעלה מהם, מצדיק עליו את הדין ורואה 

במשפטי ה' ישרות במשפט .
את המשפט שאמר משה  ואומר  דינו  את  מצדיק  במיתתו  עקיבא  רבי  להבין שהנה  יש  ברם 
רבינו "הצור תמים פועלו", וכפי שמצינו באבות דרבי נתן )הוספה ב לנוסחא א פרק ד(: ביקש 
משה בשעת פטירתו ואמר לפני הקב"ה רבש"ע אם לא הניחני בעולם כעוף שהוא פורח באויר 
ומלקט בכל יום מורסנו מן הקרקע ושותה מים הנהרות, ואחיה בעולם ולא אמות, אמר לו: 
"רב לך". כיון שראה משה הקב"ה שלא נשא לו פנים ולא נתן לו חיים פתח פיו ואמר : "הצור 
תמים פעלו" וגו'. הרי שמשה רבינו ע"ה  בשעת מיתתו אמר: "הצור תמים" והצדיק עליו הדין,  

ומדוע לא עשה כן כשראה במיתת רבי עקיבא?
ונראה לבאר, משה רבינו בענוותנותו סבר שרבי עקיבא גדול ממנו, ולראיה שהושיבהו בשורה 
השמינית ולפניו תלמידים רבים, והדבר הראה כביכול שכל אלו שלפניו גדולים ממנו, ולא 
הבין את שיחו של רבי עקיבא. ]ואף שחלילה לומר שר"ע גדול היה ממשה, שהרי אמרה תורה 
"ולא קם עוד נביא בישראל כמשה", וכמ"ש המהרש"א ,אלא משה סבר כן בענוותנותו[.  ולכך 
משה רבינו בעת מיתתו הצדיק עליו את הדין משום שידע שלוקה בשל מי מריבה, ותלה הדבר 
בחובו, אבל רבי עקיבא שלפי הבנתו של משה רבינו היה גדול ממנו לא הבין על מה שייך 
שילקה וכביכול לקתה מידת הדין, ועל כך אמר "זו תורה וזו שכרה"? והשיבו הקב"ה "שתוק 

כך עלתה במחשבה לפני". אף בגבוה מעל גבוה, כל משפטי ה' בתמימות ובמשפט.
חשבונות שמים שמתגלים לאחר ארבעים שנה

ישנם חשבונות שמים שניתן להבינם מיד, וישנם שהסיבות מתגלות רק לאחר שנים רבות כפי 
שיעיד סיפורינו הבא,]שהובא בספר הנפלא 'נועם שיח' עמוד תפו[ וישנם שלא יתגלו לעולם 

אך שומה עלינו לדעת שלכל השאלות ישנם תשובות.
היה זה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, קבוצת פליטים מיהודי גרמניה בעלי אמצעים 
שכרו ספינה וברחו מאדמת גרמניה הבוערת, ויעדם היה להגיע לאדמת אנגליה בתקוה שיגיע 
וסירבו לקבל את  סגרו את שערי המדינה,  ויבואו אל המנוחה, אך הבריטים  לחוף מבטחים 
הפליטים היהודים על אדמתם. בעל הספינה הוריד את היהודים בכח וחזר אל ארצו. הבריטים 
חיפשו מדינה שתסכים לקלוט את הפליטים, ואוסטרליה הביעה את נכונותה לקולטם. ללא 
אומר ודברים העלו  הבריטים את היהודים על ספינה רעועה מלווה באסירים משוחררים מחוסר 

כוח אדם, שהם ישיטו את הספינה לאוסטרליה, על מנת להפטר מהיהודים. 
באמצע הדרך  הוציאו המלחים מבטן האוניה את כל המזוודות של היהודים והעלום לסיפון 
האוניה, את  כל דברי הערך נטלו לעצמם, ושאר המסמכים ומכתבים והניירות של הפליטים 
שהיו יקרים לליבם השליכו המלחים הימה. משראו זאת הפליטים קוננו על מר גורלם הקשה 
רכושם,   את  נוטלים  להגיע.  חשבו  מהמדינה שאליה  ומגורשים  מולדתם,  מארץ  הם  בורחים 
ולא די בכך אלא אף מעט הזיכרונות שהיה בידם נוטלים  ומשליכים אותם הימה...  מזלם של 

המלחים לא שפר עליהם, ובחזרתם לאנגליה הוטבעה ספינתם על ידי משחתת גרמנית.

חלפו להם ארבעים שנה, ויומנו של קצין ששירת בחיל הים הגרמני במלחמת העולם השנייה 
הגרמני  הים  חיל  כי  הקצין,  מספר  ביומנו  פליטים.  ספינת  אותה  של  סיפורה  על  אור  שפך 
הבחין בספינת הפליטים, עוד בעשותה את דרכה מאנגליה לאוסטרליה,  "בעודנו מכוונים את 
קני התותחים לכיוון האוניה" סיפר הקצין, "דיווחו לנו הצופים, כי אנשים משליכים חפצים 
וניירות מסיפון האוניה, מיד נתקבלה הוראה לעכב את הירי על הספינה עד לבירור העניין, 
סירה מהירה נשלחה אל עבר האוניה, חזרה עם שלל מכתבים כתובים בשפה הגרמנית שצפו 
על פני המים, ולפיכך הסקנו כי על גבי האוניה, מצויים נתינים גרמנים, כמובן שהמשחתת 
הוסגה לאחור, ולספינת הפליטים לא אירע דבר, רק כאשר עגנה הספינה באוסטרליה, נודע 
לנו מפי המודיעין הצבאי, כי הספינה הובילה יהודים, והפקודה בוצעה להטביע את האוניה 
כאשר היא שבה מאוסטרליה. ארבעים שנה לא ידעו נוסעי האוניה, כי הם ניצלו מציפורני חיית 
הטרף, וכי  מנין להם לדעת? אדרבא רבים מהם היו ממורמרים  ועצובים על אובדן רכושם ועל 
המכתבים של יקיריהם על הזכרונות שבהם. נסתרות הם דרכי ה', דווקא אובדנם של המכתבים 
ופתיחתם מזוודותיהם בשעה שהמשחתת הגרמנית צופה בהם היא זו שהצילה את חייהם של 

היהודים ממוות בטוח.     
הרב פינקוס זצ"ל שסיפר מעשה זה באחת מהרצאותיו סיים : הם זכו לראות את הסוף, ולהבין 

־מה היתה מטרת השלכת המסמכים ללב ים. אולם כך עלינו לנהוג בכל מאורע ובכל מקרה המ
תרגש ובא, גם אם אין בידינו להבין את אשר עיננו רואות, עלינו לדעת שהכל מכוון מלמעלה 

במחשבה מדוקדקת. אף שאיננו מבינים.  כי נסתרות הם דרכי ה'....   

   

'הצור תמים פעלו' 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

קייב, אוקראינה. ערב חג הסוכות תרע”ו, בדיוק לפני תשעים וארבע שנים. מושל 
מחוז קייב באותם ימים היה הגנרל דרנטלן, שהיה ממוצא גרמני ושונא-ישראל.

זמן-מה לפני חג-הסוכות חיפש הגנרל דרך להציק ליהודים המתגוררים במחוזו. 
הוא ידע כי בחג-הסוכות היהודים נוהגים לשבת ולסעוד בסוכות שהקימו בחצרות 

בתיהם. לאחר מחשבה ממושכת והתייעצות עם חבר מרעיו הגה רעיון מרושע.

כשבוע לפני החג פרסם הגנרל פקודה האוסרת להקים סוכות על אדמת קייב 
והמחוז. הנימוק הרשמי לכך היה - חשש מדליקות. ללשון הפקודה צורף איום 

ב”עונשים חמורים” שיינקטו כנגד מפיריה. איכרי הסביבה אף נצטוו, בצו נפרד, 
שלא להכניס עצים וסכך לקייב בעת הקרובה.

העיר קייב הייתה כמרקחה. הנשמע כדבר הזה?! לבטל מעם-ישראל את מצוות 
סוכה?!

עוד באותו היום התארגנה משלחת שתדלנים נכבדה, שבה העשיר ברודסקי, 
העסקן זלוטופולסקי ועורך-הדין קופרניק. השלושה ביקשו פגישה דחופה עם 
מושל המחוז. אולם הגנרל דרנטלן, שניחש את מטרת הפגישה הדחופה, סירב 

לקבלם ודחה אותם בקש.

ההתמרמרות הייתה גדולה. הדעה הרווחת הייתה שאסור להיכנע לגזרה זו. אך 
גם להפר אותה אי-אפשר. סוכות אי-אפשר להקים בחדרי-חדרים ולהסתירן מעין 

רואים. שוטרי העיר הגבירו את פיקוחם, וכל פעולה שנחשדה בעיניהם כהכנה 
להקמת סוכות, סיכלוה מיד.

עשירי קייב ונכבדיה היהודים התאספו לטכס עצה. לפתע הבריק רעיון מקורי 
במוחו של אחד המשתתפים, מנהל חברת הספנות המקומית, מרגולין שמו. “הרבה 

אויות שטות על נהר הדנייפר”, אמר. “על סיפונה של אחת האניות נקים סוכה 
גדולה, ותושבי העיר יוזמנו לסעוד בה את סעודותיהם!”.

'סוכות על נהר הדנייפר'

עורך-הדין קופרניק חיווה את דעתו כי בהתחכמות זו לא יהיה משום הפרה של 
פקודת המושל, שכן הוא אסר להקים סוכות על אדמת קייב והמחוז, אך לא על 
המים. ההבדל בין שתי הפעולות אף הגיוני ומנומק היטב, שכן סיבת האיסור - 

החשש מהתפרצות דליקות – איננה קיימת על המים.

משתתפי האספה התלהבו מהרעיון והחליטו לשמור עליו בסוד גמור,  כדי שלא 
ידלוף ויגיע לאוזני הגנרל, אשר ללא-ספק יעשה הכול להכשילו. יומיים לפני החג 

הוכשר מקום על אחת האניות, להקמת שתי סוכות ענקיות. סוכה אחת הוקמה 
על סיפון המחלקה הראשונה, והיא נועדה לעשירי העיר. סוכה נוספת הוקמה על 

סיפון המחלקה השנייה, לכל שאר תושבי העיר.

הסוכות הוקמו בהידור רב וברוב פאר. צוות האנייה הכשיר את 
המטבח, והוכן מזון בשפע לכל האורחים הצפויים להגיע. מרגולין 

הודיע כי הסעודות יוגשו חינם אין-כסף לכל מי שיבוא לקיים את 
מצוות החג.

התחכמותם של יהודי קייב נשמרה בסוד עד ערב החג ממש. או-אז 
נפוצה השמועה על הסוכות השטות, שהוקמו על אחת האניות. 
יהודי העיר הוזמנו בהמוניהם לבוא בערב אל הנהר ולקיים את 

מצוות הישיבה בסוכה.

שעות אחדות לפני החג גילו שוטרי קייב את האונייה עם הסוכות 
שעליה. השוטרים שפשפו את עיניהם בתדהמה והיו חסרי-אונים. 
ההוראות שבידיהם לא נגעו לנעשה על מי הדנייפר. גם לא הייתה 
להם כל עילה להורות על פירוק הסוכות, שהרי שום סכנת דליקה 

לא נשקפה מהן.

מפקד המשטרה אץ-רץ אל המושל ודיווח לו על ההתפתחות 
המפתיעה, שאיש מהם לא חזה אותה מראש. הגנרל דרנטלן 

התקשה להאמין למשמע אוזניו, וביקש לראות במו-עיניו את 
הסוכות שהוקמו על הנהר.

הערב ירד והמוני יהודי קייב החלו לזרום לעבר נהר הדנייפר, כדי 
לקיים את המצווה ולחוג את החג כדת וכדין. בתוך הסוכות נערכו 

הסעודות בשמחה יתרה.

לפתע עבר הקול בשתי הסוכות – “דרנטלן בא”. הגנרל לא ידע 
את נפשו מרוב חימה. הוא איים לשלוח את הנוכחים לערבות 

סיביר.

באותו רגע התרומם רב העיר מלוא קומתו וביקש את רשות 
הדיבור. “אדוני הגנרל, המושל הנכבד!”, פתח הרב ואמר. “יהיה 

ברור לו, כי אין דבר המסוגל להעביר את היהודים על דתם. בכל 
העולם כולו לא נמצא הכוח לעקור מליבנו את מצוות התורה 

שקיבלנו מבורא העולם לפני אלפי שנים. תורתנו הקדושה מורה 
לנו לשבת בסוכה, ועל-אף היותנו בגלות קרוב לאלפיים שנה, לא 

נטשנו ולא ניטוש את הוראותיה”.

המושל שמע את דברי הרב בתשומת-לב. בגמר דבריו הנרגשים 
הושיט המושל את ידו ולחץ את ידו של הרב. לאחר מכן עזב את 

המקום, ועמו כל השוטרים שנלוו אליו.

אותו חג סוכות נחוג על-ידי יהודי קייב בשמחה יתרה. הם חגגו 
את חג-הסוכות וחגגו גם את ניצחונם המתוק על מי שביקשו 

לעקור מהם את המצווה ונכשלו כישלון חרוץ.

מאותו יום נהפך ליבו של המושל לטובה והוא חדל מלהציק 
ליהודים. גם גזרות אחרות שהטיל עליהם בעבר, ביטל.

)מתוך א’ חב”ד(



אתרוגים מורכבים-קנייה ללא כשרות
הוא  והרי  כלל  עליו  אין מברכין  הפוסקים  רוב  לדעת  המורכב  אתרוג 
פסול. ועל כן יש ליזהר לקנות רק ממקום שיש ברשותו תעודה המוכיחה 
שהאתרוג גדל בפרדס שמוחזק שאיננו מורכב, או שיש עד אחד הנאמן 
שמעיד בפנינו שהאתרוג אינו מורכב )כ"כ שו"ת מהר"ם אלשיך סי' קי. ומהר"י 
עייאש בשו"ת בשו"ת בית יהודה ח"ב סי' לא וכ"כ פוסקים רבים עי' חזו"ע עמ' רכג(. 
ויש לדעת שהטעם שמגדלים שאינם יראי ה', מרכיבים את האתרוג עם 
וחזק  יותר  ידי כך האתרוג נעשה נאה  וכיו"ב, הוא משום שעל  לימון 
יותר, ועל ידי כך משתבח היבול ברמה ניכרת, והוא נסיון גדול עבור 
המגדלים. ועל כן בנוסף להשתדלות ישא אדם תפילה לקונו שלא יכשל 

חלילה באתרוג מורכב ותהא ברכתו לבטלה חלילה.

עצות מעשיות לפני קניית ד' מינים
יש להעדיף קניית אתרוג שיש אפשרות לראותו קודם הקניה, ולהראותו 
למו"צ המבין בזה, ועל ידי כך ימנע לעצמו עוגמת נפש בעתיד. ואם 
ואחר  כל שהוא,  פגם  בו  ולא מצא  בעיניו  חן  ומצא  ראה את האתרוג 
שהגיע לביתו גילה נקודה בחוטם האתרוג, היא איננה פוסלת, משום 
שהדר האתרוג נקבע על ידי הסתכלות רגילה ולא על ידי התבוננות )כ"כ 
בספר ארבעת המינים למהדרין עמ' שעט בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל(. והדרך 
ולא  ס"מ   40  – כ-35  סביר של הסתכלות  הוא ממרחק  לבחור אתרוג 
קרוב מידי. כמו כן אם ראה נקודה על ידי הסתכלות בזכוכית מגדלת 
ולא למלאכי  ניתנה לבני אדם  זה מוריד בהדר האתרוג, שהתורה  אין 

השרת )עי' חזו"ע עמ' ער(. 

כמה צריך לחפש אתרוג מהודר
ראוי לעורר על כך שיש כאלה שבמשך ימים שלמים מחפשים אתרוג 
וממוכר  לחבירתה,  אחת  מחנות  ועוברים  לטעמם,  המעלות  כליל 
למשנהו, למצוא את שאוותה נפשם, ועל ידי כך נגרם ביטול תורה גדול, 
)ראה ילקוט"י ד' מינים עמ' מא( ונמנעים מלעזור בביתם בימים לחוצים אלו. 
וכן לפעמים על ידי כך גורמים נזק למוכרים במשמוש הידיים שכידוע 
שיחפש  היא  האדם  לו  שיברור  הטובה  והדרך  וללולב.  לאתרוג  מזיק 
בצורה סבירה כמנהג העולם, ובזה יקיים מצוות ד' מינים בהידור, ולא 

יתבטל מתלמודו כ"כ.

אתרוגי מים
איננו  האתרוג  אם  רבה'  ב'זהירות  לבדוק  רצוי  האתרוג  קניית  בשעת 
ופירושו,  מים',  'אתרוג  הוא  הרי  רך  האתרוג  שאם  משום  מידי,  רך 
שהמגדלים משקים את העצים במידה רבה קודם הקטיף על מנת שיגדל 
הטבעי,  מגודלו  יותר  מתנפח  האתרוג  מכך  וכתוצאה  מהר,  האתרוג 
ולאחר כמה ימים מתחיל הוא להצטמק. )כך אמר לי המגדל המנוסה והוותיק 
ביותר כיום ר' אלעזר גורליק הי"ו(. ואף שבד"כ אין בכך חשש הלכתי מכיון 
שהאתרוג הוא לרוב גדול יותר משיעור כביצה הרבה, )ואם הוא מתחילה 
ביאור  עי'  האחרונים  בזה  דנו  משיעורו  נצטמק  מכן  ולאחר  מצומצם  כביצה  בשיעור 
הלכה ס"ס תרמח, ובחיד"א שם בברכ"י, וע"ע חזו"ע עמ' רעז( מכל מקום הדבר 

מוריד בהדר האתרוג. 

אתרוג צהוב-הידור? ואופן הצהבתו
לכתחילה יש לרכוש אתרוג בצבע צהוב, שזה המהודר ביותר. ואם צבעו 
ירוק חזק כעשבי השדה הרי הוא פסול. אלא אם כן ישהה אותו זמן מה 

עד שיתחיל להצהיב מעט וכבר לא יהיה ירוק ביותר.
וקודם שנבאר מהי הדרך להצהיב אתרוג, יש לדעת שרבים ניסו לעשות 

כן וגרמו נזק לאתרוג, כגון נפילת העוקץ, 
וכן כתמי צבע צהוב בחלק האתרוג. וזאת מחמת חוסר ידיעה.

'הדרכה הלכתית ומעשית ברכישת ואחסון ארבעת המינים' 
'מאת: הרב דוד אטדגי שליט"א

מתוך: 'המועדים כהלכתם' )שיראה אור בקרוב בס"ד( 
והדרך להצהיבו כיום, הוא על ידי גז הנקרא אתילן, והוא הגורם לאתרוג את 
צבעו הצהוב. המגדלים הגדולים משתמשים בחדרי הבחלה שבהם נותנים 
את גז האתילן וסוגרים את החדר למשך זמן קצוב. ואם מניח את האתרוג 

מעבר לזמן זה האתרוג נחלש וכתוצאה מכך לפעמים נופל העוקץ.

ידי תפוח שיש בו ריח טבעי של  והרוצה לעשות כן בביתו, יעשה כן על 
הפרי, בפרי התפוח נמצא גז האתילן והוא הגורם לפיזור ריח התפוח, וייקח 
התפוח  ולצד  לשניים(  לחצותו  )אפשר  התפוח  את  בה  ויניח  ניילון  שקית 
יניח את האתרוג בתוך הכיסוי הנמכר עימו )שרוול ורוד(, וירחיק מעט את 
התפוח שלא יגע ישירות באתרוג, ויסגור את השקית יומיים או שלושה, ולא 

יפתח את השקית בזמן זה. )כך אמר לי המגדל ר' אלעזר גורליק הי"ו(.

הצהבת האתרוג בשבת 
גם בשבת ניתן להצהיב את האתרוג כפי שביארנו, ואין בכך חשש של צובע 

כלל )חזו"ע עמ' רנח(.

נקב באתרוג בפיטם
מה שמצוי לפעמים שיש נקב בראש האתרוג על גבי הפיטם, ונקב זה נראה 
כעמוק המגיע עד חדרי הזרע, יש לדעת שעל פי ההלכה מותר לכתחילה 
ליטול אתרוג זה ללא חש משום שרוב מכריע של האתרוגים הנקב מסתיים 
)כך  נדיר שיגיע הנקב עד לשם  והוא דבר מאוד  הרבה קודם חדרי הזרע, 
שמעתי מכמה מגדלים מנוסים מאוד שבדקו אלפי אתרוגים, והדרך לבדוק 
כן היא ע"י שמכניס עלה דק מן הלולב( )עיי' שו"ע סי' תרמח ס"ד, וע"ע בס' ד' 

מינים למהדרין עמ' שה'(.

בדיקת ישרות הלולב
יש להעיר על מה שיש נוהגים לבדוק את ישרות הלולב על ידי שמסתכלים 
עליו כשהוא שוכב, ופעם אמר הסטייפלר זצ"ל בבדיחותא וכי הלולב הוא 
רובה? אלא דרך הבדיקה היא על ידי שמעמידו מול פניו ובודק את ישרותו, 
ואין צורך ביותר מכך. )עי' ספר ד' מינים למהדרין עמ' קיח, וע"ע ילקוט"י עמ' קא 
הוא  לדינא  אומנם  מבריסק.  מהגרי"ז  יצא  בשכיבה  הלולב  את  לבדוק  זה  שמנהג  שכתב 

כמשנ"ת(.

שמירת ואחסון ד' מינים
על  להקפיד  יש  בהידורם,  החג  במשך  ישארו  המינים  שארבעת  מנת  על 
תנאי אחסנתם כדלהלן. האתרוג, מטבעו במשך הזמן הולך ומצטמק, ועל 
כן הדרך הטובה ביותר היא לשמור אותו בתוך שקית ניילון אטומה )שקית 
אוכל(, לא במקרר ולא במקפיא, אלא בטמפרטורת החדר. הלולב, למנוע 
את התייבשותו )למרות שבמשך ימי החג אין כ"כ שינוי ניכר( רצוי להניחו 
במקום קריר מעט ולא במקרר בתוך ניילון אטום )או בניילונים הנמכרים 
לצורך נשיאתו(. ההדסים וערבות, הדרך הטובה ביותר לשומרם, היא בתוך 
הערבות  נקנו  בה  האחסנה  בשקית  להיעזר  ניתן  במקרר,  אטומה  שקית 
וההדסים. ובמשך ימי החג שהלולב מאוגד יחד ההדס והערבה, וקשה עליו 
את  כסף  בנייר  שיכסה  או  אטום,  ניילון  בתוך  הלולב  את  יניח  להפרידם, 

הערבות וההדסים.

שמירת ארבעת המינים בתוך מים-חשש כבוש
לכתחילה יש להימנע מלהניח את הלולב וההדס והערבות בתוך מים שלא 
יעברו עליהם זמן מעת לעת )24 שעות(, משום שיש שיטות שהם נפסלים 
בכך מדין כבוש כמבושל. והרגילים בכך יזהרו שלא יעבור זמן מעת לעת 
)וכבר נתבאר לעיל מה היא הדרך הטובה לשמור את ד' המינים(. )בנידון זה 
יש להאריך מכמה עניינים. וראה עוד כה"ח סי' קה ס"ק ה. וע"ע ילקוט"י עמ' עה, ובחזו"ע 

עמ' שסג(.


