
נספחים

סוכה נוספת הוקמה על סיפון המחלקה השנייה, לשאר התושבים.

לכל  בשפע  מזון  והוכן  המטבח  את  הכשיר  האנייה  צוות  פאר.  וברוב  רב  בהידור  הוקמו  הסוכות 

האורחים הצפויים להגיע. מרגולין הודיע כי הסעודות יוגשו חינם אין-כסף לכל מי שיבוא לקיים את 

מצוות החג.

הסוכות  על  נפוצה השמועה  או-אז  ממש.  החג  ערב  עד  בסוד  קייב נשמרה  יהודי  של  התחכמותם 

השטות שהוקמו על אחת האניות. יהודי העיר הוזמנו בהמוניהם לבוא בערב אל הנהר ולקיים את 

מצוות הישיבה בסוכה.

את  שפשפו  השוטרים  שעליה.  הסוכות  עם  הונייה  את  קייב  שוטרי  גילו  החג  לפני  אחדות  שעות 

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 חמה. 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 להציק ליהודים. גם גזרות אחרות שהטיל עליהם 

בעבר בוטלו.

ארבעת המינים13
ארבעת המינים. ערך האחדות

עת
לד

ב 
שו

ח

בתורה  כתוב: 

ה'  לפני  ושמחתם  נחל  וערבי  ָעֹבת,  עץ  וענף  תמרים,  כֹפת  הדר,  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  "ולקחתם 
אלוהיכם שבעת ימים." )ויקרא כג, מ(

לפי המדרש ארבעת המינים מסמלים אחדות שכן המינים נמשלים לארבעה סוגים שונים בעם ישראל 

המאוגדים יחדיו.

זו אחדות שלמה!

יהודי ומשותפת לכולם. בימים הנוראים  וביום-אצל כל  כי בראש-השנה  ב'שיחת קודש' מסביר הרבי 

כולם כאחד מתעוררים לתשובה אמתית ומגלים את היותם יהודים מאמינים אוהבי ה'. אולם האחדות 

ליהודי. היא חושפת את  יהודי  בין  המתגלה בימים הנוראים מתעלמת כביכול מן ההבדלים הקיימים 

הנקודה הפנימית המשותפת לכל חלקי עם-ישראל ומתרוממת מעל כל ההבדלים והחלוקות השונות.

בחג הסוכות אנו מגיעים לדרגה גבוהה יותר של אחדות. מצוות ארבעת המינים רומזת לכל סוגיו של 

עם-ישראל: בעלי תורה ומעשים טובים )אתרוג(, בעלי תורה בלבד )לולב(, בעלי מצוות ומעשים טובים 

מן  מתעלמים  אנו  שאין  בלבד  זו  לא  )ערבה(.   מצוות  ולא  תורה  לא  בהם  שאין  וכאלה  )הדס(,  בלבד 

ההבדלים שבין יהודי לרעהו אנו אף מייצגים במפורש את כל הסוגים הקיימים בעם. אין אנו נרתעים 

אנו  הללו  ההבדלים  כל  ולמרות  ריח.  ולא  טעם  לא  בה  שאין  כזו   - שהיא  כמות  ל'ערבה'  מלהתייחס 

מבטאים את האחדות, כמאמר המדרש: "יוקשרו כולם אגודה אחת".

)על פי הספר 'שלחן-שבת', מעובד על-פי ליקוטי-שיחות כרך ד, עמ' 1159.(

מטבע מתקופת בר כוכבא ובו יצוג לארבעת המינים

רגע של טבע - הדס משולש

איך נהיים הדסים משולשים?

למה בשיח ההדס שלנו ההדס אינו משולש?

ישנם שני זנים של הדסים. ההדס הרגיל נקרא "הדס שוטה" והעלים גדלים בו על ענפי השיח באקראי. 

הזן השני הוא הדס משולש וביכולתו להצמיח שלשה עלים שיוצאים מאותה נקודה על הענף.

המגדלים בתחילת העונה גוזמים את שיח ההדס המשולש כמעט עד היסוד ובכך גורמים לשיח ל"הלם" 

הגורם לו להרבות את הצמיחה ולהפיק יותר הדסים משולשים.
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הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים ילמדו את שמותיהם ואת תכונותיהם )טעם וריח( של ארבעת המינים.. 1

הילדים יעסקו בערך האחדות בעם ישראל.. 2

מושגים 

ארבעת המינים

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

פיתוח יכולת לתאר במדרש תמונה

זיהוי מילים חוזרות בנושא הנלמד

 
מתמטיקה

התאמה חד רב ערכית

ייצוג כמויות באופן מוחשי

הכנת דגם חוזר

מוטוריקה עדינה

גזירה על קו ישר

גזירה על קו מעוקל

מוטוריקה גסה

תכנון תנועה תוך התמצאות במרחב

* ימי הלמידה לפני חג הסוכות הם בגדר "מעט המכיל את המרובה". לכן כדאי להדגיש את החוויה החושית - 

שיר, שמע, יצירה, מישוש, ובכך להכין את הילדים לחג ולמהותו.

קטע שמע בליווי דמותו של למפי ותמונות או תחפושות של ארבעת המינים.

מתאים כפעילות לאחר הכרות עם ארבעת המינים ותכונותיהם.

הגננת מחזיקה  את למפי )בובת הכפפה( + פטיש ומסמרים. למפי  עסוק בבניית הסוכה:

"הי, איזה כיף לפגוש כל-כך הרבה ילדים,

הגעתם להיות האורחים שלי?

אני כל-כך אוהב אורחים!

במיוחד עכשיו כשבדיוק סיימתי לבנות את ה-_________

רוצים לדעת מה בניתי?

אחוד לכם חידה וכך תגלו".

חידה : 

ארבע דפנות לה

סכך ירוק

ריח רענן מתוק.

היא מסמלת אחדות ואהבה,

אורחים אליה מגיעים מכל הסביבה.

בה יושבים 7 ימים בלבד

חוגגים בה את החג.

אתם משערים ילדים? )הפסקה לתשובה(

אני לא שומע, מנחשים ילדים? 

נכון מאד! בניתי סוכה,

אבל לא סתם סוכה. סוכת פלאים!

למה פלאים?

כי יש בה מקום לכוווווווולם!

לאורחים שמגיעים מכל העולם

ויש גם שיר שמח

לכל אורח שנכנס להתארח.

רוצים לשמוע את השיר? 

אז בואו, הצטרפו אלי!

הגננת תשמיע את שיר הסוכה )בדיסק(. 

שיר הסוכה )פזמון חוזר(

3-4מפגש עם למפי -  ארבעת המינים וסוכה  
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באהבת ישראל)ידיים מסוכלות באיקס(,

כל אורח נקבל)ידיים מופנות קדימה(.

יש מקום כאן לכולם )מצביעים על כולם(,

גם אתה מוזמן  )מזמינים עם היד להצטרף(.

למפי: 

כל-כך משעמם בלי אורחים,

אני רוצה שיבואו עוד אורחים לסוכה שלי

)דפיקות בדלת(

הי, אני שומע דפיקות,

מעניין, מי זה יכול להיות?

)האתרוג נכנס( – הגננת מחזיקה בידה השנייה את 

האתרוג.

הי, מי אתה?

אתרוג:

אני אתרוג, פרי הדר

יפה צהוב ומהודר.

בפרדס גדלתי

עד שהבשלתי,

דרך ארוכה עברתי.

והנה – הגעתי.

יש לי טעם, יש לי ריח,

האם אפשר להתארח?

למפי:

בוודאי ובוודאי

אתה מוזמן ויש גם שיר

לכל אורח שמגיע יחדיו אותו נשיר.

הצטרפו אלי ילדים!

)הגננת תשמיע שוב את שיר הסוכה(.

שיר הסוכה )פזמון חוזר(

באהבת ישראל )ידיים מסוכלות באיקס(,

כל אורח נקבל )ידיים מופנות קדימה(.

יש מקום כאן לכולם )מצביעים על כולם(,

גם אתה מוזמן )מזמינים עם היד להצטרף(.

האתרוג:

תודה תודה ילדים

איזו הרגשה טובה.

אהבת ישראל

היא מצווה חשובה!

)הלולב נכנס(

לולב:

אני שומע דיבורים,

גם קולות וגם שירים

מסכימים שאצטרף?

נראה שיהיה כאן כיף!

למפי: מי אתה?

אני? אני הוא הלולב,

ענף של עץ תמר.

רותיי מתוקים ּפֵּ

ומראה לי נהדר.

ראו כמה אני גבוה,

ירוק ורענן.

יברכו עלי בחג

גדול וגם קטן,

לֵפרותיי יש טעם מצוין.

אך, )בבושה( אין לי ריח,

האם אפשר להתארח?

למפי: 

בוודאי ובוודאי

אתה מוזמן ויש גם שיר,

לכל אורח שמגיע, יחדיו אותו נשיר.

הצטרפו אלי ילדים!

שיר הסוכה )פזמון חוזר(

באהבת ישראל )ידיים מסוכלות באיקס(,

כל אורח נקבל)ידיים מופנות קדימה(.

יש מקום כאן לכולם )מצביעים על כולם(,

גם אתה מוזמן )מזמינים עם היד להצטרף(.

ההדס מציץ ואומר:

הי, מי זה שם?

יש שם אתרוג, פרי הדר,

לולב מקסים מעץ תמר,

ולאמפי כה חמוד. 

אולי אצטרף לחגיגה

)מתקרב( אהההמ... אפשר להכנס?

הלולב, האתרוג ולמפי: מי אתה?

אני הדס, מלא עלים

שלשות שלשות מסודרים.

אני גדל לי בשיחים,

)נושם עמוק – מריח( מריחים?

יש לי ריח מיוחד,

שאהוב על כל אחד.

במוצאי שבת, אותי מריחים,

'בורא עצי בשמים' עלי מברכים.

אין לי טעם, )בטון משכנע( אך יש לי ריח,

אפשר להתארח?

למפי  האתרוג והלולב:

בוודאי ובוודאי.

אתה מוזמן ויש גם שיר,

לכל אורח שמגיע יחדיו אותו נשיר.

הצטרפו אלי ילדים!

שיר הסוכה )פזמון חוזר(

באהבת ישראל )ידיים מסוכלות באיקס(,

כל אורח נקבל )ידיים מופנות קדימה(.

יש מקום כאן לכולם )מצביעים על כולם(,

גם אתה מוזמן )מזמינים עם היד להצטרף(.

ההדס:

איזה כיף איזו חגיגה!

החג מלא שמחה

כשכל אורח מתקבל בברכה.

הערבה מתקרבת,

מהוססת מתביישת.

ענף אני מלא עלים,

גדלה בנחלים.

ערבת הנחל, 

אותי כך מכנים.

עברתי עד לכאן

דרך ארוכה,

מי אותי יכניס אל הסוכה?

אין בי טעם, גם ריח אין בכלל,

דברים טובים ומעלות אין בי כלל וכלל.

כל כך פשוטה אני,

בלי טעם ובלי ריח,

מי יסכים אותי כאן לארח?

למפי: 

הי, ראו, הנה שם הערבה,

היא נראית כה עלובה,

מה אתם אומרים? נזמין גם אותה?

האתרוג:

אבל היא...כזאת פשוטה,

בלי טעם ובלי ריח...
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ההדס:

כן, לא שווה אותה לארח...

למפי:

מה פתאום!

אי אפשר בלי ערבה.

היא כל-כל חשובה,

בלעדיה אין מצווה.

צריך הרי לברך על ארבעה מינים

מה אתם אומרים ילדים? מוכנים?

)הפסקה לתשובה(

ואתם? )מצביעה על המינים( מוכנים?

המינים:

מוכנים, מוכנים!

למפי: 

אז קדימה מזמינים!

חג סוכות הוא חג של אהבת ישראל,

חג שמזכיר כל אחד לקבל.

גם אם אין בו משהו מיוחד,

הוא חלק מהעם שלנו, עם אחד.

אז נזמין, אני אקרא לה ואתם תשירו,

זוכרים את השיר? )הפסקה לתשובה(

כולם יחד:

שיר הסוכה )פזמון חוזר(

באהבת ישראל )ידיים מסוכלות באיקס(,

כל אורח נקבל )ידיים מופנות קדימה(.

יש מקום כאן לכולם )מצביעים על כולם(,

גם אתה מוזמן )מזמינים עם היד להצטרף(.

לאחר מכן הערבה מצטרפת ומבקשת:

למדו גם אותי את השיר...

שיר הסוכה )פזמון חוזר(

באהבת ישראל )ידיים מסוכלות באיקס(,

כל אורח נקבל )ידיים מופנות קדימה(.

יש מקום כאן לכולם )מצביעים על כולם(,

גם אתה מוזמן )מזמינים עם היד להצטרף(.

למפי מסיים: 

כמה נחמד, כמה אורחים,

יהיו לנו ימי חג שמחים.

בכל יום נברך על ארבעת המינים,

וגם אתם, ילדים, מוזמנים.

כל אחד יכול לברך את הברכה,

להרוויח עוד מצווה וחג מלא שמחה.

ריח גן עדן לאתרוגו המיוחד של הרב אורי. הסיפור במלואו בנספחים, על הגננת להתאים את הסיפור 
לרמת ההתפתחות של הילדים.

תמונת נטילת ארבעת המינים. 

תמונה זו מחברת את הילדים למצווה ולציפייה לחג.

הילדים יתבוננו בתמונה וישוחחו- מה מתואר בתמונה?

איך נראים האנשים?

)שמחים, שמחת חג( אפשר לתת לאנשים שבתמונה שמות.

הילדים יאתרו בה כל אחד מארבעת המינים.

באיזו יד אוחזים את הלולב? באיזו את האתרוג?

הילדים ישתפו אם זכור 

להם אירוע אישי שקשור לנטילת ארבעת המינים.

סיור בטבע לראות מין אחד  מארבעת המינים הגדל באזור הגן. ניגע, נחוש ונשוחח על תכונות הצמח. 

לחלופין נביא מינים לגן ונדבר על גודל, צבע, צורה, ריח, טעם וכדומה.

הצעה לסיור - בעקבות ארבעת המינים

סיפור לחג – על האתרוג  

מדרש תמונה - נטילת ארבעת המינים 

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

תשרי - ארבעת המינים
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נטל ארבעת  הילד  שבו  יום  בכל  של ההורים  "סוכת המצוות" לסימון  יקבלו הביתה  מבצע  הילדים 

המינים וישב בסוכה.

העיקר הוא המעשה  

חומרים: 

ציורי ארבעת המינים - כל מין בנפרד על ריבועים גזורים בגודל 3*3 ס"מ. 1

רצועת בריסטול בגודל המקיף את ראש הילד, רוחב 4 ס"מ. 2

רעיון: 

על הילד ליצור לעצמו כתר ארבעת המינים. עליו לגזור ולהדביק את ארבעת המינים אחד אחרי השני 

כדגם חוזר.

טכניקה ליצירה - דגם ארבעת המינים 

רעיון: לקול מנגינת 'ושמחת בחגך' הגננת תראה לילדים תמונת אתרוג ולולב לסירוגין והילדים ירקדו 

כמו לולבים - על קצות האצבעות  וידיים מתוחות כלפי התקרה, או כמו אתרוגים שמנמנים- ידיים 

בצדי הגוף ותנועות שונות לפי בחירת הילדים.

מינים,  ד'  נטילת  סדר  המועדים  שבח  )ראי  האפשר.  במידת  הלכה  מספר  ההלכות  את  לקרוא  רצוי 

סעיפים א–ו(

בשמאלו  האתרוג  את  יקח  אחר-כך  ויברך.  בימינו.  בו(  שאגודים  )והמינים  הלולב  את  יטול  תחילה 

ויצמיד אותם.

יעמוד ופניו למזרח.

ינענע את המינים לשש קצוות. שלש פעמים לכל צד:

צפון ודרום )שמאל וימין(, מזרח )קדימה(, למעלה, למטה, מערב )אחורה(.

בכל נענוע מביא את המינים אל החזה.

והנענוע אינו צריך להיות בכוח אלא נענוע מעט של העלים.

פעילות בתנועה

לימוד הלכה ומנהג

5-6

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

3-4

משחק: השלמת סט ארבעת המינים לשני ילדים כך שכל אחד יקבל סט שלם.

בעקבות המשחק -  דף משימה )בנספחים( שעליו מצוירים שני ילדים. על הילד לגזור את שמונת 

המינים המצוירים בשוליים ולהדביק ליד כל ילד את ארבעת המינים.

גיל 3–4: אפשר לסמן קווי גזירה על מנת שהילד יצליח לגזור ביעילות.

ארגון סביבה חינוכית- משימת חשבון

אביזרים:  כרטיסים עם כיתוב ואיור: ריח )אף(, טעם )פה(. וכרטיס ריק.

הילדים יניחו ליד כל אחד מארבעת המינים את הכרטיס המתאים. )כרטיס אחד או שניים לפי התכונות(

כרטיס 'טעם' ליד הלולב, כרטיס 'ריח' ליד ההדס,

שני כרטיסים - 'ריח' ו'טעם' ליד האתרוג,

וליד הערבה- כרטיס ריק.

או  )חלק  ומרקם  ריח, טעם, צבע,  מין  לכל  ישייכו  )כטבלה( שבה הילדים  נוספת: מטריצה  אפשרות 

מחוספס(.

ארגון סביבה חינוכית- מרכז אורייני פעיל ומוכנות לקריאה וכתיבה 

5-6

5-6

3-4

אביזרים ועזרי לימוד

בדיסק: 

הקלטת למפי בדו-שיח

ושמחת בחגך

נספחים:

דפי משימה חשבונית - התאמה חד רב ערכית.	 

איורים של ארבעת המינים להכנת כתר ארבעת המינים כדגם.	 

אביזרים מופקים:

תמונת נטילת ארבעת המינים	 

דף מבצע הביתה 'סוכת שלום'	 
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נספחיםנספחים

אתרוגו המיוחד של הרב אורי - סיפור

אורי היה שמו. הוא התגורר בעיר יאנוב, ושימש מלמד לילדים קטנים. משכורתו הצנועה והדלה בקושי 

הספיקה לפרנסת המשפחה. אך לא איש כמותו יתלונן. גם אשתו נשאה בעול ועסקה בעבודות שונות כדי 

להביא עוד כמה פרוטות הביתה.

עוני  של  קשים  בימים  גם  הדלה.  ממשכורתו  מפריש  שהיה  אחד,  זהוב  בצד  מניח  אורי  היה  שבוע  מדי 

ומחסור, לא נמנע מלשים בקופה את הזהוב הקבוע.

במשך  בה  שהצטברו  זהובים  חמישים  סופר  הקופה,  את  פותח  היה  ימי-תשובה,  בעשרת  השנה  בתום 

השנה, נפרד מאשתו ומילדיו ויוצא לדרך.

מצווה אחת היתה יקרה לו ביותר, ועבורה היה חוסך מלחמו במשך השנה: מצוות ארבעת המינים. הון רב 

נהג לשלם כדי להשיג אתרוג יפה ומהודר לחג-הסוכות. כל אנשי העיר ידעו שאתרוגו של אורי המלמד 

הוא היפה והמהודר ביותר, והיו באים בהמוניהם לקיים בו את המצווה.

שוק האתרוגים הגדול נמצא בלמברג. לשם מגיעים האתרוגים היפים והמהודרים ביותר. אורי הולך רגלי. 

כסף לשכור עגלה אין לו. אך אין הדרך קשה עליו. נהנה הוא להתאמץ בעבור המצווה.

לתפילה.  החדר  בפינת  נעמד  היום  ערוב  ועם  משקה,  כוס  שתה  למנוחת-ביניים.  עצר  בפונדק-דרכים 

בעיצומה של תפילת שמונה-עשרה הגיעה לאוזניו צעקה נוראה, ולאחריה קולות גניחה ואנחות.

מיד כשסיים להתפלל יצא אורי לחצר לראות מה קרה. אולי יוכל לעזור במשהו? בחוץ ראה את הפונדקאי 

מנסה להרגיע איש שפניו מפיקים ייאוש ומצוקה, כשמדי פעם הוא מפליט מחזהו אנחה עמוקה.

הלה, עגלון לפי מראהו, עמד ובכה ללא הרף. התברר שאירע לו אסון - בשעת נסיעה בדרך, צנח סוסו הזקן 

והעייף, ומת.

"נשבר מטה לחמי", בכה האיש, "מנין אביא עכשיו לחם לפיות ילדיי? אין לי ברירה אלא לשים קץ לחיי", 

זעק מרות, תוך שהוא מנפנף בשוטו.

"אסור להתייאש", ניסה אורי לנחמו, "שים את מבטחך בקב"ה והוא יכול לעזור". אך דבריו לא הועילו. "מי 

יוכל לעזור לי!", קרא העגלון בייאושו, "מי יתן לי עכשיו סוס שעולה הון עתק!".

"יש ברשותי סוס טוב, ששוויו 80 זהובים", פנה אליו לפתע הפונדקאי. "אני מוכן למכרו לך, נוכח האסון 

שקרה לך. אתן לך את הסוס תמורת 50 זהובים בלבד".

"חמישים זהובים?!", זעק העגלון, "אין לי בכיסי אלא חמישה. אוי לי ואוי לילדיי. אין עוד טעם לחיי"...

אותו רגע התעוררו רגשותיו של אורי. בכיסו נמצאים 50 זהובים. בכסף הזה הוא יכול להציל את מטה-לחמו 

של היהודי האומלל!

בו-במקום החליט: מוטב להציל את פרנסתו של יהודי מלהוציא את הכסף על אתרוג יקר ומהודר.
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"מהו המחיר האחרון שתבקש תמורת סוסך?", פנה אורי לפונדקאי.

"כבר אמרתי", התרגז האיש, "שוויו של הסוס 80 זהובים, ואני מוכן למכרו ב- 50!". לאחר דין-ודברים קצר, 

והסוס נמסר  זהובים,  לידיו ארבעים וחמשה  זהובים. אורי שילשל  לוותר על חמישה  הסכים הפונדקאי 

לעגלון הנדהם.

תחילה לא היה מסוגל להוציא הגה מפיו, ואחר-כך לא פסק מלשבח ומלהודות למצילו המופלא. "לא לי 

עליך להודות, אלא לקב"ה", הצטנע אורי, "הרי אמרתי לך שהקב"ה יכול תמיד לעזור".

אורי מיהר לדרכו, ללמברג. עתה היו בכיסו רק חמישה זהובים. בכסף הזה יוכל לקנות רק אתרוג פשוט. 

אמנם כשר אולם לא כעין-זה שזכה לו בכל שנה.

אתרוג  להם?  יתן  ומה  שלו,  האתרוג  על  לברך  יבקשו  הכול  הלוא  בעירו.  החג  את  לעשות  התבייש  הוא 

בחמישה זהובים?

בהתייעצות עם אשתו, החליט לחוג את חג-הסוכות במקום שאין מכירים אותו. הבחירה נפלה על העיר 

ליז'נסק, שם ישב הצדיק רבי אלימלך.

קהל  כל  מאחורי  בפינה,  התיישב  לבית-המדרש,  נכנס  הוא  חג-הסוכות.  של  ראשון  יום  בליז'נסק.  אורי 

המתפללים, ושקע בתפילה.

ניצב לפני העמודו, והתכונן לאמירת ה'הלל'. לפתע החל להביט לצדדים, להסתכל אחורה  רבי אלימלך 

- כאילו הוא מחפש משהו. ופתאום אמר לאחיו, הצדיק רבי זושא: "מרגיש אני ריח גן-עדן הממלא את 

בית-הכנסת".

האחים הקדושים עברו בין הספסלים, חלפו על פני המתפללים, עד שהגיעו לשורות האחרונות, ונעצרו 

ליד הצעיר אורי, שהיה שקוע בתפילתו.

"הנה", קרא הצדיק, "מכאן נודף הריח המופלא, מן האתרוג של הצעיר הזה".

זמן למבוכה  לו  כל המתפללים הופנתה אליו. הצדיק לא הותיר  ונבוך. תשומת-לב  אורי הרים את עיניו 

והאיץ בו לספר מנין בא האתרוג הזה. ואורי סיפר...

"האתרוג שלך הוא באמת מיוחד במינו", נענה הצדיק כשסיים אורי את סיפורו. "זהו ריחה של המצווה 

הגדולה שקיימת כשהצלת משפחה בישראל!".

"חזור לביתך", הורה לו הצדיק, "והייה מנהיג בישראל. אולם לפני-כן, אנא הרשה גם לנו לברך על האתרוג 

שלך".

ואורי זה אכן נעשה מנהיג גדול בישראל, הלוא הוא - רבי אורי מסטרליסק.

שמחת תורה14

עת
לד

ב 
שו

ח

חג שמחת תורה מגיע בסיום שבעת ימי חג הסוכות, והוא מסמל יותר מכל את האהבה ואת השמחה 

שחשים עם ישראל בתורה. הברית שכרתו ישראל עם הקב"ה אינה )רק( בחיל וברעדה אלא בשמחה, 

בשירה ובריקודים.

קריאה בתורה

משה רבנו תיקן שיהיו ישראל קוראים בתורה בכל שבת ושבת. המנהג הפשוט בכל ישראל הוא לקרוא 

ולסיים את התורה בשנה אחת: משמחת תורה ועד שמחת תורה שלאחריה. שמחת תורה גדולה מכל 

שמחה שכן התורה מקיפה את חיינו תמיד ואינה בטלה לעולם. כמו שאמרו חז"ל: )ברכות ח( שמאז 

חורבן ביהמ"ק ישנו חורבן ושממה בכל העולם, אך ב-ד' האמות של התורה וההלכה לא נגע החורבן - 

ושם השמחה שלמה כמו שהיתה בבית המקדש.

מנהגי שמחת תורה

בערבית של חג אחר התפילה וגם בבוקר החג מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש ומקיפים 

עמם שבע הקפות סביב הבימה וכל הקהל מרקדין בשמחה גדולה ובחדווה.

וחוזרים  הברכה'  'וזאת  פרשת  קוראים  בראשון  ספרים:  שלושה  מוציאים  בשחרית  התורה  בקריאת 

על הפרשה הרבה פעמים כדי שתספיק הקריאה לכל הציבור. נוהגים שגם הילדים עולים לתורה )עם 

מבוגר(. 

האחרון המסיים את התורה נקרא 'חתן תורה' ובסיום קריאתו כל הקהל קורא "חזק חזק ונתחזק". מיד 

אחריו עולה "חתן בראשית" וקורא בספר התורה השני בפרשת 'בראשית' את מעשה בריאת העולם.  

אחריו עולה המפטיר וקורא בספר תורה שלישי את קרבנות היום שהיו מקריבים בבית המקדש.

נוהגים שחתן תורה וחתן בראשית עורכים סעודה )קידוש( לכל הקהל.

הנהיג הרבי שביום שמחת תורה יוצאים בתהלוכות לבתי כנסת לשמח יהודים בדברי תורה ובריקודים.

במוצאי שמחת תורה עורכים "הקפות שניות" ברוב עם, עם מוזיקה וריקודים.

התורה שייכת לכולם

ללמוד  ספר-התורה,  את  לפתוח  יותר  מתאים  היה  לא  האם  התורה  של  חגה  ביום  השאלה:  נשאלת 

ולהתפלפל? ומי רוקד בשמחת-תורה עם התורה? כולם! מילא תלמידי-החכמים שהגו כל השנה בתורה, 

אך עמי-הארצות, מה להם כי ירקדו עם התורה?!

ומעבר  מעל  עומד  התורה,  ועם  הקדוש-ברוך-הוא  עם  יהודי  של  שהקשר  הוא  לכך  החסידי  ההסבר 

להתנהגותו החיצונית ולמידת ידיעותיו בתורה. השמחה היא על עצם העובדה שיש לנו תורה, ושמחה 

זו מפעמת גם בלבו של יהודי שלא למד תורה מעולם. לכן הכול שמחים בתורה, והשמחה מתבטאת 

בריקוד, שבו אין הבדל בין הלמדן לאיש הפשוט.

ההתייחסות לילדים בשמחת תורה תופסת מקום נכבד בכל בתי הכנסת. הכנה מקדימה בגן תגרום לכך 

שהילדים יגיעו לבית הכנסת מתוך הבנה לכבוד מי ועל מה הריקודים והשמחה.
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