
עיונים ובי‡ורים בסו‚י˙
˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ˘במסכ˙ סוכ‰



ל‡ ל‡ל‡

"חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰" יכולים ל‰יו˙ סמוכים ובטוחים ˘י‰י' ז‰ "‡ור" ול‡ "‡˘", ו‚ם 
על  ל‰‡יר  ויוכל  לי„ו,  ויומ˘ך  ויחזור  ל‰‡יר,  ימ˘יך ‰‡ור  זור˜ים ‡˙ ‰‡בו˜‰,  כ‡˘ר 
י„ו ‡˙ עˆמו ו‡˙ ‰סביב‰, וימ˘יך ‡˙ ‰‡ור „"נר מˆוו‰ ו˙ור‰ ‡ור" ו"מ‡ור" ˘ב˙ור‰ 

בכל עניניו, על כל ‰˘נ‰ כול‰.
(˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ˙˘ח"י)
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רשימת  מקורותרשימת  מקורות

בעז‰י"˙.

י˘ר‡ל  כל  ועל  עלינו  ˘מח˙נו, ‰ב‡ים  זמן  ˙ור‰,  ו˘מח˙  ח‚ ‰סוכו˙  ימי  ל˜ר‡˙ 
˜ונטרס  ולומ„י‰,  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ˜‰ל  בפני  ל‰‚י˘  ‡נו  מ˙כב„ים  ול˘מח‰,  ל˘˘ון 
‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘מח˙  בסו‚יי˙  ובי‡ורים  עיונים  מבחר  ובו  ‰˘ו‡ב‰',  בי˙  '˘מח˙ 
˘במסכ˙ סוכ‰ (נ‡, ‡ ו‡ילך), מלו˜טים מ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ 

נב‚"מ זי"ע.

רבו˙ ב˘נים ‰י' רבנו עורך "‰˙ווע„ו˙" מיוח„˙ לבני ‰י˘יבו˙ בחול ‰מוע„ סוכו˙, 
ב‰ ‰רעיף עלי‰ם ‡וˆרו˙ נפל‡ים מ˙ור˙ ‰נ‚ל‰ ו‰חסי„ו˙, ובין ˘‡ר ‰מר‚ליו˙ ‰ו‡יל 
ובעי˜ר ‡˙  וב„רו˘,  בפ˘ט  בי˙ ‰˘ו‡ב‰,  ˘מח˙  סו‚יי˙  נפל‡ ‡˙  ב‡ופן  לב‡ר  רבנו 

‰‰ור‡ו˙ ‰נלמ„ו˙ ממנ‰ לעבו„˙ ‰˘י"˙.

בע˙  נ‡מרו  ‡˘ר  ‡לו,  י˜רים  מבי‡ורים  כמ‰  ‚ורנ‰  כעמיר  לי˜טנו  ז‰,   ıב˜וב
 ıוב˜‰  ˙‡ ‰סו‚י'.  ס„ר  פי  על  ס„ורים  ו‰ם  ‡חרים,  ובזמנים  ‰‡מורו˙  ‰‰˙ווע„ויו˙ 
‰‚„ול‰  ו‰˘מח‰  ניסוכם,  ‰מים,  ˘‡יב˙  ענין  עומ˜   ˙‡ ‰מב‡ר˙  ב'פ˙יח‰'  עיטרנו 

˘‰יי˙‰ נו‰‚˙ ‡ז.

ממ˘,  ˘נ‡מרו  כעין  זו,  סו‚י'  מרבנו ‡ו„ו˙  ˜ו„˘'  '˘יחו˙  ז‰:   ıב˜וב עו„ ‰וב‡ו 
כמעט לל‡ עריכ‰; 'עיונים' – בי‡ור בסו‚י' „‡כיל˙ ˘יירי מנחו˙ בח‚ ‰סוכו˙ בעזר‰; 

בי‡ור למ‰ו˙ן ˘ל ‰'‰˜פו˙' ו‰˘מח‰ ביום ˘מח˙ ˙ור‰.

‰˜ונטרס מופיע במס‚ר˙ ‰˜ובı ‰˘בועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙" – עיונים בפר˘˙ ‰˘בוע.

◇ ◇ ◇

מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים  ‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„  בע˙  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו 
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם, ובפרט במ„ור "עיונים", 
וכ‡ן  ב˜יˆור  נ‡מרו  ‰בי‡ורים  ‡˘ר  ל‰יפך,  וי˘  ‰„ברים,  עי˜רי  ר˜  כ‡ן  ˘מופיעים 
˘מעומ˜  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  במ˜ומו˙ ‡חרים  ע"פ ‰מבו‡ר  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו 
על ‡חריו˙ ‰מערכ˙  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים  ‰מו˘‚ 

בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
במ˜ורי ‰„ברים, וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

‡˘ר  ע˙  ˆ„˜נו,  מ˘יח  בבי‡˙  ‰‡מ˙י˙  ל˘מח‰  בימינו  במ‰ר‰  ˘נזכ‰  רˆון  וי‰י 
(נוסח  ו‡ומר"  מב˘ר  עולם,  ע„  ולזרעו  ל„ו„  עולם,  לעם  י˘ועו˙  ˙נ‰  "˜ול  י˘מע 

‰ו˘ענו˙ ל‰ו˘ענ‡ רב‰), ב˜רוב ממ˘.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ערב ח‚ ‰סוכו˙, ‰'˙˘ע"ט

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜ובı ז‰ 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'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: 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, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

לל
מע˘‰  ו‡נ˘י  ˘‰חסי„ים  ו‰יינו,  לפנימיו˙ם",  ˘"לפני‰ם ‰יינו  רבו˙ינו  פירו˘  י„וע 
˘‰יו מר˜„ים ב‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור, פעלו ‚ם בפנימיו˙ם ˘ל כל ‡לו ˘‰יו עומ„ים מסביב 

ורו‡ים ‡˙ זרי˜˙ ‰‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור, ˘‚ם ‡ˆלם י‰י' מעין עבו„‰ זו.

‰˙ח„˘ו˙  ˘˙‰י'  ‰יינו  מלמעל‰,  חיים  ל‰  „˘ו‡ב˙  ‰ענין  ‡ˆלם  ‚ם  י‰י'  ועי"ז 
ב"˙ור‰ ‡ור" וב"נר ‰' נ˘מ˙ ‡„ם" ˘ב‚ופם, ˘יומ˘ך בחיו˙ מחו„˘, למל‡ ˘ליחו˙ו 

˘ל ‰˜ב"‰, לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים.

ל‡ ל‰˙עס˜ בזרי˜˙ ‡בו˜ו˙ על חבירו
‰זול˙,  על  ל‰˘פע‰  בנו‚ע  ‡ור  ˘ל  ‡בו˜ו˙  זרי˜˙  ‡ו„ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר  ...‡מנם 
ל‰בטיח  ˆריכים  ‰מ˙‡ים.  ב‡ופן  ז‰  ˘י‰י'  בז‰ירו˙  ˆורך  י˘  כו',  מוסר  „ברי  ‡מיר˙ 
ו‡ילו  מ‡יר,  ˘"‡ור"   – ביני‰ם  ˘‰חילו˜   ,"˘‡" ול‡  "‡ור"  ˘ז‰ו  ("ב‡וו‡רענען") 

"‡˘" ˘ורף!

מע˘‰",  ו‡נ˘י  "חסי„ים  ˙חיל‰  ל‰יו˙  ˆריכים   – "‡ור"  ˘ז‰ו  בטוחים  כ‡˘ר  ו‚ם 
˘ר˜ כ‡˘ר י˘נן מעלו˙ ‡לו ‡זי יכולים ל‰בטיח ˘ל‡ י˙ערבו עניינים ˘ל פניו˙, כבו„ 
בנו‚ע  ˘‰ם ‰יפך ‰˙י˜ון  לכל ‰ענינים  ל‚רום  יכולים  י„ם  ˘על  עˆמו,  וחומריו˙  וי˘ו˙ 
˘ל ‡ור,  זרי˜˙ ‰‡בו˜ו˙  ל‰בטיח ‡˙  יכולים  ור˜ ‡ז  לעˆמו,  בנו‚ע  וע‡כו"כ  ל‰זול˙, 

˘‰‡ור י˘‡ר מו‡ר, וי‚יע למטר˙ו ויפעל פעול˙ו.

ז‡˙ ועו„:

‚ם ‡ם ל‡חרי כל ‰‰ב‰רו˙ ‰נ"ל מ‚יעים למס˜נ‡ ˘ע"פ „ין י˘ ר˘ו˙ לומר לפלוני 
„ברים ‡לו ("‡ים ‡ריינז‡‚ן") – ע„יין י˘ מ˜ום ל˘‡ל‰ ‰‡ם ˆריך ‰ו‡ ל‰˘˙„ל ולר„וף 

("זיך נ‡כי‡‚ן") ל‰יו˙ "רˆוע‰ ל‡ל˜‡‰"...

˘‰רי "‡„ם ˜רוב ‡ˆל  לעˆמו  בנו‚ע  ז‡˙  יע˘‰  ז‰ –  בענין  י˘ ‰כרח  ז‡˙  בכל  ו‡ם 
עˆמו": יס˙‚ר בח„ר, וי‡מר ‡˙ ‰"על חט‡" ‰‡רוך, ו‡פילו ‡˙ ‰"על חט‡" ˘‡ינו על 

ס„ר ‰‡"ב, ˘‡ז, בו„‡י ל‡ ˙‰י' לו טעו˙... ו‡ף ‡ח„ ל‡ יעכב בע„ו,

ולמ‰ לו ל‰עמי„ ‡˙ עˆמו בסכנ‰ – לפ‚וע בי‰ו„י נוסף?!

ומ‰ ‚ם ˘‡י ‡פ˘ר ל„ע˙ ‡ם ‰ו‡ י˜לע למטר‰, ˘‰רי י˙כן ˘‰ל‰ י˘יב לו מנ‰ ‡ח˙ 
‡פיים...

˘‰ו‡ ‰"פוס˜ ‰‡חרון",  לעˆמו  חו˘ב  ו‚ם ‰ו‡  ממנו,  יו˙ר  חומרי  ˘‰ל‰ ‰ו‡  י˙כן 
ויכול ל‰וכיחו ("‡ים ‡ריינז‡‚ן") על כל ‰עניינים ˘י˘ בו, וכפי ˘‰ם ל‡מי˙˙ם...

ז‡˙  יע˘‰  ˘כ‡˘ר  ב˘ע‰  ב‰  ספ˜,  ˘ל  ענין  על  עˆמו   ˙‡ ל‰עמי„  לו  למ‰  ו‡"כ, 
בנו‚ע לעˆמו ‰רי ז‰ ענין ˘ל ו„‡י, ו‡ף ‡ח„ ל‡ יפריע לו, ו‰לו‡י יˆליח.

וז‰ו ˘"חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰ ‰יו מר˜„ים לפני‰ם ב‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור", ˘כן, ל‰יו˙ם 

רשימת  מקורות



כט כטכט

˘נ‰,  ˘בעים  במל‡˙  מן ‰‚וף  בˆ‡˙‰  ˘ל ‰נ˘מ‰  ומˆב  ˘ז‰ו ‰מעמ„   – למחר"  ימו˙ 
מ‡‰ וע˘רים ˘נ‰.

 ˙‡ מבטל˙   - „‡ס")  ‡יז  ‡ט  ("‡ט  ז‰  ומˆב  מעמ„  י‰י'  מעט  ˘עו„  זו,  ו‰˙בוננו˙ 
מ‰ענינים  ל‰˙נ˙˜  ל"‡ור"  ומ‡פ˘ר˙  ‰ב‰מי˙,  ונפ˘  ‰‚וף  ˘ל  ו‰י˘ו˙  ‰חומריו˙ 

˘נ„ב˜ו בו במ˘ך ‰יום, כך, ˘מˆב ‰‚וף ל‡ יבלבל ל˘מח˙ ‰נפ˘ (כמבו‡ר ב˙ני‡).

'לנער' עˆמו ול‰˙עלו˙ מ‰‚וף
וז‰ו ˙וכן ענין ‰רי˜ו„ ב"‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור":

˘"מנורו˙  נזכר  ˘לפנ"ז  ובפרט  ˘ל ‡ור",  "‡בו˜ו˙  ב„יו˜ ‰ל˘ון  וב‰˜„ם ‰בי‡ור 
מע˘‰ ‰י'  ו‡נ˘י  חסי„ים  ˘ל  ו‡ילו ‰רי˜ו„  נר,  עם  מנור‰ ‰˜˘ור‰  ˘ם",  ז‰ב ‰יו  ˘ל 

"ב‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור" „ו˜‡.

ו‰ענין בז‰:

 - בעבו„‰  וענינו  ביח„.  נרו˙  מ˘ני  ‰פחו˙  לכל  ˘זור‰  ˘‰י‡   - ‡בו˜‰  ˘ל  ענינ‰ 
˘מח˙נו"  ל‰יו˙ ‰עבו„‰ „"זמן  ˙˘וב‰, ˆריכ‰  ימי  בע˘ר˙  עבו„˙ ‰˙˘וב‰  ˘ל‡חרי 
ב‡ופן ˘ל "‡בו˜‰", ˘מור‰ על ‰˙‡ח„ו˙ ו‰˙כללו˙ ‰נפ˘ ו‰‚וף, נפ˘ ‰‡ל˜י˙ ונפ˘ 

‰ב‰מי˙, ˘˘ני‰ם יח„יו עוב„ים ‡˙ ‰', כמ"˘ "בכל לבבך" "ב˘ני יˆריך".

ˆריך  לזמן  מזמן  ‰נ‰  ‰‚וף,  עם  מ˜ו˘ר˙  ‰נ˘מ‰  כ‡˘ר  ˘‚ם   - ‰ו‡  ‰עבו„‰  וס„ר 
ל‰עלו˙ ‡˙  מ‰‚וף. ‰יינו,  למעל‰  מעל‰,  כלפי  ולזור˜‰  ˘ל ‡ור"  ליטול ‡˙ ‰"‡בו˜‰ 
˘ע‰  ˘לפי   - ˘בז‰  ו‰˙ועל˙  וחומריים,  ‚˘מיים  מעניינים  ˘ע‰  לפי  ולנ˙˜ו  ‰"‡ור" 

מ˙נער ("ער טרייסלט זיך ‡פ") מ‰‡ב˜ ו‰עפר כו'.

בי„ו  ומ˜בל‰  למט‰,  חוזר˙  ˘ל ‡ור"  כ‡˘ר ‰"‡בו˜‰  ז‰,  ˘ל‡חרי   - ו‰מטר‰ ‰י‡ 
מחו„˘˙ ("‡ן  ˘ל ‡ור"  בי„ו "‡בו˜‰  י˘  בעוב„ין „חול, ‡זי  לעסו˜  ˘ב‰ ˆריך  ‰˘ני' 

‡פ‚עפרי˘טע ליכטי˜ייט"), מנוער˙ מענינים חומריים ו‡פילו מענינים ‚˘מיים,

˘י˙מעטו  ב‡ופן  ‰יום,  כל  במ˘ך  ‰˙ומ"ˆ  בעניני  מחו„˘˙  לעבו„‰  ז‡˙  ומנˆל 
ב‡‰ב‰   '‰ ˘עוב„  ‚מור  ˆ„י˜  ‡ˆל  ‡פילו  ‰יום,  במ˘ך  ˘י˘נם  ‰‚˘מיים  ‰ענינים 

ב˙ענו‚ים, ‡בל ‰ו‡ ע„יין במעמ„ ומˆב „"י˘ מי ˘‡ו‰ב".

חיים  ל‰  ו˘ו‡ב˙  למעל‰  עול‰ ‰נ˘מ‰  ˘ב˘ע˙ ‰˘ינ‰  במ„ר˘,  „רך ‰מבו‡ר  ועל 
חוזר˙  ‰נ˘מ‰  כ‡˘ר  כן,  ול‡חרי  ‰נ˘מ‰,  בחיי  ‰˙ח„˘ו˙  ˘נע˘י˙  ‰יינו,  מלמעל‰, 
ב˙ומ"ˆ  עבו„˙ו  לעבו„  יכול  רב‰",  בחמל‰  נ˘מ˙י  בי  "˘‰חזר˙  בבו˜ר,  למט‰ 

˘נ˙לב˘ו ב„ברים ‚˘מיים ב‡ופן ˘ל ‰˙ח„˘ו˙, וב˙וספ˙ כח וחיו˙.

ב‡בו˜ו˙  בפני‰ם  מר˜„ים  ‰יו  מע˘‰  ו‡נ˘י  "חסי„ים  ‰ל˘ון  ב„יו˜  ל‰וסיף  ...וי˘ 
˘ל ‡ור כו'":

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים

‰.............................................................................................................. פ˙יח‰
מ‰ו˙ ‰˘מח‰ ‰עˆומ‰ בניסוך ‰מים

מדוע כה גדלה מעלתה של "שמחת בית השואבה"? מהו סוד ניסוך המים והפרשו מניסוך 
היין? מדוע נצטווינו על ניסוך המים בחג הסוכות דווקא? וכיצד ניתן לשמוח בקבלת עול 
העצומה  והשמחה  המים",  "ניסוך  של  הרוחנית  העבודה  במהות  יסודי  ביאור   – המלך? 

הנמשכת ממנה

בי‡ורים ˜ˆרים
............................................ ח מי ˘ל‡ ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו

מ„וע ‚„ול‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ מ˘מח˙ ‰ר‚ל?

יל„ים מפירחי כ‰ונ‰.......................................................................................... ט
סיב˙ ‰˘מח‰ – ‰נ‰‚˙ ‰"יל„ים מפירחי כ‰ונ‰"

............................................... י‡ ו‰˙˜ינו ˘י‰ו נ˘ים יו˘בו˙ מלמעל‰ ו‡נ˘ים מלמט‰
מ„וע ‰˘˙˙פו ‰נ˘ים „וו˜‡ ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰?

̆ רי מי ˘ל‡ חט‡ ומי ˘חט‡ י˘וב וימחול לו.................................. יב ‡לו ו‡לו ‡ומרים ‡
מ„וע ‡ומרים ‰חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰ "ומי ˘חט‡..."?

‡מרו עליו על ‰לל ‰ז˜ן . . ‡מרו עליו על ר˘ב"‚.................................................... י‚
מי ומי ‰יו ‰רו˜„ים?

....................................... טו כ˘‰יינו ˘מחים ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡ינו ˘ינ‰ בעינינו
˘מח‰ ˘ל מˆוו‰ פורˆ˙ ‡˙ ‚„רי ‰˘ינ‰

.......................................... יז מ˘ם ל‡כיל‰ ו˘˙י‰ . . מכ‡ן ו‡ילך ל˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰
‡כיל‰ ו˘˙י' – ספו‚ים ‚ם ‰ם ב"˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰"!

עיונים.......................................................... יט
ע˘יי˙ סוכ‰ בעזר‰ ל‡כיל˙ ˘יירי מנחו˙

יפלפל בכמה פנים בישוב השאלה היאך אכלו הכהנים שיירי מנחות בימי הסוכות, כיון 
שאסור לבנות בנין של עץ במקדש

˘מח˙ ˙ור‰.................................................. כב
˘מח˙ ‰˙ור‰ – בס"˙ ס‚ור „וו˜‡

מדוע נהגו לרקוד בשמחת תורה בספרים כרוכים, והרי הי' ראוי להוסיף אז בלימוד? כיצד 
"תורה ציווה לנו משה" הוא יסוד לימודו של הקטן? איך שמחת תורה הוא יסוד לימוד 

התורה במשך השנה כולה? וכיצד תופסים את הקב"ה? – ביאור עמוק במהותה של שמחת 
התורה

˘יחו˙ ˜ו„˘.................................................. כ‰
'לנער' ‡˙ ‰‚וף ו‰נ˘מ‰



‰

מ‰ו˙ ‰˘מח‰ ‰עˆומ‰ בניסוך ‰מים
מ„וע כ‰ ‚„ל‰ מעל˙‰ ˘ל "˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰"? מ‰ו סו„ ניסוך ‰מים 
ו‰פר˘ו מניסוך ‰יין? מ„וע נˆטווינו על ניסוך ‰מים בח‚ ‰סוכו˙ „וו˜‡? 
‰עבו„‰  במ‰ו˙  יסו„י  בי‡ור   – ‰מלך?  עול  ב˜בל˙  ל˘מוח  ני˙ן  וכיˆ„ 

‰רוחני˙ ˘ל "ניסוך ‰מים", ו‰˘מח‰ ‰עˆומ‰ ‰נמ˘כ˙ ממנ‰

ניסוך ‰מים.  עבור  ל˘‡יב˙ ‰מים  עם ‰‰כנו˙  בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ‰יי˙‰ ˜˘ור‰  ˘מח˙ 
˘מח‰ זו ‰יי˙‰ ‚„ול‰ ועˆומ‰, וכפי ˘‰פלי‡ו חכמים (סוכ‰ נ‡, ‡) במעל˙‰: "מי ˘ל‡ 

ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו".

˘ב˙ור‰,  ˘מחו˙  ענייני  מ˘‡ר  ב‰  מיוח„  מ‰  זו,  ˘מח‰  ˘ל  סו„‰  על  לעמו„  וי˘ 
‡ין  ‡˘ר  ועˆומ‰,  ‚„ול‰  כ‰  ˘מח‰  ˘מעורר˙  ‰מים,  בניסוך  י˘  רוחני˙  עבו„‰  ו‡יזו 

˘מח‰ ˘˙„מ‰ ו˙˘וו‰ ל‰.

לנסך מים ˘‡ין ב‰ם טעם
ו˙חיל‰ י˘ ל‰עמי˜ במ˘מעו˙ "ניסוך ‰מים":

‡ח˙ ‰עבו„ו˙ ˘‰יו במ˜„˘ מ˘ך כל ‰˘נ‰ כול‰ ‰י‡ ניסוך ‰יין, ‡מנם, בח‚ ‰סוכו˙ 
‰י' חי„ו˘ מיוח„, ˘בו נˆטוו לנסך ‚ם מים על ‚בי ‰מזבח.

כ‡˘ר מ˙בוננים ב‰פר˘ ˘בין יין למים, נמˆ‡ ˘‰יין עניינו טעם ו‰נ‡‰, מברכים על 
˘˙יי˙ו ˙מי„, ו‰רי ‰ו‡ מ‰נ‰ ‡˙ ‰‡„ם ומ˘מחו, וכפי ˘נ‡מר "ויין י˘מח לבב ‡נו˘" 
(˙‰לים ˜„ טו). לעומ˙ ז‡˙, ‰מים ‡ין ב‰ם ל‡ טעם ול‡ ‚וון, ‰ם ‡ינם „בר ‰מזין (ברכו˙ 

ב˘˙יי˙  ל‡„ם  ˘‡ין ‰נ‡‰  לˆמ‡ו "לפי  ˘ו˙‰ ‡ו˙ם  כ‡˘ר  ר˜  עלי‰ם  ומברכים  ב),  ל‰, 

‰מים ‡ל‡ ˘‰ו‡ ˆמ‡" (˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן סי' ר„ סי"‚).

וכן ‰ו‡ ‚ם עניינם ‰רוחני ˘ל יין ומים (ר‡‰ ‚ם ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 426 ו‡ילך):

מעל˙‰   ˙‡ ב˘כלו  ‰יטב  מבין  ‰‡„ם  ו„ע˙.  טעם  ב‰  ˘י˘  עבו„‰  על  ירמוז  ‰יין 
ונחיˆו˙‰ ˘ל עבו„˙ ‰˘י"˙, ו‰ו‡ נ‰נ‰ מן ‰עבו„‰.

פ˙יח‰פ˙יח‰ כחכח
˘מחו˙ במ˘ך ימי חייו, ˘˙‰י' ˘מח‰ בעניניו ‰רוחניים, ובמיל‡ ˙‰י' ˘מח‰ בענייניו 
˘מח‰  ˘נ‰  ˘˙‰י'  כול‰,  ‰˘נ‰  כל  על  ˘מח˙נו"  מ"זמן  נמ˘ך  ז‰  וענין  ‰‚˘מים, 

ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ ‚ם יח„.

(˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ˙˘י"ט)

 

"מר˜„ים בפני‰ם ב‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור"

‰'˜ונı' בזרי˜˙ ‰‡בו˜ו˙
לכ‡ור‰ ‡ינו מובן, כ‡˘ר רו˜„ים ב‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור – מ‰ו ‰ˆורך לזרו˜ ‡˙ ‰‡בו˜‰ 
למעל‰, ˘‡ז חוזר˙ ונופל˙ למט‰, וˆריך לחזור ול˙ופס‰, ‡ל‡ - בי„ו ‰˘ני', וכמבו‡ר 

ב‚מ' ˘כך ‰יו רו˜„ים עם ‰‡בו˜ו˙?!

‡ח˙  בי„  ‡בו˜‰  לזרו˜  בי„יו,  ל˘ח˜  ˘יכול   ,"ıונ˜"‰  ˙‡ ל‰ר‡ו˙  כ„י  ר˜  ו‡ם 
בי˙  „˘מח˙  ו‰מ‡ורע  ‰מ˜„˘,  „בי˙  ˘‰מ˜ום  מובן  ‰רי   - כו'  ‰˘ני'  בי„  ול˙ופס‰ 
‡נ˘ים  ע"י  ‡פילו  ר‡˘,  ו˜לו˙  ˘חו˜  ˘ל  עניינים  לע˘יי˙  מ˙‡ימים  ‡ינם  ‰˘ו‡ב‰, 

פ˘וטים, וע‡כו"כ כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ "חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰"!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

˘נו˙ן  ז‰,  וענין   .  . ˘ב‰ברי‡‰  ו„בר  ענין  בכל  ˘י˘נו  ...ענין ‰"‡ור" ‰ו‡ ‰‡ל˜ו˙ 
˜יום וחיו˙ לכל עניני ‰ברי‡‰, נ˜ר‡ ב˘ם "‡ור".

‰‡ור  ל‰יו˙  יכול  ל‡  למט‰,  ˘נמˆ‡  ‰כלי  עם  ˜˘ור  ˘‰"‡ור"  זמן  כל   .  . ...‡מנם 
בנו‚ע  ‡פילו  ˘מˆינו  וז‰ו  בכלים.  ‰˙לב˘ו˙ו  ˜ו„ם  ˘‰י'  כמו  ‰מ˜בל,  מˆ„  בט‰ר˙ו, 
לˆ„י˜ים – ‡ם מ„רי‚˙ם ‰י‡ למט‰ מעט ממ"˘ ‚בי רבינו ‰˜„ו˘ ˘"ז˜ף ע˘ר ‡ˆבעו˙יו 
כלפי מעל‰ ‡מר רבונו ˘ל עולם ‚לוי וי„וע לפניך . . (˘)ל‡ נ‰ני˙י בעולם ‰ז‰ ‡פילו 
מעניני  ˘נ„ב˜  ו‰עפר  ‰‡ב˜   ˙‡ לנער  כ„י  ‰˜בר  לחיבוט  ˘ˆריכים   – ˜טנ‰"  ב‡ˆבע 
‰עולם, ‡ע"פ ˘‰יו ˆ„י˜ים במ˘ך כל ימי חיי‰ם, כי, כ‡˘ר י˘ עס˜ עם ענינים ‚˘מיים 

וחומריים, בל ימלט ˘ל‡ יע˘‰ ‡יז‰ רו˘ם.

...ו‰עˆ‰ לז‰ – ˘מזמן לזמן י˙על‰ למעל‰ מכמו ˘‰ו‡ מ˜ו˘ר ב‚וף:

ל‰יו˙  ˘ˆריך  ‰ז‰ר  מ‡מר  מוב‡  ‰˙ני‡,  מספר  ‰חל  חסי„ו˙,  וספרי  מוסר  בספרי 
כ„‡י˙‡  ‰מי˙‰",  יום  לו  „"יזכיר  ‰‰˙בוננו˙  ‚ם  נכלל˙  ˘בז‰  כו',  „חו˘בנ‡  ממ‡רי 
ב‚מר‡ "˘וב יום ‡ח„ לפני מי˙˙ך . . וכי ‡„ם יו„ע ‡יז‰ יום ימו˙ . . י˘וב ‰יום ˘מ‡ 



כז כזכז

"‰חליל ˘ל ˘מח˙ בי˙ ‰˘‡ב‰ ‡ינו „וח‰ ל‡ ‡˙ ‰˘ב˙ 
ול‡ ‡˙ יו"ט"

בזמן ‰‚לו˙ "„וח‰ ‡˙ ‰˘ב˙"
זו‰י ‚ם ‰ור‡‰ ביחו„ לזמננו ז‰, ˘על ז‰ נ‡מר "˜ל˜ל˙נו זו‰י ˙˜נ˙נו":

‰ועבר   - ענינים)  כו"כ  נמנו  ˘בו  ‰י„וע  (כנוסח  וכו'  סנ‰„רין  ל‡  לנו  ˘‡ין  ז‰  מˆ„ 
עם  עניני ‰עבו„‰ ‰˜˘ורים  בכל  וכמו  ו‡ח„,  כל ‡ח„  על  בי˙ ‰˘ו‡ב‰  ‰חיוב „˘מח˙ 
נע˘ו  בבי‰מ"˜,  לכ‰ן ‚„ול)  ע"י ‰כ‰ן (וע„  בעבר  נע˘ים  ˘‰יו  ˘‚ם ‰ענינים  בי‰מ"˜, 
ע˙‰ חיוב על כל ‡ח„ ו‡ח„, ע"י ‰˙פל‰, כמ‡מר רז"ל "˙פלו˙ כנ‚„ ˙מי„ים ˙˜נום", 
ו‰‡פ˘רויו˙  ‰כחו˙  בכל  לעבו„  ˆריך  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ‡ל‡  לסמוך,  מי  על  ˘‡ין  כך, 

˘ני˙נו לו.

וכי„וע מ˘ל ‰בע˘"ט בנו‚ע לר‡˘ ‰˘נ‰, ˘‰י' ‚בור בעיר ˘‰כל סמכו על ‚בור˙ו, 
מ‰„רך, ‡מר ‰‚יבור  ˘לי˘  בעברם  למלחמ‰, ‰נ‰  למחנ‰ ‰‡ויב  לילך  וכ‡˘ר ‰וˆרכו 
˘ל‡ יסמכו עליו ל‚מרי, ו‡חרי עו„ כבר˙ „רך, ‡מר, ˘יכולים לסמוך עליו ר˜ במ˜ˆ˙, 
וכ‡˘ר ‰‚יעו ˜רוב יו˙ר, ‰˙ברר ˘כל ‡ח„ ˆריך ל„‡ו‚ לעˆמו, ו‡י ‡פ˘ר לסמוך עליו 

כלל.

וע„"ז בנו‚ע לענין ניסוך ‰מים ו˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ‰˜˘ור‰ בו.

למˆו‡  ‡ח„  כל  ˆריך  מזבח,  ול‡  ‰מ˜„˘  בי˙  לנו  ˘‡ין  ˘"עכ˘יו  בל˜ו"˙  וכמ"˘ 
 '‰ "בעבו„˙  ˘‰ם  כפי  ‰יין  וניסוך  ‰מים  ניסוך  ענין  ל˜יים  כיˆ„  בנפ˘ו"   ıחפ „ברי 

˘בלב כל ‡ח„ ו‡ח„", וכל˘ון ‰כ˙וב "ומˆ‡˙ - כי ˙„ר˘נו בכל לבבך ובכל נפ˘ך".

...ועניינים ‡לו מ˘˙˜פים בבי˙ ‰מ˜„˘ ˘בו, ˘ז‰ו לב י˘ר‡ל, עליו נ‡מר "לבי ער" 
‡פילו כ‡˘ר "‡ני י˘נ‰" – "ב‚לו˙‡".

˘מח˙ו ˆריכ‰ לפעול על כל ‰עיר
ובנו‚ע ל˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ – ‰‰˘˙˜פו˙ ‰י‡ ב‡ופן ˘פועל˙ על כל ‰סביב‰, כמו 
בזמן ‰בי˙ ˘"ל‡ ‰י' חˆר בירו˘לים ˘‡ינ‰ מ‡יר‰ מ‡ור בי˙ ‰˘ו‡ב‰", וע„ ˘"‡˘‰ 

‰י˙‰ בורר˙ חטים ל‡ור ˘ל בי˙ ‰˘ו‡ב‰".

ˆריכ‰  עˆמו  עם  ‰עבו„‰  ˘ע"י  ˘‰פעול‰  ‰י‡  ‰כוונ‰  ˘˙כלי˙   – בעבו„‰  ועניינו 
לחל˜  בין ‰פסול˙  בעˆמו  לברר  יוכל  ˘‚ם ‰זול˙  ע„  ובכל ‰סביב‰,  בכל ‰עיר  ל‰‚יע 

‰ר‡וי למ‡כל ‡„ם.

וב‡ופן כז‰ ‰י‡ ‰˘מח‰ ‰‡מי˙י˙ ˘עלי' ‡מרו "מי ˘ל‡ ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ 
לר‡ו˙  זוכ‰  ‰˘ו‡ב‰,  בי˙  ˘מח˙  ˘רו‡‰  ˘מי  מובן,  ˘מז‰  מימיו",  ˘מח‰  ר‡‰  ל‡ 

˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ו

עול  עˆמו  על  מ˜בל  ‰‡„ם  ‡ל‡  ו‰˘‚‰,  ‰בנ‰  ב‰  ˘‡ין  עבו„‰  על  ירמוזון  ו‰מים 
 ‰˘˜ זו  ˘עבו„‰  ו‡ף  "טעם".  ובל‡  ל‰בין  בלי  ‰˘י"˙  מˆוו˙  ומ˜יים  ˘מים,  מלכו˙ 
מ˘˙יי˙  ˘נ‰נ‰  לˆמ‡ו"  מים  "˘ו˙‰  ˘ל  מˆב  י˘נו  מ˜ום  מכל  ‰‡„ם,  ממנ‰  ˘י‰נ‰ 
"ˆמ‡"  ‰ו‡  ו‰רי  ‰˜ב"‰,  ˘ל  עולו  מ˜בל˙  ומ˙ענ‚  ˘נ‰נ‰  מי  י˘נו  כן  וכמו  ‰מים. 

לעב„ו י˙', ‚ם בל‡ ל‰בין ול‰ר‚י˘ טעם בעבו„‰.

˜בל˙ עול – יסו„ ו˘ר˘ ‰עבו„‰
˘˙י ‰עבו„ו˙ ‰‡מורו˙, ˘˙י „רכים בעבו„˙ ‰' ‰מ‰, ו‰ס„ר ‰ו‡ ˘ר‡˘י˙ ‰עבו„‰ 
ועי˜ר‰ ו˘ר˘‰ עלי' ל‰יו˙ „וו˜‡ בעבו„˙ ˜בל˙ ‰עול ‰פ˘וט‰ (ר‡‰ ב‡רוכ‰ ˙ני‡ פמ"‡). 
 ˙‡ לערב  בל‡  ובביטול,  ב‰כנע‰  י˙'  מלכו˙ו  עול  עליו  ל˜בל  ‰‡„ם  ˆריך  לר‡˘  לכל 

˘כלו ו‰בנ˙ו, בבחינ˙ "ניסוך ‰מים".

בעבו„‰  ל‰˙חיל  ‰ו‡  ˆריך  ‡ז  בעבו„˙ו,  ומ˙על‰  ממ˘יך  כ‡˘ר  מכן,  ל‡חר  ור˜ 
מסו„ר˙ על פי ˘כל ועל פי טעם ו„ע˙. ‰ו‡ מ˘˜יע ‡˙ ר‡˘ו בלימו„ ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, 

ומבין ‡˙ מעל˙‰ ו˜„ו˘˙‰, ‡˘ר ‚ם ‰‚ויים מכירים ˘‰י‡ "חכמ˙ם ובינ˙כם".

כללו ˘ל „בר: יסו„ ‰עבו„‰ ˆריך ל‰יו˙ ˜בל˙ עול פ˘וט‰ בבחינ˙ "מים", ו‰מ˘ך 
י˘ר‡ל  בני  ˘‡מרו  ו‰ו‡  "יין".  בבחינ˙  ומסו„ר,  מוטעם  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריך  ‰עבו„‰ 
לכל ‡˘ר  ונˆיי˙  "נע˘‰"  ל‰חליט ‡˘ר  ונ˘מע": ‰יסו„ ‰ו‡  "נע˘‰  ˙ור‰  מ˙ן  ˜ו„ם 
‰מסו„ר˙  ‰עבו„‰  ˘‰י‡  ‰"נ˘מע"  ב‡  מכן  ל‡חר  ור˜  ˘י‰י';  מ‰  י‰י'  ‰מלך,  י‚זור 

ו‰יסו„י˙, ל‰בין ‡˙ מעל˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' ול˜יימן מ˙וך ˘כל ור‚˘.

וכ˘ם ˘‰ו‡ כן בנו‚ע למ˙ן ˙ור‰ ˘ל כללו˙ בני י˘ר‡ל, כך ‰ו‡ ‰ס„ר בעבו„˙ו ˘ל 
כל ‡י˘ י˘ר‡ל מ„י יום: ˙חיל˙ ‰יום ‰ו‡ ב‡מיר˙ "מו„‰ ‡ני לפניך". ‰י‰ו„י מ˙בטל 
ל„ר‚ו˙  לבו‡  מכן ‡פ˘ר  ל‡חר  ור˜  ו„ע˙.  מטעם  למעל‰  ˘ל ‰˜ב"‰,  עולו  ומ˜בל ‡˙ 

‰‰˘‚‰ ‰נעלו˙ ˘בברכו˙ ˜רי‡˙ ˘מע ו˜רי‡˙ ˘מע (ר‡‰ ˙ור˙ מנחם חי"„ 267 ו‡ילך).

יסו„ כל ‰˘נ‰ ב˜בל˙ מלכו˙ו י˙'
ו‚ם  ‰˙ור‰,  ב˜בל˙  ו‰‰˙חל‰  ‰יסו„  ‰ו‡  "נע˘‰"   – ‰עול  ˘˜בל˙  למעל‰  נ˙ב‡ר 
˘‰‰˙חל‰  ‰˘נ‰,  לכללו˙  בנו‚ע  ‚ם  ‰„בר  ‰ו‡  כן  ו‰נ‰,  י‰ו„י.  ˘ל  ‰יום  בעבו„˙ 

ו‰יסו„ ‰י‡ ˜בל˙ עול למעל‰ מטעם ו„ע˙.

מ‰ו˙ ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰י‡ ˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙'. מˆוו˙ ‰יום ‰י‡ "ב˘ופר" (ר"‰ כו, ב), 
עניין  ‡ינו  ‰מלכו˙  ˜בל˙   .(‡ טז,  (ר"‰  עליכם"  "˘˙מליכוני  בכ„י  ‰י‡  ‰˘ופר  ו˙˜יע˙ 
˘על פי טעם ו„ע˙, ‡ל‡ ב„רך ˘ל ˜בל˙ עול „וו˜‡. עניינו ˘ל מלך ‰ו‡ "˘˙‰‡ ‡ימ˙ו 

עליך" (סנ‰„רין כב, ‡), ו‰יינו ˘מ˜יימים ‚זירו˙יו בין ‡ם מבינים ובין ‡ם ל‡ו.



זח‚ ‰סוכו˙

וכ‡˘ר י˘נו ‰יסו„ ˘ל ˜בל˙ עול פ˘וט‰, ני˙ן ל‰מ˘יך ולעב„ו י˙' כל ‰˘נ‰ כול‰, 
זו, ‰י‡ ˜בל˙  לעבו„‰  ומˆוו˙י'. ‡ך ‰יסו„  מעל˙ ‰˙ור‰  ב˘כלו ‡˙  מבין  ˘‚ם  ב‡ופן 

עול מלכו˙ו י˙' לכל ‡˘ר יˆוו‰, ב˜בל˙ עול פ˘וט‰ ˘‡ינ‰ ˙לוי' ב˘כל וב‰בנ‰.

˜בל˙ עול "בכס‰" ו"ליום ח‚נו"
וכפי  ‰סוכו˙.  בח‚  ‚ילוי  לי„י  ב‡ים   – ‰˘נ‰  בר‡˘  ˘נפעלו  ‰רוחניים  ‰עניינים  כל 
 – ומוס˙רים  טמונים  ˘‰יו  ר‡˘ ‰˘נ‰  ענייני  ח‚נו":  ליום  פ‡, „) "בכס‰  (˙‰לים  ˘נ‡מר 

"בכס‰", מ˙‚לים בע˙ ח‚ ‰סוכו˙ – "ליום ח‚נו" (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ר"‰ נ„, ‚).

‚ם יסו„ ‰˜בל˙ עול ˘בר‡˘ ‰˘נ‰ ב‡ לי„י ביטוי ו‚ילוי בח‚ ‰סוכו˙, ועל כן „וו˜‡ 
טעם  ב‰  ˘‡ין  עבו„‰  על  מורים  ˘‰מים  מ˘ום  ניסוך ‰מים,  על  נˆטווינו  בח‚ ‰סוכו˙ 

ו‰בנ‰ – ˜בל˙ עול פ˘וט‰.

‰סוכו˙  בח‚  ו‡פילו  ˘כלי˙,  עבו„‰  על  ‰מור‰  יין,  מנסכים  ‰יו  כול‰  ‰˘נ‰  בכל 
ניסוך   – ‰פ˘וט‰  ‰עול  ˜בל˙  על  מיוס„˙  זו  ˘כלי˙  עבו„‰  ‡ך  ‰יין.  ניסוך  ‰י'  עˆמו 
ו‡ילו  ב‡˙רו‚י‰ן),   ‰"„ ב  כו,  יומ‡  ר˘"י  (ר‡‰  בלב„  בבו˜ר  ‰י'  ‰מים  ניסוך  כן  ועל  ‰מים. 
ניסוך ‰יין פעמיים, בבו˜ר ובין ‰ערביים: ניסוך ‰יין ‰י' פעמיים, מ˘ום ˘עי˜ר ‰עבו„‰ 
מ˘ך כל  ‰יום ‰י‡ על פי טעם ו„ע˙, ‡בל ר‡˘י˙ לכל ˆריך ל‰יו˙ ניסוך ‰מים, כי ˜בל˙ 

‰עול ‰י‡ יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰.

˘מח‰ ˘בבחינ˙ "מים" – ‡ין ל‰ ‚בולו˙
מעˆם  ומ‡ו˘ר  ˘מח  י‰ו„י  ‡ך  ח˘˜,  וחוסר  כפי'  מ˙וך  ל‰יו˙  יכול‰  ‰עול  ˜בל˙ 
‰עוב„‰ ˘‰ו‡ זוכ‰ ל‰˙בטל ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ ול˜בל עולו [ועל „רך "˘ו˙‰ יין לˆמ‡ו" 

˘נ˙"ל], ועל כן ‰˜בל˙ עול ‰י‡ ב˘מח‰ ‚„ול‰.

˜יום:  ל‰  ˘י‰י'  ובטוח  סמוך  ל‰יו˙  יכול  ב˘מח‰,  ‰י‡  עול  ‰˜בל˙  כ‡˘ר  ו„וו˜‡ 
‡ילו ‰‰˙בטלו˙ נע˘י˙ מ˙וך כפי', י˘ לח˘ו˘ ˘בע˙י„ ‰י‡ ˙˙בטל, ‡בל כ‡˘ר י‰ו„י 

מ˜בל עולו ˘ל ‰˘י"˙ ב˘מח‰ ובטוב לבב, י˘ לכך ˜יום.

˘מח‰ ‰מיוס„˙  ל‚מרי.  ו‰‚בל‰  ממ„י„‰  למעל‰  י˙' ‰י‡  עולו  ˘ב˜בל˙  זו  ˘מח‰ 
על ‰בנ‰ ו‰˘‚‰, ‰רי י˘ ל‰ מ„י„‰ לפי ערך ˘כל ‰‡„ם ו‰בנ˙ו. ‡מנם, כ‡˘ר ‰˘מח‰ 
זו  ‰רי   – ‡ליו  ו‰˙בטלו˙‰  ב‰˘י"˙  ‰נ˘מ‰  מ‰˙˜˘רו˙  ‡ם  כי  מ‰˘כל  נובע˙  ‡ינ‰ 

˘מח‰ ˘‡ינ‰ מ„ו„‰ ב‰‚בלו˙ ‰‡„ם, ו‡ין למעל‰ ‰ימנ‰!

עולו  מ˜בל˙  ומ‡ו˘רים  מר˜„ים  י˘ר‡ל  ˘בני  זו,  ‚בולי˙  ובל˙י  נפל‡‰  ˘מח‰  ועל 
י˙' עלי‰ם, ‡מרו חז"ל: "מי ˘ל‡ ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו".

כוכו
˜ו„ם ירי„˙‰ למט‰ ‰י˙‰ במעמ„ ומˆב „"ט‰ור‰ ‰י‡", ו‡פילו במ„רי‚ו˙ ˙ח˙ונו˙ 
מלכ‡ ˜„י˘‡"  ב„יו˜נ‡‰ ˜מי'  ונ˘מ˙‡ ‰ו‰ ˜יימ‡  נ˘מ˙‡  ˘"כל  ב‡ופן  ז‰  יו˙ר ‰רי 
– "‚זור‰ מ˙ח˙ כס‡ ‰כבו„", וכל עניינ‰ ‡ינו ‡ל‡ ל‰יו˙ נ‰ני˙ מזיו ‰˘כינ‰, ו‡ין ל‰ 
ב‰יו˙‰  ‡פילו  ˘‰רי  רˆויים,  בל˙י  לעניינים  ל‡  ובו„‡י  כלל.  ‡חרים  לעניינים  ˘ייכו˙ 

בעולם ‰ברי‡‰ ˘י˘ בו מˆי‡ו˙ ˘ל רע, ‰רי ‰רע בטל במיעוטו.

ו‡ילו בירי„˙‰ למט‰ – ‡ין ל‰ ˘ייכו˙ ל‚מרי לכל ‰עניינים ‰‡מורים, כי ‡ם לעניינים 
בני  ז‰ ‡ומר ‰ו‡: "˘י˘ו  כל  ˘ל‡חרי  עו„ ‡ל‡  ול‡  ו„ומי‰ן,  ו˘˙יי‰  ‚˘מיים, ‡כיל‰ 

מעי"... ו‡"כ ‰רי זו ירי„‰ ‚„ול‰ ביו˙ר!

 למרו˙ חי„ו˘יו ב˙ור‰ – ‡י"ז כמו ˜ו„ם ירי„˙ו לעולם

‰חי„ו˘ים  וע"י  ב˙ור‰,  חי„ו˘ים  ומח„˘  טוב  לומ„  ‰ו‡  טוב,  ר‡˘  לו  ˘י˘  ו‡ף 
לומ„,  ‰ו‡  ב‰  בי˘יב‰  וכן  מעל‰,  ˘ל  בי˘יב‰  ˘מח‰  ‰ו‡  ‚ורם  ב˙ור‰  ˘מח„˘ 

˘˘מחים בכך ˘לומ„ ‡ˆלם ˙למי„ כז‰ ˘מח„˘ ב˙ור‰!

ע˜ום  „בר   - י˘ר  ומ„בר  י˘ר,  „בר   – ע˜ום  מ„בר  לע˘ו˙  ‰ו‡  עלול  ˘לעי˙ים  ו‡ף 
("פון ˜רום - ‚לייך, ‡ון פון ‚לייך - ˜רום") ‡בל בכל ז‡˙ עו˘‰ מ˘‰ו...

ירי„˙ו  ומˆבו ˜ו„ם  למעמ„ו  ז‰  לכל  י˘  ערך  מבין „‡יז‰  בז‰  מ˙בונן  כ‡˘ר  ומ"מ, 
לעולם, כך ˘‰ו‡ במˆב ˘‰לו‡י "˙‰‡ יˆי‡˙ו מ‰עולם כבי‡˙ו" עכ"פ.

ומˆ„ ז‰ נע˘‰ ‡ˆלו ˆמ‡ון ל‡ל˜ו˙, וˆמ‡ון ז‰ מעורר ‡ˆלו ביטול ו˜בל˙ עול, ו‡ז, 
מˆ„ ‰ˆמ‡ון, ‚ם ‰˜בל˙ עול ‰י‡ מ˙וך ריבוי עריבו˙ וחיו˙.

˘ל  ב˙נוע‰  עומ„ים  כ‡˘ר  ב„ברו:  נ‰י'  ˘‰כל  מברך  לˆמ‡ו  מים  ˘‰˘ו˙‰  וז‰ו ‚ם 
ו‰חומרי, ‡יך  בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי  בכל „בר, ‚ם  ב"‰כל",  נר‚˘  עול, ‡זי  ו˜בל˙  ˆמ‡ון 
בנפעל,  ‰פועל  כוח   ˙‡ ר˜  רו‡‰  ˘‰ו‡  פעם  ‡מר  ‰ז˜ן  ˘רבינו  כפי  ב„ברו",  ˘"נ‰י' 

וענין ז‰ יכול ל‰יו˙ נר‚˘ ‚ם בזמן ‰‚לו˙.

˘מˆ„  ‰˘מח‰  מ‡˘ר  יו˙ר  ‚„ול‰  ‰י‡  עול  ˘ב˜בל˙  ו‰˘מח‰  ‰עריבו˙  ו‡„רב‰: 
‰‰˘‚‰, כי ‰˘מח‰ ˘מˆ„ ‰‰˘‚‰ ‰י‡ ב‰‚בל‰ כפי ‡ופן וערך ‰‰˘‚‰, ‡בל ‰˘מח‰ 

˘מˆ„ ˜בל˙ עול ‰י‡ בלי ‚בול.

ולכן רו‡ים ‚ם ˘עי˜ר ‰˘מח‰ ‰י˙‰ בניסוך ‰מים „וו˜‡, וע„ כ„י כך ‰י˙‰ ‰˘מח‰, 
˘"מי ˘ל‡ ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘‡ב‰ ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו".

(˘מח˙ בי˙ ‰˘‡ב‰ ˙˘ט"ו)

 



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

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

'לנער' הגוף והנשמה
צמאון הנשמה בעולם הזה ל'מים' / למרות חידושי התורה - קודם הירידה 

לעולם הי' טוב יותר / בזמן הגלות אין השמחה נדחית בשבת / עבודת זריקת 
האבוקות - לנער עצמו מן עולם הזה / קודם שמעיר לחבירו - צריך לבדוק 

היטב מנין בא לו / אבוקה של אור ולא של אש

"מי ˘ל‡ ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘‡ב‰ ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו"

ˆמ‡ון ‰נ˘מ‰ בעולם ‰ז‰ ל'מים'
‰חילו˜ בין מים ליין ‰ו‡:

יין י˘ לו טעם ועריבו˙, ‡בל מים לב„ם – ‡ין ב‰ם עריבו˙.

ולכן מˆינו ˘על ˘˙יי˙ יין ˆריכים ˙מי„ לברך, „כיון ˘י˘ לו טעם, ‰רי ב‡יז‰ ‡ופן 
מים  ˘ו˙‰  לברך ‡‡"כ  מים ‡ין ˆריך  על  ועריבו˙; ‡בל  טעם  מר‚י˘ים  ˘˘ו˙ים ‡ו˙ו 

לˆמ‡ו „וו˜‡, ˘‡ז י˘ לו טעם ב˘˙יי˙ ‰מים.

כ˘ם ˘בחיי ‰‚וף י˘נם יין ומים, כמו כן י˘נם ב' ‰‡ופנים בחיי ‰נ˘מ‰: עבו„‰ על 
פי טעם ו„ע˙ נ˜ר‡˙ יין, כיון ˘י˘ ב‰ עריבו˙; ועבו„‰ מˆ„ ˜בל˙ עול - נ˜ר‡˙ מים, 

כיון ˘מˆ„ עˆמ‰ ‡ין ב‰ עריבו˙.

˘בנו‚ע  כ˘ם  מ"מ  ועריבו˙,  עונ‚  בו  עˆמו ‡ין  ˘מˆ„  ענין  עול ‰ו‡  ˘˜בל˙  ו‡ע"פ 
במים  ‚ם  עריבו˙  נע˘‰  מˆ„ ‰ˆמ‡ון  כי  כו',  מברך  לˆמ‡ו  מים  ˘‰˘ו˙‰  מˆינו  למים 
˘יר„‰  למט‰,  נ˘מ˙ו  ירי„˙  בענין  מ˙בונן  ˘‰ו‡  ב˘ע‰  עול:  ב˜בל˙  ‚ם  ‰ו‡  כן   -
˘‰ו‡  ב‰˘‚‰,  ‚„לו˙ו  ˘למרו˙  לפ˙ע  ‰ו‡  ˙ופס   - עמי˜˙‡"  לביר‡  רמ‰  "מ‡י‚ר‡ 

"‚„ול" בחכמ‰, ‰רי ‡יז‰ ערך י˘ לז‰ ל‚בי ‰מˆב ˘בו עמ„‰ נ˘מ˙ו ˜ו„ם ירי„˙‰.

מי ˘ל‡ ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו

מ„וע ‚„ול‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ מ˘מח˙ ‰ר‚ל?
˘ל‡  ˘‰עי„‰ ‰מ˘נ‰ "מי  וכפי  ˘מחו˙,  מ˘‡ר  בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ‚„ול‰ ‰יי˙‰  ˘מח˙ 

ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ – ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו"!

ו‰„בר ˙מו‰ לכ‡ור‰:

 ,(‚ יב,  (י˘עי'  ב˘˘ון"  מים  "ו˘‡ב˙ם  מ‰פסו˜  ‰ו‡  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ל˘מח˙  ‰מ˜ור 
˜˘ור‰  ˘‰˘מח‰  נ˙פר˘  ל‡  ז‰  בפסו˜  ו‰נ‰,  בח‚.  לניסוך  ‰מים  ˘‡יב˙  על  ˘˜‡י 
ב  מח,  (סוכ‰  נ˜ט‰ ‰‚מר‡  זו,  מים ‡ל‡  ˘‡יב˙  מˆינו  ˘ל‡  ˘מכיוון  לניסוך ‰מים, ‡ל‡ 

ובפר˘"י) ˘‰פסו˜ מוסב על ניסוך ‰מים ˘ל ח‚.

ו‡ף  י„),  טז,  (ר‡‰  בח‚יך"  בכ˙וב: "ו˘מח˙  מפור˘˙  עˆמו  ˘מח˙ ‰ח‚  ז‡˙,  לעומ˙ 
מ˘מח˙  יו˙ר  ביו˙ר, ‚ם  בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ‰יי˙‰ ‰‚„ול‰  ˘˘מח˙  ב‚מר‡  כן ‡מרו  פי  על 

‰ח‚ עˆמו. וטעמ‡ בעי.

בי‡ור ‰„בר:

˙י˜נו  כך  ומ˘ום  בו.  כופרים  ו‰ˆ„ו˜ים  ˘בכ˙ב,  ב˙ור‰  מפור˘  ‡ינו  ‰מים  ניסוך 
לפי  בספל,  ‰מים  ˘˙˙ן  "˘˙ר‡‰   – י„ך"  ‰‚ב‰  ‡ומרים  ˘"למנסך  ופר˘"י)  ב  מח,  (סוכ‰ 

˘‰ˆ„ו˜ין ‡ין מו„ים בניסוך ‰מים". וע„ ˘מע˘‰ ‰י' בכ‰ן ‡ח„ ˘‰י' ˆ„ו˜י, וניסך ‡˙ 
‰מים על ר‚ליו "ור‚מו‰ו כל ‰עם ב‡˙רו‚י‰ן".

˘‡יב˙   ‡‰˙˘ ו˙י˜נו  חכמים  עמ„ו  ˆ„ו˜ים,  ˘ל  מלבן  ל‰וˆי‡  ˘בכ„י  לומר,  וי˘ 
חיוב ‰˘מח‰  ˘‡ין  ו‡ף  עˆום.  ובפרסום  ב˘מח‰ ‚„ול‰  לניסוך –  ˘‰י‡ ‰‰כנ‰  ‰מים, 
ניסוך  מˆוו˙   ˙‡ ולחז˜  לפרסם  בכ„י  זו  רב‰  ˘מח‰  ˙י˜נו  מ˜ום  מכל  ב˙ור‰,  מפור˘ 

‰מים כרˆון ‰˙ור‰, ו„ל‡ כˆ„ו˜ים.

במוˆ‡י  ˘‰ו‡  לומר  בו„ים  ביי˙וסים  ˘‰יו  ל˜ˆיר˙ ‰עומר,  בנו‚ע  מˆינו  לז‰  ו„ומ‰ 
בעס˜  נ˜ˆר  ופר˘"י) "˘י‰‡  ס‰, ‡  חכמים (מנחו˙  ˙י˜נו  כך  ומ˘ום  בר‡˘י˙ „וו˜‡,  ˘ב˙ 
‚„ול . . ב‡ ‰˘מ˘ ‡ומרים ‰ין . . מ‚ל זו ‡ומרים ‰ין . . ˜ופ‰ זו ‡ומרים ‰ין . . ‡˜ˆור 
לו ‰ין ‰ין ‰ין".  ו‰ן ‡ומרים  ו„בר,  כל „בר  על  פעמים  ˘לו˘   .  . לו ˜ˆור  ו‰ן ‡ומרים 

בי‡וריםבי‡ורים
˜ˆרים˜ˆרים



טח‚ ‰סוכו˙

˘‰יו ‡ומרים ‡ין ˜ˆיר˙ ‰עומר  מפני ‰ביי˙וסים  למ‰,  כך  ז‰ – "וכל  רע˘ ‚„ול  וטעם 
ל‰וˆי‡  ביי˙וסים  ˘י˘מעו  כ„י  ולז‡˙ ‰יו ‰˜וˆרים "מ‚בי‰ין ˜ולן  טוב",  יום  במוˆ‡י 

מלבן".

‚ם  ˙י˜נו  כך  ‰טועים,  מ„ע˙  ל‰וˆי‡  ‚„ול‰  ‰מול‰  ‰עומר  ב˜ˆיר˙  ˘˙י˜נו  וכ˘ם 
עי˜ר ‰מˆוו‰,  בכל  כפרו ‰ˆ„ו˜ים  ˘בניסוך ‰מים  ומכיוון  בניסוך ‰מים.  ורע˘  פרסום 
˘ניסוך  ויו„עים  ורו‡ים  ב‰,  מ˘˙˙פים  ו˘י‰ו ‰כל  ˘מח‰ ‚„ול‰,  חכמים  ˙י˜נו  כן  על 
‰מים מˆוו‰ ‰י‡ מ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ [ל˘לימו˙ ‰עניין ר‡‰ ‚ם ˙ור˙ מנחם חט"ו עמ' 51 ו‡ילך; 

‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' ˆב].

מנורו˙ ˘ל ז‰ב ‰יו ˘ם ו‡רבע‰ ספלים ˘ל ז‰ב בר‡˘י‰ם 
ו‡רבע‰ סולמו˙ לכל ‡ח„ ו‡ח„ ו‡רבע‰ יל„ים מפירחי 
כ‰ונ‰ ובי„י‰ם כ„ים ˘ל מ‡‰ וע˘רים לו‚ ˘‰ן מטילין 

לכל ספל וספל. מבל‡י מכנסי כ‰נים ומ‰מייני‰ן מ‰ן ‰יו 
מפ˜יעין וב‰ן ‰יו מ„לי˜ין. ול‡ ‰י‰ חˆר בירו˘לים ˘‡ינ‰ 

מ‡יר‰ מ‡ור בי˙ ‰˘ו‡ב‰

סיב˙ ‰˘מח‰ – ‰נ‰‚˙ ‰"יל„ים מפירחי כ‰ונ‰"
סיב˙ ‰˘מח‰ בבי˙ ‰˘ו‡ב‰ מ˙ו‡ר˙ ב"„ברי ˘ירו˙ ו˙ו˘בחו˙" (סוכ‰ נ‚, ‡) ˘‡מרו 
ח‚ ‰סוכו˙  ב˙˘וב‰.  ו‰חזר‰  מן ‰חט‡  מעל˙ ‰ז‰ירו˙  סביב  סובבים  ˘‰יו  ‰רו˜„ים, 
‰ו‡ "ר‡˘ון לח˘בון עוונו˙" (˙נחומ‰ ‡מור כב), ו‰ו‡ ב‡ ל‡חר ‰סליח‰ ביום ‰כיפורים, 
ו‡ז ‰יו מ„‚י˘ים ‡˙ מעל˙ מי "˘ל‡ חט‡", ומורים „רך ל"מי ˘חט‡" ˘"י˘וב וימחול 
מ˘ום   – ו˙ו˘בחו˙"  ˘ירו˙  "„ברי  ו‡ומרים  "מר˜„ין"  ˘ב‚לל‰ ‰יו  ו‰י‡ ‰סיב‰  לו". 

מעל˙ו ‰עˆומ‰ ˘ל עניין ‰˙˘וב‰.

ופרטי  ˜רוב  טעם  ˘‰ו‡  ל˘מח‰,  נוסף  טעם  י˘נו  ‰כללי˙,  ‰סיב‰  על  נוסף  ‡מנם, 
יו˙ר, ו‰ו‡ מ˙ו‡ר בס„ר ‰„ל˜˙ ‰"מנורו˙ ˘ל ז‰ב" בעזר‰:

‰„ל˜˙ ‰מנורו˙ ל‡ נע˘˙‰ על י„י ‰‚„ולים ˘בכ‰נים, ‡ל‡ „וו˜‡ על י„י "‡רבע‰ 
ב‚וב‰  וי˘רים  ז˜ופים  סולמו˙  על  מטפסים  ‰יו  ‡לו  יל„ים  כ‰ונ‰".  מפירחי  יל„ים 
חמ˘ים ‡מ‰, ונו˘‡ים עמ‰ם כל ‡ח„ מ˘˜ל ˘ל ˘לו˘ים לו‚ ˘מן, ˘‰י‡ מל‡כ‰ ˜˘‰ 
חמ˘ים  ז˜וף  בסולם  לו‚  ˘לו˘ים  ˘נ˘י‡˙  ב)  (נב,  ˘ם  ב‚מר‡  וכמבו‡ר  ביו˙ר.  וכבי„‰ 
‡מ‰, ‰יי˙‰ ˜˘‰ יו˙ר ממ‰ ˘‰י' בנ‰ ˘ל מר˙‡ ב˙ ביי˙וס נו˘‡ "˘˙י יריכו˙ ˘ל ˘ור 

מע„ני יום טובכ„

עם  נלמ„  ˘ב˙ור‰,  נ˙ב‡ר ‰בלי ‚בול  ˘בו  מ˘‰",  לנו  כן, ‰פסו˜ "˙ור‰ ˆיוו‰  ועל 
מעמי„ים  וכ‡˘ר  ‰˙ור‰,  לימו„  עניין  כל  ‰ו‡  ז‰  יסו„  לימו„ו.  ב˙חיל˙  ביו˙ר  ‰˜טן 
‡ו˙ו כר‡וי, ‡זי "‚ם כי יז˜ין ל‡ יסור ממנ‰" (מ˘לי כב, ו), ˘לימו„ו כל מ˘ך חייו י‰י‰ 
ח„ור עם יר‡˙ ˘מים ו˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים. ולעומ˙ ז‡˙, ‡ם י˙חיל ‰˙ינו˜ ללמו„ 
˘עי˜רו  כעניין  ‰˙ור‰  על  ל‰ביט  ˘י˙ר‚ל  סכנ‰  ˜יימ˙  ‰רי  ˘כלי,  כעניין  ‰˙ור‰   ˙‡

˘כלי ח"ו, ו‡זי י˜˘‰ עליו ל˜בוע ב„ע˙ו ‡˙ ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ומ‰ו˙‰ ‰‡מ˙י˙.

ומז‰ ‰טעם נ‰‚ו בני י˘ר‡ל לר˜ו„ עם ספרי ˙ור‰ כרוכים ב˘מח˙ ˙ור‰:

˘מח˙נו,  וזמן  עבו„˙ ‰ימים ‰נור‡ים  ל‡חר  י˘ר‡ל  בני  עומ„ים  ˙ור‰  ˘מח˙  ביום 
כ‡˘ר ‰ם  ז‰,  ובזמן  ˘ל ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰.  עבו„˙ ‰˘י"˙  בפועל ‡˙  מ˙חילים  ו‰רי ‰ם 
ו‰בור‡  ˘‰י‡  ‰˙ור‰  ˜„ו˘˙   ˙‡ בנפ˘  ל˜בוע  י˘  לימו„ו,   ˙‡ ‰מ˙חיל  ˙ינו˜  כ‡ו˙ו 

י˙' ח„ ‰מ‰.

‰י„יע‰   ˙‡ מבט‡ים  בכך  במפו˙י‰ם.  ‡ו˙ם  וכורכים  ‰ספרים   ˙‡ ‚וללים  כן,  ועל 
‰י‡  ‰י‡  ‡ל‡  נפל‡ים,  ˘כלים  ול‡  ‰‡„ם,   ˙‚˘‰ ‡ינו  ‰˙ור‰  עניין  ˘עי˜ר  ו‰‰כר‰ 
˘על  בי„יע‰   – בעˆם ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰  ו˘מחים  רו˜„ים  וממיל‡  י˙"˘.  ˜„ו˘˙ ‰בור‡ 

י„‰ "לו˜חים" ‡˙ עˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘.

ומכ‡ן ו‡ילך, ממ˘יכים ופו˙חים ‡˙ ‰ספרים ולומ„ים ב‰ם בי‚יע‰ ו‰עמ˜‰ ב˘כל 
‰˘כל  בכוחו˙  ‚ם  לח„ור  ˆריכ‰  ‰˙ור‰  ˘˜„ו˘˙  מ˘ום  כול‰,  ‰˘נ‰  במ˘ך  ‡נו˘י 
˘מח‰   – ˙ור‰  ˘ב˘מח˙  ו‰‰˜„מ‰  ‰"חינוך"  י˘נו  לר‡˘  לכל  ‡ך  ˘ב‡„ם.  ו‰מי„ו˙ 

בעˆם ‰‰˙˜˘רו˙ ב‰˘י"˙ ˘בלימו„ ‰˙ור‰.



כ‚ ˘מח˙ ˙ור‰

ו‡ם כן, ככל ˘י˘י‚ וילמ„ ויעמי˜, ˆריך ‰ו‡ ל„ע˙ ˘‡ין ז‰ ‡ל‡ כטיפ‰ מן ‰ים, כי 
‰˙ור‰ י˘ ב‰ עומ˜ לפנים מעומ˜ ע„ ‡ין ˜ı, ו‰כל כבר ני˙ן בסיני.

עמו ˜מע‰  ל‰˙חיל  י˘  ולכ‡ור‰  בלימו„ ‰˙ור‰,  ב˙חיל˙ „רכו  עומ„  ˘‰˙ינו˜  ו‡ף 
יסו„  כי  ז‰ „וו˜‡.  פסו˜  עמו  מ˜ום ˜ור‡ים  מכל  ל˘כלו ‰רך,  בי„יעו˙ ‰˘ייכו˙  ˜מע‰ 
לימו„ ‰˙ור‰ ו‰˘‚˙‰, ‰י‡ „וו˜‡ ‰י„יע‰ ˘‰˙ור‰ ‰י‡ נעלי˙ ונ˘‚ב˙ מ‰בנ‰ ו‰˘‚‰, 
˘מ˘‰ ˆיוו‰  ב˙חיל˙ ‰לימו„,  מי„  ב„ע˙ ‰˙ינו˜  כן ˜ובעים  ועל  ל‰לן.  ˘י˙ב‡ר  וכפי 

לנו ˙ור‰ ˘‡ין ל‰ ‚בול וח˜ר.

‰˜ב"‰ עˆמו נמˆ‡ בלימו„ו ˘ל ‰˜טן!
‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ (ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ˙ני‡ פ"ב. פ"‰. פמ"ז) ‰י‡ "חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ‰˜ב"‰". 
חכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ‡ינ‰ ‰‡ר‰ ו‰מ˘כ‰ מ‡˙ו י˙', ‡ל‡ "‰ו‡ וחכמ˙ו ‡ח„". מובן ‡ם 
כן, ˘‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ ‡ינ‰ ˘ייכ˙ כלל ל‰בנ‰ ב˘כל ‰‡„ם, ˘‰רי מי ‰ו‡ ז‰ ‡˘ר יוכל 

ל‰˘י‚ ‡˙ עˆמו˙ו ˘ל ‰בור‡ ח"ו.

ו‡ף על פי כן, ‰˘י"˙ ברוב ‡‰ב˙ו "בחר בנו מכל ‰עמים, ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו" (ר‡‰ 
‚ם ב"ח ‡ו"ח סי' מז בבי‡ור ˙וכן ברכ‰ זו). ‰˘י"˙ ‰ורי„ ‡˙ חכמ˙ו ‰נ˘‚ב‰ ˘˙˙לב˘ ב˙וך 

„יני ו‰לכו˙ ‰˙ור‰. ‰לכו˙ ‡לו ‰ם עניינים ˘כליים ‰מ„ברים ב„ברים ‚˘מיים נחו˙ים, 
ועוס˜  י‰ו„י  עומ„  וכ‡˘ר  י˙'.  עˆמו˙ו   ˙‡ ‰˘י"˙  "‰כניס"  וב‰ם  ‡נו˘יו˙,  ובסברו˙ 
ועליו ˜ור‡ ‰˜ב"‰  י˙"˘,  עˆמו˙ ‰בור‡  עם  מ˙‡ח„ים  ו˘כלו  מוחו  ˙ור‰, ‰רי  ב„ברי 

(ר‡‰ וי˜"ר ל, י„) – "‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים"!

˘‰˜טן ‡ינו  כ˘ם  לבין ˜טן.  ‚„ול ‰לומ„  בין  מ˘˙נ‰  עם ‰˘י"˙ ‡ינ‰  ‰‰˙‡ח„ו˙ 
כלל  ˘ל ‰חכם ‰מופל‚ ‡ינו "כלי"  ˘כלו  ‚ם  כן  י˙"˘,  חכמ˙ ‰בור‡  ל‰˘י‚ ‡˙  ˘ייך 
עמו  ל‰˙‡ח„  ‰יכול˙   ˙‡ י˘ר‡ל  לבני  ‰עני˜  ˘‰˜ב"‰  ‡ל‡  ז‡˙  ו‡ין  י˙'.  לחכמ˙ו 
ו‚ם  ˘ל ‰לומ„,  וחכמ˙ו  כלל „ר‚˙ו  נו‚ע˙  וממיל‡ ‡ין  לימו„ ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰.  י„י  על 
כ‡˘ר יל„ ˜טן מוˆי‡ ב‰בל פיו ‰ט‰ור ‡˙ ‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰, ‰רי ב„יבור ז‰ נמˆ‡ ‰˘י"˙ 

עˆמו!

˘מחים בעˆם ‰˙ור‰ ˘למעל‰ מ‰˘‚‰
‰יסו„  ל‰יו˙  מוכרח˙  ‡נו˘י,  מ˘כל  ˘למעל‰  י˙'  חכמ˙ו  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  זו,  ‰כר‰ 

ללימו„ ‰˙ור‰:

˙ני‡  (ר‡‰  ‡ח„"  וחכמ˙ו  "˘‰ו‡  י˙'  חכמ˙ו  ˘‰י‡  ז‰  ‰ו‡  ‰˙ור‰  ˘ל  עניינ‰  כל 
ו‰˘‚˙‰. ‰˙ור‰  עס˜ ‰˙ור‰  עניין  ˘בכל  וזו‰י ‰˙כלי˙  ˘ל ‰˙ור‰,  מ‰ו˙‰  זו‰י  פ"ב). 

‰˜„ו˘‰ ‰י‡ חכמ˙ו י˙', ‰ו‡ וחכמ˙ו י˙' ‰ם ‡ח„, ו‰י‰ו„י ‰לומ„ זוכ‰ ל‰˙‡ח„ עם 
עˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘.

˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰י

‰‚„ול ‰ל˜וח ב‡לף זוז" על ‚בי ‰כב˘ (כל פרטים ‰נ"ל מ‚מ' ˘ם. ור‡‰ בי‡ור פרטי עניינים ‡לו 
בל˜ו"˘ ח"„ עמ' 1365 ו‡ילך).

מ„לי˜ים  ו‰יו  לספלים,  מטילין ‡˙ ‰˘מן  למנורו˙, ‰יו  מ‚יעים  וכ‡˘ר ‰יו ‰יל„ים 
וכ‡˘ר  ומ‰מייני‰ן".  כ‰נים  מכנסי  "מבל‡י  ‰ע˘ויו˙  פ˙ילו˙  י„י  על  ‰מנורו˙   ˙‡
וע„  בי˙ ‰˘ו‡ב‰",  מ‡ור  מ‡יר‰  ˘‡ינ‰  בירו˘לים  חˆר  "ל‡ ‰י'  עול‰, ‡זי  ‰י' ‰‡ור 

˘"‡˘‰ ‰יי˙‰ בורר˙ חטים ל‡ור ˘ל בי˙ ‰˘ו‡ב‰".

סולמו˙  על  מטיפוס  יר‡ים  ˘‡ינם  ‰יל„ים,  רו‡ים ‡˙  ו‰חכמים  וכ‡˘ר ‰יו ‰ז˜נים 
‚בו‰ים וז˜ופים עם מ˘‡ כב„, ומ‡ירים ‡˙ ירו˘לים כול‰, ‡זי ‰יו מ˙עוררים ב˘מח‰ 
בי˙ ‰˘ו‡ב‰  ˘מח˙  ר‡‰  ˘ל‡  ˘"מי  וע„  ו˙˘בחו˙,  ˘ירו˙  ו‡ומרים  ומר˜„ים  ‚„ול‰, 

ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו".

‰ˆעירים ‡ינם יר‡ים ל‰‡יר ‡˙ כל ‚בול י˘ר‡ל!
ומז‰ י˘ ללמו„ ‚ם על ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ בזמן ‰ז‰:

‡ימ˙י יכול‰ ל‰יו˙ ˘מח‰ ‚„ול‰ ‡ˆל ‚„ולי חכמי י˘ר‡ל ור‡˘י ‰י˘יבו˙ – „וו˜‡ 
כל  ל‰‡יר ‡˙  ˘עמלים  כ‰ונ‰,  מפרחי  ‰יל„ים  ˘ל  ומרˆם  כוחם  רו‡ים ‡˙  כ‡˘ר ‰ם 

‚בול י˘ר‡ל.

‰י˘יבו˙  ור‡˘י  י˘ר‡ל  חכמי  "‚„ולי  י„י  על  נע˘ים  בפועל  ו‰רי˜ו„  ‰˘מח‰ 
מ˘ום  ז‡˙  פ"ח ‰י"„), ‡ך  לולב  (רמב"ם ‰ל'  מע˘‰"  ו‡נ˘י  ו‰ז˜נים  ו‰חסי„ים  ו‰סנ‰„רין 
עמלים  ע„יין  ‰ˆעירים  ו‡ילו  ומר˜„ים,  ˘מחים  ‰ם  וכע˙  עבו„˙ם,  עב„ו  כבר  ˘‰ם 

ו‡וחזים ב‡מˆע ‰מלחמ‰ ו‡ין ל‰ם פנ‡י לר˜ו„...

‡בל ‰סיב‰ ל˘מח˙ ‰חכמים, ‰י‡ כ‡˘ר ‰ם רו‡ים ‡˙ ˙למי„י‰ם, ˘מ˙חנכים ב„' 
י˘ר‡ל,  בני  ‚בולו˙  בכל  ל‰‡יר  מוטל  ˘עלי‰ם  יו„עים  ו‰מ‰  ו˙פיל‰,  ˙ור‰  ˘ל  ‡מו˙ 
לעוררם ול‰‡ירם ב‡ור ‰˙ור‰ ו‰מˆוו‰, ו‡ינם יר‡ים מ˘ום מכ˘ול ומעכב, ו‡פילו ל‡ 

מסולמו˙ ז˜ופים ועˆומים וממ˘‡ כב„.

ו‡ין ‰יל„ים סומכים על מי˘‰ו ‡חר, ‡ל‡ ‰ם עˆמם נוטלים ‡˙ ‰"˘מן" ˘ל ‰˙ור‰ 
ו‰מˆוו‰, ויוˆ˜ים ‡ו˙ו, וכך ‰ם מ‡ירים ‡˙ כל ‚בול י˘ר‡ל.

ול‡ ר˜ ‡˙ ‰ב˙ים פנימ‰, ‡ל‡ ‚ם ‰מ˜ומו˙ ‰נחו˙ים ו‰חיˆוניים יו˙ר – ‰"חˆירו˙", 
˘‡ינ‰  בירו˘לים  חˆר  ‰י'  "ל‡  ‡˘ר  ע„  ‰˜„ו˘‰,  ב‡ור  מו‡רים  נע˘ים  ‰ם  ‚ם  ‰נ‰ 

מ‡יר‰".

ו‡זי יכולים "‚„ולי חכמי י˘ר‡ל ור‡˘י ‰י˘יבו˙" לר˜ו„ ול˘מוח ולומר „ברי ˘ירו˙ 
˘בכוחו  ˆעיר,  „ור  ו‚י„לו  ˘חינכו  בעמלם,  טוב  פרי  לר‡ו˙  ˘זכו  כך  על  ו˙˘בחו˙, 

ויכול˙ו ל‰‡יר על י„י ‰פ˙ילו˙ ו‰˘מן ˘ל בי˙ ‰מ˜„˘ – בכל ‚בול י˘ר‡ל.



י‡ח‚ ‰סוכו˙

ומ˙˜נין ˘ם ˙י˜ון ‚„ול. מ‡י ˙י˜ון ‚„ול, ‡מר רבי ‡לעזר 
כ‡ו˙‰ ˘˘נינו חל˜‰ ‰י˙‰ בר‡˘ונ‰ ו‰˜יפו‰ ‚זוזטר‡, 

ו‰˙˜ינו ˘י‰ו נ˘ים יו˘בו˙ מלמעל‰ ו‡נ˘ים מלמט‰

מ„וע ‰˘˙˙פו ‰נ˘ים „וו˜‡
 ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰?

בין ‰מ˘˙˙פים ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ‰יו ‚ם ‰נ˘ים, וע„ ˘‰יו מ˙˜ינים ‚זוזטר‡ו˙ 
מיוח„ו˙ בכ„י ˘י‰ו ‰‡נ˘ים ו‰נ˘ים ˘מחים ב‡ופן ‰ר‡וי.

מסופר  במ˘נ‰  ביו˙ר.  ח˘וב‰  ‰יי˙‰  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ב˘מח˙  ‰נ˘ים  ‰˘˙˙פו˙ 
˘"במוˆ‡י יום טוב ‰ר‡˘ון ˘ל ח‚ יר„ו לעזר˙ נ˘ים ומ˙˜נין ˘ם ˙י˜ון ‚„ול", וב‚מר‡ 
מ˙ני˙ין  „˜˙ני  ‚„ול  ˙י˜ון  "ז‰ו  ב˘מח‰  ל‰˘˙˙ף  לנ˘ים  ‰‡פ˘ריו˙  ˘‰כנ˙  בי‡רו 

˘מ˙˜נין בכל ˘נ‰" (ר˘"י ˘ם).

בע˙  ו‰ו‡  ‰מ˜„˘,  לבי˙  לבו‡  בלב„  ‡ח˙  פעם  ‰נ˘ים  נˆטוו  כול‰  ‰˙ור‰  בכל 
˘מיט‰  מוˆ‡י  בכל  ונ˘ים  ‡נ˘ים  י˘ר‡ל  כל  ל‰˜‰יל  ע˘‰  "מˆוו˙  ‰˜‰ל:  מˆוו˙ 
‰ל'  (רמב"ם  ˜ורין"  ‰יו  ‰נ˘ים  ובעזר˙   .  . ‰˙ור‰  מן  ב‡זני‰ם  ול˜רו˙  לר‚ל,  בעלו˙ם 

ח‚י‚‰ פ"‡ ‰"‡-‚).

ב˘ביל  ‚„ול",  "˙י˜ון  מיוח„,  מ˜ום  ˘מ˙˜נים  ‡ח˙  פעם  ר˜  מˆינו   – לכך  ומעבר 
‰נ˘ים בבי˙ ‰מ˜„˘, ו‰ו‡ ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰!

עבור  מ˜ום  ו˙י˜נו  עמ„ו  בי˙ ‰˘ו‡ב‰  ב˘מח˙  מ„וע „וו˜‡  טעם,  ו‰„ברים ˆריכים 
‰נ˘ים?

ו‰„בר יובן על פי מ‰ ˘נ˙ב‡ר למעל‰ (על ˙חיל˙ ‰מ˘נ‰ "מי ˘ל‡ ר‡‰" וכו'), ˘‰ˆ„ו˜ים 
‰יו כופרים בניסוך ‰מים, וז‰ו טעם ‰˘מח‰ ‰‚„ול‰ ו‰פרסום ‰עˆום ˘‰יו ב˘‡יב‰ – 

לפרסם „ע˙ ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰, ול‰וˆי‡ מ„ע˙ ‰טועים.

רע˘  ‡ו„ו˙יו  וע˘ו  ב„˙,  ח˘וב  לעי˜ר  ‰מים  ניסוך   ˙‡ חכמים  ˘‰ח˘יבו  ומכיוון 
‚„ול, על כן ˙י˜נו ˘˙‰יינ‰ ‚ם ‰נ˘ים עומ„ו˙ ורו‡ו˙ ב˘מח‰ ‰‚„ול‰, וכך י˜בע ‰„בר 

‚ם ‡ˆלן ב˙ו˜ף ‚„ול, ויסירו מ„ע˙ן „ברי ‰ב‡י ˘ל ˆ„ו˜ים.

ניסוך  ומחז˜ים ‡˙  עומ„ים  וכולם  ו‚ם ‰נ˘ים,  י˘ר‡ל, ‰‡נ˘ים  כל  עומ„ים  וכ‡˘ר 
בי˙  ב˘מח˙  מוסיף  ‚ופ‡  וז‰  מזו,  ‚„ול‰  ˘מח‰  לך  ‡ין  ‰רי  ‰˙ור‰,  רˆון  כפי  ‰מים 

‰˘ו‡ב‰ – ˘מי ˘ל‡ ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו.

כב

ועטוף  כרוך  ˘‰ו‡  כפי  ‰˙ור‰  ספר   ˙‡ לי˜ח  ‰ו‡  ˙ור‰,  ב˘מח˙  י˘ר‡ל  מנ‰‚ 
במעילו, ולסבב עמו ‡˙ ‰בימ‰, מ˙וך רי˜ו„ ˘ל ˘מח‰.

 ˙‡ ול‰˘י‚  ול‰בין  ללמו„  ‰ו‡  ‰˙ור‰  ˘ל  עניינ‰  מ‡ו„:  ˙מו‰  ‰„בר  ולכ‡ור‰ 
בלימו„ ‰˙ור‰  חילים  ˘יוסיפו  ר‡וי  ˘ל ‰˙ור‰,  ˘מח˙‰  ביום  כן,  ו‡ם  ˘ב‰.  ‰חכמ‰ 
ולבט‡ ‡˙  לפ˙וח ‡˙ ‰˙ור‰  ˙ח˙  ר‡ינו:  עולם ‰פוך  ולפועל,  י˙יר‰.  ו‰עמ˜‰  בעיון 
‰˘מח‰ ב‡מˆעו˙ לימו„ במוח ˘בר‡˘ – סו‚רים ‡ו˙‰, ו˘מחים בר‚ליים, בל‡ ‰בנ‰ 

ו‰˘‚‰?

יסו„ לימו„ ‰˙ור‰ – ˘‰י‡ למעל‰ מ‰בנ‰ ו‰˘‚‰
ללמ„ו ‡˙ ‰פסו˜  ל‡ביו  לו  ˘י˘  מב, ‡)  (סוכ‰  חז"ל  ל„בר, ˆיוו  מ˙חיל  כ‡˘ר ‰˜טן 
(ברכ‰ ל‚, „) "˙ור‰ ˆיוו‰ לנו מ˘‰ מור˘‰ ˜‰יל˙ יע˜ב". מובן מכך, ‡˘ר פסו˜ ז‰ ‰ו‡ 

‰יסו„ ללימו„ ‰˙ור‰ ˘ל ‰˙ינו˜, ‡˘ר על יסו„ ז‰ ימ˘יך ויבנ‰ ‡˙ ‰"בניין" ˘ל לימו„ 
ו‰˘‚˙ ‰˙ור‰ כל ימי חייו.

ו‡כן, בפסו˜ ז‰ טמון יסו„ עי˜רי ביו˙ר בלימו„ ‰˙ור‰:

‰חי„ו˘ים  וכל  ‰ספרים  כל  ‡˘ר  ועו„),  ב  יט,  (מ‚יל‰  חז"ל  „ברי  ב˘ערים  נו„עו 
˘מח„˘ים בני י˘ר‡ל במ˘ך ‰„ורו˙ כולם, ו‡פילו מ‰ ˘˙למי„ ו˙י˜ ע˙י„ לח„˘ בפני 

רבו – כולם ני˙נו כבר למ˘‰ מסיני.

מ‰  כל   – מ˘‰"  לנו  ˆיוו‰  "˙ור‰  לו:  מו„יעים  ‰˜טן  עם  ללמו„  מ˙חילים  כ‡˘ר 
מ˘‰  בסיני.  למ˘‰  נמסר  כבר  ‰כל  ‰נ‰  חייך,  ימי  כל  במ˘ך  ב„ע˙ך  ו˙˘י‚  ˘˙למ„ 
"ˆיוו‰ לנו" ‡˙ ז‡˙ ‰˙ור‰ ˘‡ין ל‰ סוף, ובני י˘ר‡ל מ‚לים ל‡ורך ‰„ורו˙ ‡˙ פרטי' 

ועומ˜י' ˘ל ‰˙ור‰.

שמחת התורה – בס"ת סגור דווקא
מדוע נהגו לרקוד בשמחת תורה בספרים כרוכים, והרי הי' ראוי להוסיף אז 

בלימוד? כיצד "תורה ציווה לנו משה" הוא יסוד לימודו של הקטן? איך שמחת 
תורה הוא יסוד לימוד התורה במשך השנה כולה? וכיצד תופסים את הקב"ה? – 

ביאור עמוק במהותה של שמחת התורה

˘מח˙ ˘מח˙ 
˙ור‰˙ור‰



כ‡ח‚ ‰סוכו˙

(וב‰מ˘ך  ‰נ"ל  בכל  עו„  ל‰עיר  (ו) 
ח˘יב‡  מנחו˙  ˘יירי  ˘‡כיל˙  ל„לעיל 
ר‡‰  פר˘˙  סוף  מספרי  כו')  ‚בו‰  ˆורך 
ל‰„יוט,  ימים,  ז'  לך  ˙ע˘‰  "ח‚ ‰סוכו˙ 
˘בע˙  ‰סוכו˙  ח‚  ˙"ל  ל‚בו‰  ‡ף  ומנין 
ס"פ  בספר‡  ‡בל  כו'",  ‡ל˜יך  ל‰'  ימים 
‡מור: "ח‚ ‰סוכו˙ ˘בע˙ ימים ל‰', יכול 
˙‰י' ח‚י‚‰ וסוכ‰ ל‚בו‰ [˘כ˘ם ˘ח‚י‚‰ 
מבי‡ ל˘מים כן נימ‡ בסוכ‰],  רבן̆  ‰י‡̃ 
˙"ל ח‚ ‰סוכו˙ ˙ע˘‰ לך ˘בע˙ ימים כו' 
ל‰„יוט",  וסוכ‰  ל‚בו‰  ח‚י‚‰  כיˆ„   ‡‰
˘ני  בס˙יר˙  ‰מפר˘ים  י˘וב  ל‡חר  ו‡ף 
לספר‡   ıמ˘‡נ [בר"˘  ‰נ"ל  מ‡מרים 
‰בי˙  ב‰ר  סוכ‰  יע˘‰  כו'  יכול  ˘ם: 
ב‰  לי˘ב  סוכ‰  מלב„  ל˘מים,  וי˜„˘נ‰ 
מעיל‰  ב‰  ˘י‰‡  ל‚בו‰  סוכ‰  וי"מ  כו' 
לי˘ב  ל‰„יוט,  לספרי:  ‰לל  וברבינו  כו', 
ב‰, מנין ‡ף ל‚בו‰, ˘˙‰‡ ע˘יי˙‰ ל˘ם 
עו„  לספרי  רב  „בי  בספרי  ור‡‰  ‚בו‰. 
‰מ„ר˘ים  ב˙יווך  ועיי"ע  פירו˘ים.  כמ‰ 
ע‰"˙  בˆפע"נ  ˘ם,  לספרי  בעמ˜ ‰נˆי"ב 
ועו„.  ט   „ף  לסוכ‰  וב‡חרונים  ˘ם,  ר‡‰ 

‰מע˙י˜], בכ"ז ע„יין ˆע"˜.

בכ‰נ"ל, „ב‡מ˙  יסו„י  חי„ו˘  י"ל  (ז) 
‡כיל˙ ˘יירי מנחו˙ בעזר‰ לכ‡ור‰ ברור 
זו  במˆו‰  ‰כלל  ז‰  כי  מסוכ‰,  „פטור 
כעין  ‰ו‡  בסוכ‰"  "˙˘בו  ˜יום  „‡ופן 
כעין  ("˙˘בו  ‰˘נ‰  כל  ב„יר˙ו  ‰‰נ‰‚‰ 
„כמו  י"ל  ומע˙‰  כז.),  סוכ‰  ˙„ורו", 
ל‡  ˘לעולם  ˘בכל ‰˘נ‰ „ינ‡ „‡וריי˙‡ 
‰יו ‰כ‰נים ‡וכלים ‰˘יריים ‡ל‡ בעזר‰ 

‰„ין  מן  לב‡  „יו  ‰רי  „יר˙ם,  בבי˙  ול‡ 

‰סוכו˙  בח‚  ‚ם  ובו„‡י  כנ„ון,  ל‰יו˙ 

בבי˙  י‡כלו‰ו  ˘ל‡  כן  לע˘ו˙  עלי‰ם 

„יר˙ם „ע˙‰, ‰י‡ ‰סוכ‰.

˜„˘ים  ˜„˘י  ‡כיל˙  ‡ם  ˙ימ‡,  ו‡י 
וחולין  מסוכ‰,  פטור‰  בעזר‰)  (˘‡כיל˙ן 

‰ל'  במל"מ  ב‡רוכ‰  (יעויין  ‰˙ם  בעי  מ‡י 

˘ם  חולין  כל  פ"ב ‰"‚ ‚בי ‡יסור ‰כנס˙  ˘חיט‰ 

ע˘ו  למ‰  יו˜˘‰  ˘וב  ‡"כ  ו˘"נ),  לעזר‰, 

עזר‡  בימי  ‡ל˜ים  בי˙  בחˆרו˙  סוכו˙ 

בי˙  ˘"חˆרו˙  נפר˘  (‡ם  כנ"ל  ונחמי' 

‡ל˜ים" ‰יינו בעזר‰). ב‡מ˙ ‡ינ‰ ˜ו˘י‡ 

כלל, „‰‡ מˆו˙ סוכ‰ ‰י‡ ל‡ ר˜ ב‡כיל‰ 

ו˘˙י' כי ‡ם על כל עניניו ˘ל ‡„ם, ו‰רי 

ו‡פילו  י˘ר‡ל,  בעזר˙  ל‰˙עכב  מו˙ר 

עבו„‰,  לˆורך  ˘ל‡  ‚ם  ל˘ם  ל‰כנס 

וכ„‡י˙‡ בכלים (פ"‡ מ"ח) ב‰‚„ר˙ „ר‚ו˙ 

כ‰נים  עזר˙  „„ו˜‡  ˘במ˜„˘  ‰˜„ו˘‰ 

 – י˘ר‡ל]  [מעזר˙  ממנ‰"  ‰"מ˜ו„˘˙ 

ב˘ע˙  ‡ל‡  ל˘ם  נכנסים  י˘ר‡ל  "‡ין 

ˆרכי‰ם".

זיס˜ינ„,  ‰ר"‡  ‰ר‰"‚  ‰עירני  [˘וב 
„‚ם ב‡כיל‰ מˆינו חיוב סוכ‰ בעזר‰, ‚ם 

מ˘ום  פטורים  מנחו˙  „˘יירי  ‰נ"ל  ע"פ 

˙ו„‰  לחמי  ב‡כיל˙  ו‰ו‡  ˙„ורו",  "כעין 

לי˙‡  [ו‡"כ  ‰עיר  בכל  „מו˙רין  וכיו"ב 

ו˘פיר  לבי˙   ıחו לעולם  ˘נ‡כלין  „ינ‡ 

ו‡עפ"כ  ˙„ורו"]  "כעין  בסוכ‰  חייבין 

טו.,  ב˘בועו˙  כ„‡מר  בעזר‰  ‚ם  נ‡כלין 

ו‡"כ מובן ‰ˆורך בסוכ‰ בחˆרו˙ ‰']. 

˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰יב

חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰ כו'. ˙"ר י˘ מ‰ן ‡ומרים ‡˘רי 
יל„ו˙נו ˘ל‡ ביי˘‰ ‡˙ ז˜נו˙נו ‡לו חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰. 

וי˘ מ‰ן ‡ומרים ‡˘רי ז˜נו˙נו ˘כפר‰ ‡˙ יל„ו˙נו ‡לו 
בעלי ˙˘וב‰. ‡לו ו‡לו ‡ומרים  ‡˘רי מי ˘ל‡ חט‡ ומי 

˘חט‡ י˘וב וימחול לו

מ„וע ‡ומרים ‰חסי„ים
?"ֈ‡ו‡נ˘י מע˘‰ "ומי ˘חט 

מעבו„˙  ו˘מח˙ם  ‡ו˘רם   ˙‡ מבט‡ים  ‰˘מחים  ‰יו  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘מח˙  בע˙ 
חט‡ו  ˘ל‡  מע˘‰"  ו‡נ˘י  ‰"חסי„ים  עבו„˙ו:  „רך  על  מספר  ‰י'  ‡ח„  וכל  ‰בור‡, 
˘ל‡  יל„ו˙נו  מעי˜רו"), ‰יו ‡ומרים "‡˘רי  חסי„  על ‡˙ר: "חסי„ים  ר˘"י  (וכפירו˘  ביל„ו˙ם 
ביי˘‰ ‡˙ ז˜נו˙נו"; ו‡ילו ‰"בעלי ˙˘וב‰" ˘חט‡ו ו˘בו, ‰יו ‡ומרים "‡˘רי ז˜נו˙נו 
ומי  חט‡  ˘ל‡  מי  "‡˘רי  מכריזים  ‰יו  יח„  ‚ם  ו‡לו"  ו"‡לו  יל„ו˙נו".   ˙‡ ˘כיפר‰ 

˘חט‡ י˘וב וימחול לו".

על  ו„יבר  עבו„˙ו,  ב„רך  ˘מח  ‰י'  ו‡ח„  ‡ח„  ˘כל  מ‡חר  ל˙מו‰:  י˘  ולכ‡ור‰ 
˘חט‡  "ומי  ‡ומרים  מע˘‰"  ו‡נ˘י  ‰"חסי„ים  ‰יו  מ„וע  מעל˙‰,  ועל  ˘ב‰  ‰˘מח‰ 
י˘וב וימחול לו", ו‰ל‡ ‰ם ‡ינם ˆריכים למחיל‰? וכמו כן י˘ ל˙מו‰ ל‰יפך – מ‡חר 

ו‰"בעלי ˙˘וב‰" חט‡ו ופ‚מו, מ„וע ‰יו מבט‡ים ‡˙ ˘מח˙ו ˘ל "מי ˘ל‡ חט‡"?

ב˘ני ‰‡ופנים – ‰ן  לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙  מחויב  וי‰ו„י  י‰ו„י  ˘כל  בז‰ ‰ו‡,  ו‰בי‡ור 
כ"ˆ„י˜" ו‰ן כ"בעל ˙˘וב‰":

‚ם "חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰" ‡ומרים "ומי ˘חט‡ י˘וב וימחול לו" –

כ‡˘ר י‰ו„י עומ„ ב„ר‚˙ ˆ„י˜ וחסי„, מחויב ‰ו‡ לעמול ול˘ר˘ מעˆמו ‡˙ ‰ר‚˘˙ 
‰י˘ו˙ ו‰‚‡וו‰. ו‡ם ‰ו‡ מר‚י˘ כ"ˆ„י˜ ‚מור", ‰רי ז‰ ˘ור˘ לכל מיני רע. וכבר מוב‡ 
בספרים פירו˘ על „רך ‰מוסר ב„ברי חז"ל (ברכו˙ כט, ‡) "˘ימ˘ בכ‰ונ‰ ‚„ול‰ ˘מונים 
"נע˘‰   '‰ עבו„˙  ˘ל  ˘נ‰  ˘מונים  ˘לסוף  למי  לו  ‡וי   – ˆ„ו˜י"  נע˘‰  ולבסוף  ˘נ‰ 

ˆ„ו˜י", ו‰יינו ˘מר‚י˘ עˆמו ˆ„י˜ ‚מור...

על  ו‡ילך)   31 עמ'  ˙˘י"ב  מנחם  ˙ור˙  ו‡ילך.   ‡ פ‚,  ˙ˆו‰  ‡ור  ˙ור‰  (ר‡‰  בס‰"˜  נ˙ב‡ר  וכן 
מ‰ ˘נ‡מר "ר‡˘י˙ ‚וים עמל˜": "עמל˜" מור‰ על ענייני י˘ו˙ ‚‡וו‰ וחוˆפ‰,  ˘כל 
 ıפ˜ טעם,  לל‡  ו‚‡וו‰  בחוˆפ‰  עמל˜,  ור˜  בי˘ר‡ל,  ל‰ילחם"  "יר‡ים  ‰יו  ‰‡ומו˙ 
ונלחם בי˘ר‡ל (ר˘"י ˙ˆ‡ כ‰, יח). ו"עמל˜", ‰‚‡וו‰ ו‰י˘ו˙, ‰ו‡ "ר‡˘י˙ ‚וים" – ו‰יינו 

˘"בחינ˙ ‚סו˙ ‰רוח בחוˆפ‰ ו‚ב‰ו˙" ‰י‡ ‰˘ור˘ לכל ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ ו‰חט‡ים.

ועל כן, ‚ם ‰"חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰", ˘רים ו‡ומרים "ומי ˘חט‡ י˘וב וימחול לו". 



י‚ח‚ ‰סוכו˙

ל‡ ‰‚יעו  ע„יין  ובמ„ר‚˙ם,  בעבו„˙ם  ˘י˙עלו  ˘ככל  וב‰ר‚˘˙ם  ב„ע˙ם  מח„ירים  ‰ם 
ול‰˙עלו˙  ב˙˘וב‰  ל˘וב  וˆריכים  חסרים  ‰ם  ו‰רי  ‡לי',  לבו‡  ‰יו  ˘יכולים  למעל‰ 

עו„.

ו˙י˜ון.  ˙˘וב‰  ‰„בר  ˆריך  ˘בוו„‡י  ו‰‚‡וו‰,  ‰י˘ו˙  בעוון  ‰ם  לו˜ים  ‡ם  ובפרט 
עומ„ים  ˘כ‡˘ר  ועו„)  ס„.  עמ'  ˙רנ"ט  ‰מ‡מרים  ספר  ור‡‰  ב.   ,‰ (ח‚י‚‰  ב‚מר‡  ‰מוב‡  וכפי 
ו‡פילו  עˆמו,  עבור  „בר  ˘עו˘‰  ומי  ‰מלך,  ‡ל  ל‚מרי  ל‰˙בטל  ˆריכים  ‰מלך,  לפני 
לפני  וחומר  ו˜ל  ˘כן  ומכל  מי˙‰.  חייב  – ‰רי ‰ו‡  במחו‚"  "מחוו‰   – ˜ל  רמז  מחוו‰ 
מלכו ˘ל עולם, ˘מי ˘י˘ בו ‡יזו ‰ר‚˘‰ עˆמי˙ ‰רי ‰ו‡ מחויב ל˘וב ול˙˜ן ול‰˙בטל 

לפניו י˙' ב˙כלי˙.

‚ם "בעלי ˙˘וב‰" ‡ומרים "‡˘רי מי ˘ל‡ חט‡" –

עˆמו  ל‰עמי„  ˆריך  ‰ו‡  ‰רי  ‰י˘ר,  ל„רך  מחט‡יו  ˘ב  ˙˘וב‰"  ˘‰"בעל  ל‡חר 
רח"ל,  ו‡˘וב"  ˘ל "‡חט‡  ב‡ופן  ל‰מ˘יך  לו  ל‡חר ‰˙˘וב‰ ‡סור  מסו„ר˙.  בעבו„‰ 

‡ל‡ ˆריך לר‡ו˙ ˘ל‡ י‰י' ‡ˆלו יו˙ר "ומי ˘חט‡".

˘ל  ב‡ופן  ‰ˆ„י˜,  עבו„˙  ‰י‡  ול‰ב‡  מכ‡ן  ˙˘וב‰"  ‰"בעל  עבו„˙  ‰רי  כן,  ו‡ם 
מ„י  וב˜יום ‰מˆוו˙  בלימו„ ‰˙ור‰  כס„רם  ˙מי„ים  עוב„  חט‡". ‰ו‡  ˘ל‡  מי  "‡˘רי 
יום ביומו, כ˘ם ˘עו˘ים ז‡˙ ‰"חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰". ומ˘ום כך, ‚ם ‰"בעלי ˙˘וב‰" 

‡ומרים ב„ברי "˘ירו˙ ו˙˘בחו˙" ˘ל‰ם: "‡˘רי מי ˘ל‡ חט‡".

˙ני‡ ‡מרו עליו על ‰לל ‰ז˜ן כ˘‰י‰ ˘מח ב˘מח˙ בי˙ 
‰˘ו‡ב‰ ‡מר כן ‡ם ‡ני כ‡ן ‰כל כ‡ן . . ˙ני‡ ‡מרו עליו על 

רבן ˘מעון בן ‚מלי‡ל כ˘‰י‰ ˘מח ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ 
‰י‰ נוטל ˘מנ‰ ‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור וזור˜ ‡ח˙ ונוטל ‡ח˙ 

ו‡ין נו‚עו˙ זו בזו . .  ˙ני‡ ‡מר ר' י‰ו˘ע בן חנני‰ כ˘‰יינו 
˘מחים ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡ינו ˘ינ‰ בעינינו

מי ומי ‰יו ‰רו˜„ים?
ו‡נ˘י  "חסי„ים  במ˘נ‰:  ‡י˙‡  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ב˘מח˙  מר˜„ין  ˘‰יו  ‡לו  ‡ו„ו˙ 
על  סו‚ים  עו„  פ"ח ‰י"„) ‰וסיף  לולב  (‰ל'  ברמב"ם  בפני‰ם". ‡מנם,  מר˜„ין  מע˘‰ ‰יו 
‰"חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰", וכ˙ב: "ול‡ ‰יו עו˘ין ‡ו˙‰ עמי ‰‡רı וכל מי ˘ירˆ‰, ‡ל‡ 
‚„ולי חכמי י˘ר‡ל ור‡˘י ‰י˘יבו˙ ו‰סנ‰„רין ו‰חסי„ים ו‰ז˜נים ו‡נ˘י מע˘‰". וי˘ 

˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰כ

˙נ‡ים  ב‰  ˘י˙˜יימו  בלי  כ˘ר‰  סוכ‰ 
 ıע ול‡  ועלים  מ˜˘  ו‚ם ‰סכך ‰"‰  ‡לו, 
‡יכ‡  ‡י  ˙נ‡י  פלו‚˙˙  סו.  ˘ב˙  (יעוין 
ובר˘"י   ,˘˜ ˘ל  בכוור˙  טומ‡‰  ˜בל˙ 
ל‡ו,  ‡ו   ıע ח˘יבי  ‡י  „נחל˜ו  פי'  ˘ם 
ועיי"˘ ב˙וס'. וכבר ‰עיר ע"ז ב‡ור ˘מח 
נימ‡  „‡י  ˘ם,  עכו"ם  ‰ל'  ‰רמב"ם  על 
‡ין  ˘פיר   ,ıע ח˘יב‡  ל‡  מעלים  „ע˘י' 

ב‰ ‡יסור ‚ם מ„ין ל‡ ˙טע ‚ו').

‡בן  בבניני  ל‰וסיף  „‡סור  ‡ף  (ב) 
„כ˙יב  מ˘ום  ‡ופן,  בכל  ‰מ˜„˘  „בי˙ 
‰כל בכ˙ב מי„ „' עלי ‰˘כיל (עיי' עירובין 
כמ‰  ‡ח˙  ועל  ‚„ר,  במ˜ום  ‰רי   ;(.„˜

וכמ‰ מˆו‰ – מו˙ר, כמ˙ב‡ר בסוכ‰ נ‡:, 
˘ם) "˙י˜ון  (‰מוב‡  „למרו˙ ‰‡יסור ‰נ"ל 
על  מ‡וחר  בזמן  ˘‰וסיפו  ע˘ו  ‚„ול" 
לנ˘ים  ‚זוזטר‡  ובנו  ˘למ‰,  ˘ע˘‰  בנין 
בי˙  ˘מח˙  בע˙  ˘ם  לעמו„  מלמעל‰ 
‡נ˘ים  ל‰ב„יל  "˘ˆריך  מ˘ום  ‰˘ו‡ב‰, 
יב‡ו  ˘ל‡  בי˘ר‡ל  ‚„ר  ולע˘ו˙  מנ˘ים 

לי„י ˜ל˜ול" (ר˘"י). 

‰כי  „‡ין  י"ל  „י„ן  „בנ„ון  ובפרט 
סוכ‰  ‚"כ  – ‰י˙‰  ‚ו'   '„ מי„  ובכ˙ב  נמי 

בˆור˙ ‰בי˙ ˘נמסר‰ מפי ‰'.

(נחמי'  ‰כ˙וב  י˙פר˘  ‰נ"ל  ע"פ   (‚)
עזר‡  בימי  ‰סוכ‰  מˆו˙  ˜יום  ‚בי  טז)  ח, 

ובחˆרו˙  ‚ו'  סכו˙  ל‰ם  "ויע˘ו  ונחמי', 
‡עזר‰,  „˜‡י  כפ˘וטו   – ‰‡ל˜ים"  בי˙ 
‰יינו  ‰‡ל˜ים"  „"בי˙  ל„חו˜  ˆריך  ו‡ין 

‰ר ‰בי˙.

"‰כל   :‚ בערכין  מ‰מ„ובר  ול‰עיר 
וי˘ר‡לים,  לוים  כ‰נים  בסוכ‰  חייבין 
מ‡ן  מחייבי  ל‡  ‰ני  ‡י  פ˘יט‡  [ופריך] 
לי',  ‡יˆטריכ‡  כ‰נים  [ומ˘ני]  מחייבי, 

ו‡מר  ˙˘בו,  בסוכו˙  וכ˙יב  ס„"‡ ‰ו‡יל 
מ‰  ˙„ורו,  כעין  ימים  ˘בע˙  ˙˘בו  מר 
ו‡˘˙ו,  ‡י˘  סוכ‰  ‡ף  ו‡˘˙ו  ‡י˘  „יר‰ 
ו‰ני כ‰נים ‰ו‡יל ובני עבו„‰ נינ‰ו [ו‡ין 
˘‡ין  בסוכ‰,  ו‡˘˙ו  ‡י˘  ל„ור  יכולין 
עבו„˙  עליי‰ו  „רמי‡  לנ˘ו˙י‰ן  נז˜˜ים 
נ‰י  ˜מ"ל  ליחייבו,  ל‡  ר˘"י]  ‰ר‚ל, 
עבו„‰  ˘ע˙  בל‡  עבו„‰,  ב˘ע˙  „פטירי 
„רכים  ‡‰ולכי  „‰וי  מי„י  מחייבי  חיובי 
מן  פטורין  ביום  „רכים  ‰ולכי  מר  „‡מר 
וב˙ו„"‰  בליל‰",  וחייבים  ביום  ‰סוכ‰ 
ליכ‡  „רכים  ‰ולכי  "„מטעם  ˘ם:  ובני 
למיפטרינ‰ו ‡ל‡ ב˘„ו˙ ‡בל ל‡ בל˘כ˙ 
בי˙  מ˜ובˆ˙ ‚ריס:  בי˙ ‰מ˜„˘ [ב˘יט‰ 
‰מו˜„] ו˘‡ר מ˜ומו˙ בי˙ ‰מ˜„˘. ו‰ו‡ 
‰˘ומרים  לויים  נמי  למינ˜ט  „מˆי  ‰„ין 
פ"˜  כ„‡י˙‡  במ˜„˘  מ˜ומו˙  בכ"‡ 
˘כל  כז.  ב˙מי„  יעויין  ו‰רי  כו'".  „˙מי„ 
„כ‰נים   '‚) ˘מיר‰  ˘ל  מ˜ומו˙  ‰כ"„ 

וכ"‡ „לויים) ‰יו מחוı לעזר˙ י˘ר‡ל.

(„) ‡פילו ‡ם נפר˘ ˜ר‡ „נחמי' ב‰ר 
כפי   ıל˙ר נˆטרך  כרחין  על  ע„יין  ‰בי˙, 
‰מבו‡ר ב‰ערו˙ ‡-ב ‰נ"ל („‰י˙‰ בניי˙ 
˙נ‡י  ב‰  ˘‡ין  מיוח„˙  ב„רך  ‰סוכ‰ 
 – ˘ופטים  פ'  „ספרי  ‡ליב‡  כי  ‰‡יסור), 
‚ם   – כנ"ל  ‰רמב"ם  על  בכס"מ  ˘‰וב‡ 
‰בונ‰ ב‰ר ‰בי˙ כולו עובר בל‡ ˙ע˘‰.

˘מעוני  ביל˜וט  „‡י˙‡  ומ‰   (‰)
"‡פילו   –  ıע לך  ˙טע  ל‡  ע‰"פ  ˘ופטים 
ל‡  ‰פ˘וט  פי'  פי  על  סוכ‰",  ‡פילו  בי˙ 
ס˙ם,  בסוכ‰  מˆו‰, ‡ל‡  בסוכ˙  כלל  ˜‡י 
בני‚ו„  ר˜  סוכ‰"  "‡פילו  ‰ל'  ונו˜ט 
˜בוע  מ‚ורים  בי˙  ‰יינו  („בי˙  ל"בי˙" 
יו˙ר מ"סוכ‰"), ועל „רך מ"˘ (בר‡˘י˙ ל‚, 
יז) ויבן לו בי˙ ולמ˜נ‰ו ע˘‰ סוכו˙, ועו„.



יט

עשיית סוכה בעזרה לאכילת 
שיירי מנחות

יפלפל בכמה פנים בישוב השאלה היאך אכלו הכהנים שיירי מנחות בימי 
הסוכות, כיון שאסור לבנות בנין של עץ במקדש

בן  ר"‡  "˙ני‡  ‚רסינן  כח:  ב˙מי„ 
‡כס„ר‡ו˙  עו˘ין  ˘‡ין  מנין  ‡ומר  יע˜ב 

 ıע כל  ‡˘ר‰  לך  ˙טע  ל‡  ˙"ל  בעזר‰ 

‡ˆל מזבח ‰' ‡ל˜יך, ‰כי ˜‡מר ל‡ ˙טע 

ע"ז],  ל˘ם   ıע נטיע˙  [‰יינו  ‡˘ר‰  לך 

 [ıע כל ˜ביע˙  עı [‰יינו  כל  לך  ˙טע  ל‡ 

מסי˜ ‰˙ם  ועפ"ז  מזבח ‰' ‡ל˜יך",  ‡ˆל 

 ıל‡ י˙כן ˘‰יו בעזר‰ ‡כס„ר‡ו˙ ˘ל ע„

במ˙ני'  ‰נזכרו˙  ˘בעזר‰  [ו‡כס„ר‡ו˙ 

„˙מי„ ˘ם, ‰יו ˘ל ‡בן]. 

נמˆ‡ „‡סור  מפלפלין, „‡"כ  ומˆינו 
לך  ˙טע  "ל‡  מ˘ום  בעזר‰  סוכ‰  לע˘ו˙ 

בח‚  ‰כ‰נים  ˜יימו  ‡יך  ומע˙‰   ,"ıע כל 

(עיי'  ˘יירי ‰מנחו˙  חוב˙ ‡כיל˙  ‰סוכו˙ 

מכלל  ו‡ילך), ‡חר „˜יי"ל „‰ם  לט:  יבמו˙ 

(מ˘נ‰  בעזר‰  ר˜  ˘‡כיל˙ן  ˜„˘ים  ˜„˘י 

„‚בי  „כיון   ıיר˙˘ מי  וי˘  נ‚.).  „זבחים 

„"מ˘ולחן  ‰‚„ר  מˆינו  כ‰נים  ‡כיל˙ 

‡נו˘  ‡כיל˙  ב‚„ר  ‰וי  ול‡  ˜זכו"  ‚בו‰ 

לענין  כ‡.  ביˆ‰  (עיי'  ‚בו‰  כˆורך  ‡ל‡ 

‰רי  נפ˘),  ‡וכל  ˆורך  ‰וי  „ל‡  ביו"ט  ˘חיט˙ן 

מ‡חר „‰וי ‡כיל˙ ‚בו‰ פטור‰ מסוכ‰.

עו„  ולמˆו‡  לפלפל  י˘  וב‡מ˙ 
נ˜ו„ו˙ לי˘וב בז‰ מכמ‰ פנים:

„ו˜‡  ‰ו‡  ˙טע  ל‡  ‡יסור  ‰נ‰   (‡)
˜בע  ˘ל  ו‚ם   ,ıע ˘ל  בנין  ˙נ‡ים:  ב˘ני 
ברמב"ם  ‰‡יסור  מנוסח  כמובן  „ו˜‡, 
˘ם  בנו"כ  ונסמנו  ספ"ו,  עכו"ם  ‰ל' 
בבנין  „מיירי  ‰נ"ל  ב˘"ס  ‰„בר  מ˜ורו˙ 
על  ˘ופטים  ובספרי   ,ıע ˘ל  ‡כס„ר‡ו˙ 
בנין  ˙טע ‚ו', „נ˜יט „‰עו˘‰  ל‡  ‰כ˙וב 
עı בעזר‰ עובר בל"˙ כו' (עיי"˘ בכס"מ 
מ"„  כח„  נ˜טינן  ל‡  ‰רמב"ם  „לפס˜ 
בנין  ר˜  בי˙ ‡סור, ‡ל‡  בנין  בספרי „כל 
˘ל עı. וכן ‰‡ „ע˘ו בימ‰ ˘ל עı למלך 
בעזר˙  ˘‰˜יפו  ו‚זוזטר‡  ‰˜‰ל  ב˘ע˙ 
נ˘ים ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ‡ינם ˜ו˘י‡, 

כי ‡לו ל˘ע˙ם ‰יו ול‡ ˘ל ˜בע). 

ועיי"ע בכס"מ לרמב"ם בי‰ב"ח פ"‡ 
‰"ט ‚בי ‰˙נ‡ים ‰נ"ל, ומ„בריו ˘ם עול‰ 
ל‰יו˙  מן ‰מ˜ורו˙ ‰נ"ל „ˆריך  ˘‰וכיח 
 ıעו„ ˙נ‡י ˘לי˘י כ„י ˘יי‡סר, ˘י‰י' ‰ע

˜בוע ב‡ופן ˘ל בנין.

לע˘ו˙  „יכול  בפ˘טו˙  י"ל  ומע˙‰ 

עיוניםעיונים
˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰י„

ור‡˘י ‰י˘יבו˙  י˘ר‡ל  חכמי  ˘ל "‚„ולי  לסו‚ים ‡לו  ˘ל ‰רמב"ם  מ˜ורו  מ‰ו  ל˙מו‰, 
ו‰סנ‰„רין . . ו‰ז˜נים"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

בסו‚יי˙ ‰‚מר‡ בבלי ובירו˘למי, ‰וב‡ו כמ‰ מימרו˙ ‡ו„ו˙ חכמים מסוימים ˘‡מרו 
˘‰זכיר‰  ˘מ‰  ‰רמב"ם,  ולמ„  ‰˘ו‡ב‰.  בי˙  ב˘מח˙  מיוח„ים  בעניינים  ‰˙נ‰‚ו  ‡ו 
˘‰˘˙˙פו  ˘‰ם ‰יו ‰סו‚ים  מ˘ום  יו˙ר, ‰ו‡  ול‡  פחו˙  ל‡  ˘מו˙ ‡לו „וו˜‡,  ‰‚מר‡ 

ור˜„ו ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

ר‡ינו  ל‡  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘מח˙  ˘מחים  כ˘‰יינו  חנני'  בן  י‰ו˘ע  ר'  ‡מר  "˙ני‡   .‡
˘ינ‰ בעינינו" –

˘ר'  ב)  ח,  (בכורו˙  ב‚מר‡  מסופר  בי˘ר‡ל.  ‰חכמים  מ‚„ולי  ‰י'  חנני'  בן  י‰ו˘ע  ר' 
י‰ו˘ע בן חנני' ‰˙ווכח עם "סבי „בי ‡˙ונ‡" ˘‰יו חכמים ‚„ולים, ונˆחם. ועו„ ‡מרו 
עלן  ˙י‰וי  "מ‡י  חכמים  ‡מרו  חנני'  בן  י‰ו˘ע  ר'  פטיר˙  ˘ל‡חר  ב),   ,‰ (ח‚י‚‰  ב‚מר‡ 

מ‡פי˜ורוסין", כי ‰יי˙‰ חסר‰ ל‰ם חכמ˙ו בכ„י ל‰˙ווכח עם ‰‡פי˜ורסין.

ומכיוון ˘‰י' ר' י‰ו˘ע בן חנני' מיוח„ בחכמ˙ו בין ˘‡ר חכמי י˘ר‡ל, למ„ ‰רמב"ם 
˘‡ם סיפר‰ ‰‚מר‡ ‡ו„ו˙ ˘מח˙ו ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ‡ו˙ ‰ו‡ כי ר˜„ו ‚ם "‚„ולי 

חכמי י˘ר‡ל".

ב. "˙ני‡ ‡מרו עליו על רבן ˘מעון בן ‚מלי‡ל כ˘‰י‰ ˘מח ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ‰י‰ 
נוטל ˘מנ‰ ‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור וזור˜ ‡ח˙ ונוטל ‡ח˙ ו‡ין נו‚עו˙ זו בזו" –

ר‡˘  ב‚מר‡ (˘ב˙ ˜טו, ‡). "נ˘י‡" – ‰ו‡  כ„‡י˙‡  נ˘י‡,  בן ‚מלי‡ל ‰י'  ˘מעון  רבן 
‰סנ‰„רין, כפי ˘בי‡ר ‰רמב"ם (‰ל' סנ‰„רין פ"‡ ‰"‚) ˘"סנ‰„רי . . ‰‚„ול בחכמ‰ ˘בכולן 
בכל  נ˘י‡  ˘˜ורין ‡ו˙ו ‰חכמים  ו‰ו‡  ר‡˘ ‰י˘יב‰,  ו‰ו‡  עלי‰ן,  ר‡˘  מו˘יבין ‡ו˙ו 
ב˘מח˙  נ˘י‡ ‰סנ‰„רין,  ר˘ב"‚,  ˘ל  ˙י‡ורו  „וו˜‡ ‡˙  ‰‚מר‡  ˘נ˜ט‰  ומכך  מ˜ום". 

בי˙ ‰˘ו‡ב‰, למ„ ‰רמב"ם ˘‚ם "‰סנ‰„רין" ‰יו מר˜„ין ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰.

‚. "˙ני‡ ‡מרו עליו על ‰לל ‰ז˜ן כ˘‰י‰ ˘מח ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ‡מר כן: ‡ם 
‡ני כ‡ן ‰כל כ‡ן" וכו' –

‰לל נזכר כ‡ן ב˙ו‡ר "ז˜ן" „וו˜‡, וממ‰ ˘נ˜ט ‰˘"ס ‡˙ ‰נ‰‚˙ ‰לל ב˙ו‡ר "‰ז˜ן" 
„וו˜‡ – למ„ ‰רמב"ם ˘בין ‰˘מחים ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ‰יו ‚ם "‰ז˜נים".

מ˘˙בח  ‰י‰  י‰וˆ„˜  "בן  נוסף:  ˙נ‡  ‰נ‰‚˙  ‰וב‡‰   („"‰ פ"‰  (סוכ‰  בירו˘למי   .„
ב˜פיˆו˙יו" –

"בן י‰וˆ„˜" ז‰ ‰ו‡ רבי ˘מעון בן י‰וˆ„˜, ˘כן ל‡ ב‡ ‰˘"ס לס˙ום ‡ל‡ לפר˘, 
רבי  וז‰ ‡ינו ‡ל‡  ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ˜יים,  בזמן  ˘חי  י„וע  ל˙נ‡  ˘‰כוונ‰  לומר  וˆריך 

˘מעון בן י‰וˆ„˜.

ו‰נ‰, בנו‚ע לרבי ˘מעון בן י‰וˆ„˜ ל‡ מˆינו ˘פיר˘‰ ‰‚מר‡ ‡˙ מעל˙ו ‰מיוח„˙, 



טוח‚ ‰סוכו˙

(סוף  ‰˙וספ˙‡  כ„ברי  ‰י‡  רבי  ˘ל  מ˘מעו˙ו  "רבי".  ˘‰י'  ‡ל‡  יו„עים  ‡נו  ו‡ין 
רב  י‰וˆ„˜  בן  ˘מעון  רבי  ˘‰י'  ונמˆ‡  רבי",  ˙למי„ים ˜ורין ‡ו˙ו  לו  ˘י˘  ע„יו˙): "מי 

˘˘ם  מ˘ום  ‰ו‡   – "רבי"  ‰˙ו‡ר  נ˙פר˘  ל‡  ˘בירו'  (ומ‰  י˘יב‰  ר‡˘   – ל˙למי„ים 
‰˘˙בח ב‰נ‰‚˙ו, ובמˆב ז‰ י˘ ל˘לול ‡˙ עניין ‰‚‡וו‰, ולכן כינ‰ עˆמו על ˘ם ‡ביו 

בלב„ – ˘‡ינו „רך כבו„).

ו‡ם כן, למ„ ‰רמב"ם, ˘מ‰ ˘נ˜ט‰ ‰‚מר‡ ‡˙ ‰נ‰‚˙ רבי ˘מעון בן י‰וˆ„˜, ‰ו‡ 
בכ„י ללמ„ ˘‚ם "ר‡˘י ‰י˘יבו˙" ‰יו מר˜„ים ו˘מחים ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰.

˙ני‡ ‡מר ר' י‰ו˘ע בן חנני' כ˘‰יינו ˘מחים ˘מח˙ בי˙ 
‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡ינו ˘ינ‰ בעינינו. כיˆ„ ˘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‰. ‡יני ו‰‡מר רבי יוחנן ˘בוע‰ ˘ל‡ 

‡י˘ן ˘ל˘‰ ימים מל˜ין ‡ו˙ו וי˘ן ל‡ל˙ר. ‡ל‡ ‰כי ˜‡מר 
ל‡ טעמנו טעם ˘ינ‰ „‰וו מנמנמי ‡כ˙פ‡ „‰„„י

˘מח‰ ˘ל מˆוו‰ פורˆ˙ ‡˙ ‚„רי ‰˘ינ‰
ר‡ינו  ˘"ל‡  חנני'  בן  י‰ו˘ע  ר'  ‡מר  ‰˘ו‡ב‰,  בי˙  ו˘מח˙  ‰סוכו˙  ח‚  ימי  ‡ו„ו˙ 
˘ינ‰ בעינינו", מ˘ום ˘כל ‰יום כולו ‰י' מל‡ בענייני ‰ח‚, ‰חל מ"˘ע‰ ר‡˘ונ‰ ˙מי„ 
י˙כן  כיˆ„  ‰‚מ'  ˘‡ל˙  ועל  חליל‰.  וחוזר  ‰˘ו‡ב‰",  בי˙  ל"˘מח˙  וע„  ˘חר",  ˘ל 
על  ז‰  מנמנמים  ˘‰יו  ‰‚מ'  מיי˘ב˙  ימים,   '‚ ניעור  ל‰יו˙  יכול  ‡„ם  ו‰ל‡ ‡ין  ‰„בר, 

כ˙פי ז‰, ונמˆ‡ ˘"ל‡ טעמנו טעם ˘ינ‰".

‰ו‡  ו‰˙י‡ור  ‰˘ו‡ב‰,  בי˙  ˘מח˙   ˙‡ ל˙‡ר  ב‡  חנני'  בן  י‰ו˘ע  ר'  ל˙מו‰:  וי˘ 
כולו:  ‰יום  מעבו„˙  נבע  ‰˘ינ‰  חוסר  ‰ל‡  ולכ‡ור‰  ˘ינ‰".  טעם  טעמנו  ˘"ל‡  מ‰ 
‰˜רבנו˙, ‰˙פילו˙, לימו„ ‰˙ור‰ ו‡כיל‰ ו˘˙י', ו‡ם כן מ‰ ˘ל‡ י˘נו מ˘ך ‰יום כולו 
– ‡ינו ˙י‡ור על ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ‡ל‡ על ‰ס„ר ‰כללי ˘ל ימי ח‚ ‰סוכו˙, ומ„וע 
מ˜˘ר ‡˙ עניין מניע˙ ‰˘ינ‰ עם ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ „וו˜‡ – וע„ ˘מניע˙ ‰˘ינ‰ ‰ו‡ 

‰˙י‡ור ˘ל ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰?

נובע  ז‰  עניין  כיˆ„  יובן  ו‡זי  ˘ינ‰",  טעם  טעמנו  עניין "ל‡  מ‰ו˙  פנימיו˙  לב‡ר  וי˘ 
„וו˜‡ מחמ˙ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ו‰ו‡ מלמ„ על מ‰ו˙‰ ‰פנימי˙ ˘ל ˘מח‰ ˜„ו˘‰ זו.

˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰יח

˘‰חכם "ˆריך ˘י‰י' ניכר במע˘יו במ‡כלו ובמ˘˜‰ו . . וי‰יו כל ‰מע˘ים ‰‡לו, נ‡ים 
ז‡˙  וכו'. ‡ך ‡ין  בטנו"  למל‡ו˙  רו„ף  י‰‡  ול‡   .  . ‚ר‚רן  י‰י'  ל‡   .  . ביו˙ר  ומ˙ו˜נים 
‡ל‡ ˘‰ו‡ ממעט ב‡כיל˙ו וב˘‡ר ˆרכי ‚ופו, ‡ך ב‡ו˙‰ ‡כיל‰ ˘‰ו‡ מ˙יר לעˆמו – 

‡ין ‰ב„ל בינו לבין ‡ומו˙ ‰עולם.

בע˙ ‰‡כיל‰  וכו', ‰נ‰ ‚ם  ו˘˙י'  ב‡כיל‰  על ‰ˆמˆום  נוסף  יו˙ר:  נעל‰  י˘נו ‡ופן 
עˆמ‰ ‡וכל ‰ו‡ כמי ˘כפ‡ו ˘„. מכיוון ˘"על כרחך ‡˙‰ חי" (‡בו˙ סוף פ"„), ו‰˙ור‰ 
מ‰ר˘"‡)  ובח„‡"‚  ב  לב,  ברכו˙  ור‡‰  טו.   ,„ (ו‡˙חנן  לנפ˘ו˙יכם"  מ‡ו„  "ונ˘מר˙ם  ‡מר‰ 
וב"פנים  ולב,  לב  בל‡  ז‰  כל  ‡ך  ˆרכיו.  ל˘‡ר  ול„‡ו‚  ל‡כול  ‰ו‡  מוכרח  ממיל‡   –

חמוˆו˙".

ועל כך י˘ ללמו„ מ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ˘‚ם ‰"‡כיל‰ ו‰˘˙י'" ו˘‡ר ˆרכי ‰‚וף, 
עלי‰ם ל‰יו˙ ח„ורים ב˘מח‰ ˘ל מˆוו‰!

‡מנם ירי„˙ ‰נ˘מ‰ לעולם ‰י‡ בעל כרחו ˘ל ‰‡„ם, ‡ך מ‡חר ו‰י‡ כבר נ˙לב˘‰ 
נבר‡˙י  בעולם ‰‚˘מי – "‡ני  רˆון ‰בור‡  למל‡ו˙  מˆי‡ו˙ו ‰י‡  כל  מע˙‰  ב‚וף, ‰רי 
ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני" (מ˘נ‰ ובריי˙‡ ˜י„ו˘ין בסופ‰). ומכיוון ˘כך, ‰רי כ‡˘ר ‰ו‡ ‡וכל ו˘ו˙‰ 
בכ„י ל˜יים ‡˙ חיבור ‰נ˘מ‰ ו‰‚וף, עו˘‰ ‰ו‡ ז‡˙ ב˘מח‰ רב‰, ˘כן בכך ‰ו‡ מסייע 

לרˆון ‰בור‡ י˙"˘ ˘נ˘מ˙ו ˙‰י' מלוב˘˙ ב‚וף!

וכ‡˘ר ˆרכי ‰‚וף ˘ל י‰ו„י נע˘ים מ˙וך ˘מח‰ ˘ל מˆוו‰, י˘ בז‰ כמ‰ מעלו˙:

מ˘ל,  „רך  על  ‰פרנס‰,  עס˜  כ‡˘ר  ‰˜ו„˘.  ט‰ר˙  על  נע˘ים  ועס˜יו  ˆרכיו  כל   .‡
מל‡ ב˘מח‰ ˘ל מˆוו‰ על זכו˙ו ל˜יים חיבור ‰נ˘מ‰ ו‰‚וף על פי רˆון ‰בור‡ – ‰רי 
פ˘יט‡ ˘‡ינו ˆריך ל‰˙בוננו˙ ו‰עמ˜‰ בכ„י ל‰ז‰ר מ‡יסור, ‡ל‡ ב„רך ממיל‡ נע˘‰ 
מ˙‡ימ‰  ˘‡ינ‰  ˙נוע‰  ˘ום  ולל‡  ו‚זיל‰,  ‚ניב‰  ‡ב˜  ולל‡  ‚בול,   ˙‚˘‰ לל‡  ‰עס˜ 

לרˆון ‰בור‡.

ב. מכיוון ˘כל ע˘יו˙יו ‰ן ב˘ליחו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ‡זי מ˙בטלים ‰‰עלמו˙ ו‰ס˙רים 
‚ם ‰עס˜  וכ‡˘ר  ענייני ‰עולם,  כל  על  ו‰מו˘ל  ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰˘ולט  בעס˜יו.  לו  ˘י˘ 

נע˘‰ ב˘ליחו˙ו י˙', ‰רי ‰עס˜ בוו„‡י נע˘‰ ב‰ˆלח‰.

˘כך  מ˘ום  ‰ו‡  עס˜ו  ˘כל  מכיוון   .'‰ לעבו„˙  מפריע  ‰עס˜  ‡ין  ‚יס‡,  ומ‡י„ך   .‚
רˆ‰ ‰בור‡ י˙', ‰רי מובן ˘‡ין ˘ייך ˘יח˘וב על עס˜יו ב˘ע˙ ‰˙פיל‰, כיוון ˘˙מי„ 
טרו„ ‰ו‡ "ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני", וממיל‡ ב˘ע‰ ˘רˆון ‰' ‰ו‡ ˘י˙פלל – ‰רי ‰ו‡ עסו˜ ר˜ 

ב˙פיל‰, וב˘ע˙ ‰לימו„ ˘˜וע ‰ו‡ בלימו„.

כ‡˘ר ‰ולכים  ‚ם  מˆוו‰  ˘ל  ו‡˙ ‰˘מח‰  בי˙ ‰˘ו‡ב‰"  מח„ירים ‡˙ "˘מח˙  כך 
"מ˘ם ל‡כיל‰ ו˘˙י'" [ור‡‰ ב‡רוכ‰ במ˜ור ‰„ברים, ˘ל˘ם כך י˘ ˆורך ב˘מח‰ ˘ל "˘מח˙ בי˙ 

‰˘ו‡ב‰" „וו˜‡, מ˘ום ˘‰י‡ ˘מח‰ ˘למעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰. עיין ˘ם ב‡רוכ‰].



יזח‚ ‰סוכו˙

עבו„ו˙  על  ומ˙פ˘ט˙  מ˘פיע‰  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘מח˙  ‰יי˙‰  ‰סוכו˙,  בח‚  ‡מנם, 
עבו„‰ ‰ב‡‰  לל‡ ‰‚בלו˙,  ומרומם  נעל‰  ב‡ופן  נע˘ו  ˘כל ‰עבו„ו˙  וע„  כולו,  ‰יום 

מנ˘מ˙ ‰‡„ם – למעל‰ מן ‰˘כל.

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

‡כיל‰ ו˘˙י' – ספו‚ו˙ ‚ם ‰ן 
ב"˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰"!

נ˙ב‡ר למעל‰ (ב˜טע ‰˜ו„ם) בעומ˜ פנימיו˙ „ברי ר' י‰ו˘ע בן חנני' – ˘בח‚ ‰סוכו˙ 
‰יו ‰˙פילו˙ ו‰˜רבנו˙ ח„ורים וספו‚ים ‚ם ‰ם ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, וע„ ˘‰יו נע˘ים 

ב‡ופן נעל‰ ומרומם מ˙וך ˘מח‰ ˘פורˆ˙ ‡˙ ‰‚בלו˙ ‰‚וף.

‰˜רבנו˙  בין  חנני'  בן  י‰ו˘ע  ר'  מונ‰  ‰˘ו‡ב‰,  בי˙  ˘מח˙  ˘ל  ‰יום  בס„ר  ו‰נ‰, 
(ר‡‰  ו˘‡ר ˆרכי ‰‚וף  ו‰˘˙י'  ˘‰‡כיל‰  ונמˆ‡  ו˘˙י'".  ל‡כיל‰  ‚ם "מ˘ם  ו‰˙פילו˙ 
‰יו  ‰ם  ‚ם  ב"‡כיל‰")  כלולים  ‰‡„ם  ˆרכי  ˘כל  ומ˘מע  מי„"  לסעו„‰  "˘יכנס   :‡ לח,  סנ‰„רין 

‰‡„ם  ˘ל   '‰ ˘עבו„˙  בלב„  זו  ˘ל‡  ו‰יינו  ‰˘ו‡ב‰.  בי˙  ב˘מח˙  וספו‚ים  ח„ורים 
‰‚וף  וˆרכי  ו‰˘˙י'  ‰‡כיל‰  ˘‚ם  ויו„ע  מכיר  ‰‡„ם  ‡ל‡  מˆוו‰,  ˘ל  ב˘מח‰  ח„ור‰ 

‰מ‰ חל˜ מעבו„˙ ‰', ו‚ם ‰ם נע˘ים מ˙וך ˘מח‰ ‚„ול‰.

˘‰ם  עניינים  בו  וי˘  כולם,  ‰˘נ‰  לח„˘י  ו‰מ˜ור"  "‰ר‡˘  ‰ו‡  ‰˘ביעי  חו„˘ 
כול‰ (מ‡מרי ‡„מו"ר  במ˘ך ‰˘נ‰ ‰ב‡‰  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  לעבו„˙ם  ומ˜וריים"  "˘ור˘ים 
‰ז˜ן ˙˜ס"ו ח"ב עמ' ˙˘מח (˘עט)). וי˘ לב‡ר כיˆ„ ˆריך ‰‡„ם ל‰מ˘יך ‡˙ ‰˘מח‰ מח‚ 

‰סוכו˙ ל"‡כיל‰ ו˘˙י'" ˘ל כל ‰˘נ‰ כול‰:

ו‰˙פל‰  ‰˙ור‰  לימו„  בע˙  ר˜  ‰י‡  ‰‡„ם  ˘ל   '‰ ˘עבו„˙  ל‡מור,  ˘טוע‰  מי  י˘ 
‰‚וי.  לבין  בינו  חילו˜  ו‰פרנס‰, ‡זי ‡ין  ‰‚וף  לˆרכי  ב‡  כ‡˘ר  ו‡ילו  ו˜יום ‰מˆוו˙, 
ול‡חרי',  לפני ‰‡כיל‰  מברך ‰ו‡  בˆ‡˙ך"... ‡מנם  ו‡„ם  בבי˙ך  י‰ו„י  טוען ‰ו‡ "‰י' 

‡ך ‰‡כיל‰ עˆמ‰ ‰י‡ כ˘ל ב‰מ‰.

פ"‰)  רי˘  „עו˙  (‰ל'  ‰רמב"ם  „ברי  פי  על  מ˙נ‰‚  ‰ו‡  יו˙ר:   ‰˜„ ˘טעו˙ו  מי  י˘ 

˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰טז

˘‰ר‡˘ י‰י' ‚בו‰ מן ‰לב ‚ם ב˘ע˙ ‰˘ינ‰
„רך בריי˙ו ˘ל ‰‡„ם, ‰ו‡ ˘‰ר‡˘ וכוחו˙יו ‰נעלים נמˆ‡ למעל‰, ו‰ר‚ליים ו‡ברי 
ˆריך  ˘‰מוח  ‰י˘ר‡לי,  מ‡י˘  ‰רˆוי'  ‰‰נ‰‚‰  על  מור‰  ז‰  „בר  למט‰.  ‰ם  ‰עיכול 
עלי‰ם  ופעולו˙ ‰‚וף  ענייני  כל  פי"ב).  ˙ני‡  (ר‡‰  ו˙‡וו˙יו  על ‰לב  ומו˘ל  ˘ליט  ל‰יו˙ 
פי  על  מ‰י ‰‰נ‰‚‰ ‰רˆוי'  ומבין  רו‡‰  ו‰˘כל  ˘בר‡˘,  י„י ‰˘כל  על  מונ‰‚ים  ל‰יו˙ 

‰˙ור‰.

‡מנם, כ‡˘ר ‰‡„ם י˘ן, ‡זי ‰ו‡ ˘וכב, ור‡˘ו ור‚ליו ב‰˘וו‡‰. ו‚ם בפנימיו˙ ‰ו‡ 
‰עיכול  ‡ברי  ז‡˙  ולעומ˙  ר„ומים,  ‰מ‰  ‰ר‡י'  כח  וכן  ‰˘כל  כח  ‰˘ינ‰  ב˘ע˙  כן: 
על  מונ‰‚ים  ו‡ין ‰‡ברים  פועל,  כח ‰˘כל  י˘ן, ‡ין  כ‡˘ר ‰‡„ם  עבו„˙ם.  עוב„ים ‡ז 

י„י ‰˘כל ˘בר‡˘, ולכן ‡ז ‡ין ‰ר‡˘ ‚בו‰ מן ‰ר‚ל, ו‰ם ב‰˘וו‡‰.

וכפי  כליל.  ‡ו˙ו  לבטל  ‡פ˘ר  ו‡י  ‡„ם,  בני  בטבע  טבוע  ‰ו‡  ‰˘ינ‰  עניין  ו‰נ‰, 
˘‰וב‡ ב‚מר‡ על ‡˙ר, ˘‰נ˘בע ˘ל‡ י˘ן ˘לו˘‰ ימים – "מל˜ין ‡ו˙ו וי˘ן ל‡ל˙ר". 
ו‡ף על פי כן, ‰עי„ ר' י‰ו˘ע בן חנני', ˘ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ "ל‡ טעמנו טעם ˘ינ‰", 
ב˘ינ‰  ˘"מנמנמי ‡כ˙פ‡ „‰„„י".  ב‡ופן  למעליו˙‡. ‰˘ינ‰ ‰יי˙‰  ˘ינוי  ב˘ינ‰  ו‰י' 
˘‰ל‡ ‰‡„ם  ניכר ‰„בר,  בחיˆוניו˙  ו‚ם  ב˘ינ‰ ‡מ˙י˙,  כמו  ל‚מרי  י˘ן  זו, ‡ין ‰˘כל 

עומ„ ז˜וף, ור‡˘ו ‚בו‰ מר‚ליו.

ו‰ר‚ל  ‰ר‡˘  ˘ב‰  ‡מ˙י˙,  ˘ינ‰   – ˘ינ‰"  טעם  טעמנו  "ל‡  חז"ל  מ‚„ירים  ז‡˙   ˙‡
ב‰˘וו‡‰, י˘ ב‰ עריבו˙ ו˙ענו‚. ו‡ילו ˘ינ‰ בעמי„‰, ‰רי ‰י‡ ˘ינ‰ טרופ‰ ומיו‚ע˙, ˘ינ‰ 

˘‡ין ב‰ "טעם" ועריבו˙. וב˘ינ‰ זו ‡ין ‰˘כל נר„ם, ‡ל‡ ‰מוח ע„יין ˘ליט על ‰לב.

‰‚˘מי.  ‰‡„ם  ו‰‚בלו˙  ‚„רי  פריˆ˙  זו  ‰רי  ˘ב˘ינ‰,  ‰חסרון  ביטול  ˘ל  ז‰  מˆב 
בליל‰  ‰י'  זמנ‰  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘מח˙  ‰˘ו‡ב‰.  בי˙  ˘מח˙  ‰י‡  זו  לפריˆ‰  ו‰‚ורמ˙ 
„וו˜‡, ופעול˙‰ ‰יי˙‰, ˘‚ם בליל‰, כ‡˘ר מˆ„ טבע ‰‡„ם ‡ין ‰מוח ˘ליט על ‰לב – 
˙בטל ‰˘מח‰ ‰‚„ול‰ ‡˙ ‰‚בלו˙ ‰‚וף, ו‰מוח י˘לוט וינ‰י‚ ‡˙ ‰‚וף כולו ‚ם בליל‰.

ו‡ילך)  רכ‚  עמ'  ˙רנ"ז  ספר ‰מ‡מרים  (ר‡‰  ˘‰י‡ "פורˆ˙ ‚„ר"  טבע  ב‰  י˘  בכלל  ˘מח‰ 
בי˙  ˘מח˙  ˘כן  ומכל  כלל.  ˘ב„רך  ‰‚בלו˙יו  על  ‰‡„ם  מ˙על‰  ‰˘מח‰  י„י  על   –
˘יוכל  ו‚רמ‰  ‰‚וף,  ‰‚בלו˙   ˙‡ פרˆ‰  ˘‰י‡  ביו˙ר,  ‚„ול‰  ˘מח‰  ˘‰יי˙‰  ‰˘ו‡ב‰ 

‰מוח ל˘לוט על ‰לב, במ˘ך כל ‰מע˙ לע˙.

בי˙  ˘מח˙  ˘ל  פורˆ˙ ‰‚„ר  ˘‰˘פע˙‰  ומח„˘,  חנני',  בן  י‰ו˘ע  ר'  מוסיף  כך  ועל 
‰˘ו‡ב‰ ל‡ ‰יי˙‰ בליל‰ בלב„, ‡ל‡ במ˘ך כל ‰יום כולו. עניין ז‰ ˘"ל‡ טעמנו טעם 
˘ינ‰" ‰˙פ˘ט על פני מ˘ך ‰יום כולו מ"˘ע‰ ר‡˘ונ‰" וע„ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ‰ב‡‰.

ממ„י„‰  למעל‰  ˘‰ן  לומר  ‡פ˘ר  ‡י  כ˘לעˆמן,  ו‰˙פילו˙  ‰˜רבנו˙  עבו„ו˙  על 
ו‰‚בל‰. י˘ טעם ו˙ועל˙ בכל ˜רבן ובכל ˙פיל‰, ו‰‡„ם עוב„ עבו„ו˙ ‡לו מ˙וך ‰בנ‰ 

ו‰ר‚˘‰ מ„ו„ו˙ ומו‚בלו˙.


