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מ"מ‚ ,ם ל‡חרי ˜בל˙‰ ‰י' יכול ל‰וסיף ול˙‰יי‚ע בענינים נעלים יו˙ר ,כיון ˘‚ם
ב"בלי ‚בול" י˘נו ריבוי מ„ר‚ו˙ ע„ ‡ין ˜...ı
ו‰‰סבר ‰בז˘ ,‰ככל ˘‰ולך וני˙וסף במעל˙ ‰‰מ˘כו˙ מלמעל‰ ‰ולך וני˙וסף
יו˙ר בענין ˘‰מח.‰
וע"פ ‡‰מור ˘ב"בלי ‚בול" ‚ופ‡ י˘נו ריבוי מ„רי‚ו˙ ע„ ‡ין ˜‰ ,ıרי מובן
˘‰‰מ˘כ˘ ‰ב˘מח"˙ ‚ופ‡ ‡˘ -ז ‰‰מ˘כ‰ ‰י‡ ‰יו˙ר נעלי˙ )ולכן ‚ם ˘‰מח‰
‰י‡ „‚‰ול ‰ביו˙ר מכל ‰מוע„ים ,בלי ‚בול( ‰ -י‡ ב‡ופן ˘ל ‰וספ ‰בעילוי ‡חר
עילוי ,ובמיל‡ ˆריכ‚ ‰ם ˘‰מח ‰ל‰יו˙ ב‡ופן „"מעלין ב˜ו„˘".
)ליל ˘מח˙ ˙ור˘˙ ‰י"‚(

"˘מח˙ ˙ור‡ ‰ינ ‰מזי˜"‰
י˘נו פ˙‚ם ˘‡מר פעם כ"˜ ‡„מו"ר )מו‰ר˘"ב( נ"ע ב˘מח˙˙-ור ‰ב˘ע˙
˙‰ווע„ו˙" :ב˘מח˙˙-ור ‰מו˙ר ל„בר ,כי ב˘מח˙˙-ור‡ ‰ין ז ‰מזי˜" )"˘מח˙-
˘‡„ט ניט"(.
˙ורַ ‰
ַ
)"‡
 בכלל‰ ,י' ‡„מו"ר נ"ע נז‰ר ביו˙ר ˘ל‡ ל‰וˆי‡ מפיו „ברים ˜˘יםוו‡רט"( ,ור˜ ב˘מח"˙ ,ב˘ביל ענין ˘ל ˙‰עוררו˙ כו'‡ ,מר ˘"ב˘מח"˙
˘ווערן ָ
‡ין ז ‰מזי˜" ,כיון ˘˘מח"˙ ‰ו‡ ע˙ רˆון ו˘ע˙ ˘מח ‰למעל˘ – ‰מח ‰נוספ˙
על ˘‰מח„ ‰ח‚ ‰סוכו˙...
‡ח„ כ˙ב לי פעם במכ˙ב סיפור – ˘‡„מו"ר ˆ‰מח ˆ„˜ נ"ע ˙‰ווע„ פעם עם
)"‡ ˜ירז˘נער"( ˙‰ופר "כובעים":
ַ
חסי„ים ,ו‰מ˘יל על עˆמו מ˘ל ל"כובען"
"כובע" – ˆריך ל‰יו˙ מ˙‡ים ל‰ר‡˘‡ .ך ‰ס„ר ‰ו‡ ˘"‰כובען" ˙ופר "כובעים"
ס˙ם ,וכל ‡ח„ מו„„ ‡˙ "‰כובע" ל‡˙‰ימו לר‡˘ו .וסיים ‚˘ ,ˆ"ˆ‰ם ‰ו‡ – כמו
‡ו˙ו "כובען" – ˙ופר "כובעים" ס˙ם‡ ,ל‡ ˘כ‡˘ר מי˘‰ו "מו„„" ‡˙ "‰כובע"
ט‡˜ע"(!...
על ר‡˘ו ,ומוˆ‡ ˘‰ו‡ מ˙‡ים – ‡ליו ‡כן ‰י˙ ‰כוונ˙ו )"‡ים מיין ‡יך ַ
 מע˘ ‰ז ‰ל‡ ˘מע˙י מכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ,ולכן ‡ינני יו„ע ע„ כמ‰ ‰מע˘‰‰ו‡ ‡מ˙י .ועכ"פ ,בין ‡ם ‰מע˘‰ ‰ו‡ ‡מ˙י ובין ‡ם ל‡ו – ‰רי ז ‰מע˘ ‰נ‡‰
„‡ס ַ‡ ˘יינע"(.
)"‡ מע˘‡ ‰יז ָ
ומ˙‡ים ַ
ו‡ף ‡ני ‡ומר כן – .בוו„‡י י˘נם כ‡ן כמ"˘ ‰מו„„ים" ‡˙ „‰ברים ‡‰מורים
על עˆמם ,ו„‰ברים מ˙‡ימים ‡לי‰ם; ולכן עלי‰ם ל„ע˙ – ˘‡כן ‡לי‰ם כוונ˙י!
˘‡„ט ניט" – י‰י' ז ‰בחס„ וברחמים.
ומכיון ˘"˘מח˙ ˙ורַ ‰
)˘מח˙ ˙ור˘˙ ‰ט"ו(

בי‡ורים ועיונים בענייני

ח‚ ‰סוכו˙ ו˘מח˙ ˙ור‰

פ˙ח „בר
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„כיון ˘נמˆ‡ים כבר ל‡חרי ‰עבו„„ ‰ר" ‰ויו‰כ"פ ,ו‰ולכים מחיל ‡ל חיל‰ ,רי
מובן ˘כ‡˘ר ב‡ים ל˘מח"˙ ‡זי ˜‰בל˙ עול ‰י‡ במ„רי‚ ‰עליונ ‰יו˙ר.
כלומר˘‰ :מח˘„ ‰מח"˙ ‡ינˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ מˆ„ ‰בנ ‰ו – ‰‚˘‰כי ,כ‡˘ר

בעז‰י״˙.
לר‚ל זמן ˘מח˙נו  -ח‚ ‰סוכו˙ ו˘מח˙ ˙‰ור‰ ‰בעל"ט,
‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ,ונטרס
'‡וˆרו˙ ‰מוע„ים  -זמן ˘מח˙נו' ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני
ח‚ ‰סוכו˙ ו˘מח"˙ ,מלו˜ט ממרחבי ˙ור˙ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר
מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙,
ולפעמים בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים

˘‰מח‰ ‰י‡ מˆ„ ‰‰בנ ‰ו‰ ,‰‚˘‰‰רי ,לכל לר‡˘ ˆריך ל‰מ˙ין ע„ ˘י˙˜בל ויונח
ב˘כלו ˘י˘ לו סיב ‰ל˘מוח; ו‚ם כ‡˘ר „‰בר מובן כבר ב˘כלו – ‡זי ˘‰מח‰
‰י‡ במ„י„ ‰ו‚‰בל ,‰לפי מ„˙ ˘‰כל ,מ˘‡"כ כ‡˘ר ˘‰מח‰ ‰י‡ מˆ„ ˜בל˙ עול,
‡זי ˘‰מח‰ ‰י‡ בלי ‚בול.
וז‰ו ‚ם ˘‡ופן ˘‰מח ‰ב˘מח"˙ ‰ו‡ ע"י רי˜ו„ים בר‚לים ˘ -בענין ז‡ ‰ין
‚‰בלו˙ ,וכולם ˘וים .בנו‚ע לעבו„„ ‰מוח ולב – ל‡ כולם ˘ייכים לז ,‰ו‚ם כ‡˘ר
י˘נ ‰עבו„˙ ‰מוח ו‰לב‰ ,רי ז ‰ב‚‰בל‡ ;‰בל ענין ‰ר‚ליים – י˘נו ‡ˆל כולם,
ו‡ין בז‚‰ ‰בלו˙.

ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ,וי˘

)˘מח˙ ˙ור˘˙ ‰ח"י(

ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט

‚ם כ‡˘ר ˘‰מח‰˙ ‰י' ב‡ופן ˘ל בלי ‚בול,
יוכלו ˙מי„ ל‰וסיף ב ‰עו„ יו˙ר

˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל

‰ס„ר בעניני ˜„ו˘‰ ‰ו‡ – "מעלין ב˜ו„˘"‰ ,יינוˆ˘ ,ריך ˙מי„ ל‰וסיף יו˙ר,
וכן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע לענין ˘‰מחˆ˘ ,‰ריך ˙מי„ ל‰וסיף בענין ˘‰מח.‰

לעמו„ בעˆמו על ‡מ˙˙ „‰ברים.

‡מנם ,י˘נם בעלי מר˘-‰חור") ‰מר˘-‰חור'‰ני˜עס"( ˘חו˘˘ים ˘‡ם ˙‰י'

◇ ◇ ◇

˘‰מח ‰בלי ‚בול‡ ,זי ל‡ יוכלו ‡ח"כ ל‰וסיף ב˘‰מח .‰ונמˆ‡˘ ,מˆ„ טבע

וי"‰ר ˘יפרוס עלינו ˘‰י"˙ סוכ˙ ˘לומו ,ונזכ˙ ‰יכף ומי„
לחזו˙ בבי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜ ב‚‡ול‡‰ ‰מ˙י˙ ו˘‰לימ.‰
ע˘ר˙ ימי ˙˘וב˘˙'‰ ‰ע"ח
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

‰מר˘-‰חור ,‰לו˜חים ‰ם ‡˙ ענין ˘‰מח ‰ו‰חיוב ל‰וסיף בענין ˘‰מח,‰
ומנˆלים ז‡˙ לˆורך "ח˘בון" ˘‰ו‡ ‰יפך ˘‰מח‚‰) ‰בל˙ ˘‰מח.(‰
ובכן:
לכל לר‡˘ – ‡ין ז‰ ‰זמן לע˘ו˙ ח˘בונו˙ ממ˘ ‰י‰י' ‡ח"כ‡ ,ל‡ ˆריכים
ל˘מוח ב‡ופן ˘ל בלי ‚בול.
ועו„ ז‡˙ – ˘‚ם ‰ח˘בון ‰נ"ל ‡ינו נכון ,כי‚ ,ם ב"בלי ‚בול" י˘נם חילו˜י
מ„רי‚ו˙ ,ובמיל‡‚ ,ם כ‡˘ר ˘‰מח‰˙ ‰י' ב‡ופן ˘ל בלי ‚בול ,יוכלו ˙מי„ ל‰וסיף
ב ‰עו„ יו˙ר.
וכמובן ‚ם מ‰סיפור ˘‡„מו"ר ‰ז˜ן רˆ ‰לי˙ן מ˙נ ‰ל ˆ"ˆ‰ענינים ˘ל י„יע‰
ב˙ור ,‰ו ˆ"ˆ‰סירב ל˜בל ‰מ˙נ ,‰ב‡מרו ˘רˆונו ל˙‰יי‚ע ב˙ור ,‰ו‡ח"כ ˆ‰טער
˘ל‡ ל˜ח ‡˙ ‰מ˙נ ,‰כיון ˘‚ם ל‡חרי ˜בל˙ ‰מ˙נ‰ ‰י' יכול ל‰וסיף ול˙‰יי‚ע
על ענינים נעלים יו˙ר – ‰רי ‡ע"פ ˘בו„‡י ‰י˙ ‰זו מ˙נ ‰נעלי˙ ביו˙ר ,בלי ‚בול,
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‡‰מ˙ ‰י‡‡˘ ,ין זו ר˜ ˙˙˘‰פו˙ ב˘מח˙ו
˘ל ‡‰ח‡ ,ל‡ זו‰י ˘מח˙ו ‡‰י˘י˙!
י˘נו סיפור י„וע ‡ו„ו˙ ‰ר ˆ"‰מב‡ר„יט˘וב‡˘˘ ,ל סנ„לר פ˘וט ˘ר˜„
ב˘מח"˙ :כמ„ ‰פי ‚מר‡ למ„˙ במ˘ך ˘‰נ ?‰ו˘‰יב :רבי! ‡‰ם ‡˙ם ˆוח˜ים
ממני? ‰רי ‡˙ם יו„עים ˘‡ינני ˘ייך ללימו„ ‚‰מר‡! ו‰מ˘יך ל˘‡ול ‡ו˙ו‡ :ולי
למ„˙ עין יע˜ב ,מ˘ניו˙ וכו' ע„ לחומ˘ )ענינים ˘‰ייכים ‡ליו( ,ו˘‰יב˘ ,ל‡ למ„
מ‡ומ .‰ו˘‡ל ‡ו˙ו"‡ :כ ,מ‰י ˘‰מח˘ ‰לך ב˘מח"˙? ו˘‰יב :כ‡˘ר ‡ח עורך
ח˙ונˆ ,‰ריך ל˘מוח!...
‡בל ‡‰מ˙ ‰י‡‡˘ ,ין זו ר˜ ˙˙˘‰פו˙ ב˘מח˙ו ˘ל ‡‰ח‡ ,ל‡ זו‰י ˘מח˙ו
‡‰י˘י˙ )"זיינע ‡ ‡יי‚ענע ˘מח˘ ,("‰כן‡ ,ף ˘˘‰מח‡ ‰ינ˘˜ ‰ור ‰עם ‰בנ‰
ו‰ ,‰‚˘‰רי ‰י‡ למעל ‰מז - ‰מˆ„ ‰עˆם‰˘ ,רי כל בנ"י ‰יו במעמ„ ‰ר סיני

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰
‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

ו˜יבלו ‡˙ ˙‰ור ,‰וכמרומז ‚ם ב˘ם "י˘ר‡ל" ,ר"˙ י˘ ˘˘ים ריבו‡ ‡ו˙יו˙
ל˙ור‰ ,‰יינו˘ ,לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל י˘ ‡ו˙ ב˙ור ,‰ולכן י˘ לו חל˜ ב˙ור ,‰כמ"˘
"ו˙ן חל˜נו ב˙ור˙ך".
וזו‰י ˘‰מח˘ ‰ל ‡י˘ פ˘וט‰˘ ,י‡ בעומ˜ יו˙ר מ‡˘ר ˘‰מח˘ ‰ל בר˘-כל,
כיון ˘ב ‰מ˙בט‡ ומ˙‚ל ‰ענין ‰פ˘יטו˙.
וע"י ˘‰מח˘ ‰ל ‡י˘ פ˘וט ני˙וסף ‚ם ב˘מח˘ ‰ל ‰חכם ‚„ול ,וכמו בסיפור
‰נ"ל ‡ו„ו˙ ‰ר ˆ"‰מב‡ר„יט˘וב˘ ,בר‡ו˙ו ‡˙ ˘‰מח˘ ‰ל ‰סנ„לר ‰פ˘וט,
ני˙וסף ‚ם ב˘מח˘ ‰לו.
)ליל ˘מח˙ ˙ור˘˙ ‰כ"ח(

˘‰מח˘„ ‰מח"˙ ˆריכ ‰ל‰יו˙ מ˙וך ˜בל˙ עול
י„וע פ˙‚ם רבו˙ינו ˘˘מע"ˆ ו˘מח"˙ ‰ם ‡ו˙ו ענין כמו ר" ‰ויו‰כ"פ‡ ,ל‡
˘בר" ‰ויו‰כ"פ פועלים ז‡˙ ע"י ˜ו ‰מרירו˙ ,וב˘מע"ˆ ו˘מח"˙ פועלים ז‡˙
ע"י ˜ו ˘‰מח.‰
ומז ‰מובן˘‰˘ ,מח˘„ ‰מע"ˆ ו˘מח"˙ ˆריכ ‰ל‰יו˙ מˆ„ ˜בל˙ עול – „כיון
˘זו‰י ‡ו˙ ‰עבו„ ‰כמו ר"‡ ,‰ל‡ ˘ר"‰ ‰ו‡ במרירו˙ ו˘מח"˙ ב˘מח‰ ,‰רי
כ˘ם ˘‰עבו„„ ‰ר"‰ ‰י‡ ˜בל˙ עול )˘ז‰ו עי˜ר ‰עבו„„ ‰ר" ,(‰כך ‚ם ˘‰מח‰
„˘מח"˙ ˆריכ ‰ל‰יו˙ מ˙וך ˜בל˙ עול.
וב‡מ˙ ‰רי ˜‰בל˙ עול „˘מע"ˆ ו˘מח"˙ ‰י‡ בעומ˜ יו˙ר מ˜‰בל˙ עול „ר",‰

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב ˘מו‡ל ‡בˆן ,הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב

˙וכן ‰ענינים
ענינו ˘ל יום ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ‰ו˙ ‰עבו„‰ ‰רוחני˙ ˘בנענוע ‰לולב
מ„וע נבחר „וו˜‡ ‰לולב לברך בו ‡˙ ברכ˙ „' מינים?  /מ‰ו סו„ עניין ‰נענועים
˘ב˙פיל ,‰בלימו„ ˙‰ור ‰ובנטיל˙ לולב?  /כיˆ„ בעלי ˙ור ‰נעלים מבעלי ˙ור ‰ומע˘ים
טובים?  /ומ„וע נוטלים ‡˙ עלי ˙‰מר „וו˜‡ ˘‡ין ב‰ם טעם ול‡ ריח? – בי‡ור נרחב
במ‰ו˙ עניינם ‰רוחני ˘ל „' מינים˘‡ ,ר מ˙וכו יעל ‰ויבו‡ר ‚ו„ל עוˆם מעל˙ לימו„
˙‰ור ‰בכלל ובעבו„˙ ח‚י ˙˘רי במיוח„
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י˙בונן ב‚ו„ל מעל˙ ˙‰ור˘ ‰ר˜ "‡ל˜ים

ו‰ענין בז:‰

‚"‰ע˘מ‡˜"
ַ
‰בין „רכ‡ ,"‰זי י‡ב„ ‡ˆלו

ב‰יו˙ם ‡נ˘י ‡מ˙‡ ,נ˘ים רˆיניים,

˘מˆ„ ˘כל ‡נו˘י ,ויבו‡ ללימו„ ˙‰ור‰
ל˘מ.‰
וז‰ו ‰פירו˘ "˘ל‡ ברכו ב˙ור‰
˙חיל˘" ,"‰ל‡ ‰י˙˙‰ ‰ור ‰ח˘וב‰
בעיני‰ם כ"כ ˘י ‡‰ר‡וי לברך עלי'" –

ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1159ו‡ילך

˘ל‡ נר‚˘ ‡ˆלם ח˘יבו˙ ˙‰ור ‰מˆ„

˘ו‡לין ו„ור˘ין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו

‰יו˙ ‰חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ˜‰ב"‡ ,‰ל‡

ל‰סיר "‰טעם" ו˙‰ענו‚ מ˘"‰ינ"‰

ר˜ ‰ח˘יבו˙ ˘"‰י‡ חכמ˙כם ובינ˙כם
ע"פ ˙ור˙ מנחם חל" ‰עמ'  114ו‡ילך

‚ו'" ,ולכן "ל‡ ברכו ב˙ור˙ ‰חיל,"‰
"‡˘ר בחר בנו מכל ‰עמים ונ˙ן לנו ‡˙

˘‡יב˙ מים ב˘מח – ‰חיבור „‡‰ם ל"מעייני ‰י˘וע"‰
ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  419ו‡ילך

˙ור˙ו" ,כיון ˘ל‡ נר‚˘ ‡ˆלם ‡‰ל˜ו˙

עיונים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח

‚"‰ע˘מ‡˜" ˘ל ˘כל
ַ
˘ב˙ור‡ ,‰ל‡ ‚ם

‚„ר ˘מח˙ יו"ט ל„ע˙ ‰רמב"ם
יב‡ר ‚„ר ˘מח˙ יו"ט ע"י ˜‰רב˙ ˜רבן ל„ע˙ ‰רמב"ם„ ,י˘נ˘‰ ‰מח‰ ‰ב‡ ‰מעˆם ˜‰רב˙ ˜רבן
ל‚ – '‰ם בלי ‡כיל˙ ‰ב˘ר ,וי˘נ ‰ל˘מח‰ ‰טבעי˙ ‰ב‡ ‰מ‡כיל˙ ב˘ר
ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ'  62ו‡ילך

ח‚ ‰סוכו˙ ומˆו˙ סוכ‰
יב‡ר ‚„ר יו"ט סוכו˙ „מחול˜ ‰ו‡ מן ‰פסח במ˘ ‰מˆו˙ ‰י˘יב‰ ‰י‡ ‰י‡ כל ˙וכן ‰יו"ט
בעˆמו ,ול‡ ר˜ פרט בו ,ויב‡ר „חילו˜ סוכו˙ מפסח ‰ו‡ מחמ˙ ˘ל‡ חל על ‰זמן ˘ם יו"ט ע"י
מ‡ורע ˘‰י' בו ,ר˜ ע"י חיוב ‰י˘יב˘ ‰בו חל ‰ו‡
ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ'  122ו‡ילך

פנינים ˘ -מיני עˆר˙ ו˘מח"˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
עיונים ובי‡ורים ‡" -חזנו ‰ול‡ נעזבנ - "‰מ˘‰ ‰ייכו˙ ל"מור˘ ?"‰ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט
עמ'  229ו‡ילך ‰˘" /חיינו" על ˙‰ור - ‰מ˙‰ ‰ח„˘ ב ?‰ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 317

‡נו˘י.
וז‰ו ‚ם „‰יו˜ בל˘ון ‰כ˙וב "על
עזבם ‡˙ ˙ור˙י"˙" ,ור˙י" „יי˜‡ –
˘ל‡ נר‚˘ ‡ˆלם ˘˙‰ור‰ ‰י‡ ˙ור˙
˜‰ב"‡ ,‰ל‡ לימו„ ˙‰ור˘ ‰ל‰ם ‰י'
ב‡ופן ˘"ב˙ור˙ו )˘ל „‡‰ם( י ‰‚‰יומם
וליל."‰

˙וכן ענין ‰רי˜ו„ים
עפ"ז מובן ‚ם מ„וע ל‡ בירכו ברכ˙

ו‡ילך ‡ /יך יי˙כן ˘„וו˜‡ בחו"ל י˘ ח‚ נוסף? ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 64

„רו˘ ו‡‚„˘ - ‰מחים ב˙ור ‰ומ˘מחים ‡˙ ˙‰ור ‰ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' ˘ / 164מח‰

חיוב לברך ברכ˙ ˙‰ור ,‰מן ˙‰ור‡ ,‰ו

˘ל מנ„‚ ‚‰ול ‰מ˘מח‡„ ‰וריי˙‡? ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 21
למˆב „‚‡ול ‰ע"פ ˙ור˙ מנחם˙‰-ווע„ויו˙ ˙˘מ" ‰ח"‡ עמ'  400ו‡ילך

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כז
עבו„˙ ˘מיני עˆר˙ ו˘מח˙ ˙ור‰
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ עבו„˙ ‰רי˜ו„ים ביום ˘מח˙ ˙ור‰

˘ע˘ו כל „בר בפנימיו˙ ,י„עו ‡˙ ˙‰וכן
ו‰מ˘מעו˙ ˘ל ברכ˙ ˙‰ור˘ ,‰מבט‡˙
‡˙ ‰ח˘יבו˙ ו‰יו˜ר ˘ל ˙‰ור‰˘ ‰י‡
˘ע˘ועי ‰מלך בעˆמו˙ו .וכיון ˘ב˘ביל
ז ‰י˘ ˆורך ב˙‰בוננו˙ פרטי˙ כ„י לבו‡
ל‰כר˙ ‡‰ל˜ו˙ ˘ב˙ור ‰כפי ˘‰י‡
בבחי' חכמˆ‡„ ‰ילו˙ ולמעל ‰מז,‰
˘ז‰ו ענין „‰ור˘ זמן – ל‡ רˆו ל„˜‰י˘
זמן עבור ˙‰‰בוננו˙ כו'‡ ,ל‡ ‰ע„יפו
לנˆל ‡˙ ‰זמן לעסו˜ בלימו„ ˙‰ור...‰
וז‰ו ענין ‰רי˜ו„ים „˘מח"˙:
כ˘ם

˘בכל

יום

ויום

מ˙חילים

בברכ˙ ˙‰ור ,‰ור˜ ל‡ח"ז ˆריך ל‰יו˙

˙‰ור„ – ‰לכ‡ור‡ ‰ינו מובן :כיון ˘י˘נו

˙ור˙ חיים ‡ -נחנו ‰ר‚ליים ˘ל ˙‰ור !‰ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  / 1169יˆי‡ ‰מ‰סוכ‰

כט

עכ"פ מ„רבנן ,מ‰ ‰י' ‡כפ˙ ל‰ם לˆ˜‰יב
„˜ו˙ ספורו˙ כ„י לברך ברכ˙ ˙‰ור?‰

לימו„ ˙‰ור ,‰כן ‰ו‡ ‚ם בכל ˘נ‰
ו˘נ˙‰‰˘ ,‰חל‰ ‰י‡ ב˘מח"˙ בענין
‰רי˜ו„ים „ו˜‡ ,וב‡ופן ˘רו˜„ים עם
‰ס"˙ כפי ˘‰י‡ כרוכ ‰במעיל‰ ,יינו,
˘˘‰מח‰ ‰י‡ ל‡ מˆ„ ˘ ‰‚˘‰‰ב˙ור,‰
כי ‡ם מˆ„ ‰‰ר‚˘ ˘˙‰ור‰ ‰י‡ למעל‰
מ˘„ ‰‚˘‰‰כל ‡נו˘י‡ ,ל‡ ‰י‡ ˘ע˘ועי
‰מלך בעˆמו˙ו ,וענין ז ‰נע˘‰ ‰יסו„
ללימו„ ˙‰ור˘ ‰ל כל ˘‰נ,‰
וב‡ופן ˘‰‰מ˘כו˙ ˘נמ˘כו בר"‰
וב‡ו ב˘מע"ˆ בפנימיו˙

)כמבו‡ר בחסי„ו˙(

– יומ˘כו על כל ˘‰נ ‰כול ,‰בבני חיי
ומזוני רויחי.
)˘מח˙ ˙ור"˘˙ ‰כ(

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כח

‡ל‡ ‰פירו˘ ‰ו‡ – "˘ל‡ ברכו ב˙ור‰
˙חיל˘" ,"‰ל‡ ‰י˙˙‰ ‰ור ‰ח˘וב‰
בעיני‰ם כ"כ ˘י ‡‰ר‡וי לברך עלי'"

)פי'

‰ר"ן לנ„רים ˘ם( ,ו‰יינו„ ,כ˘ם ˘מברכים
ברכ˙ ‰‰ו„‡ ‰וברכ˙ ‰נ‰נין על ‰‰נ‡‰
כו' ,כמו"כ מברכים ומו„ים ל˜‰ב"‰
"˘נ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו" ,מˆ„ יו˜ר וח˘יבו˙

‡נו˘י˘ ,ר˜ "‡ל˜ים ‰בין „רכ."‰
וכמ"˘ רבינו ‰ז˜ן ב˘ו"ע

ס"‡( "יר‡ ‰כל ‡„ם ˘˙‰י' כלי חמ„˙ו
˘ל ˜‰ב"‰˘ ‰י' מ˘˙ע˘ע ב ‰בכל יום
ח˘וב ‰בעיניו כו'"‰ ,יינו˘ ,ח˘יבו˙
בעˆמו˙ו ,וכפי ˘מ‡ריך ‰ב"ח

)‡ו"ח ˘ם

‰רי ז ‰מור ‰על ‰ע„ר ‰יו˜ר ו‰ח˘יבו˙

ב˘ייכו˙ עם ‡‰ל˜ו˙ ˘ב˙ור ,‰בס‚נון

כו'.

כז˘ ,‰לולי ˘רו‡ים ז‡˙ בפירו˘ ב„ברי

˘למ„ו ˙ור ‰בריבוי וב˙‰מ„ ‰ו˘˜י„,‰

‰ב"ח ,ב‚לי‡ „˙ור ,‰יכולים לח˘וב
)"‡ חסי„י˘ער
˘כ˙ב ז‡˙ ‡„מו"ר חסי„י ַ
רבי"(...

‰רי בו„‡י ‰י˙˙‰ ‰ור ‰ח˘וב ‰בעיני‰ם,

ו‰ענין בז:‰

˘‰רי על „בר ˘‡ינו ח˘וב ל‡ מ˜„י˘ים

בו„‡י ˘לימו„ ˙‰ורˆ ‰ריך ל‰יו˙

כל כך ‰רב ‰זמן מ˙וך חיו˙ ו˙‰ל‰בו˙?

˘לומ„ ‡ינו יוˆ‡ י"ח מˆו˙ ˙למו„ ˙ור,‰
וכמו"כ ‡מרו חז"ל "לעולם ילמ„ ‡„ם
˙ור ‰במ˜ום ˘לבו חפ‰ ,"ıיינו ,במ˜ום

ויובן ב„˜‰ם ‰פירו˘ ‰פנימי בענין

)"‚ע˘מ‡˜"( מˆ„
ַ
˘י˘ לו נועם ועריבו˙

)ר‡˙ ‰ו"‡ מ˜ı

˘‰כל ˘בז ;‰ו‡עפ"כ‡ ,ין ז ‰בס˙יר‰

ל ,(‚ ,‰ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר מברכים "בור‡ פרי

לכך ˘לימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ מˆ„ ‰יו˙ ˙‰ור‰

‰ע ,"ıמו„ים ל˜‰ב" ‰וממ˘יכים ‰חיו˙

˘ע˘ועי ‰מלך בעˆמו˙ו.

‰ברכ – ‰מל˘ון ‰מ˘כ‰

‡‰ל˜י˙ ˘‰ייך לפרי ‰ע ,ıוכיו"ב ב˘‡ר
‰ברכו˙ .וע„"ז בנו‚ע לברכ˙ ˙‰ור,‰
˘ענינ‰ ‰ו‡ ‰מ˘כ˙ ‡‰ל˜ו˙ ˘ב˙ור,‰

ויובן ע"פ מ˘ל מעני ‰מחזר על
‰פ˙חים˘ ,כ‡˘ר נו˙נים לו פרוט‡ ,‰זי
‰ו‡ ˘מח ב˘מח„‚ ‰ול ,‰כיון ˘‚ם פרוט‰

ו‡"כ‰ ,ע„ר ‰ברכ ‰פירו˘ו ˘ל‡ ‰מ˘יכו

נח˘ב˙ ‡ˆלו לעו˘ר .ו‡עפ"כ ,כ‡˘ר י˙נו

‡‰ל˜ו˙ ˘ב˙ור.‰

לו ב˘ע˙ מע˘‡ ‰בנים טובו˙ ומר‚ליו˙,

כלומר :בו„‡י ‰י˙˙‰ ‰ור ‰ח˘וב‰
וי˜רˆ‡ ‰לם‡ ,בל ‰ח˘יבו˙ ו‰יו˜ר ‰יו
ר˜ מˆ„ ˘‰כל ˘ב˙ור‰"˘ ,‰י‡ חכמ˙כם

מדוע נבחר דווקא הלולב לברך בו את ברכת ד' מינים?  /מהו סוד עניין הנענועים
שבתפילה ,בלימוד התורה ובנטילת לולב?  /כיצד בעלי תורה נעלים מבעלי תורה
ומעשים טובים?  /ומדוע נוטלים את עלי התמר דווקא שאין בהם טעם ולא ריח?
בי‡ור נרחב במ‰ו˙ עניינם ‰רוחני ˘ל „' מינים˘‡ ,ר מ˙וכו יעל ‰ויבו‡ר
‚ו„ל עוˆם מעל˙ לימו„ ˙‰ור ‰בכלל ובעבו„˙ ח‚י ˙˘רי במיוח„

ב‰בנ ‰ו„ ‰‚˘‰ו˜‡ ,וע„ כ„י כך,
˘ב˙ור˘ ‰בעל-פ‡ ‰ם ‡ינו מבין מ‰

˘‰כל ˘ב˙ור‡ ‰ו
˙ור˙ו ˘ל ˜‰ב"‰

מהות העבודה הרוחנית
שבנענוע הלולב

˙‰ור‰ ‰י‡ מˆ„ ‰יו˙˘ ‰ע˘ועי ‰מלך

˙‰ור ,‰וכיון ˘ל‡ ברכו ב˙ור˙ ‰חיל,‰

˘ל‡ ‰י˙˙‰ ‰ור ‰ח˘וב ‰בעיני‰ם – כיון

עיונים ובי‡ורים במ‰ו˙ו ˘ל ח‚ ‰סוכו˙

)‡ו"ח סמ"ז

)„" ‰ומ"˘ „‡מר(( בבי‡ור ענין ברכ˙ ˙‰ור‰

‡ך ע„יין ‡ינו מובן‡ :יך ‡פ˘ר לומר

ענינו ˘ל יום

‰

‚"‰ע˘מ‡˜" ˘‰י' לו
ַ
‡זי י˘כח וי‡ב„ ‡˙
ב‰פרוט ,‰מˆ„ ‚ו„ל ‰עו˘ר ˘ל ‡‰בנים

‡ח˙

ממˆוו˙ ח‚ ‰סוכו˙ ‰י‡ מˆ˘ ‰יוו˙˙ ‰ור 1‰ליטול „' מינים" :ול˜ח˙ם לכם

ביום ‰ר‡˘ון פרי ע„‰ ıר כפ˙ ˙מרים וענף ע ıעבו˙ וערבי נחל".
ו‰נ ,‰רמזים וטעמים רבים „ר˘ו רבו˙ינו על מˆ˘ ‰יוו˙˙ ‰ור ‰ליטול „' מינים
‡לו „וו˜‡ ,ול‡ו‚„ם יח„ ולנענעם .ו‡ח„ ‰טעמים ‰ו‡ ˘נטיל˙ „' מינים רומז˙ על
‡˙‰ח„ו˙ם ˘ל כל בני י˘ר‡ל יח„˘ ,כל ‡ח„ מ‡רבע˙ ‰מינים רומז על סו‚ מסוים בבני
י˘ר‡ל ,ובח‚ ‰סוכו˙ נוטלים ‡ו˙ם יח„ כ‡‚ו„‡ ‰ח˙.
וכ„ ‰ר˘ו חז"ל:2
"פרי ע„‰ ıר – ‡לו י˘ר‡ל ,מ˙‡ ‰רו‚ ז ‰י˘ בו טעם וי˘ בו ריח כך י˘ר‡ל י˘
ב‰ם בני ‡„ם ˘י˘ ב‰ם ˙ור ‰וי˘ ב‰ם מע˘ים טובים .כפו˙ ˙מרים – ‡לו י˘ר‡ל ,מ‰
˙‰מר‰ ‰זו י˘ בו טעם ו‡ין בו ריח כך ‰ם י˘ר‡ל י˘ ב‰ם ˘י˘ ב‰ם ˙ור ‰ו‡ין ב‰ם
מע˘ים טובים .וענף ע ıעבו˙ – ‡לו י˘ר‡ל ,מ„‰ ‰ס י˘ בו ריח ו‡ין בו טעם כך י˘ר‡ל
י˘ ב‰ם ˘י˘ ב‰ם מע˘ים טובים ו‡ין ב‰ם ˙ור .‰וערבי נחל – ‡לו י˘ר‡ל ,מ ‰ערב‰
זו ‡ין ב ‰טעם ו‡ין ב ‰ריח כך ‰ם י˘ר‡ל י˘ ב‰ם בני ‡„ם ˘‡ין ב‰ם ל‡ ˙ור ‰ול‡
מע˘ים טובים ‡ . .מר „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ :יו˜˘רו כולם ‡‚ו„‡ ‰ח˙".

טובו˙ ומר‚ליו˙.

ובינ˙כם )‚ם( לעיני ‰עמים"‡ ,בל ל‡ מˆ„

וע„"ז בנ„ו"„‡ :ע"פ ˘י˘ לו ˙ענו‚

‰יו˙ ‰חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"˘ ‰למעל ‰מ˘כל

מˆ„ ‰חכמ ‰ו˘‰כל ˘ב˙ור‰ ,‰רי כ‡˘ר

‡ (1מור כ‚ ,מ.
 (2וי˜ר‡ רב ‰פ"ל ,יב.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ו

כז
‰וספ. ‰
לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

ו‰נ ,‰למרו˙ ˘מ˙‡ח„ים יח„ כל ‡רבע˙ ‰מינים ,מˆינו ˘ני˙נ ‰˘‚„‰ ‰מיוח„˙
על ‰לולב˘ ,ברכ˙ ‰מˆו˘ ‰ל ‡רבע˙ ‰מינים נ‡מר˙ עליו „וו˜‡ – "על נטיל˙ לולב".

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא עריכה,
באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

ו„‰בר ˙מו ‰ביו˙ר‰ :ל‡ בין „' ‰סו‚ים ˘בי˘ר‡ל‰ ,נעל ‰ביו˙ר ‰ו‡ סו‚ ˙‡"‰רו‚",
‰ם ‡ו˙ם י‰ו„ים ˘"י˘ ב‰ם ˙ור ‰וי˘ ב‰ם מע˘ים טובים" ,ו‡ם נבחר מין ‡ח„ ל‰יו˙
נזכר בברכ‰ ‰י ‰לנו לברך "על נטיל˙ ‡˙רו‚" ˘‰ו‡ ‰ח˘וב מכולם?
וב‚מר‡‡ 3מרו ˘טעם מ˘ ‰נ˜בע ‰ברכ ‰על ‰לולב ‰ו‡ "‰ו‡יל ו‚בו ‰מכולן".
‡ך ‚ ‡‰ופ‡ טעמ‡ בעי‰˘ ,רי כל ‰עניינים ˘‚‰מיים בעולם ‰ז ‰נ˘˙ל˘לו ממ˜ורם
ברוחניו˙ ,וˆורו˙י‰ם ו˙כונו˙י‰ם מ˙‡ימו˙ ומורו˙ על ‡ו˙ו ˘ור˘ ומ˜ור רוחני ˘ל‰ם.

לשמוח עם התורה

ונמˆ‡ ‡˘ר מ‰˘ ‰לולב ‚בו ‰מן ˙‡‰רו‚ ‰ו‡ לפי ˘‚ם ברוחניו˙ עניינו ˘ל ‰לולב
נעל ‰מן ˙‡‰רו‚ ,ולכ‡ור ‰לפי ‰מבו‡ר במ„ר˘‰ ,רי ˆריך ל‰יו˙ ל‰יפך ,כי ‰לולב י˘
בו ˙ור ,‰ו˙‡‰רו‚ י˘ בו ‚ם ˙ור ‰ו‚ם מע˘ים טובים.
וי˘ לב‡ר ‰יטב מ˘מעו˙ מˆו˙ „' מינים בכלל ועניין ‡‰ח„ו˙ ˘ב‰ם˘‡ ,ר מˆו‰
זו ‰י‡ ‰מ˘ך לעבו„ו˙ ‰רוחניו˙ ˘ב˙חיל˙ ‰חו„˘ בר‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כיפורים ,ו‡זי
י˙ברר כיˆ„ מעל ‰י˙יר ‰י˘ בלולב ˘"י˘ בו טעם" על פני ˘‡ר  '‚‰מינים ,וכפי ‡˘ר
י˙ב‡ר.

היתכן שבמשך שני המעת-לעת דשמע"צ ושמח"ת מתעסקים כל הזמן עם
ריקודים – הלא מוטב הי' לעסוק בלימוד התורה ולחדש חידושים בתורה ,שאז
היתה התורה שמחה ,וגם הוא הי' שמח מהחידושים שלו

ואיזה סדר זה לעסוק כל

הזמן בריקודים?  /כאשר יתבונן בגודל מעלת התורה שרק "אלקים הבין דרכה",
ה"געשמאק" שמצד שכל אנושי ,ויבוא ללימוד התורה לשמה
ַ
אזי יאבד אצלו

‰מˆוו˙ – ‡יברי ‰מלך כביכול
˘ני ‡ופנים נ˙ן לנו ˘‰י"˙ ˘על י„ם יוכל „‡‰ם ל„˙‰ב˜ ול˙‰חבר עמו ,ו‰ם לימו„
˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙˘ ,על י„ם מ˙„ב˜ י‰ו„י ב˘‰י"˙ נו˙ן ˙‰ור ‰ומˆוו‰ ‰מˆוו˙.
‡מנם נ˙ב‡ר בס 4˜"‰כי חילו˜ מ‰ו˙י י˘ בין „‰בי˜ו˙ בבור‡ י˙"˘ ˘על י„י ˜יום
‰מˆוו˙ לבין „‰בי˜ו˙ בו בע˙ לימו„ ˙‰ור:‰
‰מˆוו˙ נ˜ר‡ו בז‰ר „˜‰ו˘‡" 5יברי ‰מלך" – "רמ"ח פי˜ו„ין ‡ינון רמ"ח ‡יברין
„מלכ‡" ,כי ‰מˆוו˙ פועלו˙ ב‡„ם ובכוחו˙יו ˘י‰יו כביכול "‡יברי" ‰מלך˘ .עניין
‡‰יברים ‰ו‡ ˘‡ין ל‰ם מˆי‡ו˙ עˆמי˙‡ ,ל‡ "‰ם לבו˘ לנפ˘ו ,ובטלים ל‚מרי ‡לי‰
מכל וכל ,כי מי„ ˘עול ‰ברˆונו ˘ל ‡„ם לפ˘וט י„ו ‡ו ר‚לו‰ ,ן נ˘מעו˙ לרˆונו ˙כף
ומי„ ,בלי ˘ום ˆווי ו‡מיר ‰ל‰ן ,ובלי ˘ום ˘‰יי ‰כלל ‡ל‡ כר‚ע ממ˘ כ˘על ‰ברˆונו".

‚ו„ל

˘‰מח˘„ ‰מח"˙ – למו˙ר

‡ .ב"מ פ ,‰סע"‡ ו‡ילך( "מ‡י „כ˙יב מי

לב‡ר‰˘ ,רי ‰כל יו„עים ‚ו„ל מעל˙

‡‰י˘ ‰חכם ויבן ‡˙ ז‡˙  . .על מ‡ ‰ב„‰

˙‰ור ,‰ובמיל‡ ‚ם ‚ו„ל מעל˙ ˘מח˙;‰

‡‰ר„ ,ıבר ז ‰נ˘‡ל לחכמים ולנבי‡ים

‡בל ע„יין נ˘‡ר˙ ‡˘‰ל˘ ‰ל ‡לו

ול‡ פיר˘ו‰ו ,ע„ ˘פיר˘ו ˜‰ב" ‰בעˆמו,

‰טוענים ˘כיון ˘‚„ל ‰כ"כ מעל˙ ˙‰ור‰

„כ˙יב וי‡מר  '‰על עזבם ‡˙ ˙ור˙י . .

ו˘מח˙‰ ,‰י˙כן ˘במ˘ך ˘ני ‰מע˙-לע˙

˘ל‡ ברכו ב˙ור˙ ‰חיל:"‰

„˘מע"ˆ ו˘מח"˙ מ˙עס˜ים כל ‰זמן עם
רי˜ו„ים – ‰ל‡ מוטב ‰י' לעסו˜ בלימו„
˙‰ור ‰ולח„˘ חי„ו˘ים ב˙ור‰˘) ‰רי
˙‰ור" ‰ל‡ ב˘מים ‰י‡" ,וכל ‡ח„

‡ין ‰כוונ ‰ב"עזבם ‡˙ ˙ור˙י" ˘ל‡
עס˜ו בלימו„ ˙‰ור‰˘ ,‰רי י„וע ˘למ„ו
˙ור ‰ובריבוי,

וכמו כן ‰נ‰ ‰כוח ו‰חל˜ ב‚וף ˘על י„ו מ˜יים „‡‰ם ‡˙ ‰מˆוו ,‰מ˙בטל ‡ל רˆון

מי˘ר‡ל מחוייב לח„˘ ב˙ור ‰לפי ˘ור˘

וכמובן ‚ם מז„"˘ ‰בר ז") ‰על מ‰

‰בור‡ י˙"˘ כביטול ‡‰יבר ‡ל ‚‰וף ,ע„ ‡˘ר נ‡מר עליו ב„רך מ˘ל ˘‰מ˜יים ‰מˆו‰

נ˘מ˙ו ,כמבו‡ר ב˙ני‡ )‡‚ ˜"‰סכ"ו((‡˘ ,ז

‡ב„‡‰ ‰ר ("ıנ˘‡ל לחכמים ולנבי‡ים

‰י˙˙‰ ‰ור˘ ‰מח ,‰ו‚ם ‰ו‡ ‰י' ˘מח

ול‡ פיר˘ו‰ו" ,ו‡ילו ‰י' ‰מˆב ˘ל‡

מ‰חי„ו˘ים ˘לו ...ו‡יז ‰ס„ר ז ‰לעסו˜

למ„ו ˙ור‰ ,‰יו ‚ם ‰ם יכולים לי„ע "על

 (3סוכ ‰לז ,ב.
˙ (4ני‡ פכ"‚.
 (5ר‡˜˙ ‰וני זו‰ר ˙י˜ון ל.

כל ‰זמן ברי˜ו„ים?...
ויובן ב„˜‰ים „ברי ‚‰מר‡

מ‡ ‰ב„‡‰ ‰ר ,"ıול‡ ‰יו ˆריכים ˘יפר˘
)נ„רים פ‡,

ז‡˙ ˜‰ב" ‰בעˆמו,

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כו

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ז

‰ו‡ "‡יבר" כביכול ˘ל רˆון ˘‰י"˙ – ˘‰ו‡ בטל ב˙כלי˙ לרˆון ˘‰י"˙.

וב˙וכן „בריו ‰ור‡ ‰ח˘וב:‰
רי˜ו„ ˜‰‰פו˙ ˘ב˘מח˙ ˙ור ,‰מבט‡ ‡˙ „‰רי˘ ‰מ„‡‰ם – ˘י‰י ‰בבחינ˙ 'ר‚ליים'
לספר ˙ור .‰כלומר˘ ,י‰י ‰ב˜בל˙ עול מוחלט˙ ל˙ור ‰ול‰ור‡ו˙י ,‰כפי ˘‰ר‚ל בטל‰
‡ל ‰ר‡˘;
„כמו ˘‰ר‚ל ‡ין ל ‰מˆי‡ו˙ עˆמ‡י˙ כלל – ˘‰ר‡˘ ‡ינו ˆריך לˆוו˙ לר‚ליים

ועל „רך „ו‚מ‡‰ ,נ‰" ‰י„ ‰מחל˜˙ ˆ„˜ ‰לעניים ‡ו עו˘ ‰מˆו‡ ‰חר˙ ,ור‚לים
‰מ‰לכו˙ ל„בר מˆו ,‰וכן ‰פ ‰ול˘ון ˘מ„ברים „ברי ˙ור ,‰ו‰מוח ˘מ‰ר‰ר ב„ברי
˙ור ‰ויר‡˙ ˘מים וב‚„ול˙  '‰ב"‰ ,"‰רי ‰ם כולם בטלים ממ˘ לרˆון ‰עליון ,ונח˘בים
לו כ‚וף לנ˘מ.‰

˘ילכו‡ ,ל‡ מי„ כ˘חפ ıללכ˙ ‰ר‚ליים נעו˙ מ‡לי‰ן ,כך ‚ם י‰ו„י – בע˙ רי˜ו„ו

"יחו„ נפל‡ ˘‡ין יחו„ כמו‰ו"

ב˘מח˙ ˙ור ,‰מ˜בל ‰ו‡ על עˆמו ל‰יו˙ בטל ל˙ור ‰ל‚מרי ,ע„ ˘כל ‰ור‡ו˙י‰
י˙בˆעו ‡ˆלו כמו ב„רך ממיל‡ ,כר‚ל ‰מבˆע˙ ‡˙ ‰רˆון ˘בר‡˘.

ו‰נ ,‰למרו˙‚ 6ו„ל עוˆם מעל˙ ‰מˆוו˙˘ ,על י„י ˜יומן נע˘ו כוחו˙ „‡‰ם "‡יברין
„מלכ‡" כביכול‰ ,נ" ‰מעל ‰י˙ר„‚ ‰ול ‰ונפל‡ ‰ל‡ין ˜ "ıי˘ בלימו„ ו‰בנ˙ ˙‰ור‰

◇ ◇ ◇
יˆי‡ ‰מ‰סוכ ‰למˆב „‚‡ול‰
ב˘מיני עˆר˙ ו˘מח˙ ˙ור ‰ז‰ו ‰זמן ˘בו עוזבים ‡˙ ‰סוכ ‰וחוזרים ל„ור בבי˙.
וי˘ לב‡ר ‰ור‡ ‰מז ‰בכללו˙ עבו„˙ „‡‰ם ‡˙ ˘‰י"˙:
‰י˘יב ‰בסוכ‰˘ ‰י‡ "„יר˙ ער‡י" ,רומז˙ לכללו˙ עבו„˙ י˘ר‡ל בזמן ‚‰לו˙,
˘‰ו‡ מˆב ער‡י ,ו‡ינו מ˜ומם ‡‰מ˙י ˘ל בני י˘ר‡ל .ו‰זמן „ימו˙ ‰מ˘יח ז‰ו ‰מˆב
„"„יר˙ ˜בע".

ו‰נ‰˘‰ ,‰י ‰ב‚לו˙‡ ,ף ˘‰י‡ "„יר˙ ער‡י" – י˘ ב˙ ‰כלי˙ וכוונ :‰וכמ‡רז"ל
"ל‡ ‚‰ל˜‰ ‰ב" ˙‡ ‰י˘ר‡ל לבין ‡‰ומו˙ ‡ל‡ כ„י ˘י˙וספו עלי‰ם ‚רים" )פסחים פז,
ב( ,וכמבו‡ר ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ )˙ור‡ ‰ור בר‡˘י˙ ו ,רע"‡ .ועו„( „"‚רים" ˜‡י על ניˆוˆו˙
„˜‰ו˘˘ ‰מבררים י˘ר‡ל בעבו„˙ם בכל מ˜ומו˙ מו˘בו˙י‰ם בזמן ‚‰לו˙; ולכן
ˆריך ל‰יו˙ זמן ומˆב ז„"„ ‰יר˙ ער‡י" ב‚לו˙ ,בכ„י ˘ימל‡ו י˘ר‡ל עבו„˙ם זו.
‡מנם ‡עפ"כ ‡מר˙ ‰ור˘ ,‰ב‚‰יע ימי ˘מיני עˆר˙ ו˘מח˙ ˙ורˆ ,‰ריך לˆ‡˙
מ„יר˙ ער‡י ולחזור לבי˙ – „יר˙ ˜בע :כי על ‡ף ˆ‰ורך ו‰עילוי ˘בזמן ‚‰לו˙ ,מˆב
ז‡ ‰ינו ‡ל‡ מˆב ˘ל ‚לו˙ )"ˆ‡"" ,ער‡י"( ,ומ˜ומו ‡‰מ˙י )˘על „‡‰ם ל˘‡וף לבו‡
‡ליו( ‰ו‡ ב"„יר˙ ˜בע" „ו˜‡ ,כפי ˘י‰י ‰בימו˙ ‰מ˘יח ,במ‰ר ‰בימינו ‡מן.

על פני ˜יום ‰מˆוו˙.
כי ב˜יום ‰מˆוו˙‰ ,רי ‡ף ˘„‡‰ם וכוחו˙יו בטלים ‡ל רˆונו י˙' ונע˘ים ‡יברים
˘לו כביכול‰ ,נ ‰ע„יין ‡ין „‡‰ם מ˙‡ח„ ב˘‰י"˙‡ ,ל‡ ר˜ בטל ‡ליו˘ .מ˜יים ‰מˆו‰
נ˘‡ר במˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙‡ ,ל‡ ˘מˆי‡ו˙ זו בטל ‰לחלוטין ונכנע˙ ‡ל ‰בור‡ י˙"˘.
וכמו במ˘ל ˘ל ביטול ‡יברי „‡‰ם ‡ל ‰נפ˘˘‡ ,ר למרו˙ ˘‡‰יברים סרים
למ˘מע˙ ‰בביטול מוחלט ,מכל מ˜ום ל‡ יעל ‰על לב לומר ˘‡יברי ‚‰וף ‰ם ‰ם
‰נפ˘ עˆמ‡ ,‰ל‡ ‰ם מˆי‡ו˙ נפר„˙ – ˘בטל ‰לחלוטין ‡ל ‰נפ˘.
לעומ˙ ז‡˙ ,בלימו„ ˙‰ור ‰זוכ„‡‰ ‰ם ל‡˙‰ח„ ממ˘ עם ‰בור‡ י˙"˘ ,וכפי
˘נ˙ב‡ר ב‡רוכ ‰בספר ˙‰ני‡˘ ,7כ‡˘ר ‡„ם מ˘י‚ ‡יז„ ‰בר ˘כל ל‡˘ורו‰ ,רי סבר‡
זו "נכנס˙" ל˙וך ˘כלו ומ˙‡ח„˙ עמו ,ונע˘י˙ חל˜ מ˘כלו .ו‰יינו‰˘ ,ענין מ˙‡מ˙
ב˘כלו כל כך ע„ ˘˘‰כל ˘לו מחייב ומכריח ˘זו ‡מ˙ ,ו‰סבר‡ ‰ופכ˙ ל‰יו˙ „ע˙ו
ו˜˘‰פ˙ו .וכן ‰ו‡ ‚ם בלימו„ ˙‰ור ,‰כ‡˘ר לומ„ כר‡וי ב‡ופן ˘מבין ‰יטב ‡˙
„‰ברים ˘לומ„‰ ,רי ‡זי „‡‰ם מ˙‡ח„ בייחו„ ‚מור עם ˙‰ור˘ ‰לומ„.
ומכיון ˘‰לכו˙ ˙‰ור‰ ‰ן "רˆונו וחכמ˙ו י˙'"‰ ,רי כ‡˘ר מ˙‡ח„ „‡‰ם עם ˙‰ור‰
˘לומ„ נמˆ‡ ˘‰ו‡ מ˙‡ח„ עם רˆונו וחכמ˙ו י˙' .ויחו„ ז ‰עם ‰בור‡ י˙"˘ ˘על י„י
לימו„ ˙‰ור‰" ,‰ו‡ יחו„ נפל‡‡˘ ,ין יחו„ כמו‰ו ,ול‡ כערכו נמˆ‡ כלל ב‚˘מיו˙ –
ל‰יו˙ ל‡ח„ים ומיוח„ים ממ˘ מכל ˆ„ ופנ."‰
ונמˆ‡ ‰‰פר˘ בין לימו„ ˙‰ור ‰ל˜יום ‰מˆוו˙˘ ,ב˜יום ‰מˆוו˙ נע˘„‡‰ ‰ם בטל
לרˆונו י˙' כביטול ‡יברי ‚‰וף ‡ל ‰נפ˘‡ ,ך ‡ינו מ˙‡ח„ ממ˘ עם ‰בור‡ י˙"˘ ,ו‡ילו
בלימו„ ˙‰ור ‰כ‡˘ר ˘כלו מ˙‡ח„ עם ˙‰ור˘ ‰לומ„‰ ,רי זוכ„‡‰ ‰ם ל‡˙‰ח„ ממ˘

 (6ב‰ב‡ ל˜מן ר‡˙ ‰ני‡ פ".‰
˘ (7ם.
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‰‰ב„ל בין ˘מח˙ ˙ור ‰לח‚ ˘‰בועו˙

בייחו„ נפל‡ בבור‡ י˙' ורˆונו וחכמ˙ו.

‚ם ‰לולב י˘ בו עניין ˘ל "ריח"
ועל פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל ‰במעל˙ ˙‰ור ‰על ‰מˆוו˙˙˙ ,ברר מעל˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל
‰לולב על פני ˘‡ר  '‚‰מינים:
ו˙חיל ‰י˘ ל‰ב‰יר˘‡ ,ר ‡ו˙ם מבני י˘ר‡ל ˘‰ם מסו‚ "‰לולב""˘ ,י˘ ב‰ם ˙ור‰
ו‡ין ב‰ם מע˘ים טובים"‰ ,נ ‰ל‡ יעל ‰על „‰ע˙ לומר ˘‡ינם מ˜יימים ‰מˆוו˙
כפ˘וטו ח"ו‰˘ ,ל‡ "‡ם ‡ינו מ˜יים מ˘ ‰לומ„ ,נ˜ר‡ ר˘ע ,ועליו ‡מר ‰כ˙וב ולר˘ע
‡מר ‡ל˜ים מ ‰לך לספר חו˜י" .8ו"כל ‡‰ומר ‡ין לי ‡ל‡ ˙ור‡ – ‰פילו ˙ור‡ ‰ין לו".9
‡ל‡ מוכרח „‰בר ˘‚ם בני "‰לולב" מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙‡ ,ל‡ ˘מכל מ˜ום ‰מ‰
˘˜ועים בעי˜ר בלימו„ ˙‰ור ,‰ו˜יום ‰מˆוו˙ נע˘ˆ‡ ‰לם ר˜ כמ˙חייב על פי ˘‰ולחן
ערוך ו˙ו ל‡.
ו‡ם כן ,נמˆ‡ ‰חילו˜ בין סו‚ "‰לולב" לסו‚ ˙‡"‰רו‚"˘ ,סו‚ ˙‡‰רו‚ ˘"י˘ ב‰ם
˙ור ‰וי˘ ב‰ם מע˘ים טובים" – ‰יינו ˘‡ין עי˜ר עיסו˜ם ב˙ור ‰בלב„ ‡ו במˆוו˙
לב„ן ,כי ‡ם עוס˜ים ב˘וו ‰בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י.‰
‡בל סו‚ "‰לולב" ˘"י˘ ב‰ם ˙ור ‰ו‡ין ב‰ם מע˘ים טובים" – ‰נ‡ ‰מנם עוס˜ים
‚ם במˆוו˙‡ ,ך ‰ם מ˜„י˘ים ‡˙ חיי‰ם ועי˜ר עס˜ם ‰ו‡ בלימו„ ˙‰ור ,‰ו˜יום ‰מˆוו˙
‡ˆלם ‰ו‡ ר˜ כפי ‰מ˙חייב.
וז‰ו ‡˘ר ‚„ל ‰מעל˙ סו‚ "‰לולב" ‚ם על ז˘ ‰י˘ בו ˙ור ‰ומע˘ים טובים„ ,כיון
˘עי˜ר ‰ייחו„ בבור‡ ב"‰ ‰ו‡ על י„י לימו„ ˙‰ור ‰ו‡˙‰ח„ו˙ ˘‰כל בחכמ˙ו י˙',
‰נ‡ ‰ו˙ם בני "‰לולב" ‰עוס˜ים ב˙ור ‰כל זמנם בכל מ‡ו„ם‰ ,מ ‰מ‡וח„ים ˙מי„
בבור‡ י˙"˘ ב"יחו„ נפל‡ ועˆום" ,ובז„‚ ‰ל ‰מעל˙ם מ‡לו ˘מ˜„י˘ים זמנם ‚ם

כ‰

במוע„י י˘ר‡ל י˘נם ˘ני ח‚ים ב˘ייכו˙ ל˙ור :‰ח‚ ˘‰בועו˙ – זמן מ˙ן ˙ור,‰
ו˘מח˙ ˙ור – ‰זמן "‚מר˘ ‰ל ˙ור ."‰ומˆינו לחילו˜ ביני‰ם ב‡ופן ‰‰נ ‰‚‰ב‰ם –
„ח‚ ˘‰בועו˙ עי˜רו בלימו„ ˙ור ,‰וב˘מח˙ ˙ור‰ ‰עי˜ר ‰ם ˜‰‰פו˙ ו‰רי˜ו„ עם
˙‰ור.‰
וי˘ לב‡ר ול˙˙ טעם לחילו˜ ז:‰
ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ מבו‡ר˘ ,יסו„ ‰חילו˜ בין ח‚ ˘‰בועו˙ ל˘מח˙ ˙ור‰ ‰ו‡ –
˘ח‚ ˘‰בועו˙ ˘ייך לנ˙ינ˙ לוחו˙ ר‡˘ונו˙ ,ו˘מח˙ ˙ור˘ ‰ייך ללוחו˙ ‡‰חרונו˙
)˘ני˙נו ביום ‰כיפורים(; ועו„ מבו‡ר‰„ ,לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ני˙נו לי˘ר‡ל ˜ו„ם
˘חט‡ו ,בע˙ ‰יו˙ם בבחינ˙ ˆ„י˜ים .ו‡ילו ‰לוחו˙ ˘‰ניו˙ ני˙נו ל‡חר חט‡ ‰ע‚ל
ו‰כפר˘ ‰עליו‰ ,יינו‰˘ ,יו ‡ז י˘ר‡ל בבחינ˙ בעלי ˙˘וב.‰
ועל-פי ז ‰יבו‡ר בטוב ‰חילו˜ ‰נ"ל:
„‰נ ,‰עבו„˙ בעלי ˙˘וב ,‰עי˜ר‰ ‰י‡ בבחינ˙ '‰על‡ – '‰ל‰עלו˙ ‡˙ ˙‰ח˙ון
)‰חט‡ וענייני ‰עולם ˘‰י˜˘ ‰וע ב‰ם( ל˜„ו˘) ‰על-י„י עבו„˙ ˘˙‰וב .(‰ו‡ילו
עבו„˙ „ˆ‰י˜ים – עי˜ר ‰בבחינ˙ '‰מ˘כ‡˘ – '‰ין ‰ם מ˙עס˜ים בענייני ‰עולם
‰נחו˙ים לבררם ול‰עלו˙ם‡ ,ל‡ :ב˜„ו˘˙ם ממ˘יכים ‰ם ‡ורו˙ נעלים בעולם.
לכן ,ח‚ ˘‰בועו˙ – ˘˘ייך לבחינ˙ עבו„˙ „ˆ‰י˜ים )לוחו˙ ר‡˘ונו˙( – עי˜רו
בלימו„ ˙ור˘ ,‰עניין ‰לימו„ ‰ו‡ – '‰מ˘כ :'‰ל‰מ˘יך ˜„ו˘ ‰וחכמ˙  '‰בעולם על
י„י ‰לימו„; ו‡ילו ˘מח˙ ˙ור˘˘ ,‰ייך לבחינ˙ בעלי ˙˘וב) ‰לוחו˙ ‡‰חרונו˙( –
עי˜רו ברי˜ו„ בר‚ליים˘ ,עניינו ‰ו‡ '‰על‡ :'‰ל‰עלו˙ ‡˙ ˙‰ח˙ון ולבררו‰„ .ר‚ליים
מסמלו˙ ‡˙ ˙‰ח˙ון ו‰נחו˙ )˘‰ם ‡‰בר ‰נחו˙ ביו˙ר ב‚וף „‡‰ם( ,וב‰ן מר˜„ים
ו˘מחים עם ˙‰ור.‰

למע˘ים טובים )"‡˙רו‚"( ,ובוו„‡י ˘נעלים ‰ם מ‡ו˙ם ‰עוס˜ים במע˘ים טובים בלב„
)"„‰ס"( ˘‰ל‡ ב˜יום ‰מˆוו˙ ‡ין ‡˙ מעל˙ „‰בי˜ו˙ ו‡˙‰‰ח„ו˙ עם ˘‰י"˙ כמו
בלימו„ ˙‰ור.‰
ובז ‰נ˙ב‡ר ‰כ‡ן מעל˙ ‰לולב על פני ˘‡ר ‚' ‰מינים בעניין ‡˙‰‰ח„ו˙ בבור‡
י˙"˘‡ ,בל ע„יין י˘ לב‡ר מ˘ ‰מעל ‰זו ˘ייכ˙ במיוח„ למ‰ו˙˘ ‰ל מˆו˙ „' מינים,

˙ור˙ חיים

ו‡˘ר על כן מו„‚˘˙ במˆו ‰זו מעל˙ ‰לולב ,וע„ ˘נ˙˜נ‰ ‰ברכ ‰ב˘מו „וו˜‡.

‡נחנו ‰ר‚ליים ˘ל ˙‰ור!‰
מ‡מרו˙ ˜„˘ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ נ"ע בעניין ˜‰‰פו˙

)ספר ˘‰יחו˙  „"˘˙'‰ע'

˙‰ :(36ורַ ‰ח ≈פˆ ‰לר˜„ ב˜‰פו˙ סביב ˘ולחן ˜‰רי‡‡ ,‰ך מ‡חר ול˙ור‡ ‰ין ר‚ליים,
‰ (8לכו˙ ˙למו„ ˙ור ‰ב˘ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"„ .‚"‰
 (9יבמו˙ ˜ט ,ב.

‡זי נע˘‰ ‰י‰ו„י ר‚ליים ל˙ור ‰ל‰וליכ ‰סביב ‰בימ ,‰כר‚ליים ‰מוליכו˙ ‡˙ ‰ר‡˘.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

עובר˙ „רך ע' ˘רים )‰מ˘פיעים ˘פע ל‡ומו˙( ,לכן ,בכ„י ל‚˙‰בר על ‰חו˘ך ˘ם

כל מ‰˘ ‰י" ‰בכס – "‰מ˙‚ל" ‰ליום ח‚נו"

כ„

נ„ר˘ ‡ור ‚„ול וחז˜ יו˙ר ,ומ˘ום ז ‰ני˙נ ‰לבני חו ıל‡ר˙ ıוספ˙ ‡ור ב„ו‚מ˙ ח‚
˘מח˙ ˙ור.‰

ט

כלל כללו בס˘‡ 10˜"‰ר כל מ˘ ‰פועלים בני י˘ר‡ל על י„י עבו„˙ם ‰רוחני˙ בימים
‰נור‡ים‰ ,נ‰ ‰ו‡ ב‡ לי„י ‚ילוי בח‚ ‰סוכו˙ ,וכמו ˘נ‡מר בכ˙וב

11

"˙˜עו בחו„˘

˘ופר בכס ‰ליום ח‚נו"˘ ,כל ‡ו˙ם ענייני ‰ימים ‰נור‡ים ˘‰מ ‰נעלמים ומכוסים –
"בכס‰ ,"‰ם ב‡ים לי„י ‚ילוי בח‚ ‰סוכו˙ – "ליום ח‚נו".
ו‰נ‡ ,‰ח„ ‰עניינים ‰מו„‚˘ים בעבו„˙ בני י˘ר‡ל בר‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כיפורים,

„רו˘ ו‡‚„‰

‰ו‡ מ˘ ‰בימים ˜„ו˘ים ‡לו עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡ מˆ„ פנימיו˙ ‰נ˘מ ‰כמו ˘‡ומרים
במזמור "ל„ו„ ‡ '‰ורי"" :לך ‡מר לבי ב˜˘ו פני"˘ ,עבו„˙ ימים ‡לו ‰י‡ מעומ˜
פנימיו˙ נפ˘ו ˘ל י‰ו„י.

˘מחים ב˙ור ‰ומ˘מחים ‡˙ ˙‰ור‰

וכ‡˘ר 12מ˙‚לי˙ ‡ˆל י‰ו„י פנימיו˙ נפ˘ו‰ ,ל‡ ‚ורם „‰בר ומסייע לעניין ‡ח„ו˙

בפירו˘ ˘‰ם '˘מח˙ ˙ור '‰מˆינו ב' פירו˘ים (‡ :י˘ר‡ל ˘מחים ב˙ור) ‰כפירו˘
‰ענין בפ˘טו˙( .ב( י˘ר‡ל 'מ˘מחים' ‡˙ ˙‰ור˙‰˘ ,‰ור‰˙ ‰י˘' ‰מח ,'‰כפ˘טו˙
‰ל˘ון '˘מח˙ ˙ור) '‰ל˜וטי ˙ור ‰פו ,רע"‡(.

˘ב‚וף ‡ו בכוחו˙ ‰נפ˘ ‡ו במע˘„ ‰יבור ומח˘ב˘ ,‰בכל ‡לו חלו˜ים בני י˘ר‡ל
‡י˘ מרע‰ו ,ו„‰בר ‚ורם לכך ˘יכול י‰ו„י ל‰ר‚י˘ ריחו˜ ופירו„ ח"ו מ‡חיו ˘‰ונ‰
ממנו.

וי˘ לב‡ר˘„ ,ני ‰פירו˘ים ˘לובים ז ‰בז ‰וב‡ים יח„יו:
„‰נ‡ ,‰י˙‡ במ„ר˘ )בר‡˘י˙ רב‰˘ ,(„ ,‡ ‰ן י˘ר‡ל ו‰ן ˙‰ור„˜ ‰מו לעולם‰„ .רי
נ˘מו˙ י˘ר‡ל ˘ר˘ן נעל ‰מ‡ו„‰˘ ,ן "חל˜ ‡ל˜ ‰ממעל ממ˘"

י˘ר‡ל .כי כל ‰חילו˜ים ˘י˘נם בין י‰ו„י לחברו‰ ,ם כולם מˆ„ עניינים חיˆוניים

)˙ני‡

רפ"ב( .וכך

‚ם ˙‰ור‰ – ‰רי ‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"‡ ;‰ולם חילו˜ י˘ ביני‰ן˙‰ :ור‚ – ‰ם בע˙
'ירי„˙ '‰לז‰ ‰עולם ˘‚‰מי ˘‰פל ,נ˘‡ר˙ ב˜„ו˘˙ ‰ב‚לוי כפי ˘‰י˙ ‰מ‡וח„˙
עם ˜‰ב" ‰מ˙חיל‡") ‰וריי˙‡ ו˜וב" ‰כול‡ ח„"( .מ˘‡"כ נ˘מו˙ י˘ר‡ל – מחמ˙
ריבוי ˙˘‰‰ל˘לו˙ ו‰ירי„ ‰מעולם לעולם ,בבי‡˙ן לעולם ‰ז‰ ‰ן כמˆי‡ו˙ עˆמ‡י˙,
ו'נפר„˙' ,כביכול ,ממנו י˙'.
ובז ‰מבו‡ר מ˘ ‰י˘ר‡ל ˘מחים ב˙ור˙‰) ‰ור ‰מ˘מח˙ ‡˙ י˘ר‡ל( – כי על-י„י
˘י˘ר‡ל לומ„ים ˙ור‰˘ ,‰י‡ מ‡וח„˙ עם ˜‰ב" ‰ב‚לוי‰ ,רי ז ‰מ‚ל‚ ‰ם ב‰ם ‡˙
˘ייכו˙ם ל˜ב" ,‰כפי ˘‰י‡ מˆ„ ˘ור˘ נ˘מ˙ם‰˘ ,ם "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל".
ו‰נ ,‰כ‡˘ר מ˙‚ל˘ ‰ור˘ נ˘מו˙ י˘ר‡ל – ‡זי נע˘‚ ‰ם ל‰יפך˘ ,י˘ר‡ל מ˘מחים
‡˙ ˙‰ור:‰

‡בל כ‡˘ר נר‚˘˙ ‡ˆל י‰ו„י פנימיו˙ נ˘מ˙ו‰ ,ו‡ מר‚י˘ כיˆ„ ‡ין כל ‰ב„ל בינו
לבין י‰ו„י ‡חר .כי נ˘מו˙ בני י˘ר‡ל ‰ן "כולן מ˙‡ימו˙ ,ו‡ב ‡ח„ לכולנ ,‰ולכן
נ˜ר‡ו כל י˘ר‡ל ‡חים ממ˘ מˆ„ ˘ור˘ נפ˘ם ב‡ '‰ח„" – ˘נפ˘ו ‡‰ל˜י˙ ˘ל י‰ו„י
‰י‡ "חל˜ ‡ל˜ ‰ממעל ממ˘" ,13וכל ‰נ˘מו˙ מ˙‡ח„ו˙ בו י˙' ,ול‡ ˘ייך ˘י‰י‡ ‰יז‰
חילו˜ ו‰פר˘ ביני‰ן‰˘ ,ל‡ ‡ˆל ‰בור‡ י˙"˘ ל‡ י˙כן ˘ום עניין ˘ל חילו˜ים ו‰ו‡
"‡ח„ו˙ ‰פ˘וט."‰
ועל כן מˆינו ˘עבו„˙ בני י˘ר‡ל בר‡˘ ˘‰נ˘˜ ‰ור ‰ב‡ופן מיוח„ עם ‡ח„ו˙
י˘ר‡ל ,וכפי ˘˜ור‡ים ˜ו„ם ר‡˘ ˘‰נ˙‡" 14‰ם נˆבים ‰יום כולכם  . .ר‡˘יכם ˘בטיכם
 . .מחוטב עˆיך ע„ ˘ו‡ב מימיך"˘ .מכיון ˘עבו„˙ ר‡˘ ˘‰נ ‰ב‡ ‰מפנימיו˙ ‰נפ˘,
‰רי ב‡ו˙˘ ‰ע ‰עומ„ים בני י˘ר‡ל ב‡ח„ו˙ נפל‡‰ ‰נובע˙ מכך ˘נר‚˘˙ ‡ˆלם ‡ז
פנימיו˙ ‰נפ˘ ˘‰י‡ ˘וו ‰בכולם ,ומˆ„ ‰בני י˘ר‡ל כולם ‰ם "‡חים ממ˘".
ו‡ח„ו˙ נפל‡ ‰זו ˘בין נ˘מו˙ י˘ר‡ל לבור‡ י˙"˘ ,ו˘בין בני י˘ר‡ל עˆמם ,ב‡‰
לי„י ביטוי ו‚˙‰לו˙ בח‚ ‰סוכו˙ – "בכס ‰ליום ח‚נו" ,ו‡ח„ ‰ביטויים לכך ‰ו‡ במˆו˙

כי ,במ„ר˘ )בר‡˘י˙ רב˘ ‰ם( עס˜ו ב˘‡ל :‰מי ˜„ם למי – ˙‰ור‡ ‰ו י˘ר‡ל ,ו‰כריעו
˘י˘ר‡ל ˜„מו ל˙ור .‰וכיון ˘מעל˙ י˘ר‡ל ˜ו„מ˙ ונעלי˙ ממעל˙ ˙‰ור‰ ,‰רי בע˙
˘מ˙‚לי˙ מעל˙ם )על-י„י ˙‰ור ,‰כנ"ל( ,מ˘פיעים ‰ם ממעל˙ם זו ‚ם ב˙ור„ ,‰בז‰
‰ם 'מ˘מחים' ‡˙ ˙‰ור„ ,‰מ˘פיעים ב ‰מעל‡˘ ‰ין ב ‰מˆ„ עˆמ.‰
ונמˆ‡˘ ,על-י„י ˘˙‰ור ‰מ˘מח˙ ‡˙ י˘ר‡ל )פירו˘  ,('‡‰י˘ר‡ל מ˘מחים ‡˙
˙‰ור ‰ומ˘פיעים ב) ‰פירו˘ ‰ב'(.

 (10ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים מח ,ב.
‰˙ (11לים פ‡.„ ,
 (12במ˘ ‰נ˙ב‡ר כ‡ן בעניין ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ר‡˙ ‰ני‡ פר˜ לב.
˙ (13ני‡ פ"ב.
 (14רי˘ פר˘˙ נˆבים .ור‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים מ„‰"˘ ‡ ,יום" ˜‡י על ר‡˘ ˘‰נ ,‰ו‡˙‰‰ח„ו˙ ‰י‡
חל˜ מעבו„˙ ר‡˘ ˘‰נ.‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

„' מינים˘ ,בנטיל˙ם יח„ מורים כיˆ„ כל ‰סו‚ים ˘בבני י˘ר‡ל ‰מ˘ ‰ווים ועומ„ים

"˘‰חיינו" על ˙‰ור - ‰מ˙‰ ‰ח„˘ ב?‰

י
כ‡ח„.

ב„ברי ˜„˘ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ מליוב‡וויט˘ נ"ע

‡ח„ו˙  '„‰מינים ‰י‡ בעי˜ר על י„י ‰לולב
ומע˙ ‰יומ˙˜ ב‡ופן נפל‡ מ˘ ‰מˆינו  ˙˘‚„‰מעל˙ו ‰י˙יר˘ ‰ל ‰לולב‰ ,י‡ מעל˙
לימו„ ˙‰ור – ‰במˆו˙ „' מינים „וו˜‡:
כפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰ ,‰רי מˆו˙ „' מינים ‰י‡ ביטוי ו‚ילוי ˘ל ‡˙‰ח„ו˙ בני י˘ר‡ל
ו˘‰י"˙ ,ו‡˙‰ח„ו˙ בני י˘ר‡ל בינם לבין עˆמם ‡‰˘ ,ב˙ ‡‰לי‡.
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)ספר ˘‰יחו˙ ˙˘" ‰עמ'

מב‡ר˘ ,ברכ˙ "˘‰חיינו" ˘מברכים ב˘מח˙ ˙ור‡ ,‰ינ ‰ר˜ על ‰יום-טוב ‡ל‡

‚ם על ˙‰ור ‰עˆמ.‰
ולכ‡ורˆ ‰ריכים ‡נו לבי‡ור בז:‰
„‰נ ,‰ב‡ם ‰כוונ ‰בברכ‰ ‰י˙ ‰על ˘מח˙ „‡‰ם ב"‚מר˘ ‰ל ˙ור˘ ,"‰מח‰˘ ‰י‡
פעם ב˘נ‰ ,‰י ‰מובן מ˜ומ˘ ‰ל ברכ˙ "˘‰חיינו"‰ ,נ‡מר˙ על „בר ‰נ‡ ‰ו˘מח‰
‰ב‡ מזמן לזמן‡ .ולם מ„ברי ˜„˘ו ‰נ"ל מ˘מע ˘‰ברכ‰ ‰י‡ על לימו„ ˙‰ור‰

ועל כן ,בע˙ ‚˙‰לו˙ ˙פ‡ר˙ ‡˙‰ח„ו˙ם ˘ל „' סו‚ים ˘בבני י˘ר‡ל במˆו˙ „'

עˆמו ,ול‡ על ˘‰מח‰ ‰ב‡ ‰ממנו; וˆריך ל‰בין ,מ ‰מ˜ום י˘ לברכ˙ "˘‰חיינו" על

מינים‰ ,ב‡ ‰על י„י „˙‰ב˜ו˙ם בבור‡ י˙"˘‰ ,רי י˘ לי˙ן  ‰˘‚„‰מיוח„˙ ול‰ורו˙

˙‰ור ,‰כ‡˘ר ‡נו כבר מסיימים ‡ו˙ ?‰ו‡ף ˘‚ם מ˙חילים לימו„ ˙‰ור ‰מח„˘‰ ,ל‡

על מעל˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל לימו„ ˙‰ור‰˘ ,‰ו‡ ‰ו‡ „רך ‡‰מ˙ ו‰י˘ר ל„˙‰ב˜ בבור‡

˙‰ור‰ ‰י‡ ‡ו˙˙‰ ‰ור ,‰ו‡יז„ ‰בר ח„˘ י˘ כ‡ן לברך עליו "˘‰חיינו"?

י˙"˘ ב‡˙‰ח„ו˙ ‚מור‡˘" ‰ין כערכ ‰נמˆ‡ כלל ב‚˘מיו˙ ,ל‰יו˙ ל‡ח„ים ומיוח„ים
ממ˘ מכל ˆ„ ופנ."‰
וז‰ו סו„ מ˘ ‰ברכ˙ „' מינים נ˙˜נ ‰על ‰לולב „וו˜‡ – כי כל עניין ‡˙‰ח„ו˙ בני
י˘ר‡ל ˘במˆוו˙ „' מינים‰ ,ו‡ מחמ˙ ‡˙‰‰ח„ו˙ בבור‡ י˙"˘„‰˘ ,רך לבו‡ ‡לי‰
ולעורר‰ ‰י‡ על י„י לימו„ ˙‰ור" – ‰לולב".
וכ‡˘ר מברכים על ‰לולב „וו˜‡‰ ,נ ‰בז ‰מורים ומ„‚י˘ים ‡˙ מעל˙ם ˘ל ‡לו
‰מ˙מסרים ל‚מרי ‡ל לימו„ ˙‰ור ,‰ו‰ם „בו˜ים ומיוח„ים ממ˘ בבור‡ ב‡ופן ˙מי„י.

‡ל‡‰ ,בי‡ור בז:‰
מ‡חר ו˙‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ,‰ל‡ ‡ין סוף ל‰בנ ‰ו ‰‚˘‰ב‡" – ‰רוכ‰
מ‡ר ıמ„ ‰ורחב ‰מני ים" )‡יוב י‡ ,ט( .ולכן ,כ‡˘ר מ˙חילים ‡˙ ˙‰ור ‰מח„˘‡ ,ין
„‡‰ם יכול ל‰ס˙פ˜ ב‡ופן לימו„ו ˘ע„ ע˙‡ ,‰ל‡ מחוייב ‰ו‡ ˙מי„ "ל‡פ˘‡ ל– "‰
ללמו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן עמו˜ ונעל ‰יו˙ר ,ע„ ˘י‰י ‰כח„˘ ממ˘ ל‚בי לימו„ו ˜‰ו„ם;
וכיון ˘˙‰חל˙ ˙‰ור‰ ‰י‡ ב‡ופן ח„˘ ממ˘ ,מ˙‡ים ˘˙בו‡ על כך ברכ˙ "˘‰חיינו".

◇ ◇ ◇
סו„ עניין ‰נענועים ב˙פיל ‰ובלימו„ ˙‰ור‰
‡יך י˙כן ˘„וו˜‡ בחו"ל י˘ ח‚ נוסף?

‡ח„ „‰ינים ‰מיוח„ים בלולב „וו˜‡‰ ,ו‡ עניין "‰נענועים"„ .עניין ‰ולכ ‰ו‰וב‡‰
ל˘˘ˆ˜ ‰וו˙ ‰ו‡ בכל „' ‰מינים‡ ,ך נענועים ממ˘‰ ,ם ר˜ בלולבˆ˘ ,ריך ˘י˙נענע
בעˆמו ול‡ ר˜ ילך ויבו‡ לכל ˆ„ ופינ .‰וע„ כ„י כך נחו ıעניין ‰נענועים בלולב,
ע„ ˘מˆינו ˘במי„˙ ‡ורך ‰לולב י˘ טפח מיוח„ למעל ‰מ„‰‰סים וערבו˙ – "בכ„י
נענוע".15
ו‚ם „ין ז„ ‰נענועים י˘ ל‰מ˙י˜ו ולי˙ן בו טעם ו˙וכן רוחני בעבו„˙ „‡‰ם ,על פי
כל ‰מבו‡ר למעל ‰במ‰ו˙ עניין עבו„˙ ‰לולב.
„‰נ ˙‡ ,‰עניין ‰נענועים מˆינו ל‡ ר˜ בלולב ˘בח‚ ‰סוכו˙ ,כי ‡ם בעבו„˙ „‡‰ם
במ˘ך ˘‰נ ‰כול ,‰ו‰ו‡ מ˘ ‰י‰ו„י מ˙נענע ˙מי„‰ ,ן בע˙ לימו„ ˙‰ור ‰ו‚ם בע˙

בנו‚ע ל˘מח˙ ˙ור ,‰י˘נו חילו˜ בין ‡ר ıי˘ר‡ל לחו ıל‡ר :ıבחו ıל‡ר ıיום
˘מח˙ ˙ור˜ ‰ובע זמן לעˆמו„ ,ביום ‰ר‡˘ון ‰ו‡ ˘מיני עˆר˙ וביום ˘‰ני ‰ו‡
˘מח˙ ˙ור ,‰ו‡ילו ב‡ר ıי˘ר‡ל נח‚‚ ˘מח˙ ˙ור ‰כחל˜ מיום ˘מיני עˆר˙ .ונמˆ‡
˘י˘ בחו"ל ח‚ בפני עˆמו ˘‡ין „ו‚מ˙ו ב‡ר ıי˘ר‡ל.
ו˙מו‰ – ‰ל‡ ‡ר ıי˘ר‡ל מרוממ˙ ‰י‡ מ˘‡ר ‡‰רˆו˙ ,וכ„כ˙יב "‡ר˘‡ ıר ˙מי„
עיני ‡ '‰ל˜יך ב"‰

)„ברים י‡,

יב(‰ ,יינו ˘ב˘ ‰ור„˜‰ ‰ו˘ ‰בי˙ר ˘‡˙ מכל מ˜ום

‡חר ,וכיˆ„ י˙כן ˘לחו ıל‡ר‰˙ ıי ‰מעל ‰ב‰יו˙ ˘ם ח‚ נוסף‡˘ ,ינו ˜יים ב‡רı
י˘ר‡ל?
ו‰בי‡ור בז‰„ – ‰י‡ ‰נו˙נ˙:

 (15סוכ ‰לב ,ב.

„ו˜‡ מ˘ום ˘חו ıל‡ר‰ ıו‡ מ˜ום נחו˙ יו˙ר מבחינ˙ ˜„ו˘˘‰‰˘ ,‰פע˘ ‰ם

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כב

פנינים

י‡

עבו„˙ ˙‰פיל .‰ונענועים ‡לו עניין ח˘וב ‰ם ,ו˜˘ורים ‰ם לכללו˙ עניין עבו„˙ „‡‰ם
עלי ‡„מו˙ בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי.
„כ‡˘ר יור„˙ ‰נ˘מ ‰ממ˜ום כבו„˙ ‰ח˙ כיס‡ ‰כבו„ ל‚וף ‚˘מי ח˘וך ו˘פל,

בעניני ˘מיני עˆר˙ ו˘מח˙ ˙ור‰

‰רי זו ירי„„‚ ‰ול ‰ומר ,‰ו˙כלי˙˘ ‰ל ירי„ ‰זו ‰י‡ ‰ל‡ ˘על י„ ‰י˙על„‡‰ ‰ם ל‡ין
˘יעור ממ‰˘ ‰יי˙ ‰מעל˙ ‰נ˘מ ‰מ˜ו„ם.
ו‡ו„ו˙ עילוי ז˘ ‰נפעל בנ˘מ ‰בע˙ ירי„˙‡ ‰מרו בס„˘ 16˜"‰בר ז ‰מרומז בכ˙וב
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"חי ˘‡ '‰ר עמ„˙י לפניו":

עיונים ובי‡ורים

‰נ˘מו˙ ב‰יו˙ן למעל˜ ‰ו„ם ירי„˙ן ‰מ ‰נ˜ר‡ו˙ ב˘ם "עומ„ים"‰„ ,יינו ˘‡ינן
מ˙עלו˙ בעילוי ‡חר עילוי ‡ל‡ עומ„ו˙ במ˜ומן ב‡ו˙„ ‰ר‚‡ .ו‡ף ˘בוו„‡י מ˙עלו˙
‰ן מזמן לזמן ,מכל מ˜ום ˙‰עלו˙ זו נ˜ר‡˙ ב˘ם עמי„ ,‰מכיון ˘‚ם כ‡˘ר מ‚יעו˙ ‰ן

"‡חזנו ‰ול‡ נעזבנ - "‰מ˘‰ ‰ייכו˙ ל"מור˘?"‰
"˙ורˆ ‰ו ‰לנו מ˘ ‰מור˘‰˜ ‰ל˙ יע˜ב"
)ברכ ‰ל‚(„ ,

על ˙‰יבו˙ ")˙ורˆ ‰ו ‰לנו מ˘ (‰מור˘‰˜ ‰ל˙ יע˜ב" מפר˘ ר˘"י‡" :חזנו ‰ול‡
נעזבנ."‰
ולכ‡ור„ ‰רו˘ בי‡ור – מ˘ ‰ייכו˙ ‡"˘ ‡‰חזנו ‰ול‡ נעזבנ "‰ל˙‰˘ ‡‰ור‰ ‰י‡
"מור˘) "‰ירו˘?(‰
‡ך י˘ לב‡ר˙˘ ,יב˙ "‡חזנו "‰בר˘"י כ‡ן‡ ,ינ ‰מל˘ון '‡חיז„) '‰ל‡ מˆינו מטבע
ל˘ון כזו ב˘ייכו˙ ל˙ור‡ ,‰ל‡ ר˜ לימו„ ו˘מיע ‰וכיו"ב( – ‡ל‡ מל˘ון "‡חוז,"‰
ירו˘) ‰ר‡ ‰פר˘"י ס"פ וי‚˘ .ועו„(.
וכוונ˙ ר˘"י לרמז בז ‰ל„ין "˘„‡ ‰חוז) "‰ב‰ר כ ,‰י ו‡ילך( – ˘˘ייכ˙ ‰י‡ לבעלי‰
לעולם ,ו‡ף ‡ם מכרו ,‰חוזר˙ ‰י‡ ‡לי‰ם ביובל; „על „רך ז‰ ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע ל˙ור:‰
י‰ו„י נו˙ר ˙מי„ ˜˘ור ‡ל ˙‰ור ,‰מ‡חר ו˙‰ור‰ ‰י‡ "מור˘‰˜ ‰ל˙ יע˜ב" – ˙‰ור‰
‰י‡ ירו˘ ‰ו‡חוז˘ ‰ל י˘ר‡ל.
ועניין ז‡"„ ‰חזנו‡ ‰„˘) "‰חוז ,(‰מוסיף על עניין ירו˘ ‰ס˙ם:
„‰נ ,‰לכ‡ור‰ ‰י‡ ‰פ˘ר ל˘˜‰ו˙ :כיון ˘˙‰ור ‰ב‡ ‰ב„רך ירו˘‰„) ‰יינו מ‡ב
לבן(‰ ,רי במ˜ר‡‰˘ ‰ב ‰מורי˘ ‡ינו לומ„ ˙ור – ‰כיˆ„ ˙בו‡ ˙‰ור ‰בירו˘‡ ‰ל
בנו?
ולכך מב‰יר ר˘"י˘ ,ירו˘ ‰זו ‰י‡ ב„ו‚מ˙ "˘„‡ ‰חוז„ – "‰כיון ˘‰י‡ ‡חוז˙ו,
‰רי ‡ף ב‡ם ‡ין חפ‰ ıו‡ ב˘ייכו˙ו עם  ‰„˘‰ומוכר – ‰ע„יין ˘ייכ˙ ‰י‡ ‡ליו
וחוזר˙ ‡ליו ביובל; וכך ‚ם ב˙ור‡ – ‰ף ‡ם ב‚לוי ‡ין ניכר˙ ˘ייכו˙ ‰י‰ו„י ‡ל
˙‰ור ,‰בפנימיו˙ו ‰רי ‰ו‡ מיור˘י ˙‰ור ‰ומורי˘ ‰לבניו ‡חריו.

ל„ר‚‡ ח„˘‰ ,‰רי ‡ין זו עליי ‰בלי ‚בול ,ו‰רי ‰נ˘מ ‰מ‚ע˙ למ„רי‚‰˘ ‰י‡ ˜˘ור‰
ו˘ייכ˙ ו„ומ ‰במ˜ˆ˙ ל„ר‚˜‰ ‰ו„מ˙ .ולכן נ˜ר‡ו ב˘ם "עומ„ים" – כי לעולם י˘ ל‰ן
‡יזו ˘ייכו˙ ל„ר‚˙ן ˜‰ו„מ˙ ,ו‰רי כ‡ילו ע„יין עומ„ו˙ ב.‰
‡מנם ,מ˘יר„‰ ‰נ˘מ ‰למט ‰ל‚וף ‚˘מי ,ני˙נ ‰ל‰ ‰יכול˙ ל˙‰עלו˙ ב‡מ˙˘ ,על
י„י עבו„˙ „‡‰ם בעולם ˙‰ח˙ון ב˜יום רˆונו י˙'‰ ,רי בכוחו ל˙‰עלו˙ בעילוי ‡חר
עילוי ,ב‡ופן ‡˘ר „‰ר‚‡ ˘מ˘י‚ ‰י‡ ב‡ין ערוך למ„רי‚˜‰ ‰ו„מ˙ ,וכך מ„ל‚ ‰ו‡
ב„ילו‚ ‡חר „ילו‚ ב"‰ילוך" ‡מ˙י – ˘כ‡˘ר מ‚יע ל„ר‚‡ ח„˘ ‰כבר עוזב ‡˙ ‰מ„רי‚‰
˜‰ו„מ˙ ו‡ין לו יו˙ר ˘ייכו˙ ‡לי .‰וז‰ו "‰ילוך" ‡מ˙י – עלי ‰בלי ‚בול.
וז‰ו סו„ מ˘ ‰בני י˘ר‡ל מ˙נענעים בע˙ לימו„ ˙‰ור ‰ו˙פיל ‰וכיוˆ‡ ,מ˘ום ˘בע˙
עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ‰ם מ˙עלים ו"מ‰לכים" בעילוי ‡חר עילוי בלי ‚בול ו˘ל‡ בערך
למ„רי‚˜‰ ‰ו„מ˙ ,ו„בר ז ‰מ˙בט‡ ב˙‰נענעו˙ם ˘‰י‡ מעין עניין ˘ל ‰ילוך.

"ל˙‰נענע" בלי ‚בול ומי„‰
ומ‡חר ˘נ˙ב‡ר סו„ ‰נענועים בע˙ עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,יובן ‚ם עניין וסו„ ‰נענועים
˘בלולב:
„˘ור˘ כל מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל ‰מ˘ ‰י˘ר‡ל "מ‰לכים" ומ˙עלים בלי ‚בול על י„י
לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘בעבו„ ‰זו ‰מ ‰מ˙„ב˜ים ומ˙‡ח„ים
בבור‡ י˙"˘‰˘ ,ו‡ "בלי ‚בול" ‡‰מ˙י ,ומכיון ˘נ˙„ב˜ו בבלי ‚בול ‡‰מ˙י זוכים ‚ם
‰ם ל˙‰עלו˙ בלי ‚בול.

 (16ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור וי˘ב ל ‡ ,ו‡ילך .ועו„.
 (17מלכים ‡-יז.‡ ,
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ו‡ם כן‰ ,רי מובן ˘עי˜ר ‰עילוי ˘בבלי ‚בול ‰ו‡ על י„י ובכוח לימו„ ˙‰ור,‰
˘‡ז מ˙„ב˜ „‡‰ם בבור‡ ב"יחו„ נפל‡ ˘‡ין יחו„ כמו‰ו" ,וממיל‡ יכול ל˙‰עלו˙
בלי ‚בול בבחינ˙ "מ‰לך" .ועל כן מנענעים ‡˙ ‰לולב ˘‰ו‡ מור ‰על לימו„ ˙‰ור‰
– ל‰ורו˙ ול‰ו„יע ˘עי˜ר עניין ‰ילוך ו"נענוע" בלי ‚בול‰ ,ו‡ על י„י לימו„ ˙‰ור.‰
ו‰נ ,‰כ‡˘ר מנענעים ‡˙ ‰לולב ,מ˙נענעים עמו ˘‡ר ‰מינים ‚ם כן ,ו‚ם בז ‰טמונ‰
‰ור‡ ‰ב‡˘ר לעניין ˙‰עלו˙ „‡‰ם על י„י עבו„˙ו:
‡ף ˘"‰נענוע" ‡‰מ˙י ‰ו‡ על י„י ‡˙‰‰ח„ו˙ בבור‡ י˙"˘ ˘בלימו„ ˙‰ור„ ‰וו˜‡,
מכל מ˜ום מˆינו ˘עניין ‰"‰ילוך" בלי ‚בול ‰ו‡ ‚ם על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ ,כי כ‡˘ר
לומ„ „‡‰ם ˙ור ‰כ„בעי ומ˙‡ח„ ביחו„ נפל‡ בנו˙ן ˙‰ור‰ – ‰רי פועל „‰בר ˘‚ם
ב˜יום ‰מˆוו˙ ˘לו ˙‰י ‰עלי ‰בלי ‚בול ומי„.‰
ונמˆ‡ ˘"‰נענוע" ˘בלימו„ ˙‰ור ,‰פועל "נענוע" ב˜יום ‰מˆוו˙ ‚ם כן .ו„בר ז‰
נרמז במ˘ ‰על י„י ˘מנענעים ‡˙ ‰לולב‰ ,רי ‰ו‡ מנענע עמו ‚ם ‡˙ ˘‡ר ‰מינים
‰רומזים על ‡לו ‰מ„‚י˘ים יו˙ר עניין ˜יום ‰מˆוו˙.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים
כן ו˜ר‡‰ו לח‚ "ח‚ ‰סוכו˙" י„עינן „‰וי

כי בסוכו˙ ‰ו˘ב˙י ‚ו" ונˆטוינו ל˘ב˙

מעˆם ‚„ר ‰ח‚.

בסוכ ‰בימים ‡לו לזכור "כי בסוכו˙

‡בל

לפ"ז י˘ לעיין „‚ ‡‰ופ‡ טעמ‡

בעי – ‡ם מˆו ‰זו ‰י‡ מ‚„ר ‰ח‚ עˆמו,
‡מ‡י ב‡מ˙ ‰זכיר ‰כ˙וב מˆו˙ י˘יב‰

ול‡חר ˘נ˙ב‡ר סו„ מעל˙ ‰לולב ,ועניין ‰נענועים ˘בו ,י˘ ל‰מ˙י˜ עניין ˙מו‰
נוסף ˘מˆינו בלולב:
טעם ו‡ין בו ריח כך ‰ם י˘ר‡ל י˘ ב‰ם ˘י˘ ב‰ם ˙ור ‰ו‡ין ב‰ם מע˘ים טובים".
ו‰נ ,‰בע˙‰ ıמר עˆמו ‰רי י˘ ‡˙ פרי ˙‰מר ו‡˙ כפו˙ ˙‰מרים ,ו‰טעם נמˆ‡ ר˜
בפרי ול‡ בעלים .ולפי „ברי ‰מ„ר˘ ˘˙‰מר מסמל ‡˙ ‡ו˙ם ˘י˘ ב‰ם טעם‰ ,ל‡ ‰יו
ˆריכים לכ‡ור ‰לי˜ח ‡˙ פרי ˙‰מר ˘‰ו‡ ז˘ ‰י˘ בו טעם‡ .מנם ,בפועל ‡ין לו˜חים

ח‚.

ונמˆ‡

˘בח‚ ‰סוכו˙ „ ‡‰נˆטוינו

בסוכ ‰ר˜ לבסוף ,ו„ל‡ כבח‚ ‰מˆו˙
„‰זכיר מˆו˙ ‡כיל˙ מˆ ‰מי„ ב˙חיל˙

‰ר"ז נובע ממˆו˙ י˘יב ‰בסוכ ‰בימים

ˆיוויי ‰ח‚?

וי"ל

‡לו )ועיין בספר ˘‰‰למ ‰לסוכ‰

„חלו˜ ‰מˆו˙ ‡כיל˙ מˆ ‰בפסח

ממˆו˙ י˘יב ‰בסוכ ‰בח‚ ‰סוכו˙.

„‰נ‰

ז˘ ‰בט"ו בניסן חל בו ˜„ו˘˙

יו"ט ו‰וי ח‚‡ ,ינו נובע מז„ ‰ב‡ו˙ו יום
„‰וי "יום ˆ‡˙ך מ‡ר ıמˆרים" ממיל‡
כבר נ˙˜„˘ זמן ז ‰ב˜„ו˘˙ יו"ט .ונמˆ‡,
„כל ˆיוויי ‰ח‚ ,כ˘בי˙ ‰ממל‡כ‰
˘בימים ‡לו יˆ‡ו ממˆרים.

מ˘‡"כ

בח‚ ‰סוכו˙ "‰ז ל‰יפך,

„‰רי ל‡ חייל בזמן יˆי‡˙ מˆרים

)מו(‡ ,

"„כיון ˘בירך ב˘ע˙ ע˘י' ועי˜ר יו"ט
‡ינו ‡ל‡ מפני ‰סוכ ‰ברכ˙ ‰סוכ ‰עול‰
ליו"ט ולסוכ ."‰ור‡‚ ‰ם ל˘ון ר˘"י

ו‡כיל˙ מˆו˙ וכיו"ב ‰"‰ ,נובעים מז‰

כ‡˘ר מ˘ווים חז"ל ‡˙ ‰לולב לבעלי ˙ור ,‰נ‡מר במ„ר˘ "מ˙‰ ‰מר‰ ‰זו י˘ בו

‰ו˘ב˙י" ,ממיל‡ נ˙˜„˘ו ימים ‡לו ו‰וי

ב˘בי˙ ‰ממל‡כ ‰ונטיל˙ לולב וכו'

חל ˆ‰יווי „‡כיל˙ מˆו˙‡ ,ל‡ „מכיון

כפו˙ ˙מרים – ˘‡ין ב‰ם טעם

כ‡

)עיין

טור וב"ח סי' ˙רכ" ‰ובב"י ˘ם( ,ו‡ין ˘ום

)סוכ‰

מח ,רע"‡( „˘„ ‡‰מיני עˆר˙ "ר‚ל בפ"ע"
‰ו‡ מפ‡˙ "˘‡ין יו˘בין בסוכ.("‰

ועפ"ז

י"ל „‰„ ‡‰זכיר ‰כ˙וב ˆ‰יווי

על ‡כיל˙ מˆ ‰מי„ ל‡חר ˘כ˙ב "ח‚
‰מˆו˙ ל‰ ,"‰ו‡ ל˘‰מיענו „„ ‡‰ימים
‡לו ‡י˜רו "ח‚ ‰מˆו˙" ‡ינו כי מˆו‰
זו ‰י‡ מ‰ו˙ו ˘ל ˜„ו˘˙ ‰ח‚ ,כ"‡ ר˜
מ˘ום ˘מˆו˙ ‡כיל˙ מˆ‰ ‰וי בימים ‡לו,
ו˙ו ל‡.

מ˘‡"כ

בח‚ ‰סוכו˙ ,מז˘ ‰מי„

ענין בימים ‡לו מˆ"ע ˘מˆ„ ז ‰י˙˜„˘ו

ל‡חר ‰כ˙וב "ח‚ ‰סוכו˙ ˘בע˙ ימים"

ב˜„ו˘˙ ח‚ .ו„ ‡‰נ˙˜„˘ו ימים ‡לו "‰ז

כ˙ב ˘‡ר ˆיוויי ‰ח‚ ,בריר‡ מל˙‡ ˘כל

ו˙מי ‰‰זו י˘ ליי˘ב ‰על פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר במעל˙ עבו„˙ ‰לולב‰˘ ,ו‡ לימו„

כ˙וˆ‡ ‰מחלו˙ מˆו˙ י˘יב ‰בסוכ ‰בזמן

ˆיווי ‰ח‚ נובעים מז‰˘ ‰ח‚ ‰ו‡ "ח‚

˙‰ור ‰מ˙וך ‡˙‰ח„ו˙ בבור‡ ב" ,‰ובלימו„ ˙‰ור ‰י˘ ‚ם עניין ˘ל "פרי" ו‚ם חל˜

ז„ .‰מכיון ˘ˆ"ל "למען י„עו „ורו˙יכם

‰סוכו˙" .ו˜"ל.

למˆו‡ ‰ל‡ ‡˙ כפו˙ ˙‰מרים˘ ,ב‰ם ‡ין ריח ו‚ם ‡ין טעם!

˘ל "עלים" ,וב‡ ‰מˆוו˙ "כפו˙ ˙מרים" ללמ„נו ‡˘ר עי˜ר לימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ בעלים
˘בו ול‡ בפרי ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

עלים כ˙רופ ‰ל‚‡וו‰
כ‡˘ר מ˙‡ח„ים בני י˘ר‡ל יח„ על י„י מˆו˙ „' מינים‰ ,נ ‰בכ„י ל‡פ˘ר ‡˙
‡˙‰ח„ו˙ם מוכרחים ˙חיל ‰ל‰סיר מעˆמם כל סרך ‚‡וו ‰ו‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ ח˘וב ,‰כי

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כ

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

י‚

כ‡˘ר ח˘ „‡‰ם ‡˙ עˆמו ל„בר ח˘וב ‰רי ‰ו‡ מ˙נ˘‡ על חברו ו‡ינו מסו‚ל ל‡˙‰ח„

חג הסוכות ומצות סוכה

עמו.
ובין „' ‰סו‚ים ˘מ˙‡ח„ים בנטיל˙ „' מינים‰ ,נ‡ ‰ז‰ר ‰ו ‰˘‚„‰י˙יר ‰על ˘ליל˙

יבאר גדר יו"ט סוכות דמחולק הוא מן הפסח במה שמצות הישיבה היא היא כל

‡‚‰ווˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ „וו˜‡ ‡ˆל ‰מרוממים ו‰נעלים ˘ביני‰ם .ועל כן מˆינו ˘˙‡‰רו‚

תוכן היו"ט בעצמו ,ולא רק פרט בו ,ויבאר דחילוק סוכות מפסח הוא מחמת שלא

˘י˘ בו ˙ור ‰ו‚ם מע˘ים טובים ,נרמז בו עניין ‰ענוו˙‡"˘ ,‰ר‚" נוטרי˜ון "‡ל ˙בי‡ני
ר‚ל ‚‡וו. "‰
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חל על הזמן שם יו"ט ע"י מאורע שהי' בו ,רק ע"י חיוב הישיבה שבו חל הוא

וכ˘ם ˘נרמז˙ ˘ליל˙ ‡‚‰וו ‰ב‡˙רו‚ ,כן ˆריך ל‚„‰י˘ ˘ליל ‰זו ‚ם ‡ˆל ‰לולב,

בפ'

‰מוע„ו˙ )בפ' ‡מור( מˆינו חילו˜

בין ‡‰ופן ˘‰זכיר ‰כ˙וב מˆו˙ י˘יב‰
בסוכ ‰בח‚ ל‡ופן ‰זכר˙ מˆו˙ ‡כיל˙
מˆ ‰בח‚"‰פ.

„בח‚

‰פסח ‡חרי ˘‰זכיר "בחמ˘‰

ע˘ר יום לחו„˘ ‰ז ‰ח‚ ‰מˆו˙ ל"'‰
כ˙וב מי„ "˘בע˙ ימים מˆו˙ ˙‡כלו",
ול‡ח"ז ˘‰בי˙ ‰ממל‡כ ‰ו˘‡ר ˆיוויי
‰ח‚ .מ˘‡"כ בח‚ ‰סוכו˙ ‰נ ‰ב˙חל‰
‰זכיר "בחמ˘ ‰ע˘ר יום לחו„˘ ˘‰ביעי
‰ז ‰ח‚ ‰סוכו˙ ˘בע˙ ימים ל ,"'‰ו‡ח"ז
˘‰בי˙ ‰ממל‡כ ‰ונטיל˙ לולב וכו',
ור˜ לבסוף ‰זכיר "בסוכו˙ ˙˘בו ˘בע˙
ימים".

ומפ‡˙

חילו˜ ז˘˜‰ ‰ו חז"ל ב˙ו"כ

)‡מור כ‚ ,ל„ ועיין ב˜רבן ‡‰רן על ‰ספרי ˘ם,

ובמלבי"ם( „מ‡חר „ˆ‰יווי על י˘יב‰
בסוכ ‰נזכר ר˜ לבסוף ‡מ‡י ‰זכיר מי„
ב˙חל" ‰ח‚ ‰סוכו˙ ˘בע˙ ימים ל"'‰
ו‰ול"ל "ח‚ ˘בע˙ ימים" וכיו"ב.

ו˙י',

˘נזכרו ˜ו„ם לז ‰לענין ˘בי˙ ‰ממל‡כ,‰
ולכן ‰זכיר ‰כ˙וב כבר ב˙חל˙ ‰פר˘‰
˜ו„ם „ין ˘בי˙ ‰ממל‡כ" ‰ח‚ ‰סוכו˙

˘‰רי ‚„ל ‰מ‡ו„ מעל˙ו במ‰˘ ‰לומ„ ˙ור‰ ‰ו‡ מ˙‡ח„ ˙מי„ עם ‰בור‡ ב" ,‰וכפי
˘נ˙ב‡ר למעל.‰
ו ‰˘‚„‰זו ‰י‡ במ˘ ‰נוטלים ‡˙ עלי ‰לולב ול‡ ‡˙ ‰פירו˙ ˘בו:

˘בע˙ ימים" ,ללמ„נו ˘ˆ‰יווי „י˘יב‰

„‰נ„‡‰" ,‰ם ע˘ , "‰„˘‰ ıענייני כוחו˙יו ˘ל „‡‰ם נמ˘לו ונרמזו בע.‰„˘‰ ı

בסוכ˘ ‰בסוף ‰פר˘‡˜ ‰י ב‡ו˙ם ˘בע‰

ו˘כלו ˘ל „‡‰ם נרמז בפירו˙ ‡‰ילן‰˘ ,פירו˙ ‰ם עי˜ר מעל˙ ‰ע ıכפי ˘˘‰כל ‰ו‡

ימים ‰נזכרים כ‡ן.

˙פ‡ר˙ כוחו˙ „‡‰ם.

ולכ‡ו'

מ‰„ ‡‰ו"‡ ב˙ו"כ „ˆ‰יווי

„י˘יב ‰בסוכ‰ ‰ו‡ ב˘בע ‰ימים ‡חרים,
מוכח „‡ף למס˜נ‡ ˘מ˜יימים מˆו˙
י˘יב ‰בסוכ ‰ב˘בע˙ ימים ‡לו ,מ"מ
ו„‡י ‡ין ז ‰מעˆם ‚„ר ‰ח‚ ,ור˜ „בפועל
מˆו˙ י˘יב ‰בסוכ‰ ‰י‡ בימים ‡לו
)„‡ילו ‰י' ז ‰עˆם ‚„רו ˘ל ח‚ ז – ‰ו„‡י
ל‡ ˜ס"„ ˘י‰י' בזמן ‡חר(.

‡יבר‡,

„מז‰

˘למס˜נ‡

‡‰ופן

˘˘‰מיענו ‰כ˙וב „מˆו˙ י˘יב ‰בסוכ‰
‰י‡ ב˘בע ‰ימים ‡לו ‰ו‡ במ˜˘ ‰ר‡‰ו
לח‚ "ח‚ ‰סוכו˙" ול‡ ב‡ופן ‡חר ,מוכח
ל‰יפך „)ל‡ ר˜ ˘בפועל מˆו ‰זו ˙˙˜יים
בימים ‡לו‡ ,ל‡ ˘(מˆו˙ י˘יב ‰בסוכ‰
בימים ‡לו ‰י‡ מעˆם ‚„רי ‰ח‚ ע„ ˘נ˜ר‡
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‡מנם ,ב‡ילן י˘ ‚ם ‡˙ ‰עלים ˘‰ם מ˘ר˙י ‰פירו˙ ˘סוככים ומ‚ינים עלי‰ם ˙מי„,
וכמו כן ‚ם בכוח ˘‰כל ˘ל „‡‰ם˘ ,מלב„ "‰פרי" – ˘‰כל עˆמו  -י˘ ‚ם ‡˙ "‰עלים"
‰סוככים ומ‚ינים על ˘‰כל"‰„ .פרי" ‰ו‡ מס˜נ˙ ˘‰כל ו‡מ˙יו˙ ‰סבר‰ ‰נכונ,‰
ו‡ילו כל ˜˘‰ל‡ וטרי‡ ו˙‰‰עמ˜ו˙ ו‰לימו„‰ ,ל‡ ‰ם כ"עלים" ‰מ‚ינים על ‰סבר‰
‡‰מ˙י˙ מס˙ירו˙ ו˜ו˘יו˙ ,ו˘ומרים ‡˙ „‡‰ם ˘ל‡ יט ‰מ„רך ‡‰מ˙.
ו‰נ ,‰בפ˘טו˙ ‰ל‡ ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰פרי – ‰מס˜נ˘‰ ‰כלי˙ ,וכפי ˘רו‡ים במוח˘
˘עי˜ר ˙‰ענו‚ ˘ב„בר ˘כל ‰ו‡ „וו˜‡ כ‡˘ר מ‚יע „‡‰ם למס˜נ ‰נכונ ‰וב‰יר,‰
ו‡ילו ב˘ע˙ ˜˘‰ל‡ וטרי‡ „‡‰ם „ו‡‚ וי‚ע וטרו„ ו‡ינו מ˙ענ‚ ,ו‡„רב‰ ,‰ו‡ מ˙ייסר
על מ‡˘ ‰ין ‰עניין ברור לו ע„יין כל ˆרכו.
וז‡˙ ב‡ ‰מˆוו˙ „' מינים ללמ„נו˘‡ ,ר בלימו„ ועס˜ ˙‰ורˆ ‰ריך „‡‰ם לי„ע ‡˘ר
˙מי„ נמˆ‡ ‰ו‡ ב˘לב "‰עלים" ול‡ ‚‰יע ע„יין למס˜נ‡‰ ‰מ˙י˙ ולעונ‚ ‰פרי ‰מ˙ו˜.
כי ˙‰ור‡" ‰רוכ ‰מ‡ר ıמי„ ‰ורחב ‰מני ים" ,20וככל ˘יעמי˜ ‡„ם בי‚יע˙ ˙‰ור‰
וי„יע˙‰ ,‰רי ע„יין ‡מ˙יו˙ פנימיו˙ עומ˜ ˙‰ור‰ ‰י‡ "נעלמ ‰מעין כל חי"  .ונמˆ‡
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‡˘ר לעולם ‡ינו מ‚יע ל"פרי" ,ו˙מי„ ‡וחז ‰ו‡ ע„יין ב"עלי" ‡‰ילן.
וכ‡˘ר ˜ובע „‡‰ם ‰כר ‰זו ‰יטב בלבו‰ ,נ ‰בז˘ ‰ומר ‰ו‡ על עˆמו מפני ‚‡וו‰

„מכיון ˘בפסו˜ ˘בו נזכר

‰ח‚ עˆמו על ˘ם ז ,‰ו‡"כ על כרחך ˆריך

ˆ‰יווי „י˘יב ‰בסוכ ‰נ‡מר ר˜ "בסוכו˙

לומר „‰‰ו"‡ ˘‰י˙ ‰לומר „מˆו˙ י˘יב‰

‰˙ (18לים לו ,יב .ובספר ‰ל˜וטים ל‡‰ריז"ל על ‰פסו˜.

˙˘בו ˘בע˙ ימים" ,ול‡ נזכר ˘ם ‡ילו

בסוכ‰ ‰י‡ בימים ‡חרים )ו‡ינ ‰מ‚„ר

˘ (19ופטים כ ,יט.

˘בע˙ ימים‰ ,ו"‡ „מˆו˙ ‰י˘יב ‰בסוכ‰

עˆמו ˘ל ח‚( ‰י‡ ר˜ לפי ˘נ‡מר ‰מˆו‰

‡ (20יוב י‡ ,יט.

‰י‡ ב˘בע ‰ימים ˘‡חרי ˘בע˙ ימי ‰ח‚

זו לבסוף‡ ,בל ל‡חרי „˜מ"ל ˜ר‡ „‡ינו

‡ (21יוב כח ,כ‡.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

י„

רח"ל בלימו„ ˙‰ור ,‰ב‡˘ר יו„ע ומר‚י˘ ˘‡ינו ˘לם בי„יע˙ ˙‰ור ,‰וככל ˘י˘י‚
וילמ„ עו„‰ ,רי פנימיו˙ ו˙כלי˙ ‡‰מ˙ עו„נ ‰רחו˜ ‰ממנו.
ועל כן נוטלים ‡˙ כפו˙ ˙‰מרים ול‡ ‡˙ פרי ˙‰מר עˆמו ,ל‰ו„יע ‡˘ר לימו„
˙‰ור ‰וי‚יע˙‰ ‰ם ˙מי„ בבחינ˙ "עלים" ו"כפו˙" ,כי ‡ין „‡‰ם יכול ל˘‰י‚ ˙‰ור‰
על בורי ‰ול‚‰יע ל"פרי"‰˘ ,ו‡ ˙כלי˙ ו˘לימו˙ ‰י„יע ‰ו‰‰בנ.‰
ובכך ניˆול „‡‰ם ‰לומ„ ˙ור ‰מ‚‡וו ,‰ויכול ‰ו‡ ל‡˙‰ח„ עם ˘‡ר ‡חיו ‰נרמזים
ב"‡˙רו‚" ו"„‰ס" ו"ערב˘ ,"‰כן ‡ינו מ˙נ˘‡ עלי‰ם ,כי מכיר במך ערכו ˘‡ינו מ‚יע
ל˘למו˙ י„יע˙ ˙‰ור.‰
ו"ביטול" עˆמי ז‡ ‰ינו ‚ורם לחיסרון בלימו„ ˙‰ור ‰וי„יע˙ ,‰ו‡„רב – ‰ככל ˘‰ו‡
מבטל מˆי‡ו˙ו יו˙ר כלפי נו˙ן ˙‰ור‰ ,‰רי ‡‰ח„ו˙ עם ‰בור‡ י˙"˘ ‰נפעל˙ על י„י
לימו„ ˙‰ור‰ ‰י‡ עמו˜ ‰יו˙ר ,וממיל‡ מˆליח ‚ם ל˘‰י‚ יו˙ר בי„יע˙ ˙‰ור ‰ולכוון
יו˙ר ‡ל ‡‰מ˙ ,וכפי ˘‡מרו חז"ל 22על בי˙ ‰לל ˘‰לכ ‰כמו˙ן ,מפני ˘"נוחין ועלובין
‰יו" – מעל˙ ‰ענוו ‰ו‰ביטול ˘בי„יע˙ ˙‰ור‰ ,‰מבי‡‰ ˙‡ ‰לומ„ לכוון ‡ל ‡‰מ˙.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים
˘בי‰מ"˜ ˜יים "‡ין ˘מח‡ ‰ל‡ בב˘ר"

‡כל"„ ,לכ‡ו' מ˘מע ל„‰י‡ ˘‚ם ‰מˆו‰

)‡ו"ח סי' ˙˜כט „" ‰כ˙ב ‰רמב"ם(

ב˘למי ˘מח‰ ‰י‡ ‡‰כיל ‰ול‡ ˜‰‰רב,‰

 '˜‰ל‡י„ך ‚יס‡‡ ,מ‡י ˆריך ב˘ר בזמן

‰רי כבר כ˙ב בˆל"ח )ח‚י‚ ‰ו ,ב( „‚ם

˘‡ין בי‰מ"˜ ˜יים‡ .ך כבר ‰וכחנו לעיל

ל‰רמב"ם מחוייב עכ"פ פעם ‡ח˙ בכל

˘‰רמב"ם ˜‡י ‚ם בזמן ˘בי‰מ"˜ ˜יים

ימי ‰ח‚ ˘י˜ריבו ˘למים ל˘ם ˘למי

ו‡"כ ˜˘‚ ‰ם ˜ו˘י‡ ‰נ"ל(.

˘מח) ‰ול‡ ר˜ ל˘ם ‡כיל .(‰ועיין ‚ם

)ובב"י

ונר‡‰

מז‡„ ,‰ין כוונ˙ ‰רמב"ם

ב"‡ין ˘מח‡ ‰ל‡ בב˘ר" וב"‡ין ˘מח‰
‡ל‡ ביין" למ‡„ ‰י' בפסחים ˘ם ,ול‡
פס˜ כ‡ו˙ ‰בריי˙‡ ,וממיל‡ ל‡ ˜˘‰
כנ"ל.

‡ל‡

„בי‡ור „ברי ‰רמב"ם כך ‰ו‡,

„ס"ל „במˆו˙ ˘‰מח ‰בח‚ ‡יכ‡ ב'

ח„‡,

˘מח‰ ‰ב‡ ‰ע"י ˜‰רב˙

ו‰נ ,‰עניין עבו„˙ "‰לולב" ל‡ נ‡מר על בעלי ˙ור ‰בלב„ ˘‰מ˜˘ ‰ועים כל
זמנם ומ‡ו„ם בלימו„ ˙‰ור‡ ,‰ל‡ ‡פילו ב‡ו˙ם מבני י˘ר‡ל ˘‰ם "ערב‡˘ – "‰ינם

‰בעלים( .וז‰ו ˘כ˙ב ברי˘ ‰ל' ח‚י‚‰

˘˜ועים ל‡ בלימו„ ˙‰ור ‰ול‡ ב˜יום מע˘ים טובים˘ ,מכל מ˜ום ‚ם ‰ם יכולים לעבו„

"ו˘‰מח‡‰ ‰מור ‰בר‚לים ‰י‡ ˘י˜ריב

‡˙ עבו„˙ "‰לולב" לפי ערכם.

˘למים  . .ו‡לו ‰ם ‰נ˜ר‡ים ˘למי ˘מח˙

לחלוטין ל˙ור ‰ו ‰˙‚˘‰מ˙וך ‡˙‰ח„ו˙ ב"יחו„ נפל‡" בנו˙ן ˙‰ור ‰ב" ,‰וב˘ע ‰זו
‰רי ‰ו‡ מ˘י‚ מעין מעל˙ ‰לולב.
ומובטח ‰ו‡ „‡‰ם‡˘ ,ם י˙יי‚ע בלימו„ ˙‰ור ‰כר‡וי מ˙וך ‡˙‰ח„ו˙ בבור‡ י˙"˘,
‰רי ‰ו‡ ב‡ לי„י "נענוע" ו˙‰עלו˙ בלי ‚בול ומי„.‰

ח‚י‚ ,"‰ול‡ ‰זכיר ‡כיל˙ ‰ב˘ר„ ,ס"ל
„חיוב ˘‰מח‰ ‰ו‡ ˘‰מח ‰בכללו˙
‰ב‡˙ ו˜‰רב˙ ˜‰רבן ,ול‡ ˘‰מח‰
‰טבעי˙ ‰ב‡ ‰מ‡כיל˙ ב˘ר.

]ו‡‰

ו"י˘

בכלל ‡ו˙˘ ‰מח‚ "‰ם פרט

‡חר ,ו‰ו‡ ˘יעורר ‡˙ עˆמו ל˘מח‚ ‰ם
ע"י „ברים ‰מבי‡ים לי„י ˘מח ‰טבעי˙,
ובנ˘ים בב‚„ים ו˙כ˘יטים וב˜טנים ע"י
˜ליו˙ ו‡‚וזים.

ונמˆ‡

˜‰רבן ל) '‰ול‡ מיירי ב‡כיל˙ ˜‰רבן ע"י

„ב˘ע„‡˘ ‰ם ˜ובע לו ע˙ים ללימו„ ˙‰ור‰ ,‰נ ‰ב‡ו˙ ‰ע˙ ˆריך ‰ו‡ ל˙‰מסר

מנ"ח מˆו˙ ‰פח .ו‡כ"מ[.

ו‰ו‡ ב‡נ˘ים ע"י ‡כיל˙ ב˘ר ו˘˙יי˙ יין,

פרטים:

˘"‰לולב" ינענע עמו ‡˙ כל עבו„˙ „‡‰ם

יט

„ל‰רמב"ם י˘נם ˙רי ˜יומי

ב˘מח˙ יו"ט .‡ .חיוב ‰ב‡˙ ˜רבן ˘למים.
ב‡ .כיל˙ ב˘ר ו˘˙יי˙ יין .ולפ"ז נמˆ‡
„כ˘כ˙ב "‡‰נ˘ים ‡וכלין ב˘ר" ל‡ כיון
ר˜ לב˘ר ˘למים‡ ,ל‡ לכל ‡כיל˙ ב˘ר
˘י‰י' ‰מעורר ‡˙ „‡‰ם ל˘מח ‰טבעי˙.

ו‡"˘

לפ"ז ‚ם מ˘ ‰ל‡ חיל˜

‰רמב"ם בין זמן ‰בי˙ לזמן ˘‡ין בי‰מ"˜
˜יים ,ול‡ ‰זכיר „ינים מיוח„ים ב˘מח˙
יו"ט בזמן ˘‡"‡ ל˜‰ריב ב˘ר ˘למים,

)פ"ב "‰י(

כי ‚ם בזמן ‰בי˙ ‰י' חיוב ל‡כול ב˘ר

"ויוˆ‡ין י˘ר‡ל י"ח ˘למי ˘מח ‰בנ„רים

חולין ול˘˙ו˙ יין מˆ„ ענין ‰ב' ב˘מח˙

˘‡ו˙˘ ‰ע˘ ‰ב‰ ‰ו‡ מ˙מסר לחלוטין ללמו„ ˙‰ור ‰כר‡וי‰ ,רי ‰י‡ פועל˙ ˙‰עלו˙

ונ„בו˙ ובמע˘ר ב‰מ ‰כו' ˘מˆו ‰זו

יו"ט .ו‡ו˙ו חיוב ממ˘ ‰ו‡ ‚ם בזמן ˘‡ין

ו‰ילוך בלי ‚בול ‚ם בעבו„˙ו ב"מע˘ים טובים" ו‡פילו בעבו„˙ו עם עס˜י ‚ופו ופרנס˙ו

‰י‡ ל˘מוח ב‡כיל˙ ב˘ר לפני  '‰ו‰רי

בי‰מ"˜ ˜יים.

וכ˘ם ˘נענוע ‰לולב מנענע עמו ‚ם ‡˙ ˘‡ר  '‚‰מינים ,כן ‰ו‡ ‚ם בעבו„˙ „‡‰ם,

˘יע˘ו ל˘ם ˘מים ב˙‰עלו˙ ‚„ול.‰

 (22עירובין י‚ ,ב.

„כ˙ב ב‰ל' ח‚י‚‰

טו

יח

עיונים

˘ו‡לין ו„ור˘ין

עיון ופלפול בסו‚יו˙ ח‚ ‰סוכו˙

עיונים ובי‡ורים בעניני ח‚ ‰סוכו˙

גדר שמחת יו"ט לדעת הרמב"ם

ל‰סיר "‰טעם" ו˙‰ענו‚ מ˘"‰ינ"‰
ב‰פל‡˙ ‚ו„ל ‰מעל ‰ב˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב‡ ‰י˙‡ ב‚מ' )סוכ ‰נ‚˙" :(‡ ,ני‡ ‡מר

יבאר גדר שמחת יו"ט ע"י הקרבת קרבן לדעת הרמב"ם ,דישנה השמחה הבאה מעצם

ר' י‰ו˘ע בן חנני ‰כ˘‰יינו ˘מחים ˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב ‰ל‡ ר‡ינו ˘ינ ‰בעינינו כיˆ„

הקרבת קרבן לה' – גם בלי אכילת הבשר ,וישנה לשמחה הטבעית הבאה מאכילת בשר

˘ע ‰ר‡˘ונ˙ ‰מי„ ˘ל ˘חר מ˘ם ל˙פל ‰מ˘ם ל˜רבן מוסף מ˘ם ל˙פל˙ ‰מוספין
מ˘ם לבי˙ ‰מ„ר˘ מ˘ם ל‡כיל ‰ו˘˙י ‰מ˘ם ל˙פל˙ ‰מנח ‰מ˘ם ל˙מי„ ˘ל בין
‰ערבים מכ‡ן ו‡ילך ל˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב."‰

ברמב"ם

רי˘ ‰ל' ח‚י‚ :‰ו˘‰מח‰

‡‰מור ‰בר‚לים ‰י‡ ˘י˜ריב ˘למים י˙ר
על ˘למי ח‚י‚ ‰ו‡לו ‰ם ‰נ˜ר‡ים ˘למי
˘מח˙ ח‚י‚.‰

וב‰ל'

˘בי˙˙ יו"ט )פ"ו ‰ל' יז-יח(:

˘בע˙ ימי ‰פסח ו˘מונ˙ ימי ‰ח‚ עם ˘‡ר
ימים טובים  . .חייב ‡„ם ל‰יו˙ ב‰ן ˘מח
וטוב לב ‰ו‡ ובניו ו‡˘˙ו ובני בניו וכל
‰נלוים עליו ˘נ‡מר ו˘מח˙ בח‚ך ו‚ו'.
‡ף על פי ˘˘‰מח‡‰ ‰מור ‰כ‡ן ‰י‡
˜רבן ˘למים כמו ˘‡נו מב‡רין ב‰לכו˙
ח‚י‚ ‰י˘ בכלל ‡ו˙˘ ‰מח ‰ל˘מוח ‰ו‡
ובניו ובני בי˙ו כל ‡ח„ כר‡וי לו .כיˆ„
˜‰טנים נו˙ן ל‰ם ˜ליו˙ ו‡‚וזים ומ‚„נו˙.
ו‰נ˘ים ˜ונ ‰ל‰ן ב‚„ים ו˙כ˘יטין נ‡ים
כפי ממונו .ו‡‰נ˘ים ‡וכלין ב˘ר ו˘ו˙ין
יין ˘‡ין ˘מח‡ ‰ל‡ בב˘ר ו‡ין ˘מח‰
‡ל‡ ביין.

ו‰נ‰

‰בי˙ „‰רי כ˙ב "‡ע"פ ˘˘‰מח‡‰ ‰מור‰

ומ˜˘‚‰ ‰מ'‡" :יני ו‡‰מר רבי יוחנן ˘בוע˘ ‰ל‡ ‡י˘ן ˘ל˘ ‰ימים מל˜ין ‡ו˙ו

כ‡ן ‰י‡ ˜רבן ˘למים  . .י˘ בכלל ‡ו˙‰

]˘נ˘בע ל˘ו‡  . .על „בר ˘‡י ‡פ˘ר .ר˘"י[ וי˘ן ל‡ל˙ר? ‡ל‡ ‰כי ˜‡מר ל‡ טעמנו

˘מח ‰ל˘מוח ‰ו‡ ובניו ‡˘ . .ין ˘מח‰

טעם ˘ינ‰„ ‰וו מנמנמי ‡כ˙פ‡ „„„‰י".

‡ל‡ בב˘ר כו'".

ולכ‡ו'

וי˘ לב‡ר מ‰י ‰מעל„‚‰ ‰ול ‰בכך ˘"ל‡ טעמו טעם ˘ינ ,"‰ומ ‰ב‡ ˙‰נ‡

ˆ"ע‰„ ,נ ‰מ˜ור „‰ין „"‡ין

˘מח‡ ‰ל‡ בב˘ר" ‰ו‡ בערבי פסחים

ויובן ז ‰ע"פ „‰יו˜ בל˘ון רז"ל "ל‡ טעמנו טעם ˘ינ‰ ,"‰יינו ˘מ‰˘ ‰י ‰חסר ל‰ם

)˜ט˙"„ (‡ ,ני‡  . .בזמן ˘בי˙ ‰מ˜„˘

ב˘ינ‰ ‰ו‡ "‰טעם" ‰ -עריבו˙ ו˙‰ענו‚ ˘ב˘ינ .‰ו‰יינו ˘עי˜ר ‰מעל ‰כ‡ן ‰ו‡ מ‰

˜יים ‡ין ˘מח‡ ‰ל‡ בב˘ר ˘נ‡' וזבח˙
˘למים ו‡כל˙ ˘ם ו˘מח˙ לפני ‡ '‰ל˜יך,
ועכ˘יו ˘‡ין בי‰מ"˜ ˜יים ‡ין ˘מח‰
‡ל‡ ביין" .ו‡"כ ˙מו ,‰וב˘˙ים:

ח„‡,

‡חרי

˘כ˙ב

"˘˘‰מח‰

‡‰מור ‰כ‡ן ‰י‡ ˜רבן ˘למים" מ‰ו ז‰
˘כ˙ב "י˘ בכלל ‡ו˙˘ ‰מח ‰ל˘מוח
‰ו‡

ובניו  . .כיˆ„ ‡‰ . .נ˘ים

˘ניטל‰‰ ‰נ‡˘ ‰ב˘ינ.‰
עˆם ענין ˘‰ינ‰ ‰ו‡ ‰רי „בר מוכרח ל˜יום ‚‰וף ו‡ין ל‡„ם בחיר ‰בז ,‰וע„ כ„י
כך ˘‰נ˘בע ˘ל‡ יי˘ן ‚' ימים מל˜ין ‡ו˙ו כנ"ל – ‡מנם י˘ ל‡„ם מ˘פט ‰בחיר‡ ‰ם
לטעום טעם ˘ינ‡ ,‰ו ˘˘‰ינ‰˙ ‰י ‰ב‡ופן ˘ל ‰כרח‡" ,נוס על פי „‰יבור".

‡וכלין

ב˘ר"‰ ,רי ז ‰כבר נכלל ב˘"‰מח‰
‡‰מור ‰כ‡ן" ˘‰י‡ ‡כיל˙ ב˘ר ˘למים.
ו˘ני˙ ,מ‰ו ˘כ˙ב ‚ם "‡ין ˘מח‡ ‰ל‡
ביין" ‰רי בפסחים ˘ם ‡י' „„וו˜‡ בזמן

ז ‰פ˘וט „‡יירי כ‡ן ‚ם בזמן

ל˘‰מיענו בז?‰

˘‡ין בי‰מ"˜ ˜יים בעי לן יין‡ ,ך בזמן

וזו ‰מעל ‰ו‰‰ור‡ ‰מ‰‰נ˘„ ‰‚‰מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב:‰
‡ין ‰מ„ובר כ‡ן ‡ו„ו˙ ‰נ ‰‚‰נסי˙ ‰מרוממ˙ ‡˙ „‡‰ם ב‡ופן ˘ל ביטול ‰טבע,
‡„רב‰ - ‰בריי˙‡ מ‡ריכ‡ ‰יך ‰י‰ ‰ס„ר „‡כיל ‰ו˘˙י ,‰וע„ ˘‚ם ענין ˘‰ינ‰ ‰נ‰
מˆ„ ז˘ ‰ע"פ טבע ז‰ו ˆורך ‚‰וף ,מוכיח‚‰ ‰מ' ˘בו„‡י ל‡ נ˙בטל ענין ˘‰ינ ‰מפני
˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב.‰
‡בל ב˙וך ‰‰נ ‰‚‰ב„ברים ‰מוכרחים ע"פ טבע‰ ,מעל˘„ ‰מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב‰ ‰י‡
כ‡˘ר „‡‰ם מבטל מעˆמו ‡˙ ‰‰נ‡ ‰ו‰טעם ˘ב„ברי ‰ר˘ו˙.
וכיון ˘‰ור‡ ‰זו ני˙נ‡ ‰לינו ב‚מ'‰ ,רי ‡ף ˘מ„ובר ב‰נ‰˘ ‰‚‰י˙ ‰בעי˜ר בזמן

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

טז

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

˘בי‰מ"˜ ‰י˜ ‰יים"‰ ,ז ב˙ו˜ף ‚ם כ‰יום ‰ז ,‰וב‡ופן ˘"˙‰ור‰ ‰ז‡˙ ל‡ ˙ ‡‰מוחלפ˙"
– ˘‡ˆל כל י‰ו„י בכל ‰זמנים ני˙ן ‰כוח ˘כן ˙‰י‰ ‰נ˙‚‰ו‚˘ ,ם ב‰נ‰˘ ‰‚‰ו‡ מוכרח
ל ‰ע"פ ‰טבע‡ ,ל‡ ˘‰י‡ ב„ברים ˘ל "˘ינ‰˘ "‰י‡ ˜˘ור ‰עם ענין ‰מוו˙ )˘‰רי ˘ינ‰
‰י‡ ‡' מ˘˘ים במי˙˘ ,(‰כן ‰ו‡ בכל ענייני ‰עולם ˘מˆ„ עˆמם לולי ‰חיו˙ ‡‰ל˜י˙
˘ב‰ם ‰ם בבחי' מוו˙ )˘ר˜ "ו‡˙ם „‰ב˜ים ב‡ '‰ל˜יכם חיים כולכם

‰יום")„ברים „.„ ,

ור‡˙ ‰ו"‡ ר"פ ˙˘‡ .ובכ"מ(( – י‰י ‰ז ‰ב‡ופן ˘"ל‡ טעמנו טעם" ,לל‡ ‰נ‡.‰
וחו„˘ ˙˘רי ‰רי ‰ו‡ חו„˘ כללי ,וכן כל עניני ‰חו„˘ ,כולל ˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב,‰
י˘ ל‰ם ˘‰פע ‰כללי˙ על כל ‰נ ˙‚‰כל ˘‰נ ‰כול‰

)ר‡ ‰מ‡מרי ‡„"‰ז ˙˜ס"ו ע' ˘עט.

ובכ"מ( – ˘˙‰י ‰במעל ‰ומ„רי‚ ‰זו˘ ,כל „ברי ‰ר˘ו˙ ˘ל „‡‰ם ,ו‡פילו „ברים
‰מוכרחים ‡ל‡ ˘‡ינם „ברים ˘ל ˜„ו˘ – ‰ל‡ י‰יו ב‡ופן ˘ל "טעם" .ול‡ זו בלב„
˘ל‡ ˙‰י' ע˘יי˙ם כ„י למל‡˙ ˙‡וו˙ ‚‰וף‡ ,ל‡ ‡פילו ל‡ ב‡ופן ס˙מי ,כי ‡ם ב‡ופן
˘ע˘יי˙ם ˙‰י' "בל˙י ל '‰לב„ו".

יז

‡ינם ˆריכים לז) ‰ר‡ ‰בכל ‰נ"ל מפר˘י ‰מ˘נ ‰מ˜ו‡ו˙ פ" ‰מ"ו ,וˆמח ˆ„˜ ˘ם(.
וככל „‰ברים ‡‰לו ‰ו‡ ‚ם בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
כ‡˘ר י‰ו„י עוב„ ‡˙ ˜‰ב" ‰עם כוחו˙יו ˘לו ולפי ח˘בונו˙ ‡י˘יים ˘י˘ לו‡ ,זי
‰ו‡ ˆריך כמ˙ ‰נ‡ים כ„י ˘יוכל לט‰ר  -ל˘‰פיע ,מכיון ˘ז ‰ע"„ מי מ˜וו‡˘ ‰ינם
מחוברים למ˜ורם ,ולכן ר‡˘י˙ נ„ר˘ ˘י‰י˘ ‰יעור למים "˘כל ‚ופו עול ‰ב‰ן"

)עירובין

„ ,ב(‰ ,יינו ˘י‰יו לו מספי˜ כוחו˙ וכי˘רונו˙ כ„י ˘י‰י ‰מסו‚ל ור‡וי ל˘‰פיע.
ו˘יעור ז ‰ל‡ נמ„„ ר˜ בעיניו ‡ל‡ ‚ם בעיני ‰זול˙‚˘ ,ם על ‰זול˙ י‰י ‰מוסכם
˘ביכול˙ו ובכוחו˙יו לט‰ר ול˘‰פיע ,וע"„ מי ‰מ˜ו ‰כנ"לˆ˘ ,ריכים ל‰יו˙ מכונסים,
‰יינו ˘י‰יו נמ„„ים לפי מ˜ום חיˆוני ˘מ˘ער ‡˙ כמו˙ם.
וב‡ם ‡ין „‰בר כן‡ ,זי ‡ינם מט‰רין ‡˘ -ינו ˘ייך ל˘‰פע ‰על ‰זול˙ ,וי˙יר ‰מכך
י˘ מ˜ום לומר ˘‰מים עˆמם מ˜בלים טומ‡) ‰ר‡˘ ‰ם פ" ‰מ"‡ ו‡ילך( ,וע„"ז בענייננו
˘‰ו‡ עˆמו יכול ל‰יו˙ בבחינ˙ "מ˜בל טומ‡."‰
מ˘‡"כ במי מעיין˘ ,מט‰רין בכל ˘‰ו‡ ,ו‡ף בזוחלין לל‡ ˘ום ˙נ‡ים‰ .יינו„ ,כ‡˘ר
י‰ו„י מחובר ומ˜ו˘ר למ˜ורו ,ועבו„˙ ˘ '‰לו ‰י‡ ב˙‰מסרו˙ מוחלט˙ לרˆון ‰עליון,

˘‡יב˙ מים ב˘מח˘ – ‰מחבר ‡˙
„‡‰ם ל"מעייני ‰י˘וע"‰
‡ו„ו˙ ˘‰מח‰ ‰מיוח„˙ במˆו˙ ניסוך ‰מים˘ ,מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב ,‰נ‡מר "ו˘‡ב˙ם
מים ב˘˘ון ,ממעייני ‰י˘וע) "‰י˘עי‰ו יב .‚ ,ור‡ ‰סוכ ‰מח ,ב( .ו‰יינו‰˘ ,מים ˘‰יו
˘ו‡בים ב˘ביל ניסוך ‰מים על ‚בי ‰מזבח ‰יו ˆריכים ל‰יו˙ ממעיינו˙.
ולכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי פס˜ ‰רמב"ם )‰לכו˙ ˙מי„ין ומוספין פ"י "‰י( ˘‡ם ל‡ ‰יו יכולין
ל‰בי‡ מים ממי ˘‰ילוח‰ ,יו לו˜חין מים מ‰כיור ,ו‰כיור ‰רי ל‡ ‰י' לו „ין מעיין ,ו‡ם
כן מ‰ו ‰עניין „"ו˘‡ב˙ם מים  -ממעייני ‰י˘וע!?"‰
ועל כרחך ˆריך לומר„ ,ל‡ ב‡ ‰כ˙וב לומר ˘י˘ ל˘‡וב ‡˙ ‰מים ממעיין „וו˜‡,
‡ל‡ כוונ˙ ‰פסו˜ ‰י‡ „‰עי˜ר ˘י‰י' "ו˘‡ב˙ם מים ב˘˘ון" ,ועל י„י ז ‰י‰י ‰ממיל‡
"מעייני ‰י˘וע."‰
ויובן ז ‰ב„˜‰ים בי‡ור ‰מעל ‰במי מעיין על ˘‡ר מימו˙˘ ,מעל˙ם ב˘˙יים:
‡ .מעיין מט‰ר בכל ˘‰ו‡‡˘ .ר מימו˙ ˆריכים ˘יעור בכמו˙ ‰מים‡ ,בל מי מעיין,
מכיון ˘‰ם מחוברים ל‰מ˜ור‡ ,ין נו‚ע ב‰ם כמו˙ ‰מים‡ ,ל‡ ‡‰יכו˙ בלב„˘ ,י‰יו מי
מעיין ,ו‡זי מט‰רין בכל ˘‰ו‡ )מ˜וו‡ו˙ פ"‡ מ"ז(.
ב .מי מעיין מט‰רין בזוחלין‡˘ .ר מימו˙ מט‰רין ר˜ כ˘‰מים מכונסים ב‡˘בורן
)˘ם מ"ח( ,במ˜ום מסוים ˘מכיל ומו„„ ‡ו˙ם‡ ,בל מי מעיין – ‡ם ‰ם מחוברים למ˜ור,

‡ין ˘ום ˙נ‡ים ו‡ין מ˘נ ‰כלל מ‰ם ‰כוחו˙ ו‰יכולו˙ ‰פרטיים ˘לו ,מכיון ˘‰ו‡
˜˘ור למ˜ורו .ו‡ז ‰ו‡ עˆמו בוו„‡י ‡ינו מ˜בל טומ‡ ,‰ועו„ י˙יר ‰מכך˘ ,מט‰ר ‡˙
‰טומ‡ו˙ ‰כי חמורו˙ ,ב„ו‚מ˙ מי מעיין ˘מט‰רין ‡פילו טומ‡ו˙ חמורו˙.
ועל פי ז ‰יובן ענין "ו˘‡ב˙ם מים ב˘˘ון ממעייני ‰י˘וע:"‰
‰ענין „ניסוך ‰מים בעבו„˙ „‡‰ם ברוחניו˙ ‰ו‡ – ˜בל˙-עול מלכו˙ ˘מים‡˘ ,ינו
מ˜יים ‰מˆוו˙ ב‚לל ˘מבין ‡˙ ‰טעם ל˜יומן ‡ו ˘מ˙ענ‚ בע˘יי˙ן ‡ל‡ ב‚לל עול
„‡‰ון ‰מוטל עליו.
˘ז‰ו ‰חילו˜ בין יין ומים:
יין – י˘ בו טעם ,ומור ‰על עבו„˙ ˘‰י"˙ מ˙וך "טעם" ו„ע˙ ועונ‚; ‡ך מים ‡ין
ב‰ם טעם ,ומורים על עבו„˙ ˘‰י"˙ מ˙וך ˜בל˙ עול „‡‰ון ,בלי טעם .בעבו„ ‰זו ‡ין
„‡‰ם מ˙ח˘ב בעˆמו‡ ,יך מ˙˜בל ‰ענין ב˘כלו‡ ,ל‡ מ˙˜˘ר עם ‰מ˜ור˜‰ ,ב"‰
עˆמו ,ומ˜יים ז‡˙ ב˜בל˙-עול.
וז‰ו מ˘ ‰מלמ„נו ‰כ˙וב˘‡ ,ר ב˘ע˘ ‰י˘נו ‰ענין „"ו˘‡ב˙ם מים ב˘˘ון",
˘למרו˙ ˘י˘ לו מעט מים פ˘וטים בלב„„ ,בר ˘‡ין לו בו ˙ענו‚ ,ומ"מ ‰רי ‰ו‡ ˘ו‡ב
‡ו˙ם ב˘מח ,‰כיון ˘ע˙י„ לנסכם ע"‚ ‰מזבח ב˘ביל ˜‰ב" ,‰כפי ˘ˆו˜‰ ‰ב"‰ ,‰רי
עבו„ ‰זו מחבר˙ ‡ו˙ו למ˜ור ,ונע˘ ‰במיל‡ "ממעייני ‰י˘וע˘ ,"‰נע˘ ‰מי מעיין
‰מחובר למ˜ור ומט‰ר בכל ˘‰ו‡ ובזוחלין ,ורו‡ ‰י˘ועו˙ וˆ‰לחו˙ בכל ‰עניינים
˘ל‡ לפי ערכו כלל.

