
 עיונים ובי‡ורים, „רו˘ים וחי„ו˘ים בענין
˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰



בעז‰י״˙.

בפרו˘ עלינו ימי מוע„י ‰חו„˘ ‰˘ביעי, ‰ב‡ים עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰, 
'ממעייני  ˜ונטרס  ולומ„י‰,  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ˜‰ל  בפני  ל‰‚י˘  ‰ננו  מ˙כב„ים 
‰י˘וע‰' – ובו מבחר עיונים ובי‡ורים בענייני '˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰' מ˙ור˙ כ"˜ 

‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰סוכו˙,  ח‚  בלילי  ‰˘ו‡ב‰'  בי˙  '˘מח˙  לערוך  רבינו  נ‰‚  ב˘נים  רבו˙  במ˘ך 
ו‰עמי˜  ‰רחיב  ב‰  ˜„˘ו  ב„ברו˙  ‡˘ר  ‰י˘יבו˙,  לבחורי  מיוח„˙  ב‰˙ווע„ו˙ 
‡ף  ז‰  ˘ל‡חרי  וב˘נים  וב„רו˘.  בפלפול  בפ˘ט,  ‰˘ו‡ב‰,  בי˙  ˘מח˙  בענייני 
‰וסיף י˙יר‰ מזו, לˆיין ‡˙ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ב˘יח˙ ˜ו„˘ מיוח„˙ בכל ליל‰ 
בי˙ ‰˘ו‡ב‰'  „'˘מח˙  ‚ו„ל ‰˘מח‰  ועורר ‡ף ‡ו„ו˙  ב‰ם ‰רחיב  מלילי ‰ח‚, 

ו‰עילוי ˘ב‰.

וז‡˙ למו„עי, ˘‰מוב‡ ב˜ונטרס ˘לפנינו ‰ו‡ מעט מזעיר מן ‰˙ורו˙ ‰נ"ל, ועו„ 
ועו„  עו„   '‰ ל„בר  ‰ˆמ‡ים  לפני  ול‰בי‡  ול„לו˙  ‰יריע‰,  ל‰רחיב  למוע„  חזון 

ממימי מעיין נרחב ז‰.

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

◇  ◇  ◇

מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
ונערכו ע"י חבר מערכ˙, ולפעמים נ‡מרו ‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו 
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו. ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר 
בלב„,  ‰מערכ˙  ‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 
ו˘‚י‡ו˙ מי יבין. ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‰ ‡ו ˘מ˙˜˘‰ ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים, 
ויוכל  טוב,  וימˆ‡  פס˜‡,  כל  בסיום  ˘נסמנו  כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב 

לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇  ◇  ◇

ונ˘‡ ˙פיל‰ ˜„ם ‰', ˘נזכ‰ לעלו˙ וליר‡ו˙ לפני ‰', ולחו‚ ‡˙ ח‚ ‰סוכו˙ ו‡˙ 
˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ – בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י, בע‚ל‡ „י„ן ובמ‰ר‰ ממ˘.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

עשרת ימי תשובה, ה'תשע"ו – שנת הקהל

פתח דבר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יוסף יˆח˜ מר‚ליו˙, 
הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

מעדני יום טוב ל

תורת חיים

˘‡יב˙ רוח ‰˜ו„˘ - לעולי 
‰ר‚ל 

"יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה"
(ירו˘למי סוכ‰ פ"‰ ‰"‡)

בי˙  '˘מח˙  ‰˘ם  טעם  מ‰ו  מבו‡ר  בירו˘למי 
רוח  ˘ו‡בים  ‰יו  ˘מ˘ם  מפני  „‰ו‡   – ‰˘ו‡ב‰' 
˘"מעולי  ‰נבי‡  מיונ‰  „ו‚מ‡  לכך  ומבי‡  ‰˜ו„˘. 

ר‚לים ‰י‰", וזכ‰ ˘ם לרוח ‰˜ו„˘.

לˆיין  ר‡ו  מ‰   – ‰ירו˘למי  בל˘ון  בי‡ור  וˆריך 
ר‚לים ‰י‰", „לכ‡ור‰ ‰ו‡  מעולי  בן ‡מי˙י  ˘"יונ‰ 

פרט ˆ„„י, ˘‡ין בו ˘ייכו˙ לעˆם ‰עניין.

וי˘ לומר, ˘מרומז בז‰ עניין ‚„ול בעבו„˙ ‰':

‰טעם ˘נ˜ר‡ו ‰מוע„ים ב˘ם 'ר‚לים', ‰ו‡ מפני 
˘‰עלי‰ לירו˘לים ב‰ם ‰י˙‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ בר‚ליים 

בר‚לו  "חי‚ר   :(‡  ,‚ (ח‚י‚‰  ב‚מר‡  וכ„‡י˙‡  „ו˜‡. 
‡ח˙ פטור מן ‰ר‡י‰ ˘נ‡מר ר‚לים".

ו‰נ‰, 'ר‚ל' מור‰ על עבו„˙ ‰' ב„רך ˜בל˙ עול: 
‰ו‡  עניינ‰  וכל  ר‚˘,  ב‰  ‡ין  ‰בנ‰,  ב‰  ‡ין  ‰ר‚ל 
עול ‰‚וף  ל˘‡˙ ‡˙  ו‰לב,  לפ˜ו„ו˙ ‰מוח  ל‰י˘מע 
ממ˜ום למ˜ום. וכך ‰י‡ ‰עבו„‰ „˜בל˙ עול, ˘עוב„ 
˘בעבו„‰, ‡ו ‰ר‚˘  מפני ‰˙ענו‚ ‰˘כלי  ל‡   '‰ ˙‡
עליו,  'עול'  בבחינ˙  – ‰עבו„‰ ‰י‡  ˘ב‰, ‡ל‡  ‰לב 
בעולם  ומטר˙ו  עניינו  ˘כל  מפני  ר˜  מ˜יימ‰  ו‰ו‡ 

‰ו‡ ל˜יים ‡˙ ˆיווי ‰'.

"מעולי  בן ‡מי˙י  ˘יונ‰  מ„‚י˘ ‰ירו˘למי  ולכך 
ר‚לים ‰י‰". לומר, ˘‰„רך לזכו˙ ברוח ‰˜ו„˘, ‰י‡ 
˘מבטל  על-י„י  „ר˜  ר‚ל.  בבחינ˙  ‰עבו„‰  י„י  על 
˜בל˙  ב„רך   '‰  ˙‡ ועוב„  וכל,  מכל  עˆמו  מˆי‡ו˙ 

עול, נע˘‰ ‰ו‡ כלי מוכן ˘˙˘ר‰ בו ‰˘כינ‰.

(˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ חט"ו ע' 17)

‡ו„ו˙ עניני עבו„‰ ˘כבר ‰˙נסו ב‰ם, ו‡ף כמ‰ פעמים (ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ בכל ‰ימים 
˘עברו), בכל ז‡˙, ˘ייך ל‰רבו˙ ול‰וסיף בז‰ עו„ יו˙ר, ע„ ל‡ין ˘יעור.

ומעל˙ ‰˘מח‰ ביום ז‰ ‡ף מ˙˜˘ר˙ ל‰‡מור בזו‰ר (ח"‚ ל‡, ב) ˘יום ‰ו˘ענ‡ רב‰ ˜˘ור 
עם עניין ‰מים (וכפי ˘ניכר ‡ף ב˙פילו˙ ‰מיוח„ו˙ ל‰ו˘ענ‡ רב‰, ב‰ם מזכירים ‡˙ עניין 
‰מים) – ו‰רי ז‰ ˜˘ור במיוח„ ל˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ˘כללו˙ ˙˜נ˙‰ ‰ו‡ על עניין ‰מים 
רפ"‰).  סוכ‰  (ר˘"י,  ב˘˘ון"  מים  ו˘‡ב˙ם   .  . ניסוך ‰מים  ב˘ביל  זו ‡ינ‰ ‡ל‡  ˘מח‰  – "כל 

וממיל‡ מובן, ˘‰˘מח‰ ביום ז‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן נעל‰ ביו˙ר.

(מ˘יח˙ ליל ‰ו˘ע"ר ˙˘מ"ו – ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ו עמ' 307)



כטמעדני יום טוב

˘נמˆ‡ ‰ו‡  בנפ˘,  ‚ם  במ˜ום, ‡ל‡  ר˜  ל‡  ב‚לו˙,  נמˆ‡  ˘‰רי ‰ו‡  לטעון,  יכול  י‰ו„י 
יכול  כיˆ„  ו‡"כ,  מ‡רˆנו",  חט‡ינו ‚לינו  ב˙פיל‰ "מפני  ˘‡ומרים  וכמו  ירו„,  רוחני  במˆב 

‰ו‡ ל‰יו˙ ב˘מח‰ ‚„ול‰?!

‚„ול  לעילוי  ב‡ים  ב‚לו˙  ‰ירי„‰  ע"י  ˘„וו˜‡  ‰ˆ„י˜,  מיוסף  כח  ‰נ˙ינ˙  ב‡‰  ז‰  ועל 
ביו˙ר.

בזמן  „וו˜‡  ‡„רב‰,  ‡ל‡  ל˘מח‰,  ל‰‚יע  ‰„בר  ‡פ˘רי  ‰‚לו˙  בזמן  ר˜  ˘ל‡  ונמˆ‡, 
‰‚לו˙ י˘נו עילוי מיוח„ בענין ‰˘מח‰.

וכמו ˘מˆינו ˘ענינו ˘ל ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ‰ו‡ "˘מ˘ם ˘ו‡בים רוח ‰˜ו„˘", ובנו‚ע 
לענין רוח ‰˜ו„˘ בי‡ר מורנו ‰מ‚י„ ממעזריט˘ נ"ע ˘"‰יום בזמן ‰‚לו˙ ‰ו‡ ב˜ל ל‰˘י‚ 
רוח ‰˜ו„˘ יו˙ר מבזמן ‰בי˙". ומב‡ר ז‰ ע"פ מ˘ל ל"מלך כ˘‰ו‡ בבי˙ מלכו˙ו ‡י ‡פ˘ר 
ל‰˙˜רב ‡ליו כל כך, כמו ˘‰ו‡ ב„רך, ˘‡ז יוכל ל‰˙˜רב ‡ליו כל מי ˘ירˆ‰, ‡פילו בן כפר 
˘‡ין ‰‚ון לבו‡ לפני ‰מלך בבי˙ מלכו˙ו, וב„רך בפונ„˜ ˘לו יכול לבו‡ לפניו ול„בר עמו, 
‡ˆלו"  ו˘וכן  עמו  ˘ור‰  מי„  ‡ז  ב"‰,  י˙'  ‰˘ם  ב„בי˜ו˙  מח˘ב  כ˘‡„ם  ב‚לו˙,  ‰יום  כך 

(ל˜ו"‡ סי' עז).

˘ל  ענינו  ˘‰ו‡  ‰˜ו„˘,  רוח  ב˘‡יב˙  מיוח„  עילוי  י˘נו  ‰‚לו˙  בזמן  ˘„וו˜‡  ונמˆ‡, 
˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰.

וז‰ו ‰עילוי ‰מיוח„ „ליל ˘י˘י „ח‚ ‰סוכו˙, ˘‡ז נוספ˙ ˘מח‰ מיוח„˙ מˆ„ ענינו ˘ל 
יוסף ‰ˆ„י˜, ˘ממ˘יך ˜„ו˘‰ ו‡ל˜ו˙ בזמן ‰‚לו˙ „וו˜‡.

(מ˘יח˙ ליל ו' „ח‚ ‰סוכו˙ ˙˘„"מ – ˙ור˙ מנחם ˙˘„"מ ח"‡ עמ' 250 ו‡ילך)

◇ ◇ ◇

 ליל ז' דחג הסוכות  ליל ז' דחג הסוכות   
הושענא רבההושענא רבה

‚מר ו˘לימו˙ ‰˘מח‰
ח‚  ימי  „כל  ‰˘מח‰  ו˘לימו˙  ‚מר  ‰י‡  ‰רי  רב‰,  ‰ו˘ענ‡  ביום  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘מח˙ 
‰סוכו˙, „‰ל‡ "‰כל ‰ולך ‡חר ‰חי˙ום" (ברכו˙ יב, ‡). וכיון ˘כן, מובן ˘י˘ מעל‰ מיוח„˙ 

ב˘מח‰ ˘בו.

˘מ„ובר  כלומר: ‰‚ם  ו‰וספ‰.  ריבוי  ˘ל  עניין  על  מור‰  רב‰"  ˘‰˘ם "‰ו˘ענ‡  ובפרט, 

ו˘‡ב˙ם מים ב˘˘ון ◇ 
"‡ור" ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ז

‰"‡ור"  ריבוי  ‡ו„ו˙  במיוח„  חז"ל  ˘‰„‚י˘ו  מˆינו  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  „˘מח˙  ‰מ‡ורע  ב˙י‡ור 
ז‰  "‡ור"  ענין  בי‡ור   / ב‰„ל˜˙ו  „פרחי ‰כ‰ונ‰  ו‰‰˙עס˜ו˙  בי˙ ‰˘ו‡ב‰,  ב˘מח˙  ˘‰י‰ 

ועבו„˙ו, ו˘ייכו˙ו ל˘מח‰ ‰‚„ול‰ „ח‚ ‰סוכו˙

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ‰˙ווע„ויו˙ ח"י עמ' 43 ו‡ילך; חכ"‡ עמ' 49 ו‡ילך)

פנינים ◇ 
„רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

חי„ו˘י סו‚יו˙ ◇ 
ב‚„ר ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל˘יט˙ ‰רמב"ם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י

יבי‡ בי‡ור ‰רי"פ פערל‡ „ל‰רמב"ם ‡יכ‡ ‡ף חיוב מ‰"˙ ול‡ ר˜ מחמ˙ ניסוך ‰מים, וי˜˘‰ 
מח˙ ניסוך ‡ינו לעיכוב‡, ו‡זיל  מח˙ ‰ניסוך ‚"כ / יסי˜ „ל‰רמב"ם חיוב̆  ‡מ‡י ל‡ נ˙פר˘‰̆ 
ל˘יט˙י' לענין מי מעיין בניסוך / י˜˘‰ מ‰ ˘ל‡ נמנ˙‰ ˘מח‰ זו למˆו‰, ועו„ י„יי˜ ב‰‡ „‡ין 
˘מח‰ זו ביו"ט ר‡˘ון ‡ף ˘‰י‡ מ‰"˙, ובמ‰ ˘˘ינ‰ ‰רמב"ם מן ‰˘"ס / יסי˜ „ל‰רמב"ם 
‡ינ‰ חיוב בפ"ע ר˜ „ילפינן מן ‰כ˙וב „בסוכו˙ מוסיפין ב˜יום מˆו˙ ˘מח˙ יו"ט ˘בכל יו"ט 

/ עפ"ז מיי˘ב כל ‰סו‚ים ˘מנ‰ ‰רמב"ם ˘‰יו מ˘מחין, וימˆי‡ מ˜ור לכל ‡ח„ מן ‰˘"ס

(ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 267 ו‡ילך; ˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ ˙˘מ"ב ח"‡ עמ' 269)

פנינים ◇ 
יט עיונים ובי‡ורים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

˘יחו˙ ˜ו„˘ ◇ 
"מעלין ב˜ו„˘" ב˘מח˙ לילי ‰ח‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ

ליל‰  לכל  ‰מיוח„˙  ‰˘מח‰  ו‚ו„ל  ח˘יבו˙  על  ומעורר  רבינו  עומ„  ‰י‰  ‰סוכו˙  ח‚  בלילי 
וליל‰, ו‡˘ר ˆריך ל‰וסיף ול‰עלו˙ ב˘מח‰ עו„ יו˙ר מן ‰לילו˙ ˘לפניו; לפנינו ל˜ט "˘יחו˙ 

˜ו„˘" בענין ז‰, על ס„ר לילו˙ ‰ח‚

(מ˘יח˙ ליל ‰ו˘ע"ר ˙˘מ"ו – ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ו עמ' 307)

פנינים ◇ 
˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח

תוכן הענינים



ושאבתם מים בששון

"אור" של בית  השואבה"אור" של בית  השואבה
 ◇ 

מי ˘ל‡ ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו . . מנורו˙ ˘ל ז‰ב ‰יו ˘ם, 
ו‡רבע‰ ספלים ˘ל ז‰ב בר‡˘י‰ם, ו‡רבע‰ סולמו˙ לכל ‡ח„ ו‡ח„, ו‡רבע‰ יל„ים 
וספל . .  ספל  לכל  מטילין  ˘‰ן  לו‚  וע˘רים  מ‡‰  ˘ל  כ„ים  ובי„י‰ם  כ‰ונ‰  מפרחי 
ול‡ ‰י‰ חˆר בירו˘לים ˘‡ינ‰ מ‡יר‰ מ‡ור בי˙ ‰˘ו‡ב‰. חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰ 
˘ירו˙  „ברי  לפני‰ם  ו‡ומרים  ˘בי„י‰ן,  ‡ור  ˘ל  ב‡בו˜ו˙  בפני‰ם  מר˜„ין  ‰יו 

ו˙ו˘בחו˙.

˙נ‡: ‡˘‰ ‰י˙‰ בורר˙ חטים ל‡ור ˘ל בי˙ ‰˘ו‡ב‰.
(מ˘נ‰ ו‚מ' סוכ‰ נ‡, ‡ ו‡ילך)

מוˆ‡ים  ‰˘ו‡ב‰",  בי˙  "˘מח˙  בע˙  ‰מ˜„˘  בבי˙  ˘‰י˙‰  ‰עˆומ‰  ‰˘מח‰  ב˙י‡ור 
‡נו „בר פל‡: ‰ן במ˘נ‰ ו‰ן ב‚מ' מ˙ו‡ר ב‡ריכו˙ ‚„ול‰ ‰‡ור ˘‰י‰ מ‡יר בע˙ ˘מח‰ זו, 
‰חל מ"מנורו˙ ˘ל ז‰ב" ופירוט ס„ר ‰„ל˜˙ן על י„י "פרחי כ‰ונ‰", וע„ לכך ˘כל חˆרו˙ 
ירו˘לים ‰יו מ‡ירו˙ ב‡ור ‚„ול כל כך, ˘"‡˘‰ ‰י˙‰ בורר˙ חטים ל‡ור ˘ל בי˙ ‰˘ו‡ב‰".

ולכ‡ור‰ מ‰ ענין ‰‡ור ‡ˆל ˘מח‰ זו, ו‰ל‡ סיב˙ ‰˘מח‰ ˜˘ור‰ ‰י‡ ב"ניסוך ‰מים" 

מעדני יום טוב כח

ב‰„‚˘‰ י˙יר‰, כי, כנ"ל, יום ‰˘˘י ˘ייך במיוח„ לר‡˘ ‰˘נ‰ ול"‰' מלך ‚‡ו˙ לב˘".

(מ˘יח˙ ליל ‰' „ח‚ ‰סוכו˙ ˙˘מ"ו – ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ו ח"‡ עמ' 272)

◇ ◇ ◇

 ליל ו' דחג הסוכות  ליל ו' דחג הסוכות   
˘מח˙ יוסף ‰ˆ„י˜

בכל ליל‰ מלילו˙ ח‚ ‰סוכו˙ י˘ ל‰וסיף ול‰עלו˙ ב˘מח‰, ˘‰רי "מעלין ב˜ו„˘", ובכל 
עניני ˜„ו˘‰ י˘ ל‰עלו˙ ול‰וסיף מחיל ‡ל חיל.

ו‰נ‰, בכל יום ביום מימי ‰סוכו˙, י˘ ענין מיוח„ ועבו„‰ מיוח„˙ ליום ז‰, ובל˘ון ‰י„וע 
עבו„‰  נוספ˙  יום  ˘בכל  ‰"‡ו˘פיזין",  ענין  מˆ„  ו‰ו‡  עבי„˙י'".  עבי„  ויומ‡  יומ‡  "כל 
זו  לעבו„‰  וב‰˙‡ם  ‰‰ו‡,  ‰יום  ˘ל  ‰"‡ו˘פיזין"  ˘ל  ‰מיוח„  לענינו  ב‰˙‡ם  מיוח„˙ 

מי˙וסף ‚"כ ב˘מח‰ ‰ליל‰ ‰‰ו‡.

˘ל  מענינו ‰מיוח„  ח‚ ‰סוכו˙ ‰ב‡‰  ˘ל  ˘˘י  בליל  עניין ‰˘מח‰ ‰מיוח„˙  לב‡ר  וי˘ 
‰"‡ו˘פיזין" „ליל‰ ז‰, יוסף ‰ˆ„י˜:

מבו‡ר בכ"מ ‰חילו˜ ˘בין עבו„˙ יוסף לעבו„˙ ‰‡בו˙ ו˘‡ר ‰˘בטים, ˘‰‡בו˙ ו˘‡ר 
מעניני ‰עולם,  ו‰ב„ל‰  ˘ל ‰˙בו„„ו˙  במˆב  ל‰יו˙  ˘רˆו  מכיון  ‰˘בטים ‰יו "רועי ˆ‡ן", 
ויוכלו ל‰יו˙ „ב˜ים ב‰˘י"˙ ˙מי„, וב˙כלי˙ ‰˘לימו˙. ‡ך עבו„˙ יוסף ‰ˆ„י˜ ‰י˙‰ ˘ונ‰ 
ובלע„ו  מˆרים,  מלך  לפרע‰  למלך"  "מ˘נ‰  ˘נע˘‰  ע„  בעניני ‰עולם,  עסו˜  ˘‰י'  ל‚מרי, 
ל‡ל˜ו˙  „בו˜  ז‰, ‰י'  עיסו˜ו  ולמרו˙  מˆרים",   ıבכל ‡ר ר‚לו  ו‡˙  י„ו  ירים ‡י˘ ‡˙  "ל‡ 

ב˙כלי˙ ‰˘למו˙ וב˙מי„ו˙ (ר‡‰ ˙ור˙ חיים ˜ב, ב ו‡ילך. ס‰"מ ˙רפ"ח „"‰ ול‡ זכר, ובכ"מ).

עניני  ול‚לו˙  ל‰מ˘יך  ‰י'  ˘בכוחו  ‰י‡  ‰˘בטים  ˘‡ר  על  ‰ˆ„י˜  יוסף  ˘מעל˙  ונמˆ‡, 
‡ל˜ו˙ ‚ם ב"מˆרים", ובע˙ ‰עיסו˜ בעניני עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי.

עי"ז  „וו˜‡  ‰יי˙‰  למלך"  "מ˘נ‰  יוסף  ‰יו˙  ‰נ‰  כפ˘וטם,  ‰ענינים  ˘ב‚˘מיו˙  וכ˘ם 
‰ˆ„י˜  יוסף  ˘ל  ‰עˆומ‰  זו  ˘מעל˙ו  ‰ענינים  ברוחניו˙  ‰ו‡  כן  כמו  מˆרימ‰",  ˘"‰ור„ 

נפעל‰ „וו˜‡ ע"י ˘יר„ למˆרים, ול‡ בע˙ ‰יו˙ו במ˜ום ˜„ו˘, ב‡רı י˘ר‡ל.

ועפ"ז מובן ‚ו„ל ‰עילוי, ‰עי„ו„ ו‰נ˙ינ˙ כח ל˘מח‰, ˘נפעל˙ ב"˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰", 
מˆ„ ענינו ˘ל יוסף ‰ˆ„י˜:



כזמעדני יום טוב

 ליל ה' דחג הסוכות  ליל ה' דחג הסוכות   
יום שישי בשבועיום שישי בשבוע

‰˙‚לו˙ עניני ר‡˘ ‰˘נ‰ ביום ‰˘˘י ב˘בוע – בח‚ ‰סוכו˙
על ‰נ‡מר בפסו˜ "˙˜עו בחו„˘ ˘ופר בכס‰ ליום ח‚ינו", מפר˘ כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע 
בל˜וטי ˙ור‰ "˘ב˙חל˙ ליל ר"‰ ‰ו‡ זמן ‰ס˙ל˜ו˙ ‰חיו˙ כללי ˘ל ˘נ‰ ˘עבר‰, ובר‡˘ 
עילוי  בעילוי ‡חר  ומ˙על‰  כללי ‡חר  חיו˙  מ˙ח„˘  ו‰˙˜יעו˙ ‰ו‡  י„י ‰˙פלו˙  על  ‰˘נ‰ 
˘מח˙נו" ‰˙‚לו˙ ‰˘מח‰,  ˘‰ו‡ "זמן  ח‚ ‰סוכו˙,  ח‚ינו" ‰ו‡  נמ˘ך "ליום  ˘מז‰  ע„   .  .
ו˙‰י' ‰˘מח‰ ‚„ול‰ ל‡ל˜ים בי˙ר ˘‡˙ ב‚ילוי רˆון ‰עליון ב"‰ ע"י בחינ˙ "בכס‡", ˘‰ו‡ 

‰‰ס˙ל˜ו˙ ˘ב˙חיל˙ ליל ר"‰" („רו˘ים לר"‰, נ„, ‚-„).

‰˘נ‰,  בר‡˘  ˘נפעלו  ‰ענינים  מ˙‚לים  ˘‡ז  מˆ„  ‰י‡  ‰סוכו˙  בח‚  ˘‰˘מח‰  ו‰יינו, 
˘‰יו ‡ז "במכס‰ ו‰עלם", ו"בח‚ ‰סוכו˙ מ˙‚לין ממ˘" (סי„ור עם „‡"ח, ˘ער ר"‰ רל‰, ב).

וענין ז‰, ˘‰˘מח‰ ב‡‰ מ‚ילוי ענין ˘‰י' מכוס‰ ונעלם לפני ז‰, מˆינו ב‰„‚˘‰ י˙יר‰ 
ל‚לו˙  ˘‡יב˙ ‰מים ‰ו‡  עניין  ˘‰רי  ב˘˘ון",  מים  "ו˘‡ב˙ם  בי˙ ‰˘ו‡ב‰,  ˘מח˙  בענין 
ל"ניסוך  ע„   ıר‡‰ פני  על  ממ˘  ב‚ילוי  ˘יבו‡  ‰מעיין,  ב˙וך  ונעלם  מכוס‰  ˘‰י'  מ‰   ˙‡

‰מים" על ‚בי ‰מזבח, בח‚ ‰סוכו˙.

ו‰יוˆ‡ מז‰, ˘˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ בח‚ ‰סוכו˙ ‰י‡ מˆ„ ‚ילוי ‰ענינים ˘נפעלו בר‡˘ 
‰˘נ‰, ומ˙‚לים בח‚.

ועל פי ז‰ נמˆ‡ ˘י˘נו עילוי מיוח„ ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ בליל יום ˘י˘י ב˘בוע, כי יום 
˘י˘י ˜˘ור במיוח„ לר‡˘ ‰˘נ‰:

כללו˙ ‰ענין „ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡ "˙מליכוני עליכם", ˘ביום ז‰ מעוררים למעל‰ ‡˙ ‰רˆון 
ל‰יו˙ מלך, ובו מ˜בלים כולם עול מלכו˙ו י˙ברך ב‡ופן „"מלכו˙ו ברˆון ˜בלו עלי‰ם".

‡„ם  נבר‡  ביום  בו  כי  בר‡˘י˙,  „מע˘‰  ‰˘˘י  ביום  נ˜בע  ‰˘נ‰  ˘ר‡˘  מ‰  ‚ם  וז‰ו 
‰ר‡˘ון, ˘ביום ברי‡˙ו ‰מליך ‡˙ ‰˜ב"‰ על ‰עולם כולו.

ביום ‰˘˘י  כי  לב˘",  מלך ‚‡ו˙  ב˘בוע ‰ו‡ "‰'  יום ‰˘י˘י  ˘ל  יום"  ˘ל  ו‰נ‰, ‰"˘יר 
˘˘י  יום  ˘כל  ונמˆ‡,  כנ"ל.  ‰עולם,  על  ‰˜ב"‰   ˙‡ ו‰מליך  ‰ר‡˘ון  ‡„ם  נבר‡  לברי‡‰ 

ב˘בוע ˘ייך במיוח„ לר‡˘ ‰˘נ‰ ול‰מלכ˙ ‰˜ב"‰ ˘בו.

ועל פי כל ז‰ מובן ‰עילוי ˘ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ביום ‰˘˘י ב˘בוע:

˘ל  ענינו  ˘עי˜ר  ומכיון  ‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ‰ענינים  ‚ילוי  מˆ„  ‰י‡  ‰סוכו˙  בח‚  ‰˘מח‰ 
ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡ "˙מליכוני עליכם", ‰רי מובן ˘‚ילוי ענין ז‰ בסוכו˙ ביום ˘˘י ב˘בוע ‰ו‡ 

מעדני יום טוב ו

מˆינו  ‰˘מח‰  ב˙י‡ור  ו‡ילו  ב˘˘ון"1,  מים  "ו˘‡ב˙ם   – ‚„ול‰  ב˘מח‰  ל‰יו˙  ˘עליו 
ר‡ו  מ‰  ל˙מו‰  וי˘  וניסוכם,  ‰מים  ˘‡יב˙  ס„ר  על  ול‡  ‰‡ור  ‡ו„ו˙  ‰ו‡  ‰סיפור  ˘עי˜ר 

חז"ל ל‰„‚י˘ ול˙‡ר ב‡ריכו˙ כזו ‡˙ ‰‡ור ˘‰‡יר בע˙ ‰˘מח‰?

כיˆ„  י˙ברר  ו‡זי  ‰פנימיו˙,  ב„רך  ‰מים  וניסוך  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘מח˙  ענין  לב‡ר  וי˘ 
לעבו„˙  פינ‰  וממנו  י˙„  ממנו  ו‡˘ר  ‰מים,  ניסוך  לעבו„˙  ו‰יסו„  ‰מ˜ור  ‰ו‡  ‰"‡ור", 

‰‡„ם בח‚ ‰סוכו˙ ובמ˘ך ‰˘נ‰ כול‰.

‡ור, מים ויין
בעבו„˙ ‰‡„ם ‡˙ ˜ונו, ˘ני מיני ‡ופני עבו„‰: י˘ ו‰‡„ם עוב„ ‡˙ ˜ונו ב‡ופן ‡˘ר ‰ו‡ 
ו‰ו‡  ומעל˙‰,  ‰עבו„‰  בˆורך  מכיר  ‰ו‡  ‰רי  ומ˘כך  ו˙וכנ‰,  ‰עבו„‰  מ‰ו˙  ומ˘י‚  מבין 

מ˙רˆ‰ בעבו„˙ו ו˘מח ב‰.

וי˘ ‡˘ר ˜ˆר‰ „ע˙ו מ‰˘י‚ ענין ו˙וכן ‰עבו„‰, ו‰רי ‰ו‡ עוב„ עבו„˙ו כעבו„˙ ‰עב„ 
‡˘ר מ˘ר˙ ‡˙ ‡„ונו, ˘‡ין לו ר˘ו˙ ל‰ר‰ר ‡חר ˆיוויי ‰‡„ון, ו‰ו‡ מ˜יים כל ‡˘ר יו˘˙ 
עליו בין ‡ם מבין ˙ועל˙ מל‡כ˙ו ובין ‡ם עו˘‰ ז‡˙ ב˜בל˙ עול ‰‡„ון בלב„. וב‡ופן ז‰ 

˜˘‰ לו ל‡„ם ל˘מוח בעבו„˙ו, ˘‰רי ‡ינו מבין מעל˙ מל‡כ˙ו ומטר˙‰.

ו˘ני מיני עבו„‰ ‡לו מ˘ולים ‰מ‰ ל"יין" ו"מים", „"יין" י˘ בו טעם ו‰ו‡ מ˘מח לבב 
‡נו˘, ו‡ילו "מים" ‰ם לל‡ טעם וˆבע ו‡ין ב‰ם ˙ענו‚. וכמו כן י˘נ‰ ‰עבו„‰ „"יין" ˘‰י‡ 
עבו„˙ ‰' על פי טעם ו˘כל, ו"מים" ‰י‡ עבו„‰ ב˜בל˙ עול מלכו˙ בלי טעם ‰בנ‰ ‡ל‡ ר˜ 

כי כן ˆיוו‰ ‰˘י"˙.

˘‰י‡  ‰מים",  ל"ניסוך  ‰˘ייכ˙  בעבו„‰  ‚ם  ‡˘ר  ‰˘ו‡ב‰",  בי˙  "˘מח˙  עניין  וז‰ו 
עבו„‰ לל‡ טעם ו‰בנ‰, ‰נ‰ ‚ם ב‰ י˘מח ‰‡„ם ו˙‚ל נפ˘ו על עˆם ‰„בר מ‰ ˘זוכ‰ ‰ו‡ 
ו‡ין  י˙',  רˆונו  ל˜יים  ומ‡ווי‰ ‰ו‡  מטר˙‰  ˘מח˙ ‰נ˘מ‰ ‡˘ר  ו‰י‡  ל˜יים ˆיווי ‰˘י"˙, 

מ˘נ‰ לו כלל ב‡ם מבין ‰ו‡ מעל˙ ‰עבו„‰ ‡ו ˘עו˘‰ מל‡כ˙ו כעבו„˙ ‰עב„.

‰מובנו˙  ‰מˆוו˙  ˘ב˜יום  מ‰˘מח‰  ‚ם  ‰י‡  ‚„ול‰  ‰לזו  ‰נ˘מ‰  ˘מח˙  כן,  על  וי˙ר 
ומו˘‚ו˙ ב˘כל, ל‰יו˙ ˘‡ינו מערב ב˜יום ‰מˆוו‰ ‡˙ ענייני ˘כלו ו‚ופו, ‡ל‡ מ˜יים ˆיווי 

‰˘י"˙ בט‰ר˙ו ולמענו י˙' בלב„.

ונמˆ‡ ˘בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו י˘נם ˘˙י „ר‚ו˙: י˘נ‰ עבו„‰ ˘‰י‡ ב˜בל˙ עול ˘מ˙מסר 
זו  ובעבו„‰  במˆוו‰,  ו˙ענו‚  טעם  ‡חר  לחפ˘  בל‡  נˆטוו‰  ˘כן  לפי  ‰˘י"˙  ˆיוויי  ל˜יים 
‰˘מח‰ ‰י‡ על עˆם ‰זכו˙ לעב„ו י˙' ולע˘ו˙ רˆונו, ו‰י‡ עבו„‰ „"מים" ˘‡ין ב‰ם טעם.

˘מח  ‰ו‡  ‰רי  ולפיכך  ‰מˆוו‰,  ו˙ועל˙  מעל˙  ומבין  מ˘י‚  ‰‡„ם  ‡˘ר  „ר‚‰,  וי˘נ‰ 

1)  ר‡‰ ב‚מ' סוכ‰ נ, ב.
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ל"יין"  ‰מ˘ול‰  עבו„‰  ו‰י‡  ‰‚˘מי,  ‚ופו  וטבע  ומי„ו˙יו  ˘כלו  מˆ„  ‚ם  בעבו„˙ו,  ונ‰נ‰ 
˘טעמו ערב.

ולמעל‰ מ˘ני „ר‚ו˙ ‡לו ‰ו‡ עניין ‰"‡ור", ‡˘ר ‰ו‡ ‰יסו„ ו‰˘ור˘ לכל עבו„˙ ‰‡„ם, 
וכפי ˘י˙ב‡ר.

‡ור ‰˜„ו˘‰ ‚ם בבריר˙ ‰חיטים
˘˙י ‰עבו„ו˙ ‰‡מורו˙, ‰ן ‰עבו„‰ ˘‰‡„ם מבינ‰ ומ˘י‚‰ ב˘כלו, ו‰ן ‰עבו„‰ ‰נעלי˙ 
ומסוימו˙,  מו‚„רו˙  עבו„ו˙  ˘˙י‰ן  ‰רי  י˙',  ל˘מו  ור˜  עול,  ב˜בל˙  ‰מלך  ˘עוב„  יו˙ר 

וע„יין מבט‡ו˙ ‡˙ ‰˜˘ר ‰עˆמי ˘בין י‰ו„י ל˜ב"‰.

ולמעל‰ מ˘˙י‰ן י˘נו ענין ‰"‡ור" – ˘‡ור ‰ו‡ בל‡ טעם כיין, ו‚ם ‡ין בו מ„י„‰ ומ˘˜ל 
כמים. „"‡ור" רומז על „ר‚‡ נעלי˙ ב‰ מ˙˜˘ר י‰ו„י עם ‰˘י"˙ ‰˙˜˘רו˙ עˆמי˙, וב„ר‚‡ 
ו„ע˙,  מטעם  ˘למעל‰  בעבו„‰  ל‡  ו‡פילו  ˘‰י‡,  כל  בעבו„‰  ע„יין  מ˙בט‡  ‰„בר  ‡ין  זו 
‚בולו˙,  טעם,  בו ˆיור,  ˘‡ין  בענין ‰‡ור  מרומז  וז‰  עˆמו,  ר˜ ‰˙˜˘רו˙ ‡ל ‰˜ב"‰  ‡ל‡ 
על  מור‰  ‰"‡ור"  בעבו„‰,  כן  וכמו  ‡לו,  מ‰‚בלו˙  מופ˘ט  ‰ו‡  ‡ל‡  כלל,  ומ˘˜ל  ˜ˆוו˙ 

עˆם ‰‰˙„ב˜ו˙ ו‰‰˙˜˘רו˙ ב‰˜ב"‰.

 ˙‡ ‰‡„ם  עוב„  ˙חיל‰  ‰כב„:  ‡ל  ‰˜ל  מן  ‰ו‡  ‰עבו„‰  ס„ר  ‰רי  ‰ר‚יל  ב„רך  ו‰נ‰, 
מ˙על‰  ‰רי  חיל,  ‡ל  מחיל  וכ˘יעל‰  לז‰,  מסכמ˙  ו„ע˙ו  ב˘כלו  ˘מ˘י‚‰  בעבו„‰  ˜ונו 
מלכו˙  עול  ב˜בל˙  עבו„‰  ו‰י‡  ב„ע˙ו,  מבינ‰  ‡ינו  ‡˘ר  בעבו„‰  ‚ם  ‰˘י"˙   ˙‡ לעבו„ 
ל˘מו י˙', ור˜ ל‡חר כן ‰רי ‰ו‡ מ˙רומם ל„ר‚‡ נעלי˙ ˘ב‰ ‰ו‡ מ˙˜˘ר ב‰˜ב"‰ עˆמו, 
וזו‰י ‰סיב‰   – י˙'  ב˜„ו˘˙ו  ל‰˙„ב˜  ר˜  כלל,  עבו„‰  ˘ל  ענין  ע„יין  זו ‡ין  ˘ב‰˙˜˘רו˙ 

לעבו„˙ו ב˘ני ‰‡ופנים „"יין" ו"מים".

ליום  ע„  ˙˘וב‰  ימי  וע˘ר˙  ‡לול  „חו„˘  יום  ‡רבעים  מעבו„˙  יבו‡  ‡˘ר  ‰‡„ם  ‡ך 
‰כיפורים, ומ˙˜ן ‡˙ כל מ‰ ˘פ‚ם במ˘ך כל ‰˘נ‰, ע„ ˘‰˜ב"‰ ‡ומר לו "סלח˙י כ„בריך", 
ועומלים  י˘  ב˙י˜ונו:  י˘  „רכים  ˘˙י  ‡˘ר  ˘נ˙˜ל˜ל,  בי˙  ל˙י˜ון  זו  עבו„‰  מ˘ול‰  ‰רי 
ל˙˜ן בו פרט ‡חרי פרט, ונו˙נים חיזו˜ וטל‡י בכל ‡˘ר נפ‚ם, ‡ך ‡ם רוˆים ל˙˜ן ‡˙ עˆם 

‰בנין, ‰רי בונים ‡ו˙ו מח„˘ מ‰יסו„ ו‡ילך.

˘לו   '‰ עבו„˙   ˙‡ ‰ו‡  "בונ‰"  ‰רי  ‰„ין,  בימי  כר‡וי  עבו„˙ו  ˘עוב„  ‰‡„ם  כן  וכמו 
עבו„˙ו ‰י‡  ˘ר‡˘י˙  בס„ר ‰פכי,  מ˙חיל ‡ו˙ו ‡„ם  ו‡זי  פרט,  פרט ‡חרי  מח„˘  ל‰˜ב"‰ 
‰˜ב"‰  עם  ‰‰˙˜˘רו˙   – ‰"‡ור"  ˘‰ו‡  ‰יסו„  מן  מ˙חיל  ביו˙ר,  ‰‚בו‰‰  במ„רי‚‰  כבר 
וכ‡מור,  מסויימ˙,  עבו„‰  ˘ל  ˆיור  ע„יין  ‡ין  זו  ל‰˙˜˘רו˙  ‡˘ר  ‰מˆוו˙,  מˆוו‰  עˆמו 
˘‰י‡  לעבו„‰  ‰ן   – ו"יין"  „"מים"  ‰עבו„‰  ‡ופני  ל˘ני  זו  ‰˙˜˘רו˙  מבי‡˙ו  מכן  ל‡חר 
ב˜בל˙ עול ל˜יים רˆונו י˙' ("מים"), ו‡חר כך ‚ם לעבו„‰ ˘מ˙˜בל˙ ב„ע˙ו ב˘כלו ובלבו 

מעדני יום טוב כו

‰˘לי˘י˙, נפעל ‰˙ו˜ף ו‰˜ביעו˙ „"חז˜‰" ביחס לכללו˙ ‰ענין „"˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰", 

‚ם למפרע, ביחס ללילו˙ ‡' וב' „ח‚ ‰סוכו˙.

(מ˘יח˙ ליל ‚' „ח‚ ‰סוכו˙ ˙˘מ"‚ – ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"‚ ח"‡ עמ' 180 ו‡ילך)

◇ ◇ ◇

 ליל ד' דחג הסוכות  ליל ד' דחג הסוכות 
"רובו ככולו"

‡ף  עוז,  ובי˙ר   ˙‡˘ בי˙ר  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰סוכו˙,  „ח‚   '„ בליל  ‰˘מח‰  ו‚ו„ל  ‰פל‡˙ 

בערך וביחס ל˘מח‰ ˘ב˘‡ר לילו˙ ‰ח‚:

"רובו   – כולו  ‰ענין  כל   ˙‡ כולל  ˘״רוב״  ב˙ור‰  עי˜ריים  ענינים  בכו״כ  מˆינו  „‰נ‰, 

(˘‰ו‡  ח‚ ‰סוכו˙  ימי  רוב  כבר  'י˘נם'  ˘בו  ביום ‰רביעי „סוכו˙,  ˘כן, ‰רי  וכיון  ככולו״. 

˘בע‰ ימים) – נמˆ‡, ˘בו כלולים כבר כל ימי ‰ח‚, ‰ן ‰ימים ˘לפניו ו‰ן ‰ימים ˘ל‡חריו.

ז‰ –  בי‰ ‰˘ו‡ב‰ „ליל‰  ב˘מח˙  ל‰וסיף  ו‰‡פ˘רו˙,  מובן ‚ו„ל ‰עילוי, ‰יכול˙  ומז‰ 

כיון ˘י˘ ב‰ מכללו˙ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ˘ל כל לילו˙ ‰ח‚.

ומטעם נוסף נ˙ייח„‰ ˘מח˙ יום „' „ח‚ ‰סוכו˙ – „˜ביעו˙ו בימי ‰חו„˘ ‰ו‡ ביום 'ח"י' 

ב˙˘רי. וי˘ לומר, „ע"פ פ˙‚ם רבו˙ינו (בנו‚ע לחו„˘ ‡לול) ˘יום "ח"י" – מל˘ון 'חיו˙', 

ח"י  ביום  ‰˘מח‰  עבו„˙  ˘‡ף   – מובן  ˘בו,  ‰עבו„‰  עניני  ובכל  ‰חו„˘  בכל  חיו˙  נו˙ן 

ב˙˘רי, „' „ח‚ ‰סוכו˙, ˘מ˘פע˙ ‰י‡ על כל עניני ‰חו„˘ – ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב˙וספ˙ ˘מח‰ 

מ˙וך 'חיו˙' י˙יר‰.

(מ˘יח˙ ליל „' „ח‚ ‰סוכו˙ ˙˘מ"ו – ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ו ח"‡ עמ' 238 ו‡ילך)

◇ ◇ ◇



כהמעדני יום טוב

 ליל ג' דחג הסוכות  ליל ג' דחג הסוכות 
"חז˜‰" בענין ‰˘מח‰

ב˘מח‰ „ליל ‚' „ח‚ ‰סכו˙ י˘ עילוי מיוח„ ל‚בי ‰˘מח‰ בלילו˙ ˘לפני ז‰, כי "ב˙ל˙ 
בכללו˙  "חז˜‰"  ˘ל  ענין  נפעל  ‰˘לי˘י,  בליל‰  ‰˘מח‰  ˘ע"י  ונמˆ‡,  חז˜‰",  ‰וי  זמני 

‰ענין „"˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰".

בי‡ור ‰ענין:

˘"ביום  ב),  ו,  (‰ו˘ע  לפניו"  ונחי'  י˜ימנו  ‰˘לי˘י  ביום  מיומים  "יחיינו  בכ˙וב  נ‡מר 
‰˘לי˘י" ˜‡י על בנין בי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י, ˘‡ז "יחיינו מיומיים", ˘˜‡י על "˘˙י מ˜„˘ו˙ 

˘חרבו" (פר˘"י ע‰"פ).

י˙˜יים  בלב„  ˘‰בי˙ ‰˘לי˘י  ר˜  בז‰  י˜ימנו", ‡ין ‰פירו˘  ˘"ביום ‰˘לי˘י  ז‰  ו‰נ‰, 
לע„, ‡ל‡ ‰פירו˘ בז‰ ‰ו‡, ˘בנˆחיו˙ ‰בי˙ ‰˘לי˘י מ˙‚ל‰ ˘בכללו˙ ענין ‰מ˜„˘, כולל 

בי˙ ר‡˘ון ובי˙ ˘ני, י˘ נˆחיו˙ ו˙ו˜ף.

רמז  פעמים,  "˘ני   – ‚ו'"  ‰ע„ו˙  מ˘כן  ‰מ˘כן  פ˜ו„י  "‡ל‰  ‰פסו˜  על  ר˘"י  וכל˘ון 
למ˜„˘ ˘נ˙מ˘כן ב˘ני חורבנין". כלומר, ˘חורבן בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ על „רך ל˜יח˙ מ˘כון 
בלב„, ˘ל‡חרי זמן מחזירים ‡ו˙ו לבעליו, וכן ‰ו‡ בחורבן בי˙ ‰מ˜„˘, ˘לעולם ל‡ נל˜ח 

בי˙ ‰מ˜„˘ מי˘ר‡ל ל‚מרי, ‡ל‡ כמ˘כון, ˘חוזר לבעליו.

ולכן, כ‡˘ר בי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י י˙˜יים לע„, ‰רי ז‰ מור‰ ל‡ ר˜ על ‰נˆחיו˙ ˘ל ‰בי˙ 
וחזרו  כמ˘כון  ˘נל˜חו  ‡לו  ‚ם  ‰מ˜„˘ו˙,  ב˙י  כל  ˘ל  ‰נˆחיו˙  על  ‡ל‡  בלב„,  ‰˘לי˘י 

לי˘ר‡ל בבי˙ ‰˘לי˘י.

(ר"‰  ˙ור‰  בל˜וטי  ˘מפר˘  ז‰,  פסו˜  על  נ"ע  לפירו˘ ‡„מו"ר ‰ז˜ן  בנו‚ע  מˆינו  וע„"ז 
ס‚, ב) "יחיינו מיומיים ‰ם ב' ימים ˘ל ר"‰ . . ביום ‰˘לי˘י ‰ו‡ יום כיפור", ˘ע"פ ‰‡מור 

נפעל˙  ˘‡ז  מכיון  בלב„, ‡ל‡  ענין "˘לי˘י"  ˘ביום ‰כיפורים ‡ין  בז‰ ‰ו‡,  לעיל ‰פירו˘ 
‰ח˙ימ‰ טוב‰ ב‰וספ‰ על ‰כ˙יב‰ ˘בר"‰, לכן ‰"יום ‰˘לי˘י" ˘‰ו‡ יום ‰כיפורים פועל 

˜יום, ˙ו˜ף ונˆחיו˙ ‚ם ביחס ל"יחיינו מיומיים" ‡לו "ב' ימים ˘ל ר"‰".

˜יום  פועל  ז‰  ‡ל‡  כ˘לעˆמו  ‚„ול  ענין  ר˜  ‡ינו  "‰˘לי˘י"  ˘‰ענין  ז‰,  מכל  ו‰יוˆ‡ 
ו˙ו˜ף ‚ם ב˘ני ‰ענינים ‰˜ו„מים.

וז‰ו ענין ‰"חז˜‰", ˘פירו˘‰ ˙ו˜ף ו˜ביעו˙ בכללו˙ ‰ענין, ˘י˘ כ‡ן ‚ילוי מיל˙‡ ˘‚ם 
ב' פעמים ‰˜ו„מו˙ ‰ם ב‡ופן ˘ל ˙ו˜ף ו˜ביעו˙, ול‡ ב‡ופן ˘ל ער‡י.

ועפ"ז יובן ‚ו„ל ‰עילוי ˘ל ‰˘מח‰ בליל ‚' „ח‚ ‰סוכו˙, ˘ע"י ‰˘מח‰ בליל ‚', בפעם 

מעדני יום טוב ח

("יין").

וי˙ר על כן מ‚ע˙ עבו„‰ זו, ‡˘ר ‚ם ענייניו ‰‚˘מיים וˆרכי ‰‚וף – ‚ם ב‰ם י‡יר "‡ור" 
˘ל בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ו‚ם ‰מ‰ י‰יו ל˘ם ˘מים ו"בכל „רכיך „ע‰ו".

וענין ז‰ מרומז ‚ם ‰ו‡ בסיפור חז"ל, ‡˘ר ל‡ ר˜ בי˙ ‰מ˜„˘ – מ˜ום בו ˘ור‰ ‰˘כינ‰ 
– ‰י‰ מ‡יר ב‡ור נעל‰ ז‰, ‡ל‡ ‚ם מ˜ום ‰חולין – "ול‡ ‰י‰ חˆר בירו˘לים ˘‡ינ‰ מ‡יר‰ 
‰˜„ו˘‰  ‡ור   ˙‡ מכניס  ‰ו‡  ‰רי  ‰‡„ם  ˘ל  ‰‚˘מיים  בענייניו  ˘‚ם  ‰˘ו‡ב‰",  בי˙  מ‡ור 
˘י‰יו ‰„ברים ר˜ ל˘מו י˙', ו‚ם ‡˘‰ ˘"‰י˙‰ בורר˙ חטים", ‰רי ז‰ מו‡ר ב"‡ור ˘ל בי˙ 

‰˘ו‡ב‰", ˘מטר˙ ענייני ‰"חולין" ‰י‡ לעבו„˙ו י˙'.

˘ור˘  ו‰ו‡  ו‰"יין",  ‰"מים"  לעבו„˙  ו‰כנ‰  ‰˜„מ‰  ˘‰ו‡  ‰"‡ור",  ענין  כן  ‡ם  וז‰ו, 
בי˙ ‰˘ו‡ב‰,  ˘מח˙  ב˘מן  ˘‰‡יר  ‚ו„ל ‰‡ור  ומ˙‡רים  חז"ל  מ‡ריכים  ולכן  ל‰ם,  ומ˜ור 
בי˙  ˘מח˙  ובזמן  ו‰"יין",  ‰"מים"  ניסוך  לעבו„˙  ו‰עי˜ר  ‰בסיס  ‰ו‡  ˘‰"‡ור"  ל‰יו˙ 
‰˘ו‡ב‰ ‰ולכ˙ עבו„˙ ‰‡„ם ˘ל‡ כ„רך ‰ר‚יל מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, ‡ל‡ מ˙חיל ‰ו‡ מענין 

‰"‡ור" – ‰‰˙˜˘רו˙ ב‰˘י"˙, וממנו מ‚יע לעבו„˙ ‰"מים" ו‰"יין".

„וו˜‡ ‰ˆעירים ‰ם ‰מעפילים ל‰‡יר ‡˙ ‰סביב‰
בכל ‰עיר,  בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ‰ו‡ ‰˙פ˘טו˙ ‰‡ור „בי˙ ‰מ˜„˘  מ˘מח˙  חל˜  כ‡מור, ‰רי 
וממ˘יכו  ˘ל "בי˙ ‰˘ו‡ב‰",  מבי‡ ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰  ז‰ ‡˘ר  ומי ‰ו‡  ובמ˜ומו˙ ‰חולין, 
בחˆרו˙ ‰חולין ˘ל ‰‡„ם, ‚ם ‡ˆל ‡לו ‡˘ר ל‡ זכו ע„יין ל‡ור ‰˙ור‰ ומˆוו˙י‰, ‰נ‰ על 

כך מספרים חז"ל ‡˘ר "פרחי כ‰ונ‰" ‰ם ‡לו ˘עלי‰ם ‰וטל‰ עבו„‰ זו.

ו‡ף ˘ב‡ו˙‰ ˘מח‰ ‰יו ‚ם כן "‚„ולי חכמי י˘ר‡ל ור‡˘י ‰י˘יבו˙ ו‰סנ‰„רין ו‰חסי„ים 
ירו˘לים,  חˆרו˙  כל  ל‰‡יר ‡˙  זו,  עבו„‰ ˜„ו˘‰  מ˜ום ‰רי  מכל  מע˘‰"2,  ו‡נ˘י  ו‰ז˜נים 
וכל מ˜ום ומ˜ום ‡˘ר ˘ורר˙ בו ח˘יכ‰ וע„יין ‡ין זורח ˘ם ‡ור ‰˜„ו˘‰, ‰נ‰ מוטל˙ ‰י‡ 

„וו˜‡ על ‰ˆעירים ו"פרחי כ‰ונ‰".

ו‡ף ˘‰"בחורים", ‰ם ע„יין ב˙חיל˙ עבו„˙ם, וי˘ ל‰ם מלחמ‰ ‚„ול‰ וכבי„‰ עם יˆרם, 
מ‰ ˘‡ין כן "ר‡˘י ‰י˘יבו˙" וכו' ‰ם כבר במ„רי‚‰ נעלי˙ ומלחמ˙ם עם ‰יˆר ‡ינ‰ כבי„‰ 
כל כך, ˘לכן ‰רי „וו˜‡ ‰ם ‡לו ˘‰יו "מר˜„ין . . ו‡ומרים לפני‰ם „ברי ˘ירו˙ ו˙ו˘בחו˙", 
מ‰ ˘‡ין כן ‰ˆעירים, ‰רי ‡ין ל‰ם פנ‡י לר˜ו„ ול˘מוח ˘‰רי ‰ם בעיˆומ‰ ˘ל ‰מלחמ‰!

מוטל˙  עלי‰ם  ˘„וו˜‡  לי„ע  וˆריכים  זו,  ˘ליחו˙  ל˜יים  ‰מˆווים  ‡לו  ‰ם  לפועל  ‰רי 
‰עבו„‰ ל‰פיı ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ חוˆ‰, וב˘ביל עבו„‰ זו ‡ינם מ˙ייר‡ים מ‰˜ו˘י ˘ב„בר, 
ו‰ם3 מטפסים על סולמו˙ „"ז˜יף טוב‡", כ˘בי„י‰ם כ„ים ˘ל ˘לו˘ים לו‚ כל ‡ח„, וכל ז‰ 

2)  רמב"ם ‰ל' לולב פ"ח ‰י"„.

3)  ר‡‰ ב‚מ' ˘ם נב, ב.



טמעדני יום טוב

ב‚מר‡,  כמסופר  ˘בכ‰נים  ˘ל ‚בור  מ˘‡ו  על  י˙ר  ז‰ ‰י‰  ˘„בר  חמי˘ים ‡מ‰,  ˘ל  ל‚וב‰ 
ובכל ז‡˙ מ˙מסרים ‰ם לעבו„‰ זו, ומ‡ירים ‡˙ בי˙ ‰מ˜„˘ ו‡˙ כל ‚בול י˘ר‡ל ע„ ˘"ל‡ 
לכל  ‰˜„ו˘‰  ‡ור   ˙‡ ˘מבי‡ים  ‰˘ו‡ב‰",  בי˙  מ‡ור  מ‡יר‰  ˘‡ינ‰  בירו˘לים  חˆר  ‰י‰ 

‡˙ר ו‡˙ר.

ו‡זי נע˘י˙ ˘מח‰ ‚„ול‰ ‡ˆל "‚„ולי חכמי י˘ר‡ל ור‡˘י ‰י˘יבו˙ . . ו‰חסי„ים ו‰ז˜נים 
פרי  לר‡ו˙  זכו  ‡˘ר  על  ל‰˜ב"‰,  ו˙ו˘בחו˙"  "˘ירו˙  ו‡ומרים  ˘רו˜„ים  מע˘‰",  ו‡נ˘י 
‚בול  בכל   – ‰מ˜„˘  „בי˙  ופ˙ילו˙  ב˘מן  ‰מ‡יר  ˆעיר,  „ור  וחינכו  ˘‚י„לו  בעמלם,  טוב 

י˘ר‡ל.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ‰˙ווע„ויו˙ ח"י עמ' 43 ו‡ילך. חכ"‡ עמ' 49 ו‡ילך)

מעדני יום טוב כד

ל˘מח˙  בנו‚ע  ˘מˆינו  כפי  חי„ו˘,  ˘ל  ב‡ופן  ‡ל‡  ‡ינ‰  ‡מי˙י˙  ˘˘מח‰  י„וע  ו‰נ‰, 
ני˘ו‡ין, ˘ע"י "פנים ח„˘ו˙" ני˙וסף ב˘מח‰, ור˜ ‡ז ‡פ˘ר לברך "˘בע ברכו˙" (טו˘ו"ע 

‡ב‰"ע סס"ב ס"ז).

ועפ"ז נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰:

˘ל  ענין  כ‡ן  ‡ין  ‰רי  ‰סוכו˙?  „ח‚  ‰˘ני  בליל‰  ‡מי˙י˙  ˘מח‰  ל‰יו˙  יכול‰  כיˆ„ 
חי„ו˘, ˘‰רי כבר ‰י˙‰ ˘מח‰ בליל‰ ‰ר‡˘ון?

[ו‡ין לומר, ˘‰חי„ו˘ „"פנים ח„˘ו˙" ‰ו‡ ז‰ ˘בליל ˘ני ב‡ים ל˘מוח ‡נ˘ים ˘ל‡ ‰יו 
בליל‰ ‰ר‡˘ון, ˘‰רי ˘מח‰ זו ‡ינ‰ ר˜ במעמ„ כו"כ מי˘ר‡ל, ‡ל‡ ‚ם ביחי„, ו‡"כ, ברור 

˘ביחי„ ל‡ נמˆ‡ "פנים ח„˘ו˙"].

ו‡ין ל˙רı ˘בכל יום „ח‚ ‰סוכו˙ י˘ חי„ו˘ מפני ˘"חלו˜ין ב˜רבנו˙י‰ן" (ערכין י, רע"ב), 
ומכיון ˘י˘ "חי„ו˘" ב˜רבנו˙ ‰יום, ‰רי ז‰ פועל חי„ו˘ ב˘מח‰, כי ענין ‰˜רבנו˙ ‰ו‡ ר˜ 
ביום, וביום עˆמו ר˜ ב˜רי‡˙ ‰˙ור‰, וב˙פיל˙ מוסף ˘ל‡חרי', ו‡י ‡פ˘ר לומר ˘מˆ„ ז‰ 

נפעל ‚ם חי„ו˘ ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ בליל‰ ˘לפני ז‰!

ו‡"כ, נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰, כיˆ„ ˙י˙כן ˘מח‰ ‡מי˙י˙ בליל‰ ‰˘ני, ובפרט, ˘כנ"ל, ˘מח‰ 
זו ˆריכ‰ ל‰יו˙ נעלי˙ יו˙ר מ˘מח˙ ‰ליל‰ ‰ר‡˘ון, כ‡˘ר לכ‡ור‰ ‡ין כ‡ן חי„ו˘?

˘ני˙ן  ומו„יע,  מכריח  ב˘מח‰,  ול‰עלו˙  ל‰וסיף  ˘עˆם ‰ˆיווי  לומר,  כרחנו  ˘על  ‡ל‡, 
כח לכל ‡ח„, לפעול חי„ו˘ בעˆמו, ˘‰ו‡ י‰י' ‰"פנים ח„˘ו˙". ו‰יינו, ˘˘מח˙ו ˙‰י' כל 
כך ‚„ול‰, ˘ל‡ ר˜ ˘פועל בעˆמו ‡יזו "‰זז‰", ˙נוע‰ ‡ו ˘י‰י' מרוˆ‰ וכיו"ב ‡ל‡ ˘נע˘‰ 

‡„ם ח„˘ ל‚מרי, בבחינ˙ "פנים ח„˘ו˙"!

ז‰  ‰רי  ח„˘ו˙"  "פנים  ˘ˆריך  מכיון  כי  ‰˘ני,  בליל‰  ‰˘מח‰  ˘ל  ‰עילוי  מובן  ומז‰ 
ח„˘  ‡„ם  ל‰יו˙  ‰‡„ם  על  ˘פועל˙  ע„  ‚„ול‰  כך  כל  ˙‰י'  ז‰  בליל‰  ˘‰˘מח‰  מכריח 

ל‚מרי. 

(מ˘יח˙ ליל ב' „ח‚ ‰סוכו˙ ˙˘מ"ח – ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ח ח"‡ עמ' 183 ו‡ילך)

◇ ◇ ◇



כגמעדני יום טוב

ומכל ז‰ מובן ‚ו„ל מעל˙ "˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰" בזמן ‰ז‰, ˘‰י‡ ˘מח‰ ‰כי נעלי˙.

*

וי˘ ל‰וסיף – „בזמן ‰ז‰ י˘נו עילוי נוסף ביחס לזמן ‰˘מח‰ „˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰:

„‰נ‰, ‰˘מח‰ „בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ‰י˙‰ ˜˘ור‰ עם ˘‡יב˙ ‰מים עבור ניסוך ‰מים, וכמ"˘ 
˘בע‰"  כל  ˘"ניסוך ‰מים  ‚). ‡מנם ‡ף  יב,  (י˘עי'  ממעיני ‰י˘וע‰"  ב˘˘ון  מים  "ו˘‡ב˙ם 
– „ח‚ ‰סוכו˙  ר‡˘ון  בליל  בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙‰  ˘˘‡יב˙ ‰מים  ‡"כ  ויוˆ‡   ,(‡  ,‚ (˙עני˙ 

˘‡˙ ‰˘מח‰  כיון  יו"ט ‰ר‡˘ון.  במוˆ‡י  ר˜  בי˙ ‰˘ו‡ב‰  ˘מח˙  בזמן ‰מ˜„˘ ‰˙חיל‰ 
‰יו עו˘ים עם ‰"חליל" וכלי ˘יר, ו"‰חליל . . ‡ינו „וח‰ ל‡ ‡˙ ‰˘ב˙ ול‡ ‡˙ ‰יום טוב" 

(סוכ‰ רפ"‰).

‡מנם, בזמן ‰ז‰, ˘‡ין ‰˘מח‰ ˜˘ור‰ עם ‰"חליל" „וו˜‡, י"ל ˘"˜ל˜ל˙ו זו‰י ˙˜נ˙נו" 
(ע"„ ˘ב˙ פ, ב ועו„) – ולכן ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ מ˙חיל‰ כבר בליל ‰יו"ט ‰ר‡˘ון.

*

עניני  ˘‡ר  בכל  ‚ם  מיוח„  עילוי  פועל  ז‰  ‰רי  ‰˘ו‡ב‰,  בי˙  ב˘מח˙  ˘מחים  וכ‡˘ר 
מימיו",  ˘מח‰  ר‡‰  ל‡  ‰˘ו‡ב‰,  בי˙  ˘מח˙  ר‡‰  ˘ל‡  "מי  רז"ל  מ„ברי  כמובן  ˘מח‰, 
ונמˆ‡, ˘כ‡˘ר רו‡‰ ‡˙ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ‡זי רו‡‰ ‚ם ˘‡ר עניני ˘מח‰, "ר‡‰ ˘מח‰ 
מימיו". כלומר, ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ פועל˙ ˘יר‡‰ כל ˘‡ר עניני ˘מח‰ במ˘ך כל ימי חייו 

(ר‡‰ בז‰ ב‡רוכ‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 420 ו‡ילך).

(ע"פ ˘יח˙ ליל ‡' „ח‰"ס ˙˘מ"ו – ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ו ח"‡ עמ' 180 ו‡ילך; ˘יח˙ ליל ב' „ח‰"ס ˙˘„"מ – ˙ור˙ מנחם ˙˘„"מ 
ח"‡ עמ' 198 ו‡ילך)

◇ ◇ ◇

 ליל ב' דחג הסוכות  ליל ב' דחג הסוכות 
˘מח‰ ב‡ופן ˘ל "פנים ח„˘ו˙" ב‡ו לכ‡ן!

‰˘מח‰ „'˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰' בליל ˘ני „סוכו˙, ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן נעל‰ יו˙ר ל‚בי 
ב˜ו„˘",  „"מעלין  ˜יים ‰כלל  ˜„ו˘‰  עניני  בכל  ˘‰רי,  „ח‚ ‰סכו˙,  ר‡˘ון  בליל  ‰˘מח‰ 
וי˘ ל‰וסיף ולעלו˙ מחיל ‡ל חיל, ובוו„‡י ˘כן ‰ו‡ ‚ם לענין ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ˘בליל 

˘ני י˘ ל‰וסיף ˘מח‰ ל‚בי ‰˘מח‰ בליל ר‡˘ון.

˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ - למ‰ 
ל‡ לכולם?

"ולא היו עושין אותה עמי הארץ 
וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי 
ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין 
והחסידים והזקנים ואנשי מעשה"
(רמב"ם ‰ל' לולב פ"ח ‰י"ב)

‰יו  ˘"ל‡  ‰י‰,  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ב˘מח˙  ‰ס„ר 
‚„ולי  ‡ל‡  ˘ירˆ‰,  מי  וכל   ıר‡‰ עמי  ‡ו˙‰  עו˘ין 
ו‰חסי„ים  ו‰סנ‰„רין  ‰י˘יבו˙  ור‡˘י  י˘ר‡ל  חכמי 
‰‡נ˘ים  ‰עם  "כל  ו‡ילו  מע˘‰".  ו‡נ˘י  ו‰ז˜נים 

ו‰נ˘ים כולן, ב‡ין לר‡ו˙ ול˘מוע".

‰רמב"ם  ˘כו˙ב  (כפי  „‰רי  ל‰בין:  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
בע˘יי˙  ‡„ם  ˘י˘מח  "‰˘מח‰  ˘ל‡ח"ז)  ב‰לכ‰ 

‰מונע  ˘"כל  וע„  ‰י‡".  ‚„ול‰  עבו„‰   .  . ‰מˆוו˙ 
ומכיון  ממנו".  ל‰יפרע  ר‡וי  זו  מ˘מח‰  עˆמו 
 ˙‡ לחבב  "בכ„י  ‰י˙‰  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘˘מח˙ 
‰מˆוו˙" – כיˆ„ מנעו מכלל ‰עם ל‰˘˙˙ף ב˘מח‰?

‡ך י˘ לב‡ר:

ל‰יו˙  ˆריך  ‰י'  זו  י˙יר‰  „˘מח‰  ‰חיוב 
 '‰ לפני  "ו˘מח˙ם  מ):  כ‚,  (‡מור  וכמ"˘  "במ˜„˘". 
כל  ˘ל  ביכול˙ם  ‰י‰  ל‡   – ˘כן  ומכיון  ‡לו˜יכם". 

‰עם ל‰˘˙˙ף ב‰:

יר‡‰,  ˘ל  מיוח„  חיוב  י˘נו  ‰מ˜„˘  בבי˙ 
˘˘מח‰ ‰י‡  וכיון  ל).  יט,  (˜„ו˘ים  ˙יר‡ו"  "ומ˜„˘י 
י˘ר‡ל"  חכמי  "‚„ולי  לכן:  מיר‡‰,  ‰פכי˙  ˙נוע‰ 
יח„:  ‰˜ˆוו˙  ב˘ני  לעמו„  ביכול˙ם  ˘‰י‰  בלב„, 
יר‡‰  ˘ל  ב˙נוע‰   – ומ‡י„ך  ‚„ול‰,  ב˘מח‰  ל‰יו˙ 

‚„ול‰, ‰יו יכולים ל˘מוח ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰;

‡בל כל ‰עם, ˘ל‡ ‰י' ביכול˙ם ל˘לב ב' ˙נועו˙ 
ול˜בל  ול˘מוע",  לר‡ו˙  "ב‡ין   – ‡לו  ‰פכיו˙ 

מ˘מח˙ם ˘ל ‰חכמים.

‰י‡  "˜ל˜ל˙נו  בו  ז‰,  לזמננו  לימו„  ומכ‡ן 
˙˜נ˙נו" – „כיון ˘‡ין לנו בי˙ ‰מ˜„˘, וחיוב ˘מח˙ 
‰ח‚ בסוכו˙ ‰ו‡ בכל מ˜ום ומ˜ום – לכן י˘נו חיוב 
‰חכמים)  ‚„ולי  על  ר˜  (ול‡  וי‰ו„י  י‰ו„י  כל  על 
ל˘מוח ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰. ול‡ ר˜ ˘מח‰ בר‚˘ 
‰לב, ‡ל‡ כמ"˘ ‰רמב"ם "מר˜„ין ומספ˜ין ומנ‚נין 

ומ˘מחין".

(˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ חי"‚ ע' 61)

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

"מי שלא ראה שמחת בית השואבה 
לא ראה שמחה מימיו"
(סוכ‰ נ‡, ‡-ב)

'˘מח˙  טעם ˜בעו ‡˙  מ‰  בי‡ור,  לכ‡ור‰ „רו˘ 
וע„  ומיוח„˙,  ‚„ול‰  כ‰  כ˘מח‰  ‰˘ו‡ב‰'  בי˙ 
˘"מי ˘ל‡ ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ 

מימיו"?

בנו‚ע  ˘מˆינו  מ‰  ע"„  ˘ז‰ו  לומר,  וי˘ 
˘‰יו  „מ‡חר  „פסח,  ‰יו"ט  במוˆ‡י  ‰עומר  ל˜ˆיר˙ 
במוˆ‡י  ‰עומר  ˜ˆיר˙  "‡ין  ‡ומרים  ‰ביי˙וסים 
ס‰,  (מנחו˙  ‚„ול"  ב"עס˜  ‡ו˙‰  עו˘ים  ‰יו  יו"ט", 
ל˘ם  ‰סמוכו˙  עיירו˙  „"כל   – ובפר˘"י)  (במ˘נ‰).   ‡

ב‡  ל‰ן:  ‡ומר  ˘ח˘יכ‰,  כיון   .  . ל˘ם  מ˙כנסו˙ 
 .  . זו?  ˜ופ‰   .  . זו?  מ‚ל   .  . ‰ין  ‡ומרים  ‰˘מ˘? 
‡˜ˆור? ו‰ן ‡ומרים לו: ˜ˆור . . ˘ל˘ פעמים על כל 
וע˘ו  ‰ר‚יל  מס„ר  ˘˘ינו   – ו‰יינו  וכו',  ו„בר"  „בר 
"ל‰וˆי‡  בכ„י  ומפורסם,  ‚„ול"  ב"עס˜  ‰˜ˆיר‰   ˙‡

מלבן" ˘ל ‰ביי˙וסים.

„‰יו˙  ‰מים,  לניסוך  בנו‚ע  לומר  ‡פ˘ר  וכמו"כ 
˘מח‰  בו  ˙˜נו  לכן  בו,  מו„ים  ‡ינם  ˘‰ˆ„ו˜ים 
יוˆ‡˙ מ‚„ר ‰ר‚יל, בכ„י ל‰וˆי‡ מלבן ˘ל ˆ„ו˜ים.

(˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ ח"„ עמ' 34)

דרוש ואגדה



בגדר שמחת בית השואבהבגדר שמחת בית השואבה
לשיטת הרמב"ם לשיטת הרמב"ם 

יבי‡ בי‡ור ‰רי"פ פערל‡ „ל‰רמב"ם ‡יכ‡ ‡ף חיוב מ‰"˙ ול‡ ר˜ מחמ˙ ניסוך ‰מים, 
ניסוך  ˘מח˙  חיוב  „ל‰רמב"ם  יסי˜   / ‚"כ  ‰ניסוך  ˘מח˙  נ˙פר˘‰  ל‡  ‡מ‡י  וי˜˘‰ 
˘מח‰  נמנ˙‰  ˘ל‡  מ‰  י˜˘‰   / בניסוך  מעיין  מי  לענין  ל˘יט˙י'  ו‡זיל  לעיכוב‡,  ‡ינו 
˘˘ינ‰  ובמ‰  מ‰"˙,  ˘‰י‡  ר‡˘ון ‡ף  ביו"ט  זו  ˘מח‰  ב‰‡ „‡ין  י„יי˜  ועו„  למˆו‰,  זו 
מן ‰כ˙וב „בסוכו˙  ר˜ „ילפינן  בפ"ע  חיוב  יסי˜ „ל‰רמב"ם ‡ינ‰   / מן ‰˘"ס  ‰רמב"ם 
מוסיפין ב˜יום מˆו˙ ˘מח˙ יו"ט ˘בכל יו"ט / עפ"ז מיי˘ב כל ‰סו‚ים ˘מנ‰ ‰רמב"ם 

˘‰יו מ˘מחין, וימˆי‡ מ˜ור לכל ‡ח„ מן ‰˘"ס

 ◇ 

חידושי סוגיות

 ‡
יבי‡ בי‡ור ‰רי"פ פערל‡ „ל‰רמב"ם ‡יכ‡ 
‡ף חיוב מ‰"˙ ול‡ ר˜ מחמ˙ ניסוך ‰מים, 
‰ניסוך  ˘מח˙  נ˙פר˘‰  ל‡  ‡מ‡י  וי˜˘‰ 

‚"כ

כ˙ב ‰רמב"ם (‰ל' לולב פ"ח ‰י"ב): "‡ע"פ 
בח‚  ב‰ן1,  ל˘מוח  מˆו‰  ‰מוע„ו˙  ˘כל 
י˙יר‰,  ˘מח‰  יום2  במ˜„˘  ‰י˙‰  ‰סוכו˙ 

1) כמ"˘ ‰רמב"ם ב‰ל' יו"ט פ"ו ‰י"ז. ס‰מ"ˆ מ"ע נ„. 

(ירו˘לים  פרנ˜ל  מ‰„ור˙  ברמב"ם  ‚רס‡ו˙  ˘ינוי  ר‡‰   (2

˙˘ל"‰).

 ‡"‰ לפני  ו˘מח˙ם  מ)  כ‚,  (‡מור  ˘נ‡מר 
יו"ט  ערב  עו˘ין,  ‰יו  "וכיˆ„  ימים".  ˘בע˙ 
לנ˘ים  מ˜ום  במ˜„˘  מ˙˜נין  ‰יו  ר‡˘ון 
מלמעל‰ ול‡נ˘ים מלמט‰ כ„י ˘ל‡ י˙ערבו 
ממוˆ‡י  ל˘מוח  ומ˙חילין  ‡לו,  עם  ‡לו 
חולו  מימי  ויום  יום  בכל  וכן  ‰ר‡˘ון.  יו"ט 
‰י˙‰  "ו‰‡יך  י"‚:)  (וב‰לכ‰  כו'".  מוע„  ˘ל 
בכינור  ומנ‚נין  מכ‰  ‰חליל  זו,  ˘מח‰ 
ומספ˜ין  ורו˜„ים  כו'  ובמˆל˙ים  ובנבלים 
ו‡ומרים  כו'  ומכרכרין  ומפזזין  ומטפחין 
„ברי ˘ירו˙ ו˙˘בחו˙". (וב‰לכ‰ י"„:) "מˆו‰ 
‡ו˙‰  עו˘ין  ‰יו  ול‡  זו,  ב˘מח‰  ל‰רבו˙ 
כו' ‡ל‡ ‚„ולי חכמי י˘ר‡ל ור‡˘י ‰י˘יבו˙ 

מעדני יום טוב כב

‰סוכו˙,  בח‚  ‰מזבח  ע"‚  ‰מים  ניסוך  עם  ˜˘ור‰  ‰˘ו‡ב‰"  בי˙  ˘"˘מח˙  ‡ף  ו‰נ‰, 
(ר˘"י  ב˘˘ון"  מים  ו˘‡ב˙ם   .  . ניסוך ‰מים  ב˘ביל  זו ‡ינ‰ ‡ל‡  ˘מח‰  ר˘"י "כל  וכל˘ון 
˘ייך  ל‡  כ‡˘ר  ‚ם  ‰‚לו˙,  בזמן  ‚ם  ˘ייך  בי˙ ‰˘ו‡ב‰"  „"˘מח˙  מ"מ ‰ענין  רפ"‰),  סוכ‰ 

‰ענין „ניסוך ‰מים על ‚בי ‰מזבח.

ו‰ענין בז‰:

י˘נו ‰ענין  בי˙ ‰מ˜„˘  חורבן  ל‡חרי  ‚ם  – ‰רי  בבי˙ ‰מ˜„˘  לעבו„˙ ‰˜רבנו˙  בנו‚ע 
 – בפ‰  ‰˙פיל‰   – ˘"˘פ˙ינו"  ‰יינו,  ˘ם),  ובמפר˘ים   .‚ י„,  (‰ו˘ע  ˘פ˙ינו"  פרים  „"ונ˘למ‰ 

נע˘י˙ בבחינ˙ ˙˘לומין ל‰˜רב˙ ‰˜רבנו˙.

‰˜רבנו˙  ל‰˜רב˙  בנו‚ע  כי ‡ם  בי˙ ‰˘ו‡ב‰",  ל"˘מח˙  בנו‚ע  ‚ם  ‰„בר  מובן  ומע˙‰ 
בנו‚ע  ˘כן ‰ו‡  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙  ל‡חרי ‰חורבן, ‰רי  ‚ם  ל‰˘לים ‡ו˙ם  ˘‡פ˘ר  מˆינו 

ל"˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰", ˘‚ם ל‡חרי ‰חורבן ל‡ נ‚רע ב‰ מ‡ומ‰.

‰מזבח.  ‚בי  על  ו‰˜רב˙‰  ‚˘מי˙,  ב‰מ‰  עם  ˜˘ור‰  ‰˜רבנו˙  „‰˜רב˙  ‰פעול‰  ˘‰רי 
ולר˜ו„  בי„ים  ולספ˜  לטפח  ‰כוונ‰  ‡ין  ב˘מח‰  ˘‰רי  ‚˘מי,  ענין  ‡ינ‰  ‰˘מח‰  ‡מנם 

בר‚ליים, ‡ל‡ ‰עי˜ר ‰ו‡ ר‚˘ ‰˘מח‰ ˘בלב, ˘‰ו‡ ענין רוחני.

ו‡"כ, ‰רי ‰„ברים ˜"ו: ‡ם בנו‚ע ל‰˜רב˙ ‰˜רבנו˙, ˘‰י‡ פעול‰ ‚˘מי˙ ‰˙לוי‰ בכמ‰ 
ענינים ˘‰ם מחוı ל˘ליט˙ ‰‡„ם, כ‰מזבח וכו', ומ"מ ל‡ נ‚רע מ‡ומ‰ ח"ו מעבו„‰ זו ע"י 
ל˘ליט˙ו ‰בלע„י˙  רוחני ‰נ˙ון  ענין  ˘‰י‡  לענין ‰˘מח‰,  בנו‚ע  בי˙ ‰מ˜„˘, ‰רי  חורבן 

˘ל ‰‡„ם עˆמו, בו„‡י ובו„‡י ˘ל‡ נ‚רע מ‡ומ‰ ח"ו ע"י ‰חורבן.

ו‡„רב‰, במי„‰ מסויימ˙ י˘נו עילוי מיוח„ ב"˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰" „וו˜‡ בזמן ‰‚לו˙:

רוח  ˘ו‡בים  ˘מ˘ם  ˘ו‡ב‰,  בי˙  ˘מ‰  נ˜ר‡  רז"ל "למ‰  בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ‡מרו  ˘מח˙  על 
‰˜ו„˘, ע"˘ ו˘‡ב˙ם מים ב˘˘ון" (ירו˘למי סוכ‰ פ"‰ ‰"‡).  

ו‰נ‰, ‡י˙‡ בספרי מורנו ‰מ‚י„ ממעזריט˘ נ"ע ‡˘ר "‰יום בזמן ‰‚לו˙ ‰ו‡ ב˜ל ל‰˘י‚ 
רוח ‰˜ו„˘ יו˙ר מבזמן ‰בי˙, כמ˘ל ‰מלך כ˘‰ו‡ בבי˙ מלכו˙ו, ‡י ‡פ˘ר ל‰˙˜רב ‡ליו 
ר‡וי  ˘‡ינו  כפר  בן  ˘ירˆ‰, ‡פילו  מי  כל  ל‰˙˜רב ‡ליו  יוכל  ˘‡ז  ב„רך,  ˘‰ו‡  כמו  כך  כל 
לבו‡ לפני ‰מלך בי˙ מלכו˙ו, וב„רך בפונ„˜ ˘לו יכול לבו‡ לפניו ול„בר עמו" (ל˜ו"‡ ‡ו˙ 

עז).

ו‰נ‰, ‡ם כללו˙ זמן ‰‚לו˙ נמ˘ל לזמן בו נמˆ‡ ‰מלך בפונ„˜ "˘‡ז יוכל ל‰˙˜רב ‡ליו 
כל מי ˘ירˆ‰ . . לבו‡ לפניו ול„בר עמו", ולכן ˜ל יו˙ר ל‰˘י‚ רוח ‰˜ו„˘ – ‰רי ע‡כו"כ 

˘כן ‰ו‡ כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ˘מ˘ם ‰יו ˘ו‡בים רוח ‰˜ו„˘.

ביום  מיוח„  עילוי  י˘נו  מ"מ  "בפונ„˜",  ‰מלך  נמˆ‡  ‰‚לו˙  זמן  ˘בכללו˙  ‡ף  כלומר, 
טוב, ˘‡ז ‡ין ˆורך ללכ˙ ‡ל ‰מלך, מכיון ˘‰מלך נמˆ‡ ביח„ עם כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל, ונמˆ‡, 

˘„וו˜‡ בזמן ‰ז‰, בע˙ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, מו„‚˘ ביו˙ר ‰ענין „רוח ‰˜ו„˘.



"מעלין בקודש""מעלין בקודש"
בשמחת לילי החג בשמחת לילי החג 

לכל  ‰מיוח„˙  ‰˘מח‰  ו‚ו„ל  ח˘יבו˙  על  ומעורר  רבינו  עומ„  ‰י‰  ‰סוכו˙  ח‚  בלילי 
ליל‰ וליל‰, ו‡˘ר ˆריך ל‰וסיף ול‰עלו˙ ב˘מח‰ עו„ יו˙ר מן ‰לילו˙ ˘לפניו; לפנינו 

ל˜ט "˘יחו˙ ˜ו„˘" בענין ז‰, על ס„ר לילו˙ ‰ח‚

 ◇ 

 ליל א' דחג הסוכות  ליל א' דחג הסוכות 
‰˜„מ‰:  מעל˙ "˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰" ‡ף בזמן ‰‚לו˙

ל˘מוח  נˆטווינו  ר‚ל  ˘בכל  לפי  ל˘מח‰",  ב˘ם "מוע„ים  ב˙פיל‰  נ˜ר‡ו  י˘ר‡ל  מוע„י 
ב˘מח‰ מיוח„˙. ‡ך מבין ‰"מוע„ים ל˘מח‰" ‚ופ‡, י˘נו עילוי מיוח„ ב˘מח˙ ח‚ ‰סוכו˙, 
˘‰רי ח‚ ‰סוכו˙ בלב„ נ˜ר‡ "זמן ˘מח˙נו", מ˘‡"כ ‰ר‚לים ‰‡חרים נ˜ר‡ו "זמן חרו˙נו" 

ו"זמן מ˙ן ˙ור˙נו".

בח‚ ‰סוכו˙ ‚ופ‡, י˘נו עילוי מיוח„ ב˘מח‰ „לילו˙ ח‚ ‰סוכו˙, "˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰", 
˘עלי‰ ‡מרו רז"ל "מי ˘ל‡ ר‡‰ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ל‡ ר‡‰ ˘מח‰ מימיו" (סוכ‰ נ‡, סע"‡ 

– במ˘נ‰).

שיחות קודש
מעדני יום טוב יב

ו‰סנ‰„רין ו‰חסי„ים ו‰ז˜נים3 ו‡נ˘י מע˘‰ 
כולם  ו‰נ˘ים  ‰‡נ˘ים  ‰עם  כל  ‡בל  כו', 

ב‡ין לר‡ו˙ ול˘מוע".

נ,  (סוכ‰  מ„˙נן  ‰ו‡  „ין  מ˜ור  ובפ˘טו˙, 
˘ע"ז  וכו'",  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘ל  "‰חליל   (‡
˘מח˙  ר‡‰  ˘ל‡  "מי   (‡ (נ‡,  ב‚מר‡  ‡מרו 
וכבר  מימיו".  ˘מח‰  ר‡‰  ל‡  בי˙ ‰˘ו‡ב‰ 
בניסוך  זו, „כרוכ‰ ‰י‡  ב˘מח‰  ר˘"י  בי‡ר 
‰מים ("˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰"): "כל ˘מח‰ 
כ„מפר˘  ‰מים,  ניסוך  ב˘ביל  ‡ל‡  ‡ינ‰  זו 
וכ"‰   ."(‚ יב,  (י˘עי'  ב˘˘ון  מים  ו˘‡ב˙ם 

בכמ‰ ממפר˘י ‰מ˘נ‰ ו‰‚מר‡ ˘ם.

‰רי"פ  (בי‡ור  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו  וע"כ 
ב‰‡   ,(‰ סי'  מילו‡ים  ח"‚  רס"‚  לס‰מ"ˆ  פערל‡ 

„‰רמב"ם ל‡ ‰זכיר לענין ˘מח‰ זו מ‡ומ‰ 
ז‰  חיוב  ר˜ ‰זכיר  ניסוך ‰מים4, ‡ל‡  מענין 
˘ינ‰  ולכ‡ור‰  ‚ו'",  „"ו˘מח˙ם  ‰כ˙וב  מן 
ב‰ל'  (ול‡י„ך,  ו‰‚מר‡.  ‰מ˘נ‰  מן  בז‰ 
‰מים,  ניסוך  ‚בי  ‰"ז)  (פ"י  ומוספין  ˙מי„ין 
ל‡ ‰זכיר כלל מענין ‰˘מח‰ ˘‰י˙‰ ‡ז, ר˜ 
˘ל  עו˘ין, ˆלוחי˙  בס˙ם: "כיˆ„ ‰יו  כ˙בו 
מן ‰˘ילוח, ‰‚יעו  ממל‡ ‡ו˙‰  כו' ‰י'  ז‰ב 
כו'").  ו˙˜עו  ו‰ריעו  ˙˜עו  ‰מים  ל˘ער 
ו‡„רב‰, מל˘ון ‰רמב"ם נר‡‰ ˘מ˜ורו ‰ו‡ 

מ‰כ˙וב "ו˘מח˙ם לפני ‰"‡".

ו˙ימ‰, מנ"ל ל‰רמב"ם ‰‡ „חיוב ˘מח‰ 

(˜י„ו˘ין  חכמ‰  ˘˜נ‰  ז‰  ז˜ן  בין  חילו˜  ˘י˘  עכˆ"ל   (3

י"ל  ו‡ולי  ז‰.  לפני  „ח˘יב  י˘ר‡ל"  חכמי  ו"‚„ולי  ב)  לב, 

לב,  (‡יוב  חכמ‰"  יו„יעו  ˘נים  "רוב  ע"י  ב‡‰  חכמ˙ו  „ז˜ן 

ז) וכמ‰ ‰רפ˙˜‡י „ע„ו עליו (˜„ו˘ין ל‚, ‡) ו‡ין חכם כבעל 

וחכים  יני˜  ˘כלו,  טבע  מˆ„   – י˘ר‡ל  וחכמי  וכו',  ‰נסיון 

(˜„ו˘ין לב, ב).  

˙מי„ין  ב‰לכו˙  כ"‡  ‰מים  ניסוך  ע"„  ‰זכיר  ול‡   (4

ומוספין פ"י ‰"ו ו‡ילך (‡בל ל‡ מענין ‰˘מח‰, ˘‡ין מ˜ומו 

˘ם, כמובן).  

זו ‰ו‡ „ין „‡וריי˙‡ מן ‰כ˙וב „"ו˘מח˙ם 
˘פיר˘ ‰כ˙וב „במ˜„˘ ("לפני  ‚ו'"5 (‰יינו 
ל‰יו"ט  ‰˜˘ור‰  ב˘מח‰  מחוייבין   ("‡"‰
נוספ˙  מˆו‰  ‡יז‰  מחמ˙  ר˜  (ול‡  עˆמו6 
˘עו˘ין ‡ז), יו˙ר מחיוב ˘מח˙ יו"ט „˘‡ר 
ר˜  זו ‰י˙‰  ˘˘מח‰  כב˘"ס  ול‡  מוע„ו˙7) 
מפור˘  עˆמו ‡ינו  ˘כל  ניסוך ‰מים8  מחמ˙ 
בכ˙ובים ו‰וי ‰לכ‰ למ˘‰ מסיני (ור˜ נרמז 

בכ˙ובים (˙עני˙ ב, סע"ב))9?!

"ו˙מ‰ני  (˘ם),  פערל‡  ‰רי"פ  ע"ז  וכ' 
על  בלב„, ‡ל‡ ‚ם  כליו  נו˘‡י  על  ל‡  מ‡ו„ 
על  כלל  נ˙עוררו  ˘ל‡  ז"ל  ‰‡חרונים  כל 

„בריו ‰ללו כו'", עיי"˘ ב‡רוכ‰.

‰רמב"ם,  ˘יט˙  „רכו  לפי   ıיר˙ ול‡ח"ז 
„מ˜ורו ˘ל ‰רמב"ם למילף חיוב ˘מח‰ מן 

˜מ"„.  סי'  ‰„ל"˙  כללי  מל‡כי  (י„  ‰˘˜ו"ט  וי„וע‰   (5

‡פ˘ר  ‰‡ם  נ')  ‡ו˙  סט"ז  ‰פוס˜ים  כללי  ט')  (כרך  ˘„"ח 

‰˙למו„.  ח˙ימ˙  ל‡חרי  מפסו˜ים  ‰לכו˙  ללמו„  ל„רו˘ 

‰י‰  "‡ם  ס"ב)  (פי"‚  ‰ז˜ן  לרבינו  בר‰"נ  מס„ר  ול‰עיר 

י)  (˙‰ילים ˜ז,  בכ˙וב  מ˜ורו  ˘לכ‡ור‰  ברזל",  בכלי  מעונ‰ 

"‡סירי עני וברזל" (˘ער ‰כולל פכ"‚).   

˙פ"ח):  מˆו‰  בחינוך  וכ"‰  (˘ם.  ל‰רמב"ם  בס‰מ"ˆ   (6

"ובכלל ‡מרו ו˘מח˙ בח‚יך מ‰ ˘‡מרו וכו' ול˘חו˜ בכליא 

˘מז‰  בי˙ ‰˘ו‡ב‰",  ˘מח˙  ו‰י‡  לב„  במ˜„˘  ולר˜„  ני‚ון 

ניסוך  מ˘ום  ול‡  יו"ט,  ˘מח˙  ‚„ר  ‰י‡  זו  ˘˘מח‰  מוכח 

‰מים. ‡בל ל‡י„ך ‰ו˜˘‰ לי' ל‰רי"פ פערל‡ ˘ם (רלו ‚-„), 

למ‰ ‡י"ז מˆו‰ בפ"ע מן ‰כ˙וב "ו˘מח˙ם ‚ו'".    

7) ופי' ל˘ון ‰‚מר‡ (סוכ‰ נ, ב (ל‚י' ר˘"י) נ‡, ‡) "˘מח‰ 

מן  („"‰ „ברי ‰כל) "ו‡ינ‰  כפר˘"י  (ל‡  לפי"ז ‰ו‡  י˙יר‰" 

˘‰ו‡  כ"‡)  ˘ב˙",  ול‡ „חי  לחבב ‡˙ ‰מˆוו˙  ‰˙ור‰ ‡ל‡ 

ל˜מן ‰ער‰  ר‡‰  בל‡"‰. ‡בל  ˘ˆ"ל  ב‰˘מח‰ „יו"ט  י˙רון 

     .20

וכו'  מר˜„ין  "˘‰יו  ‰י"„:  ˘ם  לולב  ‰ל'  רמב"ם  ור‡‰   (8

בימי ח‚ ‰סוכו˙".

ס"„)  ‰רמב"ם  כללי  מל‡כי  (י„  ‰כלל  עפ"י   ıל˙ר ו‡ין   (9

˘‰רמב"ם מבי‡ „ר˘‰ ‰פ˘וט‰ יו˙ר ‡ף ˘ל‡ נזכר‰ ב˘"ס 

– כי ‰ב‡˙ כ˙וב ז‰ כ‡ן נו˙נ˙ מ˜ום לטעו˙ ˘חיוב ‰˘מח‰ 

‰ו‡ (‡) מן ‰˙ור‰ (ב) "˘בע˙ ימים".

א) בכמה דפוסים: בכל. וראה סהמ"צ הוצאת ר"ח הערליך.



יגמעדני יום טוב

„‡מרו  מ‰‡  ‰ו‡  ‚ו'",  „"ו˘מח˙ם  ‰כ˙וב 
‰י"‡),  פ"‚  סוכ‰   .‚"‰ פ"„  (ר"‰  בירו˘למי 
"כ˙יב ו˘מח˙ם לפני ‰"‡ ˘בע˙ ימים, ‡י˙ 
‡י˙  מ„בר,  ‰כ˙וב  לולב  ב˘מח˙  ˙ני  ˙ניי 
מ„בר".  ‰כ˙וב  ˘למים  ב˘מח˙  ˙ני  ˙ניי 
˘למים ‰כ˙וב  ב˘מח˙  "מ‡ן „‡מר  פירו˘, 
 ‡‰„ ˘מח‰ ˜‡מר,  ב˘למי  ממ˘  ל‡  מ„בר, 
מ„כ˙יב  לן  נפ˜‡  כבר  ˘מח‰  ˘למי  מˆו˙ 
‰ך  „‰רי  ועו„  ˜ר‡י,  ו˘‡ר  בח‚יך  ו˘מח˙ 
 ,‡"‰ לפני  בי'  כ„כ˙יב  מיירי,  במ˜„˘  ˜ר‡ 
כו'. ‡ל‡  במ˜„˘  ˘למים  מ˜ום ‡כיל˙  ו‡ין 
מˆו˙  על  נוספ˙  י˙יר‰  ˘מח‰  ע"כ  ו„‡י 
‰ר‚ל  ˘מח˙  מˆו˙  ˘‰י‡  ˘מח‰,  ˘למי 
„˜‡מר,  ‰ו‡  ‰ר‚לים  בכל  במ„ינ‰  ˘נו‰‚˙ 
‰ו‡  ˙נ‡,  „‡י„ך  לולב  ˘מח˙  ל‡פו˜י  ור˜ 
„˜רי לי' ˘מח˙ ˘למים, כלומר ˘מח‰ י˙יר‰ 
˘מח˙  על  ‰סוכו˙  בח‚  במ˜„˘  ‰נוספ˙ 
ז"ל  כ„ברי ‰רמב"ם  וז‰ו  ˘במ„ינ‰.  ˘למים 

כ‡ן". ע"כ.

זו  ˘˘מח‰  ס"ל  ˘‰רמב"ם  ‡ף  ו‰נ‰, 
"˘מח˙  במ˙ני'  נ˜ר‡˙  מ"מ  מ‰"˙,  ‰י‡ 
‰כ˙וב  ע"ז  ‰וב‡  וב‚מר‡  ‰˘ו‡ב‰",  בי˙ 
בירו˘למי  וכ"‰  (כ„ל‰לן.  ‚ו'"  „"ו˘‡ב˙ם 
ר˜  („‰וי  ז‰  כ˙וב  ˘מחמ˙  ר˜,  ˘ם10), ‰יינו 

י˙יר‰  ˘מח‰  חיוב  מˆרפין  ‰יו  ‡סמכ˙‡) 
‰˘מח‰  חיוב  ‡בל  ‰מים.  לניסוך  „סוכו˙ 
‡ל‡  ‰מים,  ניסוך  מחמ˙  ר˜  ‡ינו  עˆמ‰ 
נ˜ר‡˙  ‡ינ‰  ולכך  ‰כ˙ובים.  מן  לי'  ילפינן 
‰י‡  ˘‰˘מח‰  „מ˘מע  ‰˘ו‡ב‰"  "˘מח˙ 
בי˙  "˘מח˙  נ˜ר‡˙  ר˜  ‰˘‡יב‰,  מחמ˙ 

‰˘ו‡ב‰" על ˘ם ‰מ˜ום (וכמ˘י"˙ ל‰לן).

‡יבר‡, „ע„יין י˘ ל‰˜˘ו˙ בז‰, ‡ף ‡˙"ל 

10) ˘ם נ, רי˘ ע"ב. ירו˘למי ˘ם. ור‡‰ פיר˘"י „"‰ מנ‡ 

‰"מ ˘ם מח, ב.

„חיוב ז‰ ‰ו‡ מ‰"˙, מי‰ו ‰י' לו ל‰זכיר ‡ף 
‰חיוב ‰‡חר ‰נ"ל ˘נ˙פר˘ ב˘"ס ‚בי ניסוך 
ס„ר  ‡ריכו˙  וכל  מכל  ‰˘מיט  ומ"ט  ‰מים, 

‰˘‡יב‰ ˘נזכר‰ במ˘נ‰ ו‚מר‡?!

ב
‡ינו  ניסוך  ˘מח˙  חיוב  „ל‰רמב"ם  יסי˜ 
מעיין  מי  לענין  ל˘יט˙י'  ו‡זיל  לעיכוב‡, 

בניסוך
עכ"פ),  (ב˜יˆור  בז‰  לב‡ר  ו‰נר‡‰ 
„בפירו˘ו  עו„,  ל„יי˜  ˘י˘  מ‰  ב‰˜„ם 
‰˘מח‰  מענין  ‰רמב"ם  ‰זכיר  למ˘נ‰ 
˘כ'  „סוכ‰,  ברפ"‰  ו‰ו‡  ‰מים,  „ניסוך 
מ˙˜נין  ˘‰יו  ‰מ˜ום  ˘ם  ‰˘ו‡ב‰,  "בי˙ 
ו˘‡ב˙ם  מ˘ום  ז‰ ‰˘ם  לו  ו˜ר‡ו  ל˘מח‰, 
מים ב˘˘ון". ו‡"כ, עכˆ"ל „‡ף ‰רמב"ם ל‡ 
„‰˘מח‰  ‰˘"ס  „ברי  פ˘טו˙  לפר˘  ˘ינ‰ 
‰י˙‰ מחמ˙ ניסוך ‰מים, ‡ל‡ ˘מטעם ‡חר 

ל‡ ‰זכירו כלל ל‰לכ˙‡ בספרו י„ ‰חז˜‰.

"ניסוך  מבו‡ר   (‡ מח,  (סוכ‰  במ˙ני'  ‰נ‰, 
מן  ממל‡  כו'  ז‰ב  ˘ל  ˆלוחי˙  כיˆ„,  ‰מים 
סמוך  ‰ו‡  "מעיין  ופר˘"י  כו'",  ‰˘ילוח 
לירו˘לים". וב‚מ' ‰˙ם ‡י˙‡ (˘ם, ב): "מנ‡ 
ב˘˘ון  מים  ו˘‡ב˙ם  ˜ר‡  „‡מר  מילי,  ‰ני 
„˙ו˜עין   – מילי  ‰ני  "מנ‡  ופר˘"י  ו‚ו'", 
‰ניסוך".  ˘על  ‰מים  ב˘‡יב˙  ומריעין 
כוונ˙  „‡ין  ‡חר,  ב„רך  פי'  ב˙וס'  ‡מנם, 
ומריעין,  „˙ו˜עין  ל‰‡  מ˜ור  ל‰בי‡  ‰˘"ס 
‰˘ילוח  „מי  "מנלן  ‰י˙‰  ‰˘"ס  ˘‡ל˙  ר˜ 
‰י˘וע‰".  ממעייני  מ„כ˙יב  ומפר˘  בעי, 
˘ניסוך  ‰כ˙וב  מן  נ˙פר˘  „ל‰˙וס'  ‰יינו, 
חיים",  "מים  „‰וו  מעיין  ממי  ˆ"ל  ‰מים 
ומים ˘‡ינם חיים ‡ינם ר‡ויים לניסוך ‰מים 
„ע˙  וכ"‰  ב).  יב,  מעיל‰   – כל  ˙ו„"‰  ‚ם  (ר‡‰ 
‰ר˘ב"ם (ב"ב עט, ‡) „בעינן מי מעיין „ו˜‡.

רי˜ו„ ‰חסי„ים ב‡בו˜ו˙
˘ל ‡ור 

"חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין 
בפניהם באבוקות של אור שבידיהם"
(סוכ‰ נ‡, סע"‡)

‰חסי„ים  ˘רי˜ו„   ,(‡ נ‚,  (סוכ‰  ב‚מר‡  מבו‡ר 
‰י‰  ˘בי„י‰ם",  ‡ור  ˘ל  "ב‡בו˜ו˙  ‰מע˘‰  ו‡נ˘י 
ב‡ופן ˘"‰י‰ נוטל . . בי„ו ‡ח˙ וזור˜ן כלפי מעל‰ 

וזור˜ ‡ח˙ ומ˜בל ‡ח˙".

ו‡נ˘י  חסי„ים  ˘ל  ˘רי˜ו„  בפ˘טו˙  מובן  ו‰נ‰, 
‰טל˙  ˘ל  „ו˜‡,  ז‰  ב‡ופן  ‰מ˜„˘,  בבי˙  מע˘‰ 
בכ„י  ר˜  ז‰  ‡ין  כו',  בי„ם  ו˜בל˙‰  מעל‰  ‰‡בו˜‰ 
˘י˘  ו„‡י  ‡ל‡  י„י‰ם,  וזריזו˙  כ˘רונם   ˙‡ ל‰ר‡ו˙ 

בז‰ ענין מ„וי˜ על-פי ˙ור‰ ו„רכי עבו„˙ ‰'.

נפ˘  בעבו„˙  נפל‡  לענין  מרמז  ˘ז‰  לומר,  וי˘ 
‰‡לו˜י˙ עם ‰‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙. 

מרום  ‰‡לו˜י˙  ‰נפ˘  בירי„˙  ‰כוונ‰  „‰נ‰, 
‰י‡  ‰ב‰מי˙,  ונפ˘  ב‚וף  ל‰˙לב˘  בכ„י  מעל˙‰, 
‰יינו,  ‰ב‰מי˙.  ו‰נפ˘  ‰‚וף  על  ˘˙˘פיע  במטר‰ 
‡ור  ב‰ם  ‚ם  ˘י‡יר  ע„  מ˜ליפ˙ם,  ולבררם  לזככם 
‰פסו˜  על   (‡ נ„,  (ברכו˙  ‰מ˘נ‰  ˘‡ומר˙  וכפי   .'‰
"בכל לבבך" (ו‡˙חנן ו, ‰) – "ב˘ני יˆריך", ˘‚ם נפ˘ 

‰ב‰מי˙ ˙עבו„ ‡˙ ‰'. 

‰‡לו˜י˙  נפ˘  ‰˙לב˘ו˙  ועל-י„י  מ‡חר  ‡מנם, 
ממ„ר‚˙‰,  ‰‡לו˜י˙  ‰נפ˘  יור„˙  ‰ב‰מי˙,  בנפ˘ 
עˆמו  ולנ˙˜  ל‰˙עלו˙  לפעם  מפעם  ‰י‰ו„י  נ„ר˘ 
כפי  ˙‡יר  ˘‰נ˘מ‰  כך  ‰חומריים.  ‰‚וף  מענייני 
˘‰י‡ מˆ„ עˆמ‰ במ„ר‚˙‰ ‰נעלי˙. ו„ו˜‡ בכוח ז‰ 
‰ב‰מי˙  נפ˘  עם  בעבו„˙‰  ל‰˙מי„  ‰נ˘מ‰  יכול‰ 

ו‰‚וף ולזככם.

ולז‰ רומז רי˜ו„ ‰חסי„ים ו‡נ˘י ‰מע˘‰:

מור‰  ˘ז‰  נרו˙,  מ˘ני  (לפחו˙)  מורכב˙  ‡בו˜‰ 
‰ב‰מי˙,  בנפ˘  ‰‡לו˜י˙  נפ˘  ופעול˙  עבו„˙  על 
‡מנם,   .'‰ ב‡ור  מו‡ר˙   – '‡ור'  ˙‰י‰  ‰י‡  ˘‚ם 
 – מעל‰  כלפי  ‰‡בו˜‰   ˙‡ לזרו˜  נ„ר˘  לע˙  מע˙ 
ל‰˙עלו˙ ול‰˙נ˙˜ מן ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ וענייני‰, „בז‰ 
ל‰˙לב˘   – בי„ו  ˘וב ‡˙ ‰‡בו˜‰  ל˜בל  ני˙ן ‰כוח 

˘וב בנפ˘ ‰ב‰מי˙ ולברר‰. 

(˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ חכ"‡ עמ' 86 ו‡ילך)

"יונ‰ בן ‡מי˙י"
וניסוך ‰מים

"א"ר יהושע בן לוי למה נקרא שמה 
בית שואבה שמשם שואבים רוח הקודש"
(ירו˘למי סוכ‰ פ"‰ ‰"‡)

‡י˙‡  ‰˘ו‡ב‰",  בי˙  "˘מח˙  ‰˘ם  טעם  ‡ו„ו˙ 
רוח  ˘ו‡בים  "˘מ˘ם   :(‡"‰ פ"ח  (סוכ‰  בירו˘למי 
‰˜ו„˘ . . יונ‰ בן ‡מי˙י נכנס ל˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ 

ו˘ר˙ עליו רוח ‰˜ו„˘".

בן ‡מי˙י  יונ‰  כ‡ן  נזכר  מ‰  מפני  בי‡ור:  ו„רו˘ 
וכולם  ˘ם,  מי˘ר‡ל ‰יו  ו‚„ולים  רבים  ו‰ל‡  „ו˜‡? 

"˘‡בו" רוח ‰˜ו„˘!

וי˘ לב‡ר:

ניסוך  עם  ˜˘ור‰  ‰י˙‰  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘מח˙ 
על  ‡ו˙ם  ˘ינסכו  ‰מים  ˘זכו  ‰„בר  ובטעם  ‰מים. 
‚בי ‰מזבח, ‡י˙‡ במ„ר˘ (‰וב‡ בפר˘"י ורמב"ן ורבינו 
ר˜יע  "י‰י  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  ב˘ע‰  י‚):  ב,  וי˜ר‡  בחיי 

ל"מים  עליונים"  "מים  בין  ו‰ב„יל  ‚ו'"  ‰מים  ב˙וך 
בעינן  "‡נן  ו‡מרו  ˙ח˙ונים"  "מים  בכו   – ˙ח˙ונים" 
למ‰וי ˜„ם מלכ‡". ולכן ‰בטיח ל‰ם ‰˜ב"‰ ˘י˜חו 

מ‰ם לנסך על ‚בי ‰מזבח.

‰עולם  על  מורים   – ˙ח˙ונים  מים  בז‰:  ו‰רמז 
˜„ו˘‰  על  מורים   – עליונים  ומים  ו‰‚˘מי,  ‰˙ח˙ון 
ומנסכים  ˙ח˙ונים"  "מים  ˘לו˜חים  ובכך  ורוחניו˙. 
˜„ו˘  ל‰יו˙  ‰˙ח˙ון  ‰‚˘מי  מ˙על‰   – ל‰'  ‡ו˙ם 

ורוחני.

ומכיון ˘ז‰ו ענינ‰ ˘ל ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, לכן 
בן ‡מי˙י" „ו˜‡  ˘ל "יונ‰  ˘מו  ב˘ייכו˙ ‡לי‰  נזכר 

– מ‡חר ˘ז‰ו ‚ם כן ˙וכן ‰רמז ב˘מו:

בן ‡מי˙י" ˜‡י  ˘"יונ‰  (ח"ב ˜ˆט, ‡)  בז‰ר  ‡י˙‡ 
על ‰נ˘מ‰. ו‰ו‡ מל˘ון "ל‡ ˙ונו ("יונ‰") ‡י˘ ‡˙ 

עמי˙ו" ("‡מי˙י").

ורוחני˙,  ˜„ו˘‰  ‰י‡   – ‰נ˘מ‰  ‰„ברים:  פירו˘ 
מ˙לב˘˙  ˘‰נ˘מ‰  ומכיון  ונחו˙.  ‰‚וף – ‰ו‡ ‚˘מי 
('יונ‰'),  ירמ‰  ל‡  ˘‰‚וף  לר‡ו˙  ˆריכים   – ב‚וף 
‡„רב‰  ‡ל‡  ממעל˙‰;  ויורי„‰  ‰נ˘מ‰,   ˙‡ ח"ו, 
˘ייך  י‰י‰  ‰ו‡  ˘‚ם  ‰‚וף,   ˙‡ ˙רומם  ‰נ˘מ‰   –

ל˜„ו˘‰ ורוחניו˙.

(˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ חט"ו ע' 27)

עיונים וביאורים



יטמעדני יום טוב

במ˘נ‰, ר˜ ‰ו‡ פירו˘ ופירוט ממ‰ ˘‡מרו 
פי‰"מ  (ר‡‰  כ„רך ‰בריי˙ו˙  ב˜יˆור,  במ˘נ‰ 
˘בסו‚  וי"ל  כן),  ‡חרי   ‰"„ ב‰˜„מ˙ו  ל‰רמב"ם 

(לב„  נכללו  במ˘נ‰  ˘נזכר  „"חסי„ים" 
מחסי„ים בפרט) ‡ף בעלי ˙˘וב‰. ו‰רמב"ם 
‡לו   ‰"„ (בסו‚יין  „ר˘"י  ל˘יט˙י',  בז‰  ‡זיל 
מעי˜רו"  חסי„  ‰וי  חסי„  "כל  כ'  חסי„ים) 
ב‰בריי˙‡,  ˘נזכר  חסי„ים  ר˜  ל‡  (‰יינו, 
 ‡"‡ ולפ"ז  ˘במ˘נ‰),  חסי„ים  ‡ף  ‡ל‡ 
˙˘וב‰,  בעלי  ‡ף  נכללו  „במ˘נ‰  לומר 
 (36‰"‰ פ"‡  „עו˙  (‰ל'  ˘פס˜  ל‰רמב"ם  ‡מנם 
„"מי ˘‰ו‡ מ„˜„˜ על עˆמו ביו˙ר וי˙רח˜ 

36) ור‡‰ נ„‰ יז, ‡ וב˙ו„"‰ ˘ורפן.

ז‰,  לˆ„  ‡ו  ז‰  לˆ„  מעט  בינוני˙  מ„ע‰ 
˘˙‰י'  ו„‡י ‡פ˘ר  זו  חסי„", „‰נ‰‚‰  נ˜ר‡ 
‡ף  ‡ל‡  מעי˜רו  חסי„  ˘‰ו‡  במי  ר˜  ל‡ 
בבעל ˙˘וב37‰. ולכך ˘פיר סבר „"חסי„ים" 
˘במ˘נ‰ כולל ‡ף בע"˙38, וז‰ו ˘בספרו ל‡ 
טרח לפר˘, „במ"˘ "חסי„ים" נ˙כוון לכלול 

‰ן חסי„ים מעי˜ר‡ ו‰ן בע"˙.

37) ר‡‰ ב"˜ ˜‚, ב: ו‰„ר ‰וי חסי„ ור‡‰ ‚"כ ספר חסי„ים 

ב˙חיל˙ו.

‡נ˘י  חסי„ים  סו‚ים:   '‚ ˘מפור˘  בריי˙‡  מ˘‡"כ   (38

מע˘‰ ובע"˙.

מעדני יום טוב יד

מים  „˘‡יב˙  בז‰,  ‰רמב"ם  ˘יט˙  ‡בל 
ממים חיים ‡ינ‰ לעיכוב‡, ויוˆ‡ים י"ח ניסוך 
ומוספין  ˙מי„ין  (‰ל'  כ˙ב   ‡‰„ מ˜ו‰,  במי  ‡ף 
מן  ממל‡  נ˙‚ל˙‰  נ˘פכ‰ ‡ו  ˘"‡ם  פ"י ‰"י) 

כ˘רים  ול„ע˙ו "כל ‰מימו˙  ומנסך",  ‰כיור 
מי  בין  חיים  מים  בין  ‰כיור),  (ע"י  ל˜י„ו˘ 
מי  ‡ף  „ל‰רמב"ם  עכˆ"ל  ו‡"כ  מ˜ו‰", 
מ˜ו‰ כ˘רים לניסוך ‰מים. ‰יינו, ˘‰רמב"ם 
סבר „‰כ˙וב "ו˘‡ב˙ם מים ב˘˘ון ממעייני 
ילפינן „˘‡יב˙ ‰מים ‰י‡  ‰י˘וע‰" („מיני' 
ר˜ ‰ו‡ ‰י„ור  לעיכוב‡,  ממי ‰˘ילוח) ‡ינו 

מˆו‰ וכו', ולכך יוˆ‡ין ‡ף במי מ˜ו‰.

ב„רך  לח„˘ „‰רמב"ם ‡זיל  נר‡‰  ועפ"ז 
זו ‡ף לענין ‰˘מח‰. פירו˘, „‰רמב"ם סבר 
בפירו˘ ˘‡ל˙ מנ‰"מ ˘ב˘"ס ‰ן כר˘"י ו‰ן 
כ˙וס', ול˘יט˙ו ילפינן מן ‰כ˙וב "ו˘‡ב˙ם 
כו'  ו˙ו˜עין  „מריעין  ˘מח‰  לענין  ‰ן  ‚ו'" 
ב˘˘ון",  מים  "ו˘‡ב˙ם  ממ"˘  (כר˘"י) 
ו‰ן ל„ין מעיינו˙ (כ‰˙וס') ממ"˘ "ממעייני 
ס"ל  מעיינו˙  ˘לענין  כ˘ם  ו‡"כ,  ‰י˘וע‰". 
לענין   ‰"‰ ל‰י„ור,  כ"‡  לעיכוב‡  „‡ינו 
חיוב  ז‰, „‡ינו  ˘בכ˙וב  ניסוך ‰מים  ˘מח˙ 

לעיכוב‡ ר˜ ‰ו‡ ל‰י„ור ‰מˆו‰ כו'.

‰יו  ‰˘נים  ברוב  ו„‡י  ז‰,  ולבי‡ור 
‰ולכים  ˘‰יו  ב‰י„ור,  ‰מˆו‰  מ˜יימים 
ל„ין  מ˜יימים  ו‰יו  „ו˜‡,  ‰˘ילוח  למעין 
ו‚מר‡  במ˘נ‰  נזכר‰  ולכך  ‰נ"ל,  ˘מח‰ 
˘‰י˙‰  כמו˙  ‰˘‡יב‰  ס„ר  לענין  ‰‡ריכו˙ 
ב‚מ',  ריב"ח  ˘‡מר  וכמו  ‰˘נים,  ברוב 
ל‡  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘מח˙  ˘מחים  "כ˘‰יינו 

ר‡ינו ˘ינ‰ בעינינו".

לענין  ‰זכיר  למ˘נ‰  ˘בפירו˘ו  וז‰ו 
ינעם  ומ‰  ‰˘נים.  ברוב  ˘‰י˙‰  ‰˘מח‰ 
‰˘ו‡ב‰,  "בי˙  ˘כ'  ˘ם  ל˘ונו  „יו˜  לפ"ז 
ו˜ר‡ו  ל˘מח‰  מ˙˜נין  ˘‰יו  ‰מ˜ום  ˘ם 

ב˘˘ון",  מים  ו˘‡ב˙ם  מ˘ום  ‰˘ם  ז‰  לו 
לענין  זו  ˘מח‰  ˘˜י˘ר  מ‰  ˙מו‰  „לכ‡ור‰ 
(כמ"˘  עˆמו  ‰ניסוך  לענין  ול‡  ‰מ˜ום 
לעיכוב‡  „ין  „‡ינו  רמז  ˘בז‰  ‡ל‡  ר˘"י). 
בפועל  נו‰‚ין  ‰יו  ˘כן  ר˜  עˆמו,  בניסוך 
˘‰יו עו˘ין ‰מˆו‰ ב‰י„ור, ל˜יים ‰˘‡יב‰ 
כו',  ו˘יר  וברי˜ו„  ‰˘ילוח  במ˜ום  „ו˜‡ 

ולמ„ו‰ו מן ‰כ˙וב „"ו˘‡ב˙ם ‚ו'".

‰רמב"ם  ר‡‰  ל‡  ‰חז˜‰  בי„  מי‰ו, 
חיוב  ˘‡ינו  כיון  ז‰,  מענין  כלל  ל‰זכיר 
„ין  לפס˜  ˘ייך  ול‡  ‰מים  ניסוך  ב„ין  כלל 

ל‰לכ˙‡.

ל˜˘ר  רˆ‰  ˘ל‡  מ‰  ˘פיר  מחוור  ובז‰ 
„"ו˘מח˙ם  ‰˘מח‰  לחיוב  ‰מים  ניסוך 
כלל  ‡ינ‰  ‰מים  ניסוך  ˘מח˙   ‡‰„ ‚ו'", 
מ˘‡"כ  מˆו‰,  ‰י„ור  ר˜  ‰„ין,  מן  חיוב 
ומˆו‰  חיוב  ‰וי  ‚ו'"  „"ו˘מח˙ם  חיוב 
‰יו  זו  י˙יר‰  ˘˘מח‰  ‡ל‡  מ‰"˙.  בפ"ע 
מ˜יימין בע˙ ‰˘‡יב‰, ונ˜ר‡‰ "˘מח˙ בי˙ 

‰˘ו‡ב‰".

  ‚
במנין  זו  ˘מח‰  נמנ˙‰  ˘ל‡  מ‰  י˜˘‰ 
זו  ˘מח‰  „‡ין  ב‰‡  י„יי˜  ועו„  ‰מˆוו˙, 
˘ינ‰  ‰י‡ מ‰"˙, ובמ‰̆  ביו"ט ר‡˘ון ‡ף̆ 

‰רמב"ם מן ‰˘"ס

„ל„ברי  בז‰,  ל‰˜˘ו˙  י˘  ע„יין  ‡מנם 
חיוב  ‰ו‡  י˙יר‰  ˘מח‰  ˘חיוב  ‰רמב"ם 
˘מח‰  חיוב  מכלל  ו‡ינו  בכ˙ובים,  ‰מפור˘ 
„כל יו"ט ‰נלמ„ מן ‰כ˙וב"ו˘מח˙ בח‚יך", 
בב˘ר  חיוב „"ו˘מח˙ ‚ו'" ‰ו‡ „וו˜‡   ‡‰„
‰י‡  „סוכו˙  זו  ˘מח‰  מ˘‡"כ  ויין,  ˘למים 
ב˘יר ורי˜ו„, ‡"כ, ‡מ‡י ל‡ מנ‡‰ ‰רמב"ם 
במנין  במ˜„˘  סוכו˙  „˘מח˙  זו  למˆו‰ 
‰מˆוו˙ (כמו ˘‰˜˘‰ ‰רי"פ פערל‡ ˘ם)?!



טומעדני יום טוב

ויובן ב‰˜„ם עו„ ˜ו˘יו˙ ב„ברי ‰רמב"ם 
מרי˘י'  עˆמו  ס˙ר  ˘לכ‡ור‰  מ‰  ח„‡,  בז‰. 
ז‰  לחיוב  „ילפינן  כ'  „ב˙חיל‰  לסיפי', 
לפני  "ו˘מח˙ם  ‰כ˙וב  מן  י˙יר‰  „˘מח‰ 
זמן ‰˘מח‰  בע˙ ימים", „מז‰ מוכח̆   ̆‡"‰
‰י' כולל ‡ף יו"ט ר‡˘ון ˘ל ח‚ ˘‰ו‡ ‡ח„ 
ל‰„י‡  כ˙ב  ב‰מ˘ך  ו‡ילו  ‰ימים.  מ˘בע˙ 
‰ר‡˘ון".  יו"ט  ממוˆ‡י  ל˘מוח  "ומ˙חילין 
˘ם  ממ˘נ‰  י‚,  (ב‰לכ‰  ע"ז  ˘בי‡ר ‰טעם  ו‡ף 
ל‡ ‡˙ ‰˘ב˙  „וח‰  זו ‡ינ‰  "ו˘מח‰   ,(‡ נ, 

‚ופ‡,   ‡‰ לן  ˙˜˘י  ע„יין  ‰יו"ט",   ˙‡ ול‡ 
„ב˘למ‡ ‡י נימ‡ „חיוב ז‰ ‡ינו מ‰"˙ ו‰וי 
„‡ינו  ˘‡מרו  מ‰  י˙ב‡ר  ˘פיר  „רבנן11,  „ין 
בחליל  ˘‡ופן ‰˘מח‰ ‰י'  [כיון  יו"ט  „וח‰ 
˘ם  מ˘נ‰  ור‡‰  ברמב"ם.  (כ„לעיל  כו'  זמר  וכלי 
נ‡, ב)], „‡"‡ ˘חיוב „רבנן י„ח‰ ל‡יסור כלי 

‡ף  „‰וי   (12‡  ,„˜ (עירובין  ויו"ט  ב˘ב˙  ˘יר 
חיוב  ˘‰ו‡  ל‰רמב"ם  ‡בל  מ„רבנן13.  ‰ו‡ 
יי„ח‰ ‡יסור  ל‡  מ‰  מפני  מן ‰˙ור‰ ˜˘י‡, 
[ובפרט15,  ז14‰  חיוב  מפני  „רבנן  ˘יר  כלי 
י‡,  ביˆ‰  ב‰, ‡.  במ˜„˘" (פסחים  ˘בו˙  ˘"‡ין 

11) כ„ע˙ ר˘"י „לעיל ‰ער‰ 7. ˘ב˙ כ‡, ‡.

12) ור‡‰ ביˆ‰ ל, ‡. לו, ב. רמב"ם ‰ל' ˘ב˙ פכ"‚ ‰"„.  

13) ר‡‰ ˙ו„"‰ ˘‡ינו (סוכ‰ נ, ‡). „"‰ ורבנן (˘ם, ב).  

ומ"˘   .15 ‰ער‰  כ„ל˜מן  ב˘ב˙  ל˙˜"˘  „ומ‰  „‡ינו   (14

‡ל‡  ‰כ˙וב  עלי'  ˆו‰  ˘ל‡  "מ˘ום  ˘ם  פערל‡  ברי"פ 

ל˘מח‰ י˙יר‰ ל‡ „חי‡ ˘ב˙" – ˆריך בי‡ור. 

˘חל  בר"‰  ˘ופר  ל˙˜יע˙  בל‡"‰ ‡ינו „ומ‰  ‚ם  ‡בל   (15

(ר"‰  ‚זיר‰ „רב‰  מ˘ום  במ„ינ‰  ˙ו˜עין  ˘‡ין  ב˘ב˙  ל‰יו˙ 

ב˘נ‰  ר˜  וכל  מכל  ע˜רו ‰מˆו‰  ל‡  ˘ם  כי   – ו˘"נ)  ב.  כט, 

"˘מח‰  מˆו˙  נע˜ר˙  ˘לעולם  בנ„ו"„  מ˘‡"כ  מסוימ˙, 

י˙יר‰" ביו"ט ‰ר‡˘ון ˘ל ח‚ ובמיל‡ נע˜ר ˜יום "ו˘מח˙ם 

‚ו' ˘בע˙ ימים", ו‡‡"פ לחכמים לע˜ור מˆו‰ ל‚מרי – ר‡‰ 

י„ מל‡כי כללי ‰יו"„ סי' רˆ‰, ו˘"נ.     

י˙יר‰  ˘מח‰   :(‚"‰  ‰"„)  ‡ נ‡,  סוכ‰  מפר˘"י  ול‰עיר 

ובחליל ‡ין ‡יסור  מˆו‰ ‰י‡  ו˘מח˙  ˘ב˙ ‰ו‡יל  נמי „וח‰ 

מל‡כ‰ ‡ל‡ ˘בו˙ בעלמ‡ (ול‡ ‰זכיר „‡ין ˘בו˙ במ˜„˘).

ב), ו˘מח‰ זו ‰י˙‰ ר˜ במ˜„˘]. 

‰רמב"ם  „יליף  ב‰‡  ל‰˜˘ו˙  י˘  ו˙ו 
"ו˘מח˙ם  ‰כ˙וב  מן  י˙יר‰  ˘מח‰  לחיוב 
˘כבר  ‡חר  ז‰  לענין  ‰כ˙וב  „ר˘  ‡יך  ‚ו'", 
כל  במ˜„˘  לולב  נטיל˙  לענין  מיני'  ילפינן 
לפנ"ז  עˆמו  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡  כמו  ˘בע‰, 
"מˆו˙   ,(‡ מ‚,  סוכ‰  ור‡‰  ‰י"‚.  פ"ז  לולב  (‰ל' 

בכל  ‡ו˙ו  נוטלין  לב„ו  ובמ˜„˘  כו',  לולב 
ויום מ˘בע˙ ימי ‰ח‚, ˘נ‡מר ו˘מח˙ם  יום 

לפני ‰"‡ ‚ו'"16.

עו„ ˜˘‰, במ"˘ ב‰לכ‰ ˘ל‡ח"ז ˘חיוב 
‚„ולי  ר˜  ‡ו˙ו  מ˜יימין  ‰יו  ז‰  ˘מח‰ 
 ıר‡‰ עמי  ול‡  כו'  ו‰סנ‰„רין  ‰חכמים 
 (‡ נ‡,  (סוכ‰  במ˘נ‰  ומ˜ורו  ˘ירˆ‰,  מי  וכל 
בפני‰ם  מר˜„ין  ‰יו  מע˘‰  ו‡נ˘י  "חסי„ים 
חיוב  ‰וי  זו  ˘מח‰  ‡ם  ‰רי  ולכ‡ור‰  כו'". 
מ‰"˙ מ‰יו"ט עˆמו (ול‡ מ„ינ‡ „רבנן מˆ„ 
חילו˜ים  ˘י‰יו  ‡פ˘ר  ‡יך  ‰מים),  ניסוך 
ב˜יום מ"ע מ‰"˙ ˘נ‡מר‰ בס˙ם. ו‚ם יל"ע 

טוב‡ ‰‡ ‚ופ‡ מנ‡ לן17.

מן  כ‡ן  ˘˘ינ‰  במ‰  ל„יי˜  י˘  מז‰  ולב„ 
‰מ˘נ‰, „˘ם ‡מרו "חסי„ים ו‡נ˘י מע˘‰", 
ור‡˘י  י˘ר‡ל  חכמי  "‚„ולי  ‰וסיף  ו‰ו‡ 
ו‰ז˜נים  (ו‰חסי„ים)  ו‰סנ‰„רין  ‰י˘יבו˙ 
„ב‚מר‡  יו˜˘‰,  וביו˙ר  מע˘‰)".  (ו‡נ˘י 
‡ף  מר˜„ין  ˘‰יו  ‰בריי˙‡  מן  ‰וב‡  ˘ם 
˘‰וסיף  מ‰  מלב„  ו‡"כ,  ˙˘וב‰,  בעלי 
 ‡‰ ‰‚מר‡  מן  ‰˘מיט  ‚ם  מ„ילי'  ‰רמב"ם 

„בעלי ˙˘וב‰ ‰יו מ˘˙˙פים ב˘מח‰ זו.

16) כ˜ו˘יי˙ ‰רי"פ פערל‡ ˘ם. מכ˙בי ˙ור‰ מכ˙ב ˜נב.     

יו"ט  ‰ל'  (רמב"ם  יו"ט  ב˘מח˙  ‰חילו˜ים  מ˘‡"כ   (17

פ"ו ‰י"ז-יח), כי ˘ם ‰ו‡ "כל ‡ח„ ו‡ח„ כר‡וי לו" (רמב"ם 

˘ם). וע„"ז ב‰˜‰ל – וילך ל‡, יב. 

מעדני יום טוב יח

˘‰יו  „"סנ‰„רין"28  לסו‚  ‰רמב"ם  למ„ 
מ˘מחין ב˘מח˙ בי‰"˘.

ועו„ ˘ם ב‚מ', "‡מרו עליו על ‰לל ‰ז˜ן 
‡מר  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ב˘מח˙  ˘מח  כ˘‰י' 
‡ף  ‰ז˜ן"  "‰לל  כ‡ן  ˘˜ר‡ו‰ו  וממ‰  כו'". 
˘בכ"מ ל‡ ‰זכירו‰ו ב˙ו‡ר ז‰, מובן, ˘‰ו‡ 
‰ור‡‰ בענין ז‰ ˘מ‰ ˘˘מח ב˘מח‰ זו ‰י' 
כרוך בז‰ ˘‰י' "ז˜ן"29, ומכ‡ן למ„ ‰רמב"ם 

ל‰סו‚ „"ז˜נים" ˘מנ‰.

‰י'  י‰וˆ„˜  "בן  ‡מרו,  ˘ם  ובירו˘למי 
‡ו„ו˙  ˘‰וב‡  ומכיון  ב˜פיˆו˙יו".  מ˘˙בח 
˘מח˙  לענין  בז‰  ללמ„  ב˘"ס  ז‰  ˙נ‡ 
‡ח„  ו‰ו‡  לס˙ם,  ב‡  ל‡  כרחך  על  בי‰"˘, 
ונזכרו  בי‰מ"˜  בזמן  ˘‰יו  ‰‚„ולים  מן 
˘מעון  ר'  ‰˙נ‡ים  ב˘מו˙  ומˆינו  במ"‡. 
מעל˙ו  ˘˙זכר  מˆינו  ול‡  י‰וˆ„˜30,  בן 
 – ב˘מו  כבר  „נרמז‰  נר‡‰  ולז‰  ב˘"ס, 
"רבי"  ‰˙ו‡ר  ‚בי  „‰נ‰,  ˘מעון",  "רבי 
לו  ˘י˘  „"מי  ע„יו˙31)  (סוף  ב˙וספ˙‡  מˆינו 

סנ‰„רין.    

כי ‡"כ   – ל˘מוח  סנ‰„רין ˆריך  ר‡˘  ˘ר˜  לומר  ו‡ין   (28

‡ינו ‡ל‡ ח„ ב„ר‡ ופ˘יט‡ ˘מ˘˙˙ף ב˘מח˙ בי‰"˘. ולכן 

˘בסנ‰„רין,  ו‡ח„  מ˘בעים  ‡ח„  ‰יו˙ו  מˆ„  ˘‰ו‡  מס˙בר 

ר‡˘  (מ˘‡"כ  מ‰סנ‰„רין  חל˜  ‰ו‡  ‰סנ‰„רין  ר‡˘  „‚ם 

י˘יב‰ ו˙למי„יו – „‰ם ב' סו‚ים. ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 32).     

ועו„)  סו, ‡.  פסחים  טו, ‡.  נ˘י‡ (˘ב˙  ˘‰י‰ ‚"כ  ‡ף   (29

נ˘י‡  ועו„:  כבפנים.  ל‰יו˙ו "(‰לל) ‰ז˜ן",  כ‡ן  נזכר  מ"מ   –

(סנ‰„רין) כבר למ„נו מר˘ב"‚, כנ"ל בפנים.  

‰י'  ‰יוחסין  ספר  ˘ל„ע˙   – בערכו  ‰„ורו˙  ס„ר  ר‡‰   (30

ר"˘ בן י‰וˆ„˜ בזמן „ר' טרפון. ‡בל בס‰"„ ˘ם פריך עליו, 

(כמ"˘  יוחנן  „ר'  רבו  ‰ו‡  י‰וˆ„˜  בן  ר"˘  ˘‰˙נ‡  ומסי˜ 

ר"˘  „˘ל˘‰  י"‡  ו‡˘ר  ב‡רוכ‰,  עיי"˘  ב),  י,  נ„‰  ב˙וס' 

ב"י ‰וי. ועˆ"ע.

ע' ‡ביי.  בערוך  נע˙˜   – ˘ריר‡ ‚‡ון  רב  ב‡‚ר˙  ‰וב‡   (31

˜רי  ‰ו‰  זכ‡י  בן  למ„  ‰ו‰  "כי  ע"ב):  רי˘  (מ‡,  ובסנ‰„רין 

˘‰י'  י"ל  ו‡"כ  רבי",  ‡ו˙ו  ˜ורין  ˙למי„ים 
ל‰סו‚  ‰רמב"ם  למ„  ומכ‡ן32  י˘יב‰.  ר‡˘ 

„"ר‡˘י ‰י˘יבו˙" ˘‰יו מ˘מחין.

כן, „‡ם  לומר  ˙ימ‰  ˘לכ‡ור‰ ‰ו‡  [ומ‰ 
‰˘מיט  ‡מ‡י  כ‡ן,  ‰ירו˘למי  נ˙כוון  לז‰ 
כ‡ן ל‰˙ו‡ר "רבי", וכ' בס˙ם "בן י‰וˆ„˜" 
– י˘ ליי˘ב בז‰, „מכיון ˘מיירי לענין ˘‰י' 
מעל˙  ˘˘יבח  ‰יינו  ב˜פיˆו˙יו33,  מ˘˙בח 
„ל‡  ול˘לול  ל‰„‚י˘  ‰וˆרך  לז‰  עˆמו, 
בל˘ון  נ˜ר‡  ולכך  ‚‡ו‰   ıמ˘ בז‰  ‰י˙‰ 
(ברכו˙  „מˆינו  וכ‰‡  ‰כבו„34.  ‰יפך  ˘‰ו‡ 
‡מר  עˆמו  על  ˘כ˘„יבר  בריב"ז  סע"ב)  ל„, 

"‡למל‡ ‰טיח בן זכ‡י ‡˙ ר‡˘ו", ול‡ ˜ר‡ 
לעˆמו ב˘מו35 ר˜ ב˘ם ‡ביו].

„בעלי  ל‰סו‚  ‰רמב"ם  „‰˘מיט  וב‰‡ 
„‡ין  „ס"ל  נר‡‰  בבריי˙‡,  ˘נמנ‰  ˙˘ובו˙ 
נמנ‰  ˘ל‡  ‡חר  סו‚  עו„  מוסיפ‰  ‰בריי˙‡ 

לי' כו' כי ‰ו‰ לימ„ ‰ו‰ ˜רי לי' רבן יוחנן בן זכ‡י". ובכ"מ 

‡‚ר˙  ור‡‰   – סמיכ‰  ב˜בל˙  ני˙ן  "רבי"  ˘‰˙ו‡ר  מבו‡ר 

ר˘"‚ ˘ם. חס„י „ו„ ל˙וספ˙‡ ˘ם. ו‡כ"מ.  

‰ו‡  ונ˘י‡  נ˘י‡,  ˘‰י'  מר˘ב"‚  ז‰  סו‚  ללמו„  ‡ין   (32

לר‡˘  ‰י‡  בז‰  ‰כוונ‰  כי   – ˘ם)  (רמב"ם  ‰י˘יב‰"  "ר‡˘ 

„י˘יב‰ זו „סנ‰„רין וכיו"ב (חברים ובערך זל"ז, ו‡חרי רבים 

˙למי„יו,   – ו˙למי„ים  י˘יב‰  ר‡˘  מ˘‡"כ  וכו'),  ל‰טו˙ 

כמובן.  

(ב˜רבן  ‰רו‡ים"  בעיני  "מ˘˙בח  ˘ם:  מ˘‰  ובפני   (33

‰ע„‰ ˘ם: "‰יו מ˘בחין ‡ו˙ו". ו‡ולי ‰י˙‰ לו ‚ירס‡ ‡חר˙ 

בירו˘למיב).     

„בעל  כ"‡  עˆמו  י‰וˆ„˜  בן  ר"˘  מ„ברי  ˘‡י"ז  ו‡ף   (34

מ„יי˜  מ"מ   – בפנים)  „ל˜מן  ריב"ז  בני„ון  (מ˘‡"כ  ‰סו‚י‡ 

בירו˘למי לכ˙וב "בן י‰וˆ„˜" ל‡˘מעינן „כ‡˘ר "מ˘˙בח" 

ˆ"ל ‚ם „יבור ב‡ופן ˘ל ‰יפך ‰כבו„.

35) ו‡ין לומר ˘ז‰ ‰י' ˜ו„ם ˘‰יו לו ˙למי„ים ˘‡ז נ˜ר‡ 

כ‡˘ר  ז‰  ‰י'  ‰רי  כי   –  (31 ‰ער‰  (ר‡‰  זכ‡י"  "בן  כל  בפי 

"ר"ח בן „וס‡ ˘‰לך ללמו„ ˙ור‰ ‡ˆל ריב"ז".     

ב) הד"ה בקה"ע שם הוא "הי' משתבח בקפיצותיו" – אבל במפרשים כהנ"ל, קרוב לודאי לומר שהד"ה הם 
דהבחור הזעצער.



יזמעדני יום טוב

„סוכו˙,  יו"ט  ˘מח˙  מˆו˙  בחיבוב  י˙יר‰ 
מחמ˙ ˘‰ו„‚˘‰ יו˙ר בכ˙וב, מובן ˘‰„בר 
בעˆמו  ל‰ר‚י˘  ˘יוכל  ‡ח„  כל  בלב  ˙לוי 
בכ˙ובים.  ˘‰ו„‚˘‰  ממ‰  ‰מˆו‰  חביבו˙ 
ולז‰ ‚„ולי ‰חכמים „ו˜‡ יכלו ל˜יים ˘מח‰ 
י˙יר‰ זו, ול˘‡ר ‰עם ‰י˙‰ חביבו˙ ‰מˆו‰ 
˘"ב‡ין  במ‰  י˙יר‰")  ‰"˘מח‰  (˘‰י‡ 

לר‡ו˙ ול˘מוע"23.

ובז‰ י˘ לב‡ר ‰טעם על ז‰ ˘˜יום ˘מח‰ 
‰רמב"ם,  ˘מנ‰  סו‚ים  ב‡ו˙ם  ‰י'  זו  י˙יר‰ 
כיון ˘בכל ‡ח„ מ‰סו‚ים ‰ללו מˆינו מעל‰ 
‰ל‡  י˙יר‰  ‰˘מח‰  ו˜יום  ב˘ני,  ˘‡ינ‰ 
˙לוי בחביבו˙ מˆו‰ ˘ל כל ‡ח„, וכמ˘י"˙. 
עו„  ˘‰וסיף  ל‰רמב"ם  ‰מ˜ור  ‚ם  ויבו‡ר 

סו‚ים ממ‰ ˘נמנ‰ ב˘"ס.

 (‡ נ‚,  (סוכ‰  בבלי  ב˘"ס  מˆינו  ‰נ‰, 
וירו˘למי (˘ם פ"‰ ‰"„) ˘‰וב‡ו ב˘מם (ר˜) 
כמ‰ ˙נ‡ים, ומ˙ו‡ר˙ ‰נ‰‚˙ם ב˘מח˙ בי˙ 
ומובן,  ‡ז).  ˘‡מרו  ‰„ברים  (‡ו  ‰˘ו‡ב‰ 
כל ‰˙נ‡ים  מ˘˙˙פין  זו ‰יו  ב˘מח‰  „ו„‡י 
˘‰יו בבי‰מ"˜ (ועו„ מ‰ם ‡מרו ‡ז „ברים), 
ע"מ  ‰יו  ב‚מר‡  ˘נמנו  „‡ו˙ם  ˆ"ל  ולז‰ 
„„ו˜‡  מ˘˙˙פין,  ˘‰יו  ‰סו‚ים  כל  לכלול 
בכל ‡ח„ מסו‚ים ‰ללו ˘‰יו "עו˘ין ‡ו˙‰" 
ב‡ופן  ‰מˆו‰  חביבו˙  ‰י˙‰  זו,  ל˘מח‰ 

מיוח„24.

‡ˆלם  פעל  ול˘מוע"  לר‡ו˙  ב‡ין  ˘"כולן  ז‰  ˘‰רי   (23

כו'  ומ˘מחין  כו'  "מר˜„ין  ‰רמב"ם:  וכל˘ון  כמובן,  ˘מח‰ 

(ול‡ "˘מחין"). 

24) בס‚נון ‡חר: ‰ו„ע˙ ˘ם בעל ‰מ‡מר – לימו„ ו„ין ‰ו‡ 

ו˙וכן  ˘‡ך ‡ופני ‰˘מח‰  לומר  ו„וח˜ ‚„ול  ב‚„ר ‰˘מח‰. 

˘‡ף  ל‰„‚י˘  כטפל  ר˜  ב‡  ו‰˘ם  ל‰˘מיענו  ‡˙י  „יבורם 

(ול‰עיר  כ‡ן  ‰כל  כ‡ן  ‡ני  ‡ם  ‡מר  בכ"ז  ‰י'  ענו˙ן  ˘‰לל 

בי‰"˘)  ב˘מח˙  „ו˜‡  ל‡ו   – לומר  (ר‚יל  ‡ומר  ‰י'  ˘"‰ו‡ 

‡ם ‡ין ‡ני לי מי לי" (‡בו˙ פ"‡ מי"„)) וע„"ז ב‰˘‡ר.   

י‰ו˘ע  ר'  "‡מר  (בבלי),  ב‚מר‡  „‡מרו 
בן חנני‡ כ˘‰יינו ˘מחין ˘מח˙ בי‰"˘ כו' 
מנמנמי25 ‡כ˙פי  ˘ינ‰ „‰וו  טעם  טעמנו  ל‡ 
‚בי  ב˘"ס  מיוח„˙  מעל‰  ומˆינו  „‰„„י". 
‡ליו26),  בנו‚ע  „ו˜‡  מסופר  (˘לכן  ריב"ח 
מ˙ווכח  ˘ריב"ח ‰י'  ב)  (ח,  בבכורו˙  „‡י˙‡ 
‚„ולים,  חכמים  ˘‰יו  ‡˙ונ‡"  „בי  "סבי  עם 
„˜ו„ם  ב)   ,‰) בח‚י‚‰  ‡י˙‡  וכן  וניˆחם. 
י˘ר‡ל  חכמי  ‡ˆלו  ˘‡לו  ריב"ח  ˘נס˙ל˜ 
(ו‰˘יבם  מ‡פי˜ורסין"  עלן  ˙י‰וי  "מ‡י 
מבנים  עˆ‰  "‡ב„‰  ז)  מט,  (ירמי'  ‰כ˙וב  מן 
(וי˘לח  ‰כ˙וב  מן  ו‡בע"‡  חכמ˙ם",  נסרח‰ 
לנ‚„ך").  ו‡לכ‰  ונלכ‰  נסע‰  יב) "וי‡מר  ל‚, 
חכמי  מ"‚„ולי  ריב"ח  ˘‰י'  חזינן  „בז‰ 
י˘ר‡ל", ˘‰ו‡ סו‚ ‰ר‡˘ון ˘מנ‰ ‰רמב"ם.

על  עליו  „"‡מרו  ‰˙ם,  ב‚מ'  ‡י˙‡  ועו„ 
˘מח˙   ˘מח  כ˘‰י'  ‚מלי‡ל  בן  ˘מעון  רבן 
 (‡ (טו,  ב˘ב˙  ומˆינו  כו'".  נוטל  ‰י'  בי‰"˘ 
בר˘ב"‚ ‰ז˜ן („בי' מיירי ‰כ‡, „‰‡ עס˜ינן 
ר˘ב"‚  ‰י'  ˘‡ז  ˜יים,  ‰י'  ˘בי‰מ"˜  בזמן 
‰ז˜ן (ס‰"„ בערכו. יעב"ı סוכ‰ ˘ם)) ˘‰י' נ˘י‡ 
סנ‰„רין  (‰ל'  ‰רמב"ם  בי‡ר  וכבר  ‰סנ‰„רין, 
˘בעים  ומניינם  ‚„ול‰  „"סנ‰„רי   (‚"‰ פ"‡ 

מו˘יבין  ˘בכולן  בחכמ‰  ‰‚„ול  וכו'  ו‡ח„ 
ו‰ו‡  ‰י˘יב‰  ר‡˘  ו‰ו‡  עלי‰ן  ר‡˘  ‡ו˙ו 
˘˜ורין ‡ו˙ו ‰חכמים נ˘י‡ בכל מ˜ום כו'", 
‰יינו ˘‰נ˘י‡ ‰ו‡ ר‡˘ ‰סנ‰„רין. ומכ‡ן27 

25) י"ל (עכ"פ – לח„ו„י) ˘מכ‡ן מ˜ור ל‡ל‰ ˘‡ין י˘נים 

בסוכ‰, ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב ע' 122 ו‡ילך.  

"‡כ˙פי  וכל˘ונו:  כמו˙ו,  ונ‰‚ו  עמ„ו  כו"כ ‰יו  ˘‰רי   (26

„‰„„י".   

ע„,  (ב"˜  ‡ב"„   – סנ‰„רין  חבר  ‰י'  ריב"ח  ˘‚ם  ‡ף   (27

‰יו˙ו  מˆ„  נזכר  ˘˘מו  לומר  ‡ין  מ"מ  ב).  יז,  סנ‰'  סע"ב. 

ועכˆ"ל  ר˘ב"‚.  ˘ם  ב‰זכר˙  ˜מ"ל  מ‡י  ‡"כ  כי  בסנ‰„רין, 

(ר‡˘)   – ור˘ב"‚  י˘ר‡ל  חכמי  ‚„ולי  סו‚  מלמ„נו  „ריב"ח 

מעדני יום טוב טז

  „
ר˜  בפ"ע  חיוב  ‡ינ‰  „ל‰רמב"ם  יסי˜ 
ב˜יום  מוסיפין  מן ‰כ˙וב „בסוכו˙  „ילפינן 

מˆו˙ ˘מח˙ יו"ט ˘בכל יו"ט

ב„רך  לומר  „י˘  ז‰,  בכל  ו‰בי‡ור 
ל‰כ˙וב  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡  „בז‰  מחו„˘˙ 
בז‰  לומר  כלל  נ˙כוון  ל‡  ‚ו'",  "ו˘מח˙ם 
על  נוסף  ˘מח‰  חיוב  עו„  ˆיו˙‰  „‰˙ור‰ 
‡ל‡  ‰מוע„ו˙,  ˘בכל  יו"ט  ˘מח˙  חיוב 
„ח‚  יו"ט  ל˘מח˙  ˘בנו‚ע  ˘מˆינו  כיון 
‰סוכו˙ ‰„‚י˘ ‰כ˙וב ‰˘מח‰ יו˙ר מב˘‡ר 
‰מוע„ו˙, "ו˘מח˙ם לפני ‰"‡ ˘בע˙ ימים" 
‰כ˙וב  מן  ז‰  לחיוב  כבר  ˘י„עינן  (‡ף 
"ו˘מח˙ בח‚יך ‚ו'" (‰ל' יו"ט פ"ו ‰"כ)), לכך 
בסוכו˙  כו'")  במ˜„˘  ("‰י˙‰  נו‰‚ים  ‰יו 
ב˘מח‰  ‰כללי  יו"ט  ˘מח˙  חיוב  ל˜יים 
‰כללי˙  במˆו‰   ‰˘‚„‰‰ מחמ˙  י˙יר‰, 

„˘מח˙ יו"ט18.

"מˆו‰  במ"˘  ‰רמב"ם  ˘נ˙כוון  וז‰ו 
‰מ„ובר  „‡ין  ‰יינו  זו",  ב˘מח‰  ל‰רבו˙ 
ר˜  יו"ט19,  מ˘מח˙  ונפר„  ‡חר  בחיוב  כ‡ן 
˘ב˘מח‰ זו עˆמ‰ „כל יו"ט מחוייבים ע˙‰ 

ל‰רבו˙ ול‰וסיף20.

כללו˙  על  לכ‡ור‰  ל‰˜˘ו˙  ˘י˘  מ‰   ıמ˙ור עפ"ז   (18

ב˘מח‰  ˘מח‰  מערבין  ‡ין  ‰רי   – בי‰"˘  „˘מח˙  ‰˘מח‰ 

פ"ז  יו"ט  ‰ל'  רמב"ם  ‰"ז.  פ"‡  ˘ם  ירו˘למי  ב.  ח,  (מו"˜ 

‰ט"ז). ור‡‰ ‡נˆי˜לופ„י‡ ˙למו„י˙ בערכו. ו‡כ"מ. 

י˙יר‰  ˘מח‰  לע˘ו˙  מˆו‰  י"ב):  „‡ז ‰ול"ל (ב‰לכ‰   (19

במ˜„˘ בח‚ ‰סוכו˙ ˘נ‡מר ו˘מח˙ם ‚ו'.  

במ"˘   (7 ‰ער‰  („לעיל  ר˘"י  כונ˙  ‚"כ  זו‰י  ו‡ולי   (20

˘‡ינו  ‰יינו   – ‰מˆוו˙"   ˙‡ לחבב  ‡ל‡  ‰˙ור‰  מן  "ו‡ינ‰ 

˙ור‰).  ˘ל   –) ‰מˆוו˙"   ˙‡ "לחבב  ‡ל‡  ‰˙ור‰,  מן  חיוב 

‰חילו˜ים  ור˘ו˙"  מˆו‰  "חוב‰  ע'  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜'  ור‡‰ 

ב‚„ר ר˘ו˙ חוב‰ ומˆו‰. ו˘"נ.

יו"ט,  „וח‰  „‡ין ‰˘מח‰   ‡‰  ˘"‡ ובז‰ 
„‡ף ˘ילפינן ל‰ מן ‰כ˙וב "ו˘מח˙ ˘בע˙ 
מ"ע  מ˙˜יימ˙  ‰˘מח‰  ריבוי  ˘ע"י  ימים", 
‰כללי˙ „˘מח˙ יו"ט, מ"מ, כיון „ליכ‡ בז‰ 
י˙יר‰"  ב"˘מח‰  מ‰"˙  בפ"ע  מיוח„  חיוב 
בל‡  ‡ף  מ˙˜יימ˙  יו"ט  „˘מח˙  (ומ"ע  זו, 
˘˙„ח‰  ‡פ˘ר  ‡י  זו),  י˙יר‰"  "˘מח‰ 
ל‡יסור כלי ˘יר ביו"ט (‡ף ˘‰ו‡ מ„רבנן)21.

וז‰ו ˘ל‡ נמנ˙‰ כלל למˆו‰ בפ"ע, „‰‡ 
‡ין כ‡ן מˆו‰ מחו„˘˙, ר˜ ‰י‡ מכלל מˆו˙ 

˘מח˙ יו"ט.

[ועפ"ז מבו‡ר ‚"כ מ"˘ ‰רמב"ם „"ערב 
מ˜ום  במ˜„˘  מ˙˜נין  ‰יו  ‰ר‡˘ון  יו"ט 
לנ˘ים כו'", ‡ף ˘מפ˘טו˙ ל' ‰מ˘נ‰ ‰נ"ל 
מ˙˜נין "במוˆ‡י  נר‡‰ „‰יו  נ‡, ‡) ‰י'  (סוכ‰ 

„כיון  מובן  „ל‰נ"ל  ח‚",  ˘ל  ‰ר‡˘ון  יו"ט 
˘‡ין ˘ום חיוב מיוח„ מ‰"˙ ב˘מח‰ י˙יר‰ 
מל‡כ‰  ע˘יי˙  מפני' ‡יסור  ˘˙„ח‰  זו ‡"‡ 
למ„  ולכך  פ"ז),  יו"ט  ‰ל'  (רמב"ם  בחו‰"מ 

‰רמב"ם „˙י˜ון ז‰ ע˘‡ו‰ו מערב יו"ט22].

  ‰
‰רמב"ם  ˘מנ‰  ‰סו‚ים  כל  מיי˘ב  עפ"ז 
מן  לכל ‡ח„  מ˜ור  וימˆי‡  מ˘מחין,  ˘‰יו 

‰˘"ס

לחל˜  „˘ייך   ‡‰ ‰יטב  מיו˘ב  זו  ול„רך 
„כיון  בכולן,  ˘ו‰  ו‡ינו  ז‰  חיוב  ב˜יום 
ו‰„‚˘‰  ‰וספ‰  ‰וי  ר˜  בפ"ע,  חיוב  ˘‡ינו 

21) ל‰עיר ‚"כ מר˘ב"‡ (סוכ‰ נ, ב): ובחליל ˘ל ˘ו‡ב‰ 

˘‡ינ‰ חוב‰ ‡ל‡ ˘מח‰ י˙יר‰.     

‰רמב"ם  "ל˘ונו˙  ‡ו"ח  כנ‰"‚  ˘יירי  ב‡רוכ‰  ור‡‰   (22

˘‰ו‡   – [ו˘ם  ˘ם.  סוכ‰  לנר  ערוך  כ‡ן.  לולב  ‰ל'  ז"ל" 

עפ"י  יו˙ר  ויומ˙˜  עי"˘].  לענין ‰˜‰ל,  ˘יט˙ ‰רמב"ם  ע"„ 

‰מבו‡ר בפנים, ˘˘מח˙ בי‰"˘ ‡ינ‰ ב‚„ר חוב‰.     


