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��ד"בס

��שער�האגדה

��

��מבוא

��.�זמן�שמחתנו-חג�הסוכות�
��

�הזה �החג �הוא �ומרומם �נפלא �כמה �הנה. �עברו, �חלפו �והסליחות �הרחמים �ימי והותירו�,
�הנפש �ונקיות �הלב �טהרת �של �זך �שובל �אחריהם .� �ונקי �זך �הוא-וכשהלב ��מחפש הלב�,

�הטהור �היהודי �אלוקים, �קרבת �בה. �דבק �להיות �הוא �ומשתוקק �חפץ �יתברך' יות�לה,
�ובקרבתו �במחיצתו �כנפיו, �תחת �לחסות ,� �של �הנפלאה �המתיקות �את קרבת�"לחוש

טורחים�אנו�לבנות�,�מיד�במוצאי�יום�הכיפורים.��באה�לה�מצות�הסוכה-או�אז�".�אלוקים
��.ה�ונשמח�עימו"שבה�כביכול�נתייחד�עם�הקב,�"סוכה"
��

המבלבלת�של�לא�תחת�השפעתם�הסוחפת�ו,��לא�תחת�קורת�גג-את�סוכתנו�בונים�אנו�
�הזה �העולם �קנייני �כל �השמים, �כיפת �תחת �אלא �ה, �כנפי �תחת �יתברך' �שחכמינו�. וכפי

��.יתברך'��צל�האמונה�בה-"�ִדְמֵהיְמנּוָתאִציָלא�:�"מכנים�את�הסוכה
��

ואז�,�ובאים�לחסות�בצל�השכינה�הקדושה,�את�כל�רכושנו�ועמלנו,�עוזבים�אנו�את�בתינו
�ומת �מיוחד �תענוג �לחוש �אנו �זוכים �אלוקים �קרבת �של �נפלאה �ִחַּמְדִּתי�ְּבִצּלֹו�"-יקות

כי�עצם�נפשות�בני�":�שפת�אמת"�וכפי�שכותב�ה).�השירים�ב�גשיר(�!"ּוִפְריֹו�ָמתֹוק�ְלִחִּכי,�ְוָיַׁשְבִּתי
�הקב �אחר �ונמשכים �משתוקקים �ה"ישראל �אהבת�, �את �מסירים �הזה �העולם �הבלי רק

�הלב �ו, �הלבבות �נטהרו �הכיפורים �יום �לשורשואחר �חוזרים �היהודית�, �הנפש �יכולה ואז
��.'לשוב�ולהתענג�על�ה

��

�כי�צורת�,)שער�הכוונות�דרושי�חג�הסוכות�ד(ל�"י�ז"כמה�מרגשים�ומרעישים�הם�דבריו�של�רבנו�האר
שתי�דפנות�"שהרי�צורתה�היא�[,�ה"�שמחבק�אותנו�הקבחיבוק�של�אהבההסוכה�מרמזת�על�

�שלימות �טפח, �השלישית�אפילו �והדופן �ע(" �ד �,)ב"סוכה �בידו �הזרוע�-�דומה�כאדם�המחבק�את�חברו
� �היד-�והאמה�שהם�ארוכים �כף �שזוהי �טפח �]�ועוד �יהודי�, �לב �כל �יוכל �בסוכה �בשבתנו ואכן

��.ה"לחוש�קירבה�מיוחדת�ושייכות�נפלאה�אל�הקב
��

-��אברינו�ו248בכל�,�שאנו�מקיימים�אותה�בכל�גופנו,�אף�מיוחדת�היא�בכך,�מצות�הסוכה
,�שאין�לנו�מצוה�כזו�שאדם�נכנס�בה�כל�כולו,�"ם"חידוש�הרי"וכפי�שכותב�ה,�נו�גידי365

,�כל�גוף�האדם�נכנס�לתוך�המצוה�ומתקדש�בקדושתה...�אפילו�עם�הנעליים�שעל�רגליו
 .ולכן�מורגשת�קדושת�הסוכה�בנפש�האדם�יותר�משאר�מצוות

��

�לה �המיוחדת �הקרבה �ואת �הקדושה �את �לחוש �נפלא �כמה �ובאמת �ב' �אלויתברך .�ימים
�אותנו �מלווה �עודנה �הכיפורים �יום �של �הלב �טהרת �תחושת �בסוכה�, �אנו יושבים

בחברתם�המרוממת�,�בצילה�של�השכינה�הקדושה,�תחת�כיפת�השמים,�המעוטרת�בחן
�ִלְפֵני�ּוְׂשַמְחֶּתם:�"והתורה�מצווה�ואומרת".�אושפיזין�עילאין�קדישין�"-של�אבות�האומה�

��-והשמחה�אכן�ממלאה�את�הלב�וחודרת�אל�פנימיות�הנפש�!".�ִמיםָי�ֱאֹלֵהיֶכם�ִׁשְבַעת�'ה
��

��"!!!זמן�שמחתנו"
��

��שלושה�מועדי�מפגש
מהי�המשמעות�המיוחדת�,�כפי�יכולתנו�והשגתנו,�שנתבונן�ונבחן�יותר,�מן�הראוי,�עתה

��.של�חג�הסוכות
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�,שלושה�ציוני�דרך�מרכזיים�בהתהוותנו�לעם,�שלושה�רגלים�נתן�לנו�הקדוש�ברוך�הוא
� ְזכּוְרָך���ָכלֵיָרֶאה�ַּבָּׁשָנה�ְּפָעִמים�ָׁשלֹוׁש�"-שלושה�מועדי�מפגש�בינינו�לבין�אבינו�אוהבנו

�טז�דברים(�..."�ּוְבַחג�ַהָּׁשֻבעֹות�ּוְבַחג�ַהֻּסּכֹותַהַּמּצֹותְּבַחג��,�ֱאֹלֶהיָך�ַּבָּמקֹום�ֲאֶׁשר�ִיְבָחר'הְּפֵני��ֶאת

ה�בחר�בנו�"הקב,�מצרים�באותות�ובמופתים�גדוליםיצאנו�מ".�זמן�חרותנו�"-חג�הפסח��)טז
יום�נשגב�".�זמן�מתן�תורתנו�"-חג�השבועות�.�מציינים�אנו�את�הולדת�עם�ישראל.�לעם

�וגדול �הקב, �עם �ברית �כרתנו �שבו �הקדושה"היום �התורה �את �וקיבלנו �ה .� �הסוכות �-חג
�שמחתנו" �זמן ."� �שואלים ��לשמחה-ואנו �עושה, �זו �מה �הדרך? �ציון �מהו �המאורע�מ, הו

��?�בחג�הסוכות-מהי�סיבת�המפגש�,�המיוחד
��

��"�הֹוַׁשְבִּתיַבֻּסּכֹותִּכי�"
:�תָהֶאְזָרח�ְּבִיְׂשָרֵאל�ֵיְׁשבּו�ַּבֻּסֹּכ��ָּכל,ת�ֵּתְׁשבּו�ִׁשְבַעת�ָיִמיםַּבֻּסֹּכ"�:)מג-ויקרא�כג�מב(נאמר�בתורה�
�ֲאִני�,ְּבֵני�ִיְׂשָרֵאל�ְּבהֹוִציִאי�אֹוָתם�ֵמֶאֶרץ�ִמְצָרִים��הֹוַׁשְבִּתי�ֶאתַבֻּסּכֹותֵתיֶכם�ִּכי�ֹרְלַמַען�ֵיְדעּו�ֹד

��".�ֱאֹלֵהיֶכם'ה
��

��?ומדוע�כה�ראויות�הן�לציון,�מהן�אותן�סוכות�בהן�ישבו�עם�ישראל�בהיותם�במדבר
��

�ב"סוכה�יא�ע�(בגמרא �נחלקו�התנאים�באלו�סוכות�מדובר) ה�"עשה�הקב:�רבי�אליעזר�אומר.
� �של �סוכות �ישראל �כבודעננ"לעם �צד-�"י �מכל �שהקיפום �עננים ��שבעה �והגינו�, שמרו

�סוכות�ממש:�רבי�עקיבא�אומר.�ואף�הנעימו�להם�את�הדרך,�עליהם�מפני�סכנות�המדבר
��.כדרך�הולכי�דרכים�שעושים�לעצמם�סוכות�להגנה�מפני�מזג�האויר,�עשו�להם

��

גם�ענני�.�מבארים�המפרשים�כי�למעשה�אין�כאן�מחלוקת�בעצם�העובדות,�בדרך�רעיונית
�במדבר �ישראל �עם �את �הקיפו �כבוד �שונים, �במקומות �בחנייתם �עשו �ממש �סוכות .�וגם

�הסוכות �חג �את �חוגגים �מה �לזכר �הוא �הדיון �ואולם �הטעמים. �שני �את �נבחן �כי�, ונראה
��.למעשה�שניהם�משלימים�זה�את�זה�לרעיון�אחד

��

��זכר�לענני�כבוד
��?אלומה�המיוחד�בעננים�,��זכר�לענני�הכבוד-דעה�אחת�

��

�ישראל �לעם �הוא �ברוך �הקדוש �עשה �רבים �נסים �ועצומים, �גדולים �ניסים �כל�, שינוי
� �הטבע �ש-מערכות �מכך �מאוד"�החל �במאוד �ויעצמו �וירבו �וישרצו �פרו �ישראל �בני "-�

�הקשה �השעבוד �ועול �פרעה �של �האכזריות �הגזירות �כל �למרות .� �מכן �עשר�-לאחר
�המכות �עצ, �בפני �עצום �פלא �היא �ומכה �מכה �מושכל �ההפליה�, �את �לראות �אף ומפליא

,��יציאת�מצרים-בהמשך�.�כיצד�פגעה�המכה�דווקא�במצִרים�ולא�בבני�ישראל,�הנפלאה
�סוף �ים �קריעת �המצִרים, �טביעת �מופלאים, �ניסים �אלו !� �ה-ובמדבר ��האכילם �מן�' לחם

�השמים �הסלע, �מן �חיים �מים �והשקם !� �הללו �העצומים �הניסים �מכל �עלינו�-אבל �מצוה
��?מדוע"!�ענני�הכבוד"דווקא�את�לזכור�

��

� �אלו �עננים�מופלאים �שבקיומם�של �הפלאי �עצם�הנס �מלבד �שנרחיב�להלן[כי �כפי אודות�,
�]הניסים�המיוחדים�שנעשו�על�ידם ,� ��"-הרי�הדגשה�מיוחדת�יש�כאן �כבודענני היה�בהם�"!

�הקב �של �ואהבה �חיבה �של �מיוחד �ישראל"גילוי �לעם �ה �אלו. �עננים �עם�, �את שהקיפו
ועליהם�,�ה�עוטף�ומחבק�את�בניו�אהוביו�באהבה�עצומה"הקבהראו�איך�,�אל�מכל�צדישר

��ְיבֹוֲנֵנהּו�ִיְּצֶרְנהּו�ְּכִאיׁשֹון�ֵעינֹוְיֹסֲבֶבְנהּו:�")דברים�לב�י(דרשו�את�הפסוק� ׂש�ְּכָנָפיו�ִיָּקֵחהּו�ִיְפֹר...
�ַעל �ֶאְבָרתֹו�ִיָּׂשֵאהּו �כנפיו"הקב". �תחת �האהוב �עמו �את �חובק �ה �באהבה�, ומוליכם

�ובחמלה ובאמת�גם�הגויים�התרגשו�והתפעלו�.�משגיח�עליהם�בהשגחה�גלויה�וקרובה.



 חג הסוכות בהלכה ובאגדה

 

6 

:�)�יד�ידבמדבר(כמו�שנאמר�,�דווקא�מאותו�גילוי�חיבה�מיוחד�שבא�לידי�ביטוי�בענני�הכבוד
�ְּבַעִין��ֶׁשר�ֲא,ַהֶּזה�ָהָעם�ְּבֶקֶרב�'הַאָּתה��ִּכי�ָׁשְמעּו�,אתיֹוֵׁשב�ָהָאֶרץ�ַהֹּז�ְוָאְמרּו�ֶאל" �ִנְרָאהַעִין

��".ָלְיָלה�ּוְבַעּמּוד�ֵאׁש�,ֵלְך�ִלְפֵניֶהם�יֹוָמם�ּוְבַעֻּמד�ָעָנן�ַאָּתה�ֹה,ֶהםיֵמד�ֲעֵל�ַוֲעָנְנָך�ֹע'הַאָּתה�
��

��זכר�לסוכות
��?ומה�המיוחד�בסוכות�הללו.�שהקימו�עם�ישראל,��זכר�לסוכות�ממש-דעה�שניה�

��

�מעל �גודל �את �אנו �רואים �אלו �ישראלבסוכות �עם �של �תם �ודבקותם�, �אהבתם ואת
�בקב �ה"המוחלטת .� �ישראל �במצרים-עם �לשהותם �האחרונים ��בחודשים �מוקפים�, היו

בלי�,��עשו�זאת�מיד-ה�לצאת�"אך�כשציוה�עליהם�הקב.�מאומה�לא�חסר�להם,�בכל�טוב
�היסוס ,� �לקחו �לא �צידה �בצק-ואפילו �מעט ��מלבד �מליל�, �להם �שנותרו �ומרור ומצות

עזבו�את�בתיהם�ומשכנותיהם�ועריהם�וכל�טוב�,��מיליון�אנשים�נשים�וטף3-�כ.השימורים
�בהם �אשר �ה, �אחר �והלכו �יתברך' �והנורא, �הגדול �המדבר �אל �ועקרב, �שרף �נחש מקום�,

היכן�נמצא�,�ולא�שאלו�לאן�תביאנו!�לא�אוכל�ולא�מים,��לא�בית�ולא�צל-אשר�אין�בו�
�ומקור �משרב �מחסה �מזוננו, �יבוא �ומאין �ההלכו. ��אחר �שאלות-' ��ללא �אהבה, ,�מתוך

�ָזַכְרִּתי',�הה�ָאַמר�ֹּכ:�")ב��בירמיה(כפי�שמעיד�הנביא�,�ה�זוכר�להם�זאת"והקב!�ובטחון�מלא
��".�ֶלְכֵּתְך�ַאֲחַרי�ַּבִּמְדָּבר�ְּבֶאֶרץ�ֹלא�ְזרּוָעה,ְּכלּוֹלָתִיְך�ְנעּוַרִיְך�ַאֲהַבת�ֶחֶסד�ָלְך

��

�וטחיתברך�בלב�ב'�הלכו�עם�ישראל�אחר�ה ה�אכן�הראה�להם�את�נסיו�וחסדיו�"והקב,
�"הגדולים ���ְבֵניַוִּיְסעּו. �כ-�"ָתהֻסֹּכ�ֵמַרְעְמֵססִיְׂשָרֵאל �של �מ"�ק120-�מרחק �שלושה�, מהלך

�בינוני �אדם �של �ימים �יום, �באותו �לסוכות �מרעמסס �הגיעו �הם �ואילו �קלה, �בשעה עם�,
�עמם �שלקחו �הכבד �הרכוש �וכל �וטפם �נשיהם �בסוכ! �ישבו �אמנם �ה-ות ��אך �לכל�' דאג

ומראה�לו�,�ה�עוזבו"אין�הקב,�ושם�עליו�מבטחו'�ללמדך�שכל�ההולך�בדרך�ה!�מחסורם
��.את�נפלאותיו

��

�נצט �זה �ומפני �דוגמתןו�סלעשותוינו �,כות �מתוך �ויתפרסם �שיתגלה �מצות�כדי
�עם�כובד�האנשים�והנשים�הולכים�שהיו�,כות�גודל�מעלתן�של�ישראל�במדברוהס

� �במקום �בוההואוהטף �לחיות �האדם �בטבע �אין ��אשר ,� �שהעיד �ארץ�:הכתובוהוא
�ושממה �ציה ,� �וגפןמקוםלא �ותאנה �שנה.�זרע �ארבעים �שם ��והלכו �בניסים�, וחיו

וישבו�שם�בסוכות�,�ובגדיהם�לא�בלו�ולא�חסרו�דבר,�באר�מים,�שליו,�מן:�תמידיים
��)ן�ויקרא�כג�מג"רמב,�רבנו�בחיי,�כד�הקמח(...�שעשו�להם�להגן�עליהם�מפני�הקור�בחורף

��

��'התאמנות�על�ה
מהי�?�מהו�ציון�הדרך?��מדוע�מחייבים�מאורעות�אלו�חג�מיוחד-�נשוב�ונשאל�-ובכל�זאת�

��?מהו�השלב�החשוב�בהיווצרותנו�לעם?�סיבת�המפגש
��

�ונראה �נתבונן �הנה. �ממצרים, �ישראל �עם �יצאו �כבר �התורה, �את �וקיבלו �התקדשו ומה�.
נראה�כי�הנה�הגיע�סוף�סוף�הזמן�המיוחל�!�פארתעם�לת,�לכאורה�הכל�מושלם?�עכשיו

�המובטחת �הארץ �אל �להיכנס �והמצוות, �התורה �את �בה �ולקיים �ה, �שהבטיח '�כפי
!��שנה40עם�ישראל�מתעכבים�במדבר�למשך�!��לא�כן�הוא-אך�.�יצחק�ויעקב,�לאברהם

��?למה
��

ל�את�לקב,�יתברך'�עם�ישראל�הביעו�נכונות�ללכת�אחר�ה,�כי�אומנם�כן,�התשובה�היא
�וזכו�להתגלות�אלוקית�נשגבה�במעמד�הר�סיני"�נעשה�ונשמע"אמרו�,�התורה אך�בכל�,

עדיין�אין�זה�מספיק�כדי�,�זה�אין�די�כדי�להגיע�לחיים�מבוססים�של�קיום�תורה�ומצוות
��.ליצור�ַעם�הדבק�באלוקיו�לדורות�עולם
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התאמנות�"�תקופה�של�-�שנה�40יתברך�לעם�ישראל�תקופה�מיוחדת�של�'�וכאן�נותן�ה
�ה �"'על �בה, �להידבק �מורגלים �'להיות �ה. '� �ישראל �עם �את �נושא �ישא�"יתברך כאשר

אוכל�שמיימי�מיוחד�ניתן�.�הם�מונהגים�בהנהגה�מיוחדת�על�טבעית".�האומן�את�היונק
כל�צרכיהם�.�מים�חיים�יוצאים�להם�מצור�החלמיש.�ישר�מן�השמים,�להם�דבר�יום�ביומו

�פ �במאור �להם �מסופקים �ניםהגשמיים �צד�. �מכל �עליהם �מסוככת �הקדושה והשכינה
��.ועוטפת�אותם�בענני�כבוד

��

�אולם �ישראל, �מעם �נדרש �מה ?� �מהם �מוחלטתנדרשת �עולםדבקות ��בבורא להאמין�!
�'הַהֶּדֶרְך�ֲאֶׁשר�הֹוִליֲכָך��ָּכל�ְוָזַכְרָּת�ֶאת:�")דברים�ח�ב(כמו�שנאמר�.�ללכת�בתורתו,�ולבטוח�בו

�ֶזה�ַאְרָּבִעי �ר�ִמְצֹוָתיו�ִאם�ֲהִתְׁשֹמ,ֲאֶׁשר�ִּבְלָבְבָך��ֶאתָלַדַעת�ְתָךְלַנֹּס�...ם�ָׁשָנה�ַּבִּמְדָּברֱאֹלֶהיָך
�פשוטים�".ֹלא �לא �נסיונות �זו �בתקופה �אכן �והיו �בה, �אמונתם �את �חישלו �אשר ולימדו�',

��.יתברך'�אותם�שוב�ושוב�להידבק�רק�בה
��

� והשכילו�,�ה"מוחלטת�בקב�כאשר�התאמנו�עם�ישראל�על�דבקות�-רק�בתום�תקופה�זו
אז�היו�עם�ישראל�,�ה"להבין�כי�את�הטוב�האמיתי�משיגים�רק�כאשר�הולכים�עם�הקב

� �להיות �ה"בשלים �"'עם �ישראל, �לארץ �להיכנס �תורה�, �קיום �של �מבוססים �חיים ולחיות
��.לדורות�עולם'�ומצוות�ודבקות�בה

��

נו�מציינים�אותה�וא.�ואם�כן�תקופת�המדבר�היא�השלב�הנוסף�ביצירת�עם�ישראל�לעם
ְלַמַען�ֵיְדעּו��...ת�ֵּתְׁשבּו�ִׁשְבַעת�ָיִמיםַּבֻּסֹּכ.�"�הלוא�הוא�חג�הסוכות-מיוחד�"�מועד�מפגש"ב
�ֹרֹד �ִּכי �ֶאתַבֻּסּכֹותֵתיֶכם �ִיְׂשָרֵאל��הֹוַׁשְבִּתי �ִמְצָרִיםְּבֵני �ֵמֶאֶרץ �אֹוָתם �-��ְּבהֹוִציִאי �'ה�ֲאִני

�עלינו�ומשפיע�עלינו�סוכך'��וה-יתברך�'��תחת�כנפי�היםמסוככ�למדנו�להיות�!".ֱאֹלֵהיֶכם
��)שפת�אמת(".�ה"�כך�מתגלה�עליו�צילו�של�הקב-כפי�הנהגת�האדם�"כי�.�רוב�טובה�וברכה

��

��!נגילה�ונשמחה�בך
��זמן�שמחתנו-חג�הסוכות� �-יתברך�'�כעין�עם�ישראל�במדבר�שהסתופפו�תחת�כנפי�ה!

�הקב �של �בצלו �בסוכה �יושבים �אנו �ה"אף �שש, �וכלה �חתן �כמשוש �ושמחים �ָנִגיָלה�"-ים
�ָּבְך�ְוִנְׂשְמָחה המזכירה�לנו�את�הקשר�המיוחד�בינינו�,�כעין�חופת�כלולות�היא�הסוכה!".

,��שנה40בשבתנו�בסוכה�נזכרים�אנו�באותה�תקופה�מיוחדת�של�.�לבין�הקדוש�ברוך�הוא
ת�היינו�מוקפים�ובכל�זא,�מקום�ציה�ושממה,�במדבר�הגדול�והנורא'�שבה�הלכנו�אחר�ה

�טוב �ובכל �עצום �בשפע �ושתיה: �מזון �ביגוד, ,� �וביטחון �לנו-נוחות �חסר �לא ��מאומה כי�!
��!�אזי�יש�הכל-ה�ודבקים�בו�וחוסים�תחת�כנפיו�"כשהולכים�עם�הקב

��

עוזבים�את�התבואה�,��עוזבים�את�הבית�המוגן�על�כל�רכושנו-וכעין�זאת�עושים�אף�אנו�
�ביתנו �אל �אספנו �עתה �שזה �ויוצ, �ה-אים �כנפי �תחת ��לחסות �יתברך' �בטחון�, �לנו �אין כי

��.רבונו�של�עולם,��אלא�בך-ואין�לנו�שמחה�אחרת�,�ואין�לנו�רצון�אחר,�אחר
��

סוכה�של�ענני�["��ְּבֻסַּכת�עֹורֹו�ֶׁשל�ִלְוָיָתןֵליֵׁשב�ְיַזֵּכנּו�הּוא�ָהַרֲחָמן:�"ואנו�מתפללים�ומייחלים
�רוצים�אנו�לזכות�לחסות�תמיד�תחת�כנפי�].)רבנו�בחיי(א�כבוד�ומיני�אורות�לצדיקים�לעתיד�לבו

�ה �יתברך' �התמידית, �בהשגחתו �והישירה, �"הגלויה �ֵמֵאת. �ָׁשַאְלִּתי אֹוָתּה��-�'�הַאַחת
��)�כז�דתהלים(�"!ּוְלַבֵּקר�ְּבֵהיָכלֹו'��הַעם�ַלֲחזֹות�ְּבֹנ,ְיֵמי�ַחַּיי��ָּכל'ה�ְּבֵבית�ִׁשְבִּתי�:ֲאַבֵּקׁש
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��ברעם�ישראל�במד
���ירח�דבש-�תקופת�המדבר�

מונהגים�היו�בהנהגה�על�.�תקופת�הליכתם�של�עם�ישראל�במדבר,�תקופה�מיוחדת�היא
ומתוך�כך�הוכשרו�,�ה�עין�בעין"רואים�את�הקב,�מוקפים�בניסים�תמידיים,�טבעית�נפלאה

אמר�:�")תנחומא�בשלח�א(כמו�שאומר�המדרש�.�להיות�דבקים�בתורה�ובמצוות�לדורות�עולם
,��ויגיעו�מהר�לארץ�ישראלפשוטהדרך�ב�ך�את�עם�ישראל�אם�אני�מולי:�ברוך�הואהקדוש

�י�מיד �איש �ובכרמוחזיקכל ��בשדהו �יעדור, �יחרוש, �ויקצור, �יזרע �התורה, �מן .�ויתבטל
ישבת�יהתורה�מתכך�תהא�ו,��וישתו�מי�בארהמןיאכלו�את�ו,�אוליכם�דרך�המדבר,�לזאת
��."בגופן

��

�ֹז" �ִמי �רַהִּמְדָּב�ִמן�ָלהֹעאת �ושיר(" �ג �ישראל-�)�השירים �ידי��נתעלו ��המדברעל �מן��-! התורה
�כהונה�ומלכות�,�השכינה�מן�המדבר,�המשכן�מן�המדבר,�המן�והשליו�מן�המדבר,המדבר

��)תנחומא�שמות�יד(.��ענני�כבוד�מן�המדבר,�הבאר�מן�המדבר,המדברמן�
��

ִיְמָצֵאהּו�ְּבֶאֶרץ�"�:)יא-�ידברים�לב(אומר�הפסוק�,�עלינו�באותה�תקופה�מיוחדת'�על�השגחת�ה
�ֶנֶׁשרְּכ:��ִיְּצֶרְנהּו�ְּכִאיׁשֹון�ֵעינֹו,]נתן�להם�בינה�בתורה[�ְיבֹוֲנֵנהּו�,]בענני�כבוד[�ְיֹסֲבֶבְנהּו�...ִמְדָּבר

�ַעל� דברי�מה�מרגשים�הם�".�ֶאְבָרתֹו��ִיְפרׂש�ְּכָנָפיו�ִיָּקֵחהּו�ִיָּׂשֵאהּו�ַעל,�ְיַרֶחףּגֹוָזָליוָיִעיר�ִקּנֹו
�ש�":המדרש �האזנים �שומעותאשרי �,כך �היכן �ישראל"�הקבבביח�עד �את �היכן�,ה �עד
�ה"קב�שאמר�ה-�!ה�עד�היכן�שמרןֵאְר�!�עד�כאישון�עינו-��כביכול,�עד�היכן�נצרן,שמרן

�ויורד�העליונים�את�עוזב�כביכול�אני�".משכן�ביניהםלי�אמור�להם�שיעשו�לך�"�:למשה
��)ורבה�במדבר��(!".�שהם�בני?�למה.�דגלים�לשמיאותםעשה��ולך�ולא�עוד�אלא�!ושוכן�ביניהם

��

��שלושה�מנהיגים�טובים
��ולא�חסר�להם�דבר-הולכים�עם�ישראל�במדבר� �אין�המדינה�-�מלך�במדינהכשם�שה.

��)מדרש�תהלים�כג(�!'ָּדָבר�ָחַסְרָּת�ֹלא�-�ֱאֹלֶהיָך�ִעָּמְך�'ה'כך��,חסרה�כלום
��

�המסבים�מלכיםכ,�מסובים�הלכו�כשהם�-�)שמות�יג�יח("�ֶרְך�ַהִּמְדָּבר�ֶּדָהָעם�ֶאת�ֱאֹלִהים�ַוַּיֵּסב"
��.על�מיטותיהם�ואוכלים�ושותים

��

�ּוִמְרָים�ןַאֲהֹר�מֶׁשה�ֶאת�ְלָפֶניָך�ָוֶאְׁשַלח" �ד(" �ו �ה�לישראל"�אמר�הקב-�)מיכה �לכם�, העמדתי
י��הקפת-�בזכות�אהרן,�אכלתם�את�המן�-�בזכות�משה�:�אתכםםמשמשיהשלשה�גואלים�

��.�נתתי�לכם�את�הבאר-�שאמרה�שירה�על�הים,��מריםותובזכ,��כבודענניבאתכם�
��

והוא�שולח�אליה�אנשים�שינהיגו�,�שיש�לו�מדינה,�מלך�בשר�ודם:�אמר�רבי�ברכיה�הכהן
אבל�!�בודאי�שבני�המדינה?��מי�הוא�זה�שצריך�לפרנס�את�אותם�מנהיגים-וינהלו�אותה�

�-��לעם�ישראל�במדבר�שלושה�מנהיגים�טובים�אלא�שלח,�כןהקדוש�ברוך�הוא�לא�עשה�
��)תנחומא�במדבר�ב(!�והמנהיגים�הללו�הם�שפרנסו�וכלכלו�את�עם�ישראל,��אהרן�ומרים,משה

��

 ענני�הכבוד
��ַהֶּזה�ָהָעם�ְּבֶקֶרב�'הַאָּתה��ִּכי

".�ענני�הכבוד"�מיוחדים�במינם�הם�-מתוך�הניסים�הרבים�שהקיפו�וליוו�את�עם�ישראל�
�למעשה �ב, �ישראלהיתה �לעם �ועצומה �גדולה �תועלת �הם �מפני�: �עליהם �הגינו הם

�יישרו�את�הדרך,�האויבים�ומפני�חיות�רעות הצלו�מפני�השמש�הקופחת�ומפני�רוחות�,
�סער ,� �ונפלאות �רבות �תועלות �ועוד �שנראה�להלן[ועוד �]כפי .� �-ואולם �הכל �היתה�-�מעל
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עד�שכביכול�,�ת�עמויתברך�א'�טמונה�בהם�משמעות�נפלאה�של�חיבה�יתירה�שאוהב�ה
ומשגיח�,�ומחבק�אותם�בענני�כבודו,�עוטף�אותם,�ְמלוה�אותם,�יורד�ושוכן�בתוכם�ממש

ַעִין�ְּבַעִין��ֲאֶׁשר�,ַהֶּזה�ָהָעם�ְּבֶקֶרב�'הַאָּתה��ִּכי":�)�יד�ידבמדבר(כמו�שנאמר�,�עליהם�כבבת�עינו
��".ָלְיָלהֵלְך�ִלְפֵניֶהם�יֹוָמם�ּוְבַעּמּוד�ֵאׁש�ן�ַאָּתה�ֹה�ּוְבַעֻּמד�ָעָנ,ֵמד�ֲעֵלֶהםַוֲעָנְנָך�ֹע�,'ה�ַאָּתה�ִנְרָאה

��
�הכבוד �ענני ,� �היו �שמסוככים �בלבד �זו �ישראלבכלליותלא �עם ��על �גם�, �היו �ְמלוים אלא

�צמודלכל�אחד�ואחד ��מישראל�ליווי היו�,�שאם�היה�אדם�מישראל�יוצא�מחוץ�למחנה.
��)פג�במדבר�ספרי(�!שחוזרענני�הכבוד�נמשכים�עימו�יחד�ומלוים�אותו�עד�שעה�

��
כי�העננים�פלטו�אותם�ולא�קיבלו�,��אומות�העולם�לא�זכו�ליהנות�מענני�הכבוד-ומנגד�

�כלל �אותם �ה! �רב"גם �"ערב �ממצרים, �ישראל �עם �שעלו �גויים �שהם �ראויים�, �היו לא
�ממש �עליהם �יחסו �שהעננים �המחנות, �בצידי �שכנו �הם �אלא �הצאן�, �אף �שכנו ששם

��)ושמות�ג�רה,�מעם�לועז�שמות�ב�תמ.�אזוהר�כי�תש(.�והבקר
��

��איסוף�העם
�ממצרים �ישראל �שיצאו �יום �באותו �כבר �ללוותם, �הכבוד �ענני �התחילו �לעצמנו. ,�נתאר

� �במצרים �לשהּותם �האחרון �בלילה �ישראל �עם �בביתם-הרי ��היו ,� �והקריבו קרבן�"חגגו
�פסח �בכורות". �מכת �היתה �הלילה �בחצי �א, �להתחנן �משה �אל �בבהלה �רץ ליו�ופרעה

בבוקר�הלכו�עם�ישראל�אל�בתי�המצרים�לבקש�מהם�כסף�.�שיוציא�את�ישראל�ממצרים
�ובגדים �וזהב �ועצום, �רב �רכוש �אספו �ואכן �אוצרות�, �היו �מישראל �אחד �שלכל עד

ג�כסף�וזהב�ואבנים�"�ק18-וכל�חמור�היה�טעון�כ!�שהטעינום�על�תשעים�חמורים�לפחות
מכל�,�מתאספים�עם�ישראל�כולם,�עה�קלהבש,��באותו�יום�ממש-והנה�!�טובות�ובגדים

� �הגדולה �מצרים �רעמסס-רחבי ��אל ,� �הנקרא �מקום �לכיוון �במסעם ".�סוכות"ומתחילים
ומיליוני�,�עם�נשים�וילדים,�כיצד�אפשר�לאסוף�עם�שלם�מתוך�ארץ�כה�גדולה!�?הכיצד

��!?�תוך�זמן�כה�קצר-שהצטרף�אליהם�"�ערב�רב"ועם�,�בהמות�טעונות
��

��?ךאיה,��שנעשה�על�ידי�הענן,אכן�היה�זה�נס
��

� �חנינאאמר ��,רבי �ישראל�א�הענןהיהמתקרב �עליו,ל �טוענים �ובניהם��את�והם �נשיהם
�שהוא�מהלך�,ארץ�מצריםכל��מקיף�את�הענןוהיה�.��פרשים�ופרדים,�אף�סוסים,םוכלותיה

��)�זוטא�שיר�השירים�חמדרש(�!�כהרף�עין,ארבעים�יום
��

��על�כנפי�נשרים
�המ �אל �ישראל �עם �יצאו �הגדול �הקב-דבר �עננים"�אך �בשבעה �אותם �עטף �ה שהגנו�,

�המדבר �פגעי �כל �מפני �עליהם �אותם-אחד�מלמטה�: �מוליך ��היה �להם�, �יהיה �שלא כדי
שלא�מרגיש�קושי�בכך�,�בדומה�לאדם�המפליג�בספינה�על�מי�מנוחות,�טורח�בהליכתם

�הפסק �בלי �ולילה �יומם �מפליגה �שהספינה .� �מפני-אחד�מלמעלה �עליהם �השמש��להגן
�הקופחת �לעברם, �לזרוק �הגויים �שעלולים �חיצים �ומפני .� �רוחות �מארבע �להגן�-ארבע

�להורות�להם�את�-�וענן�נוסף�היה�מהלך�לפניהם�.עליהם�מפני�חיות�רעות�ושודדי�דרכים
�דרכם �בדרך, �הנמצאים �והשרפים �והעקרבים �הנחשים �כל �את �ולהרוג �כל�, �את ולשרוף

כך�,�ואם�היה�מקום�גבוה�היה�משפילו,�ך�היה�מגביהואם�היה�מקום�נמו,�כמו�כן.�הקוצים
�הבקעות �אל �ולרדת �ההרים �על �לעלות �צריכים �היו �לא �ישראל �שעם �על�, �הלכו אלא

�יישר�לפניהם�את�הדרך�בכל�מקום[.�מישור�חלק�ונוח �הענן .�לכבוד�השכינה�במתן�תורה�"סיניהר�"מלבד�,
במרכז�מחנה�ישראל�נותר�תמיד�מין�,�וכמו�כן.�שה�רבנושבו�נטמן�מ"�הר�נבו.�"שבו�נטמן�אהרון�הכהן"�ֹהר�ההר"

��)טז�טי�רבה�במדבר(.]�כדי�שיהיה�המשכן�גבוה�יותר�מכל�המחנה,�שעליו�היה�מוקם�המשכן,�הר
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��עמוד�האש
�ערב �לעת ,� �הענן"היה �עמוד �ב" �מתחלף �לפניהם �אש"ההולך �עמוד �את�" �להם להאיר

ְוַלְיָלה�,�ֵניֶהם�יֹוָמם�ְּבַעּמּוד�ָעָנן�ַלְנֹחָתם�ַהֶּדֶרְךֵלְך�ִלְפֹה'�הַו"�:)אכ  שמות�יג(כמו�שנאמר�,�דרכם
��".�ָוָלְיָלהיֹוָמם�ָלֶלֶכת�,�ָלֶהםְלָהִאירְּבַעּמּוד�ֵאׁש�

��

�אורו�של�עמוד�האש�היה�בהיר�מאוד�כאור�היום �שאור�זה�-והפלא�היותר�גדול�הוא�.
��!?כיצד!�האיר�להם�אפילו�בתוך�חדרים�סגורים

��

�רבי �רכוטצה�לא�,במדבר�ישראל�שהיו�שנה�ארבעים�אותם�כל�,עזראל�בן�שמעון�אמר
�פנס�כמוו�,לפניו�מאיר�האש�עמוד�-�חדר�בתוך�חדראל��אדם�נכנס�אפילו�אלא�,נראור�הל

��)פג�במדבר�ספרי(�!שחוזר�שעה�עד�עמו�נכנס
��

��!אור�זה�היה�אור�פלאי�ועל�טבעי
��

�נצרך�אחד�מהם�אל�כל�ארבעים�שנה�שהיו�ישראל�במדבר�,�יוחאיר�שמעון�בביאמר�ר
�ביום �החמה �בלילה,לאור �הלבנה �לאור �העמוד�-��אלא,�ולא �יודעי,כשהאדים �ם�היו

�החמה �החמהם�יודעיהיו�,הלביןכש�.ששקעה ��שזרחה �בחבית��אדםמסתכל. �-�סגורה
�!שביניהםי�ענן�שכינה�נ�מפ,ובתוכ�שי�ויודע�מה�-כד�במסתכל�אדם��!בתוכה�שיויודע�מה�

��)ילקוט�שמעוני�שמות�פרק�ב(
��

��אנטונינוסבי�רראמ �משל, �לבניוש�למלך �ומאיר �הפנס �את �נוטל �היה �שריו�. �לו אמרו
�ועבדיו �לבניך: �בו �ונאיר �במקומך �הפנס �את �אנו �להם�אמ.ניטול �ר �את�: �מחזיק �אני אין

,�ברצוני�להראות�לכם�את�גודל�חיבתי�לבני�אלא�,הפנס�מפני�שאין�מישהו�אחר�שיחזיק
�אתם �שתהיו �בכבודכדי �עמהם �הקב�.�נוהגים �הודיע �"כך �ה �ישראל�םבתיחאת �של

�העולם �לאומות �ידי, �לפניהםעל �הלך �בעצמו �הדרך�שהוא �את �להם ��והאיר �שיהיו�כדי,
��)�בשלח�מסכת�דויהי�פתיחתאמכילתא�(.נוהגים�עמהם�בכבוד

��

��!תיפול�עליהם�אימתה�ופחד
��?כיצד�באמת�ידעו�הגויים�על�נפלאות�ענני�הכבוד

��

�המדרש �אומר �מהלכי: �במדבר�ישראםכשהיו �,ל ��ארון�היה �לפניהםוההברית כמין�ו�.לך
�יוצאייז �היו �אש �של �הארוןםקוקין �בדי �שני �הארון[��מבין �את �בהם �את �מחזיקים �שהיו �והיו�,]המטות

�ה�םשורפי �נחשיםאת �שהיו �כ�העצומים ��קורותגודל �הבדבית �הענקיים�העקרבים�ואת,
��.את�הקוצים�ואת�הברקניםכן��ו,]�מטר30-כ[כשישים�טפחים��שהיו

��

�האש �ועמוד �הענן �מעמוד ,� �היה �גבוהעולה �שהיה�,עשן �הריח �מן �מתבסם �העולם �וכל
�למרחקים.�העשןמוציא �העשן �את �ראו �ומערב �מזרח �מלכי ��כל �העולם�, �אומות והיו

�ואומרים �"מתפעלים �ֹז: �ֹעִמי �ִמןאת �ָעָׁשן,ַהִּמְדָּבר�ָלה �ֹמ,�ְּכִתיֲמרֹות �ּוְלבֹוָנה�ְמֻקֶּטֶרת ...".�ר
�ו ��הםרואיהיו �ברוך �הקדוש �הואיאך �ענן�בכבודו �בעמוד �בדרכם �אותם �מנחה ובלילה�,

�.�אשבעמוד��את�דרכם�מאיר ,��של�ישראלם�עליהם�מאימתיםנופלהיו�פחד�ורעדה�ואז
�!?ר�תשמישיה�באּושכל�,מי�היא�אומה�זו�-)�ש�ו�י"שה("�ָׁשַחר�ְּכמֹו�ַהִּנְׁשָקָפהאת�ֹז�ִמי:�"אמרו

�ם�ואינ,�אלויםּיִקאלו.�מחתה�של�אורש�,אלה�של�אור�גו,יה�של�אורוק�אל,תורתה�של�אור
��)רבה�גשיר�השירים�,�תנחומא�ויקהל�ז,�מדרש�תהלים�כב(!�בני�אדם

��

��שמלתך�לא�בלתה
��?ומאין�היו�להם�בגדים�לתקופה�כה�ארוכה,�ארבעים�שנה�הלכו�עם�ישראל�במדבר
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�וכי�-ים��כשיצאו�ישראל�ממצר,�בן�יוסי�שמעוןבירחמיו�את���אלעזרבישאל�רשאלה�זו�
:�אמר�לו!�?]הלוא�אפילו�מזון�לא�הכינו�להם[עבור�ארבעים�שנה�,�הצטיידו�במלאי�של�בגדים

� �שהלבישולבשו ��אותםממה �בסיניהשרת�מלאכי �התורה �את �:�שנאמר,�כשקיבלו
�רקמה" �י(�"ואלבישך �טז �שאל�.)יחזקאל �ו: �היו �מתלא �לו�!?בליםהבגדים �אמר �כתוב�: הרי

!�?קטנים�גדליםילדים�ה�היו�הוכי�לא:�שאל�.)דברים�ח�ד(�"!ך�לא�בלתה�מעלישמלתך",�בתורה
�,לזוןיהחכמו�,�היו�מלבושיהם�גדלים�עימהם�:ו�אמר�ל?ומאין�היו�להם�מלבושים�כשגדלו

�הענן�היה�:ו�אמר�ל?בוסכי�םולא�היו�צריכי:�שאל�!�גדל�נרתיקו�גדל�עמושהואכל�זמן�ש
�כבס�מ,פשפםשמ �ומגהצםם �שאל! :� �היו �כולא �בהם �ופרעושיםנדבקים �ינים �לא? �:ומר

� �בהםבמותהלוא �שלטה �ותולעהי�רם�לא �שכןם�בחייה-�מה �כל �היו�:שאל�!?�לא �ולא
�םמסריחי �מחליפי,ההזיע�מריח �היו �ל!?םלבושיהמ�ם�שלא �הי:ו�אמר �מעלה�ת�הבאר ה

�בשמיםםלה �ומיני �דשאים �,�מיני �מפעפעים�והיו �הללו �היה��ם�וריח,�בהםהריחות הטוב
�נרד�...�שלמותיך�כריח�לבנוןחורי�"):טו-שיר�השירים�ד�יא(שנאמר�,�ופונודף�מסוף�העולם�ועד�ס

כיון�שראו�ישראל�".��מעין�גנים�באר�מים�חיים...וכרכום�קנה�וקנמון�עם�כל�ראשי�בשמים
� �הוא �ברוך �הקדוש �מקלסי,�במדברם�ומעדנםמנהיגהיאך �ומשבחים�התחילו �,�אותום

��)דברים�רבה�ז�ובמפרשים.�מדרש�תהלים�כג(!�ולםשלא�חסרה�טובתך�לע,�אתה�הוא�הרועה�הטוב:�אמרו
 

�והפלא �פלא �הטבע! �בדרך �הלוא �שנה, �ארבעים �עליו �שעברו �בגד �שילבשו�, �מבלי אפילו
�אותו �שהיה, �כפי �נשאר �ולא �מתבלה �הוא �הזמן �במשך �הרמב. �ד(�ן"וכלשון �ח �)דברים אם�":

� �את �חדשההקורהתכסה �תבלה,�בשמלה �שנה ��בארבעים ,� �פי �על �אף �בה ".�הזיעשאין
מגוהצים�ואפילו�,�נקיים,�ובגדיהם�שלמים,�וכאן�הולכים�עם�ישראל�במשך�ארבעים�שנה

��.כדרך�הולכי�דרכים,�ורגליהם�לא�בצקו�ונפחו,�גם�נעליהם�לא�בלו.�ריחניים
��

"� �שבמקום �ספק �כבודשהיוובלי �ענני �ה,�שם �כבוד �כל�,�בתוכם'�אשר �נדחו
�כןע�,�במחיצת�השכינהם�מצויים�אינכי�,המזיקים ��ל �נזק �קבלו �שלא �םהבבגדיאמר

��)דברים�ח�ד��יקריכל(�".רגליהםבו

��

ולא�ביטל�מהם�את�ענני�,�היה�עליהם'�עדיין�חסד�ה,�גם�כשחטאו�ישראל�ועשו�את�העגל
�ֶהֶעְלָך�ֲאֶׁשר�ֱאֹלֶהיָך�ֶזה�ַוֹּיאְמרּו�,ַמֵּסָכה�ֵעֶגל�ָלֶהם�ָעׂשּו�ִּכי�ַאף�):יח�ט�נחמיה(�כמו�שנאמר,�הכבוד

�ֶהָעָנן�ַעּמּוד�ֶאת�,ַּבִּמְדָּבר�ֲעַזְבָּתם�ֹלא�ָהַרִּבים�ְּבַרֲחֶמיָך�ְוַאָּתה�:ְּגֹדלֹות�ֶנָאצֹות�ַוַּיֲעׂשּו�,ִמִּמְצָרִים
�ְוֶאת�,ָלֶהם�ְלָהִאיר�ְּבַלְיָלה�ָהֵאׁש�ַעּמּוד�ְוֶאת�,ְּבַהֶּדֶרְך�ְלַהְנֹחָתם�ְּביֹוָמם�ֵמֲעֵליֶהם�ָסר�ֹלא

��)ע�צח"חזו.�ז�סימן�כ"יין�ציץ�אליעזר�חלק�טע(.�ָבּה�ֵיְלכּו�ֲאֶׁשר�ַהֶּדֶרְך
��

� �הכבוד �היו-ענני �הכהן �אהרון �של ��בזכותו ,� �אלו-ובפטירתו �עננים ��הסתלקו ודרכם�,
�ומייגעת �קשה �נעשתה �ראשם, �על �הכתה �המדבר �שמש �ראשם�, �את �הרימו �אויבים אף

�ה�את�ענני�הכבוד�שוב�לעם�ישראל"אך�מיד�לאחר�מכן�החזיר�הקב.�וניסו�להילחם�בהם
��)א"תענית�ט�ע.�ב"ראש�השנה�ב�סע.�במדבר�כא�ובמפרשים(.�בזכותו�של�משה�רבנו�עליו�השלום

��
��

��ירידת�המן�במדבר

��לחם�מן�השמים
כל�מנהיג�דואג�,�ולכן.�אין�האדם�יכול�להתקיים�בלעדיו,��הינו�צורך�בסיסי�לאדם-המזון�

�אספקת�-ומה�אפילו�במחנות�עבודה�או�בבתי�סוהר�וכד.�לספק�לאנשיו�מזון�טוב�כראוי
�לחוסים �מזון �וברור, �בסיסי �דבר �הינה �הדבר. �טבעי �אך �שה, �יתברך' �עמו�, �את הלוקח

��.אין�בכך�כל�פלא�והתפעלות,��יספק�להם�את�מזונם-לסבוב�במדבר�ארבעים�שנה�
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יתברך�מזון�'�באיזה�מאור�פנים�מספק�ה!�מה�עצום�הוא�השוני!��מה�רב�ההבדל-ואולם�
שנברא�כבר�,�אוכל�שמיימי�מיוחד,��לחם�מן�השמים-"�ןהמ!�"באיזו�חיבה�ואהבה,�לעמו

,��דבר�יום�ביומו-במדבר�'�הוכן�וזומן�לעם�ישראל�ההולכים�אחר�ה,�מששת�ימי�בראשית
��.כלול�ביופי�בהדר�ובחן,�בהגשה�מאירת�פנים,�בטוב�טעם

��

�,ראשון�שוחט�לו�עגלהיום�ב�,אדם�מקבל�אורח�כאשר�-�בנוהג�שבעולם�,�יהודה�אומרביר
�-וכך��,תו�קטני�מגיש�לורביעיהיום�ב�,תרנגול�-שלישי�היום�ב�,�שה�שוחט�לושניהיום�ב

�והולך �אחרון,ממעט �ליום �ראשון �יום �לו �דומה �הקב�.�לא �אצל �כן"ואילו �אינו �ה �אלא,
��)מדרש�תהלים�כג�(!�יום�אחרון�כיום�ראשון-"��שנה�לא�חסרת�דברארבעים"
��

�-��שבעולם�בנוהג�:�מעשה�בראשיתנה�להםי�שש,ה"�הקב�לפנים�חביביישראלכמה�היו�"
�והטל�,�הלחם�יורד�מן�השמים-�ועכשיו�.�והלחם�צומח�מן�הארץ,הטל�יורד�מן�השמים

��)תנחומא�בשלח�כ(!"�עולה�מן�הארץ
��

 !יש�תורה�ויש�קמח
בחודש�,�למעשה.��בזכותו�של�משה�רבנו-דבר�יום�ביומו�,�ארבעים�שנה�ירד�המן�לישראל

אלא�בני�ישראל�אכלו�מהמצות�שהוציאו�,�א�ירד�מןעדיין�ל,�הראשון�להליכתם�במדבר
ואף�נתן�בהם�,�שלח�להם�ברכה�שהספיקו�להם�למשך�שלושים�יום'�וה,�עימם�ממצרים

,�ז�באייר"ואולם�המן�עצמו�התחיל�לרדת�מיום�ראשון�ט.�כטעמו�של�המן,�טעם�מיוחד'�ה
.��ארץ�כנעןובני�ישראל�חצו�את�הירדן�והגיעו�אל,�עד�שנפטר�משה�רבנו,��שנה40במשך�

��)�לה-ז�פסוקים�א�"י�שמות�ט"רש(
��

�להנחיל�לעמו�ישראל�את�התורה�הקדושה'�אשר�בו�בחר�ה,�הרועה�הנאמן אשר�היא�,
אבות�(ל�"שהרי�אמרו�חז,�הוא�זה�שבזכותו�ירד�להם�אף�המזון�הגשמי,�מזון�הנפש�היהודית

�יז �משנה �ג �")פרק �ֶקַמח�ֵאין�ִאם: �ּתֹוָרה, �ֵאין ��ּתֹוָרהֵאין�ִאם. ��ֶקַמחֵאין, �ומזון-" �קמח ��ללא אי�,
�בתורה �לעסוק �אפשר ,� �מנגד �תורה-אך ��ללא �בקמח, �תועלת �כל �ובמזון�אין �לתוהו�, כי

�יכלה�אדם�את�ימיו �?ומה�יתרון�לאדם�בכל�עמלו�שיעמול�תחת�השמש, �משה�)ברטנורא(!
��.הוא�שהוריד�לעם�ישראל�גם�את�התורה�וגם�את�הקמח,�רבנו

��

��?מהו�המן
��?ן�המ-למעשה�,�מהו

 

��)ח-ז�במדבר�יא(".�ַהָּׁשֶמן�ְלַׁשד�ַטְעמֹו�ְּכַטַעם�ְוָהָיה ...ַלח�ַהְּבֹדְּכֵעין�ְוֵעינֹו�,ַּגד�הּוא�ְוַהָּמן�ִּכְזַרע�"-
��

�ְּכֶזַרע�ְוהּוא�...ָהָאֶרץ��ַעלרַּכְּכֹפְּפֵני�ַהִּמְדָּבר�ַּדק�ְמֻחְסָּפס�ַּדק���ְוִהֵּנה�ַעל,ַוַּתַעל�ִׁשְכַבת�ַהָּטל�"-
��)�לאיד,�שמות�טז(".�ִּבְדָבׁשת�י�ְוַטְעמֹו�ְּכַצִּפיִחָבןָל�ַּגד
��

כטעם�לשד�"טעמו�.�בצבע�לבן�כאבני�קריסטל�בוהקות,�המן�היה�כעין�זרעים�דקים�עגולים
�השמן �רבי-" �:�אבהו�אמר �זה �שד �ב�-�מה �טועם �טעמיםותינוק �המן,�כמה �זמן�,�אף �כל

��)א"עה�עיומא�(�.�בו�כמה�טעמיםם�מוצאי,�אותום�אוכלישישראל
��

�אומרביר �המודעי �אפוי:�אלעזר �דבר �לטעום�היה�,�הרוצה ��יכול �במן �מאפהכל �מיני
��)לח�בשכילתאמ(!�לים�שבעולםיבשמיני�תם�כל�וטעיכול�ל�היה�,דבר�מבושל�והרוצה�.שבעולם

��

�אביר �"�:מרו�נחמיה �חסרת �דברלא "-� �אלא �חסרת �ומבקש�,בוריד�לא �מדבר �אתה מהו�,
�כטעם�בשר�והוא�נעשה�-�'ייעשה�המן�כבשר�עגל':�אמרת.�וכך�נהיה,�הטעם�הרצוי�עליך

�עגל .'� �מפוטםייעשה �כעוף �המן �נעשה-' �מפוטם�והוא �כתבשיל'�.�כעוף �המן �ייעשה '�-�
��)מדרש�תהלים�כג(.�הגכעו��נעשה-�'ייעשה�המן�כעוגה'.�נעשה�כתבשיל
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�אבא ��אפילו�:�אמררבי �מתאוה�לומרבלבוחושב �שנפשו �עושה�,�מה �הוא �ברוך �הקדוש
�מתאוה,ונורצ �שהיה �מה �טעם �טועם �עצמו�!�והיה �המן �של �שטעמו �אלא �היו�, בחורים

כל�אחד�טועם�בו�טעם�לפי�.�ן�טעם�שמ-��תינוקות,�טעם�דבש-��זקנים,�טעם�לחםםטועמי
��)שמות�רבה�כה(!�טעמו�ורצונו

��

��שלחן�במדבר�ערך
כימו��כדי�שיש,היה�המן�יורד�בלט,�םיהטותי�ישנים�על�מכאשר�היו�ישראל,�לילה�לילה

��.�מזומנתפרנסתםאת�קר�וימצאו�ובב
��

��!ובאיזה�יופי�והדר�היה�יורד
��

�וראה �לישראל,צא �יורד �המן �היה ��כיצד �ומת�יוצא,תחילה? �צפונית �את��רוח טאטאת
�בו�מנשבתרוח�ה�ו,�מן�הארץוהטל�עולה.��הארץשוטף�אתויורד�מטר�אחר�כך�.�המדבר

�ועוש �אותו �שלחנות�ןיכמה �עליהם,זהב�של �יורד ��והמן �מתכסה�ל. �המן �היה �מכן אחר
כדי�שישאר�צח�ונקי�ולא�יבואו�עליו�זבובים�ופרעושים�או�,�בשכבה�נוספת�של�טל�מעליו

 )מכילתא�בשלח�ג(�.עפר

��

�בוקר �בכל �משנתם, �קמים �ישראל �בני �היו �כאשר �מוכן�, �כשהוא �המן �את �מוצאים היו
�להם �ומזומן �קופסה, �בתוך �כמונח �ונקי, �צח �שכ! �על �זורחת �היתה �הבוקר �הטל�שמש בת

�ונעים�חםוהוא�אף��-והמן�היה�מתגלה�בהדרו�ובתפארתו�,�וכך�היה�הטל�עולה,�העליונה
��)�ידי�שמות�טז"רש.�א"יומא�עו�ע(�!לאכילה

��

�המן �להם �ניתן �ביומו �יום �דבר �רבים, �לימים �שתספיק �גדולה �כמות �ולא �היו�, �לא וכך
�למקום �ממקום �ולשאתו �המן �את �לאחסן �לטרוח �אף �צריכים �מקו, �בכל �שהלכואלא ,�ם

�הקב �של �והרחבה �המלאה �מידו �מזומנת �פרנסתם �את �ה"מצאו �ויתעלה�, �שמו ישתבח
��!כבוד�הדרו

��

�במדבר �להם �שנצרכו �נוספים �דברים �לישראל �להם �יורדים �היו �המן �עם �יחד תמרוקים�:
�לנשים �בשמים �ומיני �שונים, �תבלינים �ומרגליות, �טובות �אבנים �ואפילו �הביאו�, ומהם

 )א"יומא�עה�ע�(.נדבה�למשכן
��

ילקוט�(!�עבור�מאכלם�של�הבהמות,�בכל�לילה�היו�צומחים�במדבר�אף�עשבים,�ובנוסף�למן
��)מובא�במעם�לועז�שמות�א�תד,�ראובני

��

��פרסום�הנס
�הבוקר �מתחילת �שעות �ארבע �עד �המן, �את �ללקט �יכולים �ישראל �היו �מכן�, �לאחר אך

וחם�השמש��"כמו�שנאמר,��המן�וממיסה�אותוזורחת�עלוהיתה�,�התחזק�כוחה�של�חמה
��".ונמס

��

�ו �שהיה �מכיון �יפשהמן ��,ונמסר �נחלים �נעשה �וצבאים�יליםיא�ם�ובאי,נחליםהיה
�אותן�בהמות�מםצדי�ת�העולם�אומווכאשר�היו�.�מהםםושותיות�בהממיני�ויחמורים�וכל�

��,�אותןםואוכלי �בההיו �ןטועמים ��טעם �של �ומיוחד �של�ם�ויודעי,מןמשובח �שבחן �מה
��)�בשלח�דמכילתא(�!ישראל

��

�אותו�כל�ם�עד�שרואי,�היה�מתגבר�ועולה,�לישראללהםמן�שירד�"�:איסי�בן�יהודה�אומר
��)ילקוט�שמות�טז�(".ְרָרי�ֶנֶגד�ֹצֻׁשְלָחן�ְלָפַני�ַּתֲערְך"):��כג�התהלים�(�שנאמר,מלכי�מזרח�ומערב

��
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��היא�תעשיר'�ברכת�ה
� �יום �בכל �שירדה �המן �ועצומה-כמות �גדולה ��היתה �שנדר, �למה �מעבר �לעם�הרבה ש

�למאכל �ישראל �א. �המודעי �אלעזר �לה"�:מרורבי �שירד �ששים�םמן �גבוה �היה �לישראל
��)א"�עיומא�עו("!�אמה

��

�ללמדנו �להקב, �די"שיש �בלי �עד �שפע �ה �רחבה�, �ביד �כולם �את �לפרנס �כדי �לו �חסר לא
,�הרי�זה�לטובתו�ולמענו,�ומה�שלעיתים�יש�לאדם�קשיים�בפרנסה[.�והרבה�מעבר�לכך,�ומלאה

��.]לחזקו�ולחשלו�באמונה,�יד�אותו�בנסיונות�שוניםכדי�להעמ
��

ִאיׁש�ִלְקטּו�ִמֶּמּנּו�:�")שמות�טז�טז(ה�ואומר�"מצוה�הקב,�למרות�הכמות�הגדולה�שירדה,�ואולם
�ָאְכלֹו �ְלִפי �ִּתָּקחּו,ַנְפׁשֵתיֶכםֶמר�ַלֻּגְלּגֶלת�ִמְסַּפר�ֹע, �כל�אחד�יאסוף�-!"��ִאיׁש�ַלֲאֶׁשר�ְּבָאֳהלֹו

ואין�להותיר�מן�מיום�אחד�ליום�,�הכמות�הנצרכת�לו�ולבני�ביתו�ליום�אחדאך�ורק�את�
��!המחרת

��

�המן �מן �ישראל �עם �אוספים �פחות, �וחלקם �יותר �חלקם �היה. �גדול �נס �ואולם שכאשר�,
�כמות�מאכל�-�"עומר�לגולגולת"�מצאו�כל�אחד�בדיוק�-הגיעו�אל�ביתם�ומדדו�את�המן�

�הבי �מבני �ואחד �אחד �כל �עבור �אחד �יום �תשל �פחות, �ולא �יותר �לא !-"�� �ֶהְעִּדיףְוֹלא
��"!�ְוַהַּמְמִעיט�ֹלא�ֶהְחִסיר,ַהַּמְרֶּבה

��
�משמים[� �נלמד�שכל�אחד�מקבל�את�הפרנסה�הקצובה�לו �ומכאן �שום�השתדלות�, �לו ולא�תועיל

�,כפי�צורכו�ולא�יותרלאכול�,��כי�זוהי�דרך�התורה�באכילה-�עוד�נלמד�!�יתירה�כדי�להשיג�מעבר�לכך
��.]'ויבוא�לידי�גאוה�ועצלות�ורפיון�בעבודת�ה,�ריע�ויכבד�עליו�האוכלשלא�יפ

��

מצאו�שיש�בידם�שני�עומרים�,�כאשר�לקטו�מן�המן�ובאו�אל�ביתם,�ואולם�ביום�השישי
�אחד �כל �עבור �יום, �בכל �מאשר �ובטעמו �בריחו �יותר �משובח �המן �שהיה �אלא �עוד !�ולא

��.ת�קודשיתברך�לכבוד�שב'��שהכין�להם�ה"לחם�משנה"היה�זה�
��

��שיהיו�נושאים�את�ליבם

וכל�אחד�צריך�לקחת�רק�כפי�,�בשפע�כה�רב,��דבר�יום�ביומו-הצורה�שבה�היה�יורד�המן�
��!�היה�בה�חינוך�יומיומי�מאלף�לעם�ישראל-צורכו�מבלי�להותיר�למחר�

��

�מפני�מה�לא�ירד�להם�לישראל�מן�פעם�אחת�:�שאלוהויא�שמעון�בן�יוחרבי�שלתלמידיו�
�בשנה ,� �שלימהכדרך �שנה �עבור �אחת �פעם �גדלה �להם?שהתבואה אמשול�לכם��:�אמר
היה�המלך�נותן�לבנו��.יחיד�ואהוב�למלך�בשר�ודם�שיש�לו�בן�?�דומההדבר�למה�,משל

לא�אולם�אז��ו.�היה�מקציב�לו�עבור�כל�השנה�כולהעם�אחת�בשנה�פ-מזונות�בשפע�רב�
�אביו�הבןהיה �פני ��אלא�,�מקביל �בשנהרק �אחת �פעם �שהי, �את�בעת �לקבל �צריך ה

�המלך�.מזונותיו �עשה �מה �ביומו? �יום �דבר �מזונותיו �את �לו �לתת ��ו,החל ��הבןהיהכך
��!כל�יוםבמקביל�פני�אביו�

��

מי�שיש�לו�,�וכך�.מן�דבר�יום�ביומו'�נתן�להם�ה,�יתברך'�עמו�האהוב�של�ה,�אף�ישראל
ם��כולתוחלילה�ימו�ו,�שמא�לא�ירד�מן�למחר,�היה�דואג�ואומר,חמשה�בנים�וא�ארבעה

�וכך�היו�בני�ישראל�כל�אותו�!�שבשמיםם�את�לבם�לאביהמכוונים�םנמצאו�כול�!?ברעב
��)א"יומא�עו�ע(.�יתברך'�הזמן�בעלי�יראה�ולב�טוב�ומשועבדים�לה

��

�ְוָיָצא�,ַהָּׁשָמִים��ִהְנִני�ַמְמִטיר�ָלֶכם�ֶלֶחם�ִמן,מֶׁשה��ֶאל'האֶמר��ַוֹּי:)דשמות�טז�(�זה�שאומר�הפסוק
��".ֹלא�ִאם�ְלַמַען�ֲאַנֶּסּנּו�ֲהֵיֵלְך�ְּבתֹוָרִתי�,יֹום�ְּביֹומֹו�ְקטּו�ְּדַברָהָעם�ְוָל
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שהאדם�מרגיש�שיש�לו�בעלות�ושליטה�,�אין�אני�נותן�להם�תבואה�רגילה�הגדלה�בארץ
ממקום��-"�ַהָּׁשָמִים�ֶלֶחם�ִמן"�אלא�אוריד�להם�,וכביכול�יכול�הוא�לפרנס�את�עצמו,�עליה

�ְּדַבר"וכמו�כן�אתן�להם�אותו�.��תלויות�אלי�תמידעיניהםי�שיהיו��כד,שאין�היד�שולטת
�ְּביֹומֹו �יֹום �ש-" �ויפנימו �ילמדו �"�ובכך �יום �פרנסתו-בורא ��בורא �שב�-" �ומי �רא �היוםאת

�חיים �בו �לנו �אתראוב�,ונותן �פרנסה��אף �היום �לאותו �לנו �הנצרכת �ֲאֹד�"-ה �יֹום�ָּברּוְך ָני
�להותיר�!"יֹום �שלא �עליהם �ואצוה �למחר �ַאל�"-�ממנו �ַעד�ִאיׁש �ִמֶּמּנּו �ּבֶקר�יֹוֵתר "-�

�ואומר�מה�,�לאכול�היוםלומי�שיש�"�:ל"�וכבר�אמרו�חז,נהוהמותיר�הרי�הוא�מחוסר�אמש
��)מפרשים�שם(!"�אמנה�קטני�הרי�הוא�מ,אוכל�למחר

 

�בתורתילמען" �הילך �מכל�-"�אנסנו �על �נאמר �הבטחוןי�זה �שלם�,דת �שאינו �מי �כי
�הבטחויבמ �ולכנוס,ןדת �לאסוף �ימיו �כל �ה,�מכלה �לבית �יעשה �לעסוק�',�ומתי

�העולםמדרכי�כנודע�!?בתורה �ויהבלוההולכים�,�רוב �ההבל �התורה�,�אחר �ועסק
��)כלי�יקר�שם(".�טפל�אצלם

 

��!ַחִּיים�-�ֶמֶלְך�ְּפֵני�ְּבאֹור
שהיה�בו�כדי�לחזק�את�ישראל�ולקרבם�לאביהם�,�מלבד�אופן�ירידתו�ולקיטתו�של�המן

�מיםשבש ,� �עצמו �המן �מיוחד-אף �רוחני �מזון ��היה �ומזוכך, �מטוהר �לזכך�, �כדי �בו שיש
��.ולטהר�את�ליבם�של�ישראל�לאביהם�שבשמים

 

��).�עח�כהתהלים�("ַאִּביִרים�ֶלֶחם"דוד�המלך�מכנה�את�המן�
 

�עקיבא �רבי ��-�"אבירים�לחם"�:אמר �השרת �שמלאכי �רבי�!�אותוםאוכלילחם �אמר
�"ישמעאל ��אביריםלחם: �פסולת[�אבריםב�שנבלעלחם��-" �לו �שאין �צריך�, �אין �ממנו והאוכל

��)ב"יומא�עה�ע(�.]לצאת�לנקביו
 

�ולכאורה �לחם, �אוכלים �השרת �מלאכי �וכי �לחם? �אוכלים �אינם �המלאכים �שאכן ,�אלא
�מזיו�השכינהואולם�ניזונים�הם� �-שירד�להם�לעם�ישראל�,�והמן!�יתברך'�מאורו�של�ה,

� �עליון �אור �מאותו �הוא �אף �ַלח�ַהְּבֹדְּכֵעין�ְוֵעינֹו�"-היה �ה-" �של �מאורו �ומבהיק '��מזהיר
��.זך�ונקי�מכל�פסולת,�כי�היה�טהור,�וזו�הסיבה�שהיה�נבלע�באברים!�יתברך

 

שאליה�,�היתה�זו�דרגה�מיוחדת.��אינה�מתאימה�לכל�אדם-אכילת�מזון�כה�טהור�ורוחני�
�סוף �ים �קריעת �לאחר �רק �ישראל �עם �הגיעו �את, �לראות �זכו �בעין"�הקבשבה �עין .�ה

עיין�(.�לאכול�מן�המן�ראויים�והיו�,בזיו�השכינהדבק�יה�נפשם�להתתעלה�,השעהמאותה�
��)באורך�כלי�יקר�ורבנו�בחיי�שמות�טז�ד

 

��דרגות�שונות�בעם

��.לא�כל�שכבות�העם�זכו�לחוש�את�טעמו�ומיוחדותו�של�המן�באופן�שווה,�ואכן
 

יחו�להשיג�את�טעמו�הזך�והמיוחד�של�לא�הצל,�מפני�גשמיותם�וחומריותם,�"ערב�רב"ה
�המן �בעבורם, �תפל �הוא �כי �חשו �הם ,� �שצמח �מזון �היה �כאילו �אותו �הכינו �טחנו�-ולכן

��.לשו�וערבבוהו�עם�תבלינים�שונים�כדי�להכניס�בו�טעם,�אותו�ברחיים
 

זכו�לחוש�את�טעמו�העדין�והזך�של�,�כל�אחד�לפי�דרגתו�וטוהר�לבבו,�ואילו�בני�ישראל
��.מבלי�שיצטרכו�לעשות�בו�דבר,�הואהמן�כפי�ש

 

היו�חשים�בו�טעם�,�אם�היו�מנסים�לטעום�מן�המן�עצמו,��אומות�העולם-ולעומת�זאת�
��)יומא�עה�ומעם�לועז(.�יתברך'�כי�אין�להם�כל�השגה�בידיעת�ה!�ולא�היו�מסוגלים�לאוכלו,�מר

��!אלא�אף�באופן�לקיטתו,�ולא�רק�בטעמו�של�המן�היה�הבדל�בין�שכבות�העם
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ללא�כל�'�שבטחו�בה,�צדיקים.�כל�אחד�ואחד�השיג�אותו�לפי�גודל�בטחונו�בבורא�עולם
�וספקות �שאלות �ממש, �מן�בפתח�אהליהם �ומצאו �זכו �צורך�לחפש�ולהתייגע, �כל .�מבלי

ומאבריו�היה�נוטל�,�שהמן�היה�יורד�על�אבריו�ועל�זרועותיו,�ל"על�יהושע�בן�נון�אמרו�חז
�ואוכל �בינוניים! �מע, �להם �ודאגותשהיו �ספקות �ט �קל, �חיפוש �לאחר �מצאוהו בתוך�,

�ואילו�הרשעים�שפקפקו�ביכולת�ה.�המחנה �,ַוְיַדְּברּו�ֵּבאֹלִהים",�לספק�להם�מזון�במדבר'
,��הם�לא�הצליחו�למצוא�מן�בקלות-)�עח�יט�תהלים(�!"?ְדָּבר�ַּבִּמֻׁשְלָחן�ַלֲערְך�ֵאל�ֲהיּוַכל:�ָאְמרּו

�ו �רבות �להתייגע �צריכים �היו �למחנהאלא �מחוץ �מן �שמצאו �עד �למקום �ממקום !�לשוטט
��)דאור�החיים�שמות�טז�.�מכילתא�בשלח�ג.�א"יומא�עה�ע(
��

���מגלה�נסתרות-�המן�
��.היתה�על�ידי�ירידת�המן,�מעניינת�ורבת�משמעות,�תופעה�נוספת

��

שראל�כשם�שהנביא�היה�מגיד�להם�לי�-�ַּגד.�)שמות�טז�לא(�"ָלָבן�ַּגד�ְּכֶזַרעְוהּוא�:�"ל"דרשו�חז
� �שבסדקיםשבחורימה ��,ם�ומה �היה �המן ��מגידכך �שבחורילהם �מה �ומה�םלישראל

��.�של�ישראלםנותיהושמלבין�עו�-�ָלָבן�.םשבסדקי
��

אתה�מכרתו�'�:וזה�אומר'�!את�עבדיגנבת�'�:�זה�אומר,לדין�שנים�שבאו�לפני�משה�?כיצד
את�מנת�המן�בודקים�היכן�נמצ,��למחר.'משפטיהיה�הבוקר�מחר�ב'�:�אמר�להם�משה'!לי

�ואפילו�אם�ליקט�יותר,�שהרי�כל�אחד�ליקט�מן�כפי�מספר�נפשות�ביתו�ועבדיו[,�של�העבד היה�,
,�ראשוןהו�אדונ�בבית��המןאם�נמצא:�]עבור�כל�אחד�מבני�ביתו�ועבדיו,�מוצא�בדיוק�עומר�אחד

אכן��שסימן�-�שניה�אדונובבית�ואם�נמצא�המן��.סימן�שהעבד�שייך�לו�והשני�גנב�אותו
��.ד�נמכר�לו�כדיןהעב

��

��)א"עיין�עוד�יומא�עה�ע(.�היו�מגלים�ומבררים�ספקות�רבים,�על�פי�מקום�מציאתו�של�המן,�וכך
��

��!המןלא�ניתנה�התורה�אלא�לאוכלי�
�כן �כי �הנה ,� �בראשית-המן �ימי �מששת �כבר �ישראל �לעם �שהוכן �המיוחד �המזון ,��הוא

��)ו"ה�מ"אבות�פ�(".'על�ההתאמנות�"לאותה�תקופה�מיוחדת�של�,�בערב�שבת�בין�השמשות
��

ומודד�כל�העת�את�דרגתו�,�מחייב�מאוד,�יתברך'�היה�זה�מזון�שיש�בו�תלות�תמידית�בה
�האדם �של �זאת. �עם �ויחד �מיוחדת, �פנים �הארת �בו �יש �די�, �בלי �עד �ושפע �נפלא תענוג

��.ובתורתו'�לדבקים�בה
��

��)לח�כתנחומא�בש�(!"המןלא�ניתנה�התורה�אלא�לאוכלי�"�:ל"לא�לחינם�אמרו�חז
��

�פרנסה- �של �מדאגות ��פנויים �עולם, �בבורא �ובטחון �באמונה �מתורגלים �ממזון�, ניזונים
�וזך �טהור ,� �האדם �לב �את �ומטהר �ה-המזכך �בתורת ��הוגים �התורה�', �נחקקת וכך

��.ומתיישבת�היטב�בגופם
��

��לימוד�לדורות
� �-המן �הגדולים �ולקחיו �המאלפת �משמעותו �כל �הבאים-�על �לדורות �למשמרת .��נשמר

��.לאות�ולזכרון,�נשמרה�במשכן�צנצנת�אחת�של�מן,�ה"יוויו�של�הקבבצ
��

"� �ִצָּוה �ֲאֶׁשר �ַהָּדָבר �',הֶזה �ְלֹדֶמרָהֹע�ְמֹלא �ְלִמְׁשֶמֶרת �ֶאת,ֵתיֶכםֹר�ִמֶּמּנּו �ִיְראּו ַהֶּלֶחם���ְלַמַען
��)לבשמות�טז�(�".ִמְצָרִים�ְּבהֹוִציִאי�ֶאְתֶכם�ֵמֶאֶרץ�,�ֶהֱאַכְלִּתי�ֶאְתֶכם�ַּבִּמְדָּברֲאֶׁשר

��
��900-במשך�כ,�ולאחר�מכן�בבית�המקדש,�במשכן'�צנצנת�המן�נשמרה�לפני�ארון�ברית�ה

��.עד�לחורבן�בית�המקדש�הראשון,�שנה
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מלמד�אותנו�כי�כאשר�אדם�שומר�את�התורה�,�מקומה�המיוחד�יחד�עם�לוחות�הברית
��.ה�מזמין�לו�את�פרנסתו�כמו�המן"אזי�הקב,�והוגה�בה

��

�ירמיה,ואכן ��כ,�הנביאו�בימי �מוכיחאשר �ירמיהו �ישראלהיה �אי�את �עוסקים�נם�למה
�!"?מהיכן�נתפרנס�-�בתורהנניח�מלאכתנו�ונעסוק�אם�"�:�לואומריםישראל��יו�ה,בתורה

� �להם �הוציא �את �ירמיהו �המן �להםוצנצנת �לאירמיה(�אמר �")�ב �'�הְדַבר�ְראּו: �לא�'שמעו'!"
�יש�לו�ם�הרבה�שלוחי!�במדברבותיכםאתפרנסו�ה�בזה�,�בעיניכםראו�',ראו�'�אלא,מרנא

��)�לבי�שמות�טז"רש(�!�להכין�מזון�ליראיוה"קבל
��

�להודיעם" �זה �עשה �,כי �יגזורהוא�כי �אשר �בכל �האדם ��המחיה �כןא, �שמור�ם
��)�דברים�ח�גן"רמב(�!"וחיה�-�ותיוומצ

 
��

��בארה�של�מרים

��!ְבֵאר�ֲעִלי
מאין�!��בתוך�מדבר�צחיח-הולכים�במשך�ארבעים�שנה�,��בני�אדם�3,000,000-למעלה�מ�

��?היו�להם�מים�לשתות
��

שהקיפה�את�,�בתוך�שרשרת�הניסים�הנפלאה,��היתה�נס�מופלא�נוסף-"�בארה�של�מרים"
�במדבר �ישראל �עם �חיים. �מים �באר �מסעותיהם, �בכל �במדבר �ישראל �עם �את ,�המלווה

��.אשר�אמרה�שירה�על�הים,�בזכותה�של�מרים�הנביאה
��

��?היאך�היתה�הבאר�עשויה
��

�הדבריםנפל �אים �עגולה! �סלע �כמין �היתה �הבאר �עמה, �ובאה �מתגלגלת �םוהיתה
�לחנות.יהםבמסעות �ישראל �צריכים �היו ��כאשר �בפתח�, �ועומדת �עולה �הבאר היתה

�המשכן �רבנו, �משה �של �אהלו �ליד �הבאר. �עמדה �כאשר �נשיאי�, �עשר �שנים �באים היו
�ישראל �שבטי �וח,�מתאספים�סביב�הבאר, וקק�על�הארץ�וכל�אחד�היה�לוקח�את�מטהו

��.סימן�מהבאר�עד�מקום�המחנה�של�שבטו
��

,��היתה�הבאר�עולה�על�גדותיה-�"ָלּה�ֱענּו�ְבֵאר�ֲעִלי:�"כאשר�היו�הנשיאים�ׁשרים�ואומרים
כדי�שלא�יהיה�להם�,�דרך�אותו�סימן�ובאים�לפני�חניית�כל�שבט�ושבט�ומימיה�נמשכים

�רחוק �ממקום �מים �לשאוב �ללכת �טורח ,]� �ישראל �מחנה �כשהרי �של �בשטח �היה �12-כולו
וכך�,��נהרות�מים�אלו�היו�מקיפים�כל�מחנה�ומחנה�מכל�צדדיו!].�קילומטר12קילומטר�על�

שעל�ידם�נעשה�המעבר�,�היתה�בהם�תועלת�נוספת.�היה�ניכר�הגבול�שבין�שבט�ושבט
�ונעים �קל �למחנה �ממחנה �למשל, �כאשר �מן�, �חברתה �את �לבקר �ללכת �אשה רצתה

במדבר�(.��בסירה�כדי�לעבור�ממחנה�למחנה�ומגיעה�ללא�טורחהיתה�שטה,�המחנה�האחר
��)�תכוסימןילקוט�שמעוני�שמות�מ�,�י�במדבר�כא�יח"רש,��ובמפרשים�ארבה

��

��על�מי�מנוחות
��?מה�היה�טיבם�של�מי�הבאר�הללו

��

�ויש�מים�שנאים�לרחוץ�ואין�,�יש�מים�שנאים�לשתות�ואין�נאים�לרחוץ:�שמואלביאמר�ר
מדרש�(!��נוח�לעצם�ומרפא�לנפש!�נאים�לשתות�ונאים�לרחוץ-�הבאר�אבל�מי�.לשתותנאים�

��)תהלים�כג
��

� �הבאר �לשתיה-מי �וטובים �מתוקים �מים �היו �רק ��לא �ומיוחדים, �מבושמים �מים �אם .�כי
מיני�דשאים�ומיני�וכל�,�כל�מיני�מאכלים�משובחים�ומעדנים�ישראלמעלה�להבאר��תההי
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�ַעל�,ַיְרִּביֵצִני�ֶּדֶׁשא�ִּבְנאֹות�")ב�כג�תהלים(�:אמרשנ�,�בהםהריחות�הללו�מפעפעים�והיו�,בשמים
כמו�שאומר�שלמה�המלך��!ריח�נודף�מסוף�העולם�ועד�סופוה�והיה�".ְיַנֲהֵלִני�ְמֻנחֹות�ֵמי

�יג( �ד �השרים �")טו-שיר �ְלבֹוָנה��ִעם�ָּכל,�ְוִקָּנמֹוןָקֶנה�םְוַכְרֹּכ�ֵנְרְּד: ָראֵׁשי��ר�ַוֲאָהלֹות�ִעם�ָּכל�ֹמ,ֲעֵצי
��)מדרש�תהלים�כג(..."!��ְּבֵאר�ַמִים�ַחִּיים,ַמְעַין�ַּגִּנים�-�ְבָׂשִמים

��

�מכך �לבד �מרים, �של �בבארה �היו �רבות �סגולות �וזכרון�, �זך �בשכל �אותם �חוננו �אלו מים
כך�,�היה�שותה�ממים�אלו�ומיד�מתרפא,�גם�כל�מי�שהיה�לו�איזה�מיחוש�או�כאב.�נפלא

�רפואי �לטיפולים �ישראל �עם �הוצרכו �שלא �שנה �ארבעים �במדבר �היותם �משך �לא�-ים
��.אלא�מבארה�של�מים�היו�שותים�ומתרפאים...�ולא�קופת�חולים,�טיפת�חלב

��

�כעין�ם�מצוירינראיםהנהרות�וכך�היו�,�אורו�של�עמוד�הענן�היה�משתקף�בתוך�הנהרות
:�יתברך'�לה�ם�ומשבחי,מרחק�רב�לם�אותם�ואומות�העולם�רואי,השחר�והלבנה�והחמה

��)ילקוט�שמות�מ�תכו.�ו�י��השיריםשיר(...!"��ָיָפה�ַכְּלָבָנה�ָּבָרה�ַּכַחָּמה,ָׁשַחר��ְּכמֹוַהִּנְׁשָקָפה�זאת�ִמי"
��

��שירת�הבאר
��.שהתפרסם�על�ידי�הבאר,�התרחש�נס�גדול,�כאשר�התקרבו�בני�ישראל�אל�ארץ�ישראל

��

ובהם�,�ליםמשני�צידי�הנחל�היו�נצבים�הרים�גדו.�היה�עליהם�לעבור�בנחל�ארנון,�בדרכם
�ושקעים �בליטות �ובמערות. �הסלעים �בנקיקי �והתחבאו �האמורי �חיילי �הלכו כשהם�,

,�הם�חיכו�שישראל�יעברו�למטה.�מכינים�לעצמם�מלאי�של�נשק�ואבנים�וסלעים�גדולים
ההרים�:�אבל�אז�נעשה�נס!�ואז�יזרקו�עליהם�את�החיצים�והאבנים�ויהרגו�אותם,�בנחל

�לזה �זה �והתקרבו �הזדעזעו �ההר�בליט, �של �השקעים �בתוך �נכנסו �האחד �ההר �של ותיו
�השני �האמוריים, �החיילים �כל �את �והרגו �ומחצו �מכן! �לאחר �וחזרו�, �ההרים נפרדו

�למקומם �למטה. �ישראל �כשעברו �להם, �נעשה �נס �איזה �הם �ידעו �לא �הקב. �ה"אמר מי�:
�עמהם �עשיתי �אשר �הנס �על �לבני �יודיע �ארנון? �נחל �לתוך �מרים �של �בארה ,�התגלגלה

.�והוליכה�אותם�סביב�מחנה�ישראל,�לתה�משם�את�דם�ההרוגים�וזרועות�ואיבריםוהע
��)טז-י�במדבר�כא�טו"רש(!��שירת�הבאר-בשירה�'�ומיד�פתחו�והודו�לה,�ראו�זאת�ישראל

��

�ֶאת" �ִיְׂשָרֵאל �ָיִׁשיר �ַהֹּז�ָאז �ָׂשִרים.ָלּה�ֱענּו�ְבֵאר�ֲעִלי�:אתַהִּׁשיָרה �ֲחָפרּוָה �ָּכרּוָה�,�ְּבֵאר
�)במדבר�כא�יז(�.]שחקקו�הנשיאים�במטותיהם�את�הסימן�לבאר[".�ָתם�ִּבְמֹחֵקק�ְּבִמְׁשֲעֹנ,ָהָעםיֵבי�ְנִד �

��

�מרים �של �פטירתה �לאחר �הבאר, �נעלמה ,� �שנאמר �א(כמו �כ �")ב-במדבר �ִמְר: �ָׁשם �ָיםַוָּתָמת
�ַוִּתָּקֵבר�ָׁשם �ָלֵעָדה�ַמִים�ָהָיה�ְוֹלא: .�משה�ואהרוןאך�חזרה�שוב�לישראל�בזכותם�של�...".

��)א"תענית�ט�ע(
��

�הכנרת �בים �טמונה �זו �באר �עכשיו �לראותה, �הרוצה �וכל �ישימון, �הנקרא �במקום ,�עומד
��)י�במדבר�כא�כ"רש�(.זוהי�בארה�של�מרים,�ורואה�באמצע�הים�סלע�עגול,�ומסתכל�בים

��
��

��הדגלים�במדבר

��סדר�מיוחד
אלא�הם�.�לכי�דרכיםכמנהג�הו,�עם�ישראל�במדבר�לא�הלכו�בערבוביא�או�באיזו�שיירה

�מיוחד �בסדר �הלכו �מחנות, �מחנות :� �המשכן �שכן �שכינה�"-במרכז �"מחנה �לכל�, מסביב
� �הלויים �שכנו �לויה�"-המשכן �"מחנה ,� �שכן �ישראל"ומסביבם �מחנה �מסודרים�-"

כל�שבט�נשא�.�שלושה�שבטים�בכל�צד,�כל�שבט�במקום�מיוחד,�ומחולקים�לפי�שבטים
��.�ליו�מצוייר�סמל�מיוחד�המאפיין�אותושע,�בעל�צבע�מיוחד,�עימו�דגל
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�אבנו�-שמעון��.�עליו�דודאיםריומצוי�,צבע�אדוםב�לכן�דגלו�ו',אודם'בחושן�היא�אבנו��-אובן�שבט�ר
�שליש�:צבע�דגלו�,ברקת�אבנו�-��לוי�.יר�עליו�שכםי�ומצו,צבע�ירוקב�לכן�דגלו�',פטדה'בחושן�היא�

�ושליש�אדום,לבן �או,�שליש�שחור �עליו ��-�יהודה�.רים�ותומים�ומצוייר �,פךֹנאבנו ��צבע כמין�דגלו
�עליו�ומצוייר�,צבע�דגלו�כחול�כהה�,ספיר�אבנו�-�יששכר�.")גור�אריה�יהודה("��ומצוייר�עליו�אריה,שמים

�בינה�לעתים("שמש�וירח� �יודעי �יששכר ��-��ןוזבול�.")ומבני ��ומצוייר�עליו�ספינה,ןלבדגלו��צבע�,םויהלאבנו
�-�גד�.")יהי�דן�נחש("�ומצוייר�עליו�נחש�,�לספירדומה�דגלו�צבע�,לשםאבנו��-�דן�.")ישכוןן�לחוף�ימים�וזבול("

� �אפור�צבע�,שבואבנו �מחנה�,דגלו �יגודנו("�ומצוייר�עליו �גדוד ��-��נפתלי�").גד דגלו��צבע�,אחלמהאבנו
דגלו�דומה�ע��צב,תרשישאבנו��-�אשר�.")שלוחהנפתלי�אילה�("�ומצוייר�עליו�אילה�,צלולאדום�דומה�ליין�

�צבע�,שוהםאבנו��-�יוסף�.")מאשר�שמנה�לחמו("�זית�עץומצוייר�עליו�,�לאבן�יקרה�שמתקשטות�בו�הנשים
כיון�שנולדו��,מצריםמצוירת�העיר��,�ומנשהאפריםנשיאים�בניו�ה�שני�דגלי�ול.ד�מאוד�שחור�עדגלו

יהושע�רמז�על�זה�ש�,"�הדר�לובכור�שורו"�שם�על�,שורגם��מצוייר�ם�של�אפריהדגל�ועל�.במצרים
רמז�על��שזה�,"וקרני�ראם�קרניו"�על�שם�,ראםגם�מנשה�מצוייר�של��הדגל�ועל�.שהיה�משבט�אפרים

�ומצוייר�,ב�הצבעים"�דומה�לכל�יודגל�צבע�,ישפהאבנו��-�בנימין�.גדעון�בן�יואש�שהיה�משבט�מנשה
��").בנימין�זאב�יטרף("עליו�זאב�

��

�גם�-או�כאשר�היו�צריכים�לעצור�ולחנות�,�נסועכאשר�היו�צריכים�בני�ישראל�להתחיל�ל
��.אז�נעשה�הכל�בסדר�נפלא�ומיוחד

��

� �לנסוע �צריכים �יהודה-כשהיו �מחנה �מעל �נעמד �הענן ��היה �כיוון�, �את �להם ומורה
��תקיעות�בחצוצרות�של�כסף4שני�כהנים�היו�תוקעים�.�הליכתם ובכל�תקיעה�ותקיעה�.

�המסע �לקראת �הכנה �של �נוסף �שלב �מתקדמים �המשכן[�היו �פירוק �הכלים�, �ונשיאת קיפול
�למסע],ועוד �מוכנים �היו �שכולם ��לאחר �אומר, �משה �שהיה �עד �ממקומם �זזים �היו :�לא

ואחריו�עם�,�או�אז�היה�הענן�מתחיל�ללכת!"�ִמָּפֶניָך�ְמַׂשְנֶאיָך�ְוָיֻנסּו�ֹאְיֶביָך�ְוָיֻפצּו�'ה�קּוָמה"
��.ישראל

��

חפץ�שכאן�'�וכך�ידעו�שה,��מחנה�יהודה�היה�עמוד�הענן�נעשה�כסוכה�מעל-בחנייתם�
�יחנו �בסדר�נפלא�היו�מתארגנים�לחנייה. �"ואז�היה�אומר�משה, �ַאְלֵפי�ִרְבבֹות�'ה�ׁשּוָבה:

��.והענן�היה�נפרש�על�עם�ישראל,�!"ִיְׂשָרֵאל
��

�ְוִאיׁש�ַמֲחֵנהּו�ַעל�ִאיׁש",�בסדר�נפלא�ומיוחד,�כך�היו�הולכים�עם�ישראל�בטקסי�המלכים
��".ֹוִּדְגל�ַעל

��

�".ִמָּפֶניָך�ְמַׂשְנֶאיָך�ְוָיֻנסּו�ֹאְיֶביָך�ְוָיֻפצּו�'ה�קּוָמה"�:ֹמֶׁשה�ַוֹּיאֶמר�ָהָאֹרן�ִּבְנֹסַע�ַוְיִהי" �
��)לו�י�במדבר(�".ִיְׂשָרֵאל�ַאְלֵפי�ִרְבבֹות�'ה�ׁשּוָבה"�:ֹיאַמר�ּוְבֻנֹחה

��

��!'צבא�ה
��צורת�הליכה�מיוחדת�זו-לאמתו�של�דבר� �סדר�וטקסיותלא�היתה�רק�ענין�של�, אלא�,

��!היתה�בה�משמעות�עמוקה
��

��אינם�איזה�קובץ�של�ציבור�המוני-עם�ישראל� �כל�-אצל�עם�ישראל�.�הנמדד�בכמותו,
לכל�אחד�יש�ייחודיות�וחלק�מיוחד�השמור�רק�,�ה�בפני�עצמו"אחד�ואחד�חביב�לפני�הקב

� �הוא-לו �ברוך �הקדוש �של ��בהמלכתו !� �שבט ��דגל-לכל �מיוחד, �מקום �ייח, �ודיחלק עם�.
:�שעליהם�נאמר,�וכבר�התברכו�עם�ישראל�להיות�ככוכבי�השמים!�'ישראל�הוא�צבא�ה

�דתהלים(�!"ִיְקָרא�ֵׁשמֹות�ְלֻכָּלם�,מֹוֶנה�ִמְסָּפר�ַלּכֹוָכִבים" ��קמז מהותו�,�מקומו,��לכל�אחד�שמו-)
��!וחלקו�המיוחד

��

� �המדרש �(אומר �במדבר �)ברבה �הקב: �שנגלה �סיני"בשעה �הר �על �ע,ה �כ�ירדו �רבבות�"מו ב
�ישראל�את�המלאכים�בהדר��ראו.ם�דגלים�דגליםמסודרי�והיו�כולם�,�מלאכים]220,000[
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וים�והתחילו�מתאו�,יתברך'�כשלכל�אחד�חלקו�המיוחד�בהמלכת�ה',�כצבא�ה,�תפארתם
�לדגליםאף�הם� �אמר�להם�הקדוש�ברוך�!"םואי�כך�אנו�נעשים�דגלים�כמותהל"�:אמרו.

�ל"�:הוא �נתאויתם �דגליםעשוהימה �משאלותיכם?ת �ממלא �שאני �אמר�!"�חייכם �מיד
��.�לך�עשה�אותם�דגלים�כמו�שנתאוו:למשהה�"הקב

��

��ָתםֲאֹב�ְלֵביתֹתת�ְבֹא
מי�ישכון�בכל�,�מחלוקת�בין�השבטיםלהיות�עכשיו�עתידה�:�אמר,�התחיל�משה�לחשוש

�.]ל�שבטכי�יש�בקביעת�הצדדים�משמעות�עמוקה�ונשגבה�לגבי�קביעת�תפקידו�ומעמדו�של�כ[צד�
�וכן�ראובן�,�בדרוםשרצונו��לי�והוא�אומר,במזרח�כוןאם�אני�אומר�לשבטו�של�יהודה�שיש

��!?�מה�אני�עושה-��וכן�כל�שבט�ושבט,וכן�אפרים
��

אלא�,�הם�אינם�צריכים�שאתה�תגלה�להם�את�הסדר,�אל�תדאג,��משה:ה"�לו�הקבאמר
�המיוחד�ם�מכירים�הםמעצמ �מקומו �את �אחד �וכיצד�.כל ?� �מסורת �מיעקב�םבידיש

�ל,אביהם ��היאך ��.בדגליםשכון �אני �מחדש �זאתאיני �לה,להם �יש �מיעקב�ק�טם�כבר סים
��.�כך�יקיפו�את�המשכן,�אחר�פטירתו�והקיפו�את�מטתונשאו�שכמו�-אביהם�

��

'�ה�דרכי�על�ה�אותםווי�וצ,ם�ובירכ,�קרא�לבניו,יפטר�מן�העולםהאבינו�ליעקב�בא�כאשר�
�י�וק,יתברך �עליהם �בלו �עול �להםומשסיים�.שמיםמלכות �:�אמר �את ��כשתטלו �-מיטתי

� �ובכבוד �,�אותילווביראה �יגע ��ולא �שום �במטתי �מלבדכםאדם �המצריים, �מן �אחד �,לא
�ו �מבניכםאפילו �אחד �לא �אותו! �ישאו �שבו �הסדר �את �יעקב �להם �גילה �ואז �זה�, ולסדר

�מן�טתיימאת��יטענו�-�ןו�יששכר�וזבול,יהודה:�אמר�להם!�היתה�משמעות�עמוקה�ביותר
�יטענו�-��מנשה�ובנימין,�אפרים.טתי�מן�הדרוםימאת�יטענו��-�וגד�שמעון�,�ראובן.המזרח

�המערב �ונפתלי,�דן.מן �-��אשר �מן �.הצפון�יטענו �יטען �אל ��יוסף �מלךמפני �ואתם�,שהוא
�,�הקודשארון�את�עתיד�לטעון�שהוא�מפני�,�יטעןאף�הוא�לאלוי�ו�,ק�לו�כבודו�לחלםצריכי

אם�תעשו�כן�ותטענו�את��!ו�של�חי�העולמים�אינו�טוען�ארונו�של�מתומי�שהוא�טוען�ארונ
�הזה �כסדר �מיטתי �הזה�לה"�הקבעתיד, �כסדר �אתכם ��!דגליםב�עשות �כאשר נפטר�ואכן
� �כשם �אותו �שציוםטענו �זאת. �ובשכר �הזה, �כסדר �דגלים �להיעשות �במדבר �זכו כמו�,

� �בבמדבר(שנאמר �")�ב �ַעל: �ְבֹא�ִאיׁש �ִּדְגלֹו ��ִיְׂשָרֵאלְּבֵני�ַיֲחנּו�ָתםֹבֲא�ְלֵביתֹתת �שקיבלו�-" �כפי
��.מיעקב�אבינו

��

כשאמר�!�ה�את�הסדר�שבו�ילכו�עם�ישראל"�כבר�לאברהם�אבינו�הראה�הקב-למעשה�
�"הקב �לאברהם �השמימה"ה �נא �"הבט �הקב, �לו �באמצע"הראה �עגלה �ה �עשרה�, ושתים

�לה �סובבים �מזלות �לו. �אמר �לבניך: �סימן �זה ,� �ארבעה �להיות �דגליםשעתידים שלושה�,
��)מדרש�הגדול�במדבר�ב�א(.�והארון�באמצע,�שבטים�מכל�צד

��

�זה �סדר �של �העמוקה �משמעותו �על �חז, �"דרשו �הפסוק �את �יטמשלי(ל �ָיַסד�ְּבָחְכָמה�'ה"�:)�ג
בכל�רוח�.�צפוןו�דרום�,�מערב,מזרח:�עולםבארבע�רוחות�ברא�הקדוש�ברוך�הוא�.�"ָאֶרץ

�משם�האור�-��מזרח:לדוגמא.�ם�סידר�את�הדגליםוכנגד,�ה�כוחות�מיוחדים"הטביע�הקב
את�שבט�'�בצד�זה�העמיד�ה.�יש�בו�כח�להזריח�ולהשפיע�על�העולם�כולו,�יוצא�לעולם

�זבולון�שהוא�ואת�שבט,�שבט�יששכר�שהוא�בעל�תורהואת�,�יהודה�שהוא�בעל�מלוכה
�עשירות �בעל �כולו. �העולם �על �בכוחותיהם �ומזריחים �משפיעים �הם �שהשמש�. וכשם

וכך�סודר�כל�שבט�.�כך�היו�הם�ראשונים�בכל�המסעות�והחניות,�ראית�תחילה�במזרחנ
ה�"והחלק�המיוחד�לו�בהמלכת�הקב,�תכונותיו,�ושבט�במקומו�המיוחד�לו�על�פי�כוחותיו

��.בעולם
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��!חיבה�גדולה
�)בר�"דבבמ(אומר�המדרש� �ומנין�שהוא�אהבה�.�דגליםשעשאםה�"�הקבםבביחיבה�גדולה�ח:

משל�למה�"�!ַאֲהָבה�-ְוִדְגלֹו�ָעַלי��,ַהָּיִין�ֵּבית�ֶאל�ֱהִביַאִני"�:אומרהמלך�מה��שכן�של?לישראל
!��החמיצו�החביותכל�-והנה�,�דקוו�נכנס�לב,�שהיה�לו�אוצר�מלא�ייןלעשיר�?הדבר�דומה

�המקום �מן �לצאת �בא �נפש �בפחי �של, �אחת �חבית �מצא �טובולפתע �זו�:�אמר.�יין �חבית
�ה �כל �כמו �בעיני �הק,ך�כ!אוצרשווה �אומותה"ב�ברא ��שבעים �מכולם�אך, �מצא עם��לא

�בו �שדבק ��אלא �ישראלעם �שנאמר. �היין"�וזהו �בית �אל �"הביאני �שבעים�, �הם �אלו יין
��!�בחר�בעמו�ישראל�באהבה-"�ודגלו�עלי�אהבה�"-כולם�בין�ומ�,]70=�בגימטריה�'�יין'[�אומות

��

�בדגליהם �ישראל �היו �וגדולים �וכל�,קדושים ��בהםמסתכלי�האומות �מתפעליםום ומרוב�.
�אומרים �האומות �היו �"לישראל�התפעלותם :� ��השולמיתשובישובי �עם�[!" �אלו שולמית

ניתן�לכם�גדולה�ואנו�,�עמנודבקו�יה,��בואו�אלינו-�]ישראל�השלמים�באמונתם�לבורא�עולם
�וכבוד �מושלים, �אתכם �נעשה �בך"�!ם�דוכסי,הגמונים, �ונחזה ��ו"!שובי �עם עונים�ישראל

האם�,�יכולים�לתת�לנוגדולה�אתם�איזו��-"�כמחולת�המחניים,�ו�בשולמיתמה�תחז"�:להם
�וכבוד �גדולה �לנו �לתת �המחנים"�תוכלו �"כמחולת �י, �כהאם �לנו �לעשות �אתם מו�כולים

��!?שהוליך�אותנו�מחנות�מחנות,�ים�במדברוקהאללנו�גדולה�שעשה�ה
��

�ַוִּיָּׂשא�ִבְלָעם�ֶאת:�")בבמדבר�כד�(כמו�שנאמר��!םיט�בהם�ויצאה�עינו�כנגדהרשע�הב�בלעם�אף
�ְמ...ִלְׁשָבָטיו�ׁשֵכן�ִיְׂשָרֵאל�ֶאת�ַוַּיְרא�,ֵעיָניו �ֹאֹּט��ַמה...�ַוּיאַמרָׁשלֹו�ַוִּיָּׂשא �בּו �,בַיֲעֹקָהֶליָך

�ִיְׂשָרֵאלִמְׁשְּכֹנ �ֶתיָך �אומר!". �לגע:התחיל �יכול �םמכיריש�,�באלות�מי �אבותיהם �ואת�את
��!דגלים�גדולה�וגדר�לישראלשהיו�הן�למדנו�א�מכ!?משפחותיהם

��

��!ַנְפִׁשי�ָיַדְעִּתי�ֹלא
,�גדלה�במרחקים.�שנשבתה�והוגלתה�מארמון�המלך,��משל�לבת�מלכים:איי�חביראמר�

שיבולים�למאכלה�היתה�מלקטת�ו,�חיה�חיי�שפל�ומחסור.�ולא�ידעה�כלל�שהיא�בת�מלך
��נטל,אוהבואת�שלח�מיד��!שהיא�בתואותה�והכיר�עבר�המלך�,�לימים�.יחד�עם�חברותיה

�הייתאתמול�"�:�היו�חברותיה�תמהות�עליה�ואומרות.מרכבת�המלךבעמו���אותהוהושיב
� �בקרונ,שבוליםמלקטת �יושבת �המלך�והיום �עם �מלכות �להם!"?ות �ממה"�:�אמרה �יותר

��!"�אני�תמהה�על�עצמי-��תמהות�עליןשאת
��

�במצרים,כך �ישראל �ום�משועבדי,�היו �לבניםב�בטיט �בתועבותיה, �וגלוליהםשקועים �,ם
�בני�אשר��כ.�בעיני�המצריםם�ובזוייםוהיו�מאוסי �,�ונגאלוחוריןנעשו ,�כבני�מלכים�נעשו

�היו�.על�כל�באי�עולםוהיו�כמושלים�,�בגילויי�אהבה�מוקפים,�חוסים�תחת�כנפי�השכינה
�תםינעש�והיום�,לבניםבאתמול�הייתם�עובדים�בטיט�ו"�:ים�ואומריםאומות�העולם�תמה

�וסגנ �חורין �העולםבני �כל �על �להם!"?ים �אומרים �ישראל �תמהים�"�:�והיו �שאתם כשם
�ָׂשַמְתִני�ַנְפִׁשי�ָיַדְעִּתי�ֹלא"�:ם�את�הפסוקעצמ�וקראו�על�!"�כך�אנו�תמהים�על�עצמנו,עלינו

��)שיר�השירים�רבה�ו(".�ָנִדיב�ַמְרְּכבֹות�ַעִּמי
��

��על�שולחן�המלך
�על�שולחנו�-"�ם�על�שולחן�המלךסמוכי"והפכו�להיות�,�יצאו�עם�ישראל�משפלות�מצרים

�הקדוש�ברוך�הוא �המלכים �מלכי �מלך �של �המלך. �בבית �"?האם�חסר�משהו �חסרת�! לא
�דבר �בפיךלא�א-!" �רוצה,�שהדבר �אתה �לחם�-�?�מה �מן�"�-? �לחם �לכם �ממטיר הנני

�,�בשר)במדבר�כ�יא(�!"�ויצאו�מים�רבים...ויך�את�הסלע"�?�מים�אתה�רוצה)שמות�טז�ד(�!"השמים
�יג(�!"השליוותעל�"�?�מבקשאתהת�עופו �!�אין�המדינה�חסרה�כלום-�מלך�במדינה�)שמות�טז

��)מדרש�תהלים�כג("!��דברחסרתלא��-אלהיך�עמך�'�ה"�-�כך
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�ואולם �מאוד, �מחייבת �אף �היא �המלך �שולחן �על �אכילה �בארמון�! �לגור �פשוט �זה אין
�המלך �המלך, �אל �קרובים �להיות �מלכות. �לנימוסי �להתרגל �יש �מ, �עודניםלהיות להיות�,

�המלך �של �ומצוותיו �להוראותיו �נאמנים �פשוט. �לא �ניסיון �זה �והיה !� �אשר�חישל�-ניסיון
�ישראל �עם �את �וחיזק ,� �אמונים �להיות �אותם �ותרגל �ה]מורגלים[לימד �על '��ומלומדים

��!לדורות�עולם,�יתברך
��

 :)דברים�פרק�ח(וכך�אומרת�התורה�
��

�ְמַצְּוָך�ָּכל" �ָאנִכי �ֲאֶׁשר �ַהִּמְצָוה �ַלֲעׂשֹות�-�ַהּיֹום �,ִּתְׁשְמרּון �ּוָבאֶתם�ִּתְחיּון�ְלַמַען �ּוְרִביֶתם
�ֶאת �ֲאֶׁשר�ִויִרְׁשֶּתם ��ָהָאֶרץ �ַהֶּדֶרְך�ָּכל�ֶאת�ְוָזַכְרָּת�.�ַלֲאבֵתיֶכם'הִנְׁשַּבע �הֹוִליֲכָך �'ה�ֲאֶׁשר

�ַּבִּמְדָּברֱאֹלֶהיָך �ָׁשָנה �ַאְרָּבִעים ��ֶזה �ַעּנְתָך �ְלַנּסְתָך�ְלַמַען �ֲהִתְׁשמר��ֶאת�ָלַדַעת �ִּבְלָבְבָך ֲאֶׁשר
�ֱאֹלֶהיָך�'ה�ְוָרם�ְלָבֶבָך�ְוָׁשַכְחָּת�ֶאת�...�ֱאֹלֶהיָך'�ה�ֶאתִּתְׁשַּכח�ִהָּׁשֶמר�ְלָך�ֶּפן�...ֹלא�ִמְצֹוָתיו�ִאם

�ֵמֶאֶרץ�ִמְצַרִים�ִמֵּבית�ֲעָבִדים א�ָנָחׁש�ָׂשָרף�ְוַעְקָרב�ַּבִּמְדָּבר�ַהָּגדל�ְוַהּנֹוָר�ַהּמֹוִליֲכָך�.ַהּמֹוִציֲאָך
�ַמִים�ִמּצּור�ַהַחָּלִמיׁש,ָמִים��ֵאיןֲאֶׁשרְוִצָּמאֹון� �ַּבִּמְדָּבר�ֲאֶׁשר�ֹלאי�ַהַּמֲאִכ,�ַהּמֹוִציא�ְלָך �ָמן �ְלָך

��!"...�ַנּסֶתָך�ְלֵהיִטְבָך�ְּבַאֲחִריֶתָךּוְלַמַען�ְלַמַען�ַעּנְתָך�,ָיְדעּון�ֲאבֶתיָך
��

�למען" �נסותך �ולמען �באחריתך�ענותך �להיטיבך "-� �ענוי �הגדול��הטורח,המדבר�כל
�בו �לישראל �אלא�,שהיה �היה ��,סיוןי�לנלהביאם�לא �במדת�כדי �טבעם להרגיל

�,הבטחון �הבלבם�ולהכניס ��אמונת �העבודה�,יתברך' �רגילות �להם �שיחזור �עד
�לטבע �התורה, �לשון �"�-�וזהו �התלמדלמען �את ��ליראה �"אלהיך' �שתהיה�, כלומר
�,מלומד �ה�ותרגיל �בעבודת �טבעך �,תברךי' �לטרוח �תצטרך �שלא �עליו�עד ויהיה�,

�לעשותו �אצלך �טבעי �דבר �היראה �,מעשה �אתה�הדברים�כשאר �אשר �הטבעיים
��)�בחיי�דברים�ח�טזרבנו(�.עושה�בטבע

��

�הדרךוזכרת" �כל �לדעת-�..."�את �תוכל �,�כי �שלו�המצובעשיית�שיש �טובה �,מהית
� �ומבקש �נעזב �צדיק �יהיה �לחםולא �,נס�אותך�במדבר�במעשה�נס�גדול�מפר'כי�ה,

� �מצלכתךבעבור �ותיוו�אחר �'וה�...! �אשר�יכול�היה �הערים �בדרך �להוליכם
�סביבותיהם ,� �הביאם �מצ,�הזהסיוןיבנאבל �יודע�שישמרו �ממנו �לעולםו�כי �!"ותיו

�)ן�דברים�ח�ב"רמב( �
� �

W X��

��

��חג�הסוכות�בירושלים
��-�בזמן�שבית�המקדש�היה�קיים�-

 שמחה�יתירה
�הב �ירושלים �בתוכך-נויה �אוצרת �את �שמחה �של �עצומים �מאגרים ��אלו �אמת! ,�שמחת

��.'שמחה�של�השראת�השכינה�ועבודת�ה.�שמחה�החודרת�אל�פנימיות�הנפש
��

�ְּבֹא,�ְלָדִודַהַּמֲעלֹות�ִׁשיר" �ִלי�ָׂשַמְחִּתי �,ְמִרים �ַרְגֵלינּו�ֹע!ֵלְך�ֵנ'ה�ֵּבית �ָהיּו �ִּבְׁשָעַרִיְך�,ְמדֹות
��ְירּו!ְירּוָׁשָלִים �ֶׁשֻחְּבָרה,ַהְּבנּוָיהָׁשַלִים �ַיְחָּדו��ְּכִעיר �ִׁשְבֵטי,ָּלּה �ְׁשָבִטים �ָעלּו �ֵעדּות�,ָיּה��ֶׁשָּׁשם
��)תהלים�קכב(!"�'ה�ְלהֹודֹות�ְלֵׁשם�,ְלִיְׂשָרֵאל

��

�מצוות�!בשמחה�יתירה�נחוג�חג�הסוכות�בירושלים�-�מבין�כל�החגים�והזמנים�-ואולם�
ושם�,�עלייה�לרגל�לבית�המקדש,�ארבעת�המינים,�ה�בסוכהישיב:�החג�ואירועיו�רבים�הם
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� �השואבה-במקדש �בית ��שמחת �המים, �ניסוך �בערבה, �המזבח �הקפת �החג�, קרבנות
�הרבים ,� �מזומנות �-ולעיתים �שנים �שבע �עם-�מידי �ברוב �הנעשית �הקהל �מצות ��אף כל�.

צאים�בה�מילאו�את�סדר�יומם�של�הנמ,�אלו�שיוו�לה�לעיר�ירושלים�מראה�מיוחד�במינו
��.וגדשו�את�הלבבות�בשמחה�מיוחדת,�בעשייה�ברוכה�של�מצוה

��

 העליה�לרגל
� �היא �עוצמה �ומלאת �לרגל-מיוחדת �העליה ��מצות �בשנה. �פעמים �שלוש �ישראל�, היו

גודשים�וממלאים�את�,�אל�בית�המקדש�בירושלים,�נוהרים�בהמוניהם�מכל�קצוות�הארץ
�רחובותיה�של�עיר�הקודש ,� �'הובאים�להיראות�לפני �(ככתוב�בתורה�. �טז �")טזדברים �ָׁשלֹוׁש:

�ּוְבַחג�ַהַּמּצֹותְּבַחג��-�ַּבָּמקֹום�ֲאֶׁשר�ִיְבָחר�ֶהיָך�ֱאֹל'הְּפֵני��ְזכּוְרָך�ֶאת��ֵיָרֶאה�ָכלַּבָּׁשָנה�ְּפָעִמים
��...".ַהָּׁשֻבעֹות�ּוְבַחג�ַהֻּסּכֹות

��

פעם�אחת�:�)ב"חים�סד�עפס(אודות�הציבור�העצום�שהגיע�לירושלים�ברגלים�מספרת�הגמרא�
��לאמוד�את�מספר�היהודים�בארץ-"�מפקד�אוכלוסין"ערוך��המלך�לאגריפסביקש� מה�.

�עשה �ל? �המובאות �הבהמות �מספר �את �שיספור �הגדול �מהכהן �פסח"ביקש �קרבן בבית�"
�המקדש �ואכן. �הקרבנות, �הקרבת �בעת �קרבן, �כל �כנגד �אחת �אבן �הגדול �הכהן ,�נטל

� �בידיו �נים�אב1,200,000ונמצאו !� �פסח �קרבן �אנשים�-וכל �עשרה �לפחות �בו �משתתפים
�ויותר ,� �לירושלים �שהגיעו �יוצא �כן �העתיקה[ואם �העיר �דהיינו �החומות, �מ]בתוך �-�יותר

��!יהודים]��מיליון12[�12,000,000
��

ועם�כל�זאת��,��גדושה�בהמוני�המוני�יהודים-"�קרית�מלך�רב�"-כך�היתה�העיר�ירושלים�
��)ה"ה�מ"מסכת�אבות�פ(!"��ֶׁשָאִלין�ִּבירּוָׁשַלִיםַהָּמקֹום�ִלי�ַצר�,ֵברֹו�ַלֲחָאָדם�ָאַמר�לא�"-
��

��!קּומּו�ְוַנֲעֶלה�ִצּיֹון
כל�הדרכים�.�לקראת�קליטתם�של�עולי�הרגל�הרבים,�הכנות�רבות�היו�נעשות�בירושלים
�וסודרו �תוקנו �לירושלים �המובילות �רבים, �מים �בורות �ונחפרו �הוכנו �כמות�, �שתהיה כדי

ליד�המקדש�הוכנו�מקוואות�טהרה�.��של�מי�שתיה�עבור�כל�השיירות�ובהמותיהםמספקת
�רבים�עבור�טהרת�העולים �כן. �כמו �יוצאים�אל�הדרכים, �בית�דין �היו�שלוחי כדי�לסמן�,

�הדרכים �שבצידי �קברים �לבן �בסיד �אנשים�, �או �כהנים �הקברים �פני �על �יעברו �שלא כדי
��.הנושאים�עמהם�יין�ושמן�להקרבה�במקדש

��

��?יצד�היו�עולי�הרגל�מתאספים�ובאים�לירושליםוכ
��

� �היתה �ישראל �בארץ �אזור �מעמד"בכל �"עיר �האזורים�, �מן �שיירות �מתכנסות �היו בה
�ערב �לעת �הסמוכים ,� �לקיים �"כדי �עם �מלך-ברוב ��הדרת �לשם!". �נאספו �רבים ,�יהודים

�החג �קרבנות �עבור �בהמות �כשבידיהם �ראיה: �עולות �חגיגה, �שלמי �שנשאו. �רבים �היו
��.]שזמן�הבאתם�לכתחילה�עד�חג�הסוכות[,�"ביכורים"עימהם�אף�את�ה

��
� �לילה �לינת �לנו �שכולם �עיר'לאחר �של �ברחובה �אסיפתם' �במקום �קריאת�, נשמעה

�שחר �עם �"הממונה �ִצּיֹון: �ְוַנֲעֶלה �ה,קּומּו �ֵּבית ��ֶאל �ֱאלֵהינּו' �לעומתו!". �עונים �היו :�וכולם
כשהציבור�,�המשיכה�השיירה�את�דרכה�מעיר�לעיר�!".ֵלְך�ֵנ'ה�ֵּבית�,ְמִרים�ִליָׂשַמְחִּתי�ְּבֹא"

�וגדל �הולך �לירושלים, �עד�הגיעם �נגן. �יודעי �את�הדרך�בשירתם�, �להמונים �מנעימים היו
עם�כניסתם�.�והשירה�הולכת�ומתגברת�ככל�שהם�הולכים�וקרבים�לירושלים,�ובנגינתם

�ְירּוָׁשָל-�ַרְגֵלינּו�ּוָהי�ְמדֹותֹע"�:היו�העולים�שרים�ואומרים,�אל�עיר�הקודש !".�םי�ִּבְׁשָעַרִיְך
��)�ובמפרשים�במשנהביכורים�פרק�ג�(
��
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וכל�בעלי�מלאכה�היו�,�היו�יוצאים�לקראתם�חשובי�ירושלים�לקבל�את�פניהם,�בהגיעם
�ממלאכתם �מפסיקים �בשלומם, �ושואלים �לפניהם �"ועומדים �אחינו: �פלונית, �עיר ,�אנשי

��!"בואכם�לשלום
��

��רחובות�ירושלים
��.רחובות�ירושלים�שינו�את�פניהם�ולבשו�חג�לקראת�חג�הסוכות

��

�רבות �סוכות �הרבים, �הרגל �ועולי �ירושלים �תושבי �עבור ,� �אפשרי �מקום �בכל �-נבנו
היו�,�וכדי�שיתאפשר�מעבר�נח�במשך�היום.�על�הגגות�ובצידי�הדרכים,�בחצרות�הבתים

בהגיע�.�עבור�לינת�הלילה,�מיוחדות�במינן"�סוכות�מתקפלות"תושבי�ירושלים�עושים�אף�
�הלילה �מיטה, �לוקחים �היו �לחלון, �מעבר �אותה �ומשלשלים �מוציאים �אותה�, ומעמידים

ירושלמי�סוכה�(.�וישנים�בה,��עושים�מעליה�סכך,]מאולתרת"�מרפסת"כעין��[צמוד�לחלון�מבחוץ
��)ב�ב
��

ו�והי,�תושביה�נרתמו�לעזרת�עולי�הרגל.�מידת�הכנסת�אורחים�מרובה�היתה�בירושלים
:�הנהיגו�מנהג�מיוחד,�כדי�לשמור�על�הסדר�הטוב.�מכניסים�אותם�לבתיהם�במאור�פנים

כל�זמן�שהמטפחת�פרוסה�,�פורסים�מטפחת�על�גבי�הפתח,�זה�מנהג�גדול�היה�בירושלים"
��)תוספתא�ברכות�ד�ח(".��אין�רשות�לאורחים�להיכנס-נסתלקה�המטפחת�,��אורחים�נכנסים-
��

�הנ �המונים �גדשו �הרחובות �את �ורעננים �מוריקים �המינים �ארבעת �בידיהם רבי��-ושאים
�ולולבו�-�מביתו�אדם�יוצא�,�ירושליםאנשי�של�םמנהג�היה�כך"�:אלעזר�בר�צדוק�אומר

�,בידו �הכנסת �לבית �בידו�-�הולך �ומתפלל,לולבו �שמע �קריאת �בידוו�-��קורא ...�לולבו
��)ב"סוכה�מא�ע(".�תו�במצום�כמה�היו�זריזילהודיעך

��

רבים�'�קדרים'ביניהם�בלטו�במיוחד�.�לים�רבים�הציעו�את�מרכולתם�לציבורסוחרים�ורוכ
אשר�רבים�מעולי�הרגלים�,�וכן�מוכרי�הבהמות.�שמכרו�קדרות�וכלים�לציבור�עולי�הרגל

��.עבור�קרבנות�החג,�קנו�מהם�בהמות
��

ציבור�האנשים�בירושלים�היו�בחלקם�.�ֵהסדר�הליכה�מיוחד�היה�נהוג�ברחובות�ירושלים
והיו�כאלה�שעדיין�לא�הספיקו�,�שכבר�נטהרו�כדי�שיוכלו�להכנס�לבית�המקדש,�םטהורי

�להיטהר �הטהורים. �ִיטמאו �שלא �וכדי �הרחוב, �באמצע �ילכו �הטהורים �כי �נקבע ואילו�,
� ��בצדדים-הטמאים �לתזכורת. ,� �העיר �ברחובות �מודיעים"ניצבו �לכל�" �שהזכירו רבים

��)ח"ג�ה"שאר�אבות�הטומאה�פים�"רמב.�א"ח�מ"שקלים�פ�(.הטמאים�לסור�הצידה
��

��!נעלה�לבית�המקדש
� �בהמוניהם �נוהרים �הרגל �המקדש-עולי �בית ��אל �אלוקים", �פני �לראות ,�הגשרים".

� �הרבים �והרחבות �חצרות�-הכניסות �אל �עבר �מכל �והמונית �מהירה �כניסה �אפשרו
��.המקדש

��

�ולכן.�שהכניסה�להר�הבית�מותרת�אך�ורק�בטהרה,�כמובן ו�סמוך�מקוואות�רבים�הוכנ,
היו�הכהנים�מזים�מי�אפר�פרה�אדומה�,�ובלשכות�מיוחדות.�להר�הבית�לטהרת�העולים

��.על�אלו�שנטמאו�למת�במשך�השנה
��

�הבית �להר �הכניסה �לפני �בלשכות�, �אותם �ומפקידים �נעליהם �את �העולים חולצים
�ֵמַעל�ְנָעֶליָך�ַׁשל:�")�ג�הותשמ(כמאמר�הפסוק�".�מורא�וכבוד�המקדש"מפני�,�המיועדות�לכך

��".קֶדׁש�הּוא��ֲאֶׁשר�ַאָּתה�עֹוֵמד�ָעָליו�ַאְדַמתקֹום�ִּכי�ַהָּמ,ַרְגֶליָך
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�עמם �שהביאו �והביכורים �הקרבנות �עם �העולים �נכנסים �היו �ובזמרה �בשירה ומגישים�,
�הכהנים �אל �אותם �לויים. �מאות �עומדים �היו �הדוכן �על �שלוש�, �על �בשורות סדורים

בעת�,�בכינורות�ובצלצלים,�]בלשוננו'�קנון'[ובנבלים��ומנגנים�בחצוצרות�,]מדרגות[מעלות�
��.הקרבת�הקרבנות

��

כנגד�שבעים�,��שבעים�פרים-הקריבו�בבית�המקדש�במשך�החג�,�בנוסף�לקרבנות�העולים
�העולם �אומות .� �מביאים �היו �הראשון ��פרים13ביום ,� �השני �12ביום ,� �וכך��11-בשלישי

רמז�להתמעטות�כוחן�של�אומות�.�פרים�7עד�שביום�השביעי�מקריבים�,�הולכים�ופוחתים
��)ב"סוכה�נה�ע(.�העולם�המצרות�לעם�ישראל

��

�החג �מימי �יום �בכל �שבמקדש, �בעזרה �אחד �כאיש �מתכנסים �ישראל �היו �לולבים�, עם
��.'ומשוררים�ומנגנים�באמירת�ההלל�לפני�ה,�ומקיפים�את�המזבח�סביב,�בידיהם

��

� �בהתרוממות �הלב �את �ממלאת �היתה �המקדש �לבית �הנפשהעליה �לראות�. �היה מרהיב
את�השראת�השכינה�,�את�הלויים�על�דוכנם,�את�הכהנים�בעבודתם,�את�ההוד�וההדר
�ישראל �עם �בקרב �ה, �אהבת �את �לעמו' �הלב�! �מצברי �את �למלא �כדי �בה �יש �זו חוויה

�ה �ואהבת �שמים �'ביראת !� �לרגל �העליה �של �המטרות �אחת �זו �ישראל��"-אכן �כל בבוא
�את�הדר�קודשו�ובית�לראותכך�הם�באים�',��לפני�הותלהיראכשם�שהם�באים�,�לראות

��)א"ב�ה"ם�הלכות�חגיגה�פ"רמב(".�שכינתו
��

�םומראי��להם�את�הפרוכתםלליוגהיו��,�לרגלםעולי�בשעה�שהיו�ישראל�:אמר�רב�קטינא
,�כמו�כן!"�המקום�לפני�בתכםיח�ראו"�:ם�ואומרים�לה,שפניהם�זה�לזה�,להם�את�הכרובים

.�המונח�עליו"�לחם�הפנים"את��לעולי�רגלים�ם�ומראי,ת�השולחןם�לפניהם�אמגביהיהיו�
�מעת�אפייתו�ביום�שישי�עד�הוצאתו�בשבת�הבאה�-לחם�זה�היה�נותר�חם�וטרי�תמיד�

�סילוקו�-�המקום�לפני�חיבתכם�ראו"�:�להםאומריםוהיו�!�במשך�שמונה�ימים,�מהשלחן
��)ב�ועוד"�עחגיגה�כו.�א"�עא�נדיומ(�"!]כשעת�הנחתו�בשלחן[�כסידורו]�טרי�בהוצאתו�מהשלחן[

��

��שמחת�בית�השואבה
� �המקדש �בית �את �שהקיפו �הרבות �השמחות �-מכל �במיוחד �לה �בית�"�בולטת שמחת

�השואבה �חז". �שאמרו �ל"עד �השואבה": �בית �שמחת �ראה �שלא �מי �שמחה�, �ראה לא
��)א"סוכה�נא�ע(�!"מימיו

��

� �לנו �שניתנה �מיוחדת �מצוה �סביב �נסבה �זו �מסיני"שמחה �למשה �"הלכה �מצות�, והיא
היו�,�מיד�לאחר�הקרבת�קרבן�התמיד�של�שחר,�בכל�יום�מימי�חג�הסוכות.�"ניסוך�המים"

שאיבה�זו�היתה�נעשית�בשמחה�.�מנסכים�על�גבי�המזבח�מים�שנשאבו�ממעיין�השילוח
�ובששון ,� �יב(ככתוב �")ישעיה �הישועה: �ממעיני �בששון �השילוח�מכונה��[".ושאבתם�מים מעיין

��.]שעל�ידם�באה�הישועה�לעם�ישראל,�פי�שבו�היו�מושחים�את�המלכים�מבית�דודל,�מעיין�הישועה
��

סודותיה�.�משמעות�עמוקה�ומיוחדת�טמונה�בה�במצוה�זו�של�ניסוך�המים�על�גבי�המזבח
הרי�אנו�לפניך�כמים��"-יש�בה�רמז�להכנעה�מוחלטת�בפני�בורא�עולם�.�עמוקים�ונשגבים
�הללו �הנשפכים �יו!". �היו �שניסכו �ההמים �לתוך �"שיתין"רדים �עמוקים�, �נקבים �הם אלו

וזה�רמוז�במלה�!�שיתין�אלו�נבראו�כבר�מששת�ימי�בראשית.�שהיו�מגיעים�עד�התהום
�בראשית" "-� ��שית-�ברא �החסד. �מידת �את �מסמלים �המים �כי �אמרו �הסוד �חכמי ומי�,

�בבריאה �הטמון �אינסופי �חסד �הם �התהום .� �התהום �מי �לתוך �המים �בו�-ניסוך �יש
אף�,�על�ידי�ניסוך�המים.�ות�עם�חסדיו�האינסופיים�של�בורא�עולם�שעושה�עמנוהתחבר

��.היו�המים�של�השנה�הבאה�מתברכים
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�פנים �כל �על �עצומה, �בשמחה �הלבבות �את �ממלאת �היתה �זו �מצוה �היתה�. �גדולה כה
�השמחה �הלב, �את �מרחיבה �וכה �האדם�, �את �ולהעלות �לרומם �מסוגלת �שהיתה עד

�במיוחד �גבוהות �לדרגות �כ, �שאמרו �פ(מו �סוכה �ה"ירושלמי �")א"ה �בית�: �שמה �נקרא למה
�השואבה �רוח�הקדש�-? �שואבים �היו �!שמשם �אמיתי". �בן �יונה �הנביא �ואכן �לרגל�, עלה

��!'זכה�להיות�נביא�ה,��ועקב�שמחתו�הרבה-לשמחת�בית�השואבה�
��

�אנשים:�שמחה�זו�הקיפה�את�כל�שכבות�העם �נשים�וטף, �בית�, �עולם�לצד�המוני גדולי
השמחה�נמשכה�.��כולם�השתתפו�בשמחה�מיוחדת�זו-כהנים�לויים�וישראלים�,�אלישר

� �רב �-זמן �הצהריים �מאחר �הערביים[�החל �בין �של �התמיד �קרבן �הקרבת �כל�]לאחר �ובמשך
��.שאז�הלכו�אל�השילוח�לשאוב�את�המים�ולנסכם,��עד�עלות�השחר-הלילה�

��

��ההכנות�לשמחה
�הסוכו �חג �של �הראשון �טוב �יום �במוצאי �תמיד �לקראת�, �המקדש �בית �את �מכינים היו

היו�מתקינים�סביב�העזרה�למעלה�,�כדי�שלא�תהיה�ערבוביה�בין�נשים�לגברים.�השמחה
��.השירה�והריקודים,�שמשם�תוכלנה�הנשים�לראות�את�השמחה,�כעין�מרפסות

��

נתונות�בקרקע�העזרה�,��היו�שםזהבמנורות�של�.�הוכנה�אף�תאורה�גדולה�ורבת�עוצמה
וכנגדם�,�ארבעה�ספלים�של�זהבבראש�כל�מנורה�היו��].�מטר25-כ[ישים�אמה�וגבוהות�חמ

�סולמות �ארבעה �הסולמות. �על �עולים �היו �כהונה �מפרחי �צעירים �הספלים�, �בתוך שמים
� �במיוחד �עבות �שהתבלו[פתילות �כהונה �מבגדי �]שנעשו �של�, �גדולה �כמות �לתוכם ומוזגים

�חצר�בירושלים�תהלא�היעד�ש,�היה�האור�כה�גדול�].�ליטר�10-�כ[�לוג�לכל�ספל��30-שמן�
�השואבהה�לאש �בית �מאור �אירה �לאור�, �בחצרה �חיטים �לברור �יכולה �היתה �אשה וכל

��.בית�השואבה
��

��השמחה
מקהלת�הלויים�עמדה�במקומה�על�חמש�עשרה�מעלות�.�גדולה�ועצומה�היתה�השמחה

יבר�דוד�המלך�שח"�מעלותשיר�ה"כנגד�חמש�עשרה�שהן�[היורדות�מעזרת�ישראל�לעזרת�נשים�
�התהילים �]בספר �לויים. �מאות �מאות �של �אדירה �מקהלה �זו �היתה נורות�י�בכהמנגנים,

��.�ובכלי�שיר�בלא�מספר,ובחצוצרות�במצלתים�,ובנבלים
��

� �העזרה �ועולה-וברחבת �פורצת �השמחה ��היתה �שהוא�. �שיר �בכלי �אחז �ואחד �אחד כל
,�פקים�כפיים�ומפזזים�ומכרכריםוכך�היו�רוקדים�וסו,��בפה-ומי�שיודע�בפה�,�יודע�לנגן�בו

�שיודע �כפי �ואחד �אחד �כל �ו. �מעשה �ואנשי �שירות�היוחסידים �דברי �לפניהם �אומרים
��.יתברך'��להותשבחות

��

�הדור �ומנהיגי �גדולי �הסנהדרין, �הישיבות, �ראשי ,� �התורה �שרקדו-חכמי �אלו ��הם שרו�,
�וניגנו !� �היה�נוטל�,אבהשמחת�בית�השו�ב�כשהיה,גמליאלאמרו�עליו�על�רבן�שמעון�בן

�-�וכשהוא�משתחוה�!�בזוזו�ואין�נוגעות�,�וזורק�אחת�ונוטל�אחת,רנה�אבוקות�של�אּוושמ
!��ואין�כל�בריה�יכולה�לעשות�כן,�ושוחה�ונושק�את�הרצפה�וזוקף,נועץ�שני�גודליו�בארץ

�קדושה �של �והתלהטות �התלהבות �מתוך �נעשה �הכל �היו�! �רוח �וענקי �עולם �גדולי אותם
� �ָכמֹוָך'ה�-�אַמְרָנהֹּת�ַעְצמַתי�ָּכל"בבחינת �יתהלים(�!"�ִמי �רמ-�)�לה �אבריהם"�בכל �ח היו�,

��!יתברך'�מתלהבים�ושמחים�לכבודו�של�ה
��

��ניסוך�המים

�כך�נמשכו�השירה�והריקודים�והשמחה�עד�אור�הבוקר �בהאיר�השחר. �כהנים�, היו�שני
�-לים�התחתית�ואז�היו�המשתתפים�יורדים�ברוב�עם�ברחובות�ירוש,�תוקעים�בחצוצרות
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,�]כליטר[המכילה�שלושה�לוגים�,�הכהן�היה�לוקח�צלוחית�של�זהב.�אל�בריכת�השילוח
�השילוח �מן �וממלא �ובששון, �בשמחה �דרך�. �נכנסים �והיו �המקדש �לבית �שוב �חזרו משם

�המים" �"שער �השנה, �ימות �שאר �במשך �סגור �היה �אשר �והריעו�. �תקעו �הכהנים �שם גם
��.תקיעות�של�שמחת�מצוה,�ותקעו

��

.�היו�פונים�לניסוך�המים�והיין�על�גבי�המזבח,�מיד�לאחר�שחיטת�קרבן�התמיד�של�השחר
את�המים�והיין�.�וכהן�שני�מחזיק�את�ספל�המים,�כהן�אחד�היה�מחזיק�בידו�ספל�של�יין

�אחת �בבת �מנסכים �היו �יותר, �סמיך �שהיין �ומאחר �יותר�, �רחב �נקב �היין �בספל הותקן
באותה�עת�שהיו�הכהנים�.��הספלים�כלים�בבת�אחתכדי�שיהיו�שני,�מאשר�בספל�המים

�מנסכים �האות, �ניתנה �המזבח, �לצד �הדוכן �על �שעמדו �והלויים �בשירה, �פותחים ,�היו
��)סוכה�נא�והלאה(.�בליווי�כלי�נגינה�רבים

��

��".שיתין"דרך�נקבים�מיוחדים�אל�ה,�המים�והיין�היו�יורדים�מגג�המזבח
��

�,�חלאיםכמוחמוקי�ירכיך�"�:שנאמר,�ית�נבראו�ימי�בראשמששת�-�שיתין�:יוחנןרבי��מרא
�אמן �ידי �ירכיך".מעשה �-��חמוקי �חלאים,השיתין�אלו ��ש-��כמו �עד�ם�ויורדיםליוחלהם

�אמןמעשה�,התהום ��-��ידי �הקבאלו �של �אומנותו �ידי �:�ישמעאלבי�ראמר�.ה"מעשה
��)א"סוכה�מט�ע(�.שית-�ברא-"�בראשית"
��

�ת�המקדשה�את�היסודות�לבי"כאשר�בנה�דוד�המלך�ע �שנסתמו�, פנה�לחפור�ולגלות�את�השיתין
.�מאותו�מקום�התחיל�התהום�לעלות�ולשטוף�את�העולם,�והנה.�בעפר�ואבנים�מששת�ימי�בראשית

�המלך �דוד �ידע �את�השם�המפורש, �עליו �ויכתוב �אם�יקח�חרס �כי �המים�שוב, �ירדו �אז �או אולם�.
מי�יודע�האם�:�שאל�דוד?�חק�במיםימ'�ולגרום�לכך�ששם�ה,�האם�מותר�לעשות�זאת,�היתה�שאלה

ואולם�לא�רצה�,�והוא�ידע�שהדין�הוא�שמותר,�היה�שם�אחיתופל?�על�החרס'�מותר�לכתוב�שם�ה
כי�מוטב�שהתהום�ימשיך�להציף�את�העולם�וימותו�,�הוא�חשב�בליבו:�מתוך�אינטרס�אישי,�להשיב
�אנשים �המלך, �בדוד �ימרדו �ואז �וי, �למים �החרס �את �יטיל �הוא �מכן �המיםולאחר �רדו �יהיה�, והוא
�המלך �אחיתופל! �של �זממו �את �דוד �ידע �"אמר, :� �אומר �ואינו �זו �הלכה �שיודע �בגרונו-�מי !"��יחנק

�"ומיד�פתח�ואמר,�מקללה�זו�פחד�אחיתופל '�אמרה�תורה�לכתוב�שם�ה,�הלוא�בענין�אשה�סוטה:
כל�העולם�כולו��כדי�לעשות�שלום�ל-וכאן�,�כדי�להטיל�שלום�בין�איש�לאשתו,�ולמחקו�בתוך�המים

ואז�ירדו�המים�חזרה�,�על�החרס�וזרקו�אל�המים'�כתב�שם�ה,�שמע�זאת�דוד�המלך!"�?�לא�כל�שכן-
,��ראה�זאת�דוד].מ"�ק8-כ[�אמות�16,000והמשיכו�לשקוע�עוד�ועוד�עד�שהגיעו�לעומק�,�אל�התהום

�ולא�תוציא�שכן�הארץ�תהיה�יבשה�מדאי,�שיהיו�המים�כה�שקועים�בתהום,�וידע�כי�לא�טוב�הדבר
�וכנגד�כל�מזמור�עלו�מי�התהום�,]�קלד-קכ�[שבתהלים�"�שיר�המעלות"�מזמורי�15לכן�אמר�.�פירות

שבו�,�שזהו�הגובה�הרצוי�ביותר,�עד�שהגיעו�לגובה�של�אלף�אמה�מתחת�לפני�הקרקע,�אלף�אמה
��)סוכה�נג�ובמפרשים(�.�לא�מדאי�לחה�ולא�מדאי�יבשה-�תהיה�האדמה�

��

�את �מנסכים �היו �והייןכאשר ��המים �לחברו, �שאומר �מלאך �התהום �מן �שומעים :�היו
:�ואף�הוא�היה�עונה�לעומתו,�קול�של�ניסוך�המים�והיין�אני�שומע!"�תגביה�את�מימיך"
��)ב�ובמפרשים"תענית�כה�ע(!�היו�מתברכים�המים�והיין,�ועל�ידי�ניסוך�זה!".�הגבה�את�מימיך"
��

��!�מחיל�אל�חיל-ות�היום�היו�פונים�בשמחה�אל�יתר�מצו,�לאחר�ניסוך�המים
��

�ר �חנניהביאמר �בן �השואבה�:�יהושע �בית �שמחת �שמחים �שינה�,כשהיינו �ראינו �לא
�שחר-��ראשונהשעה�?כיצד�!בעינינו �של �המים[��תמיד �ניסוך �,]ולאחריו ת�לתפל�-�משם
�מוסף-��משם,שחרית �מוס-��משם,�לקרבן �המדרש-��משם,ף�לתפלת �,�לבית �-�משם

�,�ושתיהלאכילה �המנחהלת�-�משם �,פלת �ל�-�משם �הערביםקרבן �בין �של �מכאן�,תמיד
�השואבה-�ואילך �בית ��לשמחת �כלל[! �שלא�ישנו �יתכן �ואיך �יכול�להתקיים�, והלוא�אדם�אינו

שהיו�מתנמנמים�מידי�פעם�אחד�על�,�אלא�אומרת�הגמרא?�ללא�שינה�במשך�יותר�משלושה�ימים
��)א"סוכה�נג�ע(�.]כתפי�חברו
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�ב �הסוכות �חג �שמחת �היתה �המקדשכך �בבית �ירושלים �האדם�, �את �ומנשאת מרוממת
אשרי�עין�ראתה�...�אהה!�מעבר�לכל�גבולות�הזמן�הטבעיים,�טפח�וטפחיים�מעל�הקרקע

��!אשרי�הלב�שזכה�להכיל�בקרבו�עוצמות�כה�אדירות�של�שמחה!�כל�אלה
��

�ָאז�"-�תהיה�השמחה�תמידית�-או�אז�,�לציון'��לחזות�בשוב�ה-�בקרוב�ממש�-וכשנזכה�
�ִרָּנהִּפינּו�ְׂשֹחק�ֵלאִיָּמ �בתהלים(�".�ּוְלׁשֹוֵננּו ��")�קכו �ְּבִרָּנה �ִצּיֹון �,ראָׁשם�ַעל�עֹוָלם�ְוִׂשְמַחתּוָבאּו

כאשר�יגיע�,��ובתוך�חיים�שמחים�כאלו)ישעיה�לה�י(".��ְוָנסּו�ָיגֹון�ַוֲאָנָחה,ָׂשׂשֹון�ְוִׂשְמָחה�ַיִּׂשיגּו
,�מי�יוכל�לשערה,�ז�השמחה�כפולה�ומכופלתודאי�תהיה�א,�"זמן�שמחתנו",�חג�הסוכות

�יוכל�לתאר�ולדמות�בנפשו�אפס�קציָה �?מי �ונזכה�כולנו�לראות�כל�זאת�בעינינו�! מי�יתן
 !אמן�כן�יהי�רצון,�יראו�עינינו�וישמח�לבנו,�בקרוב�בקרוב�ממש,�אנו

� �

W X��

��

��האושפיזין
��אורחים�נעלים

בצל�,�בצל�השכינה,�בתנו�בסוכהבש.�זכות�מיוחדת�במינה�נפלה�בחלקנו�בימי�חג�הסוכות
�האמונה ,� �סוכתנו �אל �האושפיזין"באים �המעלה" �רמי �הנעלים �האורחים �שהם אבות�,
� �ישראל-האומה �עם �של �הנאמנים �הרועים ��שבעת �שהם, �אבינו: �אברהם �אבינו, ,�יצחק

��.יוסף�הצדיק�ודוד�המלך,�אהרון�הכהן,�משה�רבנו,�יעקב�אבינו
��

� �נכנס �הראשון �באברהםביום �עמו�אבינו �האושפיזין �וכל �ראש .� �נכנס �השני �יצחקביום
�אבינו�בראש�וכל�האושפיזין�יעקבביום�השלישי�נכנס�.�אבינו�בראש�וכל�האושפיזין�עמו

�אהרוןביום�החמישי�נכנס�.��רבנו�בראש�וכל�האושפיזין�עמומשהביום�הרביעי�נכנס�.�עמו
אש�וכל�האושפיזין��הצדיק�בריוסףביום�השישי�נכנס�.�הכהן�בראש�וכל�האושפיזין�עמו

��.�המלך�בראש�וכל�האושפיזין�עמודוד�הושענא�רבה�נכנס�-ביום�השביעי�.�עמו
��

יחול�באותו�יום�בשבוע�שבו�,�באדר�שהוא�יום�פטירתו�של�משה�רבנו'�ז:�ראה�דבר�פלא,�לפי�סדר�זה
שבו�וכן�האושפיזין�של�אהרון�הכהן�יחול�ביום�.�דהיינו�ביום�הרביעי�של�החג,�חל�האושפיזין�שלו

�)א�פב"התודעה�ח(.��ראש�חודש�אב�של�השנה�הקודמת-�חל�יום�פטירתו� וכן�חג�השבועות�שהוא�יום�.
��)זיו�המנהגים�רכה(.��בהושענא�רבה-�יחול�באותו�יום�של�האושפיזין�שלו�,�פטירתו�של�דוד�המלך

��
זוכים�ומקבלים�,�בשעה�שישראל�יוצאים�מבתיהם�ונכנסים�לסוכה:�אומר�הזוהר�הקדוש

וכל�שבעת�הרועים�הנאמנים�יורדים�מגן�עדן�ובאים�לסוכה�ונעשים�,�י�השכינהשם�את�פנ
� �אושפיזין �אורחים[להם �בסוכה] �עימהם �ליסב �האומה. �אבות �הם �האושפיזין ,�ושבעת

שכל�אחד�מהם�ידע�את�טעם�הנדודים�ולא�הגיעו�אל�המנוחה�והנחלה�אלא�אחר�עמל�
,�יך�להזמין�גם�אושפיזין�בשר�ודםלכן�צר,�וכיון�שהסוכה�היא�מעון�לשכינה.�ותלאה�רבה

�השולחן �על �שיסבו �עניים �אורחים �להזמין �כלומר �לשכינה�, �רוח �נחת �לעשות כדי
��".ולאורחים�רמי�המעלה�ששמחים�עם�האורחים�של�מטה

��
בואו�:�"ועומד�בפתח�הסוכה�מבפנים�ואומר,�היה�שמח,�כשהיה�נכנס�לסוכתו,�רב�המנונא

�ונזמין�את�האושפיזין �"לחנו�ועומד�ואומרוהיה�מסדר�שו". .�בסוכות�תשבו�שבעת�ימים:
ואשרי�חלקם�של�,�אשרי�חלקנו:�"הרים�ידיו�בשמחה�ואמר.�אושפיזין�עילאין�קדישין,�שבו

��".יתברך'�ישראל�שזכינו�להיות�חלקו�ועמו�של�ה
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ביום�,�לומר�דברי�תורה�מענין�האושפיזא�של�אותו�יום,�נוהגים�בכל�יום�משבעת�ימי�החג
�אב �מענין �אבינוהראשון �רהם �ה, �עבודת �על �נפשו �מסר �היאך �יתברך' �הכניס�, היאך

שעקד�עצמו�על�,�וכן�ביום�השני�ממידת�היראה�של�יצחק�אבינו,�אורחים�במסירות�נפש
��)פסקי�תשובות�שפז,�מטה�אפרים(.�וכן�הלאה�בכל�יום�ויום,�גבי�המזבח

��

�ה �בעבודת �הנפלאים �ממעשיהם �מעט �להלן �הבאנו �כן �על �הר' �שבעת �של ועים�יתברך
ונתחזק�ללמוד�מדרכיהם�,�למען�נקרא�בכל�יום�מימי�החג,�הנאמנים�שעמדו�לעם�ישראל

��.יתברך�בתום�וביושר'�ומעבודתם�לה

� ���

Qאברהם�אבינו��R��

��אבי�האומה
� �אבינו �האומה-אברהם ��אבי �עולם, �בבורא �תחילה �שהכיר �הוא �ה, �אמונת �את '�הפיץ

�"'בק�בהוד,�הלך�נגד�כל�התיאוריות�הכפרניות�שרווחו,�בעולם �שכל�-"�העבריאברהם�.
עשרה�.�דבר�לא�הזיז�אותו�מאמונתו.�והוא�מן�העבר�השני,�העולם�היה�מן�העבר�האחד

והוריש�לנו�,�"עם�ישראל"הוא�שהניח�את�היסוד�ל.��ובכולם�עמד-נסיונות�קשים�התנסה�
��.ובתורתו�עד�כדי�מסירות�נפש'��להיות�דבקים�בה-"�עבריּות"את�תכונת�ה

��

לא�בראתי��-�הלולי�אתיא,�וארץ�שמים�בראתי�לא�-אילולי�אתה�:�ברהםה�לא"אמר�הקב
��)בראשית�רבה�מח�ח(�!�לא�בראתי�את�הירח-ה�לולי�אתיא,�גלגל�חמה

��

�ִהָּבְרָאם�ְּבְוָהָאֶרץ�ַהָּׁשַמִים�תֹוְלדֹות�ֵאֶּלה" ה�את�העולם�"�כשברא�הקב-�]אותיות�אברהם["
�עולם�של�רבונו:�מרא�?שאינך�יציב�לך�מה�,ולםלע�ה"הקב�מר�לוא,�לא�היה�העולם�יציב

עתיד�אני�להעמיד�:�ה"מר�לו�הקבא.�כי�אין�לי�יסוד�על�מה�להתקיים,�אינני�יכול�לעמוד
 )ב"א�עו�ע"זוהר�ח(.�מיד�התייצב�העולם,�בך�צדיק�שהוא�אברהם�אוהבי

��

� �כן �הקב-ואם �ברא �לא �הבריאה"�מדוע �בתחילת �אבינו �אברהם �את �ה �לאדם�, קודם
��?הראשון

��

אם��:ה"באמר�הקש�אלא�,הראשון�להבראות�קודם�לאדם�אברהםהיה��ראוי,��לויבי�רראמ
א�ו�מי�שיבואין��האדם�ויחטאיקלקל�שמא�-אברא�את�אברהם�תחילה�ולאחריו�את�אדם�

��.א�אברהם�ויתקןו�שאם�יקלקל�יב,להיתח�אלא�הריני�בורא�את�האדם�,אחריולתקן�
��

�הוא�היכן�-חזקה�במיוחד�ש�לו�קורה�יו,�הבונה�בנין�אדם�,�בנוהג�שבעולם,אמר�רבי�אבא
�אותה �מעמיד ��ב-? �ש,טרקליןהאמצע �ב�כדי �תומכת �ותהיה �שלפניה קורות�בקורות

�הקב-��כך,שלאחריה �ברא �"�למה �את �הדורותאברהםה �שי?�באמצע דורות�ב�תמוך�כדי
��)ובראשית�רבה�יד�(�.דורות�שלאחריובשלפניו�ו

��

�ולא�,ה�בהם�תועלתתלא�היש�ותרו�עשרים�דועבר�,�את�העולםרוך�הוא�בהקדושכשברא�
אברהם�שהיה�בה�"�צפה�הקב,�דורעשריםאחר�ל�.בעולם'��שיפרסם�את�העמד�מהם�צדיק

�בבל �בארץ �הוא,נתון �ברוך �הקדוש �י�:�אמר �להאם �כח �בו �בעולםש �שמי �כיון�?פרסם
� �לכבשן �אותו �הקבהאששהשליכו �של �שמו �בנסיונו"�וקידש �ועמד �הקדוש�,ה �קירבו �מיד

�לא �הוא �יברוך ��,שראלרץ �אברהם �לו �בנה �אז �ושביםפונדקאו �עוברים �זן �והיה�,�והיה
�השכינה �כנפי �תחת �הבריות �את �,מכניס �של �כבודו �בעולם"הקב�והודיע �נפשו��ו,ה מסר

��)במדבר�רבה�פרשה�ב(!��הקדוש�ברוך�הואלכבוד
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�ַאְבָרָהם�ִמֹּנדֹורֹות�ֲעָׂשָרה" �ְוַעד �ַח �ְלָפָני, �ַאַּפִים �ֶאֶרְך �ַּכָּמה �וְלהֹוִדיַע ,� �ָהיּו�ַהּדֹורֹותֶׁשָּכל
��)אבות�פרק�ה�משנה�ב(".�ַעד�ֶׁשָּבא�ַאְבָרָהם�ְוִקֵּבל�ְׂשַכר�ֻּכָּלם,�םּוָבִאים�ַמְכִעיִסי

��

��אברהם�מכיר�את�בוראו
� �אבינו �זרה-אברהם �עבודה �של �בבית ��גדל �באלילים�, �מאמינים �כולם �שבה בסביבה

�להם �וסוגדים ,� �המלך �רמה �ביד �היה �מולך �נמרוד"ועליהם �והתכוון�-" �בוראו �את �שידע
��!למרוד�בו

��
��?אל�האמונה�בבורא�העולם,�וכיצד�הגיע�אברהם�אבינו�אל�האמת

��
הרצון�האמיתי�והחזק�של�אברהם�אבינו�לגלות�את�האמת�ללא�!�מתוך�חיפוש�האמת�-

��!גם�בתוך�ים�השקר�הסובב�אותו,��הוא�שהוביל�אותו�למציאת�האמת-סטיות�
��

�זהו�-חשב�בלבו�,�אברהם�את�השמש�זורחת�מצד�מזרחכשראה�,�בבוקר:�ל"אומרים�חז
�האל �אמר! �שבראני, �המלך �זהו �היום, �אותו �כל �לשמש �והתפלל �לערב. �את�, כשראה

�זהו�בודאי�ששולט�גם�על�האל�ההוא�שהתפללתי�-אמר�,�השמש�שוקעת�והלבנה�זורחת
הנה�ראה�ו,�בבוקר.�והחל�התפלל�כל�הלילה�אל�הירח.�שהרי�הוא�גבר�עליו,�אליו�בבוקר

�המזרח �צד �והאיר �עובר �החושך �אמר! �אלה: �כל �ודאי �המנהיג�, �ומושל �מלך �עליהם יש
��)א"א�פו�ע"זוהר�ח(.�נתגלה�אליו�ודבר�עימו,�ה�חשקו�של�אברהם�אליו"כיון�שראה�הקב.�אותם

��
והביט�וראה�וחקר�והבין�וחקק�וחצב�וצרף�וצר�,�כיון�שצפה�אברהם�אבינו�עליו�השלום"

וקראו�,�ונשקו�על�ראשו,�והושיבו�בחיקו,�יו�אדון�הכל�ברוך�הואאז�נגלה�על,�ועלתה�בידו
��)סוף�ספר�היצירה(".�וכרת�לו�ברית�ולזרעו,�אוהבי

��
�תורה �שם �ללמוד �ועבר �שם �לישיבת �אברהם �הלך �גדול�, �חכם �נעשה �השנים ובמשך

�-ה�לאברהם�אבינו�את�שתי�כליותיו�"�זימן�הקב-כמו�כן�.�וידע�את�התורה�כולה,�בתורה
וכך�ידע�אברהם�.�ומלמדות�אותו�חכמה,�ויועצות�אותו,�והיו�מבינות�אותו,�יםכשני�חכמ

� �כולן �המצוות �את �וקיים �-אבינו �הדורות �במשך �חכמים �שתיקנו �המצוות �את �-�אפילו
��)א,�אבות�דרבי�נתן�לב.�ב"יומא�כח�ע.�בראשית�רבה�סד�ד(.�כעירובי�תבשילין�ועירובי�חצרות

��

 ִנְסיֹונֹות�ֲעָׂשָרה
ְלהֹוִדיַע�ַּכָּמה�ִחָּבתֹו�ֶׁשל�,�ְּבֻכָּלם�ְוָעַמד�,�ִנְתַנָּסה�ַאְבָרָהם�ָאִבינּו�ָעָליו�ַהָּׁשלֹוםִנְסיֹונֹות�ֲעָׂשָרה"

���)אבות�פרק�ה�משנה�ג(�".�ָעָליו�ַהָּׁשלֹוםָאִבינּוַאְבָרָהם�
��

ובודאי�,�ידע�את�ליבו�של�אברהם�אבינו�כי�הוא�שלם�באמונתו,�בוחן�כליות�ולב,�ה"הקב
כדי�להודיע�את�חיבתו�ולפרסם�?�ומדוע�אם�כן�ניסה�אותו,��בכל�הנסיונות�וידבק�בויעמוד

�כולו �בעולם �מעלתו �את �בה, �דבק �הוא �כמה �עד �יראו �'שכולם !� �שנאמר �ותהלים(כמו :�)�ס
��.�הנסיון�מעלה�על�נס�ומפרסם�את�גדלותו�של�הצדיק-"�ְלִהְתנֹוֵסס�ֵּנס�ִּליֵרֶאיָך�ָנַתָּתה"

��
��?נותומה�היו�עשרה�הנסיו

��
��אור�כשדים.א ��לך�לך�מארצך.ב. ��רעב�בארץ�כנען.ג. �.�לקיחת�שרה�אל�בית�פרעה.ד. �
�.�99ברית�מילה�בגיל�.�ז.�ברית�בין�הבתרים.ו.��רדיפת�אברהם�אחר�ארבעת�המלכים.ה
��)ברטנורא�שם(.��עקידת�יצחק.י.���שילוח�הגר�וישמעאל.ט.��לקיחת�אבימלך�את�שרה.ח



 חג הסוכות בהלכה ובאגדה

 

31 

Fים�אור�כשד-�הנסיון��הראשון���
��עושה�צלמים�היה-תרח�אבי�אברהם� �פעם�אחת�יצא�לדרך. והושיב�את�אברהם�בנו�,

�במקומו �מוכר �לקנות. �אנשים �באו �כאשר �לו, �ואומר �לאדם �פונה �אברהם �היה �כמה�: בן
אוי�לו�:�"היה�אברהם�אומר�לו.�בן�חמישים�או�בן�שישים�שנה:�והוא�עונה�לו?�שנים�אתה

היה�האיש�מתבייש�והולך�!"�חוות�לפסל�בן�יומושהוא�בן�שישים�ורוצה�להשת,�לאדם�זה
הא�לך�זאת�והקרב�את�:�אמרה�לו�לאברהם,�פעם�אחת�באה�אשה�ובידה�קערת�סולת.�לו

�הפסלים �לפני �זה �כולם. �את �ששכנע �כדרך �אותה �לשכנע �אברהם �ניסה �לא�, �היא אולם
�ושבר,�לקח�מקל�בידיו?�מה�עשה�אברהם.�הניחה�את�המגש�והלכה�לה,�קבלה�את�דבריו

נדהם�,�כאשר�חזר�תרח�אביו�לחנותו.�את�כל�הפסלים�וקשר�את�המקל�ביד�הגדול�שבהם
?�אבא,�מה�אסתיר�ממך:�אמר�לו�אברהם�בעורמה?�מי�עשה�להם�כך:�אמר,�למראה�עיניו

�סולת �קערת �ובידה �אחת �אשה �באה �בפניהם, �להקריב �לי �ואמרה �לפניהם. ,�הקרבתי
עמד�הגדול�.�וזה�אומר�אני�אוכל�תחילה,�זה�אומר�אני�אוכל�תחילה.�והתחילו�להתקוטט

האם�יש�להם�,�מה�אתה�מטעה�אותי:�כעס�תרח�ואמר!�לקח�המקל�ושברם,�הזה�שבהם
��!ישמעו�אוזניך�מה�שפיך�מדבר:�אמר�לו�אברהם!�?דעת

��

אמר�לו�!"�השתחוה�לאש:�"אמר�לו�נמרוד.�נטלו�ומסרו�לנמרוד,�בערה�בו�חמתו�של�אביו
השתחוה�:�"אמר�לו�נמרוד"�?ם�על�האש�ומכבים�אותה�שגוברי-נשתחוה�למים�:�"אברהם

השתחוה�:�"אמר�נמרוד!"�אם�כן�נשתחוה�לעננים�שמסוגלים�לטעון�מים:�"אמר�לו!"�למים
:�אמר".�השתחוה�לרוח:�"אמר�לו!"�נשתחוה�לרוח�שמפזר�את�העננים:�"אמר�לו!"�לעננים

�הרוח" �את �בקרבו �להכיל �שיכול �לאדם �?נשתחוה �אברהם" �כי �נמרוד �בוראה ,��מהתל
�"אמר �בדיבורים: �מרבה �אתה �מה �לאש, �אלא �משתחווה �איני �אני �אותך�, �משליך והריני

��)בראשית�רבה�לח�י(!"�ויבוא�האלוה�שאתה�משתחווה�לו�ויצילך,�בתוכו
��

להכנת�כבשן�,�יביא�מטען�של�עצים,�מי�שהוא�מאוהבי�נמרוד:�מיד�יצא�כרוז�בכל�העיר
את�.��יום40העיר�מטענים�של�עצים�במשך�וכך�הביאו�אנשי�.�אש�עבור�אברהם�המורד

�אחד �בכפר �אספו �העצים �כל ,� �מכן �לאחר �כשדים"שנקרא �אור �תנור�". �היה �כפר באותו
הבעירו�אותו�עד�שהיה�,�ולאחר�שהצטברה�בתוכו�כמות�עצומה�של�עצים,�ענק�ממדים

�הולך�ובוער�במשך�שלושה�ימים�ושלושה�לילות �מרוב�החום�הלוהט. נעשה�כל�הכפר�,
נתכנסו�רבבות�רבבות�של�אנשים�ונשים�מכל�קצוות�.�תושביו�מיהרו�לצאת�ממנוחם�וכל�

�הכפר �אזור �אל �תבל �במלך, �המורד �את �שורפים �כיצד �לראות �כדי .� �היו �45,000וביניהם
��)ב"סנהדרין�צה�ע(.��אחוזי�חרב�60,000-ו,��גיבורים�80,000-ו,�איש�בני�מלכים

��

�ינו�לתוך�כבשן�האשאחד�השרים�החשובים�התכבד�לזרוק�את�אברהם�אב כשהתקרב�.
ניסו�שרים�.�מיד�יצאו�לשונות�של�אש�מן�התנור�הבוער�ושרפו�את�השר,�מעט�אל�האש

ולא�,�עד�שנשרפו�אנשים�רבים,�אך�כל�מי�שניסה�היה�נשרף,�אחרים�לזרוק�את�אברהם
��.ידע�נמרוד�מה�לעשות

��

תחבולה�ואמר�כי�יש�בכוחו�לעשות�,�באותה�שעה�בא�השטן�בדמות�אחד�משרי�המלך
,�חבלים�ומסמרים,�מיד�ביקש�להביא�לוחות.�ולזרוק�את�אברהם�מרחוק�אל�תוך�הכבשן

,�בדקו�את�המכונה.�שפועלת�על�ידי�הנעה�מרחוק,��מין�מכונת�קליעה-"�טראבוקו"ועשו�
�גדולה�וקלעו�אותה�,�אם�פועלת�היא�כראוי על�ידי�שהכניסו�לתוכה�שלוש�פעמים�אבן

�הכבשן �לתוך �המכו. �הוכחה �כיעילהכאשר �נה �אברהם, �של �ורגליו �ידיו �את �קשרו שמו�,
��.כדי�לזורקו�לכבשן�האש,�אותו�בטראבוקו

��

�לו �ואמר �אברהם �לפני �השטן �בא �הזאת: �האש �מן �להנצל �רוצה �אתה �אם השתחווה�,
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באה�אמו�של�אברהם�אשר�נקרא�שמה�".�בך�השטן'�יגער�ה:�"השיב�לו�אברהם.�לנמרוד
כי�האש�,�דעי�אימי:�אמר�לה.�לנמרוד�ותנצלהשתחוה�,�אנא�ממך:�ואמרה�לו,�אמתלאי

��!ואילו�האש�בגיהנם�אינה�נכבית�לעולם,�של�נמרוד�סופה�להכבות
��

ואמר�המלאך�,�מיד�נעשה�רעש�גדול�בשמים.�אז�הטילו�את�אברהם�לתוך�הכבשן�פנימה
�לקב �ה"גבריאל �האש, �מכבשן �הצדיק �את �ואציל �ואצנן �ארד �עולם �של �רבונו �לו�. אמר

�ה"הקב ,� �יחיד �בעולמואני �יחיד �והוא �בעולמי �הטועה, �העולם �לכל �מנגד �יחידי ,�שעומד
ה�בכבודו�ובעצמו�והציל�את�אברהם�וצינן�"מיד�ירד�הקב.�נאה�ליחיד�להציל�את�היחיד

��)א"�עסחים�קיחפ(.�והיה�אברהם�מתהלך�בתוך�הכבשן,�לו�את�האש
��

וכל�,�הוציאואך�לא�יכל�אף�אחד�ל,�מיד�ציוה�להוציא�אותו�מן�הכבשן,�כשראה�נמרוד�כך
או�אז�נכנע�נמרוד�וקרא�.�היה�נשרף�מן�החום�הגדול,�מי�שניסה�להתקרב�מעט�אל�האש

!!!�צא�לחוץ,�המבורך�והאמיתי,�שהנך�עבד�נאמן�לאלוהי�השמים�הגדול,�אתה:�לאברהם
וכל�המון�האנשים�שהיו�שם�יחד�עם�נמרוד�השתחוו�,�יצא�אברהם�והתייצב�לפני�נמרוד

�אברהם �לפני �אב. �להם �רהםאמר �כלום: �איני �אני �תשתחוו, �אלי �ולא �האמינו�, אלא
וגם�את�שני�העבדים�,�או�אז�נתן�נמרוד�לאברהם�הרבה�מתנות.�באלוהי�האמת�שבשמים

�גדולי�המלכות�נתנו�לו�מתנות�.�אחד�מהם�היה�אליעזר,�המובחרים�ביותר�שהיו�לו וכן
��)ם�לועזמע.�מדרש�הגדול�בראשית�יב�א(.�רבות�וליוו�אותו�לביתו�בכבוד�גדול

��

Fלך�לך-�הנסיון�השני����
�ּוִמֵּבית�ָאִביָךֵמַאְרְצָך�ְלָך�ֶלְך�,ַאְבָרם��ֶאל'הַוּיאֶמר�" ��ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ...�ָהָאֶרץ�ֲאֶׁשר�ַאְרֶאָּך�ֶאל,

�ָּכל��ְוֶאת,יוָאִח�לֹוט�ֶּבן��ְוֶאת,ִאְׁשּתֹוָׂשַרי���ַאְבָרם�ֶאתַּקחַוִּי...�'ה�ִּדֶּבר�ֵאָליו�ַּכֲאֶׁשרַוֵּיֶלְך�ַאְבָרם�
�ָרָכׁשּו �ֲאֶׁשר �ֲאֶׁשר��ְוֶאת,ְרכּוָׁשם �ְבָחָרן�ַהֶּנֶפׁש �,ָעׂשּו �ַוָּיבאּו �ְּכַנַען �ַאְרָצה �ָלֶלֶכת �ַאְרָצה�ַוֵּיְצאּו

��)ו-בראשית�יב�א(".�ְּכָנַען
��

�בהיותו�בחרן �היה�אברהם�אבינו�מקבץ�את�אנשי�מדינתו, �'ומקרבם�אל�דרך�ה, וכיצד�.
�עושה �היה ?� �לוקח �צלמיםהיה �שני �בחבל, �אותם �קושר �העיר�, �ברחובות �אותם ומוליך

,�פה�לו�ולא�ידבר.�רוצה�אני�למכור�אליל�שאין�בו�מועיל:�"והיה�מכריז,�כדרך�הסוחרים
כך�נכנס�בדברים�עם�אנשי�".�ולא�יהלך�ברגליו,�אזנים�לו�ולא�ישמע,�עינים�לו�ולא�יראה

�מדינתו �בה, �הולכים �שהם �שהדרך �להם �והוכיח �דר, �האמתאינה �ך �לעבוד�, �ראוי ואין
וראוי�לאבד�ולשבר�את�,�בורא�שמים�וארץ,�לאלילים�אלא�רק�לאלוהי�העולם�האמיתי

��.כל�הצלמים
��

גם�שרה�אמנו�היתה�.�והכניסם�תחת�כנפי�השכינה,�כך�עשה�אברהם�אבינו�נפשות�רבות
�י"רש(".��את�האנשים�ושרה�מגיירת�הנשיםמגייראברהם��"-'�מקרבת�את�הנשים�אל�דרך�ה

��)בראשית�יב�ה
��

:�להם�ואמרהוכיחם�,�וקיבצם�אברהם�כמה�פעמים,�אנשי�חרן�רעים�וחטאים�גדולים�היו
�לפניכם�שהיה�המבול�לדור�עלתה�מה�שמעתם�לא" �והיו�להבין�לב�להם�היה�שלא,

��לא�םוא�!?דברו�וממרים�ערפם�םמקשי ��ביאי�לאש�ה"בקהשנשבע ,��לעולםמבולעוד
�אין:�אמר,�ממנו�יםקבלמ�אינםש�ה"בקה�ראהכיון�ש.�"עליכם�מבול�להביא�הייתם�יאכד

�הללו�רשעים�בין�לישב�זה�לצדיק�נאה �לו�אמר�מיד. ,�להם�דומה�תהא�שלא�מהם�צא:
��)נו�בראשית�מדרש�ילמדנו(".�לך�לך�מארצך:�"שנאמר

��

�ֵמַאְרְצָך�ְלָך�ֶלְך" �ניחוח�-!" �ריח �ומדיף �משובח �אפרסמון �בשמן �המלאה �לצלוחית ,�משל
�?ו�מה�עש.ריחהאת��ולא�היה�אדם�יודע�,בית�הקברותה�ונתונה�בתוך�ואולם�היא�סגור
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�כך�היה�אברהם�דר�.ונהנו�ממנה�כולם,�יחהוכך�נודע�ר�,נטלוה�וטלטלוה�ממקום�למקום
�בעולםוכך�יתפרסם�שמעך�!"�לך�לך�מארצך"�:ה"�הקבמר�לו�א,עבודה�זרהבתוך�עובדי�

��)גתנחומא�לך�לך�(.�כולו
��

��!נסיון�גדול
כי�יקשה�על��"-�כל�זה�מורה�על�גודל�הנסיון�-"��ּוִמּמֹוַלְדְּתָך�ּוִמֵּבית�ָאִביָךַאְרְצָךֵמ�ְלָך�ֶלְך"

�ורעיו�את�לעזובהאדם �אוהביו �ושם �בה �יושב �הוא �אשר �,�ארצו �ארץ�שכן�וכל �כשהוא
�שיעזוב�,ולכך�הוצרך�לומר�לו,��אביובית�שם�כל�שנמצאיםוכל�שכן�כ,�מולדתו�ששם�נולד
��)ן�בראשית�יב�א"מבר(!"�ה"הקבהכל�לאהבתו�של�

��

וזאת�כדי�להגדיל�,�ה�לאיזו�ארץ�עליו�ללכת"�לא�גילה�לו�הקב-"�ָהָאֶרץ�ֲאֶׁשר�ַאְרֶאָּך�ֶאל"
,�אדם�כזה�!?�מקום�הוא�הולךה�ואינו�יודע�לאיז,�יש�אדם�שהולךוכי.�לו�את�הנסיון�יותר

�הולך �הוא �לאן �לדעת �מבלי �ההולך �שדר, �אדם �מאשר �שבעתיים �בעיניו �קשה כו�הדרך
�ממקום�היה�נודד�והולךו,��נטל�את�כליו�ואת�אשתו�אכן-ואברהם�אבינו�.�ברורה�וידועה

כך�.�ה�להתיישב"ובה�אמר�לו�הקב,�עד�שהגיע�אל�ארץ�כנען,�והיה�כשה�אובד,�למקום
,��לא�רק�שכר�כללי�בעבור�עצם�ההליכה-זכה�אברהם�אבינו�לקבל�שכר�כפול�ומכופל�

��.'שפסע�לשם�שמים�לעשות�את�ציווי�ה,�יעהכל�פסיעה�ופסאלא�שכר�מחודש�עבור�
��

כדי�שיחכה�ויצפה�מתי�יגיע�אל�הארץ�,�ה�לאיזו�ארץ�הוא�הולך"לא�גילה�לו�הקב,�כמו�כן
��לט�רבהבראשית,�ן�בראשית�יב�א"רמב,��גתנחומא�לך�לך�(.ומתוך�כך�הארץ�תתחבב�יותר�בעיניו,�הנבחרת
��)ובמפרשים

��

 !להנאתך�ולטובתך
��!גדול�ועצום�הוא�הרווח�והשכר�של�העומדים�בו�אך�-גדול�הוא�הנסיון�

��

ראש�(".�שינוי�מקום"אחד�הדברים�המבטלים�את�הגזירה�הוא�.��משנה�מזל-משנה�מקום�
��)ב"השנה�טז�ע

��

�ְלָך�ֶלְך" �ולטובתך�-!" �להנאתך �אי, �לבניםאתה�ןכאן ��זוכה �ו, �אולם �אותך�שם אפקוד
�בראשית�יב�א"רש(��לגוי�גדולה�אותךאעשו �כשתהיה�בן�,רמז�לו,��100בגימטריה�-"�לך�לך�").י

��)�גתנחומא�לך�לך(.�מאה�תוליד�בן�כשר
��

��הארץ�הנבחרת
�,�אוכלים�ושותים�ופוחזיםם�ראה�אות,�נהריםבארםבשעה�שהיה�אברהם�אבינו�מהלך�

�וריקניים �מתלוצצים �יה:אמר, �לא �יה�הלואי �בארץ �חלק �הגיע��ו!הזאת�לי �כאשר אולם
�ם�במלאכתם�עסוקים�ראה�אות,ישראל�בקצה�גבול�ארץ�-�"צור�של�סולמה"ל עובדים�,

�ובעמל �בחריצות �האדמה �את �יה:אמר, �הזאתיה�הלואי �בארץ �הקב!�חלקי �לו �:ה"�אמר
��)�ח�פרשה�לט�רבהבראשית(�!"לזרעך�אתן�את�הארץ�הזאת"

��
Fהרעב�בארץ�כנען-��הנסיון�השלישי����
��)בראשית�יב�י(".�ָכֵבד�ָהָרָעב�ָּבָאֶרץ��ִּכי,ם�ַוֵּיֶרד�ַאְבָרם�ִמְצַרְיָמה�ָלגּור�ָׁש,ַוְיִהי�ָרָעב�ָּבָאֶרץ"

��
בכל�העולם�.�נהיה�רעב�כבד�בארץ,�זמן�מה�לאחר�שהתיישב�אברהם�אבינו�בארץ�ישראל

�שובע �היה �ב, �ורק �רעב��ישראלארץואך �היה ,� �כדי �לנסותוזאת �אברהם �יהרהר��את אם
.�צאת�ממנה�להוא�מוכרח�ועכשיו�,�שאמר�לו�ללכת�אל�ארץ�כנען,ה"�של�הקבדבריואחר�

��)י�שם"רש(
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Fלקיחת�שרה�אל�בית�פרעה-�הנסיון�הרביעי����
� �אל �אברהם �מצריםהולך �בלבו, �נכנס �גדול �חשש �ָלבֹוא�"�:ואולם �ִהְקִריב �ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי

�ִּכי�ִאָּׁשה�ְיַפת��ִהֵּנה:ָׂשַרי�ִאְׁשּתֹו�ֶאל�ַוּיאֶמר�,ִמְצָרְיָמה ְראּו�ִי��ְוָהָיה�ִּכי,ַמְרֶאה�ָאְּת�ָנא�ָיַדְעִּתי
��ְלַמַען�ִייַטב,ָנא�ֲאֹחִתי�ָאְּת�ִאְמִרי.��ְואָתְך�ְיַחּיּואִתי�ְוָהְרגּו�,�ִאְׁשּתֹו�זאתאָתְך�ַהִּמְצִרים�ְוָאְמרּו

��)בראשית�יב("��ְוָחְיָתה�ַנְפִׁשי�ִּבְגָלֵלְך,ִלי�ַבֲעבּוֵרְך
��

בבא�בתרא�(".��כקוף�בפני�אדם-הכל�בפני�שרה�.�"�יפת�תואר�ויפת�מראה�היתה-שרה�אמנו�

עוד��ולא�,�אחיהם�של�כושים,�ומכועריםשחוריםבין�אנשים�הם��עכשיו�באים�והנה�)א"נח�ע
לכן�.�ואז�יהרגו�אותו�כדי�לקחתה,�שמא�יחפצו�לקחת�את�שרה.�אלא�שהם�שטופי�זימה

��.כדי�שלא�יהרגוהו,�!"ָנא�ֲאֹחִתי�ָאְּת�ִאְמִרי":�הוא�אומר�לה
��

��!?אף�על�פי�שבכך�יקחו�את�שרה,�עצמו�האומנם�רוצה�אברהם�להציל�את�-ואולם�
��

�הקדוש �הזוהר �אומר �אלא �לפניה: �הולך �אחד �מלאך �אברהם �ראה �תפחד�, �אל �לו ואמר
�בעבורה �כלל, �עליה �אברהם �פחד �לא �ולכן �שמורה, �שהיא �כיון ,� �שפחד �עצמו�-ומה �על

��)א"ג�נב�ע"זוהר�ח(.�שלא�ראה�איתו�שמירה�כזאת,�פחד
��

הוא�שם�.�רהם�אבינו�השתדלות�להסתיר�את�שרהעושה�אב,�כנסם�לארץ�מצריםילפני�ה
��.וכך�נכנס�כשהוא�נושא�את�התיבה�עימו,�אותה�בתוך�התיבה

��

תיבתך�נראית�טעונה�:�"אמר�לאברהם.�בא�המוכס�לגבות�את�המכס,�כשנכנסו�למצרים
�בסחורה �מכס, �עליה �שלם �לשלם!" �ורצה �אברהם �הסכים �המוכס. �"אמר �יתכן: ,�הלוא

�יק �זהב �בכלי �מלאה �ריםשהתיבה �מאוד, �גבוה �עליהם �שהמכס �לשלם�!" �אברהם הסכים
�גבוה �סכום �המוכס. �"אמר �יהלומים: �בה �יש �ושמא �ומרגליות, �טובות �?אבנים הסכים�!"

�לכך �גם �אברהם �ואמר. �המוכס �של �חשדנותו �"התעוררה �יקרים�: �יהלומים �כאן �יש אולי
וכך�!"�?ושמא�מתחבא�בתוך�התיבה�איזה�שודד�או�אויב�של�המלך,�שאין�ערוך�לשווים

��.מבלי�לפתוח�את�התיבה,�לא�הסכים�לו�להיכנס
��

מיד�התחילו�.��הבהיקה�מצרים-ומזיו�יופיה�.��שרה�בתיבה-והנה�,�פתחו�את�התיבה�בכח
וזה�אומר�,�זה�אומר�אני�אתן�מאה�דינרים.�אנשי�המקום�להתדיין�ביניהם�מי�יקח�אותה

ואדם�פשוט�,�אל�המלך�פרעהכי�ראויה�היא�,�לבסוף�נמנו�וגמרו.�אני�אתן�מאתיים�דינרים
��)בראשית�רבה�מ�ה(�.אינו�ראוי�לקחתה

��

�אותו�הלילה�היתה�שרה�שטוחה�על�פניה�וכל.��ליל�פסח�היה-אותו�לילה�שנלקחה�שרה�
� �העולמים"�:ואומרתומתפללת �רבון �מולדתנו, �מארץ �לצאת �עלינו �ציוית �אתה ואנו�,

�נוכריו �בערים �והתגלגלנו �בדרכים �והתענינו �מצוותך �תקיימנו �רחום. �אב �מידי�, הצילני
��!"שלא�יוכל�לגעת�בי,�הרשע�הזה

��

�היה�,כל�אותו�הלילה�-וכך��!"בשבילך�אני�עושה�-כל�מה�שאני�עושה�"�:ה"באמר�לה�הק
!�נתון�אני�לפקודתך:�"אמר�לה�המלאך.�ובידו�רצועה�ומקל,��לצידה�של�שרהמלאך�עומד

��".�אני�חדל-ות�אם�תאמרי�לי�לחדול�מלהכ,��אני�מכה-אם�תאמרי�לי�להכות�
��

�ואכן �לשרה, �להתקרב �פרעה �ניסה �כשאך �אותו, �מכה �המלאך �היה �מיד �אלא�. �עוד ולא
�ביתו�בשחין�קשה�מאוד'�שה �ואת�כל�בני �הכה�אותו !�ואפילו�קורות�ביתו�הוכו�בשחין,

��)בראשית�רבה�מא�ב(
��

� �אז �ַוּיאֶמר"�-או �ְלַאְבָרם �ַפְרעה �ָעִׂש��ַמה:ַוִּיְקָרא ��ָלָּמ,�ִּלייָתּזאת �ִאְׁשְּתָך��ֹלאה �ִּכי �ִּלי ִהַּגְדָּת
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�ִה!?איִה �ֲאֹחִתי �ָאַמְרָּת �ְלִאָּׁשה,אי�ָלָמה �ִלי �אָתּה �ִאְׁשְּת-��ְוַעָּתה.�ָוֶאַּקח �ָוֵלְך,ָך�ִהֵּנה !��ַקח
��)כ-בראשית�יב�יח(
��

�כתב�פרעה�-לשרה�.�ונתן�לו�מתנות�רבות,�בכבוד�גדול�שלח�פרעה�את�אברהם�מארצו
�עם�ישראל�למצרים[ן�לאחוזה�שטר�מתנה�על�ארץ�גוש �לפיכך�כשבאו הושיבם�פרעה�בארץ�,
�שהיא�של�שרה�אמנו �,]גושן �בתו �הגר �את �לה �נתן ��לשפחה-�וכן �להגר. �פרעה �אמר ,�בתי:

��)פרקי�דרבי�אליעזר�ו(!�ולא�נסיכה�בביתי,�מוטב�לך�להיות�שפחה�בבית�אברהם
��
Fהמלחמה�נגד�ארבעת�המלכים-�הנסיון�החמישי����

בין�חמשת�מלכי�חבל�,�התנהלה�בארץ�ישראל�באזור�ים�המלח,�עצומהמלחמה�גדולה�ו
�חזקים �מלכים �ארבעה �לבין �סדום �כדרלעומר, �המלך �של �בראשותו �המלחמה�. �זו היתה
�מדינות �בין �בהיסטוריה �הראשונה �להשתתף, �אבינו �אברהם �נאלץ �ובה �את�, �להציל כדי

��.לוט�בן�אחיו�הרן
��

ובכל�זאת�לא�נמנע�לוט�,�שי�סדום�וסביבותיהרעים�וחטאים�היו�אנ.��גר�בארץ�סדום-לוט�
�שם �מלגור �ממון, �תאוות �של �משיקולים .� �היה �סדום �ברע"מלך �שם�-" �על �כך �שמכונה

יחד�עימו�חברו�מלכים�נוספים�מן�.�רע�לשמים�ורע�לבריות,��פעמיים�רע-"�רע-'ב"היותו�
�האזור �]שנתעלה�ברשעו[�רשעִב: �שבשמים[�נאבִש, �]שונא�אביו �לעוף�]כנף[�ברם�אׂש[�שמאבר,

�חמישה�מלכים�אלו�התלכדו�למרד�ולמלחמה�נגד.��וכן�מלך�בלע,]ה"ולקפוץ�ולמרוד�בהקב
��.ֶמר�ְוִתְדָעל�ְּכָדְרָלֹע,�ַאְריֹוְך,ַאְמָרֶפל:�ארבעה�מלכים�אחרים

��

�נמרוד-�אמרפל ��זהו �ש! �אמר �בכבשןוהפיל �אברהם �למעשה�.�האשאת מאחורי�,
� �נמרוד �את �שהניעו �המדיניים �בסדוםהשיקולים �ולהילחם �לצאת �וחבריו �שיקול�, עמד

��:זדוני�ומרושע,�נוסף
��

�אברהם �בשביל �היתה �במלחמתם �המלכים �כוונת �למלחמה, �שיכנס �אותו�, ויעבירו
�מהעולם �אלילים, �מעבודת �עולם �באי �כל �את �העביר �שהוא �יען �כנפי�, �תחת והכניסם
.�מה�לאברהםכי�דיוקנו�היה�דו,�חשבו�שזהו�אברהם,�וכאשר�השתלטו�על�לוט.�השכינה

��)א�פו�ב"זוהר�ח�(.כדי�שיתגדל�ויתפרסם�שמו�של�אברהם�בעולם,�ה�עוררם"וכל�זה�הקב
��

ואכן�הצליחו�אף�לשבות�,�ניצחו�במלחמה,�למרות�היותם�מעטים�יותר,�ארבעת�המלכים
�לוט �את �ה. �חילול �להיגרם �חלילה �עלול �היה �כאן �פניו�', �במראה �דומה �היה �לוט שהרי

�אבינו �לאברהם �רצ, �על�ונמרוד �להתגבר �מצליח �הוא �עכשיו �שהנה �בכך �להתפאר ה
בשל�סיבה�זו�נאלץ�אברהם�לצאת�!�חלילה,�שומר�עליו�כבעבר'�ואין�ה,�אברהם�ולהורגו

��.ולהחזיר�את�לוט�בן�אחיו�משביו,�ולהילחם�נגד�ארבעת�המלכים
��

��טובתם�של�רשעים
��?כיצד�נודע�לאברהם�אבינו�על�דבר�המלחמה�ועל�הילקחו�של�לוט�בשבי

��

רץ�לבשר�לאברהם�אבינו�,��שפלט�מן�המלחמה-עוג�זה�.��זה�באדיבותו�הרבה�של�עוגהיה
��.כדי�שיבוא�להצילו,�על�המלחמה�ועל�הילקחו�של�לוט�בן�אחיו�בשבי

��

אלא�ממניעים�אנוכיים�של�,��מעשה�זה�לא�נבע�ממניעים�טהורים�של�עזרה�וחסד-ואולם�
אז��ו,לכים�ברוב�חוזקם�יהרגוהומ�וה,אותוהריני�מבשר�"�:בלבועוג�אמר�.�חמדנות�ורשע

� �אשתואשא �שרה �את �אני �ואגב[!" �לשכר, �עוג �זכה �זה �מעשה �בגלל �ימים, �שהאריך �כיון�. אך
��)דברים�רבה�א(�.]�מבני�בניו�של�אברהם�אבינו-�נענש�שנפל�בידי�משה�רבנו�,�שהיתה�כוונתו�רעה
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��מלחמה�ניסית
�נשבה � �שלוט �הבשורה �את �אברהם �כששמע �היה, �פסח �ערב �ע, �מצות�והיה �בהכנת סוק

��.החליט�לצאת�מיד�להציל�את�לוט,�אולם.�לחג
��

וניסה�לחזקם�ולדבר�על�ליבם�,�הוא�פנה�לגייס�את�נעריו�למלחמה�נגד�ארבעת�המלכים
��ראה�אברהם�כי�פניהם�מוריקות�מפחד,ואולם.�שלא�יפחדו חמישה�מלכים�לא�:�אמרו,

�כנגדם �לעמוד �יכלו �כנגדם, �לעמוד �אנו �נוכל �?ואיך !)� �בבראשית �מג �אברהם�)רבה �זאת �ראה
�ואמר ��ִמי": �ְלֵביתו�-�ַהֵּלָבב�ְוַרְך�ַהָּיֵראָהִאיׁש �ְוָיׁשב �ֵיֵלְך �רק�!". �ונשאר �כולם �התפזרו אכן

��)לך�לך�טז.�תנחומא�ב(�.אליעזר�עבדו
��

והם�הגיעו�,�קפיצת�הדרך�נעשתה�להם.�עוד�באותו�יום�יצאו�אברהם�ואליעזר�למלחמה
� �ערב �באותו �המערכה �שדה �פסח�ל-אל �יל �ב(. �תנחומא �ח. �להם�)ויצא �נעשו �גדולים �ניסים

אפילו�אבק�לא�עלה�על�רגליהם�.�והצליחו�לנצח�את�המלכים�בקלות�רבה,�במלחמה�זו
��)ב�כ"פסיקתא�רבתי�הוספה�פ(!�במלחמה

��

� �עפר �עליהם �וזורקים �לוקחים �ואליעזר �אברהם �לחרבות-היו �נעשה ��והוא �לוקחים�. היו
��והוא�נעשה�לחיצים-קש� �")ישעיה�מא�ב(�שנאמר�כמו. �יתן�כעפר�חרבו: ".�כקש�נדף�קשתו,

�ע( �קח ��וכך�נמשכה�המלחמה�עד�חצות�הלילה)ב"סנהדרין ה�לאברהם�"�אמר�הקב-ובחצות�,
�ָאִחיו�לֹוט��ְוַגם�ֶאת,ָהְרֻכׁש�ַוָּיֶׁשב�ֵאת�ָּכל:�"�ואז)שמות�רבה�יח�א(!�די�לך�עד�חצי�הלילה:�אבינו

��".ָהָעם�ַהָּנִׁשים�ְוֶאת��ְוַגם�ֶאת,ּוְרֻכׁשֹו�ֵהִׁשיב
��

��'קידוש�ה
נאספו�אל�,�עובדי�עבודה�זרה,�עמים�רבים.�גדול�נעשה�על�ידי�אברהם�אבינו'�קידוש�ה

�"עמק�המלך" �אתארזים�קצצושם�, �בימה�גדולה�והושיבו �אבינו�ועשו �,�למעלה�אברהם
� �והיו �אותו �את"�:ואומריםמשבחים �את!�עלינוהמלך �!�עלינוה�נשיא �!"�עלינוהאת�אלוה

� �להם �אבינואמר �אברהם �מלכו: �העולם �יחסר �אלוהו,אל �יחסר �מלכי�-��ואל �מלך �זהו
��)ה�בראשית�רבה�מג(�!המלכים�הקדוש�ברוך�הוא

��

� �סדום �טובו"מלך �ברוב �המלחמה" �שלל �כל �את �לעצמו �שיקח �לאברהם �מציע ואולם�.
אַמר�ֲאִני�ֶהֱעַׁשְרִּתי��ְוֹלא�ֹת...ַנַעל��ְוַעד�ְׂשרֹוְךִמחּוטִאם�"�-�אברהם�לא�מסכים�לקחת�מאומה

ולכן�,�ה�הבטיח�לו�ברכה�בממונו"ידע�אברהם�שסופו�להתעשר�שהרי�הקב!".�ַאְבָרם�ֶאת
��.לא�רצה�שמלך�סדום�יחשוב�כי�בשלו�התעשר

��

�:תומצו�שתי�זכו�בניו�ל,"�נעלשרוך�ועד�מחוט�אם"�אבינו�אברהם�שאמר�בשכר�:דרש�רבא
��)א"ע�טה�יזסו(�.ליןי�ורצועה�של�תפ,חוט�של�תכלת

��

Fברית�בין�הבתרים-�הנסיון�השישי����
�...ַאְבָרם�ַּבַּמֲחֶזה�ֵלאמר��ֶאל'�ה�ָהָיה�ְדַבר,ַאַחר�ַהְּדָבִרים�ָהֵאֶּלה" �,�ְמֻׁשֶּלֶׁשתֶעְגָלה�ְקָחה�ִלי

�ְוִהֵּנה�,ַאְבָרם�ל�ְוַתְרֵּדָמה�ָנְפָלה�ַע,�ַוְיִהי�ַהֶּׁשֶמׁש�ָלבֹוא...�ְוֹתר�ְוגֹוָזל,�ְוַאִיל�ְמֻׁשָּלׁש,ְוֵעז�ְמֻׁשֶּלֶׁשת
� �ֲחֵׁשָכה �ָעָליוְגדָלהֵאיָמה �ְלַאְבָרם.�נֶפֶלת �ִּכי,�ַוּיאֶמר �ֵּתַדע �ֹלא���ָידַע �ְּבֶאֶרץ �ַזְרֲעָך �ִיְהֶיה ֵגר

�ָעַבר�ֵּבין�ַהְּגָזִרים�ֲאֶׁשר�ְוִהֵּנה�ַתּנּור�ָעָׁשן�ְוַלִּפיד�ֵאׁש�,�ַוֲעָלָטה�ָהָיה,�ַוְיִהי�ַהֶּׁשֶמׁש�ָּבָאה....ָלֶהם
�.ֵאֶּלהָה �ַההּוא�ַּבּיֹום �ה�ָּכַרת �ֵלאמר�ֶאת' �ְּבִרית �ֶאת,ַאְבָרם �ָנַתִּתי �ַהּזאת��ְלַזְרֲעָך ".�ָהָאֶרץ
��)�טופרקבראשית�(
��

�ה �כרת �מיוחדת �ברית �אבינו' �אברהם �עם �ה. �גילה �ונסתרים �גדולים �סודות לאברהם�'
�זו �בברית ,� �הדורות �במשך �בניו �את �יקרה �אשר �את �לו �גילה �היתר �כ-ובין �קשיי��את ל
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�שונות �למלכויות �ושעבודם �המרה �הגלות �העתידית, �הגאולה �את �ולבסוף �קשים�. דברים
�.ובכל�זאת�לא�הרהר�אחר�מידותיו�של�הקדוש�ברוך�הוא,�ראה�אברהם�אבינו �

��

�,�לשעבד�את�בניוםיות�שעתידיו�ארבע�מלכה�לאברהם�אבינו"�הקבהראה:�אומר�המדרש
�עליו"�:אמרשנ �נופלת �גדולה �חשכה �אימה �"והנה �נופלת". "-� �מלכות�זו �שכתוב�בה[�בבל
�זו�מלכות�-"�חשכה"�."]גדל�המלך�אחשורוש"�אמרשנ[�זו�מלכות�מדי�-"�גדולה"�"].נפלה�בבל"

,�עליה�רנאמש[�אדום�זו�מלכות�-"�אימה"�.�בגזרות�קשות�של�ישראלעיניהם�שהחשיכה�,יון
��)מכילתא�יתרו�דבחדש�ט�(.]חיל�ואימה�ותקיפות�יתירה

��

� �הקב�דארבעהעוד �הראה �לאברהם"ברים :�שנאמר[�קרבנות,�"]לפיד�אש:�"שנאמר[�תורה�:ה
�משולשת" �"שנאמר[�גיהנם�,"]עגלה �עשן: �ישראל�[יותו�ומלכ,"]תנור �את �לשעבד ,�שעתידים

�"שנאמר �עליו: �נופלת �גדולה �חשכה ��א"].אימה �הקמר �שבניך�,ברהםא�לה"בלו �זמן �כל
�:םי�משתים�ניצוליםה�-�ים�בשתיםמתעסקי �זמן �מתעסקי�כל �,ובקרבנות�בתורה�םשבניך

�)פסיקתא�דרב�כהנא�ה(!�יותו�וממלכהנםיגמ�םהם�ניצולי �
� �
Fמצות�המילה-שביעי�הנסיון�ה����

כאשר�,�כעת.�ה�למול"כאשר�ציוה�אותו�הקב,�בן�תשעים�ותשע�שנים�היה�אברהם�אבינו
�נחלשים �וכוחותיו �יותר �מזדקן �הוא �הקב, �של �כהבטחתו �לבן �מצפה �עודנו �ה"והוא ודאי�,

�.נסיון�גדול�יותרה �
��

�ואולם �ה, �מאת �זאת' �היתה �מבוגר, �כה �בגיל �ימול �אבינו �שאברהם �אפשרות�, �לתת כדי
�ה �בנחלת �ולהסתופף �להתגייר �שירצה �גוי �לכל �מבוגר-' �בגיל �אף �זאת ��לעשות כשם�,

� �בגיל �נימול �אבינו �99שאברהם �שנה. �שלושים �בן �או �שנה �עשרים �בן �אברהם �מל ,�אילו
��)מכילתא�משפטים�יח(!�ינו�יכול�להתגייר�אלא�עד�גיל�שלושיםהיה�מקום�לחשוב�כי�גר�א

��

�ה �אמר �כאשר �למול' �אבינו �לאברהם �אוהביו, �שלושת �אל �אברהם �הלך �אשכול�,נרע:
��,וממרא �עצהכדי �מהם �.לקחת �,�ענראצל�הלך �לו�אמר �הק: �לי �אמר �וכך �לו�א.ה"בכך �מר

��:ענר �תמולו�,�זקן�כבראתההלוא �מבוגראם �כה �,�בגיל �ממך �הר�יצא �תוכל�,דםבה �ולא
�זהלסבול �נפש ��ותמות,�עינוי .� �הניחו �אשכולאברהם �אצל �ל,והלך �:ו�אמר �וכך �לי�אמר�כך

ישמעו�על�,�הלוא�אם�תמול!�?בעל�מוםהאם�רוצה�אתה�להיות�:��אשכולמר�לו�א.ה"הקב
וח�ולא�תוכל�לבר,�ויבואו�להרגך,�ינצלו�את�חולשתך,�כך�קרובי�ארבעת�המלכים�שהרגת

�?יעצניי�מה�ת,ה"ב�כך�וכך�אמר�לי�הק:מר�לוא,��ממראאצלוהלך�ברהם�א�הניחו�!מפניהם
�לוא �עצה:�ממראמר �מבקש �אתה �הזה �!?�בדבר �הוא �האששהצילך�הלא �ועשה�,�מכבשן

הוא��!�אותךם�היו�הורגי-�חו�וגבורתוו�כאלולי�וא,�והצילך�מן�המלכים,סיםיכל�הנאת�לך�
אתה�מתלבט�,�מצוה�באבר�אחד�שהוא�מצווה�עליך�-ועכשיו�,�ךאבריח�"רמאת�כל�הציל�

�!תוו�כמצוותעשודאי�שעליך�ל!�?ומבקש�עצה �
��

�,תברך�אתהת:�לממראה�"אמר�הקב �עצה �!שימוללאברהם��שנתת ��אברהם�אלנגלה�איני
��)תנחומא�וירא�ג(".�ַמְמֵרא�ְּבֵאֹלֵני�'הַוֵּיָרא�ֵאָליו�:�")�יח�אראשיתב(שנאמר�!�אלא�בתחומך

��

לו�יא".��הזההיוםבעצם�"ומל�את�עצמו�,�ה"של�הקבמיהר�אברהם�אבינו�לעשות�כמצוותו�
�בלילה �אברהם �א,מל �דורו �בני �כל �אותוי�א:ומרים�היו �רואים �היינו �לו �היינו�-�מל �לא

� �היום�.�לימוללומניחים �בעצם �אבינו �אברהם �מל �לכן �ה, �קידוש �היה �וכך �יותר' �.גדול
�)בראשית�רבה�מז�ט( �
��

�מל �לבד �עצמו �את �ולא �ו, �בנו �ישמעאל �את �אף �ביתואלא �בני �כל �את �רביא. �:�אייבומר
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� חמה�ה�עליהם�חה�וזר,ערלותשל��גבעה�העמיד�,�ביתובני��כל�אתאברהםבשעה�שמל
�הקב,והתליעו �לפני �ריחן �"�ועלה �כקטורת �לאישיםסמיםה �כליל �שהיא �אמר�.�וכעולה

�אני�,�רעיםמעשים�בשעה�שיהיו�בניו�של�זה�באים�לידי�עבירות�ולידי�:הקדוש�ברוך�הוא
��)ובראשית�רבה�מז�(!��ומתמלא�עליהם�רחמים�ומרחם�עליהם,�הריח�הזהכר�להםוז
��

��עלייה�בדרגה
.�ה"זכה�להתעלות�לדרגה�גבוהה�יותר�של�התקדשות�וקרבה�להקב,�כאשר�נימול�אברהם

��)ב"נדרים�לב�ע(".��אלא�על�שם�המילה-לא�נקרא�אברהם�אבינו�תמים�:�ל"כפי�שאמרו�חז
��

אבל�לדבר�,�וידע�סוד�האמונה,�ת�להידבק�בוה�לאברהם�חכמה�לדע"מתחילה�נתן�הקב"
".��נתעלה�אברהם�על�הכל-כיון�שמל�.��לא�היה�יכול�אלא�בדרגה�התחתונה�בלבד-אתו�

�כי�-"�ויפול�אברם�על�פניו:�"נאמר,�ה"כאשר�דיבר�עימו�הקב,��לפני�המילה)א"א�פט�ע"זוהר�ח(
�ג(!�לא�היה�יכול�לעמוד,�בעבור�שלא�היה�מהול �יז �לך ��וכמו�כן�ראינו�שה).תרגום�יונתן דיבר�'

.�כדי�שהמלאכים�לא�יבינו�שהוא�מדבר�איתו,��בהתגלות�נסתרת�ונעלמת-"�במחזה"עימו�
�ולמה �לא�היה�מהול? �שאברהם�עדיין �מפני �והיה�ערל, �וה, לא�רצה�שתהיה�למלאכי�'

��)א�פח"זוהר�ח(.�מדוע�הוא�מדבר�עם�ערל,�השרת�טענה
��

��בשורות�טובות
הוציא��-ובאותו�יום�!�שלומובלשאול�ה�בכבודו�ובעצמו�"הקבבא�,�ביום�השלישי�למילתו

הכנסת��באברהםיטרח�וכך�לא�,�ייצאו�אנשים�מביתם�כדי�שלא�,מנרתיקה�חמהה�"הקב
��כהרגלואורחים �אורחים. �להשיג �זאת �בכל �התאמץ �אברהם �ואולם �את�. �שלח הוא

�אורח �שיצא�לחוץ�לחפש�עוברי �אליעזר�עבדו ��ולא�פגש�אורחים-יצא�. :�ברהםאמר�א.
 .לפיכך�יצא�הוא�בעצמו!��אין�אמון�בעבדים-זהו�שאומרים�הבריות�.�איני�מאמין�לך

��

.�שלח�לו�שלושה�מלאכים�בדמות�ערבים,�את�רצונו�של�אברהם�לקבל�אורחים'�ראה�ה
�להפוך�-��גבריאל.לרפא�את�אברהם�-�רפאל�.�גבריאל�ורפאל,מיכאל:�היו�אלה�המלאכים

��)ב"�עבבא�מציעא�פו(�!הבשורה�שבעוד�שנה�יוולד�לו�בן�אתלו��לבשר�-�מיכאלו�.את�סדום
��

�הביא�לפניהם�אברהם�מטעמים�לאכול �כאשר �המלאכים, �לו �"אמרו �תעשה�כאשר�: כן
�כן,��ושתיהאכילה�שיש�לפניך�,�אבל�אתה.�אכילה�ושתיהשייך�אצלנו�אין�,אנו�-"�דברת
�תעשה �אחרת-�דברת�כאשר�לעצמך �סעודה �עוד �לעשות �שתזכה �רצון �זכר�ב�ל,�יהי ן

��)�מח�רבהבראשית(�!שיוולד�לך
��

� �עכשיו �אבינו-דווקא �אברהם �שנימול ��לאחר �על�, �ולהתבשר �קודש �בזרע �להיפקד זכה
,�א�על�שמו"את�האות�ה'�ומעתה�הוסיף�לו�ה,�"אברם"עד�עכשיו�היה�שמו�.�הולדת�יצחק
שרק�עתה�הוא�תמים�,�ח"אברהם�בגימטריה�רמ.��אב�המון�גויים-"�אברהם"ונקרא�שמו�

�ברמושל �אבריו"ם �ח �יצחק, �את �להוליד �הוא �ראוי �"ועתה �מוליד. �אינו �אברם אברהם�,
��)תנחומא�שופטים�יא(".�מוליד

��

Fאבימלך�לוקח�את�שרה-שמיני�הנסיון�ה����
מעתיק�אברהם�את�מקומו�אל�ארץ�גרר�אשר�בדרום�ארץ�,�ממקום�מגוריו�אשר�בחברון

��.מלך�מלך�גרר�לקיחת�שרה�אל�בית�אבי-וכאן�נכון�לו�נסיון�נוסף�.�ישראל
��

שבים��ועובריםסקו�ופ,��מפני�שנהפכה�העיר�סדום-?�מדוע�הלך�אברהם�להתגורר�בגרר
�זה �באזור �מלעבור .� �"אברהםאמר �אהל�!"?�צדקה�מביתימפסיק�אני�מה: �ונטה�לו �הלך

��)בראשית�רבה�נח�ג(�".תומצוחכם�לב�יקח�:�"ועליו�נאמר!�בגרר
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�לגרר �בהגיעם �של, �יופיה �דבר �בעיר �התפרסם �מיד �תשעים�-�שרה �כבת �היותה �למרות
,�אמר�אברהם�כי�שרה�היא�אחותו�ולא�גילה�כי�היא�אשתו,�כמו�במצרים,�גם�כאן!�שנה

�שרה �את �לקחת �כדי �אותו �הורגים �היו �בודאי �כן �לא �שאם �בית�. �אל �שרה �נלקחת וכך
��.אבימלך�מלך�גרר

��

�מצרים �פרעה�מלך �בבית �התרחש �לאשר �בדומה ,� �וכל�בני �נענשו�אבימלך �כאן ביתו�אף
�ומרים �קשים �בעונשים �קשה: �בצרעת �לקו �נסתמו, �נקביהם �כל �נעצרו�, �המעוברות כל

�מללדת �לידתן, �זמן �שהגיע �פי �על �אף �אבימלךו, �בית �של �תרנגולת �הטילה�-�אפילו �לא
��)א"�עבבא�קמא�צב(�!ביצתה

��

�בטענה �אליו �ובא �אברהם �אל �אבימלך �קורא �אחותך: �היא �ששרה �אמרת �מדוע ובכך�,
מה�,�הלוא�כל�אורח�שבא�להתארח�בעיר:�ענה�לו�אברהם!�?ו�בחטאכמעט�החטאת�אותנ

�?�איזו�סחורה�הבאת�עימך?היכן�אתה�לן?��היכן�ברצונך�לאכול�ולשתות-?�שואלים�אותו
� �האם �אותו �שואלים �זו'וכי �אשתך '?� �זו'או �אחותך �אותי�?' �שואלים �אתם �כי ובראותי

�כאלו �שאלות �בליבי, �"אמרתי �ֵאין: �ֱאֹלִהים�ַרק �ִיְרַאת �ַעל-�ַהֶּזה�ַּבָּמקֹום ְּדַבר���ַוֲהָרגּוִני
��)ב"�עמכות�ט(�.לכן�נאלצתי�לומר�שהיא�אחותי!".�ִאְׁשִּתי

��

ומבקש�ממנו�שיתפלל�בעדו�ובעד�בני�,�נותן�אבימלך�לאברהם�מתנות�רבות,�לאות�פיוס
�שיתרפאו �ביתו �ֶאל�",ואכן. �ַאְבָרָהם �ֱאֹלִהים,ָהֱאֹלִהים�ַוִּיְתַּפֵּלל ��ַוִּיְרָּפא ��ְוֶאתֲאִביֶמֶלְך�ֶאת
��".�ַוֵּיֵלדו,ִאְׁשּתֹו�ְוַאְמהָתיו

��

�מיד�לאחר�."הוא�נענה�תחילה�-�והוא�צריך�לאותו�דבר�,חבירו�על�רחמים�המבקש�כל"
����)א"�עבבא�קמא�צב(".�ָׂשָרה��ָּפַקד�ֶאת'ַוה�"-שהתפלל�אברהם�על�אבימלך�

��
Fשילוח�הגר�וישמעאל-�הנסיון�התשיעי����

ובכך�,��שרה�אמו�שישמעאל�מתנכל�אליו�ומנסה�להורגו�ולהחטיאוראתה,�כשגדל�יצחק
�והרוחני �הגשמי �קיומו �את �בסכנה �מעמיד �את�. �מיד �שיגרש �מאברהם �ביקשה לכך

�מביתם �אימו �הגר �ואת �ישמעאל �ליצחק, �מתנה �שטר �שיכתוב �אלא �עוד �ולא �מה�, שכל
��הכל�שייך�לו-ה�"שנשבע�לו�הקב �ולא�יירש�ישמעאל�כלום, עם�שרה�ה�הסכים�"והקב!
��!".�שמע�בקולה-כל�אשר�תאמר�אליך�שרה�:�"ואמר�לאברהם

��

�אבינו �לאברהם �היה �קשה �נסיון �עליו, �שעברו �הצרות �וכל �הדבר�, �כמו �לו �קשות �היו לא
�ואולם�גם�כאן!�לשלח�את�בנו�בכורו�מעל�פניו,�הזה מזדרז�אברהם�,�למרות�כל�הקושי,

�,ֶלֶחם�ְוֵחַמת�ַמִים��ַוִּיַּקח,ַאְבָרָהם�ַּבּבֶקרַוַּיְׁשֵּכם��"-!��אביו�שבשמיםןאבינו�לעשות�את�רצו
���)בראשית�כא�יד(".�ְיַׁשְּלֶחהַהֶּיֶלד�ַו�ִׁשְכָמּה�ְוֶאת�ָהָגר�ָׂשם�ַעל�ַוִּיֵּתן�ֶאל

��

�ג �יגט �להגררושין �אבינו �אברהם �נתן �עשרה�, �השבע �בן �בנו �ישמעאל �ואת �אותה ושילח
�מביתו �ואולם. �כשגירשם, �גם ,� �ורצה �לעקוב �את �בנולראות �הדרך�ת�ולדע,ישמעאל �את

��.אשר�הלכו�בה
��

�לדרכם �וישמעאל �הגר �הלכו �החמתו, �מן �המים �חסרו �לא �אבינו �אברהם �ימים�בזכות
��.רבים ��-ואולם �הגיעכאשר �אל �הגר �המדברה �,פתח �תועה ��התחילה אחר�ומתפתה

�זרהע �בודה ��.�אביהבית�של �המים�-ואז �חסרו �,�ואזלומיד ��וישמעאל �מת �.בצמאכמעט
החיים��,אלהי�אברהם�אבי"�:�ואמר,�המדברשיחיעצמו�תחת�את�והשליך�ל�ישמעאהלך�

��!"ולא�אמות�בצמא,�ממניקח�את�נפשי�אנא�,�והמוות�בידך
��

הירוו�,�שתו�ישמעאל�והגר�מן�המעיין.�וזימן�לו�מעיין�של�מים�חיים,�תפילתואת�'�שמע�ה
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�את�צמאונם �יומ, �עבור�המשך�הדרךהחמת�את�לאו .� שיכו�ם�והמרגליהאת�משם�נשאו
��.בדרכם�עד�שהגיעו�למקום�יישוב

��

� �לקח �ישמעאל �לו �מבנות �מואבאשה �שמה"עשייה", �.�היה �הלך�שלוש�לאחר �שנים
�יורד�מן�הגמל�ואף�אינו,��מתעכב�כלל�ונשבע�לשרה�שאינו,אברהם�לראות�את�ישמעאל

�שםבמקום �שרוי ��שישמעאל !� �הגיע �ישמעאל �בית �אל �שם�,�היוםאמצעבאברהם �ומצא
� �ישמאת �של �לה.עאלאשתו �ישמעאל"�:�אמר �הוא �ואמו�"�:ו�לאמרה�"?היכן �הוא הלך

�מן�המדבר �ותמרים �פירות �לה�א".להביא �מים"�:מר �ומעט �לחם �מעט �לי �עי,תני �תיפי�כי
�אמרי�,א�ישמעאלוכשיב"�:מר�לה�א".אין�לי�לא�לחם�ולא�מים"�:מרה�לו�א".�המדברמדרך

�לו �כשבא�".�ראוי�לךואינו�טוב�ובית�אינה�מפתן�ואמר�כי,�בא�זקן�מארץ�כנען�לראותך:
שלחה�.�וגירש�את�אשתו,�והוא�הבין�את�הרמז,�את�הדבריםאמרה�לו�אשתו��,ישמעאל

��.�שמה"פטימה�"-אמו�ולקחה�לו�אשה�מבית�אביה�
��

�ל �,�נוספות�שניםשלושאחר �אברהם ��הלך �ישמעאללראותשוב ��את �לשרה�ושוב, �נשבע
�שם �שרוי �שישמעאל �במקום �הגמל �מן �יורד �.שאינו �ב�הגיע �אמצעלשם את��ומצא�היום

��.מיד�הוציאה�ונתנה�לו,�כאשר�ביקש�מן�האשה�לחם�ומים,�הפעם.�אשתו�של�ישמעאל
��

�אברהם �הקב,עמד �לפני �מתפלל �בנוה"�והיה �טוב�,�על �מכל �ישמעאל �של �ביתו �ונתמלא
�שעד�ישמעאל�וידע�,כל�אשר�קרהאת�סיפרה�לו�אשתו��וכשבא�ישמעאל�,וממון�וברכות

��)צהילקוט�שמעוני�בראשית�כא�(.��כרחם�אב�על�בנים,יועל�אביו�עכשיו�רחמי
��

��)ב"�עבבא�בתרא�טז(!�שישמעאל�בנו�עשה�תשובה�בימיו,�זכה�אברהם�אבינו,�אכן
��
Fעקדת�יצחק-�הנסיון�העשירי����

בו�הוכיח�אברהם�אבינו�מסירות�,��הוא�נסיון�עקדת�יצחק-הנסיון�האחרון�והקשה�מכולם�
ואת�,�גם�כשהדבר�נוגד�לגמרי�את�טבעו�האבהי',�נפש�והתבטלות�מוחלטת�כלפי�רצון�ה

הטביע�אברהם�,�על�ידי�עמידתו�בנסיון�זה.�כל�מוסר�החסד�שהפיץ�אברהם�בעולם�כולו
��.'את�הכח�הנפלא�של�מסירות�נפש�למען�רצון�ה,�במשך�כל�הדורות,�בניו,��בנו-אבינו�

��

�ֶאת,ָהֵאֶּלה�ַהְּדָבִרים�ַאַחר�ַוְיִהי" �ִנָּסה �ֵאָליו,ְבָרָהםַא��ְוָהֱאֹלִהים �ַוּיאֶמר�,�ַאְבָרָהם:�ַוּיאֶמר
�,ֶאֶרץ�ַהּמִרָּיה�ְלָך�ֶאל��ְוֶלְך,ִיְצָחק�ָאַהְבָּת�ֶאת�ְיִחיְדָך�ֲאֶׁשר��ֶאתִּבְנָךָנא�ֶאת���ַקח:�ַוּיאֶמר.ִהֵּנִני

���)כב�א�בראשית(�".ַמר�ֵאֶליָךָלה�ַעל�ַאַחד�ֶהָהִרים�ֲאֶׁשר�ֹאְוַהֲעֵלהּו�ָׁשם�ְלֹע
��

��?"�הדברים�האלהאחר"מהו�
��

�בנו �יצחק �היגמל �לכבוד �גדולה �סעודה �אבינו �אברהם �שעשה �לאחר �לפני�ה�בא, שטן
�עולם"�:�ואמרה"הקב �של �,רבונו �זה �חננת�-�זקן �בגיל �בטן �בפרי �שנה�אותו �מאה והוא�,

�לא�היה�לו�תור�אחד�או�גוזל�,סעודה�שעשהה�מכל�-ואולם�,�בשמחתו�ערך�סעודה�גדולה
�מאהבתו�א�בשביל�בנוהלוא�כל�זה�לא�עשה�אל:�ה"הקבמר�לו��א!"?�לפניךלהקריבאחד�
��!"זובחוהוא��מיד�,�לפניוזבח�את�בנשיאומר�לו�אני�אם�ו�,אותו

��

�"ה�לאברהם�אבינו�בלשון�בקשה"פונה�הקב ��את�בנךנאקח�: �?למה�הדבר�דומהמשל�"!
�שהיה�יוצא�לכלוהיה�לו�גבור�אחד�,�היו�לו�מלחמות�רבות�עם�אויביוש�,למלך�בשר�ודם

:�המלך�לגיבור�אמר�,�במיוחד�מלחמה�חזקהלפניהם�עמדה�,�לימים.צחאותן�מלחמות�ומנ
�ממך �אף�,בבקשה �לנצח �זותתאמץ �כולם�ש,�במלחמה �יגידו �כן �לא �אם �המלחמות�, כי

��.הראשונות�לא�היו�רציניות�ולכן�ניצחת�בהן
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�לאברהם"�הקבאף �אמר �נסיונות:ה �בכמה ��עכשיו.םלו�בכועמדת�,�ניסיתיך �אנא, לי��עמוד
�)ב"סנהדרין�פט�ע(!�ראשוניםנסיונות�האין�ממש�בכי��שלא�יאמרו�,בנסיון�זה �

��

�זה �נסיון �ידי �על �העולם, �לאומות �תשובה �הוא �ברוך �הקדוש �נתן �עתה. �שעד �האומות�, כל
� �:אומריםהיו �מחבב �הוא �ברוך �הקדוש �האש,�אברהםאת�למה �מכבשן �ומן�,�והצילו

�עליו,מלכיםה �שעברו �הצרות �לה!?�ומכל ��,לכם�מראה�הריני�:ה"קב�הם�אמר �אםאכי �ף
�)מדרש�תהלים�יח(!�ן�עליו�אני�מגן�לכ,�הוא�שומע�לי,�שיקריב�את�בנו�לשמיואומר�ל �

��

��בלב�אחד
�הקב �פונה �לפניו"כאשר �בנו �את �שיקריב �לאברהם �ה �אחת, �בבת �זאת �לו �אומר �הוא ,�אין

�עליו �דעתו �תיטרף �שלא �א. �אלא �הקבמר �"ה"לו ��ַקח: �ֶאת �ֲאֶׁשרְיִח��ֶאתִּבְנָךָנא ָאַהְבָּת��יְדָך
�ִיְצָחק�ֶאת ."� �לו �אמר �בנך"תחילה �"את �אברהם, �לישני�:אמר �יש ��בנים �לו. את�"�:אמר

�"יחידך �אברהם, �:אמר �לאמויחיד�זה �יחיד �וזה ��לאמו �לו. �אהבת"�:אמר �"אשר אמר�,
��)ב"סנהדרין�פט�ע(".�את�יצחק"�:אמר�לו.�את�שניהם�אני�אוהב:�אברהם

��

�בלבאותה �אברהם �הרהר �,בו�שעה �מודיע �אני �הלשרה�אם �ציווי ��את �יצחק�' �את להקריב
�המזבח �על �זאתקלה�דעתן�נשים�הלוא, �תקבל �לא �ידיעתה�ואם�,�ואולי �ללא �אותו ,�אקח

�איננו �שהילד �תגלה �היא �כאשר �הרי �נשמתה, �צער�תפרח �מרוב �עשה. �שרה��?מה �אל בא
�לה �ואמר :� �מאכל �לנו ��לדרךומשתההכיני �ו�לאמרה. �מדוע: �לה? �בן�:אמר �שלושים�לא

�הוא �?ושבע �הלך! �לא �התלמוד,ועדיין �לבית �ולא �המדרש �לבית ��לא �ישאר�! �מתי עד
�?בחיקך �י! �הלוא �אתודעת ,� �כאשר ��אניהייתיכי ��בן �בוראי,�בלבדשניםשלוש �את ,��הכרתי

�כברו �בננו �ואילו ��גדול �עדיין �מחנכיישו�!תחנךהלא �ששם �ה�מקום �ולעבודת �לתורה ',�ם
�!"קחנו�לשלום"�:מרההשתכנעה�שרה�וא.��לשםקח�אותוא �
��

� �השכים �עדיין�:�אמר,בבקראברהם �כשהיא ��ישנהאצא �ש, �תחזורלא �מהסכמתה�בה בא�.
�לפניוה �ועמד �שטן ��כשהוא �לו �לו�א,זקןכנדמה �הולך"�:מר �אתה �אברהם�"?להיכן �:ענה

תעכב�שמא�א"�:מר�לו�א!"?�הם�למה-הסכין�והעצים�והאש�ו"�:אמר�לו�השטן�!"להתפלל"
הלוא�הולך�:�"ואמר,�ביטל�השטן�את�דבריו�".�לאפות�ולאכולואצטרך,�יומיםאו�יום�בדרך�

אדם�היאך�יתכן�כי�!�?האם�אבדת�את�לבך�ואת�דעתך,�זקן�זקן,�אוי�!אתה�לשחוט�את�בנך
� �יאבד �שכמותך �בזקנבנואת �לו �ש�!?תוו�שניתן �מפחד �אתה �בדיןואין �כך�תתחייב �על

�!"ה"הקבכך�אמר�לי�"�:מר�לו�אברהם�א!"?שהרגת�נשמה �
��

�נדמה�לו�כשהוא,��יצחקלפניבא�ועמד�,�ראה�השטן�שאינו�מצליח�לשכנע�את�אברהםכש
�לו�א.כנער �הולךכןילה"�:מר �לו�א"?�אתה �ובינה"�:מר �מוסר �השטן�א".ללמוד הלוא��:מר

�!".�אלך-ף�על�פי�כן��א:מר�לו�יצחקא!"�?כי�אביך�הולך�לשחוט�אותך,�תבין �
��

�לשכנע �מצליח �אינו �הוא �יצחק �את �גם �כי �השטן �ראה ,� �אצל �לה�א.שרהבא �"מר :� �-בעלך
�הוא �לו�א"?היכן �ושאל�".במלאכתו"�:מרה �"הוסיף �הוא-�ובנך: ��היכן �את�? �תמיד הלוא

�עליו �מן�,שומרת �לצאת �לו �מניחה �לו�א!"?פתחה�ואינך �"�:מרה �למלאכה �יצאולא �אם�, כי
�לה�א".להתפלל �מר �לך: ��,תדעי �כי �לא �לראות �לעולםאותותוכלי �:�שרה�אמרה!"�יותר

��)ילקוט�שמעוני�בראשית�כב�צח(!"�ה�יעשה�רצונו�מבני"הקב"
��

��מעשה�שטן
שוב�ושוב�הוא�מנסה�למונעם�.�ואולם�השטן�אינו�מרפה,�ממשיכים�אברהם�ויצחק�בדרכם

�.מלהמשיך�בדרך �
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� �נעשה �גדולהשטן �כנהר �לעבורשלא�,לפניהם �עד��.�יוכלו �המים �והגיעו �הנהר �בתוך נכנסו
�נשא�.ריהםצוא �לשמים �עיניו �את �"�:אמרו�אברהם �,העולמיםרבון �ליא�נגלית �ואמרת �לי

� �את �העולםךשמשאודיע �א�ו,�בכל �בניעלה �,�לעולהאת �אחר �הרהרתי �א�ול,דבריך�ולא
היאך��-טבע�יצחק�בני�יאם�ו�!�באו�מים�עד�נפש,�ועכשיו.מלעשות�את�מצוותךעכבתי�הת

��)ית�כב�צטילקוט�שמעוני�בראש�(.�והלך�לו,בשטןה�"מיד�גער�הקב!"�?בעולם'�יהיה�קידוש�ה
��

�התייאש �לא �השטן �ואולם �יצחק. �אל �בא �שוב �לו, �ואמר �לימינו �של�,�עלובאוי"�:עמד �בנה
�,עלובה �תעניות �,�אמךהתענתה�כמה �תפילות �,תפללהה�וכמה �נולדת��עד �סוף �סוף אשר

�הזה.אתה �מ-��והזקן ��נשתטה ��לשוחטך�הוא�והולך,זקנותורוב �אמך�! �על �תחוס הלוא
�!"?יולדתך �יצחק �הפך ��מיד �אביופאת �אל �ניו �של�, �להפצרותיו �כלל �להקשיב �רצה ולא

�)פסיקתא�רבתי�מ�מג(.�השטן �
��

��בדרך�העולה
�בדרך �הם �הולכים �ימים �שלושה .� �המוריה �הר �אל �היא-הדרך ��קצרה �ה, �מאת '�ואולם

�המקום �את �מצאו �ולא �ימים �שלושה �במשך �התעכבו �זאת. �אומות�, �יאמרו �שלא כדי
�העולם �אברהם: �היה �בהול �א, �היטב �קלט �עושהולא �הוא �אשר �ת �הקב. �עיכבם ה�"לפיכך

� �ימיםשלושה �שאברהם, �ניכר �יהיה �הדעתשכך �וישוב �מחשבה �מתוך �מעשהו �את .��עושה
��)פסיקתא�רבתי�מ�ס(
��

�ַהְּׁשִליִׁשי" �ֶאת,ַּבּיֹום �ַאְבָרָהם �ֶאת,ֵעיָניו��ַוִּיָּׂשא �ֵמָרֹחק��ַוַּיְרא �ַהָּמקֹום �ראה-" ��מה �ענן�? ראה
�בהר �קשור �שכינה �של �אמר, �ה: �רוצה �בו �אשר �המקום �זהו �ודאי �בני' �את �שאקריב פנה�.

�בנו �ליצחק �"ואמר �רואה: �שאני �מה �אתה �רואה �?האם �לו" �אמר �כן: �הנערים�. �לשני אמר
�אליהם �"שהתלוו �רואה: �שאני �מה �אתם �רואים �?האם �לו" �אמרו �לא: �"אמר. הואיל�:

�)ב-אשית�רבה�נו�אבר(!"��שבו�לכם�פה�עם�החמור-ואף�אתם�אינכם�רואים�,�והחמור�אינו�רואה �
��

�ַיְחָּדו" �ְׁשֵניֶהם �ַוֵּיְלכּו �ל�-" �שמח �היה �שזה �ל,ביקרהכשם �שמח �היה �זה ��כך �.קורבןהיות
!�שחטלהי�ויצחק�שמח�,�שמח�לשחוטאברהם�.יעקדה�ויצחק�שמח�ל,אברהם�שמח�לעקוד

��)פסיקתא�רבתי�מ�מג(
��

��לרצון�על�מזבחי
�המוריה �הר �אל �הם �מגיעים �המזבח, �את �בונה �ואברהם �אדם�הי. �שבנה �מזבח �אותו �זה ה

�ה �לפני �קורבנו �את �שהקריב �בשעה �הראשון �המבול', �בזמן �ונהרס �נח�. �אותו �בנה שוב
� �התיבה �מן �הפלגה-ביוצאו �בדור ��ונהרס �מחדש. �אברהם �אותו �בנה �עכשיו �יונתן�(. תרגום

��)בראשית�כב�ט
��

�המזבח �את �אברהם �בנה �בבנייתו, �יצחק �את �שיתף �ולא �ת�שלא�:אמר, �אבן �עליו או�יפול
�י�וי,�עפרצרור �מום �בו �עשה �ליפסלובכך �ראוי �מלהיות �.קרבן�יצחק ��סידר את�אברהם

�וחושש�שמא�,�בחור�אני,אבא"�:�יצחקאמר�לו.��בנו�את�יצחק]לקשור[ובא�לעקוד�,�העצים
� �מפחד �גופי ��סכיןהיזדעזע �ובכך �אותךאצער �חלילה, �השחיטהי�תואולי �,פסל יעלה��ולא

�!"אותי�היטב�היטבקשור��לכן�.'�לרצון�לפני�הקרבןה �
��

�ידו" �את �אברהם �וישלח �אברהם�-" �יד �הסכיןליטול�שולח �דמעות,�את �מורידות �,�ועיניו
�כן��וא,ונופלות�דמעות�לעיניו�של�יצחק�מרחמנותו�של�אבא �לעשות�הלב�שמח�-ף�על�פי

�)חבראשית�רבה�נו�(!�רצון�יוצרו �
��

� �שבא ��אברהםכיון �לתת �צוארוסכיןהאת �יצחק�על �המלאכים,�של �בוכים��באו �והיו
�הוא �ברוך �הקדוש �לפני �ומצווחים �שכר: �הוא �אברהם�והיכן �של ,� �אותם �כל עוברי�עבור
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�דרכים �אמונתך, �את �להם �ומודיע �אליך �מקרבם �?שהיה �אברהם! �של �שכרו �הוא ,�היכן
� �אורחים �אותם �כל �עבור �מכל �באים �מקוםשהיו ��ולנים �נםי�חואצלואוכלים שיתגדל��כדי,

�שמך �?�בעולםויבורך �פי�מהאם! �הברית �את �אתה �שאמרתר �אקים�"�לאברהם �בריתי את
�!?�עד�מתי�אתה�ממתין,על�צוארוכבר��הרי�המאכלת�!?"את�יצחק �

��

� �הוא �ברוך �אמר�הקדוש �עומד:מיכאלמלאך�למיד �אתה �תניחנוא�?�מה �בנול �!�לשחוט�את
�אל��כאדם�הצועק,��פעמיםשני�-!"�אברהם�,אברהם"�:מיד�נחפז�מיכאל�וקרא�אל�אברהם

��)פסיקתא�רבתי�פרשה�מ(!"�אל�תשלח�ידך�אל�הנער"�.צרה�מתוך�חברו
��

�נפגמה �אברהם �של �בידו �שהיתה �הסכין �ופגמוה, �השרת �ממלאכי �דמעות �שלוש �נשרו .�כי
�לשוחטו �במקום �יצחק �את �לחנוק �אולי �אברהם �חשב �ה, �ציווי �את �לקיים �'כדי �לו�. אמר

:�מר�לו�מיכאלא.�לפחות�אוציא�ממנו�טיפת�דם:�אמר�אברהם!".�ידךאל�תשלח�:�"המלאך
�)בראשית�רבה�נו�י(!"�ואל�תעש�לו�מאומה" �
��

�למלאך �אברהם �לו �"אמר �אתה: �?מי �לו" �"אמר �העולמים: �רבון �של ��אנישליח �לו". :�אמר
�אתה" �שטן �שמא �קוני, �רצון �על �שאעבור �כדי �לרמותני �?ותבקש �לו!" �"אמר �הוא�: אני

�הזה �הבן �על �שבשרתיך ,� �לך �שאמרתי �הוא �אליך"אני �אשוב �"שוב �הועכ, �אותי �עשה '�שיו
�)בראשית�רבתי�כב�ב(".�שליח�להציל�את�בנך�יחידך �

��

�אברהם �אמר �ל"הקב: �לי �אמר �יקרהה �ב �בניאת ,� �לא �אומר �?להקריבואתה �אוכל�! כיצד
�!"'ם�הובי�נשבעתי�נא"�:�עליו�הקדוש�ברוך�הוא�ואמרקפץמיד�!�?לשמוע�בקולך �

��

�הוא �ברוך �להקדוש �אברהם �חבירו:אמר �את �מנסה ��אדם �בלבואש�כיון, �מה �יודע �.ינו
� �אתהואולם �עולם, �של �רבונו �ולב, �כליות �בוחן ,� �אשריודע �בלבבות�את �שכל�, �יתכן ואיך

�אותי �לנסות �כדי �רק �היתה �?כוונתך !� �לא �להאם �גלוי �שוחטופניךהיה �לו�!?�שאני �אמר
�לפני:ה"הקב �וצפוי �לי�,�גלוי �נותן �היית �ממך �מבקש �הייתי �נפשך �את �אפילו �כי �לו�! אמר

�כ�:אברהם �ןאם �כך, �לי �עשית �הוא?למה �ברוך �הקדוש �לו �:�אמר ��מבקש ע�יודהלהייתי
�)פסיקתא�רבתי�פרשה�מ�(!האומותנם�בחרתי�בך�מכל�יחל�שלא�,�את�גדלותך�ומעלתךבעולם �

��

��אילו�של�אברהם
��ַאְבָרָהם�ַוִּיַּקח�ֶאתֶלְך�ַוֵּי,ַאִיל�ַאַחר�ֶנֱאַחז�ַּבְּסַבְך�ְּבַקְרָניו��ַוַּיְרא�ְוִהֵּנה,ֵעיָניו�ַוִּיָּׂשא�ַאְבָרָהם�ֶאת"

�)בראשית�כב�יג(".��ְלעָלה�ַּתַחת�ְּבנֹוַוַּיֲעֵלהּו�,ָהַאִיל �
��

�זה �איל �הקב, �בנו"שזימן �תחת �לקרבן �אבינו �לאברהם �ה �בראשית, �ימי �מששת �כבר ,�נברא
�שבת �בערב �אבינו, �לאברהם �ומזומן �מוכן �והיה ��עכשיו)אבות�ה�ו(. �להיות�, �זמנו �הגיע כאשר

�קרבן ,� �האיל �היה �בנוובארץ �תחת �שיקריבו �כדי �אברהם ��אל �ואולם. �עומד�, �היה השטן
�לבטל,ומסיטו �אברהם�את�כדי �של ��קרבנו �האיל. �הסתבך �כך �ונאחזו, �בין�וקרני�שתי

�איל.האילנות �אותו �עשה �יד?�מה �את �רגלי�פשט �ואת �ביו �אברהםבגדו �של �הביט�.ו
��)�שמעוני�בראשית�כב�קאילקוט(.�התיר�אותו�מן�האילנות�והקריבו,�ראה�את�האיל�,אחריואברהם�

��

�רביא �ְּבַקְרָניו�ְוִהֵּנה"�,�חנינאמר �ַּבְּסַבְך �ֶנֱאַחז �ַאַחר �"ַאִיל �לישראל, �סימן �זה �השנה�כ. �ימות ל
� �נאחזים �ה,�בצרותם�ומסתבכיבעבירותישראל �השנה �ם�נוטלים�ובראש �איל��שופר של

�.ה�והוא�מוחל�להם"�ונזכרים�לפני�הקב,�בוםותוקעי �
��

�אמר �לוי �,רבי �את �רואה �אברהם ��האיל�היה �האילנות �בין �ומסתבך �משתחרר�-הולך
�אחד �ב,מאילן �ומסתבך �אחר�והולך �הוא.אילן �ברוך �הקדוש �לו �עתידי:�אמר �בניך�ם�כך
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יגאל�בקרנו�של�ה�לם�וסופ.�לאדום-��מיון,ליון�-�ממדי�,למדי�-�מבבל�,יותומלכבלהסתבך�
��)�רבה�נו�טבראשית(".�אלהים�בשופר�יתקע'�וה"�:כמו�שנאמר,�איל

��

�האיל �את �אברהם �הקריב �לפני,כאשר �העולם:ה"�הקב�אמר �,�רבון �רואה ��הוי �של�את דמו
�ה �בני�הוא�כאילו-�זההאיל �יצחק �של ��בריו�א,�דמו ��-המוקרבים �כאילו �של�יבראהם ו

��!יצחק�בני
��

��זכות�לדורות
�)בראשית�כב�יד(".��ִיְרֶאה'הַהָּמקֹום�ַההּוא��ַוִּיְקָרא�ַאְבָרָהם�ֵׁשם" �

� �
�אמ �אברהםר �עולם: �של �,רבונו �,�לפניךוידוע�גלוי �לי ��לך�להשיבמה�שהיה �אמרת�כאשר,

�ל �יצחקיקרהלי �את �.ב �השבתי �להשיב,לך�אילו �מה �לך �היה ��!�לי�לא �יכול �לךהייתי �:לומר
� �אמרתאתמול �זרע"�לי �לך �יקרא �ביצחק �לשחטו,"כי �לי �אומר �אתה �אני��!?�ועכשיו ואולם

,�רבונו�של�עולם,�ועתה�מבקש�אני.�לם�וכחרשיכא�עצמי��את�אלא�עשיתי,אמרתי�כךלא�
�כ �אשר �נידונים �יצחק �של �בניו �,לפניךיהיו �קטיגורים �כמה �להם �יש מקטרגים�ה�אפילו

� �-עליהם �שדממתי ��כשם �השיבותיךאני �,ולא �לא �אתה �מקטרגים�לתשיב�כך ותסתום�,
�)פסיקתא�רבתי�פרשה�מ(�!פיות�המשטינים �

��

*�*�*��
��

��עמוד�החסד-אברהם�אבינו� �
�אבר �אבינו �הוא-הם �החסד ��עמוד .� �מעצורים �ללא �שופעת �ובגשמיות-נתינה .��ברוחניות

�.בעולם�כולו'�ובד�בבד�מפיץ�את�שמו�של�ה,�נותן�להם�מכל�טוב,�היה�מכניס�אורחים �
��

�אבינו �אברהם �בזכות �לעולם, �ברכה �היתה �עם��,�לויבי�ראמר. �עסק �עושה �שהיה �אדם כל
� �אבינו �מתברך-אברהם �היה ��מיד �הי. �אברהם �עקרות �על �מתפלל �על�,�נפקדותןוה�-ה

�מ-�החולים �רבי�א.םתרפאי�והם �,�חנינאמר �ספינות �ליגו�מפשהיו�אפילו �הגדול �בים �-�ת
�)בראשית�רבה�לט�יא(�!היו�ניצולות�בזכותו�של�אברהם �

��

�אבינו �אברהם �של �בצוארו �תלויה �היתה �טובה �אבן �מיד�, �אותה �הרואה �חולה שכל
 )בבא�בתרא�טז(!�מתרפא

��

�ה"קב�כביכול�היה�ה,אברהם�אבינו�בא�שלא�עד.�זה�אברהם�אבינו?��שבאבותאיזה�רחמן
�כאכזרי �העולם �את �:דן �המבולאנשי�חטאו �המים-��דור �פני �על �,�הציפם �אנשי דור��חטאו

� �סופוי�פ-הפלגה �ועד �העולם �מסוף �סדומ,זרם �י�חטאו �וגפריתם�הפכ-ים ��באש ואולם�.
� �אברהם �בא �העולם-כאשר �על �זכות ��לימד �לפ, �הקבואמר �"ה"ני �הארץ: �כל �השופט לא�,

!��אין�משפט-ואם�עולם�אתה�מבקש�,��אין�עולם-�אם�משפט�אתה�מבקש�-"�יעשה�משפט
�)פסיקתא�דרב�כהנא�יט�כז�.שיא י�האזינוספֵר(!��אין�העולם�מתקיים-אם�אין�אתה�מוותר�מעט� �

��

��הכנסת�אורחים�וזיכוי�הרבים
�פתח�ארבעה�-באהלו�.�ם�אבינוגדולה�ועצומה�היתה�מידת�הכנסת�האורחים�אצל�אברה

�כיוונים �מארבעה �פתחים �בקלות, �אליו �להיכנס �יוכל �ושב �עובר �שכל �כדי �אורח�. כל
�גדול �בכבוד �ביתו �אל �התקבל �לאכילה, �וזכה �רחבה, �ביד �ולינה �שתיה �בבד. �בד היה�,

�ה �של �שמו �את �מפיץ �אברהם �כולו' �העולם"�.בעולם �באי �לכל �ומימיו �לחמו �סידר והיה�,
�ע �ומדבר �ליבםמזכה �ל �ה, �את �עבדו �והארץ' �השמים �אלוקי �להם, �דורש �והיה �שהיו�, עד

�)א�רסד"זוהר�ח�(".באים�ושבים �
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�בא�שלא�עד �הקב,�לעולםאברהם�אבינו �היה �לא �"�כביכול �מלך �השמים��-ה �על אלא
�בלבד ,� �לעולם �אברהם �אבינו �משבא �ה�ךהמלי�-אבל �את �הארץ' �ועל �השמים פרי�ס�(.על
��)�שיא האזינו

��

�ולשו �אומה �אליומכל �ואומרים �אברהם �של �לביתו �בניהם �את �הביאו �ן �שאתה�: ראינו
�)ב"א�עז�ע"זוהר�ח(!�הדרך�את�בנינו�לפי�דרכיך,�שהוא�אדון�העולם'�בוטח�בה �

��

�)�כא�לגבראשית(�."עֹוָלם�ֵאל�'הָׁשם�ְּבֵׁשם���ַוִּיְקָרא,ָׁשַבע�ִּבְבֵאר�ֵאֶׁשל�ַוִּיַּטע" �
��

� �עשה �אבינו �,פרדסאברהם �מיני �כל �בו �מגדים�ונטע .� �ידו �הקריאועל �הקב�את �של ה�"שמו
�ושב �עובר �כל �ושתו?�כיצד.בפה �שאכלו �להם.�לברכועמדו�,�לאחר �משלי�:�אמר �וכי

�?אכלתם �אלהלוא! �אכלתםו�משל �עולם �העולם!הי �והיה �שאמר �למי �וברכו �ושבחו !��הודו
�)סוטה�דף�י( �
��

�ושותים �אוכלים �האורחים �היו �כאשר �אברהם, �להם �אמר �ברכו: �לו! �אמרו �נאמרמ: ?�ה
�להם �אמר :� �משלו'ִאמרו �שאכלנו �עולם �אל �'ברוך �ומברך. �עליו �מקבל �האורח �היה ,�אם

שלם�:�היה�אברהם�אומר�לו,�ואם�לא�היה�מקבל�עליו�לברך.�היה�אוכל�ושותה�והולך�לו
כד�יין�:�היה�אברהם�עורך�לו�חשבון?�כמה�אתה�מבקש:�אמר�לו.�כסף�עבור�דמי�הסעודה

�מטבעות- ��עשר ,� �לחם �מטבעות�ע-ככר �שר ,� �בשר �מטבעות-מנת ��עשר �היה�. �מי הלוא
�לחם �לך �נותן �במדבר, �ויין �?בשר �מאוד! �גדול �בסכום �מסתכם �החשבון �היה �וכך והאורח�.

� �זאת �צרה �רואה �לה-שהיה �לברך �ומודה �מסכים ��היה ,'� �שאכלנו�'ואומר �עולם �אל ברוך
�)מטרבה�ראשית�ב(�.'!משלו �

��

� �אברהם]אילן[אשל ��נטע �י, �זה �אשל �ידי �בהקבועל �מאמין �מי �ה"דע �בעבודה�, �מאמין ומי
�זרה �בהקב. �שמאמין �"מי �יפה-ה �צל �עליו �ועושה �ראשו �על �ענפיו �פורש �האילן ��היה ומי�,

,�כאשר�ראה�זאת�אברהם.��האילן�היה�מסתלק�ממנו�וענפיו�עולים�למעלה-מאמין�אינו�ש
�.ה"הקבעד�אשר�איחדו�ב',�היה�מדבר�על�ליבו�ומסביר�לו�בטוב�טעם�ודעת�את�אמונת�ה �

��

�אברהם �ידע �האילן �ידי �על �טמא, �ומי �טהור �מי �אף .� �טהור �האדם �היה �אותו�-אם �מקבל
�האילן ,� �טמא �היה �האילן-ואם �אותו �מקבל �היה ��לא �לטהרו, �שיש �יודע �היה .�ואברהם

�ההוא �האילן �תחת �היה �מים �ומעיין ,� �טבילה �שצריך �לקראתו-ומי �עולים �היו �המים .��מיד
�טהרתו �לפני �להמתין �שצריך �יבש-�ומי ��המעיין �לשמור�, �צריך �שהוא �אברהם �ידע ואז

�טהרה �ימי �שבעה �זה.]על�פי�דיני�טומאה�וטהרה�שהיו�נוהגים�בזמנם[. �אילן �ידי �על ��כך בחן�,
��)ב"א�קב�ע"זוהר�ח(.�לכל�האנשים

��

תרגום�יונתן�(!��את�הבריח�התיכון�למשכן-עשו�לאחר�כארבע�מאות�שנה�,�ומאילן�מופלא�זה
��)שמות�כו�כח

��

 �בימיםזקן�בא
��)�כד�אבראשית(�."ַּבָּיִמים�ָּבא�ָזֵקן�ְוַאְבָרָהם" �
��

�בעולם �זיקנה �היתה �לא �אבינו �אברהם �של �ימיו �עד �קרה. �וכך �עם�, �לשוחח �שרצה שמי
�אברהם �יצחק, �עם �משוחח �בטעות �היה �מאוד, �דומים �והיו �מאחר �ניכרת�, �היתה שלא

�מיצחק �יותר �אברהם �של �התבגרותו .� �מה�תבעו�אברהםבא �לפניו�א,קנהיז' �רבון�:מר
�,העולמים �,�אחד�למקוםם�נכנסיובנו�אדם �למי �יודע �אדם �ל�ואין �שאתה�.כבדיש �מתוך

�בז �,קנהימעטרו �למי �יודע �ל�אדם �לו�א!כבדיש �מר �ברוך �:הוא�הקדוש �טוב �,בקשת�דבר
��)ט�בראשית�רבה�סה.�א"בבא�מציעא�פז�ע(!��מתחילאניוממך�
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�ַּבָּיִמים�ָּבא" �להקב-" �אברהם �התקרב �ב"�לא �אחתה �בתקופה �או �אחד �יום �מ, �ויעשאלא
�אחתקר �דרגה �יום �בכל �אותו �בו ,� �נאמר �בימים"לכך �בא �אותם�-" �ידי �על �ונתעלה �שעלה

�)א"א�קכט�ע"זוהר�ח(!�הימים �
��

��מערת�המכפלה
ושם�טמן�אף�,��היא�המקום�אשר�איותה�נפשו�של�אברהם�להיקבר�שם-מערת�המכפלה�

�?ומה�ראה�בה,�ערהכיצד�הכיר�אברהם�אבינו�את�המ.�את�שרה�אשתו �
��

� �באו �אברהםכאשר �את �לבקר �המלאכים �שלושת �שלשה�, �להם �לשחוט �אברהם מיהר
�עגלים �ואולם. �ה, �מאת �ונמלט', �ברח �העגלים �אחד �אחריו. �אברהם �רץ �העגל�, �נכנס והנה

�המכפלה �מערת �לתוך �אברהם. �אחריו �נכנס �המערה, �את �גילה �וכך �כן. �כמו �אברהם�, היה
� �השדה �אל �ויום �יום �בכל �להתפלליוצא �בשדה, �ובהיותו �גן�, �של �נעלים �ריחות �חש היה

�.וראה�אור�שהיה�יוצא�מתוך�אותה�המערה,�עדן�עולים�מן�המערה �
��

�המערה �אל �אברהם �נכנס �דולק, �ונר �גדול �אור �וראה �שם, �טמונים �וחוה �ואדם �ידע�. ומאין
ושמע�,�ודמותו�של�אדם�נעמדה�על�ידו,�נפתח�לו�שם�פתח�מגן�עדן?�שאלו�הם�אדם�וחוה

�אומריםא �השרת �מלאכי �"ת �כאן: �קבור �הראשון �אדם �יהיו�, �מוכנים �ויעקב �יצחק ואברהם
אמר�לו�.�ובא�בשמחה�לקראת�אברהם,�יצא�אדם�הראשון�מקברו,�בתוך�כך".�למקום�הזה

�לאדם �אברהם �ממך: �בבקשה ,� �כאן �יש �קשור �אהל �]דהיינו�מקום�קבר[האם �אדם? �לו :�אמר
�כאן"הקב �אותי �הטמין �ה �וע, �הזמן �באדמהומאותו �עשב �כקלח �טמון �הייתי �עכשיו �ד עד�,

אז�התאווה�!��בשבילך-ומעכשיו�כל�הקיום�שלי�ושל�כל�העולם�הזה�,�שבאת�אתה�לעולם
�זה �במקום �מנוחותו �שתהא �אברהם �המערה, �בזאת �תמיד �היה �ורצונו �ולבו �בא�. והיה

�)ב"�עזוהר�חדש�רות�עט.�א"א�וקכז�ע"א�קכח�ע"זוהר�ח(.�ה�דיבר�אתו�שם"והקב,�ומתפלל�שם �
��

� �זו-ואולם �למערה �אברהם �התאווה �כה ��אם �שנפטרה�, �עד �אלא �אותה �קנה �לא מדוע
אבל�כשנפטרה�שרה�והיה�זקוק�,��משום�שלא�רצה�שישימו�לב�שהוא�מעוניין�בה-?�שרה

�למערה �אמר, �אותה: �לתבוע �השעה �הגיעה �במערה�. �רואה �היה �השדה �בעל �עפרון ואם
� �אברהם �שראה �אותה-מה �מוכר �היה �לא �המערה!�לעולם �את �לקנות �אברהם ,��וכשבא

�בחכמה �עשה �כלל, �המערה �את �מהם �ביקש �לא �ותחילה �עפרון, �אל �ישירות �פנה �לא ,�ואף
גלגל�,�רק�לאחר�מכן".�תנו�לי�אחוזת�קבר�עימכם:�"אלא�רק�פנה�כללית�אל�בני�חת�ואמר

�)א"א�קכז�ע"זוהר�ח(.�את�השיחה�כלפי�עפרון�וביקש�ממנו�לקנות�את�מערת�המכפלה �
��

���אברהם�אבינופטירת
�ְׁשֵני" �ְיֵמי �ֲאֶׁשר�ְוֵאֶּלה �ַאְבָרָהם �ְמַאת�,ָחי�ַחֵּיי �ְוִׁשְבִעים�ָׁשָנה �ַוָּיָמת�.�ָׁשִניםְוָחֵמׁש�ָׁשָנה �ַוִּיְגַוע

�טֹוָבה �ְּבֵׂשיָבה �ְוָׂשֵבַע,ַאְבָרָהם �ֶאל,�ָזֵקן �ַעָּמיו��ַוֵּיָאֶסף :� �ֶאתֹוֹאַוִּיְקְּברּו �ָּבָניו �ְוִיְׁשָמֵעאל �ל�ִיְצָחק
�)ט-בראשית�כה�ז(�..."ְמָעַרת�ַהַּמְכֵּפָלה �

��

� �אבינו �אברהם ��שנה175חי ,� �לחיות �צריך �היה �למעשה ��שנה180ואולם �חמש�. �לו ירדו
�משנותיו �שנים �רעה, �לתרבות �יוצא �נכדו �עשו �את �יראה �שלא �כדי �יום�. �באותו �כבר ואכן

�אברהם �שנפטר �ביותר, �חמורות �עבירות �חמש �על �עשו �עבר �ברוך. �הקדוש �אני�:�הואאמר
� �הבטחתי �לכבר �אוהביאברהם �לו �בשלום"�ואמרתי �אבותיך �אל �תבוא ,��ועכשיו,"ואתה

�ֵיֵצ �ואם �לחוץ �יא �את �יראה �רעהנכדו �לתרבות �י�ו,וצא �אדם �בני �נכדו�שמע �על מדברים
�אוספו�?מה�אני�עושה�לו,�לכן�!טובהאין�זו�שיבה��ודאי�-��דמיםושופךמגלה�עריות�שהוא�

��)�דתנחומא�כי�תצא(�.�על�משכבםםובשללהיאסף��םקי�לצדיהםב�לו�ט!מן�העולם

� �
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אוי�לו�:�עמדו�כל�גדולי�אומות�העולם�ואמרו,�אותו�היום�שנפטר�אברהם�אבינו�מן�העולם
��)א"בבא�בתרא�צא�ע(!�אוי�לה�לספינה�שאבד�קברניטה,�לעולם�שאיבד�את�מנהיגו

��

�מיטתו �את �נשאו �כאשר �המיטההלכו, �לפני �ועבר ��שם �פנאור, �מקום �איזה �לאברהם�ו וי
�)בראשית�רבה�סב�ג(.�וקברו�אותו�במערת�המכפלה�שלו,�אבינו �

��

��זכותו�לדורות
�הקב �לאברהם"אמר �"ה �ּוְסֹפ�ַהֶּבט: �ַהָּׁשַמְיָמה �ַהּכֹוָכִביםָנא �ַזְרֶעָך�ִיְהֶיה�הֹּכ�...ר �).�טו�הבראשית(!"

��?למה�הדבר�דומה
��

�לדרךאדםל �,�רחוקה�שיצא �יום�-�והלך �יומיים, ,� �עש-שלושה �ימים�עד �רה �לא�, �מצא ולא
� �מים,�פונדקולאעיר �ולא �אילן ��לא �עייף! �הלך �כך �ורעב, �הנה�ו.צמא �ל, �ימים�שלושהאחר
�מרחוקראה �אחד �מיםיש�אולי�:�אמר,�אילן �אלו�הלך�.�תחתיו �לשמחתו��,ויהגיע וגילה

�,תחת�האילןישב�.�ויש�לו�פירות�טובים�וענפים�רחבים,�שהאילן�נטוע�על�מעיין�מים�חיים
�בה �,לויצתקרר �המע,�הטוביםפירותיומ�אכל �מן �ושבי�ושתה �לו �וערב �נפשו�הין �כאשר.

�לל �בדרכועמד �ולהמשיך �לאילן,כת �אילן�:�אמר �ב, �אילן �אותךבראמה �עצך�?ך �שיהא
�נאה �כבר-? ��הרי �נאה!הוא�נאה �צלך ��?�שיהא �נאים!הואנאה �ענפיך �הם?�שיהיו �!�נאים
�מתוקיישיה �פירותיך �?םו �מעי!הם�מתוקים �יוי�שיהא �מתחתן �מעי?יךצא �יוצא�י�כבר ן

�אלא�?ך�אותך�מה�לי�לבר!�חביב�אתה�עומדבמקום�?שתהא�עומד�במקום�חביב!�יךמתחת
��!יהיו�כמותך�-�ממך�שיצאוכל�הנטיעות�ש
��

�,כך �הוא�בהקדוש�כשברא �העולםרוך �דורבר�ע,�את �עשרים �היותו �תועלתת�ולא �בהם �,ה
�הקב �של �שמו �וקידש �אברהם �שבא �ה"עד �לוו, �ושבים�והפונדק�בנה �עוברים �זן �ומכניס�,יה

�השכינה �כנפי �תחת �הבריות �,את �של �כבודו �בעולם"הקב�והודיע �לכבוד�ו,ה �נפשו �מסר
�הוא �ברוך �הקדוש �לו! �,�אברהם:ה"�הקבאמר �לומר �לי �יש �לברכ,לך�מה �לי �יש ך��ומה

�לפני?אותך �צדיק �שלם �לפני?�שתהא �צדקת �אשתך �שרה �שתהא �אתה?�או שרה�ו�,�צדיק
�שיה!�צדקתאשתך �צדיקים�או �ביתך �בני �כל �הם?יו ��צדיקים �לברכךמ! �לי �יש �כל�?ה �אלא

��)במדבר�רבה�פרשה�ב(�!�יהיו�כמותך,�שעתידים�לעמוד�ממךבנים
��

�.אמן,�זכותו�תגן�עלינו�ועל�כל�ישראל �
� �
� �

Qיצחק�אבינו��R��

��הולדת�יצחק
�המיוחל �הבן �אברהם�ושרה�אל �שנים�רבות�ציפו �אבינו, �אברהם �של .�שיהא�ממשיך�דרכו

�ואולם �ה"הקב, �תחילה �בכוונה �הולדתו �את ��"-�עיכב �יצחק �נוצר �נימול�-לא �שלא �עד
�)א"א�צו�ע"זוהר�ח(.�"א�לשלימותו"ונתוסף�לו�אות�ה,�אברהם�אבינו�ונקרא�שלם �

��

�פסח �בליל �לאחר�מילתו, �כי�,�שלושה�ימים �מיכאל �המלאך �ידי �על �אברהם�אבינו התבשר
�בן �לו �יולד �שנה �בעוד �שמו, �ְוִיָּקֵרא �יצחק: �שרהבראש. �נפקדה ��השנה �שבעה�, וכעבור

� �וחצי �הבא-חודשים �פסח �בליל ��בדיוק �הלילה, �בחצות �יצחק, �נולד ,]� שנה��האותשהיתה
��)בראשית�רבה�נג�ו.�א"יא�ע,�ב"ה�י�ע"ר(]�)מדרש�אגדה�בראשית�יח�יד(.�מעוברת

��

�יצחק �שנולד �בשעה �החולים, �נתרפאו �החרשים, �נתפתחו �הסומים, �ונתפקחו תנחומא�ב�וירא�(!
��)לז
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אמר�.�עד�אז�היו�נולדים�כגדולים�ובשלים.��היה�הראשון�שנולד�כתינוק�קטן-יצחק�אבינו�
�)�ינג�רבה�ראשיתב(!"��בביתו�של�אברהם�אבינואלא�-לה�י�תחעריסה�דנדהֻנ�לא"�:רבי�לוי �

��

זמן�קצר�לאחר�לידתם�הם�כבר�,�כי�כל�בעלי�החיים,�הלוא�נתבונן�ונראה.�והיתה�לכך�סיבה�מיוחדת
וכבר�בימים�הראשונים�הם�הולכים�,�אין�אצלם�תקופה�ארוכה�של�תלות�בהוריהם.�ריםבשלים�ובוג
תקופה�,�תחילה:�ותקופה�זו�נמשכת�זמן�רב!��נולד�כשהוא�כה�תלותי�בהוריו-רק�האדם�.�על�רגליהם

�ינקות�ותלות�מוחלטת�בהורים �ארוכה�של �ולאחר�מכן, �ילדות, �עוד�מספר�שנים�של �עדיין�, שבהן
רק�לאחר�שנים�רבות�מגיע�האדם�.�ברשות�עצמו�וזקוק�לתמיכה�ולעזרה�תמידיתהילד�אינו�עומד�

כי�רק�באדם�קיים�,�התשובה�היא?�מדוע�יש�צורך�בתקופה�כה�ארוכה.�לבגרות�ולבשלות�מוחלטת
� �חינוך"המושג �האדם�צריך�להתחנך�למוסר". �למידות�טובות, �לאמונה�ולערכים, �יוטבעו�. וכל�אלו

�באדם�בצורה�הטובה�ביותר �גדילתו, �דווקא�כשהוא�סופג�זאת�אט�אט�מההורים�תוך�כדי כשהוא�,
��.תלוי�בהוריו

��

.��הוא�למעשה�התינוק�הראשון�בעולם�שצריך�להעביר�את�שושלת�האמונה�של�עם�ישראל-�יצחק�
�מדור�-ובתורתו�'�ודרכו�תעבור�האמונה�והדבקות�בה,�הוא�זה�שממשיך�את�דרכו�של�אברהם�אבינו

��.וכך�יוטבעו�הדברים�בנפשו,�וא�לינוק�זאת�מהוריו�אט�אט�זקוק�ה-ולשם�כך�.�לדור
��

��משתה�גדול
אברהם�אבינו�הזמין�אל�.�עשו�לו�הוריו�משתה�גדול,�כאשר�נגמל�יצחק�מלינק�חלב�מאמו

�המלכות �גדולי �כל �את �המשתה �נשותיהם, �את �הזמינה �ושרה �זאת. �ברבים�, �לפרסם כדי
�.את�חסדיו�ונפלאותיו�של�הקדוש�ברוך�הוא �

��

�אומ �ואומריםהיו �מתלוצצים �העולם �"ות �וזקנה: �זקן ��אלוראיתם �אשר, �מן�תינוק�הביאו
�הוא'�:�ואומרים,השוק �ל,�עודולא�...!'בננו �כדי �גדול �משתה �שעשו ��אלא �את �דבריהםחזק

�ב �'בנם'ולהתפאר �האמיתי... �בנם �זה �אין �בודאי �השפחות, �אחת �של �בן �אם �כי ושרה�,
�".עושה�עצמה�כאילו�היא�מניקה�אותו �

��

�ל �הללוכדי �הלעג �דברי �את �חזק �תינוקותיהן, �את �המשתה �אל �עימן �מביאות �הנשים .�היו
�תינוקה �את �הביאה �אחת �כל �שלו, �המינקת �את �להביא �מבלי �בוכה. �התינוק �היה ,�כאשר

�אומרת �"היתה �מניקתי: �את �להביא �שכחתי �אמנו�!" �שרה �אל �התינוק �את �מביאה והיתה
�אותו �שתאכיל �שרה. �אל �רבים �תינוקות �הובאו �כך �את�"הקבו, �היניקה �ששרה �נס �עשה ה

��)כא�צג��שמעוני�בראשיתילקוט.�גתנחומא�תולדות�(�".ָׂשָרה�ָבִנים�ֵהיִניָקה:�")�כא�זראשיתב�(וזה�שנאמר!�כולם
��

�אמנו �שרה �אל �תינוקותיהן �את �הביאו �רבות �נשים �חלקן. �טוב�, �רצון �מתוך �זאת עשו
�ואמיתי �זו, �לינק�מצדקת �יזכה �וחלקן.�שתינוקן �רק, �זאת �שרהעשו �לבדוק�את .��מתוך�רצון

� �ואלו �ברווח-אלו ��יצאו .� �טוב �רצון �מתוך �אותם �הביאו �שאמותיהם �והתגיירו-אלו .��זכו
� �בדיקה �לשם �רק �אותם �הביאו �שאמותיהם �בעולם�-ואלו �וממשלה �וגדולה �כבוד �קיבלו

�הזה �וחשובים, �שרים �.ונהיו �בעולםה�וכל �המתגיירים �,גרים ��וכל �העולם �אומות �-�חסידי
�)פסיקתא�רבתי�מג(!�חלב�של�שרהה�שינקו�מן�ותםאמהם�צאצאים� �

��

�ואולם �וליצנים, �ריקים �אנשים �היו �עדיין �ואומרים, �מתלוצצים �שהיו �במשך�: �שרה הלוא
�בטן �בפרי �נפקדה �שנים�רבות�לא �אבימלך�, �של �בארמונו והנה�דווקא�מיד�לאחר�ששהתה

�בבן- �להיפקד ��זכתה �אברהם. �של �בנו �זה �אין �בודאי �ה, �מאבימלך �שרהאלא �תעברה מה�!
הוא�כה�היה�.��כדמות�פניו�של�אברהם�אבינו-צר�את�דמות�פניו�של�יצחק�?�ה"עשה�הקב

�)כא�צג��שמעוני�בראשיתילקוט(�!"ִיְצָחק�ֶאת�הֹוִליד�ַאְבָרָהם:�"עד�שכולם�העידו�ואמרו,�דומה�לו �
��

� �ושרה �אברהם �עשו �אשר �הסעודה �עוג-אל �אף ��הגיע �הנוכחים. �לו �אמרו �אתה�: הלוא
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�תמיד �כמו �אברהם �כי �אומר �עקרה"�היית �"פרדה �להוליד, �יוכל �?ולא �על�! �עוג הסתכל
�הקטן �יצחק �כה, �עד �שנולדו �התינוקות �מכל �שונה �היה �אשר �קטן, �כה �שנולד �בכך לגלג�,

�"ואמר �זה: �כלום...מהו �זה �!�אין �אני �ל�באצבעי �הקבאמר�!"הורגויכול �רשע"�:ה"�לו כך�,
�ו�!?אמרת �תחיה �יעוד �ורבבות �אלפים �ממנותראה �,וצאים �עתיד��ובידם �אתה �צאצאיו של

��)דברים�רבה�א(!".�ליפול
��

��יצחק�וישמעאל
�יצחק �נולד �כאשר �ואומרים, �שמחים �כולם �"היו �לאברהם: �בן �נולד �ממשיך�, �יהיה אשר

היה�ישמעאל�מלגלג�.�]פי�שניים�מאחיו�[ונוטל�שני�חלקים�בירושה,�נוחל�את�העולם,�דרכו
�)תוספתא�סוטה�ו�ג(!"�ואני�נוטל�שני�חלקים,�ראני�הבכו,�אל�תהיו�שוטים:�"ואומר �

��

�.היה�ישמעאל�נוטר�לו�שנאה�בליבו,�מאז�קטנותו�של�יצחק,�כך �
��

�יצחק �גדל �כאשר �רעה, �לתרבות �ולהוציאו �להכשילו �ומנסה �לו �מתנכל �ישמעאל .�היה
� �חמורות �עבירות �על �עובר �כשהוא �ישמעאל �את �אמנו �שרה �זרה-ראתה ��עבודה גילוי�,

�ד �ושפיכות �מיםעריות �אותו. �ראתה ��היא �המשחקים �הילדים �כדרך �חגבים ומקריב��-צד
�זרה �לעבודה �אותם !� �עוד �יצחק-ולא �את �להרוג �שניסה ��אלא �משחק�, �של �בדרך כביכול

�ושעשוע �ליצחקאמר. �ל:��ישמעאל �מעט �נלך �,שדההבה �קשת �נוטל �ישמעאל �,וחצים�והיה
��)ג�יאבראשית�רבה�נ(.�חקש�ועושה�עצמו�כאילו�מ,�כלפי�יצחקכוונםומ
��

�,ְּבָנּה�את�ְוֶאתָּגֵרׁש�ָהָאָמה�ַהֹּז:�"מיד�פנתה�אל�אברהם�ואמרה�לו,�כאשר�ראתה�זאת�שרה
�ֶּבן �ִייַרׁש �ֹלא �ַהֹּז�ִּכי �ִעםָהָאָמה �ִיְצָחק�ִעם�ְּבִני�את �ה)בראשית�כא�י(!" ��ואכן �של�' �לדבריה הסכים

�שרה �לאברהם, �"ואמר �ֹּת: �ֲאֶׁשר �ָׂשָרהּכל �ֵאֶליָך �,אַמר �ְלָך�,ָלּהְּבֹק�ְׁשַמע �ִיָּקֵרא �ְבִיְצָחק �ִּכי
�.�כל�ההמשכיות�שלך�היא�דווקא�על�ידי�יצחק�ולא�על�ידי�ישמעאל-!"�ָזַרע �

��

�ישמעאל �את �אברהם �מגרש �אברהם, �של �דרכו �את �שממשיך �זה �הוא �יצחק �"ואכן �ַוִּיֵּתן.
�(�"ְלִיְצָחק�-�לֹו�ֲאֶׁשר�ָּכל�ֶאת�ַאְבָרָהם �כה �ליצח-�)הבראשית �אברהם �הירושה�נתן �את �ק את�,

�הבכורה ,� �הברכה �לברך[את �הכח �בידו �]שיהיה ,� �הקבורה �עימו�-ואת �להיקבר �שיזכה
�.ואילו�לישמעאל�נתן�אברהם�רק�מתנות.�במערת�המכפלה �

��

�?�ומדוע,�אברהם�אינו�מברך�בפירוש�את�יצחק-ואולם� �
��

�פרדס �לו �שהיה �למלך �משל �ה, �בידי �אותו �בעציםאריסומסר �ויטפל �אותו ,�והנה�.�שיטפח
�האריס �ראה ,� �כל �מתוך �אילנותהכי ,� �נשישנם �ה�אילנותי �כרוכים �ומחוברים �בזה �-זה

�חייםהא �סם �של �המהשני�ו,חד �סם �ותו�של �בליבו. �האריס �א�:חשב �אם �האילן�שקה את
� �של �הסם �-חיים �האילן �המ�הרי �סם �ושל �שותה �ות �אני,מויעוגדל �מלהשקות�ואם ��נמנע

כך�הפך�בדעתו�עד��!?�לחיותחייםה�של�סם��היאך�יוכל�האילן-ות�ו�של�סם�המאת�האילן
והמלך�הביא�אותי�לכאן�לשנה�,�אלא�סך�הכל�אריס,�הלוא�אני�אינני�בעל�הפרדס:�שאמר

�!והמלך�יעשה�בפרדסו�מה�שהוא�רוצה,�אני�את�שלי�עושה�בטיפול�שאר�האילנות.�אחת �
��

�אברהם �אמר �:�אבינוכך ��אם �אני ��הלוא�-��יצחקאתמברך �להתברךישמעאלאף .��ירצה
�ו �מברך �אני �אין �אם �את �א-ישמעאל ��היאך �את �ואמר!?יצחקברך �ודם�ב:�חזר �,�אנישר

�בקבר �ומחר �כאן �,היום ��כבר �שלי �את �ואילך-עשיתי �שהקב,�מכאן �לעשות�"�מה �רוצה ה
�!יעשה�-�בעולמו �

��

�ש �אבינונפטרכיון �וברכוהת�,�אברהם �יצחק �על �הוא �ברוך �הקדוש �גלה !� �בראשית�כה(שנאמר

��)בראשית�רבה�סא�ו.�מדרש�תהלים�א(".�ְּבנֹוִיְצָחק���ַוְיָבֶרְך�ֱאֹלִהים�ֶאת,י�מֹות�ַאְבָרָהםַוְיִהי�ַאֲחֵר:�")יא
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���עולה�תמימה-יצחק�
ך�מלו�בגיל�תו�שא!תואני�גדול�ממך�במצו:��היה�מתרברב�בפני�יצחק�ואומר�לו-ישמעאל�

��ימיםהנושמ �להתנגד, �יכולת �ולא �קטן �תינוק �כשהיית ,� �אני �עשר�-ואילו �שלש �שנה��בן ה
�אותי �מלו �כאשר �הייתי �התנגדתי, �ולא �להתנגד �ויכולתי �לו! �:�יצחקאמר �אתה�אחד�באבר

�בי �להתגרות �?מנסה !� �הלוא �הקביאמאם �לי �"ר �לפני'ה �עצמך �זבח �להיזבח�-' �אני �מוכן
�)ב"סנהדרין�פט�ע(!�בלב�שלם �

��

� �אבינו-ואכן ��יצחק ,� �היראה �"]פחד�יצחק["עמוד �לכבו, �כולו �כל �את �למסור �מוכן �ההיה '�ד
.�ה�את�אביו�אברהם�להעלותו�על�גבי�המזבח"כאשר�ציוה�הקב,��שנים�היה37בן�!�יתברך

�כמובן �להתנגד, �היה �שיכול �התנגד, �שלא �די �לא �ואולם �לב�, �ובחפץ �בשמחה �שהלך אלא
�!להיעקד�ולהישחט �

��

�ַיְחָּדו" �ְׁשֵניֶהם �ַוֵּיְלכּו �ל�-" �שמח �היה �שזה �ל,ביקרהכשם �שמח �היה �זה ��כך �.קורבןהיות
!�שחטלהי�ויצחק�שמח�,�שמח�לשחוטאברהם�.יעקדה�ויצחק�שמח�ל,רהם�שמח�לעקודאב

�)פסיקתא�רבתי�מ�מג( �
��

�,�פחד�ויראה�גדולה�עליונפל,�כי�אביו�הולך�להקריבו,�אמנם�בתחילה�כאשר�נודע�ליצחק
�בחר�אם:�"אולם�הוא�אמר,��על�גבי�המזבחקורבןאת�עצמו�ראוי�להיות�שלא�ראה�מחמת�

��)�כגתנחומא�וירא(!".�שי�נתונה�לו�הרי�נפ-ה�"�הקבבי
��

�המזבח �על �לעוקדו �אביו �וכשבא �לו, �אמר �אבא: �רגלי, �ואת �ידי �את �היטב �קשור מפני�,
�היא �חצופה ��וכ,שהנפש �האשר �את �אראה �-סכין �ויפסל �אזדעזע �בבקשה�.הקרבן�שמא

�)שם(!"�ואפסל�מלהיות�קרבן,��מוםקשור�אותי�היטב�לבל�ייעשה�בי,�ממך �
��

�על �יצחק �נעקד �המזבחכאשר ��גבי �מאוד, �גבוהות �לדרגות �להגיע �זכה �דברים�, ולראות
� �ונשגבים �הרקיע�"-נעלים �נפתח ,� �מרכבה �חדרי �וראה �עיניו �את �נשא עניינים�[ויצחק
�]'נסתרים�בהנהגת�ה �והזדעזע, �יצחק�")תנחומא�תולדות�ב(". �בעיני �מסתכלות �אברהם �של ,�עיניו

�מרום �במלאכי �מסתכלות �יצחק �ועיני �אותם. �ראה �יצחק �אותם, �ראה �לא �ואברהם תרגום�(".
�)יונתן�בראשית�כב�י �

��

�צווארו �על �החרב �הגיעה �כאשר �יצחק, �של �נשמתו �פרחה �הקב. �השמיע �כאשר ה�"אולם
ואביו�התירו�ונעמד�יצחק�,�חזרה�נשמתו�לגופו,�"אל�תשלח�ידך�אל�הנער"את�קולו�ואמר�

".��מחיה�המתים,'ברוך�אתה�ה:�"פתח�ואמר.�וידע�שכך�המתים�עתידים�לחיות,�על�רגליו
�)מדרש�הגדול�בראשית�כב�יב,�פרקי�דרבי�אליעזר�לא( �
��

משל�לאשה�.�שלח�אברהם�את�יצחק�ללמוד�תורה�בבית�מדרשו�של�שם,�לאחר�העקידה
�הש �תעשרה �הפלך �מלאכת �ידי �וטוויה[על �הזה�:�אמרה,]אריגה �הפלך �ומן �הואיל

��אך�ורק�משום-א�לידי�שבמה��כל�:�כך�אמר�אברהם!"לעולםידי�נו�זז�מ�עוד�אי,התעשרתי
�ובמצו �בתורה �אינ,תושעסקתי �שתזוזי�לפיכך ��התורה�רוצה �נו(�!לעולם�מזרעי �רבה �)בראשית

�שם �של �מדרשו �לבית �והובילוהו �יצחק �את �ולקחו �מרום �מלאכי �באו �ואכן �שם�, ונשאר
�)תרגום�יונתן�בראשית�כב�יט(.�שלוש�שנים �

��

�-בכל�שנה�ביום�ראש�השנה�.�עולםזכות�זו�של�עקדת�יצחק�עומדת�לבניו�אחריו�לדורות�
�הדין �יום ,� �בשופר �ישראל �כל �,]קרן�של�איל[תוקעים �העקידה �לפנ]אילו�של�יצחק[�וזכר י��עולה

�ה"הקב �ב. �ישראל �עם �הלכו �כאשר �הראשוןגלותאף �המקדש �בית ��חורבן �יצחק�, הזכיר
�הקב �זו"לפני �זכות �ה �ואמרפת: �יצחק �עולם:ח �של �אבא,�רבונו �לי �ִיְרֶאה�ֱאֹלִהים"�:�כשאמר

�ְלֹע �ַהֶּׂשה �ְּבִניּלֹו �על�דבריך�-�"ָלה �גבי�המזבח,לא�עכבתי �על �לבי �ברצון ��ופשטתי,�ונעקדתי
�)איכה�רבתי�פתיחתא�ל(!�?�ולא�תזכור�לי�זאת�ולא�תרחם�על�בני,ארי�תחת�הסכיןואת�צו �
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��זיווגו�של�יצחק
מת�צחק�היה�יאילו�:�הרהר�אברהם�בלבו,�כשהם�עדיין�בהר�המוריה,�מיד�לאחר�העקדה

��הרי�היה�-בהר�המוריה� �בלא �בניםמת ,� �אין �ובניםלכן �אשה �ללא �כך �.טוב�הדבר�שישאר
,�לזרעו�של�שםהן�אינן�מיוחסות��אמנם.�ל�וממראו�אשכ,ענר�מבנות�אלך�ואשיא�לו�אשה

�הן �כנען �של �ומזרעו ,� �ו�,�הןצדקניותאולם �לי �איכפת �שלהןמה �?מיוחסין �לוא! �:ה"ב�הקמר
�)בראשית�רבה�נז�ג(.�מבני�משפחתך,��של�יצחקתוזוגבת��הנולד�כעת,��לכךאין�אתה�צריך �

��

�שנים �שלוש �כעבור �ואכן �עבדו, �אליעזר �אל �אברהם �פונה �אשה�, �ליצחק �לקחת שילך
�ארם �בפדן �משפחתו �מבנות .� �טוב �בכל �אליעזר �את �אברהם �טעונים�-צייד �גמלים �עשרה

המתנה�שבו�הוריש�את�וכן�נתן�בידו�את�שטר�,�חפצים�יקרי�ערך�ואבנים�טובות�ומרגליות
�.זאת�כדי�שיסכימו�משפחת�הכלה�לשלוח�אותה�אל�יצחק,�כל�אשר�לו�ליצחק �

��

�שה �אליעזר �את �אברהם �ברך �דרכו' �את �"יצליח �'ה: �ַמְלָאכֹו�ִיְׁשַלח�הּוא�...ַהָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהי
לאליעזר�שני��ה"�זימן�הקב,כךאברהם�לו��בשעה�שאמר�".�ְוָלַקְחָּת�ִאָּׁשה�ִלְבִני�ִמָּׁשם,ְלָפֶניָך

�מלאכים �רבקה-�אחדה, �את �הבאר�להוציא �אל ��ו,�מהבית .�אליעזר�את�ללוות�-השני
�הואו �ברוך �לו�הקדוש �מאיר �הדרךהיה ��את �ובברקים�בזיקים !� �בדרך �אליעזר �הלך �-כך

� �הדרך �קפיצת �לו �-ונעשתה �של �מרחק ��17שהלך �הליכה �שעות-�ימי �שלוש בראשית�(�.�תוך
��)אשית�ב�תפבמעם�לועז�בר.��ס�א,�ירבה�נט

��

� �אחרים-צדיקים �ידי �על �נעשית ��מלאכתם �יצחק. �של �בזכותו �סיעתא�, �לאליעזר היתה
� �בשליחותו �מרובה �הגיע-דשמיא �יום �באותו ��עוד �רבקה�, �את �הביא �כבר �שלמחרת וביום

�יצחק �"אל !� �מנחה �להתפלל �יצחק �שבא �שעה �רבקה-באותה �אל �אליעזר ��הגיע ובאותה�,
��)א"א�קלב�ע"זוהר�ח(!"��באה�רבקה�אצלו-רת�שעה�שבא�יצחק�להתפלל�מנחה�למח

��

"� �ַּבָּׂשֶדה �ָלׂשּוַח �ִיְצָחק �להתפלל[ַוֵּיֵצא �ָעֶרב] �,ִלְפנֹות �ֵעיָניו �ָּבִאיםַוַּיְרא�ַוִּיָּׂשא �ְגַמִּלים �.�ְוִהֵּנה
�ֶאת �ִרְבָקה ��ַוִּתָּׂשא �ַוֵּתֶרא �ַוִּתֹּפ�ֶאתֵעיֶניָה �ַהָּגָמלִיְצָחק �ֵמַעל �ַוִּתְתָּכס�ַהָּצַוִּתַּקח�...ל �ַוְיִבֶאָה�.ִעיף

�ָהֹא �ִאּמֹוִיְצָחק �ָׂשָרה �ַוְּתִהי��ֶאתַוִּיַּקח�,ֱהָלה �ַוֶּיֱאָהֶבָה�ִרְבָקה �ְלִאָּׁשה �ַאֲחֵרי�,לֹו �ִיְצָחק �ַוִּיָּנֵחם
�)בראשית�כד�סג(".�ִאּמֹו �

��

�יצחק �את �רבקה �שראתה �שעה �באותה ,� �ביותר �הדור �בציצית-שהוא �ומעוטף ,��לבוש
שוחר�.�בראשית�רבה�ס�יד(!�ודאי�אדם�גדול�הוא:�אמרה.�ושטוח�בתפילה,�אלוקיםודמותו�כמלאך�

��)טוב�צ�יח
��

�רבקה �של �צדקותה �את �ראה �יצחק �גם .� �האוהל �אל �אותה �הכניס �ברכה�-כאשר �שרתה
�באוהלו �קדושה �כיצד. ?� �שהיתה �זמן �בחייםכל �אמו ,� �קשור�ענןהיה �פתח ,�הלואה�על

�לרוה �פתוחות �ו�,וחהודלתות �ברכה �עיסהבשרויה ,� �נשאר �היה �שבת �שבת�ונר �מליל דולק
� ��הבא�שבתלילועד �שרה. �נפטרה �כאשר �הללו, �הדברים �פסקו .� �נכנסה�-עכשיו �כאשר

 )בראשית�רבה�ס�טו(.�חזרו�שוב,�רבקה�אל�האוהל
��

אפשר�:�"אמר.�הלך�יצחק�להחזיר�לאביו�את�הגר,�באותו�יום�ששלח�אברהם�את�אליעזר
ואמציא�לו�,��אלך�ואחזיר�לו�את�הגר!?י�יושב�לבדוויהיה�אב,��אשתישאהיה�אני�יושב�עם

�רוח �קורת �בראשית�כב�סב"מדה(!" �הגר)ג �את �יצחק ��הביא �בכבוד, �תמיד �בה �ונהג �אחר�, ואפילו
��)בראשית�רבתי�עמוד�קב(.�מיתת�אביו�כיבד�אותה�ולא�הוציאה�מבית�אביו

��

��פקידת�רבקה
�נשואים�20-כ �ורבקה �יצחק �היו ��שנה �בטן, �בפרי �נפקדו �חזא�.וטרם �היו�"�:ל"מרו �מה מפני

��)א"יבמות�סד�ע("!��של�צדיקיםםלתילתפ�והומתאה�"�שהקבמפני�?אבותינו�עקרים
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ולא�היתה�ראויה�,��שנים�בלבד3מפני�שרבקה�נישאה�בגיל�,�עד�כה�המתינו�יצחק�ורבקה
� �גיל �עד �13להוליד �מכן. �לאחר ,� �להיפקד10המתינו �יזכו �אולי �נוספות ��שנים �הדין�, כפי

�האדם �שצריך �לאשתו ��שנים�10להמתין �אחרת, �אשה �לו �לקחת �יכול �מכן �לאחר .�ורק
לא�רצה�יצחק�לגרש�את�רבקה�,�ואולם�משעברו�אף�עשר�השנים�הללו�ורבקה�לא�נפקדה

מפני�,�כמו�שעשה�אברהם�אביו,�ואף�לא�רצה�לקחת�לו�שפחה�שתוליד�לו�בנים,�הצדקת
�תמימה �עולה �כקרבן �נחשב �שהוא �בעבורו, �ראוי �הדבר �ואין �בתפילה�ל. �להשתטח �פנה כן

�.שיתן�לו�בנים�מרבקה'�ולבקש�רחמים�מאת�ה,�על�הר�המוריה �
��

�אחת �בפינה �שטוח �יצחק �היה �אחרת, �בפינה �שטוחה �ורבקה �לפני�, �שיח �שופכים ושניהם
�'ה �יצחק. �"אמר �עולם: �של �רבונו ,� �לי �נותן �שאתה �הבנים �הזו-כל �הצדקת �מן ��יהיו ואף�!"

�ואמרה �התפללה �"היא �עול: �של �םרבונו ,� �לי �לתת �עתיד �שאתה �הבנים �מן�-כל �יהיו
�)בראשית�רבה�סג�ה(!"�הצדיק�הזה �

��

�רבקה �התעברה �מאוד, �קשה �הריונה �היה �ואולם �ל�היתה. �נשים�הולכת �של פתחיהן
�להן �ואומרת �האם: ��הגיע �הזהןלכגם �מעוברות�הצער �שהייתן �צערו�!?�בזמן �הוא �כך �אם

��)ג�ובראשית�רבה�ס(!�תיהתעברלא�שואי�ו�הל-ההריון��של

��

�ְּבִקְרָּבּהַוִּיְתֹר" �ַהָּבִנים �ֲצצּו �הים-" �כגלי �מעיה �בתוך �ויורדים �עולים ��שהיו .� �אומר �אני�-זה
�תחילה �אצא ,� �אומר �תחילה-וזה �אצא ��אני .� ��ליעקבעשואמר �לי�: �מניח �אתה �אין אם

�תחילה �לצאת �הדופן, �דרך �ויוצא �אימי �את �הורג �הריני �יעקב! �אמר �שופך�: �הזה הרשע
�)מדרש�הגדול(.�והניחו�לצאת�תחילה,��מתחילתודמים�הוא�כבר �

��

� �שהיתה�-ועוד ��רבקהבשעה �וב�עומדת �כנסיות �בבתי �-�מדרשותבתי ��היה �רוצהיעקב
�,לצאת �עוברת �שהיתה �ליד�ובשעה �עבודת ��-�כוכבים�בתי ��לצאתרוצה�עשוהיה ,�רבקה.

ם�והלכה�לישיבת�ש,�דאגה�והצר�לה�על�כך�מאוד,�אשר�לא�ידעה�כי�יש�בבטנה�תאומים
".��ִמֵּמַעִיְך�ִיָּפֵרדּוְלֻאִּמים�גֹוִים�ְּבִבְטֵנְך�ּוְׁשֵני�ְׁשֵני"�:אמר�לה.�בן�נח�לשאול�אותו�לפשר�הדבר

�.יעקב�ועשו�-�והנה�תאומים�בבטנה�-כאשר�מלאו�ימיה�ללדת�,��ואכן)בראשית�כה�כג( �
��

 יצחק�בגרר

�בחברון �ורבקה �יצחק �יושבים �הקב, �עליהם �הביא �"והנה �נסיון �ָּבָאֶרץַוְיִה�"-ה �ָרָעב �י רעב�".
�)מדרש�אגדה(.�ועמד�בנסיון�ולא�התלונן,�אם�יתלונן�או�לא'�שניסהו�ה,�זה�בא�בשביל�יצחק �

��

�למצרים �לרדת �יצחק �רצה �אביו, �שעשה �כדרך �ה, �לו �אמר �"'ואולם �הזאת: �בארץ �גור "�-�
�תמימה �עולה �אתה ,� �לחוץ-והעולה �היא �יוצאת ��אם �נפסלת, �היא .� �אתה �יצאת�-אף �אם

�)בראשית�רבה�סד�ג(.�נפסלת,�לארץלחוץ� �
��

�גרר �בארץ �לגור �יצחק �הלך �לכן �רבקה. �לשאול�על �המקום �אנשי �עשה,�התחילו �מה למד�?
�ואמר �"מאביו �היא: �אחותי �הפעם". �ואולם �כך, �יצחק �שאמר �למרות �לקחת�, �אבימלך פחד

�אותה �שרה, �לקיחת �בעקבות �עליו �שבאו �הקשים �העונשים �את �היטב �זכר �הוא למרות�,
�.�אמר�אברהם�שהיא�אחותושגם�עליה �

��

�בגרר �יצחק �שישב �ארוכה �תקופה �לאחר �התאמת, �חששו �כי �לאבימלך �נודע �רבקה�, ואכן
�יצחק �אשת �היא �עשה. �מה �מלכות? �בבגדי �ורבקה �יצחק �את �הלביש �על�, �אותם הרכיב

�יפים �סוסים �כולה, �בעיר �אותם �סיבב �ואמר, �גדול �בקול �"והכריז �לפגוע�: �שיעיז �מי כל
�!"�מות�יומת-באנשים�יקרים�אלו� �
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�בגרר �לגור �יצחק �המשיך �ַהִה", �ָּבָאֶרץ �ִיְצָחק �ַהִה,איַוִּיְזַרע �ַּבָּׁשָנה �ֵמי�ַוִּיְמָצא �,�ְׁשָעִריםָאהא
�)יבכו�בראשית�(�".ָגַדל�ְמאד��ַעד�ִּכי,�ַוֵּיֶלְך�ָהלֹוְך�ְוָגֵדל,�ַוִּיְגַּדל�ָהִאיׁש.'�הַוְיָבֲרֵכהּו �

��

וכן�זרע�בשנה�צחיחה�של�,�זור�צחיח�ולא�משובחשזהו�א,�למרות�שזרע�יצחק�באזור�הנגב
גדלה�לו�תבואה�פי�מאה�ממה�שהיתה�:��בכל�זאת�היתה�לו�ברכה�מיוחדת�ביבול-רעבון�

�רגיל �באופן �להצמיח �יכולה �השדה �התבואה. �את �יצחק �מדד �ומדוע ,� �הברכה�"הלוא אין
�)בה�סד�הבראשית�ר(.��מפני�שרצה�לעשר�את�התבואה-?�"שרויה�אלא�בדבר�הסמוי�מן�העין �

��

�והתעשר �וגדל �יצחק �הלך �ידיו, �מעשי �בכל �ברכה �לו �והיתה �יותר�, �ועשיר �גדול �שהיה עד
�ולא�כספו�וזהבו�-זבל�פרדותיו�של�יצחק�:�"והיו�תושבי�המקום�אומרים!�מן�המלך�בעצמו

�אבימלך �של �ומדוע"! �את�? �בו �לַזֵּבל �יצחק �של �הפרדות �של �הזבל �מן �לוקחים �שהיו מפני
�אדמותיהם �הי, �מאודומכך �מתברכת �אדמתם �תה �ממה�, �יותר �מרובה �היתה �זו וברכה

�)ם"הרא.�בראשית�רבה�סד�ז(.�שהרויחו�אצל�המלך �
��

�גדולהומד �כה �לברכה �יצחק �זכה �וע �חז? �ל"אמרו �הקב: �לגדולה�"אין �האדם �את �מעלה ה
�תחילה �אותו �ובודק �שבוחן �עד �בנסיונו, �עומד �שהוא �וכיון �לגדולה, �אותו �מעלה �הוא וכך�!

� �ביצחק �הקב-היה �הקב"�שניסהו �של �מידותיו �אחר �הרהר �ולא �בנסיונו �ועמד �ה"ה ולכך�,
��)תנחומא�קדום�בהעלותך�יג(.�'ברכהו�ה

��

�יצחק �של �וגדולתו �עושרו �את �אבימלך �רואה �כאשר �לו, �ואומר �אליו �הוא �"פונה ֵלְך�:
�ְמֹא��ִּכי,ֵמִעָּמנּו �ִמֶּמּנּו �דָעַצְמָּת �ממני-!" �יותר �ונכסים �ובקר �צאן �כעת �לך ��יש �בזיון�, וזהו

�המלך �בעבור !� �שלו �העושר �שכל �ליצחק �לרמוז �אף �אבימלך �בזכותו-ניסה ��הוא �לו. :�אמר
�אחד �עדר �לך �היה �לכאן �באת �כאשר �הלוא �רבים, �עדרים �לך �יש �ועכשיו �ודאי�. �כן ואם

��)בראשית�רבה�סד�ז(!"�ִמֶּמּנּו�-ָעַצְמָּת��"-הכל�מאתנו�,�שכל�מה�שגדלת�ועצמת
��

�.רחוק�מן�העיר,�"נחל�גרר"�אל�-יד�את�המקום�ועוזב�מ,�שומע�זאת�יצחק �
��

ואנשי�המקום�סתמו�,��היו�בארות�מים�אשר�חפרו�עבדי�אברהם�בהיותו�בגרר-באזור�גרר�
�בגללם �נזק �לבוא �שעלול �בטענה �אותם �מים, �די �וימצאו �אויבים �יבואו �שמא �יוכלו�, וכך

�בהם �ולהילחם �במקום �להתעכב .� �ַוַּיְחֹּפ�"-כעת �ִיְצָחק �ָחְפרּו�ְּבֵאֹר��ֶאתרַוָּיָׁשב �ֲאֶׁשר �ַהַּמִים ת
�".ָקָרא�ָלֶהן�ָאִביו�ת�ֲאֶׁשרו�ָלֶהן�ֵׁשמֹות�ַּכֵּׁשמַוִּיְקָרא�...ִּביֵמי�ַאְבָרָהם �

��

�וראה �בוא �שם: �לו �וקורא �בית �לו �קונה �אדם �את�, �מעט �ומשפץ �ומחדש �בנו �עומד כאשר
� �אחר-הבית �שם �לו �קורא �כבר ��הוא �כן. �אינו �אבינו �יצחק �אבל �כ, �שחפר�אלא �הבארות ל

�שם �להן �וקרא �אבינו �אברהם �וסתמום, �פלשתים �שעמדו �פי �על �אף �וחפרן�, �חזר ויצחק
מפני�?�ולמה.�אלא�קרא�להן�באותן�שמות�שקרא�להן�אביו,�לא�חידש�להן�שם�חדש,�שוב

�ענוותנותו �באביו, �כבוד �שנהג �ומפני �כך. �על �שנטל �השכר �ומהו �האבות-? ��שכל השתנו�,
�שמותם :� �-אברהם ��מתחילה �אברם"נקרא "� �"אברהם"ולבסוף ,� �שמו�-יעקב �מתחילה

�יעקב" "� �נקרא �ישראל"ולבסוף ."� �יצחק ��מתחילה-אבל �שנולד, �לפני �עוד �הקב, �לו ה�"קרא
��)מדרש�הגדול�תולדות�כו(!�ולא�השתנה�שמו�לדורות,�"יצחק"
��

�מגרר �יצחק �יצא �כאשר �בחסרונו, �המקום �בני �חשו .� �בזכותו �מצויה �שהיתה �-הברכה
�נעלמה �הנהרותלפת: �התייבשו �ע �פירות, �הוציאו �לא �והאילנות �שגירשו�. �שמפני והרגישו

�)תרגום�יונתן�בראשית�כו�כו(.�את�יצחק�קרה�להם�כל�זה �
��

�יצחק �אל �ובעצמו �בכבודו �ללכת �אבימלך �החליט �שלום, �ברית �עימו �לכרות �כדי פונה�.
�לו �ואומר �יצחק �אל �"אבימלך :� ���ִּכיָרִאינּוָראֹו �הָהָיה �אֶמר�ַוֹּנ,ִעָּמְך' �ִעָּמְך... �ְבִרית ".�ִנְכְרָתה
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��ְוַכֲאֶׁשר�ָעִׂשינּו�ִעְּמָך�ַרק,�ֹלא�ְנַגֲענּוָךַּכֲאֶׁשר:�"הוא�אף�מזכיר�לו�את�הטובה�אשר�עשו�עימו
�".�ַוְּנַׁשֵּלֲחָך�ְּבָׁשלֹום,טֹוב �

��

�בגרונו �עצם �לו �שנתחבה �לאריה �משל �להוציאה, �כיצד �ידע �ולא �ביער�. �החיות �מן ביקש
�אות �השיוציאו �זאת, �לעשות �יכלה �לא �חיה �שום �אך �והנה. �ארוך�, �שצווארו �התרנגול בא
�לאריה �ואמר �שכרי: �לי �תן �אוציאה, �ואני �האריה! �לכך �הסכים �את�. �התרנגול הכניס

�העצם �את �והוציא �צווארו �לאריה, �אמר �שכרי: �לי �תן �האריה. �לו �אמר �בכך�: �לך �די לא
�בשלום �ויצאת �לועי �לתוך �?שנכנסת �הגדול! �השכר �זה ��ביותרהלוא �לפני�, �בו �ותתפאר לך

�!...חבריך �
��

לא�עשינו�לך�די�לך�ש�-"��ֹלא�ְנַגֲענּוָךַּכֲאֶׁשר"�-�מתפאר�ומשתבח�בפני�יצחק�-כך�אבימלך�
�נזק .� �אפילו �גדולה"ואולם �טובה �זו" �מושלמת, �היתה �לא �מארצם: �אותו �שלחו ,�שכאשר

�)מדרש�הבאור.�ה�סד�יבראשית�רב�(!ה�הצילו�מהם"�אך�הקב-הכינו�לו�אורבים�בדרך�להורגו� �
��

�.על�שם�השבועה"�באר�שבע"וקרא�שם�המקום�,�כרת�יצחק�ברית�עם�אבימלך �
��

��זקנותו�של�יצחק
�ִּכי" �ִיְצָחק�ַוְיִהי �ֵמְרֹא,ָזֵקן �ֵעיָניו �ת�ַוִּתְכֶהיָן �עיניו�)�א�כזבראשית(". �שכהו �לכך �היו �סיבות �מספר

�.של�יצחק �
��

Fיצחק� �של �ימיו ��עד �בעולם, �יסורים �היו �לא �ובא. �עולם�רבו:אמר�יצחק �של �מת�,נו �אדם
�יסורים �י�מ,בלא �הדין �הבא�כנגדומתוחהדת �אתה�.�בעולם �אם �יסוריםאבל �עליו �,�מביא

�כנגדויאין�מ �מתוחה �לו�הקב.דת�הדין �:ה"�אמר ��!�אני�מתחילוממך�,תבקש�דבר�טוב �-�לכן
�)ט��סהבראשית�רבה(".�ת�ַוִּתְכֶהיָן�ֵעיָניו�ֵמְרֹא,ָזֵקן�ִיְצָחק�ַוְיִהי�ִּכי" �
��

Fהמזבח�� �גבי �על �בנו �יצחק �את �אברהם �שעקד ��נשא�,בשעה �את �במרוםיצחק �,עיניו
� �הבוהביט ��.שכינהזיו �ראיה �אותה �עיניו-ומכח ��כהו .� �שהיה �למלך �בפתח�משל מטייל
�ארמונו �שמ, �אהובו �בן �את �ראה �ולפתע �עליו �מציץ �ןחלולבעד .� �זה �ראוי�-מעשה �הוא �אין

�-ואם�אניח�אותו�,�הריני�מצער�את�אוהבי�,ג�אותואם�אהרו:��המלך�אמר.לכבוד�המלכות
כאשר��-�כך.��שדרכם�הציץחלונותאת�השיסתמו�הריני�גוזר�,�אלא.�הרי�זה�בזיון�למלכות

�השכינה �בזיו �יצחק �הביט �הקבא, �ה"מר :� �אמרתי �אני �"הלוא �האדם �יראני �לא ,�"�וחי-כי
� �ואולם �אותואם �אהרוג �את, �מצער �אוהביהריני �אנ,�אברהם �גוזר �עיניו�אלא �שיכהו �.י

�)בראשית�רבה�סה�י(.�כהו�עיניו�-כיון�שהזקין�ו �
��

Fיצחק� �את �אברהם �שעקד ��בשעה �השרת, �מלאכי �בכו �עיניו�, �לתוך �עיניהם �דמעות ונשרו
�)בראשית�רבה�סה�י(.��כהו�עיניו-כיון�שהזקין�.�ועשו�רושם�בתוך�עיניו,�של�יצחק �

��

Fאלעזר� �רבי ��אמר �עיניו: �כהו �בר, �מלראות �שיימנע �כדי �בנו �של �עשועתו �הרשע שאמר�.
�ה"הקב �לשוק: �יוצא �יצחק �יהיה �אם �ואומרים, �עליו �מצביעים �הבריות �'יהיו �של�, �אביו זהו

��)בראשית�רבה�סה�י(.�וכך�הוא�יושב�בתוך�ביתו,�לכך�אני�מכהה�את�עיניו',�!הרשע�הזה
��

Fרשעיותעשו�� �נשים �נשא ��הרשע �זרה, �לעבודה �מקטירות �והיו �עולה, �העשן �והיה וכהו�,
�)מדרש�אבכיר�מובא�בילקוט�כאן�רמז�קיד.�פסיקתא�רבתי�יב�טז(.�עיניו�של�יצחק �

��

Fמ�ותהלים�(..."ֵאֵלינּו�-ֶתיָך�ֶתיָך�ּוַמְחְׁשֹב�ִנְפְלֹא,�ֱאֹלַהי'ה�ַאָּתה�ָעִׂשיָת�ַרּבֹות:�"רבי�חנינאאמר���(�
-�� �והכל �הפעולות �שפעלת �-מחשבות �יצחק!�בשבילנו,אלינו�הכל �של �עיניו �כהו �?�למה

�)ה�חבראשית�רבה�ס(!��את�הברכותויטולא�יעקב�וכדי�שיב �
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��ברכת�בניו
�פטירתו �טרם �בניו, �את �לברך �אבינו �יצחק �רוצה �אולם. ,� �לו �בנים �ועשו-שני ��יעקב למי�,

�הברכות �ינתנו �מהם �יצחק? �חשב ,� �שינתנו �הוא �הדין �מן �לעשוכי �הברכות �בכור�שהרי,
�.ושמכר�את�הבכורה�ליעקב,�ה�לתרבות�רעה�שעשו�יצא"אולם�הסתיר�ממנו�הקב.�הוא �

��

�המדרש �שאומר �כפי :� �לברך �יצחק �שבא �עשובשעה �את �לתרבות�לא, �שיצא �יודע �היה
�רעה �אביו, �את �ושואל �בא �עשו �שהיה �אבא: �המים, �את �מעשרים �היאך �מעשרים�? היאך

�המלח �את �אומר? �יצחק �והיה :� �לעשר �רוצה �הוא �ומלח �מים �את�-אם �הוא �נותן �בודאי
�-"�ַצִיד�ְּבִפיו�ֵעָׂשו�ִּכי��ִיְצָחק�ֶאתַוֶּיֱאַהב:�"לכן�נאמר!�כל�המצוותשאר�המעשרות�ומדקדק�ב

���)י�בראשית�כה�כח"רש.�פסיקתא�דרב�כהנא�לב�סח(.�שהיה�צד�ומרמה�את�אביו�בדברי�פיו
��

�חז �אמרו �ל"עוד :� �את �יצחק �שואל �'עשוהיה �הז, �היום �היית �היכן �הבני �משקר�?' והוא
�לו �"ואומר �התלמוד: �בבית �כך! �פלהלוא �בנושא �ההלכה �וני�היא �איסורו? �כך �לא �כך�? לא

�"?היתרו ,� �היה �הקדומותעשווכך �מידיעותיו �הלכה �בדברי �אביו �עם ��מתפלפל ומתוך�,
�בפיו �אותו �ומרמה �צדו �היה �אלו �דברים �אהבו, �כן �על �ואומרת. �צווחת �הקודש �"ורוח �ִּכי:

��)�תנחומא�תולדות�ח).�(משלי�כו�כה(!"�ּבֹוְּבִל�ּתֹוֵעבֹות�ֶׁשַבע�ִּכי�,ּבֹו�ַּתֲאֶמן�ַאל�קֹולֹו�ְיַחֵּנן
��

�מבארים �יש �ואולם �ל, �יצחק �של �זו �אהבה �באמת �עשוכי �ולחוץ, �השפה �מן �רק �היתה כדי�,
�וכי�-"�ויאהב�יצחק�את�עשו:�"כפי�שאומר�המדרש.�שמתוך�כך�אולי�יחזור�למוטב,�לקרבו

� �במעשי �אבינו �יצחק �יודע �היה �כעוריםעשולא ��שהם ?� �אומר �הכתוב �המ"והרי '�שנאיך
�"אשנא �אהבו, �מה �?ומפני �בלבד! �בפניו �אוהבו �שהיה �אלא �ולמושכו, �לקרבו �כדי והנהגה�.

�יצחק �נהג �ונכונה �טובה !� �וחומר �קל �אוהבו-שהרי �כשהוא ��אם �מ, ,��מקולקליםויעשהיו
�אותו �וריחק �שנא �אילו �וכמה, �כמה �אחת �על !� �רבותינו �ע(ואמרו �מז �")א"סוטה �תהא�: לעולם

�)מדרש�הגדול(".�רבתוימין�מק,�שמאל�דוחה �
��

� �אמנו �רבקה �-אולם �כי �הברכותעשו�ידעה �את �לקבל �כלל �ראוי �אינו ��הרשע �דרשה�, ולכן
�)בראשית�רבה�סה�ו(.�כדי�לקבל�את�הברכות,�עשומיעקב�שיכנס�הוא�אל�אביו�במקום� �

��

�ומבקש�ממנו�להכין�לו�שני�גדיים�לסעודת�ליל�עשוקורא�יצחק�אל�,�ערב�פסח,�ד�בניסן"בי
�פסח ,� �פסחאחד �קרבן �כנגד �חגיגה, �קרבן �כנגד �ואחד ,� �לברכו �ֶאת�"-כדי �ְּבנֹו��ַוִּיְקָרא ֵעָׂשו

�)בראשית�כז(".��ִלְפֵני�מֹוִתי'ה�ִלְפֵני��ַוֲאָבֶרְכָכה...אֶמר�ֵאָליו�ְּבִני�ַוֹּי,לַהָּגֹד �
��

� �את �לברך �רוצה �שיצחק �עשולמרות �ב, �מלא �אמון �נותן �הוא �צדקותו"אין "� �עשושל ולכן�,
ותלך�לצוד�לי�ציד�מן�,��קח�את�כלי�הזין�שלך-"�ָנא�ֵכֶליָך�ֶּתְלְיָך�ְוַקְׁשֶּתָך�ָׂשא:�"והוא�אומר�ל

�ההפקר �וחמסים, �גזלות �תאכילני �שלא !� �כן �סכינך-וכמו �את �היטב ��השחז �תאכילני�, שלא
�)בראשית�רבה�סה�יג(!�נבלות�וטרפות �

��

�הגדול" �בנו �עשו �את �ויקרא �ר-" �אלעזר�אמר ��:בי �שמשל �משלחת�ל�רצתהלמדינה שלוח
�המלך �אל �חשובה �אחת. �אשה �שם �ננסוהיה�,היתה �בן ��לה �אותו�, �מחשיבה �היתה והיא

האם�אין�אתם��,גיבור�חיל�משכמו�ומעלה,�גבוה,�בני�הוא�כה�מיוחד:�אמרהו�באה.�מאוד
�המשלחת �אל �אותו �!?מצרפים �לה�אמרו :� �הוא-�בעיניךאם �חיל �וגיבור ��גבוה הרי�,

�שבננסיםש �ננס �הוא �!בעינינו ��-�עשו�כך �אותו �קורא �גדול"אביו �בנו�["" �עשו �את ויקרא
�קי�א,"]הגדול �ומו �גדול"�אותוראת �הגדול["" �בנה �עשו �בגדי �את �רבקה �להם��א,"]ותקח מר

�ָּבזּוי�,�ַּבּגֹוִיםְנַתִּתיָך�ןָקֹט�ִהֵּנה�"-�הוא�קטן�יַנבעי�,�אם�בעיניכם�הוא�גדול:הקדוש�ברוך�הוא
��)שית�רבה�סהברא).�(�א�בעובדיה(!"�דַאָּתה�ְמֹא
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�לו �ואומרת �יעקב �אל �רבקה �"פונה �ְבִניְו: �ְּבֹק,ַעָּתה �ֹא�ְׁשַמע �ְמַצָּוה �ֲאִני �ַלֲאֶׁשר �ָתְךִלי ָנא��ֶלְך.
���ְוַקח,אןַהֹּצ�ֶאל �ִעִּזים �ְּגָדֵיי �ְׁשֵני �ִמָּׁשם �ֹא,ִביםֹטִלי �ָאֵהב�ְוֶאֱעֶׂשה �ַּכֲאֶׁשר �ְלָאִביָך �ַמְטַעִּמים �.ָתם

�)י-ח�בראשית�כז(".�ֹותֹו�ַּבֲעֻבר�ֲאֶׁשר�ְיָבֶרְכָך�ִלְפֵני�מ,ָאָכלְוֵהֵבאָת�ְלָאִביָך�ְו �
��

�זאת �לעשות �מאוד �חשש �יעקב �ואולם .� �האמת-יעקב ��עמוד �"ְלַיֲעֹקב�ֱאֶמת�ִּתֵּתן", כיצד�,
חושש�הוא�כי�בכך�יביא�עליו�חלילה�קללה�!�?"מרמה"שנראה�כ,�יוכל�לעשות�מעשה�כזה

�ברכה �ולא �האמת. �את �יודעת �רבקה �אך �ליעקב, �השמים �מן �מיועדות �הברכות �כי ולכן�,
�בשלה �עומדת �היא �לו, �ואומרת �מבטיחה �ואף �ְּבִני": �ִקְלָלְתָך �ְּבֹק,ָעַלי �ְׁשַמע �ַקח�ַאְך �ְוֵלְך �ִלי

�!"ִלי �
��

�אימו �כמצות �ועושה �יעקב �הולך �ביותר, �עליו �קשה �והדבר �ַוֵּי"! �ַוִּיֶלְך �ְלִאּמֹוַוָּיַּקח �ֵבא ,�וי�-"
��)בראשית�רבה�סה�טו(!�ובוכה,�כפוף,�אנוס!�וי,�וי
��

�החשש �את �אימו �בפני �מעלה �יעקב �ָׂשִע": �ִאיׁש �ָאִחי �ֵעָׂשו �ָחָלק,ריֵהן �ִאיׁש �אּוַלי�,�ְוָאנִכי
�ָאִבי �ִּכְמַתְעֵּתַע,ְיֻמֵּׁשִני �ְבֵעיָניו �?�ְוָהִייִתי �לכך!" �גם �פתרון �מוצאת �רבקה �ואולם �לוקחת�. היא

�.כדי�שִייָראה�שעיר,�ו�של�יעקב�ועל�צווארוומלבישה�אותם�על�ידי,�עורות�גדיי�עיזים �
��

�כן �כמו ,� �את �ליעקב �מלבישה �החמודות"היא �בגדי "� �עשושל �אלו. �מיוחדיםהיו ,��בגדים
� �היה �אביועשושעימם �את ��משמש �ציד, �לצוד �יוצא �היה �אף �ועימם �מנצח�, �היה ובזכותם

�אויביו �על �וגובר �אלו. �מיוחדים �בגדים �לו �היו �ומאין �אל? �הבגדוהיו �שעשה��למעשה ים
�ולאשתו"הקב �הראשון �לאדם �ובעצמו �בכבודו �ה �כאבראשית�(שנאמר[! �")�ג :� �ֱאֹלִהים�'הַוַּיַעׂש

חנוך�,�מסרם�אדם�הראשון�לחנוך,��בגדים�מיוחדים�אלו".]ֵׁשםי�ַוַּיְלִּבעֹור�ָּכְתנֹותְלָאָדם�ּוְלִאְׁשּתֹו�
�למתושלח �מסרם ,� ��לנח-ומתושלח �התיבה. �מן �ומשפחתו �נח �יצאו �כאשר �בן�, �חם לקחם

�נח �לנמרוד, �אותם �והוריש �בניו, �מבני �שהיה �אותם. �לובש �נמרוד �שהיה �ובשעה היה�,
�בצידו �מצליח �בקלות, �לפניו �נופלים �היו �לצוד �שרוצה �ועוף �חיה �בהמה �וכל �אותם�. חמד

�בליבו �עשו �ממנו, �ולקחם �נמרוד �את �הרג .� �של�עשווהיה �בידיה �אלו �בגדים �את �מפקיד
�אימו �נשיו, �בידי �ולא �אותםכיון, �שיגנבו �בהן �חושד ��שהיה �ה. �ומאת �השאיר�', �יום באותו

�)י�שם"�פסחים�נד�ורשיןעי.�פרקי�דרבי�אליעזר�כד.�ספר�הישר(�.�את�הבגדים�ולא�לקחם�עימועשו �
��

.�ומלווה�אותו�עד�הפתח,�נותנת�רבקה�בידי�יעקב�את�המטעמים�ואת�הלחם�אשר�עשתה
�לו �אמרה �כאןע: �לד �חייבת �למע�הייתי �ולהשתדל �ואילך,נךעשות �יעזור�ב-��מכאן �וראך

�!לך �
��

ופחד�מאביו�שמא�יתברר�לו�,�היה�שרוי�בצרה�גדולה,�בשעה�שניגש�יעקב�אל�יצחק�אביו
�הדבר �לה. �התפלל �ִּלי�ַּבָּצָרָתה�'�הֶאל" :ואמר' �ה... �ִמְּׂשַפת' �ַנְפִׁשי �ִמָּלׁשֹון�,ֶׁשֶקר�ַהִּציָלה
�ְרִמָּיה �ע"זוהר�ח(!" �)א"א�קמג �יעקב �השתדל �בדיבורו�ואכן �להיזהר �ואמר, �ְּבֹכ.ִכיָאֹנ": �ֶרָך�ֵעָׂשו "-�

��)י"רש(.��ועשו�הוא�בכורך.המביא�לךהוא��נכיא �
��

� �אמר �ליעקבכאשר �פחד�,"ְּבִני�ַוֲאֻמְׁשָך�ָּנא�ְּגָׁשה"�:יצחק �מרוב �יעקב �רפה�,הזיע �לבו �והיה
�כ �מלאכי.שעוהמו �שני �הוא �ברוך �הקדוש �לו �משמאלו,�השרת�זימן �ואחד �מימינו �,�אחד

��.יפולאותו�במרפקו�כדי�שלא�ם�והיו�אוחזי
��

�הקב �סובב �"כך �ולא �ליעקב �הברכות �שינתנו �לעשוה ,� �נודע �כךלעשווכאשר ��על צעק�,
��ֶאת!ַוַּיְעְקֵבִני�ֶזה�ַפֲעַמִים�"-שהרי�"�יעקב"לא�לחינם�נקרא�שמו�:�צעקה�גדולה�ומרה�ואמר

�ָלָקחְּבֹכ �ִּבְרָכִתי ,ָרִתי �ָלַקח �ַעָּתה �מאת�ו�!".ְוִהֵּנה �הבכורה �את �קיבל �שיעקב �יצחק כשמוע
ולכן�,�כי�הרי�הוא�באמת�הבכור,��הבין�כי�הברכות�אכן�מגיעות�ליעקב�בצדק�וביושר,עשו
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 :עליהן�ומאשרן�ואומר"�חותם"�הוא�-אלא�אדרבה�,�אין�הוא�חוזר�בו�מן�הברכות�שברך
��)בראשית�רבה�סז(!".�ָּברּוְך�ִיְהֶיה�ַּגם"
��

��פטירתו�וזכותו�לדורות
�ּוְׁשֹמַו" �ָׁשָנה �ְמַאת �ִיְצָחק �ְיֵמי �ָׁשָנהִּיְהיּו �ִנים :� �ִיְצָחק �ֶאלַוָּיָמתַוִּיְגַוע �ּוְׂשַבע���ַוֵּיָאֶסף �ָזֵקן ַעָּמיו

�)כח�בראשית�לה(�".תֹו�ֵעָׂשו�ְוַיֲעקב�ָּבָניו�ַוִּיְקְּברּו�ֹא,ָיִמים �
��

לראות�קודם��שזכה�יצחק�-"�זקן�ושבע�ימים"כשהוא�,�נקבר�יצחק�אבינו�במערת�המכפלה
�)מדרש�הגדול(.�פטירתו�את�חלקו�בגן�עדן �

��

�רביא �נחמנימר �בר �:�שמואל �הקבי�לבא�לעתיד �לאברהם"אמר �לי"�:ה �חטאו אמר�י�!"בניך
�"אברהם �עולם: �של �שמך,רבונו �קדושת �על �הקב�!"�ימחו �ה"יאמר �יעקב, �אל �אלך שהיה�,

�בנים �גידול �צער �לו �רחמים, �עליהם �ילמד �הוא �אולי �הקב. �ליע"יאמר �"קבה �חטאו�: בניך
�!"לי �ויאמר, �יעקב �עולם"�:יענה �של �שמך,רבונו �קדושת �על �הקב�!"�ימחו ��ליצחקה"ילך

וכי�,��חטאובניאתה�אומר�לי�ש,�רבונו�של�עולם"�:אמר�לפניוי�!"�חטאו�ליבניך"�:ויאמר�לו
�הם �בניך �?לא �ב! �שהלוא �סינישעה �בהר �אליהם �נגלית ,� �והם �נשמע'�ל'נעשה'הקדימו '�-�

� �להם �לי�עכשיו,"�בכוריניב"קראת �אומר �בניך�אתה �ולא �!?�בני ��ועוד �הלוא הם�כמה
�אדם �של �שנותיו �שנה-? �מהם�.�שבעים �ראשונות�עשריהורד �שנה �ם �אתה�, �אין שהרי

�עשרים �גיל �עד �מעניש �חמישים, �נותרו �מחצית. �מתוכם �הורד �הם�, �הזמן �מן שמחצית
� �זמן �ואין �וישן �עייף �שאדם �הלילות �עבירותוכח �לעשיית ,� ��שנה25נותרו �מהם. �הורד

�נוספת �מחצית �צרכיהם, �וביתר �ובאכילה �בתפילות �עסוקים �הם �שבה �חוטאים, �אינם ,�ואז
�ואם�,�מוטב-�השנים�הללו�ל�את�כלוסבמוכן�ל�אם�אתה�.נשארו�שתים�עשרה�וחצי�שנים

�-�לא �וחצי �עלי �עליך�חצי �ש. �תאמר �עליואם �כולם �לפניך, �נפשי �את �הקרבתי !".�הלוא
�את �ישראל �יצחקוכששומעים �עליהם �שמבקש �הרחמים ��בקשת �ליצחק, �"אומרים �ִּכי:

�!ָאִבינּו�ַאָּתה �ְיָדָענּוַאְבָרָהם�ִּכי �ַיִּכיָרנּו]יעקב�אבינו[��ְוִיְׂשָרֵאל,�ֹלא �ו�א"�ֹלא �להם �עד�:יצחקמר
�מ �אותישאתם �שבחים �הקב, �את �נ.ה"שבחו �ישראלשאו�מיד ��ים �את �למרוםעיניהם

�)ב"שבת�פט�ע(�)טזישעיה�סג�(�!"�ֵמעֹוָלם�ְׁשֶמָך,ֲאֵלנּו�ֹּגָאִבינּו�'ה�ַאָּתה:�"ואומרים �
� �
� �

Qיעקב�אבינו��R��

��יעקב�בחיר�האבות
��)לג�בראשית�טוב�שכלמדרש�(�.�בחיר�האבות�הוא-יעקב�אבינו�

��

�רביא �זוהמדורות�שלשה�עד�:�אבאמר �פסקה �-��מאבותינוה�לא �הוליד ��אברהם את�גם
�,ישמעאל �הוליד ��יצחק �עשוגם ��,את �אצל �יעקאולם �הזוהמהב �פסקה �ל, �יוזכה ב�"הוליד

�)א"�עשבת�קמו(�.�שום�דופיםלא�היה�בהו,��שכולם�קדושי�עליוןשבטים �
��

"� �קדושה-יעקב �שוחר�טוב�פא�("�כולו �הראשון") �אדם �שנברא �מיום �כגופו�, �קדוש �גוף �היה לא
עא�בבא�מצי.�ב�קיא"זוהר�ח(�".�מעין�תואר�פניו�של�אדם�הראשון-ותואר�פניו�של�יעקב�.�של�יעקב

��)א"פד�ע
��

� �אבינו �התורה-יעקב ��עמוד �אבינו. �כיעקב �בתורה �שהתייגע �אדם �לך �אין �מבית�. יוצא
�ובכל�מקום�שהיה�יעקב�)תנחומא�ב�וישלח�ט(.�והולך�לבית�מדרשו�של�אברהם,�מדרשו�של�שם

�בתורה- �ועוסק ��יושב �ועבר)בראשית�רבה�צה�ג(! �שם �בישיבת �יעקב �שהיה �שנה �עשרה ,��ארבע
��)י�בראשית�כח�יא"רש(!��טעם�טעם�שינה�אלא�היה�יושב�והוגה�בתורהלא,�בדרכו�לחרן
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��יעקב�ועשו
"� �בידוע �ליעקב-הלכה �שונא ��שעשו �סט(!" �בהעלותך �אמר)ספרי �ברכיה �"�רבי :� �תאמר �-�שלא

�ויצאמש �יעקב �אמונולד �זדווגה�,�ממעי �לו�לו �להתנכל �והתחיל �עשו �ע, �ואלא שהוא�כד
��)�ו�סג�רבהבראשית(!"��מלחמתו�נטושה�נגדו-מעי�אמו�תוך�ב
��

�ֹי,ַהְּנָעִרים�ַוִּיְגְּדלּו" �ִאיׁש �ֵעָׂשו �ָׂשֶדה�ַוְיִהי �ִאיׁש �ַצִיד �ֹי�ְוַיֲעֹק,ֵדַע �ָּתם �ִאיׁש �ֹאב �ָהִליםֵׁשב �בראשית(".

�הספר�-�)כה�כז �לבית �הלכו �שניהם �מבדיל, �אדם �היה �לזהולא �זה �עשרה�במשך�,�בין �חמש
�שנה �לוי. �רבי �דומי:אמר �היו �ול?ם�למה �,]מין�קוץ[�עצמוני�להדס �זמן�כל �קטנים�שהם �אין,

�מ �ניהם�ביבדילאדם ,� �גדלים �הם �כאשר ��-אך �קוציומראהזה �,�את �ריחו�מדיף�וזה �את
�הטוב �ועשוכך. ��יעקב ,� �שהיוכל ��קטניםזמן ,� �אדם �היה ויהי�"�-��גדלו,ניהם�בימבדיללא

�)דתנחומא�כי�תצא��("!�יושב�אהליםתם�ויעקב�איש�,עשו�איש�יודע�ציד �
��

�ולא�שנאת �ליעקב �ברכותיו �את �אביהם �יצחק �מסר �כאשר �ביותר �גדלה �ליעקב �עשו �של ו
!"�ב�ָאִחיַיֲעֹק�ֶאת�ְוַאַהְרָגה�,�ָאִביֵאֶבל�ְיֵמי�ִיְקְרבּו�,אֶמר�ֵעָׂשו�ְּבִלּבֹוַוֹּי:�")�כז�מאבראשית�(שנאמר.�לו

� �?�עשועשהמה �ישמעאל �אל �לו �דודו�הלך �לו, �"�:אמר �ארץ �דרך �זו �שאהרוגאין �את�אני
�אני�ואתה�נירש�את�ר�כךאחו�,�ואני�אהרוג�את�יעקב,�אותוגוהרת�ה�אלא�את,�יצחקאבא

�כולו �!".העולם �היה ��כך �בפיועשו �,אומר �היה �בלבו �חושב�אבל :� �שיהרוג �ישמעאללאחר
ואז��"?למה�הרגת�את�אבא�שלי:�"�ואומר�לוישמעאלאל��אני�בא�,יעקבאת��ואני�אבאאת�

�)אגדת�בראשית�ב(�!�כל�העולם�כולו�לעצמי�ואני�יורש�את,אני�הורג�את�ישמעאל �
��

��מכירת�הבכורה
�אבינו �אברהם �שנפטר �יום �אותו �עדשים, �מבשל �יעקב �היה �ולנחמו, �לאביו �להביא ואילו�.

� �ממש-עשו �יום ��באותו �בשדה, �נמצא �היה �חמורות, �עבירות �חמש �על �ועבר �חזר�. כאשר
�ורעב �עייף �כשהוא �השדה �מן �עשו ,� �עומד �שהוא �יעקב �את �וראה �ומבשלנכנס ועיניו�,

�הבישול �מן �מתעשנות �לו, �אמר �שנמצא: �דבר �מכל �אוכלים �בעולם �האנשים �כל דגים�,
�ליד �הבא �וכל �ורמשים �ושקצים �עדשים, �של �קערה �לבשל �כדי �ומתייגע �טורח �כה !�?ואתה

�יעקב �לו �"אמר �אסורים: �מאכלים �ואוכלים �כמוהם �עושים �אנו �ואם �לעולם�, �נגיע היאך
�הבא �הק, �משלם �שבו �יום �לצדיקים"בלאותו �טוב �שכר �ה �שכרנו, �את �?ונפסיד �לו�!" לגלג

�"עשו �הבא: �עולם �יש �?וכי �המתים! �תחיית �יש �?וכי �יעקב!" �לו �"אמר �הבא: �עולם �אין ,�אם
מדרש�הגדול�בראשית�(!"�מכור�לי�אותה!�?לשם�מה�צריך�אתה�את�הבכורה,�ואין�תחיית�המתים

�)כה�לא �
��

�הבכורה �את �לקנות �יעקב �חפץ �היה �כה �ומדוע �כ? �המשכןכי �הוקם �שלא �עוד �ל היו�,
�קרבנות �מקריבים �הבכורות �יעקב. �"אמר �עשו: �הזה �שהרשע �היתכן �ומקריב�, �עומד יהיה

�לה �'?קרבנות �הבכורה!" �על �נפשו �נתן �לפיכך �בה, �לזכות �מאוד �והשתוקק �לעומתו�, אך
�מתחילה �הבכורה �את �שנא �עשו �כסף, �בלי �אפילו �ממנו �שיקחה �ליעקב �מחכה �והיה זבחים�(!

�)א"א�קלט�ע"זוהר�ח.�במדבר�רבה�ד�ח.�בראשית�רבה�סג.�ב"קיב�ע �
��

�א �למכור �עשו �הבכורההסכים �ת �את, �יעקב �לו �שיתן �שבישלבתנאי �העדשים ��נזיד הוא�.
�עשו�הרשע�פער�-!"�ִכי�ִּכי�ָעֵיף�ָאֹנ,ם�ַהֶּזהם�ָהָאֹדָהָאֹד��ִמןָנא�ַהְלִעיֵטִני:�"פנה�אליו�ואמר�לו

!"�ואתה�שופך�את�התבשיל�לתוך�גרוני,�תח�את�פיאני�פו:�"ואמר�ליעקב,�את�פיו�כמו�גמל
�)בראשית�רבה�סג�יב( �
��

,�שילם�לו�יעקב�ככל�אשר�דרש.�שיעקב�יתן�לו�זהב�אדום�יקר,�דרש�עשו�תמורת�הבכורה
�טובה �בעין �לו �שימכור �כדי �והשקהו �האכילו �ואף �בלב�. �הבכורה �את �לו �מכר �עשו ואכן

�שלם �ב, �יותר �והתיישב �רעבונו �את �שהשביע �לאחר �דעתווגם �המכירה, �על �התחרט ,�לא
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�לבכורה �בז �אלא �שכתוב, �"כמו �ַוֵּיַלְךַוֹּי: �ַוָּיָקם �ַוֵּיְׁשְּת �ֶאת,אַכל �ֵעָׂשו �טוב��(".ָרהֹוַהְּבכ��ַוִּיֶבז לקח
�)בראשית�כה�לד �

��

� �ועשו �ישראל-יעקב �עם �את �להעמיד �יחד �ראויים ��היו �מלכים: �להעמיד �ראוי �היה ,�עשו
� ��כהנים-ויעקב �עש. �מכר �כאשר �הבכורהאך �את �ו �הרוחני, �חלקו �את �הפסיד �זאת�, וקיבל

��)בראשית�רבה�סג.�שיר�השירים�עמוד�יחמדרש�(".��ַוִּתְרַחק�ִמֶּמּנּו,ִּבְבָרָכה�ָחֵפץ�ְוֹלא:�"ועל�עשו�נאמר.�יעקב
��

��זיווגו�של�יעקב
קּום�ֵלְך�,�ח�ִאָּׁשה�ִמְּבנֹות�ְּכָנַעןִתַּק��ֹלא:אֶמר�לֹו�ַוְיַצֵּוהּו�ַוֹּי,תֹוב�ַוְיָבֶרְך�ֹאַיֲעֹק�ַוִּיְקָרא�ִיְצָחק�ֶאל"

��)בראשית�כח�א(".��ֲאִחי�ִאֶּמָךָלָבן�ִמְּבנֹותְלָך�ִמָּׁשם�ִאָּׁשה���ְוַקח...ַּפֶּדָנה�ֲאָרם
��

�ליעקב �יצחק �זאת �שאמר �בשעה �בנות, �ללבן �היו �לא �עדיין �של�, �מפיו �שיצאו �מפני אולם
� �המילים �לבן"הצדיק �"מבנות �לבן, �אשת �התעברה �מיד �בנות�וי, �שתי �השנה �לסוף לדה

� �ולאה-תאומות ��רחל �כך. �על �אבינו �יעקב �שידע �וכיון �ארם, �פדן �אל �מיד �הלך �לא אלא�,
�תורה �ללמוד �ועבר �שם �של �המדרש �לבית �הלך �שנה, �עשרה �ארבע �שם �ושהה עד�,

�)בראשית�רבתי�לה�יט(.�שתגדלנה�הבנות�ותהיינה�ראויות�להביא�ילדים �
��

�לבן �לבית �בדרך �יעקב �כשהיה �ע, �להורגורצה �אחיו �שו �לרדוף�, �בנו �אליפז �את ושלח
�יעקב.אחריו �לו ��אמר �תהרגני: �אל �ממך �אנא �אליפז. �לו �אמר �של�: �לציוויו �אעשה ומה

�יעקב�?אבא �לו �רכושי:אמר �כל �את �ממני ��קח �ו, �"הרי �כמת-עני ��נחשב �ממנו�". �לקח ואכן
�ממונו �כל �את �אליפז �מעליו, �הסיר �בגדיו �את �ואפילו �אפי, �ליעקב �היה �לא �בגד�וכך לו

�ללבוש �הסמוך. �הנהר �אל �יעקב �נכנס �בתפילה, �השמימה �פרושות �וידיו .� �זימן �המיד פרש�'
�סוס �על �רוכב �ו, �לנהר �טבענכנס �מעליו. �הפרש �בגדי �את �יעקב �פשט �ולבשם�, �בנהר כיבסם

��)ספר�הישר.�מדרש�אגדה�בראשית�כח�כ(.�ורכב�על�סוסו�בדרכו�ללבן
��

��אצל�לבן
�לחרן �בבואו �ה, �באר �אל �יעקב �מיםהגיע �הבאר, �סביב �יושבים �הצאן �רועי �את �שם ,�וראה

�כובדה �מחמת �הבאר �פי �שעל �האבן �את �להסיר �מצליחים �אינם �והם �משוחח�. בעודו
�עימם �לבן, �של �בתו �רחל �אף �הבאר �אל �הגיעה �אביה, �של �צאנו �את �רועה �כשהיא ניגש�.

�האחת �בידו �רבה �בקלות �האבן �את �והסיר �יעקב �הבקבוק, �מפי �פקק �שמסירים �כמו ועלו�!
�לפניו �המים �אימו, �אחי �לבן �צאן �את �והשקה �ושופעת�, �שוטפת �המים �באר �היתה ומאז

�שנה �עשרים �במשך �לפניו�!מים �עולים �שהמים �וכשראה �זיווגו, �לו �יזדמן �שמכאן �ידע .�אז
��)א"א�קנב�ע"זוהר�ח.�תרגום�יונתן�בראשית�כט�י(
��

�לרחל �יעקב �אמר �לי: �תנשאי �לו? �אמרה �כן: �הוא, �רמאי �שלי �שאבא �אלא �תוכל�ולא,
�איתו �להסתדר �לה. �אמר �דאגה: �אל �ברמאות, �אני �אחיו �לרמות, �כמוהו �אני �יודע אמרה�.

�לו �ברמאות: �להתנהג �לצדיק �מותר �האם �לה? �אמר �כן: ,"� �עיקש �תתפתל�-עם �לה"! ,�אמר
�אותי �לרמות �הוא �יכול �במה �לו? �אמרה �לאה: �ושמה �ממני �גדולה �אחות �לי �יש �ישיא�, ולא

�לפניה �אותי �יעקב. �עשה �מה �סימניםמסר? ��לרחל �שהיא�, �בה �יכיר �החתונה �שבליל כדי
�)ב"מגילה�יג�ע(.�רחל �

��

�לו �ואמר �ללבן �יעקב �"פנה �ָׁשִניםֶאֱעָבְדָך: �ַהְּקַטָּנה,�ֶׁשַבע �ִּבְּתָך ��ְּבָרֵחל �ללבן". �יעקב :�אמר
�המקום �שאנשי �אני �הם�יודע �רמאים �עימך, �עסקי �על �היטב �מברר � �אני �"ולכן �ברחל. "-�

�בלאה �"ולא �רחל�ש-"�בתך. �ששמה �מן�השוק �אחרת �אשה �תביא�לי �שלא�-"�הקטנה",�לא
�)בראשית�רבה�ע�יז(.�ולרחל�תקרא�לאה,�וללאה�תקרא�רחל,�תחליף�את�שמות�בנותיך�זו�בזו �

��

�שנים �שבע �יעקב �שעבד �לאחר �לבן, �עשה �מה �להם? �ואמר �מקומו �אנשי �כל �את :�אסף
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�ש" �אתם �יודעים �עכשיו �למיםעד �דחוקים �לכאןקהצדי�הגיע�אשר�וכ,היינו �נתברכו�,�הזה
אני�ארמה�אותו�,�אם�תעזרו�לי:�"אמר�להם"�?ומה�נוכל�לעשות�עכשיו:�"ו�לו�אמר".המים

�לאה �את �לו �ואתן �רחל, �את �מאוד �אוהב �שהוא �ומכיון �שנים, �שבע �עוד �כאן �יעבוד ,�הוא
�בזכותו �להתברך �שנמשיך �נרוויח �וכך �לו". �"אמרו :� �בעיניך ��עשה-הטוב �להם!" :�אמר

לכן�אני�,�וכך�כל�התוכנית�שלי�תתקלקל,�ד�מכם�יגלה�את�כוונתי�ליעקבחושש�אני�שאח"
�משכונות �לי �שתתנו �דורש �החתונה, �אחר �עד �בידי �מופקדים �שיהיו �מכם�, �אחד �שאף כדי

אך�לבן�ברמאותו�לקח�את�המשכונות�,�הסכימו�ונתנו�לו�משכונות".�לא�יפרסם�את�הדבר
�בשר �בהם �וקנה �ושמן, �יין �החתונ, �סעודת �צורכי �הוכל �גדול. �משתה �לבן �ערך �אנשי�, וכל

�והכלה �החתן �לכבוד �ורוקדים �ושמחים �שרים �היו �המקום �יעקב. �להם �"אמר �אתם�: מדוע
�חסד �עימי �גומלים �כך �כל �אותי, �?ומשמחים �שפתיים" �במתק �לו �"אמרו �אתה�: �אף הלוא

�חסד �עימנו �גמלת �המים, �התברכו �שבזכותך �אליך, �הטוב �הכרת �לנו �ויש �כולם�". והיו
�ב �וחגיגהמשוררים �שמחה �של �וקריאות �בקולות �"קולם �"אילי-�האאילי-הא: כמתכוונים�,

�לו �לאה"�:לומר �לאה,היא �לאה[�,"�היא �שהיא �לו �שגילו �לו �לומר �מכן �לאחר �שיוכלו �].כדי
�בלילה �הנרות, �כל �את �וכיבו �הכלה �את �הביאו �יעקב. �להם �"אמר �את�: �מכבים �אתם מדוע
�?הנרות �לו" �"אמרו �חושב: �אתה �מה �פרוצ, �במדינתכםשאנו �כמו �ים �עורכים�? אצלנו

כי�רחל�מסרה�לה�את�,��לא�הרגיש�בכךיעקבו.�וכך�הביאו�לו�את�לאה,�!"הנישואין�בהצנע
�)בראשית�רבה�ע�יט(.�הסימנים�כדי�שלא�תתבייש �

��

�סי �הקבכך �הדברים"בב �את �ה �רחל, �את �וגם �לאה �את �גם �ישא �שיעקב �כדי �יעמיד�, ומהם
�.שנים�עשר�בנים�קדושים�וצדיקים �

��

�שהה �לבן �בבית ��שנה�20יעקב �ושוב, �שוב �אותו �ורימה �לבן �אליו �התנכל �שבהם אמרו�.
�ל"חז �יעקב: �עם �מתנה �לבן �שהיה �הסכם �כל �פעמים, �עשר �מדיבורו �בו �חוזר בראשית�(�!היה

�ט ��ועוד)רבה�עג �היה, �ליוםאם �מטבעות �עשרה �מקבל ��פועל �חמישה�, �ליעקב �לבן �נותן היה
�מטבעות �מטבעות. �ששה �מקבל �סבל �ואם �מטבעותהי, �שלושה �ליעקב �לבן �נותן �ה בראשית�(.

�)רבה�ע�יד �
��

�,ַרּבֹותאן�לֹו�ֹצ��ַוְיִהי,דד�ְמֹאץ�ָהִאיׁש�ְמֹאַוִּיְפֹר",�ה�נתן�ליעקב�ברכה�במעשי�ידיו"ואולם�הקב
והיו�אומות�העולם�באים�,�ביותר�צאנו�היה�פרה�ורבה".�ִריםּוְׁשָפחֹות�ַוֲעָבִדים�ּוְגַמִּלים�ַוֲחֹמ

��)תנחומא�וישלח�יא(.�מבורךנו�ה�בהמות�מצא�כסף�וזהב�בשביל�לקנותם�ליעקבונותני
��

שמא�,�ולא�רצה�ללכת�מעימו�אלא�רק�כאשר�תלד�רחל,�התמהמה�יעקב�אבינו�בבית�לבן
�לבן �לו �"יאמר �הללו: �השנים �כל �במשך �רחל �לך �ילדה �שלא �הואיל �כאן, �אותה ".�השאר

�יוסף)אגדת�בראשית�נה( �נולד �כאשר ��ואולם ,� �יעקב �ידע �ללכתאז �הזמן �הגיע �כי �בידו�. �יש �גם כעת
��)בראשית�רבה�עג�ה(".�נולד�שטנו�של�עשו,�כיון�שנולד�יוסף"שהרי�,�את�הכח�לעמוד�מול�עשו

��

� �הוא �ברוך �הקדוש �"ליעקבאמר �פנים: �לך �מסביר �אינו �כאןה�ואת,חמיך �אל�!?�יושב �שוב
וששים�ריבוא�מלאכים�,�ברח�יעקב�מחרן�ואכן�,)יבבראשית�רבה�עג�(�!"�ואהיה�עמך,�אבותיךארץ

��)שיר�השירים�רבה�ז�א(.��היו�שמחים�ורוקדים�לפני�יעקב�אבינו�בצאתו�מבית�לבן]600,000[
��

�יעקב �שברח �לאחר �והנה �כמקודם, �מים �מצאו �ולא �הבאר �אל �הרועים �באו המתינו�.
�המים �יתגברו �אולי �ימים �שלושה �התגברו, �לא �המים �אך �מן�. �יעקב �יצא �שמא חששו

��)תרגום�יונתן�בראשית�לא�כב(!�ואז�התברר�להם�שאכן�יעקב�ברח,�הלכו�ללבן,�המקום
��

�אחריו �לבן �רדף �השביעי, �ביום �אותו �והשיג �ודברים. �דין �לאחר �ביניהם�, �לכרות הסכימו
�שלום �"ברית �ָוָאָּתה. �ֲאִני �ְבִרית �ִנְכְרָתה �ְלָכה �ּוֵביֶנָך,ְוַעָּתה �ֵּביִני �ְלֵעד ��ְוָהָיה �ַיֲעֹק. �ָאֶבן�ַוִּיַּקח ב

�".�ָקָרא�לֹו�ַּגְלֵעדבְוַיֲעֹק�ְיַגר�ָׂשֲהדּוָתאלֹו�ָלָבן���ַוִּיְקָרא...יֶמָה�ַמֵּצָבהַוְיִר �
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�רביא �נחמןמר �בר �:�שמואל �לשון �יהא �בעיניךפרסי�אל �קל �,�בנביאים,�שבתורה,�הזה
�ו �כבוד"�שהקבמצינובכתובים �לו �חולק �ה �שהדותא"�:בתורה[! �יגר �לבן �לו �ויקרא �:בנביאים".
�)ידבראשית�רבה�עד�(�".]ֲאָרִמית�ַלֶּמֶלְך�ַהַּכְׂשִּדים�ַוְיַדְּברּו"�:�בכתובים...".ְלהֹום�רּוןֵּתאְמ�ִּכְדָנה" �
��

��דִיְׂשֶּגה�ְמֹא�ִמְצָער�ְוַאֲחִריְתָך�ֵראִׁשיְתָך
� �מלבן �יעקב �נוספות-נפרד �צרות �עליו �תכפו ��וכבר �זו, �אחר �בזו �יצא�: �הרשע �עשו אחיו

�לקראתו �מזויין, �צבא �עם �להורגו, �כדי �אשר�. �עשו �של �מלאכו �עם �יעקב �נפגש �אף בדרכו
�-ועל�כולם�.�אשר�שכם�בן�חמור�חטף�אותה,�לאחר�מכן�באה�עליו�צרת�דינה.�נאבק�עימו

�שנה�היה�יעקב�שרוי�באבל�עצום�22במשך�.�אשר�נמכר�לעבד�במצרים,�עלתה�צרת�יוסף
�להתנחם �ומאן �יוסף", �שנגנב �מיום �ממנו, �הקודש �רוח �נסתלקה �רוא, �ואינו �הרואה שומע�,

�שומע �ואינו �ו(". �צא �רבה �יעקב)בראשית �"�אמר �שבטים: �עשר �שנים �להעמיד �יגעתי �כמה הרי�,
��)ילקוט�שמעוני�וישב�קמג(!"�נפרצה�ברית�השבטים

��

�ל �זכה �ימיו �בסוף �הישברק �בדרך �הולכים �בניו �כל �את �רואה �כשהוא �"'�בשלוה שבע�.
�עליו�)א"א�קפ�ע"זוהר�ח(".�תבשמחה�וביקר�ובשלמות�כללי,�עשרה�שנה�חי�יעקב�בארץ�מצרים

שהצדיקים�תחילתם�,�"ד�ְוַאֲחִריְתָך�ִיְׂשֶּגה�ְמֹא,�ִמְצָערֵראִׁשיְתָך�ְוָהָיה:�")�ח�זאיוב(נאמר�הפסוק�
�)מדרש�הגדול(".�ראָׁשם��ַעלעֹוָלם�ְוִׂשְמַחת:�")�לה�יישעיה(שנאמר�,�צער�וסופם�שמחה�לעולם �

��

 פטירת�יעקב�אבינו�עליו�השלום
�ְיֵמ" �ְוַאְרָּבַיֲעֹק�יַוְיִהי �ָׁשִנים �ֶׁשַבע �ַחָּייו �ְׁשֵני �ִעיםב �ְיֵמי.ָׁשָנה�ּוְמַאת �ָלמּות��ַוִּיְקְרבּו �..."ִיְׂשָרֵאל
 )כט-בראשית�מז�כח(
��

בשוק�או�,��היו�מתעטשים�ונפשם�יוצאת-?�כיצד�היו�בני�האדם�נפטרים,�עד�שנפטר�יעקב
�בדרך !� �בא �מהקביעקב �לפנ�ה"וביקש �האדם �על �חולי �נפטרשיביא �שהוא �י �לפניו. �:אמר

�העולמים" ��,רבון �חוליאם �בלא �מת �,אדם �ל�אינו �בניומספיק �בין �את�יישב �עליהם �ולצוות
�האחרונים �ידי�.דבריו �על �י�שנחולה�שהוא �ימים �שלשה �או �פטירתוים �קודם ��יכולהוא,

�בניול �בין �הוא.יישב �ברוך �הקדוש �לו �תבעת,�חייך:�אמר �טוב �,�דבר �הוא !�מתחיל�וממך
�)ילקוט�שמעוני�לך�לך�עז.�ט�ת�רבה�סהבראשי( �
��

�אבינו �יעקב �שחלה �בעת �ואכן �בניו, �לכל �קרא �אחד, �אחד �אותם �ובירך �זה, �אחר .�בזה
�)אוצר�המדרשים�רכט(.�ה�הסכים�עימו�על�כל�ברכה�וברכה"והקב �

��

� �הקץ �את �לבניו �לגלות �אבינו �יעקב �המשיח[רצה �ביאת �]זמן �הדבר, �ממנו �משל�.ונתכסה
�בואו�:�אמר�להם,טתוי�את�מםסובביוהיו�בניו�,��להיפטר�מן�העולםבא�ש,לאוהבו�של�מלך

� �לכם �המלךואגלה �סתרי �את �המלך, �את �ראה �והנה �עיניו �את �נשא �כך �ובאומרו אמר�,
�בכבודו�ם�זהיריוהי"�:להם �אבינו!".מלךה�של �יעקב ��,�כך �את �שכינה�נשא �וראה עיניו

�גביו �על �להם,עומדת �זהיריי�ה:�אמר �םו �הקדוש �של ��הואוךבר�בכבודו �בניו! �לו :�אמרו
�,�שם�כבוד�מלכותו,ברוך"�:ענה�ואמר�להםאף�הוא�ו,�!"ֶאָחד'�ה�,ינּו�ֱאֹלֵה'ה�,ִיְׂשָרֵאל�ְׁשַמע"

��)בראשית�רבה�צח(!".�לעולם�ועד �
��

�אבינו �יעקב �של �פטירתו �עם �מצרים, �בכל �כבד �אבל �היה �יעקב. �את �הוקירו �כולם אשר�,
ובכו�אותו�במשך�,�כעת�התאבלו�על�פטירתו.�והיה�שפע�טובה�וברכה,�בזכותו�פסק�הרעב

�.�יום70 �
��

�המכפלה �במערת �לקוברו �כדי �ישראל �ארץ �אל �גדול �בכבוד �ארונו �את �בניו .�נשאו
�ישמעאל �ובני �עשו �בני �כך �על �כששמעו �למלחמה, �נגדם �לצאת �רצו �ראו�. �כאשר ואולם

�הארון �על �תלוי �הצדיק �יוסף �של �כתרו �את �הם �ישמעאל, �ונשיאי �עשו �אלופי �כל �את�נטלו
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�יעקב �של �ארונו �על �הם �אף �אותם �ותלו �כתריהם �וששה�, �בשלושים �מוקף �הארון �היה וכך
�.דומספד�גדול�וכבד�מאוכולם�ספדו�שם�,�כתרים �

��

�אשרכ ��הגיעו �אל �המכפלהמערת �עשו, �יעקב�בא �את �מלקבור �מהם �למנוע �ורצה אמר�.
�"להם �יצחק: �מאבינו �ירשנו �שאותם �המכפלה �במערת �נותרו �קברים �שני �הלוא אחר�ומ,

�-ואם�כן�הקבר�האחרון�שנותר�,�בכך�קיבל�את�חלקו,�ויעקב�קבר�את�אשתו�לאה�במערה
�לי �מגיע �לו!" �"אמרו �יעקב: �לאבינו �חלקך �את �מכרת �אתה �הלוא �להם!" �"אמר �לי�: הראו

�המכירה �שטר �את "!� �במצריםואמנם �היה �המכירה �שטר �ללכת�, �נפתלי �את ושלחו
�ולהביאו �ש, �כאיילה �מאוד �רגליים �קל �היה �לוחהכי �ממתינים. �שכולם �בינתיים �שם�, היה

�חרש �שהיה �דן �של �בנו �חושים �עשו, �עם �השיחה �כל �את �שמע �ולא �ו. �"אמרתמה מדוע�:
כעת�.�זה�מעכב�אותנו:�"הצביעו�לו�על�עשו�ואמרו�לו!"�?�יעקבמתעכבים�מלקבור�את�סבי

�ועד�שיגיע:�"אמר�להם".�מחכים�עד�שישוב�נפתלי�מארץ�מצרים�ויביא�את�שטר�המכירה
לקח�אבן�וזרקה�על�ראשו�?�מה�עשה�!"?בא�מוטל�בבזיוןאבי�א�יהא�,נפתלי�מארץ�מצרים

�עשו �של �ומת, �ראשו �את �ערף �יהודה �בא �יעקב, �של �לרגליו �עיניו �ונפלו �את�. �יעקב פתח
�וחייך �עיניו �שנאמר! �"כמו �נקם: �חזה �כי �צדיק �הרשע,ישמח �בדם �ירחץ .�א"סוטה�יג�ע�(".�פעמיו

�)ב"תוספות�גיטין�נה�ע �
��

�.אמן,�זכותו�תגן�עלינו�ועל�כל�ישראל,�ך�נקבר�יעקב�אבינו�במערת�המכפלהכ �

��

Qמשה�רבנו��R��

��לידת�משה
�מצרי �ישראל �לרדת �ושלושים �מאה �חולם,מהבשנת �,�ופרעה ��והנה �כסא�הוא �על יושב

�מלכותו .� �עיניו �מאזניםוישא �ובידו �כנגדו �עומד �אחד �זקן �וירא �האיש. �את��ויקח הזקן
ויתנם�יחד���שריה�וגדוליה�ויאסרם,כל�זקני�מצריםאת��ויקח�.ההמאזנים�ויתלם�לפני�פרע

�האחת �מאזנים �בכף .� �טלה �לקח �כן �קטןואחר �בכף �ויתנהו �ויכריע�,השנית�מאזניםה�אחד
�כולן �את �יכריע.הטלה �מדוע �ההוא �הנורא �החזון �על �פרעה �כולם��ויתמה �את �?הטלה

�חלום �והנה �פרעה �ל.וייקץ �ויספר �עבדיו �לכל �ויקרא �בבקר �החלום�הם�וישכם �וייראו�,את
�גדולה �יראה �האנשים �המלך. �מסריסי �אחד �סריס �בלעםויען �כי,�ושמו �זה �רעה���אין אם

�הימים �באחרית �למצרים �תצמח �אשר �י,גדולה �ו�כי �ויחריב �בישראל �ילד �לד ארץ��כלאת
�מצרים �מצרים. �בדתי �ויכתב �מלפניו �מלכות �דבר �יצא �טוב �המלך �על �כל,אם זכר���אשר

�יהרג �בעברים �מצרים�,הילוד �מארץ �הזאת �הרעה �תחדל �כןצו�וי,למען ��המלך �כרוז�, ויצא
�".כל�הבן�הילוד�היאורה�תשליכוהו:�"בכל�מדינת�מצרים �

��

,�על�ידי�הטבעתם�ביאור,�אך�על�אף�כל�המאמצים�של�מצרים�להרוג�את�הזכרים�שנולדו
�ה�לגלים�לפולטם"ציוה�הקב?�כיצד.�ורובם�ניצלו�ולא�מתו,�ה�על�תינוקות�אלו"שמר�הקב

�למדבר �באו, �אותםהיה �ומשפר �אותם �ומנקה �מרום �משמי �כ��מלאך �את�יולדת שמשפרת
�עונותן�,הולד �שני �דבשםגוליי�להם �של �ואחד �שמן �של �,�אחד קהו�יוינ�":)דברים�לב�יג(�שנאמר

�".צור�ושמן�מחלמיש,�דבש�מסלע �
��

�הזכרים �ישראל �תינוקות �את �ליאור �המצריים �זורקים �ימים �משנתיים �למעלה �למעט�, כדי
�ותםא �פרעה. �של �חלומו �ומאז �ודקדוק, �שאת �ביתר �עוקבים �היו �הילודים�. �אחרי המעקב

�מחריף .� �ישראל-ומנגד �של �מושיעם �להיוולד �צריך �זו ��בשעה �של�. �מושיעם �יוכל האם
�ישראל �זה, �קשה �במצב �גם �ולהשרד, �להוולד �הקשות, �הרדיפות �למרות השתלשלות�?

�המדהימה �הדברים �מופלאה, �פרטית �השגחה �רצופת �מל, �כי �ספק �בלי �אותנו אין�"מדת
�?איך�וכיצד�התרחשו�הדברים"!!!�'עצה�ואין�תבונה�נגד�ה �
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��גזירת�עמרם�ועצת�מרים
�היה �הדור �גדול �עמרם �יוכבד, �היתה �את��.ואשתו �ליאור �לזרוק �פרעה �גזר �כי �עמרם ראה

�הנולדים �הזכרים �אמר, �עמלים': �אנו �לשוא �לעולם', �ילדים �מביאים �אנו �לשוא �עשה. ?�מה
�א �את �יוכבדגרש �שתו �כך. �עושה �הדור �גדול �את �ישראל �בני �כשראו �וגרשו�, �ממנו למדו

�נשותיהם �את �כולם �מרים. �ה, �בת �קטנה �5-בתו �רוח�, �עליה �שרתה �מקטנות �כבר אשר
�נבואה �מהוריה, �להיוולד �ישראל �של �מושיעם �עתיד �כי �וידעה �ואמרה�, �אביה �לפני באה

�לו �אבא: �פרעה! �של �מהגזרה �יותר �קשה �שלך �הגזרה .� �הזכריםפרעה �על �רק �גזר ואילו�,
�הנקבות �על �וגם �הזכרים �על �גם �גזרת �אתה �בתו. �לעצת �עמרם �שמע �את�, �מיד והחזיר

�.מיד�החזירו�כולם�את�נשותיהם,�ראו�בני�ישראל�כי�גדול�הדור�החזיר�את�אשתו.�אשתו �
��

��הצפנת�משה
�יוכבד ,� �בגיל �כבר �130שהיתה �(!!)�שנה �התעברה, �השישי�, �בחודש �משה �את וילדה

�זלהריונ �ביום �ה �באדר' �אורה. �הבית �כל �נתמלא �משה �נולד �כאשר �זאת�. �עם �יחד אולם
�ויוכבד �עמרם �דאגו �וישליכוהו�: �הנולד �הרך �את �יתפסו �לא �שהמצרים �כדי �לעשות מה

�ליאור �השישי? �בחודש �משה �שנולד �כיון �בביתם, �חודשים �שלושה �להצפינו �יכלו כי�,
� �ליוכבד �מנו �אותה9המצרים �החזיר �שעמרם �מזמן ��חודשים �החודשים�. �בשלושת אכן

�.הראשונים�הצליחו�להסתיר�את�משה�בבית �
��

�בביתו �משה �הוצפן �בהם �חודשים �שלושה �באותם �במצרים, �היה �ושבר �שוד �מה�. על
היום�נולד�מושיעם�של�:�"באותו�יום�שנולד�משה�הודיעו�החוזים�בכוכבים�לפרעה?�ולמה

�ישראל �המצ, �מן �או �ישראל �מבני �נולד �הוא �אם �יודעים �אנו �ריםואין �כי�. �אנו �רואים עוד
�במים �ללקות �הוא �עתיד �פרעה". �זאת �כששמע �יזרקו�, �זה �ביום �כי �רחמים �ללא �ציוה מיד

�הנולדים �התינוקות �כל �את �ליאור �המצרים, �מן �וגם �ישראל �מבני �גם �למחרת. אמרו�,
ועדיין�הם�רואים�את�,�האצטגננים�לפרעה�כי�המושיע�של�ישראל�עדיין�לא�הושלך�ליאור

� �שלו �במים�ש-הסימן �ילקה �בתוקפה. �עדיין �אתמול �שגזר �הגזירה �כי �פרעה �הכריז וכך�.
�חודשים �שלושה �במשך �היה �ליאור, �משה �הושלך �שלא �עוד �שכל �האצטגננים�, �ראו עדיין

�בכוכבים �שלו �הסימן �את �במצרים, �האוכלוסיה �כלל �על �הגזירה �ונמשכה �קורה�. ומה
�?בתום�שלושה�חודשים �

��

�ו �ביום �בסיון' ,� �חודשים �שלושה �משהכתום �הולדת �מיום �לא�, �כי �ויוכבד �עמרם הבינו
�בביתם �להצפינו �יותר �יוכלו �אחריו, �יחפשו �כבר �המצריים �כי �ברירה. �בלית �מנסים�, הם

�מראש �אבודים �נראים �הצלחתה �סיכויי �אשר �בדרך �להצילו �גומא�. �תיבת �לו �יוצרים הם
�לתוכה �אותו �ומכניסים �קטנה �ביאור. �שמים �התיבה �את �המצרים. �יגלו �לא �אכן �את�האם

�התיבה �ושתיה? �מזון �ללא �הילד �יתקיים �וכיצד �הקטנה�? �התיבה �תטבע �ושלום �חס ואולי
�.אכן�השלכתו�של�משה�ליאור�נעשתה�בלב�כבד�מלא�חששות?�ביאור�הגדול �

��

�ה �דרכי �הן �נסתרות �'מה �זו! �אבסורדית �פעולה �ידי �על �דווקא �רבנו, �משה �ניצל כשהושלך�!
�ליאור �משה �לפרעה, �ואמרו �האצטגננים �באו �נהה: �מושיעם�, �כי �בכוכבים �רואים �אנו כעת

�היאור �אל �והושלך �במים �לקה �כבר �ישראל �של �פרעה. �זאת �מששמע �את�, �מיד ביטל
�".הושגה"בחושבו�שמטרתו�כבר�,�הגזרה�של�השלכת�הבנים�ליאור �

��

��את�משה'�מאמצת'בתיה�
�בוקר �באותו �ביאור, �לרחוץ �פרעה �בת �בתיה �יצאה �ביאור. �דווקא �לטבול �ירדה �מה ?�לשם

ויש�אומרים�שהיתה�.�אומרים�שרצתה�להטהר�מעבודה�זרה�של�בית�אביה�ולהתגייריש�
�מצורעת �של�, �והמבריאים �הקרירים �במימיו �טבילה �ידי �על �כאביה �את �לשכך ורצתה
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.�היא�הושיטה�את�ידה�כדי�לתופסה.�והנה�באותו�רגע�נראתה�תיבת�משה�לפניה.�היאור
מנהגו�של�,�גבירתנו:�"אמרו�לה,�מיםכיון�שראו�שפחותיה�שהיא�רוצה�להציל�תינוק�מן�ה

�עולם �גזרה, �גוזר �מלך �אם ,� �אותה �מקיימים �לא �העולם �כל �אם �ביתו�-גם �ובני �בניו
�אותה �מקיימים �ואת. �פרעה, �של �בתו �אביך, �מצות �על �?עוברת �גבריאל�!" �המלאך בא

�בקרקע �אותן �וחבט �ידה. �את �בתיה �הושיטה ,� �של �לאורך �ידה �12והתארכה �ששה�-�אמה
� �פלא).�אמה60ויש�אומרים�,��אמה16ומרים�ויש�א(מטר �זה ��וראה �בתיבה! �ידה �כשנגעה ,�מיד

�.נתרפא�גופה�כליל�מן�הצרעת �
��

היא�ממשיכה�לעקוב�.�עומדת�כל�הזמן�מן�הצד�ורואה�את�מה�שנעשה,�מרים�אחות�משה
�אותו �שתניק �אשה �למשה �לחפש �מנסה �בתיה �כי �ורואה �לאכול�, �מוכן �לא �התינוק אך

ואז�היא�ניגשת�אל�בתיה�ומציעה�לה�שהיא�תתן�לה�אשה�מניקה�.�בשום�אופן�מאף�אשה
בתיה�.�בתיה�הסכימה�ומרים�הביאה�את�יוכבד�אם�התינוק�שתניק�את�בנה.�מן�העבריות

�המניקה �האשה �לבין �התינוק �בין �קשר �קיים �כי �יודעת �לא �כמובן �את�. �יוכבד �מיניקה כך
�.משה�במשך�שנתיים�תמימות�עד�היגמלו �

��

�פלאים ��למעל!!!פלאי �בתוקפה �פרעה �גזירת �שנים �משלוש �בן�-ה �כל �ליאור �להשליך
�שנולד �ישראל �משה. �לידת �מעת �ליאור, �המצריים �התינוקות �את �אפילו �זורקים אלפי�,

� �אחד �תינוק �בשביל �נזרקים ��משה-תינוקות �אצטגניני�. �מודיעים �שבו �יום �באותו והנה
�במים �ישראל �של �מושיעם �לקה �כי �פרעה ,� �פרעה �של �בתו �הביתה �מאושרתחוזרת נקיה�,

�הצרעת �מן ,� �מציאה �לאמץ-ובחיקה �שברצונה ��ילד �הילד. �נראה, �כך �מספר�, �לפני נולד
�חודשים �מהול. �הוא �למשמעתם! �סר �שאינו �קטן �ממצריות, �לינוק �רוצה �ואינו �מאשה�, רק

מזכיר�שוב�ושוב�את�העובדה�,�שניתן�לו"�משה"השם�.�ברור�שהוא�לא�ילד�רגיל!!�עברית
�המים �מן �משוי �שהוא �של�ה. �מושיעם �שהוא �מאוד �מאוד �שיתכן �היא �המתבקשת מסקנה

�ישראל �הילד!!! �את �להחיות �מפרעה �מבקשת �הנסיכה �אבל �בביתו. �לאמצו �מסכים ,�הוא
�לארמונו �מכניסו �ומנשקו, �מחבקו �בעצמו �והוא �מצרים! �אויב �המתקרא �האיש המבוקש�,

�אחד �מספר �המלוכה, �בית �בתוך �"גדל �ותופר! �עצה �עוצו �יקו, �ולא �דבר �םדברו �עמנו�, כי
�"!!!אל �

��

� �מכך �ומניקה�-יותר �תמימות �שנתיים �למשך �חיקה �אל �בנה �את �מקבלת �הילד �אם �יוכבד
�אותו �המלך, �מאת �נכבדה �משכורת �כך �על �מקבלת �ואף �לחנכו�. �ויוכבד �עמרם �יכלו כך

�ה �בדרך �אביו�', �בבית �לביקורים �לפעם �מפעם �לבוא �טוב �תרוץ �לו �היה �משה �כשגדל ואף
�.'ו�תורה�וידיעת�הללמוד�ולקבל�ממנ,�עמרם �

��

��משה�בארמון�פרעה
� �משה �גדל �המלך �בבית �לבוש �ארגמןכשהוא �בבגדי �לפניו, �המלוכה �ארמון �מנעמי .�וכל

�בטיט �עבדו �אשר �ישראל �בני �אחיו �בסבלות �לראות �יוצא �היה �זאת �בכל �בוכה�, והיה
�ואומר �עליכם: �לי �חבל �עליכם, �מותי �יתן �מי �ישראל. �לבני �ומסייע �כתפיו �נותן �והיה אמר�.

�ה"הקב �ישראל: �של �בצערם �לראות �והלכת �והגדולה �השררה �את �הנחת �אתה ונהגת�,
�.חייך�שאני�מניח�את�העליונים�והתחתונים�ובא�לדבר�עמך,�בהם�מנהג�אחים �

��

�ישראל �לעם �מנוחה �שאין �משה �ראה �לפרעה, �ואמר �הלך �עבד: �לו �שיש �מי �נח�, �אינו אם
�מת �הוא �בשבוע �אחד �יום �ל, �מניח �אתה �אין �אם �עבדיך �הם�ואלו �בשבוע �אחד �יום הם

�.ותיקן�להם�משה�את�יום�השבת�לנוח,�הסכים�עמו�פרעה.�מתים �
��

� �בגיל �משה �היה �12כאשר �עברי�, �איש �להרוג �ומבקש �מכה �מצרי �איש �וראה �אחיו �אל יצא
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�מאחיו �שעתיד�. �איש �הדורות �במשך �מהמצרי �יצא �שלא �וראה �קדשו �ברוח �שבדק אחרי
�להתגייר �וטמן, �המפורש �שם �ידי �על �אותו �בחולהרג ��אותו �המלך. �לבית �ושב �משה ,�הלך

�לביתו �שב �העברי �והאיש .� �עבריים �אנשים �שני �וראה �משה �יצא �ואבירם[למחרת �]דתן
�רבים �רעהו. �את �להכות �כדי �ידו �את �האחד �הרים �הרשע. �את �והוכיח �משה �"עמד למה�:

�.הם�כעסו�על�משה�והלכו�והלשינו�לפרעה�שאתמול�הרג�איש�מצרי?�"תכה�רעך �
��

עד�עכשו�שתק�על�.�של�משה"�תעלוליו"החליט�כי�יש�לשים�קץ�ל,��פרעהכששומע�על�כך
�שעשה �מעשים �מיני �כל �ועל �סרבנותו �ישתוק�, �לא �דמים �שפיכות �לידי �כשהגיע �כעת אך

�עוד �מעשה, �יעשה �אלא �לעבדיו. �אמר �מיד �אותו: �והרגו �תפסו �והכו�. �כשתפסוהו אולם
�צוארו �על �בחרב �כשיש, �צוארו �נעשה �ושוב. �שוב �ניסו �ההורג�,כאשר �על �החרב �נהפכה

�אותו �והרגה �אחרת. �במיתה �להורגו �רצו �הקב, �נתן �אז �שיברח"אבל �משה �בלב �ה צעק�.
.�ולא�שמעו�את�קריאת�המלך,�ה�את�חלק�מהשרים�חרשים"עשה�הקב!!"�תפסוהו:�"פרעה

�לעומתם �לפניהם, �כשעבר �ראוהו �ולא �סומים �נעשו �ששמעו �השרים �שגם�. �שרים ואותם
�ראו �וגם �שמעו �הי, �לא �אותואך �לתפוס �כדי �קרובים �די �ו �לצעוק�, �יכלו �ולא �אילמים נעשו

��.ברח�משה�ונמלט�לנפשו,�בתוך�כל�המהומה�הזאת.�לאחרים�שיתפסו�אותו
��

��משה�במדין

�משה �ברח �להיכן �מדין? �לארץ �שם. �הבאר, �ליד �מתנכלים�, �מדין �של �הצאן �רועי �את ראה
הזמין�.�לות�מים�מן�הבארחילץ�אותן�משה�מן�הרועים�ואף�עזר�להן�לד.�לבנותיו�של�יתרו

�לביתו �משה �את �יתרו �לאשה, �ציפורה �בתו �את �לו �ונתן �בן. �נולד �למשה �בשם�, �נקרא אשר
�".גר�הייתי�בארץ�נכריה:�"כי�אמר,�"גרשום" �
��

�יתרו �צאן �את �רועה �משה �היה �שנים �אותן �כל �ה. �ברכת �הצאן�' �שהתרבה �אותו ליותה
�מאוד �הצאן, �מן �השדה �חית �טרפה �לא �ומעולם �אחד. �יום �צאן�, �את �רועה �משה כשהיה

�חורב �במדבר �יתרו �העדר, �מן �אחד �גדי �ברח �אחריו. �משה �רדף �אל�, �הגדי �הגיע והנה
�לשתות �ועמד �מים �בריכת �אליו. �משה �כשהגיע �אמר, �הצמא: �מפני �היית �שרץ �ידעתי .�לא

�הנך �עייף �בודאי �כעת �מהלך. �והיה �כתפו �על �הרכיבו �הקב. �ה"אמר �לנהוג�: �רחמים �לך יש
�.ך�להיות�רועה�את�צאני�ישראלראוי�ל,�את�הצאן �

��

��למשה'�התגלות�ה
�הקב �נגלה �יום �באותו �משה"עוד �אל �ה .� �סנה �רואה �הוא �והנה �במדבר �משה �שיח�-הולך

�!הסנה�אינו�נשרף!�אך�הפלא�ופלא,�הסנה�היה�בוער�באש.�הגדל�בתוך�מים,�קוצני�מאוד
�!והמים�שתחתיו�אינם�מכבים�את�האש �

��

�ה �אמר �הסנה �מתוך �ב' �צעקת �כי �ישראללמשה �ני �ומכאובם, �עוניים �ממנו, �נעלמו ,�לא
�הגאולה �זמן �הגיע �וכעת �בו. �הוא �בוחר �במשה, �ישראל, �את �ויושיע �שילך �מסרב�7. �ימים

�האדם �מכל �העניו �משה �ישראל, �בני �את �להוציא �השליח �יהיה �הוא �שלא �אהרון�, אלא
�הגדול �אחיו �במצרים. �ישראל �עם �את �כעת �מנהיג �אהרון �הרי �יבוא�, �משה �הוא ואיך

�מקומו �את �?לתפוס �הקב! �הבטיח �בראותו�"אולם �לבו �בכל �ישמח �שאהרון �למשה ה
�בגדולתו �ישראל. �בני �בהצלת �משה �עם �ישתתף �הוא �גם �זאת �מלבד �אליו�. �תדבר אתה

�בפיו �הדברים �את �ותשים �תעשו, �מה �לכם �ויורה �שניכם �עם �אהיה �ואני �מורה�"הקב. ה
�בני�כדי�לעשות�בו�,�למשה�ללכת�למצרים�כשמטה�האלוקים�בידו אותות�ומופתים�לעיני

�.ישראל�ולעיני�פרעה �
��

��משה�חוזר�למצרים
�הקב �שאמר �"בשעה �במדין �למשה �מצרימה"ה �שוב �"לך �הקב, �של �דיבורו �לשני�"נחלק ה



 חג הסוכות בהלכה ובאגדה

 

66 

�קולות .� �שומע �מצרימה"משה �שוב �"לך ,� �שומע �המדברה"ואהרון �משה �לקראת �לך יצא�".
�מצרים �לכיוון �ממדין �משה �המדבר, �לכיוון �יצא �"ואהרון �מה. �כוננו' �גבר �מצעדי �למרות�-"

�ביניהם �סימן �שום �קבעו �שלא �הגדול, �המדבר �בתוך �נפגשו �הם �משה�. �את �אהרון ראה
�חושן�-זכה�בעתיד�לבגד�מיוחד�,�בזכות�השמחה�ששמח�בכל�ליבו.�בגדולתו�ושמח�מאוד

�.�על�ליבו- �
��

ִּדֶּבר��ַהְּדָבִרים�ֲאֶׁשר�ַוְיַדֵּבר�ַאֲהרן�ֵאת�ָּכל:�ִיְׂשָרֵאל�ִזְקֵני�ְּבֵני�ָּכל�ַוֵּיֶלְך�מֶׁשה�ְוַאֲהרן�ַוַּיַאְספּו�ֶאת"
�ְלֵעיֵני��ֶאל'ה �ָהאֹתת �ַוַּיַעׂש �ָהָעם�מֶׁשה �ִּכי: �ַוִּיְׁשְמעּו �ָהָעם ��ַוַּיֲאֵמן �ְוִכי���ֶאת'הָפַקד �ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

�".ַוִּיְּקדּו�ַוִּיְׁשַּתֲחוּו�ָעְנָים�ָרָאה�ֶאת �
��

�משה �את �ישראל �בני �שמעו �כאשר �ה, �המיד �מאת �שליח �הוא �כי �לו �אמינו �לחזק�', וכדי
�זרק�משה�את�.א.�לעשות'�שציוה�אותו�ה,��אותות3עשה�משה�לעיניהם�,�יותר�את�ליבם

�הארץ �על �מטהו �לנחש, �המטה �נהפך �והנה �חיקו.�ב. �אל �ידו �משה �הכניס �נעשתה�, והנה
�כשלג �מצורעת �היד .� �בחיקו �שוב �אותה �הכניס �ונרפאת-וכאשר �ידו ��שבה �הראה�. בכך

,�בדברו�נהפך�המטה�הדומם�והמת�ליצור�חי.�ה�לעם�ישראל�שהוא�הממית�והמחיה"הקב
�ה �המית �ובדברו �מצורעת' �אותה �ועשה �משה �של �ידו �את �הקרקע.ג. �על �מים �שפך ,��משה

�.ונהפכו�המים�שבקרקע�לדם �
��

�זקני�70הם�אוספים�את�,�לאחר�שהעבירו�משה�ואהרון�לעם�ישראל�את�בשורת�הגאולה
�העם �כו, �פרעהוהולכים �של �ארמונו �אל �יחד �לם �ענק�. �מבצר �כעין �היה �פרעה �של ארמונו

�ומפחיד �מזעזע. �מחזה �לעיניהם �נגלה �הארמון �אל �התקרבו �כאשר �של�: �גדולה ערימה
�פרעה �בגזירת �נהרגו �אשר �אדם �בני �גויות .� �מין �היה �הערימה �מחנה'לצד �אדם�' �בני של

�ורגלים �ידים �קטועי ,� �מחנה'לצידו �צלובים' �אדם �בני �של �ול, �מחנה'צידו �אדם�' �בני של
�בטיט �אחד�אחד.�אשר�רמסו�אותם �המחזה�הנורא�ונשמטו �מן כשהגיעו�.�הזדעזעו�הזקנים

�ואהרון �משה �רק �נותרו �הארמון �פתח �אל �ברחו, �כולם �לאהרון. �משה �אמר �אינם�: הללו
�הקב �מפי �ה"מצווים �הגבורה, �מפי �מצווים �אנו �הורגים�, �אפילו �שליחותינו �ונעשה נלך

�.אותנו �
��

��א�עמד�בפניהםאיש�ל
�פרעה �של �ארמונו �סביב �השמירה �את �ואהרון �משה �ראו �כאשר �הם, �אף �הזדעזעו גודלו�.

�ענק �היה �הארמון �של ,� �לו ��פתחים400והיו �כיוון100! ��מכל �שמא�. �פרעה �של �פחדו מרוב
�כל�,�בנוסף�לחיילים.��גיבורים60,000העמיד�ליד�כל�פתח�גדוד�שלם�של�,�יהרגוהו היו�על

�אריות �ופתח �פתח �רעותד, �וחיות �ובים �לארמון, �הכניסה �את �המונעים �השמירה�. למרות
�המעולה �בעיה, �ללא �להכנס �ואהרון �משה �הצליחו �כפירי�! �שני �לפניהם �ראו �נכנסו כאשר

�ברזל �בכבלי �אסורים �אריות �הארמון. �אל �שנכנס �מי �כל �פיהם�, �את �פותחים �האריות היו
�ושואגים �ומנהמים �האריות, �מפחד �יוצאת �ונפשו �את. �משה �על�לקח �והניפו �מטהו

�האריות �מכבליהם, �האריות �השתחררו �והנה �בשמחה, �ואהרון �משה �לקראת �ובאו כמו�.
�פרעה �לפני �בואם �עד �אותם �ליוו �נאמנים �כלבים �שני �אליהם, �התלוו �נוספות �חיות .�גם

מיד�העניש�!�?כיצד�נתנו�להם�להכנס,�על�השומריםכעס�פרעה�,�כאשר�הגיעו�לפני�פרעה
�פרעה �אותם �הר: �חלקם �גאת �הלקה, �חלקם �אחרים�, �ושם �מתפקידם �פיטר וחלקם

�.תחתיהם �
��

��תיפול�עליהם�אימתה�ופחד
�פרעה �של �שמחתו �יום �היה �יום �אותו �המלכתו. �יום �זה �היה �יום�, �בעצם �שזהו �סבר והוא

הגיעו�אליו�מלכים�מכל�קצוות�.�וישב�על�כסאו,�הוא�לבש�בגדי�מלכות.�יצירתו�כאלוהים
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נשלחו�משה�.�ותו�שיהיה�השולט�בכיפה�על�כל�המלכיםועטרו�א,�הביאו�לו�דורונות,�תבל
�.ה�ברבים"כדי�שיתקדש�שמו�של�הקב,�ואהרון�דווקא�ביום�זה �

��

�עטופים �כשהם �פרעה �לפני �ואהרון �משה �נכנסו �בידיהם, �ומקלותיהם �שלום�. �לו �נתנו לא
נבהל�,�כראות�פרעה�את�משה�ואהרון.�באותה�שעה�היתה�לו�בושה�גדולה.�ולא�כיבדוהו

�מפנ �יהםמאוד �השרת, �מלאכי �כתואר �תארם �היה �כי �הלבנון, �כארזי �קומתם �ורום וגלגלי�,
�החמה �לגלגלי �דומים �עיניהם �החמה, �כזיו �פניהם �וזיו �בידם, �האלוהים �ומטה ודיבור�,

�שלהבת �כאש �פיהם �עליהם. �פחדם �נפל �אותם �כשראו �ומערב �מזרח �מלכי �וכל �ורתת�. זיע
�לפניו �היושבים �וכל �פרעה �את �אחז �וחלחלה �והשתחוו�והסיר, �ראשיהם �מעל �כתריהם ו

�.להם �
��

�לנקביו �פרעה �הוצרך �שעה �באותה �בושות. �איזה �שאיננו�!! �אלוה �עצמו �עשה �הוא הרי
�לנקביו �צריך !� �לו �הזדמנו �צרכיו �עשה �צד�12וכאשר �בכל �אותו �נושכים �והיו �עכברים

אולם�מיד�.�עד�ששמעו�כל�גדולי�המלכות�את�צעקותיו,�וצעק�צעקה�גדולה�ומרה,�מושבו
�.כאילו�לא�קרה�כלום,�ר�מכן�חיזק�פרעה�את�לבו�וישב�על�כסאולאח �

��

��דין�ודברים�בין�משה�לפרעה
?�מי�שלח�אתכם�אלי?�מנין�באתם?�מי�אתם?�מה�אתם�רוצים:�אמר�פרעה�למשה�ואהרון

�לו �"אמרו �ה: �עלינו' �נקרא �העברים �אלוקי �להם". �אמר �לעבריים: �אלוה �יש �וכי והלוא�,
שקרנים�?�ומפני�מה�לא�הציל�אותם�עד�היום,�ת�ידילמעלה�ממאה�שנה�הם�מתענים�תח

�אתם �פה! �נמצאים �שהם �כך �על �מצטער �שלהם �האלוהים �היה �אם �אותם�, �מעכב �היה לא
�זמן �הרבה �כך �כל �שרה, �את �אבימלך �שעיכב �אחד �לילה �בשביל �שהרי �אליו�, �נגלה מיד

�.שהיה�עליו�להתגלות,�כל�שכן�בעם�שלם.�והוכיחו �
��

�לו �אמרו �לעבריים: �שיש �לך ��אלוהדע �עכשיו, �עד �לך �הניח �שהוא �אלא �ממך�, �להפרע כדי
�.על�הכל�בבת�אחת �

��

�להם �אמר :� �אלוהיכם �ממני-וכי �יותר �וגבורה �כח �לו ��יש �ממני, �יותר �ומלכות �גדולה ?�או
�שולט �הוא �מדינות �בכמה �מולך? �הוא �עיירות �בכמה �לכד? �מדינות �כמה �ארצות�? כמה

�?�יש�עימו�בצאתו�למלחמהכמה�חיילות�ופרשים?�כמה�מלחמות�עשה�וניצח?�כבש �
��

�לו �אמרו �עליהם: �מדבר �שאתה �במושגים �אינו �אלוקינו �עולם, �מלא �וגבורתו �כוחו ,�אלא
�אש �להבות �חוצב �קולו �הרים, �מפרק �דיבורו �אש, �קשתו �שלהבת, �חיציו �לפיד, ,�רמחיו

�עננים �מגיניו �ברק, �חרבו �אש, �ניצוצי �חניתותיו �עשייה, �בלי �הוא �לוחם �ביגיעה, �ולא .�נוצח
.�ימים�וכל�אשר�בהם,�יוצר�הרים�וגבעות,�ברא�שמים�וארץ,�צר�את�כל�העולם�כולוהוא�י

�וימותו �יחיו �פיו �על �אימו. �במעי �העובר �את �צר �העולם, �לאויר �ומוציאו �ומפרנס�. �זן והוא
�כולו �העולם �כל �את �מלכים, �וממליך �מלכים �מסיר �הוא �לעולם�, �תיפסק �לא ומלכותו

�.ולעולמי�עולמים �
��

�להם �אמר �ואת: �כךהואיל �אומרים �ם �שלפני, �בספרים �גנזי �בבית �שאחקור �עד �לי .�המתינו
�ודורון �כתב �לי �שיגר �שלא �בעולם �מלך �שאין �לפי �עכשיו, �אומרים �אתם �אמת ,�ואם

�שלי �באגרות �אמצאנו �גנזיו. �בבית �שהיו �וספרים �אגרות �כל �לפניו �והוציאו �ציוה ,�מיד
�ל �ב�70-ונתנם �המבינים ��שפות�70-�סופרים �ופשפשו. �בדקו �אמר�וכי, �שם �מצאו �שלא ון

�להם �לעמיכם: �לכו �ה. �את �ידעתי �לא �מעולם' �עליו �שמעתי �ולא �לו. �צריך �אני �אין שאני�,
�.ויש�לי�נילוס�נהר�שמשקה�את�ארצי,�בראתי�את�עצמי �
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�לו �אמרו �שוטה: �הן, �מתים �אומר �שאתה �אלו �אלוהות �ה, �אבל �הוא' �אמת ,�אלוקים
�עולם �ומלך �חיים �אלוקים .� �שנברא �לפני �עוד �היה �כל�הוא �בסוף �יהיה �והוא העולם

�העולמים �אמך. �ברחם �אותך �ברא �הוא �חיים, �רוח �בך �נתן �על�, �אותך �והושיב �אותך גידל
�מצרים �מלכות �כסא �שממנה�. �האדמה �אל �אותך �וישיב �ממך �ונפשך �רוחך �את �יקח והוא

�!לוקחת �
��

�.וגרש�אותם�מלפניו,�כעס�פרעה�על�דבריהם �
��

�למחרת �ללא, �פרעה �לפני �ואהרון �משה �נכנסו ��רשותשוב �וצעק�. �לשומרים �קרא מיד
�עליהם �לארמון: �אלו �נכנסו �איך �לו? �אמרו �יודעים: �איננו �הם, �מכשפים �כנראה ודרך�,

�נכנסו �לא �הפתח �המטה. �עם �אותם �וראה �עיניו �פרעה �נשא �אמר, �אני: �הכלב �אלי�, �באו כי
ובעקבות�זאת�הקשה�את�,�ושוב�הקשה�את�ליבו�ולא�רצה�לשמוע�לדבריהם?�הללו�במקל

�.פרך�על�עם�ישראל�יותר�ויותרעבודת�ה �
��

�,�ָלָמה�ֲהֵרעָתה�ָלָעם�ַהֶּזה,ָניֲאֹד:�"ואמר,�חזר�חזרה�למדין,�כשראה�משה�את�המצב�הקשה
�ִהַּצְלָּת�ֶאת�ִּבְׁשֶמָך�ֵהַרע�ָלָעם�ַהֶּזה�ְוַהֵּצל�ֹלא�ַּפְרעה�ְלַדֵּבר�ּוֵמָאז�ָּבאִתי�ֶאל:�ָלָּמה�ֶּזה�ְׁשַלְחָּתִני

�".ַעֶּמך �
��

?�מי�ינצח,��לו�יצויר�שילחם�חלש�שבחלשים�מלמעלה�בחזק�שבחזקים�מלמטה:'ענה�לו�ה
�ינצח �החלש �מלמעלה, �נלחם �שהוא �כיון .� �מלמעלה-עכשיו �נלחם �שבגבורים ,��שגבור

�!�על�אחת�כמה�וכמה-והחלש�מלמטה� �
��

�במדין �משה �שהה �חודשים �שלושה �ה, �בציווי �חזר �ואז �מצרימה' �חזרה �לעודד�. �ניסה הוא
�בהזכ �ישראל �עם �האת �שכרת �הברית �את �להם �ירו �הקדושים' �האבות �עם �עם�. אולם

�.לא�היטו�אוזן�לדבריו,�ישראל�מרוב�העבודה�הקשה�והלחץ�הגדול �
��

��הפיכת�המטה�לתנין
�רשות �ללא �אליו �נכנסו �ושוב �פרעה �של �ארמונו �אל �שוב �ואהרון �משה �הלכו �לו. �אמרו '�ה:

�ממצרים �ישראל �בני �את �שתוציא �לך �לומר �אותנו �שלח .� �להם �פרעהאמר �לי�: תעשו
שקבל�על�כך�הכנה�,�אהרון.�שעל�פיו�אבחן�את�חוזקו�ויכולתו�של�האלוקים�שלכם,�מופת

�מוקדמת �ארצה, �מטהו �את �מיד �זרק �לארץ. �המטה �שהושלך �לאחר ,� �משה יהי�"אמר
�.כך�ראו�כולם�שהתנין�נוצר�על�ידי�דיבורו�של�משה.�ומיד�נהפך�המטה�לתנין,�"לתנין �

��

�מש �פרעה �התחיל �שעה �כתרנגולתבאותה �אחריהם �ומקרקר �עליהם �חק �להם, �ואומר כך�:
�אלוהיכם �של �?אותותיו �עלי! �לצחוק �באתם �האם ?� �שבעולם �סחורה�-בנוהג �מביא �אדם

�מחסור �יש �שבו �למקום �הסחורה, �מאותה �גדול �שפע �בו �שיש �למקום �ולא �בא�. �אתה הנה
�כשפים �כאן �לי �לעשות �כשפים, �מלאה �מצרים �וארץ �שכל!!! �יודעים �אתם �אין �האם

�הם �ברשותי �הכשפים ?� �בני �קטנים �ילדים �והביא �פרעה �שלח �הם�4-5מיד �אף �ולקחו
�.ואף�היא�עשתה�כן,�קרא�גם�לאשתו.�מקלות�והפכו�אותם�לתנינים �

��

�משה �אמר �אדרבה: �לא, �או �משובחת �היא �אם �סחורה �לבחון �רוצים �אם �אותה�, מביאים
�בו �מצויה �שהיא �למקום �דווקא �טוב, �שהיא �יותר �ניכר �שלה �השבח �מכל�ואז �יותר ה

�.�של�האלוקים�גדולים�מכל�כשפי�מצריםעשיועכשיו�תווכח�לראות�כי�מ.�האחרים �
��

�אהרון �עשה �מה �מקלות? �להיות �התנינים �כל �שחזרו �לאחר �מטהו, �את �הוא �לקח והנה�,
�מצרים �חרטומי �כל �של �מטותיהם �את �אהרון �מטה �בלע �רבים�. �מטות �שבלע �פי �על ואף
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�מאוד �השתנת, �ולא �כמקודם �צורתו �הנשארה .� �מכך �הכישוף-ויותר ��דרך �שפג�, שלאחר
�הכישוף �קודם, �שהיה �כמו �הראשונה �להווייתו �הכל �חוזר ,� �אלא �אינו �עיניים"כי ,�"אחיזת

�החרטומים� �מטות �נשארו �מעשה �לאחר �שגם �מציאות �היתה �המטות �בליעת �כאן ואילו
�אהרון �במטה �בלועים �המלכות. �גדולי �וכל �פרעה �נזדעזע �מיד �והתיירא, �תמה �ופרעה �מה:

�!?עכשיו�הוא�בולע�אותי',�בלע�את�פרעה�וכסאו'יקרה�אם�יאמר�אהרון�למטהו� �
��

�ליבו �את �פרעה �חיזק �שוב �אך �ואהרון, �משה �לדברי �לשמוע �אבה �ולא �אחרי�. �פעם בכל
�פרעה �מאצל �יצא �שמשה �אומר, �פרעה �היה �ואני�: �הורגו �אני �עמרם �בן �אלי �יבוא אם

�שורפו �נכנס. �משה �וכשהיה �בול, �כמו �פרעה �נעשה �במשההיה �לפגוע �יכל �ולא ��עץ חשב�.
�בלבו �שעולה �מה �כל �לעשות �יכול �הוא �כי �פרעה �עולם, �בורא �לו �הוכיח �גופו�, �על שאפילו

�.עצמו�אינו�שולט �
��

��יציאת�מצרים
�ישראל �את �לשלוח �פרעה �סרב �כאשר �הקב, �"הביא �מכות �עשר �מצרים �כל �ועל �עליו �-�ה

�ומרים �קשים �יסורים ,� �בחוברת �בהרחבה �בהלכ"כמבואר �הפסח �ובאגדהחג �"ה ובסופם�,
�.הסכים�פרעה�לשלח�את�בני�ישראל�ממצרים �

��

� �העולם2,448בשנת ��לבריאת �חמישי, �ביום �ניסן, �לחודש �עשר �בחמשה �ישראל�, �בני יצאו
�"ממצרים �הזה. �היום �בעצם �היום-" ��בחצות �בלילה. �לא �הגנבים, �כדרך �הקב. ה�"אמר

�.ימחה�יבוא�ו-וכל�מי�שיש�בו�כח�למחות�,�הריני�מוציאם�בחצי�היום �
��

אפילו�הכלבים�המכושפים�של�מצרים�.�ואומנם�לא�היה�מי�שעכב�ואפילו�לא�מי�שימחה
למרות�שכל�אותו�הלילה�של�מכת�,�ולא�פערו�את�פיהם�ולא�נבחו,�כיבדו�את�בני�ישראל

�בכורות �מקבריהם, �בעבר �שמתו �הבכורות �כל �את �ומוציאים �הכלבים �נובחים .�היו
�מח �ולא �בעדם �עיכבו �לא �הם �גם �שילכוהמצרים �מהם �ביקשו �אלא �ו �ליוה�. �בעצמו ופרעה

�.וביקש�שיתפללו�עליו�ויבקשו�עליו�רחמים,�אותם�מעט �
��

�מ �למעלה �של �ענק ��אנשים�3,000,000-מחנה ,� �גם �מתלוים �רב"כשאליהם �ערב �צאן�" וכן
�.�כולם�יוצאים�יחד-בכמות�שאינה�ניתנת�לתיאור�,�גמלים�וסוסים,�ובקר �

��

�עין �מרהיב �מחזה �זה �היה �יש. �ראלבני �אנשים, �מיליוני �צבאותם, �על �יצאו �ושבט�, �שבט כל
�נפלא �בסדר �דגלו �לפי �מסודר �ארוכים, �חודשים �זו �עמידה �בצורת �התאמנו �כאילו הסדר�.

�מצרים �טוב �מכל �עמוסות �שהיו �הבהמות �מיליוני �עשרות �אף �על �מופתי �היה עיני�.
עבדים�שהיו�משו,�עבדיהם�לשעבר,�המצרים�התרחבו�מהתפעלות�כשראו�את�בני�ישראל

�ובלבנים �בטיט �המלכים, �בטקסי �לדגליהם �חונים �מפוארים, �בבגדים �לבושים ,�כולם
� �שקבלו �יקרים �בתכשיטים �מהמצרייםומקושטים �הקב. �הוציא �ישראל�"וכך �בני �את ה

�!בזרוע�נטויה�וביד�רמה,�ממצרים �
��

��גדול�הנביאים
� �רבנו �משה �על �מעיד �העולם �יב(בורא �הּוא�ֶנֱאָמן�ֵּביִתי�ְּבָכל�):במדבר �,ּבֹו�ֲאַדֶּבר�ֶּפה�ֶאל�ֶּפה.

�ה�ּוְתֻמַנת�,ְבִחיֹדת�ְוֹלא�ּוַמְרֶאה �ַיִּביט' �ַּכֲאֶׁשר�,ָּפִנים�ֶאל�ָּפִנים�ֹמֶׁשה�ֶאל�'ה�ְוִדֶּבר�):יא�לג�שמות(.
�ֲאֶׁשר�,הְּכֹמֶׁש�ְּבִיְׂשָרֵאל�עֹוד�ָנִביא�ָקם�ְוֹלא�):י�לד�בריםד(.�ַהַּמֲחֶנה�ֶאל�ְוָׁשב�,ֵרֵעהּו�ֶאל�ִאיׁש�ְיַדֵּבר

�.ָּפִנים�ֶאל�ָּפִנים'�ה�ְיָדעֹו �
��

�ה �דברי �תוכן ��ונבואת�בין�יש�הפרש�):ז"פ�התורה�יסודי�הלכות(�ם"רמבוזה ��משהשל �של�רבןרבנו
�הנביאים�כל ��הנביאים�שכל�,הנביאים�כל�לשאר, �הנבואה �את �בחלוםמקבלים �משהו,
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�וישמע�,אתו�לדבר�מועד�אהל�אל�משה�ובבוא"�שנאמר�,ועומד�ער�והוא�מתנבא�רבנו
�פה"�שנאמר�,מלאך�ידי�על�לא�רבנו�משהו,�מלאך�ידי�על�הנביאים�כל�".אליו�מדבר�הקול

�"בו�אדבר�פה�אל �ה�ודבר"�ונאמר, �"פנים�אל�פנים�משה�אל' �ה�ותמונת"�ונאמר, �,"יביט'
�בוריו�על�הדבר�רואה�אלא�משל�שם�שאין�כלומר �במראה"�עליו�מעידה�שהתורה�הוא,

�"תבחידו�ולא �מפחד�םומתמוגגי�ונבהלים�יראים�יאיםהנב�כל. �הוא�,כן�אינו�נובר�ומשה,
�דברי�לשמוע�נבהל�אדם�שאין�כמו�כלומר�,רעהו�אל�איש�ידבר�כאשר�,אומר�שהכתוב

�עומדו�על�עומד�והוא�הנבואה�דברי�להבין�רבנו�משה�של�בדעתו�כח�היה�כך�,חברו
�זמן�כל�אלא�,כן�אינו�רבנו�משהו�,שירצו�עת�בכל�מתנבאים�אין�הנביאים�כל�.שלם

�,לה�ולהזדמן�דעתו�וןלכו�צריך�ואינו�,עליו�שורה�ונבואה�,לובשתו�הקודש�רוח�,שיחפוץ
�השרת�כמלאכי�ועומד�ומזומן�מכוון�הוא�שהרי �עמדו"�שנאמר�,עת�בכל�מתנבא�לפיכך,

�.כ"ע".�לכם'�ה�יצוה�מה�ואשמעה �
��

��משה�רבנו�לא�ליקק�דבש
�ב �שנה �ארבעים �במדבר �ישראל �עם �היו �רבנומהלכים �משה �של �הנהגתו �לנו�, �אל אך

�הזמן �כל �דבש �ליקק �עליהם �מלך �שהיה �רבנו �שמשה �לחשוב ,� �היו �אותורביםכי ,��שציערו
�שאמר ��יבא�דברים�(וכמו �ְוִריְבֶכם�ּוַמַּׂשֲאֶכם�ָטְרֲחֶכם�ְלַבִּדי�ֶאָּׂשא�ֵאיָכה"): �ֲאָנִׁשים�ָלֶכם�ָהבּו:

�ְּבָראֵׁשיֶכם�ֲאִׂשיֵמםַו�ְלִׁשְבֵטיֶכם�ִויֻדִעים�ּוְנֹבִנים�ֲחָכִמים �חז". �"ל"אמרו �משאכם: �מלמד�-"
��שהיו �םאפיקורסיבהם �אחריו, �ומרננים �מדברים �מה�:אמרו�,לצאת�משה�הקדים�.שהיו

�ביתו�בתוך�שפוי�אינו�שמא�?לצאת�עמרם�בן�ראה �כלומר[. �ריב�בבית�עם�בני�, שמא�יש�לו
�שאכל�םסבורי�םאת�מה�?לצאת�שלא�עמרם�בן�ראה�מה�:אמרו�,לצאת�איחר�].ביתו

.�רעות�מחשבות�עליכם�וחושב�רעות�עצות�עליכם�ויועץ�הוא�יושב�אלא,�לא�?וישן�ושתה
�אחרד חלק�ה�את�ללקוט�לצאת�שהקדים�עמרם�בן�ראו�אמרו�,לצאת�משה�הקדים�,בר

� �המן[הגדול �מהלך�הי�.לו�וישן�ושתה�שאכל�עמרם�בן�ראו�אמרו�,לצאת�איחר�].של ה
�הדרך�באמצע �באמצ�מהלך�רםעמ�בן�ראו�:אמרו, �כבוד[ע �ורוצה �מההי�].מאחר �לךה

�שבידינו�קלה�מצוה�.מפניו�נעמוד�שלא�כדי�,םלצדדי�מהלך�עמרם�בן�ראו�:אמרו�,םלצדדי
�תקום" �שיבה �מפני �זקן, �פני �,וכך�כך�עשיתי�להם�אמר�.ממנו�לעקור�מבקש�הוא�,"והדרת

�עליכם�קיבלתם�ולא�,וכך�כך�עשיתי�.עליכם�קיבלתם�ולא �כן. �אנשים�כםל�הבו�אם
��)יב�א�לדברים�תנאים�מדרש(�.אולי�הם�ימצאו�חן�בעיניכם,�לשבטיכם�וידועים�ונבונים�חכמים

��

,�וארוצ�הֵאְר�:אומרים�היו�לגנאי�,אמר�חמא�ביר�-"�עד�בואו�האוהלה�משה�אחרי�והביטו"
�םישוקי�הֵאְר �נומשל�אוכל, �נומשל�ושותה, �הואמ�לו�שיש�מה�וכל, �:משיבו�וחברו�!שלנו

�גדולים�,המשכן�מלאכת�על�ששלט�אדם �כה �אוצרות �לידיו �והגיעו �חושב�אתה�אין,
�עושה�אני�,נגמר�משהמשכן�חייכם�:םלה�אמר�,כך�משה�ששמע�כיון�?עשיר�יהשיה

��)ד�פקודי�תנחומא(�."המשכן�פקודי�אלה"�שנאמר,�חשבון�עמכם
��

�למדמ�,יונתןרבי��רמא�נחמני�בר�שמואל�מר�רביא�?שמע�מה.�ויפול�על�פניו�משה�וישמע
�יצחק�בר�שמואלרב��רמא�.במחנה�למשה�ויקנאו�)קו�תהלים(�שנאמר�,איש�באשת�שחשדוהו

�ממשה�לאשתו�קינא�אחד�שכל�מלמד�,רב�אמר �משה�[, �עם �תתייחד �שלא �אותה שהזהיר
��)כ�יח�רבה�במדבר�(.ירחם'�ה]�.רבנו

��

ם�שאם�רואה�שמרננים�אחריו�ומרכלי,��קהילה�וכיוצא,מכאן�יש�ללמוד�לכל�מנהיג�ציבור
�אותו �ומצערים �עליו �ושלום, �חס �ברוחו �יפול �ולא �יחלש �שלא �משה�, �על �אפילו �הלוא כי
�נברא �כל �בחיר �רבנו �ישראל, �לעם �רבים �כה �ניסים �שעשה �המכות: �עשר �מצרים, ,�יציאת

�סוף �ים �קריעת �המן, �את �הוריד �עולם, �בורא �של �מידיו �התורה �את �קיבל �לשמים�, עלה
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�לילה �וארבעים �יום �ארבעים �פעמים �ועוד�,שלוש �ובמרגלים �בעגל �להצילם �נפשו �מסר
�ועוד �חמורים, �כה �דברים �עליו �דברו �זאת �כל �ועם �אחר, �מנהיג �כל �יאמר �מה �כן �אם וכבר�.

�חז �הציבור"אמרו �למנהיגי �)א"הוריות�י�ע�(ל �לכם: �נותן �אני �ׂשררה �וכי �לכם? �נותן �אני !�עבדות
�כן �על �מנהיג, �אותו �של �חלקו �ואשרי �אשריו �ב, �הציבור �בעול �אמונהשנושא ומוכיחם�,

�.ועל�ידי�זה�מזכה�אותם�גם�בעולם�הזה�וגם�בעולם�הבא,�בדברי�נועם�באהבה�וחיבה �
��

��פטירתו�של�משה�רבנו�עליו�השלום
��רמא ���משהעל�נגזר�פעמים�עשר�,יוחנןרבי �לא�יכנס�שלארבנו �אך �ישראל �נחתם�לארץ

�כי�:מרשנא�,עבורת�שלא�מלפני�היא�גזירה�:לו�אמרו�הגדול�דין�בית�עליו�שנגלה�עד,�דינו
�חטאו�ישראל�,שאמרמפני��,משה�של�בעיניו�קל�היה�זה�ודבר�.�הזההירדן�את�תעבור�לא

�:שנאמר�,ממני�בליק�מיד�רחמים�עליהם�שבקשתי�וכיון�,פעמים�כמה�גדולות�חטאות
��,"ואשמידם�ממני�הרף" �מכן �ה�וינחם"ולאחר �לעמוהרעה�על' �לעשות �דבר וכן��".�אשר
��,"ואורישנו�בדבר�אכנו" �מכן �ה�ויאמר"ולאחר ��".כדברך�סלחתי' �כן �חטאתי�שלא�אניאם

�הדבר�שקל�ה"הקב�שראה�כיון�!?ממני�שיקבל�עצמי�על�כשאתפלל�שכן�כל�לא�,מנעורי
רץ�לא�יכנס�שלא�הגדול�בשמו�ונשבע�עליו�קפץ�מיד�,בתפלה�עומד�ואינו�משה�של�בעיניו

�שראה�כיון�".נתתי�להםאל�הארץ�אשר�,�הזה�הקהל�את�תביאו�לא�לכן"�:שנאמר�,ישראל
�ועמד�]חקק�צורת�מעגל[�קטנה�עוגה�ועג�,תענית��עצמועל�גזר�,דיןה�גזר�עליו�שנחתם�משה

�לבש�?משה�עשה�מה�שעה�באותה�.גזירה�אותה�בטלשִת�עד�מכאן�זז�איני�ואמר,�בתוכה
�שנזדעזעו�עד�,ה"הקב�לפני�ובתחנונים�בתפלה�ועמד�,באפר�ונתפלש�,שק�ונתעטף�,שק

�?עולמו�את�לחדש�ה"הקב�של�רצונו�הגיע�שמא�ואמרו�,בראשית�וסדרי�וארץ�שמים
�עולמו�את�לחדש�ה"הקב�של�רצונו�הגיע�לא�עדיין�,ואמרה�קול�בת�האיצ �עשה�מה.

�דיןב�בכלו�ורקיע�רקיע�של�ושער�שער�בכל�הכריז�?שעה�באותה�ה"הקב �ובית �דין �,ית
��יקבלו�שלא .�דיןה�גזר�עליו�נחתםש�מפני�,לפניו�אותה�יעלו�ולא�,משה�של�תפלתואת
� �משה�תותפל�קול�שגברכיון �של �רדו�,השרת�למלאכי�להם�ואמר�בבהלה�ה"הקב�קרא,

את��לעלות�ובקשו�,מעלה�כלפי�תותפל�קול�שגבר�,ורקיע�רקיע�שערי�כל�ונעלו�בבהלה
.�מעכב�ואינו�וחותך�קורע�שהוא�לחרב�דומה�תפלתו�שהיתה�,תפלתו�קול�מפני�הרקיע

�עולם�:ה"הקב�ילפנ�משה�אמר�שעה�באותה �של �וצערי�יגיעי�לפניך�וידוע�גלוי�,רבונו
�תובמצו�עליהם�צטערתיה�צער�כמה�,לשמך�מאמינים�שיהיו�עד�ישראל�על�צטערתיהש

�שכש�אמרתי�,ותוומצ�תורה�םלה�שקבעתי�עד �,םבטובת�אראה�כך�,םבצרת�ראיתים
�היא�זו�?הזה�הירדן�את�תעבור�לא�לי�אומר�אתה�,ישראל�של�םטובת�שהגיע�ועכשיו

�!?ונאמן�קדוש�עם�שיהיו�עד�שעמלתי�שנה�ארבעים�של�עבודה�שילום �
��

�משהקיצו�שהגיע�כיון ��של �לו, �ה"הקב�אמר �לוא�,למות�ימיך�קרבו�הן: �של�רב�:מר ונו
�?ערפלב�רגלי�דשו�ואולש�,עולם �אולשו�,]ָהֱאֹלִהים�ָׁשם�ֲאֶׁשר�ָהֲעָרֶפל�ֶאל�ִנַּגׁש�ּוֹמֶׁשה�:שנאמר[!
�כסוס�בניך�לפני�רצתי �?ותולעה�רמה�יהשאה, �לוא! �אדם�על�מיתה�קנסתי�כבר�:מר

�לוא�.הראשון �ימות�הראשון�אדם�:מר �עליה�ועבר�ואות�יתווצ�קלה�שמצוה, �ו, �אניאולם
�אמות�לא �הקבא. �לו ��,בעולם�שמי�דשישק�אברהם�הרי�:ה"מר �הוא �משהא�?מתאף �:מר

�לפניך�מכעיס�שזרעו�ישמעאל�ממנו�יצא�אברהם �לוא. ל�ע�ארווצו�שטשפ�יצחק�הרי�:מר
�ושרף�המקדש�ביתאת��שהחריב�עשו�ממנו�יצא�יצחק�:מר�לוא�?אף�הוא�מת,�המזבח�גבי

�לוא�.היכלך�את ��םשני�ממנו�שיצאו�יעקב�הרי�:מר �דופי�בהם�ואין�םשבטיעשר ואף�הוא�,
�לוא�?מת �,השרת�כמלאכי�היה�ולא�,ערפלב�רגליו�דשו�ולא�,לרקיע�עלה�לא�יעקב�:מר

��בליק�ולא�,פנים�אל�פנים�עמו�דברת�ולא �לוא�.מידך�התורהאת �ה"הקב�מר �אל�,לך�רב:
�.דבר�אלי�עוד�בדבר�הזה�תוסף �
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�משה �עולםרב�:אמר �של �ונו �לאא�,�הבאיםהדורות�יאמרו�שמא, �"הקב�שמצא�ם �במשהה
�לוא�?העולם�מן�מסלקו�היה�לא�,רעים�םדברי �נביא�קם�ולא"�בתורתי�כתבתי�כבר�:מר

�משהא�".כמשה�אלבישר�עוד �או��שם�ואהיה�ישראל�לארץ�אכנס�,ונךרצ�אם�:מר שתיים
�לוא�?אמות�כ"ואח�שנים�שלוש �לא�אם�:ראמ�.שם�תכנס�שלא�מלפני�היא�גזירה�:מר

�הכעס�כל�:מר�לוא�.מותך�לאחר�ולא�בחייך�לא�:מר�לוא�?מיתתי�לאחר�אכנס�,בחיי�אכנס
�הקבא�?למה�עלי�הזה �לו �ישראל�אותי�דשתםיק�לא�אשר�על�:ה"מר �בני �בתוך

�הסלעכשהוצאת �מן �מים �משהא�.ם �עולם�:מר �של �רבונו ��אלוישר�יחיד�אני, ,�רבואשישים
�,מחלת�רבוא�לשישים�,להם�ומחלת�םרחמי�עליהם�ובקשתי�,לפניך�חטאו�םפעמי�הרבה

�לוא�?וחלמ�אינך�ולי �צבור�רתילגז�יחיד�גזירת�דומה�אינו�,מר �לוא... �מר �עולםרב, �,ונו�של
�שתביא�םסורייבי�םנמחלי�יהיו�ונותיווע,�מותא�ולא�םרחמי�כסא�על�ושב�דין�מכסא�עמוד
�באי�לכל�שבחך�אגיד�,כך�עושה�אתה�םא�.המות�מלאך�של�בחבלו�תתנני�ואל�,בגופי
�.עולם �

��

�בו�משגיח�שאין�משה�שראה�כיון �,ומזלות�כביםו�כ,ולבנה��חמה,וארץ�שמים�אצל�הלך,
�רחמים�,וגבעות�הרים �עליו �שיבקשו �לוא, �מרו �עליך: �רחמים �שנבקש �עד �עלינונ, .�בקש

�הגדול�הים�אצל�הלך �לוא, �עמרם�בן�:הים�מר �עמרם�בן�אתה�לא�?מיםומי�היום�מה,
�עשרל�וחלקתני�והכיתני�במטך�עלי�שבאת �מפני�לפניך�לעמוד�יכולתי�ולא�,חלקים�שנים
�למשה�הים�שהזכיר�כיון�?לך�עלתה�מה�ועכשיו�,נךילימ�שמהלכת�שכינה �עשה�מה,

�בנערותו �בעולם�מלך�הייתי�לפניך�עברתיש�בשעה�,רואמ�ובכה�צעק, �אני�ועכשיו,
,�םרחמי�עלי�בקש�מר�לוא,�הפנים�שרמלאך��אצל�לו�הלך�מיד.�בי�םמשגיחי�ואין�משתטח

�לוא �רבי�משה�:מר �הפרגוד�מאחרי�שמעתי�כבר�!?למה�זה�טורח, �נשמעת�לתךיתפ�שאין,
�?םרחמי�לבקש�אלך�מי�אצל�רואמ,�ובוכה�צועק�והיה�ראשו�על�ידיו�משה�הניח�!זה�בדבר �

��

�א �נשבעתי�שבועות�שתי�:למשה�ה"הקבמר �.ישראל�את�לאבד�ואחת�שתמות�חתא,
�:מר�לו�משהא.�מוטב�,ישראל�ויאבדו�לחיות�אתה�תרצה�אם,�י�אפשרא�ןשתיה�את�לבטל

�עולםרב �של �ונו �עלי�בא�אתה�בעלילה, �בו�כיוצא�ואלף�משה�יאבד, �חדא�יאבד�ואל,
�אלמישר �ו. �להתחנן �משה �המשיך �זאת �עולם�:מראובכל �של �רבונו �לרקיע�שעלו�יםירגל,
��שקבלו�יםיויד�,השכינה�את�וקבלו �לוא�...?עפר�ילחכו�,מידך�ההתוראת �ה"הקב�מר

�למשה �לוא�?למה�,מצטער�שאתה�הזה�הצער�כל, �המותממ�אני�מתיירא�:מר מר�א�.לאך
�לוא�.בידו�מוסרך�איני�,ה"הקב�לו �עולם�:מר �של �רבונו �עלי�שה�מייא�יוכבד, צטערה

�לוא�?במיתתי�תצטער�עוד�,בחייה �עולם�של�מנהגו�וכך�,במחשבה�עלתה�כך�:מר �דור,
�ועכשו,�לפני�לשרת�חלקך�היה�עכשו�עד,�ומנהיגיו�דור�דור,�ופרנסיו�דור�דור,�ודורשיו�דור

�.לשרת�תלמידך�יהושע�של�שעה�והגיע�,חלקך�אתה�נטלת �
��

�יהושע�יכנס�,ושעיה�של�כבודו�בשביל�אם?�מת�אני�מה�מפני�,רבונו�של�עולם�:משה�מרא
��לשררה �אצא�ואניולגדולה �לוא. �ה"הקב�מר :� �לך�עושה�שהיה�כמו�לו�תעשההאם מר�א?

�לו �ןכ: �,מאד�יהושע�נתיירא�.יהושע�'רבי'�לו�וקרא�,יהושע�אחר�והלך�משה�הסכים�מיד.
�?רבי�קורא�אתה�ולי�,מרא �לוא! �אמות�ולא�שאחיה�אתה�רוצה�,ליהושע�שהמ�מר מר�א?

�כן �לוא�.לו �ו�,מר �ש�לך�טוב�לאכי �כתלמידךבאופןאחיה ��שאתנהג �איזה�ךל�יקשה�ואם?
מר�א.�לי�עושה�שהיית�כמו�לך�ואעשה�שאחיה�עליך�קבל�אבל,�מלמדך�אני�,�בתורהדבר

�רבימ�:יהושע�לו �פניך�שאראה�בשביל�,מקבל�אני�עלי�שתגזור�מה�כל�,שה שה�מ�התחיל.
�.יהושע�לו�עושה�שהיה�הכבוד�כלאת��ליהושע�לעשותרבנו�עליו�השלום� �

��

� ��עמדבבוקר �ודורש�יושב�יהושע�והיה�,והשכיםמשה �קומתו�וכפף�משה�עמד, �ידו�והניח,
�פיו�על �אותו�ראה�ולא�יהושע�של�עיניו�ונתעלמו, �משה�של�פתחו�אצל�ישראל�הלכו.
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�הלכו,�יהושע�של�לפתחו�השכים�,מרו�להםא�?הוא�היכן�נורב�משה�:שאלו,�תורה�ללמוד
�יהושע�של�בפתחו�ומצאוהו �ודורש�יושב�יהושע�הוהי, �,ליהושע�לו�אמרו�.עומד�ומשה,

�וראהו�עיניו�הריםש�כיון�?יושב�ואתה�עומד�שמשה�זה�מה �וצעק�בגדיו�את�קרע�מיד,
�משה�:למשה�אלישר�אמרו.�ומענישני�יבניימח�אתה�למה,�אבי�אדוניבי�רבי�ר�ראמ,�ובכה

�נורב �תורה�דנולְמ, �רשות�לי�אין�:להם�ראמ. �לוא. �אותך�זביםעו�אנו�אין�:מרו �בת�היצא.
�מיהושע�וללמוד�לישב�עליהם�קבלו�.מיהושע�מדוִל�:להם�ואמרה�קול �יהושע�ישב.

�.משה�בפני�יושב�ודורשיהושע��והיה,�משמאלו�אהרן�ובני�,מימינו�ומשה�,בראש �
��

��ראמ �םבצדיקי�שבחר�ברוך�,יהושע�רשאמ�בשעה�:יונתןרבי �ממשה�החכמה�כללי�לּוְטִנ,
�ליהושע�נּוְתוִנ �דורש�יהושע�מה�,משה�יודע�יהה�ולא, �,מהישיבה�ישראל�שעמדו�אחר.
�לוא �משה�:מרו ,� �להםא�,התורה�את�לנובאר שה�מ�והיה�.לכם�להשיב�מה�יודע�איני�:מר

�השלום �עליו �ונופל�נכשל�,רבנו �עולם�:משה�ראמ�שעה�באותה. �של �רבונו �עכשיו�עד,
�חיים�בקשתי �בידיך�מסורה�נפשי�הרי�עכשיו, �למיתה�נפשו�שהשלים�כיון. �התחיל,
�על�-�לבא�לעתיד�אף�,בני�את�הנהגת�הזה�בעולם�:ול�אמר�,סוימפי�הוא�ברוך�הקדוש

��.םאות�מנהיג�אני�ידיך

��

�ל�כאן�עד ��לחיותאחת�שעה�משהנשארה �ל�ה"הקב�אמר. �צא�גבריאל�:גבריאלמלאך
�עולם�:לפניו�אמר�.משה�של�נשמתו�והבא �של �,רבוא�שיםיש�כנגד�שקול�שהוא�מי�,רבונו

אמר��?קצף�לו�לעשות�יכול�אני�איך�,אלו�דברים�בו�שיש�ומי�?במותו�לראות�יכול�יאנ�איך
�"הקב �עולם�:לפניו�אמר�.משה�של�נשמתו�והבא�צא�:למיכאלה �של �לו�הייתי�אני�,רבונו

�"הקב�אמר�.במותו�לראות�אני�יכול�ולא�,לתלמיד�לי�היה�והוא�רב �צא�,הרשע�מ"לסה
�של�לקראתו�והלך�,אכזריות�ונתעטף�חרבו�וחגר�כעס�לבש�מיד�.משה�של�נשמה�והבא
�,לשמש�דומה�מראהו�וזוהר�,המפורש�שם�וכותב�יושב�שהוא�ת�משהא�שראה�כיון�.משה
�ה�למלאך�דומה�והוא �ורעדה�,צבאות' �חיל �םיכולי�המלאכים�שאין�ודאי�:אמר�,אחזתו

�.משה�עם�לדבר�פה�פתחון�מצא�לאו�,משה�של�נשמתו�ליטול �
��

��אמר �ה�אמר�םשלו�אין�:מ"לס�משהלו ��מה�,לרשעים' �ליטול�:לו�אמר�?כאן�שהועאתה
�אותךש�מי�:לו�אמר�.באתי�נשמתך �אין�:לו�אמר�.הבריות�כל�את�שברא�מי�לו�אמר�?לח

�כח�בי�יש�:לו�אמר�.לידי�םמסורי�םנשמת�העולם�באי�כל�:לו�אמר�.נשמתי�נוטל�אתה
� �אמי�ממעי�ישיצאת�עמרם�בן�אני�:לו�אמר�?כחך�מה�:לו�אמר�.העולם�באי�מכליותר
�מדבר�שנולדתי�ביום�בוו�,מהול �ילואפ�ואמי�אבי�עם�ודברתי�,ברגלי�והלכתי�,הייתי

�חלב�ינקתי�לא�שעדיין �תורה�לקבל�אני�שעתיד�התנבאתי�חדשים�שלשה�בן�וכשהייתי.
�מעל�כתר�ונטלתי�,מלך�של�ארמונול�נכנסתי�,בחוץ�מהלך�וכשהייתי�.אש�להבי�מתוך
�שיםיש�והוצאתי�,במצרים�ומופתים�אותות�עשיתי�,השנ�שמונים�בן�וכשהייתי�.ראשו

�,למתוק�מרה�מי�והפכתי�,קרעים�עשר�לשנים�הים�את�וקרעתי�,מצרים�כל�לעיני�רבוא
�,אש�כסא�תחת�ודרתי�,אש�של�תורה�וקבלתי�,מלאכיםעם�ה�התווכחתיו�,שמיםל�ועליתי

�הקבע�ודברתי �לבני�םיהסודות�וגליתי�,מעלה�של�בפמליא�ונצחתי�,בפנים�פנים�ה"ם
�עם�מלחמה�ועשיתי�,לישראל�אותה�מדתיוִל�,ה"הקב�של�מימינו�תורה�וקבלתי�,אדם

�,םגובה�מפני�םלקרסוליה�מיםה�הגיעו�לא�המבול�כשירדש�,לםעו�בורייג�שני�ועוג�סיחון
�עולם�בבאי�יש�מי�,והרגתים�שבידי�במטה�והכיתים�,עולם�ברום�ולבנה�חמה�והעמדתי

�מ"ס�חזר�מיד�.לך�נשמתי�נותן�איני�,מלפני�ברח�לך�,מכאן�רשע�לך�?כן�לעשות�שיכול
�חרבו�שלף�מיד�,משה�של�נשמתו�והבאלך�:�מ"לס�ה"הקב�ל"א�.ה"קבה�לפני�יודבר�והשיב

�שם�בו�שחקוק�,בידו�המטה�את�ונטל�,משה�עליו�קצף�מיד�.משה�על�ועמד�,המתער
�ונטל�ורשהמפ�בשםמשה��אחריו�ורץ�,מ"ברח�סש�עד�,חווכ�בכל�מ"בס�בו�ופגע�,המפורש

��.]יש�בדברים�סודות�עמוקים�ואינם�כפשוטם�[.עיניו�את�ועיור�,עיניו�מבין�הודו�קרן
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�שאברך�לי�המתינו�:ראמ�.העולם�מן�שתפטר�שעהה�הגיעה�:למשהיצאה�בת�קול�ואמרה�
.�םמוכיח�שהייתי�ותוכחות�אזהרות�מפני,�ימי�כל�רוח�קורת�ממני�מצאו�שלא�,ישראל�את

�עצמו�בפני�ושבט�שבט�כל�לברך�התחיל �כולם�םכלל�,השעה�שנתקצרה�שראה�וכיון,
�ועכשיו,�ותוהמצ�ועל�התורה�על�אתכם�ציערתי�הרבה�:לישראל�מר�להםא�.אחת�בברכה

�לוא�.לי�מחלו �לך�מחול�נורב�אדוננו�:מר �ישר�אף. �הרבה�,משה�נורב�:לו�רואמאל
�הגיעו�:קולאמרה�לו�בת�.�לכם�מחול�:מר�להםא�.לנו�מחול,�טורח�עליך�והרבינו�הכעסנוך

�העולם�מן�בהם�נפטר�שאתה�רגעים .�עולמים�ולעולמי�לעד�וקיים�חי�שמו�ברוך�:ראמ,
�אוי�:�ישראלאמרו�.עצמותי�ואת�אותי�זכרו�לארץ�כשתכנסו�,מכם�בבקשה�:לישראל�ראמ

�.במדבר�עצמותיו�ונפלו�,כסוס�לפנינו�שרץ�עמרם�לבן�לו �
��

��כאן�עד �לחיות�רגע��עודלמשהנשאר �אמר�.מיתתך�סוף�הגיע�:רהואמ�קול�בת�יצתה,
�ואמרת�בסנה�עלי�שנגלית�היום�אותו�זכור�,רבונו�של�עולם�:הוא�ברוך�הקדוש�לפני�משה

�שהייתי�היום�אותו�זכור�.ממצרים�ישראל�בני�עמי�את�והוצא�פרעה�אל�ואשלחך�לכה�,לי
�מלאך�ביד�תמסרני�אל�ממך�בבקשה�,לילה�וארבעים�יום�ארבעים�סיני�הר�על�עומד

�באותה�!ובקבורתך�בך�מטפל�בעצמי�אני�,תתיירא�אל�:לו�ואמרה�קול�בת�האיצ�.המות
�,העליונים�שמים�משמי�הוא�ברוך�הקדוש�וירד�,כשרפים�עצמו�וקידש�,משה�עמד�שעה

�.ל-א-ג-ז-ג-וז�וגבריאל�מיכאל�,עמו�השרת�מלאכי�ושלשה�,משה�של�נשמתו�ליטול
-ג-ז-ג-וז�,מראשותיו�]ין�פשתןמ[�בוץ�של�בגד�פרס�וגבריאל�,משה�של�טתוימ�הציע�מיכאל

�השקף�,משה�:למשה�ה"הקב�אמר�,אחד�מצד�וגבריאל�,אחד�מצד�מיכאל�.מרגלותיו�ל-א
�על�ידו�והניח�,החזה�על�ידך�הנח�,לו�אמר�.ה�על�גב�זהז�עיניו�והשקיף�,זה�גב�על�זה�עיניך

�קרא�שעה�באותה�.זה�גבי�על�זה�רגליו�הקיף�,זה�גבי�על�זה�רגליך�הקף�,לו�אמר�.החזה
�של�בגופו�היותך�קצבתיך�שנה�ועשרים�מאה�,בתי�:לה�אמר�,גופו�מתוך�לנשמה�ה"הקב

�אני�יודעת�,עולם�של�רבונו�:לפניו�אמרה�.תאחרי�אל�צאי�,לצאת�קצך�הגיע�עכשיו�,משה
�ואתה�,בידך�םמסורי�והמתים�החיים�נפש�,הנפשות�וכל�הרוחות�כל�אלוה�שאתה

�גוף�יש�,ועכשיו�.שנה�ועשרים�מאה�משה�של�פובגו�נתתני�ואתה�,יצרתני�ואתה�,בראתני
�רמה�ולא�,מעולם�סרוחה�רוח�בו�נראה�שלא�,משה�של�מגופו�יותר�בעולם�טהור

�צאי�,נשמה�:ה"הקב�לה�אמר�.ממנו�לצאת�רוצה�ואיני�,אותו�אוהבת�אני�לכן�?ותולעה
�כבודי�כסא�תחת�בךימוש�ואני�,העליונים�השמים�לשמי�אותך�מעלה�ואני�,תאחרי�אל
�בגופו�תניחני�,ממך�בבקשה�,רבונו�של�עולם�:לפניו�אמרה�.וגדודים�ושרפים�כרובים�לאצ
�.פה�בנשיקת�נשמתו�ונטל�,ה"הקב�נשקו�שעה�באותה�.משה�של �

��

�מהמלאכים�חדא�ולא�ישראל�לא�,בקבורתו�איש�נתעסק�לאו �בכבודו�"הקב�אלא, ה
�שנאמר �ובעצמו �מואב�בארץ�בגיא�אותו�ויקבור: �כדי�?לארץ�הבחוצ�נקבר�מה�ומפני.

�יחיו�לארץ�שבחוצה�המתים�גם�,בזכותוש �ז-ב�?משה�נפטר�ואימתי. �באדר' ,� גן�תזכותו
��)�ערך�משההמדרשים�אוצר.�ואתחנן,�מדרש�רבה�דברים(�.אמן,�עלינו�ועל�כל�ישראל

� �
� �

Qאהרון�הכהן��R��

��מזכה�הרבים
�מלאכי �ו�ב�(בנביא �"נאמר) �ְּבָׁשלֹום�,ִבְׂשָפָתיו�ִנְמָצא�אֹל�ְוַעְוָלה�,ְּבִפיהּו�ָהְיָתה�ֱאֶמת�ּתֹוַרת:

�טימא�שלאזה�אהרון��,"בפיהו�היתה�אמת�תורת"�".ֵמָעֹון�ֵהִׁשיב�ְוַרִּבים�,ִאִּתי�ָהַלְך�ּוְבִמיׁשֹור
�"בשפתיו�נמצא�לא�ועולה"�.הטמא�את�טיהר�ולא�הטהור�את ,� �אהרון �את�אסר�שלאזה

�א�,"אתי�הלך�ובמישור�בשלום"�.האסור�את�התיר�ולא�המותר �זה �אחר�הרהר�שלאהרון
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� �של �"�אבינואברהם�הרהר�שלא�כדרך�,ה"קבהמידותיו �מעוון. �השיב �"ורבים �אהרון, �זה
�התורה �ללימוד �הפושעים �את �שהשיב ��היה. �תניוובמ�ברזל�של�חבל�קושראהרון �ומחזר,

�ישראל�פתחי�כל�על �ומי�.שמע�תאקרי�לימדו�,שמע�תאקרי�לקרות�יודע�שאינו�מי�וכל,
�ולא[�.מלמדו�היה�,תורה�של�בגופה�נכנס�שאינו�ומי�.תפלה�לימדו�,להתפלל�יודע�שאינו
�בלבד�אהרן �שמים�לשם�לישראל�ברבים�תורה�המלמד�כל�אלא, ,�ולעני�לעשיר�פנים�נושא�ואינו,
,�והשכל�ודעה�ובינה�חכמה�רוח�בו�ונותן�,עליו�מרחם�ה"הקב�כך�מתוך�,מלמד�את�כולם�כאחת�אלא
.�ילקוט�שמעוני�פרשת�אחרי�תקעט.�א�פרשה�שמיני�ספרא(�].ויעקב�יצחק�אברהם�צדיקים�שלשה�עם�חלקו�ונותן

�)יד�תנא�דבי�אליהו �
��

��אוהב�את�הבריות�ומקרבן�לתורה,�אוהב�שלום�ורודף�שלום
�אהרוןרוח�שפל ��היה �מנין, �מ�יותר�רוח�שפל�לך�איןש? �שהוא �בוחש�.שלום�רודףמי

�שלום�רודף�אדם�היאך�,בדעתך �כיצד�הא�!?והולך�רוחו�משפיל�ואינ�אם, �אדם��אם, היה
�אהרוןמקלל ��את ,� �אהרון ��.שלום�לו�אומרהיה �היה ��,עמו�מריב�אדםאם �אם�.שותקהיה

�ם�אנשישני�רבו �זה�על��אותורצהמו�זה�אצל�והולך�רוחו�משפיל�הוא, �לזה�וכן, �שכך,
�הצדיק�ןואהר�של�אומנותו�היתה �זהרבי�שהיו�יםישנ�על�שמעכש, �עם �זה �ם �אצל�הולך,

�האחד �רבי�עליך�שלום�לו�ואומר, �מורי�בקשמ�המ�.ריוומ�רבי�עליך�שלום�לו�אומר�והוא,
הוא�כה�מתחרט�על�מה�שעשה�,�לפייסך�שלח�אותי�אליך�חברך�פלוני"�:אומר�והוא�?כאן

הרי��ש,�בושתי�ממנו,עיני�בחבריאת��איך�אשא�,�אוי�לי:ואומרושרוי�הוא�בצער�גדול�!�לך
� �הוא �כנגדו�יפגעתשאני �וחטאתי �וי�!בו �ליהלוואי �ולסלוח �עימי �להשלים �סכים "!� היה�כך

� �אהרון �קנאה �כל �מוציא �שהיה �עד �אצלו �יושב �בלבווהקפדה �רעהושיש �אותו�מיד�.�על
�בדעתו�מהרהר�היה�האיש �אהרוןל�אומר�היה�.לפייסני�אלי�בא�צדיק�כזה�וכי, �רבי, �אני,

�חבריש�הוא �את �ציערתי �מכן. �לאחר ,� �אהרון �היה �אצל �חברההולך �כן�, �גם �לו ואומר
�הללו �כדברים �ונפש, �בלב �וסולח �מוחל �היה �הוא �שאף �נפגש�וכש.עד �ו �השניים �זה �,זהעם

�.ושב�השלום�לשרור�ביניהם,��זה�לזה�ונשקובקוי�חמיד �
��

� ��שמעאם ��ביניהםמריבה�שעשו�ואשתו�בעל�עלאהרון ,� ,�לו�ואומר�הבעל�אצל�הולךהיה
�ריבש�תישמע �לך �אשתך�עם�היה �אותה�מגרש�אתה�אם, �לא�ספק�כמותה�תמצא�ספק,

��כמותהמוצא�אתה�אם�גםו�.תמצא �איתה, �תריב �אם �לך�אמרת�יאה, גם��עשית�כך,
על�'�אהרון'היו�קוראים�אותו�,�וכשנולד�להם�בן,�וכך�היה�נעשה�שלום�ביניהם.�לראשונה

�שמו ילקוט�שמעוני�.�א�הלכה�ג�פרק�רבתי�כלה(�.אותו�םאוהבי�ונשים�אנשים�ישראל�כל�היו�זאת�ועל.
��)תקפחמלאכי�ב�

��

� �כאשר �מהלך �אהרן �בדרךהיה �לכולם, �פנים �מאיר �היה .� �עם �נפגש �כאשר �או�גם �רע אדם
�כתללוכאשר�אותו�אדם�רשע�היה�מתאווה��.�בסבר�פנים�יפות'שלום'היה�אומר�לו��,רשע

�עבירה �ולעבור �לעצמו, �אומר �היה �ליא: �אשאהי�,וי �אהר�אתאך �את �ואראה �!?ןו�עיני
עצמו�את�נע�ותו�האיש�מו�אוכך�היה�!בשלומישהרי�הוא�כה�מתעניין�,�ממנומתבייש�אני�

�עבירה �שנאמר�.מלעבור �זה .�ג�יב�נתן�דרבי�אבות(�.לתורה�פושעים�שהשיב�,ןומעו�השיב�רביםו:
��)ספרא�שמיני�א

��

�הכהן �אהרון �של �בזכותו �ישראל �עם �זכו �כך �ביניהם, �שרויה �ואחוה �אהבה ,�שהיתה
�.תוה�בכבודו�ובעצמו�הלך�עימהם�והשרה�עליהם�את�שכינ"והקב �

��

��אהבת�אחים�אמיתית
�אהרון �של �מקטנותו �כבר �אחיו, �משה �את �אהב �המדרש, �"כדברי �בוכה: �נער �והנה �נער�-"

�אהרון �זה �ובוכה, �עומד �אהרון �שהיה �מלמד �ליאור, �אחיו �משה �את �שלקחו ילקוט��(.בשעה
��)שמעוני�שמות�קסו
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�הקב �שציוהו �במדין"בשעה �למשה �ה �הגאולה, �על �ותבשרם �מצרים �שוב �לך �משה, ,�סרב
�ישראל �בני �את �להוציא �השליח �יהיה �הוא �שלא �הגדול, �אחיו �אהרון �אלא �אהרון�. שהרי

אולם�ידע�בורא�!�?ואיך�הוא�יבוא�לתפוס�את�מקומו,�מנהיג�כעת�את�עם�ישראל�במצרים
�ו �כלל �מיצר �אהרון �שאין �הקב,הוא�שמח�אדרבהעולם �והבטיחו�"�והרגיע �משה �את ה

�בגדולתו �בראותו �לבו �בכל �ישמח �וטוהר��."בלבו�ושמח�וראך"�:נאמרש�,שאהרון �טּוב ועל
�והיו"�:שנאמר�,ותומים�אורים�שולבה�ל"זיכהו�הקב�,אחיו�בגדולת�ששמחלבו�של�אהרון�

�)ג�פרשה�רבה�שמות(�."אהרן�לב�על �
��

�ֵלאֹמר�ִמְצַרִים�ְּבֶאֶרץ�ַאֲהֹרן�ְוֶאל�ֹמֶׁשה�ֶאל�'�הַוֹּיאֶמר" �-��"ֵלאֹמר�ִיְׂשָרֵאל�ֲעַדת�ָּכל�ֶאל�ַּדְּברּו:
�)א�יב�שמות( �ישמעאל�רבי�אמר �אלא�?דברו�לומר�תלמוד�ומה�,היו�מדברים�שניהם�וכי:

�לויכא�הכתוב�עליו�ומעלה�,באימה�לשמוע�זנווא�מרכין�אהרן�היה�,מדבר�משה�כשהיה
�ה"הקב�מפי�שומע �שמעוןר. �:לו�ואומר�לאהרן�כבוד�חולק�היה�משה�:אומר�יוחאי�רב�בי

�ו�.למדני�:לו�ואומר�הלמש�כבוד�חולק�היה�ואהרן�.למדני �מביניהם�יוצא�בוריהדהיה
��)ג�פרשה�דפסחא�כתמס�-�בא�ישמעאל�דרבי�מכילתא(�.מדברים�שניהם�לויכא

��

�כל�את�אהרן"�:שנאמר�,משה�זה�,ובמנין�בחכמה�ממנו�שגדול�מי�לפני�מדבר�אינו�חכם
�המש�לדברהיה��ראוי�מי�וכי�."העם�לעיני�האותות�ויעש�,משה�אל'�ה�דבר�אשר�הדברים

�אהרן�או �ש�,משה? �משה�מפי�שמע�ואהרן�,הגבורה�מפי�שמע�משההרי �אמר�כך�אלא.
.�דבר�:לאהרן�לו�אמר�לפיכך�?שם�עומד�ממני�גדול�שאחי�במקום�שאדבר�אפשר�:משה

��)לז�פרק�נתן�דרבי�בותא(.�"משה�אל'�ה�דבר�אשר�הדברים�כל�את�אהרן�וידבר"�:נאמר�לכך
��

��פטירתו�של�אהרון�הכהן�עליו�השלום
��,תומית�על�לאהרן�לו�ואמור�טובה�עשה�:למשה�ה"הקב�אמר �.לו�לומר�בוש�שאנימפני

�ויאל�ירד�.אחי�אהרן�:קורא�התחיל�,אהרן�אצל�לו�והלך�,בוקרב�השכים�?משה�עשה�מה
�אהרוןא�.אהרון �לו ��אוולב�להשכים�ראית�מה�:מר �לוא�?היוםאלי הלילה��:משה�מר

�ב �דבר �איזה �בזהאצלך�ובאתי�תיהשכמ�לכך�,בו�יתיתקשוה�תורהלמדתי �עמך �.�לדבר
�לוא �בוהדבר�ומהו�,מר �לוא�?�שהתקשית �יודע�אני�אלא�,הדבר�היה�מה�יודע�איני�:מר

�הוא�בראשית�שבספר �קטע�כל�ועל�,בו�וקראו�בראשית�ספר�ולקח�.בו�ונקרא�אותו�הבא,
�הראשון�אדם�לבריאת�שהגיעו�וכיון�.ה"הקב�ברא�ויפה�עשה�יפה�:אמר �מה�:משה�אמר,

�הראשון�דםלא�אמרנ �לוא�?לעולם�התימ�שהביא, ,�כן�תאמר�לא�,אחי�משה�:אהרן�מר
�ש�שנראה ��םמקבלי�אנו�איןחלילה ��!יםוקאל�גזרתעלינו �אפילו שיצירי��,וחוה�אדםוהלוא

�הקב �של �הם"כפיו �ה �יחד"הקבו, �השיאם �ה ,� �להם �עדן�חופות�ג"יועשה �בגן �זה�, �כל עם
�למותל�נאמר �הם �תשואתה�עפר�כי"�שנאמר, �עפר �משהל�אמר�".ב�ואל �ו�:ו �לא�אנכי חנו

�גדולות �למעלות �הגענו ,� �תורההשרת�במלאכי�שלטתישאני �במלאךש�ואתה�,�במתן �לטת
�המגפה�המות �את �ועצרת �ל�סופנו�לאו, �הרמז�!?כךהיות �את �מבין �אהרון �היה �לא .�ועדיין

�העולם�מן�פטרהל�זמנך�הגיע�,לאהרן�לומר�מתבייש�משה�והיה �משהא. �,אחי�אהרן�:מר
�ואתה:�"נאמר�באברהם�,מר�לוא�.ןכ�מר�לוא�?�אבינובאברהם�נאמרש�מה�באר�ליל�רצונך
�.היה�אהרון�מבין�לאעדיין�ו�".תקבר�בשיבה�טובה,�בשלום�אבותיך�אל�תבוא �

��

היית�,�ה�ויאמר�לך�כי�בעוד�עשרים�שנה�תמות"�אם�יבוא�הקב,�אהרון�אחי:אמר�לו�משה
ואם�:�אמר�לו�משה�.אמן�הוא�עלינ,�צדיק�הדיין:�מר�אהרוןא�?מקבל�את�הדברים�באהבה

�לך �יאמר �שנה, �עשרה �חמש �עוד �אלא �לחיות �לך �אין �כי �אומר, �היית �מה �לו? �אמר צדיק�:
�דינו �וצדיק �ושאל.�הוא �עשר�שנים:�הוסיף �עוד �כי�נותרו�לך �אומר�לך עוד�חמש�?�אם�היה

�שנים �אחת? �שנה �עוד �וענה? �אהרון �השיב �דינו: �וצדיק �הוא �צדיק �משה! �לו �אמר ואם�:
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.�ברוך�הגוזר,�צדיק�הוא�וצדיק�דינו:��אהרוןאמר?�מתה�כי�היום�הזה�אתה�"ר�לך�הקביאמ
.�נעלה�אל�הר�ההר,�אחרי�שקבלת�גזירת�המיתה�בחפץ�לב,�אהרון�אחי:�אז�אמר�לו�משה

�אהרוןא�,אהרן�של�עצמותיו�הרגישו�מיד �לו �לוא�?הדבר�הוא�בשבילי�שמא�:מר ,�ןכ�:מר
�לוא�.קומתו�גרעהנ�מיד �משה�מר �כןא�?למות�עליך�בלמקו: �לו �אהרן�,משה�עלו�מיד�.מר

�.ישראל�כל�לעיני�להר�ההר�ואלעזר �
��

��םיודעי�היו�לויא" ��שעולהישראל �היוו�,�לעלותאותו�םימניח�היו�לא�,למותאהרון
��שעלו�כיון�".רחמים�עליו�םמבקשי �ההר �טהימ�שם�ומצאו�,מערה�להם�נפתחהלהר

�.אשותיהומנורה�של�שבעה�קנים�למר�,שמיםבידי��הויעשה �
��

�ה �מקרסוליופשיטלה�משהתחיל �אהרון �שעל �הכהונה �בגדי ��את �את�, �בהם �להלביש כדי
�טוימפש�משה�היהוכש�.אלעזר ,� ��הכבוד�ענןהיה �לוא�.אותו�כסהמועולה �מה�:משה�מר

�לוא�?רואה�אתה �שאתה�אברי�את�מלביש�הכבוד�שענן�אלא�כלום�רואה�איני�מר
�וארווצ�עד�הפשיטו�.אותו�כסהו�הכבוד�ענן�ועלה�,ירכו�עד�הפשיטו�.מפשיט �לוא, �:מר

��לא�עכשיו�עד�ול�אמר�?רואה�אתה�מה�אחי�אהרן �כבודה�ענן�שעלה�אלא�,כלוםראיתי
�לווכ�את�הענן�כסה�לווכ�את�שהפשיט�כיון�.אריוצו�עד�אותי�סהיוכ �:קורא�משה�והיה,

�לוא�?אתה�היכן�?צדיקים�של�םמיתת�היא�מה�,אחי�אהרן �אלא�,לך�לומר�כדאי�איני�מר
��זמן�קודםש�ואיוהל �:שנאמר�,בנשיקה�נשמתו�ונטל�ה"הקב�ירד�כך�אחר�.לכאן�באהייתי

�"'ה�פי�על" �אהרן�את�םמנשקי�ואלעזר�משה�והיו, �לחיו�על�ואלעזר�,אחד�לחיו�על�משה,
�.למיתתו�משה�והונתא�,אהרן�מת�היאך�משה�כשראה�.אחד �

��

�םוחרדי�םעומדי�אלישר�כל�והיו�,ואלעזר�משה�ירדו�,מהם�ונתעלם�אהרן�שמת�וכיון
�אהרוןלראות�םומצפי �,ביניהם�השטן�נכנס�.שלום�ורודף�שלום�אוהב�שהיה�מפני�,�את

��את�תסיסוה �?�אהרוןהוא�היכן�אמרו�,ישראל�כל�תפשום�.ואלעזר�משה�על�ישראלכל
�משהא �להם �הבאהעו�לחיי�ה"הקב�גנזו�:מר �יכול�היאך�,לך�מאמינים�אנו�אין�:אמרו�.לם

��שעמד�םבאד�לפגוע�המות�מלאך ��שמא�!?ועצרו�המות�מלאךנגד �לך �שלא�דבראמר
!�אתכם�לונסק�אנו�,לאו�ואם�,מוטב�,אותו�םמביאי�אתם�אם�?מיתה�עליו�גזרתו�,כהוגן

� �שעה �נחלקובאותה �כתות�לשלש�ישראל �אהרוןמשה�:אומרת�אחת, �את מפני��,�הרג
�הכהונה�את�תלרש�מבקש�שהיהמפני��,הרגובנו��אלעזר�:אומרת�ואחת�.בו�מתקנא�שהיה

ונו�של�רב�:ואמר�בתפלה�משה�עמד�שעה��באותה.מת�שמים�דרך�:אומרת�ואחת�.גדולהה
�החשד�מן�הוציאנו�,עולם ��?ה"הקב�עשה�מה. ��השרתלמלאכיאמר �המערה�את�תחוִפ,

�ישראל�שידעו�כדי�,עולם�של�ברומו�אותה�גביהוַהו�,אוהבי�אהרן��שלאת�מיטתו�והוציאו
�,עולם�של�ברומו�טתוימ�את�השרת�מלאכי�ביהוגִה�.אלעזר�ואת�משה�את�יזיקו�ולא

�היתה�אמת�תורת�:אחריו�םעוני�השרת�ומלאכי�,עליו�ומספיד�טהיהמ�לפני�הולך�ה"והקב
��ישראל�שראו�וכיון�.'וכו�בפיהו �השרת�ומלאכי�ה"והקב�,עולם�של�ברומו�טתוימאת

�אותו�םמספידי �ובכו�,גדול�מספד�עליו�וספדו�קטנם�ועד�מגדולם�ישראל�כל�עמדו�מיד,
�.נשים��אפילו,"ישראל�בית�כל�יום�שיםושל�ןואהר�את�ויבכו"�:שנאמר�,גדולה�בכיה�עליו

�בלבד�נשים�ולא ��ילדיםב�ועפר�טיט�נותנים�היו�אלא, �םובוכיהקטנים �:שנאמר�מה�לקיים,
�'ןואהר'�בשם�קרואים�בחורים��80,000:אמרו�.ישראל�בית�כל ,�טתוימ�אחר�יצאו,

�.�שעשה�שלום�בין�אביהם�ואמםלם�בזכותוו�לעושבא,�מאהבתם�אל�אהרון �
��

�ה"והקב�עולם�של�ברומו�נתונה�טתוישמ�,אהרן�של�ושבחו�כבודו�משה�שראה�וכיון
�ו�אותו�םמקיפי�השרת�ומלאכי �אותו �גדול�מספדמספידים �ובוכה�יושב�היה, �לי�אוי�אמר,

�לבדי�שנותרתי �תעסקה�אהרן�כשמת, �בו �טתוימ�לפני�ועמדנו�,ובנו�אנינו �אתה�מה�אני,
�?עלי�יבכה�מי�,אחות�ולא�אח�לא�,בן�ולא�אב�לא�?מיתה�בשעת�עלי�יעמוד�מי�?עלי
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,�גדול�בכבוד�ברךווק�בעצמי�עומד�הריני�,תירא�אל�:ואמר�לו,�ה"הקב�השיבו�שעה�באותה
��אלא�באהרן�תוהמ�מלאך�שלט�שלא�וכשם�."אבגי�אותו�רוויקב"�:שנאמר �,בנשיקהמת

�בנשיקה�רותפט�,המות�מלאך�בך�ישלוט�לא�אתה�כך �.משה�של�דעתו�ישבהיתה�מיד.
�ה�וכבוד"�:שנאמר�,מאספם�בעצמו�ה"שהקב�הצדיקים�אשריהם �אלא�עוד�ולא�."יאספך'
�,יפות�פנים�בסבר�אותם�ומקבלים�,בהם�ושמחים�,לקראתם�םיוצאי�השרת�שמלאכי
��)מעם�לועז.�א�הלכה�ג�פרק�רבתי�כלה.�זתשפ�מסעי,�סדתש�חקת�שמעוני�ילקוט(�.לשלום�בואו�:להם�ואומרים

��

�השלום �עליו �הכהן �אהרון �של �פטירתו �אב, �חודש �ראש �ביום �היתה �ועל�, �עלינו �תגן זכותו
�.אמן,�כל�ישראל �

� �
� �

Qיוסף�הצדיק��R��

�הבן�יקיר�לי �
'�ה:�"בתפילה�ותאמר'�עד�שפנתה�אל�ה,�רחל�אמנו�עליה�השלום�היתה�עקרה�כמה�שנים

�ופקדני �נא �זכרני �אלוקים �לפניך, �תחינתי �את �נא �שמע �בנים�ור, �לי �ונתת �עניי �את אית
�השפחות �כאחת �עוד, �חרפתי �אשמע �ולא �רחל". �בקול �אלוקים �וישמע �יוסף, �את ,�ותלד

�.לי�בן�אחר'�יוסף�ה:�ותאמר �
��

�וחכם�זריזוגם�כי�היה�,�מאחר�ונולד�לעת�זקנתו,�אהב�יעקב�אבינו�את�יוסף�יותר�מכל�בניו
�כמותו �כן, �ה�,ועל �ש�הלכותכל �של �מדרשם �בבית �ול�מסרן�ועבר�שםלמד �עליו. �ריחם ,�גם

לכן�הוסיף�לו�אהבה�על�אהבתו�ועשה�,�מאחר�והתייתם�מאמו�בהיותו�בגיל�שמונה�שנים
�.שפסי�היד�היו�עשויים�מבד�משי�מיוחד,�לו�כתונת�פסים �

��

�בנו �ליוסף �אבינו �יעקב �של �המיוחדת �התייחסותו �האחים, �לשאר �יוסף �בין �ריחוק .�גרמה
�יוסףאף �של �חלומותיו ��שני �ל, �עליוהוסיפו �ושנאה �קנאה �אחיו �חלם. �הראשון �בחלומו ,�כי

�בשדה �חיטים �של �אלומות �אוספים �האחים �שכל �אלומתו, �וניצבה �קמה �ופתאום וכל�,
�לאלומתו �השתחוו �האלומות �חלם. �השני �ובחלומו �כוכבים�, �עשר �ואחד �והירח שהשמש

�לו �משתחווים �עליהם, �ימלוך �שהוא �מחשבותיו �כי �אחיו �הבינו �לעבדים�, �לו �יהיו והם
�לו �וישתחוו �שנאמר, �"כמו �,ָּבנּו�ִּתְמֹׁשל�ָמׁשֹול�ִאם�,ָעֵלינּו�ִּתְמֹלְך�ֲהָמֹלְך�,ֶאָחיו�לֹו�ַוֹּיאְמרּו:

�ְּדָבָריו�ְוַעל�ֲחֹלֹמָתיו�ַעל�,ֹאתֹו�ְׂשֹנא�עֹוד�ַוּיֹוִספּו �חלומותיו". �את �שמע �כשיעקב �אך אמנם�,
�אחיו �בפני �ביוסף �גער �שכתוב, �"כמו �ֲאֶׁשר�ַהֶּזה�ַהֲחלֹום�ָמה�:לֹו�ַוֹּיאֶמר�,יוָאִב�ּבֹו�ַוִּיְגַער:

,�אבל�בלבו�שמר�את�הדברים".�ָאְרָצה�ְלָך�ְלִהְׁשַּתֲחֹות�ְוַאֶחיָך�ְוִאְּמָך�ֲאִני�ָנבֹוא�ֲהבֹוא�,ָחָלְמָּת
�.ראה�ברוח�הקודש�שעתידים�הם�להתקייםכי�,�ן�לראות�אימתי�יתקיימו�החלומותוהמתי �

��

��

��עילת�העילות�וסיבת�הסיבות
�ה�מעשיך�גדלו�מה" �מחשבותיך�עמקו�מאד', �הקב-!" �היה �דבריו�"�מבקש �את �לקיים ה

� �הבתרים �בין �בברית �לאברהם �אמר �ְּבֶאֶרץ�ַזְרֲעָך�ִיְהֶיה�ֵגר�ִּכי�ֵּתַדע�ָיֹדַע"�:)יג�טו�בראשית(אשר
�..."ָלֶהם�ֹלא �למצרים, �לרדת �ובניו �יעקב �חייבים �היו �זו �גזירה �לקיים �וכדי �כשהם, �אפילו
�ובש�םתיוכפ �ברזל �של �ו�,םבקולרילשלאות �"�הקבעשה�לאאולם �היאך�חשב�אלא�,כךה

�בניו�ליוסף�יעקב�שיאהב�עלילה�והביא�,בכבוד�םלהוריד �משאר �יותר �,אחיו�וישנאוהו,
�ו�,במצרים�חי�שיוסף�יעקב�וישמע�,למצרים�ויורידוהו�,לישמעאלים�וימכרוהו �וירדאז

�.בשבילו�ובניו�יעקב �
��

�בשדה�םישמבקש�לפרה�?דומה�הדבר�למה �שתעבוד �המחרשה �עם �אותה �להוליך אך�,
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�ו �מסרבת ��מונעתהיא �למקום�בנה�את�נטלו�?עשו�מה�.ארהוומצ�העולאת �אותו �ולקחו
�בשדה ��הפרה�שמעה�.גועה�העגל�והיה�,החרישה �גועה�בנהאת �כורחה�הלכה�מיד, �בעל

�אלו�לכל�עלילה�והביא�,"תדע�ידוע"�גזירת�לקיים�מבקש�היה�ה"הקב�כך�.בנה�בשביל
��)ד-ג�וישב�תנחומא(�.חובה�את�ופרעו�למצרים�ירדועל�ידי�כך�ו�,הדברים

��

��בבית�פוטיפר
�למצרים �יוסף �כשהגיע �לפוטיפרוהומכר, ��לעבד �אותו�. �וישרת �פוטיפר �בית �אל �יוסף ויבוא

�באמונה ��היה�לאו, �יוסף�מפיו�ה"הקב�של�שמוזז �של אומר��היה�,לשמשו�נכנס�היהוכש.
�ולרחמים�ולחסד�לחן�תנני�,טרוניַּפ�הוא�אתה�,טחוניִּב�הוא�אתה�העולם�רבון"�:לחשב

�שמא�,חשול�אתה�מה�:לושא�ופוטיפר�".אדוני�פוטיפר�ובעיני�,רואי�כל�ובעיני�,בעיניך
�אמר�.בעיניך�חן�שאמצא'�לה�מתפלל�אני�אלא�,לא�:משיבו�והוא�?לי�עושה�אתה�כשפים

�אח�חמהה�הרי�,יוסף�לו�אמר�,לראותו�אני�מבקש�:פוטיפר�לו �,שלו�םשמשי�מכמה�דהיא
�,ליוסף�ה"הקב�לו�אמר�?בכבודו�להסתכל�תוכל�והיאך�,הב�להסתכל�יכול�אתה�ואין

�כי�אדוניו�וירא"�:מרשנא�,מראה�לו�את�השגחתי�שיבין�שאין�זה�כישוף�אני�כבודך�בשביל
�."אתו'�ה �
��

�ראומ�,ןוקונדיט�אומר�הוא�?לי�מזגת�מה�לו�אומר�הוא�,ןוקונדיט�אדונול�מוזגיוסף��היהכש
�יותר[�פסינתטון�,אדונו�לו �משובח �אחר �ו�,רוצה�אני�]משקה �הקונדיטון��היהפתאום נהפך

�היהנו�,רוצה�אני�מבושל�יין�אומר�הוא�.יין�היהנו�,רוצה�אני�יין�אומר�הוא�.פסינתטוןל
�המים�על�וכן�.מבושל �ה�,עושה�הוא�אשר�וכל�:שנאמר�,ודבר�דבר�כל�על�וכן, �מצליח'

�ןכ�אדונו�שראה�כיון�.בידו ��מסר, �בידו�המפתחות�כלאת ��היה�ולא, �ועוקב �אחריובודק
��.לכל �יחפוץעצמו�את�יוסף�שראה�כיוןאך �אשר �כל �את �ועושה �עצמו �ברשות �,�שהוא

�מר�לוא�.אבי�בית�שהשכיחני�המקום�ברוך�:ואומר�,בשערו�מסלסלו�ושותה�אוכל�התחיל
אני��הרי�?ךבשער�ומסלסל�ושותה�אוכל�ואתה�,ואפר�בשק�עליך�מתאבל�אביך�:ה"הקב

�.לך�צירהאשת�פוטיפר�שתהא�מ,�זו�זליכה,�מגרה�בך�את�הדוב �
��

��יוסף�הצדיק�עומד�בניסיון�גדול
�יוסףאדוניו�אשת�תשאו �אל �עיניה ��את ,� �לפתותו �שלימהיום�יוםותבוא �שנה ,��במשך
�עמו�כשהיתהו ��מרכין�היה�,מדברת �מה�.בה�להביט�שלא�כדי�,�לארץלמטה�פניואת

�מכהו�ברזלה�יהא�פניו�ירכין�שאם�,זקנול�מתחת�והניחה�ברזל�לקחה�?עשתה �כ"פואע,
�ש�,לי�שומע�אתה�אין�למה�לו�אמרה�.אליה�שמע�לא �בגלל �אני�איש�אשתוכי �אין�הרי,

�יהודיםל�לנו�אסורות�שלכם�הפנויות�אפילו�:לה�אמר�?בנו�יודע�אדם ,� �וחומר �שאתקל
�אסורהש�איש�אשת �חליפות�שלוש�יפהומחל�,בדברים�ויום�יום�בכל�משדלתו�והיתה.

�לא�היום�ובחצי�,היום�בחצי�אותם�לבשה�לא�,בוקרב�שלבשה�יםבגד�,יום�בכל�בגדים
�של�יופיואת��לראות�ובאו�המצריות�נתקבצו�אחת�פעם�.בה�עיניו�יתןש�כדי�,בערב�לבשה

�יוסף �ונתנה�,מהן�חתוא�חתא�לכל�כיבדהו�אתרוגים�הקחל�?פוטיפר�אשת�עשתה�מה,
�חתא�לכל�סכין ��שהיו�מרוב�.לפניהן�ודעמשי�ליוסף�ראהוק, לא��,יוסף�של�ביופיושקועות

�ש �לב �ידיהן�את�חותכות�היושמו ,�כך�אחת�בשעה�אתן�ומה�,להן�אמרה�.דם�והתמלאו
�.ל�אחת�כמה�וכמהע�אותו�רואה�שעה�שבכל�אני �

��

�".העריות�על�נחשד�ולא�נהשבע�עשרה�ש�בן�הואש�,מיוסף�גדול�נאמן�מוצא�האת�אין" �
��

�מצרי �לאנשי �היה �םמנהג �מצרים, �את �ומשקה �גדותיו �כל �על �עולה �הנילוס �נהר ,�שכאשר
�היום�אותו �ל, �בהמות �וזובחים �שיר �כלי �נילוסמביאים �העם, �וכל �והשרים הולכים��והמלך
�זרה.�לשם �ולעבודה �מה�לו �יוסף �אך �בביתו, �נשאר �לכן �זו. �הזדמנות �זליכה �ניצלה ואמרה�,
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�לבוא �יכולה �ואינה �חולה �שהיא �להם �לפתותושוב�.בבית�רהאונש, ��ניסתה �לא�, �יוסף אך
�לה �שמע �כן. �כשראתה ��,בבגדו�תפשהו, �ממנה�מידאך �החוצה�ויצא�ברח �שראתה�כיון.

�צעקות�התחילה�,לה�שמע�שלא �להקים �הזה, �העברי �לי �עשה �מה �ראו �בעלה�. וכשבא
�פוטיפר �לו, �העברי�העבד�אלי�בא�:אמרה �וכשצעקתי, �החוצה, �וברח �אצלי �בגדו �את .�עזב

�פוטיפר �רגוולה�רצה�,כך�כששמע ��תפסיד�אל�אשתו�לו�אמרה, �אותו�חינת�,ממונךאת
�לעבד�שתמכרהו�עד�הרוהס�בבית ��.ממונך�את�ותקח, כדי��אלא�עשתה�לא�זה�כלאך

� �ואולי �חי �יוסף �בה�יתרצהשישאר �מכות�. �יוסף �את �להכות �אנשיו �את �פוטיפר �ציוה אז
�נמרצות �ה, �אל �יוסף �ויצעק �"ויאמר' �ה: �נ' �אני �כי �ידעת �אתה �הדברים�אלוקים �מכל קי

�האלה �האלה, �הרשעים �הערלים �בידי �שקר �על �היום �אמות �למה �ה". �שמע �תפלתו�' את
�.ויעשה�לו�נס �

��

ויאמר�,�וידבר�לפני�אנשי�פוטיפר,�את�פיהו'�ויפתח�ה,��חודש11תינוק�היה�לפוטיפר�בגיל�
שקר�אימי�זליכה�דוברת�,�ועל�מה�תעשו�לו�את�הרעה�הזאת,�מה�לכם�באיש�הזה:�"להם

�ת �אמרוכזב �הדבר, �היה �וכך �וכך �מאוד". �ויתמהו �הילד �דברי �את �האנשים �וישמעו ויכל�,
�וידום �לדבר �התינוק. �בנו �מדברי �מאוד �נכלם �ופוטיפר �יוסף, �את �עוד �להכות �שלא .�ויצו

�.וישפטו�את�יוסף�לחובשו�בבית�האסורים,�ויקחהו�לשופטים �
��

� �חדלה �לא �זאת �בכל �מאך �פוטיפר �אליואשת �דבר �הא, �בבית �בהיותו �יתהוה�.סוריםגם
�עליו ��מעוורת�ניהרי�:מאיימת �ה�:�להאומר��והוא,עיניךאת �כופפת�הריני�.ריםיוע�פוקח'

�:�להאומר�והוא�,בכבלים�מיתתך�תהא�כאן�.כפופים�קףוז'�ה:��להאומר�והוא�,קומתךאת�
�ה �לה�אומר�הוא�,רחוקה�בארץ�אותך�מוכרת�אני�.אסורים�מתיר' �ה: .�גרים�את�שומר'

�שכלמדרש�.�יד�רבה��במדבר.ט�,ח,�ה�וישב�תנחומא(�.אליה�לשמוע�רצה�ולא�,כסף�ככרי�אלף�לו�נתנהואף�
��)ב"ע�הל�ומאי.�ספר�הישר.�לז�בראשית�טוב
��

�הקב �שקצב �שנה �עשרה �שתים �האסורים"לאחר �בבית �להיות �ליוסף �ה �מלך�, �פרעה חלם
�ש �לפותרםנמצרים �הצליחו �לא �מצרים �חרטומי �שכל �חלומות �י �ליוסף�, �שקראו עד

�לפרעהוהוציא �ופתרן �האסורים �מבית �והו �מקץ, �בפרשת �בתורה �ככתוב �התפעל�. וכאשר
�יוסף �של �מדבריו �פרעה ,� �בן �בלבד30שהיה ��שנה �למלך, �למשנה �אותו �מינה �שכתוב�. כמו

�ְוָחָכם�ָנבֹון�ֵאין�,ֹזאת�ָּכל�ֶאת�אֹוְתָך�ֱאֹלִהים�הֹוִדיַע�ַאֲחֵרי�יֹוֵסף�ֶאל�ַּפְרֹעה�ַוֹּיאֶמר�):לט�מא�בראשית(
�ֶאל�ַּפְרֹעה�ַוֹּיאֶמר�:ִמֶּמָּך�ֶאְגַּדל�ַהִּכֵּסא�ַרק�,ַעִּמי�ָּכל�ִיַּׁשק�ִּפיָך�ְוַעל�,ֵּביִתי�ַעל�ִּתְהֶיה�ַאָּתה:�מֹוָךָּכ

�ַעל�ֹאָתּה�ַוִּיֵּתן�ָידֹו�ֵמַעל�ַטַּבְעּתֹו�ֶאת�ַּפְרֹעה�ַוָּיַסר:�ִמְצָרִים�ֶאֶרץ�ָּכל�ַעל�ֹאְתָך�ָנַתִּתי�ְרֵאה�,יֹוֵסף
�ַצָּוארֹו�ַעל�ַהָּזָהב�ְרִבד�ַוָּיֶׂשם�,ֵׁשׁש�ִּבְגֵדי�ֹאתֹו�ַוַּיְלֵּבׁש�,ֵסףיֹו�ַיד �ַהִּמְׁשֶנה�ְּבִמְרֶּכֶבת�ֹאתֹו�ַוַּיְרֵּכב:

�ִמְצָרִים�ֶאֶרץ�ָּכל�ַעל�ֹאתֹו�ְוָנתֹון�,ַאְבֵרְך�ְלָפָניו�ַוִּיְקְראּו�,לֹו�ֲאֶׁשר �ֲאִני�יֹוֵסף�ֶאל�ַּפְרֹעה�ַוֹּיאֶמר:
�.ִמְצָרִים�ֶאֶרץ�ְּבָכל�ַרְגלֹו�ְוֶאת�ָידֹו�ֶאת�ִאיׁש�ָיִרים�ֹלא�ִבְלָעֶדיָךּו�,ַפְרֹעה �

��

,�שליט�נעשה�לפיכך�,ביצרו�שלט�הוא�?כיצד,�מדה�כנגד�מדה�,�שכרוףה�ליוס"שילם�הקב
�,כולה�מצרים�על�ה"הקב�המליכו�כךפיל�,לה�שמע�לא�הוא�.ַהַּׁשִּליט�הּוא�ְויֹוֵסף�:שנאמר

�בריולד�נשמעים�כולם�והיו �נשק�לא�פיו�.ַּתֲעׂשּו�ָלֶכם�ֹיאַמר�ֲאֶׁשר�,יֹוֵסף�ֶאל�ְלכּו�:שנאמר,
�ממני�הזה�בבית�גדול�ןאי�,לה�אמר�הוא�.ַעִּמי�ָּכל�ִיַּׁשק�ִּפיָך�ְוַעל�:לפיכך�,בעבירה �כדי,

�ַּפְרֹעה�ַוָּיַסר�:לפיכך�,�בידיותפשה�לא�הוא�.ֵּביִתי�ַעל�ִּתְהֶיה�ַאָּתה�:לפיכך�,מעליו�להדיחה
�ִּבְגֵדי�ֹאתֹו�ַוַּיְלֵּבׁש�:לפיכך�,בידה�בגדו�עזב�הוא.�יֹוֵסף�ַיד�ַעל�ֹאָתּה�ַוִּיֵּתן�,ָידֹו�ֵמַעל�ַטַּבְעּתֹו�ֶאת
�ל�.ֵׁשׁש �רכב�לא�הוא�.ַצָּוארֹו�ַעל�ַהָּזָהב�ְרִבד�ַוָּיֶׂשם�:לפיכך�,�לעבירהצווארו�הרכין�אהוא

�,כך�על�ביתה�לאנשי�הקרא�היא�.לֹו�ֲאֶׁשר�ְׁשֶנהַהִּמ�ְּבִמְרֶּכֶבת�ֹאתֹו�ַוַּיְרֵּכב�:לפיכך�,העמ
�ֶאֶרץ�ָּכל�ַעל�ֹאתֹו�ְוָנתֹון�:לפיכך�,כך�על�הסוהר�ביתל�תןינ�הוא�.ַאְבֵרְך�ְלָפָניו�ַוִּיְקְראּו�:לפיכך
��.ִמְצָרִים
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�הוא�שולט�-"�בן�פורת�עלי�עין,�בן�פורת�יוסף:�"יוסף�אף�התברך�בברכה�מיוחדת�במינה
�העין �על �העי, �בוואין �שולטת �ן �התברכו. �בניו �"גם �הארץוידגו: �בקרב ��לרוב �כשם�-"

אין�עין�,�אף�זרעו�של�יוסף,�ואין�העין�שולטת�בהם,�המים�מכסים�אותם,�שהדגים�שבים
גם�מי�שלא�בא�משבט�,�תברכנו�כל�עם�ישראל�בזכותו�של�יוסףזכינו�שנ.�הרע�שולטת�בו

�יוסף �בתהילים, �נאמר �"שהרי �יעק: �בני �עמך �בזרוע �סלהגאלת �ויוסף �ב �ישראל�-" �עם �כל
��.ויוסף�כלכל�את�אחיו�ואת�כל�בית�אביו,�כיון�שיעקב�הוליד,�נקראים�בני�יעקב�ויוסף

��

�שבשעה�-"�בנות�צעדה�עלי�שור:�"התשובה�בהמשך�הפסוק?�ומדוע�זכה�יוסף�לברכה�זו
היו�בנות�מצרים�עולות�על�החומה�ומסתכלות�,�שעלה�יוסף�לגדולה�והומלך�על�מצרים

�בו �בהו, �שיסתכל �כדי �טובות �ואבנים �תכשיטים �לעברו �זורקת �היתה �אחת �כל �הוא�, אך
עין�,�עין�שלא�רצתה�לזון�במה�שלא�שלה.�"הןאף�אחת�משמר�את�עיניו�ולא�הסתכל�ב

��)יד�פרשה�רבה�במדבר�.�גצ�רבה�בראשית(".�הרע�לא�תשלוט�בה
��

��)ה�לב�רבה�קראוי�(".בזכותו�ישראל�נגדרו�,הוהער�מן�עצמו�וגדר�,למצרים�ירד�יוסף"
��

ציונו�כפי�ש.�יוסף�נתן�לכל�יהודי�ויהודי�את�העוז�והכוח�להתגבר�על�יצרו�ולהיות�קדוש
,�קדושים�תהיו:�"י"�מפרש�רש-�)�יט�בויקרא(�"�ֱאֹלֵהיֶכם'ה�ִּכי�ָקדֹוׁש�ֲאִני�,ִּתְהיּו�ְקדִׁשים:�"ה"הקב

�העריותיה �מן �פרושים �ו �מבניו"הקב". �אחד �מכל �מצפה ��ה �קדוששיהיה �בגופו�ו, ישתמש
��!הקדוש�ברוך�הוא,�כיאה�לבנו�של�מלך�מלכי�המלכים,�בקדושה�ובטהרה

��

�חז �אמרו �"ל"וכן �הרשעים: �את �מחייב �"יוסף �כלומר, �שיצרו�: �להצטדק �שיכול �אדם אין
תעמוד�לנו�.�שהרי�יוסף�כבר�נתן�את�הכח�לכל�יהודי�שלא�לתת�ליצרו�לשלוט�עליו,�תקפו

��.אמן,�בקדושה�ובטהרה'�את�השנזכה�תמיד�לעבוד�,�זכותו�של�יוסף
��
��

Qדוד�המלך��R��
��

��נתיב�של�יסורים
,�של�שירה�וזמרה,��מילים�אלו�מעוררות�בנו�רגש�טמיר�של�כיסופים�וקדושה-דוד�המלך�

.�ה"�כך�אומר�הקב-�)תהלים�פט�ד("�ָּכַרִּתי�ְבִרית�ִלְבִחיִרי�ִנְׁשַּבְעִּתי�ְלָדִוד�ַעְבִּדי.�"ה"ודבקות�לקב
ה�כי�ישלח�לנו�"אשר�למענו�מבטיח�לנו�הקב,�ה"ר�ביותר�בעיני�הקבדוד�הוא�המלך�הנבח

".�ַּבֲעבּור�ָּדִוד�ַעְבֶּדָך�ַאל�ָּתֵׁשב�ְּפֵני�ְמִׁשיֶחָך:�"וכך�אנו�מתפללים�שוב�ושוב.�את�משיח�צדקנו
��)תהלים�קלב�י(
��

�אנו �יודעים �האם �אולם �במעלתו, �לראות �כולם �שנוכחו �עד �דוד �עבר �דרך �איזו באלו�?
וגם�במשך�תקופת�,�אלו�יסורים�ורדיפות�עברו�עליו�עד�שהגיע�למלוכה?�התנסהניסיונות�
��".ַרּבּו�ִמַּׂשֲערֹות�ראִׁשי�ׂשְנַאי�ִחָּנם�":)תהלים�סט�ה(עד�שהעיד�על�עצמו�,�ממלכתו

��

��.נעים�זמירות�ישראל,�ננסה�לעמוד�על�מעט�מקורות�חייו�המאלפים�של�דוד�המלך
��

���ירא�חטא-�ישי�
�מו �איש �גר �לחם �מעםבבית �רם �שמים, �וביראת �בתורה �גדול �ישי, �הוא �הלוא �של�, בנו

�עובד �ורות, �לבועז �נכד �לישי. �נולדו �בנים �ששה �לחם, �בית �בכל �צדיקים �כמותם ,�ואין
שבודאי�,�עיני�ישראל�כולם�היו�נשואות�לבית�זה.�'ויראי�ה,�גבורים�במלחמתה�של�תורה

��.ממנו�תצא�המלוכה�לעם�ישראל
��

.�עלה�בלבו�ספק�לעת�זקנתו,�ל�חרדתו�מפני�כל�שמץ�של�חטאומגוד.��ירא�חטא�היה-ישי�
וחס�ושלום�לא�היתה�ראויה�,�שמא�חס�ושלום�לא�כיוונו�בועז�ובית�דינו�אל�ההלכה:�אמר
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שבת�ישראל�,�ואיך�דר�אני�עם�אשתי,��מואבי�אני-אם�אכן�כך�.�'סבתי�רות�לבוא�בקהל�ה
��.ש�מאשתומיד�החליט�לפרו,�כאשר�עלתה�מחשבה�זאת�בלבו?�כשרה�היא

��

�שנים �מספר �כעבור �מאשתו, �פרוש �היה �בהם �ישי, �אמר �בלא�: �לשהות �לאדם �נאה אין
הרי�את�משוחררת�על�:�ואמר�לה,�לקח�שפחה�כנענית�שהיתה�בביתו?�מה�עשה.�אשה
�תנאי �ה: �בקהל �לבוא �אני �כשר �אם �וגיורת-' �משוחררת �את ��הרי �כדת�, �לאשה �לי ותהיי

�וישראל �משה .� �אני �ומואבי �פסול �אם �משוחררת-אך �אינך ��הרי �שפחה�, �את ונשארת
��.המותרת�להנשא�למואבי,�כנענית

��

��מוזר�הייתי�לאחי
�ישי �אשת �עדיאל, �בת �נצבת �מאוד, �צדיקה �שהיתה �זה, �שצדיק �על �רב �צער ,�הצטערה

,�ראתה�השפחה�בצער�האשה.�והיתה�רוצה�להעמיד�ממנו�עוד�ילדים,�פרש�ממנה,�בעלה
שנישאה�ליעקב�תחת�רחל�אחותה�,�לאהעשי�כמו�המעשה�שעשתה�:�פנתה�ואמרה�לה
��.מבלי�שישי�ידע�על�כך,�אף�את�תבואי�במקומי.�ללא�ידיעת�יעקב

��

�שפחתה �כעצת �ישי �אשת �עשתה �אכן �כלל, �ישי �של �ידיעתו �ללא �עמה .�והתחלפה
הוא�חשב�כי�,�הצטער�ישי�צער�רב.�וכעבור�תשעה�חודשים�ילדה�בן,�התעברה�אשת�ישי

וכיצד�נולד�הבן�,��פרוש�הוא�מאשתו�כבר�כמה�שניםשהרי,�בן�זה�ממזר�הוא�חס�ושלום
��!?הזה

��

:�אמר�להם�ישי".�ממזר"ורצו�להרוג�את�הבן�ה'�ששת�הבנים�של�ישי�קנאו�את�קנאת�ה
�לו �הניחו �עליכם, �לעז �תוציאו �ולא �לכם. �ועבד �מאוס �הולד �יהיה �אולם �לא�, �כך �ידי ועל

��.'ולא�יבוא�בקהל�ה,�יתערב�בעם�ישראל
��

��.�לא�פחות�ולא�יותר�מאשר�דוד�המלך-?�מי�הוא�היה,�אותו�בן
��

��".�מּוָזר�ָהִייִתי�ְלֶאָחי�ְוָנְכִרי�ִלְבֵני�ִאִּמי�":)סט�ט(:�הוא�שאמר�דוד�בתהילים
��

��ִהְרַחְקָּת�ְמֻיָּדַעי�ִמֶּמִּני
עוד�כשהיה�תינוק�בעריסה�.�וכבר�עמד�על�דעתו�וידע�את�כל�אשר�אתו,�תינוק�היה�דוד
.�אל�יפול�לבך�עליך�ביסורים�המצפים�לך.�קדוש�מרחם,�טהור�אתה�בני:�לחשה�לו�אמו

��!'קבל�אותם�באהבה�והישען�על�ה
��

ישי�:�אמרו�חכמים.�ועיניו�ראו�את�המחיצה�המבדילה�בינו�לבין�יתר�אחיו,�גדל�דוד�מעט
�היה �עמו �בכל �גדול �אליו, �מגיע �שהיה �מקום �וכל �לקראתו�, �יוצאים �רבים �אנשים היו

�וביציאתו �בכניסתו �אותו �ומלווים �כמוהו. �היו �חשובים �בניו �כל �מכובדים�, �היו �הם אף
��.רחוק�היה�מכולם�ומאוס,�רק�דוד�הקטן.�בעיני�העם

��

שמועות�רבות�הילכו�.�ודאי�יש�דברים�בגו:�אמרו,�ראו�כל�העם�שאחי�דוד�מרחקים�אותו
תהלים�("�ֵׁשָכרָיִׂשיחּו�ִבי�יְׁשֵבי�ָׁשַער�ּוְנִגינֹות�ׁשֹוֵתי�.�"ועלילות�רבות�טפלו�עליו,�על�דוד�הקטן

�יג �ספק�).סט �בגדר �רק �העלילות �היו �תחילה �מכחישים�, �דוד �אחי �אין �כי �ראו �כאשר אולם
,�"מעשיו�הרעים"ו"�חסרונותיו"על�"�ידע"כל�איש�ישראל�.�הפכו�העלילות�לודאיות,�אותן

�זהו�כבודו�של�-הכלמתו�של�דוד�:�אמרו�כולם.�וכבר�לא�היה�איש�חושש�לפגוע�בכבודו
��ישיבית .� �בואם �מואסים �מקורביו �אותו, �ולרחק �בו �למאוס �צריכים �ודאי �אנו את�.

�קלקלתו" �קדמון" �במקור �כולם �תולים �היו �בא: �הוא �המואביה �מרות �הרי �כל�! כנראה
��.�דבקה�בדוד-של�רות�"�פסולת"וכל�ה,�צדקתו�של�בועז�יצאה�בישי�וששת�בניו

��

�אותו �מרחקים �מה �שום �על �דוד �ידע �שמים, �לשם �כוונתם �כי �והבין �אמר. �הם�: �אותי לא
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�מתעבים �העוון, �את �אם �כי �שנ. �להם �נטר �לא �אההוא �בסתר�, �אהבה �עליהם �הוסיף ואף
��.בולב

��

��צמאה�נפשי�לאלוקים
שילך�לרעות�,�עד�שהחליטו�כי�הטוב�ביותר�הוא,�לא�מצאו�אחיו�ובית�אביו�מנוחה�מדוד

��.את�צאן�אביהם�במדבר
��

�עמו �מכל �ומבודד �מביתו �מרוחק �לנפשו, �פורקן �דוד �הצחיחמצא ��במדבר �שם. רחוק�,
�אדם �בני �מקרבת �אלוקים, �קרבת �לו �לבקש �יצא .� �אנשים �חברת �בתוך �הנמצא �-אדם

שואף�הוא�,�תמיד�טרוד�הוא�באהבת�הבריות.�'פעמים�שקשה�לו�להתענג�על�דבקות�בה
�-אולם�דוד�.�מוטרד�הוא�מאותם�אלה�ששונאים�אותו�ומתנכלים�לו,�למצוא�חן�בעיניהם

,�!!"�לי�טוב-ואני�קרבת�אלוקים�",�כל�ליבו�ובשרו�מרננים�לאל�חי.�הפנוי�הוא�מטרדות�אל
�נחשבים�בדעתו�כאין�וכאפס�לעומת�ההתענגות�האמיתית�על�-כל�תענוגות�העולם�הזה�

�"'ה .� �עוניתי �כי �לי �חוקיך-טוב �אלמד ��למען �עליהם-" �ומודה �ביסוריו �דוד ,��שמח
��.םשבלעדיהם�לא�היה�זוכה�לדבקות�כה�גדולה�באלוקים�חיי

��

��שאול�מלך�ישראל
� �ב-ובינתיים �קורה �המדיני"�מה �דרג �ישראל" �על��?של �מולך �שאול �היה �תקופה באותה

�ישראל �יהודה. �שבט �של �המלכות �משושלת �היה �שלא �למרות �נבחר �הוא �משבט�, אלא
�בנימין �ומדוע. �הקב? �בעמלק"רצה �וילחם �בנימין �משבט �מלך �שיקום �ה �מזרעו�. �עמלק כי

�היה �עשו �של �שהשתחו, �לעשוובשעה �ובניו �אבינו �יעקב �ו �ולא�, �נולד �לא �עדיין בנימין
�הזה �לרשע �השתחווה �הקב. �ה"אמר �מבנימין: �הבא �שאול �יבוא �הבא�, �בעמלק וילחם

�מעשו �בנימין. �את �ברך �אבינו �יעקב �"אף �ִיְטָרף: �ְזֵאב �ִּבְנָיִמין �שאול-" �המלך �יצא ,��ממנו
��.�שילחם�בעמלק

��

��מצות�מחיית�עמלק
���:)�ג-שמואל�א�טו�א�(אל�שאול�ואומר�לו�ואכן�פונה�שמואל�הנביא�

��

'�ה�ָאַמר�הֹּכ:�'ְוַעָּתה�ְׁשַמע�ְלקֹול�ִּדְבֵרי�ה.�ִלְמָׁשֳחָך�ְלֶמֶלְך�ַעל�ַעּמֹו�ַעל�ִיְׂשָרֵאל'�ִתי�ָׁשַלח�הֹא"
�ְלִיְׂשָרֵאל �ֲעָמֵלק �ָעָׂשה �ֲאֶׁשר �ֵאת �ָּפַקְדִּתי �ְוַה...ְצָבאֹות �ֲעָמֵלק �ֶאת �ְוִהִּכיָתה �ֵלְך ֲחַרְמֶּתם�ַעָּתה

ל�ָעָליו�ְוֵהַמָּתה�ֵמִאיׁש�ַעד�ִאָּׁשה�ֵמעֹוֵלל�ְוַעד�יֹוֵנק�ִמּׁשֹור�ְוַעד�ֶׂשה��ְוֹלא�ַתְחֹמ,�לֹוֶאת�ָּכל�ֲאֶׁשר
��".ִמָּגָמל�ְוַעד�ֲחמֹור

��

אולם�שאול�.�עד�שלא�ישאר�לו�שום�זכר,�שאול�מצטווה�להילחם�בעמלק�ולמחותו�כליל
�שאול�-�)שם�ט("�אן�ְוַהָּבָקרּול�ְוָהָעם�ַעל�ֲאָגג�ְוַעל�ֵמיַטב�ַהֹּצל�ָׁשאַוַּיְחֹמ:�"החטיא�את�המטרה

��.ואף�את�אגג�מלך�עמלק�הוא�מותיר�בחיים,�מרחם�על�הצאן�והבקר�ומותיר�אותם
��

��קריעת�המלוכה�מעם�שאול
�כך �בעקבות �הקב, �"פונה �לו �ואומר �הנביא �שמואל �אל �יא(ה �ֶאת��"):שם �ִהְמַלְכִּתי �ִּכי ִנַחְמִּתי

�ְלֶמֶלךָׁשאּו �ל �ֵהִקים, �ֹלא �ְּדָבַרי �ְוֶאת �ֵמַאֲחַרי �ָׁשב �ִּכי �ה". �ובציווי �שאול�', �אל �שמואל פונה
�ָקַרע�ה�"):שם�כח(ואומר�לו� �ַהּיֹום�ּוְנָתָנּה�ְלֵרֲעָך�ַהּטֹוב�ִמֶּמָּך' �-"�ֶאת�ַמְמְלכּות�ִיְׂשָרֵאל�ֵמָעֶליָך

�ה �דבר �את �קיימת �שלא �כך �בעקבות �במלואו' �כמלך, �תפקידך �תם �אדם�, �ישב ותחתיך
��.הראוי�למלוכה�יותר�ממך

��

�זה �מעשה �לאחר �בפועל, �מלך �להיות �עדיין �שאול �ממשיך �הקב, �את�"אולם �כבר �מכין ה
�הנבחר �המלך �של �מלכותו �יהודה, �שבט �של �המלכות �משושלת �נבחר. �מלך �אותו ,�מיהו

��?כראוי�למלוך�על�עמו�ישראל�תחת�שאול'�אשר�אותו�ראה�ה
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��מלך�ממשפחת�ישי
ַעד�:�ֶאל�ְׁשמּוֵאל'�ַוֹּיאֶמר�ה�"):שמואל�א�טז�א(ה�לשמואל�הנביא�מיד�בהמשך�"קבזאת�מגלה�ה

�ִיְׂשָרֵאל �ַעל �ִמְּמֹלְך �ְמַאְסִּתיו �ַוֲאִני �ָׁשאּול �ֶאל �ִמְתַאֵּבל �ַאָּתה �ָמַתי �ְוֵלְך�. �ֶׁשֶמן �ַקְרְנָך ַמֵּלא
��".י�ֶמֶלְךִּכי�ָרִאיִתי�ְּבָבָניו�ִל,�ֶאְׁשָלֲחָך�ֶאל�ִיַׁשי�ֵּבית�ַהַּלְחִמי

��

�אכן �שמואל, �חושב �ישי, �של �החשובה �משפחתו �היא �ראויה �מלכות�, �תצא שממנה
�לישראל �טובה. �מידה �ובכל �שמים �וביראת �בתורה �מוכתרים �ילדיו �שבעת �ראויים�, ודאי

��.הם�למלכות
��

שהיה�,�היה�זה�כלי�מיוחד".�קרן�השמן"כשבידו�,�הולך�שמואל�הנביא�אל�העיר�בית�לחם
אולם�שמואל�חושש�ששאול�.�ומיועד�למשיחת�מלכי�יהודה,�ועדשמור�במשכן�באוהל�מ

�החדש �המלך �המלכת �על �ישמע �כ, �אותו �במלכות"ויתפוס �"מורד �ה, �בעצת �ולכן הוא�'
��.'ומודיע�לאנשי�בית�לחם�כי�הוא�בא�לעירם�כדי�לזבוח�זבח�לה,�לוקח�עמו�עגלת�בקר

��

��האדם�יראה�לעיניים
�ובניו �ישי �את �שמואל �מזמין �הזבח �אל �הב. �מדודכל �חוץ �מגיעים �נים �כמובן, �נמצא�. דוד

�במדבר �הצאן, �את �רועה �המאוס�, �הבן �את �להביא �יש �כי �לרגע �חושב �לא �אחד ואף
�זה �נכבד �למעמד �והמרוחק �הבנים. �כשמגיעים �מיד �הבכור, �אליאב �את �שמואל ,�רואה

בודאי�הוא�ההגון�ביותר�,�אמר�שמואל�בלבו.�שהיה�בעל�קומה�והדרת�פנים�של�מלכות
��.רצה�להמליכוו,�למלוכה

��

�יצחק �רבי �אמר �השמן: �קרן �את �שמואל �נטל �אליאב, �ראש �על �ליצוק �ובא �השמן�. וברח
ִּכי�...�ִּכי�ְמַאְסִּתיהּו,�ַאל�ַּתֵּבט�ֶאל�ַמְרֵאהּו�ְוֶאל�ְּגֹבַּה�קֹוָמתו:�"ה�לשמואל"אמר�הקב!�לאחריו

כי�האדם�מתרשם�!��לי�למלך�לא�באליאב�חפצתי-!"�ִיְרֶאה�ַלֵּלָבב'�ָהָאָדם�ִיְרֶאה�ַלֵעיַנִים�וה
�עיניו �שרואות �ממה �הקב, �הלב"אולם �פנימיות �את �דווקא �רואה �ה �הראוי�, �מיהו ויודע

��.באמת
��

לאחריו�.�אולם�גם�אבינדב�לא�נבחר,��לפני�שמואל-�אבינדב�-מעביר�ישי�את�בנו�השני�
�שמעא �השלישי �הבן �עבר �אחיו, �כל �ולאחריו �ה, �בחר �לא �מהם �אחד �באף �'אולם פונה�.

ה�אמר�"הרי�הקב,�האם�אין�לך�בן�נוסף,�!"?ֲהַתּמּו�ַהְּנָעִרים:�"�אל�ישי�ושואל�אותושמואל
�אכן�-"�ְוִהֵּנה�ֹרֶעה�ַּבֹּצאן,�עֹוד�ָׁשַאר�ַהָּקָטן:�"עונה�ישי�ואומר!�לי�בפרוש�שאחד�מבניך�יבחר

�נשאר" �בן" �עוד �לי ,� �כמו �הוא �[שיריים"נחשב �אחיו,]שאריות" �כל �כמו �הוא �חשוב ,��אינו
��.ה�הוא�את�הצאן�במדבררוע

��

��ויקחהו�ממכלאות�צאן
ששומע�כי�הקטן�,��שמואל-"�ִׁשְלָחה�ְוָקֶחּנּו�ִּכי�ֹלא�ָנֹסב�ַעד�ּבאֹו�ֹפה:�ַוֹּיאֶמר�ְׁשמּוֵאל�ֶאל�ִיַׁשי"

,�כיון�שהוא�מבודד�מהבלי�העולם�הזה,�מבין�כי�אכן�ראוי�הוא�להיבחר,�הוא�רועה�צאן
��.ומתבודד�עם�אלוקיו�בשדות

��

דוד�רועה�צאן�.�עד�שהוא�בודקו�בדבר�קטן,�ה�נותן�גדולה�לאדם"אין�הקב:�ותינואמרו�רב
בשעה�שהיה�מגיע�זמן�?�מה�היה�עושה.�ומסר�את�נפשו�כדי�לשמור�על�צאנו,�היה�לאביו

,�תחילה�היה�משחרר�את�הגדיים�הקטנים�והחלשים.�היה�כולא�וסוגר�את�הצאן,�המרעה
לאחר�מכן�היה�מוציא�את�.�לק�הרך�ביותרשהם�הח,�והם�היו�אוכלים�את�ראשי�העשבים

�העשבים �של �אמצעם �את �שיאכלו �הזקנים �התיישים �בעשב, �יותר �קשה �חלק .�שהם
אמר�.�להם�הותיר�את�העשב�הקשה�ביותר,�ולבסוף�היה�מוציא�את�הצעירים�והחזקים

�ה"הקב �הצאן: �את �לרעות �יודע �שהוא �מי �כוחו, �כפי �אחד �לכל �ולדאוג �את�, �וירעה יבוא
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� �-צאני �ישראל�עם .� �בתהלים �שנאמר �ע(וזהו ��"):עח �ַוִּיָּקֵחהּו �ַעְבּדֹו �ְּבָדִוד �ִמִּמְכְלֹאתַוִּיְבַחר
��".ִלְרעֹות�ְּבַיֲעֹקב�ַעּמֹו�ּוְבִיְׂשָרֵאל�ַנֲחָלתֹו...�ֹצאן

��

��אדמוני�עם�יפה�עיניים
�המדבר �מן �דוד �את �להביא �שלחו �מיד .� �הוא �והנה �שמואל �אותו �ְיֵפה�"רואה �ִעם ַאְדמֹוִני

�ֹרִאיֵעי �ְוטֹוב �יב(�"ַנִים �טז �א �מנוגדות).שמואל �תכונות �שתי �בדוד ��היו :� �אחד ,�"אדמוני�"-מצד
� �שני �רואי�"-ומצד �וטוב �עיניים �יפה �דמים". �שפיכות �של �תכונה �היא �האדמוניות ואילו�,

:�לכן�הפסוק�מכנה�את�דוד�בשם.�היא�תכונה�של�טוב�לב�ומידות�נאצלות"�יפה�עיניים"
�י�ָהֶעְצִנֲעִדינֹו" �למלחמה". �יוצא �שהיה �שבשעה �כ, �עצמו �את �מקשה �עץהיה ובשעה�.

��.�את�עצמו�כתולעת�רכהמעדןהיה�,�שהיה�יושב�ועוסק�בתורה
��

אמר�".�אדמוני"שגם�עליו�נאמר�,�היה�שמואל�חושש�שמא�דוד�הוא�שופך�דמים�כמו�עשו
�הקב �"ה"לו �עיניים: �יפה �עם �עושה-" �שהוא �מה ��שכל �תורה, �דעת �לפי �הכל �כל�. לפני

��".העדהעיני�"שהם�,�לחמה�היה�נועץ�בסנהדריןמ
��

� �כן �הּוא"ועל �ֶזה �ִּכי �ְמָׁשֵחהּו �קּום �בגלוי!" �אלא �אינו �שנראה �מה �ליבות�, �בוחן �אני אבל
� �יודע �מוכליות �שכל �שמיםותכונותיועשו �לשם �ומפועלים ��מופנים �פנימיות�, �לו ויש

��.וכוחות�נסתרים
��

��ְּבֶׁשֶמן�ָקְדִׁשי�ְמַׁשְחִּתיו�
השמן�רץ�,�ל"אומרים�חז,�והנה.�ובא�ליצוק�על�ראש�דוד,�מואל�את�קרן�השמןמיד�לקח�ש

�דוד �בראש �וניצוק �מעצמו �ראשו! �על �השמן �טיפות �נקרשו �טובות�, �כאבנים ונצצו
�ומרגליות �המשיחה. �ובתום �כבתחילה, �מלא �להיות �השמן �קרן �חזר �עמדה�. �שעה אותה

��.ר�וישר�והגון�למלכותוידעו�כולם�כי�דוד�כש,�אשת�ישי�וגילתה�את�הסוד'�נצבת'
��

�אותם�עינויים�-"�ַוְּתִהי�ִלי�ִליׁשּוָעה,�אֹוְדָך�ִּכי�ֲעִניָתִני"�):תהלים�קיח�כא(באותה�שעה�אמר�דוד�
שהבין�עכשיו�למפרע�את�כל�מה�,�ישי.�היו�לי�לבסוף�לישועה�ונחמה,�שהתעניתי�עד�כה

ָהְיָתה�'�ֵמֵאת�ה:�"אחי�דוד�אמרו!".�ה�ָהְיָתה�ְלראׁש�ִּפָּנ-ֶאֶבן�ָמֲאסּו�ַהּבֹוִנים�:�"אמר,�שקרה
�ּזאת �ְּבֵעיֵנינו, �ִנְפָלאת �ִהיא �בשמחתו". �ושמואל �מיד�, �ישראל �את �דוד �שיושיע שהתנבא

��!".ָנִגיָלה�ְוִנְׂשְמָחה�בֹו'�ֶזה�ַהּיֹום�ָעָׂשה�ה:�"אמר,�אויביהם
��

נבואה�,�ל�קדושה�מהיום�ההוא�התעוררה�בדוד�רוח�מיוחדת�ש-"�ֶאל�ָּדִוד'�ַוִּתְצַלח�רּוַח�ה"
�וגבורה �עליו. �שרתה �הקודש �רוח �מזמורי�, �את �לשורר �דוד �התחיל �גם ובהשראתה

��.התהילים
��

�אין�שני�מלכים�משמשים�בכתר�-"�'ָסָרה�ֵמִעם�ָׁשאּול�ּוִבֲעַתּתּו�רּוַח�ָרָעה�ֵמֵאת�ה'�ְורּוַח�ה"
'��רוח�האותה.�ובאה�עליו�רוח�בער',�הוסרה�משאול�רוח�ה,�כיון�שנמשח�דוד�למלך!�אחד

על�.�ושאול�החל�לרדת,�התחיל�דוד�לעלות�מעלה�מעלה.�קפצה�ועברה�משאול�אל�דוד
��.ומשאול�סרה�ונסתלקה�השכינה,�דוד�צלחה�רוח�נבואה

��

��דוד�מנגן�לפני�שאול
יביאו�לפני�:�אמרו�לו.�חיפשו�עצה�לעזור�לו�ולרפאתו,�כשראו�עבדי�שאול�את�מצבו�הרע

ובכך�ייטב�,�ינגן�המנגן�לפניו,�על�המלך�רוח�רעהובעת�שתהיה�,�המלך�איש�מנגן�בכינור
��.וביקש�כי�יחפשו�לו�איש�מיטיב�לנגן,�הסכים�שאול�לעצתם.�למלך

��

ואיש�,�יודע�נגן�וגיבור�חיל,�הנה�ראיתי�בן�לישי�בית�הלחמי:�ויען�אחד�מן�הנערים�ויאמר"
�נער�שדיבר�היה�אותו:�ל"�אמרו�חז-�)שמואל�א�יז�יח("�עימו'�ואיש�תואר�וה,�מלחמה�ונבון�דבר
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� �"דואג"שמו �הרע, �בלשון �אלא �היו �לא �דבוריו �וכל �רבים. �שבחים �דוד �את �שיבח ,�הוא
ואכן�כששמע�שאול�.�להכניס�קנאה�בלב�שאול,�כשכוונתו�לרעה,�שאינם�שייכים�לנגינה

��.על�מעלותיו�של�דוד�נחלשה�דעתו�והתקנא�בו
��

�דוד �את �לו �שישלחו �לישי �שאול �שולח �ו", �שאול �אל �דוד �ויאהבהו�ויבוא �לפניו יעמוד
�מאוד �שאול... �אל �אלוקים �רוח �בהיות �והיה �בידו, �וניגן �הכינור �את �דוד �ולקח וסרה�...

על�ידי�חן�,�אלא�גם�דוד�עצמו,�לא�הכינור�בלבד�היטיב�את�רוח�שאול".�מעליו�רוח�הרעה
�נפשו �ואור �מעלותיו �ה, �זמירות �מנעים �היה �שאול' �לפני �בשום�, �להתייאש �לאדם שאין

�מצב �אלא, �ורועו �קונהו �על �ה�"-�להישען �אחסר' �לא �רועי �ירביצני, �דשא �בנאות �מי�, על
��.והתחבב�מאוד�בעיניו,�כך�הביא�דוד�נחמה�ועידוד�לשאול".�מנוחות�ינהלני

��

��גלית�הפלישתי
והחליטו�לנצל�את�,�על�מצבו�וחולשתו�של�המלך�שאול,�אויבי�ישראל,�שמעו�הפלשתים

עם�רצו�להעמיד�פנים�כאילו�אינם�מעוניינים�אולם�הפ,�הם�נאספו�למלחמה.�ההזדמנות
ַמַעְרכת�ִיְׂשָרֵאל�ַוּיאֶמר�ָלֶהם��ַוַּיֲעמד�ַוִּיְקָרא�ֶאל:�"�גלית-הם�שלחו�את�גיבורם�.�בשפך�דמים

ָלֶכם�ִאיׁש�ְוֵיֵרד��ֲהלֹוא�ָאנִכי�ַהְּפִלְׁשִּתי�ְוַאֶּתם�ֲעָבִדים�ְלָׁשאּול�ְּברּו�ָלָּמה�ֵתְצאּו�ַלֲערְך�ִמְלָחָמה
אך�.��נהיה�כולנו�עבדים�לכם-ואם�הוא�ינצח�אותי�,��תבחרו�לכם�גבור�שילחם�בי-"�ָליֵא

��.�תהיו�אתם�לנו�לעבדים-אם�אני�אנצח�אותו�
��

�יום �ארבעים �במשך �וערב, �בוקר �הקב, �נגד �ועזות �חירופים �דברי �ומשמיע �גלית .�ה"יוצא
� �והמבעית �הנורא �מראהו �את �ישראל �-רואים �משלושה �למעלה �בגובה ,�מטרים�בריון

ויחתו��"-שומעים�הם�את�דבריו�הנועזים�.�ומזויין�בכלי�זין,�חמוש�כולו�מכף�רגל�ועד�ראש
ולא�היה�,�אחז�את�העם�פחד�וחלחלה,�משאול�המלך'�לאחר�שסרה�רוח�ה".�ויראו�מאוד

��.בהם�איש�שהעז�להילחם�נגד�גלית
��

��דוד�בשדה�המערכה
אכן�דוד�לא�?�נאצה�והחוצפההאם�לא�שמע�את�דברי�ה?�והיכן�היה�דוד�כל�אותו�הזמן

�ימים �באותם �במערכה �היה �הדעת. �ובצלילות �בשופי �שאול �שהיה �בזמן �הולך�, �דוד היה
�ולשמשו �הצאן �את �לרעות �לאביו �חזרה �ועם�. �אביו �עם �הוא �שהה �אלו �מלחמה �בימי גם

ואילו�הקטנים�,�כי�המנהג�בישראל�היה�שמכל�משפחה�יוצאים�הגדולים�להלחם,�הצאן
��.�בפרט�אם�הוא�זקן,נשארים�עם�אביהם

��

�הקטן" �הוא �ודוד �שאול, �אחרי �הלכו �הגדולים �ושלושה �דוד�-" �נמשח �שכבר �פי �על �אף
��.�שהיה�מקטין�עצמו�תמיד,�דוד�הוא�הקטן.�לא�גבה�ליבו�ולא�רמו�עיניו,�למלך

��

�מלחמה �ימי �ארבעים �כעבור �הנמצאים�, �בניו �של �מכליהם �הצידה �כלתה �כי �ישי שיער
�הקרב �בשדה �ד, �את �שלח �מזוןולכן �לאחיו �לספק �וד �אביו. �שליחות �את �דוד �מילא ,�מיד

��.ומיהר�ללכת�אל�אחיו,�הוא�הפקיד�את�הצאן�ביד�שומר�נאמן
��

�בשלומם �ודורש �אחיו �עם �מדבר �הוא �עוד �יום, �כמידי �גלית �יוצא �והנה �לחרף�, ומתחיל
'�ורוח�קנאת�ה,�מזדעזע�דוד�מן�העזות�והחוצפה�של�גלית.�ולגדף�מערכות�אלוקים�חיים

הראיתם�:�הוא�שומע�את�אנשי�הצבא�של�ישראל�אומרים�זה�לזה�בפחד.�ת�בליבובוער
�הזה �האיש �את �ישראל, �את �לחרף �?שעולה �ממנו! �פוחד �שאול �אפילו �כי�, �הבטיח והוא

ואף�ישחרר�את�,�ויתן�לו�את�בתו�לאישה,��יעשיר�אותו�המלך�עושר�רב-האיש�אשר�יכנו�
��.כל�בית�אביו�ממסי�המלך

��

�דוד �א, �שיביאו �שאולשרצה �לפני �ותו �בגלית, �להילחם �לו �להציע �כדי �עצמו�, �את עשה
שאל�שאלות�והראה�,�הוא�הלך�מאיש�לאיש.�כאילו�הוא�מתעניין�בכרוז�שהוציא�המלך
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�התעניינות �ואכן. �בגלית, �להלחם �מעוניין �דוד �כי �השמועה �עוברת �לפני�, �מובא והוא
��.שאול

��

��גם�את�הארי�גם�את�הדוב�הכה�עבדך
ובאחד�הימים�באו�אל�העדר�אריה�עם�,�רועה�צאן�אני:�ומספר�לועומד�דוד�לפני�שאול�

�גוריו �ושני �דוב �עם �יחד �גוריו �שני �העדר. �מן �שה �לקחו �הם �אחריהם, �רדפתי �מיד ,�ואני
�אותם �ושיסעתי �תפסתי �אותו, �והכיתי �בזקנו �תפסתי �האריה �את �וגם �את�, �הצלתי וכך

�שיניהם �מבין �השה �לפניך. �שטוחה �בקשתי �כן �"ואם �הפלש: �כאחד�והיה �הזה �הערל תי
��!".כי�חרף�מערכות�אלוקים�חיים,�מהם

��

�ובדוב �באריה �להילחם �דוד �של �בכוחו �היה �כיצד �ובאמת �מכח�? �הוא �קבל �כוחו את
��.ששרתה�עליו�לאחר�משיחתו�בשמן'�הנבואה�ורוח�ה

��

שהכיתי�את�החיות�,�וכי�מה�אני�חשוב:�אמר,�כשאירע�לדוד�מעשה�זה�עם�הארי�והדוב
�האלה �הרעות �וד? �האלא �מאת �אי �זאת' �היתה ,� �על �צרה �לבוא �שעתידה �לי �שה"לרמוז
,�דוד�בענוותנותו�לא�גילה�את�הדבר�לאיש.�והם�עתידים�להינצל�על�ידי,�"פזורה�ישראל

,�כששחט�דוד�את�אותו�השה:�ואף�עשה�לעצמו�תזכורת�תמידית,�אלא�שמר�זאת�בלבו
,�בהתייצבו�לפני�שאולרק�עכשיו�.�והיה�לבוש�בו�תמיד,�הפשיט�את�עורו�ועשה�ממנו�בגד

כשהוא�מראה�לשאול�את�כנף�בגדו�שעשוי�מעור�,�הוצרך�דוד�לספר�ולגלות�את�הסיפור
��.השה

��

��לא�בחיל�ולא�בכח
הוא�!".�יהיה�עמך'�וה,�לך:�"הוא�אומר�לו,�כששומע�שאול�את�דבריו�האמיצים�של�דוד

דים�שניתן�היו�אלו�בג.�שריון�וחרב,��כובע�נחושת-הלביש�את�דוד�בבגדי�המלחמה�שלו�
�הצורך �כפי �ולהצירם �להרחיבם �באופן�. �המדים �את �עליו �להתקין �דוד �אל �שאול ניגש

�למידתו �שיתאימו ,� �בזה �צורך �שאין �ראה �להפתעתו �בדיוק�-אבל �התאימו �הבגדים
הוא�חשש�שמא�יש�כאן�רמז�שאף�.�וקנאה�עברה�בלבו,�ראה�זאת�שאול.�למידתו�של�דוד

��.עוהכניס�בדוד�עין�הר,�כתרו�הולם�אותו
��

�בדבר �דוד �הרגיש �הבגדים, �את �מיד �הסיר �ולכן �לשאול. �אמר �"הוא �ללכת�: �אוכל לא
�באלה �נסיתי, �לא �כי �מלחמה-" �ובמדי �קרב �בכלי �מלומד ��אינני �בבגדי�, �יותר �לי נוח

�הרגילים .� �אלו �בגדים �בלבישת �ראה �אף �עולם-דוד �בבורא �בבטחון ��חסרון הפלישתי�.
��.'וד�ילבש�עוז�וגבורה�ובטחון�בהואילו�הוא�ד,�סומך�על�כלי�זינו�ושריונו

��

�בידו �מקלו �את �דוד �לוקח �בתרמילו, �ושם �מאוד �חלקות �נחל �אבני �חמשה �לו �בוחר וכך�,
��.הוא�פונה�להילחם�בפלישתי�הענק

��

��באבוד�רשעים�רינה
�לקראתו �מתקרב �נער �והנה �הפלשתי �גלית �רואה �משוריין. �ואינו �מזויין �אינו �והנער רק�,

�בידו �מקל �ש, �על �רועים �כמוותרמיל .� �ממנו �שעושים �כך �על �מאוד �לו �צחוק"חרה לעג�"
!"�?הכלב�אנוכי�כי�אתה�בא�אלי�במקלות:�"והוא�פונה�אל�דוד�בכעס,�וקלס�ומהתלים�בו

ֱאֹלֵהי���ְצָבאֹות'הֵאֶליָך�ְּבֵׁשם���ְוָאנִכי�ָבא,ַאָּתה�ָּבא�ֵאַלי�ְּבֶחֶרב�ּוַבֲחִנית�ּוְבִכידֹון:�"אמר�לו�דוד
�ראְׁשָך�ֵמָעֶליָך��ְּבָיִדי�ְוִהִּכִתיָך�ַוֲהִסרִתי�ֶאת'�הַהּיֹום�ַהֶּזה�ְיַסֶּגְרָך:��ֲאֶׁשר�ֵחַרְפָּתַמַעְרכֹות�ִיְׂשָרֵאל

ָהָאֶרץ�ִּכי�ֵיׁש��ְוָנַתִּתי�ֶּפֶגר�ַמֲחֵנה�ְפִלְׁשִּתים�ַהּיֹום�ַהֶּזה�ְלעֹוף�ַהָּׁשַמִים�ּוְלַחַּית�ָהָאֶרץ�ְוֵיְדעּו�ָּכל
��!".ְלִיְׂשָרֵאל�ֱאֹלִהים

��

�הדבריםג �למשמע �מאוד �נבוך �לית �מצד�. �לב �ומורך �פחד �של �לתגובות �התרגל �כבר הוא
�ישראל �דוד, �של �לבו �אומץ �מול �והתבלבל �ונדהם �בידו. �אבן �דוד �לקח �אז �או והשליך�,
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כל�אחת�,�חמש�האבנים�התווכחו�ביניהן:�ל"אמרו�חז.�אותה�בכח�רב�על�מצחו�של�גלית
אמר�דוד�המלך�חמש�מילים�מן�הפסוק�:�ה�נס"עשה�הקב.�אני�אהרוג�את�הפלשתי:�אמרה

�ישראל" �שמע �האבנים" �חמש �"כנגד �ה: �ישראל �שמע �ה' �"'אלוקינו �אמר�, �מכן ולאחר
��.ואז�נתאחדו�כל�האבנים�לאבן�אחת"�אחד"
��

�גלית �של �מצחו �אל �האבן �כשהגיעה �הנחושת, �כובע �ידי �על �נחסמה �במדרש. ,�אמרו
�להיבקע �רצתה �לא �שהנחושת �האבן. �לה �אמרה �לפ: �ניהבקעי �שימולו�, �תזכי �זה ובשכר

�אכן�נכנסה�האבן�במצחו�].אבן�חדה�מאוד[במקום�שהיו�מלים�עד�אז�בצור�,�מעתה�בברזל
,�נפל�גלית�על�פניו.�עד�שהאבן�טבעה�במצחו,�וכל�כך�גדול�היה�כח�הקליעה,�של�גלית

�ודוד�לקח�את�חרב�גלית לאחר�מכן�סבב�עימו�.�והביא�אותו�אל�שאול,�ערף�את�ראשו,
��.ה�ישראל�לבשר�לכולם�על�התשועה�הגדולהבכל�מחנ

��

��נרדף�למוות
�העם �בעיני �מאוד �דוד �מתחבב �ואילך �מכאן �ואמרו. �הנשים �שרו �הקרב �משדה :�בחזרתו

�ברבבותיו" �ודוד �באלפיו �שאול �הכה �וה". �משכיל �דרכיו �בכל �דוד �היה �עימו' �כאן�. אולם
ויחר�לשאול�.�"ולהצלחתו�הגדולה�היתה�לצנינים�בעיניו�של�שא.�לא�תמה�מסכת�ייסוריו

�הזה �הדבר �בעיניו �וירע �מאוד �האלפים, �נתנו �ולי �רבבות �לדוד �נתנו �ויאמר �אך�, �לו ועוד
לא�ידע�שאול�כי�בעצם�כבר�.�רק�חסר�שימליכו�אותו�במקומי�למלך�)שמואל�א�יח�ח("�המלוכה

��.נמשח�דוד�למלך�על�ידי�שמואל
��

�כ �למיתה �דוד �את �שאול �דן �הזמן �במלכות"במשך �"מורד �ב, �להורגווניסה �שונות .�דרכים
תוך�כדי�שהוא�מנגן�,�הוא�ניסה�להטיל�בדוד�את�חניתו.�ואחר�כך�בגלוי,�בתחילה�בסתר

�לפניו �בכך. �הצליח �כשלא �למלחמה�, �יצא �שאם �תנאי �עמו �והתנה �תחבולה �לחבל ניסה
כך�קיוה�שימות�.�יתן�לו�את�בתו�מיכל�לאשה,�בפלשתים�ויביא�לו�מאה�עורלות�פלשתים

התחיל�שאול�,��עורלות�פלשתים200ודוד�חזר�מן�המלחמה�עם�,�א�עזרכשגם�זה�ל.�בקרב
�גלויות �בדרכים �לדוד �להתנכל �ולהורגו. �לתופסו �כדי �דוד �של �לביתו �שומרים �שלח ,�הוא

�שאול �בת �מיכל �לעזרה �נחלצה �כאן �אולם �דוד, �אשת �בחכמה, �אותו �והבריחה �היה�. כך
��.ָנֶפׁש�ִׁשיֵעִני�ֱאֹלִהים�ִּכי�ָבאּו�ַמִים�ַעדהֹו�)תהלים�סט�ב(:�עד�שהוא�זועק�ואומר,�דוד�נרדף�למוות

��

��היתה�זאת'�מאת�ה
.��רשעות�חס�ושלוםאת�מעשיו�מתוךכי�שאול�לא�עשה�,�ל�מאירים�את�עינינו�להבין"חז

�אדרבה �ובחז, �בנביא �מתואר �מעם"שאול �מרוממת �כאישיות �ל �עניו, �וחסיד, �צדיק אלא�.
כמו�,��בלתי�טבעית�ובלתי�נשלטתהיתה�זאת�להפיח�בלבו�של�שאול�רוח�קנאה'�מאת�ה
כדי�שירדוף�אחרי�',��רוח�הקנאה�היתה�מאת�ה-"�רעה�אל�שאול'�ותהי�רוח�ה:�"שנאמר

��.דוד
��

נרדף�.�לא�תמו�צרותיו�ויסוריו,�כאשר�היה�דוד�למלך�ישראל�בפועל,�גם�לאחר�מות�שאול
�להורגו �שהתנכלו �שונים �אנשים �ידי �על �תמיד �היה ,� �בנו �אף �ובשר-וביניהם ��עצמו �-ו

�אבשלום �ה. �יחוסו �את �לו �להזכיר �תמיד �דאגו �אף �אשר �רבים �מעורער"היו �בו�" ולהטיל
�דופי �וצריו. �רודפיו �היו �רבים �כה �הקב, �לפני �דוד �שאומר �"ה"עד �ראשי�: �משערות רבו

.��ואולי�יותר�30,000-�שערות20,000אדם�יש�לו�בראשו�.��דברים�כפשוטם-!"�שונאי�חינם
��!ותר�רבים�י-ושונאי�חינם�של�דוד�

��

'�הודה�דוד�לה.�ותדבק�נפשו�באלוקים,�שיהא�דוד�נרדף�כל�ימיו,�כך�גזרה�חכמתו�יתברך
ומצא�בהם�מקור�השראה�לשורר�את�,�קיבל�אותם�באהבה�ובשמחה,�על�יסוריו�ומכאוביו

�התהלים �מזמורי �להקב, �וערגה �כיסופים �ה"שירי �ובטחון, �אמונה �שירי �תפילה�, שירי
��.רות�עולםאותם�הנחיל�לנו�לדו,�ותחנונים
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�ביסוריו �דוד �היה �שמח �כה �חז, �שאמרו �ל"עד :� �מטבע[מוניטין [� �דוד �בו�-של �מצוייר �היה
שאפילו�בימי�גדולתו�לא�רצה�לשכוח�את�.�ומגדל�דוד�מצד�שני,�מקלו�ותרמילו�מצד�אחד

��.שעל�ידו�זכה�בדבקות�כה�מופלאה�בבורא�עולם,�מצבו�הקודם
��

��ה"פטירת�דוד�המלך�ע
�חז �ל"אמרו �מ: �דוד �יחיההיה �שנים �כמה �לדעת �שתוקק �מה, �"'וביקש :� �ִקִּצי�'ההֹוִדיֵעִני

,�גזירה�היא�מלפני:�ה"�אמר�לו�הקב).תהלים�לט�ה(!"�ָחֵדל�ָאִני�ִהיא�ֵאְדָעה�ֶמה�ּוִמַּדת�ָיַמי�ַמה
�ודם �בשר �של �קיצו �מודיעים �שאין �וביקש. �דוד �הוסיף �בשבוע�: �היום �את �לפחות הודיעני

שבו�המת�,�הצטער�דוד�ולא�רצה�למות�בשבת.�בת�תמותבש:�ה"אמר�לו�הקב.�שבו�אמות
ה�יום�"לכן�ביקש�שיוסיף�לו�הקב.�מוקצה�וישאר�מונח�כך�עד�לאחר�השבת�ללא�קבורה

ואין�מלכות�,�כבר�הגיעה�מלכות�שלמה�בנך:�ה"אמר�הקב.�כדי�שימות�ביום�ראשון,�נוסף
שאמות�ביום�,�ייאם�כן�תפחית�לי�יום�מח:�אמר�דוד.�נוגעת�בחברתה�אפילו�כמלוא�נימה

תהילים�(".�יֹום�ַּבֲחֵצֶריָך�ֵמָאֶלף�ָּבַחְרִּתי�ִהְסּתֹוֵפף�ְּבֵבית�ֱאֹלַהי�ִּכי�טֹוב:�"ה"אמר�לו�הקב.�שישי

יותר�מאלף�עולות�שעתיד�שלמה�בנך�,��טוב�לי�יום�אחד�שאתה�יושב�ועוסק�בתורה-�)פד�יא
��!להקריב�לפני�על�גבי�המזבח

��
כל�יום�השבת�היה�?�מה�עשה',�ה�ואין�עצה�נגד�רצון�הראה�דוד�כי�אין�חכמה�ואין�תבונ
�הפסקה �בלי �בתורה �ועוסק �יושב �האדם, �על �מגינה �שהתורה �כיון �עוסק�, �שאדם ובשעה

�בתורה �עליו, �לשלוט �יכול �המות �מלאך �אין �השבת. �תמה �כאשר �עורך�, �המלך �דוד היה
�חיים �של �נוסף �שבוע �לו �שהוסיף �עולם �לבורא �והודיה �שמחה �של �[סעודה .� סעודה�לכן

�רביעית ,� �מלכה"סעודת �מלווה �קודש" �שבת �במוצאי �המלך, �דוד �של �שמו �על �"נקראת �היא�: דא
��".]סעודתא�דדוד�מלכא�משיחא

��
.�היתה�זו�שבת�שחל�בה�חג�השבועות,�כאשר�הגיע�עתו�של�דוד�המלך�להפטר�מן�העולם

�מנגדו �המות �מלאך �עמד �נפשו, �את �ליטול �יכול �היה �ולא �אחד�, �רגע �הפסיק �שלא כיון
הלך�מלאך�המות�,�היה�לו�לדוד�גן�מאחורי�ביתו?�מה�אעשה�לו,�אמר.�מלימוד�התורה

והלך�להוכיחו�כשעדיין�פיו�,�חשב�דוד�שבא�איזה�אדם�לקטוף�בשבת.�ונענע�את�האילנות
נשתתק�.�נשמטה�המדרגה�מתחתיו,�אך�כשעלה�במדרגות�לגן.�לא�פוסק�מלימוד�התורה

��.שמתו�לגנזי�מרומיםואז�מיד�עלתה�נ,�דוד�מלימודו�לרגע�אחד
��

שהרי�היא�,�ולא�ידעו�כיצד�לנהוג�בה,�היתה�גופתו�מוטלת,�כיון�שנפטר�דוד�המלך�בשבת
�בטלטול �אסורה �לשאול. �המדרש �לבית �בנו �שלמה �שלח �בחמה: �ומוטל �מת �אבא מה�,

�אעשה �לו? �לומר �שלחו �תינוק: �או �לחם �כיכר �אביך �על �הנח ,� �תהיה �מותרת�ואז הגופה
�בטלטול �שלמה. �עשה �כנפיהם?מה �עליו �ופרסו �לנשרים ��קרא �עליו�, �תיקוד �שלא כדי
��.השמש

��
�ב �המלך �דוד �את �קברו �השבת �לאחר �דוד"מיד �עיר �להיקבר��.�בירושלים-" �דוד רצה

כסאות�לבית�,�ששמה�ישבו�כסאות�למשפט,�כי�מעלה�גדולה�בירושלים,�בירושלים�דוקא
��.אמן,�ל�ישראלזכותו�תגן�עלינו�ועל�כ.�ובירושלים�מלך�והנהיג�את�ישראל,�דוד

��

� ���
��
��
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 ַׁשַער�ַהֲהָלָכה
��

 ַחג�ַהֻּסּכֹות
 

 ֹחֶדׁש�ִּתְׁשֵרי
 ִמן�ַהּתֹוָרה

�יג(ֶנֱאַמר�ַּבּתֹוָרה� ,�"ַחג�ַהֻּסֹּכת�ַּתֲעֶׂשה�ְלָך�ִׁשְבַעת�ָיִמים�ְּבָאְסְּפָך�ִמָּגְרְנָך�ּוִמִּיְקֶבָך:�")דברים�טז
� �מ(ְוֶנֱאַמר �כג �")מג-בויקרא �ֵּתְׁשב: �ָיִמיםַּבֻּסֹּכת �ִׁשְבַעת �ּו �ַּבֻּסֹּכת, �ֵיְׁשבּו �ְּבִיְׂשָרֵאל �ָהֶאְזָרח :�ָּכל

�ֹדֹרֵתיֶכם �ֵיְדעּו �ְלַמַען �ֵמֶאֶרץ�, �אֹוָתם �ְּבהֹוִציִאי �ִיְׂשָרֵאל �ְּבֵני �ֶאת �הֹוַׁשְבִּתי �ַבֻּסּכֹות ִּכי
��."ֱאֹלֵהיֶכם'�ֲאִני�ה,�ִמְצָרִים

 

 ִלּמּוד�ִהְלכֹות�ֶהָחג
�ְלִהְׁש �ָאָדם �ָּכל �ֶהָחגַעל �ֹקֶדם �ֵהיֵטב �ַהֻּסּכֹות �ַחג �ִהְלכֹות �ֶאת �ִלְלֹמד �ַּתֵּדל �ִיָּכֵׁשל�, ְלַבל

�ַּכֲהָלָכהְּבִקּיּום �ֶׁשֹּלא �ְוָׁשלֹום�ַהִּמְצוֹות ��ַחס �ָלֶזה, �ֵלב �ָלִׂשים �ְוֵיׁש �ָמצּוי�, �ֹרב �ִּפי �ַעל ִּכי
ּוַמְזִניִחים�ֶאת�ִהְלכֹות�,�ִּכּפּוִריםֶׁשּלֹוְמִדים�ְּבֹחֶדׁש�ֱאלּול�ֶאת�ִהְלכֹות�ֹראׁש�ַהָּׁשָנה�ְויֹום�ַה

ת�ֶהָחג�ְּכִפי�ַהֶהְרֵּגל�ִמיֵמי�ַהַּקְטנּות�ִמְּבִלי�ְיִדיָעה�ֹווְמָצא�ֶׁשְּמַקְּיִמים�ֶאת�ִמְצְוִנ,�ַחג�ַהֻּסּכֹות
�ְּברּוָרה �ִהְלָכִתית �ְוָהֱאֶמת. �ְּפָרֵט, �ַהִּמְצֹוֶׁשַרּבּו �ַהֻּסּכֹותי �ְּבַחג �ְּבִמְצַות,ות ְיִׁשיָבה��ַה�ִאם

ַעל�ֵּכן�טֹוב�ְוָנכֹון�ְלַׁשֵּלב�ֶאת�ִהְלכֹות�.�ְוִאם�ְּבִמְצַות��ְנִטיַלת�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים�ְועֹוד,�ַּבֻּסָּכה
,�א"הריטב,�א"י�סוכה�ט�ע"רש(.�]ד�ֶּבֱאלּול"י[ַחג�ַהֻּסּכֹות�ִעם�ְׁשָאר�ִלּמּוָדיו�ִמְּׁשֹלִׁשים�יֹום�ֹקֶדם�ֶהָחג�

 )סב.�ועוד,�א�לז"פרי�עץ�הדר�ח,�מטה�יהודה�עייאש,�חק�יעקב,�ח"הב,�רי�חדשפ,�א"המהרש,�המאירי
 

�ְּכֶנֶסת�ַרִּבים�ְלַאַחר�ְּתִפַּלת�ַעְרִבית�ֶׁשל�ֵליל�ִּכּפּור �ְּבָבֵּתי �ִמְנָהג�טֹוב�ָנֲהגּו ִלְלֹמד�ְּבִצּבּור�,
ׁשּוב�ְלהֹוִסיף�ַּכָּמה�ֶׁשּיֹוֵתר�ְזֻכּיֹות�ֶׁשָח,�ּוִבְפָרט�ַּבּיֹום�ַהָּקדֹוׁש�ַהֶּזה.�ֶאת�ִהְלכֹות�ַחג�ַהֻּסּכֹות

�ִיְׂשָרֵאל �ַעם �ַעל �ֹיֶׁשר �ּוְמִליֵצי �ַהּתֹוָרה, �ְּכִלּמּוד �ְזֻכּיֹות �ִרּבּוי �ְלָך �ְוֵאין �ֶאת�. �ַהְמַזֶּכה ְוָכל
 .ְוטֹוב�לֹו�ָלעֹוָלם�ַהָּבא,�ַאְׁשָריו�ָּבעֹוָלם�ַהֶּזה.�ֵאין�ֵחְטא�ָּבא�ַעל�ָידֹו,�ָהַרִּבים

 

 �ִׂשְמָחה�ְלִיְׂשָרֵאלְיֵמי
ְלִפי�ֶׁשָּכל�אֹוָתם�,�ִמּיֹום�ֶׁשְּלָמֳחַרת�יֹום�ַהִּכּפּוִרים�ַעד�סֹוף�ֹחֶדׁש�ִּתְׁשֵרי'�ִוּדּוי'ֵאין�אֹוְמִרים�

 .ַהָּיִמים�ֵהם�ְיֵמי�ִׂשְמָחה�ְוָׂשׂשֹון�ְלַעם�ִיְׂשָרֵאל
 

�ְוַהֵּבאּור�ָּבֶזה �ְלֻסּכֹותִּכי�ִהֵּנה�ַהָּיִמים�ֶׁשֵּבין�ִּכּפּור�, �ְיֵמי�ִׂשְמָחה�ֵהם, ֵזֶכר�ַלֲחֻנַּכת�ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש�ָהִראׁשֹון�,
�ֶׁשָהְיָתה�ְּבָיִמים�ֵאּלּו �ֶׁשָּבָנה�ְׁשֹלֹמה�ַהֶּמֶלְך �ְועֹוד. �ִּכי�ֲעסּוִקים�ָאנּו�ָּבֶהם�ְּבַהְרֵּבה�ִמְצוֹות, ,�ִּכְבִנַּית�ַהֻּסָּכה,

,��ּוְלַאַחר�ִמֵּכן�ְׁשמֹוַנת�ְיֵמי�ֶהָחג�ַעד�ִאְסרּו�ַחג)ע�קלג�סעיף�לא"קצוש(.�ָלה�ִהיא�ָלנּוְוִׂשְמָחה�ְּגדֹו,�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים
�)ת�חיים�שאל�חלק�ב�סימן�לה�אות�ב"שו(א�"ָּכַתב�ַהָּגאֹון�ַהִחיָד,�ד�ְּבִתְׁשֵרי�ַעד�סֹוף�ַהֹחֶדׁש"ּוִמּיֹום�כ.�ג�ְּבִתְׁשֵרי"ֶׁשהּוא�כ

הּוא�ִלֵּתן��ָּברּוְך�ׁש�ְוֹחֶדׁש�ִּבֵּקׁש�ַהָּקדֹוׁשְּבָכל�ֹחֶד,�ָאַמר�ַרִּבי�ֵלִוי:�")פרשת�פנחס(ְמעֹוִני�ַעל�ִּפי�ִמְדַרׁש�ַיְלקּוט�ִׁש
ְּבַתּמּוז�ָהָיה�.�ְּבִסיָון�ָנַתן�ָלֶהם�ָׁשבּועֹות,�ְּבִאָּיר�ָנַתן�ָלֶהם�ֶּפַסח�ָקָטן,��ְּבִניָסן�ָנַתן�ָלֶהם�ֶּפַסח,מֹוֵעד�ְלִיְׂשָרֵאל

ִּבֵּטל�ַהּמֹוֵעד�ֶׁשל�ַּתּמּוז�ְוַגם�ַהּמֹוֲעִדים�ֶׁשל�ָאב�,�ַאְך�ֵמַאַחר�ְוָעׂשּו�ֶאת�ָהֵעֶגל,��ִלֵּתן�ָלֶהם�מֹוֵעד�ָּגדֹולְּבַדְעּתֹו
�ֶוֱאלּול �ְּכֶנְגָּדם, �ָלֶהם�ָׁשֹלׁש�מֹוֲעִדים �ּוָפַרע �ּוָבא�ִּתְׁשֵרי �ֹראׁש�ַהָּׁשָנה: �ְוֻסּכֹותִּכּפ, �ּור �ַהָּקדֹוׁש. �ְךָּברּו�ָאַמר
�הּוא �ַלֲאֵחִרים�הּוא�ּפֹוֵרַע: �ֹחֶדׁש�ִּתְׁשֵרי �נֹוֵטל, �ֵאינֹו �?ְוֶאת�ֶׁשּלֹו �יֹומֹו! �לֹו �ֵּתן �ֶנֱאַמר�! ַּבּיֹום�ַהְּׁשִמיִני�'ְלָכְך

�ָלֶכם �ִּתְהֶיה �'ֲעֶצֶרת �ֶׁשֶהֱח". �ַהּמֹוֲעִדים �ַעל �ְוַרֵּנן �ִּגיָלה �ְׂשֵמִחים �ֶׁשָאנּו �ְלַהְראֹות �ֶׁשְּכֵדי �ָלנּו�ְוִיָּתֵכן ִזיָרם
�הּוא�ָּברּוְך�דֹוׁשַהָּק �ַעד�סֹוף�ַהֹחֶדׁש, �ַהּדֹורֹות�ֶׁשֹּלא�לֹוַמר�ִוּדּוי �ְּגאֹוֵני �ִּתְּקנּו �ְלָכְך �ֵאינֹו�, �ְּבִׂשְמַחת�ֶהָחג ִּכי

 )תפז(.�ד"עכ.�ּמֹוֲעִדיםַאְך�ִנְרֶאה�ֶׁשהּוא�ַעל�ֶהָחג�ְוֹלא�ַעל�ֲחָזַרת�ַה,�ִּכי�ֲהַגם�ֶׁשַּמְרִּבים�ְּבִׂשְמָחה,�ִנָּכר�ְּפָרט�ֶזה
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 ְנָׁשָמה�ְטהֹוָרה
�]ו�ְּבִתְׁשֵרי"ֶׁשהּוא�יֹום�ט["�ִראׁשֹוןָהּוְלַקְחֶּתם�ָלֶכם�ַּבּיֹום�"�ַעל�ַהָּפסּוק�)מדרש�תנחומא(ל�"ָּדְרׁשּו�ֲחַז

,�ּו�ָּכל�ֲעוֹונֹוֵתינּוִּכי�ֵמַאַחר�ּוְביֹום�ַהִּכּפּוִרים�ִנְמֲחל,�ְוַהְינּו.��יֹום�ָהִראׁשֹון�ְלֶחְׁשּבֹון�ֲעוֹונֹות-
�ֲעֵברֹות �ַלֲעׂשֹות �ָּכְך �ָּכל �ְׁשהּות �ֵאין �ַלֻּסּכֹות �ַהִּכּפּוִרים �יֹום �ֶׁשֵּבין �ּוַבָּיִמים �ָאנּו�, ֶׁשֲהֵרי

�ִנְמָצא�-ְקִנַּית�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים�ְוָכל�ָצְרֵכי�ֶהָחג�,�ִּכְבִנַּית�ַהֻּסָּכה,�ֲעסּוִקים�ְּבַהְרֵּבה�ִמְצוֹות
�ּבֹוֶׁשַהּי �ְּפנּוִיים �ֶׁשָאנּו �ָהִראׁשֹון �ֹום �ֶהָחג, �ֶׁשל �ָהִראׁשֹון �ַהּיֹום �הּוא �ַחס�, �ְיכֹוִלים ּוְכָבר

,�ֲאֶׁשר�ַעל�ֵּכן.�ְלָכְך�הּוא�ַהּיֹום�ָהִראׁשֹון�ְלֶחְׁשּבֹון�ָהֲעוֹונֹות,�ְוָׁשלֹום�ְלִהָּכֵׁשל�ְּבֵאיזֹו�ֲעֵבָרה
�ַעל�ָּכל�ָאָדם�ְלִהָּזֵהר �ִמים�ֵאּלּוִּבְפָרט�ְּבָי, �ַהֲחָדָׁשה�ְוַהְּטהֹוָרה�, �ֶאת�ִנְׁשָמתֹו ֶׁשֹּלא�ְיַלְכֵלְך

�ִּכּפּור �ְּבמֹוָצֵאי �ֶׁשִּקְּבָלּה �ִיְכַעס, �ֶׁשֹּלא �ְמֹאד �ִיְתַּגֵּבר �ּוִבְפָרט �ֲחַז, �ל"ֶׁשָאְמרּו �ַהּכֹוֵעס�: ָּכל
 )ב�מהלכות�דעות"ם�פ"רמב.�א"נדרים�כב�ע(�.ֹוְוָכל�ִמיֵני�ֵגיִהָּנם�ׁשֹוְלִטים�ּב,�ְּכִאּלּו�עֹוֵבד�ֲעבֹוָדה�ָזָרה

 
 ִּתּקּון�ֲחצֹות

�ִּתּקּון�ֲחצֹות'אֹוְמִרים� �ּוְבֹחל�ַהּמֹוֵעד�ֻסּכֹות' �ְּבֹחֶדׁש�ִּתְׁשֵרי �ָרֵחל'ֶאָּלא�ֶׁשְּמַדְּלִגים�, '�ִּתּקּון
 )כף�החיים�ועוד,�בן�איש�חי(.�'ִּתּקּון�ֵלָאה'ְואֹוְמִרים�ַרק�

 
 

��ְּבִנַּית�ַהֻּסָּכה
 ֵמַחִיל�ֶאל�ַחִיל

,�ְּכֵדי�ָלֵצאת�ִמִּמְצָוה�ְלִמְצָוה,�ִמְצָוה�ַרָּבה�ְלַהְתִחיל�ְּבמֹוָצֵאי�יֹום�ַהִּכּפּוִרים�ִּבְבִנַּית�ַהֻּסָּכה
� �ֶׁשֶּנֱאַמר �ח(ְּכמֹו �פד �")תהלים �ָחִיל: �ֶאל �ֵמַחִיל �"ֵיְלכּו �ּוְזִריִזים�ַמְקִּדיִמים�ְלִמְצוֹות, �סימן�"הרמ(. א

 )צט.�תרכד
 

 ְּבִנָּיה�ַעל�ְיֵדי�ַּתְלִמיד�ָחָכם
�ָזִרים �ֲאָנִׁשים �ִּבְפֵני �ִּבְמָלאָכה �ְלִהְתַעֵּסק �ָלֶהם �ֵאין �ֲחָכִמים �ֶׁשַּתְלִמיֵדי �ִּפי �ַעל �ַאף ִמָּכל�,

�ָמקֹום ,� �ִמְצָוה �ֶׁשל �ְּבִנָּיה �ִהיא �ַהֻּסָּכה �ּוְבִנַּית �ָּבּה-ֵמַאַחר ��ִיְתַעְּסקּו ,� �ְּכבֹוָדם �ֶזהּו �-ִּכי
�ֵּסק�ְּבִמְצוֹות�הִהְתַעְל ��ַאף�ְּבָגלּויִיְתָּבַרְך' �ַיֲעׂשּו, �ֲאֵחִרים�ְוָכְך �ּוֵמֶהם�ִיְראּו �תשובה�סימן�(. שערי

 )ע�שבת�א�יז"חזו.�תרכה
 
 "ִמְצָוה�ּבֹו�יֹוֵתר�ִמִּבְׁשלּוחֹו"

�ִלְבנֹות�ֶאת�ַהֻּסָּכה �ְוָקֶׁשה�ָעָליו �ְוָתַׁשׁש�ֹּכחֹו �ֶׁשָּזֵקן �ִמי �ִלְהיֹות�ְׁשלּוחֹו�ְיַמֶּנה�ָאָד, ם�ַאֵחר
�ַהֻּסָּכה �ֶאת �לֹו �ִלְבנֹות �לֹו, �ְוֹיאַמר �ַהֻּסָּכה': �ֶאת �ִלי �ִלְבנֹות �ַאָּתה �'ְׁשלּוִחי �ָמקֹום�. ּוִמָּכל

ָוה�ִמְצ"ִּכי�,�ְּכַהָּנַחת�ַהְּסָכְך�ְוַכּיֹוֵצא,�ִיְׁשַּתֵּדל�ַּגם�הּוא�ְלִהְׁשַּתֵּתף�ִּבְבִנַּית�ַהֻּסָּכה�ְּכִפי�ְיָכְלּתֹו
�ִמִּבְׁשלּוחֹו �יֹוֵתר �"ּבֹו �ַאְגָרא"ּו, �ַצְעָרא �ְלפּום �ְּדַהְינּו". �ָהָאָדם�, �ֶׁשל �ְוַהַּמֲאָמץ �ַהַּצַער ְּכִפי

 )ע�שבת�א�יז"חזו.�צט(.�הּוא�ָּברּוְך�ְׂשָּגב�יֹוֵתר�ֵאֶצל�ַהָּקדֹוׁשָּכְך�ְׂשָכרֹו�ָּגדֹול�ְוִנ,�ְלִקּיּום�ַהִּמְצוֹות
 

 ֹויְּבִנָּיה�ַעל�ְיֵדי�ּג
�ַהֻּסָּכה �ֶאת �ִלְבנֹות �לֹו �ֶׁשָּקֶׁשה �ִמי �ַהֻּסָּכה, �ֶאת �לֹו �ֶׁשִּיְבֶנה �ְלגֹוי �לֹוַמר �ַרַּׁשאי �ַהִּדין ,�ִמן

�ְוִיְׁשַּתֵּדל�הּוא�ְלַהִּניַח�ְלָפחֹות�ְמַעט�ְסָכְך[.�ְוַהֻּסָּכה�ְּכֵׁשָרה�ְלֹלא�ָסֵפק �ַאְך�.)]מ"�ס8(ֶטַפח�ַעל�ֶטַפח�,
ִּכי�ֵמַאַחר�ּוְקֻדָּׁשָתּה�,�ה�ָאָדם�ְיהּוִדי�ֶׁשִּיְהֶיה�ְׁשלּוחֹו�ִלְבנֹות�לֹו�ֶאת�ַהֻּסָּכהטֹוב�יֹוֵתר�ֶׁשְּיַמֶּנ

 )סב,�נו(.�ֹלא�ָנֶאה�ְוֹלא�ָיֶאה�ֶׁשִּתָּבֶנה�ַעל�ְיֵדי�ּגֹוי,�ֶׁשל�ַהֻּסָּכה�ֲחמּוָרה�ְמֹאד
��
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 ֻסָּכה�ְיָׁשָנה
ְוֹלא�ָאַמר�ֶׁשְּבִנָּיתֹו�ְלֵׁשם�,�]ג�ֶּבֱאלּול"ַעד�י[י�ֶהָחג�ִאם�ָּבָנה�ֶאת�ַהֻּסָּכה�ַעד�ְׁשֹלִׁשים�יֹום�ִלְפֵנ

 )סב(.�ִיְׁשַּתֵּדל�ֹקֶדם�ֶהָחג�ְלַהִּניַח�ְלָפחֹות�ְמַעט�ְסָכְך�ְלֵׁשם�ִמְצָוה,�ִמְצָוה
 

 ְּבִנָּיה�ַעל�ְיֵדי�ִאָּׁשה
�ַהֻּסָּכה �ֶאת �ִלְבנֹות �ְלִאָּׁשה �ְלַכְּתִחָּלה �ֻמָּתר �ֶׁשַּד, �ָצִריְך �ַהְּסָכְךְוֵאין �ֶאת �ַיִּניַח �ִאיׁש .�ְוָקא

 )סד(.�ְוִלְבֵני�ַאְׁשְּכַנז�ָעִדיף�ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה�ִיֵּתן�ָהִאיׁש�ֶאת�ַהְּסָכְך
 

 ְּבִנָּיה�ַעל�ְיֵדי�ָקָטן
 )סד(.�ְוֵאין�ָצִריְך�ֶׁשַּדְוָקא�ַהָּגדֹול�ַיִּניַח�ֶאת�ַהְּסָכְך,�ֻמָּתר�ְלַכְּתִחָּלה�ְלָקָטן�ִלְבנֹות�ֻסָּכה

 

 ְּבִנָּיה�ְּבֶעֶרב�ַׁשָּבת
ְּכִדין�ָּכל�,�]15:00ְּבֵעֶרְך�ְּבָׁשָעה�['�ִמְנָחה�ְקַטָּנה'ֵאין�ִלְבנֹות�ֶאת�ַהֻּסָּכה�ְּביֹום�ִׁשִּׁשי�ְלַאַחר�ְזַמן�
�אּוָלם�ִאם�ָהָיה�ָטרּוד�ְוֹלא�ִהְסִּפיק�ִלְבנֹוָתּה.�ֶעֶרב�ַׁשָּבת�ֶׁשָאסּור�ַלֲעׂשֹות�ְמָלאָכה�ִמְּזַמן�ֶזה

ֵמַאַחר�ְועֹוֵסק�ִּבְמָלאָכה�ֶׁשִהיא�ְלֹצֶרְך�,�ַרַּׁשאי�ִלְבנֹוָתּה�ַעד�ְזַמן�ְּכִניַסת�ֶהָחג,�ַעד�ֶעֶרב�ֶהָחג
 )ק.�בכורי�יעקב�ועוד,�שלחן�ערוך�סימן�רנא(.�ֶהָחג

 
 ְּבִנַּית�ֻסָּכה�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד

�ִלְבנֹוָתּה�ְּב,�ִאם�ֹלא�ָעָׂשה�ֻסָּכה�ֹקֶדם�ֶהָחג ְוַרַּׁשאי�ַּגם�ְלָהִביא�ְּבַעל�.�ֹחל�ַהּמֹוֵעדֻמָּתר�לֹו
 )מט(.�ֵמַאַחר�ְוהּוא�ְּדַבר�ִמְצָוה,�ְוִיֵּתן�לֹו�ְׂשָכרֹו,�ִמְקצֹוַע�ְיהּוִדי�ֶׁשִּיְבֶנה�לֹו�ֶאת�ַהֻּסָּכה

 
ִּכי�,�ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה.�'ּוֶׁשֶהֱחָינ'ְיָבֵרְך�ַּגם�,�ל�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד"ַּבַּפַעם�ָהִראׁשֹוָנה�ֶׁשּיֹוֵׁשב�ְּבֻסָּכתֹו�ַהַּנ

� �ְלָבֵרְך �ָצִריְך �ָהָיה �ַהֻּסָּכה �ְּבִנַּית �ֶעֶצם �ַעל �ְוַגם �ֶׁשֶהֱחָינּו'ֵמַאַחר �ֶהָחג' �ֹקֶדם �ֹזאת�, �ּפֹוְטִרים �ֶׁשָאנּו ֶאָּלא
ְיָבֵרְך�,�ִין�ֹלא�ִנְבְנָתה�ְּבֵליל�ֶהָחגֶׁשַהֻּסָּכה�ֲעַד,�ֲאָבל�ָּכאן,�ֶׁשְּמָבְרִכים�ַּבִּקּדּוׁש�ְּבֵליל�ֶהָחג'�ֶׁשֶהֱחָינּו'ְּבִבְרַּכת�

�ַעָּתה�ַעל�ְּבִנָּיָתּה �ַאֶחֶרת�ָּכהֻסְּב�ַּבַּלְיָלה�ָהִראׁשֹון�ֵּבַרְך�ְּכָברֶׁש�ַאף, משאת�,�ח"הב.�א�סימן�תרמא"ע�ורמ"עיין�שו(.
 )נא.�רועי�ישראל�קצין,�משה

 
 ִמּקּום�ַהֻּסָּכה

ְוִאם�ָּבָנה�ֶאת�ַהֻּסָּכה�ַּתַחת�ַּגג�ַהִּמְרֶּפֶסת�,��ִּכַּפת�ַהָּׁשַמִיםֵאין�ּבֹוִנים�ֶאת�ַהֻּסָּכה�ֶאָּלא�ַּתַחת
��ַהֻּסָּכה�ְּפסּוָלה-ְוַכּיֹוֵצא� �ַהְמֻחָּבר�. �ֵיׁש�ְלִהָּזֵהר�ֶׁשֹּלא�ִלְבנֹות�ֶאת�ַהֻּסָּכה�ַּתַחת�ִאיָלן ְוֵכן
�ַלַּקְרַקע �ַהִּמְסָעד. �ַּבֲעֵלי �ֶאת �ָּבֶזה �ְלַהְזִהיר �ֵיׁש �ָּבְרחֹובּוִבְפָרט �ֻסָּכה �ַהּבֹוִנים �ֹות �ָמקֹום�, �ֹחֶסר ּוֵמֲחַמת

 )יא.�א"ע�סימן�תרכו�ס"שו(�.ְוֻסָּכָתם�ְּפסּוָלה,�ְּפָעִמים�ֶׁשִּנְמֵצאת�ֻסָּכָתם�ַּתַחת�ִאיָלן
 

�טֹוב �ֹלא �ֵריַח �ָׁשם �ֶׁשֵּיׁש �ְּבָמקֹום �ַהֻּסָּכה �ֶאת �ִלְבנֹות �ֵאין �ָהַאְׁשָּפה, �ְלַפֵחי �ְּבָסמּוְך �ְּכמֹו
 )ד"ע�סימן�תרמ�ס"שו(.�ְוֵיֵצא�ִמן�ַהֻּסָּכה,�ִּכי�ֶׁשָּמא�ֹלא�יּוַכל�ֵליֵׁשב�ָׁשם,�ֶׁשָּבְרחֹוב�ְוַכּיֹוֵצא

 
�ּגֹוִיים �ָׁשם �ֶׁשְּמצּוִיים �ְּבָמקֹום �ַהָּגר �ְוֵׁשָנה, �ַלֲאִכיָלה �ֶקַבע �ֻסָּכתֹו �ַיֲעֶׂשה �ֶׁשִאם ,�ְוחֹוֵׁשׁש

 )קצו(.�ּו�ָּפטּור�ִמן�ַהֻּסָּכה�ֲהֵריה-ִיְפְרצּו�ַּגָּנִבים�ְלֵביתֹו�
 

 ְּבִנַּית�ֻסָּכה�ְּבֵבית�ַהְּכֶנֶסת
ְלִהְׁשַּתֵּדל�ִּבְבִנַּית�ֻסָּכה�,�ַעל�ַּגָּבֵאי�ָּבֵּתי�ַהְּכֶנֶסת�ַהְיָקִרים�ַהְמָׁשְרִתים�ֶאת�ַהִּצּבּור�ֶּבֱאמּוָנה

�ַהְּכֶנֶסת �ְּבֵבית �ָׁשם, �ִלְלֹמד �ַהָּבִאים �ִמְּפַאת �א, �ְוַכּיֹוֵצאֶׁשְּפָעִמים �עּוָגה �ֵאיזֹו ,�ֹוְכִלים
ּוְצִריִכים�ֶלֱאֹכל�ִמֵּדי�,�ֶׁשּלֹוְמִדים�ָּכל�ַהַּלְיָלה'�הֹוַׁשְעָנא�ַרָּבה'ּוִבְפָרט�ְּבֵליל�,�ּוְצִריִכים�ֻסָּכה
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ֶאָּלא�ְּבֵבית�,�ֶאת�ַהְּתִפּלֹות�ֹלא�ִיְתַּפְללּו�ַּבֻּסָּכה,�ּוִמָּכל�ָמקֹום.�ַּפַעם�ְּכֵדי�ְלִהְתַחֵּזק�ַּבִּלּמּוד
 )קמז(.�ֶׁשֵאין�ְּתִפָּלתֹו�ֶׁשל�ָאָדם�ִנְׁשַמַעת�ֶאָּלא�ְּבֵבית�ַהְּכֶנֶסת,�ַהְּכֶנֶסת

 

 ְּבִנַּית�ֻסָּכה�ָּבְרחֹוב
�ֻסָּכתֹו �ֶאת �ָּבּה �ִלְבנֹות �ָחֵצר �אֹו �ִמְרֶּפֶסת �לֹו �ֶׁשֵאין �ִמי �ֵּביתֹו�, �ַיד �ַעל �ִלְבנֹוָתּה �לֹו ֻמָּתר

 )נב(.�ָּזֵהר�ְּכָכל�ַהּיֹוֵתר�ֶׁשֹּלא�ַיְפִריַע�ָלעֹוְבִרים�ְוָׁשִביםַרק�ֶׁשִּי,�ָּבְרחֹוב
 

ֶׁשְּמַסֵּפר�ַעל�ֲאבֹות�ֲאבֹוֵתינּו�ְּכֶׁשָעלּו�ִמָּגלּות�ָּבֶבל�ִלְבנֹות�ֶאת�ֵּבית�,�ִסּיּוַע�ָלֶזה�ָאנּו�מֹוְצִאים�ַּבָּנִביא�ְנֶחְמָיה
�ַהִּמְקָּדׁש�ַהֵּׁשִני �ֶאת�ֻסּכֹוֵתיֶהם, �ְירּוָׁשַלִיםּוָבנּו ��ִּבְרחֹובֹות�ָהִעיר ,� �טו(ֶׁשֶּנֱאַמר �ח �")יז-נחמיה �ַיְׁשִמיעּו�: ַוֲאֶׁשר

ְצאּו�ָהָהר�ְוָהִביאּו�ֲעֵלי�ַזִית�ַוֲעֵלי�ֵעץ�ֶׁשֶמן�ַוֲעֵלי�ֲהַדס�ַוֲעֵלי�,�ְוַיֲעִבירּו�קֹול�ְּבָכל�ָעֵריֶהם�ּוִבירּוָׁשַלִים�ֵלאֹמר
�ַלֲעֹׂשֹ �ָעֹבת �ֵעץ �ַוֲעֵלי �ַּכָּכתּובְתָמִרים �ֻסֹּכת �ת �ַוָּיִביאּו: �ָהָעם �ַוֵּיְצאּו �ַּגּגֹו�, �ַעל �ִאיׁש �ֻסּכֹות �ָלֶהם ַוַּיֲעׂשּו

�ּוְבַחְצֹרֵתיֶהם �ָהֱאֹלִהים, �ֵּבית �ּוְבַחְצרֹות �ַהַּמִים, �ַׁשַער �ּוִבְרחֹוב �ֶאְפָרִים, �ַׁשַער �ּוִבְרחֹוב �ַהָּקָהל�: �ָכל ַוַּיֲעׂשּו
,�ַוֵּיְׁשבּו�ַבֻּסּכֹות�ִּכי�ֹלא�ָעׂשּו�ִמיֵמי�ֵיׁשּוַע�ִּבן�נּון�ֵּכן�ְּבֵני�ִיְׂשָרֵאל�ַעד�ַהּיֹום�ַההּוא,�ֹותַהָּׁשִבים�ִמן�ַהְּׁשִבי�ֻסּכ

�ְמֹאד �ְּגדֹוָלה �ִׂשְמָחה �ַוְּתִהי �ַרָּבה". �ָהַאְלָיה �ָּפְסקּו �ְוֵכן �ָמְרְּדַכי, �ַמֲאַמר �ְּתָמִרים, �ַּכּפֹות �ץ"ַהַּיְעֵּב, �ַהּׁשֹוֵאָבה, �ֵּבית �ַיֲעֹקב, �ִּבּכּוֵרי ח�"מהר,
�ַאּבּוְלַעְפָיא �ׁשֹוֵאל�ּוֵמִׁשיב, �ֵּבית�ֵמִאיר, �ּתֹוֲעפֹות�ְרֵאם, �אֹור, �ְמאֹוֵרי �ִמִּליָסא, �ְמקֹור�ַחִּיים�ַלָּגאֹון �ַחּוֹות�ָיִאיר, �ֵיַׁשע, �ִּבְגֵדי �ְועֹוד�ַרִּבים�ֵמַהּפֹוְסִקים, ְוָכַתב�.

ְוַאַחר�ָּכְך�ִקְּבלּו�ְרׁשּות�,�ִקְּבלּו�ְרׁשּות�ֵמֵאת�ַהּמֹוְׁשִלים�ַעל�ְּבִנַּית�ֻסּכֹות�ִּבְרׁשּות�ָהַרִּבים,�עֹוד�ִּביֵמי�ִׁשְלטֹון�ַהֻּטְרִקים,�ִּבירּוָׁשַלִיםֶׁש,�ַּבֲהִליכֹות�ְׁשֹלֹמה�אֹוֶיְרַּבְך
 )נב.�(�ֶׁשִּיָּזֵהר�ְּביֹוֵתר�ֶׁשֹּלא�ְלַהְפִריַע�ְלִהּלּוְך�ָהַרִּביםַרק,�ְוַאף�ַהּיֹום�ֵיׁש�ְרׁשּות�ֵמָראֵׁשי�ָהִעיר,�ִּביֵמי�ִׁשְלטֹון�ַהַּמְנָּדט�ַהְּבִריִטי

 

 ֹלא�ִתְגֹנב
�ְּבִנַּית�ַהֻּסָּכה� �ֵעִצים�ְלֹצֶרְך �ְוָגַזל �ְוֶהְחִליט�-ָאָדם�ֶׁשָעַבר �ָהַרע �ַמֲעֵׂשהּו �ִאם�ִהְתָחֵרט�ַעל

�ָהֵעִצים �ְלַבַעל �ַהֶּכֶסף �ֶאת �ְלַׁשֵּלם �ְּבַדְעּתֹו �ֲעַד, �ִאם �ַאף �ְלַׁשֵּלם �ִהְסִּפיק �ֹלא �ֻסָּכתֹו�-ִין
�ֵאין�לֹו�ְלָבֵרְך�ַעל�-ַאְך�ִאם�ֲעַדִין�עֹוֵמד�ְּבִרְׁשעֹו�ְוֵאין�ְּבַדְעּתֹו�ְלַׁשֵּלם�.�ּוְמָבֵרְך�ָעֶליָה,�ְּכֵׁשָרה

 )נז.�ק�טו"ב�ס"משנ,�ג"סימן�תרלז�ס(.�ֻסָּכה�ָּכזֹו
 
		"ַּתָּקַנת	ַהָּׁשִבים"

,�ֵאינֹו�ַחָּיב�ְלַהֲחִזיר�ֶאת�ָהֵעִצים�ַעְצָמם,�ַהּגֹוֵזל�ֵעִצים�ּוָבָנה�ָּבֶהם�ַּבִית�אֹו�ֻסָּכה,�ן�ַהִּדיןִּכי�ִמ,�ֵיׁש�ְלַהְבִהיר
�ְלָהֵקל�ַעל�ַהַּגָּנִבים�ָהרֹוִצים�ָלׁשּוב�ִּבְתׁשּוָבה �ֲחָכִמים�ְּכֵדי �ִּתְּקנּו �ֶׁשָּכְך �ַחָּיִבים�ְלַהֲחִזיר�ֶאת�, �ִאם�ִיְהיּו ִּכי

�ָמם�ֶׁשָּגְנבּוָהֵעִצים�ַעְצ �ְּכָלל, �ִמָּלׁשּוב�ִּבְתׁשּוָבה�ְוֹלא�ַיֲחִזירּו �ַּגָּנִבים�ֶׁשִּיְתָחְרטּו �ַקָּים�ֲחָׁשׁש�ֶׁשִּיְהיּו ֵמַאַחר�,
�ְלַבַעל�ְוָלֵכן�ַּדי�ְּבָכְך�ֶׁשְּיַׁשְּלמּו,�ֶׁשְּצִריִכים�ֵהם�ְלָפֵרק�ֶאת�ַמה�ֶּׁשָּבנּו�ֵמאֹוָתם�ֵעִצים�ְּכֵדי�ַלֲהִׁשיָבם�ַלְּבָעִלים

ְוֹלא�,�ָצִריְך�ְלַהֲחִזיר�ֶאת�ָהֵעִצים�ַעְצָמם,�ִאם�ָּבא�ְלַׁשֵּלם�ְלַאַחר�ֶהָחג,�ּוִמָּכל�ָמקֹום.�ָהֵעִצים�ֶאת�ְּתמּוָרָתם
 )א"ע�חושן�משפט�סימן�שס�ס"שו(�.הֹוִאיל�ְוֹלא�ִׁשָּנה�ְּכלּום�ָּבֵעִצים�ְוֹלא�ְּבָנָאם�ַמָּמׁש�ְּבִבְנָין,�ֶאת�ַהֶּכֶסף

 
,�אֹו�ֵמֵעִצים�ַהְּנטּוִעים�ִּבְרחֹובֹות�ָהִעיר'�ֶקֶרן�ַקֶּיֶמת�ְלִיְׂשָרֵאל'ּור�ָלַקַחת�ֵעִצים�ִמַּיֲערֹות�ָאס

 )נז(.�ֶאָּלא�ִאם�ֵּכן�ִקֵּבל�ְרׁשּות�ְמֹפֶרֶׁשת�ֵמַהְמֻמִּנים
 

�ְסָכְך �קֹוִנים �ַּכֲאֶׁשר �ַמָּמׁש, �ַלּמֹוֵכר �ַׁשָּיְך �ֶׁשַהְּסָכְך �ְלָבֵרר �ֵיׁש �ְוָׁשלֹום�ְוֵאי, �ַחס �ָּגזּול נֹו
 )שיט.�פסקי�תשובות�שנח(.�ִמַּקְרָקעֹות�ֶׁשל�ֲאָנִׁשים�ְּפָרִטִּיים�אֹו�ֲחָברֹות�ְמֻסָּימֹות

 
 )נז(.�ֹלא�ְיָבֵרְך�ַעל�ֻסָּכה�ָּכזֹו,�ַאף�ִאם�ַּדְעּתֹו�ְלַהֲחִזיָרם�ְלַאַחר�ֶהָחג,�ַהּגֹוֵזל�ֵעִצים�ֵמֲחֵברֹו

 
�ֻסָּכתֹו�ְּכֵׁשָרה�-ַאף�ֶׁשֲעַדִין�ֹלא�ִׁשֵּלם�,�ֶׁשִאם�ְּבַדְעּתֹו�ְלַׁשֵּלם�ֶאת�ְּדֵמי�ָהֵעִצים,�יל�ֵּבַאְרנּוֲהֵרי�ְלֵע,�ְוֵיׁש�ְלָהִבין

,�ַאף�ֶׁשֲעַדִין�ֹלא�ֶהֱחִזיר,�ֶׁשַּדְעּתֹו�ְלַהֲחִזיר�ֶאת�ָהֵעִצים�ְלַאַחר�ֶהָחג,�ְּבִמְקֶרה�ֶזה,�ְוִאם�ֵּכן.�ְוָיכֹול�ְלָבֵרְך�ָעֶליָה
ֵּכיָון�ֶׁשְּבַדְעּתֹו�ַעְכָׁשו�ֶּבָחג�ְלַהֲחִזיר�ֶאת�ַהֶּכֶסף�,�ל"ֶׁשַּבִּמְקֶרה�ַהַּנ,�ְוָצִריְך�לֹוַמר?��ֹלא�יּוַכל�ְלָבֵרְך�ָעֶליָהָלָּמה

�ְּגֵזָלתֹו- �ֶאת �הּוא �ְמַתֵּקן �ַעָּתה ��ְּכָבר ,� �ִמְּפֵני �ָּבֵעִצים �ְלִהְׁשַּתֵּמׁש �ֲחָכִמים �לֹו �ַהָּׁש"ְוִהִּתירּו ,�"ִביםַּתָּקַנת
ִנְמָצא�ֶׁשַעָּתה�,�ֹלא�ֵכן�ְּבִמְקֶרה�ֶזה�ֶׁשַּדְעּתֹו�ְלַהֲחִזיר�ֶאת�ָהֵעִצים�ַרק�ְלַאַחר�ֶהָחג.�ּוִמֵּמיָלא�ְיָבֵרְך�ַעל�ַהֻּסָּכה

ַגְזָלן�ֶׁשֹּלא�רֹוֶצה�ְוִדינֹו�ְּכ,�ֵמַאַחר�ְוֵאינֹו�רֹוֶצה�ְלַהֲחִזיר�ַעָּתה�ֶּבָחג�ֹלא�ֵעִצים�ְוֹלא�ֶּכֶסף,�ֶּבָחג�הּוא�ַּגְזָלן�ָּגמּור
�ְּכָלל �ְלַׁשֵּלם �ִּכְבֶׁשּלֹו, �ָּבֵעִצים �ְלִהְׁשַּתֵּמׁש �ַרַּׁשאי �ֶׁשִּיְהֶיה �ַּתָּקָנה �ֲחָכִמים �ָעׂשּו �ֹלא �ָּכֶזה �ּוְלַגְזָלן ְוִנְמָצא�,

 !?ְוֵהיַאְך�ְיָבֵרְך�ַעל�ְיִׁשיָבתֹו�ָּבּה,�ֶׁשּיֹוֵׁשב�ְּבֻסָּכה�ְּגזּוָלה
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 ֵאין�ְּפטֹור
�ָהָרָחבֵיׁש �ַהִּצּבּור �ֶאת ��ְלַיֵּדַע �ְלֶמֶׁשְך�, �ְוֵׁשָנה �ַלֲאִכיָלה �ֻסָּכה �ִלְבנֹות �ַּבִית �ְּבָכל �חֹוָבה ִּכי

�ֶהָחג �ִׁשְבַעת�ְיֵמי �ְּבִמְצָוה�ְיָקָרה�זֹו, �ְוֹלא�ִיְתַעְּצלּו �ֶאת�ַהֻּסָּכה�ְּבֹרב�, �ְוִיְבנּו �ֹעז ֶאָּלא�ַיַאְזרּו
 .ְוִיְזּכּו�ְלָכל�ִמֵּלי�ְּדֵמיָטב,��זֹו�ָּתֵגן�ֲעֵליֶהם�ֶאֶלף�ַהָּמֵגןּוְזכּות�ִמְצָוה.�ְּפֵאר�ְוָהָדר

 
ְּבבֹואֹו�ְלַכֵהן�ְּכַאב�ֵּבית�ִּדין�ְּבָקִהיר�,�א�ִלְפֵני�ְּכִׁשִּׁשים�ָׁשָנה"ְוֵהא�ְלָך�ִמִּדְבֵרי�ָמָרן�ָהַרב�עֹוַבְדָיה�יֹוֵסף�ְׁשִליָט

ִּכי�ַרק�,�ט"ָרִאיִתי�ַׁשֲערּוִרָּיה�ִּבְפֹרס�ֶהָחג�ִּתְׁשֵרי�תש,��ַּבֹּקֶדׁש�ָּבִעיר�ָקִהירְוִהֵּנה�ְּבבֹוִאי�ְלָׁשֵרת:�ֶׁשְּבִמְצַרִים
�ֶאָחד�ֵמֶאֶלף�עֹוֶׂשה�ֻסָּכה�ַּכָּדת �ָהָעם�ֵאיָנם�עֹוִׂשים�ֻסָּכה�ְּכָלל, �ָּכל�ְׁשָאר�ֲהמֹון �ְוִאּלּו �ְמֹאד�ַעד�. ְוָתַמְהִּתי

�ּבּורּוָתם �ַמִּגיָעה �ֵהיָכן ,� �ֹלא �ַּבַּלְיָלִּכי �ַּפת �ַּבֲאִכיַלת �ֲעֵׂשה �ִמְצַות �ֶׁשֵּיׁש �ָיִבינּו �ְוֹלא �ָהִראׁשֹוןָיְדעּו ,�ה
ְוֹלא�,�ֶׁשְּבָכל�ְימֹות�ֶהָחג�אֹוְכִלים�ְוׁשֹוִתים�חּוץ�ַלֻּסָּכה,�ְועֹוד.�ּוְבִהְתַנֲהגּוָתם�ַמְרִאים�ִזְלזּול�ְּבִמְצָוה�ְיָקָרה�זֹו

ִמְדַרׁש�'ּוִבְרחֹוב�ַהְּיהּוִדים�ְּב',�ַאֲהָבה�ְוַאֲחָוה'ְוָדַרְׁשִּתי�ָּבַרִּבים�ִּביִׁשיַבת�.�ָיִׁשיתּו�ֶאל�ִלָּבם�ֶׁשֶּזהּו�ֶנֶגד�ַהּתֹוָרה
ִּכי�ֹּגַבּה�ַהָּבִּתים�,�ְוֶׁשָּכל�ֶאָחד�ַחָּיב�ַלֲעׂשֹות�ֻסָּכה�לֹו�ּוְלָבָניו�ְּבֹראׁש�ַּגּגֹו,�ְלהֹוִדיָעם�ֹּגֶדל�ִמְצַות�ֻסָּכה',�י"ַרְׁשִּב

�ָחֵמׁש�קֹומֹות�ְלָכל�ַהּיֹוֵתר �ֶאָּלא�ַאְרַּבע�אֹו �ֵאינֹו ּקֹומֹות�ָהֶעְליֹונֹות�עֹוִלים�ְויֹוְרִדים�ְּבָכל�ְימֹות�ְוַהָּגִרים�ַּב,
�ַוֲעֵיפּות �ִטְרָחה �ַמְרִּגיִׁשים �ְוֹלא �ַהָּׁשָנה �ה, �ִמְצַות �ְלַקֵּים �ַהַּגג �ְלֹראׁש �ַלֲעלֹות �ַעְצָמם �ַיְטִריחּו �ֹלא '�ּוַמּדּוַע

.�ַאְך�ְׁשָאר�ֲהמֹון�ָהָעם�ִנְׁשֲארּו�ְּבִמְנָהָגם�ַהְּקלֹוֵקל,�ִּמְצָוהַוֲאָנִׁשים�ִיְרֵאי�ָׁשַמִים�ָעׂשּו�ִּכְדָבַרי�ְוָזכּו�ַּב!�?ִיְתָּבַרְך
�ּוַמָּכה�ְיָׁשָנה�ִהיא �ָלִריַב, �שצד(ׁש�ִּבְתׁשּוָבה�"ֶׁשָּמִצינּו �סימן �ֶׁשָּכַתב) �ֹזאת�ַרִּבים�: �ְּבִעיֵרנּו �ֶׁשָרִאיִתי �ַנְפִׁשי ֵחי

�ֶלָחג �ֻסָּכה �ֶׁשֵאיָנם�עֹוִׂשים �ָהָאֶרץ �ֵמַעֵּמי �ַלֻּסָּכה, �ְּבֵביָתם�חּוץ �ְוׁשֹוִתים �אֹוְכִלים �ְימֹות�ֶהָחג �ְוָכל ְרֵאה�...
�ֵהם�טֹוִעים�ְּבִמְצָוה�ְמֻפְרֶסֶמת�ָּכֹזאת �ַעָּתה�ֵאיְך �ָחֵפץ�ְלַסֵּפר�ִּבְגנּוָתם�ֶׁשל�ִיְׂשָרֵאל, �ֲאִני �ְוֵאין ַוֲאִני�.�ש"עי.

�ֻסָּכה�ְּב �ְּבִמְצַרִים�ָעִׂשיִתי �ִּבְהיֹוִתי �ַגג�ַהַּבִיתְּבָעְנִיי �ְוָהִייִתי�עֹוֶלה�ַלַּגג�ְלַקֵּים�ִמְצַות�ַהֻּסָּכה�ְּכִהְלָכָתּה, ְוֹלא�,
 .ִיְׁשַמע�ָחָכם�ְויֹוֵסף�ֶלַקח.�כ"ע.�ִּכי�ֵאין�ָּדָבר�עֹוֵמד�ִּבְפֵני�ָהָרצֹון,�ִהְרַּגְׁשִּתי�ֹלא�ֹטַרח�ְוֹלא�ָעָמל

��
 

 ָּדְפנֹות�ַהֻּסָּכה
 ָׁשֹלׁש�ְּדָפנֹות

� �ְּדָפנֹותַהֻּסָּכה �ִמָּׁשֹלׁש �ְלֵהָעׂשֹות �ְצִריָכה �ְמִחיצֹות, �ָׁשֹלׁש �ְּדַהְינּו �ֶאת�, �ַמִּניִחים ַוֲעֵליֶהן
 )א(.��ַהֻּסָּכה�ְּפסּוָלה-ְוִאם�ָעָׂשה�ַרק�ְׁשֵּתי�ְּדָפנֹות�.�ַהְּסָכְך

 
 ֲעִמיָדה�ִּבְפֵני�ָהרּוַח

ּוִבְלַבד�ֶׁשַהֹּדֶפן�,�ֵעִצים�ְוַכּיֹוֵצא,�ַּבְרִזִּלים,�ֲאָבִניםַּכ,�ָּדְפנֹות�ַהֻּסָּכה�ֻמָּתר�ַלֲעׂשֹוָתן�ִמָּכל�ָּדָבר
�ְמצּוָיה �רּוַח �ִּתְהֶיה�ְראּוָיה�ַלֲעֹמד�ִּבְפֵני �ִנְדנּוד�ָּכְלֶׁשהּו. �ֲאִפּלּו �ָנָדה�ָּברּוַח �ִאם�ַהֹּדֶפן ,�ַאְך

�ִּכְמִחיָצה �ֶנְחֶׁשֶבת �ֵאיָנּה �ַלֻּסָּכה, �ְלֹדֶפן �ִהיא �ּוְפסּוָלה �ֵּכן. �ַעל �ְּכֹדֶפן�, �ַהֻּמָּנִחים ְסִדיִנים
,�ה"ָהַרָא,�ם"ָהַרְמַּב,�י"ֵּכן�ָּפְסקּו�ַרִׁש.�ִמֵּכיָון�ֶׁשַהְּסִדיִנים�ָנִעים�ְוָנִדים�ָּברּוַח,�ֲהֵרי��ֻסָּכה�זֹו�ְּפסּוָלה,�ַלֻּסָּכה

�ַהְּמִאיִרי,�א"ָהִריְטָּב �ַמֲחִצית�ַהֶּׁשֶקל,�ל"ַמֲהִרי, �יןְקִהּלֹות�ַיֲעֹקב�ִמָּקְרִל, �ֵעֶמק�ְּבָרָכה, �ִמְׁשָנה�ְּברּוָרה, �ַׂשְלַמת�ַחִּיים�זֹוֶנְנֶפְלד, ֲהִליכֹות�ְׁשֹלֹמה�,
�אֹוֶיְרַּבְך �ֶאְלָיִׁשיב"ַהְּגִרי, �ׁש �ְוע, �ֲהָלכֹות �ֹודִמְׁשֵנה �ֹמֶׁשה. �ָהִאְּגרֹות �ֶׁש:ְוָכַתב �ֻסּכֹות �ֶׁשּמֹוְכִרים �ְּבָאֶמִריָקה �ִּבְמִדיָנֵתנּו �ֶּׁשרֹוִאים ַּנֲעׂשּו��ּוַמה

 )א.�(ָּפׁשּוט�ֶׁשֹּלא�ָהָיה�ֶזה�ַעל�ִּפי�הֹוָרָאה,�ָּדְפנֹוֵתיֶהם�ִמיִריעֹות

 
ְלִפי�ֶׁשְּפָעִמים�ִמְתַנְּתִקים�ֵהם�,�ֵאין�ְלַהִּתיר,�ַּגם�ִאם�ִיְקֹׁשר�ֵהיֵטב�ֶאת�ַהְּסִדיִנים�ָלַעּמּוִדים

ְוֶנְחָׁשב�ַּגם�ְּכאֹוֵכל�,�ּה�ְמָבֵרְך�ְּבָרכֹות�ְלַבָּטָלהְוִנְמָצא�ֶׁשָהאֹוֵכל�ָּב,�ָּברּוַח�ְוֵאינֹו�ָׂשם�ַעל�ִלּבֹו
�ַלֻּסָּכה �חּוץ �ֵּכן. �ַעל �ַהֲחנּות�, �ְּבֶפַתח �ֻסָּכה �ֶׁשּבֹוִנים �ִמְסָעדֹות �ְּבַכָּמה �ַהּיֹום �ֶּׁשָּמצּוי ַמה

�ִמְּסִדיִנים �ֲעׂשּויֹות �ְוַהְּדָפנֹות �ְּפסּוָלה, �ֶׁשֻּסָּכָתם �אֹוָתם �ְלַיֵּדַע �ֵיׁש �ֶאת�ּו, �ֵהם ַמְכִׁשיִלים
 .]ְוַעֵּין�ְלַהָּלן�ֶאת�ַהִּפְתרֹון�ְלֻסּכֹות�ֵאּלּו[�)א(.�ַהִּצּבּור�ִּבְבָרָכה�ְלַבָּטָלה�ּוַבֲאִכיָלה�חּוץ�ַלֻּסָּכה

 
� �ָּתִמיד �אֹוָתּה �ְוסֹוְגִרים �ֶׁשּפֹוְתִחים �ֶּדֶלת �ִהיא �ַהְּׁשִליִׁשית �ַהֹּדֶפן �ַהֻּסָּכה-ִאם ��ְּכֵׁשָרה �ֶׁשַּיְקִּפיד�ּוִבְלַב, ד

ִּכי�ֵמַאַחר�,�ּוֻמָּתר�ַּגם�ִלְפֹּתַח�ְוִלְסֹּגר�ֶּדֶלת�זֹו�ְּבַׁשָּבת�ְויֹום�טֹוב.�ֶׁשְּבָׁשָעה�ֶׁשאֹוֵכל�ְוָיֵׁשן�ִּתְהֶיה�ַהֶּדֶלת�ְסגּוָרה
 )יג(.�ָאסּור�ַלֲעׂשֹוָתּה�ְּבַׁשָּבתֶׁש'�ְמִחיָצה�ַהֻּמֶּתֶרת'ֵאין�ִהיא�ֶנְחֶׁשֶבת�ִּכ,�ַוֲעׂשּוָיה�ִהיא�ִלְפֹּתַח�ְוִלְסֹּגר�ָּתִמיד
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 ִמּדֹות�ַהֻּסָּכה
�ִלְהיֹות�ֹלא�ָּפחֹות�ֵמֲעָׂשָרה�ְטָפִחים� �מ"�ס8=�ַהֶּטַפח�[ֹּגַבּה�ַהֻּסָּכה�ָצִריְך �80=�ֲעָׂשָרה�ְטָפִחים�.

�]מ"ס .� �ְטָפִחים �ִמִּׁשְבָעה �ָּפחֹות �ֹלא �ְוָרְחָּבּה �ְטָפִחי]מ"�ס56[ְוָאְרָּכּה �ִׁשְבָעה �ם�ַעל ֲאָבל�.
ע�"ָהַרַמ,�ֵּכן�ָּפְסקּו�ִמּדֹות�ֵאּלּו.�ֲהֵרי�ִהיא�ְּפסּוָלה,�ֵּבין�ַּבֹּגַבּה�ֵּבין�ָּבֹאֶרְך�ֵּבין�ָּבֹרַחב,�ְּבָפחֹות�ִמִּׁשעּור�ֶזה

 )ט.�(ח�ָנֶאה�ְועֹוד"ַהְּגַרא,�ֹון�ְׁשֹלֹמהַאִּפְרי,�ִמְסֶּגֶרת�ַהֻּׁשְלָחן,�ַרִּבי�ִאיֵסר�ַזְלָמן�ֶמְלֵצר,�ִּדְבֵרי�ִיָּׂששָכר,�ם"ַהַּמַהְרָׁש,�ִמָּפאנֹו

 
�ָהַאָּמה�[ֻסָּכה�ֶׁשִהיא�ְּגבֹוָהה�ְלַמְעָלה�ֵמֶעְׂשִרים�ַאָּמה� �מ"�ס48= �ֶעְׂשִרים�ַאָּמה�. ,�]�ֶמֶטר9.60=

 )יא(.�ֲהֵרי�ִהיא�ְּכֵׁשָרה,�ְוִאם�ִמֵעט�ֶאת�ָּגְבָהּה.�ֲהֵרי�ִהיא�ְּפסּוָלה
 

,�ֲאִפּלּו�ֶׁשֵאיָנן�ַמְמִׁשיכֹות�ַעד�ֹּגַבּה�ַהְּסָכְך,�]מ"�ס80[ָׂשָרה�ְטָפִחים�ִאם�ַהְּדָפנֹות�ְּגבֹוהֹות�ֲע
�]ִּתְמֹׁשְך[�גּוד:�"'ֲהָלָכה�ְלֹמֶׁשה�ִמִּסיַני'ִמֵּכיָון�ֶׁשַּקָּבָלה�ְּבָיֵדינּו�.��ַהֻּסָּכה�ְּכֵׁשָרה-ְוֵיׁש�ֶמְרָחק�ַרב�ֵּביֵניֶהן�

�]ְוַתֲעֶלה[�ַאִּסיק �ַה[�ְמִחיְצָּתא �]ְּמִחיָצהֶאת �ְּדַהְינּו". �ַּכִּדין, �ֶׁשֲעׂשּוָיה �ְמִחיָצה �ֹצֶרְך, �ְּכֶׁשֵּיׁש �ִמְתַיֲחִסים�, ָאנּו
�ְלַמְעָלה�ַלְּסָכְך �ִהיא�ַמְמִׁשיָכה�ְועֹוָלה�ַעד �ְּכִאּלּו ��ְוָאְמָנם.ֵאֶליָה �ְלַמְעָלה�, ֵיׁש�ָלִׂשים�ֵלב�ֶׁשַהְּסָכְך

�ִאם�הּוא�ְּבתֹוְך�ְׁשֹלָׁשה�-ְוִאם�ֵאינֹו�ְמֻכָּון�ַמָּמׁש�ְּכֶנְגָּדן�,�ַמָּטהִיְהֶיה�ְמֻכָּון�ְּכֶנֶגד�ַהְּדָפנֹות�ְל
 )יב(.�ַהֻּסָּכה�ְּכֵׁשָרה,��ְּכֶנֶגד�ַהְּדָפנֹות]מ"�ס24[ְטָפִחים�

 
ָּיכֹול�ֵּכיָון�ֶׁשָּכל�ֶׁש,��ְּפסּולֹות-�ֵמָהָאֶרץ�]מ"�ס24[ְּדָפנֹות�ֶׁשִהִּניָחן�ְּבֶמְרָחק�ֶׁשל�ְׁשֹלָׁשה�ְטָפִחים�

 )יב(.�ֵאיָנּה�ֶנְחֶׁשֶבת�ִּכְמִחיָצה,�ְלִהָּכֵנס�ְּגִדי�ֶּדֶרְך�ַהְּמִחיָצה�ִמְּלַמָּטה
 

 ְּדָפנֹות�ֵמַעּמּוִדים
�ַעּמּוִדים�ְרצּוִפים �ַעּמּוד�ְלַעּמּוד�ֵיׁש�ֶמְרָחק�ֶׁשל�ָּפחֹות�ִמְּׁשֹלָׁשה�ְטָפִחים�, ,�]מ"�ס24[ֶׁשֵּבין

�ֵהם�ְּכֵׁשִרים�ַלְּדָפ �נֹותֲהֵרי .� �ְּבָיֵדינּו �ֶׁשַּקָּבָלה �ִמִּסיַני'ִמֵּכיָון �ְלֹמֶׁשה �'ֲהָלָכה �ְטָפִחים": �ְׁשֹלָׁשה �ְּכָלבּוד,
�"]ּדֹוֶמה[�ָדֵמי�]ִּכְמֻחָּבר[ �ְּדַהְינּו, �ֶאָחד�ַלֵּׁשִני, �ְּכֶׁשַהֶּמְרָחק�הּוא�ָּפחֹות�ִמְּׁשֹלָׁשה�ְטָפִחים�ֵּבין �ַמֲחִׁשיִבים�, ָאנּו

 )ה(�.ּוְכִאּלּו�ֵאין�ֶמְרָחק�ֵּביֵניֶהם�ְּכָלל,�ר�ֶאָחדֶׁשַהֹּכל�ִחּבּו
 

�ֵּכן �ַעל �סֹוְרִגים, �ֶׁשֵּיׁש�ָּבּה �ִמְרֶּפֶסת ,� �ְטָפִחים �ִמְּׁשֹלָׁשה �ֵיׁש�ָּפחֹות �ְלַעּמּוד �ַעּמּוד �24[ּוֵבין

�]מ"ס �ֶנְחָׁשִבים�ְּכֹדֶפן, �סֹוְרִגים�ֵאּלּו �ֲהֵרי �.]מ"�ס80[ָרה�ְטָפִחים�ּוִבְלַבד�ֶׁשִּיְהֶיה�ָּגְבָהם�ֲעָׂש,
ַאף�ַעל�,�ְוָאז�ַרַּׁשאי�ִיְהֶיה�ְלַהֲעִמיד�ַאְרָּבָעה�ַעּמּוִדים�ְּגבֹוִהים�ִמן�ַהְּצָדִדים�ּוְלַסֵּכְך�ֲעֵליֶהם

 )ו(.�ְוַכְמֹבָאר�ְלֵעיל,�ִּפי�ֶׁשֵּיׁש�ֶמְרָחק�ֵּבין�ַהְּדָפנֹות�ַלְּסָכְך
 

�ָּבֶזה �ְוַכּיֹוֵצא �ִלְבנֹות�ֻסָּכה, ��ְּבַקּלּותָהרֹוֶצה �ְצָדִדים, �ֵמַאְרָּבָעה �ַאְרָּבָעה�ַעּמּוִדים ,�ַיֲעִמיד
�ַעּמּוד�ְלַעּמּוד�ִּבְׁשֹלָׁשה�ְצָדִדים�ִיְמַּתח�חּוט�ֶאָחד �ּוֵבין ְוַיְקִּפיד�ֶׁשַהחּוט�ִיְהֶיה�ְּבֹגַבּה�ֶׁשל�,

ְמַּתח�עֹוד�חּוט�ֶאָחד�ְּבתֹוְך�ּוְלַמְעָלה�ִמֶּמּנּו�ִי,��ֵמַהַּקְרַקע]מ"�ס20[ָּפחֹות�ִמְּׁשֹלָׁשה�ְטָפִחים�
�ְׁשֹלָׁשה�ְטָפִחים�ַלחּוט�ַהּקֹוֵדם �ִיְמַּתח�עֹוד�ְׁשֵני�חּוִטים�ַלֹּגַבּה, �ְוָכְך ַעד�ֶׁשַהחּוט�ָהְרִביִעי�,

�ְלֹגַבּה�ֶׁשל�ֲעָׂשָרה�ְטָפִחים� �ְוָהִעָּקר�ֶׁשַּיְקִּפיד�ֶׁשֵּבין�חּוט�ְלחּוט�ִיְהֶיה�ֶמְרָחק�.]מ"�ס80[ַיִּגיַע
.�ַוֲהֵרי�ֶזה�מֹוִעיל�ְּכִאּלּו�ָעָׂשה�ָּגֵדר�ַמָּמׁש�ֶׁשל�ֲעָׂשָרה�ְטָפִחים,�ל�ָּפחֹות�ִמְּׁשֹלָׁשה�ְטָפִחיםֶׁש

�ַו �ִמִּסיַני'ֵמַאַחר �ְלֹמֶׁשה �'ֲהָלָכה �ְטָפִחים: �ִמְּׁשֹלָׁשה �ְּבָפחֹות �ַלֵּׁשִני �ֶאָחד �חּוט �ֶׁשָּסמּוְך �ֶׁשָּכל �ְּכִאּלּו�, ֶנְחָׁשב
 .ְוִנְמָצא�ֶׁשֵּיׁש�ָּכאן�ְמִחיָצה�ֶׁשל�ֲעָׂשָרה�ְטָפִחים,�ר�ֶאָחדַהֹּכל�ִחּבּו

 
.�ִויכֹוִלים�ָּכְך�ִלְבנֹות�ֻסָּכה�ְּבַקּלּות,�ִּכי�ֵעָצה�זֹו�ֻמְמֶלֶצת�ְמֹאד�ְלַבֲעֵלי�ִמְסָעדֹות,�ְוֵיׁש�ְלַצֵּין

ַאף�,�ת�ְסִדיִנים�ִמָּסִביב�ָלַעּמּוִדיםַרָּׁשִאים�ָלֵת,�ל"ֶׁשְּלַאַחר�ֶׁשָּנְתנּו�ֶאת�ַהחּוִטים�ַהַּנ,�ּוָפׁשּוט
��.ֵמַאַחר�ְוַהְּדָפנֹות�ְּכָבר�ֲעׂשּויֹות�ְּבֶהְכֵׁשר�ָּגמּור,�ֶׁשַהְּסִדיִנים�ָנִעים�ָּברּוַח
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 ֵסֶדר�ְּבִנַּית�ַהֻּסָּכה
ִאם�,�ִמָּכל�ָמקֹוםּו,�ְוַאַחר�ָּכְך�ַיִּניַח�ֲעֵליֶהן�ֶאת�ַהְּסָכְך,�ְלַכְּתִחָּלה�ִיְבֶנה�ֹקֶדם�ֶאת�ַהְּדָפנֹות

.��ַהֻּסָּכה�ְּכֵׁשָרה-ֶאָּלא�ִסֵּכְך�ַעל�ַּגֵּבי�ַעּמּוִדים�ְוַאַחר�ָּכְך�ָעָׂשה�ֶאת�ַהְּדָפנֹות�,�ֹלא�ָעָׂשה�ֵּכן
ֶׁשְּבַוַּדאי�ַּדי�ֶׁשַּיֲעִמיד�ֶאת�,�ְוָכל�ֶׁשֵּכן�ִאם�ָּבָנה�ֶאת�ַהֻּסָּכה�ַּכֹהֶגן�ּוְלַאַחר�ִמֵּכן�ָנְפלּו�ַהְּדָפנֹות

 )מ,�לח(.�ְוֵאינֹו�ָצִריְך�ְלָפֵרק�ֶאת�ַהְּסָכְך�ְּכֵדי�ֶׁשַהְּדָפנֹות�ֵיָעׂשּו�ֹקֶדם,�ַהְּדָפנֹות�ׁשּוב
 
 

 ִמִּדיֵני�ַהְּסָכְך
 ְּתָנֵאי�ֶהְכֵׁשר�ַהְּסָכְך

�ַהְּסָכְך �ְלֶהְכֵׁשר �ְּתָנִאים �ְׁשֹלָׁשה �ֶיְׁשָנם �ָהָאֶרץ.א: �ִמן �ִּגּדּולֹו ��ֶׁשִּיְהֶיה �ָּתלּוׁש��ֶׁשִּיְהֶי.ב. ה
 .]הּוא�ֹלא�ִיָּטֵמא,�ֶׁשִאם�ִיַּגע�ּבֹו�ָטֵמא,�ְּדַהְינּו[.��ֶׁשֹּלא�ִיְהֶיה�ָראּוי�ְלַקֵּבל�ֻטְמָאה.ג.�ֵמַהַּקְרַקע

 
�ְלָכְך �ִאי �ַמָּתכֹות, �ְּבִמיֵני �ְמַסְּכִכים �ֵאין �ְּפַלְסִטיק, �ַנְילֹון, �ְוַכּיֹוֵצא, �ְזכּוִכית �ְוֵאין�, ֵמַאַחר

� �ָהָאֶרץִּגּדּוָלם�ִמן �ַהְמֻחָּבר�ַלַּקְרַקע. �ִאיָלן �ְמַסְּכִכים�ְּבַעְנֵפי �ֵאין �ְוֵכן �ָּתלּוׁש, .�ֵמַאַחר�ְוֵאינֹו
 )כא,�טו,�יד(.�ֵּכיָון�ֶׁשְראּוִיים�ֵהם�ְלַקֵּבל�ֻטְמָאה,�ְוֵכן�ֵאין�ְמַסְּכִכים�ְּבַמֲאָכִלים�אֹו�ִּבְכֵלי�ֵעץ

 
ְוִאם�.�ֵמַאַחר�ְוֵיׁש�ָלֶהם�ֵּבית�ִקּבּול,�ֲהֵרי�ֵהם�ְמַקְּבִלים�ֻטְמָאה�ִמן�ַהּתֹוָרה,�ְמֵגָרה�ְוַכּיֹוֵצא,�ְּכַאְרָּגז,�ְּכֵלי�ֵעץ
�ִנְׁשְּברּו �ֶׁשַעָּתה�ֵאיָנם�ְמַקְּבִלים�ֻטְמָאה, �ַאף�ַעל�ִּפי �ָּבֶהם, �ְלַסֵּכְך �ֵאין �ְלַקֵּבל�ֻטְמָאה�. �ֶׁשְראּוִיים�ָהיּו ֶׁשֵּכיָון

 )יז(�.ֶׁשֲעַדִין�ְראּוִיים�ְלַקֵּבל�ֻטְמָאה,�ָּמא�ִיְטֶעה�ִויַסֵּכְך�ַּבֵּכִלים�ֶׁשִּנְׁשְּברּו�ַרק�ְמַעטָּגְזרּו�ֲחָכִמים�ֶׁש,�ֵמַהּתֹוָרה
 

�ֻׁשְלָחן,�ֶׁשֵאין�ָלֶהם�ֵּבית�ִקּבּול,�ְּכֵלי�ֵעץ�ְׁשטּוִחים,�אּוָלם ֵמַאַחר�ְוֵהם�ְמַקְּבִלים�,�ֶּדֶלת�ְוַכּדֹוֶמה,�ַמָּדף,�ְּכמֹו
 )יט(�.ֻמָּתר�ְלַסֵּכְך�ָּבֶהם,��ִאם�ִנְׁשְּברּו-�ַרָּבָנן�ֻטְמָאה�ַרק�ִמְּד

 

 ֹרַחב�ַהּקֹוָרה
� �ְטָפִחים �ַאְרָּבָעה �ֶׁשָרְחָּבּה �ֵעץ �]מ"�ס32[קֹוַרת �ָּבּה, �ְלַסֵּכְך �ֲחָכִמים �ָאְסרּו ,� ְּגֵזַרת�"ִמּׁשּום

ׁש�ֶׁשִּיְטֶעה�ָהָאָדם�ְוַקָּים�ֲחָׁש,�ּקֹורֹות�ָּכֵאּלּו�ְרָחבֹותִּבְזַמָּנם�ָהיּו�ּבֹוִנים�ֶאת�ִּתְקרֹות�ַהַּבִית�ִמ,�ְּדַהְינּו".�ִּתְקָרה
ַוֲהֵרי�ַהּתֹוָרה�ָאְמָרה�ֵליֵׁשב�?'�ָמה�ַהֶהְבֵּדל�ִאם�ֲאַסֵּכְך�ְּבקֹורֹות�ֵאּלּו�אֹו�ֶׁשֵאֵׁשב�ַּתַחת�ִּתְקַרת�ֵּביִתי�':ְוֹיאַמר
 )ל.�כט�סעיף�יחסימן�תר(�.ְוֹלא�ַּבַּבִית�ֶׁשל�ָּכל�ַהָּׁשָנה,�ַּבֻּסָּכה

 
,�ָכְך�ַאֵחראּוָלם�ִאם�ֵאין�לֹו�ְס.�ָנֲהגּו�ֶׁשֹּלא�ְלַסֵּכְך�ָּבֶהן�ְּכָלל,�ַּגם�קֹורֹות�ֶׁשְרָחבֹות�ָּפחֹות�ֵמַאְרָּבָעה�ְטָפִחים

 )לא.�סימן�תרכט�סעיף�יח(�.�ָּבֶהןַרַּׁשאי�ְלַסֵּכְך
 

ֶׁשֲהֵרי�ַאף�,�]מ"�ס8[�ֶׁשָרְחָּבם�ָּפחֹות�ִמֶּטַפח�]פֹוִניםְּפָל[ַהִּמְנָהג�ָּפׁשּוט�ְלַסֵּכְך�ִּבְקָרִׁשים�ַּדִּקים�
�ֵּכן�ָּפְסקּו�ַׂשְלַמת�ַחִּיים�זֹוֶנְנֶפְלד.�ִּבְזַמָּנם�ֹלא�ָהָיה�ֶּדֶרְך�ַלֲעׂשֹות�ִּתְקָרה�ִמְּקָרִׁשים�ֵאּלּו�ְּכָלל ,�ֵּבית�ַהּׁשֹוֵאָבה,

 )ל.�(ז�אֹוֶיְרַּבְך�ְּבֻסָּכתֹו"ְוֵכן�ָנַהג�ַהַּגְרַׁש.�ְועֹוד,�ָאז�ִנְדְּברּו,�ְׁשֵאִרית�ִיְׂשָרֵאל�ִמיְנְצֶּבְרג,�ִציץ�ֱאִליֶעֶזר,�ַיְׂשִּכיל�ַעְבִּדי,�פ�ְפַרְנק"ַהגרצ
 

 ָּדָבר�ַהַּמֲעִמיד
�ְלִסּכּוְך �ַהָּפסּול �ָּדָבר �ַעל �ַאף �ֶאת�ַהְּסָכְך �ְלַהִּניַח �ֻמָּתר �ַהִּדין �ִמן �ְוַכּיֹוֵצא, �ַּבְרֶזל ,�ְּכַעּמּוֵדי

 .ְוָעָליו�ַיִּניַח�ֶאת�ַהְּסָכְך,�א�ֶׁשּטֹוב�ְוָנכֹון�ְלַהְחִמיר�ְוָלֵתת�ֲעֵליֶהם�ֵאיֶזה�ֵעץֶאָּל
 

ֶׁשְּלַדַעת�ֲחָכִמים�ֵאין�ׁשּום�ִאּסּור�ְלַהֲעִמיד�ֶאת�ַהְּסָכְך�,�ְמֹבָאר�)ב"סוכה�כא�ע(�ִּכי�ִהֵּנה�ַּבְּגָמָרא,�ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה
ְוֹרב�ַהְּגאֹוִנים�ָּפְסקּו�.�ּוְבַדַעת�ַרִּבי�ְיהּוָדה�ֶנְחְלקּו�ַּבְּגָמָרא�ִאם�ֵיׁש�ִאּסּור�אֹו�ֹלא.�ְלִסּכּוְךַעל�ַּגֵּבי�ָּדָבר�ַהָּפסּול�

�.ה�ְועֹוד"ְבָיַאָהָר,�ִׁשֳּבֵלי�ַהֶּלֶקט,�ָראִניַרֵּבנּו�ְיַׁשְעָיה�ִמְּט,�צ�ֵּגאּות"ָהִרי,�ה"הרז,�ם"ְוֵכן�ַּדַעת�ָהַרְמַּב,�ַּכֲחָכִמים
�ס"�משנעיין( �תרל �סימן �הציון �ושער �ס"ב �ָּכְתבּו�)ק �ְיהּוָדה �ְּכַרִּבי �ַהּפֹוְסִקים �ְוַאף �ְלַהֲעִמיד�, �ֻמָּתר �ְיהּוָדה ֶׁשְּלַרִּבי

�ַאֵחר[�,ְּבָדָבר�ַהָּפסּול�ְלִסּכּוְך �ִעם�ֲחָכִמים�ִהיא�ְּבִעְנָין �ַּדַעת�ָהִרי,]ּוַמֲחֻלְקּתֹו �ף"�ְוֵכן ם�ַהּתֹוָספֹות�ְּבֵׁש,�ׁש"ָהֹרא,
,�ּוַבְּגָמָרא�ָאְמרּו�.)סימן�תרל�סעיף�יג(ְוֵכן�ְמֹבָאר�ַּבֵּבית�יֹוֵסף�ּוַבֻּׁשְלָחן�ָערּוְך�.�ְּתרּוַמת�ַהֶּדֶׁשן�ְועֹוד,�ַהְירּוַׁשְלִמי
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�ְלִסּכּוְך �ַהָּפסּול �ְּבָדָבר �ְלַהֲעִמיד �ֻמָּתר �ֶׁשִאם �ֲע, �ְוִסֵּכְך �ַּבְרֶזל �ֶׁשל �ַׁשּפּוִדים �ָנַעץ �ִאם �ַמָּמׁשִמֵּמיָלא ,�ֵליֶהם
ְוֵכן�ַּדַעת�.�ְוֵאין�ָּבֶזה�ָסֵפק,�ל�ֶׁשֵּכן�ָנֲהגּו�ָּכל�ַרּבֹוֵתינּו�ְלָהֵקל"ְוָכַתב�ַהַּמֲהִרי.�ְּכֵׁשָרה�ַהֻּסָּכה�ְלֹלא�ָּכל�ֲחָׁשׁש

ֵמַאַחר�,�ב�ָהֲערּוְך�ַהֻּׁשְלָחןְוָכַת.�ַאְבֵני�ֵנֶזר�ְועֹוד,�ֶזַרע�ֱאֶמת,�ַׁשֲעֵרי�ַרֲחִמים,�י'ח�ָּפָלאִג"ַהְּגַר,�א"ַהְּגָר,�ז"ַהַּט
�ַהֵּבית�יֹוֵסף�ָּפַסק�ְּכָהִרי �ׁש�ְלָהֵקל"ף�ְוָהֹרא"ְוַרֵּבנּו �ַהּפֹוְסִקים�ּוַבֲעֵלי�, �ְוֹרב�ַרּבֹוֵתינּו �ַּדַעת�ַהְירּוַׁשְלִמי ְוזֹוִהי

�ָערּו �ְךַהֻּׁשְלָחן �ְלַהְחִמיר, �ָלנּו �ָלָּמה �ד"כע? �ָה. �ָלחּוׁש�ְלַדַעת �ֶׁשּטֹוב �ְוָהַר"ַרְמַּבֶאָּלא �ְלַהֲעִמיד�"ן �ֶׁשָאְסרּו ן
�ְּגֵזָרה�ֶׁשָּמא�ְיַסֵּכְך�ּבֹו,�ְּבָדָבר�ַהָּפסּול�ְלִסּכּוְך �ְוָלֵכן�ִיֵּתן�ֵאיֶזה�ֵעץ�ַעל�ַהַּבְרֶזל, �ְוָעָליו�ִיֵּתן�ֶאת�ַהְּסָכְך, ֲאָבל�,

ה�ִלְתֹקַע�ְּבַמְסְמִרים�ֶאת�ָהֵעץ�ֶׁשָעָליו�הּוא�ַמֲעִמיד�ְוַעל�ֵּכן�ַרַּׁשאי�ְלַכְּתִחָּל.�יֹוֵתר�ִמֶּזה�ֵאין�ָצִריְך�ְלַהְחִמיר
�ַהְּסָכְך �ֶאת �ְמֹפָרׁש�ַּבְּמִאיִרי, �ְוֵכן �ְוָהִריְטָּב"ָהַר, �א"ן �ְמָגִדים. �ַהְּפֵרי �ָּכְתבּו �ְוֵכן �ַאְבָרָהם, �ָמֵגן �ַרֵּבנּו�, ַהָּגאֹון

�ַזְלָמן �ָאָדם, �ַחֵּיי �א"ַהְּגָר, �ְּפָעִלים, �ַרב �ֵי, �ַׁשעִּבְגֵדי �ָהַאֲחרֹוִנים, �ְוָכל �ַהִּמְׁשָנה�ְּברּוָרה. �ס(�ְוָכַתב �כו"תרכט �)ק
ת�ֶחְלַקת�ַיֲעֹקב�"ַאְך�ְּבׁשּו.�ל�ֶהְחִמיר�ַּגם�ָּבֶזה"ְוִהֵּנה�ַהָּגאֹון�ַהֲחזֹון�ִאיׁש�ַזַצ.�ֶׁשֶהֵּתר�ֶזה�הּוא�ְלָכל�ַהּפֹוְסִקים

ּוְדֹלא�ְּכַהֲחזֹון�ִאיׁש�ֶׁשֶהְחִמיר�ֶנֶגד�ַהֻּׁשְלָחן�ָערּוְך�ְוֹרב�ְּכָכל�,�ַכְּתִחָּלהְוֵיׁש�ְלַהִּתיר�ָּבֶזה�ְל:�"ְוזֹו�ְלׁשֹונֹו,�ָּכַתב
.�ל"עכ".�ְוָכל�ְרָאיֹות�ַהֲחזֹון�ִאיׁש�ֵאיָנן�ֻמְכָרחֹות�ְּכָלל,�ְוֻכּלֹו�ְּבָדָבר�ֶׁשֵאין�ֲחָׁשׁש�ֶאָּלא�ִמְּדַרָּבָנן,�ָהִראׁשֹוִנים

�ְּבׁשּו �ָּכַתב �ַה"ְוֵכן �ֵׁשֶבט �"ֵּלִוית �ַהּפֹוְסִקים: �ְוָכל �ַאְבָרָהם �ַהָּמֵגן �ַעל �ַלְחֹלק �ְּביֹוֵתר �ָקֶׁשה �ּוֶבֱאֶמת ֶׁשֻּכָּלם�,
ֵּכיָון�ֶׁשִאּסּור�ַמֲעִמיד�ִמ,�המּוַּהֻחְמַרת�ַהֲחזֹון�ִאיׁש�ְּת:�"ְךְוֵכן�ָּכַתב�ַּבֲהִליכֹות�ְׁשֹלֹמה�אֹוֶיְרַּב.�ל"עכ".�ִהִּתירּו

.�מד(�".ְוָכֵׁשר�ַאף�ְלַכְּתִחָּלה,�הּוא�ְּגֵזָרה�ִלְגֵזָרה�ֶׁשֹּלא�ּגֹוְזִרים,�ְּבַמֲעִמיד�ְּדַמֲעִמיד,�ם�ֵּכןִא,�הּוא�ִמּׁשּום�ְּגֵזָרה
 .)ד�סימן�כ�ותרווה�נחת"ת�שמע�שלמה�ח"ועיין�עוד�בשו

 

 ְסָכְך�ָלֶנַצח
 .ָּכֵׁשר�ְלַסֵּכְך�ּבֹו�ְלַכְּתִחָּלה,�ֶהָעׂשּוי�ִמִּדיְקִטים�ַּדִּקים�ְוָארּוג�ְּבחּוֵטי�ֶצֶמר�ֶּגֶפן,�ְסָכְך�ָלֶנַצח

 

ֶׁשֲהֵרי�ִנָּכר�ֶׁשהּוא�,�"ְּגֵזַרת�ִּתְקָרה"ֶׁשֲהֵרי�ֵאין�ָּכאן�ְסָכְך�ָרָחב�ַאְרָּבָעה�ְטָפִחים�ֶׁשָּפסּול�ִמּׁשּום�,�ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה
,�חלקת�יעקב,�אבני�נזר,�ערוך�השלחן(�.�הּוא�ִמְתַקֵּפלְוַגם,�ְוַגם�ֵאינֹו�ֵמֵגן�ֵמַהְּגָׁשִמים�ְּכָלל,�ְמֻחָּבר�ִמַּכָּמה�ִּדיְקִטים

�יקרה �אבן �שבט�הלוי, �הליכות�שלמה, �נדברו, �אז �גבריאל, �נטעי �חכו�ממתקים, �אורה�ועוד, ְוַאף�ַלַּמְחִמיִרים�ְלַהֲעִמיד��)מציון
�ַּכַּנ �ְלִסּכּוְך �ַהָּפסּול �ְיַׁשְע,ל"ְּבָדָבר �ְוַרֵּבנּו �ֶּגֶפן�ִהֵּנה�ְלִׁשיַטת�ַהּתֹוָספֹות �ְּבֶצֶמר �ְלַסֵּכְך �ֲאִפּלּו �ָיה�ֻמָּתר ְוַאף�.

�ְוָהַרְאָב"ָהַרְמַּב �ִמְּדַרָּבָנן"ם �ֶׁשְּפָסלּוהּו �ד �ָהִריְטָּב, �ָּכַתב �ִמְּדַרָּבָנן"ְּכָבר �ָּפסּול �ִּבְסָכְך �ְלַהֲעִמיד �ֶׁשֻּמָּתר ,�א
 )כה,�כג.�(ְׂשֵדי�ֶחֶמד�ְועֹוד,�ְיֵמי�ְׁשֹלֹמה,�ֵּבית�ַהּׁשֹוֵאָבה,�י'ח�ָּפָלאִג"ְּגַרַה,�א"ְוֵכן�ָּפְסקּו�ַהְּגָר.�ִּדְגֵזָרה�ִלְגֵזָרה�ֹלא�ּגֹוְזִרים

 

 ְקִׁשיַרת�ַהְּסָכְך
ְמֹבָאר�ֶׁשֻּמָּתר�ִמן�ַהִּדין�ִלְקֹׁשר�ֶאת�ַהְּסָכְך�ַעְצמֹו�אֹו�ֶאת�ַהַּמְחְצָלאֹות�,�ִמָּכל�ַהִּנְזָּכר�ְלֵעיל

ַאְך�ַהַּמְחִמיר�.�ְלַבל�ָיעּופּו�ָּברּוַח,�ָאִזיקּוִנים�ָהֲעׂשּוִיים�ִמְּפַלְסִטיקְּבחּוֵטי�ַנְילֹון�אֹו�ַּבְרֶזל�אֹו�
 )מד,�כו,�כג(.�ָּתֹבא�ָעָליו�ְּבָרָכה,�ְלָקְׁשָרם�ְּבחּוֵטי�ִפְׁשָּתן�אֹו�ֶּדֶקל�ְוַכּיֹוֵצא

 

 ְסָכְך�ָּפסּול�ֵּבין�ַהְּסָכְך�ַהָּכֵׁשר
�32[ִאם�ֵיׁש�ְּבָרְחּבֹו�ַאְרָּבָעה�ְטָפִחים�,�ֶׁשֻהַּנח�ֵּבין�ַהְּסָכְך�ַהָּכֵׁשר�]ְּכגֹון�מֹוט�ַּבְרֶזל[ְסָכְך�ָּפסּול�

��ִנְפְסָלה�ַהֻּסָּכה-�]מ"ס �ְּבָפחֹות�ֵמַאְרָּבָעה�ְטָפִחים�, ��ְּכֵׁשָרה-ַאְך ּוֻמָּתר�ַּגם�ֶלֱאֹכל�ְוִליֹׁשן�,
�ַּתְחָּתיו �ַעל�ֵּכן. ֶּיְׁשָנם�ַּבְרִזִּלים�ְּתקּוִעים�ְלַמְעָלה�ִּבְמקֹום�ֶׁש,�ַמה�ֶּׁשָּמצּוי�ְּבֵאילּו�ִמְרָּפסֹות,
� ��ֵאיָנם�ּפֹוְסִלים-ַהְּסָכְך �ֵמַאַחר�ְוָרְחָּבם�מּוָעט, �ּוֻמָּתר�ֶלֱאֹכל�ְוִליֹׁשן�ַּתְחֵּתיֶהם, �ִאם�. ַוֲאִפּלּו

�ַהָּכֵׁשר� �ַהְּסָכְך �ָּפסּול�ֵּבין ��ְּכֵׁשָרה-ְּבַכָּמה�ְמקֹומֹות�ֵיׁש�ְסָכְך �ַהָּכֵׁשרּוִבְלַבד, ��ֶׁשִּיְהֶיה�ָהֹרב�ֵמַהְּסָכְך ע�"שו(.

 )ב"א�ס"ורמ,�א"תרלב�ס,�ח"תרלא�ס
 

 ֶחְבֵלי�ְּכִביָסה
ַוֲאִפּלּו�ִאם�ֶיְׁשָנם�ְּבָגִדים�ְּתלּוִיים�ַעל�,��ַהֻּסָּכה�ְּכֵׁשָרה-ֻסָּכה�ֶׁשַּנֲעֵׂשית�ַּתַחת�ֶחְבֵלי�ְּכִביָסה�

�ְּכֵׁשָרה�-��]מ"�ס24[ם�ֵּבין�ֶחֶבל�ְלֶחֶבל�ֵאין�ֶמְרָחק�ֶׁשל�ְׁשֹלָׁשה�ְטָפִחים�ְוַאף�ִא.�ֵאין�ֲחָׁשׁש�ָּבֶזה,�ַהֲחָבִלים
�ַהֻּסָּכה ,� �ֶאָחד �ְּכִחּבּור �ַהֹּכל �ֶנְחָׁשב �ְטָפִחים �ְׁשֹלָׁשה �ֶׁשַעד �ְלֵעיל �ֶׁשֵּבַאְרנּו �ֲהַגם �ְּכָלבּוד�["ִּכי �ְטָפִחים ְׁשֹלָׁשה

ָּכל�ֶׁשִאם�,�ִמָּכל�ָמקֹום,�ְוַאף�ְלִׁשיַטת�ַהחֹוְלִקים.�ת�ְּכֵדי�ְלַהְחִמיר�ְוִלְפֹסלִמָּכל�ָמקֹום�ֵאין�אֹוְמִרים�ֹזא,�"]ָּדֵמי
,�מאורי�אור,�ז"ט,�תוספות(�.�ֲהֵרי�ֶזה�ָּכֵׁשר-�]ַאְרָּבָעה�ְטָפִחים[ְנָצֵרף�ֶאת�ָּכל�ַהֲחָבִלים�ֹלא�ַיִּגיעּו�ְלִׁשעּור�ְסָכְך�ָּפסּול�

�מרדכי �מאמר �בית�יהודה�עייאש, �א, �מתזרע �פנים�מאירות�בקונטרס�אחרון, �ישע, �בגדי �משה, �חמד �ערוך�השלחן, ,�בית�השואבה,
 )סט.�פסקי�תשובות�שיג.�אבן�ישראל�פישר�ועוד,�י�פלקסר"הגר,�מנחת�שלמה,�מקראי�קודש,�ק�כ"ב�תרלב�ס"משנ
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 ֶּפְרּגּוָלה
.�ְרּגּוָלה�ְמֻחֶּבֶרת�ַלִּקיר�ִּבְבָרִגיםַאף�ֶׁשַהֶּפ,�ֻמָּתר�ְלַכְּתִחָּלה�ָלֵתת�ֶאת�ַהְּסָכְך�ַעל�ַהֶּפְרּגּוָלה

 )ועל�פי�המבואר�לעיל.�פסקי�תשובות�שיד(
 

�ַהֶּפְרּגּוָלה �אֹוָתם�ֶׁשֵּיׁש�ָלֶהם�ַמֲעֵׂשה�ֶרֶׁשת�ַעל �ְּבֶדֶבק�, �ֵעִצים�ַּדִּקים�ְּדבּוִקים�ַיַחד ְּדַהְינּו
�ָוֵעֶרב �ְׁשִתי �ְּבצּוַרת �ָחָזק �ַהֶּפְרּג, �ַעל �אֹוָתם �ּוַמִּניִחים �ָּכל�-ּוָלה �ָהֶרֶׁשת �ַוֲעׂשּוָיה �ֵמַאַחר

 .ַאְך�טֹוב�ֶׁשְּיַנְעַנע�ֶאת�ָהֶרֶׁשת�ְלֵׁשם�ִמְצָוה,�ִמן�ַהִּדין�ֲהֵרי�ֶזה�ְסָכְך�ָּכֵׁשר,�ַהָּׁשָנה�ְלֵצל
 

ּוִבְפָרט�ֶׁשֹּלא�ַׁשָּיְך�ְלַסֵּכְך�,�א�ֶהְחִמירּו�ָּבֶזהֹל,�ֶׁשַהַּמֲעִמיד�הּוא�ֶּדֶבק�ֶׁשֵאינֹו�ִנָּכר�ָלַעִין�ְּכָלל,��ָּכאן-ְוַאף�ַלַּמְחִמיִרים�ְּבַמֲעִמיד�
�ה�סימן�ה"שמע�שלמה�ח,�שבט�הלוי(.�ְּבֶדֶבק�ְלַבד �)מה. ,�ל"ַּכַּנ�"ְּגֵזַרת�ִּתְקָרה"�ְוַגם�ֵאין�ִלְפֹסל�ִמִּדין�ֶנֶסר�ָהָרָחב�ַאְרָּבָעה�ֶׁשָּגְזרּו�ּבֹו

�ֵאיָנּה�ֲעׂשּוָיה�ְלַכּסֹות �ֶרֶׁשת�זֹו �ְוֶׁשֲהֵרי �ִּבְנָין �ִתְקָרה�ָּבּה�ָּבִּתים�ֶּדֶרְך �ְוַגם�ִנָּכר�ֶׁשֵהם�ְמֻחָּבִרים�ִמַּכָּמה�.ֶאָּלא�ְלֵצל�ִּבְלַבד,
�ְנָסִרים �ָהַרְׁשָּב. �א"ְוַאף �ֵמַרּבֹוָתיו, �ֶאָחד �ְּבֵׁשם �ָּבֶזה �ְלַהְחִמיר �ֶׁשִּפְקֵּפק �ְּבֶהְחֵלט, �ְלַהְחִמיר �ָּפַסק �ֹלא �ִסֵּים, �ׁשְוֵי"�:ֶׁשֲהֵרי

ֶׁשַהֶּנֶסר�,�ֶׁשֵאינֹו�ּדֹוֶמה�ְלֶנֶסר,�א�יֹוֶדה�ְּבֶרֶׁשת"ְוַגם�ֶאְפָׁשר�ֶׁשָהַרְׁשָּב.�"ַהַּנח�ָלֶהם,�ְוֵכיָון�ֶׁשָּנֲהגּו�ֶהֵּתר,�ֶׁשָחְלקּו�ָעָליו�ְלַהִּתיר
�ֵמֵגן�ַּתְחָּתיו�ִמְּפֵני�ַהְּגָׁשִמים �ֵמֵגן, �ֲאָבל�ָהֶרֶׁשת�ַאף�ַּתְחָּתיו�ֵאינֹו �יקרה�(. �ס"חאבן �ס�קמז"ג �י. �נדברו �ב�עמ"אז �פא' �אות�ה. �נזר�תעג .�אבני

�הליכות�שלמה�קכח �ִלְפֹסל�ֵמֲחַמת�ֶׁשָּדר�ָׁשם�ָּכל�ַהָּׁשָנה)כד. ��ְוִאם�ֵּכן�ֹלא�ִנָּכר�ַעָּתה�ֶׁשְּלֵׁשם�ֻסָּכה�ָּדר�ָׁשם,�ְוֵאין ֵמַאַחר�ְוַגם�,
.�ִאם�ֵּכן�ִנָּכר�ֶׁשָּדר�ָׁשם�ְלֵׁשם�ֻסָּכה,�ְוַרק�ַעָּתה�ְּבֻסּכֹות�אֹוֵכל�ְוָיֵׁשן�ָׁשם,��ַוֲאִכיָלהְּבֶמֶׁשְך�ַהָּׁשָנה�ֵאין�ִעַּקר�ִּדיָרתֹו�ָׁשם�ְּבֵׁשָנה

 )אבני�נזר�תעד�אות�ב.�ב"ע�סימן�תרלו�ס"בית�יוסף�ושו.�שבלי�הלקט�ועוד,�המאירי,�ן"הר,�י"רש.�ב"סוכה�ח�ע(

 
�ְואּוָלם �ַהַּנ, �ָהֶרֶׁשת �ְּבַמְסְמִרי"ִאם �ְּתקּוָעה �ַלֶּפְרּגּוָלהל �ם �ֶאת�, �ֶׁשּיֹוִציא �ְוָנכֹון טֹוב

 )סב.�ועל�פי�המבואר�לעיל.�ה�סימן�ה"עיין�שמע�שלמה�ח(.�ִויַנְעַנע�ֶאת�ָהֶרֶׁשת�ְלֵׁשם�ִמְצָוה,�ַהַּמְסְמִרים
 

 ֲאִויר�ַּבְּסָכְך
��ֵּבין�ֵעץ�ְלֵעץ�ַּבְּסָכְך]מ"�ס24[ִאם�ֵיׁש�ֶרַוח�ֲאִויר�ֶׁשל�ְׁשֹלָׁשה�ְטָפִחים� ְוֶרַוח�ָהֲאִויר�הֹוֵלְך�,

�ַהֻּסָּכה�-ַאְך�ְּבָפחֹות�ִמְּׁשֹלָׁשה�ְטָפִחים�.��ַהֻּסָּכה�ְּפסּוָלה-ַעל�ְּפֵני�ָּכל�ֹאֶרְך�אֹו�ֹרַחב�ַהֻּסָּכה�
 )סח(.�ַאְך�ֹלא�ֹיאַכל�ְוֹלא�ִייַׁשן�ַּתְחָּתיו,�ְּכֵׁשָרה

 

 "ֹּדֶפן�ֲעֻקָּמה"
�ַה �ָּפסּול�ֶׁשֻּמָּנח�ְּבִצְדֵדי �ֻּסָּכהְסָכְך �ּפֹוְסָלּה, �ֵאינֹו �ַאְרַּבע�ַאּמֹות�, �1.92[ֶאָּלא�ִאם�ֵיׁש�ִמֶּמּנּו

 )סו(.�ַרק�ֶׁשֹּלא�ֹיאַכל�ְוֹלא�ִייַׁשן�ַּתְחָּתיו,�ַהֻּסָּכה�ְּכֵׁשָרה,�ֲאָבל�ְּבָפחֹות�ֵמַאְרַּבע�ַאּמֹות,�]ֶמֶטר
 

�ִנְפָּתח:ְלָמָׁשל ��ִמְרֶּפֶסת�ַהְמֹקָרה�ְּבַגּגֹון �ִּבְמקֹום�ַהַּגּגֹוןּוַמִּניִחי, �ם�ֶאת�ַהְּסָכְך ,� �ְּבִצְדֵדיַאְך
�]ַהֹּדֶפן[�ֵמַהִּקיר�]�ֶמֶטר1.92[ֲאַזי�ֵמַאַחר�ְוֵאין�ַּבַּגּגֹון�ַאְרַּבע�ַאּמֹות�,�ַהִּמְרֶּפֶסת�ֵאין�ַהַּגג�ִנְפָּתח

ְוִאם�ַהַּגּגֹון�.�ֹון�ַהִּנְׁשָאר�ָסגּורּוִבְלַבד�ֶׁשֹּלא�ִייַׁשן�ַּתַחת�ַהַּגּג,��ַהֻּסָּכה�ְּכֵׁשָרה-ַלְּסָכְך�ַהָּכֵׁשר�
 )סימן�תרלב�סעיף�א(.�ֻמָּתר�ַאף�ֶלֱאֹכל�ְוִליֹׁשן�ַּתְחָּתיו,�]מ"�ס32[ָּפחֹות�ֵמַאְרָּבָעה�ְטָפִחים�

 
�ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה �'ֲהָלָכה�ְלֹמֶׁשה�ִמִּסיַני'ִּכי�ַקָּבָלה�ְּבָיֵדינּו�, ��ְּדַהְינּו".ֹּדֶפן�ֲעֻקָּמה": ֶרה�ֶׁשְּבִצֵּדי�ַהֻּסָּכה�ֵיׁש�ְּבִמְק,

�ַהָּפסּול �ַּבְּסָכְך �ַאּמֹות �ֵמַאְרַּבע �ָּפחֹות �ַהָּכֵׁשר, �ַלְּסָכְך �ַמִּגיָעה �ַהֹּדֶפן �ֵאין �ֶׁשְּבֹפַעל �ִּפי �ַעל �ַאף �ָמקֹום�, ִמָּכל
�ַהָּכֵׁשר �ַהְּסָכְך �ַעד �ּוַמִּגיָעה �ִמְתַעֶּקֶמת �ַהֹּדֶפן �ְּכִאּלּו �ָאנּו �רֹוִאים �ֵמַהֹּדֶפןְוֶנְחָׁש, �ְּכֵחֶלק �ַהָּפסּול �ַהְּסָכְך ,�ב

 )סימן�תרלב�סעיף�א(�.ַאְך�ֵאין�ִליֹׁשן�ַּתַחת�ַהְּסָכְך�ַהָּפסּול,�ְוַהֻּסָּכה�ְּכֵׁשָרה
 

� �ֶׁשל �ֶזה �ֶׁשִּדין �ְלַצֵּין �ֲעֻקָּמה"ֵיׁש �ֹּדֶפן �ָּכֵׁשר" �ְסָכְך �ֶׁשל �ִׁשעּור �ַּבֻּסָּכה �ֶׁשִּנְׁשָאר �ְּבֹאֶפן �הּוא �ִׁשְבָעה�ְּדַהְי, נּו
ֵאין�ְלַהְכִׁשיר�ִמִּדין�,�ְוֹלא�ִנְׁשָאר�ְּכִׁשעּור�ֶזה,�ַאְך�ִאם�ַהֻּסָּכה�ְקַטָּנה�ְמֹאד,�ַעל�ִׁשְבָעה�ְטָפִחים]�מ"�ס�56[ְטָפִחים

.��ֲהֵריִהי�ְּפסּוָלה-ֶאְמַצע�ֵּבין�ַּבַּצד�ּוֵבין�ָּב,��ֶׁשל�ְסָכְך�ָּפסּול]מ"�ס24[�ְוָכל�ֶׁשֵּיׁש�ָּבּה�ְׁשֹלָׁשה�ְטָפִחים,�ֹּדֶפן�ֲעֻקָּמה
��)סימן�תרלב�סעיף�א(�.ְוַאף�ְיֵׁשִנים�ְואֹוְכִלים�ַּתְחָּתיו,�ֲהֵריִהי�ְּכֵׁשָרה,�ֲאָבל�ְּבָפחֹות�ִמְּׁשֹלָׁשה�ְטָפִחים

 

 ַּכּמּות�ַהְּסָכְך
ְּדַהְינּו�ֶׁשַהְּסָכְך�ִיְהֶיה�,�ּהנֹוֵתן�ְסָכְך�ַעל�ַהֻּסָּכה�ְּבַכּמּות�ָּכזֹו�ֶׁשֵּצל�ַהֻּסָּכה�ִיְהֶיה�יֹוֵתר�ֵמַחָּמָת

 )עב(.��ַהֻּסָּכה�ְּפסּוָלה-ֲאָבל�ִאם�ָהְרָוִחים�ְמֻרִּבים�ֵמַהְּסָכְך�,�ְמֻרֶּבה�יֹוֵתר�ֵמָהְרָוִחים
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�ַהְּסָכְך �ֶּדֶרְך �ַהּכֹוָכִבים �ֶׁשֵּיְראּו �ְּבֹאֶפן �ְיַסֵּכְך �ְלַכְּתִחָּלה �ַע. �ַהְרֵּבה �ְסָכְך �ֶׁשָּנַתן ד�ּוְבִדיֲעַבד
 )לד(.�ּוְמָבֵרְך�ָעֶליָה,��ְּכֵׁשָרה�ַהֻּסָּכה-ֶׁשֲאִפּלּו�ַהְּגָׁשִמים�ֵאיָנם�ְיכֹוִלים�ָלֶרֶדת�ְלתֹוָכּה�

 
�ִּתְקָרה�-��ֶׁשֶלג �ְּכִמין �ֶׁשַּנֲעָׂשה �ַעד �ַהְּסָכְך �ַעל �ַרב �ֶׁשֶלג �ָנַפל �ִאם �ִּבְמקֹומֹות�, �ָלָאֶרץ �ְּבחּוץ �ֶׁשָּמצּוי ְּכמֹו

 )לז(.�ֲהֵרי�הּוא�ַעָּתה�ְּכִמי�ֶׁשֵאינֹו,�ֶׁשֵּכיָון�ֶׁשַהֶּׁשֶלג�ָעִתיד�ִלְהיֹות�ָנֵמס�ֵמֵאָליו.�ָרה�ַהֻּסָּכה�ְּכֵׁש-�ְמֻסָּיִמים�
 

 ָנַפל�ַהְּסָכְך
�ַהֻּסָּכה �ְוִנְפְסָלה �ַהֻּסּכֹות �ַחג �ֶׁשל �ַּבַּׁשָּבת �אֹו �טֹוב �ְּביֹום �ֶׁשָּנַפל �ְסָכְך �ְלגֹוי�, �לֹוַמר ֻמָּתר

 )מח(.�ְּסָכְך�ַעל�ַהֻּסָּכה�ְּכֵדי�ֶׁשּיּוַכל�ְלַקֵּים�ִמְצַות�ֻסָּכה�ַּכִּדיןְלַהֲחִזיר�ֶאת�ַה
 

 ַמִּׁשיב�ָהרּוַח
�ַלֹּגַבּה�ְוָנַפל�ׁשּוב�ַעל�ַהֻּסָּכה� ��ְּכֵׁשָרה-ִאם�ָנְׁשבּו�רּוחֹות�ֲחָזקֹות�ְוִהְתרֹוֵמם�ַהְּסָכְך �ַאף�. ִּכי

ֶׁשָּבֶזה�ִנְפֶסֶלת�ַהֻּסָּכה�ֵמַאַחר�ְוֻהַּנח�ׁשּוב�ַהְּסָכְך�,�ֶׁשל�ְׁשֹלָׁשה�ְטָפִחיםִאם�ִהְתרֹוֵמם�ַהְּסָכְך�ְלַמְעָלה�ִמֹּגַבּה�
 )עב(�.ׁשּוב�ֵאיָנּה�ִנְפֶסֶלת,�ְּבֶהְכֵׁשרַהֻּסָּכה�ִמְּתִחָּלה�ֶנֶעְׂשָתה�ֵּכיָון�ֶש,��ִמָּכל�ָמקֹום-ֶׁשֹּלא�ְלֵׁשם�ֵצל�

��
��

 ִמִּדיֵני�נֹוי�ַהֻּסָּכה
 "הּוֶזה�ֵאִלי�ְוַאְנֵו"

�ִמְצָוה�ְלַעֵּטר�ּוְלַקֵּׁשט�ֶאת�ַהֻּסָּכה�ְּבִקּׁשּוִטים�ָנִאים�ַוֲחׁשּוִבים �ֲחַז, �ֶׁשָּדְרׁשּו שבת�קלג�(ל�"ְּכִפי

לּוָלב�,�ֲעֵׂשה�ְלָפָניו�ֻסָּכה�ָנָאה;�ִהְתָנֵאה�ְלָפָניו�ַּבִּמְצוֹות":�ֶזה�ֵאִלי�ְוַאְנֵוהּו"�ַעל�ַהָּפסּוק�)ב"ע
ִּכי�ַּכֲאֶׁשר�עֹוֶׂשה�ָהָאָדם�ֶאת�ַהִּמְצוֹות�ְּבצּוָרה�ָנָאה�.�ֵסֶפר�ּתֹוָרה�ָנֶאה,�ִציִצית�ָנָאה,�ָנֶאה

�ּוְמֻכֶּבֶדת �ְלַהָּקדֹוׁשַמְרֶאה�ֶאת�ַא, �ְוִחָּבתֹו �הּוא�ָּברּוְך�ֲהָבתֹו �הּוא�ְּכָאָדם�ָהעֹוֶׂשה�, ֶׁשֵאין
�ְוָׂשֵמַח�הּוא�ַלֲעׂשֹות�ֶאת�ִיְתָּבַרְך'��הַמת�ֶׁשִּצָּוהּוֶאָּלא�עֹוֶׂשה�ֵמֲח,�ֵמֲחַמת�ֶׁשֵאין�לֹו�ְּבֵרָרה

 .ִצּוּויֹו�ַעל�ַהַּצד�ַהּטֹוב�ְּביֹוֵתר
 

�ָהַרְמַּב �ָּכַתב �ָּבֶזה �"ְוַכּיֹוֵצא �המזבח(ם �איסורי �הלכות �)סוף �ַלה: �ָּדָבר �ִהְקִּדיׁש �ֶׁשִּבְנָכָסיו-' �ַהָּיֶפה �ִמן .��ַיְקִּדיׁש
.��ְיַכֵּסהּו�ִמן�ַהּטֹוב�ְוַהָּיֶפה�ֶׁשִּבְכסּותֹו-�ִּכָּסה�ָערּום�.��ְוַהְמֻׁשָּבח�ֶׁשְּבֻׁשְלָחנֹו�ַיֲאִכיֵלהּו�ִמן�ַהּטֹוב-ֶהֱאִכיל�ָעִני�

 )עד].�(ק�ָּדחּוי'ֶּכֶסף�ְמֻזָּמן�ְוֹלא�ֶצ[�,�ִיֵּתן�לֹו�ַמְטְּבעֹות�טֹוִבים�ְוַקִּלים�ְלהֹוָצָאה-ְוֵכן�ַהּנֹוֵתן�ְצָדָקה�ֶלָעִני�

 
�ֶׁשִּצְּוָתה�ַהּתֹוָרה�ֶׁשָאָדם�ֵיֵׁשב�ְּבֻסָּכתֹו�-��ַּבֻּסָּכהת�ַהִּקּׁשּוִטיםעֹוד�ַטַעם�ֵיׁש�ִלְנִתיַנ �ִמֵּכיָון
�ְלַהְנִעים�לֹו�ֶאת�ְיִׁשיָבת,�ְּכֶדֶרְך�ֶׁשּיֹוֵׁשב�ְּבֵביתֹו �ֶׁשַּבַּבִית�ְמַיֶּפה�ָאָדם�ֶאת�ֵּביתֹו ָּכְך�,�ֹוּוְכמֹו

 )עד.�א"רשב(.�ְוִתְׁשֶרה�ֶחְדָוה�ְוֹקַרת�רּוַח�ְלָכל�ַהּיֹוֵׁשב�ָּבּה,�יו�ֶׁשִּתְהֶיה�ֲעֵרָבה�ָעָל,ְיַיֶּפה�ֶאת�ֻסָּכתֹו

 
 )עד.�ה�הקדוש"השל(.�ֲהֵרי�ֶזה�ְמֻׁשָּבח,�ָּכל�ַהַּמְרֶּבה�ְלָנאֹות�ּוְלַיּפֹות�ֶאת�ֻסָּכתֹו

 

 ָּפֹרֶכת�ַהֹּקֶדׁש
�ַהֹּקֶד �ַּבֻּסּכֹות�ֶׁשל�ָּבֵּתי�,�ׁשֵיׁש�נֹוֲהִגים�ְלַקֵּׁשט�ֶאת�ַהֻּסָּכה�ַּבָּפֹרֶכת�ֶׁשל�ֲארֹון �ֶׁשָּמצּוי ּוְכמֹו

�ְוֵאין�ָּכאן�ֲחָׁשׁש�ֶׁשּמֹוִריִדים�ִמְּקֻדַּׁשת�ַהָּפֹרֶכת.�ַהְּכֶנֶסת �ִּכי�ֵמַאַחר�ֶׁשָּנֲהגּו�ֵּכן, ֶנְחָׁשב�ֶׁשִּנְתְרמּו�ִמְּתִחָּלה�,
 )עד.�תרומת�הדשן�ועוד(.�ֵדי�ֶׁשֹּלא�ִיָּכְׁשלּוְּכ,�ֵלב�ֵּבית�ִּדין�ַמְתֶנה�ֲעֵליֶהם,�ּוְבָלאו�ָהִכי.�ַעל�ַּדַעת�ֵּכן

 

 ְסָכְך�ָנֶאה
�ְלַיּפֹוָתם �ְּכֵדי �ָיֶפה �ִצְבעֹוִני �ִּבְנָיר �ַהְּסָכְך �ֲעֵצי �ֶאת �ַלֲעֹטף �ֻמָּתר �ֶאת�. �ִלְצֹּבַע �ֻמָּתר ְוֵכן

,�ּפ�ַעל�ַהָּגאֹון�ַּבַעל�ִאְמֵרי�ִּביָנה"ַלמ�ַחְר"יִרּוְכמֹו�ֶׁשֵהִעיד�ַהְג.�ַהְּקָרִׁשים�ֶׁשְּמַסֵּכְך�ָּבֶהם�ְּכֵדי�ְלַיּפֹוָתם
 )לב,�טז(�.ְלנֹוי�ְוִהּדּור�ִמְצָוה,�ֶׁשָהָיה�נֹוֵהג�ְלַסֵּכְך�ֶאת�ֻסָּכתֹו�ְּבֵעִצים�ָהֲעטּוִפים�ִּבְנָיר�ָיֶפה
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 ָסִדין�ָנֶאה
�ְּכֵד �ַהְּסָכְך �ַּתַחת �ּוְמֻצָּיר �ָנֶאה �ַנְילֹון �אֹו �ָסִדין �ִלְפֹרס �ְלַכְּתִחָּלה �ְלַיּפֹותֹוֻמָּתר �י ּוִבְלַבד�,

�ַאְרָּבָעה�ְטָפִחים� �ְּבתֹוְך ��ַלְּסָכְך]מ"�ס32[ֶׁשִּיְפְרֵסהּו �ָנֶאה. �ֶׁשֻּמָּתר�ִלְפֹרס�ָסִדין ,�ְוהּוא�ַהִּדין
�ַהֶּׁשֶמׁש �ִמְּפֵני �ָעָליו �ְוַגם�ְלָהֵגן �ְלנֹוי �ַּגם �ְּכֶׁשַּמְּטָרתֹו �ְלַמָּטה�. אּוָלם�ִאם�ָּתָלה�ֶאת�ַהָּסִדין

�ֵמַא �ְטָפִחים ��ְּפסּוָלה-ְרָּבָעה �ַלְּסָכְך. �ְטָפִחים �ַאְרָּבָעה �ְּבתֹוְך �ְּכֶׁשַהָּסִדין �ַּדְוָקא �ִּכי �נֹוי�, �ֶנְחָׁשב הּוא
�ֶנְחָׁשב�נֹוי�ַלְּסָכְך,�ֹלא�ֵכן�ְּכֶׁשהּוא�ָרחֹוק�ַאְרָּבָעה�ְטָפִחים�ֵמַהְּסָכְך.�ּוִמְתַּבֵּטל�ַלְּסָכְך,�ַלְּסָכְך י�ֶאָּלא�נֹו,�ֵאינֹו
 )פד.�א"הריטב(.�ְוִנְמָצא�ֶׁשּיֹוֵׁשב�ַּתַחת�ָסִדין�ְוֹלא�ַּתַחת�ְסָכְך�ָּכֵׁשר,�ְוִאם�ֵּכן�ֵאינֹו�ִמְתַּבֵּטל�ַלְּסָכְך,�ַלֻּסָּכה

 

 ֹּגַבּה�ַהִּקּׁשּוִטים
�ַּבְּסָכְך �ֶׁשּתֹוִלים �ַהִּקּׁשּוִטים �ְוַכּדֹוֶמה, �ְנָיר �ְּכַׁשְרְׁשָראֹות �ֶׁשִּיְהי, �ַאְרָּבָעה�ִיְׁשַּתֵּדל �ְּבתֹוְך ּו

� ��ַלְּסָכְך]מ"�ס32[ְטָפִחים �ָמקֹום, �ּוִמָּכל ,� �ִמֶּזה �ְלַמָּטה �ֵהם �יֹוְרִדים �ַהֻּסָּכה-ִאם ,��ְּכֵׁשָרה
�ְטָפִחים �ַאְרָּבָעה �ְרָחִבים �ְוֵאיָנם �ֵמַאַחר �ַאְרָּבָעה. �ְרָחִבים �ְּבִקּׁשּוִטים �ֲאִפּלּו �ְמִקִּלים �ְוֵיׁש ּוִבְלַבד�,

לגאון�עוזנו�ועיין�,�אמת�ליעקב�קמינצקי(�.ַאף�ֶׁשּיֹוֵרד�ְלַמָּטה�ִמֶּזה,�ל�ַהִּקּׁשּוט�ְּבתֹוְך�ַאְרָּבָעה�ְטָפִחים�ַלְּסָכְךֶׁשַּיְתִחי
 )עו.��פרשת�האזינו�הלכה�ב'בן�איש�חי'�ובספררבנו�יוסף�חיים�

 

 ְמנֹוָרה
� �ַחְׁשַמל �ְטָפִח-ְמנֹוַרת �ַאְרָּבָעה �ְּבתֹוְך �ַּבְּסָכְך �ים�ִיְתֶלָה �ַּתְחֶּתיָה, �ְוִליֹׁשן �ֶלֱאֹכל ,�ּוֻמָּתר

�ְּבָרְחָּבּה�ַאְרָּבָעה�ְטָפִחים �ֵמַאַחר�ְוֵאין �ּוִמָּכל�ָמקֹום�)עו(. ִאם�ָּתָלה�ְמנֹוָרה�ְמֻיֶחֶדת�ִצְבעֹוִנית�ְּכֵדי�,
 .ַּכְמֹבָאר�ְלֵעיל,�ִּדיָנּה�ְּכִדין�ַהִּקּׁשּוִטים,�ְלַיּפֹות�ֶאת�ַהֻּסָּכה

 

 ּׁשּוִטיםֲהָנָאה�ֵמַהִּק
�ִרּמֹוִנים�ֶׁשָּתָלה�אֹוָתם�ַּבֻּסָּכה�ְלנֹוי ְוָאסּור�ְלַטְלְטָלם�ְּביֹום�,�ֲהֵרי�ֵהם�ֻמְקֶצה,�ִקּׁשּוִטים�אֹו

�ֻסּכֹות �ֶׁשל �ַּבַּׁשָּבת �אֹו �טֹוב �ָנְפלּו, �ִאם �ַוֲאִפּלּו �אֹוָתם, �ְיַטְלֵטל �ֹלא �ָמקֹום. �ּוִמָּכל ְּבֹחל�,
 .ַאְך�ָאסּור�ֶלֱאֹכל�ֵמֶהם�אֹו�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם�ַעד�ְלַאַחר�ֶהָחג,�ַהּמֹוֵעד�ֻמָּתר�ְלַטְלְטָלם

 
� �ָּבֶזה �ֻמְקֶצה-�ְוַהַּטַעם �ְּבִהְלכֹות �ְּבָיֵדינּו �ְּכָלל ��ִּכי �ֵמֲחַמת�: �ְּבַׁשָּבת �ְּבִׁשּמּוׁש �ֶׁשָאסּור �ִמְצָוה �ֶׁשל �ָּדָבר ָּכל

�ִמְצָותֹו �הּוא�, �"ֻמְקֶצה�ֵמֲחַמת�ִמְצָוה"ֲהֵרי �ְמקֹומֹו, �אֹו �ּגּופֹו �ְלֹצֶרְך �ֲאִפּלּו �ְלַטְלְטלֹו �ְוָאסּור �ּוְכגֹון. ִקּׁשּוֵטי�:
 .ְוַכּיֹוֵצא�ָּבֶהם,�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים,�ַהְּדָפנֹות,�ַהְּסָכְך,�ַהֻּסָּכה

 

ִׂשְמַחת�"ֶׁשהּוא�יֹום�טֹוב�,�ִמיִניֶאָּלא�ַּגם�ַּבּיֹום�ַהְּׁש,�ֹלא�ַרק�ְּבִׁשְבַעת�ְיֵמי�ַחג�ַהֻּסּכֹות�ַהִּקּׁשּוִטים�ֵהם�ֻמְקֶצה
�"ּתֹוָרה �ֲהֵרי�ֵהם�ֻמְקֶצה, �ְוָלֵכן. �ָהִרּמֹוִנים�ֵמַהֻּסָּכה�ְּבַחג�ִׂשְמַחת�ּתֹוָרה, �ִאם�ָנְפלּו ָאסּור�ֶלֱאֹכל�ֵמֶהם�ַעד�,

ִמָּכל�ָמקֹום�ֲעַדִין�ֶנְחָׁשִבים�,�ִמיִני��ִּכי�ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשֵאין�ִמְצַות�ֻסָּכה�ַּבּיֹום�ַהְּׁש-ְוַהַּטַעם�ַלָּדָבר�.�מֹוָצֵאי�ֶהָחג
� �ִמְצָוה"ֵהם �ֵמֲחַמת �"ֻמְקֶצה �ַהְּכָלל, �"ְלִפי :� �]ִמּתֹוְך[ִמּגֹו �ַהְּׁשָמׁשֹות]ֶׁשֻהְקָצה[�ְדִאְתְקַצאי ��ְּבֵבין ִאְתְקַצאי�,

,�ָמׁשֹות�ֶׁשל�ֶעֶרב�יֹום�טֹוב�ִׂשְמַחת�ּתֹוָרהְוֵכיָון�ֶׁשֵהם�ָהיּו�ֻמְקֶצה�ְּבֵבין�ַהְּׁש".�]ְלָכל�ַהּיֹום[�ְלֻכֵּלי�יֹוָמא�]ֻהְקָצה[
 .ַעֵּין�ָׁשם',�ֵחֶלק�ב'�ַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'ְוַכְמֹבָאר�ְּבַהְרָחָבה�ְּבחֹוֶבֶרת�,�ִנְׁשֲארּו�ֻמְקֶצה�ְלָכל�ַהּיֹום�טֹוב

 
 ְּתַנאי�ַעל�ַהִּקּׁשּוִטים

�ֶאְפָׁשרּות �ֶיְׁשָנּה �ֶלֱאֹכ, �ִיְרֶצה �ֵמֶהםֶׁשִאם �ֶלֱאֹכל �יּוַכל �ְלנֹוי �ַּבֻּסָּכה �ֶׁשִהִּניַח �ֵמַהֵּפרֹות �ל �ֶׁשַּיֲעֶׂשה�, �ְיֵדי ַעל
�ַחג�ַהֻּסּכֹות �ִלְפֵני �ְּתַנאי �"ְוֹיאַמר, �ַהֻּסָּכה: �ַמְתֶנה�ַעל�נֹוֵיי �ֲאִני �ֵּבין�, �ְמַסֵּלק�ֶאת�ַּדְעִּתי�ֵמֶהם�ָּכל�ְזַמן ֶׁשֵאיִני

�ַהְּׁשָמׁשֹות �ִיְהֶיה�ַר". �ְלָאְכָלם�ְּבָכל�ֵעת�ֶׁשִּיְרֶצהְוָאז �ַּׁשאי �ַהְּׁשָמׁשֹות�ְּבֶעֶרב�, �ֻמְקֶצה�ְּבֵבין �ֶׁשֹּלא�ַנֲעׂשּו ֵּכיָון
�ֶהָחג �ַהְּׁשָמׁשֹות, �ְּבֵבין �ַּגם �ֶׁשֲהֵרי �רֹוֶצה, �ָהָיה �ִאם �ּוְלָאְכָלם, �ְלהֹוִציָאם �ַרַּׁשאי �ָהָיה �ִהְתָנה�. �ִאם אּוָלם

�ְוָאַמר �ַאֶחֶרת �"ְּבָלׁשֹון �ְּכֶׁשִּיְּפלּוֲא: �ַהֵּפרֹות �ֶאת �ֶלֱאֹכל �ַמְתֶנה �ִני �מֹוִעיל-" �ֶזה ��ֵאין �ְלָאְכָלם�, �לֹו ְוָאסּור
ְוהּוא�ָאַמר�ֶׁשַרק�ְּבָׁשָעה�ֶׁשִּיְּפלּו�,�ֶׁשֲהֵרי�ֲעַדִין�ֹלא�ָנְפלּו,�ֵּכיָון�ֶׁשְּבֵבין�ַהְּׁשָמׁשֹות�ַהֵּפרֹות�ָהיּו�ֻמְקֶצה,�ְּכֶׁשִּיְּפלּו
 .אי�ְלָאְכָלםִיְהֶיה�ַרַּׁש

 
 ֲהָנָאה�ֵמַהְּסָכְך�ְוַהְּדָפנֹות

ְּכגֹון�ָלַקַחת�ֵאיֶזה�,�ְוָאסּור�ְלִהְׁשַּתֵּמׁש�ָּבֶהם�ַאף�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד,�ַהְּסָכְך�ְוַהְּדָפנֹות�ֶׁשל�ַהֻּסָּכה�ַּגם�ֵהם�ֻמְקֶצה
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ֶׁשֵאינֹו�ְמַסֵּלק�ֶאת�,�ֹלא�מֹוִעיל�ְלַהְתנֹות�ֵמֶעֶרב�ֶהָחגְו.�ֵקיָסם�ֵמֲעֵצי�ַהֻּסָּכה�ְּכֵדי�ַלְחֹצץ�ּבֹו�ֶאת�ִׁשָּניו�ְוַכּדֹוֶמה
�ֵמֶהם�ָּכל�ֵּבין�ַהְּׁשָמׁשֹות �ַּדְעּתֹו �ֶׁשּמֹוִעיל�ְלַהְתנֹות�ְּבנֹוֵיי�ֻסָּכה�ַּכַּנ, ֵּכיָון�ֶׁשַעל�ֲעֵצי�ַהֻּסָּכה�ָחל�ֵׁשם�,�ל"ְּכמֹו

ְּכֵׁשם�ֶׁשָחל�ֵׁשם�ָׁשַמִים�ַעל�".�'ַחג�ַהֻּסּכֹות�ִׁשְבַעת�ָיִמים�ַלה:�"ֶׁשֶּנֱאַמר[,�ַוֲאסּוִרים�ֵהם�ַּבֲהָנָאה,�ָׁשַמִים�ִׁשְבָעה�ָיִמים
 )פג,�עז.�סימן�תרלח�סעיפים�א�ב.�א"סוכה�ט�ע(�].ָּכְך�ָחל�ֵׁשם�ָׁשַמִים�ַעל�ֲעֵצי�ַהֻּסָּכה,�ַהֲחִגיָגה

 
 ָיְרדּו�ְּגָׁשִמים

ְוַגם�ִאם�.�ֻמָּתר�ְלהֹוִציָאם�ֵמַהֻּסָּכה,�ּו�ֶאת�ַהִּקּׁשּוִטיםִאם�ֵיׁש�ֲחָׁשׁש�ֶׁשֵּיְרדּו�ְּגָׁשִמים�ִויַקְלְקל
ֵמַאַחר�ֶׁשֵּכן�ִמְנַהג�ָהעֹוָלם�ְלהֹוִציא�ֶאת�,�ִמָּכל�ָמקֹום,�ֹלא�ָעָׂשה�ְּתַנאי�ֹקֶדם�ֶהָחג�ֶׁשֵאינֹו�ַמְקֶצה�ַּדְעּתֹו�ֵמֶהם

 )צב.�א"הגרשז,�רבנו�זלמן,�א"הרמ(�.ה�ֲעֵליֶהם�ֵמֹראׁשֶנְחָׁשב�ְּכִאּלּו�ִהְתָנ,�ַהִּקּׁשּוִטים�ִמְּפֵני�ַהְּגָׁשִמים
 

 ֶאְתרֹוג�ֶׁשל�ְׁשִביִעית
ַאְך�ֹלא�ִיְתַחב�ּבֹו�ֵאיזֹו�ַמַחט�אֹו�ֵחֶפץ�,�ֻמָּתר�ִלְתלֹותֹו�ְלנֹוי�ְּבתֹוְך�ַהֻּסָּכה,�ֶאְתרֹוג�ֶׁשֵּיׁש�ּבֹו�ְקֻדַּׁשת�ְׁשִביִעית

�ַאֵחר �ְׁשִב, �ֵּפרֹות �ֶאת �ַמְפִסיד �יִעיתֶׁשְּבָכְך �ֶהָחג. �ֹקֶדם �ֶׁשַּיְתֶנה �ְוטֹוב �"ְוֹיאַמר, �ַּדְעִּתי�: �ֶאת �ְמַסֵּלק ֵאיִני
�ֶהָחג �ַהְּׁשָמׁשֹות�ֶׁשל�ְׁשמֹוַנת�ְיֵמי �ָּכל�ֵּבין �ֵמָהֶאְתרֹוג �ֶהָחג". �ְיֵמי �ֻמְקֶצה�ְּבֶמֶׁשְך ,�ּוָבֶזה�ֹלא�ִיְהֶיה�ָהֶאְתרֹוג

 )י�שביעית�תנד"ילקו.�ת�להורות�נתן"שו(�.ִהְלכֹות�ְׁשִביִעית"�ִמְצוֹות�ָהָאֶרץ"ֹבָאר�ְּבחֹוֶבֶרת�ַּכְמ�.ה�ָראּוי�ְלָאְכלֹו�ַּגם�ֶּבָחגְוִיְהֶי

 
 ְּכִתיַבת�ְּפסּוִקים�ְלִקּׁשּוט

ֵיׁש�ְלָהִעיר�ְלִמְׁשַמע�,�ַהּכֹוְתִבים�ְּפסּוִקים�ַעל�ַּגֵּבי�ְנָיר�ִצְבעֹוִני�ְּכֵדי�ְלַקֵּׁשט�ָּבֶהם�ֶאת�ַהֻּסָּכה
�ָאְזָנם �ֶׁש, �ָערּוְך �ַהֲהָלָכה�ַהְּפסּוָקה�ַּבֻּׁשְלָחן �ִּפי �ַעל �ס(ֵאיָנם�נֹוֲהִגים�ָנכֹון �רפג �סימן �דעה ,�)ג"יורה

ְוָלֵכן�ֵאין�ִלְכֹּתב�ָּפסּוק�.�ֶׁשָאסּור�ִלְכֹּתב�ִמִּלים�ֵמַהּתֹוָרה�יֹוֵתר�ִמָּׁשֹלׁש�ִמִּלים�ְּבׁשּוָרה�ַאַחת
�ַאָּת" �ּוָברּוְך �ַאָּתה�ְּבֹבֶאָך �ָּפסּוק�"�ה�ְּבֵצאֶתָךָּברּוְך �ִׁשְבַעת�ָיִמים"אֹו �"ַּבֻּסּכֹות�ֵּתְׁשבּו ָּכל�,

ְמאֹוֵרי�,�ַּבֵאר�ֵהיֵטב,�ה"ַהְּׁשָל,�ִּגַּנת�ְוָרִדים,�ט"ַמֲהִרי,�ָמֵגן�ַאְבָרָהם,�ז"ַהַּט,�ץ"ַהַּתְׁשֵּב,�ם"ֵּכן�ָּפְסקּו�ָהַרְמַּב.�ֶׁשּכֹוְתָבם�ְּבׁשּוָרה�ַאַחת

ֻמָּתר�,�ְּפסּוִקים�ֶׁשְּכָבר�ִנְכְּתבּו�ְלִקּׁשּוט,��ּוִמָּכל�ָמקֹום.ְועֹוד)�ק�כד"תרלח�ס(ִמְׁשָנה�ְּברּוָרה�,�ִיםַמֵּטה�ֶאְפַר,�אֹור
,�ד�ּוְלִתְפֶאֶרתְלָכבֹו,�ֶׁשּמּוָטב�ֶׁשִּיְתלּו�אֹוָתם�ַּבֻּסָּכה�ְלנֹוי,�ְּכמֹו�ֶׁשָּכַתב�ָהַרב�ִּגַּנת�ְוָרִדים,�ִלְקנֹוָתם�ּוְלַקֵּׁשט�ָּבֶהם�ֶאת�ַהֻּסָּכה

 )צב.�(ִמַּמה�ֶּׁשִּיְגְנזּו�אֹוָתם

 
 ִמי�ַהְמַקֵּׁשט

ִמֵּכיָון�ֶׁשָהִאיׁש�,�ִמָּכל�ָמקֹום,�ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשִּמְצַות�ֻסָּכה�ִהיא�ַעל�ָהֲאָנִׁשים�ְוֹלא�ַעל�ַהָּנִׁשים
�-ָתיו�ֶׁשֵהן�ְּתַקֵּׁשְטָנה�ֶאת�ַהֻּסָּכה�ַהָּנכֹון�הּוא�ֶׁשִּיֵּתן�ִלְבנֹו,�ְמֻצֶּוה�ַּגם�ַעל�ִמְצַות�ִלּמּוד�ּתֹוָרה

�ְוהּוא�ַיֲעֹסק�ַּבּתֹוָרה �ַמֲעָלה�טֹוָבה�ִמֶּמָּנה, �ְלָך �ֶׁשֵאין ִאם�ֹלא�ָזָכה�ַלֲעֹסק�ַּבּתֹוָרה�,�אּוָלם.
ֶׂשה�יֹוֵתר�ִמֵּכיָון�ֶׁשָּגדֹול�ַהְמֻצֶּוה�ְועֹו,�ָעִדיף�ֶׁשהּוא�ְיַקֵּׁשט�ְוָיִכין�ֶאת�ָצְרֵכי�ַהֻּסָּכה,�ָּכל�ָּכְך

 )קכח.�בית�השואבה(.�ִמִּמי�ֶׁשֵאינֹו�ְמֻצֶּוה�ְועֹוֶׂשה
 
 

 ֶעֶרב�ֶהָחג
 ִלְׂשֹמַח�ּוְלַׂשֵּמַח

ְוַהֵּלִוי�ְוַהֵּגר�,��ַאָּתה�ּוִבְנָך�ּוִבֶּתָך�ְוַעְבְּדָך�ַוֲאָמֶתָךְוָׂשַמְחָּת�ְּבַחֶּגָך:�")טו-דברים�טז�יד(ֶנֱאַמר�ַּבּתֹוָרה�
�ָמָנה�ֲאֶׁשר�ִּבְׁשָעֶריָךְוַהָּיתֹום�ְוָהַאְל �ַלה: �ִׁשְבַעת�ָיִמים�ָּתֹחג �ַּבָּמקֹום�ֲאֶׁשר�ִיְבַחר�' ֱאֹלֶהיָך

�ה �ה', �ְיָבֶרְכָך �ִּכי �ָיֶדיָך' �ַמֲעֵׂשה �ּוְבֹכל �ְּתבּוָאְתָך �ְּבֹכל �ֱאֹלֶהיָך �ָׂשֵמַח, �ַאְך �ְוָהִייָת ְוָכַתב�".
הּוא�ְוִאְׁשּתֹו�ּוְבֵני�,�ם�ֶּבָחג�ִלְהיֹות�ָׂשֵמַח�ְוטֹוב�ֵלבַחָּיב�ָאָד:�)ו�מהלכות�יום�טוב�הלכה�יז"פ(ם�"ָהַרְמַּב

ַהְּקַטִּנים�נֹוֵתן�?�ֵּכיַצד,�ּוִמְצָוה�ֶׁשְּיַׂשַּמח�ְלָכל�ֶאָחד�ְּכִפי�ָהָראּוי�לֹו.�ֵביתֹו�ְוָכל�ַהִּנְלִוים�ֵאָליו
;�ָגִדים�ְוַתְכִׁשיִטים�ָנִאים�ְּכִפי�ָממֹונֹוְוַהָּנִׁשים�קֹוֶנה�ָלֶהן�ְּב;�ָלֶהם�ְקִלּיֹות�ֶוֱאגֹוִזים�ּוַמְמַּתִּקים

 )החינוך�מצוה�תפח(.�כ"ע.�ְוָהֲאָנִׁשים�אֹוְכִלים�ָּבָׂשר�ְוׁשֹוִתים�ַיִין
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�ָהֲאִר �ַרֵּבנּו �ַעל �ַחִּיים�ִויָטאל �ַרִּבי �ַז"ְוֵהִעיד �"י �ע(ל �לז �המצוות �)ב"שער �ְלׁשֹונֹו, �ְוזֹו �ִמַּדת�: ְּבִעְנַין
ֶׁשֹּלא�ָהָיה�חֹוֵׁשׁש�ְּבַעְצמֹו�ְלִהְתַּכֵּבד�ְּבַמְלּבּוִׁשים�,�ל"ָרנּות�ָרִאיִתי�ְלמֹוִרי�ַזַהְּנִדיבּות�ְוַהַּוְּת
�ָהָיה�אֹוֵכל�ָּדָבר�מּוָעט�ְמֹאד,�ָנִאים�יֹוֵתר�ִמַּדי �ָהָיה�,�ַּגם�ְּבַמֲאָכלֹו ֲאָבל�ְּבַמְלּבּוֵׁשי�ִאְׁשּתֹו

ַאף�ִאם�ֹלא�ָהְיָתה�ָידֹו�ַמֶּׂשֶגת�ָּכל�,�ָיה�ֵמִפיק�ָּכל�ְרצֹוָנּהְוָה,�ָזִהיר�ְמֹאד�ְלַכְּבָדּה�ּוְלַהְלִּביָׁשּה
�ָּכְך �ל"עכ. �ּוָברּור. �ּוָפׁשּוט �ָהִאָּׁשה, �ֶאת�ְרצֹון �ְלָהִפיק �ְלִהְׁשַּתֵּדל �ַמה�ֶּׁשָּצִריְך �ֶׁשָּכל הּוא�,

�ַהֲהָלָכה �ֶאת �ַההֹוְלִמים �ְצנּוִעים �ְּבַמְלּבּוִׁשים �ְּבָג, �ּוְׁשלֹום �ַחס �ְוַכּיֹוֵצא�ְוֹלא �ְצמּוִדים ִדים
�ָּבֶהם ,� �ּתֹוָרה �ִאּסּוֵרי �ַעל �עֹוֶבֶרת �אֹוָתם �ָהַרִּבים��,יםָחמּוִרֶׁשַהּלֹוֶבֶׁשת �ֶאת ּוַמְכִׁשיָלה

 .ְוַדי�ָּבֶזה�ַלֵּמִבין".�ְוֹלא�ָתתּורּו�ַאֲחֵרי�ְלַבְבֶכם�ְוַאֲחֵרי�ֵעיֵניֶכם"ְּבִאּסּור�ַהּתֹוָרה�
 

ַלָּיתֹום�ְוָלַאְלָמָנה�ִעם�ְׁשָאר�,�ַחָּיב�ְלַהֲאִכיל�ַלֵּגר,�ֶׁשאֹוֵכל�ְוׁשֹוֶתה�ֶּבָחגּוְכ:�"ם"ָּכַתב�ָהַרְמַּב
ֲאָבל�ִמי�ֶׁשּנֹוֵעל�ַּדְלתֹות�ֵּביתֹו�ְואֹוֵכל�ְוׁשֹוֶתה�ִעם�ָּבָניו�ְוִאְׁשּתֹו�ְוֵאינֹו�,�ָהֲעִנִּיים�ָהֻאְמָלִלים

 ".ֶאָּלא�ִׂשְמַחת�ְּכֵרסֹו,�ֵאין�זֹו�ִׂשְמַחת�ִמְצָוה,�ַמֲאִכיל�ּוַמְׁשֶקה�ָלֲעִנִּיים�ּוְלָמֵרי�ֶנֶפׁש
 

ְלַׂשֵּמַח�ֵלב�ֲעִנִּיים�ִויתֹוִמים�"הּוא�ֶאָּלא��ָּברּוְך�ה�ּוְמֹפָאָרה�ֵאֶצל�ַהָּקדֹוׁשֵאין�ִׂשְמָחה�ְּגדֹוָל
�ְוֵגִרים �ְוַאְלָמנֹות �ָהֵאּלּו, �ָהֻאְמָלִלים �ֵלב �ֶׁשַהְמַׂשֵּמַח �ַלְּׁשִכיָנה, �ּדֹוֶמה �ֶּנֱאַמרֶׁש, ְלַהֲחיֹות�':

 )הלכות�מגילה�פרק�ב�הלכה�יז(".�'רּוַח�ְׁשָפִלים�ּוְלַהֲחיֹות�ֵלב�ִנְדָּכִאים
 

��אשרי�משכיל�אל�דל
�ֵמִאיר�ְרָפֵאל�ַזַצ �ל�ִמַּיְזד"ִסֵּפר�ַרִּבי �ִלירּוָׁשַלִים�ִּבְׁשַנת�תרפ: �ג"ְּכֶׁשָעִליִתי �ְּבאֹוָתּה�ָחֵצר�, ַּדְרִּתי

ְּפָעִמים�ָהָיה�קֹוֵרא�ִלי�.��ַוֲאִני�ְלַמָּטה-�ְעָלהָהַרב�ָהָיה�ָּגר�ְלַמ,�ל"ָרָהם�ַעֶּדס�ַזַצַיַחד�ִעם�ָהַרב�ַאְב
,�ֲאדֹוִני�ָהַרב:�ְוָהִייִתי�אֹוֵמר�לֹו.�ְוָהָיה�ְמַׁשֵּלם�ִלי�ָׂשָכר�ִּכְפַלִים,�ַלֲעׂשֹות�לֹו�ֵאיזֹו�ֲעבֹוָדה�ְּבֵביתֹו

�ֶזה�יֹוֵתר�ִמַּדי ��ִליַהָּׂשָכר�ֶׁשָּנַתָּת, �ְוָהָיה�ֵמִׁשיב�ִלי. �ָּכתּוב�ַּבּתֹוָרה: �"ַוֲאַהְבֶּתם�ֶאת�ַהֵּגר", ּוָמה�,
� �ְלאֹוֲהבֹו �ָצִריְך �ָּכְך �ָּכל �ּוְבַתְרִמילֹו �ְּבַמְקלֹו �ֶׁשָּבא ��ֲאַנְחנּו-ַהֵּגר �ְוַיֲעֹקב, �ִיְצָחק �ַאְבָרָהם ,�ְּבֵני

�ְוַאָּתה �ִמח, �ּוָבאָת �ְּבַכְּפָך �ַנְפְׁשָך �ְוִלירּוָׁשַלִיםֶׁשַּׂשְמָּת �ִיְׂשָרֵאל �ּוץ�ָלָאֶרץ�ְלֶאֶרץ !�?ֹלא�ָּכל�ֶׁשֵּכן,
 .ְוָהָיה�ְמַׁשֵּלם�ֲחִמָּׁשה�ְּגרּוׁש,�ְוָתִמיד�ָהָיה�ַמְמִציא�ִלי�ֵאיזֹו�ֲעבֹוָדה�ֶׁשֹּלא�ָׁשָוה�ֲאִפּלּו�ְׁשֵני�ְּגרּוׁש

 

�ַּפַעם �ֻסּכֹות, �ְּבֶעֶרב �ֲאִפ, �ַּבִּכיס �ְּפרּוָטה �ִלי �ָהְיָתה �ָיָרקֹלא �ִלְקנֹות �ְּכֵדי �ּלּו �עֹוֵמד�, ְוָהִייִתי
:�ָהַרב�ָעַבר�ַּבֶּדֶרְך�ְוָקָרא�אֹוִתי.�ְוָזְלגּו�ֵעיַני�ְּדָמעֹות�ַּבֵּסֶתר,�ֶזה�קֹוֶנה�ְוֶזה�מֹוֵכר,�ָּבְרחֹובֹות�ָנע�ָוָנד

�ֶחְׁשּבֹון�ַּכָּמה�ֶּכֶסף�ֲאִני�ַחָּיב�ֹּבא�ְלֵביִתי�ְוַנֲעֶׂשה:�"ְוָאַמר�ִלי,�ִנַּגְׁשִּתי�ֵאָליו".�ֹּבא,�ֵמִאיר,�ֵמִאיר"
!"�ַיַען�ַמה�ֶּׁשָעַבְדִּתי�ְלָך�ִׁשַּלְמָּת�ִלי�ִּכְפַלִים,�ֵאין�ִלי�ׁשּום�ֶחְׁשּבֹון,�ֲאדֹוִני�ָהַרב:�"ֵהַׁשְבִּתי�לֹו".�ְלָך

,�י�ֶעְׂשִרים�ַוֲחִמָּׁשה�ְּגרּוׁשָהַלְכִּתי�ִאּתֹו�ְוָנַתן�ִל".�ֹּבא�ֵאַלי�ַלַּבִית,�ֵיׁש�ָלנּו�ֶחְׁשּבֹון,�ֹלא:�"ָאַמר�ִלי
ֲהֹלא�?�ַמּדּוַע�ִּתֵּתן�ִלי,�ֲאדֹוִני:�"ָאַמְרִּתי�לֹו".�ֵלְך�ַּתֲעֶׂשה�הֹוָצאֹות�יֹום�טֹוב�ַהָּקדֹוׁש:�"ְוָאַמר�ִלי

 !"ֵלְך�ִּתְקֶנה�ִמְצָרִכים�ִלְכבֹוד�יֹום�טֹוב:�"ֵהִׁשיב�ִלי!"�ֵאיְנָך�ַחָּיב�ִלי�ְּכלּום
 

�ִהְרַּגְׁש �ַהֹּקֶדׁשָאז �רּוַח �לֹו �ֵיׁש �ֶׁשָהַרב �ְּבַוַּדאי �ִּתי �ֵאּלּו�, �ְּגרּוׁש �ַוֲחִמָּׁשה �ֶעְׂשִרים �ְּבֵעיַני ְוָהיּו
��)מעיין�המועד�שכא(.�ְוָׂשַמְחִּתי�ְּכמֹוֵצא�ָׁשָלל�ַרב,�]ִּפי�ֵמָאה[ְּכֶעְׂשִרים�ְוָחֵמׁש�ִלירֹות�

 

 
�ִי �ַעל �ִמְצָוה �ָהְיָתה �ַהִּמְקָּדׁש �ֵּבית �ִּבְזַמן �ַהְלִוִּים �ַהֹּכֲהִנים �ֶאת �ְלַׂשֵּמַח :�ֶׁשֶּנֱאַמר[ְׂשָרֵאל

�ַאָּתה" �ְּבַחֶּגָך �ְוָׂשַמְחָּת �הֹוָראֹות�,"]ְוַהֵּלִוי... �ּומֹוִרים �ַהִּמְקָּדׁש �ְּבֵבית �עֹוְבִדים �ֶׁשָהיּו �ִמְּפֵני
�ְּבִיְׂשָרֵאל �"ֶׁשֶּנֱאַמר, �ְלִי: �ְותֹוָרְתָך �ְלַיֲעֹקב �ִמְׁשָּפֶטיָך �ְׂשָרֵאליֹורּו �ּוִבְזַמֵּננּו". �ֲעבֹוַדת�, ֶׁשֵאין

�ַהִּמְקָּדׁש �ֵּבית �ָוַלְיָלה, �יֹוָמם �ּתֹוָרה �ֶׁשּלֹוְמִדים �ָהַאְבֵרִכים �ֶאת �ְלַׂשֵּמַח �ּומֹוִרים�,ִמְצָוה
�ְּבִיְׂשָרֵאל �הֹוָראֹות �ַהְלִוִּים, �ַהֹּכֲהִנים �ִּבְמקֹום �ֶׁשֵהם �ֲחַז, �ֶׁשָאְמרּו �"ְּכמֹו �ע(ל �קי �:)א"מנחות

�ַּבּתֹוָרה �ֶׁשעֹוְסִקים �ֲחָכִמים �ַּתְלִמיֵדי �ֵּבית�, �ַּבֲעבֹוַדת �עֹוְסִקים �ְּכִאּלּו �ֲעֵליֶהם ַמֲעֶלה
 )ט�צט"ע�יו"חזו.�ש�הכהן�מוילנא"בנין�שלמה�להגר(.�ַהִּמְקָּדׁש
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�ֶאת�ַהְּזקּוִקים �ּוְלַסֵּיַע �ְוֵיׁש�ְלִהְׁשַּתֵּדל�ָּתִמיד�ְלַׂשֵּמַח �ֹותּוִבְפָרט�ְּבַחג�ַהֻּסּכ, ַּכְמֹבָאר�ַּבֹּזַהר�,
ִמּׁשּום�ֶׁשֵחֶלק�,�ִויַׂשַּמח�ֶאת�ָהֲעִנִּיים:�ְוֶזה�ֹּתֶכן�ְּדָבָריו�ְּבַתְרּגּום,�)ב"פרשת�אמור�דף�קג�ע(ַהָּקדֹוׁש�

� �ַהְּקדֹוִׁשים[ָהֻאְׁשִּפיִזין �ָהאֹוְרִחים �ֶׁשֵהם, �ָהעֹוָלם: �ֲאבֹות �ֹמֶׁשה, �ַאֲהֹרן, �ְוָדִוד, �יֹוֵסף ,�]�ְלַהָּלןַּכְמֹבָאר,
ְוִאם�ַמְזִמין�ֶאת�ָהֻאְׁשִּפיִזין�ְוֵאינֹו�נֹוֵתן�,�הּוא�ַהֵחֶלק�ֶׁשל�ָהֲעִנִּיים,�ֶׁשָהָאָדם�ַמְזִמין�ְלֻסָּכתֹו

ַאל�ִּתְלַחם�ֶאת�ֶלֶחם�ַרע�:�")משלי�כג�ו(ֵהם�ָקִמים�ִמֻּסָּכתֹו�ְואֹוְמִרים�ָעָליו�,�ֶאת�ֶחְלָקם�ָלֲעִנִּיים
ֶאָּלא�ֶׁשל�,�הּוא�ָּברּוְך�ִּכי�ֻׁשְלָחן�ֶזה�ֵאינֹו�ֻׁשְלָחן�ֶׁשל�ַהָּקדֹוׁש".��ְלַמְטַעֹּמָתיוְוַאל�ִּתְתָאיו,�ָעִין

�ַעִין �ַרע �ָהֵאּלּו, �ֶׁשָהאֹוְרִחים �ְּבָׁשָעה �ָאָדם �ְלאֹותֹו �לֹו �ְואֹוי �ֶעְליֹון, �ְקדֹוֵׁשי �ֶאת�, עֹוְזִבים
 .ַיִּציֵלנּו'�ה,�ַּכְמֹבָאר�ָׁשם�ַּבֹּזַהר,�דֻׁשְלָחנֹו�ְואֹוְמִרים�ָעָליו�ְּדָבִרים�ֲחמּוִרים�ְמֹא

 
�ָלֲעִנִּיים �ֲאָבל�ָהָאָדם�ַהּדֹוֵאג �ָלֶהם, �ְונֹוֵתן �ֵביתֹו, �ִלְבֵני �ְוַאַחר�ָּכְך �ֶאת�ִלָּב, ם�ֶׁשל�ּוְמַׂשֵּמַח

� �ִעּמֹו�ָּברּוְך��ַהָּקדֹוׁש-ָהֲעִנִּיים �ָׂשֵמַח �הּוא �ְּכ, �אֹותֹו �ְמָבְרִכים �ָהֻאְׁשִּפיִזין :�ִדְלַהָּלןְוָכל
�ַאְבָרָהם�ָאִבינּו� �ָאז�ִּתְתַעַּנג�ַעל�ה:�")ישעיה�נח�יד(ְמָבֵרְך�אֹותֹו ,�ְוִהְרַּכְבִּתיָך�ַעל�ָּבֳמֵתי�ָאֶרץ',

�ָאִביָך �ַיֲעֹקב �ַנֲחַלת �ְוַהֲאַכְלִּתיָך �ָאִבינּו". �ִיְצָחק �אֹותֹו �ב(�ְמָבֵרְך �קיב �")ג-תהלים �ָּבָאֶרץ�: ִּגּבֹור
�ַזְרעֹו �ִיְהֶיה �ְיֹבָרְךּד, �ְיָׁשִרים �ֹור �ְּבֵביתֹו. �ָוֹעֶׁשר �הֹון �ָלַעד, �ֹעֶמֶדת �ְוִצְדָקתֹו �ָאִבינּו". �ַיֲעֹקב

� �ָאז�ִיָּבַקע�ַּכַּׁשַחר�אֹוֶרָך:�")י-ישעיה�נח�ח(ְמָבֵרְך�אֹותֹו �ַוֲאֻרָכְתָך�ְמֵהָרה�ִתְצָמח, �ְלָפֶניָך�, ְוָהַלְך
�ִצְדֶקָך �ה, �ְּכבֹוד �ַיַאְסֶפָך' .� �ִּתְקָרא �ַוהָאז �ַיֲעֶנה' �ִהֵּנִני, �ְוֹיאַמר �ְּתַׁשַּוע �ִמּתֹוְכָך�, �ָּתִסיר ִאם
�מֹוָטה �ָאֶון, �ְוַדֶּבר �ֶאְצַּבע �ְׁשַלח �ַנְפֶׁשָך. �ָלָרֵעב �ְוָתֵפק �ַּתְׂשִּביַע, �ְוֶנֶפׁש�ַנֲעָנה �ַּבֹחֶׁשְך�, ְוָזַרח
ישעיה�נח�(ְמָבְרִכים�אֹותֹו�ְויֹוֵסף�ַהַּצִּדיק�ַאֲהֹרן�ַהֹּכֵהן�,�ֹמֶׁשה�ַרֵּבנּו".�ַוֲאֵפָלְתָך�ַּכָּצֳהָרִים,�אֹוֶרָך

�")יב-יא �ה: �ְוָנֲחָך �ָּתִמיד' �ַנְפֶׁשָך, �ְּבַצְחָצחֹות �ְוִהְׂשִּביַע �ַיֲחִליץ, �ְוַעְצֹמֶתיָך �ָרֶוה�, �ְּכַגן ְוָהִייָת
,�ר�ָודֹור�ְּתקֹוֵמםמֹוְסֵדי�דֹו,�ּוָבנּו�ִמְּמָך�ָחְרבֹות�עֹוָלם.�ּוְכמֹוָצא�ַמִים�ֲאֶׁשר�ֹלא�ְיַכְּזבּו�ֵמיָמיו

�ֹּגֵדר�ֶּפֶרץ �ְוֹקָרא�ְלָך �ְמֹׁשֵבב�ְנִתיבֹות�ָלָׁשֶבת, �ְוָדִוד�ַהֶּמֶלְך". �אֹותֹו �יז(�ְמָבֵרְך �נד �")ישעיהו ָּכל�:
ַאְׁשֵרי�ֶחְלָקם�ּוַמה�".�ַּתְרִׁשיִעי,�ְוָכל�ָלׁשֹון�ָּתקּום�ִאָּתְך�ַלִּמְׁשָּפט,�ְּכִלי�יּוַצר�ָעַלִיְך�ֹלא�ִיְצָלח

�ּגֹוָרָלםָּנ �ִעים �עֹוָלם, �ַצִּדיֵקי �ִמִּפי �ָהֵאּלּו �ַהְּבָרכֹות �ְלָכל �ֶׁשּזֹוִכים �ָאָדם �ְּבֵני �אֹוָתם ,�ֶׁשל
 .ַעד�ָּכאן�ִמִּדְבֵרי�ַהֹּזַהר�ַהָּקדֹוׁש.�ִׁשְבָעה�ֻאְׁשִּפיִזין�ִעָּלִאין�ַקִּדיִׁשין

 
ַאְך�ִאם�ֵאין�.�ָּתֹבא�ָעָליו�ְּבָרָכה,�יו�ְלֵביתֹוָאָדם�ֶׁשֵּיׁש�ְּבֶאְפָׁשרּותֹו�ְלַהְזִמין�ֶאת�ָהֲעִנִּיים�ֵאָל

אֹו�ֶׁשֵּיׁש�ֲחָׁשׁש�,�ּוְכגֹון�ֶׁשֵהם�ִמְׁשָּפָחה�ְּברּוַכת�ְיָלִדים�ְוֵאין�לֹו�ָמקֹום�ְּבֻסָּכתֹו,�ְּבֶאְפָׁשרּותֹו
אֹו�ֶׁשִּיֵּתן�,�ִלים�ְלֵביָתםֲאַזי�ִיְׁשַלח�ֶאת�ַהַּמֲאָכ,�ָּכְלֶׁשהּו�ֶׁשֵהם�ִהְתַּבְּיׁשּו�ַּכֲאֶׁשר�ָיֹבאּו�ֵאָליו

 )פסקי�תשובות�שפז(.�ָלֶהם�ִמַּכְסּפֹו�ְּבַעִין�ָיָפה�ּוְנִדיָבה�ֲעבּור�הֹוָצאֹות�ֶהָחג
 

ֶזה�ִלְצָדָקה�ִּבְׁשִביל�ֵחֶלק�':�ְוֹיאַמר�ְּבִפיו,�ְוטֹוב�ֶׁשְּיַחֵּלק�ֶאת�ֶּכֶסף�ַהְּצָדָקה�ְלִׁשְבָעה�ֲחָלִקים
�ִּדיָׁשאַאְבָרָהם�ֻאְׁשִּפיָזא�ַק �ִיְצָחק�ֻאְׁשִּפיָזא�ַקִּדיָׁשא, �ֵחֶלק �ְוֶזה�ִּבְׁשִביל �ָהְלָאה', �ְוֵכן ְוָכל�.

 )פסקי�תשובות�שפז.�פלא�יועץ,�י'ח�פלאג"הגר(.�ַהּטֹוָבה�ָעָליו'�ְּכַיד�ה,�ֵחֶלק�ִיְהֶיה�ְסכּום�ָיֶפה�ְוִנְכָּבד
 

 ִמְקֵוה�ָטֳהָרה
ּוִמי�ֶׁשָּיכֹול�ַּגם�ְּבֶמֶׁשְך�ַהָּׁשָנה�ִלְטֹּבל�ְּבָכל�.�ה�ְּבֶעֶרב�ֶהָחגִמְנָהג�ָחׁשּוב�ִלְטֹּבל�ְּבִמְקֵוה�ָטֳהָר

 )ט�קב"ע�יו"זוח(.�ְוזֹוֶכה�ָּבֶזה�ְלַטֵהר�ֶאת�ַנְפׁשֹו�ּוַמְחְׁשבֹוָתיו,�ָּתֹבא�ָעָליו�ְּבָרָכה,�ֶעֶרב�ַׁשָּבת
 

 ַחג�ַהֻּסּכֹות�ְוִׂשְמַחת�ּתֹוָרה�ְּבחּוץ�ָלָאֶרץ
ְלָכְך�ֶאְפָׁשר�ֶׁשָּיחּול�ֶאְצָלם�ַהּיֹום�טֹוב�ַהֵּׁשִני�ֶׁשל�,�"יֹום�טֹוב�ֵׁשִני�ֶׁשל�ָּגֻלּיֹות"ָאֶרץ�עֹוִׂשים�ֵמַאַחר�ּוְבחּוץ�ָל

�ֹקֶדם�]יֹום�ְרִביִעי[ּוְצִריִכים�ְלַהִּניַח�ְּבֶעֶרב�ֶהָחג�,�ְוַהּיֹום�טֹוב�ַהֵּׁשִני�ֶׁשל�ִׂשְמַחת�ּתֹוָרה�ְּביֹום�ִׁשִּׁשי,�ַחג�ַהֻּסּכֹות
ֶאְפָׁשר�ֶׁשְּבחּוץ�,�ְּכמֹו�ֵכן.��ְלַׁשָּבת]יֹום�ִׁשִּׁשי[ְּכֵדי�ֶׁשִּיְהֶיה�ֻמָּתר�ְלַבֵּׁשל�ִמּיֹום�טֹוב�',�ֵערּוב�ַּתְבִׁשיִלין'ַהְּׁשִקיָעה�
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ֹבָאר�ְּבִסַּיְעָּתא�ִדְׁשַמָּיא�ַּכְמ,�ְוֵיׁש�ַּכָּמה�ְּפָרֵטי�ִּדיִנים�ְּבָכל�ֵאּלּו,�ָלָאֶרץ�ָיחּול�ַהּיֹום�טֹוב�ַהֵּׁשִני�ְּבמֹוָצֵאי�ַׁשָּבת
 .ָקֶחּנּו�ִמָּׁשם',�ַחג�ַהָּׁשבּועֹות�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'ְּבחֹוֶבֶרת�

 
 ֲאִכיָלה�ְּבֶעֶרב�ֶהָחג

�ַהּיֹום� �ִמָּׁשָעה�ֲעִׂשיִרית�ֶׁשל �ֶהָחג �עּוָגה�ְּבֶעֶרב �ֶלֶחם�אֹו �ְּבֵעֶרְך[ֹלא�ֹיאַכל :14:30[� ֵמַאַחר�,
ּוִבְמקֹום�ֹצֶרְך�ֵיׁש�ְלָהֵקל�ֶלֱאֹכל�ַעד�.��ֶאת�ְּכַזִית�ַהֶּלֶחם�ַּבֻּסָּכה�ַּבַּלְיָלה�ְלֵתָאבֹוןְוָצִריְך�ֶלֱאֹכל

�יֹוֵתר50 �ְוֹלא ��ְּגָרם �ִויָרקֹות. �ֵּפרֹות �ְוָאְמָנם �ָּבָׂשר, �ְוַכּדֹוֶמה, �ָּדִגים �ֶלֱאֹכל, �ַרַּׁשאי ּוִבְלַבד�,
 )קכא(.�אַכל�ַּבַּלְיָלה�ְלֵתָאבֹוןְּכֵדי�ֶׁשֹּי,�ֶׁשֹּלא�ְיַמֵּלא�ְּכֵרסֹו�ֵמֶהם

 
 ֲהָכַנת�ֵנר�ָּדלּוק

�טֹוב �ְּביֹום �ֲחָדָׁשה �ֵאׁש �ְלַהְדִליק �ֲחָכִמים �ָאְסרּו �ִמַּמִּצית�, �אֹו �ַּגְפרּוִרים �ִמֻּקְפַסת ְּכמֹו
ים�ֵלב�ְּבֶעֶרב�ֵיׁש�ָלִׂש,�ִאי�ְלָכְך.�ְוִהִּתירּו�ְלַהְדִליק�ֵמֵאׁש�ַהְּדלּוָקה�ֵמֶעֶרב�יֹום�טֹוב,�ְוַכּדֹוֶמה

ְּכֵדי�ֶׁשִאם�ִיְצָטֵרְך�ְלַבֵּׁשל�,��ָׁשעֹות24ַהּדֹוֵלק�'�ֵנר�ְנָׁשָמה'יֹום�טֹוב�ֹקֶדם�ְּכִניַסת�ֶהָחג�ְלָהִכין�
�ְּביֹום�טֹוב �ּוְלַהְדִליק�ֶאת�ַהַּגז �ָלַקַחת�ֶאת�ָהֵאׁש, �ֵמֵהיָכן �ִיְהֶיה�לֹו �ַהִּנְקָרא�. ַהְדָלָקה�'ְוֶזהּו

ְלֵאׁש�ֶׁשַעְכָׁשו�,�ַהְינּו�ֶׁשֲאִני�ַמְדִליק�ֵמֵאׁש�ֶׁשָהְיָתה�ְּדלּוָקה�ִמִּלְפֵני�יֹום�טֹובְּד',�ֵמֵאׁש�ְלֵאׁש
�ִמְתַחֶּדֶׁשת �ְוָאְמָנם. �ֶאת�, �ַמֲעִביר �ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו �ַהַּגְפרּור �ֶאת �ְלַכּבֹות �ֶׁשֹּלא �ְלִהָּזֵהר ֵיׁש

 .ֶּבה�ְלַבדֶאָּלא�ַיִּניַח�אֹותֹו�ֶׁשִּיְכ,�ָהֵאׁש�ְּביֹום�טֹוב
 

 ַהְדָלַקת�ֵנרֹות�ֶהָחג
ֶאָּלא�ֶׁשֵּיׁש�ָנִׁשים�.�טֹוב�ֶׁשַהָּנִׁשים�ַיְדִליקּו�ֶאת�ֵנרֹות�ֶהָחג�ִלְפֵני�ַהְּׁשִקיָעה�ִּכְבָכל�ֶעֶרב�ַׁשָּבת

 )רי(.�ְוֵיׁש�ָלֶהן�ַעל�ַמה�ֶּׁשִּיְסֹמכּו,�נֹוֲהגֹות�ְלַהְדִליק�ְּבֵליל�יֹום�טֹוב�ֹקֶדם�ַהִּקּדּוׁש
 

ִלְכבֹוד�ִׁשְבָעה�ֻאְׁשִּפיִזין�ִעָּלִאין�ַקִּדיִׁשין�ַהָּבִאים�,��נֹוֲהִגים�ְלַהְדִליק�ַּבֻּסָּכה�ִׁשְבָעה�ֵנרֹותֵיׁש
 )רי.�א"החיד(.�ְלֻסָּכֵתנּו

 
 ְמקֹום�ַהַהְדָלָקה
�ִאם�ַהֻּסָּכה�ְּגדֹוָלה �ַהֻּסָּכה, �ְלַהְדִליק�ֶאת�ֵנרֹות�ֶהָחג�ְּבתֹוְך �טֹוב�ְוָנכֹון ם�הּוא�ְמקֹום�ֶׁשָּׁש,

 )רז,�עו(.�ַיְדִליֵקם�ַּבַּבִית,�אּוָלם�ִאם�ֵיׁש�ֲחָׁשׁש�ָּכְלֶׁשהּו�ִלְׂשֵרָפה�ַחס�ְוָׁשלֹום,�ָהֲאִכיָלה
 

 ַהְּבָרָכה
�ָהִאָּׁשה �ְּתָבֵרְך �ַהַהְדָלָקה �ֹקֶדם �ה": �ַאָּתה �ָּברּוְך �ָהעֹוָלם', �ֶמֶלְך �ֱאֹלֵהינּו �ִקְּדָׁשנּו�, ֲאֶׁשר

 .ְוַאַחר�ָּכְך�ַּתְדִליק,�"יֹום�טֹוב]��ַׁשָּבת�ְו:בשבת�[ָּונּו�ְלַהְדִליק�ֵנר�ֶׁשלְּבִמְצֹוָתיו�ְוִצ
 

,�ְוַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשְּבֶעֶרב�ַׁשָּבת�נֹוֲהגֹות�ֹרב�ְּבנֹות�ַאְׁשְּכַנז�ְלָבֵרְך�ְלַאַחר�ֶׁשַּמְדִליקֹות�ֶאת�ַהֵּנרֹות
�ִמָּכל�ָמקֹום �ַעל, �ְיָבְרכּו �ַיְדִליקּוְּבֶעֶרב�יֹום�טֹוב�ַאף�ֵהן ��ַהֵּנרֹות�ְוַאַחר�ָּכְך �ַמה�. �ֶׁשָּכל ִמֵּכיָון

ְוֵהיַאְך�ַיְדִליקּו�ְלַאַחר�,�הּוא�ַרק�ֵמֲחָׁשׁש�ֶׁשְּמַקְּבלֹות�ַׁשָּבת�ַּבַהְדָלָקה,�ֶּׁשּנֹוֲהגֹות�ֵהן�ְלַהְדִליק�ְוַאַחר�ָּכְך�ְלָבֵרְך
�ִמֵּכן �ְל? �ֵמֵאׁש �ְלַהְדִליק �ֶׁשֻּמָּתר �טֹוב �ְּביֹום �ֵאׁשַאְך �ַּבְּבָרָכה, �ֶהָחג �ֶאת �ֶׁשְּמַקְּבלֹות �ַלִּׁשיָטה �ֶׁשַאף ,�ִנְמָצא

 )רט.�ק�כז"ב�רסג�ס"משנ(�.ַאְך�ִיָּזֲהרּו�ֶׁשֹּלא�ְלַכּבֹות�ֶאת�ַהֵּנר�ֶׁשּבֹו�ֵהן�ַמְדִליקֹות,�ַרָּׁשִאּיֹות�ְלַהְדִליק
 
 "ֶׁשֶהֱחָינּו"

�ֶׁשֶהֱחָינּו'ֹלא�ְּתָבֵרְכָנה�ַהָּנִׁשים�ִּבְרַּכת� �ַּבַהְדָלָקה' �ִמֵּכן�, �ְלַאַחר �ֶׁשְּמָבְרִכים�ְּבָרָכה�זֹו ֵּכיָון
�ַּבִּקּדּוׁש�ֶׁשל�ֵליל�יֹום�טֹוב �זרוע�בשם�הירושלמי(. �אור �ועוד, �ִנְמָצא�ֶׁשַהְמָבְרכֹות�ִנְכָנסֹות�)תרומת�הדשן
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�ַהְּבָרָכה�ַלַהְדָלָקה �ֵּבין �ַלֲחַׁשׁש�ֶהְפֵסק �ְּב, �ָלֶהן �ְלָהִעיר �טֹוב �ִמִּמְנָהָגןְוָלֵכן .�ַנַחת�ֶׁשַּיְפִסיקּו
 .ֶׁשִּמְנַהג�ָנִׁשים�ֶזה�ֵאין�לֹו�ְיסֹוד�ַּבֲהָלָכה�ּוְׁשָגָגה�הּוא,�ֶחֶסד�ָלֲאָלִפים�ְועֹוד,�ָיֶפה�ַלֵּלב,�ץ"ְוָכְתבּו�ַהָּגאֹון�ַיְעֵּב

 
'�ֶׁשֶהֱחָינּו'ַעל�ִּבְרַּכת�'�ָאֵמן'ֵאין�ָלֶהן�ַלֲענֹות�,�ַּבַהְדָלָקה'�ֶׁשֶהֱחָינּו'ְוָאְמָנם�ָנִׁשים�ַהְמָבְרכֹות�

�ֶׁשּׁשֹוְמעֹות�ַּבִּקּדּוׁש �ִּבְרַּכת�, �ַהֶּגֶפן'ֵמֲחַׁשׁש�ֶהְפֵסק�ֵּבין �ִלְטִעיַמת�ַהַּיִין' �ְואּוָלם. ְּבנֹות�ַאְׁשְּכַנז�,
 )ריג,�קנא.��סטמןג�סי"י�חשבט�הלו(�.ַאְך�ֹלא�ְּבַחג�ַהָּׁשבּועֹות,�ַּבִּקּדּוׁש�ֶׁשל�ֶהָחג'�ָאֵמן'ַרָּׁשִאּיֹות�ַלֲענֹות�

 
 

 ֵליל�ֶהָחג
 ַהְּכִניָסה�ַלֻּסָּכה

�ַלֻּסָּכה �ָאָדם �ָּכל �ִנְכָנס �ַּכֲאֶׁשר �ִמִּבְפִנים, �ַהֻּסָּכה �ְּבֶפַתח �ַיֲעֹמד �ָהֻאְׁשִּפיִזין, �ֶאת ,�ְוַיְזִמין
�ַּבִּסּדּוִרים �ַהֻּנָּסח �ַּכּמּוָבא �ַהָּקדֹוׁש. �ַּבֹּזַהר �ְוָכתּוב �ַרב, �ִנְכָנס�ֶׁשַּכֲאֶׁשר �ָהָיה �ַהְמנּוָנא�ָסָבא

�ַלֻּסָּכה �ָׂשֵמַח, �ָהָיה ,� �ַהֻּסָּכה �ְּבֶפַתח �ִּבְפִניםִמְועֹוֵמד �ְואֹוֵמר, �ָהֻאְׁשִּפיִזין �ֶאת :�ּוַמְזִמין
�ָיִמים'" �ִׁשְבַעת �ֵּתְׁשבּו �'ַּבֻּסֹּכת �ִּתיבּו. �ִעָּלִאין �ֻאְׁשִּפיִזין �ִּתיבּו �ְמֵהיְמנּוָתא, �ֻאְׁשִּפיֵזי �ִּתיבּו

�"ִּתיבּו �ַוֲאַמר, �ְוָחֵדי �"ָאִרים�ְידֹוי �ַזָּכָאה�חּוָלָקָנא: �ְּדִיְׂשָרֵאל, �ַזָּכָאה�חּוָלְקהּון �ִּדְכִתיב, ִּכי�':
�ה �ֵחֶלק �ַעּמֹו' �ַנֲחָלתֹו, �ֶחֶבל �"'ַיֲעֹקב �ְיִתיב, �ַוֲהָוה �ְׁשבּו�":ַּתְרּגּום. �ֶעְליֹוִנים �אֹוְרִחים �ְׁשבּו ְׁשבּו�,

:�ְּכמֹו�ֶׁשֶּנֱאַמר,�ְוַאְׁשֵרי�ֶחְלָקם�ֶׁשל�ִיְׂשָרֵאל,�ַאְׁשֵרי�ֶחְלֵקנּו:�"ֵהִרים�ָיָדיו�ְוָׂשַמח�ְוָאַמר".�בּואֹוְרֵחי�ָהֱאמּוָנה�ְׁש
 )ב"זוהר�פרשת�אמור�דף�קג�ע(�.ְוָהָיה�יֹוֵׁשב,�"'ַיֲעֹקב�ֶחֶבל�ַנֲחָלתֹו,�ַעּמֹו'�ִּכי�ֵחֶלק�ה'
 

�ָה �ֶאת �ַיְזִמין �ָהִראׁשֹון �ַּבַּלְיָלה �ַרק �ַהָּכתּובֹלא �ַּבֻּנָּסח �ֻאְׁשִּפיִזין �ֶׁשִּנְכָנס�, �יֹום �ְּבָכל ֶאָּלא
 )פסקי�תשובות�שפז.�ה"השל(.�ִּכי�ְּבֹלא�ַהְזָמָנה�ֵאיָנם�ָּבִאים,�ַלֻּסָּכה�ַיְזִמין�ֶאת�ָהֻאְׁשִּפיִזין

 
 ִקּדּוׁש

�ַּבֻּסָּכה �ַהַּיִין �ְמַקְּדִׁשים�ַעל �ּוְמָבְרִכים�ַאְרַּבע�ְּבָרכֹות, �ַהֶּגֶפןּבֹו': �'ֵרא�ְּפִרי ְמַקֵּדׁש�ִיְׂשָרֵאל�',
ַרַּׁשאי�ְלָבֵרְך�ְּבֶמֶׁשְך�ָּכל�',�ֶׁשֶהֱחָינּו'ְוִאם�ָׁשַכח�ְלָבֵרְך�.�'ֶׁשֶהֱחָינּו'ְו'�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה',�'ְוַהְּזַמִּנים

 )קעד,�צה(.�ִׁשְבַעת�ְיֵמי�ֶהָחג
 
�ְסָפַרדֵי �ִלְבנֹות �ְלַהְזִּכיר �ַּתֲעֶנ,ׁש ��ֶׁשֹּלא �ָאֵמן'יָנה '� �ִּבְרַּכת �ַּבֻּסָּכה'ַאַחר �ֵליֵׁשב ֶׁשְּמָבֵרְך�'

�ַהְמַקֵּדׁש �ְוַהָּנִׁשים�ְּפטּורֹות�ִמִּמְצַות�ֻסָּכה, �ֵמַאַחר �ִּכי �ִאם�ֵּכן, �ָאֵמן'ֲעִנַּית�, ֶנְחֶׁשֶבת�ָלֶהן�'
 )קמט(�.ְּכִדְלַהָּלן,�ִאּיֹות�ַלֲענֹות�ָאֵמןֲאָבל�ְּבנֹות�ַאְׁשְּכַנז�ַרָּׁש.�ְּכֶהְפֵסק�ֵּבין�ַהִּקּדּוׁש�ִלְטִעיַמת�ַהַּיִין

 
 .�ִיְתָּבֲארּו�ְלַהָּלן�ְּבִדיֵני�ָהֲאִכיָלה�ַּבֻּסָּכה,�ִּדיֵני�ֲאִכיַלת�ַהַּפת�ְּבֵליל�ֶהָחג-ְסעּוַדת�ֶהָחג�

 

 ַמִים�ַאֲחרֹוִנים
�ָיַדִים�ְלַמִים�ַאֲחרֹוִנים �ְּבִסּיּום�ַהְּסעּוָדה�ִיְּטלּו ,� �ִלֵּתן �ָהֶאְצָּבעֹותְוָצִריְך �ַמִים�ַעד�ִקְׁשֵרי כן�(.

 )הליכות�עולם�חלק�ב�עמוד�מה.�פסקי�תשובות�אות�ט.�ק�יז"כף�החיים�סופר�סימן�קפא�ס,�א"הגר,�ש"הרש,�י"דעת�רבנו�האר
 

 ּכֹוס�ֶׁשל�ְּבָרָכה
כּו�ַרּבֹוֵתינּו�ַּבּתֹוֶעֶלת�ּוְכָבר�ֶהֱאִרי.�ִמְצָוה�ְלָבֵרְך�ַעל�ּכֹוס�ַיִין,�ְּבָכל�ַהָּׁשָנה�ַּכֲאֶׁשר�ֵיׁש�ִזּמּון

ְוַגם�ְלַהֲעלֹות�ֶאת�,�ְוזֹוֶכה�ְלַתֵּקן�ֶאת�ְּפַגם�ַהְּבִרית,�ָהרּוָחִנית�ָהֲעצּוָמה�ַלְמָבֵרְך�ַעל�ַהּכֹוס
�ְוִסֵּפר[.�ְוזֹוֶכה�ֶׁשִּנְׁשָמתֹו�ָּתִאיר�ְּבאֹור�ַהּתֹוָרה,�ַהְּׁשִכיָנה�ְלרּום�ַהַּמֲעלֹות�ּוִמְתָּבֶרֶכת�ַעל�ָידֹו

ֶׁשָּׁשַמע�ֵמַהָּגאֹון�ַרֵּבנּו�יֹוֵסף�ַחִּיים�,�ל"ֶׁשָאַמר�לֹו�ָאִביו�ַרִּבי�ַסְלָמן�ַזַצ,�א"ג�ַרִּבי�ֶּבן�ִצּיֹון�מּוָצִפי�ְׁשִליָט"הרה
ת�ִׁשִּׁשי�ַלֵּסֶפר�ִּכי�ַמֲעַלת�ַהְמַזֵּמן�ַעל�ַהּכֹוס�יֹוֵתר�ִמַּמֲעַלת�ִמי�ֶׁשעֹוֶלה�ֶאֶלף�ֲעִלּיֹו,�ל"ְוַרֵּבנּו�ְיהּוָדה�ְפָתָיה�ַזַצ

 )שיבת�ציון�חלק�א�עמוד�רפז(�.]ּתֹוָרה�ְּבַׁשַּבת�ֹקֶדׁש
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�ַהַּיִין �ֶאת �ַהְמַזֵּמן �ֶׁשָּׁשָתה �ְלַאַחר �ְלִאְׁשּתֹו, �ַהּכֹוס �ֶאת �ִיְׁשַלח �ְוִתְתָּבֵרְך�, �ִמֶּמּנּו ֶׁשִּתְטַעם
ברכות�(.�ְּכֵדי�ֶׁשָּתחּול�ַהְּבָרָכה�ַעל�ֻּכָּלם,�ְוטֹוב�ֶׁשִּיֵּתן�ְלָכל�ַהִּנְמָצִאים�ָׁשם.�ִמּכֹוס�ֶׁשל�ְּבָרָכה

 )ב�ועוד"סימן�קפג�סעיף�ד�ומשנ.�י"רבנו�האר.�זוהר.�ב"נא�ע
 

ֶׁשְּיַכֵּון�ְלהֹוִציָאם�ְיֵדי�חֹוָבה�,�ֶׁשַּכֲאֶׁשר�נֹוֵתן�ַהְמַזֵּמן�ִלְטֹעם�ִמּכֹוס�ֶׁשל�ְּבָרָכה,�ֵיׁש�ָלִׂשים�ֵלב
 .ָיִׂשימּו�ֵלב�ְלָבֵרְך�ֹקֶדם�ַהְּטִעיָמה,��ְוִאם�ֹלא�ִּכֵּון.'ֶפןּבֹוֵרא�ְּפִרי�ַהֶּג'ְּבִבְרַּכת�

 
�ִמִּבְפִנים �ְּבָיָדיו �ִויַׁשְפֵׁשף �ִמַּבחּוץ �ַהּכֹוס �ֶאת �ִיְׁשֹטף �ַהִּזּמּון �ֹקֶדם �ַיִין. �ַּבּכֹוס �ִיְמֹזג ִויַקֵּבל�,

� �לֹו �ֵמָאָדם�ַאֵחר�ֶׁשִּיֵּתן �ָיָדיו �ֶאת�ַהּכֹוס�ִּבְׁשֵּתי �ָיָדיוַהְמַזֵּמן �ִּבְׁשֵּתי �ַּגם�ֵּכן ּוַבְּבָרָכה�ֹיאֵחז�.
�ַהְּׂשָמאִלית �ִמָּידֹו �ִסּיּוַע �ְלֹלא �ַהְיָמִנית �ְּבָידֹו �ַהּכֹוס �ֶאת ,� �ֶטַפח �ַהֻּׁשְלָחן �ֵמַעל �8[ְוַיְגִּביֶהּנּו

�ַהְּבָרָכה.]מ"ס �ְזַמן �ָּכל �ְלַהְגִּביהֹו �לֹו �ָקֶׁשה ��ְוִאם �ְלָפח, �ְלַהְגִּביהֹו �ַּבְּבָרָכה�ִיְׁשַּתֵּדל ֹות
 )א�רצג"שיבת�ציון�ח.�ע�פסח�קיד"זוח(.�ּוְלַאַחר�ִמֵּכן�ֹיאֵחז�ּבֹו�ְּכֶׁשהּוא�ֻמָּנח�ַעל�ַהֻּׁשְלָחן,�ָהִראׁשֹוָנה

 
�אֹוֵמר �ַהִּזּמּון �"ְּבֻנַּסח �ַקִּדיָׁשא: �ִעָּלָאה �ַמְלָּכא �ִּבְרׁשּות �ַמְלְּכָתא[, �ַׁשָּבת �ּוִבְרׁשּות�],ּוִבְרׁשּות

 )א�רצו"שיבת�ציון�ח(".�ּוִבְרׁשּות�ִׁשְבָעה�ֻאְׁשִּפיִזין�ִעָּלִאין�ַקִּדיִׁשין,�ָבא�ֻאְׁשִּפיָזא�ַקִּדיָׁשאיֹוָמא�ָט
 

 ִּבְרַּכת�ַהָּמזֹון
�ְּבִׂשְמָחה�ְּגדֹוָלה�ּוְבַכָּוַנת�ַהֵּלב �ִּבְרַּכת�ַהָּמזֹון �ְיָבֵרְך �ְוָכתּוב�ַּבֹּזַהר�ַהָּקדֹוׁש. ֶׁשְּכָכל�ֶׁשְּיַכֵּון�,

ָּכְך�ִיְזֶּכה�ְלַקֵּבל�ִמָּׁשַמִים�ֶׁשַפע�טֹוָבה�ּוְבָרָכה�,��ִויָבֵרְך�יֹוֵתר�ְּבִׂשְמָחה,ֹוֵתר�ְּבִבְרַּכת�ַהָּמזֹוןי
 )ק�כג"כף�החיים�סופר�סימן�קנז�ס(.�ְוִיְזֶּכה�ַּגם�ֵּכן�ִלְדָרגֹות�ְּגבֹוהֹות�ְמֹאד�ָּברּוָחִנּיּות,�יֹוֵתר

 
�.�ְּבִבְרַּכת�ַהָּמזֹון'�ָיֹבאַיֲעֶלה�ְו'ָיִׂשים�ֵלב�לֹוַמר� �ִאם�ִנְזַּכר�ְּכֶׁשָאַמר�-ְוִאם�ָטָעה�ְוֹלא�ֲאָמרֹו

�ה' �ַאָּתה �ָּברּוְך ,''� �ֶׁשִּסֵּים �ְירּוָׁשַלִים'ֹקֶדם �ּבֹוֵנה ,'� �ֻחֶּקיָך'ֹיאַמר �ַלְּמֵדִני �ְּכאֹוֵמר�', ֶׁשֵּיָרֶאה
ֹיאַמר�ְּבֵׁשם�',�ּבֹוֵנה�ְירּוָׁשַלִים'ר�ַאַחר�ֶׁשָחַתם�ְוִאם�ִנְזַּכ.�'ַיֲעֶלה�ְוָיֹבא'ְוַיֲחֹזר�לֹוַמר�,�ָּפסּוק

�ּוַמְלכּות �ַאָּתה�ה": �ָּברּוְך '� �ָהעֹוָלם�ֲאֶׁשר�ָנַתן �ֶמֶלְך �ִיְׂשָרֵאל�:בשבת[ֱאֹלֵקינּו �ַׁשָּבתֹות�ִלְמנּוָחה�ְלַעּמֹו

�ְו �ְוִלְבִרית �ְלאֹות �ְלָׂשׂשֹו]ְּבַאֲהָבה �ִיְׂשָרֵאל �ְלַעּמֹו �טֹוִבים �ּוְלִׂשְמָחה�ָיִמים �ן �ַהֻּסּכֹות�, �ַחג �יֹום ֶאת
�ַהֶּזה �ַהֶּזה, �ֹקֶדׁש �ִמְקָרא �טֹוב �יֹום �ֶאת �ה, �ַאָּתה �ָּברּוְך '� �ְו:בשבת[ְמַקֵּדׁש �ִיְׂשָרֵאל�]�ַהַּׁשָּבת

�"ְוַהְּזַמִּנים �ִאם�ִהְתִחיל�ְּבָרָכה�ְרִביִעית�ְוָאַמר�. �ַאָּתה�ה'ְוהּוא�ַהִּדין �ָּברּוְך �ֶמֶלְך' �ֱאֹלֵקינּו
ֲאֶׁשר�'ֶׁשֹּיאַמר�ָׁשם�ֶאת�ַהֻּנָּסח�ַהּקֹוֵדם�',�...ָלַעד�ָהֵאל�ָאִבינּו'ְוִנְזַּכר�ֹקֶדם�ֶׁשָאַמר�',�ָהעֹוָלם

 .�חֹוֵזר�ִלְתִחַּלת�ִּבְרַּכת�ַהָּמזֹון',�...ָלַעד�'ַאְך�ִאם�ִנְזַּכר�ַאַחר�ֶׁשָאַמר�ֵּתַבת�.�'...ָנַתן
 

ֶאָּלא�ֶׁשִאם�ִנְזְּכָרה�ַאַחר�ֶׁשָאְמָרה�ֵּתַבת�',�ַיֲעֶלה�ְוָיֹבא'לֹוַמר�ְוהּוא�ַהִּדין�ְלִאָּׁשה�ֶׁשָּׁשְכָחה�
 .ֶאָּלא�ַמְמִׁשיָכה�ֶאת�ַהְּבָרָכה�ַעל�ַהֵּסֶדר,�ֵאיָנּה�חֹוֶזֶרת�ִלְתִחַּלת�ִּבְרַּכת�ַהָּמזֹון',�ָלַעד'
 

 .ֹו�ְּכִדין�ָהִאָּׁשה�ֶׁשָּׁשְכָחהִּדינ,�ַלָּמֳחָרת�ִּבְסעּוַדת�ַהֹּבֶקר'�ַיֲעֶלה�ְוָיֹבא'ִאם�ָׁשַכח�לֹוַמר�
 

� �ָאַמר �ִאם �ִהְסַּתֵּפק �ַהָּמזֹון �ִּבְרַּכת �ֶׁשֵּבַרְך �ְלַאַחר �ְוָיֹבא'ִאם �ַיֲעֶלה '� �ֹלא �חֹוֵזר-אֹו ,��ֵאינֹו
�ַהְּסָתם�ָאַמר� �ּוִמן �ִלְזֹּכר�ֶׁשַהּיֹום�ַחג �'ַיֲעֶלה�ְוָיֹבא'ֵמַאַחר�ּוְקֻדַּׁשת�ַהּיֹום�ּגֹוֶרֶמת�לֹו �ְוהּוא.

 )קז(�.ֶׁשֵאינֹו�חֹוֵזר,�ְּבַׁשָּבת'�ְרֵצה�ְוַהֲחִליֵצנּו'ַהִּדין�ַּבְמֻסָּפק�ִאם�ָאַמר�
 

 ִמְׁשָניֹות

ְוַעל��)משלי�טו�כג(�.'ָּדָבר�ְּבִעּתֹו�ַמה�ּטֹוב'ִּכי�,�ָנֲהגּו�ִלְלֹמד�ִמְׁשָניֹות�ַמֶּסֶכת�ֻסָּכה�ְלַאַחר�ַהְּסעּוָדה
,��ֵמֲאֶׁשר�ִלְקֹרא�ֶאת�ָּכל�ַהַּמֶּסֶכת�ְלֹלא�ֲהָבָנהר�ִמְׁשָניֹות�ַּבֲהָבָנהִמְסַּפָּכל�ָּפִנים�ָעִדיף�ִלְלֹמד�

��)ב"א�סימן�נ�סק"מג(�.�ֵאינֹו�ְמַקֵּים�ִמְצַות�ַּתְלמּוד�ּתֹוָרה,י�ּתֹוָרה�ְּבִלי�ֲהָבָנה�ְּכָללִּכי�ִּבְקִריַאת�ִּדְבֵר



 חג הסוכות בהלכה ובאגדה

 

107 

 ַּבֻּסָּכה�ַהְיִׁשיָבה
 ָּכבֹוד�ַעְנֵני

:�ָּכל�ָהֶאְזָרח�ְּבִיְׂשָרֵאל�ֵיְׁשבּו�ַּבֻּסֹּכת,�ַּבֻּסֹּכת�ֵּתְׁשבּו�ִׁשְבַעת�ָיִמים:�")ויקרא�כג�מב(ֶנֱאַמר�ַּבּתֹוָרה�
�ֵמֶאֶרץ� �אֹוָתם �ְּבהֹוִציִאי �ִיְׂשָרֵאל �ְּבֵני �ֶאת �הֹוַׁשְבִּתי �ַבֻּסּכֹות �ִּכי �ֹדֹרֵתיֶכם �ֵיְדעּו ְלַמַען

 ."ִמְצָרִים
 

ֵהם�ַעְנֵני�ָּכבֹוד�ֶׁשִהִּקיָפם�ִּבְהיֹוָתם�,�הּוא�ֶאת�ֲאבֹוֵתינּו�ָּברּוְך�ׁשֻסּכֹות�ֵאּלּו�ֶׁשהֹוִׁשיב�ַהָּקדֹו
�ַּבִּמְדָּבר �ָׁשָנה �ַאְרָּבִעים �ְוֶׁשֶמׁש, �ָׁשָרב �ַיֵּכם �ְלַבל �ַּבִּמְדָרׁש�ְּבִסְפֵר. �יְוָאְמרּו �ֲעָנִנים�: ִׁשְבָעה

�ָהיּו �רּוחֹות�ָהעֹוָלם; �ֵמַאְרַּבע �ַאְרָּבָעה �ְלַמְע, �ְלַמָּטהָעָנן �ְוָעָנן �ָלה �ִמִּלְפֵניֶהם, �ֶאָחד ,�ְוָעָנן
ְּכֵדי�ֶׁשֹּלא�ִיְצָטְרכּו�ְּבֵני�ִיְׂשָרֵאל�ִלְטֹרַח�ַלֲעלֹות�,�ּוַמְגִּביַּה�ֶאת�ַהְּׁשֵפלֹות,�ַמְנִמיְך�ֶאת�ֶהָהִרים

.�ּוְמַכֵּבד�ּוְמַסֵּדר�ִלְפֵניֶהם,�ּוְכמֹו�ֵכן�ָהָיה�הֹוֵרג�ֶאת�ַהְּנָחִׁשים�ְוָהַעְקַרִּבים�ֶׁשַּבִּמְדָּבר.�ְוָלֶרֶדת
 )צה(
 

 !�ִמְצָוה-ָּכל�ֶרַגע�
ַּבֻּסֹּכת�ֵּתְׁשבּו�ִׁשְבַעת�:�"ֶׁשֶּנֱאַמר,�ְמַקֵּים�ִמְצַות�ֲעֵׂשה�ִמן�ַהּתֹוָרה,�ְּבָכל�ֶרַגע�ֶׁשּׁשֹוֶהה�ַּבֻּסָּכה

�ָיִמים �ַהָּקדֹוׁשְוטֹוב�ֶׁשְּי". �ֶׁשִּצָּונּו ��ַּבֻּסָּכה�ֵזֶכר�ִליִציַאת�ִמְצַרִיםהּוא�ֵליֵׁשב�ָּברּוְך�ַכֵּון ְוֵזֶכר�,
ּוִבְפָרט�ְיַכֵּון�ֵּכן�ְּכֶׁשאֹוֵכל�ֶאת�ְּכַזִית�,�הּוא�ֶאת�ֲאבֹוֵתינּו�ָּברּוְך�ְלַעְנֵני�ָּכבֹוד�ֶׁשִהִּקיף�ַהָּקדֹוׁש
 )צה(.�ַהַּפת�ַּבַּלְיָלה�ָהִראׁשֹון�ַּבֻּסָּכה

 
 ַהִּמְצָוה�ֲחִביבּות

ֶׁשָאַכל�ֶאת�ְסעּוָדתֹו�ַּבֻּסָּכה�,�ֹמֶׁשה�ֲהָרִרי�ְׁשמֹו,�ַמֲעֶׂשה�ְּבָחָכם�ֶאָחד,�ל"א�ַזַצ"ִחיָדִסֵּפר�ַהָּגאֹון�ַה
�ַּבַּלְיָלה�ָהִראׁשֹון �ִליֹׁשן, �ְוַאַחר�ֶׁשָהַלְך �ְּכֶׁשָאַכל�ַּבֻּסָּכה�, �ְוִנְזַּכר�ֶׁשֹּלא�ִּכֵּון �ְלַעְנֵני�"ִהְתעֹוֵרר ֵזֶכר

��)אוצרות�הסוכה(�".ֵזֶכר�ְלַעְנֵני�ַהָּכבֹוד�"-ְוָאַכל�ׁשּוב�ֶלֶחם�,�ָנַטל�ֶאת�ָיָדיו,�ָּטתֹוִמָּיד�ָקם�ִמִּמ".�ַהָּכבֹוד
 

 
,�ֶׁשֵּיׁש�אֹוְמִרים�ֶׁשִאם�ׁשֹוֶהה�חּוץ�ַלֻּסָּכה�ְּבִלי�ֶהְכֵרַח,�ִיְׁשַּתֵּדל�ִלְׁשהֹות�ַּבֻּסָּכה�ְּכָכל�ַהּיֹוֵתר
�ַּבֻּס �ְיִׁשיָבה �ֶׁשל �ֲעֵׂשה �ִמְצַות �ָּכהְמַבֵּטל ,� �ַהּתֹוָרה �ְוִצְּוָתה �ִׁשְבַעת�"ֵמַאַחר �ֵּתְׁשבּו ַּבֻּסֹּכת

�ָּכל�ַהָּׁשָנה,�"ָיִמים �ֵּביתֹו �ֶׁשָאָדם�ָּדר�ְּבתֹוְך �ְּכֶדֶרְך �ֵאיֶזה�ִעְנָין�ָלֵצאת, �ש"הריב(�.ִאם�ֹלא�ֶׁשֵּיׁש�לֹו ,�אבודרהם,

 )פסקי�תשובות�שסד.�אברהם�ועודמחזה�,�יסוד�ושורש�העבודה,�חסד�לאברהם,�חתם�סופר,�ץ"יעב,�ל"מהרי
 

 ֻאְׁשִּפיִזין�ִׁשְבָעה

�מּוָבא �ַהָּקדֹוׁש �ַּבֹּזַהר ,� �ַקִּדיִׁשין �ִעָּלִאין �ֻאְׁשִּפיִזין �ִׁשְבָעה �ְקֻדַּׁשת �ֶעְליֹוִנים�[ֶׁשהֹוד אֹוְרִחים

�]ּוְקדֹוִׁשים �ֶׁשֵהם, �ֲאבֹות�ָהעֹוָלם: �ַאְבָרָהם, �ִיְצָחק, �ַיֲעֹקב, �ֹמֶׁשה�ַרֵּבנּו, �ַהֹּכֵהןַא, �ֲהֹרן יֹוֵסף�,
� ��ִנְמָצא�ַּבֻּסָּכה-ַהַּצִּדיק�ְוָדִוד�ַהֶּמֶלְך �ּוְבָׁשָעה�ֶׁשהּוא�יֹוֵׁשב�ַּבֻּסָּכה. ,�ֶׁשִהיא�ֵצל�ָהֱאמּוָנה,

�ִמְלַמְעָלה �ָעָליו �ַהְּׁשִכיָנה�ּפֹוֶרֶסת�ְּכָנֶפיָה �ְוִׁשְבָעה�ָהֻאְׁשִּפיִזין�ׁשֹוְכִנים�ִעּמֹו, ְוִיְׂשַמח�ְּבָכל�.
 )ב"זוהר�פרשת�אמור�דף�קג�ע(.�כ"ע.�ָּבאֹוְרִחים�ָהֵאּלּו�ֶׁשִּנְמָצִאים�ִעּמֹו,�ֹום�ְּבָפִנים�ְמִאירֹותי
 

 ְלַהְצָלָחה�ְסֻגָּלה

ּוִבְמֻיָחד�.�ַעל�ֵּכן�ָעֵלינּו�ָלֶׁשֶבת�ַּבֻּסָּכה�ְּבָכבֹוד�ְוָהָדר�ַּכָּיאּות�ִלְפֵני�אֹוְרִחים�ְמֻכָּבִדים�ָּכֵאּלּו
,�ְוֵכן�ֹלא�ָיִרים�ֶאת�קֹולֹו�ַעל�ְּבֵני�ֵביתֹו.�ֵהר�ֶׁשֹּלא�ִלְכֹעס�ְוֹלא�ְלַהְקִּפיד�ְּכָלל�ַּבֻּסָּכהֵיׁש�ְלִהָּז

�ַהַּמֲעָלה �ָרֵמי �ָהאֹוְרִחים �ְּכבֹוד �ִמְּפַאת �ְּבִדְבֵרי�. �ִאם �ִּכי �ַּבֻּסָּכה �ְלַדֵּבר �ֶׁשֹּלא ְוַהִּמְׁשַּתֵּדל
�ָעָל'�ה,�תֹוָרה �ַיְׁשִּפיַע � �ַקִּדיִׁשיןִיְתָּבַרְך �ִעָּלִאין ,�יו�ֶׁשַפע�ְקֻדָּׁשה�ְוָטֳהָרה�ִמִּׁשְבָעה�ֻאְׁשִּפיִזין

 )קמז(.�ְוַיְצִליַח�ְּבָכל�ְּדָרָכיו
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 ְמֹפָאר�ִּכֵּסא

�ֶׁשְּמִביִאים�ִּכֵּסא�ְלֵאִלָּיהּו�ַהָּנִביא�,�ֵיׁש�ְלָהִביא�ַלֻּסָּכה�ִּכֵּסא�ְמֹפָאר�ִלְכבֹוד�ָהֻאְׁשִּפיִזין ְּכמֹו
 )ריד.�א"החיד(.�ְוָנֲהגּו�ְלָעְטפֹו�ְּבַמָּפה�ָיָפה�ְוִלֵּתן�ָעָליו�ִסְפֵרי�ֹקֶדׁש,��ְלטֹוב�ִּבְׁשַעת�ַהִּמיָלהָזכּור

 
 ָּדָבר�ְּבִעּתֹו�ַמה�ּטֹוב

�יֹום �ָהֻאְׁשִּפיָזא�ֶׁשל�אֹותֹו �תֹוָרה�ֵמִעְנַין �ִּדְבֵרי �ֶהָחג �יֹום�ִמיֵמי �ְּבָכל �נֹוֲהִגים�לֹוַמר ַּבּיֹום�:
ַּבּיֹום�;�ֶׁשָהָיה�ַמְכִניס�אֹוְרִחים�ִּבְמִסירּות�ֶנֶפׁש,�ֹון�ִמִּמַּדת�ַהֶחֶסד�ֶׁשל�ַאְבָרָהם�ָאִבינּוָהִראׁש

�ִמִּמַּדת�ַהִּיְרָאה�ֶׁשל�ִיְצָחק�ָאִבינּו �ַהֵּׁשִני �ַהִּמְזֵּבַח, �ַעל�ַּגֵּבי �ֶׁשָעַקד�ַעְצמֹו �ָהְלָאה�ְּבָכל�, ְוֵכן
פסקי�תשובות�(.�ָקֵחהּו�ִמָּׁשם�ְוִתְרֶוה�ַנַחת',�ַׁשַער�ָהַאָּגָדה'ָבה�ְלֵעיל�ְּבְוַכְמֹבָאר�ְּבַהְרָח,�יֹום�ָויֹום

 )שפז
 

 ִּדיַרת�ֶקַבע�ְלָׁשבּוַע
�ֲעַראי �ֶקַבע�ְוֶאת�ֵּביתֹו �עֹוֶׂשה�ָאָדם�ֶאת�ֻסָּכתֹו �ֶהָחג �ְּבָכל�ִׁשְבַעת�ְיֵמי �"ֶׁשֶּנֱאַמר, ַּבֻּסֹּכת�:

�ָיִמים �ִׁשְבַעת �"ֵּתְׁשבּו �ֲחַזְוָדְרׁש, �"ל"ּו �ָּתדּורּו: �ְּכֵעין �ֵּתְׁשבּו �ְּדַהְינּו". �ָרִגיל�, �ֶׁשָאָדם ְּכֶדֶרְך
�ְּבֵביתֹו �ַהָּׁשָנה �ָּכל �ָלדּור �ַּבֻּסָּכה, �ָיִמים �ִׁשְבָעה �ָידּור �ָּכְך �ְלַהְכִניס�. �ְלִהְׁשַּתֵּדל �ֵיׁש �ֵּכן ַעל

�ְוַהְמֻכָּב �ַהָּיִפים �ְוַהִּכְסאֹות �ַהֻּׁשְלָחן �ֶאת �לֹוַלֻּסָּכה �ֶׁשֵּיׁש �ְּביֹוֵתר �ִדים �ַהַּמָּצִעים�, �ֶאת ְוֵכן
 )קכז(.��ְלַיּפֹוָתּה�ּוְלָנאֹוָתּה�ְּכָכל�ַהּיֹוֵתר-ִּכי�ֶזהּו�ְּכבֹוד�ַהִּמְצָוה�,�ַהָּנִאים�ֶׁשֵּיׁש�לֹו

 
 ְּכֵלי�ֲאִכיָלה�ּוְׁשִתָּיה

�ְוַקְנַקִּנים �ְּככֹוסֹות �ְׁשִתָּיה �ְּכֵלי �ַלֻּס, �ְלַהְכִניָסם �ָּכהֻמָּתר �ְּכִסיִרים�. �ֲאִכיָלה �ְּכֵלי אּוָלם
�ּוַמֲחַבּתֹות�ֶׁשְּמַבְּׁשִלים�ָּבֶהם�ֶאת�ַהַּמֲאָכל �ֹלא�ַיְכִניֵסם�ַלֻּסָּכה, �ֶזה�ִמְּכבֹוד�ַהֻּסָּכה, ,�ֶׁשֵאין
.�ַּלַחת�ֶׁשּלֹוְוָכל�ֶאָחד�ֵמַהְּמֻסִּבים�ִיַּקח�ְוִיֵּתן�ַלַּצ,�ֶאָּלא�ַיִּניַח�ֶאת�ַהַּמֲאָכל�ִּבְקָעָרה�ֶמְרָּכִזית

�ג"בה( �י"רש, �תם, �רבנו �מרכבת�המשנה, �ח"מהראנ, �ש�הלוי"מהר, �יוסף, �ברכי �לב�שלמה, �חכמה�ומוסר, ְוֵיׁש��)משנה�ברורה�ועוד,
ד�"ראב(�.הַהֻּסָּכה�ְּפסּוָל,�ְּבָׁשָעה�ֶׁשְּכֵלי�ָהֲאִכיָלה�ִנְמָצִאים�ַּבֻּסָּכה,�ִּכי�ְלַדַעת�ַּכָּמה�ֵמָהִראׁשֹוִנים,�ְלִהָּזֵהר�ָּבֶזה
 )קכז.�ם"רבנו�מנוח�ושכן�דעת�הרמב,�ף"ושכן�דעת�הרי

 
�ְוַהַּסּכּו �ַהַּצָּלחֹות �ֶאת �ְלהֹוִציא �ָנכֹון �ָהֲאִכיָלה �ַלֻּסָּכה"ְּבִסּיּום �חּוץ �ם �ָּכל�, �ֶׁשָרִגיל ְּכֶדֶרְך

 )קכח(.�ֶׁשֵאינֹו�ַמְׁשִאיר�ֶאת�ְּכֵלי�ָהֲאִכיָלה�ַעל�ַהֻּׁשְלָחן,�ַהָּׁשָנה�ְּבֵביתֹו
 

.�ֲאָבל�ֻמָּתר�ְלָהִדיַח�ְּכֵלי�ְׁשִתָּיה�ְּכמֹו�ּכֹוסֹות�ְוַכּיֹוֵצא,�ֵאין�ְלָהִדיַח�ְקָערֹות�ְוַצָּלחֹות�ַּבֻּסָּכה
 )קל,�קכט(.�ְוֵכן�ֻמָּתר�ִלֹּטל�ָיַדִים�ַּבֻּסָּכה

 
 ַיְדָענּותֹו�ֶׁשל�ּבּור

�ַאִחים �ִּבְׁשֵני �ַמֲעֶׂשה ,� �ַּתְלמּודֹו-ָהֶאָחד �ַעל ��ָׁשַקד �ָׁשַמִים�ָע, �ּוְבִיְרַאת �ְּבתֹוָרה �ְוִהְתַעָּלה ָלה
ַהֵּׁשִני�ָּפָנה�ַלִּמְסָחר�ְוָהָיה�ּבּור�ְוַעם�.�ָידּוַע�ְּבִדְקּדּוק�ַהִּמְצוֹות,�ְמֻכָּבד�ְוַנֲעָרץ,�ְוַנֲעָׂשה�ְלַרב�נֹוָדע

�ָהָאֶרץ �ִאְׁשּתֹו. �ֶאת �ָׁשַאל �ֶאָחד �"יֹום �ִלי: �ִאְמִרי �חֹוְלִק, �ֻּכָּלם �ְלָאִחיַמּדּוַע �ָּכבֹוד �ים ְוֵאיָנם�,
:�ָאַמר�ְלַעְצמֹו".�ָּגאֹון�ּוְמַדְקֵּדק�ַּבִּמְצוֹות,�ִּכי�הּוא�ַרב�ְוַדָּין:�"ָאְמָרה�לֹו"�?חֹוְלִקים�ִלי�אֹותֹו�ָּכבֹוד
 .ִויַכְּבדּוִני,�ֲאַדְקֵּדק�ַאף�ֲאִני�ָּכמֹוהּו

�ָאִחיו �ֶאל �ָהַלְך �ַמֲעָׂשיו, �ַאַחר �ְלִהְתַחּקֹות �ֶׁש. �ְּבִעְנַין�ָרָאה �ְׁשֵאָלה �ְלָפָניו �ְמִביָאה �ָאִחיו ֵאֶׁשת
�ָהעֹוף �ַּכְׁשרּות �ְוָאַמר. �ָהַרב �"ִהְסַּתֵּכל �ָּכֵׁשר: �ִמֶּמּנּו, �אֹוֵכל �ֵאיֶנִּני �ֹזאת �ּוְבָכל �אֹוֵכל�, �ֵאיֶנִּני ִּכי

 ".ִמָּבָׂשר�ֶׁשִּנְׁשֲאָלה�ָעָליו�ְׁשֵאָלה
ָׂשַמח�.�ִנית�הֹוִדיָעה�ָלַרב�ֶׁשַהָּבִנים�ָּבנּו�ֶאת�ַהֻּסָּכה�ְּכִהְלָכָתּהְוָהַרָּב,�אֹותֹו�יֹום�ֶעֶרב�ֻסּכֹות�ָהָיה

 .ֶׁשֵאין�ַמְכִניִסים�ִסיִרים�ַלֻּסָּכה�ִמְּפֵני�ַמֲעָלָתּה,�ּוְבֶדֶרְך�ַאַּגב�ִהְזִּכיר�ְלִאְׁשּתֹו�ֶאת�ַהֲהָלָכה,�ָהַרב
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�ָׁשב�ְלֵביתֹו�ְוהֹוִדיַע�ְלִאְׁשּתֹו�ֶׁשֵאין�ְלַהְכִניס�ִסיִרים�.ֶהְחִליט�ָהָאח�ַהּבּור�ֶׁשַּדי�לֹו�ְּבָכְך�ְלֵביְנַתִים
�ַלֻּסָּכה �ְוָעָלה�ְלֵבית�ַהְּכֶנֶסת�ְלִהְתַּפֵּלל�ְּתִפַּלת�ֶהָחג, �ִאְׁשּתֹו. �ָסָחה�לֹו �"ְּכֶׁשָּׁשב�ְלֵביתֹו ֲהיֹוֵדַע�:
�ַאָּתה �ִנְפְסָלה? �ִּכְמַעט �ֻסָּכֵתנּו �ְקֵדָר! �הַהַּבת�ִהְכִניָסה�ֵאיזֹו �ָּבּה. �ָּגַעְרִּתי �ֶאת�, �ִלְׁשֹאל ְוָׁשַלְחִּתי

 ".ְוֵהִׁשיב�ֶׁשֹּלא�ִנְפְסָלה,�ָהַרב�ַהִאם�ִנְפְסָלה�ַהֻּסָּכה�ְּבָכְך
�ְּבֻחְמָרה �ָהִאיׁש�ְוָאַמר �ְּפֵני �"ָחְורּו �ֱאֶמת�ֶׁשַהֻּסָּכה�ְּכֵׁשָרה: �ַּבִּמְצוֹות�ֲאִני, �ְמַדְקֵּדק �ֲאָבל ְוֵאיִני�,

�ְׁשֵאָלה�אֹוֵכל�ִמָּדָבר� �ֹלא�ֹנאַכל�ַהַּלְיָלה�ַּבֻּסָּכה-ֶׁשִּנְׁשֲאָלה�ָעָליו ��ַעל�ֵּכן �ַיְדָענּותֹו�-!" �ְוַעל�ִּפי
��)מעין�המועד�שדמ(...�ָאְכלּו�ַּבַּלְיָלה�ָהִראׁשֹון�ֶׁשל�ֻסּכֹות�ְּבֵביָתם,�ְוֻחְמרֹוָתיו

 

 
 ְּכבֹוד�ַהֻּסָּכה

ְוֵיׁש�ַמְקִּפיִדים�ַּגם�ֶׁשֹּלא�.�ֵמַאַחר�ְוַתְׁשִמיׁש�ָּבזּוי�הּוא,�הֵאין�ְלַהֲחִליף�ִחּתּול�ַלִּתינֹוק�ַּבֻּסָּכ
 )קכט(.�ְלַהְכִניס�ּגֹוי�ַלֻּסָּכה

 
 )קמז.�יערות�דבש�ועוד,�בכורי�יעקב,�ה"השל(.�ֶׁשְּמַחֵּלל�ָּבֶזה�ֶאת�ֹּגֶדל�ְקֻדָּׁשָתּה,�ק�ַּבֻּסָּכהֵחַּׂשֹלא�ְי

 
ִּכי�ָהִעּׁשּון�ַמִּזיק�ְמֹאד�ִלְבִריאּותֹו�,�אּוָלם�ֵיׁש�ָלַדַעת�ּוְלהֹוִדיַע.�הֻמָּתר�ְלַעֵּׁשן�ִסיָגִרּיֹות�ַּבֻּסָּכ

 )קל(".�ְוִנְׁשַמְרֶּתם�ְמֹאד�ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם"ַוֲחָׁשׁש�ָּגדֹול�ֶׁשעֹוֵבר�ַעל�,�ֶׁשל�ָהָאָדם
 

�ַהְּקַטִּנים �ִלְצָרָכיו �ְוֻהְצַרְך �ַּבֻּסָּכה �ֶׁשָּיֵׁשן �חֹוֶלה �אֹו �ָזֵקן �ַלֻּסָּכהְוָקֶׁש, �חּוץ �ָלֵצאת �ָעָליו ,�ה
�ְּבֶהְצֵנַע �ְּכִלי �ְּבתֹוְך �ַלֲהִטיָלם �לֹו �ֻמָּתר �ָּכָראּוי�, �ַהְּכִלי �ֶאת �ְלַכּסֹות �ִמֵּכן �ְלַאַחר ְוַיְקִּפיד

ֹלא�ֵמַאַחר�ְו,��ֻמָּתר-ְוַאף�ֶׁשְּתלּוִיים�ַּבֻּסָּכה�ְּפסּוִקים�ְוִדְבֵרי�תֹוָרה�.�ּוְלַהִּניחֹו�ַּתַחת�ַהִּמָּטה
 )קלא(.�ֶאָּלא�ְלִקּׁשּוט�ִּבְלַבד,�ִנְכְּתבּו�ְלִלּמּוד�ּתֹוָרה

 
 ַהִּלּמּוד�ַּבֻּסָּכה

�ִיְהֶיה�ַּבֻּסָּכה �ִיְׁשַּתֵּדל�ֶׁשִּלּמּודֹו �ַרב, �ִרּכּוז �ָצִריְך �ּוִבְפָרט�ְּכֶׁשּלֹוֵמד�ִלּמּוד�ַקל�ֶׁשֵאינֹו אּוָלם�.
�ְלִה �לֹו �ְוָקֶׁשה �ְּבִעּיּון �לֹוֵמד �ַּבֻּסָּכהַּכֲאֶׁשר �ְתַרֵּכז �ַלֻּסָּכה, �חּוץ �ִיְלַמד �ַּדְעּתֹו�, �ֶׁשִּתְהֶיה ְּכֵדי

ּוְלֹצֶרְך�ִלּמּודֹו�ָצִריְך�ְלַעֵּין�ְּבַהְרֵּבה�ְסָפִרים�ְּכֵדי�,�ַּכֲאֶׁשר�ְמַחֵּבר�ֵסֶפרְו.�ְמֻיֶּׁשֶבת�ָעָליו�ָּכָראּוי
�ִיְלַמד�ְּבֵביתֹו�-יא�ֶאת�ָּכל�ַהְּסָפִרים�ַלֻּסָּכה�ְוֵיׁש�לֹו�ֹטַרח�ְלָהִב,�ְלָבֵרר�ֶאת�ֵּדעֹות�ַהּפֹוְסִקים

 )קמו(.�ְּכֶהְרֵּגלֹו�ְּבָכל�ַהָּׁשָנה
 

 ֵּבית�ַהְּכֶנֶסת
�ְלַכְּתִחָּלה�ֹלא�ִיְתַּפְללּו�ֶאָּלא�ְּבֵבית�-ַאף�ִאם�ֶיְׁשָנּה�ֶאְפָׁשרּות�ְלַאְרֵּגן�ִמְנָין�ַּבֻּסָּכה�ִלְתִפָּלה�

�ַהְּכֶנֶסת �ֲחַז, �ע(ל�"ֶׁשָאְמרּו �ו �)א"ברכות �ֶׁשל�ָאָדם�ִנְׁשַמַעת�ֶאָּלא�ְּבֵבית�ַהְּכֶנֶסת: �ְּתִפָּלתֹו .�ֵאין
 )קמז(
 

 ַהְּפטּוִרים�ִמן�ַהֻּסָּכה
�ֲחָכִמים �ָאְמרּו �"ְּכָלל :� �ַהֻּסָּכה-ַהִּמְצַטֵער �ִמן ��ָּפטּור �ְּדַהְינּו". �ֶׁשָאָדם�, �ַּבֻּסָּכה �ְיִׁשיָבה ָּכל

�ֲהֵריהּו�ָּפטּור�-ָהָיה�יֹוֵׁשב�ְּבאֹותֹו�ַמָּצב�ְּבֵביתֹו�ָהָיה�ְמַׁשֶּנה�ֶאת�ְמקֹומֹו�ְוִאּלּו�,�ִמְצַטֵער�ָּבּה
,�ְּדַהְינּו["�ֵּתְׁשבּו�ְּכֵעין�ָּתדּורּו:�"ל"�ְוָדְרׁשּו�ֲחַז-"�ַּבֻּסֹּכת�ֵּתְׁשבּו"ֹזאת�ֵמַאַחר�ֶׁשַהּתֹוָרה�ָאְמָרה�.�ִמן�ַהֻּסָּכה

 )ר,�קנב(�.�ּוְבַמָּצב�ָּכֶזה�ֵאין�ָאָדם�ָּדר�ַּבֻּסָּכה�ְּכֶדֶרְך�ֶׁשָּדר�ְּבֵביתֹו.]ָּתה�ָּדר�ְּבִדיָרְתָךֵּתֵׁשב�ַּבֻּסָּכה�ְּכמֹו�ֶׁשַא
 

�ֵאפֹוא �ִנְמָצא �אֹותֹו, �ַהַּמְטִריִדים �ַיּתּוִׁשים �אֹו �ְזבּוִבים �ַּבֻּסָּכה �ֵיׁש �ֶׁשִאם �ֶׁשּנֹוְׁשִרים�, אֹו
�ּוִמְצַטֵער�ִמֶּזהֵקיָסִמים�ֵמַהְּסָכְך�ָעָליו�ְוַעל�ֻׁשְל �ֶׁשֵּיׁש�ֵׁשם�ֵריַח�ֹלא�טֹוב�ְוַכּיֹוֵצא�,�ָחנֹו �-�אֹו

 )קפה,�קנב(.�ְוֵיֵצא�ְוֹיאַכל�ְּבֵביתֹו,�ָּפטּור�הּוא�ֵמַהֻּסָּכה
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�ְּכֵדי,�ְוָיִׂשים�ֵלב�ִלְלֹּבׁש�טֹוב.�ְוֹיאַכל�ַּבֻּסָּכה,�ִיְׁשַּתֵּדל�ִלְלֹּבׁש�ְּבָגִדים�ַחִּמים,�ִאם�ַקר�לֹו�ְמַעט
�ְּכִמְצַטֵער �ֵיָחֵׁשב �ֶׁשֹּלא �ְלַבָּטָלה, �ֶׁשִּבְרָכתֹו �ֲחָׁשׁש �ְוִיְהֶיה �אּוָלם. �לֹו�, �ַקר �ֹזאת �ְּבָכל ִאם

 )קנג.�באור�הלכה(.�ָּפטּור�הּוא�ִמן�ַהֻּסָּכה�ְוֵיֵלְך�ֶלֱאֹכל�ְּבֵביתֹו,�ּוִמְצַטֵער
 

ְוִיְפֹטר�ֶאת�ַעְצמֹו�ִמן�'�ִמְצַטֵער�ֲאִני'ָאָדם�ֶׁשֹּלא�ַעל�ָּכל�ַצַער�ָקָטן�ָיכֹול�לֹוַמר�,�ָּפׁשּוט�ּוָברּור
�ַהֻּסָּכה �ָּפטּור, �ֶזה �ֲהֵרי �ִמֶּמּנּו �ְלִהְצַטֵער �ָהעֹוָלם �ֶׁשֶּדֶרְך �ְּבָדָבר �ַרק �ִּכי �ָמקֹום. �ּוִמָּכל ִמי�,

�ַהַּדַעת �ֵמֲאִניֵני �ֶׁשהּוא �ְּבַעְצמֹו �ֶׁשּיֹוֵדַע �ָּכמֹו, �ַהַּדַעת �ֵמֲאִניֵני �ֶׁשהּוא �ִמי �ִמְצַטֵער�ְוָכל הּו
 )קצט(.��ֲהֵריהּו�ָּפטּור�ִמן�ַהֻּסָּכה-ִמָּדָבר�ֶזה�

 
 ַהִּמְצַטֵער�ַּבַּלְיָלה�ָהִראׁשֹון

ִאם�ָיְרדּו�ְּגָׁשִמים�ְּבֵליל�,�ָלֵכן.�ַהִּמְצַטֵער�ָּפטּור�ִמן�ַהֻּסָּכה�ֲאִפּלּו�ַּבַּלְיָלה�ָהִראׁשֹון�ֶׁשל�ֶהָחג
,�ם"הרמב(.��ָּפטּור�הּוא�ִמֶּלֱאֹכל�ַּבֻּסָּכה-�ַיּתּוִׁשים�ַהַּמְטִריִדים�אֹותֹו�אֹו�ֶׁשֶּיְׁשָנם�ְּבֻסָּכתֹו,�ֶהָחג

�התוספות �מבעלי �יהודה �רבנו �א"הרשב, �ד"הראב, �ג"סמ, �זרוע, �אור �המאורות, �משנה, �המגיד �א"הריטב, �ערוך, �השלחן �דעת ,�וכן
�ץ�ועוד"היעב,�ט"המבי והריהו�כאוכל�חוץ�,�שאז�אין�שם�סוכה�עליה�כלל,�א�לא�יאכל�בסוכה�בעת�שהגשמים�יורדים"ולדעת�הגר.

 )קנד,�קכב.�לסוכה
 

�ַצַער �לֹו �ִיְהֶיה �ֹלא �ְוָׁשם �ֲחֵברֹו �ְּבֻסַּכת �ֶלֱאֹכל �ָלֶלֶכת �ָיכֹול �אּוָלם�ִאם �ֹּכחֹו�, �ְּבָכל ִיְתַאֵּזר
ַאְך�ִאם�.��ֵרא�ִיְתָּבַרְךְּבִׂשְמָחה�ּוְבטּוב�ֵלָבב�ֶלֱאֹכל�ְּבֻסַּכת�ֲחֵברֹו�ְּכֵדי�ְלַקֵּים�ֶאת�ִמְצַות�ַהּבֹו

 )קנד(.�ֹיאַכל�ְּבֵביתֹו,�ֵיׁש�לֹו�ִטְרָחה�ְּגדֹוָלה�ָלֶלֶכת�ְלֻסַּכת�ֲחֵברֹו
 

�ָהִראׁשֹון �ַּבַּלְיָלה �ְּגָׁשִמים �יֹוְרִדים �ִאם �ּוְלַהְמִּתין�, �טֹוב �יֹום �ִמִּׂשְמַחת �ְלִהָּמַנע �לֹו ֵאין
�ַהְּג �ֶׁשִּיְפְסקּו �ַעד �ָׁשִמיםִמְּלַקֵּדׁש�ְוֶלֱאֹכל �ְסעּוָדתֹו, �ִויַקֵּדׁש�ְוֹיאַכל �ְלֵביתֹו �ִיָּכֵנס �ֶאָּלא ַאְך�,

ל�ושכן�"כן�כתב�מהרי(.�ַחָּיב�ָלֶלֶכת�ַלֻּסָּכה�ְוֶלֱאֹכל�ְּכַזִית�ַּפת�ְּכִמְצַות�ַהּתֹוָרה,�ְּכֶׁשִּיְפְסקּו�ַהְּגָׁשִמים

 )קכה.�ץ�ועוד"היעב,�מגן�אברהם.�נהגו�רבותיו
 

� �ְּגָׁשִמים �ָיְרדּו �ְוִקֵּדׁש�ּוֵבַרְך �ְלֵביתֹו �ֶׁשֶהֱחָינּו'ְוִנְכַנס �ְוִנְכַנס�', �ַהְּגָׁשִמים �ָּפְסקּו �ִמֵּכן ּוְלַאַחר
 )קכה(.�ֵפק�ְּבָרכֹות�ְלָהֵקלֶׁשָּס',�ֶׁשֶהֱחָינּו'ִּבְרַּכת��ֹלא�ְיָבֵרְך�ׁשּוב�-ֶלֱאֹכל�ַּבֻּסָּכה�

 
 ַהִּמְצַטֵער�ִּבְׁשָאר�ְיֵמי�ֶהָחג

ָהָיה�יֹוֵצא�ֶלֱאֹכל�,�ְּבַכּמּות�ָּכזֹו�ֶׁשִאם�ָהיּו�יֹוְרִדים�ְּבֵביתֹו[ּוָדתֹו�ַּבֻּסָּכה�ְוָיְרדּו�ְּגָׁשִמים�ָהָיה�אֹוֵכל�ְסע

��ֵיֵצא�ֵמַהֻּסָּכה�ְוִיָּכֵנס�ֶלֱאֹכל�ְּבֵביתֹו-�]ְּבֶחֶדר�ַאֵחר �ַהְּגָׁשִמים. �ָּפְסקּו �ְוִאם�ְלַאַחר�ִמֵּכן ֵאינֹו�,
 .ְלַסֵּים�ְסעּוָדתֹוַחָּיב�ַלֲחֹזר�ַלֻּסָּכה�

 
� �ֶׁשֵּבַרְך �ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ּוִבְרָכתֹו �ֵאיָנּה�ְּבָרָכה�ְלַבָּטָלה', �ֵמַאַחר�ּוְבָׁשָעה�ֶׁשֵּבַרְך, �ָהְיָתה�ֶלֱאֹכל�ַּבֻּסָּכה�, ַּדְעּתֹו

�ַּכִּדין �ֶנֱאַנס�ְוֹלא�ָיֹכל�ֶלֱאֹכל�ָׁשם, �ֶאָּלא�ֶׁשְּלַאַחר�ִמֵּכן �ּוִמָּכל�ָמקֹום. ֹוֶצה�ְלַהְחִמיר�ּוְלַסֵּים�ְסעּוָדתֹו�ִאם�ר,
�ַּבֻּסָּכה �ְּבָרָכה, �ָּתֹבא�ָעָליו ��ְוִנְרֶאה�ֶׁשִאם�אֹוֵכל�עֹוד�ְּכֵביָצה�ַּפת)קפג(. �ׁשּוב�, �ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ְיָבֵרְך ֵמַאַחר�',

 .דֹו�ֶׁשִּיְפְסקּו�ַהְּגָׁשִמיםֶׁשֲהֵרי�ֵאין�ְּבָי,�ּוְכָבר�ִׁשָּנה�ֶאת�ְמקֹומֹו�ְוִהִּסיַח�ֶאת�ַּדְעּתֹו�ֵמַהֻּסָּכה
 

�ֶלֱאֹכל �ְּגָׁשִמים�ְוִנְכַנס�ְלֵביתֹו �ִאם�ָיְרדּו �ַהְּגָׁשִמים�, �ָּפְסקּו �ֹלא�-ּוְלַאַחר�ְזַמן �ַאף�ִאם�ֲעַדִין
�ַמָּמׁש �ֶלֱאֹכל �ָיַׁשב �ְלֵביתֹו, �ִנְכַנס �ַרק �ֶאָּלא �ַּבֻּסָּכה, �ְוֶלֱאֹכל �ַלֲחֹזר �אֹותֹו �ַמְטִריִחים .�ֵאין

 )רו.�שפת�אמת,�מאמר�מרדכי,�שלחן�ערוך,�המכתם,�ם"בהרמ(
 

�ִמְּפַאת�ַהְּגָׁשִמים �ַּגם�ִאם�ִהְתִחיל�ֶלֱאֹכל�ְּבֵביתֹו �ַהְּגָׁשִמים, �ָּפְסקּו �ּוְלַאַחר�ְזַמן �ַחָּיב�, ֵאינֹו
�ְוִנְרֶאה�ֶׁשֹּלא�)קפה,�קעט(.�ָרָכהָּתֹבא�ָעָליו�ְּב,�ְוִאם�רֹוֶצה�ְלַהְחִמיר�ּוְלִהָּכֵנס�ַלֻּסָּכה.�ְלַסֵּים�ְסעּוָדתֹו�ַּבֻּסָּכה

 .ַאְך�ְּבָפחֹות�ִמֶּזה�ֹלא�ְיָבֵרְך,��ַּבֻּסָּכה]�ְּגָרם54[ֶאָּלא�ַרק�ִאם�ֹיאַכל�ַּפת�ְּכֵביָצה�',�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ְיָבֵרְך�
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�יֹוֵׁשב�ִּבְסעּוָדתֹו�ָסַגר�ֶאת�ּוְכֶׁשָהָיה,�ִמי�ֶׁשֵּיׁש�לֹו�ַּגּגֹון�ַעל�ַהֻּסָּכה�ְלָהֵגן�ָעָליו�ִמְּפֵני�ַהְּגָׁשִמים
�ַהַּגּגֹון�ֵמֲחַמת�ַהְּגָׁשִמים �ּוְכֶׁשָּפְסקּו�ַהְּגָׁשִמים�ָחַזר�ּוָפַתח�ֶאת�ַהַּגּגֹון, ְוַעָּתה�ַמְמִׁשיְך�הּוא�,

� �ִּבְסעּוָדתֹו �-ֶלֱאֹכל �ּוְלָבֵרְך �ַלֲחֹזר �ָצִריְך �ַּבֻּסָּכה'�ֵאינֹו �ֵליֵׁשב �ַמִּסי', �ֶׁשֵאינֹו �ַּדְעּתֹו�ִמֵּכיָון �ֶאת ַח

 )קפז(.�ּוְמַצֶּפה�ָּכל�ֶרַגע�ֶׁשִּיְפְסקּו�ַהְּגָׁשִמים�ְוִיְפַּתח�ֶאת�ַּגּגֹו,�ֵמַהְּבָרָכה�ֶׁשֵּבַרְך�ְּתִחָּלה
 

�ֹיאַכל�-ִאם�ִּבְמקֹום�מֹוָׁשבֹו�ַּבֻּסָּכה�ֵיׁש�ֵמָעָליו�ְסָכְך�ַהְרֵּבה�ְוֵאין�ַהְּגָׁשִמים�ְמַטְפְטִפים�ָׁשם�
ַאְך�,�]ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד[ֵיׁש�ִמְתַחְּסִדים�ֶלֱאֹכל�ַּבֻּסָּכה�ְּכֶׁשִּמְטִרָּיה�ְּבָיָדם��)קפה(.�'ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ִויָבֵרְך�,�ַּבֻּסָּכה

 )פו.�שלמי�מועד(�.ל"ז�ִמְּבִריְסק�ַזַצ"ְוֵכן�ָנַהג�ַהְּגִרי.�ַעל�ְיִׁשיָבה�ָּכזֹו'�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ָּפׁשּוט�ֶׁשֵאין�ְלָבֵרְך�
 

�ַהֻּסָּכה �ִמן �ַהָּפטּור �ָּבּה, �ֶׁשִּמְצַטֵער �ְּכגֹון �ַּבֻּסָּכה, �ֵליֵׁשב �ַּדְוָקא �ְורֹוֶצה �ֶהְדיֹוט�, �ֶאָּלא ֵאינֹו
 )קפה.�ז"א�סימן�תרלט�ס"הרמ(.�ִּבְרָכתֹו�ְלַבָּטָלה,�ְוִאם�ֵּבַרְך�ַעל�ַהֻּסָּכה.�ְוֵאינֹו�ְמַקֵּבל�ָׂשָכר�ַעל�ָּכְך

 
ֵיֵצא�ְּבַהְכָנָעה�ְּכֶעֶבד�ַהּיֹוֵצא�ְּבבּוָׁשה�ַּכֲאֶׁשר�,�ה�ֵמֲחַמת�ְּגָׁשִמים�ְוַכּדֹוֶמהְּכֶׁשּיֹוֵצא�ֵמַהֻּסָּכ

 )קפה.�ז"א�סימן�תרלט�ס"הרמ(.�ֶׁשֵאינֹו�ָחֵפץ�ְּבֵׁשרּותֹו,�ְוֵגְרׁשֹו�ַהֶּמֶלְך,�ָּבא�ְלָׁשֵרת�ֶאת�ְּפֵני�ַהֶּמֶלְך
 

 ִּפְלֵאי�ְפָלאֹות
ְוַכָּידּוַע�,�ָׁשָהה�ָׁשָנה�ַאַחת�ְּבַחג�ַהֻּסּכֹות�ְּבלֹוְנדֹון,�ל"ן�ִצּיֹון�ַאָּבא�ָׁשאּול�ַזַצמֹוֵרנּו�ְוַרֵּבנּו�ַרִּבי�ֶּב
�ְּכֶׁשַהֶּגֶׁשם�יֹוֵרד�ָׁשם �ְמֻמָּׁשְך, �הּוא�יֹוֵרד�ְּבצּוָרה�ֲחָזָקה�ְמֹאד�ְוִלְזַמן ִּכְבַהְרֵּבה�ְמקֹומֹות�ְּבחּוץ�,

�ָלָאֶרץ �ֵהי, �ַלִּצּבּור �ָקֶׁשה �ְּבֶאֶרץ�ְוָהָיה �ָרִגיל �הּוא �ַּכֲאֶׁשר �ַהֻּסָּכה �ִמְצַות �ֶאת �ָהַרב �ְיַקֵּים ַאְך
�ִיְׂשָרֵאל �ְלִקּיּום�ַהִּמְצָוה, �ֶׁשָהַאְקִלים�ָּבּה�נֹוַח ל�"�ְּבָכל�ַּפַעם�ֶׁשָרָצה�ָהַרב�ַזַצ-ּוְרֵאה�ֶזה�ֶּפֶלא�.

�ַּבֻּסָּכה �ְלִהָּכֵנס�ֶלֱאֹכל �ִנְכַנ, �ַהְּגָׁשִמים�ְוָהַרב �ַּבֻּסָּכה�ְּבַנַחתָּפְסקּו �ס�ְוָאַכל �ֶׁשָּיָצא�ָהַרב�, ּוְלַאַחר
 .א"זיע.�ָחְזרּו�ׁשּוב�ַהְּגָׁשִמים,�ֵמַהֻּסָּכה

 
�ַזַצ �אֹוֶיְרַּבְך �ְׁשֹלֹמה�ַזְלָמן �ַרִּבי ל�אֹודֹות�"ְוַעל�ֶזה�ָיאֹות�ְלָהִליץ�ַמה�ֶּׁשָרִגיל�ָהָיה�לֹוַמר�ַהָּגאֹון

�ּוְמעֹוָנתֹו�-ַוְיִהי�ְבָׁשֵלם�סּוּכֹו�:�"ה�ְּבחּוץ�ָלָאֶרץ�ִמְּפֵני�ַהְּגָׁשִמים�ָהַרִּביםַהֹּקִׁשי�ְּבִקּיּום�ִמְצַות�ֻסָּכ
��)הליכות�שלמה�קכט(�.ְׁשֵלמּות�ִקּיּום�ִמְצַות�ֻסָּכה�ִהיא�ַרק�ַלָּדִרים�ְּבִצּיֹון,�"ְבִצּיֹון

 

 
 חֹוֶלה

,�ְוָקֶׁשה�ָעָליו�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה,��ְּבֵעיָניו�ְוַכּיֹוֵצאְּכגֹון�ֶׁשָחׁש�ְּבֹראׁשֹו�אֹו,�חֹוֶלה�ֶׁשֵאין�ּבֹו�ַסָּכָנה
�ָּפטּור �ֲהֵריהּו �ָלֶהם. �ָצִריְך �ֶׁשהּוא �ְּבָׁשָעה �ְּפטּוִרים �ְמַׁשְּמָׁשיו �ְוַאף �ֶׁשל�. �ְמַׁשְּמָׁשיו אּוָלם

 )קנח.�ג"תרמ�ס(.��ָעָליו�ָּתִמידֵּכיָון�ֶׁשְּצִריִכים�ְלַהְׁשִּגיַח,�חֹוֶלה�ֶׁשֵּיׁש�ּבֹו�ַסָּכָנה�ְּפטּוִרים�ְלַגְמֵרי
 

��ְּבֻסָּכה�ִעם�ְּבָרָכהַחָּיב�-�ָאֵבל �ְלַקֵּים�ִמְצַות�ֻסָּכה, �ְלַיֵּׁשב�ֶאת�ַּדְעּתֹו �ְוָעָליו ֲאָבל�ָהאֹוֵנן�,
 )קנו(.�ְּכֵׁשם�ֶׁשָּפטּור�ִמְּׁשָאר�ַהִּמְצוֹות,�ָּפטּור�ִמן�ַהֻּסָּכה,�ֶׁשֲעַדִין�ֹלא�ִנְקַּבר�ֵמתֹו

 
 ִמיָלהְּבִרית�

ֶׁשֵאין�ֲחָׁשׁש�,�ּוִבְלַבד�ֶׁשִּתְהֶיה�ַהֻּסָּכה�ֲחָזָקה,�ָנכֹון�ְמֹאד�ַלֲעׂשֹות�ֶאת�ְּבִרית�ַהִּמיָלה�ַּבֻּסָּכה
 )קסב(.�אֹו�ֶׁשַהִּתינֹוק�ִיְתָקֵרר�ְוַכּיֹוֵצא,�ִלְנִפיַלת�ֵקיָסִמים�ִמן�ַהְּסָכְך

 
�ָּכהְסעּוַדת�ְּבִרית�ִמיָלה�ַחָּיִבים�ְלָאְכָלּה�ַּבֻּס �ֻסָּכה�ְּגדֹוָלה�, �ְלַהִּׂשיג �ֵיׁש�ְלִהְתַאֵּמץ �ֵּכן ַעל

ִאם�ֶיְׁשָנם�ֲאָנִׁשים�ֶׁשֵאין�ָלֶהם�ָמקֹום�ַּבֻּסָּכה�,�ּוִמָּכל�ָמקֹום.�ְּכֵדי�ֶׁשַּתְסִּפיק�ְלָכל�ַהֻּמְזָמִנים
�ַלֻּסָּכה �חּוץ �ֶלֱאֹכל �ּוֻמְכָרִחים �ֶׁשַחָּי, �ַמֲאָכִלים �ֶלֱאֹכל �ֶׁשֹּלא �ַּדְוָקא�ִיָּזֲהרּו �ְלָאְכָלם ִבים

 )קסב(.�ְוַכְמֹבָאר�ְלַהָּלן,�ַּבֻּסָּכה
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 ְׁשִליֵחי�ִמְצָוה
�ִמְצָוה �ִלְדַבר �ָׁשִליַח �ְּכֵדי�, �ְלָמקֹום �ִמָּמקֹום �ֶׁשּנֹוֵסַע �אֹו �ַרּבֹו �ְּפֵני �ֶאת �ְלַקֵּבל �ֶׁשּנֹוֵסַע ְּכגֹון

�א�עֹוֵסק�ִּבְדַבר�ִמְצָוה�ֵמַאַחר�ְוהּו-ִלְגּבֹות�ְצָדָקה�ִליתֹוִמים�ְוַאְלָמנֹות� �ָּפטּור�ִמן�, ֲהֵריהּו
�ַהֻּסָּכה �ֻסָּכה, �ְלֹלא �ַּבֶּדֶרְך �ִליֹׁשן �אֹו �ֶלֱאֹכל �ַרַּׁשאי �ְוָלֵכן �ֻסָּכה�. �לֹו �ִהְזַּדְּמָנה �ִאם ַוֲאִפּלּו
 .ֲהֵריהּו�ָּפטּור�ִמֶּלֱאֹכל�אֹו�ִליֹׁשן�ָּבּה,�ַּבֶּדֶרְך

 
�"ינּו�ֶׁשְּכָלל�ְּבָיֵד,ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה �ָהעֹוֵסק�ַּבִּמְצָוה: �ַהִּמְצָוה, �ָּפטּור�ִמן �ֶׁשָּיכֹול�ְל". �ְּבֹאֶפן ַקֵּים�ֶאת�ְׁשֵּתי�ַוֲאִפּלּו

ֲהֵרי�ֶׁשַהִּמְצָוה�ַהְּׁשִנָּיה�ֶנְחֶׁשֶבת�ִּכְרׁשּות�ְלַגֵּבי�ַהִּמְצָוה�ֶׁשעֹוֵסק�,��ֵמַאַחר�ְוהּוא�ָעסּוק�ְּבִמְצָוה�ַאַחת,ַהִּמְצוֹות
 )קסג.�ב�ועוד"משנ,�שלחן�ערוך,�ה"ראבי,�רבנו�אברהם�מן�ההר,�המאירי,�ן"הר,�ד"הראב,�אור�זרוע,�ם"הרמב,�ף"הרי,�וניםהגא(�.ָּבּה

 
ּוְבַדְרָּכם�,�ַהְמַאְרְּגִנים�ְנִסיָעה�ְּבאֹוטֹוּבּוס�ְלַקֵּבל�ֶאת�ְּפֵני�ַרָּבם�אֹו�ְּפֵני�ְּגדֹוֵלי�ַהּדֹור,�ַעל�ֵּכן

ְוַאף�ִאם�ִהְזַּדְּמָנה�ָלֶהם�ֻסָּכה�.��ַרָּׁשִאים�ֶלֱאֹכל�ְוִליֹׁשן�ָּבאֹוטֹוּבּוס-�רֹוִצים�ֶלֱאֹכל�אֹו�ִליֹׁשן
�ָּתֹבא�-ְוִאם�רֹוִצים�ְלַהְחִמיר�ְוֶלֱאֹכל�ָׁשם�,��ֵאיָנם�ַחָּיִבים�ֶלֱאֹכל�ָׁשם-ְּכגֹון�ַּבֲחִנָּיָתם�,�ַּבֶּדֶרְך

ֶׁשִאם�ָיכֹול�ְלַקֵּים�ֶאת�ְׁשֵּתי�ַהִּמְצוֹות�,��ְסֵפיָקא�ֶׁשָּמא�ֲהָלָכה�ְּכָהִראׁשֹוִניםֵפקָסִּכי�ֵיׁש�',�ָּכהֵליֵׁשב�ַּבֻּס'ְוַרָּׁשִאים�ְלָבֵרְך�.�ֲעֵליֶהם�ְּבָרָכה

�ְּבֶעֶצם�ְוהּוא�ֵאינֹו�ָּפטּור�ֶׁשִהיא�ְּפטּוָרה,�ַוֲהֵרי�ִאיׁש�ֶזה�ָעִדיף�ֵמִאָּׁשה,�ֶׁשָּמא�ֲהָלָכה�ֶׁשִאָּׁשה�ְמָבֶרֶכת�ַאף�ֶׁשְּפטּוָרה,�ְוִאם�ֹּתאַמר�ֶׁשָּפטּור,�ַחָּיב
 )ג�סימן�ו�אות�ח"א�ח"עיין�יבי.�(ְיכֹוִלים�ְלָבֵרְך,�ֵפק�ְסֵפיָקאִמְצָוה�ֵמַהּתֹוָרה�עֹוִׂשים�ָסְוֵכיָון�ֶׁשְּב.�ְּבֶעֶצם

 
 הֹוְלֵכי�ְּדָרִכים

�ֲעָסָקיו �אֹו �ַּפְרָנָסתֹו �ְלֹצֶרְך �ְלָמקֹום �ִמָּמקֹום �ַהּנֹוֵסַע �ַהֻּסָּכ, �ִמן �ֲהִליָכתֹוָּפטּור �ִּבְׁשַעת ,�ה
ּוְכגֹון�ֶׁשָעַצר�ַּבַּלְיָלה�ָלנּוַח�,�אּוָלם�ְּבָׁשָעה�ֶׁשֵאינֹו�ַּבֶּדֶרְך.�ְוַרַּׁשאי�ֶלֱאֹכל�אֹו�ִליֹׁשן�ְלֹלא�ֻסָּכה

��ִאם�ֵיׁש�ֻסָּכה�ַּבָּמקֹום�ַההּוא-ְּבָמקֹום�ְמֻסָּים� �ָּבּה, �ְוִליֹׁשן �ֶלֱאֹכל �ַחָּיב �ָׁשם�, �ִאם�ֵאין ַאְך
 .ֲהֵריהּו�ָּפטּור�ְוֹלא�ֻמָּטל�ָעָליו�ִלְבנֹות�ֻסָּכה�ְלַעְצמֹו,�ָּכהֻס
 

ִמָּכל�ָמקֹום�עֹוֵסק�הּוא�,��ִּכי�ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשֵאינֹו�עֹוֵסק�ִּבְדַבר�ִמְצָוה�ַמָּמׁש-ְוַהַּטַעם�ֶׁשֵהֵקּלּו�ַּבהֹוֵלְך�ַלֲעָסָקיו�
�ְּבָדָבר�ֶׁשֶּנְחָׁשב�ֹצֶרְך �ֲעָסָקיוּוֵמַאַחר�ְוַגם�ִּבְׁש, �ְלֹצֶרְך ַּגם�,�ָאר�ְימֹות�ַהָּׁשָנה�ֹלא�ָהָיה�ִנְמָנע�ִמָּלֵצאת�ִמֵּביתֹו

�ְלֹצֶרְך�ֶזה �ָצִריְך�ְלִהָּמַנע�ִמָּלֵצאת�ִמֻּסָּכתֹו �ֶׁשֶּנֱאַמר�,�ֶּבָחג�ֵאינֹו .�ל"ְוַכַּנ,��ְּכֵעין�ָּתדּורּו-�'�ַּבֻּסֹּכת�ֵּתְׁשבּו'ּוְכמֹו
 )קסו(
 

�ֵּכן �ַעל �אֹו, �ְלִעירֶנָהֵגי �ֵמִעיר �ַהּנֹוְסִעים �טֹוּבּוִסים �ַלֻּסָּכה, �חּוץ �ֶלֱאֹכל �ָלֶהם �ֻמָּתר אּוָלם�.
�ְלַהְפָסָקהְּכֶׁשע ��ִאם�ֶיְׁשָנּה�ָׁשם�ֻסָּכה-�ֹוְצִרים�ַּבֶּדֶרְך ,� �ָּבּה�ִויָבְרכּו �ַּבֻּסָּכה'ֹיאְכלּו .�'ֵליֵׁשב

 )קסט.�ק�מ"ב�תרמ�ס"משנ(
 

 ִטּיּוִלים

ֵמַאַחר�ְוֵאינֹו�ַרַּׁשאי�ְלַהְפִקיַע�ֶאת�ַעְצמֹו�ֵמַהִּמְצָוה�ְּבָדָבר�,�ַחָּיב�ַּבֻּסָּכה,�ִעיר�ְלַתֲענּוגַהְמַטֵּיל�ֵמִעיר�ְל
 )קסו.�הליכות�שלמה,�אגרות�משה(.�ֶׁשהּוא�ְלַתֲענּוג�ִּבְלַבד�ְוֵאין�ּבֹו�ֹצֶרְך�ַמָּמׁש�ְוָיכֹול�ַּגם�ַלֲעׂשֹותֹו�ִּבְזַמן�ַאֵחר

 
 ַאְנֵׁשי�ִּבָּטחֹון

�ָהֲעסּוִקים�ִּבְׁשִמיָרה�ַּבּיֹום �ִּבָּטחֹון �ַאְנֵׁשי �ַהֻּסָּכה�ַּבּיֹום, �ְּפטּוִרים�ִמן ְוָהֲעסּוִקים�ִּבְׁשִמיָרה�.
�ַּבַּלְיָלה �ַּבַּלְיָלה, �ְּפטּוִרים �ְלַמֲאָרִבים. �ַהּיֹוְצִאים �ְוֵכן ,� �ַּבֲעָמדֹות �ַהִּנְמָצִאים �ְזַמן�-אֹו �ָּכל

 )קצו.�ט"סימן�תרמ�ס(.�ֲהֵרי�ֵהם�ְּפטּוִרים�ִמן�ַהֻּסָּכה,�ָתםֶׁשֵהם�ֲעסּוִקים�ַּבֲעבֹוָד
 

 ָנִׁשים

�ַהָּנִׁשים�ְּפטּורֹות�ִמִּמְצַות�ֻסָּכה �ֶנֶאְמָרה�, .�ִלְפֹטר�ֶאת�ַהָּנִׁשים'�ֲהָלָכה�ְלֹמֶׁשה�ִמִּסיַני'ֶׁשָּכְך
�ָמקֹום �ּוִמָּכל �ַּבֻּסָּכה, �יֹוְׁשבֹות �ִאם �ָא, �ְּכִדין �ָׂשָכר �ָלֶהן �ִמְצָוה�ֵיׁש �ַעל �ְמֻצֶּוה �ֶׁשֵאינֹו ָדם

 .ֶׁשֵּיׁש�לֹו�ָׂשָכר�ַעל�ֶזה,�ְמֻסֶּיֶמת�ּוְמַקְּיָמּה
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,�ַהָּנִׁשים�ְּפטּורֹות,�]ֶׁשֵּיׁש�ָלּה�ְזַמן�ָקבּוַע[ֶׁשָּכל�ִמְצוֹות�ֲעֵׂשה�ֶׁשַהְּזַמן�ְּגָרָמא�,�ֲהֵרי�ְּכָלל�ָּגדֹול�ְּבָיֵדינּו,�ְוֵיׁש�ְלָהִבין
ְוָכל�,�ְוֵכן�ׁשֹוָפר�ְולּוָלב,�ְוֵכן�ְּתִפִּלין�ִמְצָוָתן�ַּבֹחל�ְוֹלא�ְּבַׁשָּבת,�ֶׁשְּזַמָּנּה�ַּבּיֹום�ְוֹלא�ַּבַּלְיָלה,�ִציִציתְּכגֹון�ִמְצַות�
�ַּכּיֹוֵצא�ָּבֶהן �ְזַמן, �נֹוֲהגֹות�ְּבָכל �ְוֵאיָנן �ָקבּוַע �ֶׁשַהָּנִׁשים�ְּפטּורֹות�ֵמֲחַמת�ֶׁשְּזַמָּנן �ְּכִמְצַו[, �ַהָּמזֹוןֶׁשֹּלא �ִּבְרַּכת ,�ת

�ֶׁשָּתִמיד�ְּכֶׁשָהָאָדם�אֹוֵכל�ְּכַזִית�ֶלֶחם �ִּבְרַּכת�ַהָּמזֹון, �ַחָּיב�ְלָבֵרְך �ַּבַּלְיָלה, �ַּבּיֹום�ֵּבין �ֵּבין �ְּבַׁשָּבת, �ְּבֹחל�ֵּבין �]ֵּבין ,�ְוִאם�ֵּכן.
�ַל �ְצִריִכים�ָאנּו �ֲהָלָכה�ְלֹמֶׁשה�ִמִּסיַני'ַמּדּוַע '� �ָהִכי?�ֶׁשַהָּנִׁשים�ְּפטּורֹות�ִמִּמְצַות�ֻסָּכהְלַלְּמֵדנּו ,�ֲהֹלא�ְּבָלאו

 ?ְצִריכֹות�ַהָּנִׁשים�ִלְהיֹות�ְּפטּורֹות,�ֵּכיָון�ֶׁשֻּסָּכה�ִהיא�ִמְצָוה�ֶׁשְּזַמָּנּה�ָקבּוַע
 

ֶׁשָהִייִתי�חֹוֵׁשב�ְלַחֵּיב�,�ָרא�ַאַּבֵּייְוַעל�ָּכְך�ִיֵּׁשב�ָהָאמֹו,�)ב"כח�ע(ְׁשֵאָלה�זֹו�ִהיא�ְׁשֵאַלת�ַהְּגָמָרא�ְּבַמֶּסֶכת�ֻסָּכה�
�ֶׁשִּצְּוָתה�ַהּתֹוָרה� �"ַּבֻּסֹּכת�ֵּתְׁשבּו"ֶאת�ַהָּנִׁשים�ַּבֻּסָּכה�ִמֵּכיָון �ֲחַז, �"ְוָדְרׁשּו �ָּתדּורּו"ל �ְּכֵעין �"ֵּתְׁשבּו ,�ְּדַהְינּו,

.�ָּכְך�ַּבֻּסָּכה�ִיְהֶיה�ִחּיּוב�ַּגם�ַעל�ִאְׁשּתֹו,�ם�ָּדר�ִעם�ִאְׁשּתֹוַמה�ְּבֵביתֹו�ָאָד.�ְּכֶדֶרְך�ֶׁשָאָדם�ָּדר�ָּכל�ַהָּׁשָנה�ְּבֵביתֹו
ֶׁשָהִייִתי�חֹוֵׁשב�ְלַחֵּיב�ֶאת�ַהָּנִׁשים�ִמְּגֵזָרה�ָׁשָוה�ֵמַחג�,�ְוָרָבא�ִיֵּׁשב.�ְלָפְטָרן'�ֲהָלָכה�ְלֹמֶׁשה�ִמִּסיַני'ְלָכְך�ָּבָאה�

�ַהַּמּצֹות ��ַּבֲאִכיַלת�ַמָּצהֶׁשָּׁשם�ַהָּנִׁשים�ַחָּיבֹות, �ַחָּיבֹות�ִּביִׁשיָבה�ַּבֻּסָּכה, �ִיְהיּו �ַאף�ָּכאן ְוֵיׁש�ֵמָהַאֲחרֹוִנים�.
�ֶׁשִּיְּׁשבּו �ָּכבֹוד, �ֶׁשֵּמַאַחר�ּוִמְצַות�ֻסָּכה�ִהיא�ֵזֶכר�ְלַעְנֵני �ָּכבֹוד, �ְּבֵנס�ֶזה�ֶׁשל�ַעְנֵני �ְוַאף�ַהָּנִׁשים�ָהיּו ִאם�ֵּכן�,

 )קמח(.�ְלָפְטָרן'�ֲהָלָכה�ְלֹמֶׁשה�ִמִּסיַני'ְלָכְך�ָּבָאה�,���ֻסָּכה�ֵזֶכר�ְלַעְנֵני�ָּכבֹודְנַחְּיֵבן�ְּבִמְצַות

 
�ַּבֻּסָּכה �ְוֶלֱאֹכל �ְלַהֵּדר �ָהרֹוצֹות �ָנִׁשים �ְּבָרָכה, �ֲעֵליֶהן �ָּתֹבא �ְסָפַרד. �ִמְּבנֹות �ֵהן �ִאם ,�ַאְך

ֵּכן�ַּדַעת�.�כֹות�ֲהֵרי�ֵהן�נֹוְׂשאֹות�ֵׁשם�ָׁשַמִים�ְלַבָּטָלהְוַהְמָבְר',�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ָאסּור�ָלֶהן�ְלָבֵרְך�

�ָהִריַא,�ַרֵּבנּו�ֶאְפַרִים,�אֹור�ָזרּוַע,�ג"ַהְּסָמ,�ד"ָהַרְאָב,�ם"ָהַרְמַּב,�י"ַרִׁש י�"ַמֲהִר,�ַמֲחזֹור�ִויָטִרי,�ַהַּמִּגיד�ִמְׁשֶנה,�ַרֵּבנּו�ָמנֹוַח,�ז"ַרֵּבנּו�ְיַׁשְעָיה�ְוֶנְכּדֹו
 )קמח.�(ְועֹוד�ַרִּבים�ֵמַרּבֹוֵתינּו�ָהַאֲחרֹוִנים,�ּוָמָרן�ַהֻּׁשְלָחן�ָערּוְך,�ץ"ַהַּתְׁשֵּב,�ֹוןקּול

 
�ַּבֻּסָּכה �ְיִׁשיָבָתן �ַעל �ְלָבֵרְך �ַהּנֹוֲהגֹות �ַאְׁשְּכַנז �ִמְּבנֹות �ֵיׁש �ִמְּגאֹוֵני�, �ּפֹוְסִקים �ַהְרֵּבה ַאְך

 )קמט(.��ֶׁשֹּלא�ְּתָבֵרְכָנהֶׁשַהָּנכֹון�יֹוֵתר,�ַאְׁשְּכַנז�ָּכְתבּו
 

ְוֵכן�.�ְוַאף�ָהָיה�מֹוֶחה�ַּבָּנִׁשים�ַהְמָבְרכֹות,�ַהָּגאֹון�ָחָכם�ְצִבי�ָהָיה�מֹוֶרה�ַלָּנִׁשים�ָהַאְׁשְּכַנִּזּיֹות�ֶׁשֹּלא�ְּתָבֵרְכָנה
�ְיׁשּועֹות�ַיֲעֹקב �ָּכַתב�ַהָּגאֹון �ַחִּיים�.ֶׁשַהָּנכֹון�הּוא�ֶׁשַהָּנִׁשים�ֹלא�ְּתָבֵרְכָנה, �ַרִּבי �ִהְנִהיג�ְלַמֲעֶׂשה�ַהָּגאֹון �ְוֵכן

�ִמָּצאְנז �ַיְעֵּב, �ָּכַתב�ַהָּגאֹון �ץ"ְוֵכן �ַמַהְרַׁש, �ג"ְוַהָּגאֹון �ֹמֶׁשה�ָּכַתב"ְוַאף�ָהָרָמ, �תקפט(�א�ְּבַדְרֵכי ֶׁשּמּוָטב��,)סימן
.�ֶׁשּטֹוב�יֹוֵתר�ֶׁשֹּלא�ְיָבְרכּו�)סימן�יז(�ְוֵכן�ָּכַתב�ַהּטּור,�אֶׁשַהָּנִׁשים�ֹלא�ְּתָבֵרְכָנה�ַעל�ִמְצוֹות�ֲעֵׂשה�ֶׁשַהְּזַמן�ְּגָרָמ

,�ט�ֶאְלָּגאִזי"ַמֲהִרי,�צ�ַרֵּבנּו�ַיֲעֹקב�ֶאְלָּגאִזי"ָהראשל,�ְוֵכן�ָּכְתבּו�ַהְּפִרי�ָחָדׁש,��ְלָבֵרְךןז�ָּכַתב�ֶׁשֵאין�ָלֶה"ָהרְדַּבְו
,�י�ְּבִסְפרֹו�ָיֶפה�ַלֵּלב'י�ָּפָלאִג"ַהְּגִר,�ַּכֵּפי�ַאֲהֹרן�ַעְזִריֵאל,�יןאִגח�ָג"ב�שמָהַר,�א"ַרֵּבנּו�יֹוָנה�ָנבֹון�ַרּבֹו�ֶׁשל�ַהִחיָד

�יֹוֵסף �ִּבְרַּכת �ִנִּסים, �ַמֲעֵׂשה �ְועֹוד, �ָּגבֹוַּה �ֻׁשְלָחן �ְוַהְנָהגֹות. �ִּבְתׁשּובֹות �ְׁשֶטְרְנּבּוְך �ֹמֶׁשה �ָהַרב �ְוָכַתב ֶׁשַרק�,
�ֵיְצאּו �ְּכֶׁשּׁשֹוְמעֹות�ֶאת�ַהְּבָרָכה�ֵמַהְמַקֵּדׁשַּבַּלְיָלה�ָהִראׁשֹון �חֹוָבָתן ��ְיֵדי �ָּבֶזה, �ְוַדי �ֹלא�, �ֶהָחג �ְיֵמי ּוִבְׁשָאר

�ְיָבְרכּו �ְנַטְנזֹון. �ּוֵמִׁשיב �ׁשֹוֵאל �ַהָּגאֹון �ַּדַעת �ְוֵכן �ֹלא�. �ֶׁשַהָּנִׁשים �ְּבַאְׁשְּכַנז �ֶׁשִּמְנָהָגם �ַיֲעֹקב �ַהְיׁשּועֹות ְוָכַתב
�,ְמָבְרכֹות �ֵמִאּמֹו �ֶׁשָּׁשַמע �סֹוֵפר �ֲחַתן �ְּבֵסֶפר �ָּכַתב �סופר[�ְוֵכן �החתם �הגאון �של �ֵּבְרכּו��,]בתו �ֹלא ֶׁשֵּמעֹוָלם

�ַּבֻּסָּכה �ַהְיִׁשיָבה �ַעל �ָאִביָה �ְּבֵבית �ַהָּנִׁשים �ָּכַתב"ּוְבׁשּו. �ַיִּציב �ִּדְבֵרי �ת �ָהָיה�, �ִמָּצאְנז �ַחִּיים �ַרִּבי ֶׁשַהָּגאֹון
�אֹוֵמר �ַעל�ַהֻּסָּכהֶׁשִא", �ָּׁשה�ֶׁשֹּלא�ְּתָבֵרְך �ָלּה�ֶׁשִּתְזֶּכה�ְלָבִנים�ֲהגּוִנים, �ַמְבִטיַח �ֲאִני �ַהַּגְרַׁש". �ִהְנִהיג ז�"ְוֵכן

ָּנִׁשים�ּוֵמַאַחר�ְוַאף�ַהּפֹוְסִקים�ֶׁשָּכְתבּו�ֶׁשַה.�ֶׁשַהָּנִׁשים�ֹלא�ְיָבְרכּו�ַעל�ַהְיִׁשיָבה�ַּבֻּסָּכה,�ל�ְּבֵביתֹו"אֹוֶיְרַּבְך�ַזַצ
ָלָּמה�ָלּה�ְלַהְכִניס�ֶאת�,�ִאם�ֵּכן,�ֶאָּלא�ַרק�ֶׁשַרָּׁשִאּיֹות�ְלָבֵרְך,�ֵאין�ַּדְעָּתם�ֶׁשַהָּנִׁשים�ַחָּיבֹות�ְלָבֵרְך,�ְמָבְרכֹות

ֹלא�ִתָּׂשא�'ֶרת�ַעל�ְועֹוֶב,�ֶׁשְּלַדַעת�ַרִּבים�ֵמַהּפֹוְסִקים�ִּבְרָכָתּה�ְּבָרָכה�ְלַבָּטָלה,�ַעְצָמּה�ְלַמֲחֹלֶקת�ֹּכה�ְּגדֹוָלה
�ה �ֵׁשם �ֶאת �ַלָּׁשְוא' �ֱאֹלֶקיָך �ְו', �ְּבָיֵדינּו �ְּכָלל �ֲהֹלא �ְלָהֵקלָס'ַגם �ְּבָרכֹות �ֵפק �ִהיא�', �ֶׁשַהְּמִציאּות ּוִבְפָרט

�ַהֲהָלָכה�ַהְמַחֶּיֶבת�ַּבֻּסָּכה �ְמַדְקְּדקֹות�ֶלֱאֹכל�ַּבֻּסָּכה�ִּכְפָרֵטי ְלָכְך��)�קעג�אוירבךההליכות�שלמ(�.ֶׁשַהָּנִׁשים�ֵאיָנן
�ְּב �ֶׁשִּתְנֹקט �ָנכֹון �ָעִדיף'יֹוֵתר �ַּתֲעֶׂשה �ְוַאל �ֵׁשב �ְּתָבֵרְך', �ְוֹלא �ָמקֹום. �ּוִמָּכל �ֲעֵליֶהן�, �ֶׁשִּקְּבלּו �ְסָפַרד ְּבנֹות

 )קמט(�.יֶהן�ָּתֹבא�ִּבְרַּכת�טֹובַוֲעֵל,�ְוַלּׁשֹוְמעֹות�ִיְנַעם,�ָאסּור�ָלֶהן�ִמן�ַהִּדין�ְלָבֵרְך,�הֹוָראֹות�ָמָרן�ַהֻּׁשְלָחן�ָערּוְך
 
 

 ִמִּדיֵניָהֲאִכיָלהַּבֻּסָּכה
 ֲאִכיַלת�ַּפת�ַּבַּלְיָלה�ָהִראׁשֹון

ֶאָּלא�ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה�,��ַּפת�ְּבֵליל�יֹום�טֹוב�ַּבֻּסָּכה]�ְּגָרם27[ִמְצַות�ֲעֵׂשה�ִמן�ַהּתֹוָרה�ֶלֱאֹכל�ְּכַזִית�
ִּכְבָכל�ְסעּוַדת�ַׁשָּבת�,�]�ְּגָרם54:�ְּכֵביָצה�ִהיא,�ְּגָרם�60-ְּכ[ר�ִמַּכֵּביָצה�ֹיאַכל�ַּפת�ְּבִׁשעּור�ְמַעט�יֹוֵת
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�ְויֹום�טֹוב �ַּפת, �ִמְּכֵביָצה �יֹוֵתר �ְמַעט �ַּבֲאִכיַלת �ֶאָּלא �ֶקַבע �ְסעּוַדת �ֶנְחֶׁשֶבת �ֵאין �ִּכי ְוַגם�[.

 )קיד,�ק(.�]ל�ְּכִׁשעּור�ֶזה�ְּבֵליל�ֶהָחג�ַּבֻּסָּכהָלֵצאת�ְיֵדי�חֹוַבת�ָהאֹוְמִרים�ֶׁשִּמן�ַהּתֹוָרה�ָצִריְך�ֶלֱאֹכ
 

 )ע�פסח�עו"חזו(.�ֹיאַכל�ַּפת�ִמֶּקַמח�ִׁשֹּבֶלת�ׁשּוָעל,�ָאָדם�ָהָרִגיׁש�ַלֲאִכיַלת�ֶקַמח�ִחָּטה
 

�ַמָּמִׁשי �ִלְפָּתן �ׁשּום �ְּבִלי �ַּפת �ְּכַזִית �ֶלֱאֹכל �טֹוב �ְוַכּיֹוֵצא, �ָסָלט �אֹו �ְּכָדג �ַרַּׁשאי, �אּוָלם
 )קטו(.�ְלַכְּתִחָּלה�ְלָטְבלֹו�ְּבֹרֶטב�אֹו�ְּבָמָרק�ַחם�ְוַכּיֹוֵצא

 

 ְזַמן�ָהֲאִכיָלה
�]�ְּגָרם54[ְוִנְמָצא�ֶׁשְּכֵביָצה�,��ַּדּקֹות�4ַּפת�ְּבתֹוְך�ְזַמן�ֶׁשל�]�ְּגָרם27[ְלַכְּתִחָּלה�ֹיאַכל�ָּכל�ְּכַזִית�

ַיְקִּפיד�ֶׁשֹּלא�ִיְׁשֶהה�יֹוֵתר�,�ה�לֹו�ֶלֱאֹכל�ּתֹוְך�ְזַמן�ֶזהַאְך�ִאם�ָקֶׁש.��ַּדּקֹות8ַּפת�ֹיאַכל�ְּבֶמֶׁשְך�
 )קיב(.�ִמֶּׁשַבע�ָוֵחִצי�ַּדּקֹות�ַלֲאִכיַלת�ָּכל�ְּכַזִית

 
�ְּכֵביָצה�ַּפת �ֶלֱאֹכל �ָיכֹול �ֵאינֹו �ִאם �ְּכַזִית�ַּפת, �ְלָפחֹות �ֹיאַכל ,� �ַּבֻּסָּכה'ִויָבֵרְך �'ֵליֵׁשב ַאְך�.

�ָיִׂשים�ֵלב �ֹקֶדם�ַהְּסעּוָדהֶׁשְּכֶׁש, �ּנֹוֵטל�ֶאת�ָיָדיו ,� �ְנִטיַלת�ָיַדִים'ֹלא�ְיָבֵרְך �ַעל �ֵאין�', ֶׁשֲהֵרי
 .ַּכְמֹבָאר�ַּבחֹוֶבֶרת�ְלִהְלכֹות�ְסעּוָדה,�ְמָבְרִכים�ַעל�ַהְּנִטיָלה�ֶאָּלא�ֵמֲאִכיַלת�ְּכֵביָצה�ַּפת

 
ְוִאם�ֶנֱאַנס�ְוֹלא�ָאַכל�ֹקֶדם�.�]23:30:�ֵעֶרְךְּב[ָצִריְך�ֶלֱאֹכל�ֶאת�ְּכַזִית�ַהַּפת�ֹקֶדם�ֲחצֹות�ַלְיָלה�

ַאְך�ֹלא�,��ֹיאַכל�ְלַאַחר�ֲחצֹות-ּוְכגֹון�ֶׁשָּיְרדּו�ְּגָׁשִמים�ְוֹלא�ָּפְסקּו�ַעד�ְלַאַחר�ֲחצֹות�,�ֲחצֹות
 )קח(.�ֶאָּלא�ִאם�ֵּכן�אֹוֵכל�ְּכֵביָצה�ַּפת',�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ְיָבֵרְך�

 

 ִקּדּוׁש

ַיֲעֹמד�,�]�ַּבַּלְיָלה�ּוַבֹּבֶקר-�ְּביֹום�טֹוב�אֹו�ְּבַׁשַּבת�ֹחל�ַהּמֹוֵעד�[ְּכֶׁשְּמַקְּדִׁשים�ַעל�ַהַּיִין�,�ֶהָחגְּבָכל�ְיֵמי�
,�ג"שיורי�כנה,�א"הרמ,�שלחן�ערוך(.�ְוֵיֵׁשב�ְוִיְׁשֶּתה',�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ּוְלַאַחר�ִמֵּכן�ְיָבֵרְך�,�ִּבְׁשַעת�ַהִּקּדּוׁש

��)ב"א�סימן�תרמג�ס"הרמ(�.בֶשֹיֵמ�ְלַקֵּדׁש�ָנֲהגּו�ַאְׁשְּכַנז�ּוְבֵני�)קעב.�כף�החיים,�ז"הט,�וסףברכי�י,�הלבוש

 

 ?ָמַתי�ַחָּיב�ֶלֱאֹכל�ַּבֻּסָּכה
ּוְסעּוַדת�ֶקַבע�ִהיא�ְּכֶׁשאֹוֵכל�,�ְּבָכל�ְיֵמי�ַחג�ַהֻּסּכֹות�ָאסּור�ֶלֱאֹכל�ְסעּוַדת�ֶקַבע�חּוץ�ַלֻּסָּכה

�ְּכ �ְּבִׁשעּור �ַּפת ��ְּגָרם54[ֵביָצה �ְּכ. �ֶׁשֹּיאַכל �]�ְּגָרם60-�ְוטֹוב �ִמִּׁשעּור�, �ָּפחֹות �ַּפת �אֹוֵכל �ִאם ַאְך
�ְּכֵביָצה �ָּבָׂשר�ְוַכּדֹוֶמה,�ַאף�ֶׁשאֹוֵכל�ַמֲאָכִלים�ֲאֵחִרים�ְּכֹאֶרז, �חּוץ�, ַרַּׁשאי�ֶלֱאֹכל�ְסעּוָדתֹו
 )קלד,�קלג,�קלב(.�'ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ָבֵרְך�ֹלא�ְי,�אֹוֵכל�ַּבֻּסָּכה�ְוַּמְחִמירְוִאם�.�ַלֻּסָּכה

 
ּוְלַאַחר�ִמֵּכן�ָחַזר�ּבֹו�,�ָהָיה�אֹוֵכל�ַּבֻּסָּכה�ְוֹלא�ָהָיה�ְּבַדְעּתֹו�ֶלֱאֹכל�ֶאָּלא�ָּפחֹות�ִמְּכֵביָצה�ַּפת

ָּכאן�ָוָהְלָאה�ֵאינֹו�ַאף�ֶׁשִּמ',�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'�ְיָבֵרְך�ַעָּתה�-ְורֹוֶצה�ֶלֱאֹכל�ְּכֵביָצה�ַּפת�ָוַמְעָלה�
 )קלג(.�אֹוֵכל�עֹוד�ְּכֵביָצה

 

 ְזַמן�ַהְּבָרָכה
.�'ַהּמֹוִציא'ִויָבֵרְך�,�ְוֵיֵׁשב',�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ְיָבֵרְך�,�ְּבעֹודֹו�עֹוֵמד,�ְלַאַחר�ֶׁשָּנַטל�ָיָדיו�ִלְסעּוָדה

�זוהר( �ם"הרמב, �מרוטנבורג"מהר, �ם �יוסף, �בית �יוסף, �ראש �ץ"היעב, �"הגר, �י'פלאגח �פלאג"הגר, �י'י �ועוד, �חי �איש �בן ְוֵיש��)קעב.
��)ג"תרמג�ססימן�א�"הרמ(.�'ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ְוַאַחר�ָּכְך�'�ַהּמֹוִציא�'ְמָבְרִכים�ַהַאְׁשְּכַנז�ֵניְּבִמ

 
� �ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ָאַכל�ְוָׁשַכח�ְלָבֵרְך �ׁשֹוֶתה-' �הּוא�ַּבְּסעּוָדה�ְואֹוֵכל�אֹו ,��ַמֶּׁשהּו�ָּכל�ֶׁשֲעַדִין

�ַּבְּסעּוָדה�ֶנְחָׁשִבים�ַּכֲאִכיַלת�ֶקַבע,�ַרַּׁשאי�ְלָבֵרְך �ּוַמְׁשֵקהּו �ֵמַאַחר�ְוָכל�ַמֲאָכלֹו �ְלָאְכָלם�חּוץ�, ְוָאסּור�לֹו

 )קעח(.�ֵאינֹו�ַרַּׁשאי�ְלָבֵרְך,��ַאְך�ִאם�ֵאינֹו�אֹוֵכל�עֹוד�ְּכלּום.ַּכְמֹבָאר�ְלַהָּלן,�ַלֻּסָּכה
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 )קעח(.�ֵאינֹו�ְמָבֵרְך,�אֹו�ֹלא'�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ֵּבַרְך�ַהְמֻסָּפק�ִאם�
 

�ַּבֻּסָּכה�ֵמֹעֶמד �ָהאֹוֵכל �ִּכֵּסא�ָלֶׁשֶבת, �לֹו �ֶׁשֵאין �ּוְכגֹון ,� �ַּבֻּסָּכה'ְמָבֵרְך �ֶׁשְּלׁשֹון��,'ֵליֵׁשב ִמֵּכיָון
 )קעה(�".ַוֵּתְׁשבּו�ְבָקֵדׁש�ָיִמים�ַרִּבים:�"�ֶׁשֶּנֱאַמרְּכמֹו,�ֶאָּלא�ְלִהְתַעֵּכב�ְּבָמקֹום,�ְיִׁשיָבה�ֵאיָנּה�ַּדְוָקא�ָלֶׁשֶבת

 
 ִמיֵני�ָּדָגן

�ָּדָגן �ִמִּמיֵני �ַּתְבִׁשיל �אֹו �עּוָגה �ָהאֹוֵכל �ְּכִאְטִרּיֹות[, �ִסיָגִרים, �קּוֶּבה, �ְּכֵביָצה�]ְוַכּיֹוֵצא, �ִמִּׁשעּור
�ָוַמְעָלה �ַחָּיב�ֶלֱאֹכל�ַּבֻּסָּכה, ,� '�ֶאָּלא�ִאם�ֵּכן�אֹוֵכל�ְּכִׁשעּור�ג',�ב�ַּבֻּסָּכהֵליֵׁש'ַאְך�ֹלא�ְיָבֵרְך
 )קלד(.�]�ְּגָרם162[ֵּביִצים�

 
ִּכי�,�ה�ֵאין�ָאנּו�ְמָבְרִכיםְוַלֲהָלָכ,��ֵּכיָון�ֶׁשֵּיׁש�ַמֲחֹלֶקת�ַהּפֹוְסִקים�ִאם�ְלָבֵרְך�ַעל�ְּכֵביָצה�עּוָגה-�ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה�

�ֹוֵכל�ִׁשעּור�גַאְך�ְּכֶׁשא,�ֵפק�ְּבָרכֹות�ְלָהֵקלָס �ֵּביִצים' ם�ּוָמָרן�ֲהֵרי�ֶזה�ִׁשעּור�ְקִביעּות�"ֵּכיָון�ֶׁשְּלַדַעת�ָהַרְמַּב,
י�"�ַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשְּלַדַעת�ַרִׁש-]�ּוִבְרַּכת�ַהָּמזֹון'�ַהּמֹוִציא'ִּדינֹו�ְּכֶלֶחם�ּוְמָבֵרְך�,�ְּבִׁשעּור�ָּכֶזה�ְּבעּוָגה,�ּוְלִדְבֵריֶהם[ְסעּוָדה�
ֶׁשָּמא�ֲהָלָכה�ֶׁשַעל�ִׁשעּור�ְּכֵביָצה�,�ֵפק�ְסֵפיָקא�ְלָבֵרְךם�ֵיׁש�ָלנּו�ָסִמָּכל�ָמקֹו,�ֵּביִצים'�ת�ְסעּוָדה�הּוא�דְקִביעּו

ְוַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשֵאין�ְלָבֵרְך�ְלַכְּתִחָּלה�.�ֵּביִצים'�ְוֶׁשָּמא�ֲהָלָכה�ֶׁשְּקִביעּות�ְסעּוָדה�הּוא�ְּכִׁשעּור�ג,�ָצִריְך�ְלָבֵרְך
 )קלד(�.ֵפק�ְסֵפיָקאָסְמָבְרִכים�ַעל�ִּפי�,�ְּכֶׁשַהִּמְצָוה�ִמן�ַהּתֹוָרה,�ִמָּכל�ָמקֹום,�ֵפק�ְסֵפיָקאָסל�ִּפי�ַע
 

ֶנֶסת�ְּבַׁשָּבתֹות�ְוָיִמים�טֹוִבים�ְּבַהְרֵּבה�ָּבֵּתי�ְּכ',�ָּברּוְך�ה,�ַמה�ֶּׁשָּמצּוי�ַּכּיֹום,�ּוְלאֹור�ָהָאמּור
�ַהַחָּמהֶׁשִּמְתַּפְלִלים�ְּבֵנץ� �ִׁשעּור�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה, �ּוְמַקְּיִמים�ְלַאַחר�ִמֵּכן ְוֹקֶדם�ַהִּׁשעּור�,

ֵמַאַחר�,��ִּביֵמי�ֶהָחג�ְיַקְּימּו�ֶאת�ַהִּׁשעּור�ַּבֻּסָּכה-ְמַקְּדִׁשים�ַעל�ַהַּיִין�ְואֹוְכִלים�ִמיֵני�ְמזֹונֹות�
 )קמא(.��ְּכֵביָצהּוְבֶדֶרְך�ְּכָלל�אֹוְכִלים�ְמזֹונֹות�ְּבִׁשעּור

 
'�ִנְמָצא�ֶׁשְּבַקּלּות�ֶאְפָׁשר�ְלַהִּגיַע�ְלַכּמּות�ֶׁשל�ג,�ִאם�ְרִגיִלים�ְלָהִביא�ַלִּקּדּוׁש�קּוֶגל�ּוּבּוֶרָקס

� �]�ְּגָרם162[ֵּביִצים �ִמְּתִחָּלה, �ַהַּדַעת �ֶאת �ִלֵּתן �ֵיׁש �ֵּכן �ַעל �ָּכזֹו, �ַּכּמּות �אֹוְכִלים �ֶׁשִאם ַעל�,
 .'ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'ְו'�ּבֹוֵרא�ְּפִרי�ַהֶּגֶפן'ַקֵּדׁש�ֵמֹעֶמד�ּוְלָבֵרְך�ַהְמַקֵּדׁש�ְל

 
�ְמזֹונֹות �ְמַעט �ֶׁשֹּיאַכל �ָחַׁשב �ִאם �ג, �ְּכִׁשעּור �ֶלֱאֹכל �ְורֹוֶצה �ְּבַדְעּתֹו �ִנְמַלְך �ִמֵּכן '�ּוְלַאַחר

 .'ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכה'�ְיָבֵרְך�ַעָּתה�-ֵּביִצים�
 

 ַמְׁשִקיםְׁשָאר�ַמֲאָכִלים�ּו
ְוֵכן�ַהּׁשֹוֶתה�ָּכל�,�ָגןָּבָׂשר�ְוָכל�ִמיֵני�ַמֲאָכִלים�ֶׁשֵאיָנם�ִמִּמיֵני�ָּד,�ֹאֶרז,�ְיָרקֹות,�ָהאֹוֵכל�ֵּפרֹות
ַוֲאִפּלּו�ִאם�ָקַבע�ַעְצמֹו�ַעל�,��ֲהֵריהּו�ָּפטּור�ִמן�ַהֻּסָּכה-ָקֶפה�ַוֲאִפּלּו�ַיִין�,�ֵּתה,�ַמְׁשֶקה�ֶׁשהּוא
�ּוַמ �ַּבֻּסָּכהַמֲאָכִלים �ַחָּיב �ֵאינֹו �ֵאּלּו �ְׁשִקים �ְוָלֵכן. �אֹו�, �ֶהָחג �ְּבמֹוָצֵאי �ַהַּיִין �ַעל ַהַּמְבִּדיל

 )קלז.�ב"א�תרלט�ס"ע�ורמ"שו(.�ֵאינֹו�ַחָּיב�ְלַהְבִּדיל�ַּבֻּסָּכה,�ְּבמֹוָצֵאי�ַׁשָּבת�ֶׁשל�ֹחל�ַהּמֹוֵעד
 

�ְוֹלא�ִלְׁשּת �ֶלֱאֹכל �ֶׁשֹּלא �ַעְצמֹו �ַעל �ַמִיםַהַּמְחִמיר �ַוֲאִפּלּו �ַלֻּסָּכה �ֹות�ְּכלּום�חּוץ �ֶזה�, ֲהֵרי
�ְּבָרָכה �ָעָליו �ְוָתֹבא �ְמֻׁשָּבח ,� �ְיָבֵרְך �ֶׁשֹּלא �ִיָּזֵהר �ַּבֻּסָּכה'ַאְך �'ֵליֵׁשב �ָמקֹום. �ּוִמָּכל ֲאִפּלּו�,

 .ינֹו�ְמַדְקֵּדק�ַּבִּמְצוֹותְוֵאינֹו�ֶנְחָׁשב�ְּכִמי�ֶׁשֵא,�ַּתְלִמיד�ָחָכם�ַרַּׁשאי�ֶׁשֹּלא�ְלַהְחִמיר�ֻחְמָרה�זֹו
 )קלט.�ן�ובית�יוסף"הר(�.�ֶׁשָאְכלּו�חּוץ�ַלֻּסָּכה)ב"סוכה�כו�ע(�ְוַרִּבי�ָצדֹוק�)ב"יומא�עט�ע(ַע�ְלָעָזר�ֶּבן�ָׁשמּוֶׁשֵּכן�ָמָצאנּו�ַלַּתָּנִאים�ַרִּבי�ֶא

 
 ֻסַּכת�ֲחֵברֹו

�ְּבָכל�ַּפ �ְלָבֵרְך �ֶׁשָּנֲהגּו �ַאְׁשְּכַנז �ֶׁשֵאיָנם�ֵיׁש�ִמְּבֵני ַעם�ֶׁשִּנְכָנִסים�ְלֻסַּכת�ַחְבֵריֶהם�ַאף�ְּבֹאֶפן
צרור�,�מחזור�ויטרי,�כדעת�העיטור(.�ְוֵאין�ְלַׁשּנֹות,�אּוָלם�ִמְנַהג�ְּבֵני�ְסָפַרד�ֵאינֹו�ֵכן,�טֹוֲעִמים�ָׁשם�ְּכלּום

,�לחם�יהודה�עייאש,�א"ן�ושכן�דעת�הרמערוך�השלח,�טור,�המרדכי,�אבודרהם,�ארחות�חיים,�המגיד�משנה,�א"החיים�תלמיד�הרשב
 )קעז.�כף�החיים�ועוד,�מאמר�מרדכי,�פתח�הדביר,�מזבח�אדמה
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 ֲאִכיָלה�חּוץ�ַלֻּסָּכה�ְּבֶאְמַצע�ַהְּסעּוָדה
ֵמַאַחר�ְוָכל�,�ָאסּור�ֶלֱאֹכל�אֹו�ִלְׁשּתֹות�ְּכלּום�חּוץ�ַלֻּסָּכה,�ְּכֶׁשאֹוְכִלים�ְסעּוַדת�ֶקַבע�ַּבֻּסָּכה

� �ַּבְּסעּוָדהְטִעיָמה �ֶׁשִהיא �ֶקַבע, �ַּכֲאִכיַלת �ֶנְחֶׁשֶבת �ֵּכן. �ַעל �ַהְּסעּוָדה�, �ְּבֶאְמַצע ַהּיֹוֵצא
�ַלִּמְטָּבח �ַמֲאָכל, �ָׁשם�ׁשּום �ִיְטַעם �ֶׁשֹּלא �ִיָּזֵהר �ָׁשם, �ִיְׁשֶּתה �ֹלא �ַמִים �ַוֲאִפּלּו �ַהִּדין�. ְוהּוא

 )קמה(.�ֶאָּלא�ִיְגֹמר�ַהַּמֲאָכל�ְוַאַחר�ָּכְך�ֵיֵצא,�ֶׁשָאסּור�ָלֵצאת�ֵמַהֻּסָּכה�ְּכֶׁשַּמֲאָכל�ְּבִפיו
 

ַיְקִּפיד�ֶׁשֹּלא�ִיְׁשֶּתה�ְוֹלא�ֹיאַכל�ְּכלּום�חּוץ�,�ַּגם�ְּכֶׁשּקֹוֵבַע�ַעְצמֹו�ַעל�ֲאִכיַלת�עּוגֹות�ַּבֻּסָּכה
 .ֵמַאַחר�ְוַעָּתה�הּוא�ְּכאֹוֵכל�ְסעּוַדת�ֶקַבע,�ַלֻּסָּכה

 
 אֹוֵהב�ִמְצוֹות

,�רבנו�חננאל(.�ְמַקֵּים�ִמְצָוה�ַּבֲאִכיָלתֹו,�ְּכֶׁשאֹוֵכל�ְסעּוָדה�ִעם�ַּפת�ַּבֻּסָּכה,�ְבַעת�ְיֵמי�ֶהָחגְּבָכל�ִׁש

 )ט�קסה"ע�יו"חזו.�מגן�אברהם�(.דֵעֹוּמל�ַהחֹוב�ְּבֶרֶעַב�ּורֶקֹּבַּבת�ת�ַּפַדעּו�ְסֶלֱאֹכלב�טֹוְו�)קא.�סוכת�דוד�ועוד,�א"הגר

 
 ֻסָּכהַהֶהְבֵּדל�ֵּבין�ַמָּצה�ְל

�ְלָהִבין �ְוֵיׁש ,� �ְמָבְרִכים �ָאנּו �ַהֶּפַסח �ְּבַחג �ַמָּצהֲאֶׁש'ַמּדּוַע �ֲאִכיַלת �ַעל �ְוִצָּונּו �ְּבִמְצֹוָתיו �ִקְּדָׁשנּו �ר ַּבַּלְיָלה�'
ְּבָכל�'�ָּונּו�ֵליֵׁשב�ַּבֻּסָּכהֲאֶׁשר�ִקְּדָׁשנּו�ְּבִמְצֹוָתיו�ְוִצ'ְוִאּלּו�ַעל�ָהֲאִכיָלה�ַּבֻּסָּכה�ָאנּו�ְמָבְרִכים�,�ָהִראׁשֹון�ִּבְלַבד
ָּכְך�,�ַוֲהֹלא�ְּכֵׁשם�ֶׁשְּבַחג�ַהֶּפַסח�ֵאין�חֹוָבה�ֵמַהּתֹוָרה�ֶלֱאֹכל�ַמָּצה�חּוץ�ֵמַהַּלְיָלה�ָהִראׁשֹון,�ִׁשְבַעת�ְיֵמי�ֶהָחג

�ָהִראׁשֹון �ֵמַהַּלְיָלה �חּוץ �ַּפת �ֶלֱאֹכל �חֹוָבה �ֵאין �ַהֻּסּכֹות �ְּבַחג �ַּגם �ְלַיֵּׁש? �בְוֵיׁש �ָאָדם�, �ָיכֹול �ֶׁשְּבֶפַסח ְלִפי
ֶׁשֵאין�ָאָדם�,�ַמה�ֶּׁשֵאין�ֵּכן�ַּבֻּסָּכה,�ֵפרֹות�ִויָרקֹותְלִהְתַקֵּים�ִּבְׁשָאר�ַהָּיִמים�ְּבֹלא�ֲאִכיַלת�ַמָּצה�ְוִיְהֶיה�ִנּזֹון�ְּב

ִנְמָצא�ֶׁשהּוא�ֻמְכָרח�ְלַקֵּים�ֶאת�,�ן�ַּבֻּסָּכה�ַחָּיב�הּוא�ִליֹׁש,ְוִאם�ֵּכן,�ָיכֹול�ְלִהְתַקֵּים�ְּבֹלא�ֵׁשָנה�ְׁשֹלָׁשה�ָיִמים
ֲאֶׁשר�'ֶאָּלא�ֶׁשַעל�ַהֵּׁשָנה�ֹלא�ִּתְּקנּו�ֲחָכִמים�ְלָבֵרְך��)ם�חלאווה"מהר,�ב"ה�פסחים�כו�ע"הרז(�.ַהִּמְצָוה�ָלדּור�ַּבֻּסָּכה

ּוָבֶזה�ּפֹוֵטר�,�ְלָכְך�ִּתְּקנּו�ְלָבֵרְך�ַעל�ָהֲאִכיָלה,�א�ֹלא�ִייַׁשןֵמֲחָׁשׁש�ֶׁשָּמ',�ִקְּדָׁשנּו�ְּבִמְצֹוָתיו�ְוִצָּונּו�ִליֹׁשן�ַּבֻּסָּכה
 )קצא.�ב"תוספות�ברכות�יא�ע(�.ַּגם�ֶאת�ַהֵּׁשָנה

 

 ְקַטִּנים

�ָׁשִנים �ֵׁשׁש �אֹו �ָחֵמׁש �ַּבִּגיל �ָקָטן �ֻסָּכה, �ְלִמְצַות �ְלַחְּנכֹו �ַחָּיִבים �ַּבִּמְצָוה�, �ֶׁשִּיְתַרֵּגל ְּכֵדי
 )קנב(.�ְוַעל�ֵּכן�ֵיׁש�ְלַהְסִּביר�לֹו�ּוְלַלְּמדֹו�ֶׁשֹּלא�ֹיאַכל�חּוץ�ַלֻּסָּכה,�ַּדלִלְכֶׁשִּיְג

 

�ֶלֶחם�יֹוֵתר�ִמִּׁשעּור�ְּכֵביָצה� ��ֶׁשֹּיאַכל�חּוץ�ַלֻּסָּכה]�ְּגָרם54[ָאסּור�ָלֵתת�ְלֶיֶלד�ָקָטן ֵמַאַחר�,
�ִאּסּו �ְלָקָטן �ָלֵתת �ֶׁשָאסּור �ְּבָיֵדינּו �ָּגדֹול �ַּבָּיַדִיםּוְכָלל �ר �ָּכאן, �ֶׁשֵּכן �ְוָכל �ִמן�, �ִאּסּור ֶׁשהּוא
ֶׁשֵאיָנן�,�ְוַגם�ַהָּנִׁשים.�ֶׁשְּבַוַּדאי�ֵאין�ָלֵתת�לֹו,�ַהּתֹוָרה�ֶׁשל�ֲאִכיַלת�ַּפת�ְּכֵביָצה�חּוץ�ַלֻּסָּכה

 )קנב(.�ָאסּור�ָלֶהן�ָלֵתת�ְלֶיֶלד�ָקָטן�ֶלֱאֹכל�חּוץ�ַלֻּסָּכה,�ַחָּיבֹות�ַּבֻּסָּכה
 
 

 ַהֵּׁשָנהַּבֻּסָּכה
 ִחּיּוב�ַהֵּׁשָנה�ַּבֻּסָּכה

ם�"ָּבַרְמַּב,�ַּכְמֹבָאר�ַּבִּמְׁשָנה,��ְיֵמי�ֶהָחגִׁשְבַעתחֹוָבה�ְּגמּוָרה�ִמן�ַהּתֹוָרה�ִליֹׁשן�ַּבֻּסָּכה�ְּבָכל�
�ַהּפֹוְסִקים �ּוְבָכל �ָערּוְך �ּוַבֻּׁשְלָחן �ְוָאְמָנם. �ַהָּקרֹות, �ָּבֲאָרצֹות �ִמ, �ָׁשםֶׁשָאָדם �ִליֹׁשן ,�ְצַטֵער

ֶׁשֹּלא�ַקר�ָּכל�ָּכְך�ּוְבַקּלּות�,��ֲאָבל�ָּבַאְקִלים�ֶׁשל�ֶאֶרץ�ִיְׂשָרֵאל,�ָּפטּור�ִמִּליֹׁשן�ַּבֻּסָּכהֲהֵריהּו
.��ְוַלֲעֹבר�ַעל�ִצּוּוי�ַהּתֹוָרה�ַחס�ְוָׁשלֹום,ֵאין�ְלִהְתַחֵּמק�ִמִּליֹׁשן�ַּבֻּסָּכה,�ֶאְפָׁשר�ִליֹׁשן�ַּבֻּסָּכה

 )קצא(

 

ְּכֵדי�,�ְוָיִׂשים�ֵלב�ִלְלֹּבׁש�טֹוב.�ְוִייַׁשן�ַּבֻּסָּכה,�ִיְׁשַּתֵּדל�ִלְלֹּבׁש�ְּבָגִדים�ַחִּמים,�ִאם�ַקר�לֹו�ְמַעט
�ְּכִמְצַטֵער �ֵיָחֵׁשב �ֶׁשֹּלא �ַּבֻּסָּכה, �ִּבְׁשָנתֹו �ְּכָלל �ִמְצָוה �ְמַקֵּים �ֵאינֹו �ֶׁשָאז �אּוָלם. �ַאף�, ִאם

 )קצו,�קנג(.�ִייַׁשן�ְּבֵביתֹו,�ַדִין�ַקר�לֹו�ּוִמְצַטֵערְּכֶׁשּלֹוֵבׁש�טֹוב�ֲע
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�ְמֹאד �ַהָּקִרים �ַּבְּמקֹומֹות �ְּדָפנֹות, �ֵמַאְרַּבע �ֵהיֵטב �ְסגּוָרה �ַהֻּסָּכה �ֶאת �ֶׁשִּיְבֶנה �ּטֹוב ,�ַמה
�ְלַמְעָלה �ֵהיֵטב �ִויַסֵּכְך �טֹוב, �ְוִיְתַּכֶּסה �ְוִיְלַּבׁש �ִח, �ַּתּנּור �ַלֻּסָּכה �אֹו�ְוַיְכִניס �ַחְׁשַמִּלי ּמּום

�[�,ַהָּסָקה ְוֵכן�ָנַהג�ַהָּגאֹון�ֶהָחֵפץ�ַחִּיים�ְלַהְכִניס��)קצו(.�ְוִייַׁשן�ַּבֻּסָּכה�]ַסָּכָנה�ֲחָׁשׁש�ֶׁשֵאיןְּבֹאֶפן�ַּכמּוַבן
�.ל"ן�ַרִּבי�ַחִּיים�ִמְּבִריְסק�ַזַצְוֵכן�ָנַהג�ַהָּגאֹו,�ֶׁשַּקר�ָׁשם�ְמֹאד,�ֵמַאַחר�ְוָהָיה�ָּגר�ְּבָראִדין,�ַּתּנּור�ִחּמּום�ַלֻּסָּכה

 )פסקי�תשובות�שסז(
 

 ְׁשַנת�ֲעַראי
�ְּגָרם�54-ָּפחֹות�ֵמ[ֶׁשֲאִכיַלת�ֲעַראי�,�ִחּיּוב�ַהֵּׁשָנה�ַּבֻּסָּכה�ָחמּור�יֹוֵתר�ֵמִחּיּוב�ָהֲאִכיָלה�ַּבֻּסָּכה

ַעל�.�י�ָּכְלֶׁשִהי�ֲאסּוָרה�חּוץ�ַלֻּסָּכהֲאָבל�ְׁשַנת�ֲעַרא,�ְוַכְמֹבָאר�ְלֵעיל,��ֻמֶּתֶרת�חּוץ�ַלֻּסָּכה]ַּפת
�ֵּכן �ַּבֲעֵיפּות, �ְוָחׁש �ְּבֵביתֹו �ַהּיֹוֵׁשב �ַלֻּסָּכה, �חּוץ �ְלִהְתַנְמֵנם �ֲאִפּלּו �לֹו �ָאסּור �ִיָּכֵנס�, ֶאָּלא

�ָלָאָדם�ְמַעט�ם�ִּכי�ְּפָעִמים�ִנְמנּו,�ְוַהַּטַעם�ֶׁשֶהְחִמירּו�ֲחָכִמים�ְּבֵׁשָנה�יֹוֵתר.�ַלֻּסָּכה�ְוִייַׁשן�ָׁשם ַמְסִּפיק�לֹו
 )קצא(�.ּוִמְתַרְעֵנן�ְּכִאּלּו�ָיֵׁשן�ַהְרֵּבה,�ְלֹצֶרְך�ְׁשָנתֹו

 
 ִנְרָּדם�חּוץ�ַלֻּסָּכה

אּוָלם�ִאם�,�טֹוב�ַלֲהִעירֹו�ְּבַנַחת�ֶׁשֵּיֵלְך�ִליֹׁשן�ַּבֻּסָּכה,�ָהרֹוֶאה�ֶאת�ֲחֵברֹו�ֶׁשִּנְרָּדם�חּוץ�ַלֻּסָּכה
�ָלקּוםָהֲעֵיפּות�ּגֹוֶבֶר �ְוֹלא�ְיִעיֵרהּו,�ת�ָעָליו�ְמֹאד�ְוָקֶׁשה�לֹו �ָיִניַח�אֹותֹו ְוָכל�ֶׁשֵּכן�ִאם�ֵאין�.

 )רא(.�ֶׁשֵאין�ָצִריְך�ַלֲהִעירֹו�ְּכָלל,�ֻסָּכה�ְּבִקְרַבת�ָמקֹום
 

ֵאין�,�ס�ְוַכּיֹוֵצאֶׁשָהרֹוֶאה�ֶאת�ֲחֵברֹו�ְּבַחג�ַהֻּסּכֹות�ִנְרָּדם�ִּבְנִסיָעה�ְּבאֹוטֹוּבּו,�ִנְמֵצינּו�ְלֵמִדים
פסקי�(.�ֲהֵרי�הּוא�ְּבֶגֶדר�ִמְצַטֵער�ֶׁשָּפטּור�ֵמַהֻּסָּכה,�ֶׁשֵּמַאַחר�ְוֵאין�לֹו�ָׁשם�ֻסָּכה,�ָצִריְך�ַלֲהִעירֹו

 )תשובות�שסז
 

�ֶׁשִּנְרָּדם�חּוץ�ַלֻּסָּכה �ָהרֹוֶאה�ֶאת�ָאִביו �ֵּבן �ַלֲהִעירֹו, �לֹו �ֵאין �חֹוָב, �ֵאין �ַהִּדין ה�ֵמַאַחר�ּוִמן
�ְלָהִעיר�ֶאת�ַהָּיֵׁשן�חּוץ�ַלֻּסָּכה �ִּבְׁשִביל�,ִאם�ֵּכן, �ּוְלַצֲערֹו �ָיכֹול�ִלְגֹזל�ֶאת�ְׁשַנת�ָאִביו �ֵאינֹו

,�ֶׁשִאם�ִיְרֶאה�אֹותֹו�ִנְרָּדם�ְיִעיֵרהּו,�אּוָלם�ִאם�ָהָאב�ְמַבֵּקׁש�ִמְּבנֹו.�ֻחְמָרה�ֶׁשֵאיָנּה�ִמן�ַהִּדין
,��ִמְצָוה�ַעל�ַהֵּבן�ַלֲהִעירֹו-ב�ָחֵפץ�ֶׁשְּיִעירּוהּו�ִאם�ֵיָרֵדם�חּוץ�ַלֻּסָּכה�אֹו�ֶׁשּיֹוֵדַע�ַהֵּבן�ֶׁשָהָא

 )רד.�א�עמוד�תקא"ילקוט�יוסף�כיבוד�אב�ואם�ח(.�ֶזהּו�ְּכבֹודֹו,�ִּכי�ְרצֹונֹו�ֶׁשל�ָאָדם
 

ְוֹלא�ָהְיָתה�לֹו�ָׁשם�,�סּוִרים�ְּבַחג�ַהֻּסּכֹותֶׁשָהָיה�ָּכלּוא�ֵאיֶזה�ְזַמן�ְּבֵבית�ָהֲא,�ל�ְמֻסָּפר"ַעל�ַהָּגאֹון�ִמִּויְלָנא�ַזַצ
 )פסקי�תשובות�שסז(�.ֶׁשֹּלא�ִּתֹּפל�ֵׁשָנה�ַעל�ֵעיָניו,�ְוָעָׂשה�ָּכל�ִמיֵני�ְּפֻעּלֹות�ְלעֹוֵרר�ַעְצמֹו,�ֻסָּכה

 
 ֻסָּכה�ְקַטָּנה

ֵאינֹו�ְּבֶגֶדר�ִמְצַטֵער�ֶׁשָּפטּור�,�ַרְגָליוִמי�ֶׁשֻּסָּכתֹו�ְקַטָּנה�ְוֵאינֹו�ָיכֹול�ִליֹׁשן�ָׁשם�ְּבִפּׁשּוט�ָיָדיו�ְו
 )קצא.�ד"מ�ס"א�תר"הרמ(.�ְוַחָּיב�ִליֹׁשן�ַּבֻּסָּכה�ִּבְכִפיַפת�ּגּופֹו�ְוַרְגָליו,�ִמן�ַהֻּסָּכה

 
 ִמְתַהֵּפְך�ַּבֵּׁשָנה

�ְקַטָּנה �ֶׁשֻּסָּכתֹו �ִמי ,� �ַלֻּסָּכה �חּוץ �ִנְׁשֶאֶרת �ִמָּטתֹו �ֹרַחב �ִלי-ְוֹרב �ַהָּקָטן��ַרַּׁשאי �ַּבֵחֶלק ֹׁשן
�ַהֻּסָּכה �ֶׁשְּבתֹוְך �ְלַצד. �ִמַּצד �ִּבְׁשָנתֹו �ְלִהְתַהֵּפְך �ָרִגיל �הּוא �ִאם �ְוַאף �חּוץ�, �ְוִייַׁשן �ֶׁשִּיְתַהֵּפְך �ֲחָׁשׁש ְוֵיׁש

 )קצט,�קצא(�.ֵמַאַחר�ּוִבְתִחַּלת�ַהֵּׁשָנה�ָיֵׁשן�ַּכִּדין,�ִמָּכל�ָמקֹום�ֹלא�ָּגְזרּו�ֲחָכִמים�ָּבֶזה,�ַלֻּסָּכה
 

 ִמְצַטֵער
ֵמַאַחר�ְוֵיׁש�ַצַער�ֲאִפּלּו�,�ֲהֵריהּו�ָּפטּור�ִמן�ַהֻּסָּכה�ִמָּיד,�ַהָּיֵׁשן�ַּבֻּסָּכה�ְוֵהֵחּלּו�ְּגָׁשִמים�ָלֶרֶדת

 )רד(.�ְוִיָּכֵנס�ִליֹׁשן�ְּבֵביתֹו,�ִּבְגָׁשִמים�מּוָעִטים
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�ִליֹׁשן �ְלֵביתֹו �ְוִנְכַנס �ְּגָׁשִמים �ָיְרדּו �ַהְּגָׁשִמיםּוְלַא, �ָּפְסקּו �ְזַמן �ַחר �ְוִליֹׁשן�, �ַלֲחֹזר �ַחָּיב ֵאינֹו
�ַּבֻּסָּכה .� �ְּבִמָּטתֹו �ֲעַדִין �ָׁשַכב �ֹלא �ִאם �ְוִנְכַנס�-ַוֲאִפּלּו �ַהֵּׁשָנה �ְּכֵלי �ֶאת �ִעּמֹו �ֶׁשָּלַקח �ָּכל
,�בגדי�ישע,�מאמר�מרדכי,�שלחן�ערוך,�ם"הרמב,�א"הריטב(.�ֵאין�ַמְטִריִחים�אֹותֹו�ַלֲחֹזר�ְוִליֹׁשן�ַּבֻּסָּכה,�ְלֵביתֹו

 )רה.�לחם�יהודה�עייאש�ועוד
 

�ַהְּגָׁשִמים �ֵמֲחַמת �ִליֹׁשן �ְלֵביתֹו �ַהִּנְכָנס �ַהְּגָׁשִמים, �ֶׁשָּפְסקּו �ְורֹוֶאה �ִהְתעֹוֵרר �ְזַמן ,�ּוְלַאַחר
�ַּבֻּסָּכה �ִליֹׁשן �ַלֲחֹזר �ַחָּיב �ֵאינֹו �ַהַּׁש. �ַעּמּוד �ְזַמן �ִהִּגיַע �ִאם �אּוָלם �ְּבֵעֶרְך[ַחר �]�ַּבֹּבֶקר4:30:

�ְוִהְתעֹוֵרר�ֵמַעְצמֹו �ַּבֻּסָּכה, �ַלֲחֹזר�ְוִליֹׁשן �ָהָיה�ָצִריְך �ַהִּדין �ִמן �ַהּיֹום, �ֵמַאַחר�ְוִהִּגיַע ְוַהּיֹום�,
�ֵׁשָנה �ְזַמן �ֵאינֹו �אּוָלם�ִּבְזַמֵּננּו. �ַהַּׁש, �ַעּמּוד �ַּגם�ְלַאַחר �ָהעֹוָלם�ַמְמִׁשיִכים�ִליֹׁשן ,�ַחרֶׁשֹרב

�ִליֹׁשן �ְלַאַחר�ַעּמּוד�ַהַּׁשַחר�ְורֹוֶצה�ְלַהְמִׁשיְך �ֲאִפּלּו�ִאם�ִהְתעֹוֵרר�ֵמַעְצמֹו �ַמְטִריִחים�, ֵאין
 )רז(.�ֵמַאַחר�ְוָזקּוק�הּוא�ֲעַדִין�ַלֵּׁשָנה,�אֹותֹו�ָלֶלֶכת�ִליֹׁשן�ַּבֻּסָּכה

 

�ַּבֻּסָּכה �ַּבּיֹום �ַהָּיֵׁשן ,� �ִליֹׁשן �ְלֵביתֹו �ַהְּגָׁשִמיםְוִנְכַנס �ֵמֲחַמת �ְוָרָאה�, �ִהְתעֹוֵרר �ְזַמן ּוְלַאַחר
ּוִמָּכל�ָמקֹום�ֵאינֹו�ַחָּיב�ְלַמּנֹות�ִמיֶׁשהּו�ֶׁשָּיִעיר�אֹותֹו�.�ָצִריְך�ַלֲחֹזר�ַלֻּסָּכה,�ֶׁשָּפְסקּו�ַהְּגָׁשִמים

 )רו(.�ְּבָׁשָעה�ֶׁשִּיְפְסקּו�ַהְּגָׁשִמים
 

�ַּבֻּסָּכה �ָהרֹוֶצה�ִליֹׁשן ,� �אֹוְרִחים�ַרִּבים�ִנְמָצִאים�ָׁשםַאְך �ֶאְפָׁשר�ְלַבֵּקׁש�ֵמֶהם�ָלֵצאת�, ְוִאי
�ַהֻּסָּכה �ִמן �ַהֻּסָּכה, �ִמן �ֶׁשָּפטּור �ִמְצַטֵער �ְּבֶגֶדר �ֲהֵריהּו �ְּבֵביתֹו, �ִליֹׁשן �ְוַרַּׁשאי �שלמה�(. הליכות

 )פסקי�תשובות�שפ.�אוירבך�קע
 

�ָהְרִגי �ְקַטִּנים �ְיָלִדים �לֹו �ֶׁשֵּיׁש �ְוִלְבּכֹותִמי �ַּבַּלְיָלה �ְלִהְתעֹוֵרר �ִלים �ָּבֶהם, �ְלַטֵּפל ,�ְוָצִריְך
ְוִאם�ִייַׁשן�ַּבֻּסָּכה�ֹלא�ִיְׁשַמע�ֶאת�ְּבִכָּיָתם�ְוֹלא�,�ְוַרְעָיתֹו�ַחָּלָׁשה�ְוֵאין�ִּביָכְלָּתּה�ְלַטֵּפל�ָּבֶהם

 )ר(.�ַרַּׁשאי�ִליֹׁשן�ַּבַּבִית,�ֵיַדע�ָמַתי�ָלקּום�ֲאֵליֶהם
 

 )קצו(.�ַרַּׁשאי�ַהַּבַעל�ִליֹׁשן�ַּבַּבִית,�ָהִאָּׁשה�ְמַפֶחֶדת�ִליֹׁשן�ְלַבָּדּה�ַּבַּבִיתִאם�
 

�ַּבֻּסָּכה �טֹוב�ֶׁשַּגם�ָהִאָּׁשה�ִּתיַׁשן �ּוִבְלַבד�ֶׁשִּתְהֶיה�ַהֻּסָּכה�ְמֻיֶחֶדת�ָלֶהם�ִּבְלַבד, �ִמְצָוה�ַּגם�ְלַקֵּים�עֹוָנה�, ְוָאז
�ַּבֻּסָּכה �ָּבֶזה�, �ֲחַׁשׁש�ִּבְזיֹון�ַהֻּסָּכה�ַחס�ְוָׁשלֹוםְוֵאין �ִּכי�ְמַקֵּים�ֶאת�ִמְצַות�ה, �ִיְתָּבַרְך' �ְוַאְּדַרָּבה, הּוא�ִּבְכַלל�,

ר�ְּכֶדֶרְך�ֶׁשָאָדם�ָּד,�ְּדַהְינּו".�ֵּתְׁשבּו�ְּכֵעין�ָּתדּורּו:�"ל"ֶׁשָּדְרׁשּו�ֲחַז,�"ַּבֻּסֹּכת�ֵּתְׁשבּו�ִׁשְבַעת�ָיִמים"ִצּוּוי�ַהּתֹוָרה�
�ָּכל�ַהָּׁשָנה�ִעם�ִאְׁשּתֹו �ְּבֵביתֹו �ָידּור�ְּבֻסָּכתֹו, �ָּכְך ֵאין�ָצִריְך�,�ִקּׁשּוט�ַּבֻּסָּכהְוִאם�ֶיְׁשָנם�ְּפסּוִקים�ַהְּתלּוִיים�ְל.

�ְלַכּסֹוָתם �ָמקֹום. �ּוִמָּכל �ֵה, �ָּבּה �ֶׁשְּיֵׁשִנים �ְּפָרִטית �ֻסָּכה �ְּכֶׁשֵּיׁש�ָלֶהם �ַּדְוָקא �ֶזה�הּוא �ִּבְלַבדֶהֵּתר �ם ְוַהֹּכל�,
].�ָסמּוְך�ְלֻסַּכת�ַהְּׁשֵכִניםּוִבְפָרט�ֵיׁש�ְלִהָּזֵהר�ָּבֶזה�ְּבֻסָּכה�ַהִּנְמֵצאת�ְּב[�,ַנֲעָׂשה�ְּבֶׁשֶקט�ּוְבִצְנָעה�ִמְּבִלי�ֶׁשָּיחּוׁשּו�ָּבֶהם

.�קלא,�קצד,�קל(�.יְך�ַלֲחֹזר�ְוִליֹׁשן�ַּבֻּסָּכה�ְּכָללּוְלַאַחר�ִמֵּכן�ֵאינֹו�ָצִר,�ִיָּכֵנס�ְלֵביתֹו,�ַאְך�ִאם�ֵאין�ֶאְפָׁשרּות�ָּכֹזאת
 )'הטהרה�בהלכה�ובאגדה'וכמבואר�בחוברת�

 
 

 ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים
 ִצּוּוי�ַהּתֹוָרה

ּוְלַקְחֶּתם�ָלֶכם�:�")ויקרא�כג�מ(ֶנֱאַמר�ַּבּתֹוָרה�,�ַעל�ִצּוּוי�ְלִקיַחת�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים�ְּבַחג�ַהֻּסּכֹות
�ּוְׂשַמְחֶּתם�ִלְפֵני�,ְוַעְרֵבי�ָנַחל,�ַוֲעַנף�ֵעץ�ָעֹבת,�ַּכֹּפת�ְּתָמִרים,�ְּפִרי�ֵעץ�ָהָדר,�ֹום�ָהִראׁשֹוןַּבּי
 ".ֱאֹלֵהיֶכם�ִׁשְבַעת�ָיִמים'�ה
 

 ֲהָלָכה�ְלֹמֶׁשה�ִמִּסיַני
�ַהָּׁשלֹום"ֲחַז �ָעָליו �ַרֵּבנּו �ֹמֶׁשה �ַעד �ִאיׁש �ִמִּפי �ִאיׁש �ִקְּבלּו �ל ,� �ָהָדרְּפִר'ִּכי �ֵעץ �י הּוא�',

�ָהֶאְתרֹוג �ַּכֹּפת�ְּתָמִרים'. �ַהּלּוָלבהּוא�' �ַוֲעַנף�ֵעץ�ָעֹבת'. �ַהֲהַדסהּוא�', �ָנַחל'. �ְוַעְרֵבי ִהיא�',
 )שכח(.�'ְּבֶעְזַרת�ה,�ּוְלַהָּלן�ְנָבֵאר�ֶאת�ְּפָרֵטי�ִּדיֵניֶהם.�ָהֲעָרָבה
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�ִמְצַות�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים�ִהיא �ֶאָחד: �ֶאְתרֹוג �ָלב�ֶאָחדלּו, �ֲעָרבֹות, .�ְׁשֹלָׁשה�ֲהַדִּסים�ּוְׁשֵּתי
 )של(.�ֹלא�ִקֵּים�ֶאת�ַהִּמְצָוה,�ֶׁשִאם�ָחֵסר�לֹו�ֲאִפּלּו�ִמין�ֶאָחד,�ְוֻכָּלם�ְמַעְּכִבים�ֶזה�ֶאת�ֶזה

 

 ָזִריז	ְוִנְׂשָּכר
,�ְוֹלא�ַיְמִּתין�ְלֶעֶרב�ֶהָחג,�דִיְזָּדֵרז�ָּכל�ָאָדם�ִלְקנֹות�ֶאְתרֹוג�ְולּוָלב�ְלַאַחר�יֹום�ַהִּכּפּוִרים�ִמָּי

ְואּוָלם�ֹלא�ְיַמֵהר�.�ֶׁשֹּלא�ַקל�ָּכל�ָּכְך�ִלְמֹצא�ֶאְתרֹוג�ְמֻהָּדר,�ּוִבְפָרט�ִיְזָּדֵרז�ִּבְקִנַּית�ָהֶאְתרֹוג
 )�זתם�לכםולקח.�א�ועוד"החיד,�תוצאות�חיים(.�ְּכֵדי�ֶׁשֹּלא�ִיְתַיְּבׁשּו�ַמֵהר,�ִּבְקִנַּית�ַהֲהַדִּסים�ְוָהֲעָרבֹות

 

 א	ְּבִחָּנםֹלֹ
�ַהְּפָרִטי �ִמַּכְסּפֹו �ַהִּמיִנים �ַאְרַּבַעת �ֶאת �ִלְקנֹות �ָאָדם �ָּכל �ִיְׁשַּתֵּדל �ֻּכָּלן[, �ַהִּמְצוֹות �ְּבָכל ,�]ְוֵכן

�תרומה(ְוַכּמּוָבא�ַּבֹּזַהר�ַהָּקדֹוׁש� �פרשת �")תחילת ִויַׁשֵּלם�ָאָדם�ְׂשַכר�ַהִּמְצוֹות�ֻמְׁשָלם�ְּבָכל�ַמה�:
�ִמֶּמּנּוֶּׁש �ְּיַבְקׁשּו �ְמַעט, �ֵּבין �ַרב �ֵּבין �ְּבִחָּנם, �ָוֹאֶפן �ָּפִנים �ְּבׁשּום �ַהִּמְצָוה �ַיֲעֶׂשה �ְוֹלא ִּכי�.

ַאְך�ְלֻעַּמת�.�ָרא�יֹוֶנֶקת�ִמִּמְצָותֹו�ְוׁשֹוָרה�ָעָליו�ּוְמַטֵּמאת�אֹותֹוַהִּסְטָרא�ַאָח,�ֶׂשה�ְּבִחָּנםָהעֹו
�ֹזאת �ַלִּמְצָוה�ַהּקֹוֶנה�ִמַּכְסּפֹו, �ְּבֵחֶפץ�ֵלב �ַהִּמְצָוה�ֻמְׁשָלם�ּוִמְתַאֵּמץ �ִאם�-�ּוְמַׁשֵּלם�ְׂשַכר

�ַהָּיָׁשר �ַּבֶּדֶרְך �הֹוֵלְך �אֹותֹו, �ּוְמַקֶּדֶׁשת �ּבֹו �ׁשֹוָרה �ֶׁשַהְּׁשִכיָנה �ַהִּסְטָרא�,זֹוֶכה �ֶאת �ּוַמְכִניַע
�ָראַאָח �ִמּדֹות�ָרעֹות, �ּוַמֲעִביר�ִמֶּמּנּו �ַּכַע, �סְּכמֹו �ַּגֲאָוה, �ַּתֲאוֹות�ֲאסּורֹות, �ִקְנָאה, ,�ִׂשְנָאה,

 )כא,�ד�יט.�ג�ד.�פרי�עץ�הדר�א�לה.�חרדים�ועוד,�זוהר�הקדוש(.�ד"עכת".�ְועֹוד
 

�ַאף�-ְוִקֵּבל�ַּגם�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים�ְּבַמָּתָנה�ֵמֲחֵברֹו��,�ָאָדם�ֶׁשָּקָנה�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים�ִמַּכְסּפֹו
�ֶׁשַה �אֹוָתם�ֶׁשִּקְּבָלם�ַּבַּמָּתָנהַעל�ִּפי �ִּמיִנים�ֶׁשָּקָנה�ֵאיָנם�ְמֻהָּדִרים�ְּכמֹו ָעִדיף�ֶׁשִּיֹּטל�ֶאת�,

 )ד�כא.�תורה�לשמה,�חוות�יאיר(.�ְוֹלא�ֶאת�ַהְמֻהָּדִרים�ֶׁשִּקְּבָלם�ְּבַמָּתָנה,�ַהִּמיִנים�ֶׁשָּקָנה
 

 הֹוָצאֹות	ַהִּמְצָוה
ַוֲאִפּלּו�,�ּוְבִעָּקר�ֶׁשָהֶאְתרֹוג�ִיְהֶיה�ְמֻהָּדר�ְמֹאד,�ת�ַהִּמיִנים�ְמֻהָּדִריםִיְׁשַּתֵּדל�ִלְקנֹות�ַאְרַּבַע

�ַיְׁשִּפיעּו�לֹו�ִמן�ַהָּׁשַמִים�ֶׁשַפע�-ִּכי�ְּכָכל�ֶׁשּיֹוִסיף�יֹוֵתר�,�ֹלא�ָיחּוס�ַעל�ַּכְסּפֹו,�ִאם�ַהְּמִחיר�ַרב
 )ד�כה.�ב�א.�א�לד.�א"החיד,�שיטה�מקובצת(.�ָמיוְוַגם�יֹוִסיפּו�לֹו�ָיִמים�ַעל�ָי,�ִּכְפַלִים�יֹוֵתר

 
ֶאָּלא�ִיְקֶנה�ְּבָׂשָכר�ֻמְׁשָלם�ָּכל�ַמה�ֶּׁשְּיַבְקׁשּו�,�ֹלא�ִיְתַוַּכח�ִעם�ַהּמֹוֵכר�ַעל�ְמִחיֵרי�ַהִּמְצוֹות

ְוזֹו�,�ל"י�ַז"ֵּבנּו�ָהֲאִרְוֵכן�ֵהִעיד�ַרֵּבנּו�ַחִּיים�ִויָטאל�ַעל�ַר.�ל"ַּכְמֹבָאר�ַּבֹּזַהר�ַהָּקדֹוׁש�ַהַּנ,�ִמֶּמּנּו
�ְלׁשֹונֹו �ַז": �ִמְצָוה"ְּכֶׁשָהָיה�קֹוֶנה�מֹוִרי �ֵאיזֹו �ל �ֶאְתרֹוג, �אֹו �ְּתִפִּלין �ְּכגֹון ֹלא�ָהָיה�ַמְקִּפיד�,

�ַּבִּמְצָוה�ַהִהיא �ָלַדַעת�ַּכָּמה�ִיֵּתן �ַּבַּפַעם�, �ְמַבְקִׁשים�ִמֶּמּנּו �ָּכל�ַמה�ֶּׁשָהיּו ֶאָּלא�ָהָיה�ּפֹוֵרַע
שער�המצוות�דף�(!".�ַקח�ָּכל�ַמה�ֶּׁשִּתְרֶצה,�ֲהֵרי�ַהָּמעֹות�ְלָפֶניָך:�ְוָהָיה�אֹוֵמר�ַלּמֹוֵכר.�ִראׁשֹוָנהָה

 )א�לד.�ב"לז�ע
 

 ִטְרַחת	ִמְצָוה
�ִּבְקִנַּית�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים �ַהּטֹוֵרַח �ֲחָכִמים�ֶׁשֵּיׁש�ָלֶהם�ֵלב�, זֹוֶכה�ְלָבִנים�ַצִּדיִקים�ַּתְלִמיֵדי

ְוִנּצֹול�הּוא�,�ְותֹוֶעֶלת�ְּגדֹוָלה�ְלַנְפׁשֹו�ְוגּופֹו,�ַּפְרָנָסה�טֹוָבה,�ְוזֹוֶכה�ַלֲאִריכּות�ָיִמים.�ּתֹוָרהַל
 )�זולקחתם�לכם.�ד�יז.�ג�ג.�סדר�היום,�הפלאה,�האליה�רב(.�ְוָכל�ַאְנֵׁשי�ֵביתֹו�ִמָּכל�ָצָרה�ּוִמָּכל�ְּגֵזָרה�ָרָעה

 

 ְמָחהֲעִׂשַּית	ַהִּמְצוֹות	ְּבִׂש
ַּדע�:��ְוזֹו�ְלׁשֹונֹו)דף�א(ְּבִסְפרֹו�ַׁשַער�ַהִּמְצוֹות�,�ל"י�ַז"ָּכַתב�ַרִּבי�ַחִּיים�ִויָטאל�ְּבֵׁשם�ַרֵּבנּו�ָהֲאִר

קידושין�(ל�"ֶׁשֲהֵרי�ָמִצינּו�ְּבִדְבֵרי�ֲחַז.�ֵאין�ַמְסִּפיק�לֹו�ְּבַמה�ֶּׁשַּיֲעֶׂשה�אֹוָתּה,�ִּכי�ָהעֹוֶׂשה�ִמְצָוה

�ע �ָאְמרּו�ֶׁש)ב"לט �ָּכל�ָהעֹוֶׂשה�ִמְצָוה�ַאַחת, �ָיָמיו, �ּוַמֲאִריִכים�לֹו �ְמִטיִבים�לֹו ְוַכּיֹוֵצא�ָּבֶזה�.
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ְוִהֵּנה�ֲאַנְחנּו�ָרִאינּו�ַּכָּמה�ְוַכָּמה�.�ֵיׁש�לֹו�ָׂשָכר�ָּכְך�ְוָכְך,�ָּכל�ַהְמַקֵּים�ִמְצָוה�ְּפלֹוִנית,�ָאְמרּו
יָנם�ִמְתַקְּיִמים�ִּדְבֵרי�ַרּבֹוֵתינּו�ַחס�ְוָׁשלֹום�ְּבִעְנַין�ֹּגֶדל�ְׂשָכָרם�ִמְצוֹות�ֶׁשעֹוִׂשים�ְּבֵני�ָאָדם�ְוֵא

�ָּבעֹוָלם�ַהֶּזה �ֲאִפּלּו �ָעָליו�הּוא. �ֲאָבל�ַהֹּׁשֶרׁש�ֶׁשַהֹּכל�ִנְׁשָען ֶׁשַּבֲעִׂשַּית�ַהִּמְצָוה�ַאל�ַיְחֹׁשב�,
ֲאָבל�ַיְחֹׁשב�ְּבִׂשְכלֹו�ְּכִאּלּו�ַּבֲעׂשֹותֹו�אֹוָתּה�,�ּוְמַמֵהר�ַלֲהִסיָרם�ֵמָעָליו,�ֶׁשִהיא�ָעָליו�ְּכַמָּׂשא

�ָזָהב �ִּדיְנֵרי �ֲאָלִפים �ֶאֶלף �ַיְרִויַח �ְּבִׂשְמָחה�,ַהִּמְצָוה �ַהִּמְצָוה �אֹוָתּה �ַּבֲעׂשֹותֹו �ָׂשֵמַח �ְוִיְהֶיה
�ָלּה�ֵקץ �ֶׁשֵאין �ִמֵּלב�ּוִמֶּנֶפׁש�ּוְבֵחֶׁשק�ָּגדֹול, �ַמָּמׁש�ְּבֹפַעל, �ֶאֶלף�ֲאָלִפים�ְּכִאּלּו �נֹוְתִנים�לֹו

,�ּוְכִפי�ֹּגֶדל�ִׂשְמָחתֹו�ֶּבֱאֶמת�ּוְבטּוב�ֵלָבב�ַהְּפִניִמי.�'ְוכּוִּדיְנֵרי�ָזָהב�ִאם�ַיֲעֶׂשה�אֹוָתּה�ַהִּמְצָוה�
�ִיְזֶּכה�ְלַקֵּבל�אֹור�ֶעְליֹון �ֵּכן �ְוִאם�ַיְתִמיד�ָּבֶזה. ְוִעְנָין�.�ֵאין�ָסֵפק�ֶׁשִּיְׁשֶרה�ָעָליו�רּוַח�ַהֹּקֶדׁש,

�ֶׁשִּיְהֶיה�ְּבֵחֶׁשק�ָּגדֹול�ִנְמָרץ�-ֵּבין�ְּבֵעת�ֶׁשעֹוֵסק�ַּבּתֹוָרה�,�ֶזה�נֹוֵהג�ְּבִקּיּום�ָּכל�ַהִּמְצוֹות�ֻּכָּלם
�ֵחן� �ִלְמֹצא �ָּגדֹול �ְּבֵחֶׁשק �ְלָפָניו �ּוְמָׁשֵרת �ַהֶּמֶלְך �ִלְפֵני �עֹוֵמד �ְּכִאּלּו �ָעצּום ְּבִהְתַלֲהבּות

 )ד�טז(.�ל"עכ.�ַקֵּבל�ִמֶּמּנּו�ַמֲעָלה�ְיֵתָרה�ּוְגדֹוָלהְל,�ְּבֵעיָניו
 

�עֹוד �ְוָכַתב �ה, �ֲעבֹוַדת �ְמִניַעת �ּגֹוֶרֶמת �ָהַעְצבּות �ִּכי �ְוַדע �ַהִּמְצוֹות' �ְוִקּיּום �ֵעֶסק�, ּוִבּטּול
ר�ַהְתָחַלת�ֵּגרּוי�ְוִהיא�ַׁשַע',�ּוְמַבֵּטל�ַמֲחָׁשָבה�טֹוָבה�ַלֲעֹבד�ֶאת�ה,�הָּלִפַהּתֹוָרה�ְוַכָּוַנת�ַהְּת

ְּבַהְראֹותֹו�ִּכי�ֵאין�לֹו�ּתֹוֶעֶלת�ָּבֲעבֹוָדה�ִאם�ִיּסּוִרים�ָּבאּו�,�ֲהָסַתת�ַהֵּיֶצר�ָהַרע�ֲאִפּלּו�ַלַּצִּדיק
�ָעָליו �ּוְכֶׁשעֹוֵבד�ֶאת�ה... �ְּבִעָּצבֹון' �ְּבָפִנים�ֲעֵצבֹות�ְוזֹוֲעפֹות, �ְלַרּבֹו �ָהעֹוֵבד .�ּדֹוֶמה�ְלֶעֶבד

�ִמְסַּתְּלִקים��ָּברּוְך�ְוַעל�ְיֵדי�ָּכְך�ַהָּקדֹוׁש',�מ�ְוכּו"בֹון�ִנְמָׁשְך�ִמֻּזֲהַמת�סְוָהִעָּצ הּוא�ּוְׁשִכיָנתֹו
�ֵמָעָליו �ְלֶהֶפְך. �ֲאָבל �ה, �ֶאת �עֹוֵבד �ִּבְהיֹותֹו �ְּבִׂשְמָחה' �ַרב�, �ֵחֶׁשק �ַהִּׂשְמָחה �לֹו מֹוִסיָפה

 )שערי�קדושה�לרבי�חיים�ויטאל�עמוד�כד(.�כ"ע.�ָבה�ְלִהָּדֵבק�ּבֹו�ִיְתָּבַרְךְוַאֲה
 

 ִיְתָּבַרְך�ִּבְלַבד'�ֲעִׂשַּית�ַהִּמְצָוה�ִלְכבֹוד�ה
ֹלא�,�ַּגם�ִאם�ָזָכה�ִלְקנֹות�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים�ְמֻהָּדִרים�ְּביֹוֵתר�ְוִׁשֵּלם�ְּבֵמיַטב�ַּכְסּפֹו�ְּבִׂשְמָחה

�ְוִיְתָּגֶאה�ַחס�ְוָׁשל �ָעָליו �ֹוםָּתזּוַח�ַּדְעּתֹו �ְוִזָּכהּו��ָּברּוְך�ֶאָּלא�יֹוֶדה�ְלַהָּקדֹוׁש, הּוא�ֶׁשָעַזר�לֹו
�ְּבִהּדּור �ִמְצוֹוָתיו �ְלַקֵּים �ִיְתָּבַרְך, �ִלְכבֹודֹו �ֶׁשַהֹּכל �ִויַכֵּון �ָאָדם�, �ְּבֵני �ֶׁשִּיְראּוהּו ְוֹלא�ִּבְׁשִביל

ָהעֹוֶׂשה�:�"ְוזֹו�ְלׁשֹונֹו,�ל"י�ַז"ֵׁשם�ַרֵּבנּו�ָהֲאִר�ְּב)ב"דף�א�ע(ְוַכְמֹבָאר�ְּבַׁשַער�ַהִּמְצוֹות�,�ִויַׁשְּבחּוהּו
�ִמְצָוה �ְּבֶעֶצם�ָהֲעִׂשָּיה, �לֹו �ַּדי �ֵאין �ֶׁשעֹוֶׂשה�אֹוָתּה�ְלֵׁשם�ה, �ֶׁשְּיַכֵּון �ֶאָּלא�ָצִריְך .�ִיְתָּבַרְך'
�ְלָמָׁשל �ְּבֵעת�ֶׁשִּמְסַּתֵּפר: �ְּבַמה�ֶּׁשֹּלא�ַיְׁשִחית�ֶאת�ַהֵּפא, �לֹו �ֹותֹלא�ַּדי �ֶׁשְּיַכֵּון�, ֶאָּלא�ָצִריְך

ְוֵכן�ְּבָכל�ִמְצָוה�.�ֶׁשהּוא�מֹוֵנַע�ַעְצמֹו�ִמְּלַהְׁשִחיָתם�ְּכֵדי�ְלַקֵּים�ִמְצַות�ּבֹוְראֹו�ֶׁשִּצָּוהּו�ַעל�ָּכְך
�ַּכָּוָנה�זֹו �ְלַכֵּון �ְוָזִריז �ָזִהיר �ִיְהֶיה �ּוִמְצָוה �ה, �ִלְפֵני �ְּבֵעת�ֶׁשִּמְתַּפֵּלל �ְוֵכן �ֵאיזֹו�ִיְתָּב' �ַעל � ַרְך

�ְמזֹונֹות �ַּבָּקָׁשה�ְּכמֹו �ֹעֶׁשר, �ָּבִנים�ְוַכּיֹוֵצא, �ְלַבָּקָׁשה�זֹו, �ֶׁשָּצִריְך ,�ֹלא�ִיְתַּפֵּלל�ְלִסַּבת�ַעְצמֹו
�ָצרֹוֵתינּו �ְּבֵעת �ֵאָליו �ְלִהְתַּפֵּלל �ֶׁשִּצָּונּו � �ִיְתָּבַרְך �ִמְצָותֹו �ְלַקֵּים �ֶאָּלא �הּוא�, �ִּכי ְלהֹורֹות

ְוֵאין�,�ְּכֵעיֵני�ֲעָבִדים�ֶאל�ַיד�ֲאדֹוֵניֶהם,�ְוֵאָליו�ֵעיֵנינּו�ְּתלּויֹות,�ֵקינּו�ַוֲאַנְחנּו�ַעּמֹו�ַוֲעָבָדיוֱאֹל
 .כ"ע".�ְוָיִׂשים�ָּכל�ִּבְטחֹונֹו�ָעָליו,�ָלנּו�ׁשּום�ֵעֶזר�ִאם�ֹלא�ִמֶּמּנּו�ִיְתָּבַרְך

 
 ִּכּבּוד�ָאב

,��ְוֵאינֹו�ָיכֹול�ָלֶלֶכת�ִלְטֹרַח�ְּבַעְצמֹו�ִּבְקִנַּית�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִניםִאם�ָהָאב�ָזֵקן�ָּתׁשּוׁש�אֹו�חֹוֶלה
�לֹו �ְוִלְקנֹוָתם �ָאִביו �ֲעבּור �ִלְטֹרַח �ַהֵּבן �ַעל �ִמְצָוה �ֶׁשּלֹו, �ַהְּפָרִטי �ִמַּכְסּפֹו �ַהֵּבן �ְיַׁשֵּלם ,�ְוֹלא

 .ן�ְּכָלל�ְלַקֵּים�ֶאת�ַהִּמְצוֹות�ְּבִחָּנםַּכְמֹבָאר�ְלֵעיל�ֶׁשֹּלא�ָנכֹו,�ֶאָּלא�ִמַּכְסּפֹו�ֶׁשל�ָהָאב
 

�ַאף�ַעל�-ָּבִריא�',�ָּברּוְך�ה,�ַאְך�ֵּבן�ֶׁשָאִביו.�ן�ָּתׁשּוׁש�אֹו�חֹוֶלהָּכל�ֶזה�ְּבִמי�ֶׁשָאִביו�ָזֵק,�ְואּוָלם
�ִּפי�ֶׁשִּכּבּוד�ָאב�ָוֵאם�ִמְצָוה�ְּגדֹוָלה�ְמֹאד ִביו�ְוִלְקנֹות�לֹו�ְורֹוֶצה�ַהֵּבן�ְלַכֵּבד�ּוְלַיֵּקר�ֶאת�ָא,

�ַלֲעׂשֹות�ֵּכן-ְּבַמָּתָנה� ��ֹלא�ָנכֹון �ִמַּמֲעלֹות�ֹּכה�ְּגדֹולֹות�ֶׁשּזֹוֶכה�, ֵמַאַחר�ּוַמְפִסיד�ֶאת�ָאִביו
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ַלִּמְצָוה 
ְוַהִּטְרָחה 
ַהֲהָכָנה 
ְּבֶעֶצם 
ָאָדם ,

ַּבִּמְצָוה 
ְוִיְטַרח 
ָאִביו 
ֶׁשֵּיֵלְך 
יֹוֵתר 
טֹוב 
ֵּכן ַעל

ְוִי 
ִמַּכְסּפֹוְּבַעְצמֹו 
ְקֶנה 
ַהִּדיִנים. 
ִּבְפָרֵטי 
ּוָבִקי 
יֹוֵדַע 
ָאִביו 
ֵאין 
ְוִאם ,

ָאִביו 
ִעם 
ַיַחד ֵיֵלְך

 .ְוִיְזּכּו
ַיַחד
ְלָכל
ַהַּמֲעלֹות
ֶׁשֶּנֶאְמרּו
ָּבֶזה
ְלֵעיל,
ְוִיְבֲחרּו
ֶאת
ַהִּמיִנים
ַהְמֻהָּדִרים
ְּביֹוֵתר
 



ַאְך
ָהֶאָחד
ְמֻהָּדר
יֹוֵתר
ֵמַהֵּׁשִני,
טֹוִביםִאם
ֵיׁש
ַלּמֹוֵכר
ְׁשֵני
ֶאְתרֹוִגים,
ְוַגם
ָהָאב
ְוַגם
ַהֵּבן


ִמן
ַהִּדין
ַרַּׁשאי
ַהֵּבן
ְלהֹוִסיף
ָמעֹות
ַלּמֹוֵכר
ַעל
ְמִחיר
-ֲחֵפִצים
ִלְקנֹות
ֶאת
ַהְמֻהָּדר
יֹוֵתר


ל
ִּבְכבֹוד
ָאִביו
ַחס
ְוָׁשלֹוםְוֵאין
ָּבֶזה
ִזְלזּו,
ָהֶאְתרֹוג
ַהְמֻהָּדר
ְּכֵדי
ִלְקנֹותֹו
ְלַעְצמֹו,
ֵמַאַחר
עיין�שערי�(.
ִיְתָּבַרְך
ְּבִהּדּור
ְּכָכל
ַהּיֹוֵתר'
ְוַעל
ָּכל
ָאָדם
ְלַקֵּים
ְּבַעְצמֹו
ֶאת
ַהִּמְצָוה
ֶׁשִּצָּוהּו
ה

 )רסג.�י'לב�חיים�פלאג.�ס�תרנח"תשובה�ס
 

 ֻּדְגָמא�ִאיִׁשית

ֵאין
ָסֵפק ,

ַהָּגדֹול 
ְּביֹוֵתר
הּוא
ַהֻּדְגָמא
ָהִאיִׁשית
ֶׁשל
ַההֹוִריםִּכי
ַהִחּנּוְך 
ַעל
ֵּכן, ,
ְּבֵצאת


ִיַּקח
ִעּמֹו
ֶאת
ָּבָניו
ַהְּקַטִּנים,
ָהָאב
ִלְקנֹות
ֶאת
ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים,
ְּכֵדי
ְלַהְקנֹות
ָלֶהם
ֶאת
 )ד�יט.�ג�ו.�ראשית�חכמה(.
ֲחִביבּותֹו
ְוִהּדּורֹו
ְּכַלֵּפי
ַהִּמְצוֹות,
ִׂשְמָחתֹו

 
 ִמְצַות�ִחּנּוְך


ַלִּמְצָוה,
ָקָטן
ַהּיֹוֵדַע
ְלַנְעֵנַע
לּוָלב 
ְוִאם
ֵיׁש
ִּביָכְלּתֹו.
ַחָּיב
ָאִביו
ְלַחְּנכֹו,

ַאְרַּבַעת ִיְקֶנה
לֹו
 )הת.�ג�ו(.
ֶאָּלא
ַּדי
ֶׁשִּיְהיּו
ְּכֵׁשִרים,
ַאְך
ֵאין
ָצִריְך
ֶׁשִּיְהיּו
ְמֻהָּדִרים
ָּכל
ָּכְך,
ַהִּמיִנים

 

ִמי
ֶׁשָּבָניו
ְּגדֹוִלים,
אּוָלם 
ִמְצוֹותֶׁשַחָּיִבים
ְּב, ,
ִמְצָוה
ָעָליו
ִלְקנֹות
ָלֶהם
ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים

 )שצ(.
ְוָתֹבא
ָעָליו
ִּבְרַּכת
טֹוב,
ַהּטֹוָבה
ָעָליו'
ְמֻהָּדִרים
ְוטֹוִבים
ְּכַיד
ה
 

 ֵאין�ְּפטֹור

ְוָהָיה
ַמְחסֹור
ָּגדֹול
ְּבַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים,
ִנּיּות
ְּגדֹוָלה
ָּבָאֶרץִלְפֵני
ַּכֲחִמִּׁשים
ָׁשָנה
ָהְיָתה
ֲע,


ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים 
ָּכל
ַהִּצּבּור 
ִּבְמקֹומֹות
ַרִּבים
ֹלא
ָקנּו 
ֵּכן 
ַעל ,

ֵּבית
ַהְּכֶנֶסת ֶאָּלא
ַּגַּבאי

ָהָיה
קֹוֶנה 
נֹוְטִלים
ֻּכָּלם, 
ּוִמֶּזה
ָהיּו 
ַהּיֹום. 
ַאְך 
הָּב, 
רּוְך 
ֵיׁש
ֶׁשַפע
טֹוָבה
ּוְבָרָכה', ,
ּוְבָכל


ַעל
ֵּכן
ֹלא
ִיְסֹמְך
ָאָדם
ֶׁשִּיַּקח
ֵמֲאֵחִרים
ְּבֵבית
ַהְּכֶנֶסת,
ָמקֹום
ְמצּוִיים
ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים,

ֲעִנּיּות
ּובּוָׁשה
לֹוִּכי
זֹו
ְּתעּוַדת,
ֶאָּלא
ֵיֵלְך
ְוִיְקֶנה
ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים
ְלַעְצמֹו
ִמַּכְסּפֹו
ַהְּפָרִטי
,


ַהַּגְׁשִמִּיים 
ִעְנָיָניו 
ְלָכל 
ִמַּכְסּפֹו 
ֶׁשּמֹוִציא 
ְיָקָרה, 
ֹּכה 
ְלִמְצָוה 
ְׁשָקִלים 
ַּכָּמה 
ְוִאּלּו ,
ַּפַעם
 .ְוַדי
ַלֵּמִבין.
ִמְתַעֵּצל
ּוְמַקֵּמץ
ִמָּממֹונֹו,
ַּבָּׁשָנה

 
 ְקִנָּיה�ַּבֲהָקָפה


ים
ַּבֲהָקָפהַהּקֹוֶנה
ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנ ,

ְלַׁשֵּלם
ַעָּתה 
ֶּכֶסף 
לֹו 
ֶׁשֵאין 
חֹוָבה
-ּוְכגֹון 
יֹוֵצא
ְיֵדי

)תו(.
ְוָיִׂשים
ֵלב
ִלְזֹּכר
ְלַׁשֵּלם
ְלַאַחר
ֶהָחג,
ָּבֶהם


 
 ְקִנָּיה�ִמָּקָטן


ר
ִמְצָוהַהָּנכֹון
הּוא
ֶׁשֹּלא
ִלְקנֹות
ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים
ִמֶּיֶלד
ָקָטן
ֶׁשֹּלא
ִהִּגיַע
ְלִגיל
ַּב.
ּוִמָּכל

ָמקֹום 
ֵמַאֵחר, 
ְלַהִּׂשיג 
ֶאְפָׁשר 
ִאי 
ִאם 
ַּכ, 
ְלָידֹו 
ֶׁשָּבאּו 
ָלנּו 
ַחס
ִּדּוָברּור 
ִּבְגֵנָבה 
ְוֹלא ין

 )שיט.�ב"חושן�משפט�סימן�רלה�ס(.
ּוִבְלַבד
ֶׁשָאִביו
ַמְסִּכים
ְלַמֲעָׂשיו,
ֻמָּתר
ִלְקנֹות
ִמֶּמּנּו,
ְוָׁשלֹום
 


ָנכֹון
ֶׁשְּיַׁשֵּנן
ֶאת
ִהְלכֹוֵתיֶהם,
א
ָהָאָדם
ִלְקִנַּית
ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִניםֹקֶדם
ֶׁשֵּיֵצ,
ְּכֵדי
ֶׁשְּיַדְקֵּדק
 )ג�ז(.
ִויַקֵּים
ֶאת
ַהִּמְצָוה
ְּכִתְקָנּה,
ְוֵיַדע
ֵהיֵטב
ַמה
ֵהם
ַהִּמיִנים
ַהְּכֵׁשִרים
ְוַהְמֻהָּדִרים
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ְּפ:ַהְבָהָרה 
ְמֹאד 
ַרּבּו 
ִּכי 
ֱאֶמת 
ַהִּמיִנים
ֵהן 
ַאְרַּבַעת 
ְוִדיִני 
ָרֵטי 
ִלְכֹּתב, 
ִהְׁשַּתַּדְלנּו 
ַאְך,

ִדְׁשַמָּיא 
ְּבִסַּיְעָּתא 
ָהִעָּקִרִּיים, 
ַהִּדיִנים 
ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל, 
ַּיֲעֶׂשה 
ַמה 
ְלֵדָעה .

ָמָרן 
ָּכַתב ּוְכָבר


 
יֹוֵסף �תכט(ַהֵּבית 
")סימן 
ְוָהֶאְתרֹוִגים: 
ַהּלּוָלִבים 
ִּכי 
ְּכ, 
"ֵׁשִריםֻרָּבם ,

ַהֲהַדִּסים 
ֶׁשֵּכן ְוָכל
 .ְוָהֲעָרבֹות
ֶׁשֻרָּבם
ְּכֻכָּלם
ְּכֵׁשִרים

 
 

 ָהֶאְתרֹוג
 ַּתְבִנית�ָהֶאְתרֹוג


ֶיְׁשָנם 
ָּבֶאְתרֹוג 
ֹחֶטם: ,
 
]ַּדד[ִּפְטָמה 
ׁשֹוַׁשָּנה, 
ֹעֶקץ, 
ְוַהְינּו. ,

ָיָׁשר 
ָהֶאְתרֹוג 
ֶאת ְּכֶׁשֹּנאַחז

ִּגּדּולֹו
ָּבֵעץְּכַלֵּפי
ַמְעָלה
ְּכֶדֶרְך
,
ַהֵחֶלק
ָהֶעְליֹון
ֶׁשל
ָהֶאְתרֹוג
ֶׁשהֹוֵלְך
ְּבִׁשּפּוַע
ְוַנֲעָׂשה
ַצר


ְּכַלֵּפי
ַמְעָלה,

ְּבֹראׁש
ַהֹחֶטם
ְלַמְעָלה.
'ֹחֶטם'ִנְקָרא,
ֶיְׁשָנם
ֶאְתרֹוִגים
ֶׁשֵּיׁש
ָּבֶהם
ֵעץ
ָקָטן

ּבֹוֵלט ,
 
ַהִּנְקָרא 
'ִּפְטָמה'ְוהּוא 
'ַּדד'
אֹו 
ָעֹגלַע. 
ֶּפַרח 
ֶיְׁשנֹו 
ַהִּפְטָמה 
ל ,

ַהִּנְקָרא ְוהּוא


'ׁשֹוַׁשָּנה' �ְּכָלל[. �ִּפְטָמה �ָלֶהם �ֶׁשֵאין �ֶאְתרֹוִגים �ֶיְׁשָנם �ַהֵּתיָמִנים, �ָהֶאְתרֹוִגים 
ְּבַתְחִּתית
.]ְּכֶדֶרְך

 .ֶׁשּבֹו
הּוא
ְמֻחָּבר
ָלִאיָלן,
'ֹעֶקץ'ָהֶאְתרֹוג
ֶיְׁשנֹו
ֵעץ
ָקָטן
ַהִּנְקָרא

 

ָּבֶאְתרֹוג 
ֶיְׁשָנם 
ֵכן 
ְּכמֹו 
ַּדָּקה: 
ְקִלָּפה 
ָעָבה, 
ְקִלָּפה 
ָהֶאְתרֹוג, 
ְּבַׂשר 
ְוַהְינּו. ,
ֶׁשַּבַּמְרֶאה


ַנְילֹון 
ְּכמֹו 
ָׁשקּוף 
ְמֹאד 
ַּדק 
ְקרּום 
ֶיְׁשנֹו 
ָהֶאְתרֹוג 
ֶׁשַעל 
ַהִחיצֹוִני ,
 
ַהִּנְקָרא ְקִלָּפה�'ְוהּוא
�ַהְּצֻהָּבה,�תֹוּוְכֶׁשּקֹוְלִפים�אֹו[,
'ַּדָּקה 
ִמַּתְחָּתיו
ֶיְׁשָנּה
ְקִלָּפה
ְּפִניִמית
יֹוֵתר.]ִנְׁשֶאֶרת�ַהְּקִלָּפה�ַהְיֻרָּקה�אֹו
,


ְצֻהָּבה 
ְיֻרָּקה
אֹו ,

ִמַּתְחֶּתיָה
הּוא
ּגּוף
ַהְּפִרי
ֶׁשל
ָהֶאְתרֹוג.
'ְקִלָּפה�ָעָבה'ְוִהיא
ַהִּנְקֵראת,

ָלָבןֶׁשהּוא
ְּבֶצַבע,
ַעד
ַהַּגְרִעיִנים
,
 .'ְּבַׂשר�ָהֶאְתרֹוג'ְוהּוא
ַהִּנְקָרא

 

 גּגֹון�ָהֶאְתרֹו

ַוֲאִפּלּו
ָיֹרק
ְמֹאד,
ָּכֵׁשר
ְלַכְּתִחָּלה,
ֶאְתרֹוג
ְּבָגֶון
ָצֹהב
אֹו
ָיֹרק
ָּבִהיר,
ִאם
ִהְתִחיל
ְלַהְצִהיב

 )רנו(.
ֲהֵריהּו
ָּכֵׁשר
ּוְמָבְרִכים
ָעָליו,
ְמַעט
 


ְלַהְצִה 
ֵעָצה 
ַהָּיֹרקֶיְׁשָנּה 
ָהֶאְתרֹוג 
ֶאת 
יב 
ָידֹו, 
ַעל 
ְצֻהִּבים 
ַּתּפּוִחים 
ֶׁשַּיִּניַח 
ְיֵדי 
ַעל,

ְוָהֶאְתרֹוג
ְּבִטְבעֹו
ׁשֹוֵאב
ֵמֶהם
ֶאת
ַהֶּצַבע
ְוַנֲעֶׂשה
ָצֹהב.
ַאְך
ֵיׁש
ְלִהָּזֵהר
ְלַכּסֹות
ֶאת
ֹעֶקץ

 )רנח(.
ּורֹו
ֵמֵריַח
ַהַּתּפּוִחיםִמְּפַאת
ֶׁשֶּנְחָלׁש
ִחּב,
ִּכי
ָעלּול
הּוא
ִלֹּפל,
ָהֶאְתרֹוג
 


ָהֶאְתרֹוג 
ַיד 
ַּבַּׁשָּבת
ֶאת
ַהַּתּפּוִחים
ַהְּצֻהִּבים
ַעל 
ְלַהִּניַח 
ֻמָּתר 
ָּבֶזה
ֲחַׁשׁש
צֹוֵבַע, 
,ְוֵאין
ְוַגם�ִמּׁשּום�.�ְצִהיבֹוְוֵאינֹו�ֶאָּלא�ְּכֵמִחיׁש�ְלַה,�ֶׁשֲהֵרי�ַאף�ְּבֹלא�ְנִתיַנת�ַהַּתּפּוִחים�הּוא�ָעִתיד�ְלַהְצִהיב�ֵמֵאָליו

 )רנח(.
'ֵאין�ְצִביָעה�ָּבֳאָכִלים�'-ֶׁשְּכָלל�ְּבָיֵדינּו�
 



אֹו
חּום
ָחָזק,
אֹו
ָאֹדם
ָחָזק,
אֹו
ָלָבן,
]ֲאִפּלּו�ָׁשֹחר�ָּבִהיר[ִאם
ֹרב
ָהֶאְתרֹוג
הּוא
ְּבֶצַבע
ָׁשֹחר,

)רנח.�א�נג(.
רֵמַאַחר
ְוֵאין
ֶזה
ָהָד,
ֲהֵריהּו
ָּפסּול
ַלּיֹום
ָהִראׁשֹון


 

 ֶאְתרֹוג�ַהְמֻנָּמר

ּוְמֻנָּמר
ַהְינּו.
ִמֵּכיָון
ֶׁשֵאינֹו
ָהָדר,
ֶאְתרֹוג
ַהְמֻנָּמר
ָּפסּול
ַלּיֹום
ָהִראׁשֹון
ֶׁשל
ֶהָחג,
ֶׁשִּיְהיּו
ּבֹו


ל"ַּכַּנ,�חּום�ָחָזק,�ָאֹדם�ָחָזק,�ָלָבן,�ְּכָׁשֹחר,
ִמַּמְראֹות
ַהּפֹוְסִלים
ְּבַכָּמה
ְמקֹומֹות.
ַוֲאִפּלּו
ִאם
ִיְהיּו

ֵאּלּו 
ִמַּמְראֹות 
ְמֹאד 
ְקַטּנֹות 
ְנֻקּדֹות 
ְׁשֵּתי 
ַרק 
ּבֹו 
ָּפסּול, 
ֲהֵריהּו ,

ִּבְׁשֵני 
ְוֵהם ֵמַאַחר

 )רנח(.
ֵאינֹו
ּפֹוֵסל
ַעד
ֶׁשִּיְהֶיה
ְּבֻרּבֹו,
ַאְך
ִאם
ָּכל
ַהַּמְרֶאה
ְּבָמקֹום
ֶאָחד.
ְמקֹומֹות
 


ּפֹוְסִל 
ַהַּמְראֹות 
יםֵאין 
ּוִמָּיד, 
ֵּתֶכף 
ָלַעִין 
ֵהם 
ְּכֶׁשִּנְרִאים 
ַּדְוָקא 
ֶאָּלא ,

ָצִריְך 
ִאם ֲאָבל
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ְוָכל
ֶׁשֵּכן
ִאם
ֵאיָנם
ִנְרִאים
ֶאָּלא
ִּבְזכּוִכית
ַמְגֶּדֶלת,
ְלִהְתּבֹוֵנן
ָּבֶהם
ְּכֵדי
ֶׁשּיּוַכל
ִלְראֹוָתם,
 )ער,�רס.�א�נו(.
ֵאיָנם
ּפֹוְסִלים

 


ֵכן 
ְּכמֹו 
ַהַּמ, 
ְׁשֵני
ֵאין 
ֶׁשֵהם 
ָלַעִין 
ֶׁשִּנָּכר 
ְּבֹאֶפן 
ֵהם 
ְּכֶׁשְּמֻרָחִקים 
ֶאָּלא 
ּפֹוְסִלים ְראֹות

ַמְראֹות 
ְמֹאד, 
ְקרֹוִבים 
ֵהם 
ִאם 
ֲאָבל 
ְׁשַנִים, 
ֶׁשֵהם 
ִנָּכר 
ִהְתּבֹוְננּות 
ְיֵדי 
ַעל 
ְוַרק ,
ֵאיָנם
 )א�נו(.
ּפֹוְסִלים

 


ַהֹחֶטם 
ַעל 
ָּפסּול 
ַמְרֶאה 
ִנְמָצא 
ִאם 
ְקַטָּנהֲא, 
ַאַחת 
ְנֻקָּדה 
ִפּלּו ,

ַלּיֹום 
ָּפסּול 
ֶזה ֲהֵרי
.�חּום�ָחָזק,�ָלָבן,�ְוַדְוָקא�ְּבַמְרֶאה�ָׁשֹחר[.
ְלִפי
ֶׁשָּמקֹום
ֶזה
ִנָּכר
ָלַעִין
יֹוֵתר
ִמְּׁשָאר
ָהֶאְתרֹוג,
ָהִראׁשֹון

ְוֶׁשָּמא�ֵאין�,�ֶׁשָּמא�ַּכּפֹוְסִקים�ֶׁשָאֹדם�ָחָזק�ֵאינֹו�ּפֹוֵסל,��ְסֵפיָקאֵפקָסִּכי�ֵיׁש�,�ֲאָבל�ָאֹדם�ָחָזק�ֵיׁש�ְלָהֵקל�ִּבְנֻקָּדה�ַאַחת�ַּבֹחֶטם
 )רסו.�א�קנט(
.]ִּכי�ַּכָּמה�ִׁשיטֹות�ָּבִראׁשֹוִנים�ֵיׁש�ֵהיָכן�ְמקֹום�ַהֹחֶטם,�ֶזה�ְמקֹום�ַהֹחֶטם

 


ַהִּפְטָמה 
ַעל 
ִאם
ִנְמָצא
ַמְרֶאה
ָּפסּול 
ָּכֵׁשר, 
ָהֶאְתרֹוג 
ֲא. 
ִאם
ָנְפָלה
ַהִּפְטָמה
ֶׁשֲהֵרי ִפּלּו
 )רסו.�חתם�סופר�ועוד,�מנחת�פתים,�ם"מהרש(.
ָּכֵׁשר,
ְלַגְמֵרי

 

ְמֻיֶחֶדת 
ַׁשֲעָוה 
ְיֵדי 
ַעל 
ַהּפֹוְסלֹות 
ַהְּנֻקּדֹות 
ֶאת 
ְלָהִסיר 
ֶאְפָׁשרּות 
ֶיְׁשָנּה ,

ֶׁשִּיָּזֵהר ַרק


 )א�ס(.
ְוָאז
ֻיְכַׁשר
ָהֶאְתרֹוג
ְלַכְּתִחָּלה,
ַעְצמֹוַלֲהִסיָרן
ַּבֲעִדינּות
ֶׁשֹּלא
ִיְתַקֵּלף
ֵמָהֶאְתרֹוג
 



ַהְרֵּבה
ִּבְׁשַעת
ִקּיּום 
ֶׁשַּנֲעָׂשה
ְמֻנָּמר
ֵמֲחַמת
ֶׁשִּמְׁשְמׁשּו
ּבֹו ֶאְתרֹוג
ֶׁשִהְׁשַּתָּנה
ַמְרֵאהּו
אֹו

ַהִּמְצָוה 
ֶזה
ָּכֵׁשר, 
ֲהֵרי 
ֵמֲחַמת
ֶׁשִּמְׁש. 
ַהְרֵּבה
ֹקֶדם
אּוָלם
ִאם
ִהְׁשַּתָּנה
ַמְרֵאהּו 
ּבֹו ְמׁשּו

 )רנט.�נז,�א�נג(.
ֲהֵרי
ֶזה
ָּפסּול,
ֶהָחג
 

 ִׁשעּור�ָהֶאְתרֹוג


ַאְך
ְּבָפחֹות
ִמִּׁשעּור
ֶזה,
]�ְּגָרם54['
ְּכֵביָצה'ֹּגֶדל
ָהֶאְתרֹוג
ָצִריְך
ִלְהיֹות
ֹלא
ָּפחֹות
ִמִּׁשעּור,

 )ערה.�א�סא(.
ְוֵיׁש�אֹוְמִרים�ִמּׁשּום�ֶׁשֵאינֹו�ָהָדר.�ּׁשּול�ַהְּפִריִמּׁשּום�ֶׁשֹּלא�ִנְגָמר�ֲעַדִין�ִּב,
ֲהֵריהּו
ָּפסּול
 



ְּכֵביָצה'ֶאְתרֹוג
ֶׁשָהָיה
ָּפחֹות
ִמִּׁשעּור,'
ְוָיִמים
מּוָעִטים
ֹקֶדם
ֶהָחג
ִהְזִריקּו
ָּבִאיָלן
ֳחָמִרים

ְמֻסָּיִמים
ְוִהְׁשקּוהּו
ַהְרֵּבה
ַעד
ֶׁשָּגֵדל
ָהֶאְתרֹוג
ַמֵהר 
ֵּביָצה'ְזַמן
ָקָצר
ַנֲעָׂשה
ְּכִׁשעּור
ּוִב,,'

 )א�סח(.
ֲהֵריהּו
ָּכֵׁשר
ְוֵאין
ּבֹו
ֲחָׁשׁש
 


 .ָּכֵׁשר,
ַאְך
ְּבֶמֶׁשְך
ֶהָחג
ִהְצַטֵּמק
ְוַעָּתה
ֵאין
ּבֹו
ְּכֵביָצה',
ְּכֵביָצה'ֶאְתרֹוג
ֶׁשָהָיה
ּבֹו
ִׁשעּור
 

�ַהַּטַעם�ֶׁשֹּלא�ִנְגַמר�ִּבּׁשּולֹו �ְלִפי �ֶׁשֲהֵרי �ִהְצַטֵּמק, �ֶאָּלא�ֶׁשַאַחר�ָּכְך �ִנְגַמר�ִּבּׁשּולֹו �ָּכאן �ֲהֵרי ְוַלַּטַעם�ֶׁשֵאינֹו�.
�ָהָדר �ָּפסּול�ִּבְׁשָאר�ַהָּיִמים, �ֵאינֹו �ֵיׁש�. �ָהִכי �ְסֵפיָקא�ְלָהֵקלֵפק�ָסּוְבָלאו �ירושלמי(
ֶׁשָּמא�ַּכּפֹוְסִקים, רב�יהודאי�,

�גאון �הפרדס"רש, �בספר �י �ויטרי, �מחזור �ה"אביר, �זרוע, �אור �הרוקח, �ועוד"ריא, �ָּכֵׁשר
)ז �ֱאגֹוז �ְּכִׁשעּור �ֶׁשֶאְתרֹוג ְוֶׁשָּמא�,
 )רעז.�א�עא.�חזון�איש,�בית�השואבה,�שואל�ומשיב(
.ָּכֵׁשר,�ַּכּפֹוְסִקים�ֶׁשִאם�ָהָיה�ְּכֵביָצה�ְוִהְצַטֵּמק

 
ל
ְלַקֵּים
ֶאת
ַהִּמְצָוה
ְוַהִּנְענּוִעים
ַּכָּדת
ִעם
ֶׁשּבֹו
יּוַכ,
ָהֶאְתרֹוג
ַהֵּבינֹוִני
הּוא
ַהֻּמְבָחר
ְּביֹוֵתר



ַּגם
ִאם
הּוא
ָּגדֹול
ַהְרֵּבה
ְּכֹגֶדל
ֲאַבִּטיַח,
ּוִמָּכל
ָמקֹום.
]�ָיֶפה�ָלֵעיַנִים-�ֶאְתרֹוג�ֵּביַנִים�[ַהּלּוָלב,

ָּכֵׁשר 
ֲהֵריהּו .
 
ֲעִקיָבא
ֶׁשָּבא
ְלֵבית
ַהְּכֶנֶסת
ְּבַחג 
ַהֻּסּכֹותּוַמֲעֶׂשה
ְּבַרִּבי ,

ֶׁשל ּוֵמֹרב
ָּכְבּדֹו

 )א�עז(.
ִהִּניחֹו
ַעל
ְּכֵתפֹו
ְוִנְכַנס,
ֶאְתרֹוגֹו
 

 צּוַרת�ָהֶאְתרֹוג

ַאף
ֶׁשֵּיׁש
לֹו
ִּפְטָמה
ְוֹעֶקץ,
ְּכמֹו
ַּכּדּור,
ֶאְתרֹוג
ֶהָעֹגל
ְלַגְמֵרי
ִמָּכל
ַצד,
ֲהֵריהּו
ָּפסּול
ַלּיֹום


ָהִראׁשֹון ,
 
"ָדרָה"ִמּׁשּום
ֶׁשֵאינֹו ,

ָעֹגל
ְלַגְמֵרי
ֶאָּלא
הּוא
ָרָחב
ְלַמְעָלה
ְוַצר 
ִאם
ֵאינֹו ַאְך
 )רעט.�א�פב.�ביכורי�יעקב�ועוד,�פרי�מגדים,�מטה�יהודה�עייאש,�ן"ריבב,�המגיד�משנה,�מחזור�ויטרי,�היראים(.
ָּכֵׁשר,
ְלַמָּטה
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ֶׁשהּוא
ָעֹקם
ְוָכפּוף 
ָּכֵׁשר-ֶאְתרֹוג
 
ָהֹעֶקץ
ְמ, 
ְּכֶנֶגד
ַהִּפְטָמהַאף
ֶׁשֵאין 
ֻכָּון ,
ּוִמָּכל
ָמקֹום
 )רעט.�א�פז(.
טֹוב
ְלַהֵּדר
ֶׁשִּיְהֶיה
ָהֹעֶקץ
ְּכֶנֶגד
ַהִּפְטָמה

 
 ִחָּסרֹון�ְוֶנֶקב�ְּבֶאְתרֹוג


ָּכְלֶׁשהּו 
ֲאִפּלּו 
ִמֶּמּנּו 
ֶׁשֶּנְחַסר 
ֶאְתרֹוג 
ָהִראׁשֹון, 
ַלּיֹום 
ָּפסּול 
ֲהֵריהּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר, 
ִמּׁשּום:

"ְלַקְחֶּתם
ָלֶכםּו" 
ֲחַז, 
ֶׁשְּתֵהא
ְלִקיָחה
ַּתָּמה"ְוָדְרׁשּו 
ל 
ְׁשֵלָמה, 
ֶׁשהּוא
ָחֵסר, 
ְוֵכיָון ,
ֵאינֹו

 )רסח.�א�קי(.
ֲהֵריהּו
ָּכֵׁשר,
ֲאִפּלּו
ִנְּקבּוהּו
ַעְכָּבִרים,
ֲאָבל
ִּבְׁשָאר
ַהָּיִמים.
ָׁשֵלם
 


ַהַּדָּקה 
ָהֶעְליֹוָנה 
ְקִלָּפתֹו 
ִנְקְלָפה 
ִאם 
ּוְכִדְלַהָּלן, 
ָחֵסר 
ֶנְחָׁשב 
ֵאינֹו ,

ִנְקְלָפה 
ִאם ֲאָבל

ַאף
ֶׁשֹּלא
ֶנְחַסר
ִמְּבַׂשר
ָהֶאְתרֹוג
ַהָּלָבן
ְּכלּום,
ְקִלָּפתֹו
ֶהָעָבה,
ֲהֵרי
ֶזה
ָחֵסר
ּוָפסּול
ַלּיֹום

 )א�קנד.�ב�שם"ו�ומשנ"ח�ס"שלחן�ערוך�סימן�תרמ,�א"הריטב,�ה"הרא,�ן"הר,�ם"הרמב(.
ָהִראׁשֹון
 


ְלַבד 
ָהַעִין 
ִּבְרִאַּית 
ִנָּכר 
ֶׁשֵאינֹו 
ֶנֶקב 
ֵהיֵטב, 
ְּבִהְתּבֹוְננּות 
ֶאָּלא ,

ִנָּכר 
ֵאינֹו 
ִאם 
ֶׁשֵּכן ְוָכל
 )ער.�א�קיט(.
ֵאינֹו
ֶנְחָׁשב
ֶנֶקב
ְוֵאינֹו
ּפֹוֵסל,
ֶאָּלא
ַעל
ְיֵדי
ְזכּוִכית
ַמְגֶּדֶלת

 

אֹו 
ָחֵסר 
הּוא 
ִאם 
ָסֵפק 
ָעָליו 
ֶׁשֵּיׁש 
ֹלאֶאְתרֹוג
 
ָעָליו, 
ּוְמָבֵרְך 
ָּכֵׁשר 
ֲהֵריהּו ,� ֵפק�ָסִמַּטַעם

�ְסֵפיָקא �ּפֹוֵסל"ֶׁשָּמא�ְּכָהַרְאָב, �ד�ֶׁשָחֵסר�ֵאינֹו �ָחֵסר, �ז"ט(
.ְוֶׁשָּמא�ֵאינֹו �אדם, �חיי �שואל�ונשאל, �בית�השואבה, בית�,
 )רסח.�א�קיח.�כף�החיים,�אשל�אברהם,�כהונה

 
 ֲחָזִזית�ְּבֶאְתרֹוג


ִהי 
ֶׁשִהְתַעֵּפׁשֲחָזִזית 
ֵמֲחַמת 
ָהֶאְתרֹוג 
ֶׁשָּלָקה 
ֲאַבְעּבּועֹות 
ְּכִמין 
א ,

ִמְּׁשָאר 
ָּגבֹוַּה ְוהּוא

ְּבִמּׁשּוׁש 
ְוִנָּכר 
ָהֶאְתרֹוג 
ָהֶאְתרֹוג, 
ִמָּכל 
ׁשֹוֶנה 
ּוַמְרֵאהּו .

ֹרב 
ַעל 
ֲחָזִזית 
ָעְלָתה ִאם

 )רס.�א�קכה(.
ּוְכִדין�ְמֻנָּמר�ְלֵעיל,
ִמעּוטֹו
ָּכֵׁשרֲאָבל
ְּב,
ֲהֵרי
ֶזה
ָּפסּול
ַלּיֹום
ָהִראׁשֹון,
ָהֶאְתרֹוג
 


ֲחָזִזית 
ְקַטּנֹות
ֶׁשל 
ְנֻקּדֹות 
ְׁשֵּתי 
ָעלּו 
ִאם 
ָהִראׁשֹון, 
ַלּיֹום 
ָּפסּול 
ֶזה 
ֲהֵרי ,

ֶׁשֵאין ּוִבְתַנאי

ָצִריְך
ְלִהְתּבֹוֵנן
ָּבֶהן
ְּכֵדי
ֶׁשּיּוַכל
ִלְראֹוָתן,

ֵּתֶכף
ּוִמָּידֶאָּלא
ִנְראֹות
ֵהן
ָלַעִין,
ְוֵכן
ְמֻרָחקֹות

 )רס.�א�קלב(.
ּוְכִדין�ְמֻנָּמר�ְלֵעיל,
ֵהן
ְמַעט
ַאַחת
ֵמַהְּׁשִנָּיה
ְוִנָּכר
ֶׁשֵהן
ְׁשַּתִים
 


ַעל
ַהִּפְטָמה 
ִאם
ָעְלָתה
ֲחָזִזית
ַעל
ַהֹחֶטם
אֹו 
ְנֻקָּדה
ַאַחת
ְקַטָּנה, 
ֲאִפּלּו ,

ֶזה
ָּפסּול ֲהֵרי
.�א�קנט(.
ּוְכִדין�ְמֻנָּמר�ְלֵעיל,
ְלִפי
ֶׁשָּמקֹום
ֶזה
ִנָּכר
ָלַעִין
יֹוֵתר
ִמְּׁשָאר
ָהֶאְתרֹוג,
ַלּיֹום
ָהִראׁשֹון

 )רס
 

 ָעִלים�ֶׁשַעל�ָהֶאְתרֹוג

ֶׁשֵּמ 
ָהֶאְתרֹוגְּפָעִמים 
ַעל 
ֻמָּנִחים 
ֶׁשָּבֵעץ 
ֶהָעִלים 
ֶׁשָהיּו 
ֲחַמת ,

ֶאת 
ִמְּלהֹוִציא ִעְּכבּוהּו


ַהִּטְבִעי 
ַמְרֵאהּו ,
 
ְמֻסָּיִמים 
ִּבְמקֹומֹות 
ָהֶאְתרֹוג 
ַעל 
ִנְרֶאה 
"ָעִלים"ּוִמֵּמיָלא ,

ְּכִמין ֶׁשֵהם


ֶאְתרֹוג
ֶזה
ָּכֵׁשר
ֲאִפּלּו
ַלּיֹום
ָהִראׁשֹון-ְקרּום
ָיֹרק
ָּבִהיר
ְמֹאד
,
ַוֲאִפּלּו
ִאם
ֶהָעִלים
ֶׁשּבֹו

�שהמנהג�(.
ם
ַעל
ַהֹחֶטםַוֲאִפּלּו
ִנְמָצִאים
ֵה,
ְּגבֹוִהים
ֶׁשֶאְפָׁשר
ְלַמְּׁשָׁשם בית�יוסף�בשם�תרומת�הדשן

 )רס.�קסו,�א�קלו.�ועוד,�שואל�ונשאל,�חתם�סופר,�דגול�מרבבה,�ז"הגר,�א"הרמ,�להקל
 


ל
ַעל
ְיֵדי
ַׁשֲעָוה
ְמֻיֶחֶדת"ַהַּנ"
ָעִלים"ֶיְׁשָנּה
ֶאְפָׁשרּות
ְלָהִסיר
ֶאת
ֶה,
ְוָאז
ַיֲהֹפְך
ָהֶאְתרֹוג
 )א�קלז(.
ָּזֵהר
ַלֲהִסיָרם
ַּבֲעִדינּות
ֶׁשֹּלא
ִיְתַקֵּלף
ֵמָהֶאְתרֹוג
ַעְצמֹוַרק
ֶׁשִּי,
ִלְמֻהָּדר

 
 ִנְׁשְּבָרה�ַהִּפְטָמה


ִאם
ֶנְחְּתָכה
ַהּׁשֹוַׁשָּנה ,

ַעל 
ָּכְלֶׁשהּו 
ִמֶּמָּנה
ֲאִפּלּו 
ֶׁשִּנְׁשָאר 
ֶׁשֶּנְחְּתָכה
ַהִּפְטָמה
ְּבֹאֶפן אֹו
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רֲהֵרי
ֶזה
ָּכֵׁש,
ְּפֵני
ָהֶאְתרֹוג.

ִנְפָסל
-ֲאָבל
ִאם
ֶנְחְּתָכה
ַהִּפְטָמה
ַעד
ְּפֵני
ָהֶאְתרֹוג
ְּבָׁשֶוה
ְוֵיׁש�אֹוְמִרים�ִמּׁשּום�ֶׁשֶּזה�.�ִמּׁשּום�ֶׁשֵאין�ֶזה�ָהָדר.
ְוָכֵׁשר
ִלְׁשָאר
ַהָּיִמים,
ָהֶאְתרֹוג
ַלּיֹום
ָהִראׁשֹון

 )רסב.�א�קלח(
.ָחֵסר
 


ְּפ 
ַעד 
ַהִּפְטָמה 
ִנְׁשְּבָרה 
ְּבָׁשֶוהִאם 
ָהֶאְתרֹוג 
ֵני ,
 
ָּבֶאְתרֹוג 
ְמַעט 
ִהיא 
ֲאחּוָזה 
ֲעַדִין 
-ַאְך
�יצחק�הלוי�הובא�ברש(
ֶׁשָּמא�ַּכּפֹוְסִקים.
ָּכֵׁשר �י"רבנו �גרשום, �רבנו ֶׁשֲאִפּלּו�ִנְׁשְּבָרה�ַהִּפְטָמה�ְלַגְמֵרי�
)ץ�גאות"והרי,

 )א�קמד.�ט"עיקרי�הד,�קרבן�נתנאל,�שבות�יעקב(.
ֶׁשֵאין�ֶזה�ֶנְחָׁשב�ָחֵסר,�ֹוגְוֶׁשָּמא�ַּכַּמִּתיִרים�ָּבֲאחּוָזה�ָּבֶאְתר,�ָּכֵׁשר
 


ִאם
ִנְׁשְּבָרה
ַהִּפְטָמה
ַעד
ְּפֵני
ָהֶאְתרֹוג
ְּבָׁשֶוה,

ָּכֵׁשר-ְוָחַזר
ְוִהְדִּביָקּה
ָיֶפה
ְּבֶדֶבק
ְוַכּיֹוֵצא
.
,�מעשה�רוקח(
.ְוֶׁשָּמא�ַּכַּמִּתיִרים�ְּכֶׁשָחַזר�ְוִהְדִּביָקּה�ָיֶפה,�ְמֵרי�ָּכֵׁשרל�ֶׁשֲאִפּלּו�ִנְׁשְּבָרה�ְלַג"ֶׁשָּמא�ַּכּפֹוְסִקים�ַהַּנ

 )א�קמה.�בית�יעקב,�שאילת�שלום
 


ּוָפׁשּוט
ֶׁשָּכל
ִּדיִנים
ֵאּלּו
ַּדְוָקא
ְּבֶאְתרֹוִגים
ַהְּגֵדִלים
ִעם
ִּפְטָמה,
ֲאָבל
ֶאְתרֹוִגים
ַהְּגֵדִלים

ְּכָלל 
ִּפְטָמה 
ְלֹלא 
ַהֵּתיָמִנִּייםְּכ, 
ָהֶאְתרֹוִגים 
ֶדֶרְך ,

ּוְכֵׁשִרים 
ֲחָׁשׁש 
ׁשּום 
ָּבֶהם ֵאין

 )רסב.�א�קמא(.
ַאף
ֶׁשֵאין
ָלֶהם
ֹלא
ׁשֹוַׁשָּנה
ְוֹלא
ִּפְטָמה,
ְלַכְּתִחָּלה
 

 ִנְׁשַּבר�ָהֹעֶקץ

ֻּגָּמה 
ְּכמֹו 
ְמקֹומֹו 
ְוַנֲעָׂשה 
ָהֶאְתרֹוג 
ֶׁשְּבַתְחִּתית 
ָהֹעֶקץ 
ִנְׁשַּבר 
ִאם ,

ַלּיֹום 
ָּפסּול ֲהֵריהּו


אּוָלם
ִאם
ִנְׁשָאר
ְמַעט
ֵמָהֹעֶקץ
ּוְמַכֶּסה
ֶאת
ַהֻּגָּמה.
ִמּׁשּום
ֶׁשֶּנְחַסר
ִמֶּמּנּו,
ָהִראׁשֹון,
ָּכֵׁשר
 )רסז.�א�קמו(.
ָהֶאְתרֹוג
ֲאִפּלּו
ַלּיֹום
ָהִראׁשֹון

 

רבנו�יעקב�בר�(
ֶׁשָּמא�ַּכּפֹוְסִקים.
ֵיׁש
ְלָהֵקל,
רֹוגַאְך
ֲעַדִין
ָאחּוז
הּוא
ְמַעט
ָּבֶאְת,
ִאם
ִנְׁשַּבר
ָהֹעֶקץ

�של�רש �רבו �י"יקר �י"רש, �ִנְׁשַּבר�ָהֹעֶקץ�ְלַגְמֵרי
)ן"ריבב, �ֶׁשֲאִפּלּו �ָּכֵׁשר, �ָּבֶאְתרֹוג, �ֲעַדִין ,�ְוֶׁשָּמא�ַּכַּמִּתיִרים�ָּבָאחּוז
 )�א�קמו.ט"עיקרי�הד,�קרבן�נתנאל,�שבות�יעקב(
.ֶׁשֵאין�ֶזה�ֶנְחָׁשב�ָחֵסר

 

ְלַגְמֵרי 
ָהֹעֶקץ 
ִאם
ִנְׁשַּבר 
ְוַכּיֹוֵצא, 
ָיֶפה
ְּבֶדֶבק 
ְוִהְדִּביקֹו 
ְוָחַזר 
ֵיׁש
ְלָהֵקל, �ַּכּפֹוְסִקים�. ֶׁשָּמא

�ל"ַהַּנ �ָּכֵׁשר, �ִנְׁשַּבר�ָהֹעֶקץ�ְלַגְמֵרי �ֶׁשֲאִפּלּו �ָיֶפה, �בשם�התו(
.ְוֶׁשָּמא�ַּכַּמִּתיִרים�ְּכֶׁשִהְדִּביקֹו ,�ספתאשיטה�במאירי
 )א�קמו.�בנין�ציון�ועוד,�לקט�הקמח,�יד�אהרון,�בית�יעקב

 

 ִנְסַּדק


ֶהָעָבה 
ִּבְקִלָּפתֹו 
ֶׁשִּנְסַּדק 
ֶאְתרֹוג ,
 
ֻעְקצֹו 
ַעד 
ּוְמַעט
-ֵמֹראׁשֹו 
ְלַמְעָלה 
ְמַעט 
ִנְׁשָאר 
ִאם
 )א�קנ(.
סּול
ַלּיֹום
ָהִראׁשֹוןֲהֵרי
ֶזה
ָּפ,
ֲאָבל
ִאם
ֹלא
ִנְׁשָאר,
ֲהֵרי
ֶזה
ָּכֵׁשר,
ְלַמָּטה
ֶׁשֹּלא
ִנְסַּדק

 

ְוהּוא
ַהִּדין
ְּכֶׁשִּנְסַּדק
ָהֶאְתרֹוג
ְלָרְחּבֹו
ִמְּׁשֵני
ְצָדָדיו,
ְוִנְׁשָאר
ַמֶּׁשהּו
ֵמַהְּקִלָּפה
ָׁשֵלם
ִמַּצד



ֶזה 
ִמַּצד 
ֶזה
ָּכֵׁשר-ֶזה
ּוַמֶּׁשהּו 
ֲהֵרי
 
ְצָדָדיו. 
ִמְּׁשֵני 
ֲאָבל
ִאם
ֹלא
ִנְׁשָאר 
ֶז, ה
ָּפסּול
ֲהֵרי

 )א�קנא(
.ָהִראׁשֹוןַלּיֹום

 

 ִנְקַלף


ַהַּדָּקה 
ָהֶעְליֹוָנה 
ְקִלָּפתֹו 
ֶׁשִּנְקְלָפה 
ֶאְתרֹוג 
ָּכֵׁשר, 
ֶזה 
ֲהֵרי ,

ִמְּקִלָּפתֹו 
ִנְקַלף 
ֶׁשֹּלא ֶׁשָּכל

ֶהָעָבה 
ֵאין
ֶזה
ֶנְחָׁשב
ָחֵסר, 
ה
ָּפסּולאּוָלם
ִאם
ֵמֲחַמת
ַהִּקּלּוף
ִהְׁשַּתָּנה
ַמְרֵאהּו
ְלַמְרֶא.,

�ָׁשֹחר[ �ָלָבן, �ָחָזק, �חּום �ָחָזק, 
]ָאֹדם 
ְלֵעיל, 
ַהִּנְזַּכר 
ַהְמֻנָּמר 
ְּכֶאְתרֹוג 
ִּדינֹו ,

ְׁשֵּתי 
ֶיְׁשָנן ֶׁשִאם

ְקַטּנֹות 
ְנֻקּדֹות 
ָהִראׁשֹון, 
ַלּיֹום 
ָּפסּול 
ֲהֵריהּו 
ּפֹוֵסל, 
ֵאינֹו 
ֶאָחד 
ְּבָמקֹום 
ֲאָבל ,
ֶאָּלא
ִאם


)קנה,�א�קנד.�ערוך�השלחן�ועוד,�חיי�אדם,�ז"הגר,�זרע�אמת,�מטה�יהודה,�מגן�אברהם,�ד"הראב(.
ּו
ְּבֻרּבֹוִהְׁשַּתָּנה
ַמְרֵאה 
 


ֶּבָחג 
ַהִּמְצָוה 
ַּבֲעִׂשַּית 
ַהָּיַדִים 
ִמְׁשמּוׁש 
ֵמֲחַמת 
ַמְרֵאהּו 
ְוִהְׁשַּתָּנה 
ָהֶאְתרֹוג 
ִנְקַלף 
ִאם,
 )רנט.�א�קנז(.
ֲהֵריהּו
ָּכֵׁשר
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 "ָהָדר"


ְלֵעילְּבָכל 
ָהֳאָפִנים
ֶׁשִהְתָּבֲארּו
 ,
 
ִמַּטַעם
ֶׁשֵאינֹו 
ָּפסּול
ַלּיֹום
ָהִראׁשֹון 
ָהָדר'ֶׁשָהֶאְתרֹוג,'
תשובת�,�ץ�גיאות"הרי,�ם"הרמב,�וכדעת�הירושלמי,�ה"ע�סימן�תרמט�ס"כן�פסק�מרן�בשו(.
ֲהֵריהּו
ָּכֵׁשר
ִלְׁשָאר
ַהָּיִמים

�הגאונים �המנהיג, �י"רש, �העיטור, �יו, �נהרבנו �המגיד, �הרב �ה"הרז, �ן"הרמב, �א"הריטב, �ועוד, �המכתם �הרדב"וכ. �ז"פ �ז"הט, מאמר�,


אּוָלם
ְּבֵני
ַאְׁשְּכַנז
ַמְחִמיִרים
ָּבֶזה
ִלְפֹסל
ַּגם
ִּבְׁשָאר
ְיֵמי
ֶהָחג)רפ.�מטה�יהודה,�מרדכי
 )א�שם"הרמ(.
 

 ֶאְתרֹוג�ֻמְרָּכב

ִלימֹון 
ִעם
ֵעץ 
ַהֻּמְרָּכב 
ֶאְתרֹוג 
ָּפ, 
ֶהָחגֲהֵריהּו 
ְיֵמי 
ִּבְׁשָאר 
ּוֵבין 
ַּבּיֹום
ָהִראׁשֹון 
ֵּבין 
סּול,


הּוא
נֹוֵׂשא
ֵׁשם
ָׁשַמִים
ְלַבָּטָלה 
ֲהֵרי 
ָעָליו 
ְוַהְמָבֵרְך ,

חֹוַבת
ִמְצַות
ְנִטיַלת ְוֹלא
ָיָצא
ְיֵדי

ַהִּמיִנים 
ַאְרַּבַעת 
ֶאְתרֹוג. 
ִלְקנֹות 
ֶׁשֹּלא 
ְלַהְקִּפיד 
ֵיׁש 
ֵּכן 
ַעל 
ֶׁשֵּנ, 
ֶׁשֵאינֹו
ַעד 
ְּבֵברּור ַדע


ְוֵיׁש
ְלִהְתָיֵעץ
ָּבֶזה
ִעם
ָחָכם
ֶׁשָּבִקי
ְויֹוֵדַע
ֵהיֵטב
ְּבִעְנָיִנים
ֵאּלּו,
ֻמְרָּכב,
ִּכי
ָקֶׁשה
ִלְסֹמְך
ַעל

ָהֶאְתרֹוִגים 
ֻקְפְסאֹות 
ַעל 
ַהּכֹוְתִבים 
ַהֶהְכֵׁשִרים 
"ָּכל 
ֻמְרָּכִבים: 
ִּבְלִּתי 
"ְּבֶחְזַקת ,
ֵמַאַחר


ֶחְזָקָתםְוֵחֶל 
הּוְרָעה 
ֵמֶהם 
ק 
ִמיץ, 
ֶׁשָּלֶהם 
ָּבֶאְתרֹוִגים 
ִנְמָצא 
ְּפָעִמים 
ְוַהְרֵּבה ,
ְּבדֹוֶמה

ַלִּלימֹון 
ַהּיֹום. 
ּוִבְפָרט ,

ֶאְתרֹוִגים 
ְלַהְצִמיַח 
ִהְתַחְּכמּו 
ְלַהְרָּכָבה 
ַהֻּמְמִחים ֶׁשַהַחְקָלִאים

 )רמא,�רכג(.
רֹוִגים
ֶׁשֵאיָנם
ֻמְרָּכִביםֻמְרָּכִבים
ֶׁשִּנְרִאים
ְּבִדּיּוק
ְּכמֹו
ָהֶאְת
 


ֲעֵליֶהם
ִיְחיּו'
ה,
ֵיׁש
ָלַרָּבִנים
ַהְיָקִרים,
ֲאֶׁשר
ַעל
ֵּכן,
ְלַיֵּדַע
ֶאת
ַהָּקָהל
ָהָרָחב
ֶׁשֹּלא
ִיְטעּו

ִלְקנֹות
ִמָּכל
ַהָּבא
ַלָּיד 
ַהְּכֶנֶס, 
ַהּיֹום
ֶׁשּתֹוִלים
מֹוָדעֹות
ְּבָבֵּתי 
ֶׁשָּמצּוי ת
ֵמִאְרּגּוִנים
ּוְכמֹו


ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים 
ִלְמִכיַרת
ֶסט 
ׁשֹוִנים 
ֻמְרָּכִבים, 
ֶׁשֵהם 
ִנְמְצאּו 
ֶאְתרֹוִגים
ֵמֶהם 
ְוַהְרֵּבה,
 )רכג(.
ּוַמְכִׁשיִלים
ֶאת
ַהִּצּבּור
ִּבְבָרָכה
ְלַבָּטָלה
ְוִאי
ִקּיּום
ִמְצַות
ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים

 

ִמָּמרֹו 
ַהָּבִאים 
קֹוֶאְתרֹוִגים 
ֻמְרָּכִבים, 
ֶׁשֵאיָנם 
ָמרֹוקֹו 
ּוְגאֹוֵני 
ַרָּבֵני 
ֲעֵליֶהם 
ֵהִעידּו 
ְּכָבר,

 .ְלֹלא
ֲחָׁשׁש
ּוִפְקּפּוק
ְּכָלל,
ְוַגם
ֵהם
ְּכֵׁשִרים
ּוְמֻהָּדִרים
ִלְבָרָכה
 

�ָהראשל �ַהָּגאֹון �ָּכְתבּו �ַחָּזן"ֵּכן �ַחִּיים�ָּדִוד �ַרִּבי �צ �ְועֹוד, �ַהֻּׁשְלָחן �ֲערּוְך �ַוְייסת�ִמְנַחת�ִיְצָח"ְבׁשּוּו. �ק ָּדָחה�,
�ָמרֹוקֹו �ֶאְתרֹוֵגי �ַעל �ַהְמַעְרֲעִרים �ִּדְבֵרי �ֶאת �ָיַדִים �ִּבְׁשֵּתי �ְּבַאְרצֹות�, �ָהַרָּבִנים �ִהְתַאֲחדּות �ֶׁשְּנִׂשיֵאי ְוָכַתב

.�ֶׁשֵאין�ׁשּום�ֲחָׁשׁש�ּוִפְקּפּוק�ְּבַכְׁשרּוָתם,�ּוְלַאַחר�ִמֵּכן�ִּפְרְסמּו,�ְוָחְקרּו�ֶאת�ַהָּדָבר�ֵהיֵטב,�ַהְּבִרית�ִּבְּקרּו�ָׁשם
�ַיֲעֹקב �ִּבּכּוֵרי �"ְוָכַתב�ַהָּגאֹון �ִהּדּור: �ָיֶפה�ּוְמֻהָּדר�ְּבָכל�ִמיֵני �ִמָּמרֹוקֹו �ֶאְתרֹוג �ּוַבָּׁשָנה�ַהֹּזאת�ִקַּבְלִּתי ּוְבָכל�,

�ֶהְכֵׁשר �ִסיָמֵני �ָּכמֹוהּו, �ָרִאיִתי �ֹלא �ֲעַדִין �ֲאֶׁשר �כ"ע". �ְמֹאד. �ְלַמְרֶאה �ֶנְחָמִדים �ָמרֹוקֹו �ֶאְתרֹוֵגי ,�ּוֶבֱאֶמת
 )רלח(
.ָּתֹבא�ֲעֵליֶהם�ְּבָרָכה,�ְוַהְמַהְּדִרים�ְלָבֵרְך�ֲעֵליֶהם

 

 ?ַמהּו�ָהֶאְתרֹוג�ַהְמֻהָּדר�ְּביֹוֵתר

ָצֹהב 
ְּבָגֶון 
ַהֻּמְבָחר
ֶׁשִּיְהֶיה
ָהֶאְתרֹוג 
ִמְצָוה
ִמן 
ִלימֹוןִעם
ְּבִליטֹות
ְוֹלא
ָחָלק
ְּכ, 
מֹו .
ֹּגֶדל


ֶׁשִּיְהֶיה
ָהֹעֶקץ
ְּכֶנֶגד
ַהִּפְטָמה
ְוֹלא
ָעֹקם.
ֹלא
ָקָטן
ִמַּדי
ְוֹלא
ָּגדֹול
ִמַּדי,
ֵּבינֹוִני.
ֶׁשַּתְחִּתית

ְוִתְהֶיה
ּבֹוֶלֶטת
ְסִביב
ָהֹעֶקץ
ַהּבֹוֵלט,
ָהֶאְתרֹוג
ִּתְהֶיה
יֹוֶרֶדת
ְמַעט
ְּבִׁשּפּוַע.
ֶׁשִּיְהֶיה
ָהֹעֶקץ


ְוֵאין
ּבֹו
ׁשּום
ַמְרֶאה
ׁשֹוֶנה
ֲאִפּלּו
ְנֻקָּדה
ְקַטָּנה
,ּוְכָכל
ֶׁשהּוא
יֹוֵתר
ָנִקי.
ָּכר
ְקָצת
ְלַמְעָלהִנ,
 )א�לו(.
ֲהֵרי
ֶזה
ְמֻהָּדר
ְּביֹוֵתר,
ְוֵאין
ּבֹו
ָעִלים
ְּכָלל

 

 רּוַח�ָרָעה
,�ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה.
ֶאְתרֹוג
ְלִמְצָוה
ּוְלָבֵרְך
ָעָליוָּכֵׁשר
ָה,
ֶאְתרֹוג
ֶׁשֻהַּנח
ַּתַחת
ַהִּמָּטה
ְוָיְׁשנּו
ָעֶליָה

�ָעָליו �ֶׁשָּיְׁשנּו �ְוֹאֶכל �ֵמַאַחר �ַּבֲאִכיָלה, �ֻמָּתר �ְּבִדיֲעַבד �ְוַגם�ֵיׁש�אֹוְמִרים. �ְּבַקְרַקע�עֹוָלם, �ָרָעה�ַרק ,�ֶׁשָהרּוַח
 )ארע(
.ְוֹׁשֵמר�ִמְצָוה�ֹלא�ֵיַדע�ָּדָבר�ָרע,�ֲאָבל�ֹלא�ִּבְמֻרֶּצֶפת

 


ָּכֵׁשר
ְלִמְצָוה
ּוְלָבֵרְך
ָעָליו,
ֶאְתרֹוג
ֶׁשֲאָחזֹו
ְּבָיָדיו
ֹקֶדם
ֶׁשָּנַטל
ָיָדיו
ְּבקּומֹו
ִמְּׁשָנתֹו
ַּבֹּבֶקר.
 )ערד(.
ְוָנכֹון
ֶׁשִּיְׁשֹּפְך
ָעָליו
ַמִים
ָׁשֹלׁש
ְּפָעִמים
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 .ֶטֶבל.�ָעְרָלה

ֶׁשל
ֶטֶבל
ֶׁשֹּלא
ִהְפִר 
ֶׁשל
ָעְרָלה
אֹו 
ְּתרּומֹות
ּוַמַעְׂשרֹותֶאְתרֹוג 
ִמֶּמּנּו 
יׁשּו ,

ָּפסּול ֲהֵריהּו

ַּכְמֹבָאר�ְּבחֹוֶבֶרת�,
ֶׁשֹּלא
ִיָּכֵׁשל
ַחס
ְוָׁשלֹום,
ָלֵכן
ַיְקִּפיד
ִלְקנֹות
ֶאְתרֹוג
ִעם
ֶהְכֵׁשר.
ְלָכל
ְיֵמי
ֶהָחג

 )רנב,�רמו.�(ַמַעְׂשרֹותּוְתרּומֹות�ּו,�ִהְלכֹות�ָעְרָלה"�ִמְצוֹות�ָהָאֶרץ�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה"



 

 ַהּלּוָלב
 ַּתְבִנית�ַהּלּוָלב


ַהּלּוָלב 
ְצִמיָחתֹו, 
ְּבֵעת 
ֶׁשָעָליו, 
ֶהָעִלים 
ִעם 
יֹוֵצא ,

ְמַעט 
ֶהָעִלים 
ִנְפָּתִחים 
ְזַמן ּוְלַאַחר
 .ַעד
ֶׁשַּנֲעִׂשים
ַּכֲעָנִפים
ֶׁשְּמַסְּכִכים
ָּבֶהם,
ְמַעט
ּוִמְתַרֲחִקים
ֶזה
ִמֶּזה

 

ֶיְׁשָנםַּבּלּו 
ָלב :
 
]ֲאחֹוָריו[ִׁשְדָרה ,
 
]ָּפָניו[ָעִלים 
ּוְתֹיֶמת, 
ְּכַמֵּקלִּׁשְדָרהַה. 
ֲחָלָקה 
ִהיא
,


ְּגֵדִלים
ְׁשַנִים
ְׁשַנִיםֶהָעִלים.
ְועֹוִלים
ְלִכּוּון
ַמְעָלה,
ּוִמִּצֶּדיָה
יֹוְצִאים
ֶהָעִלים
,
ּוְדבּוִקים
ֵהם

ִמַּגָּבם,

ִמְּלׁשֹון
ְּתאֹוִמים,ְּתֹיֶמתְוַגב
ֶזה
ִנְקָרא
 )רצה.�קנ,�ג�ח(.

 
 לּוָלב�ְּכַׁשְרִביט


עֹוִלים
ִעם
ַהִּׁשְדָרה
ְּכַׁשְרִביט
ֶאָחד 
ַהֻּמְבָחר
ִלֹּטל
לּוָלב
ֶׁשֶהָעִלים
ֶׁשּלֹו 
ִמְצָוה
ִמן .
ּוִמָּכל

י
ֶזה
ָּכֵׁשרֲהֵר,
ַּגם
ִאם
ָהיּו
ֶהָעִלים
ְמֹפָרִדים
ְוֵאיָנם
עֹוִלים
ַיַחד
ִעם
ַהִּׁשְדָרה,
ָמקֹום,
ֶאָּלא


ֶׁשּטֹוב
ְלָקְׁשָרם
ּוְלָאְגָדם
ַיַחד.
אּוָלם
ִאם
ֶהָעִלים
ִנַּדְלְּדלּו
ָּכל
ָּכְך
ַעד
ֶׁשִּנְתִלים
ֵהם
ְּכַלֵּפי
 )רצד(.
ֲהֵרי
ֶזה
ָּפסּול,
ַמָּטה

 
 ֹאֶרְך�ַהּלּוָלב



)א"סימן�תרנ�ס(ֻּׁשְלָחן
ָערּוְך
ֶׁשֵּכן
ָּפַסק
ָמָרן
ַה,
מ"
ס27ִמן
ַהִּדין
ַּדי
ְּבלּוָלב
ְּבֹאֶרְך.
אּוָלם
טֹוב


מ"
ס32ְלַהֵּדר
ֶׁשִּיְהֶיה
ַהּלּוָלב
ְלָפחֹות,
ְוִׁשעּור
ֶזה
הּוא
ִמְּתִחַּלת
ַהּלּוָלב
ְלַמָּטה
ַעד
ִסּיּום

 )שסב(.
ְוֵאינֹו
ּכֹוֵלל
ֶאת
ֹּגַבּה
ֶהָעִלים
ַהּיֹוְצִאים
ֵמַהִּׁשְדָרה,
ַהִּׁשְדָרה
 

 ָעִליםִנְפְּתחּו�ֶה

ֹרב
ֶהָעִלים
ֶׁשּבֹולּוָלב
ֶׁשֶּנְחְלָקה
ַהְּתֹיֶמת
ְּב ,

ֶׁשִּנְפְּתחּו
ֹרב
ֶהָעִלים
ִמַּגָּבם 
ֲהֵריהּו
-ְּדַהְינּו

 )ג�קד(.
ָּכֵׁשר,
ֲאָבל
ִאם
ִנְפְּתחּו
ִמְקָצָתם,
ּוִבְלַבד
ֶׁשִּנְפְּתחּו
ֶהָעִלים
ְלֹרב
ָאְרָּכם,
ָּפסּול
 


ְּבֹראׁש
ַהּלּוָלבִאם
ֵיׁש
ָעֶלה
ֶאָחד
ָאֹר 
ְך ,

ֹרב 
ַעד
ַהִּׁשְדָרה
אֹו ְוֶנְחְלָקה
ָּכל
ַהְּתֹיֶמת
ֶׁשּלֹו


ָּפסּול-ַהְּתֹיֶמת 
ֲהֵריהּו
 .

ָעִלים
ְּבֹראׁש
ַהּלּוָלב
ְוֶנְחְלָקה
ַהְּתֹיֶמת
ֶׁשל 
ִאם
ֶיְׁשָנם
ְׁשֵני ְוֵכן


ָּפסּול-ְׁשֵניֶהם

ָּכֵׁשר-
ֵמֶהם
ַאְך
ִאם
ֶנְחְלָקה
ַהְּתֹיֶמת
ֶׁשל
ֶאָחד.
 )רצו(.

 
 ִנְקַטם�ֹראׁשֹו



ִנְקְטמּו
ְּבֹרב
ָּכל
ָעֶלה
ְוָעֶלה]ַהְּגבֹוִהים�ֵמַהִּׁשְדָרה[לּוָלב
ֶׁשֹרב
ָעָליו
ָהֶעְליֹוִנים

ֲהֵריהּו
ָּפסּול,.
 )רצו.�ו"סימן�תרמה�ס(
 

ִּכי�ֵיׁש�אֹוְמִרים�ֶׁשִאם�ִנְקַטם�,�ָּתֵקל�ְּבַמֶּׁשהּו�ְוִיָּקֵטםֵיׁש�ְלַהְׁשִּגיַח�ַעל�ֶהָעֶלה�ָהֶעְליֹון�ֶׁשְּבֹראׁש�ַהּלּוָלב�ֶׁשֹּלא�ִי
 )ש(
.אּוָלם�ֵמִעַּקר�ַהִּדין�ֲהֵריהּו�ָּכֵׁשר.�ֲהֵריהּו�ָּפסּול,�ִמֶּמּנּו�ֲאִפּלּו�ָּכְלֶׁשהּו

 
 לּוָלב�ָעֹקם


 
ָּפָניו 
ְּכַלֵּפי 
ַהִּׁשְדָרה 
ֵמֶאְמָצִעית 
ִׁשְדָרתֹו 
ֶׁשִהְתַעְּקָמה �ֶהָעִליםְל[לּוָלב 
]ַצד ,

ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעד
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ְּכַמָּגל 
ְוֵכן
ִאם
ֶנֶעְקָמה
ַהִּׁשְדָרה
ָּכל
ָּכְך
ְלַאַחד
ַהְּצָדִדים.
ֲהֵריהּו
ָּפסּול,
ְּכִגֵּבן
אֹו ,
ֲהֵריהּו

ָּפסּול ,� �ָהָדר"ִמַּטַעם�ֶׁשֵאינֹו 
ִאם
ֶנֱעַקם
ְמ.ְוֵיׁש�אֹוְמִרים�ִמַּטַעם�ֶׁשֶּזה�מּום�ַּבּלּוָלב". 
ַעט
ַאְך 
ָּכֵׁשר,.



ֲאִפּלּו
ַהְרֵּבה]ְלַצד�ַהִּׁשְדָרה[ְוִאם
ֶנֱעַקם
ַלֲאחֹוָריו

ֶׁשָּכְך
ִהיא
ְּבִרָּיתֹו,
ֲהֵרי
ֶזה
ָּכֵׁשר,.
ּוִמָּכל
 )שא.�ג�קנא(.
ְלַכְּתִחָּלה
ִיַּקח
לּוָלב
ֶׁשֵאינֹו
ָעֹקם
ְּכָלל,
ָמקֹום

 
 לּוָלב�ָּכפּוף


ֵּבין
ְלָפָניו-
ְלַגְמֵרי
לּוָלב
ֶׁשֹראׁש
ִׁשְדָרתֹו
ָּכפּוף

ֵּבין
ְלַאֲחָריו,,

ֲהֵריהּו
ָּפסּול-ֵּבין
ִלְצָדָדיו
.

ְּכפּוִפים
ְמַעט 
ֲאָבל
ִאם
ֶהָעִלים
ֶׁשְּבֹראׁשֹו 
ְּבַהְרֵּבה
לּוָלִבים, 
ֶׁשָּמצּוי 
ְּכמֹו 
ָּכֵׁשר, 
ֲהֵריהּו.

�ֶלָעֹקם[ �ּדֹוֶמה �ַהָּכפּוף �ְוֵאין �ְּכ, �ִמְתַעֵּגל �ֶזה �ָעֹקם �ַמָּגלִּכי �ְׁשִביָרה, �ְּכֵעין �הּוא �ָּכפּוף �ֲאָבל �ְּכמֹו�, ֶׁשִּנְרֶאה

)שא.�קנג,�ג�קלב(
.]ֶׁשִּנְכְּפָפה�ַהִּׁשְדָרה�ִלְׁשַנִים


��
��?ַמהּו�ַהּלּוָלב�ַהְמֻהָּדר�ְּביֹוֵתר


ְוֵאיָנ 
עֹוִלים
ִעם
ַהִּׁשְדָרה
ַיַחד 
ִלֹּטל
לּוָלב
ֶׁשֶהָעִלים
ֶׁשּלֹו 
ַהֻּמְבָחר ם
ְמֹפָרִדים
ִמְצָוה
ִמן

ְּכָלל 
ְוֶׁשִּיְהֶיה
ַהּלּוָלב
ָיָׁשר
ְּכַׁשְרִביט
ְלֹלא
ׁשּום
ַעְקמּוִמית. 
ֹלא
ֶנֱח. ַלק
ְוֶׁשֶהָעֶלה
ָהֶעְליֹון

��)שא,�רצו,�רצד�(.ְוֹלא
ִנְקַטם
ֹראׁשֹו
ֶׁשל
ֶהָעֶלה
ָהֶעְליֹון
ֲאִפּלּו
ָּכְלֶׁשהּו,
ַּבְּתֹיֶמת
ֲאִפּלּו
ִמְקָצתֹו




��ָךֲחֵבְרָך�ָחִביב�ָעֶליָך�ְּכֶׁשְּלְיִהי�ָממֹון�


ַּכַּנ 
ְמֻהָּדר 
לּוָלב 
ִלֹּטל 
ְמֹאד 
ֶׁשָחׁשּוב 
ֱאֶמת 
ל"ֵהן ,

ַמה 
ַעל 
ַהַּדַעת 
ֶאת 
ִלֵּתן 
ֵיׁש אּוָלם

ֶׁשֵּמֲחַמת
ִהְתַלֲהבּוָתם
ַלִּמְצָוה,ֶּׁשֶּיְׁשָנם
ֲאָנִׁשים
 
ְמֻהָּדר, 
לּוָלב 
ְּפָעִמים
ּוְבִחּפּוָׂשם
ַאַחר,


ֲאֵחִריםְמַקְלְק 
לּוָלִבים 
ֵהם 
ִלים ,

ִלְראֹות 
ָהֶעְליֹוִנים 
ֶהָעִלים 
ֶאת 
ֶׁשּפֹוְתִחים 
ְיֵדי ַעל

ֶׁשּלֹו 
ַהְּתֹיֶמת 
ֶנְחְלָקה 
ֹלא 
ָהֶאְמָצִעי 
ֶׁשֶהָעֶלה 
ַהּלּוָלִבים, 
ְלמֹוֵכר 
ְלַׁשֵּלם 
ֵהם 
ְוַחָּיִבים,


ֵמַאַחר
ְוִהְפִסידּוהּו 
ֵסֶפר
ַמֲאַמר
ָמְרְּדַכיּוְכָבר
ָּכַתב
ְלַהְזִהיר
ַעל
ֶזה
ְּב. 
ְלׁשֹונֹו, 
"ְוזֹו :
ַּכָּמה

ְּפָעִמים
ָרִאיִתי
ֶׁשַּמְפִריִדים
ֶאת
ֶהָעִלים
ָהֶעְליֹוִנים
ֶזה
ִמֶּזה,
ְּכֵדי
ִלְבֹּדק
ִאם
ֶנֱחַלק
ֶהָעֶלה

יִדים
ֶאת
ְׁשֵני
ֵהם
ַמְפִר,
ְוַעל
ְיֵדי
ְּבִדיָקָתם
ַאַחר
ֶהָעֶלה
ָהֶאְמָצִעי
ִאם
ֶנֱחַלק
ַּגּבֹו,
ָהֶאְמָצִעי

אֹותֹו 
ּופֹוְסִלים 
ָהֶעְליֹוִנים 
ֶהָעִלים 
ִּבְרִא. 
ֶאָּלא 
ִיְבְּדקּו 
ֹלא 
ִּבְלַבדָּיָלֵכן 
ה .

ֶׁשרֹוִאים ְוָכל


 
ָאֹדם 
ָּדָבר 
ְיֵדי 
ַעל 
ְּדבּוִקים 
ּבֹו,]אקֹוַר[ֶׁשֵהם 
ִיְּגעּו 
ֹלא
 ,

ֶהָעִלים 
ֶאת 
ַיְפִרידּו 
ֶׁשֹּלא ְּכֵדי

)רחצ(.
ל"עכ".
ּוָפׁשּוט.
ן
ַהְּסָתם
ֹלא
ֶנֱחַלק
ֶהָעֶלה
ָהֶאְמָצִעיֶׁשִּמ,
ַהְּדבּוִקים






ָעְרָלה



ְלִמְצָוה 
ַהּלּוָלִבים 
ִלֹּטל 
ְּכֵדי 
ֶׁשְּנָטעּוהּו 
ָּתָמר 
ֵעץ 
ְּבָעְרָלה, 
ַחָּיִבים 
ֶׁשּבֹו 
ַהְּתָמִרים ,
ֲאָבל
��)הלכות�ערלה"�מצוות�הארץ"וכמבואר�בחוברת�.�כש(.
ֶׁשֲהֵרי
ֵאיָנם
ְּפִרי,
ַהּלּוָלִבים
ֵאין
ָּבֶהם
ִּדין
ָעְרָלה








��ַהֲהַדס
��"ֲעַנף�ֵעץ�ָעֹבת"



.ֶאת
ֵעצֹו]�ְמַכִּסים�[הּוא
ַהֲהַדס
ֶׁשָעָליו
חֹוִפים,
"ֲעַנף
ֵעץ
ָעֹבת"ַמה
ֶּׁשָאְמָרה
ּתֹוָרה





��ַּתְבִנית�ַהֲהַדס

ָעִלים,
ֵעץ :ַּבֲהַדס
ֶיְׁשָנם,

ֹעֶקץ-ֹׁשֶרׁש

ַהְיֻרִּקיםֶהָעִליםים
ּבֹו
ְּתלּוִי,
ָהֵעץ.
.
ּוְמקֹום
ִחּבּור

ֶהָעִלים
ָּבֵעץ,

.ֶרׁש�ֹׁשאֹוֹעֶקץ�ִנְקָרא
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��ְוַהחּוט�ַהְמֻׁשָּלׁש

ְלָכל
ֹאֶרְך
ַהֲהַדס
ָצִריְך
ֶׁשִּיְהיּו
ְׁשֹלָׁשה
ָעִלים
ַעל
ַּגֵּבי
ְׁשֹלָׁשה
ָעִלים,
ֲאָבל
ִאם
ָהיּו
ּבֹו
ְׁשֵני

��)שג(.
ֲהֵרי
ֶזה
ָּפסּול,
ָעִלים
ַעל
ַּגֵּבי
ְׁשֵני
ָעִלים

 

��ְּבִעּגּול�ֶאָחד


ְׁשֹלֶׁשת
ֶהָעִלים
ִיְהיּו
ְסמּוִכים
ֶזה
ָלֶזה
ְּבָׁשֶוה
ְּבִעּגּול
ֶאָחד]ֻעְקֵצי[ָצִריְך
ֶׁשָּׁשְרֵׁשי
,
ְואּוָלם


ַמָּמׁש 
ְּבָׁשֶוה 
ַהָּׁשָרִׁשים 
ֶׁשֵּיְצאּו 
ָצִריְך 
ֵאין 
ִמֶּז, 
ָּגבֹוַּה 
ֶזה 
ִיְהֶיה 
ֶׁשֹּלא 
ְּכחּוט
ַעד 
ֲאִפּלּו ה
,�ֲחזֹון�ִאיׁש[.
ֶאָּלא
ַּדי
ָּבֶזה
ֶׁשֲאִפּלּו
ִמְקָצת
ִמָּׁשְרֵׁשיֶהם
ִנְפָּגִׁשים
ֶזה
ִעם
ֶזה
ְּבַקו
ָׁשֶוה,
ַהַּׂשֲעָרה

�ַקְנֵייְבְסִקי �ְקִהּלֹות�ַיֲעֹקב �ןח�ְּגֵרייְנַמ"ַהְּגַר, �אֹוֶיְרַּבְך"ַהַּגְרַׁש, �ז �ְועֹו"יַהְּגִר, 
ֲאָבל
ִאם
ָהיּו
ְׁשֵני
ָעִלים
ְסמּוִכים
]דׁש�ֶאְלָיִׁשיב
��)שג(.
ּוָפסּול,
ֲהֵרי
ֶזה
ֲהַדס
ׁשֹוֶטה,
ְוֶאָחד
ְלַמְעָלה
ֵמֶהם
אֹו
ְלַמָּטה
ֵמֶהם

 

��ֹאֶרְך�ַהֲהַדס


מ"
ס20ִמן
ַהִּדין
ַּדי
ַּבֲהַדס
ְּבֹאֶרְך,
�ס(ֶׁשֵּכן
ָּפַסק
ָמָרן
ַהֻּׁשְלָחן
ָערּוְך �תרנ 
אּוָלם
טֹוב,)א"סימן




)שסב(.
מ"
ס24ְלַהֵּדר
ֶׁשִּיְהֶיה
ַהֲהַדס
ְלָפחֹות

 

��ֻרּבֹו�ְּכֻכּלֹו

ֲאָבל
ְּבִמעּוטֹו
ָהיּו
ְׁשֵני
ָעִלים,
ִאם
ְּבֹרב
ַהֲהַדס
ָהיּו
ְׁשֹלָׁשה
ָעִלים
ַעל
ַּגֵּבי
ְׁשֹלָׁשה
ָעִלים,


ָעֶלה
ֶאָחד 
אֹו 
ְלַגְמֵרי, 
ֶׁשָּנְפלּו 
אֹו 
ָּכֵׁשר, 
ֲהֵריהּו 
ִאם
ְּב. 
ְׁשֹלָׁשה
ָעִלים
ְוֵכן ֹרב
ַהֲהַדס
ָהיּו

ְסמּוִכים
ֶזה
ָלֶזה 
ָעִלים
ְסמּוִכים
ְוֶאָחד
ֵמֲעֵליֶהם, 
ְׁשֵני 
ָהיּו 
ּוְבִמעּוטֹו 
ָּכֵׁשר, 
ֲהֵריהּו .
ְוֵאין

ב�(
.ֲהֵרי
ֶזה
ָּכֵׁשר,
ֶאָּלא
ַּגם
ִאם
ֵהם
ְמֻפָּזִרים,
ָצִריְך
ֶׁשִּיְהֶיה
ֹרב
ַהִּׁשּלּוׁש
ַיַחד
ְּבֶקַטע
ָרצּוף


)שי.�כז

 


ְמֻׁשָּלׁש 
ִלְקנֹות
ֲהַדס
ֶׁשֻּכּלֹו 
ּוִמָּכל
ָמקֹום
ִיְׁשַּתֵּדל 
ֶׁשֵּיׁש
ָּבֶזה, 
ַהִהּדּור 
ִמן 
ְלַבד 
ִּכי ,
ַיְרִויַח

)ב�א(.
ל
לֹו
ַהֲהַדסֵסֹלא
ִיָּפ,
ֶׁשַּגם
ִאם
ִיְּׁשרּו
ְמַעט
ֵמֶהָעִלים
ֶּבָחג


 

���ֶאת�ֵעצֹו]ְמַכִּסים[ָעָליו�חֹוִפים�

ִמן
ַהֻּמְבָחר
ִלֹּטל
ֲהַדס
ֶׁשָראֵׁשי
ָעָליו
ַמִּגיִעים
ָלֹעֶקץ
ֶׁשל
ֶהָעִלים
ֶׁשֵּמֲעֵליֶהםִמְצָוה
,
ּוָבֶזה


ֵעצֹו 
ָּכל 
ֶאת 
ְמַכִּסים 
ֶׁשָעָליו 
ִנְמָצא ,

ֶהָעִלים 
ֶׁשל 
ָלֹעֶקץ 
ַמִּגיִעים 
ֵאיָנם 
ִאם 
ַּגם אּוָלם

)שה(.
ֶאת
ֹרב
ָהֵעץ ֶהָעִלים
ְמַכִּסיםִּכי
ַּדי
ָּבֶזה
ֶׁש,
ֵאינֹו
ָּפסּול,
ֶׁשֵּמֲעֵליֶהם


 

��ֹּגֶדל�ֶהָעִלים

ִּכי
ֵיׁש
ּפֹוְסִלים
ֲהַדס
ָּכֶזה,
ָראּוי
ְלִהָּזֵהר
ֶׁשֹּלא
ִיְהיּו
ֲעֵלי
ַהֲהַדס
ְרָחִבים
ּוְגדֹוִלים
ַהְרֵּבה,

��)שז(.�מ�ָוֵחִצי"ַעל�ֵּכן�ָעִדיף�ֶׁשִּיְהיּו�ְּכס
 


ִנְקַטם�ֹראׁשֹו


ֶאָּלא
ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה
ֵיׁש
ִלֹּטל
ֲהַדס
ָׁשֵלם,
ֲהֵריהּו
ָּכֵׁשר,
ְּבֹראׁש
ַהֲהַדסִאם
ִנְקַטם
ָהֵעץ
ֶׁש.��

��

ֵּכיָון�ֶׁשָעָליו�חֹוִפים�,�ִמָּכל�ָמקֹום�ַּבֲהַדס,�ְוַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשִאם�ִנְקַטם�ֹראׁש�ַהּלּוָלב�אֹו�ָהֲעָרָבה�ֲהֵרי�ֶזה�ָּפסּול
��ֶאת�ֹראׁשֹו]ְמַכִּסים[ �ְקִטיָמ, �ִנֶּכֶרתֵאין �תֹו �ִנְמָצא�ֵאפֹוא. �ְוִנְׁשָאר�, �ִעם�ֶהָעִלים�ֶׁשְּסִביבֹו ֶׁשִאם�ִנְקַטם�ָהֵעץ

ְּכֵדי�ֶׁשֶהָעִלים�ְיַכּסּו�אֹותֹו�ְוִיְהֶיה�,�ַיְחֹּתְך�ֶאת�ַהִּנְׁשָאר�ֵמָהֵעץ�ַעד�ֶהָעִלים�ֶׁשְּלַמָּטה,�ֵמָהֵעץ�ְוִנֶּכֶרת�ְקִטיָמתֹו
��)שח.�צ�אות�לב"שעה.�ק�כט"ב�סימן�תרמו�ס"משנ(.�ִמְּפֵני�ֶׁשִּנְרֶאה�ִּכְמַתֵּקן,��ַּבּיֹום�טֹובַאְך�ֹלא�ַיֲעֶׂשה�ֵּכן.�ָּכֵׁשר

 
��ֹּפארֹות�ַהֲהַדס

�ַהֲהַדס �ֵמֵעץ �ְקַטִּנים �ּוֹפארֹות �ָעִלים �ְויֹוְצִאים �ְּפָעִמים �ָעִלים, �ִלְׁשֹלָׁשה �ָעִלים �ְׁשֹלָׁשה �ֵּבין �ִלְקֹטם�, ְוטֹוב
��)שיב(.�ַיְפִסיקּו�ֵּבין�ִׁשּלּוֵׁשי�ֶהָעִליםְּכֵדי�ֶׁשֹּלא�,�אֹוָתם
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ְוֵהם�ָהֹרב�יֹוֵתר�,�ְוִאם�ֵהם�ֲאֻדּמֹות�אֹו�ְׁשֹחרֹות.�ֲהֵריהּו�ָּכֵׁשר,��ִאם�ֵהם�ְיֻרּקֹות-ֲהַדס�ֶׁשָעלּו�ּבֹו�ְּכִמין�ֲעָנִבים�
�ֵמֶהָעִלים �ָּפסּול, �ֲהֵריהּו �ְלֶהְכֵׁשרֹו. �ְוַיֲחֹזר �ָהֲעָנִבים �ֶאת �ִיְתֹלׁש �ָלֵכן �טֹוב, �ְּביֹום �ִיְתֹלׁש �ֶׁשֹּלא �ֶאָּלא ְלִפי�,

��)שיב(.�ֶׁשִּנְרֶאה�ִּכְמַתֵּקן
 

��?ַמהּו�ַהֲהַדס�ַהְמֻהָּדר�ְּביֹוֵתר

ְֶׁשִּיְהֶיה
ֻּכּלֹו
ְמֻׁשָּלׁש
ִמְּלַמָּטה
  ,ֶׁשֵאין
ֹראׁשֹו
ָקטּום,
ִמְצָוה
ִמן
ַהֻּמְבָחר
ֶׁשִּיְהֶיה
ַהֲהַדס
ָׁשֵלם

ְלַמְעָלה 
ֶׁשֵּמֲעֵליֶהם
ְוֶׁשִּי,ַעד 
ֶהָעִלים 
ֶׁשל 
ָלֹעֶקץ 
ַמִּגיִעים 
ֶהָעִלים 
ָראֵׁשי 
ְוֶׁשִּיְהיּו
,ְהיּו


ְוֶׁשֶהָעִלים
ֹלא
ִיְהיּו
ְּגדֹוִלים
ּוְרָחִבים
ַהְרֵּבה,ֶהָעִלים
ְקרֹוִבים
ָלֵעץ
ּוְמַכִּסים
אֹותֹו
 .�ב�קמו(.

��)שי,�שח,�שז,�שה
 


ָעְרָלה

��)שכ(.
יָון
ֶׁשֵאינֹו
ְּפִריֵּכ,
ֵאין
ַּבֲהַדס
ִּדין
ָעְרָלה

��
��

��ָהֲעָרָבה

��"ַעְרֵבי�ָנַחל"


ָנַחל"ַמה
ֶּׁשָאְמָרה
ּתֹוָרה 
"ַעְרֵבי 
ִהיא
ָהֲעָרָבה
ַהְידּוָעה, ,

ַעל 
ֶזה
ָּגֵדל 
ִמין 
ְוֹרב ּוֵמַאַחר


ַהְּנָחִלים,
��)שטז(".
ַעְרֵבי
ָנַחל"ְלָכְך
ִנְקָרא
ְׁשמֹו

 

��ַּתְבִנית�ָהֲעָרָבה

ֶיְׁשָנ 
םָּבֲעָרָבה 
ָעִלים: 
ֶּפה, ,
 �ץֵע[ְוָקֶנה 
ֲעֻגִּליםֶהָעִלים
].ַּבד, 
ְוֹלא 
ְּכַנַחל 
ְמׁשּוִכים
 ּוִפי�.


ְּדַהְינּו
ְׂשַפת
ֶהָעִלים
ִמָּסִביב,
ֶהָעִלים 
ִׁשַּנִים
ְּגדֹולֹות
ְּכַמּסֹור,
הּוא
ָחָלק, 
ְוֵאין
ּבֹו 
ְוַהָּקֶנה.

)שטז.�נא,�ד�לב�(.ָאֹדם
ְוֹלא
ָיֹרק,
ֶׁשּבֹו
ְּתלּוִיים
ֶהָעִלים


 

ֵיׁש
עֹוד
ִמין
ֲעָרָבה
ַהָּמצּוי
ַּכּיֹום
ֶׁשּדֹוֶמה
ְמֹאד
ַלֲעָרָבה
זֹו,

ֵאינֹו ֶאָּלא
ֶׁשִּפי
ֶהָעִלים
ֶׁשּלֹו


)שטז.�ד�נא(.
ְוַגם
ֲעָרָבה
זֹו
ְּכֵׁשָרה
ְלִמְצָוה,
ֶאָּלא
ֵיׁש
ּבֹו
ִׁשַּנִים
ְקַטְנַטּנֹות,
ָחָלק
ְלַגְמֵרי

 

��ֹאֶרְך�ָהֲעָרָבה


מ"
ס20ִמן
ַהִּדין
ַּדי
ַּבֲעָרָבה
ְּבֹאֶרְך,

אּוָלם
טֹוב
.)א"סימן�תרנ�ס(ֶׁשֵּכן
ָּפַסק
ָמָרן
ַהֻּׁשְלָחן
ָערּוְך



)שסב(.
מ"
ס24ְלַהֵּדר
ֶׁשִּתְהֶיה
ָהֲעָרָבה
ְלָפחֹות

 

��ִנְקַטם�ֹראָׁשּה

ִאם
ִנְקַטם
ָהֵעץ
ֶׁשְּבֹראׁש
ָהֲעָרָבה,

ָהִראׁשֹוןֲהֵריִהי
ְּפסּוָלה
ַלּיֹום,

ָהָדר'ִמּׁשּום
ֶׁשֵאין
ֶזה,'
��)שיז.�ד�ר(.
ֲהֵריִהי
ְּכֵׁשָרה,
ֲאָבל
ִאם
ִנְקַטם
ֶהָעֶלה
ֶׁשְּבֹראָׁשּה




��ִנְקְטמּו�ֶהָעִלים


ָהֲעָרָבה 
ִמְקָצת
ֲעֵלי 
ִאם
ָנְׁשרּו 
ְּכֵׁשָרה, 
ֲהֵריִהי 
ֹרב
ָעֶליָה. 
ִאם
ָנְׁשרּו 
ַאְך ,

ְּפסּוָלה ֲהֵריִהי

ָהִרא 
ׁשֹוןַלּיֹום ,
 
ֶזה 
ֶׁשֵאין 
'ָהָדר'ִמּׁשּום 
ַהָּיִמים. 
ִלְׁשָאר 
ְּכֵׁשָרה,ֲאָבל 
ֲהֵריִהי
 ,
ּוִבְלַבד

��)שיח.�ד�קסג(.
ֶׁשִּיָּׁשֵאר
ְלָפחֹות
ָעֶלה
ֶאָחד
ָּבֲעָרָבה




��ִהְתחֹוְררּו�ֶהָעִלים


ְנָקִבים 
ָּבֶהם 
ָנְקבּו 
ָהֲעָרָבה 
ֲעֵלי 
ִאם
ֹרב 
ֵמֶהם, 
ֶׁשֶּנְחַּתְך 
אֹו 
ָה, 
ִנְפֶסֶלת
ַלּיֹום
ֵאין ֲעָרָבה

)שכד(.
ֶאָּלא
ַרק
ִאם
ִנַּקב
אֹו
ֶנְחַּתְך
ֻרּבֹו
ֶׁשל
ָּכל
ָעֶלה
ְוָעֶלה,
ָהִראׁשֹון
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ַלְבלּוב


ֶׁשהּוא
ָעֶלה
ָקָטן
ְּבֹראׁש
ָהֲעָרָבה,
ֵיׁש
ְמַחְּפִׂשים
ָלַקַחת
ַּדְוָקא
ֲעָרָבה
ֶׁשֵּיׁש
ָלּה
ַלְבלּוב.
ַאְך


ְּכ 
ַהִּדין 
ִמן 
ֶזה 
ָללֵאין 
ְּבָעְלָמא, 
ֻחְמָרה 
ֶאָּלא 
ְוֵאינֹו 
ַלְבלּוב. 
ָלּה 
ֶׁשֵאין 
ֶׁשֲעָרָבה 
ּוָפׁשּוט,

ְלַכְּתִחָּלה 
ּוְמֻהֶּדֶרת 
ְּכֵׁשָרה 
ֲהֵריִהי �ַזַצ. �ַהְּסַטְייֶּפֶלר �ֶׁשַהָּגאֹון �מּוָבא �ַרֵּבנּו �ָאְרחֹות �ֹלא�"ּוְבֵסֶפר ל

��)שיז.�ד�ריא(.�ִהְקִּפיד�ָלַקַחת�ֲעָרבֹות�ִעם�ַלְבלּוב�ְּכָלל




��?ַמִהי�ָהֲעָרָבה�ַהְמֻהֶּדֶרת�ְּביֹוֵתר


ַהֻּמְבָחר
ֶׁשִּתְהֶיה
ָהֲעָרָבה
ְׁשֵלָמה
ִעם
ָּכל
ָעֶליָה 
ִמְצָוה
ִמן ,

ְׁשֵלִמים ְוֶׁשָּכל
ֶהָעִלים
ִיְהיּו
��)שכד,�שיח,�שיז(.
ְוֹלא
ְמֹחָרִרים
ְּכָלל




��ִהּדּור�ִמְצָוה


ֲעָרָבה
ְּבֹחל
ַהּמֹוֵעד
ָּכל
יֹום
אֹו
יֹוַמִיםטֹוב
ְלַהֵּדר
ּוְלַהֲחִליף
ֶאת
ָה,
ֵמַאַחר
ְוִהיא
ִנְכֶמֶׁשת

)שכב(.
ַמֵהר
ְמֹאד






ְּכֶׁשַּמֲחִליף
ֶאת
ָהֲעָרָבה 
ָהֶאֶגד
ֶׁשל
ַהּלּוָלב, 
ֹלא
ִיְתַחב
ֶאת
ָהֲעָרָבה
ְּבתֹוְך ,
ֶׁשֵּיׁש
ָלחּוׁש


)שכב(.
ְוִיֵּתן
ֶאת
ָהֲעָרָבה
ְוִיְקֹׁשר
ׁשּוב,
דֶאָּלא
ִיְפַּתח
ֶאת
ָהֶאֶג,
ֶׁשָּמא
ִיְנְׁשרּו
ֶהָעִלים






ָעְרָלה

��)שכ(.
ֵמַאַחר
ְוֵאיָנּה
ְּפִרי,
ֵאין
ָּבֲעָרָבה
ִּדין
ָעְרָלה




��י�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים�ַּבָּׁשָנה�ַהְּׁשִביִעיתיֵנִּדִמ


ֶאְתרֹוג


ְקֻדַּׁשת
ְׁשִביִעית 
ֶׁשֵּיׁש
ּבֹו 
ֶאְתרֹוג 
ְלִמְצָוה, 
ָּכֵׁשר 
ַּבָּיַדִיםּוֻמ. 
ְלַמְׁשֵמׁש
ּבֹו 
ָּתר ,

ִּפי 
ַעל ַאף

��)הלכות�שביעית"�מצוות�הארץ"וכמבואר�בחוברת�.�ציץ�הקודש,�הר�צבי,�ז"הרידב�(.ֶׁשַהְּקִלָּפה
ְקָצת
ִנְפֶסֶדת





ַּבְּׁשִביִעית 
ְּבִאּסּור 
ָהֶאְתרֹוג 
ְּבֵעץ 
ִאם
ָעְבדּו 
ַאף 
ַהְּבָעִלים
ֶאת
ֵּפ, 
ֶׁשֹּלא
ִהְפִקירּו רֹות
אֹו

,�המאירי,�א"הריטב,�א"הרשב,�ן"הרמב,�רבנו�שמשון,�ם"הרמב,�י"רש,�ירושלמי�(.ָּכֵׁשר
ָהֶאְתרֹוג
ְלִמְצָוה,
ָהֵעץ
ַּכִּדין

��)רפה.�ציץ�אליעזר�ועוד,�פ�באגרות�משה"וכ.�הכסף�משנה�ועוד,�החינוך





ף
ֵמָהֵעץ
ַּבָּׁשָנה
ַהְּׁשִביִעיתְוִנְקַט,
ַּבָּׁשָנה
ַהִּׁשִּׁשית]�ֶׁשָּגַדל�ְׁשִליׁש�[ֶאְתרֹוג
ֶׁשָחַנט,
ֵאין
נֹוֵהג
ּבֹו


ְּכֵדי�ַלְחֹׁשׁש��[.
ַאְך
ָראּוי
ְלַהְחִמיר
ִלְנֹהג
ּבֹו
ְקֻדַּׁשת
ְׁשִביִעית,]ֵּכיָון�ֶׁשָחַנט�ַּבִּׁשִּׁשית[ְקֻדַּׁשת
ְׁשִביִעית
��")מצוות�הארץ"וכמבואר�בחוברת�.��שלא�סעיף�קכוד�סימן"יו(
.]ֶאְתרֹוג�ַאַחר�ְלִקיָטהם�ֶׁשהֹוְלִכים�ָּב"ְלַדַעת�ָהַרְמַּב

 

ֵיׁש
ּבֹו
ְקֻדַּׁשת
ְׁשִביִעית,
ְוִנְקַטף
ֵמָהֵעץ
ַּבָּׁשָנה
ַהְּׁשִמיִנית,
ֶאְתרֹוג
ֶׁשָחַנט
ַּבָּׁשָנה
ַהְּׁשִביִעית,

ל�ָמקֹום�טֹוב�ְלַהְחִמיר��ּוִמָּכ.ָּפטּור
הּוא
ִמְּתרּומֹות
ּוַמַעְׂשרֹות,
ּוֵמַאַחר
ּוַמְפִקיִרים
ֶאת
ֵּפרֹות
ָהֵעץ

.ל"ם�ַהַּנ"ַלְחֹׁשׁש�ְלַדַעת�ָהַרְמַּב,�ְלַהְפִריׁש�ָעָליו�ְּתרּומֹות�ּוַמַעְׂשרֹות�ְּבִלי�ְּבָרָכה


��

�ֵמַעם�ָהָאֶרץ� �ִּבְקֻדָּׁשה�-ְקִנַּית�ֶאְתרֹוג �ֶׁשל�ְׁשִביִעית�ֵמַעם�ָהָאֶרץ�ֶׁשָחׁשּוד�ֶׁשֹּלא�ִיְנַהג �ִלְקנֹות�ֶאְתרֹוג �ֵאין
�ָהֶאְתרֹוגִּב �ְדֵמי ,� �ַּגם�לּוָלב �קֹוֶנה�ִמֶּמּנּו �ְׁשִביִעית[ֶאָּלא�ִאם�ֵּכן �ְקֻדַּׁשת �ּבֹו �ֶׁשֵאין �ַאֵחר �ֵחֶפץ ��ֶׁשָאז,]אֹו ִמֵּכיָון�,

�ְקֻדַּׁשת�ְׁשִביִעית �ֶׁשַּבּלּוָלב�ֵאין �ָהֶאְתרֹוג�ַּבּלּוָלב, �ֶאת�ְּדֵמי �לֹו �ַמְבִליַע ם�יֹוֵתר�ַעל�ְּכלֹוַמר�ֶׁשִּכְבָיכֹול�ְמַׁשֵּל,
ֲאִני�ְמַׁשֵּלם�ְלָך�:�ֹיאַמר�לֹו,��60₪ְוָהֶאְתרֹוג���30�₪ִאם�ַהּלּוָלב�עֹוֶלה�:ְלָמָׁשל.�ַהּלּוָלב�ִּבְמקֹום�ַעל�ָהֶאְתרֹוג

ֶׁשָּיכֹול�,�ִביִעיתּוְכָבר�ִהְתָּבֵאר�ְּבִהְלכֹות�ְׁש[�.ְוִנְמָצא�ֶׁשִּקֵּבל�ֶאת�ָהֶאְתרֹוג�ְּבַמָּתָנה�ֵמַהּמֹוֵכר,�ֲעבּור�ַהּלּוָלב�90�₪
��.]ֶׁשְּבַתְׁשלּוִמים�ֵאּלּו�ֵאין�ַּבֶּכֶסף�ְקֻדַּׁשת�ְׁשִביִעית,�ק�אֹו�ַּכְרִטיס�ַאְׁשַראי'ַּגם�ִלְקנֹות�ִמֶּמּנּו�ֶאת�ָהֶאְתרֹוג�ַּבֲהָקָפה�אֹו�ֶצ
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�ל"�ָאסּור�ְלהֹוִציא�ֵּפרֹות�ְׁשִביִעית�ְלחּו-ִׁשּוּוק�ֶאְתרֹוִגים�ְלחּוץ�ָלָאֶרץ� �ל�ָמקֹוםּוִמָּכ. �ְוהֹוִציאּו�, ִאם�ָעְברּו
��.ְוִיָּזֲהרּו�ִלְנֹהג�ָּבֶהם�ְקֻדַּׁשת�ְׁשִביִעית,�יֹוְצִאים�ָּבֶהם�ְיֵדי�חֹוָבה,�ל"ֶאְתרֹוִגים�ְלחּו

��

טֹוב
ָלַקַחת
ֶאְתרֹוג
ֶׁשָּׁשְמרּו
ָעָליו
ֶאת
ִּדיֵני
ַהְּׁשִמָּט-ִמְצָוה�ּגֹוֶרֶרת�ִמְצָוה�
ה
ַּכֹהֶגן
ְונֹוֶהֶגת


ֵּתָעֶׂשה
ּבֹו
עֹוד
ִמְצָוה
ַאֶחֶרת,
ֶׁשֵּכיָון
ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה
ּבֹו
ִמְצַות
ְׁשִביִעית,
ֹו
ְקֻדַּׁשת
ְׁשִביִעיתּב,

.ַרק
ֶׁשִּיָּזֲהרּו
ִלְנֹהג
ּבֹו
ִּבְקֻדָּׁשה





�ַהְּׁשִמָּטה �ִּבְׁשַנת �ָהֶאְתרֹוג �ִּגּדּול �ְלַגֵּבי �ְמֻסָּיִמים �ְּפָרִטים �עֹוד �ֶיְׁשָנם �ַּכְמֹב, �ְּבחֹוֶבֶרת �ְּבַהְרָחָבה ִמְצַות�"ָאר

��.ָקֶחּנּו�ִמָּׁשם.�ִהְלכֹות�ְׁשִביִעית"�ָהָאֶרץ�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה
 

��.ֲעָרָבה.�ֲהַדס.�לּוָלב


לּוָלב ,
 
ַוֲעָרָבה 
ִּכְסַת-ֲהַדס 
ְׁשִביִעית
ִּדיָנם 
ְקֻדַּׁשת 
ָּבֶהם 
ֶׁשֵאין 
ֵעִצים 
ם ,

ִלְסֹחר ּוֻמָּתר
ל�"מהרי,�אור�שמח,�דברי�יציב,�טורי�אבן,�ץ"שאילת�יעב,�כפות�תמרים,�ז"הרדב,�רבנו�עובדיה�מברטנורא,�ן"הר,�ם"הרמב�(.ָּבֶהם

��.)הלכות�שביעית"�מצוות�הארץ"וכמבואר�בחוברת�.�שטו,�שב.�ז�אוירבך"הגרש,�ציץ�אליעזר,�חשב�האפוד,�ציץ�הקודש,�דיסקין

 

ַּבְּׁשִביִעית
ְּבִאּסּו 
ָּבּה 
רָׂשֶדה
ֶׁשָעְבדּו 
ָלַקַחת
ִמֶּמָּנה
לּוָלב, 
ֻמָּתר 
ַהִּדין 
ִמן ,

ַוֲעָרָבה ֲהַדס


.ְלַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים

��
��

��ִמִּדיֵני�ְנִטיַלת�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים
��ׁשֹוֵמר�ִמְצָוה

ִחים
ָיִׂשים
ֵלב
ְלָׁשְמָרם
ֵהיֵטב
ֶׁשִּיָּׁשֲארּו
ַל,
ַאַחר
ֶׁשָּזָכה
ִלְקנֹות
ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים
ְמֻהָּדִרים

ְוַרֲעַנִּנים 
ַהּלּוָלב. 
ֶאת 
ַיֲעֹטף 
ֵּכן 
ְוַעל ,

ָסגּור 
ְּבַנְרִּתיק 
אֹו 
ַלָחה 
ְּבַמֶּגֶבת 
ְוָהֲעָרָבה ַהֲהַדס

)שכב.�ד�כו.�ב�ה(.
ּוָבֶזה
ִּתְׁשַּתֵּמר
ַלחּוָתם,
ֶהְרֶמִטית


 

��"ֶזה�ֵאִלי�ְוַאְנֵוהּו"

ֻקְפָסה
ָי 
ְּבתֹוְך 
ָלֵתת
ֶאת
ָהֶאְתרֹוג 
ְוָנכֹון 
ָפה
ּוְמֻהֶּדֶרתטֹוב 
ֶׁשְּבֶאְפָׁשרּותֹו, 
ּוִמי ,

ֶאת ִיֵּתן


ָהֶאְתרֹוג
ְּבֻקְפַסת
ֶּכֶסף
ְמֻהֶּדֶרת 
ְּבַנְרִּתיק
ְמֻיָחד, 
ְוַגם
ֶאת
ַהּלּוָלב
ִיֵּתן 
ָיֶפה
ּוְמֻהָּדר, ,
ְּכֵדי
��)תיט(.
הּוא
ּוְלִמְצוֹוָתיו
ָּברּוְך
ֲהָבתֹו
ְוִחָּבתֹו
ְלַהָּקדֹוׁשְלַהְראֹות
ֶאת
ַא

 

��ְזַמן�ַהִּמְצָוה

ַּבּיֹום 
ּוִמיָניו 
לּוָלב 
ִמְצַות 
ַּבַּלְיָלה, 
ְוֹלא 
"ֶׁשֶּנֱאַמר, :
 
ָלֶכם 
ָהִראׁשֹוןַּבּיֹוםּוְלַקְחֶּתם"
 ,
ְוֵכן


ּוְׂשַמְחֶּתם
ִלְפֵני
ה:
"ֶנֱאַמר'

)שסט(.
ָיִמים
ְוֹלא
ֵלילֹות,
"ָיִמיםֱאֹלֵקיֶכם
ִׁשְבַעת

 

��ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש

ֵּב 
ַהּתֹוָרהִּבְזַמן 
ִמן 
ֶהָחג 
ִׁשְבַעת
ְיֵמי 
ַּבִּמְקָּדׁש
ָּכל 
נֹוְטִלים
ֶאת
ַהּלּוָלב 
ית
ַהִּמְקָּדׁש
ָהיּו,

"ֶׁשֶּנֱאַמר :
 �הּוְׂשַמְחֶּתם �ִלְפֵני 
ָיִמיםֱאֹלֵקיֶכם' 
ִׁשְבַעת"
 ,

ָהיּו 
ַהְּמקֹומֹות
ֹלא 
ִּבְׁשָאר ֲאָבל


ֶׁשֶּנֱאַמר,נֹוְטִלים
ֶאָּלא
ַּבּיֹום
ָהִראׁשֹון
ִּבְלַבד"

".ּוְלַקְחֶּתם
ָלֶכם
ַּבּיֹום
ָהִראׁשֹון:






ַרָּבן
יֹוָחָנן
ֶּבן
ַזַּכאי
ּוֵבית
ִּדינֹו,
ִּתֵּקן
ְנִׂשיא
ִיְׂשָרֵאל,
ִמֶּׁשָחַרב
ֵּבית
ַהִּמְקָּדׁש ,
ֶׁשִּיְּטלּו
לּוָלב

ְּבָכל
ָמקֹום
ִׁשְבַעת
ָיִמים 
ֵזֶכר
ַלִּמְקָּדׁש, 
ִנְמָצא
ֵאפֹוא. 
ַהֶּזהֶׁשַּבְּז, 
ַמן ,
ִמְצַות
ְנִטיַלת
לּוָלב


ֶׁשל
ֶהָחג 
ַהּתֹוָרה
ִהיא
ַרק
ַּבּיֹום
ָהִראׁשֹון 
ִמן ,

ֹחל
ַהּמֹוֵעד
ַהִּמְצָוה
ִהיא 
ִּבְׁשָאר
ְיֵמי ַאְך

)שלג(.
ִמִּדְבֵרי
ֲחָכִמים




 חג הסוכות בהלכה ובאגדה

 

133 

��ְירּוָׁשַלִים�ִעיר�ַהֹּקֶדׁש

ֵעד
ַעל
ַיד
ַהֹּכֶתל
ַהַּמֲעָרִביֵיׁש
ַהְמַהְּדִרים
ִלֹּטל
לּוָלב
ְּבָכל
ְיֵמי
ֹחל
ַהּמֹו,
ְּכֵדי
ָלחּוׁש
ַלֵּדָעה


ָהאֹוֶמֶרת,
ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים
ָהַעִּתיָקה
נֹוֶהֶגת
ִמְצַות
לּוָלב
ִמן
ַהּתֹוָרה
ַּבְּזַמן
ַהֶּזה
ְּבָכל
ִׁשְבַעת

ִקים
חֹוְלִקים
ַעל
ֵּדָעה
זֹוֵמַאַחר
ְוֹרב
ְּכָכל
ַהּפֹוְס,
אּוָלם.
ַהָּיִמים
ְּכמֹו
ִּבְזַמן
ֵּבית
ַהִּמְקָּדׁש,


ְלַהְחִמיר
ָּבֶזה 
ֹצֶרְך 
ֵאין 
ַלֲעֹסק
ַּבּתֹוָרה, 
ִויַפֶּנה
ֶאת
ְזַמּנֹו 
ַמֲעָלה
טֹוָבה
ִמֶּמָּנה, 
ְלָך 
ֶׁשֵאין,

)שלו(".
ְוַתְלמּוד
ּתֹוָרה
ְּכֶנֶגד
ֻּכָּלם:
"ל"ּוְכָבר
ָאְמרּו
ֲחַז


 

��ַׁשַּבת�ֹקֶדׁש

ַוֲאִפּלּו
ִאם
ָחל
יֹום
ָהִראׁשֹון
ֶׁשל
ֶהָחג
ְּבַׁשָּבת,
ם
ַׁשָּבתֵאין
נֹוְטִלים
לּוָלב
ְּביֹו,
ֶׁשִּמְצָותֹו
ִמן


ַהּתֹוָרה 
ַהּלּוָלב, 
ִלֹּטל 
ֲחָכִמים 
ָאְסרּו ,

ַהּלּוָלב 
ֶאת 
ְויֹוִציא 
ִמיֶׁשהּו 
ִיְטֶעה 
ֶׁשָּמא ֵמֲחָׁשׁש

 
ַאּמֹות ��ֶמֶטר2-�ִּכ[ַאְרַּבע 
ָהַרִּבים] 
ִּבְרׁשּות 
ְּבַׁשָּבתְוַיֲעֹבר, 
הֹוָצָאה 
ֶׁשל 
ּתֹוָרה 
ִאּסּור 
ַעל
.

��)שלד.�'חלק�ב'�השבת�בהלכה�ובאגדה'כמבואר�בהרחבה�בחוברת�(

 


ֲאֻגָּדה�ַאַחת



ְקָׁשִרים
ֶזה
ַעל
ַּגֵּבי 
ַהֻּמְבָחר
ֶלֱאֹגד
ֶאת
ַהֲהַדִּסים
ְוָהֲעָרבֹות
ִעם
ַהּלּוָלב
ִּבְׁשֵני ִמְצָוה
ִמן

��)שמב.�א"סימן�תרנא�ס.�אור�זרוע,�מרדכי,�יראים�(.י
ַהּלּוָלב
ְלַמָּטה
ְוִיְקֹׁשר
ָּבֶהםְוִיְתֹלׁש
ְמַעט
ֵמֲעֵל,
ֶזה




��?ֵּכיַצד�אֹוְגִדים


 
ְּבִחּבּורֹו 
ַאְבָרָהם
ֶאְבִלי 
ַרִּבי 
ַהָּגאֹון 
ַאְבָרָהם'ָּכַתב 
'ָמֵגן 
ָּכְך: 
ַהַּקָּבָלה
ֵיׁש
ֶלֱאֹגד 
ִּפי 
ַעל:

ן
ָיָׁשר
ְּכֶׁשֶהָעִלים
מּול
ָּפָניו
ְוַהִּׁשְדָרה
ְלַמָּטהַיִּניַח
ֶאת
ַהּלּוָלב
ַעל
ַהֻּׁשְלָח.
ַיִּניַח
ֲהַדס
ֶאָחד


ְוַהֲהַדס
ַהְּׁשִליִׁשי
ַיִּניַח
ֵּביֵניֶהם
ַעל
ַהּלּוָלב,
ַוֲהַדס
ֶאָחד
ִמְּׂשֹמאלֹו,
ִמַּצד
ָיִמין
ֶׁשל
ַהּלּוָלב,

ָיִמין 
ְלַצד 
יֹוֵתר 
נֹוֶטה 
ְוִיְהֶיה 
ִיַּק. 
ִמֵּכן 
ַהְיָמִניְלַאַחר 
ַהֲהַדס 
ַעל 
ִויִניֶחָה 
ַאַחת 
ֲעָרָבה 
ח,


ַהְּׂשָמאִלי 
ַהֲהַדס 
ַעל 
ְׁשִנָּיה 
ַוֲעָרָבה 
ְוִיְקֹׁשר, 
כ"ע. 
ַרִׁש. 
י"ְוָכַתב ,

ִיְהֶיה 
ֶׁשַהֲהַדס ֶׁשִּיָּזֵהר

ְעָלה
ּוְלַמָּטהְוִיְקֹׁשר
ֶאת
ַהֲהַדִּסים
ְוָהֲעָרבֹות
ְלַמ.
ְוֵיָרֶאה
יֹוֵתר,
ָּגבֹוַּה
יֹוֵתר
ֵמָהֲעָרָבה,
ְּכֵדי


)שמג.�א�סימן�תרנא"ו�ורמ"מהרי(.
ֶׁשֹּלא
ִיְתַּפְּזרּו
ַעְנֵפי
ָהֲעָרָבה
ְלָכאן
ּוְלָכאן

 


"ָּכַתב
ַהֲחַתם
סֹוֵפר:

'ֶזה
ֵאִלי
ְוַאְנֵוהּו'ִמֵּכיָון
ֶׁשָהֶאֶגד
ַּבּלּוָלב
הּוא
ִמּׁשּום-

ִהְתָנֵאה
ְלָפָניו

ַּבִּמְצוֹות 
ֶאָּל, 
ָלנּו 
ִיּפּוִיים
ֵאין 
ַמְמִציִאים 
ֶּׁשָאנּו 
ַמה 
ְוֹלא 
ָעֵלינּו 
ְמַיָּפה 
ֶּׁשַהּתֹוָרה 
ַמה א

ְוִהּדּוִרים,

ֶלֱאֹגד
ֶאת
ַהּלּוָלב
ְּבחּוֵטי
ַהּלּוָלב-'
ְוַאְנֵוהּו'ְוָלֵכן
ִעַּקר
,
ְוַלֲעׂשֹות
ְׁשֵני
ְקָׁשִרים


ֶזה 
ַעל 
ֶזה 
ְּכ, 
ַלֲעׂשֹות 
נֹוֲהִגים 
ֶׁשֵּיׁש 
ְּכמֹו 
ּוְמֻהָּדרְוֹלא 
ָיֶפה 
לּוָלב 
ֲעֵלי 
ֶׁשל 
ַטָּבעֹות 
ִמין,

ְותֹוֲחִבים
ְלתֹוכֹו
ַהּלּוָלב
ִעם
ַהֲהַדס
ְוָהֲעָרָבה,

קֹוִׁשיְקָלאְך'ֶׁשּקֹוְרִאים,'

ְוַאְנֵוהּו'ֶׁשֵאין
ֶזה'

ֹותֹו
ְּכמֹו
ֶׁשִּיְרֶצה
ְוַאַחר
ָּכְך
ָיכֹול
ְלַיּפ,
ֶאָּלא
ָצִריְך
ִלְהיֹות
ֶקֶׁשר
ַעל
ֶקֶׁשר,
ֶׁשָאְמָרה
ּתֹוָרה

ֵּבית
ָּדִוד
ְועֹוד,
ְוֵכן
ָּכְתבּו
ִּבּכּוֵרי
ַיֲעֹקב.
ד"עכ".
ְלִחּבּוב
ִמְצָוה.
ְוֵכן
נֹוֵהג
ַהָּגאֹון
ַרִּבי
ַאֲהֹרן


ְׁש 
ְׁשַטְייְנַמן 
ֵלייּב 
א"יָטִלְיהּוָדה 
ָמקֹום. 
ּוִמָּכל 
ֶא, 
ֶׁשּתֹוֲחִבים 
ַאְׁשְּכַנז 
ִמְּבֵני 
ֶּׁשֵּיׁש ת
ַמה
��)שמו,�שמג.�פסקי�תשובות�תכ�(.ֵיׁש
ָלֶהם
ַעל
ַמה
ִּלְסֹמְך',
קֹוִׁשיְקָלאְך'ַהִּמיִנים
ְּב

 

ַיַחד 
ַהִּמיִנים 
ֶאת 
ְּכֶׁשאֹוֵגד 
ְלָא, 
ֵלב 
ָּתִמיד
ָיִׂשים 
ֵּתָרֶאה 
ַהּלּוָלב 
ֶׁשִּׁשְדַרת 
ְּבֹאֶפן ְגָדם


ֶט 
ְּבִׁשעּור 
ְלָפחֹות 
ְוָהֲעָרבֹות 
ֵמַהֲהַדִּסים 
ְלַמְעָלה 
ֶׁשִּמן
,]מ"�ס8[ַפח 
ֶהָעִלים 
ֹּגַבּה 
ִמְּלַבד

)שנט(.
ַיְקִּפיד
ָּבֶזה,
ַוֲאִפּלּו
ִאם
ַהֲהַדִּסים
ְוָהֲעָרבֹות
ְּגבֹוִהים
ַהְרֵּבה,
ַהִּׁשְדָרה
ּוְלַמְעָלה





��ְזַמן�ָהִאּגּוד


ֶיֱאֹגד
ֶאת
ַהּלּוָלב
ִעם
ַהֲהַדס
ְוָהֲעָרָבה
ֹקֶדם
ֶהָחג 
ְקָׁשִרים
ֶזה
ַעל
ְּכֵדי
ֶׁשֹּלא
ִיְקֹׁש, ר
ְׁשֵני



 חג הסוכות בהלכה ובאגדה

 

134 


ַּגֵּבי
ֶזה
ְּביֹום
טֹוב 
ִאם
ֹלא
ָקַׁשר
ְּבֶעֶרב
יֹום
טֹוב,
ּוִמָּכל
ָמקֹום.,
ִיְקֹׁשר
ֶקֶׁשר
ֲעִניָבה
ְּביֹום

ַעל
ַמה
ִּלְסֹמְך,
ְוַהֵּמֵקל
ִלְקֹׁשר
ְׁשֵני
ְקָׁשִרים
ְּביֹום
טֹוב.
טֹוב ֵמַאַחר�ְוֶקֶׁשר�ֶׁשל�ְקָיָמא�.
ֵיׁש
לֹו

�ָאָּמןֶׁש �ֵאינֹו �ִמְצָוה, �ְלֹצֶרְך �ֻמָּתר �ָיִמים. �ִׁשְבָעה �ּתֹוְך �ְלָפְתחֹו �ֶׁשְּיַכֵּון �אֹו �ְקָיָמא, �ֶׁשל �ֵאינֹו �ַּגם הגאון�(
.ְוָאז
��)שדמ.�א"ע�סימן�שיז�ס"שו.�פתחי�שערים�ועוד,�ציץ�אליעזר,�חתם�סופר,�ץ"היעב,�ערוך�לנר,�חמדת�ימים,�א"החיד





ּלּוָלב
ְּביֹום
טֹוב
ִּבְׁשִביל
ֶלֱאֹגד
ָּבֶהםֻמָּתר
ִלְתֹלׁש
ֵמֲעֵלי
ַה,
ֶׁשֲהֵרי
ֵאין
ִאּסּור
ִלְתֹלׁש
ִמָּדָבר

�תוספתא�(.ָּתלּוׁש �י"רש, �הלקט, �שבולי �ם�מרוטנבורג"מהר, �א"הרמ, �בית�דוד, �מגדים�ועוד, �פרי �ם"וכתב�מהרש. ומי�שנהג�שלא�,

��)שדמ.�לתלוש�הוי�מנהג�בטעות




��ִטְלטּול�ְּביֹום�טֹוב


ַהּלּוָלבֻמָּת 
ֶאת 
ְלַטְלֵטל 
ר 
ְלָא, 
ְּכֵדי 
טֹוב 
יֹום 
ְּבֵליל 
ְוָהֲעָרָבה 
ַיַחדַהֲהַדס 
ְגָדם ,
ְוֵאיָנם

ֶנְחָׁשִבים
ֻמְקֶצה 
ְזַמן
ִמְצָוָתם, �זרוע�(.ַאף
ֶׁשֲעַדִין
ֹלא
ִהִּגיַע �אור �מגדים, �פרי �בית�מאיר, �יעקב, �בכורי דבר�,

��)שעב.�שבט�הקהתי�ועוד,�מנחת�שלמה,�דעת�קדושים,�ם"מהרש,�י'ח�פלאג"�הגר,מחצית�השקל,�נחלת�בנימין,�ג"הרש,�משה�אמריליו




��ִטְלטּול�ְּבַׁשָּבת


ִמּׁשּום
ֻמְקֶצה,
ַהֲהַדס
ְוָהֲעָרָבה
ְּבַׁשָּבת,
ָאסּור
ְלַטְלֵטל
ֶאת
ַהּלּוָלב.
אּוָלם
ָהֶאְתרֹוג
ֵאינֹו

ְלַטְלְטלֹו 
ֻמְקֶצה
ּוֻמָּתר 
ּבֹו, 
ְלָהִריַח 
ְוָראּוי �.ֵמַאַחר �ִּבְרַּכת �ָעָליו �ְיָבֵרְך �ֹלא �טֹוב�'�ַאְך �ֵריַח ַהּנֹוֵתן

��)ב"ח'��בהלכה�ובאגדההשבת'ועיין�בהרחבה�בחוברת�.�שעה(�.ֶאָּלא�ְיָבֵרְך�ַעל�ִלימֹון�ֶׁשֵּיׁש�ּבֹו�ֵריַח�טֹוב�ִויַכֵּון�ָעָליו',�ַּבֵּפרֹות





ְזִהירּות



ת
ָהֶאְתרֹוג
ְּבֻקְפָסה
ָיָפה
ּוְמֻהֶּדֶרתְוֶא,
ַהּנֹוְתִנים
ֶאת
ַהּלּוָלב
ְּבַנְרִּתיק
ָיֶפה,
ָיִׂשימּו
ֵלב
ֹקֶדם

ֶׁשֵהם
ִמְתַּכְּוִנים
ֶׁשֹּלא
ָלֵצאת
ְיֵדי
חֹוָבה
ִּבְלִקיָחה
זֹו,
ֶלְכָּתם
ְלֵבית
ַהְּכֶנֶסת
ַּבֹּבֶקר,
ֵמַאַחר



ְיֵדי
ָּדָבר
ַאֵחר
ְּבֶדֶרְך
ֶׁשל
ֶׁשִאם
ָלַקח
ֶאת
ַהִּמיִנים
ַעל ,)ז"סימן�תרנא�ס(ּוְמֹבָאר
ַּבֻּׁשְלָחן
ָערּוְך

)תיט(.
ָיָצא
ְיֵדי
חֹוַבת
ַהִּמְצָוה,
ָּכבֹוד
ְוָהָדר





��ֲחִציָצה


ַׁשֲחִרית 
ְּתִפַּלת 
ֶׁשל 
ִצּבּור 
ַהְּׁשִליַח 
ֲחָזַרת 
ְּבִסּיּום 
ַהִּמיִנים, 
ַאְרַּבַעת 
ֶאת 
נֹוְטִלים .
ְוֹקֶדם

ֶׁשִּיָּקֵחם 
ַלּלּוָלבַיְקִּפיד
ֶׁשֹּלא
ִיְהֶיה
ׁשּום
ָּד, 
ָבר
חֹוֵצץ
ֵּבין
ָידֹו,
ַוֲאִפּלּו
ַטַּבַעת
ְיִסיֶרָה
ֹקֶדם


)תיז,�שעז(.
ַרַּׁשאי
ֶׁשֹּלא
ַלֲהִסירֹו,
ְוִאם
ֵיׁש
לֹו
ְּפַלְסֶטר
ַעל
ָידֹו
ְוָקֶׁשה
לֹו
ְמֹאד
ַלֲהִסירֹו.
ָלֵכן






ַהְּבָרָכה


ְוֹיאֵחז
ֶאת
ַהּלּוָלב
ְּבָידֹו
ַהְיָמִנית,
ים
ּבֹוִיַּקח
ֶאת
ַהּלּוָלב
ִעם
ַהֲהַדִּסים
ְוָהֲעָרבֹות
ָהֲאגּוִד,


ְוַיֲעֹמד
ְּבִׂשְמָחה
ַרָּבה,
ְּכֶׁשַהִּׁשְדָרה
מּול
ָּפָניו,
ִויַכֵּון
ַּבּיֹום
ָהִראׁשֹון
ֶׁשל
ֶהָחג
ְלַקֵּים
ִמְצַות

ּו
ֶמֶלְך
ָהעֹוָלםֱאֹלֵקינ'
ָּברּוְך
ַאָּתה
ה:
"ִויָבֵרְך,
ֲעֵׂשה
ִמן
ַהּתֹוָרה
ֶׁשל
ְנִטיַלת
לּוָלב,
ֲאֶׁשר

ֶׁשֶהֱחָינּו
 ,ֱאֹלֵקינּו
ֶמֶלְך
ָהעֹוָלם'
ָּברּוְך
ַאָּתה
ה",
"ִקְּדָׁשנּו
ְּבִמְצֹוָתיו
ְוִצָּונּו
ַעל
ְנִטיַלת
לּוָלב

ַהֶּזה 
ַלְּזַמן 
ְוִהִּגיָענּו 
ְוִקְּיָמנּו 
ַהְּׂשָמאִלית". 
ְּבָידֹו 
ִיַּקח
ֶאת
ָהֶאְתרֹוג 
ּוְלַאַחר
ִמֵּכן ַיְצִמידֹו
ְו,


ְּכִדְלַהָּלן,
ַלּלּוָלב
ִויַנְעְנֵעם
ַיַחד �'ֶׁשֶהֱחָינּו'ְוֹלא�ְּכאֹוָתם�ַהּלֹוְקִחים�ֶאת�ָהֶאְתרֹוג�ֹקֶדם�ִּבְרַּכת�. ע�"שו(.

��)תטז,�שעז,�שנח,�שנב.�פסקי�תשובות�תכד.�ה"סימן�תרנא�ס






ְמָבְרִכים 
ֶׁשֶהֱחָינּו'ֵאין 
ֶׁשל
ֶה' 
ָחגֶאָּלא
ַּבּיֹום
ָהִראׁשֹון 
ְוָאְמָנם. ,
ִאם
ָחל
ַהּיֹום
ָהִראׁשֹון


ְּבַׁשָּבת 
נֹוְטִלים
לּוָלב
ְּבַׁשָּבת, 
ְוֵאין 
ֵמַאַחר ,

ֶׁשֶהֱחָינּו'ְמָבְרִכים 
ַּבּיֹום
ַהֵּׁשִני' .
ְוהּוא
ַהִּדין

ִאם
ָהָיה
ָאנּוס
ְוֹלא
ָנַטל
לּוָלב
ַּבּיֹום
ָהִראׁשֹון,

)תלו,�שעז(.
ִניַּבּיֹום
ַהֵּׁש'
ֶׁשֶהֱחָינּו'ְיָבֵרְך
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ְסמּוִכים�ָלַעד�ְלעֹוָלם


.ְוֹלא
ַיְפִריֵדם
ְּכָלל,
ַיְקִּפיד
ְלַהְצִמיד
ֶאת
ָהֶאְתרֹוג
ַלּלּוָלב,
ְּבָכל
ַהִּנְענּוִעים
ּוְקִריַאת
ַהַהֵּלל


��

� �יֹוֵסף �ַהֵּבית �תרנא(ְוָכַתב �ִריַקָנ�)סימן �ְמַנֵחם �ַרֵּבנּו �"ִטיְּבֵׁשם :� �ֵאַלי �ִנְגָלה �ֶזה �טֹוב�ְוסֹוד �יֹום �ְּבֵליל ַּבֲחלֹום
�ַהֻּסּכֹות �ֶׁשל�ַחג �ָהִראׁשֹון �ַאְׁשְּכַנִּזי, �ָחִסיד�ֶאָחד �ֶאְצִלי �ְּבִהְתַאְכֵסן �ִיְצָחק, �ָהַרב�ַרִּבי �ְׁשמֹו �ַּבֲחלֹום�, ָרִאיִתי

�ֵׁש �ּכֹוֵתב �הויֶׁשָהָיה �ּתֹוָרה"ם �ְּבֵסֶפר �הּוא �ָּברּוְך �ה �ה, �אֹות �ַמְרִחיק �ְוָהָיה '� �ָהאֹוִתּיֹות�ַאֲחרֹוָנה ִמְּׁשֹלׁש
,�ַוֲאִני�ָמִחיִתי�ּבֹו.�'ָּכְך�נֹוֲהִגים�ִּבְמקֹוֵמנּו':�ְוֵהִׁשיב�ִלי?'�ַמה�ֶּזה�ָעִׂשיָת':�ְוָאַמְרִּתי�לֹו',�ָהִראׁשֹונֹות�ֶׁשל�ֵׁשם�ה

�ְּבֵעת�ְנִטיַלת�ַהּלּוָלב�,ִהֵּנה�ַּבֹּבֶקרְו.�ְּבֵאין�ֵמִבין�ֵּפֶׁשר�ַהֲחלֹום,�ָוֶאְׁשּתֹוֵמם�ַעל�ַהַּמְרֶאה.�ְוָכַתְבִּתי�אֹותֹו�ָׁשֵלם
�ְוִנְענּועֹו �ֶׁשָּבּה�ָהֶאְתרֹוג, �ֶׁשָהָיה�ַמְרִחיק�ַיד�ְׂשֹמאלֹו �ָרִאיִתי �ֶׁשָּבּה�ַהּלּוָלב�ּוִמיָניו, �ְיִמינֹו �ִמַּיד �ֵהַבְנִּתי�, ְוָאז

�ֲחלֹוִמי �ִּפְתרֹון �ְוָחַזר�ּבֹו, �לֹו �ְוָאַמְרִּתי �ֲחַז. �ָאְמרּו �ִּמְדָרׁשל�ַּב"ִּכי �ֵעץ�ָהָדר': �ְּפִרי ,�הּוא�ָּברּוְך��ֶזה�ַהָּקדֹוׁש-'
ַוֲעַנף�'.�'ַצִּדיק�ַּכָּתָמר�ִיְפָרח'ֶׁשֶּנֱאַמר�,�הּוא�ָּברּוְך��ֶזה�ַהָּקדֹוׁש-'�ת�ְּתָמִריםַּכֹּפ'.�'הֹוד�ְוָהָדר�ְלָפָניו'ֶׁשֶּנֱאַמר�
�ְוַעְרֵבי�ָנַחל'.�'ְוהּוא�ֹעֵמד�ֵּבין�ַהֲהַדִּסים�'ֶׁשֶּנֱאַמר,�הּוא�ָּברּוְך��ֶזה�ַהָּקדֹוׁש-�'�ֵעץ�ָעֹבת �ָּברּוְך��ֶזה�ַהָּקדֹוׁש-'

�הּוא ,� �ָּבֲעָרבֹות'ֶׁשֶּנֱאַמר �ָלֹרֵכב �'ֹסּלּו �ַלה. �רֹוְמִזים �ַהִּמיִנים �ַאְרַּבַעת �ֶׁשָּכל �רֹוֶאה �ִהְּנָך �ִיְתָּבַרְך' ְוֵאין�,
��)שנב(.�כ"ע".�ְלַהְפִריָדם




��ְּכֶדֶרְך�ְּגִדיָלָתם

ְוָלֵכן�[,
ִעְּקֵריֶהם
ְלַמָּטה
ְוָראֵׁשיֶהם
ְלַמְעָלה,
ַיְקִּפיד
ִלֹּטל
ֶאת
ַהִּמיִנים
ְּכֶדֶרְך
ְּגִדיָלָתם
ָּבֵעץ


ְוִאם
ֲהָפָכם].ִיַּקח�ֶאת�ָהֶאְתרֹוג�ְּכֶׁשַהֹחֶטם�ְלַמְעָלה
��.ֹלא
ָיָצא
ְיֵדי
חֹוָבתֹו,
��

�ְוַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשַּבְּמִציאּות �ָהֹעֶקץ�ְלַמְעָלה�ְוַהֹחֶטם�ְלַמָּטה,�ָּתלּוי�ָּבִאיָלןְּכֶׁשָהֶאְתרֹוג�, ִמָּכל�ָמקֹום�ִּבְתִחַּלת�,
�ְלַמָּטה �ְוָהֹעֶקץ �ְלַמְעָלה �ַהֹחֶטם �ִּגּדּולֹו �ָהִאיָלן, �ֵּפרֹות �ָּכל �ְּכֶדֶרְך �ָחְטמֹו�, �ֶנֱהָפְך �ָּכְבּדֹו �ִמְּפֵני �ְלַבּסֹוף ְוַרק

��)שמ.�המנהיג,�ץ�גאות"הרי(.�ֹות�ַהְּכֵבִדיםְוֵכן�ַהֶּדֶרְך�ְּבָכל�ַהֵּפר,�ְלַמָּטה
��

��ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים�ֶׁשל�ָאֶמִריָקה
�ַיֲעֹקב �ִּבּכּוֵרי �ְּבֵסֶפר �ָּכַתב �ְּבָאֶמִריָקה: �ֶׁשָּגְדלּו �ַהִּמיִנים �ְּבַאְרַּבַעת �ִהְסַּתַּפְקִּתי �ַּתְחֵּתינּו, �ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְוַאְנֵׁשי�,
�ִמְּפֵני�ֶׁשָּנַתן�ה,�ּוַמה�ֶּׁשֵאיָנם�נֹוְפִלים�ַלֲאִויר�ַהָּׁשַמִים,�ם�ֶנֶגד�ַרְגֵלינּוַהֶּטַבע�אֹוְמִרים�ֶׁשַרְגֵליֶה �ֹּכַח�' ִיְתָּבַרְך

אֹו�ֶׁשָּמא�ֵיׁש�.�הּוא�ֶהֶפְך�ְּגִדיָלָתם,�ְּכֶׁשִּנָּטִלים�ֶאְצֵלנּו�ְּבָיֵדינּו,�ַהִּמיִנים�ֶׁשָּגְדלּו�ָׁשם,�ְוִאם�ֵּכן.�ְמִׁשיָכה�ָּבָאֶרץ
��)שמא(.�כ"ע.�ְוֵכן�ִמְסַּתֵּבר.�ֶנְחָׁשב�ֶּדֶרְך�ְּגִדיָלָתם,�ֶׁשֵּכיָון�ֶׁשּנֹוְטִלים�ֶאת�ַהָּגֵדל�ַהָּסמּוְך�ָלָאֶרץ�ְלַמָּטה,�ַמרלֹו
��

��ֹאֶפן�ַהִּנְענּוַע

ְלַאַחר
ַהְּבָרָכה 
ְצמּוִדים
ַיַחד, 
ְוָהֶאְתרֹוג
ִּבְׂשֹמאלֹו 
ָּדרֹום
ִיְסּתֹוֵבב
ְלַצד,
ֶׁשַהּלּוָלב
ִּביִמינֹו


ְּפָעִמים 
ָׁשֹלׁש 
ִויַנְעַנע 
ֶהָחֶזה, 
ְלִכּוּון 
ְּפָעִמים 
ָׁשֹלׁש 
ַהִּמיִנים 
ֶאת 
ְוָיִביא 
ֶׁשּיֹוִליְך 
ְּדַהְינּו.

ָצפֹון 
ְלַצד 
ִיְסּתֹוֵבב 
ִמֵּכן 
ְלַאַחר 
ג, 
ֵּכן 
ִויַנְעַנע 
ְּפָעִמים' .

ִמְזָרח 
ְלַצד 
ִיְסּתֹוֵבב 
ָּכְך ַאַחר


ג 
ִויַנְעַנע
ֵּכן 
ִמיםְּפָע' 
ִויַנְעַנע
ׁשּוב
ג. 
ֶאת
ָיָדיו 
ַיְגִּביַּה 
ְלַאַחר
ִמֵּכן 
ַמְעָלה' 
ְּפָעִמים
ְלִכּוּון,

ְּפָעִמים
ְלִכּוּון
ַמָּטה'
ַאַחר
ָּכְך
יֹוִריד
ֶאת
ָיָדיו
ִויַנְעַנע
ג.
ְויֹוִליְך
ְוָיִביא
ְלִכּוּון
ֶהָחֶזה,
ְויֹוִליְך


ְוָיִביא
ְלִכּוּון
ֶהָחֶזה 
ִויַנְעַנע
ג,
ן
ִיְסּתֹוֵבב
ְלַצד
ַמֲעָרבְלַאַחר
ִמֵּכ. �ֵּכן�.ְּפָעִמים
ְלִכּוּון
ֶהָחֶזה'
��)שנז,�שנב�(.ל"י�ַז"ָּפַׁשט�ַהִּמְנָהג�ְּכַרֵּבנּו�ָהֲאִר

��

ַמָּטה 
ְלִכּוּון 
ְּכֶׁשְּמַנְעֵנַע 
ְלַמָּטה, 
ִיְהיּו 
ֶׁשָראֵׁשיֶהם 
ַהִּמיִנים 
ֶאת 
ַיֲהֹפְך 
ֶׁשֹּלא 
ִיָּזֵהר ,
ֶאָּלא

��)שמ(.
ְּפָעִמים
ְלִכּוּון
ֶהָחֶזה'
ְוַרק
יֹוִריד
ֶאת
ָיָדיו
ְּכַלֵּפי
ַמָּטה
ג,
ִׁשיְך
ְלָאֳחָזם
ֶּדֶרְך
ְּגִדיָלָתםַיְמ

��


ֵהם
ַהְּצָדִדים 
ֵמַאַחר
ְוֹלא
ָּכל
ַהִּצּבּור
ְּבִקיִאים
ֵהיָכן 
ִמְזָרח: 
ַמֲעָרב, 
ָּדרֹום, ,
 
ְלָכְך
-ָצפֹון

ּו
ֶאת
ַהִּצּבּור
ָּבֶזה
ֹקֶדם
ַהִּנְענּוִעיםטֹוב
ֶׁשָהַאֲחָרִאים
ְיַיְּדע.
ְוֵיׁש
ָּבֵּתי
ְּכֶנֶסת
ֶׁשּתֹוִלים
ֶׁשֶלט


.ָצפֹון,
ָּדרֹום,
ַמֲעָרב,
ִמְזָרח:
ְוכֹוְתִבים
ָעָליו,
ָּגדֹול
ְּבָכל
ַצד






ַהִּנְענּוִעים 
ִמְנָהִגים
ׁשֹוִנים
ֵיׁש
ְּבֵסֶדר 
ִלְסֹמְך, 
ִמי 
ַעל 
ֵיׁש
לֹו 
ִמְנָהג 
ִאם
ְּבֵבית
.ְוָכל 
ְוַאף
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ֶאָחד 
ְּכֶנֶסת ,
 
ָּכְך 
ְוֶחְלָקם 
ָּכְך 
נֹוֲהִגים 
-ֶחְלָקם 
ִמּׁשּום 
ָּבֶזה 
ִתְתֹּגְדדּו'
ֵאין 
ֹלא ,'
ֶׁשָּדְרׁשּו
��)שנג.�ם�ועוד"מהרש,�ג"מהרש,�ם"מהרשד,�רבנו�ירוחם,�ה"הרמ(.
ֹלא
ֵּתָעׂשּו
ֲאֻגּדֹות
ֲאֻגּדֹות :)ב"יבמות�יג�ע(ל
"ֲחַז

 

ֵני
ְסָפַרד
ֶׁשֹּלא
ְלַכְסֵּכס
ֶאת
ֶהָעִלים
ְּבֵעת
ַהִּנְענּוִעיםִמְנַהג
ְּב,
ִּכי
ֶעֶצם
ֶזה
ֶׁשּמֹוִליְך
ּוֵמִביא


הּוא
ַהִּנְענּוַע-

)רצט(.
אּוָלם
ֵיׁש
ִמְּבֵני
ַאְׁשְּכַנז
ֶׁשָּנֲהגּו
ְלַכְסֵּכס
ֶאת
ֶהָעִלים
ּוְלַנְעְנָעם
ָחָזק,

 

��ְקִריַאת�ַהַהֵּלל

ִעם
ְּבָרָכה,
ל"ּוִעים
ַּכֵּסֶדר
ַהַּנְלַאַחר
ַהִּנְענ 
קֹוְרִאים
ֶאת
ַהַהֵּלל
ֻּכּלֹו,
ְּבקֹול
ָרם
ּוִבְנִעיָמה


ְקדֹוָׁשה 
ְלהֹודֹות
ְלַהָּקדֹוׁשִו, 
ָּברּוְך
יַכֵּון

ֶׁשעֹוֶׂשה 
ְוטֹובֹוָתיו 
ְוִנְפְלאֹוָתיו הּוא
ַעל
ָּכל
ִנָּסיו

ִעָּמנּו
ְּבָכל
ֵעת,
��)שעז(.
ְּבָכל
ְזַמן
ְקִריַאת
ַהַהֵּללְוֹיאֵחז
ֶאת
ַהִּמיִנים

 

ְואּוָלם.
ָאסּור
ְלַהְפִסיק
ְּבִדּבּור
ְּבֶאְמַצע
ַהַהֵּלל,
ַהּׁשֹוֵמַע
ְּבָרָכה
ֵמֲחֵברֹו
אֹו
ֲחִמָּׁשה
ֲאֵמִנים


ְלִבְרַּכת
ַוֲאִפּלּו
ָסמּוְך
ַמָּמׁש,
ְּבֶאְמַצע
ַהַהֵּלל'
ָּבְרכּו'ָהִראׁשֹוִנים
ֶׁשל
ַקִּדיׁש
אֹו
ְקֻדָּׁשה
אֹו


)שעז.�חנוכה�רכד.�ע�פסח�רלט"חזו�(.
ַיֲעֶנה
ִעָּמֶהם-'
ְיַהְללּוָך'

��

��ַהִּנְענּוִעים�ַּבַהֵּלל

ְּכִדְלַהָּלן,
ִּבְקִריַאת
ַהַהֵּלל
ְמַנְעְנִעים
עֹוד
ַאְרַּבע
ְּפָעִמים:



 

 
ַלה"ְּכֶׁשַּמִּגיִעים
ְלָפסּוק 
הֹודּו 
טֹוב' 
ִּכי 
ַחְסּדֹו, 
ְלעֹוָלם 
ְצָדִדים
,"ִּכי 
ְלַאְרָּבָעה 
ְמַנְעְנִעים


ְיַנְעַנע
ַלָּדרֹום',הֹודּו':
ְּכֶׁשאֹוֵמר,
ְּדַהְינּו.
ל"ַּכֵּסֶדר
ַהַּנ

ְיַנְעַנע
',ִּכי'.
ֹלא
ְיַנְעַנע
ְּכָלל,
'ַלה'.

ַלָּצפֹון 
'טֹוב'. 
ָלֶאְמַצע, 
ַלִּמְזָרח 
ְיַנְעַנע 
'ִּכי'. 
ְלַמְעָלה, 
ַלִּמְזָרח 
ְיַנְעַנע 
'ָלםְלעֹו'. ,
ְיַנְעַנע


.ְיַנְעַנע
ַלַּמֲעָרב,
'ַחְסּדֹו'.
ַלִּמְזָרח
ְלַמָּטה

 



ׁשּוב
ְמַנְעְנִעים,
"הֹוִׁשיָעה
ָּנא'
ָאָּנא
ה"ְוֵכן
ְּכֶׁשַּמִּגיִעים
ְלָפסּוק

ְּדַהְינּו.,

ֶׁשל
'ָא'ְּכֶׁשאֹוֵמר

ָאָּנא' 
ַלָּדרֹום', 
ְיַנְעַנע 
'ָּנא'. 
ַלָּצפֹון, 
ְיַנְעַנע 
ְּכָלל
ֹל',ה. 
ְיַנְעַנע 
א 
'הֹו'. ,

ַלִּמְזָרח ְיַנְעַנע


ְיַנְעַנע
ַלַּמֲעָרב,
'ָּנא'.
ְיַנְעַנע
ַלִּמְזָרח
ְלַמָּטה,
'ָעה'.
ְיַנְעַנע
ַלִּמְזָרח
ְלַמְעָלה,
'ִׁשי'.
ָלֶאְמַצע.

)שנה�(.ל"ִויַנְעַנע
ִּבְׁשֵּתי
ַהְּפָעִמים
ַּכֵּסֶדר
ַהַּנ,
ְוַיֲחֹזר
ַעל
ָּפסּוק
ֶזה
ַּפֲעַמִים


 

ְּבֵתָבה
ַאַחת
ַּכָּמה
ְּפָעִמים
ַּכַּנ 
ל"ְּכֶׁשְּמַנְעֵנַע,
ָיִׂשים
ֵלב
ֶׁשֹּלא
ְלַהְפִסיק
ִּבְנִׁשיָמה
ְּבֶאְמַצע


ַהֵּתָבה 
ִנְמָצא
ֶׁשְּמַחֵּלק
ֶאת
ַהֵּתָבה
ִלְׁשַנִים
ּוְמַאֵּבד
ֶאת
ַמְׁשָמעּוָתּה, 
ֶׁשָאז ,
ֶאָּלא
ַיֲאִריְך

ַהֵּת 
ָּכל 
ֶאת 
ַאַחתלֹוַמר 
ִּבְנִׁשיָמה 
ָבה 
ָּבּה, 
ִויַנְעַנע 
ְלַהֲאִריְך. 
לֹו 
ָקֶׁשה 
ְוִאם ,

ֶאת ֹיאַמר


)שנה(.
ְוַאַחר
ָּכְך
ְיַנְעַנע
ַמה
ֶּׁשָּצִריְך
ְּבֵתָבה
זֹו,
ַהֵּתָבה
ֻּכָּלּה

 


ַהַהֵּלל 
ִסּיּום 
ִלְקַראת ,
 
ְלָפסּוק 
ַלה"ְּכֶׁשַּמִּגיִעים
ׁשּוב 
הֹודּו 
טֹוב' 
ִּכי 
ְלע, 
ַחְסּדֹוִּכי 
"ֹוָלם,

ֹלא
ְמַנְעְנִעים
ֶאָּלא
ַּפַעם
ַאַחת,
ְוַאף
ֶׁשָּנֲהגּו
ִלְכֹּפל
ֶאת
ַהָּפסּוק
ַּפֲעַמִים.
ל"ְמַנְעְנִעים
ַּכַּנ.


)שעז,�שנו(





��ֵסֶדר�ַהַהָּקפֹות


ְׁשֵמיּה'ַאַחר
ְקִריַאת
ַהַהֵּלל
ּפֹוְתִחים
ֶאת
ַהֵהיָכל
ְואֹוְמִרים 
ְּבִריְך ת
ֵסֶפר
ּומֹוִציִאים
ֶא',


ּוִמְּפֵני
ְּכבֹודֹו
ֶׁשל
ַהֵּסֶפר.
ַהּתֹוָרה
ֵמַהֵהיָכל
ּוַמִּניִחים
אֹותֹו
ַעל
ַהֵּתָבה,
ַיֲעֹמד
ִמיֶׁשהּו
ַעל

ְוָכל
ַהָּקָהל
ַמִּקיִפים
ֶאת
ַהֵּתָבה
ִעם
ַהּלּוָלב
ּוִמיָניו,
ַיד
ַהֵּסֶפר,
ֵזֶכר
ְלֵבית
ַהִּמְקָּדׁש
ֶׁשָהיּו

�ַרֵּבנּו�עֹוַבְדָיה�יֹוֵסף�ְׁשִליָט�.
ֶאת
ַהִּמְזֵּבַח
ִעם
לּוְלֵביֶהםִיְׂשָרֵאל
ַמִּקיִפים �ִמְנַהג�ָמָרן �א"ֵּכן ְוֹלא�ְּכאֹוָתם�ֶׁשּמֹוִציִאים�,

��)שפא.�(ֵמיּה�ּומֹוִציִאים�ַהֵּסֶפרְוׁשּוב�ּפֹוְתִחים�ֶאת�ַהֵהיָכל�ְואֹוְמִרים�ְּבִריְך�ְׁש,�ּוַמֲחִזיִרים�אֹותֹו�ַאַחר�ַהַהָּקפֹות,�ֶאת�ַהֵּסֶפר�ִּבְׁשִביל�ַהַהָּקפֹות
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ַּגם
ִּבְזַמן
ַהַהָּקָפה
ִיְׁשַּתֵּדל
ִלְתֹּפס
ֶאת
ַהּלּוָלב
ִּביִמינֹו
ְוָהֶאְתרֹוג
ִּבְׂשֹמאלֹו
ְצמּוִדים,
ְוִיְתֹּפס

ָיָדיו 
ִּבְׁשֵּתי 
ֶאת
ַהִּסּדּור 
ְּבָכְך. 
לֹו 
נֹוַח 
אּוָלם
ִאם
ֹלא 
ְוָהֶאְתרֹו, 
ֶאת
ַהּלּוָלב 
ְּבַיד
ֹיאֵחז ג

:�ְוזֹו�ְלׁשֹונֹו,�ְּכמֹו�ֶׁשֵהִעיד�ָעָליו�ְּבֵסֶפר�ֶלֶקט�ַהָּקִציר,�א"ְוֵכן�ָנַהג�ָמָרן�ַהִחיָד.
ְוַהִּסּדּור
ְּבַיד
ְׂשֹמאל,
ָיִמין
�התקס" �ִּבְׁשַנת �ִליוֹוְרנֹו �ְּבִעיר �ה"ִּבְהיֹוִתי �ַהִחיָד, �ַהָּגאֹון �ְוַרֵּבנּו �מֹוֵרנּו �ֶאת �א"ָרִאיִתי ,� �ֶאת�ֶׁשָהָיה אֹוֵחז

�ַהַהֵּלל �ְקִריַאת �ְלַאַחר �ַהְיָמִנית �ְּבָידֹו �ֻּכָּלם �ַהִּמיִנים �ַאְרַּבַעת �כ"ע". �יֹוֵסף�. �עֹוַבְדָיה �ַרֵּבנּו �ָמָרן �נֹוֵהג ְוֵכן
,�ירים�משה,�רדיםגינת�ו(.�א�ֶלֱאֹחז�ֶאת�ַהִּמיִנים�ְּבַיד�ָיִמין�ְוַהִּסּדּור�ְּבַיד�ְׂשֹמאל�ְּבֵעת�ֶׁשַּמִּקיף�ֶאת�ַהֵּתָבה"ְׁשִליָט

��)שפא.�אבן�ישראל�פישר

 

 
ַקִּדיׁש 
ִצּבּור 
ַהְּׁשִליַח 
אֹוֵמר 
ַהַהָּקפֹות 
'ִּתְתַקַּבל'ְלַאַחר ,

ַהּתֹוָרה 
ֵסֶפר 
ֶאת ּוַמְגִּביִהים

��)שפא(.
ְוקֹוְרִאים
ַּבּתֹוָרה,
ַּבֵּתָבה
ְלַהְראֹותֹו
ְלֵעיֵני
ָּכל
ַהָּקָהל




��ָׁשַכח�ְלָבֵרְך


ָּכל
ֶׁשֹּלא
ִסֵּים
ְלַהִּקיף
ֶאת
ַהֵּתָבה-
ַעל
ַהּלּוָלב
ִּבְנִטיָלתֹו
ִאם
ָׁשַכח
ְלָבֵרְך

ַרַּׁשאי
ְלָבֵרְך,,

ַּבִּמְצָוה 
ֲעַדִין 
ֶׁשָעסּוק 
ֵּכיָון 
ַהַהָּקָפה
ֹלא
ְיָבֵרְך, 
ְלַאַחר �הלקט�(.ֲאָבל �שבולי �ן"ריבב, �לנר, �ערוך ערוך�,

��)שנ.�השלחן�ועוד





חֹוֶלה



ָלֹבא
ְלֵבית
ַהְּכֶנֶסתחֹוֶלה
ֶׁשֵאינֹו
ָיכֹול

ַיִּניַח
ִּכֵּסא
ְּבֶאְמַצע
ַהֶחֶדר
ְּבֵביתֹו,,
ְוִיֵּתן
ָעָליו
ֵסֶפר

ְך"ַּתַנ 
ֲחִמָּׁשה
ֻחְמֵׁשי
תֹוָרה, 
אֹו 
ְוַיִּקיף
ִעם
ַהּלּוָלב
ְוֹיאַמר
ֶאת
ֻנַּסח
ַהַהָּקָפה, ,

ֶׁשֹּלא ְּכֵדי


ַעד
ְמֹאדֶׁשַּמֲעָלָתן
ְּגדֹוָלה,
ַיְפִסיד
ֶאת
ַהַהָּקפֹות
��)שפח.�בן�איש�חי(.

 
� 
ֶּבָחג-ָאֵבל 
ְקרֹוִבים 
ִמִּׁשְבָעה 
ֶאָחד 
לֹו 
ֶׁשִּנְפַטר,�

ִעם 
ַהֵּתָבה 
ֶאת 
ִמְּלַהִּקיף 
ִיָּמַנע ֹלא

��)שפח.�מנחת�יצחק�ועוד,�מ�טוקצינסקי"הגרי,�כף�החיים,�ערוך�השלחן,�ץ"יעב,�ש"מהריק,�בית�יוסף�(.ְּכָכל
ַהִּצּבּור,
ַהּלּוָלב




��ת�ֹקֶדׁשַׁשַּב


)שצ(.
ְוֵאין
אֹוְמִרים
ֶאת
ֻנַּסח
ַהַהָּקָפה
ְּכָלל,
ֵאין
ַמִּקיִפים
ֶאת
ַהֵּתָבה
ְּבַׁשָּבת




���ִמֶּׁשָּלֶכם-"�ָלֶכם"


"ֶנֱאַמר
ַּבּתֹוָרה :

ַּבּיֹום
ָהִראׁשֹוןָלֶכםּוְלַקְחֶּתם"
 
ֲחַז, 
ל"ְוָדְרׁשּו 
ִמֶּׁשָּלֶכם-"
ָלֶכם",
 .
ֶׁשֵאין

ֵדי
חֹוָבה
ַּבּיֹום
ָהִראׁשֹון
ֶׁשל
ֶהָחגָאָדם
יֹוֵצא
ְי,

ַּדְוָקא
ְוֹלא ֶאָּלא
ְּבַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים
ֶׁשּלֹו


ֲחֵברֹו 
ֶׁשל 
ֵּכן. 
ַעל ,

ּוִמֵּמיָלא
הּוא 
ֻמְרָּכב 
ֶׁשָהֶאְתרֹוג 
ֶּבָחג 
ְונֹוָדע
לֹו ָאָדם
ֶׁשָּקָנה
ֶאְתרֹוג
��)שצה(.
ֹוֵצא
ְיֵדי
חֹוָבה
ְּבֶאְתרֹוג
ֶׁשִּיְׁשַאל
ֵמֲחֵברֹוֵאינֹו
י,
ָּפסּול
ְוֵאינֹו
ָיכֹול
ְלָבֵרְך
ָעָליו

 

 
ֶׁשל 
ְּבֹאֶפן 
ֶאת
ָהֶאְתרֹוג 
ָלַקַחת
ֵמֲחֵברֹו 
ְמָנת
ְלַהֲחִזיר'אּוָלם
ַרַּׁשאי 
ַמָּתָנה
ַעל ,'
ְּדַהְינּו


ְּבַמָּתָנה 
ָהֶאְתרֹוג 
ֶאת 
לֹו 
נֹוֵתן 
ֶׁשֲחֵברֹו 
ְּכֶׁש, 
לֹו 
ֶׁשַּיֲחִזיֵרהּו 
ְלַנְעֵנַעִּבְתַנאי 
ִּיְגֹמר .
ִנְמָצא

ְלַגְמֵרי 
ָהֶאְתרֹוג
ַנֲעָׂשה
ֶׁשּלֹו 
ֶׁשְּבַמָּתָנה
זֹו 
ְיֵדי
חֹוָבה, 
ְויֹוֵצא
ּבֹו ,
ּוִבְלַבד
ֶׁשִּבְגַמר
ַהִּמְצָוה


)שצה(.
ֹלא
ָיָצא
ְיֵדי
חֹוָבה,
ְוִאם
ֹלא
ֶהֱחִזירֹו,
ַיֲחִזיֵרהּו
ַלֲחֵברֹו

 


ֶאְתרֹוגְּכֶׁשְּמַקֵּבל
ֵמֲחֵברֹו
ֶאת
ָה,

ְּכֵדי
ֶׁשִּיְזֶּכה
ַּבַּמָּתָנה]מ"�ס8[ָצִריְך
ְלַהְגִּביהֹו
ֶטַפח
��)שצה(.

 


)שצה(.
ִּבְׁשָאר
ְיֵמי
ֶהָחג
יֹוֵצא
ָאָדם
ְיֵדי
חֹוָבה
ְּבַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים
ֶׁשָּׁשַאל
ֵמֲחֵברֹו

 


ְּגזּוִלים
ֲאִפּל 
ּו
ִּבְׁשָאר
ְיֵמי
ֶהָחגֵאין
ִלֹּטל
ַאְרַּבַעת
ַהִּמיִנים
ְּגנּוִבים
אֹו ,

ִמְצָוה ִמּׁשּום
ֶׁשּזֹו

)סימן�תרמט�סעיף�א�ובביאור�הלכה(.
ַהָּבָאה
ַּבֲעֵבָרה
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��

		גֹורֹוגֹורֹו	ָקֵטה	ָסֵנאֹוי	לֹו	ָלֶזה	ֶׁשַּנֲעָׂש
�"�ָלֶכםּוְלַקְחֶּתם" ��ְׁשֵלָמה-ְלִקיָחה�ַּתָּמה�, �ּבֹוֶׁשֹּלא�ְּתֵהא�ּגֹוֵזל, ��לּוָלב�ּוְמַנְעֵנַע גֹורֹו�ִנְמָצא�ָסֵנְו,

�גֹורֹוָקֵט �ּדֹוֶמה... �ַהָּדָבר �ְלָמה �ָּבִעיר?ָמָׁשל �ַהִּמִּסים �ֶאת �ִלְגּבֹות �ֶׁשָהַלְך �ֶמֶלְך �ֶׁשל .��ְלָׁשִליַח
�ִמֶּׁשִּסֵּים�ִלְגּבֹות �ְלַדְרּכֹו, �ָהַלְך �ַאַחד�ַהּתֹוָׁשִבים, �ְוִהֵּנה�ָּפַגע�ּבֹו �ְוָנַטל�ֶאת�ָּכל�ַהֲחָפִצים�, ִהָּכהּו

�ֶׁשְּבָידֹוְו �ַהָּממֹון �ַהִּׁשְלטֹון. �ֵאֶצל �ִּדין �ּתֹוָׁשב �ְלאֹותֹו �ָהָיה �ָיִמים �ְלַאַחר �ָאָדם�, �לֹו �ִלְׂשֹּכר ָּבא
?�ַהֵּגד�ִלי�ָמה�ַאָּתה�עֹוֶׂשה�ָּכאן:�ָאַמר�לֹו,�ָּפַגׁש�אֹותֹו�ְׁשִליַח�ַהֶּמֶלְך�ַהַּגַּבאי.�ֶׁשְּיַלֵּמד�ָעָליו�ְזכּות

ֵּתן�ִלי�ֶאת�:�ָאַמר�לֹו.�ַוֲאִני�ְמַבֵּקׁש�ָאָדם�ֶׁשְּיַלֵּמד�ָעַלי�ְזכּות,�ִּדין�ֵאֶצל�ַהִּׁשְלטֹוןֵיׁש�ִלי�:�ָאַמר�לֹו
�ִמֶּמִּני �ְוַהֲחָפִצים�ֶׁשָּנַטְלָּת �ַהָּזָהב �ְזכּות, �ָעֶליָך �ְמַלֵּמד �ַוֲאִני �ִלְפֵני�. �ַּבִּדין �ְּכֶׁשַאָּתה�עֹוֵמד ְלָמָחר

ַוֲאִני�ָּבא�,��ֹּתאַמר�ִאיׁש�ְּפלֹוִני-ֹוֵפט�ִאם�ֵיׁש�ְלָך�ִמי�ֶׁשְּיַלֵּמד�ָעֶליָך�ְזכּות�ַהִּׁשְלטֹון�ְוֹיאַמר�ְלָך�ַהּׁש
�ְזכּות �ָעֶליָך �ּוְמַלֵּמד �לֹו. �ְוָהַלְך �ְוַהָּזָהב �ֵמַהֲחָפִצים �ִמְקָצת �ִמֶּמּנּו �ָנַטל �ְלָמָחר. �ִלְפֵני�, ְּכֶׁשָעַמד

ָּפָנה�ַהּׁשֹוֵפט�.�ִאיׁש�ְּפלֹוִני:�ֵהִׁשיב�ְוָאַמר�לֹו?�ַלֵּמד�ָעֶליָך�ְזכּותֵיׁש�ְלָך�ִמי�ֶׁשְּי:�ָאַמר�לֹו,�ַהִּׁשְלטֹון
�ְוָאַמר�לֹו �ֶאל�ַהַּגַּבאי �ָאַמר�לֹו?�ַמה�ְּזכּות�ַאָּתה�ְמַלֵּמד�ַעל�ֶזה: �ֲאדֹוִני: �ְּדָבִרים�, �ֹאַמר�ְלָך ֲאִני
�ֶזה �ֲחֵבִרי �ֶׁשָעָׂשה�ִלי �ִלְגּבֹו. �ַּבֶּדֶרְך �ת�ִמִּסים�ְּבִעיר�ְּפלֹוִניתְּכֶׁשָהַלְכִּתי �ְוִהַּכִני�, �ַּבֶּדֶרְך ָעַמד�ָעַלי

ֵהם�ִמְקָצת�ִמַּמה�ֶּׁשֶהֱחִזיר�ִלי�,�ְוַהֲחָפִצים�ָהֵאּלּו�ֶׁשַאָּתה�רֹוֶאה�ְּבָיִדי.�ְוָנַטל�ָּכל�ַמה�ֶּׁשָהָיה�ְּבָיִדי
אֹוי�לֹו�ָלֶזה�ֶׁשַּנֲעָׂשה�:�ְוַהֹּכל�ָהיּו�אֹוְמִרים,�ּבֹוׁש�ְוִנְכַלם�אֹותֹו�ַהּתֹוָׁשב.�ְּכֵדי�ֶׁשֲאַלֵּמד�ָעָליו�ְזכּות

�גֹורֹוָסֵנ �גֹורֹוָקֵט, �ִיְקֶנה�אֹותֹו�. �ֵּכן �ֶאָּלא�ִאם �ָּגזּול �ְּבלּוָלב �ְלַנְעֵנַע �ָיכֹול �ָאָדם�ִמִּיְׂשָרֵאל �ֵאין ָּכְך
��)מדרש�תנחומא�אמור�יח(�".ּוְלַקְחֶּתם�ָלֶכם"ֶׁשֶּנֱאַמר�,�ְּבָדִמים

��

 

��ָנִׁשים
�ַהִּמיִניםַהָּנ �ַאְרַּבַעת �ְנִטיַלת �ִמִּמְצַות �ְּפטּורֹות �ִׁשים �ֲעֵׂשה�, �ִמְצַות �ִהיא �זֹו �ּוִמְצָוה ֵמַאַחר

��.ַהָּנִׁשים�ְּפטּורֹות,�ְוָכל�ִמְצָוה�ֶׁשְּזַמָּנּה�ָקבּוַע,�ֶׁשְּזַמָּנּה�ָקבּוַע
��

ַאְך�ִאם�ֵהן�ִמְּבנֹות�,�א�ֲעֵליֶהן�ְּבָרָכהָּתֹב,�ָנִׁשים�ָהרֹוצֹות�ְלַהֵּדר�ְוִלֹּטל�ֶאת�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים
�ְסָפַרד ,� �ְלָבֵרְך �ָלֶהן �לּוָלב'ָאסּור �ְנִטיַלת �ַעל �ָׁשַמִים�', �ֵׁשם �נֹוְׂשאֹות �ֵהן �ֲהֵרי ְוַהְמָבְרכֹות

,�ַהַּמִּגיד�ִמְׁשֶנה,�ַרֵּבנּו�ָמנֹוַח,�ז"נּו�ְיַׁשְעָיה�ְוֶנְכּדֹו�הריאַרֵּב,�ַרֵּבנּו�ֶאְפַרִים,�אֹור�ָזרּוַע,�ג"ַהְּסָמ,�ד"ָהַרְאָב,�ם"ָהַרְמַּב,�י"ֵּכן�ַּדַעת�ַרִׁש.�ְלַבָּטָלה

��)שלט,�קמח(�.ְועֹוד�ַרִּבים�ֵמַרּבֹוֵתינּו�ָהַאֲחרֹוִנים,�ּוָמָרן�ַהֻּׁשְלָחן�ָערּוְך,�ץ"ֵּבְׁשַּתַה,�י�קֹולֹון"ַמֲהִר,�ַמֲחזֹור�ִויְטִרי

��
�ְלָבֵר �ַהּנֹוֲהגֹות �ַאְׁשְּכַנז �ִמְּבנֹות �ַהִּמיִניםֵיׁש �ַאְרַּבַעת �ְנִטיַלת �ַעל �ְך �ּפֹוְסִקים�, �ַּכָּמה ַאְך

��)קמט(.�ֶׁשַהָּנכֹון�יֹוֵתר�ֶׁשֹּלא�ְּתָבֵרְכָנה,�ִמְּגאֹוֵני�ַאְׁשְּכַנז�ָּכְתבּו
��


ָּנִׁשים
ַהְמָבְרכֹותְוַאף
ָהָיה
מֹוֶחה
ַּב,
ַהָּגאֹון
ָחָכם
ְצִבי
ָהָיה
מֹוֶרה
ַלָּנִׁשים
ָהַאְׁשְּכַנִּזּיֹות
ֶׁשֹּלא
ְּתָבֵרְכָנה.
ְוֵכן
ָּכַתב

ְיׁשּועֹות
ַיֲעֹקב 
ַהָּגאֹון 
ֶׁשַהָּנכֹון
הּוא
ֶׁשַהָּנִׁשים
ֹלא
ְּתָבֵרְכָנה, 
ַחִּיים
ִמָּצאְנז. 
ַרִּבי 
ְלַמֲעֶׂשה
ַהָּגאֹון 
ִהְנִהיג 
ְוֵכן ,
ְוֵכן


ַיְעֵּב 
ַהָּגאֹון 
ץ"ָּכַתב 
ַמַהְרַׁש, 
ג"ְוַהָּגאֹון 
ָהָרָמ, 
ְּב"ְוַאף 
ָּכַתבא 
ֹמֶׁשה �תקפט(�ַדְרֵכי 
ֹלא
�,)סימן 
ֶׁשַהָּנִׁשים ֶׁשּמּוָטב
ז
ָּכַתב
ֶׁשֵאין
"ְוָהרְדַּב.
ֶׁשּטֹוב
יֹוֵתר
ֶׁשֹּלא
ְיָבְרכּו�)סימן�יז(�ְוֵכן
ָּכַתב
ַהּטּור,
ְּתָבֵרְכָנה
ַעל
ִמְצוֹות
ֲעֵׂשה
ֶׁשַהְּזַמן
ְּגָרָמא


ְלָבֵרְךןָלֶה
 
ָח, 
ַהְּפִרי 
ָּכְתבּו 
ָדׁשְוֵכן 
ַיֲעֹקב
ֶאְלָּגאִזי"ָהראשל, 
צ
ַרֵּבנּו 
ט
ֶאְלָּגאִזי"ַמֲהִרי, ,

ֶׁשל 
ַרּבֹו 
יֹוָנה
ָנבֹון ַרֵּבנּו

א"ַהִחיָד 
יןאִגח
ָג"ָהַרב
שמ, 
ַעְזִריֵאל, 
ַאֲהֹרן 
ַּכֵּפי 
ָּפָלאִג"ַהְּגִר, 
ָיֶפה
ַלֵּלב'י 
ְּבִסְפרֹו 
י 
ִּבְרַּכת
יֹוֵסף, 
ַמֲעֵׂשה
ִנִּסים,,


ֵאין
ַּדְעָּתם
ֶׁשַהָּנִׁשים
ַחָּיבֹות
ְלָבֵרְך,
ּוֵמַאַחר
ְוַאף
ַהּפֹוְסִקים
ֶׁשָּכְתבּו
ֶׁשַהָּנִׁשים
ְמָבְרכֹות
.בֹוַּה
ְועֹודֻׁשְלָחן
ָּג,
ֶאָּלא

ַרק
ֶׁשַרָּׁשִאּיֹות
ְלָבֵרְך 
ִאם
ֵּכן, 
ָלָּמה
ָלּה
ְלַהְכִניס
ֶאת
ַעְצָמּה
ְלַמֲחֹלֶקת
ֹּכה
ְּגדֹוָלה, ִּבים
ֵמַהּפֹוְסִקים
ֶׁשְּלַדַעת
ַר,


ִּבְרָכָתּה
ְּבָרָכה
ְלַבָּטָלה,
ֵפק
ְּבָרכֹות
ָס'ַגם
ֲהֹלא
ְּכָלל
ְּבָיֵדינּו
ְו',
ֱאֹלֶקיָך
ַלָּׁשְוא'
ֹלא
ִתָּׂשא
ֶאת
ֵׁשם
ה'ְועֹוֶבֶרת
ַעל

ּוִמָּכל
ָמקֹום.
ְוֹלא
ְּתָבֵרְך',
ֵׁשב
ְוַאל
ַּתֲעֶׂשה
ָעִדיף'ְלָכְך
יֹוֵתר
ָנכֹון
ֶׁשִּתְנֹקט
ְּב
',ְלָהֵקל,
ְּבנֹות
ְסָפַרד
ֶׁשִּקְּבלּו
ֲעֵליֶהן

 )קמט(�.ַוֲעֵליֶהן
ָּתֹבא
ִּבְרַּכת
טֹוב,
ְוַלּׁשֹוְמעֹות
ִיְנַעם,
ָאסּור
ָלֶהן
ִמן
ַהִּדין
ְלָבֵרְך,
הֹוָראֹות
ָמָרן
ַהֻּׁשְלָחן
ָערּוְך
 

יָנן�ְצִריכֹות�ְלַנְעֵנַע�ְלַאְרָּבָעה�ְצָדִדים�ְּכמֹו�ֵא,�ָנִׁשים�ָהרֹוצֹות�ְלַהֵּדר�ְוִלֹּטל�ַאְרַּבַעת�ַהִּמיִנים
א�"ח(ת�ַרב�ְּפָעִלים�"ל�ְּבׁשּו"ֵּכן�ָּכַתב�ַהָּגאֹון�ַרֵּבנּו�יֹוֵסף�ַחִּיים�ַזַצ�.ֶאָּלא�ַּדי�ֶׁשַּיְגִּביהּו�ֶאת�ַהִּמיִנים�ִּבְלַבד,�ָהֲאָנִׁשים

��)שנה.�(נֹוָתיוְוֶׁשֵּכן�ִהְנִהיג�ְּבֵביתֹו�ִלְב,�)סוד�ישרים�סימן�יב
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��ֵמִהְלכֹות�יֹום�טֹוב
��ָטָעה�ִּבְתִפַּלת�יֹום�טֹוב


טֹוב 
ְּביֹום 
ַהִּמְתַּפֵּלל ,
 
ְּבִבְרַּכת 
ַעְצמֹו 
ֶאת 
ָמָצא 
מֹוִדים'ּוִפְתאֹום ,'

ַאַחר 
ִאם ְוִהְסַּתֵּפק

ַיֲעֶלה
ְוָיבֹוא''

ְוַהִּׂשיֵאנּו'ִסֵּים
ַעל
ַהֵּסֶדר,'
�-�'�ְוֶתֱחֶזיָנה�ֵעיֵנינּו'['
ַרֲחֶמיָךְוַאָּתה
ְּב'אֹו
ֶׁשִהְמִׁשיְך

�אשכנז 
ְּבֹראׁש
ֹחֶדׁש
ְוֹחל
ַהּמֹוֵעד]לבני 
ְּכמֹו
 ,

ַלֲחֹזר
לֹוַמר 
ְוַהִּׂשיֵאנּו'ָצִריְך '

ִמָּׁשם ּוְלַהְמִׁשיְך
��)תנד.�ט�רכו"ע�יו"זוח(.
אׁש
ּוִמְתַּפֵּלל
ׁשּובחֹוֵזר
ָלֹר,
ְוִאם
ִסֵּים
ְּתִפָּלתֹו
ְוִהְסַּתֵּפק
ֵּכן.
ַעל
ַהֵּסֶדר




�ְּבַׁשָּבת �ֶׁשָחל �טֹוב 
ָּבֲעִמיָדה�-�יֹום 
ַּבֲחִתיַמת
ַהְּבָרָכה 
ִאם
ָטָעה ,
 
ְלַסֵּים ְמַקֵּדׁש
'ּוִבְמקֹום


ַהַּׁשָּבת
ְוִיְׂשָרֵאל
ְוַהְּזַמִּנים ,'

ְמַקֵּדׁש
ִיְׂשָרֵאל
ְוַהְּזַמִּנים'ָחַתם '

חֹוֵזר-ִּבְלַבד 
ֵאינֹו
 ,
ֵמַאַחר

ִּכיר
ַׁשָּבת
ְּבֶאְמַצע
ַהְּבָרָכהּוְכָבר
ִהְז.

ִּבְלַבד'
ְמַקֵּדׁש
ַהַּׁשָּבת'ְוהּוא
ַהִּדין
ִאם
ָטָעה
ְוָחַתם.


��)שם�רכג(�.ָיָצא',
ְרֵצה'ִּב'
ַיֲעֶלה
ְוָיבֹוא'ְוֵכן
ִאם
ָטָעה
ְוִהְתַּפֵּלל
ְּתִפַּלת
ַׁשָּבת
ְרִגיָלה
ְוִהְזִּכיר

 
��)תסט,�תלז(.
ִמְּפֵני
ְקֻדַּׁשת
ַהּמֹוֵעד
ְוַהִּׂשְמָחה
ֶׁשּבֹו,
יַחת
ַהֵהיָכלְלָאְמָרן
ִּבְפִת�ֵאין�-�ג�ִמּדֹות"י




��ִהְלכֹות�ַחג�ֶּבָחג


ֶהָחג 
ְיֵמי 
ְּבָכל 
ּדֹוְרִׁשים
ֶאת
ִהְלכֹות
ֶהָחג 
ְלִיְׂשָרֵאל
ֶׁשִּיְהיּו 
ִּתֵּקן 
ֹמֶׁשה
ַרֵּבנּו ,
ְלַבד
ִמַּמה

ֹקֶדם
ֶלָחג 
ֶּׁשָּדְרׁשּו 
ַהַּגָּב. 
ַעל 
ָהַרָּבִנים
ְׁשִליָטְלָכְך 
ִׁשעּוִרים
ַּבֲהָלָכה
ִמִּפי 
א"ִאים
ְלַאְרֵּגן,


ּוַבְּגֻאָּלה
ַהְּקרֹוָבה 
ּוְלַחֵּזק
ֶאת
ֵלב
ִיְׂשָרֵאל
ֶּבֱאמּוָנה
ְּבִביַאת
ַהָּמִׁשיַח �ד��(.'ְּבֶעְזַרת
ה, מגילה

��)ט�רנג"יו.�א"ע




��ְמָלאכֹות�ַהֻּמָּתרֹות�ְוָהֲאסּורֹות�ְּביֹום�טֹוב


ַהְּמָלאכֹות
ָהֲאסּורֹות
ְּבַׁשָּבתָּכל

ֲאסּורֹות
ְּביֹום
טֹוב,,

]ֹצֶרְך[ֹאֶכל
"חּוץ
ִמְּמָלאכֹות
ֶׁשֵהן

ֶׁשל
ָהָאָדם,
ְּכלֹוַמר,
"ֶנֶפׁש ּוִבְלַבד
ֶׁשִּיְהיּו
אֹוָתן
ַהְּמָלאכֹות
ְמצּויֹות
ְוָׁשוֹות
ֵאֶצל
 ,ְלָצְרּכֹו


ָּכל
ָאָדם 
ְּכִבּׁשּול, ל
ְמָלאכֹות
ַהְמַׁשְּמׁשֹות
ָבֲא.
ר
ְּכֵדי
ְלָהִאיר
ֶאת
ַהֲחֵׁשָכהְוַהְדָלַקת
ַהֵּנ,

.ֵאין
ֶהֵּתר
ַלֲעׂשֹוָתן
ְּביֹום
טֹוב,
ִּכְמֻפָּנִקים
ּוְמֻעָּנִגים,
ְּבִעָּקר
ַלֲאָנִׁשים
ְמֻסָּיִמים
ִּבְלַבד






ַהְדָלַקת�ָהֵאׁש�ּוִבּׁשּול



ֲחָכִמים
ְלַהְדִליק
ֵאׁש
ֲחָדָׁשה
ְּביֹו 
ם
טֹובָאְסרּו ֲאָבל
�,ְּכֵאׁש
ַהּיֹוֵצאת
ִמַּמִּצית
ְוַגְפרּוִרים,

ִנְמֵצאת 
ְלַהְדִליק
ֵמֵאׁש
ֶׁשְּכָבר 
ִהִּתירּו .
 
ֵמֶעֶרב
יֹום
טֹוב 
ָּכל
ָאָדם
ָיִכין 
ְנָׁשָמה'ְוָלֵכן 
ֵנר'

��)מט(.
ְלָהִאיר
ּוְלָכל
ְצָרָכיו,
ָּדלּוק
ְּכֵדי
ֶׁשּיּוַכל
ְלַהְדִליק
ִמֶּמּנּו
ְלִבּׁשּול
 


ְּביֹום
טֹוב�-�ַחְׁשַמל 
ַחְׁשַמל 
ְלַהְדִליק 
ֵאין 
ֵאׁש
ֲחָדָׁשה, 
ֶׁשַּמְדִליק 
ֵּכיָון .

ֵיׁש
ְלָהִעיר ְוָלֵכן
��)נג(.
ְוָתֹבא
ֲעֵליֶהם
ִּבְרַּכת
טֹוב,
ְּבַנַחת
ּוִבְנִעיָמה
ְלאֹוָתם
ַהְּמִקִּלים
ָּבֶזה

 

ּוֵחי
ֲאָדָמה
ְוַכּיֹוֵצא
ָהרֹוֶצה
ֶלֱאפֹות
ְּבַתּנּור
עֹופֹות
ְוַתּפ-�ַּתּנּור�,
ַיְפִעיל
ֶאת
ַהַּתּנּור
ֵמֶעֶרב


)עב(.
ְוַהַּתּנּור
ִיָּדֵלק
ְוִיָּכֶבה
ֵמֵאָליו,
ְוִיֵּתן
ֶאת
ַהַּמֲאָכִלים
ֶּבָחג
ַּבַּתּנּור,
ֶהָחג
ַעל
ְׁשעֹון
ַׁשָּבת

 

�ַהִּסיר 
ְלַבְּׁשָלם
ֻמָּתר
ְלַמְּלאֹות
ֶאת
ַהִּסיר
ְּביֹום
טֹוב
ְּבָבָׂשר
אֹו-�ִמּלּוי 
ְּבָדִגים
ְּכֵדי
 ,
ְוַאף

ַעל
ִּפי
ֶׁשֵאינֹו
ָצִריְך
ֶלֱאֹכל
ֶאָּלא
ֲחִתיָכה
ַאַחת,
ִמְּפֵני
ֶׁשּתֹוֶסֶפת
ַהֲחִתיכֹות
ַמְטִעיָמה
יֹוֵתר

��)לח(.
ְוִנְמָצא
ֶׁשַהַּתְבִׁשיל
ֻּכּלֹו
ַנֲעֶׂשה
ְמֻׁשָּבח
יֹוֵתר
ִלְכבֹוד
יֹום
טֹוב,
ֶאת
ַהַּתְבִׁשיל

 
�ִּבּׁש �ַׁשָּבת �ְמַחֵּלל �ְלֹצֶרְך 
ַׁשָּבת
�-ּול 
ַהְמַחֵּלל 
ְיהּוִדי 
ְלֹצֶרְך 
טֹוב 
ְּביֹום 
ְלַבֵּׁשל ָאסּור
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ְּדַהְינּו
ֶׁשְּמַחֵּלל
ַׁשָּבת
ִּבְפֵני
ֲעָׂשָרה,
ְּבַפְרֶהְסָיא,
ְּכגֹון
ֶׁשְּמַעֵּׁשן
ִסיָגִרּיֹות
ְּבַׁשָּבת
ָּבְרחֹוב
אֹו

ְוָלֵכן
ֵאין
ְלַהְזִמין
ְיהּוִדי
ָּכֶזה
ְלֵביתֹו
ְּביֹום
טֹוב,נֹוֵסַע
ְּבֶרֶכב
ְּבַׁשָּבת
,
ֶׁשָּמא
ְיַבֵּׁשל
ִּבְׁשִבילֹו


ִּבְמֻיָחד 
ַמָּכר
ֶׁשְּמַחֵּלל
ַׁשָּבת
ְּבַפְרֶהְסָיא. 
ְקרֹוב
ִמְׁשָּפָחה
אֹו 
אּוָלם
ָאָדם
ֶׁשֵּיׁש
לֹו,
ְורֹוֶצה

ִיְת 
ֶׁשאּוַלי 
ְּכֵדי 
ֶלָחג 
ֶאְצלֹו 
ֶאל
ְלַהְזִמינֹו 
ַהֶּנֱאָמִנים 
ַלְּמקֹורֹות 
ַלֲחֹזר 
ְוִיְזֶּכה 
ַלּתֹוָרה ָקֵרב


ֵחיק
ּבֹוֵרא
עֹוָלם 
ָיִׂשים
ֵלב
ְלַבֵּׁשל
ֶאת
ָּכל
ַהַּתְבִׁשיִלים
ֵמֶעֶרב
ֶהָחג, ,

ֶׁשֹּלא
ִיְצָטֵרְך ְּכֵדי

ֶּבָחג 
ְלַבֵּׁשל
ִּבְׁשִבילֹו 
ּוִמָּכל
ָמקֹום. 
ִאם
ֹלא
ִּבֵּׁשל
ֹקֶדם
ָלֵכן, 
ִעַּקר
ַהִּדיןֵמ, ,
ַאַּגב
ֶׁשְּמַבֵּׁשל
פרי�,�ז"הרדב(.
ַרַּׁשאי
ְלהֹוִסיף
עֹוד
ַּבַּתְבִׁשיל
ִּבְׁשִביל
ֲחֵברֹו
ַהְמַחֵּלל
ַׁשָּבת,
ְלַעְצמֹו
ְוִלְבֵני
ֵביתֹו

��)לח.�ם�שיק�ועוד"מהר,�מגדים

��

ִסיָגִרּיֹות
ְּביֹום
טֹוב-�ִעּׁשּון 
ֵיׁש
אֹוְסִרים
ְלַעֵּׁשן
 
ֶׁש, 
ֲהָנָאה
ַהָּׁשָוה
ְלָכל
ָאָדםֵּכיָון 
זֹו 
ֵאין.


ְוַלֲהָלָכה 
ַצַער, 
לֹו 
ִיָּגֵרם 
ְיַעֵּׁשן 
ֹלא 
ֶׁשִאם 
ָאָדם 
לֹו, 
ְלָהֵקל 
ֵיׁש .

ַהחֹוְבִבים 
אֹוָתם ֲאָבל
יאּותֹו
ְוָצִריְך
ָלַדַעת
ִּכי
ָהִעּׁשּון
ַמִּזיק
ְמֹאד
ְמֹאד
ִלְבִר.
ִיָּמְנעּו
ִמְּלַעֵּׁשן,
ִסיָגִרּיֹות
ִמֵּדי
ַּפַעם


ֶׁשל
ָהָאָדם,
��)מד(�".ְוִנְׁשַמְרֶּתם
ְמֹאד
ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם"ְוֵיׁש
ֲחָׁשׁש
ָּגדֹול
ֶׁשעֹוֵבר
ַעל

��

��ִּכּבּוי�ָהֵאׁש

ַהְמַעֵּׁשן
ִסיָגִרָּיה,
ְוָלֵכן.
ָאסּור
ְלַכּבֹות
ֵאׁש
ְּביֹום
טֹוב
ָּכל
ֶׁשֵאין
ָּבֶזה
ֹצֶרְך
ֹאֶכל
ֶנֶפׁש,
ַיִּניַח

��)נב�(.ר
ְוַהִּסיָגִרָּיה
ַּבֲעִדינּות
ֶׁשִּיָּכבּו
ֵמֲאֵליֶהםֶאת
ַהַּגְפרּו
��


ָאסּור
ְלַכּבֹות
ֶאת
ַהַּגז-��ִּכּבּוי�ַּגז

אּוָלם
ֻמָּתר
ְלַכּבֹותֹו
ַעל
ְיֵדי
ּגֹוֵרם
ַאֵחר,,
ְּכגֹון
ֶׁשְּיַמֵּלא

חקּוְמקּום
ָקָטן
ְּבַמִים
ַעל
ְּגדֹוָתיו
ְוַיִּניֵחהּו
ַעל
ָהֵאׁש
ֶׁשִּיְרַּת,
ְוִיְגְלׁשּו
ַהַּמִים
ְוִיָּׁשְפכּו
ַעל
ַהַּגז


ְוַיְקִּפיד
ִלְׁשּתֹות
ֶאת
ַהַּמִים
ֶׁשָרְתחּו.
ְוָאז
ִיְסֹּגר
ֶאת
ַּכְפּתֹור
ַהַּגז,
ְוִתָּכֶבה
ָהֵאׁש,
ִּכי
ָאסּור

ְלֹצֶרְך 
ֶׁשֹּלא 
ְלַבֵּׁשל �ַמִים
)נח(. �ֵמַחם �ְּכָבר �לֹו �ֵיׁש �ִאם �ֶׁשֵאי, �ֵּכן �ִאם �ַמִים�ִנְמָצא �אֹוָתם �ֶאת �ָצִריְך נֹו

��.ָלֵכן�ִיְׁשַּתֵּדל�ְלַהְרִּתיַח�ֵּביָצה�ְוַיְמִּתין�ֶׁשִּיְגְלׁשּו�ַהַּמִים�ְוֹיאַכל�ֶאת�ַהֵּביָצה,�ֶׁשַּמְרִּתיַח�ַּבּקּוְמקּום
 


ַּתְבִׁשיל
ֶׁשְּתִחַּלת
ִּבּׁשּולֹו
הּוא
ַעל
ֵאׁש
ְּגבֹוָהה-�ַהְנָמַכת�ָהֵאׁש

ָצִריְך
ְלַבְּׁשלֹו
ּוְלַאַחר
ִמֵּכן,

ְנמּוָכה 
ֵאׁש 
ַעל 
ְוַכּיֹוֵצא, 
ֹאֶרז 
ַּתְבִׁשיל 
ְּכמֹו ,

ְלֹצֶרְך 
טֹוב 
ְּביֹום 
ַהַּגז 
ֶאת 
ְלַהְנִמיְך ֻמָּתר


ַהַּתְבִׁשיל
ֶׁשִּיְתַּבֵּׁשל
ַּכֹהֶגן
ְוֹלא
ִיָּׂשֵרף,
ֶׁשֵּכיָון
ֶׁשִהִּתירּו
ֲחָכִמים
ָּכל
ְמָלאָכה
ֶׁשִהיא
ְלֹצֶרְך
ֵּכן�ָּפַסק�ַהָּגאֹון�ַרִּבי�ֹמֶׁשה�.
ְוֹלא
ִהְצִריכּו
ְלַהְדִליק
ֵאׁש
ֲחָדָׁשה
ְנמּוָכה,
ֻהַּתר
ַּגם
ְלַהְנִמיְך,
ֶפׁשֹאֶכל
ֶנ

ְוֵכן�ִהִּתיר�.�ּו�ָהִראׁשֹוִניםְוִחֵּזק�ֶאת�ַהֶהֵּתר�ְּבטּוב�ַטַעם�ָוַדַעת�ַעל�ִּפי�ַרּבֹוֵתינ)�ד�סימן�קג"וח,�א�סימן�קטו"ח(ַפְייְנְׁשֵטיין�ְּבִסְפרֹו�ִאְּגרֹות�ֹמֶׁשה�
��)נח.�(ְועֹוד�ּפֹוְסִקים�ַרִּבים,�ת�ִקְנַין�ּתֹוָרה"ְוֵכן�ָּכַתב�ְּבׁשּו,�ת�ַיְׂשִּכיל�ַעְבִּדי"ַהָּגאֹון�ַרִּבי�עֹוַבְדָיה�ֲהָדאָיה�ְּבׁשּו

��
�ְּבַמִים 
ַׁשֲעָוה
ָּדלּוק-�ַהָּנַחת�ֵנר 
ֵנר
 
ֶׁשְּכ, 
ְּבַמִים
ְּכֵדי 
ְלַהִּניחֹו 
ַלַּמִים
ֵאין 
ְזַמן 
ְּבעֹוד ֶׁשַּיִּגיַע

�ֶׁשל�ּתֹוָרה[�ִיָּכֶבה �ֶׁשֶּזה�ְּגַרם�ִּכּבּוי �ֵּכיָון �ֶׁשעֹוֶׂשה�ֶּפָחם, .[

ְּבַמִים
ְּכֶׁשֲעַדִין
ֵאינֹו ֲאָבל
ֻמָּתר
ְלַהִּניחֹו

ָּדלּוק,
��)נז.�סימן�תקיד�סעיף�ג(
].�ָקָטןֶׁשֵאינֹו�ֶאָּלא�ְּכַמְדִליק�ֵנר[ּוְלַאַחר
ִמֵּכן
ַיְדִליֵקהּו
ֵמֵאׁש
ַאֶחֶרת

��

��ּבֹוֵרר


ְמִקִּלים
ָּבּה
יֹוֵתר
ִמַּׁשָּבת-ְמֶלאֶכת
ּבֹוֵרר
ְּביֹום
טֹוב

ּוְכגֹון
ֶׁשֵּיׁש
ֹאֶכל
ּוְפֹסֶלת
ְמֹעָרִבים,,



ַּבָּיד'ַאף
ַעל
ִּפי
ֶׁשְּבַׁשָּבת
ֻמָּתר
ְלהֹוִציא'
י
ֶׁשֹּיאַכל
ּוִבְתַנא',
ָהֹאֶכל
ִמּתֹוְך
ַהְּפֹסֶלת'ַרק
ֶאת


ְּביֹום
טֹוב
ֵהֵקּלּו-]�ִמָּיד['
ְלַאְלַּתר'אֹותֹו

ֶׁשִאם
ַקל
יֹוֵתר
ְלהֹוִציא
ֶאת
ַהְּפֹסֶלת,,
יֹוִציא
ֶאת

��)עו(.
ְוַאף
ַעל
ִּפי
ֶׁשֵאינֹו
אֹוֵכל
ְלַאְלַּתר,
ּוִבְתַנאי
ֶׁשִּיְבֹרר
ְלֹצֶרְך
יֹום
טֹוב,
ַהְּפֹסֶלת
��


טֹוֵחן

ֹלא�ֵכן�ְּבַׁשָּבת�ֶׁשָאסּור��.ַאף
ִאם
ֵאינֹו
אֹוְכלֹו
ְלַאְלַּתר,
ק
ַּדק
ַּדק
ַלֲהָכַנת
ָסָלטֻמָּתר
ַלְחֹּתְך
ָיָר

��)עא�(.'ֵחֶלק�ב'�ַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'ַּכְמֹבָאר�ְּבַהְרָחָבה�ְּבחֹוֶבֶרת�.�ֶאָּלא�ִאם�אֹוְכלֹו�ְלַאְלַּתר,�ַלְחֹּתְך�ֶאת�ַהָּיָרק�ַּדק�ַּדק



 חג הסוכות בהלכה ובאגדה

 

141 

��)עא(.
ַּתּפּוַח
ֲאָדָמה
ְוַכּיֹוֵצא
ָּבֶהם,
ַּתּפּוַח,
ֻמָּתר
ְלָגֵרר
ְּבֻפְמִּפָּיה
ֶּגֶזר�-�ָּיהֻּפְמִּפ
��


סֹוֵחט


ָאסּור
ִלְסֹחט
ֶאת
ָּכל
ַהֵּפרֹות
ָהעֹוְמִדים
ְלַמְׁשֶקה
ְּכֵזיִתים 
ֲעָנִבים, 
ַּתּפּוִזים, 
ֶאְׁשּכֹוִלּיֹות,,

��)עג(.
ים
ֻמָּתר
ִלְסֹחט
ְּבָכל
ֹאֶפןֲאָבל
ִלימֹוִנ,
ְוָכל
ַּכּיֹוֵצא
ָּבֶהם

��

��ֻמְקֶצה

ֲחָכִמים
יֹוֵתר
ִמֻּמְקֶצה
ְּבַׁשָּבת 
ְּכִדְלַהָּלן,
ֻמְקֶצה
ְּביֹום
טֹוב
ֶהְחִמירּו
ּבֹו �ְוַהַּטַעם�ָּבֶזה. ִמֵּכיָון�,

ְלָכְך�ָחְׁשׁשּו�ֲחָכִמים�,�ּוֻמָּתר�ְלַבֵּׁשל,�ֶׁשֲהֵרי�ֻמָּתר�ְלַהְדִליק�ֵמֵאׁש�ְלֵאׁש,�ֶׁשּיֹום�טֹוב�ַקל�יֹוֵתר�ְּבֵעיֵני�ָהֲאָנִׁשים
��)כו(
.ְוֶהְחִמירּו�ַּבֻּמְקֶצה�ֶׁשּלֹו�יֹוֵתר�ִמֶּׁשל�ַׁשָּבת,�ֶׁשָּמא�ְיַזְלְזלּו�ָהָעם�ִּבְקֻדַּׁשת�ַהּיֹום

��

� 
ְוַכּיֹוֵצאְקִלּפֹות 
ָּבָננֹות 
ִּכְקִלּפֹות 
ְּבֵהָמה 
ְלַמֲאַכל 
ֶׁשְּבַׁש-
ָהְראּויֹות 
ִּפי 
ַעל 
ַאף

ֵאיָנן ָּבת

ֻמְקֶצה 
טֹוב, 
ַסִּכין
 ְּביֹום 
אֹו 
ַמֵּגב 
ְיֵדי 
ַעל 
ֶאָּלא 
ַּבָּיד 
ְלַטְלְטָלן 
ְוָאסּור 
ֻמְקֶצה 
ֵהן ֲהֵרי


.ְוַכּדֹוֶמה






ַהְּקִלּפֹות 
ֶאת 
ְלַהִּניַח 
ָאסּור 
ְּבֵהָמה, 
ְלַמֲאַכל 
ְראּויֹות 
ֶׁשֵהן 
ֲאִפּלּו 
ֵריָקה, 
ַצַּלַחת 
ְּבתֹוְך,

 
ָלָאָדםֶאָּלא
ִאם
ֵּכן 
ָהָראּוי 
ַּבַּצַּלַחת
ַמֲאָכל 
ַיִּניַח .� �ִּדין �ִמְּפֵני �ָּבֶזה �ֵמֲהֵכנֹו'ְוַהַּטַעם �ְּכִלי ',�ִּבּטּול


)כו(
.'ֵחֶלק�ב'�ַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'ַּכְמֹבָאר�ְּבַהְרָחָבה�ְּבחֹוֶבֶרת�





�ֶנֶפׁש �ֹאֶכל �ְלֹצֶרְך 
ֶׁשִהִּתיָרה
ַה-�ֻמְקֶצה 
ֶנֶפׁש
ְּביֹום
טֹוב
ִמֵּכיָון 
ּתֹוָרה
ְמֶלאֶכת
ֹאֶכל ,
ַּגם

ֲחָכִמים
ִהִּתירּו
ְלַטְלֵטל
ֻמְקֶצה
ְּביֹום
טֹוב
ְלֹצֶרְך
ֹאֶכל
ֶנֶפׁש,
ְּכגֹון
ִאם
ֻמָּנחֹות
ֲאָבִנים
ַעל


ַמֲאָכל 
ִּדְבֵרי ,
 
ֶׁשָהֲאָבִנים
ֵהן ֵמֲחַמת
ֻמְקֶצה
'ֶׁשְּבַׁשָּבת
ָאסּור
ְלהֹוִציא
ֶאת
ָהֲאָבִנים
ֵּכיָון

ּגּוָפן ,'
 
ְמקֹוָמן 
ְלֹצֶרְך 
ֲאִפּלּו 
ְלַטְלְטָלן 
טֹוב-ְוָאסּור 
ְּביֹום 
ָמקֹום 
ִמָּכל
 ,

ֶנֶפׁש 
ֹאֶכל ְלֹצֶרְך

��.'ֵחֶלק�ב'�ַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'ַּכְמֹבָאר�ְּבַהְרָחָבה�ְּבחֹוֶבֶרת��.ִהִּתירּו
ֲחָכִמים
ְלהֹוִציָאן
��


ֶׁשֵּבַאְר 
ִּפי 
ַעל 
ֵמַהַּגְפרּוִריםַאף 
ֵאׁש 
ְלַהְדִליק 
ֶׁשָאסּור 
ְלֵעיל 
נּו ,

ַהַּגְפרּוִרים 
ָמקֹום ִמָּכל

)נא�(.ּוֻמָּתר
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש
ָּבֶהם
ְּכֵדי
ְלַהְדִליק
ֵמֵאׁש
ְמצּוָיה,
ֵאיָנם
ֻמְקֶצה
ְּביֹום
טֹוב






ְוֹלא
ְּכיֹום
טֹוב,
ֻמְקֶצה
ְּבַׁשָּבתֵהם
ְּכָכל
ִּדיֵני
ִּדיֵני�ַהֻּמְקֶצה�ְּביֹום�טֹוב�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת�,
ֶׁשֵּכיָון


ַׁשָּבת 
ֻחְמַרת 
ֶיְׁשָנּה 
ָהִכי 
ֶׁשְּבָלאו ,

ִמַּצד 
ַּבֻּמְקֶצה 
ָּכְך 
ָּכל 
ְלַהְחִמיר 
ֲחָכִמים 
ֻהְצְרכּו ֹלא
��)�כז.�(ֹות�ֻמְקֶצהִהְלכ'�ֵחֶלק�ב'�ַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָבַאָּגָדה'ְוַכְמֹבָאר�ְּבחֹוֶבֶרת��.ַהּיֹום
טֹוב
ַעְצמֹו

  

��ְרִחיָצה

ָאסּור
ְלַחֵּמם
ַמִים
ְּביֹום
טֹוב
ְּכֵדי
ִלְרֹחץ
ָּבֶהם
ֶאת
ָּכל
ַהּגּוף,
ֵּכיָון
ֶׁשֵאין
זֹו
ֲהָנָאה
ַהָּׁשָוה


ֶנֶפׁש 
ְלָכל �יֹום[, �ְּבָכל �ּגּופֹו �ָּכל �ֶאת �רֹוֵחץ �ָאָדם �ָּכל �ֹלא 
ְּכֵדי
].ֶׁשֲהֵרי 
ַמִים 
ְלַחֵּמם 
ֻמָּתר 
ָאְמָנם
��)מא.�שלחן�ערוך�סימן�תקיא�סעיף�ב(.
ָיָדיו
ְוַרְגָליו
ִּבְלַבד,
ִלְרֹחץ
ֶאת
ָּפָניו






ֵמֶעֶרב
יֹום
טֹוב 
ִלְרֹחץ
ָּבֶהם
ֶאת
ָּכל
ַהּגּוף-ַמִים
ֶׁשִהְתַחְּממּו 
ְסָפַרד
ֻמָּתר 
ִלְבֵני
 .
ְוהּוא


ּוד
ֶׁשֶמׁשַהִּדין
ֶׁשֻּמָּתר
ְלִהְתַרֵחץ
ְּבַמִים
ַחִּמים
ֶׁשִהְתַחְּממּו
ְּבד,
ֶׁשֹּלא
ָאְסרּו
ֲחָכִמים
ֶאָּלא

טֹוב 
ְּביֹום 
ַהַּמִים 
ֶאת 
ְלַחֵּמם ,

ֶׁשִהְתַחְּממּו 
אֹו 
טֹוב 
יֹום 
ֵמֶעֶרב 
ֶׁשִהְתַחְּממּו 
ָּכל ֲאָבל

��)מא.�סימן�תקיא�סעיף�ב(.
ֻמָּתר
ִלְרֹחץ
ָּבֶהם,
ֵמֲאֵליֶהם





ֵהם
ַּדְוָקא
ְּבַאְמַּבְטָיה
ְּפָרִטית
ֶׁשַּבַּבִית,
יםל
ְלִהְתַרֵחץ
ְּבַמִים
ַחִּמ"ָּכל
ַהֶהֵּתִרים
ַהַּנ,
ֲאָבל
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ְּכָלל
ֲאִפּלּו
ָּפָניו,]ִמְקֶוה[ְּבֵבית
ַהֶּמְרָחץ
ֶׁשל
ַרִּבים 
ָּגְזרּו
ֲחָכִמים
ֶׁשֹּלא
ְלִהְתַרֵחץ
ּבֹו
 ,
ָיָדיו
ֶאת�ְוָהיּו�אֹוְמִרים�ֶׁשִחְּממּו�,�ִים�ְּביֹום�טֹוב�ְּבִאּסּורִמְּפֵני�ֶׁשָהיּו�ַּבָּלִנים�ְרָׁשִעים�ֶׁשְּמַחְּמִמים�ַמ.
ְוַרְגָליו
ְלַבד


)מא(
.ַהַּמִים�ֵמֶעֶרב�יֹום�טֹוב

 


ְּכֶאָחד 
ַהּגּוף 
ָּכל 
ֶאת 
ִלְרֹחץ 
ֶׁשֹּלא 
ְלַהְחִמיר 
ַאְׁשְּכַנז 
ְּבֵני 
ִמְנַהג ,

ַחִּמים 
ְּבַמִים ֲאִפּלּו

טֹוב 
יֹום 
ֵמֶעֶרב 
ֶׁשִהְתַחְּממּו 
ְל. 
ֵיׁש 
ְלַבּדֹוְוָאְמָנם 
ְוֵאֶבר 
ֵאֶבר 
ָּכל 
ִלְרֹחץ 
ָהֵקל .

ָּכל ְוַעל

��)מא.�ב"א�סימן�תקיא�סעיף�ב�ומשנ"הרמ(.
ֵיׁש
ְלָהֵקל
ְלָרֳחצֹו
ְּבַמִים
ַחִּמים,
ְלֹצֶרְך
ִּתינֹוק,
ָּפִנים

��

��ְמִחיַאת�ַּכַּפִים�ְוִרּקּוד

ְוִלְרֹקד 
ַּכַּפִים 
ִלְמֹחא 
ָאסּור 
טֹוב 
ְּביֹום 
ַּגם �ִמִּׂשְמ[, �ְלַהָּלןחּוץ �ַּכְמֹבָאר �ּתֹוָרה 
ַהִּדין
].ַחת 
ְוֵכן
��)שכ.�(א"ַּכְמֹבָאר�ְּבחֹוֶבֶרת�ַׁשָּבת�ח�.ְּכמֹו
ֶׁשָאסּור
ְּבַׁשָּבת,
ֶׁשָאסּור
ִלְדֹּפק
ַעל
ַהֻּׁשְלָחן
ִעם
ֶקֶצב
ַהִּׁשיר

��


ְרפּוָאה


ְּכֵאב 
ֵאיֶזה
ֵמחֹוׁש
אֹו 
ֶׁשֵּיׁש
לֹו 
ִמי 
ׁשֹוֵכ, 
ֶׁשֵאינֹו 
ְּכָבִריאַאף
ַעל
ִּפי 
ב
ַּבִּמָּטה
ֶאָּלא
הֹוֵלְך,

��)כג(
.ַמה�ֶּׁשֵאין�ֵּכן�ְּבַׁשָּבת,
ֻמָּתר
לֹו
ָלַקַחת
ְּתרּוָפה
אֹו
ִלְבֹלַע
ַּכּדּוִרים
ְּביֹום
טֹוב





ְּביֹום
טֹו]ֶׁשֵאינֹו�ִּדיִגיָטִלי['
ְּׁשעֹון
ַׁשָּבת'
ֻמָּתר
ְלַכֵּון
ֶאת
ַה-יֹום�טֹוב�ֶׁשָחל�ְּביֹום�ִׁשִּׁשי�
ב
ְלֹצֶרְך


)נז(.
ַהַּׁשָּבת
ְלֵאיֶזה
ָׁשעֹות
ִיָּדֵלק
ְוִיָּכֶבה








��ִמְצַות�ַהְקֵהל
��ַהָּמקֹור�ִמן�ַהּתֹוָרה


�י(ֶנֱאַמר
ַּבּתֹוָרה �לא�פסוקים 
")יג-דברים�פרק 
ַוְיַצו
ֹמֶׁשה
אֹוָתם
ֵלאֹמר: ,
ִמֵּקץ
ֶׁשַבע
ָׁשִנים
ְּבֹמֵעד

ְּבבֹוא
ָכל
ִיְׂשָרֵאל
ֵלָראֹות
ֶאת
ְּפֵני
ה:
ג
ַהֻּסּכֹותַחְׁשַנת
ַהְּׁשִמָּטה
ְּב'
ֱאֹלֶהיָך
ַּבָּמקֹום
ֲאֶׁשר


ִיְבָחר 
ִּתְקָרא
ֶאת
ַהּתֹוָרה
ַהֹּזאת
ֶנֶגד
ָּכל
ִיְׂשָרֵאל
ְּבָאְזֵניֶהם, :
ַהְקֵהל
ֶאת
ָהָעם
ָהֲאָנִׁשים
,�ֱאֹלֵהיֶכם'�ַמַען�ִיְלְמדּו�ְוָיְראּו�ֶאת�הְלַמַען�ִיְׁשְמעּו�ּוְל,
ְוַהָּנִׁשים
ְוַהַּטף
ְוֵגְרָך
ֲאֶׁשר
ִּבְׁשָעֶריָך

�ַהֹּזאת �ַהּתֹוָרה �ִּדְבֵרי �ָּכל �ֶאת �ַלֲעׂשֹות 
ָיְדעּו:ְוָׁשְמרּו 
ֹלא 
ֲאֶׁשר 
ּוְבֵניֶהם
 ,

ְוָלְמדּו ִיְׁשְמעּו

ְלִיְרָאה
ֶאת
ה ים
ֲאֶׁשר
ַאֶּתם
ֹעְבִר,
ֱאֹלֵהיֶכם
ָּכל
ַהָּיִמים
ֲאֶׁשר
ַאֶּתם
ַחִּיים
ַעל
ָהֲאָדָמה'


".ֶאת
ַהַּיְרֵּדן
ָׁשָּמה
ְלִרְׁשָּתּה





��ִּבְזַמן�ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש

ָהַרְמַּב �ג(ם
"ָּכַתב �פרק �חגיגה 
)הלכות 
ִיְׂשָרֵאל: 
ֶאת
ָּכל 
ְלַהְקִהיל 
ִמְצַות
ֲעֵׂשה 
ֲאָנִׁשים, ,
ָנִׁשים


ָוַטף 
ַהִּמְקָּדׁש, 
ְלֵבית 
ָלֶרֶגל 
ַּבֲעלֹוָתם 
ְׁשִמָּטה 
ְׁשַנת 
מֹוָצֵאי 
ְּבָכל ,

ִמן 
ְּבָאְזֵניֶהם ְוִלְקֹרא

.ּוְמַחְּזקֹות
ֶאת
ְיֵדיֶהם
ְּבַדת
ָהֱאֶמת,
ַהּתֹוָרה
ָּפָרִׁשּיֹות
ַהְמָזְרזֹות
אֹוָתם
ְּבִקּיּום
ַהִּמְצוֹות






ְּבמֹוָצֵאי
יֹום
טֹוב
ָהִראׁשֹון
ֶׁשל
ַחג
ַהֻּסּכֹות?
ֵאיָמַתי
ָהיּו
קֹוְרִאים,
ֶׁשהּוא
ְּתִחַּלת
ְיֵמי
ֻחּלֹו


ֵּכיַצד
הּוא
קֹוֵרא.
ְוַהֶּמֶלְך
הּוא
ֶׁשָהָיה
קֹוֵרא
ְּבָאְזֵניֶהם.
ל
מֹוֵעד
ֶׁשל
ַהָּׁשָנה
ַהְּׁשִמיִניתֶׁש?

ָהָעם 
ֶאת 
ְלַהְקִהיל 
ְּכֵדי 
ְירּוָׁשַלִים 
ְּבָכל 
ַּבֲחצֹוְצרֹות 
ּתֹוְקִעים 
ְּגדֹוָלה, 
ָּבָמה 
ּוְמִביִאים,


ְּכֵד 
ָעֶליָה 
ְויֹוֵׁשב 
עֹוֶלה 
ְקִריָאתֹוְוַהֶּמֶלְך 
ֶאת 
ֶׁשִּיְׁשְמעּו 
י ,

ֶלָחג 
ָהעֹוִלים 
ִיְׂשָרֵאל ְוָכל

ִמְתַקְּבִצים
ְסִביבֹו 
ְוקֹוֵרא
ַּכָּמה
ָּפָרִׁשּיֹות
ֵמֻחַּמׁש
ְּדָבִרים,
ּופֹוֵתַח
ְורֹוֶאה
ּוְמָבֵרְך, ,
ּוְמָבֵרְך


.ֹוַבת
ִיְׂשָרֵאל
ְּכִפי
ְיָכְלּתֹוּוַבְּבָרָכה
ָהַאֲחרֹוָנה
ִמְתַחֵּנן
ּוִמְתַּפֵּלל
ְלט,
ֶׁשַבע
ְּבָרכֹות
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ֻּכָּלּה 
ַהּתֹוָרה 
ָּכל 
ֶאת 
ֶׁשּיֹוְדִעים 
ְּגדֹוִלים 
ֲחָכִמים 
ֲאִפּלּו ,

ִלְׁשֹמַע 
ִלָּבם 
ְלָהִכין ַחָּיִבים
ֵּזק
ֶאת
ֶׁשֹּלא
ְקָבָעּה
ַהָּכתּוב
ֶאָּלא
ְלַח,
ַּכּיֹום
ֶׁשִּנְּתָנה
ְּבִסיַני,
ְּבֵאיָמה
ְוִיְרָאה
ְוִגיָלה
ִּבְרָעָדה


הּוא
הּוא
ׁשֹוְמָעּה
ָּברּוְך
ָּוה
ָּבּה
ּוִמִּפי
ַהָּקדֹוׁשְוִיְרֶאה
ַעְצמֹו
ְּכִאּלּו
ַעָּתה
ִנְצַט.
ַּדת
ָהֱאֶמת,
��.ם"ַעד�ָּכאן�ִמְּלׁשֹון�ָהַרְמַּב.
ֶׁשַהֶּמֶלְך
ָׁשִליַח
הּוא
ְלַהְׁשִמיַע
ֶאת
ִּדְבֵרי
ָהֵאל
ִיְתָּבַרְך




��ֵזֶכר�ְלִמְצַות�ַהְקֵהל


ְיִהי
ָרצֹון
ֶׁשְּיַזֶּכה
אֹוָתנּו
ּבֹוֵרא
עֹוָלם
ֶׁשִּיָּבֶנה
ֵּבית
ַהִּמְקָּדׁש
ִּבְמֵהָרה
ְּבָיֵמינּו,
ִמְצַות
'ּוְנַקֵּים

ַהְקֵהל 
ְוַכִּדין' 
ַּכָּדת 
ַהּתֹוָרה 
ִמן ,

ְקַהל 
ָּכל 
ְלָאְזֵני 
ַהּתֹוָרה 
ְּבֵסֶפר 
ִיְקָרא 
ַהָּמִׁשיַח ּוֶמֶלְך


ִיְׂשָרֵאל 
ָּכ. 
ֹלא
ִנְבָנה
ֵּבית
ַהִּמְקָּדׁשַאְך 
ל
עֹוד
ֶׁשֲעַדִין ,
ֵזֶכר
ְלִמְצַות
'ֵיׁש
נֹוֲהִגים
ַלֲעׂשֹות

ַהְקֵהל ,'
 
ִמְקָּדֵׁשנּו 
ֵּבית 
ִּבְׂשִריד 
ֻסּכֹות 
ַהּמֹוֵעד 
ֹחל 
ִמיֵמי 
ְּבֶאָחד 
ַעם 
ְּבֹרב 
-ּוְלִהְתַאֵּסף


ַהַּמֲעָרִבי' 
ַהֹּכֶתל 
ֶׁש', 
ְּכֵנִסּיֹות 
ְּבָבֵּתי 
ָוִעיראֹו 
ִעיר 
ְּבָכל ,

ַהּתֹוָרה 
ֵסֶפר 
ִמּתֹוְך ְוִלְקֹרא
ת�ַרִּבי�ֵאִלָּיהּו�"ֶרֶּדְּכמֹו�ֶׁשָּכְתבּו�ַהָּגאֹון�ָהַא[.
ֵמַהָּפָרִׁשּיֹות
ֶׁשָהָיה
קֹוֵרא
ַהֶּמֶלְך
ִּבְזַמן
ֵּבית
ַהִּמְקָּדׁש

�ֵזֶכר�ַלִּמְקָּדׁש �ַרִּבינֹוִביץ�ְּתאֹוִמים�ְּבִסְפרֹו �ָּדִוד �ִיְצָחק�ֶהְרצֹוג"ּוּוְבׁש, �ת�ֵהיַכל �ֹאֶמר�ֵחֶלק�י"ּוְבׁשּו, '�ת�ַיִּביַע
ְוַאַחר�ָּכְך�,�)כא-יג.�יא('ְָהָיה�ִאם�ָׁשֹמַע'ּוְמַדֵּלג�ִל).�ט.�ו(ַהֶּמֶלְך�ָהָיה�ַמְתִחיל�ֻחַּמׁש�ְּדָבִרים�ַעד�סֹוף�ָּפָרַׁשת�ְׁשַמע��[]יֹוֶרה�ֵּדָעה�ִסיָמן�כב


).]ג"ג�ה"ם�חגיגה�פ"רמב)�(סוף�פרק�כח�('ִמְּלַבד�ַהְּבִרית�ֲאֶׁשר�ָּכַרת�ִאָּתם�ְּבֹחֵרב'ַעד�)�כט-בכ.�יד�('ֵּׂשר�ְּתַעֵּׂשרַע'

 


ֶׁשְּיַדֵּבר
ִּדְבֵרי
ִחּזּוק
ְוִהְתעֹוְררּות,
ּוַמה
ּטֹוב
ְלָהִביא
ַּתְלִמיד
ָחָכם
ְּבַמֲעָמד
ֶזה,
ִּכי
זֹו
ְּבֶעֶצם

זֹו 
ִּבְקִריָאה 
ַהַּמָּטָרה 
"רֶׁשֶּנֱאַמ, �ה: �ֶאת �ְוָיְראּו �ִיְלְמדּו �ּוְלַמַען �ִיְׁשְמעּו �ְלַמַען ,�ֱאֹלֵהיֶכם'

�ַלֲעׂשֹות�ֶאת�ָּכל�ִּדְבֵרי�ַהּתֹוָרה�ַהֹּזאת 
"ְוָׁשְמרּו 
ֶׁשּכֹוֵתב
ָהַרְמַּב. 
"ם"ּוְכמֹו :
ְלָזֵרז
ֶאת
ָהָעם

".ּוְלַחֵּזק
ֶאת
ְיֵדיֶהם
ְּבַדת
ָהֱאֶמת,
ְּבִקּיּום
ַהִּמְצוֹות


��
��

��ֹות�ֹחל�ַהּמֹוֵעדֵמִהְלכ
��ַהְנָהַגת�ַהְּיהּוִדי�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד


ָהַרְמַּב �יו"פ�(ם"ָּכַתב �מהלכות �הי"ו 
)ז"ט 
ְּבֹחל
ִמְצַות
ֲעֵׂשה: 
ֵלב 
ְוטֹוב 
ִלְהיֹות
ָׂשֵמַח 
ַהּתֹוָרה 
ִמן
ָלה
ּוְׁשִתָּיה
ַּבּמֹוֵעד
ְוַאף
ַעל
ִּפי
ֶׁשֲאִכי.
הּוא
ְוִאְׁשּתֹו
ּוְבֵני
ֵביתֹו
ְוָכל
ַהִּנְלִוים
ֵאָליו,
ַהּמֹוֵעד


ֶאָּלא
ָּכְך
ִהיא
ַהָּדת,
ֹלא
ֹיאַכל
ְוִיְׁשֶּתה
ָּכל
ַהּיֹום
ֻּכּלֹו,
ִמְצַות
ֲעֵׂשה
ִהיא:
ַּבֹּבֶקר
ַמְׁשִּכיִמים

ּוִמְתַּפְלִלים 
ְּכֵנִסּיֹות 
ְלָבֵּתי 
ָהָעם 
ָּכל 
ְואֹוְכִלים, 
ְלָבֵּתיֶהם 
ְוחֹוְזִרים ,

ְלָבֵּתי ְוהֹוְלִכים


ַהּיֹוםִמְדָר 
ׁשֹות
קֹוְרִאים
ְוׁשֹוִנים
ַעד
ֲחִצי 
ַהּיֹום
ִמְתַּפְלִלים
ִמְנָחה, 
ְוחֹוְזִרים
,ְוַאַחר
ֲחִצי

.ְלָבֵּתיֶהם
ֶלֱאֹכל
ְוִלְׁשּתֹות
ְׁשָאר
ַהּיֹום






ּוְכֶׁשאֹוֵכל
ְוׁשֹוֶתה
ְוָׂשֵמַח
ַּבּמֹוֵעד 
ְּבַיִין
ּוְׂשחֹוק
ְוַקּלּות
ֹראׁש, 
ֹלא
ִיָּמֵׁשְך ַמר
ֶׁשָּכל
ִמי
ְוֹיא,



ַיְרֶּבה
ְּבִמְצַות
ַהִּׂשְמָחה-ֶׁשּיֹוִסיף
ָּבֶזה

ֶׁשַהִּׁשְכרּות
ְוַהְּׂשחֹוק
ַהְרֵּבה
ְוַקּלּות
ָהֹראׁש,,
ֵאיָנּה

ְוֹלא
ִנְצַטֵּוינּו
ַעל
ַההֹוֵללּות
ְוַהִּסְכלּות,]ִטְּפׁשּות�[ֶאָּלא
הֹוֵללּות
ְוִסְכלּות,
ִׂשְמָחה
,
ֶאָּלא
ַעל


ַּתַחת
ֲאֶׁשר
ֹלא
ָעַבְדָּת
ֶאת
ה:
"ֶׁשֶּנֱאַמר,
ָחה
ֶׁשֵּיׁש
ָּבּה
ֲעבֹוַדת
יֹוֵצר
ַהֹּכלַהִּׂשְמ'
ֱאֹלֶהיָך

"ְּבִׂשְמָחה
ּוְבטּוב
ֵלָבב 
ָהא
ָלַמְדָּת, 
ֶׁשָהֲעבֹוָדה
ְּבִׂשְמָחה, 
ֶאְפָׁשר
ַלֲעֹבד
ֶאת
ה, 
ְוִאי '
ֹלא


.ַעד
ָּכאן.
ֹלא
ִמּתֹוְך
ִׁשְכרּותִמּתֹוְך
ְׂשחֹוק
ְוֹלא
ִמּתֹוְך
ַקּלּות
ֹראׁש
ְו






ְיֵמי
ֹחל
ַהּמֹוֵעד
ֶנֶאְסרּו
ְּבֵחֶלק
ִמן
ַהְּמָלאכֹות,
ְּכֵדי
ֶׁשֹּלא
ִיְהיּו
ִּכְׁשָאר
ְיֵמי
ַהֹחל
ֶׁשֵאין
ָּבֶהם

ְקֻדָּׁשה 
ָנִאים. 
ִּבְבָגִדים 
ְלַכְּבָדם 
ְוָצִריְך 
ְמֻיָחִדים, 
ּוְבִמְׁשֶּתה 
ּוְבַמֲאָכל 
ָאְמר. 
ֲחַזּוְכָבר �ל"ּו


ַאף
ַעל
ִּפי
ֶׁשֵּיׁש
ְּבָידֹו
ּתֹוָרה
ּוַמֲעִׂשים
טֹוִבים,
דֹותַהְמַבֶּזה
ֶאת
ַהּמֹוֲע�:)א"ג�מי"אבות�פ(,
ֵאין
לֹו
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ַהָּבא 
ָלעֹוָלם 
ֵחֶלק 
ַרִׁש. 
י"ּוֵפַרׁש 
ַהְמַבֶּזה, ,

ַּבֲאִכיָלה 
ֹחל 
ִמְנַהג 
ַהּמֹוֵעד 
ְּבֹחל ֶׁשּנֹוֵהג

.ּוְׁשִתָּיה






ָהֲאִמִּתית�ַּבּמֹוֲעִדים'�ֲעבֹוַדת�ה


�ְוָדָבר�ָידּוַע�הּוא" �ֶׁשָהֲעבֹוָדה�ַהְּׁשֵלָמה�ִהיא�ֲעבֹוַדת�ַהֶּנֶפׁש�ִעם�ֲעבֹוַדת�ַהּגּוף, ַוֲעבֹוַדת�ַהּגּוף�.
�ּוִמְׁשֶּתה �ְּבַמֲאָכל �ְלִהְתַעֵּנג �ִהיא �ַהּמֹוֲעִדים, �ְּבִמְצַות �ַּבּתֹוָרה �ֶׁשָּכתּוב �ְּכמֹו �ְׁשָלִמ': ים�ְוָזַבְחָּת

�ָּׁשם �'ְוָאַכְלָּת �ְלהֹודֹות. �ַהֶּנֶפׁש�ִהיא �ַוֲעבֹוַדת �ְוִנְפְלאֹוָתיו, �ִנָּסיו �ְוִלְזֹּכר �ְלַׁשֵּבַח �ַיַחד�. ּוִבְׁשֵניֶהם
�ִּתְהֶיה�ָהֲעבֹוָדה�ְׁשֵלָמה �ֶׁשָאְמרּו, �ע(
ְּכמֹו �ַלה :)ב"פסחים�סח �ֶחְציֹו �ַחְּלֵקהּו �ָלֶכם' �ְוֶחְציֹו ּוְבאֹוָתּה�.

ֻּכָּלם�ַנֲעִׂשים�,�ֶׁשֵהם�ַהַּמֲאָכל�ְוַהִּמְׁשֶּתה�ְוַהַּתֲענּוִגים�ָהֲאֵחִרים,�ּלּו�ַהְּדָבִרים�ַהּגּוָפִנִּיים�ֲאִפ,ָׁשָעה
�רּוָחִנִּיים �'ְוֵהם�ֲעבֹוַדת�ה, �ֵכן. �ְוָׁשלֹום�ֵאינֹו �ֲאָבל�ִאם�ַחס �ַלֲהָנַאת�ּגּופֹו, �ֶאָּלא�ִמְתַּכֵּון ְוֵאינֹו�,
�ַלה �עֹוֵבד �ָהֲע' �ָהְראּוָיהִיְתַעֶּלה �בֹוָדה �ֹקֶדׁש, �ּוִמְקָרֵאי �מֹוֲעִדים �ֵאיָנם �ֲחַז. �ָאְמרּו �ֶזה :�ל"ְוַעל

�ִּבְזַמן�ֶׁשַאֶּתם�עֹוִׂשים�ַהִּמְצוֹות�ּוְמַקְּדִׁשים�ַהּמֹוֲעדֹות�ַּבֲאֵסַפת�ָהָעם�ְּבָבֵּתי�-'�ֵאֶּלה�ֵהם�מֹוֲעָדי'
�ֵאיָנם�-ְוִאם�ָלאו�',�ֵאֶּלה�ֵהם�מֹוֲעָדי'ָאז�,�ִקים�ַּבּתֹוָרהְועֹוְס'�ּוְמַהְלִלים�ּוְמַׁשְּבִחים�ַלה,�ְּכֵנִסּיֹות

�מֹוֲעֵדיֶכם �ֶאָּלא �מֹוֲעַדי �אֹותֹו. �ֶׁשָּׁשַאל �ִמין �ְלאֹותֹו �ֲעִקיָבא �ַרִּבי �ֶׁשֵהִׁשיב �ּוְכמֹו �ַאֶּתם�, ָלָּמה
�עֹוִׂשים�ַעָּתה�מֹוֲעִדים �יד(
ַוֲהֹלא�ְּכִתיב, �א �ם�ָׂשְנָאה�ַנְפִׁשיָחְדֵׁשיֶכם�ּומֹוֲעֵדיֶכ
')ישעיה �ָעַלי�, ָהיּו

�ָאַמר�לֹו'?�ָלֹטַרח �ְּכִתיב�'ָחְדֵׁשיֶכם�ּומֹוֲעֵדיֶכם': ,�ִּבְזַמן�ֶׁשַאֶּתם�ְמַכְּוִנים�ַלֲהָנַאת�ּגּוְפֶכם�ִּבְלַבד.
�ְׂשנּוִאים �ֵהם �ַלֲעבֹוָדִתי, �ְמַכְּוִנים �ַאֶּתם �ִאם �ֲאָבל �ָלֹטַרח, �ָעַלי �ְוֵאיָנם �ְׂשנּוִאים �ֵאיָנם א�ֶאָּל,

��)דרשות�רבי�יהושע�אבן�שועיב(".�ֲאהּוִבים�ַוֲחִביִבים�ֵהם�ְלָפַני
��





ֲחַז 
"ָאְמרּו �ע(ל �ז 
ָאָדם
ָּבעֹוָלם
ַהָּבא:)א"סנהדרין 
ֶׁשל 
ּתֹוָרה- 
ְּתִחַּלת
ִּדינֹו 
ִּדְבֵרי 
ַעל
 .
ְוָכַתב


ָטרּוד
ְּבַפְרָנָסתֹו
ְלָהִביא
ֶטֶרף
ֵיׁש
ָאָדם
ֶׁשָּיֹבא
ְּבַטֲעָנה
ֶׁשָהָיה
�:)מערכת�חול�המועד(�יֹוֵעץַהֶּפֶלא

ְלֵביתֹו 
ֹלא
ָעַסק
ַּבּתֹוָרה, 
ְוָלֵכן 
ַטֲעָנתֹו, 
ִיְסֹּתר 
ֹחל
ַהּמֹוֵעד 
ַאְך ,

ֹחל
ַהּמֹוֵעד 
ִּביֵמי ֶׁשֲהֵרי


ִמְּמָלאָכה 
הּוא 
ָּפנּוי 
ׁשֹוִנ, 
ּוְבִפְטּפּוִטים 
ָהָאֶרץ 
ַרֲחֵבי 
ְּבָכל 
ְּבִטּיּול 
ַהְּזַמן 
ֶאת 
יםּוְמַבְזֵּבז,

ֲהֵרי
ָהָיה
ְלָך
ְּפַנאי
ְּבֹחל
ַהּמֹוֵעד
ִלְלֹמד
ּתֹוָרה:ְוִיְטֲענּו
ַּבָּׁשַמִים
ְּכֶנְגּדֹו
,
ְוָלָּמה
ִאַּבְדָּת
ֶאת


ְוָקַבע
ֶאת
ְיֵמי
ַהּמֹוֵעד
ְלִלּמּוד
ּתֹוָרה',
ֲאָבל
ָהִאיׁש
ַהָּיֵרא
ֶאת
ה!
?ְזַמְּנָך,
ָאז
ָּדִנים
אֹותֹו

ים
לֹו
ְּכִאּלּו
ָעַסק
ַּבּתֹוָרה
ַּגם
ִּבְׁשָאר
ַהָּיִמים
ֶׁשָהָיה
ָטרּוד
ְּבַפְרָנָסתֹוּוַמֲחִׁשיִב,
ִלְזכּות.
ְוֶזהּו


ע 
ַהֶּמֶלך 
ָּדִוד �ג(ה
"ֶׁשָאַמר �עה 
":)תהלים
 
ֶאַּקח
מֹוֵעד 
ֵמיָׁשִרים
ֶאְׁשֹּפט-ִּכי 
ֲאִני"
 ,

ִּפי ֶׁשַעל

.הּוא
ְלֵמיָׁשִרים
ָּברּוְך
ִיְׁשֹּפט
אֹותֹו
ַהָּקדֹוׁש',
דּמֹוֵע'ִהְתַנֲהגּותֹו
ּוִמַּדת
ִנּצּול
ְזַמּנֹו
ַּב





��ַיֲעֶלה�ְוָיבֹוא


 
ְוָיבֹוא'ַמְזִּכיִרים 
ַיֲעֶלה 
ְּבַׁשֲחִרית' 
ְוַעְרִבית, 
ִמְנָחה 
ָאַמר. 
ְוֹלא 
ָטָעה 
ִנְזַּכר
 - ְוִאם ִאם


ָּברּוְך
ַאָּתה
ה'ְּכֶׁשָאַמר''

ִצּיֹוןַהַּמֲחִזיר
ְׁשִכיָנתֹו
ְל'ְּכֵדי
לֹוַמר,'

ַלְּמֵדִני
ֻחֶּקיָך'ְיַסֵּים,'
ְוַיֲחֹזר



'ַיֲעֶלה
ְוָיבֹוא'לֹוַמר .

ִאם
ְּכָבר
ָאַמר 
ְלִצּיֹון'ַאְך 
ַהַּמֲחִזיר
ְׁשִכיָנתֹו ,'

ַיֲעֶלה
ְוָיבֹוא'ֹיאַמר'

 
'מֹוִדים'ִלְפֵני .
 
ַאַחת 
ֵּתָבה 
ֲאִפּלּו 
ִהְתִחיל 
מֹוִדים'ְוִאם 
ְוִנְזַּכר' 
ִלְתִח, 
ִּבְרַּכת
חֹוֵזר ַּלת


'ְרֵצה' 
ַרְגָליו. 
ַהְּתִפָּלה
ֹקֶדם
ֶׁשָּבא
ַלֲעֹקר 
ְּבֶהְמֵׁשְך 
ְּכֶׁשִּנְזַּכר 
ְוהּוא
ַהִּדין ,

ִאם
ִנְזַּכר ֲאָבל

ַרְגָליו 
ַלֲעֹקר 
ְּכֶׁשָּבא 
ָהֲעִמיָדה, 
ִלְתִחַּלת 
חֹוֵזר 
ַעְרִבית. 
ִּבְתִפַּלת 
ֲאִפּלּו 
ֶזה 
ְוִדין �ְּכמֹו�[, ְוֹלא

��)ע�חנוכה�רסה"חזו.�סימן�תצ�סעיף�ב(]�.ֶׁשְּבַעְרִבית�ֹלא�חֹוֵזר,�ֶדׁשְּבֹראׁש�ֹח




�ִצּבּור�ֶׁשָּטָעה�ִּבְקִריַאת�ַהּתֹוָרה�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד-ְקִריַאת�ַהּתֹוָרה� ��ְׁשִליַח ְוָקָרא�ְקִריָאה�ֶׁשל�יֹום�ַאֵחר�ֶׁשל�,

ַאְך�.�ַּדי�ֶׁשִּיְקָרא�ִלְׁשָאר�ַהּקֹוְרִאים�ֶאת�ְקִריַאת�ַהּיֹום,�ים�ִאם�ִנְזַּכר�ֹקֶדם�ֶׁשָעלּו�ָּכל�ַאְרַּבַעת�ָהעֹוִל-ֻסּכֹות�
�ָּכל�ָהעֹוִלים �ִאם�ִנְזַּכר�ְלַאַחר�ֶׁשָעלּו �יֹום, �ַיֲחֹזר�ִלְקֹרא�ְלעֹוד�עֹוֶלה�ֶאָחד�ֶאת�ַהְּקִריָאה�ֶׁשל�אֹותֹו ִויָבֵרְך�,

��)פסקי�תשובות�תמו(.�ְלָפֶניָה�ּוְלַאֲחֶריָה
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ְּבִבְרַּכת
ַהָּמזֹון'
ְוָיבֹואַיֲעֶלה
'אֹוֵמר.

ִאם
ִנְזַּכר
ַאַחר
-ְוִאם
ָטָעה
ְוֹלא
ָאַמר'
ָּברּוְך
ַאָּתה

ּבֹוֵנה
ְירּוָׁשַלִים'
ה,'

ְּבָלשֹון
זֹו]'ְּבִלי�ֵׁשם�ה[אֹוֵמר
ָּברּוְך�ֲאֶׁשר�ָנַתן�מֹוֲעִדים�ְלַעּמֹו�ִיְׂשָרֵאל�":

��)סימן�קפח�סעיף�ז�(".ְלָׂשׂשֹון�ּוְלִׂשְמָחה




��ֲעִׂשַּית�ְמָלאָכה�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד


ָאַמר
ַרִּבי
ַאָּבא
ַּבר
ָמָמל-ַמְּטַרת�ֹחל�ַהּמֹוֵעד�

ִאּלּו
ָהָיה
ִמי
ֶׁשִּיְצָטֵרף
ִעִּמי:,
ָהִייִתי
ַמִּתיר

ַהּמֹוֵעד 
ְּבֹחל 
ְמָלאָכה 
ַלֲעׂשֹות 
ַּבּמֹוֵעד, 
ְמָלאָכה 
ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשָאסּור 
ַהַּטַעם 
ָּכל 
ִּכי ְּכֵדי�,

�ַּבּתֹוָרה �ְועֹוְסִקים �ְוׁשֹוִתים �אֹוְכִלים 
ֶׁשִּיְהיּו 
ֵהם
אֹוְכִלים
ְוׁשֹוִתים
ּופֹוֲחִזים, 
ֲאָבל .
ּוִמָּכאן

ִנְרֶאה 
ֵּכיָון
,ֶׁשִאּסּור
ְׂשחֹוק
ְוַקּלּות
ֹראׁש
ְּבֹחל
ַהּמֹוֵעד
ָחמּור
יֹוֵתר
ֵמֲעִׂשַּית
ְמָלאָכה
ּבֹו,

��)ט�קעב"ע�יו"זוח(.
ִיְתָּבַרְך
ּוְבתֹוָרתֹו'
דֹות
ְלִהָּדֵבק
ַּבהֶׁשָּכל
ַמְּטַרת
ַהּתֹוָרה
ַּבּמֹוֲע





ָאסּור
ַלֲעׂשֹות
ְמָלאָכה
ְּבֹחל
ַהּמֹוֵעד-ָּדָבר�ָהָאֵבד�
,

ָּדָבר
ָהָאֵבד'ֶאָּלא
ַרק,'
ְּדַהְינּו
ֶׁשִאם

��)קעג(.
ּוְכִדְלַהָּלן,
ָיכֹול
ְלַהִּגיַע
ְלֶהְפֵסד,
ֹלא
ַיֲעֶׂשה
ֶאת
אֹוָתּה
ְמָלאָכה




��

��ֹלא�ִמְׁשַּתֵּלם�ַלֲעֹבד�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד
�ֻסּכֹות�תשל �ַהּמֹוֵעד �ְּבֹחל �ֶזה �א"ָהָיה �ַזַצ. �ָמזּוז �ַמְצִליַח �ַרִּבי �ַהָּגאֹון �ָהִעיר�"ָעַבר �ִּבְרחֹובֹות ל
�ַּבֲחנּותֹו �עֹוֵבד �ְיהּוִדי �ְוָרָאה �ּתּוִניס �ַהּצֹוְרפּות, �ִּבְמֶלאֶכת �לֹו. �"ָאַמר �ָׁשַכְח: �ֶׁשָאסּור�ֶׁשָּמא ָּת

�?ַלֲעֹבד�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד �"ָאַמר" �ֲאִני: �יֹוֵדַע �ַלֲעׂשֹוָתּה, �ֲאָבל�ֲעבֹוָדה�ְּדחּוָפה�ִלי �ָהַרב". :�ָאַמר�לֹו
��.ְוִהְמִׁשיְך�ִּבְמַלאְכּתֹו,�ֹלא�ִצֵּית�ָהִאיׁש".�ְוָאסּור�ַלֲעׂשֹותֹו�ַּבּמֹוֵעד,�ֵאין�ֶזה�ָּדָבר�ָהָאֵבד"
��

�בּועֹותַּכֲעֹבר�ְׁשֹלָׁשה�ָׁש �ְּביֹום�ִׁשִּׁשי, �ִהִּגיָעה�ֶאל�ֵּבית�ָהַרב�ַנֲעָרה�ּבֹוִכָּיה, �ַהּצֹוֵרף�ֶנֱעַצר�: ָאִבי
�ַּבֲעִליָלה�ֶׁשָּקָנה�ַּתְכִׁשיִטים�ְּגנּוִבים �ְלַתֲחַנת�ַהִּמְׁשָטָרה. �ִמָּיד�ָקם�ָהַרב�ְוָהַלְך ִּבֵּקׁש�ֶׁשְּיַׁשְחְררּו�,

ַּבֶּדֶרְך�ִסֵּפר�ֶהָעצּור�ִּכי�.��ַעְרבּות�ִאיִׁשית�ְלׁשּובֹו�ַלֶּכֶלא�ְּביֹום�ִראׁשֹוןְוָחַתם,�ֶאת�ֶהָעצּור�ַלַּׁשָּבת
�ָהֲעִליָלה �ִּבְנכֹונּות �הֹוָדה �ָהִעּנּוִיים �ֵמֲחַמת �ְּבַתְכִׁשיִטים�, �ָסַחר �ֶׁשֹּלא �ִהיא �ֶׁשָהֱאֶמת ַלְמרֹות

��.ָקִריםִמֶּמּנּו�ִנְגְנבּו�ַּתְכִׁשיִטים�ְי,�אַאְּדַרָּב.�ְּגנּוִבים
��

�ַאְרַּבע�ֵמאֹות�ָחִבּיֹות�ַיִין.�ֲאַסֵּפר�ְלָך�ִסּפּור:�"ָאַמר�לֹו�ָהַרב ָעַרְך�.�ַמֲעֶׂשה�ְּבֶאָחד�ֶׁשֶהְחִמיצּו�לֹו
ִּפָּצה�.�ְוַעל�ֵּכן�ֵאַרע�לֹו�ֶהְפֵסד�ֶזה,�ְוֵהִבין�ֶׁשִּקַּפח�ְמַעט�ֶאת�ָהָאִריס�ֶׁשָעַבד�ְּבַכְרמֹו,�ֶחְׁשּבֹון�ֶנֶפׁש

�ְוִכָּסה�ֶאת�ֶהְפֵסדֹו-ִריס�ֶאת�ָהָא ��ּוִפְתאֹום�ִהְתַיֵּקר�ְמִחיר�ַהֹחֶמץ�ְוִנְמַּכר�ִּבְמִחיר�ַהַּיִין ְּכַדאי�...
ְרֵאה�,��ּוְלַבּסֹוף-ָעַבְדָּת�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד�ְּכֵדי�ְלַהְרִויַח�עֹוד�ְמַעט�ָממֹון�:�ַּגם�ְלָך�ַלֲעֹרְך�ֶחְׁשּבֹון�ֶנֶפׁש

��"...ַמה�ִהְרַוְחָּת
��

��".ֹלא�אֹוִסיף�עֹוד�ְלַחֵּלל�ֶאת�ְקֻדַּׁשת�ַהּמֹוֵעד,�ַרִּבי,�ָטִעיִתי:�"רָאַמ
��

�ַלֶּכֶלא �ָהִאיׁש �ָׁשב �ִראׁשֹון �ְּביֹום �ַהחֹוֵקר. �לֹו �"ָאַמר �ְלָיְׁשְרָך�: �ָעַרב �ָמזּוז �ֶׁשָהַרב ְּכֶׁשָרִאיִתי
�ְלַמַעְנָך �ּוִמְׁשַּתֵּדל �ָיָׁשר, �ָאָדם �ֶׁשַאָּתה �ֵהַבְנִּתי �ֶׁשַהּפֹוֵעל�ָּפַתְחִּת. �ְוִגִּליִתי �ִנְמֶרֶצת �ַּבֲחִקיָרה י

�ֶׁשְּלָך �ָהַעְרִבי �ַהְּגנּוָבה, �ַהְּסחֹוָרה �ֶאת �ֶׁשָרַכׁש �הּוא �עֹוד, �ְוֹלא �ֶׁשָּגַנב�, �ִּבְגֵנבֹות �ֶׁשהֹוָדה ֶאָּלא

)מעיין�המועד(
!"ֶאְצְלָך�ְוֶהֱחִזיָרן


��

��

ֶנֶפׁש
ַּבּמֹוֵעד
ָּכל
ְמָלאָכה
ֶׁשִהיא
ְלֹצֶרְך
ֹאֶכל-�ֹאֶכל�ֶנֶפׁש�
,
ֻמָּתר
ַלֲעׂשֹוָתּה
ֲאִפּלּו
ַעל
ְיֵדי


ְוָלֵכן
ֻמָּתר
ְלַתֵּקן
ְּבֹחל
ַהּמֹוֵעד
ְמָקֵרר
ַחְׁשַמִּלי.
ַוֲאִפּלּו
ֵיׁש
ָּבּה
ֹטַרח
ָּגדֹול,
ָאָּמן,
ִּכיַרִים
ֶׁשל

ַּגז 
ֲאִפָּיה, 
ַּתּנּור 
ֶׁשַּבִּמְטָּבח, 
ַמִים 
ֶּבֶרז 
ָּבֶזה, 
ְוַכּיֹוֵצא .

ֻמְׁשָלם 
ְׂשָכרֹו 
ְלַקֵּבל 
ַלּפֹוֵעל ּוֻמָּתר


)קפו(.
ִאם
ֵאין
ָאָּמִנים
ֶׁשַּיֲעׂשּו
ְמָלאכֹות
ֵאּלּו
ְּבִחָּנם,
ֲעבּור
ֲעבֹוָדתֹו
ֹזאת
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ָאסּור
ִלְכֹּבׁש
ֲחמּוִצים-ְּכבּוִׁשים�

ֶאָּלא
ִאם
ֵּכן
ָיכֹול
ֶלֱאֹכל
ֵמֶהם
ַּבּמֹוֵעד,.
ֲאָבל
ִאם
ֹלא

ְראּוִי 
ַּבּמֹוֵעדִיְהיּו 
ַלֲאִכיָלה 
ים 
ָאסּור, 
ַהּמֹוֵעד. 
ְלַאַחר 
ָמצּוי 
ִיְהֶיה 
ֶׁשֹּלא 
ּוַמֲאָכל ,
ֻמָּתר


ּוְלָכְבׁשֹו 
ִלְקנֹותֹו 
ַּבּמֹוֵעד. 
ִיְכְּבֶׁשּנּו 
ֹלא 
ִאם 
ֶׁשִּיְתַקְלֵקל 
אֹו 
ֶׁשַּיְתִליַע 
ֲחָׁשׁש 
ֵיׁש 
ִאם 
ְוֵכן,

ֻמָּתר
ְלָכְבׁשֹו,
��)קפו(.
'דָּדָבר
ָהָאֵב'ֶׁשֲהֵרי
ֶזה

��

ֵאין
ִמְתַּגְּלִחים
ְוֵאין
ִמְסַּתְּפִרים
ַּבּמֹוֵעד-ִּגּלּוַח�ְוִתְסֹּפֶרת�
.
ַוֲאִפּלּו
ָהָיה
ָאנּוס
ְוֹלא
ִהְסִּפיק


ֶהָחג 
ְּבֶעֶרב 
ְלִהְתַּגֵּלַח 
אֹו 
ְלִהְסַּתֵּפר 
ָאסּור, 
ַהֵּבן. 
ַלֲאִבי 
ַוֲאִפּלּו 
ְוַלַּסְנָּדק, 
ַלּמֹוֵהל 
ָאסּור,.

)קצ(.
ֻמָּתר
ְלָכל
ָאָדם,
ֵּדר
ֶאת
ַהָּׂשָפםֲאָבל
ְלַס


��
��)קצ�(.ַוֲאִפּלּו
ָרִגיל
ְלִהְתַּגֵּלַח
ְּבָכל
יֹום,
ָאסּור
ְלִהְתַּגֵּלַח
ַּבּמֹוֵעד,
ֲאִפּלּו
ִהְתַּגַּלח
ְּבֶעֶרב
ֶהָחג

��

ַהּיֹוֵצא
ִמֵּבית
ַהֹּסַהר
ַּבּמֹוֵעד 
ְלִהְסַּתֵּפר
ּוְלִהְתַּגֵּלַח, ִפּלּו
ָהָיה
ָיכֹול
ְלִהְסַּתֵּפר
ַוֲא,
ֻמָּתר
לֹו

��)קצב(.
ֵּכיָון
ֶׁשֵאין
לֹו
ַמַּצב
רּוַח
ְלִהְסַּתֵּפר
ִּבְהיֹותֹו
ְּבֵבית
ַהֹּסַהר,
ְּבֶעֶרב
ֶהָחג

��

ְוָגֲערּו
ּבֹו
ֶׁשִּיְסַּתֵּפר,
ֶׁשִהְסַּתְּימּו
ַהְּׁשֹלִׁשים
יֹום
ַּבּמֹוֵעד,
ָאֵבל
ַעל
ָאִביו
אֹו
ַעל
ִאּמֹו,
ֻמָּתר


ְלִהְסַּתֵּפרלֹו
��)קצג(.�ְוַרַּׁשאי
לֹוַמר
ְלַאֵחר
ֶׁשִּיְגַער
ּבֹו
ְּכֵדי
ֶׁשִּיְסַּתֵּפר.
��


ֻמָּתר
ִלְגֹזז
ִצָּפְרַנִים
ְּבֹחל
ַהּמֹוֵעד-ִצָּפְרַנִים�
��)קצד(.
ּוִמְנַהג
ְּבֵני
ַאְׁשְּכַנז
ְלַהְחִמיר
ָּבֶזה,
��


ֶׁשִּנְׁשְּברּו
ַּבּמֹוֵעד-ִמְׁשָקַפִים�

ְלַתְּקָנם
ֲאִפּלּו
ַעל
ְיֵדי
ַמֲעֵׂשה
ָאָּמןֻמָּתר,
��)קצה(.
��

�ְּתִפיָרה .� 
ַהּמֹוֵעד-ִּגהּוץ 
ְּבֹחל 
ִּבְגּדֹו 
ֶאת 
ִלְתֹּפר 
ֶׁשָּצִריְך 
ִמי
 ,

ִּבְמֶלאֶכת 
ָאָּמן 
ֵאינֹו ִאם
��)קצז(.�ֵעדְוֵכן
ֻמָּתר
ְלַגֵהץ
ֶאת
ַהְּבָגִדים
ְּבֹחל
ַהּמֹו.
ַרַּׁשאי
ִלְתֹּפר
ְּכַדְרּכֹו,
ַהְּתִפיָרה

��

ֵאין
ְלַתֵּקן
ֶרֶכב
ְּפָרִטי
ִאם
ָצִריְך
ַמֲעֵׂשה
ָאָּמן-ֶרֶכב�
,
ַוֲאִפּלּו
ִאם
ִמְתַּכֵּון
ְלַהֲעִביר
ּבֹו
ִּדְבֵרי


ַמֲאָכל 
ַאֶחֶרת, 
ְּבֶדֶרְך 
ְלַהֲעִביָרם 
ֶׁשֶאְפָׁשר 
ָּכל 
ָאָּמן. 
ַמֲעֵׂשה 
ֶׁשֵאינֹו 
ִּתּקּון 
ֲאָבל ,
ֻמָּתר
��)קעה(.
ְלַתְּקנֹו

��

ַרַּׁשאי
ְלַהְמִׁשיְך
ַלֲעֹבד,
ֶׁשִאם
ִיְתַחֵּמק
ִמַּלֲעֹבד
ֵיׁש
ֲחָׁשׁש
ֶׁשְּיַפְּטרּוהּו�-ּפֹוֵעל�,
ָּכל
ֶׁשֵאינֹו

��)קפג(.
ֶׁשַּוַּדאי
ֶנְחָׁשב
ָּדָבר
ָהָאֵבד,
ָיכֹול
ְלַקֵּבל
ֻחְפָׁשה
ַעל
ֶחְׁשּבֹון
ֹחֶפׁש
ְׁשָנִתי
ַהַּמִּגיַע
לֹו
��

� �ֵעֶסק 
ְקבּוִעים
ַהַּמֲע-ַּבַעל 
ּפֹוֲעִלים 
ִביד ,

ָלֶהם 
ְלַׁשֵּלם 
ִיְצָטֵרְך 
אֹוָתם 
ַיֲעִסיק 
ֹלא ְוִאם


ַרַּׁשאי
ְלַהֲעִסיק
אֹוָתם-ַמְׂשֹּכֶרת
ְׁשֵלָמה
��)קפב(.
ְוִיְׁשַּתְּדלּו
ַלֲעֹבד
ְּבִצְנָעה
ְּכָכל
ָהֶאְפָׁשר.

��
� 
ִלְפ-ֲחנּות 
ַרָּׁשִאים 
ְיָרקֹות 
ַמֹּכֶלת
ּומֹוְכֵרי 
ֲחנּוָתם
ַּבֲעֵלי 
ֶאת 
ֹּתַח ,

ֶׁשּקֹוִנים 
ֶׁשָּידּוַע ֵּכיָון


ַהּמֹוֵעד 
ְלֹצֶרְך 
ַרב, 
ְוַהְיָרקֹות
ֵאיָנם
ִמְתַקְּיִמים
ְזַמן 
ֶהָחָלב 
מּוְצֵרי 
ֶׁשֲהֵרי ,

ַּכּיֹוֵצא 
ָּכל ְוֵכן

ָּבֶזה 
ְיֵבִׁשים. 
ֵּפרֹות 
מֹוְכֵרי 
ֲאָבל 
ַרב, 
ְזַמן 
ֶׁשִּמְתַקְּיִמים 
ְוַכּדֹוֶמה 
ֹאֶרז 
ְּבִצְנָעהִי, 
ְמְּכרּו,


ְּדַהְינּו 
ַאַחת-
ֶׁשִאם
ָהְיָתה
ְּפתּוָחה
ַהֲחנּות
ִלְרׁשּות
ָהַרִּבים, 
ֶּדֶלת
ַאַחת
ְונֹוֵעל 
ּפֹוֵתַח
,

ְּבֶעֶרב
ִׂשְמַחת
ּתֹוָרה
ֻמָּתר
ִלְמֹּכר
ְּבַפְרֶהְסָיא,
ּוִמָּכל
ָמקֹום.
ֶׁשֹּלא
ַיְחְׁשדּוהּו
ֶׁשּמֹוֵכר
ַלֹחל,

��)קצ.�יא,�ע�סימן�תקלט�סעיפים�י"שו(.
ד
יֹום
טֹובִמְּפֵני
ְּכבֹו

��
� 
ַהּמֹוֵעד-ִּכּבּוס 
ְלֹצֶרְך 
ֲאִפּלּו 
ַהּמֹוֵעד 
ְּבֹחל 
ְּבָגִדים 
ְלַכֵּבס 
ָאסּור
 
ְואּוָלם. ,

ָיַדִים ַמְּגבֹות
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ם
ְלִהְתַלְכֵלְך
ָּתִמיד
ֵּכיָון
ֶׁשַּדְרָּכ,
ְוֵכן
ִּבְגֵדי
ְיָלִדים
ְקַטִּנים
ֻמָּתר
ְלַכֵּבס.
ְוַרְחָצה
ֻמָּתר
ְלַכֵּבס
��)קצח(.
ְוֵאין
ְלָצֵרף
ִּבְגֵדי
ְּגדֹוִלים
ִלְמכֹוַנת
ַהְּכִביָסה.
ֶּבָעָפר

��

ִּבְזַמֵּננּו
ֶׁשַּמֲחִליִפים
ַּגְרַּבִים
ּוְלָבִנים
ַהְּסמּוִכים
ַלָּבָׂשר
ִמֵּדי
יֹום,
ִמְּפֵני
ֶׁשִּמְתַלְכְלִכים
ָּתִמיד


��)קצח(.
ֻמָּתר
ְלַכְּבָסם
ִּבְמכֹוַנת
ְּכִביָסה
ַּבּמֹוֵעד,
ים
ְלַהֲחִליף
ִאם
ֵאין
לֹו
ֲאֵחִר-ְּבֵזָעה

��
��)ר(.
ֶׁשֵאין
ֶזה
ְּבֶגֶדר
ִּכּבּוס,
ֻמָּתר
ְלַנּקֹות
ֶאת
ַהֶּכֶתם
ְּבָחְמֵרי
ִנּקּוי,
ֶּבֶגד
ֶׁשִהְתַלְכֵלְך
ְּבֶכֶתם

��

ֻמָּתר
ְלַצְחֵצַח
ַנֲעַלִים
ַּבּמֹוֵעד-ִצְחצּוַח�ַנֲעַלִים�
��)קצה(.
ֶׁשֵאינֹו
ּדֹוֶמה
ְלִכּבּוס
ְּכָלל,

��

ֻמָּתר
ְלַצֵּלם
ַּבּמֹוֵעד-ַמְצֵלָמה�

)רו(.
ֲאָבל
ֹלא
ְיַפַּתח
ֶאת
ַהְּתמּוָנה
ֶאָּלא
ְלַאַחר
ַהּמֹוֵעד,


��
� 
ְמָלאָכה
ֶׁשָאסּור
ַלֲעׂשֹוָתּה
ַּבּמֹוֵעד-�ּגֹוי
 
ַלֲעׂשֹוָתּה, 
ָאסּור
ַּגם
לֹוַמר
ְלגֹוי 
םּוִמָּכל
ָמקֹו.,

��)ר(.
ֹלא
ָאְסרּו
ֲחָכִמים
ֵלָהנֹות
ִמֶּמָּנה
ֲאִפּלּו
ַּבּמֹוֵעד,
ִאם
ָעַבר
ְוָאַמר
ְלגֹוי
ַלֲעׂשֹוָתּה
��


-ְּכִתיָבה� �ְוָיָפה[
ְּכִתיָבה
ְרִגיָלה
ֶׁשָּלנּו �ְמֻתֶּקֶנת �ֶׁשִּתְהֶיה �ַמְקִּפיד 
ֻמֶּתֶרת,]ֶׁשֹּלא
 ,

ֶׁשִהיא
ְלֹצֶרְך ָּכל

ַהּמֹוֵעד 
ְוִחּדּוֵׁשי
ּתֹוָרהְוֵכן
ֻמָּתר. 
ִלְכֹּתב
ְּבֹחל
ַהּמֹוֵעד
ִאֶּגֶרת
ָׁשלֹום
ַלֲחֵברֹו
 ,
ֵּבין
ֶׁשִחֵּדׁש


ֵמֲאֵחִרים 
ֶׁשָּׁשַמע 
ּוֵבין 
ֵמַעְצמֹו 
ַּגם. 
ַמה 
ִיְכְּתֵבם, 
ֹלא 
ֶׁשִאם ,

ִמֶּמּנּו 
ֶׁשִּיָּׁשְכחּו 
ֲחָׁשׁש ֵיׁש

ָהָאֵבד 
ְּכָדָבר 
ְוֶנְחָׁשב 
ֲעֵל, 
ַיֲחֹזר 
ְּפָעִמיםַוֲאִפּלּו 
ַּכָּמה 
יֶהם 
ֶׁשִּיְׁשְּכֵחם, 
ֲחָׁשׁש 
ֵיׁש 
ֲעַדִין.

��)רד(.
ּוֻמָּתר
ְלָכְתָבם
ִּבְכַתב
ָידֹו
אֹו
ִּבְמכֹוַנת
ְּכִתיָבה
אֹו
ְּבֶאְמָצעּות
ַמְחֵׁשב
��

� �ּתֹוָרה 
ַהּתֹוָרה-ַּתְלמּוד 
ַּתְלמּוֵדי 
ַחְדֵרי 
ֶאת 
ְלַׁשֵּפץ 
ֻמָּתר
 
ַלֲעׂש, 
ְלַנָּגר 
ָלֵתת ֹות
ְוֵכן

ַסְפָסִלים
ַלַּתְלִמיִדים 
ֶׁשִּיְהיּו
מּוָכִנים
ִמָּיד
ְלַאַחר
ֶהָחג
ְוֹלא
ִיְתַּבְּטלּו
ִמִּלּמּוד
ּתֹוָרה, 
ְּכֵדי.

��)קעו(.
ֵמַאַחר
ְוהּוא
ְּדַבר
ִמְצָוה,
ּוֻמָּתר
ַלּפֹוֲעִלים
ְלַקֵּבל
ְׂשָכָרם
ָּכָראּוי
ְלֹלא
ָּכל
ֲחָׁשׁש

��

ִנים
ֵּבית
ַהְּכֶנֶסת
ַּבּמֹוֵעדֵאין
ּבֹו�-ֵּבית�ַהְּכֶנֶסת�.
אּוָלם
ִאם
ֶיְׁשָנם
ְרָׁשִעים
ֶׁשֲחֵפִצים
ִלְמֹנַע

��)קעה(.
ֶׁשֵאין
ְלָך
ָּדָבר
ָהָאֵבד
ָּגדֹול
ִמֶּזה,
ֻמָּתר
ְלַהְמִׁשיְך
ַלֲעֹבד
ַּבּמֹוֵעד,
ֶאת
ַהְּבִנָּיה




��ַקָּבַלת�ְּפֵני�ַרּבֹו�ָּבֶרֶגל


ֶּבָחגִמְצָוה
ַעל
ָּכל
ָאָדם
ְלַקֵּב 
ַרּבֹו 
ל
ֶאת
ְּפֵני 
ָּגר
ִמחּוץ
ָלִעיר, 
ִאם
ַרּבֹו 
ַוֲאִפּלּו ,
ִיְׁשַּתֵּדל

ַּגם
ְּבֶמֶׁשְך
ַהָּׁשָנה,
ּוִמָּכל
ָמקֹום.
ִלְנֹסַע
ֵאָליו
ִלְראֹותֹו,
ְּבָכל
ַּפַעם
ֶׁשָאָדם
הֹוֵלְך
ְלַקֵּבל
ֶאת

��)ז"ה�מהלכות�תלמוד�תורה�ה"ם�פ"רמב.�א�ועוד"כו�ע,�ב"סוכה�י�ע.�ב"ז�ע"ראש�השנה�ט(.
ְמַקֵּים
ָּבֶזה
ִמְצָוה,
ְּפֵני
ַרּבֹו




��ֲעִלָּיה�ָלֶרֶגל


ֱאֶמת
ֶׁשִעַּקר
ִמְצַות
ֲע 
ֵּבית
ַהִּמְקָּדׁשָּיִלֵהן 
ה
ָלֶרֶגל
ָהְיָתה
ִּבְזַמן ,

ְמִביִאים
ָקְרָּבנֹות ֶׁשָהיּו

ַּבּתֹוָרה 
ַּכָּכתּוב 
ַהִּמְקָּדׁש 
ְּבֵבית 
ְלַהְקִריָבם 
ָמ, 
קֹוםִמָּכל ,

ַלֲעלֹות 
ִמְצָוה 
ַהֶּזה 
ַּבְּזַמן ַּגם


ִמְּפֵני
ֶׁשְּקֻדָּׁשָתן
ַקֶּיֶמת
ְלעֹוָלם
ִמְּפֵני
ַהְּׁשִכיָנה,
ִלירּוָׁשַלִים
ְוַלֹּכֶתל
ַהַּמֲעָרִבי,
מלכים�(ֶׁשֶּנֱאַמר

�ג �ט 
ָׁשם
ָּכל
ַהָּיִמים
"):א 
ְוִלִּבי 
ֵעיַני 
ְוָהיּו �ַּבִּמְדָרׁש". �ָאְמרּו �בשי(
ְוֵכן �רבה �השירים ֵמעֹוָלם�ֹלא�ָזָזה�
):ר
ֶׁשְּקֻדַּׁשת�ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש�ִוירּוָׁשַלִים�ֹלא�
,)ז"ו�מבית�הבחירה�הט"פ(ם�"ְוֵכן�ָּכַתב�ָהַרְמַּב.�ְׁשִכיָנה�ִמֹּכֶתל�ַהַּמֲעָרִבי

�ְּבֵטָלה�ְלעֹוָלם �תרל(ּוְבֵסֶפר�ֲחִסיִדים�. ��מּוָבא)סימן �ָהָי, �ָּגאֹון �ַהאי ה�ָרִגיל�ַלֲעלֹות�ִמָּבֶבל�ִלירּוָׁשַלִים�ֶׁשַרֵּבנּו
ת�"ּוְבׁשּו.�ַבע�ְּפָעִמיםְֶוָהָיה�ַמִּקיף�ֶאת�ַהר�ַהֵּזיִתים�ְּביֹום�הֹוַׁשְעָנא�ַרָּבה�ֶׁש,�ְּבַחג�ַהֻּסּכֹות�ִמֵּדי�ָׁשָנה�ַּבָּׁשָנה

�"ַהַּתְׁשֵּב �רא"ח(ץ �סימן ��ָּכַתב)ג �ֱאֶמת: �ַמִּגיֵדי �ְוֵהִעידּו ,� �ֲעַדִין �ִּבְזַמן�ִּכי �ִּבירּוָׁשַלִים �ֶׁשָהיּו �ֵמַהִּנִּסים ִנְׁשָאר
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�ַהִּמְקָּדׁש �ַהָּמקֹום, �ַצר�ִלי �ֶׁשֹּלא�ָאַמר�ָאָדם�ַלֲחֵברֹו �ֵּבית�ַהְּכֶנֶסת�ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים�ֶׁשְּצִריָכה�ִלְמַעט�ַאְנֵׁשי�, ִּכי
�ָׁשם �ַהָּדִרים �ַהָּמקֹום �ִהְתַקֵּב, �ְּבֵעת �ְלֶפה �ִמֶּפה �יֹוֵתר�ִמְתַמֵּלאת �ַהָּׁשבּועֹות �ְּבַחג �ַהחֹוְגִגים �ָהֶרֶגל �עֹוֵלי ץ
��)א�סימן�כה"יחוה�דעת�ח�(.ִּכי�ֲעַדִין�ִהיא�ִּבְקֻדָּׁשָתּה,�ְוֻכָּלם�ִנְכָנִסים�ְויֹוְׁשִבים�ְרָוִחים,�ִמְּׁשֹלׁש�ֵמאֹות�ִאיׁש

��

ָאה
ָאָדם
ֶאת
ַהֹּכֶתל
ַהַּמֲעָרִביִאם
ָעְברּו
ְׁשֹלִׁשים
יֹום
ֶׁשֹּלא
ָר,
ַאף
ַעל
ִּפי
ֶׁשְּבָכל
ַהָּׁשָנה,


�ישעיה�סד�י(עֹוֵמד
ְואֹוֵמר
ֶאת
ַהָּפסּוק :("
ֵּבית
ָקְדֵׁשנּו
ְוִתְפַאְרֵּתנּו
ֲאֶׁשר
ִהְללּוָך
ֲאֹבֵתינּו
ָהָיה

,ל
ָמקֹוםִמָּכ,
ְוקֹוֵרַע
ֶאת
ִּבְגּדֹו
ַעד
ְּכֶנֶגד
ִלּבֹו,
"ְוָכל
ַמֲחַמֵּדינּו
ָהָיה
ְלָחְרָּבה,
ִלְׂשֵרַפת
ֵאׁש

ִאם
ָּבא
ֶּבָחג 
קֹוֵרַע, 
ֵאינֹו 
ְקֻדַּׁשת
ְוִׂשְמַחת
ֶהָחג, 
ִמְּפֵני 
ּוְבָכל
ֹאֶפן. ,
ַהָּגר
ִּבירּוָׁשַלִים
ֵאינֹו
��)ע�ארבע�תעניות�תלח"חזו.�ע�סימן�תקסא"שו�(.ַאף
ִאם
ֹלא
ָרָאה
ֶאת
ַהֹּכֶתל
ְׁשֹלִׁשים
יֹום,
ָצִריְך
ִלְקֹרַע

��

ּוְל 
ְלַהְזִּכיר 
ַהְזִהירְוֵיׁש 
ַּכּיֹום, 
ַהַּבִית 
ַהר 
ְלֶׁשַטח 
ְוֹאֶפן ֶׁשַהְּכִניָסה 
ָּפִנים 
ְּבׁשּום 
ֲאסּוָרה,


ֵמִתים 
ְטֵמֵאי 
ְוֻכָּלנּו 
ֵמַאַחר 
ֵמת, 
ְטֵמא 
ְּכֶׁשהּוא 
ַהִּמְקָּדׁש 
ְלֵבית 
ְוַהִּנְכָנס 
ָּכֵרת, 
ַחָּיב.

ּוְבֶעְזַרת
ה 
ְּבָקרֹוב' 
ֶׁשָּיֹבא
ְמִׁשיַח
ִצְדֵקנּו, 
ַּטֲהרּו
ָּכל
ִיְׂשָרֵאל
ְּבֵאֶפר
ָּפָרה
ֲאֻדָּמהְוִי, ,
ִנָּכֵנס


ְּבִׂשְמָחה
ּוְבטּוב
ֵלָבב
ְלֵבית
ַהִּמְקָּדׁש
ַהְּׁשִליִׁשי
ֶׁשֵּיֵרד
ָּבנּוי
ִמן
ַהָּׁשַמִים,
ָיָדיו
ֶׁשל
ִמַּמֲעֵׂשה

ְלִהְתַּפּתֹות
ַאַחר
אֹוָתם
חֹוְטִאים.
הּוא
ָּברּוְך
ַהָּקדֹוׁש 
ֵאין 
ּוַמֲחִטיִאים
ֶאת
ָהַרִּביםְוָלֵכן
,


ְונֹוְטִלים
ְּדֵמי
ְּכִניָסה
ְּכִאּלּו
ֶזה
ֲאַתר
מּוֵזיאֹון,
ֶׁשָּבנּו
ְּכִניָסה
ְמֻיֶחֶדת
ְלַהר
ַהַּבִית,
ַוֲאָנִׁשים
�דעת�יחוה�(.ַהּטֹוב
ְיַכֵּפר
ְּבַעד'
ַוה.
ְּתִמיִמים
ַעֵּמי
ָהֲאָרצֹות
ִמְתַּפִּתים
ַאֲחֵריֶהם
ְלִהָּכֵנס
ְלָׁשם

��)�א�סימן�כה"ח

��

��ִׂשְמַחת�ֵּבית�ַהּׁשֹוֵאָבה

ַקָּים 
ָהָיה 
ַהִּמְקָּדׁש 
ֶׁשֵּבית 
ִּבְזַמן ,
 
ַהּמֹוֵעד 
ֹחל 
ֵליֵלי 
ְּבָכל 
עֹוִׂשים 
ֵּבית
"ָהיּו ִׂשְמַחת


"ַהּׁשֹוֵאָבה 
ְּדַהְינּו, 
ַהִּמְז, 
ַעל 
ַהַּמִים 
ִנּסּוְך 
ְלִמְצַות 
ַמִים 
ִלְׁשֹאב 
ֶׁשָּזכּו 
ַעל 
ֵּבַחִׂשְמָחה,

ּוְלִחּבּוב
ִמְצָוה
זֹו
ָהיּו
ְׂשֵמִחים
ּוְמׁשֹוְרִרים
ַלה,
ֶׁשָהְיָתה
נֹוֶהֶגת
ַרק
ְּבַחג
ַהֻּסּכֹות'
ִיְתָּבַרְך


ְּבֶמֶׁשְך
ָּכל
ַהַּלְיָלה,

ִמי
ֶׁשֹּלא
ָרָאה
ִׂשְמַחת
ֵּבית
ַהּׁשֹוֵאָבה":
)א"סוכה�נא�ע(ַּכּמּוָבא
ַּבִּמְׁשָנה,


ְוַאְרָּבָעה
ְסָפִלים
ֶׁשל
ָזָהב
ְּבָראֵׁשיֶהם,
ְמנֹורֹות
ֶׁשל
ָזָהב
ָהיּו
ָׁשם.
ִמָּיָמיוֹלא
ָרָאה
ִׂשְמָחה,



ְוֹלא
ָהְיָתה
ָחֵצר
,]�ִליֶטר�ֶׁשֶמן40-ְּכ[ְוָהיּו
ְמִטיִלים
ְלָכל
ֵסֶפל
ְוֵסֶפל
ֵמָאה
ְוֶעְׂשִרים
ֹלג
ֶׁשֶמן

ַהּׁשֹו 
ֵּבית 
ֵמאֹור 
ֵהִאיָרה 
ֶׁשֹּלא 
ֵאָבהִּבירּוָׁשַלִים .

ְמַרְּקִדים 
ָהיּו 
ַמֲעֶׂשה 
ְוַאְנֵׁשי ֲחִסיִדים


ֶׁשִּביֵדיֶהן 
אֹור 
ֶׁשל 
ַּבֲאבּוקֹות 
ִּבְפֵניֶהם 
ְוִתְׁשָּבחֹות, 
ִׁשירֹות 
ִּדְבֵרי 
ִלְפֵניֶהם 
ְואֹוְמִרים,

ְּבִכּנֹורֹות 
ְוַהְלִוִּים ,
 �ִּבְלׁשֹוֵננּו[ּוִבְנָבִלים 
ּוִבְמִצְלַּתִים,]ָקנֹון
 
רֹותּוַבֲחצֹוְצ, ,

ְּבֹלא 
ִׁשיר ּוִבְכֵלי


".ִמְסָּפר

��


ֶׁשִּמִּׂשְמָחה
זֹו
ָהיּו
ׁשֹוֲאִבים
רּוַח
ַהֹּקֶדׁש,
ְוָאְמרּו
ְּבַתְלמּוד
ְירּוַׁשְלִמי,
ֶׁשֵאין
ַהְּׁשִכיָנה
ׁשֹוָרה

ִׂשְמָחה 
ֶאָּלא
ִמּתֹוְך �טו(
ֶׁשֶּנֱאַמר, �ג �ב 
")מלכים 
ַהְמַנֵּגן: 
ְוָהָיה
ְּכַנֵּגן ,
 
ַיד
הַוְּתִהי 
'ָעָליו ."
ְויֹוָנה


ַהָּנִביא
ָזָכה
ִלְהיֹות
ָנִביא
ִּבְזכּות
ֶׁשָהָיה
ֵמעֹוֵלי
ְרָגִלים
ְלֵבית
ַהִּמְקָּדׁש,
ְוָהָיה
ָׂשֵמַח
ִׂשְמָחה
��)ב"תוספות�סוכה�נ�ע�(.ּוְבִׂשְמַחת
ֵּבית
ַהּׁשֹוֵאָבה
ָׁשְרָתה
ָעָליו
ְׁשִכיָנה,
ְּגדֹוָלה

��


ים
ַלֲעׂשֹות
ֵזֶכר
ְלִׂשְמַחת
ֵּבית
ַהּׁשֹוֵאָבה
ְּבֵליֵלי
ֹחל
ַהּמֹוֵעדִמְנַהג
ִיְׂשָרֵאל
ְקדֹוִׁש,
ּוְלָהִביא

ְנִגיָנה 
ְּכֵלי 
ה, 
ִלְכבֹוד 
ְוִלְרֹקד 
ְוָלִׁשיר 
ִיְתָּבַרְך' 
ָבּה, 
ִיָּמֵצא 
ְוִׂשְמָחה 
ָׂשׂשֹון ,

ְוקֹול ּתֹוָדה


ְׁשֶּתהְואֹוָתם
ָהעֹוִׂשים
ֹזאת
ַיַחד
ִעם
ְסעּוָדה
ּוִמ.
ִזְמָרה,
ֵיׁש
ָלֶהם
ְלִהָּזֵהר
ֶׁשֹּלא
ְלִהָּמֵׁשְך

ַהַּיִין 
ַאַחר 
ְוָׁשלֹום, 
ַחס 
ֹראׁש 
ְוַקּלּות 
ִלְׂשחֹוק 
ַיִּגיעּו 
ֶׁשֹּלא 
ְּכֵדי ,

ְוַהַּקּלּות 
ַהְּׂשחֹוק ֶׁשֵאין



ִׂשְמָחה-ֹראׁש
ל
ִׂשְמָחה
ֶׁשֵּיׁש
ֶאָּלא
ַע,
ְוֹלא
ִנְצַטֵּוינּו
ַעל
הֹוֵללּות
ּוְׁשטּות,
ֶאָּלא
הֹוֵללּות,

הּוא 
ָּברּוְך 
ָּבּה
ֲעבֹוַדת
ַהּיֹוֵצר 
ְלַאֲהַבת
ה, 
ֶׁשִּמּתֹוָכּה
ַנִּגיַע 
ִיְתָּבַרְך' ,

ּוְלָבֵרְך ְלהֹודֹות
לֹו

��)רכ.�ע�סימן�תקכט"ם�ושו"רמב(.
ִּבְׁשמֹו
ַעל
ָּכל
ַהּטֹוב
ֲאֶׁשר
ְּגָמָלנּו
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��

��ְירּוָׁשַלִיםִׂשְמַחת�ֵּבית�ַהּׁשֹוֵאָבה�ְּבִעיר�ַהֹּקֶדׁש�
ִהיא�ִעיר�ָקְדֵׁשנּו�ְירּוָׁשַלִים�ִּתָּבֶנה�,�ְוזֹוֵכר�ֲאִני�ִּכי�ְּבֶאֶרץ�מֹוַלְדִּתי:�"ל"ָּכַתב�ַרֵּבנּו�ֹמֶׁשה�ָחאִגיז�ַזַצ

ָסם�ְוַעל�ֹראָׁשם�ַהָּגאֹון�ַהְמֻפְר,�ְּבֹחל�ַהּמֹוֵעד�ֻסּכֹות�ָהיּו�ִמְתַאְּסִפים�ָּכל�ָראֵׁשי�ַעם�ֹקֶדׁש,�ְוִתּכֹוֵנן
�ָּגַלְנִטי �ֹמֶׁשה �ַרֵּבנּו �ְזֵקִני �ַזַצ[
ָמר �ָקארֹו �יֹוֵסף �ַרֵּבנּו �ָערּוְך �ַהֻּׁשְלָחן �ָמָרן �ֶׁשל ִזְכרֹונֹו�
,]ל"ִמַּתְלִמיָדיו
�ָהעֹוָלם�ַהָּבא �ִלְבָרָכה�ְלַחֵּיי �ֵהיַכל�ַהֹּקֶדׁש, �ִּבְפֵני �ּוַבֲאבּוקֹות�ִּביֵדיֶהם, �ְוקֹול�ָנִעים, ְוָכל�ַּבֲעֵלי�,

�ְוִתְׁשָּבחֹותְּכֵל �ּוְרָננֹות �ְּבִׁשיִרים �עֹוְמִדים �ָהיּו �ֶזֶמר �י �ִלְפֵני�, �ְמַרְּקִדים �ָהיּו �ַהֹּקֶדׁש �ִעיר ְוָראֵׁשי
ְיִהי�ָרצֹון�ֶׁשִּנְזֶּכה�ִלְראֹות�:�"ּוִבְׁשַעת�ַהִּסּיּום�ָהיּו�אֹוְמִרים.�ַהֵהיָכל�ֵזֶכר�ְלִׂשְמַחת�ֵּבית�ַהּׁשֹוֵאָבה

ִיְתָּבַרְך�ְיַזֵּכנּו�'�ה!��ְוֵאין�ֶאָחד�ֶׁשָהָיה�חֹוֵׁשׁש�ִלְכבֹודֹו-"�ּׁשֹוֵאָבה�ְּבֵבית�ַהִּמְקָּדׁשְּבִׂשְמַחת�ֵּבית�ַה
��)מעיין�המועד�שכ(!�ְוָנִגיָלה�ְוִנְׂשְמָחה�ּבֹו�ּוְבתֹוָרתֹו,�ּוְבֹנַעם�ְקֻדָּׁשתֹו'�ָלׁשּוב�ַלֲחסֹות�ְּבֵבית�ה

��

��


ְוָהָיה�ַמֲחֶניָך�ָקדֹוׁש



ַחָּיִבים
ֵּבית
ִּדין
ְלַהֲעִמיד
ׁשֹוְטִרים
ַּבַחִּגים�:)סימן�תקכט�סעיף�ד(ַהֻּׁשְלָחן
ָערּוְך
ָּכַתב
ָמָרן,
ֶׁשִּיְהיּו


ַהְּנָהרֹות 
ְוַעל 
ּוַבַּפְרֵּדִסים 
ַּבִּגּנֹות 
ּוְמַחְּפִׂשים 
ְמׁשֹוְטִטים ,

ֶלֱאֹכל 
ָׁשם 
ִיְתַקְּבצּו ֶׁשֹּלא

ְוֵכן
ַיְזִהירּו
ְּבָדָבר
ֶזה
ְלָכל
ָהָעם.
ַחס
ְוָׁשלֹום,
ֹבאּו
ִליֵדי
ֲעֵבָרהְוָי,
ְוִלְׁשּתֹות
ֲאָנִׁשים
ְוָנִׁשים,


ְּבִׂשְמָחה 
ְּבָבֵּתיֶהם 
ְוָנִׁשים 
ֲאָנִׁשים 
ִיְתָעְרבּו 
ֶׁשֹּלא 
ְּבַיִין, 
ִיָּמְׁשכּו 
ְוֹלא ,

ִליֵדי 
ָיֹבאּו ֶׁשָּמא

ֲעֵבָרה 
ְקדֹוִׁשים, 
ֻּכָּלם 
ִיְהיּו 
ֶאָּלא 
ָה�.כ"ע. 
ְּברּוָרהְוָכַתב 
ִמְׁשָנה 
ַרב :

ִחּיּוב 
ֵיׁש 
ֶזה ְוָדָבר


ְּבָידֹו 
ֶׁשֵּיׁש 
ְּבִמי 
ְוִלְמחֹות 
ָעָליו 
ְלַהְזִהיר 
ָּתִמיד 
ְּביֹוֵתר, 
ַהִּקְלקּול 
ָמצּוי 
ֶׁשַּבַחִּגים 
ֶאָּלא.

ְּבֵאיֶזה
ְמקֹומֹות
ַּגם
ִּב 
ֶזה
ִּבְזַמֵּננּו 
ִקְלקּול 
ָהַרִּבים
ִנְתָּפֵרץ 
ימֹות
ַהֹחלּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ,
ְוָעוֹון


.ד"עכ.
ְּבַוַּדאי
ְמֻחָּיב
ִלְמחֹות,
ּוִמי
ֶׁשֵּיׁש
ְּבָידֹו
ִלְמחֹות,
ָּגדֹול
הּוא








��הֹוַׁשְעָנא�ַרָּבה
��ַמֲעַלת�ַהּיֹום


 
יֹום 
ִנְקָרא 
ַהֻּסּכֹות 
ַחג 
ֶׁשל 
ַהְּׁשִביִעי 
ַרָּבה"יֹום 
"הֹוַׁשְעָנא ,

ּתֹוָרה 
ְּבִלּמּוד 
ּבֹו ּוַמְרִּבים

ְוַתֲחנּוִניםּו 
ְסִליחֹות .
 
"ַּבִּמְדָרׁשְוָאְמרּו 
ַהָּקדֹוׁש: 
ָאִבינּו
ָּברּוְך
ָאַמר 
ְלַאְבָרָהם 
הּוא :
ֲאִני


 
ְּבעֹוָלִמי 
ְּבעֹוָלְמָך-ָיִחיד 
ָיִחיד 
ְוַאָּתה
 .

ּבֹו 
ְלַכֵּפר 
ְמֻיָחד 
יֹום 
ְלָבֶניָך 
ָלֵתת 
ֲאִני ָעִתיד

ַרָּבהְוֶזהּו
יֹום
הֹוַׁשְעָנא,
ֲעוֹונֹוֵתיֶהם
.

ִּתְהֶיה
-ֶׁשִאם
ֵאין
ַּכָּפָרה
ְלָבֶניָך
ְּביֹום
ֹראׁש
ַהָּׁשָנה


ָלֶהם
ַּכָּפָרה
ְּביֹום
ַהִּכּפּוִרים,

ִּתְהֶיה
ָלֶהם
ַּכָּפָרה
ְּביֹום
הֹוַׁשְעָנא
ַרָּבה-ְוִאם
ָלאו
��)תלו(".

��

ָאְמרּו 
ֶרֶמז 
ֹלא
ִייָראַאְרֵיה": 
ָׁשָאג
ִמי"
 
ֵּת"
ַאְרֵיה". 
בֹותָראֵׁשי 
ֱאלּול: 
ַהָּׁשָנהֹראׁש,
 
יֹום,

ַהִּכּפּוִרים 
ַרָּבההֹוַׁשְעָנא,
 
ֶׁשָּכל
ַהָּיִמים
ַהָּללּו. 
ְּתׁשּוָבה
ּוְמִחיָלה
ְלַעם
ִיְׂשָרֵאל, 
ֵהם
ְיֵמי.

��)תלח(

��

��עּורּו�ְיֵׁשִנים

ִיְׂשָרֵאל
ְקדֹוִׁשים
ִלְהיֹות
ֵנעֹוִרים
ָּכל
ַהַּלְיָלה
ֶׁשל
הֹוַׁשְעָנא 
ַרָּבהָנֲהגּו
 ,
ְועֹוְסִקים
ַּבּתֹוָרה



ֻחַּמׁש
ְּדָבִרים:
ְוקֹוְרִאים
ּבֹו',
ְקִריֵאי
מֹוֵעד'ַּבֵּסֶדר
ַהְמֻתָּקן,
ְוֹזאת
'ִמְדָרׁש
ַרָּבה
ַעל
ָּפָרַׁשת

ַהְּבָרָכה ,'
�ְּבָׁשָעה[ּוְלַאַחר
ֲחצֹות
ַלְיָלה �ְּבֵעֶרְך :23:25[

קֹוְרִאים
ֶאת
ָּכל
ֵסֶפר
ַהְּתִהִּלים
ִעם


)תלח(.
ַעד
אֹור
ַהֹּבֶקר,
ְמַעט
ִקְטֵעי
ְסִליחֹות

��


ַעל
ֵּכן.
ִעַּקר
ַהִּתּקּון
ַּבַּלְיָלה
ַהֶּזה
הּוא
ַּבֲחִצי
ָהִראׁשֹון
ֶׁשל
ַהַּלְיָלה,
ִמן
ָהָראּוי
ִלְקֹּבַע
ֶאת

ֹק 
ִּביַאת
ָהֲאָנִׁשים
ְלֵבית
ַהְּכֶנֶסת
ַּבַּלְיָלה
ְלָפחֹות
ִּכְׁשָעַתִים
ָוֵחִצי 
ֶדם
ֲחצֹותְזַמן]21:00[,
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ְלַסֵּים
ֶאת
ֻחַּמׁש
ְּדָבִריםֲחצֹותְּכֵדי
ֶׁשַעד 
ַיְסִּפיקּו
 ,

ְּכֶנֶסת
ֶׁשַּמְתִחיִלים ְוֹלא
ְּכאֹוָתם
ָּבֵּתי

)תלח(.
ּוַמְפִסיִדים
ָּבֶזה
ֶאת
ִעַּקר
ַהִּתּקּון
ֶׁשל
ַהַּלְיָלה,
ֶאת
ַהִּלּמּוד
ְּבָׁשָעה
ְמֻאֶחֶרת


��

ְּב 
ַעד
אֹור
ַהֹּבֶקרָאָדם
ֶׁשּיֹוֵדַע 
ָיכֹול
ְלַהֲחִזיק
ַמֲעָמד
ְלִהָּׁשֵאר
ֵעָרִני 
ֶׁשֵאינֹו 
ַעְצמֹו ,
ַהָּנכֹון


ִמְּקִריַאת
ַהְּתִהִּלים 
חּוץ 
ַהִּתּקּון 
ִּבְתִחַּלת
ַהַּלְיָלה
ֶאת
ָּכל 
ֶׁשִּיְלַמד ,

ְמַעט
ַעל 
ָלנּוַח ְוֵיֵלְך

ַּבֻּסָּכה 
ִמָּטתֹו 
ָיָדי, 
ִיֹּטל 
ּוּוְכֶׁשָּיקּום 
ַהְּנִטיָלה 
ַעל 
ִויָבֵרְך 
ַהּתֹוָרה'ו 
ִבְרכֹות ,'

ֶאת ְוִיְקָרא


ַהְּתִהִּלים
ִעם
ַהִּצּבּור,

.ֹקֶדם
ַהְּתִפָּלה'
ִּבְרכֹות
ַהּתֹוָרה'ּוַבֹּבֶקר
ֹלא
ְיָבֵרְך
ׁשּוב

��

]��ְּגָרם54[ֹכל
ְּכֵביָצה
ֵיׁש
ָלִׂשים
ֵלב
ֶׁשֹּלא
ֶלֱא,
ַּכֲאֶׁשר
טֹוֲעִמים
ִמיֵני
ְמזֹונֹות
ְּבֶמֶׁשְך
ַהַּלְיָלה


.ְוַכְמֹבָאר
ְלֵעיל
ְּבַהְרָחָבה
ְּבִדיֵני
ָהֲאִכיָלה
ַּבֻּסָּכה,
עּוָגה
חּוץ
ַלֻּסָּכה





��ִּבְרכֹות�ַהַּׁשַחר

ַהַּלְיָלה 
ָּכל 
ַהֵּנעֹור ,
 
ַהַּׁשַחר 
ְּבַעּמּוד 
ַהַּׁשַחר'ְמָבֵרְך 
ִּבְרכֹות 
ַהּתֹוָרה'ּו' 
ִבְרכֹות ,'
ְלַבד



ֶׁשּנֹוֵטל
ָיָדיו
ַאְך
ֹלא
ְמָבֵרְך',
ַעל
ְנִטיַלת
ָיַדִים'ִמִּבְרַּכת.

ֹלא
ְיָבֵרְך'
ֲאֶׁשר
ָיַצר'ְוֵכן
ִּבְרַּכת,

ְוָאְמָנם.
ֶאָּלא
ַרק
ִאם
ֻהְצַרְך
ָלֵצאת
ְלֵבית
ַהִּכֵּסא,
ֵיׁש
ִמְּבֵני
ַאְׁשְּכַנז
ַהּנֹוֲהִגים
ִלְׁשֹמַע
ֶאת


ִּבְרכֹות
ַהַּׁשַחר' 
ֹוָרהִבְרכֹות
ַהּת'ּו' 
ַּבַּלְיָלה' 
ְׁשַנת
ֶקַבע 
ֶׁשָּיֵׁשן 
ֵמָאָדם
ַאֵחר ,
ְוהּוא
ְמָבֵרְך

חֹוָבָתם 
ְיֵדי 
ְלהֹוִציָאם 
ּוְמַכֵּון 
ָמקֹום. 
ּוִמָּכל 
ֵכן, 
ֵאינֹו 
ְסָפַרד 
ְּבֵני 
ִמְנַהג ,

ֶאָחד 
ָּכל ֶאָּלא

��.�ַּכְמֹבָאר�ְּבחֹוֶבֶרת�ַחג�ַהָּׁשבּועֹות.
ְּבַעְצָמםְוַאף
ְּבֵני
ַאְׁשְּכַנז
ַרָּׁשִאים
ְלָבֵרְך,
ְוֶאָחד
ְמָבֵרְך
ְלַעְצמֹו




��ַעּמּוד�ַהַּׁשַחר



ַּדּקֹות
ְזַמִּנּיֹות
ִלְפֵני
ֵהֵנץ
ַהַחָּמה72ְזַמן
ַעּמּוד
ַהַּׁשַחר
הּוא
.�4:30:�ַעּמּוד�ַהַּׁשַחר�ְּבֵעֶרְך�ְּבָׁשָעה[,


ֹוָרה
ֹקֶדם
ַהְּזַמן
ַהֶּזהְוַהְמָבֵרְך
ִּבְרכֹות
ַהּת].�5:45:�ֵנץ�ַהַחָּמה�ְּבֵעֶרְך,
ֲהֵרי
הּוא
ְמָבֵרְך
ְּבָרכֹות

ַהּפֹוְסִקים 
ְוֹרב 
ָערּוְך 
ַהֻּׁשְלָחן 
ָמָרן 
ְלַדַעת 
ְלַבָּטָלה 
ָמקֹום. 
ּוִמָּכל ,

ַרַּׁשאי 
ַהַּׁשַחר ִּבְרכֹות



)חתל(
].23:25:�ְּבֵעֶרְך�ְּבָׁשָעה[ְלָבֵרְך
ֵמִעַּקר
ַהִּדין
ִמְּזַמן
ֲחצֹות
ַהַּלְיָלה





��ְּתִפַּלת�ַׁשֲחִרית

ְּבֶהְפֵסדֹו 
ְׂשָכרֹו 
ְוֵיֵצא 
ּוְתִפָּלה 
ְׁשַמע 
ְקִריַאת 
ִּבְׁשַעת 
ִיְתַנְמֵנם 
ֶׁשֹּלא 
ַּכֲאִרי 
ִיְתַּגֵּבר .
ְוטֹוב


ִמַּדי
ְּבִנּגּוִנים
ַּבְּתִפָּלה 
ֶׁשַהְּׁשִליַח
ִצּבּור
ֹלא
ַיֲאִריְך ירּות
ֶאָּלא
ִיְתַּפֵּלל
ִמָּלה
ְּבִמָּלה
ּוִבְמִה,

.ְּכֵדי
ֶׁשֹּלא
ִיְתַנְמְנמּו
ָהֲאָנִׁשים
ַּבְּתִפָּלה,
ְמַעט


��

ְלַאַחר
ְקִריַאת
ַהַהֵּלל
ָנֲהגּו
ְלַהִּקיף
ֶאת
ַהֵּתָבה
ֶׁשַבע
ַהָּקפֹות
ִעם
ַהּלּוָלב
ּוִמיָניו,
ֶׁשַעל
ְיֵדי


ַלֵּתָבה 
ַהַהָּקפֹות 
ה, 
ְלִמְזַּבח 
ַהּדֹוָמה ,'
 
חֹוַמת 
ֶאת 
ְלַהִּפיל 
ּוְלַהְכִריָתםנּוַכל 
ָהאֹוְיִבים,

)תלו(.
ְּכֵׁשם
ֶׁשַעם
ִיְׂשָרֵאל
ִהִּקיפּו
ֶׁשַבע
ְּפָעִמים
ֶאת
ְיִריחֹו
ַעד
ֶׁשָּנְפָלה
חֹוָמָתּה





��ִמְצַות�ֲחָבַטת�ָהֲעָרָבה


ַיַחד 
ְקׁשּורֹות 
ֲעָרבֹות 
ָחֵמׁש 
לֹוְקִחים 
מּוָסף 
ְּתִפַּלת 
ַאַחר ,

ָּפחֹות 
ֹלא 
ֲעָרָבה 
ָּכל ְוֹאֶרְך

]מ"�ס24[ְּׁשֹלָׁשה
ְטָפִחים
ִמ .

ְּבַקְרַקע
ֶׁשֵאיָנּה
ְמֻרֶּצֶפת
ָחֵמׁש
ְּפָעִמים
ְוֹלא ְוחֹוְבִטים
אֹוָתן

��)תמג,�תמ(.
ְלַקֵּים
ִמְנַהג
ְנִביִאים
ֶׁשִהְנִהיגּו
ְלִיְׂשָרֵאל
ֵּכן,
יֹוֵתר

��
�ֵּכן �ַהְּנִביִאים �ֶׁשִהְנִהיגּו �ְוַהַּטַעם �ַהִּמְק, �ֵּבית �ִּבְזַמן �ִׁשְבַעת�ִּכי �ָּכל �ֲעָרָבה �ְנִטיַלת �ִמְצַות �נֹוֶהֶגת �ָהְיָתה ָּדׁש

ַבע�ּוַבּיֹום�ַהְּׁשִביִעי�ֶׁש,�ַחתּוְבָכל�יֹום�ָהיּו�ַמִּקיִפים�ָּבּה�ֶאת�ַהִּמְזֵּבַח�ַּפַעם�ַא',�ֲהָלָכה�ְלֹמֶׁשה�ִמִּסיַני'ַהָּיִמים�ֵמ
,�ְּכֶׁשָחַרב�ֵּבית�ַהִּמְקָּדׁש.�ָהיּו�ַמִּקיִפים�ָּבּה�ֶאת�ַהִּמְזֵּבַח,�ַׁשָּבתַוֲאִפּלּו�ִאם�ָהָיה�ָחל�יֹום�ַהְּׁשִביִעי�ְּב.�ְּפָעִמים
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�ְזַכְרָיה�ּוַמְלָאִכי,��ַחַּגי- ָּבאּו�ַהְּנִביִאים�ָהַאֲחרֹוִנים ְוִהְנִהיגּו�,�ֶׁשָהיּו�ֵמַאְנֵׁשי�ְּכֶנֶסת�ַהְּגדֹוָלה�ְמַתְּקֵני�ַּתָּקנֹות,
,�ָּכְתבּו�ַהְּגאֹוִנים,�ּוַמה�ֶּׁשָאנּו�חֹוְבִטים�ַּבַּקְרַקע.��ֵזֶכר�ַלִּמְקָּדׁש-'�הֹוַׁשְעָנא�ַרָּבה�'-ִביִעי�ִלֹּטל�ֲעָרָבה�ַּבּיֹום�ַהְּׁש

ְוִאם�ָהָיה�ָּבא�,�ִיְׂשָרֵאל�ַמְרִּבים�ְּבִמְצוֹות'�הֹוַׁשְעָנא�ַרָּבה'ּוִבְהיֹות�ֶׁשַעד�,�ֵמַאַחר�ְוָהֲעָרָבה�ּדֹוָמה�ַלְּׂשָפַתִים
�ְּכֶנְגָּדםַהָּׂשָט �ְלַקְטֵרג �ן �ֶׁשעֹוִׂשים, �ַהִּמְצוֹות �ִרּבּוי �ְיֵדי �ַעל �ִמְתַּבֵּטל �ָהָיה �רֹוְמִזים�, �ָאנּו �ּוְלַהָּבא �ִמָּכאן ַאְך

�ֶׁשֶּנֱא,�ֹלא�יּוַכל�ָלנּו�ְוִיֹּפל�ַאְרָצה,�ֶׁשָּכל�ֶּפה�ֶׁשָּיקּום�ִויַקְטֵרג�ָעֵלינּו,�ַּבֲחָבַטת�ָהֲעָרָבה�ַּבַּקְרַקע ָּכל�:�"ַמרְּכמֹו
��)תמ(".��ַּתְרִׁשיִעי-ְוָכל�ָלׁשֹון�ָּתקּום�ִאָּתְך�ַלִּמְׁשָּפט�,��ֹלא�ִיְצָלח-ְּכִלי�יּוַצר�ָעַלִיְך�

��


ַּבַּקְרַקע 
ֶׁשחֹוֵבט 
ַּפַעם 
ְּבָכל 
מ, 
אֹוִתּיֹות 
ֵמֲחֵמׁש 
ַאַחת 
אֹות 
ְּכֶנֶגד 
ך.פ.צ.נ.ְיַכֵּון 
ְּדַהְינּו.,

אֹות
מַּבֲחָבָטה
ָהִראׁשֹוָנה
ְיַכֵּון
��)תמ(.
ְוֵכן
ָהְלָאה',
ַּבְּׁשִנָּיה
אֹות
נ',

��



ֶׁשִּמְצַות
ָהֲעָרָבה
ִהיא
ְּבִנְענּוַע
ָהֲעָרָבה]י"ַרִׁש[ֵמַאַחר
ְוֵיׁש
אֹוְמִרים
,

]ם"ָהַרְמַּב[ְוֵיׁש
אֹוְמִרים


ן
טֹוב
ְלַהְחִמיר
ְוַלֲעׂשֹות
ֶאת
ְׁשֵּתיֶה-ֶׁשַהִּמְצָוה
ִהיא
ַּבֲחָבָטה
ַּבַּקְרַקע,
ַּגם
ַלְחֹּבט
ַּבַּקְרַקע


)תמד.�ד"א�סימן�תרסד�ס"הרמ(.
ְוַגם
ְלַנְעֵנַע

��

��ִנְׁשַמת�ָּכל�ַחי

ּופֹוְתִחים
ַהֵהיָכל,
ִמְנַהג
ִיְׂשָרֵאל
ְקדֹוִׁשים
ְלַאַחר
ֲחָבַטת
ָהֲעָרָבה
ְלִהָּכֵנס
ְלֵבית
ַהְּכֶנֶסת,


 
ַּבֲאִמיַרת 
ַיְחָּדו 
ְיַרְּננּו 
ַהִּצּבּור 
ַחיִנְׁש'ְוָכל 
ָּכל 
ַמת '
 
ֵאל'ַעד 
ַאָּתה 
עֹוָלם 
ְוַעד 
'ּוֵמעֹוָלם.

ַהָּלׁשֹון 
אֹוְמִרים
ְּבזֹו 
"ּוְלַאַחר
ִמֵּכן 
ֶנֶדר
ַקָּבָלה
ְּגמּוָרה: 
ְּבִלי 
ְמַקְּבִלים
ָעֵלינּו 
ֲאַנְחנּו 
ֲהֵרי,


 
ַחי'לֹוַמר 
ָּכל 
ִנְׁשַמת 
ַהָּבָאה' 
ַלָּׁשָנה 
ַרָּבה 
הֹוַׁשְעָנא 
ְּביֹום 
ַה, 
ְּתִפַּלת
ָּבֵעת 
ַאַחר ֹּזאת

ַׁשֲחִרית
ּומּוָסף 
ְּבֵסֶפר
ַחִּיים
טֹוִבים. 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים
ֶׁשַּיְחֹּתם
אֹוָתנּו 
ָאִבינּו 
ִמִּלְפֵני 
ָרצֹון 
ִויִהי,


)תמד(".
ְוָנִגיָלה
ְוִנְׂשְמָחה
ִּביׁשּוָעתֹו,
ְוִנְזֶּכה
ְוִנְחֶיה
ָׁשִנים
ַרּבֹות
ּוְנִעימֹות

��

'�ֶׁשַּכֲאֶׁשר�ַיִּציֵלהּו�ה,�ֹיאַמר�ֶׁשְּמַקֵּבל�ָעָליו�ְּבִלי�ֶנֶדר,�ָּכל�ִמי�ֶׁשהּוא�ְּבֵעת�ָצָרה:�ִּבי�ָּדִוד�ָּפאְרדֹוָּכַתב�ַהָּגאֹון�ַר

)תמד(
.'ִנְׁשַמת�ָּכל�ַחי'ֹיאַמר�ֵסֶדר�,�ִיְתָּבַרְך�ִמָּצָרתֹו


��

��ְׁשַנִים�ִמְקָרא�ְוֶאָחד�ַּתְרּגּום

ְׁשַנִים
ִמְקָרא
ְוֶאָחד
ַּתְרּגּום'א
ְּביֹום
הֹוַׁשְעָנא
ַרָּבה
ִיְקָר'

'ְוֹזאת
ַהְּבָרָכה'ֶׁשל
ָּפָרַׁשת.
ְוִאם

��)תנ(.
ִיְקָרא
ְּבֵליל
ִׂשְמַחת
ּתֹוָרה
אֹו
ַּבֹּבֶקר
ֹקֶדם
ְּתִפַּלת
ַׁשֲחִרית,
ָׁשַכח
אֹו
ֶנֱאַנס

��

��ָקֶׁשה�ְלִהָּפֵרד

"ִיָּכֵנס
ְלֻסָּכתֹו
ְוֹיאַמר,
ֹוָרהֹקֶדם
ֶׁשֵּיֵלְך
ְלֵבית
ַהְּכֶנֶסת
ְּבֶעֶרב
ִׂשְמַחת
ּת:
ְיִהי
ָרצֹון
ִמְּלָפֶניָך


ה 
ֲאבֹוַתי' 
ֵואֹלֵקי 
ֱאֹלַקי 
ֶׁשִּבְזכּות
ִקּיּום
ִמְצַות
ֻסָּכה
ֹזאת
ֶׁשִּקַּיְמנּו, ,

ְוִנְזֶּכה
ַלָּׁשָנה ִנְחֶיה

ִלְוָיָתן 
ֶׁשל 
עֹורֹו 
ְּבֻסַּכת 
ֵליֵׁשב 
ַהָּבָאה 
ֶׁשֶּנֱאַמר, 
"ְּכמֹו 
עֹורֹוַהְתַמ: 
ְבֻׂשּכֹות 
ֵּלא ,
ּוְבִצְלַצל

��)א�סימן�תרסז"הרמ.�כל�בו(".
ָּדִגים
ֹראׁשֹו

��

��

��ִׂשְמַחת�ּתֹוָרה
���ִׂשְמַחת�ּתֹוָרה-ְׁשִמיִני�ֲעֶצֶרת��


ַהּיֹום
ַהְּׁשִמיִני
ֶׁשְּלַאַחר
ִׁשְבַעת
ְיֵמי
ַחג
ַהֻּסּכֹות,

ְׁשִמיִני
ֲעֶצֶרת'הּוא
יֹום,'
ְוהּוא
ַחג
ִּבְפֵני

מֹוַעְצ 
ְּכָלל, 
ַהֻּסּכֹות 
ְלַחג 
ֵּבינֹו 
ֶקֶׁשר 
ְוֵאין .
 
יֹום 
ֵּכן 
ַּגם 
ּתֹוָרה'ְוִנְקָרא 
ִׂשְמַחת ,'
ֶׁשּבֹו


אּוָלם
ְּבחּוץ
ָלָאֶרץ.
ְמַסְּיִמים
ֶאת
ְקִריַאת
ֲחִמָּׁשה
ֻחְמֵׁשי
ּתֹוָרה
ְּבֵסֶפר
ַהּתֹוָרה,
ֶׁשעֹוִׂשים

יֹוַמִים
יֹום
טֹוב 
ַהּיֹום
ַהְּׁש,ִאם
ֵּכן,

ּוְלָמֳחָרתֹו',
ְׁשִמיִני
ֲעֶצֶרת'ִמיִני
הּוא 
ַּבּיֹום
ַהְּתִׁשיִעי,,


��)תסז,�תנא(.
ֶׁשּבֹו
ֵהם
ְמַסְּיִמים
ֶאת
ַהּתֹוָרה',
ִׂשְמַחת
ּתֹוָרה'הּוא
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��ְּתִפַּלת�ַעְרִבית

ה
ּוְבטּוב
ֵלָבבְּבִׂשְמָח,
ְּבֵליל
ֶהָחג
ִיְתַּפֵּלל
ַהְּׁשִליַח
ִצּבּור
ְּבִנּגּון
ּוִבְנִעיָמה
ְקדֹוָׁשה,
ֶׁשִּמְצַות


)תנה.�א"סוכה�מח�ע(.
ֲעֵׂשה
ִמן
ַהּתֹוָרה
ִלְׂשֹמַח
ַּבַּלְיָלה
ַהּזֹו

��


ֵיׁש
ְלַהְזִּכיר
ַלִּצּבּור
ֹקֶדם
ַהְּתִפָּלה,

ֶאת
יֹום
ְׁשִמיִני
ַחג
ֲעֶצֶרת
ַהֶּזה'ֶׁשַּמְזִּכיִרים
ָּבֲעִמיָדה,'


ַחָּיב
ַלֲחֹזר
ּוְלַתֵּקן,
ְוִאם
ָטָעה
ְוִהְזִּכיר
ֻסּכֹות.
'ֶאת
יֹום
ַחג
ַהֻּסּכֹות
ַהֶּזה'ְוֹלא.
ְוִאם
ִנְזַּכר


 
ֶׁשִהְתִחיל 
ְרֵצה'ַאַחר ,'
 
ִלְתִחַּלת 
ְבַחְרָּתנּו'חֹוֵזר 
'ַאָּתה .

ּוָבא 
ָהֲעִמיָדה 
ֶאת 
ִסֵּים ְוִאם

)תנא(.
חֹוֵזר
ְלֹראׁש
ַהְּתִפָּלה,
ַלֲעֹקר
ַרְגָליו






ַהָּקפֹות



ְּתִפ 
ַעְרִביתְלַאַחר 
ַּלת ,

ִסְפֵרי 
ִעם 
ַהָּקפֹות 
ֶׁשַבע 
ַהֵּתָבה 
ֶאת 
ְלַהִּקיף 
ִיְׂשָרֵאל 
ָּכל ִמְנַהג

ּתֹוָרה
ִּביֵדיֶהם 
ִלְכבֹוָדּה
ֶׁשל
ּתֹוָרה, 
ְוָׂשִׂשים
ּוְׂשֵמִחים
ְּבִׁשיִרים
ְוִתְׁשָּבחֹות
ַלה. '
ִיְתָּבַרְך


)תנה(.
ה
ֲהֵרי
ֶזה
ְמֻׁשָּבחְוָכל
ַהַּמְרֶּב,
ְּבִרּקּוִדים
ּוְמִחיאֹות
ַּכַּפִים

��



ֹקֶדם
ַהַהָּקפֹות
ַיִּניחּו
ֵסֶפר
ּתֹוָרה
ַעל
ַהֵּתָבה:
א"ַהִחיָדָמָרן
ָּכַתב,
ְוַיֲעֹמד
ִאיׁש
ְיֵרא
ָׁשַמִים

ַהֵּסֶפר 
ַיד 
ַעל 
ַהַהָּקפֹות, 
ְזַמן 
ָּכל 
ַהּתֹוָרה 
ְּבֵסֶפר 
ְּבָידֹו 
ְוֹיאֵחז .

ֵמַהְמֻקָּבל 
ִקַּבְלִּתי 
ֵכן ִּכי

��)ס�יב"עבודת�הקודש�צפורן�שמיר�ס(.
כ"ע.
ה
ֶׁשָהָיה
ַמְקִּפיד
ַעל
ֶזה"ש
זלה"ֻּמְפָלא
מֹוֵרנּו
ָהָרָׁשַה




��ַמֲעַלת�ָהִרּקּוִדים�ְוַהִּׂשְמָחה�ִלְכבֹוד�ַהּתֹוָרה


ַלִּצּבּור
ֶאת
ֹּגֶדל
ַמֲעַלת
ַהִּׁשיָרה
ְוָהִרּקּוִדים
ִלְכבֹוָדּה
ֶׁשל
ּתֹוָרה
ְו 
ְלהֹוִדיַע ַהַּמֲעלֹות
ָנכֹון

ֶׁשּזֹוֶכה
ָהָאָדם
ָּבֶהם,

):שלמי�חגיגה�סימן�יז�אות�טז(ּוְכמֹו
ֶׁשָּכַתב
ַהָּגאֹון
ַרִּבי
ַיֲעֹקב
ִיְׂשָרֵאל
ֶאְלָּגאִזי


ּתֹוָרה" 
ֶׁשל 
ְּבִׂשְמָחָתּה 
ָּבּה 
ַיֲחִזיק 
ָאָדם 
ּוֶבן 
ֹּזאת 
ַיֲעֶׂשה 
ֱאנֹוׁש 
ַאְׁשֵרי ,

ֶאת 
ָּבֶזה ִויַתֵּקן

ִנְׁש 
הְּפָגֵמי 
ּתֹוַרת 
ִּבְכבֹוד 
ָּפַגם 
ֲאֶׁשר 
ָמתֹו 
ְּתִמיָמה' 
ָהִראׁשֹוִנים. 
ָּכְתבּו 
ּוְכָבר ,

ָּכל ִּכי


ְוֵהִעידּו
.ָּבטּוַח�הּוא�ֶׁשֹּלא�ִּתָּפֵסק�ַהּתֹוָרה�ִמַּזְרעֹו,
ַהָּזִהיר
ְּבִׂשְמָחה
ֶׁשל
ּתֹוָרה
ְּכַהּיֹום
ַהֶּזה

ָיה
ַמְרֶּבה
ְּבִׂשְמָחה
ֶׁשל
ּתֹוָרה
ְּכַהּיֹום
ַהֶּזהֶׁשָראּו
ְלַרב
ָּגדֹול
ְּבִיְׂשָרֵאל
ֶׁשָה,
ְוֵהִעידּו
ָעָליו



ּתֹוָרה 
ּוַמְרִּביִצים 
ִוידּוִעים 
ֲחָכִמים 
ַׁשְלֶׁשֶלת 
ְיֵרכֹו 
ִמּיֹוְצֵאי 
ָהיּו 
ּדֹורֹות 
ְׁשֹלָׁשה ֶׁשַעד

ְמָחתֹו
ְּביֹום
ִׂשְמַחת
ַהּתֹוָרהְוָיְדעּו
ַהֹּכל
ֶׁשָּזָכה
ָּבֶזה
ַעל
ֹרב
ִׂש,
ְּבִיְׂשָרֵאל
ֶזה
ַאַחר
ֶזה,
ַמה


ֶּׁשֵהם
ֹלא
ָראּו
ֵמעֹוָלם
ְּבׁשּום
ָּגדֹול
ַּבּתֹוָרה
ֶׁשָעָׂשה
ֵּכן ,

ָהָיה
ְמַכְרֵּכר
ְּבָכל ּוְבֹרב
ְּגֻדָּלתֹו

כ"ע".
ָרֵאלְוִגילּו
ַצִּדיִקים
ְוַהְרִנינּו
ָּכל
ִיְׂש'
ִׂשְמחּו
ַבה,
ּוְמעֹוֵרר
ִלּבֹות
ְּבֵני
ָאָדם
ֵלאֹמר,
ֹעז.



"):א"שער�הכוונות�קד�ע(ְוָכַתב
ַרֵּבנּו
ַחִּיים
ִויָטאל
ֶׁשָהָיה
ִנְזָהר
ְּביֹוֵתר
ל�"י�ַז"ָהֲאִרְוָרִאיִתי
ְלמֹוִרי

ָּבֶזה 
ְלַאֲחָריו, 
אֹו 
ְלָפָניו 
אֹו 
ַהּתֹוָרה 
ֵסֶפר 
ִעם 
ְלַהִּקיף �ֹעז�, �ְּבָכל �ְלָפָניו �ּוְלׁשֹוֵרר ְוִלְרֹקד


ָּכַתב�.כ"ע�".ְוַתֲעצּומֹות 
ַרב 
ַמֲעֵׂשה 
ּוְבֵסֶפר �ִמִּויְלָנא": 
ֵסֶפר
ַהָּגאֹון 
ִלְפֵני 
ַמִּקיף 
ָהָיה

ַהּתֹוָרה
ְּבִׂשְמָחה
ַרָּבה �ּוְמַסֵּפק�ּוְמַרֵּקד, �ְמַפֵּזז�ּוְמַכְרֵּכר�ְּבָכל�ֹעז, �ָּפָניו�ּבֹוֲערֹות�, ַעד�ֶׁשָהיּו


א
ָחסּו
ַעל
ְּכבֹוָדם
ִלְכבֹוָדּה
ֶׁשל
ַהּתֹוָרהְוִאם
ְּגדֹוֵלי
עֹוָלם
ֵאּלּו
ֹל".�ְּכַלִּפיד�ֵאׁש,
ַמה
ֹּנאַמר

!?ֲאזֹוֵבי
ַהִּקיר,
ֲאַנְחנּו






ֶׁשִּמיַכל 
ְוַכָּידּוַע 
ַהֶּמֶלְך, 
ָׁשאּול 
ֶׁשל 
ִּבּתֹו ,

ֵהיַאְך 
ְּבֵעיֶניָה 
ֵחן 
ָמָצא 
ֶׁשֹּלא 
ַּבֲעבּור ֶנֶעְנָׁשה

ב�ו��(ְּכמֹו
ֶׁשֶּנֱאַמר
ַּבָּנִביא
ְׁשמּוֵאל',
ְמַכְרֵּכר
ִלְפֵני
ֲארֹון
הַּבְעָלּה
ָּדִוד
ֶמֶלְך
ִיְׂשָרֵאל
ְמַרֵּקד
ּו


ּוִמיַכל
ַּבת
ָׁשאּול
ִנְׁשְקָפה
ְּבַעד
ַהַחּלֹון:
")טז,

'ַהֶּמֶלְך�ָּדִוד�ְמַפֵּזז�ּוְמַכְרֵּכר�ִלְפֵני�הַוֵּתֶרא
ֶאת

ְּבִלָּבּה 
לֹו 
ַוִּתֶבז 
ִלְקַרא: 
ָׁשאּול 
ַּבת 
ִמיַכל 
ָּדִודַוֵּתֵצא 
ת ,

ֶמֶלְך 
ַהּיֹום 
ִּנְכַּבד 
ַמה ַוֹּתאֶמר


ִיְׂשָרֵאל 
ַאְמהֹות
ֲעָבָדיו, 
ִנְגָלה
ַהּיֹום
ְלֵעיֵני 
ֲאֶׁשר 
ְּכִהָּגלֹות
ִנְגלֹות
ַאַחד
ָהֵרִקים, :
ַוֹּיאֶמר
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ַעל
ַעם
הֲאֶׁשר
ָּבַחר
ִּבי
ֵמָאִביְך
ּוִמָּכל
ֵּביתֹו
ְלַצֹּות
ֹאִתי
ָנִגיד'
ָּדִוד
ֶאל
ִמיַכל
ִלְפֵני
ה
'
ַעל

ְוִעם
ָהֲאָמהֹות
ֲאֶׁשר
,ְוָהִייִתי�ָׁשָפל�ְּבֵעיָני,�ּוְנַקֹּלִתי�עֹוד�ִמֹּזאת:�'ְוִׂשַחְקִּתי�ִלְפֵני�ה,
ִיְׂשָרֵאל

".ּוְלִמיַכל
ַּבת
ָׁשאּול
ֹלא
ָהָיה
ָלּה
ָיֶלד
ַעד
יֹום
מֹוָתּה:
ִעָּמם
ִאָּכֵבָדה,
ָאַמְרְּת


��
�ַּבִּמ �ַרּבֹוֵתינּו �(ְדָרׁש�ָאְמרּו �במדבר �כרבה �ה" :)ד �ֲארֹון �ִלְפֵני �ָהָיה�עֹוֶׂשה�ָּדִוד �ֵהיַאְך �ָזָהב�'? ָהָיה�ָלבּוׁש�ִּבְגֵדי

�ְמֻזָּקִקים�ַהּדֹוִמים�ְלָפז ,� �זֹו �ַעל�ַּגֵּבי �זֹו �ַעל�ְׂשֹמאל[ְוָהָיה�ַמֶּכה�ְּבָיָדיו ��ְוטֹוֵפַח]ָיִמין �ּוְכֶׁשָהָיה�ְמַכְרֵּכר, ְּדַהְינּו�,
�ָׁשר �ִּכיִר: �ִּכיִרי�ָרם,��ָרם]ֲאדֹוִני[י �ָהָיה�ְמַפֵּזז, �ָּפז[ֶׁשָהָיה�ַהָּזָהב�ַהְמֻזָּקק�ַמְׁשִמיַע�קֹול�ּפֹוֵזז�?�ּוַמהּו�ְמַפֵּזז. �]ָּפז

�ָּכל�ַהָּנִׁשים�ְוָהיּו,��ַמְגִּביַּה�ֶאת�ַּכּפֹות�ַרְגָליו�ְוקֹוֵפץ�ִלְכבֹוד�ַהּתֹוָרה- ְויֹוֵתר�ִמֶּזה�ָהָיה�ָּדִוד�עֹוֶׂשה.�ְּכַפֲעמֹוִנים
�ַהַחּלֹונֹות �ַהַּגּגֹות�ּוִמן �ִמן �ְמִציצֹות�ָעָליו �ְוֹלא�ִאְכַּפת�לֹו, �ַעל�. �ָאָדם�ְּבִיְׂשָרֵאל�ֶׁשִּבָּזה�ֶאת�ַעְצמֹו �ְלָך ֶׁשֵאין

.�ָׁשַחִני�ְׁשמּוֵאל�ְלֶמֶלְך�ְּבָׁשָעה�ֶׁשְּמ-"�ֹלא�ָגַבּה�ִלִּבי'�ה" :)תהלים�קלא(ְוֶזהּו�ֶׁשָאַמר�ָּדִוד�,�ַהִּמְצוֹות�יֹוֵתר�ִמָּדִוד
�ֵעיַני" �ְוֹלא�ָרמּו �ָּגְלָית-" �ֶאת �ֶׁשָהַרְגִּתי �"�ְּבָׁשָעה �ִּבְגֹדלֹו. �ִהַּלְכִּתי �תְוֹלא �ְלַמְלכּוִתי�-" �ֶׁשֶהֱחִזירּוִני �ְּבָׁשָעה
,�ִאם�ֹלא�ִׁשִּויִתי�ְודֹוַמְמִּתי�ַנְפִׁשי.�"ן�ְּבָׁשָעה�ֶׁשֶהֱעֵליִתי�ֶאת�ָהָארֹו-"�ּוְבִנְפָלאֹות�ִמֶּמִּני�"].ְלַאַחר�ֶמֶרד�ַאְבָׁשלֹום[

ֶׁשֹּלא�,�ָּכְך�ִׁשִּויִתי�ַנְפִׁשי�ְלָפֶניָך,��ְּכֵׁשם�ֶׁשַהִּתינֹוק�ַהֶּזה�ֵאינֹו�ִמְתַּבֵּיׁש�ְלִהְתַּגּלֹות�ִלְפֵני�ִאּמֹו-�"�ְּכָגֻמל�ֲעֵלי�ִאּמֹו
�ִלְכבֹוְדָך �ְלִהְתַּבּזֹות�ְלָפֶניָך �"ִהְתַּבַּיְׁשִּתי �ַנְפִׁשיַּכ. �ָּגֻמל�ָעַלי �רּוחֹו�-�" �ְוֵאין �ִאּמֹו �ַהִּתינֹוק�ֶׁשּיֹוֵצא�ִמְּמֵעי �ְּכמֹו

ְוַעֵּין�ַּבֹּזַהר�.�כ"ע".�ֶׁשֵאיִני�ִמְתַּבֵּיׁש�ִלְלֹמד�ּתֹוָרה�ֲאִפּלּו�ִמְּקַטֵּני�ִיְׂשָרֵאל,�ֵּכן�ַנְפִׁשי�ָעַלי,�ַּגָּסה�ִליֹנק�ִמְּׁשֵדי�ִאּמֹו
ְוַאף�ַעל�ִּפי�ֶׁשְּפָעִמים�ָהָיה�,�הּוא�ָּברּוְך��ֶׁשל�ַהָּקדֹוׁש]ִּכְבָיכֹול�ַהְמַׂשֵּמַח[ֶׁשָּדִוד�ַהֶּמֶלְך�ָהָיה�ַהַּבְּדָחן�)�א"קז�עמשפטים�(�ַהָּקדֹוׁש

��.ש"עי.�ַׂשֵּמַח�ֶאת�ַהֶּמֶלְךָהָיה�חֹוֵזר�ְלַבְּדָחנּותֹו�ְּכמֹו�ֶׁשָהָיה�ְּכֵדי�ְל,�ַאְך�ֵּכיָון�ֶׁשָהָיה�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך,�הּוא�ַעְצמֹו�ְּבַצַער
��

�ָהַרְמַּב �"ְוָכַתב �פ(ם �לולב �הט"הלכות �")ו"ח �ֶׁשִּצָּוה�: �ָהֵאל �ּוְבַאֲהַבת �ַהִּמְצָוה �ַּבֲעִׂשַּית �ָאָדם �ֶׁשִּיְׂשַמח ַהִּׂשְמָחה
,�ָראּוי�הּוא�ְלִהָּפַרע�ִמֶּמּנּו,�ְוָכל�ַהּמֹוֵנַע�ַעְצמֹו�ִמִּׂשְמָחה�זֹו,�ִהיא'��ֲעבֹוָדה�ְּגדֹוָלה�ִהיא�ּוֵמֲעבֹוַדת�ה-ֲעֵליֶהן�

ְוָכל�ַהֵּמִגיס�ַּדְעּתֹו�ְוחֹוֵלק�.�'ֱאֹלֶהיָך�ְּבִׂשְמָחה�ּוְבטּוב�ֵלָבב'�ַּתַחת�ֲאֶׁשר�ֹלא�ָעַבְדָּת�ֶאת�ה':�ֶׁשֶּנֱאַמר�ַּבְּקָללֹות
ְוַעל�,��הּוא�חֹוֵטא�ְוׁשֹוֶטה- ְמָחה�ֶׁשל�ִמְצָוה�זֹוּוִמְתַּכֵּבד�ְּבֵעיָניו�ִּבְמקֹומֹות�ֵאּלּו�ְּבִהָּמְנעֹו�ִמִּׂש,�ָּכבֹוד�ְלַעְצמֹו

ָּכל�ַהַּמְׁשִּפיל�ַעְצמֹו�ּוֵמֵקל�ּגּופֹו�,�ְוַאְּדַרָּבא.�'ַאל�ִּתְתַהַּדר�ִלְפֵני�ֶמֶלְך�'):משלי�כה�כו(ֶזה�ִהְזִהיר�ְׁשֹלֹמה�ְוָאַמר�
ּוְנַקֹּלִתי�עֹוד�ִמֹּזאת�':�ְוֵכן�ָאַמר�ָּדִוד�ֶמֶלְך�ִיְׂשָרֵאל.�ההּוא�ַהָּגדֹול�ְוַהְמֻכָּבד�ָהעֹוֵבד�ֵמַאֲהָב,�ִּבְמקֹומֹות�ֵאּלּו

�ָׁשָפל�ְּבֵעיָני �ְוָהִייִתי �ִלְפֵני�ה', �ַהְּגֻדָּלה�ְוַהָּכבֹוד�ֶאָּלא�ִלְׂשֹמַח �ְוֵאין ��ֶׁשֶּנֱאַמר,ְּבִׂשְמָחה�ֶׁשל�ִמְצָוה' ְוַהֶּמֶלְך�':
��.כ"ע".�'ָּדִוד�ְמַפֵּזז�ּוְמַכְרֵּכר�ִלְפֵני�ה

��


ַזַצ 
ַצְדָקה 
ְיהּוָדה 
ַרִּבי 
ַהָּגאֹון 
ִסֵּפר 
יֹוֵסף"ְוָכְך 
ֹּפָרת 
ְיִׁשיַבת 
ֹראׁש 
ל ,

ַיֲעֹקב 
ֲחַכם ַעל

ֶׁשָהָיה
רֹוֵקד
ְוָׂשֵמַח
ְמֹאד
ְמֹאד
ְּבִׂשְמַחת
ּתֹוָרה,
ל"עֹוַבְדָיה
ַז,
ּוַמְרִקיד
ֶאת
ָהֲאֵחִרים
ְּבֹעז


ְוַתֲעצּומֹות 
ִלְב, 
ָזָכה 
נֹוּוִבְזכּות
ָּכְך ,

יֹוֵסף 
עֹוַבְדָיה 
ַרֵּבנּו 
ְלִצּיֹון 
ָהִראׁשֹון 
ָמָרן ֲהֹלא
הּוא

א"ְׁשִליָט 
ִלְתׂשּוַמת
ִלּבֹו. 
ַהְּדָבִרים 
ֶאת 
ֶׁשּלֹוֵקַח 
ָאָדם 
ַאְׁשֵרי ,

ְוַתֲעצּומֹות 
ְּבֹעז ּוִמְׁשַּתֵּדל

ָלִׁשיר
ְוִלְׂשֹמַח
ִלְכבֹוָדּה
ֶׁשל
ּתֹוָרה,
ִלְרֹקד,

.ָהֲאֵחִרים
ָלֶזהּוְמעֹוֵרר
ַּגם
ֶאת


��

ֹּכֵהן 
ְוָכַתב
ָהַרב
ִׂשְפֵתי 
ַהּתֹוָרה
ְּבִׂשְמָחה
ְוִׁשיָרה
ְוִרּקּוִדים, 
ֶׁשְּזכּות
ַהַהָּקפֹות
ִעם
ִסְפֵרי,


)תס.�ז�סימן�נו�אות�ו"א�ח"יבי�(.ְראּוָיה
ִהיא
ֶׁשָּתֵגן
ֶׁשֹּלא
ִּתְהֶיה
ֲעִציַרת
ְּגָׁשִמים
ַחס
ְוָׁשלֹום

��



טֹוב
ֶלֱאֹכל
ְוִלְׁשּתֹות
ְמַעט,
ֶטֶרם
ְיִציָאתֹו
ְלֵבית
ַהְּכֶנֶסת,
ּתֹוָרהְּבֶעֶרב
ִׂשְמַחת,
ְּכֵדי
ֶׁשֹּלא

ַרֲעבֹונֹו 
ֵמֲחַמת 
ַּבַהָּקפֹות 
ְלַהֲאִריְך 
ָעָליו 
ִיְקֶׁשה ,

ַהִּצּבּור 
ֶאת 
ֶרַגע 
ְּבָכל 
ְיַמֵהר 
ֹלא ְוָכְך


.ְוָחָכם
ֵעיָניו
ְּבֹראׁשֹו,
ֶׁשְּיַסְּימּו

��


ּוְכגֹון
ֶׁשִּמְתָאֵרַח
ֵאֶצל
ַמָּכָריו,
ֶׁשה
לֹו
ְלַהְמִּתין
ַעד
ְּגַמר
ַהַהָּקפֹותִמי
ֶׁשָּק,
ְורֹוֶצה
ְלִהְזָּדֵרז

ַהְמָאְרִחים 
לֹו 
ֶׁשֹּלא
ַיְמִּתינּו 
ַּבַהָּקפֹות
ְּכֵדי ,

ְולֹוַמר
ֶאת 
ְלַהִּקיף
ֶאת
ַהֵּתָבה
ְלַבּדֹו ַרַּׁשאי


.ֹּלא
ְלָזֵרז
ֶאת
ַהִּצּבּור
ֶׁשְּיַסְּימּו
ַמֵהר
ִּבְׁשִבילֹוַאְך
ִיָּזֵהר
ֶׁש,
ֻנַּסח
ַהַהָּקפֹות

��


ַּפֲעמֹוִנים


ֲחָכִמים
ִלְרֹקד
ְוִלְמֹחא
ַּכַּפִים 
ֶׁשְּבָכל
ַׁשָּבת
ְויֹום
טֹוב
ָאְסרּו 
ַאף
ַעל
ִּפי ,
ַּכְמֹבָאר
ַּבִּמְׁשָנה
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�ע( �ב"ביצה�לו (
�שלט�סעיף�ב(ּוַבֻּׁשְלָחן
ָערּוְך 
ֹוםִמָּכל
ָמק�,)סימן,
ִלְכבֹוָדּה
ֶׁשל
ּתֹוָרה
ִהִּתירּו
ֲחָכִמים

ּוִמָּכל
ָמקֹום.ם
ָחל
ְּבַׁשָּבתַוֲאִפּלּו
ִא,
ְּבִׂשְמַחת
ּתֹוָרה
ִלְרֹקד
ְוִלְמֹחא
ַּכַּפִים

ָאסּור
ְלַקְׁשֵקׁש


ַּבַּפֲעמֹוִנים
ֶׁשל
ֵסֶפר
ַהּתֹוָרה,

,]ַהֲחצֹוְצרֹות�ֻמְקֶצהּוְבָלאו�ָהִכי�[ְוֵכן
ָאסּור
ְלָהִריַע
ַּבֲחצֹוְצרֹות

ָהְרִגיִלים
ְלַהּכֹות
ִּבְׁשַעת
ַהִּׁשיָרה 
ְּכֶדֶרְך 
ַּבְקּבּוק 
ַעל 
אֹו 
ַהֻּׁשְלָחן 
ְלַהּכֹות
ַעל 
ָאסּור 
ְוֵכן,

�ָהַרְמַּב �ֶׁשָּפְסקּו �ְוָהָרָמ"ּוְכמֹו �ָערּוְך �ַהֻּׁשְלָחן �ּוָמָרן �א"ם �ִמְּפ. �ָּבֶזה �ַלְּמִקִּלים �ְּבַנַחת �ְלָהִעיר �ֹחֶסר�ְוֵיׁש ַאת
�ְיִדיָעה �ַחִּיים�ָּפָלאִג. �ַרִּבי �ָּכַתב �ִמְנָהָגם'ְוֵכן �ֶׁשִּמְצָוה�ַרָּבה�ְלַבֵּטל �י �ְמָגִדים, �ַהְּפִרי �ָּכְתבּו �ְוֵכן �ַרֵּב, נּו�ַהָּגאֹון
��)תנה.�(ֵחֶלק�א'�ַאָּגָדהַהַּׁשָּבת�ַּבֲהָלָכה�ּוָב'ְוַכְמֹבָאר�ְּבחֹוֶבֶרת�.�ְוַהַּכף�ַהַחִּיים,�ַהִּמְׁשָנה�ְּברּוָרה,�ַזְלָמן

��

��ְקֻדָּׁשה�ְוָטֳהָרה

ֵאין
ָסֵפק,
ֶׁשַעל
ָּכל
ַרָּבֵני
ָּבֵּתי
ַהְּכֶנֶסת
ְוָהַאֲחָרִאים
ִלְהיֹות
ָּתִמיד
ְּבַעִין
ְּפקּוָחה
ּוְלַהְׁשִּגיַח


ַלָּנִׁשים 
ַהְּגָבִרים 
ֵּבין 
ְּגמּוָרה 
ַהְפָרָדה 
ֶׁשִּתְהֶיה 
ַהָּבָא, 
ִמְצָוה 
ִּתְהֶיה 
ַחס
ְלַבל 
ָּבֲעֵבָרה ה

ְוָׁשלֹום 
ַהָּנִׁשים. 
ְלֶעְזַרת 
ַהָּבאֹות 
ְוָנִׂשים ,

ֵהן 
ְלבּוׁשֹות 
ִאם 
ְוִלְבֹּדק 
ְלַהְקִּפיד ֲעֵליֶהן


 
ֲאִמִּתית 
ה"ִּבְצִניעּות 
ִּכְרצֹון 
"ִיְתָּבַרְך' 
ַהְּכֶנֶסת, 
ְלֵבית 
ִמחּוץ 
ֲאֵספֹות 
ַּתֲעֶׂשיָנה 
ְוֶׁשֹּלא,

ֶזה
ִמְכׁשֹול
ַלְּגָבִרים
ָהעֹוְבִרים
ָׂשםְרמֹות
ָּבֶׁשְּפָעִמים
ַרּבֹות
ּגֹו 
ָּבֶזה
ַלֵּמִבין, 
ְוַדי .

ֵכן ּוְכמֹו


ִּבְצִניעּות 
ְּבנֹוֵתיֶהן 
ֶאת 
ַהְיָקרֹות
ֶׁשַּיְלִּביׁשּו 
ֶאת
ָהִאָּמהֹות 
ֵיׁש
ְלַהְזִהיר ,

ָּכְך 
ַעל ְוַיְקִּפידּו


ָוַמְעָלה3ְּכָבר
ִמִּגיל.



��


ְלֵבית
ַהְּכֶנֶסתֵיׁש
ִלְׁשֹמר
ַעל
ַהָּב 
ִיָּכְנסּו 
נֹות
ְלַבל 
ְּבֶעְזַרת
ַהָּנִׁשים, 
ֶאָּלא
ִיְהיּו 
ּוְלַצֲעֵרנּו.,

ֶיְׁשָנן
ָּבנֹות
ְקָצת
ְּגדֹולֹות
ֶׁשִּנְכָנסֹות
ְלֵבית
ַהְּכֶנֶסת
ּוִמְתָעְרבֹות
ִעם
ַהָּבִנים,
ּוְבַוַּדאי
ֶׁשֹּלא


.'ן
ְּבֵבית
הְוָכל
ֶׁשֵּכ,
ָנֶאה
ְוֹלא
ָיֶאה
ִלְהיֹות
ָּכְך

��

��ְּכבֹוד�ַהּתֹוָרה


ַחָּיב
ָאָדם
ִלְנֹהג
ָּכבֹוד
ָּגדֹול
ְּבֵסֶפר
ּתֹוָרה:
")א"יורה�דעה�סימן�רפב�ס(ָּכַתב
ָמָרן
ַּבֻּׁשְלָחן
ָערּוְך...


ֹוָריוְוֹלא
ַיֲחִזיר
לֹו
ֶאת
ֲאח,
ְוֹלא
ַיִּניֵחהּו
ַעל
ֹראׁשֹו
ְּכַמָּׂשא,
ְוֹלא
ִיְפֹׁשט
ַרְגלֹו
ְּכֶנְגּדֹו,
ֶאָּלא

ְּבֹכֶבד
ֹראׁש
ּוְבִיְרָאה
ָוַפַחד 
ֵיֵׁשב
ְלָפָניו 
ֹּכחֹו, 
ְּכִפי 
ִויַכְּבֶדּנּו ."

ֵיׁש
ָלִׂשים
ֵלב
ְּבֵעת ַעל
ֵּכן


ְזִריָקה 
ְּכֵעין 
ַלֵּׁשִני 
ַהּתֹוָרה
ֵמֶאָחד 
ֶאת
ֵסֶפר 
ָהִרּקּוִדים
ֶׁשֹּלא
ִיְמְסרּו ,

ַעל ְוֶׁשֹּלא
ִיְּתנּוהּו

.ֶׁשָּמא
ִיֹּפל
ִמָּיָדם
ַחס
ְוָׁשלֹום,
ְוֵכן
ֹלא
ִיְּתנּו
ֶאת
ַהֵּסֶפר
ִליָלִדים.
ּיֹוֵצא
ָּבֶזהְוַכ,
ָהֹראׁש


��

��ַלֲעֹמד�ְּבֵעת�ַהַהָּקפֹות

 
ָערּוְך 
ַּבֻּׁשְלָחן 
ָמָרן �ס(ָּכַתב �רפב �סימן �דעה 
")ב"יורה 
ָהרֹוֶאה
ֵסֶפר
ּתֹוָרה
ְּכֶׁשהּוא
ְמַהֵּלְך: ,
ַחָּיב


ְלָפָניו 
ִלְמקֹומֹו,ַלֲעֹמד 
ְוַיִּגיֶעּנּו 
ֶׁשּמֹוִליכֹו 
ֶזה 
ֶׁשַּיֲעֹמד 
ַעד 
עֹוְמִדים 
ַהֹּכל 
ְוִיְהיּו
 ,

ַעד אֹו

ֶׁשִּיְתַּכֶּסה
ֵמֵעיֵניֶהם 
ַעל
ֵּכן". 
ִּבְׁשַעת
ַהַהָּקפֹות, ,

ַהּתֹוָרה ֶׁשרֹוְקִדים
ּומֹוִליִכים
ֶאת
ִסְפֵרי


ל
ָעְמָּדם
ִלְכבֹוד
ִסְפֵרי
ַהּתֹוָרהַעל
ָּכל
ַהָּקָהל
ַלֲעֹמד
ַע,
ִמָּמקֹום
ְלָמקֹום,
ַעד
ֶׁשַּיֲחִזירּו
ֶאת

ַהּתֹוָרה
ַלֵהיָכל 
ִסְפֵרי 
ְזֵקִנים. 
אּוָלם 
ְּבַרְגֵליֶהם, 
ַהּסֹוְבִלים
ֵמֻחְלָׁשה 
אֹו ,
ַרָּׁשִאים
ָלֶׁשֶבת

ְלַהָּקָפה 
ַהָּקָפה 
ֵּבין 
ְוַהְחָזָרָת, 
ַהְּסָפִרים 
הֹוָצַאת 
ְּבֵעת 
ֶׁשַּיַעְמדּו 
ַלֵהיָכלְוַדי 
ם ,
ּוְבֵעת


)תסה(.
ַהַהָּקָפה
ַמָּמׁש
ְּבֵסֶפר
ַהּתֹוָרה
ְסִביב
ַהֵּתָבה

��

ּוַפַעם�ַאַחת�ִהְתַיֵּׁשב�ְלָידֹו�ַרב�,�ל�ָהָיה�יֹוֵׁשב�ְּבֵעת�ַהַהָּקפֹות�ְּכֶׁשֵּסֶפר�ּתֹוָרה�ָקָטן�ְּבָידֹו"ַהָּגאֹון�ַהֲחזֹון�ִאיׁש�ַזַצ
�ַּכִּנְרֶאה�:ָאַמר�ִלְפֵני�ַהּסֹוְבִבים�הֹודֹו,�ּוְכֶׁשָּקם�ְוָהַלְך,�ִדְבֵרי�ּתֹוָרה�ְּבֵעת�ַהַהָּקפֹותֶאָחד�ְּכֵדי�ְלׂשֹוֵחַח�ִעּמֹו�ְּב


)תסו(
.ֶׁשַהָּלה�ָׁשַכח�ֵמַהֲהָלָכה�ֶׁשָאסּור�ֵליֵׁשב�ְּבָׁשָעה�ֶׁשעֹוְמִדים�ִעם�ִסְפֵרי�ַהּתֹוָרה

��


ָׁשָעה
ֶׁשִּסְפֵרי
ַהּתֹוָרה
ִמְסּתֹוְבִביםִאם
ֶיְׁשָנם
ֲאָנִׁשים
ֶׁשּטֹוִעים
ְויֹוְׁשִבים
ְּב,
ְּכַדאי
ֶׁשַּיִּניחּו

ִּבְלֲעֵדיֶהם 
ְוִיְרְקדּו 
ַהֵּתָבה 
ַעל 
ַהּתֹוָרה 
ִסְפֵרי 
ֶאת ,

ֲאָנִׁשים 
אֹוָתם 
ֶאת 
ְלַהִּציל ְּכֵדי


.ִמִּמְכׁשֹול
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��ְקִריַאת�ַהּתֹוָרה�ְּבֵליל�ֶהָחג

ִל 
ֶׁשּנֹוֲהִגים 
ַאְׁשְּכַנז 
ִמְּבֵני 
ַהָּקָפה
ֵיׁש 
ְלַאַחר 
ּתֹוָרה 
ִׂשְמַחת 
ְּבֵליל 
ּתֹוָרה 
ַּבֵּסֶפר ְקֹרא

ְוֵכן�ָהָיה�ַמֲעֶׂשה�.
ַרַּׁשאי
ַלֲעלֹות
ּוְלָבֵרְך,
ְוִאם
ֻהְזַמן
ִמי
ִמְּבֵני
ְסָפַרד
ַלֲעִלָּיה
ַלּתֹוָרה,
ִראׁשֹוָנה
�ְּכַאְרָּבִעים�ָׁשָנה �ִלְפֵני �ַרב �ְל, �ָהִראׁשֹון �ָמָרן �ְׁשִליָטְּכֶׁשִּנְבַחר �עֹוַבְדָיה�יֹוֵסף �ַרֵּבנּו �ְלֵתל�"ִצּיֹון �ָראִׁשי א�ְלַרב

��)תנז(.�ְוָעָלה�ַלֵּסֶפר�ּתֹוָרה�ּוֵבַרְך,�ִהְזִמינּוהּו�ְּבֵליל�ִׂשְמַחת�ּתֹוָרה�ְלֵבית�ַהְּכֶנֶסת�ֶׁשל�ְּבֵני�ַאְׁשְּכַנז,�ָאִביב




��ְיִהי�ָרצֹון


ַהּמּוָבא
ַּבִּסּדּוִרים'
ְיִהי
ָרצֹון'ת
ֻנַּסח
ַּבָּקַׁשת
אֹוְמִרים
ֶא,
ְלַאַחר
ָּכל
ַהָּקָפה
ְוַהָּקָפה,
ֶׁשִּסֵּדר

ִויַכֵּון
ָּבֶזה
ְמֹאד.
ְלִחּזּוק
ְּבֵעֶסק
ַהּתֹוָרה
ּוַבִּמְצוֹות
ּוַמֲעִׂשים
טֹוִבים,
א"ַהָּגאֹון
ַהִחיָד,
ּוְכמֹו

�כה�אות�א(ָכל
ַחי
י
ְּבִסְפרֹו
מֹוֵעד
ְל'ֶׁשָּכַתב
ַהָּגאֹון
ַרִּבי
ַחִּיים
ָּפָלאִג 
"):סימן
ְמֹאד
ִיָּזֵהר
ָהָאָדם

ְּגדֹוָלה 
ְּבַכָּוָנה 
ְלָאְמָרם 
ֲעֶצֶרת 
ְׁשִמיִני 
ֶׁשל 
ַּבְּתִפּלֹות ,

ַהָּיִמים 
ִּתּקּון 
ֶׁשָּכל 
ִמְּלַבד ִּכי


ֲעֶצֶרת
הּוא
ִנְׁשָלם 
ֶׁשֵּמֹראׁש
ַהָּׁשָנה
ַעד
יֹום
ְׁשִמיִני 
ְּביֹום
ֶזה, 
ֹוד
ָּבּה
ע- ְוַהֹּכל
ָּתלּוי ,
ִּכי

ְּתִפָּלתֹו
ְּבָכל
ַמה
ֶּׁשרֹוֶצה
ָהָאָדם
ְּכַהּיֹום
ַהֶּזה'
ֵאין
ְּבָכל
ֵאּלּו
ַהָּיִמים
יֹום
ָרצֹון
ִלְׁשֹמַע
ה,


הּוא��ָּברּוְך�ּׁשֹוֵאל�ָהָאָדם�ֵמַהָּקדֹוׁשֶׁשָּכל�ַמה�ֶּׁש,
)ב"פרשת�צו�לא�ע(ְּכמֹו
ֶׁשָאְמרּו
ַּבֹּזַהר
ַהָּקדֹוׁש

.כ"
ע".ְמַקֵּבל�ְּתִפָּלתֹו�ְועֹוֶׂשה�ַּבָּקָׁשתֹו,�ֶזהְּביֹום�





��ֲחָזַרת�ִסְפֵרי�ַהּתֹוָרה�ַלֵהיָכל


ְּכֶׁשַּמֲחִזיִרים
ֶאת
ִסְפֵרי
ַהּתֹוָרה
ַלֵהיָכל,

הֹודּו
ַלה"ָיִׁשירּו
ָּכל
ַהָּקָהל
ַיְחָּדו
ִמְזמֹור'
ִקְראּו

)תסה).�(א�טז�(ַּכְמֹבָאר�ְּבִדְבֵרי�ַהָּיִמים.
ְכִניס
ֶאת
ָהָארֹוןֶׁשֲאָמרֹו
ָּדִוד
ַהֶּמֶלְך
ְּבֵעת
ֶׁשִה,
"ִבְׁשמֹו





��)תסז(.
ַאְך
ִיָּמַנע
ִמִּלְרֹקד,
ֻמָּתר
לֹו
ְלִהְׁשַּתֵּתף
ַּבַהָּקפֹות,
ַרע
לֹו
ֵאֶבל
ֶּבָחג
ִאם
ֵא-ָאֵבל�





ִקּדּוׁש



 
ַּבִּקּדּוׁש 
ַהֶּזה'ַמְזִּכיִרים 
ֲעֶצֶרת 
ַחג 
ְׁשִמיִני 
יֹום 
'ֶאת 
ְו. 
ְוִהְזִּכיר 
ָטָעה 
ַחג
'ִאם 
יֹום ֶאת

)תנא(.
ַיֲחֹזר
ִויַקֵּדׁש,
ְוִאם
ִנְזַּכר
ַאַחר
ֶׁשִּסֵּים
ֶאת
ַהִּקּדּוׁש.
ַיֲחֹזר
ִויַתֵּקן',
ַהֻּסּכֹות
ַהֶּזה







.ֹות
ְּכָללְוֵאינֹו
ָקׁשּור
ְלַחג
ֻסּכ,
ִמְּפֵני
ֶׁשהּוא
ַחג
ִּבְפֵני
ַעְצמֹו,
ַּבִּקּדּוׁש'
ֶׁשֶהֱחָינּו'ְמָבְרִכים





��ְּתִפַּלת�ַׁשֲחִרית



ַהָּקדֹוׁש 
ַהּיֹום 
ְּבֶמֶׁשְך 
ַהִּצּבּור 
ֶׁשַּיְסִּפיקּו 
ְּבֹאֶפן 
ַהְּתִפּלֹות 
ְזַמֵּני 
ֶאת 
ְלַכֵּון 
ָהַאֲחָרִאים ַעל

ֵעת
ְלִלּמּוד
ַהּתֹוָרה 
ְוַהּנֹוָרא
ַהֶּזה
ִלְקֹּבַע
ּבֹו 
ַעל
ֵּכן.,
ְּתִפַּלת
ָנכֹון
ְלַהְקִּדים
ְמַעט
ֶאת
ְזַמן


ּוִבְפָרט
ְּכֶׁשָחל
ֶהָחג
ְּבַׁשָּבת,
ֵמַאַחר
ְוֵסֶדר
ַהְּתִפָּלה
ָאֹרְך
ְמֹאד,
ַׁשֲחִרית
יֹוֵתר
ִמָּכל
ַׁשָּבת,
��)עיין�מועד�לכל�חי�סימן�כה�אות�א(.
ּוְצִריִכים
ְלַהְסִּפיק
ֶלֱאֹכל
ַּגם
ְסעּוָדה
ְׁשִליִׁשית




��ְקִריַאת�ַהּתֹוָרה


 
ְׁשֹלָׁשה 
ּתֹוָרהמֹוִציִאים 
ִסְפֵרי ;

ְּבָפָרַׁשת 
ּתֹוָרה 
ַוֲחַתן 
ַהִּצּבּור 
קֹוְרִאים 
ָהִראׁשֹון ַּבֵּסֶפר

)תסט(.
ּוַבֵּסֶפר
ַהְּׁשִליִׁשי
קֹוֵרא
ַהַּמְפִטיר,
ַּבֵּסֶפר
ַהֵּׁשִני
קֹוֵרא
ֲחַתן
ְּבֵראִׁשית',
ְוֹזאת
ַהְּבָרָכה'


��
�ּתֹו �ִסְפֵרי �ְׁשֹלָׁשה �ֶׁשּמֹוִציִאים �ַּפַעם �ָרהְּבָכל �ֵטֵבת, �ֹחֶדׁש �ֹראׁש �אֹו �ּתֹוָרה �ְּכִׂשְמַחת �ֲאָדר, �ֶׁשָחלּו�, ְוִניָסן

,�ְׁשַמע�ִיְׂשָרֵאל.�י,�ז,�ָּפסּוק�ו'�ִיְרְמָיהּו�ֶּפֶרק�י:�ָנֲהגּו�לֹוַמר�ֶאת�ַהְּפסּוִקים�ִּדְלַהָּלן�ִּבְפִתיַחת�ַהֵהיָכל,�ְּבַׁשָּבת
��)הלבוש,�י'ח�פלאג"הגר�(.ה�ָּנאַהְצִליָח'�ָאָּנא�ה.�הֹוִׁשיָעה�ָּנא'�ָאָּנא�ה
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'ֲחַתן
ְּבֵראִׁשית',
'ֲחַתן
ּתֹוָרה',
'ֲחַתן
ְמֹעָנה':
ַהִּמְנָהג
ְלַמּנֹות
ְׁשֹלָׁשה
ֲחָתִנים.

ְמֹעָנה'ֲחַתן'

ּתֹוָרה 
ֲחַתן 
ִלְפֵני 
עֹוֶלה 
ֶׁשּלֹו, 
ׁשֹוְׁשִבין 
ְּכמֹו 
ְוהּוא 
ַהּתֹוָרה. 
ֶאת 
ְמַסֵּים 
ּתֹוָרה 
ֲחַתן,


)תסט(.
'ְּבֵראִׁשית'יו
ִמָּיד
עֹוֶלה
ֲחַתן
ְּבֵראִׁשית
ּוַמְתִחיל
ׁשּוב
ֶאת
ַהּתֹוָרה
ִמּוְלַאֲחָר

��


ֹלא
ַיְפִסיקּו
ַּבֲאִמיַרת
ַקִּדיׁש
ֵּבין
ֲחַתן
ּתֹוָרה
ַלֲחַתן
ְּבֵראִׁשית,
ְּכֵדי
ֶׁשֹּלא
ָלֵתת
ִּפְתחֹון
ֶּפה

ַלָּׂשָטן 
ֶׁשֹּיאַמר, :
 
ַהּתֹוָרה 
ֶאת 
ִסְּימּו 
עֹודְּכָבר 
ִלְקֹרא 
ֲחֵפִצים 
ְוֵאיָנם 
ְוָלֵכן. ,

ִּבְגַמר ִמָּיד


ּתֹוָרה 
ֲעִלַּית
ֲחַתן 
ְּבֵראִׁשית, 
עֹוֵלה
ֲחַתן 
ְּבֵראִׁשית, 
ּוְבִסּיּום
ֲעִלַּית
ֲחַתן ,

ְׁשֵניֶהם ֹיאְמרּו

)תסט(.
ֲחִצי
ַקִּדיׁש


��

 
אֹוֵמר 
ְּבֵראִׁשית 
ֶׁשֲחַתן 
ָטָבא"ָנֲהגּו 
ְּבִסיָמָנא 
ֹז". 
ִּבְרַּכת
ְוֹיאַמר 
ֶאת 
ֶׁשְּיָבֵרְך 
ֹקֶדם את


)תסט�(.ֶׁשֲהֵרי
ֶזה
ֶהְפֵסק
ֵּבין
ַהְּבָרָכה
ַלְּקִריָאה,
ְוֹלא
ְלַאַחר
ַהְּבָרָכה
ֹקֶדם
ַהְּקִריָאה,
ַהּתֹוָרה

��

��ֲחַתן�ּתֹוָרה

"ְוָעָליו
ֶנֱאַמר,
ֶׁשַעל
ָידֹו
ַנֲעֶׂשה
ָּכבֹוד
ַלּתֹוָרה
ְּבִסּיּוָמּה,
ַמֲעָלה
ְּגדֹוָלה
ֵיׁש
ַלֲחַתן
ּתֹוָרה:
ִּכי


ָּכל
ֲעוֹונֹוָתיו,
"ְמַכְּבַדי
ֲאַכֵּבד 
ַעל
ֵּכן.
ְוזֹוֶכה
ֶׁשִּמְתַּכְּפִרים
לֹו,
ִמן
ָהָראּוי
ְלַכֵּבד
ַּבֲעִלָּיה
זֹו

ַהְּכֶנֶסת 
ֵּבית 
ַרב 
ֶאת 
אֹו 
ְדַאְתָרא 
ָמָרא 
ָהַרב 
ֶאת 
ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ּתֹוָרה 
ַהַּמְרִּביִצים .
ְוָכַתב


ַהְּגדֹוָלהְּבֵס 
ְּכֶנֶסת 
ֶפר ,

ְּבָדִמים 
ּתֹוָרה 
ֲחַתן 
ֲעִלַּית 
ֶאת 
ִלְמֹּכר 
נֹוֲהִגים 
ָהיּו ֶׁשִּבְמקֹומֹו

ְמֻרִּבים 
ִמְנָהָגם, 
ּוִבְּטלּו 
ַהָּקָהל 
ְּגדֹוֵלי 
ְוָעְמדּו ,

ַהֲחׁשּוִבים 
ִמן 
ִיְהיּו 
ֶׁשַהֲחָתִנים ְוִהְנִהיגּו


ֶׁשַּבָּקָהל 
ְוַעל
ָּכל
ָּפִנים. 
ִמְנָיִניםֶיְׁש, 
ָנּה
ֶאְפָׁשרּות
ְלַחֵּלק
ֶאת
ַהָּקָהל
ִלְׁשֵני ,

ֶאָחד ּוְבִמְנָין

)תעג,�תעב,�תסד(.
ּוַבִּמְנָין
ַהֵּׁשִני
ִיְמְּכרּו
ֶאת
ֲעִלּיֹות
ַהֲחָתִנים,
ְיַכְּבדּו
ֶאת
ֲחׁשּוֵבי
ַהָּקָהל


��

��?"ֲחַתן�ּתֹוָרה"ָלָּמה�ִנְקָרא�ְׁשמֹו�
�ֶׁשל�ֶמֶלְך
)פרשה�א�אות�ט(
יםְּבִמְדַרׁש�ִׁשיר�ַהִּׁשיִר �הּוָבא�ָמָׁשל�ַלֲאהּובֹו �ַּבִית�ְּבֵהיָכלֹו�, ֶׁשָהָיה�ֶּבן

�ֶׁשל�ַהֶּמֶלְך,�ֶׁשל�ֶמֶלְך �ְוָהָיה�עֹוֶׂשה�ַרּבֹות�ּוְנצּורֹות�ִלְכבֹודֹו �ְוָאַמר�לֹו. �ַהֶּמֶלְך :�יֹום�ֶאָחד�ְקָראֹו
ִאם�ֲאִני�:�ָחַׁשב�ָהָאהּוב�ְּבִלּבֹו�ְוָאַמר.�ְתָך�ֹלא�ָאִׁשיב�ֵריָקםְוֶאת�ַּבָּקָׁש,�ְׁשַאל�ִמֶּמִּני�ָמה�ֶאֵּתן�ָלְך

�ֶּכֶסף�ְוָזָהב� �ַהֶּמֶלְך �ִלי-ׁשֹוֵאל�ִמן ��הּוא�נֹוֵתן �ִלי-ֲאָבִנים�טֹובֹות�ּוַמְרָּגִלּיֹות�; ��הּוא�נֹוֵתן ֲאָבל�,
ַאְך�ַּכָּמה�,��הּוא�ְיַמֶּנה�אֹוִתי-ה�אֹוִתי�ְלַׂשר�ְוִאם�ֲאַבֵּקׁש�ִמֶּמּנּו�ֶׁשְּיַמֶּנ.�ַּכָּמה�ֲעִׁשיִרים�ֵיׁש�ָּבעֹוָלם

�ָּבעֹוָלםָׂש �ֵיׁש �ִרים �ְוֵהִׁשיב. �ְּבַדְעּתֹו �ִנְמַלְך �ַהֶּמֶלְך: �ֲאדֹוִני �ֲאַבֵּקׁש, �ַאַחת �ְׁשֵאָלה �ַלֲאדֹוִני�! ֵיׁש
�ָיָפה�ַּכְּלָבָנה�ָּבָרה�ַּכַחָּמה,�ַהֶּמֶלְך�ַּבת�ְיִחיָדה ,�ֵּתן�ִלי�אֹוָתּה�ְלִאָּׁשה,�ִּתיָהְוַאֲהַבת�עֹוָלם�ֲאַהְב,

�ַהֶּמֶלְך �ְוֶאְזֶּכה�ִלְהיֹות�ֲחַתן �ַהֶּמֶלְך. �ְנָתָנּה�לֹו �ְנדּוְנָיה, �ְוַגם�ָנַתן�לֹו ,�אֹוָצר�ֶׁשל�ָזָהב�ּוַמְרָּגִלּיֹות,
ָאַמר�,��ָּכְך�ְׁשֹלֹמה�ַהֶּמֶלְך.�ַאְך�ַהֹּכל�ִנְכַלל�ְּבַבָּקָׁשתֹו- ֲהֵרי�ֶׁשָּׁשַאל�ַּבָּקָׁשה�ְיִחיָדה.�ְוַגם�ִמָּנהּו�ַׂשר

ִאם�ֶאְׁשַאל�ֶּכֶסף�ְוָזָהב�ַוֲאָבִנים�:�ָאַמר�ְׁשֹלֹמה?�ְׁשַאל�ִמֶּמִּני�ָמה�ֶאֵּתן�ָלְך:�הּוא�ָּברּוְך�לֹו�ַהָּקדֹוׁש
�-�ַהָחְכָמה�ֶאָּלא�ֲהֵריִני�ְמַבֵּקׁש�ֶאת?�ּוַמה�ֶּבַצע�ְּבֶכֶסף�ְוָזָהב,��הּוא�נֹוֵתן�ִלי- טֹובֹות�ּוַמְרָּגִלּיֹות

ַּגם�ַהְמַסֵּים�ֶאת�,�ַעל�ֵּכן".�ִּבְׂשֹמאָלּה�ֹעֶׁשר�ְוָכבֹוד,�ֹאֶרְך�ָיִמים�ִּביִמיָנּה:�"ֶׁשֶּנֱאַמר,�ְוַהֹּכל�ִּבְכָלל
��)תסג(.�ֶׁשַהֹּכל�ָּכלּול�ּבֹו',�ֲחַתן�ּתֹוָרה'ָיֶאה�לֹו�ְלִהָּקֵרא�,�ַהּתֹוָרה

��




��ָעם�ַהְדַרת�ֶמֶלְך�ְּבָרב


ִלְכבֹוָדּה
ֶׁשל
ּתֹוָרה,
לֹות
ֶאת
ָּכל
ַהָּקָהל
ַלֵּסֶפר
ּתֹוָרה
ְּביֹום
ֶזהָנֲהגּו
ְלַהֲע ,
ְוחֹוֵזר
ְוקֹוֵרא


ַּכֲאֶׁשר
ֵיׁש
ָקָהל
ָּגדֹול,
ְוָאְמָנם...".
ּוְלָאֵׁשר
ָאַמר"ַהַחָּזן
ְלֻכָּלם
ְׁשֹלָׁשה
ְּפסּוִקים,
ְוֵיׁש
ֲחָׁשׁש


ֹטַרח
ִצּבּור 
ֶׁשל ,

ְלֵבית
ַהְּכֶנֶסתַרָּׁשִאים
ְלהֹוִציא 
ַהָּסמּוְך 
ַאֵחר 
ּתֹוָרה
ְלֶחֶדר 
ֵסֶפר 
עֹוד,

ַהָּבִאים
ִעּמֹו 
ַלָּקָהל 
ְוקֹוֵרא 
נֹוָסף 
ִצּבּור 
ָׁשם
ְׁשִליַח 
ְועֹוֵמד 
ּוְכֶׁשְּמַסְּיִמים, ,
ַמֲחִזיִרים
ֶאת


)תסט(.
ְּכֶנֶסתְועֹוִלים
ַהֲחָתִנים
ְּכֶׁשָּכל
ַהָּקָהל
ַיַחד
ְּבֵבית
ַה,
ֵסֶפר
ַהּתֹוָרה
ַלֵהיָכל
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��ַעִין�טֹוָבה

ֲהַגם
ֶׁשֵאין
עֹוִלים
ָאב
ּוְבנֹו
אֹו
ְׁשֵני
ַאִחים
ֶזה
ַאַחר
ֶזה
ְלֵסֶפר
ַהּתֹוָרה,
ִמּׁשּום
ֲחַׁשׁש
ַעִין


ָהַרע 
ּתֹוָרה- ִׂשְמַחת
ּתֹוָרה
ַרָּׁשִאים
ַלֲעלֹותְּב ִמָּכל
ָמקֹום, 
ֶזה
ֲחַתן
 
ְּבֵראִׁשית, 
ֶזה
ֲחַתן,

ַמְפִטי 
רְוֶזה 
ּתֹוָרה, 
ֶׁשל 
ִלְכבֹוָדּה 
עֹוִלים 
ֶׁשֻּכָּלם 
ֶׁשּיֹוְדִעים 
ִמְּפֵני ,

ֶׁשְּקִריָאָתם 
ִמְּפֵני ְוַגם


)תעד(.
ַוֲהֵרי
ֶזה
ֶנְחָׁשב
ְּכֶהְפֵסק
ֵּבין
ָהֶאָחד
ַלֵּׁשִני,
ִהיא
ִּבְׁשֹלָׁשה
ִסְפֵרי
ּתֹוָרה
ׁשֹוִנים

��

��ְׁשֵני�ֹּכֲהִנים

ֹּכ 
ֲהִנים
ֶזה
ַאַחר
ֶזה
ַלֵּסֶפר
ּתֹוָרהֲהַגם
ֶׁשֵאין
עֹוִלים
ְׁשֵני ,
ֵמֲחָׁשׁש
ֶׁשָּמא
ֹיאְמרּו
ֶׁשַהֹּכֵהן


ַאֵחר
ַאֲחָריו 
ֹּכֵהן 
ֶהֱעלּו 
הּוא
ָּפגּום
ְוָלֵכן 
ָהִראׁשֹון ,
ִמָּכל
ָמקֹום
ְּבִׂשְמַחת
ּתֹוָרה
ַרָּׁשִאים

ֶזה
ֲחַתן
ּתֹוָרה- ַלֲעלֹות
ַהֹּכֲהִנים
ֶזה
ַאַחר
ֶזה

ְוֶזה
ַמְפִטיר,
ֵראִׁשיתֶזה
ֲחַתן
ְּב,,
ֵמַהַּטַעם


)תעו(.
ְוהּוא
ַהִּדין
ִּבְׁשַנִים
אֹו
ְׁשֹלָׁשה
ְלִוִּים
ֶזה
ַאַחר
ֶזה.
ל"ַהַּנ

��

��ֹּכֵהן�ֲחַתן�ּתֹוָרה

ַרַּׁשאי
ַלֲעלֹות
ַּגם
ֲעִלָּיה
ִראׁשֹוָנה
- ְוֵאין
ֹּכֵהן
ַאֵחר
ְּבֵבית
ַהְּכֶנֶסת,
ֹּכֵהן
ֶׁשָּקָנה
ֲחַתן
ּתֹוָרה


ְוַגם
ֲחַתן
ּתֹוָרה 
ֶׁשל
ֹּכֵהן 
ְּבֵראִׁשית. 
אּוָלם
ִאם
ָקָנה
ֲחַתן 
ֹלא
ַיֲעֶלה
ַלֲעִלַּית
ֹּכֵהן, ,
ֶאָּלא

ְּבֵראִׁשית
ִּבְלַבד 
ַלֲחַתן �ֶׁשַהֵּסֶפר�. �ּתֹוָרה�ֵמֲחָׁשׁש�ֶׁשֹּיאְמרּו �ִסְפֵרי �ָאָדם�ֶאָחד�עֹוֶלה�ִּבְׁשֵני ֵמַאַחר�ְוֵאין

��)תעז(.�ְוהּוא�ַהִּדין�ְּבָכל�ֶזה�ְלֵלִוי.�ֵכן�ָעָלה�ַּגם�ַּבֵּסֶפר�ַהֵּׁשִניְוָל,�ָהִראׁשֹון�ָּפגּום
��


ְקַטִּנים

,�ִמִּגיל�ֵׁשׁש�ָוַמְעָלה�[אּוָלם
ַרק
ְלַאַחר
ֶׁשִהִּגיעּו
ְלִגיל
ִחּנּוְך,
ַּגם
ַהְּקַטִּנים
עֹוִלים
ַלֵּסֶפר
ּתֹוָרה


)תעח.�ט�סימן�קח�אות�קג"ח.�ב�סימן�יג"א�ח"יבי�(.ה
ֵאינֹו
עֹוֶלהֲאָבל
ְּבָפחֹות
ִמֶּז,
]ְלִפי�ִׂשְכלֹו�ַוֲחִריפּותֹו

��


ֶׁשֲאִפּלּו
ָקָטן
ֶׁשִהִּגיַע
ְלִגיל
ִחּנּוְך,
ֵיׁש
ָלַדַעת
ּוְלהֹוִדיַע
ַלִּצּבּור,
ִאם
ֹלא
ָּברּור
ָלנּו
ֶׁשּגּופֹו
ָנִקי
,�ישועות�יעקב,�פ�מגן�אברהם"ע�(.'ָאֵמן'ֲענֹות
ַאֲחָריו
ֵאין
ַל,
ְּדַהְינּו
ֶׁשְּמַקֵּנַח
ַעְצמֹו
ֵהיֵטב
ְּבַמִים,
ַּכֹהֶגן

גרע�יותר�מברכה�לבטלה�שאסור�,�מאחר�והברכה�אינה�יוצאת�מגוף�טהור:�וכתב�הרב�גנצפריד�בספרו�פאת�השלחן.�מגן�גיבורים�ועוד


ֲאִפּלּו
ִאם
הּוא
ַוַּדאי
ָנִקי,
ּוְבָקָטן
ָּפחֹות
ִמִּגיל
ֵׁשׁש.)�לענות�אמן�אחריה,

עֹוִנים
ַאֲחָריו
ְּכָללֵאין,

ְלִזּמּון 
ִמְצָטֵרף 
ְוֵאינֹו 
ּוְלַצֲעֵרנּו. 
ֹזאת, 
יֹוְדִעים 
ֹלא 
ַהְרֵּבה ,

ָאֵמן 
ֲעִנַּית 
ְּבִאּסּור ְוִנְכָׁשִלים

ַוֲהֵרי�הּוא�ְּכִמי�,��ֵאינֹו�ְּכלּום- ַּפְלִליםֶׁשֲאִפּלּו�הּוא�ָחִריף�ְויֹוֵדַע�ְלִמי�ְמָבְרִכים�ּוְלִמי�ִמְת,�ׁש"ּוְכמֹו�ֶׁשָּכַתב�ָהִריַב�.ַחס
ְוָׁשלֹום,
ְיתֹוָמה

�ַּדַעת �ּבֹו �ֶׁשֵאין �ָהַרְאָב. �ַּדַעת �ד"ְוֵכן �א"ָהַרְׁשָּב, �ַהּטּור, �ַאּבּוָהב"ַמֲהַר, �ׁש ,� �ָערּוְך �ס(ֻׁשְלָחן �)ג"רטו �ְמָגִדים, �ְּפִרי �ַהְּדִביר, �ֶּפַתח �ְּכֶנֶסת�, ְׁשָיֵרי
��)ב�סימן�יג"א�ח"יבי.�(ַּכף�ַהַחִּיים�ְועֹוד,�ִמְׁשָנה�ְּברּוָרה,�ֲערּוְך�ַהֻּׁשְלָחן,�ְׂשֵדי�ֶחֶמד,�ִחְקֵרי�ֵלב,�י'ח�ָּפָלאִג"ַהְּגַר,�ְּדַכיַמֲאַמר�ָמְר,�א"ַהְּגָר,�ַהְּגדֹוָלה

��

��ַהַּמְלָאְך�ַהֹּגֵאל

ַאַחת 
ְּבַבת 
ּתֹוָרה 
ֵסֶפר 
ַלֲעִלַּית 
ַרִּבים 
ְיָלִדים 
ְלַהְזִמין 
נֹוֲהִגים 
ַטִּל, 
ֵמַעל
ּופֹוְרִסים ית


ֹראָׁשם 
ֻּכָּלם, 
ִּבְרכֹות
ַהּתֹוָרה
ְוקֹוֵרא
ְּבַעד 
ֶׁשָּבֶהם
ְמָבֵרְך 
ְוַהָּגדֹול ,

ַהְּׁשִליַח 
ִמֵּכן ּוְלַאַחר


ּוְבִבְרַּכת
ֹּכֲהִנים',
ְוכּו"
ַהַּמְלָאְך
ַהֹּגֵאל
ֹאִתי"ִצּבּור
ְמָבֵרְך
ֶאת
ֻּכָּלם
ְּבָפסּוק,
ּוְׁשָאר
ְּפסּוֵקי


ְוֵאל
ַׁשַּדי
ְיָבֵרְך
ֹאְתָך"',
ְוכּו"
ן
ְלָך
ָהֱאֹלִקיםְוִיֶּת:
"ְּכמֹו,
ׁש
ָּבֶהם
ַהְרֵּבה
ְּבָרכֹותּתֹוָרה
ֶׁשֵּי"
,�ִמֵּכיָון�ֶׁשאֹוֲחִזים�ֶאת�ַהַּטִּלית�ְּבָיָדם,�ֵאין�ֶזה�ֶנְחָׁשב�ַּכֲעִׂשַּית�ֹאֶהל�ֲעַראי,�ּוַמה�ֶּׁשּפֹוְרִסים�ֶאת�ַהַּטִּלית.
'ְוכּו

��)תעח.�ד�ה"הליכות�עולם�ח(.�ֶאָּלא�ְלָכבֹוד�ִּבְלַבד,�ֲעֶׂשה�ְלֵצלְוַגם�ֹלא�ַנ

��

��ַמִּׁשיב�ָהרּוַח�ּומֹוִריד�ַהֶּגֶׁשם



ַמִּׁשיב
ָהרּוַח
ּומֹוִריד
ַהֶּגֶׁשם'ַמְתִחיִלים
לֹוַמר 
ִמְּתִפַּלת
מּוָסף' .
מֹוִריד
'ְוִאם
ָטָעה
ְוָאַמר

ִאם
ִנְזַּכר
ֹקֶדם
ֶׁש-'
ַהַּטל

ַאָּתה
הָּברּוְך'ָאַמר

ַאָּתה
ִּגּבֹור'טֹוב
ֶׁשַּיֲחֹזר
ְל'','
ַמִּׁשיב
'ְוֹיאַמר

��)תפה.�רמבא�"חי�"ילקו(.
ֵאינֹו
חֹוֵזר'',
ָּברּוְך
ַאָּתה
ה'ָאַמר
ֲאָבל
ִאם
ִנְזַּכר
ַאַחר
ֶׁש',
ָהרּוַח
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��ְסעּוָדה�ְלָגְמָרּה�ֶׁשל�ּתֹוָרה

 
ִלְכבֹוָדּה 
ְסעּוָדה 
ַלֲעׂשֹות 
ִיְׂשָרֵאל 
ּתֹוָרהִמְנַהג 
ֶׁשל ,

ִׂשְמָחֵתנּו 
ֶאת 
ָּבֶזה 
ָאנּו ֶׁשַּמִּביִעים


ַהָּקדֹוׁש 
ַהְּמָלִכים 
ַמְלֵכי 
ֶמֶלְך 
ֶׁשל 
ָּבִנים 
ִלְהיֹות 
הּוא
ָּברּוְך
ֶׁשָּזִכינּו ,

ִמָּכל 
ָּבנּו ֶׁשָּבַחר
ְועֹוִׂשים�ַחְתֵני�ַהּתֹוָרה�:�)ן�שכסוכה�סימ(ְוָכַתב�ָהאֹור�ָזרּוַע�.
ְוָנַתן
ָלנּו
ֶאת
ּתֹוָרתֹו
ַהְּקדֹוָׁשה,
ָהַעִּמים

ּוְבִׁשֳּבֵלי�.�ַאָּוִזים�ְוַתְרְנגֹוִלים,�ְוֵיׁש�ֶׁשעֹוִׂשים�ְסעּוָדה�ְּגמּוָרה�ְּבַמֲאָכִלים�טֹוִבים,�ְסעּוָדה�ִלְכבֹוד�ְּגַמר�ַהּתֹוָרה
��.�ּוְלַחֵּלק�ַלִּצּבּור�ְמָגִדים�ּוִמיֵני�ְמִתיָקהּוִמְנַהג�ֲחַתן�ּתֹוָרה�ַלֲעׂשֹות�ְסעּוָדה�ְוִׂשְמָחה:�ָּכַתב)�סוכות�שעב(ַהֶּלֶקט�

��

ְּכֶנֶסת
ֲאֶׁשר
ְּבָכל
ַׁשָּבת
ַמִּגיִׁשים
ִּכּבּוד
ַלִּצּבּור
ְלַאַחר
ַהְּתִפָּלה 
ָּבֵּתי ,
ְצִריִכים
ָלִׂשים
ֵלב


ה 
ְּכַיד 
ְלהֹוִסיף 
ְּבִׂשְמַחת
ּתֹוָרה 
ֲעֵליֶהם' 
ַהּטֹוָבה 
ֲחׁשּוִב, 
ּוִמְׁשֶּתה 
ּוְמֻכָּבִדים
ְּבַמֲאָכל ים

ּוְלַהִּביַע
ֶאת
ִׂשְמָחֵתנּו
ַלּתֹוָרה,
ְּכֵדי
ְלַהְראֹות
ֶאת
ַהַּמֲעָלה
ְוַהֲחִׁשיבּות
ַּבּיֹום
ַהֶּזה,
יֹוֵתר.


ַהֲחָתִנים
ַלֲעׂשֹות
ְסעּוָדה
ַּכָּיאּות 
ְּבֶאְפָׁשרּוָתם
ֶׁשל 
ְוִאם
ֵאין ,

ַהַּגָּבִאים
ִמֻּקַּפת 
ֵּכן ַיֲעׂשּו

ֶסתֵּבית
ַהְּכֶנ 
ְּבָי, 
ְרָחָבה
ִלְכבֹוָדּה
ֶׁשל
ּתֹוָרהְוִיְקנּו 
ד ,

ֶזה
ְּבׁשּום
ָּפִנים 
ִמְנָהג ְוֹלא
ְיַבְּטלּו


ָוֹאֶפן.

ְוָכַתב)ק�ו"סימן�תרסט�ס(ּוְכָבר
ִהְזִהיר
ַעל
ֶזה
ָהַרב
ִמְׁשָנה
ְּברּוָרה
ק
ֶהֱאִריְך
ְמֹאד
"מהרי:

ִל 
ֶׁשָּנֲהגּו 
ִמְנָהג 
ׁשּום 
ְלַבֵּטל 
ַהּתֹוָרהֶׁשֹּלא 
ִׂשְמַחת 
ְכבֹוד .

ְּבַהְרֵּבה 
עֹוִׂשים 
ָרָעה ְוָלֵכן


ּתֹוָרה 
ְּבִׂשְמַחת 
ְוִׂשְמָחה 
ִמְׁשֶּתה 
ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשֹּלא 
ִמָּקרֹוב 
ֶּׁשִּבְּטלּו 
ְּבַמה 
ְמקֹומֹות.
ֶקֶרן
ָזִוית
ְוֵאין
ּדֹוֵרׁש
ֶׁשַהּתֹוָרה
ֻמַּנַחת
ְּב,
ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו
ָהַרִּבים
ִּבּזּוי
ְּכבֹוד
ַהּתֹוָרה
ָּגַרם
ֶזה


)תסג(.
כ"ע.
ָאֵמן,
ִּבְמֵהָרה
ְּבָיֵמינּו,
ּוִמי
ִיֵּתן
ָיִׁשיב
ִויַרֵחם
ֶׁשֶבר
ֵּבית
ִיְׂשָרֵאל,
ְוֵאין
ְמַבֵּקׁש

��

��ַהָּקפֹות

ְנָחהְוַגם
ְלַאַחר
ְּתִפַּלת
ַהִּמ,
ַהִּמְנָהג
ְלַהִּקיף
ֶאת
ַהֵּתָבה
ִעם
ִסְפֵרי
ַהּתֹוָרה
ַּגם
ַּבֹּבֶקר,
ְּכמֹו


ֶׁשִהִּקיפּו
ַּבַּלְיָלה �ָּכַתב�ַמַהְרח. �ָהֲאִר"ֵּכן �ַרֵּבנּו �ָנַהג �ֶׁשֵּכן �י"ּו �ַהִחיָד, �ָּכַתב�ָמָרן ׁש�"א�ֶׁשָרָאה�ְלָהָרָׁש"ְוֵכן
��)תס,�תנה(.�ְוָאַמר�ֶׁשֵּיׁש�ָּבֶזה�סֹודֹות�ֶעְליֹוִנים,�ֶׁשָעָׂשה�ֵּכן

��


ֹוָרה
ְּבֵעת
ַהַהָּקפֹות
ִלְרחֹוָבּה
ֶׁשל
ִעירֵיׁש
ֶׁשּמֹוִציִאים
ֶאת
ִסְפֵרי
ַהּת,
ְּכֵדי
ְלַׁשֵּתף
ֶאת
ָּכל
��)תס(.
ּוְלַחְּבָבּה
ְּבֵעיֵניֶהם,
ִלְרֹקד
ְוִלְׂשֹמַח
ִעָּמֶהם,
ִׁשְכבֹות
ָהָעם
ְּבִׂשְמָחָתּה
ֶׁשל
ּתֹוָרה

��

ַעל�ֵּכן�ָיִׂשים�ֵלב�ֶלֱאֹכל�ֻמְקָּדם�ְמַעט�,�ָכל�ַׁשָּבת�אֹוְכִלים�ְסעּוָדה�ְׁשִליִׁשית�ִּכְב-ִׂשְמַחת�ּתֹוָרה�ֶׁשָחל�ְּבַׁשָּבת�
��.ְּכֵדי�ֶׁשֹּיאַכל�ְסעּוָדה�ְׁשִליִׁשית�ְלֵתָאבֹון,�ֶאת�ְסעּוַדת�ַהֹּבֶקר

��

� �ִמְנָחה �ְּתִפַּלת �ְלַאַחר �ַהְּׁשִליִׁשית �ַהְּסעּוָדה �ֶאת �ֶלֱאֹכל �ְוָנכֹון �ַהַהָּקפֹות[טֹוב �ְּבִסּיּום �ָמקֹום]. �ּוִמָּכל ם�ִא,
ֵאיָנם�,�ְלַאַחר�ֶׁשָּבִאים�ְלֵבית�ַהְּכֶנֶסת�ִלְתִפַּלת�ִמְנָחה,�אֹו�ְּבָמקֹום�ֶׁשֵחֶלק�ֵמַהִּצּבּור,�ַהָּׁשָעה�ְקָצת�ְמֻאֶחֶרת

א�ֲאַזי�ְּכֵדי�ֹל,�חֹוְזִרים�ׁשּוב�ְלֵביָתם�ֶלֱאֹכל�ְסעּוָדה�ְׁשִליִׁשית�ְוִנְׁשָאִרים�ְּבֵבית�ַהְּכֶנֶסת�ַעד�ִלְתִפַּלת�ַעְרִבית
ְלַחֵּלק�ֶאת�ְסעּוַדת�ַהֹּבֶקר�:�ֵיׁש�ְלָיֵעץ�ָלֶהם�ַלֲעׂשֹות�ָּכְך,�ְלַהְפִסיד�ֶאת�ִמְצַות�ְסעּוָדה�ְׁשִליִׁשית�ַחס�ְוָׁשלֹום

�ִלְׁשֵּתי�ְסעּודֹות ִויָבְרכּו�,�]ּוָמָנה�ִראׁשֹוָנה[�ֶלֶחם�ִעם�ָסָלִטים�]�ְּגָרם54[ְוַהְינּו�ֶׁשִּיְּטלּו�ְיֵדיֶהם�ְוֹיאְכלּו�ְּכֵביָצה�,
�ַהָּמזֹון �ִּבְרַּכת �ִעְנָין, �ְּבֵאיֶזה �ְמַעט �ַּדְעָּתם �ְוַיִּסיחּו �ַלחּוץ, �ִּכיִציָאה �ְּבָרָכה�, �ִעם �ְיֵדיֶהם�ׁשּוב �ֶאת �ִיְּטלּו ְוָאז

�ְוֹיאְכלּו�ְּכֵביָצה�ֶלֶחם�ִעם�ַהַּתְבִׁשיִלים�ֶׁשל�ֶהָחג,�ִלְסעּוָדה�ְׁשִליִׁשית ּוָפׁשּוט�ֶׁשָּכל�ֶזה�.�ָּבָׂשר�ָׁשֵמן�ְוַכּיֹוֵצא,
�ַּכֲאֶׁשר�אֹוְכִלים�ֶאת�ַהְּסעּוָדה�ַהְּׁשִליִׁשית�ְלַאַחר�ֲחצֹות�ַהּיֹום �ְזַמָּנּה�ֶׁשל�, �ֲעַדִין �ֹקֶדם�ֲחצֹות�ֹלא�ִהִּגיַע ִּכי

��)ובאחרונים�שם,�ע�סימן�רצא�סעיף�ג"שו(
.ְסעּוָדה�ְׁשִליִׁשית

��
��

��מֹוָצֵאי�ֶהָחג
��ַהָּקפֹות�ְׁשִנּיֹות


 
ַּבַּלְיָלהָנֲהגּו 
ּתֹוָרה 
ִׂשְמַחת 
ְּבמֹוָצֵאי 
ַּגם 
ַהּתֹוָרה 
ִסְפֵרי 
ִעם 
ַהֵּתָבה 
ֶאת 
ְלַהִּקיף ,
ְוטֹוב
�ָּכַתב�ַמַהְרח.
ַהּטֹוָבה
ֲעֵליֶהם'
ְּכַיד
ה,
ְלָהִביא
ְּכֵלי
ְנִגיָנה �ָהֲאִר"ֵּכן �ַרֵּבנּו �ָנַהג �ֶׁשֵּכן �ְלַהִּקיף"ּו �י �ָּכַתב�ַהִחיָד, א�"ְוֵכן

��)תס,�תנה.�(י'ח�ָּפָלאִג"ְוֵכן�ָּכַתב�ַהְּגַר,�ה�סֹודֹות�ֶעְליֹוִניםְוָאַמר�ֶׁשֵּיׁש�ָּבֶז,�ׁש�ֶׁשָעָׂשה�ֵּכן"ָרָׁשֶׁשָרָאה�ְלָה
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ְּבחּוצֹות
ִקְרָיה
ִמַּטַעם
ָהִעיִרָּיה"
ַהָּקפֹות
ְׁשִנּיֹות"ָּבֶהן
 ַמה
ֶּׁשֵּיׁש
ָעִרים
ֶׁשְּמַאְרְּגִנים,
ֵמַאַחר

ָהַרב 
ְוָנִׁשים
ַה,ּוְלַצֲעֵרנּו 
ֲאָנִׁשים 
ַּתֲעֹרֶבת 
ָׁשם 
ֶׁשֵּיׁש 
הֹוִכיַח 
ִּנָּסיֹון ,

ָּבאֹות 
ָנִׁשים ְוַרּבֹות


ְּבַהָּקפֹות
ֵאּלּו- ִּבְפִריצּות 
ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ֶׁשָאסּור 
ָסֵפק 
ֵאין
 ,

ִמְּמקֹומֹות 
ִיְרַחק 
ַנְפׁשֹו ְוׁשֹוֵמר

.ְוַדי
ַלֵּמִבין.
ַיִּציֵלנּו'
ה,
ָראִּסְטָרא
ַאָחֶאָּלא
ַה,
ָרה
ָׁשםֶׁשֵאין
ַהְּׁשִכיָנה
ׁשֹו,
ֵאּלּו


��

��ִאְסרּו�ַחג


ִאְסרּו
ַחג'יֹום
ֶׁשַאֲחֵרי
ִׂשְמַחת
ּתֹוָרה
ִנְקָרא,'
ְונֹוֲהִגים
ְלַהְרּבֹות
ּבֹו
ְקָצת
ַּבֲאִכיָלה
ּוְׁשִתָּיה

��)א�סימן�תכט�סעיף�ב"הרמ(.
ִלְכבֹודֹו
ֶׁשל
ַהּיֹום

��


ַהִחיָד 
ָמָרן 
א"ָּכַתב 
ִלְׁשָמּהִי: 
ּתֹוָרה 
ּוְבִלּמּוד 
ָׁשַמִים 
ְּבִיְרַאת 
ֶזה 
ְּביֹום 
ְתַאֵּמץ ,

הּוא ִּכי
��)מועד�לכל�חי�סימן�כה�אות�מח(.
ְּתִחַּלת
ַהָּׁשָנה
ְוִסיָמן
טֹוב
ְלָכל
ַהָּׁשָנה

��

��ְׁשָיֵרי�ִמְצָוה

ְלַאַחר
ֶהָחג
ֹלא
ִיְׁשַּתֵּמׁש
ַּבֲעֵצי
ַהֻּסָּכה
ִׁשּמּוׁש
ֶׁשל
ִּבָּזיֹון,
ְוָלֵכן
ֹלא
ִיְדֹרְך
ֲעֵליֶהם
ְּבַרְגָליו


ְוֹלא
ַיְׁשִליֵכם
ָלַאְׁשָּפה 
ָהְרחֹוב, 
ְּבִצֵּדי 
אֹו 
ֶאָּלא
ַיִּניֵחם
ְּבָמקֹום
ָצנּוַע ,
ְוַאף
ֶׁשְּלַאַחר
ִמֵּכן
��)תמט,�צד(.
ֵאין
ָּבֶזה
ִאּסּור,
ָּבִאים
ּפֹוֲעֵלי
ַהִּנָּקיֹון
ְוזֹוְרִקים
אֹוָתם
ָלַאְׁשָּפה

��

ֶנֱאַסר�ְׁשֵאִרית�ַהֶּׁשֶמן�,�ַמּדּוַע�ְּבֵנר�ֲחֻנָּכה�ֶׁשָּכָבה�ְּבתֹוְך�ֲחִצי�ַהָּׁשָעה�ָהִראׁשֹוָנה�ֶׁשל�ַהַהְדָלָקה,�ׁש�ִלְׁשֹאלֵי
�ִׁשּמּוׁש �ְלָכל �ֶהָחג, �ְלַאַחר �ְּבִׁשּמּוׁש �ֶנֱאָסִרים �ֵאיָנם �ַהֻּסָּכה �ֲעֵצי �ְוִאּלּו �ִמְצָוה, �ְׁשָיֵרי �ְׁשֵניֶהם �ַוֲהֹלא ְוֵיׁש�?

,�ִנְמָצא�ֶׁשִּמְּתִחָּלה�ִיֵחד�אֹותֹו�ְלִמְצָוה�ְלַגְמֵרי,�ֵמַאַחר�ְוָעׂשּוי�ַהֶּׁשֶמן�ְלִהְתַּבֵער�ְלַגְמֵרי,�ִּכי�ְּבֵנר�ֲחֻנָּכה,�ְלַיֵּׁשב
ֹלא�ֵכן�ַּבֲעֵצי�.�ֵרי�הּוא�ָאסּורֲה,�ָלֵכן�ִאם�ִנְׁשַאר�ֵמַהֶּׁשֶמן,�ֶׁשֲהֵרי�ֵאינֹו�ְמַצֶּפה�ֶׁשִּיָּכֶבה�ַהֵּנר�ְוִיְׁשַּתֵּמׁש�ַּבֶּׁשֶמן

�ֻסָּכה �ִּבְלַבד, �ֶהָחג �ִליֵמי �ַרק �ֶאָּלא �ְלַגְמֵרי �ְלִמְצָוָתם �אֹוָתם �ְמַיֵחד �ֶׁשֵאינֹו �ֵהם�, �ֻמָּתִרים �ֶהָחג �ְלַאַחר ְלָכְך
��)ס�תרעז"בית�יוסף�ס(� .ַרק�ֶׁשִּמְּפֵני�ְּכבֹוד�ַהִּמְצָוה�ֹלא�ַיֲעֶׂשה�ָּבֶהם�ִׁשּמּוׁש�ֶׁשל�ִּבָּזיֹון,�ְּבִׁשּמּוׁש

��

��ִּבעּור�ָהֶאְתרֹוג�ֶׁשל�ְׁשִביִעית
ְוטֹוב�ְלַבְּׁשָלם�ְוַלֲעׂשֹוָתם�,�ֵיׁש�ְלַהְקִּפיד�ְלַאַחר�ֶהָחג�ֶׁשֹּלא�ְלָזְרָקם,�ֶאְתרֹוִגים�ַהְּקדֹוִׁשים�ִּבְקֻדַּׁשת�ְׁשִביִעית

� �ִּבְקֻדָּׁשה]ִרָּבה[ִמְרַקַחת ��ּוְלָאְכָלם �ְלָא. �טְוִיְׁשַּתְּדלּו �ַעד �ַהְּׁשִמיִנית"ְכָלם �ַהָּׁשָנה �ֶׁשל �ִּבְׁשָבט �ו �ְזַמן�, ֶׁשֶּזה
ֵמַאַחר�ְוָכל�ַהָּׁשָנה�ֵיׁש�,�ְוֵיׁש�אֹוְמִרים�ֶׁשֵאין�ָצִריְך�ְלַהְפִקיָרם[.�טֹוב�ֶׁשַּיְפִקיֵרם,�ְוִאם�ִנְׁשַאר�לֹו�ֵמָהֶאְתרֹוִגים.�ִּבעּוָרם

ֵּכיָון�ֶׁשֵאין�ָּבֶהם�ִׁשעּור�ֶׁשל�,�ֵאינֹו�ַחָּיב�ְלַהְפִקיָרם,��לֹו�ַרק�ְׁשֵני�ֶאְתרֹוִגיםִאם�ֵיׁש,�ּוִמָּכל�ָמקֹום.]�ֶאְתרֹוג�ָּבֵעץ
��)משמרת�השביעית,�מנחת�שלמה.�(ִהְלכֹות�ְׁשִביִעית'�ִמְצַות�ָהָאֶרץ'ְוַכְמֹבָאר�ְּבַהְרָחָבה�ְּבחֹוֶבֶרת�
.ָׁשֹלׁש�ְסעּודֹות

��

���ִרָּבה-ִמְרַקַחת�
דֹוִׁשים
ְלַאַחר
ֶהָחג
ְלַבֵּׁשל
ֶאת
ָהֶאְתרֹוג
ִעם
ַמִים
ְוֻסָּכר
ְוַלֲעׂשֹותֹו
ִמְרַקַחת
ָנֲהגּו
ִיְׂשָרֵאל
ְק


ְּבט,]ִרָּבה[ 
ו
ִּבְׁשָבט"
ּוְלָאְכלֹו 
ֶׁשהּוא
ֹראׁש
ַהָּׁשָנה
ָלִאיָלנֹות,,

'ֶׁשֶהֱחָינּו'ְוֹלא
ְיָבְרכּו
ָעָליו.
��)תנ,�תמט.�כף�החיים(
��

��ְסֻגּלֹות�ִנְפָלאֹות

ְּבַכָּוָנהַמֲעלֹו 
ָעָליו 
ֶׁשֵּבְרכּו 
ְּבֶאְתרֹוג 
ֶיְׁשָנן 
ַרּבֹות 
ּוְסֻגּלֹות 
ת .

ַּגם 
ֶׁשּמֹוִעיל 
ּוְמֻנֶּסה ּוָבדּוק

ַאַחת�ֹלא�ָהיּו�ָלּה�,�ּוַמֲעֶׂשה�ִּבְׁשֵּתי�ָנִׁשים.
ֶטןִיְתָּבַרְך
ִּתְזֶּכה
ִלְפִרי
ָב'
ֶׁשְּבֶעְזַרת
ה,
ְלִאָּׁשה
ֲעָקָרה
��ָׁשִניםְיָלִדים�ְׁשמֹוֶנה �ָלּה�ְיָלִדים�ְׁשֵּתים�ֶעְׂשֵרה�ָׁשָנה, �ְוַאַחת�ֹלא�ָהיּו �ֶׁשל�ָמָרן�, �ֲחִתיָכה�ֵמֶאְתרֹוגֹו ְוִקְּבלּו

��)תמט(.�'ָּברּוְך�ה,�ּוְבאֹוָתּה�ָׁשָנה�ִנְפְקדּו�ְּבֶזַרע�ֶׁשל�ְקָיָמא,�א"ָהִראׁשֹון�ְלִצּיֹון�ַרֵּבנּו�עֹוַבְדָיה�יֹוֵסף�ְׁשִליָט
��


ְלָנ 
ְמֻעָּברֹותְסֻגָּלה 
ִׁשים 
ָהֶאְתרֹוג, 
ֶׁשל 
ַהִּפָּטם 
ֶאת 
ֶׁשִּיְנְׁשכּו 
ַלֲעִנִּיים, 
ְצָדָקה 
ְוִיְּתנּו,

ַקל 
ֵהָריֹון 
ֶׁשִּיְהֶיה
ָלֶהן 
ְוִיְתַּפְללּו 
ְוֶׁשֵּתַלְדָנה
ְלַחִּיים
טֹוִבים
ּוְלָׁשלֹום, 
ְּבֶרַוח
ְוֹלא
ְּבַצַער,.

 
ֶאָּלא 
ֶאת
ָהֶאְתרֹוג 
ִיְנְׁשכּו 
ָלֵכןְוֹלא 
ֹקֶדם 
ְוֹלא 
ִׂשְמַחת
ּתֹוָרה 
ְלַאַחר ,

ְוָהֶאְתרֹוג ֵמַאַחר

��)תמט(.
ַּכְמֹבָאר
ְלֵעיל,
ֲעַדִין
ָאסּור
ַּבֲאִכיָלה
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ְּכֵאב
ֵלב 
ֶׁשֵּיׁש
לֹו 
ְסֻגָּלה
ְלִמי 
ֶּבָחג, 
ָעָליו 
ֶׁשִּיַּקח
ֶאת
ָהֶאְתרֹוג
ֶׁשֵּבְרכּו ,

ִעם ִויַבֵּׁשל
אֹותֹו

ן
ֶאת
ַהַּמִים
ְוִיְׁשֶּתה
ֶׁשַבע
ְלִגימֹות
ְּכֶנֶגד
ִׁשְבַעת
ְיֵמי
ֶהָחגִויַסֵּנ,
ְמַעט
ַּכּמֹון,
ְוִיְהֶיה
לֹו
ֵלב

��)לבוש�יוסף.�סגולות�ישראל(.
ִיְתָּבַרְך'
ָּבִריא
ְוָחָזק
ַלֲעבֹוַדת
ה

��

��ִּבְזכּות�ָהֶאְתרֹוִגים
�ְצָדקֹות�ָלֹרבַמֲעֶׂשה�ְּב �ָאָדם�ֶׁשָהָיה�נֹוֵתן �ַּפַעם. �ַׁשְעָנא�ַרָּבהְּביֹום�הֹו, �ֶעֶׂשר�, �ִאְׁשּתֹו ָנְתָנה�לֹו

:�ָּפְגׁשּו�אֹותֹו�ַּגָּבֵאי�ְצָדָקה�ְוָאְמרּו�לֹו,�ַּכֲאֶׁשר�ָיָצא.�ַמְטְּבעֹות�ֶׁשִּיְקֶנה�ַמֶּׁשהּו�ֵמַהּׁשּוק�ִלְבֵני�ַהַּבִית
ָלֶהם�ֶאת�ָּכל�ֶעֶׂשר�ַהַּמְטְּבעֹות�ָנַתן�.�ֲעסּוִקים�ָאנּו�ַעָּתה�ְּבִמְצָוה�ֲחׁשּוָבה�ְלַהִּׂשיא�ַּכָּלה�ְיתֹוָמה

ָהַלְך�ְלֵבית�ַהְּכֶנֶסת�ְוָרָאה�ָׁשם�ֶאת�ָהֶאְתרֹוִגים�.�ְוִהְתַּבֵּיׁש�ַלֲחֹזר�ְלֵביתֹו�ְּבָיַדִים�ֵריקֹות,�ֶׁשָהיּו�לֹו
�ַהְיָלִדים�ַהְּקַטִּנים�ֶׁשְּמַׂשֲחִקים�ָּבֶהם �ֶׁשל �ָּבֶאְתרֹוִג, �יםָלַקח�ֵמֶהם�ּוִמֵּלא�ֶאת�ַׂשּקֹו �ָאֶנה�. ָהַלְך

�ַאַחת �ִלְמִדיָנה �ַרְגָליו �ְנָׂשאּוהּו �ֲאֶׁשר �ַעד �ָוָאָנה �ָׁשם. �ֶׁשִהִּגיַע �ֵּכיָון �ֶׁשל�, �ַהֶּמֶלְך �ִקֵּבל ִּפְתאֹום
�ֲחָזִקים �ֵמַעִים �ְּכֵאֵבי �ְמִדיָנה �אֹוָתּה �לֹו, �ְוָאְמרּו �ַּבֲחלֹום �ֵאָליו �ּוָבאּו �ִאם�, �ֶאָּלא �ִיְתַרֵּפא ֶׁשֹּלא

ִחְּפׂשּו�.�ָהֶאְתרֹוִגים�ֶׁשל�ַהְּיהּוִדים�ֶׁשִּמְתַּפְלִלים�ִעָּמם�ְּבַחג�ַהֻּסּכֹות�ְּביֹום�הֹוַׁשְעָנא�ַרָּבהֹיאַכל�ֵמ
ְלֶפַתע�ָמְצאּו�ֶאת�ָהִאיׁש�ַהֶּזה�יֹוֵׁשב�ַעל�ַהַּׂשק�.��ְוֹלא�ָמְצאּו- ְׁשִליֵחי�ַהֶּמֶלְך�ֵמָהֶאְתרֹוִגים�ַהָּללּו

�ֶׁשּלֹו �ְׁשָאלּוהּו, �ַּבַּׂשקַמה: �ָאַמר�ָלֶהם?��ֵּיׁש�ְלָך �ֲאִני: �ִאיׁש�ִמְסֵּכן �ְּכלּום�ִלְמֹּכר, �ִלי �ְוֵאין ִחְּפׂשּו�.
ֵמָהֶאְתרֹוִגים�ֶׁשַהְּיהּוִדים�:�ָאַמר�ָלֶהם?�ֵמַאִין�ֵאֶּלה:�ָאְמרּו�לֹו.�ְּבַׂשּקֹו�ּוָמְצאּו�ֵמָהֶאְתרֹוִגים�ַהָּללּו

.�ָאַכל�ַהֶּמֶלְך�ְוִהְתַרֵּפא.��ָלְקחּו�ֶאת�ַהַּׂשק�ֶוֱהִביאּוהּו�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך.ִמְתַּפְלִלים�ִעָּמם�ְּבַחג�ַהֻּסּכֹות
��)ויקרא�רבה�לז�ב(
.ְוָחַזר�ְלֵביתֹו�ְּבָכבֹוד�ָּגדֹול,�ּוִפּנּו�ֶאת�ַהַּׂשק�ִמָּכל�ָהֶאְתרֹוִגים�ּוִמְּלאּוהּו�ִּדיְנֵרי�ָזָהב

��

��

ַהּלּוָלב 
ֶאת 
ִיְזֹרק 
ֹלא 
ְוָהֲע, 
ִּבָּזיֹוןַהֲהַדִּסים 
ֶּדֶרְך 
ָרבֹות .

ְּבָסמּוְך 
ְלַהִּניָחם 
טֹוָבה ְוֵעָצה
��)תמט.�פסקי�תשובות�תנא.�סדר�היום,�יפה�ללב(.
ּוְלִהָּנֵצל
ִמָּכל
ָצָרה,
ְלֶפַתח
ַהַּבִית
ִלְׁשִמיָרה

��

ִּיְׁשְמֵרן
ְּבֵביתֹוְוטֹוב
ֶׁש.
ֹלא
ִיְזְרֵקן
ָּבַאְׁשָּפה,
ָהֲעָרבֹות
ֶׁשחֹוְבִטים
ָּבֶהן
ְּבהֹוַׁשְעָנא
ַרָּבה,
ִּכי


ְלַפְרָנָסה 
ְּגדֹוָלה 
ְסֻגָּלה 
ָּבֶהן 
ֵיׁש 
ִמְּפָחִדים, 
ּוְלִהָּנֵצל .

ּוֵמֲחלֹומֹות 
ַּבֵּלילֹות 
ַהְמַפֵחד ְוֵכן

ָרִעים 
ָעֶליָה, 
ַּתַחת
ַהָּכִרית
ֶׁשָּיֵׁשן 
ַיִּניֵחן 
ְוִיְרַוח
לֹו, 
ָהֲעָרבֹות. 
ֶאת
ָּכל 
ְלַהִּניַח 
ֹצֶרְך 
ְוֵאין

,�המדות,�יפה�ללב�(.ְוָׁשַכב
ְוָעְרָבה
ְׁשָנתֹו,
ֶאָּלא
ַּדי
ֶׁשִּיֵּתן
ָעֶלה
ֶאָחד
ְּבַנְילֹון
ִנְצָמד,
ַּתַחת
ַהָּכִרית


)פסקי�תשובות�תנא

��

��)פסקי�תשובות�תנא(.
ְלַבֵּׁשל
ֶאת
ָהֲעָרבֹות
ְּבַמִים
ְוִלְׁשּתֹוָתם,
ְסֻגָּלה
ְלִהָּפֵקד
ְּבֶזַרע
ֶׁשל
ְקָיָמא

��

��כּות�ָהֲעָרבֹותִּבְז
ֶׁשָּנַתן�ָעִלים�ֵמָהֲעָרָבה�ֶׁשּלֹו�,�]ְמַחֵּבר�ֵסֶפר�אֹור�ָׂשֵמַח[ל�"ְמֻסָּפר�ַעל�ַרֵּבנּו�ֵמִאיר�ִׂשְמָחה�ַהֹּכֵהן�ַזַצ

�ָהִראׁשֹוָנה �ָהעֹוָלם �ְּבִמְלֶחֶמת �ַלָּצָבא �ֶׁשִּגְּיסּום �ְיהּוִדים �ֶׁשָּנְטלּו�,ְלַחָּיִלים �ַחָּיִלים �אֹוָתם �ְוָכל
��)לבוש�יוסף�(.ְּבִריִאים�ּוְׁשֵלִמים',�ָּברּוְך�ה,�ְוָחְזרּו�ְלָבֵּתיֶהם,�ִנְּצלּו�ְּבִנִּסים�ְּגלּוִיים,�ֲעָרבֹות�ֵאּלּוֵמ

��

��

��ַׁשַּבת�ְּבֵראִׁשית

ַּבַּׁשָּבת
ָהִראׁשֹוָנה
ֶׁשְּלַאַחר
ֶהָחג
ַמְתִחיִלים
ׁשּוב
ֶאת
ַהּתֹוָרה
ֵמָחָדׁש
ְוקֹוְרִאים
ְּבָפָרַׁשת


אִׁשיתְּבֵר 
ּתֹוָרה, 
ֶׁשל 
ִלְכבֹוָדּה 
ִׁשיִרים 
ָיִׁשירּו 
ַהְּקִריָאה 
ֶׁשֹּקֶדם 
ְוטֹוב .

ְמקֹומֹות ְוֵיׁש

ֶׁשּמֹוְכִרים
ֶאת
ָהֲעִלָּיה
ָהִראׁשֹוָנה
ְּבֶכֶסף
ַרב,
ְונֹוְתִנים
ֶאת
ַהֶּכֶסף
ֲעבּור
ַהָּמאֹור
ֶׁשל
ֵּבית

��)י�קולון"מהר,�רב�האי�גאון(.
ַהְּכֶנֶסת
��

��

��עֹוָלם�ּבֹוֵרא�ְלֵאל�ֶׁשַבח�םִנְׁשָלְו�ָּתם


