
 עיונים ובי‡ורים בעניני
ח‚ ‰סוכו˙, ˘מיני עˆר˙ ו˘מח˙ ˙ור‰



‚„ול  חומ˘  ל˙˙  לו  ˘כ„‡י  יבין,  ח˘בון, 
‰י„ו˙"  "‡רבע  לו  ˘י‰יו  כ„י  ‰‡פ˘ר,  ככל 

‚„ולים יו˙ר.

מלב„ו",  עו„  ˘"‡ין  מ‰י„יע‰  ב‡  ז‰  וכל 
למעל‰  ‰ו‡  טבע   – ‰‡ל˜ים"  ‰ו‡  ו"‰וי' 

מ‰טבע, ‰עולם ‰ו‡ כלי ל‡ל˜ו˙.

◇ ◇ ◇ 

"ל„ע˙" עם כל ‰פירו˘ים
לי  פ˙חי  „ופ˜  „ו„י  "˜ול  ‰ני‚ון  ני‚נו 

‡חו˙י ‚ו'", ו‡מר כ"˜ ‡„מו"ר:

˘י˘נו   – ‰ו‡  ‡לו  ˙יבו˙  ˘ל  ‰פירו˘ 
כו˙ל ‰מפסי˜ בין "‡חו˙י רעי˙י ˙מ˙י" ובין 
„ו„י  "˜ול  נ ‡מר  ז‰  ועל  ‰˜ב"‰,  ז‰  "„ו„י" 
לי  "פ˙חי  ומב˜˘:  „ופ˜  ˘‰˜ב"‰  „ופ˜", 

‡חו˙י רעי˙י ˙מ˙י".

מ‰נ˘מ‰  ומב˜˘  ‰„ל˙  על  „ופ˜  ‰˜ב"‰ 
˘˙סיר  ˙מ˙י")  יונ˙י  רעי˙י  "‡חו˙י  (˘‰י‡ 
‡˙ ‰כו˙ל ‰מפסי˜ ˘נע˘‰ ע"י ‰עונו˙; ‡ם 

עונו˙ בפועל ‡ו ‰ר‚˘ ‰י˘ו˙.

˘ל  כחו„‰   – לי"  "פ˙חי  ‡ומר :  ו‰˜ב"‰ 
לעכעלע"  ˜ליין   ‡ַ ‡ויף  מיר  "עפען  מחט , 
‡ˆלך  ˘נ˜ר‡  מ‰  זעיר]...  חור  לי  [=פ˙חו 
"‡ני  ו‡ז,  מחט",  ˘ל  "חו„‰  ‰‡„ם)  (‡ˆל 
‡פ˙ח לך כפ˙חו ˘ל ‡ולם", מ‰ ˘נ˜ר‡ ‡ˆל 

‰˜ב"‰ "פ˙חו ˘ל ‡ולם".

י„ו  ˘"נ˙ן  ˘עי"ז    ̆ במ„ר ‰מסופר  וע"„ 
‰‡בן   ˙‡ ‰מל‡כים  ‰עלו  עמ‰ם"  ו‡ˆבעו 
לירו˘לים, ו‰יינו, ˘‡פילו ‡ם נמˆ‡ במעמ„ 
מעלים  ‡ז  ‚ם  ‰‡בן" ,  "לב  ‰ו‡  ˘לבו  ומˆב 
‰ו‡  לבו  כ‡˘ר  ומכ˘"כ  לירו˘לים,  ‡ו˙ו 

"לב ב˘ר".

עבו„˙   – ˙ור‰  „˘מח˙  ‰עבו„‰  וזו‰י 
‰י‡  ו‰˙˘וב‰  ‰˘מח‰,  ב˜ו  ‰˙˘וב‰ 
בעˆמו  ולפעול  מ‰י˘ו˙,  ‰יˆי‡‰  ˘˙‰י‰ 
ועי"ז  ˙בירין",  "מ‡נין  ונ„כ‰" ,  נ˘בר  "לב 
נע˘‰ "י˘ר יחזו פנימו", ˘‚ם למט‰ מ˙‚ל‰ 

‰„ע˙ ‰‡מי˙י˙ ˘"‡ין עו„ מלב„ו".

˘‡ומרים  ‰פסו˜ים  ˘‰˙חל˙  ‚ם  וז‰ו 
˜ו„ם ‰˜פו˙ ‰י‡ – "‡˙‰ ‰ר‡˙ ל„ע˙ כי ‰' 

‰ו‡ ‰‡ל˜ים ‡ין עו„ מלב„ו":

„ו,   –  ‰˙‡" ‰ז˜ן :  ‡„מו"ר  פירו˘  י„וע 
‰ר‡˙ – ‰ָ‡סט זיך בַ‡וויזן, ל„ע˙ – ַ‡ז מ'זָ‡ל 
בכ„י  עˆמך,   ˙‡ ‰ר‡י˙   ,‰˙‡=] וויסן"  „יר 

˘נ„ע ‡ו˙ך].

וכמו"כ י˘נו ‰פירו˘ ˘"ל„ע˙" ‰ו‡ מל˘ון 
̆  "וי„ע ב‰ם ‡˙ ‡נ˘י סוכו˙". ˘ביר‰ , כמ"

ו‰ענין בז‰ – ˘ע"י ‰˘ביר‰, "לב נ˘בר", 
נע˘‰ ‰ענין „"ל„ע˙" מל˘ון י„יע‰, ˘ב‡ים 
‡ין  ‰‡ל˜ים  ‰ו‡  ˘"‰וי'  ‰‡מי˙י˙  ל‰„ע‰ 

עו„ מלב„ו".

בעז‰י״˙.

‰ננו  ‰בעל"ט,  ‰˙ור‰  ו˘מח˙  ‰סוכו˙  ח‚   - ˘מח˙נו  ימי  לר‚ל 
'‡וˆרו˙  ˜ונטרס  ולומ„י׳,  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
חו„˘  מוע„י  על  ‰מוע„ים"  "‡וˆרו˙  ספר  מ˙וך  ˙„פיס   – ‰מוע„ים' 
˙ור˙ו  ממרחבי  מלו˜ט  ויו‰כ"פ,  ר"‰  בעניני  בלום  ‡וˆר  ו‰ו‡  ˙˘רי, 
˘ל נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו, כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ 

זי"ע.

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

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

‰„ברים.

◇ ◇ ◇

עלי‰ ‰ובטח  פנימיו˙ ‰˙ור‰,  ובפרט  ˙ור‰,  ˘זכו˙ ‰פˆ˙  רˆון  וי‰י 
מעיינו˙יך  „"לכ˘יפוˆו  ‰מ˘יח  ל‰יכל  בעליי˙ו  נ"ע  ‰בע˘"ט  מורנו 
מ˘יח ˆ„˜נו,  לבי‡˙  מ‰ר‰  לזכו˙  לנו  ˙עמו„  מר" –  חוˆ‰" ‡זי "˜‡˙י 
ונח‚ו‚  ר‚לנו",  פעמי  ב˘לו˘  לפניך  ונ˘˙חו‰  ונר‡‰  "נעל‰  ‡ז  ‡˘ר 
‰מוע„ים "כמˆו˙ רˆונך" בעלי‰ לר‚ל ו‰˜רב˙ ‰˜רבנו˙, בבי˙  ‰מ˜„˘ 

‰˘לי˘י, במ‰ר‰ בימינו ‡מן.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

 פ˙ח „בר 



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

"‡˙‰ ‰ר‡˙"
ו‰פסו˜  ל"‰˜פו˙",    ̇ ללכ ע˙‰  עומ„ים 
ל„ע˙  ‰ר‡˙   ‰˙‡" ‰ו‡:  ˘‡ומרים  ‰ר‡˘ון 
ופיר˘  מלב„ו".  עו„  ‰' ‰ו‡ ‰‡ל˜ים ‡ין  כי 
‰ז˜ן:  ‡„מו"ר  ב˘ם  ‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר  כ"˜ 
ב"‰, "‰ר‡˙"  סוף  עˆמו˙ ‡ין  – „ו,   "‰˙‡"
עˆמך],   ˙‡ [=‰ר‡י˙  בַ‡וויזן  זיך  ‰ָ‡סט   –
וויסן  ˜ענען  „יך  זָ‡ל  מען  ַ‡ז   – "ל„ע˙" 
‰ו‡  ‰וי'  "כי  ‡ו˙ך],  ל„ע˙  ˘נוכל  [=כ„י 
‰עולם  ˘כל   – מלב„ו"  עו„  ו"‡ין  ‰‡ל˜ים" 

‡ינו ‡ל‡ ‡ל˜ו˙.

מי˘ר‡ל,  מכ‡ו"‡  ˙ובעים  ז‰  וענין 
‡ל‡  כלל,  מˆי‡ו˙  ‡ינו  ‰עולם  ˘כל  ˘יי„ע 
ר˜  – ‰ו‡  י˘נו  ˘‰עולם  וז‰  ו‡פס,  ‰ו‡ ‡ין 
מ‡ין  ב˙מי„ו˙  ‡ו˙ו  מ‰וו‰  ˘‰˜ב"‰  מ‰ 
‡ל˜ו˙  ‡ל‡  ‡ינו  מˆי‡ו˙ו  כל  ובמיל‡  לי˘, 
ו‰‡מונ‰  ‰יחו„  ב˘ער  ב‡רוכ‰  (כמבו‡ר 

בספר ‰˙ני‡).

בעניני ‰עולם,  ˘נמˆ‡ים  ב˘ע‰  ולכן, ‚ם 
מ˘ועב„  ל‰יו˙  מע˘‰  ב˘ע˙  ˆריכים 
ל˘עב„  ‚ופ‡  ‡לו  ענינים  ו‚ם  ל‡ל˜ו˙, 

ל‰˜ב"‰.

וכפי ˘סיפר כ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ, ˘חסי„ 
ח˘בון  ערך   – ‚„ול  סוחר  ˘‰י'   – ‡ח„ 
לו"  "נר˘ם  ‰ח˘בון,  כל  ול‡חר  ממסחרו, 
בסך- ביי ‡ים ‡ונטער‚ע˘ריבן")  זיך  ("‰ָ‡ט 

‰כל: "‡ין עו„ מלב„ו".

‰רי   – מבינים  ˘‡ין  ‡ו  מבינים  ‡ם  בין 
‰ו‡  כן  כי  כך.  ל‰˙נ‰‚  י˘  לפועל  בנו‚ע 
‰ס„ר בכל ‰חכמו˙ – ˘כ‡˘ר י˘נו חכם ‚„ול 
ל‡ו˙‰  בנו‚ע  ‰נ‰  פלוני˙,  בחכמ‰  ‰י„וע 
פ˜פו˜ים,  ˘ום  לל‡  עליו  סומכים  חכמ‰ 
 – בעניננו  וע„"ז  זו.  בחכמ‰  חכם  ל‰יו˙ו 
„"‡ין  ‰ענין   ˙‡ מבין  ‡ינו  ‰ו‡  ‡ם  ˘‡פילו 
נ˘י‡ינו,  ˘רבו˙ינו  מכיון  ‰רי  מלב„ו",  עו„ 
ע"„  ז‰  סיפור  סיפרו  זו,  בחכמ‰  ‰ב˜י‡ים 
מלב„ו",  עו„  "‡ין  בסך-‰כל  ˘ר˘ם  חסי„ 
 (‡ ‰ענינים:  ובב'  בז‰,  בטוח  ל‰יו˙  ביכל˙ו 
ב‡מי˙יו˙ ‰ענין „"‡ין עו„ מלב„ו", ב) ˘‚ם 
כ˘עוס˜ים במסחר ‡פ˘ר לעמו„ במ„רי‚‰ זו.

„רכיך  „"בכל  ב‡ופן   '‰ עבו„˙  ו‰יינו, 
ל‡ל˜ו˙.  כלי  ‰עולם   ˙‡ לע˘ו˙   – „ע‰ו" 
על-פי  ט‰ור‰  כלי  ל‰יו˙  ˆריך  לפרנס‰  כלי 
יכול˙ו  כפי  ל˙˙  ˆריך   ‰˜„ˆ בנ˙ינ˙  ˙ור‰. 
ויו˙ר מכפי יכול˙ו, בי„עו בוו„‡ו˙ ˘‰˜ב"‰ 
ב˙ור‰  כ˙ב  ˘‰ו‡  ומכיון  מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם, 
˘י˘ ל˙˙ לˆ„˜‰ חומ˘, "ו‡רבע ‰י„ו˙ י‰י' 
לכם", ‰רי ב˘ע‰ ˘י‰ו„י נו˙ן ˆ„˜‰, נו˙ן לו 

‰˜ב"‰ ‡˙ "‡רבע ‰י„ו˙".

מנ„ב  ˘י‰ו„י  ב˘ע‰  כפ˘וטו:  ו‰יינו 
˘ום  רו‡‰  וע„יין ‡ינו  לˆ„˜‰,  מסויים  סכום 
‡זי   – ‰סכום   ˙‡ ל˜בל  יוכל  מניין  ˆנורו˙ 
ר˜  ל‡  ל‰˘י‚  ˘יוכל  ˆנורו˙,  ‰˜ב"‰  עו˘‰ 
"‡רבע  ‚ם  לו  ˘י‰יו  ‡ל‡  ˘נ„ב,  ‰סכום   ˙‡
מעט  ˘יו„ע  וסוחר  לכם".  ˘"י‰י'  ‰י„ו˙" 

שיחות קודששיחות קודש
עבו„˙ ‰' בענייני ‰מוע„



כט אוצרות המועדים פנינים  

˘מח‰ ˘ל מנ‰‚ ‚„ול‰ מ˘מח‰ „‡וריי˙‡?
"מנ‰‚ ו˙י˜ין . . ל‰˜יף . . ב˘מח‰ ‚„ול‰ 
ולר˜„ בפני‰ם ולרנן ולסבב עמ‰ם ב˘מח‰ 
רב‰"
(סי„ור רבינו ‰ז˜ן)

וי˙יר‰  ˘מח‰ ‚„ול‰  ˙ור‰,  ב˘מח˙  ˘˘מח˙ ‰‰˜פו˙  י˘ר‡ל,  במנ‰‚  לפועל  חזינן 
מן  מˆו‰  ˘מח˙ ‰ח‚ ‰י‡  „‰ל‡  ˙מו‰:  ולכ‡ור‰ ‰ו‡  „˘מח˙ ‰ח‚.  על ‰˘מח‰  ‰י‡ 
‰˙ור‰, „כ˙יב8 "ו˘מח˙ בח‚ך", ו‡ילו ‰‰˜פו˙ ‡ינן ‡ל‡ מנ‰‚, וכיˆ„ ˙‰י‰ ‰˘מח‰ 

˘במנ‰‚ י˙יר‰ על זו ˘‰י‡ מˆו‰?

וי˘ לב‡ר9 – „‰י‡ ‰נו˙נ˙:

ככל ˘‰˘מח‰ עמו˜‰ ו‚„ול‰ יו˙ר, כך מ˙מעט ˙ו˜ף ‰חיוב. כי כ‡˘ר י˘ ˆיווי על 
‰‡„ם, ‰רי ז‰ ‚ופ‡ כמו סיב‰ מבחוı ˘כ‡ילו מכריח‰ ‡ו˙ו לע˘ו˙ מ‰ ˘נˆטוו‰. ולכן 
ככל ˘מ˙מעט ˙ו˜ף ‰חיוב, ‰רי ‰˘מח‰ ˘בלב ‰י‡ פנימי˙ יו˙ר ומ˜ור‰ בעומ˜ ‰נפ˘.

י˘ר‡ל  ˘‡ין  „בז‰   – ˙ור‰"  מ„ברי  סופרים  „ברי  "חביבים  רז"ל10  מ‡מר  [ועל-„רך 
מס˙פ˜ים במˆוו˙ ‰˙ור‰ כפי ˘‰ם, ומוסיפים על עˆמם ˙˜נו˙ וסיי‚ים בכ„י ל˘מר ‡˙ 

‰˙ור‰, בכך ניכר˙ ‰חביבו˙, ‰˘מח‰ ו‰˙ענו‚ ˘י˘ ל‰ם ב˜יום רˆון ‰'].

וז‰ו ‰טעם לחילו˜ בין ‡ופני ‰˘מח‰ ‰˘ונים בח‚ ‰סוכו˙:

˘מח˙ ‰ח‚, ˘‰י‡ מˆו‰ מן ‰˙ור‰ – ‰˘מח‰ ב‰ פחו˙‰ יו˙ר. כי כיון ˘מחייבים ב‰ 
‡˙ כולם, מוכח ˘‡ין זו ˘מח‰ ˘בעומ˜ ‰נפ˘, ‡ל‡ ˘מח‰ ˘כל ‡ח„ יכול ל‰˘י‚‰;

˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ˘‰י‡ ב˘ייכו˙ עם ניסוך ‰מים ˘"‰ו‡ ‰לכ‰ למ˘‰ מסיני . . 
ב‰ ‚„ול‰  סמכו‰ ‡˜ר‡י"11 – ‰˘מח‰  ר˜ „רבנן  ˘בכ˙ב  ב˙ור‰  ב‰„י‡  מפור˘  ˘‡ינו 

יו˙ר („‰רי ‰חיוב ˘ב‰ ‰ו‡ פחו˙)12;

˘מח‰  ‰י‡   – י˘ר‡ל  מנ‰‚  ‡ל‡  מ„רבנן,  ‡פילו  חיוב  ˘‡ינ‰  ‰‰˜פו˙,  ˘מח˙  ו‡ילו 
‚„ול‰ ביו˙ר, „‡ינ‰ מחמ˙ חיוב כלל, ‡ל‡ י˘ר‡ל ˘מחים ב˙ור‰ ב˘מח‰ ‰ב‡‰ מעומ˜ 

פנימיו˙ נפ˘ם.

8) ר‡‰ טז, י„.

9) בי‡ור ז‰, ‰ו‡ ע"פ ‰מבו‡ר (בס‚נון ˙ור˙ ‰חסי„ו˙) בל˜וטי ˙ור‰ סוכו˙ עט, „ ו‡ילך.

10) ירו˘למי ברכו˙ פ"‡ ‰"„.

11) ל˘ון רבינו ‰ז˜ן בל˜וטי ˙ור‰ ˘ם.

12) ‡ך ‡ינ‰ ˘ו‰ בכל י˘ר‡ל, ‡ל‡ בעי˜ר ב‚„ולי י˘ר‡ל וחכמי‰ם, מ˘‡"כ ב˘מח˙ ‰‰˜פו˙, ˘כל י˘ר‡ל 
˘וים ב‰.

חג הסוכות
‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘ו‡לין ו„ור˘ין

אין מהדרין ב"ערבי נחל"
ל‰יו˙  חייב  ו‰‰„ס  "כפו˙"  ל‰יו˙  חייב  ‰לולב  ו"‰„ר",  "פרי"  ל‰יו˙  חייב  ‰‡˙רו‚ 
"עבו˙". מ„וע ‰ערבו˙ ‡ינן חייבו˙ ל‰יו˙ ערבי "נחל" „וו˜‡?  / בי‡ור נפל‡ ביסו„ 
ב‡ופן  ו‰ור‡‰  י˘ר‡ל,  ˘בבני  ‰'מינים'  ב„'  ‰מ„ר˘  ‰סבר˙  פי  על  ‰מינים,   '„ „יני 

'‡י‚ו„ם' ו‡יחו„ם ˘ל י˘ר‡ל ובייחו„ - מין ‰'ערב‰' ˘ב‰ם

יב פנינים  עיונים ˜ˆרים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„רו˘ ו‡‚„‰: רמזים נפל‡ים ב„יני ‰סוכ‰ / מ„וע ניסוך ‰יין בסוכו˙ ‰ו‡ "˜רבן בפני 
עˆמו" ול‡ ר˜ "˘יירי ˜רבן"? / מעל˙ ‰עוס˜ ב˙ור‰ בלב„ /  מעל˙ ‰'˘ינ‰' ב˘מח˙ 

בי˙ ‰˘ו‡ב‰ 

˙ור˙ חיים: ל‰‡יר ‡˙ ‰רחוב – בזמן ˘‡ין ‰˘מ˘ מ‡יר‰

˘יחו˙ ˜ו„˘: "˘‡יב˙ מים" במסירו˙ נפ˘ 

◇ ◇ ◇

שמיני עצרת ושמחת תורה
עניינו ˘ל יום. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ

"שמחת תורה" בריקוד ולא בלימוד?
˘ל  ‚מר‰  ˘מח˙  ביטוי  עי˜ר  מ„וע  ב˘כל,  ו‰בנ˙‰  לימו„‰  ˘עניין ‰˙ור‰ ‰ו‡  כיוון 
נפל‡  בי‡ור  ב‰?   בלימו„  ול‡  בלב„,  בר‚לים  ו‰רי˜ו„ים  במנ‰‚ ‰‰˜פו˙  ˙ור‰ ‰ו‡ 
בכללו˙ עניין ‰˙ור‰ ולימו„‰, ‰מ‡יר ב‡ור י˜רו˙ ‡˙ פ˘ר מנ‰‚ ‰רי˜ו„ים ב˘מח˙ 

˙ור‰ כ˘ספר ‰˙ור‰ עטוף במעיל ול‡ ני˙ן ‡פילו ללמו„ ממנו

כו פנינים  עיונים ˜ˆרים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„רו˘ ו‡‚„‰: '„יר‰' ל˜ב"‰ ב˙ור‰ / ˘מחים ב˙ור‰ ומ˘מחים ‡˙ ‰˙ור‰ / ˘מח‰ ˘ל 

מנ‰‚ ‚„ול‰ מ˘מח‰ „‡וריי˙‡? 

˘יחו˙ ˜ו„˘: "‡˙‰ ‰ר‡˙" / "ל„ע˙" עם כל ‰פירו˘ים 

 ˙וכן ענינים 



‡ין מ‰„רין 
ב"ערבי נחל"

‰‡˙רו‚ חייב ל‰יו˙ "פרי" ו"‰„ר", ‰לולב חייב ל‰יו˙ "כפו˙" ו‰‰„ס 
"נחל"  ערבי  ל‰יו˙  חייבו˙  מ„וע ‰ערבו˙ ‡ינן  "עבו˙".  ל‰יו˙  חייב 
„וו˜‡?  /  בי‡ור נפל‡ ביסו„ „יני „' ‰מינים, על פי ‰סבר˙ ‰מ„ר˘ ב„' 
‰'מינים' ˘בבני י˘ר‡ל, ו‰ור‡‰ ב‡ופן '‡י‚ו„ם' ו‡יחו„ם ˘ל י˘ר‡ל 

ובייחו„ - מין ‰'ערב‰' ˘ב‰ם

'מ‰ נ˘˙נ‰' סימן ‰ערב‰
‡. בˆיווי ‰˙ור‰ ‡ו„ו˙ נטיל˙ „' מינים – "ול˜ח˙ם לכם ביום ‰ר‡˘ון פרי עı ‰„ר 

כפו˙ ˙מרים וענף עı עבו˙ וערבי נחל1" – י˘נו „בר פל‡, לכ‡ור‰:

ב‚' ‰מינים ‰ר‡˘ונים – סימן ‰‰יכר ˘נו˙ן ב‰ם ‰כ˙וב, ‰ו‡ ˙נ‡י לעיכוב‡ ב‰מין 
˘לו˜חים בפועל:

"‰„ר"3,  ל‰יו˙  וחייב   2"ıע "פרי  ל‰יו˙  חייב  ˘לו˜חים  ‰‡˙רו‚   – ‰„ר"   ıע "פרי 

1) ‡מור כ‚, מ.

2) ור‡‰ ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח ס˙רמ"‰ סכ"ט, ˘מ"פרי עı" נלמ„ ˘ˆ"ל (ולעיכוב‡) "פרי ‚מור".

3) סוכ‰ ל‡, ‡ – ומיני' ילפינן ל˘‡ר מינים (˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח ס˙רמ"‰ ס"ב).

 שמיני עצרת ושמחת תורה אוצרות המועדיםכח

˘מחים ב˙ור‰ ומ˘מחים ‡˙ ‰˙ור‰

בפירו˘ ‰˘ם '˘מח˙ ˙ור‰' מˆינו ב' פירו˘ים: ‡) י˘ר‡ל ˘מחים ב˙ור3‰. ב) י˘ר‡ל 
'מ˘מחים' ‡˙ ‰˙ור‰, ˘‰˙ור‰ ˙‰י‰ '˘מח‰' (כפ˘טו˙ ‰ל˘ון '˘מח˙ ˙ור‰')4.

וי˘ לב‡ר, „˘ני ‰פירו˘ים ˘לובים ז‰ בז‰ וב‡ים יח„יו:

י˘ר‡ל  נ˘מו˙  „‰רי  לעולם.  ˜„מו  ‰˙ור‰  ו‰ן  י˘ר‡ל  ˘‰ן  במ„ר˘5,  ‡י˙‡  „‰נ‰, 
˘ר˘ם נעל‰ מ‡ו„, ˘‰ם "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘"6. וכך ‚ם ‰˙ור‰ – ‰רי ‰י‡ חכמ˙ו 
‰‚˘מי  ‰עולם  לז‰  'ירי„˙‰'  בע˙  ‚ם   – ‰˙ור‰  ביני‰ם:  י˘  חילו˜  ‡ולם  ‰˜ב"‰;  ˘ל 
("‡וריי˙‡  מ˙חיל‰  ‰˜ב"‰  עם  מ‡וח„˙  ˘‰י˙‰  כפי  ב‚לוי  ב˜„ו˘˙‰  נ˘‡ר˙  ‰˘פל, 
ו˜וב"‰ כול‡ ח„"). מ˘‡"כ נ˘מו˙ י˘ר‡ל – מחמ˙ ריבוי ‰‰˘˙ל˘לו˙ ו‰ירי„‰ מעולם 

לעולם, בבי‡˙ם לעולם ‰ז‰ ‰ם כמˆי‡ו˙ עˆמ‡י˙, ו'נפר„˙', כביכול, ממנו י˙'.

על-י„י  כי   – י˘ר‡ל)  מ˘מח˙ ‡˙  ב˙ור‰ (‰˙ור‰  ˘מחים  ˘י˘ר‡ל  מ‰  מבו‡ר  ובז‰ 
 ˙‡ ב‰ם  ‚ם  מ‚ל‰  ז‰  ‰רי  ב‚לוי,  ‰˜ב"‰  עם  מ‡וח„˙  ˘‰י‡  ˙ור‰,  לומ„ים  ˘י˘ר‡ל 

˘ייכו˙ם ל˜ב"‰, כפי ˘‰י‡ מˆ„ ˘ור˘ נ˘מ˙ם, ˘‰ם "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל".

ו‰נ‰, כ‡˘ר מ˙‚ל‰ ˘ר˘ נ˘מו˙ י˘ר‡ל – ‡זי נע˘‰ ‚ם ל‰יפך, ˘י˘ר‡ל מ˘מחים 
‡˙ ‰˙ור‰:

כי, במ„ר˘7 עס˜ו ב˘‡ל‰: מי ˜„ם למי – ‰˙ור‰ ‡ו י˘ר‡ל, ו‰כריעו ˘י˘ר‡ל ˜„מו 
ל˙ור‰. וכיון ˘מעל˙ י˘ר‡ל ˜ו„מ˙ ונעלי˙ ממעל˙ ‰˙ור‰, ‰רי בע˙ ˘מ˙‚לי˙ מעל˙ם 
'מ˘מחים' ‡˙  „בז‰ ‰ם  ב˙ור‰,  ‚ם  זו  ממעל˙ם  מ˘פיעים ‰ם  כנ"ל),  (על-י„י ‰˙ור‰, 

‰˙ור‰, „מ˘פיעים ב‰ מעל‰ ˘‡ין ב‰ מˆ„ עˆמ‰.

 ˙‡ מ˘מחים  י˘ר‡ל   ,('‡‰ (פירו˘  י˘ר‡ל   ˙‡ מ˘מח˙  ˘‰˙ור‰  ˘על-י„י  ונמˆ‡, 
‰˙ור‰ ומ˘פיעים ב‰ (פירו˘ ‰ב').    

◇ ◇ ◇ 

3) ˘ז‰ בפ˘טו˙ ‰עניין ˘ל ˘מח˙ ˙ור‰.

4) ל˜וטי ˙ור‰ פו, רע"‡.

5) בר‡˘י˙ רב‰ ‡, „.

6) ˙ני‡ רפ"ב.

7) בר‡˘י˙ רב‰ ˘ם.



'„יר‰' ל˜ב"‰ ב˙ור‰
בנו‚ע לנ˙ינ˙ ‰˙ור‰ לי˘ר‡ל, ‡י˙‡ במ„ר˘1:

"מ˘ל למלך ˘‰י˙‰ לו ב˙ יחי„‰, ב‡ ‡ח„ מן ‰מלכים ונטל‰, בי˜˘ לילך לו ל‡רˆו 
לך  לומר  יכול,  ממנ‰ ‡יני  לפרו˘  יחי„י˙ ‰י‡,  לך  ˘נ˙˙י  ב˙י  לו,  ל‡˘˙ו, ‡מר  וליטול 
‡ל ˙טל‰ ‡יני יכול לפי ˘‰י‡ ‡˘˙ך, ‡ל‡ זו טוב‰ ע˘‰ לי – ˘כל מ˜ום ˘‡˙‰ ‰ולך 
˜יטון ‡ח„ ע˘‰ לי ˘‡„ור ‡ˆלכם, ˘‡יני יכול ל‰ניח ‡˙ ב˙י. כך ‡מר ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל, 
יכול, ‡ל‡  ˙טלו‰ ‡יני  לכם ‡ל  לומר  יכול,  לפרו˘ ‰ימנ‰ ‡יני  לכם ‡˙ ‰˙ור‰,  נ˙˙י 

בכל מ˜ום ˘‡˙ם ‰ולכים, בי˙ ‡ח„ ע˘ו לי ˘‡„ור ב˙וכו".

וי˘ לומר בפירו˘ ‰„ברים:

'‰ורי„‰'  ‡נו˘י,  ˘כל  מ‰˘‚˙  ל‚מרי  ˘נפל‡˙  ‰˜ב"‰,  ˘ל  חכמ˙ו  ˘‰י‡  ‰˙ור‰, 
˘‡ין  כיון  ול‰בינ‰. ‡ך  ב‰  ללמו„  י˘ר‡ל  ˘יוכלו  ב˘כל ‡נו˘י,  מו˘‚˙  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰ 
˘בעולם,  חכמו˙  כלל  ב˘כל  ‰י‡  ומו˘‚˙   ,'‰ ˙ור˙  ‡לו˜י˙,  חכמ‰  ˘‰י‡  ב‰  נר‚˘ 

ל‰ב„יל – י˘ מ˜ום לח˘ו˘, ˘ל‡ י‰י‰ נר‚˘ ב‰לימו„ ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰;

– ולכן מב˜˘ ‰˜ב"‰: "בכל מ˜ום ˘‡˙ם ‰ולכים, בי˙ ‡ח„ ע˘ו לי ˘‡„ור ב˙וכו": 
˘‰˙ור‰ ‰י‡  בלימו„  ונר‚˘  ניכר  ˘י‰י‰   – ל„יר˙ ‰˜ב"‰  ב˙ור‰  'מ˜ום'  לע˘ו˙  ˆריך 
˙ור˙ ‰', חכמ˙ו ורˆונו י˙'. „לכן ˆריך ל‰יו˙ ‰לימו„ ב‡ופן „"מ‰ ל‰לן (במ˙ן ˙ור‰) 
ובר˙˙  וביר‡‰  ב‡ימ‰  זמן)  בכל  ‰˙ור‰  (בלימו„  כ‡ן  ‡ף  ובזיע  בר˙˙  ביר‡‰  ב‡ימ‰ 

ובזיע"2.

◇ ◇ ◇ 

1) ˘מו"ר רפל"‚.

2) ברכו˙ כב, ‡.

„רו˘ ו‡‚„‰

 חג הסוכות אוצרות המועדיםו

"עלים  "כפו˙"5,  ל‰יו˙  חייב  ‰לולב   – ˙מרים"  "כפו˙  פסול4;  ‰יב˘  ‡˙רו‚  ו‡ילו 
– ‰‰„ס ˆריך  עבו˙"   ıע "ענף  פסול;  ל‡ו  ו‡ם  עם ‰˘„ר‰"6,  ולכפו˙ן  ל‡‚„ן  ‰ר‡ויין 

ל‰יו˙ "עבו˙", "˙ל˙‡ בח„ ˜ינ‡"7, ו‡ם ל‡ו פסול.

מ˘‡"כ במין ‰רביעי, ‰‚ם ˘נ‡מר בו ‚ם כן ‰סימן „"ערבי נחל" – מכל מ˜ום, ‡ין ז‰ 
˙נ‡י לעיכוב‡ בערב‰, ‡ל‡ ‡ף "˘ל בעל כ˘ר‰"8. כלומר, ‡ין ‰ערב‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ מן 
‡לו ‰‚„לו˙ בפועל בנחל, ‡ל‡ ‡ף ‡ם ‚„ל‰ במ„בר ‡ו ב‰רים, ור˜ ˘‰י‡ ממין ‰ערבו˙ 

‰‚„לו˙ ב„רך כלל בנחל, כ˘ר‰ ‰י‡ מלכ˙חיל9‰.

„י„‰ו  בסימן  ˘„ו˜‡  ‰מינים,  מ˘‡ר  ‰נחל  ערבי  נ˘˙נו  מ‰  בי‡ור:  „ור˘  ו‰„בר   
‡מרינן ˘כוונ˙ ‰˙ור‰ ‰י‡ לכללו˙ ‰מין בלב„ (˘‚„לו˙ ב„רך כלל בנחל), ול‡ לערב‰ 

ב‰ מ˜יימים ‡˙ ‰מˆו‰ בפועל (˘˙‰י‰ ‚„ל‰ בנחל „ו˜‡)?

ב. ו‰נ‰, ב‚מר‡‰88וב‡ מ‡ן „סביר‡ לי‰, ˘מ˜ור „ין ז‰ ‰ו‡ בל˘ון ‰כ˙וב "ערבי 
נחל" (ל˘ון רבים10) – „ז‰ ב‡ לרבו˙, ˘‚ם ערב‰ ‰‚„ל‰ במ„בר ‡ו ב‰רים ול‡ בנחל, 

כ˘ר‰.

בעי:  טעמ‡  ‚ופ‡   ‡‰˘ כך  על  [נוסף  כי   – ˘‡ל˙נו   ˙‡ ע„יין  מיי˘ב  ז‰  ‡ין  ‡מנם, 
בערב‰  ול‡  לסימני‰ם  בפועל  מ˙‡ימים  ˘י‰יו  ב˘‡ר ‰מינים  ר˜  ‰˙ור‰  מ˜פ„˙  מ„וע 

–] לכ‡ור‰, ‡ין סביר‡ ל‰ו ל‰פוס˜ים כמ‡ן „‡מר ז‰:

„‰נ‰, מל˘ון ‰רמב"ם11 ו‰˘ו"ע12 ("ורוב מין ז‰ ‰ו‡ ‚„ל על נחלי מים, ולכך נ˜ר‡ 
מין ז‰ ערבי נחל") מ˘מע, ˘„ין ז‰ מובן מעˆם מ˘מעו˙ ‰כ˙וב – „טעם ˜רי‡˙ן ב˘ם 
במ„בר ‡ו  ‰‚„ל  ‚ם ‰מיעוט  (‡ך  על ‰נחלים"  ‚„ל  ז‰  מין  "רוב  כי  נחל" ‰ו‡,  "ערבי 

ב‰רים כ˘ר) – ו‡ין ˆורך בריבוי מיוח„ ("ערבי" ל˘ון רבים) עבור ז‰.

4) סוכ‰ ל„, ב. 

5) סוכ‰ ל‡, ‡. 

6) ל˘ון רבינו ‰ז˜ן ˘ם סעיף ‚.

7) סוכ‰ לב, סע"ב ובר˘"י ˘ם.

8) סוכ‰ ל‚, סע"ב (במ˘נ‰). 

9) ר‡‰ רמב"ם ‰ל' לולב פ"ז ‰"‚. ר‡"˘ סוכ‰ פ"‚ סי"‚. טו˘ו"ע (ו„רבינו ‰ז˜ן) ‡ו"ח ס˙רמ"ז ס"‡.

10) ר˘"י סוכ‰ ˘ם. ועו„ [וברבינו מנוח לרמב"ם ˘ם (נ„פס ב‰וˆ‡˙ פרענ˜ל) ˘נלמ„ ממ"˘ "ערבי נחל" 
ול‡ "ערבי מים". ובפי' מ‰רז"ו לוי˜"ר (פ"ל, ח) ˘נלמ„ מ‰וי"ו „"וערבי". ו‡כ"מ].

וב"ח  ב"י  ˘ם.  לולב  ל‰ל'  כס"מ  ˘ם.  ר‡"˘  ר‡‰   – רוב ‰מפר˘ים  פירו˘  לפי  ו‰יינו  ˘ם.  לולב  11) ‰ל' 
לטו‡ו"ח ˘ם. ˙ויו"ט סוכ‰ פ"‚ מ"‚. ועו„.

12) ‡ו"ח ס˙רמ"ז, וכ"‰ ב˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ˘ם.



ז אוצרות המועדים  תוכן ענינים   
כי ˆריך  זו –  כ„יע‰  ל‰רמב"ם  לי‰  לומר „סביר‡  ˘‡י ‡פ˘ר  [ובמפר˘ים13 ‰וסיפו, 

‰ו‡ לכ˙וב ז‰ „"ערבי" בכ„י ללמ„ על מספר ‰ערבו˙, ˘‰ן ב' ערבו˙14].

וכיון ˘(ל˘יט˙ ‰רמב"ם) כוונ˙ ‰˙ור‰ ב‡מר‰ "ערבי נחל" ‰י‡ ר˜ על כללו˙ ‰מין, 
בפועל – ˆריכים  מ˜יימים ‡˙ ‰מˆו‰  ב‰ן  לערבו˙  בנו‚ע  ול‡  בנחל,  ˘רוב ‚י„ולו ‰ו‡ 
‰ר‡˘ונים  מינים   '‚ בין  ‰˙ור‰  בסימני  לחל˜  טעמ‡)  (ומ‡י  מנלן  ל‰בין,  ע„יין  ‡נו 

לערב‰?

יסו„ ‰חילו˜ - ב‚„ר ‰'ערב‰' על-פי ‰מ„ר˘
‚. ‰בי‡ור בז‰:

ב„רך  ˆרכם  כל  מיו˘בים  ˘‡ינם  ב˙ור‰  עניינים  ˘י˘נם  מ˜ומו˙15,  בכמ‰  נ˙ב‡ר 
‰פ˘ט ו‰נ‚ל‰, ומבו‡רים „ו˜‡ על-פי „רך ‰„ר˘ ו‰רמז (ובפרט על-פי בי‡ור פנימיו˙ 

‰˙ור‰). ובל˘ון ר˘"י16: "‡ין ‰מ˜ר‡ ‰ז‰ ‡ומר ‡ל‡ „ר˘ני".

וכן ‰ו‡ בנ„ון ז‰ – ˘‡ינו מיו˘ב כל ˆרכו ב„רך ‰פ˘ט ו‰נ‚ל‰, ומובן בפ˘טו˙ על-
פי בי‡ור עניין „' ‰מינים כפי ˘‰ו‡ ב„רך ‰„ר˘:

י˘ר‡ל:  בבני  ˘י˘נם  סו‚ים  כנ‚„ „'  ˘‰ם  במ„ר˘17,  מבו‡ר  „‰נ‰, ‡ו„ו˙ „' ‰מינים 
‡˙רו‚ – ˘"י˘ בו טעם וי˘ בו ריח", ‰ו‡ כנ‚„ ‡לו מי˘ר‡ל ˘"י˘ ב‰ם ˙ור‰ וי˘ ב‰ם 
מע˘ים טובים"; כפו˙ ˙מרים (לולב) – ˘(‰˙מר) "י˘ בו טעם ו‡ין בו ריח", ‰ו‡ כנ‚„ 
טעם",  בו  ו‡ין  ריח  בו  ˘"י˘   – ‰„ס  טובים";  מע˘ים  ב‰ם  ו‡ין  ˙ור‰  ב‰ם  ‡לו "˘י˘ 
‰ו‡ כנ‚„ ‡לו ˘"י˘ ב‰ם מע˘ים טובים ו‡ין ב‰ם ˙ור‰"; ערב‰ – ˘"‡ין ב‰ טעם ו‡ין 
נטיל˙  ו˙וכן  טובים";  מע˘ים  ול‡  ˙ור‰  ל‡  ב‰ם  ˘‡ין  כנ‚„ "בני ‡„ם  ריח", ‰י‡  ב‰ 

‰„' מינים יח„יו ‰ו‡ – ˘כל „' ‰סו‚ים ˘בי˘ר‡ל "יו˜˘רו כולם ‡‚ו„‰ ‡ח˙".

ו‰נ‰, ממ„ר˘ ז‰ נמˆ‡ – ˘חילו˜ עי˜רי י˘נו בין ‚' ‰מינים ‰ר‡˘ונים לבין ‰ערב‰:

מעלו˙ ‚לויו˙,  ב‰ם  ˘י˘  בכך  ˘וים ‰ם   – י˘ר‡ל)  בני  (בסו‚י  ‚' ‰מינים ‰ר‡˘ונים 
‰ניכרו˙ בפועל. „‰רי ‡לו "˘י˘ ב‰ם ˙ור‰" וכן ‡לו ˘"י˘ ב‰ם מע˘ים טובים", ‰יינו, 
˘‰ם לומ„י ˙ור‰ ועו˘י מע˘ים טובים בפועל18; מ˘‡"כ ‰ערב‰, "בני ‡„ם ˘‡ין ב‰ם 

13) „לעיל ‰ער‰ 11.

14) סוכ‰ ל„, ב (רמב"ם ˘ם ‰"ז). ור‡‰ ˙ו„"‰ ורבנן סוכ‰ ל„, ‡.

15) ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע' 209. ו˘"נ (‰וב‡ ב'פ˙ח „בר' לעיל).

16) בר‡˘י˙ ‡, ‡.

17) וי˜"ר פ"ל, יב.

18) ל‰עיר מ‰פ˙‚ם ‰י„וע (ספר ‰˘יחו˙ ˙ור˙ ˘לום ע' 190) – 'למ„ן ‡ינו מי ˘יכול ללמו„, ‡ל‡ ‰לומ„ 

 שמיני עצרת ושמחת תורה אוצרות המועדיםכו

ב‡ו˙  ול‡  בי"˙ ("בר‡˘י˙"),  ב‡ו˙  מ˙חל˙  מ„וע ‰˙ור‰  י„וע‰ ‰˘‡ל15‰ –  „‰נ‰, 
‡ל"ף, ‰‡ו˙ ‰ר‡˘ונ‰ ב‡ו˙יו˙ ‰‡-ב?

וע"פ ‰בי‡ור ‰נ"ל מבו‡ר ז‰ בפ˘טו˙: „‰ל‡ נ˙ב‡ר בס„ר לימו„ ‰˙ור‰ – „‰עניין 
ב‡  ז‰  ל‡חרי  ור˜  ‰˙ור‰,  ורוחניו˙  ב˜„ו˘˙  ל‰י„ב˜   – ‰ו‡  ‰˙ור‰  בלימו„  ‰ר‡˘ון 

עניין ‰לימו„ ב‰בנ‰ ו‰˘‚‰.

וז‰ו ‰בי‡ור מ„וע ‰˙ור‰ פו˙ח˙ בבי"˙ ול‡ ב‡ל"ף:

‡ל"ף מˆיין ‡˙ ‰„בר ‰ב‡ ר‡˘ון, ו‡ילו ‰בי"˙ – ‡˙ ‰„בר ‰˘ני לו; וזו‰י ‰„‚˘˙ 
 – ˘ב˙ור‰  ו‰˘‚‰  ‰‰בנ‰  בבי"˙),  (‰מ˙חל˙  ב˙ור‰  ‡נו  ˘לומ„ים  „מ‰   – ‰˙ור‰ 
‰ו‡   – „˙ור‰  ‰"‡ל"ף"  ‰ר‡˘ון,  ו‰„בר  ‰˘ני;  ‰עניין  ˙ור‰,  ˘ל  ‰"בי"˙"  כבר  ז‰ו 
מˆיור  למעל‰  ו‰˘‚‰,  מ‰בנ‰  ˘למעל‰  ‰˙ור‰  וב˜„ו˘˙  ‰˙ור‰  בנו˙ן  ‰‰˙˜˘רו˙ 

‡ו˙יו˙, ˘ז‰ ˆריך ל‰יו˙ עו„ ˜ו„ם ‰"ב(ר‡˘י˙)" „˙ור‰, כ‰כנ‰ ללימו„ ‰˙ור‰.

וז‰ו ˘מ˙חילין ל˜רו‡ פר˘˙ בר‡˘י˙ ב˘מח˙ ˙ור‰, ˘עניינו ‰ו‡, כנ"ל – ‰˙˜˘רו˙ 
ביום  ‰נ‰  ‰‰˜פו˙,  ב˘מח˙  ‰‰כנ‰  „על-י„י  ‰˙ור‰:  ונו˙ן  ‰˙ור‰  ˜„ו˘˙  עם  י˘ר‡ל 
בבי"˙,  ‰מ˙חיל   – בבר‡˘י˙  ו‰לימו„  ‰˜רי‡‰   ˙‡ מ˙חילים  ‚ופ‡,  ˙ור‰  ˘מח˙ 
„מ„‚י˘ים ‡˘ר ‰לימו„ ו‰‰בנ‰ ו‰‰˘‚‰ ‰ו‡ ‰ענין ‰˘ני ב˙ור‰; ו‰‰˙חל‰ „˙ור‰ – 

‰י‡ ‰‰˙מסרו˙ לנו˙ן ‰˙ור‰.

15) ˙„ב‡"ר פל"‡ (˜רוב לסופו) [ע"„ ירו˘למי ח‚י‚‰ פ"ב ‰"‡ (˜רוב לסופ‰)]. רבו˙ינו בע‰"˙ וחז˜וני 
רי˘ פר' בר‡˘י˙. ועו„.



כ‰ אוצרות המועדים פנינים  

˘מח‰ בעי˜ר ועˆמיו˙ ‰˙ור‰
מ‡י   – בני„ון-„י„ן  ‚ם  לנו ‰יטב  י˙ב‡ר  ˘ל ‰˙ור‰,  במ‰ו˙‰  ז‰  יסו„י  בי‡ור  על-פי 

טעמ‡ חו‚‚ים ‡˙ ‰˘מח‰ עם ‰˙ור‰, ב‡ופן „‰˜פו˙ ורי˜ו„ „ו˜‡:

˘ב‰, ‡ל‡ ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰.  ו‰‰בנ‰  ל‡ ‰˘כל  כנ"ל,  עניין ‰˙ור‰ ‰ו‡,  ˘עי˜ר  כיון 
עם ˜„ו˘˙  י‰יו ˜˘ורים  ˘‡ף ‰ם  וכוחו˙יו,  במ‰ו˙ ‰‡„ם  '˙ח„ור'  ˘‰˙ור‰  בכ„י  ור˜ 

‰˙ור‰ – לכן נ˙ן ‰˜ב"‰ ˘י‰י‰ ‡פ˘רו˙ ‚ם ללומ„‰ (כנ"ל);

‡פ˘רי  ˘‡ין  ב‡ופן  במעיל,  כרוכ‰  ˘‰˙ור‰  כפי  ‰ו‡  ˙ור‰  „˘מח˙  ‰רי˜ו„  ‡ופן  לכן 
עניין ‰˙ור‰: ‰˘מח‰  ו‡מי˙י˙  בעי˜ר  ˘מח˙נו  ביטוי  לי„י  ב‡‰  ובכך  מ‡חר  ב‰ –  ללמו„ 
מ˙„ב˜ים  ב˙ור‰,  ו‰˜רי‡‰  ‰לימו„  ˘על-י„י  בכך  ‡ל‡  ˙ור‰,  ˘ל  ו‰בנ‰  ב‰˘‚‰  ‡ינ‰ 

ב˜„ו˘˙ ‰˙ור‰, ב˜ב"‰ נו˙ן ‰˙ור‰.

ו‰‰בנ‰  ללימו„  ל˜„ום  ˆריכ‰  ‰˙ור‰  ב˜„ו˘˙  ˘‰‰˙„ב˜ו˙  לעיל,  ˘נ˙ב‡ר  וכ˘ם 
עבו„˙  ב˙חיל˙  ˘‰י‡  ˙ור‰,  ˘מח˙  עניין  ‚ם  ‰ו‡  כן   – ˙חיל‰")  ב˙ור‰  ("ברכו  ב‰ 
(ל˘נ‰ ‰ח„˘‰)  ו‰‰כנ‰  כל ‰חט‡ים  ˙י˜ון  עבו„˙ ‰˙˘וב‰,  ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰: „ל‡חרי 
בע˙  עˆר˙,  ו˘מיני  סוכו˙  יום-‰כיפורים,  ע˘ר˙-ימי-˙˘וב‰,  ר‡˘-‰˘נ‰,  ב‡לול, 
˘‰י‡  ב˜„ו˘˙ ‰˙ור‰,  ולעסו˜  ל‰„‚י˘  – ‰רי ˆריך  עבו„˙ ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰  ˘מ˙חיל‰ 
˙ור˙ ‰', בכ„י ˘‚ם ל‡חרי ז‰ – במ˘ך כל ‰˘נ‰, ‰נ‰ ‚ם לימו„ ‰˙ור‰ ב˘כל ו‰בנ‰, 

י‰י‰ ח„ור ב˜„ו˘˙‰.

‡מנם, ‡ף ˘‰˘מח‰ „˘מח˙ ˙ור‰ מ˙בט‡˙ בעי˜ר על-י„י ‰רי˜ו„ בר‚לים, עם ז‡˙, 
ב‰  עם ‰˜רי‡‰  ˘מח˙ ‰˙ור‰  מ˜˘רים ‡˙  ‰˜רי‡‰ –  ˘ולחן  סביב  עם ‰ספר  מ˜יפים 
– לימו„ ˘ל ˙ור‰, ו‡ף ˜ו„ם ‰˜פו˙ ‡ומרים ‰פסו˜ים ˘ל "‡˙‰ ‰ר‡˙" – פסו˜ים ˘ל 

˙ור‰:

‰˙ור‰  ˜יום  על  כוחו˙  ממנו  לי˜ח  וˆריך  כללי,  חו„˘  ‰ו‡  ˙˘רי  וחו„˘  מ‡חר  כי 
ומˆוו˙ ˘ל כללו˙ ‰˘נ‰ – לכן מוכרח ‰חו„˘ לכלול (בענייניו ‰כלליים) ‚ם ‡˙ לימו„ 
ול˜„ו˘˙‰  ל˙ור‰  ‰ביטול  ‰˙ור‰,  לימו„  ˘ל  ‰יסו„  ר˜  ל‡   – ‰˘נ‰  ˘בכל  ‰˙ור‰ 
‡ל‡  ממ˘.  בפועל  ‰לימו„   – ‰בנין   ˙‡ ‚ם  ‡ל‡  כנ"ל,  ‰רי˜ו„,  ב‡ופן  ˘מ˙בט‡ 
ו‰ו‡ ‰עניין  בר‚לים,  – ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰רי˜ו„  בחיזו˜ ‰יסו„  כ˘‡וחזים  ˙ור‰,  ˘ב˘מח˙ 

‰מו„‚˘ ב‚ילוי, ו‡ילו עניין ‰לימו„ ‰ו‡ ר˜ ברמז.

◇ ◇ ◇ 

‰˙ור‰ ˘ב‰˘‚‰ - בי"˙ ול‡ ‡ל"ף
ב˘מח˙  ל˜רו‡  מ˙חילים  ˙חיל˙ ‰˙ור‰, ‡ו˙‰  בר‡˘י˙,  לפר˘˙  ‚ם  ˘ייך  ז‰  עניין 

˙ור‰:

 חג הסוכות אוצרות המועדיםח

ל‡ ˙ור‰ ול‡ מע˘ים טובים" – ‡ין ב‰ם כל מעל‰ ‚לוי‰.

 '‚ ‡ח˙"):  ‡‚ו„‰  כולם  ("יו˜˘רו  ‰˙‡‚„ו˙ם  בסיב˙  ‚ם  ‰ם  חלו˜ים  ˘כן,  וכיון 
‰מינים ‰ר‡˘ונים – סיב˙ ˆירופם ל'‡‚ו„‰' ‰י‡ מˆ„ מעלו˙י‰ם ‡לו ‰‚לויו˙; מ˘‡"כ 
מˆ„  עימ‰, ‰י‡  ˘סיב˙ ‰‰˙‡‚„ו˙  לומר  ב‰כרח  מעל‰ –  כל  ב‚ילוי  ב‰  ˘‡ין  ‰ערב‰, 

‰מעל‰ ‰פנימי˙ ‰˜יימ˙ בכל י‰ו„י מˆ„ עˆם ‰ווי˙ו – בעˆם ז‰ ˘‰ו‡ י‰ו„י.

ועל-פי ז‰ י˘ לב‡ר, ˘‰חילו˜ ב‰לכ‰ בין סימני ‚' ‰מינים וסימני ‰ערב‰ – 'נ˘˙ל˘ל' 
וב‡ מחילו˜ ז‰ ˘ביני‰ם, ב˙וכנם על-פי „רך ‰„ר˘:

וכו'),  "כפו˙"  ‰„ר",   ıע ("פרי  ב‰ם  ˘נ‡מרו  ‰˙ור‰  סימני   – ‰ר‡˘ונים  ‰מינים   '‚
עלי‰ם ל‰יו˙ בפועל וב‚לוי במינים ב‰ם מ˜יימים ‡˙ ‰מˆו‰. ו‰יינו ב„ומ‰ לכפי ˘‰ו‡ 

בסו‚י בני י˘ר‡ל ‡לו, ˘‰מעלו˙ ˘ב‰ם ‰ן ‚לויו˙ ובפועל, כ„לעיל;

נחל".  לכללו˙ ‰מין „"ערבי  ˘ייכ˙  ˘˙‰י‰  ב‰ ‰ו‡,  סימן ‰˙ור‰   – מ˘‡"כ ‰ערב‰ 
„זרע  ‰מין'  ל'כללו˙  ב˘ייכו˙ו  ‰ו‡  ˘מעל˙ו  ˘בי˘ר‡ל,  ‰'ערב‰'  למין  ב„ומ‰  ו‰יינו 
˙ור‰  ל‡  ב‰ם  ˘"‡ין  ב‡לו  ‚ם  י‰ו„י,  בכל  ‰י‡  זו  ˘מעל‰  וכיון  ויע˜ב;  יˆח˜  ‡בר‰ם 
ול‡ מע˘ים טובים" בפועל, ו‡פילו ב˙ינו˜ ˘נ˘ב‰ לבין ‰עכו"ם ו‡ינו יו„ע כלל מ‰יו˙ו 
י‰ו„י – לכן, ‡פילו ‡ם ‡ו˙‰ ‰ערב‰ ˘מ˜יימים ב‰ ‡˙ ‰מˆו‰ בפועל, ‡ינ‰ ‚„ל‰ ב'נחל' 

– „‰ו‡ ˙ינו˜ ˘נ˘ב‰ לבין ‰עכו"ם, ‰נ‰ ‡עפ"כ – כ˘ר‰ ‰י‡ ל˜יים ב‰ ‡˙ ‰מˆו‰. 

‡י‚ו„ ‰'ערב‰' עם ˘‡ר ‰'מינים' „י˘ר‡ל 
ו'‡י‚ו„'  ˜ירוב  ‡ופן  ל‰יו˙  ˆריך  כיˆ„   – ‰‡„ם  ב‰נ‰‚˙  ברור‰  ‰ור‡‰  ומכ‡ן   .„

'מינים' ‡לו ˘בי˘ר‡ל:

עם  י‰ו„י, ‡פילו  כל  עם  ול‰˙‡‚„  ל‰˙˜˘ר  ˘מוכרחים  ל„ע˙,  י˘  ובר‡˘ונ‰  בר‡˘ 
וכ˘ם  בלב„,  מינים  ב‚'  ל‰ס˙פ˜  ‡פ˘ר  ‡י  מינים   '„ בנטיל˙  „‰רי   – פ˘וטים  ‡נ˘ים 
˘‡ין יוˆ‡ים י„י חוב‰ בל‡ ‡˙רו‚, לולב ‡ו ‰„ס, כך ‡ין יוˆ‡ים י„י חוב‰ בל‡ ערבו˙, 

‡נ˘ים פ˘וטים19. 

[ול‰עיר, ˘„ו˜‡ ˘ם ‰"ערב‰"20, ‰ו‡ מ‡ו˙ם ‰‡ו˙יו˙ ˘ל "וערב‰ ל‰' מנח˙ י‰ו„‰ 

מע"ט  עו˘ים  כ‡˘ר  ר˜  ‰פ˘וט)  (כ˙וכנ‰  ˘˘ייכ˙  „מע"ט,  למעל‰  בנו‚ע  (וע‡כו"כ)  ‰ו‡  וכן  (בפועל)'. 
בפועל.

‡נ˘ים  ˘ל  'פ˘יטו˙ם'  ˘„ו˜‡  ב)   ,‡ˆ˙ ע'  ח"‚  „יבורים  (ל˜וטי  רבו˙ינו  כ"˜  פ˙‚ם  י„וע  ו‡„רב‰:   (19
ע"י  ˘„ו˜‡  ונמˆ‡,  ו˘מו˙.  „ר‚ו˙  כל  מן  ˘למעל‰  ‰˜ב"‰,  ˘ל  עˆמו˙ו  פ˘יטו˙  עם  ˜˘ור‰  פ˘וטים 
חכ"ט  ˘יחו˙  ל˜וטי  בז‰  ור‡‰  ממ˘.  י˙'  ומ‰ו˙ו  עˆמו˙ו  עם  מ˙˜˘רים  פ˘וטים,  עם ‡נ˘ים  ˘מ˙‡‚„ים 

ע' 223 ו‡ילך.

20) „˘ם ‰„בר בל˘ון ‰˜ו„˘, מור‰ על מ‰ו˙ו ועניינו. ר‡‰ ˙ני‡ ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ ספ"‡.



ט אוצרות המועדים  תוכן ענינים   
‚ו'21". „ˆירופם ˘ל ‡נ˘ים ‡לו ב‡‚ו„˙ ‰„' מינים – ערב וחביב ‰ו‡ לפניו י˙'].

‚' ‰סו‚ים  עם  בין ‡ופן ‰‰˙˜˘רו˙  י˘נו  עי˜רי  „חילו˜   – נוספ˙  ב‡‰ ‰ור‡‰  וכ‡ן 
‰ר‡˘ונים ˘בי˘ר‡ל, ו‡ופן ‰‰˙˜˘רו˙ עם ‡י˘ פ˘וט:

˘י‰יו  ˆריך  טובים,  ומע˘ים  ˙ור‰   – ‚לויו˙  למעלו˙  ‰˘ייכים  ‰ר‡˘ונים,  ‰מינים 
ב‰ם ˙ור‰ ומע˘ים טובים בפועל; ‡ין „י בכך ˘מ˙ייחס ‰ו‡ למ˘פח‰ ˘ל לומ„ים, ‡ו 
ר˘ום בי˘יב‰, ‡ו ‡פילו למ„ בעˆמו ˙ור‰ בעבר – ‡ל‡ ˆריך ל‰יו˙ ‡ˆלו ע˙‰ ובפועל 

‰"טעם" – לימו„ ‰˙ור‰ (וע„"ז במע˘ים טובים).

מ˘‡"כ ב˜ירוב ‡י˘ פ˘וט, ‡ין ל‰עמי„ '˙נ‡ים' – ˘˜ו„ם כל יעסו˜ ב˙ור‰ ובמע˘ים 
כיון  כי  בנחל')22;  ‰'‚„ל‰  (כערב‰  כי‰ו„י  'יחו˘'  כל  ˘˜ו„ם  ‰˙נ‡י  ל‡  ו‡פילו  טובים, 
˘‰י‡  י˘ר‡ל,  מˆ„ ‡‰ב˙  עימו  ל‰˙˜˘ר  ובר‡˘ונ‰  בר‡˘  – ˆריך  י˘ר‡ל  מזרע  ˘‰ו‡ 

‡‰ב˙ כל י‰ו„י מפני עˆם ‰יו˙ו י‰ו„י23.

בע˙  ל˙ור‰":  ומ˜רבן  . ‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙   . ˘ל ‡‰רן  מ˙למי„יו  "‰וי  ˘נינו24  ו‰רי 
˘י˘נו "‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙"25, יבי‡ ז‰ בסופו ˘ל „בר לי„י "ומ˜רבן ל˙ור‰" – „ל‡חרי 
‡ו˙ו  יבי‡  ‚ופ‡   ‡‰ י‰ו„י,  ‰יו˙ו  עˆם  מפני  ‡ו˙ו  ונ‡‰ב  ‰פ˘וט,  ‰‡י˘   ˙‡ ˘נ˜רב 

ל‰˙˜רב ל˙ור‰ – ע„ ˘לבסוף יבו‡ ‡ף למ„ר‚‰ „"י˘ בו טעם וי˘ בו ריח".

'ערב‰' ו'לולב' - ‰‡ינם מפריעים ל˜יום ‰מˆו‰?
‡ו˙‰  לערב‰  ול‡  ‰מין  לכללו˙  ר˜  סימן  ˘‰ו‡  „ערב‰,  לסימן  ב„ומ‰  ו‰נ‰,   .‰

לו˜חים בפועל – מˆינו ‚ם בנו‚ע לסימן ‰˙ור‰ בלולב – "כפו˙ ˙מרים":

„‰נ‰, י˘נם ‰סוברים26 ˘(בנוסף לכך ˘ˆריך ל‰יו˙ בלולב ‰סימן „"כפו˙" – "עלים 

21) מל‡כי ‚, „.

„‚ם  וי"ל  מן ‰נחל".  ˘ל‡  ולי˜ח ‡פילו  חי„ו˘  ל‰ר‡ו˙  ניח‡  „"טפי  ס˜"ב  ˘ם  מט"ז ‡ו"ח  ל‰עיר   (22
בפנימיו˙ ‰עניינים כן ‰ו‡, ˘י˘ "ל‰ר‡ו˙ חי„ו˘" ול‰„ר ב˜ירוב ‡ו˙ם ˘ל‡ ניכר ב‰ם ˘‰ם "ערבי נחל" 

(מזרע ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב).

רבים  רחמים  ו‰ל‡  ביו˙ר,  ‚„ול‰  עליו  ‰רחמנו˙  ‰רי  כי‰ו„י,  מר‚י˘  ‡ינו  ‡ח„  ‡ו˙ו  ‡ם  ו‡„רב‰,   (23
מבי‡ים לי„י ‡‰ב‰ רב‰ (ר‡‰ ˙ני‡ ספמ"‰).

24) ‡בו˙ פ"‡ מי"ב.

בעלמ‡"  בריו˙  ב˘ם  נ˜ר‡ים  ולכן  ועבו„˙ו,   '‰ מ˙ור˙  פל"ב „"בריו˙" ‰יינו "‰רחו˜ים  ˙ני‡  ר‡‰   (25
(˘‡ין ב‰ם כל מעל‰ מלב„ ‰יו˙ם בריו˙ ˘ל ‰˜ב"‰).

ספר ‰לולב ‰˜נרי  ר‡‰  בז‰  ב‡רוכ‰)  (ו‰˘˜ו"ט  – ‰„יעו˙  פ"ז ‰"‡  לולב  על ‰רמב"ם ‰ל'  26) ˆפע"נ 
(ירו˘לים ˙˘ל"ח), ו˘"נ.

פ"ו – ‚ם ‡ם ‡ין  ח"‡  בספר ‰נ"ל  ב‰נסמן  ר‡‰  ˘ם ‰פירו˙) –  (ול‡  ‰‡ילן  ˘ם  [ו‡˙"ל „"˙מרים" ‰ו‡ 

 שמיני עצרת ושמחת תורה אוצרות המועדיםכ„

(„˙ור‰ ˘בעל-פ‰) ‰ו‡ ב‰בנ˙ מ‰ ˘לומ„ים – ומ„וע ‡ם כן נו‚ע כל-כך עניין ‰„יבור 
ב˙ור‰, וע„ כ„י כך, ˘‡ם חסר ז‰ (ל‡ „י ˘"‡ין ˆריך לברך" ו‡ינו יוˆ‡ י„י חוב˙ מˆו˙ 
מ˘˙מר˙  ‡ינ‰  ‰˙ור‰  ‰בנ˙  ‡פילו   – מ˘˙מר˙"  "‡ינ‰  ‚ם)  ‡ל‡  ‡ו˙ם",  "ולמ„˙ם 

‡ˆלו!

‡ולם על-פי ‰‰סבר‰ „לעיל מבו‡ר ז‰ ‰יטב:

מוכרח  לכן  על-י„‰;  בנו˙ן ‰˙ור‰  ˘עי˜ר ‰˙ור‰ ‰ו‡ ˜„ו˘˙‰ – ‰„בי˜ו˙  כיון  כי 
ב‰בנ‰  ˘יור‚˘  ב‡ופן  ל‰יו˙  ‰לימו„)  ˜ו„ם  ‰‰כנ‰  ר˜  (ול‡  ‚ופי‰  ‰˙ור‰  לימו„  ‚ם 

ו‰˘‚‰ ˘ב‰ ˘‰י‡ ˙ור˙ ‰'.

ולכן מוכרח ‰לימו„ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל "למוˆי‡י‰ם בפ‰", וע„ – "ערוכ‰ בכל רמ"ח 
‡ברים":

‰י‡  ‡לו˜י˙  ˘חכמ‰  לכל,  מובן  ‰רי  ‰˜ב"‰,  ˘ל  חכמ˙ו  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  כיון  „‰נ‰, 
˘ל‡ בערך כלל לחכמ‰ ‡נו˘י˙ – ˘כל ‰נבר‡ים, ו‡ין ˘ייך כלל ˘יוכלו ‰נבר‡ים (מˆ„ 

עˆמם) 'ל˜לוט' ו'ל˙פוס' חכמ‰ ‡לו˜י˙ זו ב˘כלם;

ו‡„רב‰: ב˘ע‰ ˘י‰ו„י לומ„ ˙ור‰ עם כוח ˘כלו, ˘‰ו‡ ‰כוח ‰כי נעל‰ ˘בו, ‡˘ר 
בו ‰י‡ מעל˙ מין ‰‡„ם – ‰רי נר‚˘˙ כ‡ן 'מˆי‡ו˙ו'. וכיון ˘כן, ‰רי ז‰ 'מפריע' ומ‰ו‰ 

ס˙יר‰ ל‰˘‚˙ ‰˙ור‰!

"פיל‡  בחלום  ‡פילו  ל‡„ם  ˘יר‡ו  ˘ייך  ˘‡ין  ב‚מ'14  ‡י˙‡  וחומר:  ˜ל  [ו‰„ברים 
ל‚מרי  מו˘לל  מו‚בל˙,  מˆי‡ו˙ ‚˘מי˙  ˘‰ו‡  ו‰ל‡ ‡ם ‰פיל,  ב˜ופ‡ „מחט‡".  „עייל 
˘‡ין  (וע„  מפני ‰יו˙‰ ˜טנ‰ ‰ימנו  במˆי‡ו˙ ‚˘מי˙ ‡חר˙ ("˜ופ‡ „מחט‡"),  ˘יכנס 
מר‡ים ז‰ ‡פילו בחלום) – ע‡כו"כ ‰˙ור‰, ˘‰י‡ "כלי חמ„˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰, ˘‰ו‡ בלי 

‚בול ‰‡מי˙י, ו„‡י ˘‡י ‡פ˘ר כלל ˘˙יכנס ו˙י˙פס ב˘כל ‰‡„ם ‰מ„ו„ ומו‚בל!].

‡ין   – מ˘˙מר˙"  "‡ינ‰  ‡זי  לב„,  ‰˘כל  בכוח  ‰ו‡  ‰˙ור‰  ˘לימו„  בע˙  ולכן,   –
˘ייך ˘י‰י‰ ללימו„ו ˜יום. וכפי ˘‰‚מ' מספר˙10 ˘"˙למי„ ‡ח„ . . ˘‰י' ˘ונ‰ בלח˘ 

. . ˘כח ˙למו„ו";

מ˘‡"כ כ‡˘ר מ˜˘רים ‡˙ לימו„ ‰˙ור‰ עם „יבור ‰"פ‰" ו(י˙יר‰ מזו) עם "רמ"ח 
‡ברים" – ‰כוחו˙ ‰פחו˙ים ˘ב‡„ם, ול‡ ר˜ עם ‰˘כל, בו ניכר˙ מעל˙ ‰‡„ם – בז‰ 
מו„‚˘, ˘‡ין ‰ו‡ חו˘ב 'לי˜ח' ‡˙ ‰˙ור‰ ר˜ מˆ„ כוחו˙יו ‰טובים ומעל˙ ˘כלו, ‡ל‡ 
מˆי‡ו˙ו,  לבטל ‡˙  חכמ‰ ‡לו˜י˙, „ל˘ם ‰בנ˙‰ ˆריך ‰ו‡  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  יו„ע ‰ו‡   –
‡זי  ‡יבריו;  רמ"ח  בכל  ‰˙ור‰   ˙‡ ו'לו˜ח'  ממעל˙ו  ˘'יור„'  ב‡ופן  ‰ו‡  לומ„  ולכן, 
יכול‰ "˙ור˙ו ˘ל ‰˜ב"‰" ‰בל˙י מו‚בל˙ ל‰י˜לט בו בפנימיו˙ – ˙ור˙ו "מ˘˙מר˙".

◇ ◇ ◇ 

14) ברכו˙ נ‰, סע"ב.



כ‚ אוצרות המועדים פנינים  
וב‰בנ‰  מ˙וך ‰˙ל‰בו˙  ל‰יו˙  מוכרח  ב˙ור˙ך")  לבי  ("פ˙ח  לימו„ ‰˙ור‰  „לכ‡ור‰, 
ופועל  ‰˜יים  „בר'  כ'מˆי‡ו˙  נר‚˘ים  ‰‡„ם  וכוחו˙  ˘˘כל  בע˙  „ו˜‡  „ז‰ו  ו‰˘‚‰, 
פעול˙ו – ו‡ילו "ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י‰" ˘ולל ומבטל ‡˙ ‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ו – ולכ‡ור‰ 

מ‰ו‰ ז‰ ס˙יר‰ ל‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ב˙ור‰?

˙ור‰  ס˙ם, ‡ל‡)  ו‰בנ‰  ˘כל  (ל‡  ב˙ור˙ך"  לבי  ˘י‰י‰ "פ˙ח  רוˆים  – „ב‡ם  ‡ל‡ 
לבטל  ˙חיל‰  ˆריך  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ל˙ור˙ו  ר‡וי  'כלי'  ל‰יו˙  כ„י  ‰נ‰   –  '‰ ˙ור˙  ˘לך, 
ז‰  ביטול  „על-י„י   – עליו"6  „˘ין  ˘‰כל  ז‰  "כמ„בר  לכל",  "כעפר   – וכל  מכל  עˆמו 
„ו˜‡ נע˘‰ ‰‡„ם מוכ˘ר 'ל˜בל' ‡˙ ˙ור˙ו ˘ל ‰˜ב"‰; ול‡חר מכן – ˆריכ‰ לבו‡ ‚ם 
י‚יע˙ ‰‡„ם בכוח ˘כלו, בכ„י ˘˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ˙ח„ור ‚ם בכוחו˙ ˘כלו ולבו – "פ˙ח 

לבי ב˙ור˙ך".

˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ‚ם בלימו„ ‰˘כלי
ובז‰ יבו‡ר עניין נוסף ˙מו‰, לכ‡ור‰, ב˘ייכו˙ ללימו„ ‰˙ור‰:

„‰נ‰, מˆינו ‡˘ר ‰„יבור ב„ברי ˙ור‰, י˘ בו מעל‰ ל‚בי ‰בנ˙ ‰˙ור7‰:

‰„ין ‰ו‡, ˘"‰מ‰ר‰ר ב„ברי ˙ור‰ ‡"ˆ לברך"8 (ברכ˙ ‰˙ור‰), מכיון ˘"‰ר‰ור ל‡ו 
מוˆי‡,  ו‡ינו  ב˘פ˙יו  ל‰וˆי‡  לו  ו‡פ˘ר  לב„  ב‰ר‰ור  ˘לומ„  מ‰  ו"כל  כ„יבור ‰ו‡", 

‡ינו יוˆ‡ בלימו„ ז‰ י„י חוב˙ מˆו˙ ולמ„˙ם ‡ו˙ם"9;

על ‰פסו˜  חז"ל10  וכמ‡מר  ב„יבור ‰˙ור‰,  ˙לוי‰  ˘ב˙ור‰  ‚ם ‰‰בנ‰  מזו:  וי˙יר‰ 
ערוכ‰  ו"‡ם  בפ‰",  למוˆי‡י‰ם  למוˆ‡י‰ם ‡ל‡  ˙˜רי  "‡ל   – למוˆ‡י‰ם"11  "חיים ‰ם 

(ל‡ ר˜ בפ‰, ‡ל‡) ברמ"ח ‡ברים מ˘˙מר˙ ו‡ם ל‡ו ‡ינ‰ מ˘˙מר˙"12.

מ‰  מבינים  ו‡ין  ˘בעל-פ‰)  (מ˙ור‰  ˙ור‰  „ברי  ˘לומ„ים  ב˘ע‰  ‰ל‡   – ולכ‡ור‰ 
‰לימו„  ˘עניין  כלומר,  כלל".  לימו„  נח˘ב  ˘"‡ינו  ל‰לכ13‰  נפס˜  ‰רי  ˘‡ומרים, 

6) עירובין נ„, ‡: "‡ם מ˘ים ‡„ם עˆמו כמ„בר ז‰ ˘‰כל „˘ין בו ˙למו„ו מ˙˜יים בי„ו".

7) בענין ˙ועל˙ ‰"„יבור" ב˙"˙ – ר‡‰ ˙ני‡ רפל"ז (ב˘ביל בירור נפ‰"ב וכו'). „"‰ יו"ט ˘ל ר"‰ בספר 
‰מ‡מרים ˙רנ"ט (עי"ז נע˘‰ י˙רון ו‰וספ‰ ב‰˘כל – עיי"˘ בפרטיו˙). ועו„.

8) ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח סי' מז ס"ב. 

9) ‰ל' ˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן פ"ב סי"ב.

10) עירובין ˘ם, רע"‡.

11) מ˘לי „, כב.

12) עירובין ˘ם. ‰ל' ˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן פ"„ ס"ט.

13) ‰ל' ˙"˙ ˘ם פ"ב סי"‚.

 חג הסוכות אוצרות המועדיםי

לעיכוב‡  ˙נ‡י  ‰ו‡  "˙מרים"  ‡ף  ס"‡)  כנ"ל  ‰˘„ר‰",  עם  ולכפו˙ן  ל‡‚„ן  ‰ר‡ויין 
בלולב – וˆריך ‰לולב ל‰יו˙ מ"„˜ל ˘עו˘‰ ˙מרים" „ו˜‡.

‡ך לעומ˙ם, י˘ ‰סוברים27 – ˘‚ם כ‡ן ‰כוונ‰ ‰י‡ ר˜ ל˘ם ‰מין בכלל (כפי ˘‰ו‡ 
עו˘‰  ‡ינו  ב‡ם  ‚ם  ‡ך  ‰˙מרים,  „˜לי  ממין  ‰„˜ל  ˘י‰י‰  „מספי˜  נחל"),  ב"ערבי 

˙מרים בפועל – כ˘רים לולביו למˆו‰.

ולפי „יעו˙ ‡לו – ‡ין מ˙יי˘ב ‰חילו˜ „לעיל, בו חלו˜ים ‰‚' מינים כולם (ובכללם 
סימן ‰˙ור‰  ב‰ם  ו‰‰„ס –  בין ‰‡˙רו‚  לחילו˜ ‡חר,  וˆריכים ‡נו  מן ‰ערב‰,  ‰לולב) 
‰ו‡ במין ‡ו˙ו לו˜חים בפועל, ללולב וערב‰ – ב‰ם ‰סימן ‰ו‡ ר˜ ‡ו„ו˙ כללו˙ ‰מין.

ו. וי˘ לב‡ר:

‰מ˘ו˙ף ללולב (˘"˘י˘ ב‰ם ˙ור‰ ו‡ין ב‰ם מע˘ים טובים") ולערב‰ ("˘‡ין ב‰ם 
ל‡ ˙ור‰ ול‡ מע˘ים טובים") ‰ו‡ – ˘˘ני‰ם ‡ינם בעלי "מע˘ים טובים"28.

ולכ‡ור‰ י˘ כ‡ן מיל˙‡ „˙מי‰‡:

בו  לעיכוב‡,  ˙נ‡י  ב‰  ו‡עפ"כ, ‡מרינן  מן ‰מˆוו˙ ‰מע˘יו˙,  מינים ‰י‡   '„ נטיל˙ 
טובים"!  מע˘ים  ב‰ם  ˘"‡ין  בז‰ ‡לו  לעסו˜  „מוכרחים   – מˆי‡ו˙ ‰מˆו‰  כל  ˙לוי‰ 
ועו„ ז‡˙ – „סיב˙ ‡י‚ו„ם ועיסו˜ם בז‰, ‡ינ‰ ר˜ בכ„י ˘‰‡חרים יפעלו וי˘פיעו ב‰ם, 
ו‰ן  ‡ח˙  ‡‚ו„‰  כולם  "יו˜˘רו  כ‡ן:  ‰מ„ר˘  וכל˘ון  ב‡חרים.  פועלים  ‡ף  ‰ם  ‡ל‡ 

מכפרין ‡לו על ‡לו".

יח„  ˆירופם  ל‰יפך:  ‡ף  ‡ל‡  כ‡ן,  ל‰ועיל  ˆריך  ‡ינו  ˘ˆירופם  ר˜  ל‡  ולכ‡ור‰, 
ביˆיר˙ 'מˆי‡ו˙' ‰מˆו‰ ‰מע˘י˙, ˆריך ‰י‰ ל‰פריע ולעכב. ב„ו‚מ˙ ˘‡מרו ‚בי פר‰ 
כ‡ן,  ו‡ף   – סני‚ור"  נע˘‰  ˜טי‚ור  ו"‡ין  מ‡חר  ‡‰רן  ע"י  נע˘י˙  ‰י‡  ˘‡ין  ‡„ומ29‰, 

מˆי‡ו˙ מי ˘‡ין בו מע˘ים טובים, ˆריכ‰ ל‰פריע ולעכב בפעול˙ ‰מˆו‰ ‰מע˘י˙!

‡ל‡, ב‰כרח לומר – ˘פעול˙ ‰לולב ו‰ערב30‰ ב‡‚ו„˙ ‰לולב, ‡ינ‰ מˆ„ מעלו˙י‰ם 
‰מעל‰  מˆ„   – ‡ל‡  ‰מˆו‰),  למˆי‡ו˙  ס˙יר‰  מ˘ום  ב‰ם  י˘  בז‰,  („‰רי  ‰‚לויו˙ 

ˆ"ל „˜ל ˘עו˘‰ פירו˙ ˙מרים, ‰"ז ˙נ‡י ב‰לולב ‰נל˜ח בפועל (˘ˆ"ל מ‡ילן ‰נ˜ר‡ ˙מר), „ל‡ כ"ערבי 
נחל" ˘‡ין ˆ"ל ‰סימן „"נחל"].

27) ר‡‰ חי„ו˘י ח˙"ס סוכ‰ ל„, ב. ור‡‰ ספר לולב ‰˜נרי ˘ם.

28) ו‚ם ב˙ור˙ו „‰"לולב" חסר ‰"‚„ול (˙למו„)" ˘בו, ˘מבי‡ לי„י מע˘‰ (ר‡‰ ˜י„ו˘ין מ, ב. ו˘"נ. 
ועיין ‰ל' ˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן פ"„ ס"ב-‚).

29) פר˘"י ר"פ חו˜˙ מר"מ ‰„ר˘ן.

(˘לכן  ז‰  בעניין  ‰‰„ס  על  ˘ב‡˙רו‚  ו‰חי„ו˘  טובים.  מע˘ים  י˘  ˘ל˘ני‰ם  ו‰„ס  ‡˙רו‚  מ˘‡"כ   (30
נמנ‰ בפ"ע) – כי לימו„ ‰˙ור‰ ˘מבי‡ לי„י מע˘‰ ‰"ז מוסיף ‚ם ב˘לימו˙ ‰מע˘‰.



י‡ אוצרות המועדים  תוכן ענינים   
˘בעˆם מˆי‡ו˙ם31, ˘‰ם בני ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב:

כלומר: ‰מעל‰ ˘ל כל י‰ו„י ˘בעˆם מˆי‡ו˙ו (מˆ„ עˆם ‰יו˙ו י‰ו„י), ‰נ‰ מח„ – 
‰י‡ נעלי˙ ‰רב‰ יו˙ר מן ‰מעל‰ „ע˘יי˙ מע˘ים טובים („‰ל‡ ‰י‡ מעל‰ בעˆם מ‰ו˙ 
וב‚לוי  ˘בפועל  במי  ‚ם  ב‚ילוי („‰רי ˜יימ˙ ‰י‡  זו ‡יננ‰  מעל‰   – מ‡י„ך  ‰‡„ם), ‡ך 
וערב‰  ‰לולב   ˙‡ ˘מ‡‚„ים  בע˙   – „י„ן  בני„ון  ‡מנם  טובים);  ומע˘ים  ˙ור‰  בו  ‡ין 
ל‚לו˙  פועל  ז‰  ‰רי   – טובים  ‰מע˘ים  מעל˙  ˜יימ˙  ב‰ם  ו‰‡˙רו‚,  ‰‰„ס  עם  ביח„ 
במˆי‡ו˙  פועלים  ‰ם  ‡ף  ז‰  ומˆ„  מˆי‡ו˙ם32,  עˆם  ˘מˆ„  מעל˙ם   ˙‡ וערב‰  בלולב 

‰מˆו‰, ו"מכפרין ‡לו על ‡לו".

כי   – לכללו˙ ‰מין  ר˜  סימנים  ו‰ערב‰, „‰ם  סימני ‰לולב  זו)  (ל˘יט‰  נ˘˙נו  ולכן, 
מעל˙ם (ל‚בי ‡יחו„ ז‰, ‰פועל מˆו‰ מע˘י˙) ‡ינ‰ מעל‰ ‰˜יימ˙ ב‚לוי ובפועל, ‡ל‡ 

– ב˘ייכו˙ם ל'כללו˙ ‰מין' „עם י˘ר‡ל, בני ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב33.

ז. על-פי בי‡ור ז‰ ‰‡חרון, נמˆ‡ לנו עניין נוסף – ˘חי„ו˘ ‚„ול יו˙ר י˘נו בˆירוף 
‰לולב ב‡‚ו„˙ ‰„' מינים מבˆירוף ‰ערבו˙.

מעם  יו˙ר  ‰ו‡  ‚רוע  טובים",  מע˘ים  בו  ‡ין  ז‡˙)  ו(בכל  ˙ור‰  בו  ˘י˘  "מי  „‰רי, 
מ˘‡"כ  כו',  יו„ע  ˘‡ינו  ל‰ˆ„י˜ו  ‡פ˘ר   ıעם-‰‡ר‰„ טובים:  מע˘ים  בו  ˘‡ין   ıר‡‰
מ‡מר  ועל-„רך  מע˘‰"!  לי„י  ו‡עפ"כ ‡ינו "מבי‡  בו "˙למו„",  י˘  חכם, ‰ל‡  ˙למי„ 

חז"ל34, ˘˙למי„י חכמים "˘‚‚ו˙ נע˘ו˙ ל‰ם כז„ונו˙".

‰ו‡  ‡ח˙"),  ‡‚ו„‰  כולם  ("יו˜˘רו  י‰ו„י  כל  עם  ל‰˙˜˘ר  ˘‰חיוב  ‰ור‡‰,  ומכ‡ן 
ל‡ ר˜ עם ‡לו ˘‰ם במˆב „'פי˜וח נפ˘' (ברוחניו˙) – עמי ‰‡רı ו˙ינו˜ ˘נ˘ב‰ לבין 
מי  ‚ם   – ‡ל‡  ‰'ערב‰');  (מין  ‰י‰„ו˙  'טעם'   ˙‡ 'טעמו'  ל‡  ˘מעולם  וכו',  ‰עכו"ם 
וי˙יר‰  עמו.  ול‰˙˜˘ר  ל‰˙מסר  י˘  (‰'לולב'),  מ˜יים  ‡ינו  ו‡עפ"כ  כו'  ולומ„  ˘יו„ע 
מזו – ‡ף מוכרחים ‡ו˙ו בכ„י ל‰˘לים ‡˙ „' ‰מינים, ול‡פ˘ר מˆי‡ו˙ ‰מˆו‰ ו˜יומ‰.

31) ˘לכן (ל„ע‰ זו) ‡ין ‰לולב ˆריך ל‰יו˙ מ"„˜ל ˘עו˘‰ ˙מרים". ול‰בי‡ור „לעיל (סעיפים ‚-„) – י˘ 
לומר, „ˆירוף ‰לולב (‰‚ם ˘‡ין בו מע"ט) ‰ו‡ מˆ„ ‰'מע˘‰ זוט‡' „ע˜ימ˙ ˘פ˙יו ˘י˘נו בלימו„ ‰˙ור‰ 
מˆ„  ‰י‡  ‰לולב  „פעול˙  כ‡ן,  ל„ע‰  מ˘‡"כ  בפועל;  ‰˙ור‰  לימו„   – ˙מרים"  ˘עו˘‰  "„˜ל  ˆ"ל  (ולכן 

מעל˙ו ‰עˆמי˙, לימו„ ‰˙ור‰ ‰ו‡ בכ„י ל‰וסיף ב‚ילוי‰ – כ„ל˜מן ‰ער‰ 33).

‰˙נ‡י  עכ"פ  י˘נו  ‰מין),  בכללו˙   – עˆמי˙  מעל‰  ‰י‡  ‰לולב  (˘מעל˙  זו  ˘ל„יע‰  מ‰  „ז‰ו  וי"ל   (32
בו  מ˙‚לי˙  ˘(ע"י ‰‡י‚ו„)  מˆ„  – „‰יינו  בפועל  ˘לו˜חים  ב‰מין  לעיכוב‡  בלולב, „‰ו‡  (ל‡‚„ן)  „כפו˙ 

מעל˙ו זו ‰עˆמי˙, ונח˘ב˙ כמו מעל‰ '‚לוי‰' ˘י˘נ‰ במין עˆמו ובפועל.

33) ומ‰ ˘עכ"פ ˆריך ˘י‰י' בלולב מעל˙ ‰˙ור‰ (‡ף ˘מעל˙ו כ‡ן ‰י‡ מעל˙ו ‰עˆמי˙) – י"ל „ו‚מ˙ו 
מ˙רומ‰, „‡ף ˘‰י‡ ני˙נ˙ ר˜ לכ‰ן, כי ‰ו‡ מבניו ˘ל ‡‰רן ‰כ‰ן (˘‰י‡ מעל‰ מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ו, ע"„ 
לכ‰ן  ˙רומ‰  מעל˙ ‰˙ור‰, „‰נו˙ן  בו  ˘˙‰י'  ˘ˆריך  מˆי‡ו˙ו) – ‡עפ"כ ‡ומרים  עˆם  מˆ„  מעל˙ ‰לולב 

עם ‰‡רı כ‡ילו נו˙נ‰ לפני ‡רי כו' (סנ‰„רין ˆ, ב).

34) בב‡ מˆיע‡ ל‚, ב.

 שמיני עצרת ושמחת תורה אוצרות המועדיםכב

ו‰˘‚‰  ב‰בנ‰  לימו„ ‰˙ור‰ –  עניינים: ‡)  ב'  י˘נם  ˘ב˙ור‰  מ„ברים ‡לו,  ו‰נמˆ‡ 
מן  ˘למעל‰  ‰˙ור‰,  ˜„ו˘˙   – ‰˙ור‰  בנו˙ן  ו‰‰˙‡ח„ו˙  ‰„ב˜ו˙  ב)  ‰‡„ם;  ב˘כל 

‰˘כל ו‰‰˘‚‰.

ו‰ס„ר ˘ˆריך ל‰יו˙ בז‰ ‰ו‡ (כל˘ון ‰‚מר‡) – "ברכו ב˙ור‰ ˙חיל‰": 

ב‰  מ˘˙ע˘ע  ˘‰י‰  חמ„˙ו  ˘‰י‡ "כלי  ˜„ו˘˙‰,  ועˆמו˙ ‰˙ור‰ ‰י‡  עי˜ר  „‰נ‰, 
ב˜„ו˘˙  ול‰˙„ב˜  "ל‰˙עˆם  יוכלו  למען  ‰י‡,  לי˘ר‡ל  נ˙ינ˙‰  ומטר˙  יום".  בכל 

ורוחניו˙ ‰˙ור‰", ל‰˙„ב˜ ב˜ב"‰ נו˙ן ‰˙ור‰ – על-י„י לימו„ם ועיונם ב‰.

ל‰יו˙  עלול  ‡זי  ˘כלו,  ו‰˘‚˙  ב‰בנ˙  ‰˙ור‰,  בלימו„  ‰‡„ם  ˘עוס˜  בע˙  ‡מנם, 
ב"חכמ˙כם  ‰ו‡  ב‰  עיסו˜ו  ועי˜ר  „כיון   – ‰˙ור‰  ˜„ו˘˙  ‡ˆלו  נר‚˘˙  ˙‰י‰  ˘ל‡ 
˘˙ור˙ו  נר‚˘  י‰י‰  ול‡  חכמו˙,  כ˘‡ר  ל‰ב„יל,  ˘˙‰י‰ ‡ˆלו,  ˘ב‰, ‡פ˘ר  ובינ˙כם" 

˘ל ‰˜ב"‰ ‰י‡.

ולכן – ˙חיל‰, עו„ ˜ו„ם ˙חיל˙ ‰לימו„, ˆריך לי„ע מ‰ו עי˜ר ‰˙ור‰ ומ‰י מטר˙ 
‰לימו„ – ˘זו‰י ‰‰˙מסרו˙ ו‰„בי˜ו˙ ב˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ("ברכו ב˙ור‰ ˙חיל‰"); ו‡חר-
ב‰בנ‰  ˘‰ו‡  ‰לימו„  ‚ם  „‡זי,  ו‰˘‚‰.  ב‰בנ‰  ב˙ור‰  ‰לימו„  ‰ו‡  ˘ני,  כ˘לב  כך, 

ו‰˘‚‰ ב˘כל ‰‡„ם, 'ח„ור' ונר‚˘˙ בו ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰, ˘למעל‰ מן ‰˘כל.

◇ ◇ ◇ 

 

"ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י‰"
ו‰נ‰, ‰חילו˜ בין ב' עניינים ‡לו ˘ב˙ור‰ ‚„ול ‰ו‡ במ‡ו„:

בלימו„ ‰˙ור‰ ב‰בנ‰ ו‰˘‚‰, מו„‚˘˙ מˆי‡ו˙ו ומעל˙ו ˘ל ‰‡„ם, ˘ביכול˙ ˘כלו 
ל‰בין ול‰˘כיל ב˙ור‰; ‡מנם ‰עניין „"ברכו ב˙ור‰ ˙חיל‰" – ‰„בי˜ו˙ בנו˙ן ‰˙ור‰, 
'ביטול'  על-י„י  „ו˜‡  ‰ו‡   – ‰˘כל  מן  ˘למעל‰  ‰˙ור‰  ˜„ו˘˙  ‰ר‚˘˙  על-י„י  ˘‰י‡ 

‰‡„ם – ‡י ‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ו. 

ריחו˜  „‰ל‡   – פל‡  „בר  ‰ו‡  ‰˙ור‰,  בנו˙ן  ב˜ב"‰,  'מ˙„ב˜'  ˘‰‡„ם  מ‰  „‰נ‰, 
‰ערך בין ‰בור‡ לנבר‡ עˆום ‰ו‡ במ‡ו„, ו'ל‡ ˜רב ז‰ ‡ל ז‰' כלל וכלל, וכיˆ„ ‡פ˘רי 
‰„בר – ˘‰‡„ם, ‰נבר‡ ‰˘פל, י˙„ב˜ ב˜ב"‰? ‡ל‡, ˘לז‡˙ ‡כן ˆריך ‰‡„ם 'לבטל' 
מˆי‡ו˙ו  כ‡ן  נר‚˘˙  ˘‡ין  כיון  מˆי‡ו˙ו – „‡זי,  כלל ‡˙  ל‰ר‚י˘  ול‡  ב˙כלי˙,  עˆמו 

כנבר‡, ‡ין ז‰ מ‰ו‰ ס˙יר‰ ל„בי˜ו˙ו בבור‡. 

ב˙ור˙ך".  לבי  פ˙ח  ˙‰י‰,  לכל  כעפר  "ונפ˘י  ‰ב˜˘5‰:  נוסח  ‚ם  מבו‡ר  ובז‰ 

5) נוסח ˙פיל˙ ‡ל˜י נˆור כו' (ברכו˙ יז, ‡).



כ‡ אוצרות המועדים פנינים  
בעריכ˙  ‡יכו˙,  ובי˙ר  כמו˙  בי˙ר  ‰˙ור‰,  בלימו„  ‰˘מח‰  ביטוי  עי˜ר  ל‰יו˙  ˆריך 

'סיום' ו'‰„רן' וכו';

ורי˜ו„ים  ˘מח‰  ‡ם  כי  ‰˙ור‰,  ו‰בנ˙  לימו„  מ˘ום  בו  ‡ין   – ‰‰˜פו˙  מנ‰‚  ו‡ילו 
בר‚לים בלב„. „‰ל‡ בע˙ ‰‰˜פו˙, ל‡ ר˜ ˘‡ין עוס˜ים בלימו„ ו‰בנ˙ ‰˙ור‰, ‡ל‡ ‡ף 
‡ין ז‰ ‡פ˘רי ב‡ו˙‰ ˘ע‰, מ‡חר ו‡וחזים ‡˙ ספרי ‰˙ור‰ כפי ˘‰ם עטופים במעיל, 

˘‡ז ‡י ‡פ˘ר ללמו„ מ˙וכם!

כפ˘וט –  בלימו„ ‰˙ור‰,  ללמו„ ‰˘יעורים ‰˜בועים  ˙ור‰ ˆריך  ב˘מח˙  ˘‚ם  ו‡ף 
ז‰ו מˆ„ ‰חיוב ‰כללי „לימו„ ˙ור‰ ˘י˘נו בכל יום; ‡בל ל‡ מˆינו ˘מפני עניין ‰יום 

„˘מח˙ ˙ור‰ י˙˜נו ‰וספ‰ מיוח„˙ בלימו„.

בכ„י לב‡ר עניין ז‰, י˘ ל‰˜„ים בי‡ור כללי בכללו˙ עניין ‰˙ור‰ ולימו„‰, על-פיו 
י˙ב‡ר ‡כן, ˘‰‡ופן ‰כי מ˙‡ים לערוך ‡˙ "˘מח˙ ˙ור‰", ‰ו‡ ‰‰˜פו˙ ב‡ופן ז‰.

˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ˙חיל‰
 ,'ıמ‰ ‡ב„‰ ‰‡ר על   .  . ז‡˙  ויבן ‡˙  'מי ‰‡י˘ ‰חכם  ב‚מר‡2: "מ‡י „כ˙יב  ‡י˙‡ 
˘נ‡מר  בעˆמו,  ‰˜ב"‰  ˘פיר˘ו  ע„  פיר˘ו‰ו,  ול‡  ולנבי‡ים  לחכמים  נ˘‡ל  ז‰  „בר 

'וי‡מר ‰' על עזבם ‡˙ ˙ור˙י ‡˘ר נ˙˙י לפני‰ם' . . ˘ל‡ ברכו ב˙ור‰ ˙חיל‰".

ובבי‡ור „ברי ‰‚מ' "˘ל‡ ברכו ב˙ור‰ ˙חיל‰" ‡י˙‡ בב"ח3 (ומרומז ברבינו יונ4‰), 
ב˜„ו˘˙  ול‰˙„ב˜  בלימו„ם ‰כונ‰ "ל‰˙עˆם  חסר‰  ˙ור‰, ‰י˙‰  ריבוי  ˘למ„ו  ˘‰‚ם 

ורוחניו˙ ‰˙ור‰ ול‰מ˘יך ‰˘כינ‰ כו'";

˘ם  עובר  מבלי  חומרי˙  ונ˘‡ר‰  נחרב‰  "כלומר   –  "ıר‡‰ ב"‡ב„‰  ‰פירו˘  וז‰ו 
ו‰יכל  מרכב‰  על ‰כוונ‰ ‰ז‡˙, ‰יו ‰מ‰  ב˙ור‰  עוס˜ים  "ו‡ם ‰יו  ˜„ו˘˙ ‰˘כינ‰". 
ממ˘ ‰י˙‰  וב˜רבם  ‰' ‰מ‰,  כי ‰יכל  ב˜רבם  ממ˘  ˘‰י˙‰ ‰˘כינ‰  י˙ברך,  ל˘כינ˙ו 

‰˘כינ‰ ˜ובע˙ „יר˙‰".

ומב‡ר ˘ם, ˘ז‰ו ‰˙וכן „ברכ˙ ‰˙ור‰ – "ל‰ו„ו˙ לו על נ˙ינ˙ ‰˙ור‰ לעמו י˘ר‡ל 
על   – בנו'  בחר  '‡˘ר  בברכ˙  ‰מכוון  ו‰ו‡  י˙'.  וב˘כינ‰  ב˜„ו˘˙‰  „ב˜ים  ˘י‰יו  כ„י 
‡˘ר ˜רבנו לפני ‰ר סיני ונ˙ן לנו ˙ור˙ו ‰˜„ו˘‰, כלי חמ„˙ו ˘‰י‰ מ˘˙ע˘ע ב‰ בכל 
יום, כ„י ˘˙˙„ב˜ נ˘מ˙נו בעˆמו˙ ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ורוחניו˙‰ ול‰ורי„ ‰˘כינ‰ ב˜רבנו 

כו'". 

2) נ„רים פ‡, ‡. ב"מ פ‰, רי˘ ע"ב.

3) ‡ו"ח סי' מז.

4) ‰וב‡ בר"ן נ„רים ˘ם. ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח ר"ס מז.

רמזים נפל‡ים ב„יני ‰סוכ‰
מˆו˙ סוכ‰ מ˙ייח„˙ בכך, ˘‰י‡ מ˜יפ‰ ‡˙ כלל ‰‡„ם – „˜יום ‰מˆו‰ ‰ו‡ על-י„י 

˘‰‡„ם יו˘ב כ‡˘ר כל ‚ופו ב˙וך ‰סוכ‰.

וחזינן „בר נפל‡, ‡˘ר בפרטי ‰סוכ‰ ו„יני‰ נרמזים כל פרטי ˜ומ˙ ‰‡„ם וכוחו˙יו:

– "˘‰כל  ["יסכ‰"  ר‡י'   (‡) פירו˘ים:  ב'  י˘נם  ב˘ור˘ ‰˙יב‰ "סוכ‰"  כח ‰˘כל: 
ב' ‡ופנים  על  מרמזים  י˘ר‡ל"2]. ‡˘ר ‰ם  ו˘מע  ["‰סכ˙  ˘מיע‰  (ב)  ביפי'"1].  סוכין 

ב‰˘‚˙ ˘כל:

˘רו‡‰  בע˙  מ˘‡"כ  לחלוטין.  ‡ˆלו  מוחלט  ‰„בר  ‡ין  „בר,  ˘ומע  ˘‰‡„ם  בע˙ 
וכן  לר‡י‰"3).  ˘מיע‰  „ומ‰  ("‡ינ‰  ‰„בר   ˙‡ כלל  ‡ˆלו  ל‰פריך  ˘ייך  ‡ין  ‡זי  ‡ו˙ו, 
‰ו‡ בכח ‰˘כל: י˘נם ˘כלים ˘מ˘י‚ ‡ו˙ם ‰„˜ ‰יטב ע„ ˘נ˙‡מ˙ ‡ˆלו כ‡ילו רו‡‰ 

‡ו˙ם ממ˘. וי˘ ˘‰ם ב„ו‚מ˙ ˘מיע‰ – ˘‡ין ז‰ מ‡ומ˙ ‡ˆלו ע„יין ל‚מרי.

˘בע  כנ‚„  טפחים4 –  ˘בע‰  לכל ‰פחו˙  ל‰יו˙  ו‡ורך ‰סוכ‰ ˆריכים  רוחב  מי„ו˙: 
‰מי„ו˙ ˘ב‡„ם (חס„, ‚בור‰, ˙פ‡ר˙, נˆח, ‰ו„, יסו„ ומלכו˙).

‡פילו  ו˘לי˘י˙  כ‰לכ˙ן  „פנו˙  "ב'  ‰י‡:  ‰סוכ‰  ˆור˙  ומע˘‰:  „יבור  מח˘ב‰ 
וכפי  ‰‡חרו˙;  מן  פסו˜‰  ‰˘לי˘י˙  ‰„ופן  ב‰   ,‡"‰ ‰‡ו˙  לˆור˙  ב„ומ‰  טפח"5. 
 ‡"‰‰ ˘ר‚ל   – ומע˘‰  „יבור  מח˘ב‰,  ‰כחו˙   '‚ על  ז‰  מור‰  ˜בל‰,  בספרי  ˘מבו‡ר 

1) מ‚יל‰ י„, ‡.

2) „ברים כז, ט.

3) ר‡‰ מכיל˙‡ י˙רו יט, ט.

4) ר‡‰ סוכ‰ טז, ‡.

5) סוכ‰ ו, ב.

„רו˘ ו‡‚„‰



י‚ אוצרות המועדים פנינים  
‰פסו˜‰ מור‰ על כוח ‰מע˘‰, ˘בינו ובין ‰מח˘ב‰ ו‰„יבור י˘נו ‰פס˜.

מ‡חר  ‰רˆון,  כח  על  מור‰  ז‰  ופרט  ‡מ6‰.  כ'  ע„  ל‰יו˙  יכול  ‰סוכ‰  ‚וב‰  רˆון: 
על  מ˜יף  ˘‰כ˙ר  רˆון: „כ˘ם  על  מור‰  ו"כ˙ר"  ר‡˘ ‰˙יב‰ "כ˙ר",  כ"ף ‰י‡  ו‰‡ו˙ 

‰ר‡˘, כן ‰רˆון מ˜יף ו˘ולט על כל ‰‡יברים.

ורמז נוסף י˘נו במי„ו˙ ‰סוכ‰:

‚וב‰ ‰סוכ‰ ˆריך ל‰יו˙ לכל ‰פחו˙ ע˘ר‰ טפחים7. ˘‡ז יוˆ‡ ח˘בון חלל ‰סוכ‰ 
מ"ט,  עול‰   – ‰סוכ‰)  ו‡ורך  (רוחב  טפחים  ז'  על  טפחים  [ז'  מעו˜בים  טפחים   ˆ"˙  –
˘‰‡„ם  בז‰:  ו‰רמז  "˙מים".  ב‚מיטרי‡   –  [ˆ"˙ עול‰  (‚וב‰ ‰סוכ‰)  מ"ט  פעמים  וי' 

‰נמˆ‡ בחלל ז‰, ‰ו‡ במעמ„ ומˆב „"˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך"8.

◇ ◇ ◇ 

מ„וע ניסוך ‰יין בסוכו˙ ‰ו‡ "˜רבן בפני 
עˆמו" ול‡ ר˜ "˘יירי ˜רבן"?

‰˘נ‰  ˘בכל  ‰יין  מניסוך  „ינו  ‰י'  ˘חלו˜  מˆינו  ‰סוכו˙  בח‚  ‰יין  לניסוך  בנו‚ע 
כול‰. כי, בכל ‰˘נ‰ ניסוך ‰יין ‰י' ב‚„ר טפל ו˘יריים לזרי˜˙ ‰„ם, ˘לכן ל‡ ‰י' ‰יין 
˘‰י'  ניסוך ‰יין  ˘יירי ˜רבן. ‡בל  ר˜  עˆמו ‡ל‡  בפני  ˘ל‡ ‰י' ˜רבן  כיון  מלח9,  טעון 
לו ‚ם „ין  לזרי˜˙ ‰„ם, ‡ל‡ ‰י'  טפל  ר˜  ל‡ ‰י'   - ניסוך ‰מים  עם  יח„   - בח‚ ‰סוכו˙ 
˘ל ˜רבן בפני עˆמו, ולכן ‰י' טעון מלח10. ולכן ‚ם ‰יו חלו˜ים במ˜ום ‰ניסוך, ˘בכל 
בח‚ ‰סוכו˙,  על ‚בי ‰יסו„11, ‡ך  מנסכים ‡˙ ‰יין  ˘יירי ˜רבן, ‰יו  ב‚„ר  ˘‰י'  ‰˘נ‰, 
מכיון ˘‰י' לו ‚„ר ˜רבן - נסכו ‡˙ ‰יין בספל ˘‰י' ב˜רן מערבי˙ „רומי˙ ˘ל ‰מזבח 

עˆמו12.

וי˘ לב‡ר חילו˜ ז‰ בין ˘ני ‡ופני ניסוך ‰יין בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

מים, ˘‡ין ב‰ם טעם, מור‰ על עבו„˙ ‰˘י"˙ מ˙וך ˜בל˙ עול ‚ם כ‡˘ר ‡ינו מבין 
עבו„˙  על  מור‰   – ו‡נ˘ים"  ‡ל˜ים  ו"מ˘מח  טעם,  לו  ˘י˘  יין,  לז‰.  ‰טעם   ˙‡ כלל 

6) סוכ‰ ב, ‡.

7) סוכ‰ ˘ם.

8) ר‡‰ ספר יונ˙ ‡לם פ"„.

9) רמב"ם ‰ל' ‡יסורי ‰מזבח פ"‰ ‰י"‡.

10) ˘ם ‰ל' מע˘‰ ‰˜רבנו˙ פט"ז ‰י"„.

11) ˘ם רפ"ב.

12) סוכ‰ מח, סע"‡ ו‡ילך ובפר˘"י. ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים עו„ בז‰.

"˘מח˙ ˙ור‰"
ברי˜ו„ ול‡ בלימו„?

ביטוי  עי˜ר  מ„וע  ב˘כל,  ו‰בנ˙‰  לימו„‰  ˘עניין ‰˙ור‰ ‰ו‡  כיוון 
˘מח˙ ‚מר‰ ˘ל ˙ור‰ ‰ו‡ במנ‰‚ ‰‰˜פו˙ ו‰רי˜ו„ים בר‚לים בלב„, 
ול‡ בלימו„ ב‰?  /  לימו„ ‰˙ור‰ - "פ˙ח לבי ב˙ור˙ך" - מוכרח ל‰יו˙ 
ב‰בנ‰ ו‰˘‚‰, „ז‰ו „ו˜‡ כ˘˘כל וכוחו˙ ‰‡„ם נר‚˘ים כ'מˆי‡ו˙ 
„בר', ‡יך ז‰ מ˙‡ים עם "ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י‰" ‰˘ולל ומבטל ‡˙ 
‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ו?  /  מ„וע נו‚ע כל-כך עניין ‰„יבור ב˙ור‰, וע„ כ„י 

כך ˘‡ם חסר, "‡ינ‰ מ˘˙מר˙"? 

 בי‡ור נפל‡ בכללו˙ עניין ‰˙ור‰ ולימו„‰, ‰מ‡יר ב‡ור י˜רו˙ ‡˙ 
פ˘ר מנ‰‚ ‰רי˜ו„ים ב˘מח˙ ˙ור‰ כ˘ספר ‰˙ור‰ עטוף במעיל ול‡ 

ני˙ן ‡פילו ללמו„ ממנו

‡ח„ ‰עניינים ‰עי˜ריים „˘מח˙ ˙ור‰ ‰ו‡ מנ‰‚ ‰‰˜פו˙ – "ל‰˜יף . . ˘בע ‰˜פו˙  
ב˘מח‰  עמ‰ם  ולסבב  ולרנן  בפני‰ם  ולר˜„  ‚„ול‰,  ב˘מח‰  סביב ‰˙יב‰  עם ‰ספרים 

רב‰"1.

˘מח˙  ˙ור‰",  "˘מח˙  ‰י‡  ‰˘מח‰  סיב˙  ‰ל‡  בי‡ור:  „ור˘  ז‰  מנ‰‚  ולכ‡ור‰, 
"‚מר‰ ˘ל ˙ור‰". וכיון ˘עניין ‰˙ור‰ ‰ו‡ ‰ל‡ לימו„‰ ו‰בנ˙‰ ב˘כל ˘בר‡˘ – ‰י‰ 

1) "ס„ר ‰˜פו˙" בסי„ור רבינו ‰ז˜ן.



˘כל, ‰בנ‰ ו‰˘‚‰, ‡ל‡ על מסירו˙-נפ˘;

י‰ו„י  עם  ˘עו˘ים  ‰ר‡˘ונ‰  ‰פעול‰  
ענין  ‡ינ‰   – מיל‰  מˆו˙   – ללי„˙ו  בסמיכו˙ 
‰בנ‰  מˆ„  ˘כן,  ו‰˘‚‰,  ‰בנ‰  ˘כל,  ˘ל 
ו‰˘‚‰ י˘ ל‰˙נ‰‚ כמו י˘מע‡ל ובני ˜טור‰, 
ל‰מ˙ין ˙חיל‰ ע„ י"‚ ˘נ‰, ˘נע˘‰ בר-„ע˙, 
לע˘ו˙  ˘ˆריך  ˘כל  על-פי  לו  ל‰סביר  ו‡ז 
‡בל  ‰˜ב"‰;  עם  ברי˙  כרי˙˙  מיל‰,  ברי˙ 
ימים,  ˘מונ˙  בן  ˙ינו˜  למול  ˙ובעים  מי‰ו„י 
˙יכף  ל‰בי‡ו  ˘כלי˙,  ל‰בנ‰  ˘ייך  ˘‡ינו 
בכרי˙˙ ברי˙ עם מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰ 
‰בנ‰  ב˘כל  מ˜ום  ל‰  ‡ין  כזו  ‰נ‰‚‰   –
מסירו˙-נפ˘,  ‰ו‡  ענינ‰  כל  ‡ל‡  ו‰˘‚‰, 
 , ̇ ברי „ם  „‰טפ˙  ענין  ˘ז‰ו  ˜רבן,  ‰˜רב˙ 

˘נו˙נים מ„מו – חיו˙ו – ˘ל ‰˙ינו˜ ‰נול„.

˙נוע˙  י‰ו„י ‰י‡  ˘ל  לי„˙ו  ˘מ˜ום  וכיון 
ל‰˘מע ‡ˆלו ‰זע˜‰  ‰מסיר˙-נפ˘ – ˆריכ‰ 
ממ˜ום   – לחם"  בי˙  מב‡ר  מים  י˘˜ני  "מי 
˘י‰„י  „ו˜‡ ,  נפ˘)  ‰מסירו˙  (˙נוע˙  לי„˙ו 
‡חר.  במˆב  ל‰יו˙  יכול  ו‡ינו  רוˆ‰  ‡ינו 
וכפ˙‚ם כ"˜ ‡„מו"ר  ‰ריי"ˆ ב˘ם רבינו ‰ז˜ן 
נפר„  ל‰יו˙  יכול  ו‡ינו  רוˆ‰  ˘י‰ו„י ‡ינו   –
ו‰˘‚‰  ‰בנ‰  מˆ„  ‡ינו  ז‰  ˘ענין  מ‡ל˜ו˙. 
˘כלי˙, ‡ל‡ מˆ„ מסיר˙-נפ˘, ˘‰טעם ‡ינו 

מוסיף, ו‰ע„ר ‰טעם ‡ינו ‚ורע.

ז‡˙ ועו„:

‰עבו„‰,  ב‰˙חל˙  נמˆ‡  כ˘י‰ו„י  ‚ם 
‰ב‰מי˙,  ונפ˘  ‰‚וף  בירור  פעל  ל‡  וע„יין 
ממ˘ל˙  ˙ח˙  לע˙-ע˙‰  ˘נמˆ‡ים 

˘בפנימיו˙ו  בי„עו  ‰רי   – ‰"פל˘˙ים" 
ל‰˙ח˘ב  לו  ‡ין  חיים" ,  מים  "ב‡ר  י˘נו 
ל‰ב˜יע  עליו  ‡ל‡  ˘מסביב,  ב‰"פל˘˙ים" 
ל"ב‡ר  ע„  „רכו  ולפלס  פל˘˙ים"  ב"מחנ‰ 
מים חיים" ˘בו, ול˘‡וב מ˘ם מים, ו‡ז יכול 

לנסך ‡ו˙ם ל‰' – ענין ניסוך ‰מים.

‰טענו˙  לחילופי  ל‰מ˙ין  לו  ‡ין  כלומר, 
ו‰˘‚‰,  ו‰בנ‰  ˘כל  על-פי  עם ‰"פל˘˙ים" 
ל‰סביר ל‰ם ולפעול עלי‰ם ˘"יפנו לו „רך" 
זו‰י  ל‡   – חיים"  מים  ל"ב‡ר  ל‚˘˙  ˘יוכל 
ˆריך  ‡ל‡   –  '‰ לעבו„˙  נ‚˘ים  ˘ב‰  ‰„רך 
מסירו˙- מ˙וך  פל˘˙ים"  ב"מחנ‰  ל‰ב˜יע 

נפ˘!

ל‡  ˘ע„יין  ˘כיון  לטעון  ˘יכול  ו‡ף 
‰˘לים ‰עבו„‰ עם עˆמו, ‡ין מ˜ום ˘י˙עס˜ 
ב‚מר‡   ˘מˆינו  „רך  על   – "פל˘˙ים"  עם 
‡ם  ‡ח˘ורו˘  ˘ל  ל‰נ‰‚˙ו  בנו‚ע  „עו˙  ב' 
"˘פיר עב„ „˜ריב רחי˜‡ ברי˘‡", וכמ‡מר 
‰ור˘˙  ל‡  ˘לך  לפלטירי'  "סמוך  רז"ל  
ז‰  כל  ‰רי   – כו'"  ומכב˘  חוזר   ‰˙‡ ‰י‡ך 
מˆ„ ח˘בונו˙ על-פי ˘כל טעם ו„ע˙, ו‡ילו 
˙נוע‰  מ˙וך  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰עבו„‰  ‰˙חל˙ 

˘ל מסירו˙-נפ˘ „ו˜‡.

‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו   ˙‡ מ˜יים  וכ˘י‰ו„י 
ו‰ולך מ˙וך מסיר˙ נפ˘, ועו˘‰ ז‡˙ ב˘מח‰,  
כל  ומ˙בטלים  ‚„ר" ,  פורˆ˙  "˘מח‰  ‡זי 
ממל‡  ו‡ז  ו‰ס˙רים,  ‰עלמו˙  ‰‚„רים, 
‰˜ב"‰ ‡˙ רˆונו ˘ל כל י‰ו„י בכל ‰מˆטרך 

לו, בבני חיי ומזונ‡ רויח‡.

 חג הסוכות אוצרות המועדיםי„

‰˘י"˙ ‰ב‡‰ מ˙וך ˙ענו‚, ו‰בנ‰ ו‰˘‚13‰.

על  מור‰  ז‰  בלב„, ‰רי  יין  כי ‡ם  בכלל,  מים  מנסכים  ˘‡ין  כול‰,  בכל ‰˘נ‰  ולכן 
עבו„‰  מ‰יין14  לע˘ו˙  ו‡זי ‡י ‡פ˘ר  ב‚ילוי ‡ˆל ‰‡„ם,  ˘ענין ‰˜בל˙-עול ‡ינו  מˆב 
‡י  כי,  ‰„רך,  מן  לסור  ח"ו  יוכל  בלב„,  ˘כלו  ‡חר  ‰ולך  ‰‡„ם  י‰י'  ‡ם  כי,  עי˜רי˙, 
ו‰מˆוו˙  ב˜יום ‰˙ור‰  עמ„ו  על  לעמו„  ˘יחייבו  בלב„,  ˘כל ‰‡„ם  על  לסמוך  ‡פ˘ר 

˙„יר בלי ˘ינוי.

ולכן ל‡ ב‡ ‰יין כענין בפני עˆמו, ‡ל‡ ב˙ור טפל לזרי˜˙ ‰„ם – ˘ענין זרי˜˙ ‰„ם 
ע"‚ ‰מזבח בעבו„˙ ‰‡„ם ‰ו‡, ˘‰‡„ם מוסר ‡˙ כל ‰חיו˙ ו‰‰˙ל‰בו˙ ˘לו ל˜„ו˘‰, 
כי  כל ‡ל‰  בע˘ו˙ו  "˘יח˘וב ‡„ם  לענין ‰˜רבנו˙:  בנו‚ע  וכ„ברי ‰רמב"ן ‰י„ועים15 
כענין  עבו„˙ ‰˘כל  ב‡‰  ו‡ז  וכו'",  ˘י˘פך „מו  לו  ור‡וי  ובנפ˘ו,  ב‚ופו  ל‡ל˜יו  חט‡ 

טפל לז‰, "˘ירי ‰„ם".

‡בל בח‚ ‰סוכו˙ – ˘ב‡ ל‡חרי ‰עבו„‰ „ר"‰ ע˘י"˙ ויו‰כ"פ, וכבר ע˘‰ ˙˘וב‰, 
ומ˙חרט על כל ‰עבר, ומ˜בל על עˆמו על ל‰ב‡ לע˘ו˙ ‡ך ור˜ רˆון ‰˜ב"‰, ‡זי יכול 

‰"יין" (– עבו„˙ ‰˘כל) לבו‡ ל‡ ר˜ כטפל ל˜רבן, ‡ל‡ כ˜רבן בפני עˆמו.

◇ ◇ ◇ 

מעל˙ ‰עוס˜ ב˙ור‰ בלב„

‡י˙‡ ב‚מ'16 ˘‰טעם ˘מברכים "על נטיל˙ לולב" „וו˜‡ ול‡ על ˘‡ר ‚' ‰מינים ‰ו‡ 
מ˘ום ˘"‚בו‰ מכולם". ו‰נ‰, ‡ם כן ‰ו‡ ב‚˘מיו˙ ‰„ברים, ‰רי ז‰ סימן ˘כן ‰ו‡ ‚ם 
על ‰לולב  מברכים  ˘לכן  מכולם",  "‚בו‰  ˘‰לולב  ˘ל ‡רבע˙ ‰מינים,  ב˙וכן ‰רוחני 

„וו˜‡. 

ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור:

ב‰ם  "˘י˘  על ‡לו  מרמז  ˘‰‡˙רו‚  חז"ל ‡ו„ו˙ ‡רבע˙ ‰מינים,  „ברי  י„ועים  ‰רי 
מע˘"ט",  ב‰ם  ו‡ין  ˙ור‰  ב‰ם  ˘"י˘  ל‡לו   – ו‰לולב  טובים"  מע˘ים  ב‰ם  וי˘  ˙ור‰ 
ו‰‰„ס ל‡לו ˘י˘ ב‰ם מע˘"ט בלב„, ו‰ערב‰ ל‡לו ˘‡ין ב‰ם ל‡ ז‰ ול‡ ז17‰. ומז‰ 
מוכח לכ‡ור‰ ˘ב˙וכנם ‰רוחני ‚„ל‰ מעל˙ ‰‡˙רו‚ על ˘‡ר ‰מינים כולם, ו‡"כ מ„וע 

13) וכמו ˘נ˙ב‡ר לעיל ב‡רוכ‰ עמ' 285 ו‡ילך.

14) ענין ‰˘כל.

15) וי˜ר‡ ‡, ט.

16) סוכ‰ לז, ב.

17) וי˜ר‡ רב‰ פ"ל, יב.



טו אוצרות המועדים פנינים  
‰לולב "‚בו‰ מכולם", ומברכים „וו˜‡ עליו?

ויובן ז‰ ב‰˜„ים ‰מבו‡ר בספר ‰˙ני‡18 ˘"‚„ל‰ מ‡ו„ מעל˙ עס˜ ‰˙ור‰ יו˙ר מכל 
‰מˆו˙", כי ‡ף ˘ע"י ˜יום ‰מˆוו˙ מ˙˜˘ר ‰‡„ם ל‰˜ב"‰, מ"מ ‡ין ז‰ „ומ‰ למעל˙ 

‰˜ירוב ו‰„בי˜ו˙ ˘ע"י לימו„ ‰˙ור‰.

עליו,  ל‰רוכב  מרכב‰  כביטול  ל‰˜ב"‰  ‰‡„ם  ביטול  על  מור‰  ‰מˆוו˙  ˜יום  כי 
וכביטול ‡ברי ‰‚וף לנפ˘ ורˆון ‰‡„ם וכיו"ב, ‡ך ‚ם ל‡חרי ˘מ˙בטל ‰‡„ם ל‰˜ב"‰ 
וכן  ‰מ‰,  „ברים  ˘˘ני  ו‰רוכב,  ‰מרכב‰  וכמ˘ל  י˙ברך,  ממנו  נפר„  „בר  ‰ו‡  נ˘‡ר 
ב‚וף ונפ˘. מ˘‡"כ ע"י לימו„ ‰˙ור‰, מכיון ˘"‡וריי˙‡ ו˜וב"‰ כול‡ ח„", ‰נ‰ כ‡˘ר 
‰‡„ם מבין „בר ˙ור‰ ומ˘י‚ו ב˘כלו, ‡זי מ˙‡ח„ ˘כל ‰‡„ם עם ‰˜ב"‰ עˆמו ביחו„ 

נפל‡. ע"˘ בי‡ור ‰„ברים ב‡ורך19.

ומכיון ˘‰‰˙‡ח„ו˙ עם ‰˜ב"‰ ‰י‡ ע"י לימו„ ‰˙ור‰ בלב„, נמˆ‡ ˘ככל ˘‰‡„ם 
מ˙מסר יו˙ר ללימו„ ‰˙ור‰ ו‰בנ˙‰, ‰רי ‰ו‡ מ˙ייח„ יו˙ר עם ‰˜ב"‰.

‡ף  ‰רי  טובים,  מע˘ים  ו‚ם  ˙ור‰  בו  ˘י˘  מי  כי  ‰‡˙רו‚.  על  ‰לולב  מעל˙  וזו‰י 
˘ב˘ע‰ ˘עוס˜ ב˙ור‰ מ˙‡ח„ ‰ו‡ עם ‰˜ב"‰, ‡ך ב˘ע‰ ˘עוס˜ במע˘ים טובים י˘ 
לו מעל˙ ‰חיבור עם ‰˜ב"‰ ˘ע"י ‰מˆוו˙ בלב„, ול‡ מעל˙ ‰יחו„ ו‰„ב˜ו˙. מ˘‡"כ 

‰עוס˜ ב˙ור‰ בלב„, ‰רי ‰ו‡ נמˆ‡ ב‰˙‡ח„ו˙ ‚מור‰ עם ‰˜ב"‰ בכל ע˙ ו˘ע‰. 

[פ˘וט ˘‚ם ‰עוס˜ ב˙ור‰ בלב„ י˘ בו מע˘ים טובים, כי "‰‡ומר ‡ין לי ‡ל‡ ˙ור‰ 
– ‡פי' ˙ור‰ ‡ין לו"20 ‡ל‡ ‰כוונ‰ ˘עוס˜ במע"ט ר˜ כפי ‰נˆרך לפי „יני ‰˙ור‰ ועי˜ר 

עיסו˜ו ו‰˙מסרו˙ו ‰י‡ ללימו„ ‰˙ור‰].

◇ ◇ ◇ 

מעל˙ ‰'˘ינ‰' ב˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰
כיˆ„,  בעינינו,  ˘ינ‰  ר‡ינו  ל‡  בי˙ ‰˘ו‡ב‰  ˘מח˙  ˘מחים  ב‚מר‡ "כ˘‰יינו  ‡י˙‡ 
מכ‡ן  בין ‰ערביים,  ˘ל  ל˙מי„  מ˘ם  וכו'  ל˙פל‰  מ˘ם  ˘חר,  ˘ל  ˙מי„  ר‡˘ונ‰  ˘ע‰ 
„‰וו  ˘ינ‰,  טעם  טעמנו  ל‡  ˜‡מר  "‰כי  ב‚מ'  ומפר˘  ‰˘ו‡ב‰".  בי˙  ל˘מח˙  ו‡ילך 

מנמנמי ‡כ˙פ‡ „‰„„י"21.

וי˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

18) פכ"‚.

19) וכן ‚ם ˘ם פר˜ים „-‰.

20) יבמו˙, ב.

21) סוכ‰ נ‚, ‡.

"˘‡יב˙ מים" במסירו˙ נפ˘
‰˜ו„˘  בכ˙בי  ˘מסופר  ‰ר‡˘ונ‰  ‰פעם 

‡ו„ו˙ ניסוך ‰מים – ‰י‡ ‡ˆל „ו„ ‰מלך1:

בי˙  פל˘˙ים ‡ז   ומˆב  במˆו„‰  "ו„ו„  ‡ז 
לחם וי˙‡ו‰ „ו„ וי‡מר מי י˘˜ני מים מב‡ר 
˘ל˘˙  ויב˜עו  ב˘ער  לחם ‡˘ר  בי˙  (מבור ) 
מים  וי˘‡בו  פל˘˙ים  במחנ‰  ‰‚בורים 
וי˘‡ו  ב˘ער  ‡˘ר  לחם  בי˙  (מבור)  מב‡ר 
("חליל‰  ל˘˙ו˙ם  ‡ב‰  ול‡  „ו„  ‡ל  ויבי‡ו 
‰‰ולכים  ‰‡נ˘ים  ‰„ם  ז‡˙  מע˘ו˙י   '‰ לי 
ויסך  ‰בי‡ום" )  בנפ˘ו˙ם  "כי  בנפ˘ו˙ם" , 
"ח‚  בירו˘למי 2  ו‡י˙‡  ל‰'".  ‡ו˙ם  (וינסך ) 
‰י‰  ‰סוכו˙  "ח‚  ‰י‰",   .  . מים  וניסוך  ‰י‰ 

וניסכן על ‰מזבח" .

ב˙נ"ך  ˘נ˙פר˘  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  כלומר, 
(על-פי בי‡ור ‰ירו˘למי) ‰ענין „ניסוך ‰מים 
מסירו˙  עם  ‰˜˘ור‰  עבו„‰  ‡ו„ו˙  מ„ובר 
 – לחם  מבי˙  ‰מים  ל˘‡וב  ב˘ביל  נפ˘; 
במחנ‰  ל‰ב˜יע  ‰‚בורים  ˘ל˘˙  ‰וˆרכו 
וכ„ברי „ו„:  נפ˘ם,  סיכון  כ„י  ˙וך  פל˘˙ים 

"כי בנפ˘ו˙ם ‰בי‡ום".

[ובפרט ˘ענין ז‰ ל‡ ‰י‰ ב‡ופן ˘סומכין 
˘‰רי  נס,  ל‰ם  ˘נע˘‰  מי„  ורו‡ים  ‰נס  על 

1)  ˘מו‡ל-ב כ‚, י„-טז.

2)  סנ‰„רין פ"ב ‰"‰.

ל‡ מסופר ˘כב˘ו ‡˙ בי˙ לחם כול‰, ‰יינו, 
לכב˘‰ ,  בכחם  ‰י‰  ל‡  ‰מלחמ‰  ˘ב˙חל˙ 
בי˙  נמˆ‡˙  ˘לע˙-ע˙‰  ז‰  על  ‰בט  ומבלי 
ל‰ב˜יע  נפ˘ם  מסרו ‡˙  פל˘˙ים,  בי„  לחם 
‰מים  ל˘‡וב  כ„י  פל˘˙ים  במחנ‰  ולעבור 

מבי˙ לחם ול‰בי‡ם ל„ו„].

˙וך  לחם  מבי˙  ˘נ˘‡בו  ‰מים  וב‡ו˙ם 
ל‰˘˙מ˘  „ו„  רˆ‰  ל‡  נפ˘  מסיר˙  כ„י 
ניסוך  עבור  ל‰'",  לˆרכו, ‡ל‡ "וינסך ‡ו˙ם 

‰מים ע"‚ ‰מזבח.

 ,'‰ בעבו„˙  ‰ענין  ˙וכן   ˙‡ לב‡ר  וי˘ 
ב˙נ"ך  ב‰מסופר  ‰ענינים  פרטי  פי  על 
(ובירו˘למי) ˘ם – "מי י˘˜ני מים מב‡ר בי˙ 
וי˘‡בו  פל˘˙ים  במחנ‰   .  . ויב˜עו   .  . לחם 

מים מב‡ר בי˙ לחם":

‰˙‡וו‰  ˘„ו„  לכך  ‰טעם  בבי‡ור  „‰נ‰, 
ובי˜˘ מים "מב‡ר בי˙ לחם" „ו˜‡ – מפר˘ 
ו„ו„  ˘ל „ו„, „כ˙יב   מ˜ומו  ר˘"י : "ז‰ ‰י‰ 
˙„יר  „ו„  ˘‰י‰  ולפי  ‰לחמי,  מבי˙  י˘י  בן 
וכל  ל‰ם,  נ˙‡וו‰  מים  ב‡ו˙ן  ור‚יל  מלומ„ 
לו,  יפין  ב‰ם  ר‚יל  ˘‡„ם  ‡ויר  וכל  מים 

ו˘‡ין ר‚יל ב‰ם ניזו˜ כו'".

וענינו בעבו„˙ ‰':

‰מ˜ום   – „ו„"  ˘ל  "מ˜ומו  לחם",  "בי˙ 
(מˆב ו„ר‚‡) ˘בו נול„ כל י‰ו„י – מור‰ על 
כל  ו‚„ל  נול„  ˘עמ‰  ‰מסירו˙-נפ˘  בחינ˙ 
על  ל‡  ‰י‡  י‰ו„י  ˘ל  "לי„˙ו"  ˘כן,  י‰ו„י, 

שיחות קודששיחות קודש
עבו„˙ ‰' בענייני ‰מוע„



יז אוצרות המועדים פנינים  

˙ור˙ חיים
‰ור‡ו˙ בעבו„˙ ‰יום

ל‰‡יר ‡˙ ‰רחוב – בזמן ˘‡ין ‰˘מ˘ מ‡יר‰
ממˆרים  ˘יˆ‡נו  ˘"‡ע"פ  ‰טור,  כ˙ב  ˙˘רי,  בחו„˘  ‰ו‡  ‰סוכו˙  ˘ח‚  לז‰  בנו‚ע 
 ,ıי˜‰ ימו˙  ˘‰ו‡  לפי  ‰זמן,  ב‡ו˙ו  סוכ‰  לע˘ו˙  י˙ברך)   '‰] ˆוונו  ל‡  ניסן,  בחו„˘ 
במˆוו˙ ‰בור‡  ˘‰ם  ב‰ם  ע˘יי˙נו  ניכר˙  ול‡ ‰י˙‰  לˆל,  סוכ‰  לע˘ו˙  כל ‡„ם  ו„רך 
כל  ו„רך  זמן ‰‚˘מים,  ˘‰ו‡  בחו„˘ ‰˘ביעי (˙˘רי),  ˘נע˘‰  ולכן ˆו‰ ‡ו˙נו  י˙ברך, 
‡„ם לˆ‡˙ מסוכ˙ו ולי˘ב בבי˙ו, ו‡נחנו יוˆ‡ין מן ‰בי˙ לי˘ב בסוכ‰, בז‰ יר‡‰ לכל 

˘מˆו˙ ‰מלך ‰י‡ עלינו לע˘ו˙‰"24.

וי˘ לב‡ר ‰מוסר-‰˘כל ˘למ„ים מ˜ביעו˙ מˆו˙ י˘יב˙ סוכ‰ בזמן ‰‚˘מים „ו˜‡:

כ˘ם ˘‰יˆי‡‰ לסוכ‰ כפ˘וט‰ ניכר˙ ונח˘ב˙ למˆו‰ ל‡ בחו„˘ ניסן, ימו˙ ‰חמ‰, 
˘‰˘מ˘ מ‡יר‰ ב˙˜פ‰, ו‡ז ‰יˆי‡‰ לסוכ‰ ‰י‡ „רך ‰עולם ו„בר נוח ‰ו‡ ל‡„ם, ‡ל‡ 
‡ך ור˜ כ˘נע˘י˙ בימי ˙˘רי, ימו˙ ‰חורף, ל‡חרי ˘˙˘˘ כח‰ ˘ל חמ‰, ובחוı נו˘ב˙ 

רוח ˜ריר‰ ויור„ים ‚˘מים, כן ‰ו‡ ‚ם בעבו„‰ ‰רוחני˙.

˘בימו˙ ‰חמ‰, ‰יינו, זמן ˘בו מ‡יר‰ "˘מ˘ ‰'"25, ו˜„ו˘˙ ‰˘י"˙ ניכר˙ בעולם - 
‡זי כ˘י‰ו„י יוˆ‡ מבי˙ו לסוכ‰, ˘˙וכנ‰ ˘ל יˆי‡‰ זו ‰ו‡ כ„י ל‰‡יר בחוı - ‡ין בכך 

מ˘ום מˆו‰, ˘כן, ז‰ו „בר טוב ונוח;

„ו˜‡ ב"חו„˘ ˙˘רי", זמן בו "˘מ˘ ‰'" ‡ינ‰ מ‡יר‰ ב˙˜פ‰, וע„ לזמן ˘‡ין ˘מ˘ 
י˘נו  רוחו˙ ˜רו˙ - ‡זי  ˘מנ˘בו˙  עו„ ‡ל‡  ול‡   ,ıבחו ˘ורר  וחו˘ך  ל‚מרי,  מ‡יר‰   '‰

‰חיוב ומˆוו‰ ˘י‰ו„י יˆ‡ מן ‰בי˙ ל‰‡יר ‡˙ ‰רחוב!

24) טור ‡ו"ח ס˙רכ"‰.

25) ˙‰לים פ„, יב.

 חג הסוכות אוצרות המועדיםטז

כ‡˘ר ‰‡„ם י˘ן ב‡ופן ר‚יל, י˘ בו ˘ני חסרונו˙:

‡. ˘ינ‰ ע"„ ‰ר‚יל ‰י‡ ב‡ופן ˘ל ˘כיב‰, ˘‡ז ‰ר‡˘ ו‰ר‚ל ‰ם – לפי ערך – ב‚וב‰ 
ו‰ר‚ל.  מ‰‚וף  למעל‰  ‰ו‡  ‰ר‡˘  ‡זי  יו˘ב,  ‡פילו  ‡ו  ˘עומ„  ב˘ע‰  מ˘‡"כ  ˘ו‰. 
ובעבו„˙ ‰˘י"˙ ‰רי ז‰ מור‰ על מˆב ˘‡ין ‰˘כל ˘בר‡˘ ˘ולט על כל ‰‚וף. ב. בע˙ 

‰˘ינ‰ ‰רי ‰‡„ם מנו˙˜ ח"ו מלימו„ ‰˙ור‰, כי ‡ין ˘כלו פועל כמו בזמן ˘‡ינו י˘ן.

˘"מנמנמי  ב˘ע‰   .‡ כי:  ‡לו,  חסרונו˙  ‰יו  ל‡  ‰˘ו‡ב‰  בי˙  ˘מח˙  ב˘ינ˙  ‡ך 
‡כ˙פ‡ „‰„„י", ‰רי ‰ר‡˘ למעל‰ ו‰ר‚ל למט‰. ב. ‡י˙‡ ב‚מ' "‰יכי „מי מ˙נמנם . . 
נים ול‡ נים ˙יר ול‡ ˙יר . . ל‡ י„ע ‡‰„ורי סבר‡, וכי מ„כרי לי' מ„כר"22, ו‰יינו ˘‡ף 
˘‰מ˙נמנם ‡ינו יו„ע לומר „בר ˙ור‰ ˘ˆריך ‰ר‰ור, ‡ך כ˘מזכירים לו סבר‡ ‰רי ‰ו‡ 

נזכר23. ונמˆ‡, ˘‚ם ב˘ע‰ ˘מנמנם י˘ לו ˘ייכו˙ ל˙ור‰. 

‰˙ור‰,  מלימו„  ל‚מרי  מנו˙˜ים  ‰יו  ˘ל‡  ‰˘ו‡ב‰,  בי˙  ˘מח˙  ˘ינ˙  מעל˙  וזו‰י 
‡ל‡ ר˜ בבחינ˙ "מ˙נמנם", ו‚ם ‰ר‡˘ נ˘‡ר למעל‰ ו‰ר‚ל למט‰, ‰יינו, ˘‰ר‚ל יו„ע 
˘מ˜ומו למט‰ ו˙פ˜י„ו למל‡ רˆון ‰ר‡˘. ו˘ינ‰ כזו ‡ין ב‰ חסרונו˙, ור˜ מוסיפ‰ כח 

לעבו„˙ יום ‰מחר.

22) ח‚י‚‰ יב, סע"‡ ו‡ילך.

23) ר˘"י ˘ם.


