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˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰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

פתח דבר
בעז‰י״˙.

תוכן ענינים
פתיחה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

לר‚ל זמן ˘מח˙נו ‰בעל"ט‰ ,ננו מ˙כב„ים
ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ,ונטרס
'‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – ח‚ ‰סוכו˙ ו˘מח˙ ˙ור,'‰
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בענייני זמן ˘מח˙נו  -מ˙ור˙ו
˘ל ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰
נב‚"מ זי"ע .ב˜ונטרס ז ‰ב‡ו בי‡ורים על ענינן
˘ל ‡רבע˙ ‰מינים ‰מ‡‚„ים ‡˙ כל ‰סו‚ים
בבני י˘ר‡ל ˘"יע˘ו כולם ‡‚ו„‡ ‰ח˙" ,בסוף
˜‰ונטרס ב‡ בי‡ור בענין ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘ל מ˘‰
רעי‡ מ‰ימנ‡ ‡˘ר ˜ור‡ין ב˘מח˙ ˙ור – ‰בפ'
ברכ.‰
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים
כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חברי

וּ ְלקַ ְח ֶּתם לָ ֶכם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ג
שער ראשון
מה נשתנה סימן ה"ערבה"?
מ„וע ‡ין חיוב ל˜ח˙ ערבי נחל „וו˜‡?  /מ‰י מעל˙ם ˘ל י‰ו„ים
˘‡ין ב‰ם ל‡ ˙ור ‰ול‡ מע˘ים טובים? ‡ /יז‰ ‰י„ור י˘ בל˜יח˙
ערבו˙ ˘ל‡ מן ‰נחל? ˜ /ירוב י‰ו„ים ˘‡ינם מ˜יימים מˆוו˙ ,בלי
˙נ‡ים
)ע"פ לקוטי שיחות חכ"ב עמ'  132ואילך(

ַעל נְ ִטילַ ת לוּ לָ ב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
שער שני
ברכת ארבעת המינים על הלולב דווקא
מ„וע מברכים על ‰לולב ול‡ על ˙‡‰רו‚ ˘י˘ בו ‚ם טעם ו‚ם ריח?
 /מ‰י ‰מעל‰ ‰מיוח„˙ בלימו„ ˙‰ור ‰על פני ˜יום ‰מˆוו˙?  /מ‰י
עבו„˙ "ב˜˘ו פני" וכיˆ„ ‰י‡ מ˙בט‡˙ בח‚ ‰סוכו˙?  /וכיˆ„ ני˙ן
ל‡˙‰ח„ עם כל י‰ו„י? מעל˙ י‰ו„י "‰לולב" ועס˜ ˙‰ור‰
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ'  1159ואילך(

‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי
˜˘‰ו"ט בפרטי ‰עניינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙
כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר
‰בי‡ורים נ‡מרו 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 „ע˙ ‰עורכים
יי˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ן על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין .ועל כן
פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי
˘נסמנו ב˙וכן ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„
בעˆמו על ‡מ˙˙ „‰ברים.
◇◇◇
וי‰י רˆון ˘במ‰ר ‰נזכ ‰לבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו,
‡˘ר ‡ז "נעל ‰ונר‡ ‰ונ˘˙חו ‰לפניך ב˘לו˘
פעמי ר‚לנו" ,ונח‚ו‚ ‰מוע„ים "כמˆו˙ רˆונך"
בעלי' לר‚ל ו˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙ ,בבי˙ ‰מ˜„˘
˘‰לי˘י ,בע‚ל‡ „י„ן‡ ,מן.

מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
˙˘רי ˘˙'‰פ"ב

הנענועים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
שער שלישי
סוד הנענועים בלולב ובלימוד התורה
מ„וע מˆינו ‡˙ „ין נענוע ר˜ בלולב?  /מ‰י ‰סיב ‰לנענועי בני
י˘ר‡ל ב˘ע˙ ‰לימו„ ו˙‰פיל / ?‰מ„וע נוטלים ‡˙ עלי ‰לולב ול‡
‡˙ פירו˙יו?  /וכיˆ„ "מנענעים" ‚ם ‡˙ מי ˘‡ינו לומ„ ˙ור ?‰עניין
‰נענועים ב„' מינים ובעבו„‰ ‰רוחני˙
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ'  1161ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
בהא דחייב אדם לטהר עצמו ברגל
יפלפל ב„ברי ‰מפר˘ים ‡י ‰ו‡ מטעם חוב˙ ˜‰רבנו˙ ˘מבי‡ בר‚ל
‡ו ל‡ו ,ויב‡ר ‰נפ˜ו˙ו˙ ל„ינ‡  /יוכיח מפר˘"י ביבמו˙ „ס"ל „ל‡
‰וי מטעם חוב˙ ˜‰רבנו˙ ,ויח„˘ „ל„י„י‰ ‰ו‡ מ˘ום ˜„ו˘˙ ‰יום
˘ˆ"ל ‡כיל ‰וכו' בט‰ר‰
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ב שמיני ב(

שער שמחת תורה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
לא יעזוב הרועה את צאן מרעיתו
כיˆ„ מ˘וו˙‰ ‰ור‰ ˙‡ ‰ממ‡נים לבו‡ ל‡ר ıלמ˘ ‰רבנו? ‡‰ /ם
מ˘‰ ‰י' ˜˘ור לחט‡ ‰ע‚ל?  /ב˘ביל ‡לו "יל„ים" נ˘‡ר יע˜ב ב‚Œ
לו˙?  /ומ„וע ל‡ חי מ˘ ‰יו˙ר ממ‡ ‰וע˘רים ˘נ˘˜˙‰‰ – ?‰רו˙
‰נפל‡ ‰בין רועי י˘ר‡ל לˆ‡ן מרעי˙ם
)ע"פ תורת מנחם תשמ"ה ח"ה עמ'  2482ואילך .תורת מנחם חי"א עמ'  82ואילך(

„

אוצרות המועדים

פתיחה
נו„ע ב˘ערים ,ונ˙פרסמו ‰רב„ ‰ברי ‰מ„ר˘ ‡ו„ו˙ ‡ח„ו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ˘מ˙בט‡˙
בנטיל˙ ‡רבע˙ ‰מינים בח‚ ‰סוכו˙.
כל ‡ח„ מ‡רבע˙ ‰מינים רומז על סו‚ מסוים בבני י˘ר‡ל ,וכולם יח„ נ„ר˘ים ל‡˙‰ח„
ול „‚‡˙‰ל‡‚ו„‡ ‰ח˙ ,ו‡זי נ˘פע˙ עלי‰ם ברכ˙ו ˘ל ˜‰ב".‰
וכך „ר˘ו רבו˙ינו )וי˜ר‡ רב ‰פ"ל ,יב(:
פרי ע„‰ ıר‡ ,לו י˘ר‡ל ,מ˙‡ ‰רו‚ ז ‰י˘ בו טעם וי˘ בו ריח ,כך י˘ר‡ל י˘ ב‰ם בני
‡„ם ˘י˘ ב‰ם ˙ור ‰וי˘ ב‰ם מע˘ים טובים.
כפ˙ ˙מרים‡ ,לו י˘ר‡ל ,מ˙‰ ‰מר‰ ‰זו י˘ בו טעם ו‡ין בו ריח ,כך ‰ם י˘ר‡ל י˘
ב‰ם ˘י˘ ב‰ם ˙ור ‰ו‡ין ב‰ם מע˘ים טובים.
וענף ע ıעב˙‡ ,לו י˘ר‡ל ,מ„‰ ‰ס י˘ בו ריח ו‡ין בו טעם ,כך י˘ר‡ל י˘ ב‰ם ˘י˘
ב‰ם מע˘ים טובים ו‡ין ב‰ם ˙ור.‰
וערבי נחל‡ ,לו י˘ר‡ל ,מ ‰ערב ‰זו ‡ין ב ‰טעם ו‡ין ב ‰ריח ,כך ‰ם י˘ר‡ל י˘ ב‰ם
בני ‡„ם ˘‡ין ב‰ם ל‡ ˙ור ‰ול‡ מע˘ים טובים.
ומ„˜‰ ‰ו˘ ברוך ‰ו‡ עו˘ ‰ל‰ם ,ל‡ב„ן ‡י ‡פ˘ר‡ ,ל‡ ‡מר ˜‰ב" ‰י˜˘רו כלם ‡‚„‰
‡ח˙ ו‰ן מכפרין ‡לו על ‡לו  . .לפיכך מ˘ ‰מז‰יר לי˘ר‡ל :ול˜ח˙ם לכם ביום ‰ר‡˘ון.
„ברי ‰מ„ר˘ מלמ„ים על מ˘מעו˙˘ ‰ל מˆוו˙ נטיל˙ „' מינים .בל˜יח ‰זו מ˙‡‚„ים
‡רבע˙ ‰סו‚ים ˘ל בני י˘ר‡ל ,על מעלו˙י‰ם וחסרונו˙י‰ם ,ובכך "מכפרים ‡לו על ‡לו".
‡˙ ‡‰ח„ו˙ ˘בבני י˘ר‡ל מוˆ‡ ‰מ„ר˘ ב˘‰וו‡˙ כל סו‚ מבני י˘ר‡ל ל‡ח„ מן
‰מינים ‚‡‰ו„ים בלולב‡ .מנם ,כ‡˘ר מעיינים ומ˙בוננים ‰יטב ,מוˆ‡ים ˘עניין ‡‰ח„ו˙
בין ‡רבע˙ ‰סו‚ים ˘בבני י˘ר‡ל י˘ר‡ל מ˙בט‡ בעו„ „ינים רבים ˘נ‡מרו ב„' מינים.
עבו„˙ ‡‰ח„ו˙ ˘בין בני י˘ר‡ל ‡ינ ‰מס˙כמ˙ ר˜ בעˆם ‡י‚ו„ם יח„‡ ,ל‡ י˘ עו„
פרטים בעבו„ ‰זו‡ :מנם נוטלים ‡˙ כל ‡רבע˙ ‰מינים יח„‡ ,ך ‰ברכ‰ ‰י‡ על ‰לולב
„וו˜‡ .ב‡˙רו‚ נ‡מר "פרי ע„‰ ıר" וסימניו ‰ם לעיכוב‡‡ ,ך בערב" ‰ערבי נחל" ‡ינו
לעיכוב‡ .כמו כן ,מלב„ עˆם ‡‰י‚ו„ יח„ ,נ‚‰ו י˘ר‡ל ‚ם לנענע ‡˙ ‚‡‰ו„ ‰ובמיוח„ ‡˙
‰לולב ,ו‡ף בז‡˙ י˘ למˆו‡ ‡˙ ‰מ˘מעו˙ בעבו„˙ ‡‰ח„ו˙ ˘ל נטיל˙ „' מינים.
בפר˜ים ˘לפנינו ,בחרנו מספר ‰לכו˙ מ„יני ‡רבע˙ ‰מינים˘ ,מבט‡ים ‡˙ „רכי
‰עבו„‰ ‰נחוˆים לעבו„˙ ‡ח„ו˙ זו ,ו‰ב‡נו ‡˙ ‡˘ר נ˙ב‡ר עלי‰ם ב‰רחב ‰ב˙ור˙ כ"˜
‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע ,כיˆ„ בפרטים ‡לו נרמז„‰ ‰רך ב ‰ילכו בני י˘ר‡ל בבו‡ם
ל‡˙‰ח„ לפני ‡ '‰לו˜י‰ם בנטיל˙ לולב בח‚ ‰סוכו˙.

ראש השנה

כ‰

יח( ,ועמרם חי ˜ל"ז ˘נ˘) ‰ם כ(.
‚ם ‡‰רן חי מעט יו˙ר ממ‡ ‰וע˘רים ˘נ˜ ,‰כ"‚ ˘נ) ‰מסעי ל‚ ,לט(‡ .ך ז‡˙ ע„יין ב‚„רי
‰טבע ˘כן כבר כ˙ב ר˘"י )˙ול„ו˙ כז ,ב(˘˘ ,ינוי ˘ל חמ˘ ˘נים יו˙ר ‡ו פחו˙ ‡ינו נח˘ב
ל˘ינוי כל כך.
ולעומ˙ ז‡˙‚ ,בי מ˘ ‰רבנו מˆינו ˘חי מ‡ ‰וע˘רים ˘נ ‰במ„וי˜ ,ול‡ זו בלב„ ˘ל‡
חי ˘נים רבו˙ כמו ‡בו˙יו‡ ,ל‡ ‡פילו ל‡ חי עו„ ˘נים ‡ח„ו˙ כמו ‡חיו‰‡ ,רן ‰כ‰ן.
ו‰טעם לכך‰ ,ו‡ כמבו‡ר למעל˘ ,‰מ˘ ‰רבנו ל‡ חי לעˆמו‡ ,ל‡ כל מˆי‡ו˙ו ‰יי˙‰
‰יו˙ו רוע ‰נ‡מן לי˘ר‡ל‰ .ו‡ ‰י' כ ‰מ˜ו˘ר ל„ור ‰מ„בר ,ע„ ˘כ‡˘ר כלו כל ‡‰נ˘ים
‰עולים ממˆרים ,ל‡ ‰י' יכול לחיו˙ עו„ .ומכיוון ˘‡נ˘י „ור ‰מ„בר כלו בסוף ‡רבעים
˘נ ‰ליˆי‡˙ מˆרים‰ ,רי ‚ם מ˘ ‰נס˙ל˜ ‡ז ,על ‡ף ‰יו˙ו ר˜ בן מ‡ ‰וע˘רים.
וכן ‰ו‡ בנו‚ע לרועי י˘ר‡ל ב„ורו˙ ˘ל‡חרי ז˘ ,‰מ˜ום מנוח˙ם בחוˆ ‰ל‡ר,ı
˘‰טעם לכך ‰ו‡ ˘רˆו ל‡˘‰ר ב˜רב˙ מ˜ום לˆ‡ן מרעי˙ם˘ ,י‰יו יכולים ל˙˘‰טח על
ˆיונם ול˜בל מ‰ם סיוע בעבו„˙  ,'‰ובז ‰וי˙רו על ‰זכו˙ ל‰טמן בעפר ‡ר ıי˘ר‡ל ,מˆ„
˙‰‰מסרו˙ לˆ‡ן מרעי˙ם .וכ‡˘ר ˙בו‡ ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„ ,‰יובילו וינ‰י‚ו ‡ו˙ם ל˜ר‡˙
מ˘יח ˆ„˜נו.

אוצרות המועדים

כ„

ראש השנה

‰

יעקב נשאר בגלות בשביל "הילדים"
מעין ‰נ˙‚‰ו ˘ל מ˘ ‰רבנו ,מˆינו ‚ם ‡ˆל יע˜ב ‡בינו" ,בחיר ˘ב‡בו˙"

)˘ער ‰פסו˜ים

שﬠר ראשון

ל‡‰ריז"ל ˙ול„ו˙ כ"ז ,כ" .‰ועו„(:

ּוַ ְק ְח ֶּתם ֶ ָכם

כ‡˘ר בי˜˘ ע˘ו מיע˜ב לבו‡ עמו ל˘עיר" ,נסע ‰ונלכ ‰ו‡לכ ‰לנ‚„ך" )וי˘לח ל‚ ,יב(,
ענ‰ו יע˜ב )˘ם ,י„ ובפר˘"י( ˘‰ו‡ ע˙י„ לבו‡ ˘עיר ,‰וכוונ˙ו ‰יי˙ ‰למ"˘ ‰בימי ‰מ˘יח"
י˙˜יים מ˜ר‡ ˘נ‡מר "ועלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו" )עוב„י' בסופו(.
‡מנם‰ ,ב‰יר יע˜ב לע˘ו ˘‡ין ‰ו‡ יכול לבו‡ מי„ ,וז‡˙ מ˘ום ˘"‰יל„ים רכים ו‡ˆ‰ן
ו‰ב˜ר עלו˙ עלי ו„פ˜ום  . .ומ˙ו כל ‡ˆ‰ן" ,ועל כן‡" ,ני ‡˙נ‰ל ‰ל‡טי לר‚ל ‰מל‡כ‰

סימני היהודים
ש" ﬠרבה" ו"וב"

‡˘ר לפני ולר‚ל ‰יל„ים ,ע„ ‡˘ר ‡ב‡ ‡ל ‡„ני ˘עיר˘) "‰ם ,י‚.(„-
כ‡˘ר מ˙בוננים במ˘מעו˙ם ‰פנימי˙ ˘ל „ברי יע˜ב ,רו‡ים ˘‰ו‡ עˆמו כבר ‰י' מוכן
ל‚‡ול˘‰ ‰לימ .‰מˆי„ו ,כבר ‰י' יכול ל‰יו˙ "ועלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר
ע˘ו" ,ו‰ו‡ ‰י' ר‡וי כבר ל˜בל ‡˙ ‡ורו ˘ל מ˘יח‡ .ל‡ ˘יע˜ב ל‡ ‰סכים לבו‡ ‡ל
‡‚‰ול ‰כ‡˘ר י˘נם "‰יל„ים רכים ו‡ˆ‰ן ו‰ב˜ר" .י˘נם ‡נ˘ים ˘‡ינם מסו‚לים ע„יין
ל‚ילויים ‰נעלים ˘ל ‡‚‰ול˘‰ ‰לימ‰ .‰ם נ˜ר‡ים "יל„ים" ,לפי ˘‡ין ל‰ם „ע˙ מספ˜˙
ל˜בל ‚ילוי ‡ור ‡לו˜י ,ו‰ם בבחינ˙ "‡ˆ‰ן ו‰ב˜ר" ,כב‰מ‡˘ ‰ין ב„ ‰ע˙

)ר‡˙ ‰ו"‡ ר"פ

מ˘פטים(.
‡ם ימ‰רו ‡˙ ‡נ˘ים ‡לו ‡ל ‡‚‰ול˘‰ ‰לימ ,‰בבחינ˙ "ו„פ˜ום"‡ ,זי ל‡ יוכלו ‡לו
ל˜לוט כר‡וי ‡˙ ‡‰ור ‡‰לו˜י ‰נעל˘ ‰י˙‚ל‡ ‰ז ,ו‰ם י˙בטלו ממˆי‡ו˙ם – "ומ˙ו כל
‡ˆ‰ן".
ועל כן נו˙ר יע˜ב ב‚לו˙ עו„ ˘נים רבו˙‡ ,ף ˘‰ו‡ מˆ„ עˆמו כבר ‰י' ר‡וי ל‚‡ול,‰
וכל ז‡˙ מ˙וך „‡‚ ‰ו˘˜˙‰רו˙ לˆ‡ן מרעי˙ו‰ .ו‡ נו˙ר לעמול ול‰כין ‡˙ ˆ‡ן מרעי˙ו
ל‚‡ול ‰ול‰בי‡ם עמו לימו˙ ‰מ˘יח.

ב˙י‡ור ‡רבע˙ ‰מינים ,נו˙נ˙ ˙‰ור ‰סימנים בכל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰ם" :ול˜ח˙ם לכם ביום
‰ר‡˘ון פרי ע„‰ ıר ,כפו˙ ˙מרים ,וענף ע ıעבו˙ ,וערבי נחל" )‡מור כ‚ ,מ(.
‡מנם ,מˆינו „בר ˙מו˘ ,‰ר˜ ב‡˙רו‚ ,בלולב וב„‰ס ,סימן ‰‰יכר ˘נו˙ן ב‰ם ‰כ˙וב
‰ו‡ ˙נ‡י לעיכוב‡ במין ˘לו˜חים בפועל:
"פרי ע„‰ ıר" – ˙‡‰רו‚ ˘לו˜חים חייב ל‰יו˙ "פרי ע"ı

)ר‡˘ ‰ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן סי'

˙רמ" ‰סכ"ט( וחייב ל‰יו˙ "„‰ר" )סוכ ‰ל‡ ,(‡ ,ו‡ילו ‡˙רו‚ ‰יב˘ פסול )˘ם ל„ ,ב(.
"כפו˙ ˙מרים" – ‰לולב חייב ל‰יו˙ "כפו˙" )˘ם ל‡" ,(‡ ,עלים ‰ר‡ויין ל‡‚„ן ולכפו˙ן
עם „˘‰ר) "‰ל˘ון ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם ס"‚( ,ו‡ם ל‡ו פסול.
"ענף ע ıעבו˙" – „‰‰ס ˆריך ל‰יו˙ "עבו˙"˙" ,ל˙‡ בח„ ˜ינ‡" )סוכ ‰לב ,ב ובפר˘"י(,

מדוע חי משה רק מאה ועשרים שנה?

ו‡ם ל‡ו פסול.

בכך יובן ‚ם עניין נוסף:
חיי „‡‰ם נ˜בעו ל‰יו˙ ב‡ופן ˘"ו‰יו ימיו מ‡ ‰וע˘רים ˘נ"‰

מדוע אין חיוב לקחת ערבי נחל דווקא?  /מהי מעלתם של יהודים שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים?
 /איזה הידור יש בלקיחת ערבות שלא מן הנחל?  /ומהו היחס הראוי למי שלומד ואינו מקיים? קירוב יהודים
שאינם מקיימים מצוות ,והבאתם לידי "טעם" ו"ריח"

מ‡˘ ‰ין כן במין ‰רביעי ,בערב‰ ,‰נ‚‰ ‰ם ˘נ‡מר בו ‚ם כן סימן "ערבי נחל" – ˘עˆי
)בר‡˘י˙ ו .‚ ,ופירו˘ו ‰ו‡

‰ערב„‚ ‰לים בנחל ,מכל מ˜ום‡ ,ין ז˙ ‰נ‡י לעיכוב‡ בערב‡ ,‰ל‡ ‡ף "˘ל בעל כ˘ר"‰

כפ˘וטו„‡‰˘ ,ם יחי' מ‡ ‰וע˘רים ˘נ .‰ו‡ין פיר˘"י ˘ם ב‡ ל‰וˆי‡ מי„י פ˘וטו ,ור‡ ‰ב„ברי רז"ל ˘לוŒ

)˘ם ל‚ ,ב( .כלומר‡ ,ין ‰ערבˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ מן ‡לו „‚‰לו˙ בפועל בנחל‡ ,ל‡ ‡ף ‡ם

˜טו ב"˙ור˘ ‰למ "‰ע"‰פ .ור‡˙ ‰ור˙ מנחם ˙˘מ" ‰ח" ‰עמ'  2781ו‡ילך וב‰ערו˙ ˘ם(.

‚„ל ‰במ„בר ‡ו ב‰רים ,ור˜ ˘‰י‡ ממין ‰ערבו˙ „‚‰לו˙ ב„רך כלל בנחל ,כ˘ר‰ ‰י‡

ו‡ף על פי ˘נ˜בע ‰טבע ˘„‡‰ם חי ר˜ ע„ מ‡ ‰וע˘רים ˘נ ,‰מכל מ˜ום מˆינו ˘מ˘ך
חיי ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים ‰י' למעל ‰מן ‰טבע ,ב„רך נס‡ :בר‰ם חי ˜ע"˘ ‰נ‰

)חיי ˘ר ‰כ,‰

ז( ,יˆח˜ חי ˜"פ ˘נ) ‰וי˘לח ל ,‰כח( ,ויע˜ב חי ˜מ"ז ˘נ) ‰רי˘ פר˘˙ ויחי(‚ .ם ‡בו˙יו ˘ל
מ˘ ‰רבנו חיו למעל ‰מ„רך ‰טבע :לוי חי ˜ל"ז ˘נ) ‰ו‡ר‡ ו ,טז( ˙‰˜ ,חי ˜ל"‚ ˘נ‰

)˘ם

מלכ˙חיל) ‰ר‡ ‰טור ו˘ו"ע ו˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן רי˘ סי' ˙רמז(.
ו„‰בר „ור˘ בי‡ור :מ ‰נ˘˙נו ערבי ‰נחל מ˘‡ר ‰מינים„˘ ,ו˜‡ בסימן „י„‰ו ‡מרינן
˘כוונ˙ ˙‰ור‰ ‰י‡ לכללו˙ ‰מין בלב„„‚˘ ,לו˙ ב„רך כלל בנחל ,ול‡ ˘‰ערב˘ ‰ב‰
מ˜יימים ‡˙ ‰מˆו ‰בפועל עלי' ל‰יו˙ ‚„ל ‰בנחל „ו˜‡?

אוצרות המועדים

ראש השנה

מהי מעלת יהודי ה"ערבה"?

סיב˙ עונ˘ו ,בכ„י ˘יב„ילו ויבחינו בינו לבין ‰ממרים‡" :מר מ˘ ‰רבינו‰ ,רי ‚זר˙ עלי

ו

˙מי ‰‰זו ˙˙יי˘ב ל‡ור מ‡מר ‰מ„ר˘ על ‰רמז ˘י˘ ב‡רבע˙ ‰מינים ל„' ‰סו‚ים
בבני י˘ר‡ל˙‡ ,רו‚ – בעלי ˙ור ‰ומע˘ים טובים ,לולב – בעלי ˙ור„‰ ,‰ס – בעלי מע˘ים
טובים ,וערב‡ – ‰לו ˘‡ין ב‰ם ˙ור ‰ו‡ף ל‡ מע˘ים טובים.
ממ„ר˘ ז ‰עול˘ ‰חילו˜ עי˜רי י˘נו בין ‚' ‰מינים ‰ר‡˘ונים לבין ‰ערב˘ :‰לו˘‰

למו˙ במ„בר עם „‰ור ‰ז‰˘ ‰כעיסוך  . .ועכ˘יו י‡מרו ל„ורו˙ ˘‡ני כמו˙ם ,יכ˙ב עלי
על מ ‰נענ˘˙י" )במ„בר רב˘ ‰ם ,יב(.
ו‡ם כן ,כיˆ„ ˘‰וו˜‰ ‰ב" ‰בין מ˘ ‰ל„ור ‰מ„בר ,ו‡מר לו "˙ ‡‰בˆ„ן ו˙בו‡ עמ‰ן",
ו‰ל‡ ‰חילו˜ בין מ˘ ‰ל„ור ‰מ„בר ‰ו‡ מן ‡ ‰ˆ˜‰ל !?‰ˆ˜‰

‰סו‚ים ‰ר‡˘ונים בבני י˘ר‡ל˘ ,ווים בכך ˘י˘ ב‰ם מעלו˙ ‚לויו˙‰ ,ניכרו˙ בפועל,

טבעו של רועה אמיתי

‡ם "˘י˘ ב‰ם ˙ור‡ "‰ו ˘"י˘ ב‰ם מע˘ים טובים" ‡ו ˘˙י ‰מעלו˙ ‚ם יח„‡ .ך בסו‚
‰רביעי˘ ,נמ˘לו לערב" ,‰בני ‡„ם ˘‡ין ב‰ם ל‡ ˙ור ‰ול‡ מע˘ים טובים" ,ב‰ם ‡ין
˘ום מעל‚ ‰לוי'.
וכיון ˘כן ,חלו˜ים ‰ם ‚ם בסיב˙ מ‰˘ ‰ם מ˙‡ח„ים יח„ כ"‡‚ו„‡ ‰ח˙"‰ '‚ :מינים
‰ר‡˘ונים סיב˙ ˆירופם ל"‡‚ו„‰ "‰י‡ מˆ„ מעלו˙י‰ם ‡לו ‚‰לויו˙ ,ולעומ˙ם‡ ,ין
‰ערב ‰מ˙‡‚„˙ עם ˘‡ר ‰מינים מפני מעל‚ ‰לוי' ˘י˘ ב‡ ,‰ל‡ ר˜ מˆ„ ‰מעל‰ ‰פנימי˙
˜‰יימ˙ בכל י‰ו„י מˆ„ עˆם ‰וויי˙ו ,עˆם מ‰˘ ‰ו‡ י‰ו„י.

כ‚

מ˘ ‰רבנו ‰י' רוע ‰י˘ר‡ל ‰ר‡˘ון ,ול‡ ר˜ מ˘ע˙‰˘ ‰חיל ל‰נ‰י‚ ‡˙ ‰עם‡ ,ל‡
‡מרו חז"ל )˘מו˙ רב ‰פ"ב‰˘ („ ,י' "מ˙ו˜ן לכך" מ˙חיל˙ בריי˙ו.
מי„ כ˘נול„ מ˘ ‰ר‡ו ˘"נ˙מל‡ ‰בי˙ כולו ‡ור) "‰פר˘"י ˘מו˙ ב ,ב( .ו‡פילו ‡ומו˙
‰עולם ‰בחינו בכך ˘מ„ובר במנ‰י‚ ורוע ‰י˘ר‡ל ,כפי ˘מˆינו ˘‡מרו ‡ˆט‚ניני פרע‰
"‰יום נול„ מו˘יען ˘ל י˘ר‡ל" )פר˘"י ˘מו˙ ‡ ,כב( .ו‡ם כן מובן‰˘ ,יו˙ו ˘ל מ˘ ‰רבנו
רוע ,‰ל‡ ‰י' פרט ˘נ˙ווסף בו מ‡וחר יו˙ר‡ ,ל‡ זו ‰יי˙ ‰כל מ‰ו˙ו ומˆי‡ו˙ו ,מע˙
לי„˙ו ,ל‰יו˙ רוע ‰נ‡מן ˘ל בני י˘ר‡ל.

יהודים שאינם גדלים ב"נחל"
ומע˙ ‰יובן מ„וע ב‡˙רו‚ ,בלולב וב„‰ס ‰סימנים ˘ב˙ור‰ ‰ם לעיכוב‡ ,ור˜ ‰ערב‰
‡ינ˙ ‰לוי' בסימן ˘ל "ערבי נחל":
כ˘ם ˘ב˘לו˘˙ ‰סו‚ים ‰ר‡˘ונים בבני י˘ר‡ל י˘ מעלו˙ ‚לויו˙ ,כך במינים ˘לו˜חים
כנ‚„ם בלולב ˆריכו˙ ˙כונו˙י‰ם ל‰יו˙ בפועל וב‚לוי‡ .ין „י ב‡˙רו‚ יב˘ ˘"כללו˙
‰מין" ˘לו ‰ו‡ „‰ר ,ו‡ין „י ב„‰ס ˘וט"˘ ‰כללו˙ ‰מין" ˘לו ‰ו‡ "עבו˙" ,ובכ„י לרמז
על י‰ו„י ˘י˘ בו ˙ור ‰בפועלˆ ,ריכים לולב ˘ניכרים בו סימני ‰לולב בפועל.
ז‡˙ ,בנו‚ע ל‡˙רו‚ לולב ו„‰ס ˘רומזים על בעלי ‰מעלו˙ ‚‰לויו˙‡ .ך בערב ,‰וכנ‚„‰

וממיל‡‰ ,רי ˙כונ˙ו ˘ל "רוע‡ "‰מי˙י‰ ,י‡ ˘ב˘ום ‡ופן וב˘ום מˆב ‡ינו עוזב ‡˙
ˆ‡ן מרעי˙ו!
כ‡˘ר חט‡ו בני י˘ר‡ל בחט‡ ‰ע‚ל‰ ,י' מ˘ ‰יכול לטעון ˘‰חט‡ ‡ינו ˜˘ור ‡ליו,
ו‰ו‡ ‡ינו חפ ıעו„ ב˘ייכו˙ לבני י˘ר‡ל .מ˘ ‰רבנו ל‡ ‰י' ‚ורם ו‡חר‡י לחט‡ ז ‰ול‡
˙˙˘‰ף בו ב˘ום ˆור .‰י˙ר על כן :מ˘ך כל ‡ו˙ו ‰זמן ‰י' מ˘ ‰ב‰ר ,ו‡פילו ל‡ ‰י' ב‚„ר
˘ל "מי ˘‰י' יכול למחו˙".
ו‡ם כן ,כ‡˘ר ‡מר לו ˜‰ב"" ‰לך ר„ כי ˘ח˙ עמך" )˙˘‡ לב ,ז(‰ ,י' יכול ל˘‰יב
ל˜‰ב"‡˘ ‰ין לו ˘ייכו˙ עם בני י˘ר‡ל ,ו‰ו‡ מנ˙˜ ‡˙ ˘˜‰ר עמ‰ם.

בסו‚ ˘ל בני י˘ר‡ל ˘‡ין ב‰ם ˙ור ‰ומע˘ים טובים‰ ,ל‡ ‡ין ב‰ם מעלו˙ ‚לויו˙ ,וסיב˙

ו‡ף על פי כן˜ ,יבל מ˘ ˙‡ ‰טענ˙ ˜‰ב"˘ ‰בני י˘ר‡ל ‰ם "עמך" ,ונ˘‡ר מ˜ו˘ר

‡‚י„˙ם יח„ עם ‰סו‚ים ‡‰חרים‰ ,ו‡ ˘‰ם ˘ייכים "לכללו˙ ‰מין" ˘ל בני י˘ר‡ל בעלי

עמ‰ם למרו˙ ˘פל ‰מˆב ˘‚‰יעו ‡ליו .וכל כך ‚„ל˘˜˙‰ ‰רו˙ו ˘ל מ˘ ‰רבנו עם בני

נ˘מ„˜ ‰ו˘ ,‰בני ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב˘ ,מעל ‰זו ˜יימ˙ ‡פילו ב˙ינו˜ ˘נ˘ב ‰לבין

י˘ר‡ל ע„ ˘‰סכים לבטל ‡˙ כל מˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙ בעבור ˆ‰ל˙ם ,ב‡ומרו "ו‡ם ‡ין מחני

‰עכו"ם ו‡ינו יו„ע על י„‰ו˙ו כלל.

נ‡ מספרך ‡˘ר כ˙ב˙"!

)˙˘‡ לב ,לב(

ועל כן‚ ,ם בערב‡˘ ‰ו‚„ים כנ‚„ם ב‡רבע˙ ‰מינים ,י˘ ל˜ח˙ ערב˘˘ ‰ייכ˙ "לכללו˙

וז‰ו ‰טעם לכך ˘מ˘ ‰רבנו נו˙ר עם בני י˘ר‡ל במ„בר ,וב‡ופן ˘ל "˙ ‡‰בˆ„ן",

‰מין" ˘ל ‰ערבו˙‡ ,ף ˘בפועל ‡ין ניכר ב ‰סימני ‰ערב .‰וכ˘ם ˘˙ינו˜ ˘נ˘ב ‰לבין

כי רוע ‰י˘ר‡ל ˜˘ור עם ˆ‡ן מרעי˙ו בכל זמן ובכל מˆב ˘בו ‰ם נמˆ‡ים ,ו‡ינו עוזבם

‰עכו"ם נ‡‚„ עם כלל י˘ר‡ל ,כך ‚ם ערב‡˘ ‰ינ„‚ ‰ל ‰בנחל כ˘ר ‰למˆוו˙ לולב.

לעולם‚ .ם כ‡˘ר חט‡ו בני י˘ר‡ל ,ל‡ ˙‰נ˙˜ מ‰ם מ˘‡ ,‰ל‡ נ˘‡ר ˜˘ור ‡לי‰ם במˆבם
˘‰פל ,ו‚ם כ‡˘ר נענ˘ו ונ˜ברו במ„בר‰ ,ס˙ל˜ מ˘ ‰ונ˜בר עמ‰ם ,ולע˙י„ לבו‡ יבו‡
עמ‰ם ‡ל ‡‰ר„˜‰ ıו˘ ‰ל‚‡ול˙ עולם.

אוצרות המועדים

כב

ראש השנה

ז

לקרב בלי תנאים!

שמחת תורה

ומכ‡ן‰ ,ור‡ ‰ברור ‰ב‰נ„‡‰ ˙‚‰ם ,כיˆ„ ˆריך ל‰יו˙ ‡ופן ˜ירוב ו"‡י‚ו„" "מינים"
‡לו ˘בי˘ר‡ל:
בר‡˘ ובר‡˘ונ ‰י˘ ל„ע˙˘ ,מוכרחים ל˘˜˙‰ר ול „‚‡˙‰עם כל י‰ו„י‡ ,פילו עם
‡נ˘ים פ˘וטים ,כ˘ם ˘בנטיל˙ „' מינים ‡י ‡פ˘ר ל‰ס˙פ˜ ב‚' מינים בלב„ .וכ˘ם ˘‡ין

א יﬠזוב הרוﬠה את צאן מרﬠיתו

יוˆ‡ים י„י חוב ‰בל‡ ‡˙רו‚ ,לולב ‡ו „‰ס ,כך ‡ין יוˆ‡ים י„י חוב ‰בל‡ ערבו˙‡ ,נ˘ים

כיצד משווה התורה את הממאנים לבוא לארץ למשה רבנו?  /האם משה הי' קשור לחטא העגל?  /בשביל
אלו "ילדים" נשאר יעקב בגלות?  /ומדוע לא חי משה יותר ממאה ועשרים שנה? – ההתקשרות הנפלאה בין
רועי ישראל לצאן מרעיתם

ī

]ועל יסו„ ‰מבו‡ר ב˙ני‡ ˘˘מו ˘ל כל „בר ‡˘ר י˜ר‡ו לו בל˘ון ˜‰ו„˘ מור ‰על מ‰ו˙ו ‡‰מ˙י˙ ,י˘
ל‰עיר ˘"ערב‰ "‰ו‡ ‡ו˙יו˙ "וערב ‰ל '‰מנח˙ י‰ו„ ‰וירו˘לים" )מל‡כי ‚ ,(„ ,ו„‰בר מור ‰על ‰עריבו˙
ו‰חביבו˙ ˘י˘ ל˘‰י"˙ ל‡ו˙ם י‰ו„ים[.

ועל ז‡˙‰ ,ור‡ ‰נוספ˙˘ ,י˘נו חילו˜ עי˜רי בין ‡ופן ˘˜˙‰‰רו˙ עם ˘לו˘˙ ‰סו‚ים

ב˘מח˙ ˙ור˜ ‰ור‡ים ב˙ור ‰על פטיר˙ מ˘ ‰רבנו ו˜בור˙ו במ„בר )ברכ ‰ל„-„ ,ו(,
ובנו‚ע לענין ז‡ ‰מרו במ„ר˘ )במ„בר רב ‰פי"ט ,י‚ .וכ" ‰ב˙נחומ‡ חו˜˙ י(˜‰˘ ,ב" ‰טען כלפי
מ˘‡˘ ,‰ין ז ‰ר‡וי ˘יכנס ל‡ר ıכ‡˘ר ˆ‡ן מרעי˙ו מ˙ו ונ˜ברו במ„בר.

‰ר‡˘ונים ˘בי˘ר‡ל ,ו‡ופן ˘˜˙‰‰רו˙ עם ‡י˘ פ˘וט:
‰מינים ‰ר‡˘ונים˘‰ ,ייכים למעלו˙ ‚לויו˙˙ ,ור ‰ומע˘ים טוביםˆ ,ריך ˘י‰יו 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"

ומ˘ל מ˘לו על כך חכמים:
"מ˘ל לרוע˘ ‰יˆ‡ לרעו˙ ˆ‡נו ˘ל מלך ונ˘בי˙ ‡ˆ‰ן ,בי˜˘ ‰רוע ‰ליכנס לפלטרין
˘ל מלך‡ ,מר לו ‰מלך‡ :ם ‡˙ ‰נכנס עכ˘יו ,מ ‰י‡מרו ‰בריו˙˘‰ ‰˙‡˘ ,בי˙ ‡ˆ‰ן.
‡ף כ‡ן ‡מר לו „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ למ˘˘ :‰בחך ‰ו‡ ˘‰וˆ‡˙ ˘˘ים רבו‡ ו˜בר˙ם
במ„בר ו‡˙ ‰מכניס „ור ‡חר? עכ˘יו י‡מרו ‡ין ל„ור ‰מ„בר חל˜ לעולם ‰ב‡‡ ,ל‡ ˙‡‰
בˆ„ן ו˙ב‡ עמ‰ן˘ ,נ‡מר )ברכ ‰ל‚ ,כ‡( :וי˙‡ ר‡˘י עם ˆ„˜˙  '‰ע˘."‰
ו‰יינו˘ ,מ˘ ‰מˆ„ עˆמו ‰י' יכול ל‰כנס ל‡ר‡ ,ıבל ˜‰ב"‡ ‰מר לו ˘‡ם יעזוב ‡˙
ˆ‡ן מרעי˙ו במ„בר ,י‡מרו ˘‡ין ל‰ם חל˜ לעולם ‰ב‡; ולכן "˙ ‡‰בˆ„ן ו˙בו‡ עמ‰ן"
ל‡ר ıי˘ר‡ל ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„.‰

˘ל לימו„ ˙‰ור ,‰ועל זו „‰רך בנו‚ע לבעלי מע˘ים טובים.
‡ך ב˜ירוב ‡י˘ פ˘וט ‡ין „‰בר כן‡ .ין לˆ‰יב בפניו ˙נ‡ים˙˘ ,חיל ‰י˙נ ‚‰כי‰ו„י,
ילמ„ ˙ור ‰וי˜יים מˆוו˙‡ ,ו לכל ‰פחו˙ יחו˘ כי‰ו„י ,כ‡ו˙ ‰ערב„‚‰ ‰ל ‰בנחל
ומ˙‡ימ ‰לסימני ‰ערב‡ ,‰ל‡ ˆריכים ל˘˜˙‰ר עמו ול˜רבו ‡ף לל‡ כל סימנים ומעלו˙
‚לויו˙ .י˘ ל‡‰בו מˆ„ מˆוו˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ,מˆ„ עˆם מ‰˘ ‰ינו י‰ו„י!
ו‡„רב‡ :מעל„‚ ‰ול ‰י˘ „וו˜‡ ב˜ירוב ‡ו˙ם י‰ו„ים ˘‡ין ניכר˙ ב‰ם כלל ˘ייכו˙ם
לבני י˘ר‡ל ,וכפי ˘מˆינו ‡˙ ביטוי „‰בר ‚ם ב‰לכו˙ ‰ערב ,‰כמו ˘כ˙ב ‰ט"ז

)‡ו"ח ˘ם

ס˜"ב( ˘"טפי ניח‡ ל‰ר‡ו˙ חי„ו˘ ולי˜ח ‡פילו ˘ל‡ מן ‰נחל" .וכמו כן בעבו„‰ ‰רוחני˙
˘ל ‡רבע˙ ‰מינים ,י˘ "ל‰ר‡ו˙ חי„ו˘" ול˜רב ‚ם י‰ו„ים ˘‡ין ניכר ב‰ם ˘ום סימן ˘‰ם
מן "‰נחל" ,מזרע ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב.

וי˘ ל˙מו:‰
„ור ‰מ„בר נענ˘ו ל‰י˘‡ר במ„בר מ˘ום ˘ל‡ ‡‰מינו ביכול˙  '‰ל‰בי‡ם ‡ל ‡‰ר,ı
ומי‡נו ל‰יכנס ל‡ר.ı
ולעומ˙ ז‡˙ ,מ˘ ‰רבינו חפ ıבכל מ‡ו„ו ל‰יכנס ל‡ר ,ıו˙‰חנן ל˘‰י"˙ "‡עבר ‰נ‡
ו‡ר‡‡‰ ˙‡ ‰ר ,"ıוכל כך ‰רב ‰ל‰פˆיר ,ע„ ˘‡מר לו ˜‰ב"" ‰רב לך ‡ל ˙וסף „בר ‡לי
עו„ ב„בר ‰ז˘ – ‰ל‡ י‡מרו ‰רב כמ ‰˘˜ ‰ו˙‰למי„ כמ ‰סרבן ומפˆיר"

פ˘וטים )ור‡ ‰ל˜וטי „יבורים ח"‚ ˙ˆ‡ ,ב ועו„ במעל˙ ‡נ˘ים פ˘וטים „וו˜‡(.

)ו‡˙חנן ‚ ,כ‚-ו

ופר˘"י( .ו‰סיב˘ ‰מ˘ ‰נ˘‡ר במ„בר‰ ,י‡ ר˜ מ˘ום חט‡ מי מריב‰˘ ,‰כ ‰בסלע.
וע„ כ„י כך ‰י' ‰‰פר˘ בין חט‡ מ˘ ‰לחט‡ ‰ממרים ,ע„ ˘מ˘ ‰בי˜˘ ˘יפרסמו ‡˙

ו‰רי ˘נינו )‡בו˙ פ"‡ מי"ב( "‰וי מ˙למי„יו ˘ל ‡‰רן ‡ . .ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ ומ˜רבן
ל˙ור" :"‰בריו˙" ‰ם ‡לו ˘‡ין ב‰ם ˘ום מעל‡ ,‰ל‡ ר˜ מ˘ ‰נבר‡ו על י„י ˜‰ב"‰

)ר‡‰

˙ני‡ פר˜ לב( ,וכ‡˘ר י˘ "‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙" ,יבי‡ „‰בר לי„י כך ˘"מ˜רבן ל˙ור ."‰עˆם
‰‡‰ב ‰ל‡י˘ ‰פ˘וט ,מפני ‰יו˙ו י‰ו„י˙ ,בי‡נו ל˜˙‰רב ל˙ור ,‰ע„ ˘לבסוף יבו‡ ‡ף
למ„ר‚"˘ ‰י˘ בו טעם וי˘ בו ריח".

אוצרות המועדים

ח

ראש השנה
לפי ‰טעם ˘‰חיוב לט‰ר עˆמו

˘‚מר ל‰בי‡ כל ˜רבנו˙ ‰ח‚ )ביום ז'(

בר‚ל ‰ו‡ מפני ˜‰רבנו˙ ˘חייבים ל‰בי‡,

˘וב ‡ין עליו חיוב ל‰יו˙ ט‰ור ע„ סוף

כ˙ב ˘ ‡"‚‡˘‰ם ובטורי ‡בן ˘ם˘ ,מפני

‰ח‚ ) – יום ‰ז'( ממ˘.

„‰נ‰

שﬠר שני

ַﬠ נְ ִטי ַת ּ ו ָב

‰חיוב „עול˙ ר‡י ‰ו˘למי ח‚י‚‡ ‰ינו
מוז‰ר מל‰טמ‡ ‡ל‡ בטומ‡‡ ‰ריכ˙‡
˘ל טומ‡˙ מ˙ ˘‰ו‡ טומ‡˙ ˘בע‡ ‰בל
בטומ‡˙ ערב כמו ˘ר ıונביל ‰לי˙ לן
ב ‰ו‡פילו ‡ם ל‡ ‰בי‡ ע„יין עול˙ ר‡י‰

ברכת ארבﬠת המינים
ﬠ הוב דווקא
מדוע מברכים על הלולב ולא על האתרוג שיש בו גם טעם וגם ריח?  /מהי המעלה המיוחדת בלימוד התורה
על פני קיום המצוות?  /מהי עבודת "בקשו פני" וכיצד היא מתבטאת בחג הסוכות?  /וכיצד ניתן להתאחד עם
כל יהודי? מעלת יהודי ה"לולב" ועסק התורה
למרו˙ ˘מ˙‡ח„ים יח„ כל ‡רבע˙ ‰מינים ,מˆינו ˘ני˙נ ‰˘‚„‰ ‰מיוח„˙ על ‰לולב,
˘ברכ˙ ‰מˆוו˘ ‰ל ‡רבע˙ ‰מינים נ‡מר˙ עליו „וו˜‡ – "על נטיל˙ לולב".
ו„‰בר ˙מו:‰
‰ל‡ בין „' ‰סו‚ים ˘בי˘ר‡ל‰ ,נעל ‰ביו˙ר ‰ו‡ סו‚ ˙‡"‰רו‚"‰ ,ם ‡ו˙ם י‰ו„ים
˘"י˘ ב‰ם ˙ור ‰וי˘ ב‰ם מע˘ים טובים" ,ו‡ם נבחר מין ‡ח„ ל‰יו˙ נזכר בברכ‰ ‰י ‰לנו
לברך "על נטיל˙ ‡˙רו‚" ˘‰ו‡ ‰ח˘וב מכולם?
וב‚מר‡ )סוכ ‰לז ,ב( ‡מרו ˘טעם מ˘ ‰נ˜בע ‰ברכ ‰על ‰לולב ‰ו‡ "‰ו‡יל ו‚בו‰
מכולן"‡ .ך ‚ ‡‰ופ‡ טעמ‡ בעי‰˘ ,רי כל ‰עניינים ˘‚‰מיים בעולם ‰ז ‰נ˘˙ל˘לו
ממ˜ורם ברוחניו˙ ,וˆורו˙י‰ם ו˙כונו˙י‰ם מ˙‡ימו˙ ומורו˙ על ‡ו˙ו ˘ור˘ ומ˜ור רוחני
˘ל‰ם .ונמˆ‡ ‡˘ר מ‰˘ ‰לולב ‚בו ‰מן ˙‡‰רו‚ ‰ו‡ לפי ˘‚ם ברוחניו˙ עניינו ˘ל ‰לולב
נעל ‰מן ˙‡‰רו‚ ,ולכ‡ור ‰לפי ‰מבו‡ר במ„ר˘‰ ,רי ˆריך ל‰יו˙ ל‰יפך ,כי ‰לולב י˘ בו
˙ור ,‰ו˙‡‰רו‚ י˘ בו ‚ם ˙ור ‰ו‚ם מע˘ים טובים.
וי˘ לב‡ר ‰יטב מ˘מעו˙ מˆוו˙ „' מינים בכלל ועניין ‡‰ח„ו˙ ˘ב‰ם˘‡ ,ר מˆוו ‰זו
‰י‡ ‰מ˘ך לעבו„ו˙ ‰רוחניו˙ ˘ב˙חיל˙ ‰חו„˘ בר‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כיפורים ,ו‡זי י˙ברר
כיˆ„ מעל ‰י˙יר ‰י˘ בלולב ˘"י˘ בו טעם" על פני ˘‡ר  '‚‰מינים ,וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

המצוות – איברי המלך כביכול
˘ני ‡ופנים נ˙ן לנו ˘‰י"˙ ˘על י„ם יוכל „‡‰ם ל„˙‰ב˜ ול˙‰חבר עמו ,ו‰ם לימו„

כ‡

ו˘למי ח‚י‚‡ ‰ם ‰ו‡ ע„יין ˜ו„ם יום ז'
˘ל ר‚ל מו˙ר ל‰טמ‡ו˙ כיון ˘י˘ ע„יין
˘‰ו˙ ל‰ט‰ר ול‰בי‡ ‡ו˙ן ˜ו„ם ˘יˆ‡
‰ר‚ל „י˘ ל‰ן ˙˘לומין כל ˘בע‡ ,‰בל
מ˘ום ˘למי ˘מח˘ ‰חייב ל‡כול ‡ו˙ן
בכל ימו˙ ‰ר‚ל ו‡ין לך יום מימי ‰ר‚ל
˘‡ינו חייב ב‰ם ‡"‡ לטמ‡ו˙ ‡"ע בכל
ימו˙ ‰ר‚ל )ו‰יינו ל˘יט˙ „ ‡"‚‡˘‰חיוב
ט‰ר‰ ‰ו‡ ‡ף מ˘ום ˘למי ˘מח ,‰כנ"ל

‡בל

ע"פ פר˘"י )˘‰חיוב לט‰ר

עˆמו בר‚ל ˘ייך ל‰חיוב „"מ˜ר‡ ˜ו„˘",
ל˜„˘ו ב‡כיל ‰ו˘˙י ‰וכסו˙‰ ,יינו
˘˜˘ור עם עˆם ˜„ו˘˙ ‰יו"ט( מובן,
‡˘ר )‡( מכיון ˘חול ‰מוע„ ל‡ נ˜ר‡
מ˜ר‡ ˜ו„˘ ‡ין חיוב ב„רך ‰פ˘ט לט‰ר
עˆמו בחול ‰מוע„ ,וחיוב ט‰ר" ‰בר‚ל"
‰יינו כל מ˘ך ‰יו"ט „"מ˜ר‡ ˜ו„˘"
„יי˜‡) .ב( מכיון ˘‚ם ר‡˘ ˘‰נ ‰ויום
‰כפורים נ˜ר‡ו מ˜ר‡ ˜ו„˘ בפר˘˙
‰מוע„ו˙ „פ' ‡מור‚ ,ם ב‰ם י˘ ‰חיוב
לט‰ר עˆמו בר‚ל (‚) .מכיון ˘ז˘˜ ‰ור עם
עˆם ˜„ו˘˙ ‰יו"ט – ‰רי מובן ˘ˆ"ל כל

ברי˘ „‰ברים( .ולפי ז ‰נמˆ‡ )‡( ˘‰חיוב

זמן ‰ר‚ל .ו‚ם בזמן ˘‡ינו ‡וכל ו˘ו˙‰

לט‰ר עˆמו ‰ו‡ בכל ˘בע˙ ימי ‰ר‚ל‚ ,ם

– ‰רי מˆ„ ‰חיוב „)˜„˘‰ו ב(כסו˙ ע„יין

בחו"‰מ) .ב( בר" ‰ויו‰כ"פ ˘‡ין ב‰ם

עליו ל‰יו˙ ט‰ור כל ‰יום .ור‡‚ ‰ם רו˜ח

חיוב עלי ‰לר‚ל ו˜‰רב˙ ˜רבנו˙ ל‡ חל‰

‰ל' לולב סו"ס רכ‡ .ור‡‚ ‰ליוני "˘‰ס

‡‰ז‰ר"„ ‰ובנבל˙ם ל‡ ˙‚עו" (‚) .ל‡חרי

לר"˘ ‰ם.

אוצרות המועדים

כ

ראש השנה

ט

˘ל .‰ו‡פילו ‡ם נחל˜ ˘‚ם ˜רבנו˙ ‡לו

טומ‡˙ מ˙ ˘על ‰כ‰ן ‰י‡ ל‡ ר˜ ב‡רı

‡ין ב‰ם זמן ˜בוע בימי ˘‰נ ‰כמו ב˜רבן

כ"‡ ‚ם בחו"ל ו‡ף ˘ל‡ בזמן ‰בי˙ .ו‡"כ

נ˙ב‡ר בס˙) ˜"‰ני‡ פכ"‚( כי חילו˜ מ‰ו˙י י˘ בין „‰בי˜ו˙ בבור‡ י˙"˘ ˘על י„י ˜יום

‰ר‚ל ולכן ‡ין מ˙‡ים כ"כ ל‰ז‰יר ב‰ם

מובן ˘‚ם ז‡‰˘ ‰רוס" ‰ל‡ מטמ‡˙ לו"

‰מˆוו˙ לבין „‰בי˜ו˙ בו בע˙ לימו„ ˙‰ור:‰

– ‰רי עכ"פ ˘ייך ז ‰ב˜רבן פסח ˘ב‡

)מˆ„ ‰חיוב לט‰ר עˆמו בר‚ל( ‰י‡ ‚ם

בי"„ ניסן בין ‰ערבים ,לפני ‰ר‚ל˘ ,עליו

בחו"ל ו‡ף ˘ל‡ בזמן ‰בי˙ .וכן מ˘מע

ל‰ז‰ר מטומ‡ ‰לפני ז ‰בכ„י ˘יוכל

בבי˙ ˘מו‡ל ‡"‰ע סי' נ ס˜"י „ס"ל

ל˜‰ריב ˜רבנו .ולכן ˆ"ל „על כרחין ‚ם

˘„ברי ר˘"י ˜‡י ‚ם על זמן ‰ז.‰

ב˜רבן פסח )וע‡כו"כ ˘‡ר ˜‰רבנו˙( ל‡
מס˙בר ל‡ˆרוכי ‡ז‰ר ‰מיוח„˙ ˘ל‡
ל‰יטמ‡ ר˜ מ˘ום חיוב בי‡˙ מ˜„˘
ו˜‰רב˙ ˜רבנו˙ ,לפי ˘„‡‰ם מוז‰ר ע"ז
כבר מˆ„ עˆם חיובים ‡ל) ‰וכסבר˙
‰טורי ‡בן ‚ופי ‰ב˜ו˘יי˙ו ‰נ"ל ‚בי „ין
‰ר‚ל( .ו‡ז‰ר˙ בנבל˙ם ל‡ ˙‚עו בר‚ל
עלינו למˆו‡ ל ‰טעם ‡חר ˘‡ינו ˘ייך
בכל ˜‰רבנו˙ ‰נ"ל.

ונר‡‰

„‡כן מ˘ום ˜‰ו˘יו˙ ‰נ"ל )„ל' "˘‰ס
‰ו‡ "בר‚ל" ס˙ם ,ו‚ם מ‡י ˘נ‡ מ˘‡ר
˜רבנו˙( ˘י' ר˘"י ‰י‡ „‰חיוב לט‰ר
עˆמו בר‚ל ‰ו‡ בכל ‰מ˜ומו˙ ,ו‡ינו ˙לוי
בזמן ‰בי˙ מ˘ום ˜רבנו˙יו‰„ .נ‡ ‰י˙‡
ביבמו˙ כט˙˘‡" :ו ‡רוס ‰ל‡ ‡ונן ול‡
מטמ‡ ל ‰וכן ‰י‡ ל‡ ‡וננ˙ ול‡ מטמ‡˙
לו" .ופר˘"י "ול‡ מיטמ‡˙‡ ,ינˆ ‰ריכ‰
ל˙‰עס˜ בו כו' כך ˘מע˙י ,ולי נר‡ ‰ול‡
מיטמ‡ ‰כ‚ון בר‚ל ˘י˘ר‡לים מוז‰רים
על ‰טומ‡ ‰מובנבל˙ם ל‡ ˙‚עו" )וע„"ז
‰ו‡ ב˙וס' ˘ם( .ומ„בריו מובן ˘‰ז‰ירו˙
מטומ‡‰

בר‚ל

כנ"ל

˘‰חיוב ל‰ט‰ר ‰ו‡ מפני ˜‰רבנו˙ –
‡זיל ל˘יט˙ו ‚ם בענין ז ,‰ו‰כריח ˘ם
„ר˘"י ס"ל כ„ע˙ ר"ז „‡˘ ‰חייב˙
ב˘למי ˘מח) ‰ר" ‰ו ,(:ו‚ם נ˜ט

)בטורי ‡בן

˘ם( כפי'  '‡‰בפר˘"י ,כיון „ל‡ביי „‡מר
בר"˘) ‰ם( ‡˘ ‰בעל ‰מ˘מח ‰ו‡ין חיוב
˘מח ‰מוטל עלי ‰כלל ו„‡י ‡"ˆ לט‰ר

מ˘ום

‰כניס‰

למ˜„˘ ועלי ‰לר‚ל ו‰ב‡˙ עול˙ ר‡י‰
– ˘‰רי נ˘ים ‡ינן מחוייבו˙ בכ"ז‰„ ,וי
מ"ע ˘‰זמ"‚; ועו„„ ,ז‡‰˘ ‰רוס" ‰ל‡
מטמ‡˙ לו" ‰ו‡ בפ˘טו˙ ˘ו ‰ל"ול‡
מטמ‡" ˘על ‡‰רוס ‰כ‰ן ,ו‰רי ‡ז‰ר˙

ובי‡ור

‰מˆוו˙ נ˜ר‡ו בזו‰ר „˜‰ו˘ )ר‡˜˙ ‰וני זו‰ר ˙י˜ון ל( "‡יברי ‰מלך" – "רמ"ח פי˜ו„ין
‡ינון רמ"ח ‡יברין „מלכ‡" ,כי ‰מˆוו˙ פועלו˙ ב‡„ם ובכוחו˙יו ˘י‰יו כביכול "‡יברי"
‰מלך .עניין ‡‰יברים ‰ו‡ מ‡˘ ‰ין ל‰ם מˆי‡ו˙ עˆמי˙‡ ,ל‡ "‰ם לבו˘ לנפ˘ו ,ובטלים
ל‚מרי ‡לי ‰מכל וכל ,כי מי„ ˘עול ‰ברˆונו ˘ל ‡„ם לפ˘וט י„ו ‡ו ר‚לו‰ ,ן נ˘מעו˙

‡"ע בר‚ל‡ .בל ל„י„ן ‡"ˆ לכ"ז ו˜"ל[.

לומר חי„ו˘ ‚„ול בכל ז,‰

‡ינ‰

]וב‡מ˙

,‡"‚‡˘‰

„סבר

˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙˘ ,על י„ם מ˙„ב˜ י‰ו„י ב˘‰י"˙ נו˙ן ˙‰ור ‰ומˆוו‰ ‰מˆוו˙‡ .מנם

טעם חיוב ט‰ר ‰ל˘י' ר˘"י

לרˆונו ˙כף ומי„ ,בלי ˘ום ˆווי ו‡מיר ‰ל‰ן ,ובלי ˘ום ˘‰יי ‰כלל ‡ל‡ כר‚ע ממ˘
כ˘על ‰ברˆונו".
וכמו כן ‰נ‰ ‰כח ו‰חל˜ ב‚וף ˘על י„ו מ˜יים „‡‰ם ‡˙ ‰מˆוו ,‰מ˙בטל ‡ל רˆון
‰בור‡ י˙"˘ כביטול ‡‰יבר ‡ל ‚‰וף ,ע„ ‡˘ר נ‡מר עליו ב„רך מ˘ל ˘‰מ˜יים ‰מˆוו‰
‰ו‡ "‡יבר" כביכול ˘ל רˆון ˘‰י"˙ – ˘‰ו‡ בטל ב˙כלי˙ לרˆון ˘‰י"˙.
ועל „רך „ו‚מ‡‰ ,נ‰" ‰י„ ‰מחל˜˙ ˆ„˜ ‰לעניים ‡ו עו˘ ‰מˆו‡ ‰חר˙ ,ור‚לים
‰מ‰לכו˙ ל„בר מˆו ,‰וכן ‰פ ‰ול˘ון ˘מ„ברים „ברי ˙ור ,‰ו‰מוח ˘מ‰ר‰ר ב„ברי ˙ור‰
ויר‡˙ ˘מים וב‚„ול˙  '‰ב"‰ ,"‰רי ‰ם כולם בטלים ממ˘ לרˆון ‰עליון ,ונח˘בים לו
כ‚וף לנ˘מ.‰

י"ל „ס"ל „טעם ‡‰יסור ל‰יו˙ טמ‡ ‰ו‡

"יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו"

מ˘ום ˜„ו˘˙ ‰יום ,כי ‰נ˜ ‰י„ו˘ ‰יום
‰ו‡ ב‡כיל ‰ו˘˙י ‰וכסו˙

)מכיל˙‡ ור˘"י

ב‡ יב ,טז .ספר‡ ור˘"י ‡מור כ‚ ,ל .‰ועיי' ר" ‰לב.

ח‚י‚ ‰יח˘ .בועו˙ י‚) .ו˙וס'( כרי˙ו˙ ז ,(.ו‡"כ
ו„‡י „ˆ"ל ‡כו"˘ בט‰ר„ ,‰ל‡ י˙כן
˘י˜„˘ ‡˙ ‰יום ב‡כו"˘ כו' בטומ‡‰
)עיי' במ‡ירי בסו‚יין ˘כ˙ב ‰טעם ˘חייב
‡„ם לט‰ר עˆמו בר‚ל "ל‡כול חוליו
בט‰ר .("‰ועיי"ע בל˜ו"˘ חל"ב ˘מיני
ב‡רוכ„ ,‰ר˘"י על ˙‰ור ‰כבר ‡זיל
ב˘יט ‰זו ,וז‰ו לפי ˘כן מ˙יי˘ב טוב
יו˙ר על פי „רך ר˘"י„ ,רך ‰פ˘ט ,עיי"˘
ב‡רוכ.‰

ומ˘יט˙

כוחו˙ „‡‰ם "‡יברין „מלכ‡" כביכול‰ ,נ" ‰מעל ‰י˙ר„‚ ‰ול ‰ונפל‡ ‰ל‡ין ˜ "ıי˘
בלימו„ ו‰בנ˙ ˙‰ור ‰על פני ˜יום ‰מˆוו˙.
כי ב˜יום ‰מˆוו˙‰ ,רי ‡ף ˘„‡‰ם וכוחו˙יו בטלים ‡ל רˆונו י˙' ונע˘ים ‡יברים ˘לו
כביכול‰ ,נ ‰ע„יין ‡ין „‡‰ם מ˙‡ח„ ב˘‰י"˙‡ ,ל‡ ר˜ בטל ‡ליו˘ .מ˜יים ‰מˆוו ‰נ˘‡ר
במˆי‡ו˙ו ‰עˆמי˙‡ ,ל‡ ˘מˆי‡ו˙ זו בטל ‰לחלוטין ונכנע˙ ‡ל ‰בור‡ י˙"˘.
וכמו במ˘ל ˘ל ביטול ‡יברי „‡‰ם ‡ל ‰נפ˘˘‡ ,ר למרו˙ ˘‡‰יברים סרים למ˘מע˙‰
˘ל ‰נפ˘ בביטול מוחלט ,מכל מ˜ום ל‡ יעל ‰על לב לומר ˘‡יברי ‚‰וף ‰ם ‰ם ‰נפ˘
עˆמ‡ ,‰ל‡ ‰ם מˆי‡ו˙ נפר„˙ – ˘בטל ‰לחלוטין ‡ל ‰נפ˘.
לעומ˙ ז‡˙ ,בלימו„ ˙‰ור ‰זוכ„‡‰ ‰ם ל‡˙‰ח„ ממ˘ עם ‰בור‡ י˙"˘ ,וכפי ˘נ˙ב‡ר
ב‡רוכ ‰בספר ˙‰ני‡ )˘ם(˘ ,בע˙ לימו„ „‡‰ם מ˙‡ח„ עם ‰סבר‡ ˘לומ„ ע„ ‡˘ר ‰סבר‰

ר˘"י זו יכולים לעלו˙ כמ‰

נפ˜ו˙ו˙ ב‰לכ ‰ב‰חיוב לט‰ר עˆמו
בר‚ל:

ו‰נ ,‰למרו˙ )ב‰ב‡ ל˜מן ר‡˙ ‰ני‡ פ"‚ (‰ו„ל עוˆם מעל˙ ‰מˆוו˙˘ ,על י„י ˜יומן נע˘ו

נ‰פכ˙ ל‰יו˙ חל˜ ממנו ממ˘ ,וכן ‰ו‡ ‚ם בלימו„ ˙‰ור„‡‰˘ ‰ם מ˙‡ח„ בייחו„ ‚מור
עם ˙‰ור˘ ‰לומ„.
ומכיוון ˘‰לכו˙ ˙‰ור‰ ‰ם "רˆונו וחכמ˙ו י˙'"‰ ,רי כ‡˘ר מ˙‡ח„ „‡‰ם עם ˙‰ור‰

אוצרות המועדים

י

ראש השנה

יט

בס˙ם כו' .וב‡מ˙ נ"ל „ל˘יט˙ ר˘"י ‰ך

˘לומ„ נמˆ‡ ˘‰ו‡ מ˙‡ח„ עם רˆונו וחכמ˙ו י˙' .ויחו„ ז ‰עם ‰בור‡ י˙"˘ ˘על י„י

פ˘טו˙ ל˘ון ‰מימר‡ "בר‚ל" מ˘מעו

לימו„ ˙‰ור‰" ,‰ו‡ יחו„ נפל‡‡˘ ,ין יחו„ כמו‰ו ,ול‡ כערכו נמˆ‡ כלל ב‚˘מיו˙ –

בכל ימי ‰ר‚ל .ועיין בז ‰ב‡רוכ ‰ב˘ו"˙

˜ו˘י‡ ‰וי „חי‚ ‰מור ‰מלפר˘ „ב˜רבנו˙

ל‰יו˙ ל‡ח„ים ומיוח„ים ממ˘ מכל ˆ„ ופנ."‰

˘‡‚˙ ‡רי˘ ‰ם ובˆל"ח ביˆ ‰יז˘ :כבר

˙לי‡ מיל˙‡„ ,עיי' ‰יטב ר˘"י מ‚יל‰

נ‚עו ב„בר .וב‡מ˙ ‰י‡ ‰פ˘ר ליי˘ב בנ˜ל

ב ‰"„) .בז"‰ז( „נ˜יט „מימר‡ ˘נ‡מר‰

„עכ"פ ˙יפו˜ ל ‰מ˘ום ˘למי ˘מח‰

ב˘"ס בס˙ם בו„‡י מכוונ˙ לזמנו ˘ל בעל

„חיובם מעי˜ר‡ ‰ו‡ בכל יום מימי ‰ר‚ל,

‰מימר‡ ול‡ ר˜ לזמן ‰בי˙

עיי' ב˘‡‚"‡ ˘ם ˘‡כן ‰עמי„ „‰בר כן

˘לום ל˘‡יל˙ו˙ ˘‡יל˙‡ ˜‚ )‡ו˙ ˜כו( .רי"פ פעŒ

)ובכל ‡ופן ‚ם ל„י„י ,‰ביום ‰ז' ‡חר

רל‡ על ס‰מ"ˆ ל‰רס"‚ מ"ע ב ,ו˘ם עו„ פרטים

˘‰בי‡ כבר ˘למים לכ‡ור ‰ליכ‡ עו„

‰נו‚עים לעניננו ו‡כ"מ( .ועיי"˘ עו„ בˆל"ח

ל‰ך חיוב‡ לכל מ˘ך זמן ‰ר‚ל ‰נו˙ר(.

מ˘ ‰ניס ‰לפלפל עפ"ז ב„ברי ‰רמב"ם,

מי‰ו עיי' בˆל"ח ˘ם ˘נ˜ט בז"„ ‰עי˜ר

˘‡ין כוונ˙ו ˘טעם „‰ין ‰ו‡ ל‰יו˙ מוכן

‰חיוב לט‰ר בר‚ל ‰ו‡ מ˘ום ר‡י‰

ל˜רבנו˙ כו'‡ ,ל‡ ז‰ו ר˜ סימן ור‡י ‰על

וח‚י‚„ "‰ו˜‡ ול‡ מ˘ום ˘למי ˘מח,‰

‡יז ‰זמן נ˙כוונ˙ ‰ור„ ,‰ו„‡י נ˙כוונ‰

וז ‰לפי ˘‡פי' בזמן ‰מ˜„˘ ˘עי˜ר

לזמן ˘בו נכונים י˘ר‡ל )ב˘נים כ˙י˜ונם(

˘מח ‰בב˘ר ˘למים מ"מ ˘פיר מ˜יים

ליכנס במ˜„˘ )וב‡מ˙ עˆ"ע ל‰עמיס

חיוב ˘מח ‰מ‚ ˙"‰ם ביין י˘ן וב˘ר

„בריו בל' ‰רמב"ם ,ו‡כ"מ(.

ונמˆ‡ ‰‰פר˘ בין לימו„ ˙‰ור ‰ל˜יום ‰מˆוו˙˘ ,ב˜יום ‰מˆוו˙ נע˘„‡‰ ‰ם בטל
לרˆונו י˙' כביטול ‡יברי ‚‰וף ‡ל ‰נפ˘‡ ,ך ‡ינו מ˙‡ח„ ממ˘ עם ‰בור‡ י˙"˘ ,ו‡ילו
בלימו„ ˙‰ור ‰כ‡˘ר ˘כלו מ˙‡ח„ עם ˙‰ור˘ ‰לומ„‰ ,רי זוכ„‡‰ ‰ם ל‡˙‰ח„ ממ˘
בייחו„ נפל‡ בבור‡ י˙' ורˆונו וחכמ˙ו.

גם הלולב יש בו עניין של "ריח"
ועל פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל ‰במעל˙ ˙‰ור ‰על ‰מˆוו˙˙˙ ,ברר מעל˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל
‰לולב על פני ˘‡ר  '‚‰מינים:
ו˙חיל ‰י˘ ל‰ב‰יר˘‡ ,ר ‡ו˙ם מבני י˘ר‡ל ˘‰ם מסו‚ "‰לולב""˘ ,י˘ ב‰ם ˙ור‰
ו‡ין ב‰ם מע˘ים טובים"‰ ,נ‡ ‰ין ‰כוונ‡˘ ‰ינם מ˜יימים ‰מˆוו˙ כפ˘וטו ח"ו‰˘ ,ל‡
"‡ם ‡ינו מ˜יים מ˘ ‰לומ„ ,נ˜ר‡ ר˘ע ,ועליו ‡מר ‰כ˙וב ולר˘ע ‡מר ‡ל˜ים מ ‰לך
לספר חו˜י" )‰לכו˙ ˙למו„ ˙ור ‰ב˘ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"„  .(‚"‰ו"כל ‡‰ומר ‡ין לי ‡ל‡
˙ור‡ – ‰פילו ˙ור‡ ‰ין לו" )יבמו˙ ˜ט ,ב(.
‡ל‡ י˘ לומר ˘‚ם ‰י‰ו„ים מסו‚ "‰לולב" מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙‡ ,ל‡ ˘מכל מ˜ום
‰מ˜˘ ‰ועים בעי˜ר בלימו„ ˙‰ור ,‰ו˜יום ‰מˆוו˙ נע˘ˆ‡ ‰לם ר˜ כמ˙חייב על פי
˘‰ולחן ערוך ו˙ו ל‡.
ו‡ם כן ,נמˆ‡ ‰חילו˜ בין סו‚ "‰לולב" לסו‚ ˙‡"‰רו‚"˘ ,סו‚ ˙‡‰רו‚ ˘"י˘ ב‰ם
˙ור ‰וי˘ ב‰ם מע˘ים טובים" – ‰יינו ˘‡ין עי˜ר עיסו˜ם ב˙ור ‰בלב„ ‡ו במˆוו˙ לב„ן,
כי ‡ם עוס˜ים ב˘וו ‰בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י.‰
‡בל סו‚ "‰לולב" ˘"י˘ ב‰ם ˙ור ‰ו‡ין ב‰ם מע˘ים טובים" – ‰נ‡ ‰מנם עוס˜ים
‚ם במˆוו˙‡ ,ך ‰ם מ˜„י˘ים ‡˙ חיי‰ם ל˙ור ,‰ועי˜ר עס˜ם ‰ו‡ בלימו„ ˙‰ור ,‰ו˜יום
‰מˆוו˙ ‡ˆלם ‰ו‡ ר˜ כפי ‰מ˙חייב.
וז‰ו ‡˘ר ‚„ל ‰מעל˙ סו‚ "‰לולב" ‚ם על ז˘ ‰י˘ בו ˙ור ‰ומע˘ים טובים„ ,מכיוון
˘עי˜ר ‰ייחו„ בבור‡ ב"‰ ‰ו‡ על י„י לימו„ ˙‰ור ‰ו‡˙‰ח„ו˙ ˘‰כל בחכמ˙ו י˙'‰ ,נ‰
‡ו˙ם בני "‰לולב" ‰עוס˜ים ב˙ור ‰כל זמנם בכל מ‡ו„ם‰ ,מ ‰מ‡וח„ים ˙מי„ בבור‡
י˙"˘ ב"יחו„ נפל‡ ועˆום" ,ובז„‚ ‰ל ‰מעל˙ם מ‡לו ˘מ˜„י˘ים זמנם ‚ם למע˘ים טובים
)"‡˙רו‚"( ,ובוו„‡י ˘נעלים ‰ם מ‡ו˙ם ‰עוס˜ים במע˘ים טובים בלב„ )"„‰ס"( ˘‰ל‡
ב˜יום ‰מˆוו˙ ‡ין ‡˙ מעל˙ „‰בי˜ו˙ ו‡˙‰‰ח„ו˙ עם ˘‰י"˙ כמו בלימו„ ˙‰ור.‰
ובז ‰נ˙ב‡ר ‰כ‡ן מעל˙ ‰לולב על פני ˘‡ר ‚' ‰מינים בעניין ‡˙‰‰ח„ו˙ בבור‡ י˙"˘,

חולין )ו‡כן ‰סי˜ ˘ם עפ"ז „ל„ינ‡ עי˜ר
˜‰פי„‡ ‰ו‡ ˘י‰י ‰ט‰ור ר˜ יום ‡ח„
מימי ‰ר‚ל ל˜יים ר‡י ‰וח‚י‚ ,‰ועיי"˘
עו„ ˘ˆ"ל ביום ‰ר‡˘ון „ו˜‡ ו‡כ"מ(,
ולפ"ז י˘ לעיין ‡יך נעמיס כן בפ˘טו˙
ל˘ון ‰מימר‡ „מ˘מע יו˙ר ˘‰חיוב ‰ו‡
לכל מ˘ך ‰ר‚ל.

ובכל

ול‚ופם

)ור‡‡˘ ‰יל˙

˘ל „ברים י˘ ˙מי ‰‰רב‰

נוספ˙ ב˘יט˙ „ ‡"‚‡˘‰לעיל‡„ ,י
‡מרינן „‡ז‰ר˙ ‰טומ‡‰ ‰י‡ ר˜ מפני
‰חיוב „‰ב‡˙ ˜רבן בר‚ל – ˆ"ע טוב‡
מ‡י ˘נ‡ ˜רבן ר‚ל מ˘‡ר כל ˜‰רבנו˙,
 ‡‰חיוב ז ‰ל‰ז‰ר מטומ‡˘ ‰ייך בכל
˜‰רבנו˙ ˘י˘ר‡ל מבי‡ין )ו‡וכלין מ‰ם(,

‡ופן ,עו„ י˘ ל˙‰מי‡ ‰ם

ו˘וב יל"ע מ‰ו ˘‡‰ז‰ר"„ ‰ובנבל˙ם

˘ייך ל‰עמיס ˘יט ‰זו בל˘ון "˘‰ס

ל‡ ˙‚עו" ‰ו‚בל ‰ר˜ ל"ר‚ל" .ו‚ם ‡˙"ל

„נ˜ט „‰חיוב ‰ו‡ "בר‚ל" ס˙ם ,כי ‰נ‰

˘‡ז‰ר ‰מיוח„˙ זו ב‡ ‰ר˜ בנו‚ע ל˜רבן

ל˘יט ‰זו נמˆ‡ ˘‡ז‰ר ‰זו ‰י‡ ר˜ בזמן

˘י˘ לו זמן ˜בוע – בר‚ל – מ˘‡"כ ˘‡ר

˘בי‰מ"˜ ˜יים ור˜ ל‡לו ˘נמˆ‡ים ב‡"י

˜רבנו˙ ˘‡ין ל‰ם זמן ˜בוע˘ ,לכן ‡ין

)בירו˘לים ‡ו בסמוך ל˘ ‰יכול לעלו˙

ב‰ם ˆ‰יווי ל‰ז‰ר מטומ‡„) ‰מ˙י ˆריך

ל˘ם( ,עיי' בˆל"ח ˘ם „‰סי˜ כן ל˘יט‰

ל‰ז‰ר?(‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ נכלל ב„יני וחיובי

זו .וˆ"ע ‡י ˘פיר לפר˘ „מ‡מר ר"י

‰ב‡˙ ˜‰רבן )˘‡ין ל˜‰ריבו )ול‡כלו(

˘‡מר "בר‚ל" בס˙ם ,ל‡ ˜‡י בכל ‰זמנים

‡ל‡ כ˘‰ו‡ ט‰ור( – ‰רי י˘נם כמ ‰וכמ‰

ובכל ‰מ˜ומו˙‡ .כן בˆל"ח ˘ם יח‰ .סי˜

˜רבנו˙ ˘י˘ ל‰ם זמן ˜בוע ל˜‰רב˙ם,

מ˘ום כן ל„חו˙ ˘‰יט‰ ‰נ"ל‰˘ ,רי בעל

כמו ˜רבן מˆורע ביום ˘‰מיני לט‰ר˙ו,

‰מימר‡ ‰י‡ ‰חר ‰חורבן ,ו‡מר ‰חיוב

˜רבנו˙ יול„˙ ‰ב‡ים ל‡חרי ימי טו‰ר

אוצרות המועדים

יח

ראש השנה

חידושי סוגיות

י‡

‡בל ע„יין י˘ לב‡ר מ˘ ‰מעל ‰זו ˘ייכ˙ במיוח„ למ‰ו˙˘ ‰ל מˆוו˙ „' מינים ,ו‡˘ר על
כן מו„‚˘˙ במˆוו ‰זו מעל˙ ‰לולב ,וע„ ˘נ˙˜נ‰ ‰ברכ ‰ב˘מו „וו˜‡.

כל מה שהיה "בכסה" – מתגלה "ליום חגנו"

ﬠיון ופפו בﬠניני המוﬠד

כלל כללו בס) ˜"‰ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים מח ,ב( ‡˘ר כל מ˘ ‰פועלים בני י˘ר‡ל על י„י
עבו„˙ם ‰רוחני˙ בימים ‰נור‡ים‰ ,נ‰ ‰ו‡ ב‡ לי„י ‚ילוי בח‚ ‰סוכו˙ ,וכמו ˘נ‡מר בכ˙וב

בהא דחייב אדם טהר ﬠצמו ברג
יפלפל בדברי המפרשים אי הוא מטעם חובת הקרבנות שמביא ברגל או לאו ,ויבאר
הנפקותות לדינא  /יוכיח מפרש"י ביבמות דס"ל דלא הוי מטעם חובת הקרבנות ,ויחדש
דלדידיה הוא משום קדושת היום שצ"ל אכילה וכו' בטהרה

)˙‰לים פ‡˜˙" („ ,עו בחו„˘ ˘ופר בכס ‰ליום ח‚נו"˘ ,כל ‡ו˙ם ענייני ‰ימים ‰נור‡ים
˘‰מ ‰נעלמים ומכוסים – "בכס‰ ,"‰ם ב‡ים לי„י ‚ילוי בח‚ ‰סוכו˙ – "ליום ח‚נו".
ו‰נ‡ ,‰ח„ ‰עניינים ‰מו„‚˘ים בעבו„˙ בני י˘ר‡ל בר‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כיפורים‰ ,ו‡
מ˘ ‰בימים ˜„ו˘ים ‡לו עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡ מˆ„ פנימיו˙ ‰נ˘מ ‰כמו ˘‡ומרים במזמור
"ל„ו„ ‡ '‰ורי"" :לך ‡מר לבי ב˜˘ו פני"˘ ,עבו„˙ ימים ‡לו ‰י‡ מעומ˜ פנימיו˙ נפ˘ו
˘ל י‰ו„י.

‚רסינן

בר" ‰טז"‡ :ר יˆח˜ חייב

˙‚עו בר‚ל בלב„‡ ,בל ב˘‡ר ימו˙ ˘‰נ‰

)˘מיŒ

‡ין מוז‰רין" .וכיון ˘כן ˙˜˘ ‰לך למ‰

ני י‡ ,ח( ובנבל˙ם ל‡ ˙‚עו˙ .ני‡ נמי

לי ˜ר‡ מלטמ‡ בר‚ל ‡‰ ,בל‡ו ‰כי ‡‰

‡„ם לט‰ר ‡˙ עˆמו בר‚ל ˘נ‡מר

‰כי ,ובנבל˙ם ל‡ ˙‚עו ,יכול י‰ו י˘ר‡ל
מוז‰רין על מ‚ע נביל"˙ ,‰ל ‡מור ‡ל
‰כ‰נים בני ‡‰רן ,בני ‡‰רן מוז‰רין בני
י˘ר‡ל ‡ין מוז‰רין ,ו‰ל‡ „ברים ˜"ו ומ‰
טומ‡ ‰חמור ‰כ‰נים מוז‰רין י˘ר‡לים
‡ינן מוז‰רין טומ‡˜ ‰ל ‰ל‡ כל ˘כן,
‡ל‡ מ"˙ ‰ל ובנבל˙ם ל‡ ˙‚עו ,בר‚ל.

ובטורי

‡בן על ‡˙ר :ו„‡י „ ‡‰מו˜י

ל˜ר‡ בר‚ל‡„ ,טו ר‚ל רמיז‡ ב˜ר‡,
ומ‡י ˘נ‡ ר‚ל מ˘‡ר ימו˙ ˘‰נ„ ‰מו˜י
ל‡ ‰ר‚ל ,ובעל כרחך ‰יינו טעמ‡ מ˘ום
„חוב˙ ‰ר‚ל ‰ו‡ ר‡י ‰וח‚י‚ ‰ו˘למי
˘מח‡˘ ‰י ‡פ˘ר ל˜יימן בטומ‡ ,‰מ˘ום
‰כי ˘„י ל˜ר‡ ‡ר‚ל .וכן כ˙ב ‰רמב"ם
)בפט"ז מ‰לכו˙ טומ‡˙ ‡וכלין )"‰י(( "כל
י˘ר‡ל מוז‰רין ל‰יו˙ ט‰ורים בכל ר‚ל
מפני ˘‰ם נכונים ליכנס במ˜„˘ ול‡כול
˜„˘ים ,וז˘ ‰נ‡מר ב˙ור ‰ובנבל˙ם ל‡

‡יכ‡ ע˘ ‰בכל ‡' מחובו˙ ‰ר‚ל וממיל‡
כ˘מטמ‡ ‡˙ עˆמו בר‚ל ‰ו‡ מבטל כל

וכ‡˘ר )במ˘ ‰נ˙ב‡ר כ‡ן בעניין ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ר‡˙ ‰ני‡ פר˜ לב( מ˙‚לי˙ ‡ˆל י‰ו„י פנימיו˙
נפ˘ו‰ ,ל‡ ‚ורם „‰בר ומסייע לעניין ‡ח„ו˙ י˘ר‡ל .כי כל ‰חילו˜ים ˘י˘נם בין י‰ו„י
לחברו‰ ,ם כולם מˆ„ עניינים חיˆוניים ˘ב‚וף ‡ו בכוחו˙ ‰נפ˘ ‡ו במע˘„ ‰יבור ומח˘ב,‰
˘בכל ‡לו חלו˜ים בני י˘ר‡ל ‡י˘ מרע‰ו ,ו„‰בר ‚ורם לכך ˘יכול י‰ו„י ל‰ר‚י˘ ריחו˜
ופירו„ ח"ו מ‡חיו ˘‰ונ ‰ממנו.

מˆוו˙ ע˘‡ ‰לו ,ו‡ז‰ר„ ‰ובנבל˙ם ל‡

‡בל כ‡˘ר נר‚˘˙ ‡ˆל י‰ו„י פנימיו˙ נ˘מ˙ו‰ ,ו‡ מר‚י˘ כיˆ„ ‡ין כל ‰ב„ל בינו לבין

˙‚עו בר‚ל „כל עˆמן ‰וי מפני ביטול

י‰ו„י ‡חר .כי נ˘מו˙ בני י˘ר‡ל ‰ן "כולן מ˙‡ימו˙ ,ו‡ב ‡ח„ לכולנ ,‰ולכן נ˜ר‡ו כל

‰חובו˙ ‰ללו למ ‰לי ‡ . .ל‡ על כרחך

י˘ר‡ל ‡חים ממ˘ מˆ„ ˘ור˘ נפ˘ם ב‡ '‰ח„" – ˘נפ˘ו ‡‰לו˜י˙ ˘ל י‰ו„י ‰י‡ "חל˜

‡ם ‡ינו ענין לטומ‡˘ ‰בר‚ל ˙נ‰ו ענין

‡לו˜ ‰ממעל ממ˘" )˙ני‡ פ"ב( ,וכל ‰נ˘מו˙ מ˙‡ח„ו˙ בו י˙' ,ול‡ ˘ייך ˘י‰י‡ ‰יז‰

לטומ‡˘ ‰ל ˜ו„ם ‰ר‚ל ˘ל‡ יטמ‡

חילו˜ ו‰פר˘ ביני‰ן‰˘ ,ל‡ ‡ˆל ‰בור‡ י˙"˘ ל‡ ˘ייך ˘ום עניין ˘ל חילו˜ים ו‰ו‡

בנביל‡ ‰ע"‚ „‡כ˙י ל‡ חל עליו חוב˙

"‡ח„ו˙ ‰פ˘וט."‰

‰ר‚ל מפני ביטול חוב˙ ‰ר‚ל .עכ"„.

וב‡מ˙,

כל מ‰„ ‰ו˜˘ ‰לי‡ ‰ז‰ר‰

ועל כן מˆינו ˘עבו„˙ בני י˘ר‡ל בר‡˘ ˘‰נ˘˜ ‰ור ‰ב‡ופן מיוח„ עם ‡ח„ו˙ י˘ר‡ל,
וכפי ˘˜ור‡ים ˜ו„ם ר‡˘ ˘‰נ‰

)רי˘ פר˘˙ נˆבים .ור‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים מ„‰"˘ ‡ ,יום" ˜‡י

למ ‰לי ‰ו‡ מ˘ום ˘נ˜ט „טעם „‰ין ‰ו‡

על ר‡˘ ˘‰נ ,‰ו‡˙‰‰ח„ו˙ ‰י‡ חל˜ מעבו„˙ ר‡˘ ˘‰נ˙‡" (‰ם נˆבים ‰יום כולכם  . .ר‡˘יכם

‡ך ור˜ כ„י ˘יוכל ל‰כנס למ˜„˘ ול‰בי‡

˘בטיכם  . .מחוטב עˆיך ע„ ˘ו‡ב מימיך"˘ .מכיוון ˘עבו„˙ ר‡˘ ˘‰נ ‰ב‡ ‰מפנימיו˙

˜רבנו˙ ,וכן ˙פס בספרו ˘‡‚˙ ‡רי ‰סי'

‰נפ˘‰ ,רי ב‡ו˙˘ ‰ע ‰עומ„ים בני י˘ר‡ל ב‡ח„ו˙ נפל‡‰ ‰נובע˙ ממ˘ ‰נר‚˘˙ ‡ˆלם

סו‡ .בל עˆם יסו„ ז ‰י˘ לעיין בו טוב‡,

‡ז פנימיו˙ ‰נפ˘ ˘‰י‡ ˘וו ‰בכולם ,ומˆ„ ‰בני י˘ר‡ל כולם ‰ם "‡חים ממ˘".

כי עפ"ז ‰סבר‡ נו˙נ˙ ˘‡ז‰ר ‰זו ל‡ חל‰
על כל זמן ‰ר‚ל ‡‰„ ,ל‡חרי ˘כבר נכנס
לעזר ‰ו‰בי‡ עול˙ ר‡י˘ ‰וב ‡ין עליו
חיוב ל‰ז‰ר מטומ‡˙ מ‚ע נבל ,‰ו‡ילו

ו‡ח„ו˙ נפל‡ ‰זו ˘בין נ˘מו˙ י˘ר‡ל לבור‡ י˙"˘ ,ו˘בין בני י˘ר‡ל עˆמם ,ב‡ ‰לי„י
ביטוי ו‚˙‰לו˙ בח‚ ‰סוכו˙ – "בכס ‰ליום ח‚נו" ,ו‡ח„ ‰ביטויים לכך ‰ו‡ במˆוו˙ „'
מינים˘ ,בנטיל˙ן יח„ מורים כיˆ„ כל ‰סו‚ים ˘בבני י˘ר‡ל ‰מ˘ ‰ווים ועומ„ים כ‡ח„.

יב

ראש השנה

אוצרות המועדים

אחדות הד' מינים היא בעיקר על ידי הלולב
ומע˙ ‰יומ˙˜ ב‡ופן נפל‡ מ˘ ‰מˆינו  ˙˘‚„‰מעל˙ו ‰י˙יר˘ ‰ל ‰לולב‰ ,י‡ מעל˙
לימו„ ˙‰ור – ‰במˆוו˙ „' מינים „וו˜‡:
כפי ˘נ˙ב‡ר למעל‰ ,‰רי מˆוו˙ „' מינים ‰י‡ ביטוי ו‚ילוי ˘ל ‡˙‰ח„ו˙ בני י˘ר‡ל
ו˘‰י"˙ ,ו‡˙‰ח„ו˙ בני י˘ר‡ל בינם לבין עˆמם ‡‰˘ ,ב˙ ‡‰לי‡.
ועל כן ,בע˙ ‚˙‰לו˙ ˙פ‡ר˙ ‡˙‰ח„ו˙ם ˘ל „' סו‚ים ˘בבני י˘ר‡ל במˆוו˙ „' מינים,
‰ב‡ ‰על י„י „˙‰ב˜ו˙ם בבור‡ י˙"˘‰ ,רי י˘ לי˙ן  ‰˘‚„‰מיוח„˙ ול‰ורו˙ על מעל˙ו
‰מיוח„˙ ˘ל לימו„ ˙‰ור‰˘ ,‰ו‡ ‰ו‡ „רך ‡‰מ˙ ו‰י˘ר ל„˙‰ב˜ בבור‡ י˙"˘ ב‡˙‰ח„ו˙
‚מור‡˘" ‰ין כערכ ‰נמˆ‡ כלל ב‚˘מיו˙ ,ל‰יו˙ ל‡ח„ים ומיוח„ים ממ˘ מכל ˆ„ ופנ."‰
וז‰ו סו„ מ˘ ‰ברכ˙ „' מינים נ˙˜נ ‰על ‰לולב „וו˜‡ – כי כל עניין ‡˙‰ח„ו˙ בני
י˘ר‡ל ˘במˆוו˙ „' מינים‰ ,י‡ מחמ˙ ‡˙‰‰ח„ו˙ בבור‡ י˙"˘„‰˘ ,רך לבו‡ ‡לי‰
ולעורר‰ ‰י‡ על י„י לימו„ ˙‰ור" – ‰לולב".

יז

‡‰מ˙.

שה"לולב" ינענע עמו את כל עבודת האדם
ו‰נ ,‰עניין עבו„˙ "‰לולב" ל‡ נ‡מר ‰על בעלי ˙ור ‰בלב„ ˘‰מ˜˘ ‰ועים כל זמנם
ומ‡ו„ם בלימו„ ˙‰ור‡ ,‰ל‡ ‡פילו ב‡ו˙ם מבני י˘ר‡ל ˘‰ם "ערב‡˘ – "‰ינם ˘˜ועים
ל‡ בלימו„ ˙‰ור ‰ול‡ ב˜יום מע˘ים טובים˘ ,מכל מ˜ום ‚ם ‰ם יכולים לעבו„ ‡˙ עבו„˙
"‰לולב" לפי ערכם.
ב˘ע„‡˘ ‰ם ˜ובע לו ע˙ים ללימו„ ˙‰ור‰ ,‰נ ‰ב‡ו˙ ‰ע˙ ˆריך ‰ו‡ ל˙‰מסר לחלוטין
ל˙ור ‰ו ‰˙‚˘‰מ˙וך ‡˙‰ח„ו˙ ב"יחו„ נפל‡" בנו˙ן ˙‰ור ‰ב" ,‰וב˘ע ‰זו ‰רי ‰ו‡
מ˘י‚ מעין מעל˙ ‰לולב.
ומובטח ‰ו‡ „‡‰ם‡˘ ,ם י˙יי‚ע בלימו„ ˙‰ור ‰כר‡וי מ˙וך ‡˙‰ח„ו˙ בבור‡ י˙"˘,
‰רי ‰ו‡ ב‡ לי„י "נענוע" ו˙‰עלו˙ בלי ‚בול ומי„.‰

וכ‡˘ר מברכים על ‰לולב „וו˜‡‰ ,נ ‰בז ‰מורים ומ„‚י˘ים ‡˙ מעל˙ם ˘ל ‡לו
‰מ˙מסרים ל‚מרי ‡ל לימו„ ˙‰ור ,‰ו‰ם „בו˜ים ומיוח„ים ממ˘ בבור‡ ב‡ופן ˙מי„י.

וכ˘ם ˘נענוע ‰לולב מנענע עמו ‚ם ‡˙ ˘‡ר  '‚‰מינים ,כן ‰ו‡ ‚ם בעבו„˙ „‡‰ם,
˘‡ו˙˘ ‰ע˘ ‰ב‰ ‰ו‡ מ˙מסר לחלוטין ללמו„ ˙‰ור ‰כר‡וי‰ ,רי ‰י‡ פועל˙ ˙‰עלו˙
ו‰ילוך בלי ‚בול ‚ם בעבו„˙ו ב"מע˘ים טובים" ו‡פילו בעבו„˙ו עם עס˜י ‚ופו ופרנס˙ו
˘יע˘ו ל˘ם ˘מים ב˙‰עלו˙ ‚„ול.‰

איזה "טעם וריח" יש
לתורה ולמצוות?
יש לבאר את טעם ההשוואה בין
"טעם" לתורה ו"ריח" למצוות דוקא:
הנאת ה"טעם" בגשמיות באה
ממאכל או משקה ,הנכנסים
בפנימיות האדם ונעשים דם ובשר
כבשרו .ולעומת זאת ,ההנאה מ"ריח"
אין בה מציאות דבר הנכנס בפנימיות
האדם.
וזהו גם החילוק בין תורה ומצוות:
על התורה נאמר
"תורתך בתוך מעי" .התורה היא כמו
מזון הנכנס במעי האדם .הלימוד
הוא בשכל ובהבנה ,ובזה "נכנסת"

)˙‰לים מ ,ט(

חכמת התורה בשכל האדם ,עד
שהיא מתאחדת עמו )ר‡˙ ‰ני‡ פ",(‰
בבחינת "טעם".
לעומת זאת ,המצוות הן גזירות
המלך :קיום כל המצוות ,אפילו אלו
המובנות בשכל האדם צריך להיות
רק מפני שכן ציווה השי"ת ,ולא מפני
הבנת האדם בטעמם .ונמצא ,שזהו
ממש כעניין הריח :אמנם יש במצוות
הנאה ,חיות והתלהבות בקיום ציווי
ה' ,אך אין זה דבר הבא בפנימיות
האדם ,מאחר ואין קיומם מצד הטעם
השכלי שבהם ,אלא רק מצד קבלת
עול המלך.
)ע"פ ˙ור˙ מנחם חי"ח עמ' (31

לומד תורה חייב לעשות פירות

להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים" )סוכ ‰מ ,‰ב(.

מעלת יהודי ה"לולב" היא עיסוקם בתורה,
ובזה יש להאיר ולהדגיש עניין נוסף שעליו להיות
בלולב ,וכנגדו גם ביהודי העוסק בתורה:

אמנם ,יכול יהודי לטעון ,שאין הוא שייך
לעבודת עשיית פירות ,אין בכוחו לפעול על
הזולת ,ובוודאי שאין ביכולתו לעשות פירות
טובים ,ועל כן ,שמא יפסיק לגמרי את עבודתו
כ"לולב" ,ויחדל מלימוד התורה שאינו עושה
פירות.

על הפסוק "צדיק כתמר יפרח"
דורשים רז"ל )במ„בר רב ‰פ"‚" (‡ ,מה התמרה עושה
פירות כך הצדיקים עושים פירות" .והיינו ,שעניין
התמר הוא לעשות פירות ,וכן מצינו בגמרא )מנחו˙
כז" (‡ ,ד' מינים שבלולב ב' מהם עושים פירות",
והם לולב ואתרוג.
)˙‰לים ˆב ,י‚(

וההוראה מזה בעבודת האדם את השי"ת:
אין ליהודי להסתפק בכך שהוא בבחינת 'לולב',
עוסק בתורה ויושב אוהל ,אלא נדרש ממנו גם
"לעשות פירות" ,לפעול על אחרים שגם הם יעבדו
את ה' ,עד שיגיעו למעלת התמר שעליו אמרו
"מה תמר זה אין לו אלא לב אחד ,אף ישראל אין

וכמענה לכך רומזת המשנה" :ציני הר הברזל
כשרות" )סוכ ‰ל‚ ,ב(  -גם דקלים רעים ,שאינם
עושים פירות ,כשרים ליטול מהם לולב .ובענייננו:
גם יהודי זה שאינו עושה פירות ,אין לו להימנע
מלהיות בבחינת 'לולב' ,מללמוד תורה.
אלא שבד בבד עם יגיעתו בתורה ,ישתדל
לפעול על אחרים ,ומשמים יסייעוהו שיוכל
לעשות גם פירות טובים ומשובחים.
)ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"ז עמ' (81
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טז

ראש השנה

˘נ˙ב‡ר למעל.‰

י‚

שﬠר שישי

הנﬠנוﬠים

ו ‰˘‚„‰זו ‰י‡ במ˘ ‰נוטלים ‡˙ עלי ‰לולב ול‡ ‡˙ ‰פירו˙ ˘בו:
כי ‰נ„‡‰" ,‰ם ע˘) "‰„˘‰ ıופטים כ ,יט(˘ ,ענייני כוחו˙יו ˘ל „‡‰ם נמ˘לו ונרמזו בעı
 .‰„˘‰ו˘כלו ˘ל „‡‰ם נרמז בפירו˙ ‡‰ילן‰˘ ,פירו˙ ‰ם עי˜ר מעל˙ ‰ע ıכפי ˘˘‰כל
‰ו‡ ˙פ‡ר˙ כוחו˙ „‡‰ם.
‡מנם ,ב‡ילן י˘ ‚ם ‡˙ ‰עלים ˘‰ם מ˘ר˙י ‰פירו˙ ˘סוככים ומ‚ינים עלי‰ם ˙מי„,
וכמו כן ‚ם בכוח ˘‰כל ˘ל „‡‰ם˘ ,מלב„ "‰פרי" – ˘‰כל עˆמו י˘ ‚ם ‡˙ "‰עלים"

סוד הנﬠנוﬠים בוב ובימוד התורה

‰סוככים ומ‚ינים על ˘‰כל"‰ .פרי" ‰ו‡ מס˜נ˙ ˘‰כל ו‡מי˙יו˙ ‰סבר‰ ‰נכונ ,‰ו‡ילו כל
˜˘‰ל‡ וטרי‡ ו˙‰‰עמ˜ו˙ ו‰לימו„‰ ,ם כ"עלים" ‰מ‚ינים על ‰סבר‡‰ ‰מ˙י˙ מס˙ירו˙
ו˜ו˘יו˙ ,ו˘ומרים ‡˙ „‡‰ם ˘ל‡ יט ‰מ„רך ‡‰מ˙.
ו‰נ ,‰בפ˘טו˙ ‰ל‡ ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰פרי – ‰מס˜נ˘‰ ‰כלי˙ ,וכפי ˘רו‡ים במוח˘ ˘עי˜ר
˙‰ענו‚ ˘ב„בר ˘כל ‰ו‡ „וו˜‡ כ‡˘ר מ‚יע „‡‰ם למס˜נ ‰נכונ ‰וב‰יר ,‰ו‡ילו ב˘ע˙
˜˘‰ל‡ וטרי‡ „‡‰ם „ו‡‚ וי‚ע וטרו„ ו‡ינו מ˙ענ‚ ,ו‡„רב‰ ,‰ו‡ מ˙ייסר על מ‡˘ ‰ין
‰עניין ברור לו ע„יין כל ˆרכו.
וז‡˙ ב‡ ‰מˆוו˙ „' מינים ללמ„נו˘‡ ,ר בלימו„ ועס˜ ˙‰ורˆ ‰ריך „‡‰ם לי„ע ‡˘ר
˙מי„ נמˆ‡ ‰ו‡ ב˘לב "‰עלים" ול‡ ‚‰יע ע„יין למס˜נ‡‰ ‰מ˙י˙ ולעונ‚ ‰פרי ‰מ˙ו˜ .כי
˙‰ור‡" ‰רוכ ‰מ‡ר ıמי„ ‰ורחב ‰מני ים" )‡יוב י‡ ,יט( ,וככל ˘יעמי˜ ‡„ם בי‚יע˙ ˙‰ור‰
וי„יע˙‰ ,‰רי ע„יין ‡מי˙יו˙ פנימיו˙ עומ˜ ˙‰ור‰ ‰י‡ "נעלמ ‰מעין כל חי" )˘ם כח ,כ‡(.
ונמˆ‡ ‡˘ר לעולם ‡ינו מ‚יע ל"פרי" ,ו˙מי„ ‡וחז ‰ו‡ ע„יין ב"עלי" ‡‰ילן.
וכ‡˘ר ˜ובע „‡‰ם ‰כר ‰זו ‰יטב בלבו‰ ,נ ‰בז˘ ‰ומר ‰ו‡ על עˆמו מפני ‚‡וו‰
רח"ל בלימו„ ˙‰ור ,‰ב‡˘ר יו„ע ומר‚י˘ ˘‡ינו ˘לם בי„יע˙ ˙‰ור ,‰וככל ˘י˘י‚ וילמ„
עו„‰ ,רי פנימיו˙ עומ˜ ˙כלי˙ ‡‰מ˙ עו„נ ‰רחו˜ ‰ממנו.
ועל כן נוטלים ‡˙ כפו˙ ˙‰מרים ול‡ ‡˙ פרי ˙‰מר עˆמו ,ל‰ו„יע ‡˘ר לימו„ ˙‰ור‰

מדוע מצינו את דין נענוע רק בלולב?  /מהי הסיבה לנענועי בני ישראל בשעת הלימוד והתפילה?  /מדוע
נוטלים את עלי הלולב ולא את פירותיו?  /וכיצד "מנענעים" גם את מי שאינו לומד תורה? עניין הנענועים בד'
מינים ובעבודה הרוחנית
כ‡˘ר נוטלים ‡˙ ‡רבע˙ ‰מינים ,ומוליכים ומבי‡ים ‡ו˙ם ל˘˘ ˜ˆוו˙‰ ,רי י˘נו „ין
מיוח„ בלולבˆ˘ ,ריך ל‰יו˙ בו ‚ם כן "נענוע".
‡מנם ‰‰ולכ ‰ו‰‰וב‡‰ ‰ם בכל „' ‰מינים‡ ,ך נענועים ממ˘‰ ,ם ר˜ בלולבˆ˘ ,ריך
˘י˙נענע בעˆמו ול‡ ר˜ ילך ויבו‡ לכל ˆ„ ופינ .‰וע„ כ„י כך נחו ıעניין ‰נענועים בלולב,
ע„ ˘מˆינו ˘במי„˙ ‡ורך ‰לולב י˘ טפח מיוח„ למעל ‰מ„‰‰סים וערבו˙ – "בכ„י נענוע"
)סוכ ‰לב ,ב(.
וי˘ ל‰מ˙י˜ ולב‡ר ‡˙ „ין ‰נענועים על פי יסו„ מ„ר˘ ‡רבע˙ ‰סו‚ים ˘בבני י˘ר‡ל,
ולב‡ר ˙חיל ˙‡ ‰מעל˙ ‰לולב" ,בעלי ˙ור "‰ועניין ‰נענועים ˘בו ,ו‡ף ‡˙ פעול˙ נענוע
‰לולב על ˘‡ר ˘לו˘˙ ‰מינים ‚‡‰ו„ים ‡ˆלו‰ ,רומזים ל˘לו˘˙ ‰סו‚ים ‡‰חרים ˘בבני
י˘ר‡ל.

וי‚יע˙‰ ‰י‡ ˙מי„ בבחינ˙ "עלים" ו"כפו˙" ,כי ‡ין „‡‰ם יכול ל˘‰י‚ ˙‰ור ‰על בורי‰

סוד עניין הנענועים בתפילה ובלימוד התורה

ול‚‰יע ל"פרי"‰˘ ,ו‡ ˙כלי˙ ו˘לימו˙ ‰י„יע ‰ו‰‰בנ.‰
ובכך ניˆול „‡‰ם ‰לומ„ ˙ור ‰מ‚‡וו ,‰ויכול ‰ו‡ ל‡˙‰ח„ עם ˘‡ר ‡חיו ‰נרמזים
ב"‡˙רו‚" ו"„‰ס" ו"ערב˘ ,"‰כן ‡ינו מ˙נ˘‡ עלי‰ם ,כי מכיר במך ערכו ˘‡ינו מ‚יע
ל˘למו˙ י„יע˙ ˙‰ור.‰
ו"ביטול" עˆמי ז‡ ‰ינו ‚ורם לחסרון בלימו„ ˙‰ור ‰וי„יע˙ ,‰ו‡„רב‡ – ככל ˘‰ו‡
מבטל מˆי‡ו˙ו יו˙ר כלפי נו˙ן ˙‰ור‰ ,‰רי ‡‰ח„ו˙ עם ‰בור‡ י˙"˘ ‰נפעל˙ על י„י
לימו„ ˙‰ור‰ ‰י‡ עמו˜ ‰יו˙ר ,וממיל‡ מˆליח ‚ם ל˘‰י‚ יו˙ר בי„יע˙ ˙‰ור ‰ולכוון
יו˙ר ‡ל ‡‰מ˙ ,וכפי ˘‡מרו חז"ל )ערובין י‚ ,ב( על בי˙ ‰לל ˘‰לכ ‰כמו˙ן ,מפני ˘"נוחין
ועלובין ‰יו" – מעל˙ ‰ענוו ‰ו‰ביטול ˘בי„יע˙ ˙‰ור‰ ,‰מבי‡‰ ˙‡ ‰לומ„ לכוון ‡ל

בי‡ור ‰עניין:
‡˙ עניין ‰נענועים מˆינו ל‡ ר˜ בלולב ˘בח‚ ‰סוכו˙ ,כי ‡ם בעבו„˙ „‡‰ם במ˘ך
˘‰נ ‰כול ,‰ו‰ו‡ מ˘ ‰י‰ו„י מ˙נענע ˙מי„‰ ,ן בע˙ לימו„ ˙‰ור ‰ו‚ם בע˙ עבו„˙
˙‰פיל .‰ונענועים ‡לו עניין ח˘וב ‰ם ,ו˜˘ורים ‰ם לכללו˙ עניין עבו„˙ „‡‰ם עלי
‡„מו˙ בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי.
כ‡˘ר יור„˙ ‰נ˘מ ‰ממ˜ום כבו„˙ ‰ח˙ כיס‡ ‰כבו„ ל‚וף ‚˘מי ח˘וך ו˘פל‰ ,רי זו
ירי„„‚ ‰ול ‰ומר ,‰ו˙כלי˙˘ ‰ל ירי„ ‰זו ‰י‡ ‰ל‡ ˘על י„ ‰י˙על„‡‰ ‰ם ל‡ין ˘יעור
ממ‰˘ ‰יי˙ ‰מעל˙ ‰נ˘מ ‰מ˜ו„ם.

אוצרות המועדים

י„

ו‡ו„ו˙ עילוי ז˘ ‰נפעל בנ˘מ ‰בע˙ ירי„˙‡ ‰מרו בס˜"‰

ראש השנה
)ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור וי˘ב ל ‡ ,ו‡ילך.

ועו„( ˘„בר ז ‰מרומז בכ˙וב )מלכים ‡-יז" (‡ ,חי ˘‡ '‰ר עמ„˙י לפניו":
‰נ˘מו˙ ב‰יו˙ן למעל˜ ‰ו„ם ירי„˙ן ‰מ ‰נ˜ר‡ו˙ ב˘ם "עומ„ים"‰„ ,יינו ˘‡ינן
מ˙עלו˙ בעילוי ‡חר עילוי ‡ל‡ עומ„ו˙ במ˜ומן ב‡ו˙„ ‰ר‚ .‰ו‡ף ˘בוו„‡י מ˙עלו˙

טו

מכל מ˜ום מˆינו ˘עניין ‰"‰ילוך" בלי ‚בול ‰ו‡ ‚ם על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ ,כי כ‡˘ר לומ„
„‡‰ם ˙ור ‰כ„בעי ומ˙‡ח„ ביחו„ נפל‡ בנו˙ן ˙‰ור‰ – ‰רי פועל „‰בר ˘‚ם ב˜יום
‰מˆוו˙ ˘לו ˙‰י ‰עלי ‰בלי ‚בול ומי„.‰
ונמˆ‡ ˘"‰נענוע" ˘בלימו„ ˙‰ור ,‰פועל "נענוע" ב˜יום ‰מˆוו˙ ‚ם כן .ו„בר ז ‰נרמז

‰ן מזמן לזמן ,מכל מ˜ום ˙‰עלו˙ זו נ˜ר‡˙ ב˘ם עמי„ ,‰מכיוון ˘‚ם כ‡˘ר מ‚יעו˙

במ˘ ‰על י„י ˘מנענעים ‡˙ ‰לולב‰ ,רי ‰ו‡ מנענע עמו ‚ם ‡˙ ˘‡ר ‰מינים ‰רומזים על

‰ן ל„ר‚ ‰ח„˘‰ ,‰רי ‡ין זו עליי ‰בלי ‚בול ,ו‰רי ‰נ˘מ ‰מ‚ע˙ למ„ר‚‰˘ ‰י‡ ˜˘ור‰

‡לו ‰מ„‚י˘ים יו˙ר עניין ˜יום ‰מˆוו˙.

ו˘ייכ˙ ו„ומ ‰במ˜ˆ˙ ל„ר‚˜‰ ‰ו„מ˙ .ולכן נ˜ר‡ו ב˘ם "עומ„ים" – כי לעולם י˘ ל‰ן
‡יזו ˘ייכו˙ ל„ר‚˙ם ˜‰ו„מ˙ ,ו‰רי כ‡ילו ע„יין עומ„ו˙ ב.‰
‡מנם ,מ˘יר„‰ ‰נ˘מ ‰למט ‰ל‚וף ‚˘מי ,ני˙נ ‰ל‰ ‰יכול˙ ל˙‰עלו˙ ב‡מ˙˘ ,על י„י
עבו„˙ „‡‰ם בעולם ˙‰ח˙ון ב˜יום רˆונו י˙' ,בכוחו ל˙‰עלו˙ בעילוי ‡חר עילוי ,ב‡ופן
‡˘ר „‰ר‚˘ ‰מ˘י‚ ‰י‡ ב‡ין ערוך למ„רי‚˜‰ ‰ו„מ˙ ,וכך מ„ל‚ ‰ו‡ ב„ילו‚ ‡חר „ילו‚
ב"‰ילוך" ‡מ˙י – ˘כ‡˘ר מ‚יע ל„ר‚ ‰ח„˘ ‰כבר עוזב ‡˙ ‰מ„רי‚˜‰ ‰ו„מ˙ ו‡ין לו
יו˙ר ˘ייכו˙ ‡לי .‰וז‰ו "‰ילוך" ‡מ˙י – עלי ‰בלי ‚בול.
וז‰ו סו„ מ˘ ‰בני י˘ר‡ל מ˙נענעים בע˙ לימו„ ˙‰ור ‰ו˙פיל ‰וכיוˆ‡ ,מ˘ום ˘בע˙
עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ‰ם מ˙עלים ו"מ‰לכים" בעילוי ‡חר עילוי בלי ‚בול ו˘ל‡ בערך
למ„רי‚˜‰ ‰ו„מ˙ ,ו„בר ז ‰מ˙בט‡ ב˙‰נענעו˙ם ˘‰ו‡ מעין עניין ˘ל ‰ילוך.

"להתנענע" בלי גבול ומידה
ומ‡חר ˘נ˙ב‡ר סו„ ‰נענועים בע˙ עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,יובן ‚ם עניין וסו„ ‰נענועים
˘בלולב:

כפות תמרים – שאין בהם טעם
ול‡חר ˘נ˙ב‡ר סו„ מעל˙ ‰לולב ,ועניין ‰נענועים ˘בו ,י˘ ל‰מ˙י˜ עניין ˙מו ‰נוסף
˘מˆינו בלולב:
כ‡˘ר מ˘ווים חז"ל ‡˙ ‰לולב לבעלי ˙ור ,‰נ‡מר במ„ר˘ "מ˙‰ ‰מר‰ ‰זו י˘ בו טעם
ו‡ין בו ריח כך ‰ם י˘ר‡ל י˘ ב‰ם ˘י˘ ב‰ם ˙ור ‰ו‡ין ב‰ם מע˘ים טובים".
ו‰נ ,‰בע˙‰ ıמר עˆמו ‰רי י˘ ‡˙ פרי ˙‰מר ו‡˙ כפו˙ ˙‰מרים ,ו‰טעם נמˆ‡ ר˜ בפרי
ול‡ בעלים .ולפי „ברי ‰מ„ר˘ ˘˙‰מר מסמל ‡˙ ‡ו˙ם ˘י˘ ב‰ם טעם‰ ,ל‡ ‰יו ˆריכים
לכ‡ור ‰לי˜ח ‡˙ פרי ˙‰מר ˘‰ו‡ ז˘ ‰י˘ בו טעם‡ .מנם ,בפועל ‡ין לו˜חים למˆוו‰
‡ל‡ ‡˙ כפו˙ ˙‰מרים˘ ,ב‰ם ‡ין ריח ו‚ם ‡ין טעם!
ו˙מי ‰‰זו י˘ ליי˘ב ‰על פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר במעל˙ עבו„˙ ‰לולב‰˘ ,ו‡ לימו„ ˙‰ור‰
מ˙וך ‡˙‰ח„ו˙ בבור‡ ב" ,‰ובלימו„ ˙‰ור ‰י˘ ‚ם עניין ˘ל "פרי" ו‚ם חל˜ ˘ל "עלים",
וב‡ ‰מˆוו˙ "כפו˙ ˙מרים" ללמ„נו ‡˘ר עי˜ר לימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ בעלים ˘בו ול‡ בפרי,
וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

˘ור˘ כל מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל ‰מ˘ ‰י˘ר‡ל "מ‰לכים" ומ˙עלים בלי ‚בול על י„י לימו„

עלים לתרופה לגאווה

˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘בעבו„ ‰זו ‰מ ‰מ˙„ב˜ים ומ˙‡ח„ים בבור‡ י˙"˘,
˘‰ו‡ "בלי ‚בול" ‡‰מ˙י ,ומכיוון ˘נ˙„ב˜ו בבלי ‚בול ‡‰מ˙י זוכים ‚ם ‰ם ל˙‰עלו˙
בלי ‚בול.
ו‡ם כן‰ ,רי מובן ˘עי˜ר ‰עילוי ˘בבלי ‚בול ‰ו‡ על י„י ובכח לימו„ ˙‰ור‡˘ ,‰ז
מ˙„ב˜ „‡‰ם בבור‡ ב"יחו„ נפל‡ ˘‡ין יחו„ כמו‰ו" )˙ני‡ פ" ‰ור‡ ‰ב‡רוכ ‰לעיל פר˜ ˘ני(,
וממיל‡ יכול ל˙‰עלו˙ בלי ‚בול בבחינ˙ "מ‰לך" .ועל כן מנענעים ‡˙ ‰לולב ˘‰ו‡ מור‰
על לימו„ ˙‰ור – ‰ל‰ורו˙ ול‰ו„יע ˘עי˜ר עניין ‰ילוך ו"נענוע" בלי ‚בול‰ ,ו‡ על י„י
לימו„ ˙‰ור.‰
ו‰נ ,‰כ‡˘ר מנענעים ‡˙ ‰לולב ,מ˙נענעים עמו ˘‡ר ‰מינים ‚ם כן ,ו‚ם בז ‰טמונ‰
‰ור‡ ‰ב‡˘ר לעניין ˙‰עלו˙ „‡‰ם על י„י עבו„˙ו:
‡ף ˘"‰נענוע" ‡‰מ˙י ‰ו‡ על י„י ‡˙‰‰ח„ו˙ בבור‡ י˙"˘ ˘בלימו„ ˙‰ור„ ‰וו˜‡,

כ‡˘ר מ˙‡ח„ים בני י˘ר‡ל יח„ על י„י מˆוו˙ „' מינים‰ ,נ ‰בכ„י ל‡פ˘ר ‡˙
‡˙‰ח„ו˙ם מוכרחים ˙חיל ‰ל‰סיר מעˆמם כל סרך ‚‡וו ‰ו‰ר‚˘˙ מˆי‡ו˙ ח˘וב ,‰כי
כ‡˘ר ח˘ „‡‰ם ‡˙ עˆמו ל„בר ח˘וב ‰רי ‰ו‡ מ˙נ˘‡ על חברו ו‡ינו מסו‚ל ל‡˙‰ח„
עמו.
ובין „' סו‚ים ˘מ˙‡ח„ים בנטיל˙ „' מינים‰ ,נ‡ ‰ז‰ר ‰ו ‰˘‚„‰י˙יר ‰על ˘ליל˙
‡‚‰ווˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ „וו˜‡ ‡ˆל ‰מרוממים ו‰נעלים ˘ביני‰ם .ועל כן מˆינו ˘˙‡‰רו‚
˘י˘ בו ˙ור ‰ו‚ם מע˘ים טובים ,נרמז בו עניין ‰ענוו˙‡"˘ ,‰ר‚" נוטרי˜ון "‡ל ˙בי‡ני
ר‚ל ‚‡וו‰˙) "‰לים לו ,יב .ובספר ‰ל˜וטים ל‡‰ריז"ל על ‰פסו˜(.
וכ˘ם ˘נרמז˙ ˘ליל˙ ‡‚‰וו ‰ב‡˙רו‚ ,כן ˆריך ל‚„‰י˘ ˘ליל ‰זו ‚ם ‡ˆל ‰לולב,
˘‰רי ‚„ל ‰מ‡ו„ מעל˙ו במ‰˘ ‰לומ„ ˙ור‰ ‰ו‡ מ˙‡ח„ ˙מי„ עם ‰בור‡ ב" ,‰וכפי

