
�������
�������������

������������

 

 

 àúòéñáàéîùã

 éîéäëåðçä
äãâàáå äëìäá

 åìñëä'òùú"ã

 àúòéñáàéîùã

 éîéäëåðçä
äãâàáå äëìäá

 åìñëä'òùú"ã

 

 עתא דשמיאיבסי
 

 חג הסוכות
 

 הלכה ובאגדהב
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 חיברתי וערכתיו בחסד ה' עלי

 הצעיר באלפי ישראל

 ס"טדוד שלום נקי 

 אלול ה'תשע"ו



 בהלכה ובאגדה: - החוברות שיצאו לאור בסייעתא דשמיא
 הלכות שבת המעשיות, בצרוף דברי אגדה להבנת יקרתה וחשיבותה של שבת קודשנו. השבת:

 מרהיב עין. פורמט צבעוניהלכות בלשון ברורה, אף למתחילים. שאלות אקטואליות ועוד.  הטהרה:

 השכמת הבוקר, ציצית ותפילין, תפילה ועוד, בצירוף דברי אגדה נעימים ומחזקים. סדר היום:

 חוברת נרחבת לאשה בנושאים: עוצמת נשים, צניעות, האשה במעגלי החיים ועוד. חובה לכל אשה! להיות את:

 , הנהגות הבית ועוד.גיל הנישואין, שידוכים, אירוסין, חופה, כתובה, מהלך השמחה, שבע ברכות הנישואין:

 דיני השבעה, השלושים, השנה ועוד. וכן ענייני עילוי נשמה, דברי נחמה וחיזוק. האבלות:

 ים.ההלכות המעשיות דבר יום ביומו, עם מדרשי חז"ל וסיפורים מרתקים ומחזק  כבוד אב ואם:
 בצרוף חידושים נפלאים על המאורות ופלאי הבריאה. :ברכת הלבנה וברכת החמה ראש חודש

 נטילת ידיים, הפסק באכילה, הנהגות הסעודה, מאה ברכות, זימון, ברכת המזון ועוד.סעודה: ה
 בשר בחלב, הכשרת כלים, תולעים, מליחה, צלייה, פת גויים, טבילת כלים ועוד.כשרות המטבח: 

 כולל סדר הסליחות והתרת נדרים.הלכות ודברי אגדה מחזקים לימים אלו. : השנה ויום הכיפוריםראש 
 ניסי ישראל במדבר, חג הסוכות בירושלים, שמחת בית השואבה, האושפיזין, ועוד. חג הסוכות:
 עם סיפור נס חנוכה מדברי חז"ל וממקורות היסטוריים, מרתק במיוחד.ימי החנוכה: 

 כולל מגילת אסתר. סיפור המגילה בהרחבה על פי מדרשי חז"ל, מרתק במיוחד! ימי הפורים:
 עם פירוש קצר ומתוק. כולל הגדה של פסחסיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ועוד.  חג הפסח:

 משולבת בסיפורי המגילה. שובה לב. מגילת רותסיפור מרתק של מתן תורה.  חג השבועות:
 סיפורי החורבן בהרחבה, הגאולה, ביאת המשיח ועוד. נוגע ללב. ובין המצרים:ארבע התעניות 

 שמיטה, חלה, כלאים, ערלה, תרומות ומעשרות, יישוב ארץ ישראל.מצוות הארץ: 

 שמירת הגוף והנפש, סגולות לרפואה, מצות ביקור חולים, סיעוד הורים זקנים ועוד. הרפואה:

 .מזווית אישית, זצוק"למלכא מרן על  דרכי לימוד והשקפה הנהגות, מעשים,מרן הרב עובדיה: 
 דקות ליום מסיימים הלכות שבת בשנה.  3-מארז ג' חלקים פורמט כיס. בהשבת מחולק ללימוד יומי  חדש!!!
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 לתועלת המעיינים:

 בני ספרד. לבד מההלכות שבארנו בהןשההלכות שבחוברת הן לכל הדעות, לבני אשכנז ול יש לציין
 במפורש, שיש חילוק בין בני אשכנז לבני ספרד.

 .סוכות) (, הם לפי הספר חזון עובדיה הלכות  -העמודים המסומנים בהלכות ב
 ר פרי עץ הדר.ובדיני ארבעת המינים כשמסומן )א(, )ב(, )ג(, )ד(, מהספ

 מעם לועז,ומהספרים: , ובמפרשים במדרשים חז"לדברי מברי האגדה שנכתבו בס"ד, הינם ד
 .ועוד , בית המקדש בירושליםאוצר אישי התנ"ך



ה'תשע"ו אב מנחם כ"ח

הסכמה
דבר נכון בסדר ודעת, טעם בטוב ערוך ובאגדה", בהלכה הסוכות "חג היקר הקונטרס לפני הובא
שוקד מאוד, היקר הרב גורנה, כעמיר וקיבץ  שאסף כסף, במשכיות  זהב תפוחי אופניו, על דבור
תורק ועליו יציץ נזרו, שמן אוצרו, היא ה' יראת כאורה, כחשכה יאיר של תורה, לילה כיום באוהלה
כבוד הוראה, ומורה ברבים תורה אמתו, מרביץ וסוחרה יולדתו, צינה אשרי עמו, ונימוקו טעמו שמו,

עטרת  אאמו"ר מרן של ההלכתית בדרכו ההולך דוד שלום נקי שליט"א, רבי הגאון הרב תפארתו שם
ובין להחמיר,  להקל שמאל, בין או מפסקיו ימין זז יוסף זצוק"ל, ולא עובדיה ראשנו פוסק הדור רבנו

גורלו. נעים ומה חלקו אשרי

להפיץ  רבני עתיד לו שיש עליו וראינו מ-25 שנה, עוד למעלה שליט"א המחבר הרה"ג מכיר את אני
מתקבלים". דבריו שמים, יראת שיש בו מי "כל חז"ל: שאמרו להמליץ מה יאות ועליו ויראה, תורה

השווה ברורה ובשפה באופן נכון, הדברים בתמצית ובבירור את מסכם ה', הוא ברוך היקרים בחיבוריו
"ילקוט בספרי עלה מאשר הלכות דהלכתא, והביא אליבא לאסוקי שמעתתא ונשכר, זריז נפש, לכל

יוסף זצוק"ל,  עובדיה הגולה רבנו כל בני של רבן עטרת ראשנו אאמו"ר של מרן וכן מספריו יוסף",
טבא ולפעלא הבתים, לבעלי והן לאברכים, הן הציבור, שכבות לכל מרובה לתועלת הוא והדבר זיע"א,

לאורייתא. חיליה איישר אמינא,

הגדולים הניסים בפרטי יקרים, ומפנינים מזהב צופים, ונופת מדבש מתוקים אגדה, דברי צירף כן כמו
ודעת. טעם בטוב ערוך והכל ממצרים, בצאתם אבותינו את הקב"ה שהושיב כבוד בענני שהיו

וראוי קדישין, עלאין האושפיזין שבעת ואורח חייהם של ממעלות וללקט לעשות הגדיל מזה לבד
טוב בספר מטה אפרים, שכתב וכמו יום. האושפיזא של אותו על החג מימי יום ללמוד בכל  ונכון
של ידבר בשבחו הראשון ביום יום, אותו של האושפיזא ממעלת החג, ימי משבעת בכל יום ללמוד
ויום, יום בכל הלאה וכן נפש, במסירות אורחים והכניס השם, לעבודת עצמו מסר היאך אבינו, אברהם
שהעיד כמו הרבים, ושונאיו יסוריו כל אף שעל המלך דוד על שילמד רבה, הושענא - השביעי ליום עד
לי אלוקים קרבת "ואני בעצמו וקיים לכל, בז זאת בכל חינם", שונאי ראשי משערות "רבו בעצמו:
קז ע"א) (משפטים הקדוש בזוהר וכמובא בשמחה. תמה עבודה שלימה עבודה בוראו את טוב", ועבד

הקב"ה. המלכים מלכי מלך של כביכול המשמח דמלכא", "בדחנא המלך שדוד

"ומצדיקי נאמר: ועליהם הוא, גדול הרבים זיכוי כי זה, קונטרס להוצאת ולסייע לתמוך רבה מצוה
יתברך. השם לעבודת רויחי ומזוני חיי אריכי, בבני, מפי עליון ויבורכו ועד", לעולם ככוכבים הרבים

לזכות טובים ומועילים, חיבורים  עוד ולחבר המוגמר על לברך המחבר שליט"א שיזכה להרב ברכתי
פעלים ולהאדירה, להרבות תורה להגדיל חוצה מעיינותיו יפוצו ועוד הלכה, זו בדבר ה' הרבים את
ולא המגן, אלף בניהם ובעד בעדם יגן הרבים זיכוי שזכות רצון ויהי ובתפוצות. בארץ לתורה וחיילים

ובנעימים, אמן. בטוב חיים ות ו  ימים לאורך עד עולם, זרעם ומפי מפיהם תמוש התורה



  ZAMIR COHEN                                                      זמיר כהן       
     Yeshivah Of  "Heichal Meir" Rosh                                 ש ישיבת "היכל מאיר"רא  
                       Rabbi of the Etrog neighborhood                 רב שכונת אתרוג ביתר עלית                      
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 תשע"וכ"ט בטבת  בס"ד. 

 
 
 
 

 המכתב ברכ

הנני בזה בשבח הסדרה הנפלאה שחוברה על ידי ידי"נ המאור הגדול, גריס 
באורייתא תדירא ויראת ה' היא אוצרו, מרביץ תורה ברבים בפה מפיק מרגליות, 

שליט"א, אשר בהן אסף איש טהור וכתב בלשון בהירה               הרה"ג הרב
את ההלכות העוסקות בחיי היום יום ומועדי ישראל, בדברים שכל יהודי צריך 
ללומדם היטב, לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, שהרי 'לא עם 

סיד', וללא ידיעת ההלכה אי אפשר לקיים את המצוות כראוי, גם כשהוא הארץ ח
 ירא שמים החפץ בכל נפשו ומאודו להתקרב לבוראו ולעשות רצונו בלב שלם.

ומה גם שהוסיף הרב שליט"א דברי מוסר ומאמרי ומדרשי חז"ל בדברים 
המאירים את המצוות ומחזקים ומעוררים להבין את מהות המצוות והחגים, 

פה השווה לכל נפש, וכבר פשטה סדרה זו בכל רחבי העולם היהודי באין בש
ספור עותקים, ורבים מעידים כי היא שעמדה להם לשמור מצוות כראוי לאחר 

 שקבעו לימודם בו בשבתם בביתם ובלכתם בדרך.

אשר על כן מצוה רבה לסייע ולפעול להדפסת והפצת סדרה חשובה זו, למען 
ל בארץ ובעולם, להגדיל תורה ולהאדירה. ולא נצרכא יגיעו לכל תפוצות ישרא

אלא לברכה להרב המחבר שליט"א שיזכה להמשיך להרביץ תורה ברבים בתורה 
שבכתב ובתורה שבעל פה, ויזכה את הרבים בעוד חיבורים רבים טובים 
ומועילים, מתוך הרחבת הדעת ושפע רב ברוחניות ובגשמיות, "והיה כעץ שתול 

    יתן פריו בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח", אמן.    על פלגי מים אשר

    

 
  

 .הכו"ח בברכת התורה 
 

                                    זמיר כהן                                   
                                                          

 

 
 בס"ד. כ"ט בטבת תשע"ו

 מכתב ברכה
 המאור הגדול, גריס נפשי דהנני בזה בשבח הסדרה הנפלאה שחוברה על ידי ידי

 באורייתא תדירא ויראת ה' היא אוצרו, מרביץ תורה ברבים בפה מפיק מרגליות,
את  שליט"א, אשר בהן אסף איש טהור וכתב בלשון בהירה דוד שלום נקי הרה"ג הרב

ללומדם  ההלכות העוסקות בחיי היום יום ומועדי ישראל, בדברים שכל יהודי צריך
הארץ חסיד',  יעשון, שהרי 'לא עםהיטב, לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר 

ירא שמים החפץ  וללא ידיעת ההלכה אי אפשר לקיים את המצוות כראוי, גם כשהוא
 בכל נפשו ומאודו להתקרב לבוראו ולעשות רצונו בלב שלם.

 
המאירים  ומה גם שהוסיף הרב שליט"א דברי מוסר ומאמרי ומדרשי חז"ל בדברים

בשפה השווה לכל  את מהות המצוות והחגים, את המצוות ומחזקים ומעוררים להבין
ספור עותקים, ורבים מעידים  נפש, וכבר פשטה סדרה זו בכל רחבי העולם היהודי באין

שקבעו לימודם בו בשבתם בביתם  כי היא שעמדה להם לשמור מצוות כראוי לאחר
 ובלכתם בדרך.

 
יגיעו לכל  למען אשר על כן מצוה רבה לסייע ולפעול להדפסת והפצת סדרה חשובה זו,

אלא לברכה להרב  תפוצות ישראל בארץ ובעולם, להגדיל תורה ולהאדירה. ולא נצרכא
שבכתב ובתורה שבעל  המחבר שליט"א שיזכה להמשיך להרביץ תורה ברבים בתורה

ומועילים, מתוך הרחבת הדעת ושפע  פה, ויזכה את הרבים בעוד חיבורים רבים טובים
 .רב ברוחניות ובגשמיות

 
על פלגי מים אשר יתן פריו בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה  היה כעץ שתול"ו

  יצליח", אמן.
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  שער האגדה 

 

  מבוא 

 זמן שמחתנו. -חג הסוכות 
 

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

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

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

 

ת והמבלבלת לא תחת קורת גג, לא תחת השפעתם הסוחפ -את סוכתנו בונים אנו 
של כל קנייני העולם הזה, אלא תחת כיפת השמים, תחת כנפי ה' יתברך. וכפי שחכמינו 

 צל האמונה בה' יתברך. -" ִדְמֵהיְמנּוָתאמכנים את הסוכה: "ִציָלא 
 

עוזבים אנו את בתינו, את כל רכושנו ועמלנו, ובאים לחסות בצל השכינה הקדושה, 
ִצּלו  " -ומתיקות נפלאה של קרבת אלוקים ואז זוכים אנו לחוש תענוג מיוחד  י ּבְ ְדּתִ  ִחּמַּ

י ְבּתִ י, ְוָיש ַּ ק ְלִחּכִ וכפי שכותב ה"שפת אמת": כי עצם נפשות  (.השירים ב ג שיר) !"ּוִפְריו  ָמתו 
בני ישראל משתוקקים ונמשכים אחר הקב"ה, רק הבלי העולם הזה מסירים את אהבת 

ת וחוזרים לשורש, ואז יכולה הנפש היהודית הלב, ואחר יום הכיפורים נטהרו הלבבו
 לשוב ולהתענג על ה'.

 

כי  )שער הכוונות דרושי חג הסוכות ד(,כמה מרגשים ומרעישים הם דבריו של רבנו האר"י ז"ל 
]שהרי צורתה היא "שתי שמחבק אותנו הקב"ה,  חיבוק של אהבהצורת הסוכה מרמזת על 

הזרוע  -דומה כאדם המחבק את חברו בידו  )סוכה ד ע"ב(," דפנות שלימות, והדופן השלישית אפילו טפח

, ואכן בשבתנו בסוכה יוכל כל לב יהודי ועוד טפח שזוהי כף היד[ -והאמה שהם ארוכים 
 לחוש קירבה מיוחדת ושייכות נפלאה אל הקב"ה.

 

אברינו  842מצות הסוכה, אף מיוחדת היא בכך, שאנו מקיימים אותה בכל גופנו, בכל 
ידינו, וכפי שכותב ה"חידוש הרי"ם", שאין לנו מצוה כזו שאדם נכנס בה כל ג 563-ו

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

 

ך בימים אלו. ובאמת כמה נפלא לחוש את הקדושה ואת הקרבה המיוחדת לה' יתבר
תחושת טהרת הלב של יום הכיפורים עודנה מלווה אותנו, יושבים אנו בסוכה המעוטרת 
בחן, תחת כיפת השמים, בצילה של השכינה הקדושה, בחברתם המרוממת של אבות 

ם"אושפיזין עילאין קדישין". והתורה מצווה ואומרת: " -האומה  ְחּתֶּ מַּ ם  ה' ִלְפֵני ּוש ְ ֱאל ֵהיכֶּ
ת ְבעַּ  -!". והשמחה אכן ממלאה את הלב וחודרת אל פנימיות הנפש ָיִמים ש ִ

 

 "זמן שמחתנו"!!!
 

 שלושה מועדי מפגש

עתה, מן הראוי, שנתבונן ונבחן יותר, כפי יכולתנו והשגתנו, מהי המשמעות המיוחדת 
 של חג הסוכות.
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לעם, שלושה רגלים נתן לנו הקדוש ברוך הוא, שלושה ציוני דרך מרכזיים בהתהוותנו 

ש  " -שלושה מועדי מפגש בינינו לבין אבינו אוהבנו  לו  ָעִמים ש ָ ָנה ּפְ ָ ש ּ ה ּבַּ ְזכּוְרָך  ָכל ֵיָראֶּ
ת ֵני  אֶּ ר ִיְבָחר ה'ּפְ ם ֲאש ֶּ קו  ּמָ יָך ּבַּ ַחג  ,ֱאל הֶּ ֹותב ְּ צ  ַ ֹות ַהמ  כ  ֻ ַחג ַהס  ֻבעֹות ו בְּ ָּׁ ַחג ַהש    דברים) ..."ו בְּ

נו ממצרים באותות ובמופתים גדולים, הקב"ה בחר "זמן חרותנו". יצא -חג הפסח  (טז טז
"זמן מתן תורתנו". יום  -חג השבועות בנו לעם. מציינים אנו את הולדת עם ישראל. 

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

 בחג הסוכות? -המיוחד, מהי סיבת המפגש 
 

י " ֹותכ ִּ כ  ֻ י ַבס  ת ִּ בְּ ַ  "הֹוש 
ּכ  " :מג(-)ויקרא כג מבנאמר בתורה  ּסֻּ ת ָיִמיםּבַּ ְבעַּ בּו ש ִ ש ְ ל ,ת ּתֵ ּכ   ּכָ ּסֻּ בּו ּבַּ ָרֵאל ֵיש ְ ִיש ְ ְזָרח ּבְ ת: ָהאֶּ
עו  דֹ  ַמַען ֵידְּ י רֹ לְּ ֹותֵתיֶכם כ ִּ כ  ֻ י ַבס  ת ִּ בְּ ַ ם ֶאת הֹוש  יִּ רָּׁ צְּ ם ֵמֶאֶרץ מִּ י אֹותָּׁ יאִּ הֹוצִּ ֵאל ב ְּ רָּׁ ש ְּ ֵני יִּ ֲאִני  ,ב ְּ

ם ה'  ".ֱאל ֵהיכֶּ
 

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

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

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

 

בדות. גם בדרך רעיונית, מבארים המפרשים כי למעשה אין כאן מחלוקת בעצם העו
ענני כבוד הקיפו את עם ישראל במדבר, וגם סוכות ממש עשו בחנייתם במקומות 
שונים. ואולם הדיון הוא לזכר מה חוגגים את חג הסוכות. נבחן את שני הטעמים, 

 ונראה כי למעשה שניהם משלימים זה את זה לרעיון אחד.
 

 זכר לענני כבוד

 נים אלו?זכר לענני הכבוד, מה המיוחד בענ -דעה אחת 
 

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

עשר המכות,  -למרות כל הגזירות האכזריות של פרעה ועול השעבוד הקשה. לאחר מכן 
ני עצמו, ומפליא אף לראות את ההפליה הנפלאה, שכל מכה ומכה היא פלא עצום בפ

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

זכור מצוה עלינו ל -והשקם מים חיים מן הסלע! אבל מכל הניסים העצומים הללו 
 דווקא את "ענני הכבוד"! מדוע?

 

]כפי שנרחיב להלן, אודות כי מלבד עצם הנס הפלאי שבקיומם של עננים מופלאים אלו 

"! היה בהם כבוד"ענני  -, הרי הדגשה מיוחדת יש כאן הניסים המיוחדים שנעשו על ידם[
ם ישראל . עננים אלו, שהקיפו את עגילוי מיוחד של חיבה ואהבה של הקב"ה לעם ישראל

, ועליהם דרשו הקב"ה עוטף ומחבק את בניו אהוביו באהבה עצומהמכל צד, הראו איך 
ְנהוּ : ")דברים לב י(את הפסוק  ן ֵעינו   ְיס ֲבבֶּ ו  ִאיש  ְנהוּ ּכְ רֶּ ֲנֵנהוּ ִיּצְ ֵאהּו ִיְפר  ... ְיבו  ָ ֵחהוּ ִיש ּ ָנָפיו ִיּקָ ש  ּכְ

ל ְבָרתו   עַּ פיו, ומוליכם באהבה ובחמלה. ". הקב"ה חובק את עמו האהוב תחת כנאֶּ
משגיח עליהם בהשגחה גלויה וקרובה. ובאמת גם הגויים התרגשו והתפעלו דווקא 
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ְוָאְמרּו : "(יד יד במדבר)מאותו גילוי חיבה מיוחד שבא לידי ביטוי בענני הכבוד, כמו שנאמר 

ל זּ  אֶּ ץ הַּ ב ָהָארֶּ ש ֵ ְמעּו  ,אתיו  יש ָ ה  כ ִּ ָּׁ ֶקֶרב ה'ַאת  ם ב ְּ עָּׁ ר ,הַהז ֶ  הָּׁ ִין  ֲאש ֶּ עַּ ִין ּבְ ה  ִנְרָאהעַּ ּתָ  ה'אַּ
ֲעָנְנָך ע   םיֵמד ֲעלֵ וַּ ה ה   ,הֶּ ּתָ ד ָעָנן אַּ ּמֻּ ָמםּוְבעַּ ם יו  ּמּוד ֵאש   ,ֵלְך ִלְפֵניהֶּ  ".ָלְיָלהּוְבעַּ

 

 זכר לסוכות

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

ל מעלתם של עם ישראל, ואת אהבתם ודבקותם בסוכות אלו רואים אנו את גוד
בחודשים האחרונים לשהותם במצרים, היו מוקפים  -המוחלטת בקב"ה. עם ישראל 

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

מיליון אנשים נשים וטף, עזבו את בתיהם ומשכנותיהם ועריהם וכל  5-ורים. כהשימ
טוב אשר בהם, והלכו אחר ה' יתברך, אל המדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב, 

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

ה ּכ  : "(ב ב ירמיה)מתוך אהבה, ובטחון מלא! והקב"ה זוכר להם זאת, כפי שמעיד הנביא 
ר  יה', ָאמַּ ְרּתִ ד ָלךְ  ָזכַּ סֶּ ת  חֶּ ֲהבַּ ִיְך אַּ לּול ָתִיךְ ְנעּורַּ ץ ל א ְזרּוָעה ,ּכְ רֶּ אֶּ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ י ּבַּ ֲחרַּ ְך אַּ ְכּתֵ  ".לֶּ

 

בלב בוטח, והקב"ה אכן הראה להם את נסיו וחסדיו הלכו עם ישראל אחר ה' יתברך 
ְסעוּ הגדולים. " ּיִ ָרֵאל  ְבֵני וַּ ְעְמֵססִיש ְ ּכ   ֵמרַּ ק"מ, מהלך שלושה  081-מרחק של כ - "ָתהסֻּ

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

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

 

כות והס מצותכדי שיתגלה ויתפרסם מתוך  ,כות דוגמתןוס לעשותוינו ומפני זה נצט
עם כובד האנשים והנשים והטף  הולכיםשהיו  ,גודל מעלתן של ישראל במדבר

ארץ ציה  :הכתובאשר אין בטבע האדם לחיות בו, והוא שהעיד  ההוא במקום
. והלכו שם ארבעים שנה, וחיו בניסים תמידיים: זרע ותאנה וגפן מקוםושממה, לא 

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

 

 התאמנות על ה'

מדוע מחייבים מאורעות אלו חג מיוחד? מהו ציון הדרך?  -נשוב ונשאל  -ובכל זאת 
 מהי סיבת המפגש? מהו השלב החשוב בהיווצרותנו לעם?

 

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

להיכנס אל הארץ המובטחת, ולקיים בה את התורה והמצוות, כפי שהבטיח ה' 
שנה!  41לא כן הוא! עם ישראל מתעכבים במדבר למשך  -לאברהם, יצחק ויעקב. אך 

 למה?
 

, לקבל את התשובה היא, כי אומנם כן, עם ישראל הביעו נכונות ללכת אחר ה' יתברך
התורה, אמרו "נעשה ונשמע" וזכו להתגלות אלוקית נשגבה במעמד הר סיני, אך בכל 
זה אין די כדי להגיע לחיים מבוססים של קיום תורה ומצוות, עדיין אין זה מספיק 

ם הדבק באלוקיו לדורות עולם.  כדי ליצור עַּ
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התאמנות ה של "תקופ -שנה  41וכאן נותן ה' יתברך לעם ישראל תקופה מיוחדת של 

", להיות מורגלים להידבק בה'. ה' יתברך נושא את עם ישראל "כאשר ישא על ה'
האומן את היונק". הם מונהגים בהנהגה מיוחדת על טבעית. אוכל שמיימי מיוחד ניתן 
להם דבר יום ביומו, ישר מן השמים. מים חיים יוצאים להם מצור החלמיש. כל 

מאור פנים. והשכינה הקדושה מסוככת עליהם מכל צרכיהם הגשמיים מסופקים להם ב
 צד ועוטפת אותם בענני כבוד.

 

בבורא עולם! להאמין  דבקות מוחלטתאולם, מה נדרש מעם ישראל? נדרשת מהם 
ת: ")דברים ח ב(ולבטוח בו, ללכת בתורתו. כמו שנאמר  ְרּתָ אֶּ ל ְוָזכַּ ִליֲכָך  ּכָ ר הו  ְך ֲאש ֶּ רֶּ ּדֶּ הַּ

רְ  ה' יָך זֶּה אַּ רֱאל הֶּ ְדּבָ ּמִ ָנה ּבַּ ִעים ש ָ ּס  ...ּבָ ת ְתךָ ְלנַּ עַּ ת ָלדַּ ְלָבְבךָ  אֶּ ר ּבִ מ   ,ֲאש ֶּ ָתיו ֲהִתש ְ ר ִמְצו 
והיו אכן בתקופה זו נסיונות לא פשוטים, אשר חישלו את אמונתם בה',  ".ל א ִאם

 ולימדו אותם שוב ושוב להידבק רק בה' יתברך.
 

דבקות מוחלטת בקב"ה, והשכילו כאשר התאמנו עם ישראל על  -רק בתום תקופה זו 
להבין כי את הטוב האמיתי משיגים רק כאשר הולכים עם הקב"ה, אז היו עם ישראל 
בשלים להיות "עם ה'", להיכנס לארץ ישראל, ולחיות חיים מבוססים של קיום תורה 

 ומצוות ודבקות בה' לדורות עולם.
 

עם. ואנו מציינים אותה ואם כן תקופת המדבר היא השלב הנוסף ביצירת עם ישראל ל
ּכ  הלוא הוא חג הסוכות. " -ב"מועד מפגש" מיוחד  ּסֻּ ת ָיִמיםּבַּ ְבעַּ בּו ש ִ ש ְ עו   ...ת ּתֵ ַמַען ֵידְּ לְּ

י רֹ דֹ  ֹותֵתיֶכם כ ִּ כ  ֻ י ֶאת ַבס  ת ִּ בְּ ַ ֵאל הֹוש  רָּׁ ש ְּ ֵני יִּ ץ ִמְצָרִים ב ְּ רֶּ ָתם ֵמאֶּ ִציִאי או  הו  י  - ּבְ  ה'ֲאנִּ
עלינו ומשפיע  סוכךוה'  -תחת כנפי ה' יתברך  מסוככים למדנו להיות !".ֱאלֵֹהיֶכם

כך מתגלה עליו צילו של הקב"ה".  -עלינו רוב טובה וברכה. כי "כפי הנהגת האדם 
 )שפת אמת(

 

 נגילה ונשמחה בך!

 -כעין עם ישראל במדבר שהסתופפו תחת כנפי ה' יתברך זמן שמחתנו!  -חג הסוכות 
 ָנִגיָלה" -"ה, ששים ושמחים כמשוש חתן וכלה אף אנו יושבים בסוכה בצלו של הקב

ְמָחה ךְ  ְוִנש ְ !". כעין חופת כלולות היא הסוכה, המזכירה לנו את הקשר המיוחד בינינו ּבָ
 41לבין הקדוש ברוך הוא. בשבתנו בסוכה נזכרים אנו באותה תקופה מיוחדת של 

בכל זאת היינו שנה, שבה הלכנו אחר ה' במדבר הגדול והנורא, מקום ציה ושממה, ו
מאומה לא חסר  -מוקפים בשפע עצום ובכל טוב: מזון ושתיה, ביגוד, נוחות וביטחון 

 אזי יש הכל! -לנו! כי כשהולכים עם הקב"ה ודבקים בו וחוסים תחת כנפיו 
 

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

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

 

ֲחָמןואנו מתפללים ומייחלים: " נוּ  הּוא ָהרַּ ּכֵ ב ְיזַּ ל ִלְוָיָתן ִליש ֵ רו  ש ֶּ ת עו  ּכַּ סֻּ ]סוכה של ענני " ּבְ

רוצים אנו לזכות לחסות תמיד תחת כנפי  [.)רבנו בחיי(יד לבוא כבוד ומיני אורות לצדיקים לעת
י ֵמֵאתה' יתברך, בהשגחתו התמידית, הגלויה והישירה. " ְלּתִ אַּ ת ש ָ חַּ ש   - ה' אַּ ּקֵ ָתּה ֲאבַּ  :או 

י ְבּתִ ֵבית ש ִ ל 'ה ּבְ י ּכָ ּיַּ נ   ,ְיֵמי חַּ ת ּבְ ֲחזו  םלַּ ֵהיָכלו  ה'  עַּ ר ּבְ ּקֵ  (כז ד תהלים) "!ּוְלבַּ
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 עם ישראל במדבר  

 ירח דבש -תקופת המדבר 

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

שלח )תנחומא בהוכשרו להיות דבקים בתורה ובמצוות לדורות עולם. כמו שאומר המדרש 

ויגיעו מהר  פשוטהדרך ב ך את עם ישראלאם אני מולי :אמר הקדוש ברוך הוא: "א(
בשדהו ובכרמו, יעדור, יחרוש, יזרע ויקצור, ויתבטל  חזיקכל איש י מיד, לארץ ישראל

כך תהא וישתו מי באר, ו המןיאכלו את ו, מן התורה. לזאת, אוליכם דרך המדבר
 ."ישבת בגופןיהתורה מת

 

ר ִמן ָלהע  את ִמי ז  " ְדּבָ ּמִ התורה מן  -! המדבר על ידי נתעלו ישראל - (השירים ג ו שיר)" הַּ
כהונה ומלכות  ,השכינה מן המדבר ,המשכן מן המדבר ,המן והשליו מן המדבר ,המדבר

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

ץ " :יא(-)דברים לב ימר הפסוק על השגחת ה' עלינו באותה תקופה מיוחדת, או רֶּ אֶּ ִיְמָצֵאהּו ּבְ
ר ְנהוּ  ...ִמְדּבָ ֲנֵנהוּ  ,]בענני כבוד[ ְיס ֲבבֶּ : כְּ  ,]נתן להם בינה בתורה[ ְיבו  ן ֵעינו  ו  ִאיש  ְנהּו ּכְ רֶּ רִיּצְ ש ֶּ  נֶּ

ל  ָזָליוָיִעיר ִקּנו  עַּ ף ּגו  חֶּ ל ,ְירַּ ֵאהּו עַּ ָ ֵחהּו ִיש ּ ָנָפיו ִיּקָ ְבָרת ִיְפרש  ּכְ ". מה מרגשים הם דברי ו  אֶּ
 ,עד היכן שמרן הקב"ה את ישראל, בביחעד היכן  כך שומעות,אשרי האזנים ש" המדרש:

 :למשה קב"השאמר ה - !ה עד היכן שמרןאֵ רְ  !עד כאישון עינו - כביכול ,עד היכן נצרן
ויורד ושוכן  העליוניםאת  עוזבכביכול אני  ".משכן ביניהםלי אמור להם שיעשו "לך 
 (ורבה במדבר ) !".שהם בני ?למה .דגלים לשמי אותםעשה לך וולא עוד אלא  !הםביני

 

 שלושה מנהיגים טובים

אין המדינה  - מלך במדינהולא חסר להם דבר. כשם שה -הולכים עם ישראל במדבר 
ְך  כך 'ה' ,חסרה כלום יָך ִעּמָ ְרתָּ  ל א -ֱאל הֶּ ָבר ָחסַּ  )מדרש תהלים כג( '!ּדָ

 

ב" ֵ ת ִהיםֱאל   ַוי ַס  ר ָהָעם אֶּ ְדּבָ ּמִ ְך הַּ רֶּ המסבים  מלכים, כמסוביםהלכו כשהם  - )שמות יג יח(" ּדֶּ
 .על מיטותיהם ואוכלים ושותים

 

ח" לַּ ש ְ יךָ  ָואֶּ ת ְלָפנֶּ ה אֶּ ֲהר   מש ֶּ העמדתי לכם אמר הקב"ה לישראל,  - ()מיכה ו ד" ּוִמְרָים ןאַּ
 - בזכות אהרן אכלתם את המן, -בזכות משה  :אתכם םמשמשיהשלשה גואלים 
נתתי לכם את  - מרים, שאמרה שירה על הים ותובזככבוד,  ענניבהקפתי אתכם 

 .הבאר
 

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

לעם ישראל במדבר שלושה  , אלא שלחכןלא עשה הקדוש ברוך הוא המדינה! אבל 
, והמנהיגים הללו הם שפרנסו וכלכלו את עם אהרן ומרים ,משה -מנהיגים טובים 

 (תנחומא במדבר ב)ישראל! 
 
 

 ענני הכבוד  

י ה  כ ִּ ָּׁ ֶקֶרב ה'ַאת  ם ב ְּ עָּׁ ה הָּׁ  ַהז ֶ

י הכבוד". מיוחדים במינם הם "עננ -מתוך הניסים הרבים שהקיפו וליוו את עם ישראל 
למעשה, היתה בהם תועלת גדולה ועצומה לעם ישראל: הם הגינו עליהם מפני האויבים 
ומפני חיות רעות, יישרו את הדרך, הצלו מפני השמש הקופחת ומפני רוחות סער, ועוד 
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היתה טמונה בהם  -מעל הכל  -. ואולם ]כפי שנראה להלן[ועוד תועלות רבות ונפלאות 
יתירה שאוהב ה' יתברך את עמו, עד שכביכול יורד ושוכן  משמעות נפלאה של חיבה

בתוכם ממש, ְמלוה אותם, עוטף אותם, ומחבק אותם בענני כבודו, ומשגיח עליהם 
י": (יד יד במדבר)כבבת עינו, כמו שנאמר  ה  כ ִּ ָּׁ ֶקֶרב ה'ַאת  ם ב ְּ עָּׁ ה הָּׁ ר ,ַהז ֶ ֶ ן  ֲאש  ַעיִּ ן ב ְּ הַעיִּ אָּׁ רְּ  נִּ

ה  ָּׁ ךָּׁ עֹ  ,ה'ַאת  נְּ ה הֹ  ,ֲעֵלֶהםֵמד ַוֲענָּׁ ָּׁ ן ַאת  נָּׁ ד עָּׁ ֻ ַעמ  ו ד ֵאש  ו בְּ ַעמ  ם ו בְּ ֵניֶהם יֹומָּׁ פְּ הֵלךְּ לִּ לָּׁ יְּ  ".לָּׁ
 

על עם ישראל, אלא ְמלוים היו גם  בכלליותענני הכבוד, לא זו בלבד שמסוככים היו 
שאם היה אדם מישראל יוצא מחוץ למחנה, היו מישראל ליווי צמוד.  לכל אחד ואחד

 פג( במדבר ספרי) יחד ומלוים אותו עד שעה שחוזר!ענני הכבוד נמשכים עימו 
 

אומות העולם לא זכו ליהנות מענני הכבוד, כי העננים פלטו אותם ולא קיבלו  -ומנגד 
אותם כלל! גם ה"ערב רב", שהם גויים שעלו עם ישראל ממצרים, לא היו ראויים 

הצאן שהעננים יחסו עליהם ממש, אלא הם שכנו בצידי המחנות, ששם שכנו אף 
 )זוהר כי תשא. מעם לועז שמות ב תמ, ושמות ג רה(והבקר. 

 

 איסוף העם

כבר באותו יום שיצאו ישראל ממצרים, התחילו ענני הכבוד ללוותם. נתאר לעצמנו, 
היו בביתם, חגגו והקריבו "קרבן  -הרי עם ישראל בלילה האחרון לשהּותם במצרים 
ץ בבהלה אל משה להתחנן אליו פסח". בחצי הלילה היתה מכת בכורות, ופרעה ר

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

ק"ג כסף וזהב ואבנים  02-שהטעינום על תשעים חמורים לפחות! וכל חמור היה טעון כ
באותו יום ממש, בשעה קלה, מתאספים עם ישראל כולם, מכל  -הנה טובות ובגדים! ו

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

 ה קצר?!תוך זמן כ -בהמות טעונות, ועם "ערב רב" שהצטרף אליהם 
 

 אכן היה זה נס, שנעשה על ידי הענן, היאך?
 

נשיהם ובניהם  את והם טוענים עליו ,ל ישראלא הענן היהמתקרב  ,רבי חנינאאמר 
שהוא מהלך  ,ארץ מצריםכל מקיף את  הענןפרשים ופרדים. והיה  ,אף סוסים ,םוכלותיה

 (זוטא שיר השירים ח מדרש) !כהרף עין ,ארבעים יום
 

 ריםעל כנפי נש

אך הקב"ה עטף אותם בשבעה עננים, שהגנו  -יצאו עם ישראל אל המדבר הגדול 
היה מוליך אותם, כדי שלא יהיה להם  -אחד מלמטה עליהם מפני כל פגעי המדבר: 

טורח בהליכתם, בדומה לאדם המפליג בספינה על מי מנוחות, שלא מרגיש קושי בכך 
להגן עליהם מפני השמש  -למעלה אחד משהספינה מפליגה יומם ולילה בלי הפסק. 

להגן  -ארבע מארבע רוחות הקופחת, ומפני חיצים שעלולים הגויים לזרוק לעברם. 
להורות להם את  -וענן נוסף היה מהלך לפניהם  עליהם מפני חיות רעות ושודדי דרכים.

דרכם, ולהרוג את כל הנחשים והעקרבים והשרפים הנמצאים בדרך, ולשרוף את כל 
כמו כן, אם היה מקום נמוך היה מגביהו, ואם היה מקום גבוה היה משפילו, הקוצים. 

כך שעם ישראל לא היו צריכים לעלות על ההרים ולרדת אל הבקעות, אלא הלכו על 
לכבוד השכינה במתן תורה. "ה ר  "סיני]הענן יישר לפניהם את הדרך בכל מקום, מלבד "הר מישור חלק ונוח. 

הן. "הר נבו" שבו נטמן משה רבנו. וכמו כן, במרכז מחנה ישראל נותר תמיד מין הר, ההר" שבו נטמן אהרון הכ
 (טז טי רבה במדבר)שעליו היה מוקם המשכן, כדי שיהיה המשכן גבוה יותר מכל המחנה.[ 
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 עמוד האש

לעת ערב, היה "עמוד הענן" ההולך לפניהם מתחלף ב"עמוד אש" להאיר להם את 
ךְ ה  ה' וַּ " :(אכ  )שמות יגדרכם, כמו שנאמר  רֶּ ּדֶּ ְנח ָתם הַּ ּמּוד ָעָנן לַּ עַּ ָמם ּבְ ם יו  ְיָלה , ֵלְך ִלְפֵניהֶּ ְולַּ

ּמּוד ֵאש   עַּ ם ְלָהִאירּבְ ת  ,ָלהֶּ כֶּ ָמםָללֶּ  ".ָוָלְיָלה יו 
 

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

 

 רכוטצה לא ,במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים אותם כל ,אלעזר בן שמעון אמר רבי
 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  לאם שנה שהיו ישראל במדבר כל ארבעי ,יוחאי רשמעון ב ביאמר ר
 םהיו יודעי כשהאדים העמוד, - אלא ,ולא לאור הלבנה בלילה ,לאור החמה ביום

ויודע  -סגורה  בחבית אדם מסתכלשזרחה החמה.  םיודעי היו ,הלביןכש .ששקעה החמה
ילקוט ) !שביניהםי ענן שכינה נמפ ו,בתוכ שיויודע מה  -כד במסתכל אדם  !בתוכה שימה 

 שמעוני שמות פרק ב(
 

אמרו לו שריו היה נוטל את הפנס ומאיר לבניו. שלמלך  , משלאנטונינוס ביר ראמ
ר להם: אין אני מחזיק את אמ ועבדיו: ניטול אנו את הפנס במקומך ונאיר בו לבניך.

ברצוני להראות לכם את גודל חיבתי אלא  הפנס מפני שאין מישהו אחר שיחזיק,
של ישראל  םבתיחאת ה "כך הודיע הקב. נוהגים עמהם בכבוד ו אתםלבני, כדי שתהי
 שיהיו והאיר להם את הדרך, כדי שהוא בעצמו הלך לפניהם , על ידילאומות העולם

 (בשלח מסכת דויהי פתיחתא מכילתא) .נוהגים עמהם בכבוד
 

 תיפול עליהם אימתה ופחד!

 כיצד באמת ידעו הגויים על נפלאות ענני הכבוד?
 

כמין ו .לך לפניהםוההברית  ארוןהיה  ,ישראל במדבר םכשהיו מהלכיהמדרש: אומר 
והיו  ]המטות שהיו מחזיקים את בהם את הארון[, מבין שני בדי הארון םקוקין של אש היו יוצאייז

הענקיים  העקרבים ואת, הבדבית  קורותגודל כהעצומים שהיו  נחשיםאת ה םשורפי
 .את הקוצים ואת הברקניםן כו ,[מטר 4.2]כשישים טפחים  שהיו

 

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

ר ָלה ִמןאת ע  ִמי ז  מתפעלים ואומרים: " ְדּבָ ּמִ ן ,הַּ ת ָעש ָ ִתיֲמרו  ת מ   ,ּכְ רֶּ ּטֶּ ָנהר ּוְלבְמקֻּ ...". ו 
מנחה אותם בדרכם בעמוד ענן, ובלילה בכבודו  הואהיאך הקדוש ברוך  םרואיהיו ו

, של ישראל םעליהם מאימת יםנופלהיו פחד ורעדה . ואז אשבעמוד  את דרכם מאיר
ָקָפהאת ז   ִמיאמרו: " ש ְ ּנִ מו   הַּ ר ּכְ חַּ  ?!רתשמישיה באוּ  שכל ,מי היא אומה זו -)שה"ש ו י( " ש ָ

 ,אלו יםיּ קִ אלו. מחתה של אורש ,גואלה של אור ,יה של אורוקאל ,אור תורתה של
 רבה ג(יה"ש ש, תנחומא ויקהל זמדרש תהלים כב, ילקו"ש שיר השירים תתקצב, )! בני אדם םואינ

 

 שמלתך לא בלתה

 ארבעים שנה הלכו עם ישראל במדבר, ומאין היו להם בגדים לתקופה כה ארוכה?
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 -כשיצאו ישראל ממצרים  בן יוסי, שמעון בירחמיו  את אלעזר בישאל רשאלה זו 

?! ]הלוא אפילו מזון לא הכינו להם[וכי הצטיידו במלאי של בגדים, עבור ארבעים שנה 
 :שנאמר כשקיבלו את התורה בסיני, השרתמלאכי  אותם ממה שהלבישואמר לו: לבשו 

מר לו: הרי כתוב א ?!בליםהבגדים מתלא היו שאל: ו .)יחזקאל טז י( "ואלבישך רקמה"
?! קטנים גדליםילדים ההיו ה שאל: וכי לא .)דברים ח ד( "!לא בלתה מעליך שמלתךבתורה, "

 ,לזוןיהחהיו מלבושיהם גדלים עימהם, כמו  ו:אמר ל ומאין היו להם מלבושים כשגדלו?
הענן היה  ו:אמר ל ?בוסכי םולא היו צריכישאל:  !גדל נרתיקו גדל עמו שהואכל זמן ש
 ו:מר לנדבקים בהם כינים ופרעושים? אולא היו ומגהצם! שאל: ם כבסמ ם,פשפשמ

ולא היו  שאל: ?!לא כל שכן םבחייה - מה ותולעהיר םלא שלטה בה םבמותהלוא 
ה מעלה תהבאר הי ו:אמר ל ם?!לבושיהמ םשלא היו מחליפי ה,הזיעמריח  םמסריחי

הטוב היה  םוריח ,בהם הריחות הללו מפעפעיםוהיו  ,מיני דשאים ומיני בשמים םלה
נרד  ...שלמותיך כריח לבנון ח"ורי טו(:-)שיר השירים ד יא, שנאמר נודף מסוף העולם ועד סופו

כיון שראו ". מעין גנים באר מים חיים ...וכרכום קנה וקנמון עם כל ראשי בשמים
 ם ומשבחיםהתחילו מקלסי ,במדבר םומעדנ םמנהיגישראל היאך הקדוש ברוך הוא 

)מדרש תהלים כג. דברים רבה ז : אתה הוא הרועה הטוב, שלא חסרה טובתך לעולם! מרוא ,אותו

 ובמפרשים(
 

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

". זיעהשאין בה , אף על פי בארבעים שנה תבלה ,שהבשמלה חד הקורהתכסה את 
וכאן הולכים עם ישראל במשך ארבעים שנה, ובגדיהם שלמים, נקיים, מגוהצים ואפילו 

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

נדחו כל  ,בתוכם 'אשר כבוד ה ,שם ענני כבוד שהיוובלי ספק שבמקום "
 םהבבגדיאמר שלא קבלו נזק  ל כןע ,במחיצת השכינה םמצויי םאינ כי ,יקיםהמז

 (דברים ח ד יקר י)כל ".רגליהםבו
 

גם כשחטאו ישראל ועשו את העגל, עדיין חסד ה' היה עליהם, ולא ביטל מהם את 
ף יח(: ט נחמיה) ענני הכבוד, כמו שנאמר י אַּ וּ  ּכִ ם ָעש  ָכה ֵעגֶּל ָלהֶּ ּסֵ ּי אְמרוּ  ,מַּ יךָ  הזֶּ  וַּ  ֱאל הֶּ

ר ְלךָ  ֲאש ֶּ עֶּ ְצָרִים הֶּ וּ  ,ִמּמִ ֲעש  ּיַּ ת וַּ ָאצו  ת נֶּ ד לו  ה :ּגְ ּתָ יךָ  ְואַּ ֲחמֶּ רַּ ים ּבְ ּבִ ם ל א ָהרַּ ְבּתָ ר ֲעזַּ ְדּבָ ּמִ  ,ּבַּ
ת ּמּוד אֶּ ָעָנן עַּ ם ָסר ל א הֶּ ָמם ֵמֲעֵליהֶּ יו  ְנח ָתם ּבְ ךְ  ְלהַּ רֶּ ּדֶּ הַּ ת ,ּבְ ּמּוד ְואֶּ ְיָלה ָהֵאש   עַּ לַּ  ְלָהִאיר ּבְ
ת ,םָלהֶּ  ךְ  ְואֶּ רֶּ ּדֶּ ר הַּ  )עיין ציץ אליעזר חלק ט"ז סימן כ. חזו"ע צח(. ָבהּ  ֵיְלכוּ  ֲאש ֶּ
 

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

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

 
 

 ירידת המן במדבר  

 לחם מן השמים

הינו צורך בסיסי לאדם, אין האדם יכול להתקיים בלעדיו. ולכן, כל מנהיג  -המזון 
 -טוב כראוי. אפילו במחנות עבודה או בבתי סוהר וכדומה דואג לספק לאנשיו מזון 

אספקת מזון לחוסים, הינה דבר בסיסי וברור. אך טבעי הדבר, שה' יתברך, הלוקח 
יספק להם את מזונם, אין בכך כל פלא  -את עמו לסבוב במדבר ארבעים שנה 

 והתפעלות.
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מספק ה' יתברך  מה רב ההבדל! מה עצום הוא השוני! באיזה מאור פנים -ואולם 

לחם מן השמים, אוכל שמיימי מיוחד, שנברא  -מזון לעמו, באיזו חיבה ואהבה! "המן" 
דבר יום  -כבר מששת ימי בראשית, הוכן וזומן לעם ישראל ההולכים אחר ה' במדבר 

 ביומו, בטוב טעם, בהגשה מאירת פנים, כלול ביופי בהדר ובחן.
 

ראשון שוחט לו היום ב ,אדם מקבל אורחר כאש -בנוהג שבעולם  ,יהודה אומר ביר
 ,תוקטני מגיש לו רביעיהיום ב ,תרנגול -שלישי היום ב ,שה שוחט לו שניהיום ב ,עגל
ואילו אצל הקב"ה אינו כן,  .לא דומה לו יום ראשון ליום אחרון ,ממעט והולך -וכך 
 ג()מדרש תהלים כ !יום אחרון כיום ראשון -" שנה לא חסרת דבר ארבעים" אלא

 

 - שבעולםבנוהג  :נה להם מעשה בראשיתישש הקב"ה, לפני םחביבי ישראלכמה 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!

בנו. למעשה, בזכותו של משה ר -ארבעים שנה ירד המן לישראל, דבר יום ביומו 
בחודש הראשון להליכתם במדבר, עדיין לא ירד מן, אלא בני ישראל אכלו מהמצות 
שהוציאו עימם ממצרים, וה' שלח להם ברכה שהספיקו להם למשך שלושים יום, ואף 
נתן בהם ה' טעם מיוחד, כטעמו של המן. ואולם המן עצמו התחיל לרדת מיום ראשון 

פטר משה רבנו, ובני ישראל חצו את הירדן והגיעו שנה, עד שנ 41ט"ז באייר, במשך 
 לה( -)רש"י שמות ט"ז פסוקים א אל ארץ כנען. 

 

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

ה. ֶקַמח ֵאין םאִּ : "(אבות פרק ג משנה יז) ֹורָּׁ ם, ֵאין ת  ה,  ֵאין אִּ ֹורָּׁ ללא קמח ומזון,  -" ֶקַמח ֵאיןת 
ובמזון, כי  ללא תורה, אין כל תועלת בקמח -אי אפשר לעסוק בתורה, אך מנגד 

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

 

 מהו המן?

 המן? -מהו, למעשה 
 

ע" - ְזרַּ ן ּכִ ּמָ ֵעין ְוֵעינו   ,ּגַּד הּוא ְוהַּ ד   ּכְ ּבְ חהַּ ם  ְוָהָיה ...לַּ עַּ טַּ ְעמו  ּכְ דטַּ ן ְלש ַּ מֶּ ָ ש ּ  ח(-ז )במדבר יא". הַּ
 

ל" - ּטָ ת הַּ ְכבַּ ל ש ִ עַּ ּתַּ ל ,וַּ ה עַּ ק  ְוִהּנֵ ס ּדַּ ְסּפָ ק ְמחֻּ ר ּדַּ ְדּבָ ּמִ ֵני הַּ פ  ּפְ ּכְ ל רּכַּ ץ עַּ ְוהּוא  ...ָהָארֶּ
ע זֶּרַּ ד ּכְ יחִ  ָלָבן ּגַּ ּפִ צַּ ְעמו  ּכְ ְדָבש  ת יְוטַּ  לא( יד)שמות טז, ". ּבִ

 

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

 )יומא עה ע"א( .בו כמה טעמים םמוצאי ,אותו םאוכלי שישראלכל זמן 
 

 מיני מאפהכל במן  יכול לטעום היה ,הרוצה דבר אפוי :אלעזר המודעי אומר ביר
 (לחבש כילתא)מ! לים שבעולםיבשמיני תם כל וטעיכול להיה  דבר מבושל,והרוצה  .שבעולם

 

אתה מדבר ומבקש, מהו  ,בורידלא חסרת אלא  -" דברלא חסרת " :מרונחמיה א ביר
כטעם  והוא נעשה - 'ייעשה המן כבשר עגלאמרת: '. הטעם הרצוי עליך, וכך נהיה

'ייעשה המן כתבשיל'  כעוף מפוטם. והוא נעשה -המן כעוף מפוטם' ייעשה בשר עגל. '
 )מדרש תהלים כג(ה. גכעו נעשה - נעשה כתבשיל. 'ייעשה המן כעוגה' -
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הקדוש ברוך הוא עושה  ,מה שנפשו מתאוה לומר בלבוחושב  אפילו אמר: רבי אבא

בחורים היו אלא שטעמו של המן עצמו,  !והיה טועם טעם מה שהיה מתאוה ,רצונו
ן. כל אחד טועם בו טעם טעם שמ - תינוקות ,טעם דבש - זקנים ,טעם לחם םטועמי

 )שמות רבה כה(לפי טעמו ורצונו! 
 

 שלחן במדבר ערך

כדי שישכימו  , היה המן יורד בלט,םיהטותיישנים על מ ראללילה לילה, כאשר היו יש
 .מזומנת פרנסתםאת קר וימצאו ובב
 

 ובאיזה יופי והדר היה יורד!
 

טאטאת את רוח צפונית ומ תיוצא ? תחילה,כיצד היה המן יורד לישראל ,צא וראה
בו  מנשבתרוח הו מן הארץ, והטל עולה. הארץ שוטף אתויורד מטר . אחר כך המדבר

. לאחר מכן היה המן מתכסה והמן יורד עליהם ,זהבשל  שלחנות ןיכמה אותו עושו
בשכבה נוספת של טל מעליו, כדי שישאר צח ונקי ולא יבואו עליו זבובים ופרעושים 

 )מכילתא בשלח ג( או עפר.

 

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

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

 

דבר יום ביומו ניתן להם המן, ולא כמות גדולה שתספיק לימים רבים, וכך לא היו 
רוח לאחסן את המן ולשאתו ממקום למקום, אלא בכל מקום שהלכו, צריכים אף לט

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

 

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

 )יומא עה ע"א( נדבה למשכן.

 

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

 

 פרסום הנס

עד ארבע שעות מתחילת הבוקר, היו ישראל יכולים ללקט את המן, אך לאחר מכן 
המן וממיסה אותו, כמו שנאמר "וחם השמש  זורחת עלל חמה, והיתה התחזק כוחה ש

 ונמס".
 

 וצבאים יליםיא םובאי ,נחליםהיה נעשה נחלים  ונמס,ר יפשהמן מכיון שהיה ו
 אותן בהמותמ םצדי ת העולםאומו וכאשר היו .מהם םושותיות בהממיני ויחמורים וכל 

מה שבחן של  םויודעי ,מןשל  משובח ומיוחדטעם  ןטועמים בההיו  ,אותן םואוכלי
 (בשלח ד )מכילתא !ישראל

 

אותו  םעד שרואי ,היה מתגבר ועולה ,לישראל להםמן שירד " :איסי בן יהודה אומר
ֲערךְ "(: כג ה תהלים) שנאמר ,כל מלכי מזרח ומערב י ּתַּ ְלָחן ְלָפנַּ ֻּ גֶּד צ   ש   )ילקוט שמות טז( ".ְרָרינֶּ
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 ברכת ה' היא תעשיר

היתה גדולה ועצומה, הרבה מעבר למה שנדרש לעם  -בכל יום כמות המן שירדה 
לישראל היה גבוה ששים  םמן שירד לה" :מרורבי אלעזר המודעי אישראל למאכל. 

 ע"א( )יומא עו"! אמה
 

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

 להעמיד אותו בנסיונות שונים, לחזקו ולחשלו באמונה.[
 

ּנוּ : ")שמות טז טז(ואולם, למרות הכמות הגדולה שירדה, מצוה הקב"ה ואומר  יש  ִלְקטוּ ִמּמֶּ אִּ
לוֹ  כְּ י אָּׁ פִּ ר ע  , לְּ ת ִמְסּפַּ ּגְֻּלּגלֶּ ר לַּ םמֶּ ֵתיכֶּ ְפש  ר בְּ  ,נַּ ֲאש ֶּ חוּ ִאיש  לַּ ּקָ כל אחד יאסוף  -!" ָאֳהלו  ּתִ

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

 

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

ְול א " -מאכל של יום אחד עבור כל אחד ואחד מבני הבית, לא יותר ולא פחות! 
יף ְעּדִ ה הֶּ ְרּבֶּ ּמַּ ְחִסיר ,הַּ ְמִעיט ל א הֶּ ּמַּ  "!ְוהַּ

 
]ומכאן נלמד שכל אחד מקבל את הפרנסה הקצובה לו משמים, ולא תועיל לו שום השתדלות יתירה 

שלא  כפי צורכו ולא יותר,התורה באכילה, לאכול כי זוהי דרך  -כדי להשיג מעבר לכך! עוד נלמד 
 יפריע ויכבד עליו האוכל, ויבוא לידי גאוה ועצלות ורפיון בעבודת ה'.[

 

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

 שהכין להם ה' יתברך לכבוד שבת קודש. "לחם משנה"היה זה 

 

 שיהיו נושאים את ליבם

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

 

ני מה לא ירד להם לישראל מן פעם מפ שאלוהו: יאשמעון בן יוח רבי שלתלמידיו 
אמשול  :אמר להם , כדרך שהתבואה גדלה פעם אחת עבור שנה שלימה?אחת בשנה
היה המלך נותן  יחיד ואהוב.למלך בשר ודם שיש לו בן  ?דומה הדברלמה  ,לכם משל

אולם ו היה מקציב לו עבור כל השנה כולה. עם אחת בשנהפ -לבנו מזונות בשפע רב 
, בעת שהיה צריך לקבל פעם אחת בשנהרק  אלא ,מקביל פני אביו ןהב לא היהאז 

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

 

מי שיש וכך,  , עמו האהוב של ה' יתברך, נתן להם ה' מן דבר יום ביומו.אף ישראל
 חלילה ימותוו ,שמא לא ירד מן למחר ,היה דואג ואומר ,חמשה בנים וא ארבעהלו 
וכך היו בני ישראל כל  !שבשמים םאת לבם לאביה מכוונים םנמצאו כול ?!ברעבם כול

 )יומא עו ע"א(. אותו הזמן בעלי יראה ולב טוב ומשועבדים לה' יתברך

 

ּי  :(ד)שמות טז  זה שאומר הפסוק ר וַּ ל ה'אמֶּ ה אֶּ ְמִטיר  ,מש ֶּ ם ִמןִהְנִני מַּ חֶּ ם לֶּ ָמִים ָלכֶּ ָ ש ּ  ,הַּ
ר ְוָיָצא בַּ מו   ָהָעם ְוָלְקטּו ּדְ יו  ם ּבְ ָרִתי  ,יו  תו  ּנּו ֲהֵיֵלְך ּבְ ּסֶּ ן ֲאנַּ עַּ  ".ל א ִאםְלמַּ
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אין אני נותן להם תבואה רגילה הגדלה בארץ, שהאדם מרגיש שיש לו בעלות ושליטה 

ןלֶ "אלא אוריד להם  עליה, וכביכול יכול הוא לפרנס את עצמו, ם ֶחם מִּ יִּ מָּׁ ָּׁ  -" ַהש  
. וכמו כן אתן להם תלויות אלי תמיד עיניהםכדי שיהיו  ,ממקום שאין היד שולטת

ַבראותו " יֹומוֹ  ד ְּ מי  -בורא פרנסתו"  -ובכך ילמדו ויפנימו ש"בורא יום  -" יֹום ב ְּ
ה הנצרכת לנו לאותו היום פרנסה אף את ראוב ונותן לנו בו חיים, היוםאת רא ושב
ר" - םּוְך ֲאד  ּבָ ם יו  יש  ַאל" -ואצוה עליהם שלא להותיר ממנו למחר  !"ָני יו  ו   אִּ נ  ֶ מ  יֹוֵתר מִּ

ֶקר ַעד לאכול  לומי שיש " וכבר אמרו חז"ל: נה,והמותיר הרי הוא מחוסר אמש -" ב 
 )מפרשים שם(!" אמנה קטניהרי הוא מ ,ואומר מה אוכל למחר ,היום

 

כי מי שאינו שלם  ,דת הבטחוןיאמר על מזה נ כל -"אנסנו הילך בתורתי למען"
לעסוק  ',ומתי יעשה לבית ה ,מכלה כל ימיו לאסוף ולכנוס ,דת הבטחוןיבמ

ועסק התורה  ,אחר ההבל ויהבלו ההולכים ,רוב העולם מדרכי כנודע ?!בתורה
 )כלי יקר שם(". טפל אצלם

 

אֹור ֵני ב ְּ ים - ֶמֶלךְּ  פ ְּ  !ַחי ִּ
מן, שהיה בו כדי לחזק את ישראל ולקרבם לאביהם מלבד אופן ירידתו ולקיטתו של ה

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

 

ים ֶלֶחם"דוד המלך מכנה את המן  ירִּ  (.עח כה תהלים) "ַאב ִּ

 

אמר רבי  !אותו םאוכלירת לחם שמלאכי הש - "אבירים לחם" אמר רבי עקיבא:
]שאין לו פסולת, והאוכל ממנו אין צריך  אבריםב שנבלעלחם  -" אבירים ישמעאל: "לחם

 )יומא עה ע"ב( לצאת לנקביו.[
 

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

ֵעין ְוֵעינו  " -היה אף הוא מאותו אור עליון  ד   ּכְ ּבְ חהַּ מזהיר ומבהיק מאורו של ה'  -" לַּ
 יתברך! וזו הסיבה שהיה נבלע באברים, כי היה טהור, זך ונקי מכל פסולת.

 

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

לאכול מן המן.  ראוייםוהיו  בזיו השכינה,דבק יה נפשם להתתעלה ,השעהמאותה בעין. 
 )עיין באורך כלי יקר ורבנו בחיי שמות טז ד(

 

 דרגות שונות בעם

 ווה.ואכן, לא כל שכבות העם זכו לחוש את טעמו ומיוחדותו של המן באופן ש
 

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

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

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

 

אומות העולם, אם היו מנסים לטעום מן המן עצמו, היו חשים בו טעם  -ולעומת זאת 
 )יומא עה ומעם לועז(מר, ולא היו מסוגלים לאוכלו! כי אין להם כל השגה בידיעת ה' יתברך. 
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 מן היה הבדל בין שכבות העם, אלא אף באופן לקיטתו!ולא רק בטעמו של ה

 

כל אחד ואחד השיג אותו לפי גודל בטחונו בבורא עולם. צדיקים, שבטחו בה' ללא 
כל שאלות וספקות, זכו ומצאו מן בפתח אהליהם ממש, מבלי כל צורך לחפש ולהתייגע. 

יו, ומאבריו היה על יהושע בן נון אמרו חז"ל, שהמן היה יורד על אבריו ועל זרועות
נוטל ואוכל! בינוניים, שהיו להם מעט ספקות ודאגות, מצאוהו לאחר חיפוש קל, בתוך 

אל ִהיםהמחנה. ואילו הרשעים שפקפקו ביכולת ה' לספק להם מזון במדבר, " רּו ּבֵ ּבְ ְידַּ  ,וַּ
ל: ָאְמרוּ  ֲערךְ  ֵאל ֲהיּוכַּ ְלָחן לַּ ֻּ מִּ  ש  רּבַּ יחו למצוא מן בקלות, הם לא הצל -( עח יט תהלים) ?!"ְדּבָ

אלא היו צריכים להתייגע רבות ולשוטט ממקום למקום עד שמצאו מן מחוץ למחנה! 
 (ד)יומא עה ע"א. מכילתא בשלח ג. אור החיים שמות טז 

 

 מגלה נסתרות -המן 

 תופעה נוספת, מעניינת ורבת משמעות, היתה על ידי ירידת המן.
 

עְוהּוא דרשו חז"ל: " זֶּרַּ ד ּכְ ן ג ַ בָּׁ ד. )שמות טז לא( "לָּׁ כשם שהנביא היה מגיד להם לישראל  - ג ַ
ומה  םלישראל מה שבחורילהם  מגידכך המן היה  ם,ומה שבסדקי םשבחורימה 

ן ם.שבסדקי בָּׁ  .של ישראל םנותיהושמלבין עו - לָּׁ
 

אתה מכרתו ' :וזה אומראת עבדי!' גנבת ' :זה אומר ,לדיןשנים שבאו לפני משה  ?כיצד
, בודקים היכן נמצאת מנת המן למחר '.משפטיהיה הבוקר 'מחר ב :שהאמר להם מ !'לי

]שהרי כל אחד ליקט מן כפי מספר נפשות ביתו ועבדיו, ואפילו אם ליקט יותר, היה של העבד, 

, ראשוןהו אדונ בבית המן אם נמצא: מוצא בדיוק עומר אחד, עבור כל אחד מבני ביתו ועבדיו[
 סימן - שניה אדונובבית ואם נמצא המן  ותו.סימן שהעבד שייך לו והשני גנב א

 אכן העבד נמכר לו כדין.ש
 

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

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

 )אבות פ"ה מ"ו( ב שבת בין השמשות, לאותה תקופה מיוחדת של "התאמנות על ה'".בער
 

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

 לדבקים בה' ובתורתו.
 

 )תנחומא בשלח כ( !"המןלא ניתנה התורה אלא לאוכלי " חז"ל:לא לחינם אמרו 
 

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

 ומתיישבת היטב בגופם.
 

 לימוד לדורות

נשמר למשמרת לדורות הבאים.  -לפת ולקחיו הגדולים על כל משמעותו המא -המן 
 בציוויו של הקב"ה, נשמרה במשכן צנצנת אחת של מן, לאות ולזכרון.

 

ה " ר ִצּוָ ָבר ֲאש ֶּ ּדָ רָהע  ְמל א  ה',זֶּה הַּ ת ְלד   מֶּ רֶּ מֶּ ּנּו ְלִמש ְ םר ִמּמֶּ ת ,ֵתיכֶּ ן ִיְראּו אֶּ עַּ ם  ְלמַּ חֶּ ּלֶּ הַּ
ר דְ  ֲאש ֶּ ּמִ ם ּבַּ ְתכֶּ י אֶּ ְלּתִ ֱאכַּ רהֶּ ץ  ,ּבָ רֶּ ם ֵמאֶּ ְתכֶּ ִציִאי אֶּ הו   (לב)שמות טז  ".ִמְצָרִיםּבְ
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 -צנצנת המן נשמרה לפני ארון ברית ה' במשכן, ולאחר מכן בבית המקדש, במשך כ

 שנה, עד לחורבן בית המקדש הראשון. 011
 

מקומה המיוחד יחד עם לוחות הברית, מלמד אותנו כי כאשר אדם שומר את התורה 
 קב"ה מזמין לו את פרנסתו כמו המן.והוגה בה, אזי ה

 

עוסקים  נםלמה אי את ישראל היה ירמיהו מוכיחאשר כ הנביא, בימי ירמיהו ,ואכן
 ?!"מהיכן נתפרנס - בתורהנניח מלאכתנו ונעסוק "אם  לו: אומריםישראל  יוה ,בתורה

או  : "(ב לא ירמיה) אמר להםוצנצנת המן ירמיהו את הוציא להם  ר רְּ לא  'ושמע'ה'!"  ְדבַּ
יש  םהרבה שלוחי במדבר! אבותיכםתפרנסו הבזה  בעיניכם, ראו ',ראו' אלא מר,נא

 (לב )רש"י שמות טז !להכין מזון ליראיו קב"הלו ל
 

שמור  ם כןהמחיה האדם בכל אשר יגזור, א הואכי  ,כי עשה זה להודיעם"
 דברים ח ג( "ןרמב) !"וחיה - ותיוומצ

 

 

 בארה של מרים  

י ֵאר ֲעלִּ  !בְּ
בתוך מדבר צחיח!  -בני אדם, הולכים במשך ארבעים שנה  5,111,111 -למעלה מ 

 מאין היו להם מים לשתות?
 

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

 אה, אשר אמרה שירה על הים.בזכותה של מרים הנבי
 

 היאך היתה הבאר עשויה?
 

 ם, והיתה מתגלגלת ובאה עמהנפלאים הדברים! הבאר היתה כמין סלע עגולה
כאשר היו צריכים ישראל לחנות, היתה הבאר עולה ועומדת בפתח  .יהםבמסעות

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

 סימן מהבאר עד מקום המחנה של שבטו.
 

רים ואומרים: " היתה הבאר עולה על  - "ָלהּ  ֱענוּ  ְבֵאר ֲעִליכאשר היו הנשיאים ש 
דרך אותו סימן ובאים לפני חניית כל שבט ושבט, כדי שלא  גדותיה, ומימיה נמשכים

]שהרי מחנה ישראל כולו היה בשטח של להם טורח ללכת לשאוב מים ממקום רחוק, יהיה 

נהרות מים אלו היו מקיפים כל מחנה ומחנה מכל צדדיו,  קילומטר![. 08קילומטר על  08-כ
וכך היה ניכר הגבול שבין שבט ושבט. היתה בהם תועלת נוספת, שעל ידם נעשה 

, רצתה אשה ללכת לבקר את חברתה המעבר ממחנה למחנה קל ונעים, כאשר למשל
מן המחנה האחר, היתה שטה בסירה כדי לעבור ממחנה למחנה ומגיעה ללא טורח. 

 (תכו סימןובמפרשים, רש"י במדבר כא יח, ילקוט שמעוני שמות מ  א רבהבמדבר )
 

 על מי מנוחות

 מה היה טיבם של מי הבאר הללו?
 

ויש מים שנאים לרחוץ  ,ם לרחוץיש מים שנאים לשתות ואין נאי :שמואל ביאמר ר
נוח לעצם ומרפא  !נאים לשתות ונאים לרחוץ - אבל מי הבאר .לשתותואין נאים 

 )מדרש תהלים כג(! לנפש
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לא רק היו מים מתוקים וטובים לשתיה, כי אם מים מבושמים ומיוחדים.  -מי הבאר 

י דשאים מינכל מיני מאכלים משובחים ומעדנים, וכל  ישראלמעלה להבאר  תההי
ת" ב( כג תהלים) :שנאמר ,בהם הריחות הללו מפעפעיםוהיו  ,ומיני בשמים ְנאו  א ּבִ ש ֶּ  ּדֶּ

יֵצִני ְרּבִ ל ,יַּ ת ֵמי עַּ חו  ֲהֵלִני ְמנֻּ כמו שאומר  !ריח נודף מסוף העולם ועד סופוהוהיה  ".ְינַּ
ְרּכ   ֵנְרדְּ : "טו(-)שיר השרים ד יגשלמה המלך  ה םְוכַּ ן ָקנֶּ מו  לִעם  ,ְוִקּנָ ָנה ּכָ ת מ   ,ֲעֵצי ְלבו  ֲאָהלו  ר וַּ

ל י  ִעם ּכָ ִמיםָראש ֵ ים - ְבש ָ ּנִ ן ּגַּ ְעיַּ ים ,מַּ ּיִ ִים חַּ ֵאר מַּ  )מדרש תהלים כג(..."! ּבְ
 

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

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

 

כעין  םמצוירי נראיםהנהרות אורו של עמוד הענן היה משתקף בתוך הנהרות, וכך היו 
לה' יתברך:  םומשבחי מרחק רב,ל םאות םעולם רואיואומות ה ,השחר והלבנה והחמה

ָקָפהזאת  ִמי" ש ְ ּנִ מו   הַּ ר ּכְ חַּ ה ,ש ָ ּמָ חַּ ָרה ּכַּ ָבָנה ּבָ ּלְ  . ילקוט שמות מ תכו(ו י השירים שיר)...!" ָיָפה כַּ
 

 שירת הבאר

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

ם לעבור בנחל ארנון. משני צידי הנחל היו נצבים הרים גדולים, בדרכם, היה עליה
ובהם בליטות ושקעים. הלכו חיילי האמורי והתחבאו בנקיקי הסלעים ובמערות, כשהם 
מכינים לעצמם מלאי של נשק ואבנים וסלעים גדולים. הם חיכו שישראל יעברו למטה, 

ם! אבל אז נעשה נס: ההרים בנחל, ואז יזרקו עליהם את החיצים והאבנים ויהרגו אות
הזדעזעו והתקרבו זה לזה, בליטותיו של ההר האחד נכנסו בתוך השקעים של ההר 
השני, ומחצו והרגו את כל החיילים האמוריים! לאחר מכן, נפרדו ההרים וחזרו למקומם. 
כשעברו ישראל למטה, לא ידעו הם איזה נס נעשה להם. אמר הקב"ה: מי יודיע לבני 

עשיתי עמהם? התגלגלה בארה של מרים לתוך נחל ארנון, והעלתה משם  על הנס אשר
את דם ההרוגים וזרועות ואיברים, והוליכה אותם סביב מחנה ישראל. ראו זאת 

 טז(-)רש"י במדבר כא טושירת הבאר!  -ישראל, ומיד פתחו והודו לה' בשירה 
 

ת" ָרֵאל אֶּ יר ִיש ְ ּ  ָאז ָיש ִ ז יָרה הַּ ִ ש ּ י :אתהַּ אֵ  ֲעלִּ ה   ֱענו   רבְּ ִרים .לָּׁ ֵאר ֲחָפרּוָה ש ָ רּוָה  ,ּבְ ּכָ
ֲענ   ,ָהָעםְנִדיֵבי  ִמש ְ ְמח ֵקק ּבְ  )במדבר כא יז( ]שחקקו הנשיאים במטותיהם את הסימן לבאר.[". ָתםּבִ

 

ם ִמרְ : "ב(-)במדבר כ אלאחר פטירתה של מרים, נעלמה הבאר, כמו שנאמר  ָמת ש ָ ּתָ  ָיםוַּ
ם:  ֵבר ש ָ ּקָ ּתִ ִים ָיההָ  ְול אוַּ ...". אך חזרה שוב לישראל בזכותם של משה ואהרון. ָלֵעָדה מַּ

 )תענית ט ע"א(
 

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

 
 

 הדגלים במדבר  

 סדר מיוחד

עם ישראל במדבר לא הלכו בערבוביא או באיזו שיירה, כמנהג הולכי דרכים. אלא 
"מחנה שכינה", מסביב  -הם הלכו בסדר מיוחד, מחנות מחנות: במרכז שכן המשכן 

מסודרים  -"מחנה לויה", ומסביבם שכן "מחנה ישראל"  -לכל המשכן שכנו הלויים 
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לושה שבטים בכל צד. כל שבט נשא ומחולקים לפי שבטים, כל שבט במקום מיוחד, ש

 עימו דגל, בעל צבע מיוחד, שעליו מצוייר סמל מיוחד המאפיין אותו. 
 

אבנו  -שמעון  .עליו דודאים ריומצוי ,צבע אדוםב לכן דגלוו ',אודםבחושן היא 'אבנו  -אובן שבט ר
 ,שליש לבן צבע דגלו: ,ברקתאבנו  - לוי .יר עליו שכםיומצו ,צבע ירוקב לכן דגלו ',פטדהבחושן היא '

 ,כמין שמיםדגלו צבע  ,פךנ  אבנו  - יהודה .ומצוייר עליו אורים ותומים ,שליש שחור ושליש אדום
עליו שמש  ומצוייר צבע דגלו כחול כהה, ,ספיראבנו  - יששכר .)"גור אריה יהודה"( ומצוייר עליו אריה

ן לחוף וזבול)" ומצוייר עליו ספינה ן,לבדגלו צבע  ,םוהליאבנו  - ןוזבול ."(ומבני יששכר יודעי בינה לעתים)"וירח 

 ,שבואבנו  - גד ."(יהי דן נחש)"ומצוייר עליו נחש  ,לספיר דומה דגלוצבע  ,לשםאבנו  - דן ."(ימים ישכון
אדום דומה ליין דגלו  צבע ,אחלמהאבנו  - נפתלי "(.גד גדוד יגודנו)"ומצוייר עליו מחנה  דגלו אפור,צבע 
לאבן יקרה דגלו דומה צבע  ,תרשישאבנו  - אשר ."(שלוחהנפתלי אילה )"צוייר עליו אילה ומ ,צלול

ד שחור ע דגלוצבע  ,שוהםאבנו  - יוסף ."(מאשר שמנה לחמו)" זית עץומצוייר עליו , שמתקשטות בו הנשים
 הדגלועל  .במצריםכיון שנולדו  ,מצריםמצוירת העיר  ,ומנשה אפריםנשיאים בניו ה שני דגליול מאוד.

 .יהושע שהיה משבט אפריםרמז על זה ש הדר לו", בכור שורו" שםעל  ,שורגם מצוייר  םשל אפרי
גדעון בן יואש שהיה רמז על  שזה ",וקרני ראם קרניו"על שם  ,ראםגם מנשה מצוייר של  הדגלועל 

בנימין זאב )"ב ומצוייר עליו זא ,דומה לכל י"ב הצבעים ודגלצבע  ,ישפהאבנו  - בנימין .משבט מנשה

 "(.יטרף
 

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

 

היה הענן נעמד מעל מחנה יהודה, ומורה להם את כיוון  -כשהיו צריכים לנסוע 
ובכל תקיעה ותקיעה  תקיעות בחצוצרות של כסף. 4הליכתם. שני כהנים היו תוקעים 

]פירוק המשכן, קיפול ונשיאת הכלים היו מתקדמים שלב נוסף של הכנה לקראת המסע 

לאחר שכולם היו מוכנים למסע, לא היו זזים ממקומם עד שהיה משה אומר:  ועוד,[
צוּ  ה' קּוָמה" יךָ  ְוָיפֻּ סוּ  א ְיבֶּ יךָ  ְוָינֻּ ְנאֶּ יךָ  ְמש ַּ נֶּ , ואחריו !" או אז היה הענן מתחיל ללכתִמּפָ

 עם ישראל.
 

היה עמוד הענן נעשה כסוכה מעל מחנה יהודה, וכך ידעו שה' חפץ שכאן  -בחנייתם 
ּוָבהיחנו. בסדר נפלא היו מתארגנים לחנייה, ואז היה אומר משה: " ת ה' ש  ְלֵפי ִרְבבו   אַּ

ָרֵאל  !", והענן היה נפרש על עם ישראל.ִיש ְ
 

ל ִאיש  בסדר נפלא ומיוחד, " כך היו הולכים עם ישראל בטקסי המלכים, ֲחֵנהוּ  עַּ  מַּ
ל ְוִאיש   ְגלו   עַּ  ".ּדִ

 

ְיִהי" ְנס עַּ  וַּ ר ָהָאר ן ּבִ ּי אמֶּ ה וַּ ה" :מ ש ֶּ ֻפצו   ה' קו מָּׁ יָּׁ ֶביךָּׁ  וְּ ֻנסו   ֹאיְּ יָּׁ ֶאיךָּׁ  וְּ נְּ ש ַ ֶניךָּׁ  מְּ ָּׁ פ   ".מִּ
ח ה ר ּוְבנֻּ ה" :י אמַּ ו בָּׁ בֹות ה' ש  בְּ ֵפי רִּ ֵאל ַאלְּ רָּׁ ש ְּ  (לו י במדבר) ".יִּ

 

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

 היתה בה משמעות עמוקה!
 

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

דגל, מקום מיוחד, חלק  -לכתו של הקדוש ברוך הוא! לכל שבט בהמ -השמור רק לו 
ייחודי. עם ישראל הוא צבא ה'! וכבר התברכו עם ישראל להיות ככוכבי השמים, 

ָכִביםשעליהם נאמר: " ּכו  ר לַּ ה ִמְסּפָ נֶּ ם ,מו  ּלָ ת ְלכֻּ מו  לכל אחד שמו,  -( קמז ד תהלים) !"ִיְקָרא ש ֵ
 מקומו, מהותו וחלקו המיוחד!
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ירדו עמו כ"ב רבבות  ,בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני: (ברבה במדבר )ר המדרש אומ

ישראל את המלאכים בהדר  ראו .ם דגלים דגליםמסודריוהיו כולם  ,מלאכים [881,111]
וים והתחילו מתאו תפארתם, כצבא ה', כשלכל אחד חלקו המיוחד בהמלכת ה' יתברך,

אמר להם הקדוש ברוך  ם!"ם דגלים כמותואי כך אנו נעשי"הל :אמרו. לדגליםאף הם 
מיד אמר  !"חייכם שאני ממלא משאלותיכם ?עשות דגליםהימה נתאויתם ל" :הוא

 .לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו :למשההקב"ה 
 

אֹ  ֵביתֹתת בְּ םֲאבֹ  לְּ  תָּׁ

, מי ישכון בכל מחלוקת בין השבטיםלהיות עכשיו עתידה התחיל משה לחשוש, אמר: 
אם  הצדדים משמעות עמוקה ונשגבה לגבי קביעת תפקידו ומעמדו של כל שבט.[ ]כי יש בקביעתצד 

וכן ראובן  ,בדרום שרצונו לי והוא אומר ,במזרח כוןאני אומר לשבטו של יהודה שיש
 ?!מה אני עושה - וכן כל שבט ושבט ,וכן אפרים

 

 , אל תדאג, הם אינם צריכים שאתה תגלה להם את הסדר, אלאמשה :לו הקב"ה אמר
מיעקב  םבידיש וכיצד? מסורת  כל אחד את מקומו המיוחד. םמכירי םה םמעצמ
סים מיעקב קט םכבר יש לה להם זאת,איני מחדש אני  .בדגליםשכון היאך ל ,אביהם
 .כך יקיפו את המשכן אחר פטירתו, והקיפו את מטתו נשאוש כמו -אביהם 

 

 דרכיעל  ה אותםוויוצ ם,כוביר ,קרא לבניו ,יפטר מן העולםהאבינו ליעקב בא כאשר 
מיטתי כשתטלו את  :אמר להם ומשסיים .מלכות שמיםעול בלו עליהם יוק ה' יתברך,

 ,לא אחד מן המצרייםמלבדכם, אדם במטתי שום ולא יגע  ,אותי לווביראה ובכבוד  -
! ואז גילה להם יעקב את הסדר שבו ישאו אותו, ולסדר זה לא אחד מבניכםאפילו ו

טתי ימאת יטענו  - ןויששכר וזבול ,יהודהוקה ביותר! אמר להם: היתה משמעות עמ
 - מנשה ובנימין ,אפרים .טתי מן הדרוםימאת יטענו  - וגדשמעון  ,ראובן .מן המזרח

 ,שהוא מלךמפני יוסף אל יטען  .הצפוןיטענו מן  - אשר ונפתלי ,דן .יטענו מן המערב
את  עתיד לטעוןשהוא  מפני ,ןיטע אף הוא לאלוי ו ,ק לו כבודולחל םואתם צריכי

אם  !ומי שהוא טוען ארונו של חי העולמים אינו טוען ארונו של מת הקודש, ארון
 !דגליםב עשות אתכם כסדר הזהל הקב"ה עתידתעשו כן ותטענו את מיטתי כסדר הזה, 

. ובשכר זאת, זכו במדבר להיעשות דגלים שציוםנפטר טענו אותו כשם ואכן כאשר 
ל: "(ב ב במדבר)שנאמר  כסדר הזה, כמו ְגלו  ְבא   ִאיש  עַּ ֵביתת ת ּדִ םֲאבֹ  לְּ ֲחנוּ  תָּׁ ֵני יַּ ָרֵאל ּבְ " ִיש ְ

 כפי שקיבלו מיעקב אבינו. -
 

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

ות סובבים לה. אמר לו: זה סימן לבניך, שעתידים להיות ארבעה דגלים, שלושה מזל
 )מדרש הגדול במדבר ב א(שבטים מכל צד, והארון באמצע. 

 

ה "ה' :(ג יט משלי)על משמעותו העמוקה של סדר זה, דרשו חז"ל את הפסוק  מָּׁ כְּ חָּׁ ַסד ב ְּ  יָּׁ
ֶרץ . בכל רוח צפוןודרום  ,ערבמ ,מזרח: עולםבארבע רוחות ברא הקדוש ברוך הוא . "אָּׁ

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

זבולון שהוא  , ואת שבטשבט יששכר שהוא בעל תורה, ואת יהודה שהוא בעל מלוכה
הם משפיעים ומזריחים בכוחותיהם על העולם כולו. וכשם שהשמש . בעל עשירות

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

 בעולם.
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 חיבה גדולה!

ומנין שהוא אהבה  .דגלים שעשאםהקב"ה  םבבילה חחיבה גדו: (בדב"ר במ)אומר המדרש 
ִני" :אומרהמלך שכן שלמה  ?לישראל ל ֱהִביאַּ ית אֶּ ִין ּבֵ ּיָ ַלי  ,הַּ לֹו עָּׁ גְּ דִּ ה -וְּ " משל !ַאֲהבָּׁ

החביות  כל -, והנה דקוונכנס לב ,שהיה לו אוצר מלא יין לעשיר למה הדבר דומה?
 :אמר .יין טוב ית אחת שלהחמיצו! בפחי נפש בא לצאת מן המקום, ולפתע מצא חב

לא  מכולם , אךשבעים אומות ב"הברא הק ,כך !אוצרשווה בעיני כמו כל החבית זו 
", יין אלו הם הביאני אל בית היין" . וזהו שנאמרישראלעם אלא  עם שדבק בומצא 

בחר בעמו ישראל  -" ודגלו עלי אהבה" -כולם בין ומ [,01]'יין' בגימטריה =  שבעים אומות
 !באהבה

 

ומרוב מתפעלים. ובהם  םמסתכליהאומות  וכל ,קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם
]שולמית אלו עם ישראל !" השולמית שובישובי לישראל: " התפעלותם היו האומות אומרים

ניתן לכם גדולה וכבוד, ואנו עמנו, דבקו יהבואו אלינו,  - השלמים באמונתם לבורא עולם[
 עונים להם:ישראל עם ו "!שובי ונחזה בך" ם!דוכסי ,ניםהגמונעשה אתכם מושלים, 

יכולים לתת לנו, האם גדולה אתם איזו  -, כמחולת המחניים" מה תחזו בשולמית"
מו כולים אתם לעשות לנו כ", האם יכמחולת המחנים" תוכלו לתת לנו גדולה וכבוד

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

א ִבְלָעם : "(ב)במדבר כד כמו שנאמר  ם!יט בהם ויצאה עינו כנגדהרשע הבבלעם  אף ָ ש ּ ּיִ וַּ
ת ּיְַּרא ,ֵעיָניו אֶּ ת וַּ ָרֵאל אֶּ ֵכן ִיש ְ ָבָטיו ש  א מְ  ...ִלש ְ ָ ש ּ ּיִ לו  וַּ ר ש ָ ּיאמַּ ה ...וַּ יָך בּו א  ּט   מַּ  ,ביֲַּעק  ָהלֶּ

נ   ּכְ ָרֵאלִמש ְ יָך ִיש ְ  ואתאת אבותיהם  םמכיריש ,באלו תמי יכול לגע :התחיל אומר!". תֶּ
 !שהיו הדגלים גדולה וגדר לישראלן למדנו אמכ ?!משפחותיהם

 

י לֹא ת ִּ ַדעְּ י יָּׁ ש ִּ  !ַנפְּ
, שנשבתה והוגלתה מארמון המלך. גדלה במרחקים, משל לבת מלכים :אייח ביראמר 

שיבולים למאכלה היתה מלקטת ולא ידעה כלל שהיא בת מלך. חיה חיי שפל ומחסור, ו
 ,אוהבואת שלח מיד  !שהיא בתואותה והכיר לימים, עבר המלך  עם חברותיה. יחד
אתמול " :היו חברותיה תמהות עליה ואומרות מרכבת המלך.בעמו  אותה והושיב נטל
"יותר  :אמרה להם ות מלכות עם המלך?!"והיום יושבת בקרונ שבולים,מלקטת  היית
 !"אני תמהה על עצמי - תמהות עלי ןשאת ממה

 

 , שקועים בתועבותיהם וגלוליהם,לבניםבבטיט ו םמשועבדי ,היו ישראל במצרים ,כך
כבני מלכים, נעשו  ,ונגאלו חוריןנעשו בני אשר כ .בעיני המצרים םובזויי םוהיו מאוסי

 .על כל באי עולםבגילויי אהבה, והיו כמושלים  חוסים תחת כנפי השכינה, מוקפים
והיום  ,לבניםבמול הייתם עובדים בטיט ואת" ים:ואומר יםהיו אומות העולם תמה

כשם שאתם " :והיו ישראל אומרים להם ?!"בני חורין וסגנים על כל העולם תםינעש
י ל א" ם את הפסוק:עצמוקראו על  !"כך אנו תמהים על עצמנו ,תמהים עלינו ְעּתִ  ָידַּ

י ְפש ִ י נַּ ּמִ ת עַּ בו  ְרּכְ ְתִני מַּ מַּ  )שיר השירים רבה ו(". ָנִדיב ש ָ
 

 שולחן המלך על

על שולחנו  -יצאו עם ישראל משפלות מצרים, והפכו להיות "סמוכים על שולחן המלך" 
לא חסרת של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. האם חסר משהו בבית המלך?! "

הנני ממטיר לכם לחם מן " -? לחם - ?מה אתה רוצה ,שהדבר בפיך לאא -!" דבר
 ,בשר )במדבר כ יא( !"ויצאו מים רבים ...ויך את הסלע" ?המים אתה רוצ )שמות טז ד( !"השמים
 כך !אין המדינה חסרה כלום - מלך במדינה )שמות טז יג( !"השליוותעל " ?מבקש אתהעופות 

 )מדרש תהלים כג("! דבר חסרתלא  -ה' אלהיך עמך " -



ה |   11 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו כ ו ס ה ג   ח

 
ואולם, אכילה על שולחן המלך היא אף מחייבת מאוד! אין זה פשוט לגור בארמון 

מלך, להיות קרובים אל המלך. יש להתרגל לנימוסי מלכות, להיות מעודנים, להיות ה
אשר חישל  -נאמנים להוראותיו ומצוותיו של המלך. והיה זה ניסיון לא פשוט! ניסיון 

ומלומדים על ה'  ]מורגלים[וחיזק את עם ישראל, לימד ותרגל אותם להיות אמונים 
 יתברך, לדורות עולם!

 

 :)דברים פרק ח(רה וכך אומרת התו
 

ל" ם  ּכָ ּיו  ָך הַּ ּוְ ר ָאנִכי ְמצַּ ְצָוה ֲאש ֶּ ּמִ ת -הַּ ו  ֲעש  ְמרּון לַּ ש ְ ן  ,ּתִ עַּ ְחיּוןְלמַּ ם  ּתִ ם ּוָבאתֶּ ּוְרִביתֶּ
ת ם אֶּ ּתֶּ ר ִויִרש ְ ץ ֲאש ֶּ ע  ָהָארֶּ ּבַּ ם ה'ִנש ְ ֲאבֵתיכֶּ ָּׁ  .לַּ ת  ַכרְּ זָּׁ ל ֶאת וְּ ֶרךְּ  כ ָּׁ יֲכךָּׁ  ַהד ֶ ר הֹולִּ ֶ  ֱאלֶֹהיךָּׁ  ה'ֲאש 

רֶזה  ב ָּׁ דְּ מ ִּ ה ב ַ נָּׁ ָּׁ ים ש  עִּ ב ָּׁ ּנְתָך  ַארְּ ן עַּ עַּ ךָּׁ ְלמַּ תְּ ַנס  ת  לְּ עַּ תָלדַּ ָתיו  אֶּ מר ִמְצו  ְלָבְבָך ֲהִתש ְ ר ּבִ ֲאש ֶּ
ן  ...ל א ִאם ר ְלָך ּפֶּ מֶּ ָ חִהש ּ ּכַּ ש ְ ת ּתִ יךָ  ה' אֶּ ת  ...ֱאל הֶּ ְחּתָ אֶּ כַּ ָך ְוש ָ יָך  ה'ְוָרם ְלָבבֶּ ֱאל הֶּ

ִים ִמבֵּ  ץ ִמְצרַּ רֶּ ִציֲאָך ֵמאֶּ ּמו  יֲכךָּׁ  .ית ֲעָבִדיםהַּ ֹולִּ ב  ַהמ  רָּׁ ַעקְּ ף וְּ רָּׁ ש  ש ָּׁ חָּׁ א נָּׁ ַהנ ֹורָּׁ דל וְּ ר ַהג ָּׁ ב ָּׁ דְּ מ ִּ ב ַ
אֹון  ָּׁ מ  צִּ רוְּ ֶ ם ֵאין ֲאש  יִּ ִמיש   ,מָּׁ ּלָ חַּ ִים ִמּצּור הַּ ִציא ְלָך מַּ ּמו  ֲאכִ  ,הַּ ּמַּ ר ל איהַּ ר ֲאש ֶּ ְדּבָ ּמִ  ְלָך ָמן ּבַּ

יךָ  ּנְתָך  ,ָיְדעּון ֲאבתֶּ ן עַּ עַּ ַמַעןְלמַּ ֶתךָּׁ  ו לְּ יֶתךָּׁ  ַנס  ַאֲחרִּ ךָּׁ ב ְּ בְּ ֵהיטִּ  !"...לְּ
 

הגדול  הטורח ,המדברכל ענוי  -" ענותך ולמען נסותך להיטיבך באחריתך למען"
להרגיל טבעם במדת כדי  ,סיוןילנ להביאם לא היה אלא ,שהיה לישראל בו

, לטבעעד שיחזור להם רגילות העבודה  ,אמונת ה' יתברך בלבםולהכניס  ,הבטחון
 ,מלומד, כלומר שתהיה "ליראה את ה' אלהיך תלמדלמען " - וזהו לשון התורה

, ויהיה מעשה עליועד שלא תצטרך לטרוח  ,תברךי' ותרגיל טבעך בעבודת ה
הטבעיים אשר אתה עושה  הדבריםכשאר  ,היראה דבר טבעי אצלך לעשותו

 (בחיי דברים ח טז רבנו) .בטבע
 

 ,מהית טובה שלוהמצו בעשייתשיש  ,כי תוכל לדעת - ..."את כל הדרך וזכרת"
 ,מפרנס אותך במדבר במעשה נס גדול ', כי הלחםולא יהיה צדיק נעזב ומבקש 

להוליכם בדרך הערים אשר  יכולהיה  'וה... ! ותיוואחר מצ לכתךבעבור 
 !"ותיו לעולםוכי ממנו יודע שישמרו מצ הזה, סיוןיבנסביבותיהם, אבל הביאם 

 ("ן דברים ח ברמב)
 

   
 

 בירושלים חג הסוכות  

 -בזמן שבית המקדש היה קיים  -
 שמחה יתירה

אלו מאגרים עצומים של שמחה את אוצרת בתוכך! שמחת אמת,  -ירושלים הבנויה 
 שמחה החודרת אל פנימיות הנפש. שמחה של השראת השכינה ועבודת ה'.

 

יר" ת ש ִ ֲעלו  ּמַּ א   ,ְלָדִוד הַּ י ּבְ ְחּתִ מַּ ית  ,ְמִרים ִליש ָ ְגֵלינוּ ע   !ֵלךְ נֵ  ה'ּבֵ ת ָהיּו רַּ ִיְך  ,ְמדו  ָערַּ ש ְ ּבִ
ָלִים ִים  !ְירּוש ָ לַּ נּוָיהְירּוש ָ ּבְ ָרה ,הַּ ּבְ חֻּ ִעיר ש ֶּ ו ּכְ ְחּדָ ּה יַּ ְבֵטי ,ּלָ ָבִטים ש ִ ם ָעלּו ש ְ ָ ש ּ ֵעדּות  ,ָיהּ  ש ֶּ
ָרֵאל ם  ,ְלִיש ְ ת ְלש ֵ דו   )תהלים קכב(ה'!" ְלהו 

 

מצוות  בשמחה יתירה!הסוכות בירושלים  נחוג חג -מבין כל החגים והזמנים  -ואולם 
החג ואירועיו רבים הם: ישיבה בסוכה, ארבעת המינים, עלייה לרגל לבית המקדש, 

שמחת בית השואבה, ניסוך המים, הקפת המזבח בערבה, קרבנות החג  -ושם במקדש 
אף מצות הקהל הנעשית ברוב עם. כל  -מידי שבע שנים  -הרבים, ולעיתים מזומנות 
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יוו לה לעיר ירושלים מראה מיוחד במינו, מילאו את סדר יומם של הנמצאים אלו ש

 בה בעשייה ברוכה של מצוה, וגדשו את הלבבות בשמחה מיוחדת.
 

 העליה לרגל

מצות העליה לרגל. שלוש פעמים בשנה, היו ישראל  -מיוחדת ומלאת עוצמה היא 
, גודשים וממלאים נוהרים בהמוניהם מכל קצוות הארץ, אל בית המקדש בירושלים

: (טז)דברים טז את רחובותיה של עיר הקודש, ובאים להיראות לפני ה'. ככתוב בתורה 
ש  " לו  ָעִמים ש ָ ָנה ּפְ ָ ש ּ ה ָכל ּבַּ ת ֵיָראֶּ ֵני  ְזכּוְרָך אֶּ יךָ ֱאל   ה'ּפְ ר ִיְבָחר  הֶּ ם ֲאש ֶּ קו  ּמָ ג  -ּבַּ חַּ ּבְ

ת ּצו  ּמַּ ת הַּ ּכו  ּסֻּ ג הַּ ת ּוְבחַּ עו  בֻּ ָ ש ּ ג הַּ  .."..ּוְבחַּ
 

פעם אחת : )פסחים סד ע"ב(אודות הציבור העצום שהגיע לירושלים ברגלים מספרת הגמרא 
לאמוד את מספר היהודים בארץ. מה  -ערוך "מפקד אוכלוסין" המלך ל אגריפסביקש 

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

משתתפים בו לפחות עשרה אנשים  -אבנים! וכל קרבן פסח  0,811,111ונמצאו בידיו 
 -יותר מ ]דהיינו העיר העתיקה, בתוך החומות[ויותר, ואם כן יוצא שהגיעו לירושלים 

 יהודים!מיליון[  08] 08,111,111
 

גדושה בהמוני המוני יהודים, ועם כל  -"קרית מלך רב"  -כך היתה העיר ירושלים 
ר לא" -זאת   ֲחֵברו   ָאָדם ָאמַּ ר ,לַּ ם ִלי צַּ קו  ּמָ ִים הַּ לַּ ירּוש ָ ָאִלין ּבִ  )מסכת אבות פ"ה מ"ה(!" ש ֶּ

 

י ֹון ַנֲעֶלה צִּ  !קו מו  וְּ
הכנות רבות היו נעשות בירושלים, לקראת קליטתם של עולי הרגל הרבים. כל הדרכים 

וקנו וסודרו, הוכנו ונחפרו בורות מים רבים, כדי שתהיה כמות המובילות לירושלים ת
מספקת של מי שתיה עבור כל השיירות ובהמותיהם. ליד המקדש הוכנו מקוואות 
טהרה רבים עבור טהרת העולים. כמו כן, היו שלוחי בית דין יוצאים אל הדרכים, כדי 

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

 

 וכיצד היו עולי הרגל מתאספים ובאים לירושלים?
 

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

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

 

לאחר שכולם לנו לינת לילה 'ברחובה של עיר' במקום אסיפתם, נשמעה קריאת 
ןהממונה עם שחר: " ה ִצּיו  ֲעלֶּ ית ה' ֱאלֵהינוּ  ,קּומּו ְונַּ ל ּבֵ . וכולם היו עונים לעומתו: !"אֶּ

א " י ּבְ ְחּתִ מַּ ית  ,ְמִרים ִליש ָ המשיכה השיירה את דרכה מעיר לעיר, כשהציבור  !".ֵלךְ נֵ  ה'ּבֵ
הולך וגדל, עד הגיעם לירושלים. יודעי נגן, היו מנעימים להמונים את הדרך בשירתם 

עם כניסתם ובנגינתם, והשירה הולכת ומתגברת ככל שהם הולכים וקרבים לירושלים. 
תע  " אל עיר הקודש, היו העולים שרים ואומרים: ְגֵלינוּ  ָהיוּ  ְמדו  לָ  - רַּ ִיְך ְירּוש ָ ָערַּ ש ְ !". םיּבִ

 ובמפרשים( ב משנה)ביכורים פרק ג 
 

בהגיעם, היו יוצאים לקראתם חשובי ירושלים לקבל את פניהם, וכל בעלי מלאכה היו 
בשלומם: "אחינו, אנשי עיר פלונית, מפסיקים ממלאכתם, ועומדים לפניהם ושואלים 

 בואכם לשלום!"



ה |   16 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו כ ו ס ה ג   ח

 

 רחובות ירושלים

 רחובות ירושלים שינו את פניהם ולבשו חג לקראת חג הסוכות.
 

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

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

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

 ב ב(
 

אורחים מרובה היתה בירושלים. תושביה נרתמו לעזרת עולי הרגל, והיו  מידת הכנסת
מכניסים אותם לבתיהם במאור פנים. כדי לשמור על הסדר הטוב, הנהיגו מנהג מיוחד: 
"זה מנהג גדול היה בירושלים, פורסים מטפחת על גבי הפתח, כל זמן שהמטפחת 

)תוספתא לאורחים להיכנס". אין רשות  -אורחים נכנסים, נסתלקה המטפחת  -פרוסה 

 ברכות ד ח(
 

רבי  -את הרחובות גדשו המונים הנושאים בידיהם ארבעת המינים מוריקים ורעננים 
ולולבו  - מביתואדם יוצא  ,ירושלים אנשי של םמנהג היה כך" :אלעזר בר צדוק אומר

... לולבו בידוו - קורא קריאת שמע ומתפלל ,לולבו בידו -הולך לבית הכנסת  ,בידו
 )סוכה מא ע"ב(". תובמצו םכמה היו זריזי להודיעך

 

סוחרים ורוכלים רבים הציעו את מרכולתם לציבור. ביניהם בלטו במיוחד 'קדרים' 
רבים שמכרו קדרות וכלים לציבור עולי הרגל. וכן מוכרי הבהמות, אשר רבים מעולי 

 הרגלים קנו מהם בהמות, עבור קרבנות החג.
 

יה נהוג ברחובות ירושלים. ציבור האנשים בירושלים היו בחלקם ֵהסדר הליכה מיוחד ה
טהורים, שכבר נטהרו כדי שיוכלו להכנס לבית המקדש, והיו כאלה שעדיין לא הספיקו 
להיטהר. וכדי שלא ִיטמאו הטהורים, נקבע כי הטהורים ילכו באמצע הרחוב, ואילו 

ים" רבים שהזכירו לכל בצדדים. לתזכורת, ניצבו ברחובות העיר "מודיע -הטמאים 
 )שקלים פ"ח מ"א. רמב"ם שאר אבות הטומאה פי"ג ה"ח( הטמאים לסור הצידה.

 

 נעלה לבית המקדש!

אל בית המקדש, "לראות פני אלוקים". הגשרים,  -עולי הרגל נוהרים בהמוניהם 
אפשרו כניסה מהירה והמונית מכל עבר אל חצרות  -הכניסות והרחבות הרבים 

 המקדש.
 

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

 על אלו שנטמאו למת במשך השנה.
 

לפני הכניסה להר הבית, חולצים העולים את נעליהם ומפקידים אותם בלשכות 
ל: "(ג ה ות)שמי "מורא וכבוד המקדש". כמאמר הפסוק המיועדות לכך, מפנ יךָ  ש ַּ ל ְנָעלֶּ  ֵמעַּ

יךָ  ְגלֶּ מָּ  ,רַּ י הַּ םּכִ ת קו  ְדמַּ ֵמד ָעָליו אַּ ה עו  ּתָ ר אַּ ש  הּוא ֲאש ֶּ  ".קדֶּ
 

בשירה ובזמרה היו נכנסים העולים עם הקרבנות והביכורים שהביאו עמם, ומגישים 
לויים, סדורים בשורות על שלוש  אותם אל הכהנים. על הדוכן היו עומדים מאות

, בכינורות ובצלצלים, בעת ]'קנון' בלשוננו[ומנגנים בחצוצרות ובנבלים  ]מדרגות[,מעלות 
 הקרבת הקרבנות.
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שבעים פרים, כנגד  -בנוסף לקרבנות העולים, הקריבו בבית המקדש במשך החג 

 -, בשלישי 08 פרים, ביום השני 05שבעים אומות העולם. ביום הראשון היו מביאים 
פרים. רמז להתמעטות כוחן  0וכך הולכים ופוחתים, עד שביום השביעי מקריבים  00

 )סוכה נה ע"ב(של אומות העולם המצרות לעם ישראל. 
 

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

 

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

"בבוא כל ישראל  -מטרות של העליה לרגל ביראת שמים ואהבת ה'! אכן זו אחת ה
את הדר קודשו ובית  לראותלפני ה', כך הם באים  להיראותלראות, כשם שהם באים 

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

 םומראי להם את הפרוכת םלליוגהיו  ,לרגל םעוליבשעה שהיו ישראל  :אמר רב קטינא
!" כמו המקום לפני בתכםיח ראו" ם:רים להואומ שפניהם זה לזה, ,להם את הכרובים

" המונח לחם הפניםאת "לעולי רגלים  םומראי ם לפניהם את השולחן,מגביהיכן, היו 
מעת אפייתו ביום שישי עד הוצאתו בשבת  -עליו. לחם זה היה נותר חם וטרי תמיד 

 - המקום לפני חיבתכם ראו" :להם אומריםהבאה מהשלחן, במשך שמונה ימים! והיו 
 ע"ב ועוד( חגיגה כוע"א.  יומא נד) "!]כשעת הנחתו בשלחן[ כסידורו]טרי בהוצאתו מהשלחן[ סילוקו 

 

 שמחת בית השואבה

בולטת לה במיוחד "שמחת בית  -מכל השמחות הרבות שהקיפו את בית המקדש 
 "מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו!"השואבה". עד שאמרו חז"ל: 

 "א()סוכה נא ע
 

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

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

מכונה מעיין הישועה, לפי שבו היו מושחים את המלכים מבית דוד, שעל ידם באה הישועה לעם 
 ישראל.[

 

משמעות עמוקה ומיוחדת טמונה בה במצוה זו של ניסוך המים על גבי המזבח. סודותיה 
"הרי אנו לפניך  -עולם  עמוקים ונשגבים. יש בה רמז להכנעה מוחלטת בפני בורא

כמים הנשפכים הללו!". המים שניסכו היו יורדים לתוך ה"שיתין", אלו הם נקבים 
עמוקים שהיו מגיעים עד התהום. שיתין אלו נבראו כבר מששת ימי בראשית! וזה רמוז 

שית. חכמי הסוד אמרו כי המים מסמלים את מידת החסד,  -ברא  -במלה "בראשית" 
יש בו  -ד אינסופי הטמון בבריאה. ניסוך המים לתוך מי התהום ומי התהום הם חס

התחברות עם חסדיו האינסופיים של בורא עולם שעושה עמנו. על ידי ניסוך המים, 
 אף היו המים של השנה הבאה מתברכים.

 

על כל פנים, מצוה זו היתה ממלאת את הלבבות בשמחה עצומה. כה גדולה היתה 
, עד שהיתה מסוגלת לרומם ולהעלות את האדם לדרגות השמחה, וכה מרחיבה את הלב
 -: "למה נקרא שמה בית השואבה? )ירושלמי סוכה פ"ה ה"א(גבוהות במיוחד, כמו שאמרו 
". ואכן הנביא יונה בן אמיתי, עלה לרגל לשמחת בית שמשם היו שואבים רוח הקדש!
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 ועקב שמחתו הרבה, זכה להיות נביא ה'! -השואבה 

 

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

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

 

 ההכנות לשמחה

מיד במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות, היו מכינים את בית המקדש לקראת 
השמחה. כדי שלא תהיה ערבוביה בין נשים לגברים, היו מתקינים סביב העזרה למעלה 

 כעין מרפסות, שמשם תוכלנה הנשים לראות את השמחה, השירה והריקודים.
 

, נתונות בקרקע העזרה היו שם זהבמנורות של ורבת עוצמה. הוכנה אף תאורה גדולה 
, וכנגדם ארבעה ספלים של זהבבראש כל מנורה היו  מטר[. 83-]כוגבוהות חמישים אמה 

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

חצר בירושלים  תהלא היכה גדול היה האור, עד ש ליטר[. 01 -]כלוג לכל ספל  51 -
, וכל אשה היתה יכולה לברור חיטים בחצרה לאור אירה מאור בית השואבהה לאש

 בית השואבה.
 

 השמחה

גדולה ועצומה היתה השמחה. מקהלת הלויים עמדה במקומה על חמש עשרה מעלות 
" שחיבר דוד המלך מעלות"שיר הכנגד חמש עשרה ]שהן ורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים הי

נורות יבכ . היתה זו מקהלה אדירה של מאות מאות לויים, המנגניםבספר התהילים[
 .ובכלי שיר בלא מספר ,ובחצוצרותבמצלתים  ,ובנבלים

 

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

אומרים לפניהם דברי  היוחסידים ואנשי מעשה ומכרכרים, כל אחד ואחד כפי שיודע. ו
 לה' יתברך. שירות ותשבחות

 

ו הם אלו שרקדו, שר -גדולי ומנהיגי הדור, הסנהדרין, ראשי הישיבות, חכמי התורה 
היה נוטל  ,שמחת בית השואבהב כשהיה ,גמליאלאמרו עליו על רבן שמעון בן וניגנו! 

וכשהוא משתחוה  !בזו זוואין נוגעות  ,וזורק אחת ונוטל אחת ,רנה אבוקות של אוּ ושמ
ואין כל בריה יכולה לעשות  ,ושוחה ונושק את הרצפה וזוקף ,נועץ שני גודליו בארץ -
והתלהטות של קדושה! אותם גדולי עולם וענקי רוח  ! הכל נעשה מתוך התלהבותכן

להיו בבחינת " י ּכָ ְצמתַּ ְרָנהּת   עַּ ךָ  ה' - אמַּ בכל רמ"ח אבריהם, היו  - (לה י תהלים) !"ִמי ָכמו 
 מתלהבים ושמחים לכבודו של ה' יתברך!

 

 ניסוך המים

ם כך נמשכו השירה והריקודים והשמחה עד אור הבוקר. בהאיר השחר, היו שני כהני
תוקעים בחצוצרות, ואז היו המשתתפים יורדים ברוב עם ברחובות ירושלים התחתית 

, ]כליטר[אל בריכת השילוח. הכהן היה לוקח צלוחית של זהב, המכילה שלושה לוגים  -
וממלא מן השילוח, בשמחה ובששון. משם חזרו שוב לבית המקדש והיו נכנסים דרך 

מות השנה. גם שם הכהנים תקעו והריעו "שער המים", אשר היה סגור במשך שאר י
 ותקעו, תקיעות של שמחת מצוה.
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מיד לאחר שחיטת קרבן התמיד של השחר, היו פונים לניסוך המים והיין על גבי 
המזבח. כהן אחד היה מחזיק בידו ספל של יין, וכהן שני מחזיק את ספל המים. את 

ותר, הותקן בספל היין נקב המים והיין היו מנסכים בבת אחת, ומאחר שהיין סמיך י
רחב יותר מאשר בספל המים, כדי שיהיו שני הספלים כלים בבת אחת. באותה עת 
שהיו הכהנים מנסכים, ניתנה האות, והלויים שעמדו על הדוכן לצד המזבח, היו פותחים 

 )סוכה נא והלאה(בשירה, בליווי כלי נגינה רבים. 
 

 קבים מיוחדים אל ה"שיתין".המים והיין היו יורדים מגג המזבח, דרך נ
 

 כמוחמוקי ירכיך " :שנאמר, ימי בראשית נבראו מששת -שיתין  :יוחנןרבי  מרא
 םליוחלהם ש - כמו חלאים ,השיתיןאלו  - חמוקי ירכיך ".מעשה ידי אמן ,חלאים
 ביר אמר .מעשה ידי אומנותו של הקב"האלו  - ידי אמן מעשה ,עד התהום םויורדי

 )סוכה מט ע"א( .שית-ברא - "בראשית" :ישמעאל
 

כאשר בנה דוד המלך ע"ה את היסודות לבית המקדש, פנה לחפור ולגלות את השיתין שנסתמו בעפר 
ואבנים מששת ימי בראשית. והנה, מאותו מקום התחיל התהום לעלות ולשטוף את העולם. ידע דוד 

ם שוב. אולם היתה שאלה, המלך, כי אם יקח חרס ויכתוב עליו את השם המפורש, או אז ירדו המי
האם מותר לעשות זאת, ולגרום לכך ששם ה' ימחק במים? שאל דוד: מי יודע האם מותר לכתוב שם 
ה' על החרס? היה שם אחיתופל, והוא ידע שהדין הוא שמותר, ואולם לא רצה להשיב, מתוך אינטרס 

אנשים, ואז ימרדו בדוד  אישי: הוא חשב בליבו, כי מוטב שהתהום ימשיך להציף את העולם וימותו
המלך, ולאחר מכן הוא יטיל את החרס למים וירדו המים, והוא יהיה המלך! ידע דוד את זממו של 

יחנק בגרונו!" מקללה זו פחד אחיתופל, ומיד פתח  -אחיתופל, אמר: "מי שיודע הלכה זו ואינו אומר 
תוך המים, כדי להטיל שלום ואמר: "הלוא בענין אשה סוטה, אמרה תורה לכתוב שם ה' ולמחקו ב

לא כל שכן?!" שמע זאת דוד המלך,  -כדי לעשות שלום לכל העולם כולו  -בין איש לאשתו, וכאן 
כתב שם ה' על החרס וזרקו אל המים, ואז ירדו המים חזרה אל התהום, והמשיכו לשקוע עוד ועוד 

א טוב הדבר, שיהיו המים כה ראה זאת דוד, וידע כי ל ק"מ[. 2-]כאמות  06,111עד שהגיעו לעומק 
מזמורי "שיר המעלות"  03שקועים בתהום, שכן הארץ תהיה יבשה מדאי ולא תוציא פירות. לכן אמר 

וכנגד כל מזמור עלו מי התהום אלף אמה, עד שהגיעו לגובה של אלף אמה  קלד[, -]קכ שבתהלים 
 מדאי לחה ולא מדאי יבשה. לא -מתחת לפני הקרקע, שזהו הגובה הרצוי ביותר, שבו תהיה האדמה 

 )סוכה נג ובמפרשים(
 

כאשר היו מנסכים את המים והיין, היו שומעים מן התהום מלאך שאומר לחברו: 
"תגביה את מימיך!" קול של ניסוך המים והיין אני שומע, ואף הוא היה עונה לעומתו: 

 ת כה ע"ב ובמפרשים()תעני"הגבה את מימיך!". ועל ידי ניסוך זה, היו מתברכים המים והיין! 
 

 מחיל אל חיל! -לאחר ניסוך המים, היו פונים בשמחה אל יתר מצוות היום 
 

 !לא ראינו שינה בעינינו ,כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה :יהושע בן חנניה ביאמר ר
 ת שחרית,לתפל -משם  ,]ולאחריו ניסוך המים[ תמיד של שחר - ראשונה שעה ?כיצד
 לאכילה -משם  ,לבית המדרש - משם ף,לתפלת מוס - שםמ ,לקרבן מוסף - משם
 - מכאן ואילך ,תמיד של בין הערביםקרבן ל -משם  ,לתפלת המנחה -משם  ,ושתיה

]ואיך יתכן שלא ישנו כלל, והלוא אדם אינו יכול להתקיים ללא שינה ! לשמחת בית השואבה
 י פעם אחד על כתפי חברו.[במשך יותר משלושה ימים? אלא אומרת הגמרא, שהיו מתנמנמים מיד

 )סוכה נג ע"א(
 

כך היתה שמחת חג הסוכות בירושלים בבית המקדש, מרוממת ומנשאת את האדם 
אהה... אשרי עין ראתה טפח וטפחיים מעל הקרקע, מעבר לכל גבולות הזמן הטבעיים! 

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

 -תהיה השמחה תמידית  -לחזות בשוב ה' לציון, או אז  -ממש  בקרוב -וכשנזכה 
ֵלא ָאז" ח ק ִיּמָ ינוּ  ש ְ ה ּפִ ֵננוּ ִרּנָ ו  ה " (קכו ב תהלים) ".ּוְלש  ִרּנָ ן ּבְ תּוָבאוּ ִצּיו  ְמחַּ ָלם ְוש ִ ל עו  ם עַּ  ,ראש ָ
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יגוּ  ִ ש ּ ְמָחה יַּ ן ְוש ִ ו  ש  ֲאָנָחה ,ש ָ ן וַּ חיים שמחים כאלו, כאשר יגיע  ובתוך )ישעיה לה י(". ְוָנסּו ָיגו 

חג הסוכות, "זמן שמחתנו", ודאי תהיה אז השמחה כפולה ומכופלת, מי יוכל לשערה, 
מי יוכל לתאר ולדמות בנפשו אפס קציָה?! מי יתן ונזכה כולנו לראות כל זאת בעינינו 

 אנו, בקרוב בקרוב ממש, יראו עינינו וישמח לבנו, אמן כן יהי רצון!
 

   
 

 יזיןהאושפ  

 אורחים נעלים

זכות מיוחדת במינה נפלה בחלקנו בימי חג הסוכות. בשבתנו בסוכה, בצל השכינה, 
בצל האמונה, באים אל סוכתנו "האושפיזין" שהם האורחים הנעלים רמי המעלה, 

שבעת הרועים הנאמנים של עם ישראל, שהם: אברהם אבינו, יצחק  -אבות האומה 
 ו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך.אבינו, יעקב אבינו, משה רבנ

 

 יצחקאבינו בראש וכל האושפיזין עמו. ביום השני נכנס  אברהםביום הראשון נכנס 
אבינו בראש וכל האושפיזין  יעקבאבינו בראש וכל האושפיזין עמו. ביום השלישי נכנס 

כנס רבנו בראש וכל האושפיזין עמו. ביום החמישי נ משהעמו. ביום הרביעי נכנס 
הצדיק בראש וכל  יוסףהכהן בראש וכל האושפיזין עמו. ביום השישי נכנס  אהרון

המלך בראש וכל האושפיזין  דודהושענא רבה נכנס  -האושפיזין עמו. ביום השביעי 
 עמו.

 

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

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

 

דוש: בשעה שישראל יוצאים מבתיהם ונכנסים לסוכה, זוכים ומקבלים אומר הזוהר הק
שם את פני השכינה, וכל שבעת הרועים הנאמנים יורדים מגן עדן ובאים לסוכה 
ונעשים להם אושפיזין ]אורחים[ ליסב עימהם בסוכה. ושבעת האושפיזין הם אבות 

ה והנחלה אלא האומה, שכל אחד מהם ידע את טעם הנדודים ולא הגיעו אל המנוח
אחר עמל ותלאה רבה. וכיון שהסוכה היא מעון לשכינה, לכן צריך להזמין גם אושפיזין 
בשר ודם, כלומר להזמין אורחים עניים שיסבו על השולחן, כדי לעשות נחת רוח 

 לשכינה ולאורחים רמי המעלה ששמחים עם האורחים של מטה".
 

מד בפתח הסוכה מבפנים ואומר: רב המנונא, כשהיה נכנס לסוכתו, היה שמח, ועו
"בואו ונזמין את האושפיזין". והיה מסדר שולחנו ועומד ואומר: "בסוכות תשבו שבעת 
ימים. שבו, אושפיזין עילאין קדישין. הרים ידיו בשמחה ואמר: "אשרי חלקנו, ואשרי 

 חלקם של ישראל שזכינו להיות חלקו ועמו של ה' יתברך".
 

החג, לומר דברי תורה מענין האושפיזא של אותו יום, נוהגים בכל יום משבעת ימי 
ביום הראשון מענין אברהם אבינו, היאך מסר נפשו על עבודת ה' יתברך, היאך הכניס 
אורחים במסירות נפש, וכן ביום השני ממידת היראה של יצחק אבינו, שעקד עצמו 

 פז()מטה אפרים, פסקי תשובות שעל גבי המזבח, וכן הלאה בכל יום ויום. 
 

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

 ומעבודתם לה' יתברך בתום וביושר.
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  אברהם אבינו 

 אבי האומה

ולם, הפיץ את אמונת ה' אבי האומה, הוא שהכיר תחילה בבורא ע -אברהם אבינו 
שכל  -" העבריבעולם, הלך נגד כל התיאוריות הכפרניות שרווחו, ודבק בה'. "אברהם 

העולם היה מן העבר האחד, והוא מן העבר השני. דבר לא הזיז אותו מאמונתו. עשרה 
ובכולם עמד. הוא שהניח את היסוד ל"עם ישראל", והוריש  -נסיונות קשים התנסה 

 להיות דבקים בה' ובתורתו עד כדי מסירות נפש. -ה"עבריּות" לנו את תכונת 
 

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

 

ת ֵאּלֶּה" ְלדו  ִים תו  מַּ ָ ש ּ ץ הַּ םבְּ  ְוָהָארֶּ אָּׁ רְּ ב ָּׁ כשברא הקב"ה את העולם  - הם[]אותיות אבר" הִּ
 של רבונומר: א שאינך יציב? לך מה ולם,לע הקב"ה מר לואלא היה העולם יציב, 

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

 

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

 

 ב"ה:אמר הקשאלא  ,הראשוןלהבראות קודם לאדם  אברהםהיה  ראוי, לוי רבי ראמ
 ואין האדם ויחטא יקלקל שמא -אם אברא את אברהם תחילה ולאחריו את אדם 

א אברהם וקלקל יבשאם י ,להיתחאלא הריני בורא את האדם  אחריו,א לתקן ומי שיב
 .ויתקן

 

 היכן -חזקה במיוחד יש לו קורה הבונה בנין, ואדם  ,בנוהג שבעולם ,אמר רבי אבא
קורות בקורות שלפניה ותהיה תומכת בכדי ש ,טרקליןהאמצע ב -מעמיד אותה? הוא 

דורות ב תמוךכדי שי ?באמצע הדורות אברהםלמה ברא הקב"ה את  - כך ,שלאחריה
 (ו)בראשית רבה יד  .חריודורות שלאבשלפניו ו

 

 ,ה בהם תועלתתלא היש ותו עשרים דורעבר ,את העולם רוך הואב הקדושכשברא 
אברהם בצפה הקב"ה  ,דור עשריםאחר ל שיפרסם את ה' בעולם. ולא עמד מהם צדיק

 פרסם שמי בעולם?ש בו כח להאם י :אמר הקדוש ברוך הוא ,שהיה נתון בארץ בבל
מיד קירבו  ,וקידש שמו של הקב"ה ועמד בנסיונו האש כיון שהשליכו אותו לכבשן

 ,והיה זן עוברים ושבים פונדקאו אז בנה לו אברהם  רץ ישראל,הקדוש ברוך הוא לא
מסר ו ,"ה בעולםהקבוהודיע כבודו של  ,והיה מכניס את הבריות תחת כנפי השכינה

 )במדבר רבה פרשה ב(! הקדוש ברוך הוא נפשו לכבוד
 

ָרה" רו   ֲעש ָ ל ִמּנ   תדו  ּכָ ִים ְלָפָניו, ש ֶּ ּפַּ ְך אַּ רֶּ ה אֶּ ּמָ ִדיעַּ ּכַּ ְבָרָהם, ְלהו  ד אַּ תחַּ ְועַּ רו  ּדו  ָהיּו  הַּ
ְכִעיִסי םםּוָבִאים מַּ ּלָ ר ּכֻּ כַּ ל ש ְ ְבָרָהם ְוִקּבֵ א אַּ ּבָ ד ש ֶּ  (אבות פרק ה משנה ב)". , עַּ

 

 אברהם מכיר את בוראו

כולם מאמינים באלילים  גדל בבית של עבודה זרה, בסביבה שבה -אברהם אבינו 
שידע את בוראו והתכוון  -וסוגדים להם, ועליהם מולך היה ביד רמה המלך "נמרוד" 

 למרוד בו!
 

 וכיצד הגיע אברהם אבינו אל האמת, אל האמונה בבורא העולם?
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הרצון האמיתי והחזק של אברהם אבינו לגלות את האמת ללא מתוך חיפוש האמת!  -

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

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

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

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

 ח"א פו ע"א(
 

שלום, והביט וראה וחקר והבין וחקק וחצב וצרף "כיון שצפה אברהם אבינו עליו ה
וצר ועלתה בידו, אז נגלה עליו אדון הכל ברוך הוא, והושיבו בחיקו, ונשקו על ראשו, 

 )סוף ספר היצירה(וקראו אוהבי, וכרת לו ברית ולזרעו". 
 

הלך אברהם לישיבת שם ועבר ללמוד שם תורה, ובמשך השנים נעשה חכם גדול 
זימן הקב"ה לאברהם אבינו את שתי כליותיו  -תורה כולה. כמו כן בתורה, וידע את ה

כשני חכמים, והיו מבינות אותו, ויועצות אותו, ומלמדות אותו חכמה. וכך ידע  -
אפילו את המצוות שתיקנו חכמים במשך  -אברהם אבינו וקיים את המצוות כולן 

 ד. יומא כח ע"ב. אבות דרבי נתן לב, א()בראשית רבה סד כעירובי תבשילין ועירובי חצרות.  -הדורות 
 

ה רָּׁ יֹונֹות ֲעש ָּׁ סְּ  נִּ

ָרה" ת ֲעש ָ נו  ם ִנְסיו  לו  ָ ש ּ ְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו הַּ ה אַּ ּסָ ד  ,ִנְתנַּ םְוָעמַּ ּלָ כֻּ תו  ּבְ ה ִחּבָ ּמָ ִדיעַּ ּכַּ , ְלהו 
ְבָרָהם  ל אַּ ם ָאִבינוּ ש ֶּ לו  ָ ש ּ   (אבות פרק ה משנה ג) ".ָעָליו הַּ

 

ליות ולב, ידע את ליבו של אברהם אבינו כי הוא שלם באמונתו, הקב"ה, בוחן כ
ובודאי יעמוד בכל הנסיונות וידבק בו, ומדוע אם כן ניסה אותו? כדי להודיע את 
חיבתו ולפרסם את מעלתו בעולם כולו, שכולם יראו עד כמה הוא דבק בה'! כמו 

ה: "(ס ו תהלים)שנאמר  ּתָ יךָ  ָנתַּ יֵראֶּ ס ּלִ סֵ  ּנֵ הנסיון מעלה על נס ומפרסם את  -" סְלִהְתנו 
 גדלותו של הצדיק.

 

 ומה היו עשרה הנסיונות?
 

 לקיחת שרה אל בית פרעה. ד.רעב בארץ כנען.  ג.לך לך מארצך.  ב.אור כשדים.  א.
 .00ברית מילה בגיל  ז. ברית בין הבתרים. ו.רדיפת אברהם אחר ארבעת המלכים.  ה.
 )ברטנורא שם(עקידת יצחק.  י.הגר וישמעאל.   שילוח ט.לקיחת אבימלך את שרה.  ח.

 

  אור כשדים -הנסיון  הראשון 

עושה צלמים היה. פעם אחת יצא לדרך, והושיב את אברהם בנו  -תרח אבי אברהם 
מוכר במקומו. כאשר באו אנשים לקנות, היה אברהם פונה לאדם ואומר לו: בן כמה 

ישים שנה. היה אברהם אומר לו: "אוי שנים אתה? והוא עונה לו: בן חמישים או בן ש
לו לאדם זה, שהוא בן שישים ורוצה להשתחוות לפסל בן יומו!" היה האיש מתבייש 
והולך לו. פעם אחת באה אשה ובידה קערת סולת, אמרה לו לאברהם: הא לך זאת 
והקרב את זה לפני הפסלים. ניסה אברהם לשכנע אותה כדרך ששכנע את כולם, 

לה את דבריו, הניחה את המגש והלכה לה. מה עשה אברהם? לקח אולם היא לא קב
מקל בידיו, ושבר את כל הפסלים וקשר את המקל ביד הגדול שבהם. כאשר חזר תרח 
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אביו לחנותו, נדהם למראה עיניו, אמר: מי עשה להם כך? אמר לו אברהם בעורמה: 

הקריב מה אסתיר ממך, אבא? באה אשה אחת ובידה קערת סולת, ואמרה לי ל
בפניהם. הקרבתי לפניהם, והתחילו להתקוטט. זה אומר אני אוכל תחילה, וזה אומר 
אני אוכל תחילה. עמד הגדול הזה שבהם, לקח המקל ושברם! כעס תרח ואמר: מה 
 אתה מטעה אותי, האם יש להם דעת?! אמר לו אברהם: ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר!

 

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

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

רוח". אמר: "נשתחוה לאדם שיכול להכיל בקרבו את הרוח?" ראה נמרוד "השתחוה ל
כי אברהם מהתל בו, אמר: "מה אתה מרבה בדיבורים, אני איני משתחווה אלא לאש, 

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

וד, יביא מטען של עצים, להכנת כבשן מיד יצא כרוז בכל העיר: מי שהוא מאוהבי נמר
יום. את  41אש עבור אברהם המורד. וכך הביאו אנשי העיר מטענים של עצים במשך 

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

ער במשך שלושה ימים ושלושה לילות. מרוב החום הלוהט, נעשה כל הכפר הולך ובו
חם וכל תושביו מיהרו לצאת ממנו. נתכנסו רבבות רבבות של אנשים ונשים מכל 
קצוות תבל אל אזור הכפר, כדי לראות כיצד שורפים את המורד במלך. וביניהם היו 

 )סנהדרין צה ע"ב(אחוזי חרב.  61,111 -גיבורים, ו 21,111 -איש בני מלכים, ו 43,111
 

אחד השרים החשובים התכבד לזרוק את אברהם אבינו לתוך כבשן האש. כשהתקרב 
מעט אל האש, מיד יצאו לשונות של אש מן התנור הבוער ושרפו את השר. ניסו שרים 
אחרים לזרוק את אברהם, אך כל מי שניסה היה נשרף, עד שנשרפו אנשים רבים, 

 לעשות.ולא ידע נמרוד מה 
 

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

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

לתוך הכבשן. כאשר הוכחה המכונה כיעילה, קשרו את ידיו ורגליו של אברהם, שמו 
 אותו בטראבוקו, כדי לזורקו לכבשן האש.

 

בא השטן לפני אברהם ואמר לו: אם אתה רוצה להנצל מן האש הזאת, השתחווה 
שטן". באה אמו של אברהם אשר נקרא לנמרוד. השיב לו אברהם: "יגער ה' בך ה

שמה אמתלאי, ואמרה לו: אנא ממך, השתחוה לנמרוד ותנצל. אמר לה: דעי אימי, כי 
 האש של נמרוד סופה להכבות, ואילו האש בגיהנם אינה נכבית לעולם!

 

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

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

 (א"ע סחים קיח)פלו את האש, והיה אברהם מתהלך בתוך הכבשן. 
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כשראה נמרוד כך, מיד ציוה להוציא אותו מן הכבשן, אך לא יכל אף אחד להוציאו, 
וכל מי שניסה להתקרב מעט אל האש, היה נשרף מן החום הגדול. או אז נכנע נמרוד 
וקרא לאברהם: אתה, שהנך עבד נאמן לאלוהי השמים הגדול, המבורך והאמיתי, צא 

ד, וכל המון האנשים שהיו שם יחד עם נמרוד לחוץ!!! יצא אברהם והתייצב לפני נמרו
השתחוו לפני אברהם. אמר להם אברהם: אני איני כלום, ולא אלי תשתחוו, אלא 
האמינו באלוהי האמת שבשמים. או אז נתן נמרוד לאברהם הרבה מתנות, וגם את 
שני העבדים המובחרים ביותר שהיו לו, אחד מהם היה אליעזר. וכן גדולי המלכות 

 )מדרש הגדול בראשית יב א. מעם לועז(ו מתנות רבות וליוו אותו לביתו בכבוד גדול. נתנו ל
 

  לך לך -הנסיון השני 

ר " ּיאמֶּ ל ה'וַּ ְבָרם אֶּ ךְ  ,אַּ ְרְצךָ  ְלךָ  לֶּ ית ָאִביךָ  ֵמאַּ ָך ּוִמּבֵ ְדּתְ לַּ ל, ּוִמּמו  ךָּ  אֶּ ְראֶּ ר אַּ ץ ֲאש ֶּ ... ָהָארֶּ
ְבָרם  ְך אַּ לֶּ ּיֵ רוַּ ֲאש ֶּ ר ֵאלָ  ּכַּ ּבֶּ יִּ ה'... יו ּדִ חוַּ ת ּקַּ ְבָרם אֶּ י  אַּ רַּ ּתו  ש ָ ת ,ִאש ְ ן ְואֶּ ט ּבֶּ ת ,ָאִחיו לו   ְואֶּ

ל וּ  ּכָ ר ָרָכש  ם ֲאש ֶּ ת ,ְרכּוש ָ ר ְואֶּ ש  ֲאש ֶּ פֶּ ּנֶּ ּו ְבָחָרן הַּ ּיָבאּו  ,ָעש  ן וַּ עַּ נַּ ְרָצה ּכְ ת אַּ כֶּ ּיְֵצאּו ָללֶּ וַּ
ְרָצה ן אַּ ָנעַּ  ו(-)בראשית יב א". ּכְ

 

בינו מקבץ את אנשי מדינתו, ומקרבם אל דרך ה'. וכיצד בהיותו בחרן, היה אברהם א
היה עושה? היה לוקח שני צלמים, קושר אותם בחבל, ומוליך אותם ברחובות העיר 
כדרך הסוחרים, והיה מכריז: "רוצה אני למכור אליל שאין בו מועיל. פה לו ולא ידבר, 

ך נכנס בדברים עם עינים לו ולא יראה, אזנים לו ולא ישמע, ולא יהלך ברגליו". כ
אנשי מדינתו, והוכיח להם שהדרך שהם הולכים בה, אינה דרך האמת, ואין ראוי 
לעבוד לאלילים אלא רק לאלוהי העולם האמיתי, בורא שמים וארץ, וראוי לאבד 

 ולשבר את כל הצלמים.
 

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

 )רש"י בראשית יב ה(
 

 ואמראנשי חרן רעים וחטאים גדולים היו, וקיבצם אברהם כמה פעמים, הוכיחם 
 להבין לב להם היה שלא, לפניכם שהיה המבול לדור עלתה מה שמעתם לא": להם
 מבולעוד  ביאי לאש ה"בקהשנשבע  אל םוא ?!דברו וממרים ערפם םמקשי והיו

, ממנו יםקבלמ אינםש ה"בקה ראהכיון ש. "עליכם מבול להביא הייתם יאכד, לעולם
 תהא שלא מהם צא: לו אמר מיד. הללו רשעים בין לישב זה לצדיק נאה אין: אמר
 (נו בראשית )מדרש ילמדנושנאמר: "לך לך מארצך". , להם דומה

 

ךְ " ְרְצךָ  ְלךָ  לֶּ משל לצלוחית המלאה בשמן אפרסמון משובח ומדיף ריח ניחוח,  -!" ֵמאַּ
 ו?מה עש .ריחהאת ולא היה אדם יודע  ,בית הקברותואולם היא סגורה ונתונה בתוך 
כך היה אברהם  , ונהנו ממנה כולם.יחהוכך נודע ר ,נטלוה וטלטלוה ממקום למקום

כך יתפרסם שמעך !" ולך לך מארצך" :הקב"ה מר לוא עבודה זרה,דר בתוך עובדי 
 (ג)תנחומא לך לך כולו.  בעולם

 

 נסיון גדול!

ךְ " ךָּׁ  ְלךָ  לֶּ צְּ יךָּׁ  ֵמַארְּ בִּ ית אָּׁ ב ֵ ךָּׁ ו מִּ ת ְּ ֹוַלדְּ מ  כי יקשה " -כל זה מורה על גודל הנסיון  -" ו מִּ
כשהוא  שכןוכל  ,ארצו אשר הוא יושב בה ושם אוהביו ורעיו את לעזוב האדםעל 

 ,אביו, ולכך הוצרך לומר לו ביתשם כל  נמצאיםשארץ מולדתו ששם נולד, וכל שכן כ
 ("ן בראשית יב אמב)ר!" "ההקבשיעזוב הכל לאהבתו של **
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ל" ךָּ  אֶּ ְראֶּ ר אַּ ץ ֲאש ֶּ לא גילה לו הקב"ה לאיזו ארץ עליו ללכת, וזאת כדי  -" ָהָארֶּ

 ?!מקום הוא הולך הואינו יודע לאיז ,יש אדם שהולך להגדיל לו את הנסיון יותר. וכי
, ההולך מבלי לדעת לאן הוא הולך, הדרך קשה בעיניו שבעתיים מאשר אדם אדם כזה

היה נודד , ונטל את כליו ואת אשתו אכן -שדרכו ברורה וידועה. ואברהם אבינו 
ממקום למקום, והיה כשה אובד, עד שהגיע אל ארץ כנען, ובה אמר לו הקב"ה  והולך

לא רק שכר כללי בעבור  -ל להתיישב. כך זכה אברהם אבינו לקבל שכר כפול ומכופ
, שפסע לשם שמים לעשות כל פסיעה ופסיעהעצם ההליכה, אלא שכר מחודש עבור 

 את ציווי ה'.
 

כמו כן, לא גילה לו הקב"ה לאיזו ארץ הוא הולך, כדי שיחכה ויצפה מתי יגיע אל 
 בראשיתיב א, , רמב"ן בראשית ג )תנחומא לך לך הארץ הנבחרת, ומתוך כך הארץ תתחבב יותר בעיניו.

 ובמפרשים( לט רבה
 

 !להנאתך ולטובתך

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

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

 

ךְ " ךָּׁ  לֶּ אפקוד אותך שם ולם אזוכה לבנים, ו אתה ןלהנאתך ולטובתך, כאן אי -!" לְּ
כשתהיה בן  ,רמז לו, 011בגימטריה  -"לך לך"  (."י בראשית יב ארש) לגוי גדול ה אותךאעשו

 (ג )תנחומא לך לך. מאה תוליד בן כשר
 

 הארץ הנבחרת

 ,אוכלים ושותים ופוחזים םראה אות ,נהרים בארםבשעה שהיה אברהם אבינו מהלך 
אולם כאשר הגיע ו !הזאתלי חלק בארץ  היהלואי לא יה :אמרמתלוצצים וריקניים, 

ם במלאכתם, עובדים עסוקי םראה אות בקצה גבול ארץ ישראל, - "צור של סולמה"ל
 :אמר לו הקב"ה !חלקי בארץ הזאת יההלואי יה :אמראת האדמה בחריצות ובעמל, 

 ח( פרשה לט רבה בראשית) !"לזרעך אתן את הארץ הזאת"
 

  נעןהרעב בארץ כ -הנסיון השלישי 

ץ" ָארֶּ ְיִהי ָרָעב ּבָ ם ,וַּ ְיָמה ָלגּור ש ָ ְבָרם ִמְצרַּ ד אַּ ּיֵרֶּ י ,וַּ ץ ּכִ ָארֶּ  )בראשית יב י(". ָכֵבד ָהָרָעב ּבָ
 

זמן מה לאחר שהתיישב אברהם אבינו בארץ ישראל, נהיה רעב כבד בארץ. בכל 
אם את אברהם  לנסותהיה רעב, וזאת כדי  ישראל ארץהעולם היה שובע, ואך ורק ב

 הוא מוכרחועכשיו  ,שאמר לו ללכת אל ארץ כנען ,של הקב"ה דבריורהר אחר יה
 )רש"י שם(. לצאת ממנה

 

  לקיחת שרה אל בית פרעה -הנסיון הרביעי 

א " הולך אברהם אל מצרים, ואולם חשש גדול נכנס בלבו: ר ִהְקִריב ָלבו  ֲאש ֶּ ְיִהי ּכַּ וַּ
ר  ,ִמְצָרְיָמה ּיאמֶּ לוַּ ּתו   אֶּ י ִאש ְ רַּ ההִ  :ש ָ ת ּנֵ ה ְיפַּ ָ י ִאש ּ י ּכִ ְעּתִ ה ָאתְּ  ָנא ָידַּ ְראֶּ י ,מַּ ִיְראּו  ְוָהָיה ּכִ

ְצִרים ְוָאְמרוּ  ּמִ ּתו  זאת אָתְך הַּ ּיוּ  אִתיְוָהְרגּו  ,ִאש ְ ן  ,ָנא ֲאח ִתי ָאתְּ  ִאְמִרי. ְואָתְך ְיחַּ עַּ ְלמַּ
ב ֲעבּוֵרךְ  ִייטַּ ְגָלֵלךְ  ,ִלי בַּ י ּבִ ְפש ִ  )בראשית יב(" ְוָחְיָתה נַּ

 

)בבא כקוף בפני אדם".  -יפת תואר ויפת מראה היתה. "הכל בפני שרה  -שרה אמנו 

 ,אחיהם של כושים ,ומכוערים שחוריםבין אנשים הם עכשיו באים  והנה בתרא נח ע"א(
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עוד אלא שהם שטופי זימה. שמא יחפצו לקחת את שרה, ואז יהרגו אותו כדי ולא 

 !", כדי שלא יהרגוהו.ח ִתי ָאתְּ ָנא אֲ  ִאְמִרי"לקחתה. לכן הוא אומר לה: 
 

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

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

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

לפני היכנסם לארץ מצרים, עושה אברהם אבינו השתדלות להסתיר את שרה. הוא 
 שם אותה בתוך התיבה, וכך נכנס כשהוא נושא את התיבה עימו.

 

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

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

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

 לא הסכים לו להיכנס, מבלי לפתוח את התיבה.
 

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

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

 

אותו הלילה היתה שרה שטוחה על  וכלליל פסח היה.  -אותו לילה שנלקחה שרה 
ץ מולדתנו, ואנו , אתה ציוית עלינו לצאת מאררבון העולמים" :ואומרתומתפללת פניה 

קיימנו מצוותך והתענינו בדרכים והתגלגלנו בערים נוכריות. אב רחום, הצילני מידי 
 הרשע הזה, שלא יוכל לגעת בי!"

 

 ,כל אותו הלילה -וכך  !"בשבילך אני עושה -כל מה שאני עושה " ב"ה:אמר לה הק
תון אני לצידה של שרה, ובידו רצועה ומקל. אמר לה המלאך: "נ היה מלאך עומד

אני  -אני מכה, אם תאמרי לי לחדול מלהכות  -לפקודתך! אם תאמרי לי להכות 
 חדל".

 

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

 )בראשית רבה מא ב(
 

ר" -או אז  ּיאמֶּ ְבָרם וַּ ְרעה ְלאַּ ְקָרא פַּ ּיִ ה :וַּ י יתָ זּאת ָעש ִ  מַּ ה  ,ּלִ ָך  ל אָלּמָ ּתְ י ִאש ְ י ּכִ ְדּתָ ּלִ ִהּגַּ
ְרּתָ ֲאח ִתי הִ  ?!איהִ  ה ,איָלָמה ָאמַּ ָ ח אָתּה ִלי ְלִאש ּ ּקַּ ה .ָואֶּ ּתָ תְּ  - ְועַּ ה ִאש ְ ח ָוֵלךְ  ,ךָ ִהּנֵ ! קַּ

 כ(-)בראשית יב יח
 

כתב פרעה  -אברהם מארצו, ונתן לו מתנות רבות. לשרה בכבוד גדול שלח פרעה את 
]לפיכך כשבאו עם ישראל למצרים, הושיבם פרעה בארץ גושן שטר מתנה על ארץ גושן לאחוזה 

לשפחה. אמר פרעה להגר: בתי, מוטב  -וכן נתן לה את הגר בתו  שהיא של שרה אמנו[,
 י אליעזר ו()פרקי דרבלך להיות שפחה בבית אברהם, ולא נסיכה בביתי! 
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  המלחמה נגד ארבעת המלכים -הנסיון החמישי 

מלחמה גדולה ועצומה, התנהלה בארץ ישראל באזור ים המלח, בין חמשת מלכי חבל 
סדום לבין ארבעה מלכים חזקים, בראשותו של המלך כדרלעומר. היתה זו המלחמה 

די להציל את הראשונה בהיסטוריה בין מדינות, ובה נאלץ אברהם אבינו להשתתף, כ
 לוט בן אחיו הרן.

 

גר בארץ סדום. רעים וחטאים היו אנשי סדום וסביבותיה, ובכל זאת לא נמנע  -לוט 
שמכונה כך על  -לוט מלגור שם, משיקולים של תאוות ממון. מלך סדום היה "ברע" 

פעמיים רע, רע לשמים ורע לבריות. יחד עימו חברו מלכים  -רע" -שם היותו "ב'
 ם אברש  ] שמאבר, [שונא אביו שבשמים] נאבשִ , [שנתעלה ברשעו] רשעבִ האזור:  נוספים מן

וכן מלך בלע. חמישה מלכים אלו התלכדו למרד  [,לעוף ולקפוץ ולמרוד בהקב"ה ]כנף[
לארבעה מלכים אחרים:  ולמלחמה נגד ְמָרפֶּ ךְ  ,אַּ ְריו  ָדְרָלע   ,אַּ ר ְוִתְדָעלּכְ  .מֶּ

 

למעשה, מאחורי השיקולים  .האש את אברהם בכבשןוהפיל אמר שזהו נמרוד!  - אמרפל
המדיניים שהניעו את נמרוד וחבריו לצאת ולהילחם בסדום, עמד שיקול נוסף, זדוני 

 ומרושע:
 

כוונת המלכים במלחמתם היתה בשביל אברהם, שיכנס למלחמה, ויעבירו אותו 
כנפי  מהעולם, יען שהוא העביר את כל באי עולם מעבודת אלילים, והכניסם תחת

השכינה. וכאשר השתלטו על לוט, חשבו שזהו אברהם, כי דיוקנו היה דומה לאברהם. 
 )זוהר ח"א פו ב( וכל זה הקב"ה עוררם, כדי שיתגדל ויתפרסם שמו של אברהם בעולם.

 

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

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

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

 יםטובתם של רשע

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

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

 

ממניעים אנוכיים  מעשה זה לא נבע ממניעים טהורים של עזרה וחסד, אלא -ואולם 
 מלכים ברוב חוזקם יהרגוהו,וה ,אותוהריני מבשר " :בלבועוג אמר של חמדנות ורשע. 

]ואגב, בגלל מעשה זה זכה עוג לשכר, שהאריך ימים. אך כיון !" אני את שרה אשתואז אשא ו
 א()דברים רבה  מבני בניו של אברהם אבינו.[ -שהיתה כוונתו רעה, נענש שנפל בידי משה רבנו 

 

 מלחמה ניסית

כששמע אברהם את הבשורה שלוט  נשבה, ערב פסח היה, והיה עסוק בהכנת מצות 
 לחג. אולם, החליט לצאת מיד להציל את לוט.

 

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

ראה זאת אברהם  )בראשית רבה מג ב(יכלו לעמוד כנגדם, ואיך נוכל אנו לעמוד כנגדם?! 
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ֵראָהִאיש   ִמי"ואמר:  ּיָ ךְ  הַּ ָבב ְורַּ ּלֵ ב ְלֵביתו - הַּ !". אכן התפזרו כולם ונשאר רק ֵיֵלְך ְוָיש 

 )תנחומא ב. לך לך טז( אליעזר עבדו.
 

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

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

 

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

אמר הקב"ה לאברהם  -וכך נמשכה המלחמה עד חצות הלילה, ובחצות  )סנהדרין קח ע"ב(
ב אֵ ואז: " )שמות רבה יח א(אבינו: די לך עד חצי הלילה!  ש ֶּ ּיָ לוַּ ש   ת ּכָ ת ,ָהְרכֻּ ט ְוגַּם אֶּ ָאִחיו  לו 

יב ו  ֵהש ִ ש  ת ,ּוְרכֻּ ת ְוגַּם אֶּ ים ְואֶּ ש ִ ּנָ  ".ָהָעם הַּ
 

 קידוש ה'

קידוש ה' גדול נעשה על ידי אברהם אבינו. עמים רבים, עובדי עבודה זרה, נאספו אל 
 ,למעלה אברהם אבינו ועשו בימה גדולה והושיבו את ארזים קצצו, שם "עמק המלך"

 !"עלינו האתאלוה  !עלינו הנשיא את !עלינו המלך את" :ואומריםמשבחים אותו ו והי
זהו מלך מלכי  - ואל יחסר אלוהו ,אל יחסר העולם מלכואברהם אבינו: אמר להם 

 (ה )בראשית רבה מג המלכים הקדוש ברוך הוא!
 

מלך סדום "ברוב טובו" מציע לאברהם שיקח לעצמו את כל שלל המלחמה. ואולם 
ךְ  ִמחּוטִאם " - הם לא מסכים לקחת מאומהאבר רו  ד ש ְ ל ְועַּ עַּ ר ֲאִני  ...נַּ ְול א ת אמַּ

ת י אֶּ ְרּתִ ֱעש ַּ ְבָרם הֶּ !". ידע אברהם שסופו להתעשר שהרי הקב"ה הבטיח לו ברכה אַּ
 בממונו, ולכן לא רצה שמלך סדום יחשוב כי בשלו התעשר.

 

 שתיזכו בניו ל ",נעל ךשרו ועד מחוט אם"אבינו  אברהם שאמרבשכר  :דרש רבא
 (אע" טה יז)סו .ליןיורצועה של תפ ,חוט של תכלת :תומצו

 

  ברית בין הבתרים -הנסיון השישי 

ָבִרים ָהֵאּלֶּה" ּדְ ר הַּ חַּ ר ,אַּ ל ה' ָהָיה ְדבַּ ֲחזֶּה ֵלאמר אֶּ ּמַּ ְבָרם ּבַּ ְגָלהְקָחה ִלי  ...אַּ ת עֶּ ש ֶּ ּלֶּ ֻּ  ,ְמש 
ת ש ֶּ ּלֶּ ֻּ ש   ,ְוֵעז ְמש  ּלָ ֻּ ִיל ְמש  ָזל ,ְואַּ א ...ְות ר ְוגו  ש  ָלבו  מֶּ ֶּ ש ּ ְיִהי הַּ ל ,וַּ ָמה ָנְפָלה עַּ ְרּדֵ ְבָרם ְותַּ ה  ,אַּ ְוִהּנֵ

ָכה  ת ָעָליו ְגדָלהֵאיָמה ֲחש ֵ לֶּ ְבָרם .נפֶּ ר ְלאַּ ּיאמֶּ י ,וַּ ע ּכִ דַּ ץ ל א  ָידעַּ ּתֵ רֶּ אֶּ ְרֲעָך ּבְ ֵגר ִיְהיֶּה זַּ
ם ָאה ....ָלהֶּ ש  ּבָ מֶּ ֶּ ש ּ ְיִהי הַּ ֲעָלָטה ָהָיה ,וַּ יד ֵאש  ְוהִ  ,וַּ ּפִ ן ְולַּ ּנּור ָעש ָ ה תַּ רּנֵ ָזִרים  ֲאש ֶּ ּגְ ין הַּ ר ּבֵ ָעבַּ

ה ם  .ָהֵאּלֶּ ּיו  הּואּבַּ ת  הַּ רַּ תה' ּכָ ִרית ֵלאמר אֶּ ְבָרם ּבְ ת ,אַּ י אֶּ ּתִ ְרֲעָך ָנתַּ זּאת ְלזַּ ץ הַּ ". ָהָארֶּ
 (טו פרק)בראשית 

 

הם ברית מיוחדת כרת ה' עם אברהם אבינו. סודות גדולים ונסתרים גילה ה' לאבר
את כל קשיי  -בברית זו, ובין היתר גילה לו את אשר יקרה את בניו במשך הדורות 

הגלות המרה ושעבודם למלכויות שונות, ולבסוף את הגאולה העתידית. דברים קשים 
 ראה אברהם אבינו, ובכל זאת לא הרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא.

 

לשעבד את  םיות שעתידיולכארבע מ הקב"ה לאברהם אבינו הראהאומר המדרש: 
]שכתוב בבל  מלכותזו  -" נופלת". "והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו" אמר:שנ ,בניו

זו  -" חשכה" ."[גדל המלך אחשורוש" אמרשנ]זו מלכות מדי  -" גדולה" "[.נפלה בבל" בה
 אדוםזו מלכות  -" אימה" בגזרות קשות. של ישראל עיניהםשהחשיכה  ,מלכות יון

 )מכילתא יתרו דבחדש ט( עליה, חיל ואימה ותקיפות יתירה.[ רמנא]ש
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]שנאמר:  קרבנות, ]שנאמר: "לפיד אש"[ תורה :דברים הראה הקב"ה לאברהם ארבעהעוד 

שעתידים לשעבד את ישראל, שנאמר: ] יותוומלכ ]שנאמר: "תנור עשן"[, גיהנם ,"עגלה משולשת"[

 םמתעסקיכל זמן שבניך  ,ברהםאל ב"הקלו המר א "אימה חשכה גדולה נופלת עליו"[.
הם  ,ובקרבנות בתורה םכל זמן שבניך מתעסקי :םימשתי םניצולי םה - יםבשתי
 )פסיקתא דרב כהנא ה(! יותווממלכ הנםיגמ םניצולי

 

  מצות המילה -הנסיון השביעי 

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

 הנסיון גדול יותר.
 

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

. אילו מל אברהם בן עשרים שנה או בן שלושים שנה, 00שאברהם אבינו נימול בגיל 
 )מכילתא משפטים יח(היה מקום לחשוב כי גר אינו יכול להתגייר אלא עד גיל שלושים! 

 

 אשכול ,נרכאשר אמר ה' לאברהם אבינו למול, הלך אברהם אל שלושת אוהביו: ע
מר א ב"ה.הקכך וכך אמר לי לו: אמר  ,ענר אצלהלך  .לקחת מהם עצהכדי  ,וממרא

ולא  ,דםהרבה יצא ממך  בגיל כה מבוגר, אם תמולו ,זקן כבר אתההלוא  :ענר לו
כך וכך  ו:אמר ל ,והלך אצל אשכולאברהם הניחו . ותמות עינוי נפש זה, תוכל לסבול

?! הלוא אם תמול, בעל מום: האם רוצה אתה להיות אשכול מר לוא .לי הקב"ה אמר
ים שהרגת, ינצלו את חולשתך, ויבואו להרגך, ולא ישמעו על כך קרובי ארבעת המלכ

כך וכך אמר לי  מר לו:ממרא, א אצלוהלך אברהם הניחו  !וח מפניהםתוכל לבר
 שהצילךהלא הוא  ?!בדבר הזה אתה מבקש עצה :ממרא מר לוא ?יעצניימה ת ב"ה,הק

 - חו וגבורתווכ אלוליוא ,והצילך מן המלכים ,סיםיכל הנאת ועשה לך  ,מכבשן האש
שהוא מצווה עליך מצוה  -ך, ועכשיו אברירמ"ח את כל הציל הוא  !אותך םהיו הורגי

 !תווכמצו ותעשבאבר אחד, אתה מתלבט ומבקש עצה?! ודאי שעליך ל
 

 אברהם אל נגלהאיני  !שימוללאברהם שנתת עצה  ,תברך אתהלממרא: תאמר הקב"ה 
ּיֵָרא ֵאָליו : "(יח א ראשית)ב! שנאמר אלא בתחומך ֵאל ֵני 'הוַּ ְמֵרא ּבְ  )תנחומא וירא ג(". מַּ

 

". הזה היוםבעצם מיהר אברהם אבינו לעשות כמצוותו של הקב"ה, ומל את עצמו "
לא  -מל  לו היינו רואים אותויא :ומריםהיו כל בני דורו א ,לו מל אברהם בלילהיא

דול לכן מל אברהם אבינו בעצם היום, וכך היה קידוש ה' ג .לימול לוהיינו מניחים 
 )בראשית רבה מז ט( יותר.

 

 :אייבו מר רביאולא את עצמו לבד מל, אלא אף את ישמעאל בנו ואת כל בני ביתו. 
חמה העליהם  חהוזר ,ערלותשל  גבעההעמיד  ,ביתו בני כל את אברהםבשעה שמל 

אמר  .וכעולה שהיא כליל לאישים סמיםועלה ריחן לפני הקב"ה כקטורת  ,והתליעו
 ,רעים מעשיםבשעה שיהיו בניו של זה באים לידי עבירות ולידי  :הקדוש ברוך הוא

 (ו)בראשית רבה מז ! ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם ,כר להם הריח הזהואני ז
 

 עלייה בדרגה

כאשר נימול אברהם, זכה להתעלות לדרגה גבוהה יותר של התקדשות וקרבה להקב"ה. 
 )נדרים לב ע"ב(אלא על שם המילה".  -ם כפי שאמרו חז"ל: לא נקרא אברהם אבינו תמי

"מתחילה נתן הקב"ה לאברהם חכמה לדעת להידבק בו, וידע סוד האמונה, אבל לדבר 
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נתעלה אברהם על  -לא היה יכול אלא בדרגה התחתונה בלבד. כיון שמל  -אתו 

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

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

 )זוהר ח"א פח(וע הוא מדבר עם ערל. למלאכי השרת טענה, מד
 

 בשורות טובות

הוציא  -שלומו! ובאותו יום בלשאול ביום השלישי למילתו, בא הקב"ה בכבודו ובעצמו 
הכנסת ב אברהםיטרח ייצאו אנשים מביתם, וכך לא כדי שלא  ,מנרתיקה חמההקב"ה 
ח את כהרגלו. ואולם אברהם התאמץ בכל זאת להשיג אורחים. הוא של אורחים

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

 

ראה ה' את רצונו של אברהם לקבל אורחים, שלח לו שלושה מלאכים בדמות ערבים. 
 - גבריאל .לרפא את אברהם -רפאל  .פאלגבריאל ור ,מיכאלהיו אלה המלאכים: 

בבא מציעא ) הבשורה שבעוד שנה יוולד לו בן! אתלו לבשר  - מיכאלו להפוך את סדום.

 (בע" פו
 

כן תעשה כאשר כאשר הביא לפניהם אברהם מטעמים לאכול, אמרו לו המלאכים: "
, שתיהו אכילהשיש לפניך  ,אבל אתה .אכילה ושתיה שייך אצלנואין  ,אנו -" דברת

בן זכר ל ,יהי רצון שתזכה לעשות עוד סעודה אחרת - דברת כאשרלעצמך  תעשה כן
 (מח רבה בראשית) שיוולד לך!

 

לאחר שנימול אברהם אבינו, זכה להיפקד בזרע קודש ולהתבשר על  -דווקא עכשיו 
הולדת יצחק. עד עכשיו היה שמו "אברם", ומעתה הוסיף לו ה' את האות ה"א על 

אב המון גויים. אברהם בגימטריה רמ"ח, שרק עתה הוא  -שמו "אברהם"  שמו, ונקרא
תמים ושלם ברמ"ח אבריו, ועתה ראוי הוא להוליד את יצחק. "אברם אינו מוליד, 

 )תנחומא שופטים יא(אברהם מוליד". 
 

  אבימלך לוקח את שרה -הנסיון השמיני 

ץ גרר אשר בדרום ממקום מגוריו אשר בחברון, מעתיק אברהם את מקומו אל אר
 לקיחת שרה אל בית אבימלך מלך גרר. -ארץ ישראל. וכאן נכון לו נסיון נוסף 

 

ושבים  עובריםסקו מפני שנהפכה העיר סדום, ופ -מדוע הלך אברהם להתגורר בגרר? 
הלך ונטה לו אהל  ?!"צדקה מביתי מפסיק אני מהאברהם: "אמר מלעבור באזור זה. 

 )בראשית רבה נח ג( ".תומצוב יקח חכם ל! ועליו נאמר: "בגרר
 

למרות היותה כבת תשעים  -בהגיעם לגרר, מיד התפרסם בעיר דבר יופיה של שרה 
שנה! גם כאן, כמו במצרים, אמר אברהם כי שרה היא אחותו ולא גילה כי היא אשתו, 
שאם לא כן בודאי היו הורגים אותו כדי לקחת את שרה. וכך נלקחת שרה אל בית 

 גרר. אבימלך מלך
 

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

לא הטילה  - אפילו תרנגולת של בית אבימלךמללדת, אף על פי שהגיע זמן לידתן, ו
 ע"א( בבא קמא צב) !ביצתה
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אל אברהם ובא אליו בטענה: מדוע אמרת ששרה היא אחותך, ובכך  קורא אבימלך

כמעט החטאת אותנו בחטא?! ענה לו אברהם: הלוא כל אורח שבא להתארח בעיר, 
היכן ברצונך לאכול ולשתות? היכן אתה לן? איזו סחורה הבאת  -מה שואלים אותו? 

י כי אתם שואלים עימך? וכי שואלים אותו האם 'אשתך זו?' או 'אחותך זו?' ובראות
ק ֵאיןאותי שאלות כאלו, אמרתי בליבי: " ם  רַּ קו  ּמָ ת ֱאל ִהים ּבַּ זֶּּהִיְראַּ ל - הַּ ֲהָרגּוִני עַּ  וַּ

י ּתִ ר ִאש ְ בַּ  ע"ב( מכות ט) !". לכן נאלצתי לומר שהיא אחותי.ּדְ
 

לאות פיוס, נותן אבימלך לאברהם מתנות רבות, ומבקש ממנו שיתפלל בעדו ובעד בני 
לאו. ואכן, "ביתו שיתרפ ְבָרָהם אֶּ ּלֵל אַּ ְתּפַּ ּיִ ת  ,ָהֱאל ִהים וַּ א ֱאל ִהים אֶּ ְרּפָ ּיִ ךְ וַּ לֶּ ת ֲאִבימֶּ  ְואֶּ

ְמהָתיו ּתו  ְואַּ ֵלדו ,ִאש ְ ּיֵ  ".וַּ
 

". מיד לאחר הוא נענה תחילה -והוא צריך לאותו דבר  ,חבירו עלרחמים  המבקש כל"
ה" -שהתפלל אברהם על אבימלך  ת 'וַּ ד אֶּ קַּ ָרה ּפָ    ע"א( בבא קמא צב)". ש ָ

 

  שילוח הגר וישמעאל -הנסיון התשיעי 

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

שכל מה ישמעאל ואת הגר אימו מביתם, ולא עוד אלא שיכתוב שטר מתנה ליצחק, 
הכל שייך לו, ולא יירש ישמעאל כלום! והקב"ה הסכים עם שרה  -שנשבע לו הקב"ה 

 שמע בקולה!". -ואמר לאברהם: "כל אשר תאמר אליך שרה 
 

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

ר" -אבינו לעשות את רצון אביו שבשמים!  ּבקֶּ ְבָרָהם ּבַּ ם אַּ ּכֵ ש ְ ּיַּ ח ,וַּ ּקַּ ּיִ ִים וַּ ת מַּ ם ְוֵחמַּ חֶּ  ,לֶּ
ל ן אֶּ ּתֵ ּיִ ל וַּ ם עַּ ת ָהָגר ש ָ ְכָמּה ְואֶּ ד וַּ  ש ִ ּיֶּלֶּ ההַּ חֶּ ּלְ   )בראשית כא יד(". ְיש ַּ

 

ת ישמעאל בנו בן השבע עשרה נתן אברהם אבינו להגר, ושילח אותה וארושין יגט ג
את הדרך  תולדע ,לראות את ישמעאל בנולעקוב ורצה מביתו. ואולם, גם כשגירשם, 

 .אשר הלכו בה
 

ימים  בזכות אברהם אבינו לא חסרו המים מן החמתהלכו הגר וישמעאל לדרכם, ו
בודה אחר עומתפתה התחילה תועה  ,פתח המדברה הגר אל הגיעכאשר  -ואולם  רבים.
הלך  .בצמאכמעט מת וישמעאל  ואזלו, מיד חסרו המים -ואז  .אביה ביתשל  זרה

החיים  ,אלהי אברהם אבי" :ואמר ,המדבר שיחיעצמו תחת את והשליך ישמעאל 
 !"ולא אמות בצמאממני, קח את נפשי והמוות בידך, אנא 

 

, שמע ה' את תפילתו, וזימן לו מעיין של מים חיים. שתו ישמעאל והגר מן המעיין
ם רגליהאת משם נשאו עבור המשך הדרך. החמת את לאו יומהירוו את צמאונם, 

 והמשיכו בדרכם עד שהגיעו למקום יישוב.
 

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

ומצא שם  ,היום אמצעבאברהם אל בית ישמעאל הגיע ! עאל שרוי שםשישמ במקום
הלך הוא ואמו " ו:ל אמרה ?"היכן הוא ישמעאל" :אמר לה .אשתו של ישמעאלאת 

 תיפיכי עי ,תני לי מעט לחם ומעט מים" מר לה:א ".להביא פירות ותמרים מן המדבר
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 ,א ישמעאלוכשיב" מר לה:א ".אין לי לא לחם ולא מים" מרה לו:א ".המדבר מדרך

 ".ראוי לך ואינוטוב  ובית אינה מפתן : בא זקן מארץ כנען לראותך, ואמר כיאמרי לו
, והוא הבין את הרמז, וגירש את אשתו. את הדבריםאמרה לו אשתו  ,כשבא ישמעאל

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

נשבע לשרה  , ושובת ישמעאלא לראותשוב הלך אברהם  נוספות, שנים שלושאחר ל
את  ומצאהיום  אמצעהגיע לשם ב .שאינו יורד מן הגמל במקום שישמעאל שרוי שם

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

ונתמלא ביתו של ישמעאל מכל טוב  ,על בנו ה"והיה מתפלל לפני הקב ,עמד אברהם
שעד  ישמעאלוידע  כל אשר קרה,את סיפרה לו אשתו א ישמעאל וכשב ,וממון וברכות
 (צה)ילקוט שמעוני בראשית כא כרחם אב על בנים.  ,עליואביו  עכשיו רחמי

 

 ע"ב( בבא בתרא טז)אכן, זכה אברהם אבינו, שישמעאל בנו עשה תשובה בימיו! 
 

  עקדת יצחק -הנסיון העשירי 

ן עקדת יצחק, בו הוכיח אברהם אבינו הוא נסיו -הנסיון האחרון והקשה מכולם 
מסירות נפש והתבטלות מוחלטת כלפי רצון ה', גם כשהדבר נוגד לגמרי את טבעו 
האבהי, ואת כל מוסר החסד שהפיץ אברהם בעולם כולו. על ידי עמידתו בנסיון זה, 

בנו, בניו, במשך כל הדורות, את הכח הנפלא של מסירות  -הטביע אברהם אבינו 
 רצון ה'.נפש למען 

 

ְיִהי" ר וַּ חַּ ָבִרים אַּ ּדְ ת ,ָהֵאּלֶּה הַּ ה אֶּ ְבָרָהם ְוָהֱאל ִהים ִנּסָ ר ֵאָליו ,אַּ ּיאמֶּ ְבָרָהם :וַּ ר  ,אַּ ּיאמֶּ וַּ
ִני ר .ִהּנֵ ּיאמֶּ ח :וַּ ת  קַּ ְנךָ ָנא אֶּ ת ּבִ ר אֶּ ת ְיִחיְדָך ֲאש ֶּ ְבּתָ אֶּ ךְ  ,ִיְצָחק ָאהַּ ל ְולֶּ ה ְלָך אֶּ ּמִרּיָ ץ הַּ רֶּ  ,אֶּ

ם לְ  ֲעֵלהּו ש ָ ר א  ע  ְוהַּ ָהִרים ֲאש ֶּ ד הֶּ חַּ ל אַּ יךָ ָלה עַּ ר ֵאלֶּ   (כב א בראשית) ".מַּ
 

 מהו "אחר הדברים האלה"?
 

שטן לפני ה לאחר שעשה אברהם אבינו סעודה גדולה לכבוד היגמל יצחק בנו, בא
, והוא מאה שנהאותו בפרי בטן בגיל  חננת -זקן זה  ,רבונו של עולם" ואמר: "ההקב

לא היה לו תור אחד או  ,סעודה שעשההמכל  -ואולם בשמחתו ערך סעודה גדולה, 
 א בשביל בנוהקב"ה: הלוא כל זה לא עשה אלאמר לו  ?!"לפניך להקריבגוזל אחד 

 !"זובחוהוא מיד  ,לפני וזבח את בנשיאומר לו אני אם ו מאהבתו אותו,
 

 למה הדבר דומה?משל "! את בנך נאקח פונה הקב"ה לאברהם אבינו בלשון בקשה: "
שהיה יוצא והיה לו גבור אחד היו לו מלחמות רבות עם אויביו, ש ,ך בשר ודםלמל

המלך אמר  במיוחד, מלחמה חזקה לפניהםעמדה  ,לימים .צחלכל אותן מלחמות ומנ
אם לא כן יגידו כולם, כי ש ,במלחמה זו תתאמץ לנצח אף ,בבקשה ממךלגיבור: 

 המלחמות הראשונות לא היו רציניות ולכן ניצחת בהן.
 

עמוד  , אנאעכשיו ם.לובכ ועמדת ,ניסיתיך בכמה נסיונות :הקב"ה אמר לאברהם אף
 )סנהדרין פט ע"ב(! ראשוניםנסיונות האין ממש בכי שלא יאמרו  ,לי בנסיון זה

 

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

 ף אםאכי  ,לכם מראה הריני :הקב"ה םאמר לה ?!ומכל הצרות שעברו עליו ,מלכיםה
 )מדרש תהלים יח(ן עליו! אני מג ןלכ ,הוא שומע לי ,שיקריב את בנו לשמי ואומר ל
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 בלב אחד

חת, כאשר פונה הקב"ה לאברהם שיקריב את בנו לפניו, אין הוא אומר לו זאת בבת א
חשלא תיטרף דעתו עליו. אלא אמר לו הקב"ה: " ת  קַּ ְנךָ ָנא אֶּ ת ּבִ ר אֶּ ְבּתָ  ְיִחיְדָך ֲאש ֶּ ָאהַּ

ת את " . אמר לו:בנים יש לי שני ", אמר אברהם:את בנך". תחילה אמר לו "ִיְצָחק אֶּ
", אמר אשר אהבת" . אמר לו:לאמו וזה יחיד לאמו יחידזה  ", אמר אברהם:יחידך

 )סנהדרין פט ע"ב(". את יצחק" ם אני אוהב. אמר לו:אברהם: את שניה
 

את ציווי ה' להקריב את יצחק  לשרהאם אני מודיע  ,שעה הרהר אברהם בלבו באותה
אקח אותו ללא ידיעתה,  ואם ואולי לא תקבל זאת, קלה דעתן נשים על המזבח, הלוא

אל שרה  בא מרוב צער. מה עשה? הרי כאשר היא תגלה שהילד איננו, תפרח נשמתה
לא בן שלושים  ו: מדוע? אמר לה:ל אמרהלדרך.  ומשתהואמר לה: הכיני לנו מאכל 

ושבע הוא?! ועדיין לא הלך, לא לבית המדרש ולא לבית התלמוד! עד מתי ישאר 
, הכרתי את בוראי בלבד, שניםשלוש בן  אני הייתיאת, כי כאשר ודעת בחיקך?! הלוא י

ם לתורה ולעבודת ה', מקום ששם מחנכי ישו !תחנךהלא עדיין גדול ו אילו בננו כברו
 !"קחנו לשלום" . השתכנעה שרה ואמרה:לשם קח אותוא
 

בא מהסכמתה. בה  תחזורלא , שישנה אצא כשהיא עדיין :אמר ,בבקראברהם השכים 
 ענה אברהם: ?"להיכן אתה הולך" מר לו:א ,זקןכנדמה לו כשהוא  שטן ועמד לפניוה
תעכב שמא א" מר לו:א הם?!" למה -הסכין והעצים והאש ו" :אמר לו השטן !"להתפלל"

ביטל השטן את דבריו, ואמר: "הלוא  ".לאפות ולאכול , ואצטרךיומיםאו יום בדרך 
אוי, זקן זקן, האם אבדת את לבך ואת דעתך?! היאך יתכן  הולך אתה לשחוט את בנך!

 תתחייב בדיןחד שואין אתה מפ ?!תוושניתן לו בזקנ בנואת אדם שכמותך יאבד כי 
 !"הקב"ה"כך אמר לי  מר לו אברהם:א על כך שהרגת נשמה?!"

 

נדמה  , כשהואיצחק לפניבא ועמד כשראה השטן שאינו מצליח לשכנע את אברהם, 
 מר השטן:א ".ללמוד מוסר ובינה" מר לו:א ?"אתה הולך כןילה" מר לו:א .לו כנער

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

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

יצאו, כי אם לא למלאכה " מרה לו:א ?!"פתחה ואינך מניחה לו לצאת מן שומרת עליו,
 שרה: אמרה יותר לעולם!" אותותוכלי לראות לא כי  מר לה: תדעי לך,א ".ללהתפל

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

 מעשה שטן

ממשיכים אברהם ויצחק בדרכם, ואולם השטן אינו מרפה. שוב ושוב הוא מנסה 
 למונעם מלהמשיך בדרך.

 

נכנסו בתוך הנהר והגיעו המים  .לעבור יוכלו שלא ,לפניהם כנהר גדולהשטן נעשה 
לי ואמרת אנגלית  ,העולמיםרבון " :אמרואברהם את עיניו לשמים  נשא .ריהםעד צוא

 ,דבריךולא הרהרתי אחר  ,לעולה את בניעלה או ,בכל העולם ךשמשאודיע את  לי
טבע יצחק בני יאם ו !באו מים עד נפש ,ועכשיו מלעשות את מצוותך.עכבתי הת אול
)ילקוט שמעוני בראשית כב  .והלך לו ,בשטןמיד גער הקב"ה יהיה קידוש ה' בעולם?!" אך הי -

 צט(
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בנה  ,עלוב "אוי ואולם השטן לא התייאש. שוב בא אל יצחק, עמד לימינו ואמר לו:

אשר סוף סוף עד  ,תפללההוכמה תפילות  ,אמך התענתהכמה תעניות  ,של עלובה
! הלוא תחוס על לשוחטך הוא והולך ,זקנותווב רנשתטה מ - והזקן הזה נולדת אתה.

, ולא רצה להקשיב כלל להפצרותיו פניו אל אביואת מיד הפך יצחק  אמך יולדתך?!"
 )פסיקתא רבתי מ מג(של השטן. 

 

 בדרך העולה

קצרה היא, ואולם מאת ה'  -שלושה ימים הולכים הם בדרך. הדרך אל הר המוריה 
את המקום. זאת, כדי שלא יאמרו אומות  התעכבו במשך שלושה ימים ולא מצאו

העולם: בהול היה אברהם, ולא קלט היטב את אשר הוא עושה. לפיכך עיכבם הקב"ה 
שלושה ימים, שכך יהיה ניכר שאברהם עושה את מעשהו מתוך מחשבה וישוב הדעת. 

 )פסיקתא רבתי מ ס(
 

י" ִליש ִ ְ ש ּ ם הַּ ּיו  ת ,ּבַּ ְבָרָהם אֶּ א אַּ ָ ש ּ ּיִ תוַּ  ,ֵעיָניו וַּ ם ֵמָרח ק ּיְַּרא אֶּ קו  ּמָ מה ראה? ראה ענן  -" הַּ
של שכינה קשור בהר, אמר: ודאי זהו המקום אשר בו רוצה ה' שאקריב את בני. פנה 
ואמר ליצחק בנו: "האם רואה אתה מה שאני רואה?" אמר לו: כן. אמר לשני הנערים 

"הואיל  שהתלוו אליהם: "האם רואים אתם מה שאני רואה?" אמרו לו: לא. אמר:
)בראשית רבה נו שבו לכם פה עם החמור!"  -והחמור אינו רואה, ואף אתם אינכם רואים 

 ב(-א
 

ו" ְחּדָ ם יַּ ֵניהֶּ ְלכּו ש ְ ּיֵ  היות קורבן.כך זה היה שמח ל ,ביקרהכשם שזה היה שמח ל -" וַּ
! שחטלהיויצחק שמח  ,שמח לשחוט אברהם .יעקדהויצחק שמח ל ,אברהם שמח לעקוד

 תי מ מג()פסיקתא רב
 

 לרצון על מזבחי

מגיעים הם אל הר המוריה, ואברהם בונה את המזבח. היה זה אותו מזבח שבנה אדם 
הראשון בשעה שהקריב את קורבנו לפני ה', ונהרס בזמן המבול. שוב בנה אותו נח 

)תרגום יונתן ונהרס בדור הפלגה. עכשיו בנה אותו אברהם מחדש.  -ביוצאו מן התיבה 

 (בראשית כב ט
 

יפול עליו אבן או ת שלא :אמרבנה אברהם את המזבח, ולא שיתף את יצחק בבנייתו, 
את אברהם סידר  .קרבןיצחק מלהיות ראוי ל יפסלובכך עשה בו מום יוי עפר, צרור

וחושש  ,בחור אני ,אבא" יצחק: אמר לובנו.  את יצחק ]לקשור[, ובא לעקוד העצים
ולא  ,פסל השחיטהית אותך, ואולי חלילהר אצעובכך  סכיןהשמא יזדעזע גופי מפחד 

 קשור אותי היטב היטב!" לכן לרצון לפני ה'. קרבןיעלה ה
 

 ,ועיניו מורידות דמעות ,את הסכין ליטולשולח יד  אברהם -" וישלח אברהם את ידו"
 לעשותהלב שמח  -ף על פי כן וא ,ונופלות דמעות לעיניו של יצחק מרחמנותו של אבא

 (חאשית רבה נו )בר! רצון יוצרו
 

באו המלאכים והיו בוכים  של יצחק, על צוארו סכיןהאת לתת  אברהםכיון שבא 
עוברי של אברהם, עבור כל אותם  והיכן הוא שכר: ומצווחים לפני הקדוש ברוך הוא

, שהיה מקרבם אליך ומודיע להם את אמונתך?! היכן הוא שכרו של אברהם, דרכים
שיתגדל  , כדינםיח ואצלואוכלים ולנים  מקוםם מכל שהיו באיעבור כל אותם אורחים 

את בריתי אקים "לאברהם  שאמרתפר אתה את הברית ימ ?! האםבעולם ויבורך שמך
 ?!עד מתי אתה ממתין ,על צוארוכבר הרי המאכלת  "?!את יצחק
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לשחוט את  ל תניחנוא ?מה אתה עומד :מיכאלמלאך למיד אמר הקדוש ברוך הוא 

כאדם  , פעמים שני -!" אברהם ,אברהם" כאל וקרא אל אברהם:מיד נחפז מי בנו!
 )פסיקתא רבתי פרשה מ(!" אל תשלח ידך אל הנער" .מתוך צרה אל חברו הצועק

 

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

!". אמר אברהם: לפחות אוציא ממנו טיפת דם. אמר לו מיכאל: ידךהמלאך: "אל תשלח 
 )בראשית רבה נו י("ואל תעש לו מאומה!" 

 

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

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

 

להקריב?! כיצד אוכל ואתה אומר לא , בניאת ב יקרההקב"ה אמר לי לאמר אברהם: 
 !"ם ה'וי נשבעתי נאב" :עליו הקדוש ברוך הוא ואמר קפץמיד לשמוע בקולך?! 

 

 .אינו יודע מה בלבוש , כיוןאדם מנסה את חבירו :אמר אברהם להקדוש ברוך הוא
, ואיך יתכן שכל בלבבות את אשריודע , רבונו של עולם, בוחן כליות ולב, אתהואולם 

אמר לו  ?!שאני שוחטו פניךהיה גלוי לכוונתך היתה רק כדי לנסות אותי?! האם לא 
אמר לו כי אפילו את נפשך הייתי מבקש ממך היית נותן לי!  ,וי לפניגלוי וצפ :הקב"ה
ע יודהלהייתי מבקש  :אמר לו הקדוש ברוך הוא ?למה עשית לי כךאם כן,  :אברהם
 )פסיקתא רבתי פרשה מ( !האומותנם בחרתי בך מכל יחלשלא  את גדלותך ומעלתך, בעולם

 

 אילו של אברהם

ת" ְבָרָהם אֶּ א אַּ ָ ש ּ ּיִ ה ,וֵעיָני וַּ ּיְַּרא ְוִהּנֵ ְרָניו וַּ קַּ ְך ּבְ בַּ ּסְ ז ּבַּ ֱאחַּ ר נֶּ חַּ ִיל אַּ יֵּ  ,אַּ ךְ וַּ ח  לֶּ ּקַּ ּיִ ְבָרָהם וַּ אַּ
ת ִיל אֶּ ֲעֵלהוּ  ,ָהאַּ ּיַּ נו   וַּ ת ּבְ חַּ  )בראשית כב יג(". ְלעָלה ּתַּ

 

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

אל אברהם כדי שיקריבו תחת בנו. ואולם, השטן היה עומד  ובאקרבן, היה האיל רץ 
בין  וקרנישתי  . כך הסתבך האיל, ונאחזוקרבנו של אברהם את כדי לבטל ומסיטו,
הביט  .של אברהם ובגדו ביו ואת רגליפשט את יד ?מה עשה אותו איל .האילנות
 (שמעוני בראשית כב קא ילקוט)ראה את האיל, התיר אותו מן האילנות והקריבו.  ,אחריואברהם 

 

ה" ,חנינא מר רביא ְרָניו ְוִהּנֵ קַּ ְך ּבְ בַּ ּסְ ז ּבַּ ֱאחַּ ר נֶּ חַּ ִיל אַּ ל ימות ", זה סימן לישראל. כאַּ
של שופר  םנוטלי םובראש השנה ה ,בצרות םומסתבכי בעבירותהשנה ישראל נאחזים 

 .ונזכרים לפני הקב"ה והוא מוחל להם ,בו םותוקעיאיל 
 

משתחרר  -הולך ומסתבך בין האילנות  האילהיה אברהם רואה את  ,רבי לוי אמר
בניך  םכך עתידי :אמר לו הקדוש ברוך הוא אילן אחר.והולך ומסתבך ב מאילן אחד,
יגאל בקרנו הל םוסופ .וםלאד - מיון ,ליון -ממדי  ,למדי -מבבל  ,יותומלכבלהסתבך 
 )בראשית רבה נו ט(". וה' אלהים בשופר יתקע" , כמו שנאמר:של איל

 

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

 של יצחק בני!
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 זכות לדורות

םוַּ " ְבָרָהם ש ֵ ְקָרא אַּ הּוא  ּיִ ם הַּ קו  ּמָ ה ה'הַּ  )בראשית כב יד(". ִיְראֶּ
 

אמרת  לך, כאשר להשיב מהשהיה לי  ,לפניך וידועגלוי  ,רבונו של עולםאברהם: אמר 
לומר הייתי יכול  לי! לא היה לך מה להשיב לך,אילו השבתי  .ב את יצחקיקרהלי ל
ואולם  ?!ועכשיו אתה אומר לי לשחטו ",עכי ביצחק יקרא לך זר"לי  אמרתאתמול  לך:

. ועתה מבקש אני, רבונו של לם וכחרשיכא עצמי את אלא עשיתי אמרתי כך,לא אני 
אפילו יש להם כמה קטיגורים  ,לפניךיהיו בניו של יצחק נידונים אשר כעולם, 

מקטרגים, ל תשיבכך אתה לא  ,ולא השיבותיךאני כשם שדממתי  -עליהם מקטרגים ה
 )פסיקתא רבתי פרשה מ( פיות המשטינים! ותסתום

 

* * * 
 

 עמוד החסד -אברהם אבינו 

ברוחניות ובגשמיות.  -עמוד החסד הוא. נתינה שופעת ללא מעצורים  -אברהם אבינו 
 היה מכניס אורחים, נותן להם מכל טוב, ובד בבד מפיץ את שמו של ה' בעולם כולו.

 

כל אדם שהיה עושה עסק  ,לוי ביר ראמבזכות אברהם אבינו, היתה ברכה לעולם. 
 ,נפקדות ןוה -אברהם היה מתפלל על עקרות מיד היה מתברך.  -עם אברהם אבינו 

ת בים הגדול ליגומפ שהיואפילו ספינות  ,חנינא מר רביא .םתרפאיוהם מ - על החולים
 )בראשית רבה לט יא( !היו ניצולות בזכותו של אברהם -
 

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

 

כביכול היה  ,אברהםאבינו  בא שלא עדאיזה רחמן שבאבות? זה אברהם אבינו. 
חטאו  ,הציפם על פני המים - דור המבול אנשיחטאו  :דן את העולם כאכזרי קב"הה

באש  םהפכ -ים יחטאו סדומ ,זרם מסוף העולם ועד סופויפ -דור הפלגה אנשי 
לימד זכות על העולם, ואמר לפני הקב"ה: "השופט  -. ואולם כאשר בא אברהם וגפרית

אין עולם, ואם עולם אתה  -אם משפט אתה מבקש  -כל הארץ, לא יעשה משפט" 
 .שיא )ספֵרי האזינואין העולם מתקיים!  -אין משפט! אם אין אתה מוותר מעט  -מבקש 

 פסיקתא דרב כהנא יט כז(
 

 הכנסת אורחים וזיכוי הרבים

פתח ארבעה  -גדולה ועצומה היתה מידת הכנסת האורחים אצל אברהם אבינו. באהלו 
פתחים מארבעה כיוונים, כדי שכל עובר ושב יוכל להיכנס אליו בקלות. כל אורח 
התקבל אל ביתו בכבוד גדול, וזכה לאכילה, שתיה ולינה ביד רחבה. בד בבד, היה 

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

 )זוהר ח"א רסד( באים ושבים".
 

אלא על השמים  -כביכול לא היה הקב"ה מלך  ,לעולם אברהםאבינו  בא שלא עד
)ספרי  .על השמים ועל הארץאת ה'  ךהמלי -לעולם  אבל משבא אבינו אברהם, בלבד

 (שיא  האזינו
 

מכל אומה ולשון הביאו את בניהם לביתו של אברהם ואומרים אליו: ראינו שאתה 
 )זוהר ח"א עז ע"ב(בוטח בה' שהוא אדון העולם, הדרך את בנינו לפי דרכיך! 
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ע" ּטַּ ּיִ ל וַּ ְבֵאר ֵאש ֶּ ע ּבִ בַּ ְקָרא ,ש ָ ּיִ ש ֵ  וַּ ם ּבְ ָלםֵאל  ה'ם ש ָ  (כא לג בראשית) ".עו 
 

שמו של את  הקריא. ועל ידו ונטע בו כל מיני מגדים ,פרדסאברהם אבינו עשה 
וכי  :אמר להם .לברכו עמדו ,לאחר שאכלו ושתו ?כיצד .הקב"ה בפה כל עובר ושב

הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה  !הי עולם אכלתםומשל אל ?! הלואמשלי אכלתם
 טה דף י()סו! העולם

 

כאשר היו האורחים אוכלים ושותים, אמר להם אברהם: ברכו! אמרו לו: מה נאמר? 
אמר להם: ִאמרו 'ברוך אל עולם שאכלנו משלו'. אם היה האורח מקבל עליו ומברך, 
היה אוכל ושותה והולך לו. ואם לא היה מקבל עליו לברך, היה אברהם אומר לו: 

: כמה אתה מבקש? היה אברהם עורך לו חשבון: שלם כסף עבור דמי הסעודה. אמר לו
עשר מטבעות. הלוא  -עשר מטבעות, מנת בשר  -עשר מטבעות, ככר לחם  -כד יין 

מי היה נותן לך לחם, בשר ויין במדבר?! וכך היה החשבון מסתכם בסכום גדול מאוד. 
לם היה מסכים ומודה לברך לה', ואומר 'ברוך אל עו -והאורח שהיה רואה צרה זאת 

 (מטרבה ראשית )ב שאכלנו משלו!'.
 

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

האילן היה מסתלק ממנו וענפיו עולים למעלה. כאשר ראה זאת  -שאינו מאמין 
רהם, היה מדבר על ליבו ומסביר לו בטוב טעם ודעת את אמונת ה', עד אשר אב

 איחדו בהקב"ה.
 

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

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

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

 

)תרגום את הבריח התיכון למשכן!  -כארבע מאות שנה  ומאילן מופלא זה, עשו לאחר

 יונתן שמות כו כח(
 

 זקן בא בימים

ְבָרָהם" א ָזֵקן ְואַּ ִמים ּבָ ּיָ   (כד א בראשית)". ּבַּ
 

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

רבון  :אמר לפניו ,קנהיזמה'  תבעו אברהםהתבגרותו של אברהם יותר מיצחק. בא 
מתוך שאתה  .כבדיש לואין אדם יודע למי  אחד, למקום םנכנסי ובנואדם  ,העולמים
 בקשת,דבר טוב  :הואהקדוש ברוך  מר לוא !כבדיש לאדם יודע למי  ,קנהימעטרו בז

 (ט ציעא פז ע"א. בראשית רבה סה)בבא מ! מתחיל אניוממך 
 

א" ִמים ּבָ ּיָ  עשיולא התקרב אברהם להקב"ה ביום אחד או בתקופה אחת, אלא מ -" ּבַּ
שעלה ונתעלה על ידי  -קרבו אותו בכל יום דרגה אחת, לכך נאמר "בא בימים" 

 )זוהר ח"א קכט ע"א(אותם הימים! 
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 מערת המכפלה

שו של אברהם להיקבר שם, ושם טמן היא המקום אשר איותה נפ -מערת המכפלה 
 אף את שרה אשתו. כיצד הכיר אברהם אבינו את המערה, ומה ראה בה?

 

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

ריו אברהם, וכך גילה את המערה. כמו כן, היה אברהם לתוך מערת המכפלה. נכנס אח
יוצא בכל יום ויום אל השדה להתפלל, ובהיותו בשדה, היה חש ריחות נעלים של גן 

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

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

ושמע את מלאכי השרת אומרים: "אדם הראשון קבור כאן, ואברהם יצחק ויעקב 
מוכנים יהיו למקום הזה". בתוך כך, יצא אדם הראשון מקברו, ובא בשמחה לקראת 

]דהיינו מקום יש כאן אברהם. אמר לו אברהם לאדם: בבקשה ממך, האם אהל קשור 

? אמר לו אדם: הקב"ה הטמין אותי כאן, ומאותו הזמן ועד עכשיו הייתי טמון קבר[
כקלח עשב באדמה, עד שבאת אתה לעולם, ומעכשיו כל הקיום שלי ושל כל העולם 

בשבילך! אז התאווה אברהם שתהא מנוחותו במקום זה, ולבו ורצונו היה תמיד  -הזה 
)זוהר ח"א קכח ע"א וקכז ע"א. זוהר ומתפלל שם, והקב"ה דיבר אתו שם. בזאת המערה. והיה בא 

 חדש רות עט ע"ב(
 

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

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

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

)זוהר שיחה כלפי עפרון וביקש ממנו לקנות את מערת המכפלה. לאחר מכן, גלגל את ה

 ח"א קכז ע"א(
 

 פטירת אברהם אבינו

ֵני" ה ְיֵמי ש ְ ר ְוֵאּלֶּ ְבָרָהם ֲאש ֶּ ּיֵי אַּ ת ,ָחי חַּ ָנה  ְמאַּ ְבִעיםש ָ ָנה  ְוש ִ ִנים ְוָחֵמש  ש ָ ָמת  .ש ָ ּיָ ע וַּ ְגוַּ ּיִ וַּ
ָבה יָבה טו  ש ֵ ְבָרָהם ּבְ ֵבעַּ  ,אַּ לוַּ  ,ָזֵקן ְוש ָ ף אֶּ רּו  ּיֵָאסֶּ ְקּבְ ּיִ יו: וַּ ּמָ ָניו  תו  א  עַּ ָמֵעאל ּבָ ִיְצָחק ְוִיש ְ

ל ָלה אֶּ ְכּפֵ ּמַּ ת הַּ  ט(-)בראשית כה ז ..."ְמָערַּ
 

שנה. ירדו לו חמש  021שנה, ואולם למעשה היה צריך לחיות  003חי אברהם אבינו 
באותו  שנים משנותיו, כדי שלא יראה את עשו נכדו יוצא לתרבות רעה. ואכן כבר

 :אמר הקדוש ברוך הואיום שנפטר אברהם, עבר עשו על חמש עבירות חמורות ביותר. 
 ",ואתה תבוא אל אבותיך בשלום"ואמרתי לו  אוהביאברהם לאני כבר הבטחתי 

מדברים שמע בני אדם יו ,וצא לתרבות רעהנכדו יראה את יא לחוץ ו, אם ֵיצֵ ועכשיו
מה אני לכן,  !טובהאין זו שיבה ודאי  - דמים ושופךמגלה עריות על נכדו שהוא 

)תנחומא כי  על משכבם. םובשללהיאסף  םלצדיקי הםב לוט !אוספו מן העולם ?עושה לו

 (ד תצא
 

אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם, עמדו כל גדולי אומות העולם ואמרו: אוי 
 רא צא ע"א()בבא בתלו לעולם שאיבד את מנהיגו, אוי לה לספינה שאבד קברניטה! 
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כאשר נשאו את מיטתו, הלכו שם ועבר לפני המיטה, וראו איזה מקום פנוי לאברהם 

 )בראשית רבה סב ג(אבינו, וקברו אותו במערת המכפלה שלו. 
 

 זכותו לדורות

טאמר הקב"ה לאברהם: " ּבֶּ ְיָמה ּוְספ   הַּ מַּ ָ ש ּ ָכִביםָנא הַּ ּכו  ךָ  ִיְהיֶּה הּכ   ...ר הַּ ְרעֶּ טו  בראשית)!" זַּ

 למה הדבר דומה? (.ה
 

ולא מצא עד עשרה ימים,  -, יומיים, שלושה יום -והלך  רחוקה, שיצא לדרך אדםל
 שלושהאחר הנה, לו ! כך הלך עייף, צמא ורעב.לא אילן ולא מים ,פונדק ולאלא עיר 
וגילה  ,ויהגיע אלו הלך .תחתיו מים יש אולי :אמר ,אילן אחד מרחוק ראהימים 

ישב על מעיין מים חיים, ויש לו פירות טובים וענפים רחבים. לשמחתו שהאילן נטוע 
 הין וערב לו ושביושתה מן המע הטובים, פירותיומאכל  ,לויתקרר בצה תחת האילן,

 ך אותך?בראמה אילן, אילן ב :אמר לאילן כת ולהמשיך בדרכו,עמד לל . כאשרנפשו
 ?שיהיו ענפיך נאים !הואנאה  ?שיהא צלך נאה !הואנאה  הרי כבר -? שיהא עצך נאה

ן יכבר מעי יך?ן יוצא מתחתישיהא מעי !הםמתוקים  ם?ו פירותיך מתוקיישיה !נאים הם
ך מה לי לבר !חביב אתה עומד במקום ?שתהא עומד במקום חביביך! יוצא מתחת

 !יהיו כמותך -ממך  שיצאוכל הנטיעות שאלא  אותך?
 

 ,ה בהם תועלתתולא הי ותורו עשרים דברע ,את העולם רוך הואב הקדושכשברא  ,כך
 ,והיה זן עוברים ושבים פונדק בנה לועד שבא אברהם וקידש שמו של הקב"ה, ו

מסר נפשו ו ,"ה בעולםהקבוהודיע כבודו של  ,ומכניס את הבריות תחת כנפי השכינה
ומה יש לי  ,לךמה יש לי לומר  ,אברהם :הקב"ה ! אמר לוהקדוש ברוך הוא לכבוד
 ,צדיק אתה ?או שתהא שרה אשתך צדקת לפני ?לם צדיק לפנישתהא ש ך אותך?לברכ

 ?ה יש לי לברכך! מצדיקים הם ?או שיהיו כל בני ביתך צדיקים !צדקת אשתךשרה ו
 )במדבר רבה פרשה ב( !יהיו כמותך ,שעתידים לעמוד ממך בניםאלא כל 

 

 זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
 

 

  יצחק אבינו 

 הולדת יצחק

בות ציפו אברהם ושרה אל הבן המיוחל, שיהא ממשיך דרכו של אברהם אבינו. שנים ר
עד שלא נימול  -"לא נוצר יצחק  -ואולם, הקב"ה עיכב את הולדתו בכוונה תחילה 

 )זוהר ח"א צו ע"א(אברהם אבינו ונקרא שלם, ונתוסף לו אות ה"א לשלימותו". 
 

בינו על ידי המלאך מיכאל בליל פסח, שלושה ימים לאחר מילתו, התבשר אברהם א
ֵרא שמו: יצחק. בראש השנה נפקדה שרה, וכעבור שבעה  כי בעוד שנה יולד לו בן, ְוִיּקָ

]שהיתה אותה שנה בדיוק בליל פסח הבא, בחצות הלילה, נולד יצחק,  -חודשים וחצי 
 )ר"ה י ע"ב, יא ע"א. בראשית רבה נג ו([ )מדרש אגדה בראשית יח יד(מעוברת. 

 

 ב וירא לז( 'ו)תנחולד יצחק, נתרפאו החולים, נתפתחו החרשים, ונתפקחו הסומים! בשעה שנ
 

היה הראשון שנולד כתינוק קטן. עד אז היו נולדים כגדולים ובשלים.  -יצחק אבינו 
רבה  ראשית)ב!" בביתו של אברהם אבינו אלא -לה יתח עריסה דנדהנֻּ  לא" :אמר רבי לוי

 י( נג
 

. הלוא נתבונן ונראה, כי כל בעלי החיים, זמן קצר לאחר לידתם הם כבר והיתה לכך סיבה מיוחדת
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בשלים ובוגרים. אין אצלם תקופה ארוכה של תלות בהוריהם, וכבר בימים הראשונים הם הולכים על 

נולד כשהוא כה תלותי בהוריו! ותקופה זו נמשכת זמן רב: תחילה, תקופה ארוכה  -רגליהם. רק האדם 
וחלטת בהורים, ולאחר מכן, עוד מספר שנים של ילדות, שבהן עדיין הילד אינו של ינקות ותלות מ

עומד ברשות עצמו וזקוק לתמיכה ולעזרה תמידית. רק לאחר שנים רבות מגיע האדם לבגרות ולבשלות 
מוחלטת. מדוע יש צורך בתקופה כה ארוכה? התשובה היא, כי רק באדם קיים המושג "חינוך". האדם 

מוסר, למידות טובות, לאמונה ולערכים. וכל אלו יוטבעו באדם בצורה הטובה ביותר, צריך להתחנך ל
 דווקא כשהוא סופג זאת אט אט מההורים תוך כדי גדילתו, כשהוא תלוי בהוריו.

 

הוא למעשה התינוק הראשון בעולם שצריך להעביר את שושלת האמונה של עם ישראל. הוא  -יצחק 
מדור לדור.  -אבינו, ודרכו תעבור האמונה והדבקות בה' ובתורתו זה שממשיך את דרכו של אברהם 

 זקוק הוא לינוק זאת מהוריו אט אט, וכך יוטבעו הדברים בנפשו. -ולשם כך 
 

 משתה גדול

כאשר נגמל יצחק מלינק חלב מאמו, עשו לו הוריו משתה גדול. אברהם אבינו הזמין 
שותיהם. זאת, כדי לפרסם אל המשתה את כל גדולי המלכות, ושרה הזמינה את נ

 ברבים את חסדיו ונפלאותיו של הקדוש ברוך הוא.
 

מן  תינוקהביאו  אלו, אשר ראיתם זקן וזקנההיו אומות העולם מתלוצצים ואומרים: "
 דבריהםחזק את אלא שעשו משתה גדול כדי ל ,עוד ולא '...!בננו הוא' :ואומרים ,השוק

אמיתי, כי אם בן של אחת השפחות, ושרה ולהתפאר ב'בנם'... בודאי אין זה בנם ה
 ".עושה עצמה כאילו היא מניקה אותו

 

כדי לחזק את דברי הלעג הללו, היו הנשים מביאות עימן אל המשתה את תינוקותיהן. 
כל אחת הביאה את תינוקה, מבלי להביא את המינקת שלו. כאשר היה התינוק בוכה, 

תה מביאה את התינוק אל שרה אמנו היתה אומרת: "שכחתי להביא את מניקתי!" והי
שתאכיל אותו. כך הובאו תינוקות רבים אל שרה, והקב"ה עשה נס ששרה היניקה את 

ָרה ָבִנים ֵהיִניָקה: "(כא ז ראשית)ב כולם! וזה שנאמר  (כא צג שמעוני בראשית ילקוט. ג)תנחומא תולדות  ".ש ָ
 

עשו זאת מתוך רצון טוב נשים רבות הביאו את תינוקותיהן אל שרה אמנו. חלקן, 
ואמיתי, שתינוקן יזכה לינק מצדקת זו. וחלקן, עשו זאת רק מתוך רצון לבדוק את 

זכו  -יצאו ברווח. אלו שאמותיהם הביאו אותם מתוך רצון טוב  -שרה. אלו ואלו 
קיבלו כבוד וגדולה וממשלה  -והתגיירו. ואלו שאמותיהם הביאו אותם רק לשם בדיקה 

חסידי אומות וכל  ,גרים המתגיירים בעולםהוכל  יו שרים וחשובים.בעולם הזה, ונה
 )פסיקתא רבתי מג(! חלב של שרההשינקו מן  ותםאמצאצאים הם  -העולם 

 

ואולם, עדיין היו אנשים ריקים וליצנים, שהיו מתלוצצים ואומרים: הלוא שרה במשך 
רמונו של אבימלך שנים רבות לא נפקדה בפרי בטן, והנה דווקא מיד לאחר ששהתה בא

זכתה להיפקד בבן. בודאי אין זה בנו של אברהם, אלא מאבימלך התעברה שרה!  -
כדמות פניו של אברהם אבינו. הוא  -מה עשה הקב"ה? צר את דמות פניו של יצחק 

ְבָרָהםכה היה דומה לו, עד שכולם העידו ואמרו: " ִליד אַּ ת הו   שמעוני בראשית ילקוט) !"ִיְצָחק אֶּ

 (כא צג
 

הגיע אף עוג. אמרו לו הנוכחים: הלוא אתה  -אל הסעודה אשר עשו אברהם ושרה 
תמיד היית אומר כי אברהם כמו "פרדה עקרה", ולא יוכל להוליד?! הסתכל עוג על 
יצחק הקטן, אשר היה שונה מכל התינוקות שנולדו עד כה, בכך שנולד כה קטן, לגלג 

כך "רשע,  :לו הקב"ה אמר !"הורגויכול לי באצבעי אנ !אין זה כלום ...מהו זהואמר: "
של צאצאיו אתה עתיד ובידם  ,תראה אלפים ורבבות יוצאים ממנועוד תחיה ו ?!אמרת
 )דברים רבה א(!". ליפול
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 יצחק וישמעאל

כאשר נולד יצחק, היו כולם שמחים ואומרים: "נולד בן לאברהם, אשר יהיה ממשיך 
. היה ישמעאל מלגלג ]פי שניים מאחיו[ בירושה דרכו, נוחל את העולם, ונוטל שני חלקים

 )תוספתא סוטה ו ג(ואומר: "אל תהיו שוטים, אני הבכור, ואני נוטל שני חלקים!" 
 

 כך, מאז קטנותו של יצחק, היה ישמעאל נוטר לו שנאה בליבו.
 

כאשר גדל יצחק, היה ישמעאל מתנכל לו ומנסה להכשילו ולהוציאו לתרבות רעה. 
עבודה זרה, גילוי  -ו את ישמעאל כשהוא עובר על עבירות חמורות ראתה שרה אמנ

ומקריב  -צד חגבים כדרך הילדים המשחקים  עריות ושפיכות דמים. היא ראתה אותו
אלא שניסה להרוג את יצחק, כביכול בדרך של משחק  -אותם לעבודה זרה! ולא עוד 

 ,וחציםאל נוטל קשת והיה ישמע ,שדה: הבה נלך מעט לישמעאל ליצחק ושעשוע. אמר
 )בראשית רבה נג יא(. חקשועושה עצמו כאילו מ ,כלפי יצחק כוונםומ
 

זּ כאשר ראתה זאת שרה, מיד פנתה אל אברהם ואמרה לו: " ֵרש  ָהָאָמה הַּ תּגָ  את ְואֶּ
ָנהּ  ן ,ּבְ ש  ּבֶּ י ל א ִיירַּ זּ  ּכִ ִני את ִעםָהָאָמה הַּ ים ואכן ה' הסכ )בראשית כא י(!" ִיְצָחק ִעם ּבְ

ר ּת  לדבריה של שרה, ואמר לאברהם: " ָרהּכל ֲאש ֶּ יָך ש ָ ר ֵאלֶּ ק   ,אמַּ ע ּבְ מַּ י ְבִיְצָחק  ,ָלהּ ש ְ ּכִ
ע ֵרא ְלָך ָזרַּ  כל ההמשכיות שלך היא דווקא על ידי יצחק ולא על ידי ישמעאל. -!" ִיּקָ

 

ןמגרש אברהם את ישמעאל, ואכן יצחק הוא זה שממשיך את דרכו של אברהם. " ּתֵ ּיִ  וַּ
ְבָרָהם ת אַּ ל אֶּ ר ּכָ נתן אברהם ליצחק את הירושה, את  - (ה)בראשית כה  "ְלִיְצָחק - לו   ֲאש ֶּ

שיזכה להיקבר עימו במערת  -, ואת הקבורה ]שיהיה בידו הכח לברך[הבכורה, את הברכה 
 המכפלה. ואילו לישמעאל נתן אברהם רק מתנות.

 

 אברהם אינו מברך בפירוש את יצחק, ומדוע? -ואולם 
 

והנה,  שיטפח אותו ויטפל בעצים. אריס, ומסר אותו בידי המשל למלך שהיה לו פרדס
 -זה בזה ומחוברים כרוכים ה אילנותי נשראה האריס, כי מתוך כל האילנות, ישנם 

את האילן שקה אם א . חשב האריס בליבו:ותושל סם המ השניו ,חד של סם חייםהא
 נמנע מלהשקות ואם אני ,מויעוגדל ותה ות שושל סם המהרי האילן  -חיים הסם של 

כך הפך בדעתו  לחיות?! חייםהשל סם  היאך יוכל האילן -ות ושל סם המ את האילן
עד שאמר: הלוא אני אינני בעל הפרדס, אלא סך הכל אריס, והמלך הביא אותי לכאן 
לשנה אחת. אני את שלי עושה בטיפול שאר האילנות, והמלך יעשה בפרדסו מה שהוא 

 ה!רוצ
 

ירצה להתברך.  ישמעאלאף  הלוא - יצחק אתמברך אני אם  אבינו: כך אמר אברהם
 ,אני שר ודםב :חזר ואמר ?!יצחקברך את היאך א -ישמעאל את אם אין אני מברך ו

מה שהקב"ה רוצה לעשות  ,מכאן ואילך -עשיתי את שלי כבר  ,היום כאן ומחר בקבר
 !יעשה - בעולמו

 

)בראשית ! שנאמר גלה הקדוש ברוך הוא על יצחק וברכוהת ,אברהם אבינו נפטרכיון ש

ְבָרָהם: "(יא כה ת אַּ ֲחֵרי מו  ְיִהי אַּ ת ,וַּ ְך ֱאל ִהים אֶּ ְיָברֶּ נו  ִיְצָחק  וַּ )מדרש תהלים א. בראשית רבה סא ". ּבְ

 ו(
 

 עולה תמימה -יצחק 

ך מלו תושא !תואני גדול ממך במצוהיה מתרברב בפני יצחק ואומר לו:  -ישמעאל 
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בן שלש עשרה   -, כשהיית תינוק קטן ולא יכולת להתנגד, ואילו אני ימים הנושמבגיל 
 אחדבאבר  יצחק: אמר לוהייתי כאשר מלו אותי, ויכולתי להתנגד ולא התנגדתי! שנה 
מוכן אני  -' זבח עצמך לפני'ר לי הקב"ה יאמאם מנסה להתגרות בי?! הלוא אתה 

 )סנהדרין פט ע"ב(להיזבח בלב שלם! 
 

, היה מוכן למסור את כל כולו לכבוד ]"פחד יצחק"[יצחק אבינו, עמוד היראה  -ואכן 
שנים היה, כאשר ציוה הקב"ה את אביו אברהם להעלותו על גבי  50ה' יתברך! בן 

המזבח. כמובן, שיכול היה להתנגד, ואולם לא די שלא התנגד, אלא שהלך בשמחה 
 ובחפץ לב להיעקד ולהישחט!

 

ְלכּו " ּיֵ ווַּ ְחּדָ ם יַּ ֵניהֶּ  היות קורבן.כך זה היה שמח ל ,ביקרהכשם שזה היה שמח ל -" ש ְ
! שחטלהיויצחק שמח  ,שמח לשחוט אברהם .יעקדהויצחק שמח ל ,אברהם שמח לעקוד

 )פסיקתא רבתי מ מג(
 

פחד ויראה  עליו נפלאמנם בתחילה כאשר נודע ליצחק, כי אביו הולך להקריבו, 
עצמו ראוי להיות קורבן על גבי המזבח, אולם הוא אמר: את שלא ראה מחמת  ,גדולה
 (כג )תנחומא וירא!". הרי נפשי נתונה לו -הקב"ה  בי בחר "אם

 

מפני , קשור היטב את ידי ואת רגלי, אבאוכשבא אביו לעוקדו על המזבח, אמר לו: 
בבקשה  .הקרבןשמא אזדעזע ויפסל  -סכין אראה את האשר וכ ,שהנפש חצופה היא

 )שם(, ואפסל מלהיות קרבן!" מום שור אותי היטב לבל ייעשה בי, קממך
 

כאשר נעקד יצחק על גבי המזבח, זכה להגיע לדרגות גבוהות מאוד, ולראות דברים 
]עניינים "נפתח הרקיע, ויצחק נשא את עיניו וראה חדרי מרכבה  -נעלים ונשגבים 

של אברהם מסתכלות בעיני יצחק,  "עיניו )תנחומא תולדות ב(, והזדעזע". נסתרים בהנהגת ה'[
)תרגום ועיני יצחק מסתכלות במלאכי מרום. יצחק ראה אותם, ואברהם לא ראה אותם". 

 יונתן בראשית כב י(
 

כאשר הגיעה החרב על צווארו, פרחה נשמתו של יצחק. אולם כאשר השמיע הקב"ה 
ירו ונעמד את קולו ואמר "אל תשלח ידך אל הנער", חזרה נשמתו לגופו, ואביו הת

יצחק על רגליו, וידע שכך המתים עתידים לחיות. פתח ואמר: "ברוך אתה ה', מחיה 
 )פרקי דרבי אליעזר לא, מדרש הגדול בראשית כב יב(המתים". 

 

משל לאשה לאחר העקידה, שלח אברהם את יצחק ללמוד תורה בבית מדרשו של שם. 
 ,הואיל ומן הפלך הזה התעשרתי :אמרה ,]אריגה וטוויה[על ידי מלאכת הפלך תעשרה הש

 אך ורק משום -שבא לידי מה כל  :כך אמר אברהם !"לעולםעוד אינו זז מידי 
 )בראשית רבה נו( !לעולםמזרעי  התורה רוצה שתזוז ילפיכך אינ ,תושעסקתי בתורה ובמצו

ואכן באו מלאכי מרום ולקחו את יצחק והובילוהו לבית מדרשו של שם, ונשאר שם 
 )תרגום יונתן בראשית כב יט( שלוש שנים.

 

זכות זו של עקדת יצחק עומדת לבניו אחריו לדורות עולם. בכל שנה ביום ראש השנה 
עולה  ]אילו של יצחק[וזכר העקידה  ]קרן של איל[,יום הדין, תוקעים כל ישראל בשופר  -

לפני הקב"ה. אף כאשר הלכו עם ישראל בגלות חורבן בית המקדש הראשון, הזכיר 
"ֱאל ִהים  :כשאמר לי אבא ,רבונו של עולם :ח יצחק ואמרק לפני הקב"ה זכות זו: פתיצח

ִני" ה ְלע ָלה ּבְ ֶּ ש ּ ה ּלו  הַּ  ,ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח ,לא עכבתי על דבריך - ִיְראֶּ
)איכה רבתי פתיחתא ?! ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני ,ארי תחת הסכיןואת צו ופשטתי

 ל(
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 ו של יצחקזיווג

היה יצחק אילו מיד לאחר העקדה, כשהם עדיין בהר המוריה, הרהר אברהם בלבו: 
, לכן אין טוב הדבר שישאר כך ללא אשה בניםמת בלא הרי היה  -מת בהר המוריה 

. אמנם הן אינן מיוחסות לזרעו ל וממראואשכ ,ענר מבנות ובנים. אלך ואשיא לו אשה
מר אמיוחסין שלהן?! מה איכפת לי ו הן, צדקניות של שם, ומזרעו של כנען הן, אולם

 (נז ר")בר, מבני משפחתך. של יצחק תוזוגבת  הנולדלכך, כעת  אין אתה צריך ב"ה:הק לו
 

ואכן כעבור שלוש שנים, פונה אברהם אל אליעזר עבדו, שילך לקחת ליצחק אשה 
עשרה גמלים טעונים  -מבנות משפחתו בפדן ארם. צייד אברהם את אליעזר בכל טוב 

חפצים יקרי ערך ואבנים טובות ומרגליות, וכן נתן בידו את שטר המתנה שבו הוריש 
 את כל אשר לו ליצחק, זאת כדי שיסכימו משפחת הכלה לשלוח אותה אל יצחק.

 

ִיםֱאל ֵהי  ברך אברהם את אליעזר שה' יצליח את דרכו: "ה' מַּ ָ ש ּ ח הּוא ...הַּ לַּ ְלָאכו   ִיש ְ  מַּ
ם ,יךָ ְלָפנֶּ  ָ ה ִלְבִני ִמש ּ ָ ְחּתָ ִאש ּ לאליעזר זימן הקב"ה  כך,אברהם לו בשעה שאמר  ".ְוָלקַּ
. אליעזר את ללוות -השני ו מהבית אל הבאר, להוציא את רבקה - אחד, המלאכיםשני 

 -! כך הלך אליעזר בדרך ובברקיםבזיקים  את הדרך היה מאיר לו הקדוש ברוך הואו
בראשית ) תוך שלוש שעות. -ימי הליכה  00הלך מרחק של ש -ונעשתה לו קפיצת הדרך 

 ס א. מעם לועז בראשית ב תפב( י, רבה נט
 

מלאכתם נעשית על ידי אחרים. בזכותו של יצחק, היתה לאליעזר סיעתא  -צדיקים 
עוד באותו יום הגיע, וביום שלמחרת כבר הביא את רבקה  -דשמיא מרובה בשליחותו 

הגיע אליעזר אל רבקה, ובאותה  -יצחק להתפלל מנחה  אל יצחק! "באותה שעה שבא
 )זוהר ח"א קלב ע"א(באה רבקה אצלו!"  -שעה שבא יצחק להתפלל מנחה למחרת 

 

ה " דֶּ ָ ש ּ ּוחַּ ּבַּ ּיֵֵצא ִיְצָחק ָלש  ב]להתפלל[ וַּ ת ָערֶּ א ֵעיָניו  ,ִלְפנו  ָ ש ּ ּיִ ְראוַּ ּיַּ ִאים וַּ ים ּבָ ּלִ ה ְגמַּ  .ְוִהּנֵ
א ִרְבָקה אֶּ  ָ ש ּ ּתִ א  תוַּ רֶּ ּתֵ יָה וַּ תֵעינֶּ ּפ   אֶּ ּתִ ָמלִיְצָחק וַּ ּגָ ל הַּ ח ...ל ֵמעַּ ּקַּ ּתִ ס וַּ ְתּכָ ּתִ ִעיף וַּ ּצָ ָה  .הַּ ְיִבאֶּ וַּ

ָרה ִאּמו  ִיְצָחק ָהא   ח ,ֱהָלה ש ָ ּקַּ ּיִ ת וַּ ִהי אֶּ ּתְ הָ  ִרְבָקה וַּ ֱאָהבֶּ ּיֶּ ה וַּ ָ ֲחֵרי  ,לו  ְלִאש ּ ֵחם ִיְצָחק אַּ ּנָ ּיִ וַּ
 )בראשית כד סג(". ִאּמו  

 

לבוש ומעוטף בציצית,  -שעה שראתה רבקה את יצחק, שהוא הדור ביותר  באותה
)בראשית רבה ס יד. ודמותו כמלאך אלוקים, ושטוח בתפילה. אמרה: ודאי אדם גדול הוא! 

 שוחר טוב צ יח(
 

שרתה ברכה  -גם יצחק ראה את צדקותה של רבקה. כאשר הכניס אותה אל האוהל 
, הלואהעל פתח  קשור ענןהיה שהיתה אמו בחיים,  וקדושה באוהל. כיצד? כל זמן

דולק מליל שבת , ונר שבת היה נשאר בעיסהשרויה ברכה ו ,וחהודלתות פתוחות לרוה
כאשר נכנסה  -הבא. כאשר נפטרה שרה, פסקו הדברים הללו. עכשיו  שבת לילועד 

 )בראשית רבה ס טו(רבקה אל האוהל, חזרו שוב. 

 

אליעזר, הלך יצחק להחזיר לאביו את הגר. אמר: "אפשר באותו יום ששלח אברהם את 
שאהיה אני יושב עם אשתי, ויהיה אבי יושב לבדו?! אלך ואחזיר לו את הגר, ואמציא 

הביא יצחק את הגר, ונהג בה תמיד בכבוד, ואפילו  )מדה"ג בראשית כב סב(לו קורת רוח!" 
 ת רבתי עמוד קב()בראשיאחר מיתת אביו כיבד אותה ולא הוציאה מבית אביו. 

 

 פקידת רבקה

מפני מה " מרו חז"ל:אשנה היו יצחק ורבקה נשואים, וטרם נפקדו בפרי בטן.  81 -כ
 )יבמות סד ע"א("! של צדיקים םלתילתפ והומתאשהקב"ה  מפני ?היו אבותינו עקרים
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שנים בלבד, ולא היתה  5עד כה המתינו יצחק ורבקה, מפני שרבקה נישאה בגיל 

שנים נוספות אולי יזכו להיפקד, כפי  01. לאחר מכן, המתינו 05ד עד גיל ראויה להולי
שנים, ורק לאחר מכן יכול לקחת לו אשה  01הדין שצריך האדם להמתין לאשתו 

אחרת. ואולם משעברו אף עשר השנים הללו ורבקה לא נפקדה, לא רצה יצחק לגרש 
ים, כמו שעשה אברהם את רבקה הצדקת, ואף לא רצה לקחת לו שפחה שתוליד לו בנ

אביו, מפני שהוא נחשב כקרבן עולה תמימה, ואין הדבר ראוי בעבורו. לכן פנה 
 להשתטח בתפילה על הר המוריה, ולבקש רחמים מאת ה' שיתן לו בנים מרבקה.

 

היה יצחק שטוח בפינה אחת, ורבקה שטוחה בפינה אחרת, ושניהם שופכים שיח לפני 
יהיו מן הצדקת הזו!"  -ם, כל הבנים שאתה נותן לי ה'. אמר יצחק: "רבונו של עול

יהיו מן  -ואף היא התפללה ואמרה: "רבונו של עולם, כל הבנים שאתה עתיד לתת לי 
 )בראשית רבה סג ה(הצדיק הזה!" 

 

פתחיהן של נשים הולכת ל היתההתעברה רבקה, ואולם היה הריונה קשה מאוד. 
אם כך הוא צערו  בזמן שהייתן מעוברות?! הצער הזה ןלכגם הגיע  : האםואומרת להן

 )בראשית רבה סג ו(! תיהתעברלא שואי והל -ההריון  של
 

ְתר  " ּיִ הּ וַּ ִקְרּבָ ִנים ּבְ ּבָ אני  -שהיו עולים ויורדים בתוך מעיה כגלי הים. זה אומר  -" ֲצצוּ הַּ
אני אצא תחילה. אמר עשו ליעקב: אם אין אתה מניח לי  -אצא תחילה, וזה אומר 

את תחילה, הריני הורג את אימי ויוצא דרך הדופן! אמר יעקב: הרשע הזה שופך לצ
 )מדרש הגדול(דמים הוא כבר מתחילתו, והניחו לצאת תחילה. 

 

 רוצהיעקב היה  - מדרשותבתי בבתי כנסיות ובעומדת  רבקה בשעה שהיתה -ועוד 
. רבקה, צאתל רוצה עשוהיה  - כוכביםבתי עבודת  לידובשעה שהיתה עוברת  ,לצאת

אשר לא ידעה כי יש בבטנה תאומים, דאגה והצר לה על כך מאוד, והלכה לישיבת 
ֵני" שם בן נח לשאול אותו לפשר הדבר. אמר לה: ֵני  ש ְ ִבְטֵנְך ּוש ְ ִים ּבְ יםגו  ּמִ ִיְך  ְלאֻּ עַּ ִמּמֵ

ֵרדוּ  קב יע -והנה תאומים בבטנה  -ואכן, כאשר מלאו ימיה ללדת  )בראשית כה כג(". ִיּפָ
 ועשו.

 

 יצחק בגרר

ץ" -יושבים יצחק ורבקה בחברון, והנה הביא עליהם הקב"ה נסיון  ָארֶּ ְיִהי ָרָעב ּבָ ". וַּ
רעב זה בא בשביל יצחק, שניסהו ה' אם יתלונן או לא, ועמד בנסיון ולא התלונן. 

 )מדרש אגדה(
 

 -ת" רצה יצחק לרדת למצרים, כדרך שעשה אביו, ואולם אמר לו ה': "גור בארץ הזא
אם יצאת  -אם יוצאת היא לחוץ, היא נפסלת. אף אתה  -אתה עולה תמימה, והעולה 

 )בראשית רבה סד ג(לחוץ לארץ, נפסלת. 
 

לכן הלך יצחק לגור בארץ גרר. התחילו אנשי המקום לשאול על רבקה, מה עשה? 
למד מאביו ואמר: "אחותי היא". ואולם הפעם, למרות שאמר יצחק כך, פחד אבימלך 

קחת אותה, הוא זכר היטב את העונשים הקשים שבאו עליו בעקבות לקיחת שרה, ל
 למרות שגם עליה אמר אברהם שהיא אחותו.

 

לאחר תקופה ארוכה שישב יצחק בגרר, נודע לאבימלך כי חששו התאמת, ואכן רבקה 
היא אשת יצחק. מה עשה? הלביש את יצחק ורבקה בבגדי מלכות, הרכיב אותם על 

, סיבב אותם בעיר כולה, והכריז בקול גדול ואמר: "כל מי שיעיז לפגוע סוסים יפים
 מות יומת!" -באנשים יקרים אלו 
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הִ המשיך יצחק לגור בגרר, " ץ הַּ ָארֶּ ע ִיְצָחק ּבָ ְזרַּ ּיִ הִ  ,איוַּ ָנה הַּ ָ ש ּ ְמָצא ּבַּ ּיִ ָעִרים ָאהא מֵ יוַּ  ,ש ְ

ְיָבֲרֵכהוּ  ל ָהִאיש   ה'. וַּ ְגּדַּ ּיִ ךְ  ,וַּ ְך ָהלו  ּיֵלֶּ י ,ְוָגֵדל וַּ ד ּכִ ל ְמאד עַּ  יב(כו )בראשית  ".ָגדַּ
 

למרות שזרע יצחק באזור הנגב, שזהו אזור צחיח ולא משובח, וכן זרע בשנה צחיחה 
בכל זאת היתה לו ברכה מיוחדת ביבול: גדלה לו תבואה פי מאה ממה  -של רעבון 

וא "אין שהיתה השדה יכולה להצמיח באופן רגיל. ומדוע מדד יצחק את התבואה, הל
)בראשית מפני שרצה לעשר את התבואה.  -הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין"? 

 רבה סד ה(
 

הלך יצחק וגדל והתעשר, והיתה לו ברכה בכל מעשי ידיו, עד שהיה גדול ועשיר יותר 
ולא כספו  -מן המלך בעצמו! והיו תושבי המקום אומרים: "זבל פרדותיו של יצחק 

ל  וזהבו של אבימלך"! ּבֵ ומדוע? מפני שהיו לוקחים מן הזבל של הפרדות של יצחק לזַּ
בו את אדמותיהם, ומכך היתה אדמתם מתברכת מאוד, וברכה זו היתה מרובה יותר 

 )בראשית רבה סד ז. הרא"ם(ממה שהרויחו אצל המלך. 
 

ומדוע זכה יצחק לברכה כה גדולה? אמרו חז"ל: אין הקב"ה מעלה את האדם לגדולה 
ן ובודק אותו תחילה, וכיון שהוא עומד בנסיונו, הוא מעלה אותו לגדולה! וכך עד שבוח

שניסהו הקב"ה ועמד בנסיונו ולא הרהר אחר מידותיו של הקב"ה, ולכך  -היה ביצחק 
 )תנחומא קדום בהעלותך יג(ברכהו ה'. 

 

ֵלְך כאשר רואה אבימלך את עושרו וגדולתו של יצחק, פונה הוא אליו ואומר לו: "
נוּ מֵ  י ,ִעּמָ ּנּו ְמא   ּכִ ְמּתָ ִמּמֶּ יש לך כעת צאן ובקר ונכסים יותר ממני, וזהו בזיון  -!" דָעצַּ

הוא בזכותו. אמר  -בעבור המלך! ניסה אבימלך אף לרמוז ליצחק שכל העושר שלו 
לו: הלוא כאשר באת לכאן היה לך עדר אחד, ועכשיו יש לך עדרים רבים. ואם כן 

ְמּתָ " -מת, הכל מאתנו ודאי שכל מה שגדלת ועצ ּנוּ  -ָעצַּ  )בראשית רבה סד ז(!" ִמּמֶּ
 

 אל "נחל גרר", רחוק מן העיר. -שומע זאת יצחק, ועוזב מיד את המקום 
 

היו בארות מים אשר חפרו עבדי אברהם בהיותו בגרר, ואנשי המקום  -באזור גרר 
ו די מים, וכך סתמו אותם בטענה שעלול לבוא נזק בגללם, שמא יבואו אויבים וימצא

ְחּפ  " -יוכלו להתעכב במקום ולהילחם בהם. כעת  ּיַּ ב ִיְצָחק וַּ ש ָ ּיָ תוַּ ֵאר   ר אֶּ ר ּבְ ִים ֲאש ֶּ ּמַּ ת הַּ
ְבָרָהם יֵמי אַּ ְקָרא ...ָחְפרּו ּבִ ּיִ מ וַּ ֵ ש ּ ת ּכַּ מו  ן ש ֵ רוָלהֶּ ן ָאִביו ת ֲאש ֶּ  ".ָקָרא ָלהֶּ

 

נו ומחדש ומשפץ מעט את בוא וראה: אדם קונה לו בית וקורא לו שם, כאשר עומד ב
הוא כבר קורא לו שם אחר. אבל יצחק אבינו אינו כן, אלא כל הבארות  -הבית 

שחפר אברהם אבינו וקרא להן שם, אף על פי שעמדו פלשתים וסתמום, ויצחק חזר 
וחפרן שוב, לא חידש להן שם חדש, אלא קרא להן באותן שמות שקרא להן אביו. 

שכל  -י שנהג כבוד באביו. ומהו השכר שנטל על כך? ולמה? מפני ענוותנותו, ומפנ
 -מתחילה נקרא "אברם" ולבסוף "אברהם", יעקב  -האבות, השתנו שמותם: אברהם 

מתחילה, עוד לפני שנולד,  -מתחילה שמו "יעקב" ולבסוף נקרא "ישראל". אבל יצחק 
 )מדרש הגדול תולדות כו(קרא לו הקב"ה "יצחק", ולא השתנה שמו לדורות! 

 

 -כאשר יצא יצחק מגרר, חשו בני המקום בחסרונו. הברכה שהיתה מצויה בזכותו 
נעלמה: לפתע התייבשו הנהרות, והאילנות לא הוציאו פירות. והרגישו שמפני שגירשו 

 )תרגום יונתן בראשית כו כו(את יצחק קרה להם כל זה. 
 

ית שלום. פונה החליט אבימלך ללכת בכבודו ובעצמו אל יצחק, כדי לכרות עימו בר
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י ָרִאינוּ ָראו  אבימלך אל יצחק ואומר לו: " ךְ ה' ָהָיה  ּכִ ּנ   ,ִעּמָ רוַּ ךְ ... אמֶּ ". ִנְכְרָתה ְבִרית ִעּמָ

רהוא אף מזכיר לו את הטובה אשר עשו עימו: " ֲאש ֶּ ֲענּוךָ  ּכַּ ָך  ,ל א ְנגַּ ינּו ִעּמְ ר ָעש ִ ֲאש ֶּ ְוכַּ
ק ב רַּ ם ,טו  לו  ש ָ ֲחָך ּבְ ּלֵ ש ַּ ּנְ  ".וַּ
 

ל לאריה שנתחבה לו עצם בגרונו, ולא ידע כיצד להוציאה. ביקש מן החיות ביער מש
שיוציאו אותה, אך שום חיה לא יכלה לעשות זאת. והנה, בא התרנגול שצווארו ארוך 
ואמר לאריה: תן לי שכרי, ואני אוציאה! הסכים לכך האריה. הכניס התרנגול את 

שכרי. אמר לו האריה: לא די לך בכך צווארו והוציא את העצם, אמר לאריה: תן לי 
שנכנסת לתוך לועי ויצאת בשלום?! הלוא זה השכר הגדול ביותר, לך ותתפאר בו לפני 

 חבריך!...
 

ר" -מתפאר ומשתבח בפני יצחק  -כך אבימלך  ֲאש ֶּ ֲענּוךָ  ּכַּ די לך שלא עשינו  -" ל א ְנגַּ
כאשר שלחו אותו לך נזק. ואולם אפילו "טובה גדולה" זו, לא היתה מושלמת: ש

)בראשית רבה סד י. מדרש  אך הקב"ה הצילו מהם! -מארצם, הכינו לו אורבים בדרך להורגו 

 הבאור(
 

 כרת יצחק ברית עם אבימלך, וקרא שם המקום "באר שבע" על שם השבועה.
 

 זקנותו של יצחק

י" ְיִהי ּכִ יןָ  ֵעיָניו ֵמְרא   ,ָזֵקן ִיְצָחק וַּ ְכהֶּ ּתִ מספר סיבות היו לכך שכהו עיניו  א( כז )בראשית". תוַּ
 של יצחק.

 

 אדם  נו של עולם,רבו :אמרעד ימיו של יצחק, לא היו יסורים בעולם. בא יצחק ו
מביא עליו  אבל אם אתה בעולם הבא. כנגדו מתוחהדת הדין ימ ,מת בלא יסורים

אני  וממך ,תבקשדבר טוב  :אמר לו הקב"ה .דת הדין מתוחה כנגדויאין מ ,יסורים
י" -לכן  !חילמת ְיִהי ּכִ יןָ  ֵעיָניו ֵמְרא   ,ָזֵקן ִיְצָחק וַּ ְכהֶּ ּתִ  (ט )בראשית רבה סה". תוַּ

 

 עיניו במרוםיצחק את  נשא ,בשעה שעקד אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, 
מטייל בפתח משל למלך שהיה כהו עיניו.  -ומכח אותה ראיה  .שכינהזיו הבוהביט 

אין הוא  -ן. מעשה זה חלולבעד מציץ עליו הובו שמארמונו, ולפתע ראה את בן א
הריני מצער את אוהבי, ואם אניח  המלך: אם אהרוג אותו, אמר ראוי לכבוד המלכות.

שדרכם הציץ.  חלונותאת השיסתמו הרי זה בזיון למלכות. אלא, הריני גוזר  -אותו 
לא יראני  : הלוא אני אמרתי "כימר הקב"הכאשר הביט יצחק בזיו השכינה, א - כך

אלא גוזר אני  ,אברהם אוהבי אהרוג אותו, הריני מצער אתאם וחי", ואולם  -האדם 
 )בראשית רבה סה י(. כהו עיניו -כיון שהזקין ו .שיכהו עיניו

 

  בשעה שעקד אברהם את יצחק, בכו מלאכי השרת, ונשרו דמעות עיניהם לתוך עיניו
 )בראשית רבה סה י(כהו עיניו.  -ן של יצחק, ועשו רושם בתוך עיניו. כיון שהזקי

 

  שאמר הרשע עשואמר רבי אלעזר: כהו עיניו, כדי שיימנע מלראות ברעתו של בנו .
הקב"ה: אם יהיה יצחק יוצא לשוק, יהיו הבריות מצביעים עליו ואומרים, 'זהו אביו 

 סה י( )בראשית רבהשל הרשע הזה!', לכך אני מכהה את עיניו, וכך הוא יושב בתוך ביתו. 
 

 הרשע נשא נשים רשעיות, והיו מקטירות לעבודה זרה, והיה העשן עולה, וכהו  עשו
 )פסיקתא רבתי יב טז. מדרש אבכיר מובא בילקוט כאן רמז קיד(עיניו של יצחק. 

 

  ת: "רבי חנינאאמר ּבו  יתָ  רַּ ה ָעש ִ ּתָ י ה' אַּ ב  ִנְפְלא   ,ֱאל הַּ ְחש ְ יָך ּומַּ יָך תֶּ מ  הליםת) ..."ֵאֵלינו   -תֶּ
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 ?למה כהו עיניו של יצחק !בשבילנו ,אלינוהכל  -מחשבות שפעלת הפעולות והכל  - (ו

 )בראשית רבה סה ח(! את הברכות ויטולא יעקב וכדי שיב
 

 ברכת בניו

יעקב ועשו, למי  -טרם פטירתו, רוצה יצחק אבינו לברך את בניו. אולם, שני בנים לו 
בכור  הברכות לעשו, שהרידין הוא שינתנו מהם ינתנו הברכות? חשב יצחק, כי מן ה

 לתרבות רעה, ושמכר את הבכורה ליעקב. ה שעשו יצאהוא. אולם הסתיר ממנו הקב"
 

היה יודע שיצא לתרבות  את עשו, לאכפי שאומר המדרש: בשעה שבא יצחק לברך 
רעה, שהיה עשו בא ושואל את אביו: אבא, היאך מעשרים את המים? היאך מעשרים 

בודאי נותן הוא את  -והיה יצחק אומר: אם מים ומלח הוא רוצה לעשר  את המלח?
בשאר המעשרות ומדקדק בכל המצוות! לכן נאמר: " ּיֱֶּאהַּ ת וַּ י ִיְצָחק אֶּ ו ּכִ ִפיו ֵעש ָ ִיד ּבְ " צַּ

  )פסיקתא דרב כהנא לב סח. רש"י בראשית כה כח(שהיה צד ומרמה את אביו בדברי פיו.  -
 

אל יצחק את עשו, 'בני היכן היית היום הזה?' והוא משקר עוד אמרו חז"ל: היה שו
ואומר לו: "בבית התלמוד! הלוא כך היא ההלכה בנושא פלוני? לא כך איסורו? לא 
כך היתרו?", וכך היה עשו מתפלפל עם אביו בדברי הלכה מידיעותיו הקדומות, ומתוך 

יצווחת ואומרת: " דברים אלו היה צדו ומרמה אותו בפיו, על כן אהבו. ורוח הקודש  ּכִ
ן ּנֵ לו   ְיחַּ ל קו  ן אַּ ֲאמֶּ י ,ּבו   ּתַּ ע ּכִ בַּ ת ש ֶּ ֵעבו  ִלּבו   ּתו   )משלי כו כה(. )תנחומא תולדות ח( !" ּבְ

 

ואולם יש מבארים, כי באמת אהבה זו של יצחק לעשו, היתה רק מן השפה ולחוץ, 
יצחק את  כדי לקרבו, שמתוך כך אולי יחזור למוטב. כפי שאומר המדרש: "ויאהב

וכי לא היה יודע יצחק אבינו במעשי עשו שהם כעורים? והרי הכתוב אומר  -עשו" 
"משנאיך ה' אשנא", ומפני מה אהבו?! אלא שהיה אוהבו בפניו בלבד, כדי לקרבו 

אם כשהוא אוהבו, היו  -ולמושכו. והנהגה טובה ונכונה נהג יצחק! שהרי קל וחומר 

)סוטה מז אותו, על אחת כמה וכמה! ואמרו רבותינו  מקולקלים, אילו שנא וריחק עשיומ

 )מדרש הגדול(: "לעולם תהא שמאל דוחה, וימין מקרבת". ע"א(
 

ידעה כי עשו הרשע אינו ראוי כלל לקבל את הברכות, ולכן  -אולם רבקה אמנו 
 סה ו( ר")ברדרשה מיעקב שיכנס הוא אל אביו במקום עשו, כדי לקבל את הברכות. 

 

בניסן, ערב פסח, קורא יצחק אל עשו ומבקש ממנו להכין לו שני גדיים לסעודת בי"ד 
ת" -ליל פסח, אחד כנגד קרבן פסח, ואחד כנגד קרבן חגיגה, כדי לברכו  ְקָרא אֶּ ּיִ  וַּ

ד   ּגָ נו  הַּ ו ּבְ ּי  ,לֵעש ָ ִניוַּ ר ֵאָליו ּבְ ְכָכה ...אמֶּ ֲאָברֶּ ִתי ה'ִלְפֵני  וַּ  )בראשית כז(". ִלְפֵני מו 
 

רות שיצחק רוצה לברך את עשו, אין הוא נותן אמון מלא ב"צדקותו" של עשו, ולכן למ
אהוא אומר לו: " ךָ  ש ָ ּתֶּ ש ְ ְלְיָך ְוקַּ יָך ּתֶּ קח את כלי הזין שלך, ותלך לצוד לי  -" ָנא ֵכלֶּ

השחז היטב את סכינך, שלא  -ציד מן ההפקר, שלא תאכילני גזלות וחמסים! וכמו כן 
 )בראשית רבה סה יג(ת! תאכילני נבלות וטרפו

 

לשלוח משלחת  רצתהלמדינה שמשל  בי אלעזר:אמר ר -" ויקרא את עשו בנו הגדול"
, והיא היתה מחשיבה אותו לה בן ננס והיה ,היתה שם אשה אחתחשובה אל המלך. 

האם אין  : בני הוא כה מיוחד, גבוה, גיבור חיל משכמו ומעלה,אמרהו מאוד. באה
גבוה וגיבור חיל הוא, הרי  - בעיניךאם לה: אמרו  משלחת?!אתם מצרפים אותו אל ה

ויקרא את עשו בנו ]"" גדול"אביו קורא אותו  -עשו כך  !בעינינו הוא ננס שבננסיםש

מר להם הקדוש א "[,ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול]"" גדול" אותוראת ומו קיא ,"[הגדול
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ה" -טן הוא ק ינַּ בעי ,אם בעיניכם הוא גדול :ברוך הוא יךָ  ןָקט   ִהּנֵ ּתִ ִים ְנתַּ ּגו  זּוי  ,ּבַּ ּבָ
ה ְמא   ּתָ  (. )בראשית רבה סה(א ב עובדיה)!" דאַּ

 

ה ְבִניפונה רבקה אל יעקב ואומרת לו: "וְ  ּתָ ק   ,עַּ ע ּבְ מַּ ה א  ש ְ ּוָ ר ֲאִני ְמצַּ ֲאש ֶּ ךְ . ָתךְ ִלי לַּ  לֶּ
ל ּצ  ָנא אֶּ ח ,אןהַּ ים  ְוקַּ ָדֵיי ִעזִּ ֵני ּגְ ם ש ְ ָ ה א   ,ִביםט  ִלי ִמש ּ ֱעש ֶּ ר ְואֶּ ֲאש ֶּ ים ְלָאִביָך ּכַּ ּמִ ְטעַּ ָתם מַּ
ְכָך ִלְפֵני מ ,ְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך ְוָאָכל .ָאֵהב ר ְיָברֶּ ר ֲאש ֶּ ֲעבֻּ תו  ּבַּ  י(-ח )בראשית כז". ו 

 

ןעמוד האמת, " -ואולם יעקב חשש מאוד לעשות זאת. יעקב  ּתֵ ת ּתִ ֲעק ב ֱאמֶּ ", כיצד ְליַּ
ראה כ"מרמה"?! חושש הוא כי בכך יביא עליו חלילה קללה יוכל לעשות מעשה כזה, שנ

ולא ברכה. אך רבקה יודעת את האמת, כי הברכות מיועדות מן השמים ליעקב, ולכן 
ִני"היא עומדת בשלה, ואף מבטיחה ואומרת לו:  י ִקְלָלְתָך ּבְ ק   ,ָעלַּ ע ּבְ מַּ ְך ש ְ חאַּ  ִלי ְוֵלְך קַּ

 !"ִלי
 

ְך ַוי ֵ "דבר קשה עליו ביותר! הולך יעקב ועושה כמצות אימו, וה ח ַוי ִּ לֶּ  -" ֵבא ְלִאּמו  ַוי ָּׁ ּקַּ
 )בראשית רבה סה טו(וי, וי, וי! אנוס, כפוף, ובוכה! 

 

עִ "יעקב מעלה בפני אימו את החשש:  ו ָאִחי ִאיש  ש ָ י  ,ְוָאנִכי ִאיש  ָחָלק ,ריֵהן ֵעש ָ אּולַּ
ִני ָאִבי ֵ ש ּ ְעתֵּ  ,ְימֻּ ְמתַּ ?!" ואולם רבקה מוצאת פתרון גם לכך. היא לוקחת עַּ ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכִ

 עורות גדיי עיזים, ומלבישה אותם על ידיו של יעקב ועל צווארו, כדי שִייָראה שעיר.
 

כמו כן, היא מלבישה ליעקב את "בגדי החמודות" של עשו. היו אלו בגדים מיוחדים, 
ובזכותם היה מנצח משמש את אביו, ועימם אף היה יוצא לצוד ציד,  עשושעימם היה 

וגובר על אויביו. ומאין היו לו בגדים מיוחדים אלו? היו אלו למעשה הבגדים שעשה 
ש  : "(ג כא בראשית) ]שנאמרהקב"ה בכבודו ובעצמו לאדם הראשון ולאשתו!  עַּ ּיַּ ֱאל ִהים ְלָאָדם  ה'וַּ

ּתו   תּוְלִאש ְ ְתנו  ר ּכָ ְלבִּ  עו  ּיַּ םיוַּ אדם הראשון לחנוך, חנוך  בגדים מיוחדים אלו, מסרם ".[ש ֵ
לנח. כאשר יצאו נח ומשפחתו מן התיבה, לקחם חם בן  -מסרם למתושלח, ומתושלח 

נח, והוריש אותם לנמרוד, שהיה מבני בניו. ובשעה שהיה נמרוד לובש אותם, היה 
מצליח בצידו, וכל בהמה חיה ועוף שרוצה לצוד היו נופלים לפניו בקלות. חמד אותם 

את נמרוד ולקחם ממנו. והיה עשו מפקיד את בגדים אלו בידיה של  עשו בליבו, הרג
אימו, ולא בידי נשיו, כיון שהיה חושד בהן שיגנבו אותם. ומאת ה', באותו יום השאיר 

 )ספר הישר. פרקי דרבי אליעזר כד. עיין פסחים נד ורש"י שם( עשו את הבגדים ולא לקחם עימו.
 

את הלחם אשר עשתה, ומלווה אותו עד הפתח. נותנת רבקה בידי יעקב את המטעמים ו
 וראך יעזורב - מכאן ואילך עשות ולהשתדל למענך,הייתי חייבת ל ד כאןעאמרה לו: 

 !לך
 

בשעה שניגש יעקב אל יצחק אביו, היה שרוי בצרה גדולה, ופחד מאביו שמא יתברר 
ל" לו הדבר. התפלל לה' ואמר: ָרָתה ה' אֶּ ּצָ י ּבַּ יָלה ... ה' ּלִ ּצִ תהַּ פַּ ְ י ִמש ּ ְפש ִ ר נַּ קֶּ ן  ,ש ֶּ ו  ש  ִמּלָ

ה כ   .ִכיָאנ  "ואכן השתדל יעקב להיזהר בדיבורו, ואמר:  )זוהר ח"א קמג ע"א(!" ְרִמּיָ ו ּבְ ךָ ֵעש ָ  -" רֶּ
  )רש"י(. ועשו הוא בכורך .המביא לךהוא  נכיא
 

ה" :יצחק ליעקבכאשר אמר  ש ָ א ּגְ ךָ  ּנָ ש ְ ֲאמֻּ ִני וַּ והיה לבו רפה  הזיע יעקב מרוב פחד, ",ּבְ
 ,אחד מימינו ואחד משמאלו השרת, זימן לו הקדוש ברוך הוא שני מלאכי .שעוהמו כ

 .יפולאותו במרפקו כדי שלא ם והיו אוחזי
 

על כך, צעק  לעשו, וכאשר נודע לעשוכך סובב הקב"ה שינתנו הברכות ליעקב ולא 
ּיַּ " -צעקה גדולה ומרה ואמר: לא לחינם נקרא שמו "יעקב" שהרי  ִיםוַּ ֲעמַּ  !ְעְקֵבִני זֶּה פַּ
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ת כ   אֶּ ְרָכִתי ,ָרִתי ָלָקחּבְ ח ּבִ ה ָלקַּ ּתָ ה עַּ וכשמוע יצחק שיעקב קיבל את הבכורה  !".ְוִהּנֵ

, הבין כי הברכות אכן מגיעות ליעקב בצדק וביושר, כי הרי הוא באמת עשומאת 
הן הוא "חותם" עלי -הבכור, ולכן אין הוא חוזר בו מן הברכות שברך, אלא אדרבה 

רּוְך ִיְהיֶּה ּגַּם" ומאשרן ואומר:  )בראשית רבה סז(!". ּבָ
 

 פטירתו וזכותו לדורות

מ  " ָנה ּוש ְ ת ש ָ ְהיּו ְיֵמי ִיְצָחק ְמאַּ ּיִ ע ִיְצָחק וַּ ְגוַּ ּיִ ָנה: וַּ ָמתִנים ש ָ ּיָ ל וַּ ף אֶּ ּיֵָאסֶּ ע  וַּ בַּ יו ָזֵקן ּוש ְ ּמָ עַּ
רּו א   ,ָיִמים ְקּבְ ּיִ ָניוַּ ֲעקב ּבָ ו ְויַּ  (כח )בראשית לה ".ותו  ֵעש ָ

 

שזכה יצחק לראות  -נקבר יצחק אבינו במערת המכפלה, כשהוא "זקן ושבע ימים" 
 )מדרש הגדול(קודם פטירתו את חלקו בגן עדן. 

 

 !"בניך חטאו לי" :אמר הקב"ה לאברהםי לבאלעתיד  :שמואל בר נחמני מר רביא
קב"ה, אלך אל יעקב, יאמר ה !"ימחו על קדושת שמך אברהם: "רבונו של עולם,אמר י

בניך שהיה לו צער גידול בנים, אולי הוא ילמד עליהם רחמים. יאמר הקב"ה ליעקב: "
 ילך הקב"ה !"ימחו על קדושת שמך "רבונו של עולם, לי!", יענה יעקב ויאמר:חטאו 
 בני"רבונו של עולם, אתה אומר לי ש :אמר לפניוי !"חטאו לי בניך" ויאמר לו: ליצחק

 'נעשה'הקדימו נגלית אליהם בהר סיני, והם שעה שא בניך הם?! הלוא בחטאו, וכי ל
הלוא ועוד  ?!בני ולא בניך אתה אומר לי עכשיו ",בכורי בני"קראת להם  -' נשמע'ל

ם שנה ראשונות, שהרי אין עשרי הורד מהם .שבעים שנה -? שנותיו של אדםהם כמה 
כם מחצית, שמחצית מן הזמן אתה מעניש עד גיל עשרים, נותרו חמישים. הורד מתו

 שנה. הורד מהם 83הם הלילות שאדם עייף וישן ואין זמן וכח לעשיית עבירות, נותרו 
מחצית נוספת, שבה הם עסוקים בתפילות ובאכילה וביתר צרכיהם, ואז אינם חוטאים, 

 ,מוטב -השנים הללו  ל את כלוסבמוכן לאם אתה  נשארו שתים עשרה וחצי שנים.
, הלוא הקרבתי את נפשי כולם עלי. ואם תאמר שעליךי עלי וחצי חצ - ואם לא

לפניך!". וכששומעים ישראל את בקשת הרחמים שמבקש עליהם יצחק, אומרים ליצחק: 
י" ה ּכִ ּתָ י  !ָאִבינוּ  אַּ ְבָרָהםּכִ ָרֵאל ,ל א ְיָדָענוּ  אַּ יָרנוּ  ]יעקב אבינו[ ְוִיש ְ ּכִ מר להם וא "ל א יַּ

עיניהם את  ים ישראלשאומיד נ ותי, שבחו את הקב"ה.שבחים אעד שאתם מ :יצחק
ה: "ואומרים למרום ּתָ ךָ  ,ֲאֵלנוּ ּג   ָאִבינוּ  ה' אַּ מֶּ ָלם ש ְ  )שבת פט ע"ב( (טז)ישעיה סג  !"ֵמעו 

 
 

  יעקב אבינו 

 יעקב בחיר האבות

 (לג בראשית טוב שכל)מדרש  בחיר האבות הוא. -יעקב אבינו 
 

את גם אברהם הוליד  - מאבותינו הא פסקה זוהמל דורות שלשה עד :אבא מר רביא
הוליד י"ב פסקה הזוהמה, וזכה ליעקב אולם אצל  ,את עשוגם יצחק הוליד  ,ישמעאל
 (אע" שבת קמו) .שום דופי םלא היה בהשכולם קדושי עליון, ו שבטים

 

 "מיום שנברא אדם הראשון, לא היה גוף קדוש כגופו)שוחר טוב פא(  כולו קדושה" -"יעקב 
)זוהר ח"ב קיא. בבא  מעין תואר פניו של אדם הראשון". -של יעקב. ותואר פניו של יעקב 

 מציעא פד ע"א(
 

עמוד התורה. אין לך אדם שהתייגע בתורה כיעקב אבינו. יוצא מבית  -יעקב אבינו 
ובכל מקום שהיה יעקב  )תנחומא ב וישלח ט(מדרשו של שם, והולך לבית מדרשו של אברהם. 

ארבע עשרה שנה שהיה יעקב בישיבת שם ועבר,  )בראשית רבה צה ג(עוסק בתורה! יושב ו -
 ("י בראשית כח יארש)בדרכו לחרן, לא טעם טעם שינה אלא היה יושב והוגה בתורה! 



ה |   61 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו כ ו ס ה ג   ח

 

 יעקב ועשו

 -שלא תאמר רבי ברכיה אמר: " )ספרי בהעלותך סט(שעשו שונא ליעקב!"  -"הלכה בידוע 
שהוא כד ואלא עעשו והתחיל להתנכל לו, לו  זדווגה ,וממעי אמ נולד יעקב ויצאמש
 ו( סג רבה בראשית)מלחמתו נטושה נגדו!"  -מעי אמו תוך ב
 

לוּ " ְגּדְ ּיִ ָעִרים וַּ ּנְ ו ִאיש  י   ,הַּ ְיִהי ֵעש ָ הוַּ דֶּ ִיד ִאיש  ש ָ ֲעק   ,ֵדעַּ צַּ ם י  ְויַּ ב א  ב ִאיש  ּתָ  בראשית)". ָהִליםש ֵ

חמש עשרה  במשך ,בין זה לזה ולא היה אדם מבדיל ,שניהם הלכו לבית הספר - (כה כז
, קטניםשהם  זמןכל  ,]מין קוץ[ להדס ולעצמוני ם?למה היו דומי :שנה. אמר רבי לוי

את  מדיףוזה  ,את קוציו מראהזה  -ניהם, אך כאשר הם גדלים בי בדילאדם מ אין
 - גדלו יהם,נבי מבדילקטנים, לא היה אדם  זמן שהיו, כל יעקב ועשו ריחו הטוב. כך

 (ד)תנחומא כי תצא  "!יושב אהלים תםויעקב איש  ,ויהי עשו איש יודע ציד"
 

שנאתו של עשו ליעקב גדלה ביותר כאשר מסר יצחק אביהם את ברכותיו ליעקב ולא 
ּי : "(כז מא בראשית) לו. שנאמר ִלּבו  וַּ ו ּבְ ר ֵעש ָ ל ְיֵמי ִיְקְרבוּ  ,אמֶּ ְרָגה  ,ָאִבי ֵאבֶּ הַּ תְואַּ ב ק  יַּעֲ  אֶּ

 שאהרוגאין זו דרך ארץ " דודו, אמר לו:הלך לו אל ישמעאל  ?עשו עשהמה !" ָאִחי
אני  ר כךאחו ,ואני אהרוג את יעקב אותו, גוהרת האלא את ,יצחק אבא אתאני 

חושב: לאחר אבל בלבו היה  ,אומר בפיועשו כך היה  !".ואתה נירש את העולם כולו
ואומר לו: "למה הרגת  ישמעאלאל ני בא א ,יעקבאת ואני  אבאאת  ישמעאלשיהרוג 

 !ואני יורש את כל העולם כולו לעצמי ואז אני הורג את ישמעאל, את אבא שלי?"
 )אגדת בראשית ב(

 

 מכירת הבכורה

אותו יום שנפטר אברהם אבינו, היה יעקב מבשל עדשים, להביא לאביו ולנחמו. ואילו 
חמש עבירות חמורות. כאשר חזר באותו יום ממש, היה נמצא בשדה, ועבר על  -עשו 

עשו מן השדה כשהוא עייף ורעב, נכנס וראה את יעקב שהוא עומד ומבשל, ועיניו 
מתעשנות מן הבישול, אמר לו: כל האנשים בעולם אוכלים מכל דבר שנמצא, דגים 
ושקצים ורמשים וכל הבא ליד, ואתה כה טורח ומתייגע כדי לבשל קערה של עדשים?! 

ואם אנו עושים כמוהם ואוכלים מאכלים אסורים, היאך נגיע לעולם אמר לו יעקב: "
הבא, לאותו יום שבו משלם הקב"ה שכר טוב לצדיקים, ונפסיד את שכרנו?!" לגלג לו 
עשו: "וכי יש עולם הבא?! וכי יש תחיית המתים?!" אמר לו יעקב: "אם אין עולם הבא, 

)מדרש הגדול בראשית מכור לי אותה!" ואין תחיית המתים, לשם מה צריך אתה את הבכורה?! 

 כה לא(
 

ומדוע כה היה חפץ יעקב לקנות את הבכורה? כי כל עוד שלא הוקם המשכן, היו 
הבכורות מקריבים קרבנות. אמר יעקב: "היתכן שהרשע הזה עשו, יהיה עומד ומקריב 
 קרבנות לה'?!" לפיכך נתן נפשו על הבכורה, והשתוקק מאוד לזכות בה, אך לעומתו

)זבחים עשו שנא את הבכורה מתחילה, והיה מחכה ליעקב שיקחה ממנו אפילו בלי כסף! 

 קיב ע"ב. בראשית רבה סג. במדבר רבה ד ח. זוהר ח"א קלט ע"א(
 

הסכים עשו למכור את הבכורה, בתנאי שיתן לו יעקב את נזיד העדשים שבישל. הוא 
ְלִעיֵטִניפנה אליו ואמר לו: " זֶּּהָאד  ם הָ ָהָאד   ִמן ָנא הַּ י ָעֵיף ָאנ   ,ם הַּ עשו הרשע  -!" ִכיּכִ

פער את פיו כמו גמל, ואמר ליעקב: "אני פותח את פי, ואתה שופך את התבשיל לתוך 
 )בראשית רבה סג יב(גרוני!" 

 

דרש עשו תמורת הבכורה, שיעקב יתן לו זהב אדום יקר. שילם לו יעקב ככל אשר 
עין טובה. ואכן עשו מכר לו את הבכורה דרש, ואף האכילו והשקהו כדי שימכור לו ב

בלב שלם, וגם לאחר שהשביע את רעבונו והתיישב יותר בדעתו, לא התחרט על 
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ּי המכירה, אלא בז לבכורה, כמו שכתוב: " ךְ וַּ ּיֵלַּ ָקם וַּ ּיָ ּתְ וַּ ּיֵש ְ ל וַּ ת ,אכַּ ו אֶּ ז ֵעש ָ בֶּ ּיִ כ וַּ ּבְ  ".ָרהו  הַּ

 )לקח טוב בראשית כה לד(
 

ויים יחד להעמיד את עם ישראל: עשו היה ראוי להעמיד מלכים, היו רא -יעקב ועשו 
כהנים. אך כאשר מכר עשו את הבכורה, הפסיד את חלקו הרוחני, וקיבל  -ויעקב 

ְבָרָכה ָחֵפץ ְול אזאת יעקב. ועל עשו נאמר: " ּנוּ  ,ּבִ ק ִמּמֶּ ְרחַּ ּתִ )מדרש שיר השירים עמוד יח. בראשית ". וַּ

 רבה סג(
 

 זיווגו של יעקב

ל" ְקָרא ִיְצָחק אֶּ ּיִ ֲעק   וַּ ְך א  יַּ ְיָברֶּ ּי  ,תו  ב וַּ הּו וַּ ּוֵ ְיצַּ ר לו  וַּ ן ל א :אמֶּ ָנעַּ ת ּכְ נו  ה ִמּבְ ָ ח ִאש ּ קּום , ִתּקַּ
ָנה ֲאָרם ּדֶּ ח ...ֵלְך ּפַּ ה  ְוקַּ ָ ם ִאש ּ ָ תְלָך ִמש ּ נו  ךָ  ָלָבן ִמּבְ  )בראשית כח א(". ֲאִחי ִאּמֶּ

 

ו ללבן בנות, אולם מפני שיצאו מפיו של בשעה שאמר זאת יצחק ליעקב, עדיין לא הי
הצדיק המילים "מבנות לבן", מיד התעברה אשת לבן, וילדה לסוף השנה שתי בנות 

רחל ולאה. וכיון שידע יעקב אבינו על כך, לא הלך מיד אל פדן ארם, אלא  -תאומות 
הלך לבית המדרש של שם ועבר ללמוד תורה, ושהה שם ארבע עשרה שנה, עד 

 )בראשית רבתי לה יט(בנות ותהיינה ראויות להביא ילדים. שתגדלנה ה
 

כשהיה יעקב בדרך לבית לבן, רצה עשו אחיו להורגו, ושלח את אליפז בנו לרדוף 
אחריו. אמר לו יעקב: אנא ממך אל תהרגני. אמר לו אליפז: ומה אעשה לציוויו של 

ת". ואכן לקח נחשב כמ -אבא? אמר לו יעקב: קח ממני את כל רכושי, והרי "עני 
ממנו אליפז את כל ממונו, ואפילו את בגדיו הסיר מעליו, וכך לא היה ליעקב אפילו 
בגד ללבוש. נכנס יעקב אל הנהר הסמוך, וידיו פרושות השמימה בתפילה. מיד זימן 
ה' פרש רוכב על סוס, נכנס לנהר וטבע. פשט יעקב את בגדי הפרש מעליו, כיבסם 

 )מדרש אגדה בראשית כח כ. ספר הישר(בדרכו ללבן. בנהר ולבשם ורכב על סוסו 
 

 אצל לבן

בבואו לחרן, הגיע יעקב אל באר המים, וראה שם את רועי הצאן יושבים סביב הבאר, 
והם אינם מצליחים להסיר את האבן שעל פי הבאר מחמת כובדה. בעודו משוחח 

אביה. ניגש  עימם, הגיעה אל הבאר אף רחל בתו של לבן, כשהיא רועה את צאנו של
! ועלו יעקב והסיר את האבן בקלות רבה בידו האחת, כמו שמסירים פקק מפי הבקבוק

המים לפניו, והשקה את צאן לבן אחי אימו, ומאז היתה באר המים שוטפת ושופעת 
וכשראה שהמים עולים לפניו, אז ידע שמכאן יזדמן לו זיווגו.  מים במשך עשרים שנה!

 . זוהר ח"א קנב ע"א()תרגום יונתן בראשית כט י
 

אמר יעקב לרחל: תנשאי לי? אמרה לו: כן, אלא שאבא שלי רמאי הוא, ולא תוכל 
להסתדר איתו. אמר לה: אל דאגה, אחיו אני ברמאות, יודע אני כמוהו לרמות. אמרה 

תתפתל"! אמר לה,  -לו: האם מותר לצדיק להתנהג ברמאות? אמר לה: כן, "עם עיקש 
אותי? אמרה לו: יש לי אחות גדולה ממני ושמה לאה, ולא  במה יכול הוא לרמות

ישיא אותי לפניה. מה עשה יעקב? מסר לרחל סימנים, כדי שבליל החתונה יכיר בה 
 )מגילה יג ע"ב(שהיא רחל. 

 

ֱעָבְדךָ פנה יעקב ללבן ואמר לו: " ִנים אֶּ ע ש ָ בַּ ה ,ש ֶּ ּנָ טַּ ּקְ ָך הַּ ּתְ ָרֵחל ּבִ ". אמר יעקב ללבן: ּבְ
רמאים הם, ולכן אני  מברר היטב על עסקי עימך. "ברחל"  שאנשי המקוםיודע אני 

 -שלא תביא לי אשה אחרת מן השוק ששמה רחל, "הקטנה"  -ולא בלאה. "בתך"  -
)בראשית שלא תחליף את שמות בנותיך זו בזו, וללאה תקרא רחל, ולרחל תקרא לאה. 

 רבה ע יז(



ה |   61 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו כ ו ס ה ג   ח

 
את כל אנשי מקומו ואמר להם:  לאחר שעבד יעקב שבע שנים, מה עשה לבן? אסף

נתברכו  ,הזה לכאן הצדיק הגיע אשרוכ ,היינו דחוקים למיםעד עכשיו יודעים אתם ש"
ו לו: "ומה נוכל לעשות עכשיו?" אמר להם: "אם תעזרו לי, אני ארמה אמר ".המים

אותו ואתן לו את לאה, ומכיון שהוא אוהב מאוד את רחל, הוא יעבוד כאן עוד שבע 
עשה!" אמר  -ך נרוויח שנמשיך להתברך בזכותו". אמרו לו: "הטוב בעיניך שנים, וכ

להם: "חושש אני שאחד מכם יגלה את כוונתי ליעקב, וכך כל התוכנית שלי תתקלקל, 
לכן אני דורש שתתנו לי משכונות, שיהיו מופקדים בידי עד אחר החתונה, כדי שאף 

שכונות, אך לבן ברמאותו לקח אחד מכם לא יפרסם את הדבר". הסכימו ונתנו לו מ
את המשכונות וקנה בהם בשר, יין ושמן, וכל צורכי סעודת החתונה. ערך לבן משתה 
גדול, וכל אנשי המקום היו שרים ושמחים ורוקדים לכבוד החתן והכלה. אמר להם 
יעקב: "מדוע אתם כל כך גומלים עימי חסד, ומשמחים אותי?" אמרו לו במתק שפתיים: 

תה גמלת עימנו חסד, שבזכותך התברכו המים, ויש לנו הכרת הטוב "הלוא אף א
-הא אילי-האאליך". והיו כולם משוררים בקולם בקולות וקריאות של שמחה וחגיגה: "

]כדי שיוכלו לאחר מכן לומר לו שגילו ", היא לאה ,היא לאה" ", כמתכוונים לומר לו:אילי

כל הנרות. אמר להם יעקב: "מדוע  בלילה, הביאו את הכלה וכיבו את לו שהיא לאה.[
אתם מכבים את הנרות?" אמרו לו: "מה אתה חושב, שאנו פרוצים כמו במדינתכם? 
אצלנו עורכים הנישואין בהצנע!", וכך הביאו לו את לאה. ויעקב לא הרגיש בכך, כי 

 )בראשית רבה ע יט(רחל מסרה לה את הסימנים כדי שלא תתבייש. 
 

ם, כדי שיעקב ישא גם את לאה וגם את רחל, ומהם כך סיבב הקב"ה את הדברי
 יעמיד שנים עשר בנים קדושים וצדיקים.

 

שנה, שבהם התנכל אליו לבן ורימה אותו שוב ושוב. אמרו  81שהה יעקב בבית לבן 
)בראשית חז"ל: כל הסכם שהיה לבן מתנה עם יעקב, היה חוזר בו מדיבורו עשר פעמים! 

מקבל עשרה מטבעות ליום, היה נותן לבן ליעקב חמישה  ועוד, אם היה פועל רבה עג ט(
)בראשית מטבעות. ואם סבל מקבל ששה מטבעות, היה נותן לבן ליעקב שלושה מטבעות. 

 רבה ע יד(
 

ְפר ואולם הקב"ה נתן ליעקב ברכה במעשי ידיו, " ּיִ ְיִהי ,דד ְמא  ץ ָהִאיש  ְמא  וַּ אן לו  צ   וַּ
ת ּבו  ֲעָבִדים וּ  ,רַּ ת וַּ ָפחו  ֲחמ  ּוש ְ ים וַּ ּלִ ביותר, והיו אומות  ". צאנו היה פרה ורבהִריםְגמַּ

)תנחומא העולם באים ונותנים ליעקב כסף וזהב בשביל לקנות בהמות מצאנו המבורך. 

 וישלח יא(
 

ולא רצה ללכת מעימו אלא רק כאשר תלד רחל, התמהמה יעקב אבינו בבית לבן, 
ך כל השנים הללו, השאר אותה שמא יאמר לו לבן: "הואיל שלא ילדה לך רחל במש

ואולם כאשר נולד יוסף, אז ידע יעקב כי הגיע הזמן ללכת. כעת גם  )אגדת בראשית נה(כאן". 
)בראשית "כיון שנולד יוסף, נולד שטנו של עשו". יש בידו את הכח לעמוד מול עשו, שהרי 

 רבה עג ה(
 

שוב  ?!יושב כאן הואת ,חמיך אינו מסביר לך פניםליעקב: "אמר הקדוש ברוך הוא 
ברח יעקב מחרן, וששים ריבוא ואכן  (,יב)בראשית רבה עג  !"ואהיה עמך ,אבותיך ארץאל 

)שיר השירים היו שמחים ורוקדים לפני יעקב אבינו בצאתו מבית לבן.  [611,111]מלאכים 

 רבה ז א(
 

והנה לאחר שברח יעקב, באו הרועים אל הבאר ולא מצאו מים כמקודם. המתינו 
שה ימים אולי יתגברו המים, אך המים לא התגברו. חששו שמא יצא יעקב מן שלו

 )תרגום יונתן בראשית לא כב(המקום, הלכו ללבן, ואז התברר להם שאכן יעקב ברח! 
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רדף לבן אחריו, והשיג אותו ביום השביעי. לאחר דין ודברים, הסכימו לכרות ביניהם 

ה ְלָכה ִנְכְרָתה בְ ברית שלום. " ּתָ הְועַּ ךָ  ,ִרית ֲאִני ָוָאּתָ יִני ּוֵבינֶּ ֲעק . ְוָהָיה ְלֵעד ּבֵ ח יַּ ּקַּ ּיִ ן וַּ ב ָאבֶּ
ָבה ּצֵ ָה מַּ ְיִרימֶּ ְקָרא ...וַּ ּיִ אלו  ָלָבן  וַּ ֲהדו תָּׁ ַגר ש ָּׁ ֲעק   יְּ ְלֵעד בְויַּ  ".ָקָרא לו  ּגַּ

 

 ,בנביאים ,שבתורה ,הזה קל בעיניך פרסיאל יהא לשון  :שמואל בר נחמן מר רביא
 :בנביאים". ויקרא לו לבן יגר שהדותא" :בתורה]! שהקב"ה חולק לו כבוד ינומצבכתובים ו
ְדָנה" אְמרּון ּכִ ם ּתֵ רוּ " :בכתובים ...".ְלהו  ּבְ ְידַּ ים וַּ ּדִ ש ְ ּכַּ ךְ  הַּ לֶּ ּמֶּ  (יד)בראשית רבה עד  ".[ֲאָרִמית לַּ
 

ךָּׁ  יתְּ ךָּׁ  ֵראש ִּ יתְּ ַאֲחרִּ ר וְּ עָּׁ צְּ אֹ מִּ ה מְּ ג ֶ ש ְּ  דיִּ
ו עליו צרות נוספות, בזו אחר זו: אחיו עשו הרשע יצא וכבר תכפ -נפרד יעקב מלבן 

לקראתו, עם צבא מזויין, כדי להורגו. בדרכו אף נפגש יעקב עם מלאכו של עשו אשר 
נאבק עימו. לאחר מכן באה עליו צרת דינה, אשר שכם בן חמור חטף אותה. ועל 

ב שרוי שנה היה יעק 88עלתה צרת יוסף, אשר נמכר לעבד במצרים. במשך  -כולם 
באבל עצום ומאן להתנחם, "מיום שנגנב יוסף, נסתלקה רוח הקודש ממנו, רואה ואינו 

אמר יעקב: "כמה יגעתי להעמיד שנים עשר  )בראשית רבה צא ו(רואה, שומע ואינו שומע". 
 )ילקוט שמעוני וישב קמג(שבטים, הרי נפרצה ברית השבטים!" 

 

את כל בניו הולכים בדרך ה'. "שבע רק בסוף ימיו זכה לישב בשלוה כשהוא רואה 
עליו  )זוהר ח"א קפ ע"א(עשרה שנה חי יעקב בארץ מצרים, בשמחה וביקר ובשלמות כללית". 

יְתךָ  ְוָהָיה: "(ח ז איוב)נאמר הפסוק  ּגֶּה ְמא   ,ִמְצָער ֵראש ִ ֲחִריְתָך ִיש ְ ד", שהצדיקים תחילתם ְואַּ
ת: "(לה י ישעיה)צער וסופם שמחה לעולם, שנאמר  ְמחַּ ָלם ְוש ִ ל עו  ם עַּ  )מדרש הגדול(". ראש ָ

 

 פטירת יעקב אבינו עליו השלום

ְיִהי ְיֵמי" ֲעק   וַּ ְרבָּ יַּ ִנים ְואַּ ע ש ָ בַּ יו ש ֶּ ּיָ ֵני חַּ ת  ִעיםב ש ְ ָנהּוְמאַּ ְקְרבּו ְיֵמי .ש ָ ּיִ ָרֵאל ָלמּות וַּ  ..."ִיש ְ
 כט(-)בראשית מז כח

 

היו מתעטשים ונפשם יוצאת, בשוק  - עד שנפטר יעקב, כיצד היו בני האדם נפטרים?
אמר שיביא חולי על האדם לפני שהוא נפטר.  וביקש מהקב"היעקב או בדרך! בא 

ולצוות  יישב בין בניומספיק לאינו  ,אדם מת בלא חוליאם  ,רבון העולמים" :לפניו
קודם פטירתו, ים או שלשה ימים ישנ חולהשהוא  על ידי עליהם את דבריו האחרונים.

וממך הוא  ,דבר טוב תבעת ,חייך :אמר לו הקדוש ברוך הוא .יישב בין בניול כולי הוא
 . ילקוט שמעוני לך לך עז(ט )בראשית רבה סה! מתחיל

 

ואכן בעת שחלה יעקב אבינו, קרא לכל בניו, ובירך אותם אחד אחד, בזה אחר זה. 
 )אוצר המדרשים רכט(והקב"ה הסכים עימו על כל ברכה וברכה. 

 

משל  , ונתכסה ממנו הדבר.]זמן ביאת המשיח[ב אבינו לגלות לבניו את הקץ רצה יעק
 :אמר להם ,טתויאת מ םסובביוהיו בניו בא להיפטר מן העולם, ש ,לאוהבו של מלך

את סתרי המלך, ובאומרו כך נשא את עיניו והנה ראה את המלך, בואו ואגלה לכם 
עיניו וראה נשא את  ,אבינו כך יעקב !".מלךהשל  בכבודו םזהירי והי" :אמר להם

! אמרו לו הוא ברוךבכבודו של הקדוש  םו זהירייה :אמר להם ,שכינה עומדת על גביו
עבניו: " מַּ ָרֵאל ש ְ ָחדה'  ,ינוּ ֱאל הֵ  ה' ,ִיש ְ שם כבוד  ,ברוך" ענה ואמר להם:אף הוא !", ואֶּ
  )בראשית רבה צח(!". לעולם ועד ,מלכותו

 

ה אבל כבד בכל מצרים. כולם הוקירו את יעקב, אשר עם פטירתו של יעקב אבינו, הי
בזכותו פסק הרעב, והיה שפע טובה וברכה. כעת התאבלו על פטירתו, ובכו אותו 

 יום. 01במשך 
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נשאו בניו את ארונו בכבוד גדול אל ארץ ישראל כדי לקוברו במערת המכפלה. 

ולם כאשר ראו כששמעו על כך בני עשו ובני ישמעאל, רצו לצאת נגדם למלחמה. וא
הם את כתרו של יוסף הצדיק תלוי על הארון, נטלו כל אלופי עשו ונשיאי ישמעאל 
את כתריהם ותלו אותם אף הם על ארונו של יעקב, וכך היה הארון מוקף בשלושים 

 .דומספד גדול וכבד מאוששה כתרים, וכולם ספדו שם 
 

בור את יעקב. אמר ורצה למנוע מהם מלק , בא עשוהמכפלהמערת אל הגיעו  אשרכ
להם: "הלוא שני קברים נותרו במערת המכפלה שאותם ירשנו מאבינו יצחק, ומאחר 
ויעקב קבר את אשתו לאה במערה, בכך קיבל את חלקו, ואם כן הקבר האחרון שנותר 

מגיע לי!" אמרו לו: "הלוא אתה מכרת את חלקך לאבינו יעקב!" אמר להם: "הראו  -
ם שטר המכירה היה במצרים, ושלחו את נפתלי ללכת לי את שטר המכירה!" ואמנ

ולהביאו, כי היה קל רגליים מאוד כאיילה שלוחה. בינתיים שכולם ממתינים, היה שם 
חושים בנו של דן שהיה חרש, ולא שמע את כל השיחה עם עשו. תמה ואמר: "מדוע 

אותנו. מתעכבים מלקבור את סבי יעקב?!" הצביעו לו על עשו ואמרו לו: "זה מעכב 
כעת מחכים עד שישוב נפתלי מארץ מצרים ויביא את שטר המכירה". אמר להם: "ועד 

מה עשה? לקח אבן וזרקה  ?!"בא מוטל בבזיוןאבי איהא  שיגיע נפתלי מארץ מצרים,
על ראשו של עשו, בא יהודה ערף את ראשו ומת, ונפלו עיניו לרגליו של יעקב. פתח 

 ".פעמיו ירחץ בדם הרשע ,ישמח צדיק כי חזה נקם: "יעקב את עיניו וחייך! כמו שנאמר
 )סוטה יג ע"א. תוספות גיטין נה ע"ב(

 

 כך נקבר יעקב אבינו במערת המכפלה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
 
 

  משה רבנו 

 לידת משה

יושב על כסא הוא והנה  ,ופרעה חולם מה,בשנת מאה ושלושים לרדת ישראל מצרי
הזקן את  וירא זקן אחד עומד כנגדו ובידו מאזנים. ויקח האישעיניו  . וישאמלכותו

ויתנם  שריה וגדוליה ויאסרם ,כל זקני מצריםאת ויקח  .המאזנים ויתלם לפני פרעה
 ,השנית מאזניםהאחד ויתנהו בכף  קטןיחד בכף מאזנים האחת. ואחר כן לקח טלה 

הטלה את  הוא מדוע יכריעויתמה פרעה על החזון הנורא ה .ויכריע הטלה את כולן
 ,את החלום וישכם בבקר ויקרא לכל עבדיו ויספר להם .וייקץ פרעה והנה חלום ?כולם

 אין זה כי ושמו בלעם, וייראו האנשים יראה גדולה. ויען סריס אחד מסריסי המלך
את לד ילד בישראל ויחריב וכי י ,אם רעה גדולה אשר תצמח למצרים באחרית הימים

אשר  ,אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי מצרים ארץ מצרים. כל
, המלך כן צווי ,למען תחדל הרעה הזאת מארץ מצרים ,זכר הילוד בעברים יהרג כל

 ויצא כרוז בכל מדינת מצרים: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו".
 

ם אך על אף כל המאמצים של מצרים להרוג את הזכרים שנולדו, על ידי הטבעת
ביאור, שמר הקב"ה על תינוקות אלו, ורובם ניצלו ולא מתו. כיצד? ציוה הקב"ה לגלים 

יולדת כ מלאך משמי מרום ומנקה אותם ומשפר אותם היה באולפולטם למדבר, 
שנאמר  ,אחד של שמן ואחד של דבש םגוליילהם שני ע ונותן ,שמשפרת את הולד

 צור". יש, ושמן מחלמקהו דבש מסלעיוינ" :)דברים לב יג(
 

למעלה משנתיים ימים זורקים המצריים ליאור את תינוקות ישראל הזכרים, כדי למעט 
אותם. ומאז חלומו של פרעה, היו עוקבים ביתר שאת ודקדוק. המעקב אחרי הילודים 
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בשעה זו צריך להיוולד מושיעם של ישראל. האם יוכל מושיעם של  -מחריף. ומנגד 

ד ולהשרד, למרות הרדיפות הקשות? השתלשלות ישראל, גם במצב קשה זה, להוול
הדברים המדהימה, רצופת השגחה פרטית מופלאה, מלמדת אותנו בלי ספק כי "אין 

 עצה ואין תבונה נגד ה'"!!! איך וכיצד התרחשו הדברים?
 

 גזירת עמרם ועצת מרים

 ראה עמרם כי גזר פרעה לזרוק ליאור את עמרם גדול הדור היה, ואשתו היתה יוכבד.
הזכרים הנולדים, אמר: 'לשוא אנו עמלים', לשוא אנו מביאים ילדים לעולם. מה עשה? 
גרש את אשתו יוכבד. כשראו בני ישראל את גדול הדור עושה כך, למדו ממנו וגרשו 

, אשר כבר מקטנות שרתה עליה רוח 3-כולם את נשותיהם. מרים, בתו קטנה בת ה
להיוולד מהוריה, באה לפני אביה ואמרה נבואה, וידעה כי עתיד מושיעם של ישראל 

לו: אבא! הגזרה שלך קשה יותר מהגזרה של פרעה. פרעה גזר רק על הזכרים, ואילו 
אתה גזרת גם על הזכרים וגם על הנקבות. שמע עמרם לעצת בתו, והחזיר מיד את 
 אשתו. ראו בני ישראל כי גדול הדור החזיר את אשתו, מיד החזירו כולם את נשותיהם.

 

 הצפנת משה

שנה )!!(, התעברה, וילדה את משה בחודש השישי להריונה  051יוכבד, שהיתה כבר בגיל 
ביום ז' באדר. כאשר נולד משה נתמלא כל הבית אורה. אולם יחד עם זאת דאגו 
עמרם ויוכבד: מה לעשות כדי שהמצרים לא יתפסו את הרך הנולד וישליכוהו ליאור? 

יכלו להצפינו שלושה חודשים בביתם, כי המצרים מנו  כיון שנולד משה בחודש השישי,
חודשים מזמן שעמרם החזיר אותה. אכן בשלושת החודשים הראשונים  0ליוכבד 

 הצליחו להסתיר את משה בבית.
 

באותם שלושה חודשים בהם הוצפן משה בביתו, שוד ושבר היה במצרים. על מה 
ם לפרעה: "היום נולד מושיעם ולמה? באותו יום שנולד משה הודיעו החוזים בכוכבי

של ישראל, ואין אנו יודעים אם הוא נולד מבני ישראל או מן המצרים. עוד רואים 
אנו כי עתיד הוא ללקות במים". כששמע זאת פרעה, מיד ציוה ללא רחמים כי ביום 
זה יזרקו ליאור את כל התינוקות הנולדים, גם מבני ישראל וגם מן המצרים. למחרת, 

גננים לפרעה כי המושיע של ישראל עדיין לא הושלך ליאור, ועדיין הם אמרו האצט
שילקה במים. הכריז פרעה כי הגזירה שגזר אתמול עדיין  -רואים את הסימן שלו 

בתוקפה. וכך היה במשך שלושה חודשים, שכל עוד שלא הושלך משה ליאור, עדיין 
כלל האוכלוסיה  ראו האצטגננים את הסימן שלו בכוכבים, ונמשכה הגזירה על

 במצרים. ומה קורה בתום שלושה חודשים?
 

ביום ו' בסיון, כתום שלושה חודשים מיום הולדת משה, הבינו עמרם ויוכבד כי לא 
יוכלו יותר להצפינו בביתם, כי המצריים כבר יחפשו אחריו. בלית ברירה, הם מנסים 

ים לו תיבת גומא להצילו בדרך אשר סיכויי הצלחתה נראים אבודים מראש. הם יוצר
קטנה ומכניסים אותו לתוכה. את התיבה שמים ביאור. האם אכן לא יגלו המצרים 
את התיבה? וכיצד יתקיים הילד ללא מזון ושתיה? ואולי חס ושלום תטבע התיבה 

 הקטנה ביאור הגדול? אכן השלכתו של משה ליאור נעשתה בלב כבד מלא חששות.
 

ידי פעולה אבסורדית זו, ניצל משה רבנו! כשהושלך מה נסתרות הן דרכי ה'! דווקא על 
משה ליאור, באו האצטגננים ואמרו לפרעה: הנה, כעת אנו רואים בכוכבים כי מושיעם 
של ישראל כבר לקה במים והושלך אל היאור. מששמע זאת פרעה, ביטל מיד את 

 הגזרה של השלכת הבנים ליאור, בחושבו שמטרתו כבר "הושגה".
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 את משה בתיה 'מאמצת'

באותו בוקר, יצאה בתיה בת פרעה לרחוץ ביאור. לשם מה ירדה לטבול דווקא ביאור? 
יש אומרים שרצתה להטהר מעבודה זרה של בית אביה ולהתגייר. ויש אומרים שהיתה 
מצורעת, ורצתה לשכך את כאביה על ידי טבילה במימיו הקרירים והמבריאים של 

משה לפניה. היא הושיטה את ידה כדי לתופסה. היאור. והנה באותו רגע נראתה תיבת 
כיון שראו שפחותיה שהיא רוצה להציל תינוק מן המים, אמרו לה: "גבירתנו, מנהגו 

בניו ובני ביתו  -של עולם, אם מלך גוזר גזרה, גם אם כל העולם לא מקיימים אותה 
יאל מקיימים אותה. ואת, בתו של פרעה, עוברת על מצות אביך?!" בא המלאך גבר

ששה  -אמה  08וחבט אותן בקרקע. הושיטה בתיה את ידה, והתארכה ידה לאורך של 
וראה זה פלא! מיד כשנגעה ידה בתיבה,  אמה(. 61אמה, ויש אומרים  06)ויש אומרים מטר 

 נתרפא גופה כליל מן הצרעת.
 

מרים אחות משה, עומדת כל הזמן מן הצד ורואה את מה שנעשה. היא ממשיכה 
אה כי בתיה מנסה לחפש למשה אשה שתניק אותו, אך התינוק לא מוכן לעקוב ורו

לאכול בשום אופן מאף אשה. ואז היא ניגשת אל בתיה ומציעה לה שהיא תתן לה 
אשה מניקה מן העבריות. בתיה הסכימה ומרים הביאה את יוכבד אם התינוק שתניק 

האשה המניקה. כך את בנה. בתיה כמובן לא יודעת כי קיים קשר בין התינוק לבין 
 מיניקה יוכבד את משה במשך שנתיים תמימות עד היגמלו.

 

להשליך ליאור כל בן  -למעלה משלוש שנים גזירת פרעה בתוקפה  פלאי פלאים!!!
ישראל שנולד. מעת לידת משה, זורקים אפילו את התינוקות המצריים ליאור, אלפי 

ו יום שבו מודיעים אצטגניני משה. והנה באות -תינוקות נזרקים בשביל תינוק אחד 
פרעה כי לקה מושיעם של ישראל במים, חוזרת הביתה בתו של פרעה מאושרת, נקיה 

ילד שברצונה לאמץ. הילד, כך נראה, נולד לפני מספר  -מן הצרעת, ובחיקה מציאה 
חודשים. הוא מהול! קטן שאינו סר למשמעתם, ואינו רוצה לינוק ממצריות, רק מאשה 

ר שהוא לא ילד רגיל. השם "משה" שניתן לו, מזכיר שוב ושוב את העובדה עברית!! ברו
שהוא משוי מן המים. המסקנה המתבקשת היא שיתכן מאוד מאוד שהוא מושיעם של 
ישראל!!! אבל הנסיכה מבקשת מפרעה להחיות את הילד. הוא מסכים לאמצו בביתו, 

א אויב מצרים, המבוקש מכניסו לארמונו, והוא בעצמו מחבקו ומנשקו! האיש המתקר
מספר אחד, גדל בתוך בית המלוכה! "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו 

 אל"!!!
 

יוכבד אם הילד מקבלת את בנה אל חיקה למשך שנתיים תמימות ומניקה  -יותר מכך 
אותו, ואף מקבלת על כך משכורת נכבדה מאת המלך. כך יכלו עמרם ויוכבד לחנכו 

ואף כשגדל משה היה לו תרוץ טוב לבוא מפעם לפעם לביקורים בבית אביו בדרך ה', 
 עמרם, ללמוד ולקבל ממנו תורה וידיעת ה'.

 

 משה בארמון פרעה

, וכל מנעמי ארמון המלוכה לפניו. בבגדי ארגמןכשהוא לבוש בבית המלך גדל משה 
בוכה  בכל זאת היה יוצא לראות בסבלות אחיו בני ישראל אשר עבדו בטיט, והיה

ואומר: חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם. והיה נותן כתפיו ומסייע לבני ישראל. 
אמר הקב"ה: אתה הנחת את השררה והגדולה והלכת לראות בצערם של ישראל, ונהגת 

 בהם מנהג אחים, חייך שאני מניח את העליונים והתחתונים ובא לדבר עמך.
 

ר לפרעה: מי שיש לו עבד, אם אינו נח ראה משה שאין מנוחה לעם ישראל, הלך ואמ
יום אחד בשבוע הוא מת, ואלו עבדיך אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע הם 
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 מתים. הסכים עמו פרעה, ותיקן להם משה את יום השבת לנוח.

 

, יצא אל אחיו וראה איש מצרי מכה ומבקש להרוג איש 08כאשר היה משה בגיל 
דשו וראה שלא יצא מהמצרי במשך הדורות איש עברי מאחיו. אחרי שבדק ברוח ק

שעתיד להתגייר, הרג אותו על ידי שם המפורש וטמן אותו בחול. הלך משה ושב לבית 
]דתן המלך, והאיש העברי שב לביתו. למחרת יצא משה וראה שני אנשים עבריים 

 רבים. הרים האחד את ידו כדי להכות את רעהו. עמד משה והוכיח את הרשע: ואבירם[
 "למה תכה רעך"? הם כעסו על משה והלכו והלשינו לפרעה שאתמול הרג איש מצרי.

 

כששומע על כך פרעה, החליט כי יש לשים קץ ל"תעלוליו" של משה. עד עכשו שתק 
על סרבנותו ועל כל מיני מעשים שעשה, אך כעת כשהגיע לידי שפיכות דמים לא 

סו והרגו אותו. אולם כשתפסוהו ישתוק עוד, אלא יעשה מעשה. מיד אמר לעבדיו: תפ
והכו בחרב על צוארו, נעשה צוארו כשיש. כאשר ניסו שוב ושוב, נהפכה החרב על 
ההורג והרגה אותו. רצו להורגו במיתה אחרת, אבל אז נתן הקב"ה בלב משה שיברח. 
צעק פרעה: "תפסוהו!!" עשה הקב"ה את חלק מהשרים חרשים, ולא שמעו את קריאת 

השרים ששמעו נעשו סומים ולא ראוהו כשעבר לפניהם. ואותם שרים  המלך. לעומתם,
שגם שמעו וגם ראו, אך לא היו די קרובים כדי לתפוס אותו, נעשו אילמים ולא יכלו 

 לצעוק לאחרים שיתפסו אותו. בתוך כל המהומה הזאת, ברח משה ונמלט לנפשו.
 

 משה במדין

את רועי הצאן של מדין מתנכלים  להיכן ברח משה? לארץ מדין. שם, ליד הבאר, ראה
לבנותיו של יתרו. חילץ אותן משה מן הרועים ואף עזר להן לדלות מים מן הבאר. 
הזמין יתרו את משה לביתו, ונתן לו את בתו ציפורה לאשה. למשה נולד בן, אשר 

 נקרא בשם "גרשום", כי אמר: "גר הייתי בארץ נכריה".
 

יתרו. ברכת ה' ליותה אותו שהתרבה הצאן כל אותן שנים היה משה רועה את צאן 
מאוד, ומעולם לא טרפה חית השדה מן הצאן. יום אחד, כשהיה משה רועה את צאן 
יתרו במדבר חורב, ברח גדי אחד מן העדר. רדף משה אחריו, והנה הגיע הגדי אל 
בריכת מים ועמד לשתות. כשהגיע משה אליו, אמר: לא ידעתי שרץ היית מפני הצמא. 

ודאי עייף הנך. הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקב"ה: יש לך רחמים לנהוג כעת ב
 את הצאן, ראוי לך להיות רועה את צאני ישראל.

 

 התגלות ה' למשה

שיח  -עוד באותו יום נגלה הקב"ה אל משה. הולך משה במדבר והנה הוא רואה סנה 
פלא! הסנה אינו קוצני מאוד, הגדל בתוך מים. הסנה היה בוער באש, אך הפלא ו

 והמים שתחתיו אינם מכבים את האש! נשרף!
 

מתוך הסנה אמר ה' למשה כי צעקת בני ישראל, עוניים ומכאובם, לא נעלמו ממנו, 
ימים מסרב  0וכעת הגיע זמן הגאולה. בוחר הוא בו, במשה, שילך ויושיע את ישראל. 

ראל, אלא אהרון משה העניו מכל האדם, שלא הוא יהיה השליח להוציא את בני יש
אחיו הגדול. הרי אהרון מנהיג כעת את עם ישראל במצרים, ואיך הוא משה יבוא 
לתפוס את מקומו?! אולם הבטיח הקב"ה למשה שאהרון ישמח בכל לבו בראותו 
בגדולתו. מלבד זאת גם הוא ישתתף עם משה בהצלת בני ישראל. אתה תדבר אליו 

ניכם ויורה לכם מה תעשו. הקב"ה מורה ותשים את הדברים בפיו, ואני אהיה עם ש
למשה ללכת למצרים כשמטה האלוקים בידו, כדי לעשות בו אותות ומופתים לעיני 

 בני ישראל ולעיני פרעה.
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 משה חוזר למצרים

בשעה שאמר הקב"ה למשה במדין "לך שוב מצרימה", נחלק דיבורו של הקב"ה לשני 
ומע "לך לקראת משה המדברה". יצא קולות. משה שומע "לך שוב מצרימה", ואהרון ש

 -משה ממדין לכיוון מצרים, ואהרון יצא לכיוון המדבר. "מה' מצעדי גבר כוננו" 
למרות שלא קבעו שום סימן ביניהם, הם נפגשו בתוך המדבר הגדול. ראה אהרון את 
משה בגדולתו ושמח מאוד. בזכות השמחה ששמח בכל ליבו, זכה בעתיד לבגד מיוחד 

 על ליבו. -חושן  -
 

ת" ְספּו אֶּ ּיַּאַּ ֲהרן וַּ ה ְואַּ ְך מש ֶּ ּיֵלֶּ ל וַּ ֵני ּכָ ל ִזְקֵני ּבְ ֲהרן ֵאת ּכָ ר אַּ ּבֵ ְידַּ ָרֵאל: וַּ ר ִיש ְ ָבִרים ֲאש ֶּ ּדְ  הַּ
ר  ּבֶּ ל ה'ּדִ ש  ָהאת ת ְלֵעיֵני אֶּ עַּ ּיַּ ה וַּ י מש ֶּ ְמעּו ּכִ ש ְ ּיִ ֲאֵמן ָהָעם וַּ ּיַּ ד  ָהָעם: וַּ ת ה'ָפקַּ ֵני  אֶּ ּבְ

ָרֵאל ְוכִ  תִיש ְ ֲחווּ  ָעְנָים י ָרָאה אֶּ ּתַּ ש ְ ּיִ דּו וַּ ּקְ ּיִ  ".וַּ
 

כאשר שמעו בני ישראל את משה, מיד האמינו לו כי הוא שליח מאת ה', וכדי לחזק 
זרק משה  א.אותות, שציוה אותו ה' לעשות.  5יותר את ליבם, עשה משה לעיניהם 

ו, והנה הכניס משה ידו אל חיקב. את מטהו על הארץ, והנה נהפך המטה לנחש. 
שבה ידו ונרפאת. בכך  -נעשתה היד מצורעת כשלג. וכאשר הכניס אותה שוב בחיקו 

הראה הקב"ה לעם ישראל שהוא הממית והמחיה. בדברו נהפך המטה הדומם והמת 
משה שפך מים  ג.ליצור חי, ובדברו המית ה' את ידו של משה ועשה אותה מצורעת. 

 על הקרקע, ונהפכו המים שבקרקע לדם.
 

 01חר שהעבירו משה ואהרון לעם ישראל את בשורת הגאולה, הם אוספים את לא
זקני העם, והולכים כולם יחד אל ארמונו של פרעה. ארמונו של פרעה היה כעין מבצר 
ענק ומפחיד. כאשר התקרבו אל הארמון נגלה לעיניהם מחזה מזעזע: ערימה גדולה 

ערימה היה מין 'מחנה' של בני של גויות בני אדם אשר נהרגו בגזירת פרעה. לצד ה
אדם קטועי ידים ורגלים, לצידו 'מחנה' של בני אדם צלובים, ולצידו 'מחנה' של בני 
אדם אשר רמסו אותם בטיט. הזדעזעו הזקנים מן המחזה הנורא ונשמטו אחד אחד. 
כשהגיעו אל פתח הארמון נותרו רק משה ואהרון, כולם ברחו. אמר משה לאהרון: 

ווים מפי הקב"ה, אנו מצווים מפי הגבורה, נלך ונעשה שליחותינו אפילו הללו אינם מצ
 הורגים אותנו.

 

 איש לא עמד בפניהם

כאשר ראו משה ואהרון את השמירה סביב ארמונו של פרעה, הזדעזעו אף הם. גודלו 
מכל כיוון. מרוב פחדו של פרעה שמא  011פתחים!  411של הארמון היה ענק, והיו לו 

גיבורים. בנוסף לחיילים, היו על  61,111מיד ליד כל פתח גדוד שלם של יהרגוהו, הע
כל פתח ופתח אריות, דובים וחיות רעות, המונעים את הכניסה לארמון. למרות השמירה 
המעולה, הצליחו משה ואהרון להכנס ללא בעיה! כאשר נכנסו ראו לפניהם שני כפירי 

ארמון, היו האריות פותחים את פיהם אריות אסורים בכבלי ברזל. כל מי שנכנס אל ה
ומנהמים ושואגים, ונפשו יוצאת מפחד האריות. לקח משה את מטהו והניפו על האריות, 
והנה השתחררו האריות מכבליהם, ובאו לקראת משה ואהרון בשמחה. כמו שני כלבים 
נאמנים ליוו אותם עד בואם לפני פרעה, גם חיות נוספות התלוו אליהם. כאשר הגיעו 
לפני פרעה, כעס פרעה על השומרים, כיצד נתנו להם להכנס?! מיד העניש אותם פרעה: 

 את חלקם הרג, חלקם הלקה, וחלקם פיטר מתפקידם ושם אחרים תחתיהם.
 

 תיפול עליהם אימתה ופחד

אותו יום היה יום שמחתו של פרעה. היה זה יום המלכתו, והוא סבר שזהו בעצם יום 
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ש בגדי מלכות, וישב על כסאו. הגיעו אליו מלכים מכל קצוות יצירתו כאלוהים. הוא לב

תבל, הביאו לו דורונות, ועטרו אותו שיהיה השולט בכיפה על כל המלכים. נשלחו 
 משה ואהרון דווקא ביום זה, כדי שיתקדש שמו של הקב"ה ברבים.

 

ום נכנסו משה ואהרון לפני פרעה כשהם עטופים, ומקלותיהם בידיהם. לא נתנו לו של
ולא כיבדוהו. באותה שעה היתה לו בושה גדולה. כראות פרעה את משה ואהרון, נבהל 
מאוד מפניהם, כי היה תארם כתואר מלאכי השרת, ורום קומתם כארזי הלבנון, וגלגלי 
עיניהם דומים לגלגלי החמה, וזיו פניהם כזיו החמה, ומטה האלוהים בידם, ודיבור 

ומערב כשראו אותם נפל פחדם עליהם. זיע ורתת פיהם כאש שלהבת. וכל מלכי מזרח 
וחלחלה אחז את פרעה וכל היושבים לפניו, והסירו כתריהם מעל ראשיהם והשתחוו 

 להם.
 

באותה שעה הוצרך פרעה לנקביו. איזה בושות!! הרי הוא עשה עצמו אלוה שאיננו 
בכל צד עכברים והיו נושכים אותו  08צריך לנקביו! וכאשר עשה צרכיו הזדמנו לו 

מושבו, וצעק צעקה גדולה ומרה, עד ששמעו כל גדולי המלכות את צעקותיו. אולם 
 מיד לאחר מכן חיזק פרעה את לבו וישב על כסאו, כאילו לא קרה כלום.

 

 דין ודברים בין משה לפרעה

אמר פרעה למשה ואהרון: מה אתם רוצים? מי אתם? מנין באתם? מי שלח אתכם 
י העברים נקרא עלינו". אמר להם: וכי יש אלוה לעבריים, אלי? אמרו לו: "ה' אלוק

והלוא למעלה ממאה שנה הם מתענים תחת ידי, ומפני מה לא הציל אותם עד היום? 
שקרנים אתם! אם היה האלוהים שלהם מצטער על כך שהם נמצאים פה, לא היה 

מיד מעכב אותם כל כך הרבה זמן, שהרי בשביל לילה אחד שעיכב אבימלך את שרה, 
 נגלה אליו והוכיחו. כל שכן בעם שלם, שהיה עליו להתגלות.

 

אמרו לו: דע לך שיש לעבריים אלוה, אלא שהוא הניח לך עד עכשיו, כדי להפרע ממך 
 על הכל בבת אחת.

 

יש לו כח וגבורה יותר ממני, או גדולה ומלכות יותר ממני?  -אמר להם: וכי אלוהיכם 
ירות הוא מולך? כמה מדינות לכד? כמה ארצות בכמה מדינות הוא שולט? בכמה עי

 כבש? כמה מלחמות עשה וניצח? כמה חיילות ופרשים יש עימו בצאתו למלחמה?
 

אמרו לו: אלוקינו אינו במושגים שאתה מדבר עליהם, אלא כוחו וגבורתו מלא עולם, 
קולו חוצב להבות אש, דיבורו מפרק הרים, קשתו אש, חיציו שלהבת, רמחיו לפיד, 

גיניו עננים, חרבו ברק, חניתותיו ניצוצי אש, לוחם הוא בלי עשייה, נוצח ולא ביגיעה. מ
הוא יצר את כל העולם כולו, ברא שמים וארץ, יוצר הרים וגבעות, ימים וכל אשר 
בהם. על פיו יחיו וימותו. צר את העובר במעי אימו, ומוציאו לאויר העולם. והוא זן 

א מסיר מלכים וממליך מלכים, ומלכותו לא תיפסק ומפרנס את כל העולם כולו, הו
 לעולם ולעולמי עולמים.

 

אמר להם: הואיל ואתם אומרים כך, המתינו לי עד שאחקור בבית גנזי בספרים שלפני. 
לפי שאין מלך בעולם שלא שיגר לי כתב ודורון, ואם אמת אתם אומרים עכשיו, 

אגרות וספרים שהיו בבית גנזיו, אמצאנו באגרות שלי. מיד ציוה והוציאו לפניו כל 
שפות. בדקו ופשפשו, וכיון שלא מצאו שם אמר  01 -סופרים המבינים ב 01 -ונתנם ל

להם: לכו לעמיכם. לא ידעתי את ה' ולא שמעתי עליו מעולם. אין אני צריך לו, שאני 
 בראתי את עצמי, ויש לי נילוס נהר שמשקה את ארצי.
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תה אומר מתים הן, אבל ה' אלוקים אמת הוא, אמרו לו: שוטה, אלוהות אלו שא

אלוקים חיים ומלך עולם. הוא היה עוד לפני שנברא העולם והוא יהיה בסוף כל 
העולמים. הוא ברא אותך ברחם אמך, נתן בך רוח חיים, גידל אותך והושיב אותך על 
כסא מלכות מצרים. והוא יקח את רוחך ונפשך ממך וישיב אותך אל האדמה שממנה 

 קחת!לו
 

 כעס פרעה על דבריהם, וגרש אותם מלפניו.
 

למחרת, שוב נכנסו משה ואהרון לפני פרעה ללא רשות. מיד קרא לשומרים וצעק 
עליהם: איך נכנסו אלו לארמון? אמרו לו: איננו יודעים, כנראה מכשפים הם, ודרך 

או הפתח לא נכנסו. נשא פרעה עיניו וראה אותם עם המטה, אמר: הכלב אני, כי ב
אלי הללו במקל? ושוב הקשה את ליבו ולא רצה לשמוע לדבריהם, ובעקבות זאת 

 הקשה את עבודת הפרך על עם ישראל יותר ויותר.
 

זֶּּה ,ָניֲאד  כשראה משה את המצב הקשה, חזר חזרה למדין, ואמר: "  ,ָלָמה ֲהֵרעָתה ָלָעם הַּ
ל אִתי אֶּ ִני: ּוֵמָאז ּבָ ְחּתָ לַּ ה זֶּּה ש ְ ְרעה לְ  ָלּמָ רּפַּ ּבֵ ל ל א דַּ ּצֵ זֶּּה ְוהַּ ע ָלָעם הַּ ָך ֵהרַּ מֶּ ש ְ ְלּתָ  ּבִ ִהּצַּ

ת ך אֶּ ּמֶּ  ".עַּ
 

ענה לו ה': לו יצויר שילחם חלש שבחלשים מלמעלה בחזק שבחזקים מלמטה, מי 
שגבור שבגבורים נלחם מלמעלה,  -ינצח? החלש ינצח, כיון שהוא נלחם מלמעלה. עכשיו 

 על אחת כמה וכמה! -והחלש מלמטה 
 

ה חודשים שהה משה במדין, ואז חזר בציווי ה' חזרה מצרימה. הוא ניסה לעודד שלוש
את עם ישראל בהזכירו להם את הברית שכרת ה' עם האבות הקדושים. אולם עם 

 ישראל מרוב העבודה הקשה והלחץ הגדול, לא היטו אוזן לדבריו.
 

 הפיכת המטה לתנין

כנסו אליו ללא רשות. אמרו לו: הלכו משה ואהרון שוב אל ארמונו של פרעה ושוב נ
ה' שלח אותנו לומר לך שתוציא את בני ישראל ממצרים. אמר להם פרעה: תעשו לי 
מופת, שעל פיו אבחן את חוזקו ויכולתו של האלוקים שלכם. אהרון, שקבל על כך 
הכנה מוקדמת, זרק מיד את מטהו ארצה. לאחר שהושלך המטה לארץ, אמר משה 

הפך המטה לתנין. כך ראו כולם שהתנין נוצר על ידי דיבורו של "יהי לתנין", ומיד נ
 משה.

 

באותה שעה התחיל פרעה משחק עליהם ומקרקר אחריהם כתרנגולת, ואומר להם: כך 
אדם מביא סחורה  -אותותיו של אלוהיכם?! האם באתם לצחוק עלי? בנוהג שבעולם 
הסחורה. הנה אתה בא למקום שבו יש מחסור, ולא למקום שיש בו שפע גדול מאותה 

לעשות לי כאן כשפים, וארץ מצרים מלאה כשפים!!! האם אין אתם יודעים שכל 
ולקחו אף הם  4-3הכשפים ברשותי הם? מיד שלח פרעה והביא ילדים קטנים בני 
 מקלות והפכו אותם לתנינים. קרא גם לאשתו, ואף היא עשתה כן.

 

א משובחת או לא, מביאים אותה אמר משה: אדרבה, אם רוצים לבחון סחורה אם הי
דווקא למקום שהיא מצויה בו, ואז השבח שלה ניכר יותר שהיא טובה יותר מכל 

 של האלוקים גדולים מכל כשפי מצרים. עשיוהאחרים. עכשיו תווכח לראות כי מ

 

מה עשה אהרון? לאחר שחזרו כל התנינים להיות מקלות, לקח הוא את מטהו, והנה 



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו כ ו ס ה ג   70  |  ח

 
טותיהם של כל חרטומי מצרים. ואף על פי שבלע מטות רבים בלע מטה אהרון את מ

דרך הכישוף, שלאחר שפג  -מאוד, נשארה צורתו כמקודם ולא השתנתה. ויותר מכך 
הכישוף, חוזר הכל להווייתו הראשונה כמו שהיה קודם, כי אינו אלא "אחיזת עיניים", 

ות החרטומים ואילו כאן בליעת המטות היתה מציאות שגם לאחר מעשה נשארו מט
בלועים במטה אהרון. מיד נזדעזע פרעה וכל גדולי המלכות, ופרעה תמה והתיירא: מה 

 יקרה אם יאמר אהרון למטהו 'בלע את פרעה וכסאו', עכשיו הוא בולע אותי?!
 

אך שוב חיזק פרעה את ליבו, ולא אבה לשמוע לדברי משה ואהרון. בכל פעם אחרי 
אומר: אם יבוא אלי בן עמרם אני הורגו ואני שמשה יצא מאצל פרעה, היה פרעה 

שורפו. וכשהיה משה נכנס, היה נעשה פרעה כמו בול עץ ולא יכל לפגוע במשה. חשב 
פרעה כי הוא יכול לעשות כל מה שעולה בלבו, הוכיח לו בורא עולם, שאפילו על גופו 

 עצמו אינו שולט.
 

 יציאת מצרים

 -ב"ה עליו ועל כל מצרים עשר מכות כאשר סרב פרעה לשלוח את ישראל, הביא הק
יסורים קשים ומרים, כמבואר בהרחבה בחוברת "חג הפסח בהלכה ובאגדה", ובסופם 

 הסכים פרעה לשלח את בני ישראל ממצרים.
 

לבריאת העולם, ביום חמישי, בחמשה עשר לחודש ניסן, יצאו בני ישראל  8,442בשנת 
בלילה, כדרך הגנבים. אמר הקב"ה  בחצות היום. לא -ממצרים. "בעצם היום הזה" 

 יבוא וימחה. -הריני מוציאם בחצי היום, וכל מי שיש בו כח למחות 
 

ואומנם לא היה מי שעכב ואפילו לא מי שימחה. אפילו הכלבים המכושפים של מצרים 
כיבדו את בני ישראל, ולא פערו את פיהם ולא נבחו, למרות שכל אותו הלילה של 

חים הכלבים ומוציאים את כל הבכורות שמתו בעבר מקבריהם. מכת בכורות, היו נוב
המצרים גם הם לא עיכבו בעדם ולא מחו אלא ביקשו מהם שילכו. ופרעה בעצמו 

 ליוה אותם מעט, וביקש שיתפללו עליו ויבקשו עליו רחמים.
 

אנשים, כשאליהם מתלוים גם "ערב רב" וכן צאן  5,111,111 -מחנה ענק של למעלה מ
 כולם יוצאים יחד. -לים וסוסים, בכמות שאינה ניתנת לתיאור ובקר, גמ

 

היה זה מחזה מרהיב עין. בני ישראל, מיליוני אנשים, יצאו על צבאותם, כל שבט 
ושבט מסודר לפי דגלו בסדר נפלא, כאילו התאמנו בצורת עמידה זו חודשים ארוכים. 

מכל טוב מצרים. עיני  הסדר היה מופתי על אף עשרות מיליוני הבהמות שהיו עמוסות
המצרים התרחבו מהתפעלות כשראו את בני ישראל, עבדיהם לשעבר, שהיו משועבדים 
בטיט ובלבנים, חונים לדגליהם בטקסי המלכים, כולם לבושים בבגדים מפוארים, 

מהמצריים. וכך הוציא הקב"ה את בני ישראל ומקושטים בתכשיטים יקרים שקבלו 
 רמה!ממצרים, בזרוע נטויה וביד 

 

 גדול הנביאים

ָכל )במדבר יב(:בורא העולם מעיד על משה רבנו  יִתי ּבְ ֱאָמן ּבֵ ה. הּוא נֶּ ל ּפֶּ ה אֶּ ר ּפֶּ ּבֶּ  ,ּבו   ֲאדַּ
ה ְראֶּ ת ,ְבִחיד ת ְול א ּומַּ נַּ יטה'  ּוְתמֻּ ּבִ ר יא(: לג שמות). יַּ ל ה' ְוִדּבֶּ ה אֶּ ִנים מ ש ֶּ ל ּפָ ִנים אֶּ ר ,ּפָ ֲאש ֶּ  ּכַּ
ר ּבֵ ל ִאיש   ְידַּ ב ,הוּ ֵרעֵ  אֶּ ל ְוש ָ ה אֶּ ֲחנֶּ ּמַּ ד ָנִביא ָקם ְול א י(: לד ברים)ד. הַּ ָרֵאל עו  ִיש ְ ה ּבְ מ ש ֶּ  ,ּכְ
ר ִניםה'  ְיָדעו   ֲאש ֶּ ל ּפָ ִנים אֶּ  .ּפָ

 

 של רבןרבנו  משהשל  ונבואת בין יש הפרש (:ז"פ התורה יסודי הלכות) ם"רמבוזה תוכן דברי ה
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 משה, ובחלוםבלים את הנבואה מק הנביאים שכל ,הנביאים כל לשאר, הנביאים כל

 וישמע ,אתו לדבר מועד אהל אל משה ובבוא" שנאמר ,ועומד ער והוא מתנבא רבנו
 שנאמר ,מלאך ידי על לא רבנו משהו, מלאך ידי על הנביאים כל ".אליו מדבר הקול

' ה ותמונת" ונאמר, "פנים אל פנים משה אל' ה ודבר" ונאמר, "בו אדבר פה אל פה"
 עליו מעידה שהתורה הוא, בוריו על הדבר רואה אלא משל שם שאין רכלומ ",יביט

 נובר ומשהמפחד,  םומתמוגגי ונבהלים יראים הנביאים כל. ת"בחידו ולא במראה"
 נבהל אדם שאין כמו כלומר ,רעהו אל איש ידבר כאשר ,אומר שהכתוב הוא ,כן אינו

 עומד והוא הנבואה בריד להבין רבנו משה של בדעתו כח היה כך ,חברו דברי לשמוע
 אלא ,כן אינו רבנו משהו ,שירצו עת בכל מתנבאים אין הנביאים כל .שלם עומדו על
 דעתו וןלכו צריך ואינו ,עליו שורה ונבואה ,לובשתו הקודש רוח ,שיחפוץ זמן כל

 ,עת בכל מתנבא לפיכך, השרת כמלאכי ועומד ומזומן מכוון הוא שהרי ,לה ולהזדמן
 ". ע"כ.לכם' ה יצוה מה מעהואש עמדו" שנאמר

 

 משה רבנו לא ליקק דבש

מהלכים היו עם ישראל במדבר ארבעים שנה בהנהגתו של משה רבנו, אך אל לנו 
לחשוב שמשה רבנו שהיה מלך עליהם ליקק דבש כל הזמן, כי היו רבים שציערו אותו, 

א ֵאיָכה"יב(:  א דברים) וכמו שאמר ָ ש ּ י אֶּ ּדִ ם ְלבַּ ַּ  ָטְרֲחכֶּ ש ּ םּומַּ ם ֲאכֶּ ם ָהבוּ : ְוִריְבכֶּ ים ָלכֶּ  ֲאָנש ִ
ִנים ֲחָכִמים ִעים ּוְנב  ם ִוידֻּ ְבֵטיכֶּ יֵמם ְלש ִ ֲאש ִ ם וַּ יכֶּ ָראש ֵ  מלמד -" משאכם". אמרו חז"ל: "ּבְ
 מה :אמרו ,לצאת משה הקדים ם, שהיו מדברים ומרננים אחריו.אפיקורסיבהם  שהיו
לומר, שמא יש לו ריב בבית עם בני ]כ. ביתו בתוך שפוי אינו שמא ?לצאת עמרם בן ראה

 שאכל םסבורי אתם מה ?לצאת שלא עמרם בן ראה מה :אמרו ,לצאת איחר ביתו[.
. רעות מחשבות עליכם וחושב רעות עצות עליכם ויועץ הוא יושב אלאלא,  ?וישן ושתה

חלק ה את ללקוט לצאת שהקדים עמרם בן ראו אמרו ,לצאת משה הקדים בר אחר,ד
ה מהלך הי .לו וישן ושתה שאכל עמרם בן ראו אמרו ,לצאת איחר [.]של המןהגדול 
 לךה מההי ]מאחר ורוצה כבוד[.ע באמצ מהלך עמרם בן ראו :אמרוהדרך,  באמצע
 קלה מצוה .מפניו נעמוד שלא כדי ם,לצדדי מהלך עמרם בן ראו :אמרו ם,לצדדי

 עשיתי להם אמר .וממנ לעקור מבקש הוא"מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן",  שבידינו
 לכם הבו . אם כןעליכם קיבלתם ולא ,וכך כך עשיתי .עליכם קיבלתם ולא ,וכך כך

 (יב א דברים תנאיםמדרש ) ימצאו חן בעיניכם. , אולילשבטיכם וידועים ונבונים חכמים אנשים
 

 האֵ רְ  :אומרים היו לגנאי ,אמר חמא ביר -עד בואו האוהלה"  משה אחרי והביטו"
 וחברו שלנו הוא!מ לו שיש מה וכל, נומשל ושותה, נומשל אוכל, םישוקי האֵ רְ  ,וארוצ

 אתה איןוהגיעו לידיו אוצרות כה גדולים,  ,המשכן מלאכת על ששלט אדם :משיבו
 עושה אני ,נגמר משהמשכן חייכם ם:לה אמר ,כך משה ששמע כיון ?עשיר יהשיה חושב
 (ד פקודי ומאתנח) ."המשכן פקודי אלה" שנאמר, חשבון עמכם

 

 ,יונתןרבי  רמא נחמני בר שמואל מר רביא ?שמע מהויפול על פניו.  משה וישמע
 שמואלרב  רמא .במחנה למשה ויקנאו (קו תהלים) שנאמר ,איש באשת שחשדוהו מלמד

]שהזהיר אותה שלא תתייחד עם , ממשה לאשתו קינא אחד שכל מלמד ,רב אמר יצחק בר

 (כ יח רבה במדבר) ה' ירחם.משה רבנו.[ 
 

מכאן יש ללמוד לכל מנהיג ציבור, קהילה וכיוצא, שאם רואה שמרננים אחריו ומרכלים 
עליו ומצערים אותו, שלא יחלש ולא יפול ברוחו חס ושלום, כי הלוא אפילו על משה 
רבנו בחיר כל נברא, שעשה ניסים כה רבים לעם ישראל: עשר המכות, יציאת מצרים, 

ת המן, קיבל את התורה מידיו של בורא עולם, עלה לשמים קריעת ים סוף, הוריד א
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שלוש פעמים ארבעים יום וארבעים לילה, מסר נפשו להצילם בעגל ובמרגלים ועוד 
ועוד, ועם כל זאת דברו עליו דברים כה חמורים, אם כן מה יאמר כל מנהיג אחר. 

ררה אני נו)הוריות י ע"א( וכבר אמרו חז"ל למנהיגי הציבור תן לכם? עבדות אני נותן : וכי ש 
לכם! על כן, אשריו ואשרי חלקו של אותו מנהיג, שנושא בעול הציבור באמונה, 
ומוכיחם בדברי נועם באהבה וחיבה, ועל ידי זה מזכה אותם גם בעולם הזה וגם 

 בעולם הבא.
 

 פטירתו של משה רבנו עליו השלום

 לארץ ישראל אך לא יכנס שלארבנו  משה על נגזר פעמים עשר ,יוחנןרבי  רמא
 ,תעבור שלא מלפני היא גזירה :לו אמרו הגדול דין בית עליו שנגלה דינו, עד נחתם
 ,שאמרמפני  ,משה של בעיניו קל היה זה ודבר הזה. הירדן את תעבור לא כי מר:שנא

 בליק מיד רחמים עליהם שבקשתי וכיון ,פעמים כמה גדולות חטאות חטאו ישראל
אשר דבר  הרעה על' ה וינחםולאחר מכן " ",ואשמידם יממנ הרף" :שנאמר ,ממני

אם  כדברך". סלחתי' ה ויאמרולאחר מכן " ",ואורישנו בדבר אכנווכן " לעשות לעמו".
 שראה כיון ?!ממני שיקבל עצמי על כשאתפלל שכן כל לא ,מנעורי חטאתי שלא אניכן 
 בשמו ונשבע ועלי קפץ מיד ,בתפלה עומד ואינו משה של בעיניו הדבר שקל ה"הקב

, אל הארץ הזה הקהל את תביאו לא לכן" :שנאמר רץ ישראל,לא יכנס שלא הגדול
 ועג ,תענית עצמו על גזר ,דיןה גזר עליו שנחתם משה שראה כיון אשר נתתי להם".

 .גזירה אותה בטלשתִ  עד מכאן זז איני ואמר, בתוכה ועמד ]חקק צורת מעגל[ קטנה עוגה
 בתפלה ועמד ,באפר ונתפלש ,שק ונתעטף ,שק בשל ?משה עשה מה שעה באותה

 הגיע שמא ואמרו ,בראשית וסדרי וארץ שמים שנזדעזעו עד ,ה"הקב לפני ובתחנונים
 של רצונו הגיע לא עדיין ,ואמרה קול בת האיצ ?עולמו את לחדש ה"הקב של רצונו
 של ושער שער בכל הכריז ?שעה באותה ה"הקב עשה מה. עולמו את לחדש ה"הקב
 אותה יעלו ולא ,משה של תפלתואת  יקבלו שלא ית דין ובית דין,ב בכלו ורקיע יערק

 ה"הקב קראשל משה,  תותפל קול שגבר. כיון דיןה גזר עליו שנחתם מפני ,לפניו
 קול שגבר ,ורקיע רקיע שערי כל ונעלו בבהלה רדו ,השרת למלאכי להם ואמר בבהלה

 דומה תפלתו שהיתה ,תפלתו קול פנימ הרקיעאת  לעלות ובקשו ,מעלה כלפי תותפל
רבונו של  :ה"הקב לפני משה אמר שעה באותה. מעכב ואינו וחותך קורע שהוא לחרב
 ,לשמך מאמינים שיהיו עד ישראל על צטערתיהש וצערי יגיעי לפניך וידוע גלוי ,עולם
ם כש אמרתי ,ותוומצ תורה םלה שקבעתי עד תובמצו עליהם צטערתיה צער כמה
 אומר אתה ,ישראל של םטובת שהגיע ועכשיו ם,בטובת אראה כך ם,תבצר ראיתיש
 עד שעמלתי שנה ארבעים של עבודה שילום היא זו ?הזה הירדן את תעבור לא לי

 ?!ונאמן קדוש עם שיהיו
 

ונו של רב מר לו:א ,למות ימיך קרבו הןהקב"ה:  אמר לו, של משה קיצו שהגיע כיון
ה מר:]שנא?! ערפלב רגלי דשו ואולש עולם, ש   ּומ ש ֶּ ל ִנּגַּ ל אֶּ ר ָהֲעָרפֶּ ם ֲאש ֶּ  אולשו ,[ָהֱאל ִהים ש ָ
 אדם על מיתה קנסתי כבר מר לו:א?! ותולעה רמה יהשאה, כסוס בניך לפני רצתי

 אניאולם ו, עליה ועבר ואות יתווצ קלה שמצוה, ימות הראשון אדם מר לו:א .הראשון
 מר משה:א ?מתאף הוא  ,ולםבע שמי דשישק אברהם הרי מר לו הקב"ה:א. אמות לא

 ארווצו שפשט יצחק הרי מר לו:א. לפניך מכעיס שזרעו ישמעאל ממנו יצא אברהם
 המקדש ביתאת  שהחריב עשו ממנו יצא יצחק מר לו:א , אף הוא מת?המזבח ל גביע

, דופי בהם ואין םשבטיעשר  םשני ממנו שיצאו יעקב הרי מר לו:א .היכלך את ושרף
 כמלאכי היה ולא ,ערפלב רגליו דשו ולא ,לרקיע עלה לא יעקב ו:מר לא ואף הוא מת?

: ה"הקב מר לוא .מידך התורהאת  בליק ולא ,פנים אל פנים עמו דברת ולא ,השרת
 .דבר אלי עוד בדבר הזה תוסף אל ,לך רב
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 במשההקב"ה  שמצא ם לאא הבאים, הדורות יאמרו שמא, ונו של עולםרב אמר משה:

 נביא קם ולא" בתורתי כתבתי כבר מר לו:א ?העולם מן מסלקו היה לא ,רעים םדברי
שתיים  שם ואהיה ישראל לארץ אכנס ,רצונך אם מר משה:א ".כמשה אלבישר עוד

 אם ר:אמ .שם תכנס שלא מלפני היא גזירה מר לו:א ?אמות כ"ואח שנים או שלוש
 מר לו:א .מותך לאחר ולא בחייך לא מר לו:א ?מיתתי לאחר אכנס ,בחיי אכנס לא
בתוך בני ישראל  אותי דשתםיק לא אשר על מר לו הקב"ה:א ?למה עלי הזה הכעס כל

, רבואשישים  אלוישר יחיד אנירבונו של עולם,  מר משה:א כשהוצאתם מים מן הסלע.
 מחלת, רבוא לשישים ,להם ומחלת םרחמי עליהם ובקשתי ,לפניך חטאו םפעמי הרבה

ונו של רב, מר לוא... צבור רתילגז יחיד גזירת דומה אינו מר לו,א וחל?מ אינך ולי
 םסורייבי םנמחלי יהיו ונותיווע, אמות ולא םרחמי כסא על ושב דין מכסא עמוד עולם,

 שבחך אגיד ,כך עושה אתה םא .המות מלאך של בחבלו תתנני ואל ,בגופי שתביא
 .עולם באי לכל

 

 ,ומזלות כביםוכ ,ולבנה חמה ,וארץ שמים אצל הלך, בו משגיח שאין משה שראה כיון
מרו לו: עד שנבקש רחמים עליך, נבקש עלינו. אשיבקשו עליו רחמים,  ,וגבעות הרים
 עמרם בן אתה לא ?מיםומי היום מה, עמרם בן :הים מר לוא, הגדול הים אצל הלך

 מפני לפניך לעמוד יכולתי ולא ,חלקים שנים עשרל וחלקתני והכיתני במטך עלי שבאת
 עשה מהלמשה,  הים שהזכיר כיון ?לך עלתה מה ועכשיו ,נךילימ שמהלכת שכינה

 אני ועכשיו, בעולם מלך הייתי לפניך שעברתי בשעה ר,ואמ ובכה צעק, בנערותו
 עלי בקש מר לוא, הפנים שרמלאך  אצל לו הלך מיד. בי םמשגיחי ואין משתטח
 לתךיתפ שאין, הפרגוד מאחרי שמעתי כבר ?!למה זה טורח, רבי משה מר לו:א, םרחמי

 אלך מי אצל רואמ, ובוכה צועק והיה ראשו על ידיו משה הניח !זה בדבר נשמעת
 ם?רחמי לבקש

 

 לבטל .ישראל את לאבד ואחת שתמות חתא, נשבעתי שבועות שתי :למשה ה"הקבמר א
 מר לו משה:א. מוטב ,ישראל ויאבדו לחיות אתה תרצה אם, י אפשרא ןשתיה את
 חדא יאבד ואל, בו כיוצא ואלף משה יאבד, עלי בא תהא בעלילה, ונו של עולםרב

 לרקיע שעלו יםירגל, רבונו של עולם מר:אובכל זאת המשיך משה להתחנן ו. אלמישר
 ה"הקב מר לוא ?...עפר ילחכו ,מידך ההתוראת  שקבלו יםיויד ,השכינה את וקבלו
מר א ת.לאך המוממ אני מתיירא מר לו:א ?למה ,מצטער שאתה הזה הצער כל, למשה

צטערה עלי שה מייא יוכבד, רבונו של עולם מר לו:א .בידו מוסרך איני ,ה"הקב לו
 דור, עולם של מנהגו וכך ,במחשבה עלתה כך מר לו:א ?במיתתי תצטער עוד ,בחייה
, לפני לשרת חלקך היה עכשו עד, ומנהיגיו דור דור, ופרנסיו דור דור, ודורשיו דור

 .לשרת תלמידך יהושע של עהש והגיע ,חלקך אתה נטלת ועכשו
 

 יכנס ,יהושע של כבודו בשביל אם? מת אני מה מפני ,רבונו של עולם משה: מרא
 עושה שהיה כמו לו תעשה: האם ה"הקב מר לוא. אצא ואניולגדולה  לשררה יהושע

 נתיירא .יהושע 'רבי' לו וקרא ,יהושע אחר והלך משה הסכים מיד. ןמר לו: כא? לך
 ולא שאחיה אתה רוצה ,ליהושע שהמ מר לוא! ?רבי קורא אתה ליו מר,א ,מאד יהושע
 ואם? שאתנהג כתלמידך באופןאחיה ש לך טוב לאכי ו מר לו,א מר לו כן.א? אמות
 כמו לך ואעשה שאחיה עליך קבל אבל, מלמדך אני בתורה, דבר איזה ךל יקשה
 בשביל ,למקב אני עלי שתגזור מה כל שה רבי,מ :יהושע מר לוא. לי עושה שהיית

 שהיה הכבוד כלאת  ליהושע לעשותשה רבנו עליו השלום מ התחיל. פניך שאראה
 .יהושע לו עושה

 

 ידו והניח, קומתו וכפף משה עמד, ודורש יושב יהושע והיה ,והשכיםמשה  עמדבבוקר 
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 משה של פתחו אצל ישראל הלכו. אותו ראה ולא יהושע של עיניו ונתעלמו, פיו על

 הלכו, יהושע של לפתחו השכים מרו להם,א ?הוא היכן נורב משה :שאלו, תורה ללמוד
 ,ליהושע לו אמרו .עומד ומשה, ודורש יושב יהושע והיה, יהושע של בפתחו ומצאוהו

 וצעק בגדיו את קרע מיד, וראהו עיניו הריםש כיון ?יושב ואתה עומד שמשה זה מה
 :למשה אלישר אמרו. ניומעניש יבניימח אתה למה, אבי אדוניבי רבי ר ראמ, ובכה
. אותך עוזבים אנו אין מרו לו:א. רשות לי אין :להם ראמ. תורה דנולמְ , נורב משה
 ישב. מיהושע וללמוד לישב עליהם קבלו .מיהושע מדולִ  :להם ואמרה קול בת היצא

 .משה בפני יושב ודורשיהושע  והיה, משמאלו אהרן ובני ,מימינו ומשה ,בראש יהושע
 

 ממשה החכמה כללי לוּ טְ נִ , םבצדיקי שבחר ברוך ,יהושע רשאמ בשעה :ןיונתרבי  ראמ
 ,מהישיבה ישראל שעמדו אחר. דורש יהושע מה ,משה יודע היה ולא, ליהושע נוּ תְ ונִ 
שה מ והיה .לכם להשיב מה יודע איני מר להם:א ,התורה את לנובאר , משה מרו לו:א

 עכשיו עד, רבונו של עולם :שהמ ראמ שעה באותה. ונופל נכשל רבנו עליו השלום,
 הקדוש התחיל, למיתה נפשו שהשלים כיון. בידיך מסורה נפשי הרי עכשיו, חיים בקשתי
 ידיך על - לבא לעתיד אף ,בני את הנהגת הזה בעולם ו:ל אמר ,סוימפי הוא ברוך
 ם.אות מנהיג אני

 

 צא גבריאל :גבריאלמלאך ל ה"הקב אמרלחיות.  אחת שעה משהנשארה ל כאן עד
 ,רבוא שיםיש כנגד שקול שהוא מי ,רבונו של עולם :לפניו אמר .משה של נשמתו והבא
 ?קצף לו לעשות יכול אני איך ,אלו דברים בו שיש ומי ?במותו לראות יכול אני איך

 אני ,רבונו של עולם :לפניו אמר .משה של נשמתו והבא צא :למיכאלאמר הקב"ה 
 מ"לסהקב"ה  אמר .במותו לראות אני יכול ולא ,לתלמיד לי היה והוא רב לו הייתי
 והלך ,אכזריות ונתעטף חרבו וחגר כעס לבש מיד .משה של נשמה והבא צא ,הרשע

 מראהו וזוהר ,המפורש שם וכותב יושב שהוא ת משהא שראה כיון .משה של לקראתו
 שאין ודאי :אמר אחזתו חיל ורעדה, ,צבאות' ה למלאך דומה והוא ,לשמש דומה

 .משה עם לדבר פה פתחון מצא לאו ,משה של נשמתו ליטול םיכולי יםהמלאכ
 

 ליטול :לו אמר ?כאן שהועאתה  מה ,לרשעים' ה אמר שלום אין :מ"לס משהלו  אמר
 :לו אמר .הבריות כל את שברא מי לו אמר לח אותך?ש מי :לו אמר .באתי נשמתך

 בי יש :לו אמר .לידי םמסורי םנשמת העולם באי כל :לו אמר .נשמתי נוטל אתה אין
 ממעי שיצאתי עמרם בן אני :לו אמר ?כחך מה :לו אמר .העולם באי מכליותר  כח
 ילואפ ואמי אבי עם ודברתי ,ברגלי והלכתי הייתי מדבר, שנולדתי ביום בוו ,מהול אמי

 תורה לקבל אני שעתיד התנבאתי חדשים שלשה בן וכשהייתיחלב.  ינקתי לא שעדיין
 מעל כתר ונטלתי ,מלך של ארמונול נכנסתי ,בחוץ מהלך וכשהייתי .אש להבי מתוך
 שיםיש והוצאתי ,במצרים ומופתים אותות עשיתי ,שנה 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
 לבני יהםסודות וגליתי ,מעלה של בפמליא ונצחתי ,בפנים פנים ם הקב"הע ודברתי
 עם מלחמה ועשיתי ,לישראל אותה מדתיולִ  ,ה"הקב של מימינו תורה וקבלתי ,אדם
 ם,גובה מפני םלקרסוליה מיםה הגיעו לא המבול כשירדש לם,עו בורייג שני ועוג סיחון

 עולם בבאי יש מי ,והרגתים שבידי במטה והכיתים ,עולם ברום הולבנ חמה והעמדתי
 מ"ס חזר מיד .לך נשמתי נותן איני ,מלפני ברח לך ,מכאן רשע לך ?כן לעשות שיכול
 שלף מיד ,משה של נשמתו והבא: לך מ"לס ה"הקב ל"א קב"ה.ה לפני יודבר והשיב
 בו שחקוק ,בידו ההמט את ונטל ,משה עליו קצף מיד .משה על ועמד ה,מתער חרבו
 המפורש בשםמשה  אחריו ורץ ברח ס"מ,ש עד ,חווכ בכל מ"בס בו ופגע ,המפורש שם
 ]יש בדברים סודות עמוקים ואינם כפשוטם.[ .עיניו את ועיור ,עיניו מבין הודו קרן ונטל



ה |   76 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו כ ו ס ה ג   ח

 
 שאברך לי המתינו ר:אמ .העולם מן שתפטר שעהה הגיעה :למשהיצאה בת קול ואמרה 

. םמוכיח שהייתי ותוכחות אזהרות מפני, ימי כל רוח קורת ממני מצאו שלא ,ישראל את
 כולם םכלל ,השעה שנתקצרה שראה וכיון, עצמו בפני ושבט שבט כל לברך התחיל
 ועכשיו, ותוהמצ ועל התורה על אתכם ציערתי הרבה :לישראל מר להםא .אחת בברכה
 הרבה ,משה נורב :לו רואמאל ישר אף. לך מחול נורב אדוננו מר לו:א .לי מחלו

 אמרה לו בת קול:. לכם מחול מר להם:א .לנו מחול, טורח עליך והרבינו הכעסנוך
 ולעולמי לעד וקיים חי שמו ברוך ר:אמ, העולם מן בהם נפטר שאתה רגעים הגיעו

 אמרו .עצמותי ואת אותי זכרו לארץ כשתכנסו ,מכם בבקשה :לישראל ראמ. עולמים
 .במדבר עצמותיו ונפלו ,כסוס לפנינו שרץ עמרם לבן לו אוי ישראל:

 

 אמר .מיתתך סוף הגיע :ואמרה קול בת יצתהלחיות,  רגע עוד למשהנשאר  כאן עד
 בסנה עלי שנגלית היום אותו זכור ,רבונו של עולם :הוא ברוך הקדוש לפני משה

 אותו זכור .ממצרים ישראל בני עמי את והוצא פרעה אל ואשלחך לכה ,לי ואמרת
 תמסרני אל ממך בבקשה ,לילה וארבעים יום ארבעים סיני הר על עומד שהייתי היום
 בך מטפל בעצמי אני ,תתיירא אל :לו ואמרה קול בת האיצ .המות מלאך ביד

 משמי הוא ברוך הקדוש וירד ,כשרפים עצמו וקידש ,משה עמד שעה באותה !ובקבורתך
 וגבריאל מיכאל ,עמו רתהש מלאכי ושלשה ,משה של נשמתו ליטול ,העליונים שמים

 ]מין פשתן[ בוץ של בגד פרס וגבריאל ,משה של טתוימ הציע מיכאל .ל-א-ג-ז-ג-וז
 ה"הקב אמר ,אחד מצד וגבריאל ,אחד מצד מיכאל .מרגלותיו ל-א-ג-ז-ג-וז ,מראשותיו

 ידך הנח ,לו אמר ה על גב זה.ז עיניו והשקיף ,זה גב על זה עיניך השקף ,משה :למשה
 על זה רגליו הקיף ,זה גבי על זה רגליך הקף ,לו אמר .החזה על ידו והניח ,החזה על
 שנה ועשרים מאה ,בתי :לה אמר ,גופו מתוך לנשמה ה"הקב קרא שעה באותה .זה גבי

 :לפניו אמרה .תאחרי אל צאי ,לצאת קצך הגיע עכשיו ,משה של בגופו היותך קצבתיך
 והמתים החיים נפש ,הנפשות וכל חותהרו כל אלוה שאתה אני יודעת ,עולם של רבונו
 ועשרים מאה משה של בגופו נתתני ואתה ,יצרתני ואתה ,בראתני ואתה ,בידך םמסורי
 סרוחה רוח בו נראה שלא ,משה של מגופו יותר בעולם טהור גוף יש ,ועכשיו .שנה

 לה אמר .ממנו לצאת רוצה ואיני ,אותו אוהבת אני לכן ?ותולעה רמה ולא ,מעולם
 בךימוש ואני ,העליונים השמים לשמי אותך מעלה ואני ,תאחרי אל צאי ,נשמה :ה"הקב
 בבקשה ,רבונו של עולם :לפניו אמרה .וגדודים ושרפים כרובים אצל כבודי כסא תחת
 .פה בנשיקת נשמתו ונטל ,ה"הקב נשקו שעה באותה .משה של בגופו תניחני ,ממך

 

הקב"ה בכבודו  אלא, המלאכיםמ חדא ולא ישראל לא ,בקבורתו איש נתעסק לאו
 כדי ?לארץ בחוצה נקבר מה ומפני. מואב בארץ בגיא אותו ויקבורובעצמו שנאמר: 

, זכותו תגן באדר' ז-ב ?משה נפטר ואימתייחיו.  לארץ שבחוצה המתים גם ,בזכותוש
 ערך משה( המדרשים אוצר)מדרש רבה דברים, ואתחנן.  עלינו ועל כל ישראל, אמן.

 
 

 הן אהרון הכ 

 מזכה הרבים

תנאמר: "ו(  ב) בנביא מלאכי רַּ ת ּתו  ִפיהוּ  ָהְיָתה ֱאמֶּ ְוָלה ,ּבְ ָפָתיו ִנְמָצא ל א ְועַּ ם ,ִבש ְ לו  ש ָ  ּבְ
ר ו  ךְ  ּוְבִמיש  י ָהלַּ ים ,ִאּתִ ּבִ יב ְורַּ ן ֵהש ִ  שלאזה אהרון  ",בפיהו היתה אמת תורת" ".ֵמָעו 
 שלאזה אהרון , "בשפתיו צאנמ לא ועולה" .הטמא את טיהר ולא הטהור את טימא
 שלאזה אהרון  ",אתי הלך ובמישור בשלום" .האסור את התיר ולא המותר את אסר
אבינו. "ורבים השיב מעוון",  אברהם הרהר שלא כדרך קב"ה,המידותיו של  אחר הרהר

 ברזל של חבל קושראהרון  היהזה אהרון שהשיב את הפושעים ללימוד התורה. 
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 לימדו ,שמע תאקרי לקרות יודע שאינו מי וכל, ישראל פתחי כל על ומחזר, תניוובמ
 ,תורה של בגופה נכנס שאינו ומי .תפלה לימדו ,להתפלל יודע שאינו ומי .שמע תאקרי
 פנים נושא ואינו, שמים לשם לישראל ברבים תורה המלמד כל אלא, בלבד אהרן ולא] .מלמדו היה

 ובינה חכמה רוח בו ונותן ,עליו מרחם ה"הקב ךכ מתוך מלמד את כולם כאחת, אלא, ולעני לעשיר
. ילקוט שמעוני פרשת א פרשה שמיני ספרא) .[ויעקב יצחק אברהם צדיקים שלשה עם חלקו ונותן, והשכל ודעה

 (יד אחרי תקעט. תנא דבי אליהו
 

 אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

 בוחש .שלום רודףמי שהוא מ יותר וחר שפל לך איןהיה אהרון, מנין? ש רוח שפל
היה אדם  אם, כיצד הא ?!והולך רוחו משפיל ואינ אם, שלום רודף אדם היאך ,בדעתך
 .שותקהיה  ,עמו מריב אדםאם היה  .שלום לו אומרהיה אהרון , את אהרון מקלל
, לזה וכן, זה על אותו רצהמו זה אצל והולך רוחו משפיל הוא, םאנשי שני רבו אם
 הולך, ם זה עם זהרבי שהיו יםישנ על שמעכש, הצדיק ןואהר של אומנותו תההי שכך
 המ .ריוומ רבי עליך שלום לו אומר והוא, רבי עליך שלום לו ואומר, האחד אצל
הוא כה מתחרט , לפייסך שלח אותי אליך חברך פלוני" :אומר והוא ?כאן מורי בקשמ

 ,עיני בחבריאת איך אשא  ,לי אוי :ואומרעל מה שעשה לך! ושרוי הוא בצער גדול 
הלוואי ויסכים להשלים עימי  בו וחטאתי כנגדו! יפגעתשאני הוא הרי ש ,בושתי ממנו

 שיש בלבווהקפדה יושב אצלו עד שהיה מוציא כל קנאה אהרון היה ולסלוח לי!" כך 
 היה .לפייסני אלי בא צדיק כזה וכי, בדעתו מהרהר היה האיש אותו מיד על רעהו.

הולך אצל ציערתי את חברי. לאחר מכן, היה אהרון ש הוא אני, רבי, הרוןאל אומר
 , ואומר לו גם כן כדברים הללו, עד שאף הוא היה מוחל וסולח בלב ונפש.חברה

 ושב השלום לשרור ביניהם.זה לזה,  ונשקו בקויח מיד ,זהעם זה השניים ו נפגשוכש
 

 ואומר הבעל אצל הולךיה ה, ביניהם מריבה שעשו ואשתו בעל עלאהרון  שמעאם 
 ספק כמותה תמצא ספק, אותה מגרש אתה אם, אשתך עם היה לך ריבש תישמע, לו
גם  עשית כך, לך אמרת יאה, אם תריב איתה, כמותה מוצא אתה אם גםו .תמצא לא

וכך היה נעשה שלום ביניהם, וכשנולד להם בן, היו קוראים אותו 'אהרון' . לראשונה
. ילקוט א הלכה ג פרק רבתי כלה) .אותו םאוהבי ונשים אנשים ישראל כל היו זאת ועלעל שמו. 

 (תקפחשמעוני מלאכי ב 
 

אדם רע בדרך, היה מאיר פנים לכולם. גם כאשר נפגש עם היה אהרן מהלך כאשר 
וכאשר אותו אדם רשע היה מתאווה  ' בסבר פנים יפות.שלוםהיה אומר לו ' ,או רשע

עיני ואראה את  את אך אשאהי ,וי לילעצמו: אהיה אומר ולעבור עבירה,  כתלל
נע ותו האיש מוא וכך היה , שהרי הוא כה מתעניין בשלומי!ממנומתבייש אני  ?!ןואהר

 אבות) .לתורה פושעים שהשיב ,ןומעו השיב רביםזה שנאמר: ו .מלעבור עבירהאת עצמו 

 ג. ספרא שמיני א( יב נתן דרבי
 

כהן, שהיתה אהבה ואחוה שרויה ביניהם, כך זכו עם ישראל בזכותו של אהרון ה
 והקב"ה בכבודו ובעצמו הלך עימהם והשרה עליהם את שכינתו.

 

 אהבת אחים אמיתית

 -כבר מקטנותו של אהרון, אהב את משה אחיו, כדברי המדרש: "והנה נער בוכה" 
 נער זה אהרון, מלמד שהיה אהרון עומד ובוכה, בשעה שלקחו את משה אחיו ליאור.

 שמעוני שמות קסו( )ילקוט
 

סרב משה, בשעה שציוהו הקב"ה למשה במדין, לך שוב מצרים ותבשרם על הגאולה, 
שלא הוא יהיה השליח להוציא את בני ישראל, אלא אהרון אחיו הגדול. שהרי אהרון 
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מנהיג כעת את עם ישראל במצרים, ואיך הוא יבוא לתפוס את מקומו?! אולם ידע 

והרגיע הקב"ה את משה  הוא, שמח אדרבהר כלל ובורא עולם שאין אהרון מיצ
ועל  ".בלבו ושמח וראך" :שנאמר והבטיחו שאהרון ישמח בכל לבו בראותו בגדולתו,

 ,ותומים אורים שולבזיכהו הקב"ה ל ,אחיו בגדולת ששמחטּוב וטוהר לבו של אהרון 
 (ג פרשה רבה שמות) ".אהרן לב על והיו" :שנאמר

 

ר" ּי אמֶּ ל ה' וַּ ל המ ש ֶּ  אֶּ ֲהר ן ְואֶּ ץ אַּ רֶּ אֶּ ִים ּבְ רו  : ֵלאמ ר ִמְצרַּ ב ְּ ל ד ַ ל אֶּ ת ּכָ ָרֵאל ֲעדַּ " ֵלאמ ר ִיש ְ
 אלא ?דברו לומר תלמוד ומה ,היו מדברים שניהם וכי: ישמעאל רביאמר  א( יב שמות) -

 לויכא הכתוב עליו ומעלה ,באימה לשמוע זנווא מרכין אהרן היה ,מדבר משה כשהיה
 ואומר לאהרן כבוד חולק היה משה :אומר יוחאי רב י שמעוןבר. ה"הקב מפי שומע

 מביניהם יוצא בוריהדהיה ו .למדני :לו ואומר למשה כבוד חולק היה ואהרן .למדני :לו
 (ג פרשה דפסחא כתמס - בא ישמעאל דרבי מכילתא) .מדברים שניהם לויכא
 

 את אהרן" :שנאמר ,משה זה ,ובמנין בחכמה ממנו שגדול מי לפני מדבר אינו חכם
 לדברהיה  ראוי מי וכי ".העם לעיני האותות ויעש ,משה אל' ה דבר אשר הדברים כל

 כך אלא. משה מפי שמע ואהרן ,הגבורה מפי שמע משההרי ש ,משה? אהרן או משה
 :לאהרן לו אמר לפיכך ?שם עומד ממני גדול שאחי במקום שאדבר אפשר :משה אמר
 פרק נתן דרבי בות)א". משה אל' ה דבר אשר הדברים כל את אהרן וידבר" :נאמר לכך. דבר

 (לז
 

 פטירתו של אהרון הכהן עליו השלום

 .לו לומר בוש שאנימפני  תו,מית על לאהרן לו ואמור טובה עשה :למשה ה"הקב אמר
 ויאל ירד .אחי אהרן :קורא התחיל ,אהרן אצל לו והלך בוקר,ב השכים ?משה עשה מה

הלילה  :משה מר לוא ?היוםאלי  אוולב להשכים איתר מה מר לו אהרון:א אהרון.
 לדבר עמך בזה. אצלך ובאתי השכמתי לכך בו, יתיתקשוה תורהלמדתי איזה דבר ב

 יודע אני אלא ,הדבר היה מה יודע איני מר לו:א שהתקשית בו? הדבר ומהו מר לו,א
 כל ועל ,בו וקראו בראשית ספר ולקח .בו ונקרא אותו הבא, הוא בראשית שבספר

 אמרהראשון,  אדם לבריאת שהגיעו וכיון .ה"הקב ברא ויפה עשה יפה :אמר קטע
 לא ,אחי משה :אהרן מר לוא ?לעולם התימ שהביאהראשון,  לאדם אמרנ מה :משה
 אדםוהלוא אפילו  !יםוקאל גזרתעלינו  םמקבלי אנו איןחלילה ש כן, שנראה תאמר
בגן  חופות ג"ייחד, ועשה להם  הקב"ה השיאםושיצירי כפיו של הקב"ה הם,  ,וחוה

ו ל אמר ואל עפר תשוב". אתה עפר כי" הם למות, שנאמרל נאמרעדן, עם כל זה 
 במתן תורה, השרת במלאכי שלטתיחנו לא הגענו למעלות גדולות, שאני אנכי ו משה:
ועדיין לא היה  ?!כךהיות ל סופנו לאועצרת את המגפה, ו המות לטת במלאךש ואתה

. העולם מן פטרהל זמנך הגיע ,לאהרן לומר מתבייש משה והיההרמז.  אהרון מבין את
מר א .ןכ מר לוא אבינו? באברהם נאמרש מה באר ליל רצונך ,אחי אהרן מר משה:א
 לאעדיין ו , תקבר בשיבה טובה".בשלום אבותיך אל תבוא ואתהנאמר באברהם: " לו,

 היה אהרון מבין.
 

"ה ויאמר לך כי בעוד עשרים שנה תמות, אמר לו משה: אהרון אחי, אם יבוא הקב
אמר לו  מר אהרון: צדיק הדיין, נאמן הוא עלי.א היית מקבל את הדברים באהבה?

משה: ואם יאמר לך, כי אין לך לחיות אלא עוד חמש עשרה שנה, מה היית אומר? 
אמר לו: צדיק הוא וצדיק דינו. הוסיף ושאל: אם היה אומר לך כי נותרו לך עוד עשר 

ם? עוד חמש שנים? עוד שנה אחת? השיב אהרון וענה: צדיק הוא וצדיק דינו! אמר שני
לו משה: ואם יאמר לך הקב"ה כי היום הזה אתה מת? אמר אהרון: צדיק הוא וצדיק 
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דינו, ברוך הגוזר. אז אמר לו משה: אהרון אחי, אחרי שקבלת גזירת המיתה בחפץ לב, 

 הוא בשבילי שמא מר לו אהרון:א ,אהרן לש עצמותיו הרגישו מידנעלה אל הר ההר. 
 מר לו כן.א ?למות עליך מקובלמשה:  מר לוא .קומתו גרעהנ מיד, ןכ מר לו:א ?הדבר
 .ישראל כל לעינילהר ההר  ואלעזר אהרן ,משה עלו מיד

 

 היוו לעלות, אותו םימניח היו לא ,למותאהרון  שעולהישראל  םיודעי היו לויא"
 טהימ שם ומצאו ,מערה להם נפתחהלהר ההר  שעלו וןכי ".רחמים עליו םמבקשי

 ומנורה של שבעה קנים למראשותיה. ,שמיםבידי  הויעשה
 

את בגדי הכהונה שעל אהרון מקרסוליו, כדי להלביש בהם את  פשיטלה משהתחיל ה
 מה :משה מר לוא .אותו כסהמועולה  הכבוד ענן, היה טוימפש משה היהוכש אלעזר.
 שאתה אברי את מלביש הכבוד שענן אלא כלום רואה יניא מר לוא ?רואה אתה

 מר לו:א, וארווצ עד הפשיטו .אותו וכסה הכבוד ענן ועלה ,ירכו עד הפשיטו .מפשיט
 כבודה ענן שעלה אלא ,כלוםראיתי  לא עכשיו עד ול אמר ?רואה אתה מה אחי אהרן

 :קורא משה היהו, לווכ את הענן כסה לווכ את שהפשיט כיון .אריוצו עד אותי סהיוכ
 ,לך לומר כדאי איני מר לוא ?אתה היכן ?צדיקים של םמיתת היא מה ,אחי אהרן
 ,בנשיקה נשמתו ונטל ה"הקב ירד כך אחר .לכאן באהייתי  זמן קודםש ואיוהל אלא

 ואלעזר ,אחד לחיו על משה, אהרן את םמנשקי ואלעזר משה והיו, "'ה פי על" :שנאמר
 .למיתתו משה והונתא ,אהרן מת אךהי משה כשראה .אחד לחיו על
 

 םוחרדי םעומדי ישראל כל והיו ,ואלעזר משה ירדו ,מהם ונתעלם אהרן שמת וכיון
 ,ביניהם השטן נכנס .שלום ורודף שלום אוהב שהיה מפני את אהרון, לראות םומצפי

 אהרון? הוא היכן אמרו ,ישראל כל תפשום .ואלעזר משה על ישראלכל  את תסיסוה
 היאך ,לך מאמינים אנו אין :אמרו לם הבא.העו לחיי ה"הקב גנזו משה:מר להם א

 דבראמר לך  שמא ?!ועצרו המות מלאךנגד  שעמד באדם לפגוע המות מלאך יכול
 לונסק אנו ,לאו ואם ,מוטב ,אותו םמביאי אתם אם ?מיתה עליו גזרתו ,כהוגן שלא

 הרג את אהרון, המש :אומרת אחת, כתות לשלשישראל  נחלקו! באותה שעה אתכם
 את תלרש מבקש שהיהמפני  ,הרגובנו  אלעזר :אומרת ואחת .בו מתקנא שהיהמפני 

 :ואמר בתפלה משה עמד שעה באותה .מת שמים דרך :אומרת ואחת .גדולהה הכהונה
 את תחופִ השרת,  למלאכיאמר  ?ה"הקב עשה מה. החשד מן הוציאנו ונו של עולם,רב

 כדי ,עולם של ברומו אותה גביהוהַּ ו ,אוהבי הרןא של את מיטתו והוציאו המערה
 ברומו טתוימ את השרת מלאכי גביהוהִ  .אלעזר ואת משה את יזיקו ולא ישראל שידעו

 תורת :אחריו םעוני השרת ומלאכי ,עליו ומספיד טהיהמ לפני הולך ה"והקב ,עולם של
 ומלאכי ה"הקבו ,עולם של ברומו טתוימאת  ישראל שראו וכיון .'וכו בפיהו היתה אמת
 מספד עליו וספדו קטנם ועד מגדולם ישראל כל עמדו מיד, אותו םמספידי השרת
 ",ישראל בית כל יום שיםושל ןואהר את ויבכו" :שנאמר ,גדולה בכיה עליו ובכו ,גדול

, םובוכיהקטנים  ילדיםב ועפר טיט נותנים היו אלא, בלבד נשים ולא .נשים אפילו
 יצאו, 'ןואהר' בשם קרואים בחורים 21,111 אמרו: .שראלי בית כל :שנאמר מה לקיים
 , מאהבתם אל אהרון, שבאו לעולם בזכותו שעשה שלום בין אביהם ואמם.טתוימ אחר

 

 ה"והקב עולם של ברומו נתונה טתוישמ ,אהרן של ושבחו כבודו משה שראה וכיון
 אוי אמר, הובוכ יושב היה, גדול מספדמספידים אותו ו אותו םמקיפי השרת ומלאכי

 מה אני, טתוימ לפני ועמדנו ,ובנו אנינו בו תעסקה אהרן כשמת, לבדי שנותרתי לי
 יבכה מי ,אחות ולא אח לא ,בן ולא אב לא ?מיתה בשעת עלי יעמוד מי ?עלי תהא
 ברךווק בעצמי עומד הריני ,תירא אל , ואמר לו:ה"הקב השיבו שעה באותה ?עלי
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 אלא באהרן תוהמ מלאך שלט שלא וכשם א".בגי ואות רוויקב" :שנאמר, גדול בכבוד
 דעתו ישבהיתה מיד. בנשיקה ותפטר ,המות מלאך בך ישלוט לא אתה כך ,בנשיקהמת 
 ולא ".יאספך' ה וכבוד" :שנאמר ,מאספם בעצמו ה"שהקב הצדיקים אשריהם .משה של
 פנים בסבר אותם ומקבלים ,בהם ושמחים ,לקראתם םיוצאי השרת שמלאכי אלא עוד
 . מעם לועז(א הלכה ג פרק רבתי כלהז. תשפ מסעיסד, תש חקת שמעוני ילקוט) .לשלום בואו :להם ואומרים ,יפות

 

פטירתו של אהרון הכהן עליו השלום, היתה ביום ראש חודש אב, זכותו תגן עלינו ועל 
 כל ישראל, אמן.

 
 

  יוסף הצדיק 

 הבן יקיר לי

ים, עד שפנתה אל ה' בתפילה ותאמר: רחל אמנו עליה השלום היתה עקרה כמה שנ
"ה' אלוקים זכרני נא ופקדני, שמע נא את תחינתי לפניך, וראית את עניי ונתת לי 
בנים כאחת השפחות, ולא אשמע חרפתי עוד". וישמע אלוקים בקול רחל, ותלד את 

 יוסף, ותאמר: יוסף ה' לי בן אחר.
 

 זריזלד לעת זקנתו, וגם כי היה אהב יעקב אבינו את יוסף יותר מכל בניו, מאחר ונו
ו. גם ל מסרן ועבר שםלמד בבית מדרשם של ש הלכותכל ה ועל כן,, כמותו וחכם

ריחם עליו, מאחר והתייתם מאמו בהיותו בגיל שמונה שנים, לכן הוסיף לו אהבה על 
 אהבתו ועשה לו כתונת פסים, שפסי היד היו עשויים מבד משי מיוחד.

 

יעקב אבינו ליוסף בנו, גרמה ריחוק בין יוסף לשאר האחים. התייחסותו המיוחדת של 
אף שני חלומותיו של יוסף, הוסיפו לאחיו קנאה ושנאה עליו. כי בחלומו הראשון חלם, 
שכל האחים אוספים אלומות של חיטים בשדה, ופתאום קמה וניצבה אלומתו, וכל 

חד עשר כוכבים האלומות השתחוו לאלומתו. ובחלומו השני חלם, שהשמש והירח וא
משתחווים לו, הבינו אחיו כי מחשבותיו שהוא ימלוך עליהם, והם יהיו לו לעבדים 

ּי אְמרוּ וישתחוו לו, כמו שנאמר: " ָחיו לו   וַּ ְמל ךְ  ֲהָמל ךְ  ,אֶּ ל ִאם ,ָעֵלינוּ  ּתִ ו  ְמש  ל ָמש  נוּ  ּתִ  ,ּבָ
ִספוּ  ּיו  ד וַּ א עו  נ  ל ,א תו   ש ְ ל ֲחל מ ָתיו עַּ ָבָריו ְועַּ . אך כשיעקב שמע את חלומותיו, אמנם "ּדְ

רגער ביוסף בפני אחיו, כמו שכתוב: " ְגעַּ ּיִ ר ,ָאִביו ּבו   וַּ ּי אמֶּ ם ָמה :לו   וַּ ֲחלו  ֶּּה הַּ ז ר הַּ  ֲאש ֶּ
א ,ָחָלְמתָּ  א ֲהבו  ךָ  ֲאִני ָנבו  יךָ  ְוִאּמְ חֶּ ת ְואַּ ֲחו  ּתַּ ". אבל בלבו שמר את הדברים, ָאְרָצה ְלךָ  ְלִהש ְ

 י יתקיימו החלומות, כי ראה ברוח הקודש שעתידים הם להתקיים.והמתין לראות אימת
 

 עילת העילות וסיבת הסיבות

מבקש היה הקב"ה לקיים את דבריו  -!" מחשבותיך עמקו מאד', ה מעשיך גדלו מה"
ע ָיד עַּ " :(יג טו בראשית)אשר אמר לאברהם בברית בין הבתרים  דַּ י ּתֵ ְרֲעךָ  ִיְהיֶּה ֵגר ּכִ ץ זַּ רֶּ אֶּ  ּבְ

ם ל א  ...", וכדי לקיים גזירה זו היו חייבים יעקב ובניו לרדת למצרים, אפילו כשהםָלהֶּ
 היאך חשב אלא ,כךהקב"ה  עשה לאאולם ו ם,בקולריבשלשלאות של ברזל ו םתיוכפ

 ,אחיו וישנאוהויותר משאר בניו,  ליוסף יעקב שיאהב עלילה והביא ,בכבוד םלהוריד
 וירדאז ו ,במצרים חי שיוסף יעקב וישמע ,יםלמצר ויורידוהו ,לישמעאלים וימכרוהו

 .בשבילו ובניו יעקב
 

להוליך אותה עם המחרשה שתעבוד בשדה, אך  םשמבקשי לפרה ?דומה הדבר למה
ולקחו אותו למקום  בנה את נטלו ?עשו מה .ארהוומצ העולאת  מונעתהיא מסרבת ו
 בעל כורחה כההל , מידגועה בנהאת  הפרה שמעה .גועה העגל והיה החרישה בשדה,
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 אלו לכל עלילה והביא ",תדע ידוע" גזירת לקיים מבקש היה ה"הקב כך .בנה בשביל
 ד(-ג וישב תנחומא) חוב.ה את ופרעו למצרים ירדועל ידי כך ו ,הדברים

 

 בבית פוטיפר

כשהגיע יוסף למצרים, מכרוהו לעבד לפוטיפר. ויבוא יוסף אל בית פוטיפר וישרת 
 היה ,לשמשו נכנס היהשל יוסף. וכש מפיו ה"הקב של שמוזז  היה לאאותו באמונה, ו

 ולחסד לחן תנני ,טרוניּפַּ  הוא אתה ,טחוניבִּ  הוא אתה העולם רבון" :לחשאומר ב
 אתה מה :לושא ופוטיפר ".אדוני פוטיפר ובעיני ,רואי כל ובעיני ,בעיניך ולרחמים

 שאמצאלה'  תפללמ אני אלא ,לא :משיבו והוא ?לי עושה אתה כשפים שמא ,חשול
 היא אחד חמהה הרי ,יוסף לו אמר ,לראותו אני מבקש פוטיפר: לו אמר .בעיניך חן

 אמר ?בכבודו להסתכל תוכל והיאך ה,ב להסתכל יכול אתה ואין ,שלו םשמשי מכמה
 מראה לו את השגחתי שיבין שאין זה כישוף, אני כבודך בשביל ליוסף, ה"הקב לו

 ".אתו' ה כי אדוניו וירא" מר:שנא
 

 ,ןוקונדיט אומר הוא ?לי מזגת מה לו אומר הוא ,ןוקונדיט אדונול מוזגיוסף  היהכש
נהפך  היהפתאום ו ,רוצה אני ]משקה אחר משובח יותר[ פסינתטוןאדונו,  לו אומר

 אני מבושל יין אומר הוא .יין היהנו ,רוצה אני יין אומר הוא .פסינתטוןהקונדיטון ל
 ,עושה הוא אשר וכל :שנאמר ,ודבר דבר כל על וכן, המים על וכן .מבושל היהנו ,רוצה

בודק  היה ולאבידו,  המפתחות כלאת  מסר, כן אדונו שראה כיון .בידו מצליח' ה
שהוא ברשות עצמו ועושה את כל  עצמו את יוסף שראה כיוןאך  ל.כל אחריוועוקב 

 בית שהשכיחני המקום ברוך :ואומר ,בשערו מסלסלו ושותה אוכל התחיל אשר יחפוץ,
 ומסלסל ושותה אוכל ואתה ,ואפר בשק עליך מתאבל אביך :ה"הקב מר לוא .אבי

 .לך צירהאני מגרה בך את הדוב, זו זליכה, אשת פוטיפר שתהא מ הרי ?בשערך
 

 יוסף הצדיק עומד בניסיון גדול

, במשך שנה שלימה יום יוםותבוא לפתותו , את עיניה אל יוסף אדוניו אשת תשאו
 מה .בה להביט שלא כדי לארץ, למטה פניואת  מרכין היה מדברת עמו, תהכשהיו

 כ"פואע, מכהו ברזלה יהא פניו ירכין שאם ,זקנול מתחתוהניחה  ברזל לקחה ?עשתה
 אין , הריאני איש אשתוכי בגלל ש ,לי שומע אתה אין למה לו אמרה .אליה שמע לא

 שאתקל וחומר , ליהודים לנו תאסורו שלכם הפנויות אפילו :לה אמר ?בנו יודע אדם
 חליפות שלוש יפהומחל ,בדברים ויום יום בכל משדלתו והיתהאסורה. ש איש אשת
 לא היום ובחצי ,היום בחצי אותם לבשה לא בוקר,ב שלבשה יםבגד ,יום בכל בגדים
 יופיואת  לראות ובאו המצריות נתקבצו אחת פעם .בה עיניו יתןש כדי ,בערב לבשה

 ונתנה ,מהן חתוא חתא לכל כיבדהו אתרוגים הקחל ?פוטיפר אשת שתהע מה, יוסף של
 ,יוסף של ביופיושקועות  שהיו מרוב .לפניהן ודעמשי ליוסף ראהחת, וקא לכל סכין

 אחת בשעה אתן ומה ,להן אמרה והתמלאו דם. ידיהן את חותכות היולא שמו לב ש
 ל אחת כמה וכמה.ע אותו רואה שעה שבכל אני, כך
 

 ".העריות על נחשד ולא נהשבע עשרה ש בן הואש ,מיוסף גדול נאמן מוצא האת אין"
 

מנהג היה לאנשי מצרים, שכאשר נהר הנילוס עולה על כל גדותיו ומשקה את מצרים, 
הולכים  , והמלך והשרים וכל העםנילוס, מביאים כלי שיר וזובחים בהמות להיום אותו

בביתו. ניצלה זליכה הזדמנות זו, ואמרה  לשם. אך יוסף מה לו ולעבודה זרה, לכן נשאר
שוב ניסתה לפתותו, אך יוסף לא  .בבית רהאונשלהם שהיא חולה ואינה יכולה לבוא, 

 שראתה כיון. החוצה ויצא ברח ממנה מידאך  ,בבגדו תפשהושמע לה. כשראתה כן, 
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להקים צעקות, ראו מה עשה לי העברי הזה. וכשבא בעלה  התחילה ,לה שמע שלא
, וכשצעקתי, עזב את בגדו אצלי וברח החוצה. העברי העבד אלי בא ר, אמרה לו:פוטיפ

 אותו חינת ,ממונךאת  תפסיד אל אשתו לו אמרה, רגוולה רצה ,כך כששמע פוטיפר
כדי  אלא עשתה לא זה כלאך  .ממונך את ותקחלעבד,  שתמכרהו עד הרוהס בבית

אנשיו להכות את יוסף מכות  . אז ציוה פוטיפר אתבה יתרצהשישאר יוסף חי ואולי 
נמרצות, ויצעק יוסף אל ה' ויאמר: "ה' אלוקים אתה ידעת כי אני נקי מכל הדברים 
האלה, למה אמות היום על שקר בידי הערלים הרשעים האלה". שמע ה' את תפלתו 

 ויעשה לו נס.
 

 חודש, ויפתח ה' את פיהו, וידבר לפני אנשי פוטיפר, 00תינוק היה לפוטיפר בגיל 
ויאמר להם: "מה לכם באיש הזה, ועל מה תעשו לו את הרעה הזאת, שקר אימי זליכה 
דוברת וכזב תאמר, וכך וכך היה הדבר". וישמעו האנשים את דברי הילד ויתמהו 
מאוד, ויכל לדבר וידום. ופוטיפר נכלם מאוד מדברי בנו התינוק, ויצו שלא להכות 

 יוסף לחובשו בבית האסורים. עוד את יוסף. ויקחהו לשופטים, וישפטו את
 

 יתהוה אך בכל זאת לא חדלה אשת פוטיפר מדבר אליו, גם בהיותו בבית האסורים.
 כופפת הריני .ריםיוע פוקח' ה לה: אומר והוא ,עיניךאת  מעוורת ניהרי מאיימת עליו:

 אומר והוא ,בכבלים מיתתך תהא כאן .כפופים קףוז' הלה:  אומר והוא ,קומתךאת 
 את שומר' הלה:  אומר הוא ,רחוקה בארץ אותך מוכרת אני .אסורים מתיר' ה לה:

. יד רבה במדבר ט. , ח,ה וישב תנחומא) .אליה לשמוע רצה ולא ,כסף ככרי אלף לו נתנה. ואף גרים

 (ב"ע הל ומא. ספר הישר. ילז בראשית טוב שכלמדרש 
 

חלם פרעה מלך לאחר שתים עשרה שנה שקצב הקב"ה ליוסף להיות בבית האסורים, 
מצרים שני חלומות שכל חרטומי מצרים לא הצליחו לפותרם, עד שקראו ליוסף 
והוציאוהו מבית האסורים ופתרן לפרעה, ככתוב בתורה בפרשת מקץ. וכאשר התפעל 

שנה בלבד, מינה אותו למשנה למלך. כמו שכתוב  51פרעה מדבריו של יוסף, שהיה בן 
ר לט(: מא בראשית) ּי אמֶּ רְ  וַּ ל ע הּפַּ ֵסף אֶּ ֲחֵרי יו  ִדיעַּ  אַּ ְתךָ  ֱאל ִהים הו  ת או  ל אֶּ ן ֵאין ,ז את ּכָ  ָנבו 

ךָ  ְוָחָכם מו  ה: ּכָ ּתָ ְהיֶּה אַּ ל ּתִ יִתי עַּ ל ,ּבֵ יךָ  ְועַּ ק ּפִ ַּ ל ִיש ּ י ּכָ ּמִ ק ,עַּ א רַּ ּסֵ ּכִ ל הַּ ְגּדַּ ךָּ  אֶּ ר :ִמּמֶּ ּי אמֶּ  וַּ
ְרע ה ל ּפַּ ֵסף אֶּ י ְרֵאה ,יו  ּתִ ל א ְתךָ  ָנתַּ ל עַּ רֶּ  ּכָ ר: ִמְצָרִים ץאֶּ סַּ ּיָ ְרע ה וַּ ת ּפַּ ְעּתו   אֶּ ּבַּ ל טַּ  ָידו   ֵמעַּ
ן ּתֵ ּיִ ל א ָתהּ  וַּ ֵסף יַּד עַּ ש   ,יו  ְלּבֵ ּיַּ ְגֵדי א תו   וַּ ש   ּבִ ם ,ש ֵ ש ֶּ ּיָ ָהב ְרִבד וַּ זָּ ל הַּ ארו   עַּ ּוָ ב: צַּ ְרּכֵ ּיַּ  א תו   וַּ

ת בֶּ ִמְרּכֶּ ה ּבְ נֶּ ש ְ ּמִ ר הַּ ְקְראוּ  ,לו   ֲאש ֶּ ּיִ ְבֵרךְ  ְלָפָניו וַּ ןוְ  ,אַּ ל א תו   ָנתו  ל עַּ ץ ּכָ רֶּ ר: ִמְצָרִים אֶּ ּי אמֶּ  וַּ
ְרע ה ל ּפַּ ֵסף אֶּ ְרע ה ֲאִני יו  יךָ  ,פַּ ת ִאיש   ָיִרים ל א ּוִבְלָעדֶּ ת ָידו   אֶּ ְגלו   ְואֶּ ָכל רַּ ץ ּבְ רֶּ  .ִמְצָרִים אֶּ

, שליט נעשה לפיכך ,ביצרו שלט הוא ?כיצד, מדה כנגד מדה שכרו, ףשילם הקב"ה ליוס
יֹוֵסף שנאמר: יט ו אה וְּ ִּ ל  ַ  ,כולה מצרים על ה"הקב המליכו כךפיל ,לה שמע לא הוא .ַהש  

כו   , שנאמר:לדבריו נשמעים כולם והיו ר ,יֹוֵסף ֶאל לְּ ֶ ֶכם ֹיאַמר ֲאש  ו   לָּׁ ֲעש  ַ  נשק לא פיו .ת 
ַעל :לפיכך ,בעבירה יךָּׁ  וְּ ק פ ִּ ַ ש   ל יִּ י כ ָּׁ  כדי, ממני הזה בבית גדול ןאי ,לה אמר הוא .ַעמ ִּ
ה :לפיכך ,ליומע להדיחה ָּׁ ֶיה ַאת  הְּ י ַעל ת ִּ יתִּ ַסר :לפיכך בידיו, תפשה לא הוא .ב ֵ ֹעה ַוי ָּׁ רְּ ַ  פ 

וֹ  ֶאת ת  עְּ דוֹ  ֵמַעל ַטב ַ ן ,יָּׁ ֵ ת  ה   ַוי ִּ ש   :לפיכך ,בידה בגדו עזב הוא. יֹוֵסף ַיד ַעל ֹאתָּׁ ב ֵ לְּ ֵדי ֹאתוֹ  ַוי ַ גְּ  ב ִּ
ש   ֵ ם :לפיכך ,לעבירה צווארו הרכין אהוא ל .ש  ש ֶ בִּ  ַוי ָּׁ ב דרְּ הָּׁ ארוֹ  ַעל ַהז ָּׁ  רכב לא הוא .ַצו ָּׁ
ב :לפיכך ,העמ כ ֵ רְּ ֶבת ֹאתוֹ  ַוי ַ כ ֶ רְּ מִּ ֶנה ב ְּ ש ְּ ר ַהמ ִּ ֶ  ,כך על ביתה לאנשי הקרא היא .לוֹ  ֲאש 

או   :לפיכך רְּ קְּ יו ַוי ִּ נָּׁ פָּׁ ֵרךְּ  לְּ תֹון :לפיכך ,כך על הסוהר ביתל תןינ הוא .ַאבְּ נָּׁ ל ַעל ֹאתוֹ  וְּ  ֶאֶרץ כ ָּׁ
ם יִּ רָּׁ צְּ  .מִּ

 

הוא שולט  -בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין" התברך בברכה מיוחדת במינה: "יוסף אף 
כשם  -לרוב בקרב הארץ"  וידגועל העין, ואין העין שולטת בו. גם בניו התברכו: "
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שהדגים שבים, המים מכסים אותם, ואין העין שולטת בהם, אף זרעו של יוסף, אין 

ראל בזכותו של יוסף, גם מי שלא בא עין הרע שולטת בו. זכינו שנתברכנו כל עם יש
כל עם  -משבט יוסף, שהרי נאמר בתהילים: "גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה" 

ישראל נקראים בני יעקב ויוסף, כיון שיעקב הוליד, ויוסף כלכל את אחיו ואת כל 
 בית אביו.

 

שבשעה  -בנות צעדה עלי שור" ומדוע זכה יוסף לברכה זו? התשובה בהמשך הפסוק: "
שעלה יוסף לגדולה והומלך על מצרים, היו בנות מצרים עולות על החומה ומסתכלות 
בו, וכל אחת היתה זורקת לעברו תכשיטים ואבנים טובות כדי שיסתכל בה, אך הוא 
שמר את עיניו ולא הסתכל באף אחת מהן. "עין שלא רצתה לזון במה שלא שלה, עין 

 (יד פרשה רבה במדבר ג. צ רבה בראשית)הרע לא תשלוט בה". 
 

 ה( לב רבה ויקרא) ".בזכותו ישראל נגדרו ,הוהער מן עצמו וגדר ,למצרים ירד יוסף"
 

יוסף נתן לכל יהודי ויהודי את העוז והכוח להתגבר על יצרו ולהיות קדוש. כפי שציונו 
יםהקב"ה: " דש ִּ יו   קְּ הְּ י  ,ת ִּ דֹוש  ֲאנִּ י קָּׁ מפרש רש"י: "קדושים תהיו,  - (יט ב ויקרא) "ֱאלֵֹהיֶכם ה'כ ִּ

, וישתמש בגופו קדוששיהיה  ". הקב"ה מצפה מכל אחד מבניוו פרושים מן העריותיה
 בקדושה ובטהרה, כיאה לבנו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא!

 

וכן אמרו חז"ל: "יוסף מחייב את הרשעים", כלומר: אין אדם שיכול להצטדק שיצרו 
את הכח לכל יהודי שלא לתת ליצרו לשלוט עליו. תעמוד  תקפו, שהרי יוסף כבר נתן

 לנו זכותו של יוסף, שנזכה תמיד לעבוד את ה' בקדושה ובטהרה, אמן.
 
 

  דוד המלך 

 

 נתיב של יסורים

מילים אלו מעוררות בנו רגש טמיר של כיסופים וקדושה, של שירה וזמרה,  -דוד המלך 
י ְבִרית ִלְבחִ  ּתִ רַּ י" ודבקות לקב"ה. "ּכָ ְבּדִ י ְלָדִוד עַּ ְעּתִ ּבַּ כך אומר הקב"ה.  - )תהלים פט ד(יִרי ִנש ְ

דוד הוא המלך הנבחר ביותר בעיני הקב"ה, אשר למענו מבטיח לנו הקב"ה כי ישלח 
ֵני  ב ּפְ ש ֵ ל ּתָ ָך אַּ ְבּדֶּ ִוד עַּ ֲעבּור ּדָ לנו את משיח צדקנו. וכך אנו מתפללים שוב ושוב: "ּבַּ

ָך".  יחֶּ  י( )תהלים קלבְמש ִ
 

אולם האם יודעים אנו, איזו דרך עבר דוד עד שנוכחו כולם לראות במעלתו? באלו 
ניסיונות התנסה? אלו יסורים ורדיפות עברו עליו עד שהגיע למלוכה, וגם במשך תקופת 

ם". :)תהלים סט ה(ממלכתו, עד שהעיד על עצמו  י ִחּנָ ְנאַּ י ש  ת ראש ִ ֲערו  ַּ ּבּו ִמש ּ  "רַּ
 

 מקורות חייו המאלפים של דוד המלך, נעים זמירות ישראל. ננסה לעמוד על מעט
 

 ירא חטא -ישי 

בבית לחם גר איש מורם מעם, גדול בתורה וביראת שמים, הלוא הוא ישי, בנו של 
עובד, נכד לבועז ורות. ששה בנים נולדו לישי, ואין כמותם צדיקים בכל בית לחם, 

ל כולם היו נשואות לבית זה, שבודאי גבורים במלחמתה של תורה, ויראי ה'. עיני ישרא
 ממנו תצא המלוכה לעם ישראל.
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ירא חטא היה. ומגודל חרדתו מפני כל שמץ של חטא, עלה בלבו ספק לעת  -ישי 

זקנתו. אמר: שמא חס ושלום לא כיוונו בועז ובית דינו אל ההלכה, וחס ושלום לא 
אני, ואיך דר אני עם מואבי  -היתה ראויה סבתי רות לבוא בקהל ה'. אם אכן כך 

אשתי, שבת ישראל כשרה היא? כאשר עלתה מחשבה זאת בלבו, מיד החליט לפרוש 
 מאשתו.

 

כעבור מספר שנים, בהם היה פרוש מאשתו, אמר ישי: אין נאה לאדם לשהות בלא 
אשה. מה עשה? לקח שפחה כנענית שהיתה בביתו, ואמר לה: הרי את משוחררת על 

הרי את משוחררת וגיורת, ותהיי לי לאשה כדת  -בקהל ה' תנאי: אם כשר אני לבוא 
הרי אינך משוחררת, ונשארת את שפחה  -משה וישראל. אך אם פסול ומואבי אני 

 כנענית, המותרת להנשא למואבי.
 

 מוזר הייתי לאחי

אשת ישי, נצבת בת עדיאל, שהיתה צדיקה מאוד, הצטערה צער רב על שצדיק זה, 
רוצה להעמיד ממנו עוד ילדים. ראתה השפחה בצער האשה,  בעלה, פרש ממנה, והיתה

פנתה ואמרה לה: עשי כמו המעשה שעשתה לאה, שנישאה ליעקב תחת רחל אחותה 
 ללא ידיעת יעקב. אף את תבואי במקומי, מבלי שישי ידע על כך.

 

אכן עשתה אשת ישי כעצת שפחתה, והתחלפה עמה ללא ידיעתו של ישי כלל. התעברה 
וכעבור תשעה חודשים ילדה בן. הצטער ישי צער רב, הוא חשב כי בן זה אשת ישי, 

 ממזר הוא חס ושלום, שהרי פרוש הוא מאשתו כבר כמה שנים, וכיצד נולד הבן הזה?!
 

ששת הבנים של ישי קנאו את קנאת ה' ורצו להרוג את הבן ה"ממזר". אמר להם ישי: 
ד מאוס ועבד לכם, ועל ידי כך לא הניחו לו, ולא תוציאו לעז עליכם. אולם יהיה הול

 יתערב בעם ישראל, ולא יבוא בקהל ה'.
 

 לא פחות ולא יותר מאשר דוד המלך. -אותו בן, מי הוא היה? 
 

י".  :)סט ט(הוא שאמר דוד בתהילים:  ָחי ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאּמִ  "מּוָזר ָהִייִתי ְלאֶּ
 

י נ ִּ ֶ מ  ַעי מִּ ֻיד ָּׁ ָּׁ מְּ ת  ַחקְּ רְּ  הִּ

כבר עמד על דעתו וידע את כל אשר אתו. עוד כשהיה תינוק בעריסה תינוק היה דוד, ו
לחשה לו אמו: טהור אתה בני, קדוש מרחם. אל יפול לבך עליך ביסורים המצפים לך. 

 קבל אותם באהבה והישען על ה'!
 

גדל דוד מעט, ועיניו ראו את המחיצה המבדילה בינו לבין יתר אחיו. אמרו חכמים: 
ה, וכל מקום שהיה מגיע אליו, היו אנשים רבים יוצאים לקראתו ישי גדול בכל עמו הי

ומלווים אותו בכניסתו וביציאתו. כל בניו חשובים היו כמוהו, אף הם היו מכובדים 
 בעיני העם. רק דוד הקטן, רחוק היה מכולם ומאוס.

 

ראו כל העם שאחי דוד מרחקים אותו, אמרו: ודאי יש דברים בגו. שמועות רבות 
ֵתי הילכו ע ו  ת ש  ר ּוְנִגינו  עַּ ֵבי ש ָ יחּו ִבי יש ְ ל דוד הקטן, ועלילות רבות טפלו עליו. "ָיש ִ
ָכר"  תחילה היו העלילות רק בגדר ספק, אולם כאשר ראו כי אין אחי  )תהלים סט יג(.ש ֵ

דוד מכחישים אותן, הפכו העלילות לודאיות. כל איש ישראל "ידע" על "חסרונותיו" 
כבר לא היה איש חושש לפגוע בכבודו. אמרו כולם: הכלמתו של ו"מעשיו הרעים", ו

ישי. אם מקורביו מואסים בו, אנו ודאי צריכים למאוס בו  זהו כבודו של בית -דוד 
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ולרחק אותו. את "קלקלתו" היו תולים כולם במקור קדמון: הרי מרות המואביה הוא 

 -"פסולת" של רות בא! כנראה כל צדקתו של בועז יצאה בישי וששת בניו, וכל ה
 דבקה בדוד.

 

ידע דוד על שום מה מרחקים אותו, והבין כי כוונתם לשם שמים. אמר: לא אותי הם 
מתעבים, כי אם את העוון. הוא לא נטר להם שנאה, ואף הוסיף עליהם אהבה בסתר 

 לבבו.
 

 צמאה נפשי לאלוקים

ר הוא, שילך לא מצאו אחיו ובית אביו מנוחה מדוד, עד שהחליטו כי הטוב ביות
 לרעות את צאן אביהם במדבר.

 

מרוחק מביתו ומבודד מכל עמו, מצא דוד פורקן לנפשו במדבר הצחיח. שם, רחוק 
 -מקרבת בני אדם, יצא לבקש לו קרבת אלוקים. אדם הנמצא בתוך חברת אנשים 

פעמים שקשה לו להתענג על דבקות בה'. תמיד טרוד הוא באהבת הבריות, שואף הוא 
ן בעיניהם, מוטרד הוא מאותם אלה ששונאים אותו ומתנכלים לו. אולם דוד למצוא ח

לי  -פנוי הוא מטרדות אלה. כל ליבו ובשרו מרננים לאל חי, "ואני קרבת אלוקים  -
נחשבים בדעתו כאין וכאפס לעומת ההתענגות  -טוב!!", כל תענוגות העולם הזה 

שמח דוד ביסוריו ומודה  -חוקיך" למען אלמד  -האמיתית על ה'. "טוב לי כי עוניתי 
 עליהם, שבלעדיהם לא היה זוכה לדבקות כה גדולה באלוקים חיים.

 

 שאול מלך ישראל

מה קורה ב"דרג המדיני" של ישראל? באותה תקופה היה שאול מולך על  -ובינתיים 
ישראל. הוא נבחר למרות שלא היה משושלת המלכות של שבט יהודה, אלא משבט 

ע? רצה הקב"ה שיקום מלך משבט בנימין וילחם בעמלק. כי עמלק מזרעו בנימין. ומדו
של עשו היה, ובשעה שהשתחוו יעקב אבינו ובניו לעשו, בנימין עדיין לא נולד ולא 
השתחווה לרשע הזה. אמר הקב"ה: יבוא שאול הבא מבנימין, וילחם בעמלק הבא 

ְנָיִמין ְזאֵ  ממנו יצא המלך שאול,  -ב ִיְטָרף" מעשו. אף יעקב אבינו ברך את בנימין: "ּבִ
 שילחם בעמלק. 

 

 מצות מחיית עמלק

  :ג( -)שמואל א טו א ואכן פונה שמואל הנביא אל שאול ואומר לו 
 

ר  ְבֵרי ה': ּכ ה ָאמַּ ל ּדִ ע ְלקו  מַּ ה ש ְ ּתָ ָרֵאל. ְועַּ ל ִיש ְ ּמו  עַּ ל עַּ ְך עַּ לֶּ ֳחָך ְלמֶּ ח ה' ִלְמש ָ לַּ "א ִתי ש ָ
דְ  קַּ ת ּפָ ם ה' ְצָבאו  ְמּתֶּ ֲחרַּ ת ֲעָמֵלק ְוהַּ יָתה אֶּ ה ֵלְך ְוִהּכִ ּתָ ָרֵאל...עַּ ה ֲעָמֵלק ְלִיש ְ ר ָעש ָ י ֵאת ֲאש ֶּ ּתִ

ד  ר ְועַּ ו  ֵנק ִמש ּ ד יו  ֵלל ְועַּ ה ֵמעו  ָ ד ִאש ּ ה ֵמִאיש  עַּ ּתָ ְחמ ל ָעָליו ְוֵהמַּ , ְול א תַּ ר לו  ל ֲאש ֶּ ת ּכָ אֶּ
ר". ד ֲחמו  ָמל ְועַּ ה ִמּגָ  ש ֶּ

 

בעמלק ולמחותו כליל, עד שלא ישאר לו שום זכר. אולם שאול שאול מצטווה להילחם 
ָקר"  ּבָ ּצ אן ְוהַּ ב הַּ ל ֵמיטַּ ל ֲאָגג ְועַּ אּול ְוָהָעם עַּ ְחמ ל ש ָ ּיַּ  - )שם ט(החטיא את המטרה: "וַּ

שאול מרחם על הצאן והבקר ומותיר אותם, ואף את אגג מלך עמלק הוא מותיר 
 בחיים.

 

 קריעת המלוכה מעם שאול

ת  )שם יא(:, פונה הקב"ה אל שמואל הנביא ואומר לו בעקבות כך י אֶּ ְכּתִ י ִהְמלַּ י ּכִ ְמּתִ "ִנחַּ
י ל א ֵהִקים". ובציווי ה', פונה שמואל אל שאול  ָברַּ ת ּדְ י ְואֶּ ֲחרַּ ב ֵמאַּ י ש ָ ך, ּכִ לֶּ אּול ְלמֶּ ש ָ
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ם ּוְנָתנָ  )שם כח(:ואומר לו  ּיו  יָך הַּ ָרֵאל ֵמָעלֶּ ְמְלכּות ִיש ְ ת מַּ ע ה' אֶּ " "ָקרַּ ּךָ ב ִמּמֶּ ּטו   -ּה ְלֵרֲעָך הַּ

בעקבות כך שלא קיימת את דבר ה' במלואו, תם תפקידך כמלך, ותחתיך ישב אדם 
 הראוי למלוכה יותר ממך.

 

לאחר מעשה זה, ממשיך שאול עדיין להיות מלך בפועל, אולם הקב"ה מכין כבר את 
מלך נבחר, מלכותו של המלך הנבחר, משושלת המלכות של שבט יהודה. מיהו אותו 

 אשר אותו ראה ה' כראוי למלוך על עמו ישראל תחת שאול?
 

 מלך ממשפחת ישי

ד  )שמואל א טז א(:זאת מגלה הקב"ה לשמואל הנביא מיד בהמשך  מּוֵאל: עַּ ל ש ְ ר ה' אֶּ ּי אמֶּ "וַּ
רְ  ּלֵא קַּ ָרֵאל. מַּ ל ִיש ְ ל ְך עַּ יו ִמּמְ ְסּתִ ֲאִני ְמאַּ אּול וַּ ל ש ָ ל אֶּ ּבֵ ה ִמְתאַּ ּתָ י אַּ ן ְוֵלְך ָמתַּ מֶּ ְנָך ש ֶּ

ְך". לֶּ ָבָניו ִלי מֶּ י ָרִאיִתי ּבְ ְחִמי, ּכִ ּלַּ ית הַּ י ּבֵ ל ִיש ַּ ָלֲחָך אֶּ ש ְ  אֶּ
 

אכן, חושב שמואל, ראויה היא משפחתו החשובה של ישי, שממנה תצא מלכות לישראל. 
שבעת ילדיו מוכתרים בתורה וביראת שמים ובכל מידה טובה, ודאי ראויים הם 

 למלכות.
 

ואל הנביא אל העיר בית לחם, כשבידו "קרן השמן". היה זה כלי מיוחד, הולך שמ
שהיה שמור במשכן באוהל מועד, ומיועד למשיחת מלכי יהודה. אולם שמואל חושש 
ששאול ישמע על המלכת המלך החדש, ויתפוס אותו כ"מורד במלכות", ולכן בעצת ה' 

בא לעירם כדי לזבוח זבח  הוא לוקח עמו עגלת בקר, ומודיע לאנשי בית לחם כי הוא
 לה'.

 

 האדם יראה לעיניים

אל הזבח מזמין שמואל את ישי ובניו. כל הבנים מגיעים חוץ מדוד, כמובן. דוד נמצא 
במדבר, רועה את הצאן, ואף אחד לא חושב לרגע כי יש להביא את הבן המאוס 

כור, והמרוחק למעמד נכבד זה. מיד כשמגיעים הבנים, רואה שמואל את אליאב הב
שהיה בעל קומה והדרת פנים של מלכות. אמר שמואל בלבו, בודאי הוא ההגון ביותר 

 למלוכה, ורצה להמליכו.
 

אמר רבי יצחק: נטל שמואל את קרן השמן, ובא ליצוק על ראש אליאב. וברח השמן 
י מְ  ָמתו, ּכִ ּהַּ קו  ב  ל ּגְ ְרֵאהּו ְואֶּ ל מַּ ט אֶּ ּבֵ ל ּתַּ יהּו... לאחריו! אמר הקב"ה לשמואל: "אַּ ְסּתִ אַּ

ב ֵבָּׁ ֶאה ַלל  רְּ ם וה' יִּ ֶאה ַלֵעיַניִּ רְּ ם יִּ דָּׁ אָּׁ י הָּׁ לא באליאב חפצתי לי למלך! כי האדם  -!" כ ִּ
מתרשם ממה שרואות עיניו, אולם הקב"ה רואה דווקא את פנימיות הלב, ויודע מיהו 

 הראוי באמת.
 

חר. לפני שמואל, אולם גם אבינדב לא נב -אבינדב  -מעביר ישי את בנו השני 
לאחריו עבר הבן השלישי שמעא, ולאחריו כל אחיו, אולם באף אחד מהם לא בחר 
ָעִרים?!", האם אין לך בן נוסף, הרי  ּנְ ּמּו הַּ ה'. פונה שמואל אל ישי ושואל אותו: "ֲהתַּ
ה  ָטן, ְוִהּנֵ ּקָ ר הַּ אַּ ד ש ָ הקב"ה אמר לי בפרוש שאחד מבניך יבחר! עונה ישי ואומר: "עו 

ּצ אן" ה ּבַּ אינו חשוב  שאריות[,אכן "נשאר" לי עוד בן, נחשב הוא כמו "שיריים" ] - ר עֶּ
 הוא כמו כל אחיו, רועה הוא את הצאן במדבר.

 

 ויקחהו ממכלאות צאן

ה"  ד ּבאו  פ  י ל א ָנס ב עַּ ּנּו ּכִ ְלָחה ְוָקחֶּ י: ש ִ ל ִיש ַּ מּוֵאל אֶּ ר ש ְ ּי אמֶּ שמואל, ששומע כי  -"וַּ
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אכן ראוי הוא להיבחר, כיון שהוא מבודד מהבלי הקטן הוא רועה צאן, מבין כי 

 העולם הזה, ומתבודד עם אלוקיו בשדות.
 

אמרו רבותינו: אין הקב"ה נותן גדולה לאדם, עד שהוא בודקו בדבר קטן. דוד רועה 
צאן היה לאביו, ומסר את נפשו כדי לשמור על צאנו. מה היה עושה? בשעה שהיה 

ת הצאן. תחילה היה משחרר את הגדיים הקטנים מגיע זמן המרעה, היה כולא וסוגר א
והחלשים, והם היו אוכלים את ראשי העשבים, שהם החלק הרך ביותר. לאחר מכן 
היה מוציא את התיישים הזקנים שיאכלו את אמצעם של העשבים, שהם חלק קשה 
יותר בעשב. ולבסוף היה מוציא את הצעירים והחזקים, להם הותיר את העשב הקשה 

מר הקב"ה: מי שהוא יודע לרעות את הצאן, ולדאוג לכל אחד כפי כוחו, יבוא ביותר. א
ֵחהּו  )עח ע(:עם ישראל. וזהו שנאמר בתהלים  -וירעה את צאני  ּקָ ּיִ ְבּדו  וַּ ָדִוד עַּ ר ּבְ ְבחַּ ּיִ "וַּ

ֹאת לְּ כְּ מ ִּ ". מִּ ֲחָלתו  ָרֵאל נַּ ּמו  ּוְבִיש ְ ֲעק ב עַּ יַּ ת ּבְ  צ אן... ִלְרעו 

 

 נייםאדמוני עם יפה עי

ִני ִעם ְיֵפה  ְדמו  מיד שלחו להביא את דוד מן המדבר. רואה אותו שמואל והנה הוא "אַּ
ב ר ִאי" ִים ְוטו  "אדמוני",  -היו בדוד שתי תכונות מנוגדות: מצד אחד  )שמואל א טז יב(. ֵעינַּ

"יפה עיניים וטוב רואי". האדמוניות היא תכונה של שפיכות דמים, ואילו  -ומצד שני 
יניים" היא תכונה של טוב לב ומידות נאצלות. לכן הפסוק מכנה את דוד בשם: "יפה ע

ינוֹ " י ֲעדִּ נִּ ֶעצְּ . ובשעה שהיה עץ". שבשעה שהיה יוצא למלחמה, היה מקשה את עצמו כהָּׁ
 את עצמו כתולעת רכה. מעדןיושב ועוסק בתורה, היה 

 

"אדמוני". היה שמואל חושש שמא דוד הוא שופך דמים כמו עשו, שגם עליו נאמר 
שכל מה שהוא עושה, הכל לפי דעת תורה. לפני  -אמר לו הקב"ה: "עם יפה עיניים" 

 העדה".עיני כל מלחמה היה נועץ בסנהדרין, שהם "

 

י זֶּה הּוא!" מה שנראה אינו אלא בגלוי, אבל אני בוחן ליבות  ֵחהּו ּכִ ועל כן "קּום ְמש ָ
לים לשם שמים, ויש לו פנימיות וכוחות ותכונותיו מופנים ומפועעשו וכליות יודע שכל מ

 נסתרים.

 

יו  ת ִּ חְּ ַ ש  י מְּ ש ִּ דְּ ֶמן קָּׁ ֶ ש   ב ְּ

מיד לקח שמואל את קרן השמן, ובא ליצוק על ראש דוד. והנה, אומרים חז"ל, השמן 
רץ מעצמו וניצוק בראש דוד! נקרשו טיפות השמן על ראשו, ונצצו כאבנים טובות 

מן להיות מלא כבתחילה. אותה שעה עמדה ומרגליות. ובתום המשיחה, חזר קרן הש
 'נצבת' אשת ישי וגילתה את הסוד, וידעו כולם כי דוד כשר וישר והגון למלכות.

 

ּוָעה"  )תהלים קיח כא(:באותה שעה אמר דוד  ִהי ִלי ִליש  ּתְ י ֲעִניָתִני, וַּ ְדָך ּכִ אותם עינויים  -"או 
שהבין עכשיו למפרע את כל מה  שהתעניתי עד כה, היו לי לבסוף לישועה ונחמה. ישי,

ִנים  ּבו  ן ָמֲאסּו הַּ בֶּ ה!". אחי דוד אמרו: "ֵמֵאת ה' ָהְיָתה  -שקרה, אמר: "אֶּ ּנָ ָהְיָתה ְלראש  ּפִ
ֵעיֵנינו". ושמואל בשמחתו, שהתנבא שיושיע דוד את ישראל מיד  זּאת, ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ה ה' ָנִגיָלה ְוִנש ְ  ם ָעש ָ ּיו  !".אויביהם, אמר: "זֶּה הַּ  ְמָחה בו 
 

ִוד"  ל ּדָ ח רּוחַּ ה' אֶּ ְצלַּ ּתִ מהיום ההוא התעוררה בדוד רוח מיוחדת של קדושה,  -"וַּ
נבואה וגבורה. רוח הקודש שרתה עליו, ובהשראתה גם התחיל דוד לשורר את מזמורי 

 התהילים.
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ּתּו רּוחַּ ָרָעה ֵמֵאת ה'"  אּול ּוִבֲעתַּ מלכים משמשים אין שני  -"ְורּוחַּ ה' ָסָרה ֵמִעם ש ָ

בכתר אחד! כיון שנמשח דוד למלך, הוסרה משאול רוח ה', ובאה עליו רוח בער. אותה 
רוח ה' קפצה ועברה משאול אל דוד. התחיל דוד לעלות מעלה מעלה, ושאול החל 

 לרדת. על דוד צלחה רוח נבואה, ומשאול סרה ונסתלקה השכינה.
 

 דוד מנגן לפני שאול

הרע, חיפשו עצה לעזור לו ולרפאתו. אמרו לו: יביאו  כשראו עבדי שאול את מצבו
לפני המלך איש מנגן בכינור, ובעת שתהיה על המלך רוח רעה, ינגן המנגן לפניו, ובכך 

 ייטב למלך. הסכים שאול לעצתם, וביקש כי יחפשו לו איש מיטיב לנגן.
 

וגיבור חיל, "ויען אחד מן הנערים ויאמר: הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן 
אמרו חז"ל: אותו נער  - )שמואל א יז יח(ואיש מלחמה ונבון דבר, ואיש תואר וה' עימו" 

שדיבר היה שמו "דואג", וכל דבוריו לא היו אלא בלשון הרע. הוא שיבח את דוד 
שבחים רבים, שאינם שייכים לנגינה, כשכוונתו לרעה, להכניס קנאה בלב שאול. ואכן 

 תיו של דוד נחלשה דעתו והתקנא בו.כששמע שאול על מעלו
 

שולח שאול לישי שישלחו לו את דוד, "ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויאהבהו 
מאוד... והיה בהיות רוח אלוקים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו... וסרה 

די מעליו רוח הרעה". לא הכינור בלבד היטיב את רוח שאול, אלא גם דוד עצמו, על י
חן מעלותיו ואור נפשו, היה מנעים זמירות ה' לפני שאול, שאין לאדם להתייאש בשום 

"ה' רועי לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי  -מצב, אלא להישען על קונהו ורועו 
 מנוחות ינהלני". כך הביא דוד נחמה ועידוד לשאול, והתחבב מאוד בעיניו.

 

 גלית הפלישתי

ישראל, על מצבו וחולשתו של המלך שאול, והחליטו לנצל את שמעו הפלשתים, אויבי 
ההזדמנות. הם נאספו למלחמה, אולם הפעם רצו להעמיד פנים כאילו אינם מעוניינים 

לגלית: " -בשפך דמים. הם שלחו את גיבורם  ְקָרא אֶּ ּיִ ֲעמד וַּ ּיַּ ר  וַּ ּיאמֶּ ָרֵאל וַּ ְרכת ִיש ְ עַּ מַּ
ֲערְך ִמְלָחמָ  ה ֵתְצאּו לַּ ם ָלּמָ רוּ  הָלהֶּ אּול ּבְ ם ֲעָבִדים ְלש ָ ּתֶּ י ְואַּ ּתִ ִלש ְ ּפְ א ָאנִכי הַּ ם  ֲהלו  ָלכֶּ

נהיה כולנו  -תבחרו לכם גבור שילחם בי, ואם הוא ינצח אותי  -" ִאיש  ְוֵיֵרד ֵאָלי
 תהיו אתם לנו לעבדים. -עבדים לכם. אך אם אני אנצח אותו 

 

חירופים ועזות נגד הקב"ה. במשך ארבעים יום, בוקר וערב, יוצא גלית ומשמיע דברי 
בריון בגובה למעלה משלושה מטרים,  -רואים ישראל את מראהו הנורא והמבעית 

 -חמוש כולו מכף רגל ועד ראש, ומזויין בכלי זין. שומעים הם את דבריו הנועזים 
"ויחתו ויראו מאוד". לאחר שסרה רוח ה' משאול המלך, אחז את העם פחד וחלחלה, 

 שהעז להילחם נגד גלית.ולא היה בהם איש 
 

 דוד בשדה המערכה

והיכן היה דוד כל אותו הזמן? האם לא שמע את דברי הנאצה והחוצפה? אכן דוד לא 
היה במערכה באותם ימים. בזמן שהיה שאול בשופי ובצלילות הדעת, היה דוד הולך 
חזרה לאביו לרעות את הצאן ולשמשו. גם בימי מלחמה אלו שהה הוא עם אביו ועם 

צאן, כי המנהג בישראל היה שמכל משפחה יוצאים הגדולים להלחם, ואילו הקטנים ה
 נשארים עם אביהם, בפרט אם הוא זקן.

 

אף על פי שכבר נמשח דוד  -"ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול" 
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 למלך, לא גבה ליבו ולא רמו עיניו. דוד הוא הקטן, שהיה מקטין עצמו תמיד. 

 

רבעים ימי מלחמה, שיער ישי כי כלתה הצידה מכליהם של בניו הנמצאים כעבור א
בשדה הקרב, ולכן שלח את דוד לספק לאחיו מזון. מיד מילא דוד את שליחות אביו, 

 הוא הפקיד את הצאן ביד שומר נאמן, ומיהר ללכת אל אחיו.
 

ל לחרף עוד הוא מדבר עם אחיו ודורש בשלומם, והנה יוצא גלית כמידי יום, ומתחי
ולגדף מערכות אלוקים חיים. מזדעזע דוד מן העזות והחוצפה של גלית, ורוח קנאת ה' 
בוערת בליבו. הוא שומע את אנשי הצבא של ישראל אומרים זה לזה בפחד: הראיתם 
את האיש הזה, שעולה לחרף את ישראל?! אפילו שאול פוחד ממנו, והוא הבטיח כי 

עושר רב, ויתן לו את בתו לאישה, ואף ישחרר  יעשיר אותו המלך -האיש אשר יכנו 
 את כל בית אביו ממסי המלך.

 

דוד, שרצה שיביאו אותו לפני שאול, כדי להציע לו להילחם בגלית, עשה את עצמו 
כמתעניין בכרוז שהוציא המלך. הוא הלך מאיש לאיש, שאל שאלות והראה התעניינות. 

 גלית, והוא מובא לפני שאול.ואכן, עוברת השמועה כי דוד מעוניין להלחם ב
 

 גם את הארי גם את הדוב הכה עבדך

עומד דוד לפני שאול ומספר לו: רועה צאן אני, ובאחד הימים באו אל העדר אריה 
עם שני גוריו יחד עם דוב ושני גוריו. הם לקחו שה מן העדר, ואני מיד רדפתי אחריהם, 

הכיתי אותו, וכך הצלתי את תפסתי ושיסעתי אותם, וגם את האריה תפסתי בזקנו ו
השה מבין שיניהם. ואם כן בקשתי שטוחה לפניך: "והיה הפלשתי הערל הזה כאחד 

 מהם, כי חרף מערכות אלוקים חיים!".
 

ובאמת כיצד היה בכוחו של דוד להילחם באריה ובדוב? את כוחו קבל הוא מכח 
 הנבואה ורוח ה' ששרתה עליו לאחר משיחתו בשמן.

 

עשה זה עם הארי והדוב, אמר: וכי מה אני חשוב, שהכיתי את החיות כשאירע לדוד מ
 שההרעות האלה? אלא ודאי מאת ה' היתה זאת, לרמוז לי שעתידה לבוא צרה על "

פזורה ישראל", והם עתידים להינצל על ידי. דוד בענוותנותו לא גילה את הדבר לאיש, 
שחט דוד את אותו השה, אלא שמר זאת בלבו, ואף עשה לעצמו תזכורת תמידית: כש

הפשיט את עורו ועשה ממנו בגד, והיה לבוש בו תמיד. רק עכשיו בהתייצבו לפני 
שאול, הוצרך דוד לספר ולגלות את הסיפור, כשהוא מראה לשאול את כנף בגדו 

 שעשוי מעור השה.
 

 לא בחיל ולא בכח

עמך!". הוא  כששומע שאול את דבריו האמיצים של דוד, הוא אומר לו: "לך, וה' יהיה
כובע נחושת, שריון וחרב. היו אלו בגדים שניתן  -הלביש את דוד בבגדי המלחמה שלו 

להרחיבם ולהצירם כפי הצורך. ניגש שאול אל דוד להתקין עליו את המדים באופן 
הבגדים התאימו בדיוק  -שיתאימו למידתו, אבל להפתעתו ראה שאין צורך בזה 

וקנאה עברה בלבו. הוא חשש שמא יש כאן רמז למידתו של דוד. ראה זאת שאול, 
 שאף כתרו הולם אותו, והכניס בדוד עין הרע.

 

הרגיש דוד בדבר, ולכן הסיר מיד את הבגדים. הוא אמר לשאול: "לא אוכל ללכת 
אינני מלומד בכלי קרב ובמדי מלחמה, נוח לי יותר בבגדי  -באלה, כי לא נסיתי" 
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חסרון בבטחון בבורא עולם. הפלישתי  -ם אלו הרגילים. דוד אף ראה בלבישת בגדי

 סומך על כלי זינו ושריונו, ואילו הוא דוד ילבש עוז וגבורה ובטחון בה'.
 

לוקח דוד את מקלו בידו, בוחר לו חמשה אבני נחל חלקות מאוד ושם בתרמילו, וכך 
 הוא פונה להילחם בפלישתי הענק.

 

 באבוד רשעים רינה

מתקרב לקראתו. והנער אינו מזויין ואינו משוריין, רק  רואה גלית הפלשתי והנה נער
מקל בידו, ותרמיל רועים על שכמו. חרה לו מאוד על כך שעושים ממנו "צחוק" לעג 
וקלס ומהתלים בו, והוא פונה אל דוד בכעס: "הכלב אנוכי כי אתה בא אלי במקלות?!" 

ֲחִנית ּוְבכִ אמר לו דוד: " ב ּובַּ רֶּ חֶּ י ּבְ א ֵאלַּ ה ּבָ ּתָ ןאַּ ם  ְוָאנִכי ָבא ,ידו  ש ֵ יָך ּבְ ת ה'ֵאלֶּ  ְצָבאו 
ְרךָ  ּגֶּ זֶּּה ְיסַּ ם הַּ ּיו  : הַּ ְפּתָ ר ֵחרַּ ָרֵאל ֲאש ֶּ ת ִיש ְ ְרכו  עַּ ת ה' ֱאל ֵהי מַּ ֲהִסרִתי אֶּ ִתיָך וַּ ָיִדי ְוִהּכִ ָך  ּבְ ראש ְ

יךָ  ִים וּ  ֵמָעלֶּ מַּ ָ ש ּ ף הַּ זֶּּה ְלעו  ם הַּ ּיו  ים הַּ ּתִ ֲחֵנה ְפִלש ְ גֶּר מַּ י ּפֶּ ּתִ לְוָנתַּ ץ ְוֵיְדעּו ּכָ ּיַּת ָהָארֶּ ץ  ְלחַּ ָהָארֶּ
י ֵיש  ֱאל ִהים ָרֵאל ּכִ  !".ְלִיש ְ

 

גלית נבוך מאוד למשמע הדברים. הוא כבר התרגל לתגובות של פחד ומורך לב מצד 
ישראל, ונדהם והתבלבל מול אומץ לבו של דוד. או אז לקח דוד אבן בידו, והשליך 

ז"ל: חמש האבנים התווכחו ביניהן, כל אחת אותה בכח רב על מצחו של גלית. אמרו ח
אמרה: אני אהרוג את הפלשתי. עשה הקב"ה נס: אמר דוד המלך חמש מילים מן 
הפסוק "שמע ישראל" כנגד חמש האבנים: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה'", ולאחר מכן 

 אמר "אחד" ואז נתאחדו כל האבנים לאבן אחת.
 

על ידי כובע הנחושת. אמרו במדרש, כשהגיעה האבן אל מצחו של גלית, נחסמה 
שהנחושת לא רצתה להיבקע. אמרה לה האבן: הבקעי לפני, ובשכר זה תזכי שימולו 

אכן נכנסה האבן במצחו  ]אבן חדה מאוד[.מעתה בברזל, במקום שהיו מלים עד אז בצור 
של גלית, וכל כך גדול היה כח הקליעה, עד שהאבן טבעה במצחו. נפל גלית על פניו, 

וד לקח את חרב גלית, ערף את ראשו, והביא אותו אל שאול. לאחר מכן סבב עימו וד
 בכל מחנה ישראל לבשר לכולם על התשועה הגדולה.

 

 נרדף למוות

מכאן ואילך מתחבב דוד מאוד בעיני העם. בחזרתו משדה הקרב שרו הנשים ואמרו: 
ה' עימו. אולם כאן "הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו". היה דוד בכל דרכיו משכיל ו

לא תמה מסכת ייסוריו. הצלחתו הגדולה היתה לצנינים בעיניו של שאול. "ויחר לשאול 
מאוד וירע בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים, ועוד לו אך 

רק חסר שימליכו אותו במקומי למלך. לא ידע שאול כי בעצם  )שמואל א יח ח(המלוכה" 
 דוד למלך על ידי שמואל.כבר נמשח 

 

במשך הזמן דן שאול את דוד למיתה כ"מורד במלכות", וניסה בדרכים שונות להורגו. 
בתחילה בסתר, ואחר כך בגלוי. הוא ניסה להטיל בדוד את חניתו, תוך כדי שהוא 
מנגן לפניו. כשלא הצליח בכך, ניסה לחבל תחבולה והתנה עמו תנאי שאם יצא 

א לו מאה עורלות פלשתים, יתן לו את בתו מיכל לאשה. כך למלחמה בפלשתים ויבי
עורלות פלשתים,  811קיוה שימות בקרב. כשגם זה לא עזר, ודוד חזר מן המלחמה עם 

התחיל שאול להתנכל לדוד בדרכים גלויות. הוא שלח שומרים לביתו של דוד כדי 
והבריחה אותו לתופסו ולהורגו, אולם כאן נחלצה לעזרה מיכל בת שאול, אשת דוד, 

יֵעִני ֱאל ִהים  )תהלים סט ב(בחכמה. כך היה דוד נרדף למוות, עד שהוא זועק ואומר:  ש ִ הו 
ד ִים עַּ י ָבאּו מַּ ש   ּכִ  .ָנפֶּ
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 מאת ה' היתה זאת

רשעות חס ושלום.  את מעשיו מתוךחז"ל מאירים את עינינו להבין, כי שאול לא עשה 
מרוממת מעם, עניו, צדיק וחסיד. אלא  אדרבה, שאול מתואר בנביא ובחז"ל כאישיות

מאת ה' היתה זאת להפיח בלבו של שאול רוח קנאה בלתי טבעית ובלתי נשלטת, כמו 
רוח הקנאה היתה מאת ה', כדי שירדוף אחרי  -שנאמר: "ותהי רוח ה' רעה אל שאול" 

 דוד.
 

ו. גם לאחר מות שאול, כאשר היה דוד למלך ישראל בפועל, לא תמו צרותיו ויסורי
עצמו ובשרו  -נרדף היה תמיד על ידי אנשים שונים שהתנכלו להורגו, וביניהם אף בנו 

אבשלום. היו רבים אשר אף דאגו תמיד להזכיר לו את יחוסו ה"מעורער" ולהטיל  -
בו דופי. כה רבים היו רודפיו וצריו, עד שאומר דוד לפני הקב"ה: "רבו משערות ראשי 

ואולי יותר.  51,111 -שערות 81,111. אדם יש לו בראשו דברים כפשוטם -שונאי חינם!" 
 רבים יותר! -ושונאי חינם של דוד 

 

כך גזרה חכמתו יתברך, שיהא דוד נרדף כל ימיו, ותדבק נפשו באלוקים. הודה דוד 
לה' על יסוריו ומכאוביו, קיבל אותם באהבה ובשמחה, ומצא בהם מקור השראה 

סופים וערגה להקב"ה, שירי אמונה ובטחון, שירי לשורר את מזמורי התהלים, שירי כי
 תפילה ותחנונים, אותם הנחיל לנו לדורות עולם.

 

היה מצוייר בו  -של דוד ]מטבע[ כה שמח היה דוד ביסוריו, עד שאמרו חז"ל: מוניטין 
מקלו ותרמילו מצד אחד, ומגדל דוד מצד שני. שאפילו בימי גדולתו לא רצה לשכוח 

 ל ידו זכה בדבקות כה מופלאה בבורא עולם.את מצבו הקודם, שע
 

 פטירת דוד המלך ע"ה

ִדיֵעִני אמרו חז"ל: היה דוד משתוקק לדעת כמה שנים יחיה, וביקש מה': " י  ה'הו  ִקּצִ
ה י מַּ ת ָימַּ ה ּוִמּדַּ אמר לו הקב"ה: גזירה היא מלפני,  )תהלים לט ה(.!" ָחֵדל ָאִני ִהיא ֵאְדָעה מֶּ

שר ודם. הוסיף דוד וביקש: הודיעני לפחות את היום בשבוע שאין מודיעים קיצו של ב
שבו אמות. אמר לו הקב"ה: בשבת תמות. הצטער דוד ולא רצה למות בשבת, שבו 
המת מוקצה וישאר מונח כך עד לאחר השבת ללא קבורה. לכן ביקש שיוסיף לו 
ה הקב"ה יום נוסף, כדי שימות ביום ראשון. אמר הקב"ה: כבר הגיעה מלכות שלמ

בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. אמר דוד: אם כן תפחית לי יום 
במחיי, שאמות ביום שישי. אמר לו הקב"ה: " י טו  ֵפף  ּכִ י ִהְסּתו  ְרּתִ חַּ ף ּבָ יָך ֵמָאלֶּ ֲחֵצרֶּ ם ּבַּ יו 

י ֵבית ֱאל הַּ ף טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, יותר מאל - )תהילים פד יא(". ּבְ
 עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח!

 

ראה דוד כי אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד רצון ה', מה עשה? כל יום השבת 
היה יושב ועוסק בתורה בלי הפסקה, כיון שהתורה מגינה על האדם, ובשעה שאדם 

וד המלך עוסק בתורה, אין מלאך המות יכול לשלוט עליו. כאשר תמה השבת, היה ד
לכן עורך סעודה של שמחה והודיה לבורא עולם שהוסיף לו שבוע נוסף של חיים. ]

סעודה רביעית, סעודת "מלווה מלכה" במוצאי שבת קודש, נקראת על שמו של דוד המלך: "דא היא 
 סעודתא דדוד מלכא משיחא".[

 

בועות. כאשר הגיע עתו של דוד המלך להפטר מן העולם, היתה זו שבת שחל בה חג הש
עמד מלאך המות מנגדו, ולא היה יכול ליטול את נפשו, כיון שלא הפסיק רגע אחד 
מלימוד התורה. אמר, מה אעשה לו? היה לו לדוד גן מאחורי ביתו, הלך מלאך המות 
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ונענע את האילנות. חשב דוד שבא איזה אדם לקטוף בשבת, והלך להוכיחו כשעדיין 

לה במדרגות לגן, נשמטה המדרגה מתחתיו. פיו לא פוסק מלימוד התורה. אך כשע
 נשתתק דוד מלימודו לרגע אחד, ואז מיד עלתה נשמתו לגנזי מרומים.

 

כיון שנפטר דוד המלך בשבת, היתה גופתו מוטלת, ולא ידעו כיצד לנהוג בה, שהרי 
היא אסורה בטלטול. שלח שלמה בנו לבית המדרש לשאול: אבא מת ומוטל בחמה, 

מר לו: הנח על אביך כיכר לחם או תינוק, ואז תהיה הגופה מותרת מה אעשה? שלחו לו
בטלטול. מה עשה שלמה? קרא לנשרים ופרסו עליו כנפיהם, כדי שלא תיקוד עליו 

 השמש.
 

בירושלים. רצה דוד להיקבר  -מיד לאחר השבת קברו את דוד המלך ב"עיר דוד" 
אות למשפט, כסאות לבית בירושלים דוקא, כי מעלה גדולה בירושלים, ששמה ישבו כס

 דוד, ובירושלים מלך והנהיג את ישראל. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
 

   

 
 מאמרים לחג הסוכות  

 סוכות!  -מרעמסס 

מונות מפוארים ריכול היה הקב"ה לעשות נס לצבאותיו, ולבנות להם בתים חזקים וא
 ארעיות? היפלא מה' דבר?! מדוע הושיבם בסוכות -גם במדבר 

 

מעצמת על,  -מאתיים ועשר שנה היו עם ישראל במצרים. ארץ מצרים באותם ימים 
עושר עצום ורב, הלוא מכל העולם  - המצריים עשירים היואימפריה אדירה ועצומה! 

כל חכמת הכישוף, חכמת הכוכבים  -באו לקנות מהם אוכל בשנות הרעב. חכמים היו 
עד שלא היה שום אדם  -ה מרוכז שם. וחזקים היו והמזלות, חניטה, חרטומים, הכל הי

את פיתום ואת רעמסס. גאים  -יכול לצאת ממצרים. ובנו להם ערים בצורות וחזקות 
השתקעו שם ולמדו  -היו בגבורתם, בוטחים ברוב עושרם וחכמתם! ובני ישראל 

 מדרכיהם, האמינו כי לגבורים הכח, ולעשירים הבטחון, ולעריצים הממשל.
 

אט אט לימד הקב"ה את עם ישראל, עד מה אפסיים הם כוחותיהם של  - ואולם
מצרים. מכה אחר מכה הביא עליהם, וכך ניפץ את כל כזביהם ושקריהם, הראה לעם 

אין בהם ממש, הכל כלה ואובד, וכפוף אך ורק  -כי כל הכוחות כולם  -ישראל 
 לרצונו של הקב"ה.

 

לדור במחיצת ה' יתברך. לא בבתים יוצאים עם ישראל ממצרים, ובאים  -והנה 
 .מבוצרים, ולא בארמונות מפוארים, אלא בסוכות עראיות

 

ואין מקום  ,וידעו כל דורותיהם אחריהם, כי אין מושב בית ,למען ידעו דור גאולים"
 -רצונו בשוא עמלו בוניו בו.  -בית אלא זה שה' בונה אותו, ואם ה' לא יבנה  ,דירה

בים  סולל -רצונו ובבתיהם קבריהם כמהפכת סדום ועמורה. ם וש   ,הופך בית רשעים
 .מחסה ממטר -ם מדבר לישוב, וענני שמים וש   ,דרך

 

לא עבדים לכל אליליהם, ולא משועבדים  ,אתם, בני אהובי, לא עבדי פרעה אתם
צאו מכל  -ואגאלכם מכל הבליו  ,עבדי אתם, ואוציאכם מיד פרעה !לאמונותיהם
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לכם יהיה ובואו חסו בצל כנפי, והוא  בו בתיהם ומבצריהם,עזמחסה שאינו מחסה, 

ה ולדראון עולם יהיו מאך לשמ -מחסה אמת ויציב. ארמונותיהם פאר ובתיהם כבוד 
 ."בענן שאין בו ממש אקיפכם, והוא יהיה לכם לכבוד עולם -למו. ואתם 

 

בואו מערי המסכנות ומבתי המבצר של פרעה, נסעו, וי", סוכות -ויסעו מרעמסס "
 )ספר התודעה( לחסות בצל סוכתו של ה' אלוקים אמת.

 

  
ר לַּ " י - ה'א מַּ תִּ צו דָּׁ י ו מְּ סִּ ח ּבו   ,ַמחְּ ְבטַּ י אֶּ ת. ֱאל הַּ ּוו  ר הַּ בֶּ ח ָיקּוש  ִמּדֶּ יְלָך ִמּפַּ ּצִ י הּוא יַּ , ּכִ

ְך ָלךְ  ְבָרתו  ָיסֶּ אֶּ ֶסה ,ּבְ חְּ ֶ יו ת  פָּׁ נָּׁ ַתַחת כ ְּ ה ְוס ֵחָרה ֲאִמּתו   ,וְּ  ד(-ם צא ב)תהלי". ִצּנָ

  
 
 

 " ָּׁך ַחג ֶ ָּׁ ב ְּ ת  ַמחְּ ש ָּׁ  " וְּ

 

ת ָיִמים: "טו(-)דברים טז יגאומרת התורה  ְבעַּ ה ְלָך ש ִ ֲעש ֶּ ּכ ת ּתַּ ּסֻּ ג הַּ ךָ  ,חַּ ְקבֶּ ְרְנָך ּוִמּיִ ָך ִמּגָ ָאְסּפְ  ,ּבְ
ךָּׁ  ַחג ֶ ָּׁ ב ְּ ת  ַמחְּ ש ָּׁ ךָ  וְּ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶּ ּתָ ֵמחַ ... אַּ יתָּׁ ַאךְּ ש ָּׁ יִּ הָּׁ  ".וְּ

 

מה זו עושה? הלוא תמיד צריך האדם לעבוד את בוראו  -לשמחה עלינו להבין: 
בשמחה, ובפרט בחגים ישנה שמחה מיוחדת, אך מהו הציווי המיוחד של השמחה בחג 

 הסוכות?
 

 שמחת האסיף 

 חג הסוכות נקרא "חג האסיף", משום שבו אוספים את היבול אל הבית.
 

אי, כדי להבינה! כמה עמל שמחת האסיף היא שמחה גדולה מאוד. צריך להיות חקל
ויגיעה השקיע במשך השנה! בחרישה, בזריעה, בהשקיה, בטיפול ובטיפוח. כמה ידע 
ומיומנות נדרשו לו! מתי ואיך לזרוע, כמה להשקות, כיצד להגן מפני השמש, היאך 
להרחיק מזיקים כחרקים למיניהם, אלו ענפים לגזום ולהרחיק ועוד ועוד. וכמה תפילות 

רדו גשמי ברכה בעיתם, שלא יהיו נזקים ממזג האוויר, שלא יבואו מזיקים ותקוות! שי
 ויקלקלו את היבול.

 

התבואה נאספת פנימה, וגודשת את הבית. איזה ריח משכר, איזה מראה  -והנה עתה 
 מלבב! איזו שמחה!

 

באה התורה לקדש  -הפוקדת את האדם בעונה זו של השנה  -שמחה טבעית זו 
ת ָיִמים : ")דברים טז יג(ורה ולרומם! ככתוב בת ְבעַּ ה ְלָך ש ִ ֲעש ֶּ ּכ ת ּתַּ ּסֻּ ג הַּ ךָּׁ חַּ נְּ רְּ ג ָּׁ ךָּׁ מִּ פ ְּ סְּ אָּׁ ב ְּ

ֶבךָּׁ  קְּ י ִּ ְלָמָנה  .ו מִּ ם ְוָהאַּ ּיָתו  ּגֵר ְוהַּ ִוי ְוהַּ ּלֵ ָך ְוהַּ ֲאָמתֶּ ָך וַּ ְבּדְ ָך ְועַּ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶּ ּתָ ָך אַּ ּגֶּ חַּ ְחּתָ ּבְ מַּ ְוש ָ
יךָ  ָערֶּ ש ְ ר ּבִ ת יָ  .ֲאש ֶּ ְבעַּ ח ג לַּ ש ִ ר ה'ִמים ּתָ ר ִיְבחַּ ם ֲאש ֶּ קו  ּמָ יָך ּבַּ ךָּׁ  ה' ֱאל הֶּ ֶרכְּ בָּׁ י יְּ ֱאלֶֹהיךָּׁ ה' כ ִּ

ֶדיךָּׁ  ה יָּׁ ֹכל ַמֲעש ֵ ךָּׁ ו בְּ תְּ בו אָּׁ ֹכל ת ְּ ֵמחַ  ,ב ְּ יתָּׁ ַאךְּ ש ָּׁ יִּ הָּׁ  ".וְּ
 

עליו  -לעבודת ה'. את רגשות השמחה  -יהודי צריך לכוון את הרגשות הטבעיים שלו 
ושמחה במתנותיו, שהרי כל השפע מאת ה' לבדו הוא, ולא לכוון לרגש של הודיה לה' 

 מ"כוחי ועוצם ידי". 
 

ארבעת המינים שהאדם נוטל בידיו, אף הם באים לקדש ולהשלים את השמחה של 
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חש ומרגיש  היבול הנאסף. נוטל היהודי בידיו ארבעה מינים מוריקים ורעננים, הוא

 ל כל הטוב אשר עשה עמו.את השפע שזכה לו, וליבו מלא שמחה והודיה לה' ע
 

ִביִעי: "(ויקרא כג לט)ענין זה מפורש הוא בתורה  ְ ש ּ ש  הַּ ח דֶּ ם לַּ ר יו  ה ָעש ָ ָ ֲחִמש ּ ְך ּבַּ ֶכם  ,אַּ פ ְּ סְּ אָּׁ ב ְּ
ֶרץ ֶאת אָּׁ בו ַאת הָּׁ ת ,ת ְּ ח ּגוּ אֶּ ג ּתָ ת ָיִמים ה' חַּ ְבעַּ ר ... ש ִ דָּׁ י ֵעץ הָּׁ רִּ ֹון פ ְּ אש  רִּ י ֹום הָּׁ ֶכם ב ַ ם לָּׁ ֶ ת  ַקחְּ ו לְּ
פ ֹ  ַחלכ ַ ֵבי נָּׁ ַערְּ ֹבת וְּ ים ַוֲעַנף ֵעץ עָּׁ רִּ מָּׁ ֵני  ,ת ת ְּ פְּ ם לִּ ֶ ת  ַמחְּ ת ָיִמים ֱאלֵֹהיֶכם ה'ו ש ְּ ְבעַּ  ..."ש ִ

 

רש היא, ומזה הש -שת מיניו ומצות הלולב עם של: ")מצוה שכד(וכך כותב ספר החינוך 
רות יכי הוא עת אסיפת התבואות ופ ,לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל

ל ה האֵ יולבית, ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה, ומפני כן נקרא חג האסיף. וצהאילן 
 .לשמו יתברך -קר השמחה ילזכותם להיות ע ,לעמו לעשות לפניו חג באותה העת

ומשכחת  ,]מושכת את האדם אל הגשמיות[ מר הרבהוהחאת השמחה מושכת שובהיות 
ידינו דברים המזכירים  לקחת בין 'נו היובעת ההיא צעל כן ממנו יראת אלקים, 

מין  -המזכיר  שיהיהוהיה מרצונו  היא. לשמו ולכבודו -כי כל שמחת לבנו  ,אותנו
כמו שהעת עת שמחה, כי צדק כל אמרי פיו, וידוע מצד הטבע כי ארבעת  ,המשמח
 ."לם משמחי לב רואיהםוכ םהמיני

 

  בשמחה -עבודת ה' התמידית 

יום הדין. "היום הרת עולם,  -ראש השנה   זה עתה חלפו עברו "הימים הנוראים":
היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם". ו"מי לא יירא מיום דין הנורא". בחרדת קודש 

 התפללנו לפני ה', שנזכה לשנה טובה ומתוקה, לגזירות טובות, ישועות ונחמות.
 

ו לאחר מכן הגיעו "עשרת ימי תשובה", שבהם נדרש כל יהודי לעשות תשובה על חטאי
"יום הכיפורים", יום סליחה ומחילה. ביום זה אנו  -ולהיטיב את מעשיו. ובשיאם 

נדמים למלאכים, לא אוכלים ולא שותים, ומרבים תפילות ותחנונים לפני ה' שיטהרנו 
 מעוונותינו, ויחתמנו לחיים טובים ולשלום.

 

 "ושמחת בחגך... והיית אך שמח!" -כעת מגיעים ימי חג הסוכות 
 

 ניגוד? סתירה? האין זה
 

 זוהי השלמה. המשך טבעי וישיר. -לא ולא. להיפך 
 

ֵרי ֵלב : ")תהלים צז יא(אומר דוד המלך ע"ה  ְמָחה -ְלִיש ְ ". השמחה הכי אמיתית היא, ש ִ
שמחה היוצאת מלב ישר ונקי. לאחר שאדם זכה ויישר את לבבו, תיקן והיטיב את 

ל את השמחה. שמחה כזו היא שמחה מעשיו, אזי לבו נעשה כלי קיבול מצויין לקב
 הכי אמיתית ומושלמת, זכה וטהורה.

 

מאידך, באה התורה ללמדנו, כי עיקר עבודת ה', איננה מתוך חרדה ויראה, ומתוך 
סיגוף, כמו ביום הכיפורים. אמנם צריכים גם לזה, כדי להכניע את הלב וליישר אותו 

 בשמחה, באהבה! - לשוב לדרך הישרה, אבל עיקר עבודת ה' התמידית היא
 

ביום הכיפורים נדמינו למלאכים. לא אוכלים ולא שותים. נישאים ומרוממים. היינו 
צריכים וחייבים זאת, כדי שתהיה לנו "נקודת זינוק" גבוהה לכל השנה. אבל לא זה 
רצון ה' התמידי מאתנו. אין הקב"ה רוצה שנעבוד אותו מתוך סיגוף וביטול הגשמיות, 

תמידית הנדרשת מאיתנו היא דווקא מתוך הפעולות הגשמיות אלא עבודת ה' ה
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דע ועבוד את ה' בכל דרכיך, בכל פעולותיך,  -דעהו"  -והפשוטות שלנו. "בכל דרכיך 

 אף הגשמיות והפשוטות, כאכילה ושתיה ושינה.
 

בשמחה ובאהבה, בתוך החיים  -חג הסוכות מלמד אותנו ליישם בפועל את עבודת ה' 
שן ודר בסוכה יבה בסוכה? שיהיה אוכל ושותה וי"כיצד מצות ישיים. הפשוטים והחומר

 )סימן תרלט סעיף א(. כדרך שהוא דר בביתו" ,כל שבעת הימים, בין ביום ובין בלילה
 

סוכות הוא היישום המעשי של הימים הנוראים. כיצד אנו פועלים בחיים עם ההתעלות 
 עשינו, ועובדים את ה' בשמחה.שהתעלינו. היאך אנו מקדשים את כל פעולותינו ומ

 

  גוף ונפש -שמחה שלימה 

משרה שמחה מיוחדת. אכן, "פיקודי  -רבים יכולים להרגיש ולהעיד, כי הישיבה בסוכה 
ה' ישרים, משמחי לב", כל מצוות התורה משרות על האדם שמחה. אולם מסבירים 

שלימה בנפש  רבותינו, כי מעלה וסגולה מיוחדת יש במצות הסוכה, להשרות שמחה
 האדם:

 

 יחידוש כותבך המצוה, ומתקדש בקדושתה, וכמו שוכנס לתנכל גוף האדם  הבסוכ
ם... שאר המצוות יהנעלי כל כולו, אף עםהרי"ם, שאין לנו מצוה כזו שאדם נכנס בה 

 ,, שאר הגוף נשאר חולין כמו שהיהשבו נעשו יש בכוחן לקדש את אותו איבר בלבד
של האדם המצוה. וכאשר נפשו  ל ידיאיברים שנתקדשו ע ומהווה משקל נגד לאותם

, בא הגוף שלא זכה לטעום מדבשה שקיים יקרת קדושתה של המצוהמוה להתענג ומתא
רבו. לכן ההנאה איננה מושלמת. קומקהה את רגשות הקודש שהחלו להתנוצץ ב, המתוק

וכה למשש את ז - כולו -גוף לנפש, מכיון שגם הגוף הן ימות בילא כן בסוכה, אין ע
קדוש לכל  יה מעטה רוחנום במצוה זו, שהרי הסוכה מהויצוצות הקדושים הטמוניהנ

ת יאברי האדם, בהיות שכולם נמצאים בה, לפיכך בשעה שמתעוררת תשוקתה הטבע
ומסייע  -שהיה חולין ונהפך להיות קודש  ,של הנפש לחוש את קדושת הסוכה, בא הגוף

תענג על ה'. לכן נרגשת קדושת הסוכה בנפש יותר לה להשביע את עצמה בצחצחות, לה
 משאר מצוות.

 

: סוכה בשלימות בכל גופונכנס בהן האדם ששתי מצוות כי ישנן מר וא און מוילנאהג
ְיִהי בְ : ")תהלים עו ג(ורמז לכך בפסוק וארץ ישראל.  י ֹוןוַּ צִּ תֹו בְּ עֹונָּׁ ֹו ו מְּ ֵלם ֻסכ  ָּׁ  ".ש 

 

ת יאומר, כי צורת הסוכה "שתים כהלכתן והשלישהסוכות ד( )שער הכוונות דרושי חג י "האררבנו 
דהיינו שהדפנות המינימליות הנדרשות לסוכה הן שתיים שלימות,  ד ע"ב()סוכה טפח" אפילו 

הזרוע והאמה  -קה כאדם המחבק את חברו בידו יזוהי צורת חב -ועוד דופן אחת צרה 
ה מזו, להיות חבוקים בחיקו היש שמחה גדול כף היד. יועוד טפח שזוה -שהם ארוכים 
 של הקב"ה?!

 

 שמחת הארעיות 

בחג הסוכות אנו צריכים לשמוח. אז מה עושים? מן הסתם, עלינו ללכת לאיזה בית 
 מלון מפואר, פנסיון מלא, חדרים מאובזרים ומפנקים, וכעת נוכל לשמוח יותר!

 

ת ָיִמיםוהנה, מה אומרת התורה? " ְבעַּ בּו ש ִ ש ְ ּכ ת ּתֵ ּסֻּ צא מדירת קבע ושב בדירת " ".ּבַּ
לא רק שלא תלך לבית מלון, אלא גם עזוב את כל הנוחיות של הבית שלך,  "עראי!

 0ושב בדירת ארעי, בצריף שאין בו אפילו תקרה ראויה לשמה, ושם תשב ותשמח 
 ימים.
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 מה ההיגיון בזה?

 

 תימצא!]מכלום[ מאין  -השמחה אכן כן. 

 

העולם הזה הוא  יהכרה כ יא כשבאים לידלא ,יגתן להשית ושלימה לא ניתישמחה אמ
בות, לא תוכל לשרות יכי לעולם הזה יש ערך וחש ,רת ארעי. כל עוד סבור האדםיד

לים ימפ ",את האדם מן העולם םמוציאי -הקנאה התאוה והכבוד "השמחה בנפשו. 
 יננו מגיעלעולם או ,רוצה מאתים -ה אעל האדם עצבות וצער ומפח נפש. אם יש לו מ

 מרבה דאגה". -. "מרבה נכסים פוק ושובעילס
 

ושמחתו היא פנימית הנובעת  ,כשבן אדם מפסיק לפתח תלות בחומריות שיש לורק 
אכן כן, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי, ואז  להשיג שמחה. הוא כולימהלב, אז 

 תוכל לשמוח בחגך, מתוך שחרור נפשי, בלי מתחים ולחצים של הישגיות חומרית.
 

כאל דירת ארעי. כמאמר דוד  -ה גם שהאדם צריך להתייחס לכל העולם הזה ומ
ָנה: ")תהלים צ י(המלך  ְבִעים ש ָ ם ש ִ ֵתינּו ָבהֶּ נו  ָנה ,ְיֵמי ש ְ ִנים ש ָ מו  ְגבּור ת ש ְ י ָגז ִחיש  ... ְוִאם ּבִ ּכִ
ָפה עֻּ ּנָ  ". אין זו הדירה הקבועה שלנו כאן, חבל להשקיע בה יותר מדי.וַּ

 

לביתו של החפץ חיים, ותמה לנוכח הדלות  צות הבריתהגיע תייר עשיר מאר פעם אחת
ששררה בביתו של רבן של ישראל. שאל אותו החפץ חיים: ומדוע אינני רואה את 

רק , עכשיו אני צות הבריתהארמון שלי באר"אמר לו אותו תייר:  -הארמון שלך? 
 תי שלי הוא למעלה...!"האמי ארמוןהגם אני כעת בדרך. : "רב... אמר לו ה"בדרך

 

אומר האלשיך הקדוש, כי רמז לכך אנו מוצאים במידות הסוכה. גודל הדופן המינימאלי 
, טפחים מרובעים 01סה"כ  ,ה טפחים באורך על עשרה בגובהשל הסוכה הוא שבע

ה: ")תהלים לט ו(כמאמר הפסוק  ,נוירמז לימי שנות חֹות ִהּנֵ פָּׁ י טְּ ה ָימַּ ּתָ י כְ  ,ָנתַּ ְלּדִ ִין ְוחֶּ אַּ
ךָ  ְגּדֶּ ...". הסוכה מלמדת אותנו על ארעיות החיים בעולם הזה, לא כדאי להשקיע בהם נֶּ

יתר על המידה, ולפתח תלות בהישגים שנשיג בהם. אלא תהיה כל מגמתנו לקניינים 
האמיתיים של הנפש, אשר ילוו אותנו לעולם ועד, וכאשר האדם יודע ומפנים זאת, 

ת : ")אבות ו ד(לם הזה ובעולם הבא, כפי שאמרו חז"ל הוא מאושר ושמח, טוב לו בעו ּפַּ
ח ּת אֵכל לַּ ּמֶּ ה ,ּבַּ ּתֶּ ש ְ ּוָרה ּתִ ש  ּמְ ִים ּבַּ ן ,ּומַּ יש ָ ץ ּתִ ל ָהָארֶּ ְחיֶּה ,ְועַּ ר ּתִ עַּ ּיֵי צַּ ה  ,ְוחַּ ּתָ ָרה אַּ ּתו  ּובַּ

ב ָלְך.  יָך ְוטו  רֶּ ש ְ ן, אַּ ה ּכֵ ה ע ש ֶּ ּתָ ה ָעֵמל, ִאם אַּ ם ַהז ֶ עֹולָּׁ ֶריךָּׁ ב ָּׁ אַאש ְּ עֹולָּׁם ַהב ָּׁ ךְּ לָּׁ טֹוב לָּׁ ". וְּ
 )עיין ביאור למשנה זו במאמרים שבחוברת "ימי החנוכה בהלכה ובאגדה".(אשרי המבין זאת. 

 

 שמחת האחדות 

ֵחד. אמרו חז"ל מלמד : ")סוכה כז ע"ב( הסוכה מכונה: "סוכת שלום". הסוכה היא גורם ְמאַּ
 ".ם לישב בסוכה אחתישכל ישראל ראוי

 

מבצרת לכל אדם את מקומו, אנוכיותו והישגיו. "איש תחת גפנו ותחת  -הישיבה בבית 
תאנתו", כל אחד דואג לטיפוח ביתו ושכלולו. אבל בסוכה, בביטול ההישגיות החומרית, 
כשיושבים בדירת ארעי, אזי אפשר לקיים ולחוש: "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים 

 גם יחד" וראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת.
 

 "יש"אלא רק בביטול ה ,שלוםשל לא תתכן מציאות : )מכתב מאליהו(ר הרב דסלר זצ"ל אומ
פה יאלא רק לשא ,ן ערך לכל השאיפותיה בהירה מאוד, שאיהגשמי, היינו ברא
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שיהיה  י אפשרא ,כי כל זמן שבני אדם שואפים למטרות גשמיות ואנוכיות .לרוחניות
, וכל מה שיש לחברו כביכול ממעט כל אחד רוצה מה שיש לחברו יניהם, כישלום ב

משלו, וכך מוכרחים לבוא לידי תחרות ומריבות ומלחמות. אך כששואפים למטרות 
ואדרבה כשמתרבה לחברו  ,ן אחד מיצר לחברוין הגבלות, איאין תחרות וא ,רוחניות
 ה בזה.ושמחים ז ה לזהוממילא כולם נוחים ז ,ל לויזה מוע

 
ינו על רוחב נ: כשאהבתנו היתה גדולה, היינו שוכבים שבתרגום( ע"א סנהדרין ז)וכן אמרו חז"ל 

איננו  -ה שישים אמאפילו מקום של  ,אהבתנו עזה כשאיןהסייף והיה לנו מקום, אבל 
 מספיק לנו.

 
 'שמחת הבטחון בה 

 ,םיביתו במנעולים חזקאת נועל  ף אםא שודדים.לאדם שמסתגר בביתו מפחד ה משל
סכנה. אולם כאשר הוא שומע ידי ים ויבוא להשודדיפרצו פן  דבפח ויעדין הוא שר

שהוא בא עם פמליתו, והוא קורא לו: "צא מחדריך ובוא אלי",  ,את קול המלך מבחוץ
 ,שם ךלוות עם המלך, שכל מקום שהמלתמיד הוא פותח את ביתו ויוצא בשמחה לה

 אף לרגע. וטחון והשמחה סרים ממניואין הב .מצויים שודדיםאין ה

 
יצר הרע  - םשודדיאדם כל השנה. ההעיסוקו של  -ישראל. הבית  - םדהא של:הנמ

 שבעת הרועיםאלו  -תו יפמלי .הקב"המלך מלכי המלכים  - ומלאכי חבלותיו. המלך
זה  -לצאת . קול המלך קורא הנאמנים: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד

". שמחים ויוצאים לסוכה יםשבעת ימ "בסוכות תשבוחג הסוכות, כמו שנאמר: 
 כם שבעת ימים".י"ושמחתם לפני ה' אלוק

 
"אשרי אדם מפחד תמיד", אולם : )משלי כח(בם הם נאמר יבבת ישראלש ימיםעל כל ה

למה? לפי ! ת אך שמח"י"והי שבעת הימים שהם בסוכה, מה נאמר בהם?אותם על 
וכת עראי, באותה ם מבתיהם ועושים דירתם בסישראל יוצאיבעת ש ,שבימי הסוכות

הם, לא בצל שחר, ולא בצל ירות בתושעה הכל רואים שאין ישראל חוסים בצל ק
. לכן נקראת סוכת החג בפי חכמינו בשם העולםשאמר והיה  יכנפי ארץ, אלא בצל מ

 תודעה(ספר ה) "צלא דמיהמנותא". הסוכה היא היא צל אמונתנו ובטחוננו בקב"ה.

 
נו ועל ירושלים עירך יופרוש על": כמו שאנו אומרים, נבין מדוע הסוכה מסמלת שלום

מעידה כי מצב  ,ולא בבית מבוצר ,. הימצאות בסוכה רעועה חסרת מגן"סוכת שלום
ין מבוטן נמצאות היא במקלט או בבישל שלום שורר עתה. במצב של לוחמה, הה

 .ומפולד
 

בה', ולא  של האדם ביטחונויבוא אך ורק כתוצאה מ ,המסומל בסוכה ,מצב של שלום
שלטון בית דוד מסומל אף ת אבנים מוצק וחזק. יבב יםמחמת כוחו ועוצמתו המסומל

 י. דימוי זה בא לומר, כ)עמוס ט יא(הנופלת"  סוכת דודם את יהוא אקה "ביום :בסוכה
. לא העוצמה הצבאית והכלכלית זיהפיבכח אינם תלויים  - ת דוד וחוסנוישלטון ב

בדרך ה' היא המבטיחה זאת.  הכית דוד, אלא ההלימבטיחה את הימשכות שלטון ב
 מובטח להם החוסן והעוז.ל זאת בכ ,]סוכה[ למרות חוסר ההתגוננות

 

אין צורך בהגנה אחרת! מגינה  -ושכינתו שורה בה  הסוכה השגחת ה' חופפת על אם
 א יותר מהבטון היצוק של החדר האטום!יה
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 סיפור: הסוכה הקרבית של הצלף גוזלן

כורחו. אם הייתם שואלים אותו, הוא היה מעדיף  ס לסיירת כמעט בעלילן גויעמוס גוז
הרגיל של גולני, עם סיורי הבט"ש )בטחון שוטף(, האימונים וכל  שאר בגדודילה

דתי מבית, היה טיפוס כזה  - הפשטות הכרוכה בחייו של לוחם מן המנין. אבל גוזלן
 שנעתר לכל בקשה. אף פעם לא אומר "לא".

 

שלוחם ילווה נהג, הוא ראשון. ביקשו שמישהו יתנדב לאבטח מוצב דליל, הוא  ביקשו
צריך שומר על הציוד, לא צריך לחשוב פעמיים, כולם במקלחות וגוזלן  כבר בקבינה.

 הלוחם הבלתי נלאה מפטרל סביב, שלא ייגנב ולא ייעלם אפילו לא פאוצ'.
 

רך ברכת ית שמונה עשרה, או באחד לעמוס גוזלן. כשהוא עמד בתפיל "מינוס"היה לו 
מזון, הוא היה מנותק לחלוטין מכל העולם. העיניים שלו נעצמו, וכולו היה מרוכז 
וממוקד באביו שבשמים. יש אומרים שזה דווקא הפלוס שלו. יכולת הריכוז שלו היתה 
מדהימה. וכמו שהוא היה מרוכז בתפילות ובברכות, כך גם יכולותיו להתמקד במטרה 

מות. עמוס גוזלן היה צלף ממדרגה ראשונה. הדיוקים שלו חוללו מהפך גדול היו מדהי
 ת העולם של קבוצת הצלפים של הגדוד, אבל אלה עניינים צבאיים.סבתפי

 

השמועה על יכולת הצליפה שלו, גם במהלך הסתערות, כמו במארב, עשתה לה שם 
ביקש מהמח"ט  בכל החטיבה, וכשמפקד הסיירת שמע שיש לו "דובדבן" בגדוד, הוא

להעבירו מיידית לסיירת. קודם כל הוא צריך צלף, וחוץ מזה שהגוזלן הנ"ל הוא חייל 
 דייקן וממושמע שיוסיף המון לאיכות היחידה.

 

המח"ט זימן את הלוחם המצטיין רב"ט גוזלן והודיע לו על המעבר לסיירת, והימים 
חר כך חג הסוכות. המח"ט ימי תשרי, ראש השנה מאחורינו. עוד מעט יום הכיפורים וא

החמיא לרב"ט גוזלן ואיחל לו הצלחה בתפקידו החדש כצלף בסיירת וכלוחם ביחידה 
המובחרת ביותר. הרב"ט הדתי לא הראה שום סימנים של התלהבות, מבחינתו כל 

הוא ישב מול מפקד  אם זה המקום שייעדה לו ההשגחה העליונה. ,מקום הוא מבורך
ת הדרושות. כהרגלו היה מרוכז בכל מילה של המפקד, והכין הסיירת וקיבל את ההנחיו

 את עצמו נפשית למשימות קשות ממה שהכיר עד כה.
 

"יש לי פלוס אחד בולט" אמר למפקד הסיירת "אני דתי, ואני מבקש לתת לי זמן 
סוכות, אני מבקש ממך שתאפשר לי לבנות סוכה קטנה הלהתפלל... עוד מעט חג 

כל מקום שננחת" המפקד בלע את לשונו והנהן בהסכמה... "אבל לאכול ולישון שם... ב
קח בחשבון רב"ט גוזלן... שיש מצבים קשים שכנראה לא יהיה זמן לברך, או לאכול... 

 גם בסוכה".
 

עוד באותו לילה הוקפצו במסוקים חיילי הסיירת  הימים ימי מלחמת לבנון הראשונה.
קה, לקראת התקפה על יעד מחבלים. לכפר לבנוני נידח, והתחפרו להם בשוחה עמו

ניקה היטב את הטלסקופ ומלמל פרקי  ,גוזלן שזה היה לו המבצע הראשון בסיירת
המשימה הראשונה הוכתרה בהצלחה.  תהילים שרק הוא שמע ומלך מלכי המלכים.

הצליח להוריד כמה זקיפים של האויב, והסיירת  -בעזרת השם כמובן  -הצלף גוזלן 
 שיות בכירה של טרור ולהעבירה לידי המודיעין של צה"ל.הצליחה לחטוף אי

 

והנה הגיע בשעה טובה ערב חג הסוכות. רב"ט גוזלן, הצלף המהולל של הסיירת איתר 
מטר  8כמה קרטונים ודיקטים, חיבר אותם אחד אל השני, עד שיצר מהם ריבוע של 
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וץ קני סוף. מטר. אחר כך הוא נע שפוף אל שיפולי הואדי לקצ 8מטר בגובה  8על 

 !!!"מה אתה עושה. אתה נחשף לאויב ,גוזלן"המפקד נזעק: 
 

"סוכה, המפקד. תוך חמש דקות אני חוזר עם סכך, וברשותך אמקם את הסוכה בתוך 
 השוחה המערבית מאחורי שורת המחסנים... זה נראה לי מקום בטוח".

 

שלה מסוכן, ואם "שטויות" זעם המפקד. "הסוכה שלך לא מוצאת חן בעיני... המיקום 
 צלפי האויב יראו תנועה חשודה זה עלול לסכן את כולנו...".

 

"אתה ידעת היטב , "המפקד" לחש גוזלן ומיקד בו שתי עיני תכלת בצבע ים רגוע
שהפלוס שלי, שאני דתי שומר מצוות. אני לא אוכל חוץ לסוכה, גם במחיר שאצטרך 

, אני מוכן עכשיו לחזור לגדוד, לרעוב... ובאמת, במלוא הכנות, אם קשה לך איתי
 המח"ט גם יבין אותי...".

 

מפקד הסיירת בלע את לשונו, והביט בחייל המסור המקצץ קני סוף ומייצב את סוכתו 
בקצה השוחה המערבית. דקות ספורות בטרם התקדש החג לקח רב"ט גוזלן שתי חלות, 

שר אלומת האור בקבוק יין וקופסת טונה ונכנס לסוכה. הוא הדליק את הפנס כא
מכוונת כלפי מטה. אל תשאלו איך ולמה, אבל תוך דקות ספורות הגיעו לסוכה מנין 
של לוחמי סיירת. גוזלן שלף את הסידור שלו, מזג יין לכוס הקידוש, והחל לקדש. 

דש אשר תקראו אותם... במועדם. סברי מרנן... ברוך מקדש קו"אלה מועדי... מקראי 
 ישראל והזמנים".

 

הכבוד סביב לסוכה הקרבית של הצלף גוזלן, בתוך שדה קרב שורץ אויבים, ענני 
הקרינו השראה רוחנית נשגבה בקרב לוחמי הסיירת, שלגמו איש אחר רעהו מכוס 

 הקידוש... הם טפחו על שכמו בהערצה חברית. "אשריך גוזלן, אשריך".
 

. השוחה המזרחית לפתע נשמע פיצוץ עז, ואחריו עוד אחד, ועוד אחד, ואחר כך זעקות
חטפה שלושה פגזי מרגמה מדויקים שגרמו לפציעתם של שלושה לוחמים, אחד מהם 
קשה. מסוקי הפינוי אחרו לבוא, גוזלן וחבריו יצאו מן הסוכה השיבו אש למקורות 

 הירי, ובמקביל צוות החובשים טיפל בנפגעים.
 

רים לשהות באתר היו אמו ,למותר לציין, שכל עשרת הלוחמים שלא נפגעו מההפגזה
 הם שהו בסוכתו של עמוס הצלף. אךהנפילה עם התקדש חג הסוכות. 

 

שלושה ימים אחר כך, כשהסיירת כבר חזרה לשטח ישראל, התפנה רב"ט גוזלן לבקר 
את מפקדו, זה שנפצע קשה מרסיסי פגז המרגמה. עמוס גוזלן הגיע עם הלולב שלו 

ה. המפקד חייך אליו בעיניים בורקות חיפברמב"ם  ת חוליםלמחלקה לטיפול נמרץ בבי
ת התחבושות, אחז את הלולב ביד ימינו והאתרוג בשמאלו ולחש כמעט כַּ סֵ מבעד למַּ 

בלי קול "תגיד לי עמוס, למה לא הזמנת גם אותי לקידוש בסוכה שלך, אתה לא 
 אוהב אותי?".

 

"אני אוהב אותך המפקד. אוהב מאד. אבל את הקדוש ברוך הוא אני הכי אוהב 
 (0)העיתונאי בעולם...". 
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 ֲהָלָכה ר הַׁ עַׁ ַׁ   ש 
 

 ֵרי ש ְׁ   ֹחֶדש  ת ִּ
ֹוָרה ת  ן הַׁ  מִּ

ּתֹוָרה  ְקֶבָך", )דברים טז יג(ֶנֱאַמר ּבַ ּיִׁ ְרְנָך ּומִׁ ּגָ ָך מִׁ ָאְסּפְ ים ּבְ ְבַעת ָימִׁ ה ְלָך ש ִׁ ֲעש ֶ ּכֹת ּתַ : "ַחג ַהּסֻּ
ל ָהֶאזְ (מג-ב)ויקרא כג מְוֶנֱאַמר  ים, ּכָ ְבַעת ָימִׁ בּו ש ִׁ ש ְ ּכֹת ּתֵּ ּסֻּ ּכֹת: "ּבַ ּסֻּ בּו ּבַ ש ְ ל יֵּ ָראֵּ ש ְ יִׁ  .ָרח ּבְ

ֶאֶרץ  י אֹוָתם מֵּ יאִׁ הֹוצִׁ ל ּבְ ָראֵּ ש ְ י יִׁ נֵּ י ֶאת ּבְ ְבּתִׁ ּכֹות הֹוש ַ י ַבּסֻּ יֶכם, ּכִׁ ְדעּו ֹדֹרתֵּ ְלַמַען יֵּ
יֶכם י ה' ֱאלֹהֵּ ם, ֲאנִׁ ְצָריִׁ  ".מִׁ

 

כֹות ֶהָחג לְׁ ו ד הִּ מ   לִּ

ְלכֹות חַ  ְלֹמד ֶאת הִׁ ל לִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ל ָאָדם ְלהִׁ ל ַעל ּכָ ש ֵּ ּכָ ב ֹקֶדם ֶהָחג, ְלַבל יִׁ יטֵּ ּכֹות הֵּ ג ַהּסֻּ
י ֹרב ָמצּוי  י ַעל ּפִׁ ב ָלֶזה, ּכִׁ ים לֵּ לֹום, ְויֵּש  ָלש ִׁ ֲהָלָכה ַחס ְוש ָ ּלֹא ּכַ ְצוֹות ש ֶ ּיּום ַהּמִׁ קִׁ ּבְ

ים ֶאת יחִׁ ים, ּוַמְזנִׁ ּפּורִׁ ָנה ְויֹום ַהּכִׁ ָ ְלכֹות ֹראש  ַהש ּ ֹחֶדש  ֱאלּול ֶאת הִׁ ים ּבְ ּלֹוְמדִׁ ְלכֹות  ש ֶ הִׁ
צְ  ים ֶאת מִׁ מִׁ ַקּיְ ּמְ ְמָצא ש ֶ ּכֹות, ְונִׁ יָעה ֹווַחג ַהּסֻּ י ְידִׁ לִׁ ּבְ ְטנּות מִׁ י ַהּקַ ימֵּ ל מִׁ י ַהֶהְרּגֵּ פִׁ ת ֶהָחג ּכְ

ְצוֹ  י ַהּמִׁ ָרטֵּ ַרּבּו ּפְ רּוָרה. ְוָהֱאֶמת, ש ֶ ית ּבְ ְלָכתִׁ ּכֹותהִׁ ַחג ַהּסֻּ יָבה  ,ות ּבְ ְצַות ַהְיש ִׁ מִׁ ם ּבְ אִׁ
ם בְּ  ה, ְואִׁ ּכָ ּסֻּ ְצַותּבַ ְלכֹות  מִׁ ב ֶאת הִׁ ּלֵּ ן טֹוב ְוָנכֹון ְלש ַ ים ְועֹוד. ַעל ּכֵּ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ יַלת ַאְרּבַ ְנטִׁ

ים יֹום ֹקֶדם ֶהָחג  לֹש ִׁ ְ ש ּ ּמּוָדיו מִׁ ָאר לִׁ ם ש ְ ּכֹות עִׁ ֱאלּול[ַחג ַהּסֻּ )רש"י סוכה ט ע"א, . ]י"ד ּבֶ

 ה עייאש, פרי עץ הדר ח"א לז, ועוד. סב(הריטב"א, המאירי, המהרש"א, פרי חדש, הב"ח, חק יעקב, מטה יהוד

 

ּבּור  צִׁ ְלֹמד ּבְ ּפּור, לִׁ יל ּכִׁ ל לֵּ ית ש ֶ ת ַעְרבִׁ ּלַ פִׁ ים ְלַאַחר ּתְ ֶנֶסת ַרּבִׁ י ּכְ ָבּתֵּ ְנָהג טֹוב ָנֲהגּו ּבְ מִׁ
ּיוֹ  ה ש ֶ ּמָ יף ּכַ ּוב ְלהֹוסִׁ ָחש  דֹוש  ַהזֶּה, ש ֶ ּיֹום ַהּקָ ְפָרט ּבַ ּכֹות. ּובִׁ ְלכֹות ַחג ַהּסֻּ ּיֹות ֶאת הִׁ ר ְזכֻּ תֵּ

ה ֶאת  ּמּוד ַהּתֹוָרה. ְוָכל ַהְמַזּכֶ לִׁ ּיֹות ּכְ ּבּוי ְזכֻּ ין ְלָך רִׁ ל, ְואֵּ ָראֵּ ש ְ ר ַעל ַעם יִׁ י ֹיש ֶ יצֵּ ּוְמלִׁ
א ַעל ָידֹו.ָהַרּבִׁ  ְטא ּבָ ין חֵּ  ים, אֵּ

 

ָרֵאל ש ְׁ יִּ ָחה לְׁ מְׁ ֵמי ש ִּ  יְׁ

י ּפּורִׁ ָמֳחַרת יֹום ַהּכִׁ ּלְ ּיֹום ש ֶ ּדּוי' מִׁ ים 'וִׁ ין אֹוְמרִׁ ל אֵּ ּכָ י ש ֶ י, ְלפִׁ רֵּ ש ְ ם ַעד סֹוף ֹחֶדש  ּתִׁ
ל. ָראֵּ ש ְ ֹון ְלַעם יִׁ ש  ְמָחה ְוש ָ י ש ִׁ ם ְימֵּ ים הֵּ מִׁ  אֹוָתם ַהּיָ

 
ֶזה,  אּור ּבָ ַתבְוַהּבֵּ ֶפר ּכָ סֵּ י  (ענין תפילה סימן ל)שבולי הלקט  ּבְ ּכֹות, ְימֵּ ּפּור ְלסֻּ ין ּכִׁ ּבֵּ ים ש ֶ מִׁ ה ַהּיָ ּנֵּ י הִׁ ּכִׁ

ם, זֵֶּכר ַלחֲ  ְמָחה הֵּ י ש ִׁ ּלּו. ְועֹוד, ּכִׁ ים אֵּ ָימִׁ ָהְיָתה ּבְ ֶלְך ש ֶ לֹֹמה ַהּמֶ ָנה ש ְ ּבָ ֹון ש ֶ אש  ש  ָהרִׁ ְקּדָ ית ַהּמִׁ ת ּבֵּ ּכַ נֻּ
יא ָלנּו.  דֹוָלה הִׁ ְמָחה ּגְ ים, ְוש ִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ה, ַאְרּבַ ּכָ ת ַהּסֻּ ּיַ ְבנִׁ ְצוֹות, ּכִׁ ה מִׁ ַהְרּבֵּ ֶהם ּבְ ים ָאנּו ּבָ )קצוש"ע ֲעסּוקִׁ

י ַעד וּ  קלג סעיף לא( רֵּ ש ְ תִׁ ּיֹום כ"ד ּבְ י. ּומִׁ רֵּ ש ְ תִׁ הּוא כ"ג ּבְ ְסרּו ַחג, ש ֶ י ֶהָחג ַעד אִׁ מֹוַנת ְימֵּ ן ש ְ ּכֵּ ְלַאַחר מִׁ
יָד"א  אֹון ַהחִׁ ַתב ַהּגָ , ּכָ י  )שו"ת חיים שאל חלק ב סימן לה אות ב(סֹוף ַהֹחֶדש  ְמעֹונִׁ ְדַרש  ַיְלקּוט ש ִׁ י מִׁ ַעל ּפִׁ

וִׁ )פרשת פנחס( י לֵּ דֹוש  : "ָאַמר ַרּבִׁ ש  ַהּקָ ּקֵּ ָכל ֹחֶדש  ְוֹחֶדש  ּבִׁ רּוךְ  י, ּבְ ל ּבָ ָראֵּ ש ְ ד ְליִׁ ן מֹועֵּ ּתֵּ יָסן  ,הּוא לִׁ נִׁ ּבְ
ן ּתֵּ ַדְעּתֹו לִׁ ַתּמּוז ָהָיה ּבְ בּועֹות. ּבְ יָון ָנַתן ָלֶהם ש ָ סִׁ ַסח ָקָטן, ּבְ ר ָנַתן ָלֶהם ּפֶ ּיָ אִׁ ַסח, ּבְ ָלֶהם  ָנַתן ָלֶהם ּפֶ

אַ  דֹול, ַאְך מֵּ ד ּגָ ל ָאב ֶוֱאלּול, ּוָבא מֹועֵּ ים ש ֶ ּמּוז ְוַגם ַהּמֹוֲעדִׁ ל ּתַ ד ש ֶ ל ַהּמֹועֵּ ּטֵּ ֶגל, ּבִׁ ּו ֶאת ָהעֵּ ַחר ְוָעש 
דֹוש   ּכֹות. ָאַמר ַהּקָ ּפּור ְוסֻּ ָנה, ּכִׁ ָ ם: ֹראש  ַהש ּ ֶנְגּדָ ים ּכְ לֹש  מֹוֲעדִׁ י ּוָפַרע ָלֶהם ש ָ רֵּ ש ְ רּוךְ  ּתִׁ הּוא: ֹחֶדש   ּבָ

ים הוּ  רִׁ י ַלֲאחֵּ רֵּ ש ְ ְהֶיה ּתִׁ י ֲעֶצֶרת ּתִׁ ינִׁ מִׁ ְ ּיֹום ַהש ּ ן לֹו יֹומֹו! ְלָכְך ֶנֱאַמר 'ּבַ ל?! ּתֵּ ינֹו נֹוטֵּ ּלֹו אֵּ ַע, ְוֶאת ש ֶ א ּפֹורֵּ
דֹוש   יָרם ָלנּו ַהּקָ ֶהֱחזִׁ ים ש ֶ ן ַעל ַהּמֹוֲעדִׁ יָלה ְוַרּנֵּ ים ּגִׁ חִׁ מֵּ ָאנּו ש ְ י ְלַהְראֹות ש ֶ דֵּ ּכְ ן ש ֶ כֵּ ּתָ רּוךְ  ָלֶכם'". ְויִׁ  ּבָ

ָרט ֶזההּוא, לְ  ר ּפְ ּכָ ינֹו נִׁ ְמַחת ֶהָחג אֵּ ש ִׁ י ּבְ , ּכִׁ ּדּוי ַעד סֹוף ַהֹחֶדש  ּלֹא לֹוַמר וִׁ י ַהּדֹורֹות ש ֶ אֹונֵּ נּו ּגְ ּקְ , ָכְך ּתִׁ
ים. עכ"ד.  הּוא ַעל ֶהָחג ְולֹא ַעל ֲחָזַרת ַהּמֹוֲעדִׁ ְרֶאה ש ֶ ְמָחה, ַאְך נִׁ ש ִׁ ים ּבְ ְרּבִׁ ּמַ י ֲהַגם ש ֶ  )תפז(ּכִׁ
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הֹוָר  ָמה טְׁ ָ ש   הנְׁ

ּו ֲחַז"ל  ְרש  ּיֹום הָ  )מדרש תנחומא(ּדָ ם ָלֶכם ּבַ סּוק "ּוְלַקְחּתֶ ֹוןַעל ַהּפָ אש  הּוא יֹום ט"ו " רִּ ]ש ֶ

י[ רֵּ ש ְ תִׁ ל  - ּבְ ְמֲחלּו ּכָ ים נִׁ ּפּורִׁ ַאַחר ּוְביֹום ַהּכִׁ י מֵּ ּבֹון ֲעוֹונֹות. ְוַהְינּו, ּכִׁ ֹון ְלֶחש ְ אש  יֹום ָהרִׁ
ּבֵּ  ים ש ֶ מִׁ ינּו, ּוַבּיָ י ֲעוֹונֹותֵּ ֲהרֵּ רֹות, ש ֶ ֹות ֲעבֵּ ְך ַלֲעש  ל ּכָ הּות ּכָ ין ש ְ ּכֹות אֵּ ים ַלּסֻּ ּפּורִׁ ין יֹום ַהּכִׁ

י ֶהָחג  ים ְוָכל ָצְרכֵּ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ּיַת ַאְרּבַ ה, ְקנִׁ ּכָ ּיַת ַהּסֻּ ְבנִׁ ְצוֹות, ּכִׁ ה מִׁ ַהְרּבֵּ ים ּבְ  -ָאנּו ֲעסּוקִׁ
ים ּבוֹ  נּויִׁ ָאנּו ּפְ ֹון ש ֶ אש  ַהּיֹום ָהרִׁ ְמָצא ש ֶ ים נִׁ ל ֶהָחג, ּוְכָבר ְיכֹולִׁ ֹון ש ֶ אש  , הּוא ַהּיֹום ָהרִׁ

ר ַעל  ּבֹון ָהֲעוֹונֹות. ֲאש ֶ ֹון ְלֶחש ְ אש  ָרה, ְלָכְך הּוא ַהּיֹום ָהרִׁ יזֹו ֲעבֵּ אֵּ ל ּבְ ש ֵּ ּכָ לֹום ְלהִׁ ַחס ְוש ָ
ש ְ  ְך ֶאת נִׁ ּלֹא ְיַלְכלֵּ ּלּו, ש ֶ ים אֵּ ָימִׁ ְפָרט ּבְ ר, ּבִׁ הֵּ זָּ ל ָאָדם ְלהִׁ ן, ַעל ּכָ ה ּכֵּ ָמתֹו ַהֲחָדש ָ

ל  ָאְמרּו ֲחַז"ל: ּכָ ְכַעס, ש ֶ ּלֹא יִׁ ר ְמֹאד ש ֶ ּבֵּ ְתּגַ ְפָרט יִׁ ּפּור, ּובִׁ י ּכִׁ מֹוָצאֵּ ָלּה ּבְ ּבְ ּקִׁ הֹוָרה ש ֶ ְוַהּטְ
ים ּבֹו. ֹוְלטִׁ ם ש  ּנָ יהִׁ י גֵּ ינֵּ ד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָכל מִׁ ּלּו עֹובֵּ אִׁ ס ּכְ נדרים כב ע"א. רמב"ם מסכת ) ַהּכֹועֵּ

 דעות( פ"ב מהלכות

 

ו ן ֲחצֹות ק  ִּ  ת 

ל'  ּקּון ָרחֵּ ים 'ּתִׁ גִׁ ַדּלְ ּמְ א ש ֶ ּכֹות, ֶאּלָ ד סֻּ י ּוְבֹחל ַהּמֹועֵּ רֵּ ש ְ ֹחֶדש  ּתִׁ ּקּון ֲחצֹות' ּבְ ים 'ּתִׁ אֹוְמרִׁ
ָאה'.  ּקּון לֵּ ים ַרק 'ּתִׁ  )בן איש חי, כף החיים ועוד(ְואֹוְמרִׁ

 

 

 ה כ ָ ֻּ ס  י ַׁת הַׁ נִּ   ב ְׁ
טֹור  ֵאין פ ְׁ

ית אש ִׁ ש  לְ , רֵּ ָנה יֵּ יָלה ְוש ֵּ ה ַלֲאכִׁ ּכָ ְבנֹות סֻּ ת לִׁ יִׁ ָכל ּבַ י חֹוָבה ּבְ ּבּור ָהָרָחב, ּכִׁ ַע ֶאת ַהּצִׁ ַיּדֵּ
ה  ּכָ ְבנוּ ֶאת ַהּסֻּ א ַיַאְזרוּ ֹעז ְויִׁ ְצָוה ְיָקָרה זֹו, ֶאּלָ מִׁ לוּ ּבְ ְתַעּצְ י ֶהָחג, ְולֹא יִׁ ְבַעת ְימֵּ ְך ש ִׁ ְלֶמש ֶ

ְצָוה זוֹ  ר ְוָהָדר. ּוְזכּות מִׁ אֵּ ֹרב ּפְ יָטב. ּבְ מֵּ י ּדְ ּלֵּ ְזּכּו ְלָכל מִׁ ן, ְויִׁ גֵּ יֶהם ֶאֶלף ַהּמָ ן ֲעלֵּ גֵּ ל עַ  ּתָ
י דֵּ ה, כְּ כָּ ת סֻּ יַּ נִׁ בְ ם לִׁ קוֹ מָ  ש  ּיֵּ ח ש ֶ כַ וָּ הִׁ ה, לְ ירָ ר ּדִׁ כֵּ וֹ ש   ה אוֹ נֶ וֹ קּ ם ש ֶ רֶ ם, טֶ דָ ל אָ ל כָּ ן, עַ ּכֵּ 
 .הּ תָ כָ לְ הִׁ ה כְּ רָ וֹ תּ ת הַ וַ צְ ת מִׁ ם אֶ ּיֵּ קַ ל לְ כַ וּ יּ ש ֶ 

 
 

סֶ  ֶ פ  רְׁ מ ִּ ה תהַׁ כ ָ סֻּ דֹוָלה  לְׁ ג ְׁ ָיןהַׁ נְׁ ב ִּ  ב ַׁ
ָכל ַעם ּבְ ָרָצה ּפַ נוּ  ש ֶ יָרה ַלֲעֹברי אלִׁ א סָ בָּ בָּ הַ  ַרּבֵּ יד ָהָיה, ּדִׁ ים ַמְקּפִׁ ב ָלש ִׁ ר לֵּ ְסּפַ ים ְלמִׁ ָנאִׁ , ּתְ

יֶהם ְלֲעדֵּ ּבִׁ י ש ֶ ר אִׁ ס ֶאְפש ָ נֵּ ּכָ יָרה ְלהִׁ ים ַאַחד. ַלּדִׁ ָנאִׁ ים ַהּתְ ּיִׁ ְהֶיהש ֶ  ָהָיה ַהְיסֹודִׁ ח קֹוםמָ  יִׁ ּוָ  ְמרֻּ
ית ּיַ ה ַלֲעש ִׁ ּכָ י, סֻּ דֵּ ּיּוַכל ּכְ ְצַות ֶאת ְלַקּיֵּם ש ֶ ה מִׁ ּכָ ֶאה ַהּסֻּ ּנָ ֶאה ּכַ ְמָחה, ְוַכּיָ ש ִׁ ָבב ּוְבטּוב ּבְ  .לֵּ

 

הוּ  י ַמֲעש ֶ יהּודִׁ י ּבִׁ ְלמִׁ ָנה ְירּוש ַ ּבָ יתוֹ  ְלַיד ש ֶ ה ּבֵּ ּיָ ַסְנֶהְדרִׁ ּבְ ְרֶחֶבת ש ֶ ֶסת ַהּמֻּ ְרּפֶ דֹוָלה מִׁ כָּ  ּגְ . הְלסֻּ
ל ים ּכָ נִׁ כֵּ ְ דוּ  ַהש ּ ְתַנּגְ דּות ְלָכךְ  הִׁ ְתַנּגְ ְמֶרֶצת הִׁ ּיָה ּוָפנוּ , נִׁ ירִׁ ת ָלעִׁ ש ַ ַבּקָ יָסה ַצו ּבְ ר. ֲהרִׁ ּצַ ָנה לוֹ  ּבַ  ּפָ

נוּ  י ְלַרּבֵּ דֵּ ל ּכְ תוֹ  ֶאת ְלַקּבֵּ ְרּכָ ַמע. ּבִׁ ָ ש ּ ש ֶ נוּ  ּכְ ּפּורוֹ  ֶאת ַרּבֵּ ם: לוֹ  ָאַמר, סִׁ ָנְתךָ  אִׁ ּוָ ם ּכַ ַמיִׁ  ְלש ֵּ , םש ָ
יש   יעַ  יּוַכל לֹא אִׁ ה, ְלךָ  ְלַהְפרִׁ ּכָ ר ְוַהּסֻּ אֵּ ָ ש ּ יד ּתִׁ מִׁ ָבָריו ְלַאַחר... ּתָ ה ּדְ ּלֶ יתוֹ  ָחַזר, אֵּ חַ  ְלבֵּ מֵּ  ש ָ
ב ְוטֹוב ה, לֵּ ּוֶ ַהְבָטָחתוֹ  ְמלֻּ ת ּבְ ֹפֶרש ֶ ל ַהּמְ נוּ  ש ֶ ה, ַרּבֵּ ּכָ ּסֻּ ר זוֹ  ש ֶ אֵּ ָ ש ּ יד ּתִׁ מִׁ ן... ּתָ ל ְוָאכֵּ  ּכָ

יֶהם ל ַמַאְמצֵּ ָניוש ְ  ש ֶ יעַ  כֵּ ַמֲהַלךְ  לוֹ  ְלַהְפרִׁ ה ּבְ ּיָ נִׁ ְבֶנה ֶאת ְוַלֲהֹרס ַהּבְ ּתֹהוּ  ָעלוּ  ַהּמִׁ ֶסת, ּבַ ְרּפֶ  ְוַהּמִׁ
הּ  ַעל עֹוֶמֶדת ּלָ י. ַהּיֹום ַעד ּתִׁ ֶסת ְוזֹוהִׁ ְרּפֶ ה ַהּמִׁ ּכָ יָדה ְלסֻּ ָגְדָלהּ  ַהְיחִׁ ְנָין ּבְ ּבִׁ  (092)ישראל סבא . ּבַ

 

 לוֹ אֲ , שַ בוֹ סָ ר לְ ש ֵּ בַ א לְ בָ ה וּ ירָ ה ּדִׁ נָ קָּ "ל ש ֶ צַ ה זַ קָ דְ ה צַ דָ הוּ י יְ ּבִׁ ן רַ אוֹ גָּ ל הַ ש ֶ  וֹ דּ כְ נֶ ה בְּ ש ֶ עֲ מַ וּ 
ם : אִׁ ר לוֹ מַ ה. אָ קָ סְ עִׁ ת הַ ל אֶ ּטֵּ בַ תְּ  ךְ : לֵּ ר לוֹ מַ א. אָ : לֹ ר לוֹ מַ ה? אָ כָּ סֻּ ם לְ קוֹ מָ  ש  ם יֵּ אִׁ : הָ בוֹ סָ 
י לִׁ ה בְּ ירָ ה ּדִׁ נֶ קְ א ּתִׁ לֹ ס וְ נָ ם קְ ּלֵּ ש ַ תְּ ב ש ֶ טָ ב: מוּ רָ הָ  ר לוֹ מַ ס. אָ נָ ם קְ ּלֵּ ש ַ לְ  ךְ רֵּ טָ צְ ל אֶ ּטֵּ בַ אֲ 
 ה.כָּ סֻּ ם לְ קוֹ מָ 
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י ָמָרן  ְברֵּ ּדִׁ א ְלָך מִׁ ֹוןְוהֵּ אש  ּיֹון ָהרִׁ נוּ  ְלצִׁ ף  ַרּבֵּ ם:  ,ְזצּוָק"לעֹוַבְדָיה יֹוסֵּ ְצַריִׁ מִׁ ין ּבְ ית ּדִׁ ַאב ּבֵּ ן ּכְ בֹואֹו ְלַכהֵּ ּבְ

יר קָ  עִׁ ּקֶֹדש  ּבָ ת ּבַ רֵּ י ְלש ָ בֹואִׁ ה ּבְ ּנֵּ י ַרק ֶאָחד ְוהִׁ י תש"ט, ּכִׁ רֵּ ש ְ ְפֹרס ֶהָחג ּתִׁ ה ּבִׁ ּיָ ֲערּורִׁ י ש ַ יתִׁ יר, ָראִׁ הִׁ
יכָ  י ְמֹאד ַעד הֵּ ָלל. ְוָתַמְהּתִׁ ה ּכְ ּכָ ים סֻּ יָנם עֹוש ִׁ ָאר ֲהמֹון ָהָעם אֵּ ל ש ְ ּלּו ּכָ ת, ְואִׁ ּדָ ה ּכַ ּכָ ה סֻּ ֶאֶלף עֹוש ֶ ן מֵּ

ינוּ  י לֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיבִׁ יָעה ּבּורּוָתם, ּכִׁ ְתַנֲהגּוָתם  ַמּגִׁ ֹון, ּוְבהִׁ אש  ְיָלה ָהרִׁ ּלַ ת ּבַ יַלת ּפַ ֲאכִׁ ה ּבַ ְצַות ֲעש ֵּ ּיֵּש  מִׁ ש ֶ
יתוּ  ה, ְולֹא ָיש ִׁ ּכָ ים חּוץ ַלּסֻּ ֹותִׁ ים ְוש  ָכל ְימֹות ֶהָחג אֹוְכלִׁ ּבְ ְצָוה ְיָקָרה זֹו. ְועֹוד, ש ֶ מִׁ ְלזּול ּבְ ים זִׁ ֶאל  ַמְראִׁ

זֶּהּו ֶנֶגד ַהּתֹוָרה. ְוָדרַ  ם ש ֶ ּבָ "י', לִׁ ּבִׁ ְדַרש  ַרש ְ 'מִׁ ים ּבְ הּודִׁ ְרחֹוב ַהּיְ יַבת 'ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה', ּובִׁ יש ִׁ ים ּבִׁ ַרּבִׁ י ּבָ ּתִׁ ש ְ
י ּגַֹבּה ַהבָּ  ּגֹו, ּכִׁ ֹראש  ּגַ ה לֹו ּוְלָבָניו ּבְ ּכָ ֹות סֻּ ב ַלֲעש  ל ֶאָחד ַחּיָ ּכָ ה, ְוש ֶ ּכָ ְצַות סֻּ יָעם ּגֶֹדל מִׁ ינֹו ְלהֹודִׁ ים אֵּ ּתִׁ

ע א ַאְרּבַ ָכל ְימֹות  ֶאּלָ ים ּבְ ים ְויֹוְרדִׁ ּקֹומֹות ָהֶעְליֹונֹות עֹולִׁ ים ּבַ רִׁ ר, ְוַהּגָ ש  קֹומֹות ְלָכל ַהּיֹותֵּ אֹו ָחמֵּ
ְצַות  ג ְלַקּיֵּם מִׁ יחּו ַעְצָמם ַלֲעלֹות ְלֹראש  ַהּגַ ְרָחה ַוֲעיֵּפּות, ּוַמּדּוַע לֹא ַיְטרִׁ ים טִׁ יש ִׁ ָנה ְולֹא ַמְרּגִׁ ָ ה' ַהש ּ

ַרְך?! ַוֲאנָ  ְתּבָ ְנָהָגם יִׁ מִׁ ֲארּו ּבְ ש ְ ָאר ֲהמֹון ָהָעם נִׁ ְצָוה, ַאְך ש ְ ּמִׁ ְדָבַרי ְוָזכּו ּבַ ּו ּכִׁ ם ָעש  ַמיִׁ י ש ָ ְראֵּ ים יִׁ ש ִׁ
ּוָבה  ְתש  יַב"ש  ּבִׁ ינּו ָלרִׁ צִׁ ּמָ יא, ש ֶ ָנה הִׁ ה ְיש ָ ל. ּוַמּכָ לֹוקֵּ נּו )סימן שצד( ַהּקְ ירֵּ עִׁ י ּבְ יתִׁ ָראִׁ י ש ֶ י ַנְפש ִׁ ַתב: חֵּ ּכָ ש ֶ

י יָתם חּוץ ֹזאת ַרּבִׁ בֵּ ים ּבְ ֹותִׁ ים ְוש  ה ֶלָחג, ְוָכל ְימֹות ֶהָחג אֹוְכלִׁ ּכָ ים סֻּ יָנם עֹוש ִׁ אֵּ י ָהָאֶרץ ש ֶ ַעּמֵּ ם מֵּ
ל  ְגנּוָתם ש ֶ ר ּבִׁ ץ ְלַסּפֵּ י ָחפֵּ ין ֲאנִׁ ֹזאת, ְואֵּ ְרֶסֶמת ּכָ ְצָוה ְמפֻּ מִׁ ים ּבְ ם טֹועִׁ יְך הֵּ ה אֵּ ה ַעּתָ ה... ְראֵּ ּכָ ַלּסֻּ

י בְּ  ל. עי"ש. ַוֲאנִׁ ָראֵּ ש ְ ְצַות יִׁ ג ְלַקּיֵּם מִׁ י עֹוֶלה ַלּגַ יתִׁ ת, ְוָהיִׁ יִׁ ַגג ַהּבַ ה ּבְ ּכָ י סֻּ יתִׁ ם ָעש ִׁ ְצַריִׁ מִׁ י ּבְ ְהיֹותִׁ י ּבִׁ ָעְניִׁ
ַמע ש ְ י ָהָרצֹון. ע"כ. יִׁ ְפנֵּ ד ּבִׁ ָבר עֹומֵּ ין ּדָ י אֵּ י לֹא ֹטַרח ְולֹא ָעָמל, ּכִׁ ּתִׁ ש ְ ְרּגַ ְלָכָתּה, ְולֹא הִׁ הִׁ ה ּכְ ּכָ ָחָכם  ַהּסֻּ

ף ֶלַקח  )קיט( .ְויֹוסֵּ

 

ל יִּ ל ֶאל חַׁ יִּ  ֵמחַׁ

ְצָוה,  ְצָוה ְלמִׁ ּמִׁ את מִׁ י ָלצֵּ דֵּ ה, ּכְ ּכָ ת ַהּסֻּ ּיַ ְבנִׁ ים ּבִׁ ּפּורִׁ י יֹום ַהּכִׁ מֹוָצאֵּ יל ּבְ ה ְלַהְתחִׁ ְצָוה ַרּבָ מִׁ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ש ֶ ְצוֹות. )תהלים פד ח(ּכְ ים ְלמִׁ ימִׁ ים ַמְקּדִׁ יזִׁ ל", ּוְזרִׁ ל ֶאל ָחיִׁ ַחיִׁ ְלכּו מֵּ )הרמ"א סימן : "יֵּ

 כד. צט(תר

 

יד ָחָכם מִּ לְׁ ַׁ ֵדי ת  ל יְׁ ה עַׁ י ָ נִּ  ב ְׁ

ל  ּכָ ים, מִׁ ים ָזרִׁ י ֲאָנש ִׁ ְפנֵּ ְמָלאָכה ּבִׁ ק ּבִׁ ְתַעּסֵּ ין ָלֶהם ְלהִׁ ים אֵּ י ֲחָכמִׁ ידֵּ ְלמִׁ ּתַ י ש ֶ ַאף ַעל ּפִׁ
ְצָוה  ל מִׁ ה ש ֶ ּיָ נִׁ יא ּבְ ה הִׁ ּכָ ת ַהּסֻּ ּיַ ַאַחר ּוְבנִׁ בוֹ  -ָמקֹום, מֵּ י ֶזהּו ּכְ ּה, ּכִׁ קּו ּבָ ְתַעּסְ  -ָדם יִׁ

ּו.  ים ְוָכְך ַיֲעש  רִׁ ְראּו ֲאחֵּ ֶהם יִׁ ָגלּוי, ּומֵּ ַרְך ַאף ּבְ ְתּבָ ְצוֹות ה' יִׁ מִׁ ק ּבְ ְתַעּסֵּ )שערי תשובה סימן ְלהִׁ

 תרכה. חזו"ע שבת א יז(

 

לו חֹו" ש ְׁ ב ִּ ֹו יֹוֵתר מִּ ָוה ב  צְׁ  "מִּ

ה, ְיַמנֶּ  ּכָ ְבנֹות ֶאת ַהּסֻּ ה ָעָליו לִׁ ש  ּכֹחֹו ְוָקש ֶ ן ְוָתש ַ קֵּ זָּ י ש ֶ לּוחֹו מִׁ ְהיֹות ש ְ ר לִׁ ה ָאָדם ַאחֵּ
ל ָמקֹום  ּכָ ה'. ּומִׁ ּכָ י ֶאת ַהּסֻּ ְבנֹות לִׁ ה לִׁ י ַאּתָ לּוחִׁ ה, ְוֹיאַמר לֹו: 'ש ְ ּכָ ְבנֹות לֹו ֶאת ַהּסֻּ לִׁ

א, ּכִׁ  ָכְך ְוַכּיֹוצֵּ ַחת ַהּסְ ַהּנָ י ְיָכְלּתֹו, ּכְ פִׁ ה ּכְ ּכָ ּיַת ַהּסֻּ ְבנִׁ ף ּבִׁ ּתֵּ ּתַ ש ְ ם הּוא ְלהִׁ ל ּגַ ּדֵּ ּתַ ש ְ ְצָוה יִׁ י "מִׁ
ל ָהָאָדם  ֲאָמץ ש ֶ ַער ְוַהּמַ י ַהּצַ פִׁ ַהְינּו, ּכְ לּוחֹו", ּו"ְלפּום ַצְעָרא ַאְגָרא". ּדְ ש ְ ּבִׁ ר מִׁ ּבֹו יֹותֵּ

ָכרֹו  ְך ש ְ ְצוֹות, ּכָ ּיּום ַהּמִׁ םְלקִׁ ַמיִׁ ָ ש ּ ר.  ּבַ דֹול יֹותֵּ  )צט. חזו"ע שבת א יז(ּגָ

 

ֹוי ֵדי ג  ל יְׁ ה עַׁ י ָ נִּ  ב ְׁ

ה לוֹ  ש ֶ ּקָ י ש ֶ ה,  מִׁ ּכָ ְבֶנה לֹו ֶאת ַהּסֻּ ּיִׁ אי לֹוַמר ְלגֹוי ש ֶ ַ ין ַרש ּ ן ַהּדִׁ ה, מִׁ ּכָ ְבנֹות ֶאת ַהּסֻּ לִׁ
ק.  ָרה ְללֹא ָספֵּ ש ֵּ ה ּכְ ּכָ יַח ְלָפחֹות ְמַעט ְסָכְך, ֶטַפח ַעל ֶטַפח )ְוַהּסֻּ ל הּוא ְלַהּנִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ַאְך  .ס"מ([ 8]ְויִׁ

ּיִׁ  י ש ֶ ה ָאָדם ְיהּודִׁ ַמּנֶ ּיְ ר ש ֶ ָתּה טֹוב יֹותֵּ ָ ש ּ ַאַחר ּוְקדֻּ י מֵּ ה, ּכִׁ ּכָ ְבנֹות לֹו ֶאת ַהּסֻּ לּוחֹו לִׁ ְהֶיה ש ְ
ה  ּכָ ל ַהּסֻּ דֹוָלה ש ֶ י ּגֹוי. ּגְ ֶנה ַעל ְידֵּ ּבָ ּתִׁ  )נו, סב(ְמֹאד, לֹא ָנֶאה ְולֹא ָיֶאה ש ֶ

 

ָנה ָ ש  ה יְׁ כ ָ  סֻּ

י ֶהָחג  ְפנֵּ ים יֹום לִׁ לֹש ִׁ ה ַעד ש ְ ּכָ ָנה ֶאת ַהּסֻּ ם ּבָ אֱ אִׁ תֹו לּול[]ַעד י"ג ּבֶ ּיָ נִׁ ּבְ , ְולֹא ָאַמר ש ֶ
ְצָוה.  ם מִׁ יַח ְלָפחֹות ְמַעט ְסָכְך ְלש ֵּ ל ֹקֶדם ֶהָחג ְלַהּנִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ְצָוה, יִׁ ם מִׁ  ()סבְלש ֵּ
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ה ָ ש   ֵדי אִּ ל יְׁ ה עַׁ י ָ נִּ  ב ְׁ

יַח אֶ  יש  ַיּנִׁ ְוָקא אִׁ ּדַ יְך ש ֶ ין ָצרִׁ ה, ְואֵּ ּכָ ְבנֹות ֶאת ַהּסֻּ ה לִׁ ָ ש ּ ה ְלאִׁ ּלָ חִׁ ר ְלַכּתְ ּתָ ָכְך. מֻּ ת ַהּסְ
ָכְך.  יש  ֶאת ַהּסְ ן ָהאִׁ ּתֵּ ה יִׁ ּלָ חִׁ ַכּתְ ּלְ יף ש ֶ ַנז ָעדִׁ ּכְ י ַאש ְ ְבנֵּ  )סד(ְולִׁ

 

ֵדי ָקָטן ל יְׁ ה עַׁ י ָ נִּ  ב ְׁ

ָכְך.  יַח ֶאת ַהּסְ דֹול ַיּנִׁ ְוָקא ַהּגָ ּדַ יְך ש ֶ ין ָצרִׁ ה, ְואֵּ ּכָ ְבנֹות סֻּ ה ְלָקָטן לִׁ ּלָ חִׁ ר ְלַכּתְ ּתָ  ()סדמֻּ

 

 ַׁ ֶעֶרב ש  ה ב ְׁ י ָ נִּ תב ְׁ  ב ָ

ה'  ְנָחה ְקַטּנָ י ְלַאַחר ְזַמן 'מִׁ ִׁ ש ּ יֹום ש ִׁ ה ּבְ ּכָ ְבנֹות ֶאת ַהּסֻּ ין לִׁ ָעה אֵּ ש ָ ֶרְך ּבְ עֵּ , שעון 16:22]ּבְ

ם ָהָיה ָטרּוד [קיץ ַמן ֶזה. אּוָלם אִׁ זְּ ֹות ְמָלאָכה מִׁ ָאסּור ַלֲעש  ת ש ֶ ּבָ ל ֶעֶרב ש ַ ין ּכָ דִׁ , ּכְ
ְבנֹוָתּה ַעד ֶעֶרב  יק לִׁ ְסּפִׁ ק ְולֹא הִׁ ַאַחר ְועֹוסֵּ יַסת ֶהָחג, מֵּ נִׁ ְבנֹוָתּה ַעד ְזַמן ּכְ אי לִׁ ַ ֶהָחג, ַרש ּ
יא ְלֹצֶרְך ֶהָחג.  הִׁ ְמָלאָכה ש ֶ  )שלחן ערוך סימן רנא, בכורי יעקב ועוד. ק(ּבִׁ

 

ֹוֵעד מ  ֹחל הַׁ ה ב ְׁ כ ָ י ַׁת סֻּ נִּ  ב ְׁ

ם לֹא  ָנהאִׁ ֹחל ַהּמֹועֵּ  ּבָ ְבנֹוָתּה ּבְ ר לֹו לִׁ ּתָ ה ֹקֶדם ֶהָחג, מֻּ ּכָ ַעל סֻּ יא ּבְ ם ְלָהבִׁ אי ּגַ ַ ד. ְוַרש ּ
ְצָוה.  ַבר מִׁ ַאַחר ְוהּוא ּדְ ָכרֹו, מֵּ ן לֹו ש ְ ּתֵּ ה, ְויִׁ ּכָ ְבֶנה ֶאת ַהּסֻּ ּיִׁ י ש ֶ ְקצֹוַע ְיהּודִׁ  )מט(מִׁ

 

ֶהֱחָינּו'.  ם 'ש ֶ ְך ּגַ ד, ְיָברֵּ ֹחל ַהּמֹועֵּ "ל ּבְ תֹו ַהּנַ ּכָ סֻּ ב ּבְ ּיֹוש ֵּ ֹוָנה ש ֶ אש  ַעם ָהרִׁ ּפַ ַעם ּבַ ֶזה, ְוַהּטַ ּבָ
י  ים ֹזאּכִׁ ָאנּו ּפֹוְטרִׁ א ש ֶ ֶהֱחָינּו' קֶֹדם ֶהָחג, ֶאּלָ ְך 'ש ֶ יְך ְלָברֵּ ה ָהָיה ָצרִׁ ּכָ ת ַהּסֻּ ּיַ נִׁ ַאַחר ְוַגם ַעל ֶעֶצם ּבְ ת מֵּ

ְבְנתָ  ן לֹא נִׁ ה ֲעַדיִׁ ּכָ ַהּסֻּ אן, ש ֶ יל ֶהָחג, ֲאָבל ּכָ לֵּ ּדּוש  ּבְ ּקִׁ ים ּבַ ָבְרכִׁ ּמְ ֶהֱחָינּו' ש ֶ ת 'ש ֶ ְרּכַ בִׁ יל ֶהָחג, ּבְ לֵּ ה ּבְ
ָתהּ  ּיָ נִׁ ה ַעל ּבְ ְך ַעּתָ ָברש ֶ  ַאף, ְיָברֵּ ַרךְ  ּכְ ֹון ּבֵּ אש  ְיָלה ָהרִׁ ּלַ הבְּ  ּבַ ּכָ )עיין שו"ע ורמ"א סימן תרמא. . ַאֶחֶרת סֻּ

 הב"ח, משאת משה, רועי ישראל קצין. נא(

 

ה כ ָ ֻּ ס  ו ם הַׁ ק   מִּ

מַ  ָ ת ַהש ּ ּפַ ַחת ּכִׁ א ּתַ ה ֶאּלָ ּכָ ים ֶאת ַהּסֻּ ין ּבֹונִׁ ג אֵּ ַחת ּגַ ה ּתַ ּכָ ָנה ֶאת ַהּסֻּ ם ּבָ ם, ְואִׁ יִׁ
א ֶסת ְוַכּיֹוצֵּ ְרּפֶ ֶזה ַהּמִׁ ַחת  ,ּבָ ה ּתַ ּכָ ְבנֹות ֶאת ַהּסֻּ ּלֹא לִׁ ר ש ֶ הֵּ זָּ ן יֵּש  ְלהִׁ סּוָלה. ְוכֵּ ה ּפְ ּכָ ַהּסֻּ

ְרַקע.  ר ַלּקַ ּבָ יָלן ַהְמחֻּ ְסָעדֹות ַהּבוֹ אִׁ י ַהּמִׁ ֲעלֵּ ֶזה ֶאת ּבַ יר ּבָ ְפָרט יֵּש  ְלַהְזהִׁ ֲחַמת ּובִׁ ְרחֹוב, ּומֵּ ה ּבָ ּכָ ים סֻּ נִׁ
סּוָלה. ָתם ּפְ ּכָ יָלן, ְוסֻּ ַחת אִׁ ָתם ּתַ ּכָ את סֻּ ְמצֵּ ּנִׁ ים ש ֶ ָעמִׁ  סימן תרכו ס"א. יא() ֹחֶסר ָמקֹום ּפְ

 
ה  ּפָ י ָהַאש ְ ָסמּוְך ְלַפחֵּ מֹו ּבְ יַח לֹא טֹוב, ּכְ ם רֵּ ּיֵּש  ש ָ ָמקֹום ש ֶ ה ּבְ ּכָ ְבנֹות ֶאת ַהּסֻּ ין לִׁ אֵּ

ְרחֹוב וְ  ּבָ אש ֶ ֶזה ַכּיֹוצֵּ ה. ּבָ ּכָ ן ַהּסֻּ א מִׁ צֵּ ם, ְויֵּ ב ש ָ יש ֵּ א לֹא יּוַכל לִׁ ּמָ י ש ֶ  סימן תרמ ס"ד(), ּכִׁ

 
ָנה,  יָלה ְוש ֵּ תֹו ֶקַבע ַלֲאכִׁ ּכָ ה סֻּ ם ַיֲעש ֶ אִׁ ש  ש ֶ ים, ְוחֹוש ֵּ ם ּגֹויִׁ ים ש ָ צּויִׁ ּמְ ָמקֹום ש ֶ ר ּבְ ַהּגָ

יתֹו  ים ְלבֵּ בִׁ ּנָ ְפְרצּו ּגַ טּור מִׁ  -יִׁ יהּו ּפָ ה. ֲהרֵּ ּכָ  )קצו(ן ַהּסֻּ

 

ֶנֶסת כ ְׁ ֵבית הַׁ ה ב ְׁ כ ָ י ַׁת סֻּ נִּ  ב ְׁ

ה  ּכָ ת סֻּ ּיַ ְבנִׁ ל ּבִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ֱאמּוָנה, ְלהִׁ ּבּור ּבֶ ים ֶאת ַהּצִׁ ְרתִׁ ים ַהְמש ָ ֶנֶסת ַהְיָקרִׁ י ַהּכְ ּתֵּ י ּבָ אֵּ ּבָ ַעל ּגַ
יז ים אֵּ ים אֹוְכלִׁ ָעמִׁ ּפְ ם, ש ֶ ְלֹמד ש ָ ים לִׁ אִׁ ַאת ַהּבָ ּפְ ֶנֶסת, מִׁ ית ַהּכְ בֵּ א, ּבְ ֹו עּוָגה ְוַכּיֹוצֵּ

ים  ּלֹוְמדִׁ ה' ש ֶ ְעָנא ַרּבָ יל 'הֹוש ַ לֵּ ְפָרט ּבְ ה, ּובִׁ ּכָ ים סֻּ יכִׁ ךְ  ְזַמןּוְצרִׁ ים ֶלֱאֹכל ְממּוש ָ יכִׁ , ּוְצרִׁ
ט  עֵּ ית מִׁ בֵּ א ּבְ ה, ֶאּלָ ּכָ ּסֻּ ְללּו ּבַ ְתּפַ ּלֹות לֹא יִׁ פִׁ ל ָמקֹום, ֶאת ַהּתְ ּכָ ּמּוד. ּומִׁ ּלִׁ ְתַחזֵּּק ּבַ י ְלהִׁ דֵּ ּכְ

ֶנֶסת. ַהכְּ  ית ַהּכְ בֵּ א ּבְ ַמַעת ֶאּלָ ש ְ ל ָאָדם נִׁ תֹו ש ֶ ּלָ פִׁ ין ּתְ אֵּ  )קמז(ֶנֶסת, ש ֶ
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חֹוב רְׁ ה ב ָ כ ָ י ַׁת סֻּ נִּ  ב ְׁ

יתֹו  ְבנֹוָתּה ַעל ַיד ּבֵּ ר לֹו לִׁ ּתָ תֹו, מֻּ ּכָ ּה ֶאת סֻּ ְבנֹות ּבָ ר לִׁ ֶסת אֹו ָחצֵּ ְרּפֶ ין לֹו מִׁ אֵּ י ש ֶ מִׁ
ָכל ַהּיוֹ  ר ּכְ הֵּ זָּ ּיִׁ ְרחֹוב, ַרק ש ֶ ים. ּבָ בִׁ ים ְוש ָ יַע ָלעֹוְברִׁ ּלֹא ַיְפרִׁ ר ש ֶ  ()נבתֵּ

 
יא ְנֶחְמָיה,  בִׁ ּנָ ים ּבַ ּיּוַע ָלֶזה ָאנּו מֹוְצאִׁ ְבנֹות ֶאתשכאשר סִׁ ֶבל לִׁ לּות ּבָ ּגָ י,  ָעלּו מִׁ נִׁ ֵּ ש  ַהש ּ ְקּדָ ית ַהּמִׁ ּבֵּ

ֱאַמר  ּנֶ ם, ש ֶ ַליִׁ ְרחֹובֹות ְירּוש ָ יֶהם ּבִׁ ּכֹותֵּ ָכל : יז(-)נחמיה ח טוָבנּו ֶאת סֻּ ירּו קֹול ּבְ יעּו ְוַיֲעבִׁ מִׁ ר ַיש ְ "ַוֲאש ֶ
י ְתמָ  י ֲהַדס ַוֲעלֵּ ֶמן ַוֲעלֵּ ץ ש ֶ י עֵּ ת ַוֲעלֵּ י ַזיִׁ יאּו ֲעלֵּ ם לֵּאֹמר, ְצאּו ָהָהר ְוָהבִׁ ַליִׁ ירּוש ָ יֶהם ּובִׁ י ָערֵּ ים ַוֲעלֵּ רִׁ

ֹ ץ ָעֹבת ַלֲעש  ּו לָ ועֵּ ֲעש  יאּו, ַוּיַ בִׁ ְצאּו ָהָעם ַוּיָ תּוב: ַוּיֵּ ּכָ ּכֹת ּכַ יֶהם, ת סֻּ ּגֹו ּוְבַחְצֹרתֵּ יש  ַעל ּגַ ּכֹות אִׁ ֶהם סֻּ
ים,  ית ָהֱאלֹהִׁ םּוְבַחְצרֹות ּבֵּ ָריִּ ר ֶאפְׁ עַׁ ַׁ חֹוב ש  רְׁ ם, ו בִּ יִּ ַׁ מ  ר הַׁ עַׁ ַׁ חֹוב ש  רְׁ י ו בִּ בִׁ ְ ן ַהש ּ ים מִׁ בִׁ ָ ָהל ַהש ּ וּ ָכל ַהּקָ ֲעש  : ַוּיַ

ן  ּוַע ּבִׁ י יֵּש  ימֵּ ּו מִׁ י לֹא ָעש  ּכֹות ּכִׁ בּו ַבּסֻּ ּכֹות, ַוּיֵּש ְ ְמָחה סֻּ י ש ִׁ הִׁ ל ַעד ַהּיֹום ַההּוא, ַוּתְ ָראֵּ ש ְ י יִׁ נֵּ ן ּבְ נּון ּכֵּ
דֹוָלה ְמֹאד".  י ַיֲעקֹבּגְ ּכּורֵּ ָבה, ּבִׁ ֹואֵּ ית ַהש ּ "ץ, ּבֵּ ְעּבֵּ ים, ַהּיַ ָמרִׁ ּפֹות ּתְ ַכי, ּכַ ה, ַמֲאַמר ָמְרּדְ ְסקּו ָהַאְלָיה ַרּבָ ן ּפָ , מהר"ח ְוכֵּ

יב, ּבֵּ  ש ִׁ ל ּומֵּ ֹואֵּ ע, ְועֹוד ַאּבּוְלַעְפָיא, ש  ש ַ י יֵּ ְגדֵּ יר, ּבִׁ יָסא, ַחּוֹות ָיאִׁ ּלִׁ אֹון מִׁ ים ַלּגָ י אֹור, ְמקֹור ַחּיִׁ ם, ְמאֹורֵּ יר, ּתֹוֲעפֹות ְראֵּ אִׁ ית מֵּ

ים.  ַהּפֹוְסקִׁ ים מֵּ ךְ ְוָכַתב בַּ ַרּבִׁ לֹֹמה אֹוֶיְרּבַ יכֹות ש ְ לּו ְרש   :ֲהלִׁ ּבְ ים, קִׁ ְרקִׁ ְלטֹון ַהּטֻּ י ש ִׁ ימֵּ ם, עֹוד ּבִׁ ַליִׁ ירּוש ָ ּבִׁ ת ש ֶ אֵּ ּות מֵּ
רִׁ  ט ַהּבְ ְנּדָ ְלטֹון ַהּמַ י ש ִׁ ימֵּ ּות ּבִׁ לּו ְרש  ּבְ ְך קִׁ ים, ְוַאַחר ּכָ ּות ָהַרּבִׁ ְרש  ּכֹות ּבִׁ ּיַת סֻּ נִׁ ים ַעל ּבְ לִׁ י, ְוַאף ַהּיֹום ַהּמֹוש ְ יטִׁ

ים. ּלּוְך ָהַרּבִׁ יַע ְלהִׁ ּלֹא ְלַהְפרִׁ ר ש ֶ יֹותֵּ ר ּבְ הֵּ זָּ ּיִׁ יר, ַרק ש ֶ י ָהעִׁ ָראש ֵּ ּות מֵּ  )נב( יֵּש  ְרש 

 

ֹנב גְׁ  לֹא תִּ

ה  ּכָ ת ַהּסֻּ ּיַ נִׁ ים ְלֹצֶרְך ּבְ צִׁ ָעַבר ְוָגַזל עֵּ יט  -ָאָדם ש ֶ הּו ָהַרע ְוֶהְחלִׁ ט ַעל ַמֲעש ֵּ ְתָחרֵּ ם הִׁ אִׁ
ם  ּלֵּ יק ְלש ַ ְסּפִׁ ן לֹא הִׁ ם ֲעַדיִׁ ים, ַאף אִׁ צִׁ ֶסף ְלַבַעל ָהעֵּ ם ֶאת ַהּכֶ ּלֵּ ַדְעּתֹו ְלש ַ תֹו  -ּבְ ּכָ סֻּ

ְך ָעלֶ  ָרה, ּוְמָברֵּ ש ֵּ ם ּכְ ּלֵּ ַדְעּתֹו ְלש ַ ין ּבְ עֹו ְואֵּ ש ְ רִׁ ד ּבְ ן עֹומֵּ ם ֲעַדיִׁ ְך  -יָה. ַאְך אִׁ ין לֹו ְלָברֵּ אֵּ
זֹו.  ה ּכָ ּכָ  )סימן תרלז ס"ג, משנ"ב ס"ק טו. נז(ַעל סֻּ

 
ים" בִּ ָ ש   נַׁת הַׁ ק ָ ַׁ  "ת 

י ה, אֵּ ּכָ ת אֹו סֻּ יִׁ ֶהם ּבַ ים ּוָבָנה ּבָ צִׁ ין, ַהּגֹוזֵּל עֵּ ן ַהּדִׁ י מִׁ יר, ּכִׁ ים יֵּש  ְלַהְבהִׁ צִׁ יר ֶאת ָהעֵּ ב ְלַהֲחזִׁ נֹו ַחּיָ
בִׁ  ְהיּו ַחּיָ ם יִׁ י אִׁ ּוָבה, ּכִׁ ְתש  ּוב ּבִׁ ים ָלש  ים ָהרֹוצִׁ בִׁ ּנָ ל ַעל ַהּגַ י ְלָהקֵּ דֵּ ים ּכְ נּו ֲחָכמִׁ ּקְ ְך ּתִׁ ּכָ ים ַעְצָמם, ש ֶ

ְתחָ  ּיִׁ ֶ ים ש  בִׁ ּנָ ְהיּו ּגַ ּיִׁ ֶ ש  ש  ְנבּו, ַקּיָם ֲחש ָ ּגָ ֶ ים ַעְצָמם ש  צִׁ יר ֶאת ָהעֵּ ירּו ְלַהֲחזִׁ ּוָבה ְולֹא ַיֲחזִׁ ְתש  ּוב ּבִׁ ש  ּלָ ְרטּו מִׁ
י בְּ  ן ּדַ ים, ְוָלכֵּ ָעלִׁ יָבם ַלּבְ י ַלֲהש ִׁ דֵּ ים ּכְ צִׁ אֹוָתם עֵּ נּו מֵּ ּבָ ֶ ק ֶאת ַמה ש ּ ם ְלָפרֵּ ים הֵּ יכִׁ רִׁ ּצְ ַאַחר ש ֶ ָלל, מֵּ ָכְך ּכְ

א ְלש ַ  ם ּבָ ל ָמקֹום, אִׁ ּכָ מּוָרָתם. ּומִׁ ים ֶאת ּתְ צִׁ מּו ְלַבַעל ָהעֵּ ּלְ ש ַ ּיְ ֶ יר ֶאת ש  יְך ְלַהֲחזִׁ ּלֵּם ְלַאַחר ֶהָחג, ָצרִׁ
ְנָין. בִׁ ש  ּבְ ָנָאם ַמּמָ ים ְולֹא ּבְ צִׁ עֵּ לּום ּבָ ה ּכְ ּנָ יל ְולֹא ש ִׁ ֶסף, הֹואִׁ ים ַעְצָמם, ְולֹא ֶאת ַהּכֶ צִׁ )שו"ע חושן  ָהעֵּ

 משפט סימן שס ס"א(

 

ל' אֹו  ָראֵּ ש ְ ֶמת ְליִׁ ֲערֹות 'ֶקֶרן ַקּיֶ ּיַ ים מִׁ צִׁ יר, ָאסּור ָלַקַחת עֵּ ְרחֹובֹות ָהעִׁ ים ּבִׁ טּועִׁ ים ַהּנְ צִׁ עֵּ מֵּ
ים.  ּנִׁ ַהְממֻּ ת מֵּ ּות ְמֹפֶרש ֶ ל ְרש  ּבֵּ ן קִׁ ם ּכֵּ א אִׁ  )נז(ֶאּלָ

 

לֹום  זּול ַחס ְוש ָ ינֹו ּגָ , ְואֵּ ש  ר ַמּמָ ְך ַלּמֹוכֵּ ּיָ ָכְך ש ַ ַהּסְ ר ש ֶ ש  ְלָברֵּ ים ְסָכְך, יֵּ ר קֹונִׁ ֲאש ֶ ּכַ
ּיִׁ  ָרטִׁ ים ּפְ ל ֲאָנש ִׁ ְרָקעֹות ש ֶ ּקַ מֹות. מִׁ ּיָ  )פסקי תשובות שנח. שיט(ים אֹו ֲחָברֹות ְמסֻּ

 

ְך ַעל  יָרם ְלַאַחר ֶהָחג, לֹא ְיָברֵּ ְעּתֹו ְלַהֲחזִׁ ם ּדַ רֹו, ַאף אִׁ ֲחבֵּ ים מֵּ צִׁ ל עֵּ הַהּגֹוזֵּ ּכָ  ()נז. ַהּסֻּ

 
ים, ַאף צִׁ י ָהעֵּ מֵּ ּלֵּם ֶאת ּדְ ַדְעּתֹו ְלש ַ ם ּבְ אִׁ ַאְרנּו, ש ֶ יל ּבֵּ י ְלעֵּ ין, ֲהרֵּ ּלֵּם  ְויֵּש  ְלָהבִׁ ן לֹא ש ִׁ ֲעַדיִׁ תֹו  -ש ֶ ּכָ סֻּ

עֲ  ים ְלַאַחר ֶהָחג, ַאף ש ֶ צִׁ יר ֶאת ָהעֵּ ְעּתֹו ְלַהֲחזִׁ ּדַ ְקֶרה ֶזה, ש ֶ מִׁ ן, ּבְ ם ּכֵּ ְך ָעֶליָה. ְואִׁ ָרה ְוָיכֹול ְלָברֵּ ש ֵּ ן ּכְ ַדיִׁ
" ְקֶרה ַהּנַ ּמִׁ ּבַ יְך לֹוַמר, ש ֶ ְך ָעֶליָה? ְוָצרִׁ ה לֹא יּוַכל ְלָברֵּ יר, ָלּמָ ָחג לֹא ֶהֱחזִׁ ו ּבֶ ַדְעּתֹו ַעְכש ָ ּבְ יָון ש ֶ ל, ּכֵּ

ֶסף  יר ֶאת ַהּכֶ י  -ְלַהֲחזִׁ נֵּ ּפְ ים מִׁ צִׁ עֵּ ש  ּבָ ּמֵּ ּתַ ש ְ ים ְלהִׁ ירּו לֹו ֲחָכמִׁ ּתִׁ זֵָּלתֹו, ְוהִׁ ן הּוא ֶאת ּגְ ה ְמַתּקֵּ ָבר ַעּתָ ּכְ
ְקֶרה ֶזה ש ֶ  מִׁ ן ּבְ ה. לֹא כֵּ ּכָ ְך ַעל ַהּסֻּ יָלא ְיָברֵּ ּמֵּ ים", ּומִׁ בִׁ ָ ַנת ַהש ּ ּקָ ים ַרק ְלַאַחר "ּתַ צִׁ יר ֶאת ָהעֵּ ְעּתֹו ְלַהֲחזִׁ ּדַ

סֶ  ים ְולֹא ּכֶ צִׁ ָחג לֹא עֵּ ה ּבֶ יר ַעּתָ ינֹו רֹוֶצה ְלַהֲחזִׁ ַאַחר ְואֵּ מּור, מֵּ ְזָלן ּגָ ָחג הּוא ּגַ ה ּבֶ ַעּתָ ְמָצא ש ֶ ף, ֶהָחג, נִׁ
ֶזה לֹא ָעש   ָלל, ּוְלַגְזָלן ּכָ ּלֵּם ּכְ ּלֹא רֹוֶצה ְלש ַ ַגְזָלן ש ֶ ינֹו ּכְ ש  ְודִׁ ּמֵּ ּתַ ש ְ אי ְלהִׁ ַ ְהֶיה ַרש ּ ּיִׁ ֶ ָנה ש  ּקָ ים ּתַ ּו ֲחָכמִׁ

ּה?! יָבתֹו ּבָ ְך ַעל ְיש ִׁ יַאְך ְיָברֵּ זּוָלה, ְוהֵּ ה ּגְ ּכָ סֻּ ב ּבְ ּיֹוש ֵּ ְמָצא ש ֶ ּלֹו, ְונִׁ ְבש ֶ ים ּכִׁ צִׁ עֵּ  ּבָ
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 ה כ ָ ֻּ ס  נֹות הַׁ פְׁ   ד ָ
ָפנֹות לֹש  ד ְׁ ָ  ש 

לֹש  דְּ  ָ ש ּ ֹות מִׁ ָעש  יָכה ְלהֵּ ה ְצרִׁ ּכָ ים ֶאת ַהּסֻּ יחִׁ יֶהן ַמּנִׁ יצֹות, ַוֲעלֵּ לֹש  ְמחִׁ ַהְינּו ש ָ ָפנֹות, ּדְ
ָפנֹות  י ּדְ ּתֵּ ה ַרק ש ְ ם ָעש ָ ָכְך. ְואִׁ סּוָלה.  -ַהּסְ ה ּפְ ּכָ  )א(ַהּסֻּ

 

ֵני ָהרו חַׁ  פְׁ יָדה ב ִּ  ֲעמִּ

ים ְוכַ  צִׁ ים, עֵּ ּלִׁ ְרזִׁ ים, ּבַ ֲאָבנִׁ ָבר, ּכַ ל ּדָ ּכָ ֹוָתן מִׁ ר ַלֲעש  ּתָ ה מֻּ ּכָ ְפנֹות ַהּסֻּ ַהּדֶֹפן ּדָ ְלַבד ש ֶ א, ּובִׁ ּיֹוצֵּ
הּו,  ְלש ֶ ְדנּוד ּכָ ּלּו נִׁ רּוַח ֲאפִׁ ם ַהּדֶֹפן ָנָדה ּבָ י רּוַח ְמצּוָיה. ַאְך אִׁ ְפנֵּ ְהֶיה ְראּוָיה ַלֲעֹמד ּבִׁ ּתִׁ
ֹדֶפן  ים ּכְ חִׁ ּנָ ים ַהּמֻּ ינִׁ ן, ְסדִׁ ה. ַעל ּכֵּ ּכָ יא ְלֹדֶפן ַלּסֻּ יָצה, ּוְפסּוָלה הִׁ ְמחִׁ ֶבת ּכִׁ יָנּה ֶנְחש ֶ אֵּ

רּוַח.  ים ּבָ ים ְוָנדִׁ ים ָנעִׁ ינִׁ דִׁ ַהּסְ יָון ש ֶ ּכֵּ סּוָלה, מִׁ ה זֹו ּפְ ּכָ י  סֻּ ה, ֲהרֵּ ּכָ "ם, ַלּסֻּ "י, ָהַרְמּבַ ְסקּו ַרש ִׁ ן ּפָ ּכֵּ

ָנה בְּ  ש ְ ָרָכה, מִׁ ֶמק ּבְ ין, עֵּ ְרלִׁ ּקָ ּלֹות ַיֲעקֹב מִׁ ֶקל, ְקהִׁ ֶ ית ַהש ּ י"ל, ַמֲחצִׁ י, ַמֲהרִׁ ירִׁ אִׁ "א, ַהּמְ יְטּבָ ים רָהַרָא"ה, ָהרִׁ ְלַמת ַחּיִׁ ּוָרה, ש ַ

ה ֲהָלכֹות ְועֹוד. נֵּ ש ְ יב, מִׁ י"ש  ֶאְלָיש ִׁ רִׁ ְך, ַהּגְ לֹמֹה אֹוֶיְרּבַ יכֹות ש ְ ה זֹוֶנְנֶפְלד, ֲהלִׁ רֹות ֹמש ֶ ּגְ ים  :ְוָכַתב ָהאִׁ רֹואִׁ ֶ ּוַמה ש ּ
יעוֹ  ירִׁ יֶהם מִׁ ְפנֹותֵּ וּ ּדָ ֲעש  ּנַ ּכֹות ש ֶ ים סֻּ ּמֹוְכרִׁ יָקה ש ֶ ָאֶמרִׁ נוּ ּבְ יָנתֵּ ְמדִׁ י הֹוָרָאה.ּבִׁ ּלֹא ָהָיה ֶזה ַעל ּפִׁ ּוט ש ֶ ש   ת, ּפָ

 )א(

 

ים  קִׁ ְתַנּתְ ים מִׁ ָעמִׁ ּפְ י ש ֶ יר, ְלפִׁ ין ְלַהּתִׁ ים, אֵּ ים ָלַעּמּודִׁ ינִׁ דִׁ ב ֶאת ַהּסְ יטֵּ ֹר הֵּ ְקש  ם יִׁ ם אִׁ ּגַ
ָלה ָרכֹות ְלַבּטָ ְך ּבְ ּה ְמָברֵּ ל ּבָ ָהאֹוכֵּ ְמָצא ש ֶ ּבֹו, ְונִׁ ם ַעל לִׁ ינֹו ש ָ רּוַח ְואֵּ ם ּבָ ם הֵּ ב ּגַ , ְוֶנְחש ָ

ֶפַתח  ה ּבְ ּכָ ים סֻּ ּבֹונִׁ ְסָעדֹות ש ֶ ה מִׁ ַכּמָ צּוי ַהּיֹום ּבְ ּמָ ֶ ן, ַמה ש ּ ה. ַעל ּכֵּ ּכָ ל חּוץ ַלּסֻּ אֹוכֵּ ּכְ
ם  ים הֵּ ילִׁ סּוָלה, ּוַמְכש ִׁ ָתם ּפְ ּכָ ּסֻּ ַע אֹוָתם ש ֶ ש  ְלַיּדֵּ ים, יֵּ ינִׁ דִׁ ּסְ ּויֹות מִׁ ָפנֹות ֲעש  ַהֲחנּות ְוַהּדְ

ּבּור ּבִׁ  ה. ֶאת ַהּצִׁ ּכָ יָלה חּוץ ַלּסֻּ ָלה ּוַבֲאכִׁ ּלּו.[ )א(ְבָרָכה ְלַבּטָ ּכֹות אֵּ ְתרֹון ְלסֻּ ן ֶאת ַהּפִׁ ן ְלַהּלָ  ]ְוַעּיֵּ

 

ּפֹוְתחִׁ  ֶלת ש ֶ יא ּדֶ ית הִׁ יש ִׁ לִׁ ְ ם ַהּדֶֹפן ַהש ּ ידאִׁ מִׁ ים אֹוָתּה ּתָ יד  ,ים ְוסֹוְגרִׁ ְקּפִׁ ּיַ ֶ ְלַבד ש  ה, ּובִׁ ּכָ ָרה ַהּסֻּ ש ֵּ ּכְ
אוֹ  ָעה ש ֶ ש ָ ּבְ ת ְויֹום טֹוב, ש ֶ ּבָ ש ַ ֶלת זֹו ּבְ ְסּגֹר ּדֶ ְפּתַֹח ְולִׁ ר ּגַם לִׁ ּתָ ֶלת ְסגּוָרה. ּומֻּ ְהֶיה ַהּדֶ ן ּתִׁ ל ְוָיש ֵּ שכיון כֵּ

יד, ש מִׁ ְסּגֹר ּתָ ְפּתַֹח ְולִׁ יא לִׁ ּוָיה הִׁ יָנּה ֲעש  ֶבת ּכִׁ אֵּ יָצה ַהמַּ ֶנְחש ֶ ֶרתְמחִׁ ת ּתֶ ּבָ ש ַ ֹוָתּה ּבְ ָאסּור ַלֲעש   )יג(. ש ֶ

 

ֹות הַׁ  ד  המִּ כ ָ ֻּ  ס 

ים  ָרה ְטָפחִׁ ֲעש ָ חֹות מֵּ ְהיֹות לֹא ּפָ יְך לִׁ ה ָצרִׁ ּכָ ַפח = ּגַֹבּה ַהּסֻּ ים =  8]ַהּטֶ ָרה ְטָפחִׁ  82ס"מ. ֲעש ָ

ים ס"מ[ ְבָעה ְטָפחִׁ ִׁ ש ּ חֹות מִׁ ּה לֹא ּפָ ּה ְוָרְחּבָ ים. ֲאָבל  ס"מ[ 66]. ְוָאְרּכָ ְבָעה ְטָפחִׁ ַעל ש ִׁ
גֹּ  ין ּבַ עּור ֶזה, ּבֵּ ִׁ ש ּ ָפחֹות מִׁ ין ּבְ ֹאֶרְך ּבֵּ ין ּבָ סּוָלה.ַבּה ּבֵּ יא ּפְ י הִׁ ֹרַחב, ֲהרֵּ ּדוֹ  ּבָ ְסקּו מִׁ ן ּפָ ּלּו, ּכֵּ ת אֵּ

אנֹו, מַ  ּפָ ר ַזְלָמן מֶ ָהַרַמ"ע מִׁ יסֵּ י אִׁ שָכר, ַרּבִׁ ָ ש ּ י יִׁ ְברֵּ "ם, ּדִׁ ַרא"ח ָנֶאהַהְרש ָ ְלָחן, ַהּגְ ֻּ ֶרת ַהש ּ ְסּגֶ ר, מִׁ  . )ט(ועוד ְלצֵּ

 

בֹוָהה ְלמַ  יא ּגְ הִׁ ה ש ֶ ּכָ ה סֻּ ים ַאּמָ רִׁ ֶעש ְ ה = ְעָלה מֵּ ה =  88]ָהַאּמָ ים ַאּמָ רִׁ , ֶמֶטר[ 9.62ס"מ. ֶעש ְ
ָרה.  ש ֵּ יא ּכְ י הִׁ ְבָהּה, ֲהרֵּ ט ֶאת ּגָ עֵּ ם מִׁ סּוָלה. ְואִׁ יא ּפְ י הִׁ  )יא(ֲהרֵּ

 

ים  ָרה ְטָפחִׁ בֹוהֹות ֲעש ָ ָפנֹות ּגְ ם ַהּדְ יכֹות ַעד ּגַֹבּה ַהסְּ ס"מ[ 82]אִׁ יָנן ַמְמש ִׁ אֵּ ּלּו ש ֶ ָכְך, , ֲאפִׁ
יֶהן  ינֵּ ָרה.  -ְויֵּש  ֶמְרָחק ַרב ּבֵּ ש ֵּ ה ּכְ ּכָ יַני': "ַהּסֻּ ּסִׁ ה מִׁ ינּו 'ֲהָלָכה ְלֹמש ֶ ָידֵּ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ יָון ש ֶ ּכֵּ  גו דמִׁ

ְֹך[ ְמש  יק ]ּתִׁ ס ִּ א  ]ְוַתֲעֶלה[ אַׁ ָ ת  יצְׁ חִּ יָצה[מְׁ חִׁ ּיֵּש  ֹצרֶ ]ֶאת ַהּמְ ש ֶ ין, ּכְ ּדִׁ ּוָיה ּכַ ֲעש  יָצה ש ֶ ַהְינּו, ְמחִׁ ים ". ּדְ ְתַיֲחסִׁ ְך, ָאנוּ מִׁ

ָכְך. יָכה ְועֹוָלה ַעד ְלַמְעָלה ַלּסְ יא ַמְמש ִׁ ּלּו הִׁ אִׁ ֶליָה ּכְ ָכְך ְלַמְעָלה  אֵּ ַהּסְ ב ש ֶ ים לֵּ ש  ָלש ִׁ ְוָאְמָנם, יֵּ
ן  ֶנְגּדָ ש  ּכְ ן ַמּמָ ּוָ ינֹו ְמכֻּ ם אֵּ ה, ְואִׁ ָפנֹות ְלַמּטָ ֶנֶגד ַהּדְ ן ּכְ ּוָ ְהֶיה ְמכֻּ תֹוְך ש ְ  -יִׁ ם הּוא ּבְ ה אִׁ לֹש ָ

ים  ָרה.  ס"מ[ 08]ְטָפחִׁ ש ֵּ ה ּכְ ּכָ ָפנֹות, ַהּסֻּ ֶנֶגד ַהּדְ  )יב(ּכְ

 

ים  ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ל ש ְ ֶמְרָחק ש ֶ יָחן ּבְ ּנִׁ הִׁ ָפנֹות ש ֶ ָהָאֶרץ ס"מ[ 08]ּדְ סּולֹות ,מֵּ כֹול  .ּפְ ּיָ ל ש ֶ ּכָ יָון ש ֶ ּכֵּ
יָנּה ֶנְחש ֶ  ה, אֵּ ַמּטָ ּלְ יָצה מִׁ חִׁ ֶרְך ַהּמְ י ּדֶ דִׁ ס ּגְ נֵּ ּכָ יָצה. ְלהִׁ ְמחִׁ  )יב(ֶבת ּכִׁ
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ים ו דִּ מ  ָפנֹות ֵמעַׁ  ד ְׁ

ים  ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ְ ש ּ חֹות מִׁ ל ּפָ ש  ֶמְרָחק ש ֶ ין ַעּמּוד ְלַעּמּוד יֵּ ּבֵּ ים, ש ֶ ים ְרצּופִׁ , ס"מ[ 08]ַעּמּודִׁ
ָפנֹות.  ים ַלּדְ רִׁ ש ֵּ ם ּכְ י הֵּ ינּו ֲהרֵּ ָידֵּ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ יָון ש ֶ ּכֵּ יַני': מִׁ ּסִׁ ה מִׁ ָלבו ד"ש ְׁ 'ֲהָלָכה ְלֹמש ֶ ים, כ ְׁ ָפחִּ ה טְׁ ָ  לֹש 

ר[ ּבָ ְמחֻּ ים ]ּדֹוֶמה[ ָדֵמי ]ּכִׁ יבִׁ י, ָאנּו ַמֲחש ִׁ נִׁ ֵּ ין ֶאָחד ַלש ּ ים ּבֵּ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ְ ש ּ חֹות מִׁ ְרָחק הּוא ּפָ ַהּמֶ ש ֶ ַהְינּו, ּכְ ", ּדְ
ָלל. יֶהם ּכְ ינֵּ ין ֶמְרָחק ּבֵּ ּלּו אֵּ ּבּור ֶאָחד, ּוְכאִׁ ַהּכֹל חִׁ  )ה( ש ֶ

 

ְרפֶּ  ן, מִׁ ים ַעל ּכֵּ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ְ ש ּ חֹות מִׁ ין ַעּמּוד ְלַעּמּוד יֵּש  ּפָ ים, ּובֵּ ּה סֹוְרגִׁ ּיֵּש  ּבָ  08]ֶסת ש ֶ

ים ס"מ[ ָרה ְטָפחִׁ ְבָהם ֲעש ָ ְהֶיה ּגָ ּיִׁ ְלַבד ש ֶ ֹדֶפן, ּובִׁ ים ּכְ בִׁ ּלּו ֶנְחש ָ ים אֵּ י סֹוְרגִׁ  .ס"מ[ 82], ֲהרֵּ
ָעה ַעּמּודִׁ  יד ַאְרּבָ ְהֶיה ְלַהֲעמִׁ אי יִׁ ַ יֶהם, ַאף ְוָאז ַרש ּ ְך ֲעלֵּ ים ּוְלַסּכֵּ ָדדִׁ ן ַהּצְ ים מִׁ בֹוהִׁ ים ּגְ

יל.  ָכְך, ְוַכְמֹבָאר ְלעֵּ ָפנֹות ַלּסְ ין ַהּדְ ּיֵּש  ֶמְרָחק ּבֵּ י ש ֶ  )ו(ַעל ּפִׁ

 

ים,  ָעה ְצָדדִׁ ַאְרּבָ ים מֵּ ָעה ַעּמּודִׁ יד ַאְרּבָ ַקּלּות, ַיֲעמִׁ ה ּבְ ּכָ ְבנֹות סֻּ ֶזה, ָהרֹוֶצה לִׁ א ּבָ ְוַכּיֹוצֵּ
ין עַ  ל ּובֵּ ֹגַבּה ש ֶ ְהֶיה ּבְ ַהחּוט יִׁ יד ש ֶ ח חּוט ֶאָחד, ְוַיְקּפִׁ ְמּתַ ים יִׁ ה ְצָדדִׁ לֹש ָ ש ְ ּמּוד ְלַעּמּוד ּבִׁ

ים  ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ְ ש ּ חֹות מִׁ תֹוְך  ס"מ[ 02]ּפָ ח עֹוד חּוט ֶאָחד ּבְ ְמּתַ ּנּו יִׁ ּמֶ ְרַקע, ּוְלַמְעָלה מִׁ ַהּקַ מֵּ
ם, ְוָכךְ  ים ַלחּוט ַהּקֹודֵּ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ י  ש ְ יעִׁ ַהחּוט ָהְרבִׁ ים ַלּגַֹבּה, ַעד ש ֶ י חּוטִׁ נֵּ ח עֹוד ש ְ ְמּתַ יִׁ

ים  ָרה ְטָפחִׁ ל ֲעש ָ יַע ְלֹגַבּה ש ֶ ְהֶיה ֶמְרָחק  .ס"מ[ 82]ַיּגִׁ ין חּוט ְלחּוט יִׁ ּבֵּ יד ש ֶ ְקּפִׁ ּיַ ר ש ֶ ּקָ ְוָהעִׁ
ה גָּ  ּלּו ָעש ָ אִׁ יל ּכְ י ֶזה מֹועִׁ ים, ַוֲהרֵּ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ְ ש ּ חֹות מִׁ ל ּפָ ים. ש ֶ ָרה ְטָפחִׁ ל ֲעש ָ ש  ש ֶ ר ַמּמָ דֵּ

ַאַחר וַ  יַני'מֵּ ּסִׁ ה מִׁ ּלּו 'ֲהָלָכה ְלֹמש ֶ אִׁ ב ּכְ ים, ֶנְחש ָ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ְ ש ּ ָפחֹות מִׁ י ּבְ נִׁ ֵּ מּוְך חּוט ֶאָחד ַלש ּ ּסָ ל ש ֶ ּכָ : ש ֶ
ים. ָרה ְטָפחִׁ ל ֲעש ָ יָצה ש ֶ אן ְמחִׁ ּיֵּש  ּכָ ְמָצא ש ֶ ּבּור ֶאָחד, ְונִׁ  ַהּכֹל חִׁ

 

ַקּלּות.  ְויֵּש   ה ּבְ ּכָ ְבנֹות סֻּ ְך לִׁ ים ּכָ יכֹולִׁ ְסָעדֹות, וִׁ י מִׁ ְמֶלֶצת ְמֹאד ְלַבֲעלֵּ ָצה זֹו מֻּ י עֵּ ן, ּכִׁ ְלַצּיֵּ
ים,  יב ָלַעּמּודִׁ בִׁ ּסָ ים מִׁ ינִׁ ת ְסדִׁ ים ָלתֵּ אִׁ ָ "ל, ַרש ּ ים ַהּנַ ְתנּו ֶאת ַהחּוטִׁ ּנָ ַאַחר ש ֶ ּלְ ּוט, ש ֶ ּוָפש 

רּוַח, מֵּ  ים ּבָ ים ָנעִׁ ינִׁ דִׁ ַהּסְ מּור.ַאף ש ֶ ר ּגָ ֶהְכש ֵּ ּויֹות ּבְ ָבר ֲעש  ָפנֹות ּכְ  ַאַחר ְוַהּדְ
 

ם ךְ  רֹוֶאה אִׁ ֶמש ֶ י ּבְ ים ֶהָחג ְימֵּ ַהחּוטִׁ ְתרֹוְפפוּ  ש ֶ ֹאֶפן הִׁ ם ּבְ הֵּ ים  ש ֶ רּוחַ  ָנדִׁ ים, ּבָ ב ָיש ִׁ  לֵּ
ק ּוב אֹוָתם ְלַהּדֵּ ב ש  יטֵּ י, הֵּ דֵּ ּלֹא ּכְ ל ש ֶ סֵּ ּפָ ה ּתִׁ ּכָ  .ַהּסֻּ

 

כ ָ  ֻּ ס  י ַׁת הַׁ נִּ  הֵסֶדר ב ְׁ

ם  ל ָמקֹום, אִׁ ּכָ ָכְך, ּומִׁ יֶהן ֶאת ַהּסְ יַח ֲעלֵּ ְך ַיּנִׁ ָפנֹות, ְוַאַחר ּכָ ְבֶנה ֹקֶדם ֶאת ַהּדְ ה יִׁ ּלָ חִׁ ְלַכּתְ
ים ְוַאחַ  י ַעּמּודִׁ ּבֵּ ְך ַעל ּגַ ּכֵּ א סִׁ ן, ֶאּלָ ה ּכֵּ ָפנֹותלֹא ָעש ָ ה ֶאת ַהּדְ ְך ָעש ָ ָרה.  ,ר ּכָ ש ֵּ ה ּכְ ּכָ ַהּסֻּ

ָנה  ם ּבָ ן אִׁ ּכֵּ יד ְוָכל ש ֶ ֲעמִׁ ּיַ י ש ֶ אי ּדַ ַוּדַ ּבְ ָפנֹות, ש ֶ ן ָנְפלּו ַהּדְ ּכֵּ ֹהֶגן ּוְלַאַחר מִׁ ה ּכַ ּכָ ֶאת ַהּסֻּ
ּו ֹקֶדם.  ָעש  ָפנֹות יֵּ ַהּדְ י ש ֶ דֵּ ָכְך ּכְ ק ֶאת ַהּסְ יְך ְלָפרֵּ ינֹו ָצרִׁ ּוב, ְואֵּ ָפנֹות ש   )לח, מ(ֶאת ַהּדְ

 
 

  ְָׁכך ס ְׁ יֵני הַׁ ד ִּ   מִּ
ָכךְׁ  ס ְׁ ר הַׁ ֵ ש  ָנֵאי ֶהכְׁ ְׁ  ת 

ָכְך: יֶ  ר ַהּסְ ים ְלֶהְכש ֵּ ָנאִׁ ה ּתְ לֹש ָ ָנם ש ְ ן ָהָאֶרץ.  א.ש ְ ּדּולֹו מִׁ ְהֶיה ּגִׁ ּיִׁ לּוש   ב.ש ֶ ְהֶיה ּתָ ּיִׁ ש ֶ
ְרַקע.  ַהּקַ ְמָאה.  ג.מֵּ ל טֻּ ְהֶיה ָראּוי ְלַקּבֵּ ּלֹא יִׁ א[ש ֶ מֵּ ּטָ א, הּוא לֹא יִׁ ע ּבֹו ָטמֵּ ּגַ ם יִׁ אִׁ ַהְינּו, ש ֶ   .]ּדְ

 

ין ְמַסכְּ  י ְלָכְך, אֵּ ין אִׁ ַאַחר ְואֵּ א, מֵּ ית ְוַכּיֹוצֵּ יק, ַנְילֹון, ְזכּוכִׁ ַלְסטִׁ כֹות, ּפְ י ַמּתָ ינֵּ מִׁ ים ּבְ כִׁ
 . לּוש  ינֹו ּתָ ַאַחר ְואֵּ ְרַקע, מֵּ ר ַלּקַ ּבָ יָלן ַהְמחֻּ י אִׁ ַעְנפֵּ ים ּבְ כִׁ ין ְמַסּכְ ן אֵּ ן ָהָאֶרץ. ְוכֵּ ּדּוָלם מִׁ ּגִׁ

ץ, י עֵּ ְכלֵּ ים אֹו ּבִׁ ַמֲאָכלִׁ ים ּבְ כִׁ ין ְמַסּכְ ן אֵּ ְמָאה.  ְוכֵּ ל טֻּ ם ְלַקּבֵּ ים הֵּ ְראּויִׁ יָון ש ֶ )יד, טו, ּכֵּ

 כא(
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ז ַאְרּגָ ץ, ּכְ י עֵּ לֵּ ם ו ּכְ ּבּול. ְואִׁ ית קִׁ ַאַחר ְויֵּש  ָלֶהם ּבֵּ ן ַהּתֹוָרה, מֵּ ְמָאה מִׁ ים טֻּ לִׁ ם ְמַקּבְ י הֵּ ָרה, ֲהרֵּ ְמגֵּ

ֶהם.  ְך ּבָ ין ְלַסּכֵּ ְמָאה, אֵּ ים טֻּ לִׁ יָנם ְמַקּבְ ה אֵּ ַעּתָ רּו, ַאף ש ֶ ּבְ ש ְ ְמָאה נִׁ ל טֻּ ים ָהיּו ְלַקּבֵּ ְראּויִׁ יָון ש ֶ ּכֵּ ש ֶ
ל ים ְלַקּבֵּ ן ְראּויִׁ ֲעַדיִׁ רּו ַרק ְמַעט, ש ֶ ּבְ ש ְ ּנִׁ ים ש ֶ לִׁ ּכֵּ ְך ּבַ יַסּכֵּ ְטֶעה וִׁ א יִׁ ּמָ ים ש ֶ ְזרּו ֲחָכמִׁ ַהּתֹוָרה, ּגָ ְמָאה. מֵּ   טֻּ

 
לְ  ֻּ מֹו ש  ּבּול, ּכְ ית קִׁ ין ָלֶהם ּבֵּ אֵּ ים, ש ֶ טּוחִׁ ץ ש ְ י עֵּ לֵּ ים אּוָלם, ּכְ לִׁ ם ְמַקּבְ ַאַחר ְוהֵּ ֶלת ְוַכּדֹוֶמה, מֵּ ף, ּדֶ ָחן, ַמּדָ

ָנן  ַרּבָ ּדְ ְמָאה ַרק מִׁ ֶהם. -טֻּ ְך ּבָ ר ְלַסּכֵּ ּתָ רּו, מֻּ ּבְ ש ְ ם נִׁ  יט(יז, ) אִׁ

 

ֹוָרה ק  ב הַׁ  ֹרחַׁ

ים  ָעה ְטָפחִׁ ּה ַאְרּבָ ָרְחּבָ ץ ש ֶ ּה, ס"מ[ 20]קֹוַרת עֵּ ְך ּבָ ים ְלַסּכֵּ ּום "גְּ , ָאְסרּו ֲחָכמִׁ ש ּ ַרת מִׁ זֵּ
ּיִׁ  ֶ ש  ש  ּלּו ְרָחבֹות, ְוַקּיָם ֲחש ָ אֵּ ּקֹורֹות ּכָ ת מִׁ יִׁ ְקרֹות ַהּבַ ים ֶאת ּתִׁ ם ָהיּו ּבֹונִׁ ְזַמּנָ ַהְינּו, ּבִׁ ְקָרה". ּדְ ְטֶעה ּתִׁ

י ַהתּ  :ָהָאָדם ְוֹיאַמר י?' ַוֲהרֵּ יתִׁ ְקַרת ּבֵּ ַחת ּתִׁ ב ּתַ ש ֵּ אֵּ ּלּו אֹו ש ֶ קֹורֹות אֵּ ְך ּבְ ם ֲאַסּכֵּ ל אִׁ ֹוָרה 'ָמה ַהֶהְבּדֵּ
ָנה. ָ ל ַהש ּ ל ּכָ ת ש ֶ יִׁ ּבַ ה, ְולֹא ּבַ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ  )סימן תרכט סעיף יח. ל( ָאְמָרה לִׁ

 
ין לֹו ְסָכְך  ם אֵּ ָלל. אּוָלם אִׁ ֶהן ּכְ ְך ּבָ ּלֹא ְלַסּכֵּ ים, ָנֲהגּו ש ֶ ָעה ְטָפחִׁ ַאְרּבָ חֹות מֵּ ְרָחבֹות ּפָ ּגַם קֹורֹות ש ֶ

ֶהן. ְך ּבָ אי ְלַסּכֵּ ַ ר, ַרש ּ  ימן תרכט סעיף יח. לא()ס ַאחֵּ

 
ים  ּקִׁ ים ּדַ ְקָרש ִׁ ְך ּבִׁ ּוט ְלַסּכֵּ ש  ְנָהג ּפָ ים[ַהּמִׁ ָלפֹונִׁ ַפח  ]ּפְ ּטֶ חֹות מִׁ ם ּפָ ָרְחּבָ י ס"מ[ 8]ש ֶ ֲהרֵּ , ש ֶ

ָלל.  ּלּו ּכְ ים אֵּ ָרש ִׁ ּקְ ְקָרה מִׁ ֹות ּתִׁ ֶרְך ַלֲעש  ם לֹא ָהָיה ּדֶ ְזַמּנָ ים זֹוֶננְ ַאף ּבִׁ ְלַמת ַחּיִׁ ְסקּו ש ַ ן ּפָ ֶפְלד, ּכֵּ

רוּ  ְדּבְ ְרג, ָאז נִׁ יְנְצּבֶ ל מִׁ ָראֵּ ש ְ ית יִׁ רִׁ אֵּ יֶעֶזר, ש ְ יץ ֱאלִׁ י, צִׁ יל ַעְבּדִׁ ּכִׁ ָבה, ַהגרצ"פ ְפַרְנק, ַיש ְ ֹואֵּ ית ַהש ּ "ז ּבֵּ ְרש ַ ן ָנַהג ַהּגַ , ְועֹוד. ְוכֵּ
תֹו. ) ּכָ סֻּ ְך ּבְ  ל(אֹוֶיְרּבַ

 

יד ֲעמִּ ַׁ מ  ָבר הַׁ  ד ָ

יַח ֶאת ַהסְּ  ר ְלַהּנִׁ ּתָ ין מֻּ ן ַהּדִׁ א, מִׁ ְרֶזל ְוַכּיֹוצֵּ י ּבַ ַעּמּודֵּ ּכּוְך, ּכְ סּול ְלסִׁ ָבר ַהּפָ ָכְך ַאף ַעל ּדָ
ָכְך. יַח ֶאת ַהּסְ ץ, ְוָעָליו ַיּנִׁ יֶזה עֵּ יֶהם אֵּ ת ֲעלֵּ יר ְוָלתֵּ ּטֹוב ְוָנכֹון ְלַהְחמִׁ א ש ֶ  ֶאּלָ

 

ָמָרא ּגְ ה ּבַ ּנֵּ י הִׁ ֶזה, ּכִׁ ַעם ּבָ ַדעַ  סוכה כא ע"ב(מסכת ) ְוַהּטַ ּלְ יד ְמֹבָאר, ש ֶ ּסּור ְלַהֲעמִׁ ּום אִׁ ין ש  ים אֵּ ת ֲחָכמִׁ
ּסּור אֹו לֹ  ם יֵּש  אִׁ ָמָרא אִׁ ּגְ י ְיהּוָדה ֶנְחְלקּו ּבַ ּכּוְך. ּוְבַדַעת ַרּבִׁ סּול ְלסִׁ ָבר ַהּפָ י ּדָ ּבֵּ ָכְך ַעל ּגַ א. ֶאת ַהּסְ

י"צ ּגֵּ  "ם, הרז"ה, ָהרִׁ ַעת ָהַרְמּבַ ן ּדַ ים, ְוכֵּ ֲחָכמִׁ ְסקּו ּכַ ים ּפָ אֹונִׁ י ְוֹרב ַהּגְ לֵּ ּבֳ י, ש ִׁ ָראנִׁ ּטְ ְעָיה מִׁ נּו ְיש ַ אּות, ַרּבֵּ
ֶקט, ָהרָ  ְתבּו,  )עיין משנ"ב ושער הציון סימן תרל ס"ק ס( ְבָי"ה ְועֹוד.אַ ַהּלֶ י ְיהּוָדה ּכָ ַרּבִׁ ים ּכְ ְוַאף ַהּפֹוְסקִׁ

ּכּוךְ  סּול ְלסִׁ ָדָבר ַהּפָ יד ּבְ ר ְלַהֲעמִׁ ּתָ י ְיהּוָדה מֻּ ַרּבִׁ ּלְ ְקּתֹו עִׁ  ,ש ֶ ר[,]ּוַמֲחלֻּ ְנָין ַאחֵּ עִׁ יא ּבְ ים הִׁ ַעת  ם ֲחָכמִׁ ן ּדַ ְוכֵּ
לְ  ֻּ ף ּוַבש ּ ית יֹוסֵּ ּבֵּ ן ְמֹבָאר ּבַ ן ְועֹוד. ְוכֵּ ש ֶ רּוַמת ַהּדֶ י, ּתְ ְלמִׁ ם ַהְירּוש ַ ש ֵּ , ַהּתֹוָספֹות ּבְ י"ף, ָהֹרא"ש  ָחן ָערּוְך ָהרִׁ

דָ  .)סימן תרל סעיף יג( יד ּבְ ר ְלַהֲעמִׁ ּתָ ם מֻּ אִׁ ָמָרא ָאְמרּו, ש ֶ ם ָנַעץ ּוַבּגְ יָלא אִׁ ּמֵּ ּכּוְך, מִׁ סּול ְלסִׁ ָבר ַהּפָ
ן נָ  ּכֵּ י"ל ש ֶ ֲהרִׁ . ְוָכַתב ַהּמַ ש  ל ֲחש ָ ה ְללֹא ּכָ ּכָ ָרה ַהּסֻּ ש ֵּ , ּכְ ש  יֶהם ַמּמָ ְך ֲעלֵּ ּכֵּ ְרֶזל ְוסִׁ ל ּבַ ים ש ֶ ּפּודִׁ ל ש ַ ֲהגּו ּכָ

ָר" "ז, ַהּגְ ַעת ַהּטַ ן ּדַ ק. ְוכֵּ ֶזה ָספֵּ ין ּבָ ל, ְואֵּ ינּו ְלָהקֵּ ים, ֶזַרע ֱאֶמת, ַרּבֹותֵּ י ַרֲחמִׁ ֲערֵּ 'י, ש ַ ָלאגִׁ ַר"ח ּפָ א, ַהּגְ
ל,  י"ף ְוָהֹרא"ש  ְלָהקֵּ ָהרִׁ ַסק ּכְ ף ּפָ ית יֹוסֵּ נּו ַהּבֵּ ַאַחר ְוַרּבֵּ ְלָחן, מֵּ ֻּ ֶזר ְועֹוד. ְוָכַתב ָהֲערּוְך ַהש ּ י נֵּ י ַאְבנֵּ ְוזֹוהִׁ

י  ים ּוַבֲעלֵּ ינּו ַהּפֹוְסקִׁ י ְוֹרב ַרּבֹותֵּ ְלמִׁ ַעת ַהְירּוש ַ יר? עכּדַ ה ָלנּו ְלַהְחמִׁ ְלָחן ָערּוְך, ָלּמָ ֻּ ּטֹוב "דַהש ּ א ש ֶ . ֶאּלָ
ְך ּבֹו, וְ  א ְיַסּכֵּ ּמָ זֵָּרה ש ֶ ּכּוְך, ּגְ סּול ְלסִׁ ָדָבר ַהּפָ יד ּבְ ָאְסרּו ְלַהֲעמִׁ "ן ְוָהַר"ן ש ֶ ן ָלחּוש  ְלַדַעת ָהַרְמּבַ ּתֵּ ן יִׁ ָלכֵּ

ן ֶאת ַהסְּ  ּתֵּ ְרֶזל, ְוָעָליו יִׁ ץ ַעל ַהּבַ יֶזה עֵּ אי אֵּ ַ ן ַרש ּ יר. ְוַעל ּכֵּ יְך ְלַהְחמִׁ ין ָצרִׁ זֶּה אֵּ ר מִׁ ָכְך, ֲאָבל יֹותֵּ
י, ָהַר"ן  ירִׁ אִׁ ּמְ ן ְמֹפָרש  ּבַ ָכְך, ְוכֵּ יד ֶאת ַהּסְ ָעָליו הּוא ַמֲעמִׁ ץ ש ֶ ים ֶאת ָהעֵּ ַמְסְמרִׁ ְתֹקַע ּבְ ה לִׁ ּלָ חִׁ ְלַכּתְ

רִׁ  ְתבּו ַהּפְ ן ּכָ "א. ְוכֵּ יְטּבָ ן ַאְברָ ְוָהרִׁ ים, ָמגֵּ ים, י ְמָגדִׁ ָעלִׁ ָר"א, ַרב ּפְ נּו ַזְלָמן, ַחּיֵּי ָאָדם, ַהּגְ אֹון ַרּבֵּ ָהם, ַהּגָ
רּוָרה ָנה ּבְ ש ְ ים. ְוָכַתב ַהּמִׁ ע, ְוָכל ָהַאֲחרֹונִׁ י יֵּש ַ ְגדֵּ ה  )תרכט ס"ק כו( ּבִׁ ּנֵּ ים. ְוהִׁ ר ֶזה הּוא ְלָכל ַהּפֹוְסקִׁ ֶהּתֵּ ש ֶ

ֶזה ם ּבָ יר ּגַ יש  ַזַצ"ל ֶהְחמִׁ אֹון ַהֲחזֹון אִׁ ֶזה ַהּגָ יר ּבָ ֹונֹו: "ְויֵּש  ְלַהּתִׁ ַתב, ְוזֹו ְלש  ּו"ת ֶחְלַקת ַיֲעקֹב ּכָ ש  . ַאְך ּבְ
ָדָבר  ּלֹו ּבְ ים, ְוכֻּ ֹונִׁ אש  ָכל ָהרִׁ ְלָחן ָערּוְך ְוֹרב ּכְ ֻּ יר ֶנֶגד ַהש ּ ֶהְחמִׁ יש  ש ֶ ַהֲחזֹון אִׁ ה, ּוְדלֹא ּכְ ּלָ חִׁ ין ְלַכּתְ אֵּ ש ֶ

ָנן, ְוָכל ְראָ  ַרּבָ ּדְ א מִׁ ש  ֶאּלָ י: ֲחש ָ וִׁ ֶבט ַהּלֵּ ּו"ת ש ֵּ ש  ַתב ּבְ ן ּכָ ָלל". עכ"ל. ְוכֵּ ְכָרחֹות ּכְ יָנן מֻּ יש  אֵּ יֹות ַהֲחזֹון אִׁ
ַתב  ן ּכָ ירּו". עכ"ל. ְוכֵּ ּתִׁ ם הִׁ ּלָ ּכֻּ ים, ש ֶ ן ַאְבָרָהם ְוָכל ַהּפֹוְסקִׁ גֵּ ר ַלְחלֹק ַעל ַהּמָ יֹותֵּ ה ּבְ "ּוֶבֱאֶמת ָקש ֶ

ְמרַ  ְך: "חֻּ לֹֹמה אֹוֶיְרּבַ יכֹות ש ְ ֲהלִׁ יש  תְּ ּבַ ם המּוהַּ ת ַהֲחזֹון אִׁ זֵָּרה, אִׁ ּום ּגְ ש ּ יד הּוא מִׁ ּסּור ַמֲעמִׁ אִׁ יָון ש ֶ ּכֵּ , מִׁ
ה". ּלָ חִׁ ר ַאף ְלַכּתְ ים, ְוָכש ֵּ ּלֹא ּגֹוְזרִׁ ְגזֵָּרה ש ֶ זֵָּרה לִׁ יד, הּוא ּגְ ַמֲעמִׁ יד ּדְ ַמֲעמִׁ ן, ּבְ )מד. ועיין עוד בשו"ת שמע  ּכֵּ

 שלמה ח"ד סימן כ ותרווה נחת.(
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ָכךְׁ ָלנֶ  חסְׁ  צַׁ

ה. ּלָ חִׁ ְך ּבֹו ְלַכּתְ ר ְלַסּכֵּ ש ֵּ ֶפן, ּכָ י ֶצֶמר ּגֶ חּוטֵּ ים ְוָארּוג ּבְ ּקִׁ ים ּדַ יְקטִׁ ּדִׁ ּוי מִׁ  ְסָכְך ָלֶנַצח, ֶהָעש 

 
כָּ  י נִׁ ֲהרֵּ ְקָרה", ש ֶ זֵַּרת ּתִׁ ּום "ּגְ ש ּ סּול מִׁ ּפָ ים ש ֶ ָעה ְטָפחִׁ אן ְסָכְך ָרָחב ַאְרּבָ ין ּכָ י אֵּ ֲהרֵּ ֶזה, ש ֶ ַעם ּבָ ר ְוַהּטַ

ל.ש ֶ  ְתַקּפֵּ ָלל, ְוַגם הּוא מִׁ ים ּכְ מִׁ ש ָ ַהּגְ ן מֵּ גֵּ ינֹו מֵּ ים, ְוַגם אֵּ יְקטִׁ ה ּדִׁ ּמָ ּכַ ר מִׁ ּבָ )ערוך השלחן, אבני נזר,  הּוא ְמחֻּ

ְוַאף  חלקת יעקב, אבן יקרה, שבט הלוי, הליכות שלמה, אז נדברו, נטעי גבריאל, חכו ממתקים, מציון אורה ועוד(
יד בְּ  ים ְלַהֲעמִׁ ירִׁ ְחמִׁ "לַלּמַ ּנַ ּכּוְך ּכַ סּול ְלסִׁ ּלּו  ,ָדָבר ַהּפָ ר ֲאפִׁ ּתָ ְעָיה מֻּ נּו ְיש ַ יַטת ַהּתֹוָספֹות ְוַרּבֵּ ה ְלש ִׁ ּנֵּ הִׁ

ר ּתָ ּמֻּ "א ש ֶ יְטּבָ ַתב ָהרִׁ ָבר ּכָ ָנן, ּכְ ַרּבָ ּדְ ָסלּוהּו מִׁ ּפְ "ם ְוָהַרְאָב"ד ש ֶ ֶפן. ְוַאף ָהַרְמּבַ ֶצֶמר ּגֶ ְך ּבְ יד  ְלַסּכֵּ ְלַהֲעמִׁ
ס ְסָכְך ּפָ ים. ּבִׁ ָרה לֹא ּגֹוְזרִׁ ְגזֵּ ְגזֵָּרה לִׁ ָנן, ּדִׁ ַרּבָ ּדְ לֹֹמה, ּול מִׁ י ש ְ ָבה, ְימֵּ ֹואֵּ ית ַהש ּ 'י, ּבֵּ ָלאגִׁ ַר"ח ּפָ ָר"א, ַהּגְ ְסקּו ַהּגְ ן ּפָ ְוכֵּ

י ֶחֶמד ְועֹוד. )כג, כה( דֵּ  ש ְ

 

ָכךְׁ  ס ְׁ ת הַׁ ירַׁ ש ִּ  קְׁ

ֹ ְקש  ין לִׁ ן ַהּדִׁ ר מִׁ ּתָ ּמֻּ יל, ְמֹבָאר ש ֶ ר ְלעֵּ ְזּכָ ל ַהּנִׁ ּכָ ְחְצָלאֹות מִׁ ָכְך ַעְצמֹו אֹו ֶאת ַהּמַ ר ֶאת ַהּסְ
רּוַח. ַאְך ָהרֹוֶצה יק, ְלַבל ָיעּופוּ ּבָ ַלְסטִׁ ּפְ ים מִׁ ּויִׁ ים ָהֲעש  יקּונִׁ ְרֶזל אֹו ָאזִׁ י ַנְילֹון אֹו ּבַ חּוטֵּ  ּבְ

ָרָכה.  ֹבא ָעָליו ּבְ א, ּתָ ֶקל ְוַכּיֹוצֵּ ן אֹו ּדֶ ּתָ ש ְ י פִׁ חּוטֵּ ָרם ּבְ יר ְלָקש ְ  ג, כו, מד()כְלַהְחמִׁ

 
 

תָ  כ ָ ֶ  וֹ סֻּ  "איעָ א זִּ יָר צִּ יחֲ בִּ יר אֲ אִּ מֵ  נו  ב ֵ רַׁ  נו  ז ֵ עֻּ  אוןֹל ג ְׁ ש 
י ר ָמלּול ַאְבָרָהם ַרּבִׁ ּפֵּ י סִׁ ַאַחת ּכִׁ ים ּבְ נִׁ ָ א ָהָיה ַהש ּ יר ְלָבּבָ אִׁ יעָ א ירָ צִׁ יחֲ בִׁ אֲ  מֵּ דֹול ַצַער א"זִׁ  ּגָ

ה ּיָ ֲעלִׁ יָדה ּבַ ירִׁ ה ֶאל וִׁ ּכָ ַעל ַהּסֻּ ג ש ֶ יטהֶ  ְוהּוא, ַהּגַ ֹות ְחלִׁ ה ֶאת ַלֲעש  ּכָ תֹוךְ  ַהּסֻּ ת ּבְ יִׁ ים. ַהּבַ ּתִׁ ּבָ  ּבַ
ֶהם ּלָ ה ָהְיָתה ש ֶ ּבָ ֶעֶנת ֲארֻּ ש ְ ָעה ַעל ַהּנִׁ ים ַאְרּבָ יא, ַעּמּודִׁ ה ָהְיָתה ְוהִׁ ּסָ ְסָבָכה ְמכֻּ ל ּבִׁ ְרֶזל ש ֶ  ּבַ
ךְ  ֶמש ֶ ל ּבְ ָנה ּכָ ָ א. ַהש ּ ּבָ יר ּבָ אִׁ ַדק מֵּ ל ֶאת ּבָ י ּכָ ָסק ְוָכַתב ַהֲהָלָכה ְצָדדֵּ דֹול ּפְ יר ּגָ ֹות ְלַהּתִׁ  ַלֲעש 

ם ה ֶאת ש ָ ּכָ ים, ַהּסֻּ תֹוךְ  ְוָלש ִׁ ה ּבְ ּבָ ָכךְ  ֶאת ָהֲארֻּ ין ַהּסְ ּדִׁ ין. ּכַ ָאר ּבֵּ ְ ן ַהש ּ א ּדָ ּבָ יר ּבָ אִׁ ּוָבתוֹ  מֵּ ְתש   ּבִׁ
ה ּגַֹבהּ  ַעל ּכָ ְבַכת ַעל, ַהּסֻּ ְרֶזל סִׁ ַגג ַהֶעְליֹוָנה ַהּבַ ה ּבְ ּבָ ה ּדֶֹפן ַעל, ָהֲארֻּ ּמָ י ּוָפַסק. ְועֹוד ֲעקֻּ  ּכִׁ

וּ  לֹש   ַיֲעש  ּצֹות ש ָ יעוּ  ְמחִׁ ּגִׁ ּיַ ֶ ָכךְ  ָקרֹוב ש  ין ַלּסְ ֹש   ְואֵּ ְבַכת ַלֲחש  ְרֶזל ְלסִׁ ּכּום. ַהּבַ סִׁ ָבָריו ּבְ  ֶהֱעָלה ּדְ
א ּבָ יר ּבָ אִׁ ה מֵּ ּכָ ּסֻּ ָרה זוֹ  ש ֶ ש ֵּ ין ּכְ רִׁ ְמַהּדְ ה ְוַאף, לִׁ ה ָעש ָ ַעְצמוֹ  ַמֲעש ֶ ב, ּבְ הבַּ  ְוָיש ַ ּכָ תֹוךְ  ּסֻּ ּבְ  ש ֶ
יתוֹ  ם. ּבֵּ ש  י אלִׁ א סָ בָּ בָּ יו הַ בִׁ אָ  ּגַ ּמֵּ ּתַ ש ְ ה הִׁ ּכָ סֻּ זוֹ  ּבְ ָסקוֹ  ְסַמךְ  ַעל ּכָ ל ּפְ א ש ֶ ּבָ יר ּבָ אִׁ חַ . מֵּ  ְוֶהְכרֵּ
ְכּתֹב ָהָיה ָסק לִׁ יר ּפְ זֶּה ֱהיֹות, ְלַהּתִׁ ּדּוש   ָהָיה ש ֶ יַלְלת חִׁ ָתאפִׁ  (090)ישראל סבא . ּבְ

 

 

סו ל ב ֵ  ָ ָכךְׁ פ  רסְׁ ֵ ש  כ ָ ָכךְׁ הַׁ ס ְׁ  ין הַׁ

סּול  ְרֶזל[ְסָכְך ּפָ גֹון מֹוט ּבַ ים  ]ּכְ ָעה ְטָפחִׁ ָרְחּבֹו ַאְרּבָ ם יֵּש  ּבְ ר, אִׁ ש ֵּ ָכְך ַהּכָ ין ַהּסְ ח ּבֵּ ּנַ הֻּ ש ֶ
ים  - ס"מ[ 20] ָעה ְטָפחִׁ ַאְרּבָ ָפחֹות מֵּ ה, ַאְך ּבְ ּכָ ְפְסָלה ַהּסֻּ ם  -נִׁ ר ּגַ ּתָ ה, ּומֻּ ּכָ ָרה ַהּסֻּ ש ֵּ ּכְ

ים ֶלֱאֹכל  קּועִׁ ים ּתְ ּלִׁ ְרזִׁ ָנם ּבַ ש ְ ּיֶ סֹות, ש ֶ ְרּפָ לּו מִׁ אֵּ צּוי ּבְ ּמָ ֶ ן, ַמה ש ּ יו. ַעל ּכֵּ ְחּתָ ֹן ּתַ יש  ְולִׁ
ָכְך  ְמקֹום ַהּסְ ֹן  -ְלַמְעָלה ּבִׁ יש  ר ֶלֱאֹכל ְולִׁ ּתָ ם מּוָעט, ּומֻּ ַאַחר ְוָרְחּבָ ים, מֵּ יָנם ּפֹוְסלִׁ אֵּ

יֶהם.  ְחּתֵּ ה ְמקוֹ ּתַ ַכּמָ ם ּבְ ּלּו אִׁ ר ַוֲאפִׁ ש ֵּ ָכְך ַהּכָ ין ַהּסְ סּול ּבֵּ ְהֶיה  -מֹות יֵּש  ְסָכְך ּפָ ּיִׁ ֶ ְלַבד ש  ָרה, ּובִׁ ש ֵּ ּכְ

ר ש ֵּ ָכְך ַהּכָ ַהּסְ ְוָקא ֶזה ְוָכל .ָהֹרב מֵּ ָכךְ  ּדַ ַהּסְ ש ֶ סּול ּכְ ָרְחּבוֹ  ַהּפָ ָעה ש ֶ ים ַאְרּבָ ךְ , ְטָפחִׁ י ַעל הֹולֵּ נֵּ ל ּפְ ה ֹרַחב אוֹ  אֶֹרךְ  ּכָ ּכָ , ַהּסֻּ

ם ֲאָבל ָמקֹום ּואה אִׁ ם ּבְ ּיָ ינוֹ , ְמסֻּ ל אֵּ א ּפֹוסֵּ יו ֶאּלָ ְחּתָ ְלַבד ּתַ ומשנ"ב ס"ק  תרלב ס"א, ורמ"א ס"בותרלא ס"ח, סימן ) .ּבִׁ
 (וט"ז ב

 

יָסה בִּ ֵלי כ ְׁ  ֶחבְׁ

יָסה  בִׁ י ּכְ ַחת ֶחְבלֵּ ית ּתַ ֲעש ֵּ ּנַ ה ש ֶ ּכָ ים  -סֻּ לּויִׁ ים ּתְ ָגדִׁ ָנם ּבְ ם ֶיש ְ ּלּו אִׁ ָרה, ַוֲאפִׁ ש ֵּ ה ּכְ ּכָ ַהּסֻּ
ֶזה.  ש  ּבָ ין ֲחש ָ ים, אֵּ ים ַעל ַהֲחָבלִׁ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ל ש ְ ין ֶמְרָחק ש ֶ ין ֶחֶבל ְלֶחֶבל אֵּ ם ּבֵּ  ס"מ[ 08]ְוַאף אִׁ

ּבּור ֶאָחד  - חִׁ ב ַהּכֹל ּכְ ים ֶנְחש ָ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ַעד ש ְ יל ש ֶ ַאְרנּו ְלעֵּ ּבֵּ י ֲהַגם ש ֶ ה, ּכִׁ ּכָ ָרה ַהּסֻּ ש ֵּ ים ּכְ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ]"ש ְ

ָלבוּ  י"[ּכְ מֵּ ל ָמקֹום, ד ּדָ ּכָ ים, מִׁ יַטת ַהחֹוְלקִׁ ְפֹסל. ְוַאף ְלש ִׁ יר ְולִׁ י ְלַהְחמִׁ דֵּ ים ֹזאת ּכְ ין אֹוְמרִׁ ל ָמקֹום אֵּ ּכָ , מִׁ
סּול  עּור ְסָכְך ּפָ יעוּ ְלש ִׁ ים לֹא ַיּגִׁ ל ַהֲחָבלִׁ ף ֶאת ּכָ ם ְנָצרֵּ אִׁ ל ש ֶ ים[ּכָ ָעה ְטָפחִׁ ר. - ]ַאְרּבָ ש ֵּ י ֶזה ּכָ )תוספות,  ֲהרֵּ
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אורי אור, מאמר מרדכי, בית יהודה עייאש, זרע אמת, פנים מאירות בקונטרס אחרון, בגדי ישע, חמד משה, ט"ז, מ

ערוך השלחן, בית השואבה, משנ"ב תרלב ס"ק כ, מקראי קודש, מנחת שלמה, הגר"י פלקסר, אבן ישראל פישר ועוד. 
 פסקי תשובות שיג. סט(

 

ו ָלה ג  רְׁ ֶ  פ 

ת אֶ  ה ָלתֵּ ּלָ חִׁ ר ְלַכּתְ ּתָ ים. מֻּ ְבָרגִׁ יר ּבִׁ ֶרת ַלּקִׁ ּבֶ ְרּגּוָלה ְמחֻּ ַהּפֶ ְרּגּוָלה, ַאף ש ֶ ָכְך ַעל ַהּפֶ ת ַהּסְ
 ()פסקי תשובות שיד. ועל פי המבואר לעיל

 

ֶדֶבק  ים ַיַחד ּבְ בּוקִׁ ים ּדְ ּקִׁ ים ּדַ צִׁ ַהְינּו עֵּ ְרּגּוָלה, ּדְ ת ַעל ַהּפֶ ה ֶרש ֶ ּיֵּש  ָלֶהם ַמֲעש ֵּ אֹוָתם ש ֶ
צּוַרת ש ְ  ְרּגּוָלה ָחָזק ּבְ ים אֹוָתם ַעל ַהּפֶ יחִׁ ֶרב, ּוַמּנִׁ י ָועֵּ ל  -תִׁ ת ּכָ ּוָיה ָהֶרש ֶ ַאַחר ַוֲעש  מֵּ

ְצָוה. ם מִׁ ת ְלש ֵּ ַנְעַנע ֶאת ָהֶרש ֶ ּיְ ר, ַאְך טֹוב ש ֶ ש ֵּ י ֶזה ְסָכְך ּכָ ין ֲהרֵּ ן ַהּדִׁ ל, מִׁ ָנה ְלצֵּ ָ  ַהש ּ

 
יד  ַמֲעמִׁ ים ּבְ ירִׁ ְחמִׁ יד הוּ  -ְוַאף ַלּמַ ֲעמִׁ ַהּמַ אן, ש ֶ ְפָרט ּכָ ֶזה, ּובִׁ ירּו ּבָ ָלל, לֹא ֶהְחמִׁ ן ּכְ ר ָלַעיִׁ ּכָ ינֹו נִׁ אֵּ ֶבק ש ֶ א ּדֶ

ֶדֶבק ְלַבד.  ְך ּבְ ְך ְלַסּכֵּ ּיָ ּלֹא ש ַ ְזרּו  )שבט הלוי, שמע שלמה ח"ה סימן ה. מה(ש ֶ ּגָ ָעה ש ֶ ין ֶנֶסר ָהָרָחב ַאְרּבָ ּדִׁ ְפסֹל מִׁ ין לִׁ ְוַגם אֵּ
ְקָרה" זֵַּרת ּתִׁ "ל, ש ֶ  ּבֹו "ּגְ ּנַ ְלַבדּכַ ל ּבִׁ א ְלצֵּ ְקָרה, ֶאּלָ ְנָין ְותִׁ ֶרְך ּבִׁ ים ּדֶ ּתִׁ ּה ּבָ ּוָיה ְלַכּסֹות ּבָ יָנּה ֲעש  ת זֹו אֵּ י ֶרש ֶ  .ֲהרֵּ

ַרּבוֹ  ם ֶאָחד מֵּ ש ֵּ ֶזה ּבְ יר ּבָ ק ְלַהְחמִׁ ְקּפֵּ ּפִׁ "א, ש ֶ ּבָ ים. ְוַאף ָהַרש ְ ה ְנָסרִׁ ּמָ ּכַ ים מִׁ רִׁ ּבָ ם ְמחֻּ הֵּ ר ש ֶ ּכָ ָתיו, לֹא ְוַגם נִׁ
ַסק לְ  ּיֵּםּפָ י סִׁ ֲהרֵּ ט, ש ֶ ֶהְחלֵּ יר ּבְ ח ָלֶהם"ְויֵּ  :ַהְחמִׁ ר, ַהּנַ ֲהגּו ֶהּתֵּ ּנָ יָון ש ֶ יר, ְוכֵּ ָחְלקּו ָעָליו ְלַהּתִׁ ר "ש  ש ֶ . ְוַגם ֶאְפש ָ

ים, ֲאָבל ָהרֶ  מִׁ ש ָ י ַהּגְ נֵּ ּפְ יו מִׁ ְחּתָ ן ּתַ גֵּ ֶסר מֵּ ַהּנֶ ינֹו ּדֹוֶמה ְלֶנֶסר, ש ֶ אֵּ ת, ש ֶ ֶרש ֶ "א יֹוֶדה ּבְ ּבָ ָהַרש ְ יו ש ֶ ְחּתָ ת ַאף ּתַ ש ֶ
ן.  גֵּ ינֹו מֵּ ל  )אבן יקרה ח"ג ס"ס קמז. אז נדברו י"ב עמ' פא. אבני נזר תעג אות ה. הליכות שלמה קכח. כד(אֵּ ם ּכָ ר ש ָ ּדָ ֲחַמת ש ֶ ְפֹסל מֵּ ין לִׁ ְואֵּ

ָנה ָ ְך הַ  ,ַהש ּ ֶמש ֶ ַאַחר ְוַגם ּבְ ם, מֵּ ר ש ָ ה ּדָ ּכָ ם סֻּ ש ֵּ ּלְ ה ש ֶ ר ַעּתָ ּכָ ן לֹא נִׁ ם ּכֵּ ָנה ְואִׁ ש ֵּ ם ּבְ יָרתֹו ש ָ ר ּדִׁ ּקַ ין עִׁ ָנה אֵּ ָ ש ּ
ה.  ּכָ ם סֻּ ם ְלש ֵּ ר ש ָ ּדָ ר ש ֶ ּכָ ן נִׁ ם ּכֵּ ם, אִׁ ן ש ָ ל ְוָיש ֵּ ּכֹות אֹוכֵּ סֻּ ה ּבְ יָלה, ְוַרק ַעּתָ סוכה ח ע"ב. רש"י, הר"ן, המאירי, מסכת )ַוֲאכִׁ

פסק הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג בספר אלה הם מועדי עמוד תפ. ועיין אמרי . וכן שבלי הלקט ועוד. בית יוסף ושו"ע סימן תרלו ס"ב. אבני נזר תעד אות ב
 יוסף יב. ברכת יצחק סוכה פא. שערי יושר ח"א סימן כח וח"ג סימן פט(

 

יא ֶאת  ּיֹוצִׁ ְרּגּוָלה, טֹוב ְוָנכֹון ש ֶ ים ַלּפֶ ַמְסְמרִׁ קּוָעה ּבְ "ל ּתְ ת ַהּנַ ם ָהֶרש ֶ ְואּוָלם, אִׁ
ינַ  ים, וִׁ ְסְמרִׁ ְצָוה.ְענַ ַהּמַ ם מִׁ ת ְלש ֵּ  ה. ועל פי המבואר לעיל. סב( ')עיין שמע שלמה ח"ה סי ע ֶאת ָהֶרש ֶ

 

ָכךְׁ  ס ְׁ יר ב ַׁ  ֲאוִּ

ים  ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ל ש ְ יר ש ֶ ם יֵּש  ֶרַוח ֲאוִׁ ְך  ס"מ[ 08]אִׁ יר הֹולֵּ ָכְך, ְוֶרַוח ָהֲאוִׁ ּסְ ץ ּבַ ץ ְלעֵּ ין עֵּ ּבֵּ
ה  ּכָ ל ֹאֶרְך אֹו ֹרַחב ַהּסֻּ י ּכָ נֵּ ים  -ַעל ּפְ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ְ ש ּ ָפחֹות מִׁ סּוָלה. ַאְך ּבְ ה ּפְ ּכָ  -ַהּסֻּ

יו.  ְחּתָ ן ּתַ יש ַ ָרה, ַאְך לֹא ֹיאַכל ְולֹא יִׁ ש ֵּ ה ּכְ ּכָ ם )סח(ַהּסֻּ חֹות הּוא ְואִׁ ַפח ּפָ ּטֶ ין, מִׁ ש   אֵּ ֶזה ֲחש ָ , ּבָ
ל ּוְכמוֹ  ים ּכָ ָקבִׁ ים ַהּנְ ַטּנִׁ ּיֵּש   ַהּקְ ה ש ֶ ּכָ ּסֻּ ר ֲאָבל. ּבַ יֹותֵּ ַפחמִׁ  ּבְ ם, ּטֶ וֹ  אִׁ ּבוֹ  אוֹ  ֹראש  ַחת רֻּ יר ּתַ  ֹיאַכל לֹא, ָהֲאוִׁ
ן ְולֹא יש ַ ם יִׁ  תרלב ס"ב ורמ"א( מן)סי. ש ָ

 

ה" ָ מ  ֶֹפן ֲעקֻּ  "ד 

ע ַאּמֹות  ּנּו ַאְרּבַ ּמֶ ם יֵּש  מִׁ א אִׁ ינֹו ּפֹוְסָלּה, ֶאּלָ ה, אֵּ ּכָ י ַהּסֻּ ְדדֵּ צִׁ ח ּבְ ּנָ ּמֻּ סּול ש ֶ  1.90]ְסָכְך ּפָ

פָ ֶמֶטר[ יו. , ֲאָבל ּבְ ְחּתָ ן ּתַ יש ַ ּלֹא ֹיאַכל ְולֹא יִׁ ָרה, ַרק ש ֶ ש ֵּ ה ּכְ ּכָ ע ַאּמֹות, ַהּסֻּ ַאְרּבַ חֹות מֵּ
 )סו(

 

ל: ָ ָמש  ּגֹון, ַאְך  לְׁ ְמקֹום ַהּגַ ָכְך ּבִׁ ים ֶאת ַהּסְ יחִׁ ח, ּוַמּנִׁ ְפּתָ ַגּגֹון נִׁ ֶסת ַהְמֹקָרה ּבְ ְרּפֶ ימִׁ ְדדֵּ צִׁ  ּבְ
ח, ֲאַזי  ְפּתָ ג נִׁ ין ַהּגַ ֶסת אֵּ ְרּפֶ ע ַאּמֹות ַהּמִׁ ּגֹון ַאְרּבַ ּגַ ין ּבַ ַאַחר ְואֵּ יר  ֶמֶטר[ 1.90]מֵּ ַהּקִׁ מֵּ

ר  ]ַהּדֶֹפן[ ש ֵּ ָכְך ַהּכָ ָאר ָסגּור.  -ַלּסְ ש ְ ּגֹון ַהּנִׁ ַחת ַהּגַ ן ּתַ יש ַ ּלֹא יִׁ ְלַבד ש ֶ ָרה, ּובִׁ ש ֵּ ה ּכְ ּכָ ַהּסֻּ
ים  ָעה ְטָפחִׁ ַאְרּבָ חֹות מֵּ ּגֹון ּפָ ם ַהּגַ ר ַאף ֶלאֱ ס"מ[ 20]ְואִׁ ּתָ יו. , מֻּ ְחּתָ ֹן ּתַ יש  )סימן תרלב ֹכל ְולִׁ

 סעיף א(
 

יַני':  ּסִׁ ה מִׁ ינּו 'ֲהָלָכה ְלֹמש ֶ ָידֵּ ָלה ּבְ י ַקּבָ ֶזה, ּכִׁ ַעם ּבָ ה".ְוַהּטַ ָ מ  ֶֹפן ֲעקֻּ ה  "ד  ּכָ י ַהּסֻּ ּדֵּ צִׁ ּבְ ְקֶרה ש ֶ מִׁ ַהְינּו, ּבְ ּדְ
י ש ֶ  סּול, ַאף ַעל ּפִׁ ָכְך ַהּפָ ּסְ ע ַאּמֹות ּבַ ַאְרּבַ חֹות מֵּ ל יֵּש  ּפָ ּכָ ר, מִׁ ש ֵּ ָכְך ַהּכָ יָעה ַלּסְ ין ַהּדֶֹפן ַמּגִׁ ֹפַעל אֵּ ּבְ

חֵּ  סּול ּכְ ָכְך ַהּפָ ב ַהּסְ ר, ְוֶנְחש ָ ש ֵּ ָכְך ַהּכָ יָעה ַעד ַהּסְ ֶמת ּוַמּגִׁ ְתַעּקֶ ּלּו ַהּדֶֹפן מִׁ אִׁ ים ָאנּו ּכְ ֶלק ָמקֹום רֹואִׁ
ַחת ַהסְּ  ֹן ּתַ יש  ין לִׁ ָרה, ַאְך אֵּ ש ֵּ ה ּכְ ּכָ ַהּדֶֹפן, ְוַהּסֻּ סּול.מֵּ  )סימן תרלב סעיף א( ָכְך ַהּפָ



ה |   001 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו כ ו ס ה ג   ח

 
ַהְינ ר, ּדְ ש ֵּ ל ְסָכְך ּכָ עּור ש ֶ ה ש ִׁ ּכָ ּסֻּ ָאר ּבַ ש ְ ּנִׁ ֹאֶפן ש ֶ ה" הּוא ּבְ ּמָ ל "ּדֶֹפן ֲעקֻּ ין ֶזה ש ֶ ּדִׁ ְבָעה יֵּש  ְלַצּיֵּן ש ֶ ּו ש ִׁ

ים ה ְמֹאד, ְולֹא נִׁ ס"מ[  66] ְטָפחִׁ ה ְקַטּנָ ּכָ ם ַהּסֻּ ים, ַאְך אִׁ ְבָעה ְטָפחִׁ יר ַעל ש ִׁ ין ְלַהְכש ִׁ עּור ֶזה, אֵּ ש ִׁ ָאר ּכְ ש ְ
ים ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ּה ש ְ ּיֵּש  ּבָ ה, ְוָכל ש ֶ ּמָ ין ּדֶֹפן ֲעקֻּ ּדִׁ ֶאְמַצע  ס"מ[ 08] מִׁ ין ּבָ ד ּובֵּ ּצַ ין ּבַ סּול, ּבֵּ ל ְסָכְך ּפָ  -ש ֶ

ָרה, ְוַאף יְ  ש ֵּ י ּכְ יהִׁ ים, ֲהרֵּ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ְ ש ּ ָפחֹות מִׁ סּוָלה. ֲאָבל ּבְ י ּפְ יהִׁ יו.ֲהרֵּ ְחּתָ ים ּתַ ים ְואֹוְכלִׁ נִׁ )סימן תרלב  ש ֵּ
 סעיף א(

 

ָכךְׁ  ס ְׁ ו ת הַׁ מ   כ ַׁ

ָכְך  ַהּסְ ַהְינּו ש ֶ ָתּה, ּדְ ַחּמָ ר מֵּ ְהֶיה יֹותֵּ ה יִׁ ּכָ ל ַהּסֻּ ּצֵּ זֹו ש ֶ ַכּמּות ּכָ ה ּבְ ּכָ ן ְסָכְך ַעל ַהּסֻּ נֹותֵּ
ם הָ  ים, ֲאָבל אִׁ ָהְרָוחִׁ ר מֵּ ה יֹותֵּ ּבֶ ְהֶיה ְמרֻּ יםיִׁ ּבִׁ ים ְמרֻּ ָכךְ  ְרָוחִׁ ַהּסְ סּוָלה.  ,מֵּ ה ּפְ ּכָ  )עב(ַהּסֻּ

 
ה ַעד  ַתן ְסָכְך ַהְרּבֵּ ּנָ יֲעַבד ש ֶ ָכְך. ּוְבדִׁ ֶרְך ַהּסְ ים ּדֶ ְראּו ַהּכֹוָכבִׁ ּיֵּ ֹאֶפן ש ֶ ְך ּבְ ה ְיַסּכֵּ ּלָ חִׁ ְלַכּתְ

ים ָלֶרֶדת ְלתֹוָכּה  יָנם ְיכֹולִׁ ים אֵּ מִׁ ש ָ ּלּו ַהּגְ ֲאפִׁ ְך עָ  -ש ֶ ה, ּוְמָברֵּ ּכָ ָרה ַהּסֻּ ש ֵּ  )לד(ֶליָה. ּכְ

 
ֶלג ֶ חּוץ לָ  - ש  צּוי ּבְ ּמָ מֹו ש ֶ ְקָרה, ּכְ ין ּתִׁ מִׁ ה ּכְ ֲעש ָ ּנַ ָכְך ַעד ש ֶ ֶלג ַרב ַעל ַהּסְ ם ָנַפל ש ֶ ְמקֹומֹות אִׁ ָאֶרץ ּבִׁ

ים מִׁ ּיָ י ש ֶ  ,ְמסֻּ מִׁ ה ּכְ י הּוא ַעּתָ ָליו, ֲהרֵּ אֵּ ס מֵּ ְהיֹות ָנמֵּ יד לִׁ ֶלג ָעתִׁ ֶ ַהש ּ יָון ש ֶ ּכֵּ ה. ש ֶ ּכָ ָרה ַהּסֻּ ש ֵּ ינֹו. ּכְ  )לז(אֵּ

 

ָכךְׁ  ס ְׁ ל הַׁ  ָנפַׁ

ם ת,  ָנַפל אִׁ ּבָ ַ ש ּ יֹום טֹוב אֹו ּבַ ָכְך ּבְ ַארַהּסְ ש ְ ּנוּ  ֶטַפח ְונִׁ ּמֶ ר, מִׁ ּתָ יר מֻּ ָכךְ  ֶאת ְלַהֲחזִׁ , ַהּסְ
ין דִׁ ר ֹאֶהל ּתֹוֶסֶפת ּכְ ּתָ ּמֻּ ת ש ֶ ּבָ ש ַ ם ֲאָבל .ּבְ ל ָנַפל אִׁ ָכךְ  ּכָ ירוֹ , ַהּסְ  ָנםְוָאמְ  .ֹיאַמר ְלגֹוי ְלַהֲחזִׁ

אי ַ ְמֹתחַ  ַרש ּ י לִׁ נֵּ ים ש ְ ָפחֹות חּוטִׁ ה ּבְ לֹש ָ ְ ש ּ ים מִׁ יֶהם ְטָפחִׁ ינֵּ יֶהם, ּבֵּ ן ַוֲעלֵּ ּתֵּ י. ֹאֶהל ְלתֹוֶסֶפת ְסָכךְ  יִׁ  ּכִׁ
יַנת ְנתִׁ ים ּבִׁ ין ַהחּוטִׁ ּסּור אֵּ ּלֹא, אִׁ ה ש ֶ ּום ָעש ָ ּלֹא], ֹאֶהל ש  ים ש ֶ יר ָלבּוד אֹוְמרִׁ יב ְלַהְחמִׁ ֹאהֶ  זֹאת ּוְלַהֲחש ִׁ [. לּכְ

יַסת ָכךְ  ּוְפרִׁ ַאַחר ַהּסְ ךְ  ש ֶ יא, ּכָ )מח. תוספות, הרא"ש, הרש"ל, יד אליהו מלובלין, מהרש"ם . ֹאֶהל ּתֹוֶסֶפת ַרק הִׁ
 ושכן דעת הרמב"ם, יוקח נא, בנין ציון ועוד. חזו"ע שבת ה רצט, ש, שא(

 

יב ָהרו חַׁ  ִּ ש    מַׁ

ָכְך  ם ַהּסְ ְתרֹומֵּ בּו רּוחֹות ֲחָזקֹות ְוהִׁ ם ָנש ְ הַלּגֹבַ אִׁ ּכָ ּוב ַעל ַהּסֻּ ָרה ,ּה ְוָנַפל ש  ש ֵּ ה ּכְ ּכָ . ַהּסֻּ
תְ  ם הִׁ י ַאף אִׁ ָכְך ְלַמְעָלה מִׁ ּכִׁ ם ַהּסְ יםרֹומֵּ ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ה  ,ש ְ ּכָ ְפֶסֶלת ַהּסֻּ ֶזה נִׁ ּבָ י ש ֶ ח ּכִׁ ּנַ ָכְך הֻּ הַהּסְ ּלֹא  ַעּתָ ש ֶ

ל ם צֵּ ל ָמקֹום,  ,ְלש ֵּ ּכָ יָון שֶ מִׁ ָתה ַהּסֻּ ּכֵּ ה ֶנֶעש ְ ּלָ חִׁ ּתְ ְפֶסֶלת.מִׁ יָנּה נִׁ ּוב אֵּ ר, ש  ֶהְכש ֵּ ה ּבְ  )עב( ּכָ

 
 

ה ָ ים ָלמ  בִּ ה יֹוש ְׁ כ ָ ֻּ ס  ֹחֶדש   ב ַׁ ֵרי ב ְׁ ש ְׁ לֹא ת ִּ ֹחֶדש   וְׁ יָסן ב ְׁ  ?נִּ
ֶפר ּסֵּ יהוּ  קֹול ּבַ ַתב ֱאלִׁ ם ּכָ ש ֵּ אֹון ּבְ יְלָנא ַהּגָ ּוִׁ ים: מִׁ ים ַרּבִׁ ֹוֲאלִׁ ה ש  ים ָלּמָ ּכֹות ַחג ֶאת עֹוש ִׁ  ַהּסֻּ

י רֵּ ש ְ תִׁ ֹחֶדש   אְולֹ  ּבְ יָסן ּבְ ַמן ּבוֹ , נִׁ ָצאנוּ  ַהזְּ ּיָ ל ש ֶ ָראֵּ ש ְ יָפנוּ  יִׁ ּקִׁ ם ְוהִׁ ֵּ ַרךְ  ַהש ּ ְתּבָ י יִׁ ַעְננֵּ בֹוד ּבְ ? ּכָ
ב ְויֵּש   ֵּ י ְלַיש ּ ר ְלפִׁ ֲאש ֶ ּכָ ל ָחְטאוּ  ש ֶ ָראֵּ ש ְ ֶגל יִׁ עֵּ קוּ  ּבָ ּלְ ְסּתַ ם נִׁ הֵּ י מֵּ בֹוד ֲעְננֵּ יֶהם ָחְזרוּ  ְולֹא ּכָ  ֲאלֵּ

א ְתחִׁ  ַעד ֶאּלָ הִׁ ְמֶלאֶכת ילוּ ש ֶ ן ּבִׁ ּכָ ש ְ דּועַ . ַהּמִׁ ּיָ י ּכַ נוּ  ּכִׁ ה ַרּבֵּ ים ָיַרד ֹמש ֶ ּפּורִׁ יֹום ַהּכִׁ ן ַהַהר  ּבְ מִׁ
בָּ  ה ַהּקַ ּוָ ּצִׁ ל ש ֶ ָראֵּ ש ְ ן ה ַעל"לֹוַמר ְליִׁ ּכָ ש ְ י ְמֶלאֶכת ַהּמִׁ דֵּ ר ּכְ ה ַעל ְלַכּפֵּ ֶגל, ּוְכָבר  ַמֲעש ֶ ָהעֵּ

ה ה ֹמש ֶ ּוָ ְדבוֹ  ְלָמֳחָרת צִׁ יא נִׁ י י"אְלָהבִׁ ן ֲהרֵּ ּכָ ש ְ יאּו ְנָדבֹות ת ַהּמִׁ בִׁ י, ּוְביֹום י"ב וי"ג הֵּ רֵּ ש ְ תִׁ  ,ּבְ
ֱאָמר ּנֶ ֶקר" :ש ֶ ּבֹ ֶקר ּבַ ּבֹ ָליו ְנָדבֹות ּבַ יאוּ אֵּ בִׁ ם הֵּ ֱאָמר  ",ְוהֵּ ּנֶ יאוּ ש ֶ בִׁ ים הֵּ י ָימִׁ נֵּ ְדָרש  ש ְ ּמִׁ ְוָאְמרוּ ּבַ

ּבֶֹקר" ֶקר ּבַ ּבֹ אוּ "ּבַ ה ֶאל , ּוְביֹום י"ד ּבָ ב ֲחַכם לכָּ  ֹמש ֶ דוֹ  ְוָלְקחוּ  לֵּ ּיָ ָהב ֶאת מִׁ ֶסף ַהזָּ  ְוַהּכֶ
ְמֶלאֶכת ן לִׁ ּכָ ש ְ ְבנֹות ֶאת, ַהּמִׁ ילּו לִׁ ְתחִׁ ן ְוָאז ּוְביֹום ט"ו הִׁ ּכָ ש ְ י ָחְזרוּ  ַהּמִׁ בֹוד ַעְננֵּ יֶהם ּכָ , ֲעלֵּ

יָכךְ  ים ָאנוּ  ְלפִׁ בִׁ ּכֹות יֹוש ְ סֻּ ְוָקא ּבְ ֹחֶדש   ּדַ י ּבְ רֵּ ש ְ י זֵֶּכר ּתִׁ ָחְזרוּ  בֹודכָּ  ְלַעְננֵּ  .ש ֶ
 

רּוש   אּוָלם מּוהַּ  ֶזה ּפֵּ ים ּתָ סּוקִׁ ּפְ ים מִׁ יא ְמפֹוָרש ִׁ בִׁ ּנָ ם ְנֶחְמָיה ּבַ ָ ש ּ תּוב ש ֶ יו ֶאת מֹוֶנה ַהּכָ ּסָ  נִׁ
ל א ש ֶ ַרךְ  ַהּבֹורֵּ ְתּבָ ל ְלַעם יִׁ ָראֵּ ש ְ ר יִׁ ְדּבָ ּמִׁ ַאף ּוְמֹפָרש  , ּבַ וּ  ְלַאַחר ש ֶ ָעש  ֶגל ֶאת ש ֶ ן ָהעֵּ  לֹא ֲעַדיִׁ
י סִׁ בָּ  רהֵּ ים ֶאת ה"ַהּקַ ַעם ָהֲעָננִׁ ל מֵּ ָראֵּ ש ְ ֱאָמר, יִׁ ּנֶ יָתם יֹוָמם : "(נחמיה ט יב) ש ֶ ְנחִׁ ּוְבַעּמּוד ָעָנן הִׁ

ְלכּו ָבהּ  ר יֵּ ֶרְך ֲאש ֶ יר ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ ש  ַלְיָלה ְלָהאִׁ ה ָלֶהם  ,ּוְבַעּמּוד אֵּ ם ָנַתּתָ ַמיִׁ ָ ש ּ ְוֶלֶחם מִׁ
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ְרָעָבם אָת  ,לִׁ ַלע הֹוצֵּ ּסֶ ם מִׁ ְצָמָאםּוַמיִׁ ָכה ַוּיֹאְמרּו ֶזה . ָלֶהם לִׁ ֶגל ַמּסֵּ ּו ָלֶהם עֵּ י ָעש  ַאף ּכִׁ

ֹדלֹות ּו ֶנָאצֹות ּגְ ֲעש  ם ַוּיַ ְצָריִׁ ּמִׁ ר ֶהֶעְלָך מִׁ ם  .ֱאלֶֹהיָך ֲאש ֶ ים לֹא ֲעַזְבּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִׁ ה ּבְ ְוַאּתָ
יֹוָמם ְלַהנְ  יֶהם ּבְ ֲעלֵּ ר ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָנן לֹא ָסר מֵּ ְדּבָ ּמִׁ ַלְיָלה ּבַ ש  ּבְ ֶרְך ְוֶאת ַעּמּוד ָהאֵּ ַהּדֶ ֹחָתם ּבְ

ְלכּו ָבהּ  ר יֵּ ֶרְך ֲאש ֶ יר ָלֶהם ְוֶאת ַהּדֶ ה ָלֶהם . ְלָהאִׁ ם ָנַתּתָ יֶהם ּוַמיִׁ ּפִׁ ּוַמְנָך לֹא ָמַנְעּתָ מִׁ
ְצָמָאם  ".לִׁ

 

יֶעֶזר  אּוָלם יץ ֱאלִׁ ּו"ת צִׁ ש  ב: (חלק טז סימן כ)ּבְ ֵּ ש ּ י ַעל ֹזאת יִׁ ֶפר ּפִׁ ירֲעבֹודַ  סֵּ י ַעל ש ִׁ ֹונִׁ ְרש   ת ַהּגֶ
יְלָנא ּוִׁ אֹון מִׁ ל ַהּגָ יו ש ֶ ן ָאחִׁ ּבֶ ים מִׁ ירִׁ ִׁ אֹון ַהש ּ י ַהּגָ ּפִׁ ֶזה מִׁ ַמע ּבָ ָ ש ּ יא ָמה ש ֶ בִׁ הֵּ ּלּו  ש ֶ ַעְצמֹו, ְואֵּ ּבְ

ה הּוא בט"ו ְלֹחֶדש  ּתִׁ  ּכָ ְצַות סֻּ ּמִׁ ַעם ָמה ש ֶ יד ַהּטַ אֹון ֶהָחסִׁ י ַהּגָ ּדֹודִׁ י מִׁ ַמְעּתִׁ ָבָריו: ש ָ יּדְ רֵּ  ,ש ְ
בָּ  ָחַזר ַהּקַ ה הּוא ַעל ָמה ש ֶ ּכָ ְצַות סֻּ ל מִׁ ַעם ש ֶ ֶֹרש  ַהּטַ ש ּ י ש ֶ תֹוְך "ְוָאַמר ּדֹודִׁ ּכֹן ּבְ ש ְ ה לִׁ ְתַרּצֶ ה ְונִׁ

י נֵּ ְמֹסר אֹוָתם ְלַמְלָאךְ  ּבְ ל ְולֹא לִׁ ָראֵּ ש ְ ה ,יִׁ ּלָ ְתחִׁ י ּבִׁ בָּ  ָאַמר ּכִׁ י : "כ(שמות כג ) ה"ַהּקַ ה ָאֹנכִׁ ּנֵּ הִׁ
ַח ַמלְ  ֹלֵּ יש  ֹנתִׁ ר ֲהכִׁ קֹום ֲאש ֶ יֲאָך ֶאל ַהּמָ ֶרְך ְוַלֲהבִׁ ּדָ ָמְרָך ּבַ ש ְ ה , ַאךְ "ָאְך ְלָפֶניָך לִׁ נוּ  ֹמש ֶ  ַרּבֵּ

ש   ּקֵּ בָּ  ּבִׁ ַהּקַ ַרק ה"מֵּ יךְ  הּוא ש ֶ י ַעל ְולֹא אֹוָתנוּ  יֹולִׁ ה ַמְלָאךְ  ְידֵּ ְתַרּצָ בָּ  לוֹ  ְונִׁ מוֹ , ה"ַהּקַ  ּכְ
ֱאָמר ּנֶ י ָלךְ  ַוּיֹאַמר: "שמות לג יד() ש ֶ ֹחתִׁ כּו ַוֲהנִׁ ַני יֵּלֵּ ים ַאל  .ּפָ ֶניָך ֹהְלכִׁ ין ּפָ ם אֵּ ָליו אִׁ ַוּיֹאֶמר אֵּ

זֶּה נּו מִׁ ֲעלֵּ נּו  .ּתַ ּמָ ָך עִׁ ֶלְכּתְ ָך ֲהלֹוא ּבְ י ְוַעּמֶ יֶניָך ֲאנִׁ עֵּ ן ּבְ י חֵּ י ָמָצאתִׁ פֹוא ּכִׁ ַדע אֵּ ּוָ ה יִׁ ּוַבּמֶ
ר ַעל פְּ  ל ָהָעם ֲאש ֶ ּכָ ָך מִׁ י ְוַעּמְ ינּו ֲאנִׁ ְפלִׁ י ָהֲאָדָמהְונִׁ ָבר ה' ַוּיֹאֶמר  .נֵּ ה ּגַם ֶאת ַהּדָ ֶאל ֹמש ֶ

יַני עֵּ ן ּבְ י ָמָצאָת חֵּ ה ּכִׁ ְרּתָ ֶאֱעש ֶ ּבַ ר ּדִׁ ש   ".ַהזֶּה ֲאש ֶ רֵּ ם ּופֵּ "י ש ָ ְלכּו  ְוֹיאַמר: ָרש ִׁ ַני יֵּ לֹא  -ּפָ
א ַלח עֹוד ַמְלָאְך, ֶאּלָ ךְ  ֶאש ְ לֵּ י אֵּ ַעְצמִׁ י ּבְ ָליו . ֲאנִׁ זוֹ  -ַוּיֹאֶמר אֵּ י ַמְלָאְך  ּבְ י ַעל ְידֵּ ץ, ּכִׁ י ָחפֵּ ֲאנִׁ

זֶּה נוּ מִׁ ֲעלֵּ נּו. ּוָבֶזה. ַאל ּתַ ּמָ ָך עִׁ ֶלְכּתְ ן, ֲהלֹא ּבְ יאּות ַהחֵּ ַדע ְמצִׁ ּוָ יָנה ע"כ.  יִׁ כִׁ ְ ְוַהְתָחַלת ֲחָזַרת ַהש ּ
י רֵּ ש ְ תִׁ ט"וּ ּבְ ל ָהְיָתה ּבְ ָראֵּ ש ְ י ,ְליִׁ ּיַת ּכִׁ ְבנִׁ ילוּ ּבִׁ ְתחִׁ יֹום ֶזה הִׁ ן ּבְ ּכָ ש ְ ל,  ַהּמִׁ ָראֵּ ש ְ יָנה ְליִׁ כִׁ ְ ְוָחְזָרה ַהש ּ

ן ְוַעל י ּכֵּ רֵּ ש ְ ט"ּו ְלֹחֶדש  ּתִׁ ּכֹות ּבְ ֹות ֶאת ַחג ַהּסֻּ ם ַלֲעש  ֵּ ה ָלנּו ַהש ּ ּוָ ב  ַעל ,צִׁ יש ֵּ ינּו לִׁ כִׁ זָּ ם ש ֶ ש ֵּ
יָנה כִׁ ְ י ַהש ּ ְנפֵּ ַחת ּכַ י . ע"כ.ּתַ אֹון ּוְלפִׁ ר ַהּגָ ּבֵּ ּלֹא ּדִׁ ַע  ֶזה ְמֹבָאר ש ֶ נֹוגֵּ ָלל ּבְ בֹודּכְ י ַהּכָ י  ,ְלַעְננֵּ ּכִׁ

ְמֹסר אֹוָתם ַעל ל ְולֹא לִׁ ָראֵּ ש ְ יָנה ְליִׁ כִׁ ְ ם ַעל ֲחָזַרת ַהש ּ י אִׁ ין ְידֵּ ל ַמְלָאְך, ְואֵּ יָהה ּכָ מִׁ  ּתְ
ים סּוקִׁ ַהּפְ ְנֶחְמָיה מֵּ אן ַעד. ּבִׁ י. ּכָ ְברֵּ י ְודִׁ ן ָחָכם ּפִׁ  (צט). חֵּ

 

 
 

 ה כ ָ ֻּ ס  יֵני נֹוי הַׁ ד ִּ   מִּ

ֵוהו   נְׁ אַׁ י וְׁ  ""ֶזה ֵאלִּ

ּו ֲחַז"ל  ְרש  ּדָ י ש ֶ פִׁ ים, ּכְ ּובִׁ ים ַוֲחש  ים ָנאִׁ ּוטִׁ ש ּ קִׁ ה ּבְ ּכָ ט ֶאת ַהּסֻּ ֵּ ר ּוְלַקש ּ ְצָוה ְלַעּטֵּ מסכת )מִׁ

ה  שבת קלג ע"ב( ּכָ ה ְלָפָניו סֻּ ְצוֹות; ֲעש ֵּ ּמִׁ ה ְלָפָניו ּבַ ְתָנאֵּ הּו": הִׁ י ְוַאְנוֵּ לִׁ סּוק "ֶזה אֵּ ַעל ַהּפָ
ית ָנָאה יצִׁ ְצוֹות ָנָאה, לּוָלב ָנֶאה, צִׁ ה ָהָאָדם ֶאת ַהּמִׁ ר עֹוש ֶ ֲאש ֶ י ּכַ ֶפר ּתֹוָרה ָנֶאה. ּכִׁ , סֵּ

דֹוש   תֹו ְלַהּקָ ּבָ ֶדת, ַמְרֶאה ֶאת ַאֲהָבתֹו ְוחִׁ ּבֶ צּוָרה ָנָאה ּוְמכֻּ רּוךְ  ּבְ ין הּוא  ּבָ אֵּ הּוא, ש ֶ
ה ּוָ ּצִׁ ֲחַמת ש ֶ ה מֵּ א עֹוש ֶ ָרה, ֶאּלָ רֵּ ין לֹו ּבְ אֵּ ֲחַמת ש ֶ ה מֵּ ָאָדם ָהעֹוש ֶ ַח ּכְ מֵּ ַרְך ְוש ָ ְתּבָ ּו ה' יִׁ

ר. יֹותֵּ ד ַהּטֹוב ּבְ ּוּויֹו ַעל ַהּצַ ֹות ֶאת צִׁ  הּוא ַלֲעש 

 
"ם  ַתב ָהַרְמּבַ ֶזה ּכָ א ּבָ ָבר ַלה' : )סוף הלכות איסורי המזבח(ְוַכּיֹוצֵּ יש  ּדָ ְקּדִׁ ְנָכָסיו.  -הִׁ ּבִׁ ֶפה ש ֶ ן ַהּיָ יש  מִׁ ַיְקּדִׁ

י  יל ָענִׁ ן ַהּטוֹ  -ֶהֱאכִׁ הוּ מִׁ ילֵּ ה ָערּום ַיֲאכִׁ ּסָ ְלָחנֹו. ּכִׁ ֻּ ש  ּבְ ח ש ֶ ּבָ ֻּ ְכסּותֹו.  -ב ְוַהְמש  ּבִׁ ֶפה ש ֶ ן ַהּטֹוב ְוַהּיָ הוּ מִׁ ְיַכּסֵּ
י  ן ְצָדָקה ֶלָענִׁ ן ַהּנֹותֵּ ים ְלהֹוָצָאה, -ְוכֵּ ים ְוַקּלִׁ עֹות טֹובִׁ ן לֹו ַמְטּבְ ּתֵּ חּוי[. )עד( יִׁ ן ְולֹא ֶצ'ק ּדָ ּמָ ֶסף ְמזֻּ  ]ּכֶ

 
י ְנתִׁ ש  לִׁ העֹוד ַטַעם יֵּ ּכָ ּסֻּ ים ּבַ ּוטִׁ ש ּ תֹו  - ַנת ַהּקִׁ ּכָ סֻּ ב ּבְ ש ֵּ ָאָדם יֵּ ָתה ַהּתֹוָרה ש ֶ ּוְ ּצִׁ יָון ש ֶ ּכֵּ מִׁ

ְך  יָבתֹו, ּכָ ים לֹו ֶאת ְיש ִׁ יתֹו ְלַהְנעִׁ ה ָאָדם ֶאת ּבֵּ ת ְמַיּפֶ יִׁ ּבַ ּבַ יתֹו, ּוְכמֹו ש ֶ בֵּ ב ּבְ ּיֹוש ֵּ ֶדֶרְך ש ֶ ּכְ
תוֹ  ּכָ ה ֶאת סֻּ ָבה עָ  ,ְיַיּפֶ ְהֶיה ֲערֵּ ּתִׁ הּ ש ֶ ב ּבָ ֶרה ֶחְדָוה ְוֹקַרת רּוַח ְלָכל ַהּיֹוש ֵּ ש ְ )השל"ה  .ָליו, ְותִׁ

ח. ו (הקדוש. ּבָ ֻּ י ֶזה ְמש  תֹו, ֲהרֵּ ּכָ ה ְלָנאֹות ּוְלַיּפֹות ֶאת סֻּ ְרּבֶ  )רשב"א. עד(כל ַהּמַ
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ֶֹדש   ק  ֹרֶכת הַׁ ָ  פ 

, ל ֲארֹון ַהּקֶֹדש  ֹרֶכת ש ֶ ּפָ ה ּבַ ּכָ ט ֶאת ַהּסֻּ ֵּ ים ְלַקש ּ י  יֵּש  נֹוֲהגִׁ ּתֵּ ל ּבָ ּכֹות ש ֶ ּסֻּ צּוי ּבַ ּמָ ּוְכמֹו ש ֶ
ֶנֶסת.  לָּ ַהּכְ חִׁ ּתְ ְתְרמּו מִׁ ּנִׁ ב ש ֶ ן, ֶנְחש ָ ֲהגּו ּכֵּ ּנָ ֶ ַאַחר ש  י מֵּ ֹרֶכת, ּכִׁ ת ַהּפָ ַ ש ּ דֻּ ּקְ ים מִׁ ידִׁ ּמֹורִׁ ש  ש ֶ אן ֲחש ָ ין ּכָ ה ְואֵּ

דֵּ  יֶהם, ּכְ ין ַמְתֶנה ֲעלֵּ ית ּדִׁ י, לֵּב ּבֵּ ן. ּוְבָלאו ָהכִׁ ַעת ּכֵּ לּו. ַעל ּדַ ש ְ ּכָ ּלֹא יִׁ  )תרומת הדשן ועוד. עד(י ש ֶ

 

ָכךְׁ ָנֶאה  סְׁ

ַע ֶאת  ְצּבֹ ר לִׁ ּתָ ן מֻּ י ְלַיּפֹוָתם. ְוכֵּ דֵּ י ָיֶפה ּכְ ְבעֹונִׁ ְנָיר צִׁ ָכְך ּבִׁ י ַהּסְ ר ַלֲעֹטף ֶאת ֲעצֵּ ּתָ מֻּ
י ְלַיּפֹוָתם.  דֵּ ֶהם ּכְ ְך ּבָ ַסּכֵּ ּמְ ים ש ֶ ָרש ִׁ יד ַהגְ ַהּקְ עִׁ הֵּ יָנה, י"מ ַחְרַל"רִׁ ּוְכמֹו ש ֶ י ּבִׁ ְמרֵּ ַעל אִׁ אֹון ּבַ ּפ ַעל ַהּגָ

ְצָוה. ּדּור מִׁ ְנָיר ָיֶפה, ְלנֹוי ְוהִׁ ים ּבִׁ ים ָהֲעטּופִׁ צִׁ עֵּ תֹו ּבְ ּכָ ְך ֶאת סֻּ ג ְלַסּכֵּ ָהָיה נֹוהֵּ  )טז, לב( ש ֶ

 

ין ָנֶאה  ָסדִּ

י דֵּ ָכְך ּכְ ַחת ַהּסְ ר ּתַ ּיָ ין אֹו ַנְילֹון ָנֶאה ּוְמצֻּ ְפֹרס ָסדִׁ ה לִׁ ּלָ חִׁ ר ְלַכּתְ ּתָ ְלַבד  מֻּ ְלַיּפֹותֹו, ּובִׁ
ים  ָעה ְטָפחִׁ תֹוְך ַאְרּבָ הּו ּבְ ְפְרסֵּ ּיִׁ ין ָנֶאה,  ס"מ[ 20]ש ֶ ְפֹרס ָסדִׁ ר לִׁ ּתָ ּמֻּ ין ש ֶ ָכְך. ְוהּוא ַהּדִׁ ַלּסְ

ה  ין ְלַמּטָ דִׁ ָלה ֶאת ַהּסָ ם ּתָ . אּוָלם אִׁ ֶמש  ֶ י ַהש ּ נֵּ ּפְ ן ָעָליו מִׁ ם ְלנֹוי ְוַגם ְלָהגֵּ ָרתֹו ּגַ ּטְ ּמַ ש ֶ ּכְ
ַארְ  ים מֵּ ָעה ְטָפחִׁ סּוָלה.  -ּבָ ב נֹוי ּפְ ָכְך, הּוא ֶנְחש ָ ים ַלּסְ ָעה ְטָפחִׁ תֹוְך ַאְרּבָ ין ּבְ דִׁ ַהּסָ ש ֶ ְוָקא ּכְ י ּדַ ּכִׁ

ָכךְ  ב נֹוי ַלּסְ ינֹו ֶנְחש ָ ָכְך, אֵּ ַהּסְ ים מֵּ ָעה ְטָפחִׁ הּוא ָרחֹוק ַאְרּבָ ש ֶ ן ּכְ ָכְך. לֹא כֵּ ל ַלּסְ ּטֵּ ְתּבַ ָכְך, ּומִׁ א ַלּסְ , ֶאּלָ
ר.  נֹוי ש ֵּ ַחת ְסָכְך ּכָ ין ְולֹא ּתַ ַחת ָסדִׁ ב ּתַ ּיֹוש ֵּ ְמָצא ש ֶ ָכְך, ְונִׁ ל ַלּסְ ּטֵּ ְתּבַ ינֹו מִׁ ן אֵּ ם ּכֵּ ה, ְואִׁ ּכָ )הריטב"א. ַלּסֻּ
 פד(

 

ים ו טִּ ש   ק ִּ ה  הַׁ  ג ֹבַׁ

ְהיוּ  ּיִׁ ל ש ֶ ּדֵּ ּתַ ש ְ ָראֹות ְנָיר ְוַכּדֹוֶמה, יִׁ ְרש ְ ש ַ ָכְך, ּכְ ּסְ ים ּבַ ּתֹולִׁ ים ש ֶ ּוטִׁ ש ּ ָעה  ַהּקִׁ תֹוְך ַאְרּבָ ּבְ
ים  זֶּה  ס"מ[ 20]ְטָפחִׁ ה מִׁ ם ְלַמּטָ ים הֵּ ם יֹוְרדִׁ ל ָמקֹום, אִׁ ּכָ ָכְך, ּומִׁ ה,  -ַלּסְ ּכָ ָרה ַהּסֻּ ש ֵּ ּכְ

ים.  ָעה ְטָפחִׁ ים ַאְרּבָ יָנם ְרָחבִׁ ַאַחר ְואֵּ ְלַבד מֵּ ָעה, ּובִׁ ים ַאְרּבָ ים ְרָחבִׁ ּוטִׁ ש ּ קִׁ ּלּו ּבְ ים ֲאפִׁ ּלִׁ ְויֵּש  ְמקִׁ
יל  ְתחִׁ ּיַ ֶ זֶּה.ש  ה מִׁ ד ְלַמּטָ ּיֹורֵּ ָכְך, ַאף ש ֶ ים ַלּסְ ָעה ְטָפחִׁ תֹוְך ַאְרּבָ ּוט ּבְ ש ּ לגאון )אמת ליעקב קמינצקי, ועיין  ַהּקִׁ

 פרשת האזינו הלכה ב. עו( 'בן איש חי' ובספרעוזנו רבנו יוסף חיים 

 

נֹוָרה  מְׁ

ַמל  י -ְמנֹוַרת ַחש ְ ָעה ְטָפחִׁ תֹוְך ַאְרּבָ ָכְך ּבְ ּסְ ְתֶלָה ּבַ יָה, יִׁ ְחּתֶ ֹן ּתַ יש  ר ֶלֱאֹכל ְולִׁ ּתָ ם, ּומֻּ
ים.  ָעה ְטָפחִׁ ּה ַאְרּבָ ָרְחּבָ ין ּבְ ַאַחר ְואֵּ י  )עו(מֵּ דֵּ ית ּכְ ְבעֹונִׁ ָלה ְמנֹוָרה ְמיֶֻּחֶדת צִׁ ם ּתָ ל ָמקֹום, אִׁ ּכָ ּומִׁ

יל. ְמֹבָאר ְלעֵּ ים, ּכַ ּוטִׁ ש ּ ין ַהּקִׁ דִׁ יָנּה ּכְ ה, ּדִׁ ּכָ  ְלַיּפֹות ֶאת ַהּסֻּ

 

ק ִּ  יםֲהָנָאה ֵמהַׁ ו טִּ  ש  

ְקֶצה ם מֻּ י הֵּ ה ְלנֹוי, ֲהרֵּ ּכָ ּסֻּ ָלה אֹוָתם ּבַ ּתָ ים ש ֶ ּמֹונִׁ ים אֹו רִׁ ּוטִׁ ש ּ ֲחַמת קִׁ ְצָוה, ְוָאסּור  מֵּ מִׁ
יָהנֹות ם לֵּ הֵּ ר ֲאָבל. ֶהָחג ְלַאַחר ַעד מֵּ ּתָ יר מֻּ ים ְלַהֲעבִׁ ּוטִׁ ש ּ ה קִׁ ּכָ ּסֻּ ה זוֹ  מִׁ ּכָ . ַאֶחֶרת ְלסֻּ

 "ע שבת ג קמו(חזו)
 

ְבעַ  ש ִׁ הּוא יֹום טֹוב לֹא ַרק ּבְ י, ש ֶ ינִׁ מִׁ ְ ּיֹום ַהש ּ ם ּבַ א ּגַ ְקֶצה, ֶאּלָ ם מֻּ ים הֵּ ּוטִׁ ש ּ ּכֹות ַהּקִׁ י ַחג ַהּסֻּ ת ְימֵּ
ְמַחת ּתֹוָרה, ָאסּור ֶלֱאֹכל  ַחג ש ִׁ ה ּבְ ּכָ ַהּסֻּ ים מֵּ ּמֹונִׁ ם ָנְפלּו ָהרִׁ ן, אִׁ ְקֶצה. ְוָלכֵּ ם מֻּ י הֵּ ְמַחת ּתֹוָרה", ֲהרֵּ "ש ִׁ

ֶהם ַעד מֹוָצאֵּ  ָברי ֶהָחג. מֵּ ַעם ַלּדָ ל ָמקֹום  ,ְוַהּטַ ּכָ י, מִׁ ינִׁ מִׁ ְ ּיֹום ַהש ּ ה ּבַ ּכָ ְצַות סֻּ ין מִׁ אֵּ י ש ֶ י ַאף ַעל ּפִׁ ּכִׁ
ּגֹו  ָלל: "מִׁ י ַהּכְ ְצָוה", ְלפִׁ ֲחַמת מִׁ ְקֶצה מֵּ ם "מֻּ ים הֵּ בִׁ ן ֶנְחש ָ ּתֹוְך[ֲעַדיִׁ ְתְקַצאי  ]מִׁ ְקָצה[ְדאִׁ הֻּ ֹות,  ]ש ֶ ָמש  ְ ין ַהש ּ בֵּ ּבְ

ְתְקַצאי  ְקָצה[אִׁ י יֹוָמא לְ  ]הֻּ ּלֵּ ל ֶעֶרב יֹום טֹוב ]ְלָכל ַהּיֹום[כֻּ ֹות ש ֶ ָמש  ְ ין ַהש ּ בֵּ ְקֶצה ּבְ ם ָהיּו מֻּ הֵּ יָון ש ֶ ". ְוכֵּ
ְקֶצה ְלָכל ַהּיֹום טֹוב,  ֲארּו מֻּ ש ְ ְמַחת ּתֹוָרה, נִׁ חֹוֶבֶרת ש ִׁ ַהְרָחָבה ּבְ ָדה"ְוַכְמֹבָאר ּבְ ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ ת ּבַ ּבָ ַ ם."ַהש ּ ן ש ָ  , ַעּיֵּ

 
ֲעש ֶ ֶיש ְ  ּיַ ֶ י ש  ֶהם, ַעל ְידֵּ ה ְלנֹוי יּוַכל ֶלֱאֹכל מֵּ ּכָ ּסֻּ יַח ּבַ ּנִׁ הִׁ רֹות ש ֶ ַהּפֵּ ְרֶצה ֶלֱאֹכל מֵּ ם יִׁ אִׁ רּות, ש ֶ ה ָנּה ֶאְפש ָ
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ל זְ  ֶהם ּכָ י מֵּ ְעּתִׁ י ְמַסּלֵּק ֶאת ּדַ ינִׁ אֵּ ה, ש ֶ ּכָ י ַהּסֻּ י ַמְתֶנה ַעל נֹויֵּ ּכֹות, ְוֹיאַמר: "ֲאנִׁ י ַחג ַהּסֻּ ְפנֵּ ַנאי לִׁ ן מַ ּתְ

ין ַהש ְּ  בֵּ ְקֶצה ּבְ ּו מֻּ ּלֹא ַנֲעש  יָון ש ֶ ְרֶצה, ּכֵּ ּיִׁ ֶ ת ש  ָכל עֵּ אי ְלָאְכָלם ּבְ ַ ְהֶיה ַרש ּ ֹות". ְוָאז יִׁ ָמש  ְ ין ַהש ּ ֹות ּבֵּ ָמש 
יָאם ּוְלָאְכָלם. אּוָלם אִׁ  אי ְלהֹוצִׁ ַ ם ָהָיה רֹוֶצה, ָהָיה ַרש ּ ֹות, אִׁ ָמש  ְ ין ַהש ּ בֵּ ם ּבְ י ּגַ ֲהרֵּ ֶעֶרב ֶהָחג, ש ֶ ם ּבְ

י ַמְתֶנה ֶלֱאֹכל  ֹון ַאֶחֶרת ְוָאַמר: "ֲאנִׁ ָלש  ְתָנה ּבְ לּו"הִׁ ּפְ ּיִׁ ֶ ש  רֹות ּכְ יל, ְוָאסּור לֹו  ,ֶאת ַהּפֵּ ין ֶזה מֹועִׁ אֵּ
ן לֹא ָנְפלּו, ְוהּוא ָאמַ  י ֲעַדיִׁ ֲהרֵּ ְקֶצה, ש ֶ רֹות ָהיּו מֻּ ֹות ַהּפֵּ ָמש  ְ ין ַהש ּ בֵּ ּבְ יָון ש ֶ לּו, ּכֵּ ּפְ ּיִׁ ֶ ש  רַ ְלָאְכָלם ּכְ ק ר ש ֶ

אי ְלָאְכָלם. ַ ְהֶיה ַרש ּ לּו יִׁ ּפְ ּיִׁ ֶ ָעה ש  ש ָ  ּבְ

 

ָפנֹות ד ְׁ הַׁ ָכךְׁ וְׁ ס ְׁ  ֲהָנָאה ֵמהַׁ

ֶהם  ש  ּבָ ּמֵּ ּתַ ש ְ ְקֶצה, ְוָאסּור ְלהִׁ ם מֻּ ה ּגַם הֵּ ּכָ ל ַהּסֻּ ָפנֹות ש ֶ ָכְך ְוַהּדְ יַהּסְ ימֵּ ים ַהַחג ּבִׁ ּמּוש ִׁ ים ְלש ִׁ רִׁ  .ֲאחֵּ
ינֹו ְמסַ  אֵּ ֶעֶרב ֶהָחג, ש ֶ יל ְלַהְתנֹות מֵּ יל ְולֹא מֹועִׁ ּמֹועִׁ מֹו ש ֶ ֹות, ּכְ ָמש  ְ ין ַהש ּ ל ּבֵּ ֶהם ּכָ ְעּתֹו מֵּ ּלֵּק ֶאת ּדַ

הֲ  ם ּבַ ים הֵּ ים, ַוֲאסּורִׁ ְבָעה ָימִׁ ם ש ִׁ ַמיִׁ ם ש ָ ה ָחל ש ֵּ ּכָ י ַהּסֻּ ַעל ֲעצֵּ יָון ש ֶ "ל, ּכֵּ ּנַ ה ּכַ ּכָ נֹויֵּי סֻּ ָנָאה, ְלַהְתנֹות ּבְ
ים ַלה'".  ְבַעת ָימִׁ ּכֹות ש ִׁ ֱאַמר: "ַחג ַהּסֻּ ּנֶ ה]ש ֶ ּכָ י ַהּסֻּ ם ַעל ֲעצֵּ ַמיִׁ ם ש ָ ְך ָחל ש ֵּ יָגה, ּכָ ם ַעל ַהֲחגִׁ ַמיִׁ ם ש ָ ָחל ש ֵּ ם ש ֶ ש ֵּ מסכת ) [.ּכְ

 סוכה ט ע"א. סימן תרלח סעיפים א ב. עז, פג(
 

ים מִּ ָ ש  דו  ג ְׁ  ָירְׁ

ַהּסֻּ  יָאם מֵּ ר ְלהֹוצִׁ ּתָ ים, מֻּ ּוטִׁ ש ּ יַקְלְקלּו ֶאת ַהּקִׁ ים וִׁ מִׁ ש ָ ְרדּו ּגְ ּיֵּ ש  ש ֶ ם יֵּש  ֲחש ָ האִׁ ם . ּכָ ְוַגם אִׁ
יא  ְנַהג ָהעֹוָלם ְלהֹוצִׁ ן מִׁ ּכֵּ ַאַחר ש ֶ ל ָמקֹום, מֵּ ּכָ ֶהם, מִׁ ְעּתֹו מֵּ ינֹו ַמְקֶצה ּדַ אֵּ ַנאי ֹקֶדם ֶהָחג ש ֶ ה ּתְ לֹא ָעש ָ

. ֹראש  יֶהם מֵּ ְתָנה ֲעלֵּ ּלּו הִׁ אִׁ ב ּכְ ים, ֶנְחש ָ מִׁ ש ָ י ַהּגְ נֵּ ּפְ ים מִׁ ּוטִׁ ש ּ  (צב )הרמ"א, רבנו זלמן, הגרשז"א. ֶאת ַהּקִׁ
 

ית יעִּ בִּ ל ש ְׁ ֶ רֹוג ש   ֶאתְׁ

יזֹו ַמַחט  ְתַחב ּבֹו אֵּ ה, ַאְך לֹא יִׁ ּכָ תֹוְך ַהּסֻּ ְתלֹותֹו ְלנֹוי ּבְ ר לִׁ ּתָ ית, מֻּ יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ּיֵּש  ּבֹו ְקדֻּ אֹו ֶאְתרֹוג ש ֶ
ְתֶנה ֹקֶדם ֶהָחג, ְוֹיאמַ  ּיַ ֶ ית. ְוטֹוב ש  יעִׁ בִׁ רֹות ש ְ יד ֶאת ּפֵּ ָכְך ַמְפסִׁ ּבְ ר, ש ֶ ֶפץ ַאחֵּ י חֵּ ְעּתִׁ י ְמַסּלֵּק ֶאת ּדַ ינִׁ ר: "אֵּ

י הֶ  ְך ְימֵּ ֶמש ֶ ְקֶצה ּבְ ְהֶיה ָהֶאְתרֹוג מֻּ י ֶהָחג". ּוָבֶזה לֹא יִׁ מֹוַנת ְימֵּ ל ש ְ ֹות ש ֶ ָמש  ְ ין ַהש ּ ל ּבֵּ ָהֶאְתרֹוג ּכָ ָחג, מֵּ
ָחג ם ּבֶ ְהֶיה ָראּוי ְלָאְכלֹו ּגַ ְלכֹות ש ְ  .ְויִׁ ְצוֹות ָהָאֶרץ" הִׁ חֹוֶבֶרת "מִׁ ְמֹבָאר ּבְ ית.ּכַ יעִׁ )שו"ת להורות נתן. ילקו"י שביעית  בִׁ

 תנד(

 

ו ט ש   קִּ ים לְׁ סו קִּ ת פ ְׁ יבַׁ תִּ  כ ְׁ

יר  ה, יֵּש  ְלָהעִׁ ּכָ ֶהם ֶאת ַהּסֻּ ט ּבָ ֵּ י ְלַקש ּ דֵּ י ּכְ ְבעֹונִׁ י ְנָיר צִׁ ּבֵּ ים ַעל ּגַ סּוקִׁ ים ּפְ ַהּכֹוְתבִׁ
י ַהֲהָלָכה ַהפְּ  ים ָנכֹון ַעל ּפִׁ יָנם נֹוֲהגִׁ אֵּ ַמע ָאְזָנם, ש ֶ ש ְ ְלָחן ָערּוְך ְלמִׁ ֻּ ש ּ )יורה דעה סּוָקה ּבַ

ין סימן רפג ס"ג( ן אֵּ ּוָרה ַאַחת. ְוָלכֵּ ש  ים ּבְ ּלִׁ לֹש  מִׁ ָ ש ּ ר מִׁ ַהּתֹוָרה יֹותֵּ ים מֵּ ּלִׁ ְכּתֹב מִׁ ָאסּור לִׁ , ש ֶ
ב ש ְ ּכֹות ּתֵּ ּסֻּ סּוק "ּבַ אֶתָך" אֹו ּפָ צֵּ ה ּבְ ֹבֶאָך ּוָברּוְך ַאּתָ ה ּבְ רּוְך ַאּתָ סּוק "ּבָ ְכּתֹב ּפָ ְבַעת לִׁ וּ ש ִׁ

ּוָרה ַאַחת.  ש  ּכֹוְתָבם ּבְ ל ש ֶ ים", ּכָ ים, ָימִׁ ת ְוָרדִׁ ּנַ י"ט, ּגִׁ ן ַאְבָרָהם, ַמֲהרִׁ "ז, ָמגֵּ "ץ, ַהּטַ ּבֵּ ש ְ "ם, ַהּתַ ְסקּו ָהַרְמּבַ ן ּפָ ּכֵּ

רּוָרה )תרלח ס"ק כד( ְועֹוד ָנה ּבְ ש ְ ם, מִׁ ה ֶאְפַריִׁ י אֹור, ַמּטֵּ ב, ְמאֹורֵּ יטֵּ ר הֵּ אֵּ ָל"ה, ּבַ ְ ים וּ  .ַהש ּ סּוקִׁ ל ָמקֹום, ּפְ ּכָ מִׁ
ה,  ּכָ ֶהם ֶאת ַהּסֻּ ט ּבָ ֵּ ְקנֹוָתם ּוְלַקש ּ ר לִׁ ּתָ ּוט, מֻּ ש ּ בּו ְלקִׁ ְכּתְ ָבר נִׁ ּכְ ים, ש ֶ ת ְוָרדִׁ ּנַ ַתב ָהַרב ּגִׁ ּכָ מֹו ש ֶ ּכְ

ְגְנזּו אֹוָתם.  ּיִׁ ֶ ה ש ּ ּמַ ְפֶאֶרת, מִׁ ה ְלנֹוי, ְלָכבֹוד ּוְלתִׁ ּכָ ּסֻּ ְתלּו אֹוָתם ּבַ ּיִׁ ּמּוָטב ש ֶ  )צב(ש ֶ

 

ט ֵ ש   קַׁ מְׁ י הַׁ  מִּ

יש   ָהאִׁ יָון ש ֶ ּכֵּ ל ָמקֹום, מִׁ ּכָ ים, מִׁ ש ִׁ ים ְולֹא ַעל ַהּנָ יא ַעל ָהֲאָנש ִׁ ה הִׁ ּכָ ְצַות סֻּ ּמִׁ י ש ֶ ַאף ַעל ּפִׁ
הֵּ  ְבנֹוָתיו ש ֶ ן לִׁ ּתֵּ ּיִׁ כֹון הּוא ש ֶ ּמּוד ּתֹוָרה, ַהּנָ ְצַות לִׁ ם ַעל מִׁ ה ּגַ ּוֶ הְמצֻּ ּכָ ְטָנה ֶאת ַהּסֻּ ֵּ ַקש ּ  ן ּתְ

ּתֹוָרה  ְוהּוא ם לֹא ָזָכה ַלֲעֹסק ּבַ ה. אּוָלם, אִׁ ּנָ ּמֶ ין ְלָך ַמֲעָלה טֹוָבה מִׁ אֵּ ּתֹוָרה, ש ֶ ַיֲעֹסק ּבַ
ר  ה יֹותֵּ ה ְועֹוש ֶ ּוֶ דֹול ַהְמצֻּ ּגָ יָון ש ֶ ּכֵּ ה, מִׁ ּכָ י ַהּסֻּ ין ֶאת ָצְרכֵּ ט ְוָיכִׁ ֵּ הּוא ְיַקש ּ יף ש ֶ ְך, ָעדִׁ ל ּכָ ּכָ

ה.  ה ְועֹוש ֶ ּוֶ ינֹו ְמצֻּ אֵּ י ש ֶ ּמִׁ  )בית השואבה. קכח(מִׁ

 
 

ֶ  תוֹ כ ָ סֻּ   "איעָ י זִּ אלִּ א סָ ב ָ ב ָ ל הַׁ ש 
תוֹ  ֶאת ּכָ ט סֻּ ֵּ ש ּ נוּ  קִׁ ַמְרָבדי אלִׁ א סָ בָּ בָּ הַ  ַרּבֵּ ל ְמיָֻּחד ּבְ ים ש ֶ ָהָיה, ְמָלכִׁ ּוי ש ֶ יָפה ָעש  טִׁ ּקְ  מִׁ

ית ְבעֹונִׁ את צִׁ ְקרֵּ ם ַהּנִׁ ש ֵּ ְרָבד ֶאת". חטי" ּבְ יחַ  ָהָיה ַהזֶּה ַהּמַ ה תָדְפנוֹ  ַעל ַמּנִׁ ּכָ  ְלָכבֹוד ַהּסֻּ
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ְפֶאֶרת נוּ . ּוְלתִׁ ק לֹא ַרּבֵּ ּפֵּ ְסּתַ זֹּאת הִׁ יף ְוָהָיה, ּבַ ס מֹוסִׁ יחַ  ּופֹורֵּ טִׁ ל ְלֹאֶרךְ  ְמֹפָאר ש ָ ה ּכָ ּכָ  ַהּסֻּ

ְכבֹוד ְצַות לִׁ ה מִׁ ּכָ ְכבֹוד ַהּסֻּ ְבָעה ְולִׁ ין ש ִׁ יזִׁ ּפִׁ ין אּוש ְ יָלאִׁ ין עִׁ יש ִׁ ָרָצה. ַקּדִׁ ש ֶ נוּ  ּכְ חַ  ַרּבֵּ ְתָארֵּ ַחג ְלהִׁ  ּבְ
ּכֹות ֶצל סֻּ יא, ֲחָתנוֹ  אֵּ בִׁ ּמוֹ  הֵּ ְרָבד ֶאת עִׁ ּוב ַהּמַ י, ַהזֶּה ֶהָחש  דֵּ ְתלֹותוֹ  ּכְ ה לִׁ ּכָ ּסֻּ הּוא ּבַ ב ש ֶ  יֹוש ֵּ

הּ  יחַ . ּבָ טִׁ ָ ה ַהש ּ ָמּטָ ּלְ יָפה ּוַמְרַבד, מִׁ טִׁ ן ַהּקְ ָפנֹות מִׁ ּווּ , ַהּדְ תוֹ  ש ִׁ ּכָ ל ְלסֻּ נוּ  ש ֶ י ַרּבֵּ י ֹאפִׁ  ַמְלכּותִׁ
ֶאה ּנָ ֶאהְוכַ  ּכַ  (092)ישראל סבא לֹו.  ּיָ

 

 
 

 ֶעֶרב ֶהָחג  

חַׁ  ֵ מ  ש ַׁ ֹמחַׁ ו לְׁ ש ְׁ  לִּ

ּתֹוָרה  ךָ : ")דברים טז יד(ֶנֱאַמר ּבַ ג ֶ חַׁ ָ ב ְׁ ת  חְׁ מַׁ ש ָ ר  וְׁ י ְוַהּגֵּ וִׁ ָך ַוֲאָמֶתָך, ְוַהּלֵּ ָך ְוַעְבּדְ ּתֶ ְנָך ּובִׁ ה ּובִׁ ַאּתָ
ְבַעת ָעֶריָך: ש ִׁ ש ְ ר ּבִׁ תֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאש ֶ ְבַחר  ְוַהּיָ ר יִׁ קֹום ֲאש ֶ ּמָ ֹחג ַלה' ֱאלֶֹהיָך ּבַ ים ּתָ ָימִׁ

ה ָיֶדיָך,  בּוָאְתָך ּוְבֹכל ַמֲעש ֵּ ֹכל ּתְ י ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ ֵמחַׁ ה', ּכִׁ ךְׁ ש ָ יָת אַׁ ָהיִּ ". ְוָכַתב וְׁ
"ם  ַח ְוטֹוב לֵּ )פ"ו מהלכות יום טוב הלכה יז(ָהַרְמּבַ מֵּ ְהיֹות ש ָ ָחג לִׁ ב ָאָדם ּבֶ ּתֹו : ַחּיָ ש ְ ב, הּוא ְואִׁ

ים  ַטּנִׁ יַצד? ַהּקְ י ָהָראּוי לֹו, ּכֵּ פִׁ ח ְלָכל ֶאָחד ּכְ ּמַ ש ַ ּיְ ְצָוה ש ֶ ָליו. ּומִׁ ים אֵּ ְלוִׁ יתֹו ְוָכל ַהּנִׁ י בֵּ ּוְבנֵּ
י  פִׁ ים ּכְ ים ָנאִׁ יטִׁ ים ְוַתְכש ִׁ ָגדִׁ ים קֹוֶנה ָלֶהן ּבְ ש ִׁ ים; ְוַהּנָ ּקִׁ ים ּוַמְמּתַ ּיֹות ֶוֱאגֹוזִׁ ן ָלֶהם ְקלִׁ נֹותֵּ

ן. ע"כ.  ים ַייִׁ ֹותִׁ ר ְוש  ש ָ ים ּבָ ים אֹוְכלִׁ  )החינוך מצוה תפח(ָממֹונֹו; ְוָהֲאָנש ִׁ

 

"י ַז"ל  נּו ָהֲארִׁ יָטאל ַעל ַרּבֵּ ים וִׁ י ַחּיִׁ יד ַרּבִׁ עִׁ ת )שער המצוות לז ע"ב(ְוהֵּ ּדַ ְנַין מִׁ עִׁ ֹונֹו: ּבְ , ְוזֹו ְלש 
י ַז"ל י ְלמֹורִׁ יתִׁ ָרנּות ָראִׁ ּתְ יבּות ְוַהּוַ דִׁ ים ַהּנְ ַמְלּבּוש ִׁ ד ּבְ ּבֵּ ְתּכַ ַעְצמֹו ְלהִׁ ש  ּבְ ּלֹא ָהָיה חֹוש ֵּ , ש ֶ

ּתֹו ָהָיה  ש ְ י אִׁ ַמְלּבּוש ֵּ ָבר מּוָעט ְמֹאד, ֲאָבל ּבְ ל ּדָ ַמֲאָכלֹו ָהָיה אֹוכֵּ ם ּבְ י, ּגַ ּדַ ר מִׁ ים יֹותֵּ ָנאִׁ
ל ְרצֹוָנּה, אַ  יק ּכָ פִׁ ּה, ְוָהָיה מֵּ יש ָ ָדּה ּוְלַהְלּבִׁ יר ְמֹאד ְלַכּבְ ֶגת ָזהִׁ ֶ ם לֹא ָהְיָתה ָידֹו ַמש ּ ף אִׁ

ה, הּוא  ָ ש ּ יק ֶאת ְרצֹון ָהאִׁ ל ְלָהפִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ יְך ְלהִׁ רִׁ ּצָ ֶ ל ַמה ש ּ ּכָ ּוט ּוָברּור, ש ֶ ְך. עכ"ל. ּוָפש  ל ּכָ ּכָ
א  ים ְוַכּיֹוצֵּ ים ְצמּודִׁ ָגדִׁ לֹום ּבְ ים ֶאת ַהֲהָלָכה, ְולֹא ַחס ְוש ָ ים ַההֹוְלמִׁ ים ְצנּועִׁ ַמְלּבּוש ִׁ ּבְ

י ּתֹוָרה ָחמּורִׁ בָּ  ּסּורֵּ ת אֹוָתם עֹוֶבֶרת ַעל אִׁ ַהּלֹוֶבש ֶ ים  ים,ֶהם, ש ֶ יָלה ֶאת ָהַרּבִׁ ּוַמְכש ִׁ
ין. בִׁ ֶזה ַלּמֵּ יֶכם". ְוַדי ּבָ ינֵּ י עֵּ י ְלַבְבֶכם ְוַאֲחרֵּ ּסּור ַהּתֹוָרה "ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחרֵּ אִׁ ן  ּבְ ]ְוַעּיֵּ

ְדַרת ַהחֹובְ  ּסִׁ " מִׁ ְהיֹות ַאּתְ חֹוֶבֶרת "לִׁ י ּבַ ְגדֵּ בִׁ י ַהֲהָלָכה ּבְ ָללֵּ ים ּכְ ם ְמֹבָארִׁ ָ ש ּ ָדה", ש ֶ ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ רֹות "ּבַ
ֲהָלָכה, יָנם ּכַ אֵּ יֶהן ש ֶ ְגדֵּ חֹוֶבֶרת, ָזְרקּו ֶאת ּבִׁ ְמדּו ּבַ ּלָ ים ַרּבֹות ַאַחר ש ֶ ם, ָנש ִׁ ֵּ י ַהש ּ ים. ּוְבַחְסדֵּ ש ִׁ ּלּו  ַהּנָ חֵּ ְוהֵּ

לָּ  ת ְוַכֲהָלָכה, ְוכֻּ ּדָ ְלּבֹש  ּכַ ה לִׁ ש ָ ּפּוק ְוַהְרּגָ ֹות סִׁ יש  ָכל יֹום, ּוַמְרּגִׁ ה אֹוֶפֶפת אֹוָתן ּבְ ְמָחה ַרּבָ ִׁ ש ּ ידֹות ש ֶ ן ְמעִׁ
ית[. ּתִׁ ַבת ֶמֶלְך ֲאמִׁ ית, ּכְ  ָנֲעָלה ְורּוָחנִׁ

 
 

ים" ש ִּ נ ָ הַׁ ָראו י וְׁ  "ָלֶהם ב ָ
ְפרֹוס ה, ַהַחג ּבִׁ ש ָ ּקְ ית ּבִׁ נִׁ ית ָהַרּבָ לִׁ ת ע"ה ַמְרּגָ ש ֶ אש   ָמָרן אֵּ ּיֹון ֹוןָהרִׁ נוּ  ְלצִׁ ף עֹוַבְדָיה ַרּבֵּ  יֹוסֵּ
ְרּכֹש  , זצוק"ל יט ְלַעְצָמהּ  לִׁ ְכש ִׁ ֲחנּות, ַלַחג ָיֶפה ּתַ ים מֵּ יטִׁ ְכש ִׁ דֹוָלה ּתַ ָחה ּגְ ְפּתְ ּנִׁ ם ש ֶ ַליִׁ ירּוש ָ  ּבִׁ
סֹוף נֹות ּבְ ים ש ְ ְבעִׁ ִׁ ה. ַהש ּ ש ָ ּקְ ּבִׁ ש ֶ ָרן ּכְ ּמָ ֶסף מִׁ ַאָלהּ , ּכֶ ה: "ש ְ ּמָ יָבה ?"ַיֲעֶלה ֶזה ּכַ ש ִׁ , דֹוָלר 222" הֵּ
ר ְקָצת אּוַלי יָכה", דֹוָלר 622, יֹותֵּ ד. ֶהֱערִׁ ּיָ ַלף מִׁ יא, ָלהּ  ְוָנַתן דֹוָלר 622 ָמָרן ש ָ ם ָיְצָאה ְוהִׁ  עִׁ

ים ַלֲחנּות ְיָלֶדיהָ  יטִׁ ְכש ִׁ  .ַהּתַ
 

ְקָרה ְלַאַחר ּסָ ע ֶאת ש ֶ ּצָ ֲחָרה, ַהּמֻּ זּוג ּבָ ים ּבְ ילִׁ ים ֲעגִׁ צִׁ ּבָ ֻּ ַיֲהלוֹ  ְמש  יםּבְ ר ַאךְ , מִׁ רֵּ ְתּבָ  ָלהּ  הִׁ
יָרם ְלַאְכָזָבָתהּ  חִׁ ּמְ י ָיָקר ֶזה" ָאְמָרה" ֲחָבל. "דֹוָלר 1,222 ש ֶ ּדַ א, מִׁ ְרֶאה ְוַאּבָ ֶזה יִׁ ְזּבּוז ּבָ  ּבִׁ

ר  ".ְמיֻּּתָ
 

ן אֹון ַהּבֵּ דֹול ַהּגָ י ַהּגָ ד ַרּבִׁ וִׁ ַמע ּדָ ד ֹזאת ש ָ ּיָ ַהֲחנּות ָחַמק ּומִׁ ר, מֵּ ּפֵּ יו ֹזאת ְוסִׁ ַלף ָרןמָ . ְלָאבִׁ  ש ָ
ד ּיָ ָרה מִׁ ָטרֹות ֲעש ָ ל ש ְ ָאה ש ֶ י ּוְמָסָרם דֹוָלר מֵּ ידֵּ נוֹ  לִׁ י ּבְ ד ַרּבִׁ וִׁ ךְ " לוֹ  ְוָאַמר ּדָ ְקֶנה לֵּ  ֹזאת ּתִׁ
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א ּמָ ְתַנאי ְלאִׁ זֶּה ּובִׁ ְהֶיה ש ֶ ָעה יִׁ זֶּה, ַהְפּתָ ְהֶיה ְוש ֶ סֹוד יִׁ ן". ּבְ ֶעֶרב ְוָאכֵּ  ָמָרן ָלהּ  ָמַסר ַהַחג ּבְ

עָ  ֶאת ים זּוג, הַהַהְפּתָ ילִׁ ֲחָרה ָהֲעגִׁ ּבָ ַמח, ש ֶ ּיֵּם ְוש ָ ּקִׁ ּדּור ַהֲהָלָכה ֶאת ש ֶ הִׁ ַעל, ּבְ ַהּבַ ב ש ֶ חַ  ַחּיָ ּמֵּ  ְלש ַ
ים ַרְעָיתוֹ  ֶאת יטִׁ ַתְכש ִׁ ים ּבְ ים ּוְבָגדִׁ ּובִׁ  .ֲחש 

 

 
תֹום וְ  ר, ַלּיָ יל ַלּגֵּ ב ְלַהֲאכִׁ ָחג, ַחּיָ ֹוֶתה ּבֶ ל ְוש  אֹוכֵּ "ם: "ּוְכש ֶ ַתב ָהַרְמּבַ ָאר ּכָ ם ש ְ ָלַאְלָמָנה עִׁ

ינֹו  ּתֹו ְואֵּ ש ְ ָניו ְואִׁ ם ּבָ ֹוֶתה עִׁ ל ְוש  יתֹו ְואֹוכֵּ ְלתֹות ּבֵּ ל ּדַ ּנֹועֵּ י ש ֶ ים, ֲאָבל מִׁ ְמָללִׁ ים ָהאֻּ ּיִׁ ָהֲענִׁ
סֹו". רֵּ ְמַחת ּכְ א ש ִׁ ְצָוה, ֶאּלָ ְמַחת מִׁ ין זֹו ש ִׁ , אֵּ י ֶנֶפש  ים ּוְלָמרֵּ ּיִׁ ֶקה ָלֲענִׁ יל ּוַמש ְ  ַמֲאכִׁ

 

ְמחָ  ין ש ִׁ דֹוש  אֵּ ֶצל ַהּקָ דֹוָלה ּוְמֹפָאָרה אֵּ רּוךְ  ה ּגְ ים  ּבָ יתֹומִׁ ים וִׁ ּיִׁ ב ֲענִׁ ַח לֵּ ּמֵּ א "ְלש ַ הּוא ֶאּלָ
ֱאַמר: ְלַהֲחיֹות  ּנֶ יָנה, ש ֶ כִׁ ְ ּלּו, ּדֹוֶמה ַלש ּ ים ָהאֵּ ְמָללִׁ ב ָהאֻּ ַח לֵּ ּמֵּ ַהְמש ַ ים, ש ֶ רִׁ ְוַאְלָמנֹות ְוגֵּ

ים אִׁ ְדּכָ ב נִׁ ים ּוְלַהֲחיֹות לֵּ ָפלִׁ ֶפר ְוָכַתב )הלכות מגילה פרק ב הלכה יז(". רּוַח ש ְ סֵּ ּנּוְך  ּבְ מצוה )ַהחִׁ

חַׁ ֶאת": תפח( ֵ מ  ַׁ ש  ֵאינֹו מְׁ ל ֶזה וְׁ ת  ָהעֹוֵבר עַׁ וַׁ צְׁ ם מִּ ֵ ש  ֹו לְׁ ת  ָכלְׁ י יְׁ פִּ ים כ ְׁ י ִּ ָהֲענִּ יתֹו וְׁ ֵני ב ֵ מֹו ו בְׁ צְׁ עַׁ
ת ,ָהֶרֶגל וַׁ צְׁ ל מִּ ֵ ט  ה ב ִּ ן ֲעש ֵ ֹוָרה מִּ ת   ".הַׁ

 
 

ֵרי ש ְׁ יל אַׁ כ ִּ ל לאֶ  ָמש ְׁ  ד ַׁ

ר  אֹוָתּה ָחצֵּ י ּבְ ְרּתִׁ ַנת תרפ"ג, ּדַ ש ְ ם ּבִׁ ַליִׁ ירּוש ָ י לִׁ יתִׁ ָעלִׁ ש ֶ ְזד: ּכְ ּיַ ל ַזַצ"ל מִׁ יר ְרָפאֵּ אִׁ י מֵּ ר ַרּבִׁ ּפֵּ סִׁ
א  ים ָהָיה קֹורֵּ ָעמִׁ ה. ּפְ י ְלַמּטָ ר ְלַמְעָלה ַוֲאנִׁ ס ַזַצ"ל, ָהַרב ָהָיה ּגָ ם ָהַרב ַאְבָרָהם ַעּדֶ ַיַחד עִׁ

ֹות לֹו אֵּ  י ַלֲעש  י לִׁ ר לֹו: ֲאדֹונִׁ י אֹומֵּ יתִׁ ם. ְוָהיִׁ ְפַליִׁ ָכר ּכִׁ י ש ָ ּלֵּם לִׁ יתֹו, ְוָהָיה ְמש ַ בֵּ יזֹו ֲעבֹוָדה ּבְ
ם ֶאת ַהּגֵּר",  ּתֹוָרה, "ַוֲאַהְבּתֶ תּוב ּבַ י: ּכָ יב לִׁ ש ִׁ י. ְוָהָיה מֵּ ַתּתָ לִׁ ּנָ ָכר ש ֶ ָ י, ַהש ּ ּדַ ר מִׁ ָהַרב, ֶזה יֹותֵּ

ַמְקלֹו ּוְבתַ  א ּבְ ּבָ ילוֹ ּוָמה ַהּגֵּר ש ֶ יְך ְלאֹוֲהבוֹ  ְרמִׁ ְך ָצרִׁ ל ּכָ ְצָחק ְוַיֲעֹקב,  ,ּכָ י ַאְבָרָהם יִׁ נֵּ ֲאַנְחנּו, ּבְ
ן?!  ּכֵּ ל ש ֶ ם, לֹא ּכָ ַליִׁ ירּוש ָ ל ְולִׁ ָראֵּ ש ְ חּוץ ָלָאֶרץ ְלֶאֶרץ יִׁ ָך ּוָבאָת מִׁ ַכּפְ ָך ּבְ ְמּתָ ַנְפש ְ ַ ש ּ ה, ש ֶ ְוַאּתָ

יזֹו ֲעבֹוָדה ש ֶ  י אֵּ יא לִׁ יד ָהָיה ַמְמצִׁ .ְוָתמִׁ רּוש  ה ּגְ ָ ש ּ ּלֵּם ֲחמִׁ , ְוָהָיה ְמש ַ רּוש  י ּגְ נֵּ ּלוּ ש ְ ָוה ֲאפִׁ  ּלֹא ש ָ

 

ד  י עֹומֵּ יתִׁ ְקנֹות ָיָרק, ְוָהיִׁ י לִׁ דֵּ ּלּו ּכְ יס ֲאפִׁ ּכִׁ רּוָטה ּבַ י ּפְ ּכֹות, לֹא ָהְיָתה לִׁ ֶעֶרב סֻּ ַעם, ּבְ ּפַ
יַני  ר, ְוָזְלגּו עֵּ ְרחֹובֹות ָנע ָוָנד, ֶזה קֹוֶנה ְוֶזה מֹוכֵּ ֶרְך ְוָקָרא ּבָ ּדֶ ֶתר. ָהַרב ָעַבר ּבַ ּסֵּ ָמעֹות ּבַ ּדְ

ֶסף  ה ּכֶ ּמָ ּבֹון ּכַ ה ֶחש ְ י ְוַנֲעש ֶ יתִׁ י: "ּבֹא ְלבֵּ ָליו, ְוָאַמר לִׁ י אֵּ ּתִׁ ש ְ ּגַ יר, ּבֹא". נִׁ אִׁ יר, מֵּ אִׁ י: "מֵּ אֹותִׁ
ּבֹון, ַיַען ּום ֶחש ְ י ש  ין לִׁ י ָהַרב, אֵּ י לֹו: "ֲאדֹונִׁ ְבּתִׁ ש ַ ב ְלָך". הֵּ י ַחּיָ ְמּתָ  ֲאנִׁ ּלַ י ְלָך ש ִׁ ָעַבְדּתִׁ ֶ ַמה ש ּ

ים  רִׁ י ֶעש ְ ּתֹו ְוָנַתן לִׁ י אִׁ ת". ָהַלְכּתִׁ יִׁ ַלי ַלּבַ ּבֹון, ּבֹא אֵּ י: "לֹא, יֵּש  ָלנּו ֶחש ְ ם!" ָאַמר לִׁ ְפַליִׁ י ּכִׁ לִׁ
י לֹו:  ". ָאַמְרּתִׁ דֹוש  ה הֹוָצאֹות יֹום טֹוב ַהּקָ ֲעש ֶ ְך ּתַ י: "לֵּ , ְוָאַמר לִׁ רּוש  ה ּגְ ָ ש ּ י, ַמּדּוַע ַוֲחמִׁ "ֲאדֹונִׁ

ְכבֹוד יֹום טֹוב!" ים לִׁ ְצָרכִׁ ְקֶנה מִׁ ְך ּתִׁ י: "לֵּ יב לִׁ ש ִׁ לּום!" הֵּ י ּכְ ב לִׁ יְנָך ַחּיָ י? ֲהלֹא אֵּ ן לִׁ ּתֵּ  ּתִׁ

 

ּלּו  רּוש  אֵּ ה ּגְ ָ ש ּ ים ַוֲחמִׁ רִׁ יַני ֶעש ְ עֵּ , ְוָהיּו ּבְ ָהַרב יֵּש  לֹו רּוַח ַהּקֶֹדש  אי ש ֶ ַוּדַ י ּבְ ּתִׁ ש ְ ְרּגַ ָאז הִׁ
ֶעש ְ  ירֹות ּכְ ש  לִׁ ים ְוָחמֵּ ָאה[רִׁ י מֵּ ָלל ַרב. ]ּפִׁ א ש ָ מֹוצֵּ י ּכְ ַמְחּתִׁ  )מעיין המועד שכא(, ְוש ָ

 

 
ם  ּיִׁ ים ַהְלוִׁ ַח ֶאת ַהּכֲֹהנִׁ ּמֵּ ְצָוה ְלש ַ ש  ָהְיָתה מִׁ ְקּדָ ית ַהּמִׁ ְזַמן ּבֵּ ָך ּבִׁ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ֱאַמר: "ְוש ָ ּנֶ ]ש ֶ

י"[ וִׁ ה... ְוַהּלֵּ ָהיּו  ,ַאּתָ י ש ֶ נֵּ ּפְ ֱאַמר:מִׁ ּנֶ ל, ש ֶ ָראֵּ ש ְ יִׁ ים הֹוָראֹות ּבְ ש  ּומֹורִׁ ְקּדָ ית ַהּמִׁ בֵּ ים ּבְ  עֹוְבדִׁ
 , ש  ְקּדָ ית ַהּמִׁ ין ֲעבֹוַדת ּבֵּ אֵּ נּו, ש ֶ ְזַמּנֵּ ל". ּובִׁ ָראֵּ ש ְ ֶטיָך ְלַיֲעֹקב ְותֹוָרְתָך ְליִׁ ּפָ ש ְ ָוה "יֹורּו מִׁ צְׁ מִּ

ֹוָרה יֹוָמם  ים ת  דִּ ֹומְׁ ל  ֶ ים ש  ֵרכִּ בְׁ חַׁ ֶאת ָהאַׁ ֵ מ  ש ַׁ ָלהלְׁ יְׁ ם  ,ָולַׁ הֵּ ל, ש ֶ ָראֵּ ש ְ יִׁ ים הֹוָראֹות ּבְ ּומֹורִׁ
ָאְמרּו ֲחַז"ל  מֹו ש ֶ ם, ּכְ ּיִׁ ים ַהְלוִׁ ְמקֹום ַהּכֲֹהנִׁ ים מנחות קי ע"א(מסכת )ּבִׁ י ֲחָכמִׁ ידֵּ ְלמִׁ : ּתַ

 . ש  ְקּדָ ית ַהּמִׁ ֲעבֹוַדת ּבֵּ ים ּבַ ּלוּ עֹוְסקִׁ אִׁ יֶהם ּכְ ּתֹוָרה, ַמֲעֶלה ֲעלֵּ ים ּבַ עֹוְסקִׁ מה מוילנא. )בנין שלש ֶ

 חזו"ע יו"ט צט(
 

זַֹּהר  ְמֹבָאר ּבַ ּכֹות, ּכַ ַחג ַהּסֻּ ְפָרט ּבְ ים, ּובִׁ קּוקִׁ ַע ֶאת ַהזְּ ַח ּוְלַסּיֵּ ּמֵּ יד ְלש ַ מִׁ ל ּתָ ּדֵּ ּתַ ש ְ ְויֵּש  ְלהִׁ
דֹוש   ּום )פרשת אמור דף קג ע"ב(ַהּקָ ש ּ ים, מִׁ ּיִׁ ח ֶאת ָהֲענִׁ ּמַ יש ַ ַתְרּגּום: וִׁ ָבָריו ּבְ ֶלק , ְוֶזה ּתֶֹכן ּדְ חֵּ ש ֶ
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ין  יזִׁ ּפִׁ ש ְ ן[ָהאֻּ ְמֹבָאר ְלַהּלָ ד, ּכַ ף ְוָדוִׁ ה, ַאֲהֹרן, יֹוסֵּ ם: ֲאבֹות ָהעֹוָלם, ֹמש ֶ הֵּ ים, ש ֶ דֹוש ִׁ ים ַהּקְ , ]ָהאֹוְרחִׁ
ינֹו  ין ְואֵּ יזִׁ ּפִׁ ש ְ ין ֶאת ָהאֻּ ם ַמְזמִׁ ים, ְואִׁ ּיִׁ ל ָהֲענִׁ ֶלק ש ֶ תֹו, הּוא ַהחֵּ ּכָ ין ְלסֻּ ָהָאָדם ַמְזמִׁ ש ֶ

ן ֶאת ֶחְלקָ  ים ָעָליו נֹותֵּ תֹו ְואֹוְמרִׁ ּכָ ּסֻּ ים מִׁ ם ָקמִׁ ים, הֵּ ּיִׁ ְלַחם ֶאת )משלי כג ו(ם ָלֲענִׁ : "ַאל ּתִׁ
דֹוש   ל ַהּקָ ְלָחן ש ֶ ֻּ ינֹו ש  ְלָחן ֶזה אֵּ ֻּ י ש  ְתָאיו ְלַמְטַעּמָֹתיו". ּכִׁ ן, ְוַאל ּתִׁ רּוךְ  ֶלֶחם ַרע ָעיִׁ  ּבָ

ן, ְואֹוי לֹו ְלאֹותֹו ָאָדם בְּ  ל ַרע ַעיִׁ א ש ֶ י ֶעְליֹון, הּוא, ֶאּלָ ּלּו, ְקדֹוש ֵּ ים ָהאֵּ ָהאֹוְרחִׁ ָעה ש ֶ ש ָ
זַֹּהר, ה'  ם ּבַ ְמֹבָאר ש ָ ים ְמֹאד, ּכַ ים ֲחמּורִׁ ָברִׁ ים ָעָליו ּדְ ְלָחנֹו ְואֹוְמרִׁ ֻּ ים ֶאת ש  עֹוְזבִׁ

נּו. ילֵּ  ַיּצִׁ
 

יתֹו, ּוְמש ַ  י בֵּ ְבנֵּ ְך לִׁ ן ָלֶהם, ְוַאַחר ּכָ ים, ְונֹותֵּ ּיִׁ ג ָלֲענִׁ ל ּמֵּ ֲאָבל ָהָאָדם ַהּדֹואֵּ ם ש ֶ ּבָ ַח ֶאת לִׁ
ים ּיִׁ דֹוש   ,ָהֲענִׁ רּוךְ  ַהּקָ ן:  ּבָ ְלַהּלָ דִׁ ים אֹותֹו ּכְ ין ְמָבְרכִׁ יזִׁ ּפִׁ ש ְ ּמֹו, ְוָכל ָהאֻּ ַח עִׁ מֵּ ָרָהם הּוא ש ָ בְׁ אַׁ
ינו   ְך אֹותֹו ָאבִּ י ָאֶרץ, ְוַהֲאַכלְ )ישעיה נח יד(ְמָברֵּ ֳמתֵּ יךָ ַעל ּבָ ְבּתִׁ ְרּכַ ג ַעל ה', ְוהִׁ ְתַעּנַ יָך : "ָאז ּתִׁ ּתִׁ

יָך".  ינו  ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאבִׁ ָחק ָאבִּ צְׁ ְך אֹותֹו  יִּ ְהֶיה ַזְרעֹו, ג(-)תהלים קיב בְמָברֵּ ָאֶרץ יִׁ ּבֹור ּבָ : "ּגִׁ
ְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד".  יתֹו, ְוצִׁ בֵּ ר ּבְ ים ְיֹבָרְך. הֹון ָוֹעש ֶ רִׁ ינו  ּדֹור ְיש ָ ֲעֹקב ָאבִּ ְך אֹותֹו  יַׁ ְמָברֵּ

בָּ י(-)ישעיה נח ח בֹוד : "ָאז יִׁ ְדֶקָך, ּכְ ְצָמח, ְוָהַלְך ְלָפֶניָך צִׁ ָרה תִׁ ָכְתָך ְמהֵּ ַחר אֹוֶרָך, ַוֲארֻּ ַ ש ּ ַקע ּכַ
ַלח  ּתֹוְכָך מֹוָטה, ש ְ יר מִׁ סִׁ ם ּתָ י, אִׁ נִׁ ּנֵּ ע ְוֹיאַמר הִׁ ּוַ ש ַ ְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה, ּתְ ה' ַיַאְסֶפָך. ָאז ּתִׁ

ָך, וְ  ב ַנְפש ֶ ק ָלָרעֵּ ר ָאֶון. ְוָתפֵּ ע ְוַדּבֶ ָלְתָך ֶאְצּבַ ְך אֹוֶרָך, ַוֲאפֵּ ֹחש ֶ יַע, ְוָזַרח ּבַ ּבִׁ ש ְ ֶנֶפש  ַנֲעָנה ּתַ
ם".  ֳהָריִׁ ּצָ יק ּכַ ד ִּ צ ַׁ יֹוֵסף הַׁ ֵֹהן וְׁ כ  ֲהֹרן הַׁ נו , אַׁ ב ֵ ה רַׁ ֶ ים אֹותֹו ֹמש  : "ְוָנֲחָך ה' יב(-)ישעיה נח יאְמָבְרכִׁ

ָך, ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחלִׁ  ַצְחָצחֹות ַנְפש ֶ יַע ּבְ ּבִׁ ש ְ יד, ְוהִׁ מִׁ ר ּתָ ם ֲאש ֶ ַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמיִׁ יָת ּכְ יץ, ְוָהיִׁ
ר  ם, ְוֹקָרא ְלָך ּגֹדֵּ קֹומֵּ י דֹור ָודֹור ּתְ ָך ָחְרבֹות עֹוָלם, מֹוְסדֵּ ּמְ יָמיו. ּוָבנּו מִׁ בּו מֵּ לֹא ְיַכזְּ

ֶבת".  יבֹות ָלש ָ ב ְנתִׁ ֹבֵּ ֶרץ, ְמש  ֶלךְׁ ּפֶ ֶ מ  ד הַׁ ָדוִּ ְך אֹותֹו  וְׁ ל כְּ נד יז( )ישעיהְמָברֵּ ְך : "ּכָ י יּוַצר ָעַליִׁ לִׁ
ים ּגֹוָרָלם,  עִׁ י ֶחְלָקם ּוַמה ּנָ רֵּ י". ַאש ְ יעִׁ ְרש ִׁ ט, ּתַ ּפָ ש ְ ְך ַלּמִׁ ּתָ קּום אִׁ ֹון ּתָ ְצָלח, ְוָכל ָלש  לֹא יִׁ
ין  יזִׁ ּפִׁ ש ְ ְבָעה אֻּ י עֹוָלם, ש ִׁ יקֵּ י ַצּדִׁ ּפִׁ ּלּו מִׁ ָרכֹות ָהאֵּ ים ְלָכל ַהּבְ זֹּוכִׁ י ָאָדם ש ֶ נֵּ ל אֹוָתם ּבְ ש ֶ

ין אִׁ ּלָ ין.  עִׁ יש ִׁ .ַקּדִׁ דֹוש  י ַהזַֹּהר ַהּקָ ְברֵּ ּדִׁ אן מִׁ  ַעד ּכָ

 

ם  ָרָכה. ַאְך אִׁ ֹבא ָעָליו ּבְ יתֹו, ּתָ ָליו ְלבֵּ ים אֵּ ּיִׁ ין ֶאת ָהֲענִׁ רּותֹו ְלַהְזמִׁ ֶאְפש ָ ּיֵּש  ּבְ ָאָדם ש ֶ
ין לֹו ָמקֹום בְּ  ים ְואֵּ רּוַכת ְיָלדִׁ ָחה ּבְ ּפָ ש ְ ם מִׁ הֵּ רּותֹו, ּוְכגֹון ש ֶ ֶאְפש ָ ין ּבְ ש  אֵּ ּיֵּ תֹו, אֹו ש ֶ ּכָ סֻּ

יָתם, אֹו  ים ְלבֵּ ֲאָכלִׁ ַלח ֶאת ַהּמַ ש ְ ָליו, ֲאַזי יִׁ ר ָיֹבאּו אֵּ ֲאש ֶ ּו ּכַ ש  ּיְ ְתּבַ ם הִׁ הֵּ הּו ש ֶ ְלש ֶ ש  ּכָ ֲחש ָ
יָבה ֲעבּור הֹוָצאֹות ֶהָחג.  ן ָיָפה ּוְנדִׁ ַעיִׁ ְסּפֹו ּבְ ּכַ ן ָלֶהם מִׁ ּתֵּ ּיִׁ  )פסקי תשובות שפז(ש ֶ

 

ַחּלֵּק ּיְ ֶלק  ְוטֹוב ש ֶ יל חֵּ בִׁ ש ְ ְצָדָקה ּבִׁ יו: 'ֶזה לִׁ פִׁ ים, ְוֹיאַמר ּבְ ְבָעה ֲחָלקִׁ ָדָקה ְלש ִׁ ֶסף ַהּצְ ֶאת ּכֶ
ן ָהְלָאה. ְוָכל  א', ְוכֵּ יש ָ יָזא ַקּדִׁ ּפִׁ ש ְ ְצָחק אֻּ ֶלק יִׁ יל חֵּ בִׁ ש ְ א, ְוֶזה ּבִׁ יש ָ יָזא ַקּדִׁ ּפִׁ ש ְ ַאְבָרָהם אֻּ

ַיד ה'  ד, ּכְ ְכּבָ ְהֶיה ְסכּום ָיֶפה ְונִׁ ֶלק יִׁ  )הגר"ח פלאג'י, פלא יועץ. פסקי תשובות שפז(ַהּטֹוָבה ָעָליו. חֵּ
 

 

ֶ יזִּ פִּ ש ְׁ אֻּ הָ   "איעָ י זִּ אלִּ א סָ ב ָ ב ָ ל הַׁ ין ש 
י ימֵּ ּכֹות ַחג ּבִׁ נוּ  ָהָיה ַהּסֻּ ָרה ןיַמְזמִׁ י אלִׁ א סָ בָּ בָּ הַ  ַרּבֵּ ה ַעד ֲעש ָ ָ ש ּ ר ֲחמִׁ ים ָעש ָ ּיִׁ ְלָחנוֹ  ַעל ֲענִׁ ֻּ  ש 
ָכל ה ּבְ ּדָ תַּ  ְוָהָיה, ְסעֻּ ש ְ למִׁ ָפחֹות ּדֵּ ּלְ ן ֶאָחד ש ֶ ים מִׁ ּיִׁ ְהֶיה ָהֲענִׁ מוֹ  יִׁ ם ש ְ ש ֵּ ין ּכְ יזִׁ ּפִׁ ש ְ ל ָהאֻּ  אֹותוֹ  ש ֶ

ְיָלה יש   ְוָהָיה, ַהּלַ ָנה ֶאת לוֹ  ַמּגִׁ ָידוֹ  ַהּמָ ר ּבְ ֶלק ֶזהוּ , ְואֹומֵּ ין חֵּ יזִׁ ּפִׁ ש ְ  ...ַאְבָרָהם ָהאֻּ
 

ָנה ָהה ַאַחת ש ָ נוּ  ש ָ ַחג ַרּבֵּ ּכֹות ּבְ חּוץ ַהּסֻּ ירלָ  מִׁ ְעָנא ַרק ְוָחַזר עִׁ הֹוש ַ ה ּבְ ֱאָלתוֹ , ַרּבָ ֹוָנה ש ֶ אש   ָהרִׁ
ם ָהְיָתה ינוּ  ַהאִׁ ְזמִׁ ים הִׁ ּיִׁ ה ֲענִׁ ּכָ ְנָהגוֹ  ַלּסֻּ מִׁ ָכל ּכְ ָנה ּבְ ָנה ש ָ ָענוּ , ְוש ָ י ּוְכש ֶ נֵּ ָחה ּבְ ּפָ ש ְ ּלֹא ַהּמִׁ  ש ֶ
ְזְמנוּ  ים הֻּ ּיִׁ נוּ  ָקָרא, ָהֲענִׁ א ַרּבֵּ יר ְלָבּבָ אִׁ ר, ּבוֹ  ַזףנָ , ל"ְזצּוקָ  מֵּ ּסֵּ ֶבט אֹותוֹ  ְויִׁ ש ֵּ יו ּבְ ךְ  ּפִׁ ֶמש ֶ  ּבְ
י ָעה ֲחצִׁ יָמה ש ָ מִׁ יַצד... ּתְ יךְ  ּכֵּ ים ְואֵּ ם ְיכֹולִׁ ֶבת ַאּתֶ ג ָלש ֶ ְתַעּנֵּ ֹמחַ  ְלהִׁ ש ְ ָחג ְולִׁ ּכֹחַ  ּבֶ ש ְ  ֶאת ְולִׁ

ים ּיִׁ א?! ָהֲענִׁ ּבָ יר ּבָ אִׁ ל ָעַמד מֵּ ת אֹוָתהּ  ּכָ ֶעֶבד ָהעֵּ י ּכְ ְפנֵּ יד, ַרּבוֹ  לִׁ וֹ  ֶאת הֹורִׁ ה ֹראש   ְולֹא ְלַמּטָ
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ָבר ָעָנה ד... ּדָ ּיָ ה מִׁ ּוָ נוּ  צִׁ ין ַרּבֵּ ל ֶאת ְלַהְזמִׁ ים ּכָ ּיִׁ י ָהֲענִׁ נֵּ ש ְ ים לִׁ מִׁ ים ַהּיָ ל ָהַאֲחרֹונִׁ  - ֶהָחג ש ֶ

י ינִׁ מִׁ ְמַחת ֲעֶצֶרת ש ְ ב, ּתֹוָרה ְוש ִׁ ֶהם ְוָיש ַ ּמָ יָלם, עִׁ ָקם, ֶהֱאכִׁ ש ְ ּיֵּט, הִׁ ֶהם ּופִׁ ּמָ ּדֹות עִׁ ְסעֻּ  ָחגהֶ  ּבִׁ
ָחם ּמְ ְמָחה ְוש ִׁ ש ִׁ דֹוָלה ּבְ  .ְמֹאד ַעד ּגְ

 

נוּ  יק ָנַהג ַרּבֵּ ָכל ְלַהְדלִׁ ר ַלְיָלה ּבְ ְכבֹוד נֵּ יז לִׁ ּפִׁ ש ְ ל ָהאֻּ ְיָלה אֹותוֹ  ש ֶ ָכל. וַהּלַ י ּבְ ג ָנהַ  ֶהָחג ְימֵּ
ֹות ה ַלֲעש  ּדָ ּיֹום ַאַחת ְסעֻּ ה ּבַ ּדָ ְיָלה ַאַחת ּוְסעֻּ ּלַ ְכבֹוד ּבַ ְצַות לִׁ כָּ  מִׁ י. הַהּסֻּ ָכה ּומִׁ זָּ ף ש ֶ ּתֵּ ּתַ ש ְ  ְלהִׁ

ּדֹוָתיו ְסעֻּ ּלוּ  ּבִׁ יש  , אֵּ ְרּגִׁ ְתַעּלּות הִׁ ית הִׁ ֹרב. ְמיֶֻּחֶדת רּוָחנִׁ תוֹ  ּבְ ָ ש ּ ידּותוֹ  ְקדֻּ ף ָהָיה, ַוֲחסִׁ  ַיַחד סֹוחֵּ
ּמוֹ  ל ֶאת עִׁ ים ּכָ ּבִׁ סֻּ ל ְלַמְעָלה אֹוָתם ּוַמֲעֶלה ַהּמְ ּכָ יֶהם מִׁ ְרדֹותֵּ יֶהם טִׁ ם, ְוַדֲאגֹותֵּ ךְ  ְלש ֵּ  ָהָיה ּכָ

ש   ּמֵּ ּתַ ש ְ ָקאֹות ּגַם מִׁ ַמש ְ ֶקה ְוָהָיה ּבְ יָלם אֹוָתם ַמש ְ ם ּוְמַפּיֵּט ַמֲאכִׁ ּתָ י, אִׁ דֵּ ְצַות ֶאת ְלַקּיֵּם ּכְ  מִׁ
ַמְחתָּ " ַחּגֶךָ  ְוש ָ ה ֲהָלָכה" ּבְ  (096)ישראל סבא . ְלַמֲעש ֶ

 

 

ֵוה ָטֳהָרה קְׁ  מִּ

עֶ  ה ָטֳהָרה ּבְ ְקוֵּ מִׁ ְטּבֹל ּבְ ּוב לִׁ ְנָהג ָחש  ְטּבֹל מִׁ ָנה לִׁ ָ ְך ַהש ּ ֶמש ֶ ם ּבְ כֹול ּגַ ּיָ י ש ֶ ֶרב ֶהָחג. ּומִׁ
בֹוָתיו.  ֹו ּוַמְחש ְ ר ֶאת ַנְפש  ֶזה ְלַטהֵּ ָרָכה, ְוזֹוֶכה ּבָ ֹבא ָעָליו ּבְ ת, ּתָ ּבָ ָכל ֶעֶרב ש ַ "ע יו"ט זו)חּבְ

 קב(
 

חו ץ ָלָאֶרץ ֹוָרה ב ְׁ ת ת  חַׁ מְׁ ש ִּ ֹות וְׁ כ  ֻּ ס  ג הַׁ  חַׁ

ַאַחר ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ י  מֵּ נִׁ ֵּ חּול ֶאְצָלם ַהּיֹום טֹוב ַהש ּ ּיָ ר ש ֶ ּיֹות", ְלָכְך ֶאְפש ָ לֻּ ל ּגָ י ש ֶ נִׁ ים "יֹום טֹוב ש ֵּ עֹוש ִׁ
ֶעֶרב ֶהָחג  יַח ּבְ ים ְלַהּנִׁ יכִׁ י, ּוְצרִׁ ִׁ ש ּ יֹום ש ִׁ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ל ש ִׁ י ש ֶ נִׁ ֵּ ּכֹות, ְוַהּיֹום טֹוב ַהש ּ ל ַחג ַהּסֻּ ]יֹום ש ֶ

י[ יעִׁ ּיֹום טֹוב ֹקֶדם ַהש ְּ  ְרבִׁ ל מִׁ ֵּ ר ְלַבש ּ ּתָ ְהֶיה מֻּ ּיִׁ ֶ י ש  דֵּ ין', ּכְ ילִׁ ְבש ִׁ רּוב ּתַ יָעה 'עֵּ י[קִׁ ִׁ ש ּ ן,  ]יֹום ש ִׁ מֹו כֵּ ת. ּכְ ּבָ ְלש ַ
ּלוּ  ָכל אֵּ ים ּבְ ינִׁ י ּדִׁ ָרטֵּ ה ּפְ ּמָ ת, ְויֵּש  ּכַ ּבָ י ש ַ מֹוָצאֵּ י ּבְ נִׁ ֵּ חּוץ ָלָאֶרץ ָיחּול ַהּיֹום טֹוב ַהש ּ ּבְ ר ש ֶ ְמֹבָארֶאְפש ָ  , ּכַ

ם. ָ ש ּ ָדה', ָקֶחּנּו מִׁ ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ בּועֹות ּבַ ָ חֹוֶבֶרת 'ַחג ַהש ּ א ּבְ ַמּיָ ש ְ א דִׁ ְעּתָ ּיַ סִׁ  ּבְ

 

ֶעֶרב ֶהָחג יָלה ב ְׁ  ֲאכִּ

ל ַהּיֹום  ית ש ֶ ירִׁ ָעה ֲעש ִׁ ָ ש ּ ֶעֶרב ֶהָחג מִׁ ֶרְך: לֹא ֹיאַכל ֶלֶחם אֹו עּוָגה ּבְ עֵּ , [, שעון קיץ16:22]ּבְ
יְך ֶלאֱ  ַאַחר ְוָצרִׁ ל מֵּ ְמקֹום ֹצֶרְך יֵּש  ְלָהקֵּ ָאבֹון. ּובִׁ ְיָלה ְלתֵּ ּלַ ה ּבַ ּכָ ּסֻּ ֶחם ּבַ ת ַהּלֶ ַזיִׁ ֹכל ֶאת ּכְ

אי ֶלֱאֹכל,  62ֶלֱאֹכל ַעד  ַ ים ְוַכּדֹוֶמה, ַרש ּ גִׁ ר, ּדָ ש ָ יָרקֹות, ּבָ רֹות וִׁ ר. ְוָאְמָנם ּפֵּ ָרם ְולֹא יֹותֵּ ּגְ
י  דֵּ ֶהם, ּכְ סֹו מֵּ רֵּ א ּכְ ּלֹא ְיַמּלֵּ ְלַבד ש ֶ ָאבֹון. ּובִׁ ְיָלה ְלתֵּ ּלַ ּיֹאַכל ּבַ  )קכא(ש ֶ

 

לו ק ת ֵנר ד ָ  ֲהָכנַׁ

ית  ּצִׁ ּמַ ים אֹו מִׁ ְפרּורִׁ ְפַסת ּגַ ּקֻּ מֹו מִׁ יֹום טֹוב, ּכְ ה ּבְ ש  ֲחָדש ָ יק אֵּ ים ְלַהְדלִׁ ָאְסרּו ֲחָכמִׁ
י ְלָכְך, יֵּש  לָ  ֶעֶרב יֹום טֹוב. אִׁ לּוָקה מֵּ ש  ַהּדְ אֵּ יק מֵּ ירוּ ְלַהְדלִׁ ּתִׁ ֶעֶרב ְוַכּדֹוֶמה, ְוהִׁ ב ּבְ ים לֵּ ש ִׁ

ק  ָמה' ַהּדֹולֵּ ר ְנש ָ ין 'נֵּ יַסת ֶהָחג ְלָהכִׁ נִׁ ְך  08יֹום טֹוב ֹקֶדם ּכְ ְצָטרֵּ ם יִׁ אִׁ י ש ֶ דֵּ עֹות, ּכְ ש ָ
ְקָרא  . ְוֶזהּו ַהּנִׁ ש  יָכן ָלַקַחת ֶאת ָהאֵּ הֵּ ְהֶיה לֹו מֵּ יֹום טֹוב, יִׁ ז ּבְ יק ֶאת ַהּגַ ל ּוְלַהְדלִׁ ֵּ ְלַבש ּ

' ש  ש  ְלאֵּ אֵּ ש  'ַהְדָלָקה מֵּ י יֹום טֹוב, ְלאֵּ ְפנֵּ ּלִׁ לּוָקה מִׁ ָהְיָתה ּדְ ש  ש ֶ אֵּ יק מֵּ י ַמְדלִׁ ֲאנִׁ ַהְינּו ש ֶ , ּדְ
יר  ֶאְמָצעּותֹו ַמֲעבִׁ ּבְ ְפרּור ש ֶ ּלֹא ְלַכּבֹות ֶאת ַהּגַ ר ש ֶ הֵּ זָּ ש  ְלהִׁ ת. ְוָאְמָנם, יֵּ ש ֶ ְתַחּדֶ ו מִׁ ַעְכש ָ ש ֶ

ּיִׁ  יַח אֹותֹו ש ֶ א ַיּנִׁ יֹום טֹוב, ֶאּלָ ש  ּבְ ה ְלַבד.ֶאת ָהאֵּ  ְכּבֶ

 

ת ֵנרֹות ֶהָחג ָלקַׁ דְׁ  הַׁ

ת.  ּבָ ְבָכל ֶעֶרב ש ַ יָעה ּכִׁ קִׁ ְ י ַהש ּ ְפנֵּ רֹות ֶהָחג לִׁ יקּו ֶאת נֵּ ים ַיְדלִׁ ש ִׁ ַהּנָ ש  ַהּנֹוֲהגֹותטֹוב ש ֶ  ְויֵּ
. ּדּוש  יל יֹום טֹוב ֹקֶדם ַהּקִׁ לֵּ יק ּבְ ּוט ְלַהְדלִׁ יקוּ  ּוָפש  ְדלִׁ ּיַ ש   ש ֶ אֵּ ָהְיָתה מֵּ לּוָקה ש ֶ  ()רי .דֵּ

 

ה טוב  ּכָ ּסֻּ יק ּבַ ש ְ  שבעְלַהְדלִׁ ְבָעה אֻּ ְכבֹוד ש ִׁ רֹות, לִׁ יןנֵּ יש ִׁ ין ַקּדִׁ אִׁ ּלָ ין עִׁ יזִׁ  )החיד"א. רי(. ּפִׁ
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ָלָקה דְׁ הַׁ קֹום הַׁ  מְׁ

יק ֶאת  דֹוָלה, טֹוב ְלַהְדלִׁ ה ּגְ ּכָ ם ַהּסֻּ יָלה, האִׁ ם הּוא ְמקֹום ָהֲאכִׁ ָ ש ּ ה, ש ֶ ּכָ תֹוְך ַהּסֻּ רֹות ּבְ נֵּ
ם יֵּש  ֲחש ָ  ת. אּוָלם אִׁ יִׁ ּבַ ם ּבַ יקֵּ ָפה, ַיְדלִׁ רֵּ ש ְ הּו לִׁ ְלש ֶ  )עו, רז(ש  ּכָ

 

ָרָכה ב ְׁ  הַׁ
ה:  ָ ש ּ ְך ָהאִׁ ָברֵּ נו  ֹקֶדם ַהַהְדָלָקה ּתְ ָ ש  ד ְׁ ר קִּ ֶ ה ה', ֱאלֵֹהינו  ֶמֶלךְׁ ָהעֹוָלם, ֲאש  ָ ת  רו ךְׁ אַׁ "ב ָ

ל ֶ יק ֵנר ש  לִּ דְׁ הַׁ נו  לְׁ ו ָ צִּ ֹוָתיו וְׁ צְׁ מִּ [  :בשבת] ב ְׁ ת וְׁ ב ָ ַׁ יק., ְואַ יֹום טֹוב"ש  ְדלִׁ ְך ּתַ  ַחר ּכָ

 

יקֹות ֶאת  ְדלִׁ ּמַ ְך ְלַאַחר ש ֶ ַנז ְלָברֵּ ּכְ נֹות ַאש ְ ת נֹוֲהגֹות ֹרב ּבְ ּבָ ֶעֶרב ש ַ ּבְ י ש ֶ ְוַאף ַעל ּפִׁ
יקּו.  ְך ַיְדלִׁ רֹות ְוַאַחר ּכָ ן ְיָבְרכּו ַעל ַהּנֵּ ֶעֶרב יֹום טֹוב ַאף הֵּ ל ָמקֹום, ּבְ ּכָ רֹות, מִׁ יָון ַהּנֵּ ּכֵּ מִׁ

ל ַמה ש ֶּ  ּכָ יַאְך ש ֶ ַהְדָלָקה, ְוהֵּ ת ּבַ ּבָ לֹות ש ַ ַקּבְ ּמְ ש  ש ֶ ֲחש ָ ְך, הּוא ַרק מֵּ ְך ְלָברֵּ יק ְוַאַחר ּכָ ן ְלַהְדלִׁ ּנֹוֲהגֹות הֵּ
לֹות אֶ  ַקּבְ ּמְ יָטה ש ֶ ִׁ ַאף ַלש ּ ְמָצא ש ֶ , נִׁ ש  ש  ְלאֵּ אֵּ יק מֵּ ר ְלַהְדלִׁ ּתָ ּמֻּ יֹום טֹוב ש ֶ ן? ַאְך ּבְ ּכֵּ יקּו ְלַאַחר מִׁ ת ַיְדלִׁ

יקֹות.ֶהָחג בַּ  ן ַמְדלִׁ ּבֹו הֵּ ר ש ֶ ּלֹא ְלַכּבֹות ֶאת ַהּנֵּ ֲהרּו ש ֶ זָּ יק, ַאְך יִׁ ּיֹות ְלַהְדלִׁ אִׁ ָ ָרָכה, ַרש ּ )משנ"ב רסג ס"ק  ּבְ
 כז. רט(

 

ֶהֱחָינו " ֶ  "ש 

ָרָכה זֹו ְלַאַחר  ים ּבְ ָבְרכִׁ ּמְ יָון ש ֶ ַהְדָלָקה, ּכֵּ ֶהֱחָינּו' ּבַ ת 'ש ֶ ְרּכַ ים ּבִׁ ש ִׁ ְכָנה ַהּנָ ָברֵּ ן לֹא ּתְ ּכֵּ מִׁ
יל יֹום טֹוב.  ל לֵּ ּדּוש  ש ֶ ּקִׁ ְכָנסֹות  )אור זרוע בשם הירושלמי, תרומת הדשן ועוד(ּבַ ַהְמָבְרכֹות נִׁ ְמָצא ש ֶ נִׁ

ְנָהָגן.  ּמִׁ יקּו מִׁ ְפסִׁ ּיַ ַנַחת ש ֶ יר ָלֶהן ּבְ ן טֹוב ְלָהעִׁ ָרָכה ַלַהְדָלָקה, ְוָלכֵּ ין ַהּבְ ק ּבֵּ ש  ֶהְפסֵּ ַלֲחש ַ
אֹון ַיְעּבֵּ  ָגָגה ְוָכְתבּו ַהּגָ ֲהָלָכה ּוש ְ ין לֹו ְיסֹוד ּבַ ים ֶזה אֵּ ְנַהג ָנש ִׁ ּמִׁ ים ְועֹוד, ש ֶ ב, ֶחֶסד ָלֲאָלפִׁ "ץ, ָיֶפה ַלּלֵּ

 הּוא.

 

ֹוְמעֹות  ש ּ ֶהֱחָינּו ש ֶ ת ש ֶ ְרּכַ ן ַעל ּבִׁ ין ָלֶהן ַלֲענֹות ָאמֵּ ַהְדָלָקה, אֵּ ֶהֱחָינּו ּבַ ים ַהְמָבְרכֹות ש ֶ ָנש ִׁ
ש  הֶ  ֲחש ַ , מֵּ ּדּוש  ּקִׁ ן. ּבַ יִׁ יַמת ַהּיַ ְטעִׁ ֶפן' לִׁ ת 'ַהּגֶ ְרּכַ ין ּבִׁ ק ּבֵּ ּיֹות ְפסֵּ אִׁ ָ ַנז ַרש ּ ּכְ נֹות ַאש ְ ְואּוָלם, ּבְ

בּועֹות ָ ַחג ַהש ּ ל ֶהָחג, ַאְך לֹא ּבְ ּדּוש  ש ֶ ּקִׁ ן ּבַ ֹראש   ְולֹא ַלֲענֹות ָאמֵּ ָנה. ּבְ ָ . חזו"ע )שבט הלוי. קנא, ריג ַהש ּ
 (ימים נוראים סג

 

ה ּנֵּ ַחג ַהפֶּ  הִׁ םּבְ ה ַסח, ּגַ ָ ש ּ ה אִׁ ּיָ ְרָכה ְסָפַרּדִׁ ּבֵּ ֱהֶחָינוּ  ש ֶ ַהְדָלָקה ש ֶ ֲעֶנה, ּבַ ן ּתַ ת ַעל ָאמֵּ ְרּכַ ֱהֶחָינוּ  ּבִׁ  ש ֶ
ּדּוש   ּקִׁ ּבַ רוֹ , ש ֶ ה ְוַהּמָ ּצָ יַלת ַהּמַ ֲאכִׁ ֶדר ּכַ ְצוֹות ַהּסֵּ ָאר מִׁ ּיֶֶכת ּגַם ַעל ש ְ ּדּוש  ש ַ ּקִׁ ּבַ ֶהֱחָינּו' ש ֶ ת 'ש ֶ ְרּכַ ַאַחר ּובִׁ ר, מֵּ

א ַעל ֶעֶצם ֶהָחג. ֲאָבל ּלּו, ֶאּלָ ְצוֹות אֵּ ָנה ַעל מִׁ ּוְ ַהְדָלָקה לֹא ּכִׁ ֶהֱחָינּו ּבַ ְרָכה ש ֶ ּבֵּ ה ש ֶ ָ ש ּ ּכֹות  ְוָהאִׁ סֻּ ּבְ
ן ין ָלּה ַלֲענֹות ָאמֵּ ה, אֵּ ּכָ ְצַות סֻּ ּמִׁ יא מִׁ טּוָרה הִׁ ּפְ ּדּוש ש ֶ ּקִׁ ּבַ ֶהֱחָינּו' ש ֶ ק. ְואּוָלם,מֵּ  ַאַחר 'ש ֶ ש  ֶהְפסֵּ  ֲחש ַ

י אִׁ ָ ַנז, ַרש ּ ּכְ נֹות ַאש ְ ַאַחרוֹ ּבְ ן', מֵּ ה ת ַלֲענֹות 'ָאמֵּ ּכָ ּסֻּ יָבה ּבַ ּלּו ַעל ַהְיש ִׁ ְך ֲאפִׁ ּיֵּש  נֹוֲהגֹות ְלָברֵּ ל, ש ֶ ן ּכָ ּכֵּ  ש ֶ
ֲעֶניָנה ּתַ ן ש ֶ ת ַעל ָאמֵּ ְרּכַ ֱהֶחָינוּ  ּבִׁ ל .ש ֶ ּכָ בּועֹות ּוְבֹראש   ָמקֹום ּומִׁ ָ ַחג ַהש ּ ָנה ּבְ ָ נֹות ַאף ַהש ּ ַנז ּבְ ּכְ לֹא  ַאש ְ
ֲעֶניָנה.  (פסח כה .)שבט הלוי ח"ג סימן סט. קנא, ריג ּתַ

 
 

 ֵליל ֶהָחג  
ה כ ָ ֻּ יָסה לַׁס  נִּ כ ְׁ  הַׁ

ין,  יזִׁ ּפִׁ ש ְ ין ֶאת ָהאֻּ ים, ְוַיְזמִׁ ְפנִׁ ּבִׁ ה מִׁ ּכָ ֶפַתח ַהּסֻּ ה, ַיֲעֹמד ּבְ ּכָ ל ָאָדם ַלּסֻּ ְכָנס ּכָ ר נִׁ ֲאש ֶ ּכַ
ים ּדּורִׁ ּסִׁ ח ּבַ ּסָ ּמּוָבא ַהּנֻּ ְכָנס ּכַ ר ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָהָיה נִׁ ֲאש ֶ ּכַ , ש ֶ דֹוש  זַֹּהר ַהּקָ . ְוָכתּוב ּבַ

ה  ּכָ ֶפַתח ַהּסֻּ ד ּבְ ַח, ְועֹומֵּ מֵּ ה, ָהָיה ש ָ ּכָ ּכֹת מִׁ ַלּסֻּ ּסֻּ ר: "'ּבַ ין ְואֹומֵּ יזִׁ ּפִׁ ש ְ ין ֶאת ָהאֻּ ים, ּוַמְזמִׁ ְפנִׁ ּבִׁ
לָּ  ין עִׁ יזִׁ ּפִׁ ש ְ יבּו אֻּ ים'. ּתִׁ ְבַעת ָימִׁ בּו ש ִׁ ש ְ יבּו", ּתֵּ יְמנּוָתא ּתִׁ י ְמהֵּ יזֵּ ּפִׁ ש ְ יבּו אֻּ יבּו, ּתִׁ ין ּתִׁ אִׁ

ֶלק  י חֵּ יב: 'ּכִׁ ְכתִׁ ל, ּדִׁ ָראֵּ ש ְ יִׁ ָאה חּוָלְקהּון ּדְ ָאה חּוָלָקָנא, ַזּכָ י ַוֲאַמר: "ַזּכָ ים ְידֹוי ְוָחדֵּ ָארִׁ
יב.  ו ם:ה' ַעּמֹו, ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו'", ַוֲהָוה ְיתִׁ ג  רְׁ ַׁ ים  ת  בּו אֹוְרחִׁ י "ש ְ בּו אֹוְרחֵּ בּו, ש ְ ים ש ְ ֶעְליֹונִׁ
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ֱאַמר: 'ּכִׁ  ּנֶ ל, ש ֶ ָראֵּ ש ְ ל יִׁ י ֶחְלָקם ש ֶ רֵּ נּו, ְוַאש ְ י ֶחְלקֵּ רֵּ ַמח ְוָאַמר: "ַאש ְ ים ָיָדיו ְוש ָ רִׁ בּו". הֵּ ֶלק ָהֱאמּוָנה ש ְ י חֵּ

ב.  אמור קג ע"ב( )זוהר ה' ַעּמֹו, ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו'", ְוָהָיה יֹוש ֵּ

 

ְכָנס לֹא ַרק בַּ  ּנִׁ ָכל יֹום ש ֶ א ּבְ תּוב, ֶאּלָ ח ַהּכָ ּסָ ּנֻּ ין ּבַ יזִׁ ּפִׁ ש ְ ין ֶאת ָהאֻּ ֹון ַיְזמִׁ אש  ְיָלה ָהרִׁ ּלַ
ים.  אִׁ יָנם ּבָ לֹא ַהְזָמָנה אֵּ י ּבְ ין, ּכִׁ יזִׁ ּפִׁ ש ְ ין ֶאת ָהאֻּ ה ַיְזמִׁ ּכָ  ()השל"ה. פסקי תשובות שפזַלּסֻּ

 

ו ש   ד   קִּ

ה, ּומְ  ּכָ ּסֻּ ן ּבַ יִׁ ים ַעל ַהּיַ ש ִׁ ל ְמַקּדְ ָראֵּ ש ְ ש  יִׁ ֶפן', 'ְמַקּדֵּ י ַהּגֶ רִׁ א ּפְ ָרכֹות: 'ּבֹורֵּ ע ּבְ ים ַאְרּבַ ָבְרכִׁ
ים', 'לִׁ  ַמּנִׁ ְך ְוַהזְּ ֶמש ֶ ְך ּבְ אי ְלָברֵּ ַ ֶהֱחָינּו', ַרש ּ ְך 'ש ֶ ַכח ְלָברֵּ ם ש ָ ֶהֱחָינּו'. ְואִׁ ה' ְו'ש ֶ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ

י ֶהָחג.  ְבַעת ְימֵּ ל ש ִׁ  )צה, קעד(ּכָ
 

ד ַהּנּוַסח ָרָכה ּוָיקַהּמְ ּבְ ב : ּבַ ֵ יש  ה'לִּ כ ָ ֻּ ס  יק 'ב ַׁ ירִׁ ַחת חִׁ ה ְולֹא הל' ּתַ ירֵּ מוֹ . צֵּ י ְוֹזאת: ּכְ , הּוָדהלִּ
י י, ָאֶרץ סֹודלִּ מוֹ  רֹותלִּ י, ֹאֶפל ּבְ ילִּ נֵּ י, ש ֵּ ּוָעְתךָ לִּ  )שלמי ציבור, פתח הדביר, הרד"ק. קעב( .ְועֹוד ש 

 

ְבנֹות ְסָפַרד יר לִׁ ֲענֶ  ,יֵּש  ְלַהְזּכִׁ ּלֹא ּתַ ת 'לִׁ ש ֶ ְרּכַ ן' ַאַחר ּבִׁ ְך יָנה 'ָאמֵּ ָברֵּ ּמְ ה' ש ֶ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ
ֶבת ָלֶהן  ן' ֶנְחש ֶ ת 'ָאמֵּ ּיַ ן, ֲענִׁ ם ּכֵּ ה, אִׁ ּכָ ְצַות סֻּ ּמִׁ טּורֹות מִׁ ים ּפְ ש ִׁ ַאַחר ְוַהּנָ י מֵּ , ּכִׁ ש  ַהְמַקּדֵּ

ַנז ַרש ָּ  ּכְ נֹות ַאש ְ ן. ֲאָבל ּבְ יִׁ יַמת ַהּיַ ְטעִׁ ּדּוש  לִׁ ין ַהּקִׁ ק ּבֵּ ֶהְפסֵּ ן, ּכְ ּיֹות ַלֲענֹות ָאמֵּ ן.אִׁ ְלַהּלָ דִׁ  ּכְ

 )קמט(

 

ת ֶהָחג  עו דַׁ יל ֶהָחג -סְׁ לֵּ ת ּבְ יַלת ַהּפַ י ֲאכִׁ ינֵּ ה ,ּדִׁ ּכָ ּסֻּ יָלה ּבַ י ָהֲאכִׁ ינֵּ דִׁ ן ּבְ ֲארּו ְלַהּלָ ְתּבָ  .יִׁ

 

ָרָכה ל ב ְׁ ֶ ֹוס ש   כ 

ן. וּ  ְך ַעל ּכֹוס ַייִׁ ְצָוה ְלָברֵּ ּמּון, מִׁ ר יֵּש  זִׁ ֲאש ֶ ָנה ּכַ ָ ָכל ַהש ּ ּתֹוֶעֶלת ּבְ ינּו ּבַ יכּו ַרּבֹותֵּ ְכָבר ֶהֱארִׁ
ית, ְוַגם ְלַהֲעלֹות ֶאת  רִׁ ַגם ַהּבְ ן ֶאת ּפְ ְך ַעל ַהּכֹוס, ְוזֹוֶכה ְלַתּקֵּ ית ָהֲעצּוָמה ַלְמָברֵּ ָהרּוָחנִׁ

מָ  ש ְ ּנִׁ ֶרֶכת ַעל ָידֹו, ְוזֹוֶכה ש ֶ ְתּבָ ֲעלֹות ּומִׁ יָנה ְלרּום ַהּמַ כִׁ ְ אֹור ַהּתוֹ ַהש ּ יר ּבְ אִׁ ועיין  ָרה.תֹו ּתָ
 .הכוס דיניפרטי  (121)עמוד בחוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה" 

 

א,  יש ָ ָאה ַקּדִׁ ּלָ א עִׁ ּות ַמְלּכָ ְרש  ר: "ּבִׁ ּמּון אֹומֵּ ח ַהזִּׁ ּסַ נֻּ ָתאּבְ ת ַמְלּכְ ּבָ ּות ש ַ ְרש  ּות  [,]ּובִׁ ְרש  ּובִׁ
ּפִׁ  ש ְ ְבָעה אֻּ ּות ש ִׁ ְרש  א, ּובִׁ יש ָ יָזא ַקּדִׁ ּפִׁ ש ְ ייֹוָמא ָטָבא אֻּ ין".יזִׁ יש ִׁ ין ַקּדִׁ אִׁ ּלָ  א רצו( שיבת ציון) ן עִׁ

 

זֹון ָ מ  ת הַׁ כ ַׁ רְׁ  ב ִּ

ן ַכּוֵּ ּיְ ָכל ש ֶ ּכְ , ש ֶ דֹוש  זַֹּהר ַהּקָ ב. ְוָכתּוב ּבַ ַנת ַהּלֵּ דֹוָלה ּוְבַכּוָ ְמָחה ּגְ ש ִׁ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְך ּבִׁ  ְיָברֵּ
זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ בִׁ ר ּבְ ךְ  ,יֹותֵּ ְמָחה, ּכָ ש ִׁ ר ּבְ ְך יֹותֵּ יָברֵּ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה  וִׁ ם ש ֶ ַמיִׁ ָ ש ּ ל מִׁ ה ְלַקּבֵּ ְזּכֶ יִׁ

ּיּות.  רּוָחנִׁ בֹוהֹות ְמֹאד ּבָ ְדָרגֹות ּגְ ן לִׁ ם ּכֵּ ה ּגַ ְזּכֶ ר, ְויִׁ  ()כף החיים סימן קנז ס"ק כגיֹותֵּ
 

ת ַהמָּ  ְרּכַ בִׁ ב לֹוַמר 'ַיֲעֶלה ְוָיֹבא' ּבְ ים לֵּ ם ָטָעה ְולֹא ֲאָמרוֹ ָיש ִׁ ר  ,זֹון. ְואִׁ ְזּכַ ם נִׁ ָאַמר אִׁ ש ֶ ּכְ
ר  אֹומֵּ ָרֶאה ּכְ ּיֵּ יָך', ש ֶ ּקֶ י חֻּ נִׁ דֵּ ם', ֹיאַמר 'ַלּמְ ַליִׁ ה ְירּוש ָ ּיֵּם 'ּבֹונֵּ ּסִׁ ה ה'', ֹקֶדם ש ֶ רּוְך ַאּתָ 'ּבָ
ם  ש ֵּ ם', ֹיאַמר ּבְ ַליִׁ ה ְירּוש ָ ָחַתם 'ּבֹונֵּ ר ַאַחר ש ֶ ְזּכַ ם נִׁ סּוק, ְוַיֲחֹזר לֹוַמר 'ַיֲעֶלה ְוָיֹבא'. ְואִׁ ּפָ

ה ה'"ּוַמְלכּות:  ָ ת  רו ךְׁ אַׁ ן  ,ֱאלֵֹקינו  ֶמֶלךְׁ ָהעֹוָלם ,ב ָ ר ָנתַׁ ֶ ֲהָבה  בשבת:]ֲאש  אַׁ ָרֵאל ב ְׁ ש ְׁ ֹו יִּ מ  עַׁ נו ָחה לְׁ מְׁ תֹות לִּ ב ָ ַׁ ש 

] ית וְׁ רִּ בְׁ לִּ אֹות וְׁ ה, ֶאת  לְׁ ז ֶ ֹות הַׁ כ  ֻּ ס  ג הַׁ ָחה, ֶאת יֹום חַׁ מְׁ ש ִּ ֹון ו לְׁ ש  ש ָ ָרֵאל לְׁ ש ְׁ ֹו יִּ מ  עַׁ ים לְׁ ים טֹובִּ ָימִּ
ָרא קְׁ ש   יֹום טֹוב מִּ ד ֵ קַׁ ה ה' מְׁ ָ ת  רו ךְׁ אַׁ ה, ב ָ ז ֶ [ בשבת:]ֹקֶדש  הַׁ ת וְׁ ב ָ ַׁ ש   ים" הַׁ נ ִּ מַׁ ז ְׁ הַׁ ָרֵאל וְׁ ש ְׁ . ְוהּוא יִּ

ית ְוָאַמר יעִׁ ָרָכה ְרבִׁ יל ּבְ ְתחִׁ ם הִׁ ין אִׁ ה ה' :ַהּדִׁ רּוְך ַאּתָ ר  ,'ּבָ ְזּכַ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם', ְונִׁ ֱאלֹקֵּ
ינּו...', ש ֶ  ל ָאבִׁ ָאַמר 'ָלַעד ָהאֵּ ר ָנַתן...'. ַאְך ֹקֶדם ש ֶ ם 'ֲאש ֶ ח ַהּקֹודֵּ ּסָ ם ֶאת ַהּנֻּ ּיֹאַמר ש ָ

זֹון.  ת ַהּמָ ְרּכַ ת ּבִׁ ּלַ ְתחִׁ ַבת 'ָלַעד ...', חֹוזֵּר לִׁ ָאַמר ּתֵּ ר ַאַחר ש ֶ ְזּכַ ם נִׁ  אִׁ
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ְכָחה לֹוַמר 'ַיֲעֶלה ְוָיֹבא' ָ ש ּ ה ש ֶ ָ ש ּ ין ְלאִׁ ָאְמָרה .ְוהּוא ַהּדִׁ ָרה ַאַחר ש ֶ ְזּכְ ם נִׁ אִׁ א ש ֶ ַבת  ֶאּלָ ּתֵּ
ֶדר. יָכה ַעל ַהּסֵּ א ַמְמש ִׁ זֹון, ֶאּלָ ת ַהּמָ ְרּכַ ת ּבִׁ ּלַ ְתחִׁ יָנּה חֹוֶזֶרת לִׁ ין 'ָלַעד', אֵּ אֵּ  ּדֹוֶמה ֶזה ש ֶ

יל ֹון ְללֵּ אש  ל רִׁ ַסח ש ֶ ַחּיֶֶבת ּפֶ ין ַלֲחֹזר ש ֶ דִׁ יש   ּכְ י, ָהאִׁ יא םש ָ  ּכִׁ ה ֶלֱאֹכל ַחּיֶֶבת הִׁ ַהּתֹוָרה ַמּצָ  ְלָכל מֵּ
עֹות אן לֲאבָ , ַהּדֵּ יוָ  ּכָ יא ןּכְ הִׁ טּוָרה ש ֶ ה ּפְ ּכָ ּסֻּ רּור לֹא, מִׁ ַחּיֶֶבת ּבָ ת ֶלֱאֹכל ש ֶ ְגַלל ּפַ ן, טֹוב יֹום ּבִׁ  ְוָלכֵּ
ק פֵּ ּסָ יָנהּ  מִׁ  .חֹוֶזֶרת אֵּ

 

ְכָחה. ָ ש ּ ה ש ֶ ָ ש ּ ין ָהאִׁ דִׁ ינֹו ּכְ ֶקר, ּדִׁ ְסעּוַדת ַהּבֹ ֳחָרת ּבִׁ ַכח לֹוַמר 'ַיֲעֶלה ְוָיֹבא' ַלּמָ ם ש ָ  אִׁ

 

ם ְלאַ  ם אָ אִׁ ק אִׁ ּפֵּ ְסּתַ זֹון הִׁ ת ַהּמָ ְרּכַ ַרְך ּבִׁ ּבֵּ ינֹו חֹוזֵּר,  ,ַמר 'ַיֲעֶלה ְוָיֹבא' אֹו לֹאַחר ש ֶ אֵּ
ָתם ָאַמר 'ַיֲעֶלה ְוָיֹבא'.  ן ַהּסְ ַהּיֹום ַחג ּומִׁ ְזּכֹר ש ֶ ת ַהּיֹום ּגֹוֶרֶמת לֹו לִׁ ַ ש ּ ַאַחר ּוְקדֻּ ְוהּוא מֵּ

ה ְוַהֲחלִׁ  ם ָאַמר 'ְרצֵּ ק אִׁ ּפָ ְמסֻּ ין ּבַ ינֹו חֹוזֵּר.ַהּדִׁ אֵּ ת, ש ֶ ּבָ ש ַ נּו' ּבְ  )קז( יצֵּ
 

ָניֹות ש ְׁ  מִּ

י  עּוָדה, ּכִׁ ה ְלַאַחר ַהּסְ ּכָ ֶכת סֻּ ָניֹות ַמּסֶ ש ְ ְלֹמד מִׁ ּתֹו ַמה ּטֹוב'ָנֲהגּו לִׁ עִׁ ָבר ּבְ  )משלי טו כג( .'ּדָ

ֶכת ּסֶ ל ַהּמַ ְקֹרא ֶאת ּכָ ר לִׁ ֲאש ֶ ֲהָבָנה מֵּ ָניֹות ּבַ ש ְ ר מִׁ ְסּפַ ְלֹמד מִׁ יף לִׁ י  ְוָעדִׁ ְללֹא ֲהָבָנה, ּכִׁ
ְברֵּ  יַאת ּדִׁ ְקרִׁ י ֲהָבָנהּבִׁ לִׁ ְלמּוד ּתֹוָרה. ,י ּתֹוָרה ּבְ ְצַות ּתַ ינֹו ְמַקּיֵּם מִׁ  )מג"א סימן נ סק"ב( אֵּ

 

 

 יָבה ש ִּ יְׁ ה הַׁ כ ָ ֻּ ס    ב ַׁ
ֵני נְׁ בֹוד עַׁ  כ ָ

ּתֹוָרה  ל ָהֶאזְ )ויקרא כג מב(ֶנֱאַמר ּבַ ים, ּכָ ְבַעת ָימִׁ בּו ש ִׁ ש ְ ּכֹת ּתֵּ ּסֻּ בּו : "ּבַ ש ְ ל יֵּ ָראֵּ ש ְ יִׁ ָרח ּבְ
ּכֹת ּסֻּ י אֹוָתם  .ּבַ יאִׁ הֹוצִׁ ל ּבְ ָראֵּ ש ְ י יִׁ נֵּ י ֶאת ּבְ ְבּתִׁ ּכֹות הֹוש ַ י ַבּסֻּ יֶכם ּכִׁ ְדעּו ֹדֹרתֵּ ְלַמַען יֵּ

ם ְצָריִׁ ֶאֶרץ מִׁ דֹוש  ". מֵּ יב ַהּקָ הֹוש ִׁ ּלּו ש ֶ ּכֹות אֵּ רּוךְ  סֻּ בֹוד  ּבָ י ּכָ ם ַעְננֵּ ינּו, הֵּ הּוא ֶאת ֲאבֹותֵּ
י ּקִׁ הִׁ ְדָרש  ש ֶ ּמִׁ . ְוָאְמרּו ּבַ ֶמש  ָרב ְוש ֶ ם ש ָ ר, ְלַבל ַיּכֵּ ְדּבָ ּמִׁ ָנה ּבַ ים ש ָ עִׁ ְהיֹוָתם ַאְרּבָ ָפם ּבִׁ
ְפרֵּ  סִׁ ה, ּבְ ע רּוחֹות ָהעֹוָלם, ָעָנן ְלַמְעָלה ְוָעָנן ְלַמּטָ ַאְרּבַ ָעה מֵּ ים ָהיּו; ַאְרּבָ ְבָעה ֲעָננִׁ י: ש ִׁ

יְך ֶאת יֶהם, ַמְנמִׁ ְפנֵּ ּלִׁ ְצָטְרכּו  ְוָעָנן ֶאָחד מִׁ ּלֹא יִׁ י ש ֶ דֵּ לֹות, ּכְ פֵּ ְ יּהַ ֶאת ַהש ּ ים, ּוַמְגּבִׁ ֶהָהרִׁ
ים  ים ְוָהַעְקַרּבִׁ ָחש ִׁ ג ֶאת ַהּנְ ן ָהָיה הֹורֵּ ְטֹרַח ַלֲעלֹות ְוָלֶרֶדת. ּוְכמֹו כֵּ ל לִׁ ָראֵּ ש ְ י יִׁ נֵּ ּבְ

יֶהם.  ְפנֵּ ר לִׁ ד ּוְמַסּדֵּ ר, ּוְמַכּבֵּ ְדּבָ ּמִׁ ּבַ  )צה(ש ֶ

 

ע  ל ֶרגַׁ ָוה! -כ ָ צְׁ  מִּ

ְבַעת בְּ  בוּ ש ִׁ ש ְ ּכֹת ּתֵּ ּסֻּ ֱאַמר: "ּבַ ּנֶ ן ַהּתֹוָרה, ש ֶ ה מִׁ ְצַות ֲעש ֵּ ה, ְמַקּיֵּם מִׁ ּכָ ּסֻּ ֹוֶהה ּבַ ש ּ ָכל ֶרַגע ש ֶ
דֹוש   נּו ַהּקָ ּוָ ּצִׁ ן ש ֶ ַכּוֵּ ּיְ ים". ְוטֹוב ש ֶ רּוךְ  ָימִׁ ֶכר  ּבָ ם, ְוזֵּ ְצַריִׁ יַאת מִׁ יצִׁ ֶכר לִׁ ה זֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ הּוא לִׁ

בֹוד י ּכָ דֹוש   ְלַעְננֵּ יף ַהּקָ ּקִׁ הִׁ רּוךְ  ש ֶ ל ֶאת  ּבָ אֹוכֵּ ש ֶ ן ּכְ ן ּכֵּ ְפָרט ְיַכּוֵּ ינּו, ּובִׁ הּוא ֶאת ֲאבֹותֵּ
ה ּכָ ּסֻּ ֹון ּבַ אש  ְיָלה ָהרִׁ ּלַ ת ּבַ ת ַהּפַ יִׁ זַּ ְנָהג. (. ועיין פסקי תשובות ו שז)צה ּכַ ֹון ָמָרן ּומִׁ אש  ּיֹון ָהרִׁ נוּ  ְלצִׁ  ַרּבֵּ

ף עֹוַבְדָיה חּוד" ֹנַסח לֹוַמרָהָיה  ְזצּוָק"ל יֹוסֵּ ם יִׁ ה "ְלש ֵּ ּכָ ּסֻּ ת ּבַ ת ּפַ יִׁ זַּ יַלת ּכַ הּוא  ,ֹקֶדם ֲאכִׁ יש  ש ֶ ּוַמְדּגִׁ
יַאת יצִׁ ם זֵֶּכר לִׁ ְצַריִׁ נָּ  ְוזֵֶּכר מִׁ בֹוד ּכַ י ּכָ י ַעל ְוַאף. ל"ַלֲעָננֵּ ּקֶֹדם ּפִׁ ה ש ֶ ּלָ פִׁ ַאר ּתְ ְצוֹות ּוש ְ ין, מִׁ ְרּכוֹ  אֵּ  לֹוַמר ּדַ

ם" חּוד ְלש ֵּ  סף הלכות ברכת החמה והלבנה עמוד קט()ילקוט יו". יִׁ

 
 

יבו ת ָוה ֲחבִּ צְׁ מ ִּ  הַׁ

ם ש ֵּ יָד"א ּבְ אֹון ַהחִׁ ר ַהּגָ ּפֵּ אן ם"ַמֲהרַ  סִׁ ָהָרב :ַצּבָ ה ּבְ אֹון ַמֲעש ֶ י ַהּגָ י ַרּבִׁ ה ֲהָררִׁ י, ֹמש ֶ דֹולֵּ ּגְ  מִׁ
ים נִׁ ֲאַרם ָהַרּבָ ְילָ , צֹוָבה ּבַ ּלַ ה ּבַ ּכָ ּסֻּ ָאַכל ֶאת ְסעּוָדתֹו ּבַ ַאַחר ש ֶ ֹוןש ֶ אש  ל ה ָהרִׁ ַהַחג, ְוָהַלְך  ש ֶ

בֹוד".  י ַהּכָ ה "זֵֶּכר ְלַעְננֵּ ּכָ ּסֻּ ָאַכל ּבַ ש ֶ ן ּכְ ּוֵּ ּלֹא ּכִׁ ר ש ֶ ְזּכַ ֹן, נִׁ יש  תוֹ ולִׁ ּטָ ּמִׁ ד ָקם מִׁ ּיָ  ֶאת ְוָלַבש   מִׁ
י ְגדֵּ ּוב ֶלֶחם  ּבִׁ בֹוד". -ַהַחג, ָנַטל ֶאת ָיָדיו, ְוָאַכל ש  י ַהּכָ  סוכה(אוצרות ה צח.) "זֵֶּכר ְלַעְננֵּ
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ַח,  י ֶהְכרֵּ לִׁ ה ּבְ ּכָ ֹוֶהה חּוץ ַלּסֻּ ם ש  אִׁ ים ש ֶ ש  אֹוְמרִׁ ּיֵּ ר, ש ֶ ָכל ַהּיֹותֵּ ה ּכְ ּכָ ּסֻּ הֹות ּבַ ש ְ ל לִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ יִׁ
ְבַעת  בּו ש ִׁ ש ְ ּכֹת ּתֵּ ּסֻּ ָתה ַהּתֹוָרה "ּבַ ּוְ ַאַחר ְוצִׁ ה, מֵּ ּכָ ּסֻּ יָבה ּבַ ל ְיש ִׁ ה ש ֶ ְצַות ֲעש ֵּ ל מִׁ ְמַבּטֵּ

ים",  ֶדֶרְך ָימִׁ את.ּכְ ְנָין ָלצֵּ יֶזה עִׁ ּיֵּש  לֹו אֵּ ם לֹא ש ֶ ָנה, אִׁ ָ ל ַהש ּ יתֹו ּכָ תֹוְך ּבֵּ ר ּבְ ָאָדם ּדָ )הריב"ש, אבודרהם,  ש ֶ

 מהרי"ל, יעב"ץ, חתם סופר, חסד לאברהם, יסוד ושורש העבודה, מחזה אברהם ועוד. פסקי תשובות שסד(

 

ָעה בְׁ ין ש ִּ יזִּ פ ִּ ש ְׁ ָה. אֻּ גֻּל  ָלָחה סְׁ צְׁ הַׁ  .לְׁ
זַֹּהר  ין ּבַ יש ִׁ ין ַקּדִׁ אִׁ ּלָ ין עִׁ יזִׁ ּפִׁ ש ְ ְבָעה אֻּ ת ש ִׁ ַ ש ּ הֹוד ְקדֻּ דֹוש  מּוָבא, ש ֶ ים ַהּקָ ים ֶעְליֹונִׁ ]אֹוְרחִׁ

ים[ ף ּוְקדֹוש ִׁ ן, יֹוסֵּ נּו, ַאֲהֹרן ַהּכֹהֵּ ה ַרּבֵּ ְצָחק, ַיֲעֹקב, ֹמש ֶ ם: ֲאבֹות ָהעֹוָלם, ַאְבָרָהם, יִׁ הֵּ , ש ֶ
ֶלְך  ד ַהּמֶ יק ְוָדוִׁ ּדִׁ ְמָצא בַּ  -ַהּצַ ל ָהֱאמּוָנה, נִׁ יא צֵּ הִׁ ה, ש ֶ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ הּוא יֹוש ֵּ ָעה ש ֶ ה. ּוְבש ָ ּכָ ּסֻּ

ָכל  ַמח ּבְ ש ְ ּמֹו. ְויִׁ ים עִׁ ֹוְכנִׁ ין ש  יזִׁ ּפִׁ ש ְ ְבָעה ָהאֻּ ְלַמְעָלה, ְוש ִׁ ָנֶפיָה ָעָליו מִׁ יָנה ּפֹוֶרֶסת ּכְ כִׁ ְ ַהש ּ
ים עִׁ  ְמָצאִׁ ּנִׁ ּלּו ש ֶ ים ָהאֵּ אֹוְרחִׁ ירֹות, ּבָ ים ְמאִׁ ָפנִׁ  )זוהר פרשת אמור דף קג ע"ב(ּמֹו. ע"כ. יֹום ּבְ

 
ן ְמיָֻּחד  ,ַעל ּכֵּ ּלּו. ּובִׁ אֵּ ים ּכָ דִׁ ּבָ ים ְמכֻּ י אֹוְרחִׁ ְפנֵּ אּות לִׁ ּיָ ָכבֹוד ְוָהָדר ּכַ ה ּבְ ּכָ ּסֻּ ֶבת ּבַ ינוּ ָלש ֶ ָעלֵּ

ים ֶאת קֹולוֹ  ן לֹא ָירִׁ ה. ְוכֵּ ּכָ ּסֻּ ָלל ּבַ יד ּכְ ְכֹעס ְולֹא ְלַהְקּפִׁ ּלֹא לִׁ ר ש ֶ הֵּ זָּ י  יֵּש  ְלהִׁ נֵּ ַעל ּבְ
ֲעָלה. ְוָכַתב י ַהּמַ ים ָרמֵּ בֹוד ָהאֹוְרחִׁ ַאת ּכְ ּפְ יתֹו, מִׁ ל : "ה"לָ ַהש ָּ  בֵּ ַחּלֵּ ּמְ ה, ש ֶ ּכָ ּסֻּ ק ּבַ חֵּ ַ לֹא ְיש ּ

ָתהּ  ָ ש ּ ֶזה ֶאת ּגֶֹדל ְקדֻּ ן"ּבָ ַתב . ְוכֵּ ַבש   ָערֹותַהיְּ  ּכָ לֹום ָחס: "ּדְ ק ְוש ָ חֵּ ה ְלש ַ ּכָ ּסֻּ  ְוָכַתב". ּבַ
יתָהרֵּ  ְנָהג: "הָחְכמָ  אש ִׁ ּלֹא ל"זַ  ימֹורִׁ  מִׁ ר ש ֶ ה ְלַדּבֵּ ּכָ ּסֻּ א ּבַ י ֶאּלָ ְברֵּ דִׁ י, ּתֹוָרה ּבְ ְצַות ּכִׁ  מִׁ

ה ּכָ ָתהּ  סֻּ ָ ש ּ דֹוָלה ְקדֻּ ב, ְמֹאד ּגְ ה ְוַהּיֹוש ֵּ ּכָ סֻּ ף הּוא ּבְ ּקָ יר מֻּ ֲאוִׁ ה מֵּ ָ ש ּ ּלֹא ". ְקדֻּ ל ש ֶ ּדֵּ ּתַ ש ְ ְוַהּמִׁ
י תֹורָ  ְברֵּ דִׁ ם ּבְ י אִׁ ה ּכִׁ ּכָ ּסֻּ ר ּבַ ה ְוָטֳהָרה ְלַדּבֵּ ָ ש ּ ַפע ְקדֻּ יַע ָעָליו ש ֶ ּפִׁ ַרְך  ַיש ְ ְתּבָ ה, ה' יִׁ
ין,  יש ִׁ ין ַקּדִׁ אִׁ ּלָ ין עִׁ יזִׁ ּפִׁ ש ְ ְבָעה אֻּ ִׁ ש ּ ָרָכיומִׁ ָכל ד ְׁ יחַׁ ב ְׁ לִּ צְׁ יַׁ  )קמז(. וְׁ

 
 

ת עַׁ בְׁ ין ש ִּ יזִּ פ ִּ ש ְׁ תוֹ  ָהאֻּ כ ָ סֻּ ל ב ְׁ ֶ לו בָ  ש  מְׁ י מֹוֵרנו   ן"הַׁ ב ִּ ָחק רַׁ צְׁ יָרא יִּ יֲחצִּ יעָ  ֲאבִּ  א"זִּ
יָדיו דֶאחָ  ְלמִׁ ּתַ ל מִׁ י ש ֶ ְצָחק ַרּבִׁ נוֹ , יִׁ ל ּבְ יר" ש ֶ נוּ " ַיֲעֹקב ַאּבִׁ יָרא ַיֲעֹקב ַרּבֵּ יֲחצִׁ יעָ  ֲאבִׁ , א"זִׁ

יד עִׁ ר הֵּ ּפֵּ ר ֶאת ְוסִׁ יָניו ָראוּ  ֲאש ֶ ר, עֵּ ֲאש ֶ חַ  ָהָיה ּכַ תוֹ  נֹוכֵּ ּכָ סֻּ ל ּבְ י ש ֶ ְצָחק ַרּבִׁ  .ל"ְזצּוקָ  יִׁ
 

ְנָהגוֹ  ל מִׁ ימִׁ  ַלֲעֹרךְ  ָהָיה ָהַרב ש ֶ י ֶעֶרב ּדֵּ ימֵּ ּכֹות ַחג ּבִׁ ה ַהּסֻּ ּדָ י ְסעֻּ תִׁ ְכבֹוד ַרּבָ י לִׁ ֲעלֵּ ין ּבַ יזִׁ ּפִׁ ש ְ , ָהאֻּ
ְפָרט ּיֹום ּובִׁ י ּבַ נִׁ ֵּ ּבוֹ , ַהש ּ יָזא ָחל ש ֶ ּפִׁ ש ְ ל ָהאֻּ ְצָחק ש ֶ ינוּ  יִׁ לֹום ָעָליו ָאבִׁ ָ ים ָהיוּ , ַהש ּ יכִׁ  ַמֲארִׁ
ה ּדָ ְסעֻּ ים ּבִׁ ְמָחה ּוַמְרּבִׁ ש ִׁ ַאַחת. ּבְ אֹותָ  ּבְ ּדֹות ןמֵּ ין ְלַאַחר, ְסעֻּ ְזמִׁ הִׁ ין ֶאת ש ֶ יזִׁ ּפִׁ ש ְ , ָיָדיו ְוָנַטל ָהאֻּ

י ָאַחז ְצָחק ַרּבִׁ ת יִׁ ּפַ י ּבַ ּתֵּ ש ְ ַצע לֹא ַאךְ , ָיָדיו ּבִׁ יךְ  ְוָכךְ . אֹוָתהּ  ּבָ ְמש ִׁ הּ  ֶלֱאֹחז הִׁ ךְ  ְזַמן ּבָ  ְממּוש ָ
ת ּבַ ש ֶ חֹוק ּכְ ָפָתיו ַעל ְמַרֶחֶפת ש ְ ֲחֶזה. ש ְ ךְ  ַהּמַ ְמש ַ ְמהֹוָנם, ָקט לֹא ְזַמן נִׁ ל ְלתִׁ ל ש ֶ ים ּכָ , ַהּנֹוְכחִׁ
ּלֹא ינוּ  ש ֶ בִׁ ר ֶאת הֵּ ש ֶ חֹוק ּפֵּ ְ י ּתֹוךְ  ַהש ּ דֵּ ה ַהְפָסָקה ּכְ ּכָ ין ֲארֻּ יָלה ּבֵּ טִׁ יָעה ַהּנְ צִׁ  ְלַאַחר ַרק. ַלּבְ
ּקֹות ּכֹות ּדַ ַצע, ֲארֻּ י ּבָ ְצָחק ַרּבִׁ ת ֶאת יִׁ ל ַהּפַ חֵּ  .ֶלֱאֹכל ְוהֵּ

 

הֵּ  ְמֹקָרָביו ּבוּ ש ֶ ּמוֹ  סֵּ ְלאוּ  לֹא, עִׁ ּתֹוְממּוָתם ֶאת ּכָ ש ְ ְרטוּ  הִׁ ָאְזָניו ּופֵּ יָהָתם ֶאת ּבְ מִׁ  ָמה ַעל, ּתְ
יךְ  ָרָאה ק ְלַהֲארִׁ ֶהְפסֵּ ךְ  ַעד ּבְ רֵּ ּבֵּ ת ַעל ש ֶ י ַנֲעָנה. ַהּפַ ְצָחק ַרּבִׁ ָתם יִׁ ּמָ זוֹ  ְלעֻּ ֹון ּבְ ש   הּומָ : "ַהּלָ

ה י, ֶאֱעש ֶ יתִׁ ָראִׁ ְבַעת ֶאת ש ֶ ּפִׁ  ש ִׁ ש ְ יןָהאֻּ ים יזִׁ יעִׁ ר ַמּגִׁ ה אֹוָתנוּ  ְלַבּקֵּ ּכָ ּסֻּ ַעל, ּבַ ש ֶ יֶהם ּכְ נֵּ ת ּפְ  ֲאֶרש ֶ
ְמָחה ּיּוךְ  ש ִׁ יָעם ְוחִׁ ַהּבִׁ יעּות ּבְ בִׁ נוּ  ָרצֹון ש ְ עּוָדתֵּ ּסְ י לֹא... מִׁ ּלֹא ָיֹכְלּתִׁ ם ַיַחד ְלַחּיֵּךְ  ש ֶ ּמָ  ַרק... עִׁ

יקוּ  ְפסִׁ הִׁ ש ֶ י, ְלַחּיֵּךְ  ּכְ ְצַלְחּתִׁ ת הִׁ ָרָכההַ  ֶאל ָלֶגש ֶ  (022)"אביר יעקב" עמוד  ..."ּבְ
 

 
 

ו ר ק  ת ב ִּ עַׁ בְׁ ין ש ִּ יזִּ פ ִּ ש ְׁ תוֹ  ָהאֻּ כ ָ סֻּ ל ב ְׁ ֶ ר ָרפו ל ש  ָ פ  ַׁ ס  ם הַׁ  צֹוָבה ֵמֲארַׁ

ה אֹון ַמֲעש ֶ ּגָ י ּבַ ַכי ַרּבִׁ יר ל"ַזצַ  ְלָבטֹון ָמְרּדְ ָהעִׁ בּ  מֵּ ר, ַחּלֵּ י ֲאש ֶ ּדֵּ ָנה מִׁ ָנה ש ָ ש ָ ת, ּבְ עֵּ ּדּוש   ּבְ  ַהּקִׁ
ל יל ש ֶ ּקּורוֹ  זֹוֶכה ָהָיה, ַחגה לֵּ ל ְלבִׁ ינוּ  ַאְבָרָהם ש ֶ ְכַנסע"ה,  ָאבִׁ ּנִׁ תוֹ  ש ֶ ּכָ ְדמּות ְלסֻּ ל ּבִׁ  ָאָדם ש ֶ
ן ה. ָזקֵּ ּנֵּ ירוֹ  ְוהִׁ עִׁ ר ּבְ י ּגָ ם ְיהּודִׁ ש ֵּ ק ָרפּול" ּבְ ר", ַהַחּלָ ר ָהָיה ֲאש ֶ ה ַסּפָ ּלֶ מוֹ  ְמעֻּ ְ ש ּ , ְלָפָניו ָהַלךְ  ש ֶ
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י ְוָכל דֵּ ְכּבְ יר נִׁ ים ָהיוּ  ָהעִׁ אִׁ ר ּבָ ּפֵּ ְסּתַ ים, ֶאְצלוֹ  ְלהִׁ מִׁ ּלְ ים לוֹ  ּוְמש ַ ים ְסכּומִׁ תֹוֶסֶפת, ֲהגּונִׁ  ּבְ

ים יּפִׁ נֹות טִׁ  .ּוַמּתָ
 

ּכֹות ַחג ֶעֶרב ֶזה ָהָיה ל ָיָדיו. ַהּסֻּ מוֹ , ֲעבֹוָדה ְמלֵּאֹות ָהיוּ  ָרפּול ש ֶ יד ּכְ מִׁ ַדְעּתוֹ  ָהָיה לֹא. ּתָ  ּבְ
ָלל יק ּכְ ַלאְכּתוֹ  ְלַהְפסִׁ ּמְ יכְּ  מִׁ ְבנֹות דֵּ ה לִׁ ּכָ י, סֻּ ךְ  ּכִׁ ָבר ּכָ ְרּגַל ּכְ ים הֻּ נִׁ ּלֹא, ַרּבֹות ש ָ ֹות ש ֶ  ַלֲעש 
ה ּכָ ַטֲעָנה, סֻּ זֶּה ּבְ ֶסק ש ֶ ים עֵּ ְתאִׁ ּמַ ר ש ֶ ים יֹותֵּ נִׁ ים ָלַרּבָ דֹולִׁ ל... ַהּגְ ל ַהְפָצרֹוֶתיהָ  ּכָ ּתוֹ  ש ֶ ש ְ  אִׁ

ה ֲעש ֶ ּיַ ה ש ֶ ּכָ ילוּ  לֹא סֻּ ה. הֹועִׁ ּנֵּ א ְוהִׁ י תוֹ ַלֲחנוּ  ּבָ ש   ֶאָחד ָענִׁ ּקֵּ ּתֹוךְ . ְצָדָקה ּובִׁ יבּות רּוחַ  מִׁ , ְנדִׁ
יא ַאְרָנקוֹ  ָרפּול הֹוצִׁ עַ  מֵּ ל ַמְטּבֵּ י ש ֶ 'ידִׁ ד ְסכּום, ָמגִׁ ּבָ י ְמכֻּ ַמח. לוֹ  ְוָנַתן, ְלַמּדַ י ש ָ ְמָחה ֶהָענִׁ  ש ִׁ
דֹוָלה י, ּגְ ֲהרֵּ עַ  ש ֶ ַמְטּבֵּ ְקנֹות יּוַכל זוֹ  ּבְ ר לִׁ ש ָ ים ּבָ יצָ  ְוָכל ְוָדגִׁ ְמָחתוֹ . ֶהָחג ְרכֵּ ש ִׁ יף ּבְ ְרעִׁ  ַעל הִׁ
ַפע ָרפּול ל ש ֶ י ש ֶ ְברֵּ ב. ּוְבָרכֹות ּתֹוָדה ּדִׁ ְתַרחֵּ ל ְלָבבוֹ  הִׁ יט, ָרפּול ש ֶ יק ְוֶהְחלִׁ  6 עֹוד לוֹ  ְלַהֲענִׁ

י 'ידִׁ א. ָמגִׁ ַהְפָתָעתוֹ  ֶאּלָ ּלְ ב ש ֶ רֵּ י סֵּ ם ֶהָענִׁ ָאְמרוֹ , ְלַקְחּתָ י: ּבְ י ּדַ עַ  לִׁ ְטּבֵּ ּמַ תַ  ּבַ ּנָ י תָּ ש ֶ יק, לִׁ ְסּפִׁ ּיַ ֶ  ש 
י י ְלָכל לִׁ ם, ֶהָחג ָצְרכֵּ י ָמה ּוְלש ֵּ יךְ  ֲאנִׁ דֹול ּכֹה נֹוָסף ְסכּום ָצרִׁ י, ּגָ ח ְוכִׁ י ֶאּקַ ּמִׁ ֶסף ֶאת עִׁ  ַהּכֶ

ֶבר רּוךְ ...?! ַלּקֶ ין, יֹום יֹום ה' ּבָ י אֵּ ים ֹצֶרךְ  לִׁ ְכָספִׁ ים ּבִׁ רִׁ ךְ ... ְמיֻּּתָ ָבָריו. לוֹ  ְוָהַלךְ  ָאַמר ּכָ  וּ ָעש   ּדְ
ם ק ָרפּול ַעל ַרב ֹרש ֶ ר, ַהַחּלָ יל ֲאש ֶ ְתחִׁ ֹות הִׁ ין ַלֲעש  בִׁ ן: חֹוש ְ י הֵּ י ָצַבְרּתִׁ יק, ַרב הֹון לִׁ ְסּפִׁ  ַהּמַ

י ַלת לִׁ ים ֶאֶלף ְלַכְלּכָ נִׁ י ּוָמה... ש ָ יךְ  לִׁ ם?! ֶהֶרף ְללֹא ְוַלֲעֹבד ַלֲעֹבד ַמְמש ִׁ  ֲעבֹוָדה ֲחמֹור ַהאִׁ
י י?! ָאֹנכִׁ י ְוכִׁ יֶנּנִׁ י אֵּ ְדֹאג ךְ ָצרִׁ י לִׁ בִׁ י ְלַמּצָ ן ַעל?! ָהרּוָחנִׁ ְמָלה ּכֵּ ּבוֹ  ּגָ לִׁ ְסּגֹר ַהְחָלָטה ּבְ  ֶאת לִׁ

ָרה ְסּפָ ד ַהּמִׁ ּיָ יתוֹ  ְוָלֶלֶכת מִׁ ְבנֹות ְלבֵּ ה לִׁ ּכָ ָנה הּוא! סֻּ ים ֶאל ּפָ ְנטִׁ ּיֶ לִׁ יעַ  ַהּקְ יֶנּנוּ  ָלֶהם ְוהֹודִׁ אֵּ  ש ֶ
טֹוב ָחש   ְסּגֹר ָעָליו, ּבְ מָּ , ַהֲחנּות ֶאת לִׁ יָחה םְועִׁ לִׁ וּ , ַהּסְ ש  ַחּפְ ּיְ ֶ ר ש  ר ַסּפָ  .ַאחֵּ

 

בֹואוֹ  יתוֹ  ּבְ ר, ְלבֵּ ּפֵּ ּתוֹ  סִׁ ש ְ ְבנֹות ַהְחָלָטתוֹ  ַעל ְלאִׁ ה לִׁ ּכָ ַמח, סֻּ ש ְ ְמָחה ְותִׁ דֹוָלה ש ִׁ יָון. ּגְ ּלֹא ּכֵּ  ש ֶ
ים לוֹ  ָהיוּ  צִׁ ּיַת עֵּ ְבנִׁ ה לִׁ ּכָ ים ַלֲחֹטב ָהְלכוּ , סֻּ צִׁ י ֶאָחד ַעל ָרפּול ָעָלה. עֵּ צִׁ יל, םָהעֵּ ְתחִׁ ר הִׁ  ְלַנּסֵּ

ה ּפֹ ם מִׁ ָ ש ּ עּות ּומִׁ ְתַיּגְ הִׁ ה ּבְ ּבָ ה, ְמרֻּ ּנֵּ ָניו ַעל ְוָנַפל - ָמַעד ְלֶפַתע ְוהִׁ ָניו. ּפָ לוּ  ּפָ ְרטוּ  ֶנְחּבְ ש ְ , ְונִׁ
ל ַאּפוֹ  ּבֵּ יחּות קִׁ קֹומֹות ָזב ְוָדם, ְנפִׁ ּמְ ים מִׁ גּופוֹ  ַרּבִׁ ָנה הּוא. ּבְ ּתוֹ  ּפָ ש ְ י: ָלהּ  ְוָאַמר ְלאִׁ , ְראִׁ

י אתִׁ ְצָוה ְלַקּיֵּם ּבָ י ָקָרה ְוָכךְ , מִׁ יָלה?! לִׁ ּכִׁ ש ְ ה הִׁ ָ ש ּ סוֹ  ָהאִׁ ה: "לוֹ  ְוָאְמָרה ְלַפּיְ ְצתָּ  ּכֹה ַאּתָ ְתַאּמַ  הִׁ
ּיּום קִׁ ְצָוה ּבְ ה ּוְלֶבַטח, ַהּמִׁ ה ַאּתָ יךָ  עֹוש ֶ ַמֲעש ֶ דֹוָלה רּוחַ  ַנַחת ּבְ בָּ  ּגְ ן ַעל, ה"ַלּקַ ן ּכֵּ ַכּוֵּ ם ּתְ ַהּדָ  ש ֶ

בש ֶ  ַהזֶּה ךָ  זָּ ּמְ ְהֶיה, מִׁ מוֹ  יִׁ ם ּכְ נֹות ּדָ ְרּבָ עֹוֶלה ַהּקָ יחַ  ש ֶ יחֹוחַ  ְלרֵּ ה. ַלה' נִׁ ּנֵּ ם הִׁ ָהַאף ַהּדָ ְהֶיה מֵּ  יִׁ
מוֹ  ן ּכְ ם, ָחָטאת ָקְרּבָ ד ְוַהּדָ ַהּיָ ן - מֵּ ים ְלָקְרּבָ ָלמִׁ ן, ש ְ ן - ָהֶרֶגל ּומִׁ ד...". ּתֹוָדה ְלָקְרּבָ ְתעֹודֵּ  הִׁ

יש   י ָהאִׁ ְברֵּ ּדִׁ תּ  מִׁ ש ְ ְמָחה ְוָהַלךְ , וֹ אִׁ ש ִׁ ְבנֹות ּבְ ה ֶאת לִׁ ּכָ ר. ַהּסֻּ ֲאש ֶ יעַ  ּכַ ּגִׁ ּיֵּש  , ֶהָחג הִׁ ְתּבַ  ָרפּול הִׁ
את יתוֹ  ָלצֵּ ּבֵּ ית מִׁ ֶנֶסת ְלבֵּ הּוא ַהּכְ ש ֶ ר" ּכְ ּטָ ים" ְמעֻּ ְפָצעִׁ ן ְוַעל, ּוְבַחּבּורֹות ּבִׁ ל ּכֵּ ּלֵּ ְתּפַ יתוֹ  הִׁ בֵּ  .ּבְ

 

ה ּנֵּ אֹותוֹ  ְוהִׁ י, ַלְיָלה ּבְ בֹואוֹ , ְלָבטֹון ַכיָמְרדְּ  ַרּבִׁ ֹות ּבְ ּדּוש   ַלֲעש  ְראֹות נֹוַכח, קִׁ י לִׁ  אֹוְרחוֹ  ּכִׁ
ים מִׁ ּיָ יָמה מִׁ ש   ָימִׁ יעַ  ּבֹוש ֵּ ַהּגִׁ ּלְ ָנה ְלַאַחר ַרק. מִׁ ה ַהְמּתָ ּכָ ְכַנס סֹוף סֹוף ֲארֻּ ָאלוֹ . נִׁ  ַמּדּועַ : ָהַרב ש ְ
בֹודוֹ  ר ּכְ חֵּ חַ  לוֹ  ָאַמר? אִׁ ד ָהאֹורֵּ ְכּבָ ינוּ אָ  ַאְבָרָהם ַהּנִׁ י: בִׁ ְבּתִׁ ְתַעּכַ ֶצל הִׁ ק ָרפּול אֵּ ּלֵּא. ַהַחּלָ ְתּפַ  הִׁ
ּיֹום: לוֹ  ָאַמר? ְולוֹ  ְלךָ  ָמה, ָהַרב ְבָרא מִׁ ּנִׁ יב ָאָדם ָהָיה לֹא, ָהעֹוָלם ש ֶ ְקרִׁ הִׁ נֹות ש ֶ בָּ  ָקְרּבָ  ה"ְלַהּקַ
מוֹ  יש   ּכְ ים עֹוָלה, ָחָטאת - ַהזֶּה ָהאִׁ ָלמִׁ ר, ּוש ְ יחַ  ָעלוּ  ֲאש ֶ יחֹוחַ  ְלרֵּ י נִׁ ְפנֵּ  !ה' לִׁ

 

ל עֵּ ְתּפַ ן ָהַרב הִׁ ים מִׁ ָברִׁ ד, ַהּדְ ּיָ יּום ּומִׁ סִׁ ה ּבְ ּדָ עֻּ יש   ַהּסְ חִׁ ָעָמיו הֵּ ם ּפְ ַמְלָיתוֹ  עִׁ יתוֹ  ּפָ ל ְלבֵּ . ָרפּול ש ֶ
ָרָאה ש ֶ ָרחּוק ָרפּול אֹוָתם ּכְ ּיֵּש  , מֵּ ְתּבַ ב הִׁ אּוַלי ְוָחש ַ א ש ֶ יחוֹ  ָהַרב ּבָ ךְ  ַעל ְלהֹוכִׁ ּלֹא ּכָ א ש ֶ  ּבָ

י ֶנֶסת תְלבֵּ ן ְוַעל, ַהּכְ א ּכֵּ ְתַחּבֵּ ת הִׁ יִׁ ּבַ יָמה ּבַ נִׁ אוּ . ּפְ ּבָ ש ֶ ים ּכְ ים ָהאֹוְרחִׁ ּובִׁ ה ָאְמָרה, ַהֲחש  ָ ש ּ  ָהאִׁ
ֲעָלהּ  ּבַ יֶנּנוּ  ש ֶ טֹוב ָחש   אֵּ ה: ָהַרב ָלהּ  ָאַמר. ּבְ ש ָ ַבּקָ י ּבְ ְקְראִׁ ָכל לוֹ  ּתִׁ א. ֹזאת ּבְ י ָרפּול ּבָ ְפנֵּ  לִׁ

ים ָהַרב ָפנִׁ יל ְנפּולֹות ּבְ ְתחִׁ ל ְוהִׁ ְתַנּצֵּ ָעְדרּותוֹ  ַעל ְלהִׁ ית הֵּ ּבֵּ ֶנֶסת מִׁ ם לֹא: ָהַרב לוֹ  ָאַמר. ַהּכְ  ְלש ֵּ
ךְ  י ּכָ אתִׁ א, ּבָ י ֱאֹמר ֶאּלָ ה לִׁ ש ָ ַבּקָ ם, ּבְ חַ  ְלךָ  ָהָיה ַהאִׁ ְיָלה אֹורֵּ ן: ָרפּול לוֹ  ָאַמר? ַהזֶּה ַהּלַ  ָאכֵּ
א ַעל, ֶאָחד ָאָדם ְלָכאן ּבָ ים ַהְדַרת ּבַ נִׁ ש  , ֶדתְמיֻּחֶ  ּפָ ּקֵּ ְסֹעד ּובִׁ נוּ  לִׁ ּמָ ְכַנְסנוּ  ְוַכּמּוָבן, עִׁ הִׁ  ש ֶ

ְסֹעד אֹותוֹ  נוּ  לִׁ תֵּ ּכָ סֻּ ע: ָהַרב לוֹ  ָאַמר. ּבְ ָהָיה ְלךָ  ּדַ ינוּ  ַאְבָרָהם ֶזה ש ֶ ר, ָאבִׁ ַמח ֲאש ֶ  ְמֹאד ש ָ
יךָ  ַמֲעש ֶ י! ּבְ דֹוָלה רּוחַ  ַנַחת ּכִׁ יתָ  ּגְ ֹות ָזכִׁ ּיַת, לה' ַלֲעש  ְבנִׁ כָּ  ּבִׁ  !הַהּסֻּ
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א ֵ ס  ֹפָאר כ ִּ  מְׁ

יא  בִׁ הוּ ַהּנָ ּיָ לִׁ א ְלאֵּ ּסֵּ ים ּכִׁ יאִׁ בִׁ ּמְ מֹו ש ֶ ין, ּכְ יזִׁ ּפִׁ ש ְ ְכבֹוד ָהאֻּ א ְמֹפָאר לִׁ ּסֵּ ה ּכִׁ ּכָ יא ַלּסֻּ יֵּש  ְלָהבִׁ
 . י ֹקֶדש  ְפרֵּ ן ָעָליו סִׁ ּתֵּ ה ָיָפה ְולִׁ ַמּפָ יָלה, ְוָנֲהגּו ְלָעְטפֹו ּבְ ַעת ַהּמִׁ ש ְ )החיד"א. ָזכּור ְלטֹוב ּבִׁ

 (ריד
 

ֹוב ה ט  ֹו מַׁ ת  עִּ ָבר ב ְׁ  ד ָ

ּיֹום  ל אֹותֹו יֹום: ּבַ יָזא ש ֶ ּפִׁ ש ְ ְנַין ָהאֻּ עִׁ י תֹוָרה מֵּ ְברֵּ י ֶהָחג ּדִׁ ימֵּ ָכל יֹום מִׁ ים לֹוַמר ּבְ נֹוֲהגִׁ
 ; ירּות ֶנֶפש  ְמסִׁ ים ּבִׁ יס אֹוְרחִׁ ָהָיה ַמְכנִׁ ינּו, ש ֶ ל ַאְבָרָהם ָאבִׁ ת ַהֶחֶסד ש ֶ ּדַ ּמִׁ ֹון מִׁ אש  ָהרִׁ

 ֵּ ּיֹום ַהש ּ ן ָהְלָאה ּבַ ַח, ְוכֵּ ְזּבֵּ י ַהּמִׁ ּבֵּ ָעַקד ַעְצמֹו ַעל ּגַ ינּו, ש ֶ ְצָחק ָאבִׁ ל יִׁ ְרָאה ש ֶ ת ַהּיִׁ ּדַ ּמִׁ י מִׁ נִׁ
ְרֶוה ַנַחת.  ם ְותִׁ ָ ש ּ הּו מִׁ ָדה', ָקחֵּ ַער ָהַאּגָ 'ש ַ יל ּבְ ַהְרָחָבה ְלעֵּ ָכל יֹום ָויֹום, ְוַכְמֹבָאר ּבְ ּבְ

 שפז(ו  "ת)פס

 

בו עַׁ  ָ ש  ע לְׁ ת ֶקבַׁ ירַׁ  ד ִּ

ּכֹת בְּ  ּסֻּ ֱאַמר: "ּבַ ּנֶ יתֹו ֲעַראי, ש ֶ תֹו ֶקַבע ְוֶאת ּבֵּ ּכָ ה ָאָדם ֶאת סֻּ י ֶהָחג עֹוש ֶ ְבַעת ְימֵּ ָכל ש ִׁ
יל  ָאָדם ָרגִׁ ֶדֶרְך ש ֶ ַהְינּו, ּכְ דּורּו". ּדְ ין ּתָ עֵּ בּו ּכְ ש ְ ּו ֲחַז"ל: "ּתֵּ ים", ְוָדְרש  ְבַעת ָימִׁ בּו ש ִׁ ש ְ ּתֵּ

יתֹו, כָּ  בֵּ ָנה ּבְ ָ ל ַהש ּ יס ָלדּור ּכָ ל ְלַהְכנִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ש  ְלהִׁ ן יֵּ ה. ַעל ּכֵּ ּכָ ּסֻּ ים ּבַ ְבָעה ָימִׁ ְך ָידּור ש ִׁ
ים  עִׁ ּצָ ן ֶאת ַהּמַ ּיֵּש  לֹו, ְוכֵּ ר ש ֶ יֹותֵּ ים ּבְ דִׁ ּבָ ים ְוַהְמכֻּ פִׁ ְסאֹות ַהּיָ ְלָחן ְוַהּכִׁ ֻּ ה ֶאת ַהש ּ ּכָ ַלּסֻּ

ְצָוה  בֹוד ַהּמִׁ י ֶזהּו ּכְ ש  לֹו, ּכִׁ ּיֵּ ים ש ֶ אִׁ ר. ְלַיּפוֹ  -ַהּנָ ָכל ַהּיֹותֵּ  )קכז(ָתּה ּוְלָנאֹוָתּה ּכְ

 

י ָה תִּ יָלה ו ש ְׁ ֵלי ֲאכִּ  כ ְׁ

ים  ירִׁ סִׁ יָלה ּכְ י ֲאכִׁ לֵּ ה. אּוָלם ּכְ ּכָ יָסם ַלּסֻּ ר ְלַהְכנִׁ ּתָ ים, מֻּ כֹוסֹות ְוַקְנַקּנִׁ ה ּכְ ּיָ תִׁ י ש ְ לֵּ ּכְ
כָּ  ם ַלּסֻּ יסֵּ ֲאָכל, לֹא ַיְכנִׁ ֶהם ֶאת ַהּמַ ים ּבָ לִׁ ְ ַבש ּ ּמְ ה, ּוַמֲחַבּתֹות ש ֶ ּכָ בֹוד ַהּסֻּ ּכְ ין ֶזה מִׁ אֵּ ה, ש ֶ

ּלֹו.  ַחת ש ֶ ּלַ ן ַלּצַ ּתֵּ ח ְויִׁ ּקַ ים יִׁ ּבִׁ סֻּ ַהּמְ ית, ְוָכל ֶאָחד מֵּ זִׁ ְקָעָרה ֶמְרּכָ ֲאָכל ּבִׁ יַח ֶאת ַהּמַ א ַיּנִׁ ֶאּלָ
)בה"ג, רש"י, רבנו תם, מרכבת המשנה, מהראנ"ח, מהר"ש הלוי, ברכי יוסף, לב שלמה, חכמה ומוסר, משנה ברורה 

כָּ  עוד(ו ה, ַהּסֻּ ּכָ ּסֻּ ים ּבַ ְמָצאִׁ יָלה נִׁ י ָהֲאכִׁ לֵּ ּכְ ָעה ש ֶ ש ָ ים, ּבְ ֹונִׁ אש  ָהרִׁ ה מֵּ ּמָ י ְלַדַעת ּכַ ֶזה, ּכִׁ ר ּבָ הֵּ זָּ ה ְויֵּש  ְלהִׁ
סּוָלה.  )ראב"ד ושכן דעת הרי"ף, רבנו מנוח ושכן דעת הרמב"ם. קכז( ּפְ

 

חֹות וְ  ּלָ יא ֶאת ַהּצַ יָלה ָנכֹון ְלהֹוצִׁ ּיּום ָהֲאכִׁ סִׁ ל ּבְ יל ּכָ ָרגִׁ ֶדֶרְך ש ֶ ה, ּכְ ּכָ ּכּו"ם חּוץ ַלּסֻּ ַהּסַ
ְלָחן.  ֻּ יָלה ַעל ַהש ּ י ָהֲאכִׁ לֵּ יר ֶאת ּכְ אִׁ ינֹו ַמש ְ אֵּ יתֹו, ש ֶ בֵּ ָנה ּבְ ָ  )קכח(ַהש ּ

 

א מֹו ּכֹוסֹות ְוַכּיֹוצֵּ ה ּכְ ּיָ תִׁ י ש ְ לֵּ יַח ּכְ ר ְלָהדִׁ ּתָ ה, ֲאָבל מֻּ ּכָ ּסֻּ חֹות ּבַ יַח ְקָערֹות ְוַצּלָ ין ְלָהדִׁ . אֵּ
ה.  ּכָ ּסֻּ ם ּבַ ּטֹל ָיַדיִׁ ר לִׁ ּתָ ן מֻּ  )קכט, קל(ְוכֵּ

 
 

ו ר ל ב  ֶ ָענו תֹו ש  דְׁ  יַׁ

ים, ָהֶאָחד  י ַאחִׁ נֵּ ש ְ ה ּבִׁ ם  -ַמֲעש ֶ ַמיִׁ ְרַאת ש ָ תֹוָרה ּוְביִׁ ה ּבְ ְתַעּלָ ְלמּודֹו, ָעָלה ְוהִׁ ַקד ַעל ּתַ ש ָ
ְקּדּוק הַ  דִׁ ד ְוַנֲעָרץ, ָידּוַע ּבְ ּבָ ה ְלַרב נֹוָדע, ְמכֻּ ְסָחר ְוָהָיה ּבּור ְוַעם ְוַנֲעש ָ ָנה ַלּמִׁ י ּפָ נִׁ ֵּ ְצוֹות. ַהש ּ ּמִׁ

יָנם  י, ְואֵּ בֹוד ְלָאחִׁ ים ּכָ ם חֹוְלקִׁ ּלָ י, ַמּדּוַע ּכֻּ י לִׁ ְמרִׁ ּתֹו: "אִׁ ש ְ ַאל ֶאת אִׁ ָהָאֶרץ. יֹום ֶאָחד ש ָ
אֹון ּוְמַדְקּדֵּ  ן, ּגָ י הּוא ַרב ְוַדּיָ בֹוד?" ָאְמָרה לֹו: "ּכִׁ י אֹותֹו ּכָ ים לִׁ ְצוֹות". ָאַמר חֹוְלקִׁ ּמִׁ ק ּבַ

י. דּונִׁ יַכּבְ מֹוהּו, וִׁ י ּכָ ק ַאף ֲאנִׁ  ְלַעְצמֹו: ֲאַדְקּדֵּ
 

ְנַין  עִׁ ָלה ּבְ אֵּ יָאה ְלָפָניו ש ְ יו ְמבִׁ ת ָאחִׁ ש ֶ אֵּ יו. ָרָאה ש ֶ ְתַחּקֹות ַאַחר ַמֲעש ָ יו, ְלהִׁ ָהַלְך ֶאל ָאחִׁ
ר, ּוְבכָ  ש ֵּ ל ָהַרב ְוָאַמר: "ּכָ ּכֵּ ְסּתַ רּות ָהעֹוף. הִׁ ש ְ ל ּכַ י אֹוכֵּ יֶנּנִׁ י אֵּ ּנּו, ּכִׁ ּמֶ ל מִׁ י אֹוכֵּ יֶנּנִׁ ל ֹזאת אֵּ

ָלה אֵּ ֲאָלה ָעָליו ש ְ ש ְ ּנִׁ ר ש ֶ ש ָ ּבָ  ".מִׁ
 

ַמח  ְלָכָתּה. ש ָ הִׁ ה ּכְ ּכָ נוּ ֶאת ַהּסֻּ ים ּבָ נִׁ ַהּבָ יָעה ָלַרב ש ֶ ית הֹודִׁ נִׁ ּכֹות ָהָיה, ְוָהַרּבָ אֹותֹו יֹום ֶעֶרב סֻּ
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יר  ְזּכִׁ י ַמֲעָלָתּה.ָהַרב, ּוְבֶדֶרְך ַאּגַב הִׁ נֵּ ּפְ ה מִׁ ּכָ ים ַלּסֻּ ירִׁ ים סִׁ יסִׁ ין ַמְכנִׁ אֵּ ּתֹו ֶאת ַהֲהָלָכה, ש ֶ ש ְ   ְלאִׁ

יס  ין ְלַהְכנִׁ אֵּ ּתֹו ש ֶ ש ְ יַע ְלאִׁ יתֹו ְוהֹודִׁ ב ְלבֵּ ם. ש ָ יְנַתיִׁ ָכְך ְלבֵּ י לֹו ּבְ ּדַ יט ָהָאח ַהּבּור ש ֶ ֶהְחלִׁ
ּלֵּ  ְתּפַ ֶנֶסת ְלהִׁ ית ַהּכְ ה, ְוָעָלה ְלבֵּ ּכָ ים ַלּסֻּ ירִׁ ּתֹו: סִׁ ש ְ יתֹו ָסָחה לֹו אִׁ ב ְלבֵּ ָ ש ּ ש ֶ ת ֶהָחג. ּכְ ּלַ פִׁ ל ּתְ

ֹאל ש ְ י לִׁ ַלְחּתִׁ ּה, ְוש ָ י ּבָ ַעְרּתִׁ ָרה. ּגָ יזֹו ְקדֵּ יָסה אֵּ ְכנִׁ ת הִׁ ְפְסָלה! ַהּבַ ְמַעט נִׁ נוּ ּכִׁ תֵּ ּכָ ה? סֻּ ַע ַאּתָ  "ֲהיֹודֵּ
ְפסְ  ּלֹא נִׁ יב ש ֶ ש ִׁ ָכְך, ְוהֵּ ה ּבְ ּכָ ְפְסָלה ַהּסֻּ ם נִׁ  ָלה".ֶאת ָהַרב ַהאִׁ

 

י  ינִׁ י, ְואֵּ ְצוֹות ֲאנִׁ ּמִׁ ק ּבַ ָרה, ֲאָבל ְמַדְקּדֵּ ש ֵּ ה ּכְ ּכָ ַהּסֻּ ְמָרה: "ֱאֶמת ש ֶ חֻּ יש  ְוָאַמר ּבְ י ָהאִׁ נֵּ ָחְורּו ּפְ
ָלה  אֵּ ֲאָלה ָעָליו ש ְ ש ְ ּנִׁ ָבר ש ֶ ּדָ ל מִׁ ה!"  -אֹוכֵּ ּכָ ּסֻּ ְיָלה ּבַ ן לֹא ֹנאַכל ַהּלַ י ַיְדָענּותֹו  -ַעל ּכֵּ ְוַעל ּפִׁ

ְמרוֹ  יָתם... ְוחֻּ בֵּ ּכֹות ּבְ ל סֻּ ֹון ש ֶ אש  ְיָלה ָהרִׁ ּלַ  )מעין המועד שדמ(ָתיו, ָאְכלּו ּבַ
 

 

ה כ ָ ֻּ ס  בֹוד הַׁ  כ ְׁ

ּלֹא  ם ש ֶ ַנע ּגַ ּמָ ש  ְלהִׁ זּוי הּוא. ְויֵּ יש  ּבָ מִׁ ַאַחר ְוַתש ְ ה, מֵּ ּכָ ּסֻּ ינֹוק ּבַ ּתּול ַלּתִׁ יף חִׁ ין ְלַהֲחלִׁ אֵּ
ה.  ּכָ יס ּגֹוי ַלּסֻּ  )קכט(ְלַהְכנִׁ

 

ן אוֹ  ה,  ָזקֵּ ּכָ את חּוץ ַלּסֻּ ה ָעָליו ָלצֵּ ים, ְוָקש ֶ ַטּנִׁ ְצָרָכיו ַהּקְ ְצַרְך לִׁ ה ְוהֻּ ּכָ ּסֻּ ן ּבַ ש ֵּ ּיָ חֹוֶלה ש ֶ
ָראּוי  י ּכָ לִׁ ן ְלַכּסֹות ֶאת ַהּכְ ּכֵּ יד ְלַאַחר מִׁ ַע, ְוַיְקּפִׁ ֶהְצנֵּ י ּבְ לִׁ תֹוְך ּכְ יָלם ּבְ ר לֹו ַלֲהטִׁ ּתָ מֻּ

ה.  ּטָ ַחת ַהּמִׁ יחֹו ּתַ י תֹוָרה ְוַאף ש ֶ ּוְלַהּנִׁ ְברֵּ ים ְודִׁ סּוקִׁ ה ּפְ ּכָ ּסֻּ ים ּבַ לּויִׁ בּו  -ּתְ ְכּתְ ַאַחר ְולֹא נִׁ ר, מֵּ ּתָ מֻּ
ְלַבד.  ּוט ּבִׁ ש ּ א ְלקִׁ ּמּוד ּתֹוָרה, ֶאּלָ  )קלא(ְללִׁ

 

ה כ ָ ֻּ ס  ו ד ב ַׁ מ  ִּ ל   הַׁ

ינֹו  אֵּ ּמּוד ַקל ש ֶ ד לִׁ ּלֹומֵּ ש ֶ ְפָרט ּכְ ה, ּובִׁ ּכָ ּסֻּ ְהֶיה ּבַ ּמּודֹו יִׁ ּלִׁ ל ש ֶ ּדֵּ ּתַ ש ְ ּכּוז ַרב. אּוָלם יִׁ יְך רִׁ ָצרִׁ
ְעּתֹו  ְהֶיה ּדַ ּתִׁ י ש ֶ דֵּ ה, ּכְ ּכָ ְלַמד חּוץ ַלּסֻּ ה, יִׁ ּכָ ּסֻּ ז ּבַ ְתַרּכֵּ ה לֹו ְלהִׁ ּיּון ְוָקש ֶ עִׁ ד ּבְ ר לֹומֵּ ֲאש ֶ ּכַ

ָראּוי.  ֶבת ָעָליו ּכָ ֶ ה סְ וְ ְמיֻּש ּ ַהְרּבֵּ ן ּבְ יְך ְלַעּיֵּ ּמּודֹו ָצרִׁ ֶפר, ּוְלֹצֶרְך לִׁ ר סֵּ ר ְמַחּבֵּ ֲאש ֶ ים ּכַ ָפרִׁ
ה  ּכָ ים ַלּסֻּ ָפרִׁ ל ַהּסְ יא ֶאת ּכָ ש  לֹו ֹטַרח ְלָהבִׁ ים, ְויֵּ עֹות ַהּפֹוְסקִׁ ר ֶאת ּדֵּ י ְלָברֵּ דֵּ ְלַמד  -ּכְ יִׁ

ָנה.  ָ ָכל ַהש ּ לֹו ּבְ ֶהְרּגֵּ יתֹו ּכְ בֵּ  ()קמוּבְ
 

ֶנֶסת כ ְׁ ית הַׁ  ב ֵ

ם יֵּש   כָּ  ַאף אִׁ ּסֻּ ְנָין ּבַ המִׁ ּלָ ְתפִׁ ְללּו  ,ה לִׁ ְתּפַ ה לֹא יִׁ ּלָ חִׁ ָאְמרּו ְלַכּתְ ֶנֶסת, ש ֶ ית ַהּכְ בֵּ א ּבְ ֶאּלָ
ֶנֶסת. ברכות ו ע"א(מסכת )ֲחַז"ל  ית ַהּכְ בֵּ א ּבְ ַמַעת ֶאּלָ ש ְ ל ָאָדם נִׁ תֹו ש ֶ ּלָ פִׁ ין ּתְ  )קמז(: אֵּ

 

ה כ ָ ֻּ ס  ן הַׁ ים מִּ טו רִּ פ ְׁ  הַׁ

ר  ְצַטעֵּ ים: "ַהּמִׁ ָלל ָאְמרּו ֲחָכמִׁ יָבה -ּכְ ל ְיש ִׁ ַהְינּו, ּכָ ה". ּדְ ּכָ ן ַהּסֻּ טּור מִׁ ָאָדם  ּפָ ה ש ֶ ּכָ ּסֻּ ּבַ
ית בֵּ ב ּבְ אֹותֹו ַמּצָ ב ּבְ ּלּו ָהָיה יֹוש ֵּ ּה, ְואִׁ ר ּבָ ְצַטעֵּ ה ֶאת ְמקֹומוֹ מִׁ ּנֶ טּור  ,ֹו ָהָיה ְמש ַ יהוּ ּפָ ֲהרֵּ

ה.  ּכָ ן ַהּסֻּ ַהּתֹוָרה מִׁ ַאַחר ש ֶ בּו"ֹזאת מֵּ ש ְ ּכֹת ּתֵּ ּסֻּ דּורּו" ,ָאְמָרה "ּבַ ין ּתָ עֵּ בּו ּכְ ש ְ ּו ֲחַז"ל: "ּתֵּ ַהְינּו,  ְוָדְרש  ]ּדְ

יָרְתָך[ דִׁ ר ּבְ ה ּדָ ַאּתָ מֹו ש ֶ ה ּכְ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ ש ֵּ יתֹו. .ּתֵּ בֵּ ר ּבְ ּדָ ֶדֶרְך ש ֶ ה ּכְ ּכָ ּסֻּ ר ּבַ ין ָאָדם ּדָ ֶזה אֵּ ב ּכָ  )קנב, ר( ּוְבַמּצָ

 

ּנֹוש ְ  ים אֹותֹו, אֹו ש ֶ ידִׁ ְטרִׁ ים ַהּמַ ים אֹו ַיּתּוש ִׁ ה ְזבּובִׁ ּכָ ּסֻּ ם יֵּש  ּבַ אִׁ פֹוא, ש ֶ ְמָצא אֵּ ים נִׁ רִׁ
ש  ש ָ  ּיֵּ זֶּה, אֹו ש ֶ ר מִׁ ְצַטעֵּ ְלָחנֹו ּומִׁ ֻּ ָכְך ָעָליו ְוַעל ש  ַהּסְ ים מֵּ יָסמִׁ אקֵּ יַח לֹא טֹוב ְוַכּיֹוצֵּ  ,ם רֵּ

יתֹו.  בֵּ א ְוֹיאַכל ּבְ צֵּ ה, ְויֵּ ּכָ ַהּסֻּ טּור הּוא מֵּ  ()קנב, קפהּפָ

 

ים, ְוֹיאַכל בַּ  ים ַחּמִׁ ָגדִׁ ְלּבֹש  ּבְ ל לִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ם ַקר לֹו ְמַעט, יִׁ ְלּבֹש  טֹוב, אִׁ ב לִׁ ים לֵּ ה. ְוָיש ִׁ ּכָ ּסֻּ
ָכל ֹזאת ַקר  ם ּבְ ָלה. אּוָלם, אִׁ ְרָכתֹו ְלַבּטָ ּבִׁ ש  ש ֶ ְהֶיה ֲחש ָ ר, ְויִׁ ְצַטעֵּ מִׁ ב ּכְ ָחש ֵּ ּלֹא יֵּ י ש ֶ דֵּ ּכְ

יתֹו.  בֵּ ְך ֶלֱאֹכל ּבְ לֵּ ה ְויֵּ ּכָ ן ַהּסֻּ טּור הּוא מִׁ ר, ּפָ ְצַטעֵּ  )באור הלכה. קנג(לֹו ּומִׁ
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ּוט ּוָברּור ש  ן ּפָ ְפֹטר ֶאת ַעְצמֹו מִׁ י' ְויִׁ ר ֲאנִׁ ְצַטעֵּ ל ַצַער ָקָטן ָיכֹול לֹוַמר ָאָדם 'מִׁ ּלֹא ַעל ּכָ , ש ֶ

ַע  ּיֹודֵּ י ש ֶ ל ָמקֹום, מִׁ ּכָ טּור. ּומִׁ י ֶזה ּפָ ּנּו ֲהרֵּ ּמֶ ר מִׁ ְצַטעֵּ ֶרְך ָהעֹוָלם ְלהִׁ ּדֶ ָדָבר ש ֶ י ַרק ּבְ ה, ּכִׁ ּכָ ַהּסֻּ
ַעת י ַהּדַ ינֵּ ֲאנִׁ הּוא מֵּ ַעְצמֹו ש ֶ ַעת כָּ ּבְ י ַהּדַ ינֵּ ֲאנִׁ הּוא מֵּ י ש ֶ ָבר ֶזה, ְוָכל מִׁ ּדָ ר מִׁ ְצַטעֵּ  ,מֹוהּו מִׁ

ה.  ּכָ ן ַהּסֻּ טּור מִׁ יהּו ּפָ  )קצט(ֲהרֵּ

 

ֹון אש  ָלה ָהרִּ יְׁ ַׁ ל  ֵער ב ַׁ טַׁ צְׁ מ ִּ  הַׁ

י מִׁ ש ָ ם ָיְרדּו ּגְ ן, אִׁ ל ֶהָחג. ָלכֵּ ֹון ש ֶ אש  ְיָלה ָהרִׁ ּלַ ּלּו ּבַ ה ֲאפִׁ ּכָ ן ַהּסֻּ טּור מִׁ ר ּפָ ְצַטעֵּ ם ַהּמִׁ
ים אֹותֹו  ידִׁ ְטרִׁ ים ַהּמַ תֹו ַיּתּוש ִׁ ּכָ סֻּ ָנם ּבְ ש ְ ּיֶ יל ֶהָחג, אֹו ש ֶ לֵּ ה.  -ּבְ ּכָ ּסֻּ ֱאֹכל ּבַ ּלֶ טּור הּוא מִׁ ּפָ

)הרמב"ם, רבנו יהודה מבעלי התוספות, הרשב"א, הראב"ד, סמ"ג, אור זרוע, המאורות, המגיד משנה, הריטב"א, וכן 
ה  דעת השלחן ערוך, המבי"ט, היעב"ץ ועוד. ּכָ ם סֻּ ין ש ֵּ ָאז אֵּ ים, ש ֶ ים יֹוְרדִׁ מִׁ ש ָ ַהּגְ ת ש ֶ עֵּ ה ּבְ ּכָ ּסֻּ ָר"א לֹא יֹאַכל ּבַ ּוְלַדַעת ַהּגְ

ה. ּכָ אֶֹכל חּוץ ְלסֻּ יהּו ּכְ ָלל, ַוֲהרֵּ  קכב, קנד( ָעֶליָה ּכְ

 

ְתַאזֵּּר בְּ  ְהֶיה לֹו ַצַער, יִׁ ם לֹא יִׁ רֹו ְוש ָ ת ֲחבֵּ ּכַ סֻּ ם ָיכֹול ָלֶלֶכת ֶלֱאֹכל ּבְ ָכל ּכֹחֹו אּוָלם אִׁ
ַרְך.  ַאְך  ְתּבָ א יִׁ ְצַות ַהּבֹורֵּ י ְלַקּיֵּם ֶאת מִׁ דֵּ רֹו ּכְ ת ֲחבֵּ ּכַ סֻּ ָבב ֶלֱאֹכל ּבְ ְמָחה ּוְבטּוב לֵּ ש ִׁ ּבְ

יתֹו.  בֵּ רֹו, ֹיאַכל ּבְ ת ֲחבֵּ ּכַ דֹוָלה ָלֶלֶכת ְלסֻּ ְרָחה ּגְ ם יֵּש  לֹו טִׁ  )קנד(אִׁ

 

ֹון, אֵּ  אש  ְיָלה ָהרִׁ ּלַ ים ּבַ מִׁ ש ָ ים ּגְ ם יֹוְרדִׁ ין אִׁ ְמַחת יֹום טֹוב ּוְלַהְמּתִׁ ִׁ ש ּ ַנע מִׁ ּמָ ין לֹו ְלהִׁ
ש  ְוֹיאַכל ְסעּוָדתֹו, ַאְך  יַקּדֵּ יתֹו וִׁ ס ְלבֵּ נֵּ ּכָ א יִׁ ים, ֶאּלָ מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ּפָ ּיִׁ ש  ְוֶלֱאֹכל ַעד ש ֶ ַקּדֵּ ּלְ מִׁ

מִׁ  ת ּכְ ת ּפַ ַזיִׁ ה ְוֶלֱאֹכל ּכְ ּכָ ב ָלֶלֶכת ַלּסֻּ ים, ַחּיָ מִׁ ש ָ ְפְסקּו ַהּגְ ּיִׁ ש ֶ )כן כתב מהרי"ל ְצַות ַהּתֹוָרה. ּכְ

 ושכן נהגו רבותיו. מגן אברהם, היעב"ץ ועוד. קכה(

 

ְכַנס  ים ְונִׁ מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ן ּפָ ּכֵּ ֶהֱחָינּו', ּוְלַאַחר מִׁ ַרְך 'ש ֶ ש  ּובֵּ ּדֵּ יתֹו ְוקִׁ ְכַנס ְלבֵּ ים ְונִׁ מִׁ ש ָ ָיְרדּו ּגְ
הלֶ  ּכָ ּסֻּ ת 'ש ֶ  ,ֱאֹכל ּבַ ְרּכַ ּוב ּבִׁ ְך ש  סָּ לֹא ְיָברֵּ ל. ֶהֱחָינּו', ש ֶ ָרכֹות ְלָהקֵּ ק ּבְ  )קכה(פֵּ

 
 

ֵמי ֶהָחג ָאר יְׁ ש ְׁ ֵער ב ִּ טַׁ צְׁ מ ִּ  הַׁ

ים  מִׁ ש ָ ה ְוָיְרדּו ּגְ ּכָ ּסֻּ ל ְסעּוָדתֹו ּבַ א ָהָיה אֹוכֵּ יתֹו, ָהָיה יֹוצֵּ בֵּ ים ּבְ ם ָהיּו יֹוְרדִׁ אִׁ זֹו ש ֶ ַכּמּות ּכָ ]ּבְ

ר[ ֶחֶדר ַאחֵּ כָּ  ,ֶלֱאֹכל ּבְ ה ְויִׁ ּכָ ַהּסֻּ א מֵּ צֵּ ים, יֵּ מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ן ּפָ ּכֵּ ם ְלַאַחר מִׁ יתֹו. ְואִׁ בֵּ ס ֶלֱאֹכל ּבְ נֵּ
ה ְלַסּיֵּם ְסעּוָדתֹו. ּכָ ב ַלֲחֹזר ַלּסֻּ ינֹו ַחּיָ  אֵּ

 
ְעּתֹו ָהְיָתה לֶ  ַרְך, ּדַ ּבֵּ ָעה ש ֶ ַאַחר ּוְבש ָ ָלה, מֵּ ָרָכה ְלַבּטָ יָנּה ּבְ ה', אֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ַרְך 'לִׁ ּבֵּ ְרָכתֹו ש ֶ ּסֻּ ּובִׁ ה ֱאֹכל ּבַ ּכָ

יר ּוְלַסּיֵּם ְסעוּ  ם רֹוֶצה ְלַהְחמִׁ ל ָמקֹום, אִׁ ּכָ ם. ּומִׁ ן ֶנֱאַנס ְולֹא ָיֹכל ֶלֱאֹכל ש ָ ּכֵּ ַאַחר מִׁ ּלְ א ש ֶ ין, ֶאּלָ ּדִׁ ָדתֹו ּכַ
ָרָכה.  ֹבא ָעָליו ּבְ ה, ּתָ ּכָ ּסֻּ יָצה  )קפג(ּבַ בֵּ ל עֹוד ּכְ ם אֹוכֵּ ַרם 62-]כְואִׁ ש  [ ּגְ ה, יֵּ ּכָ ּסֻּ ת ּבַ ּפֵּ  ּפַ ְסּתַ ם קְלהִׁ ב  אִׁ יש ֵּ ּוב 'לִׁ ְך ש  ְיָברֵּ

ְסקוּ  ּפָ ּיִׁ ָידֹו ש ֶ ין ּבְ י אֵּ ֲהרֵּ ה, ש ֶ ּכָ ַהּסֻּ ְעּתֹו מֵּ יַח ֶאת ּדַ ּסִׁ ה ֶאת ְמקֹומֹו ְוהִׁ ּנָ ַאַחר ּוְכָבר ש ִׁ ה', מֵּ ּכָ ּסֻּ ים ּבַ מִׁ ש ָ ּלֹא ֹנאַמר אוֹ , ַהּגְ ְקנוּ  ש ֶ  ּתִׁ
ךְ  ל"ֲחזַ  םפָּ  ְלָברֵּ ה ָעַמיִׁ ּדָ ְסעֻּ  ַאַחת. ּבִׁ

 

ם ָיְרדוּ  יתֹו ֶלֱאֹכל, ּוְלאַ  אִׁ ְכַנס ְלבֵּ ים ְונִׁ מִׁ ש ָ יםּגְ מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ן לֹא  ,ַחר ְזַמן ּפָ ם ֲעַדיִׁ ַאף אִׁ
ה.  ּכָ ּסֻּ ים אֹותֹו ַלֲחֹזר ְוֶלֱאֹכל ּבַ יחִׁ ין ַמְטרִׁ יתֹו, אֵּ ְכַנס ְלבֵּ א ַרק נִׁ , ֶאּלָ ש  ב ֶלֱאֹכל ַמּמָ ָיש ַ

 ()הרמב"ם, המכתם, שלחן ערוך, מאמר מרדכי, שפת אמת. רו

 

ב  ינֹו ַחּיָ ים, אֵּ מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ים, ּוְלַאַחר ְזַמן ּפָ מִׁ ש ָ ַאת ַהּגְ ּפְ יתֹו מִׁ בֵּ יל ֶלֱאֹכל ּבְ ְתחִׁ ם הִׁ ּגַם אִׁ
ה.  ּכָ ּסֻּ ָרָכה. ְלַסּיֵּם ְסעּוָדתֹו ּבַ ֹבא ָעָליו ּבְ ה, ּתָ ּכָ ס ַלּסֻּ נֵּ ּכָ יר ּוְלהִׁ ם רֹוֶצה ְלַהְחמִׁ ְרֶאה  קעט, קפה()ְואִׁ ְונִׁ

ךְ  ּלֹא ְיָברֵּ יָצה  ש ֶ בֵּ ת ּכְ ם ֹיאַכל ּפַ א ַרק אִׁ ה', ֶאּלָ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ָרם[ 68]'לִׁ זֶּה לֹא  ּגְ ָפחֹות מִׁ ה, ַאְך ּבְ ּכָ ּסֻּ ּבַ
ְך.  ְיָברֵּ

 

ְסעּוָדתֹו ָסַגר  ב ּבִׁ ָהָיה יֹוש ֵּ ים, ּוְכש ֶ מִׁ ש ָ י ַהּגְ נֵּ ּפְ ן ָעָליו מִׁ ה ְלָהגֵּ ּכָ ּגֹון ַעל ַהּסֻּ ּיֵּש  לֹו ּגַ י ש ֶ מִׁ
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ּגֹון מֵּ  יְך ֶאת ַהּגַ ה ַמְמש ִׁ ּגֹון, ְוַעּתָ ים ָחַזר ּוָפַתח ֶאת ַהּגַ מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ּפָ ים, ּוְכש ֶ מִׁ ש ָ ֲחַמת ַהּגְ
ְסעּוָדתֹו  ה',  -הּוא ֶלֱאֹכל ּבִׁ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ יְך ַלֲחֹזר ּוְלָברֵּ ינֹו ָצרִׁ יַח ֶאת אֵּ ינֹו ַמּסִׁ אֵּ יָון ש ֶ ּכֵּ מִׁ

חִׁ  ַרְך ּתְ ּבֵּ ָרָכה ש ֶ ַהּבְ ְעּתֹו מֵּ ּגוֹ ּדַ ח ֶאת ּגַ ְפּתַ ים ְויִׁ מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ּפָ ּיִׁ ֶ ל ֶרַגע ש  ה ּכָ ה, ּוְמַצּפֶ  )קפז(. ּלָ

 

ין  ה ְואֵּ ָעָליו ְסָכְך ַהְרּבֵּ ש  מֵּ ה יֵּ ּכָ ּסֻּ בֹו ּבַ ְמקֹום מֹוש ָ ם ּבִׁ םאִׁ ים ש ָ ים ְמַטְפְטפִׁ מִׁ ש ָ ֹיאַכל  ,ַהּגְ
ה'.  ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ יָברֵּ ה, וִׁ ּכָ ּסֻּ תְ  )קפה(ּבַ ָיָדם יֵּש  מִׁ ה ּבְ ּיָ ְטרִׁ ּמִׁ ש ֶ ה ּכְ ּכָ ּסֻּ ים ֶלֱאֹכל ּבַ דִׁ ד[ַחּסְ ֹחל ַהּמֹועֵּ , ]ּבְ

יְסק ַזַצ"ל. רִׁ ּבְ י"ז מִׁ רִׁ ן ָנַהג ַהּגְ זֹו. ְוכֵּ יָבה ּכָ ה' ַעל ְיש ִׁ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ ין ְלָברֵּ אֵּ ּוט ש ֶ ש   פו() ַאְך ּפָ

 

ּה, וְ  ר ּבָ ְצַטעֵּ ּמִׁ גֹון ש ֶ ה, ּכְ ּכָ ן ַהּסֻּ טּור מִׁ א ֶהְדיֹוט ַהּפָ ינֹו ֶאּלָ ה, אֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְוָקא לִׁ רֹוֶצה ּדַ
ָלה.  ְרָכתֹו ְלַבּטָ ה, ּבִׁ ּכָ ַרְך ַעל ַהּסֻּ ם ּבֵּ ְך. ְואִׁ ָכר ַעל ּכָ ל ש ָ ינֹו ְמַקּבֵּ  תרלט ס"ז. קפה()הרמ"א ְואֵּ

 

ֶעֶבד  ַהְכָנָעה ּכְ א ּבְ ים ְוַכּדֹוֶמה, יֵּצֵּ מִׁ ש ָ ֲחַמת ּגְ ה מֵּ ּכָ ַהּסֻּ א מֵּ ּיֹוצֵּ ש ֶ ר ּכְ ֲאש ֶ ה ּכַ בּוש ָ א ּבְ ַהּיֹוצֵּ
רּותֹו.  ש ֵּ ץ ּבְ ינֹו ָחפֵּ אֵּ ֶלְך, ש ֶ ֹו ַהּמֶ ְרש  ֶלְך, ְוגֵּ י ַהּמֶ נֵּ ת ֶאת ּפְ רֵּ א ְלש ָ  (ו)הרמ"א תרלט ס"ז. קפּבָ

 
 

ָלאֹות ֵאי פְׁ לְׁ  פ ִּ

ַחג ַהּסֻּ  ָנה ַאַחת ּבְ ָהה ש ָ אּול ַזַצ"ל, ש ָ א ש ָ ּיֹון ַאּבָ ן צִׁ י ּבֶ נּו ַרּבִׁ נּו ְוַרּבֵּ לֹוְנדֹון, מֹורֵּ ּכֹות ּבְ
חּוץ וּ  ה ְמקֹומֹות ּבְ ְבַהְרּבֵּ ְך, ּכִׁ ָ ש ּ ְזַמן ְממֻּ צּוָרה ֲחָזָקה ְמֹאד ְולִׁ ד ּבְ ם, הּוא יֹורֵּ ד ש ָ ם יֹורֵּ ַהּגֶש ֶ ש ֶ ּכְ

ֶאֶרץ  יל ּבְ ר הּוא ָרגִׁ ֲאש ֶ ה ּכַ ּכָ ְצַות ַהּסֻּ יַאְך ְיַקּיֵּם ָהַרב ֶאת מִׁ ּבּור הֵּ ה ַלּצִׁ ָלָאֶרץ, ְוָהָיה ָקש ֶ
ש ְ  ֶלא יִׁ ה ֶזה ּפֶ ְצָוה. ּוְראֵּ ּיּום ַהּמִׁ ּה נֹוַח ְלקִׁ ים ּבָ ָהַאְקלִׁ ל, ש ֶ ָרָצה ָהַרב ַזַצ"ל  -ָראֵּ ַעם ש ֶ ָכל ּפַ ּבְ

ָצא ָהַרב  ּיָ ַנַחת, ּוְלַאַחר ש ֶ ה ּבְ ּכָ ּסֻּ ְכַנס ְוָאַכל ּבַ ים ְוָהַרב נִׁ מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ה, ּפָ ּכָ ּסֻּ ס ֶלֱאֹכל ּבַ נֵּ ּכָ ְלהִׁ
ה, ָחְזרוּ  ּכָ ַהּסֻּ ים. ְזכּותוֹ  מֵּ מִׁ ש ָ ּוב ַהּגְ ן ש  גֵּ ינוּ  ּתָ ן ָעלֵּ  .ָאמֵּ

 

ְך ַזַצ"ל אֹודֹות  לֹֹמה ַזְלָמן אֹוֶיְרּבַ י ש ְ אֹון ַרּבִׁ יל ָהָיה לֹוַמר ַהּגָ ָרגִׁ ֶ יץ ַמה ש ּ ְוַעל ֶזה ָיאֹות ְלָהלִׁ
ים:  ים ָהַרּבִׁ מִׁ ש ָ י ַהּגְ נֵּ ּפְ חּוץ ָלָאֶרץ מִׁ ה ּבְ ּכָ ְצַות סֻּ ּיּום מִׁ קִׁ י ּבְ י ַהּקֹש ִׁ וֹ "ַוְיהִׁ ֵלם סו כ  ָ ש  ּוְמעֹוָנתֹו  - בְׁ

י ֹון צִּ ּיֹון.בְׁ צִׁ ים ּבְ רִׁ יא ַרק ַלּדָ ה הִׁ ּכָ ְצַות סֻּ ּיּום מִׁ מּות קִׁ לֵּ  )הליכות שלמה קכט( ", ש ְ
 

 

 חֹוֶלה

ּסֻּ  ב ּבַ יש ֵּ ה ָעָליו לִׁ א, ְוָקש ֶ יָניו ְוַכּיֹוצֵּ עֵּ ֹו אֹו ּבְ ֹראש  ָחש  ּבְ גֹון ש ֶ ָנה, ּכְ ין ּבֹו ַסּכָ אֵּ ה, חֹוֶלה ש ֶ ּכָ
ל  יו ש ֶ ש ָ ּמְ יְך ָלֶהם. אּוָלם ְמש ַ הּוא ָצרִׁ ָעה ש ֶ ש ָ ים ּבְ טּורִׁ יו ּפְ ש ָ ּמְ טּור. ְוַאף ְמש ַ יהּו ּפָ ֲהרֵּ

יד.  מִׁ יַח ָעָליו ּתָ ּגִׁ ים ְלַהש ְ יכִׁ רִׁ ּצְ יָון ש ֶ י, ּכֵּ ים ְלַגְמרֵּ טּורִׁ ָנה ּפְ ּיֵּש  ּבֹו ַסּכָ תרמ ס"ג. סימן )חֹוֶלה ש ֶ

 קנח(
 

 ָאֵבל

בחַ  לָאבֵּ ה ן ּיָ ה, ֲאָבל ָהאֹונֵּ ּכָ ְצַות סֻּ ְעּתֹו ְלַקּיֵּם מִׁ ב ֶאת ּדַ ֵּ ָרָכה, ְוָעָליו ְלַיש ּ ם ּבְ ה עִׁ ּכָ סֻּ  ּבְ
טּור  תֹו, ּפָ ר מֵּ ְקּבַ ן לֹא נִׁ ֲעַדיִׁ יָלהש ֶ ֲאכִׁ ָנה מֵּ ה ְוש ֵּ ּכָ ּסֻּ ְצוֹות.ּבַ ָאר ַהּמִׁ ְ ש ּ טּור מִׁ ּפָ ם ש ֶ ש ֵּ  , ּכְ

ּיֹאַכל ְוטֹוב ת ש ֶ חֹות ּפַ עּור ּפָ ִׁ ש ּ יָצה מִׁ ּבֵּ ַרם 68] ּכַ ָאז, [ּגְ ָלאו ש ֶ י ּבְ טּור הּוא, ֲהכִׁ ה ּפָ ּכָ ּסֻּ . מִׁ
ל ּכָ ם, ָמקֹום ּומִׁ תוֹ  ֶאת ָמַסר אִׁ א ַלֶחְבָרה מֵּ יש ָ ה ֹיאַכל, ַקּדִׁ ּכָ ּסֻּ ְבָרָכה ּבַ ן, ּבִׁ ּטֹל ְוכֵּ  יִׁ

ַעת ים ַאְרּבַ ינִׁ ם ַהּמִׁ ָרָכה עִׁ  א קעו(קנו. חזו"ע אבלות ). ּבְ
 

יָלה ית מִּ רִּ  ב ְׁ

ש   ָנכֹון ין ֲחש ָ אֵּ ה ֲחָזָקה, ש ֶ ּכָ ְהֶיה ַהּסֻּ ּתִׁ ְלַבד ש ֶ ה, ּובִׁ ּכָ ּסֻּ יָלה ּבַ ית ַהּמִׁ רִׁ ֹות ֶאת ּבְ ְמֹאד ַלֲעש 
א.  ר ְוַכּיֹוצֵּ ְתָקרֵּ ינֹוק יִׁ ַהּתִׁ ָכְך, אֹו ש ֶ ן ַהּסְ ים מִׁ יָסמִׁ יַלת קֵּ ְנפִׁ  ()קסבלִׁ

 

ן ה, ַעל ּכֵּ ּכָ ּסֻּ ים ְלָאְכָלּה ּבַ בִׁ יָלה ַחּיָ ית מִׁ רִׁ דֹוָלה  ְסעּוַדת ּבְ ה ּגְ ּכָ יג סֻּ ִׁ ץ ְלַהש ּ ְתַאּמֵּ יֵּש  ְלהִׁ
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ה  ּכָ ּסֻּ ין ָלֶהם ָמקֹום ּבַ אֵּ ים ש ֶ ָנם ֲאָנש ִׁ ם ֶיש ְ ל ָמקֹום, אִׁ ּכָ ים. ּומִׁ ְזָמנִׁ יק ְלָכל ַהּמֻּ ְסּפִׁ ּתַ י ש ֶ דֵּ ּכְ
ּלֹא ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ֲהרוּ ש ֶ זָּ ה, יִׁ ּכָ ים ֶלֱאֹכל חּוץ ַלּסֻּ ְכָרחִׁ ַאר ּומֻּ ים ּוש ְ חַ  ,ַמֲאָכלִׁ ים ְלָאְכָלם ש ֶ בִׁ ּיָ

ן.  ה, ְוַכְמֹבָאר ְלַהּלָ ּכָ ּסֻּ ְוָקא ּבַ  ()קסבּדַ

 

ָוה צְׁ יֵחי מִּ לִּ  ש ְׁ

י  דֵּ קֹום ְלָמקֹום ּכְ ּמָ ַע מִׁ ּנֹוסֵּ י ַרּבֹו אֹו ש ֶ נֵּ ל ֶאת ּפְ ַע ְלַקּבֵּ ּנֹוסֵּ גֹון ש ֶ ְצָוה, ּכְ ְדַבר מִׁ יַח לִׁ לִׁ ש ָ
ים ְוַאְלָמנֹות  יתֹומִׁ ְגּבֹות ְצָדָקה לִׁ ַאַחר וְ  -לִׁ ן מֵּ טּור מִׁ יהּו ּפָ ְצָוה, ֲהרֵּ ְדַבר מִׁ ק ּבִׁ הּוא עֹוסֵּ

ה  ּכָ ָנה לֹו סֻּ ּמְ ְזּדַ ם הִׁ ּלּו אִׁ ה. ַוֲאפִׁ ּכָ ֶרְך ְללֹא סֻּ ּדֶ ֹן ּבַ יש  אי ֶלֱאֹכל אֹו לִׁ ַ ן ַרש ּ ה, ְוָלכֵּ ּכָ ַהּסֻּ
ּה. ֹן ּבָ יש  ֱאֹכל אֹו לִׁ ּלֶ טּור מִׁ יהּו ּפָ ֶרְך, ֲהרֵּ ּדֶ ֶזה ּבַ ַעם ּבָ יָ  ,ְוַהּטַ ָלל ּבְ ּכְ טּור ש ֶ ְצָוה, ּפָ ּמִׁ ק ּבַ ינּו: "ָהעֹוסֵּ דֵּ

ְצוֹות י ַהּמִׁ ּתֵּ כֹול ְלַקּיֵּם ֶאת ש ְ ּיָ ֹאֶפן ש ֶ ּלּו ּבְ ְצָוה". ַוֲאפִׁ ן ַהּמִׁ י  ,מִׁ ְצָוה ַאַחת, ֲהרֵּ מִׁ ַאַחר ְוהּוא ָעסּוק ּבְ מֵּ
ּה. ק ּבָ עֹוסֵּ ְצָוה ש ֶ י ַהּמִׁ ּות ְלַגּבֵּ ְרש  ֶבת ּכִׁ ה ֶנְחש ֶ ּיָ נִׁ ְ ְצָוה ַהש ּ ַהּמִׁ גאונים, הרי"ף, הרמב"ם, אור זרוע, הראב"ד, )ה ש ֶ

 הר"ן, המאירי, רבנו אברהם מן ההר, ראבי"ה, שלחן ערוך, משנ"ב ועוד. קסג(

 

י ַהּדֹור, ּוְבַדְרכָּ  דֹולֵּ י ּגְ נֵּ ם אֹו ּפְ י ַרּבָ נֵּ ל ֶאת ּפְ אֹוטֹוּבּוס ְלַקּבֵּ יָעה ּבְ ים ְנסִׁ נִׁ ן, ַהְמַאְרּגְ ם ַעל ּכֵּ
ֹ יש  ים ֶלֱאֹכל אֹו לִׁ ה  ,ןרֹוצִׁ ּכָ ָנה ָלֶהם סֻּ ּמְ ְזּדַ ם הִׁ אֹוטֹוּבּוס. ְוַאף אִׁ ֹן ּבָ יש  ים ֶלֱאֹכל ְולִׁ אִׁ ָ ַרש ּ

ָתםבַּ  ּיָ ֲחנִׁ גֹון ּבַ ֶרְך, ּכְ ם רוֹ  ,ּדֶ ם, ְואִׁ ים ֶלֱאֹכל ש ָ בִׁ יָנם ַחּיָ םאֵּ יר ְוֶלֱאֹכל ש ָ ים ְלַהְחמִׁ ֹבא  ,צִׁ ּתָ
ָרָכה.  יֶהם ּבְ ּסֻּ ֲעלֵּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ ים ְלָברֵּ אִׁ ָ ש  סָ ְוַרש ּ י יֵּ ה', ּכִׁ ם ָיכֹול ְלַקּיֵּם ֶאת ּכָ אִׁ ים, ש ֶ ֹונִׁ אש  ָהרִׁ א ֲהָלָכה ּכְ ּמָ יָקא ש ֶ ק ְספֵּ פֵּ

יש  זֶ  י אִׁ טּוָרה, ַוֲהרֵּ ּפְ ה ְמָבֶרֶכת ַאף ש ֶ ָ ש ּ אִׁ א ֲהָלָכה ש ֶ ּמָ טּור, ש ֶ ּפָ ם ּתֹאַמר ש ֶ ב, ְואִׁ ְצוֹות ַחּיָ י ַהּמִׁ ּתֵּ יא ש ְ הִׁ ה, ש ֶ ָ ש ּ אִׁ יף מֵּ ה ָעדִׁ
טּוָרה  ים סָ ּפְ ַהּתֹוָרה עֹוש ִׁ ְצָוה מֵּ מִׁ ּבְ יָון ש ֶ ֶעֶצם. ְוכֵּ טּור ּבְ ינֹו ּפָ ֶעֶצם ְוהּוא אֵּ ְך. )עיין יבי"א ח"ג סימן ּבְ ים ְלָברֵּ יָקא, ְיכֹולִׁ ק ְספֵּ פֵּ

 ו אות ח(
 

ים ָרכִּ ֵכי ד ְׁ  הֹולְׁ

כָּ  ן ַהּסֻּ טּור מִׁ ְרָנָסתֹו אֹו ֲעָסָקיו, ּפָ קֹום ְלָמקֹום ְלֹצֶרְך ּפַ ּמָ ַע מִׁ יָכתֹו, ַהּנֹוסֵּ ַעת ֲהלִׁ ש ְ ה ּבִׁ
ְיָלה  ּלַ ָעַצר ּבַ ֶרְך, ּוְכגֹון ש ֶ ּדֶ ינֹו ּבַ אֵּ ָעה ש ֶ ש ָ ה. אּוָלם ּבְ ּכָ ֹן ְללֹא סֻּ יש  אי ֶלֱאֹכל אֹו לִׁ ַ ְוַרש ּ

ם  ּיָ ָמקֹום ְמסֻּ ם  -ָלנּוַח ּבְ ּה, ַאְך אִׁ ֹן ּבָ יש  ב ֶלֱאֹכל ְולִׁ קֹום ַההּוא, ַחּיָ ּמָ ה ּבַ ּכָ ם יֵּש  סֻּ אִׁ
ם סֻּ  ין ש ָ ה ְלַעְצמוֹ אֵּ ּכָ ְבנֹות סֻּ ל ָעָליו לִׁ ּטָ טּור ְולֹא מֻּ יהּו ּפָ ה, ֲהרֵּ ַעם ש ֶ . ּכָ ְך ְוַהּטַ הֹולֵּ ּלּו ּבַ קֵּ הֵּ

ב ֹצֶרְך,  ,ַלֲעָסָקיו ְחש ָ ּנֶ ָדָבר ש ֶ ק הּוא ּבְ ל ָמקֹום עֹוסֵּ ּכָ , מִׁ ש  ְצָוה ַמּמָ ְדַבר מִׁ ק ּבִׁ ינֹו עֹוסֵּ אֵּ י ֲהַגם ש ֶ ּכִׁ
ָאר ְימוֹ  ש ְ ַאַחר ְוַגם ּבִׁ יְך ּומֵּ ינֹו ָצרִׁ ָחג אֵּ ם ּבֶ יתֹו ְלֹצֶרְך ֲעָסָקיו, ּגַ ּבֵּ את מִׁ צֵּ ּלָ ְמָנע מִׁ ָנה לֹא ָהָיה נִׁ ָ ת ַהש ּ

בּו'  ש ְ ּכֹת ּתֵּ ּסֻּ ֱאַמר 'ּבַ ּנֶ תֹו ְלֹצֶרְך ֶזה, ּוְכמֹו ש ֶ ּכָ ּסֻּ את מִׁ צֵּ ּלָ ַנע מִׁ ּמָ "ל.  -ְלהִׁ דּורּו, ְוַכּנַ ין ּתָ עֵּ  )קסו(ּכְ

 

י אֹוטֹוּבּוסִׁ  ן, ֶנָהגֵּ ה. אּוָלם ַעל ּכֵּ ּכָ ר ָלֶהם ֶלֱאֹכל חּוץ ַלּסֻּ ּתָ יר, מֻּ יר ְלעִׁ עִׁ ים מֵּ ים ַהּנֹוְסעִׁ
עוֹ  ש ֶ ֶרְך ְלַהְפָסָקהּכְ ּדֶ ים ּבַ ה'.  ,ְצרִׁ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ יָבְרכּו 'לִׁ ּה וִׁ ה, ֹיאְכלּו ּבָ ּכָ ם סֻּ ָנּה ש ָ ם ֶיש ְ אִׁ

 )משנ"ב תרמ ס"ק מ. קסט(

 

ים י ו לִּ  טִּ

יר ְלַתעֲ  יר ְלעִׁ עִׁ ה, ַהְמַטּיֵּל מֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ ְצָוה נּוג, ַחּיָ ַהּמִׁ יַע ֶאת ַעְצמֹו מֵּ אי ְלַהְפקִׁ ַ ינֹו ַרש ּ ַאַחר ְואֵּ מֵּ
ר.  ְזַמן ַאחֵּ ֹותֹו ּבִׁ ם ַלֲעש  ש  ְוָיכֹול ּגַ ין ּבֹו ֹצֶרְך ַמּמָ ְלַבד ְואֵּ הּוא ְלַתֲענּוג ּבִׁ ָדָבר ש ֶ )אגרות משה, הליכות ּבְ

 שלמה. קסו(

 

חֹון ָ ט  י ב ִּ ֵ ש  נְׁ  אַׁ

י ּבִׁ  יָרה ַאְנש ֵּ מִׁ ש ְ ים ּבִׁ ּיֹום. ְוָהֲעסּוקִׁ ה ּבַ ּכָ ן ַהּסֻּ ים מִׁ טּורִׁ ּיֹום, ּפְ יָרה ּבַ מִׁ ש ְ ים ּבִׁ חֹון ָהֲעסּוקִׁ ּטָ
ֲעָמדֹות  ים ּבַ ְמָצאִׁ ים, אֹו ַהּנִׁ ים ְלַמֲאָרבִׁ ן ַהּיֹוְצאִׁ ְיָלה. ְוכֵּ ּלַ ים ּבַ טּורִׁ ְיָלה, ּפְ ּלַ ל ְזַמן  -ּבַ ּכָ

י ֲעבֹוָדָתם, ֲהרֵּ ים ּבַ ם ֲעסּוקִׁ הֵּ ה.  ש ֶ ּכָ ן ַהּסֻּ ים מִׁ טּורִׁ ם ּפְ  )סימן תרמ ס"ט. קצו(הֵּ
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ים  ָנש ִּ

ים.  ש ִׁ ְפֹטר ֶאת ַהּנָ יַני' לִׁ ּסִׁ ה מִׁ ְך ֶנֶאְמָרה 'ֲהָלָכה ְלֹמש ֶ ּכָ ה, ש ֶ ּכָ ְצַות סֻּ ּמִׁ טּורֹות מִׁ ים ּפְ ש ִׁ ַהּנָ
ָכר ה יֵּש  ָלֶהן ש ָ ּכָ ּסֻּ בֹות ּבַ ם יֹוש ְ ל ָמקֹום, אִׁ ּכָ ינ ,ּומִׁ אֵּ ין ָאָדם ש ֶ דִׁ ְצָוה ּכְ ה ַעל מִׁ ּוֶ ֹו ְמצֻּ

ָכר ַעל ֶזה. ש  לֹו ש ָ ּיֵּ ָמּה, ש ֶ ֶמת ּוְמַקּיְ ּיֶ  ְמסֻּ
 

ָרָמא  ַמן ּגְ ַהזְּ ה ש ֶ ְצוֹות ֲעש ֵּ ל מִׁ ּכָ ינּו, ש ֶ ָידֵּ דֹול ּבְ ָלל ּגָ י ּכְ ין, ֲהרֵּ ש  ָלּה ְזַמן ָקבּוַע[ְויֵּש  ְלָהבִׁ ּיֵּ טּורֹות, ]ש ֶ ים ּפְ ש ִׁ , ַהּנָ
ית, ש ֶ  יצִׁ ְצַות צִׁ גֹון מִׁ ֹוָפר ְולּוָלב, ּכְ ן ש  ת, ְוכֵּ ּבָ ש ַ חֹל ְולֹא ּבְ ְצָוָתן ּבַ ין מִׁ ּלִׁ פִׁ ן ּתְ ְיָלה, ְוכֵּ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ּה ּבַ ַמּנָ זְּ

ָכל ְזַמן,  יָנן נֹוֲהגֹות ּבְ ן ָקבּוַע ְואֵּ ַמּנָ זְּ ֲחַמת ש ֶ טּורֹות מֵּ ים ּפְ ש ִׁ ַהּנָ ֶהן, ש ֶ א ּבָ ּיֹוצֵּ ְרכַּ ְוָכל ּכַ ְצַות ּבִׁ מִׁ ּלֹא ּכְ ת ]ש ֶ

יְ  ּלַ ין ּבַ ּיֹום ּבֵּ ין ּבַ זֹון, ּבֵּ ת ַהּמָ ְרּכַ ְך ּבִׁ ב ְלָברֵּ ת ֶלֶחם, ַחּיָ ַזיִׁ ל ּכְ ָהָאָדם אֹוכֵּ ש ֶ יד ּכְ מִׁ ּתָ זֹון, ש ֶ ת[ַהּמָ ּבָ ש ַ ין ּבְ חֹל ּבֵּ ין ּבְ ם ָלה, ּבֵּ . ְואִׁ
ש ִׁ  ַהּנָ נּו ש ֶ דֵּ יַני' ְלַלּמְ ּסִׁ ה מִׁ ים ָאנּו ַל'ֲהָלָכה ְלֹמש ֶ יכִׁ ן, ַמּדּוַע ְצרִׁ ָלאו ּכֵּ ה? ֲהלֹא ּבְ ּכָ ְצַות סֻּ ּמִׁ טּורֹות מִׁ ים ּפְ

טּורֹות? ְהיֹות ּפְ ים לִׁ ש ִׁ יכֹות ַהּנָ ּה ָקבּוַע, ְצרִׁ ַמּנָ זְּ ְצָוה ש ֶ יא מִׁ ה הִׁ ּכָ ּסֻּ יָון ש ֶ י, ּכֵּ  ָהכִׁ

 

ה  ּכָ ֶכת סֻּ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ַלת ַהּגְ אֵּ יא ש ְ ָלה זֹו הִׁ אֵּ ב ָהָאמֹוָרא ַאבַּ )כח ע"ב(ש ְ ֵּ ש ּ ְך יִׁ ב , ְוַעל ּכָ י חֹוש ֵּ יתִׁ ָהיִׁ י, ש ֶ ּיֵּ
עֵּ  בּו ּכְ ש ְ ּו ֲחַז"ל "ּתֵּ בּו", ְוָדְרש  ש ְ ּכֹת ּתֵּ ּסֻּ ָתה ַהּתֹוָרה "ּבַ ּוְ ּצִׁ יָון ש ֶ ּכֵּ ה מִׁ ּכָ ּסֻּ ים ּבַ ש ִׁ דּורּו", ְלַחּיֵּב ֶאת ַהּנָ ין ּתָ

ר עִׁ  יתֹו ָאָדם ּדָ בֵּ יתֹו. ַמה ּבְ בֵּ ָנה ּבְ ָ ל ַהש ּ ר ּכָ ָאָדם ּדָ ֶדֶרְך ש ֶ ַהְינּו, ּכְ ם ּדְ ּיּוב ּגַ ְהֶיה חִׁ ה יִׁ ּכָ ּסֻּ ְך ּבַ ּתֹו, ּכָ ש ְ ם אִׁ
ש ִׁ  ב ְלַחּיֵּב ֶאת ַהּנָ י חֹוש ֵּ יתִׁ ָהיִׁ ב, ש ֶ ֵּ ש ּ יַני' ְלָפְטָרן. ְוָרָבא יִׁ ּסִׁ ה מִׁ ָאה 'ֲהָלָכה ְלֹמש ֶ ּתֹו. ְלָכְך ּבָ ש ְ ים ַעל אִׁ

ילַ  ֲאכִׁ בֹות ּבַ ים ַחּיָ ש ִׁ ם ַהּנָ ָ ש ּ ּצֹות, ש ֶ ַחג ַהּמַ ָוה מֵּ זֵָּרה ש ָ ּגְ ה. מִׁ ּכָ ּסֻּ יָבה ּבַ יש ִׁ בֹות ּבִׁ ְהיּו ַחּיָ אן יִׁ ה, ַאף ּכָ ת ַמּצָ
נֵּ  ים ָהיּו ּבְ ש ִׁ בֹוד, ְוַאף ַהּנָ י ּכָ יא זֵֶּכר ְלַעְננֵּ ה הִׁ ּכָ ְצַות סֻּ ַאַחר ּומִׁ ּמֵּ בּו, ש ֶ ְ ש ּ ּיִׁ ֶ ים ש  ָהַאֲחרֹונִׁ ל ְויֵּש  מֵּ ס ֶזה ש ֶ

ה זֵּ  ּכָ ְצַות  סֻּ מִׁ ן ּבְ בֵּ ן ְנַחּיְ ם ּכֵּ בֹוד, אִׁ י ּכָ יַני' ְלָפְטָרן. ַעְננֵּ ּסִׁ ה מִׁ ָאה 'ֲהָלָכה ְלֹמש ֶ בֹוד, ְלָכְך ּבָ י ּכָ ֶכר ְלַעְננֵּ
 )קמח(

 

נֹות ְסָפַרד,  ּבְ ן מִׁ ם הֵּ ָרָכה. ַאְך אִׁ יֶהן ּבְ ֹבא ֲעלֵּ ה, ּתָ ּכָ ּסֻּ ר ְוֶלֱאֹכל ּבַ ים ָהרֹוצֹות ְלַהּדֵּ ָנש ִׁ
י ה', ְוַהְמָבְרכֹות ֲהרֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ ָלה.  ָאסּור ָלֶהן ְלָברֵּ ם ְלַבּטָ ַמיִׁ ם ש ָ אֹות ש ֵּ ן נֹוש ְ ן הֵּ ּכֵּ

יַא" ְעָיה ְוֶנְכּדֹו ָהרִׁ נּו ְיש ַ ם, ַרּבֵּ נּו ֶאְפַריִׁ ָמ"ג, אֹור ָזרּוַע, ַרּבֵּ "ם, ָהַרְאָב"ד, ַהּסְ "י, ָהַרְמּבַ ַעת ַרש ִׁ ֶנה, ּדַ ש ְ יד מִׁ ּגִׁ נּו ָמנֹוַח, ַהּמַ ז, ַרּבֵּ
"י קוֹ  י, ַמֲהרִׁ יָטרִׁ ים. )קמח(לֹון, ַהתַּ ַמֲחזֹור וִׁ ינּו ָהַאֲחרֹונִׁ ַרּבֹותֵּ ים מֵּ ְלָחן ָערּוְך, ְועֹוד ַרּבִׁ ֻּ "ץ, ּוָמָרן ַהש ּ ּבֵּ  ש ְ

 

י  אֹונֵּ ּגְ ים מִׁ ה ּפֹוְסקִׁ ה, ַאְך ַהְרּבֵּ ּכָ ּסֻּ יָבָתן ּבַ ְך ַעל ְיש ִׁ ַנז ַהּנֹוֲהגֹות ְלָברֵּ ּכְ נֹות ַאש ְ ּבְ יֵּש  מִׁ
ּלֹא תְּ  ר ש ֶ כֹון יֹותֵּ ַהּנָ ְתבּו, ש ֶ ַנז ּכָ ּכְ ְכָנה. ַאש ְ  ()קמטָברֵּ

 
ים ַהְמבָ  ש ִׁ ּנָ ְכָנה, ְוַאף ָהָיה מֹוֶחה ּבַ ָברֵּ ּלֹא ּתְ ּיֹות ש ֶ ַנזִּׁ ּכְ ים ָהַאש ְ ש ִׁ י ָהָיה מֹוֶרה ַלּנָ אֹון ָחָכם ְצבִׁ ְרכֹות. ַהּגָ

נְ  ן הִׁ ְכָנה. ְוכֵּ ָברֵּ ים לֹא ּתְ ש ִׁ ַהּנָ כֹון הּוא ש ֶ ַהּנָ ּועֹות ַיֲעקֹב, ש ֶ אֹון ְיש  ַתב ַהּגָ ן ּכָ י ְוכֵּ אֹון ַרּבִׁ ה ַהּגָ יג ְלַמֲעש ֶ הִׁ
ַתב ה ּכָ י ֹמש ֶ ַדְרכֵּ "ג, ְוַאף ָהָרָמ"א ּבְ אֹון ַמַהְרש ַ "ץ, ְוַהּגָ אֹון ַיְעּבֵּ ַתב ַהּגָ ן ּכָ אְנז, ְוכֵּ ּצָ ים מִׁ  ,)סימן תקפט( ַחּיִׁ

ן כָּ  ָרָמא, ְוכֵּ ַמן ּגְ ַהזְּ ה ש ֶ ְצוֹות ֲעש ֵּ ְכָנה ַעל מִׁ ָברֵּ ים לֹא ּתְ ש ִׁ ַהּנָ ּמּוָטב ש ֶ ר  )סימן יז( ַתב ַהּטּורש ֶ ּטֹוב יֹותֵּ ש ֶ
ּלֹא ְיָבְרכּו. ְוָהרַ  ין ָלהֶ ש ֶ אֵּ ַתב ש ֶ "ז ּכָ י,  ןְדּבַ אזִׁ נּו ַיֲעֹקב ֶאְלּגָ , ָהראשל"צ ַרּבֵּ י ָחָדש  רִׁ ְתבּו ַהּפְ ן ּכָ ְך, ְוכֵּ ְלָברֵּ

יָד"א, ָהַרב שמ"ח גָ  ל ַהחִׁ נּו יֹוָנה ָנבֹון ַרּבֹו ש ֶ י, ַרּבֵּ אזִׁ י"ט ֶאְלּגָ "י אגִׁ ַמֲהרִׁ רִׁ ל, ַהּגְ יאֵּ י ַאֲהֹרן ַעְזרִׁ ּפֵּ ין, ּכַ
טֶ  ה ש ְ בֹוּהַ ְועֹוד. ְוָכַתב ָהַרב ֹמש ֶ ְלָחן ּגָ ֻּ ים, ש  ּסִׁ ה נִׁ ף, ַמֲעש ֵּ ת יֹוסֵּ ְרּכַ ב, ּבִׁ ְפרֹו ָיֶפה ַלּלֵּ סִׁ 'י ּבְ ָלאגִׁ ְרְנּבּוְך ּפָ

י חוֹ  ֹון יְֵּצאּו ְידֵּ אש  ְיָלה ָהרִׁ ּלַ ַרק ּבַ ּובֹות ְוַהְנָהגֹות, ש ֶ ְתש  , ְוַדי ּבִׁ ש  ַהְמַקּדֵּ ָרָכה מֵּ ֹוְמעֹות ֶאת ַהּבְ ש ּ ש ֶ ָבָתן ּכְ
ּועֹות ַיֲעקֹ  יב ְנַטְנזֹון. ְוָכַתב ַהְיש  ש ִׁ ל ּומֵּ ֹואֵּ אֹון ש  ַעת ַהּגָ ן ּדַ י ֶהָחג לֹא ְיָבְרכּו. ְוכֵּ ָאר ְימֵּ ש ְ ֶזה, ּובִׁ ב ּבָ

ן כָּ  ים לֹא ְמָבְרכֹות, ְוכֵּ ש ִׁ ַהּנָ ַנז ש ֶ ּכְ ַאש ְ ְנָהָגם ּבְ ּמִׁ ּמֹו ש ֶ אִׁ ַמע מֵּ ָ ש ּ ר ש ֶ ֶפר ֲחַתן סֹופֵּ סֵּ בתו של החתם ]ַתב ּבְ

ַהגָּ  [,סופר ַתב, ש ֶ יב ּכָ י ַיּצִׁ ְברֵּ ּו"ת ּדִׁ ה. ּוְבש  ּכָ ּסֻּ יָבה ּבַ יָה ַעל ַהְיש ִׁ ית ָאבִׁ בֵּ ים ּבְ ש ִׁ ְרכּו ַהּנָ עֹוָלם לֹא ּבֵּ ּמֵּ אֹון ש ֶ
ּלֹא תְּ  ה ש ֶ ָ ש ּ אִׁ ר, "ש ֶ אְנז ָהָיה אֹומֵּ ּצָ ים מִׁ י ַחּיִׁ ים ַרּבִׁ ה ְלָבנִׁ ְזּכֶ ּתִׁ יַח ָלּה ש ֶ י ַמְבטִׁ ה, ֲאנִׁ ּכָ ְך ַעל ַהּסֻּ ָברֵּ

ה ּכָ ּסֻּ יָבה ּבַ ים לֹא ְיָבְרכּו ַעל ַהְיש ִׁ ש ִׁ ַהּנָ יתֹו, ש ֶ בֵּ ְך ַזַצ"ל ּבְ "ז אֹוֶיְרּבַ ְרש ַ יג ַהּגַ ְנהִׁ ן הִׁ ים". ְוכֵּ ַאַחר ֲהגּונִׁ . ּומֵּ
ים ְמָבְרכ ש ִׁ ַהּנָ ְתבּו ש ֶ ּכָ ים ש ֶ ּיֹות ְוַאף ַהּפֹוְסקִׁ אִׁ ָ ַרש ּ א ַרק ש ֶ ְך, ֶאּלָ בֹות ְלָברֵּ ים ַחּיָ ש ִׁ ַהּנָ ם ש ֶ ְעּתָ ין ּדַ ֹות, אֵּ

ְרכָ  ים ּבִׁ ַהּפֹוְסקִׁ ים מֵּ ַדַעת ַרּבִׁ ּלְ דֹוָלה, ש ֶ יס ֶאת ַעְצָמּה ְלַמֲחלֶֹקת ּכֹה ּגְ ה ָלּה ְלַהְכנִׁ ן, ָלּמָ ם ּכֵּ ְך, אִׁ ָתּה ְלָברֵּ
ָלה, ְועֹוֶבֶרת ַעל 'לֹא תִׁ  ָרָכה ְלַבּטָ ָללּבְ ְוא', ְוַגם ֲהלֹא ּכְ ָ ם ה' ֱאלֶֹקיָך ַלש ּ א ֶאת ש ֵּ ָ ינּו 'סָ  ש ּ ָידֵּ דֹול ּבְ ק ּגָ פֵּ

י ַהֲהָלָכה ְפָרטֵּ ה ּכִׁ ּכָ ּסֻּ קֹות ֶלֱאֹכל ּבַ יָנן ְמַדְקּדְ ים אֵּ ש ִׁ ַהּנָ יא ש ֶ יאּות הִׁ צִׁ ַהּמְ ְפָרט ש ֶ ל', ּובִׁ ָרכֹות ְלָהקֵּ  ּבְ
ה. ּכָ ּסֻּ יף', ְולֹא  קעג( אוירבך )הליכות שלמה ַהְמַחּיֶֶבת ּבַ ה ָעדִׁ ֲעש ֶ ב ְוַאל ּתַ 'ש ֵּ ְנקֹט ּבְ ּתִׁ ר ָנכֹון ש ֶ ְלָכְך יֹותֵּ

ן ַהּדִׁ  ְלָחן ָערּוְך, ָאסּור ָלֶהן מִׁ ֻּ יֶהן הֹוָראֹות ָמָרן ַהש ּ לּו ֲעלֵּ ּבְ ּקִׁ נֹות ְסָפַרד ש ֶ ל ָמקֹום, ּבְ ּכָ ְך. ּומִׁ ָברֵּ ין ּתְ
יֶהן תָּ  ְנַעם, ַוֲעלֵּ ֹוְמעֹות יִׁ ְך, ְוַלש ּ ת טֹוב.ְלָברֵּ ְרּכַ  )קמט( ֹבא ּבִׁ
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 ה כ ָ ֻּ ס  יָלה ב ַׁ יֵני ָהֲאכִּ ד ִּ   מִּ
ֹון אש  ָלה ָהרִּ יְׁ ַׁ ל  ת ב ַׁ ַׁ ילַׁת פ   ֲאכִּ

ת  ַזיִׁ ן ַהּתֹוָרה ֶלֱאֹכל ּכְ ה מִׁ ְצַות ֲעש ֵּ ָרם[ 01]מִׁ ה  ּגְ ּלָ חִׁ ַכּתְ ּלְ א ש ֶ ה, ֶאּלָ ּכָ ּסֻּ יל יֹום טֹוב ּבַ לֵּ ת ּבְ ּפַ
ר מִׁ  עּור ְמַעט יֹותֵּ ש ִׁ ת ּבְ יָצה ֹיאַכל ּפַ ּבֵּ ָרם 62-]כְּ ּכַ יא: ) .ּגְ יָצה הִׁ בֵּ ָרם 68ּכְ ְבָכל ְסעּוַדת [(ּגְ , ּכִׁ

ת.  יָצה ּפַ בֵּ ּכְ ר מִׁ יַלת ְמַעט יֹותֵּ ֲאכִׁ א ּבַ ֶבת ְסעּוַדת ֶקַבע ֶאּלָ ין ֶנְחש ֶ י אֵּ ת ְויֹום טֹוב, ּכִׁ ּבָ ש ַ
יְך ֶלֱאֹכל  ן ַהּתֹוָרה ָצרִׁ ּמִׁ ים ש ֶ י חֹוַבת ָהאֹוְמרִׁ את ְידֵּ ה[]ְוַגם ָלצֵּ ּכָ ּסֻּ יל ֶהָחג ּבַ לֵּ עּור ֶזה ּבְ ש ִׁ  )ק, קיד(. ּכְ

 

ּוָעל.  ֶלת ש  ּבֹ ַמח ש ִׁ ּקֶ ת מִׁ ה, ֹיאַכל ּפַ ּטָ יַלת ֶקַמח חִׁ יש  ַלֲאכִׁ  ()חזו"ע פסח עוָאָדם ָהָרגִׁ

 

אי  ַ א, אּוָלם ַרש ּ ָדג אֹו ָסָלט ְוַכּיֹוצֵּ י, ּכְ ש ִׁ ן ַמּמָ ְפּתָ ּום לִׁ י ש  לִׁ ת ּבְ ת ּפַ ַזיִׁ טֹוב ֶלֱאֹכל ּכְ
א. לְ  ָמָרק ַחם ְוַכּיֹוצֵּ ֹרֶטב אֹו ּבְ ה ְלָטְבלֹו ּבְ ּלָ חִׁ  )קטו(ַכּתְ

 

יָלה ן ָהֲאכִּ מַׁ  זְׁ

ת  ַזיִׁ ל ּכְ ה ֹיאַכל ּכָ ּלָ חִׁ ָרם[ 01]ְלַכּתְ ל  ּגְ תֹוְך ְזַמן ש ֶ ת ּבְ יָצה  8ּפַ בֵּ ּכְ ְמָצא ש ֶ ּקֹות, ְונִׁ  68]ּדַ

ָרם[ ְך  ּגְ ֶמש ֶ ת ֹיאַכל ּבְ ה  8ּפַ ם ָקש ֶ ּקֹות. ַאְך אִׁ ּלֹא ּדַ יד ש ֶ לֹו ֶלֱאֹכל ּתֹוְך ְזַמן ֶזה, ַיְקּפִׁ
ת.  ַזיִׁ ל ּכְ יַלת ּכָ ּקֹות ַלֲאכִׁ י ּדַ צִׁ ַבע ָוחֵּ ֶ ש ּ ר מִׁ ֶהה יֹותֵּ ש ְ  )קיב(יִׁ

 

ת יָצה ּפַ בֵּ ינֹו ָיכֹול ֶלֱאֹכל ּכְ ם אֵּ יל אִׁ לֵּ ב  ּבְ יש ֵּ ְך 'לִׁ יָברֵּ ת, וִׁ ת ּפַ ַזיִׁ ֶהָחג, ֹיאַכל ְלָפחֹות ּכְ
ים  ה'. ַאְך ָיש ִׁ ּכָ ּסֻּ ם', ּבַ יַלת ָיַדיִׁ ְך 'ַעל ְנטִׁ עּוָדה, לֹא ְיָברֵּ ל ֶאת ָיָדיו ֹקֶדם ַהּסְ ּנֹוטֵּ ש ֶ ּכְ ב, ש ֶ לֵּ

ת,  יָצה ּפַ בֵּ יַלת ּכְ ֲאכִׁ א מֵּ יָלה ֶאּלָ טִׁ ים ַעל ַהּנְ ין ְמָבְרכִׁ י אֵּ ֲהרֵּ ְלכֹות ְסעּוָדה.ש ֶ חֹוֶבֶרת הִׁ ְמֹבָאר ּבַ  ּכַ

 

ת ֹקֶדם ֲחצֹות  ת ַהּפַ ַזיִׁ יְך ֶלֱאֹכל ֶאת ּכְ ֶרְך: ַלְיָלה ָצרִׁ עֵּ ם ֶנֱאַנס ְולֹא [שעון קיץ 22:22]ּבְ . ְואִׁ
ְסקּו ַעד ְלַאַחר ֲחצֹות  ים ְולֹא ּפָ מִׁ ש ָ ְרדּו ּגְ ּיָ ֹיאַכל ְלַאַחר  -ָאַכל ֹקֶדם ֲחצֹות, ּוְכגֹון ש ֶ
ת.  יָצה ּפַ בֵּ ל ּכְ ן אֹוכֵּ ם ּכֵּ א אִׁ ה', ֶאּלָ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ  )קח(ֲחצֹות, ַאְך לֹא ְיָברֵּ

 

ד    ו ש  קִּ

ן  יִׁ ים ַעל ַהּיַ ש ִׁ ַקּדְ ּמְ ש ֶ י ֶהָחג, ּכְ ָכל ְימֵּ ד ּבְ ת ֹחל ַהּמֹועֵּ ּבַ ש ַ יֹום טֹוב אֹו ּבְ ֶקר[ -]ּבְ ְיָלה ּוַבּבֹ ּלַ , ּבַ
ה.  ּתֶ ש ְ ב ְויִׁ ש ֵּ ה', ְויֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ ן ְיָברֵּ ּכֵּ , ּוְלַאַחר מִׁ ּדּוש  ַעת ַהּקִׁ ש ְ )שלחן ערוך, הרמ"א, ַיֲעֹמד ּבִׁ

י נה"ג, הלבוש, ברכי יוסף, הט"ז, כף החיים. קעב(שיורי כ ַנז ּוְבנֵּ ּכְ ש   ָנֲהגוּ  ַאש ְ )הרמ"א סימן  .בשֶ יֹ מֵּ  ְלַקּדֵּ

 תרמג ס"ב(
 

ה כ ָ ֻּ ס  ב ֶלֱאֹכל ב ַׁ י ָ י חַׁ  ?ָמתַׁ

ל אֹוכֵּ ש ֶ יא ּכְ ה, ּוְסעּוַדת ֶקַבע הִׁ ּכָ ּכֹות ָאסּור ֶלֱאֹכל ְסעּוַדת ֶקַבע חּוץ ַלּסֻּ י ַחג ַהּסֻּ ָכל ְימֵּ  ּבְ
יָצה  בֵּ עּור ּכְ ש ִׁ ת ּבְ ּיֹאַכל כְּ  68]ּפַ ָרם. ְוטֹוב ש ֶ ָרם[ 62-ּגְ עּור ּגְ ִׁ ש ּ חֹות מִׁ ת ּפָ ל ּפַ ם אֹוכֵּ , ַאְך אִׁ

אי ֶלֱאֹכל ְסעּוָדתֹו חּוץ  ַ ר ְוַכּדֹוֶמה, ַרש ּ ש ָ ֹאֶרז, ּבָ ים ּכְ רִׁ ים ֲאחֵּ ל ַמֲאָכלִׁ אֹוכֵּ יָצה, ַאף ש ֶ בֵּ ּכְ
יר ם ַמְחמִׁ ה. ְואִׁ ּכָ לוְ  ַלּסֻּ ה'.  אֹוכֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ ה, לֹא ְיָברֵּ ּכָ ּסֻּ  )קלב, קלג, קלד(ּבַ

 

ן ָחַזר  ּכֵּ ת, ּוְלַאַחר מִׁ יָצה ּפַ בֵּ ּכְ חֹות מִׁ א ּפָ ַדְעּתֹו ֶלֱאֹכל ֶאּלָ ה ְולֹא ָהָיה ּבְ ּכָ ּסֻּ ל ּבַ ָהָיה אֹוכֵּ
ת ָוַמְעָלה  יָצה ּפַ בֵּ ּסֻּ  -ּבֹו ְורֹוֶצה ֶלֱאֹכל ּכְ ב ּבַ יש ֵּ ה 'לִׁ ְך ַעּתָ אן ָוָהְלָאה ְיָברֵּ ּכָ ּמִׁ ה', ַאף ש ֶ ּכָ

יָצה.  בֵּ ל עֹוד ּכְ ינֹו אֹוכֵּ  )קלג(אֵּ
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ָרָכה ב ְׁ ן הַׁ מַׁ  זְׁ

יא'.  ְך 'ַהּמֹוצִׁ יָברֵּ ב, וִׁ ש ֵּ ה', ְויֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ ד, ְיָברֵּ עֹודֹו עֹומֵּ ְסעּוָדה, ּבְ ַטל ָיָדיו לִׁ ּנָ ְלַאַחר ש ֶ
ים ְלַבד] מִׁ ּיָ ש   מִׁ ּיֵּ ֶהם ש ֶ ּדּוש   ּבָ אָ , קִׁ ַבר זש ֶ ּדּוש   ךְ רַ ּבֵּ  ּכְ ּקִׁ ֹבָאר, ּבַ יל ְוַכּמְ )זוהר, הרמב"ם, מהר"ם מרוטנבורג,  .[ְלעֵּ

יבְּ מִׁ ְויֵּש  בית יוסף, ראש יוסף, היעב"ץ, הגר"ח פלאג'י, הגר"י פלאג'י, בן איש חי ועוד. קעב( ַנז נֵּ ּכְ  ַאש ְ
יםהַ  יא'  ְמָבְרכִׁ ְך 'ַהּמֹוצִׁ ה'ְוַאַחר ּכָ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ  א סימן תרמג ס"ג()הרמ". 'לִׁ
 

ה'  ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ ַכח ְלָברֵּ הּו,  -ָאַכל ְוש ָ ֶ ֹוֶתה ַמש ּ ל אֹו ש  עּוָדה ְואֹוכֵּ ּסְ ן הּוא ּבַ ֲעַדיִׁ ל ש ֶ ּכָ
ְך,  אי ְלָברֵּ ַ יַלת ֶקַבע, ְוָאסּור לֹו ְלָאְכָלם ַרש ּ ֲאכִׁ ים ּכַ בִׁ עּוָדה ֶנְחש ָ ּסְ הּו ּבַ קֵּ ַאַחר ְוָכל ַמֲאָכלֹו ּוַמש ְ מֵּ

ן.חוּ  ְמֹבָאר ְלַהּלָ ה, ּכַ ּכָ ְך.  ץ ַלּסֻּ אי ְלָברֵּ ַ ינֹו ַרש ּ לּום, אֵּ ל עֹוד ּכְ ינֹו אֹוכֵּ ם אֵּ  )קעח(ַאְך אִׁ
 

ְך.  ינֹו ְמָברֵּ ה' אֹו לֹא, אֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ַרְך 'לִׁ ם ּבֵּ ק אִׁ ּפָ  )קעח(ַהְמסֻּ

 

ךְ  ֶבת, ְמָברֵּ א ָלש ֶ ּסֵּ ין לֹו ּכִׁ אֵּ ֹעֶמד, ּוְכגֹון ש ֶ ה מֵּ ּכָ ּסֻּ ל ּבַ ה' ָהאֹוכֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ֹון  ,'לִׁ ש  ּלְ יָון ש ֶ ּכֵּ מִׁ
ים" ים ַרּבִׁ ש  ָימִׁ בּו ְבָקדֵּ ש ְ ֱאַמר: "ַוּתֵּ ּנֶ מֹו ש ֶ ָמקֹום, ּכְ ב ּבְ ְתַעּכֵּ א ְלהִׁ ֶבת, ֶאּלָ ְוָקא ָלש ֶ יָנּה ּדַ יָבה אֵּ  )קעה( .ְיש ִׁ

 

ָגן יֵני ד ָ  מִּ

ָגן,  י ּדָ ינֵּ ּמִׁ יל מִׁ ְבש ִׁ ל עּוָגה אֹו ּתַ ּיוֹ ָהאֹוכֵּ ְטרִׁ אִׁ א[]ּכְ ה, ְוַכּיֹוצֵּ ים, קּוּבֶ יָגרִׁ יָצה  ת, סִׁ בֵּ עּור ּכְ ִׁ ש ּ מִׁ
עּור  ש ִׁ ל ּכְ ן אֹוכֵּ ם ּכֵּ א אִׁ ה', ֶאּלָ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ ה, ַאְך לֹא ְיָברֵּ ּכָ ּסֻּ ב ֶלֱאֹכל ּבַ ָוַמְעָלה, ַחּיָ

ים  יצִׁ ָרם[ 160]ג' ּבֵּ  )קלד(. ּגְ

 
ֶזה ַעם ּבָ ּיֵּש  ַמֲחלֶֹקת ַהּפֹוסְ  ,ְוַהּטַ יָון ש ֶ ים, ּכֵּ ין ָאנּו ְמָבְרכִׁ יָצה עּוָגה, ְוַלֲהָלָכה אֵּ בֵּ ְך ַעל ּכְ ם ְלָברֵּ ים אִׁ קִׁ

י סָ  עּור ּכִׁ י ֶזה ש ִׁ "ם ּוָמָרן ֲהרֵּ ַדַעת ָהַרְמּבַ ּלְ יָון ש ֶ ים, ּכֵּ יצִׁ עּור ג' ּבֵּ ל ש ִׁ אֹוכֵּ ש ֶ ל, ַאְך ּכְ ָרכֹות ְלָהקֵּ ק ּבְ פֵּ
יעּות ְסעּוָדה  ֶזהְקבִׁ עּור ּכָ ש ִׁ יֶהם, ּבְ ְברֵּ זֹון[  ]ּוְלדִׁ ת ַהּמָ ְרּכַ יא' ּובִׁ ְך 'ַהּמֹוצִׁ ֶלֶחם ּוְמָברֵּ ינֹו ּכְ עּוָגה, ּדִׁ ַדַעת  -ּבְ ּלְ י ש ֶ ַאף ַעל ּפִׁ

ל ָמקֹום יֵּש  ָלנּו סָ  ּכָ ים, מִׁ יצִׁ יעּות ְסעּוָדה הּוא ד' ּבֵּ "י ְקבִׁ ַעל ַרש ִׁ א ֲהָלָכה ש ֶ ּמָ ְך, ש ֶ יָקא ְלָברֵּ ק ְספֵּ פֵּ
ְך,  יְך ְלָברֵּ יָצה ָצרִׁ בֵּ עּור ּכְ ין ש ִׁ אֵּ י ש ֶ ים. ְוַאף ַעל ּפִׁ יצִׁ עּור ג' ּבֵּ ש ִׁ יעּות ְסעּוָדה הּוא ּכְ בִׁ ּקְ א ֲהָלָכה ש ֶ ּמָ ְוש ֶ

י סָ  ה ַעל ּפִׁ ּלָ חִׁ ְך ְלַכּתְ י סָ ְלָברֵּ ים ַעל ּפִׁ ן ַהּתֹוָרה, ְמָבְרכִׁ ְצָוה מִׁ ַהּמִׁ ש ֶ ל ָמקֹום, ּכְ ּכָ יָקא, מִׁ ק ְספֵּ יָקא.פֵּ ק ְספֵּ  פֵּ
 )קלד(

 

י כְּ ּוְלאֹור ָהָאמּור, ַמה ש ֶּ  ּתֵּ ה ּבָ ַהְרּבֵּ רּוְך ה', ּבְ ּיֹום, ּבָ צּוי ּכַ ים ּמָ ים טֹובִׁ תֹות ְוָימִׁ ּבָ ש ַ ֶנֶסת ּבְ
עּור  ִׁ ָדה, ְוֹקֶדם ַהש ּ ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ עּור ּבַ ן ש ִׁ ּכֵּ ים ְלַאַחר מִׁ מִׁ ה, ּוְמַקּיְ ץ ַהַחּמָ נֵּ ים ּבְ ְללִׁ ְתּפַ ּמִׁ ש ֶ

י מְ  ינֵּ ים מִׁ ן ְואֹוְכלִׁ יִׁ ים ַעל ַהּיַ ש ִׁ ַאַחר  -זֹונֹות ְמַקּדְ ה, מֵּ ּכָ ּסֻּ עּור ּבַ ִׁ מוּ ֶאת ַהש ּ י ֶהָחג ְיַקּיְ ימֵּ ּבִׁ
יָצה.  בֵּ עּור ּכְ ש ִׁ ים ְמזֹונֹות ּבְ ָלל אֹוְכלִׁ  )קמא(ּוְבֶדֶרְך ּכְ

 

ְמָצא ָאז ּנִׁ ּדּוש  קּוֶגל ּוּבּוֶרָקס, ש ֶ ים ְלקִׁ יאִׁ ם ְמבִׁ ים  אִׁ יצִׁ ל ג' ּבֵּ ים ְלַכּמּות ש ֶ יעִׁ ַקּלּות ַמּגִׁ ּבְ ש ֶ
ם ַיַעְמדוּ  - ָרם[גְּ  160] ּלָ ש  , ּכֻּ ְך ַהְמַקּדֵּ יָברֵּ ן ַעל וִׁ יִׁ ֹעֶמד ַהּיַ י מֵּ ּתֵּ ָרכֹות ש ְ ֶפן'  :ּבְ י ַהּגֶ רִׁ א ּפְ 'ּבֹורֵּ

ה' ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ בּו., ְולִׁ ש ְ  ְויֵּ
 

עּור ש ִׁ ַדְעּתֹו ְורֹוֶצה ֶלֱאֹכל ּכְ ְמַלְך ּבְ ן נִׁ ּכֵּ ּיֹאַכל ְמַעט ְמזֹונֹות, ּוְלַאַחר מִׁ ב ש ֶ ם ָחש ַ ג'  אִׁ
ים יצִׁ ָרם[ 160] ּבֵּ ה'. ,ּגְ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ה 'לִׁ ְך ַעּתָ  ְיָברֵּ

 

ים קִּ ש ְׁ ים ו מַׁ ֲאָכלִּ ָאר מַׁ  ש ְׁ

י דָּ  ינֵּ ּמִׁ יָנם מִׁ אֵּ ים ש ֶ י ַמֲאָכלִׁ ינֵּ ר ְוָכל מִׁ ש ָ רֹות, ְיָרקֹות, ֹאֶרז, ּבָ ל ּפֵּ ֹוֶתה ָהאֹוכֵּ ן ַהש ּ ָגן, ְוכֵּ
הּוא ֶקה ש ֶ ל ַמש ְ ּלוּ יַ ּכָ ה, ָקֶפה ַוֲאפִׁ ן, ּתֵּ ם ָקַבע ַעְצמֹו  ,יִׁ ּלוּ אִׁ ה, ַוֲאפִׁ ּכָ ן ַהּסֻּ טּור מִׁ יהוּ ּפָ ֲהרֵּ

י ֶהָחג אֹו  מֹוָצאֵּ ן ּבְ יִׁ יל ַעל ַהּיַ ְבּדִׁ ן, ַהּמַ ה. ְוָלכֵּ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ ינֹו ַחּיָ ּלּו אֵּ ים אֵּ קִׁ ים ּוַמש ְ ַעל ַמֲאָכלִׁ
כָּ  ּסֻּ יל ּבַ ב ְלַהְבּדִׁ ינֹו ַחּיָ ד, אֵּ ל ֹחל ַהּמֹועֵּ ת ש ֶ ּבָ י ש ַ מֹוָצאֵּ  תרלט ס"ב. קלז(סימן )ה. ּבְ
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י ֶזה  ם, ֲהרֵּ ּלּו ַמיִׁ ה ַוֲאפִׁ ּכָ לּום חּוץ ַלּסֻּ ּתֹות ּכְ ש ְ ּלֹא ֶלֱאֹכל ְולֹא לִׁ יר ַעל ַעְצמֹו ש ֶ ְחמִׁ ַהּמַ
אי  ַ יד ָחָכם ַרש ּ ְלמִׁ ּלּו ּתַ ל ָמקֹום, ֲאפִׁ ּכָ ה'. ּומִׁ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ ְך 'לִׁ ּלֹא ְיָברֵּ ר ש ֶ הֵּ זָּ ח, ַאְך יִׁ ּבָ ֻּ ְמש 

ּלֹ  ְצוֹות.ש ֶ ּמִׁ ק ּבַ ינֹו ְמַדְקּדֵּ אֵּ י ש ֶ מִׁ ב ּכְ ינֹו ֶנְחש ָ ְמָרה זֹו, ְואֵּ יר חֻּ ָמָרא א ְלַהְחמִׁ ּגְ יומא מסכת ) ּבַ

רּו ַעל ה סוכה כו ע"ב(, ועט ע"ב ּפְ מוּ סִׁ ן ש ָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ים ַרּבִׁ אִׁ ּנָ יַלתּתַ ָאְכלּו ֲאכִׁ י ָצדֹוק ש ֶ חּוץ  ֲעַראי ַע ְוַרּבִׁ
ה ּכָ נוּ : ן"רָ הָ  ְוָכַתב .ַלּסֻּ דֵּ ָכךְ  ְלַלּמְ יר ַעל ַעְצמֹו ּבְ ּלֹא ְלַהְחמִׁ יד ָחָכם ש ֶ ְלמִׁ ם ָרָצה ּתַ אִׁ אי ,ש ֶ ַ ינוֹ  ,ַרש ּ  ְואֵּ
ב ְצוֹות ֶנְחש ָ ּמִׁ ק ּבַ ּלֹא ְמַדְקּדֵּ י ש ֶ מִׁ  (קלט. תרלט )בית יוסף. ּכְ

 

ת ֲחֵברוֹ  כ ַׁ  סֻּ

ַעם ש ֶ  ָכל ּפַ ְך ּבְ ֲהגּו ְלָברֵּ ּנָ ַנז ש ֶ ּכְ י ַאש ְ נֵּ ּבְ יָנם יֵּש  מִׁ אֵּ ֹאֶפן ש ֶ יֶהם ַאף ּבְ ת ַחְברֵּ ּכַ ים ְלסֻּ ְכָנסִׁ ּנִׁ
ּנֹות.  ין ְלש ַ ן, ְואֵּ ינֹו כֵּ י ְסָפַרד אֵּ נֵּ ְנַהג ּבְ לּום, אּוָלם מִׁ ם ּכְ ים ש ָ )כדעת העיטור, מחזור טֹוֲעמִׁ

עת ויטרי, צרור החיים תלמיד הרשב"א, המגיד משנה, ארחות חיים, אבודרהם, המרדכי, טור, ערוך השלחן ושכן ד
 הרמ"א, לחם יהודה עייאש, מזבח אדמה, פתח הדביר, מאמר מרדכי, כף החיים ועוד. קעז(

 

עו ָדה ס ְׁ ע הַׁ צַׁ ֶאמְׁ ה ב ְׁ כ ָ ֻּ ס  יָלה חו ץ לַׁ  ֲאכִּ

ַאַחר  ה, מֵּ ּכָ לּום חּוץ ַלּסֻּ ּתֹות ּכְ ש ְ ה, ָאסּור ֶלֱאֹכל אֹו לִׁ ּכָ ּסֻּ ים ְסעּוַדת ֶקַבע ּבַ אֹוְכלִׁ ש ֶ ּכְ
יא הִׁ יָמה ש ֶ עּוָדה  ְוָכל ְטעִׁ ֶאְמַצע ַהּסְ א ּבְ ן, ַהּיֹוצֵּ יַלת ֶקַבע. ַעל ּכֵּ ֲאכִׁ ֶבת ּכַ עּוָדה, ֶנְחש ֶ ּסְ ּבַ

ין  ם. ְוהּוא ַהּדִׁ ה ש ָ ּתֶ ש ְ ם לֹא יִׁ ּלּו ַמיִׁ ּום ַמֲאָכל, ַוֲאפִׁ ם ש  ְטַעם ש ָ ּלֹא יִׁ ר ש ֶ הֵּ זָּ ח, יִׁ ְטּבָ ַלּמִׁ
יו, ֶאלָּ  פִׁ ֲאָכל ּבְ ּמַ ש ֶ ה ּכְ ּכָ ַהּסֻּ את מֵּ ָאסּור ָלצֵּ א. ש ֶ ְך יֵּצֵּ ֲאָכל ְוַאַחר ּכָ ְגֹמר ַהּמַ  )קמה(א יִׁ

 

לּום חּוץ  ה ְולֹא ֹיאַכל ּכְ ּתֶ ש ְ ּלֹא יִׁ יד ש ֶ ה, ַיְקּפִׁ ּכָ ּסֻּ יַלת עּוגֹות ּבַ ַע ַעְצמֹו ַעל ֲאכִׁ ּקֹובֵּ ש ֶ ם ּכְ ּגַ
ל ְסעּוַדת ֶקַבע. אֹוכֵּ ה הּוא ּכְ ַאַחר ְוַעּתָ ה, מֵּ ּכָ  ַלּסֻּ

 

וֹות צְׁ  אֹוֵהב מִּ

ְבַעת יְ  ָכל ש ִׁ יָלתֹו. ּבְ ֲאכִׁ ְצָוה ּבַ ה, ְמַקּיֵּם מִׁ ּכָ ּסֻּ ת ּבַ ם ּפַ ל ְסעּוָדה עִׁ אֹוכֵּ ש ֶ י ֶהָחג, ּכְ )רבנו מֵּ

ד. ֶלֱאֹכלְוטֹוב  (חננאל, הגר"א, סוכת דוד ועוד. קא חֹול ַהּמֹועֵּ ֶקר ּוַבֶעֶרב ּבְ ּבֹ ת ּבַ )מגן אברהם. חזו"ע  ְסעּוַדת ּפַ

 יו"ט קסה(
 

ה כ ָ סֻּ ה לְׁ צ ָ ין מַׁ ל ב ֵ ד ֵ ֶהבְׁ  הַׁ

ה'  יַלת ַמּצָ נּו ַעל ֲאכִׁ ּוָ ְצֹוָתיו ְוצִׁ מִׁ נּו ּבְ ש ָ ּדְ ר קִׁ ים 'ֲאש ֶ ַסח ָאנּו ְמָבְרכִׁ ַחג ַהּפֶ ין, ַמּדּוַע ּבְ ְיָלה ְויֵּש  ְלָהבִׁ ּלַ ּבַ
נּו לִׁ  ּוָ ְצֹוָתיו ְוצִׁ מִׁ נּו ּבְ ש ָ ּדְ ר קִׁ ים 'ֲאש ֶ ה ָאנּו ְמָבְרכִׁ ּכָ ּסֻּ יָלה ּבַ ּלּו ַעל ָהֲאכִׁ ְלַבד, ְואִׁ ֹון ּבִׁ אש  ה' ָהרִׁ ּכָ ּסֻּ ב ּבַ יש ֵּ

ְיָלה  ַהּלַ ה חּוץ מֵּ ַהּתֹוָרה ֶלֱאֹכל ַמּצָ ין חֹוָבה מֵּ ַסח אֵּ ַחג ַהּפֶ ּבְ ם ש ֶ ש ֵּ י ֶהָחג, ַוֲהלֹא ּכְ ְבַעת ְימֵּ ָכל ש ִׁ ּבְ
ב, לְ  ֵּ ֹון? ְויֵּש  ְלַיש ּ אש  ְיָלה ָהרִׁ ַהּלַ ת חּוץ מֵּ ין חֹוָבה ֶלֱאֹכל ּפַ ּכֹות אֵּ ַחג ַהּסֻּ ם ּבְ ְך ּגַ ֹון, ּכָ אש  ֶפַסח ָהרִׁ ּבְ י ש ֶ פִׁ

זֹּון בְּ  ְהֶיה נִׁ ה ְויִׁ יַלת ַמּצָ לֹא ֲאכִׁ ים ּבְ מִׁ ָאר ַהּיָ ש ְ ְתַקּיֵּם ּבִׁ ה, ָיכֹול ָאָדם ְלהִׁ ּכָ ּסֻּ ן ּבַ ין ּכֵּ אֵּ ֶ יָרקֹות, ַמה ש ּ רֹות וִׁ פֵּ
ן ם ּכֵּ ים, ְואִׁ ה ָימִׁ לֹש ָ ָנה ש ְ לֹא ש ֵּ ְתַקּיֵּם ּבְ ין ָאָדם ָיכֹול ְלהִׁ אֵּ ּסֻּ  ,ש ֶ ֹן ּבַ יש  ב הּוא לִׁ הּוא ַחּיָ ְמָצא ש ֶ ה, נִׁ ּכָ

ה. ּכָ ּסֻּ ְצָוה ָלדּור ּבַ ְכָרח ְלַקּיֵּם ֶאת ַהּמִׁ ָנה לֹא  )הרז"ה פסחים כו ע"ב, מהר"ם חלאווה( מֻּ ֵּ ַעל ַהש ּ א ש ֶ ֶאּלָ
א לֹא יִׁ  ּמָ ש  ש ֶ ֲחש ָ ה', מֵּ ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  נּו לִׁ ּוָ ְצֹוָתיו ְוצִׁ מִׁ נּו ּבְ ש ָ ּדְ ר קִׁ ְך 'ֲאש ֶ ים ְלָברֵּ נּו ֲחָכמִׁ ּקְ נּו ּתִׁ ּקְ ן, ְלָכְך ּתִׁ יש ַ

ָנה. ֵּ ם ֶאת ַהש ּ ר ּגַ יָלה, ּוָבֶזה ּפֹוטֵּ ְך ַעל ָהֲאכִׁ  )תוספות ברכות יא ע"ב. קצא( ְלָברֵּ

 

ים נ ִּ טַׁ  קְׁ

ְצָוה  ּמִׁ ל ּבַ ְתַרּגֵּ ּיִׁ י ש ֶ דֵּ ה, ּכְ ּכָ ְצַות סֻּ כֹו ְלמִׁ ים ְלַחּנְ בִׁ ים, ַחּיָ נִׁ ש  ש ָ ש  אֹו ש ֵּ יל ָחמֵּ ּגִׁ ָקָטן ּבַ
ל, וְ  ְגּדַ ּיִׁ ְכש ֶ ה. לִׁ ּכָ ּלֹא ֹיאַכל חּוץ ַלּסֻּ דֹו ש ֶ יר לֹו ּוְלַלּמְ ן יֵּש  ְלַהְסּבִׁ  ()קנבַעל ּכֵּ

 

יָצה  בֵּ עּור ּכְ ִׁ ש ּ ר מִׁ ת ְלֶיֶלד ָקָטן ֶלֶחם יֹותֵּ ָרם[ 68]ָאסּור ָלתֵּ ַאַחר  ּגְ ה, מֵּ ּכָ ּיֹאַכל חּוץ ַלּסֻּ ש ֶ
יָּ  ּסּור ּבַ ת ְלָקָטן אִׁ ָאסּור ָלתֵּ ינּו ש ֶ ָידֵּ דֹול ּבְ ן ּוְכָלל ּגָ ּסּור מִׁ הּוא אִׁ אן, ש ֶ ן ּכָ ּכֵּ ם, ְוָכל ש ֶ ַדיִׁ

יָנן  אֵּ ים, ש ֶ ש ִׁ ת לֹו. ְוַגם ַהּנָ ין ָלתֵּ אי אֵּ ַוּדַ ּבְ ה, ש ֶ ּכָ יָצה חּוץ ַלּסֻּ בֵּ ת ּכְ יַלת ּפַ ל ֲאכִׁ ַהּתֹוָרה ש ֶ
ה.  ּכָ ת ְלֶיֶלד ָקָטן ֶלֱאֹכל חּוץ ַלּסֻּ ה, ָאסּור ָלֶהן ָלתֵּ ּכָ ּסֻּ בֹות ּבַ  )קנב(ַחּיָ
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  ֵ ש   ההַׁ כ ָ ֻּ ס    ָנה ב ַׁ
ה כ ָ ֻּ ס  ָנה ב ַׁ ֵ ש   י ו ב הַׁ  חִּ

ָכל  ה ּבְ ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  ן ַהּתֹוָרה לִׁ מּוָרה מִׁ ְבַעתחֹוָבה ּגְ "ם  ש ִׁ ַרְמּבַ ָנה, ּבָ ש ְ ּמִׁ ְמֹבָאר ּבַ י ֶהָחג, ּכַ ְימֵּ
ְצטַ  ָאָדם מִׁ רֹות, ש ֶ ֲאָרצֹות ַהּקָ ים. ְוָאְמָנם, ּבָ ְלָחן ָערּוְך ּוְבָכל ַהּפֹוְסקִׁ ֻּ ם, ּוַבש ּ ֹן ש ָ יש  ר לִׁ עֵּ

ה ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  ּלִׁ טּור מִׁ יהּו ּפָ ְך ּוְבַקּלּות  ,ֲהרֵּ ל ּכָ ּלֹא ַקר ּכָ ל, ש ֶ ָראֵּ ש ְ ל ֶאֶרץ יִׁ ים ש ֶ ַאְקלִׁ ֲאָבל ּבָ
ה ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  ּלִׁ ק מִׁ ְתַחּמֵּ ין ְלהִׁ ה, אֵּ ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  ר לִׁ לֹום.  ,ֶאְפש ָ ּוּוי ַהּתֹוָרה ַחס ְוש ָ ְוַלֲעֹבר ַעל צִׁ

 )קצא(

 

ש  טֹוב,  ְלּבֹ ב לִׁ ים לֵּ ה. ְוָיש ִׁ ּכָ ּסֻּ ן ּבַ יש ַ ים, ְויִׁ ים ַחּמִׁ ָגדִׁ ְלּבֹש  ּבְ ל לִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ם ַקר לֹו ְמַעט, יִׁ אִׁ
ם  ה. אּוָלם, אִׁ ּכָ ּסֻּ ָנתֹו ּבַ ש ְ ָלל ּבִׁ ְצָוה ּכְ ינֹו ְמַקּיֵּם מִׁ ָאז אֵּ ר, ש ֶ ְצַטעֵּ מִׁ ב ּכְ ָחש ֵּ ּלֹא יֵּ י ש ֶ דֵּ ּכְ

ש  טֹוב ֲעַדיִׁ  ּלֹובֵּ ש ֶ יתֹו. ַאף ּכְ בֵּ ן ּבְ יש ַ ר, יִׁ ְצַטעֵּ  ()קנג, קצון ַקר לֹו ּומִׁ
 

ָפנֹות,  ע ּדְ ַאְרּבַ ב מֵּ יטֵּ ה ְסגּוָרה הֵּ ּכָ ְבֶנה ֶאת ַהּסֻּ ּיִׁ ים ְמֹאד, ַמה ּטֹוב ש ֶ רִׁ קֹומֹות ַהּקָ ּמְ ּבַ
ּמוּ  ּנּור חִׁ ה ּתַ ּכָ יס ַלּסֻּ ה טֹוב, ְוַיְכנִׁ ּסֶ ְתּכַ ש  ְויִׁ ְלּבַ ב ְלַמְעָלה, ְויִׁ יטֵּ ְך הֵּ יַסּכֵּ י אֹו וִׁ ַמּלִׁ ם ַחש ְ

ָקה, מּוַבן  ַהּסָ ֶפן ]ּכַ אֹ יןּבְ אֵּ ש   ש ֶ ָנה ֲחש ָ ה.  [ַסּכָ ּכָ ּסֻּ ן ּבַ יש ַ ים  )קצו(ְויִׁ ץ ַחּיִׁ אֹון ֶהָחפֵּ ן ָנַהג ַהּגָ ְוכֵּ
אֹון רַ  ן ָנַהג ַהּגָ ם ְמֹאד, ְוכֵּ ר ש ָ ּקַ ין, ש ֶ ָראדִׁ ר ּבְ ַאַחר ְוָהָיה ּגָ ה, מֵּ ּכָ ּמּום ַלּסֻּ ּנּור חִׁ יס ּתַ ים ְלַהְכנִׁ י ַחּיִׁ ּבִׁ

יְסק ַזַצ"ל. רִׁ ּבְ  )פסקי תשובות שסז( מִׁ
 

 

 ֵ ש   ֻּ הַׁ ס   היתָ מ ִּ ה מִּ ילָ צ ִּ ה מַׁ כ ָ ָנה ב ַׁ
לי אלִׁ א סָ בָּ בָּ הַ  נוּ ּבֵּ רַ  ּדֵּ ּתַ ש ְ את ּלֹאשֶ  הִׁ ן ָלצֵּ ה מִׁ ּכָ ךְ  ַהּסֻּ ֶמש ֶ ל ּבְ ְבַעת ּכָ י ש ִׁ ּלוּ . ֶהָחג ְימֵּ  ַוֲאפִׁ

תֹוךְ  ָהיוּ  ְסָפָריו תוֹ  ּבְ ּכָ ְזקַ  ְולֹא, סֻּ את קנִׁ ן ָלצֵּ ה מִׁ ּכָ יָאם ַהּסֻּ נוּ . ַלֲהבִׁ ן ַרּבֵּ ה ָיש ַ ּכָ ּסֻּ ךְ  ּבַ ֶמש ֶ  ּבְ
ל ְבַעת ּכָ י ש ִׁ ּלוּ , ֶהָחג ְימֵּ י ַוֲאפִׁ ימֵּ ְקנּותוֹ  ּבִׁ ן, ּוַמֲחָלתוֹ  זִׁ ה ָיש ַ ּכָ ּסֻּ ם. ּבַ ָנַתיִׁ ְ ש ּ יו ָהַאֲחרֹונֹות ּבַ  ְלַחּיָ

ְזַקק יְנפּוְזָיה נִׁ ם, ְלאִׁ יְנפּוְזָיה ְועִׁ ןיָ  ָהָיה ָהאִׁ ה ש ֵּ ּכָ ּסֻּ  .ּבַ
 

ה אֹון ּוַמֲעש ֶ ַהּגָ הוּ  ר' ּבְ ּיָ ְזקִׁ י חִׁ ינִׁ ַעל ְמדִׁ י ּבַ דֵּ ְ יעָ  ֶחֶמד ַהש ּ ָהָיה, א"זִׁ  ְוַלְמרֹות, ְמֹאד חֹוֶלה ש ֶ
יֶהם ל ַהְפְצרֹותֵּ י ש ֶ נֵּ ָחה ּבְ ּפָ ש ְ ְעּתוֹ  ַעל ָעַמד, ַהּמִׁ ֹן ּדַ יש  ה לִׁ ּכָ ּסֻּ ךְ . ּבַ ֶמש ֶ ְיָלה ּבְ בוֹ  הּוַרע ַהּלַ  ַמּצָ

ל ָחה ּוְבנֹות, ָהַרב ש ֶ ּפָ ש ְ וּ  ַהּמִׁ ְתַלֲחש  י הִׁ ַנת ּכִׁ ה ש ְ ּכָ יא ַהּסֻּ ְרָמה הִׁ ּגָ בוֹ  ַלַהְחָמָרה ש ֶ ַמּצָ ... ָהָאנּוש   ּבְ
ן ָקָרא ּיָה ר' ַלהֵּ ְזקִׁ ְעָנה: "ְוָאַמר חִׁ י, ָלֶכן ּדַ ְגַזר ּכִׁ אֹותוֹ  ָלמּות ָעַלי נִׁ ְזכּות ְוַרק, ַלְיָלה ּבְ ָנה ּבִׁ ֵּ  ַהש ּ
כָּ  ּסֻּ י הּבַ יתִׁ י ָזכִׁ ַאְרּתִׁ ש ְ ים ְונִׁ ַחּיִׁ  (091)ישראל סבא . ּבַ

 

 

אי ת ֲערַׁ נַׁ  ש ְׁ

יַלת ֲעַראי  ֲאכִׁ ה, ש ֶ ּכָ ּסֻּ יָלה ּבַ ּיּוב ָהֲאכִׁ חִׁ ר מֵּ ה ָחמּור יֹותֵּ ּכָ ּסֻּ ָנה ּבַ ֵּ ּיּוב ַהש ּ חֹות מֵּ חִׁ  68-]ּפָ

ת[ ָרם ּפַ ַנת ֲערַ  ּגְ יל, ֲאָבל ש ְ ה, ְוַכְמֹבָאר ְלעֵּ ּכָ ֶרת חּוץ ַלּסֻּ ּתֶ י ֲאסּוָרה חּוץ מֻּ הִׁ ְלש ֶ אי ּכָ
ה,  ּכָ ם חּוץ ַלּסֻּ ְתַנְמנֵּ ּלּו ְלהִׁ ֲעיֵּפּות, ָאסּור לֹו ֲאפִׁ יתֹו ְוָחש  ּבַ בֵּ ב ּבְ ן, ַהּיֹוש ֵּ ה. ַעל ּכֵּ ּכָ ַלּסֻּ

ם.  ן ש ָ יש ַ ה ְויִׁ ּכָ ס ַלּסֻּ נֵּ ּכָ א יִׁ ְמנֶאּלָ ים נִׁ ָעמִׁ י ּפְ ר, ּכִׁ ָנה יֹותֵּ ש ֵּ ים ּבְ ירּו ֲחָכמִׁ ֶהְחמִׁ ַעם ש ֶ ּום ְמַעט ְוַהּטַ
ה. ן ַהְרּבֵּ ּלּו ָיש ֵּ אִׁ ן ּכְ ְתַרְענֵּ ָנתֹו, ּומִׁ יק לֹו ָלָאָדם ְלֹצֶרְך ש ְ  )קצא( ַמְסּפִׁ

 

ה כ ָ ֻּ ם חו ץ לַׁס  ד ָ רְׁ  נִּ

ה, אּוָלם  ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  ְך לִׁ לֵּ ּיֵּ ַנַחת ש ֶ ירֹו ּבְ ה, טֹוב ַלֲהעִׁ ּכָ ם חּוץ ַלּסֻּ ְרּדָ ּנִׁ רֹו ש ֶ ָהרֹוֶאה ֶאת ֲחבֵּ
ם ָהֲעיֵּפּות ּגֹובֶ  ם אִׁ ן אִׁ ּכֵּ הּו. ְוָכל ש ֶ ירֵּ יַח אֹותֹו ְולֹא ְיעִׁ ה לֹו ָלקּום, ָינִׁ ֶרת ָעָליו ְמֹאד ְוָקש ֶ

רֹו  ָהרֹוֶאה ֶאת ֲחבֵּ ים, ש ֶ דִׁ ינוּ ְלמֵּ ְמצֵּ ָלל. נִׁ ירֹו ּכְ יְך ַלֲהעִׁ ין ָצרִׁ אֵּ ְרַבת ָמקֹום, ש ֶ קִׁ ה ּבְ ּכָ ין סֻּ אֵּ
אֹוטֹוּבּוס,  יָעה ּבְ ְנסִׁ ם ּבִׁ ְרּדָ ּכֹות נִׁ ַחג ַהּסֻּ ה, ּבְ ּכָ ם סֻּ ין לֹו ש ָ ַאַחר ְואֵּ ּמֵּ ירֹו, ש ֶ יְך ַלֲהעִׁ ין ָצרִׁ אֵּ

ה.  ּכָ ַהּסֻּ טּור מֵּ ּפָ ר ש ֶ ְצַטעֵּ ֶגֶדר מִׁ י הּוא ּבְ  פסקי תשובות שסז(רא. )ֲהרֵּ
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ין חֹוָבה  ין אֵּ ן ַהּדִׁ ַאַחר ּומִׁ ירֹו, מֵּ ין לֹו ַלֲהעִׁ ה, אֵּ ּכָ ם חּוץ ַלּסֻּ ְרּדָ ּנִׁ יו ש ֶ ן ָהרֹוֶאה ֶאת ָאבִׁ ּבֵּ
יר  ןְלָהעִׁ ם ּכֵּ ה, אִׁ ּכָ ן חּוץ ַלּסֻּ ש ֵּ יל  ,ֶאת ַהּיָ בִׁ ש ְ יו ּוְלַצֲערֹו ּבִׁ ַנת ָאבִׁ ְגֹזל ֶאת ש ְ ינֹו ָיכֹול לִׁ אֵּ

ם  ְרּדָ ְרֶאה אֹותֹו נִׁ ם יִׁ אִׁ נֹו, ש ֶ ּבְ ש  מִׁ ם ָהָאב ְמַבּקֵּ ין. אּוָלם אִׁ ן ַהּדִׁ יָנּה מִׁ אֵּ ְמָרה ש ֶ חֻּ
ץ ש ֶ  ָהָאב ָחפֵּ ן ש ֶ ַע ַהּבֵּ ּיֹודֵּ הּו, אֹו ש ֶ ירֵּ ה ְיעִׁ ּכָ ם חּוץ ַלּסֻּ ָרדֵּ ם יֵּ ירּוהּו אִׁ עִׁ ן  -ּיְ ְצָוה ַעל ַהּבֵּ מִׁ

בֹודֹו.  ל ָאָדם, ֶזהּו ּכְ י ְרצֹונֹו ש ֶ ירֹו, ּכִׁ  א עמוד תקא. רד()ילקוט יוסף כיבוד אב ואם ַלֲהעִׁ

 
חַ  ים ּבְ ית ָהֲאסּורִׁ בֵּ יֶזה ְזַמן ּבְ לּוא אֵּ ָהָיה ּכָ ר, ש ֶ ּפָ יְלָנא ַזַצ"ל ְמסֻּ ּוִׁ אֹון מִׁ ּכֹות, ְולֹא ָהְיָתה לֹו ַעל ַהּגָ ג ַהּסֻּ

יָניו. ָנה ַעל עֵּ ל ש ֵּ ּפֹ ּלֹא ּתִׁ ר ַעְצמֹו, ש ֶ ּלֹות ְלעֹורֵּ עֻּ י ּפְ ינֵּ ל מִׁ ה ּכָ ה, ְוָעש ָ ּכָ ם סֻּ  )פסקי תשובות שסז( ש ָ

 

נ ָה טַׁ ה קְׁ כ ָ  סֻּ

ינ ּוט ָיָדיו ְוַרְגָליו, אֵּ ש ּ פִׁ ם ּבְ ֹן ש ָ יש  ינֹו ָיכֹול לִׁ ה ְואֵּ תֹו ְקַטּנָ ּכָ ּסֻּ י ש ֶ ר מִׁ ְצַטעֵּ ֶגֶדר מִׁ ֹו ּבְ
יַפת ּגּופֹו ְוַרְגָליו.  ְכפִׁ ה ּבִׁ ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  ב לִׁ ה, ְוַחּיָ ּכָ ן ַהּסֻּ טּור מִׁ ּפָ  תרמ ס"ד. קצא(סימן )הרמ"א ש ֶ

 

ָנה ֵ ש   ךְׁ ב ַׁ ֵ פ  הַׁ תְׁ  מִּ

ה  ּכָ ֶאֶרת חּוץ ַלּסֻּ ש ְ תֹו נִׁ ּטָ ה, ְוֹרב ֹרַחב מִׁ תֹו ְקַטּנָ ּכָ ּסֻּ י ש ֶ חֵּ  -מִׁ ֹן ּבַ יש  אי לִׁ ַ ָטן ַרש ּ ֶלק ַהּקָ
ה.  ּכָ תֹוְך ַהּסֻּ ּבְ ן חּוץ ש ֶ יש ַ ְך ְויִׁ ְתַהּפֵּ ּיִׁ ֶ ש  ש  ד ְלַצד, ְויֵּש  ֲחש ָ ּצַ ָנתֹו מִׁ ש ְ ְך ּבִׁ ְתַהּפֵּ יל ְלהִׁ ם הּוא ָרגִׁ ְוַאף אִׁ

ין.  ּדִׁ ן ּכַ ָנה ָיש ֵּ ֵּ ּלַת ַהש ּ ְתחִׁ ַאַחר ּובִׁ ֶזה, מֵּ ים ּבָ ְזרּו ֲחָכמִׁ ל ָמקֹום לֹא ּגָ ּכָ ה, מִׁ ּכָ  ()קצא, קצטַלּסֻּ
 

ֵער טַׁ צְׁ  מִּ

ּלּו  ַאַחר ְויֵּש  ַצַער ֲאפִׁ ד, מֵּ ּיָ ה מִׁ ּכָ ן ַהּסֻּ טּור מִׁ יהוּ ּפָ ים ָלֶרֶדת, ֲהרֵּ מִׁ ש ָ ּלוּ ּגְ חֵּ ה ְוהֵּ ּכָ ּסֻּ ן ּבַ ש ֵּ ַהּיָ
יתֹו.  בֵּ ֹן ּבְ יש  ס לִׁ נֵּ ּכָ ים, ְויִׁ ים מּוָעטִׁ מִׁ ְגש ָ  ()רדּבִׁ

 

ֹן, ּוְלַאַחר ְזַמן  יש  יתֹו לִׁ ְכַנס ְלבֵּ ים ְונִׁ מִׁ ש ָ ֹן ָיְרדּו ּגְ יש  ב ַלֲחֹזר ְולִׁ ינֹו ַחּיָ ים, אֵּ מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ּפָ
תֹו  ּטָ מִׁ ן ּבְ ַכב ֲעַדיִׁ ם לֹא ש ָ ּלּו אִׁ ה. ַוֲאפִׁ ּכָ ּסֻּ ְכַנס  -ּבַ ָנה ְונִׁ ֵּ י ַהש ּ לֵּ ּמֹו ֶאת ּכְ ַקח עִׁ ּלָ ל ש ֶ ּכָ

ה.  ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  ים אֹותֹו ַלֲחֹזר ְולִׁ יחִׁ ין ַמְטרִׁ יתֹו, אֵּ רוך, מאמר מרדכי, )הריטב"א, הרמב"ם, שלחן עְלבֵּ

 בגדי ישע, לחם יהודה עייאש ועוד. רה(

 
ים,  מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ּפָ ר ְורֹוֶאה ש ֶ ְתעֹורֵּ ים, ּוְלַאַחר ְזַמן הִׁ מִׁ ש ָ ֲחַמת ַהּגְ ֹן מֵּ יש  יתֹו לִׁ ְכָנס ְלבֵּ ַהּנִׁ

ַחר  ַ יַע ְזַמן ַעּמּוד ַהש ּ ּגִׁ ם הִׁ ה. אּוָלם אִׁ ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  ב ַלֲחֹזר לִׁ ינֹו ַחּיָ ֶרְך: ]בְּ אֵּ ּבֶֹקר 6:22עֵּ י ּבַ  ְלפִׁ

עֹון ץ[ ש ָ יַע  ַקיִׁ ּגִׁ ַאַחר ְוהִׁ ה, מֵּ ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  יְך ַלֲחֹזר ְולִׁ ין ָהָיה ָצרִׁ ן ַהּדִׁ ַעְצמֹו, מִׁ ר מֵּ ְתעֹורֵּ ְוהִׁ
ם ְלַאַחר  ֹן ּגַ יש  ים לִׁ יכִׁ ֹרב ָהעֹוָלם ַמְמש ִׁ נּו, ש ֶ ְזַמּנֵּ ָנה. אּוָלם ּבִׁ ינֹו ְזַמן ש ֵּ ַהּיֹום, ְוַהּיֹום אֵּ

ֹן, עַ  יש  יְך לִׁ ַחר ְורֹוֶצה ְלַהְמש ִׁ ַ ַעְצמֹו ְלַאַחר ַעּמּוד ַהש ּ ר מֵּ ְתעֹורֵּ ם הִׁ ּלּו אִׁ ַחר, ֲאפִׁ ַ ּמּוד ַהש ּ
ָנה.  ֵּ ן ַלש ּ ַאַחר ְוָזקּוק הּוא ֲעַדיִׁ ה, מֵּ ּכָ ּסֻּ ֹן ּבַ יש  ים אֹותֹו ָלֶלֶכת לִׁ יחִׁ ין ַמְטרִׁ  )רז(אֵּ

 

יתוֹ  ְכַנס ְלבֵּ ה, ְונִׁ ּכָ ּסֻּ ּיֹום ּבַ ן ּבַ ש ֵּ ר ְוָרָאה  ַהּיָ ְתעֹורֵּ ים, ּוְלַאַחר ְזַמן הִׁ מִׁ ש ָ ֲחַמת ַהּגְ ֹן מֵּ יש  לִׁ
יר  עִׁ ּיָ הּו ש ֶ יש ֶ ב ְלַמּנֹות מִׁ ינֹו ַחּיָ ל ָמקֹום אֵּ ּכָ ה. ּומִׁ ּכָ יְך ַלֲחֹזר ַלּסֻּ ים, ָצרִׁ מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ּפָ ש ֶ

ים.  מִׁ ש ָ ְסקּו ַהּגְ ּפָ ּיִׁ ָעה ש ֶ ש ָ  )רו(אֹותֹו ּבְ

 

ּסֻּ  ֹן ּבַ יש  את ָהרֹוֶצה לִׁ ֶהם ָלצֵּ ש  מֵּ ר ְלַבּקֵּ י ֶאְפש ָ ם, ְואִׁ ים ש ָ ְמָצאִׁ ים נִׁ ים ַרּבִׁ ה, ַאְך אֹוְרחִׁ ּכָ
יתֹו.  בֵּ ֹן ּבְ יש  אי לִׁ ַ ה, ְוַרש ּ ּכָ ן ַהּסֻּ טּור מִׁ ּפָ ר ש ֶ ְצַטעֵּ ֶגֶדר מִׁ יהּו ּבְ ה, ֲהרֵּ ּכָ ן ַהּסֻּ )הליכות שלמה מִׁ

 אוירבך קע. פסקי תשובות שפ(

 

מֹוךָ " ֵרֲעָך כ ָ ָ לְׁ ת  בְׁ ָאהַׁ  "וְׁ

ֶהם,  ל ּבָ יְך ְלַטּפֵּ ְבּכֹות, ְוָצרִׁ ְיָלה ְולִׁ ּלַ ר ּבַ ְתעֹורֵּ ים ְלהִׁ ילִׁ ים ָהְרגִׁ ים ְקַטּנִׁ ּיֵּש  לֹו ְיָלדִׁ י ש ֶ מִׁ
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ָתם  ּיָ כִׁ ַמע ֶאת ּבְ ש ְ ה לֹא יִׁ ּכָ ּסֻּ ן ּבַ יש ַ ם יִׁ ֶהם, ְואִׁ ל ּבָ ּה ְלַטּפֵּ יָכְלּתָ ין ּבִׁ ה ְואֵּ ש ָ ְוַרְעָיתֹו ַחּלָ
ַדע ָמַתי ָלקּום ֲאלֵּ  תְולֹא יֵּ יִׁ ּבַ ֹן ּבַ יש  אי לִׁ ַ ךְ  יֶהם, ַרש ּ ּפּול ְלצֹורֵּ ים.  ַהּטִׁ ָלדִׁ ּיְ  ()רּבַ

 

ת.  יִׁ ּבַ ֹן ּבַ יש  ַעל לִׁ אי ַהּבַ ַ ת, ַרש ּ יִׁ ּבַ ּה ּבַ ֹן ְלַבּדָ יש  ה ְמַפֶחֶדת לִׁ ָ ש ּ ם ָהאִׁ  )קצו(אִׁ

 
ה ְמיֶֻּחֶדת  ּכָ ְהֶיה ַהּסֻּ ּתִׁ ְלַבד ש ֶ ה, ּובִׁ ּכָ ּסֻּ ן ּבַ יש ַ ה ּתִׁ ָ ש ּ ּגַם ָהאִׁ ם ְלַקּיֵּם עֹוָנה טֹוב ש ֶ ְצָוה ּגַ ְלַבד, ְוָאז מִׁ ָלֶהם ּבִׁ

ַרךְ  ְתּבָ ְצַות ה' יִׁ י ְמַקּיֵּם ֶאת מִׁ לֹום, ּכִׁ ה ַחס ְוש ָ ּכָ ְזיֹון ַהּסֻּ ש  ּבִׁ ֶזה ֲחש ַ ין ּבָ ה, ְואֵּ ּכָ ּסֻּ ְכַלל , ּבַ ה, הּוא ּבִׁ ַרּבָ ְוַאּדְ
רְ  ּדָ ים", ש ֶ ְבַעת ָימִׁ בּו ש ִׁ ש ְ ּכֹת ּתֵּ ּסֻּ ּוּוי ַהּתֹוָרה "ּבַ דּורּו"צִׁ ין ּתָ עֵּ בּו ּכְ ש ְ ּו ֲחַז"ל: "ּתֵּ ר  - ש  ָאָדם ּדָ ֶדֶרְך ש ֶ ּכְ

ים לְ  לּויִׁ ים ַהּתְ סּוקִׁ ָנם ּפְ ם ֶיש ְ תֹו. ְואִׁ ּכָ סֻּ ְך ָידּור ּבְ ּתֹו, ּכָ ש ְ ם אִׁ ָנה עִׁ ָ ל ַהש ּ יתֹו ּכָ בֵּ ין ּבְ ה, אֵּ ּכָ ּסֻּ ּוט ּבַ ש ּ קִׁ
ר ֶזה הּוא ל ָמקֹום, ֶהּתֵּ ּכָ יְך ְלַכּסֹוָתם. ּומִׁ ְלַבד,  ָצרִׁ ם ּבִׁ ּה הֵּ ים ּבָ נִׁ ש ֵּ ּיְ ֶ ית ש  ָרטִׁ ה ּפְ ּכָ ּיֵּש  ָלֶהם סֻּ ש ֶ ְוָקא ּכְ ּדַ

ֶהם ּו ּבָ חּוש  ּיָ י ש ֶ לִׁ ּבְ ְנָעה מִׁ ֶקט ּוְבצִׁ ש ֶ ה ּבְ את בְּ  ,ְוַהּכֹל ַנֲעש ָ ְמצֵּ ה ַהּנִׁ ּכָ סֻּ ֶזה ּבְ ר ּבָ הֵּ זָּ ְפָרט יֵּש  ְלהִׁ ָסמּוְך ]ּובִׁ
ים[.  נִׁ כֵּ ְ ת ַהש ּ ּכַ ין אֶ ְלסֻּ ם אֵּ ֹן ַאְך אִׁ יש  יְך ַלֲחֹזר ְולִׁ ינֹו ָצרִׁ ן אֵּ ּכֵּ יתֹו, ּוְלַאַחר מִׁ ס ְלבֵּ נֵּ ּכָ ֹזאת, יִׁ רּות ּכָ ְפש ָ

ָלל.  ה ּכְ ּכָ ּסֻּ  )קל, קצד, קלא(ּבַ
 

 

 ים ינִּ מ ִּ ת הַׁ עַׁ ב ַׁ רְׁ   אַׁ

ֹוָרה ת  ו ו י הַׁ  צִּ

ּתֹוָרה  ֹון, )ויקרא כג מ(ֶנֱאַמר ּבַ אש  ּיֹום ָהרִׁ ם ָלֶכם ּבַ י ֵעץ הָ : "ּוְלַקְחּתֶ רִּ ים, פ ְׁ ָמרִּ ֹת ת ְׁ פ  ָדר, כ ַׁ
ל, ֵבי ָנחַׁ רְׁ עַׁ ף ֵעץ ָעֹבת, וְׁ ֲענַׁ ים וַׁ ְבַעת ָימִׁ יֶכם ש ִׁ י ה' ֱאלֹהֵּ ְפנֵּ ם לִׁ ַמְחּתֶ  ".ּוש ְ

 

י ינַׁ ס ִּ ה מִּ ֶ ֹמש   ֲהָלָכה לְׁ

ץ ָהָדר', הּוא  י עֵּ רִׁ י 'ּפְ לֹום, ּכִׁ ָ נּו ָעָליו ַהש ּ ה ַרּבֵּ יש  ַעד ֹמש ֶ י אִׁ ּפִׁ יש  מִׁ לּו אִׁ ּבְ ֲחַז"ל קִׁ
רֹוג ים' הּוא  .ָהֶאתְׁ ָמרִׁ ת ּתְ ּפֹ ו ָלב'ּכַ ל  ץ ָעֹבת', הּוא הַׁ ס. 'ַוֲעַנף עֵּ ֲהדַׁ יא הַׁ י ָנַחל', הִׁ . 'ְוַעְרבֵּ
ֶעְזַרת ה'. ָהֲעָרָבה יֶהם, ּבְ ינֵּ י ּדִׁ ָרטֵּ ר ֶאת ּפְ ן ְנָבאֵּ  ()שכח. ּוְלַהּלָ

 

ה ֲהַדּסִׁ  לֹש ָ יא: ֶאְתרֹוג ֶאָחד, לּוָלב ֶאָחד, ש ְ ים הִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ְצַות ַאְרּבַ י ֲעָרבֹות. מִׁ ּתֵּ ים ּוש ְ
ְצָוה.  ּיֵּם ֶאת ַהּמִׁ ין ֶאָחד, לֹא קִׁ ּלּו מִׁ ר לֹו ֲאפִׁ ם ָחסֵּ אִׁ ים ֶזה ֶאת ֶזה, ש ֶ בִׁ ם ְמַעּכְ ּלָ  ()שלְוכֻּ

 

ר כ ָ ש ְׁ נִּ יז וְׁ  ָזרִּ

ין ְלֶעֶרב  ד, ְולֹא ַיְמּתִׁ ּיָ ים מִׁ ּפּורִׁ ְקנֹות ֶאְתרֹוג ְולּוָלב ְלַאַחר יֹום ַהּכִׁ ל ָאָדם לִׁ ז ּכָ רֵּ ְזּדָ יִׁ
ר. ְואּוָלם הֶ  ּדָ ְמֹצא ֶאְתרֹוג ְמהֻּ ְך לִׁ ל ּכָ ּלֹא ַקל ּכָ ת ָהֶאְתרֹוג, ש ֶ ּיַ ְקנִׁ ז ּבִׁ רֵּ ְזּדָ ְפָרט יִׁ ָחג, ּובִׁ

ּו ַעד ש  ְתַיּבְ ּלֹא יִׁ י ש ֶ דֵּ ים ְוָהֲעָרבֹות, ּכְ ת ַהֲהַדּסִׁ ּיַ ְקנִׁ ר ּבִׁ )תוצאות חיים, החיד"א ַהַחג.  לֹא ְיַמהֵּ

 ז( ולקחתם לכםועוד. 
 

םלֹ  נ ָ חִּ  א ב ְׁ

י,  ָרטִׁ ְסּפֹו ַהּפְ ּכַ ים מִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ְקנֹות ֶאת ַאְרּבַ ל ָאָדם לִׁ ל ּכָ ּדֵּ ּתַ ש ְ ן[יִׁ ּלָ ְצוֹות ּכֻּ ָכל ַהּמִׁ ן ּבְ , ]ְוכֵּ
דֹוש   זַֹּהר ַהּקָ ָכל ַמה )תחילת פרשת תרומה(ְוַכּמּוָבא ּבַ ָלם ּבְ ש ְ ְצוֹות מֻּ ַכר ַהּמִׁ ם ָאָדם ש ְ ּלֵּ יש ַ : "וִׁ

ּנּו,  ּמֶ ּו מִׁ ַבְקש  ּיְ ֶ י ש ּ ם. ּכִׁ ּנָ חִׁ ים ָוֹאֶפן ּבְ נִׁ ּום ּפָ ש  ְצָוה ּבְ ה ַהּמִׁ ין ְמַעט, ְולֹא ַיֲעש ֶ ין ַרב ּבֵּ ּבֵּ
ְטָרא ַאחָ  ם, ַהּסִׁ ּנָ חִׁ ה ּבְ ת ָהעֹוש ֶ ּמַ את אֹותֹו. ַאְך ְלעֻּ ֹוָרה ָעָליו ּוְמַטּמֵּ ְצָותֹו ְוש  ּמִׁ ָרא יֹוֶנֶקת מִׁ

צְ  ַכר ַהּמִׁ ם ש ְ ּלֵּ ְסּפֹו ּוְמש ַ ּכַ ְצָוה ֹזאת, ַהּקֹוֶנה מִׁ ב ַלּמִׁ ֶפץ לֵּ חֵּ ץ ּבְ ְתַאּמֵּ ָלם ּומִׁ ש ְ ם  -ָוה מֻּ אִׁ
ְטָרא  יַע ֶאת ַהּסִׁ ת אֹותֹו, ּוַמְכנִׁ ש ֶ ֹוָרה ּבֹו ּוְמַקּדֶ יָנה ש  כִׁ ְ ַהש ּ ר, זֹוֶכה ש ֶ ש ָ ֶרְך ַהּיָ ּדֶ ְך ּבַ הֹולֵּ

ֲאוֹות ֲאסַאחָ  ֲאָוה, ּתַ ַעס, ּגַ מֹו ּכַ ּדֹות ָרעֹות, ּכְ ּנּו מִׁ ּמֶ יר מִׁ ְנָאה, ָרא, ּוַמֲעבִׁ ְנָאה, ש ִׁ ּורֹות, קִׁ
 )זוהר הקדוש, חרדים ועוד. פרי עץ הדר א לה. ג ד. ד יט, כא(ְועֹוד". עכת"ד. 
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ים בְּ  ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ם ַאְרּבַ ל ּגַ ּבֵּ ְסּפֹו, ְוקִׁ ּכַ ים מִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ָנה ַאְרּבַ ּקָ רוֹ ָאָדם ש ֶ ֲחבֵּ ָנה מֵּ ַאף  ,ַמּתָ
יָנם מְ  ָנה אֵּ ּקָ ים ש ֶ ינִׁ ַהּמִׁ י ש ֶ ּטֹל ֶאת ַעל ּפִׁ ּיִׁ יף ש ֶ ָנה, ָעדִׁ ּתָ ּמַ ָלם ּבַ ּבְ ּקִׁ מֹו אֹוָתם ש ֶ ים ּכְ רִׁ ּדָ הֻּ

ָנה.  ַמּתָ ָלם ּבְ ּבְ ּקִׁ ים ש ֶ רִׁ ּדָ ָנה, ְולֹא ֶאת ַהְמהֻּ ּקָ ים ש ֶ ינִׁ  )חוות יאיר, תורה לשמה. ד כא(ַהּמִׁ

 

ָוה צְׁ מ ִּ  הֹוָצאֹות הַׁ

ים, וּ  רִׁ ּדָ ים ְמהֻּ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ְקנֹות ַאְרּבַ ל לִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ּלּו יִׁ ר ְמֹאד, ַוֲאפִׁ ּדָ ְהֶיה ְמהֻּ ָהֶאְתרֹוג יִׁ ר ש ֶ ּקָ ְבעִׁ
ר  יף יֹותֵּ ּיֹוסִׁ ָכל ש ֶ י ּכְ ְסּפֹו, ּכִׁ יר ַרב, לֹא ָיחּוס ַעל ּכַ חִׁ ם ַהּמְ ם  -אִׁ ַמיִׁ ָ ן ַהש ּ יעּו לֹו מִׁ ּפִׁ ַיש ְ

ים ַעל ָיָמיו.  יפּו לֹו ָימִׁ ר, ְוַגם יֹוסִׁ ם יֹותֵּ ְפַליִׁ ַפע ּכִׁ  א לד. ב א. ד כה()שיטה מקובצת, החיד"א. ש ֶ

 

ּו  ַבְקש  ּיְ ֶ ל ַמה ש ּ ָלם ּכָ ש ְ ָכר מֻּ ש ָ ְקֶנה ּבְ א יִׁ ְצוֹות, ֶאּלָ י ַהּמִׁ ירֵּ ר ַעל ְמחִׁ ם ַהּמֹוכֵּ ח עִׁ ְתַוּכַ לֹא יִׁ
"י ַז"ל,  נּו ָהֲארִׁ יָטאל ַעל ַרּבֵּ ים וִׁ נּו ַחּיִׁ יד ַרּבֵּ עִׁ ן הֵּ "ל. ְוכֵּ דֹוש  ַהּנַ זַֹּהר ַהּקָ ְמֹבָאר ּבַ ּנּו, ּכַ ּמֶ מִׁ

ֹונֹו: ְוזֹו  ין אֹו ֶאְתרֹוג, לֹא ָהָיה "ְלש  ּלִׁ פִׁ גֹון ּתְ ְצָוה, ּכְ יזֹו מִׁ י ַז"ל אֵּ ָהָיה קֹוֶנה מֹורִׁ ש ֶ ּכְ
ּנּו  ּמֶ ים מִׁ ָהיּו ְמַבְקש ִׁ ֶ ל ַמה ש ּ ַע ּכָ א ָהָיה ּפֹורֵּ יא, ֶאּלָ ְצָוה ַההִׁ ּמִׁ ן ּבַ ּתֵּ ה יִׁ ּמָ יד ָלַדַעת ּכַ ַמְקּפִׁ

ר ֹוָנה. ְוָהָיה אֹומֵּ אש  ַעם ָהרִׁ ּפַ ְרֶצה!".  ּבַ ּתִׁ ֶ ל ַמה ש ּ עֹות ְלָפֶניָך, ַקח ּכָ י ַהּמָ ר: ֲהרֵּ )שער ַלּמֹוכֵּ

ל ּוָברּור המצוות דף לז ע"ב. א לד( ּכָ ר ֶזה ש ֶ מֹוכֵּ ר ּבְ  )ענף עץ אבות עמוד פו( .ְוֶנֱאָמן ָיש ָ

 
 

ש   ָמה בַׁ כ ָ ֶ רוֹ  ֶאת ש  צְׁ לֹא יִּ יד וְׁ פ ִּ קְׁ ה, הִּ ם ָעש ָ ֶ יר ֹרש  ב ִּ ם כ ַׁ יִּ מַׁ ָ ש    ב ַׁ
ָהַרב הַמֲעש ֶ  דֹוש   ּבְ י ַהּקָ ל ַרּבִׁ יאֵּ יַכל ְיחִׁ לֹוצ'ֹוב מִׁ זְּ ידוֹ , מִׁ ְלמִׁ ל ּתַ יד ש ֶ ּגִׁ יְטש   ַהּמַ ְזרִׁ ּמֶ ל, מִׁ ּבֵּ ּקִׁ  ש ֶ

ין ּלִׁ פִׁ ה ְיָקרֹות ּתְ ָ ש ּ ירֻּ יו ּבִׁ ָאבִׁ דֹול מֵּ י ַהּגָ ְצָחק ַרּבִׁ יץ יִׁ רֹוהֹובִׁ ּדְ ים .מִׁ ידִׁ ים ֲחסִׁ ירִׁ ְקנֹוָתם ָרצוּ  ֲעש ִׁ  לִׁ
ֶכֶסף בוֹ  ַלְמרֹות ּואְוה, ָמלֵּא ּבְ י ַמּצָ לִׁ ְלּכָ ה ַהּכַ ש ֶ חּוק ַהּקָ ֹמעַ  ָאָבה לֹא, ְוַהּדָ ש ְ ְסָקה לִׁ עִׁ  .זוֹ  מֵּ
ּתוֹ  ש ְ ית אִׁ נִׁ יָרה ָהַרּבָ ְפצִׁ ְמּכֹר ּבוֹ  הִׁ ּיִׁ ֶ ין ֶאת ש  ּלִׁ פִׁ ְרָנָסָתם ְלֹצֶרךְ  ַהּתְ י, ּפַ ין לוֹ  ָהיוּ  ּכִׁ ּלִׁ פִׁ רֹות ּתְ  ֲאחֵּ

ל ּלֵּ ְתּפַ ֶהן ְלהִׁ ְעּתוֹ  ַעל דָעמַ  הּוא ַאךְ , ּבָ ב ּדַ רֵּ  .ְלָמְכָרן ְוסֵּ
 

ָנה יעַ  ַאַחת ש ָ ַהּגִׁ רֹוס ּבְ ּכֹות ַחג ּפְ ים ָהיוּ  לֹא ,ַהּסֻּ ְמָצא ֶאְתרֹוגִׁ ּנִׁ ה ,ּבַ ּנֵּ יש   ְוהִׁ א אִׁ  ּוְבָידוֹ  ּבָ
ר ָיֶפה ֶאְתרֹוג ּדָ ֲעדוֹ  ְוָדַרש  , ְמֹאד ּוְמהֻּ דֹול ְסכּום ּבַ י ֶנֱאַלץ ָאז, ּגָ ל ַרּבִׁ יאֵּ ְמּכֹר ְיחִׁ ין תאֶ  לִׁ ּלִׁ פִׁ  ַהּתְ

ל יו ש ֶ ְסכּום ָאבִׁ ד ּבִׁ ְכּבָ ְמָחה ָהֶאְתרֹוג ֶאת ְוָקָנה, נִׁ ש ִׁ ה ּבְ ּנֹוַדע .ַרּבָ ש ֶ ָבר ּכְ ּתוֹ  ַהּדָ ש ְ  ָקְצָפה ,ְלאִׁ
י" :לֵּאֹמר, ְמֹאד ָעָליו נֵּ יְתךָ  ּבְ ים ּבֵּ בִׁ ֶחם ְרעֵּ ין ְוֶאת ַלּלֶ ּלִׁ פִׁ ה, ָמַכְרתָּ  לֹא ַהּתְ יל ַעּתָ בִׁ ש ְ  ֶאְתרֹוג ּבִׁ
ין ֶאת ְרתָּ ָמכַ  ּלִׁ פִׁ ָקרֹות ַהּתְ ֹרב !"?ַהּיְ ֲעָסהּ  ּבְ ָכה ַזַעם ּוַבֲחַמת ָהֶאְתרֹוג ֶאת ָלְקָחה ,ּכַ  אֹותוֹ  ָנש ְ

ם ּטָ ְמקֹום ַהּפִׁ ְפַסל, ּבִׁ י. ְונִׁ ל ַרּבִׁ יאֵּ יַכל ְיחִׁ יא לֹא מִׁ יו ֶהֶגה הֹוצִׁ ּפִׁ ּלוּ , מִׁ יָמן ַוֲאפִׁ ל סִׁ ַעס ש ֶ  ּכַ
יָדה ּבֹונוֹ " :ָאַמר ַרק, ֶהְרָאה לֹא ּוְקפִׁ ל רִׁ ין, עֹוָלם ש ֶ ּלִׁ פִׁ רֹות ּתְ ּדָ ָבר ְמהֻּ ין ּכְ י אֵּ  ְוֶאְתרֹוג, לִׁ

ר ש ֵּ ין ּגַם ּכָ י אֵּ י, לִׁ ינִׁ ל ֲהרֵּ ָרְתךָ  ֶאת ְמַקּבֵּ זֵּ ַאֲהָבה ּגְ י .ּבְ ידֵּ ַעס לִׁ לֹום ְוֶאת, ָאבֹוא לֹא ּכַ ת ש ְ יִׁ  ַהּבַ
ר לֹא יל. "ָאפֵּ לֵּ ְרָאה ,ַהַחג ּבְ ָליו נִׁ יו אֵּ יק ָאבִׁ ּדִׁ ה, ֲחלֹוםבַּ  ַהּצַ ּלָ ה, לוֹ  ְוגִׁ ֲעש ֶ ַהּמַ ַבש   ָהַאֲחרֹון ש ֶ ּכָ  ש ֶ
ְצרוֹ  ֶאת יד ְולֹא יִׁ ְקּפִׁ ה, הִׁ ם ָעש ָ יר ֹרש ֶ ּבִׁ ם ּכַ ַמיִׁ ָ ש ּ אן, ּבַ ּכָ א ּומִׁ ע ּוְלַהּבָ ּפַ ַפע ָעָליו יֻּש ְ  ְולֹא, ָרב ש ֶ

ל לוֹ  ֶיְחַסר  סב(עמ' )ענף עץ אבות . טּוב ּכָ
 

 

ָוה צְׁ ת מִּ חַׁ רְׁ  טִּ

ַח  ב ַהּטֹורֵּ ּיֵּש  ָלֶהם לֵּ ים ש ֶ י ֲחָכמִׁ ידֵּ ְלמִׁ ים ּתַ יקִׁ ים ַצּדִׁ ים, זֹוֶכה ְלָבנִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ּיַת ַאְרּבַ ְקנִׁ ּבִׁ
ּצֹול הּוא  ֹו ְוגּופֹו, ְונִׁ דֹוָלה ְלַנְפש  ְרָנָסה טֹוָבה, ְותֹוֶעֶלת ּגְ ים, ּפַ יכּות ָימִׁ ַלּתֹוָרה. ְוזֹוֶכה ַלֲארִׁ

יְוָכל  ל ָצָרה וּ  ַאְנש ֵּ ּכָ יתֹו מִׁ  ז( ולקחתם לכם)אליה רבה, הפלאה, סדר היום. ג ג. ד יז. זֵָּרה ָרָעה. גְ בֵּ

 

ָחה מְׁ ש ִּ וֹות ב ְׁ צְׁ מ ִּ י ַׁת הַׁ  ֲעש ִּ

ְצוֹות  ַער ַהּמִׁ ְפרֹו ש ַ סִׁ "י ַז"ל, ּבְ נּו ָהֲארִׁ ם ַרּבֵּ ש ֵּ יָטאל ּבְ ים וִׁ י ַחּיִׁ ַתב ַרּבִׁ ֹונֹו:  )דף א(ּכָ ְוזֹו ְלש 
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ְצָוה, אֵּ  ה מִׁ י ָהעֹוש ֶ ע ּכִׁ י ֲחַז"ל ּדַ ְברֵּ דִׁ ינּו ּבְ י ָמצִׁ ֲהרֵּ ה אֹוָתּה. ש ֶ ֲעש ֶ ּיַ ֶ ַמה ש ּ יק לֹו ּבְ ין ַמְסּפִׁ
ים לֹו ָיָמיו.  קידושין לט ע"ב(מסכת ) יכִׁ ים לֹו ּוַמֲארִׁ יבִׁ ְצָוה ַאַחת, ְמטִׁ ה מִׁ ל ָהעֹוש ֶ ָאְמרּו, ּכָ ש ֶ

ית, יֵּש   לֹונִׁ ְצָוה ּפְ ל ַהְמַקּיֵּם מִׁ ֶזה ָאְמרּו, ּכָ א ּבָ ה ֲאַנְחנּו  ְוַכּיֹוצֵּ ּנֵּ ְך ְוָכְך. ְוהִׁ ָכר ּכָ לֹו ש ָ
ינּו ַחס  י ַרּבֹותֵּ ְברֵּ ים ּדִׁ מִׁ ְתַקּיְ יָנם מִׁ י ָאָדם ְואֵּ נֵּ ים ּבְ עֹוש ִׁ ְצוֹות ש ֶ ה מִׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ינּו ּכַ ָראִׁ

ָען עָ  ש ְ ַהּכֹל נִׁ ֶֹרש  ש ֶ עֹוָלם ַהזֶּה. ֲאָבל ַהש ּ ּלּו ּבָ ָכָרם ֲאפִׁ ְנַין ּגֶֹדל ש ְ עִׁ לֹום ּבְ ָליו הּוא, ְוש ָ
יָרם ֵמָעָליו,  ֲהסִּ ֵהר לַׁ מַׁ א, ו מְׁ ָ ש   מַׁ יא ָעָליו כ ְׁ הִּ ֶ ֹב ש  ש  חְׁ ל יַׁ ָוה אַׁ צְׁ מ ִּ ת הַׁ י ַׁ ֲעש ִּ ב ַׁ ֶ ֹב ש  ֲאָבל ַיְחש 
י ָזָהב, יְנרֵּ ים ּדִׁ יַח ֶאֶלף ֲאָלפִׁ ְצָוה ַיְרוִׁ ֹותֹו אֹוָתּה ַהּמִׁ ֲעש  ּלּו ּבַ אִׁ ְכלֹו ּכְ ש ִׁ ֵמחַׁ  ּבְ ֶיה ש ָ הְׁ יִּ וְׁ

ֹותֹו אֹותָ  ֲעש  ש  ב ַׁ ָ מ  ו  מַׁ ל  אִּ דֹול, כ ְׁ ק ג ָ ֶ ֵחש  ֶפש  ו בְׁ נ ֶ ֵב ו מִּ ל  ֵאין ָלה  ֵקץ, מִּ ֶ ָחה ש  מְׁ ש ִּ ָוה ב ְׁ צְׁ מ ִּ ה  הַׁ
ָוה  צְׁ מ ִּ ה אֹוָתה  הַׁ ֲעש ֶ ם יַׁ ֵרי ָזָהב אִּ ינְׁ ים ד ִּ ים לֹו ֶאֶלף ֲאָלפִּ נִּ ל נֹותְׁ ֹפעַׁ ְמָחתֹו ב ְׁ י ּגֶֹדל ש ִׁ ְוכּו'. ּוְכפִׁ

י ימִׁ נִׁ ָבב ַהּפְ ֱאֶמת ּוְבטּוב לֵּ ק ּבֶ ין ָספֵּ ֶזה, אֵּ יד ּבָ ם ַיְתמִׁ ל אֹור ֶעְליֹון. ְואִׁ ה ְלַקּבֵּ ְזּכֶ ן יִׁ , ּכֵּ
ם ּלָ ְצוֹות ּכֻּ ל ַהּמִׁ ּיּום ּכָ קִׁ ג ּבְ ְנָין ֶזה נֹוהֵּ . ְועִׁ ֶרה ָעָליו רּוַח ַהּקֶֹדש  ש ְ ּיִׁ ק  ,ש ֶ עֹוסֵּ ת ש ֶ עֵּ ין ּבְ ּובֵּ

ּתֹוָרה  ְתַלֲהב -ּבַ הִׁ ְמָרץ ּבְ דֹול נִׁ ק ּגָ ש ֶ חֵּ ְהֶיה ּבְ ּיִׁ ת ש ֶ רֵּ ֶלְך ּוְמש ָ י ַהּמֶ ְפנֵּ ד לִׁ ּלוּ עֹומֵּ אִׁ ּות ָעצּום ּכְ
ָרה ּוְגדֹוָלה. עכ"ל.  ּנּו ַמֲעָלה ְיתֵּ ּמֶ ל מִׁ יָניו, ְלַקּבֵּ עֵּ ן ּבְ ְמֹצא חֵּ דֹול לִׁ ק ּגָ ש ֶ חֵּ  )ד טז(ְלָפָניו ּבְ

 

"י ְוָכַתב עֹוד נּו ָהֲארִׁ יַעת ֲעבֹוַדת ה' וְ  :ַרּבֵּ י ָהַעְצבּות ּגֹוֶרֶמת ְמנִׁ ְצוֹות, ְוַדע ּכִׁ ּיּום ַהּמִׁ קִׁ
ַנת ַהתְּ  ֶסק ַהּתֹוָרה ְוַכּוָ ּטּול עֵּ ַער לָּ פִׁ ּובִׁ יא ש ַ ָבה טֹוָבה ַלֲעֹבד ֶאת ה', ְוהִׁ ל ַמֲחש ָ ה, ּוְמַבּטֵּ

ֲעבֹוָדה  ין לֹו ּתֹוֶעֶלת ּבָ י אֵּ ַהְראֹותֹו ּכִׁ יק, ּבְ ּדִׁ ּלּו ַלּצַ ֶצר ָהַרע ֲאפִׁ רּוי ֲהָסַתת ַהּיֵּ ַהְתָחַלת ּגֵּ
ים ּסּורִׁ ם יִׁ ים  אִׁ ָפנִׁ ד ְלַרּבֹו ּבְ בֹון, ּדֹוֶמה ְלֶעֶבד ָהעֹובֵּ ּצָ עִׁ ד ֶאת ה' ּבְ עֹובֵּ אּו ָעָליו... ּוְכש ֶ ּבָ

דֹוש   ְך ַהּקָ י ּכָ זֲֻּּהַמת ס"מ ְוכּו', ְוַעל ְידֵּ ְך מִׁ ְמש ָ בֹון נִׁ ּצָ בֹות ְוזֹוֲעפֹות. ְוָהעִׁ רּוךְ  ֲעצֵּ הּוא  ּבָ
ָעָליו. ֲאָבל לְ  ים מֵּ קִׁ ּלְ ְסּתַ יָנתֹו מִׁ כִׁ יָפה לֹו ּוש ְ ְמָחה, מֹוסִׁ ש ִׁ ד ֶאת ה' ּבְ ְהיֹותֹו עֹובֵּ ֶהֶפְך, ּבִׁ

ַרְך. ע"כ.  ְתּבָ ק ּבֹו יִׁ בֵּ ּדָ ק ַרב ְוַאֲהָבה ְלהִׁ ש ֶ ְמָחה חֵּ ִׁ  )שערי קדושה לרבי חיים ויטאל עמוד כד(ַהש ּ

 

ד בַׁ לְׁ ךְׁ ב ִּ רַׁ ב ָ תְׁ בֹוד ה' יִּ כְׁ וֹות לִּ צְׁ מ ִּ י ַׁת הַׁ  ֲעש ִּ

ַעת  ְקנֹות ַאְרּבַ ם ָזָכה לִׁ ְמָחה, ּגַם אִׁ ש ִׁ ְסּפֹו ּבְ יַטב ּכַ מֵּ ם ּבְ ּלֵּ ר ְוש ִׁ יֹותֵּ ים ּבְ רִׁ ּדָ ים ְמהֻּ ינִׁ ַהּמִׁ
דֹוש   א יֹוֶדה ְלַהּקָ לֹום, ֶאּלָ ֶאה ַחס ְוש ָ ְתּגָ ְעּתֹו ָעָליו ְויִׁ זּוַח ּדַ רּוךְ  לֹא ּתָ ָעַזר לֹו  ּבָ הּוא ש ֶ

כְ  ַהּכֹל לִׁ ן ש ֶ יַכּוֵּ ּדּור, וִׁ הִׁ ְצוֹוָתיו ּבְ הּו ְלַקּיֵּם מִׁ ּכָ י ְוזִׁ נֵּ ְראּוהּו ּבְ ּיִׁ יל ש ֶ בִׁ ש ְ ַרְך, ְולֹא ּבִׁ ְתּבָ בֹודֹו יִׁ
ְצוֹות  ַער ַהּמִׁ ש ַ חּוהּו, ְוַכְמֹבָאר ּבְ ּבְ יש ַ ֹונֹו:  )דף א ע"ב(ָאָדם וִׁ "י ַז"ל, ְוזֹו ְלש  נּו ָהֲארִׁ ם ַרּבֵּ ש ֵּ ּבְ

ַכּוֵּ  ּיְ יְך ש ֶ א ָצרִׁ ה, ֶאּלָ ּיָ ֶעֶצם ָהֲעש ִׁ י לֹו ּבְ ין ּדַ ְצָוה, אֵּ ה מִׁ ם ה' "ָהעֹוש ֶ ה אֹוָתּה ְלש ֵּ עֹוש ֶ ן ש ֶ
יְך  א ָצרִׁ אֹות, ֶאּלָ ית ֶאת ַהּפֵּ חִׁ ּלֹא ַיש ְ ֶ ַמה ש ּ י לֹו ּבְ ר, לֹא ּדַ ּפֵּ ְסּתַ ּמִׁ ת ש ֶ עֵּ ל: ּבְ ַרְך. ְלָמש ָ ְתּבָ יִׁ

הּו ַעל כָּ  ּוָ ּצִׁ ְצַות ּבֹוְראֹו ש ֶ י ְלַקּיֵּם מִׁ דֵּ יָתם ּכְ חִׁ ַהש ְ ּלְ ַע ַעְצמֹו מִׁ הּוא מֹונֵּ ן ש ֶ ַכּוֵּ ּיְ ן ש ֶ ְך. ְוכֵּ
ַרְך  ְתּבָ י ה' יִׁ ְפנֵּ ל לִׁ ּלֵּ ְתּפַ ּמִׁ ת ש ֶ עֵּ ן ּבְ ָנה זֹו, ְוכֵּ ּוָ ן ּכַ יז ְלַכּוֵּ יר ְוָזרִׁ ְהֶיה ָזהִׁ ְצָוה יִׁ ְצָוה ּומִׁ ָכל מִׁ ּבְ
יְך  רִׁ ּצָ ת ַעְצמֹו ש ֶ ּבַ ל ְלסִׁ ּלֵּ ְתּפַ א, לֹא יִׁ ים ְוַכּיֹוצֵּ נִׁ ר, ּבָ מֹו ְמזֹונֹות, ֹעש ֶ ה ּכְ ש ָ ּקָ יזֹו ּבַ ַעל אֵּ

ינּו, ְלהֹורֹות ְלַבקָּ  ת ָצרֹותֵּ עֵּ ָליו ּבְ ל אֵּ ּלֵּ ְתּפַ נּו ְלהִׁ ּוָ ּצִׁ ַרְך ש ֶ ְתּבָ ְצָותֹו יִׁ א ְלַקּיֵּם מִׁ ה זֹו, ֶאּלָ ש ָ
ים ֶאל ַיד  י ֲעָבדִׁ ינֵּ עֵּ לּויֹות, ּכְ ינּו ּתְ ינֵּ ָליו עֵּ ינּו ַוֲאַנְחנּו ַעּמֹו ַוֲעָבָדיו, ְואֵּ י הּוא ֱאלֹקֵּ ּכִׁ

ּום עֵּ  ין ָלנּו ש  יֶהם, ְואֵּ ְטחֹונֹו ָעָליו". ע"כ.ֲאדֹונֵּ ל ּבִׁ ים ּכָ ַרְך, ְוָיש ִׁ ְתּבָ ּנּו יִׁ ּמֶ ם לֹא מִׁ  ֶזר אִׁ

 
 

י ל ֶאת ָלֵתת מו ָכן ֲאנִּ ר כ ָ כַׁ ָוה ש ְׁ צְׁ מ ִּ ד, הַׁ בַׁ לְׁ ל ו בִּ או כַׁ ֶ י ֵם ש  קַׁ ָוה לְׁ צְׁ מ ִּ ֲהָלָכה הַׁ  כ ַׁ
ה ָהָיה ַמֲעש ֶ ֶצל ש ֶ אֹון אֵּ יְלָנא ַהּגָ ּוִׁ ַנת, מִׁ ש ְ ּצֶֹרת ּבִׁ ים ְמְצאוּ נִׁ  לֹא ַאַחת ּבַ י .ֶאְתרֹוגִׁ  סֹוֲחרֵּ

ים יְלָנא ָיְצאוּ  ָהֶאְתרֹוגִׁ ּוִׁ ש   מִׁ ים ְלַבּקֵּ יעוּ  ַעד ֶאְתרֹוגִׁ ּגִׁ הִׁ י ש ֶ יַטְלָיא ְלָערֵּ וּ , אִׁ ש  , ָמְצאוּ  ְולֹא ָוְיַבּקְ
ְצַטֲערוּ  ְוַהּכֹל ֲארוּ  הִׁ ָ ש ּ ּיִׁ ַחג ש ֶ י ּבַ לִׁ ְצַות ּבְ ַעת מִׁ ים ַאְרּבַ ינִׁ ַלח. ַהּמִׁ אֹון ש ָ לִׁ  ַהּגָ ש   ְמיָֻּחד יחַ ש ָ  ְלַחּפֵּ
ָכל יא ּכֹחוֹ  ּבְ ְצָוה ֶאְתרֹוג ְלָהבִׁ ּלוּ , ַלּמִׁ ים ֲאפִׁ ָדמִׁ ים ּבְ ּבִׁ יחַ  ָמָצא, ְוֹטַרח ָעָמל ְוַאַחר. ְמרֻּ לִׁ ָ  ַהש ּ
ֶצל יש   אֵּ ר ֶאְתרֹוג ֶאָחד אִׁ ש ֵּ ר ּכָ ּדָ יא ּוְמהֻּ יחַ  .ְלַהְפלִׁ לִׁ ָ יר ַהש ּ ְפצִׁ ב ְוָהָלה, ְלמֹוְכרוֹ  ּבוֹ  הִׁ רֵּ  ָאז .סֵּ
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לָּ  יחַ  לוֹ  הּגִׁ לִׁ ָ ָהֶאְתרֹוג, ַהש ּ יְלָנא ְלַהָגאֹון ְמֹיָעד ש ֶ ּוִׁ ַמע. מִׁ ָ ש ּ ש ֶ יש   ּכְ ן ָהאִׁ יל": ָאַמר, ּכֵּ בִׁ ש ְ בֹוד ּבִׁ  ּכְ

אֹון י ַהּגָ ן ֲאנִׁ ם ָהֶאְתרֹוג ֶאת נֹותֵּ ּנָ ין חִׁ ֶסף אֵּ ְתַנאי ֲאָבל, ּכֶ ֶחְלקוֹ  ּבִׁ ל ש ֶ אֹון ש ֶ עֹוָלם ַהּגָ א ּבָ  ַהּבָ
ַעד ְצַות ּבְ ל ֶאְתרֹוגהָ  מִׁ ָנה ש ֶ ְהֶיה, זוֹ  ש ָ ךְ  יִׁ ּיָ י ש ַ יחַ . "לִׁ לִׁ ָ יל ַהש ּ ְתחִׁ ְלחֹץ הִׁ יש   ַעל לִׁ ר ָהאִׁ  ְלַוּתֵּ
ַנאי ַעל יעַ , ֶזה ּתְ ּצִׁ יש   ֲאָבל, ָעצּום ְסכּום לוֹ  ְוהִׁ רּובוֹ  ָעַמד ָהאִׁ סֵּ ּיּום ְוָדַרש  , ּבְ ַנאי ְלקִׁ ית. ַהּתְ לֵּ  ּבְ

ָרה רֵּ ים ּבְ ְסּכִׁ יחַ  הִׁ לִׁ ָ ַנא ַהש ּ אֹון .ָהֶאְתרֹוג ֶאת ְוָלַקח יַלּתְ ַמח ַהּגָ הּוא ָהֶאְתרֹוג ַעל ְמֹאד ש ָ  ש ֶ
יא ָהָדר יחַ  ֲאָבל, ְלַהְפלִׁ לִׁ ָ וֹ  ַהש ּ יל ָעָליו ָמָרה ָהְיָתה ַנְפש  בִׁ ש ְ ַנאי ּבִׁ  .ַהּתְ

 

יעַ  ַהַחג ֶעֶרב ּגִׁ ְכַנס, הִׁ יחַ  נִׁ לִׁ ָ ֹרב ַהש ּ ר ַצֲערוֹ  ּבְ ּפֵּ ַנאי ַעל ְלַהָגאֹון ְוסִׁ עָ  ַהּתְ הש ֶ ם ש ָ ן עִׁ  .ַהּנֹותֵּ
ַמע אֹון ש ָ ים ְוָעָנה ַהּגָ ָפנִׁ י, קֹוְרנֹות ּבְ ת מּוָכן ֲאנִׁ ל ֶאת לוֹ  ָלתֵּ י ּכָ ָכרִׁ ְצָוה ש ְ ּמִׁ ְלַבד, ּבַ אּוַכל ּובִׁ  ש ֶ
ְצָוה ֶאת ְלַקּיֵּם ְלָכָתהּ  ַהּמִׁ הִׁ ֹות ּכְ י רּוחַ  ַנַחת ַלֲעש   יד( עמוד )ענף עץ אבות .ְליֹוְצרִׁ

 

 

ו ד ָאב ב   כ ִּ

ם הָ  ַעת אִׁ ּיַת ַאְרּבַ ְקנִׁ ַעְצמֹו ּבִׁ ְטֹרַח ּבְ ינֹו ָיכֹול ָלֶלֶכת לִׁ ּוש  אֹו חֹוֶלה ְואֵּ ש  ן ּתָ ָאב ָזקֵּ
ְסּפֹו  ּכַ ן מִׁ ם ַהּבֵּ ּלֵּ ְקנֹוָתם לֹו, ְולֹא ְיש ַ יו ְולִׁ ְטֹרַח ֲעבּור ָאבִׁ ן לִׁ ְצָוה ַעל ַהּבֵּ ים, מִׁ ינִׁ ַהּמִׁ

ל ָהָאב, ְסּפֹו ש ֶ ּכַ א מִׁ ּלֹו, ֶאּלָ י ש ֶ ָרטִׁ ְצוֹות  ַהּפְ ָלל ְלַקּיֵּם ֶאת ַהּמִׁ ּלֹא ָנכֹון ּכְ יל ש ֶ ְמֹבָאר ְלעֵּ ּכַ
ם. ּנָ חִׁ  ּבְ

 

יו ָזקֵּ  ָאבִׁ י ש ֶ מִׁ ל ֶזה ּבְ ן ש ֶ ְואּוָלם, ּכָ ּוש  אֹו חֹוֶלה. ַאְך ּבֵּ ש  יאן ּתָ רִׁ רּוְך ה', ּבָ יו, ּבָ ַאף  ,ָאבִׁ
דֹוָלה ְמֹאד, ְורֹוֶצה הַ  ְצָוה ּגְ ם מִׁ ּבּוד ָאב ָואֵּ ּכִׁ י ש ֶ ר ֶאת ָאבִׁ ַעל ּפִׁ ד ּוְלַיּקֵּ ן ְלַכּבֵּ ְקנֹות ּבֵּ יו ְולִׁ

ָנה ַמּתָ זֹּוֶכה  ,לֹו ּבְ דֹולֹות ש ֶ ֲעלֹות ּכֹה ּגְ ּמַ יו מִׁ יד ֶאת ָאבִׁ ַאַחר ּוַמְפסִׁ ן, מֵּ ֹות ּכֵּ לֹא ָנכֹון ַלֲעש 
ל יו וְ  ּכָ ְך ָאבִׁ לֵּ ּיֵּ ר ש ֶ ן טֹוב יֹותֵּ ְצָוה, ַעל ּכֵּ ְרָחה ַלּמִׁ ֶעֶצם ַהֲהָכָנה ְוַהּטִׁ ְצָוה ָאָדם ּבְ ּמִׁ ְטַרח ּבַ יִׁ

יו  ם ָאבִׁ ְך ַיַחד עִׁ לֵּ ים, יֵּ ינִׁ י ַהּדִׁ ְפָרטֵּ י ּבִׁ ַע ּוָבקִׁ יו יֹודֵּ ין ָאבִׁ ם אֵּ ְסּפֹו. ְואִׁ ּכַ ְקֶנה מִׁ ַעְצמֹו ְויִׁ ּבְ
יל. ֶזה ְלעֵּ ֶאְמרּו ּבָ ּנֶ ֲעלֹות ש ֶ ְזּכּו ַיַחד ְלָכל ַהּמַ ר, ְויִׁ יֹותֵּ ים ּבְ רִׁ ּדָ ים ַהְמהֻּ ינִׁ ְבֲחרּו ֶאת ַהּמִׁ  ְויִׁ

 

ם  י, ְוַגם ָהָאב ְוַגם אִׁ נִׁ ֵּ ַהש ּ ר מֵּ ר יֹותֵּ ּדָ ים, ַאְך ָהֶאָחד ְמהֻּ ים טֹובִׁ י ֶאְתרֹוגִׁ נֵּ ר ש ְ יֵּש  ַלּמֹוכֵּ
ים  צִׁ ן ֲחפֵּ רַהּבֵּ ר יֹותֵּ ּדָ ְקנֹות ֶאת ַהְמהֻּ ר ַעל  ,לִׁ יף ָמעֹות ַלּמֹוכֵּ ן ְלהֹוסִׁ אי ַהּבֵּ ַ ין ַרש ּ ן ַהּדִׁ מִׁ

ְקנֹותוֹ  י לִׁ דֵּ ר ּכְ ּדָ יר ָהֶאְתרֹוג ַהְמהֻּ לֹום,  ְמחִׁ יו ַחס ְוש ָ ְכבֹוד ָאבִׁ ְלזּול ּבִׁ ֶזה זִׁ ין ּבָ ְלַעְצמֹו, ְואֵּ
ר.  ָכל ַהּיֹותֵּ ּדּור ּכְ הִׁ ַרְך ּבְ ְתּבָ הּו ה' יִׁ ּוָ ּצִׁ ְצָוה ש ֶ ַעְצמֹו ֶאת ַהּמִׁ ל ָאָדם ְלַקּיֵּם ּבְ ַאַחר ְוַעל ּכָ מֵּ

 )עיין שערי תשובה ס"ס תרנח. לב חיים פלאג'י. רסג(

 

ית יש ִּ ָמא אִּ גְׁ  ד ֻּ

ין  את אֵּ צֵּ ן, ּבְ ים, ַעל ּכֵּ ל ַההֹורִׁ ית ש ֶ יש ִׁ ְגָמא ָהאִׁ ר הּוא ַהּדֻּ יֹותֵּ דֹול ּבְ ּנּוְך ַהּגָ י ַהחִׁ ק, ּכִׁ ָספֵּ
י ְלַהְקנֹות ָלֶהם  דֵּ ים, ּכְ ַטּנִׁ ָניו ַהּקְ ּמֹו ֶאת ּבָ ח עִׁ ּקַ ים, יִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ְקנֹות ֶאת ַאְרּבַ ָהָאב לִׁ

ַלּפֵּ  ּדּורֹו ּכְ יבּותֹו ְוהִׁ ְמָחתֹו, ֲחבִׁ ְצוֹות. ֶאת ש ִׁ  )ראשית חכמה. ג ו. ד יט(י ַהּמִׁ

 

נ ו ךְׁ  ת חִּ וַׁ צְׁ  מִּ

ַעת  ְקֶנה לֹו ַאְרּבַ יָכְלּתֹו, יִׁ ש  ּבִׁ ם יֵּ ְצָוה. ְואִׁ כֹו ַלּמִׁ יו ְלַחּנְ ב ָאבִׁ ַע לּוָלב, ַחּיָ ַע ְלַנְענֵּ ָקָטן ַהּיֹודֵּ
א דַּ  ְך, ֶאּלָ ל ּכָ ים ּכָ רִׁ ּדָ ְהיּו ְמהֻּ ּיִׁ יְך ש ֶ ין ָצרִׁ ים, ַאְך אֵּ ינִׁ ים. ַהּמִׁ רִׁ ש ֵּ ְהיּו ּכְ ּיִׁ  ()ג ו. תהי ש ֶ

 

ים בְּ  בִׁ ַחּיָ ים, ש ֶ דֹולִׁ ָניו ּגְ ּבָ י ש ֶ ים אּוָלם, מִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ְקנֹות ָלֶהם ַאְרּבַ ְצָוה ָעָליו לִׁ ְצוֹות, מִׁ מִׁ
ת טֹוב.  ְרּכַ ַיד ה' ַהּטֹוָבה ָעָליו, ְוָתֹבא ָעָליו ּבִׁ ים ּכְ ים ְוטֹובִׁ רִׁ ּדָ  )שצ(ְמהֻּ

 

טֹור  ֵאין פ ְׁ

ְפנֵּ  ים, לִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ַאְרּבַ דֹול ּבְ ָאֶרץ, ְוָהָיה ַמְחסֹור ּגָ דֹוָלה ּבָ ּיּות ּגְ ָנה ָהְיָתה ֲענִׁ ים ש ָ ִׁ ש ּ ֲחמִׁ י ּכַ
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ֶנֶסת  ית ַהּכְ אי ּבֵּ ּבַ א ּגַ ים, ֶאּלָ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ּבּור ַאְרּבַ ל ַהּצִׁ ים לֹא ָקנּו ּכָ ְמקֹומֹות ַרּבִׁ ן ּבִׁ ַעל ּכֵּ
זֶּה ָהיּו נוֹ  ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה, ּוְבָכל ָהָיה קֹוֶנה, ּומִׁ ש  ש ֶ רּוְך ה', יֵּ ם. ַאְך ַהּיֹום, ּבָ ּלָ ים ּכֻּ ְטלִׁ

ֶנֶסת,  ית ַהּכְ בֵּ ים ּבְ רִׁ ֲאחֵּ ח מֵּ ּקַ ּיִׁ ְסֹמְך ָאָדם ש ֶ ן לֹא יִׁ ים, ַעל ּכֵּ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ים ַאְרּבַ ָמקֹום ְמצּויִׁ
ְספּ  ּכַ ים ְלַעְצמֹו מִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ְקֶנה ַאְרּבַ ְך ְויִׁ לֵּ א יֵּ ה ֶאּלָ ּיּות ּובּוש ָ עּוַדת ֲענִׁ י זֹו ּתְ י, ּכִׁ ָרטִׁ ֹו ַהּפְ

ַעם  ְצָוה ּכֹה ְיָקָרה, ּפַ ים ְלמִׁ ָקלִׁ ה ש ְ ּמָ ּלּו ּכַ ים, ְואִׁ ּיִׁ מִׁ ש ְ ְנָיָניו ַהּגַ ְסּפֹו ְלָכל עִׁ ּכַ יא מִׁ ּמֹוצִׁ לֹו, ש ֶ
ין בִׁ מֹונֹו. ְוַדי ַלּמֵּ ּמָ ץ מִׁ ל ּוְמַקּמֵּ ְתַעּצֵּ ָנה, מִׁ ָ ש ּ  .ּבַ

 

ֲהקָ  ה ב ַׁ י ָ נִּ  ָפהקְׁ

ה  ם ַעּתָ ּלֵּ ֶסף ְלש ַ ין לֹו ּכֶ אֵּ ֲהָקָפה, ּוְכגֹון ש ֶ ים ּבַ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ י חֹוָבה  -ַהּקֹוֶנה ַאְרּבַ א ְידֵּ יֹוצֵּ
ם ְלַאַחר ֶהָחג.  ּלֵּ ְזּכֹר ְלש ַ ב לִׁ ים לֵּ ֶהם, ְוָיש ִׁ  )תו(ּבָ

 

ָטן ק ָ ה מִּ י ָ נִּ  קְׁ

לֶ  ּיֶ ים מִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ְקנֹות ַאְרּבַ ּלֹא לִׁ כֹון הּוא ש ֶ ל ַהּנָ ּכָ ְצָוה. ּומִׁ ר מִׁ יל ּבַ יַע ְלגִׁ ּגִׁ ּלֹא הִׁ ד ָקָטן ש ֶ
אּו ְלָידֹו כַּ  ּבָ ר, ּוָברּור ָלנּו ש ֶ ַאחֵּ יג מֵּ ִׁ ר ְלַהש ּ י ֶאְפש ָ ם אִׁ ָבה ַחס ּדִׁ ָמקֹום, אִׁ ְגנֵּ ין ְולֹא ּבִׁ

יו.  ים ְלַמֲעש ָ יו ַמְסּכִׁ ָאבִׁ ְלַבד ש ֶ ּנּו, ּובִׁ ּמֶ ְקנֹות מִׁ ר לִׁ ּתָ לֹום, מֻּ  ימן רלה ס"ב. שיט()חושן משפט סְוש ָ

 

ְלכֹותֵּ  ן ֶאת הִׁ ּנֵּ ש ַ ּיְ ים, ָנכֹון ש ֶ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ת ַאְרּבַ ּיַ ְקנִׁ א ָהָאָדם לִׁ ּיֵּצֵּ יְּ ֹקֶדם ש ֶ י ש ֶ דֵּ ַדע יֶהם, ּכְ
ְקָנּה.  תִׁ ְצָוה ּכְ יַקּיֵּם ֶאת ַהּמִׁ ים, וִׁ רִׁ ּדָ ים ְוַהְמהֻּ רִׁ ש ֵּ ים ַהּכְ ינִׁ ם ַהּמִׁ ב ַמה הֵּ יטֵּ  )ג ז(הֵּ

 

ָהָרה: בְׁ ן ֱאֶמת  הַׁ ְכּתֹב, הֵּ ְלנּו לִׁ ּדַ ּתַ ש ְ ים, ַאְך הִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ י ַאְרּבַ ינִׁ י ְודִׁ ָרטֵּ י ַרּבּו ְמֹאד ּפְ ּכִׁ
ַתב ָמָרן  ל. ּוְכָבר ּכָ ָראֵּ ש ְ ה יִׁ ֲעש ֶ ָעה ַמה ּיַ ים, ְלדֵּ ּיִׁ רִׁ ּקָ ים ָהעִׁ ינִׁ א, ֶאת ַהּדִׁ ַמּיָ ש ְ א דִׁ ְעּתָ ּיַ סִׁ ּבְ

ף  ית יֹוסֵּ ים ְוָהאֶ )סימן תכט(ַהּבֵּ י ַהּלּוָלבִׁ ים : "ּכִׁ ן ַהֲהַדּסִׁ ּכֵּ ים", ְוָכל ש ֶ רִׁ ש ֵּ ם ּכְ ּבָ ים, רֻּ ְתרֹוגִׁ
ים. רִׁ ש ֵּ ם ּכְ ּלָ כֻּ ם ּכְ ּבָ רֻּ  ְוָהֲעָרבֹות ש ֶ

 
 

 רֹוג   ָהֶאתְׁ
רֹוג ית ָהֶאתְׁ נִּ בְׁ ַׁ  ת 

ְטָמה  ָנם: ֹחֶטם, ּפִׁ ֶאְתרֹוג ֶיש ְ ד[ּבָ ר ]ּדַ אַחז ֶאת ָהֶאְתרֹוג ָיש ָ ּנֹ ש ֶ ה, ֹעֶקץ. ְוַהְינּו, ּכְ ּנָ ֹוש ַ , ש 
ה ַצר כְּ  ּפּוַע ְוַנֲעש ָ ש ִׁ ְך ּבְ הֹולֵּ ל ָהֶאְתרֹוג ש ֶ ֶלק ָהֶעְליֹון ש ֶ ץ, ַהחֵּ עֵּ ּדּולֹו ּבָ ֶדֶרְך ּגִׁ י ַמְעָלה ּכְ ַלּפֵּ

ְקָרא  י ַמְעָלה, נִׁ ַלּפֵּ ץ ָקָטן 'ֹחֶטם'ּכְ ֶהם עֵּ ּיֵּש  ּבָ ים ש ֶ ָנם ֶאְתרֹוגִׁ ֹראש  ַהֹחֶטם ְלַמְעָלה, ֶיש ְ . ּבְ
ְקָרא ט, ְוהּוא ַהּנִׁ ָמה' ּבֹולֵּ טְׁ ד'אֹו  'פ ִּ ְקָרא 'ד ַׁ ַרח ָעֹגל, ְוהּוא ַהּנִׁ נֹו ּפֶ ְטָמה ֶיש ְ . ַעל ַהּפִׁ

ה' נ ָ ַׁ ֹוש  ים.[. 'ש  יָמנִׁ ים ַהּתֵּ ֶדֶרְך ָהֶאְתרֹוגִׁ ָלל, ּכְ ְטָמה ּכְ ין ָלֶהם ּפִׁ אֵּ ים ש ֶ ָנם ֶאְתרֹוגִׁ ית ָהֶאְתרֹוג  ]ֶיש ְ ַתְחּתִׁ ּבְ
ְקָרא  ץ ָקָטן ַהּנִׁ נֹו עֵּ ּבוֹ 'ֹעֶקץ'ֶיש ְ יָלן. , ש ֶ ר ָלאִׁ ּבָ  הּוא ְמחֻּ

 

ְרֶאה  ּמַ ּבַ ר ָהֶאְתרֹוג. ְוַהְינּו, ש ֶ ש ַ ה ָעָבה, ּבְ ּפָ ה, ְקלִׁ ּקָ ה ּדַ ּפָ ֶאְתרֹוג: ְקלִׁ ָנם ּבָ ן ֶיש ְ מֹו כֵּ ּכְ
ְקָרא  מֹו ַנְילֹון, ְוהּוא ַהּנִׁ קּוף ּכְ ק ְמֹאד ש ָ נֹו ְקרּום ּדַ ַעל ָהֶאְתרֹוג ֶיש ְ י ש ֶ יצֹונִׁ ה ַהחִׁ ָ פ  לִּ 'קְׁ

ק ָ  ה.[, ה'ד ַׁ ּבָ הֻּ ה אֹו ַהּצְ ּקָ ה ַהְירֻּ ּפָ לִׁ ֶאֶרת ַהּקְ ש ְ ים אֹותֹו, נִׁ ּקֹוְלפִׁ ר,  ]ּוְכש ֶ ית יֹותֵּ ימִׁ נִׁ ה ּפְ ּפָ ָנּה ְקלִׁ יו ֶיש ְ ְחּתָ ּתַ מִׁ
את  ְקרֵּ יא ַהּנִׁ ה, ְוהִׁ ּבָ ה אֹו ְצהֻּ ּקָ ה ָעָבה'ְירֻּ ָ פ  לִּ ל ָהֶאְתרֹוג, 'קְׁ י ש ֶ רִׁ יָה הּוא ּגּוף ַהּפְ ְחּתֶ ּתַ . מִׁ

רְ  ְקָרא ַעד ַהּגַ ֶצַבע ָלָבן, ְוהּוא ַהּנִׁ הּוא ּבְ ים, ש ֶ ינִׁ רֹוג'עִׁ ר ָהֶאתְׁ ש ַׁ  .'ב ְׁ

 

רוֹ  ֹון ָהֶאתְׁ  גג 

יב  יל ְלַהְצהִׁ ְתחִׁ ם הִׁ ּלוּ ָיֹרק ְמֹאד, אִׁ ה, ַוֲאפִׁ ּלָ חִׁ ר ְלַכּתְ ש ֵּ יר, ּכָ הִׁ ָגֶון ָצֹהב אֹו ָיֹרק ּבָ ֶאְתרֹוג ּבְ
ים ָעָליו.  ר ּוְמָבְרכִׁ ש ֵּ יהּו ּכָ  )רנו(ְמַעט, ֲהרֵּ
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ים ַעל ָידֹו,  ּבִׁ ים ְצהֻּ ּפּוחִׁ יַח ּתַ ּנִׁ ּיַ י ש ֶ ֹרק, ַעל ְידֵּ יב ֶאת ָהֶאְתרֹוג ַהּיָ ָצה ְלַהְצהִׁ ָנּה עֵּ ֶיש ְ
ר ְלַכּסֹות ֶאת  הֵּ זָּ ה ָצֹהב. ַאְך יֵּש  ְלהִׁ ַבע ְוַנֲעש ֶ ֶהם ֶאת ַהּצֶ ב מֵּ ֹואֵּ ְבעֹו ש  טִׁ ְוָהֶאְתרֹוג ּבְ

ל,  ּפֹ י ָעלּול הּוא לִׁ ים. ֹעֶקץ ָהֶאְתרֹוג, ּכִׁ ּפּוחִׁ יַח ַהּתַ רֵּ ּבּורֹו מֵּ ְחָלש  חִׁ ּנֶ ַאת ש ֶ ּפְ  )רנח(מִׁ
 

עַ  ש  צֹובֵּ ֶזה ֲחש ַ ין ּבָ ים ַעל ַיד ָהֶאְתרֹוג, ְואֵּ ּבִׁ הֻּ ים ַהּצְ ּפּוחִׁ ת ֶאת ַהּתַ ּבָ ַ ש ּ יַח ּבַ ר ְלַהּנִׁ ּתָ  ,מֻּ
ינוֹ  ָליו, ְואֵּ אֵּ יב מֵּ יד ְלַהְצהִׁ ים הּוא ָעתִׁ ּפּוחִׁ יַנת ַהּתַ לֹא ְנתִׁ י ַאף ּבְ ֲהרֵּ יבֹו. ְוַגם  ש ֶ יש  ְלַהְצהִׁ חִׁ מֵּ א ּכְ ֶאּלָ

ינּו  ָידֵּ ָלל ּבְ ּכְ ּום ש ֶ ש ּ ים' -מִׁ ֳאָכלִׁ יָעה ּבָ ין ְצבִׁ  )רנח(. 'אֵּ

 
ֹחר  ֶצַבע ש ָ ם ֹרב ָהֶאְתרֹוג הּוא ּבְ יר[אִׁ הִׁ ֹחר ּבָ ּלּו ש ָ , אֹו ָלָבן, אֹו ָאֹדם ָחָזק, אֹו חּום ]ֲאפִׁ

ֹון, אש  סּול ַלּיֹום ָהרִׁ יהּו ּפָ ין ֶזה ָהָדר.  ָחָזק, ֲהרֵּ ַאַחר ְואֵּ  )א נג. רנח(מֵּ
 

ר ָ נֻּמ  מְׁ רֹוג הַׁ  ֶאתְׁ

ְהיּו  ּיִׁ ר ַהְינּו, ש ֶ ּמָ ינֹו ָהָדר. ּוְמנֻּ אֵּ יָון ש ֶ ּכֵּ ל ֶהָחג, מִׁ ֹון ש ֶ אש  סּול ַלּיֹום ָהרִׁ ר ּפָ ּמָ ֶאְתרֹוג ַהְמנֻּ
ה ְמקֹומֹות,  ַכּמָ ים ּבְ ְראֹות ַהּפֹוְסלִׁ ּמַ ֹחר, ָלָבן, ָאֹדם ָחזָ ּבֹו מִׁ ש ָ "לּכְ ּנַ ם ק, חּום ָחָזק, ּכַ ּלּו אִׁ . ַוֲאפִׁ

י  נֵּ ש ְ ם ּבִׁ ַאַחר ְוהֵּ סּול, מֵּ יהּו ּפָ ּלּו, ֲהרֵּ ְראֹות אֵּ ּמַ ּדֹות ְקַטּנֹות ְמֹאד מִׁ י ְנקֻּ ּתֵּ ְהיּו ּבֹו ַרק ש ְ יִׁ
ּבֹו.  רֻּ ְהֶיה ּבְ ּיִׁ ל ַעד ש ֶ ינֹו ּפֹוסֵּ ָמקֹום ֶאָחד, אֵּ ְרֶאה ּבְ ל ַהּמַ ם ּכָ  )רנח(ְמקֹומֹות. ַאְך אִׁ

 
ן  ְתּבֹונֵּ יְך ְלהִׁ ם ָצרִׁ ד, ֲאָבל אִׁ ּיָ ֶכף ּומִׁ ן ּתֵּ ים ָלַעיִׁ ְראִׁ ּנִׁ ש ֶ ְוָקא ּכְ א ּדַ ים, ֶאּלָ ְראֹות ּפֹוְסלִׁ ין ַהּמַ אֵּ

ְראֹוָתם, אוֹ  י לִׁ דֵּ ֶהם ּכְ ים.  ּבָ יָנם ּפֹוְסלִׁ ֶלת, אֵּ ית ַמְגּדֶ ְזכּוכִׁ א ּבִׁ ים ֶאּלָ ְראִׁ יָנם נִׁ אֵּ )א נו. ש ֶ

 (רס, ער

 
ין ַהמַּ  ן, אֵּ מֹו כֵּ י ּכְ נֵּ ם ש ְ הֵּ ן ש ֶ ר ָלַעיִׁ ּכָ ּנִׁ ֹאֶפן ש ֶ ם ּבְ ים הֵּ ָחקִׁ רֻּ ּמְ ש ֶ א ּכְ ים ֶאּלָ ְראֹות ּפֹוְסלִׁ

יָנם  ם, אֵּ ַניִׁ ם ש ְ הֵּ ר ש ֶ ּכָ ְתּבֹוְננּות נִׁ י הִׁ ים ְמֹאד, ְוַרק ַעל ְידֵּ ם ְקרֹובִׁ ם הֵּ ַמְראֹות, ֲאָבל אִׁ
ים.   ()א נוּפֹוְסלִׁ

 

סּול ַעל ַהֹחֶטם, ֲאפִׁ  ְמָצא ַמְרֶאה ּפָ ם נִׁ סּול ַלּיֹום אִׁ י ֶזה ּפָ ה, ֲהרֵּ ה ַאַחת ְקַטּנָ ּדָ ּלּו ְנקֻּ
ָאר ָהֶאְתרֹוג.  ְ ש ּ ר מִׁ ן יֹותֵּ ר ָלַעיִׁ ּכָ קֹום ֶזה נִׁ ּמָ י ש ֶ ֹון, ְלפִׁ אש  חֹר, ָלָבן, חּום ָחָזק. ָהרִׁ ַמְרֶאה ש ָ ]ְוַדְוָקא ּבְ

ש  סָ  י יֵּ חֶֹטם, ּכִׁ ה ַאַחת ּבַ ּדָ ְנקֻּ ל ּבִׁ ש  ְלָהקֵּ ין פֵּ ֲאָבל ָאדֹם ָחָזק יֵּ א אֵּ ּמָ ל, ְוש ֶ ינֹו ּפֹוסֵּ ָאדֹם ָחָזק אֵּ ים ש ֶ ּפֹוְסקִׁ א ּכַ ּמָ יָקא, ש ֶ ק ְספֵּ
ש   ים יֵּ ֹונִׁ אש  רִׁ יטֹות ּבָ ה ש ִׁ ּמָ י ּכַ יָכן ְמקֹום ַהחֶֹטם.[ ,ֶזה ְמקֹום ַהחֶֹטם, ּכִׁ  ()א קנט. רסו הֵּ

 

י אֲ  ֲהרֵּ ר. ש ֶ ש ֵּ ְטָמה, ָהֶאְתרֹוג ּכָ סּול ַעל ַהּפִׁ ְמָצא ַמְרֶאה ּפָ ם נִׁ ְטָמה, אִׁ ם ָנְפָלה ַהּפִׁ ּלּו אִׁ פִׁ
ר ש ֵּ ן, ּכָ ְלַהּלָ דִׁ  )מהרש"ם, מנחת פתים, חתם סופר ועוד. רסו(. ּכְ

 

ר  הֵּ זָּ ּיִׁ ֲעָוה ְמיֶֻּחֶדת, ַרק ש ֶ י ש ַ ּדֹות ַהּפֹוְסלֹות ַעל ְידֵּ קֻּ יר ֶאת ַהּנְ רּות ְלָהסִׁ ָנּה ֶאְפש ָ ֶיש ְ
ָהֶאְתר ף מֵּ ְתַקּלֵּ ּלֹא יִׁ ינּות ש ֶ ֲעדִׁ יָרן ּבַ ה. ַלֲהסִׁ ּלָ חִׁ ר ָהֶאְתרֹוג ְלַכּתְ  )א ס(ֹוג ַעְצמֹו, ְוָאז יְֻּכש ַ

 

ּיּום  ַעת קִׁ ש ְ ה ּבִׁ ּו ּבֹו ַהְרּבֵּ ְמש  ש ְ ּמִׁ ֲחַמת ש ֶ ר מֵּ ּמָ ה ְמנֻּ ֲעש ָ ּנַ הּו אֹו ש ֶ ה ַמְראֵּ ּנָ ּתַ ש ְ הִׁ ֶאְתרֹוג ש ֶ
ּמִׁ  ֲחַמת ש ֶ הּו מֵּ ה ַמְראֵּ ּנָ ּתַ ש ְ ם הִׁ ר. אּוָלם אִׁ ש ֵּ י ֶזה ּכָ ְצָוה, ֲהרֵּ ה ֹקֶדם ַהּמִׁ ּו ּבֹו ַהְרּבֵּ ְמש  ש ְ

סּול.  י ֶזה ּפָ  )א נג, נז. רנט(ֶהָחג, ֲהרֵּ

 

רֹוג עו ר ָהֶאתְׁ  ש ִּ

יָצה'  בֵּ עּור 'ּכְ ִׁ ש ּ חֹות מִׁ ְהיֹות לֹא ּפָ יְך לִׁ ָרם[ 68]ּגֶֹדל ָהֶאְתרֹוג ָצרִׁ עּור ֶזה, ּגְ ִׁ ש ּ ָפחֹות מִׁ , ַאְך ּבְ
סּול,  יהּו ּפָ ְגָמר ֲעַדיִׁ ֲהרֵּ ּלֹא נִׁ ּום ש ֶ ש ּ ינֹו ָהָדרמִׁ אֵּ ּום ש ֶ ש ּ ים מִׁ י. ְויֵּש  אֹוְמרִׁ רִׁ ּול ַהּפְ ש ּ  )א סא. ערה(. ן ּבִׁ

 



ה |   011 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו כ ו ס ה ג   ח

 

ים  יָלן ֳחָמרִׁ אִׁ יקוּ ּבָ ְזרִׁ ים ֹקֶדם ֶהָחג הִׁ ים מּוָעטִׁ יָצה', ְוָימִׁ בֵּ עּור 'ּכְ ִׁ ש ּ חֹות מִׁ ָהָיה ּפָ ֶאְתרֹוג ש ֶ
ר,  ל ָהֶאְתרֹוג ַמהֵּ דֵּ ּגָ ה ַעד ש ֶ קּוהּו ַהְרּבֵּ ש ְ ים ְוהִׁ מִׁ ּיָ יָצה', ְמסֻּ עּור 'ּבֵּ ש ִׁ ה ּכְ ְזַמן ָקָצר ַנֲעש ָ ּובִׁ

 . ש  ין ּבֹו ֲחש ָ ר ְואֵּ ש ֵּ יהּו ּכָ  ()א סחֲהרֵּ
 

ר ש ֵּ יָצה, ּכָ בֵּ ין ּבֹו ּכְ ה אֵּ ק ְוַעּתָ ְצַטּמֵּ ְך ֶהָחג הִׁ ֶמש ֶ יָצה', ַאְך ּבְ בֵּ עּור 'ּכְ ָהָיה ּבֹו ש ִׁ  .ֶאְתרֹוג ש ֶ

 

וּ  ש ּ ְגַמר ּבִׁ ּלֹא נִׁ ַעם ש ֶ י ַהּטַ י ְלפִׁ ֲהרֵּ ינֹו ש ֶ אֵּ ַעם ש ֶ ק. ְוַלּטַ ְצַטּמֵּ ְך הִׁ ַאַחר ּכָ א ש ֶ ּולֹו ֶאּלָ ש ּ ְגַמר ּבִׁ אן נִׁ י ּכָ לֹו, ֲהרֵּ
י יֵּש  סָ  ים. ּוְבָלאו ָהכִׁ מִׁ ָאר ַהּיָ ש ְ סּול ּבִׁ ינֹו ּפָ יםָהָדר, אֵּ ּפֹוְסקִׁ א ּכַ ּמָ ל, ש ֶ יָקא ְלָהקֵּ ק ְספֵּ )ירושלמי, רב  פֵּ

עּור ֱאגֹוז  , ראבי"ה, אור זרוע, הרוקח, ריא"ז ועוד(יהודאי גאון, רש"י בספר הפרדס, מחזור ויטרי ש ִׁ ֶאְתרֹוג ּכְ ש ֶ
ר. ש ֵּ ק, ּכָ ְצַטּמֵּ יָצה ְוהִׁ בֵּ ם ָהָיה ּכְ אִׁ ים ש ֶ ּפֹוְסקִׁ א ּכַ ּמָ ר, ְוש ֶ ש ֵּ )שואל ומשיב, בית השואבה, חזון איש. א עא.  ּכָ

 רעז(

 
ּבֹו יוּ  ר, ש ֶ יֹותֵּ ְבָחר ּבְ י הּוא ַהּמֻּ ינֹונִׁ ת ָהֶאְתרֹוג ַהּבֵּ ּדָ ים ּכַ ְענּועִׁ ְצָוה ְוַהּנִׁ ַכל ְלַקּיֵּם ֶאת ַהּמִׁ

ם ַהּלּוָלב  ם עִׁ יַניִׁ ם[ -]ֶאְתרֹוג ּבֵּ יַניִׁ ֹגֶדל ָיֶפה ָלעֵּ ה ּכְ דֹול ַהְרּבֵּ ם הּוא ּגָ ל ָמקֹום, ּגַם אִׁ ּכָ . ּומִׁ
ר.  ש ֵּ יהּו ּכָ יַח, ֲהרֵּ חַ ֲאַבּטִׁ ֶנֶסת ּבְ ית ַהּכְ א ְלבֵּ ּבָ יָבא ש ֶ י ֲעקִׁ ַרּבִׁ ה ּבְ ל ּוַמֲעש ֶ ְבּדֹו ש ֶ ֹרב ּכָ ּכֹות, ּומֵּ ג ַהּסֻּ

ְכַנס. פֹו ְונִׁ תֵּ יחֹו ַעל ּכְ ּנִׁ  ()א עז ֶאְתרֹוגֹו, הִׁ

 
 

ם  יִּ ינַׁ רֹוג ב ֵ ם -ֶאתְׁ יִּ  ָיֶפה ָלֵעינַׁ
ה ָהיוּ  ַמֲעש ֶ יי אלִׁ א סָ בָּ בָ לְ  ש ֶ נֵּ ים ש ְ ים ֶאְתרֹוגִׁ רִׁ ּדָ דֹול, ְמהֻּ ֶהם ַהּגָ ּבָ ם ְיַרְקַרק ָהָיה ש ֶ ֶתם עִׁ  ּכֶ

ּלוּ  ,ְמֹאד ָקָטן ָטן ְואִׁ ֶהם ַהּקָ ּבָ י ָצֹהב ָהָיה ש ֶ י ְוָנקִׁ נוּ . ְלַגְמרֵּ ַחר ַרּבֵּ ְוָקא ּבָ ֶאְתרֹוג ּדַ דֹול ּבָ , ַהּגָ
ּום ש ּ ּדּור מִׁ ַההִׁ ל ש ֶ דֹול ש ֶ ּוב, ּגָ ר ָחש  ן יֹותֵּ ים מִׁ ּדּורִׁ ים ַההִׁ רִׁ  .ָהֲאחֵּ

 

ּוב ה ש  ֶנְכּדוֹ  ָהָיה ַמֲעש ֶ ל ּבְ ֶהְרָאהי, אלִׁ א סָ בָּ בָּ הַ  ש ֶ ָהָיה, ֶאְתרֹוגוֹ  ֶאת בוֹ סָ לְ  ש ֶ  וּ לּ פִׁ אֲ  ּבוֹ  ש ֶ
עּור יש   ָחזֹון ש ִׁ ָרָאה. אִׁ ש ֶ נוּ  ּכְ ה ָאַמר, ֶזה ֶאְתרֹוג ַרּבֵּ יש ָ ְלחִׁ י לֹא: "ַלֲחָתנוֹ  ּבִׁ יתִׁ חַ  ָהיִׁ  ֶאְתרֹוג לֹוקֵּ
ֶזה ָקָטן ּלוּ , ּכָ ם ֲאפִׁ ים ָהיוּ  אִׁ יפִׁ י מֹוסִׁ ָאה עֹוד ָעָליו לִׁ ירֹות מֵּ  (222)ישראל סבא ". לִׁ

 

 

רֹוג ת ָהֶאתְׁ  צו רַׁ

סּול ַלּיֹום  יהּו ּפָ ְטָמה ְוֹעֶקץ, ֲהרֵּ ש  לֹו ּפִׁ ּיֵּ ּדּור, ַאף ש ֶ מֹו ּכַ ל ַצד, ּכְ ּכָ י מִׁ ֶאְתרֹוג ֶהָעֹגל ְלַגְמרֵּ
א הּוא ָרָחב ְלַמְעָלה ְוַצר  י ֶאּלָ ינֹו ָעֹגל ְלַגְמרֵּ ם אֵּ ינֹו "ָהָדר", ַאְך אִׁ אֵּ ּום ש ֶ ש ּ ֹון, מִׁ אש  ָהרִׁ

ה, כָּ  ר. ְלַמּטָ )היראים, מחזור ויטרי, המגיד משנה, ריבב"ן, מטה יהודה עייאש, פרי מגדים, ביכורי יעקב ועוד. ש ֵּ

 (א פב. רעט
 

הּוא ָעֹקם ְוָכפּוף  ל ָמקֹום  -ֶאְתרֹוג ש ֶ ּכָ ְטָמה, ּומִׁ ֶנֶגד ַהּפִׁ ן ּכְ ּוָ ין ָהֹעֶקץ ְמכֻּ אֵּ ר, ַאף ש ֶ ש ֵּ ּכָ
ֶנגֶ  ְהֶיה ָהֹעֶקץ ּכְ ּיִׁ ר ש ֶ ְטָמה. טֹוב ְלַהּדֵּ  ()א פז. רעטד ַהּפִׁ

 

רֹוג ֶאתְׁ ֶנֶקב ב ְׁ רֹון וְׁ ָ ס   חִּ

ֱאַמר:  ּנֶ ּום ש ֶ ש ּ ֹון, מִׁ אש  סּול ַלּיֹום ָהרִׁ יהּו ּפָ הּו, ֲהרֵּ ְלש ֶ ּלּו ּכָ ּנּו ֲאפִׁ ּמֶ ְחַסר מִׁ ּנֶ ֶאְתרֹוג ש ֶ
יָון  ָמה, ְוכֵּ לֵּ ה, ש ְ ּמָ יָחה ּתַ א ְלקִׁ הֵּ ּתְ ּו ֲחַז"ל ש ֶ ם ָלֶכם", ְוָדְרש  ינֹו "ּוְלַקְחּתֶ ר, אֵּ הּוא ָחסֵּ ש ֶ

ר.  ש ֵּ יהּו ּכָ ים, ֲהרֵּ רִׁ בּוהּו ַעְכּבָ ּקְ ּלּו נִׁ ים, ֲאפִׁ מִׁ ָאר ַהּיָ ש ְ ם. ֲאָבל ּבִׁ לֵּ  )א קי. רסח(ש ָ

 

ְקְלָפה  ם נִׁ ן, ֲאָבל אִׁ ְלַהּלָ ר ּוְכדִׁ ב ָחסֵּ ינֹו ֶנְחש ָ ה, אֵּ ּקָ תֹו ָהֶעְליֹוָנה ַהּדַ ּפָ ְקְלָפה ְקלִׁ ם נִׁ אִׁ
תֹו ֶהָעָבה, ַאף ש ֶ  ּפָ ר ּוָפסּול ַלּיֹום ְקלִׁ י ֶזה ָחסֵּ לּום, ֲהרֵּ ָבן ּכְ ר ָהֶאְתרֹוג ַהּלָ ש ַ ּבְ ּלֹא ֶנְחַסר מִׁ

ֹון.  אש   ()הרמב"ם, הר"ן, הרא"ה, הריטב"א, שלחן ערוך סימן תרמח ס"ו ומשנ"ב שם. א קנדָהרִׁ
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ב, וְ  יטֵּ ְתּבֹוְננּות הֵּ הִׁ א ּבְ ן ְלַבד, ֶאּלָ ת ָהַעיִׁ ּיַ ְראִׁ ר ּבִׁ ּכָ ינֹו נִׁ אֵּ ר ֶנֶקב ש ֶ ּכָ ינֹו נִׁ ם אֵּ ן אִׁ ּכֵּ ָכל ש ֶ
ל.  ינֹו ּפֹוסֵּ ב ֶנֶקב ְואֵּ ינֹו ֶנְחש ָ ֶלת, אֵּ ית ַמְגּדֶ י ְזכּוכִׁ א ַעל ְידֵּ  ()א קיט. ערֶאּלָ

 

ְך ָעָליו,  ר ּוְמָברֵּ ש ֵּ יהּו ּכָ ר אֹו לֹא, ֲהרֵּ ם הּוא ָחסֵּ ק אִׁ ש  ָעָליו ָספֵּ ּיֵּ ַעם סָ ֶאְתרֹוג ש ֶ ּטַ ק מִׁ פֵּ
ָהַרְאבָ  א ּכְ ּמָ יָקא, ש ֶ ר.ְספֵּ ינֹו ָחסֵּ א אֵּ ּמָ ל, ְוש ֶ ינֹו ּפֹוסֵּ ר אֵּ ָחסֵּ )ט"ז, חיי אדם, שואל ונשאל, בית השואבה,  "ד ש ֶ

 בית כהונה, אשל אברהם, כף החיים. א קיח. רסח(

 

רֹוג ֶאתְׁ ית ב ְׁ  ֲחָזזִּ

בֹוהַּ  , ְוהּוא ּגָ ש  ְתַעּפֵּ הִׁ ֲחַמת ש ֶ ָקה ָהֶאְתרֹוג מֵּ ּלָ ין ֲאַבְעּבּועֹות ש ֶ מִׁ יא ּכְ ית הִׁ ָאר  ֲחָזזִׁ ְ ש ּ מִׁ
ל ָהֶאְתר ּכָ ֹוֶנה מִׁ הּו ש  , ּוַמְראֵּ ּוש  ש ּ מִׁ ר ּבְ ּכָ ית ַעל רָהֶאְתרֹוג ְונִׁ ם ָעְלָתה ֲחָזזִׁ י וֹ בּ וּ ֹוג. אִׁ , ֲהרֵּ

ר,  ש ֵּ עּוטֹו ּכָ מִׁ ֹון, ֲאָבל ּבְ אש  סּול ַלּיֹום ָהרִׁ ילֶזה ּפָ ר ְלעֵּ ּמָ ין ְמנֻּ  ()א קכה. רס. ּוְכדִׁ

 

ּדֹות ְקַטנּ  י ְנקֻּ ּתֵּ ם ָעלּו ש ְ ין אִׁ אֵּ ְתַנאי ש ֶ ֹון, ּובִׁ אש  סּול ַלּיֹום ָהרִׁ י ֶזה ּפָ ית, ֲהרֵּ ל ֲחָזזִׁ ֹות ש ֶ
ָחקֹות  ן ְמרֻּ ד, ְוכֵּ ּיָ ֶכף ּומִׁ ן ּתֵּ ן ָלַעיִׁ ְראֹות הֵּ א נִׁ ְראֹוָתן, ֶאּלָ ּיּוַכל לִׁ י ש ֶ דֵּ ֶהן ּכְ ן ּבָ ְתּבֹונֵּ יְך ְלהִׁ ָצרִׁ

ם,  יִׁ ּתַ ן ש ְ הֵּ ר ש ֶ ּכָ ה ְונִׁ ּיָ נִׁ ְ ַהש ּ ן ְמַעט ַאַחת מֵּ ילוּ הֵּ ר ְלעֵּ ּמָ ין ְמנֻּ  ()א קלב. רס. ְכדִׁ

 
ֹון,  אש  סּול ַלּיֹום ָהרִׁ י ֶזה ּפָ ה, ֲהרֵּ ה ַאַחת ְקַטּנָ ּדָ ּלּו ְנקֻּ ית ַעל ַהֹחֶטם, ֲאפִׁ ם ָעְלָתה ֲחָזזִׁ אִׁ

ָאר ָהֶאְתרֹוג,  ְ ש ּ ר מִׁ ן יֹותֵּ ר ָלַעיִׁ ּכָ קֹום ֶזה נִׁ ּמָ י ש ֶ ילְלפִׁ ר ְלעֵּ ּמָ ין ְמנֻּ  ()א קנט. רס. ּוְכדִׁ

 

 ֶ ים ש  רֹוגָעלִּ ל ָהֶאתְׁ  עַׁ

ּמֵּ  ים ש ֶ ָעמִׁ יא ֶאת ּפְ הֹוצִׁ ּלְ בּוהּו מִׁ ּכְ ים ַעל ָהֶאְתרֹוג, עִׁ חִׁ ּנָ ץ מֻּ עֵּ ּבָ ים ש ֶ ָהיּו ֶהָעלִׁ ֲחַמת ש ֶ
ין  מִׁ ם ּכְ הֵּ ים", ש ֶ ים "ָעלִׁ מִׁ ּיָ ְמקֹומֹות ְמסֻּ ְרֶאה ַעל ָהֶאְתרֹוג ּבִׁ יָלא נִׁ ּמֵּ י, ּומִׁ ְבעִׁ הּו ַהּטִׁ ַמְראֵּ

יר ְמֹאד  הִׁ ים  -ְקרּום ָיֹרק ּבָ ם ֶהָעלִׁ ּלּו אִׁ ֹון, ַוֲאפִׁ אש  ּלּו ַלּיֹום ָהרִׁ ר ֲאפִׁ ש ֵּ ֶאְתרֹוג ֶזה ּכָ
ם ַעל ַהֹחֶטם.  ים הֵּ ְמָצאִׁ ּלּו נִׁ ם, ַוֲאפִׁ ש ָ ְ ר ְלַמש ּ ֶאְפש ָ ים ש ֶ בֹוהִׁ ּבֹו ּגְ )בית יוסף בשם תרומת הדשן ש ֶ

 ו, קסו. רס(שהמנהג להקל, הרמ"א, הגר"ז, דגול מרבבה, חתם סופר, שואל ונשאל, ועוד. א קל

 

ֲעָוה ְמיֶֻּחֶדת, ְוָאז ַיֲהֹפְך ָהֶאְתרֹוג  י ש ַ "ל ַעל ְידֵּ ים" ַהּנַ יר ֶאת ֶה"ָעלִׁ רּות ְלָהסִׁ ָנּה ֶאְפש ָ ֶיש ְ
ָהֶאְתרֹוג ַעְצמֹו.  ף מֵּ ְתַקּלֵּ ּלֹא יִׁ ינּות ש ֶ ֲעדִׁ יָרם ּבַ ר ַלֲהסִׁ הֵּ זָּ ּיִׁ ר, ַרק ש ֶ ּדָ ְמהֻּ  )א קלז(לִׁ

 

ָמה טְׁ פ ִּ ָרה הַׁ ב ְׁ ש ְׁ  נִּ

ם ֶנחְ  י ָהֶאְתרֹוג, אִׁ נֵּ הוּ ַעל ּפְ ְלש ֶ ּלוּ ּכָ ה ֲאפִׁ ּנָ ּמֶ ָאר מִׁ ש ְ ּנִׁ ֹאֶפן ש ֶ ְטָמה ּבְ ה, אֹו ַהּפִׁ ּנָ ֹוש ַ ָכה ַהש ּ ּתְ
ֶוה  ש ָ י ָהֶאְתרֹוג ּבְ נֵּ ְטָמה ַעד ּפְ ָכה ַהּפִׁ ם ֶנְחּתְ ר. ֲאָבל אִׁ ש ֵּ י ֶזה ּכָ ְפָסל ָהֶאְתרֹוג  -ֲהרֵּ נִׁ

ָאר ש ְ ר לִׁ ֹון, ְוָכש ֵּ אש  ים.  ַלּיֹום ָהרִׁ מִׁ ר.ַהּיָ זֶּה ָחסֵּ ּום ש ֶ ש ּ ים מִׁ ין ֶזה ָהָדר. ְויֵּש  אֹוְמרִׁ אֵּ ּום ש ֶ ש ּ )א  מִׁ

 קלח. רסב(

 

ֶאְתרֹוג  יא ְמַעט ּבָ ן ֲאחּוָזה הִׁ ֶוה, ַאְך ֲעַדיִׁ ש ָ י ָהֶאְתרֹוג ּבְ נֵּ ְטָמה ַעד ּפְ ָרה ַהּפִׁ ּבְ ש ְ ם נִׁ  -אִׁ
ר.  ש ֵּ יםּכָ ּפֹוְסקִׁ א ּכַ ּמָ ְטָמה  ש"י, רבנו גרשום, והרי"ץ גאות()רבנו יצחק הלוי הובא בר ש ֶ ָרה ַהּפִׁ ּבְ ש ְ ּלּו נִׁ ֲאפִׁ ש ֶ

ר ב ָחסֵּ ין ֶזה ֶנְחש ָ אֵּ ֶאְתרֹוג, ש ֶ ֲאחּוָזה ּבָ ים ּבָ ירִׁ ּתִׁ ּמַ א ּכַ ּמָ ר, ְוש ֶ ש ֵּ י ּכָ )שבות יעקב, קרבן נתנאל, עיקרי . ְלַגְמרֵּ

 (הד"ט. א קמד

 
י ָהֶאְתרֹוג בְּ  נֵּ ְטָמה ַעד ּפְ ָרה ַהּפִׁ ּבְ ש ְ ם נִׁ א אִׁ ֶדֶבק ְוַכּיֹוצֵּ יָקּה ָיֶפה ּבְ ְדּבִׁ ֶוה, ְוָחַזר ְוהִׁ  -ש ָ

ר.  ש ֵּ יָקּה ּכָ ְדּבִׁ ָחַזר ְוהִׁ ש ֶ ים ּכְ ירִׁ ּתִׁ ּמַ א ּכַ ּמָ ר, ְוש ֶ ש ֵּ י ּכָ ָרה ְלַגְמרֵּ ּבְ ש ְ ּלּו נִׁ ֲאפִׁ "ל ש ֶ ים ַהּנַ ּפֹוְסקִׁ א ּכַ ּמָ  ָיֶפה.ש ֶ
 )מעשה רוקח, שאילת שלום, בית יעקב. א קמה(
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ּוט ש ֶ  ים ּוָפש  לִׁ דֵּ ים ַהּגְ ְטָמה, ֲאָבל ֶאְתרֹוגִׁ ם ּפִׁ ים עִׁ לִׁ דֵּ ים ַהּגְ ֶאְתרֹוגִׁ ְוָקא ּבְ ּלוּ ּדַ ים אֵּ ינִׁ ל ּדִׁ ּכָ
ֶדרֶ  ָלל, ּכְ ְטָמה ּכְ ה, ְללֹא ּפִׁ ּלָ חִׁ ים ְלַכּתְ רִׁ ש  ּוְכש ֵּ ּום ֲחש ָ ֶהם ש  ין ּבָ ים, אֵּ ּיִׁ יָמנִׁ ים ַהּתֵּ ְך ָהֶאְתרֹוגִׁ

ְטָמה.  ה ְולֹא ּפִׁ ּנָ ֹוש ַ ין ָלֶהם לֹא ש  אֵּ  )א קמא. רסב(ַאף ש ֶ
 

ר ָהֹעֶקץ ב ַׁ ש ְׁ  נִּ

ה, הֲ  מֹו ּגֻּּמָ ה ְמקֹומֹו ּכְ ית ָהֶאְתרֹוג ְוַנֲעש ָ ַתְחּתִׁ ּבְ ר ָהֹעֶקץ ש ֶ ּבַ ש ְ ם נִׁ סּול ַלּיֹום אִׁ יהּו ּפָ רֵּ
ה,  ה ֶאת ַהּגֻּּמָ ָהֹעֶקץ ּוְמַכּסֶ ָאר ְמַעט מֵּ ש ְ ם נִׁ ּנּו. אּוָלם אִׁ ּמֶ ְחַסר מִׁ ּנֶ ּום ש ֶ ש ּ ֹון, מִׁ אש  ָהרִׁ

ֹון.  אש  ּלּו ַלּיֹום ָהרִׁ ר ָהֶאְתרֹוג ֲאפִׁ ש ֵּ  )א קמו. רסז(ּכָ

 

ֶאְתרֹוג ן ָאחּוז הּוא ְמַעט ּבָ ר ָהֹעֶקץ, ַאְך ֲעַדיִׁ ּבַ ש ְ ם נִׁ ל. אִׁ ש  ְלָהקֵּ ים, יֵּ ּפֹוְסקִׁ א ּכַ ּמָ )רבנו  ש ֶ

ָאחּוז  יעקב בר יקר רבו של רש"י, רש"י, ריבב"ן( ים ּבָ ירִׁ ּתִׁ ּמַ א ּכַ ּמָ ר, ְוש ֶ ש ֵּ י, ּכָ ר ָהֹעֶקץ ְלַגְמרֵּ ּבַ ש ְ ּלּו נִׁ ֲאפִׁ ש ֶ
ר. ב ָחסֵּ ין ֶזה ֶנְחש ָ אֵּ ֶאְתרֹוג, ש ֶ ן ּבָ  מו()שבות יעקב, קרבן נתנאל, עיקרי הד"ט. א ק ֲעַדיִׁ

 
ל.  א, יֵּש  ְלָהקֵּ ֶדֶבק ְוַכּיֹוצֵּ יקֹו ָיֶפה ּבְ ְדּבִׁ י, ְוָחַזר ְוהִׁ ר ָהֹעֶקץ ְלַגְמרֵּ ּבַ ש ְ ם נִׁ ים אִׁ ּפֹוְסקִׁ א ּכַ ּמָ ש ֶ

יקֹו ָיֶפה. ְדּבִׁ הִׁ ש ֶ ים ּכְ ירִׁ ּתִׁ ּמַ א ּכַ ּמָ ר, ְוש ֶ ש ֵּ י ּכָ ר ָהֹעֶקץ ְלַגְמרֵּ ּבַ ש ְ ּלוּ נִׁ ֲאפִׁ "ל, ש ֶ , )שיטה במאירי בשם התוספתא ַהּנַ
 בית יעקב, יד אהרון, לקט הקמח, בנין ציון ועוד. א קמו(

 

ק ד ַׁ סְׁ  נִּ

ְקצֹו  ֹו ַעד עֻּ ֹראש  תֹו ֶהָעָבה, מֵּ ּפָ ְקלִׁ ק ּבִׁ ְסּדַ ּנִׁ ָאר ְמַעט ְלַמְעָלה ּוְמַעט  -ֶאְתרֹוג ש ֶ ש ְ ם נִׁ אִׁ
סוּ  י ֶזה ּפָ ָאר, ֲהרֵּ ש ְ ם לֹא נִׁ ר, ֲאָבל אִׁ ש ֵּ י ֶזה ּכָ ק, ֲהרֵּ ְסּדַ ּלֹא נִׁ ה ש ֶ ֹון. ְלַמּטָ אש  ל ַלּיֹום ָהרִׁ

 )א קנ(

ד  ּצַ ם מִׁ לֵּ ה ש ָ ּפָ לִׁ ַהּקְ הּו מֵּ ֶ ָאר ַמש ּ ש ְ י ְצָדָדיו, ְונִׁ נֵּ ְ ש ּ ק ָהֶאְתרֹוג ְלָרְחּבֹו מִׁ ְסּדַ ּנִׁ ש ֶ ין ּכְ ְוהּוא ַהּדִׁ
ד ֶזה  ּצַ הּו מִׁ ֶ י ֶזה פָּ  -ֶזה ּוַמש ּ י ְצָדָדיו, ֲהרֵּ נֵּ ְ ש ּ ָאר מִׁ ש ְ ם לֹא נִׁ ר. ֲאָבל אִׁ ש ֵּ י ֶזה ּכָ סּול ֲהרֵּ

ֹון.  אש   )א קנא(ַלּיֹום ָהרִׁ

 

לַׁף קְׁ  נִּ

תֹו  ּפָ לִׁ ּקְ ְקַלף מִׁ ּלֹא נִׁ ל ש ֶ ּכָ ר, ש ֶ ש ֵּ י ֶזה ּכָ ה, ֲהרֵּ ּקָ תֹו ָהֶעְליֹוָנה ַהּדַ ּפָ ְקְלָפה ְקלִׁ ּנִׁ ֶאְתרֹוג ש ֶ
הּו ְלַמְרֶאה פָּ  ה ַמְראֵּ ּנָ ּתַ ש ְ ּלּוף הִׁ ֲחַמת ַהּקִׁ ם מֵּ ר. אּוָלם אִׁ ב ָחסֵּ ין ֶזה ֶנְחש ָ סּול, ֶהָעָבה, אֵּ

ֹחר, ָלָבן, חּום ָחָזק, ָאֹדם ָחָזק[ י ]ש ָ ּתֵּ ָנן ש ְ ם ֶיש ְ אִׁ יל, ש ֶ ר ְלעֵּ ְזּכַ ר ַהּנִׁ ּמָ ֶאְתרֹוג ַהְמנֻּ ינֹו ּכְ , ּדִׁ
ם  א אִׁ ל, ֶאּלָ ינֹו ּפֹוסֵּ ָמקֹום ֶאָחד אֵּ ֹון, ֲאָבל ּבְ אש  סּול ַלּיֹום ָהרִׁ יהּו ּפָ ּדֹות ְקַטּנֹות, ֲהרֵּ ְנקֻּ

הּו בְּ  ה ַמְראֵּ ּנָ ּתַ ש ְ ּבֹו. הִׁ )הראב"ד, מגן אברהם, מטה יהודה, זרע אמת, הגר"ז, חיי אדם, ערוך השלחן ועוד. א רֻּ

  קנד, קנה(

 

ָחג,  ְצָוה ּבֶ ת ַהּמִׁ ּיַ ֲעש ִׁ ם ּבַ ַדיִׁ מּוש  ַהּיָ ש ְ ֲחַמת מִׁ הּו מֵּ ה ַמְראֵּ ּנָ ּתַ ש ְ ְקַלף ָהֶאְתרֹוג ְוהִׁ ם נִׁ אִׁ
ר.  ש ֵּ יהּו ּכָ  ()א קנז. רנטֲהרֵּ

 

 "ָהָדר"
ָכל ָהאֳ  ינֹו 'ָהָדר', ּבְ אֵּ ַעם ש ֶ ּטַ ֹון מִׁ אש  סּול ַלּיֹום ָהרִׁ ָהֶאְתרֹוג ּפָ יל, ש ֶ ֲארּו ְלעֵּ ְתּבָ הִׁ ים ש ֶ ָפנִׁ

ים.  מִׁ ָאר ַהּיָ ש ְ ר לִׁ ש ֵּ יהּו ּכָ סימן תרמט ס"ה, וכדעת הירושלמי, הרמב"ם, הרי"ץ גיאות, )כן פסק מרן בֲהרֵּ

מגיד, הרז"ה, הרמב"ן, הריטב"א, המכתם ועוד. וכ"פ תשובת הגאונים, המנהיג, רש"י, העיטור, רבנו יונה, הרב ה

ָאר  הרדב"ז, הט"ז, מאמר מרדכי, מטה יהודה. רפ( ש ְ ם ּבִׁ ְפֹסל ּגַ ֶזה לִׁ ים ּבָ ירִׁ ַנז ַמְחמִׁ ּכְ י ַאש ְ נֵּ אּוָלם ּבְ
י ֶהָחג.   ()הרמ"א שםְימֵּ
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ב כ ָ רְׁ רֹוג מֻּ  ֶאתְׁ

סּול ּבֵּ  יהּו ּפָ ימֹון, ֲהרֵּ ץ לִׁ ם עֵּ ב עִׁ ְרּכָ י ֶהָחג, ֶאְתרֹוג ַהּמֻּ ָאר ְימֵּ ש ְ ין ּבִׁ ֹון ּובֵּ אש  ּיֹום ָהרִׁ ין ּבַ
יַלת  ְצַות ְנטִׁ י חֹוַבת מִׁ ָלה, ְולֹא ָיָצא ְידֵּ ם ְלַבּטָ ַמיִׁ ם ש ָ א ש ֵּ י הּוא נֹוש ֵּ ְך ָעָליו ֲהרֵּ ְוַהְמָברֵּ

בֵּ  ַדע ּבְ ּנֵּ ְקנֹות ֶאְתרֹוג, ַעד ש ֶ ּלֹא לִׁ יד ש ֶ ש  ְלַהְקּפִׁ ן יֵּ ים. ַעל ּכֵּ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ינֹו ַאְרּבַ אֵּ רּור ש ֶ
ְסֹמְך  ה לִׁ י ָקש ֶ ּלּו, ּכִׁ ים אֵּ ְנָינִׁ עִׁ ב ּבְ יטֵּ ַע הֵּ י ְויֹודֵּ קִׁ ּבָ ם ָחָכם ש ֶ ֶזה עִׁ ץ ּבָ ְתָיעֵּ ש  ְלהִׁ ב, ְויֵּ ְרּכָ מֻּ
ַאַחר  ים", מֵּ בִׁ ְרּכָ י מֻּ ְלּתִׁ ֶחְזַקת ּבִׁ ים: "ּבְ ְפְסאֹות ָהֶאְתרֹוגִׁ ים ַעל קֻּ ים ַהּכֹוְתבִׁ רִׁ ל ַהֶהְכש ֵּ ַעל ּכָ

ֶהם ה ֶלק מֵּ דֹוֶמה ְוחֵּ יץ, ּבְ ֶהם מִׁ ּלָ ים ש ֶ ֶאְתרֹוגִׁ ְמָצא ּבָ ים נִׁ ָעמִׁ ה ּפְ ּוְרָעה ֶחְזָקָתם, ְוַהְרּבֵּ
ים  יַח ֶאְתרֹוגִׁ מּו ְלַהְצמִׁ ְתַחּכְ ָבה הִׁ ים ְלַהְרּכָ ְמחִׁ ים ַהּמֻּ ַהַחְקָלאִׁ ְפָרט ַהּיֹום, ש ֶ ימֹון. ּובִׁ ַלּלִׁ

ים ש ֶ  מֹו ָהֶאְתרֹוגִׁ ּיּוק ּכְ דִׁ ים ּבְ ְראִׁ ּנִׁ ים ש ֶ בִׁ ְרּכָ ים. מֻּ בִׁ ְרּכָ יָנם מֻּ  )רכג, רמא(אֵּ

 

ְקנֹות  ְטעוּ לִׁ ּלֹא יִׁ ָהל ש ֶ ַע ֶאת ַהּקָ ְחיּו, ְלַיּדֵּ יֶהם יִׁ ים, ה' ֲעלֵּ ים ַהְיָקרִׁ נִׁ ש  ָלַרּבָ ן, יֵּ ר ַעל ּכֵּ ֲאש ֶ
ים  ְרּגּונִׁ אִׁ ֶנֶסת מֵּ י ַהּכְ ָבּתֵּ ים מֹוָדעֹות ּבְ ּתֹולִׁ צּוי ַהּיֹום ש ֶ ּמָ ד, ּוְכמֹו ש ֶ א ַלּיָ ל ַהּבָ ּכָ ים מִׁ ֹונִׁ ש 

ים,  בִׁ ְרּכָ ם מֻּ הֵּ ְמְצאּו ש ֶ ֶהם נִׁ ים מֵּ ה ֶאְתרֹוגִׁ ים, ְוַהְרּבֵּ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ יַרת ֶסט ַאְרּבַ ְמכִׁ לִׁ
ים.  ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ְצַות ַאְרּבַ ּיּום מִׁ י קִׁ ָלה ְואִׁ ְבָרָכה ְלַבּטָ ּבּור ּבִׁ ים ֶאת ַהּצִׁ ילִׁ  )רכג(ּוַמְכש ִׁ

 

עִׁ  ָבר הֵּ רֹוקֹו, ּכְ ּמָ ים מִׁ אִׁ ים ַהּבָ ים, ֶאְתרֹוגִׁ בִׁ ְרּכָ יָנם מֻּ אֵּ י ָמרֹוקֹו ש ֶ י ּוְגאֹונֵּ נֵּ יֶהם ַרּבָ ידּו ֲעלֵּ
ָלל. ְקּפּוק ּכְ ש  ּופִׁ ְבָרָכה, ְללֹא ֲחש ָ ים לִׁ רִׁ ּדָ ים ּוְמהֻּ רִׁ ש ֵּ ם ּכְ  ְוַגם הֵּ

 

ְנַחת ּו"ת מִׁ ְלָחן ְועֹוד. ּוְבש  ֻּ ן, ֲערּוְך ַהש ּ ד ַחזָּ וִׁ ים ּדָ י ַחּיִׁ אֹון ָהראשל"צ ַרּבִׁ ְתבּו ַהּגָ ן ּכָ ְצחָ  ּכֵּ ָחה יִׁ ק ַוְייס, ּדָ
ַארְ  ים ּבְ נִׁ ְתַאֲחדּות ָהַרּבָ י הִׁ יאֵּ ש ִׁ ּנְ י ָמרֹוקֹו, ְוָכַתב ש ֶ ים ַעל ֶאְתרֹוגֵּ י ַהְמַעְרֲערִׁ ְברֵּ ם ֶאת ּדִׁ י ָיַדיִׁ ּתֵּ ש ְ צֹות ּבִׁ

ּום חֲ  ין ש  אֵּ ְרְסמּו, ש ֶ ן ּפִׁ ּכֵּ ב, ּוְלַאַחר מִׁ יטֵּ ָבר הֵּ ם, ְוָחְקרוּ ֶאת ַהּדָ רוּ ש ָ ּקְ ית ּבִׁ רִׁ רּוָתם. ַהּבְ ַכש ְ ְקּפּוק ּבְ ש  ּופִׁ ש ָ
י הִׁ  ינֵּ ָכל מִׁ ר ּבְ ּדָ רֹוקֹו ָיֶפה ּוְמהֻּ ּמָ י ֶאְתרֹוג מִׁ ְלּתִׁ ּבַ ָנה ַהזֹּאת קִׁ ָ י ַיֲעֹקב: "ּוַבש ּ ּכּורֵּ אֹון ּבִׁ ּדּור, ּוְבָכל ְוָכַתב ַהּגָ

מֹוהּו". ע"כ. ּוֶבֱאֶמת ֶאְתרוֹ  י ּכָ יתִׁ ן לֹא ָראִׁ ר ֲעַדיִׁ ר, ֲאש ֶ י ֶהְכש ֵּ יָמנֵּ ים ְלַמְרֶאה ְמֹאד, סִׁ י ָמרֹוקֹו ֶנְחָמדִׁ גֵּ
ָרָכה. יֶהם ּבְ ֹבא ֲעלֵּ יֶהם, ּתָ ְך ֲעלֵּ ים ְלָברֵּ רִׁ  )רלח( ְוַהְמַהּדְ

 
 

ַׁ ג הַׁ רוֹ תְׁ אֶ הָ  ֶ אִּ קָ רוֹ מ   יאלִּ א סָ ב ָ ל ב ָ י ש 
נוּ  י ֶאְתרֹוג ָלַקַחת ָנַהגי אלִׁ א סָ בָּ בָּ הַ  ַרּבֵּ קֹומֹות, ַמרֹוָקאִׁ ּמְ ָהְיָתה מִׁ הֵּ  ֲחָזָקה לוֹ  ש ֶ יָנם םש ֶ  אֵּ

ים בִׁ ְרּכָ ֶדֶרךְ . מֻּ ָלל ּבְ חֹוז ּכְ ּמָ ם ְתרֹוְדָנאת מִׁ ָ ש ּ ים ָערֹותַהיְּ  ש ֶ ים ַקְדמֹונִׁ יבוּ  לֹא ְוָהֲעָרבִׁ ְרּכִׁ  הִׁ
ֲאזֹור לֹא ַאךְ , אֹוָתם ם מראכש מֵּ ָ ש ּ ש   ָהָיה ש ֶ ים ֲחש ָ ָהֶאְתרֹוגִׁ ים ש ֶ בִׁ ְרּכָ  (098)ישראל סבא . מֻּ

 

נוּ  קְ י אלִׁ א סָ בָּ בָּ הַ  ַרּבֵּ ידהִׁ ם ֶאְתרֹוג ָלַקַחת ּפִׁ ם עִׁ ּטָ יָון, ּפִׁ ּכֵּ ֶאְתרֹוג מִׁ ֶנֶגד הּוא ש ֶ ן. ַהְיסֹוד ּכְ  ְוָלכֵּ
נוּ  ָרָצה לֹא י ֶאְתרֹוג ָלַקַחת ַרּבֵּ ַמנִׁ יָון, ּתֵּ ין ּכֵּ אֵּ ם ּבוֹ  ש ֶ ּטָ ָנה. ּפִׁ יעוּ  לֹא ַאַחת ש ָ ּגִׁ ים הִׁ  ָהֶאְתרֹוגִׁ

רֹוקוֹ  ּמַ ן, מִׁ ין ְוָלכֵּ כִׁ י ֶאְתרֹוג ֲחָתנוֹ  לוֹ  הֵּ ַמנִׁ ר ּתֵּ ּדָ ְעּתוֹ  ָנָחה לֹא ַאךְ . ְמהֻּ ל ּדַ נוּ  ש ֶ ן ַרּבֵּ  ָהֶאְתרֹוג מִׁ
ד ְוָהָיה, ַהזֶּה ה עֹומֵּ עֹוד ּוְמַצּפֶ יעוּ  ש ֶ ָליו ַיּגִׁ ים ַמרֹוקוֹ  ֶאְתרֹוגֵּי אֵּ ֶהם, ַהְמיָֻּחלִׁ ּבָ ין ש ֶ ּום אֵּ  ש 
ש   ל ֲחש ָ ָבה ש ֶ ָעיֹות אוֹ  ַהְרּכָ ל ּבְ ה ש ֶ ּטָ מִׁ הֶ  יֵּש   ְוַאף, ש ְ ם םּבָ ּטָ עֹות ַעד. ּפִׁ ָ ָחרֹות ַהש ּ ל ַהְמאֻּ  ש ֶ
ּכֹות ַחג ֶעֶרב ין ַהּסֻּ ְמּתִׁ נוּ  הִׁ ים ַרּבֵּ ן, ָלֶאְתרֹוגִׁ ן ְוָאכֵּ ם מִׁ ַמיִׁ ָ עוּ  ַהש ּ ּיְ ָידוֹ  סִׁ ים, ּבְ ים ּוָבְרָגעִׁ , ָהַאֲחרֹונִׁ

נוּ  ַרּבֵּ ש ֶ ּלֵּל ָהָיה ּכְ ְתּפַ ְנָחה מִׁ ל מִׁ יעוּ  ֶהָחג ֶעֶרב ש ֶ ּגִׁ ים הִׁ מַּ  ָהֶאְתרֹוגִׁ נוּ  ָנַטל ְואֹוָתם, רֹוקוֹ מִׁ  ַרּבֵּ
ָחג ְמָחה, ּבֶ ש ִׁ ָבב ּוְבטּוב ּבְ  (222)ישראל סבא  .לֵּ

 

 

יֹוֵתר? ר ב ְׁ ד ָ הֻּ מְׁ רֹוג הַׁ הו  ָהֶאתְׁ  מַׁ

ימֹון. ּגֶֹדל  מֹו לִׁ יטֹות ְולֹא ָחָלק ּכְ לִׁ ם ּבְ ָגֶון ָצֹהב, עִׁ ְהֶיה ָהֶאְתרֹוג ּבְ ּיִׁ ְבָחר ש ֶ ן ַהּמֻּ ְצָוה מִׁ מִׁ
י, לֹא קָ  ינֹונִׁ ית ּבֵּ ְחּתִׁ ּתַ ְטָמה ְולֹא ָעֹקם. ש ֶ ֶנֶגד ַהּפִׁ ְהֶיה ָהֹעֶקץ ּכְ ּיִׁ י. ש ֶ ּדַ דֹול מִׁ י ְולֹא ּגָ ּדַ ָטן מִׁ

ְהֶיה ָהֹעֶקץ  ּיִׁ ט. ש ֶ יב ָהֹעֶקץ ַהּבֹולֵּ ְהֶיה ּבֹוֶלֶטת ְסבִׁ ּפּוַע, ְותִׁ ש ִׁ ְהֶיה יֹוֶרֶדת ְמַעט ּבְ ָהֶאְתרֹוג ּתִׁ
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הּוא  ר ְקָצת ְלַמְעָלה. ּוְכָכל ש ֶ ּכָ ינִׁ ר ָנקִׁ ה , יֹותֵּ ּדָ ּלּו ְנקֻּ ֹוֶנה ֲאפִׁ ּום ַמְרֶאה ש  ין ּבֹו ש  ְואֵּ
ר.  יֹותֵּ ר ּבְ ּדָ י ֶזה ְמהֻּ ָלל, ֲהרֵּ ים ּכְ ין ּבֹו ָעלִׁ ה, ְואֵּ  )א לו(ְקַטּנָ

 

 רו חַׁ ָרָעה

ְך ָעָליו. ְצָוה ּוְלָברֵּ ר ָהֶאְתרֹוג ְלמִׁ ש ֵּ נוּ ָעֶליָה, ּכָ ה ְוָיש ְ ּטָ ַחת ַהּמִׁ ח ּתַ ּנַ הֻּ ֶזה,  ֶאְתרֹוג ש ֶ ַעם ּבָ ְוַהּטַ
ַקְרַקע עוֹ  ָהרּוַח ָרָעה ַרק ּבְ ים, ש ֶ יָלה. ְוַגם יֵּש  אֹוְמרִׁ ֲאכִׁ ר ּבַ ּתָ יֲעַבד מֻּ דִׁ נּו ָעָליו, ּבְ ש ְ ּיָ ֶ ַאַחר ְוֹאֶכל ש  ָלם, מֵּ

ָבר ָרע. ְצָוה לֹא יֵַּדע ּדָ ר מִׁ ֹמֵּ ֶפת, ְוש  ּצֶ ְמרֻּ  )רעא( ֲאָבל לֹא ּבִׁ

 

ָיָדיו ֹקדֶ  ֲאָחזֹו ּבְ ְך ָעָליו. ֶאְתרֹוג ש ֶ ְצָוה ּוְלָברֵּ ר ְלמִׁ ש ֵּ ֶקר, ּכָ ּבֹ ָנתֹו ּבַ ְ ש ּ קּומֹו מִׁ ַטל ָיָדיו ּבְ ּנָ ם ש ֶ
ים.  ָעמִׁ לֹש  ּפְ ם ש ָ ְך ָעָליו ַמיִׁ ּפֹ ש ְ ּיִׁ  ()ערדְוָנכֹון ש ֶ

 

ָלה. ֶטֶבל.  ָערְׁ

ר רּומֹות ּוַמַעש ְ ּנּו ּתְ ּמֶ ּו מִׁ יש  ְפרִׁ ּלֹא הִׁ ל ֶטֶבל ש ֶ ל ָעְרָלה אֹו ש ֶ סּול ֶאְתרֹוג ש ֶ יהּו ּפָ ֹות, ֲהרֵּ
לֹום ל ַחס ְוש ָ ש ֵּ ּכָ ּלֹא יִׁ ר, ש ֶ ם ֶהְכש ֵּ ְקנֹות ֶאְתרֹוג עִׁ יד לִׁ ן ַיְקּפִׁ י ֶהָחג. ָלכֵּ  ()רמו, רנב .ְלָכל ְימֵּ

 
 

 ו ָלב ל    הַׁ
ו ָלב ל  ית הַׁ נִּ בְׁ ַׁ  ת 

י חִׁ ְפּתָ ָעָליו, ּוְלַאַחר ְזַמן נִׁ ים ש ֶ ם ֶהָעלִׁ א עִׁ יָחתֹו, יֹוצֵּ ת ְצמִׁ עֵּ ים ְמַעט ַהּלּוָלב, ּבְ ם ֶהָעלִׁ
ֶהם. ים ּבָ כִׁ ַסּכְ ּמְ ים ש ֶ ֲעָנפִׁ ים ּכַ ֲעש ִׁ ּנַ זֶּה, ַעד ש ֶ ים ֶזה מִׁ ְתַרֲחקִׁ  ְמַעט ּומִׁ

 
ְדָרה  ָנם: ש ִׁ ּלּוָלב ֶיש ְ ָניו[, ּוְתֹיֶמת. ּבַ ים ]ּפָ ָרההַׁ ]ֲאחֹוָריו[, ָעלִׁ דְׁ ִּ ל,  ש   ַמּקֵּ יא ֲחָלָקה ּכְ הִׁ

ים ים, ְועֹולִׁ ים ֶהָעלִׁ יָה יֹוְצאִׁ ּדֶ ּצִׁ ּוּון ַמְעָלה.  ּומִׁ יםְלכִׁ ים  ֶהָעלִּ ם, ּוְדבּוקִׁ ַניִׁ ם ש ְ ַניִׁ ים ש ְ לִׁ דֵּ ּגְ
ְקָרא  ם, ְוַגב ֶזה נִׁ ּבָ ּגַ ם מִׁ ֹיֶמתהֵּ ים. ת ְׁ אֹומִׁ ֹון ּתְ ש  ּלְ  )ג ח, קנ. רצה(, מִׁ

 

יט בִּ רְׁ ַׁ ש   לו ָלב כ ְׁ

ְדָרה כְּ  ִׁ ם ַהש ּ ים עִׁ ּלֹו עֹולִׁ ים ש ֶ ֶהָעלִׁ ּטֹל לּוָלב ש ֶ ְבָחר לִׁ ן ַהּמֻּ ְצָוה מִׁ ל מִׁ ּכָ יט ֶאָחד. ּומִׁ ְרבִׁ ש ַ
ר,  ש ֵּ י ֶזה ּכָ ְדָרה, ֲהרֵּ ִׁ ם ַהש ּ ים ַיַחד עִׁ יָנם עֹולִׁ ים ְואֵּ ים ְמֹפָרדִׁ ם ָהיּו ֶהָעלִׁ ָמקֹום, ּגַם אִׁ
ם  ים הֵּ ְתלִׁ ּנִׁ ְך ַעד ש ֶ ל ּכָ לוּ ּכָ ְלּדְ ּדַ ים נִׁ ם ֶהָעלִׁ ָרם ּוְלָאְגָדם ַיַחד. אּוָלם אִׁ ּטֹוב ְלָקש ְ א ש ֶ ֶאּלָ

ה י ַמּטָ ַלּפֵּ סּול. ּכְ י ֶזה ּפָ  ()רצד, ֲהרֵּ

 

ו ָלב ל   ֹאֶרךְׁ הַׁ

ֹאֶרְך  לּוָלב ּבְ י ּבְ ין ּדַ ן ַהּדִׁ ְלָחן ָערּוְך  01מִׁ ֻּ ַסק ָמָרן ַהש ּ ן ּפָ ּכֵּ . אּוָלם )סימן תרנ ס"א(ס"מ, ש ֶ
ְהֶיה ַהּלּוָלב ְלָפחֹות  ּיִׁ ר ש ֶ ה 20טֹוב ְלַהּדֵּ ת ַהּלּוָלב ְלַמּטָ ּלַ חִׁ ּתְ עּור ֶזה הּוא מִׁ ַעד  ס"מ, ְוש ִׁ

ְדָרה.  ִׁ ַהש ּ ים מֵּ ים ַהּיֹוְצאִׁ ל ֶאת ּגַֹבּה ֶהָעלִׁ ינֹו ּכֹולֵּ ְדָרה, ְואֵּ ִׁ ּיּום ַהש ּ  )שסב(סִׁ

 

ים חו  ֶהָעלִּ ת ְׁ פְׁ  נִּ

ֹיֶמת בְּ  ְחְלָקה ַהּתְ ּנֶ ם לּוָלב ש ֶ ּבָ ּגַ ים מִׁ חּו ֹרב ֶהָעלִׁ ְפּתְ ּנִׁ ַהְינּו ש ֶ ּבֹו, ּדְ ים ש ֶ יהּו  -ֹרב ֶהָעלִׁ ֲהרֵּ
ְלַבד ש ֶ  סּול, ּובִׁ ר. ּפָ ש ֵּ ְקָצָתם, ּכָ חּו מִׁ ְפּתְ ם נִׁ ם, ֲאָבל אִׁ ים ְלֹרב ָאְרּכָ חּו ֶהָעלִׁ ְפּתְ  )ג קד(ּנִׁ

 

ְדָרה אֹו ֹרב  ִׁ ּלֹו ַעד ַהש ּ ֹיֶמת ש ֶ ל ַהּתְ ֹראש  ַהּלּוָלב, ְוֶנְחְלָקה ּכָ ם יֵּש  ָעֶלה ֶאָחד ָאֹרְך ּבְ אִׁ
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ֹיֶמת  י ָעלִׁ  -ַהּתְ נֵּ ָנם ש ְ ם ֶיש ְ ן אִׁ סּול. ְוכֵּ יהּו ּפָ ל ֲהרֵּ ֹיֶמת ש ֶ ֹראש  ַהּלּוָלב ְוֶנְחְלָקה ַהּתְ ים ּבְ
יֶהם  נֵּ ֶהם  -ש ְ ל ֶאָחד מֵּ ֹיֶמת ש ֶ ם ֶנְחְלָקה ַהּתְ סּול. ַאְך אִׁ ר.  -ּפָ ש ֵּ  ()רצוּכָ

 

וֹ  ם ֹראש  טַׁ קְׁ  נִּ

ים  ֹרב ָעָליו ָהֶעְליֹונִׁ ְדָרה[לּוָלב ש ֶ ִׁ ַהש ּ ים מֵּ בֹוהִׁ ל ָעֶלה ְוָעֶלה, הֲ  ]ַהּגְ ֹרב ּכָ ְקְטמוּ ּבְ סּול. נִׁ יהוּ ּפָ רֵּ
 ()סימן תרמה ס"ו. רצו

 

ים י יֵּש  אֹוְמרִׁ ם, ּכִׁ טֵּ ּקָ הּו ְויִׁ ֶ ַמש ּ ל ּבְ קֵּ ּתָ ּלֹא יִׁ ֹראש  ַהּלּוָלב ש ֶ ּבְ יַח ַעל ֶהָעֶלה ָהֶעְליֹון ש ֶ ּגִׁ ם  יֵּש  ְלַהש ְ אִׁ ש ֶ
ין ֲהרֵּ  ר ַהּדִׁ ּקַ עִׁ סּול. אּוָלם מֵּ יהּו ּפָ הּו, ֲהרֵּ ְלש ֶ ּלּו ּכָ ּנּו ֲאפִׁ ּמֶ ְקַטם מִׁ ר.נִׁ ש ֵּ  )ש( יהּו ּכָ

 

 לו ָלב ָעֹקם

ָניו  י ּפָ ַלּפֵּ ְדָרה ּכְ ִׁ ית ַהש ּ ֶאְמָצעִׁ ְדָרתֹו מֵּ ָמה ש ִׁ ְתַעּקְ הִׁ ים[לּוָלב ש ֶ ן ]ְלַצד ֶהָעלִׁ ּבֵּ גִׁ ה ּכְ ֲעש ָ ּנַ , ַעד ש ֶ
י ים, ֲהרֵּ ָדדִׁ ְך ְלַאַחד ַהּצְ ל ּכָ ְדָרה ּכָ ִׁ ם ֶנֶעְקָמה ַהש ּ ן אִׁ סּול. ְוכֵּ יהוּ ּפָ ל, ֲהרֵּ ַמּגָ סּול, אֹו ּכְ הוּ ּפָ

ּלּוָלב. זֶּה מּום ּבַ ַעם ש ֶ ּטַ ים מִׁ ינֹו "ָהָדר". ְויֵּש  אֹוְמרִׁ אֵּ ַעם ש ֶ ּטַ ם  מִׁ ר. ְואִׁ ש ֵּ ם ֶנֱעַקם ְמַעט, ּכָ ַאְך אִׁ
ְדָרה[ֶנֱעַקם ַלֲאחֹוָריו  ִׁ ל  ]ְלַצד ַהש ּ ּכָ תֹו. ּומִׁ ּיָ רִׁ יא ּבְ ְך הִׁ ּכָ ר, ש ֶ ש ֵּ י ֶזה ּכָ ה, ֲהרֵּ ּלּו ַהְרּבֵּ ֲאפִׁ

ָלל. ָמקֹום, ְלכַ  ינֹו ָעֹקם ּכְ אֵּ ח לּוָלב ש ֶ ּקַ ה יִׁ ּלָ חִׁ  )ג קנא. שא(ּתְ
 

פו ף  לו ָלב כ ָ

י  פּוף ְלַגְמרֵּ ְדָרתֹו ּכָ ֹראש  ש ִׁ ְצָדָדיו  -לּוָלב ש ֶ ין לִׁ ין ְלַאֲחָריו, ּבֵּ ין ְלָפָניו, ּבֵּ יהּו  -ּבֵּ ֲהרֵּ
מֹו ש ֶ  ים ְמַעט, ּכְ פּופִׁ ֹו ּכְ ֹראש  ּבְ ים ש ֶ ם ֶהָעלִׁ סּול. ֲאָבל אִׁ יהּו ּפָ ים, ֲהרֵּ ה לּוָלבִׁ ַהְרּבֵּ צּוי ּבְ ּמָ

ר.  ש ֵּ ְרֶאה ּכָ ּנִׁ יָרה, ש ֶ בִׁ ין ש ְ עֵּ פּוף הּוא ּכְ ל, ֲאָבל ּכָ ַמּגָ ְתַעּגֵּל ּכְ י ָעֹקם ֶזה מִׁ פּוף ּדֹוֶמה ֶלָעֹקם, ּכִׁ ין ַהּכָ ]ְואֵּ
ם.[ ַניִׁ ש ְ ְדָרה לִׁ ִׁ ָפה ַהש ּ ְכּפְ ּנִׁ ֶ מֹו ש   ()ג קלב, קנג. שא ּכְ

 

מְׁ  ו ָלב הַׁ ל  הו  הַׁ יֹוֵתר?מַׁ ר ב ְׁ ד ָ  הֻּ

ים  יָנם ְמֹפָרדִׁ ְדָרה ַיַחד ְואֵּ ִׁ ם ַהש ּ ים עִׁ ּלֹו עֹולִׁ ים ש ֶ ֶהָעלִׁ ּטֹל לּוָלב ש ֶ ְבָחר לִׁ ן ַהּמֻּ ְצָוה מִׁ מִׁ
ֶהָעֶלה ָהֶעְליֹון לֹא ֶנחֱ  ית. ְוש ֶ ּום ַעְקמּומִׁ יט ְללֹא ש  ְרבִׁ ש ַ ר ּכְ ְהֶיה ָיש ָ ּיִׁ ָלל. ְוש ֶ ֹיֶמת ּכְ ּתְ ַלק ּבַ

ְקָצת ּלּו מִׁ הּו.ֲאפִׁ ְלש ֶ ּלּו ּכָ ל ֶהָעֶלה ָהֶעְליֹון ֲאפִׁ ֹו ש ֶ ְקַטם ֹראש   )רצד, רצו, שא( ֹו, ְולֹא נִׁ

 

 ְׁ ל  ֶ ש  יב ָעֶליָך כ ְׁ ָך ָחבִּ י ָממֹון ֲחֵברְׁ הִּ  ךָ יְׁ
ַעת ַעל ַמה  ן ֶאת ַהּדַ ּתֵּ ש  לִׁ "ל, אּוָלם יֵּ ּנַ ר ּכַ ּדָ ּטֹל לּוָלב ְמהֻּ ּוב ְמֹאד לִׁ ָחש  ן ֱאֶמת ש ֶ הֵּ

ָנם ֲאָנש ִׁ  ש ְ ּיֶ ֶ ר,  ,יםש ּ ּדָ ם ַאַחר לּוָלב ְמהֻּ ּפּוש ָ ים ּוְבחִׁ ָעמִׁ ְצָוה, ּפְ ְתַלֲהבּוָתם ַלּמִׁ ֲחַמת הִׁ ּמֵּ ש ֶ
ְראֹות  ים לִׁ ים ָהֶעְליֹונִׁ ים ֶאת ֶהָעלִׁ ּפֹוְתחִׁ י ש ֶ ים, ַעל ְידֵּ רִׁ ים ֲאחֵּ ם לּוָלבִׁ ים הֵּ ְמַקְלְקלִׁ

בִׁ  ּלֹו, ְוַחּיָ ֹיֶמת ש ֶ י לֹא ֶנְחְלָקה ַהּתְ ֶהָעֶלה ָהֶאְמָצעִׁ ַאַחר ש ֶ ים, מֵּ ר ַהּלּוָלבִׁ ם ְלמֹוכֵּ ּלֵּ ם ְלש ַ ים הֵּ
ים  ָעמִׁ ה ּפְ ּמָ ֹונֹו: "ּכַ ַכי, ְוזֹו ְלש  ֶפר ַמֲאַמר ָמְרּדְ סֵּ יר ַעל ֶזה ּבְ ַתב ְלַהְזהִׁ ידּוהּו. ּוְכָבר ּכָ ְפסִׁ ְוהִׁ

ם ֶנֱחַלק  ְבּדֹק אִׁ י לִׁ דֵּ ה, ּכְ זֶּ ים ֶזה מִׁ ים ָהֶעְליֹונִׁ ים ֶאת ֶהָעלִׁ ידִׁ ְפרִׁ ּמַ י ש ֶ יתִׁ ֶהָעֶלה ָראִׁ
ים ֶאת  ידִׁ ם ַמְפרִׁ ּבֹו, הֵּ ם ֶנֱחַלק ּגַ י אִׁ יָקָתם ַאַחר ֶהָעֶלה ָהֶאְמָצעִׁ דִׁ י ּבְ י, ְוַעל ְידֵּ ָהֶאְמָצעִׁ

ְראִׁ  א ּבִׁ קוּ ֶאּלָ ְבּדְ ן לֹא יִׁ ים אֹותֹו. ָלכֵּ ים ּופֹוְסלִׁ ים ָהֶעְליֹונִׁ י ֶהָעלִׁ נֵּ ים יָּ ש ְ רֹואִׁ ְלַבד. ְוָכל ש ֶ ה ּבִׁ
י ים ַעל ְידֵּ בּוקִׁ ם ּדְ הֵּ ָבר ָאֹדם  ש ֶ ים  [,א]קֹורַ ּדָ ידּו ֶאת ֶהָעלִׁ ּלֹא ַיְפרִׁ י ש ֶ דֵּ עּו ּבֹו, ּכְ ּגְ לֹא יִׁ

ָתם לֹא ֶנֱחַלק הֶ  ן ַהּסְ ּמִׁ ים, ש ֶ בּוקִׁ ּוט".ַהּדְ י. ּוָפש   )רחצ( ָעֶלה ָהֶאְמָצעִׁ
 

ָלה  ָערְׁ

ּבוֹ  ים ש ֶ ָמרִׁ ְצָוה, ַהּתְ ים ְלמִׁ ּטֹל ַהּלּוָלבִׁ י לִׁ דֵּ ָטעּוהּו ּכְ ּנְ ָמר ש ֶ ץ ּתָ ָעְרָלה, ֲאָבל  עֵּ ים ּבְ בִׁ ַחּיָ
י.  רִׁ יָנם ּפְ י אֵּ ֲהרֵּ ין ָעְרָלה, ש ֶ ֶהם ּדִׁ ין ּבָ ים אֵּ  )שכ. וכמבואר בחוברת "מצוות הארץ"(ַהּלּוָלבִׁ
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ֶ  בוֹ לָ לו    "איעָ י זִּ אלִּ א סָ ב ָ ב ָ ל הַׁ ש 
נוּ  ידי אלִׁ א סָ בָּ בָּ הַ  ַרּבֵּ ְקּפִׁ ְקנֹות הִׁ ה, ְוָגדֹול ָעֶבה לּוָלב לִׁ ְמֹצא ָהָיה ָקש ֶ ְמָצא ָיֶפה לּוָלב לִׁ ּיִׁ  ש ֶ

ן יָני חֵּ עֵּ יו. ּבְ ב ְיהּודִׁ ּמֹוש ָ יא" ם"ַרְמבַּ  ַיד" מִׁ בִׁ ְמיָֻּחד הֵּ יל ּבִׁ תִׁ ל ש ְ ֶקל ש ֶ יַלְלת ּדֶ ָתאפִׁ ַמרֹוקוֹ  מִׁ ּבְ , ש ֶ
ַתל תוֹ  אֹותוֹ  ְוש ָ ּנָ גִׁ בְּ  ּבְ ג ְוָהָיה", ם"ַרְמבַּ  ַיד"ש ֶ יא נֹוהֵּ נוּ  ְלָהבִׁ ן לּוָלב ְלַרּבֵּ ץ מִׁ גִׁ  ָהעֵּ ּבְ תוֹ ש ֶ  .ּנָ

 

נוּ  ַרּבֵּ ש ֶ ַדק ּכְ ק ָהָיה, ַהּלּוָלב ֶאת ּבָ יָניו ָהֶעְליֹון ֶהָעֶלה ֶאת ּבֹודֵּ עֵּ יד ָהָיה ְולֹא, ּבְ  ֶאת ַמְפרִׁ
ים ְגַלל, ֶהָעלִׁ ּסּור ּבִׁ ֶזל אִׁ ְצָוה ּגֶ ָאה ּומִׁ ָרה ַהּבָ ֲעבֵּ  .]כמבואר לעיל[ ּבַ

 

ֶעֶרב ּכֹות ּבְ ֶקר סֻּ ּבֹ ף ָהָיה ּבַ ר, ָיֶפה ֶסֶרטבְּ  ַהּלּוָלב ֶאת עֹוטֵּ ְנַהג אֹותוֹ  ּוְמַעּטֵּ מִׁ  ְוַאַחר, ַמרֹוקוֹ  ּכְ
ךְ  ר ּכָ ם אֹותוֹ  קֹוש ֵּ  (220)ישראל סבא . ְוָהֲעָרָבה ַהֲהַדס עִׁ

 

 
 

 ס ֲהדַׁ   הַׁ
ף ֵעץ ָעֹבת"  "ֲענַׁ

ים ָעָליו חֹופִׁ ץ ָעֹבת", הּוא ַהֲהַדס ש ֶ ָאְמָרה ּתֹוָרה "ֲעַנף עֵּ ֶ ים[  ַמה ש ּ צֹו.]ְמַכּסִׁ  ֶאת עֵּ

 

 ַׁ סת  ֲהדַׁ ית הַׁ נִּ  בְׁ

ֶֹרש   ים, ש  ץ, ָעלִׁ ָנם: עֵּ ֲהַדס ֶיש ְ ים ָהֵעץֹעֶקץ.  -ּבַ לּויִׁ ים, ּבֹו ּתְ ּבּור  ֶהָעלִּ ים. ּוְמקֹום חִׁ ּקִׁ ַהְירֻּ
ְקָרא  ץ, נִׁ עֵּ ים ּבָ ֹ אוֹ ֹעֶקץ ֶהָעלִׁ  .ֶרש  ש 

 

ָש   ל  ֻּ ש  מְׁ חו ט הַׁ הַׁ  וְׁ

ים ַעל ה ָעלִׁ לֹש ָ ְהיּו ש ְ ּיִׁ יְך ש ֶ ם ָהיּו ּבֹו  ְלָכל ֹאֶרְך ַהֲהַדס ָצרִׁ ים, ֲאָבל אִׁ ה ָעלִׁ לֹש ָ י ש ְ ּבֵּ ּגַ
סּול.  י ֶזה ּפָ ים, ֲהרֵּ י ָעלִׁ נֵּ י ש ְ ּבֵּ ים ַעל ּגַ י ָעלִׁ נֵּ  )שג(ש ְ

 

ו ל ֶאָחד ג  עִּ  ב ְׁ

י  ְרש ֵּ ָ ש ּ יְך ש ֶ י[ָצרִׁ ְקצֵּ ּגּול ֶאָחד, ְואּוָלם  ]עֻּ עִׁ ֶוה ּבְ ש ָ ים ֶזה ָלֶזה ּבְ ְהיּו ְסמּוכִׁ ים יִׁ ת ֶהָעלִׁ לֹש ֶ ש ְ
ין ָצרִׁ  חּוט אֵּ ּלּו ּכְ זֶּה ֲאפִׁ בֹוּהַ מִׁ ְהֶיה ֶזה ּגָ ּלֹא יִׁ , ַעד ש ֶ ש  ֶוה ַמּמָ ש ָ ים ּבְ ָרש ִׁ ָ ּיְֵּצאּו ַהש ּ יְך ש ֶ

ֶוה.  ַקו ש ָ ם ֶזה ּבְ ים ֶזה עִׁ ש ִׁ ְפּגָ יֶהם נִׁ ְרש ֵּ ָ ש ּ ְקָצת מִׁ ּלּו מִׁ ֲאפִׁ ֶזה ש ֶ י ּבָ א ּדַ ֲעָרה, ֶאּלָ ַ ]ֲחזֹון ַהש ּ

יבְ  ּלֹות ַיֲעקֹב ַקְניֵּ , ְקהִׁ יש  ייְנמַ אִׁ רֵּ ַר"ח ּגְ י, ַהּגְ רִׁ ְסקִׁ ְך, ַהּגְ "ז אֹוֶיְרּבַ ְרש ַ יב ְועֹוד[ן, ַהּגַ ים  י"ש  ֶאְלָיש ִׁ י ָעלִׁ נֵּ ם ָהיוּ ש ְ ֲאָבל אִׁ
ֹוֶטה, ּוָפסּול.  י ֶזה ֲהַדס ש  ֶהם, ֲהרֵּ ה מֵּ ֶהם אֹו ְלַמּטָ ים ְוֶאָחד ְלַמְעָלה מֵּ  )שג(ְסמּוכִׁ

 

ס ֲהדַׁ  ֹאֶרךְׁ הַׁ

ֲהַדס י ּבַ ין ּדַ ן ַהּדִׁ ֹאֶרְך  מִׁ ְלָחן ָערּוְך  02ּבְ ֻּ ַסק ָמָרן ַהש ּ ן ּפָ ּכֵּ אּוָלם  )סימן תרנ ס"א(,ס"מ, ש ֶ
ְהֶיה ַהֲהַדס ְלָפחֹות  ּיִׁ ר ש ֶ  )שסב(ס"מ.  08טֹוב ְלַהּדֵּ

 

וֹ  ל  כֻּ ֹו כ ְׁ ב   רֻּ

ֹרב ַהֲהַדס ם ּבְ עּוטוֹ ס"מ[  11] אִׁ מִׁ ים, ֲאָבל ּבְ ה ָעלִׁ לֹש ָ י ש ְ ּבֵּ ים ַעל ּגַ ה ָעלִׁ לֹש ָ ָהיּו  ָהיּו ש ְ
ֹרב ַהֲהַדס ָהיּו  ם ּבְ ן אִׁ ר. ְוכֵּ ש ֵּ יהּו ּכָ י, ֲהרֵּ ְפלּו ְלַגְמרֵּ ּנָ ים, אֹו ָעֶלה ֶאָחד, אֹו ש ֶ י ָעלִׁ נֵּ ש ְ

ים ת ֶהָעלִׁ לֹש ֶ י ש ְ ְרש ֵּ עּוטֹו לֹא ש ָ ים ֶזה ָלֶזה, ּוְבמִׁ ין  ָהיוּ  ְסמּוכִׁ ר. ְואֵּ ש ֵּ יהּו ּכָ ים, ֲהרֵּ ְסמּוכִׁ
לּ  ִׁ ְהֶיה ֹרב ַהש ּ ּיִׁ יְך ש ֶ ר. ָצרִׁ ש ֵּ י ֶזה ּכָ ים, ֲהרֵּ רִׁ זָּ ם ְמפֻּ ם הֵּ ם אִׁ א ּגַ ֶקַטע ָרצּוף, ֶאּלָ ּוש  ַיַחד ּבְ

 )ב כז. שי(
 

ָאַמְרנוּ  ֶזה י ש ֶ ּדַ רּוּבוֹ  ש ֶ ש   ּבְ ּלָ ֻּ י ְמש  דֵּ ירוֹ  ּכְ ם הּוא, ְלַהְכש ִׁ ם ּגַ אִׁ ר ָאֹרךְ  ַהֲהַדס ָהָיה ּבְ יֹותֵּ  ּבְ
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ל ין, מ"ס 82: ְלָמש ָ אֵּ יךְ  ש ֶ ְהֶיה ָצרִׁ ּיִׁ ש   מ"ס 01 ָאְרכוֹ  ברֹ  ש ֶ ּלָ ֻּ א, ְמש  י ֶאּלָ ֹרב ּדַ עּור ּבְ ִׁ  ַהש ּ
ר ש ֵּ ֲהַדס ַהּכָ ה, ּבַ זֶּ  (שיא). מ"ס 11 ש ֶ

 

יַח  ֶזה, ַיְרוִׁ ּיֵּש  ּבָ ּדּור ש ֶ ן ַההִׁ י ְלַבד מִׁ , ּכִׁ ש  ּלָ ֻּ ּלֹו ְמש  ּכֻּ ְקנֹות ֲהַדס ש ֶ ל לִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ל ָמקֹום יִׁ ּכָ ּומִׁ
ֶהעָ  רּו ְמַעט מֵּ ְ ש ּ ם יִׁ ם אִׁ ּגַ פָּ ש ֶ ָחג, לֹא יִׁ ים ּבֶ  )ב א(ל לֹו ַהֲהַדס. סֵּ לִׁ

 

ים  ים[ָעָליו חֹופִּ ס ִּ כַׁ  ֶאת ֵעצוֹ  ]מְׁ

יֶהם, ּוָבֶזה  ֲעלֵּ ּמֵּ ים ש ֶ ל ֶהָעלִׁ ים ָלֹעֶקץ ש ֶ יעִׁ י ָעָליו ַמּגִׁ ָראש ֵּ ּטֹל ֲהַדס ש ֶ ְבָחר לִׁ ן ַהּמֻּ ְצָוה מִׁ מִׁ
ם אֵּ  צֹו, אּוָלם ּגַם אִׁ ל עֵּ ים ֶאת ּכָ ָעָליו ְמַכּסִׁ ְמָצא ש ֶ ים נִׁ ל ֶהָעלִׁ ים ָלֹעֶקץ ש ֶ יעִׁ יָנם ַמּגִׁ

ץ.  ים ֶאת ֹרב ָהעֵּ ים ְמַכּסִׁ ֶהָעלִׁ ֶזה ש ֶ י ּבָ י ּדַ סּול, ּכִׁ ינֹו ּפָ יֶהם, אֵּ ֲעלֵּ ּמֵּ  )שה(ש ֶ

 

ים  ג ֶֹדל ֶהָעלִּ

זֶ  ים ֲהַדס ּכָ ש  ּפֹוְסלִׁ י יֵּ ה, ּכִׁ ים ַהְרּבֵּ ים ּוְגדֹולִׁ י ַהֲהַדס ְרָחבִׁ ְהיּו ֲעלֵּ ּלֹא יִׁ ר ש ֶ הֵּ זָּ ה, ָראּוי ְלהִׁ
יֶהם ְברֵּ דִׁ ּלְ ְקָרא ֶזה ּגַם ש ֶ ֹוֶטה ֲהַדס נִׁ סּול ש  ּפָ י. . ש ֶ צִׁ ס"מ ָוחֵּ ְהיּו ּכְ ּיִׁ ֶ יף ש  ן ָעדִׁ  )שז(ַעל ּכֵּ

 

וֹ  ם ֹראש  טַׁ קְׁ  נִּ

ם.  לֵּ ּטֹל ֲהַדס ש ָ ש  לִׁ ה יֵּ ּלָ חִׁ ַכּתְ ּלְ א ש ֶ ר, ֶאּלָ ש ֵּ יהּו ּכָ ֹראש  ַהֲהַדס, ֲהרֵּ ּבְ ץ ש ֶ ְקַטם ָהעֵּ ם נִׁ  אִׁ
 

י ש ֶ  ָעָליו ְוַאף ַעל ּפִׁ יָון ש ֶ ֲהַדס, ּכֵּ ל ָמקֹום ּבַ ּכָ סּול, מִׁ י ֶזה ּפָ ְקַטם ֹראש  ַהּלּוָלב אֹו ָהֲעָרָבה ֲהרֵּ ם נִׁ אִׁ
ים  ים[חֹופִׁ יבֹו  ]ְמַכּסִׁ בִׁ ּסְ ים ש ֶ ם ֶהָעלִׁ ץ עִׁ ְקַטם ָהעֵּ ם נִׁ אִׁ פֹוא, ש ֶ ְמָצא אֵּ ֶרת. נִׁ ּכֶ יָמתֹו נִׁ ין ְקטִׁ ֹו, אֵּ ֶאת ֹראש 

ֶרת ּכֶ ץ ְונִׁ ָהעֵּ ָאר מֵּ ש ְ ים ְיַכּסּו  ְונִׁ ֶהָעלִׁ י ש ֶ דֵּ ה, ּכְ ַמּטָ ּלְ ים ש ֶ ץ ַעד ֶהָעלִׁ ָהעֵּ ָאר מֵּ ש ְ יָמתֹו, ַיְחּתְֹך ֶאת ַהּנִׁ ְקטִׁ
ן.  ְמַתּקֵּ ְרֶאה ּכִׁ ּנִׁ י ש ֶ נֵּ ּפְ ּיֹום טֹוב, מִׁ ן ּבַ ה ּכֵּ ר. ַאְך לֹא ַיֲעש ֶ ש ֵּ ְהֶיה ּכָ )משנ"ב סימן תרמו ס"ק כט. אֹותֹו ְויִׁ

 שעה"צ אות לב. שח(
 

ֹארֹות עִּ  פ  סוְׁ ֲהדַׁ ֵבי הַׁ  נְׁ
ְקֹטם  ים, ְוטֹוב לִׁ ה ָעלִׁ לֹש ָ ש ְ ים לִׁ ה ָעלִׁ לֹש ָ ין ש ְ ץ ַהֲהַדס, ּבֵּ עֵּ ים מֵּ ים ּוֹפארֹות ְקַטּנִׁ ים ָעלִׁ ים ְויֹוְצאִׁ ָעמִׁ ּפְ

ים.  י ֶהָעלִׁ ּלּוש ֵּ ין ש ִׁ יקּו ּבֵּ ּלֹא ַיְפסִׁ י ש ֶ דֵּ  )שיב(אֹוָתם, ּכְ
 

ים  ין ֲעָנבִׁ מִׁ ָעלּו ּבֹו ּכְ ם ְירֻּ  -ֲהַדס ש ֶ ם הֵּ ם ָהֹרב אִׁ ֹחרֹות, ְוהֵּ ּמֹות אֹו ש ְ ם ֲאדֻּ ם הֵּ ר. ְואִׁ ש ֵּ יהּו ּכָ ּקֹות, ֲהרֵּ
יֹום טוֹ  ְתלֹש  ּבְ ּלֹא יִׁ א ש ֶ רֹו, ֶאּלָ ים ְוַיֲחֹזר ְלֶהְכש ֵּ ְתלֹש  ֶאת ָהֲעָנבִׁ ן יִׁ סּול. ָלכֵּ יהּו ּפָ ים, ֲהרֵּ ֶהָעלִׁ ר מֵּ ב, יֹותֵּ

ן.  ְמַתּקֵּ ְרֶאה ּכִׁ ּנִׁ י ש ֶ  )שיב(ְלפִׁ
 

ס הַׁ  ֲהדַׁ הו  הַׁ יֹוֵתר?מַׁ ר ב ְׁ ד ָ הֻּ  מְׁ

לֵּם ְהֶיה ַהֲהַדס ש ָ ּיִׁ ְבָחר ש ֶ ן ַהּמֻּ ְצָוה מִׁ ֹו ָקטּום - מִׁ ין ֹראש  אֵּ ש  ,  ש ֶ ּלָ ֻּ ּלֹו ְמש  ְהֶיה ּכֻּ ּיִׁ ש ֶ
י ְרש ֵּ ים ְוש ָ ים ֶהָעלִׁ ים  ,ָלֶזה ֶזה ְסמּוכִׁ ל ֶהָעלִׁ ים ָלֹעֶקץ ש ֶ יעִׁ ים ַמּגִׁ י ֶהָעלִׁ ְהיּו ָראש ֵּ ּיִׁ ש ֶ

יֶהם ֲעלֵּ ּמֵּ הְ  ,ש ֶ ּיִׁ ים אֹותוֹ ש ֶ ץ ּוְמַכּסִׁ ים ָלעֵּ ים ְקרֹובִׁ ים  ,יּו ֶהָעלִׁ דֹולִׁ ְהיּו ּגְ ים לֹא יִׁ ֶהָעלִׁ ְוש ֶ
ה.  ים ַהְרּבֵּ  )ב קמו. שה, שז, שח, שי(ּוְרָחבִׁ

 

ָלה י.  - ָערְׁ רִׁ ינֹו ּפְ אֵּ יָון ש ֶ ין ָעְרָלה, ּכֵּ ֲהַדס ּדִׁ ין ּבַ  )שכ(אֵּ
 
 

 ָהֲעָרָבה  
ל" ֵבי ָנחַׁ רְׁ  "עַׁ

ָאְמָרה ּתֹורָ  ֶ ל ַעל ַמה ש ּ דֵּ ין ֶזה ּגָ ַאַחר ְוֹרב מִׁ יא ָהֲעָרָבה ַהְידּוָעה, ּומֵּ י ָנַחל", הִׁ ה "ַעְרבֵּ
י ָנַחל".  מֹו "ַעְרבֵּ ְקָרא ש ְ ים, ְלָכְך נִׁ ָחלִׁ  )שטז(ַהּנְ
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ית ָהֲעָרָבה נִּ בְׁ ַׁ  ת 

ה, ְוָקֶנה  ים, ּפֶ ָנם: ָעלִׁ ֲעָרָבה ֶיש ְ ד[.]עֵּ ּבָ ים ץ, ּבַ ַנַחל ְולֹא ֲעגֻּ  ֶהָעלִּ ים ּכְ ּוכִׁ ים. ְמש  י ּלִׁ ו פִּ
ַמּסֹור.  דֹולֹות ּכְ ם ּגְ יִׁ ּנַ ין ּבֹו ש ִׁ יב, הּוא ָחָלק, ְואֵּ בִׁ ּסָ ים מִׁ ַפת ֶהָעלִׁ ַהְינּו ש ְ ים, ּדְ ֶנהֶהָעלִׁ ק ָ הַׁ  וְׁ

ים, ָאֹדם ְולֹא ָיֹרק. ים ֶהָעלִׁ לּויִׁ ּבֹו ּתְ  )ד לב, נא. שטז( ש ֶ
 

ין ֲעָרָבה מָ  ּדֹוֶמה ְמֹאד ַלֲעָרָבה זֹו, יֵּש  עֹוד מִׁ ינֹו ָחָלק צּוי ש ֶ ּלֹו אֵּ ים ש ֶ י ֶהָעלִׁ ּפִׁ א ש ֶ ֶאּלָ
ְצָוה.  ָרה ְלמִׁ ש ֵּ ם ְקַטְנַטּנֹות, ְוַגם ֲעָרָבה זֹו ּכְ יִׁ ּנַ ש  ּבֹו ש ִׁ א יֵּ י, ֶאּלָ  )ד נא. שטז(ְלַגְמרֵּ

 

 ֹאֶרךְׁ ָהֲעָרָבה

ֹאֶרְך  ֲעָרָבה ּבְ י ּבַ ין ּדַ ן ַהּדִׁ ְלָחן ָערּוְך  02מִׁ ֻּ ַסק ָמָרן ַהש ּ ן ּפָ ּכֵּ אּוָלם  .ימן תרנ ס"א()סס"מ, ש ֶ
ְהֶיה ָהֲעָרָבה ְלָפחֹות  ּתִׁ ר ש ֶ  )שסב(ס"מ.  08טֹוב ְלַהּדֵּ

 

ה   ָ ם ֹראש  טַׁ קְׁ  נִּ

ין ֶזה 'ָהָדר',  אֵּ ּום ש ֶ ש ּ ֹון, מִׁ אש  סּוָלה ַלּיֹום ָהרִׁ י ּפְ יהִׁ ֹראש  ָהֲעָרָבה, ֲהרֵּ ּבְ ץ ש ֶ ְקַטם ָהעֵּ ם נִׁ אִׁ
יהִׁ  ּה, ֲהרֵּ ֹראש ָ ּבְ ְקַטם ֶהָעֶלה ש ֶ ם נִׁ ָרה. ֲאָבל אִׁ ש ֵּ  )ד ר. שיז(י ּכְ

 

ים מו  ֶהָעלִּ טְׁ קְׁ  נִּ

סּוָלה  י ּפְ יהִׁ רּו ֹרב ָעֶליָה, ֲהרֵּ ם ָנש ְ ָרה. ַאְך אִׁ ש ֵּ י ּכְ יהִׁ י ָהֲעָרָבה, ֲהרֵּ ְקָצת ֲעלֵּ רּו מִׁ ם ָנש ְ אִׁ
ין ֶזה 'ָהָדר'. אֵּ ּום ש ֶ ש ּ ֹון, מִׁ אש  ים ַלּיֹום ָהרִׁ מִׁ ָאר ַהּיָ ש ְ ְלבַ  ,ֲאָבל לִׁ ָרה, ּובִׁ ש ֵּ י ּכְ יהִׁ ר ֲהרֵּ אֵּ ָ ש ּ ּיִׁ ֶ ד ש 

ֲעָרָבה רּוף ,ְלָפחֹות ָעֶלה ֶאָחד ּבָ צֵּ ַעת ּבְ ּטּור ּדַ י ָהעִׁ ּדַ ָעֶלה ש ֶ יָלה ֶאָחד ּבְ חִׁ  ד קסג. שיח(י. "ב תרמז מ). ְלַכּתְ
 

ים רו  ֶהָעלִּ חֹורְׁ תְׁ  הִּ

פְ  ין ָהֲעָרָבה נִׁ ֶהם, אֵּ ְך מֵּ ְחּתַ ּנֶ ים, אֹו ש ֶ ֶהם ְנָקבִׁ י ָהֲעָרָבה ָנְקבּו ּבָ ם ֹרב ֲעלֵּ ֶסֶלת ַלּיֹום אִׁ
ל ָעֶלה ְוָעֶלה.  ל ּכָ ּבֹו ש ֶ ְך רֻּ ב אֹו ֶנְחּתַ ּקַ ם נִׁ א ַרק אִׁ ֹון, ֶאּלָ אש   )שכד(ָהרִׁ

 

לו ב בְׁ  לַׁ

ֹראש  ָהֲעָרָבה.  הּוא ָעֶלה ָקָטן ּבְ ּיֵּש  ָלּה ַלְבלּוב, ש ֶ ְוָקא ֲעָרָבה ש ֶ ים ָלַקַחת ּדַ ש ִׁ יֵּש  ְמַחּפְ
י ָלל, ְואֵּ ין ּכְ ן ַהּדִׁ ין ֶזה מִׁ ין ָלּה ַאְך אֵּ אֵּ ֲעָרָבה ש ֶ ּוט ש ֶ ָעְלָמא. ּוָפש  ְמָרה ּבְ א חֻּ נֹו ֶאּלָ

ה.  ּלָ חִׁ ֶרת ְלַכּתְ ּדֶ ָרה ּוְמהֻּ ש ֵּ י ּכְ יהִׁ ֶלר ַזַצ"ל ַלְבלּוב, ֲהרֵּ ַטְייּפֶ אֹון ַהּסְ ַהּגָ נוּ מּוָבא ש ֶ ֶפר ָאְרחֹות ַרּבֵּ ּוְבסֵּ
ָלל.  ם ַלְבלּוב ּכְ יד ָלַקַחת ֲעָרבֹות עִׁ ְקּפִׁ  ז()ד ריא. שילֹא הִׁ

 

יֹוֵתר? ֶרת ב ְׁ ד ֶ הֻּ מְׁ י ָהֲעָרָבה הַׁ הִּ  מַׁ

ים  מִׁ לֵּ ְהיּו ש ְ ים יִׁ ל ֶהָעלִׁ ּכָ ל ָעֶליָה, ְוש ֶ ם ּכָ ָמה עִׁ לֵּ ְהֶיה ָהֲעָרָבה ש ְ ּתִׁ ְבָחר ש ֶ ן ַהּמֻּ ְצָוה מִׁ מִׁ
ָלל.  ים ּכְ  )שיז, שיח, שכד(ְולֹא ְמֹחָררִׁ

 

ָוה צְׁ ו ר מִּ ד   הִּ

חֹ  יף ֶאת ָהֲעָרָבה ּבְ ר ּוְלַהֲחלִׁ ת טֹוב ְלַהּדֵּ ְכֶמש ֶ יא נִׁ ַאַחר ְוהִׁ ם, מֵּ ל יֹום אֹו יֹוַמיִׁ ד ּכָ ל ַהּמֹועֵּ
ר ְמֹאד.   )שכב(ַמהֵּ

 

ש  ָלחּוש   ּיֵּ ל ַהּלּוָלב, ש ֶ תֹוְך ָהֶאֶגד ש ֶ ְתַחב ֶאת ָהֲעָרָבה ּבְ יף ֶאת ָהֲעָרָבה, לֹא יִׁ ֲחלִׁ ּמַ ש ֶ ּכְ
א יַ  ים, ֶאּלָ רּו ֶהָעלִׁ ְנש ְ א יִׁ ּמָ ירש ֶ ן ֶאת ָהֶאֶגד, ְויִׁ  ּתִׁ ּוב. ּתֵּ ֹר ש  ְקש   )שכב(ֶאת ָהֲעָרָבה ְויִׁ

 

ָלה י.  - ָערְׁ רִׁ יָנּה ּפְ ַאַחר ְואֵּ ין ָעְרָלה, מֵּ ֲעָרָבה ּדִׁ ין ּבָ  )שכ(אֵּ
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  ִּיתינֵ ד ִּ מ יעִּ בִּ ְׁ ש   ָנה הַׁ ָ ש   ים ב ַׁ ינִּ מ ִּ ת הַׁ עַׁ ב ַׁ רְׁ  י אַׁ

רֹוג  ֶאתְׁ

ר ְלמַ  ּתָ ְצָוה. ּומֻּ ר ְלמִׁ ש ֵּ ית, ּכָ יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ש  ּבֹו ְקדֻּ ּיֵּ י ֶאְתרֹוג ש ֶ ם, ַאף ַעל ּפִׁ ַדיִׁ ּיָ ש  ּבֹו ּבַ מֵּ ש ְ
ְפֶסֶדת. ה ְקָצת נִׁ ּפָ לִׁ ַהּקְ  הלכות שביעית(ב" בהלכה ובאגדה )הרידב"ז, הר צבי, ציץ הקודש. וכמבואר בחוברת "מצוות הארץ ש ֶ

 
ץ  עֵּ ם ָעְבדוּ ּבְ רֹות הָ ַאף אִׁ ים ֶאת ּפֵּ ָעלִׁ ירּו ַהּבְ ְפקִׁ ּלֹא הִׁ ית, אֹו ש ֶ יעִׁ בִׁ ְ ש ּ ּסּור ּבַ אִׁ ין, ּבְ ּדִׁ ץ ּכַ עֵּ

ְצָוה ר ָהֶאְתרֹוג ְלמִׁ ש ֵּ י, ּכָ ֲהרֵּ ר ְלָאְכלוֹ  ַאף ש ֶ ּתָ )ירושלמי, רש"י, הרמב"ם, רבנו שמשון, הרמב"ן,  .מֻּ

 הרשב"א, הריטב"א, המאירי, החינוך, הכסף משנה ועוד. וכ"פ באגרות משה, ציץ אליעזר ועוד. רפה(
 

ָחַנט [  ֶאְתרֹוג ש ֶ יש  לִׁ ַדל ש ְ ּגָ נָ ]ש ֶ ָ ש ּ ג ּבַ ין נֹוהֵּ ית, אֵּ יעִׁ בִׁ ְ ָנה ַהש ּ ָ ש ּ ץ ּבַ ָהעֵּ ְקַטף מֵּ ית, ְונִׁ ִׁ ש ּ ִׁ ה ַהש ּ
ית יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ית ,ּבֹו ְקדֻּ ִׁ ש ּ ִׁ ש ּ ָחַנט ּבַ יָון ש ֶ ית .ּכֵּ יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ְנֹהג ּבֹו ְקדֻּ יר לִׁ ֹש   ,ַאְך ָראּוי ְלַהְחמִׁ י ַלְחש  דֵּ ּכְ

ים בָּ  הֹוְלכִׁ "ם ש ֶ יָטה. ֶאְתרֹוג ַאַחרְלַדַעת ָהַרְמּבַ  חוברת "מצוות הארץ"(קכו.  י'שלא סע 'סי "דיושו"ע ) ְלקִׁ
 

ית,  יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ית, יֵּש  ּבֹו ְקדֻּ ינִׁ מִׁ ְ ָנה ַהש ּ ָ ש ּ ץ ּבַ ָהעֵּ ְקַטף מֵּ ית, ְונִׁ יעִׁ בִׁ ְ ָנה ַהש ּ ָ ש ּ ָחַנט ּבַ ֶאְתרֹוג ש ֶ
רּומֹות ּוַמעַ  ּתְ טּור הּוא מִׁ ץ, ּפָ רֹות ָהעֵּ ים ֶאת ּפֵּ ירִׁ ַאַחר ּוַמְפקִׁ רֹות.ּומֵּ יר  ש ְ ל ָמקֹום טֹוב ְלַהְחמִׁ ּכָ ּומִׁ

"ל. "ם ַהּנַ ֹש  ְלַדַעת ָהַרְמּבַ ָרָכה, ַלְחש  י ּבְ לִׁ רֹות ּבְ רּומֹות ּוַמַעש ְ יש  ָעָליו ּתְ  ְלַהְפרִׁ
 

ם ָהָאֶרץ  רֹוג ֵמעַׁ י ַׁת ֶאתְׁ נִּ ְנַהג  -קְׁ ּלֹא יִׁ ּוד ש ֶ ָחש  ַעם ָהָאֶרץ ש ֶ ית מֵּ יעִׁ בִׁ ל ש ְ ְקנֹות ֶאְתרֹוג ש ֶ ין לִׁ ה אֵּ ָ ש ּ ְקדֻּ ּבִׁ
ּנּו ּגַם לּוָלב  ּמֶ ן קֹוֶנה מִׁ ם ּכֵּ א אִׁ י ָהֶאְתרֹוג, ֶאּלָ ְדמֵּ ית[,ּבִׁ יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ין ּבֹו ְקדֻּ אֵּ ר ש ֶ ֶפץ ַאחֵּ יָון  ]אֹו חֵּ ּכֵּ ָאז, מִׁ ש ֶ

בְ  ּכִׁ לֹוַמר ש ֶ ּלּוָלב, ּכְ י ָהֶאְתרֹוג ּבַ מֵּ יַע לֹו ֶאת ּדְ ית, ַמְבלִׁ יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ין ְקדֻּ ּלּוָלב אֵּ ּבַ ר ַעל ש ֶ ּלֵּם יֹותֵּ ָיכֹול ְמש ַ
ְמקֹום ַעל ָהֶאְתרֹוג.  ל:ַהּלּוָלב ּבִׁ ָ ָמש  ם ַהּלּוָלב עֹוֶלה  לְׁ ּלֵּם ₪ 62ְוָהֶאְתרֹוג  ₪ 22אִׁ י ְמש ַ , ֹיאַמר לֹו: ֲאנִׁ

ר. ₪ 92ְלָך  ַהּמֹוכֵּ ָנה מֵּ ַמּתָ ל ֶאת ָהֶאְתרֹוג ּבְ ּבֵּ ּקִׁ ְמָצא ש ֶ ר ֲעבּור ַהּלּוָלב, ְונִׁ אֵּ ְתּבָ ית,  ]ּוְכָבר הִׁ יעִׁ בִׁ ְלכֹות ש ְ הִׁ ּבְ
ין ּלּו אֵּ ים אֵּ לּומִׁ ַתש ְ ּבְ ַראי, ש ֶ יס ַאש ְ ְרטִׁ ֲהָקָפה אֹו ֶצ'ק אֹו ּכַ ּנּו ֶאת ָהֶאְתרֹוג ּבַ ּמֶ ְקנֹות מִׁ כֹול ּגַם לִׁ ּיָ ית.[ ש ֶ יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ֶסף ְקדֻּ ּכֶ  ּבַ

 
חו ץ ָלָאֶרץ  ים לְׁ רֹוגִּ ו ו ק ֶאתְׁ יעִׁ  -ש ִּ בִׁ רֹות ש ְ יא ּפֵּ יאּו ָאסּור ְלהֹוצִׁ ם ָעְברּו ְוהֹוצִׁ ל ָמקֹום, אִׁ ּכָ ית ְלחּו"ל. ּומִׁ

ית. יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ֶהם ְקדֻּ ְנֹהג ּבָ ֲהרּו לִׁ זָּ י חֹוָבה, ְויִׁ ֶהם ְידֵּ ים ּבָ ים ְלחּו"ל, יֹוְצאִׁ  ֶאְתרֹוגִׁ
 

ָוה  צְׁ ֹוֶרֶרת מִּ ָוה ג  צְׁ טָּ  -מִּ מִׁ ְ י ַהש ּ ינֵּ ְמרּו ָעָליו ֶאת ּדִׁ ָ ש ּ הֹ טֹוב ָלַקַחת ֶאְתרֹוג ש ֶ ֶגן ְונֹוֶהֶגת ה ּכַ
ְצָוה ַאֶחֶרת,  ה ּבֹו עֹוד מִׁ ָעש ֶ ית, ּתֵּ יעִׁ בִׁ ְצַות ש ְ ָתה ּבֹו מִׁ ֶעש ְ ּנֶ יָון ש ֶ ּכֵּ ית, ש ֶ יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ּבֹו ְקדֻּ

ה. ָ ש ּ ְקדֻּ ְנֹהג ּבֹו ּבִׁ ֲהרּו לִׁ זָּ ּיִׁ  ַרק ש ֶ
 

ַתב וּ  ּכָ ש  רֹות ת"ּבְ ּגְ ה אִׁ יין ֹמש ֶ טֵּ ין: ַפייְנש ְ דִׁ ים ּבְ ש ְ  ֶאְתרֹוגִׁ ּנִׁ ֶאֶרץ ְלחוּ ש ֶ ל מֵּ ָראֵּ ש ְ  ָלָאֶרץ ְלחּוץ יִׁ
סֹוף ַנת ּבְ ה ש ְ ּטָ מִׁ ְ ת, ַהש ּ אֵּ ים מֵּ ָסנִׁ ְרּדְ וּ  ּפַ ָעש  י ַעל ש ֶ ר ּפִׁ יָרה ֶהּתֵּ כִׁ ל ַהּמְ נּות ש ֶ ית ָהַרּבָ  ָהָראש ִׁ
ֶאֶרץ ל ּבְ ָראֵּ ש ְ חּוץ ֶאָחד ְוַרב, יִׁ י אֹוָתם ָאַסר ָלָאֶרץ מִׁ נֵּ ּפְ הּוא מִׁ ְתַנּגֵּד ש ֶ ר מִׁ יָרההַ  ְלֶהּתֵּ כִׁ , ּמְ

ֶזה יֵּש   ּוְלַדְעּתוֹ  ּום ּבָ ש ּ ּסּור מִׁ רֹות ְסחֹוָרה אִׁ פֵּ ית ּבְ יעִׁ בִׁ יב. ש ְ ש ִׁ ין, ְוהֵּ אֵּ י ָלחּוש   ש ֶ ְברֵּ ר ְלדִׁ , ָהאֹוסֵּ
ים יכֹולִׁ יָלה וִׁ חִׁ את ְלַכּתְ י ָלצֵּ ְצָוה חֹוַבת ְידֵּ ים ַהּמִׁ ֶאְתרֹוגִׁ ּלוּ  ּבְ י, אֵּ ּוט ּכִׁ ש  יָון ּפָ ּכֵּ ּמִׁ ים ש ֶ ּסֹוֲחרִׁ  ש ֶ

לּ  ים וּ אֵּ י ַעל עֹוש ִׁ ית הֹוָרַאת ּפִׁ ין ּבֵּ ל ּדִׁ נּות ש ֶ ית ָהַרּבָ ין, ָהָראש ִׁ ֶזה אֵּ ּסּור ּבָ ָלל אִׁ י, ּכְ אי ּכִׁ ַוּדַ  ּבְ
ה י ַעל ָהעֹוש ֶ ית הֹוָרַאת ּפִׁ ין ּבֵּ ין, ּדִׁ ּום ָעָליו אֵּ ְטא ש  ּלוּ . חֵּ ֲאפִׁ ם ש ֶ ְמָצא אִׁ ין לֹוַמר ּתִׁ אֵּ  ש ֶ
מֹוָתם ֲהָלָכה ל, ּכְ ּלֹ  ְזַמן ּכָ ל ָעְמדוּ  אש ֶ י ּכָ ְנַין ַהּדֹור ַחְכמֵּ ְפַסק, ְלמִׁ ּלֹא ְונִׁ מֹוָתם ש ֶ ה, ּכְ  ָהעֹוש ֶ

מֹוָתם ְסֹמך ָמה ַעל לוֹ  יֵּש   ּכְ ּיִׁ י ַעל ְוַאף. ש ֶ י ּפִׁ ַדְעּתִׁ ּיָ ֶ ּיֵּש   ש  ים ש ֶ נִׁ ים ַרּבָ דִׁ ְתַנּגְ ר ַהּמִׁ יָרה ְלֶהּתֵּ כִׁ , ַהּמְ
ם ַדְעּתָ ּלְ ין ש ֶ יָרה אֵּ כִׁ יָלה ַהּמְ לָ  מֹועִׁ ל, לּכְ ּכָ ם ָמקֹום מִׁ ים הֵּ לִׁ טֵּ עּוָטם ּבְ מִׁ י ֶנֶגד ּבְ אֹונֵּ ים ּגְ ָפַרּדִׁ  ַהּסְ

ּדֹור ינוּ  ּבַ ָפנֵּ ּלְ ירוּ  ש ֶ ּתִׁ הִׁ ָבר ש ֶ  "ט מה(יו"ע חזו) . ע"כ.ַהּדָ
 

ַהְרָחָבה ְמֹבָאר ּבְ ה, ּכַ ּטָ מִׁ ְ ַנת ַהש ּ ש ְ ּדּול ָהֶאְתרֹוג ּבִׁ י ּגִׁ ים ְלַגּבֵּ מִׁ ּיָ ים ְמסֻּ ָרטִׁ ָנם עֹוד ּפְ צְ  ֶיש ְ חֹוֶבֶרת "מִׁ ֹות וּבְ
ָדה"  ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ יתבְּ ָהָאֶרץ ּבַ יעִׁ בִׁ ְלכֹות ש ְ ם. ,הִׁ ָ ש ּ  ָקֶחּנּו מִׁ
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ס. ֲעָרָבה.  לו ָלב. ֲהדַׁ

ְסתַ  -לּוָלב, ֲהַדס ַוֲעָרָבה  יָנם ּכִׁ ְסֹחר ּדִׁ ר לִׁ ּתָ ית, ּומֻּ יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ֶהם ְקדֻּ ין ּבָ אֵּ ים ש ֶ צִׁ ם עֵּ
ֶהם. בדיה מברטנורא, הרדב"ז, כפות תמרים, שאלת יעב"ץ, טורי אבן, דברי יציב, אור )הרמב"ם, הר"ן, רבנו עו ּבָ

שמח, מהרי"ל דיסקין, ציץ הקודש, חשב האפוד, ציץ אליעזר, הגרש"ז אוירבך. שב, שטו. וכמבואר בחוברת "מצוות 
 " הלכות שביעית.(בהלכה ובאגדה הארץ

 
ֶדה  ָעְבדּו ש ָ יעִׁ  ּבוֹ ש ֶ בִׁ ְ ש ּ אִׁ ּבַ ר ָלַקַחת ית ּבְ ּתָ ּנוּ ּסּור, מֻּ ּמֶ ַעת לּוָלב, ֲהַדס וַ  מִׁ ֲעָרָבה ְלַאְרּבַ

ים ינִׁ  (98עמוד  "בהלכה ובאגדה מצוות הארץחוברת " .סוף סימן צז "ד. ועיין בית יוסף יוכנ"ל באתרוג). ַהּמִׁ

 
 

 ים ינִּ מ ִּ ת הַׁ עַׁ ב ַׁ רְׁ ילַׁת אַׁ טִּ יֵני נְׁ ד ִּ   מִּ
ָוה צְׁ ֹוֵמר מִּ  ש 

ָכה זָּ ים  ַאַחר ש ֶ ֲארוּ ַלחִׁ ָ ש ּ ּיִׁ ב ש ֶ יטֵּ ְמָרם הֵּ ב ְלש ָ ים לֵּ ים, ָיש ִׁ רִׁ ּדָ ים ְמהֻּ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ְקנֹות ַאְרּבַ לִׁ
יק ָסגּור  ַנְרּתִׁ ֶבת ַלָחה ּבְ ַמּגֶ ן ַיֲעֹטף ֶאת ַהּלּוָלב, ַהֲהַדס ְוָהֲעָרָבה ּבְ ים. ְוַעל ּכֵּ ְוַרֲעַנּנִׁ

ר ַלחּוָתם ּמֵּ ּתַ ש ְ ית, ּוָבֶזה ּתִׁ ב.  ֶהְרֶמטִׁ יטֵּ  )ב ה. ד כו. שכב(הֵּ
 

ֵוהו " נְׁ אַׁ י וְׁ  "ֶזה ֵאלִּ

ן ֶאת  ּתֵּ רּותֹו, יִׁ ֶאְפש ָ ּבְ י ש ֶ ֶרת, ּומִׁ ּדֶ ְפָסה ָיָפה ּוְמהֻּ תֹוְך קֻּ ת ֶאת ָהֶאְתרֹוג ּבְ טֹוב ְוָנכֹון ָלתֵּ
דָּ  יק ְמיָֻּחד, ָיֶפה ּוְמהֻּ ַנְרּתִׁ ן ּבְ ּתֵּ ֶרת, ְוַגם ֶאת ַהּלּוָלב יִׁ ּדֶ ֶסף ְמהֻּ ְפַסת ּכֶ קֻּ י ָהֶאְתרֹוג ּבְ דֵּ ר, ּכְ

דֹוש   תֹו ְלַהּקָ ּבָ רּוךְ  ְלַהְראֹות ֶאת ַאֲהָבתֹו ְוחִׁ ְצוֹוָתיו.  ּבָ  )תיט(הּוא ּוְלמִׁ

 

ָוה צְׁ מ ִּ ן הַׁ מַׁ  זְׁ

ם ָלֶכם  ֱאַמר: "ּוְלַקְחּתֶ ּנֶ ְיָלה, ש ֶ ּלַ ּיֹום, ְולֹא ּבַ יָניו ּבַ ְצַות לּוָלב ּומִׁ י ֹוםמִׁ ן  ב ַׁ ֹון", ְוכֵּ אש  ָהרִׁ
ם לִׁ  ַמְחּתֶ ְבַעת ֶנֱאַמר: "ּוש ְ יֶכם ש ִׁ י ה' ֱאלֹקֵּ יםְפנֵּ ילֹות. ָימִּ ים ְולֹא לֵּ  )שסט(", ָימִׁ

 

ש   ד ָ קְׁ מ ִּ ית הַׁ  ב ֵ

ן ַהּתֹוָרה,  י ֶהָחג מִׁ ְבַעת ְימֵּ ל ש ִׁ ש  ּכָ ְקּדָ ּמִׁ ים ֶאת ַהּלּוָלב ּבַ ש  ָהיּו נֹוְטלִׁ ְקּדָ ית ַהּמִׁ ְזַמן ּבֵּ ּבִׁ
ם  ַמְחּתֶ ֱאַמר: "ּוש ְ ּנֶ ֵני ה' ֱאלֵֹקיֶכםש ֶ פְׁ עַׁ  ,לִּ בְׁ יםש ִּ קֹומֹות לֹא ָהיּו ת ָימִּ ָאר ַהּמְ ש ְ ", ֲאָבל ּבִׁ

ֹון". אש  ּיֹום ָהרִׁ ם ָלֶכם ּבַ ֱאַמר: "ּוְלַקְחּתֶ ּנֶ ְלַבד, ש ֶ ֹון ּבִׁ אש  ּיֹום ָהרִׁ א ּבַ ים ֶאּלָ  נֹוְטלִׁ

 

ינוֹ  ית ּדִׁ אי ּובֵּ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ל, ַרּבָ ָראֵּ ש ְ יא יִׁ ן ְנש ִׁ ּקֵּ , ּתִׁ ש  ְקּדָ ית ַהּמִׁ ָחַרב ּבֵּ ֶ ש ּ לוּ לּוָלב מִׁ ּטְ ּיִׁ , ש ֶ
ְזַמן ּבִׁ פֹוא, ש ֶ ְמָצא אֵּ . נִׁ ש  ְקּדָ ֶכר ַלּמִׁ ים, זֵּ ְבַעת ָימִׁ ָכל ָמקֹום ש ִׁ ין ּבְ אֵּ ית ש ֶ ְצַות  ּבֵּ ש  מִׁ ְקּדָ ַהּמִׁ

ד  י ֹחל ַהּמֹועֵּ ָאר ְימֵּ ש ְ ל ֶהָחג, ַאְך ּבִׁ ֹון ש ֶ אש  ּיֹום ָהרִׁ יא ַרק ּבַ ן ַהּתֹוָרה הִׁ יַלת לּוָלב מִׁ ְנטִׁ
ְצָוה הִׁ  ים. ַהּמִׁ י ֲחָכמִׁ ְברֵּ ּדִׁ  )שלג(יא מִׁ

 

ֶֹדש   ק  יר הַׁ ם עִּ יִּ לַׁ ָ רו ש   יְׁ

ּטֹל לּוָלב בְּ יֵּש  ַהמְ  ים לִׁ רִׁ ָעה ַהּדְ י ָלחּוש  ַלּדֵּ דֵּ י, ּכְ ֲעָרבִׁ ד ַעל ַיד ַהּכֶֹתל ַהּמַ י ֹחל ַהּמֹועֵּ ְימֵּ
כָ  ן ַהּתֹוָרה ּבְ ְצַות לּוָלב מִׁ יָקה נֹוֶהֶגת מִׁ ם ָהַעּתִׁ ַליִׁ ירּוש ָ ּבִׁ ים ָהאֹוֶמֶרת, ש ֶ מִׁ ְבַעת ַהּיָ ל ש ִׁ

ין  ָעה זֹו, אֵּ ים ַעל ּדֵּ ים חֹוְלקִׁ ָכל ַהּפֹוְסקִׁ ַאַחר ְוֹרב ּכְ . אּוָלם, מֵּ ש  ְקּדָ ית ַהּמִׁ ְזַמן ּבֵּ מֹו ּבִׁ ּכְ
ה,  ּנָ ּמֶ ין ְלָך ַמֲעָלה טֹוָבה מִׁ אֵּ ּתֹוָרה, ש ֶ ה ֶאת ְזַמּנֹו ַלֲעֹסק ּבַ יַפּנֶ ֶזה, וִׁ יר ּבָ ֹצֶרְך ְלַהְחמִׁ

ל" ַז"ל:ּוְכָבר ָאְמרּו חֲ  וֹוֵתיה כ ָ צְׁ ל מִּ ֶ ֹוָרה ש  וֹות ֵאיָנן, ת  ָ ָה ש  ל  מִּ ת לְׁ חַׁ ל אַׁ ֶ ֹוָרה ש  )ירושלמי  ".ת 

 )שלו( פאה פרק א הלכה א, שנות אליהו לגר"א. וכמבואר בהרחבה בחוברת "חג השבועות בהלכה ובאגדה"(.
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ת ֹקֶדש   ב ַׁ ַׁ  ש 

ם חָ  ּלּו אִׁ ת, ַוֲאפִׁ ּבָ יֹום ש ַ ים לּוָלב ּבְ ין נֹוְטלִׁ ְצָותֹו אֵּ ּמִׁ ת, ש ֶ ּבָ ש ַ ל ֶהָחג ּבְ ֹון ש ֶ אש  ל יֹום ָהרִׁ
יא ֶאת ַהּלּוָלב  הוּ ְויֹוצִׁ יש ֶ ְטֶעה מִׁ א יִׁ ּמָ ש  ש ֶ ֲחש ָ ּטֹל ַהּלּוָלב, מֵּ ים לִׁ ן ַהּתֹוָרה, ָאְסרּו ֲחָכמִׁ מִׁ

ע ַאּמֹות  ל הוֹ ֶמֶטר[  0-]ּכִׁ ַאְרּבַ ּסּור ּתֹוָרה ש ֶ ים, ְוַיֲעֹבר ַעל אִׁ ּות ָהַרּבִׁ ְרש  ת. ּבִׁ ּבָ ש ַ ָצָאה ּבְ
 . שלד("השבת בהלכה ובאגדה")כמבואר בהרחבה בחוברת 

 

ת חַׁ ה אַׁ  ֲאגֻּד ָ

י  ּבֵּ ים ֶזה ַעל ּגַ רִׁ י ְקש ָ נֵּ ש ְ ם ַהּלּוָלב ּבִׁ ים ְוָהֲעָרבֹות עִׁ ְבָחר ֶלֱאֹגד ֶאת ַהֲהַדּסִׁ ן ַהּמֻּ ְצָוה מִׁ מִׁ
הֶ  ֹר ּבָ ְקש  ה ְויִׁ י ַהּלּוָלב ְלַמּטָ ֲעלֵּ ְתלֹש  ְמַעט מֵּ )יראים, מרדכי, אור זרוע. סימן תרנא ס"א.  ם.ֶזה, ְויִׁ

 שמב(

 

ים? דִּ ד אֹוגְׁ יצַׁ  כ ֵ

ְך:  ש  ֶלֱאֹגד ּכָ ָלה יֵּ ּבָ י ַהּקַ ן ַאְבָרָהם': ַעל ּפִׁ ּבּורֹו 'ָמגֵּ חִׁ י ּבְ י ַאְבָרָהם ֶאְבלִׁ אֹון ַרּבִׁ ַתב ַהּגָ ּכָ
ְלָחן  ֻּ יַח ֶאת ַהּלּוָלב ַעל ַהש ּ ֶ ַיּנִׁ ש  ָניו וְׁ הַׁ כ ְׁ ָ ָרה מו ל פ  דְׁ ִּ הש   ָ ט  מַׁ ים לְׁ ָעלִּ ד הַׁ ּצַ יַח ֲהַדס ֶאָחד מִׁ . ַיּנִׁ

יֶהם ַעל ַהּלּוָלב,  ינֵּ יַח ּבֵּ י ַיּנִׁ יש ִׁ לִׁ ְ ֹמאלֹו, ְוַהֲהַדס ַהש ּ ְ ש ּ ל ַהּלּוָלב, ַוֲהַדס ֶאָחד מִׁ ין ש ֶ ָימִׁ
יֶחָה ַעל ַהֲהַדס הַ  ינִׁ ח ֲעָרָבה ַאַחת וִׁ ּקַ ן יִׁ ּכֵּ ין. ְלַאַחר מִׁ ר ְלַצד ָימִׁ ְהֶיה נֹוֶטה יֹותֵּ י, ְויִׁ ְיָמנִׁ

ְהֶיה  ַהֲהַדס יִׁ ר ש ֶ הֵּ זָּ ּיִׁ "י, ש ֶ ֹר. ע"כ. ְוָכַתב ַרש ִׁ ְקש  י, ְויִׁ ָמאלִׁ ְ ה ַעל ַהֲהַדס ַהש ּ ּיָ נִׁ ַוֲעָרָבה ש ְ
ה,  ים ְוָהֲעָרבֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ֹר ֶאת ַהֲהַדּסִׁ ְקש  ר. ְויִׁ ָרֶאה יֹותֵּ ָהֲעָרָבה, ְויֵּ ר מֵּ בֹוּהַ יֹותֵּ ּגָ

זְּ  ְתּפַ ּלֹא יִׁ י ש ֶ דֵּ י ָהֲעָרָבה ְלָכאן ּוְלָכאן. ּכְ  )מהרי"ו ורמ"א סימן תרנא. שמג(רּו ַעְנפֵּ

 

הּו' י ְוַאְנוֵּ לִׁ ּום 'ֶזה אֵּ ש ּ ּלּוָלב הּוא מִׁ ָהֶאֶגד ּבַ יָון ש ֶ ּכֵּ ר: "מִׁ ַתב ַהֲחַתם סֹופֵּ ה  - ּכָ ְתָנאֵּ הִׁ
ינּו ְולֹ  ה ָעלֵּ ַהּתֹוָרה ְמַיּפָ ֶ א ַמה ש ּ ין ָלנּו ֶאּלָ ְצוֹות, אֵּ ּמִׁ ים ְלָפָניו ּבַ יאִׁ ָאנּו ַמְמצִׁ ֶ א ַמה ש ּ

הּו'  ר 'ְוַאְנוֵּ ּקַ ן עִׁ ים, ְוָלכֵּ ּדּורִׁ ים ְוהִׁ ּפּויִׁ י  -יִׁ נֵּ ֹות ש ְ י ַהּלּוָלב, ְוַלֲעש  חּוטֵּ ֶלֱאֹגד ֶאת ַהּלּוָלב ּבְ
י לּוָלב ָיֶפה  ל ֲעלֵּ עֹות ש ֶ ין ַטּבָ מִׁ ֹות ּכְ ים ַלֲעש  ּיֵּש  נֹוֲהגִׁ מֹו ש ֶ ים ֶזה ַעל ֶזה, ְולֹא ּכְ רִׁ ְקש ָ

ין ֶזה וּ  אֵּ יְקָלאְך', ש ֶ ים 'קֹוש ִׁ ּקֹוְראִׁ ם ַהֲהַדס ְוָהֲעָרָבה, ש ֶ ים ְלתֹוכֹו ַהּלּוָלב עִׁ ר, ְותֹוֲחבִׁ ּדָ ְמהֻּ
מֹו  ְך ָיכֹול ְלַיּפֹותֹו ּכְ ר, ְוַאַחר ּכָ ר ַעל ֶקש ֶ ְהיֹות ֶקש ֶ יְך לִׁ א ָצרִׁ ָאְמָרה ּתֹוָרה, ֶאּלָ הּו' ש ֶ 'ְוַאְנוֵּ

ְצָוה ּבּוב מִׁ ְרֶצה ְלחִׁ ּיִׁ אֹון ש ֶ ג ַהּגָ ן נֹוהֵּ ד ְועֹוד. ְוכֵּ וִׁ ית ּדָ י ַיֲעֹקב, ּבֵּ ּכּורֵּ ְתבּו ּבִׁ ן ּכָ ". עכ"ד. ְוכֵּ
ַטְייְנַמן ש ְ  ייּב ש ְ י ַאֲהֹרן ְיהּוָדה לֵּ ַנז יטָ לִׁ ַרּבִׁ ּכְ י ַאש ְ נֵּ ּבְ ּיֵּש  מִׁ ֶ ל ָמקֹום, ַמה ש ּ ּכָ "א. ּומִׁ

יְקָלאְך', יֵּש  ָלהֶ  'קֹוש ִׁ ים ּבְ ינִׁ ים ֶאת ַהּמִׁ ּתֹוֲחבִׁ ְסֹמְך.ש ֶ  )פסקי תשובות תכ. שמג, שמו( ם ַעל ַמה ּלִׁ

 

ב ְלאָ  ים לֵּ ים ַיַחד, ָיש ִׁ ינִׁ אֹוגֵּד ֶאת ַהּמִׁ ש ֶ יד ּכְ מִׁ ָרֶאה ּתָ ְדַרת ַהּלּוָלב ּתֵּ ִׁ ש ּ ֹאֶפן ש ֶ ְגָדם ּבְ
עּור ֶטַפח  ש ִׁ ים ְוָהֲעָרבֹות ְלָפחֹות ּבְ ַהֲהַדּסִׁ ים ש ֶ  ס"מ[, 8]ְלַמְעָלה מֵּ ַבד ּגַֹבּה ֶהָעלִׁ ּלְ ן מִׁ ּמִׁ

ֶזה.  יד ּבָ ה, ַיְקּפִׁ ים ַהְרּבֵּ בֹוהִׁ ים ְוָהֲעָרבֹות ּגְ ם ַהֲהַדּסִׁ ּלּו אִׁ ְדָרה ּוְלַמְעָלה, ַוֲאפִׁ ִׁ  )שנט(ַהש ּ

 

ו ד ג  ן ָהאִּ מַׁ  זְׁ

ם ַהֲהַדס ְוָהֲעָרָבה  י ֶזה ֹקֶדם ֶהָחג. בֶיֱאֹגד ֶאת ַהּלּוָלב עִׁ ּבֵּ ים ֶזה ַעל ּגַ רִׁ י ְקש ָ נֵּ ם וש ְ אִׁ
ר ֹקֶדם יָלהֶהָחג לֹא ָקש ַ חִׁ יֹום טֹוב לֹא , ְלַכּתְ ים ּבְ רִׁ י ְקש ָ נֵּ ֹר ש ְ ְקש  א ,יִׁ יָבה ֶאּלָ ר ֲענִׁ , ֶקש ֶ

יָון ָאסּור ּכֵּ ֹר ש ֶ ְקש  ר לִׁ ל ֶקש ֶ ָמא ש ֶ ד ַקּיָ עֹומֵּ ְבָעה ש ֶ ים ְלש ִׁ ם ֲאָבל. ָימִׁ ירוֹ  אִׁ תֹוךְ  ַיּתִׁ  ּבְ
ְבָעה ים ש ִׁ י] ָימִׁ פִׁ צּוי ּכְ ּמָ ים ש ֶ יפִׁ ֲחלִׁ ּמַ ֹות ָהֲעָרבֹות ֶאת ש ֶ ש  ְתַיּבְ ּמִׁ ר, [ש ֶ ּתָ ים ְויֵּש   .מֻּ ּלִׁ ֹר ְמקִׁ ְקש  י לִׁ נֵּ  ש ְ
ים רִׁ ַאַחר ְוֶזה, ְקש ָ ר מֵּ ל ֶקש ֶ ְצָוה ש ֶ ים ְלַדַעת ֲאָבל. מִׁ ירִׁ ְחמִׁ יָון ַהּמַ ינוֹ  ּכֵּ אֵּ ב לֹא, חֹוָבה ש ֶ ְצָוה ֶנְחש ַ מִׁ  ּכְ
מּוָרה . חזו"ע , פתחי שערים ועוד. שיז ס"א. שדמ)החיד"א, חמדת ימים, ערוך לנר, היעב"ץ, חתם סופר, ציץ אליעזר .ּגְ

 שבת ה סג(
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ְתלֹש   ּסּור לִׁ ין אִׁ י אֵּ ֲהרֵּ ֶהם, ש ֶ יל ֶלֱאֹגד ּבָ בִׁ ש ְ יֹום טֹוב ּבִׁ י ַהּלּוָלב ּבְ ֲעלֵּ ְתלֹש  מֵּ ר לִׁ ּתָ מֻּ
. לּוש  ָבר ּתָ ּדָ י מִׁ ְתלֹש  ֲהרֵּ ּלֹא לִׁ ַהג ש ֶ ּנָ י ש ֶ "ם, ּומִׁ ָטעּות. ְוָכַתב ַמַהְרש ַ ְנָהג ּבְ )תוספתא, רש"י, שבולי  ֶזה מִׁ

 הלקט, מהר"ם מרוטנבורג, הרמ"א, בית דוד, פרי מגדים ועוד. שדמ(
 

יֹום טֹוב טו ל ב ְׁ לְׁ  טִּ

י ְלאָ  דֵּ יל יֹום טֹוב ּכְ לֵּ ל ֶאת ַהּלּוָלב, ַהֲהַדס ְוָהֲעָרָבה ּבְ ר ְלַטְלטֵּ ּתָ יָנם מֻּ ְגָדם ַיַחד, ְואֵּ
ְצוָ  יַע ְזַמן מִׁ ּגִׁ ן לֹא הִׁ ֲעַדיִׁ ְקֶצה, ַאף ש ֶ )אור זרוע, פרי מגדים, בית מאיר, בכורי יעקב, דבר משה  ָתם.מֻּ

 . שעב(דושים, מנחת שלמה, שבט הקהתי, מהרש"ם, דעת ק"פחצית השקל, הגראמריליו, הרש"ג, נחלת בנימין, מח
 

ת ב ָ ַׁ ש  טו ל ב ְׁ לְׁ  טִּ

ְקֶצה ּום מֻּ ש ּ ת, מִׁ ּבָ ש ַ ל ֶאת ַהּלּוָלב, ַהֲהַדס ְוָהֲעָרָבה ּבְ ם] ָאסּור ְלַטְלטֵּ הֵּ ים ש ֶ ֲאָבנִׁ ין, ּכָ אֵּ  ש ֶ

יֶהם ם ֲעלֵּ י ש ֵּ לִׁ יָנם, ּכְ ים ְואֵּ ּמּוש   עֹוְמדִׁ ּלוּ  ְלַטְלְטָלם ְוָאסּור, ְלש ִׁ אּוָלם  .[ְמקֹוָמם אוֹ  ּגּוָפם ְלֹצֶרךְ  ֲאפִׁ
ר ְלַטְלְטלֹו,  ּתָ ְקֶצה ּומֻּ ינֹו מֻּ י ָהֶאְתרֹוג אֵּ יַח ּבֹו.ּכִׁ רְ  ָראּוי ְלָהרִׁ ְך ָעָליו ּבִׁ ת ַאְך לֹא ְיָברֵּ ן "ּכַ ַהּנֹותֵּ

רֹות ּפֵּ יַח טֹוב ּבַ ְגַלל ,"רֵּ ש   ּבִׁ ּיֵּ ם ַמֲחלֶֹקת ש ֶ ךְ  אִׁ ל ֶאְתרֹוג ַעל ְלָברֵּ ְצָוה ש ֶ ְך ַעל .לֹא אוֹ  מִׁ ן ְיָברֵּ י ְוָלכֵּ רִׁ  ּפְ
ר יַח טֹוב ַאחֵּ ּיֵּש  ּבֹו רֵּ ן ָעָליו., ש ֶ יַכּוֵּ ימֹון וִׁ גֹון לִׁ  (בהלכה ובאגדה" השבת"בחוברת עה. ועיין )ש ּכְ

 
ֹאל ש  ְויֵּ  ש ְ יחַ  ָראּוי ַהַהַדס ּגַם ֲהלֹא, לִׁ ה, ּבוֹ  ְלָהרִׁ ְקֶצה הּוא ְוָלּמָ א? מֻּ ַאַחר ֶאּלָ  ְלַהְקצֹות ָהָאָדם ְוֶדֶרךְ  מֵּ
יק] ְעּתוֹ [ ְלַהְרחִׁ ּדַ ּמּוש   ֶאת מִׁ ִׁ יל ַהש ּ ָרגִׁ אֹותוֹ  ש ֶ ֶפץ ּבְ יל, חֵּ בִׁ ש ְ ְצָוה ּבִׁ יָון. ַהּמִׁ ַהַהַדס ְוכֵּ רוֹ  ש ֶ ּקָ יחַ  עִׁ ְמצָ , ְלרֵּ  אנִׁ

ְקֶצה ּמַ ְעּתוֹ  ש ֶ יחַ  ּדַ ָהרִׁ ּלְ רוֹ  ָהֶאְתרֹוג ֲאָבל, ּבוֹ  מִׁ ּקָ עִׁ יָלה ש ֶ ר ַלֲאכִׁ ֲהָרָחה יֹותֵּ ן, מֵּ ְעּתוֹ  ַמְקֶצה ָלכֵּ ָאְכלוֹ  ּדַ ּלְ  מִׁ
יחוֹ  ְולֹא ָהרִׁ ּלְ  )מסכת סוכה לז ע"ב(. מִׁ

 

ירו ת הִּ  זְׁ

יק ָיֶפה, ְוֶאת ָהֶאְתרֹוג בְּ  ַנְרּתִׁ ים ֶאת ַהּלּוָלב ּבְ ב ַהּנֹוְתנִׁ ימּו לֵּ ֶרת, ָיש ִׁ ּדֶ ְפָסה ָיָפה ּוְמהֻּ קֻּ
יָחה זֹו,  ְלקִׁ י חֹוָבה ּבִׁ את ְידֵּ ּלֹא ָלצֵּ ים ש ֶ נִׁ ּוְ ְתּכַ ם מִׁ הֵּ ֶקר, ש ֶ ּבֹ ֶנֶסת ּבַ ית ַהּכְ ם ְלבֵּ ֹקֶדם ֶלְכּתָ

ְלָחן ָערּוְך  ֻּ ש ּ ַאַחר ּוְמֹבָאר ּבַ ָבר אַ )סימן תרנא ס"ז(מֵּ י ּדָ ים ַעל ְידֵּ ינִׁ ם ָלַקח ֶאת ַהּמִׁ אִׁ ר , ש ֶ חֵּ
ְצָוה.  י חֹוַבת ַהּמִׁ בֹוד ְוָהָדר, ָיָצא ְידֵּ ל ּכָ ֶדֶרְך ש ֶ  )תיט(ּבְ

 

יָצה  ֲחצִּ

ים. ְוֹקֶדם  ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ים ֶאת ַאְרּבַ ית, נֹוְטלִׁ ֲחרִׁ ת ש ַ ּלַ פִׁ ל ּתְ ּבּור ש ֶ יַח צִׁ לִׁ ְ ּיּום ֲחָזַרת ַהש ּ סִׁ ּבְ
ץ ּבֵּ  ָבר חֹוצֵּ ּום ּדָ ְהֶיה ש  ּלֹא יִׁ יד ש ֶ ם, ַיְקּפִׁ חֵּ ּקָ ּיִׁ ַעת יֵּש  ש ֶ ּלוּ ַטּבַ יָרהּ  ין ָידֹו ַלּלּוָלב, ַוֲאפִׁ . ַלֲהסִׁ

ם ירֹו. ְואִׁ ּלֹא ַלֲהסִׁ אי ש ֶ ַ ירֹו, ַרש ּ ה לֹו ְמֹאד ַלֲהסִׁ ַלְסֶטר ַעל ָידֹו ְוָקש ֶ ש  לֹו ּפְ ם יֵּ , ָיֹכל ְואִׁ
ּטֹל י ַהּלּוָלב יִׁ ָראש ֵּ עֹוָתיו ּבְ ר, ֶאְצּבְ ַלְסטֵּ ַהּפְ ש ֶ יעַ  לֹא ּכְ ם ַמּגִׁ  , תיז()שעז. ְלש ָ

 

ָרָכה ב ְׁ  הַׁ

ית,  ָידֹו ַהְיָמנִׁ ז ֶאת ַהּלּוָלב ּבְ ים ּבֹו, ְוֹיאחֵּ ים ְוָהֲעָרבֹות ָהֲאגּודִׁ ם ַהֲהַדּסִׁ ח ֶאת ַהּלּוָלב עִׁ ּקַ יִׁ
ְצַות  ל ֶהָחג ְלַקּיֵּם מִׁ ֹון ש ֶ אש  ּיֹום ָהרִׁ ן ּבַ יַכּוֵּ ה, וִׁ ְמָחה ַרּבָ ש ִׁ ָניו, ְוַיֲעֹמד ּבְ ְדָרה מּול ּפָ ִׁ ַהש ּ ש ֶ ּכְ

ה ה'ֲעש ֵּ  רּוְך ַאּתָ ְך: "ּבָ יָברֵּ יַלת לּוָלב, וִׁ ל ְנטִׁ ן ַהּתֹוָרה ש ֶ ר  ,ה מִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאש ֶ ֱאלֹקֵּ
ְצֹוָתיו מִׁ נּו ּבְ ש ָ ּדְ יַלת לּוָלב" ,קִׁ נּו ַעל ְנטִׁ ּוָ ה ה' .ְוצִׁ רּוְך ַאּתָ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ,"ּבָ  ֱאלֹקֵּ

יָענוּ  ּגִׁ ָמנּו ְוהִׁ ּיְ ֶהֱחָינּו ְוקִׁ ית, לַ  ,ש ֶ ָמאלִׁ ְ ָידֹו ַהש ּ ח ֶאת ָהֶאְתרֹוג ּבְ ּקַ ן יִׁ ּכֵּ ַמן ַהזֶּה". ּוְלַאַחר מִׁ זְּ
ן.  ְלַהּלָ דִׁ ם ַיַחד, ּכְ יַנְעְנעֵּ ידֹו ַלּלּוָלב וִׁ ת ְוַיְצמִׁ ְרּכַ ים ֶאת ָהֶאְתרֹוג ֹקֶדם ּבִׁ אֹוָתם ַהּלֹוְקחִׁ ְולֹא ּכְ

ֶהֱחָינּו'.   שעז, תטז( )סימן תרנא ס"ה. פסקי תשובות תכד. שנב, שנח,'ש ֶ
 

ֹון  אש  ם ָחל ַהּיֹום ָהרִׁ ל ֶהָחג. ְוָאְמָנם, אִׁ ֹון ש ֶ אש  ּיֹום ָהרִׁ א ּבַ ֶהֱחָינּו' ֶאּלָ ים 'ש ֶ ין ְמָבְרכִׁ אֵּ
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ין  י. ְוהּוא ַהּדִׁ נִׁ ֵּ ּיֹום ַהש ּ ֶהֱחָינּו' ּבַ ים 'ש ֶ ת, ְמָבְרכִׁ ּבָ ש ַ ים לּוָלב ּבְ ין נֹוְטלִׁ ַאַחר ְואֵּ ת, מֵּ ּבָ ש ַ ּבְ
ם ָהָיה ָאנּוס וְ  י. אִׁ נִׁ ֵּ ּיֹום ַהש ּ ֶהֱחָינּו' ּבַ ְך 'ש ֶ ֹון, ְיָברֵּ אש  ּיֹום ָהרִׁ  )שעז, תלו(לֹא ָנַטל לּוָלב ּבַ

 

עֹוָלם ד לְׁ ים ָלעַׁ מו כִּ  סְׁ

יד ֶאת ָהֶאְתרֹוג ַלּלּולָ  יד ְלַהְצמִׁ ל, ַיְקּפִׁ יַאת ַהַהּלֵּ ים ּוְקרִׁ ְענּועִׁ ָכל ַהּנִׁ םּבְ ידֵּ  .ב, ְולֹא ַיְפרִׁ
 

ף  ית יֹוסֵּ יַקנָ  תרנא( )סימןְוָכַתב ַהּבֵּ ם רִׁ נּו ְמַנחֵּ ם ַרּבֵּ ש ֵּ יל יֹום טֹוב ּבְ לֵּ ֲחלֹום ּבְ ַלי ּבַ ְגָלה אֵּ י: ְוסֹוד ֶזה נִׁ טִׁ
י בַּ  יתִׁ ְצָחק, ָראִׁ י יִׁ מֹו ָהַרב ַרּבִׁ י, ש ְ ַנזִּׁ ּכְ יד ֶאָחד ַאש ְ י ָחסִׁ ן ֶאְצלִׁ ְתַאְכסֵּ הִׁ ּכֹות, ּבְ ל ַחג ַהּסֻּ ֹון ש ֶ אש  ֲחלֹום ָהרִׁ

ב ש ֵּ  ָהָיה ּכֹותֵּ ּיֹות  ם הוי"הש ֶ לֹש  ָהאֹותִׁ ְ ש ּ יק אֹות ה' ַאֲחרֹוָנה מִׁ ֶפר ּתֹוָרה, ְוָהָיה ַמְרחִׁ סֵּ רּוְך הּוא ּבְ ּבָ
יתָ  י לֹו: 'ַמה זֶּה ָעש ִׁ ם ה', ְוָאַמְרּתִׁ ל ש ֵּ ֹונֹות ש ֶ אש  י ?' ָהרִׁ יתִׁ י ָמחִׁ נּו'. ַוֲאנִׁ ְמקֹומֵּ ים ּבִׁ ְך נֹוֲהגִׁ י: 'ּכָ יב לִׁ ש ִׁ ְוהֵּ

לֵּ  י אֹותֹו ש ָ ֶקרּבֹו, ְוָכַתְבּתִׁ ּבֹ ה ּבַ ּנֵּ ר ַהֲחלֹום. ְוהִׁ ש ֶ ין ּפֵּ בִׁ ין מֵּ אֵּ ְרֶאה, ּבְ ם ַעל ַהּמַ ּתֹומֵּ יַלת  ,ם. ָוֶאש ְ ת ְנטִׁ עֵּ ּבְ
ּה ַהּלּוָלב ּומִׁ  ּבָ ינֹו ש ֶ ד ְימִׁ ּיַ ּה ָהֶאְתרֹוג, מִׁ ּבָ ֹמאלֹו ש ֶ יק ַיד ש ְ ָהָיה ַמְרחִׁ י ש ֶ יתִׁ ְענּועֹו, ָראִׁ יָניו, ְוָאז ַהּלּוָלב ְונִׁ

תְ  י ּפִׁ ַבְנּתִׁ ךְ הֵּ ּכָ י לֹו ש ֶ י, ְוָאַמְרּתִׁ י רֹון ֲחלֹומִׁ יתִׁ י ָראִׁ ֲחלֹומִׁ ְתרֹונוֹ , ּבַ י ּופִׁ ם ּכִׁ רּוךְ  ה"ֲהָויָ  ש ֵּ  ָרמּוז הּוא ּבָ
ַעת ַאְרּבַ ים ּבְ ינִׁ ן ְוַעל, ַהּמִׁ יךְ  ּכֵּ ר ָצרִׁ ים ֶאת ְלַחּבֵּ ינִׁ ץ , ַיַחד ַהּמִׁ י עֵּ רִׁ : 'ּפְ ְדָרש  ּמִׁ י ָאְמרּו ֲחַז"ל ּבַ ְוָחַזר ּבֹו. ּכִׁ

דֹוש   -ר' ָהדָ  רּוךְ  ֶזה ַהּקָ ים'  ּבָ ָמרִׁ ת ּתְ ּפֹ ֱאַמר 'הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו'. 'ּכַ ּנֶ דֹוש   -הּוא, ש ֶ רּוךְ  ֶזה ַהּקָ הּוא,  ּבָ
ץ ָעֹבת'  ְפָרח'. 'ַוֲעַנף עֵּ ָמר יִׁ ּתָ יק ּכַ ֱאַמר 'ַצּדִׁ ּנֶ דֹוש   -ש ֶ רּוךְ  ֶזה ַהּקָ ין  ּבָ ד ּבֵּ ֱאַמר 'ְוהּוא ֹעמֵּ ּנֶ הּוא, ש ֶ

י ָנַחל' ַהֲהדַ  ים'. 'ְוַעְרבֵּ דֹוש   -ּסִׁ רּוךְ  ֶזה ַהּקָ ל  ּבָ ּכָ ָך רֹוֶאה ש ֶ ּנְ ֲעָרבֹות'. הִׁ ב ּבָ ֱאַמר 'ֹסּלּו ָלֹרכֵּ ּנֶ הּוא, ש ֶ
יָדם. ע"כ.  ין ְלַהְפרִׁ ַרְך, ְואֵּ ְתּבָ ים ַלה' יִׁ ים רֹוְמזִׁ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ  )שנב(ַאְרּבַ

 

יָלָתם דִּ ֶדֶרךְׁ ג ְׁ  כ ְׁ

ינִׁ  ּטֹל ֶאת ַהּמִׁ יד לִׁ יֶהם ְלַמְעָלה, ַיְקּפִׁ ה ְוָראש ֵּ יֶהם ְלַמּטָ רֵּ ּקְ ץ, עִׁ עֵּ יָלָתם ּבָ דִׁ ֶדֶרְך ּגְ ן ים ּכְ ]ְוָלכֵּ

ַהֹחֶטם ְלַמְעָלה[. ש ֶ ח ֶאת ָהֶאְתרֹוג ּכְ ּקַ י חֹוָבתֹו. יִׁ ם ֲהָפָכם, לֹא ָיָצא ְידֵּ  ְואִׁ
 

יָלן, ָהֹעֶקץ לְ  אִׁ לּוי ּבָ ָהֶאְתרֹוג ּתָ ש ֶ יאּות, ּכְ צִׁ ּמְ ּבַ י ש ֶ ּלַת ְוַאף ַעל ּפִׁ ְתחִׁ ל ָמקֹום ּבִׁ ּכָ ה, מִׁ ַמְעָלה ְוַהֹחֶטם ְלַמּטָ
ְבּדֹו ֶנֱהָפךְ  י ּכָ נֵּ ּפְ יָלן, ְוַרק ְלַבּסֹוף מִׁ רֹות ָהאִׁ ל ּפֵּ ֶדֶרְך ּכָ ה, ּכְ ּדּולֹו ַהֹחֶטם ְלַמְעָלה ְוָהֹעֶקץ ְלַמּטָ ָחְטמֹו  ּגִׁ

ים.  דִׁ בֵּ רֹות ַהּכְ ָכל ַהּפֵּ ֶרְך ּבְ ן ַהּדֶ ה, ְוכֵּ  , המנהיג. שמ()הרי"ץ גאותְלַמּטָ
 

יָקה ל ָאֶמרִּ ֶ ים ש  ינִּ מ ִּ ת הַׁ עַׁ ב ַׁ רְׁ  אַׁ
חְ  ים ּתַ בִׁ ּיֹוש ְ יָקה, ש ֶ ָאֶמרִׁ ְדלּו ּבְ ּגָ ֶ ים ש  ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ַאְרּבַ י ּבְ ְקּתִׁ ּפַ ְסּתַ י ַיֲעֹקב: הִׁ ּכּורֵּ ֶפר ּבִׁ סֵּ ַתב ּבְ י ּכָ ינּו, ְוַאְנש ֵּ ּתֵּ

ינּו, ּוַמה ש ֶּ  יֶהם ֶנֶגד ַרְגלֵּ ַרְגלֵּ ים ש ֶ ַבע אֹוְמרִׁ ַרְך ַהּטֶ ְתּבָ ַתן ה' יִׁ ּנָ י ש ֶ נֵּ ּפְ ם, מִׁ ַמיִׁ ָ יר ַהש ּ ים ַלֲאוִׁ יָנם נֹוְפלִׁ אֵּ
י דִׁ ינּו, הּוא ֶהֶפְך ּגְ ָידֵּ נּו ּבְ ים ֶאְצלֵּ לִׁ ּטָ ּנִׁ ֶ ש  ם, ּכְ ְדלּו ש ָ ּגָ ים ש ֶ ינִׁ ן, ַהּמִׁ ם ּכֵּ ָאֶרץ. ְואִׁ יָכה ּבָ ָלָתם. אֹו ּכַֹח ְמש ִׁ

י ּנֹוְטלִׁ יָון ש ֶ ּכֵּ א יֵּש  לֹוַמר, ש ֶ ּמָ דִׁ ש ֶ ֶרְך ּגְ ב ּדֶ ה, ֶנְחש ָ מּוְך ָלָאֶרץ ְלַמּטָ ל ַהּסָ דֵּ ר. ם ֶאת ַהּגָ ּבֵּ ְסּתַ ן מִׁ יָלָתם. ְוכֵּ
 )שמא(

 

נו עַׁ  עְׁ נ ִּ  ֹאֶפן הַׁ

רֹום  ב ְלַצד ּדָ ְסּתֹובֵּ ים ַיַחד, יִׁ ֹמאלֹו ְצמּודִׁ ש ְ ינֹו ְוָהֶאְתרֹוג ּבִׁ ימִׁ ַהּלּוָלב ּבִׁ ָרָכה, ש ֶ ְלַאַחר ַהּבְ
עָ  לֹש  ּפְ יַנְעַנע ש ָ וּון ֶהָחֶזה. וִׁ ים ְלכִׁ ָעמִׁ לֹש  ּפְ ים ש ָ ינִׁ יא ֶאת ַהּמִׁ יְך ְוָיבִׁ ּיֹולִׁ ַהְינּו ש ֶ ים, ּדְ מִׁ

ְזָרח  ב ְלַצד מִׁ ְסּתֹובֵּ ְך יִׁ ים. ַאַחר ּכָ ָעמִׁ ן ג' ּפְ יַנְעַנע ּכֵּ ב ְלַצד ָצפֹון, וִׁ ְסּתֹובֵּ ן יִׁ ּכֵּ ְלַאַחר מִׁ
יּהַ  ן ַיְגּבִׁ ּכֵּ ים. ְלַאַחר מִׁ ָעמִׁ ן ג' ּפְ יַנְעַנע ּכֵּ וּון ַמְעָלה, וִׁ ים ְלכִׁ ָעמִׁ ּוב ג' ּפְ יַנְעַנע ש  ֶאת ָיָדיו וִׁ

ה,  וּון ַמּטָ ים ְלכִׁ ָעמִׁ יַנְעַנע ג' ּפְ יד ֶאת ָיָדיו וִׁ ְך יֹורִׁ וּון ֶהָחֶזה. ַאַחר ּכָ יא ְלכִׁ יְך ְוָיבִׁ ְויֹולִׁ
יַנעְ  ב ְלַצד ַמֲעָרב, וִׁ ְסּתֹובֵּ ן יִׁ ּכֵּ וּון ֶהָחֶזה. ְלַאַחר מִׁ יא ְלכִׁ יְך ְוָיבִׁ וּון ְויֹולִׁ ים ְלכִׁ ָעמִׁ ַנע ג' ּפְ

"י ַז"ל. ֶהָחֶזה. נּו ָהֲארִׁ ַרּבֵּ ְנָהג ּכְ ט ַהּמִׁ ש ַ ן ּפָ  )שנב, שנז( ּכֵּ

 

א  ה, ֶאּלָ ְהיּו ְלַמּטָ יֶהם יִׁ ָראש ֵּ ים ש ֶ ינִׁ ּלֹא ַיֲהֹפְך ֶאת ַהּמִׁ ר ש ֶ הֵּ זָּ ה, יִׁ ּוּון ַמּטָ ַע ְלכִׁ ַנְענֵּ ּמְ ש ֶ ּכְ
יָלָתם,  דִׁ ֶרְך ּגְ יְך ְלָאֳחָזם ּדֶ וּון ֶהָחֶזה. ַיְמש ִׁ ים ְלכִׁ ָעמִׁ ה ג' ּפְ י ַמּטָ ַלּפֵּ יד ֶאת ָיָדיו ּכְ ְוַרק יֹורִׁ

 )שמ(
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רֹום, ָצפֹון  ְזָרח, ַמֲעָרב, ּדָ ים: מִׁ ָדדִׁ ם ַהּצְ יָכן הֵּ ים הֵּ יאִׁ קִׁ ּבּור ּבְ ל ַהּצִׁ ַאַחר ְולֹא ּכָ ְלָכְך  -מֵּ
ְענוּ  ֶזה ֹקֶדם ַהּנִׁ ּבּור ּבָ עּו ֶאת ַהּצִׁ ים ְיַיּדְ ָהַאֲחָראִׁ ים טֹוב ש ֶ ּתֹולִׁ ֶנֶסת ש ֶ י ּכְ ּתֵּ ים. ְויֵּש  ּבָ עִׁ

ים ָעָליו ָכל ַצד, ְוכֹוְתבִׁ דֹול ּבְ ֶלט ּגָ רֹום, ָצפֹון. ש ֶ ְזָרח, ַמֲעָרב, ּדָ ָגדֹול: מִׁ  ּבְ

 
 

ֶ עִּ נו  עְׁ נ ִּ הַׁ   "איעָ י זִּ אלִּ א סָ ב ָ ל ב ָ ים ש 
ים ְענּועִׁ נִׁ נוּ  ָהָיה לֹא ּבְ ם ַרּבֵּ ּיֹות לֵּב ש ָ וִׁ ים ַלזָּ ּיּוקִׁ צְּ  ְוַלּדִׁ יםּבַ ַאל. ָדדִׁ ָ ש ּ נוּ  ּוְכש ֶ יָכן ֲחָתנוֹ  ֶאת ַרּבֵּ  הֵּ

ְזָרח ה, ַהּמִׁ ּסָ ה ֶאת לוֹ  ּוְלַהְראֹות ְלַדּיֵּק ֲחָתנוֹ  נִׁ ּנָ ל ַהּפִׁ נוּ , ַהֶחֶדר ש ֶ ַער ַרּבֵּ ין ְוָאַמר ּבוֹ  ּגָ  ֹצֶרךְ  אֵּ
ים ּיּוקִׁ דִׁ ים ּבְ ּנִׁ ֻּ ּלֶה ְמש  אֵּ א, ּכָ יָכל ֶאּלָ ְזָרח הּוא ַההֵּ י ְוַעל, ַהּמִׁ ים הזֶ  ּפִׁ ים ְלָכל ְמַנְעְנעִׁ ָדדִׁ . ַהּצְ

 (222)ישראל סבא 
 

 
ית  בֵּ ם ּבְ ְסֹמְך. ְוַאף אִׁ י לִׁ ְנָהג יֵּש  לֹו ַעל מִׁ ים, ְוָכל מִׁ ְענּועִׁ ֶדר ַהּנִׁ סֵּ ש  ּבְ ים יֵּ ֹונִׁ ים ש  ְנָהגִׁ מִׁ

ְך  ְך ְוֶחְלָקם ּכָ ים ּכָ ֶנֶסת ֶאָחד, ֶחְלָקם נֹוֲהגִׁ ּום  -ּכְ ש ּ ֶזה מִׁ ין ּבָ ְתּגְֹדדוּ "אֵּ ּו "לֹא תִׁ ְרש  ּדָ , ש ֶ
ּדֹות ֲאגֻּּדֹות: "יבמות יג ע"ב(מסכת )ֲחַז"ל  ּו ֲאגֻּ ֲעש  )הרמ"ה, רבנו ירוחם, מהרשד"ם, מהרש"ג, . "לֹא ּתַ

 מהרש"ם ועוד. שנג(
 

יְך  ּמֹולִׁ י ֶעֶצם ֶזה ש ֶ ים, ּכִׁ ְענּועִׁ ת ַהּנִׁ עֵּ ים ּבְ ס ֶאת ֶהָעלִׁ ּלֹא ְלַכְסּכֵּ י ְסָפַרד ש ֶ נֵּ ְנַהג ּבְ מִׁ
יא  בִׁ ים ּוְלַנְעְנָעם ה -ּומֵּ ס ֶאת ֶהָעלִׁ ֲהגּו ְלַכְסּכֵּ ּנָ ַנז ש ֶ ּכְ י ַאש ְ נֵּ ּבְ ְענּוַע, אּוָלם יֵּש  מִׁ ּוא ַהּנִׁ
 )רצט(ָחָזק. 

 

ֵל ל  הַׁ ת הַׁ יאַׁ רִּ  קְׁ

יָמה  ְנעִׁ קֹול ָרם ּובִׁ ָרָכה, ּבְ ם ּבְ ּלֹו עִׁ ל ּכֻּ ים ֶאת ַהַהּלֵּ "ל, קֹוְראִׁ ֶדר ַהּנַ ּסֵּ ים ּכַ ְענּועִׁ ְלַאַחר ַהּנִׁ
ה,  דֹוש  ְקדֹוש ָ ן ְלהֹודֹות ְלַהּקָ יַכּוֵּ רּוךְ  וִׁ ה  ּבָ עֹוש ֶ ְפְלאֹוָתיו ְוטֹובֹוָתיו ש ֶ יו ְונִׁ ּסָ ל נִׁ הּוא ַעל ּכָ

ל.  יַאת ַהַהּלֵּ ָכל ְזַמן ְקרִׁ ים ּבְ ינִׁ ז ֶאת ַהּמִׁ ת, ְוֹיאחֵּ ָכל עֵּ נּו ּבְ ּמָ  )שעז(עִׁ
 

ֹומֵּ  ל. ְואּוָלם, ַהש ּ ֶאְמַצע ַהַהּלֵּ ּבּור ּבְ דִׁ יק ּבְ רוֹ ָאסּור ְלַהְפסִׁ ֲחבֵּ ָרָכה מֵּ ה  ,ַע ּבְ ָ ש ּ אֹו ֲחמִׁ
יש   ּדִׁ ל ַהּקַ ים ש ֶ ֹונִׁ אש  ים ָהרִׁ נִׁ ה ,ֲאמֵּ ָ ש ּ ּלּו ָסמּוְך  ,אֹו ְקדֻּ ל, ַוֲאפִׁ ֶאְמַצע ַהַהּלֵּ ְרכּו' ּבְ אֹו 'ּבָ

ת 'ְיַהְללּוָך'  ְרּכַ ש  ְלבִׁ ֶהם. -ַמּמָ ּמָ  )חזו"ע פסח רלט. חנוכה רכד. שעז( ַיֲעֶנה עִׁ

 

ל ֵ  הַׁ ים ב ַׁ נו עִּ עְׁ נ ִּ  להַׁ
ן: ְלַהּלָ דִׁ ים, ּכְ ָעמִׁ ע ּפְ ים עֹוד ַאְרּבַ ל ְמַנְעְנעִׁ יַאת ַהַהּלֵּ ְקרִׁ  ּבִׁ

 

ים  ָעה ְצָדדִׁ ים ְלַאְרּבָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו", ְמַנְעְנעִׁ י טֹוב, ּכִׁ ים ְלָפסּוק "הֹודּו ַלה' ּכִׁ יעִׁ ּגִׁ ּמַ ש ֶ ּכְ
ֶרךְ  ּדֶ יל ַהְמֹבֶאֶרת ּבַ יא ]מ ְלעֵּ בִׁ יְך ּומֵּ ים ְלכִׁ  ג'ֹולִׁ ָעמִׁ ֶדרכַּ  [,וּון ֶהָחֶזהּפְ ר:  .הָהזֶ  סֵּ אֹומֵּ ש ֶ  'הֹודו ',ּכְ

רֹום.  ָלל. 'לַׁה'ְיַנְעַנע ַלּדָ י',, לֹא ְיַנְעַנע ּכְ פֹון.  'כ ִּ ְזָרח ָלֶאְמַצע. 'טֹוב'ְיַנְעַנע ַלּצָ , ְיַנְעַנע ַלּמִׁ
י' ְזָרח ְלַמְעָלה. 'כ ִּ עֹוָלם', ְיַנְעַנע ַלּמִׁ ה.'לְׁ ְזָרח ְלַמּטָ ֹו' , ְיַנְעַנע ַלּמִׁ ד  סְׁ ֲעָרב.'חַׁ  , ְיַנְעַנע ַלּמַ

 

ים ּוב ְמַנְעְנעִׁ א", ש  יָעה ּנָ א ה' הֹוש ִׁ ים ְלָפסּוק "ָאּנָ יעִׁ ּגִׁ ּמַ ש ֶ ן ּכְ נַּ  ְוכֵּ ֶדרל כַּ "ּכַ  .הָהזֶ  סֵּ
ר אֹומֵּ ש ֶ רֹום.  ָא'' :ּכְ א', ְיַנְעַנע ַלּדָ ל 'ָאּנָ א'ש ֶ פֹון. 'נ ָ ָלל.  ה',, ְיַנְעַנע ַלּצָ , ''הוֹ לֹא ְיַנְעַנע ּכְ

ְזָרח ָלֶאְמַצע.  י'ְיַנְעַנע ַלּמִׁ ְזָרח ְלַמְעָלה. 'ש ִּ ה. 'ָעה', ְיַנְעַנע ַלּמִׁ ְזָרח ְלַמּטָ א', ְיַנְעַנע ַלּמִׁ , 'נ ָ
ֶדר ָהזֶ  ּסֵּ ים ּכַ ָעמִׁ י ַהּפְ ּתֵּ ש ְ יַנְעַנע ּבִׁ ם, וִׁ ֲעַמיִׁ סּוק ֶזה ּפַ ֲעָרב. ְוַיֲחֹזר ַעל ּפָ  )שנה( ה.ְיַנְעַנע ַלּמַ

 

עַ  ַנְענֵּ ּמְ ש ֶ ֶאְמַצע  ּכְ יָמה ּבְ ְנש ִׁ יק ּבִׁ ּלֹא ְלַהְפסִׁ ב ש ֶ ים לֵּ "ל, ָיש ִׁ ּנַ ים ּכַ ָעמִׁ ה ּפְ ּמָ ָבה ַאַחת ּכַ תֵּ ּבְ
יְך  א ַיֲארִׁ ָמעּוָתּה, ֶאּלָ ד ֶאת ַמש ְ ם ּוְמַאּבֵּ ַניִׁ ש ְ ָבה לִׁ ק ֶאת ַהּתֵּ ַחּלֵּ ּמְ ְמָצא ש ֶ ָאז נִׁ ָבה, ש ֶ ַהּתֵּ
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יָמה ַאַחת, וִׁ  ְנש ִׁ ָבה ּבִׁ ל ַהּתֵּ יְך, ֹיאַמר ֶאת לֹוַמר ֶאת ּכָ ה לֹו ְלַהֲארִׁ ם ָקש ֶ ּה. ְואִׁ יַנְעַנע ּבָ
ָבה זֹו.  תֵּ יְך ּבְ רִׁ ּצָ ֶ ְך ְיַנְעַנע ַמה ש ּ ּה, ְוַאַחר ּכָ ּלָ ָבה ּכֻּ  )שנה(ַהּתֵּ

 
ים י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו", ְמַנְעְנעִׁ י טֹוב ּכִׁ ים ְלָפסּוק "הֹודוּ ַלה' ּכִׁ יעִׁ ּגִׁ ּמַ ש ֶ ל, ּכְ ּיּום ַהַהּלֵּ ְקַראת סִׁ  לִׁ

וּ  ַעם ַאַחת. ש  א ּפַ ים ֶאּלָ ם, לֹא ְמַנְעְנעִׁ ֲעַמיִׁ סּוק ּפַ ים ֶאת ַהּפָ ּכֹוְפלִׁ "ל. ְוַאף ש ֶ ּנַ  )שנו, שעז(ב ּכַ

 

פֹות ק ָ הַׁ  ֵסֶדר הַׁ

ים  יָכל ְואֹוְמרִׁ ים ֶאת ַההֵּ ל ּפֹוְתחִׁ יַאת ַהַהּלֵּ יהּ "ַאַחר ְקרִׁ מֵּ יְך ש ְ רִׁ ֶפר "ּבְ ים ֶאת סֵּ יאִׁ , ּומֹוצִׁ
יָכל ּומַ  ַההֵּ הּו ַעל ַהּתֹוָרה מֵּ יש ֶ ֶפר, ַיֲעֹמד מִׁ ל ַהּסֵּ בֹודֹו ש ֶ י ּכְ נֵּ ּפְ ָבה. ּומִׁ ים אֹותֹו ַעל ַהּתֵּ יחִׁ ּנִׁ

ָהיּו  ש  ש ֶ ְקּדָ ית ַהּמִׁ ֶכר ְלבֵּ יָניו, זֵּ ם ַהּלּוָלב ּומִׁ ָבה עִׁ ים ֶאת ַהּתֵּ יפִׁ ָהל ַמּקִׁ ֶפר, ְוָכל ַהּקָ ַיד ַהּסֵּ
יֶהם. ם לּוְלבֵּ ַח עִׁ ְזּבֵּ ים ֶאת ַהּמִׁ יפִׁ ל ַמּקִׁ ָראֵּ ש ְ ינוּ  יִׁ ן ָראִׁ ֹון גוֹ הָ נְ מִׁ  ּכֵּ אש  ל ָמָרן ָהרִׁ ּיֹון ש ֶ ף  ְלצִׁ נּו עֹוַבְדָיה יֹוסֵּ ַרּבֵּ

ית ְזצּוָק"ל בֵּ לֹות", עֹוַבְדָיה ָחזֹון" תסֶ נֶ כְּ הַ  ּבְ הִׁ ּתְ ל ש ֶ ַרךְ  ְלאֵּ ְתּבָ ינוּ  יִׁ ל ָזכִׁ ּלֵּ ְתּפַ ה ַעּמוֹ  ְלהִׁ ּמָ ים ּכַ נִׁ ים  .םש ָ  ש ָ יאִׁ ּמֹוצִׁ אֹוָתם ש ֶ ְולֹא ּכְ
ים ֶאת ַהּסֵּ  יָכל ְואֹוְמרִׁ ים ֶאת ַההֵּ ּוב ּפֹוְתחִׁ פֹות, ְוש  ים אֹותֹו ַאַחר ַהַהּקָ ירִׁ פֹות, ּוַמֲחזִׁ יל ַהַהּקָ בִׁ ש ְ יהּ "ֶפר ּבִׁ מֵּ יְך ש ְ רִׁ ים  "ּבְ יאִׁ ּומֹוצִׁ
ֶפר ים ָאנוּ  זוֹ  ּוְבֶדֶרךְ . ַהּסֵּ יחִׁ ַעת ֶאת ַמְרוִׁ נוּ  ּדַ אֹון ְסַעְדָיה ַרּבֵּ יא ֶאת ,ּגָ ין ְלהֹוצִׁ אֵּ ֶפר ש ֶ ּלֹא ְלצֶֹרךְ  סֵּ ַאַחר ,ַהּתֹוָרה ש ֶ ין וְ  מֵּ אֵּ

ים ּבֹו.   )שפא(קֹוְראִׁ

 
ס  ְתּפֹ ים, ְויִׁ ֹמאלֹו ְצמּודִׁ ש ְ ינֹו ְוָהֶאְתרֹוג ּבִׁ ימִׁ ס ֶאת ַהּלּוָלב ּבִׁ ְתּפֹ ל לִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ָפה יִׁ ְזַמן ַהַהּקָ ם ּבִׁ ּגַ

ָכְך, יֹ  ם לֹא נֹוַח לֹו ּבְ י ָיָדיו. אּוָלם אִׁ ּתֵּ ש ְ ּדּור ּבִׁ ַיד ֶאת ַהּסִׁ ז ֶאת ַהּלּוָלב ְוָהֶאְתרֹוג ּבְ אחֵּ
ֹמאל.  ַיד ש ְ ּדּור ּבְ ין, ְוַהּסִׁ יר, ְוזֹו ָימִׁ צִׁ ֶפר ֶלֶקט ַהּקָ סֵּ יד ָעָליו ּבְ עִׁ הֵּ מֹו ש ֶ יָד"א, ּכְ ן ָנַהג ָמָרן ַהחִׁ ְוכֵּ

נּו  נּו ְוַרּבֵּ י ֶאת מֹורֵּ יתִׁ ַנת התקס"ה, ָראִׁ ש ְ יוֹוְרנֹו ּבִׁ יר לִׁ עִׁ י ּבְ ְהיֹותִׁ ֹונֹו: "ּבִׁ ז ְלש  ָהָיה אֹוחֵּ יָד"א, ש ֶ אֹון ַהחִׁ ַהּגָ
ינוּ  ן ָראִׁ יַאת ַהַהּלֵּל". ע"כ. ְוכֵּ ית ְלַאַחר ְקרִׁ ָידֹו ַהְיָמנִׁ ם ּבְ ּלָ ים ּכֻּ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ל גוֹ הָ נְ מִׁ  ֶאת ַאְרּבַ נּו  ש ֶ ָמָרן ַרּבֵּ

ף  ַיד ש ְ  ְזצּוָק"לעֹוַבְדָיה יֹוסֵּ ּדּור ּבְ ין ְוַהּסִׁ ַיד ָימִׁ ים ּבְ ינִׁ ָבה. ֶלֱאחֹז ֶאת ַהּמִׁ יף ֶאת ַהּתֵּ ּקִׁ ּמַ ת ש ֶ עֵּ )גינת ֹמאל ּבְ
 ורדים, ירים משה, אבן ישראל פישר. שפא(

 

יש   ּבּור ַקּדִׁ יַח צִׁ לִׁ ְ ר ַהש ּ פֹות אֹומֵּ ל'ְלַאַחר ַהַהּקָ ְתַקּבַ ֶפר ַהּתֹוָרה 'ּתִׁ ים ֶאת סֵּ יהִׁ , ּוַמְגּבִׁ
ּתוֹ  ים ּבַ ָהל, ְוקֹוְראִׁ ל ַהּקָ י ּכָ ינֵּ ָבה ְלַהְראֹותֹו ְלעֵּ ּתֵּ  )שפא(ָרה. ּבַ

 

ָבֵרךְׁ  ח לְׁ כַׁ ָ  ש 

יָלתֹו  ְנטִׁ ְך ַעל ַהּלּוָלב ּבִׁ ַכח ְלָברֵּ ם ש ָ ְך,  -אִׁ אי ְלָברֵּ ַ ָבה, ַרש ּ יף ֶאת ַהּתֵּ ּיֵּם ְלַהּקִׁ ּלֹא סִׁ ל ש ֶ ּכָ
ְך. ָפה לֹא ְיָברֵּ ְצָוה, ֲאָבל ְלַאַחר ַהַהּקָ ּמִׁ ן ּבַ ָעסּוק ֲעַדיִׁ יָון ש ֶ ערוך לנר, )שבולי הלקט, ריבב"ן,  ּכֵּ

 שלחן ועוד. שנ(ערוך ה
 

 חֹוֶלה

ן ָעָליו  ּתֵּ יתֹו, ְויִׁ בֵּ ֶאְמַצע ַהֶחֶדר ּבְ א ּבְ ּסֵּ יַח ּכִׁ ֶנֶסת, ַיּנִׁ ית ַהּכְ ינֹו ָיכֹול ָלֹבא ְלבֵּ אֵּ חֹוֶלה ש ֶ
י  דֵּ ָפה, ּכְ ח ַהַהּקָ ּסַ ם ַהּלּוָלב ְוֹיאַמר ֶאת נֻּ יף עִׁ י תֹוָרה, ְוַיּקִׁ ְמש ֵּ ה חֻּ ָ ש ּ ַנ"ְך, אֹו ֲחמִׁ ֶפר ּתַ סֵּ

ּלֹא ַיפְ  דֹוָלה ַעד ְמֹאד. ש ֶ ֲעָלָתן ּגְ ּמַ פֹות, ש ֶ יד ֶאת ַהַהּקָ  )בן איש חי. שפח(סִׁ
 

ָחג, -ָאֵבל  ים ּבֶ ְבָעה ְקרֹובִׁ ִׁ ש ּ ְפַטר לֹו ֶאָחד מִׁ ּנִׁ ם  ש ֶ ָבה עִׁ יף ֶאת ַהּתֵּ ַהּקִׁ ּלְ ַנע מִׁ ּמָ לֹא יִׁ
ּבּור. ָכל ַהּצִׁ , הגרי"מ טוקצינסקי, מנחת יצחק )בית יוסף, מהריק"ש, יעב"ץ, ערוך השלחן, כף החיים ַהּלּוָלב, ּכְ

 ב רעג. ג קלד(חזו"ע אבלות . ועוד. שפח

 
נוֹ  ְנָהג ֶיש ְ ֶצל מִׁ ֶלק אֵּ י חֵּ נֵּ ּבְ ָנז מִׁ ּכְ ל ַאש ְ ָהָאבֵּ ינוֹ  ש ֶ יף אֵּ ָבה ֶאת ַמּקִׁ ם ַהּתֵּ ן, ַהּלּוָלב עִׁ ל ְוכֵּ  ֹחֶדש   י"ב ּכָ
יו ַעל ּמוֹ  ָאבִׁ ַעם .ְואִׁ ַתב ְוַהּטַ ּום, הגר"א ּכָ ש ּ אֱ  מִׁ ּנֶ ּלּוָלב ָמרש ֶ ם" :ּבַ ַמְחּתֶ י ּוש ְ ְפנֵּ יֶכם ה' לִׁ ְבַעת ֱאלֹוקֵּ  ש ִׁ

ים פֹות, "ָימִׁ חַ  ְוַהַהּקָ ְזּבֵּ ּום ָהיוּ  ַלּמִׁ ש ּ ְמָחה מִׁ ל, ש ִׁ ינוֹ  ְוָהָאבֵּ ְמָחה אֵּ ש ִׁ ים ַאךְ . ּבְ ים ַרּבִׁ ָהַאֲחרֹונִׁ ְמהוּ  מֵּ  ַעל ּתָ
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ְנָהג ּו"ת ְוַגם. ֶזה מִׁ ש  י ּבְ ְברֵּ ל ּדִׁ יאֵּ ַתב ַמְלּכִׁ ינוּ  יָכןהֵּ , ּכָ ּצִׁ ְהֶיה מִׁ ּיִׁ ֶ ל ש  ְמָחה ָאסּור ָאבֵּ ש ִׁ ל ּבְ ְצָוה ש ֶ זוֹ  מִׁ . ּכָ

"ץ ֲעבֵּ ַתב ְוַהּיַ ל, ּכָ ָאבֵּ ינוֹ  ש ֶ אֵּ יף ש ֶ ָבה ַמּקִׁ יד ,ַהּתֵּ ְפסִׁ ְצָוה הִׁ ם מִׁ ּנָ חִׁ ל. ּבְ ּכָ ְנָהג ַאף ָמקֹום ּומִׁ ם, ֶזה ְלמִׁ  אִׁ
ַאְתָרא ָמָרא ָהַרב ל ּדְ יָון, ָאבֵּ ֶדֶרךְ  ּכֵּ ּבְ לָ  ש ֶ ד הּוא לּכְ י צֹועֵּ ְפנֵּ ל לִׁ ָהל ּכָ ים ַהּקָ יפִׁ ּקִׁ לּוָלב ַהּמַ ַנע לֹא, ּבְ ּמָ  יִׁ

יף ַהּקִׁ ּלְ ַדְרּכוֹ  מִׁ ּום, ּכְ ש ּ לּות מִׁ ַפְרֶהְסָיא ֲאבֵּ  (אגרות משה ,מנחת יצחק, חמדת שאול, ערוך השלחן) .ּבְ
 

ת ֹקֶדש   ב ַׁ ַׁ  ש 

ים אֶ  ין אֹוְמרִׁ ת, ְואֵּ ּבָ ש ַ ָבה ּבְ ים ֶאת ַהּתֵּ יפִׁ ין ַמּקִׁ ָלל. אֵּ ָפה ּכְ ח ַהַהּקָ ּסַ  )שצ(ת נֻּ

 

ֶכם -"ָלֶכם"  ָ ל  ֶ ש    מִּ

ם  ּתֹוָרה: "ּוְלַקְחּתֶ ּיו ָלֶכםֶנֱאַמר ּבַ וּ ֲחַז"ל, "ָלֶכם" אֹ ּבַ ֹון", ְוָדְרש  אש  ין  -ם ָהרִׁ אֵּ ֶכם. ש ֶ ּלָ ֶ ש ּ מִׁ
י ַעת ַהּמִׁ ַאְרּבַ א ּבְ ל ֶהָחג, ֶאּלָ ֹון ש ֶ אש  ּיֹום ָהרִׁ י חֹוָבה ּבַ א ְידֵּ ְוָקא ְולֹא ָאָדם יֹוצֵּ ּלֹו ּדַ ים ש ֶ נִׁ

יָלא הּוא  ּמֵּ ב ּומִׁ ְרּכָ ָהֶאְתרֹוג מֻּ ָחג ש ֶ ָנה ֶאְתרֹוג ְונֹוָדע לֹו ּבֶ ּקָ ן, ָאָדם ש ֶ רֹו. ַעל ּכֵּ ל ֲחבֵּ ש ֶ
רֹו.  ֲחבֵּ ַאל מֵּ ש ְ ּיִׁ ֶאְתרֹוג ש ֶ י חֹוָבה ּבְ א ְידֵּ ינֹו יֹוצֵּ ְך ָעָליו, אֵּ ינֹו ָיכֹול ְלָברֵּ סּול ְואֵּ  )שצה(ּפָ

 

ַהְינּו אּוָלם רַ  יר', ּדְ ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחזִׁ ל 'ַמּתָ ֹאֶפן ש ֶ רֹו ֶאת ָהֶאְתרֹוג ּבְ ֲחבֵּ אי ָלַקַחת מֵּ ַ ש ּ
ְמָצא  ַע. נִׁ ְגֹמר ְלַנְענֵּ ּיִׁ ש ֶ הּו לֹו ּכְ ירֵּ ֲחזִׁ ּיַ ְתַנאי ש ֶ ָנה, ּבִׁ ַמּתָ ן לֹו ֶאת ָהֶאְתרֹוג ּבְ רֹו נֹותֵּ ֲחבֵּ ש ֶ

ה ש ֶ  ָנה זֹו ָהֶאְתרֹוג ַנֲעש ָ ַמּתָ ּבְ ְצָוה ש ֶ ְגַמר ַהּמִׁ ּבִׁ ְלַבד ש ֶ י חֹוָבה, ּובִׁ א ּבֹו ְידֵּ י, ְויֹוצֵּ ּלֹו ְלַגְמרֵּ
י חֹוָבה.  ירֹו, לֹא ָיָצא ְידֵּ ם לֹא ֶהֱחזִׁ רֹו, ְואִׁ הּו ַלֲחבֵּ ירֵּ  )שצה(ַיֲחזִׁ

 

יהֹו ֶטַפח  יְך ְלַהְגּבִׁ רֹו ֶאת ָהֶאְתרֹוג, ָצרִׁ ֲחבֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְ ש ֶ ה בַּ  ס"מ[ 8]ּכְ ְזּכֶ ּיִׁ י ש ֶ דֵּ ָנה. ּכְ ּתָ  )שצה(ּמַ

 

רֹו.  ֲחבֵּ ַאל מֵּ ָ ש ּ ים ש ֶ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ַאְרּבַ י חֹוָבה ּבְ א ָאָדם ְידֵּ י ֶהָחג יֹוצֵּ ָאר ְימֵּ ש ְ  )שצה(ּבִׁ

 

ְצָוה  זֹּו מִׁ ּום ש ֶ ש ּ י ֶהָחג, מִׁ ָאר ְימֵּ ש ְ ּלוּ ּבִׁ ים ֲאפִׁ זּולִׁ ים אֹו ּגְ נּובִׁ ים ּגְ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ּטֹל ַאְרּבַ ין לִׁ אֵּ
ָרה ֲעבֵּ ָאה ּבַ  )סימן תרמט סעיף א ובביאור הלכה(. ַהּבָ

 
 

ֲעש ָ  נ ַׁ ֶ  גֹורוֹ גֹורֹו ָקטֵ ה ָסנֵ אֹוי לֹו ָלֶזה ש 

ם ֶ ת  חְׁ קַׁ ה  "ו לְׁ ּמָ יָחה ּתַ ָמה,  -ָלֶכם", ְלקִׁ לֵּ ֹוֵזלש ְ ֵהא ג  ֹא ת ְׁ ל  ֶ ְמָצא ָסנֵּ  ש  ַע ּבֹו, ְונִׁ גֹורֹו לּוָלב ּוְמַנְענֵּ
ֹוֶמה?גֹורֹו... ָקטֵּ  ָבר ד  ד ָ ָמה הַׁ ל לְׁ ָ ּיֵּם ְלש ָ  ָמש  ּסִׁ ֶ ש ּ יר. מִׁ עִׁ ים ּבָ ּסִׁ ְגּבֹות ֶאת ַהּמִׁ ָהַלְך לִׁ ל ֶמֶלְך ש ֶ יַח ש ֶ לִׁ

מֹון  ים ְוַהּמָ ל ַהֲחָפצִׁ הּו ְוָנַטל ֶאת ּכָ ּכָ ים, הִׁ בִׁ ַגע ּבֹו ַאַחד ַהּתֹוש ָ ה ּפָ ּנֵּ ְגּבֹות, ָהַלְך ְלַדְרּכֹו, ְוהִׁ לִׁ
ין  ב ּדִׁ ים ָהָיה ְלאֹותֹו ּתֹוש ָ ָידֹו. ְלַאַחר ָימִׁ ּבְ ד ָעָליו ש ֶ ַלּמֵּ ּיְ ֶ ּכֹר לֹו ָאָדם ש  ש ְ א לִׁ ְלטֹון, ּבָ ִׁ ֶצל ַהש ּ אֵּ

אן? ָאַמר לֹו:  ה ּכָ ה עֹוש ֶ י ָמה ַאּתָ אי, ָאַמר לֹו: ַהּגֵּד לִׁ ּבַ ֶלְך ַהּגַ יַח ַהּמֶ לִׁ ַגש  אֹותֹו ש ְ ְזכּות. ּפָ
ד ָעַלי  ַלּמֵּ ּיְ ֶ ש  ָאָדם ש  י ְמַבּקֵּ ְלטֹון, ַוֲאנִׁ ִׁ ֶצל ַהש ּ ין אֵּ י ּדִׁ ָהב יֵּש  לִׁ י ֶאת ַהזָּ ן לִׁ ְזכּות. ָאַמר לֹו: ּתֵּ

ְלט ִׁ י ַהש ּ ְפנֵּ ין לִׁ ּדִׁ ד ּבַ ה עֹומֵּ ַאּתָ ש ֶ ד ָעֶליָך ְזכּות. ְלָמָחר ּכְ י ְמַלּמֵּ י, ַוֲאנִׁ ּנִׁ ּמֶ ַטְלּתָ מִׁ ּנָ ים ש ֶ ֹון ְוַהֲחָפצִׁ
ד ָעֶליָך ְזכּות  ַלּמֵּ ּיְ ֶ י ש  ם יֵּש  ְלָך מִׁ ט אִׁ ֹופֵּ יש   -ְוֹיאַמר ְלָך ַהש ּ א  ּתֹאַמר אִׁ י ּבָ י, ַוֲאנִׁ לֹונִׁ ּפְ

י  ְפנֵּ ָעַמד לִׁ ש ֶ ָהב ְוָהַלְך לֹו. ְלָמָחר, ּכְ ים ְוַהזָּ ַהֲחָפצִׁ ְקָצת מֵּ ּנּו מִׁ ּמֶ ד ָעֶליָך ְזכּות. ָנַטל מִׁ ּוְמַלּמֵּ
ָנה  י. ּפָ לֹונִׁ יש  ּפְ יב ְוָאַמר לֹו: אִׁ ש ִׁ ד ָעֶליָך ְזכּות? הֵּ ַלּמֵּ ּיְ ֶ י ש  ְלטֹון, ָאַמר לֹו: יֵּש  ְלָך מִׁ ִׁ ט ַהש ּ ֹופֵּ ַהש ּ

ים  ָברִׁ י ֹאַמר ְלָך ּדְ י, ֲאנִׁ ד ַעל ֶזה? ָאַמר לֹו: ֲאדֹונִׁ ה ְמַלּמֵּ כּות ַאּתָ אי ְוָאַמר לֹו: ַמה זְּ ּבַ ֶאל ַהּגַ
נִׁ  ּכַ ֶרְך ְוהִׁ ּדֶ ית, ָעַמד ָעַלי ּבַ לֹונִׁ יר ּפְ עִׁ ים ּבְ ּסִׁ ְגּבֹות מִׁ ֶרְך לִׁ ּדֶ י ּבַ ָהַלְכּתִׁ ש ֶ י ֶזה. ּכְ רִׁ י ֲחבֵּ ה לִׁ ָעש ָ י ש ֶ

יר ְוָנטַ  ֶהֱחזִׁ ֶ ה ש ּ ּמַ ְקָצת מִׁ ם מִׁ י, הֵּ ָידִׁ ה רֹוֶאה ּבְ ַאּתָ ּלּו ש ֶ ים ָהאֵּ י. ְוַהֲחָפצִׁ ָידִׁ ָהָיה ּבְ ֶ ל ַמה ש ּ ל ּכָ
ים:  ב, ְוַהּכֹל ָהיּו אֹוְמרִׁ ְכַלם אֹותֹו ַהּתֹוש ָ ד ָעָליו ְזכּות. ּבֹוש  ְונִׁ ֲאַלּמֵּ י ש ֶ דֵּ י ּכְ אֹוי לֹו ָלֶזה "לִׁ

ה ָסנֵ  ֲעש ָ נ ַׁ ֶ ן "גֹורוֹ טֵ גֹורֹו, קָ ש  ם ּכֵּ א אִׁ זּול ֶאּלָ לּוָלב ּגָ ַע ּבְ ל ָיכֹול ְלַנְענֵּ ָראֵּ ש ְ ּיִׁ ין ָאָדם מִׁ ְך אֵּ . ּכָ
ם ָלֶכם". ֱאַמר "ּוְלַקְחּתֶ ּנֶ ים, ש ֶ ָדמִׁ ְקֶנה אֹותֹו ּבְ  )מדרש תנחומא אמור יח( יִׁ
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ים  ָנש ִּ

ַאחַ  ים, מֵּ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ יַלת ַאְרּבַ ְצַות ְנטִׁ ּמִׁ טּורֹות מִׁ ים ּפְ ש ִׁ ה ַהּנָ ְצַות ֲעש ֵּ יא מִׁ ְצָוה זֹו הִׁ ר ּומִׁ
טּורֹות ים ּפְ ש ִׁ ּה ָקבּוַע, ַהּנָ ַמּנָ זְּ ְצָוה ש ֶ ּה ָקבּוַע, ְוָכל מִׁ ַמּנָ זְּ יל ראָ וֹ ְמבכַ וְ , ש ֶ  .ְלעֵּ

 
ן  ם הֵּ ָרָכה, ַאְך אִׁ יֶהן ּבְ ֹבא ֲעלֵּ ים, ּתָ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ּטֹל ֶאת ַאְרּבַ ר ְולִׁ ים ָהרֹוצֹות ְלַהּדֵּ ָנש ִׁ

נֹות סְ  ּבְ ם מִׁ אֹות ש ֵּ ן נֹוש ְ י הֵּ יַלת לּוָלב', ְוַהְמָבְרכֹות ֲהרֵּ ְך 'ַעל ְנטִׁ ָפַרד, ָאסּור ָלֶהן ְלָברֵּ
ָלה.  ם ְלַבּטָ ַמיִׁ ְעָיה ְוֶנְכּדֹו הריש ָ נּו ְיש ַ ם, ַרּבֵּ נּו ֶאְפַריִׁ ָמ"ג, אֹור ָזרּוַע, ַרּבֵּ "ם, ָהַרְאָב"ד, ַהּסְ "י, ָהַרְמּבַ ַעת ַרש ִׁ ן ּדַ א"ז, ּכֵּ

נּו ָמנ "י קֹולֹון, הַ ַרּבֵּ י, ַמֲהרִׁ יְטרִׁ ֶנה, ַמֲחזֹור וִׁ ש ְ יד מִׁ ּגִׁ ים.ּבֵּ ש ְ תַּ ֹוַח, ַהּמַ ינּו ָהַאֲחרֹונִׁ ַרּבֹותֵּ ים מֵּ ְלָחן ָערּוְך, ְועֹוד ַרּבִׁ ֻּ  "ץ, ּוָמָרן ַהש ּ
 )קמח, שלט(

 
ים, ַאְך כַּ  ינִׁ ַעת ַהּמִׁ יַלת ַאְרּבַ ְך ַעל ְנטִׁ ַנז ַהּנֹוֲהגֹות ְלָברֵּ ּכְ נֹות ַאש ְ ּבְ ים יֵּש  מִׁ ה ּפֹוְסקִׁ ּמָ

ְכָנה.  ָברֵּ ּלֹא ּתְ ר ש ֶ כֹון יֹותֵּ ַהּנָ ְתבּו, ש ֶ ַנז ּכָ ּכְ י ַאש ְ אֹונֵּ ּגְ  )קמט(מִׁ
 

ים ַהְמבָ  ש ִׁ ּנָ ְכָנה, ְוַאף ָהָיה מֹוֶחה ּבַ ָברֵּ ּלֹא ּתְ ּיֹות ש ֶ ַנזִּׁ ּכְ ים ָהַאש ְ ש ִׁ י ָהָיה מֹוֶרה ַלּנָ אֹון ָחָכם ְצבִׁ ַתב ַהּגָאוֹ ַהּגָ ן ּכָ ן ְרכֹות. ְוכֵּ
צָּ  ים מִׁ י ַחּיִׁ אֹון ַרּבִׁ ה ַהּגָ יג ְלַמֲעש ֶ ְנהִׁ ן הִׁ ְכָנה. ְוכֵּ ָברֵּ ים לֹא ּתְ ש ִׁ ַהּנָ כֹון הּוא ש ֶ ַהּנָ ּועֹות ַיֲעֹקב, ש ֶ אֹון ְיש  ַתב ַהּגָ ן ּכָ אְנז, ְוכֵּ

ַתב ה ּכָ י ֹמש ֶ ַדְרכֵּ "ג, ְוַאף ָהָרָמ"א ּבְ "ץ, ְוַהּגָאֹון ַמַהְרש ַ ּמּוָטב ,)סימן תקפט( ַיְעּבֵּ ְצוֹות  ש ֶ ְכָנה ַעל מִׁ ָברֵּ ים לֹא ּתְ ש ִׁ ַהּנָ ש ֶ
ַתב ַהּטּור ן ּכָ ָרָמא, ְוכֵּ ַמן ּגְ ְּ ַהז ה ש ֶ ּלֹא ְיָבְרכּו. ְוָהרַ  )סימן יז( ֲעש ֵּ ר ש ֶ ּטֹוב יֹותֵּ ין ָלהֶ ש ֶ אֵּ ַתב ש ֶ "ז ּכָ ְתבּו  ןְדּבַ ן ּכָ ְך, ְוכֵּ ְלָברֵּ

י,  נוּ ַיֲעֹקב ֶאְלּגָאזִׁ , ָהראשל"צ ַרּבֵּ י ָחָדש  רִׁ יָד"א, ָהַרב שמ"ח גָ ַהּפְ ל ַהחִׁ נוּ יֹוָנה ָנבֹון ַרּבֹו ש ֶ י, ַרּבֵּ י"ט ֶאְלּגָאזִׁ ין, אגִׁ ַמֲהרִׁ
בוֹ  ְלָחן ּגָ ֻּ ים, ש  ּסִׁ ה נִׁ ף, ַמֲעש ֵּ ת יֹוסֵּ ְרּכַ ב, ּבִׁ ְפרֹו ָיֶפה ַלּלֵּ סִׁ 'י ּבְ ָלאגִׁ "י ּפָ רִׁ ל, ַהּגְ יאֵּ י ַאֲהֹרן ַעְזרִׁ ּפֵּ ַאַחר ְוַאף  ּהַ ְועֹוד.ּכַ ּומֵּ

ים ש ֶ  םַהּפֹוְסקִׁ ְך, אִׁ ּיֹות ְלָברֵּ אִׁ ָ ַרש ּ ְך, ֶאּלָא ַרק ש ֶ בֹות ְלָברֵּ ים ַחּיָ ש ִׁ ַהּנָ ם ש ֶ ְעּתָ ין ּדַ ים ְמָבְרכֹות, אֵּ ש ִׁ ַהּנָ ְתבּו ש ֶ ה  ּכָ ן, ָלּמָ ּכֵּ
ָרָכה לְ  ְרָכָתּה ּבְ ים ּבִׁ ַהּפֹוְסקִׁ ים מֵּ ַדַעת ַרּבִׁ ּלְ דֹוָלה, ש ֶ יס ֶאת ַעְצָמּה ְלַמֲחלֶֹקת ּכֹה ּגְ ָלה, ְועֹוֶבֶרת ַעל ָלּה ְלַהְכנִׁ לֹא "ַבּטָ

ְוא ָ ם ה' ֱאלֶֹקיָך ַלש ּ א ֶאת ש ֵּ ָ ש ּ ינּו 'סָ "תִׁ ָידֵּ ָלל ּבְ ל',, ְוַגם ֲהלֹא ּכְ ָרכֹות ְלָהקֵּ ק ּבְ ב ְוַאל  פֵּ ש ֵּ ְנקֹט ּבְ ּתִׁ ר ָנכֹון ש ֶ ְלָכְך יֹותֵּ
לוּ  ּבְ ּקִׁ נֹות ְסָפַרד ש ֶ ל ָמקֹום, ּבְ ּכָ ְך. ּומִׁ ָברֵּ יף, ְולֹא ּתְ ה ָעדִׁ ֲעש ֶ ין  ּתַ ן ַהּדִׁ ְלָחן ָערּוְך, ָאסּור ָלֶהן מִׁ ֻּ יֶהן הֹוָראֹות ָמָרן ַהש ּ ֲעלֵּ

ת טֹוב. ְרּכַ ֹבא ּבִׁ יֶהן ּתָ ְנַעם, ַוֲעלֵּ ֹוְמעֹות יִׁ ְך, ְוַלש ּ  )קמט( ְלָברֵּ

 

י ָעה ְצָדדִׁ ַע ְלַאְרּבָ יכֹות ְלַנְענֵּ יָנן ְצרִׁ ים, אֵּ ינִׁ ַעת ַהּמִׁ ּטֹל ַאְרּבַ ר ְולִׁ ים ָהרֹוצֹות ְלַהּדֵּ ם ָנש ִׁ
ְלַבד. ים ּבִׁ ינִׁ יהּו ֶאת ַהּמִׁ ְגּבִׁ ּיַ י ש ֶ א ּדַ ים, ֶאּלָ מֹו ָהֲאָנש ִׁ ּו"ת  ּכְ ש  ים ַזַצ"ל ּבְ ף ַחּיִׁ נּו יֹוסֵּ אֹון ַרּבֵּ ַתב ַהּגָ ן ּכָ ּכֵּ

ְבנֹוָתיו. )שנה( יתֹו לִׁ בֵּ יג ּבְ ְנהִׁ ן הִׁ ּכֵּ ים )ח"א סוד ישרים סימן יב(, ְוש ֶ ָעלִׁ  ַרב ּפְ
 

 

 כֹות יֹום טֹוב לְׁ   ֵמהִּ
ַׁת יֹום טֹובָטעָ  ל  פִּ תְׁ  ה ב ִּ

ה ָטָעה ּלָ פִׁ ּתְ ה ְוָאַמר ּבַ ן' 'ַאּתָ ְמקֹום חֹונֵּ ה ּבִׁ נּו' 'ַאּתָ ַחְרּתָ ָרָכה ֶאת ְיַסּיֵּם, ּבְ ה ְוַיֲחֹזר, ַהּבְ  ְל'ַאּתָ
נּו' ַחְרּתָ ין] ּבְ דִׁ ת ַהּטֹוֶעה ּכְ ּבָ ש ַ ָחל. [ּבְ י טֹוב יֹום ּוְכש ֶ מֹוָצאֵּ ת ּבְ ּבָ ן ְוָטָעה, ש ַ ה ריֹאמַ  לֹא, כֵּ ֶאְמַצע חֹוַנְנָתנּו' 'ַאּתָ ה ּבְ  'ַאּתָ

ן' יָון, חֹונֵּ ָלאו ּכֵּ ּבְ י ש ֶ ֶכף ֲהכִׁ נוּ " יֹאַמר ּתֵּ יעֵּ א", ַוּתֹודִׁ ת ְיַסּיֵּם ֶאּלָ ְרּכַ ה ּבִׁ ן ַאּתָ ה ְוַיֲחזֹר, חֹונֵּ נוּ  ְל'ַאּתָ ַחְרּתָ  "ע שבת ב שעט(חזו)'. ּבְ
 

ְתאֹום ָמָצא ֶאת  יֹום טֹוב, ּופִׁ ל ּבְ ּלֵּ ְתּפַ ם ַאַחר 'ַיֲעֶלה ַהּמִׁ ק אִׁ ּפֵּ ְסּתַ ים', ְוהִׁ ת 'מֹודִׁ ְרּכַ בִׁ ַעְצמֹו ּבְ
ה בְּ  יְך 'ְוַאּתָ ְמש ִׁ הִׁ נּו', אֹו ש ֶ יאֵּ ִׁ ֶדר 'ְוַהש ּ ּיֵּם ַעל ַהּסֵּ ינּו' ַרֲחֶמיָך' ְוָיבֹוא' סִׁ ינֵּ מֹו  [לבני אשכנז -]'ְוֶתֱחֶזיָנה עֵּ ּכְ

יְך ַלֲחֹזר לֹוַמר ד, ָצרִׁ ֹראש  ֹחֶדש  ְוחֹל ַהּמֹועֵּ ם  ּבְ ֶדר. ְואִׁ ם ַעל ַהּסֵּ ָ ש ּ יְך מִׁ נּו' ּוְלַהְמש ִׁ יאֵּ ִׁ 'ְוַהש ּ
ן, חֹוזֵּר ָלרֹ  ק ּכֵּ ּפֵּ ְסּתַ תֹו ְוהִׁ ּלָ פִׁ ּיֵּם ּתְ ּוב. סִׁ ל ש  ּלֵּ ְתּפַ  "ע יו"ט רכו. תנד(זו)חאש  ּומִׁ

 
ת ב ָ ַׁ ש  ָחל ב ְׁ ֶ ְמקֹום ְלַסּיֵּם 'מְ  - יֹום טֹוב ש  יָדה, ּובִׁ ֲעמִׁ ָרָכה ּבָ יַמת ַהּבְ ֲחתִׁ ם ָטָעה ּבַ ת אִׁ ּבָ ַ ש  ַהש ּ ַקּדֵּ

ְלַבד  ים' ּבִׁ ַמּנִׁ ל ְוַהזְּ ָראֵּ ש ְ ש  יִׁ ים', ָחַתם 'ְמַקּדֵּ ַמּנִׁ ל ְוַהזְּ ָראֵּ ש ְ יר  -ְויִׁ ְזּכִׁ ַאַחר ּוְכָבר הִׁ ינֹו חֹוזֵּר, מֵּ אֵּ
ם ָטעָ  ן אִׁ ְלַבד. ְוכֵּ ת' ּבִׁ ּבָ ַ ש  ַהש ּ ם ָטָעה ְוָחַתם 'ְמַקּדֵּ ין אִׁ ָרָכה. ְוהּוא ַהּדִׁ ֶאְמַצע ַהּבְ ת ּבְ ּבָ ה ש ַ

ה', ָיָצא. 'ְרצֵּ יר 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא' ּבִׁ ְזּכִׁ יָלה ְוהִׁ ת ְרגִׁ ּבָ ת ש ַ ּלַ פִׁ ל ּתְ ּלֵּ ְתּפַ  )שם רכג( ְוהִׁ

 

ֹות ד  ין - י"ג מִּ ּבֹו.  אֵּ ְמָחה ש ֶ ִׁ ד ְוַהש ּ ת ַהּמֹועֵּ ַ ש ּ י ְקדֻּ נֵּ ּפְ יָכל, מִׁ יַחת ַההֵּ ְפתִׁ  )תלז, תסט(ְלָאְמָרן ּבִׁ
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ָחג ג ב ֶ כֹות חַׁ לְׁ  הִּ

נוּ ּתִׁ  ה ַרּבֵּ ּו ֹמש ֶ ְרש  ּדָ ֶ ה ש ּ ּמַ י ֶהָחג, ְלַבד מִׁ ָכל ְימֵּ ְלכֹות ֶהָחג ּבְ ים ֶאת הִׁ ְהיוּ ּדֹוְרש ִׁ ּיִׁ ֶ ל ש  ָראֵּ ש ְ ן ְליִׁ ּקֵּ
יָט"א, ּוְלַחזֵּּק ֶאת  לִׁ ים ש ְ נִׁ י ָהַרּבָ ּפִׁ ֲהָלָכה מִׁ ים ּבַ עּורִׁ ן ש ִׁ ים ְלַאְרּגֵּ אִׁ ּבָ ֹקֶדם ֶלָחג. ְלָכְך ַעל ַהּגַ

ֱאמּוָנה בְּ  ל ּבֶ ָראֵּ ש ְ ב יִׁ ֶעְזַרת ה'.לֵּ רֹוָבה, ּבְ ה ַהּקְ ּלָ אֻּ יַח ּוַבּגְ ש ִׁ יַאת ַהּמָ  מגילה ד ע"א. יו"ט רנג(מסכת ) בִׁ

 
יֹום טֹוב ָהֲאסו רֹות ב ְׁ רֹות וְׁ ָ ת  ֻּ מ  ָלאכֹות הַׁ  מְׁ

ן "אֶֹכל  הֵּ ָלאכֹות ש ֶ ּמְ יֹום טֹוב, חּוץ מִׁ ת, ֲאסּורֹות ּבְ ּבָ ש ַ ָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ּבְ ל ַהּמְ  ]צֶֹרְך[ּכָ
," ל ָהָאָדם ֶנֶפש  לֹוַמר, ְלָצְרּכֹו ש ֶ ל , ּכְ ֶצל ּכָ וֹות אֵּ ָלאכֹות ְמצּויֹות ְוש ָ ְהיּו אֹוָתן ַהּמְ ּיִׁ ֶ ְלַבד ש  ּובִׁ

ָכה. אֲ  יר ֶאת ַהֲחש ֵּ י ְלָהאִׁ דֵּ ר ּכְ ּול, ְוַהְדָלַקת ַהּנֵּ ש ּ בִׁ ר בָ ָאָדם, ּכְ ּקָ עִׁ ֹות ּבְ ש  ּמְ ל ְמָלאכֹות ַהְמש ַ
ְלַבד, ים ּבִׁ ּיָמִׁ ים ְמסֻּ יֹום טֹוב. ַלֲאָנש ִׁ ֹוָתן ּבְ ר ַלֲעש  ין ֶהּתֵּ ים, אֵּ גִׁ ּנָ ים ּוְמעֻּ קִׁ ּנָ ְמפֻּ  ּכִׁ

 
ו ל ש   ת ָהֵאש  ו בִּ ָלקַׁ דְׁ  הַׁ

ים, ית ְוַגְפרּורִׁ ּצִׁ ּמַ את מִׁ ש  ַהּיֹוצֵּ אֵּ יֹום טֹוב, ּכְ ה ּבְ ש  ֲחָדש ָ יק אֵּ ים ְלַהְדלִׁ ירּו  ָאְסרוּ ֲחָכמִׁ ּתִׁ ֲאָבל הִׁ
את. ְולָ  ְמצֵּ ָבר נִׁ ּכְ ש  ש ֶ אֵּ יק מֵּ י ְלַהְדלִׁ דֵּ לּוק ּכְ ָמה' ּדָ ר ְנש ָ ֶעֶרב יֹום טֹוב 'נֵּ ין מֵּ ל ָאָדם ָיכִׁ ן ּכָ כֵּ

יר ּוְלָכל ְצָרָכיו.  ּול, ְלָהאִׁ ש ּ ּנּו ְלבִׁ ּמֶ יק מִׁ ּיּוַכל ְלַהְדלִׁ  )מט(ש ֶ

 
ל מַׁ ש ְׁ יר  - חַׁ ן יֵּש  ְלָהעִׁ ה. ְוָלכֵּ ש  ֲחָדש ָ יק אֵּ ְדלִׁ ּמַ יָון ש ֶ יֹום טֹוב, ּכֵּ ַמל ּבְ יק ַחש ְ ין ְלַהְדלִׁ ַנַחת אֵּ ּבְ

ת טֹוב.  ְרּכַ יֶהם ּבִׁ ֶזה, ְוָתֹבא ֲעלֵּ ים ּבָ ּלִׁ קִׁ יָמה ְלאֹוָתם ַהּמְ ְנעִׁ  )נג(ּובִׁ

 
ו ר  נ  ַׁ ֶעֶרב ֶהָחג  -ת  ּנּור מֵּ יל ֶאת ַהּתַ א, ַיְפעִׁ י ֲאָדָמה ְוַכּיֹוצֵּ ַתּנּור עֹופֹות ְוַתּפּוחֵּ ָהרֹוֶצה ֶלֱאפֹות ּבְ

י ֲאָכלִׁ ן ֶאת ַהּמַ ּתֵּ ת, ְויִׁ ּבָ עֹון ש ַ ָליו. ַעל ש ְ אֵּ ֶבה מֵּ ּכָ לֵּק ְויִׁ ּדָ ּנּור יִׁ ּנּור, ְוַהּתַ ּתַ ָחג ּבַ  )עב(ם ּבֶ

 
יר ס ִּ ו י הַׁ ל  ָלם, ְוַאף ַעל  - מִּ ְ י ְלַבש ּ דֵּ ים ּכְ ָדגִׁ ר אֹו ּבְ ָבש ָ יֹום טֹוב ּבְ יר ּבְ אֹות ֶאת ַהּסִׁ ר ְלַמּלְ ּתָ מֻּ

ּתוֹ  י ש ֶ נֵּ ּפְ יָכה ַאַחת, מִׁ א ֲחתִׁ יְך ֶלֱאֹכל ֶאּלָ ינֹו ָצרִׁ אֵּ י ש ֶ ר ֶאת ּפִׁ יָמה יֹותֵּ יכֹות ַמְטעִׁ ֶסֶפת ַהֲחתִׁ
ְכבֹוד יֹום טֹוב.  ר לִׁ ח יֹותֵּ ּבָ ֻּ ה ְמש  ּלֹו ַנֲעש ֶ יל ּכֻּ ְבש ִׁ ַהּתַ ְמָצא ש ֶ יל, ְונִׁ ְבש ִׁ  )לח(ַהּתַ

 
ת  ב ָ ַׁ ֵל ש  ל  חַׁ ֹצֶרךְׁ מְׁ ו ל לְׁ ש   ַפְרֶהסְ  -ב ִּ ת ּבְ ּבָ ל ש ַ י ַהְמַחּלֵּ יֹום טֹוב ְלֹצֶרְך ְיהּודִׁ ל ּבְ ֵּ ָיא, ָאסּור ְלַבש ּ

ֶרכֶ  ַע ּבְ ְרחֹוב אֹו נֹוסֵּ ת ּבָ ּבָ ש ַ ּיֹות ּבְ יָגרִׁ ן סִׁ ֵּ ַעש ּ ּמְ גֹון ש ֶ ָרה, ּכְ י ֲעש ָ ְפנֵּ ת ּבִׁ ּבָ ל ש ַ ַחּלֵּ ּמְ ַהְינּו ש ֶ ב ּדְ
ְמיָֻּחד. אּולָ  ילֹו ּבִׁ בִׁ ש ְ ל ּבִׁ ֵּ א ְיַבש ּ ּמָ יֹום טֹוב, ש ֶ יתֹו ּבְ ֶזה ְלבֵּ י ּכָ ין ְיהּודִׁ ין ְלַהְזמִׁ ן אֵּ ת, ְוָלכֵּ ּבָ ש ַ ם ּבְ

ינֹו ֶאְצלֹו ֶלָחג  ַפְרֶהְסָיא, ְורֹוֶצה ְלַהְזמִׁ ת ּבְ ּבָ ל ש ַ ַחּלֵּ ּמְ ר ש ֶ ָחה אֹו ַמּכָ ּפָ ש ְ ּיֵּש  לֹו ְקרֹוב מִׁ ָאָדם ש ֶ
ים  א עֹוָלם, ָיש ִׁ יק ּבֹורֵּ ים ֶאל חֵּ ֱאָמנִׁ קֹורֹות ַהּנֶ ה ַלֲחֹזר ַלּמְ ְזּכֶ ב ַלּתֹוָרה ְויִׁ ְתָקרֵּ אּוַלי יִׁ י ש ֶ דֵּ ּכְ

ל אֶ  ֵּ ב ְלַבש ּ ל לֵּ ּכָ ָחג. ּומִׁ ילֹו ּבֶ בִׁ ש ְ ל ּבִׁ ֵּ ְך ְלַבש ּ ְצָטרֵּ ּלֹא יִׁ י ש ֶ דֵּ ֶעֶרב ֶהָחג, ּכְ ים מֵּ ילִׁ ְבש ִׁ ל ַהּתַ ת ּכָ
אי  ַ יתֹו, ַרש ּ י בֵּ ְבנֵּ ל ְלַעְצמֹו ְולִׁ ֵּ ַבש ּ ּמְ ב ש ֶ ין, ַאּגַ ר ַהּדִׁ ּקַ עִׁ ן, מֵּ ל ֹקֶדם ָלכֵּ ֵּ ש ּ ם לֹא ּבִׁ ָמקֹום, אִׁ

בִׁ  ש ְ יל ּבִׁ ְבש ִׁ ּתַ יף עֹוד ּבַ ת. ְלהֹוסִׁ ּבָ ל ש ַ רֹו ַהְמַחּלֵּ  )הרדב"ז, פרי מגדים, מהר"ם שיק ועוד. לח(יל ֲחבֵּ

 
ו ן ש   ָוה ְלָכל ָאָדם.  - עִּ ָ ין זֹו ֲהָנָאה ַהש ּ אֵּ יָון ש ֶ יֹום טֹוב, ּכֵּ ּיֹות ּבְ יָגרִׁ ן סִׁ ֵּ ים ְלַעש ּ יֵּש  אֹוְסרִׁ

ם לֹו ַצַער, יֵּש  ְלָהקֵּ  רֵּ ּגָ ן יִׁ ֵּ ם לֹא ְיַעש ּ אִׁ ּיֹות ְוַלֲהָלָכה, ָאָדם ש ֶ יָגרִׁ ים סִׁ ל לֹו. ֲאָבל אֹוָתם ַהחֹוְבבִׁ
ל ָהָאָדם,  יאּותֹו ש ֶ ְברִׁ יק ְמֹאד ְמֹאד לִׁ ּון ַמזִּׁ ש ּ י ָהעִׁ יְך ָלַדַעת ּכִׁ ן. ְוָצרִׁ ֵּ ַעש ּ ּלְ ְנעּו מִׁ ּמָ ַעם, יִׁ י ּפַ ּדֵּ מִׁ

יֶכם". ֹתֵּ ם ְמֹאד ְלַנְפש  ַמְרּתֶ ש ְ ר ַעל "ְונִׁ עֹובֵּ דֹול ש ֶ ש  ּגָ  )מד( ְויֵּש  ֲחש ָ

 
ב    ו י ָהֵאש  כ ִּ

יַח  ה, ַיּנִׁ ּיָ יָגרִׁ ן סִׁ ֵּ ן, ַהְמַעש ּ . ְוָלכֵּ ֶזה ֹצֶרְך ֹאֶכל ֶנֶפש  ין ּבָ אֵּ ל ש ֶ יֹום טֹוב ּכָ ש  ּבְ ָאסּור ְלַכּבֹות אֵּ
יֶהם. ֲאלֵּ בּו מֵּ ּכָ ּיִׁ ֶ ינּות ש  ֲעדִׁ ה ּבַ ּיָ יָגרִׁ ְפרּור ְוַהּסִׁ  )נב( ֶאת ַהּגַ
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ז ו י ג ַׁ ב  ז, אוּ  - כ ִּ ַמּלֵּא ָאסּור ְלַכּבֹות ֶאת ַהּגַ ּיְ ֶ גֹון ש  ר, ּכְ ם ַאחֵּ י ּגֹורֵּ ר ְלַכּבֹותֹו ַעל ְידֵּ ּתָ ָלם מֻּ

ז ְפכּו ַעל ַהּגַ ָ ש ּ ם ְויִׁ יִׁ ּו ַהּמַ ְגְלש  ח, ְויִׁ ְרּתַ ּיִׁ ֶ ש  ש  הּו ַעל ָהאֵּ יחֵּ דֹוָתיו ְוַיּנִׁ ם ַעל ּגְ ַמיִׁ  קּוְמקּום ָקָטן ּבְ
ז. ְויַ  ְפּתֹור ַהּגַ ְסּגֹר ֶאת ּכַ , ְוָאז יִׁ ש  ֶבה ָהאֵּ ּכָ י ָאסּור ְותִׁ ָרְתחּו, ּכִׁ ם ש ֶ יִׁ ּתֹות ֶאת ַהּמַ ש ְ יד לִׁ ְקּפִׁ

ּלֹא ְלֹצֶרְך.  ל ש ֶ ֵּ ם,  )נח(ְלַבש ּ ַחם ַמיִׁ ש  לֹו מֵּ ּיֵּ ְקֶרה ש ֶ מִׁ יַח וְ ּבְ ל ְלַהְרּתִׁ ּדֵּ ּתַ ש ְ ּקּוְמקּום, יִׁ יַח ּבַ ְרּתִׁ ּמַ ם ש ֶ יִׁ יְך ֶאת ַהּמַ ינֹו ָצרִׁ אֵּ

ם  יִׁ ּו ַהּמַ ְגְלש  ּיִׁ ין ש ֶ יָצה ְוַיְמּתִׁ יָצה.ּבֵּ  ְויֹאַכל ֶאת ַהּבֵּ
 

ת ָהֵאש   ָמכַׁ נְׁ לֹו ַעל  - הַׁ ְ יְך ְלַבש ּ ן ָצרִׁ ּכֵּ בֹוָהה, ּוְלַאַחר מִׁ ש  ּגְ ּולֹו הּוא ַעל אֵּ ש ּ ת ּבִׁ ּלַ חִׁ ּתְ יל ש ֶ ְבש ִׁ ּתַ
בְ  יֹום טֹוב ְלֹצֶרְך ַהּתַ ז ּבְ יְך ֶאת ַהּגַ ר ְלַהְנמִׁ ּתָ א, מֻּ יל ֹאֶרז ְוַכּיֹוצֵּ ְבש ִׁ מֹו ּתַ ש  ְנמּוָכה, ּכְ יל אֵּ ש ִׁ

 , יא ְלֹצֶרְך ֹאֶכל ֶנֶפש  הִׁ ל ְמָלאָכה ש ֶ ים ּכָ ירּו ֲחָכמִׁ ּתִׁ הִׁ יָון ש ֶ ּכֵּ ף, ש ֶ רֵּ ָ ש ּ ֹהֶגן ְולֹא יִׁ ל ּכַ ֵּ ש ּ ְתּבַ ּיִׁ ֶ ש 
ה ְנמּוָכה.  ש  ֲחָדש ָ יק אֵּ יכּו ְלַהְדלִׁ ְצרִׁ יְך, ְולֹא הִׁ ר ּגַם ְלַהְנמִׁ ּתַ ייןהֻּ טֵּ ה ַפְייְנש ְ י מֹש ֶ אֹון ַרּבִׁ ַסק ַהּגָ ן ּפָ רֹות  ּכֵּ ּגְ ְפרֹו אִׁ סִׁ ּבְ

ן הִׁ  ים. ְוכֵּ ֹונִׁ אש  ינּו ָהרִׁ י ַרּבֹותֵּ טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַעל ּפִׁ ר ּבְ זֵּּק ֶאת ַהֶהּתֵּ ה )ח"א סימן קטו, וח"ד סימן קג( ְוחִׁ ן ֹמש ֶ י, ְוכֵּ יל ַעְבּדִׁ ּכִׁ ּו"ת ַיש ְ ש  י עֹוַבְדָיה ֲהָדאָיה ּבְ אֹון ַרּבִׁ יר ַהּגָ ּתִׁ
ְנַין ּתוֹ  ּו"ת קִׁ ש  ַתב ּבְ ים. )נח(ּכָ ים ַרּבִׁ  ָרה, ְועֹוד ּפֹוְסקִׁ

 
ם יִּ מַׁ ת ֵנר ב ְׁ חַׁ נ ָ ֶבה - הַׁ ּכָ ם יִׁ יִׁ עֹוד ְזַמן ַלּמַ יַע ּבְ ּגִׁ ּיַ ֶ ש  ּכְ י ש ֶ דֵּ ם ּכְ ַמיִׁ יחֹו ּבְ ין ְלַהּנִׁ לּוק, אֵּ ֲעָוה ּדָ ר ש ַ  נֵּ

ָחם[.  ה ּפֶ עֹוש ֶ ל ּתֹוָרה, ש ֶ ּבּוי ש ֶ ַרם ּכִׁ זֶּה ּגְ יָון ש ֶ י]ּכֵּ ר ְלַהּנִׁ ּתָ לּוק, ּוְלַאַחר ֲאָבל מֻּ ינֹו ּדָ ן אֵּ ֲעַדיִׁ ש ֶ ם ּכְ ַמיִׁ חֹו ּבְ
ש  ַאֶחֶרת  אֵּ הּו מֵּ יקֵּ ן ַיְדלִׁ ּכֵּ ר ָקָטן[.מִׁ יק נֵּ ַמְדלִׁ א ּכְ ינֹו ֶאּלָ אֵּ  )סימן תקיד סעיף ג. נז( ]ש ֶ

 
ֹוֵרר  ב 

יֹום טֹוב  ר ּבְ ּיֵּש  ֹאֶכל ּופְ  -ְמֶלאֶכת ּבֹורֵּ ת, ּוְכגֹון ש ֶ ּבָ ַ ש ּ ר מִׁ ּה יֹותֵּ ים ּבָ ּלִׁ ים, ְמקִׁ ֹסֶלת ְמֹעָרבִׁ
ּיֹאַכל  ְתַנאי ש ֶ ֹסֶלת', ּובִׁ ּתֹוְך ַהּפְ ד' ַרק ֶאת 'ָהֹאֶכל מִׁ ּיָ יא 'ּבַ ר ְלהֹוצִׁ ּתָ ת מֻּ ּבָ ש ַ ּבְ י ש ֶ ַאף ַעל ּפִׁ

ר'  ד[ אֹותֹו 'ְלַאְלּתַ ּיָ יא ֶאת  -]מִׁ ֹסֶלת, יֹוצִׁ יא ֶאת ַהּפְ ר ְלהֹוצִׁ ם ַקל יֹותֵּ אִׁ ּלּו, ש ֶ קֵּ יֹום טֹוב הֵּ ּבְ
ֹסֶלת,  ר. ַהּפְ ל ְלַאְלּתַ ינֹו אֹוכֵּ אֵּ י ש ֶ ְבֹרר ְלֹצֶרְך יֹום טֹוב, ְוַאף ַעל ּפִׁ ּיִׁ ְתַנאי ש ֶ  )עו(ּובִׁ

 
 טֹוֵחן

ר. ינֹו אֹוְכלֹו ְלַאְלּתַ ם אֵּ ק ַלֲהָכַנת ָסָלט, ַאף אִׁ ק ּדַ ר ַלְחּתְֹך ָיָרק ּדַ ּתָ ָאסּור ַלְחּתְֹך  מֻּ ת ש ֶ ּבָ ש ַ ן ּבְ לֹא כֵּ

א  ק, ֶאּלָ ק ּדַ ָרק ּדַ ר. ֶאת ַהּיָ ם אֹוְכלֹו ְלַאְלּתַ חֹוֶבֶרת אִׁ ַהְרָחָבה ּבְ ְמֹבָאר ּבְ ָדה"ּכַ ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ ת ּבַ ּבָ ַ  )עא( ."ַהש ּ
 

י ָה פ ִּ מְׁ ֻּ ה ְצנֹון - פ  ּיָ ְמּפִׁ פֻּ ר ּבְ ר ְלָגרֵּ ּתָ ֶהם. , מֻּ א ּבָ ּפּוַח ֲאָדָמה ְוַכּיֹוצֵּ ּפּוַח, ּתַ ֶזר, ּתַ  )עא(ּגֶ

 
 סֹוֵחט

ל ַהּפֵּ  ְסֹחט ֶאת ּכָ קִׁ ָאסּור לִׁ ים ְלַמש ְ ּיֹות, ְוָכל  יםרֹות ָהעֹוְמדִׁ ּכֹולִׁ ים, ֶאש ְ ּפּוזִׁ ים, ּתַ ים, ֲעָנבִׁ זֵּיתִׁ ּכְ
ְסֹחט. ר לִׁ ּתָ ים מֻּ ימֹונִׁ ֶהם, ֲאָבל לִׁ א ּבָ ּיֹוצֵּ ּלוּ  ּכַ ת ַוֲאפִׁ ּבָ ש ַ ר ּבְ ּתָ ְסֹחט מֻּ ימֹון לִׁ ַחת לִׁ יָקה ְלַצּלַ ְלָחן ְמֹפָרש  כַּ , רֵּ ֻּ ש   ּבְ

ים ֹודּוְבע( ו"ס כש סימן) ךְ וּ ֲער ים ּפֹוְסקִׁ ֲעבֵּ  ְוַאף. ַרּבִׁ יר ץ"ַהּיַ ֶהְחּמִׁ תבְּ  ש ֶ ּבָ ַ יֹום הֹוָדה, ש ּ ר טֹוב ּבְ ּתָ ּמֻּ ר ראָ בוֹ מְ כַ וְ  .ש ֶ טּוב ַהֶהּתֵּ  ּבְ
חֹוֶבֶרת ָוַדַעת ַטַעם ת" ּבְ ּבָ ַ ֲהָלָכה ַהש ּ ָדהּובָ  ּבַ ם ָקֶחּנוּ ", ַאּגָ ָ ש ּ  )עג(. ַנַחת הוֵּ רְ תִׁ וְ  מִׁ

 

ה ָ יש  ה לִּ י ָ ֲאפִּ  וַׁ

ּנוּ  חֶקמַ  ר, טֹוב יֹום ֹקֶדם הפָּ ש ֶ ּתָ ּנוּ  ָללּוש   מֻּ ּמֶ ה מִׁ ּסָ יֹום עִׁ . עּוָגה אוֹ  ֶלֶחם ֶלֱאפֹות, טֹוב ּבְ
ם עּור ֶקַמח ָנַתן ְואִׁ ש ִׁ ה ּכְ ילוֹ ], ַחּלָ ַרם 662-ו קִׁ יש   [,ּגְ ה ַיְפרִׁ ם ַחּלָ ָרָכה עִׁ ֹרף לֹא, וְ ּבְ ש ְ ה ֶאת יִׁ  ַהַחּלָ
א י ֶאּלָ מֹוָצאֵּ  ז, סח()ס. טֹוב יֹום ּבְ

 

ֶצה קְׁ  מֻּ

ן. ְלַהּלָ דִׁ ת, ּכְ ּבָ ש ַ ר מִׁ ירּו ּבֹו יֹותֵּ יֹום טֹוב ֶהְחמִׁ ְקֶצה ּבְ ָחל ֲאָבל מֻּ ש ֶ תיֹום טֹוב בְּ  ּכְ ּבָ יָניו ,ש ַ  ּדִׁ
מוֹ  תבְּ  ּכְ ּבָ ש   .ש ַ אֵּ יק מֵּ ר ְלַהְדלִׁ ּתָ י מֻּ ֲהרֵּ ים, ש ֶ י ָהֲאָנש ִׁ ינֵּ עֵּ ּיֹום טֹוב ַקל ּבְ יָון ש ֶ ּכֵּ ֶזה, מִׁ ַעם ּבָ ל, ְלָכְך ְוַהּטַ ֵּ ר ְלַבש ּ ּתָ , ּומֻּ ש  ְלאֵּ

א ְיַזְלְזלּו ָהַעם ּמָ ים ש ֶ ּו ֲחָכמִׁ ש  ת. ָחש ְ ּבָ ש ַ ר מִׁ ּלֹו יֹותֵּ ְקֶצה ש ֶ ּמֻּ ירּו ּבַ ת ַהּיֹום, ְוֶהְחמִׁ ַ ש ּ ְקדֻּ ָחל ֲאָבל ּבִׁ ש ֶ ת ּכְ ּבָ ש ַ ְמַרת , ּבְ ָנּה חֻּ ש ְ ּיֶ ש ֶ
ד  ּצַ מּוְקֶצה מִׁ יר ּבָ ְצְרכּו ְלַהְחמִׁ ת, לֹא הֻּ ּבָ  (, כז)כו ַהּיֹום טֹוב ַעְצמֹו.ש ַ
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ֹות  פ  לִּ ָננֹותקְׁ ּפֹות ּבָ ְקלִׁ ָמה ּכִׁ הֵּ יחַ , ָהְראּויֹות ְלַמֲאַכל ּבְ א, ֲאַבּטִׁ לֹון ְוַכּיֹוצֵּ י  - מֵּ ַאף ַעל ּפִׁ

ְקֶצה ן מֻּ י הֵּ יֹום טֹוב ֲהרֵּ ְקֶצה, ּבְ יָנן מֻּ ת אֵּ ּבָ ש ַ ּבְ י ַמּגֵּ  ,ש ֶ א ַעל ְידֵּ ד ֶאּלָ ּיָ ב ְוָאסּור ְלַטְלְטָלן ּבַ
ין ְוַכּדֹוֶמה.  אֹו ַסּכִׁ

 
ֹצֶרךְׁ ֹאֶכל ֶנֶפש   ֶצה לְׁ קְׁ ים  - מֻּ יֹום טֹוב, ּגַם ֲחָכמִׁ יָרה ַהּתֹוָרה ְמֶלאֶכת ֹאֶכל ֶנֶפש  ּבְ ּתִׁ הִׁ יָון ש ֶ ּכֵּ מִׁ

י  ְברֵּ ים ַעל ּדִׁ חֹות ֲאָבנִׁ ּנָ ם מֻּ גֹון אִׁ , ּכְ יֹום טֹוב ְלֹצֶרְך ֹאֶכל ֶנֶפש  ְקֶצה ּבְ ל מֻּ ירּו ְלַטְלטֵּ ּתִׁ הִׁ
ֲחַמת ּגּוָפן', ַמֲאכָ  ְקֶצה מֵּ ן 'מֻּ ים הֵּ ָהֲאָבנִׁ יָון ש ֶ ים ּכֵּ יא ֶאת ָהֲאָבנִׁ ת ָאסּור ְלהֹוצִׁ ּבָ ש ַ ּבְ ל, ש ֶ

ּלּו ְלֹצֶרְך ְמקֹוָמן  ירּו  -ְוָאסּור ְלַטְלְטָלן ֲאפִׁ ּתִׁ יֹום טֹוב, ְלֹצֶרְך ֹאֶכל ֶנֶפש  הִׁ ל ָמקֹום ּבְ ּכָ מִׁ
יָאן. ים ְלהֹוצִׁ ַהְרָחבָ  ֲחָכמִׁ ְמֹבָאר ּבְ חֹוֶבֶרת ּכַ דָ "ה ּבְ ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ ת ּבַ ּבָ ַ  .ה"ַהש ּ

 
ש  מִׁ  יק אֵּ ָאסּור ְלַהְדלִׁ יל ש ֶ ַאְרנּו ְלעֵּ ּבֵּ י ש ֶ יָנם ַאף ַעל ּפִׁ ים אֵּ ְפרּורִׁ ל ָמקֹום ַהּגַ ּכָ ים, מִׁ ַגְפרּורִׁ

ש  ְמצּוָיה. אֵּ יק מֵּ י ְלַהְדלִׁ דֵּ ֶהם ּכְ ש  ּבָ ּמֵּ ּתַ ש ְ ר ְלהִׁ ּתָ יֹום טֹוב, ּומֻּ ְקֶצה ּבְ  א()נ מֻּ

 
יָצה חִּ  רְׁ

ָוה  ָ ין זֹו ֲהָנָאה ַהש ּ אֵּ יָון ש ֶ ל ַהּגּוף, ּכֵּ ֶהם ֶאת ּכָ ְרֹחץ ּבָ י לִׁ דֵּ יֹום טֹוב ּכְ ם ּבְ ם ַמיִׁ ָאסּור ְלַחּמֵּ
 , ָכל יֹוםְלָכל ֶנֶפש  ל ּגּופֹו ּבְ ץ ֶאת ּכָ ל ָאָדם רֹוחֵּ י לֹא ּכָ ֲהרֵּ ְרֹחץ ֶאת  [.]ש ֶ י לִׁ דֵּ ם ּכְ ם ַמיִׁ ר ְלַחּמֵּ ּתָ ָאְמָנם מֻּ

נָ  ְלַבד. ּפָ  )שלחן ערוך סימן תקיא סעיף ב. מא(יו, ָיָדיו ְוַרְגָליו ּבִׁ

 
ֶעֶרב יֹום טֹוב  מּו מֵּ ְתַחּמְ הִׁ ם ש ֶ ין  -ַמיִׁ ל ַהּגּוף. ְוהּוא ַהּדִׁ ֶהם ֶאת ּכָ ְרֹחץ ּבָ ר לִׁ ּתָ י ְסָפַרד מֻּ ְבנֵּ לִׁ

, ש ֶ  ֶמש  דּוד ש ֶ מּו ּבְ ְתַחּמְ הִׁ ים ש ֶ ם ַחּמִׁ ַמיִׁ ץ ּבְ ְתַרחֵּ ר ְלהִׁ ּתָ ּמֻּ ם ש ֶ א ְלַחּמֵּ ים ֶאּלָ ּלֹא ָאְסרּו ֲחָכמִׁ
ר  ּתָ יֶהם, מֻּ ֲאלֵּ מּו מֵּ ְתַחּמְ הִׁ ֶעֶרב יֹום טֹוב אֹו ש ֶ מּו מֵּ ְתַחּמְ הִׁ ל ש ֶ יֹום טֹוב, ֲאָבל ּכָ ם ּבְ יִׁ ֶאת ַהּמַ

ֶהם.  ְרֹחץ ּבָ  )סימן תקיא סעיף ב. מא(לִׁ

 
ְוָקא ם ּדַ ים, הֵּ ם ַחּמִׁ ַמיִׁ ץ ּבְ ְתַרחֵּ "ל ְלהִׁ ים ַהּנַ רִׁ ל ַהֶהּתֵּ ת, ֲאָבל  ּכָ יִׁ ּבַ ּבַ ית ש ֶ ָרטִׁ ְטָיה ּפְ ַאְמּבַ ּבְ

ים  ל ַרּבִׁ ְרָחץ ש ֶ ית ַהּמֶ בֵּ ְקֶוה[,ּבְ ָניו, ָיָדיו ְוַרְגָליו  ]מִׁ ּלּו ּפָ ץ ּבֹו ֲאפִׁ ְתַרחֵּ ּלֹא ְלהִׁ ים ש ֶ ְזרּו ֲחָכמִׁ ּגָ
סּ ְלַבד.  אִׁ יֹום טֹוב ּבְ ם ּבְ ים ַמיִׁ מִׁ ַחּמְ ּמְ ים ש ֶ עִׁ ים ְרש ָ נִׁ ּלָ ָהיּו ּבַ י ש ֶ נֵּ ּפְ מּו מִׁ ּמְ חִׁ ים ש ֶ ֶעֶרב יֹום טֹוב.ֶאת ּור, ְוָהיּו אֹוְמרִׁ ם מֵּ יִׁ  ַהּמַ
ם ְואּוָלם ַמיִׁ ים ּבְ נִׁ ר צֹונֵּ ּתָ ּלוּ  מֻּ  )מא(. ֶמְרָחץבָּ  ֲאפִׁ

 
מּו  ְתַחּמְ הִׁ ים ש ֶ ם ַחּמִׁ ַמיִׁ ּלוּ ּבְ ֶאָחד, ֲאפִׁ ל ַהּגּוף ּכְ ְרֹחץ ֶאת ּכָ ּלֹא לִׁ יר ש ֶ ַנז ְלַהְחמִׁ ּכְ י ַאש ְ נֵּ ְנַהג ּבְ מִׁ

עֶ  ל מֵּ ינֹוק, יֵּש  ְלָהקֵּ ֶבר ְלַבּדֹו. ּוְלֹצֶרְך ּתִׁ ֶבר ְואֵּ ל אֵּ ְרֹחץ ּכָ ל לִׁ ֶרב יֹום טֹוב. ְוָאְמָנם יֵּש  ְלָהקֵּ
ים.  ם ַחּמִׁ ַמיִׁ  )הרמ"א סימן תקיא סעיף ב ומשנ"ב. מא(ְלָרֳחצֹו ּבְ

 
ו ד ק  רִּ ם וְׁ יִּ ַׁ פ  ת כ ַׁ יאַׁ חִּ  מְׁ

ְרֹקד ם ְולִׁ יִׁ ּפַ ְמֹחא ּכַ יֹום טֹוב ָאסּור לִׁ ן, ּגַם ּבְ ְמֹבָאר ְלַהּלָ ְמַחת ּתֹוָרה ּכַ ִׁ ש ּ ָאסּור  [.]חּוץ מִׁ ין ש ֶ ן ַהּדִׁ ְוכֵּ
ת. ּבָ ש ַ ָאסּור ּבְ מֹו ש ֶ יר, ּכְ ִׁ ם ֶקֶצב ַהש ּ ְלָחן עִׁ ֻּ ְדּפֹק ַעל ַהש ּ ת ח"א. )שכ( לִׁ ּבָ חֹוֶבֶרת ש ַ ְמֹבָאר ּבְ  ּכַ

 

פו ָאה  רְׁ

י ש ֶ  ב, ַאף ַעל ּפִׁ אֵּ חֹוש  אֹו ּכְ יֶזה מֵּ ּיֵּש  לֹו אֵּ י ש ֶ יא, מִׁ ָברִׁ ְך ּכְ א הֹולֵּ ה ֶאּלָ ּטָ ּמִׁ ב ּבַ ֹוכֵּ ינֹו ש  אֵּ
יֹום טֹוב,  ים ּבְ ּדּורִׁ ְבלַֹע ּכַ רּוָפה אֹו לִׁ ר לֹו ָלַקַחת ּתְ ּתָ ת.מֻּ ּבָ ש ַ ן ּבְ ין ּכֵּ אֵּ ֶ  )כג( ַמה ש ּ

 
י  ִּ ש   יֹום ש ִּ ָחל ב ְׁ ֶ ת'  -יֹום טֹוב ש  ּבָ עֹון ש ַ ְ ן ֶאת ַה'ש ּ ר ְלַכּוֵּ ּתָ יָטלִׁ מֻּ יגִׁ ינֹו ּדִׁ אֵּ יֹום טֹוב ְלֹצֶרְך  י[]ש ֶ ּבְ

ֶבה.  ּכָ ק ְויִׁ לֵּ ּדָ עֹות יִׁ יֶזה ש ָ ת ְלאֵּ ּבָ ַ  )נז(ַהש ּ
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 ֵהל קְׁ ת הַׁ וַׁ צְׁ   מִּ
ֹוָרה ת  ן הַׁ קֹור מִּ ָ מ   הַׁ

ּתֹוָרה  ים יג(-)דברים פרק לא פסוקים יֶנֱאַמר ּבַ נִׁ ַבע ש ָ ץ ש ֶ ּקֵּ אֹמר, מִׁ ה אֹוָתם לֵּ : "ַוְיַצו ֹמש ֶ
ה בְּ  ּטָ מִׁ ְ ַנת ַהש ּ ד ש ְ ֹמעֵּ י ה' ֱאלֶֹהיָך חַ ּבְ נֵּ ָראֹות ֶאת ּפְ ל לֵּ ָראֵּ ש ְ בֹוא ָכל יִׁ ּכֹות: ּבְ ג ַהּסֻּ

ל ֶאת  יֶהם: ַהְקהֵּ ָאְזנֵּ ל ּבְ ָראֵּ ש ְ ל יִׁ ְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ֶנֶגד ּכָ ְבָחר, ּתִׁ ר יִׁ קֹום ֲאש ֶ ּמָ ּבַ
ָעֶריָך,  ש ְ ר ּבִׁ ְרָך ֲאש ֶ ף ְוגֵּ ים ְוַהּטַ ש ִׁ ים ְוַהּנָ מַׁ ָהָעם ָהֲאָנש ִׁ או  לְׁ ָירְׁ דו  וְׁ מְׁ לְׁ ן יִּ עַׁ מַׁ עו  ו לְׁ מְׁ ש ְׁ ן יִּ עַׁ

ז ֹאת: ֹוָרה הַׁ ת  ֵרי הַׁ בְׁ ל ד ִּ ֹות ֶאת כ ָ ֲעש  רו  לַׁ מְׁ ָ ש  ר לֹא ָיְדעּו,  ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם, וְׁ יֶהם ֲאש ֶ ּוְבנֵּ
ים ַעל ָהֲאָדָמה, אֲ  ם ַחּיִׁ ר ַאּתֶ ים ֲאש ֶ מִׁ ל ַהּיָ יֶכם ּכָ ְרָאה ֶאת ה' ֱאלֹהֵּ ְמעּו ְוָלְמדוּ ְליִׁ ש ְ ר יִׁ ש ֶ

ּה". ּתָ ש ְ ה ְלרִׁ ּמָ ן ש ָ ְרּדֵּ ים ֶאת ַהּיַ ם ֹעְברִׁ  ַאּתֶ
 

ש   ד ָ קְׁ מ ִּ ית הַׁ ן ב ֵ מַׁ זְׁ  ב ִּ

"ם  ַתב ָהַרְמּבַ ים )הלכות חגיגה פרק ג(ּכָ ים, ָנש ִׁ ל, ֲאָנש ִׁ ָראֵּ ש ְ ל יִׁ יל ֶאת ּכָ ה ְלַהְקהִׁ ְצַות ֲעש ֵּ : מִׁ
ֲעלֹוָתם ָלֶרֶגל לְ  ה ּבַ ּטָ מִׁ ַנת ש ְ י ש ְ ָכל מֹוָצאֵּ ן ָוַטף, ּבְ יֶהם מִׁ ָאְזנֵּ ְקֹרא ּבְ , ְולִׁ ש  ְקּדָ ית ַהּמִׁ בֵּ

ַדת ָהֱאֶמת. יֶהם ּבְ קֹות ֶאת ְידֵּ ְצוֹות, ּוְמַחזְּ ּיּום ַהּמִׁ קִׁ ּיֹות ַהְמָזְרזֹות אֹוָתם ּבְ ָרש ִׁ  ַהּתֹוָרה ּפָ

 

לַּ  חִׁ הּוא ּתְ ּכֹות, ש ֶ ל ַחג ַהּסֻּ ֹון ש ֶ אש  י יֹום טֹוב ָהרִׁ מֹוָצאֵּ ים? ּבְ יָמַתי ָהיּו קֹוְראִׁ י אֵּ ת ְימֵּ
יַצד הּוא  יֶהם. ּכֵּ ָאְזנֵּ א ּבְ ָהָיה קֹורֵּ ֶלְך הּוא ש ֶ ית. ְוַהּמֶ ינִׁ מִׁ ְ ָנה ַהש ּ ָ ל ַהש ּ ד ש ֶ ל מֹועֵּ ּלֹו ש ֶ חֻּ
ָמה  ים ּבָ יאִׁ יל ֶאת ָהָעם, ּוְמבִׁ י ְלַהְקהִׁ דֵּ ם ּכְ ַליִׁ ָכל ְירּוש ָ ֲחצֹוְצרֹות ּבְ ים ּבַ א? ּתֹוְקעִׁ קֹורֵּ

ֶלְך עֹוֶלה ְויוֹ  דֹוָלה, ְוַהּמֶ ים ֶלָחג ּגְ ל ָהעֹולִׁ ָראֵּ ש ְ יָאתֹו, ְוָכל יִׁ ְמעוּ ֶאת ְקרִׁ ש ְ ּיִׁ י ש ֶ דֵּ ב ָעֶליָה ּכְ ש ֵּ
ְך  ים, ּוְמָברֵּ ָברִׁ ש  ּדְ ּמַ חֻּ ּיֹות מֵּ ָרש ִׁ ה ּפָ ּמָ א ּכַ ְך, ְוקֹורֵּ ַח ְורֹוֶאה ּוְמָברֵּ יבֹו, ּופֹותֵּ ים ְסבִׁ צִׁ ְתַקּבְ מִׁ

ן ְתַחּנֵּ ָרָכה ָהַאֲחרֹוָנה מִׁ ָרכֹות, ּוַבּבְ ַבע ּבְ י ְיָכְלּתֹו. ש ֶ פִׁ ל ּכְ ָראֵּ ש ְ ל ְלטֹוַבת יִׁ ּלֵּ ְתּפַ  ּומִׁ
 

ֹמַע  ש ְ ם לִׁ ּבָ ין לִׁ ים ְלָהכִׁ בִׁ ּה, ַחּיָ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻּ ים ֶאת ּכָ ּיֹוְדעִׁ ים ש ֶ דֹולִׁ ים ּגְ ּלּו ֲחָכמִׁ ֲאפִׁ
ּלֹא ְקָבָעּה הַ  יַני, ש ֶ סִׁ ָנה ּבְ ּתְ ּנִׁ ּיֹום ש ֶ ְרָעָדה, ּכַ יָלה ּבִׁ ְרָאה ְוגִׁ יָמה ְויִׁ אֵּ א ְלַחזֵּּק ּבְ תּוב ֶאּלָ ּכָ
דֹוש   י ַהּקָ ּפִׁ ּה ּומִׁ ה ּבָ ְצַטּוָ ה נִׁ ּלּו ַעּתָ אִׁ ְרֶאה ַעְצמֹו ּכְ ת ָהֱאֶמת. ְויִׁ רּוךְ  ֶאת ּדַ הּוא הּוא  ּבָ

ַרְך.  ְתּבָ ל יִׁ י ָהאֵּ ְברֵּ יַע ֶאת ּדִׁ מִׁ יַח הּוא ְלַהש ְ לִׁ ֶלְך ש ָ ַהּמֶ ֹוְמָעּה, ש ֶ "ם.ש  ֹון ָהַרְמּבַ ש  ּלְ אן מִׁ  ַעד ּכָ
 

ֵהלֵזכֶ  קְׁ ת הַׁ וַׁ צְׁ מִּ  ר לְׁ

ינּו, ּוְנַקּיֵּם  ָימֵּ ָרה ּבְ ְמהֵּ ש  ּבִׁ ְקּדָ ית ַהּמִׁ ֶנה ּבֵּ ּבָ ּיִׁ א עֹוָלם ש ֶ ה אֹוָתנּו ּבֹורֵּ ַזּכֶ ּיְ י ָרצֹון ש ֶ ְיהִׁ
ל  י ּכָ ֶפר ַהּתֹוָרה ְלָאְזנֵּ סֵּ ְקָרא ּבְ יַח יִׁ ש ִׁ ין, ּוֶמֶלְך ַהּמָ ת ְוַכּדִׁ ּדָ ן ַהּתֹוָרה ּכַ ל' מִׁ ְצַות ַהְקהֵּ 'מִׁ

ֹות  ְקַהל ים ַלֲעש  , יֵּש  נֹוֲהגִׁ ש  ְקּדָ ית ַהּמִׁ ְבָנה ּבֵּ ן לֹא נִׁ ֲעַדיִׁ ל עֹוד ש ֶ ל. ַאְך ּכָ ָראֵּ ש ְ ֶכר "יִׁ זֵּ
ל ְצַות ַהְקהֵּ ית "ְלמִׁ יד ּבֵּ רִׁ ש ְ ּכֹות ּבִׁ ד סֻּ י ֹחל ַהּמֹועֵּ ימֵּ ֶאָחד מִׁ ֹרב ַעם ּבְ ף ּבְ ְתַאּסֵּ , ּוְלהִׁ

נּו  ש ֵּ ְקּדָ י" -מִׁ ֲעָרבִׁ ָבּתֵּ "ַהּכֶֹתל ַהּמַ ֶפר , אֹו ּבְ ּתֹוְך סֵּ ְקֹרא מִׁ יר, ְולִׁ יר ָועִׁ ָכל עִׁ ּבְ ּיֹות ש ֶ סִׁ נֵּ י ּכְ
 . ש  ְקּדָ ית ַהּמִׁ ְזַמן ּבֵּ ֶלְך ּבִׁ א ַהּמֶ ָהָיה קֹורֵּ ּיֹות ש ֶ ָרש ִׁ ַהּפָ אֹון ָהאַ ַהּתֹוָרה מֵּ ְתבּו ַהּגָ ּכָ מֹו ש ֶ ֶר"ת דֶּ ]ּכְ

ים) אֹומִׁ יץ ּתְ ינֹובִׁ ד ַרּבִׁ וִׁ הּו ּדָ ּיָ לִׁ י אֵּ ְפרֹו זֵּכֶ  (ַרּבִׁ סִׁ יַע ֹאֶמר ּבְ ּו"ת ַיּבִׁ ְצָחק ֶהְרצֹוג, ּוְבש  יַכל יִׁ ּו"ת הֵּ , ּוְבש  ש  ְקּדָ ר ַלּמִׁ
יָמן כב[ ָעה סִׁ ֶלק י' יֹוֶרה ּדֵּ ַמע )ו ט( חֵּ ת ש ְ ָרש ַ ים ַעד סֹוף ּפָ ָברִׁ ש  ּדְ ּמַ יל חֻּ ֶלְך ָהָיה ַמְתחִׁ ג לִׁ  ,]ַהּמֶ מֹעַ וְ ּוְמַדּלֵּ ם ש ָ  ָהָיה אִׁ

ְך -)יא יג ר עַ כא(, ְוַאַחר ּכָ ֵּ ר )יד כבש ּ ֵּ ַעש ּ ב )סוף פרק כח(-ּתְ חֹרֵּ ם ּבְ ּתָ ַרת אִׁ ר ּכָ ית ֲאש ֶ רִׁ ַבד ַהּבְ ּלְ )רמב"ם חגיגה  .כט( ַעד מִׁ
 פ"ג ה"ג([

 

י זֹו  ְתעֹוְררּות, ּכִׁ זּּוק ְוהִׁ י חִׁ ְברֵּ ר ּדִׁ ַדּבֵּ ּיְ ַמֲעָמד ֶזה, ש ֶ יד ָחָכם ּבְ ְלמִׁ יא ּתַ ּוַמה ּטֹוב ְלָהבִׁ
יָאה ז ְקרִׁ ָרה ּבִׁ ּטָ ֶעֶצם ַהּמַ ֱאַמר: "ּבְ ּנֶ או  ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם, ֹו, ש ֶ ָירְׁ דו  וְׁ מְׁ לְׁ ן יִּ עַׁ מַׁ עו  ו לְׁ מְׁ ש ְׁ ן יִּ עַׁ מַׁ לְׁ

ז ֹאת" ֹוָרה הַׁ ת  ֵרי הַׁ בְׁ ל ד ִּ ֹות ֶאת כ ָ ֲעש  רו  לַׁ מְׁ ָ ש  ז ֶאת ָהָעם וְׁ "ם: "ְלָזרֵּ ב ָהַרְמּבַ ּכֹותֵּ . ּוְכמֹו ש ֶ
ַדת ָהֱאמֶ  יֶהם ּבְ ְצוֹות, ּוְלַחזֵּּק ֶאת ְידֵּ ּיּום ַהּמִׁ קִׁ  ת".ּבְ
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 ֹוֵעד מ  כֹות ֹחל הַׁ לְׁ   ֵמהִּ

ֹוֵעד מ  ֹחל הַׁ ָהָגה ב ְׁ נְׁ הַׁ  הַׁ

"ם ַתב ָהַרְמּבַ ה" :)פ"ו מהלכות יו"ט הי"ז( ּכָ ְצַות ֲעש ֵּ ב  מִׁ ַח ְוטֹוב לֵּ מֵּ ְהיֹות ש ָ ן ַהּתֹוָרה לִׁ מִׁ
ָליו.  ים אֵּ ְלוִׁ יתֹו ְוָכל ַהּנִׁ י ּבֵּ ּתֹו ּוְבנֵּ ש ְ ד, הּוא ְואִׁ ּמֹועֵּ אֲ ּבַ י ש ֶ ד ְוַאף ַעל ּפִׁ ּמֹועֵּ ה ּבַ ּיָ תִׁ יָלה ּוש ְ כִׁ

ים  ימִׁ ּכִׁ ּבֶֹקר ַמש ְ ת: ּבַ יא ַהּדָ ְך הִׁ א ּכָ ּלֹו, ֶאּלָ ל ַהּיֹום ּכֻּ ה ּכָ ּתֶ ש ְ יא, לֹא ֹיאַכל ְויִׁ ה הִׁ ְצַות ֲעש ֵּ מִׁ
י  ים ְלָבּתֵּ ים, ְוהֹוְלכִׁ יֶהם ְואֹוְכלִׁ ים ְלָבּתֵּ ים, ְוחֹוְזרִׁ ְללִׁ ְתּפַ ּיֹות ּומִׁ סִׁ נֵּ י ּכְ ל ָהָעם ְלָבּתֵּ ּכָ

ים מִׁ  ְנָחה ְוחֹוְזרִׁ ים מִׁ ְללִׁ ְתּפַ י ַהּיֹום מִׁ י ַהּיֹום, ְוַאַחר ֲחצִׁ ים ַעד ֲחצִׁ ֹונִׁ ים ְוש  ֹות קֹוְראִׁ ְדָרש 
ָאר ַהּיֹום ּתֹות ש ְ ש ְ יֶהם ֶלֱאֹכל ְולִׁ  ."ְלָבּתֵּ

 
א: סנהדרין ז ע"א(מסכת )ָאְמרּו ֲחַז"ל  עֹוָלם ַהּבָ ל ָאָדם ּבָ ינֹו ש ֶ ת ּדִׁ ּלַ חִׁ י  - ּתְ ְברֵּ ּתֹוָרה. ַעל ּדִׁ

ץ ֶלא יֹועֵּ ַפְרָנָסתֹו : )מערכת חול המועד( ְוָכַתב ַהּפֶ ָהָיה ָטרּוד ּבְ ַטֲעָנה ש ֶ ֹבא ּבְ ּיָ ש  ָאָדם ש ֶ יֵּ
י בַּ  ֲהרֵּ ְסּתֹר ַטֲעָנתֹו, ש ֶ ד יִׁ ּתֹוָרה, ַאְך ַהּמֹועֵּ ן לֹא ָעַסק ּבַ יתֹו, ְוָלכֵּ יא ֶטֶרף ְלבֵּ ד ְלָהבִׁ מֹועֵּ

ָלאָכה, ּוְמבַ  ּמְ נּוי הּוא מִׁ ּיּולּפָ טִׁ ַמן ּבְ ז ֶאת ַהזְּ ֶנְגּדֹו: וְ ים ְזּבֵּ ם ּכְ ַמיִׁ ָ ש ּ ְטֲענּו ּבַ ים, ְויִׁ ְטּפּוטִׁ פִׁ
א ֶאת ה', ְוָקַבע  רֵּ יש  ַהּיָ ָך?! ֲאָבל ָהאִׁ ְדּתָ ְזַמּנְ ּבַ ה אִׁ ְלֹמד ּתֹוָרה, ְוָלּמָ ַנאי לִׁ י ָהָיה ְלָך ּפְ ֲהרֵּ

זְ  ים אֹותֹו לִׁ נִׁ ּמּוד ּתֹוָרה, ָאז ּדָ ד ְללִׁ ּתֹוָרה ֶאת ַהּמֹועֵּ ּלּו ָעַסק ּבַ אִׁ ים לֹו ּכְ יבִׁ כּות, ּוַמֲחש ִׁ
ֶלך  ד ַהּמֶ וִׁ ָאַמר ּדָ ַפְרָנָסתֹו. ְוֶזה ש ֶ ָהָיה ָטרּוד ּבְ ים ש ֶ ָאר ָימִׁ ש ְ ם ּבִׁ ח )תהלים עה ג(ּגַ י ֶאּקַ : "ּכִׁ

ד  ד -מֹועֵּ ּמֹועֵּ ְתַנֲהגּותֹו ּבַ י הִׁ ַעל ּפִׁ ט", ש ֶ ּפֹ ים ֶאש ְ רִׁ יש ָ י מֵּ טְ  ,ֲאנִׁ ּפְ ש ְ רּוְך הּוא הּו הַ יִׁ דֹוש  ּבָ ּקָ
ים. רִׁ יש ָ  ְלמֵּ

 
ים ּוָמה טֹוב ּוָמה ֲהגוּ  ָמה ָנעִׁ ּנָ ה ש ֶ ַכּמָ ּלֹות ּבְ ֹות ְקהִׁ ף ְקדֹוש  ְתַאּסֵּ י ְלהִׁ ימֵּ ד ֹחל ּבִׁ  ַהּמֹועֵּ

ם ָעַתיִׁ ש ְ ּבֶֹקר ּכִׁ ים, [1:22 ַעד 11:22] ּבַ יאִׁ ְמֹסר ָחָכם ּוְמבִׁ ּיִׁ עּור ש ֶ ְלכֹות ש ִׁ הִׁ ים ֶהָחג ּבְ לִׁ ּבָ  ְמתֻּ
יבְּ  ְברֵּ ָדה דִׁ ים, ַאּגָ לִׁ ּיֹות ְמש ָ ים ּוַמֲעש ִׁ כִׁ ב ֶאת ַהּמֹוש ְ י. ַהּלֵּ רֵּ ים ּוָמה ֶחְלָקם ַאש ְ  .ּגֹוָרָלם ָנעִׁ

ה, ּוֶבֱאֶמת ּמָ ָבר ָיָקר ּכַ י ֶזה ּדָ ינֵּ עֵּ ְפָרט, ה' ּבְ ים ּבִׁ ֲאָנש ִׁ ים ש ֶ ים ַרּבִׁ ָארִׁ ש ְ ים נִׁ ָימִׁ ּלוּ  ּבְ יָתם אֵּ בֵּ  ְוָאְמרוּ , ּבְ
ֲעמּום: "(ב"ע נט תובותכ)מסכת ל "ֲחזַ  י ש ִׁ ידֵּ יָאה לִׁ ָלה ְמבִׁ ּטָ עֹון]" ּבַ ּגָ ים [,ש ִׁ י ּוָבאִׁ ידֵּ יב לִׁ  ַחס ּוַמֲחלֶֹקת רִׁ

לֹום י ַעל ַאךְ , ְוש ָ ךְ  ְידֵּ הֹולֵּ יתוֹ  ש ֶ ּבֵּ עּור מִׁ ית, ּתֹוָרה ְלש ִׁ אש ִׁ ְצַות ְמַקּיֵּם - רֵּ ְלמּוד מִׁ קּוָלה ּתֹוָרה ּתַ ְ ש ּ ֶנֶגד ש ֶ  ּכְ
ל ְצוֹות ּכָ ית .ַהּמִׁ נִׁ ב - ש ֵּ ָ ש ּ ש ֶ יתוֹ  ּכְ ּלוֹ , ְלבֵּ ש   ּכֻּ חַ  ש ָ מֵּ ל ְוש ָ ּצֵּ ּנִׁ ֶ ְרַאת ְלתֹוָרה ְזַמּנוֹ  ֶאת ש  ם ְויִׁ ַמיִׁ י. ש ָ רֵּ  ְוַאש ְ

ת יִׁ יֶהם ּבַ ֲאבִׁ ן ש ֶ ְגָמא ָלֶהם נֹותֵּ ית ּדֻּ יש ִׁ ּצּול אִׁ ַמן ְלנִׁ י, ַהזְּ רֵּ ה ְוַאש ְ ָ ש ּ ֶנת ָהאִׁ ֲעָלהּ  ֶאת ַהְמַדְרּבֶ ֹנַעם ּבַ  ּבְ
הּוְבחִׁ  יַעת ּבָ ְקבִׁ ים לִׁ ּתִׁ ָעֶליהָ , ַלּתֹוָרה עִׁ לֹֹמה ָאַמר ש ֶ ֶלךְ  ש ְ לֹום ָעָליו (א יד משלי) ַהּמֶ ָ יםַחְכמֹות : "ַהש ּ  ָנש ִׁ

ְנָתה יָתהּ  ּבָ י", בֵּ רֵּ ים ּוָמה ֶחְלָקהּ  ַאש ְ א, ּגֹוָרָלהּ  ָנעִׁ ָ ש ּ ָרָכה ְותִׁ ת ּבְ אֵּ  .ה' מֵּ

 
ת חַׁ מְׁ "ם - ֶהָחג ש ִּ ַתב ָהַרְמּבַ חֹוק ּוְכש ֶ " :ּכָ ן ּוש ְ ַייִׁ ְך ּבְ ש ֵּ ּמָ ד, לֹא יִׁ ּמֹועֵּ ַח ּבַ מֵּ ֹוֶתה ְוש ָ ל ְוש  אֹוכֵּ

ֶזה יף ּבָ ּיֹוסִׁ י ש ֶ ל מִׁ ּכָ , ְוֹיאַמר ש ֶ חֹוק  ,ְוַקּלּות ֹראש  ְ ְכרּות ְוַהש ּ ִׁ ַהש ּ ְמָחה, ש ֶ ִׁ ְצַות ַהש ּ מִׁ ה ּבְ ַיְרּבֶ
ה ְוַקּלּות ָהֹראש  ַהרַ  ינָ  ,ּבֵּ לּות וְ  םאֵּ א הֹולֵּ ְמָחה ֶאּלָ ְכלּותש ִׁ לּות  ,סִׁ ינּו ַעל הֹולֵּ ְצַטּוֵּ ְולֹא נִׁ

ר לֹא  ַחת ֲאש ֶ ֱאַמר: "ּתַ ּנֶ ר ַהּכֹל, ש ֶ ּה ֲעבֹוַדת יֹוצֵּ ּיֵּש  ּבָ ְמָחה ש ֶ ִׁ א ַעל ַהש ּ ְכלּות, ֶאּלָ ְוסִׁ
י  ְמָחה, ְואִׁ ש ִׁ ָהֲעבֹוָדה ּבְ , ש ֶ ָבב", ָהא ָלַמְדּתָ ְמָחה ּוְבטּוב לֵּ ש ִׁ ָעַבְדּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ְכרּותאֶ  ּתֹוְך ש ִׁ ּתֹוְך ַקּלּות ֹראש  ְולֹא מִׁ חֹוק ְולֹא מִׁ ּתֹוְך ש ְ ר ַלֲעֹבד ֶאת ה' לֹא מִׁ  ."ְפש ָ
 

ד ּגַם י ֹחל ַהּמֹועֵּ ים. , ְימֵּ ה ְמיָֻּחדִׁ ּתֶ ש ְ ים ּוְבַמֲאָכל ּוְבמִׁ ים ָנאִׁ ְבָגדִׁ ָדם ּבִׁ יְך ְלַכּבְ ָאְמרּו וְ ָצרִׁ
ים, ַהְמַבזֶּה ֶאת ַהמּ  :)אבות פ"ג מי"א( ֲחַז"ל ים טֹובִׁ ָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעש ִׁ ּיֵּש  ּבְ י ש ֶ ֹוֲעדֹות, ַאף ַעל ּפִׁ

"י, ַרש  ַרש ִׁ א. ּופֵּ ֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ין לֹו חֵּ ֶהם אֵּ ג ּבָ ּנֹוהֵּ ה. ַהְמַבזֶּה, ש ֶ ּיָ תִׁ יָלה ּוש ְ ֲאכִׁ ְנַהג ֹחל ּבַ  מִׁ

ַתב ֶפר ּכָ סֵּ ּנּוְך  ּבְ י: "(תפח מצוה)ַהחִׁ ְרש ֵּ ָ ש ּ ְצָוה מִׁ ל זוֹ  מִׁ ְמַחת ש ֶ ַבע, ֶהָחג ש ִׁ ּטֶ י ש ֶ ָהָאָדם  ְלפִׁ
ים ְפָרקִׁ ֹמַח לִׁ ש ְ זֹון ,לִׁ יְך ֶאל ַהּמָ הּוא ָצרִׁ מֹו ש ֶ נּוָחה ,ּכְ ָנה ,ְוֶאל ַהּמְ ֵּ ל  .ְוֶאל ַהש ּ ְוָרָצה ָהאֵּ
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יתוֹ  נּו ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרעִׁ מוֹ  ,ְלַזּכֹותֵּ ש ְ ְמָחה לִׁ ִׁ ֹות ַהש ּ נּו ַלֲעש  ּוָ זְ  ,ְוצִׁ ה ְלָפָניו ְלַמַען נִׁ ּכֶ
ים ָנה ַלּמֹוֲעדִׁ ָ ש ּ ים ּבַ ה ָקַבע ָלנּו ְזַמּנִׁ ּנֵּ ינּו. ְוהִׁ ָכל ַמֲעש ֵּ ים ְוַהּטֹובֹות  ,ּבְ ּסִׁ ֶהם ַהּנִׁ ְזּכֹר ּבָ לִׁ

ָליו.  יָכה אֵּ רִׁ ְמָחה ַהּצְ ִׁ ְדַבר ַהש ּ ל ַהֹחֶמר ּבִׁ נּו ְלַכְלּכֵּ ּוָ ם צִׁ ים ָההֵּ ּתִׁ עִׁ ַמָלנּו, ְוָאז ּבְ ר ּגְ ֲאש ֶ
א ָלנוּ  צֵּ ּמָ דֹוָלה ְויִׁ רּוָפה ּגְ ָבה ַהזֹּאת  ,ּתְ ְחש ָ י ַהּמַ ְכרֹו, ּכִׁ מֹו ּוְלזִׁ ש ְ ַמחֹות לִׁ ְ ַֹבע ַהש ּ ְהיֹות ש  ּבִׁ

ר דֵּ ְהֶיה ָלנּו ּגָ אי ,ּתִׁ ּדַ ר מִׁ ר יֹותֵּ ֶרְך ַהּיֹש ֶ ּדֶ א מִׁ צֵּ  ע"כ. ."ְלַבל נֵּ
 

 

ים ֹוֲעדִּ מ  ית ב ַׁ ת ִּ ת ה' ָהֲאמִּ  ֲעבֹודַׁ

ָהֲעבֹוָדה  ם ֲעבֹוַדת ַהּגּוף. ַוֲעבֹוַדת ַהּגּוף "ְוָדָבר ָידּוַע הּוא, ש ֶ ֶפש  עִׁ יא ֲעבֹוַדת ַהּנֶ ָמה הִׁ לֵּ ְ ַהש ּ
ים  ָלמִׁ ים: 'ְוָזַבְחּתָ ש ְ ְצַות ַהּמֹוֲעדִׁ מִׁ ּתֹוָרה ּבְ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ש ֶ ה, ּכְ ּתֶ ש ְ ַמֲאָכל ּומִׁ ג ּבְ ְתַעּנֵּ יא ְלהִׁ הִׁ

יא ְלהֹודֹות, ְלש ַ  ֶפש  הִׁ ם'. ַוֲעבֹוַדת ַהּנֶ ָ יֶהם ַיַחד ְוָאַכְלּתָ ש ּ נֵּ ש ְ ְפְלאֹוָתיו. ּובִׁ יו ְונִׁ ּסָ ְזּכֹר נִׁ ַח ְולִׁ ּבֵּ
ָאְמרוּ  מֹו ש ֶ ָמה, ּכְ לֵּ ְהֶיה ָהֲעבֹוָדה ש ְ הּו ֶחְציֹו ַלה' ְוֶחְציֹו ָלֶכם. : פסחים סח ע"ב(מסכת ) ּתִׁ קֵּ ַחּלְ

ָעה ֲאָכל ְוַהּמִׁ  ,ּוְבאֹוָתּה ש ָ ם ַהּמַ הֵּ ים, ש ֶ ּיִׁ ים ַהּגּוָפנִׁ ָברִׁ ּלּו ַהּדְ ים, ֲאפִׁ רִׁ ים ָהֲאחֵּ ֲענּוגִׁ ה ְוַהּתַ ּתֶ ש ְ
ן ַלֲהָנַאת  ּוֵּ ְתּכַ א מִׁ ן, ֶאּלָ ינֹו כֵּ לֹום אֵּ ם ַחס ְוש ָ ם ֲעבֹוַדת ה'. ֲאָבל אִׁ ים, ְוהֵּ ּיִׁ ים רּוָחנִׁ ם ַנֲעש ִׁ ּלָ ּכֻּ

. וְ  י ֹקֶדש  ְקָראֵּ ים ּומִׁ יָנם מֹוֲעדִׁ ְתַעּלֶה ָהֲעבֹוָדה ָהְראּוָיה, אֵּ ד ַלה' יִׁ ינֹו עֹובֵּ ַעל ֶזה ּגּופֹו, ְואֵּ
ם מֹוֲעָדי'  ּלֶה הֵּ ַפת  -ָאְמרוּ ֲחַז"ל: 'אֵּ ֲאסֵּ ים ַהּמֹוֲעדֹות ּבַ ש ִׁ ְצוֹות ּוְמַקּדְ ים ַהּמִׁ ם עֹוש ִׁ ַאּתֶ ְזַמן ש ֶ ּבִׁ

ם  ם מֹוֲעָדי', ְואִׁ ּלֶה הֵּ ּתֹוָרה, ָאז 'אֵּ ים ּבַ ים ַלה' ְועֹוְסקִׁ חִׁ ּבְ ים ּוְמש ַ ּיֹות, ּוְמַהְללִׁ סִׁ נֵּ י ּכְ ָבּתֵּ ָהָעם ּבְ
ַאל אֹותֹו, אֵּ  -ָלאו  ָ ש ּ ין ש ֶ יָבא ְלאֹותֹו מִׁ י ֲעקִׁ יב ַרּבִׁ ש ִׁ הֵּ יֶכם. ּוְכמֹו ש ֶ א מֹוֲעדֵּ יָנם מֹוֲעַדי ֶאּלָ

יב תִׁ ים, ַוֲהלֹא ּכְ ה מֹוֲעדִׁ ים ַעּתָ ם עֹוש ִׁ ה ַאּתֶ י, ' )ישעיה א יד( ָלּמָ ְנָאה ַנְפש ִׁ יֶכם ש ָ יֶכם ּומֹוֲעדֵּ ָחְדש ֵּ
יֶכם'ָהיוּ ָעַלי ָלֹטַרח'? ָאַמר לֹו: 'ָחדְ  יֶכם ּומֹוֲעדֵּ ים ַלֲהָנַאת ּגּוְפֶכם  ש ֵּ נִׁ ם ְמַכּוְ ַאּתֶ ְזַמן ש ֶ יב. ּבִׁ תִׁ ּכְ

יָנם ָעַלי ָלֹטַרח,  ים ְואֵּ נּואִׁ יָנם ש ְ י, אֵּ ים ַלֲעבֹוָדתִׁ נִׁ ם ְמַכּוְ ם ַאּתֶ ים, ֲאָבל אִׁ נּואִׁ ם ש ְ ְלַבד, הֵּ ּבִׁ
ם ְלָפַני".  ים הֵּ יבִׁ ים ַוֲחבִׁ א ֲאהּובִׁ  בן שועיב()דרשות רבי יהושע אֶאּלָ

 

 

ָיבֹוא ֲעֶלה וְׁ  יַׁ

ם ָטָעה ְולֹא ָאַמר ית. ְואִׁ ְנָחה ְוַעְרבִׁ ית, מִׁ ֲחרִׁ ש ַ ים 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא' ּבְ ירִׁ ר  - ַמְזּכִׁ ְזּכַ ם נִׁ אִׁ
יָך',  ּקֶ י חֻּ נִׁ דֵּ ּיֹון', ְיַסּיֵּם 'ַלּמְ יָנתֹו ְלצִׁ כִׁ יר ש ְ ֲחזִׁ י לֹוַמר 'ַהּמַ דֵּ ה ה'' ּכְ רּוְך ַאּתָ ָאַמר 'ּבָ ש ֶ ּכְ

ּיֹון', ֹיאַמר 'ַיֲעֶלה ְוַיחֲ  יָנתֹו ְלצִׁ כִׁ יר ש ְ ֲחזִׁ ָבר ָאַמר 'ַהּמַ ם ּכְ ֹזר לֹוַמר 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא'. ַאְך אִׁ
ת  ּלַ ְתחִׁ ר, חֹוזֵּר לִׁ ְזּכַ ים' ְונִׁ ָבה ַאַחת 'מֹודִׁ ּלּו ּתֵּ יל ֲאפִׁ ְתחִׁ ם הִׁ ים'. ְואִׁ י 'מֹודִׁ ְפנֵּ ְוָיבֹוא' לִׁ

זְ  ּנִׁ ש ֶ ין ּכְ ה'. ְוהּוא ַהּדִׁ ת 'ְרצֵּ ְרּכַ ם ּבִׁ א ַלֲעֹקר ַרְגָליו, ֲאָבל אִׁ ּבָ ה ֹקֶדם ש ֶ ּלָ פִׁ ְך ַהּתְ ֶהְמש ֵּ ר ּבְ ּכַ
ית, ת ַעְרבִׁ ּלַ ְתפִׁ ּלּו ּבִׁ ין ֶזה ֲאפִׁ יָדה. ְודִׁ ת ָהֲעמִׁ ּלַ ְתחִׁ א ַלֲעֹקר ַרְגָליו, חֹוזֵּר לִׁ ּבָ ש ֶ ר ּכְ ְזּכַ ]ְולֹא  נִׁ

ר ית לֹא חֹוזֵּ ַעְרבִׁ ּבְ , ש ֶ רֹאש  ֹחֶדש  מֹו ּבְ  ב. חזו"ע חנוכה רסה()סימן תצ סעיף [ .ּכְ
 

ֹוָרה  ת  ת הַׁ יאַׁ רִּ ל  -קְׁ ר ש ֶ ל יֹום ַאחֵּ יָאה ש ֶ ד, ְוָקָרא ְקרִׁ ֹחל ַהּמֹועֵּ יַאת ַהּתֹוָרה ּבְ ְקרִׁ ָעה ּבִׁ ּטָ ּבּור ש ֶ יַח צִׁ לִׁ ש ְ
ּכֹות  ים ֶאת קְ  -סֻּ ָאר ַהּקֹוְראִׁ ש ְ ְקָרא לִׁ ּיִׁ ֶ י ש  ים, ּדַ ַעת ָהעֹולִׁ ל ַאְרּבַ ָעלּו ּכָ ר ֹקֶדם ש ֶ ְזּכַ ם נִׁ יַאת ַהּיֹום. אִׁ רִׁ

ל אֹותֹו יֹום,  יָאה ש ֶ רִׁ ְקֹרא ְלעֹוד עֹוֶלה ֶאָחד ֶאת ַהּקְ ים, ַיֲחֹזר לִׁ ל ָהעֹולִׁ ָעלּו ּכָ ר ְלַאַחר ש ֶ ְזּכַ ם נִׁ ַאְך אִׁ
ְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה.  יָברֵּ  )פסקי תשובות תמו(וִׁ

 
ם ָטָעה ְולֹ  זֹון. ְואִׁ ת ַהּמָ ְרּכַ בִׁ ר 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא' ּבְ רּוְך  -א ָאַמר אֹומֵּ ר ַאַחר 'ּבָ ְזּכַ ם נִׁ אִׁ

ר  ם', אֹומֵּ ַליִׁ ה ְירּוש ָ ה ה' ּבֹונֵּ ם ה'[ַאּתָ י ש ֵּ לִׁ ָלשֹון זֹו:  ]ּבְ ֹו ּבְ מ  עַׁ ים לְׁ ן מֹוֲעדִּ ר ָנתַׁ ֶ רו ךְׁ ֲאש  "ב ָ
ָחה". מְׁ ש ִּ ֹון ו לְׁ ש  ש ָ ָרֵאל לְׁ ש ְׁ  )סימן קפח סעיף ז( יִּ

 

ֹוֵעד מ  ֹחל הַׁ ָלאָכה ב ְׁ  מְׁ

ֹועֵ  מ  ת ֹחל הַׁ רַׁ ט ְׁ יר  -ד מַׁ י ַמּתִׁ יתִׁ י, ָהיִׁ ּמִׁ ף עִׁ ְצָטרֵּ ּיִׁ י ש ֶ ּלוּ ָהָיה מִׁ ר ָמָמל: אִׁ א ּבַ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִׁ
ל  י ּכָ ד, ּכִׁ ּמֹועֵּ ֹות ְמָלאָכה ּבַ ָאסְ  ָמהַלֲעש  ד,  וּ רש ֶ ּמֹועֵּ ֹות ְמָלאָכה ּבַ ים ַלֲעש  לִּ יו  אֹוכְׁ הְׁ י ִּ ֶ ֵדי ש  כ ְׁ
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ֹוָרה ת  ים ב ַׁ קִּ עֹוסְׁ ים וְׁ ֹותִּ ש  ם אוֹ וְׁ ּסּור , ֲאָבל הֵּ אִׁ ְרֶאה, ש ֶ אן נִׁ ּכָ ים. ּומִׁ ים ּופֹוֲחזִׁ ֹותִׁ ים ְוש  ְכלִׁ
ד ּמֹועֵּ חֹוק ְוַקּלּות ֹראש  ּבַ ַרת ַהּתֹוָרה  ,ש ְ ל ַמּטְ ּכָ יָון ש ֶ ת ְמָלאָכה ּבֹו, ּכֵּ ּיַ ֲעש ִׁ ר מֵּ ָחמּור יֹותֵּ

ַרְך ּוְבתֹוָרתֹו.  ְתּבָ ה' יִׁ ק ּבַ בֵּ ּדָ ּמֹוֲעדֹות ְלהִׁ  )חזו"ע יו"ט קעב(ּבַ
 

ָבר  ד,  -ָהָאֵבד ד ָ ֹחל ַהּמֹועֵּ ֹות ְמָלאָכה ּבְ ד'ָאסּור ַלֲעש  ָבר ָהָאבֵּ ה  ֲאָבל 'ּדָ ם לֹא ַיֲעש ֶ אִׁ ש ֶ
ד,  יַע ְלֶהְפסֵּ רֶאת אֹוָתּה ְמָלאָכה, ָיכֹול ְלַהּגִׁ ּתָ ן. , מֻּ ְלַהּלָ  )קעג(ּוְכדִׁ

 
 

ֹוֵעד מ  ֹחל הַׁ ֲעֹבד ב ְׁ ֵם לַׁ ל  ַׁ ת  ש ְׁ  לֹא מִּ

ּכֹות ד סֻּ חֹל ַהּמֹועֵּ יר  ָהָיה ֶזה ּבְ ְרחֹובֹות ָהעִׁ יַח ָמזּוז ַזַצ"ל ּבִׁ י ַמְצלִׁ אֹון ַרּבִׁ תשל"א. ָעַבר ַהּגָ
ָאסּור  ַכְחּתָ ש ֶ א ש ָ ּמָ ְמֶלאֶכת ַהּצֹוְרפּות. ָאַמר לֹו: "ש ֶ ֲחנּותֹו, ּבִׁ ד ּבַ י עֹובֵּ יס ְוָרָאה ְיהּודִׁ ּתּונִׁ

י, ֲאָבל ֲעבֹוָדה דְּ  ַע ֲאנִׁ ד?" ָאַמר: "יֹודֵּ ֹחל ַהּמֹועֵּ ֹוָתּה". ָאַמר לֹו ָהַרב: ַלֲעֹבד ּבְ י ַלֲעש  חּוָפה לִׁ
ְמַלאְכּתֹו. יְך ּבִׁ ְמש ִׁ , ְוהִׁ יש  ּיֵּת ָהאִׁ ד". לֹא צִׁ ּמֹועֵּ ֹותֹו ּבַ ד, ְוָאסּור ַלֲעש  ָבר ָהָאבֵּ ין ֶזה ּדָ  "אֵּ

 

י הַ  ה: ָאבִׁ ּיָ ית ָהַרב ַנֲעָרה ּבֹוכִׁ יָעה ֶאל ּבֵּ ּגִׁ י, הִׁ ִׁ ש ּ יֹום ש ִׁ בּועֹות, ּבְ ה ש ָ לֹש ָ ֲעֹבר ש ְ ף ֶנֱעַצר ּכַ ּצֹורֵּ
ְחְררּו  ש ַ ּיְ ש  ש ֶ ּקֵּ ָטָרה, ּבִׁ ש ְ ד ָקם ָהַרב ְוָהַלְך ְלַתֲחַנת ַהּמִׁ ּיָ ים. מִׁ נּובִׁ ים ּגְ יטִׁ ְכש ִׁ ָנה ּתַ ּקָ יָלה ש ֶ ֲעלִׁ ּבַ
ר ֶהָעצּור  ּפֵּ ֶרְך סִׁ ּדֶ ֹון. ּבַ אש  יֹום רִׁ ֶלא ּבְ ּובֹו ַלּכֶ ית ְלש  יש ִׁ ת, ְוָחַתם ַעְרבּות אִׁ ּבָ ַ ֶאת ֶהָעצּור ַלש ּ
ים  יטִׁ ַתְכש ִׁ ּלֹא ָסַחר ּבְ יא ש ֶ ָהֱאֶמת הִׁ יָלה, ַלְמרֹות ש ֶ ְנכֹונּות ָהֲעלִׁ ים הֹוָדה ּבִׁ ּנּויִׁ ֲחַמת ָהעִׁ י מֵּ ּכִׁ

ַרבָּ  ים. ַאּדְ נּובִׁ ים.אּגְ ים ְיָקרִׁ יטִׁ ְכש ִׁ ְגְנבּו ּתַ ּנּו נִׁ ּמֶ  , מִׁ
 

יצּו  ֶהְחמִׁ ֶאָחד ש ֶ ה ּבְ ּפּור. ַמֲעש ֶ ר ְלָך סִׁ ן. ָעַרְך ָאַמר לֹו ָהַרב: "ֲאַסּפֵּ ּיֹות ַייִׁ אֹות ָחבִׁ ע מֵּ לֹו ַאְרּבַ
ד ֶזה.  ַרע לֹו ֶהְפסֵּ ן אֵּ ַכְרמֹו, ְוַעל ּכֵּ ָעַבד ּבְ יס ש ֶ ח ְמַעט ֶאת ָהָארִׁ ּפַ ּקִׁ ין ש ֶ בִׁ , ְוהֵּ ּבֹון ֶנֶפש  ֶחש ְ

יס  ה ֶאת ָהָארִׁ ּצָ ה  -ּפִׁ ּסָ ן ְוכִׁ יִׁ יר ַהּיַ ְמחִׁ ר ּבִׁ ְמּכַ יר ַהֹחֶמץ ְונִׁ ר ְמחִׁ ְתַיּקֵּ ְתאֹום הִׁ דֹו... ּופִׁ ֶאת ֶהְפסֵּ
יַח עֹוד ְמַעט ָממֹון  י ְלַהְרוִׁ דֵּ ד ּכְ ֹחל ַהּמֹועֵּ : ָעַבְדּתָ ּבְ ּבֹון ֶנֶפש  ַדאי ּגַם ְלָך ַלֲעֹרְך ֶחש ְ  -ּכְ

..." ְרַוְחּתָ ה ַמה הִׁ  ּוְלַבּסֹוף, ְראֵּ
 

ד". ת ַהּמֹועֵּ ַ ש ּ ל ֶאת ְקדֻּ יף עֹוד ְלַחּלֵּ י, לֹא אֹוסִׁ י, ַרּבִׁ יתִׁ יֹום רִׁ  ָאַמר: "ָטעִׁ יש  ּבְ ב ָהאִׁ ֹון ש ָ אש 
ַאתָּ  י ש ֶ ַבְנּתִׁ ל ְלַמַעְנָך, הֵּ ּדֵּ ּתַ ש ְ ְרָך ּומִׁ ָהַרב ָמזּוז ָעַרב ְלָיש ְ י ש ֶ יתִׁ ָראִׁ ש ֶ ר: ּכְ ֶלא. ָאַמר לֹו ַהחֹוקֵּ ה ַלּכֶ

ָרַכש   ָך, הּוא ש ֶ ּלְ י ש ֶ ל ָהַעְרבִׁ ַהּפֹועֵּ י ש ֶ יתִׁ ּלִׁ ְמֶרֶצת ְוגִׁ יָרה נִׁ ֲחקִׁ י ּבַ ַתְחּתִׁ ר. ּפָ חֹוָרה ָאָדם ָיש ָ ֶאת ַהּסְ
יָרן! ַנב ֶאְצְלָך ְוֶהֱחזִׁ ּגָ בֹות ש ֶ ְגנֵּ הֹוָדה ּבִׁ א ש ֶ נּוָבה, ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ  )מעיין המועד( ַהּגְ

 

 
י  -ֹאֶכל ֶנֶפש   ּלּו ַעל ְידֵּ ֹוָתּה ֲאפִׁ ר ַלֲעש  ּתָ ד, מֻּ ּמֹועֵּ יא ְלֹצֶרְך ֹאֶכל ֶנֶפש  ּבַ הִׁ ל ְמָלאָכה ש ֶ ּכָ

ּלּו יֵּש  בָּ  ן, ַוֲאפִׁ ם ָאּמָ יַריִׁ י, ּכִׁ ַמּלִׁ ר ַחש ְ ד ְמָקרֵּ ֹחל ַהּמֹועֵּ ן ּבְ ר ְלַתּקֵּ ּתָ ן מֻּ דֹול. ְוָלכֵּ ּה ֹטַרח ּגָ
ָכרֹו  ל ש ְ ל ְלַקּבֵּ ר ַלּפֹועֵּ ּתָ ֶזה. ּומֻּ א ּבָ ח, ְוַכּיֹוצֵּ ְטּבָ ּמִׁ ּבַ ם ש ֶ ֶרז ַמיִׁ ה, ּבֶ ּיָ ּנּור ֲאפִׁ ז, ּתַ ל ּגַ ש ֶ

נִׁ  ין ָאּמָ ם אֵּ ָלם ֲעבּור ֲעבֹוָדתֹו ֹזאת, אִׁ ש ְ ם. מֻּ ּנָ חִׁ ּלּו ּבְ ּו ְמָלאכֹות אֵּ ֲעש  ּיַ  )קפו(ים ש ֶ
 

 

ת ָרָצה לֹא חַׁ ֶסף ָלקַׁ כ ֶ  

ה ָהָיה ַמֲעש ֶ ֹחל ש ֶ ד ּבְ יתוֹ  ַהּמֹועֵּ בֵּ ל ּבְ ֹון ָמָרן ש ֶ אש  ּיֹון ָהרִׁ נוּ  ְלצִׁ ף עֹוַבְדָיה ַרּבֵּ , ְזצּוָק"ל יֹוסֵּ
ר ּבַ ש ְ ּנִׁ ּנֹור ש ֶ ם צִׁ יִׁ ח ַהּמַ ְטּבָ ּמִׁ ית. ּבַ נִׁ יתַמְרגָּ  ָהַרּבָ יָנהע"ה  לִׁ ְזמִׁ ל הִׁ א ּפֹועֵּ ם ְירֵּ ַמיִׁ ָהָיה ש ָ  ש ֶ

ים בּועִׁ ַהּקְ עּוָריו מֵּ ש ִׁ ל ּבְ בֹוא, ָמָרן ש ֶ ּיָ ן ש ֶ יַתּקֵּ ּנֹור ֶאת וִׁ ְגַמר. ַהּצִׁ יָעה ָהֲעבֹוָדה ּבִׁ ּצִׁ לּום לוֹ  הִׁ ש ְ  ּתַ
ל ַאךְ , ָהגּון ב ַהּפֹועֵּ רֵּ ל סֵּ ֶסף ֶאת ְלַקּבֵּ יָרה ָחְזָרה, ַהּכֶ ְפצִׁ וּ  ּבוֹ  ְוהִׁ ד הּוא ַאךְ , בש  ּלוֹ  עֹומֵּ ש ֶ  ּבְ
ּלֹא ֶסף ֶאת ָלַקַחת ש ֶ ָהָיה ָמָרן. ַהּכֶ אֹותוֹ  ש ֶ ֹוֶהה ְזַמן ּבְ ַחְדרוֹ  ש  מּוךְ  ּבְ ַמע, ַהּסָ יחַ  ַהּדוּ  ֶאת ש ָ  ש ִׁ

יֶהם ינֵּ ּבֵּ ית ְוָאַמר, ש ֶ נִׁ י: "ָלַרּבָ ַעְזבִׁ עַ  הּוא, אֹותוֹ  ּתַ ה הּוא ָמה יֹודֵּ  ָנַתןוְ , ָמָרן לוֹ  ָקָרא". עֹוש ֶ
ָנה לוֹ  ַמּתָ ְפרוֹ  ֶאת ּבְ יעַ  סִׁ ֶלק ֹאֶמר ַיּבִׁ ָצא ו' חֵּ ּיָ אֹותוֹ  ָלאֹור ש ֶ ה לוֹ  ְוָכַתב, ְזַמן ּבְ ש ָ  ַהְקּדָ

ַאֲהָבתוֹ  ָליו ְוַהֲעָרָכתוֹ  ּבְ  .אֵּ
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ים  בו ש ִּ ם  -כ ְׁ ד. ֲאָבל אִׁ ּמֹועֵּ ֶהם ּבַ ן ָיכֹול ֶלֱאֹכל מֵּ ם ּכֵּ א אִׁ ים, ֶאּלָ ְכּבֹש  ֲחמּוצִׁ ָאסּור לִׁ
ד, לֹ  ְהֶיה ָמצּוי ְלַאַחר ַהּמֹועֵּ ּלֹא יִׁ ד, ָאסּור. ּוַמֲאָכל ש ֶ ּמֹועֵּ יָלה ּבַ ים ַלֲאכִׁ ְהיּו ְראּויִׁ א יִׁ

ד,  ּמֹועֵּ ּנּו ּבַ ש ֶ ְכּבְ ם לֹא יִׁ ל אִׁ ְתַקְלקֵּ יַע אֹו יִׁ ְתלִׁ ּיַ ש  ש ֶ ש  ֲחש ָ ם יֵּ ן אִׁ ֹו. ְוכֵּ ְקנֹותֹו ּוְלָכְבש  ר לִׁ ּתָ מֻּ
י ֶזה ' ֲהרֵּ ֹו, ש ֶ ר ְלָכְבש  ּתָ ד'. מֻּ ָבר ָהָאבֵּ  )קפו(ּדָ

 

ֶרת  ֹ פ  סְׁ תִּ ו חַׁ וְׁ ל  ד -ג ִּ ּמֹועֵּ ים ּבַ ֶעֶרב ֶהָחג, ֲאסּורִׁ יק ּבְ ְסּפִׁ ּלוּ ָהָיה ָאנּוס ְולֹא הִׁ הּוא אוֹ , ַוֲאפִׁ  ש ֶ
ן י ַהּבֵּ ל אֹו  ֲאבִׁ קאֹו מֹוהֵּ ר ְלָכל ָאָדם. , ַסְנּדָ ּתָ ָפם, מֻּ ָ ר ֶאת ַהש ּ  )קצ(ָאסּור. ֲאָבל ְלַסּדֵּ

 

ְתגַּ  ּלּו הִׁ ָכל יֹום.ֲאפִׁ ַח ּבְ ּלֵּ ְתּגַ יל ְלהִׁ ּלּו ָרגִׁ ד, ַוֲאפִׁ ּמֹועֵּ ַח ּבַ ּלֵּ ְתּגַ ֶעֶרב ֶהָחג, ָאסּור ְלהִׁ ח ּבְ  )קצ( ּלַ

 

ר  ּפֵּ ְסּתַ ּלּו ָהָיה ָיכֹול ְלהִׁ ַח, ַוֲאפִׁ ּלֵּ ְתּגַ ר ּוְלהִׁ ּפֵּ ְסּתַ ר לֹו ְלהִׁ ּתָ ד, מֻּ ּמֹועֵּ ית ַהּסַֹהר ּבַ ּבֵּ א מִׁ ַהּיֹוצֵּ
אֵּ  יָון ש ֶ ֶעֶרב ֶהָחג, ּכֵּ ית ַהּסַֹהר. ּבְ בֵּ ְהיֹותֹו ּבְ ר ּבִׁ ּפֵּ ְסּתַ ב רּוַח ְלהִׁ  )קצב(ין לֹו ַמּצַ

 

ר ּתָ ר מֻּ ד ָקָטן ֶיֶלד ְלַסּפֵּ ּמֹועֵּ ן ַעל. ּבַ ר, ּכֵּ ּתָ הֹות ְלֹחל מֻּ ד ְלַהש ְ ְמַחת ֶאת ַהּמֹועֵּ ֶרת ש ִׁ ְסּפֹ  ַהּתִׁ
ְמלאֹות [ֲחָלֶקה] ֶלד ּבִׁ ים 2 ַלּיֶ נִׁ ָאז, ש ָ ים ש ֶ כִׁ מִׁ  אֹותוֹ  ְמַחּנְ אֹות ְצַותּבְ  (קצג). ָהֹראש   ּפֵּ

 

ל ר  ָאבֵּ ּתָ ר, מֻּ ּפֵּ ְסּתַ ּיִׁ ד, ְוָגֲערּו ּבֹו ש ֶ ּמֹועֵּ ים יֹום ּבַ לֹש ִׁ ְ מּו ַהש ּ ּיְ ְסּתַ הִׁ ּמֹו, ש ֶ יו אֹו ַעל אִׁ ַעל ָאבִׁ
ר ּפֵּ ְסּתַ ּיִׁ י ש ֶ דֵּ ְגַער ּבֹו ּכְ ּיִׁ ר ש ֶ אי לֹוַמר ְלַאחֵּ ַ ר. ְוַרש ּ ּפֵּ ְסּתַ  )קצג(. לֹו ְלהִׁ

 

ו ס  ב  ם ְוַרְחָצה אָ  -כ ִּ בֹות ָיַדיִׁ ד. ְואּוָלם, ַמּגְ ּלּו ְלֹצֶרְך ַהּמֹועֵּ ים ֲאפִׁ ָגדִׁ ס ּבְ סּור ְלַכּבֵּ
יד מִׁ ים ּתָ ְתַלְכְלכִׁ ּמִׁ סָ  ,ש ֶ ר ְלַכּבֵּ ּתָ יד םמֻּ מִׁ ְך ּתָ ְתַלְכלֵּ ם ְלהִׁ ְרּכָ ּדַ ים ש ֶ ים ְקַטּנִׁ י ְיָלדִׁ ְגדֵּ ן ּבִׁ . ְוכֵּ

ָעָפר סָ  ,ּבֶ ר ְלַכּבֵּ ּתָ ףםמֻּ ין ְלָצרֵּ מָ  . ְואֵּ יָסה.  ֶהםעִׁ בִׁ ְמכֹוַנת ַהּכְ ים לִׁ דֹולִׁ י ּגְ ְגדֵּ  )קצח(ּבִׁ

 

ים  ם ּוְלָבנִׁ יִׁ ְרּבַ ָעה  ]ְוחּוְלצֹות[ּגַ זֵּ יד ּבְ מִׁ ים ּתָ ְתַלְכְלכִׁ ּמִׁ י ש ֶ נֵּ ּפְ י יֹום, מִׁ ּדֵּ ים מִׁ יפִׁ ֲחלִׁ ּמַ ם  -ש ֶ אִׁ
יָסה.  בִׁ ְמכֹוַנת ּכְ ָסם ּבִׁ ר ְלַכּבְ ּתָ יף, מֻּ ים ְלַהֲחלִׁ רִׁ ין לֹו ֲאחֵּ הִׁ וּ אֵּ ֶגד ש ֶ ר ּבֶ ּתָ ֶכֶתם, מֻּ ְך ּבְ ְתַלְכלֵּ

ּקּויֹו ְלַנּקֹות י נִׁ ָחְמרֵּ ין, ּבְ אֵּ ְכָלל ֶזה ש ֶ ּבּוס ּבִׁ ָאְסרוּ  ּכִׁ ים.  ש ֶ  ר(, )קצחֲחָכמִׁ

 

ם יִּ ֲעלַׁ צו חַׁ נַׁ חְׁ ת צִּ יפַׁ טִּ ה  ו ש ְׁ ָ פ  צְׁ ר -ָהרִּ ּתָ יָנם יםמֻּ אֵּ ד, ש ֶ ּמֹועֵּ ְכַלל ּבַ  קצה(קצד, )ּבּוס. ּכִׁ  ּבִׁ

 

ם  יִּ נַׁ רְׁ ָ פ  ְגזֹ  -צִּ ר לִׁ ּתָ ֶזה. מֻּ יר ּבָ ַנז ְלַהְחמִׁ ּכְ י ַאש ְ נֵּ ְנַהג ּבְ ד, ּומִׁ ּמֹועֵּ ם ּבַ ְרַניִׁ ּפָ  )קצד(ז צִׁ

 
ם  יִּ ָקפַׁ ש ְׁ ן.  -מִּ ה ָאּמָ י ַמֲעש ֵּ ּלּו ַעל ְידֵּ ָנם ֲאפִׁ ר ְלַתּקְ ּתָ ד, מֻּ ּמֹועֵּ רּו ּבַ ּבְ ש ְ ּנִׁ  )קצה(ש ֶ

 
הו ץ יָרה. ג ִּ פִּ ו ם .ת ְׁ ל  ם - צִּ ְצַרךְ  אִׁ ּמוֹ  הֻּ ְגּדֹו ּבַ ר ּבִׁ ְתּפֹ ד, לִׁ יָרה, וְ עֵּ פִׁ ְמֶלאֶכת ַהּתְ ן ּבִׁ ינֹו ָאּמָ אֵּ

ים ָגדִׁ ץ ּבְ ר ְלַגהֵּ ּתָ ר. ְומֻּ ְתּפֹ אי לִׁ ַ ן. ַרש ּ ָמה ְוכֵּ ַמְצלֵּ ם ּבְ ר ְלַצּלֵּ ּתָ ד.  מֻּ ּמֹועֵּ  רו( .)קצזּבַ

 
ה -ב כֶ רֶ  ַמֲעש ֶ ן ֶרֶכב ּבְ ין ְלַתּקֵּ י אֵּ דֵּ ּלּו ּכְ ן, ֲאפִׁ יר ּבֹו ַמֲאָכל ָאּמָ ֶאְפש ָ יםְלַהֲעבִׁ ל ש ֶ ר , ּכָ

ן ה ָאּמָ ינֹו ַמֲעש ֵּ אֵּ ּקּון ש ֶ ֶדֶרְך ַאֶחֶרת. ֲאָבל ּתִׁ יר ּבְ גֹון, ְלַהֲעבִׁ יף ּכְ ל ְלַהֲחלִׁ ְלּגַ ר., ּגַ ּתָ  )קעה( מֻּ

 
ֵכי ים ָצרְׁ ב ִּ ר - רַׁ ּתָ ֹוָתם מֻּ ּלוּ  ַלֲעש  י ַעל ֲאפִׁ ן ְידֵּ ָכר ָאּמָ ש ָ ד ְלֹצֶרךְ  ּבְ ן. ַהּמֹועֵּ יֹות ְוָלכֵּ  מֹונִׁ

ים יֹותַמש ָּ  אוֹ  ְואֹוטֹוּבּוסִׁ רּות ָהעֹוְמדֹות אִׁ ּבּור ְלש ֵּ יר ַהּצִׁ ים ְלַהֲעבִׁ ר, ַמֲאָכלִׁ ּתָ ָנם מֻּ . ְלַתּקְ
ירוּ  לֹא ְואּוָלם ּתִׁ א הִׁ י ֶאּלָ ים ָצְרכֵּ ים ַרּבִׁ ְצָרכִׁ ילֹא  ֲאָבל, ָהָאָדם ְלגּוף ַהּנִׁ ְצָוה ָצְרכֵּ , מִׁ
ן ין ְוָלכֵּ ְבנֹות אֵּ ית ְלַסּיֵּד אוֹ  לִׁ ֶנֶסת ּבֵּ ד ַהּכְ ּמֹועֵּ ר ֲאָבל, ּבַ ּתָ ין מֻּ ים ְלָהכִׁ י ַסְפָסלִׁ דֵּ ב ּכְ יש ֵּ  לִׁ
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ֶהם ית ּבָ בֵּ ֶנֶסת ּבְ ם ,ַהּכְ הֵּ ְכַלל ש ֶ י ּבִׁ יֶהם ָצָרהוְ  .ָהָאָדם ּגּוף ָצְרכֵּ ינֵּ עֵּ ים ש ֶ עִׁ ָנם ְרש ָ ם ֶיש ְ  אּוָלם אִׁ

יָּ  נִׁ ּבְ ית תּבְ דֹול  ּבֵּ ד ּגָ ָבר ָהָאבֵּ ין ְלָך ּדָ אֵּ יְך ַלֲעֹבד, ש ֶ ר ְלַהְמש ִׁ ּתָ ֶנֶסת, מֻּ זֶּה.ַהּכְ ְקֶוה מִׁ ּוט ָטֳהָרה ּומִׁ ש   ּפָ
ר ּתָ ּמֻּ ְבנֹותוֹ  ש ֶ י לִׁ דֵּ יל ּכְ ים ְלַהּצִׁ ָעוֹון ַרּבִׁ זֶּה, מֵּ ּוב ש ֶ ר ָחש  י יֹותֵּ ְרכֵּ ּצָ  )תקמד. ָהָאָדם ּגּוף מִׁ

 (רא, קעהס"א. 
 

ֹוי  ֹוָתּה. -ג  ם לֹוַמר ְלגֹוי ַלֲעש  ד, ָאסּור ּגַ ּמֹועֵּ ֹוָתּה ּבַ ָאסּור ַלֲעש  ם ָעַבר ְוָאַמר ]וְ  ְמָלאָכה ש ֶ אִׁ

ה. ול ּנָ ּמֶ ָהנֹות מִׁ ר לֵּ ּתָ ֹוָתּה, מֻּ דֹול ּוְלֹצֶרךְ  [ַלֲעש  ְצָוה ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ּגָ ּיַת מִׁ ְבנִׁ ית ּכִׁ ֶנֶסת ּבֵּ ר, ַהּכְ ּתָ  מֻּ
ֹוָתהּ  ְלגֹוי לֹוַמר י] ַלֲעש  פִׁ הּוג ּכְ ּנָ ָלנּות ַלֲעֹבד ש ֶ ַקּבְ ד ְוַהּגֹוי, ּבְ ַעת ַעל עֹובֵּ ְגֹמר ַעְצמוֹ  ּדַ רמַ  לִׁ ר הֵּ  .[יֹותֵּ

 
ַעם י, ָלֶזה ַהּטַ ה ּכִׁ ּנֵּ י הִׁ ת ְלַגּבֵּ ּבָ ים ֶנֶחְלקוּ  ש ַ ם, ַהּפֹוְסקִׁ ר ַהאִׁ ּתָ ֹות ְלגֹוי לֹוַמר מֻּ  ָהֲאסּוָרה ְמָלאָכה ַלֲעש 

ן ְצָוה ְלֹצֶרךְ  ַהּתֹוָרה מִׁ דֹול ְלֹצֶרךְ  אוֹ  מִׁ ַסק ְוַלֲהָלָכה, ּגָ ְלָחן ָמָרן ּפָ ֻּ  אּוָלם. ֹסרֶלאֱ )סימן שז ס"ה(  ָערּוךְ  ַהש ּ
ָנן ָהֲאסּוָרה ְמָלאָכה ְדַרּבָ ר, מִׁ ּתָ ֹוָתהּ  ְלגֹוי לֹוַמר מֻּ ְצָוה ְלֹצֶרךְ  ַלֲעש  ְקָרא ְוֶזהוּ . מִׁ ֹון ַהּנִׁ ְלש  בו ת: ל"ֲחזַ  ּבִׁ  "ש ְׁ

ּסּור] ַנן אִׁ ַרּבָ ֶעֶצם ּדְ יָרה ּבְ בו ת [ְלגֹוי ָהֲאמִׁ ש ְׁ רּוף] ד ִּ צֵּ ָלאָכה ּבְ יא ַהּמְ הִׁ ּסּור עֹוד ש ֶ ַרבָּ  אִׁ ָמקֹום [ַנןּדְ ל] ב ְׁ ָוה [ש ֶ צְׁ  ּוְבחֹול". מִּ
ד ין ַהּמֹועֵּ אֵּ ּסּור ש ֶ ָלאָכה אִׁ ל ָחמּור ּבוֹ  ַהּמְ ךְ  ּכָ מוֹ  ּכָ ת ּכְ ּבָ ש ַ ְתבוּ , ּבְ ים ּכָ יר ַהּפֹוְסקִׁ ְצָוה ְלֹצֶרךְ  ְלַהּתִׁ , מִׁ
ּלוּ  בּות ֲאפִׁ ש ְ ַהְינוּ  ַאַחת ּבִׁ יָרה ֶעֶצם ּדְ ן ְוָכל. ר, רא(. )מגן אברהם ועוד רבים ְלגֹוי ָהֲאמִׁ ּכֵּ י ש ֶ  ַהֲהָלָכה ְלפִׁ

ּסּור אִׁ חֹול ְמָלאָכה ש ֶ ד ּבְ ָנן הּוא ַהּמֹועֵּ ְדַרּבָ ר, מִׁ אֹומֵּ ֹוָתהּ  ַלּגֹוי ּוְכש ֶ י, ַלֲעש  ּוב ֲהרֵּ ְענוּ  ש  ּגַ בּות"לִׁ  הִׁ  ש ְ
בּות ש ְ ְמקֹום דִׁ ְצָוה ּבִׁ נַּ " מִׁ  .ל"ּכַ

 

ֹוֵעל  ש   -פ  ש  ֲחש ָ ֲעֹבד יֵּ ּלַ ק מִׁ ְתַחּמֵּ ם יִׁ אִׁ ינֹו  ש ֶ אֵּ ל ש ֶ יְך ַלֲעֹבד, ּכָ אי ְלַהְמש ִׁ ַ רּוהּו, ַרש ּ ַפּטְ ּיְ ש ֶ
ד.  ָבר ָהָאבֵּ ב ּדָ אי ֶנְחש ָ ּדַ ּוַ יַע לֹו, ש ֶ ּגִׁ י ַהּמַ ָנתִׁ ּבֹון ֹחֶפש  ש ְ ה ַעל ֶחש ְ ְפש ָ ל חֻּ  )קפג(ָיכֹול ְלַקּבֵּ

 

ל ֵעֶסק  עַׁ יק אֹותָ  -ב ַׁ ם לֹא ַיֲעסִׁ ים, ְואִׁ ים ְקבּועִׁ יד ּפֹוֲעלִׁ ֲעבִׁ ם ָלֶהם ַהּמַ ּלֵּ ְך ְלש ַ ְצָטרֵּ ם יִׁ
ָמה  לֵּ ּכֶֹרת ש ְ ר.  -ַמש ְ ָכל ָהֶאְפש ָ ְנָעה ּכְ צִׁ לּו ַלֲעֹבד ּבְ ּדְ ּתַ ש ְ יק אֹוָתם. ְויִׁ אי ְלַהֲעסִׁ ַ  )קפב(ַרש ּ

 
ים  -ֲחנו ת  ּקֹונִׁ דּוַע ש ֶ ּיָ יָון ש ֶ ְפּתַֹח ֶאת ֲחנּוָתם, ּכֵּ ים לִׁ אִׁ ָ י ְיָרקֹות ַרש ּ י ַמּכֶֹלת ּומֹוְכרֵּ ֲעלֵּ ּבַ

י  ים ְזַמן ַרב. ֲאָבל מֹוְכרֵּ מִׁ ְתַקּיְ יָנם מִׁ י ֶהָחָלב ְוַהְיָרקֹות אֵּ י מּוְצרֵּ ֲהרֵּ ד, ש ֶ ְלֹצֶרְך ַהּמֹועֵּ
ם ָהְיָתה ַהֲחנּות  אִׁ ְנָעה, ש ֶ צִׁ רּו ּבְ ְמּכְ ים ְזַמן ַרב, יִׁ מִׁ ְתַקּיְ ּמִׁ ים, ֹאֶרז ְוַכּדֹוֶמה ש ֶ ש ִׁ רֹות ְיבֵּ ּפֵּ

ים ּות ָהַרּבִׁ ְרש  תּוָחה לִׁ ר ַלֹחל. ּפֹותֵּ  - ּפְ ּמֹוכֵּ דּוהּו ש ֶ ּלֹא ַיְחש ְ ל ַאַחת, ש ֶ ֶלת ַאַחת ְונֹועֵּ ַח ּדֶ
בֹוד יֹום טֹוב. י ּכְ נֵּ ּפְ ַפְרֶהְסָיא, מִׁ ְמּכֹר ּבְ ר לִׁ ּתָ ְמַחת ּתֹוָרה מֻּ ֶעֶרב ש ִׁ ל ָמקֹום, ּבְ ּכָ )תקלט  ּומִׁ

 י, יא. קצ( סעי'

 
יָבה  תִּ נּו  -כ ְׁ ּלָ יָלה ש ֶ הְ ְרגִׁ ּתִׁ יד ש ֶ ּלֹא ַמְקּפִׁ ֶנת ְוָיָפה[]ש ֶ ּקֶ באו  ֶיה ְמתֻּ ַמְחש ֵּ ה - ּבְ יא ֶהְדיֹוט ַמֲעש ֵּ , הִׁ

ן ד. ְוכֵּ ֶרת ְלֹצֶרְך ַהּמֹועֵּ ּתֶ ר ּומֻּ ּתָ ת מֻּ ים ָלתֵּ יָלדִׁ ים לִׁ ְצּבֹעַ  ְלַצּיֵּר ְקַטּנִׁ  )מבקשי תורה תקכו(. ְולִׁ

 
ר  ּתָ ְצָוה מֻּ י ּתֹוָרהּומִׁ ּדּוש ֵּ ְכּתֹב חִׁ ד לִׁ ּמֹועֵּ ן, ּבַ ְכָתב הֵּ ן ָיד ּבִׁ ב ְוהֵּ ַמְחש ֵּ  )רד( .ּבְ

 
וּ  ש  ן ת"ּבְ ם מִׁ ַמיִׁ ָ ַתב )סימן לב( ַהש ּ יבוּ  ּכָ ש ִׁ הֵּ ין ַעל לוֹ  ש ֶ ן ֶזה ּדִׁ ם מִׁ ַמיִׁ ָ ךְ  ַהש ּ ים : "ּכָ נִׁ ּיָ ים ַהְמצֻּ ָערִׁ ב ה' ש ְ אֹוהֵּ

ֲהָלָכה ים  ,ּבַ ָערִׁ רּור, אֹוָתם ש ְ ים אֹוָתּה ַעל ּבֵּ ידִׁ ֲהָלָכה ּוַמֲעמִׁ ּדּוש  ּבַ ים חִׁ ש ִׁ ַחּדְ ּמְ ש ֶ ֶלְך ּכְ י ַהּמֶ ְפנֵּ ים לִׁ ֶנֱאָהבִׁ
דֹול ְצוֹות ,ַהּגָ ָאר ַהּמִׁ ֶהם ש ְ ים ּבָ מִׁ נֹות ַיֲעֹקב ַהְמַקּיְ ּכְ ש ְ ל מִׁ ּכָ ר מִׁ ר  .יֹותֵּ בֹות ְוסֹובֵּ ב ַמְחש ָ ֵּ ַחש ּ ּמְ י ש ֶ ְוָכל מִׁ
ים ,ְסָברֹות ים ַהֲחמּורִׁ ְפָסקִׁ ֲהָלכֹות ַהֲחמּורֹות ּובִׁ ֶלךְ  ,ּבַ י ַהּמֶ ְפנֵּ ים  ֶנֱאָהב ְוֶנְחָמד לִׁ ָברִׁ ָהֶעְליֹון, ְוַהּדְ

ם בֹות ָההֵּ ְחש ָ יָניו ,ְוַהּמַ עֵּ יֹות ַהְיָקרֹות ּבְ לִׁ ַמְרּגָ ם ּכְ ַדת ָממֹונוֹ  .הֵּ ם ַעל ֲאבֵּ ר ,ְואִׁ ּתַ ֹות ְמָלאָכה  הֻּ ַלֲעש 
ד ּמֹועֵּ ל, ּבַ ּלוּ  ּכָ יֹות ַהְיָקרֹות ָהאֵּ לִׁ ְרּגָ ַדת ַהּמַ ּיֵּש  ָלחּוס ַעל ֲאבֵּ ן ש ֶ ּכֵּ ְתָמם ְלַמַען לֹא ֹיאְבדּו, ְלָכְתָבם ּוְלחָ  ,ש ֶ

יֶהם ָכר ֲעלֵּ ל ש ָ ם ְיַקּבֵּ ב ְוַהחֹותֵּ ָנה ְוָכַתב". ְוַהּכֹותֵּ ש ְ רּוָרה ַהּמִׁ ין: ז(מ ק"ס תקמה)סימן  ּבְ ּלּוק ּבֵּ ין חִׁ ם  אֵּ אִׁ
ַמע ֶאת וֹ  ש ָ ש  ּדְ חִׁ ר אֹו ש ֶ ַאחֵּ ּדּוש  מֵּ ַעְצמוֹ  ַהחִׁ י ,ּבְ ם ּכִׁ ַח ּגַ ֹוכֵּ ָאָדם ש  חִׁ  ָמצּוי ש ֶ ּלּו  ש  ידֵּ ָמה ש ֶ ַעְצמֹו. ַוֲאפִׁ ּבְ

ְכָחה לֹא ַטַעם ש ִׁ י ְיָכְלתוֹ  ,ּבְ פִׁ ּה ּכְ ש  ּבָ ּתֹוָרה ּוְלַחּדֵּ ל ַעל ָהָאָדם ַלֲעֹמל ּבַ ּטָ ָכל ֶרַגע מֻּ ּבְ יָון ש ֶ ְך  ,ּכֵּ ּיָ ין ש ַ אֵּ
ּדּוש   ְכּתֹב ַהחִׁ ד לִׁ ין ַעד ַאַחר ַהּמֹועֵּ ְמּתִׁ ּיַ ֶ י ,לֹוַמר ש  ְהֶיה ָעלָ  ּכִׁ אֹותֹו ְזַמן יִׁ ים ּבְ ּדּוש ִׁ ש  חִׁ ר ְלַחּדֵּ ּיּוב ַאחֵּ יו חִׁ
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ים רִׁ ים .ֲאחֵּ ּדּוש ִׁ יַבת ַהחִׁ ְכתִׁ ב ּבִׁ ְתַעּכֵּ ם יִׁ ָבר ,ְואִׁ ַמד ּכְ ּלָ ית ָמה ש ֶ נִׁ ְלֹמד ש ֵּ ְך לִׁ ְצָטרֵּ ש   ,יִׁ ּדֵּ חִׁ יר ָמה ש ֶ ּוְלַהְזּכִׁ
ָבר ּכְ ָעה ,מִׁ אֹוָתּה ש ָ ים ּבְ רִׁ ים ֲאחֵּ ּדּוש ִׁ ּמּוד חִׁ ּלִׁ ֶלנּו מִׁ זֶּהְואֵּ  ,ְוֶזה ְיַבּטְ דֹול מִׁ ד ּגָ ָבר ָהָאבֵּ  .ין ְלָך ּדָ

 
ֹוָרה  מו ד ת  לְׁ ַׁ ים  -ת  ץ ַהֲחָדרִׁ ּפֵּ ר ְלש ַ ּתָ ים וְ מֻּ ְהיּו מּוָכנִׁ ּיִׁ ים, ש ֶ ידִׁ ְלמִׁ ים ַלּתַ ֹות ַסְפָסלִׁ ַלֲעש 

ד ְלַאַחר ֶהָחג ּיָ ּמּוד ּתֹוָרה ,מִׁ ּלִׁ לּו מִׁ ּטְ ְתּבַ י, ְולֹא יִׁ נֵּ ּפְ ב מִׁ ְחש ַ ּנֶ ְצָוה ש ֶ מִׁ . מבקשי תורה עו)ק .עֹוֶבֶרת ּכְ

 תעב(
 

ֶרֶגל ֹו ב ָ ב  ֵני רַׁ לַׁת פ ְׁ ב ָ  קַׁ

ל  ּדֵּ ּתַ ש ְ יר, יִׁ חּוץ ָלעִׁ ר מִׁ ם ַרּבֹו ּגָ ּלּו אִׁ ָחג, ַוֲאפִׁ י ַרּבֹו ּבֶ נֵּ ל ֶאת ּפְ ל ָאָדם ְלַקּבֵּ ְצָוה ַעל ּכָ מִׁ
אָ  ַעם ש ֶ ָכל ּפַ ָנה, ּבְ ָ ְך ַהש ּ ֶמש ֶ ם ּבְ ל ָמקֹום, ּגַ ּכָ ְראֹותֹו. ּומִׁ ָליו לִׁ ְנֹסַע אֵּ ל לִׁ ְך ְלַקּבֵּ ָדם הֹולֵּ

ְצָוה.  ֶזה מִׁ י ַרּבֹו, ְמַקּיֵּם ּבָ נֵּ ראש השנה טז ע"ב. סוכה י ע"ב, כו ע"א ועוד. רמב"ם פ"ה מסכת )ֶאת ּפְ

 מתלמוד תורה ה"ז(

 
 

בֹוד ֹוָרה כ ְׁ י ת  ת ִּ  ֲאמִּ

י י ְזכּוַרנִׁ ְפנֵּ ים לִׁ לֹש ִׁ ש ְ ָנה ּכִׁ יַאךְ , ש ָ ים ָהיוּ  הֵּ ים ֶנֱאָספִׁ יתבְּ  ּוְרָבבֹות ֲאָלפִׁ ְדָרש   בֵּ  ָחזֹון" ַהּמִׁ
כּוַנת" עֹוַבְדָיה ש ְ מֹון ּבִׁ ם ַקּטָ ַליִׁ ירּוש ָ י, ּבִׁ ּדֵּ ָנה מִׁ ַחג ש ָ ַסח ּבְ ּכֹות ְוַחג ּפֶ י, סֻּ דֵּ ל ּכְ י ֶאת ְלַקּבֵּ נֵּ  ּפְ
נוּ  נוּ  מֹורֵּ ֹון ָמָרן ְוַרּבֵּ אש  ּיֹון ָהרִׁ נוּ  ְלצִׁ ף עֹוַבְדָיה ַרּבֵּ ים ְוָהיוּ . ְזצּוָק"ל יֹוסֵּ אִׁ נִׁ  ּבָ ים יםַרּבָ דֹולִׁ , ּגְ
י נֵּ ים ַרּבָ י ֲאבֹות, ָערִׁ ּתֵּ ין ּבָ י ּדִׁ ים ם"ְוַאְדמֹורִׁ דֹולִׁ יֶהם, ּגְ ינֵּ ּבֵּ ינוּ  ּומִׁ ים ָהיִׁ נוּ  ֶאת רֹואִׁ נוּ  מֹורֵּ  ְוַרּבֵּ
י יַבת ֹראש   ל"ַזצַ  ַצְדָקה ְיהּוָדה ַרּבִׁ ף ּפֹוָרת ְיש ִׁ ַאף, יֹוסֵּ ָהָיה ש ֶ דֹול ש ֶ יל ּגָ ּגִׁ ָרן ּבַ ּמָ , ְזצּוָק"ל מִׁ
א הָהיָ  ַאֲהָבה ּבָ ה ּבְ ּבָ דֹוָלה ְוַהֲעָרָצה ְוחִׁ ים ְוָהיוּ . ּגְ ים אֹוְמרִׁ ּדּוש ִׁ ָראֹות חִׁ ים, ּוַפְרּפְ ָברִׁ  ָהיוּ  ְוַהּדְ

ים ים ְמתּוקִׁ חִׁ מֵּ יָנָתם ּוש ְ ְנתִׁ יַני ּכִׁ ּסִׁ  .מִׁ
 

נוּ  ּוַפַעם ַרּבֵּ ש ֶ יֶזה ָאַמר ַצְדָקה ְיהּוָדה ּכְ ּדּוש   אֵּ ל, ְזצּוָק"ל ְלָמָרן חִׁ עֵּ ְתּפַ ּדּוש   ָמָרן הִׁ ַהחִׁ : ְוָאַמר מֵּ
יאוּ " י ָהבִׁ ר לִׁ ט ַמהֵּ י, ְוַדף עֵּ ָבר ֶזה ּכִׁ ד ּדָ א, ָהָאבֵּ ּמָ ח ש ֶ ּכַ ד ְלַאַחר ַעד אֹותוֹ  ֶאש ְ ". ַהּמֹועֵּ

ר ּפֵּ ּסִׁ יָדיו ַצְדָקה ָהַרב ֹזאת ּוְכש ֶ יָבה ְלַתְלמִׁ ש ִׁ ּיְ יֶתם: ָלֶהם ָאַמר, ּבַ ךְ , ְראִׁ יךְ  ּכָ ְכּתֹב, ָצרִׁ ּיָד לִׁ  מִׁ
יםש ֶ  ָמה ֹוְמעִׁ ים ְזַמן ּוְלַאַחר, ש ּ ים ֶנֱאָספִׁ ּדּוש ִׁ ים חִׁ יד לֹוַמר ָמה ָלָאָדם יֵּש   ְוָכךְ , ַרּבִׁ מִׁ מוֹ , ּתָ  ּכְ

ֱאָמר ּנֶ ה ָיד ַעל ֹקֶבץ: "יא( יג)משלי  ש ֶ ְרּבֶ  ".יִׁ
 

ים ָחְזרוּ  ֶהָחג ְלַאַחר ַרּבֹות ּוְפָעמִׁ ש ֶ ים ּכְ ידִׁ ְלמִׁ יָבה ַהּתַ ש ִׁ ֹואֲ  ָהַרב ָהָיה, ַלּיְ זוֹ  ָלםש  ֹון ּבְ ש  : ַהּלָ
ם" ְלּתֶ ּבַ י קִׁ נֵּ ֶכם ּפְ ֶרֶגל ַרּבְ ָנתוֹ ?!", ּבָ  .ְזצּוָק"ל ָמָרן ַעל ָהְיָתה ְוַכּוָ
 

ט ה ָנא ַהּבֵּ יַאךְ , ּוְראֵּ יצוּ  הֵּ יכוּ  ֶהֱערִׁ ים ְוֶהֱערִׁ דֹולִׁ יזוֹ , ָלֶזה ֶזה ַהּגְ לּות אֵּ ּטְ ְתּבַ נוּ  ה'. ַוֲעָנָוה הִׁ  ְיַזּכֵּ
ְלֹמד יֶהם לִׁ אֹוְרחֹותֵּ ים מֵּ ֲעלִׁ ים ַהּנַ בִׁ ּגָ ש ְ ד, ְוַהּנִׁ ל ֶאת ּוְלַכּבֵּ י ּכָ דֹולֵּ ל ּגְ ָראֵּ ש ְ ר יִׁ ֲאש ֶ ם ּבַ  ְוֶאת, הֵּ

ל י ּכָ ר ְיהּודִׁ ֲאש ֶ ם ַאף, הּוא ּבַ ינוֹ  אִׁ ּיֵּךְ  אֵּ ּתַ ש ְ י מִׁ י ַלֲעָדתִׁ תִׁ ּלָ ְקהִׁ  .ְולִׁ
 

 

ה ָלֶרֶגל י ָ  ֲעלִּ

זְ  ה ָלֶרֶגל ָהְיָתה ּבִׁ ּיָ ְצַות ֲעלִׁ ר מִׁ ּקַ עִׁ ן ֱאֶמת ש ֶ נֹות הֵּ ְרּבָ ים ַהּקָ יאִׁ ָהיּו ְמבִׁ , ש ֶ ש  ְקּדָ ית ַהּמִׁ ַמן ּבֵּ
י,  ֲעָרבִׁ ם ְוַלּכֶֹתל ַהּמַ ַליִׁ ירּוש ָ ְצָוה ַלֲעלֹות לִׁ ַמן ַהזֶּה מִׁ זְּ ם ּבַ ל ָמקֹום, ּגַ ּכָ ּתֹוָרה, מִׁ תּוב ּבַ ּכָ ּכַ

ֱאַמר  ּנֶ יָנה, ש ֶ כִׁ ְ י ַהש ּ נֵּ ּפְ ֶמת ְלעֹוָלם מִׁ ָתן ַקּיֶ ָ ש ּ דֻּ ּקְ י ש ֶ נֵּ ּפְ ם : כים א ט ג()מלמִׁ י ש ָ ּבִׁ יַני ְולִׁ "ְוָהיּו עֵּ
ים".  מִׁ ל ַהּיָ ְדָרש  ּכָ ּמִׁ ן ָאְמרּו ּבַ ן  )שיר השירים רבה ב(: ְוכֵּ י. ְוכֵּ ֲעָרבִׁ ּכֶֹתל ַהּמַ יָנה מִׁ כִׁ עֹוָלם לֹא ָזָזה ש ְ מֵּ
"ם  ַתב ָהַרְמּבַ ם לֹ  )פ"ו מבית הבחירה הט"ז(,ּכָ ַליִׁ ירּוש ָ ש  וִׁ ְקּדָ ית ַהּמִׁ ת ּבֵּ ַ ש ּ דֻּ ּקְ ֶפר ש ֶ ָלה ְלעֹוָלם. ּוְבסֵּ טֵּ א ּבְ

ים  ידִׁ י  )סימן תרל(ֲחסִׁ ּדֵּ ּכֹות מִׁ ַחג ַהּסֻּ ם ּבְ ַליִׁ ירּוש ָ ֶבל לִׁ ּבָ יל ַלֲעלֹות מִׁ אֹון ָהָיה ָרגִׁ נּו ַהאי ּגָ ַרּבֵּ מּוָבא, ש ֶ
ָנה בְּ  ים. וּ ש ָ ָעמִׁ ַבע ּפְ ה ש ֶ ְעָנא ַרּבָ יֹום הֹוש ַ ים ּבְ יף ֶאת ַהר ַהזֵּּיתִׁ ָנה, ְוָהָיה ַמּקִׁ "ץ ש ָ ּבֵּ ש ְ ּו"ת ַהּתַ )ח"ג ְבש 

ּלֹ  סימן רא( , ש ֶ ש  ְקּדָ ְזַמן ַהּמִׁ ם ּבִׁ ַליִׁ ירּוש ָ ָהיּו ּבִׁ ים ש ֶ ּסִׁ ַהּנִׁ ָאר מֵּ ש ְ ן נִׁ י ֲעַדיִׁ י ֱאֶמת, ּכִׁ ידֵּ ידּו ַמּגִׁ עִׁ ַתב: ְוהֵּ א ּכָ
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י רִׁ ּצְ ם ש ֶ ַליִׁ ירּוש ָ ּבִׁ ֶנֶסת ש ֶ ית ַהּכְ י ּבֵּ קֹום, ּכִׁ י ַהּמָ רֹו ַצר לִׁ ים ָאַמר ָאָדם ַלֲחבֵּ רִׁ קֹום ַהּדָ י ַהּמָ ְמַעט ַאְנש ֵּ ָכה לִׁ

י אֹות אִׁ לֹש  מֵּ ְ ש ּ ר מִׁ בּועֹות יֹותֵּ ָ ַחג ַהש ּ ים ּבְ י ָהֶרֶגל ַהחֹוְגגִׁ ץ עֹולֵּ ְתַקּבֵּ ת הִׁ עֵּ ה ְלֶפה ּבְ ּפֶ ְתַמּלֵּאת מִׁ ם, מִׁ , ש ָ ש 
ָתּה. ָ ש ּ ְקדֻּ יא ּבִׁ ן הִׁ י ֲעַדיִׁ ים, ּכִׁ ים ְרָוחִׁ בִׁ ים ְויֹוש ְ ְכָנסִׁ ם נִׁ ּלָ  וה דעת ח"א סימן כה(יחשו"ת ) ְוכֻּ

 
ר  ד ְואֹומֵּ ּלֹא ָרָאה ֶאת ַהּכֶֹתל, עֹומֵּ ים יֹום ש ֶ לֹש ִׁ ם ָעְברּו ש ְ ָנה, אִׁ ָ ָכל ַהש ּ ּבְ י ש ֶ ַאף ַעל ּפִׁ

סּוק  ַפת : סד י( )ישעיהֶאת ַהּפָ רֵּ ש ְ ינּו ָהָיה לִׁ ְללּוָך ֲאֹבתֵּ ר הִׁ נּו ֲאש ֶ ְפַאְרּתֵּ נּו ְותִׁ ית ָקְדש ֵּ "ּבֵּ
, ְוָכל ַמֲחַמּדֵּ  ש  ם אֵּ ל ָמקֹום, אִׁ ּכָ ּבֹו, מִׁ ֶנֶגד לִׁ ְגּדֹו ַעד ּכְ ַע ֶאת ּבִׁ ה", ְוקֹורֵּ ינּו ָהָיה ְלָחְרּבָ

יְך  ינֹו ָצרִׁ ם אֵּ ַליִׁ ירּוש ָ ר ּבִׁ ְמַחת ֶהָחג. ּוְבָכל ֹאֶפן, ַהּגָ ת ְוש ִׁ ַ ש ּ י ְקדֻּ נֵּ ּפְ ַע, מִׁ ינֹו קֹורֵּ ָחג, אֵּ א ּבֶ ּבָ
לֹש ִׁ  ם לֹא ָרָאה ֶאת ַהּכֶֹתל ש ְ ְקֹרַע, ַאף אִׁ  סימן תקסא. חזו"ע ארבע תעניות תלח() ים יֹום.לִׁ

 
נּו  ּלָ ַאַחר ְוכֻּ ט, מֵּ ֶהְחלֵּ ּיֹום ֲאסּוָרה ּבְ ת ּכַ יִׁ ַטח ַהר ַהּבַ יָסה ְלש ֶ נִׁ ַהּכְ יר, ש ֶ יר ּוְלַהְזהִׁ ְויֵּש  ְלַהְזּכִׁ

ת. ּוְבעֶ  רֵּ ב ּכָ ת, ַחּיָ א מֵּ הּוא ְטמֵּ ש ֶ ש  ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִׁ ְכָנס ְלבֵּ ים, ְוַהּנִׁ תִׁ י מֵּ אֵּ ָקרֹוב, ְטמֵּ ְזַרת ה' ּבְ
נוּ  ּלָ ר ּכֻּ הֵּ ּטָ נּו, ְונִׁ ְדקֵּ יַח צִׁ ֹבא ְמש ִׁ ּיָ ָבב  ש ֶ ְמָחה ּוְבטּוב לֵּ ש ִׁ ס ּבְ נֵּ ּכָ ה, נִׁ ּמָ ָרה ֲאדֻּ ֶפר ּפָ אֵּ ּבְ

י יש ִׁ לִׁ ְ ש  ַהש ּ ְקּדָ ית ַהּמִׁ רּוְך הּוא.  ,ְלבֵּ דֹוש  ּבָ ל ַהּקָ ה ָיָדיו ש ֶ ֲעש ֵּ ּמַ ם מִׁ ַמיִׁ ָ ן ַהש ּ נּוי מִׁ ד ּבָ רֵּ ּיֵּ ש ֶ
ן לְועַ  יָסה ְמיֶֻּחֶדת  לֹא, ּכֵּ נִׁ נוּ ּכְ ּבָ ים, ש ֶ ים ֶאת ָהַרּבִׁ יאִׁ ים ּוַמֲחטִׁ ה ַאַחר אֹוָתם חֹוְטאִׁ ּתֶ ְתּפַ יִׁ

ַעד. ר ּבְ ם. ַוה' ַהּטֹוב ְיַכּפֵּ ס ְלש ָ נֵּ ּכָ ים ְלהִׁ ּתִׁ ְתּפַ י ָהֲאָרצֹות מִׁ ת, ַוַעּמֵּ יִׁ יחוה דעת שו"ת ) ְלַהר ַהּבַ

 כה(סימן א ח"
 

ֹואֵ  ש   ית הַׁ ת ב ֵ חַׁ מְׁ  ָבהש ִּ

ית  ְמַחת ּבֵּ ד "ש ִׁ י ֹחל ַהּמֹועֵּ ילֵּ ָכל לֵּ ים ּבְ ם, ָהיּו עֹוש ִׁ ש  ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִׁ ּבֵּ ְזַמן ש ֶ ּבִׁ
ַח,  ְזּבֵּ ם ַעל ַהּמִׁ יִׁ ּסּוְך ַהּמַ ְצַות נִׁ ם ְלמִׁ ֹאב ַמיִׁ ש ְ כּו לִׁ זָּ ְמָחה ַעל ש ֶ ַהְינּו, ש ִׁ ָבה", ּדְ ֹואֵּ ַהש ּ

ַחג ַהּסֻּ  ָהְיָתה נֹוֶהֶגת ַרק ּבְ ַרְך ש ֶ ְתּבָ ים ַלה' יִׁ ֹוְררִׁ ים ּוְמש  חִׁ מֵּ ְצָוה זֹו ָהיּו ש ְ ּבּוב מִׁ ּכֹות, ּוְלחִׁ
ָנה  ש ְ ּמִׁ ּמּוָבא ּבַ ְיָלה, ּכַ ל ַהּלַ ְך ּכָ ֶמש ֶ ית : סוכה נא ע"א(מסכת )ּבְ ְמַחת ּבֵּ ּלֹא ָרָאה ש ִׁ י ש ֶ "מִׁ

ל ָזָהב ָהיּו  ָמיו. ְמנֹורֹות ש ֶ ּיָ ְמָחה מִׁ ָבה, לֹא ָרָאה ש ִׁ ֹואֵּ ל ַהש ּ ים ש ֶ ָעה ְסָפלִׁ ם, ְוַאְרּבָ ש ָ
ֶמן  ים לֹג ש ֶ רִׁ ָאה ְוֶעש ְ ֶפל מֵּ ֶפל ְוסֵּ ים ְלָכל סֵּ ילִׁ יֶהם, ְוָהיוּ ְמטִׁ ָראש ֵּ ֶמן[, 82-]כְּ ָזָהב ּבְ יֶטר ש ֶ  לִׁ

ה  י ַמֲעש ֶ ים ְוַאְנש ֵּ ידִׁ ָבה. ֲחסִׁ ֹואֵּ ית ַהש ּ אֹור ּבֵּ יָרה מֵּ אִׁ ּלֹא הֵּ ם ש ֶ ַליִׁ ירּוש ָ ר ּבִׁ ְולֹא ָהְיָתה ָחצֵּ
ירֹות הָ  י ש ִׁ ְברֵּ יֶהם ּדִׁ ְפנֵּ ים לִׁ יֶהן, ְואֹוְמרִׁ ידֵּ ּבִׁ ל אֹור ש ֶ ֲאבּוקֹות ש ֶ יֶהם ּבַ ְפנֵּ ים ּבִׁ דִׁ יּו ְמַרּקְ

ים  ְנָבלִׁ ּנֹורֹות, ּובִׁ כִׁ ם ּבְ ּיִׁ חֹות, ְוַהְלוִׁ ּבָ ש ְ לֹא  ]ָקנֹון[,ְותִׁ יר ּבְ י ש ִׁ ְכלֵּ ם, ּוַבֲחצֹוְצרֹות, ּובִׁ יִׁ ְלּתַ ְמצִׁ ּובִׁ
ר". ְסּפָ  מִׁ

 
ֹוָרה ְוָאְמרוּ בְּ  יָנה ש  כִׁ ְ ין ַהש ּ אֵּ , ש ֶ ים רּוַח ַהּקֶֹדש  ֹוֲאבִׁ ְמָחה זֹו ָהיוּ ש  ִׁ ש ּ ּמִׁ י, ש ֶ ְלמִׁ ַתְלמּוד ְירּוש ַ

ֱאַמר  ּנֶ ְמָחה, ש ֶ ּתֹוְך ש ִׁ א מִׁ י ָעָליו ַיד ה'". ְויֹוָנה )מלכים ב ג טו(ֶאּלָ הִׁ ן, ַוּתְ ן ַהְמַנּגֵּ ַנּגֵּ : "ְוָהָיה ּכְ
ְנבּוָאה ּבִׁ  יא ָזָכה לִׁ בִׁ ְמָחה ַהּנָ ַח ש ִׁ מֵּ , ְוָהָיה ש ָ ש  ְקּדָ ית ַהּמִׁ ים ְלבֵּ י ְרָגלִׁ עֹולֵּ ָהָיה מֵּ ְזכּות ש ֶ

יָנה. כִׁ ְרָתה ָעָליו ש ְ ָבה ש ָ ֹואֵּ ית ַהש ּ ְמַחת ּבֵּ דֹוָלה, ּוְבש ִׁ  )תוספות סוכה נ ע"ב( ּגְ

 
ְכבוֹ  ְרֹקד לִׁ יר ְולִׁ יָנה, ְוָלש ִׁ י ְנגִׁ לֵּ יא ּכְ ים ְלָהבִׁ ל ְקדֹוש ִׁ ָראֵּ ש ְ ְנַהג יִׁ ַרְך, מִׁ ְתּבָ י ֹחל ד ה' יִׁ ילֵּ לֵּ ּבְ

ָבה ֹואֵּ ית ַהש ּ ְמַחת ּבֵּ ֶכר ְלש ִׁ ד, זֵּ מוֹ ] .ַהּמֹועֵּ ָאְמרוּ  ּכְ ָמָרא ש ֶ ּגְ ן)ראש השנה ל ע"א, סוכה מא ע"א(  ּבַ יִׁ ּנַ  מִׁ

ים עֹוש ִׁ ש   זֵֶּכר ש ֶ ְקּדָ ֱאָמר ?ַלּמִׁ ּנֶ ין ָלהּ : "(זיירמיה ל ) ש ֶ ש  אֵּ יא ּדֹרֵּ ּיֹון הִׁ ָמע, "צִׁ צָּ  ַמש ְ יךְ ש ֶ ה רִׁ יש ָ רִׁ ְואֹוָתם  .[ּדְ
י  דֵּ ן, ּכְ יִׁ ְך ַאַחר ַהּיַ ש ֵּ ּמָ ּלֹא ְלהִׁ ר ש ֶ הֵּ זָּ ש  ָלֶהם ְלהִׁ ה, יֵּ ּתֶ ש ְ ם ְסעּוָדה ּומִׁ ים ֹזאת ַיַחד עִׁ ָהעֹוש ִׁ

ּלּות ֹראש   חֹוק ְוַהּקַ ְ ין ַהש ּ אֵּ לֹום, ש ֶ חֹוק ְוַקּלּות ֹראש  ַחס ְוש ָ ש ְ יעּו לִׁ ּלֹא ַיּגִׁ ְמָחה,  -ש ֶ ש ִׁ
ּה ֲעבֹוַדת ֶאלָּ  ּיֵּש  ּבָ ְמָחה ש ֶ א ַעל ש ִׁ טּות, ֶאּלָ לּות ּוש ְ ינּו ַעל הֹולֵּ ְצַטּוֵּ לּות, ְולֹא נִׁ א הֹולֵּ

ל  מֹו ַעל ּכָ ש ְ ְך ּבִׁ ַרְך, ְלהֹודֹות לֹו ּוְלָברֵּ ְתּבָ יַע ְלַאֲהַבת ה' יִׁ ּתֹוָכּה ַנּגִׁ ּמִׁ רּוְך הּוא, ש ֶ ר ּבָ ַהּיֹוצֵּ
ָמָלנּו.  ר ּגְ  ושו"ע סימן תקכט. רכ()רמב"ם ַהּטֹוב ֲאש ֶ
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ם יִּ לַׁ ָ רו ש  ֶֹדש  יְׁ ק  יר הַׁ עִּ ֹוֵאָבה ב ְׁ ש   ית הַׁ ת ב ֵ חַׁ מְׁ  ש ִּ

ם  ַליִׁ נּו ְירּוש ָ יר ָקְדש ֵּ יא עִׁ י, הִׁ ֶאֶרץ מֹוַלְדּתִׁ י ּבְ י ּכִׁ ר ֲאנִׁ יז ַזַצ"ל: "ְוזֹוכֵּ ה ָחאגִׁ נּו ֹמש ֶ ַתב ַרּבֵּ ּכָ
ּכֹות ָהיּו מִׁ  ד סֻּ ֹחל ַהּמֹועֵּ ן, ּבְ ּכֹונֵּ ֶנה ְותִׁ ּבָ אֹון ּתִׁ ם ַהּגָ , ְוַעל ֹראש ָ י ַעם ֹקֶדש  ל ָראש ֵּ ים ּכָ פִׁ ְתַאּסְ

י ַלְנטִׁ ה ּגָ נּו ֹמש ֶ י ַרּבֵּ נִׁ ְרָסם ָמר ְזקֵּ ף ָקארֹו ַזַצ"ל[, ַהְמפֻּ נּו יֹוסֵּ ְלָחן ָערּוְך ַרּבֵּ ֻּ ל ָמָרן ַהש ּ יָדיו ש ֶ ְלמִׁ ּתַ  ]מִׁ
יַכל הַ  י הֵּ ְפנֵּ א, ּבִׁ ְבָרָכה ְלַחּיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ְכרֹונֹו לִׁ ים, ְוָכל זִׁ יֶהם, ְוקֹול ָנעִׁ ידֵּ , ּוַבֲאבּוקֹות ּבִׁ ּקֶֹדש 

ים  דִׁ יר ַהּקֶֹדש  ָהיּו ְמַרּקְ י עִׁ חֹות, ְוָראש ֵּ ּבָ ש ְ ים ּוְרָננֹות ְותִׁ ירִׁ ש ִׁ ים ּבְ י ֶזֶמר ָהיּו עֹוְמדִׁ לֵּ י ּכְ ֲעלֵּ ּבַ
ּיּום ָהיוּ  ַעת ַהּסִׁ ש ְ ָבה. ּובִׁ ֹואֵּ ית ַהש ּ ְמַחת ּבֵּ יָכל זֵֶּכר ְלש ִׁ י ַההֵּ ְפנֵּ ה  לִׁ ְזּכֶ ּנִׁ י ָרצֹון ש ֶ ים: "ְיהִׁ אֹוְמרִׁ

 " ש  ְקּדָ ית ַהּמִׁ בֵּ ָבה ּבְ ֹואֵּ ית ַהש ּ ְמַחת ּבֵּ ש ִׁ ְראֹות ּבְ ְכבֹודֹו! ה'  -לִׁ ש  לִׁ ָהָיה חֹוש ֵּ ין ֶאָחד ש ֶ ְואֵּ
ְמָחה ּבֹו ּובְ  ש ְ יָלה ְונִׁ תֹו, ְוָנגִׁ ָ ש ּ ית ה' ּוְבֹנַעם ְקדֻּ בֵּ ּוב ַלֲחסֹות ּבְ נּו ָלש  ַרְך ְיַזּכֵּ ְתּבָ )מעיין תֹוָרתֹו! יִׁ

 המועד שכ(
 

 

ֲחֶניָך ָקדֹוש   ָהָיה מַׁ  וְׁ

ְלָחן ָערּוְך  ֻּ ַתב ָמָרן ַהש ּ ים,  :)סימן תקכט סעיף ד(ּכָ ַחּגִׁ ים ּבַ ֹוְטרִׁ יד ש  ין ְלַהֲעמִׁ ית ּדִׁ ים ּבֵּ בִׁ ַחּיָ
ָהרֹות, ש ֶ  ים ְוַעל ַהּנְ סִׁ ְרּדֵּ ּנֹות ּוַבּפַ ּגִׁ ים ּבַ ש ִׁ ים ּוְמַחּפְ ֹוְטטִׁ ְהיּו ְמש  ּיִׁ ם ֶלֱאֹכל ש ֶ צּו ש ָ ְתַקּבְ ּלֹא יִׁ

ָדָבר ֶזה ְלָכל  ירּו ּבְ ן ַיְזהִׁ לֹום. ְוכֵּ ָרה, ַחס ְוש ָ י ֲעבֵּ ידֵּ ים, ְוָיֹבאּו לִׁ ים ְוָנש ִׁ ּתֹות ֲאָנש ִׁ ש ְ ְולִׁ
א ָיֹבא ּמָ ן, ש ֶ ַייִׁ כּו ּבְ ש ְ ּמָ ְמָחה, ְולֹא יִׁ ש ִׁ יֶהם ּבְ ָבּתֵּ ים ּבְ ים ְוָנש ִׁ ְתָעְרבּו ֲאָנש ִׁ ּלֹא יִׁ ּו ָהָעם, ש ֶ

ים. ע"כ. ם ְקדֹוש ִׁ ּלָ ְהיּו ּכֻּ א יִׁ ָרה, ֶאּלָ י ֲעבֵּ ידֵּ רּוָרה: ְוָדָבר ֶזה יֵּש   לִׁ ָנה ּבְ ש ְ ְוָכַתב ָהַרב מִׁ
ר.  יֹותֵּ ְלקּול ּבְ ים ָמצּוי ַהּקִׁ ַחּגִׁ ּבַ א ש ֶ ָידֹו, ֶאּלָ ּיֵּש  ּבְ י ש ֶ מִׁ ְמחֹות ּבְ יר ָעָליו ְולִׁ יד ְלַהְזהִׁ מִׁ ּיּוב ּתָ חִׁ

ינּו ָהַרּבִׁ  ימֹות ַהֹחל, ְוָעוֹון ּוַבֲעוֹונֹותֵּ ם ּבִׁ יֶזה ְמקֹומֹות ּגַ אֵּ נּו ּבְ ְזַמּנֵּ ְלקּול ֶזה ּבִׁ ץ קִׁ רֵּ ְתּפָ ים נִׁ
ְמחֹות. עכ"ד. ב לִׁ ּיָ אי ְמחֻּ ַוּדַ ְמחֹות, ּבְ ָידֹו לִׁ ּיֵּש  ּבְ י ש ֶ דֹול הּוא, ּומִׁ  ּגָ

 

 ָאֵבל
ל ַנע טֹוב, ָהָאבֵּ ּמָ ּיִׁ ף ש ֶ ּתֵּ ּתַ ש ְ הִׁ ּלְ ְמַחת מִׁ ש ִׁ ית ּבְ בָ  ּבֵּ ֹואֵּ ּיֵּש   הַהש ּ ם ש ֶ י ש ָ לֵּ יָנה ּכְ  ַאךְ , ְנגִׁ

ְמקֹום אי, ֹצֶרךְ  ּבִׁ ַ ף ַרש ּ ּתֵּ ּתַ ש ְ  )כמבואר בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה"( .ְלהִׁ

 
ּו"ת ש  ירשנה(  222-)לפני כ ַאֲהֹרן ְזַקן ּבְ ּתִׁ ל הִׁ תֹוךְ  ְלָאבֵּ ן ֹחֶדש   י"ב ּבְ י ְלַנּגֵּ ְכלֵּ ְסעּוַדת ֶזֶמר ּבִׁ ים ּבִׁ  ּוְבחֹול ּפּורִׁ

דַהמּ  ם ֹועֵּ ים עִׁ עִׁ ים רֵּ רִׁ יָון, ַוֲחבֵּ ּכֵּ הּוא ש ֶ ְמָחה יֹום ש ֶ ּלוֹ  ש ִׁ י ש ֶ ֲהרֵּ ה הּוא ּגַם ש ֶ ּוֶ ֹמחַ  ְמצֻּ ש ְ ְמַחת ְוזוֹ , לִׁ  ש ִׁ
ְצָוה י, מִׁ ר ֶזה ֲהרֵּ ּתָ ן. מֻּ ַסק ְוכֵּ ַכף ּפָ ים ּבְ ן ,כו( ס"ק)סימן תרצו  ַהַחּיִׁ יר ְוכֵּ ּתִׁ יב הגרי"ש הִׁ ְמַחת ֶאְלָיש ִׁ ש ִׁ  ּבְ
ים ּו"ת. ּפּורִׁ ַסק סימן קנז( ח"ב) ֱאֶמת ֶזַרע ּוְבש  ר ּפָ ּתָ ּמֻּ ל ש ֶ ְבָעה ְלַאַחר ְלָאבֵּ ִׁ ן, ַהש ּ י ְלַנּגֵּ ְכלֵּ יר ּבִׁ חֹול ש ִׁ  ּבְ
ד ּכֹות ַהּמֹועֵּ י, סֻּ ב ֶזה ּכִׁ ְצָוה ֶנְחש ָ ּו"ת .מִׁ יר( רמג ח"ד) ֹאֶמר ַמְעָין ּוְבש  ּתִׁ ל זצוק"ל ָמָרן הִׁ  י"ב ּתֹוךְ  ְלָאבֵּ
ּתֵּ  ֹחֶדש   ּתַ ש ְ ַלת ףְלהִׁ ַהְקּבָ י ּבְ נֵּ ֶרֶגל ַרּבוֹ  ּפְ יחַ  ְוַרק, ּבָ ְעּתוֹ  ֶאת ַיּסִׁ ת ּדַ עֵּ ים ּבְ נִׁ ַנּגְ ּמְ ם ש ֶ  .ש ָ

 
ה ַרב ּלָ ם ְקהִׁ אִׁ ף לֹא ש ֶ ּתֵּ ּתַ ש ְ ְמַחת יִׁ ש ִׁ ית ּבְ ָבה ּבֵּ ֹואֵּ ל ַהש ּ י ש ֶ נֵּ תוֹ  ּבְ ּלָ ְהֶיה ֶחְסרֹונוֹ , ְקהִׁ  יִׁ

ש   ְרּגָ רּור, מֻּ ף ּבָ ּתֵּ ּתַ ש ְ ּיִׁ ֶהם ש ֶ ּמָ ש   ַאף עִׁ ּיֵּ ם ש ֶ י ש ָ לֵּ יָנה ּכְ י, ְנגִׁ ם ּכִׁ ַנע אִׁ ּמָ ְהֶיה, יִׁ ְרֶאה יִׁ  נִׁ
ג נֹוהֵּ לּות ּכְ ַפְרֶהְסָיא ֲאבֵּ ַחג ּבְ  (רטזח"ד . מעיין אומר ב שסדחזו"ע אבלות ח") .ּבַ

 
ַתב אֹון ּכָ ֹון ַהּגָ אש  ּיֹון ָהרִׁ י ְלצִׁ ל בכ"ר ְמיּוָחס ַרּבִׁ מּואֵּ ְפרוֹ  ש ְ סִׁ י ּבְ רִׁ ְנָיןלְ  ,ָהֲאָדָמה ּפְ ְמַחת עִׁ ית ש ִׁ  ּבֵּ

ָבה ֹואֵּ ים ַהש ּ ּנֹוֲהגִׁ ה ש ֶ יר ּפֹ ם ַהּקֶֹדש   עִׁ ַליִׁ ים, ְירּוש ָ ַרְקדִׁ ּמְ ים ש ֶ קִׁ י, ּוְמַסּפְ ידִׁ דִׁ י] עּוְבָדא ֲהָוה ּבְ  ָהָיה ֶאְצלִׁ
ה י [ַמֲעש ֶ יחּונִׁ ְכרִׁ י ְוהִׁ ּנֵּ ם ַרּבַ ַליִׁ ְהיֹות ְירּוש ָ ם לִׁ ם. ש ָ י ּגַ ָאָחר ּכִׁ י מֵּ קֹומִׁ ּמְ ם ש ֶ ט ,ש ָ ּמֵּ ּתַ ש ְ ם ּוְלהִׁ ָ ש ּ  ָזר הּוא מִׁ

מּוָרה ּוַפְרֶהְסָיא י ,ּגְ ְמּתִׁ ּיַ יֶהם קִׁ ְברֵּ י ּדִׁ ן .ְוַאַחי ֲאנִׁ ְסקוּ  ְוכֵּ ים עֹוד ּפָ ּו"ת .ַאֲחרֹונִׁ סימן  ח"ב) ֱאֶמת ֶזַרע ּוְבש 

יר קנז( ּתִׁ ל הִׁ ְפַטר ְלָאבֵּ ּנִׁ ת לוֹ  ש ֶ חֹול מֵּ ד ּבְ ן, ַהּמֹועֵּ יל ְלַנּגֵּ לֵּ ְעָנא ּבְ הרַ  הֹוש ַ ַדְרּכוֹ  ּבָ ָכל ּכְ ָנה ּבְ יָון, ש ָ  ּכֵּ
י לִׁ ַהּכְ ָהָיה ש ֶ ן ש ֶ ְלָעָדיו, ְמיָֻּחד ָהָיה ּבוֹ  ְמַנּגֵּ ָאר ָהיוּ  לֹא ּובִׁ י ש ְ לֵּ ים ַהזֶֶּמר ּכְ בִׁ י. ֶנְחש ָ ין ֶזה ַוֲהרֵּ דִׁ ְלמּוד ּכְ  ּתַ
ם ּתֹוָרה אִׁ ים ָהיוּ  ש ֶ ים ַרּבִׁ יכִׁ ל לוֹ  ְצרִׁ ר, ָלָאבֵּ ּתָ ךְ , מֻּ אן ּכָ ים יםַרּבִׁ  ּכָ יכִׁ ם ְועֹוד. לוֹ  ְצרִׁ אִׁ ְמָנע ָהָיה ש ֶ  נִׁ

בֹוא ּלָ ַדְרּכוֹ  מִׁ י, ּכְ לּות זוֹ  ֲהרֵּ ַפְרֶהְסָיא ֲאבֵּ ֲאסּוָרה ּבְ ד ש ֶ ּמֹועֵּ  . עי"ש.ּבַ
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 ה ב ָ ָנא רַׁ עְׁ ַׁ   הֹוש 
י ֹום ֲעלַׁת הַׁ  מַׁ

ה", ּוַמְרּבִׁ  ְעָנא ַרּבָ ְקָרא יֹום "הֹוש ַ ּכֹות נִׁ ל ַחג ַהּסֻּ י ש ֶ יעִׁ בִׁ ְ ּמּוד ּתֹוָרה יֹום ַהש ּ לִׁ ים ּבֹו ּבְ
דֹוש   : "ָאַמר ַהּקָ ְדָרש  ּמִׁ ים. ְוָאְמרּו ּבַ יחֹות ְוַתֲחנּונִׁ רּוךְ  ּוְסלִׁ י  ּבָ ינּו: ֲאנִׁ הּוא ְלַאְבָרָהם ָאבִׁ

י  עֹוָלמִׁ יד ּבְ ר ּבֹו  -ָיחִׁ ת ְלָבֶניָך יֹום ְמיָֻּחד ְלַכּפֵּ י ָלתֵּ יד ֲאנִׁ עֹוָלְמָך. ָעתִׁ יד ּבְ ה ָיחִׁ ְוַאּתָ
י ָנה ֲעוֹונֹותֵּ ָ יֹום ֹראש  ַהש ּ ָרה ְלָבֶניָך ּבְ ּפָ ין ּכַ ם אֵּ אִׁ ה. ש ֶ ְעָנא ַרּבָ  -ֶהם, ְוֶזהּו יֹום הֹוש ַ

ם ָלאו  ים, ְואִׁ ּפּורִׁ יֹום ַהּכִׁ ָרה ּבְ ּפָ ְהֶיה ָלֶהם ּכַ ְעָנא  -ּתִׁ יֹום הֹוש ַ ָרה ּבְ ּפָ ְהֶיה ָלֶהם ּכַ ּתִׁ
ה".   )תלו(ַרּבָ

 

ֵיהֶרֶמז ָאְמרּו:  רְׁ י לֹא "אַׁ ָאג מִׁ בֹות: ש ָ י ּתֵּ יָרא". "ַאְריֵּה" ָראש ֵּ ָנה, רֹ לּול, אֱ  יִׁ ָ ֹום יאש  ַהש ּ
ים,  ּפּורִׁ ל. הַהּכִׁ ָראֵּ ש ְ יָלה ְלַעם יִׁ ּוָבה ּוְמחִׁ ש  י ּתְ ם ְימֵּ לּו, הֵּ ים ַהּלָ מִׁ ַהּיָ ה. ש ֶ ְעָנא ַרּבָ  )תלח(ֹוש ַ

 
ים נִּ ֵ ש   עו רו  יְׁ

ל ַהלַּ  ים ּכָ עֹורִׁ ְהיֹות נֵּ ים לִׁ ל ְקדֹוש ִׁ ָראֵּ ש ְ ּתֹוָרה ָנֲהגּו יִׁ ים ּבַ ה, ְועֹוְסקִׁ ְעָנא ַרּבָ ל הֹוש ַ ְיָלה ש ֶ
ת 'ְוֹזאת  ָרש ַ ה ַעל ּפָ ְדָרש  ַרּבָ ים, מִׁ ָברִׁ ש  ּדְ ּמַ ים ּבֹו: חֻּ ד', ְוקֹוְראִׁ י מֹועֵּ יאֵּ ן 'ְקרִׁ ּקָ ֶדר ַהְמתֻּ ּסֵּ ּבַ

ָרָכה', ּוְלַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה  ָעה: ַהּבְ ש ָ ֶרְך ּבְ עֵּ י, 22:06]ּבְ עֹון ְלפִׁ ֶפר  ץ[ַקיִׁ  ש ָ ל סֵּ ים ֶאת ּכָ קֹוְראִׁ
ֶקר.  יחֹות, ַעד אֹור ַהּבֹ י ְסלִׁ ְטעֵּ ם ְמַעט קִׁ ים עִׁ ּלִׁ הִׁ  )תלח(ַהּתְ

 

ַע ֶאת  ְקּבֹ ן ָהָראּוי לִׁ ן, מִׁ ְיָלה. ַעל ּכֵּ ל ַהּלַ ֹון ש ֶ אש  י ָהרִׁ ֲחצִׁ ְיָלה ַהזֶּה הּוא ּבַ ּלַ ּקּון ּבַ ר ַהּתִׁ ּקַ עִׁ
ֶנֶסת  ית ַהּכְ ים ְלבֵּ יַאת ָהֲאָנש ִׁ י ֹקֶדם ֲחצֹותְזַמן ּבִׁ צִׁ ם ָוחֵּ ָעַתיִׁ ש ְ ְיָלה ְלָפחֹות ּכִׁ ּלַ  ,[01:22] ּבַ

ים  ילִׁ ְתחִׁ ּמַ ֶנֶסת ש ֶ י ּכְ ּתֵּ אֹוָתם ּבָ ים, ְולֹא ּכְ ָברִׁ ש  ּדְ ּמַ יקּו ְלַסּיֵּם ֶאת חֻּ ַעד ֲחצֹות ַיְסּפִׁ י ש ֶ דֵּ ּכְ
ּקוּ  ר ַהּתִׁ ּקַ ֶזה ֶאת עִׁ ים ּבָ ידִׁ ֶחֶרת, ּוַמְפסִׁ ָעה ְמאֻּ ש ָ ּמּוד ּבְ ְיָלה. ֶאת ַהּלִׁ ל ַהּלַ אֹון )תלח(ן ש ֶ  ְוַהּגָ

י ן ַרּבִׁ ּיֹון ּבֶ י צִׁ יָט"א מּוָצפִׁ לִׁ תַ  ש ְ ְפרוֹ  בּכָ סִׁ ת ּבְ ּכַ ּיֹון סֻּ ים :רנז(עמוד ) צִׁ קִׁ ַדְקּדְ ים ְוַהּמְ ילִׁ ּמּוד ֶאת ַמְתחִׁ  ַהּלִׁ
ת ּלַ ְתחִׁ ְיָלה ּבִׁ ֹאֶפן, ַהּלַ ים ּבְ מִׁ ַסּיְ ּמְ ֶפר ש ֶ ים סֵּ ָברִׁ ְזַרח ֹקֶדם ּדְ ּתִׁ ָבָנה ש ֶ ֶרךְ  הּואש ֶ , ַהּלְ עֵּ ָעה ּבְ ש ָ  02:22 :ּבְ
עֹון ש ְ ץ ּבִׁ  ע"כ. .ַקיִׁ

 
ינֹו ָיכוֹ  אֵּ ַעְצמֹו ש ֶ ַע ּבְ ּיֹודֵּ ל ָאָדם ש ֶ ְיָלה ֶאת ּכָ ת ַהּלַ ּלַ ְתחִׁ ְלַמד ּבִׁ ּיִׁ כֹון ש ֶ ֶקר, ַהּנָ י ַעד אֹור ַהּבֹ ָרנִׁ ר עֵּ אֵּ ָ ש ּ יק ַמֲעָמד ְלהִׁ ל ְלַהֲחזִׁ

יָברֵּ  ּטֹל ָיָדיו וִׁ קּום יִׁ ּיָ ה, ּוְכש ֶ ּכָ ּסֻּ תֹו ּבַ ּטָ ְך ָלנּוַח ְמַעט ַעל מִׁ לֵּ ים, ְויֵּ ּלִׁ הִׁ יַאת ַהּתְ רִׁ ּקְ ּקּון חּוץ מִׁ יַהּתִׁ טִׁ ְרכֹות ַהּתֹוָרה', ְך ַעל ַהּנְ ָלה ּו'בִׁ
ה. ּלָ פִׁ ְרכֹות ַהּתֹוָרה' קֶֹדם ַהּתְ ּוב 'ּבִׁ ְך ש  ּבּור, ּוַבּבֶֹקר לֹא ְיָברֵּ ם ַהּצִׁ ים עִׁ ּלִׁ הִׁ ְקָרא ֶאת ַהּתְ  ְויִׁ

 
יָלה ה ֲאכִּ כ ָ ֻּ ס  ּלֹא ֶלֱאכֹ  - ב ַׁ ב ש ֶ ים לֵּ ְיָלה, יֵּש  ָלש ִׁ ְך ַהּלַ ֶמש ֶ י ְמזֹונֹות ּבְ ינֵּ ים מִׁ ר טֹוֲעמִׁ ֲאש ֶ ל ּכַ
יָצה  בֵּ ָרם[  68]ּכְ ה.ּגְ ּכָ ּסֻּ יָלה ּבַ י ָהֲאכִׁ ינֵּ דִׁ יל ּבְ ה, ְוַכְמֹבָאר ְלעֵּ ּכָ  עּוָגה חּוץ ַלּסֻּ

 

ָהָגה נְׁ כֹוָנה טֹוָבה הַׁ  ו נְׁ
ֵאָלה ית :ש ְׁ בֵּ ֶנֶסת ּבְ נוּ  ַהּכְ ּלָ ים ש ֶ ת ֶאת ְמַפְרְסמִׁ ּלַ חִׁ ּמּוד ּתְ ל ַהּלִׁ יל ש ֶ ְעָנא לֵּ ה הֹוש ַ  ַרּבָ
ָעה ש ָ ים ַאט ְוַאט, 00:22 ּבְ אִׁ ּבּור ּבָ הוּ  ְלַאַחר ַהּצִׁ ָ ש ּ יָתם ש ֶ בֵּ ךְ  ְזַמן ּבְ ָ ש ּ ת ְממֻּ ּלַ חִׁ ּתְ ְיָלה מִׁ , ַהּלַ

ּמּוד ּוְבֶאְמַצע ֶרךְ  ַהּלִׁ ָעה ְלעֵּ ש ָ ים ֶחְלָקם ,0:22:2:22 ּבְ פִׁ ים ְמֹאד ֲעיֵּ ְתַנְמְנמִׁ ים, ּומִׁ כִׁ  ּומֹוש ְ
ַצַער ַעְצָמם ֶאת ֶקר ַעד ּבְ ת ַהּבֹ ּלַ ְתפִׁ חֲ  לִׁ יתש ַ ץ רִׁ נֵּ ה ּבְ ם .ַהַחּמָ ַדאי לֹא ַהאִׁ ילוּ  ּכְ ְתחִׁ ּיַ  ש ֶ
ּמּוד ֶאת ת ַהּלִׁ ּלַ ְתחִׁ ְיָלה ּבִׁ ָרנּות ַהּלַ עֵּ ךְ  ְוַאַחר ּבְ ְלכוּ  ּכָ ֹן יֵּ יש   ?לִׁ

 
ו ָבה ש  י :ת ְׁ ים ,ְלַצֲערִׁ ים ַרּבִׁ ירִׁ ת ֶאת ַמֲעבִׁ ּלַ חִׁ ְיָלה ּתְ ים ַהּלַ ְטּפּוטִׁ פִׁ ָנה אוֹ  ּבְ ש ֵּ ָעה ְוַרק, ּבְ ש ָ  ּבְ
ים 02:22 : 00:22 אִׁ ית ּבָ ֶנֶסת ְלבֵּ ים ַהּכְ ילִׁ ּמּוד ֶאת ּוַמְתחִׁ ל ּוְלָמֳחָרת, ַהּלִׁ ים ַהּיֹום ּכָ , ֲעיֵּפִׁ

ים ים ְרדּומִׁ נִׁ יש ֵּ ים, וִׁ כִׁ ם ּוְמַהּלְ יִׁ ֲעַצְלּתַ ְקַראת ּבַ ְמַחת" יֹום לִׁ ע ְוָאְמָנם". ּתֹוָרה ש ִׁ , ְלךָ  ּדַ
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ֹבָאר ּמְ י ש ֶ ְברֵּ דִׁ נוּ  ּבְ "י ַרּבֵּ רש ֶ  ַז"ל ָהֲארִׁ ּקָ ּקּון עִׁ ל ַהּתִׁ י הּוא ,ֶזה ַלְיָלה ש ֶ צִׁ חֵּ ֹון ּבַ אש  ל ָהרִׁ  ש ֶ
ְיָלה ֶרךְ ] ֲחצֹות ַעד ַהּלַ ן, [10:26: ְלעֵּ ים ְוָלכֵּ ילִׁ ְתחִׁ ּמּוד ֶאת ַהּמַ ָעה ַהּלִׁ ש ָ ֶחֶרת ּבְ ים, ְמאֻּ ידִׁ  ַמְפסִׁ

ר ֶאת ּקָ ן ַעל. ָהעִׁ י, ּכֵּ יר מִׁ ּכִׁ ּמַ ַעְצמוֹ  ש ֶ ל ּבְ ַנּצֵּ ּמְ ל ֶאת ש ֶ אּות ְיָלהַהלַּ  ּכָ ּיָ ָריו, ּכַ י ַאש ְ רֵּ  ְוַאש ְ
יל, ֶחְלקוֹ  ְלֹמד ְוַיְתחִׁ ּקּון ֶאת לִׁ ָבר ַהּתִׁ ת ּכְ ּלַ ְתחִׁ ְיָלה ּבִׁ הוּ  ְוַאַחר, ַהּלַ ְגְמרֵּ ּיִׁ ּתֹוָרה ַיֲעֹסק ש ֶ  ּבַ

ֶקר אֹור ַעד ת ַהּבֹ ּלַ ְתפִׁ ית ּבִׁ ֲחרִׁ ַאַחר ֲאָבל. ש ַ ָכל ְוֹרב מֵּ ּבּור ּכְ ה ַהּצִׁ יֶהם ָקש ֶ ן ֲעלֵּ כֹון ,ּכֵּ  ַהּנָ
ר י יֹותֵּ ָבּתֵּ ּבְ ֶנֶסת ש ֶ ילוּ  ַהּכְ ּמּוד ֶאת ַיְתחִׁ ת ְלַאַחר ַהּלִׁ ּלַ פִׁ ית ּתְ ם] ,ַעְרבִׁ עּור יֵּש   ְואִׁ , ָקבּועַ  ש ִׁ
לּוהוּ  לֹא לֹום ַחס ְיַבּטְ א. ְוש ָ ילוּ  ֶאּלָ ּמּוד ֶאת ַיְתחִׁ עּור ְלַאַחר ַהּלִׁ ִׁ ָחל. ַהש ּ ְעָנא ּוְכש ֶ ה הֹוש ַ י ַרּבָ מֹוָצאֵּ  ּבְ
תש ַ  ילוּ , ּבָ ּמּוד ֶאת ַיְתחִׁ ָחר ְמַעט ַהּלִׁ ר ְמאֻּ ֹאֶפן, יֹותֵּ יקוּ  ּבְ ְסּפִׁ ּיַ יָתם ָלֶלֶכת ש ֶ יל ְלבֵּ ן ַעל ְלַהְבּדִׁ יִׁ , ַהּיַ

ית ְסעּוָדה ְוֶלֱאֹכל יעִׁ ְלכוּ  ֲחצֹות ּוְלַאַחר .[ְרבִׁ ֹן יֵּ יש  ל ְוָיקּומוּ , לִׁ ּלֵּ ְתּפַ ץ ְלהִׁ ּנֵּ ה ּבַ  ְוָכךְ , ַהַחּמָ
ךְ  ֶמש ֶ ְהיוּ  ַהּיֹום ּבְ ים יִׁ ּיִׁ ָרנִׁ ּתֹוָרה ְוַיַעְסקוּ  עֵּ אּות ּבַ ּיָ ַהְנָהָגה ּוָברּור .ּכַ ר ְנכֹוָנה זוֹ  ש ֶ  יֹותֵּ

אֹוָתם ים מֵּ ירִׁ ֲעבִׁ ּמַ ת ֶאת ש ֶ ּלַ חִׁ ְיָלה ּתְ "הֶ  ַהּלַ "ֶה ּפֶ יחֹות] בש ֶ י ֶהֶבל ש ִׁ ְטּפּוטֵּ ךְ  ְוַאַחר ,[ֶהֶבל ּופִׁ  ּכָ
ים אִׁ ְלֹמד ּבָ ךְ  ְוַאַחר, לִׁ ים ּכָ נִׁ ל ְיש ֵּ  .ַהּיֹום ּכָ

 
ֹון ְוזוֹ  נוּ  ְלש  "י ַרּבֵּ ה: )דרושי חג הסוכות בהקדמה( ַז"ל ָהֲארִׁ ּנֵּ ן הִׁ ר ְלַקּמָ ְנָין ְנָבאֵּ ה ַהחֹוָתם עִׁ ֲעש ֶ יל ַהּנַ לֵּ , זוֹ  ּבְ

ן יךְ  ְוָלכֵּ ְהיֹות ָצרִׁ עֹור לִׁ ל נֵּ ְיָלה ּכָ י ַיַען, ַהזֶּה ַהּלַ ים ּבוֹ  ּכִׁ ּדֹונִׁ ל נִׁ ים ּכָ ְבָראִׁ ה ֶדרַהּסֵּ  ְוֶזה .ַהּנִׁ ֲעש ֶ ּתַ נ ֵה: ש ֶ  הִּ
י ֲחצִּ ָלה ב ַׁ יְׁ ַׁ ל  ֹון הַׁ אש  ָרא ָהרִּ קְׁ ֶה" ֵסֶפר ת ִּ ֵאל  ים וְׁ ָברִּ ד ְׁ וֹ " הַׁ ל  ֻּ ד כ  ת סֹוף עַׁ ַׁ ָרש  ָ ֹזאת" פ  ָרָכה וְׁ ב ְׁ ם". הַׁ אִּ ים וְׁ לִּ ש ְׁ ַׁ  ת 

יָאתוֹ  רִּ ֶיה ֹקֶדם קְׁ הְׁ י ִּ ֶ י ש  ָלה ֲחצִּ יְׁ ַׁ ל  ֲעֹסק, הַׁ ַׁ ֹוָרה ת  ת  ֵרי ב ַׁ תְׁ סִּ ָלה ו בְׁ ב ָ ם קַׁ ִּ  אִּ ֶצהת  לֹא רְׁ ָדָבר וְׁ ֵחר ב ְׁ ר, אַׁ ק ָ עִּ ין וְׁ ד ִּ  הַׁ
ֹון הו א ד  י נִּ ֵחצִּ ֹון ב ַׁ אש  ל ָהרִּ ֶ ָלה ש  יְׁ ַׁ ל  ן, הַׁ ים הּוא ַלְיָלה ֲחצֹות ַאַחר ְוָלכֵּ ּיֹוְצאִׁ ְראֹות ש ֶ ל לִׁ ֶהם צֵּ ּלָ ָבָנה ש ֶ ּלְ , ּבַ
י ָבר ּכִׁ ְגַמר ּכְ ין נִׁ ים אֹוָתם ַטַעם ְוֶזהוּ . ַהּדִׁ ּנֹוֲהגִׁ יח לֹוַמר ש ֶ יל ֹותְסלִׁ לֵּ ְעָנא ּבְ ה הֹוש ַ  ָקרֹוב ֲחצֹות ַאַחר ַרּבָ

ֹמֶרת ֶקר ְלַאש ְ ְמָנם. ַהּבֹ ּדֹות ְוי"ג ָוַיֲעֹבר לֹוַמר ָאסּור ,ַהאֻּ יחֹות אוֹ  מִׁ ר ְסלִׁ ם ֲאש ֶ א הֵּ ֶזה ְוַכּיֹוצֵּ א, ּבָ  ֶאּלָ
ר ַרֲחָמָנא ֹיאַמר ְדּכַ יהּ  ָלן אִׁ ימֵּ ינוּ  ,ְוכּו' ַקּיָ ם ֱאלֹוקֵּ ַמיִׁ ָ ש ּ ּבַ י ,ּו'ְוכ ש ֶ ָענֵּ י ּדְ ּיֵּ ים הּוא, ה' ְוכּו' ַלֲענִׁ  ָהֱאלֹקִׁ
ה, ְוכּו' ֶמֶלךְ , ה' ְוכּו' ָמךְ  ְלַמַען ֲעש ֵּ א ש ְ ּלוּ  ְוַכּיֹוצֵּ אֵּ ם. לֹוַמר ָיכֹול ּבָ יֹום ּגַ ְעָנא ּבְ ה הֹוש ַ ת ַרּבָ ּלַ ְתפִׁ  ּבִׁ

ית ֲחרִׁ ֶרךְ  ַעל ֹיאַמר ש ַ ר ּדֶ ְזּכָ י"ג חּוץ ַהּנִׁ ּדֹות מִׁ ל מִׁ א ָוַיֲעֹבר ש ֶ ֶזה ְוַכּיֹוצֵּ  .ּבָ
 

ּתּות ְוָאְמָנם: ו( )דרושי חג הסוכות דרוש עֹוד ְוָכַתב ְנָין ֲאמִׁ י, ֶזה הּוא ָהעִׁ נ ֵה כ ִּ ר הִּ ק ָ ין עִּ ד ִּ ֹון הַׁ ד  ָמר נִּ גְׁ נִּ  וְׁ
ֲחצֹות ֹון ב ַׁ אש  ל ָהרִּ ֶ ָנא ֵליל ש  עְׁ ַׁ ה הֹוש  ב ָ ָאז, רַׁ ֵעת וְׁ ָלה ֲחצֹות ב ְׁ יְׁ ָמר לַׁ גְׁ חֹוָתם נִּ ֵהָחֵתם הַׁ ַׁ  לְׁ מ  כו תב ַׁ ה   לְׁ ב ָ ֶ ָמר ש  גְׁ נִּ  וְׁ
ין ד ִּ ֶכף ְוָאז ,הַׁ י ַלְיָלה ֲחצֹות ַאַחר ּתֵּ ְתָעדֵּ ַעל צּוְלָמא 'אִׁ ְייהוּ  מֵּ יש ַ ַמאן רֵּ ם' ּדְ ֶאְחּתָ ּלֵּק] ּדְ ְסּתַ ֶלם הִׁ ַעל ַהּצֶ  מֵּ

ם ל ֹראש ָ י ש ֶ ם מִׁ ְחּתַ ּנֶ לֹום ַחס [ש ֶ יָתה ְוש ָ ים ְזַמן הּוא ְוָאז, ְלמִׁ ּיֹוְצאִׁ י ש ֶ נֵּ ְראֹות םָאדָ  ּבְ ּלַם ֶאת לִׁ אֹור צִׁ  ּבְ
ָבָנה זֹּוַרַחת ַהּלְ ָלֵכן. ֲחצֹות ַאַחר ש ֶ ים וְׁ ֲעֹסק נֹוֲהגִּ ֹוָרה לַׁ ת  ֲחצֹות ב ַׁ ָלה ב ַׁ יְׁ ֹון לַׁ אש  ד ָהרִּ ן עַׁ מַׁ ת זְׁ יחַׁ רִּ ָבָנה זְׁ ְׁ ל   הַׁ

ים אִּ קֹורְׁ ֶה ֵסֶפר וְׁ ים ֵאל  ָברִּ ד ְׁ ן ,הַׁ יַכּוֵּ יָאתוֹ  וִׁ ְקרִׁ ר ְוָאְמָנם... ּבִׁ ּקָ ין עִׁ ּדֹוןש ֶ  ַהּדִׁ ה ָהעֹוָלם ּנִׁ ר הּוא, ַעּתָ סֵּ ּמָ  ְלהִׁ
ים ָתקִׁ מוּ  ַהּפְ ְחּתְ ּנֶ ֶ יַלת ש  ְנעִׁ ים יֹום ּבִׁ ּפּורִׁ ּלֹא אֹוָתם ַהּכִׁ ּוָבה ָחְזרוּ  ש ֶ ְתש  ל ּבִׁ ים ּכָ מִׁ ם ַהּיָ יְנַתיִׁ ּבֵּ ן ש ֶ ּמִׁ  יֹום ש ֶ
ים ּפּורִׁ ְעָנא יֹום ַעד ַהּכִׁ ה הֹוש ַ ים, ַרּבָ ְמָסרִׁ ַיד ְונִׁ ים ּבְ לּוחִׁ ְ ְפֹעל ַהש ּ ין לִׁ ט ַהּדִׁ ּפָ ש ְ י ְוַהּמִׁ ְתַחּיֵּב ְלמִׁ ּנִׁ ֶ  ֲאָבל .ש 

י ַעל ַאף ְמְסרוּ  ּפִׁ ּנִׁ ים ש ֶ ָתקִׁ ָיָדם ַהּפְ ן לֹא ּבְ ּתַ ּות ָלֶהם נִׁ ְפֹעל ְרש  ט לִׁ ּפָ ש ְ תּוב ְוָהֹעֶנש   ַהּמִׁ אֹוָתם ַהּכָ  ּבְ
ים ָתקִׁ י יֹום ַעד ַהּפְ ינִׁ מִׁ ֵדי, ֲעֶצֶרת ש ְ ן עֹוד ָלֵתת כ ְׁ מַׁ ח ֶאל זְׁ יםהַׁ אִּ ו בו   ֹוטְׁ ש  י ָ ֶ ו ָבה ש  ש  תְׁ י ֹום ב ִּ הו א ב ַׁ ל הַׁ ֶ  ש 
ָנא עְׁ ַׁ ה הֹוש  ב ָ ֲחרֹון יֹום רַׁ ל אַׁ ֶ ו ָלב ש  ל  ה הַׁ כ ָ ֻּ ס  הַׁ ם .וְׁ ּובוּ  ְואִׁ ים ָלַקַחת ַיַחְזרוּ  ,ָיש  ָתקִׁ ָדם ַהּפְ ּיָ ם .מִׁ ין ,ָלאו ְואִׁ  אֵּ

ָנה עֹוד ּקָ ּוָבה ּתַ ְתש  ָאז ּבִׁ יָלךְ  מֵּ י ַעל ְוַאף. ָואֵּ אָ  ּפִׁ י ,ְמרוּ ש ֶ יָון ּכִׁ י ּכֵּ ַנְפקֵּ ְצאוּ ] ּדְ ּיָ ים [ש ֶ ָתקִׁ י ּפְ ּבֵּ א מִׁ  ַמְלּכָ
ית] ּבֵּ ֶלךְ  מִׁ י לֹא ּתוּ  ,[ַהּמֶ ר] ַהְדרֵּ ים לֹא יֹותֵּ ר, [חֹוְזרִׁ ּבֵּ ֹהֶוה ּדִׁ י ,ּבַ י ּכִׁ לִׁ ק ּבְ י ָספֵּ ּמִׁ ּלֹא ש ֶ ר ש ֶ ְתעֹורֵּ ּוב נִׁ  ָלש 

ּוָבה ְתש  ת ּבִׁ עֵּ יַלת מֵּ ים יֹום ְנעִׁ ּפּורִׁ ְעָנא יֹום ַעד ַהּכִׁ ה הֹוש ַ ּוב לֹא, ַרּבָ ּיֹום ָיש  יָון, ַההּוא ּבַ ּלֹא ְוכֵּ ּוב ש ֶ  ָיש 
ּיֹום ּבוֹ  י לֹא ּתוּ , ּבַ אי ֲאָבל, ַהְדרֵּ ם ַוּדַ אִׁ ן ש ֶ ּמֵּ ְזּדַ י יִׁ ּוב מִׁ ש  ּיָ אי, ש ֶ ְקְרעוּ  ַוּדַ ּיִׁ ֶ ַזר ש  ינוֹ  ּגְ  ָלַקַחת ְוַיַחְזרוּ  ּדִׁ

ְתָקא ּלוֹ  ּפִׁ ד ש ֶ ּיָ ים מִׁ לּוחִׁ ְ ה ָלֶזה ּוְרָאָיה. ַהש ּ ּמָ ַתב מִׁ ּכָ ֶפר ש ֶ סֵּ י ּבְ יַקאְנטִׁ י ,ָהרֵּ ה ּכִׁ ָבר ַנֲעש ָ ָאָדם ַהזֶּה ַהּדָ  ּבְ
ל ֶאָחד ּכֵּ ְסּתַ ּנִׁ אֹור ש ֶ ָבָנה ּבְ ל ָמָצא ְולֹא ַהּלְ וֹ  ַעל צֵּ ְיָלה ְוָחַזר, ֹראש  ּלַ ּלֵּל ּבַ ְתּפַ ב ּוָבָכה ְוהִׁ ּוָבה ְוש ָ ְתש   ּבִׁ
ל ְוָרָאה ְוָחַזר וֹ רֹ  ַעל צֵּ ֶלם ְוָחַזר אש  ְמקֹומוֹ  ַהּצֶ ָלֵכן, לִׁ ל וְׁ ָנא יֹום כ ָ עְׁ ַׁ ה הֹוש  ב ָ וֹ  ֵיש  , רַׁ ָצת ב  ים קְׁ ינִּ ף ד ִּ ל אַׁ  עַׁ
י ָמר פ ִּ גְׁ נ ִּ ֶ ין ש  ד ִּ ֲחצֹות הַׁ ֹון ב ַׁ אש  ל ָהרִּ ֶ ָלה ש  יְׁ ַׁ ל  "ל הַׁ נ ַׁ ם. כ ַׁ עַׁ ַׁ ט  הַׁ י הו א וְׁ פִּ ן לְׁ יִּ ֲעדַׁ ֶ ין ש  ד ִּ לו י הַׁ ָ ד ת  י יֹום עַׁ ינִּ מִּ  ֲעֶצֶרת ש ְׁ
רכ ַׁ  כ ָ זְׁ אֹות נ ִּ רְׁ ם לִּ ו בו   אִּ ו ָבה ָיש  ש  תְׁ ָלֵכן, ב ִּ ים ֵיש   וְׁ ר נֹוֲהגִּ יחֹות לֹומַׁ לִּ ר סְׁ חַׁ ָנא ֵליל ֲחצֹות אַׁ עְׁ ַׁ ה הֹוש  ב ָ  ָקרֹוב רַׁ

ֹמֶרת ש ְׁ אַׁ ֶֹקר לְׁ ב  ף, הַׁ ל אַׁ י עַׁ ר פ ִּ מַׁ גְׁ נ ִּ ֶ ין ש  ד ִּ ֲחצֹות הַׁ ָלה ב ַׁ יְׁ ֹון לַׁ אש  יךְׁ  ג ַׁם .ָהרִּ ֵהר ָצרִּ ז ָ הִּ ן לְׁ ו ֵ כַׁ וֹ  םָהָאדָ  לְׁ ת  עְׁ ֹאד ד ַׁ מְׁ  ב ִּ
ֹאד ַׁת מְׁ ל  פִּ תְׁ ָנא יֹום ב ִּ עְׁ ַׁ ה הֹוש  ב ָ ָכל רַׁ יו ו בְׁ ֲעש ָ י ֹום מַׁ הו א ב ַׁ יָון הַׁ ֵ ן כ  יִּ ֲעדַׁ ֶ ָנה לוֹ  ֵיש   ש  ק ָ ַׁ י, ָאז ת  ר כ ִּ חַׁ ךְׁ  אַׁ  ֵאין כ ָ

ָנה עֹוד לוֹ  ק ָ ַׁ "ל ת  נ ַׁ  עכ"ד.. כ ַׁ



ה |   011 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו כ ו ס ה ג   ח

 
ר ּוְמֹבָאר ּקָ עִׁ ין ש ֶ ָאז, ֲחצֹות ַעד הּוא ַהּדִׁ ְמסָ  ש ֶ יםנִׁ ים רִׁ ָתקִׁ ָנהּ  ַרק, ַהּפְ ּיֶש ְ ֶ רּות ש  ן ֶאְפש ָ ּוב ְלַתּקֵּ  ְוָלש 

ּוָבה ְתש  י ַעד ּבִׁ ינִׁ מִׁ ם. ֲעֶצֶרת ש ְ ְרֶאה ּגַ ין נִׁ אֵּ ל ש ֶ ין ֶהְבּדֵּ ּמּוד ּבֵּ ַאַחר ַהּלִׁ ּלְ ּמּוד ַלְיָלה ֲחצֹות ש ֶ ךְ  ַלּלִׁ ֶמש ֶ ּבְ  ש ֶ
י, ְלָמֳחָרת ַהּיֹום ל ּכִׁ ְעָנא יֹום ּכָ ה הֹוש ַ ין ּבוֹ  יֵּש   ַרּבָ ים ְקָצת ָעדִׁ ינִׁ ן ַעל .ּדִׁ עַ , ּכֵּ ַעְצמוֹ  ַהּיֹודֵּ ם ּבְ אִׁ ר ש ֶ אֵּ ָ ש ּ  יִׁ

ר ל עֵּ ְיָלה ּכָ ל לֹא, ַהּלַ אּות ְזַמּנוֹ  ֶאת ְיַנּצֵּ ּיָ ְיָלה לֹא, ּכַ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ כֹון, ּבַ יל ַהּנָ ְתחִׁ ּיַ ֶ ּמּוד ֶאת ש  ד ַהּלִׁ ּיָ  מִׁ
ּלַת ְתחִׁ ְיָלה ּבִׁ ךְ ְויֵּ , ֲחצֹות ַעד ַהּלַ ֹן לֵּ יש  ֶקר, לִׁ ּלֵּל ּוַבּבֹ ְתּפַ ָרנּות יִׁ עֵּ ּתֹוָרה ְוַיֲעֹסק ּבְ יֹום ּבַ ָכרוֹ , ֶזה נֹוָרא ּבְ  ּוש ְ

פּול ל ּכָ ּפָ ן ּוְמכֻּ ם מִׁ ַמיִׁ ָ  .ַהש ּ

 
ית ָלבֹוא ָיכֹול ָאֵבל ֶנֶסת ְלבֵּ ְעָנא ַהּכְ הֹוש ַ ה ּבְ ְלֹמד ַרּבָ ֹרב ְולִׁ ּקּון ֶאת ַעם ּבְ ר ַהּתִׁ ּדָ סֻּ  ַהּמְ

)מזבח אדמה, שלחן מלכים, רבני ירושלים, מחזיק ברכה, שלמי צבור. שו"ת יביע אומר ח"ט יורה דעה  .ֶזה ְלַלְיָלה

 (, רכטג קלו. ב ריאחזו"ע אבלות סימן מה. 

 

ר חַׁ ַׁ ש   כֹות הַׁ רְׁ  ב ִּ

ְרכֹות ַהּתֹוָרה ַחר' ּו'בִׁ ַ ְרכֹות ַהש ּ ַחר 'ּבִׁ ַ ַעּמּוד ַהש ּ ְך ּבְ ְיָלה, ְמָברֵּ ל ַהּלַ עֹור ּכָ ת ַהּנֵּ ְרּכַ ּבִׁ ', ְלַבד מִׁ
א  ְך, ֶאּלָ ר ָיַצר' לֹא ְיָברֵּ ת 'ֲאש ֶ ְרּכַ ן ּבִׁ ְך. ְוכֵּ ל ָיָדיו ַאְך לֹא ְמָברֵּ ּנֹוטֵּ ם', ש ֶ יַלת ָיַדיִׁ 'ַעל ְנטִׁ
ֹמַע ֶאת  ש ְ ים לִׁ ַנז ַהּנֹוֲהגִׁ ּכְ י ַאש ְ נֵּ ּבְ א. ְוָאְמָנם, יֵּש  מִׁ ּסֵּ ית ַהּכִׁ את ְלבֵּ ְצַרְך ָלצֵּ ם הֻּ ַרק אִׁ

ְרכֹות ַהש ַּ  ְך 'ּבִׁ ְיָלה, ְוהּוא ְמָברֵּ ּלַ ַנת ֶקַבע ּבַ ן ש ְ ש ֵּ ּיָ ר ש ֶ ָאָדם ַאחֵּ ְרכֹות ַהּתֹוָרה' מֵּ ַחר' ּו'בִׁ
י חֹוָבָתם. ַאךְ  יָאם ְידֵּ ן ְלהֹוצִׁ ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ּוְמַכּוֵּ א ּכָ ן, ֶאּלָ ינֹו כֵּ י ְסָפַרד אֵּ נֵּ ְנַהג ּבְ מִׁ

ים אִׁ ָ ַנז ַרש ּ ּכְ י ַאש ְ נֵּ ְך ְלַעְצמֹו, ְוַאף ּבְ ַעְצָמם. ְמָברֵּ ְך ּבְ חֹוֶבֶרת  ְלָברֵּ ְמֹבָאר ּבְ בּועֹות"ּכַ ָ ֲהָלָכה ַחג ַהש ּ  ּבַ

ָדה  ."ּוָבַאּגָ
 

ר חַׁ ַׁ ש   ו ד הַׁ מ  ן עַׁ מַׁ ה,  10 - זְׁ ץ ַהַחּמָ נֵּ י הֵּ ְפנֵּ ּיֹות לִׁ ּקֹות ְזַמּנִׁ ָעה: ּדַ ש ָ ֶרְך ּבְ עֵּ ַחר ּבְ ַ . 6:22]ַעּמּוד ַהש ּ

ֶרְך:  עֵּ ה ּבְ ץ ַהַחּמָ י הּוא ְוהַ [. , שעון קיץ6:22נֵּ ַמן ַהזֶּה, ֲהרֵּ ְרכֹות ַהּתֹוָרה ֹקֶדם ַהזְּ ְך ּבִׁ ְמָברֵּ
ְלָחן ָערּוךְ  ֻּ ָלה ְלַדַעת ָמָרן ַהש ּ ָרכֹות ְלַבּטָ ְך ּבְ ל ָמקֹום, "ְוַהַרמָ  ְמָברֵּ ּכָ ים. ּומִׁ א ְוֹרב ַהּפֹוְסקִׁ

ְילָ  ַמן ֲחצֹות ַהּלַ זְּ ין מִׁ ר ַהּדִׁ ּקַ עִׁ ְך מֵּ אי ְלָברֵּ ַ ַחר ַרש ּ ַ ְרכֹות ַהש ּ ָעה: ה ּבִׁ ש ָ ֶרְך ּבְ עֵּ , שעון 22:06]ּבְ
 )תלח( [.קיץ

 

ית ֲחרִּ ַׁ ַׁת ש  ל  פִּ ְׁ  ת 

דֹו. ְוטֹוב  ֶהְפסֵּ ָכרֹו ּבְ א ש ְ ה ְויֵּצֵּ ּלָ ַמע ּוְתפִׁ יַאת ש ְ ַעת ְקרִׁ ש ְ ם ּבִׁ ְתַנְמנֵּ ּלֹא יִׁ י ש ֶ ֲארִׁ ר ּכַ ּבֵּ ְתּגַ יִׁ
ה, ּלָ פִׁ ּתְ ים ּבַ ּגּונִׁ נִׁ י ּבְ ּדַ יְך מִׁ ּבּור לֹא ַיֲארִׁ יַח צִׁ לִׁ ְ ַהש ּ ירּות  ש ֶ ְמהִׁ ה ּובִׁ ּלָ מִׁ ה ּבְ ּלָ ל מִׁ ּלֵּ ְתּפַ א יִׁ ֶאּלָ

ה. ּלָ פִׁ ּתְ ים ּבַ ְתַנְמְנמּו ָהֲאָנש ִׁ ּלֹא יִׁ י ש ֶ דֵּ  ְמַעט, ּכְ

 
י  ַעל ְידֵּ יָניו, ש ֶ ם ַהּלּוָלב ּומִׁ פֹות עִׁ ַבע ַהּקָ ָבה ש ֶ יף ֶאת ַהּתֵּ ל ָנֲהגּו ְלַהּקִׁ ְלַאַחר ַהַהּלֵּ

ְזבַּ  ָבה, ַהּדֹוָמה ְלמִׁ פֹות ַלּתֵּ ם ַהַהּקָ ש ֵּ יָתם, ּכְ ים ּוְלַהְכרִׁ יל ֶאת חֹוַמת ָהאֹוְיבִׁ ח ה', נּוַכל ְלַהּפִׁ
ְפָלה חֹוָמָתּה.  ּנָ יחֹו ַעד ש ֶ ים ֶאת ְירִׁ ָעמִׁ ַבע ּפְ יפּו ש ֶ ּקִׁ ל הִׁ ָראֵּ ש ְ ַעם יִׁ  )תלו(ש ֶ

 

ת ָהֲעָרָבה  ֲחָבטַׁ

ּורֹות ַיַחד, ְוֹאֶרךְ  ש  ֲעָרבֹות ְקש  ים ָחמֵּ ת מּוָסף לֹוְקחִׁ ּלַ פִׁ חֹות  ַאַחר ּתְ ל ֲעָרָבה לֹא ּפָ ּכָ
ים  ה ְטָפחִׁ לֹש ָ ְ ש ּ ים ְולֹא ס"מ[ 08]מִׁ ָעמִׁ ש  ּפְ ֶפת ָחמֵּ ּצֶ יָנּה ְמרֻּ אֵּ ַקְרַקע ש ֶ ים אֹוָתן ּבְ . ְוחֹוְבטִׁ

ן.  ל ּכֵּ ָראֵּ ש ְ יגּו ְליִׁ ְנהִׁ הִׁ ים ש ֶ יאִׁ ְנַהג ְנבִׁ ר, ְלַקּיֵּם מִׁ  )תמ, תמג(יֹותֵּ
 

ן, ים ּכֵּ יאִׁ בִׁ יגּו ַהּנְ ְנהִׁ הִׁ ַעם ש ֶ ְבַעת  ְוַהּטַ ל ש ִׁ יַלת ֲעָרָבה ּכָ ְצַות ְנטִׁ ש  ָהְיָתה נֹוֶהֶגת מִׁ ְקּדָ ית ַהּמִׁ ְזַמן ּבֵּ י ּבִׁ ּכִׁ
בִׁ  ְ ַעם ַאַחת, ּוַבּיֹום ַהש ּ ַח ּפַ ְזּבֵּ ּה ֶאת ַהּמִׁ ים ּבָ יפִׁ יַני, ּוְבָכל יֹום ָהיּו ַמּקִׁ ּסִׁ ה מִׁ ֲהָלָכה ְלֹמש ֶ ים מֵּ מִׁ י ַהּיָ יעִׁ

ם ָהיָ ש ֶ  ּלּו אִׁ ים. ַוֲאפִׁ ָעמִׁ ית ַבע ּפְ ָחַרב ּבֵּ ש ֶ ַח. ּכְ ְזּבֵּ ּה ֶאת ַהּמִׁ ים ּבָ יפִׁ ת, ָהיּו ַמּקִׁ ּבָ ש ַ י ּבְ יעִׁ בִׁ ְ ה ָחל יֹום ַהש ּ
ים  ים ָהַאֲחרֹונִׁ יאִׁ בִׁ אּו ַהּנְ , ּבָ ש  ְקּדָ י  -ַהּמִׁ נֵּ דֹוָלה ְמַתּקְ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ַאְנש ֵּ ָהיּו מֵּ י, ש ֶ י, ְזַכְרָיה ּוַמְלָאכִׁ ַחּגַ
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יגּו לִׁ  ְנהִׁ נֹות, ְוהִׁ ּקָ י ּתַ יעִׁ בִׁ ְ ּיֹום ַהש ּ ה'  -ּטֹל ֲעָרָבה ּבַ ְעָנא ַרּבָ ים  -'הֹוש ַ ָאנּו חֹוְבטִׁ ֶ . ּוַמה ש ּ ש  ְקּדָ ֶכר ַלּמִׁ זֵּ

רָ  ש ְ ה' יִׁ ְעָנא ַרּבָ ַעד 'הֹוש ַ ְהיֹות ש ֶ ם, ּובִׁ ָפַתיִׁ ְ ַאַחר ְוָהֲעָרָבה ּדֹוָמה ַלש ּ ים, מֵּ אֹונִׁ ְתבוּ ַהּגְ ְרַקע, ּכָ ּקַ ים ּבַ ל ַמְרּבִׁ אֵּ
ְצוֹות מִׁ אןּבְ ּכָ ים, ַאְך מִׁ עֹוש ִׁ ְצוֹות ש ֶ ּבּוי ַהּמִׁ י רִׁ ל ַעל ְידֵּ ּטֵּ ְתּבַ ם, ָהָיה מִׁ ֶנְגּדָ ג ּכְ ָטן ְלַקְטרֵּ ָ א ַהש ּ ם ָהָיה ּבָ  , ְואִׁ

ינּו, לֹא יּוַכל ָלנּו וְ  ג ָעלֵּ יַקְטרֵּ קּום וִׁ ּיָ ה ש ֶ ל ּפֶ ּכָ ְרַקע, ש ֶ ּקַ ֲחָבַטת ָהֲעָרָבה ּבַ ים ּבַ א ָאנּו רֹוְמזִׁ פֹּ ּוְלַהּבָ ל יִׁ
ְך  י יּוַצר ָעַליִׁ לִׁ ל ּכְ ֱאַמר: "ּכָ ּנֶ מֹו ש ֶ ט  -ַאְרָצה, ּכְ ּפָ ש ְ ְך ַלּמִׁ ּתָ קּום אִׁ ֹון ּתָ ְצָלח, ְוָכל ָלש  י".  -לֹא יִׁ יעִׁ ְרש ִׁ ּתַ

 )תמ(
 

ַהְינּו,  ּיֹות מ.נ.צ.פ.ך. ּדְ ש  אֹותִׁ ֲחמֵּ ֶנֶגד אֹות ַאַחת מֵּ ן ּכְ ְרַקע, ְיַכּוֵּ ּקַ ט ּבַ חֹובֵּ ַעם ש ֶ ָכל ּפַ ּבְ
ֲחבָ  ן ָהְלָאה. ּבַ ה אֹות נ', ְוכֵּ ּיָ נִׁ ְ ש ּ ן אֹות מ', ּבַ ֹוָנה ְיַכּוֵּ אש   )תמ(ָטה ָהרִׁ

 
ים  ש  אֹוְמרִׁ ַאַחר ְויֵּ "י[מֵּ ים  ]ַרש ִׁ ְענּוַע ָהֲעָרָבה, ְויֵּש  אֹוְמרִׁ נִׁ יא ּבְ ְצַות ָהֲעָרָבה הִׁ ּמִׁ "ם[ש ֶ  ]ָהַרְמּבַ

ְרַקע  ּקַ ֲחָבָטה ּבַ יא ּבַ ְצָוה הִׁ ַהּמִׁ יר -ש ֶ ְרַקע  טֹוב ְלַהְחמִׁ ּקַ ם ַלְחּבֹט ּבַ יֶהן, ּגַ ּתֵּ ֹות ֶאת ש ְ ְוַלֲעש 
ַע.   )הרמ"א סימן תרסד ס"ד. תמד(ְוַגם ְלַנְענֵּ

 

י ל חַׁ ת כ ָ מַׁ ש ְׁ  נִּ

יָכל,  ים ַההֵּ ֶנֶסת, ּופֹוְתחִׁ ית ַהּכְ ס ְלבֵּ נֵּ ּכָ ים ְלַאַחר ֲחָבַטת ָהֲעָרָבה ְלהִׁ ל ְקדֹוש ִׁ ָראֵּ ש ְ ָנֲהגּו יִׁ
ים  נִׁ ּבּור ְמַרּנְ ל'. ְוָכל ַהּצִׁ ה אֵּ עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ ל ַחי' ַעד 'ּומֵּ ַמת ּכָ ש ְ יַרת 'נִׁ ֲאמִׁ ַיַחד ּבַ

מּוָרה,  ָלה ּגְ י ֶנֶדר ַקּבָ לִׁ ינּו ּבְ ים ָעלֵּ לִׁ י ֲאַנְחנּו ְמַקּבְ ֹון: "ֲהרֵּ ש  זֹו ַהּלָ ים ּבְ ן אֹוְמרִׁ ּכֵּ ּוְלַאַחר מִׁ
ה ַלש ָּ  ְעָנא ַרּבָ יֹום הֹוש ַ ל ַחי' ּבְ ַמת ּכָ ש ְ ת לֹוַמר 'נִׁ ּלַ פִׁ ת ַהזֹּאת ַאַחר ּתְ עֵּ ָאה, ּבָ ָנה ַהּבָ

ים,  ים טֹובִׁ ֶפר ַחּיִׁ סֵּ ְחּתֹם אֹוָתנּו ּבְ ּיַ ם ש ֶ ַמיִׁ ָ ש ּ ּבַ ינּו ש ֶ י ָאבִׁ ְפנֵּ ּלִׁ י ָרצֹון מִׁ יהִׁ ית ּומּוָסף. וִׁ ֲחרִׁ ש ַ
ּוָעתֹו".  יש  ְמָחה ּבִׁ ש ְ יָלה ְונִׁ ימֹות, ְוָנגִׁ ים ַרּבֹות ּוְנעִׁ נִׁ ְחֶיה ש ָ ה ְונִׁ ְזּכֶ  מד()תְונִׁ

 
ֲאש ֶ  ּכַ י ֶנֶדר, ש ֶ לִׁ ל ָעָליו ּבְ ַקּבֵּ ּמְ ת ָצָרה, ֹיאַמר ש ֶ עֵּ הּוא ּבְ י ש ֶ ל מִׁ אְרדֹו: ּכָ ד ּפָ וִׁ י ּדָ אֹון ַרּבִׁ ַתב ַהּגָ הּו ּכָ ילֵּ ר ַיּצִׁ

ל ַחי'. ַמת ּכָ ש ְ ֶדר 'נִׁ ָרתֹו, ֹיאַמר סֵּ ּצָ ַרְך מִׁ ְתּבָ  )תמד( ה' יִׁ
 

ֵרד ָ פ  הִּ ה לְׁ ֶ ה ָקש  כ ָ ֻּ ס   ֵמהַׁ

לֵּ  ּיֵּ ָפֶניָך ֹקֶדם ש ֶ ּלְ י ָרצֹון מִׁ תֹו ְוֹיאַמר: "ְיהִׁ ּכָ ס ְלסֻּ נֵּ ּכָ ְמַחת ּתֹוָרה, יִׁ ֶעֶרב ש ִׁ ֶנֶסת ּבְ ית ַהּכְ ְך ְלבֵּ
אלֹ הַ ה' ֱאלֹ  ה לְ הֵּ י וֵּ ְזּכֶ ְחֶיה ְונִׁ ְמנּו, נִׁ ּיַ ּקִׁ ה ֹזאת ש ֶ ּכָ ְצַות סֻּ ּיּום מִׁ ְזכּות קִׁ ּבִׁ ָנה י ֲאבֹוַתי, ש ֶ ש ָ

ת עֹורֹו ש ֶ  ּכַ סֻּ ב ּבְ יש ֵּ ָאה לִׁ ֱאַמרַהּבָ ּנֶ מֹו ש ֶ ְוָיָתן, ּכְ ּכֹות עֹורֹו, )איוב מ לא( ל לִׁ א ְבש ֻּ : "ַהְתַמּלֵּ
ֹו".  ים ֹראש  גִׁ ְלַצל ּדָ  )כל בו. הרמ"א סימן תרסז(ּוְבצִׁ

 

ג ו ם רְׁ ַׁ ֶאָחד ת  ָרא וְׁ קְׁ ם מִּ יִּ נַׁ  ש ְׁ

ם ַניִׁ ְקָרא ש ְ ְרּגּום ְוֶאָחד מִׁ ל ּתַ ת ש ֶ ָרש ַ ָרָכה ְוֹזאת ּפָ א, ַהּבְ ְעָנאבְּ  אֹוָתהּ  קֹורֵּ ה הֹוש ַ  אוֹ  ַרּבָ
יל לֵּ ְמַחת ּבְ יֹומוֹ  אוֹ  ּתֹוָרה ש ִׁ ל. ּבְ ּדֵּ ּתַ ש ְ ְקֹרא ְויִׁ ַסּיֵּם ֹקֶדם לִׁ ּיְ ן ש ֶ ה ֶאת ַהַחזָּ ָרש ָ י, ַהּפָ דֵּ  ּכְ

ב ָחש ֵּ ּיֵּ ים לוֹ  ש ֶ לִׁ ש ְ ּמַ ּיֹוָתיו ש ֶ ְרש ִׁ ם ּפַ ּבּור עִׁ ש   ַהּצִׁ  .ַמּמָ
 

ְתבוּ  ים ָהָאְרחֹות ּכָ ל ַחּיִׁ ְקָראש ֶ , ּבוֹ  ְוַהּכָ יל ּיִׁ לֵּ ְמַחת ּבְ ְתבוּ  ְויֵּש   .ּתֹוָרה ש ִׁ ם ּכָ ש ֵּ אנוֹ  ע"ָהַרמַ  ּבְ ּפָ ְקָרא מִׁ ּיִׁ ֶ  ש 
ְעָנא הֹוש ַ ה ּבְ יָון, ַרּבָ ין ּכֵּ אֵּ ְקֹרא ש ֶ ְרּגּום לִׁ יֹום ּתַ ה ַאךְ . טֹוב ּבְ ְמָצא ַעּתָ ים ַמְעַין ַמֲאַמר נִׁ ּנִׁ ל ּגַ  ע"ָהַרמַ  ש ֶ

אנוֹ  ּפָ ם, מִׁ ָחזַ  ְמֹבָאר ְוש ָ ר, ּבוֹ  רש ֶ ְקֹרא ְוֶאְפש ָ ְרּגּום ֶאת לִׁ י ַהּתַ ינִׁ מִׁ ש ְ ְמַחת אוֹ  ֲעֶצֶרת ּבִׁ  ְוַגם, ּתֹוָרה ש ִׁ
ם ַניִׁ ְקָרא ש ְ ְרּגּום ְוֶאָחד מִׁ ל ּתַ ת ש ֶ ָרש ַ ית ּפָ אש ִׁ רֵּ ְקָרא ּבְ יֹום יִׁ גֹון] טֹוב ּבְ ָחל ּכְ ְמַחת ש ֶ יֹום ּתֹוָרה ש ִׁ חּוץ ָלָאֶרץ ּבְ  ּבְ

י ִׁ ש ּ יָון, [ש ִׁ יאש ֶ  ּכֵּ ְצָוה הִׁ ָעָתהּ  מִׁ ש ְ ין, ּבִׁ יךְ  ְואֵּ ְקֹרא ָצרִׁ ְעָנא לִׁ הֹוש ַ ה ּבְ י ּוְבָלאו. ַרּבָ ה ֲהכִׁ ּמָ ים ּכַ קוּ  ַאֲחרֹונִׁ ְקּפְ  ּפִׁ
י ַעל ְברֵּ ה ע"ָהַרמַ  ּדִׁ ּלָ חִׁ ּתְ יָון, מִׁ ּלֹא ּכֵּ ר ש ֶ ְזּכַ ן הֻּ י ּכֵּ ְברֵּ דִׁ נוּ  ּבְ  "ע שבת א שכט(חזו) .י"ָהֲארִׁ  ַרּבֵּ
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  ג ֹוָר חַׁ ת ת  חַׁ מְׁ   הש ִּ
י ֲעֶצֶרת ינִּ מִּ ֹוָרה - ש ְׁ ת ת  חַׁ מְׁ  ש ִּ

י  ְפנֵּ י ֲעֶצֶרת', ְוהּוא ַחג ּבִׁ ינִׁ מִׁ ּכֹות, הּוא יֹום 'ש ְ י ַחג ַהּסֻּ ְבַעת ְימֵּ ַאַחר ש ִׁ ּלְ י ש ֶ ינִׁ מִׁ ְ ַהּיֹום ַהש ּ
ְמַחת ּתֹוָרה', ן יֹום 'ש ִׁ ם ּכֵּ ְקָרא ּגַ ָלל. ְונִׁ ּכֹות ּכְ ינֹו ְלַחג ַהּסֻּ ר ּבֵּ ין ֶקש ֶ ּבֹו  ַעְצמֹו, ְואֵּ ש ֶ

ים  עֹוש ִׁ חּוץ ָלָאֶרץ, ש ֶ ֶפר ַהּתֹוָרה. אּוָלם ּבְ סֵּ י ּתֹוָרה ּבְ ְמש ֵּ ה חֻּ ָ ש ּ יַאת ֲחמִׁ ים ֶאת ְקרִׁ מִׁ ְמַסּיְ
ן ם ּכֵּ ם יֹום טֹוב, אִׁ י,  ,יֹוַמיִׁ יעִׁ ש ִׁ ּיֹום ַהּתְ י ֲעֶצֶרת', ּוְלָמֳחָרתֹו, ּבַ ינִׁ מִׁ י הּוא 'ש ְ ינִׁ מִׁ ְ ַהּיֹום ַהש ּ

ְמַחת ּתֹוָרה', ים ֶאת ַהּתֹוָרה.  הּוא 'ש ִׁ מִׁ ם ְמַסּיְ ּבֹו הֵּ  )תנא, תסז(ש ֶ
 

ית בִּ רְׁ ַׁת עַׁ ל  פִּ ְׁ  ת 

ְצַות  ּמִׁ ָבב, ש ֶ ְמָחה ּוְבטּוב לֵּ ש ִׁ ה, ּבְ יָמה ְקדֹוש ָ ְנעִׁ ּגּון ּובִׁ נִׁ ּבּור ּבְ יַח צִׁ לִׁ ְ ל ַהש ּ ּלֵּ ְתּפַ יל ֶהָחג יִׁ לֵּ ּבְ
ְיָלה ַהזֹּו.  ּלַ ֹמַח ּבַ ש ְ ן ַהּתֹוָרה לִׁ ה מִׁ ּבּור ֹקֶדם ו ע"א. תנה( סוכה מחמסכת )ֲעש ֵּ יר ַלּצִׁ יֵּש  ְלַהְזּכִׁ

ּכֹות  ה', ְולֹא 'ֶאת יֹום ַחג ַהּסֻּ י ַחג ֲעֶצֶרת ַהזֶּ ינִׁ מִׁ יָדה 'ֶאת יֹום ש ְ ֲעמִׁ ים ּבָ ירִׁ ְזּכִׁ ּמַ ה, ש ֶ ּלָ פִׁ ַהּתְ
תְ  הִׁ ר ַאַחר ש ֶ ְזּכַ ם נִׁ ן. ְואִׁ ב ַלֲחֹזר ּוְלַתּקֵּ ּכֹות, ַחּיָ יר סֻּ ְזּכִׁ ם ָטָעה ְוהִׁ ה, ַהזֶּה'. ְואִׁ יל ְרצֵּ חִׁ

יָדה ּוָבא ַלֲעֹקר ַרְגָליו, חֹוזֵּר ְלֹראש   ּיֵּם ֶאת ָהֲעמִׁ ם סִׁ נּו. ְואִׁ ה ְבַחְרּתָ ת ַאּתָ ּלַ ְתחִׁ חֹוזֵּר לִׁ
ה.  ּלָ פִׁ  )תנא(ַהּתְ

 

פֹות ק ָ  הַׁ

י  ְפרֵּ ם סִׁ פֹות עִׁ ַבע ַהּקָ ָבה ש ֶ יף ֶאת ַהּתֵּ ל ְלַהּקִׁ ָראֵּ ש ְ ל יִׁ ְנַהג ּכָ ית, מִׁ ת ַעְרבִׁ ּלַ פִׁ ְלַאַחר ּתְ
ַרְך ּתוֹ  ְתּבָ חֹות ַלה' יִׁ ּבָ ש ְ ים ְותִׁ ירִׁ ש ִׁ ים ּבְ חִׁ מֵּ ים ּוש ְ ש ִׁ ל ּתֹוָרה. ְוש ָ ְכבֹוָדּה ש ֶ יֶהם, לִׁ ידֵּ ָרה ּבִׁ

ח.  ּבָ ֻּ י ֶזה ְמש  ה ֲהרֵּ ְרּבֶ ם, ְוָכל ַהּמַ יִׁ ּפַ יאֹות ּכַ ים ּוְמחִׁ ּקּודִׁ רִׁ  )תנה(ּבְ

 

ֶפר ּתֹורָ  יחוּ סֵּ פֹות ַיּנִׁ יָד"א: ֹקֶדם ַהַהּקָ ַתב ָמָרן ַהחִׁ ם ּכָ ַמיִׁ א ש ָ יש  ְירֵּ ָבה, ְוַיֲעֹמד אִׁ ה ַעל ַהּתֵּ
ל  ּבָ ַהְמקֻּ י מֵּ ְלּתִׁ ּבַ ן קִׁ י כֵּ פֹות. ּכִׁ ל ְזַמן ַהַהּקָ ֶפר ַהּתֹוָרה ּכָ סֵּ ָידֹו ּבְ ז ּבְ ֶפר, ְוֹיאחֵּ ַעל ַיד ַהּסֵּ

יד ַעל ֶזה. ע"כ.  ָהָיה ַמְקּפִׁ "ש זלה"ה ש ֶ נּו ָהָרש ָ ְפָלא מֹורֵּ  יב( )עבודת הקודש צפורן שמיר ס"סַהּמֻּ

 

ֹוָרה ת  בֹוד הַׁ כְׁ ָחה לִּ מְׁ ִּ ש   הַׁ ים וְׁ ו דִּ ק  ֲעלַׁת ָהרִּ  מַׁ

ֲעלֹות  ל ּתֹוָרה ְוַהּמַ ְכבֹוָדּה ש ֶ ים לִׁ ּקּודִׁ יָרה ְוָהרִׁ ִׁ ּבּור ֶאת ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהש ּ יַע ַלּצִׁ ָנכֹון ְלהֹודִׁ
ל אֶ  ָראֵּ ש ְ י ַיֲעֹקב יִׁ אֹון ַרּבִׁ ַתב ַהּגָ ּכָ ֶהם, ּוְכמֹו ש ֶ זֹּוֶכה ָהָאָדם ּבָ י ש ֶ אזִׁ )שלמי חגיגה סימן יז ְלּגָ

ֶזה  אות טז(: ן ּבָ יַתּקֵּ ל ּתֹוָרה, וִׁ ְמָחָתּה ש ֶ ש ִׁ ּה ּבְ יק ּבָ ה זֹּאת ּוֶבן ָאָדם ַיֲחזִׁ י ֱאנֹוש  ַיֲעש ֶ רֵּ "ַאש ְ
ל י ּכָ ים, ּכִׁ ֹונִׁ אש  ְתבּו ָהרִׁ יָמה. ּוְכָבר ּכָ מִׁ ְכבֹוד ּתֹוַרת ה' ּתְ ַגם ּבִׁ ר ּפָ ָמתֹו ֲאש ֶ ש ְ י נִׁ ָגמֵּ  ֶאת ּפְ

ַהּיֹום ַהזֶּה,  ל ּתֹוָרה ּכְ ְמָחה ש ֶ ש ִׁ יר ּבְ הִׁ עֹו.ַהזָּ רְׁ ז ַׁ ֹוָרה מִּ ת  ֵסק הַׁ ָ פ  ֹא ת ִּ ל  ֶ טו חַׁ הו א ש  ידּו  ב ָ עִׁ ְוהֵּ
ידּו ָעָליו  עִׁ ַהּיֹום ַהזֶּה, ְוהֵּ ל ּתֹוָרה ּכְ ְמָחה ש ֶ ש ִׁ ה ּבְ ָהָיה ַמְרּבֶ ל ש ֶ ָראֵּ ש ְ יִׁ דֹול ּבְ ָראּו ְלַרב ּגָ ש ֶ

ה דּ  לֹש ָ ַעד ש ְ ים ּתֹוָרה ש ֶ יצִׁ ים ּוַמְרּבִׁ ידּועִׁ ים וִׁ ֶלת ֲחָכמִׁ ְלש ֶ כֹו ש ַ י ְירֵּ ּיֹוְצאֵּ ֹורֹות ָהיּו מִׁ
ְמַחת ַהּתֹוָרה,  יֹום ש ִׁ ְמָחתֹו ּבְ ֶזה ַעל ֹרב ש ִׁ ָכה ּבָ זָּ ל ֶזה ַאַחר ֶזה, ְוָיְדעּו ַהּכֹל ש ֶ ָראֵּ ש ְ יִׁ ּבְ

ּתֹוָרה דֹול ּבַ ּום ּגָ ש  עֹוָלם ּבְ ם לֹא ָראּו מֵּ הֵּ ֶ ר  ַמה ש ּ תֹו ָהָיה ְמַכְרּכֵּ ּלָ דֻּ ן, ּוְבֹרב ּגְ ה ּכֵּ ָעש ָ ש ֶ
ל".  ָראֵּ ש ְ ל יִׁ ינוּ ּכָ ים ְוַהְרנִׁ יקִׁ ילוּ ַצּדִׁ ְמחוּ ַבה' ְוגִׁ אֹמר, ש ִׁ י ָאָדם לֵּ נֵּ ּבֹות ּבְ ר לִׁ ָכל ֹעז, ּוְמעֹורֵּ ּבְ

יָטאל  ים וִׁ נּו ַחּיִׁ י  :)שער הכוונות קד ע"א(ע"כ. ְוָכַתב ַרּבֵּ י ְלמֹורִׁ יתִׁ "ל ָהאֲ "ְוָראִׁ "י זַׁ ָהָיה רִּ ש ֶ
ֶפר ַהּתֹוָרה אֹו ְלָפָניו אֹו ְלַאֲחָריו,  ם סֵּ יף עִׁ ֶזה, ְלַהּקִׁ ר ּבָ יֹותֵּ ְזָהר ּבְ ָפָניו נִׁ ֹוֵרר לְׁ ש  ֹקד ו לְׁ רְׁ לִּ וְׁ

ֲעצו מֹות".  תַׁ ָכל ֹעז וְׁ ַתב:  ע"כ.ב ְׁ ה ַרב ּכָ ֶפר ַמֲעש ֵּ ָנאּוְבסֵּ ילְׁ ו ִּ אֹון מִּ ג ָ י  "הַׁ ְפנֵּ יף לִׁ ָהָיה ַמּקִׁ
ֶפר ַהּתֹורָ  ה, סֵּ ְמָחה ַרּבָ ש ִׁ ֹוֲערֹות ה ּבְ ָניו ב  ָ ָהיו  פ  ֶ ד ש  ָכל ֹעז, עַׁ ר ב ְׁ כ ֵ רְׁ כַׁ ז ו מְׁ ז ֵ פַׁ ד, מְׁ ק ֵ רַׁ ק ו מְׁ ֵ פ  סַׁ ו מְׁ

 ." יד ֵאש  פ ִּ לַׁ ל ַהּתֹוָרה, ַמה כ ְׁ ְכבֹוָדּה ש ֶ בֹוָדם לִׁ ּלּו לֹא ָחסּו ַעל ּכְ י עֹוָלם אֵּ דֹולֵּ ם ּגְ ְואִׁ
יר?! י ַהּקִׁ אַמר ֲאַנְחנּו, ֲאזֹובֵּ  ּנֹ
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יַאְך וְ  יֶניָה הֵּ עֵּ ן ּבְ ּלֹא ָמָצא חֵּ ֲעבּור ש ֶ ה ּבַ ֶלְך, ֶנֶעְנש ָ אּול ַהּמֶ ל ש ָ ּתֹו ש ֶ יַכל, ּבִׁ ּמִׁ דּוַע ש ֶ ַכּיָ
ל מּואֵּ יא ש ְ בִׁ ּנָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ מֹו ש ֶ י ֲארֹון ה', ּכְ ְפנֵּ ר לִׁ ד ּוְמַכְרּכֵּ ל ְמַרּקֵּ ָראֵּ ש ְ ד ֶמֶלְך יִׁ וִׁ ְעָלּה ּדָ  ּבַ

ת )ב ו טז( יַכל ּבַ ֶרא ֶאת : "ּומִׁ ַעד ַהַחּלֹון, ַוּתֵּ ְקָפה ּבְ ש ְ אּול נִׁ ר ש ָ כ ֵ רְׁ כַׁ ז ו מְׁ ז ֵ פַׁ ד מְׁ וִּ ֶלךְׁ ד ָ ֶ מ  הַׁ
ֵני ה' פְׁ ד ַהּיֹום  לִּ ְכּבַ ד, ַוּתֹאֶמר ַמה ּנִׁ וִׁ ְקַראת ּדָ אּול לִׁ ת ש ָ יַכל ּבַ א מִׁ צֵּ ּה: ַוּתֵּ ּבָ לִׁ ֶבז לֹו ּבְ ַוּתִׁ

י אַ  ינֵּ ְגָלה ַהּיֹום ְלעֵּ ר נִׁ ל, ֲאש ֶ ָראֵּ ש ְ ים: ֶמֶלְך יִׁ קִׁ ְגלֹות ַאַחד ָהרֵּ לֹות נִׁ ּגָ הִׁ ְמהֹות ֲעָבָדיו, ּכְ
יד ַעל  י ָנגִׁ יתֹו ְלַצּוֹת ֹאתִׁ ל ּבֵּ ּכָ יְך ּומִׁ ָאבִׁ י מֵּ ַחר ּבִׁ ר ּבָ י ה' ֲאש ֶ ְפנֵּ יַכל לִׁ ד ֶאל מִׁ וִׁ ַוּיֹאֶמר ּדָ

ל,  ָראֵּ ש ְ ָ ַעם ה' ַעל יִׁ י ש  יתִּ ָהיִּ ז ֹאת, וְׁ י עֹוד מִּ ֹתִּ ל  קַׁ ֵני ה': ו נְׁ פְׁ י לִּ ת ִּ קְׁ חַׁ ש ִּ ֵעיָני,וְׁ ם  ָפל ב ְׁ ְועִׁ
אּול לֹא ָהָיה ָלּה ָיֶלד ַעד יֹום  ת ש ָ יַכל ּבַ ָדה: ּוְלמִׁ בֵּ ּכָ ם אִׁ ּמָ , עִׁ ר ָאַמְרּתְ ָהֲאָמהֹות ֲאש ֶ

 מֹוָתּה".

 

ְדָרש   ּמִׁ ינּו ּבַ יד כ(רבה )במדבר ָאְמרּו ַרּבֹותֵּ ְגדֵּ י ֲארֹון ה'? ָהָיה ָלבּוש  ּבִׁ ְפנֵּ ד לִׁ וִׁ ה ּדָ יַאְך ָהָיה עֹוש ֶ ָזָהב  : "הֵּ
י זֹו  ּבֵּ ָיָדיו זֹו ַעל ּגַ ה ּבְ ים ְלָפז, ְוָהָיה ַמּכֶ ים ַהּדֹומִׁ קִׁ מֹאל[ְמזֻּּקָ ין ַעל ש ְ ַהְינּו  ]ָימִׁ ר, ּדְ ָהָיה ְמַכְרּכֵּ ַח, ּוְכש ֶ ְוטֹופֵּ

י  ירִׁ ר: ּכִׁ י[ש ָ ק  ]ֲאדֹונִׁ ָהב ַהְמזֻּּקָ ָהָיה ַהזָּ ז? ש ֶ ז. ּוַמהּו ְמַפזֵּּ י ָרם, ָהָיה ְמַפזֵּּ ירִׁ יַע קֹול ּפֹוזֵּז ָרם, ּכִׁ מִׁ ז[ַמש ְ ז ּפָ  ]ּפָ
ה  ד עֹוש ֶ וִׁ זֶּה ָהָיה ּדָ ר מִׁ ים. ְויֹותֵּ ַפֲעמֹונִׁ ל  -ּכְ ְכבֹוד ַהּתֹוָרה, ְוָהיּו ּכָ ץ לִׁ ּפֹות ַרְגָליו ְוקֹופֵּ יּהַ ֶאת ּכַ ַמְגּבִׁ

י אֵּ ת לֹו. ש ֶ ְכּפַ ן ַהַחּלֹונֹות, ְולֹא אִׁ ּגֹות ּומִׁ ן ַהּגַ יצֹות ָעָליו מִׁ ים ְמצִׁ ש ִׁ ה ֶאת ַהּנָ זָּ ּבִׁ ל ש ֶ ָראֵּ ש ְ יִׁ ן ְלָך ָאָדם ּבְ
ד  וִׁ ָאַמר ּדָ ד, ְוֶזהּו ש ֶ וִׁ ּדָ ר מִׁ ְצוֹות יֹותֵּ י" )תהלים קלא(ַעְצמֹו ַעל ַהּמִׁ ּבִׁ י  -: "ה' לֹא ָגַבּה לִׁ ַחנִׁ ש ָ ּמְ ָעה ש ֶ ש ָ ּבְ

יַני"  ל ְלֶמֶלְך. "ְולֹא ָרמּו עֵּ מּואֵּ ְלָית. "ְולֹ  -ש ְ י ֶאת ּגָ ָהַרְגּתִׁ ָעה ש ֶ ש ָ ְגֹדלוֹ ּבְ י ּבִׁ ְכּתִׁ ּלַ ָעה  -ת" א הִׁ ש ָ ּבְ
י  י ְלַמְלכּותִׁ ירּונִׁ ֶהֱחזִׁ לֹום[.ש ֶ י"  ]ְלַאַחר ֶמֶרד ַאְבש ָ ּנִׁ ּמֶ ְפָלאֹות מִׁ ם לֹא  -"ּוְבנִׁ י ֶאת ָהָארֹון. "אִׁ יתִׁ ֶהֱעלֵּ ָעה ש ֶ ש ָ ּבְ

ּמֹו"  י אִׁ ל ֲעלֵּ ָגמֻּ י, ּכְ י ַנְפש ִׁ י ְודֹוַמְמּתִׁ יתִׁ ּוִׁ ינֹוק  -ש ִׁ ַהּתִׁ ם ש ֶ ש ֵּ ּמֹו, ּכְ י אִׁ ְפנֵּ ּלֹות לִׁ ְתּגַ ּיֵּש  ְלהִׁ ְתּבַ ינֹו מִׁ ַהזֶּה אֵּ
ל ָעַלי ַנְפש ִׁ  מֻּ ּגָ ְכבֹוְדָך. "ּכַ זֹּות ְלָפֶניָך לִׁ ְתּבַ י ְלהִׁ ּתִׁ ש ְ ּיַ ְתּבַ ּלֹא הִׁ י ְלָפֶניָך, ש ֶ י ַנְפש ִׁ יתִׁ ּוִׁ ְך ש ִׁ ינֹוק  -י" ּכָ מֹו ַהּתִׁ ּכְ

ה לִׁ  ּסָ ין רּוחֹו ּגַ ּמֹו ְואֵּ י אִׁ עֵּ ּמְ א מִׁ ּיֹוצֵּ ּלּו ש ֶ ְלֹמד ּתֹוָרה ֲאפִׁ ּיֵּש  לִׁ ְתּבַ י מִׁ ינִׁ אֵּ י ָעַלי, ש ֶ ן ַנְפש ִׁ ּמֹו, ּכֵּ י אִׁ דֵּ ְ ש ּ יֹנק מִׁ
ל". ע"כ.  ָראֵּ ש ְ י יִׁ ַטּנֵּ ּקְ דֹוש  מִׁ זַֹּהר ַהּקָ ן ּבַ ָחן )משפטים קז ע"א(  ְוַעּיֵּ ּדְ ֶלְך ָהָיה ַהּבַ ד ַהּמֶ וִׁ ּדָ ְבָיכֹול ש ֶ ]ּכִׁ

ַח[ ּמֵּ דֹוש   ַהְמש ַ ל ַהּקָ רוּ  ש ֶ י  ךְ ּבָ ְפנֵּ ָהָיה לִׁ יָון ש ֶ ַצַער, ַאְך ּכֵּ ים ָהָיה הּוא ַעְצמֹו ּבְ ָעמִׁ ּפְ י ש ֶ הּוא, ְוַאף ַעל ּפִׁ
ָהָיה מֹו ש ֶ ָחנּותֹו ּכְ ֶלְך, ָהָיה חֹוזֵּר ְלַבּדְ ֶלְך. עי"ש. ,ַהּמֶ ַח ֶאת ַהּמֶ ּמֵּ י ְלש ַ דֵּ  ּכְ

 

"ם  ש ְ )הלכות לולב פ"ח הט"ו(ְוָכַתב ָהַרְמּבַ ּיִׁ ְמָחה ש ֶ ִׁ ה : "ַהש ּ ּוָ ּצִׁ ל ש ֶ ְצָוה ּוְבַאֲהַבת ָהאֵּ ּיַת ַהּמִׁ ֲעש ִׁ ַמח ָאָדם ּבַ
יֶהן  ַרע  -ֲעלֵּ ּפָ ְמָחה זֹו, ָראּוי הּוא ְלהִׁ ִׁ ש ּ ַע ַעְצמֹו מִׁ יא, ְוָכל ַהּמֹונֵּ ֲעבֹוַדת ה' הִׁ יא ּומֵּ דֹוָלה הִׁ ֲעבֹוָדה ּגְ

ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ַחת ֲאש ֶ ָללֹות: 'ּתַ ּקְ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ּנּו, ש ֶ ּמֶ יס  מִׁ גִׁ ָבב'. ְוָכל ַהּמֵּ ְמָחה ּוְבטּוב לֵּ ש ִׁ ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ְצָוה זוֹ  ל מִׁ ְמָחה ש ֶ ִׁ ש ּ ְנעֹו מִׁ ּמָ הִׁ ּלּו ּבְ ְמקֹומֹות אֵּ יָניו ּבִׁ עֵּ ד ּבְ ּבֵּ ְתּכַ בֹוד ְלַעְצמֹו, ּומִׁ ְעּתֹו ְוחֹולֵּק ּכָ הּוא  - ּדַ

לֹֹמה ְוָאַמר  יר ש ְ ְזהִׁ ֹוֶטה, ְוַעל ֶזה הִׁ א ְוש  ל  ו(:)משלי כה כחֹוטֵּ א, ּכָ ַרּבָ י ֶמֶלְך'. ְוַאּדְ ְפנֵּ ר לִׁ ְתַהּדַ 'ַאל ּתִׁ
ד וִׁ ן ָאַמר ּדָ ַאֲהָבה. ְוכֵּ ד מֵּ ד ָהעֹובֵּ ּבָ דֹול ְוַהְמכֻּ ּלּו, הּוא ַהּגָ ְמקֹומֹות אֵּ ל ּגּופֹו ּבִׁ קֵּ יל ַעְצמֹו ּומֵּ ּפִׁ ש ְ ֶמֶלְך  ַהּמַ

ינָ  עֵּ ָפל ּבְ י ש ָ יתִׁ זֹּאת ְוָהיִׁ י עֹוד מִׁ ל: 'ּוְנַקּלֹתִׁ ָראֵּ ש ְ ל י', יִׁ ֶ ָחה ש  מְׁ ש ִּ ֵני ה' ב ְׁ פְׁ ֹמחַׁ לִּ ש ְׁ ָא לִּ בֹוד ֶאל  כ ָ הַׁ ה וְׁ ָ ל  דֻּ ג ְׁ ֵאין הַׁ וְׁ
ָוה, צְׁ י ה'". ע"כ. מִּ ְפנֵּ ר לִׁ ז ּוְמַכְרּכֵּ ד ְמַפזֵּּ וִׁ ֶלְך ּדָ ֱאַמר: 'ְוַהּמֶ ּנֶ  ש ֶ

 
ף, ַעל ֲחכַ  ָרת יֹוסֵּ יַבת ּפֹ י ְיהּוָדה ַצְדָקה ַזַצ"ל ֹראש  ְיש ִׁ אֹון ַרּבִׁ ר ַהּגָ ּפֵּ ם ַיֲעֹקב ְוָכְך סִׁ

ֹעז  ים ּבְ רִׁ יד ֶאת ָהֲאחֵּ ְמַחת ּתֹוָרה, ּוַמְרקִׁ ש ִׁ ַח ְמֹאד ְמֹאד ּבְ מֵּ ד ְוש ָ ָהָיה רֹוקֵּ עֹוַבְדָיה ַז"ל, ש ֶ
ף  נּו עֹוַבְדָיה יֹוסֵּ ּיֹון ַרּבֵּ ֹון ְלצִׁ אש  ְבנֹו, ֲהלֹא הּוא ָמָרן ָהרִׁ ְך ָזָכה לִׁ ְזכּות ּכָ ְוַתֲעצּומֹות, ּובִׁ

י ָאדָ ְזצּוָק"ל רֵּ ֹעז ְוַתֲעצּומֹות . ַאש ְ ל ּבְ ּדֵּ ּתַ ש ְ ּבֹו, ּומִׁ ּוַמת לִׁ ְתש  ים לִׁ ָברִׁ ַח ֶאת ַהּדְ ּלֹוקֵּ ם ש ֶ
ים ָלֶזה. רִׁ ם ֶאת ָהֲאחֵּ ר ּגַ ל ּתֹוָרה, ּוְמעֹורֵּ ְכבֹוָדּה ש ֶ ֹמַח לִׁ ש ְ יר ְולִׁ ְרֹקד, ָלש ִׁ  לִׁ

 
י ַהּתֹוָרה  ְפרֵּ ם סִׁ פֹות עִׁ כּות ַהַהּקָ זְּ ן, ש ֶ י ּכֹהֵּ ְפתֵּ ים, ְוָכַתב ָהַרב ש ִׁ ּקּודִׁ יָרה ְורִׁ ְמָחה ְוש ִׁ ש ִׁ ּבְ

לֹום. ים ַחס ְוש ָ מִׁ ש ָ יַרת ּגְ ְהֶיה ֲעצִׁ ּלֹא ּתִׁ ן ש ֶ גֵּ ּתָ יא ש ֶ  . תס(הות א)יבי"א ח"ז סימן נו  ְראּוָיה הִׁ

 
ּלֹא  י ש ֶ דֵּ ּתֹות ְמַעט, ּכְ ש ְ ֶנֶסת, טֹוב ֶלֱאֹכל ְולִׁ ית ַהּכְ יָאתֹו ְלבֵּ ְמַחת ּתֹוָרה, ֶטֶרם ְיצִׁ ֶעֶרב ש ִׁ ּבְ

ּבּור יִׁ  ָכל ֶרַגע ֶאת ַהּצִׁ ר ּבְ ֲחַמת ַרֲעבֹונֹו, ְוָכְך לֹא ְיַמהֵּ פֹות מֵּ ַהּקָ יְך ּבַ ה ָעָליו ְלַהֲארִׁ ְקש ֶ
ֹו. ֹראש  יָניו ּבְ מּו, ְוָחָכם עֵּ ַסּיְ ּיְ  ש ֶ
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ָריו, ְורֹוֶצה  ֶצל ַמּכָ ַח אֵּ ְתָארֵּ ּמִׁ פֹות, ּוְכגֹון ש ֶ ַמר ַהַהּקָ ין ַעד ּגְ ה לֹו ְלַהְמּתִׁ ש ֶ ּקָ י ש ֶ ז מִׁ רֵּ ְזּדָ ְלהִׁ
ָבה ְלַבּדֹו ְולֹוַמר ֶאת  יף ֶאת ַהּתֵּ אי ְלַהּקִׁ ַ ים, ַרש ּ ינּו לֹו ַהְמָאְרחִׁ ּלֹא ַיְמּתִׁ י ש ֶ דֵּ פֹות ּכְ ַהּקָ ּבַ

ילֹו. בִׁ ש ְ ר ּבִׁ מּו ַמהֵּ ַסּיְ ּיְ ּבּור ש ֶ ז ֶאת ַהּצִׁ ּלֹא ְלָזרֵּ ר ש ֶ הֵּ זָּ פֹות, ַאְך יִׁ ח ַהַהּקָ ּסַ  נֻּ

 
 

ֹוָרה ת  ֹוָרה הַׁ ת  ָרֵתךְׁ  ָאנו   !הַׁ ָ פ   !כ ַׁ
יד מִׁ יל ָהָיה ּתָ נוּ  ָמָרן ָרגִׁ ף עֹוַבְדָיה ַרּבֵּ ר זצוק"ל יֹוסֵּ ַבח ְלַדּבֵּ ש ֶ י ּבְ נֵּ ם, ְסָפַרד ּבְ ּלָ ּכֻּ י ש ֶ  אֹוֲהבֵּ
ש  , ּתֹוָרה ם יֹוֶקֶדת ֶלָהָבה ּוְכאֵּ ּבָ לִׁ י ּוַפַעם. ה' ַלֲעבֹוַדת ּבְ ַמְעּתִׁ יו ש ָ ּפִׁ ר מִׁ ּפֵּ ּסִׁ ֲעלּות ש ֶ ְתּפַ הִׁ , ּבְ

ירּותוֹ  ְצעִׁ ּבִׁ ן ש ֶ ּמֵּ ְזּדַ ית הִׁ ֶנֶסת ְלבֵּ ל ּכְ י ש ֶ ּוטֵּ ש  ַעת ַעם ּפְ ש ְ פֹות ּבִׁ ְמַחת ַהַהּקָ ש ִׁ  ְוָרָאה, ּתֹוָרה ּבְ
ים אֹוָתם רִׁ ים ש ָ ים ְורֹוְקדִׁ ּות ְואֹוְמרִׁ ש  ְתַרּגְ הִׁ ָרתֵּ  ָאנוּ ! ַהּתֹוָרה ַהּתֹוָרה: ּבְ ּפָ ! ַהּתֹוָרה ַהּתֹוָרה !ךְ ּכַ

ךְ  ָאנוּ  ָרתֵּ ּפָ יֶהם ָקָרא !ּכַ ךְ " ֲעלֵּ ם ְוַעּמֵּ ּלָ ים ּכֻּ יקִׁ ם", ַצּדִׁ ּלָ ּכֻּ ם ש ֶ ְרש ָ ש ָ י ּבְ  .ּתֹוָרה אֹוֲהבֵּ
 

יר ְוַאּגַב י, ַאְזּכִׁ פֹות ּכִׁ ַהּקָ ל ּבַ ְמַחת ש ֶ ַנת ּתֹוָרה ש ִׁ ש ְ ֶאְמַצע, ה'תשס"ח ּבִׁ ּיּוט ּבְ ְמַחת" ַהּפִׁ  ש ִׁ
ר", יֵּש   יֵּש   ּתֹוָרה ֶרֶגש   ָמָרן ש ָ ְמַחת: "ַרב ּבְ ה ש ִׁ ּכָ ְמַחת! סֻּ ְמַחת! לּוָלב ש ִׁ ְמַחת! ֶאְתרֹוג ש ִׁ  ש ִׁ
ְמַחת! ֲהַדס ָהל!", ֲעָרָבה ש ִׁ ְמָחה ַאֲחָריו ָענוּ  ְוַהּקָ ש ִׁ ְראֹוָתם, ֲעצּוָמה ּבְ חַ  ָהַרב ֶאת ּבִׁ מֵּ ָחָתן ש ָ  ּכְ
יֹום תוֹ  ּבְ ּפָ  (90אביר הרועים ח"ב עמוד ). חֻּ

 

י ,יּוְזכּוַרנִׁ  ת ּכִׁ עֵּ פֹות ּבְ ְמַחת ַהַהּקָ ש ִׁ ַנת ּתֹוָרה ּבְ ל ָהָיה זצוק"ל ּוָמָרן, ה'תשע"א ש ְ ּלוֹ  ּכָ חַ  ּכֻּ מֵּ  ש ָ
ד ָכל ְועֹומֵּ ת ּבְ פֹות עֵּ ָבר ֱהיֹותוֹ  ַאף ַעל ַהַהּקָ יל ּכְ גִׁ פֹות ְבֶאְמַצעוּ . 92 ּבְ ְכַנס ַהַהּקָ ים נִׁ ְפנִׁ ן לִׁ  מִׁ

ה ּצָ חִׁ אֹון ַהּמְ י ַהּגָ ד ַרּבִׁ וִׁ ּיָה ּדָ יָט"א ֲעטִׁ לִׁ נוֹ  ש ְ ל ּבְ נוּ  ש ֶ דֹול מֹורֵּ ה ֶעְזָרא נוּ ַרּבֵּ  ַהּגָ ּיָ , זצוק"ל ֲעטִׁ
ץ ְוָרַקד ּפֵּ ל ְוקִׁ ַאּיָ י ּכְ ְפנֵּ ת. ָמָרן ּבִׁ ַעת ְזחּות ּוְבעֵּ ש  , ַהּדַ ּקֵּ ָרן ּבִׁ ּמָ ְרֹקד מִׁ ּיִׁ ּמוֹ  ש ֶ ן ּגַם עִׁ  לוֹ  ָעָנה, ּכֵּ
יחּוָתא ָמָרן ְבדִׁ ְרֶאה: "ּבִׁ ְהֶיה אֹוְתךָ  נִׁ ּתִׁ ש ֶ י ּכְ ילִׁ גִׁ  "...ּבְ

 

 

ים ֲעמֹונִּ ַׁ  פ 

ְרֹקד ְולִׁ  ים לִׁ ת ְויֹום טֹוב ָאְסרּו ֲחָכמִׁ ּבָ ָכל ש ַ ּבְ י ש ֶ ָנה ַאף ַעל ּפִׁ ש ְ ּמִׁ ְמֹבָאר ּבַ ם, ּכַ יִׁ ּפַ ְמֹחא ּכַ
ְלָחן ָערּוְך ביצה לו ע"ב( מסכת ) ֻּ ירּו  )סימן שלט סעיף ב(,ּוַבש ּ ּתִׁ ל ּתֹוָרה הִׁ ְכבֹוָדּה ש ֶ ל ָמקֹום, לִׁ ּכָ מִׁ

ת ּבָ ש ַ ם ָחל ּבְ ּלוּ אִׁ ם, ַוֲאפִׁ יִׁ ּפַ ְמֹחא ּכַ ְרֹקד ְולִׁ ְמַחת ּתֹוָרה לִׁ ש ִׁ ים ּבְ ל ָמקֹום .ֲחָכמִׁ ּכָ ָאסּור  ּומִׁ
ֲחצֹוְצרֹות  יַע ּבַ ן ָאסּור ְלָהרִׁ ֶפר ַהּתֹוָרה, ְוכֵּ ל סֵּ ים ש ֶ ֲעמֹונִׁ ּפַ ש  ּבַ קֵּ י ַהֲחצֹוְצרֹות ְלַקש ְ ]ּוְבָלאו ָהכִׁ

ְקֶצה[, ַעת  מֻּ ש ְ ים ְלַהּכֹות ּבִׁ ילִׁ ֶדֶרְך ָהְרגִׁ ְקּבּוק ּכְ ְלָחן אֹו ַעל ּבַ ֻּ ן ָאסּור ְלַהּכֹות ַעל ַהש ּ ְוכֵּ
יָרה,  ִׁ ַאת ּוְכמֹו ש ֶ ַהש ּ ּפְ ֶזה מִׁ ים ּבָ ּלִׁ קִׁ ַנַחת ַלּמְ יר ּבְ ְלָחן ָערּוְך ְוָהָרָמ"א. ְויֵּש  ְלָהעִׁ ֻּ "ם ּוָמָרן ַהש ּ ְסקוּ ָהַרְמּבַ ּפָ

י י ְמָגדִׁ רִׁ ְתבּו ַהּפְ ן ּכָ ְנָהָגם, ְוכֵּ ל מִׁ ה ְלַבּטֵּ ְצָוה ַרּבָ ּמִׁ 'י ש ֶ ָלאגִׁ ים ּפָ י ַחּיִׁ ַתב ַרּבִׁ ן ּכָ יָעה. ְוכֵּ אֹון ֹחֶסר ְידִׁ ם, ַהּגָ
יםּבֵּ רַ  ף ַהַחּיִׁ רּוָרה, ְוַהּכַ ָנה ּבְ ש ְ חֹוֶבֶרת ְועֹוד.  נּו ַזְלָמן, ַהּמִׁ ָדה"ְוַכְמֹבָאר ּבְ ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ ת ּבַ ּבָ ַ  . )תנה("ַהש ּ

 

ָטֳהָרה ה וְׁ ָ ש   דֻּ  קְׁ

קּוחָ  ן ּפְ ַעיִׁ יד ּבְ מִׁ ְהיֹות ּתָ ים לִׁ ֶנֶסת ְוָהַאֲחָראִׁ י ַהּכְ ּתֵּ י ּבָ נֵּ ל ַרּבָ ַעל ּכָ ק, ש ֶ ין ָספֵּ יַח אֵּ ּגִׁ ה ּוְלַהש ְ
ָרה ַחס  ֲעבֵּ ָאה ּבָ ְצָוה ַהּבָ ְהֶיה מִׁ ים, ְלַבל ּתִׁ ש ִׁ ים ַלּנָ ָברִׁ ין ַהּגְ מּוָרה ּבֵּ ְהֶיה ַהְפָרָדה ּגְ ּתִׁ ש ֶ
יעּות  ְצנִׁ ן ּבִׁ ֹות הֵּ ם ְלבּוש  ְבּדֹק אִׁ יד ְולִׁ יֶהן ְלַהְקּפִׁ ים, ֲעלֵּ ש ִׁ אֹות ְלֶעְזַרת ַהּנָ ים ַהּבָ לֹום. ְוָנש ִׁ ְוש ָ

ית " ּתִׁ ַרְך"ֲאמִׁ ְתּבָ ְרצֹון ה' יִׁ ים ְולֹא ּכִׁ ְבָגדִׁ ים ּבִׁ פֹות  ְצמּודִׁ יָנה ֲאסֵּ ֲעש ֶ ּלֹא ּתַ ים, ְוש ֶ ּוְקָצרִׁ
ֶנֶסת ית ַהּכְ חּוץ ְלבֵּ ת מִׁ עֵּ יַאת ּבְ ים ְיצִׁ ָברִׁ ית ַהּגְ ּבֵּ ים,  מִׁ ֹול ָלַרּבִׁ ְכש  ּגֹוְרמֹות מִׁ ֶנֶסת, ש ֶ ַהּכְ

י ש  ְלַהְזהִׁ ן יֵּ ין. ּוְכמֹו כֵּ בִׁ ֶזה ַלּמֵּ יֶהן ְוַדי ּבָ נֹותֵּ ּו ֶאת ּבְ יש  ְלּבִׁ ּיַ הֹות ַהְיָקרֹות ש ֶ ּמָ ר ֶאת ָהאִׁ
יל  ּגִׁ ָבר מִׁ ְך ּכְ ידּו ַעל ּכָ יעּות, ְוַיְקּפִׁ ְצנִׁ  ָוַמְעָלה. 2ּבִׁ

 

נּו,  ים. ּוְלַצֲערֵּ ש ִׁ ֶעְזַרת ַהּנָ ְהיּו ּבְ א יִׁ ֶנֶסת, ֶאּלָ ית ַהּכְ ְנסּו ְלבֵּ ּכָ נֹות ְלַבל יִׁ ֹמר ַעל ַהּבָ ש ְ יֵּש  לִׁ
ָנן  ּלֹא ֶיש ְ אי ש ֶ ים, ּוְבַוּדַ נִׁ ם ַהּבָ ְתָעְרבֹות עִׁ ֶנֶסת ּומִׁ ית ַהּכְ ְכָנסֹות ְלבֵּ ּנִׁ דֹולֹות ש ֶ נֹות ְקָצת ּגְ ּבָ

ית ה'. בֵּ ן ּבְ ּכֵּ ְך, ְוָכל ש ֶ ְהיֹות ּכָ  ָנֶאה ְולֹא ָיֶאה לִׁ
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ֹוָרה ת  בֹוד הַׁ  כ ְׁ

ְלָחן ָערּוְך  ֻּ ש ּ ַתב ָמָרן ּבַ ב אָ )יורה דעה סימן רפב ס"א(ּכָ ֶפר : "ַחּיָ סֵּ דֹול ּבְ בֹוד ּגָ ְנֹהג ּכָ ָדם לִׁ
יר לֹו ֶאת  א, ְולֹא ַיֲחזִׁ ָ ַמש ּ ֹו ּכְ הּו ַעל ֹראש  יחֵּ ֶנְגּדֹו, ְולֹא ַיּנִׁ ֹט ַרְגלֹו ּכְ ְפש  ּתֹוָרה... ְולֹא יִׁ

י ּכֹחֹו". ַעל ּכֵּ  פִׁ ֶדּנּו ּכְ יַכּבְ ְרָאה ָוַפַחד, וִׁ ֹכֶבד ֹראש  ּוְביִׁ ב ְלָפָניו ּבְ ש ֵּ א יֵּ ש  ֲאחֹוָריו, ֶאּלָ ן יֵּ
יָקה,  ין ְזרִׁ עֵּ י ּכְ נִׁ ֵּ ֶאָחד ַלש ּ ֶפר ַהּתֹוָרה מֵּ ְמְסרּו ֶאת סֵּ ּלֹא יִׁ ים ש ֶ ּקּודִׁ ת ָהרִׁ עֵּ ב ּבְ ים לֵּ ָלש ִׁ
ל  ּפֹ א יִׁ ּמָ ים, ש ֶ יָלדִׁ ֶפר לִׁ נּו ֶאת ַהּסֵּ ּתְ ן לֹא יִׁ ֶזה. ְוכֵּ א ּבָ , ְוַכּיֹוצֵּ נּוהּו ַעל ָהֹראש  ּתְ ּלֹא יִׁ ְוש ֶ

לֹום. ָדם ַחס ְוש ָ ּיָ  מִׁ

 

עֲ  פֹותלַׁ ק ָ הַׁ ֵעת הַׁ  ֹמד ב ְׁ

ְלָחן ָערּוךְ  ֻּ ש ּ ַתב ּבַ ב ַלֲעֹמד ְלָפָניו,  רפב ב( "ד)יו ּכָ ְך, ַחּיָ הּוא ְמַהּלֵּ ש ֶ ֶפר ּתֹוָרה ּכְ "ָהרֹוֶאה סֵּ
ה  ּסֶ ְתּכַ ּיִׁ ְמקֹומֹו, אֹו ַעד ש ֶ יֶעּנּו לִׁ יכֹו ְוַיּגִׁ ּמֹולִׁ ֲעֹמד ֶזה ש ֶ ּיַ ים ַעד ש ֶ ְהיּו ַהּכֹל עֹוְמדִׁ ְויִׁ

יהֶ  ינֵּ עֵּ ל מֵּ י ַהּתֹוָרה, ַעל ּכָ ְפרֵּ ים ֶאת סִׁ יכִׁ ים ּומֹולִׁ רֹוְקדִׁ פֹות, ש ֶ ַעת ַהַהּקָ ש ְ ן, ּבִׁ ם". ַעל ּכֵּ
יָכל. אּוָלם  י ַהּתֹוָרה ַלהֵּ ְפרֵּ ירּו ֶאת סִׁ ֲחזִׁ ּיַ י ַהּתֹוָרה, ַעד ש ֶ ְפרֵּ ְכבֹוד סִׁ ָהל ַלֲעֹמד לִׁ ַהּקָ

יֶהם, ַרש ָּ  ַרְגלֵּ ה ּבְ ְלש ָ חֻּ ים מֵּ ים, אֹו ַהּסֹוְבלִׁ נִׁ ָפה, ְוַדי ְזקֵּ ָפה ְלַהּקָ ין ַהּקָ ֶבת ּבֵּ ים ָלש ֶ אִׁ
ֶפר ַהּתֹוָרה  סֵּ ש  ּבְ ָפה ַמּמָ ת ַהַהּקָ יָכל, ּוְבעֵּ ים ְוַהְחָזָרָתם ַלהֵּ ָפרִׁ ת הֹוָצַאת ַהּסְ עֵּ ַעְמדּו ּבְ ּיַ ש ֶ

ָבה.  יב ַהּתֵּ  )תסה(ְסבִׁ

 
ש ֶ  פֹות ּכְ ת ַהַהּקָ עֵּ ב ּבְ יש  ַזַצ"ל ָהָיה יֹוש ֵּ אֹון ַהֲחזֹון אִׁ ב ְלָידֹו ַהּגָ ֵּ ְתַיש ּ ָידֹו, ּוַפַעם ַאַחת הִׁ ֶפר ּתֹוָרה ָקָטן ּבְ ּסֵּ

ים הוֹ  י ַהּסֹוְבבִׁ ְפנֵּ ם ְוָהַלְך, ָאַמר לִׁ ּקָ פֹות, ּוְכש ֶ ת ַהַהּקָ עֵּ י ּתֹוָרה ּבְ ְברֵּ דִׁ ּמֹו ּבְ ַח עִׁ ֹוחֵּ י ְלש  דֵּ  :דוֹ ַרב ֶאָחד ּכְ
ב בְּ  יש ֵּ ָאסּור לִׁ ַהֲהָלָכה ש ֶ ַכח מֵּ ה ש ָ ַהּלָ ְרֶאה ש ֶ ּנִׁ י ַהּתֹוָרה.ּכַ ְפרֵּ ם סִׁ ים עִׁ עֹוְמדִׁ ָעה ש ֶ  )תסו( ש ָ

 
יחּו  ּנִׁ ּיַ ַדאי ש ֶ ים, ּכְ ְסּתֹוְבבִׁ י ַהּתֹוָרה מִׁ ְפרֵּ ּסִׁ ָעה ש ֶ ש ָ ים ּבְ בִׁ ים ְויֹוש ְ ּטֹועִׁ ים ש ֶ ָנם ֲאָנש ִׁ ם ֶיש ְ אִׁ

כְ  ּמִׁ יל אֹוָתם מִׁ י ְלַהּצִׁ דֵּ יֶהם, ּכְ ְלֲעדֵּ ְרְקדּו ּבִׁ ָבה ְויִׁ ים ַעל ַהּתֵּ ָפרִׁ ֹול.ֶאת ַהּסְ  ש 

 

ֵליל ֶהָחג ֹוָרה ב ְׁ ת  ת הַׁ יאַׁ רִּ  קְׁ

ָפה  ְמַחת ּתֹוָרה ְלַאַחר ַהּקָ יל ש ִׁ לֵּ ֶפר ּתֹוָרה ּבְ ּסֵּ ְקֹרא ּבַ ים לִׁ ּנֹוֲהגִׁ ַנז ש ֶ ּכְ י ַאש ְ נֵּ ּבְ יֵּש  מִׁ
ְך.  אי ַלֲעלֹות ּוְלָברֵּ ַ ה ַלּתֹוָרה, ַרש ּ ּיָ י ְסָפַרד ַלֲעלִׁ נֵּ ּבְ י מִׁ ְזַמן מִׁ ם הֻּ ֹוָנה, ְואִׁ אש  ן הָ רִׁ ָיה ְוכֵּ

י  ְפנֵּ ה ַרב לִׁ ש  מֵּ ְלַמְעָלה ַמֲעש ֶ ים ְוָחמֵּ עִׁ ף  ַאְרּבָ נּו עֹוַבְדָיה יֹוסֵּ ּיֹון ַרּבֵּ ֹון ְלצִׁ אש  ְבַחר ָמָרן ָהרִׁ ּנִׁ ש ֶ ָנה, ּכְ ש ָ
ַנז,  ְזצּוָק"ל ּכְ י ַאש ְ נֵּ ל ּבְ ֶנֶסת ש ֶ ית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ְלבֵּ יל ש ִׁ לֵּ ינּוהּו ּבְ ְזמִׁ יב, הִׁ ל ָאבִׁ י ְלתֵּ ְוָעָלה ְלַרב ָראש ִׁ

ַרְך.  ֶפר ּתֹוָרה ּובֵּ  )תנז(ַלּסֵּ

 

י ָרצֹון הִּ  יְׁ

ָפה, טֹוב ָפה ְוַהּקָ ל ַהּקָ ים,  ְלַאַחר ּכָ ּדּורִׁ ּסִׁ י ָרצֹון' ַהּמּוָבא ּבַ ת 'ְיהִׁ ש ַ ּקָ ח ּבַ ּסַ לֹוַמר ֶאת נֻּ
ים טֹובִׁ  ְצוֹות ּוַמֲעש ִׁ ֶסק ַהּתֹוָרה ּוַבּמִׁ עֵּ זּּוק ּבְ יָד"א, ְלחִׁ אֹון ַהחִׁ ר ַהּגָ ּדֵּ ּסִׁ ֶזה ש ֶ ן ּבָ יַכּוֵּ ים. וִׁ

ד ְלָכל ַחי  ְפרֹו מֹועֵּ סִׁ 'י ּבְ ָלאגִׁ ים ּפָ י ַחּיִׁ אֹון ַרּבִׁ ַתב ַהּגָ ּכָ "ְמֹאד  :)סימן כה אות א(ְמֹאד, ּוְכמֹו ש ֶ
ּקּון  ל ּתִׁ ּכָ ַבד ש ֶ ּלְ י מִׁ דֹוָלה, ּכִׁ ָנה ּגְ ַכּוָ י ֲעֶצֶרת ְלָאְמָרם ּבְ ינִׁ מִׁ ל ש ְ ּלֹות ש ֶ פִׁ ּתְ ר ָהָאָדם ּבַ הֵּ זָּ יִׁ

יֹום ֶזה ַהיָּ  לּוי ּבְ ָלם, ְוַהּכֹל ּתָ ש ְ י ֲעֶצֶרת הּוא נִׁ ינִׁ מִׁ ָנה ַעד יֹום ש ְ ָ ֹראש  ַהש ּ ּמֵּ ים ש ֶ עֹוד  -מִׁ
רֹוֶצה ָהָאָדם  ֶ ָכל ַמה ש ּ תֹו ּבְ ּלָ פִׁ ֹמַע ה' ּתְ ש ְ ים יֹום ָרצֹון לִׁ מִׁ ּלּו ַהּיָ ָכל אֵּ ין ּבְ י אֵּ ּה, ּכִׁ ּבָ

זֹּ ָאְמרּו ּבַ מֹו ש ֶ ַהּיֹום ַהזֶּה, ּכְ דֹוש  ּכְ ֹוֵאל ָהָאָדם  :)פרשת צו לא ע"ב(ַהר ַהּקָ ש   ֶ ה ש   ל מַׁ כ ָ ֶ ש 
דֹוש   ק ָ רו ךְׁ  ֵמהַׁ תֹו". ב ָ ָ ש  ק ָ ה ב ַׁ עֹוש ֶ תֹו וְׁ ָ ל  פִּ ל ת ְׁ ב ֵ קַׁ יֹום ֶזה, מְׁ  ע"כ. הו א ב ְׁ

 
ר אֵּ מי ש –ָאֵבל  ּתָ ַחג, מֻּ ֶבל ּבַ פֹותַרע לֹו אֵּ ַהּקָ ף ּבַ ּתֵּ ּתַ ש ְ  ,שמחת תורהב כנהוג לֹו ְלהִׁ
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כף , מועד לכל חי). בחג2 אבלות בפרהסיאכ רי זוה ,כןיעשה שאם לא וד ולשיר, ולרק

 (. חזו"ע אבלות ב שסהוכן נהג הגאון ממונקאטש ,ספר רביעי בקודש ,גשר החיים ,מנחת יצחק ,החיים

 

ֵהיָכל ֹוָרה לַׁ ת  ֵרי הַׁ פְׁ ת סִּ  ֲחָזרַׁ

ירוּ  יָכל, ָיש ִׁ י ַהּתֹוָרה ַלהֵּ ְפרֵּ ים ֶאת סִׁ ירִׁ ֲחזִׁ ּמַ ש ֶ ְראּו  ּכְ ְזמֹור "הֹודּו ַלה' קִׁ ָהל מִׁ ל ַהּקָ ּכָ
יס ֶאת ָהָארֹון.  ְכנִׁ הִׁ ת ש ֶ עֵּ ֶלְך ּבְ ד ַהּמֶ וִׁ ֲאָמרֹו ּדָ מֹו", ש ֶ ש ְ יםבִׁ מִׁ י ַהּיָ ְברֵּ דִׁ ּמּוָבא ּבְ  )א טז(. )תסה( ּכַ

 

ו ש   ד   קִּ

ם ָטָעה ְוהִׁ  י ַחג ֲעֶצֶרת ַהזֶּה'. ְואִׁ ינִׁ מִׁ ּדּוש  'ֶאת יֹום ש ְ ּקִׁ ים ּבַ ירִׁ יר 'ֶאת יֹום ַחג ַמְזּכִׁ ְזּכִׁ
 . ש  יַקּדֵּ , ַיֲחֹזר וִׁ ּדּוש  ּיֵּם ֶאת ַהּקִׁ ּסִׁ ר ַאַחר ש ֶ ְזּכַ ם נִׁ ן. ְואִׁ יַתּקֵּ ה', ַיֲחֹזר וִׁ ּכֹות ַהזֶּ  )תנא(ַהּסֻּ

 

ים  ינוֹ 'ְמָבְרכִׁ י ַעְצמֹו, ְואֵּ ְפנֵּ הּוא ַחג ּבִׁ י ש ֶ נֵּ ּפְ , מִׁ ּדּוש  ּקִׁ ֶהֱחָינּו' ּבַ ּור ְלַחג  ש ֶ ּכֹותהָקש   .סֻּ
 

 ַׁ ל  פִּ ְׁ יתת  ֲחרִּ ַׁ  ת ש 

דֹוש   ְך ַהּיֹום ַהּקָ ֶמש ֶ ּבּור ּבְ יקּו ַהּצִׁ ְסּפִׁ ּיַ ֹאֶפן ש ֶ ּלֹות ּבְ פִׁ י ַהּתְ ן ֶאת ְזַמּנֵּ ים ְלַכּוֵּ ַעל ָהַאֲחָראִׁ
ת  ּלַ פִׁ ים ְמַעט ֶאת ְזַמן ּתְ ן, ָנכֹון ְלַהְקּדִׁ ּמּוד ַהּתֹוָרה. ַעל ּכֵּ ת ְללִׁ ַע ּבֹו עֵּ ְקּבֹ ְוַהּנֹוָרא ַהזֶּה לִׁ

ית י ֲחרִׁ ת, ש ַ ּבָ ש ַ ָחל ֶהָחג ּבְ ש ֶ ְפָרט ּכְ ה ָאֹרְך ְמֹאד, ּובִׁ ּלָ פִׁ ֶדר ַהּתְ ַאַחר ְוסֵּ ת, מֵּ ּבָ ל ש ַ ּכָ ר מִׁ ֹותֵּ
ית.  יש ִׁ לִׁ ם ְסעּוָדה ש ְ יק ֶלֱאֹכל ּגַ ים ְלַהְסּפִׁ יכִׁ  )עיין מועד לכל חי סימן כה אות א(ּוְצרִׁ

 

ֹוָרה ת  ת הַׁ יאַׁ רִּ  קְׁ

ּסֵּ  י ּתֹוָרה; ּבַ ְפרֵּ ה סִׁ לֹש ָ ים ש ְ יאִׁ ת מֹוצִׁ ָפָרש ַ ּבּור ַוֲחַתן ּתֹוָרה ּבְ ים ַהּצִׁ ֹון קֹוְראִׁ אש  ֶפר ָהרִׁ
יר.  ְפטִׁ א ַהּמַ י קֹורֵּ יש ִׁ לִׁ ְ ֶפר ַהש ּ ית, ּוַבּסֵּ אש ִׁ רֵּ א ֲחַתן ּבְ י קֹורֵּ נִׁ ֵּ ֶפר ַהש ּ ּסֵּ ָרָכה', ּבַ 'ְוֹזאת ַהּבְ

 )תסט(
 

ְמַחת ּתוֹ  ש ִׁ י ּתֹוָרה, ּכְ ְפרֵּ ה סִׁ לֹש ָ ים ש ְ יאִׁ ּמֹוצִׁ ַעם ש ֶ ָכל ּפַ ָחלּו ּבְ יָסן ש ֶ ת, ֲאָדר, ְונִׁ בֵּ ָרה אֹו ֹראש  ֹחֶדש  טֵּ
ַמע יִׁ  סּוק ו, ז, י. ש ְ ֶרק י' ּפָ ְרְמָיהוּ ּפֶ יָכל: יִׁ יַחת ַההֵּ ְפתִׁ ן ּבִׁ ְלַהּלָ ים ּדִׁ סּוקִׁ ת, ָנֲהגוּ לֹוַמר ֶאת ַהּפְ ּבָ ש ַ ל, ּבְ ָראֵּ ש ְ

א. יָחה ּנָ א ה' ַהְצלִׁ א. ָאּנָ יָעה ּנָ א ה' הֹוש ִׁ  י, הלבוש()הגר"ח פלאג' ָאּנָ

 
ית'. ֲחַתן 'ְמֹעָנה'  אש ִׁ רֵּ ים: 'ֲחַתן ְמֹעָנה', 'ֲחַתן ּתֹוָרה', 'ֲחַתן ּבְ ה ֲחָתנִׁ לֹש ָ ְנָהג ְלַמּנֹות ש ְ ַהּמִׁ
ּלֹו. ֲחַתן ּתֹוָרה ְמַסּיֵּם ֶאת ַהּתֹוָרה, ּוְלַאֲחָריו  ין ש ֶ בִׁ ֹוש ְ מֹו ש  י ֲחַתן ּתֹוָרה, ְוהּוא ּכְ ְפנֵּ עֹוֶלה לִׁ

ד עֹוֶלה ֲחתַ  ּיָ ית'. מִׁ אש ִׁ רֵּ 'ּבְ ּוב ֶאת ַהּתֹוָרה מִׁ יל ש  ית ּוַמְתחִׁ אש ִׁ רֵּ  )תסט(ן ּבְ

 
ה  ְתחֹון ּפֶ ת ּפִׁ ּלֹא ָלתֵּ י ש ֶ דֵּ ית, ּכְ אש ִׁ רֵּ ין ֲחַתן ּתֹוָרה ַלֲחַתן ּבְ יש  ּבֵּ יַרת ַקּדִׁ ֲאמִׁ יקּו ּבַ לֹא ַיְפסִׁ

ים לִׁ  צִׁ יָנם ֲחפֵּ מּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְואֵּ ּיְ ָבר סִׁ ּיֹאַמר: ּכְ ָטן, ש ֶ ָ ְגַמר ַלש ּ ד ּבִׁ ּיָ ן, מִׁ ְקֹרא עֹוד. ְוָלכֵּ
יֶהם  נֵּ ית, ֹיאְמרּו ש ְ אש ִׁ רֵּ ת ֲחַתן ּבְ ּיַ ּיּום ֲעלִׁ ית, ּוְבסִׁ אש ִׁ רֵּ ה ֲחַתן ּבְ ת ֲחַתן ּתֹוָרה, עֹולֵּ ּיַ ֲעלִׁ

 . יש  י ַקּדִׁ  )תסט(ֲחצִׁ

 
ָברֵּ  ּיְ יָמָנא ָטָבא". ְוֹיאַמר ֹזאת ֹקֶדם ש ֶ סִׁ ר "ּבְ ית אֹומֵּ אש ִׁ רֵּ ֲחַתן ּבְ ת ָנֲהגּו ש ֶ ְרּכַ ְך ֶאת ּבִׁ

יָאה. רִׁ ָרָכה ַלּקְ ין ַהּבְ ק ּבֵּ י ֶזה ֶהְפסֵּ ֲהרֵּ יָאה, ש ֶ רִׁ ָרָכה ֹקֶדם ַהּקְ  ַהּתֹוָרה, ְולֹא ְלַאַחר ַהּבְ

 )תסט(

 

ֹוָרה ן ת   ֲחתַׁ

ּיּוָמּה, ְוָעָליו ֶנֱאַמר: סִׁ בֹוד ַלּתֹוָרה ּבְ ה ּכָ ַעל ָידֹו ַנֲעש ֶ ש  ַלֲחַתן ּתֹוָרה, ש ֶ דֹוָלה יֵּ  ַמֲעָלה ּגְ
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ד  ן ָהָראּוי ְלַכּבֵּ ן, מִׁ ל ֲעוֹונֹוָתיו. ַעל ּכֵּ ים לֹו ּכָ רִׁ ּפְ ְתּכַ ּמִׁ ד", ְוזֹוֶכה ש ֶ ַדי ֲאַכּבֵּ י ְמַכּבְ "ּכִׁ
ל.  ָראֵּ ש ְ יִׁ ים ּתֹוָרה ּבְ יצִׁ ְרּבִׁ ֶנֶסת, ַהּמַ ית ַהּכְ ה זֹו ֶאת ָהַרב ָמָרא ְדַאְתָרא אֹו ֶאת ַרב ּבֵּ ּיָ ֲעלִׁ ּבַ

דוֹ  ֶנֶסת ַהּגְ ֶפר ּכְ סֵּ ים ְוָכַתב ּבְ ָדמִׁ ת ֲחַתן ּתֹוָרה ּבְ ּיַ ְמּכֹר ֶאת ֲעלִׁ ים לִׁ ְמקֹומֹו ָהיוּ נֹוֲהגִׁ ּבִׁ ָלה, ש ֶ
ים  ּובִׁ ן ַהֲחש  ְהיּו מִׁ ים יִׁ ַהֲחָתנִׁ יגּו ש ֶ ְנהִׁ ְנָהָגם, ְוהִׁ לּו מִׁ ּטְ ָהל ּובִׁ י ַהּקָ דֹולֵּ ים, ְוָעְמדּו ּגְ ּבִׁ ְמרֻּ

רּות ְלחַ  ָנּה ֶאְפש ָ ים, ֶיש ְ נִׁ ל ּפָ ָהל. ְוַעל ּכָ ּקָ ּבַ ְנָין ֶאָחד ש ֶ ים, ּוְבמִׁ ְנָינִׁ י מִׁ נֵּ ש ְ ָהל לִׁ ק ֶאת ַהּקָ ּלֵּ
ים.  ּיֹות ַהֲחָתנִׁ רּו ֶאת ֲעלִׁ ְמּכְ י יִׁ נִׁ ֵּ ְנָין ַהש ּ ָהל, ּוַבּמִׁ י ַהּקָ ּובֵּ דּו ֶאת ֲחש   )תסד, תעב, תעג(ְיַכּבְ

 

ֵרי ש ְׁ ן אַׁ יִּ ל ָרֲאָתה עַׁ ֶה כ ָ  ֵאל 

ְפָלא ָמה ֹנַעם ַלֲחזֹותָהָיה  נִׁ ר ה' ּבְ יָכלוֹ בְּ  ּוְלַבּקֵּ ית, הֵּ בֵּ וֹ  ּבְ ָרש  ּדְ ל מִׁ ֹון ָמָרן ש ֶ אש  ּיֹון ָהרִׁ  ְלצִׁ
נוּ  ף עֹוַבְדָיה ַרּבֵּ ָעה, ְזצּוָק"ל יֹוסֵּ ש ָ ּמֹוכְ  ּבְ יםש ֶ ת ֶאת רִׁ ּיַ ה ֶאָחד ְוָכל", ּתֹוָרה ָחָתן" ֲעלִׁ  ַמֲעלֵּ
יר ֶאת חִׁ בֹוהַּ  ַהּמְ ר ּגָ ְכבֹוָדהּ  יֹותֵּ ל לִׁ עַ  יֹותוֹ הְ ּבִׁ , ּתֹוָרה ש ֶ ה יּכִׁ  יֹודֵּ ְזּכֶ ד יִׁ הּ  ְלַכּבֵּ  ָמָרן ֶאת ּבָ

א י, ּתֹוָרה ְלָחָתן ְזצּוָק"ל ַמְלּכָ ְהיֹות ָיֶאה ְולוֹ  ָנֶאה לוֹ  ּכִׁ ר לִׁ ֶכֶתר מּוְכּתָ ָעה. ּתֹוָרה ּבְ  ּוְבש ָ
ָרן ּמָ ְסאוֹ  ָקם ש ֶ ּכִׁ ל, מִׁ ָהל ּכָ ים ַהּקָ יֶהם ַעל עֹוְמדִׁ ים, ַרְגלֵּ יָרה ּופֹוְצחִׁ ש ִׁ ְמָרה ּבְ ְתַלהֲ  ְוזִׁ הִׁ  בּותּבְ

ל ה ש ֶ ָ ש ּ י ְקדֻּ ּפֵּ ש ְ רִׁ ש   ּבְ ְלֶהֶבת אֵּ ים, ָיהּ  ש ַ ָארִׁ ש ְ ּיּום ַעד ָעְמָדם ַעל ְונִׁ יָאה סִׁ רִׁ  .ַהּקְ
 

 

ֹוָרה"? ן ת  מֹו "ֲחתַׁ ָרא ש ְׁ קְׁ ה נִּ ָ  ָלמ 

ים ירִׁ ִׁ יר ַהש ּ ְדַרש  ש ִׁ מִׁ הֵּ  )פרשה א אות ט( ּבְ ת ּבְ יִׁ ן ּבַ ָהָיה ּבֶ ל ֶמֶלְך, ש ֶ ל ַלֲאהּובֹו ש ֶ יָכלֹו הּוָבא ָמש ָ
ֶלְך ְוָאַמר לֹו:  ֶלְך. יֹום ֶאָחד ְקָראֹו ַהּמֶ ל ַהּמֶ ְכבֹודֹו ש ֶ ה ַרּבֹות ּוְנצּורֹות לִׁ ל ֶמֶלְך, ְוָהָיה עֹוש ֶ ש ֶ
ם  ּבֹו ְוָאַמר: אִׁ לִׁ ב ָהָאהּוב ּבְ יָקם. ָחש ַ יב רֵּ ְתָך לֹא ָאש ִׁ ש ָ ּקָ ן ָלְך, ְוֶאת ּבַ י ָמה ֶאּתֵּ ּנִׁ ּמֶ ַאל מִׁ ש ְ

ן ל מִׁ ֹואֵּ י ש  ֶסף ְוָזָהב  ֲאנִׁ ֶלְך ּכֶ ּיֹות  -ַהּמֶ לִׁ ים טֹובֹות ּוַמְרּגָ י; ֲאָבנִׁ ן לִׁ י,  -הּוא נֹותֵּ ן לִׁ הּוא נֹותֵּ
ר  י ְלש ַ ה אֹותִׁ ַמּנֶ ּיְ ֶ ּנּו ש  ּמֶ ש  מִׁ ם ֲאַבּקֵּ עֹוָלם. ְואִׁ ים יֵּש  ּבָ ירִׁ ה ֲעש ִׁ ּמָ י,  -ֲאָבל ּכַ ה אֹותִׁ הּוא ְיַמּנֶ

ה ש ָ  ּמָ מְ ַאְך ּכַ עֹוָלם. נִׁ ים יֵּש  ּבָ ! יֵּש  רִׁ ש  ָלה ַאַחת ֲאַבּקֵּ אֵּ ֶלְך, ש ְ י ַהּמֶ יב: ֲאדֹונִׁ ש ִׁ ַדְעּתֹו ְוהֵּ ַלְך ּבְ
י אֹוָתּה  ן לִׁ יָה, ּתֵּ ה, ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִׁ ַחּמָ ָרה ּכַ ָבָנה ּבָ ּלְ יָדה, ָיָפה ּכַ ת ְיחִׁ ֶלְך ּבַ י ַהּמֶ ַלֲאדֹונִׁ

ֶלְך. ְנָתָנהּ  ְהיֹות ֲחַתן ַהּמֶ ה לִׁ ה, ְוֶאְזּכֶ ָ ש ּ ל ָזָהב  ְלאִׁ ֶלְך, ְוַגם ָנַתן לֹו ְנדּוְנָיה, אֹוָצר ש ֶ לֹו ַהּמֶ
יָדה  ה ְיחִׁ ש ָ ּקָ ַאל ּבַ ָ ש ּ י ש ֶ ר. ֲהרֵּ הּו ש ַ ּנָ ּיֹות, ְוַגם מִׁ לִׁ לֹמֹה  -ּוַמְרּגָ ְך ש ְ תֹו. ּכָ ש ָ ַבּקָ ְכַלל ּבְ ַאְך ַהּכֹל נִׁ

דֹוש   ֶלְך, ָאַמר לֹו ַהּקָ רּוךְ  ַהּמֶ י מָ  ּבָ ּנִׁ ּמֶ ַאל מִׁ ַאל הּוא: ש ְ ם ֶאש ְ לֹֹמה: אִׁ ן ָלְך? ָאַמר ש ְ ה ֶאּתֵּ
ּיֹות  לִׁ ים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ֶסף ְוָזָהב ַוֲאָבנִׁ י  -ּכֶ ינִׁ א ֲהרֵּ ֶכֶסף ְוָזָהב? ֶאּלָ ַצע ּבְ י, ּוַמה ּבֶ ן לִׁ הּוא נֹותֵּ

ש  ֶאת ַהָחְכָמה  מֹ -ְמַבּקֵּ ש ְ יָנּה, ּבִׁ ימִׁ ים ּבִׁ ֱאַמר: "ֹאֶרְך ָימִׁ ּנֶ ְכָלל, ש ֶ ר ְוָכבֹוד". ְוַהּכֹל ּבִׁ אָלּה ֹעש ֶ
לּול ּבֹו.  ַהּכֹל ּכָ א 'ֲחַתן ּתֹוָרה', ש ֶ רֵּ ּקָ ן, ּגַם ַהְמַסּיֵּם ֶאת ַהּתֹוָרה, ָיֶאה לֹו ְלהִׁ  )תסג(ַעל ּכֵּ

 

 

ָרב ת ֶמֶלךְׁ  ב ְׁ רַׁ דְׁ  ָעם הַׁ

ל ּתֹוָרה, וְ  ְכבֹוָדּה ש ֶ יֹום ֶזה, לִׁ ֶפר ּתֹוָרה ּבְ ָהל ַלּסֵּ ל ַהּקָ א ָנֲהגּו ְלַהֲעלֹות ֶאת ּכָ חֹוזֵּר ְוקֹורֵּ
דֹול, ש  ָקָהל ּגָ ר יֵּ ֲאש ֶ ר ָאַמר...". ְוָאְמָנם, ּכַ ים "ּוְלָאש ֵּ סּוקִׁ ה ּפְ לֹש ָ ם ש ְ ּלָ ן ְלכֻּ י ַהַחזָּ דֵּ  ּכְ

ְמֹנעַ  ּבּור,  לִׁ יאיֹטַרח צִׁ ְקָרא וּ ֹוצִׁ ר ָסמּוְך, ְויִׁ ֶפר ּתֹוָרה ְלֶחֶדר ַאחֵּ ר עֹוד סֵּ א ַאחֵּ ם קֹורֵּ  ש ָ
ּמֹו, ים עִׁ אִׁ ָהל ַהּבָ ים  ַלּקָ ים ַהֲחָתנִׁ יָכל, ְועֹולִׁ ֶפר ַהּתֹוָרה ַלהֵּ ים ֶאת סֵּ ירִׁ ים, ַמֲחזִׁ מִׁ ַסּיְ ּמְ ּוְכש ֶ

ֶנֶסת.  ית ַהּכְ בֵּ ָהל ַיַחד ּבְ ל ַהּקָ ּכָ ש ֶ  )תסט(ּכְ

 

ן טֹוָבה יִּ  עַׁ

ש   ּום ֲחש ַ ש ּ ֶפר ַהּתֹוָרה, מִׁ ים ֶזה ַאַחר ֶזה ְלסֵּ י ַאחִׁ נֵּ ים ָאב ּוְבנֹו אֹו ש ְ ין עֹולִׁ אֵּ ֲהַגם ש ֶ
ל ָמקֹוםַעיִׁ  ּכָ ים ַלֲעלֹות בְּ  ן ָהַרע, מִׁ אִׁ ָ ְמַחת ּתֹוָרה ַרש ּ ית,  -ש ִׁ אש ִׁ רֵּ ֶזה ֲחַתן ּתֹוָרה, ֶזה ֲחַתן ּבְ

יָאָתם  רִׁ ּקְ י ש ֶ נֵּ ּפְ ל ּתֹוָרה, ְוַגם מִׁ ְכבֹוָדּה ש ֶ ים לִׁ ם עֹולִׁ ּלָ ּכֻּ ים ש ֶ ּיֹוְדעִׁ י ש ֶ נֵּ ּפְ יר, מִׁ ְוֶזה ַמְפטִׁ
י ּתֹוָרה  ְפרֵּ ה סִׁ לֹש ָ ש ְ יא ּבִׁ י. הִׁ נִׁ ֵּ ין ָהֶאָחד ַלש ּ ק ּבֵּ ֶהְפסֵּ ב ּכְ י ֶזה ֶנְחש ָ ים, ַוֲהרֵּ ֹונִׁ  )תעד(ש 
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ים ֲֹהנִּ ֵני כ   ש ְׁ

ן  ַהּכֹהֵּ א ֹיאְמרּו ש ֶ ּמָ ש  ש ֶ ֲחש ָ ֶפר ּתֹוָרה, מֵּ ים ֶזה ַאַחר ֶזה ַלּסֵּ י ּכֲֹהנִׁ נֵּ ים ש ְ ין עֹולִׁ אֵּ ֲהַגם ש ֶ
ר אַ  ן ַאחֵּ ן ֶהֱעלּו ּכֹהֵּ גּום ְוָלכֵּ ֹון הּוא ּפָ אש  ים ָהרִׁ אִׁ ָ ְמַחת ּתֹוָרה ַרש ּ ש ִׁ ל ָמקֹום ּבְ ּכָ ֲחָריו, מִׁ

ים ֶזה ַאַחר ֶזה  ַעם  -ַלֲעלֹות ַהּכֲֹהנִׁ ַהּטַ יר, מֵּ ית, ְוֶזה ַמְפטִׁ אש ִׁ רֵּ ֶזה ֲחַתן ּתֹוָרה, ֶזה ֲחַתן ּבְ
ם ֶזה ַאַחר ֶזה.  ּיִׁ ה ְלוִׁ לֹש ָ ם אֹו ש ְ ַניִׁ ש ְ ין ּבִׁ "ל. ְוהּוא ַהּדִׁ  )תעו(ַהּנַ

 

וֹ  ן ת  ֵֹהן ֲחתַׁ  ָרהכ 

ֶנֶסת  ית ַהּכְ בֵּ ר ּבְ ן ַאחֵּ ין ּכֹהֵּ ָנה ֲחַתן ּתֹוָרה, ְואֵּ ּקָ ן ש ֶ ה  -ּכֹהֵּ ּיָ ם ֲעלִׁ אי ַלֲעלֹות ּגַ ַ ַרש ּ
ת  ּיַ ית, לֹא ַיֲעֶלה ַלֲעלִׁ אש ִׁ רֵּ ם ָקָנה ֲחַתן ּבְ ן ְוַגם ֲחַתן ּתֹוָרה. אּוָלם אִׁ ל ּכֹהֵּ ֹוָנה ש ֶ אש  רִׁ

ְלַבד. ית ּבִׁ אש ִׁ רֵּ א ַלֲחַתן ּבְ ן, ֶאּלָ ש   ּכֹהֵּ ֲחש ָ י ּתֹוָרה מֵּ ְפרֵּ י סִׁ נֵּ ש ְ ין ָאָדם ֶאָחד עֹוֶלה ּבִׁ ַאַחר ְואֵּ מֵּ
י.  וִׁ ָכל ֶזה ְללֵּ ין ּבְ י. ְוהּוא ַהּדִׁ נִׁ ֵּ ֶפר ַהש ּ ּסֵּ ם ּבַ ן ָעָלה ּגַ גּום, ְוָלכֵּ ֹון ּפָ אש  ֶפר ָהרִׁ ַהּסֵּ ּיֹאְמרּו ש ֶ  )תעז(ש ֶ

 

ים נ ִּ טַׁ  קְׁ

ֶפר ּתֹוָרה, אּולָ  ים ַלּסֵּ ים עֹולִׁ ַטּנִׁ ם ַהּקְ ּנּוךְ ּגַ יל חִׁ יעּו ְלגִׁ ּגִׁ הִׁ ש  ָוַמְעָלה,  ם ַרק ְלַאַחר ש ֶ יל ש ֵּ ּגִׁ ]מִׁ

יפּותֹו[ ְכלֹו ַוֲחרִׁ י ש ִׁ ינֹו עֹוֶלה.ְלפִׁ זֶּה אֵּ ָפחֹות מִׁ  )יבי"א ח"ב סימן יג. ח"ט סימן קח אות קג. תעח( , ֲאָבל ּבְ

 
יַע ְלגִׁ  ּגִׁ הִׁ ּלּו ָקָטן ש ֶ ֲאפִׁ ּבּור, ש ֶ יַע ַלּצִׁ ּגּופֹו יֵּש  ָלַדַעת ּוְלהֹודִׁ רּור ָלנּו ש ֶ ם לֹא ּבָ ּנּוְך, אִׁ יל חִׁ

ן'. ין ַלֲענֹות ַאֲחָריו 'ָאמֵּ ם, אֵּ ַמיִׁ ב ּבְ יטֵּ ַח ַעְצמֹו הֵּ ַקּנֵּ ּמְ ַהְינּו ש ֶ ֹהֶגן, ּדְ י ּכַ )ע"פ מגן אברהם,  ָנקִׁ

ור, ישועות יעקב, מגן גיבורים ועוד. וכתב הרב גנצפריד בספרו פאת השלחן: מאחר והברכה אינה יוצאת מגוף טה

אי גרע יותר מברכה לבטלה שאסור לענות אמן אחריה.(  ם הּוא ַוּדַ ּלּו אִׁ , ֲאפִׁ ש  יל ש ֵּ ּגִׁ חֹות מִׁ ּוְבָקָטן ּפָ
ים ֹזאת,  ה לֹא יֹוְדעִׁ נּו, ַהְרּבֵּ ּמּון. ּוְלַצֲערֵּ ף ְלזִׁ ְצָטרֵּ ינֹו מִׁ ים ַאֲחָריו, ְואֵּ ין עֹונִׁ י, אֵּ ָנקִׁ

ן ְיתוֹ  ת ָאמֵּ ּיַ ּסּור ֲענִׁ אִׁ ים ּבְ לִׁ ְכש ָ לֹום.ְונִׁ י  ָמה, ַחס ְוש ָ ַע ְלמִׁ יף ְויֹודֵּ ּלּו הּוא ָחרִׁ ֲאפִׁ , ש ֶ יַב"ש  ַתב ָהרִׁ ּכָ ּוְכמֹו ש ֶ

ים  ְללִׁ ְתּפַ י מִׁ ים ּוְלמִׁ "א, ַהּטּור, ַמֲהַר"ש  ַאּבּוָהב, -ְמָבְרכִׁ ּבָ ַעת ָהַרְאָב"ד, ָהַרש ְ ן ּדַ ַעת. ְוכֵּ ין ּבֹו ּדַ אֵּ י ש ֶ מִׁ י הּוא ּכְ לּום, ַוֲהרֵּ ינֹו ּכְ  אֵּ
לְ  ַכי, ַהגְּ ש ֻּ ָר"א, ַמֲאַמר ָמְרּדְ דֹוָלה, ַהּגְ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ָירֵּ יר, ש ְ בִׁ ַתח ַהּדְ ים, ּפֶ י ְמָגדִׁ רִׁ ב, ָחן ָערּוְך )רטו ס"ג(, ּפְ י לֵּ ְקרֵּ 'י, חִׁ ָלאגִׁ ַר"ח ּפָ

ים ְועֹוד. )יבי"א ח"ב סימן יג( ף ַהַחּיִׁ רּוָרה, ּכַ ָנה ּבְ ש ְ ְלָחן, מִׁ ֻּ י ֶחֶמד, ֲערּוְך ַהש ּ דֵּ  ש ְ
 

ג ֵֹאלהַׁ  ָאךְׁ הַׁ לְׁ ַׁ  מ 

יָנם אֵּ ים ש ֶ ים ַרּבִׁ ין ְיָלדִׁ ים ְלַהְזמִׁ ים נֹוֲהגִׁ ךְ  יֹוְדעִׁ ים, ְלָברֵּ ם ֶאת ּוַמֲעלִׁ ּלָ ַבת  ּכֻּ ַלּתֹוָרה ּבְ
ם,  ּלָ ַעד ּכֻּ א ּבְ ְרכֹות ַהּתֹוָרה ְוקֹורֵּ ְך ּבִׁ דֹול ְמָברֵּ ם, ְוַהּגָ ַעל ֹראש ָ ית מֵּ ים ַטּלִׁ ַאַחת, ּופֹוְרסִׁ

ן ַהש ְּ  ּכֵּ ָפסּוקּוְלַאַחר מִׁ ם ּבְ ּלָ ְך ֶאת ּכֻּ ּבּור ְמָברֵּ יַח צִׁ י ְוכּו' :לִׁ ל ֹאתִׁ ְלָאְך ַהּגֹאֵּ ת ""ַהּמַ ְרּכַ , ּוְבבִׁ
תֶּ  מֹו: "ְויִׁ ָרכֹות, ּכְ ה ּבְ ֶהם ַהְרּבֵּ ּיֵּש  ּבָ י ּתֹוָרה ש ֶ סּוקֵּ ָאר ּפְ ים, ּוש ְ ים ְוכּו'ּכֲֹהנִׁ , "ן ְלָך ָהֱאלֹקִׁ

ְך ֹאְתָך ְוכּו' י ְיָברֵּ ּדַ ל ש ַ ּיַת אֶֹהל ֲעַראי, . ""ְואֵּ ֲעש ִׁ ב ּכַ ין ֶזה ֶנְחש ָ ית, אֵּ ּלִׁ ים ֶאת ַהּטַ ּפֹוְרסִׁ ֶ ּוַמה ש ּ
ָיָדם, ְוַגם לֹא ַנֲעש ָ  ית ּבְ ּלִׁ ים ֶאת ַהּטַ אֹוֲחזִׁ יָון ש ֶ ּכֵּ ְלַבד. מִׁ א ְלָכבֹוד ּבִׁ ל, ֶאּלָ  . תעח(רצז החזו"ע שבת )ה ְלצֵּ

 
י - אֹוֵנן ת מִׁ ּמֵּ ְמַחת תמֵּ  לוֹ  ש ֶ ש ִׁ ינוֹ , ּתֹוָרה ּבְ י ַעד קֹוְברוֹ  ְואֵּ יָון, ַהַחג מֹוָצאֵּ ינוֹ  ּכֵּ אֵּ  ש ֶ
ן ַחג אֹונֵּ אי, ּבַ ַ ֶפר ַלֲעלֹות ַרש ּ ָכל ּתֹוָרה ְלסֵּ ָאר ּכְ ּבּור ש ְ י, ַהּצִׁ דֵּ ּלֹא ּכְ ָרֶאה ש ֶ לּות ּתֵּ  ֲאבֵּ

ַפְרֶהְסָיא  (כמבואר בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה") .ּבְ

 

ם ֶ ש  ג ֶ יד הַׁ יב ָהרו חַׁ ו מֹורִּ ִּ ש    מַׁ

ים לֹוַמר  ילִׁ םַמְתחִׁ ת מּוָסף. ְואִׁ ּלַ פִׁ ּתְ ם מִׁ ש ֶ יד ַהּגֶ יב ָהרּוַח ּומֹורִׁ ִׁ יד  ַמש ּ ָטָעה ְוָאַמר מֹורִׁ
ל ר ֹקֶדם ש ֶ  ,ַהּטַ ְזּכַ ם נִׁ ה ה'אִׁ רּוְך ַאּתָ יב ָאַמר ּבָ ִׁ ּבֹור' ְוֹיאַמר 'ַמש ּ ה ּגִׁ ֲחֹזר ְל'ַאּתָ ּיַ , טֹוב ש ֶ

ר ַאַחר ש ֶ  ְזּכַ ם נִׁ ינֹו חֹוזֵּר. ָהרּוַח', ֲאָבל אִׁ ה ה'', אֵּ רּוְך ַאּתָ  רמב. תפה(א )ילקו"י ָאַמר 'ּבָ



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו כ ו ס ה ג   010  |  ח

 

ָרה   ָגמְׁ עו ָדה לְׁ ֹוָרה סְׁ ל ת  ֶ  ש 

נּו  ְמָחתֵּ ֶזה ֶאת ש ִׁ ים ָאנּו ּבָ יעִׁ ּבִׁ ּמַ ל ּתֹוָרה, ש ֶ ְכבֹוָדּה ש ֶ ֹות ְסעּוָדה לִׁ ל ַלֲעש  ָראֵּ ש ְ ְנַהג יִׁ מִׁ
דֹוש   ים ַהּקָ ָלכִׁ י ַהּמְ ל ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ים ש ֶ נִׁ ְהיֹות ּבָ ינּו לִׁ כִׁ זָּ רּוךְ  ש ֶ ל  ּבָ ּכָ נּו מִׁ ַחר ּבָ ּבָ הּוא, ש ֶ

ים, ְוָנַתן לָ  ה. ָהַעּמִׁ דֹוש ָ ים ֲחָתנֵּ )סוכה סימן שכ(ְוָכַתב ָהאֹור ָזרּוַע נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו ַהּקְ י ַהּתֹוָרה : ְועֹוש ִׁ
ים. וּ  ים ְוַתְרְנגֹולִׁ זִׁ ים, ַאּוָ ים טֹובִׁ ַמֲאָכלִׁ מּוָרה ּבְ ים ְסעּוָדה ּגְ עֹוש ִׁ ַמר ַהּתֹוָרה, ְויֵּש  ש ֶ ְכבֹוד ּגְ י ְסעּוָדה לִׁ לֵּ ּבֳ ְבש ִׁ

ֶקט  יָקה.ב( )סוכות שעַהּלֶ י ְמתִׁ ינֵּ ים ּומִׁ ּבּור ְמָגדִׁ ק ַלּצִׁ ְמָחה ּוְלַחּלֵּ ֹות ְסעּוָדה ְוש ִׁ ְנַהג ֲחַתן ּתֹוָרה ַלֲעש  ַתב: ּומִׁ  ּכָ

 
ב  ים לֵּ ים ָלש ִׁ יכִׁ ה, ְצרִׁ ּלָ פִׁ ּבּור ְלַאַחר ַהּתְ ּבּוד ַלּצִׁ ים ּכִׁ יש ִׁ ת ַמּגִׁ ּבָ ָכל ש ַ ר ּבְ ֶנֶסת ֲאש ֶ י ּכְ ּתֵּ ּבָ

ְמַחת ּתֹוָרה ְלהֹוסִׁ  ש ִׁ ים ּבְ דִׁ ּבָ ים ּוְמכֻּ ּובִׁ ה ֲחש  ּתֶ ש ְ ַמֲאָכל ּומִׁ יֶהם, ּבְ ַיד ה' ַהּטֹוָבה ֲעלֵּ יף ּכְ
נּו ַלּתֹוָרה.  ְמָחתֵּ יַע ֶאת ש ִׁ ה, ּוְלַהּבִׁ ּיֹום ַהזֶּ יבּות ּבַ ֲעָלה ְוַהֲחש ִׁ י ְלַהְראֹות ֶאת ַהּמַ דֵּ ר, ּכְ יֹותֵּ

ֹות ְסעּודָ  ים ַלֲעש  ל ַהֲחָתנִׁ רּוָתם ש ֶ ֶאְפש ָ ין ּבְ ם אֵּ ת ְואִׁ ּפַ ּקֻּ ים מִׁ אִׁ ּבָ ן ַהּגַ ּו ּכֵּ אּות, ַיֲעש  ּיָ ה ּכַ
יָ  ְקנּו ּבְ ֶנֶסת, ְויִׁ ית ַהּכְ ים ּבֵּ נִׁ ּום ּפָ ש  ְנָהג ֶזה ּבְ לּו מִׁ ל ּתֹוָרה, ְולֹא ְיַבּטְ ְכבֹוָדּה ש ֶ ד ְרָחָבה לִׁ

רּוָרה  ָנה ּבְ ש ְ יר ַעל ֶזה ָהַרב מִׁ ְזהִׁ יְך ְוָכַתב: מהר )סימן תרסט ס"ק ו(ָוֹאֶפן. ּוְכָבר הִׁ י"ק ֶהֱארִׁ
ה  ַהְרּבֵּ ים ּבְ ן ָרָעה עֹוש ִׁ ְמַחת ַהּתֹוָרה. ְוָלכֵּ ְכבֹוד ש ִׁ ֲהגּו לִׁ ּנָ ְנָהג ש ֶ ּום מִׁ ל ש  ּלֹא ְלַבּטֵּ ְמֹאד ש ֶ
ינּו  ְמַחת ּתֹוָרה. ּוַבֲעוֹונֹותֵּ ש ִׁ ְמָחה ּבְ ה ְוש ִׁ ּתֶ ש ְ ֹות מִׁ ּלֹא ַלֲעש  רֹוב ש ֶ ּקָ לוּ מִׁ ּטְ ּבִׁ ֶ ַמה ש ּ ְמקֹומֹות ּבְ

ים ,  ָהַרּבִׁ ש  ין ְמַבּקֵּ ש  ְואֵּ ין ּדֹורֵּ ית ְואֵּ ֶקֶרן ָזוִׁ ַחת ּבְ ּנַ ַהּתֹוָרה מֻּ ַרם ֶזה, ש ֶ בֹוד ַהּתֹוָרה ּגָ זּּוי ּכְ ּבִׁ
ל, ּבִׁ  ָראֵּ ש ְ ית יִׁ ֶבר ּבֵּ ם ש ֶ יַרחֵּ יב וִׁ ן ָיש ִׁ ּתֵּ י יִׁ ן.ּומִׁ ינּו, ָאמֵּ ָימֵּ ָרה ּבְ  )תסג( ְמהֵּ

 

ר - ָאֵבל ּתָ ל מֻּ ם ָלֶלֶכת ָלָאבֵּ ל עִׁ ּבּור ּכָ ף ַהּצִׁ ּתֵּ ּתַ ש ְ עּוָדה ּוְלהִׁ ּסְ "ל ּבַ ם ַאף, ַהּנַ  לֹא אִׁ
ים ית אֹוָתהּ  עֹוְרכִׁ בֵּ ֶנֶסת ּבְ א ַהּכְ ית ֶאּלָ בֵּ  .ּתֹוָרה ֶהָחָתן ּבְ

 

ן ַתב ּכֵּ ְכֶנֶסת ּכָ דֹוָלה ּבִׁ ן, ַהּגְ ּכֵּ ה ֲהָלָכה ָרָאה  ְוש ֶ י ְלַמֲעש ֶ ידֵּ ְלמִׁ ּתַ ים מִׁ ים ֲחָכמִׁ דֹולִׁ הֹורוּ  ּגְ ים ש ֶ  ְלַבחּורִׁ
ים לִׁ ף ֲאבֵּ ּתֵּ ּתַ ש ְ ְמַחת ְלהִׁ ש ִׁ ּיּום ּבְ ֶכת סִׁ יא, ַמּסֶ הִׁ ְצָוה ְסעּוַדת ש ֶ י ְוָכַתב. מִׁ 'י ַאְבָרָהם ַרּבִׁ עּוָדה, ָפָלאגִׁ ּסְ  ש ֶ

ל ְמָרהּ ְלגָ  ין, ּתֹוָרה ש ֶ ְצָוה ְסעּוַדת ְלךָ  אֵּ דֹוָלה מִׁ זּוֹ  ּגְ יָפה, מִׁ עּוַדת ַוֲעדִׁ ּסְ ּיּום מִׁ ֶכת סִׁ ְמָחה ּגַם ָמה. ַמּסֶ ִׁ ש ּ  ש ֶ
יא, זוֹ  ְמַחת הִׁ ל ש ִׁ רָ  ּכָ ש ְ ליִׁ ַעְצמוֹ  ּתֹוָרה ַלֲחַתן ַרק ְולֹא אֵּ  ב שנג(אבלות )חזו"ע פורים קפ. . ּבְ

 

ים ו דִּ ק  עו ָדה רִּ ס ְׁ  ב ַׁ
ת ּגַם ּדַ ְסעֻּ ר, ֶהָחג ּבִׁ ּתָ ְמֹחא מֻּ ם לִׁ יִׁ ּפַ ְרֹקד ּכַ ְכבֹוָדהּ  ְולִׁ ל לִׁ ן. ּתֹוָרה ש ֶ ינוּ  ְוכֵּ ה ָראִׁ פְ  ַרב ַמֲעש ֵּ יּבִׁ  נֵּ

ֹון ָמָרן אש  ּיֹון ָהרִׁ ר, ְזצּוָק"ל ְלצִׁ ֲאש ֶ ינוּ  ּכַ ב ָזכִׁ יסֵּ ְלָחנוֹ  ַעל לִׁ ֻּ ת ש  ּדַ ְסעֻּ יֹום ֶהָחג ּבִׁ ְמַחת ּבְ  ש ִׁ
ת ּוְלַאַחר, ּתֹוָרה ְרּכַ זֹון ּבִׁ ל ָעַמְדנוּ , ַהּמָ ים ּכָ ּבִׁ סֻּ ל וּ נדְוָרק ַהּמְ ַמְעּגָ יב ּבְ נוּ  ְוָאז, ָמָרן ְסבִׁ ש ְ ְרּגַ  הִׁ
ר רְויוֹ  יֹותֵּ יא ָמה תֵּ ְמַחת" הִׁ ים", ַהּתֹוָרה ש ִׁ רֹוְקדִׁ ש ֶ י ּכְ ְפנֵּ ֶפר לִׁ ל, ַחי ּתֹוָרה סֵּ ּכָ ּלוֹ  ש ֶ  ּתֹוָרה ּכֻּ

י. ְותֹוָרה ְותֹוָרה רֵּ ן ַאש ְ ל ָרֲאָתה ַעיִׁ ה ּכָ ּלֶ  .אֵּ
 

פֹות ק ָ  הַׁ

ֶקר, ְוַגם ְלַאַחר תְּ  ּבֹ ם ּבַ י ַהּתֹוָרה ּגַ ְפרֵּ ם סִׁ ָבה עִׁ יף ֶאת ַהּתֵּ ְנָהג ְלַהּקִׁ ְנָחה, ַהּמִׁ ת ַהּמִׁ ּלַ פִׁ
ְיָלה.  ּלַ יפּו ּבַ ּקִׁ הִׁ מֹו ש ֶ ָרָאה ּכְ יָד"א ש ֶ ַתב ָמָרן ַהחִׁ ן ּכָ "י, ְוכֵּ נּו ָהֲארִׁ ן ָנַהג ַרּבֵּ ּכֵּ ַתב ַמַהְרח"ּו ש ֶ ן ּכָ ּכֵּ

ים.  ֶזה סֹודֹות ֶעְליֹונִׁ ּיֵּש  ּבָ ן, ְוָאַמר ש ֶ ה ּכֵּ ָעש ָ "ש  ש ֶ  )תנה, תס(ְלָהָרש ָ

 
ים ֶאת יאִׁ ּמֹוצִׁ ל  יֵּש  ש ֶ ף ֶאת ּכָ ּתֵּ י ְלש ַ דֵּ יר, ּכְ ל עִׁ ְרחֹוָבּה ש ֶ פֹות לִׁ ת ַהַהּקָ עֵּ י ַהּתֹוָרה ּבְ ְפרֵּ סִׁ

יֶהם.  ינֵּ עֵּ ָבּה ּבְ ֶהם, ּוְלַחּבְ ּמָ ֹמַח עִׁ ש ְ ְרֹקד ְולִׁ ל ּתֹוָרה, לִׁ ְמָחָתּה ש ֶ ש ִׁ ְכבֹות ָהָעם ּבְ  )תס(ש ִׁ
 

ת  ב ָ ַׁ ש  ָחל ב ְׁ ֶ ֹוָרה ש  ת ת  חַׁ מְׁ לִׁ  -ש ִּ ים ְסעּוָדה ש ְ ם אֹוְכלִׁ ְקּדָ ים לֵּב ֶלֱאֹכל מֻּ ן ָיש ִׁ ת, ַעל ּכֵּ ּבָ ְבָכל ש ַ ית ּכִׁ יש ִׁ
ָאבֹון. ית ְלתֵּ יש ִׁ לִׁ ּיֹאַכל ְסעּוָדה ש ְ י ש ֶ דֵּ ֶקר, ּכְ  ְמַעט ֶאת ְסעּוַדת ַהּבֹ
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פֹות[. ְואּולָ  ּיּום ַהַהּקָ סִׁ ְנָחה ]ּבְ ת מִׁ ּלַ פִׁ ית ְלַאַחר ּתְ יש ִׁ לִׁ ְ עּוָדה ַהש ּ ָעה  ,םטֹוב ְוָנכֹון ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּסְ ָ ם ַהש ּ אִׁ

ים  יָנם חֹוְזרִׁ ְנָחה, אֵּ ת מִׁ ּלַ ְתפִׁ ֶנֶסת לִׁ ית ַהּכְ ים ְלבֵּ אִׁ ּבָ ּבּור, ְלַאַחר ש ֶ ַהּצִׁ ֶלק מֵּ חֵּ ָמקֹום ש ֶ ֶחֶרת, אֹו ּבְ ְמאֻּ
י לֹ  דֵּ ית, ֲאַזי ּכְ ת ַעְרבִׁ ּלַ ְתפִׁ ֶנֶסת ַעד לִׁ ית ַהּכְ בֵּ ים ּבְ ָארִׁ ש ְ ית ְונִׁ יש ִׁ לִׁ יָתם ֶלֱאֹכל ְסעּוָדה ש ְ ּוב ְלבֵּ יד ש  א ְלַהְפסִׁ

י  ּתֵּ ש ְ ֶקר לִׁ ְך: ְלַחּלֵּק ֶאת ְסעּוַדת ַהּבֹ ֹות ּכָ ץ ָלֶהם ַלֲעש  לֹום, יֵּש  ְלָיעֵּ ית ַחס ְוש ָ יש ִׁ לִׁ ְצַות ְסעּוָדה ש ְ ֶאת מִׁ
יָצה  בֵּ יֶהם ְוֹיאְכלּו ּכְ לּו ְידֵּ ּטְ ּיִׁ ֶ ָרם[ 68]ְסעּודֹות, ְוַהְינּו ש  ֹוָנה[,  ּגְ אש  ים ]ּוָמָנה רִׁ ם ָסָלטִׁ יָבְרכּו ֶלֶחם עִׁ וִׁ

ם  ּוב עִׁ יֶהם ש  לּו ֶאת ְידֵּ ּטְ יָאה ַלחּוץ, ְוָאז יִׁ יצִׁ ְנָין, ּכִׁ יֶזה עִׁ אֵּ ם ְמַעט ּבְ ְעּתָ יחּו ּדַ זֹון, ְוַיּסִׁ ת ַהּמָ ְרּכַ ָרָכה ּבִׁ ּבְ
א.  ן ְוַכּיֹוצֵּ מֵּ ר ש ָ ש ָ ל ֶהָחג, ּבָ ים ש ֶ ילִׁ ְבש ִׁ ם ַהּתַ יָצה ֶלֶחם עִׁ בֵּ ית, ְוֹיאְכלּו ּכְ יש ִׁ לִׁ ְסעּוָדה ש ְ ל ֶזה לִׁ ּכָ ּוט ש ֶ ּוָפש 

ן ְזמַ  יַע ֲעַדיִׁ ּגִׁ י ֹקֶדם ֲחצֹות לֹא הִׁ ית ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, ּכִׁ יש ִׁ לִׁ ְ עּוָדה ַהש ּ ים ֶאת ַהּסְ ר אֹוְכלִׁ ֲאש ֶ ה.ן ּכַ ּדָ עֻּ  ַהּסְ
 (שם ג ובאחרוניםס")רצא 

 
 

 מֹוָצֵאי ֶהָחג  
י ֹות נִּ פֹות ש ְׁ ק ָ  הַׁ

ם סִׁ  ָבה עִׁ יף ֶאת ַהּתֵּ ְיָלה, ְוטֹוב ָנֲהגּו ְלַהּקִׁ ּלַ ְמַחת ּתֹוָרה ּבַ י ש ִׁ מֹוָצאֵּ ם ּבְ י ַהּתֹוָרה ּגַ ְפרֵּ
יֶהם.  ַיד ה' ַהּטֹוָבה ֲעלֵּ יָנה, ּכְ י ְנגִׁ לֵּ יא ּכְ ַתב ְלָהבִׁ ן ּכָ יף, ְוכֵּ "י ְלַהּקִׁ נּו ָהֲארִׁ ן ָנַהג ַרּבֵּ ּכֵּ ַתב ַמַהְרח"ּו ש ֶ ן ּכָ ּכֵּ

ן, וְ  ה ּכֵּ ָעש ָ "ש  ש ֶ ָרָאה ְלָהָרש ָ יָד"א ש ֶ זֶ ַהחִׁ ש  ּבָ ּיֵּ 'יָאַמר ש ֶ ָלאגִׁ ַר"ח ּפָ ַתב ַהּגְ ן ּכָ ים, ְוכֵּ ן, ה סֹודֹות ֶעְליֹונִׁ ְנָהגוֹ ָהָיה  ְוכֵּ ל מִׁ  ָמָרן ש ֶ
ף נּו עֹוַבְדָיה יֹוסֵּ ּיֹון ַרּבֵּ ֹון ְלצִׁ אש   . )תנה, תס(ְזצּוָק"ל ָהרִׁ

 

חוּ  ּיֹות" ּבְ נִׁ פֹות ש ְ ֶהן "ַהּקָ ים ּבָ נִׁ ַאְרּגְ ּמְ ים ש ֶ ש  ָערִׁ ּיֵּ ֶ ַאַחר ַמה ש ּ ה, מֵּ ּיָ ירִׁ ַעם ָהעִׁ ּטַ ְרָיה מִׁ צֹות קִׁ
נּו ָהַרב ים, ְוַרּבֹות ,ּוְלַצֲערֵּ ים ְוָנש ִׁ ֲעֹרֶבת ֲאָנש ִׁ ם ּתַ ש  ש ָ ּיֵּ יַח ש ֶ יֹון הֹוכִׁ ּסָ אֹות  ַהּנִׁ ים ּבָ ָנש ִׁ

יצּות ְפרִׁ ְרַחק  ,ּבִׁ ֹו יִׁ ר ַנְפש  ֹומֵּ ּלּו, ְוש  פֹות אֵּ ַהּקָ ף ּבְ ּתֵּ ּתַ ש ְ ָאסּור ְלהִׁ ק ש ֶ ין ָספֵּ ין  מהם,אֵּ אֵּ ש ֶ
ְטָרא ַאחָ  א ַהּסִׁ ם, ֶאּלָ ֹוָרה ש ָ יָנה ש  כִׁ ְ ין.ַהש ּ בִׁ נּו. ְוַדי ַלּמֵּ ילֵּ  ָרא, ה' ַיּצִׁ

 

ב ְמָצא ָלָאֶרץ חּוץ ּתֹוש ַ ּנִׁ ֶאֶרץ ש ֶ ל ּבְ ָראֵּ ש ְ י יִׁ מֹוָצאֵּ ְמַחת ַחג ּבְ ֶאְצלוֹ  ַאף, ּתֹוָרה ש ִׁ ן ש ֶ  ֲעַדיִׁ
י טֹוב יֹום נִׁ ל ש ֵּ ּיֹות ש ֶ לֻּ ר, ּגָ ּתָ ה לוֹ  מֻּ ּלָ חִׁ ף ְלַכּתְ ּתֵּ ּתַ ש ְ ְמַחת ְלהִׁ ש ִׁ פֹות" ּבְ ּיֹות ַהּקָ נִׁ " ש ְ

ֶמת ְתַקּיֶ ם ַהּמִׁ י עִׁ לֵּ יָנה ּכְ ֹמחַ  ְנגִׁ ש ְ ְרֹקד ְולִׁ ֶהם ְולִׁ ּמָ  שבת ה רלט(חזו"ע ). עִׁ

 

ג רו  חַׁ סְׁ  אִּ

ים ְלַהְרּבֹות ּבֹו ְקָצת בַּ  ְסרוּ ַחג', ְונֹוֲהגִׁ ְקָרא 'אִׁ ְמַחת ּתֹוָרה נִׁ י ש ִׁ ַאֲחרֵּ ה יֹום ש ֶ ּיָ תִׁ יָלה ּוש ְ ֲאכִׁ
ל ַהּיֹום.  ְכבֹודֹו ש ֶ  )הרמ"א סימן תכט סעיף ב(לִׁ

 

י הּוא  ָמּה, ּכִׁ ש ְ ּמּוד ּתֹוָרה לִׁ ם ּוְבלִׁ ַמיִׁ ְרַאת ש ָ יִׁ יֹום ֶזה ּבְ ץ ּבְ ְתַאּמֵּ יָד"א: יִׁ ַתב ָמָרן ַהחִׁ ּכָ
ָנה.  ָ יָמן טֹוב ְלָכל ַהש ּ ָנה ְוסִׁ ָ ת ַהש ּ ּלַ חִׁ  מח( )מועד לכל חי סימן כה אותּתְ

 

ָוה צְׁ ָיֵרי מִּ  ש ְׁ

ַרְגָליו  יֶהם ּבְ ְדֹרְך ֲעלֵּ ן לֹא יִׁ יֹון, ְוָלכֵּ זָּ ל ּבִׁ ּמּוש  ש ֶ ה ש ִׁ ּכָ י ַהּסֻּ ֲעצֵּ ש  ּבַ ּמֵּ ּתַ ש ְ ְלַאַחר ֶהָחג לֹא יִׁ
ּכֵּ  ַאַחר מִׁ ּלְ י ָהְרחֹוב, ְוַאף ש ֶ ּדֵּ צִׁ ָמקֹום ָצנּוַע אֹו ּבְ ם ּבְ יחֵּ א ַיּנִׁ ה, ֶאּלָ ּפָ ם ָלַאש ְ יכֵּ לִׁ ן ְולֹא ַיש ְ

ּסּור.  ֶזה אִׁ ין ּבָ ה, אֵּ ּפָ ים אֹוָתם ָלַאש ְ יֹון ְוזֹוְרקִׁ ּקָ י ַהּנִׁ ים ּפֹוֲעלֵּ אִׁ  )צד, תמט(ּבָ
 

ה ּנֵּ ָנהּ  הִׁ ל ַהַהְדָלָקה, ֶנֱאָסר ַהּנֹוָתר ֲהָלָכה ֶיש ְ ֹוָנה ש ֶ אש  ָעה ָהרִׁ ָ י ַהש ּ תֹוְך ֲחצִׁ ָבה ּבְ ּכָ ה ש ֶ ּכָ ר ֲחנֻּ ּנֵּ ֶמן  ש ֶ ֶ ַהש ּ מֵּ
ּמּוש   הוּ  ְלָכל ש ִׁ יש ֶ נֵּ ּפְ ְקָצה א, מִׁ הֻּ ֲחדוֹ ] ש ֶ ְצָותוֹ [ יִׁ ֹוְרפוֹ  ְוָעָליו, ְלמִׁ י ְלש  דֵּ ּלֹא ּכְ וּ  ש ֶ ש  ּמְ ּתַ ש ְ ָטעּות ּבוֹ  יִׁ  ְויֵּש  . ּבְ

ין ם ַמּדּועַ , ְלָהבִׁ ן אִׁ ם ּכֵּ ים ּגַ יָנם ֶנֱאָסרִׁ ה אֵּ ּכָ י ַהּסֻּ ם ֲעצֵּ ֲחָדם הֵּ יֶהם יִׁ נֵּ ּמּוש  ְלַאַחר ֶהָחג, ַוֲהלֹא ש ְ ש ִׁ  ּבְ
ְצָוה ה ְלמִׁ ם ְוַעּתָ ְצָוה הֵּ י מִׁ ָירֵּ י] ש ְ ֲהרֵּ ָבה ש ֶ ּכָ ש ֶ ר ּכְ תֹוךְ  ַהּנֵּ י ּבְ ָעה ַהֲחצִׁ ַבר, ש ָ ָמה ּכְ ּיְ ְסּתַ ְצָותוֹ  הִׁ י מִׁ ֲהרֵּ  ש ֶ

ין יקוּ  חֹוָבה אֵּ ּוב ְלַהְדלִׁ ה, ש  י ַרק הּוא ְוַעּתָ ָירֵּ ְצָוה ש ְ  ?[מִׁ
 

ב ְויֵּש   ֵּ י, ְלַיש ּ ר ּכִׁ נֵּ ה ּבְ ּכָ ַאַחר ֲחנֻּ ּוי ַהש ֶּ  מֵּ ַכּמּות ֶמןְוָעש  ּבְ י ש ֶ ָעה ֲחצִׁ ר ש ָ עֵּ ְתּבַ ּלוֹ  ְלהִׁ ְמָצא ,ּכֻּ ה נִׁ ּלָ חִׁ ּתְ ּמִׁ  ש ֶ
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ד ֶאת חֵּ ל יִׁ ּמּות ּכָ ְצָוה ַהזּוֹ  ַהּכַ ְכֶלה ַעד ְלמִׁ ּתִׁ ר ש ֶ עֵּ ְתּבַ י ,ְותִׁ ֲהרֵּ ר ש ֶ ֶבה ַהּנֵּ ּכָ ּיִׁ ֶ ה ש  ינֹו ְמַצּפֶ תֹוךְ  אֵּ י ּבְ  ַהֲחצִׁ

ָעה ש   ש ָ ּמֵּ ּתַ ש ְ ֶמן ְויִׁ ֶ ש ּ ן, ּבַ ָאר ָלכֵּ ש ְ ם נִׁ ֶמן אִׁ ֶ ַהש ּ תֹוךְ  מֵּ ּבְ י הּוא ָאסּור ,ֶזה ְזַמן ש ֶ ּמּוש   ֲהרֵּ ש ִׁ י, ּבְ ֲחדוֹ  ּכִׁ  יִׁ
ְצָוה י לֹא. ְלמִׁ ֲעצֵּ ן ּבַ ה כֵּ ּכָ יָנם ַהּסֻּ אֵּ ים ש ֶ ּויִׁ ּלֹות ֲעש  ְתּכַ ר ְלהִׁ עֵּ ְתּבַ י ּוְלהִׁ ש   ,ְלַגְמרֵּ ּמֵּ ּתַ ש ְ א ְלהִׁ ֶהם ֶאּלָ ְלַבד ּבָ  ּבִׁ
י ימֵּ ַמר, ַאַחר ֶהָחגְלָכְך לְ  ,ֶהָחג ּבִׁ ּגָ ש   ש ֶ ּמֵּ ּתַ ש ְ ֶהם ְלהִׁ ְצָוָתם ּבָ ים, ְלמִׁ רִׁ ּתָ ם מֻּ ָכל הֵּ ּמּוש   ּבְ ה. ש ִׁ , מּוָבן ְוַעּתָ
ם אִׁ ָבה ש ֶ ר ּכָ י ְלַאַחר ַהּנֵּ ָעה ַהֲחצִׁ ר, ש ָ ּתָ ּמֻּ ֶמן ש ֶ ֶ ָכל ַהש ּ ּמּוש   ּבְ ַאַחר, ש ִׁ ֶמן מֵּ מוֹ  הּוא ֶזה ְוש ֶ י ּכְ ה ֲעצֵּ ּכָ  ַהּסֻּ
ים ְצָוָתםמִׁ  ְזַמן ְלַאַחר רִׁ ּתָ ּמֻּ ּמּוש   ש ֶ ש ִׁ ַאַחר, ּבְ ּלֹא מֵּ ְקצוּ  ש ֶ א הֻּ ְזַמן ֶאּלָ ְצָוָתם לִׁ ְלַבד מִׁ ן, ּבִׁ ם ּכֵּ ֶמן ּגַ ֶ  ַהש ּ

ְקָצה לֹא א הֻּ ַכּמּות ֶאּלָ ל ּבְ ְצָותוֹ  ְזַמן ש ֶ ְלַבד מִׁ ַהְינוּ , ּבִׁ י ּדְ ָעה ֲחצִׁ ר ְולֹא ש ָ י ְלַאַחר ְוַהּנֹוָתר, יֹותֵּ ָעה ֲחצִׁ , ש ָ
ר ֶמןש ֶ  הּוא ּלֹא ַאחֵּ ְקָצה ש ֶ ְצָוה הֻּ עֹוָלם ְלמִׁ  )ראשונים. בית יוסף ס"ס תרעז. חזו"ע חנוכה קא, קב, קסא(. מֵּ

 
י ב יֵּש   ָהָאמּור ּוְלפִׁ ֵּ ה ָמה ְלַיש ּ ְקש ָ הִׁ אֹון ש ֶ י ַהּגָ ֶזר ָהַאְבנֵּ ָמָרא נֵּ ַהּגְ יש   ָאָדם )מסכת סוכה מו ע"ב(, מֵּ ְפרִׁ הִׁ  ש ֶ

ְבָעה ים ש ִׁ בְ  ֶאְתרֹוגִׁ י ַעתְלש ִׁ ּכֹות ַחג ְימֵּ עַ  יֹום ּוְבָכל, ַהּסֻּ ֶאְתרֹוג הּוא ְמַנְענֵּ ר ּבְ אי, ַאחֵּ ַ  ְלָמֳחָרת ֶלֱאֹכל ַרש ּ
ְעַנע ָהֶאְתרֹוג ֶאת ּנִׁ אֹותוֹ  ֲאָבל, ֶאְתמֹול ּבוֹ  ש ֶ י, ָאסּור יֹום ּבְ ַאַחר ּכִׁ ָראּוי מֵּ ְצָותוֹ  ש ֶ ּוב ְלמִׁ עַ  ש  , ּבוֹ  ְלַנְענֵּ
ְקָצה ֲאַזי ְצָותוֹ  הֻּ ה. ַהּיֹום אֹותוֹ  ְלָכל ְלמִׁ ר ּגַם ֲהלֹוא, ְוָקש ֶ נֵּ ה ּבְ ּכָ ֶמן, ֲחנֻּ ֶ י ְלַאַחר ַהּנֹוָתר ַהש ּ ָעה ַהֲחצִׁ , ש ָ

ְצָותוֹ  ָראּוי ּוב ְלמִׁ יק ש  ךְ  ּבוֹ  ְלַהְדלִׁ ֶמש ֶ ְיָלה ּבְ ם, ַהּלַ ן ְואִׁ ית ֶאת ֶנֱאֹסר ּכֵּ רִׁ אֵּ ֶמן ש ְ ֶ ל ַהש ּ ְיָלה אֹותוֹ  ּכָ ? ַהּלַ
י ַאךְ  יל ָהָאמּור ְלפִׁ ה לֹא ְלעֵּ י, ָקש ֶ ְוָקא ּכִׁ ְקָצה ֶזה ֶאְתרֹוג ּדַ הֻּ ְצָותוֹ  ש ֶ ְצָותוֹ  הּוא ְוָראּוי ְלמִׁ ךְ  ְלמִׁ ֶמש ֶ  ּבְ
ל יָלה ֶנֱאָסר ְלָכךְ , ַהּיֹום ּכָ ֲאכִׁ ל ּבַ ר ֲאָבל, ַהּיֹום אֹותוֹ  ּכָ נֵּ ה ּבְ ּכָ ֶמן, ֲחנֻּ ֶ ְקָצה ַהש ּ הֻּ ר ְלַהְדָלַקת ש ֶ ךְ  ַהּנֵּ  ְלֶמש ֶ
י ָעה ֲחצִׁ ר לוֹ  ֲהַלךְ  ָחַלף ָברכְּ , ש ָ עֵּ ְתּבַ ן ְוהִׁ ַאר, ָהעֹוָלם מִׁ ֶמן ּוש ְ ֶ ּנֹוַתר ַהש ּ י ְלַאַחר ש ֶ ָעה ַהֲחצִׁ עֹוָלם, ש ָ  מֵּ
ְקָצה לֹא ְצָוה הֻּ ין, ְלמִׁ אֵּ ים ש ֶ א ַמְקצִׁ ֶמן ֶאת ֶאּלָ ֶ יךְ  ַהש ּ רִׁ ְצָוה ַהּצָ ְלַבד ַלּמִׁ ר ְולֹא ּבִׁ ן, יֹותֵּ ךְ  לֹא ָלכֵּ ּיָ  ש ַ

ְיָלה ֹותוֹ א ְלָכל ְלאֹוְסרוֹ   "ע חנוכה קב(חזו). ַהּלַ
 

ית יעִּ בִּ ל ש ְׁ ֶ רֹוג ש  עו ר ָהֶאתְׁ  ב ִּ

ָלם ְוַלעֲ  ְ ּלֹא ְלָזְרָקם, ְוטֹוב ְלַבש ּ יד ְלַאַחר ֶהָחג ש ֶ ית, יֵּש  ְלַהְקּפִׁ יעִׁ בִׁ ת ש ְ ַ ש ּ ְקדֻּ ים ּבִׁ דֹוש ִׁ ים ַהּקְ ֹוָתם ֶאְתרֹוגִׁ ש 
ְרַקַחת  ה[מִׁ ּבָ ש ְ  ]רִׁ ה. ְויִׁ ָ ש ּ ְקדֻּ זֶּה ְזַמן ּוְלָאְכָלם ּבִׁ ית, ש ֶ ינִׁ מִׁ ְ ָנה ַהש ּ ָ ל ַהש ּ ָבט ש ֶ ש ְ לּו ְלָאְכָלם ַעד ט"ו ּבִׁ ּדְ ּתַ

עּוָרם.  םּבִׁ ם.  ְואִׁ ירֵּ ְפקִׁ ּיַ ֶ ים, טֹוב ש  ָהֶאְתרֹוגִׁ ַאר לֹו מֵּ ש ְ ָנה נִׁ ָ ַאַחר ְוָכל ַהש ּ יָרם, מֵּ יְך ְלַהְפקִׁ ין ָצרִׁ אֵּ ים ש ֶ ש  אֹוְמרִׁ ]ְויֵּ

ץ.[  עֵּ ש  ֶאְתרֹוג ּבָ ל מָ יֵּ ּכָ ֶהם ּומִׁ ין ּבָ אֵּ יָון ש ֶ יָרם, ּכֵּ ב ְלַהְפקִׁ ינֹו ַחּיָ ים, אֵּ י ֶאְתרֹוגִׁ נֵּ ם יֵּש  לֹו ַרק ש ְ קֹום, אִׁ
לֹש  ְסעּודֹות. ל ש ָ עּור ש ֶ חֹוֶבֶרת  ש ִׁ ַהְרָחָבה ּבְ צְ "ְוַכְמֹבָאר ּבְ ית. )מנחת שלמה, בהלכה ובאגדה"  ת ָהָאֶרץוֹ ומִׁ יעִׁ בִׁ ְלכֹות ש ְ הִׁ

 משמרת השביעית(
 

ת  חַׁ קַׁ רְׁ ה -מִּ ב ָ  רִּ

ְרַקַחת  ֹותֹו מִׁ ר ְוַלֲעש  ּכָ ם ְוסֻּ ם ַמיִׁ ל ֶאת ָהֶאְתרֹוג עִׁ ֵּ ים ְלַאַחר ֶהָחג ְלַבש ּ ל ְקדֹוש ִׁ ָראֵּ ש ְ ָנֲהגוּ יִׁ
ה[, ּבָ ֶהֱחָינּו'.  ]רִׁ יָלנֹות, ְולֹא ְיָבְרכּו ָעָליו 'ש ֶ ָנה ָלאִׁ ָ הּוא ֹראש  ַהש ּ ָבט, ש ֶ ש ְ ט"ו ּבִׁ ּוְלָאְכלֹו ּבְ

 )כף החיים. תמט, תנ(
 

ָלאֹות פְׁ ֹות נִּ גֻּל   סְׁ

יל ּגַם  ּמֹועִׁ ה ש ֶ ּסֶ ָנה. ּוָבדּוק ּוְמנֻּ ַכּוָ ְרכּו ָעָליו ּבְ ּבֵּ ֶאְתרֹוג ש ֶ ָנן ּבְ ַמֲעלֹות ּוְסגֻּּלֹות ַרּבֹות ֶיש ְ
י בָ  ְפרִׁ ה לִׁ ְזּכֶ ֶעְזַרת ה' ּתִׁ ּבְ ה ֲעָקָרה, ש ֶ ָ ש ּ ים, ַאַחת לֹא ָהיּו ָלּה יְ ֶטן. ְלאִׁ י ָנש ִׁ ּתֵּ ש ְ ה ּבִׁ ים ּוַמֲעש ֶ ָלדִׁ

ל ָמָרן ָהרִׁ  ֶאְתרֹוגֹו ש ֶ יָכה מֵּ לוּ ֲחתִׁ ּבְ ָנה, ְוקִׁ ה ש ָ רֵּ ים ֶעש ְ ּתֵּ ים ש ְ ים, ְוַאַחת לֹא ָהיוּ ָלּה ְיָלדִׁ נִׁ מֹוֶנה ש ָ ֹון ש ְ אש 
ף  נּו עֹוַבְדָיה יֹוסֵּ ּיֹון ַרּבֵּ רּוְך ה'. ְזצּוָק"לְלצִׁ ל ְקָיָמא, ּבָ ֶזַרע ש ֶ ְפְקדּו ּבְ ָנה נִׁ  ()תמט, ּוְבאֹוָתּה ש ָ

 

ְללּו  ְתּפַ ים, ְויִׁ ּיִׁ נוּ ְצָדָקה ַלֲענִׁ ּתְ ל ָהֶאְתרֹוג, ְויִׁ ם ש ֶ ּטָ כוּ ֶאת ַהּפִׁ ְנש ְ ּיִׁ רֹות, ש ֶ ּבָ ים ְמעֻּ ה ְלָנש ִׁ ּלָ ְסגֻּ
כּו  ְנש ְ ַצַער. ְולֹא יִׁ ֶרַוח ְולֹא ּבְ לֹום, ּבְ ים ּוְלש ָ ים טֹובִׁ ַלְדָנה ְלַחּיִׁ ּתֵּ ָריֹון ַקל, ְוש ֶ ְהֶיה ָלֶהן הֵּ ּיִׁ ש ֶ

ן ָאסּור ֶאת ָהאֶ  ַאַחר ְוָהֶאְתרֹוג ֲעַדיִׁ ן, מֵּ ְמַחת ּתֹוָרה ְולֹא ֹקֶדם ָלכֵּ א ְלַאַחר ש ִׁ ְתרֹוג ֶאּלָ
י ְמֹבָאר ְלעֵּ יָלה, ּכַ ֲאכִׁ  )תמט(. לּבַ

 

ם  ל אֹותֹו עִׁ ֵּ יַבש ּ ָחג, וִׁ ְרכּו ָעָליו ּבֶ ּבֵּ ח ֶאת ָהֶאְתרֹוג ש ֶ ּקַ ּיִׁ ב, ש ֶ ב לֵּ אֵּ ש  לֹו ּכְ ּיֵּ י ש ֶ ה ְלמִׁ ּלָ ְסגֻּ
ְהֶיה לֹו ְמַעט כַּ  י ֶהָחג, ְויִׁ ְבַעת ְימֵּ ֶנֶגד ש ִׁ ימֹות ּכְ ַבע ְלגִׁ ה ש ֶ ּתֶ ש ְ ם ְויִׁ יִׁ ן ֶאת ַהּמַ יַסּנֵּ ּמֹון, וִׁ

ַרְך.  ְתּבָ יא ְוָחָזק ַלֲעבֹוַדת ה' יִׁ רִׁ ב ּבָ  )סגולות ישראל. לבוש יוסף(לֵּ
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ים רֹוגִּ כו ת ָהֶאתְׁ זְׁ  ב ִּ

ה בְּ  ן ְצָדקֹות ָלֹרב. פַּ ַמֲעש ֶ ָהָיה נֹותֵּ ר ָאָדם ש ֶ ּתֹו ֶעש ֶ ש ְ ה, ָנְתָנה לֹו אִׁ ְעָנא ַרּבָ יֹום הֹוש ַ ַעם, ּבְ
י ְצָדָקה ְוָאְמרּו  אֵּ ּבָ ּו אֹותֹו ּגַ ְגש  ר ָיָצא, ּפָ ֲאש ֶ ת. ּכַ יִׁ י ַהּבַ ְבנֵּ ּוק לִׁ ַהש ּ הּו מֵּ ֶ ְקֶנה ַמש ּ ּיִׁ עֹות ש ֶ ַמְטּבְ

ה ּלָ יא ּכַ ִׁ ּוָבה ְלַהש ּ ְצָוה ֲחש  מִׁ ה ּבְ ים ָאנּו ַעּתָ ר  לֹו: ֲעסּוקִׁ ל ֶעש ֶ ְיתֹוָמה. ָנַתן ָלֶהם ֶאת ּכָ
ם  ֶנֶסת ְוָרָאה ש ָ ית ַהּכְ יקֹות. ָהַלְך ְלבֵּ ם רֵּ ָיַדיִׁ יתֹו ּבְ ּיֵּש  ַלֲחֹזר ְלבֵּ ְתּבַ ָהיּו לֹו, ְוהִׁ עֹות ש ֶ ְטּבְ ַהּמַ

ּלֵּא ֶאת ש ַ  ֶהם ּומִׁ ֶהם, ָלַקח מֵּ ים ּבָ ֲחקִׁ ש ַ ּמְ ים ש ֶ ַטּנִׁ ים ַהּקְ ל ַהְיָלדִׁ ים ש ֶ ּקֹו ֶאת ָהֶאְתרֹוגִׁ
ם,  יַע ש ָ ּגִׁ הִׁ יָון ש ֶ יָנה ַאַחת. ּכֵּ ְמדִׁ אּוהּו ַרְגָליו לִׁ ר ְנש ָ ים. ָהַלְך ָאֶנה ָוָאָנה ַעד ֲאש ֶ ֶאְתרֹוגִׁ ּבָ
ֲחלֹום ְוָאְמרּו לֹו,  ָליו ּבַ ים, ּוָבאּו אֵּ ם ֲחָזקִׁ ַעיִׁ י מֵּ בֵּ אֵּ יָנה ּכְ ל אֹוָתּה ְמדִׁ ֶלְך ש ֶ ל ַהּמֶ ּבֵּ ְתאֹום קִׁ ּפִׁ

א אֶ  ְתַרּפֵּ ּלֹא יִׁ ּכֹות ש ֶ ַחג ַהּסֻּ ם ּבְ ּמָ ים עִׁ ְללִׁ ְתּפַ ּמִׁ ים ש ֶ הּודִׁ ל ַהּיְ ים ש ֶ ָהֶאְתרֹוגִׁ ם ֹיאַכל מֵּ א אִׁ ּלָ
לּו  ים ַהּלָ ָהֶאְתרֹוגִׁ ֶלְך מֵּ י ַהּמֶ יחֵּ לִׁ ּו ש ְ ש  ּפְ ה. חִׁ ְעָנא ַרּבָ יֹום הֹוש ַ ְולֹא ָמְצאּו. ְלֶפַתע ָמְצאּו  -ּבְ

ּלֹו, ק ש ֶ ַ ב ַעל ַהש ּ יש  ַהזֶּה יֹוש ֵּ ן  ֶאת ָהאִׁ ְסּכֵּ יש  מִׁ ק? ָאַמר ָלֶהם: אִׁ ַ ש ּ ָאלּוהּו: ַמה ּיֵּש  ְלָך ּבַ ש ְ
ה?  ּלֶ ן אֵּ ַאיִׁ לּו. ָאְמרּו לֹו: מֵּ ים ַהּלָ ָהֶאְתרֹוגִׁ ּקֹו ּוָמְצאּו מֵּ ש ַ ּו ּבְ ש  ּפְ ְמּכֹר. חִׁ לּום לִׁ י ּכְ ין לִׁ י, ְואֵּ ֲאנִׁ

ם בְּ  ּמָ ים עִׁ ְללִׁ ְתּפַ ים מִׁ הּודִׁ ַהּיְ ים ש ֶ ָהֶאְתרֹוגִׁ יאּוהּו ָאַמר ָלֶהם: מֵּ ק ֶוֱהבִׁ ַ ּכֹות. ָלְקחוּ ֶאת ַהש ּ ַחג ַהּסֻּ
י ָזָהב,  יְנרֵּ אּוהּו ּדִׁ ּלְ ים ּומִׁ ל ָהֶאְתרֹוגִׁ ּכָ ק מִׁ ַ ּנּו ֶאת ַהש ּ א. ּופִׁ ְתַרּפֵּ ֶלְך ְוהִׁ ֶלְך. ָאַכל ַהּמֶ י ַהּמֶ ְפנֵּ לִׁ

דֹול. ָכבֹוד ּגָ יתֹו ּבְ  )ויקרא רבה לז ב( ְוָחַזר ְלבֵּ
 

 
ְזֹרק ֶאת ַהּלּוָלב,  ָסמּוךְ לֹא יִׁ יָחם ּבְ ָצה טֹוָבה ְלַהּנִׁ יֹון. ְועֵּ זָּ ֶרְך ּבִׁ ים ְוָהֲעָרבֹות ּדֶ  ַהֲהַדּסִׁ

ל ָצָרה.  ּכָ ל מִׁ צֵּ ּנָ יָרה, ּוְלהִׁ מִׁ ש ְ ת לִׁ יִׁ  )יפה ללב, סדר היום. פסקי תשובות תנא. תמט(ְלֶפַתח ַהּבַ

 
אַ  ן ּבָ ְזְרקֵּ ה, לֹא יִׁ ְעָנא ַרּבָ הֹוש ַ ֶהן ּבְ ים ּבָ חֹוְבטִׁ י ָהֲעָרבֹות ש ֶ יתֹו, ּכִׁ בֵּ ן ּבְ ְמרֵּ ש ְ ּיִׁ ה. ְוטֹוב ש ֶ ּפָ ש ְ

ֲחלֹומֹות  ילֹות ּומֵּ ּלֵּ ד ּבַ ן ַהְמַפחֵּ ים. ְוכֵּ ָחדִׁ ּפְ ל מִׁ צֵּ ּנָ דֹוָלה ְלַפְרָנָסה, ּוְלהִׁ ה ּגְ ֶהן ְסגֻּּלָ יֵּש  ּבָ
יַח אֶ  ין ֹצֶרְך ְלַהּנִׁ ְרַוח לֹו. ְואֵּ ן ָעֶליָה, ְויִׁ ש ֵּ ּיָ ית ש ֶ רִׁ ַחת ַהּכָ ן ּתַ יחֵּ ים, ַיּנִׁ ל ָהֲעָרבֹות ָרעִׁ ת ּכָ

ָנתֹו. ַכב ְוָעְרָבה ש ְ ְצָמד, ְוש ָ ַנְילֹון נִׁ ן ָעֶלה ֶאָחד ּבְ ּתֵּ ּיִׁ י ש ֶ א ּדַ ית, ֶאּלָ רִׁ ַחת ַהּכָ )יפה ללב,  ּתַ

 המדות, פסקי תשובות תנא(

 
ּתֹוָתם.  ש ְ ם ְולִׁ ַמיִׁ ל ֶאת ָהֲעָרבֹות ּבְ ֵּ ל ְקָיָמא, ְלַבש ּ ֶזַרע ש ֶ ד ּבְ קֵּ ּפָ ה ְלהִׁ ּלָ  שובות תנא()פסקי תְסגֻּ

 
 

כו ת ָהֲעָרבֹות זְׁ  ב ִּ

ן ַזַצ"ל  ְמָחה ַהּכֹהֵּ יר ש ִׁ אִׁ נּו מֵּ ר ַעל ַרּבֵּ ּפָ ַח[ְמסֻּ מֵּ ֶפר אֹור ש ָ ר סֵּ ָהֲעָרָבה ]ְמַחּבֵּ ים מֵּ ַתן ָעלִׁ ּנָ , ש ֶ
ֹוָנה אש  ְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהרִׁ מִׁ ָבא ּבְ סּום ַלּצָ ּיְ ּגִׁ ֶ ים ש  ים ְיהּודִׁ לִׁ ּלֹו ְלַחּיָ לִׁ  ,ש ֶ ְטלּו ְוָכל אֹוָתם ַחּיָ ּנָ ים ש ֶ

ים. מִׁ לֵּ ים ּוש ְ יאִׁ רִׁ רּוְך ה', ּבְ יֶהם, ּבָ ים, ְוָחְזרּו ְלָבּתֵּ לּויִׁ ים ּגְ ּסִׁ נִׁ לּו ּבְ ּצְ ּלּו, נִׁ ֲעָרבֹות אֵּ  )לבוש יוסף( מֵּ
 

 

ית ֵראש ִּ ת ב ְׁ ב ַׁ ַׁ  ש 

ים ָחָדש  ְוקֹוְראִׁ ּוב ֶאת ַהּתֹוָרה מֵּ ים ש  ילִׁ ַאַחר ֶהָחג ַמְתחִׁ ּלְ ֹוָנה ש ֶ אש  ת ָהרִׁ ּבָ ַ ש ּ ת  ּבַ ָפָרש ַ ּבְ
ל ּתֹוָרה. ְויֵּש  ְמקֹומֹות  ְכבֹוָדּה ש ֶ ים לִׁ ירִׁ ירּו ש ִׁ יָאה ָיש ִׁ רִׁ ּקֶֹדם ַהּקְ ית, ְוטֹוב ש ֶ אש ִׁ רֵּ ּבְ
ית  ל ּבֵּ אֹור ש ֶ ֶסף ֲעבּור ַהּמָ ים ֶאת ַהּכֶ ֶכֶסף ַרב, ְונֹוְתנִׁ ֹוָנה ּבְ אש  ה ָהרִׁ ּיָ ים ֶאת ָהֲעלִׁ ּמֹוְכרִׁ ש ֶ

ֶנֶסת.   י קולון()רב האי גאון, מהר"ַהּכְ

 
 

 ם ָ לָ  ת  ש ְׁ נִּ ח םוְׁ בַׁ ֶ ֵאל ש  ֹוֵרא לְׁ   עֹוָלם ב 


