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 הכל כאן –אם אני כאן 

מועדים לשמחה. ברשות הרבנים, רבותינו שליט"א, הדיינים, רבני 
הישיבה,   של  מהרמי"ם  מיוחדת  רשות  התורה.  מרביצי  ערים, 

"גדל"   אחד  לכל  ואומרים  מלמעלה  )זוהר המלאכים שמצליפים 
א( טו,  מהח"א  הישיבה.  תלמידי  חביבים,  ואחרונים  הנקודה    י, 

המרכזית של שמחת בית השואבה שהייתה במקדש? כתוב בחז"ל  
שהלל היה רוקד ואומר בשמחת בית השואבה, "אם אני   )סוכה נג.(, 

הכל כאן". הלל לא התכוון לומר שמספיק שהוא נמצא פה,    -כאן  
 אלא למשהו עמוק יותר. 

אני רוצה לקרוא כמה שורות מאחד הספרים החשובים, הוא כותב  
שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של ה'אני' שלו. כי בזה "כך:  

כל  והשפל,  הגס  האיש  מדרגתו.  לפי  האדם  מעלת  כל  תימדד 
מי  ממנו  ולמעלה  ובגופו.  בחומרו  רק  מצומצם  שלו  ה'אני' 
מי  יש  מזה  ולמעלה  ונפש.  מגוף  מורכב  שלו  שה'אני'  שמרגיש 

ומי שהולך ע ומשפחתו.  ביתו  בני  ל'אני' שלו את  פי שמכניס  ל 
דרכי התורה ה'אני' שלו כולל את כל עמ"י, שהוא אבר אחד מגוף  
האומה הישראלית. ולדעתי מרומז העניין הזה במאמרו של הלל 
ע"ה, שהיה אומר אם אין אני לי מה אני, וכשאני לעצמי מה אני. 
שראוי לכל אדם להתאמץ לדאוג בעד עצמו, אבל עם זה יתאמץ  

ם יצמצם את ה'אני' שלו בחוג להבין וכשאני לעצמי מה אני. שא
צר כפי מראית העין, אז ה'אני' מה הוא, הכל הבל. אבל אם תהיה 
אחד  וכל  הגדול,  האדם  היא  הבריאה  שכלל  מאומתת,  הרגשתו 
ממנו אבר קטן בגוף הגדול הזה, רם ונישא ערכו. וזה מה שאמר 

את הדברים האלה  הכל כאן".    -הלל בגמרא בסוכה, אם אני כאן  
ן ר' שמעון שקופ בהקדמה לשערי יושר, וזו הנקודה  כותב הגאו

כולנו  ובפרט בשמחת בית השואבה.  הבסיסית של חג הסוכות, 
אחת"  בסוכה  לישב  ראויים  ישראל  "כל  אחד.  במקום  נמצאים 

  )סוכה כז:(.

 מצטער פטור מן הסוכה 

שזה   המצוות,  בשאר  מצינו  שלא  מיוחד  דבר  יש  סוכה  במצוות 
הסוכה מן  מצטער  של  ביום  פטור  גשמים  ירדו  חלילה  ואם   ,

אומרת שזה דומה לעבד )סוכה ב, ט(  הראשון של סוכות, המשנה  
שבא למזוג כוס לרבו ורבו שפך לו אותה בפניו. לא אומרים את 
זה על אדם שלא הצליח לקיים איזו מצווה אחרת, מפני שהחיבור 
המיוחד שיש בינינו לבין הקב"ה בחג הסוכות, הדבקות בשכינה,  

 הדבקות באמצעות ענני הכבוד, זו התכלית של כל השנה. 

 ינוסוכות כנגד יעקב אב

תיז( הטור   סי'  דהיינו,    )או"ח  יעקב.  כנגד  הוא  הסוכות  כותב שחג 
שיעקב אבינו קרא למקום הר הבית,   )פסחים פח.(כתוב בגמרא  

יצחק.   שקראו  כמו  שדה  ולא  אברהם  שקראו  כמו  הר  לא  בית. 
מסביר הרב זצ"ל, שכוונתו של יעקב אבינו הייתה לומר שלפעמים  

הקדו את  לתחום  מחיצות,  לשים  הכוונה  צריך  אין  אבל  שה. 
לרכז   להפך,  בדיוק  אלא  מסוים,  תחום  בתוך  הכל  את  לצמצם 
כולו.   העולם  כלפי  גם  יותר  גדולה  ע"מ שתהיה השפעה  כוחות 

במובן שכל אחד מייצג את האומה    -הכל כאן"    - "אם אני כאן  
שגם   הסוכות  בחג  ביטוי  לידי  בא  שלו  האמיתי  והתפקיד  כולה, 

, וגם בעלי תשובה מצד שני, רקדו  חסידים ואנשי מעשה מצד אחד
 יחד את אותם הריקודים בשמחת בית השואבה. 

 לתבוע את בניין המקדש 

כולנו תפילה שבעז"ה התלמידים היקרים העוסקים בתורה יומם  
מגיפת  של  התקופה  את  ל"ע  שיש  הזאת,  בתקופה  גם  ולילה 
הקורונה, איזה שם שלא ידביקו לה. בכמה מקומות בתורה מצינו  

בתקופת וזה היה קשור למקדש. הייתה מגיפה  פה הגיעה  שהמגי
  )רד"ק ש"ב כד, כה(.דוד המלך כי לא דרשו מספיק את בניין המקדש  

קראנו בהפטרה ביום הראשון של סוכות, שהקב"ה יעשה  בנוסף, 
לגויים ירושלים  מגיפה  על  למלחמה  הכוונה    .שיאספו  אין 

יש  , אלא  לבין בניין המקדשעמ"י  בגלל שיש נתק בין    מגיפההש
בגלל שממקום המקדש הושתת העולם.  זה    .עניין עמוק יותרכאן  

זה המקום שמשפיע הכי הרבה על העולם. על זה כתוב בנביאים,  
לדרוש את המקדש לא רק בגלל בניין המקדש שזה דבר חשוב  
מאוד כשלעצמו, אלא בניין המקדש הוא אבן בוחן מרכזי של כל  

ושפע על העולם כשהמקדש  האור של העולם, כל הנבואה, הכל מ
 קיים.  

 בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים

כולנו כאיש אחד בלב אחד נתאחד, לא רק בחג הסוכות,   בעז"ה
"אם אני   -ולא רק בשמחת השואבה. כל אחד יאמר את דברי הלל  

הכל כאן". כל אחד ירגיש הוא חלק מכלל ישראל כל השנה.    -כאן  
ובעז"ה הקב"ה יביא לנו את הישועה בקרוב. "בשוב ה' את שיבת 

תב בתרגום יונתן בן עוזיאל  כו)תהילים קכו, א(,  ציון היינו כחולמים" 
בזמן  לעולם  תבוא  האמיתית  הרפואה  החלמה.  מלשון  שזה 
שבקרוב בימינו הקב"ה יקיים את הפסוק שכולנו מבקשים עליו,  

מו"ר הרצי"ה זצ"ל אמר בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים.  
פעם שהעולם מפרש את הפסוק הזה, "בשוב ה' את שיבת ציון 

שכ כחולמים",  איזה  היינו  כמו  יהיה  לבוא  לעתיד  שנראה  מה  ל 
 )ברכות נה:(חלום שלא חשבנו עליו. הוא אמר בדיוק הפוך, הגמרא  

אומרת שאין אדם חולם אלא מהרהורי לבו. בשוב ה' את שיבת 
לבנו,   הרהורי  זה  רואים  שאנחנו  שמה  למפרע  לנו  יתברר  ציון 

 והקב"ה זיכנו להוציא את זה לפועל.  

 !ל בית ישראל מועדים לשמחה לנו ולכ
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