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  ערב יו"כ תשע"ה, שיעור במגדל, ח' תשרי. 

  החתונה של הקב"ה וכנסת ישראל ביו"כ:

  

. . יש דבר אחד אבל שכולם נהגו. מוציאים ספרי תורה יש מנהגים רבים מאד בתחילת הצום של יו"כ

מה לספרי תורה ולליל יו"כ? זה רעיון יפה ומרגש, אבל מה הקשר ל'כל  –ב'כל נדרי', ויש להבין 

  נדרי'? 

  

כי מה ליו"כ בלי תורה. יו"כ הוא יום מתן תורה. זה כ"כ  -והשאלה לא שאלה –אלא היסוד הוא פשוט 

תורה, וכאשר יורד משה כעבור ארבים יום מר"ח אלול ומקבל את הלוחות  פשוט! יו"כ הוא יום מתן

לא צריך פיוטים כאלה, אבל בלוחות השניים שהם התורה  –איתם אנחנו פועלים. בלוחות ראשונים 

  זה התורה של יו"כ.  –שלנו 

  

לא  למה מוציאים ספרי תורה ביו"כ? כולנו יודעים שביו"כ ירד משה עם הלוחות, אבל מה אנחנו

ודאי שהיהודים במצרים יודעים מה זה ר"ה, ואבותינו קיימו את התורה, אבל יו"כ  –יודעים? ע"פ רש"י 

הם לא ידעו מה זה. הם ידעו מצוות אחרות, אבל יו"כ הם לא ידעו. מהיכן יודעים זאת? רש"י עושה  –

  חשבון על המשנה בסוף מסכת תענית: 

  

במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון 

זה בנין בית המקדש,  - זה מתן תורה, וביום שמחת לבו  -וביום שמחת לבו, ביום חתנתו 

                שיבנה במהרה בימינו.   

  (תענית דף כ"ו עמוד ב')           

  רש"י מסביר בהמשך הגמרא בדף ל: 

שה מן ההר תחלה ושיבר את שבשבעה עשר בתמוז ירד מ - שניתנו בו לוחות אחרונות 

הלוחות, ובשמונה עשר טחן את העגל, ודן את הפושעים, ועלה למרום, נשתהה שם שמונים 

יום, ארבעים יום עמד בתפלה, דכתיב (דברים ט) ואתנפל לפני ה' ארבעים יום וארבעים 

 והוו להו - לילה, וארבעים יום עמד כבראשונה, חשוב משבעה עשר בתמוז עד יום הכפורים 

שמונים יום: שנים עשרה שנשתיירו מתמוז דהוא חסר, ושלשים דאב, ותשעה ועשרים דאלול 

הרי שמונים יום, וליל צום השלים כנגד לילו של שבעה  -הרי אחד ושבעים, ותשעה דתשרי  -

השתא הוי להו שמונים  -עשר תמוז דלא הוה בחושבניה, דהא נפק ליה כבר בשעה שעלה 

 -ואותו היום נקבע ליום כפור קר יום כפור ירד, שהוא עשרה בתשרי, שלמין, לילה ויום, ובו

להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דבר לעשות לעמו, ועל כן נקבע צום כפור בעשרה 

  בתשרי, כך שמעתי.

  

ובגלל זה קבעו את צום זה היום המאוחר בתורה.   !רק אז נקבע יו"כ -כלומר רק שמשה ירד ביו"כ

גם משה יורד וגם זה יום הכפרה. ומהיכן  –שהם ביחד  –כיפור בעשרה בתשרי. ביו"כ יש שני דברים 

הכול הגיע? מחטא העגל. ביו"כ עיצומו של יום מכפר, וזה המקום הכי גבוה, אז מה הקשר למקום 

הכי נמוך. "מאיגרא רמא  אלא אפשר להגיע למקום הכי גבוה רק מהמקום  ?הכי נמוך של חטא העגל

כשמשהו נופלל מגג על הארץ זה מזעזע, אבל צריך להיות צלף מאד מדוייק כדי  –לבירא עמיקתא" 

שזה ייפול מהגג הכי גבוה לבור הכי עמוק. וזה הדירה בתחתונים שבמקום הכי נמוך יש תשובה. 

  החתונה עם הקב"ה ועם כנסת ישראל זה יו"כ. 

  

  אות וחולות בכרמים בט"ו באב וביו"כ. והגמרא מסבירה: הגמרא אומרת שהבנות יוצ

  

בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות האחרונות אלא 

                  ... ט''ו באב

  (בבלי, תענית דף ל' עמוד ב')           
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חה"צ. כי עניינו של יום כלומר מי שעוצם עיניים, אז יו"כ כשבית המקדש קיים, אז זה יום בו רוקדים א

הכיפורים הוא לברר את עניין החתן והכלה. ולכן במנחה קוראים בפרשת העריות ואומרים "בחור שא 

עיניך". אבל כשבית המקדש חרב, מתי ממשיכים את המחולות? הרי את הספרים שאנו מוציאים את 

א קראנו בהם ולא עשינו בכל נדרי, אז יש התרגשות עצומה ואז מחזירים את הספרים אל ההיכל. ל

שמחת תורה ושם משלימים את השמחה. את  –בהם שום דבר. ויש רק עוד יום אחד כזה בשנה 

הריקודים עם ספרי התורה משלימים בשמחת תורה. ביום הכיפורים ההתרגשות היא כ"כ גדולה 

לחתן אלא  מעצם החתונה והקשר עם הקב"ה. זה הלם זה מן מציאות בה אין לנו אלא את החתן, ואין

  אותנו. 

  

  "שהחיינו של יו"כ": 
  

מקור הוא שמוציאים את היהודים מבית מקורו הוא במסעי הצלב. ה –הניגון המפורסם של "כל נדרי" 

התחיל את הניגון, ואותו  –להריגה ביו"כ. ואז הבעל תפילה שרצה להתחיל את "כל נדרי"  –הכנסת 

ניגון עובר והשתמר עד ימינו. הוא שר ומנגן, ומה אומרים לאחר כל נדרי? "שהחיינו וקיימנו והגיענו 

לזמן הזה". אז אם הדבר נכון, אז את הניגון הזה ניגנו יהודים שאח"כ ברכו שהחיינו על הריגתם. על 

  מה הם אמרו שהחיינו אם לא על זה? 

  

רים שהחיינו זה על פרי חדש, בגד חדש, אבל על מה אומרים שהחיינו בליל יו"כ? כל פעם שאנו אומ

זה  –אני חושב שהשהחיינו של יו"כ שאומרים לאחר 'כל נדרי' ו'על דעת המקום ועל דעת הקהל וכו'" 

  על קידוש ה'. 

  

ונו של זה ההכרזה הכי גדולה לקב"ה שאנו אומרים 'ריב –מה עושים בו? ה"כל נדרי"  –"כל נדרי" 

עולם ידוע לפניך  שרצוננו לעשות רצונך, אלא שאנו שבויים , 'עקב התחייבויות קודמות' נבצר מאיתנו 

להגיע, יש לנו כל מיני נדרי ואסרי וחרמי וקונמי, כל מיני דברים שאני לא יכול לצאת מהם, ואני מבשק 

  ממך שכל אלו יהיו שביקין ושביתין, לא שרירין ולא קיימי. 

  

בעצם זה רק  –יש מושג של "מחויב המציאות" ו"אפשרי המציאות". 'מחויב המציאות'  בחסידות

יכול להיות שיהיה ויכול להיות שלא. גם אני הוא  –הקב"ה. הספר הזה שלפני הוא אפשרי המציאות 

אפשר המציאות. ו"מחויב המציאות".  הידיעה שכל דבר הוא "אפשר המציאות" ולא "מחויב" , הוא 

  התחילה. 

  

את המשנה באבות: "הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה לבו  –רבי נחמן מסביר את הדברים 

  לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו". 

  

ואין שמירה, או מי  - זה זמן של מזיקים, או מי שהולך לבד  -הפשט הפשוט שמי שנעור בלילה

העולם –ר את הדברים בפשט אז הוא מתחייב בנפשו. אבל רבנו לא משאי –וזה לא טוב  –שבבטלה 

מתחלק למחויב המציאות ואפשרי המציאות. כשהקב"ה כרת ברית עם ישראל הוא אמר שיש בעולם 

פלוני  –'נצח ישראל'. ו"שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם", אז נצח ישראל הוא מחויב המציאות. ואני 

יב המציאות, אבל מצד כך וכך בן פלוני, אפשרי או מחויב המציאות? מצד נצח ישראל ברור שאני מחו

 –בחלק אלוה ממעל שלי  –אני מקווה שאני רק אפשרי המציאות. בתוך תוכי  –פרטים שאני עושה 

  זה יפה, אבל אני מקווה להיות אפשרי המציאות.  –אני מחויב המציאות, אבל במציאות 

  את המשנה בדיוק הפוך:  –רבי נחמן מסביר 

  

המציאות? איך הוא הופך לדבר שהוא מחויב והוא ממשי, אלא שזה איך אדם הופך את חייו למחויב 

כאן בונה רבנו את כל  –יהיה הכול אלוקות. "הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה לבו לבטלה" 

. אבל מתי אדם הופך יש מי שאצלו יש יום, וביום ערים –תורת ההתבודדות שלו. מי שנעור בלילה 

כלומר  –כשהוא נעור בלילה ומעלה ומעלה ו"מהלך בדרך יחידי"  –שבו  ומגלה את האלוקות –לאלוקי 
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הוא עובר בדרך כזו שלא עבר בה איש והוא רוצה להבין מה התפקיד של הדרך כאן בעולם. אם הדרך 

הזו נוצרה יש להבין למה היא נוצרה. "ומפנה לבו לבטלה" זה לא שלילי, אלא הוא מגיע לביטול גמור 

כי היא כבר מחויבת  –אז הרי זה מתחייב בנפשו  –והכול בטל למקור ולמחויב המציאות.  –לאלוקות 

  המציאות. 

  

אז הוא  –אבל אם הוא לא מפנה לבו לבטלה? ואם הוא לא בטל אף פעם אל המקור, אז הוא סתם 

  יכול פשוט להישאר אפשרי המציאות. 

  

אני מחויב לכ"כ הרבה דברים  –ציאות" כל נדרי זה מסכת אפשרויות להרבה דברים שהם "אפשרי המ

שהכול יהיה  –שהם בטלים והם חולפים, אני מחויב לכ"כ הרבה דברים, אבל אני רוצה להגיע למצב 

  ואני יהיה כל כולי שלך.  –מחויב המציאות 

  

  ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה: 
  

. איך מעבירים גזרה, הרי 2וע הגזרה? . הרי לא תמיד, לא תמיד הם מעבירין את ר1שתי שאלות: 

  הרי זה גזרה?  –אם הקב"ה גזר 

  

בראשונים כתוב שגזרה לא יכולה בעצם להתבטל כי גזירה זה גזירה אלוקית. תשובה יכולה להעביר 

משנה אותי. אם התשובה היא תשובה שלימה, אז אני  –את הגזירה, כי תשובה, כך מגדיר הרמב"ם 

גזרה על פלוני, אבל לאחר התשובה זה איש אחר, ועליו כבר לא נגזרה לא אותו איש. הגזירה נ

הגזרה. יעיד עליו יודע תעלומות שזה לא אותו אדם. כשהגזרה באה להיגזר  אין את פלוני ,אלא יש 

  דבר חדש. זאת מציאות שלא הייתה לפני כן. 

  

הרש"ב מסביר אחרת. כי שגם תשובה, וגם תפילה וגם צדקה מעבירין. אבל הרבי  –תמיד הבנתי 

איך שבים עד ה'? הרי אני יודע מה זה 'לשוב אל'. אבל  –מצוות התשובה זה "ושבת עד ה' אלוהיך" 

הסבר עמוק של הדברים והוא מסביר את  –"שובה ישראל עד". בחסידות מוסבר  –מה זה לשוב עד 

  הלשון של הפשט. 

  

מתאר את השם שלמעלה מן העולמות.  –ק -ו-ק-שם י - "ושבת עד" שה' –המגיד ממזרעיטש מסביר 

ה יהיה אלוהיך. אלוקים בגימט' זה 'הטבע'. כי שם - השם שלמעלה מן הטבע. זה ושבת עד שהוי

זה כל פעם כתוב "ה'  - מתאר את הטבע. "בראשית ברא אלוקים". כל פעם 'לשוב עד' - 'אלוקים'

במציאות שלך.  –בטבע  –שתשוב עד שה' הופך להיות האלוקים  אלוהיך" ולא רק ה'. כי הפירוש הוא

  שתשוב עד שמחויב המציאות הוא הטבע שלך.  - הרי זה לא טבעי לי? וזה קשה? לכן זאת התשובה

  

אבל זה יפה מדי על הנייר, אבל האם זה אפשרי? למה זה אפשרי? כי תשובה פירושה שאתה שב 

אתה  –שלך היא יותר טבעית והיא מחויבת המציאות  לדבר שהוא יותר טבעי לך. הנפש האלוקית

והחלק אלוה. כי ה' עשה  –זה האלוקים  –הטבע שלך  –חלק אלוה ממעל. לכן באופן הפנימי הפנימי 

את האדם ישר והוא היה מחויב המציאות, אבל העולם פשוט גרם לו להיות מציאותי ואפשר 

להשיב' . אם אני לא מסוגל להפוך את מידותיי המציאות. עבודת התשובה. תשובה זה 'לשוב', וגם '

  אז יש לי שאלה גדולה מאד למה בראת אותי? 

  

היא פירוש למילה  –היא תשובה לשאלה בשביל מה בראת אותי. עוד מילה אחת  -התשובה  

זה יישוב הדעת. "ושבת"  –זה "בשובה ונחת"  –'תשובה', ולא תמיד שמים לב אליה. המילה 'שובה' 

היה טבעי לך, אז שזה יהיה מיושב אצלך. אז למה זה לא עובד? (תשובה זה לא חזרה, עד שזה י–

  אלא לשוב למקור למקור, ולתת תשובה לשאלות, ולהגיע לישיבה בנחת. אבל למה זה לא עובד? ) 
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הדרך שזה יבוא לידי ביטוי ההשתנות  –כשתצליח לקיים את "ושבת עד' ה' אלוקיך"  -כי צריך לקרוא

כבר תפילה. "ותשובה ותפילה"  זה התפילה על התשובה. אין פסיק בין תשובה לתפילה,  שלך = זה

כי אחרי התשובה אתה צריך להתפלל לנס שהתשובה תצליח לבא לידי פועל. כדי שזה באמת יתממד 

  זה לא בטבע בכלל. 

  

אלו את שהוא עשה את הגולם. וש –התוס' יו"ט היה תלמיד של המהר"ל. המהר"ל כולם ידעו עליו 

זה לא מופת כ"כ  -אם זה נכון שהמהר"ל עשה זאת? הוא ענה שמי שהכיר את המהר"ל -התוס' יו"ט

מזה צריך להתפעל! בחב"ד היו אומרים שלא  –לקח גולם ועשה ממנו אותי  –גדול. אלא המהר"ל 

מופת היה ביטוי 'מופתים אצלנו היו מתגלגלים למטה אבל למי יש כוח להרים". ה –מדברים מופתים 

  הגדול הוא באמת שאתה מצליח להפוך מידה אחת. 

  

הוא תופס את  -אבל זה מחויב המציאות. אבל אפשרי המציאות   - תשובה זה במקור, בך, בטבעי, 

  ואתה חי איתו ועובד עליו את הכול. לכן כדי שהתשובה תבוא לידי ביטוי חייבים תפילה.  –הכול 

  

פעם ילד שמשנה מידה אחת? הוא מצליח, אז למה  ראיתם פעם ילד קטן מבקש סליחה? ראיתם

אצלי זה לא מצליח? כי אחרי שהוא מצליח לשנות את המידה, הוא הולך לישון ואמא מתפללת עליו 

אני מעביר על זה כבר שיעור, או כותב –כל הלילה שזה יצליח. אבל אני אחרי שעשיתי תשובה 

  אז מי צריך להתפלל?! לא?  -מאמר, 

  

לה וצדקה"  לאחר התשובה והתפילה צריכים לעשות צדקה. למה? כי הצדקה היא "ותשובה ותפי

הם כבר  –הדבר שהכי מהפך את האדם. תצא מן הקונחיה שלך. לכן תשובה + תפילה+ צדקה 

אז הם מעבירים את רוע הגזירה.  הם משאירים רק את החלקים  –משנים אותך. ואם אתה כבר אדם 

ולכן הגזירה היא כבר לא עליך. מהי הצדקה? אם  - ים כבר לא אתהוכל הדברים הרע –הטובים שלך 

אדם מחייה רוח נדכאים למטה הקב"ה גם מחייה מלמעלה. הצדקה היא המבחן האם אתה יודע לתת 

  משהו שהוא כאילו שלך ולתת אותו? האם אתה יודע להרפות? 

  

הוא מבקש ממך לקפוץ היא "לא תקפוץ את היד". כשהרופא רוצה לתת לך זריקה   - ההפך מצדקה

לא מאפשרת לתשובה לצאת. כי אם אתה קופץ אז התשובה והתפילה לא  –את ידך. כי הקפיצה 

  יוצאים החוצה. לכן אתה חייב להרפות ואז תוכל לקבל את הזריקה. 

  

זה התפילה שחיבר רבי אמנון ממגנצא , רגע לפני שהחזיר את חייו לבורא עולם, כמו שאת הניגון של 

ואני מחויב  -  - הם שרים רגע לפני מותם. כי יו"כ הוא על זה ש"אין לנו מלך אלא אתה"  –" "כל נדרי

הוא בדרך להחלטה למות על קידוש ה'. אותם אנשים היו  –המציאות לחלוטין. הניגון של "כל נדרי" 

ר אבל "ובשובה ונחת" אפשר לחזו –יכולים להמיר את דתם ולהינצל, בדיוק כמו רבי אמנון ממגנצא 

  למחויב המציאות. 

  

אז "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את  –בין כל המציאות בין "החציר יבש וכציץ וכרוח נושבת וכו'" 

רוע הגזרה". וכל זה הוא אפשרות התיקון שקיבלנו ביו"כ כשמשה ירד והביא את התורה ותיקן את 

אז נוצרו הזרעים  -' בתמוז שה' אמר "הרף ממני ואשמידם"החטא של חטא העגל. באותו היום של יז

  של יו"כ. 

  

זה "יום חתונתו". זה היום במציאות השלמה כשבית  –לכן יו"כ הוא יום השמחה הכי גדול של השנה 

אז בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים בבגדי לבן שאולים, ואומרות "בחור שא עינך  –המקדש בנוי 

  והכול חוזר אל המקור שלו. כי זה יום החתונה בעולם והכול חוזר למקורו.  –וראה" 

  

ביו"כ בתחילתנו אנו אומרים " על דעת המקום ועל דעת הקהל...אנו מתירים להתפלל עם 

 העבריינים". בדין אמת צריך שלוש דיינים לכן יש ישיבה של מעלה ויש ישיבה של מטה, אז מי

) , אז בטוח שהוא יסכים להתפלל עם העבריינים. 3מתוך  1מיעוט ( השלישי? התורה. אז למעלה זה
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כלומר אנחנו מהמקום הכי נמוך כבר קבענו שאפשר להתפלל עם העבריינים . זה התורה שצריכה 

  להתחנן לפני קונך. 

  

והם שבועיים שם  –ביו"כ מסיימים רק בשמחת תורה. הספרים שהוצאנו מההיכל ביו"כ חוזרים להיכל 

שאנו  -זה הברכה הכי גדולה –עד שיצאו שוב בשמחת תורה לאחר חתימת הדין. בליל יו"כ עומדים 

מברכים שהחיינו על מה? על זה שאני חדש! אני מברך שהחיינו על החידוש וההתחדשות שבי. אני 

שמברר את המקומות הכי גדולים. אני מברך על זה שהקב"ה יצר לנו  –מברך על ה"בירא עמיקתא" 

  את יו"כ. 

  

עד קבלת הלוחות השניים היה הכול, אבל יו"כ? נקבע רק כשמקבלים את התורה. ובשמחה תורה 

היד החזקה נגמר במילים "לעיני כל ישראל" , ואז  –מחברים את ה"בראשית". ספר דברים 

"בראשית". אצל  התימנים בשמחת תורה איך מעלים את חתן תורה ובראשית? עולה אחד והוא חתן 

ממעונה עד ויכולו. הוא מברך ברכה ראשונה  –כלומר מחברים שני ספרים  –תורה ובראשית 

  במעונה, ומסיים ברכה אחרונה ב"ויכולו". זה אחד לגמרי.! אין שני ספרים אלא ספר אחד. 

החזקה של משה רבנו שידו גברה  –שאומר רש"י : "יישר כוחך ששיברת"  –זה "לעיני כל ישראל" 

מר סיום התורה הוא בחטא העגל. ואז חודש תשרי. כי מהחטא אפשר עליו ושברה את הלוחות .כלו

  אלא החטא במקום הכי נמוך.  –להגיע אל התיקון. ולא סתם חטא 

  

  המופיע בסיכום של יום ראשון. ראה להרחבה)  –(הרב מדבר כאן על הפיוט של "תורה הקדושה" 

  

והמשכו בעשרת ימי תשובה.  – חודש תשרי פותחים את הצוהר. תחילתו ב"אין לנו מלך אלא אתה"

ואני עומד לפני מלך מלכי המלכים ופותח ואומר את הכול. הקב"ה רוצה  - אני מנקה את הכול  

שנחזור "כי לא תחפוץ במות המת, ועד יום מותו תחכה לו אם ישוב מיד תקבלו". כל המבנה זה 

  שהקב"ה רוצה אותנו כאן בעולם למטה. 

  

  שמחה בלי כלום!–שמחת תורה 
  

מה זה תפילת נעילה? לא רק שהשערים ננעלים, אלא נעילה זה שאנחנו והקב"ה נעולים. שנינו 

ואנחנו 'יחידה'. הביטוי של השמחה מתחיל ביו"כ ומחכה עד שמחת תורה. בשמחת  –ננעלים יחיד 

מה נשאר? בשמחת תורה  –תורה כל הדודים הלכו וכל שבעים האומות הלכו הביתה, ושמחת תורה 

מינים, ואין בו שופר,  4היחיד בכול החגים של השנה שאין בו כלום. אין בו מצות, ואין בו  –לקחו חג 

ואין בו צום, אין בו נרות חנוכה, ואין בו מגילת אסתר, ואין בו ביכורים ,אז מה יש בו? כלום! בתורה לא 

  כתוב שאנחנו צריכים להוציא ספרי תורה. אז מה כן עושים? 

  

וג עשיר שחי בעיירה. בימים הם אתרוג היה מצרך נדיר מאד, על זידי מספר הסיפור החס

היה אחד בכל הקהילה שהיה מביא אתרוג אחד לקהילה וכולם היו ובא מיבשות אחרות. 

משתמשים בו. בעיירה פלונית היה יהודי גביר גדול, והיה איש אהוב על כולם. אשתו הייתה 

  אישה מיוחדת מאד,

חוץ מילדים. הם נתנו הרבה צדקה, אבל התפקיד שלו היה  –והייתה להם זוגיות מדהימה 

להביא את האתרוג כל שנה. ומגלגל הגלגולים מסדר את הכול, עד שירד מנכסיו, והוא עוד 

לא סיפר לכל העולם אבל הוא ואשתו ידעו שהוא בפשיטת רגל. ולאט לאט אנשים התחילו 

הבינה את החשיבות שלו עם  לדעת. אבל האהבה שלהם והזוגיות החזיקה אותם. היא כ"כ

היא אמרה לו אנחנו נמכור רהיטים בשביל זה. כי זה מה שנשאר להם. בשנה  –האתרוג 

האישה  –היא הסכימה למכור כלי מיטה ובגדים.  ולאחר הסוכות של השנה השניה  –השניה 

אמרה לבעלה  שהוא צריך להחליט להפנים ושנה הבאה כנראה שכבר לא יהיה אתרוג. 

בר החל להתגלות והיהודי לא ישן בלילות. עד שלילה אחד היא השביעה אותו שאת הסוד כ

הטבעת שיש בכספת שהיא קיבלה בירושה מסבתא של סבתא שלה, והיא אמרה לו שאם 
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הייתה לו מחשבה למכור אותה בשביל האתרוג זה הסוף שלך. עד שלילה אחד היא הייתה 

ון כ"כ טוב הוא הוציא את הטבעת מהכספת והוא כ"כ עייפה ונרדמה, וכיון שהיא נתנה לו רעי

רועד כולו והשאיר מכתב והוא אומר לה שהוא נסע. הוא בדרך למכור את הטבעת ומתפלל 

לקב"ה שיציל אותו, ושיחזיק את האהבה הזאת  שיש לו אליה. הוא משכנע את עצמו 

כו'. הוא חוזר ומתייסר, ומשם לפה , הוא קונה אתרוג. והוא משוכנע שזה יביא לו ברכה ו

האישה פרצה בבכי ממה שנשאר לה מהדמעות שלה. היא  –הביתה, ופעם ראשונה בחיים 

רוצה להתגרש, והיא אומרת לו שהוא גנב. והוא כואב ובוכה ולא עונה לה. בשלב מסוים היא 

בלי טבעת  –תופסת את האתרוג ושוברת אותו על הרצפה. ואז אין כלום. הם עומדים שניהם 

פעם היו לנו חנויות והיו לנו אוניות והיתה  –ג. והוא עומד ומחבק אותה ואומר לה ובלי אתרו

לנו טבעת והיה לנו אתרוג. אחרי זה מכרנו את החנויות, והיה לנו אוניות וטבעת ואתרוג. 

לאחר מכן מכרנו את האוניות ונשארנו רק טבעת ואתרוג. אח"כ מכרתי את הטבעת והיה 

ת ולא אתרוג. אז מה יש לנו ? ילדים? אין. לי יש אותך ולך יש אתרוג. עכשיו אין לנו טבע

  אותי, אז בואי נרקוד. 

  

כי הוא פוחד שיקחו לו את  –אדם לא שמח  חסידים אומרים שהשמחה הכי גדולה זה שאין כלום.

זה שאי אפשר לקחת ממני את הדבר שאני שמח –הדבר שבגללו הוא שמח. אבל השמחה הכי גדולה 

 - "אנו מלאי עוון"   –אין לי כלום והכול שלך. התורה היא שלך. הרי אני אין בי כלום  –בגללו. אני שמח 

  ובגלל זה "אנו מאמירך". הרי זה בשבילך!

  

 –" "פר אחד איל אחד כבש אחד –שאנו רוצים לרקוד איתך לבד  -בשמחת תורה אנו אומרים לקב"ה  

לא צריך שבעים פרים ושבעים אומות, ולא צריך כלום. רק תרקוד. זה "ליושב תהילות לרוכב ערבות" 

  על ההכי פשוטים. שאין בהם לא טעם ולא ריח.  –הוא רוכב על הערבות  –

  

למה התורה לא הייתה אמרה להוציא ספרים ולרקוד עם התורה? שמחת תורה הוא מנהג מאוחר של 

הם לגמרי  –נה חייבת להיות שאנו מקבלים על ידינו.  בחו"ל שמחת תורה עם ישראל כי החתו

הם נרגעים מכל השנה ורק רוקדים עם  –בבלאגן. כי בשמיני עצרת הם בשפיות, ואז בשמחת תורה 

התורה שהם הוציאו בליל יו"כ לבימה, והתורה חוזרת להיכל ואומרת שהיה טוב, אבל היה רצת רציני 

מעצם התורה. "כולך יפה רעייתי ומום אין  –בספרים סגורים  –רקוד ביחד מדי, אי אפשר פשוט ל

  בך". 

  

זה אהבה שהיא אך ורק בגלל ' מחויב המציאות'. אין שום דבר שהוא 'אפשר המציאות' שגורם 

  לאהבה הזו. ההמשך של יו"כ הוא בשמחת תורה. 

  

  

 


