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ַלִּמְצָוה ְוַהִּטְרָחה ַהֲהָכָנה ְּבֶעֶצם ַּבִּמְצָוה,ָאָדם ְוִיְטַרח ָאִביו ֶׁשֵּיֵלְך יֹוֵתר טֹוב ֵּכן ַעל
ִמַּכְסּפֹו ְוִיְקֶנה ַהִּד.ְּבַעְצמֹו ִּבְפָרֵטי ּוָבִקי יֹוֵדַע ָאִביו ֵאין ָאִביו,יִניםְוִאם ִעם ַיַחד ֵיֵלְך

ְּביֹוֵתר ַהְמֻהָּדִרים ַהִּמיִנים ֶאת ְלֵעיל,ְוִיְבֲחרּו ָּבֶזה ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַהַּמֲעלֹות ְלָכל ַיַחד  .ְוִיְזּכּו
 

טֹוִבים ֶאְתרֹוִגים ְׁשֵני ַלּמֹוֵכר ֵיׁש ֵמַהֵּׁשִני,ִאם יֹוֵתר ְמֻהָּדר ָהֶאָחד ְוַגם,ַאְך ָהָאב ַהֵּבןְוַגם
יֹוֵתר ַהְמֻהָּדר ֶאת ִלְקנֹות ְמִחיר-ֲחֵפִצים ַעל ַלּמֹוֵכר ָמעֹות ְלהֹוִסיף ַהֵּבן ַרַּׁשאי ַהִּדין ִמן

ְלַעְצמֹו ִלְקנֹותֹו ְּכֵדי ַהְמֻהָּדר ְוָׁשלֹום,ָהֶאְתרֹוג ַחס ָאִביו ִּבְכבֹוד ִזְלזּול ָּבֶזה ֵמַאַחר,ְוֵאין
ְּב ְלַקֵּים ָאָדם ָּכל הְוַעל ֶׁשִּצָּוהּו ַהִּמְצָוה ֶאת ַהּיֹוֵתר'ַעְצמֹו ְּכָכל ְּבִהּדּור שערי(.ִיְתָּבַרְך עיין

ס תרנח"תשובה פלאג.ס חיים  )רסג.י'לב
 

ִאיִׁשית  ֻּדְגָמא
ָסֵפק ַההֹוִרים,ֵאין ֶׁשל ָהִאיִׁשית ַהֻּדְגָמא הּוא ְּביֹוֵתר ַהָּגדֹול ַהִחּנּוְך ֵּכן,ִּכי תְּבֵצא,ַעל

ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ֶאת ִלְקנֹות ַהְּקַטִּנים,ָהָאב ָּבָניו ֶאת ִעּמֹו ֶאת,ִיַּקח ָלֶהם ְלַהְקנֹות ְּכֵדי
ַהִּמְצוֹות,ִׂשְמָחתֹו ְּכַלֵּפי ְוִהּדּורֹו חכמה(.ֲחִביבּותֹו ו.ראשית יט.ג  )ד

 
ִחּנּוְך  ִמְצַות

לּוָלב ְלַנְעֵנַע ַהּיֹוֵדַע ַלִּמְצָוהַחָּיב,ָקָטן ְלַחְּנכֹו ִּביָכְלּתֹו.ָאִביו ֵיׁש ַאְרַּבַעת,ְוִאם לֹו ִיְקֶנה
ָּכְך,ַהִּמיִנים ָּכל ְמֻהָּדִרים ֶׁשִּיְהיּו ָצִריְך ֵאין ְּכֵׁשִרים,ַאְך ֶׁשִּיְהיּו ַּדי ו(.ֶאָּלא  )תה.ג

 
ְּגדֹוִלים,אּוָלם ֶׁשָּבָניו ְּב,ִמי ַהִּמיִניםִמְצ,ִמְצוֹותֶׁשַחָּיִבים ַאְרַּבַעת ָלֶהם ִלְקנֹות ָעָליו ָוה

ה ְּכַיד ְוטֹוִבים ָעָליו'ְמֻהָּדִרים טֹוב,ַהּטֹוָבה ִּבְרַּכת ָעָליו  )שצ(.ְוָתֹבא
 

ְּפטֹור  ֵאין
ָּבָאֶרץ ְּגדֹוָלה ֲעִנּיּות ָהְיָתה ָׁשָנה ַּכֲחִמִּׁשים ַה,ִלְפֵני ְּבַאְרַּבַעת ָּגדֹול ַמְחסֹור ,ִּמיִניםְוָהָיה

ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ַהִּצּבּור ָּכל ָקנּו ֹלא ַרִּבים ִּבְמקֹומֹות ֵּכן ַהְּכֶנֶסת,ַעל ֵּבית ַּגַּבאי ֶאָּלא
קֹוֶנה ֻּכָּלם,ָהָיה נֹוְטִלים ָהיּו ַהּיֹום.ּוִמֶּזה ה,ַאְך ּוְבָרָכה',ָּברּוְך טֹוָבה ֶׁשַפע ּוְבָכל,ֵיׁש

ַאְר ְמצּוִיים ַהִּמיִניםָמקֹום ַהְּכֶנֶסת,ַּבַעת ְּבֵבית ֵמֲאֵחִרים ֶׁשִּיַּקח ָאָדם ִיְסֹמְך ֹלא ֵּכן ,ַעל
ַהְּפָרִטי ִמַּכְסּפֹו ְלַעְצמֹו ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ְוִיְקֶנה ֵיֵלְך לֹו,ֶאָּלא ּובּוָׁשה ֲעִנּיּות ְּתעּוַדת זֹו ,ִּכי

ַה ִעְנָיָניו ְלָכל ִמַּכְסּפֹו ְיָקָרה,ַּגְׁשִמִּייםֶׁשּמֹוִציא ֹּכה ְלִמְצָוה ְׁשָקִלים ַּכָּמה ַּפַעם,ְוִאּלּו
ִמָּממֹונֹו,ַּבָּׁשָנה ּוְמַקֵּמץ ַלֵּמִבין.ִמְתַעֵּצל  .ְוַדי

 
ַּבֲהָקָפה  ְקִנָּיה

ַּבֲהָקָפה ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ַעָּתה,ַהּקֹוֶנה ְלַׁשֵּלם ֶּכֶסף לֹו ֶׁשֵאין חֹוָבהיֹוֵצא-ּוְכגֹון ְיֵדי
ֶהָחג,ָּבֶהם ְלַאַחר ְלַׁשֵּלם ִלְזֹּכר ֵלב )תו(.ְוָיִׂשים

 
ִמָּקָטן  ְקִנָּיה

ִמְצָוה ַּבר ְלִגיל ִהִּגיַע ֶׁשֹּלא ָקָטן ִמֶּיֶלד ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ִלְקנֹות ֶׁשֹּלא הּוא ּוִמָּכל.ַהָּנכֹון
ֵמַאֵחר,ָמקֹום ְלַהִּׂשיג ֶאְפָׁשר ִאי ַּכּו,ִאם ְלָידֹו ֶׁשָּבאּו ָלנּו ַחסִּדָברּור ִּבְגֵנָבה ְוֹלא ין
ִמֶּמּנּו,ְוָׁשלֹום ִלְקנֹות ְלַמֲעָׂשיו,ֻמָּתר ַמְסִּכים ֶׁשָאִביו ס(.ּוִבְלַבד רלה סימן משפט  )שיט.ב"חושן

 
ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ִלְקִנַּית ָהָאָדם ֶׁשֵּיֵצא ֶאת,ֹקֶדם ֶׁשְּיַׁשֵּנן ֶׁשְּיַדְקֵּדק,ִהְלכֹוֵתיֶהםָנכֹון ְּכֵדי

ְוַהְמֻהָּדִרים ַהְּכֵׁשִרים ַהִּמיִנים ֵהם ַמה ֵהיֵטב ְּכִתְקָנּה,ְוֵיַדע ַהִּמְצָוה ֶאת ז(.ִויַקֵּים  )ג
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ַהִּמיִנים:ַהְבָהָרה ַאְרַּבַעת ְוִדיִני ְּפָרֵטי ְמֹאד ַרּבּו ִּכי ֱאֶמת ִלְכֹּתב,ֵהן ִהְׁשַּתַּדְלנּו ,ַאְך
ִדְׁשַמָּיא ָהִעָּקִרִּיים,ְּבִסַּיְעָּתא ַהִּדיִנים ִיְׂשָרֵאל,ֶאת ַּיֲעֶׂשה ַמה ָמָרן.ְלֵדָעה ָּכַתב ּוְכָבר

יֹוֵסף תכט(ַהֵּבית ")סימן ְוָהֶאְתרֹוִגים: ַהּלּוָלִבים ְּכֵׁשִרים,ִּכי ַהֲהַדִּסים,"ֻרָּבם ֶׁשֵּכן ְוָכל
ְּכֻכָּלם ֶׁשֻרָּבם  .ְּכֵׁשִריםְוָהֲעָרבֹות

 
 

 ָהֶאְתרֹוג
ָהֶאְתרֹוג  ַּתְבִנית
ֶיְׁשָנם ָיָׁשר,ְוַהְינּו.ֹעֶקץ,ׁשֹוַׁשָּנה,]ַּדד[ִּפְטָמה,ֹחֶטם:ָּבֶאְתרֹוג ָהֶאְתרֹוג ֶאת ְּכֶׁשֹּנאַחז

ָּבֵעץ ִּגּדּולֹו ְּכֶדֶרְך ַמְעָלה ְּב,ְּכַלֵּפי ֶׁשהֹוֵלְך ָהֶאְתרֹוג ֶׁשל ָהֶעְליֹון ַצרַהֵחֶלק ְוַנֲעָׂשה ִׁשּפּוַע
ַמְעָלה ְלַמְעָלה.'ֹחֶטם'ִנְקָרא,ְּכַלֵּפי ַהֹחֶטם ָקָטן,ְּבֹראׁש ֵעץ ָּבֶהם ֶׁשֵּיׁש ֶאְתרֹוִגים ֶיְׁשָנם

ַהִּנְקָרא,ּבֹוֵלט ָעֹגל.'ַּדד'אֹו'ִּפְטָמה'ְוהּוא ֶּפַרח ֶיְׁשנֹו ַהִּפְטָמה ַהִּנְקָרא,ַעל ְוהּוא
ְּכָלל[.'ׁשֹוַׁשָּנה' ִּפְטָמה ָלֶהם ֶׁשֵאין ֶאְתרֹוִגים ַהֵּתיָמִנים,ֶיְׁשָנם ָהֶאְתרֹוִגים ְּבַתְחִּתית.]ְּכֶדֶרְך

ַהִּנְקָרא ָקָטן ֵעץ ֶיְׁשנֹו ָלִאיָלן,'ֹעֶקץ'ָהֶאְתרֹוג ְמֻחָּבר הּוא  .ֶׁשּבֹו
 

ָּבֶאְתרֹוג ֶיְׁשָנם ֵכן ַּדָּקה:ְּכמֹו ָעָבה,ְקִלָּפה ָהֶאְתרֹוג,ְקִלָּפה ֶׁשַּבַּמְרֶאה,ְוַהְינּו.ְּבַׂשר
ַנְילֹון ְּכמֹו ָׁשקּוף ְמֹאד ַּדק ְקרּום ֶיְׁשנֹו ָהֶאְתרֹוג ֶׁשַעל ַהִּנְקָרא,ַהִחיצֹוִני ְקִלָּפה'ְוהּוא

אֹותֹו[,'ַּדָּקה ַהְּצֻהָּבה,ּוְכֶׁשּקֹוְלִפים אֹו ַהְיֻרָּקה ַהְּקִלָּפה יֹוֵתרִמַּתְחָּתי.]ִנְׁשֶאֶרת ְּפִניִמית ְקִלָּפה ֶיְׁשָנּה ,ו
ְצֻהָּבה אֹו ַהִּנְקֵראת,ְיֻרָּקה ָעָבה'ְוִהיא ָהֶאְתרֹוג.'ְקִלָּפה ֶׁשל ַהְּפִרי ּגּוף הּוא ,ִמַּתְחֶּתיָה
ַהַּגְרִעיִנים ָלָבן,ַעד ְּבֶצַבע ַהִּנְקָרא,ֶׁשהּוא ָהֶאְתרֹוג'ְוהּוא  .'ְּבַׂשר

 
ָהֶאְתרֹו  גּגֹון

ָּבִהירֶאְת ָיֹרק אֹו ָצֹהב ְּבָגֶון ְלַכְּתִחָּלה,רֹוג ְמֹאד,ָּכֵׁשר ָיֹרק ְלַהְצִהיב,ַוֲאִפּלּו ִהְתִחיל ִאם
ָעָליו,ְמַעט ּוְמָבְרִכים ָּכֵׁשר  )רנו(.ֲהֵריהּו

 
ַהָּיֹרק ָהֶאְתרֹוג ֶאת ְלַהְצִהיב ֵעָצה ְצֻהִּב,ֶיְׁשָנּה ַּתּפּוִחים ֶׁשַּיִּניַח ְיֵדי ָידֹוַעל ַעל ,ים

ָצֹהב ְוַנֲעֶׂשה ַהֶּצַבע ֶאת ֵמֶהם ׁשֹוֵאב ְּבִטְבעֹו ֹעֶקץ.ְוָהֶאְתרֹוג ֶאת ְלַכּסֹות ְלִהָּזֵהר ֵיׁש ַאְך
ִלֹּפל,ָהֶאְתרֹוג הּוא ָעלּול ַהַּתּפּוִחים,ִּכי ֵמֵריַח ִחּבּורֹו ֶׁשֶּנְחָלׁש  )רנח(.ִמְּפַאת

 
ֶא ַּבַּׁשָּבת ְלַהִּניַח ָהֶאְתרֹוגֻמָּתר ַיד ַעל ַהְּצֻהִּבים ַהַּתּפּוִחים צֹוֵבַע,ת ֲחַׁשׁש ָּבֶזה ,ְוֵאין

ֵמֵאָליו ְלַהְצִהיב ָעִתיד הּוא ַהַּתּפּוִחים ְנִתיַנת ְּבֹלא ַאף ְלַהְצִהיבֹו,ֶׁשֲהֵרי ְּכֵמִחיׁש ֶאָּלא ִמּׁשּום.ְוֵאינֹו ְוַגם
ְּבָיֵדינּו ָּבֳא'-ֶׁשְּכָלל ְצִביָעה  )רנח(.'ָכִליםֵאין

 
ָׁשֹחר ְּבֶצַבע הּוא ָהֶאְתרֹוג ֹרב ָּבִהיר[ִאם ָׁשֹחר ָלָבן,]ֲאִפּלּו ָחָזק,אֹו ָאֹדם ָחָזק,אֹו חּום ,אֹו

ָהִראׁשֹון ַלּיֹום ָּפסּול ָהָדר,ֲהֵריהּו ֶזה ְוֵאין נג(.ֵמַאַחר )רנח.א

 
ַהְמֻנָּמר  ֶאְתרֹוג

ַלּיֹו ָּפסּול ַהְמֻנָּמר ֶהָחגֶאְתרֹוג ֶׁשל ָהִראׁשֹון ָהָדר,ם ֶׁשֵאינֹו ַהְינּו.ִמֵּכיָון ּבֹו,ּוְמֻנָּמר ֶׁשִּיְהיּו
ְמקֹומֹות ְּבַכָּמה ַהּפֹוְסִלים ָחָזק,ָלָבן,ְּכָׁשֹחר,ִמַּמְראֹות ָחָזק,ָאֹדם ִיְהיּו.ל"ַּכַּנ,חּום ִאם ַוֲאִפּלּו

ִמ ְמֹאד ְקַטּנֹות ְנֻקּדֹות ְׁשֵּתי ַרק ֵאּלּוּבֹו ָּפסּול,ַּמְראֹות ִּבְׁשֵני,ֲהֵריהּו ְוֵהם ֵמַאַחר
ֶאָחד.ְמקֹומֹות ְּבָמקֹום ַהַּמְרֶאה ָּכל ִאם ְּבֻרּבֹו,ַאְך ֶׁשִּיְהֶיה ַעד ּפֹוֵסל  )רנח(.ֵאינֹו

 
ּפֹוְסִלים ַהַּמְראֹות ּוִמָּיד,ֵאין ֵּתֶכף ָלַעִין ֵהם ְּכֶׁשִּנְרִאים ַּדְוָקא ָצִריְךֲאָב,ֶאָּלא ִאם ל
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ִלְראֹוָתם ֶׁשּיּוַכל ְּכֵדי ָּבֶהם ַמְגֶּדֶלת,ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְזכּוִכית ֶאָּלא ִנְרִאים ֵאיָנם ִאם ֶׁשֵּכן ,ְוָכל
ּפֹוְסִלים נו(.ֵאיָנם  )ער,רס.א

 

ֵכן ֶׁשִּנָּכר,ְּכמֹו ְּבֹאֶפן ֵהם ְּכֶׁשְּמֻרָחִקים ֶאָּלא ּפֹוְסִלים ַהַּמְראֹות ְׁשֵניֵאין ֶׁשֵהם ָלַעִין
ְמֹאד,ַמְראֹות ְקרֹוִבים ֵהם ִאם ְׁשַנִים,ֲאָבל ֶׁשֵהם ִנָּכר ִהְתּבֹוְננּות ְיֵדי ַעל ֵאיָנם,ְוַרק
נו(.ּפֹוְסִלים  )א

 

ַהֹחֶטם ַעל ָּפסּול ַמְרֶאה ִנְמָצא ְקַטָּנה,ִאם ַאַחת ְנֻקָּדה ַלּיֹום,ֲאִפּלּו ָּפסּול ֶזה ֲהֵרי
ָהֶאְתרֹוג,ָהִראׁשֹון ִמְּׁשָאר יֹוֵתר ָלַעִין ִנָּכר ֶזה ֶׁשָּמקֹום ָׁשֹחר[.ְלִפי ְּבַמְרֶאה ָחָזק,ָלָבן,ְוַדְוָקא .חּום

ַּבֹחֶטם ַאַחת ִּבְנֻקָּדה ְלָהֵקל ֵיׁש ָחָזק ָאֹדם ֵיׁש,ֲאָבל ּפֹוֵסל,ְסֵפיָקאֵפקָסִּכי ֵאינֹו ָחָזק ֶׁשָאֹדם ַּכּפֹוְסִקים ֵאיןְו,ֶׁשָּמא ֶׁשָּמא
ַהֹחֶטם ְמקֹום ַהֹחֶטם,ֶזה ְמקֹום ֵהיָכן ֵיׁש ָּבִראׁשֹוִנים ִׁשיטֹות ַּכָּמה קנט(.]ִּכי  )רסו.א

 

ַהִּפְטָמה ַעל ָּפסּול ַמְרֶאה ִנְמָצא ָּכֵׁשר,ִאם ַהִּפְטָמה.ָהֶאְתרֹוג ָנְפָלה ִאם ֲאִפּלּו ֶׁשֲהֵרי
פתים,ם"מהרש(.ָּכֵׁשר,ְלַגְמֵרי ועוד,מנחת סופר  )רסו.חתם

 
ְמֻיֶחֶדת ַׁשֲעָוה ְיֵדי ַעל ַהּפֹוְסלֹות ַהְּנֻקּדֹות ֶאת ְלָהִסיר ֶאְפָׁשרּות ֶׁשִּיָּזֵהר,ֶיְׁשָנּה ַרק

ַעְצמֹו ֵמָהֶאְתרֹוג ִיְתַקֵּלף ֶׁשֹּלא ַּבֲעִדינּות ְלַכְּתִחָּלה,ַלֲהִסיָרן ָהֶאְתרֹוג ֻיְכַׁשר ס(.ְוָאז  )א
 

ֶׁש ִקּיּוםֶאְתרֹוג ִּבְׁשַעת ַהְרֵּבה ּבֹו ֶׁשִּמְׁשְמׁשּו ֵמֲחַמת ְמֻנָּמר ֶׁשַּנֲעָׂשה אֹו ַמְרֵאהּו ִהְׁשַּתָּנה
ָּכֵׁשר,ַהִּמְצָוה ֶזה ֹקֶדם.ֲהֵרי ַהְרֵּבה ּבֹו ֶׁשִּמְׁשְמׁשּו ֵמֲחַמת ַמְרֵאהּו ִהְׁשַּתָּנה ִאם אּוָלם
ָּפסּול,ֶהָחג ֶזה נג(.ֲהֵרי  )רנט.נז,א

 
ָהֶאְתרֹוג  ִׁשעּור

ִמִּׁשעּור ָּפחֹות ֹלא ִלְהיֹות ָצִריְך ָהֶאְתרֹוג ֶזה,]ְּגָרם54['ְּכֵביָצה'ֹּגֶדל ִמִּׁשעּור ְּבָפחֹות ,ַאְך
ָּפסּול ַהְּפִרי,ֲהֵריהּו ִּבּׁשּול ֲעַדִין ִנְגָמר ֶׁשֹּלא ָהָדר.ִמּׁשּום ֶׁשֵאינֹו ִמּׁשּום אֹוְמִרים סא(.ְוֵיׁש  )רהע.א

 
ִמִּׁשעּור ָּפחֹות ֶׁשָהָיה ֳחָמִרים',ְּכֵביָצה'ֶאְתרֹוג ָּבִאיָלן ִהְזִריקּו ֶהָחג ֹקֶדם מּוָעִטים ְוָיִמים

ַמֵהר ָהֶאְתרֹוג ֶׁשָּגֵדל ַעד ַהְרֵּבה ְוִהְׁשקּוהּו ְּכִׁשעּור,ְמֻסָּיִמים ַנֲעָׂשה ָקָצר ',ֵּביָצה'ּוִבְזַמן
ּב ְוֵאין ָּכֵׁשר ֲחָׁשׁשֲהֵריהּו סח(.ֹו  )א

 
ִׁשעּור ּבֹו ֶׁשָהָיה ְּכֵביָצה',ְּכֵביָצה'ֶאְתרֹוג ּבֹו ֵאין ְוַעָּתה ִהְצַטֵּמק ֶהָחג ְּבֶמֶׁשְך  .ָּכֵׁשר,ַאְך

 

ִּבּׁשּולֹו ִנְגַמר ֶׁשֹּלא ַהַּטַעם ְלִפי ִהְצַטֵּמק,ֶׁשֲהֵרי ָּכְך ֶׁשַאַחר ֶאָּלא ִּבּׁשּולֹו ִנְגַמר ָּכאן ֶׁשֵאינֹו.ֲהֵרי ְוַלַּטַעם
ַהָּיִמים,ָהָדר ִּבְׁשָאר ָּפסּול ֵיׁש.ֵאינֹו ָהִכי ְלָהֵקלֵפקָסּוְבָלאו ַּכּפֹוְסִקים,ְסֵפיָקא יהודאי,ירושלמי(ֶׁשָּמא רב

הפרדס"רש,גאון בספר ויטרי,י זרוע,ה"ראבי,מחזור ועוד"ריא,הרוקח,אור ָּכ)ז ֱאגֹוז ְּכִׁשעּור ְוֶׁשָּמא,ֵׁשרֶׁשֶאְתרֹוג
ְוִהְצַטֵּמק ְּכֵביָצה ָהָיה ֶׁשִאם ומשיב(.ָּכֵׁשר,ַּכּפֹוְסִקים השואבה,שואל איש,בית עא.חזון  )רעז.א

 
ְּביֹוֵתר ַהֻּמְבָחר הּוא ַהֵּבינֹוִני ִעם,ָהֶאְתרֹוג ַּכָּדת ְוַהִּנְענּוִעים ַהִּמְצָוה ֶאת ְלַקֵּים יּוַכל ֶׁשּבֹו

ֵּביַנִיםֶאְת[ַהּלּוָלב ָלֵעיַנִים-רֹוג ָמקֹום.]ָיֶפה ֲאַבִּטיַח,ּוִמָּכל ְּכֹגֶדל ַהְרֵּבה ָּגדֹול הּוא ִאם ,ַּגם
ָּכֵׁשר ַהֻּסּכֹות.ֲהֵריהּו ְּבַחג ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ֶׁשָּבא ֲעִקיָבא ְּבַרִּבי ֶׁשל,ּוַמֲעֶׂשה ָּכְבּדֹו ּוֵמֹרב

ְּכֵתפֹו,ֶאְתרֹוגֹו ַעל עז(.ְוִנְכַנסִהִּניחֹו  )א
 

ָהֶאְתרֹוג  צּוַרת
ַצד ִמָּכל ְלַגְמֵרי ֶהָעֹגל ַּכּדּור,ֶאְתרֹוג ְוֹעֶקץ,ְּכמֹו ִּפְטָמה לֹו ֶׁשֵּיׁש ַלּיֹום,ַאף ָּפסּול ֲהֵריהּו

ֶׁשֵאינֹו,ָהִראׁשֹון ְו,"ָהָדר"ִמּׁשּום ְלַמְעָלה ָרָחב הּוא ֶאָּלא ְלַגְמֵרי ָעֹגל ֵאינֹו ִאם ַצרַאְך
ויטרי,היראים(.ָּכֵׁשר,ְלַמָּטה משנה,מחזור עייאש,ן"ריבב,המגיד יהודה מגדים,מטה ועוד,פרי יעקב פב.ביכורי  )רעט.א
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ְוָכפּוף ָעֹקם ֶׁשהּוא ַהִּפְטָמה,ָּכֵׁשר-ֶאְתרֹוג ְּכֶנֶגד ְמֻכָּון ָהֹעֶקץ ֶׁשֵאין ָמקֹום,ַאף ּוִמָּכל
ֶׁשִּיְהֶיה ְלַהֵּדר ַהִּפְטָמהטֹוב ְּכֶנֶגד פז(.ָהֹעֶקץ  )רעט.א

 
ְּבֶאְתרֹוג ְוֶנֶקב  ִחָּסרֹון

ָּכְלֶׁשהּו ֲאִפּלּו ִמֶּמּנּו ֶׁשֶּנְחַסר ָהִראׁשֹון,ֶאְתרֹוג ַלּיֹום ָּפסּול ֶׁשֶּנֱאַמר,ֲהֵריהּו :ִמּׁשּום
ָלֶכם" ֲחַז,"ּוְלַקְחֶּתם ַּתָּמה"ְוָדְרׁשּו ְלִקיָחה ֶׁשְּתֵהא ָחֵסר,ֵלָמהְׁש,ל ֶׁשהּוא ֵאינֹו,ְוֵכיָון

ַהָּיִמים.ָׁשֵלם ִּבְׁשָאר ַעְכָּבִרים,ֲאָבל ִנְּקבּוהּו ָּכֵׁשר,ֲאִפּלּו קי(.ֲהֵריהּו  )רסח.א
 

ַהַּדָּקה ָהֶעְליֹוָנה ְקִלָּפתֹו ִנְקְלָפה ּוְכִדְלַהָּלן,ִאם ָחֵסר ֶנְחָׁשב ִנְקְלָפה,ֵאינֹו ִאם ֲאָבל
ְּכלּום,ֶהָעָבהְקִלָּפתֹו ַהָּלָבן ָהֶאְתרֹוג ִמְּבַׂשר ֶנְחַסר ֶׁשֹּלא ַלּיֹום,ַאף ּוָפסּול ָחֵסר ֶזה ֲהֵרי
תרמ,א"הריטב,ה"הרא,ן"הר,ם"הרמב(.ָהִראׁשֹון סימן ערוך ס"שלחן ומשנ"ח שם"ו קנד.ב  )א

 
ְלַבד ָהַעִין ִּבְרִאַּית ִנָּכר ֶׁשֵאינֹו ְּבִהְתּבֹו,ֶנֶקב ֵהיֵטבֶאָּלא ִנָּכר,ְננּות ֵאינֹו ִאם ֶׁשֵּכן ְוָכל

ַמְגֶּדֶלת ְזכּוִכית ְיֵדי ַעל ּפֹוֵסל,ֶאָּלא ְוֵאינֹו ֶנֶקב ֶנְחָׁשב קיט(.ֵאינֹו  )ער.א
 

ֹלא אֹו ָחֵסר הּוא ִאם ָסֵפק ָעָליו ֶׁשֵּיׁש ָעָליו,ֶאְתרֹוג ּוְמָבֵרְך ָּכֵׁשר ֵפקָסִמַּטַעם,ֲהֵריהּו
ְּכָהַרְאָבֶׁש,ְסֵפיָקא ּפֹוֵסל"ָּמא ֵאינֹו ֶׁשָחֵסר ָחֵסר,ד ֵאינֹו אדם,ז"ט(.ְוֶׁשָּמא ונשאל,חיי השואבה,שואל בית,בית
אברהם,כהונה החיים,אשל קיח.כף  )רסח.א

 
ְּבֶאְתרֹוג  ֲחָזִזית

ֶׁשִהְתַעֵּפׁש ֵמֲחַמת ָהֶאְתרֹוג ֶׁשָּלָקה ֲאַבְעּבּועֹות ְּכִמין ִהיא ִמְּׁשָאר,ֲחָזִזית ָּגבֹוַּה ְוהּוא
ְּבִמּׁשּוׁש ְוִנָּכר ָהֶאְתרֹוג,ָהֶאְתרֹוג ִמָּכל ׁשֹוֶנה ֹרב.ּוַמְרֵאהּו ַעל ֲחָזִזית ָעְלָתה ִאם

ָהִראׁשֹון,ָהֶאְתרֹוג ַלּיֹום ָּפסּול ֶזה ָּכֵׁשר,ֲהֵרי ְּבִמעּוטֹו ְלֵעיל,ֲאָבל ְמֻנָּמר קכה(.ּוְכִדין  )רס.א
 

ָעלּו ֲחָזִזיתִאם ֶׁשל ְקַטּנֹות ְנֻקּדֹות ָהִראׁשֹון,ְׁשֵּתי ַלּיֹום ָּפסּול ֶזה ֶׁשֵאין,ֲהֵרי ּוִבְתַנאי
ִלְראֹוָתן ֶׁשּיּוַכל ְּכֵדי ָּבֶהן ְלִהְתּבֹוֵנן ּוִמָּיד,ָצִריְך ֵּתֶכף ָלַעִין ֵהן ִנְראֹות ְמֻרָחקֹות,ֶאָּלא ְוֵכן

ְוִנ ֵמַהְּׁשִנָּיה ַאַחת ְמַעט ְׁשַּתִיםֵהן ֶׁשֵהן ְלֵעיל,ָּכר ְמֻנָּמר קלב(.ּוְכִדין  )רס.א
 

ַהִּפְטָמה ַעל אֹו ַהֹחֶטם ַעל ֲחָזִזית ָעְלָתה ְקַטָּנה,ִאם ַאַחת ְנֻקָּדה ָּפסּול,ֲאִפּלּו ֶזה ֲהֵרי
ָהִראׁשֹון ָהֶאְתרֹוג,ַלּיֹום ִמְּׁשָאר יֹוֵתר ָלַעִין ִנָּכר ֶזה ֶׁשָּמקֹום ְלֵעילּוְכ,ְלִפי ְמֻנָּמר קנט(.ִדין .א

 )רס
 

ָהֶאְתרֹוג ֶׁשַעל  ָעִלים
ֶׁשֵּמ ָהֶאְתרֹוגְּפָעִמים ַעל ֻמָּנִחים ֶׁשָּבֵעץ ֶהָעִלים ֶׁשָהיּו ֶאת,ֲחַמת ִמְּלהֹוִציא ִעְּכבּוהּו

ַהִּטְבִעי ְמֻסָּיִמים,ַמְרֵאהּו ִּבְמקֹומֹות ָהֶאְתרֹוג ַעל ִנְרֶאה ְּכִמין,"ָעִלים"ּוִמֵּמיָלא ֶׁשֵהם
ְמֹאד ָּבִהיר ָיֹרק ָהִראׁשֹון-ְקרּום ַלּיֹום ֲאִפּלּו ָּכֵׁשר ֶזה ֶׁשּבֹו,ֶאְתרֹוג ֶהָעִלים ִאם ַוֲאִפּלּו

ְלַמְּׁשָׁשם ֶׁשֶאְפָׁשר ַהֹחֶטם,ְּגבֹוִהים ַעל ֵהם ִנְמָצִאים שהמנהג(.ַוֲאִפּלּו הדשן תרומת בשם יוסף בית
מרבבהד,ז"הגר,א"הרמ,להקל סופר,גול ונשאל,חתם קלו.ועוד,שואל  )רס.קסו,א

 
ֶה ֶאת ְלָהִסיר ֶאְפָׁשרּות ְמֻיֶחֶדת"ַהַּנ"ָעִלים"ֶיְׁשָנּה ַׁשֲעָוה ְיֵדי ַעל ָהֶאְתרֹוג,ל ַיֲהֹפְך ְוָאז

ַעְצמ,ִלְמֻהָּדר ֵמָהֶאְתרֹוג ִיְתַקֵּלף ֶׁשֹּלא ַּבֲעִדינּות ַלֲהִסיָרם ֶׁשִּיָּזֵהר קלז(.ֹוַרק  )א
 

ַהִּפְטָמה  ִנְׁשְּבָרה
ַהּׁשֹוַׁשָּנה ֶנְחְּתָכה ַעל,ִאם ָּכְלֶׁשהּו ֲאִפּלּו ִמֶּמָּנה ֶׁשִּנְׁשָאר ְּבֹאֶפן ַהִּפְטָמה ֶׁשֶּנְחְּתָכה אֹו
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ָהֶאְתרֹוג ָּכֵׁשר,ְּפֵני ֶזה ְּבָׁשֶוה.ֲהֵרי ָהֶאְתרֹוג ְּפֵני ַעד ַהִּפְטָמה ֶנְחְּתָכה ִאם ִנְפָסל-ֲאָבל
ָהִראׁשֹון ַלּיֹום ַהָּיִמים,ָהֶאְתרֹוג ִלְׁשָאר ָהָדר.ְוָכֵׁשר ֶזה ֶׁשֵאין ֶׁשֶּזה.ִמּׁשּום ִמּׁשּום אֹוְמִרים ְוֵיׁש

קלח(.ָחֵסר  )רסב.א
 

ְּבָׁשֶוה ָהֶאְתרֹוג ְּפֵני ַעד ַהִּפְטָמה ִנְׁשְּבָרה ָּבֶאְתרֹו,ִאם ְמַעט ִהיא ֲאחּוָזה ֲעַדִין -גַאְך
ַּכּפֹוְסִקים.ָּכֵׁשר ברש(ֶׁשָּמא הובא הלוי יצחק גרשום,י"רבנו גאות"והרי,רבנו ְלַגְמֵרי)ץ ַהִּפְטָמה ִנְׁשְּבָרה ֶׁשֲאִפּלּו
ָּבֶאְתרֹוג,ָּכֵׁשר ָּבֲאחּוָזה ַּכַּמִּתיִרים ָחֵסר,ְוֶׁשָּמא ֶנְחָׁשב ֶזה יעקב(.ֶׁשֵאין נתנאל,שבות הד,קרבן קמד.ט"עיקרי  )א

 

ְּבָׁשֶוה ָהֶאְתרֹוג ְּפֵני ַעד ַהִּפְטָמה ִנְׁשְּבָרה ְוַכּיֹוֵצא,ִאם ְּבֶדֶבק ָיֶפה ְוִהְדִּביָקּה .ָּכֵׁשר-ְוָחַזר
ַהַּנ ַּכּפֹוְסִקים ָּכֵׁשר"ֶׁשָּמא ְלַגְמֵרי ִנְׁשְּבָרה ֶׁשֲאִפּלּו ָי,ל ְוִהְדִּביָקּה ְּכֶׁשָחַזר ַּכַּמִּתיִרים רוקח(.ֶפהְוֶׁשָּמא ,מעשה

שלום יעקב,שאילת קמה.בית  )א
 

ִּפְטָמה ִעם ַהְּגֵדִלים ְּבֶאְתרֹוִגים ַּדְוָקא ֵאּלּו ִּדיִנים ֶׁשָּכל ַהְּגֵדִלים,ּוָפׁשּוט ֶאְתרֹוִגים ֲאָבל
ְּכָלל ִּפְטָמה ַהֵּתיָמִנִּיים,ְלֹלא ָהֶאְתרֹוִגים ּוְכֵׁש,ְּכֶדֶרְך ֲחָׁשׁש ׁשּום ָּבֶהם ִריםֵאין

ִּפְטָמה,ְלַכְּתִחָּלה ְוֹלא ׁשֹוַׁשָּנה ֹלא ָלֶהם ֶׁשֵאין קמא(.ַאף  )רסב.א
 

ָהֹעֶקץ  ִנְׁשַּבר
ֻּגָּמה ְּכמֹו ְמקֹומֹו ְוַנֲעָׂשה ָהֶאְתרֹוג ֶׁשְּבַתְחִּתית ָהֹעֶקץ ִנְׁשַּבר ַלּיֹום,ִאם ָּפסּול ֲהֵריהּו

ִמֶּמּנּו,ָהִראׁשֹון ֶׁשֶּנְחַסר ַהֻּגָּמה.ִמּׁשּום ֶאת ּוְמַכֶּסה ֵמָהֹעֶקץ ְמַעט ִנְׁשָאר ִאם ָּכֵׁשר,אּוָלם
ָהִראׁשֹון ַלּיֹום ֲאִפּלּו קמו(.ָהֶאְתרֹוג  )רסז.א

 
ָהֹעֶקץ ִנְׁשַּבר ָּבֶאְתרֹוג,ִאם ְמַעט הּוא ָאחּוז ֲעַדִין ְלָהֵקל,ַאְך ַּכּפֹוְסִקים.ֵיׁש בר(ֶׁשָּמא יעקב רבנו

רש של רבו ְלַגְמֵרי)ן"ריבב,י"רש,י"יקר ָהֹעֶקץ ִנְׁשַּבר ָּבֶאְתרֹוג,ָּכֵׁשר,ֶׁשֲאִפּלּו ֲעַדִין ָּבָאחּוז ַּכַּמִּתיִרים ,ְוֶׁשָּמא
ָחֵסר ֶנְחָׁשב ֶזה יעקב(.ֶׁשֵאין נתנאל,שבות הד,קרבן קמו.ט"עיקרי  )א

 
ְלַגְמֵרי ָהֹעֶקץ ִנְׁשַּבר ָיֶפה,ִאם ְוִהְדִּביקֹו ְוַכּיֹוֵצאְוָחַזר ְלָהֵקל,ְּבֶדֶבק ַּכּפֹוְסִקים.ֵיׁש ֶׁשָּמא

ָּכֵׁשר,ל"ַהַּנ ְלַגְמֵרי ָהֹעֶקץ ִנְׁשַּבר ָיֶפה,ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשִהְדִּביקֹו ַּכַּמִּתיִרים התוספתא(.ְוֶׁשָּמא בשם במאירי ,שיטה
יעקב אהרון,בית הקמח,יד ועוד,לקט ציון קמו.בנין  )א

 
 ִנְסַּדק

ֶהָעָבה ִּבְקִלָּפתֹו ֶׁשִּנְסַּדק ֻעְקצֹו,ֶאְתרֹוג ַעד ּוְמַעט-ֵמֹראׁשֹו ְלַמְעָלה ְמַעט ִנְׁשָאר ִאם
ִנְסַּדק ֶׁשֹּלא ָּכֵׁשר,ְלַמָּטה ֶזה ִנְׁשָאר,ֲהֵרי ֹלא ִאם ָהִראׁשֹון,ֲאָבל ַלּיֹום ָּפסּול ֶזה קנ(.ֲהֵרי  )א

 
ָהֶא ְּכֶׁשִּנְסַּדק ַהִּדין ְצָדָדיוְוהּוא ִמְּׁשֵני ְלָרְחּבֹו ִמַּצד,ְתרֹוג ָׁשֵלם ֵמַהְּקִלָּפה ַמֶּׁשהּו ְוִנְׁשָאר

ֶזה ִמַּצד ּוַמֶּׁשהּו ָּכֵׁשר-ֶזה ֶזה ְצָדָדיו.ֲהֵרי ִמְּׁשֵני ִנְׁשָאר ֹלא ִאם ָּפסּול,ֲאָבל ֶזה ֲהֵרי
קנא(.ָהִראׁשֹוןַלּיֹום  )א

 
 ִנְקַלף

ֶׁשִּנְקְלָפה ַהַּדָּקהֶאְתרֹוג ָהֶעְליֹוָנה ָּכֵׁשר,ְקִלָּפתֹו ֶזה ִמְּקִלָּפתֹו,ֲהֵרי ִנְקַלף ֶׁשֹּלא ֶׁשָּכל
ָחֵסר,ֶהָעָבה ֶנְחָׁשב ֶזה ָּפסּול.ֵאין ְלַמְרֶאה ַמְרֵאהּו ִהְׁשַּתָּנה ַהִּקּלּוף ֵמֲחַמת ִאם ,אּוָלם

ָחָזק,ָלָבן,ָׁשֹחר[ ָחָזק,חּום ְּכֶאְת,]ָאֹדם ְלֵעילִּדינֹו ַהִּנְזַּכר ַהְמֻנָּמר ְׁשֵּתי,רֹוג ֶיְׁשָנן ֶׁשִאם
ְקַטּנֹות ָהִראׁשֹון,ְנֻקּדֹות ַלּיֹום ָּפסּול ּפֹוֵסל,ֲהֵריהּו ֵאינֹו ֶאָחד ְּבָמקֹום ִאם,ֲאָבל ֶאָּלא

ְּבֻרּבֹו ַמְרֵאהּו אברהם,ד"הראב(.ִהְׁשַּתָּנה יהודה,מגן אמת,מטה אדם,ז"הגר,זרע ועוד,חיי השלחן קנד.ערוך  )קנה,א
 

ֶּבָחג ַהִּמְצָוה ַּבֲעִׂשַּית ַהָּיַדִים ִמְׁשמּוׁש ֵמֲחַמת ַמְרֵאהּו ְוִהְׁשַּתָּנה ָהֶאְתרֹוג ִנְקַלף ,ִאם
ָּכֵׁשר קנז(.ֲהֵריהּו  )רנט.א
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 "ָהָדר"
ְלֵעיל ֶׁשִהְתָּבֲארּו ָהֳאָפִנים ָהִר,ְּבָכל ַלּיֹום ָּפסּול ֶׁשֵאינֹוֶׁשָהֶאְתרֹוג ִמַּטַעם ',ָהָדר'אׁשֹון

ַהָּיִמים ִלְׁשָאר ָּכֵׁשר בשו(.ֲהֵריהּו מרן פסק ס"כן תרמט סימן הירושלמי,ה"ע גיאות"הרי,ם"הרמב,וכדעת תשובת,ץ
יונה,העיטור,י"רש,המנהיג,הגאונים המגיד,רבנו ועוד,א"הריטב,ן"הרמב,ה"הרז,הרב הרדב"וכ.המכתם מאמר,ז"הט,ז"פ

יהודה,מרדכי ֶהָחג)רפ.מטה ְיֵמי ִּבְׁשָאר ַּגם ִלְפֹסל ָּבֶזה ַמְחִמיִרים ַאְׁשְּכַנז ְּבֵני שם"הרמ(.אּוָלם  )א
 

ֻמְרָּכב  ֶאְתרֹוג
ִלימֹון ֵעץ ִעם ַהֻּמְרָּכב ֶהָחג,ֶאְתרֹוג ְיֵמי ִּבְׁשָאר ּוֵבין ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ֵּבין ָּפסּול ,ֲהֵריהּו

ְלַבָּטָלהְוַהְמ ָׁשַמִים ֵׁשם נֹוֵׂשא הּוא ֲהֵרי ָעָליו ְנִטיַלת,ָבֵרְך ִמְצַות חֹוַבת ְיֵדי ָיָצא ְוֹלא
ַהִּמיִנים ֶאְתרֹוג.ַאְרַּבַעת ִלְקנֹות ֶׁשֹּלא ְלַהְקִּפיד ֵיׁש ֵּכן ֶׁשֵאינֹו,ַעל ְּבֵברּור ֶׁשֵּנַדע ַעד

ָחָכם,ֻמְרָּכב ִעם ָּבֶזה ְלִהְתָיֵעץ ֵאּלּוְוֵיׁש ְּבִעְנָיִנים ֵהיֵטב ְויֹוֵדַע ַעל,ֶׁשָּבִקי ִלְסֹמְך ָקֶׁשה ִּכי
ָהֶאְתרֹוִגים ֻקְפְסאֹות ַעל ַהּכֹוְתִבים ַהֶהְכֵׁשִרים "ָּכל ֻמְרָּכִבים: ִּבְלִּתי ֵמַאַחר,"ְּבֶחְזַקת

ֶחְזָקָתם הּוְרָעה ֵמֶהם ָּבֶאְתרֹוִג,ְוֵחֶלק ִנְמָצא ְּפָעִמים ִמיץְוַהְרֵּבה ֶׁשָּלֶהם ְּבדֹוֶמה,ים
ַהּיֹום.ַלִּלימֹון ֶאְתרֹוִגים,ּוִבְפָרט ְלַהְצִמיַח ִהְתַחְּכמּו ְלַהְרָּכָבה ַהֻּמְמִחים ֶׁשַהַחְקָלִאים

ֻמְרָּכִבים ֶׁשֵאיָנם ָהֶאְתרֹוִגים ְּכמֹו ְּבִדּיּוק ֶׁשִּנְרִאים  )רמא,רכג(.ֻמְרָּכִבים
 

ֵּכן ַעל ָלַר,ֲאֶׁשר ַהְיָקִריםֵיׁש ִיְחיּו'ה,ָּבִנים ִיְטעּו,ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא ָהָרָחב ַהָּקָהל ֶאת ְלַיֵּדַע
ַלָּיד ַהָּבא ִמָּכל ֵמִאְרּגּוִנים,ִלְקנֹות ַהְּכֶנֶסת ְּבָבֵּתי מֹוָדעֹות ֶׁשּתֹוִלים ַהּיֹום ֶׁשָּמצּוי ּוְכמֹו

ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ֶסט ִלְמִכיַרת ֻמְרָּכִביםְוַהְר,ׁשֹוִנים ֶׁשֵהם ִנְמְצאּו ֵמֶהם ֶאְתרֹוִגים ,ֵּבה
ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ִמְצַות ִקּיּום ְוִאי ְלַבָּטָלה ִּבְבָרָכה ַהִּצּבּור ֶאת  )רכג(.ּוַמְכִׁשיִלים

 
ִמָּמרֹוקֹו ַהָּבִאים ֶׁשֵאיָנם,ֶאְתרֹוִגים ָמרֹוקֹו ּוְגאֹוֵני ַרָּבֵני ֲעֵליֶהם ֵהִעידּו ,ֻמְרָּכִביםְּכָבר

ִלְבָרָכה ּוְמֻהָּדִרים ְּכֵׁשִרים ֵהם ְּכָלל,ְוַגם ּוִפְקּפּוק ֲחָׁשׁש  .ְלֹלא
 

ָהראשל ַהָּגאֹון ָּכְתבּו ַחָּזן"ֵּכן ָּדִוד ַחִּיים ַרִּבי ְועֹוד,צ ַהֻּׁשְלָחן ִיְצָח"ּוְבׁשּו.ֲערּוְך ִמְנַחת ַוְייסת ָּדָחה,ק
ִּדְב ֶאת ָיַדִים ָמרֹוקֹוִּבְׁשֵּתי ֶאְתרֹוֵגי ַעל ַהְמַעְרֲעִרים ְּבַאְרצֹות,ֵרי ָהַרָּבִנים ִהְתַאֲחדּות ֶׁשְּנִׂשיֵאי ְוָכַתב
ָׁשם ִּבְּקרּו ֵהיֵטב,ַהְּבִרית ַהָּדָבר ֶאת ִּפְרְסמּו,ְוָחְקרּו ִמֵּכן ְּבַכְׁשרּוָתם,ּוְלַאַחר ּוִפְקּפּוק ֲחָׁשׁש ׁשּום .ֶׁשֵאין

ַהָּגאֹון ַיֲעֹקבְוָכַתב "ִּבּכּוֵרי ִהּדּור: ִמיֵני ְּבָכל ּוְמֻהָּדר ָיֶפה ִמָּמרֹוקֹו ֶאְתרֹוג ִקַּבְלִּתי ַהֹּזאת ּוְבָכל,ּוַבָּׁשָנה
ֶהְכֵׁשר ָּכמֹוהּו,ִסיָמֵני ָרִאיִתי ֹלא ֲעַדִין ְמֹאד.כ"ע".ֲאֶׁשר ְלַמְרֶאה ֶנְחָמִדים ָמרֹוקֹו ֶאְתרֹוֵגי ,ּוֶבֱאֶמת

ֲעֵליֶהםְוַהְמַהְּד ְלָבֵרְך ְּבָרָכה,ִרים ֲעֵליֶהם  )רלח(.ָּתֹבא
 

ְּביֹוֵתר ַהְמֻהָּדר ָהֶאְתרֹוג  ?ַמהּו
ָצֹהב ְּבָגֶון ָהֶאְתרֹוג ֶׁשִּיְהֶיה ַהֻּמְבָחר ִמן ִלימֹון,ִמְצָוה ְּכמֹו ָחָלק ְוֹלא ְּבִליטֹות ֹּגֶדל.ִעם

ִמַּד,ֵּבינֹוִני ָּגדֹול ְוֹלא ִמַּדי ָקָטן ָעֹקם.יֹלא ְוֹלא ַהִּפְטָמה ְּכֶנֶגד ָהֹעֶקץ ֶׁשַּתְחִּתית.ֶׁשִּיְהֶיה
ְּבִׁשּפּוַע ְמַעט יֹוֶרֶדת ִּתְהֶיה ַהּבֹוֵלט,ָהֶאְתרֹוג ָהֹעֶקץ ְסִביב ּבֹוֶלֶטת ָהֹעֶקץ.ְוִתְהֶיה ֶׁשִּיְהֶיה

ְלַמְעָלה ְקָצת ָנִקי.ִנָּכר יֹוֵתר ֶׁשהּוא ׁשּום,ּוְכָכל ּבֹו ְקַטָּנהְוֵאין ְנֻקָּדה ֲאִפּלּו ׁשֹוֶנה ,ַמְרֶאה
ְּכָלל ָעִלים ּבֹו ְּביֹוֵתר,ְוֵאין ְמֻהָּדר ֶזה לו(.ֲהֵרי  )א

 
ָרָעה  רּוַח

ָעֶליָה ְוָיְׁשנּו ַהִּמָּטה ַּתַחת ֶׁשֻהַּנח ָעָליו,ֶאְתרֹוג ּוְלָבֵרְך ְלִמְצָוה ָהֶאְתרֹוג ָּבֶזה.ָּכֵׁשר ,ְוַהַּטַעם
ְוֹא ָעָליוֵמַאַחר ֶׁשָּיְׁשנּו ַּבֲאִכיָלה,ֶכל ֻמָּתר אֹוְמִרים.ְּבִדיֲעַבד ֵיׁש עֹוָלם,ְוַגם ְּבַקְרַקע ַרק ָרָעה ,ֶׁשָהרּוַח

ִּבְמֻרֶּצֶפת ֹלא ָרע,ֲאָבל ָּדָבר ֵיַדע ֹלא ִמְצָוה  )רעא(.ְוֹׁשֵמר
 

ִמ ְּבקּומֹו ָיָדיו ֶׁשָּנַטל ֹקֶדם ְּבָיָדיו ֶׁשֲאָחזֹו ַּבֹּבֶקרֶאְתרֹוג ָעָליו,ְּׁשָנתֹו ּוְלָבֵרְך ְלִמְצָוה .ָּכֵׁשר
ְּפָעִמים ָׁשֹלׁש ַמִים ָעָליו ֶׁשִּיְׁשֹּפְך  )ערד(.ְוָנכֹון
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 .ֶטֶבל.ָעְרָלה
ּוַמַעְׂשרֹות ְּתרּומֹות ִמֶּמּנּו ִהְפִריׁשּו ֶׁשֹּלא ֶטֶבל ֶׁשל אֹו ָעְרָלה ֶׁשל ָּפסּול,ֶאְתרֹוג ֲהֵריהּו

ְיֵמ ֶהָחגְלָכל ֶהְכֵׁשר.י ִעם ֶאְתרֹוג ִלְקנֹות ַיְקִּפיד ְוָׁשלֹום,ָלֵכן ַחס ִיָּכֵׁשל ְּבחֹוֶבֶרת,ֶׁשֹּלא ַּכְמֹבָאר
ּוָבַאָּגָדה" ַּבֲהָלָכה ָהָאֶרץ ָעְרָלה"ִמְצוֹות ּוַמַעְׂשרֹות,ִהְלכֹות (ּוְתרּומֹות  )רנב,רמו.

 
 ַהּלּוָלב

ַהּלּוָלב  ַּתְבִנית
ְצִמיָחתֹוְּב,ַהּלּוָלב ֶׁשָעָליו,ֵעת ֶהָעִלים ִעם ְמַעט,יֹוֵצא ֶהָעִלים ִנְפָּתִחים ְזַמן ּוְלַאַחר

ִמֶּזה ֶזה ּוִמְתַרֲחִקים ָּבֶהם,ְמַעט ֶׁשְּמַסְּכִכים ַּכֲעָנִפים ֶׁשַּנֲעִׂשים  .ַעד
 

ֶיְׁשָנם ְּכַמֵּקלְדָרהִּׁשַה.ּוְתֹיֶמת,]ָּפָניו[ָעִלים,]ֲאחֹוָריו[ִׁשְדָרה:ַּבּלּוָלב ֲחָלָקה ,ִהיא
ֶהָעִלים יֹוְצִאים ַמְעָלה,ּוִמִּצֶּדיָה ְלִכּוּון ְׁשַנִיםֶהָעִלים.ְועֹוִלים ְׁשַנִים ֵהם,ְּגֵדִלים ּוְדבּוִקים

ִנְקָרא,ִמַּגָּבם ֶזה ְּתאֹוִמים,ְּתֹיֶמתְוַגב ח(.ִמְּלׁשֹון  )רצה.קנ,ג
 

ְּכַׁשְרִביט  לּוָלב
ִמ ֶאָחדִמְצָוה ְּכַׁשְרִביט ַהִּׁשְדָרה ִעם עֹוִלים ֶׁשּלֹו ֶׁשֶהָעִלים לּוָלב ִלֹּטל ַהֻּמְבָחר ּוִמָּכל.ן
ַהִּׁשְדָרה,ָמקֹום ִעם ַיַחד עֹוִלים ְוֵאיָנם ְמֹפָרִדים ֶהָעִלים ָהיּו ִאם ָּכֵׁשר,ַּגם ֶזה ֶאָּלא,ֲהֵרי

ַיַחד ּוְלָאְגָדם ְלָקְׁשָרם ְּכַלֵּפיאּוָלם.ֶׁשּטֹוב ֵהם ֶׁשִּנְתִלים ַעד ָּכְך ָּכל ִנַּדְלְּדלּו ֶהָעִלים ִאם
ָּפסּול,ַמָּטה ֶזה  )רצד(.ֲהֵרי

 
ַהּלּוָלב  ֹאֶרְך

ְּבֹאֶרְך ְּבלּוָלב ַּדי ַהִּדין ָערּוְך,מ"ס27ִמן ַהֻּׁשְלָחן ָמָרן ָּפַסק ס(ֶׁשֵּכן תרנ טֹוב.)א"סימן אּוָלם
ַה ֶׁשִּיְהֶיה ְלָפחֹותְלַהֵּדר ִסּיּום,מ"ס32ּלּוָלב ַעד ְלַמָּטה ַהּלּוָלב ִמְּתִחַּלת הּוא ֶזה ְוִׁשעּור

ֵמַהִּׁשְדָרה,ַהִּׁשְדָרה ַהּיֹוְצִאים ֶהָעִלים ֹּגַבּה ֶאת ּכֹוֵלל  )שסב(.ְוֵאינֹו
 

ֶהָעִלים  ִנְפְּתחּו
ְּב ַהְּתֹיֶמת ֶׁשֶּנְחְלָקה ֶׁשּבֹולּוָלב ֶהָעִלים ִמַּגָּבםְּדַה,ֹרב ֶהָעִלים ֹרב ֶׁשִּנְפְּתחּו ֲהֵריהּו-ְינּו

ָאְרָּכם,ָּפסּול ְלֹרב ֶהָעִלים ֶׁשִּנְפְּתחּו ִמְקָצָתם,ּוִבְלַבד ִנְפְּתחּו ִאם קד(.ָּכֵׁשר,ֲאָבל  )ג
 

ַהּלּוָלב ְּבֹראׁש ָאֹרְך ֶאָחד ָעֶלה ֵיׁש ַהִּׁש,ִאם ַעד ֶׁשּלֹו ַהְּתֹיֶמת ָּכל ֹרבְוֶנְחְלָקה אֹו ְדָרה
ָּפסּול-ַהְּתֹיֶמת ֶׁשל.ֲהֵריהּו ַהְּתֹיֶמת ְוֶנְחְלָקה ַהּלּוָלב ְּבֹראׁש ָעִלים ְׁשֵני ֶיְׁשָנם ִאם ְוֵכן
ֵמֶהם.ָּפסּול-ְׁשֵניֶהם ֶאָחד ֶׁשל ַהְּתֹיֶמת ֶנְחְלָקה ִאם  )רצו(.ָּכֵׁשר-ַאְך

 
ֹראׁשֹו  ִנְקַטם

ָהֶעְלי ָעָליו ֶׁשֹרב ֵמַהִּׁשְדָרה[ֹוִניםלּוָלב ְוָעֶלה]ַהְּגבֹוִהים ָעֶלה ָּכל ְּבֹרב ָּפסּול,ִנְקְטמּו .ֲהֵריהּו
ס( תרמה  )רצו.ו"סימן
 

ְוִיָּקֵטם ְּבַמֶּׁשהּו ִיָּתֵקל ֶׁשֹּלא ַהּלּוָלב ֶׁשְּבֹראׁש ָהֶעְליֹון ֶהָעֶלה ַעל ְלַהְׁשִּגיַח ִנְקַטם,ֵיׁש ֶׁשִאם אֹוְמִרים ֵיׁש ִּכי
ָּכְלֶׁשהּוִמ ֲאִפּלּו ָּפסּול,ֶּמּנּו ָּכֵׁשר.ֲהֵריהּו ֲהֵריהּו ַהִּדין ֵמִעַּקר  )ש(.אּוָלם
 

ָעֹקם  לּוָלב
ָּפָניו ְּכַלֵּפי ַהִּׁשְדָרה ֵמֶאְמָצִעית ִׁשְדָרתֹו ֶׁשִהְתַעְּקָמה ֶהָעִלים[לּוָלב ֶׁשַּנֲעָׂשה,]ְלַצד ַעד
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ְּכַמָּגל אֹו ָּפ,ְּכִגֵּבן ַהְּצָדִדים.סּולֲהֵריהּו ְלַאַחד ָּכְך ָּכל ַהִּׁשְדָרה ֶנֶעְקָמה ִאם ֲהֵריהּו,ְוֵכן
ֶׁשֵאינֹו,ָּפסּול ַּבּלּוָלב".ָהָדר"ִמַּטַעם מּום ֶׁשֶּזה ִמַּטַעם אֹוְמִרים ְמַעט.ְוֵיׁש ֶנֱעַקם ִאם .ָּכֵׁשר,ַאְך

ַלֲאחֹוָריו ֶנֱעַקם ַהִּׁשְדָרה[ְוִאם ָּכֵׁשר,ַהְרֵּבהֲאִפּלּו]ְלַצד ֶזה ְּבִרָּיתֹו,ֲהֵרי ִהיא ּוִמָּכל.ֶׁשָּכְך
ְּכָלל,ָמקֹום ָעֹקם ֶׁשֵאינֹו לּוָלב ִיַּקח קנא(.ְלַכְּתִחָּלה  )שא.ג

 
ָּכפּוף  לּוָלב

ְלַגְמֵרי ָּכפּוף ִׁשְדָרתֹו ֶׁשֹראׁש ְלָפָניו-לּוָלב ְלַאֲחָריו,ֵּבין ִלְצָדָדיו,ֵּבין ָּפסּולֲהֵר-ֵּבין .יהּו
ְמַעט ְּכפּוִפים ֶׁשְּבֹראׁשֹו ֶהָעִלים ִאם לּוָלִבים,ֲאָבל ְּבַהְרֵּבה ֶׁשָּמצּוי ָּכֵׁשר,ְּכמֹו .ֲהֵריהּו

ֶלָעֹקם[ ּדֹוֶמה ַהָּכפּוף ְּכַמָּגל,ְוֵאין ִמְתַעֵּגל ֶזה ָעֹקם ְׁשִביָרה,ִּכי ְּכֵעין הּוא ָּכפּוף ְּכמֹו,ֲאָבל ֶׁשִּנְרֶאה
ִלְׁשַנִיםֶׁש ַהִּׁשְדָרה קלב(.]ִּנְכְּפָפה )שא.קנג,ג

ְּביֹוֵתר ַהְמֻהָּדר ַהּלּוָלב ?ַמהּו
ְמֹפָרִדים ְוֵאיָנם ַיַחד ַהִּׁשְדָרה ִעם עֹוִלים ֶׁשּלֹו ֶׁשֶהָעִלים לּוָלב ִלֹּטל ַהֻּמְבָחר ִמן ִמְצָוה

ְלֹל.ְּכָלל ְּכַׁשְרִביט ָיָׁשר ַהּלּוָלב ַעְקמּוִמיתְוֶׁשִּיְהֶיה ׁשּום ֶנֱח.א ֹלא ָהֶעְליֹון ַלקְוֶׁשֶהָעֶלה
ִמְקָצתֹו ֲאִפּלּו ָּכְלֶׁשהּו,ַּבְּתֹיֶמת ֲאִפּלּו ָהֶעְליֹון ֶהָעֶלה ֶׁשל ֹראׁשֹו ִנְקַטם )שא,רצו,רצד(.ְוֹלא

ְּכֶׁשְּל ָעֶליָך ָחִביב ֲחֵבְרָך ָממֹון ָךְיִהי
ִלֹּטל ְמֹאד ֶׁשָחׁשּוב ֱאֶמת ַּכַּנֵהן ְמֻהָּדר ַמה,ל"לּוָלב ַעל ַהַּדַעת ֶאת ִלֵּתן ֵיׁש אּוָלם

ֲאָנִׁשים ַלִּמְצָוה,ֶּׁשֶּיְׁשָנם ִהְתַלֲהבּוָתם ְמֻהָּדר,ֶׁשֵּמֲחַמת לּוָלב ַאַחר ּוְבִחּפּוָׂשם ,ְּפָעִמים
ֲאֵחִרים לּוָלִבים ֵהם ָהֶע,ְמַקְלְקִלים ֶהָעִלים ֶאת ֶׁשּפֹוְתִחים ְיֵדי ִלְראֹותַעל ְליֹוִנים

ֶׁשּלֹו ַהְּתֹיֶמת ֶנְחְלָקה ֹלא ָהֶאְמָצִעי ַהּלּוָלִבים,ֶׁשֶהָעֶלה ְלמֹוֵכר ְלַׁשֵּלם ֵהם ,ְוַחָּיִבים
ְוִהְפִסידּוהּו ָמְרְּדַכי.ֵמַאַחר ַמֲאַמר ְּבֵסֶפר ֶזה ַעל ְלַהְזִהיר ָּכַתב ְלׁשֹונֹו,ּוְכָבר "ְוזֹו ַּכָּמה:

ָרִאיִת ִמֶּזהְּפָעִמים ֶזה ָהֶעְליֹוִנים ֶהָעִלים ֶאת ֶׁשַּמְפִריִדים ֶהָעֶלה,י ֶנֱחַלק ִאם ִלְבֹּדק ְּכֵדי
ַּגּבֹו,ָהֶאְמָצִעי ֶנֱחַלק ִאם ָהֶאְמָצִעי ֶהָעֶלה ַאַחר ְּבִדיָקָתם ְיֵדי ְׁשֵני,ְוַעל ֶאת ַמְפִריִדים ֵהם

אֹותֹו ּופֹוְסִלים ָהֶעְליֹוִנים ֹל.ֶהָעִלים ִּבְרִאָלֵכן ֶאָּלא ִיְבְּדקּו ִּבְלַבדָּיא ֶׁשרֹוִאים.ה ְוָכל
ָאֹדם ָּדָבר ְיֵדי ַעל ְּדבּוִקים ּבֹו,]אקֹוַר[ֶׁשֵהם ִיְּגעּו ֶהָעִלים,ֹלא ֶאת ַיְפִרידּו ֶׁשֹּלא ְּכֵדי

ָהֶאְמָצִעי,ַהְּדבּוִקים ֶהָעֶלה ֶנֱחַלק ֹלא ַהְּסָתם )רחצ(.ל"עכ".ּוָפׁשּוט.ֶׁשִּמן

ָעְרָלה
ְלִמְצָוה ַהּלּוָלִבים ִלֹּטל ְּכֵדי ֶׁשְּנָטעּוהּו ָּתָמר ְּבָעְרָלה,ֵעץ ַחָּיִבים ֶׁשּבֹו ֲאָבל,ַהְּתָמִרים

ָעְרָלה ִּדין ָּבֶהם ֵאין ְּפִרי,ַהּלּוָלִבים ֵאיָנם בחוברת.שכ(.ֶׁשֲהֵרי הארץ"וכמבואר ערלה"מצוות )הלכות

ַהֲהַדס
ָעֹבת" ֵעץ "ֲעַנף

ּתֹוָרה ֶּׁשָאְמָרה ָעֹבת"ַמה ֵעץ חֹוִפים,"ֲעַנף ֶׁשָעָליו ַהֲהַדס ֵעצֹו]ְמַכִּסים[הּוא .ֶאת

ַהֲהַדס ַּתְבִנית
ֶיְׁשָנם ְּתלּוִיים,ָהֵעץ.ֹעֶקץ-ֹׁשֶרׁש,ָעִלים,ֵעץ :ַּבֲהַדס ִחּבּור.ַהְיֻרִּקיםֶהָעִליםּבֹו ּוְמקֹום
ָּבֵעץ .ֶרׁשֹׁשאֹוֶקץֹעִנְקָרא,ֶהָעִלים
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ַהְמֻׁשָּלׁש ְוַהחּוט
ָעִלים ְׁשֹלָׁשה ַּגֵּבי ַעל ָעִלים ְׁשֹלָׁשה ֶׁשִּיְהיּו ָצִריְך ַהֲהַדס ֹאֶרְך ְׁשֵני,ְלָכל ּבֹו ָהיּו ִאם ֲאָבל

ָעִלים ְׁשֵני ַּגֵּבי ַעל ָּפסּול,ָעִלים ֶזה )שג(.ֲהֵרי

 
ֶאָחד ְּבִעּגּול
ֶׁשָּׁשְרֵׁשי ֶאָחד]ְקֵציֻע[ָצִריְך ְּבִעּגּול ְּבָׁשֶוה ָלֶזה ֶזה ְסמּוִכים ִיְהיּו ֶהָעִלים ְואּוָלם,ְׁשֹלֶׁשת

ַמָּמׁש ְּבָׁשֶוה ַהָּׁשָרִׁשים ֶׁשֵּיְצאּו ָצִריְך ְּכחּוט,ֵאין ֲאִפּלּו ִמֶּזה ָּגבֹוַּה ֶזה ִיְהֶיה ֶׁשֹּלא ַעד
ִמְקָצ,ַהַּׂשֲעָרה ֶׁשֲאִפּלּו ָּבֶזה ַּדי ָׁשֶוהֶאָּלא ְּבַקו ֶזה ִעם ֶזה ִנְפָּגִׁשים ִמָּׁשְרֵׁשיֶהם ִאיׁש[.ת ,ֲחזֹון

ַקְנֵייְבְסִקי ַיֲעֹקב ְּגֵרייְנַמ"ַהְּגַר,ְקִהּלֹות אֹוֶיְרַּבְך"ַהַּגְרַׁש,ןח ְועֹוד"יַהְּגִר,ז ֶאְלָיִׁשיב ְסמּוִכים]ׁש ָעִלים ְׁשֵני ָהיּו ִאם ֲאָבל
א ֵמֶהם ְלַמְעָלה ֵמֶהםְוֶאָחד ְלַמָּטה ׁשֹוֶטה,ֹו ֲהַדס ֶזה )שג(.ּוָפסּול,ֲהֵרי

 
ַהֲהַדס ֹאֶרְך

ְּבֹאֶרְך ַּבֲהַדס ַּדי ַהִּדין ָערּוְך,מ"ס20ִמן ַהֻּׁשְלָחן ָמָרן ָּפַסק ס(ֶׁשֵּכן תרנ טֹוב,)א"סימן אּוָלם
ְלָפחֹות ַהֲהַדס ֶׁשִּיְהֶיה )שסב(.מ"ס24ְלַהֵּדר

 
ְּכֻכּלֹו ֻרּבֹו

ָעִלים ְׁשֹלָׁשה ַּגֵּבי ַעל ָעִלים ְׁשֹלָׁשה ָהיּו ַהֲהַדס ְּבֹרב ָעִלים,ִאם ְׁשֵני ָהיּו ְּבִמעּוטֹו ,ֲאָבל
ֶאָחד ָעֶלה ְלַגְמֵרי,אֹו ֶׁשָּנְפלּו ָּכֵׁשר,אֹו ָעִלים.ֲהֵריהּו ְׁשֹלָׁשה ָהיּו ַהֲהַדס ְּבֹרב ִאם ְוֵכן

ָלֶזה ֶזה ֵמֲעֵליֶהםּוְבִמעּוטֹו,ְסמּוִכים ְוֶאָחד ְסמּוִכים ָעִלים ְׁשֵני ָּכֵׁשר,ָהיּו ְוֵאין.ֲהֵריהּו
ָרצּוף ְּבֶקַטע ַיַחד ַהִּׁשּלּוׁש ֹרב ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻפָּזִרים,ָצִריְך ֵהם ִאם ַּגם ָּכֵׁשר,ֶאָּלא ֶזה ב(.ֲהֵרי

)שי.כז
 

ְמ ֶׁשֻּכּלֹו ֲהַדס ִלְקנֹות ִיְׁשַּתֵּדל ָמקֹום ָּבֶזה,ֻׁשָּלׁשּוִמָּכל ֶׁשֵּיׁש ַהִהּדּור ִמן ְלַבד ַיְרִויַח,ִּכי
ֶּבָחג ֵמֶהָעִלים ְמַעט ִיְּׁשרּו ִאם ִיָּפ,ֶׁשַּגם ַהֲהַדסֵסֹלא לֹו א(.ל )ב

 
חֹוִפים ֵעצֹו]ְמַכִּסים[ָעָליו ֶאת

ֶׁש ָלֹעֶקץ ַמִּגיִעים ָעָליו ֶׁשָראֵׁשי ֲהַדס ִלֹּטל ַהֻּמְבָחר ִמן ֶׁשֵּמֲעֵליֶהםִמְצָוה ֶהָעִלים ּוָבֶזה,ל
ֵעצֹו ָּכל ֶאת ְמַכִּסים ֶׁשָעָליו ֶהָעִלים,ִנְמָצא ֶׁשל ָלֹעֶקץ ַמִּגיִעים ֵאיָנם ִאם ַּגם אּוָלם

ָּפסּול,ֶׁשֵּמֲעֵליֶהם ְמַכִּסים,ֵאינֹו ֶׁשֶהָעִלים ָּבֶזה ַּדי ָהֵעץ ִּכי ֹרב )שה(.ֶאת

 
ֶהָעִלים ֹּגֶדל

ְלִהָּז ַהְרֵּבהָראּוי ּוְגדֹוִלים ְרָחִבים ַהֲהַדס ֲעֵלי ִיְהיּו ֶׁשֹּלא ָּכֶזה,ֵהר ֲהַדס ּפֹוְסִלים ֵיׁש ,ִּכי
ְּכס ֶׁשִּיְהיּו ָעִדיף ֵּכן ָוֵחִצי"ַעל )שז(.מ

 
ֹראׁשֹו ִנְקַטם

ַהֲהַדס ֶׁשְּבֹראׁש ָהֵעץ ִנְקַטם ָּכֵׁשר,ִאם ִל,ֲהֵריהּו ֵיׁש ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה ָׁשֵלםֶאָּלא ֲהַדס .ֹּטל

ָּפסּול ֶזה ֲהֵרי ָהֲעָרָבה אֹו ַהּלּוָלב ֹראׁש ִנְקַטם ֶׁשִאם ִּפי ַעל ַּבֲהַדס,ְוַאף ָמקֹום חֹוִפים,ִמָּכל ֶׁשָעָליו ֵּכיָון
ֹראׁשֹו]ְמַכִּסים[ ִנֶּכֶרת,ֶאת ְקִטיָמתֹו ֵאפֹוא.ֵאין ֶׁשְּס,ִנְמָצא ֶהָעִלים ִעם ָהֵעץ ִנְקַטם ְוִנְׁשָארֶׁשִאם ִביבֹו

ְקִטיָמתֹו ְוִנֶּכֶרת ֶׁשְּלַמָּטה,ֵמָהֵעץ ֶהָעִלים ַעד ֵמָהֵעץ ַהִּנְׁשָאר ֶאת ְוִיְהֶיה,ַיְחֹּתְך אֹותֹו ְיַכּסּו ֶׁשֶהָעִלים ְּכֵדי
טֹוב.ָּכֵׁשר ַּבּיֹום ֵּכן ַיֲעֶׂשה ֹלא ִּכְמַתֵּקן,ַאְך ֶׁשִּנְרֶאה ס"משנ(.ִמְּפֵני תרמו סימן כט"ב לב"שעה.ק אות )שח.צ

 
ַהֲהַדס ֹּפארֹות

ַהֲהַדס ֵמֵעץ ְקַטִּנים ּוֹפארֹות ָעִלים ְויֹוְצִאים ָעִלים,ְּפָעִמים ִלְׁשֹלָׁשה ָעִלים ְׁשֹלָׁשה ִלְקֹטם,ֵּבין ְוטֹוב
ֶהָעִלים,אֹוָתם ִׁשּלּוֵׁשי ֵּבין ַיְפִסיקּו ֶׁשֹּלא )שיב(.ְּכֵדי
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ְּכִמ ּבֹו ֶׁשָעלּו ֲעָנִביםֲהַדס ְיֻרּקֹות-ין ֵהם ָּכֵׁשר,ִאם ְׁשֹחרֹות.ֲהֵריהּו אֹו ֲאֻדּמֹות ֵהם יֹוֵתר,ְוִאם ָהֹרב ְוֵהם
ָּפסּול,ֵמֶהָעִלים ְלֶהְכֵׁשרֹו.ֲהֵריהּו ְוַיֲחֹזר ָהֲעָנִבים ֶאת ִיְתֹלׁש טֹוב,ָלֵכן ְּביֹום ִיְתֹלׁש ֶׁשֹּלא ְלִפי,ֶאָּלא

ִּכְמַתֵּק )שיב(.ןֶׁשִּנְרֶאה

 
ְּביֹוֵתר ַהְמֻהָּדר ַהֲהַדס ?ַמהּו

ָׁשֵלם ַהֲהַדס ֶׁשִּיְהֶיה ַהֻּמְבָחר ִמן ָקטּום,ִמְצָוה ֹראׁשֹו ִמְּלַמָּטה  ,ֶׁשֵאין ְמֻׁשָּלׁש ֻּכּלֹו ְֶׁשִּיְהֶיה
ְלַמְעָלה ֶׁשֵּמֲעֵלי,ַעד ֶהָעִלים ֶׁשל ָלֹעֶקץ ַמִּגיִעים ֶהָעִלים ָראֵׁשי ְוֶׁשִּיְהיּו,ֶהםְוֶׁשִּיְהיּו

אֹותֹו ּוְמַכִּסים ָלֵעץ ְקרֹוִבים ַהְרֵּבה,ֶהָעִלים ּוְרָחִבים ְּגדֹוִלים ִיְהיּו ֹלא קמו(.ְוֶׁשֶהָעִלים .ב
)שי,שח,שז,שה

 

ָעְרָלה
ָעְרָלה ִּדין ַּבֲהַדס ְּפִרי,ֵאין ֶׁשֵאינֹו )שכ(.ֵּכיָון

ָהֲעָרָבה
ָנַחל" "ַעְרֵבי

ֶּׁשָאְמָר ּתֹוָרהַמה ָנַחל"ה ַהְידּוָעה,"ַעְרֵבי ָהֲעָרָבה ַעל,ִהיא ָּגֵדל ֶזה ִמין ְוֹרב ּוֵמַאַחר
ְׁשמֹו,ַהְּנָחִלים ִנְקָרא ָנַחל"ְלָכְך )שטז(".ַעְרֵבי

 
ָהֲעָרָבה ַּתְבִנית
ֶיְׁשָנם ְוֶהָעִלים].ַּבד,ץֵע[ְוָקֶנה,ֶּפה,ָעִלים:ָּבֲעָרָבה ְּכַנַחל ֲעֻגִּליםְמׁשּוִכים ּוִפי.ֹלא

ִמָּסִביב,ֶהָעִלים ֶהָעִלים ְׂשַפת ָחָלק,ְּדַהְינּו ְּכַמּסֹור,הּוא ְּגדֹולֹות ִׁשַּנִים ּבֹו ְוַהָּקֶנה.ְוֵאין
ֶהָעִלים ְּתלּוִיים ָיֹרק,ֶׁשּבֹו ְוֹלא לב(.ָאֹדם )שטז.נא,ד

 
ֶׁשּדֹוֶמה ַּכּיֹום ַהָּמצּוי ֲעָרָבה ִמין עֹוד זֹוֵיׁש ַלֲעָרָבה ֵאינֹו,ְמֹאד ֶׁשּלֹו ֶהָעִלים ֶׁשִּפי ֶאָּלא

ְלַגְמֵרי ְקַטְנַטּנֹות,ָחָלק ִׁשַּנִים ּבֹו ֵיׁש ְלִמְצָוה,ֶאָּלא ְּכֵׁשָרה זֹו ֲעָרָבה נא(.ְוַגם )שטז.ד

 
ָהֲעָרָבה ֹאֶרְך

ְּבֹאֶרְך ַּבֲעָרָבה ַּדי ַהִּדין ַה,מ"ס20ִמן ָמָרן ָּפַסק ָערּוְךֶׁשֵּכן ס(ֻּׁשְלָחן תרנ טֹוב.)א"סימן אּוָלם
ְלָפחֹות ָהֲעָרָבה ֶׁשִּתְהֶיה )שסב(.מ"ס24ְלַהֵּדר

 
ֹראָׁשּה ִנְקַטם

ָהֲעָרָבה ֶׁשְּבֹראׁש ָהֵעץ ִנְקַטם ָהִראׁשֹון,ִאם ַלּיֹום ְּפסּוָלה ֶזה,ֲהֵריִהי ֶׁשֵאין ',ָהָדר'ִמּׁשּום
ֶׁש ֶהָעֶלה ִנְקַטם ִאם ְּכֵׁשָרה,ְּבֹראָׁשּהֲאָבל ר(.ֲהֵריִהי )שיז.ד

ֶהָעִלים ִנְקְטמּו
ָהֲעָרָבה ֲעֵלי ִמְקָצת ָנְׁשרּו ְּכֵׁשָרה,ִאם ָעֶליָה.ֲהֵריִהי ֹרב ָנְׁשרּו ִאם ְּפסּוָלה,ַאְך ֲהֵריִהי

ָהִראׁשֹון ֶזה,ַלּיֹום ֶׁשֵאין ַהָּיִמים.'ָהָדר'ִמּׁשּום ִלְׁשָאר ְּכֵׁשָרהֲהֵריִה,ֲאָבל ּוִבְלַבד,י
ָּבֲעָרָבה ֶאָחד ָעֶלה ְלָפחֹות קסג(.ֶׁשִּיָּׁשֵאר )שיח.ד

ֶהָעִלים ִהְתחֹוְררּו
ְנָקִבים ָּבֶהם ָנְקבּו ָהֲעָרָבה ֲעֵלי ֹרב ֵמֶהם,ִאם ֶׁשֶּנְחַּתְך ַלּיֹום,אֹו ִנְפֶסֶלת ָהֲעָרָבה ֵאין

ֶנְח,ָהִראׁשֹון אֹו ִנַּקב ִאם ַרק ְוָעֶלהֶאָּלא ָעֶלה ָּכל ֶׁשל ֻרּבֹו )שכד(.ַּתְך
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ַלְבלּוב
ַלְבלּוב ָלּה ֶׁשֵּיׁש ֲעָרָבה ַּדְוָקא ָלַקַחת ְמַחְּפִׂשים ָהֲעָרָבה,ֵיׁש ְּבֹראׁש ָקָטן ָעֶלה ַאְך.ֶׁשהּוא

ְּכָלל ַהִּדין ִמן ֶזה ְּבָעְלָמא,ֵאין ֻחְמָרה ֶאָּלא ֶׁשֵא.ְוֵאינֹו ֶׁשֲעָרָבה ַלְבלּובּוָפׁשּוט ָלּה ,ין
ְלַכְּתִחָּלה ּוְמֻהֶּדֶרת ְּכֵׁשָרה ַזַצ.ֲהֵריִהי ַהְּסַטְייֶּפֶלר ֶׁשַהָּגאֹון מּוָבא ַרֵּבנּו ָאְרחֹות ֹלא"ּוְבֵסֶפר ל

ְּכָלל ַלְבלּוב ִעם ֲעָרבֹות ָלַקַחת ריא(.ִהְקִּפיד )שיז.ד

ְּביֹוֵתר ַהְמֻהֶּדֶרת ָהֲעָרָבה ?ַמִהי
ַה ִמן ָעֶליָהִמְצָוה ָּכל ִעם ְׁשֵלָמה ָהֲעָרָבה ֶׁשִּתְהֶיה ְׁשֵלִמים,ֻּמְבָחר ִיְהיּו ֶהָעִלים ְוֶׁשָּכל

ְּכָלל ְמֹחָרִרים )שכד,שיח,שיז(.ְוֹלא

ִמְצָוה ִהּדּור
יֹוַמִים אֹו יֹום ָּכל ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ָהֲעָרָבה ֶאת ּוְלַהֲחִליף ְלַהֵּדר ִנְכֶמ,טֹוב ְוִהיא ֶׁשתֵמַאַחר

ְמֹאד )שכב(.ַמֵהר

ָהֲעָרָבה ֶאת ַהּלּוָלב,ְּכֶׁשַּמֲחִליף ֶׁשל ָהֶאֶגד ְּבתֹוְך ָהֲעָרָבה ֶאת ִיְתַחב ָלחּוׁש,ֹלא ֶׁשֵּיׁש
ֶהָעִלים ִיְנְׁשרּו ָהֶאֶגד,ֶׁשָּמא ֶאת ִיְפַּתח ׁשּוב,ֶאָּלא ְוִיְקֹׁשר ָהֲעָרָבה ֶאת )שכב(.ְוִיֵּתן

ָעְרָלה
ָּבֲע ָעְרָלהֵאין ִּדין ְּפִרי,ָרָבה ְוֵאיָנּה )שכ(.ֵמַאַחר

ַהְּׁשִביִעיתיֵנִּדִמ ַּבָּׁשָנה ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת י
ֶאְתרֹוג

ְׁשִביִעית ְקֻדַּׁשת ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ְלִמְצָוה,ֶאְתרֹוג ַּבָּיַדִים.ָּכֵׁשר ּבֹו ְלַמְׁשֵמׁש ִּפי,ּוֻמָּתר ַעל ַאף
ְקָצת צבי,ז"הרידב(.ִנְפֶסֶדתֶׁשַהְּקִלָּפה הקודש,הר בחוברת.ציץ הארץ"וכמבואר שביעית"מצוות )הלכות

ַּבְּׁשִביִעית ְּבִאּסּור ָהֶאְתרֹוג ְּבֵעץ ָעְבדּו ִאם ֵּפרֹות,ַאף ֶאת ַהְּבָעִלים ִהְפִקירּו ֶׁשֹּלא אֹו
ַּכִּדין ְלִמְצָוה,ָהֵעץ ָהֶאְתרֹוג שמשון,ם"מבהר,י"רש,ירושלמי(.ָּכֵׁשר ,המאירי,א"הריטב,א"הרשב,ן"הרמב,רבנו

ועוד,החינוך משנה משה"וכ.הכסף באגרות ועוד,פ אליעזר )רפה.ציץ

ֶׁשָחַנט ְׁשִליׁש[ֶאְתרֹוג ַהִּׁשִּׁשית]ֶׁשָּגַדל ַהְּׁשִביִעית,ַּבָּׁשָנה ַּבָּׁשָנה ֵמָהֵעץ ּבֹו,ְוִנְקַטף נֹוֵהג ֵאין
ְׁשִבי ַּבִּׁשִּׁשית[ִעיתְקֻדַּׁשת ֶׁשָחַנט ְׁשִביִעית,]ֵּכיָון ְקֻדַּׁשת ּבֹו ִלְנֹהג ְלַהְחִמיר ָראּוי ַלְחֹׁשׁש[.ַאְך ְּכֵדי
ָהַרְמַּב ָּב"ְלַדַעת ֶׁשהֹוְלִכים ְלִקיָטהם ַאַחר קכו"יו(.]ֶאְתרֹוג סעיף שלא סימן בחוברת.ד הארץ"וכמבואר ")מצוות

 
ַּבָּׁש ֶׁשָחַנט ַהְּׁשִביִעיתֶאְתרֹוג ַהְּׁשִמיִנית,ָנה ַּבָּׁשָנה ֵמָהֵעץ ְׁשִביִעית,ְוִנְקַטף ְקֻדַּׁשת ּבֹו ,ֵיׁש

ָהֵעץ ֵּפרֹות ֶאת ּוַמְפִקיִרים ּוַמַעְׂשרֹות,ּוֵמַאַחר ִמְּתרּומֹות הּוא ְלַהְחִמיר.ָּפטּור טֹוב ָמקֹום ּוִמָּכל
ּוַמַעְׂשרֹות ְּתרּומֹות ָעָליו ְּבָרָכהְלַהְפִריׁש ָהַרְמַּב,ְּבִלי ְלַדַעת ַהַּנ"ַלְחֹׁשׁש .ל"ם

ָהָאֶרץ ֵמַעם ֶאְתרֹוג ִּבְקֻדָּׁשה-ְקִנַּית ִיְנַהג ֶׁשֹּלא ֶׁשָחׁשּוד ָהָאֶרץ ֵמַעם ְׁשִביִעית ֶׁשל ֶאְתרֹוג ִלְקנֹות ֵאין
ָהֶאְתרֹוג לּוָלב,ִּבְדֵמי ַּגם ִמֶּמּנּו קֹוֶנה ֵּכן ִאם ֵח[ֶאָּלא ְׁשִביִעיתאֹו ְקֻדַּׁשת ּבֹו ֶׁשֵאין ַאֵחר ִמֵּכיָון,ֶׁשָאז,]ֶפץ

ְׁשִביִעית ְקֻדַּׁשת ֵאין ַּבּלּוָלב,ֶׁשַּבּלּוָלב ָהֶאְתרֹוג ְּדֵמי ֶאת לֹו ַעל,ַמְבִליַע יֹוֵתר ְמַׁשֵּלם ֶׁשִּכְבָיכֹול ְּכלֹוַמר
ָהֶאְתרֹוג ַעל ִּבְמקֹום ַהּלּו:ְלָמָׁשל.ַהּלּוָלב עֹוֶלהִאם לֹו,60₪ְוָהֶאְתרֹוג30₪ָלב ְלָך:ֹיאַמר ְמַׁשֵּלם ֲאִני

ַהּלּוָלב90₪ ֵמַהּמֹוֵכר,ֲעבּור ְּבַמָּתָנה ָהֶאְתרֹוג ֶאת ֶׁשִּקֵּבל ְׁשִביִעית[.ְוִנְמָצא ְּבִהְלכֹות ִהְתָּבֵאר ֶׁשָּיכֹול,ּוְכָבר
ַּבֲהָקָפה ָהֶאְתרֹוג ֶאת ִמֶּמּנּו ִלְקנֹות ֶצַּגם ַאְׁשַראי'אֹו ַּכְרִטיס אֹו ְׁשִביִעית,ק ְקֻדַּׁשת ַּבֶּכֶסף ֵאין ֵאּלּו .]ֶׁשְּבַתְׁשלּוִמים
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ָלָאֶרץ ְלחּוץ ֶאְתרֹוִגים ְלחּו-ִׁשּוּוק ְׁשִביִעית ֵּפרֹות ְלהֹוִציא ָמקֹום.ל"ָאסּור ְוהֹוִציאּו,ּוִמָּכל ָעְברּו ִאם
ְלחּו ָּב,ל"ֶאְתרֹוִגים חֹוָבהיֹוְצִאים ְיֵדי ְׁשִביִעית,ֶהם ְקֻדַּׁשת ָּבֶהם ִלְנֹהג .ְוִיָּזֲהרּו

ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ַהְּׁשִמָּט-ִמְצָוה ִּדיֵני ֶאת ָעָליו ֶׁשָּׁשְמרּו ֶאְתרֹוג ָלַקַחת ְונֹוֶהֶגתטֹוב ַּכֹהֶגן ה
ְׁשִביִעית ְקֻדַּׁשת ְׁשִב,ּבֹו ִמְצַות ּבֹו ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ַאֶחֶרת,יִעיתֶׁשֵּכיָון ִמְצָוה עֹוד ּבֹו ,ֵּתָעֶׂשה

ִּבְקֻדָּׁשה ּבֹו ִלְנֹהג ֶׁשִּיָּזֲהרּו .ַרק

ַהְּׁשִמָּטה ִּבְׁשַנת ָהֶאְתרֹוג ִּגּדּול ְלַגֵּבי ְמֻסָּיִמים ְּפָרִטים עֹוד ְּבחֹוֶבֶרת,ֶיְׁשָנם ְּבַהְרָחָבה ִמְצַות"ַּכְמֹבָאר
ּוָבַאָּגָדה ַּבֲהָלָכה ְׁשִביִעית"ָהָאֶרץ ִמָּׁשם.ִהְלכֹות .ָקֶחּנּו

 
.ֲעָרָבה.ֲהַדס.לּוָלב
ַוֲעָרָבה,לּוָלב ִּכְסַת-ֲהַדס ְׁשִביִעיתִּדיָנם ְקֻדַּׁשת ָּבֶהם ֶׁשֵאין ֵעִצים ִלְסֹחר,ם ּוֻמָּתר
מברטנורא,ן"הר,ם"הרמב(.ָּבֶהם עובדיה תמרים,ז"הרדב,רבנו יעב,כפות אבן,ץ"שאילת יציב,טורי שמח,דברי ל"מהרי,אור
הקודש,דיסקין האפוד,ציץ אליעזר,חשב אוירבך"הגרש,ציץ בחוברת.שטו,שב.ז הארץ"וכמבואר שביעית"מצוות .)הלכות

 
ְּבִאּסּור ַּבְּׁשִביִעית ָּבּה ֶׁשָעְבדּו לּוָלב,ָׂשֶדה ִמֶּמָּנה ָלַקַחת ֻמָּתר ַהִּדין ַוֲעָרָבה,ִמן ֲהַדס

ַהִּמיִניםְלַאְר .ַּבַעת

ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ְנִטיַלת ִמִּדיֵני
ִמְצָוה ׁשֹוֵמר

ְמֻהָּדִרים ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ִלְקנֹות ֶׁשָּזָכה ַלִחים,ַאַחר ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ֵהיֵטב ְלָׁשְמָרם ֵלב ָיִׂשים
ַהּלּוָלב.ְוַרֲעַנִּנים ֶאת ַיֲעֹטף ֵּכן ְוָהֲעָר,ְוַעל ָסגּורַהֲהַדס ְּבַנְרִּתיק אֹו ַלָחה ְּבַמֶּגֶבת ָבה
ַלחּוָתם,ֶהְרֶמִטית ִּתְׁשַּתֵּמר ה(.ּוָבֶזה כו.ב )שכב.ד

 
ְוַאְנֵוהּו" ֵאִלי "ֶזה

ּוְמֻהֶּדֶרת ָיָפה ֻקְפָסה ְּבתֹוְך ָהֶאְתרֹוג ֶאת ָלֵתת ְוָנכֹון ֶׁשְּבֶאְפָׁשרּותֹו,טֹוב ֶאת,ּוִמי ִיֵּתן
ְּב ְמֻהֶּדֶרתָהֶאְתרֹוג ֶּכֶסף ְמֻיָחד,ֻקְפַסת ְּבַנְרִּתיק ִיֵּתן ַהּלּוָלב ֶאת ּוְמֻהָּדר,ְוַגם ְּכֵדי,ָיֶפה

ַא ֶאת ְלַהָּקדֹוׁשְלַהְראֹות ְוִחָּבתֹו ּוְלִמְצוֹוָתיוָּברּוְךֲהָבתֹו )תיט(.הּוא

 
ַהִּמְצָוה ְזַמן

ַּבּיֹום ּוִמיָניו לּוָלב ַּבַּלְיָל,ִמְצַות "ֶׁשֶּנֱאַמר,הְוֹלא ָלֶכם: ְוֵכן,"ָהִראׁשֹוןַּבּיֹוםּוְלַקְחֶּתם
"ֶנֱאַמר ה: ִלְפֵני ִׁשְבַעת'ּוְׂשַמְחֶּתם ֵלילֹות,"ָיִמיםֱאֹלֵקיֶכם ְוֹלא )שסט(.ָיִמים

 
ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית

ִׁש ָּכל ַּבִּמְקָּדׁש ַהּלּוָלב ֶאת נֹוְטִלים ָהיּו ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ַהּתֹוָרהִּבְזַמן ִמן ֶהָחג ְיֵמי ,ְבַעת
"ֶׁשֶּנֱאַמר הּוְׂשַמְחֶּתם: ָיִמיםֱאֹלֵקיֶכם'ִלְפֵני ָהיּו,"ִׁשְבַעת ֹלא ַהְּמקֹומֹות ִּבְׁשָאר ֲאָבל

ִּבְלַבד ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ֶאָּלא "ֶׁשֶּנֱאַמר,נֹוְטִלים ָהִראׁשֹון: ַּבּיֹום ָלֶכם ".ּוְלַקְחֶּתם

ַהִּמְקָּדׁשִמֶּׁשָחַרב ִיְׂשָרֵאל,ֵּבית ְנִׂשיא ִּדינֹו,ִּתֵּקן ּוֵבית ַזַּכאי ֶּבן יֹוָחָנן לּוָלב,ַרָּבן ֶׁשִּיְּטלּו
ָיִמים ִׁשְבַעת ָמקֹום ַלִּמְקָּדׁש,ְּבָכל ֵאפֹוא.ֵזֶכר ַהֶּזה,ִנְמָצא לּוָלב,ֶׁשַּבְּזַמן ְנִטיַלת ִמְצַות
ַּבּיֹום ַרק ִהיא ַהּתֹוָרה ֶהָחגִמן ֶׁשל ִהיא,ָהִראׁשֹון ַהִּמְצָוה ַהּמֹוֵעד ֹחל ְיֵמי ִּבְׁשָאר ַאְך

ֲחָכִמים )שלג(.ִמִּדְבֵרי
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ַהֹּקֶדׁש ִעיר ְירּוָׁשַלִים
ַהַּמֲעָרִבי ַהֹּכֶתל ַיד ַעל ַהּמֹוֵעד ֹחל ְיֵמי ְּבָכל לּוָלב ִלֹּטל ַהְמַהְּדִרים ַלֵּדָעה,ֵיׁש ָלחּוׁש ְּכֵדי

ִׁשְבַעת,ָהאֹוֶמֶרת ְּבָכל ַהֶּזה ַּבְּזַמן ַהּתֹוָרה ִמן לּוָלב ִמְצַות נֹוֶהֶגת ָהַעִּתיָקה ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים
ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִּבְזַמן ְּכמֹו זֹו,אּוָלם.ַהָּיִמים ֵּדָעה ַעל חֹוְלִקים ַהּפֹוְסִקים ְּכָכל ְוֹרב ,ֵמַאַחר

ָּבֶזה ְלַהְחִמיר ֹצֶרְך ַּבּתֹוָרהִויַפֶּנ,ֵאין ַלֲעֹסק ְזַמּנֹו ֶאת ִמֶּמָּנה,ה טֹוָבה ַמֲעָלה ְלָך ,ֶׁשֵאין
ֲחַז ָאְמרּו "ל"ּוְכָבר ֻּכָּלם: ְּכֶנֶגד ּתֹוָרה )שלו(".ְוַתְלמּוד

 
ֹקֶדׁש ַׁשַּבת

ַׁשָּבת ְּביֹום לּוָלב נֹוְטִלים ְּבַׁשָּבת,ֵאין ֶהָחג ֶׁשל ָהִראׁשֹון יֹום ָחל ִאם ִמן,ַוֲאִפּלּו ֶׁשִּמְצָותֹו
ַהּלּוָלב,ַהּתֹוָרה ִלֹּטל ֲחָכִמים ַהּלּוָלב,ָאְסרּו ֶאת ְויֹוִציא ִמיֶׁשהּו ִיְטֶעה ֶׁשָּמא ֵמֲחָׁשׁש

ַאּמֹות ָהַרִּבים]ֶמֶטר2-ִּכ[ַאְרַּבע ְּבַׁשָּבת,ִּבְרׁשּות הֹוָצָאה ֶׁשל ּתֹוָרה ִאּסּור ַעל .ְוַיֲעֹבר
בחוברת( בהרחבה ובאגדה'כמבואר בהלכה ב'השבת )שלד.'חלק
 

ַאַחת ֲאֻגָּדה
ַּגֵּבי ַעל ֶזה ְקָׁשִרים ִּבְׁשֵני ַהּלּוָלב ִעם ְוָהֲעָרבֹות ַהֲהַדִּסים ֶאת ֶלֱאֹגד ַהֻּמְבָחר ִמן ִמְצָוה

ָּבֶהם,ֶזה ְוִיְקֹׁשר ְלַמָּטה ַהּלּוָלב ֵמֲעֵלי ְמַעט זרוע,מרדכי,יראים(.ְוִיְתֹלׁש ססימן.אור )שמב.א"תרנא

אֹוְגִדים ?ֵּכיַצד
ְּבִחּבּורֹו ֶאְבִלי ַאְבָרָהם ַרִּבי ַהָּגאֹון ַאְבָרָהם'ָּכַתב ָּכְך:'ָמֵגן ֶלֱאֹגד ֵיׁש ַהַּקָּבָלה ִּפי :ַעל

ְּכֶׁש ַהֻּׁשְלָחן ַעל ַהּלּוָלב ֶאת ְוַהִּׁשְדָרהַהַיִּניַח ָּפָניו ֲהַדס.ְלַמָּטהָעִליםמּול ִמַּצדַיִּניַח ֶאָחד
ַהּלּוָלב ֶׁשל ִמְּׂשֹמאלֹו,ָיִמין ֶאָחד ַהּלּוָלב,ַוֲהַדס ַעל ֵּביֵניֶהם ַיִּניַח ַהְּׁשִליִׁשי ,ְוַהֲהַדס

ָיִמין ְלַצד יֹוֵתר נֹוֶטה ַהְיָמִני.ְוִיְהֶיה ַהֲהַדס ַעל ִויִניֶחָה ַאַחת ֲעָרָבה ִיַּקח ִמֵּכן ,ְלַאַחר
ַעל ְׁשִנָּיה ַהְּׂשָמאִליַוֲעָרָבה ַרִׁש.כ"ע.ְוִיְקֹׁשר,ַהֲהַדס ִיְהֶיה,י"ְוָכַתב ֶׁשַהֲהַדס ֶׁשִּיָּזֵהר

ֵמָהֲעָרָבה יֹוֵתר יֹוֵתר,ָּגבֹוַּה ּוְלַמָּטה.ְוֵיָרֶאה ְלַמְעָלה ְוָהֲעָרבֹות ַהֲהַדִּסים ֶאת ְּכֵדי,ְוִיְקֹׁשר
ּוְל ְלָכאן ָהֲעָרָבה ַעְנֵפי ִיְתַּפְּזרּו ורמ"מהרי(.ָכאןֶׁשֹּלא תרנא"ו סימן )שמג.א

 
סֹוֵפר ַהֲחַתם "ָּכַתב ִמּׁשּום: הּוא ַּבּלּוָלב ֶׁשָהֶאֶגד ְוַאְנֵוהּו'ִמֵּכיָון ֵאִלי ְלָפָניו-'ֶזה ִהְתָנֵאה

ִיּפ,ַּבִּמְצוֹות ַמְמִציִאים ֶּׁשָאנּו ַמה ְוֹלא ָעֵלינּו ְמַיָּפה ֶּׁשַהּתֹוָרה ַמה ֶאָּלא ָלנּו ּוִייםֵאין
ִעַּקר,ְוִהּדּוִרים ַהּלּוָלב-'ְוַאְנֵוהּו'ְוָלֵכן ְּבחּוֵטי ַהּלּוָלב ֶאת ְקָׁשִרים,ֶלֱאֹגד ְׁשֵני ְוַלֲעׂשֹות
ֶזה ַעל ּוְמֻהָּדר,ֶזה ָיֶפה לּוָלב ֲעֵלי ֶׁשל ַטָּבעֹות ְּכִמין ַלֲעׂשֹות נֹוֲהִגים ֶׁשֵּיׁש ְּכמֹו ,ְוֹלא

ַה ְלתֹוכֹו ְוָהֲעָרָבהְותֹוֲחִבים ַהֲהַדס ִעם ֶזה',קֹוִׁשיְקָלאְך'ֶׁשּקֹוְרִאים,ּלּוָלב 'ְוַאְנֵוהּו'ֶׁשֵאין
ּתֹוָרה ֶקֶׁשר,ֶׁשָאְמָרה ַעל ֶקֶׁשר ִלְהיֹות ָצִריְך ֶׁשִּיְרֶצה,ֶאָּלא ְּכמֹו ְלַיּפֹותֹו ָיכֹול ָּכְך ְוַאַחר
ִמְצָוה ִּבּכּוֵר.ד"עכ".ְלִחּבּוב ָּכְתבּו ַיֲעֹקבְוֵכן ְועֹוד,י ָּדִוד ַאֲהֹרן.ֵּבית ַרִּבי ַהָּגאֹון נֹוֵהג ְוֵכן

ְׁש ְׁשַטְייְנַמן ֵלייּב ָמקֹום.א"יָטִלְיהּוָדה ֶאת,ּוִמָּכל ֶׁשּתֹוֲחִבים ַאְׁשְּכַנז ִמְּבֵני ֶּׁשֵּיׁש ַמה
ְּב ִּלְסֹמְך',קֹוִׁשיְקָלאְך'ַהִּמיִנים ַמה ַעל ָלֶהם תשובות(.ֵיׁש )שמו,שמג.תכפסקי

 
ַיַחד ַהִּמיִנים ֶאת ְלָא,ְּכֶׁשאֹוֵגד ֵלב ָּתִמידָיִׂשים ֵּתָרֶאה ַהּלּוָלב ֶׁשִּׁשְדַרת ְּבֹאֶפן ְגָדם

ֶטַפח ְּבִׁשעּור ְלָפחֹות ְוָהֲעָרבֹות ֵמַהֲהַדִּסים ֶׁשִּמן,]מ"ס8[ְלַמְעָלה ֶהָעִלים ֹּגַבּה ִמְּלַבד
ּוְלַמְעָלה ַהְרֵּבהַוֲא,ַהִּׁשְדָרה ְּגבֹוִהים ְוָהֲעָרבֹות ַהֲהַדִּסים ִאם ָּבֶזה,ִפּלּו )שנט(.ַיְקִּפיד

ָהִאּגּוד ְזַמן
ֶהָחג ֹקֶדם ְוָהֲעָרָבה ַהֲהַדס ִעם ַהּלּוָלב ֶאת ַעל,ֶיֱאֹגד ֶזה ְקָׁשִרים ְׁשֵני ִיְקֹׁשר ֶׁשֹּלא ְּכֵדי
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טֹוב ְּביֹום ֶזה ָמקֹום.ַּגֵּבי ֹל,ּוִמָּכל טֹובִאם יֹום ְּבֶעֶרב ָקַׁשר ְּביֹום,א ֲעִניָבה ֶקֶׁשר ִיְקֹׁשר
טֹוב.טֹוב ְּביֹום ְקָׁשִרים ְׁשֵני ִלְקֹׁשר ִּלְסֹמְך,ְוַהֵּמֵקל ַמה ַעל לֹו ְקָיָמא.ֵיׁש ֶׁשל ְוֶקֶׁשר ֵמַאַחר

ָאָּמן ִמְצָוה,ֶׁשֵאינֹו ְלֹצֶרְך ִׁש.ֻמָּתר ּתֹוְך ְלָפְתחֹו ֶׁשְּיַכֵּון ָיִמיםאֹו ְקָיָמא,ְבָעה ֶׁשל ֵאינֹו ַּגם הגאון(.ְוָאז
ימים,א"החיד לנר,חמדת סופר,ץ"היעב,ערוך אליעזר,חתם ועוד,ציץ שערים ס"שו.פתחי שיז סימן )שדמ.א"ע

ָּבֶהם ֶלֱאֹגד ִּבְׁשִביל טֹוב ְּביֹום ַהּלּוָלב ֵמֲעֵלי ִלְתֹלׁש ִלְתֹל,ֻמָּתר ִאּסּור ֵאין ִמָּדָברֶׁשֲהֵרי ׁש
הלקט,י"רש,תוספתא(.ָּתלּוׁש מרוטנבורג"מהר,שבולי דוד,א"הרמ,ם ועוד,בית מגדים מהרש.פרי שלא,ם"וכתב שנהג ומי

בטעות מנהג הוי )שדמ.לתלוש

טֹוב ְּביֹום ִטְלטּול
ַהּלּוָלב ֶאת ְלַטְלֵטל ְלָא,ֻמָּתר ְּכֵדי טֹוב יֹום ְּבֵליל ְוָהֲעָרָבה ַיַחדַהֲהַדס ְוֵאיָנם,ְגָדם

ֻמְקֶצה ִמְצָוָתם,ֶנְחָׁשִבים ְזַמן ִהִּגיַע ֹלא ֶׁשֲעַדִין זרוע(.ַאף מגדים,אור מאיר,פרי יעקב,בית דבר,בכורי
אמריליו בנימין,ג"הרש,משה השקל,נחלת פלאג"הגר,מחצית קדושים,ם"מהרש,י'ח שלמה,דעת ועוד,מנחת הקהתי )שעב.שבט

ְּבַׁשָּבתִטְלטּול
ַהּלּוָלב ֶאת ְלַטְלֵטל ְּבַׁשָּבת,ָאסּור ְוָהֲעָרָבה ֻמְקֶצה,ַהֲהַדס ֵאינֹו.ִמּׁשּום ָהֶאְתרֹוג אּוָלם

ְלַטְלְטלֹו ּוֻמָּתר ּבֹו,ֻמְקֶצה ְלָהִריַח ְוָראּוי ִּבְרַּכת.ֵמַאַחר ָעָליו ְיָבֵרְך ֹלא טֹוב'ַאְך ֵריַח ַהּנֹוֵתן
ָעָליוֶאָּל',ַּבֵּפרֹות ִויַכֵּון טֹוב ֵריַח ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ִלימֹון ַעל ְיָבֵרְך בחוברת.שעה(.א בהרחבה ובאגדההשבת'ועיין )ב"ח'בהלכה

ְזִהירּות
ָיֶפה ְּבַנְרִּתיק ַהּלּוָלב ֶאת ּוְמֻהֶּדֶרת,ַהּנֹוְתִנים ָיָפה ְּבֻקְפָסה ָהֶאְתרֹוג ֹקֶדם,ְוֶאת ֵלב ָיִׂשימּו

ְלֵב ַּבֹּבֶקרֶלְכָּתם ַהְּכֶנֶסת זֹו,ית ִּבְלִקיָחה חֹוָבה ְיֵדי ָלֵצאת ֶׁשֹּלא ִמְתַּכְּוִנים ֵמַאַחר,ֶׁשֵהם
ָערּוְך ַּבֻּׁשְלָחן ס(ּוְמֹבָאר תרנא ֶׁשל ,)ז"סימן ְּבֶדֶרְך ַאֵחר ָּדָבר ְיֵדי ַעל ַהִּמיִנים ֶאת ָלַקח ֶׁשִאם

ְוָהָדר ַהִּמ,ָּכבֹוד חֹוַבת ְיֵדי )תיט(.ְצָוהָיָצא

ֲחִציָצה
ַׁשֲחִרית ְּתִפַּלת ֶׁשל ִצּבּור ַהְּׁשִליַח ֲחָזַרת ַהִּמיִנים,ְּבִסּיּום ַאְרַּבַעת ֶאת ְוֹקֶדם.נֹוְטִלים

ַלּלּוָלב,ֶׁשִּיָּקֵחם ָידֹו ֵּבין חֹוֵצץ ָּדָבר ׁשּום ִיְהֶיה ֶׁשֹּלא ֹקֶדם,ַיְקִּפיד ְיִסיֶרָה ַטַּבַעת ַוֲאִפּלּו
ַלֲהִסירֹו.ןָלֵכ ְמֹאד לֹו ְוָקֶׁשה ָידֹו ַעל ְּפַלְסֶטר לֹו ֵיׁש ַלֲהִסירֹו,ְוִאם ֶׁשֹּלא )תיז,שעז(.ַרַּׁשאי

ַהְּבָרָכה
ּבֹו ָהֲאגּוִדים ְוָהֲעָרבֹות ַהֲהַדִּסים ִעם ַהּלּוָלב ֶאת ַהְיָמִנית,ִיַּקח ְּבָידֹו ַהּלּוָלב ֶאת ,ְוֹיאֵחז

מּול ַרָּבה,ָּפָניוְּכֶׁשַהִּׁשְדָרה ְּבִׂשְמָחה ִמְצַות,ְוַיֲעֹמד ְלַקֵּים ֶהָחג ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ִויַכֵּון
לּוָלב ְנִטיַלת ֶׁשל ַהּתֹוָרה ִמן "ִויָבֵרְך,ֲעֵׂשה ה: ַאָּתה ָהעֹוָלם'ָּברּוְך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר,ֱאֹלֵקינּו
ְנִטיַלת ַעל ְוִצָּונּו ְּבִמְצֹוָתיו ה","לּוָלבִקְּדָׁשנּו ַאָּתה ָהעֹוָלם'ָּברּוְך ֶמֶלְך ֶׁשֶהֱחָינּו ,ֱאֹלֵקינּו

ַהֶּזה ַלְּזַמן ְוִהִּגיָענּו ַהְּׂשָמאִלית".ְוִקְּיָמנּו ְּבָידֹו ָהֶאְתרֹוג ֶאת ִיַּקח ִמֵּכן ְוַיְצִמידֹו,ּוְלַאַחר
ַיַחד ִויַנְעְנֵעם ַהּל.ְּכִדְלַהָּלן,ַלּלּוָלב ְּכאֹוָתם ִּבְרַּכתְוֹלא ֹקֶדם ָהֶאְתרֹוג ֶאת ע"שו(.'ֶׁשֶהֱחָינּו'ֹוְקִחים

ס תרנא תכד.ה"סימן תשובות )תטז,שעז,שנח,שנב.פסקי

ְמָבְרִכים ֶהָחג'ֶׁשֶהֱחָינּו'ֵאין ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון,ְוָאְמָנם.ֶאָּלא ַהּיֹום ָחל ִאם
נֹוְט,ְּבַׁשָּבת ְוֵאין ְּבַׁשָּבתֵמַאַחר לּוָלב ַהֵּׁשִני'ֶׁשֶהֱחָינּו'ְמָבְרִכים,ִלים ַהִּדין.ַּבּיֹום ְוהּוא

ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום לּוָלב ָנַטל ְוֹלא ָאנּוס ָהָיה ַהֵּׁשִני'ֶׁשֶהֱחָינּו'ְיָבֵרְך,ִאם )תלו,שעז(.ַּבּיֹום
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ְלעֹוָלם ָלַעד ְסמּוִכים
ַה ּוְקִריַאת ַהִּנְענּוִעים ַלּלּוָלב,ַהֵּללְּבָכל ָהֶאְתרֹוג ֶאת ְלַהְצִמיד ְּכָלל,ַיְקִּפיד ַיְפִריֵדם .ְוֹלא

יֹוֵסף ַהֵּבית תרנא(ְוָכַתב ִריַקָנ)סימן ְמַנֵחם ַרֵּבנּו "ִטיְּבֵׁשם טֹוב: יֹום ְּבֵליל ַּבֲחלֹום ֵאַלי ִנְגָלה ֶזה ְוסֹוד
ַהֻּסּכֹות ַחג ֶׁשל ֶא,ָהִראׁשֹון ַאְׁשְּכַנִּזיְּבִהְתַאְכֵסן ֶאָחד ָחִסיד ִיְצָחק,ְצִלי ַרִּבי ָהַרב ַּבֲחלֹום,ְׁשמֹו ָרִאיִתי

ֵׁש ּכֹוֵתב הויֶׁשָהָיה ּתֹוָרה"ם ְּבֵסֶפר הּוא ָּברּוְך ה,ה אֹות ַמְרִחיק ָהאֹוִתּיֹות'ְוָהָיה ִמְּׁשֹלׁש ַאֲחרֹוָנה
ה ֵׁשם ֶׁשל לֹו',ָהִראׁשֹונֹות ֶּז':ְוָאַמְרִּתי ָעִׂשיָתַמה ִלי?'ה ִּבְמקֹוֵמנּו':ְוֵהִׁשיב נֹוֲהִגים ּבֹו.'ָּכְך ָמִחיִתי ,ַוֲאִני
ָׁשֵלם אֹותֹו ַהַּמְרֶאה.ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֲחלֹום,ָוֶאְׁשּתֹוֵמם ֵּפֶׁשר ֵמִבין ַּבֹּבֶקר.ְּבֵאין ַהּלּוָלב,ְוִהֵּנה ְנִטיַלת ְּבֵעת

ֶׁשָהָיה,ְוִנְענּועֹו ָהֶאְתרֹוגָרִאיִתי ֶׁשָּבּה ְׂשֹמאלֹו ַיד ּוִמיָניו,ַמְרִחיק ַהּלּוָלב ֶׁשָּבּה ְיִמינֹו ֵהַבְנִּתי,ִמַּיד ְוָאז
ֲחלֹוִמי ּבֹו,ִּפְתרֹון ְוָחַזר לֹו ֲחַז.ְוָאַמְרִּתי ָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש"ִּכי ָהָדר':ל ֵעץ ַהָּקדֹוׁש-'ְּפִרי ,הּואָּברּוְךֶזה

ְלָפָניו'ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָהָדר ְּתָמִריםַּכֹּפ'.'הֹוד ַהָּקדֹוׁש-'ת ִיְפָרח'ֶׁשֶּנֱאַמר,הּואָּברּוְךֶזה ַּכָּתָמר ַוֲעַנף'.'ַצִּדיק
ָעֹבת ַהָּקדֹוׁש-'ֵעץ ַהֲהַדִּסים'ֶׁשֶּנֱאַמר,הּואָּברּוְךֶזה ֵּבין ֹעֵמד ָנַחל'.'ְוהּוא ַהָּקדֹוׁש-'ְוַעְרֵבי ְךָּברּוֶזה

ָּבֲעָרבֹות'ֶׁשֶּנֱאַמר,הּוא ָלֹרֵכב ַלה.'ֹסּלּו רֹוְמִזים ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ֶׁשָּכל רֹוֶאה ְוֵאין,ִיְתָּבַרְך'ִהְּנָך
)שנב(.כ"ע".ְלַהְפִריָדם

ְּגִדיָלָתם ְּכֶדֶרְך
ָּבֵעץ ְּגִדיָלָתם ְּכֶדֶרְך ַהִּמיִנים ֶאת ִלֹּטל ְל,ַיְקִּפיד ְלַמְעָלהִעְּקֵריֶהם ְוָראֵׁשיֶהם ְוָלֵכן[,ַמָּטה

ְלַמְעָלה ְּכֶׁשַהֹחֶטם ָהֶאְתרֹוג ֶאת ֲהָפָכם].ִיַּקח חֹוָבתֹו,ְוִאם ְיֵדי ָיָצא .ֹלא

ֶׁשַּבְּמִציאּות ִּפי ַעל ָּבִאיָלן,ְוַאף ָּתלּוי ְלַמָּטה,ְּכֶׁשָהֶאְתרֹוג ְוַהֹחֶטם ְלַמְעָלה ִּבְת,ָהֹעֶקץ ָמקֹום ִחַּלתִמָּכל
ְלַמָּטה ְוָהֹעֶקץ ְלַמְעָלה ַהֹחֶטם ָהִאיָלן,ִּגּדּולֹו ֵּפרֹות ָּכל ָחְטמֹו,ְּכֶדֶרְך ֶנֱהָפְך ָּכְבּדֹו ִמְּפֵני ְלַבּסֹוף ְוַרק

ַהְּכֵבִדים,ְלַמָּטה ַהֵּפרֹות ְּבָכל ַהֶּדֶרְך גאות"הרי(.ְוֵכן )שמ.המנהיג,ץ

ָאֶמִר ֶׁשל ַהִּמיִנים יָקהַאְרַּבַעת
ַיֲעֹקב ִּבּכּוֵרי ְּבֵסֶפר ְּבָאֶמִריָקה:ָּכַתב ֶׁשָּגְדלּו ַהִּמיִנים ְּבַאְרַּבַעת ַּתְחֵּתינּו,ִהְסַּתַּפְקִּתי ְוַאְנֵׁשי,ֶׁשּיֹוְׁשִבים

ַרְגֵלינּו ֶנֶגד ֶׁשַרְגֵליֶהם אֹוְמִרים ַהָּׁשַמִים,ַהֶּטַבע ַלֲאִויר נֹוְפִלים ֶּׁשֵאיָנם הִמְּפֵנ,ּוַמה ֶׁשָּנַתן ֹּכַח'י ִיְתָּבַרְך
ָּבָאֶרץ ֵּכן.ְמִׁשיָכה ָׁשם,ְוִאם ֶׁשָּגְדלּו ְּבָיֵדינּו,ַהִּמיִנים ֶאְצֵלנּו ְּגִדיָלָתם,ְּכֶׁשִּנָּטִלים ֶהֶפְך ֵיׁש.הּוא ֶׁשָּמא אֹו

ְלַמָּטה,לֹוַמר ָלָאֶרץ ַהָּסמּוְך ַהָּגֵדל ֶאת ֶׁשּנֹוְטִלים ְּגִדיָלָתםֶנְח,ֶׁשֵּכיָון ֶּדֶרְך ִמְסַּתֵּבר.ָׁשב )שמא(.כ"ע.ְוֵכן

ַהִּנְענּוַע ֹאֶפן
ַהְּבָרָכה ַיַחד,ְלַאַחר ְצמּוִדים ִּבְׂשֹמאלֹו ְוָהֶאְתרֹוג ִּביִמינֹו ָּדרֹום,ֶׁשַהּלּוָלב ְלַצד ִיְסּתֹוֵבב

ְּפָעִמים ָׁשֹלׁש ֶאת,ִויַנְעַנע ְוָיִביא ֶׁשּיֹוִליְך ֶהָחֶזהְּדַהְינּו ְלִכּוּון ְּפָעִמים ָׁשֹלׁש .ַהִּמיִנים
ָצפֹון ְלַצד ִיְסּתֹוֵבב ִמֵּכן ג,ְלַאַחר ֵּכן ִמְזָרח.ְּפָעִמים'ִויַנְעַנע ְלַצד ִיְסּתֹוֵבב ָּכְך ַאַחר

ג ֵּכן ג.ְּפָעִמים'ִויַנְעַנע ׁשּוב ִויַנְעַנע ָיָדיו ֶאת ַיְגִּביַּה ִמֵּכן ְל'ְלַאַחר ַמְעָלהְּפָעִמים ,ִכּוּון
ֶהָחֶזה ְלִכּוּון ְוָיִביא ג.ְויֹוִליְך ִויַנְעַנע ָיָדיו ֶאת יֹוִריד ָּכְך ַמָּטה'ַאַחר ְלִכּוּון ְויֹוִליְך,ְּפָעִמים

ֶהָחֶזה ְלִכּוּון ַמֲעָרב.ְוָיִביא ְלַצד ִיְסּתֹוֵבב ִמֵּכן ג,ְלַאַחר ֶהָחֶזה'ִויַנְעַנע ְלִכּוּון ןֵּכ.ְּפָעִמים
ָהֲאִר ְּכַרֵּבנּו ַהִּמְנָהג ַז"ָּפַׁשט )שנז,שנב(.ל"י

ַמָּטה ְלִכּוּון ְלַמָּטה,ְּכֶׁשְּמַנְעֵנַע ִיְהיּו ֶׁשָראֵׁשיֶהם ַהִּמיִנים ֶאת ַיֲהֹפְך ֶׁשֹּלא ֶאָּלא,ִיָּזֵהר
ְּגִדיָלָתם ֶּדֶרְך ְלָאֳחָזם ַמ,ַיְמִׁשיְך ְּכַלֵּפי ָיָדיו ֶאת יֹוִריד גְוַרק ֶהָחֶזה'ָּטה ְלִכּוּון )שמ(.ְּפָעִמים

ַהְּצָדִדים ֵהם ֵהיָכן ְּבִקיִאים ַהִּצּבּור ָּכל ְוֹלא ְלָכְך-ָצפֹון,ָּדרֹום,ַמֲעָרב,ִמְזָרח:ֵמַאַחר
ַהִּנְענּוִעים ֹקֶדם ָּבֶזה ַהִּצּבּור ֶאת ְיַיְּדעּו ֶׁשָהַאֲחָרִאים ֶׁשּת.טֹוב ְּכֶנֶסת ָּבֵּתי ֶׁשֶלטְוֵיׁש ֹוִלים

ַצד ְּבָכל ָעָליו,ָּגדֹול .ָצפֹון,ָּדרֹום,ַמֲעָרב,ִמְזָרח:ְוכֹוְתִבים

ַהִּנְענּוִעים ְּבֵסֶדר ֵיׁש ׁשֹוִנים ִלְסֹמְך,ִמְנָהִגים ִמי ַעל לֹו ֵיׁש ִמְנָהג ְּבֵבית.ְוָכל ִאם ְוַאף
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ֶאָחד ָּכְך,ְּכֶנֶסת ְוֶחְלָקם ָּכְך נֹוֲהִגים ִמּׁשּום-ֶחְלָקם ָּבֶזה ִתְתֹּגְדדּו'ֵאין ֶׁשָּדְרׁשּו',ֹלא
ע(ל"ֲחַז יג ֲאֻגּדֹות :)ב"יבמות ֲאֻגּדֹות ֵּתָעׂשּו ירוחם,ה"הרמ(.ֹלא ועוד"מהרש,ג"מהרש,ם"מהרשד,רבנו )שנג.ם

 
ַהִּנְענּוִעים ְּבֵעת ֶהָעִלים ֶאת ְלַכְסֵּכס ֶׁשֹּלא ְסָפַרד ְּבֵני ֶעֶצ,ִמְנַהג ּוֵמִביאִּכי ֶׁשּמֹוִליְך ֶזה ם

ַהִּנְענּוַע- ָחָזק,הּוא ּוְלַנְעְנָעם ֶהָעִלים ֶאת ְלַכְסֵּכס ֶׁשָּנֲהגּו ַאְׁשְּכַנז ִמְּבֵני ֵיׁש )רצט(.אּוָלם

 
ַהַהֵּלל ְקִריַאת

ַהַּנ ַּכֵּסֶדר ַהִּנְענּוִעים ְּבָרָכה,ל"ְלַאַחר ִעם ֻּכּלֹו ַהַהֵּלל ֶאת ּוִבְנִעיָמהְּבקֹו,קֹוְרִאים ָרם ל
ְלַהָּקדֹוׁשִו,ְקדֹוָׁשה ְלהֹודֹות ֶׁשעֹוֶׂשהָּברּוְךיַכֵּון ְוטֹובֹוָתיו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִנָּסיו ָּכל ַעל הּוא

ֵעת ְּבָכל ַהַהֵּלל,ִעָּמנּו ְקִריַאת ְזַמן ְּבָכל ַהִּמיִנים ֶאת )שעז(.ְוֹיאֵחז

 
ְּבֶאְמַצ ְּבִדּבּור ְלַהְפִסיק ַהַהֵּללָאסּור ֲאֵמִנים,ְואּוָלם.ע ֲחִמָּׁשה אֹו ֵמֲחֵברֹו ְּבָרָכה ַהּׁשֹוֵמַע

אֹו ְקֻדָּׁשה אֹו ַקִּדיׁש ֶׁשל ַהַהֵּלל'ָּבְרכּו'ָהִראׁשֹוִנים ְלִבְרַּכת,ְּבֶאְמַצע ַמָּמׁש ָסמּוְך ַוֲאִפּלּו
ִעָּמֶהם-'ְיַהְללּוָך' רלט"חזו(.ַיֲעֶנה פסח רכד.ע )זשע.חנוכה

ַּבַהֵּלל ַהִּנְענּוִעים
ְּפָעִמים ַאְרַּבע עֹוד ְמַנְעְנִעים ַהַהֵּלל :ְּכִדְלַהָּלן,ִּבְקִריַאת

 
ְלָפסּוק ַלה"ְּכֶׁשַּמִּגיִעים טֹוב'הֹודּו ַחְסּדֹו,ִּכי ְלעֹוָלם ְצָדִדים,"ִּכי ְלַאְרָּבָעה ְמַנְעְנִעים

ַהַּנ ַלָּדרֹום',הֹודּו':ֵמרְּכֶׁשאֹו,ְּדַהְינּו.ל"ַּכֵּסֶדר ְּכָלל,'ַלה'.ְיַנְעַנע ְיַנְעַנע ְיַנְעַנע',ִּכי'.ֹלא
ָלֶאְמַצע,'טֹוב'.ַלָּצפֹון ַלִּמְזָרח ְלַמְעָלה,'ִּכי'.ְיַנְעַנע ַלִּמְזָרח ְיַנְעַנע,'ְלעֹוָלם'.ְיַנְעַנע

ְלַמָּטה ַלַּמֲעָרב,'ַחְסּדֹו'.ַלִּמְזָרח .ְיַנְעַנע
 
ְלָפסּוקְוֵכ ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ה"ן ָּנא'ָאָּנא ְמַנְעְנִעים,"הֹוִׁשיָעה ֶׁשל'ָא'ְּכֶׁשאֹוֵמר,ְּדַהְינּו.ׁשּוב
ַלָּדרֹום',ָאָּנא' ַלָּצפֹון,'ָּנא'.ְיַנְעַנע ְּכָלל',ה.ְיַנְעַנע ְיַנְעַנע ַלִּמְזָרח,'הֹו'.ֹלא ְיַנְעַנע

ְלַמְעָלהְיַנְעַנע,'ִׁשי'.ָלֶאְמַצע ְלַמָּטה,'ָעה'.ַלִּמְזָרח ַלִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב,'ָּנא'.ְיַנְעַנע .ְיַנְעַנע
ַּפֲעַמִים ֶזה ָּפסּוק ַעל ַהַּנ,ְוַיֲחֹזר ַּכֵּסֶדר ַהְּפָעִמים ִּבְׁשֵּתי )שנה(.ל"ִויַנְעַנע

 
ַּכַּנ ְּפָעִמים ַּכָּמה ַאַחת ְּבֵתָבה ְּבֶאְמַצעָיִׂשי,ל"ְּכֶׁשְּמַנְעֵנַע ִּבְנִׁשיָמה ְלַהְפִסיק ֶׁשֹּלא ֵלב ם

ַמְׁשָמעּוָתּה,ַהֵּתָבה ֶאת ּוְמַאֵּבד ִלְׁשַנִים ַהֵּתָבה ֶאת ֶׁשְּמַחֵּלק ִנְמָצא ַיֲאִריְך,ֶׁשָאז ֶאָּלא
ַאַחת ִּבְנִׁשיָמה ַהֵּתָבה ָּכל ֶאת ָּבּה,לֹוַמר ְלַהֲאִריְך.ִויַנְעַנע לֹו ָקֶׁשה ֶאתֹיאַמ,ְוִאם ר

ֻּכָּלּה זֹו,ַהֵּתָבה ְּבֵתָבה ֶּׁשָּצִריְך ַמה ְיַנְעַנע ָּכְך )שנה(.ְוַאַחר

 
ַהַהֵּלל ִסּיּום ְלָפסּוק,ִלְקַראת ׁשּוב ַלה"ְּכֶׁשַּמִּגיִעים טֹוב'הֹודּו ַחְסּדֹו,ִּכי ְלעֹוָלם ,"ִּכי

ַּכַּנ ַהָּפ.ל"ְמַנְעְנִעים ֶאת ִלְכֹּפל ֶׁשָּנֲהגּו ַּפֲעַמִיםְוַאף ַאַחת,סּוק ַּפַעם ֶאָּלא ְמַנְעְנִעים .ֹלא
)שעז,שנו(

ַהַהָּקפֹות ֵסֶדר
ְואֹוְמִרים ַהֵהיָכל ֶאת ּפֹוְתִחים ַהַהֵּלל ְקִריַאת ְׁשֵמיּה'ַאַחר ֵסֶפר',ְּבִריְך ֶאת ּומֹוִציִאים

ַהֵּתָבה ַעל אֹותֹו ּוַמִּניִחים ֵמַהֵהיָכל ְּכ.ַהּתֹוָרה ַהֵּסֶפרּוִמְּפֵני ֶׁשל ַעל,בֹודֹו ִמיֶׁשהּו ַיֲעֹמד
ַהֵּסֶפר ּוִמיָניו,ַיד ַהּלּוָלב ִעם ַהֵּתָבה ֶאת ַמִּקיִפים ַהָּקָהל ֶׁשָהיּו,ְוָכל ַהִּמְקָּדׁש ְלֵבית ֵזֶכר

לּוְלֵביֶהם ִעם ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ַמִּקיִפים יֹו.ִיְׂשָרֵאל עֹוַבְדָיה ַרֵּבנּו ָמָרן ִמְנַהג ְׁשִליָטֵּכן ֶׁשּמֹוִציִאים,א"ֵסף ְּכאֹוָתם ְוֹלא
ַהַהָּקפֹות ִּבְׁשִביל ַהֵּסֶפר ַהַהָּקפֹות,ֶאת ַאַחר אֹותֹו ַהֵּסֶפר,ּוַמֲחִזיִרים ּומֹוִציִאים ְׁשֵמיּה ְּבִריְך ְואֹוְמִרים ַהֵהיָכל ֶאת ּפֹוְתִחים (ְוׁשּוב )שפא.
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ִל ִיְׁשַּתֵּדל ַהַהָּקָפה ִּבְזַמן ְצמּוִדיםַּגם ִּבְׂשֹמאלֹו ְוָהֶאְתרֹוג ִּביִמינֹו ַהּלּוָלב ֶאת ְוִיְתֹּפס,ְתֹּפס
ָיָדיו ִּבְׁשֵּתי ַהִּסּדּור ְּבָכְך.ֶאת לֹו נֹוַח ֹלא ִאם ְּבַיד,אּוָלם ְוָהֶאְתרֹוג ַהּלּוָלב ֶאת ֹיאֵחז

ְׂשֹמאל,ָיִמין ְּבַיד ַהִחיָד.ְוַהִּסּדּור ָמָרן ָנַהג ַהָּקִצירְּכ,א"ְוֵכן ֶלֶקט ְּבֵסֶפר ָעָליו ֶׁשֵהִעיד ְלׁשֹונֹו,מֹו :ְוזֹו
התקס" ִּבְׁשַנת ִליוֹוְרנֹו ְּבִעיר ַהִחיָד,ה"ִּבְהיֹוִתי ַהָּגאֹון ְוַרֵּבנּו מֹוֵרנּו ֶאת ֶאת,א"ָרִאיִתי אֹוֵחז ֶׁשָהָיה

ְקִריַא ְלַאַחר ַהְיָמִנית ְּבָידֹו ֻּכָּלם ַהִּמיִנים ַהַהֵּללַאְרַּבַעת יֹוֵסף.כ"ע".ת עֹוַבְדָיה ַרֵּבנּו ָמָרן נֹוֵהג ְוֵכן
ַהֵּתָבה"ְׁשִליָט ֶאת ֶׁשַּמִּקיף ְּבֵעת ְׂשֹמאל ְּבַיד ְוַהִּסּדּור ָיִמין ְּבַיד ַהִּמיִנים ֶאת ֶלֱאֹחז ורדים(.א משה,גינת ,ירים

פישר ישראל )שפא.אבן
 

ַהְּׁשִליַח אֹוֵמר ַהַהָּקפֹות ַקִּדיׁשְלַאַחר ַהּתֹוָרה,'ִּתְתַקַּבל'ִצּבּור ֵסֶפר ֶאת ּוַמְגִּביִהים
ַהָּקָהל ָּכל ְלֵעיֵני ְלַהְראֹותֹו ַּבּתֹוָרה,ַּבֵּתָבה )שפא(.ְוקֹוְרִאים

ְלָבֵרְך ָׁשַכח
ִּבְנִטיָלתֹו ַהּלּוָלב ַעל ְלָבֵרְך ָׁשַכח ַהֵּתָבה-ִאם ֶאת ְלַהִּקיף ִסֵּים ֶׁשֹּלא ְלָבֵרְך,ָּכל ,ַרַּׁשאי

ַּבִּמְצָוה ֲעַדִין ֶׁשָעסּוק ְיָבֵרְך,ֵּכיָון ֹלא ַהַהָּקָפה ְלַאַחר הלקט(.ֲאָבל לנר,ן"ריבב,שבולי ערוך,ערוך
ועוד )שנ.השלחן

חֹוֶלה
ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ָלֹבא ָיכֹול ֶׁשֵאינֹו ְּבֵביתֹו,חֹוֶלה ַהֶחֶדר ְּבֶאְמַצע ִּכֵּסא ֵסֶפרְוִי,ַיִּניַח ָעָליו ֵּתן

תֹוָרה,ְך"ַּתַנ ֻחְמֵׁשי ֲחִמָּׁשה ַהַהָּקָפה,אֹו ֻנַּסח ֶאת ְוֹיאַמר ַהּלּוָלב ִעם ֶׁשֹּלא,ְוַיִּקיף ְּכֵדי
ַהַהָּקפֹות ֶאת ְמֹאד,ַיְפִסיד ַעד ְּגדֹוָלה חי(.ֶׁשַּמֲעָלָתן איש )שפח.בן

 
ְקרֹו-ָאֵבל ִמִּׁשְבָעה ֶאָחד לֹו ֶּבָחגֶׁשִּנְפַטר ִעם,ִבים ַהֵּתָבה ֶאת ִמְּלַהִּקיף ִיָּמַנע ֹלא

ַהִּצּבּור,ַהּלּוָלב יוסף(.ְּכָכל השלחן,ץ"יעב,ש"מהריק,בית החיים,ערוך טוקצינסקי"הגרי,כף ועוד,מ יצחק )שפח.מנחת

ֹקֶדׁש ַׁשַּבת
ְּבַׁשָּבת ַהֵּתָבה ֶאת ַמִּקיִפים ֻנַּס,ֵאין ֶאת אֹוְמִרים ְּכָללְוֵאין ַהַהָּקָפה )שצ(.ח

ִמֶּׁשָּלֶכם-"ָלֶכם"
ַּבּתֹוָרה "ֶנֱאַמר ָהִראׁשֹוןָלֶכםּוְלַקְחֶּתם: ֲחַז,"ַּבּיֹום ֶׁשֵאין.ִמֶּׁשָּלֶכם-"ָלֶכם",ל"ְוָדְרׁשּו

ֶהָחג ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום חֹוָבה ְיֵדי יֹוֵצא ֶׁש,ָאָדם ַהִּמיִנים ְּבַאְרַּבַעת ְוֹלאֶאָּלא ַּדְוָקא ּלֹו
ֲחֵברֹו ֵּכן.ֶׁשל הּוא,ַעל ּוִמֵּמיָלא ֻמְרָּכב ֶׁשָהֶאְתרֹוג ֶּבָחג לֹו ְונֹוָדע ֶאְתרֹוג ֶׁשָּקָנה ָאָדם

ָעָליו ְלָבֵרְך ָיכֹול ְוֵאינֹו ֵמֲחֵברֹו,ָּפסּול ֶׁשִּיְׁשַאל ְּבֶאְתרֹוג חֹוָבה ְיֵדי יֹוֵצא )שצה(.ֵאינֹו

 
ַרַּׁשא ֶׁשלאּוָלם ְּבֹאֶפן ָהֶאְתרֹוג ֶאת ֵמֲחֵברֹו ָלַקַחת ְלַהֲחִזיר'י ְמָנת ַעל ְּדַהְינּו',ַמָּתָנה

ְּבַמָּתָנה ָהֶאְתרֹוג ֶאת לֹו נֹוֵתן ְלַנְעֵנַע,ֶׁשֲחֵברֹו ְּכֶׁשִּיְגֹמר לֹו ֶׁשַּיֲחִזיֵרהּו ִנְמָצא.ִּבְתַנאי
ֶׁשּלֹו ַנֲעָׂשה ָהֶאְתרֹוג זֹו חֹוָבה,ְלַגְמֵריֶׁשְּבַמָּתָנה ְיֵדי ּבֹו ַהִּמְצָוה,ְויֹוֵצא ֶׁשִּבְגַמר ּוִבְלַבד

ַלֲחֵברֹו ֶהֱחִזירֹו,ַיֲחִזיֵרהּו ֹלא חֹוָבה,ְוִאם ְיֵדי ָיָצא )שצה(.ֹלא

 
ָהֶאְתרֹוג ֶאת ֵמֲחֵברֹו ֶטַפח,ְּכֶׁשְּמַקֵּבל ְלַהְגִּביהֹו ַּבַּמָּת]מ"ס8[ָצִריְך ֶׁשִּיְזֶּכה )שצה(.ָנהְּכֵדי

 
ֵמֲחֵברֹו ֶׁשָּׁשַאל ַהִּמיִנים ְּבַאְרַּבַעת חֹוָבה ְיֵדי ָאָדם יֹוֵצא ֶהָחג ְיֵמי )שצה(.ִּבְׁשָאר

 
ֶהָחג ְיֵמי ִּבְׁשָאר ֲאִפּלּו ְּגזּוִלים אֹו ְּגנּוִבים ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ִלֹּטל ִמְצָוה,ֵאין ֶׁשּזֹו ִמּׁשּום

ַּבֲעֵבָרה הלכהסימ(.ַהָּבָאה ובביאור א סעיף תרמט )ן



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 

138

ֶׁשַּנֲעָׂש ָלֶזה לֹו ָסֵנאֹוי ָקֵטה גֹורֹוגֹורֹו
ַּתָּמה,"ָלֶכםּוְלַקְחֶּתם" ּגֹוֵזל,ְׁשֵלָמה-ְלִקיָחה ְּתֵהא ּבֹוֶׁשֹּלא ּוְמַנְעֵנַע ָסֵנ,לּוָלב גֹורֹוְוִנְמָצא

ּדֹוֶמה...גֹורֹוָקֵט ַהָּדָבר ְלָמה ָּבִעירְלָׁשִליַח?ָמָׁשל ַהִּמִּסים ֶאת ִלְגּבֹות ֶׁשָהַלְך ֶמֶלְך .ֶׁשל
ִלְגּבֹות ְלַדְרּכֹו,ִמֶּׁשִּסֵּים ַהּתֹוָׁשִבים,ָהַלְך ַאַחד ּבֹו ָּפַגע ַהֲחָפִצים,ְוִהֵּנה ָּכל ֶאת ְוָנַטל ִהָּכהּו
ֶׁשְּבָידֹו ַה.ְוַהָּממֹון ֵאֶצל ִּדין ּתֹוָׁשב ְלאֹותֹו ָהָיה ָיִמים ָאָדם,ִּׁשְלטֹוןְלַאַחר לֹו ִלְׂשֹּכר ָּבא

ְזכּות ָעָליו ַהַּגַּבאי.ֶׁשְּיַלֵּמד ַהֶּמֶלְך ְׁשִליַח אֹותֹו לֹו,ָּפַגׁש ָּכאן:ָאַמר עֹוֶׂשה ַאָּתה ָמה ִלי ?ַהֵּגד
לֹו ַהִּׁשְלטֹון:ָאַמר ֵאֶצל ִּדין ִלי ְזכּות,ֵיׁש ָעַלי ֶׁשְּיַלֵּמד ָאָדם ְמַבֵּקׁש לֹו.ַוֲאִני ֶאת:ָאַמר ִלי ֵּתן

ִמֶּמִּני ֶׁשָּנַטְלָּת ְוַהֲחָפִצים ְזכּות,ַהָּזָהב ָעֶליָך ְמַלֵּמד ִלְפֵני.ַוֲאִני ַּבִּדין עֹוֵמד ְּכֶׁשַאָּתה ְלָמָחר
ְזכּות ָעֶליָך ֶׁשְּיַלֵּמד ִמי ְלָך ֵיׁש ִאם ַהּׁשֹוֵפט ְלָך ְוֹיאַמר ְּפלֹו-ַהִּׁשְלטֹון ִאיׁש ָּבא,ִניֹּתאַמר ַוֲאִני

ְזכּות ָעֶליָך לֹו.ּוְמַלֵּמד ְוָהַלְך ְוַהָּזָהב ֵמַהֲחָפִצים ִמְקָצת ִמֶּמּנּו ִלְפֵני,ְלָמָחר.ָנַטל ְּכֶׁשָעַמד
לֹו,ַהִּׁשְלטֹון ְזכּות:ָאַמר ָעֶליָך ֶׁשְּיַלֵּמד ִמי ְלָך לֹו?ֵיׁש ְוָאַמר ְּפלֹוִני:ֵהִׁשיב ַהּׁשֹו.ִאיׁש ֵפטָּפָנה

לֹו ְוָאַמר ַהַּגַּבאי ֶזה:ֶאל ַעל ְמַלֵּמד ַאָּתה ְּזכּות לֹו?ַמה ְּדָבִרים,ֲאדֹוִני:ָאַמר ְלָך ֹאַמר ֲאִני
ֶזה ֲחֵבִרי ִלי ְּפלֹוִנית.ֶׁשָעָׂשה ְּבִעיר ִמִּסים ִלְגּבֹות ַּבֶּדֶרְך ְוִהַּכִני,ְּכֶׁשָהַלְכִּתי ַּבֶּדֶרְך ָעַלי ָעַמד

ָּכל ְּבָיִדיְוָנַטל ֶּׁשָהָיה ְּבָיִדי.ַמה רֹוֶאה ֶׁשַאָּתה ָהֵאּלּו ִלי,ְוַהֲחָפִצים ֶּׁשֶהֱחִזיר ִמַּמה ִמְקָצת ֵהם
ְזכּות ָעָליו ֶׁשֲאַלֵּמד ַהּתֹוָׁשב.ְּכֵדי אֹותֹו ְוִנְכַלם אֹוְמִרים,ּבֹוׁש ָהיּו ֶׁשַּנֲעָׂשה:ְוַהֹּכל ָלֶזה לֹו אֹוי

אֹותֹו.גֹורֹוָקֵט,גֹורֹוָסֵנ ִיְקֶנה ֵּכן ִאם ֶאָּלא ָּגזּול ְּבלּוָלב ְלַנְעֵנַע ָיכֹול ִמִּיְׂשָרֵאל ָאָדם ֵאין ָּכְך
ָלֶכם"ֶׁשֶּנֱאַמר,ְּבָדִמים יח(".ּוְלַקְחֶּתם אמור תנחומא )מדרש

 
ָנִׁשים

ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ְנִטיַלת ִמִּמְצַות ְּפטּורֹות ּוִמְצ,ַהָּנִׁשים ֲעֵׂשהֵמַאַחר ִמְצַות ִהיא זֹו ָוה
ָקבּוַע ָקבּוַע,ֶׁשְּזַמָּנּה ֶׁשְּזַמָּנּה ִמְצָוה ְּפטּורֹות,ְוָכל .ַהָּנִׁשים

ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ֶאת ְוִלֹּטל ְלַהֵּדר ָהרֹוצֹות ְּבָרָכה,ָנִׁשים ֲעֵליֶהן ִמְּבנֹות,ָּתֹבא ֵהן ִאם ַאְך
ְלָבֵרְך,ְסָפַרד ָלֶהן לּוָלב'ָאסּור ְנִטיַלת ָׁשַמִים',ַעל ֵׁשם נֹוְׂשאֹות ֵהן ֲהֵרי ְוַהְמָבְרכֹות

ַרִׁש.ְלַבָּטָלה ַּדַעת ָזרּוַע,ג"ַהְּסָמ,ד"ָהַרְאָב,ם"ָהַרְמַּב,י"ֵּכן ֶאְפַרִים,אֹור הריא,ַרֵּבנּו ְוֶנְכּדֹו ְיַׁשְעָיה ָמנֹוַח,ז"ַרֵּבנּו ִמְׁשֶנה,ַרֵּבנּו ,ַהַּמִּגיד
ִויְטִריַמֲח קֹולֹון"ַמֲהִר,זֹור ָערּוְך,ץ"ֵּבְׁשַּתַה,י ַהֻּׁשְלָחן ָהַאֲחרֹוִנים,ּוָמָרן ֵמַרּבֹוֵתינּו ַרִּבים )שלט,קמח(.ְועֹוד

ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ְנִטיַלת ַעל ְלָבֵרְך ַהּנֹוֲהגֹות ַאְׁשְּכַנז ִמְּבנֹות ּפֹוְסִקים,ֵיׁש ַּכָּמה ַאְך
ָּכְתבּוִמְּגאֹוֵני ְּתָבֵרְכָנה,ַאְׁשְּכַנז ֶׁשֹּלא יֹוֵתר )קמט(.ֶׁשַהָּנכֹון

ְּתָבֵרְכָנה ֶׁשֹּלא ָהַאְׁשְּכַנִּזּיֹות ַלָּנִׁשים מֹוֶרה ָהָיה ְצִבי ָחָכם ַהְמָבְרכֹות,ַהָּגאֹון ַּבָּנִׁשים מֹוֶחה ָהָיה ָּכַתב.ְוַאף ְוֵכן
ַיֲעֹקב ְיׁשּועֹות ְּתָבֵרְכָנהֶׁשַהָּנ,ַהָּגאֹון ֹלא ֶׁשַהָּנִׁשים הּוא ִמָּצאְנז.כֹון ַחִּיים ַרִּבי ַהָּגאֹון ְלַמֲעֶׂשה ִהְנִהיג ְוֵכן,ְוֵכן

ַיְעֵּב ַהָּגאֹון ַמַהְרַׁש,ץ"ָּכַתב ָהָרָמ,ג"ְוַהָּגאֹון ָּכַתב"ְוַאף ֹמֶׁשה ְּבַדְרֵכי תקפט(א ֹלא,)סימן ֶׁשַהָּנִׁשים ֶׁשּמּוָטב
ְּגָרָמאְּתָבֵרְכָנ ֶׁשַהְּזַמן ֲעֵׂשה ִמְצוֹות ַעל ַהּטּור,ה ָּכַתב יז(ְוֵכן ְיָבְרכּו)סימן ֶׁשֹּלא יֹוֵתר ֶׁשֵאין"ְוָהרְדַּב.ֶׁשּטֹוב ָּכַתב ז

ָחָדׁש,ְלָבֵרְךןָלֶה ַהְּפִרי ָּכְתבּו ֶאְלָּגאִזי"ָהראשל,ְוֵכן ַיֲעֹקב ַרֵּבנּו ֶאְלָּגאִזי"ַמֲהִרי,צ ֶׁשלַרֵּבנּו,ט ַרּבֹו ָנבֹון יֹוָנה
שמ,א"ַהִחיָד ָג"ָהַרב ַעְזִריֵאל,יןאִגח ַאֲהֹרן ָּפָלאִג"ַהְּגִר,ַּכֵּפי ַלֵּלב'י ָיֶפה ְּבִסְפרֹו יֹוֵסף,י ִנִּסים,ִּבְרַּכת ,ַמֲעֵׂשה

ְועֹוד ָּגבֹוַּה ְמָבְר.ֻׁשְלָחן ֶׁשַהָּנִׁשים ֶׁשָּכְתבּו ַהּפֹוְסִקים ְוַאף ְלָבֵרְך,כֹותּוֵמַאַחר ַחָּיבֹות ֶׁשַהָּנִׁשים ַּדְעָּתם ֶאָּלא,ֵאין
ְלָבֵרְך ֶׁשַרָּׁשִאּיֹות ֵּכן,ַרק ְּגדֹוָלה,ִאם ֹּכה ְלַמֲחֹלֶקת ַעְצָמּה ֶאת ְלַהְכִניס ָלּה ֵמַהּפֹוְסִקים,ָלָּמה ַרִּבים ֶׁשְּלַדַעת

ְלַבָּטָלה ְּבָרָכה ַעל,ִּבְרָכָתּה ִת'ְועֹוֶבֶרת הֹלא ֵׁשם ֶאת ַלָּׁשְוא'ָּׂשא ְּבָיֵדינּוְו',ֱאֹלֶקיָך ְּכָלל ֲהֹלא ְּבָרכֹותָס'ַגם ֵפק
ְּב',ְלָהֵקל ֶׁשִּתְנֹקט ָנכֹון יֹוֵתר ָעִדיף'ְלָכְך ַּתֲעֶׂשה ְוַאל ְּתָבֵרְך',ֵׁשב ָמקֹום.ְוֹלא ֲעֵליֶהן,ּוִמָּכל ֶׁשִּקְּבלּו ְסָפַרד ְּבנֹות

ַה ָמָרן ָערּוְךהֹוָראֹות ְלָבֵרְך,ֻּׁשְלָחן ַהִּדין ִמן ָלֶהן ִיְנַעם,ָאסּור טֹוב,ְוַלּׁשֹוְמעֹות ִּבְרַּכת ָּתֹבא  )קמט(.ַוֲעֵליֶהן
 

ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ְוִלֹּטל ְלַהֵּדר ָהרֹוצֹות ְּכמֹו,ָנִׁשים ְצָדִדים ְלַאְרָּבָעה ְלַנְעֵנַע ְצִריכֹות ֵאיָנן
ִּבְלַבדֶאָּלא,ָהֲאָנִׁשים ַהִּמיִנים ֶאת ֶׁשַּיְגִּביהּו ַזַצ.ַּדי ַחִּיים יֹוֵסף ַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ָּכַתב ְּבׁשּו"ֵּכן ְּפָעִלים"ל ַרב א"ח(ת

יב סימן ישרים ִלְבנֹוָתיו,)סוד ְּבֵביתֹו ִהְנִהיג (ְוֶׁשֵּכן )שנה.
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טֹוב יֹום ֵמִהְלכֹות
טֹוב יֹום ִּבְתִפַּלת ָטָעה

טֹובַהִּמְתַּפֵּל ְּביֹום ְּבִבְרַּכת,ל ַעְצמֹו ֶאת ָמָצא ַאַחר',מֹוִדים'ּוִפְתאֹום ִאם ְוִהְסַּתֵּפק
ְוָיבֹוא' ַהֵּסֶדר'ַיֲעֶלה ַעל ֶׁשִהְמִׁשיְך',ְוַהִּׂשיֵאנּו'ִסֵּים ְּב'אֹו ֵעיֵנינּו'['ַרֲחֶמיָךְוַאָּתה -'ְוֶתֱחֶזיָנה

אשכנז ֹחֶדׁש]לבני ְּבֹראׁש ַהּמֹוֵעדְּכמֹו לֹוַמר,ְוֹחל ַלֲחֹזר ִמָּׁשם'ְוַהִּׂשיֵאנּו'ָצִריְך ּוְלַהְמִׁשיְך
ַהֵּסֶדר ֵּכן.ַעל ְוִהְסַּתֵּפק ְּתִפָּלתֹו ִסֵּים ָלֹר,ְוִאם ׁשּובחֹוֵזר ּוִמְתַּפֵּלל יו"זוח(.אׁש רכו"ע )תנד.ט

ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל טֹוב ַהְּבָר-יֹום ַּבֲחִתיַמת ָטָעה ָּבֲעִמיָדהִאם ְלַסֵּים,ָכה ְמַקֵּדׁש'ּוִבְמקֹום
ְוַהְּזַמִּנים ְוִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים'ָחַתם',ַהַּׁשָּבת ִיְׂשָרֵאל חֹוֵזר-ִּבְלַבד'ְמַקֵּדׁש ֵמַאַחר,ֵאינֹו

ַהְּבָרָכה ְּבֶאְמַצע ַׁשָּבת ִהְזִּכיר ְוָחַתם.ּוְכָבר ָטָעה ִאם ַהִּדין ַהַּׁשָּבתְמַקֵּד'ְוהּוא .ִּבְלַבד'ׁש
ְוִהְזִּכיר ְרִגיָלה ַׁשָּבת ְּתִפַּלת ְוִהְתַּפֵּלל ָטָעה ִאם ְוָיבֹוא'ְוֵכן רכג(.ָיָצא',ְרֵצה'ִּב'ַיֲעֶלה )שם

 
ִמּדֹות"י ַהֵהיָכלֵאין-ג ִּבְפִתיַחת ֶׁשּבֹו,ְלָאְמָרן ְוַהִּׂשְמָחה ַהּמֹוֵעד ְקֻדַּׁשת )תסט,תלז(.ִמְּפֵני

ֶּבָחג ַחג ִהְלכֹות
ֶהָחג ְיֵמי ְּבָכל ֶהָחג ִהְלכֹות ֶאת ּדֹוְרִׁשים ֶׁשִּיְהיּו ְלִיְׂשָרֵאל ִּתֵּקן ַרֵּבנּו ִמַּמה,ֹמֶׁשה ְלַבד

ֶלָחג ֹקֶדם ְׁשִליָט.ֶּׁשָּדְרׁשּו ָהַרָּבִנים ִמִּפי ַּבֲהָלָכה ִׁשעּוִרים ְלַאְרֵּגן ַהַּגָּבִאים ַעל ,א"ְלָכְך
ַהְּקרֹוָבהּוְלַח ּוַבְּגֻאָּלה ַהָּמִׁשיַח ְּבִביַאת ֶּבֱאמּוָנה ִיְׂשָרֵאל ֵלב ֶאת ה,ֵּזק ד(.'ְּבֶעְזַרת מגילה

רנג"יו.א"ע )ט

טֹוב ְּביֹום ְוָהֲאסּורֹות ַהֻּמָּתרֹות ְמָלאכֹות
ְּבַׁשָּבת ָהֲאסּורֹות ַהְּמָלאכֹות טֹוב,ָּכל ְּביֹום ִמְּמָלאכ,ֲאסּורֹות ֶׁשֵהןחּוץ ]ֹצֶרְך[ֹאֶכל"ֹות

ָהָאָדם,ְּכלֹוַמר,"ֶנֶפׁש ֶׁשל ֵאֶצל ,ְלָצְרּכֹו ְוָׁשוֹות ְמצּויֹות ַהְּמָלאכֹות אֹוָתן ֶׁשִּיְהיּו ּוִבְלַבד
ָאָדם ַהֲחֵׁשָכה,ְּכִבּׁשּול,ָּכל ֶאת ְלָהִאיר ְּכֵדי ַהֵּנר ַהְמַׁשְּמׁשֹותָבֲא.ְוַהְדָלַקת ְמָלאכֹות ל

ִּבְלַבדְּבִעָּק ְמֻסָּיִמים ַלֲאָנִׁשים ּוְמֻעָּנִגים,ר טֹוב,ִּכְמֻפָּנִקים ְּביֹום ַלֲעׂשֹוָתן ֶהֵּתר .ֵאין

ּוִבּׁשּול ָהֵאׁש ַהְדָלַקת
טֹוב ְּביֹום ֲחָדָׁשה ֵאׁש ְלַהְדִליק ֲחָכִמים ְוַגְפרּוִרים,ָאְסרּו ִמַּמִּצית ַהּיֹוֵצאת ֲאָבל,ְּכֵאׁש

ְלַהְד ִנְמֵצאתִהִּתירּו ֶׁשְּכָבר ֵמֵאׁש טֹוב.ִליק יֹום ֵמֶעֶרב ָיִכין ָאָדם ָּכל ְנָׁשָמה'ְוָלֵכן 'ֵנר
ְלִבּׁשּול ִמֶּמּנּו ְלַהְדִליק ֶׁשּיּוַכל ְּכֵדי ְצָרָכיו,ָּדלּוק ּוְלָכל )מט(.ְלָהִאיר

 
טֹוב-ַחְׁשַמל ְּביֹום ַחְׁשַמל ְלַהְדִליק ֵא,ֵאין ֶׁשַּמְדִליק ֲחָדָׁשהֵּכיָון ְלָהִעיר.ׁש ֵיׁש ְוָלֵכן

ָּבֶזה ַהְּמִקִּלים ְלאֹוָתם ּוִבְנִעיָמה טֹוב,ְּבַנַחת ִּבְרַּכת ֲעֵליֶהם )נג(.ְוָתֹבא
 

ְוַכּיֹוֵצא-ַּתּנּור ֲאָדָמה ְוַתּפּוֵחי עֹופֹות ְּבַתּנּור ֶלֱאפֹות ֵמֶעֶרב,ָהרֹוֶצה ַהַּתּנּור ֶאת ַיְפִעיל
ְׁשעֹון ַעל ַּבַּתּנּור,ַׁשָּבתֶהָחג ֶּבָחג ַהַּמֲאָכִלים ֶאת ֵמֵאָליו,ְוִיֵּתן ְוִיָּכֶבה ִיָּדֵלק )עב(.ְוַהַּתּנּור

 
ַהִּסיר ְלַבְּׁשָלם-ִמּלּוי ְּכֵדי ְּבָדִגים אֹו ְּבָבָׂשר טֹוב ְּביֹום ַהִּסיר ֶאת ְלַמְּלאֹות ְוַאף,ֻמָּתר

ֶאָּל ֶלֱאֹכל ָצִריְך ֶׁשֵאינֹו ִּפי ַאַחתַעל ֲחִתיָכה יֹוֵתר,א ַמְטִעיָמה ַהֲחִתיכֹות ֶׁשּתֹוֶסֶפת ִמְּפֵני
ַהַּתְבִׁשיל טֹוב,ֶאת יֹום ִלְכבֹוד יֹוֵתר ְמֻׁשָּבח ַנֲעֶׂשה ֻּכּלֹו ֶׁשַהַּתְבִׁשיל )לח(.ְוִנְמָצא

 
ַׁשָּבת ְמַחֵּלל ְלֹצֶרְך ְיה-ִּבּׁשּול ְלֹצֶרְך טֹוב ְּביֹום ְלַבֵּׁשל ַׁשָּבתָאסּור ַהְמַחֵּלל ּוִדי
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ֲעָׂשָרה,ְּבַפְרֶהְסָיא ִּבְפֵני ַׁשָּבת ֶׁשְּמַחֵּלל אֹו,ְּדַהְינּו ָּבְרחֹוב ְּבַׁשָּבת ִסיָגִרּיֹות ֶׁשְּמַעֵּׁשן ְּכגֹון
ְּבַׁשָּבת ְּבֶרֶכב טֹוב,נֹוֵסַע ְּביֹום ְלֵביתֹו ָּכֶזה ְיהּוִדי ְלַהְזִמין ֵאין ְיַב,ְוָלֵכן ִּבְׁשִבילֹוֶׁשָּמא ֵּׁשל

ְּבַפְרֶהְסָיא.ִּבְמֻיָחד ַׁשָּבת ֶׁשְּמַחֵּלל ַמָּכר אֹו ִמְׁשָּפָחה ְקרֹוב לֹו ֶׁשֵּיׁש ָאָדם ְורֹוֶצה,אּוָלם
ֶאל ַהֶּנֱאָמִנים ַלְּמקֹורֹות ַלֲחֹזר ְוִיְזֶּכה ַלּתֹוָרה ִיְתָקֵרב ֶׁשאּוַלי ְּכֵדי ֶלָחג ֶאְצלֹו ְלַהְזִמינֹו

ּבֹו עֹוָלםֵחיק ֶהָחג,ֵרא ֵמֶעֶרב ַהַּתְבִׁשיִלים ָּכל ֶאת ְלַבֵּׁשל ֵלב ִיְצָטֵרְך,ָיִׂשים ֶׁשֹּלא ְּכֵדי
ֶּבָחג ִּבְׁשִבילֹו ָמקֹום.ְלַבֵּׁשל ָלֵכן,ּוִמָּכל ֹקֶדם ִּבֵּׁשל ֹלא ַהִּדין,ִאם ֶׁשְּמַבֵּׁשל,ֵמִעַּקר ַאַּגב
ֵביתֹו ְוִלְבֵני ְל,ְלַעְצמֹו ַׁשָּבתַרַּׁשאי ַהְמַחֵּלל ֲחֵברֹו ִּבְׁשִביל ַּבַּתְבִׁשיל עֹוד פרי,ז"הרדב(.הֹוִסיף

ועוד"מהר,מגדים שיק )לח.ם

טֹוב-ִעּׁשּון ְּביֹום ִסיָגִרּיֹות ְלַעֵּׁשן אֹוְסִרים ָאָדם,ֵיׁש ְלָכל ַהָּׁשָוה ֲהָנָאה זֹו ֶׁשֵאין .ֵּכיָון
ְיַעֵּׁש,ְוַלֲהָלָכה ֹלא ֶׁשִאם ַצַערָאָדם לֹו ִיָּגֵרם לֹו,ן ְלָהֵקל ַהחֹוְבִבים.ֵיׁש אֹוָתם ֲאָבל

ַּפַעם ִמֵּדי ִמְּלַעֵּׁשן,ִסיָגִרּיֹות ִלְבִריאּותֹו.ִיָּמְנעּו ְמֹאד ְמֹאד ַמִּזיק ָהִעּׁשּון ִּכי ָלַדַעת ְוָצִריְך
ָהָאָדם ַעל,ֶׁשל ֶׁשעֹוֵבר ָּגדֹול ֲחָׁשׁש ְלַנְפֹׁשֵתיֶכםְוִנְׁשַמְרֶּתם"ְוֵיׁש )מד(".ְמֹאד

ָהֵאׁש ִּכּבּוי
ֶנֶפׁש ֹאֶכל ֹצֶרְך ָּבֶזה ֶׁשֵאין ָּכל טֹוב ְּביֹום ֵאׁש ְלַכּבֹות ִסיָגִרָּיה,ְוָלֵכן.ָאסּור ַיִּניַח,ַהְמַעֵּׁשן

ֵמֲאֵליֶהם ֶׁשִּיָּכבּו ַּבֲעִדינּות ְוַהִּסיָגִרָּיה ַהַּגְפרּור )נב(.ֶאת

ַּגז ַהַּגז-ִּכּבּוי ֶאת ְלַכּבֹות ַאֵחר,ָאסּור ּגֹוֵרם ְיֵדי ַעל ְלַכּבֹותֹו ֻמָּתר ֶׁשְּיַמֵּלא,אּוָלם ְּכגֹון
ֶׁשִּיְרַּתח ָהֵאׁש ַעל ְוַיִּניֵחהּו ְּגדֹוָתיו ַעל ְּבַמִים ָקָטן ַהַּגז,קּוְמקּום ַעל ְוִיָּׁשְפכּו ַהַּמִים ְוִיְגְלׁשּו

ָהֵאׁש ִי,ְוִתָּכֶבה ַהַּגזְוָאז ַּכְפּתֹור ֶאת ֶׁשָרְתחּו.ְסֹּגר ַהַּמִים ֶאת ִלְׁשּתֹות ָאסּור,ְוַיְקִּפיד ִּכי
ְלֹצֶרְך ֶׁשֹּלא ַמִים)נח(.ְלַבֵּׁשל ֵמַחם ְּכָבר לֹו ֵיׁש ַמִים,ִאם אֹוָתם ֶאת ָצִריְך ֶׁשֵאינֹו ֵּכן ִאם ִנְמָצא
ַּבּקּוְמקּום ִיְׁשַּתֵּד,ֶׁשַּמְרִּתיַח ַהֵּביָצהָלֵכן ֶאת ְוֹיאַכל ַהַּמִים ֶׁשִּיְגְלׁשּו ְוַיְמִּתין ֵּביָצה ְלַהְרִּתיַח .ל

 

ָהֵאׁש ְּגבֹוָהה-ַהְנָמַכת ֵאׁש ַעל הּוא ִּבּׁשּולֹו ֶׁשְּתִחַּלת ְלַבְּׁשלֹו,ַּתְבִׁשיל ָצִריְך ִמֵּכן ּוְלַאַחר
ְנמּוָכה ֵאׁש ְוַכּיֹוֵצא,ַעל ֹאֶרז ַּתְבִׁשיל ְלֹצֶרְך,ְּכמֹו טֹוב ְּביֹום ַהַּגז ֶאת ְלַהְנִמיְך ֻמָּתר

ִיָּׂשֵרף ְוֹלא ַּכֹהֶגן ֶׁשִּיְתַּבֵּׁשל ְלֹצֶרְך,ַהַּתְבִׁשיל ֶׁשִהיא ְמָלאָכה ָּכל ֲחָכִמים ֶׁשִהִּתירּו ֶׁשֵּכיָון
ֶנֶפׁש ְלַהְנִמיְך,ֹאֶכל ַּגם ְנ,ֻהַּתר ֲחָדָׁשה ֵאׁש ְלַהְדִליק ִהְצִריכּו ֹמֶׁשה.מּוָכהְוֹלא ַרִּבי ַהָּגאֹון ָּפַסק ֵּכן

ֹמֶׁשה ִאְּגרֹות ְּבִסְפרֹו קטו"ח(ַפְייְנְׁשֵטיין סימן קג"וח,א סימן ָהִראׁשֹוִנים)ד ַרּבֹוֵתינּו ִּפי ַעל ָוַדַעת ַטַעם ְּבטּוב ַהֶהֵּתר ֶאת ִהִּתיר.ְוִחֵּזק ְוֵכן
ְּבׁשּו ֲהָדאָיה עֹוַבְדָיה ַרִּבי ַעְבִּדי"ַהָּגאֹון ַיְׂשִּכיל ְּבׁשּו,ת ָּכַתב ּתֹוָרה"ְוֵכן ִקְנַין ַרִּבים,ת ּפֹוְסִקים (ְועֹוד )נח.

ְּבַמִים ֵנר ָּדלּוק-ַהָּנַחת ַׁשֲעָוה ַלַּמִים,ֵנר ְזַמן ְּבעֹוד ֶׁשְּכֶׁשַּיִּגיַע ְּכֵדי ְּבַמִים ְלַהִּניחֹו ֵאין
ִּכּב[ִיָּכֶבה ְּגַרם ֶׁשֶּזה ּתֹוָרהֵּכיָון ֶׁשל ֶּפָחם,ּוי ֵאינֹו].ֶׁשעֹוֶׂשה ְּכֶׁשֲעַדִין ְּבַמִים ְלַהִּניחֹו ֻמָּתר ֲאָבל
ַאֶחֶרת,ָּדלּוק ֵמֵאׁש ַיְדִליֵקהּו ִמֵּכן ָקָטן[ּוְלַאַחר ֵנר ְּכַמְדִליק ֶאָּלא ג(].ֶׁשֵאינֹו סעיף תקיד )נז.סימן

ּבֹוֵרר
טֹוב ְּביֹום ּבֹוֵרר ִמַּׁשָּבתְמִק-ְמֶלאֶכת יֹוֵתר ָּבּה ְמֹעָרִבים,ִּלים ּוְפֹסֶלת ֹאֶכל ֶׁשֵּיׁש ,ּוְכגֹון

ְלהֹוִציא ֻמָּתר ֶׁשְּבַׁשָּבת ִּפי ַעל ֶאת'ַּבָּיד'ַאף ַהְּפֹסֶלת'ַרק ִמּתֹוְך ֶׁשֹּיאַכל',ָהֹאֶכל ּוִבְתַנאי
ֵהֵקּלּו-]ִמָּיד['ְלַאְלַּתר'אֹותֹו טֹוב ַק,ְּביֹום ַהְּפֹסֶלתֶׁשִאם ֶאת ְלהֹוִציא יֹוֵתר ֶאת,ל יֹוִציא

טֹוב,ַהְּפֹסֶלת יֹום ְלֹצֶרְך ֶׁשִּיְבֹרר ְלַאְלַּתר,ּוִבְתַנאי אֹוֵכל ֶׁשֵאינֹו ִּפי ַעל )עו(.ְוַאף

טֹוֵחן
ָסָלט ַלֲהָכַנת ַּדק ַּדק ָיָרק ַלְחֹּתְך ְלַאְלַּתר,ֻמָּתר אֹוְכלֹו ֵאינֹו ִאם ְּב.ַאף ֵכן ֶׁשָאסּורֹלא ַׁשָּבת

ַּדק ַּדק ַהָּיָרק ֶאת ְלַאְלַּתר,ַלְחֹּתְך אֹוְכלֹו ִאם ְּבחֹוֶבֶרת.ֶאָּלא ְּבַהְרָחָבה ּוָבַאָּגָדה'ַּכְמֹבָאר ַּבֲהָלָכה ב'ַהַּׁשָּבת )עא(.'ֵחֶלק
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ֶּגֶזר-ֻּפְמִּפָּיה ְּבֻפְמִּפָּיה ְלָגֵרר ְו,ַּתּפּוַח,ֻמָּתר ֲאָדָמה ָּבֶהםַּתּפּוַח )עא(.ַכּיֹוֵצא

סֹוֵחט
ְּכֵזיִתים ְלַמְׁשֶקה ָהעֹוְמִדים ַהֵּפרֹות ָּכל ֶאת ִלְסֹחט ,ֶאְׁשּכֹוִלּיֹות,ַּתּפּוִזים,ֲעָנִבים,ָאסּור

ָּבֶהם ַּכּיֹוֵצא ֹאֶפן,ְוָכל ְּבָכל ִלְסֹחט ֻמָּתר ִלימֹוִנים )עג(.ֲאָבל

ֻמְקֶצה
ֶהְחִמירּו טֹוב ְּביֹום ְּבַׁשָּבתֻמְקֶצה ִמֻּמְקֶצה יֹוֵתר ֲחָכִמים ָּבֶזה.ְּכִדְלַהָּלן,ּבֹו ִמֵּכיָון,ְוַהַּטַעם

ָהֲאָנִׁשים ְּבֵעיֵני יֹוֵתר ַקל טֹוב ְלֵאׁש,ֶׁשּיֹום ֵמֵאׁש ְלַהְדִליק ֻמָּתר ְלַבֵּׁשל,ֶׁשֲהֵרי ֲחָכִמים,ּוֻמָּתר ָחְׁשׁשּו ְלָכְך
ִּבְק ָהָעם ְיַזְלְזלּו ַהּיֹוםֶׁשָּמא ַׁשָּבת,ֻדַּׁשת ִמֶּׁשל יֹוֵתר ֶׁשּלֹו ַּבֻּמְקֶצה )כו(.ְוֶהְחִמירּו

ְוַכּיֹוֵצאְקִלּפֹות ָּבָננֹות ִּכְקִלּפֹות ְּבֵהָמה ְלַמֲאַכל ֵאיָנן-ָהְראּויֹות ֶׁשְּבַׁשָּבת ִּפי ַעל ַאף
טֹוב,ֻמְקֶצה ַּב ְּביֹום ְלַטְלְטָלן ְוָאסּור ֻמְקֶצה ֵהן ַסִּכיןֲהֵרי אֹו ַמֵּגב ְיֵדי ַעל ֶאָּלא ָּיד
.ְוַכּדֹוֶמה

ַהְּקִלּפֹות ֶאת ְלַהִּניַח ְּבֵהָמה,ָאסּור ְלַמֲאַכל ְראּויֹות ֶׁשֵהן ֵריָקה,ֲאִפּלּו ַצַּלַחת ,ְּבתֹוְך
ָלָאָדם ָהָראּוי ַמֲאָכל ַּבַּצַּלַחת ַיִּניַח ֵּכן ִאם ִּד.ֶאָּלא ִמְּפֵני ָּבֶזה ֵמֲהֵכנֹו'יןְוַהַּטַעם ְּכִלי ',ִּבּטּול

ְּבחֹוֶבֶרת ְּבַהְרָחָבה ּוָבַאָּגָדה'ַּכְמֹבָאר ַּבֲהָלָכה ב'ַהַּׁשָּבת )כו(.'ֵחֶלק

ֶנֶפׁש ֹאֶכל ְלֹצֶרְך טֹוב-ֻמְקֶצה ְּביֹום ֶנֶפׁש ֹאֶכל ְמֶלאֶכת ַהּתֹוָרה ֶׁשִהִּתיָרה ַּגם,ִמֵּכיָון
ְלַטְלֵט ִהִּתירּו ֶנֶפׁשֲחָכִמים ֹאֶכל ְלֹצֶרְך טֹוב ְּביֹום ֻמְקֶצה ַעל,ל ֲאָבִנים ֻמָּנחֹות ִאם ְּכגֹון

ַמֲאָכל ֵהן,ִּדְבֵרי ֶׁשָהֲאָבִנים ֵּכיָון ָהֲאָבִנים ֶאת ְלהֹוִציא ָאסּור ֵמֲחַמת'ֶׁשְּבַׁשָּבת ֻמְקֶצה
ְמקֹוָמן',ּגּוָפן ְלֹצֶרְך ֲאִפּלּו ְלַטְלְטָלן ָמ-ְוָאסּור טֹובִמָּכל ְּביֹום ֶנֶפׁש,קֹום ֹאֶכל ְלֹצֶרְך

ְלהֹוִציָאן ֲחָכִמים ְּבחֹוֶבֶרת.ִהִּתירּו ְּבַהְרָחָבה ּוָבַאָּגָדה'ַּכְמֹבָאר ַּבֲהָלָכה ב'ַהַּׁשָּבת .'ֵחֶלק

ֵמַהַּגְפרּוִרים ֵאׁש ְלַהְדִליק ֶׁשָאסּור ְלֵעיל ֶׁשֵּבַאְרנּו ִּפי ַעל ַהַּגְפ,ַאף ָמקֹום רּוִריםִמָּכל
טֹוב ְּביֹום ֻמְקֶצה ְמצּוָיה,ֵאיָנם ֵמֵאׁש ְלַהְדִליק ְּכֵדי ָּבֶהם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש )נא(.ּוֻמָּתר

ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל טֹוב ְּביֹום ַהֻּמְקֶצה ְּבַׁשָּבתִּדיֵני ֻמְקֶצה ִּדיֵני ְּכָכל טֹוב,ֵהם ְּכיֹום ֶׁשֵּכיָון,ְוֹלא
ֶיְׁשָנּה ָהִכי ַׁשָּבתֶׁשְּבָלאו ִמַּצד,ֻחְמַרת ַּבֻּמְקֶצה ָּכְך ָּכל ְלַהְחִמיר ֲחָכִמים ֻהְצְרכּו ֹלא
ַעְצמֹו טֹוב ְּבחֹוֶבֶרת.ַהּיֹום ּוָבַאָּגָדה'ְוַכְמֹבָאר ַּבֲהָלָכה ב'ַהַּׁשָּבת ֻמְקֶצה'ֵחֶלק (ִהְלכֹות )כז.

  
ְרִחיָצה

ִלְרֹח ְּכֵדי טֹוב ְּביֹום ַמִים ְלַחֵּמם ַהּגּוףָאסּור ָּכל ֶאת ָּבֶהם ַהָּׁשָוה,ץ ֲהָנָאה זֹו ֶׁשֵאין ֵּכיָון
ֶנֶפׁש יֹום[,ְלָכל ְּבָכל ּגּופֹו ָּכל ֶאת רֹוֵחץ ָאָדם ָּכל ֹלא ְּכֵדי].ֶׁשֲהֵרי ַמִים ְלַחֵּמם ֻמָּתר ָאְמָנם

ָּפָניו ֶאת ִּבְלַבד,ִלְרֹחץ ְוַרְגָליו ב(.ָיָדיו סעיף תקיא סימן ערוך )מא.שלחן

טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ֶׁשִהְתַחְּממּו ַהּגּוף-ַמִים ָּכל ֶאת ָּבֶהם ִלְרֹחץ ֻמָּתר ְסָפַרד ְוהּוא.ִלְבֵני
ֶׁשֶמׁש ְּבדּוד ֶׁשִהְתַחְּממּו ַחִּמים ְּבַמִים ְלִהְתַרֵחץ ֶׁשֻּמָּתר ֶאָּלא,ַהִּדין ֲחָכִמים ָאְסרּו ֶׁשֹּלא

ט ְּביֹום ַהַּמִים ֶאת ֶׁשִהְתַחְּממּו,ֹובְלַחֵּמם אֹו טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ֶׁשִהְתַחְּממּו ָּכל ֲאָבל
ָּבֶהם,ֵמֲאֵליֶהם ִלְרֹחץ ב(.ֻמָּתר סעיף תקיא )מא.סימן

ַהַּנ ַהֶהֵּתִרים ַחִּמים"ָּכל ְּבַמִים ְלִהְתַרֵחץ ֶׁשַּבַּבִית,ל ְּפָרִטית ְּבַאְמַּבְטָיה ַּדְוָקא ֲאָבל,ֵהם
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ַהֶּמ ַרִּביםְּבֵבית ֶׁשל ָּפָניו,]ִמְקֶוה[ְרָחץ ֲאִפּלּו ְּכָלל ּבֹו ְלִהְתַרֵחץ ֶׁשֹּלא ֲחָכִמים ָיָדיו,ָּגְזרּו
ְלַבד ְּבִאּסּור.ְוַרְגָליו טֹוב ְּביֹום ַמִים ֶׁשְּמַחְּמִמים ְרָׁשִעים ַּבָּלִנים ֶׁשָהיּו ֶׁשִחְּממּו,ִמְּפֵני אֹוְמִרים ֶאתְוָהיּו

ֵמֶע טֹובַהַּמִים יֹום )מא(.ֶרב

 
ְּכֶאָחד ַהּגּוף ָּכל ֶאת ִלְרֹחץ ֶׁשֹּלא ְלַהְחִמיר ַאְׁשְּכַנז ְּבֵני ַחִּמים,ִמְנַהג ְּבַמִים ֲאִפּלּו

טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ְלַבּדֹו.ֶׁשִהְתַחְּממּו ְוֵאֶבר ֵאֶבר ָּכל ִלְרֹחץ ְלָהֵקל ֵיׁש ָּכל.ְוָאְמָנם ְוַעל
ִּתי,ָּפִנים ַחִּמים,נֹוקְלֹצֶרְך ְּבַמִים ְלָרֳחצֹו ְלָהֵקל ומשנ"הרמ(.ֵיׁש ב סעיף תקיא סימן )מא.ב"א

ְוִרּקּוד ַּכַּפִים ְמִחיַאת
ְוִלְרֹקד ַּכַּפִים ִלְמֹחא ָאסּור טֹוב ְּביֹום ְלַהָּלן[,ַּגם ַּכְמֹבָאר ּתֹוָרה ִמִּׂשְמַחת ַהִּדין].חּוץ ְוֵכן

ַהֻּׁש ַעל ִלְדֹּפק ַהִּׁשירֶׁשָאסּור ֶקֶצב ִעם ְּבַׁשָּבת,ְלָחן ֶׁשָאסּור ח.ְּכמֹו ַׁשָּבת ְּבחֹוֶבֶרת (א"ַּכְמֹבָאר )שכ.

ְרפּוָאה
ְּכֵאב אֹו ֵמחֹוׁש ֵאיֶזה לֹו ֶׁשֵּיׁש ְּכָבִריא,ִמי הֹוֵלְך ֶאָּלא ַּבִּמָּטה ׁשֹוֵכב ֶׁשֵאינֹו ִּפי ַעל ,ַאף

ִלְב אֹו ְּתרּוָפה ָלַקַחת לֹו טֹובֻמָּתר ְּביֹום ַּכּדּוִרים ְּבַׁשָּבת,ֹלַע ֵּכן ֶּׁשֵאין )כג(.ַמה

ִׁשִּׁשי ְּביֹום ֶׁשָחל טֹוב ַה-יֹום ֶאת ְלַכֵּון ַׁשָּבת'ֻמָּתר ִּדיִגיָטִלי['ְּׁשעֹון ְלֹצֶרְך]ֶׁשֵאינֹו טֹוב ְּביֹום
ְוִיָּכֶבה ִיָּדֵלק ָׁשעֹות ְלֵאיֶזה )נז(.ַהַּׁשָּבת

ַהְקֵהלִמְצַות
ַהּתֹוָרה ִמן ַהָּמקֹור

ַּבּתֹוָרה י(ֶנֱאַמר פסוקים לא פרק ")יג-דברים ֵלאֹמר: אֹוָתם ֹמֶׁשה ְּבֹמֵעד,ַוְיַצו ָׁשִנים ֶׁשַבע ִמֵּקץ
ְּב ַהְּׁשִמָּטה ַהֻּסּכֹותַחְׁשַנת ה:ג ְּפֵני ֶאת ֵלָראֹות ִיְׂשָרֵאל ָכל ֲאֶׁשר'ְּבבֹוא ַּבָּמקֹום ֱאֹלֶהיָך

ְּבָאְזֵניֶהם,ְבָחרִי ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶנֶגד ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ֶאת ָהֲאָנִׁשים:ִּתְקָרא ָהָעם ֶאת ַהְקֵהל
ִּבְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ְוֵגְרָך ְוַהַּטף ה,ְוַהָּנִׁשים ֶאת ְוָיְראּו ִיְלְמדּו ּוְלַמַען ִיְׁשְמעּו ,ֱאֹלֵהיֶכם'ְלַמַען

ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ַהֹּזאתְוָׁשְמרּו ַהּתֹוָרה ָיְדעּו:ִּדְבֵרי ֹלא ֲאֶׁשר ְוָלְמדּו,ּוְבֵניֶהם ִיְׁשְמעּו
ה ֶאת ָהֲאָדָמה'ְלִיְרָאה ַעל ַחִּיים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּיִמים ָּכל ֹעְבִרים,ֱאֹלֵהיֶכם ַאֶּתם ֲאֶׁשר

ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ַהַּיְרֵּדן ".ֶאת

ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִּבְזַמן
ָהַרְמַּבָּכַת ג(ם"ב פרק חגיגה ִיְׂשָרֵאל:)הלכות ָּכל ֶאת ְלַהְקִהיל ֲעֵׂשה ָנִׁשים,ֲאָנִׁשים,ִמְצַות
ַהִּמְקָּדׁש,ָוַטף ְלֵבית ָלֶרֶגל ַּבֲעלֹוָתם ְׁשִמָּטה ְׁשַנת מֹוָצֵאי ִמן,ְּבָכל ְּבָאְזֵניֶהם ְוִלְקֹרא

ְּב אֹוָתם ַהְמָזְרזֹות ָּפָרִׁשּיֹות ַהִּמְצוֹותַהּתֹוָרה ָהֱאֶמת,ִקּיּום ְּבַדת ְיֵדיֶהם ֶאת .ּוְמַחְּזקֹות

קֹוְרִאים ָהיּו ַהֻּסּכֹות?ֵאיָמַתי ַחג ֶׁשל ָהִראׁשֹון טֹוב יֹום ֻחּלֹו,ְּבמֹוָצֵאי ְיֵמי ְּתִחַּלת ֶׁשהּוא
ַהְּׁשִמיִנית ַהָּׁשָנה ֶׁשל מֹוֵעד ְּבָא.ֶׁשל קֹוֵרא ֶׁשָהָיה הּוא קֹוֵרא.ְזֵניֶהםְוַהֶּמֶלְך הּוא ?ֵּכיַצד

ָהָעם ֶאת ְלַהְקִהיל ְּכֵדי ְירּוָׁשַלִים ְּבָכל ַּבֲחצֹוְצרֹות ְּגדֹוָלה,ּתֹוְקִעים ָּבָמה ,ּוְמִביִאים
ְקִריָאתֹו ֶאת ֶׁשִּיְׁשְמעּו ְּכֵדי ָעֶליָה ְויֹוֵׁשב עֹוֶלה ֶלָחג,ְוַהֶּמֶלְך ָהעֹוִלים ִיְׂשָרֵאל ְוָכל

ְסִביבֹוִמְתַקְּבִצ ּוְמָבֵרְך,ים ְורֹוֶאה ְּדָבִרים,ּופֹוֵתַח ֵמֻחַּמׁש ָּפָרִׁשּיֹות ַּכָּמה ּוְמָבֵרְך,ְוקֹוֵרא
ְּבָרכֹות ְיָכְלּתֹו,ֶׁשַבע ְּכִפי ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוַבת ּוִמְתַּפֵּלל ִמְתַחֵּנן ָהַאֲחרֹוָנה .ּוַבְּבָרָכה
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ֶׁשּיֹוְדִע ְּגדֹוִלים ֲחָכִמים ֻּכָּלּהֲאִפּלּו ַהּתֹוָרה ָּכל ֶאת ִלְׁשֹמַע,ים ִלָּבם ְלָהִכין ַחָּיִבים
ִּבְרָעָדה ְוִגיָלה ְוִיְרָאה ְּבִסיַני,ְּבֵאיָמה ֶׁשִּנְּתָנה ֶאת,ַּכּיֹום ְלַחֵּזק ֶאָּלא ַהָּכתּוב ְקָבָעּה ֶׁשֹּלא

ָהֱאֶמת ִנְצַט.ַּדת ַעָּתה ְּכִאּלּו ַעְצמֹו ּוְוִיְרֶאה ָּבּה ַהָּקדֹוׁשָּוה ׁשֹוְמָעּהָּברּוְךִמִּפי הּוא ,הּוא
ִיְתָּבַרְך ָהֵאל ִּדְבֵרי ֶאת ְלַהְׁשִמיַע הּוא ָׁשִליַח ָהַרְמַּב.ֶׁשַהֶּמֶלְך ִמְּלׁשֹון ָּכאן .ם"ַעד

ַהְקֵהל ְלִמְצַות ֵזֶכר
ַהִּמְק ֵּבית ֶׁשִּיָּבֶנה עֹוָלם ּבֹוֵרא אֹוָתנּו ֶׁשְּיַזֶּכה ָרצֹון ְּבָיֵמינּוְיִהי ִּבְמֵהָרה ִמְצַות'ּוְנַקֵּים,ָּדׁש

ְוַכִּדין'ַהְקֵהל ַּכָּדת ַהּתֹוָרה ְקַהל,ִמן ָּכל ְלָאְזֵני ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ִיְקָרא ַהָּמִׁשיַח ּוֶמֶלְך
ַהִּמְקָּדׁש.ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ִנְבָנה ֹלא ֶׁשֲעַדִין עֹוד ָּכל ַלֲעׂשֹות,ַאְך נֹוֲהִגים ְלִמְצַות'ֵיׁש ֵזֶכר
ִמְקָּדֵׁשנּו',ַהְקֵהל ֵּבית ִּבְׂשִריד ֻסּכֹות ַהּמֹוֵעד ֹחל ִמיֵמי ְּבֶאָחד ַעם ְּבֹרב -ּוְלִהְתַאֵּסף

ַהַּמֲעָרִבי' ָוִעיר',ַהֹּכֶתל ִעיר ֶׁשְּבָכל ְּכֵנִסּיֹות ְּבָבֵּתי ַהּתֹוָרה,אֹו ֵסֶפר ִמּתֹוְך ְוִלְקֹרא
ֶׁש ַהִּמְקָּדׁשֵמַהָּפָרִׁשּיֹות ֵּבית ִּבְזַמן ַהֶּמֶלְך קֹוֵרא ָהַא[.ָהָיה ַהָּגאֹון ֶׁשָּכְתבּו ֵאִלָּיהּו"ֶרֶּדְּכמֹו ַרִּבי ת

ַלִּמְקָּדׁש ֵזֶכר ְּבִסְפרֹו ְּתאֹוִמים ַרִּבינֹוִביץ ֶהְרצֹוג"ּוְבׁשּו,ָּדִוד ִיְצָחק ֵהיַכל י"ּוְבׁשּו,ת ֵחֶלק ֹאֶמר ַיִּביַע 'ת
ֵּד כביֹוֶרה ִסיָמן ְׁשַמע[]ָעה ָּפָרַׁשת סֹוף ַעד ְּדָבִרים ֻחַּמׁש ַמְתִחיל ָהָיה ִל).ט.ו(ַהֶּמֶלְך ָׁשֹמַע'ּוְמַדֵּלג ִאם ָּכְך,)כא-יג.יא('ְָהָיה ְוַאַחר

ְּתַעֵּׂשרַע' ְּבֹחֵרב'ַעד)כט-כב.יד('ֵּׂשר ִאָּתם ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית כח('ִמְּלַבד פרק (סוף פ"מבר) חגיגה ה"ם ).]ג"ג
 

ֶזה ְּבַמֲעָמד ָחָכם ַּתְלִמיד ְלָהִביא ּטֹוב ְוִהְתעֹוְררּות,ּוַמה ִחּזּוק ִּדְבֵרי ְּבֶעֶצם,ֶׁשְּיַדֵּבר זֹו ִּכי
זֹו ִּבְקִריָאה "ֶׁשֶּנֱאַמר,ַהַּמָּטָרה ה: ֶאת ְוָיְראּו ִיְלְמדּו ּוְלַמַען ִיְׁשְמעּו ,ֱאֹלֵהיֶכם'ְלַמַען

ַהֹּזאתְוָׁש ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ָהַרְמַּב."ְמרּו ֶׁשּכֹוֵתב "ם"ּוְכמֹו ָהָעם: ֶאת ְלָזֵרז
ַהִּמְצוֹות ָהֱאֶמת,ְּבִקּיּום ְּבַדת ְיֵדיֶהם ֶאת ".ּוְלַחֵּזק

ַהּמֹוֵעד ֹחל ֵמִהְלכֹות
ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ַהְּיהּוִדי ַהְנָהַגת

ָהַרְמַּב יו"פ(ם"ָּכַתב מהלכות הי"ו ֲעֵׂשה:)ז"ט ְּבֹחלִמְצַות ֵלב ְוטֹוב ָׂשֵמַח ִלְהיֹות ַהּתֹוָרה ִמן
ֵאָליו,ַהּמֹוֵעד ַהִּנְלִוים ְוָכל ֵביתֹו ּוְבֵני ְוִאְׁשּתֹו ַּבּמֹוֵעד.הּוא ּוְׁשִתָּיה ֶׁשֲאִכיָלה ִּפי ַעל ְוַאף

ִהיא ֲעֵׂשה ָּכל,ִמְצַות ְוִיְׁשֶּתה ֹיאַכל ֻּכּלֹוֹלא ַהָּדת,ַהּיֹום ִהיא ָּכְך ַמְׁשִּכיִמים:ֶאָּלא ַּבֹּבֶקר
ּוִמְתַּפְלִלים ְּכֵנִסּיֹות ְלָבֵּתי ָהָעם ְואֹוְכִלים,ָּכל ְלָבֵּתיֶהם ְלָבֵּתי,ְוחֹוְזִרים ְוהֹוְלִכים

ַהּיֹום ֲחִצי ַעד ְוׁשֹוִנים קֹוְרִאים ִמְתַּפ,ִמְדָרׁשֹות ַהּיֹום ֲחִצי ִמְנָחהְוַאַחר ְוחֹוְזִרים,ְלִלים
ַהּיֹום ְׁשָאר ְוִלְׁשּתֹות ֶלֱאֹכל .ְלָבֵּתיֶהם

ַּבּמֹוֵעד ְוָׂשֵמַח ְוׁשֹוֶתה ֹראׁש,ּוְכֶׁשאֹוֵכל ְוַקּלּות ּוְׂשחֹוק ְּבַיִין ִיָּמֵׁשְך ִמי,ֹלא ֶׁשָּכל ְוֹיאַמר
ָּבֶזה ַהִּׂשְמָחה-ֶׁשּיֹוִסיף ְּבִמְצַות ָהֹראׁשֶׁשַהִּׁש,ַיְרֶּבה ְוַקּלּות ַהְרֵּבה ְוַהְּׂשחֹוק ֵאיָנּה,ְכרּות

ְוִסְכלּות,ִׂשְמָחה הֹוֵללּות ְוַהִּסְכלּות,]ִטְּפׁשּות[ֶאָּלא ַההֹוֵללּות ַעל ִנְצַטֵּוינּו ַעל,ְוֹלא ֶאָּלא
ַהֹּכל יֹוֵצר ֲעבֹוַדת ָּבּה ֶׁשֵּיׁש "ֶׁשֶּנֱאַמר,ַהִּׂשְמָחה ֹלא: ֲאֶׁשר הַּתַחת ֶאת ֱאֹלֶהיָך'ָעַבְדָּת

ֵלָבב ּוְבטּוב ָלַמְדָּת,"ְּבִׂשְמָחה ְּבִׂשְמָחה,ָהא ה,ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֶאת ַלֲעֹבד ֶאְפָׁשר ֹלא'ְוִאי
ִׁשְכרּות ִמּתֹוְך ְוֹלא ֹראׁש ַקּלּות ִמּתֹוְך ְוֹלא ְׂשחֹוק ָּכאן.ִמּתֹוְך .ַעד

ִמ ְּבֵחֶלק ֶנֶאְסרּו ַהּמֹוֵעד ֹחל ַהְּמָלאכֹותְיֵמי ָּבֶהם,ן ֶׁשֵאין ַהֹחל ְיֵמי ִּכְׁשָאר ִיְהיּו ֶׁשֹּלא ְּכֵדי
ָנִאים.ְקֻדָּׁשה ִּבְבָגִדים ְלַכְּבָדם ְמֻיָחִדים,ְוָצִריְך ּוְבִמְׁשֶּתה ֲחַז.ּוְבַמֲאָכל ָאְמרּו ל"ּוְכָבר

פ( מי"אבות ַהּמֹוֲע:)א"ג ֶאת ֶׁשֵּיׁש,דֹותַהְמַבֶּזה ִּפי ַעל טֹוִביםַאף ּוַמֲעִׂשים ּתֹוָרה לֹו,ְּבָידֹו ֵאין
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ַהָּבא ָלעֹוָלם ַרִׁש.ֵחֶלק ַּבֲאִכיָלה,ַהְמַבֶּזה,י"ּוֵפַרׁש ֹחל ִמְנַהג ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ֶׁשּנֹוֵהג
.ּוְׁשִתָּיה

ה ַּבּמֹוֲעִדים'ֲעבֹוַדת ָהֲאִמִּתית
הּוא" ָידּוַע ִה,ְוָדָבר ַהְּׁשֵלָמה ַהּגּוףֶׁשָהֲעבֹוָדה ֲעבֹוַדת ִעם ַהֶּנֶפׁש ֲעבֹוַדת ַהּגּוף.יא ַוֲעבֹוַדת

ּוִמְׁשֶּתה ְּבַמֲאָכל ְלִהְתַעֵּנג ַהּמֹוֲעִדים,ִהיא ְּבִמְצַות ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּכתּוב ְׁשָלִמים':ְּכמֹו ְוָזַבְחָּת
ָּׁשם ְלהֹודֹות.'ְוָאַכְלָּת ִהיא ַהֶּנֶפׁש ְוִלְז,ַוֲעבֹוַדת ְוִנְפְלאֹוָתיוְלַׁשֵּבַח ִנָּסיו ַיַחד.ֹּכר ּוִבְׁשֵניֶהם

ְׁשֵלָמה ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָאְמרּו,ִּתְהֶיה ע(ְּכמֹו סח ַלה :)ב"פסחים ֶחְציֹו ָלֶכם'ַחְּלֵקהּו ּוְבאֹוָתּה.ְוֶחְציֹו
ַהּגּוָפִנִּיים,ָׁשָעה ַהְּדָבִרים ְוַהַּתֲע,ֲאִפּלּו ְוַהִּמְׁשֶּתה ַהַּמֲאָכל ָהֲאֵחִריםֶׁשֵהם ַנֲעִׂשים,נּוִגים ֻּכָּלם

ה,רּוָחִנִּיים ֲעבֹוַדת ֵכן.'ְוֵהם ֵאינֹו ְוָׁשלֹום ַחס ִאם ּגּופֹו,ֲאָבל ַלֲהָנַאת ִמְתַּכֵּון ְוֵאינֹו,ֶאָּלא
ַלה ָהְראּוָיה'עֹוֵבד ָהֲעבֹוָדה ֹקֶדׁש,ִיְתַעֶּלה ּוִמְקָרֵאי מֹוֲעִדים ֲח.ֵאיָנם ָאְמרּו ֶזה :ל"ַזְוַעל

מֹוֲעָדי' ֵהם ְּבָבֵּתי-'ֵאֶּלה ָהָעם ַּבֲאֵסַפת ַהּמֹוֲעדֹות ּוְמַקְּדִׁשים ַהִּמְצוֹות עֹוִׂשים ֶׁשַאֶּתם ִּבְזַמן
ַלה,ְּכֵנִסּיֹות ּוְמַׁשְּבִחים ַּבּתֹוָרה'ּוְמַהְלִלים מֹוֲעָדי'ָאז,ְועֹוְסִקים ֵהם ָלאו',ֵאֶּלה ֵאיָנם-ְוִאם

ֶאָּל מֹוֲעֵדיֶכםמֹוֲעַדי אֹותֹו.א ֶׁשָּׁשַאל ִמין ְלאֹותֹו ֲעִקיָבא ַרִּבי ֶׁשֵהִׁשיב ַאֶּתם,ּוְכמֹו ָלָּמה
מֹוֲעִדים ַעָּתה ְּכִתיב,עֹוִׂשים יד(ַוֲהֹלא א ַנְפִׁשי')ישעיה ָׂשְנָאה ּומֹוֲעֵדיֶכם ָעַלי,ָחְדֵׁשיֶכם ָהיּו

לֹו'?ָלֹטַרח ּומֹוֲעֵד':ָאַמר ִּבְלַבד.ְּכִתיב'יֶכםָחְדֵׁשיֶכם ּגּוְפֶכם ַלֲהָנַאת ְמַכְּוִנים ֶׁשַאֶּתם ,ִּבְזַמן
ְׂשנּוִאים ַלֲעבֹוָדִתי,ֵהם ְמַכְּוִנים ַאֶּתם ִאם ָלֹטַרח,ֲאָבל ָעַלי ְוֵאיָנם ְׂשנּוִאים ֶאָּלא,ֵאיָנם

ְלָפַני ֵהם ַוֲחִביִבים שועיב(".ֲאהּוִבים אבן יהושע רבי )דרשות

ע(ל"ֲחַזָאְמרּו ז ַהָּבא:)א"סנהדרין ָּבעֹוָלם ָאָדם ֶׁשל ִּדינֹו ּתֹוָרה- ְּתִחַּלת ִּדְבֵרי ְוָכַתב.ַעל
המועד(יֹוֵעץַהֶּפֶלא חול ֶטֶרף:)מערכת ְלָהִביא ְּבַפְרָנָסתֹו ָטרּוד ֶׁשָהָיה ְּבַטֲעָנה ֶׁשָּיֹבא ָאָדם ֵיׁש
ַּבּתֹוָרה,ְלֵביתֹו ָעַסק ֹלא ַטֲעָנתֹו,ְוָלֵכן ִיְסֹּתר ַהּמֹוֵעד ֹחל ַהּמֹוֵעד,ַאְך ֹחל ִּביֵמי ֶׁשֲהֵרי

ִמְּמָלאָכה הּוא ׁשֹוִנים,ָּפנּוי ּוְבִפְטּפּוִטים ָהָאֶרץ ַרֲחֵבי ְּבָכל ְּבִטּיּול ַהְּזַמן ֶאת ,ּוְמַבְזֵּבז
ְּכֶנְגּדֹו ַּבָּׁשַמִים ַה:ְוִיְטֲענּו ְּבֹחל ְּפַנאי ְלָך ָהָיה ּתֹוָרהֲהֵרי ִלְלֹמד ֶאת,ּמֹוֵעד ִאַּבְדָּת ְוָלָּמה

ה!?ְזַמְּנָך ֶאת ַהָּיֵרא ָהִאיׁש ּתֹוָרה',ֲאָבל ְלִלּמּוד ַהּמֹוֵעד ְיֵמי ֶאת אֹותֹו,ְוָקַבע ָּדִנים ָאז
ְּב,ִלְזכּות ָטרּוד ֶׁשָהָיה ַהָּיִמים ִּבְׁשָאר ַּגם ַּבּתֹוָרה ָעַסק ְּכִאּלּו לֹו ְוֶזהּו.ַפְרָנָסתֹוּוַמֲחִׁשיִבים

ע ַהֶּמֶלך ָּדִוד ג(ה"ֶׁשָאַמר עה מֹוֵעד":)תהלים ֶאַּקח ֶאְׁשֹּפט-ִּכי ֵמיָׁשִרים ִּפי,"ֲאִני ֶׁשַעל
ַּב ְזַמּנֹו ִנּצּול ּוִמַּדת ַהָּקדֹוׁש',ּמֹוֵעד'ִהְתַנֲהגּותֹו אֹותֹו ְלֵמיָׁשִריםָּברּוְךִיְׁשֹּפט .הּוא

ְוָיבֹו אַיֲעֶלה
ְוָיבֹוא'ַמְזִּכיִרים ְוַעְרִבית,ְּבַׁשֲחִרית'ַיֲעֶלה ָאַמר.ִמְנָחה ְוֹלא ָטָעה ִנְזַּכר - ְוִאם ִאם
ה'ְּכֶׁשָאַמר ַאָּתה לֹוַמר''ָּברּוְך ְלִצּיֹון'ְּכֵדי ְׁשִכיָנתֹו ֻחֶּקיָך'ְיַסֵּים',ַהַּמֲחִזיר ְוַיֲחֹזר',ַלְּמֵדִני
ְוָיבֹו'לֹוַמר ָאַמר.'אַיֲעֶלה ְּכָבר ִאם ְלִצּיֹון'ַאְך ְׁשִכיָנתֹו ְוָיבֹוא'ֹיאַמר',ַהַּמֲחִזיר 'ַיֲעֶלה
ַאַחת.'מֹוִדים'ִלְפֵני ֵּתָבה ֲאִפּלּו ִהְתִחיל ִּבְרַּכת,ְוִנְזַּכר'מֹוִדים'ְוִאם ִלְתִחַּלת חֹוֵזר

ַהְּתִפָּל.'ְרֵצה' ְּבֶהְמֵׁשְך ְּכֶׁשִּנְזַּכר ַהִּדין ַרְגָליוְוהּוא ַלֲעֹקר ֶׁשָּבא ֹקֶדם ִנְזַּכר,ה ִאם ֲאָבל
ַרְגָליו ַלֲעֹקר ָהֲעִמיָדה,ְּכֶׁשָּבא ִלְתִחַּלת ַעְרִבית.חֹוֵזר ִּבְתִפַּלת ֲאִפּלּו ֶזה ְּכמֹו[,ְוִדין ְוֹלא

ֹחֶדׁש חֹוֵזר,ְּבֹראׁש ֹלא ב(].ֶׁשְּבַעְרִבית סעיף תצ רסה"חזו.סימן חנוכה )ע

ַהּתֹוָרהְקִריַא ַהּמֹוֵעד-ת ְּבֹחל ַהּתֹוָרה ִּבְקִריַאת ֶׁשָּטָעה ִצּבּור ֶׁשל,ְׁשִליַח ַאֵחר יֹום ֶׁשל ְקִריָאה ְוָקָרא
ָהעֹוִלים-ֻסּכֹות ַאְרַּבַעת ָּכל ֶׁשָעלּו ֹקֶדם ִנְזַּכר ַהּיֹום,ִאם ְקִריַאת ֶאת ַהּקֹוְרִאים ִלְׁשָאר ֶׁשִּיְקָרא ַאְך.ַּדי
ִנ ָהעֹוִליםִאם ָּכל ֶׁשָעלּו ְלַאַחר יֹום,ְזַּכר אֹותֹו ֶׁשל ַהְּקִריָאה ֶאת ֶאָחד עֹוֶלה ְלעֹוד ִלְקֹרא ִויָבֵרְך,ַיֲחֹזר

ּוְלַאֲחֶריָה תמו(.ְלָפֶניָה תשובות )פסקי
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ְוָיבֹוא'אֹוֵמר ַהָּמזֹון'ַיֲעֶלה ָאַמר.ְּבִבְרַּכת ְוֹלא ָטָעה ַאַח-ְוִאם ִנְזַּכר ַאָּתה'רִאם ָּברּוְך
ְירּוָׁשַלִים'ה ה[אֹוֵמר',ּבֹוֵנה ֵׁשם זֹו]'ְּבִלי ִיְׂשָרֵאל":ְּבָלשֹון ְלַעּמֹו מֹוֲעִדים ָנַתן ֲאֶׁשר ָּברּוְך

ּוְלִׂשְמָחה ז(".ְלָׂשׂשֹון סעיף קפח )סימן

ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ְמָלאָכה ֲעִׂשַּית
ַהּמֹוֵעד ֹחל ַרִּבי-ַמְּטַרת ָמָמלָאַמר ַּבר ִעִּמי:ַאָּבא ֶׁשִּיְצָטֵרף ִמי ָהָיה ַמִּתיר,ִאּלּו ָהִייִתי

ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ְמָלאָכה ַּבּמֹוֵעד,ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ֶׁשָאסּור ַהַּטַעם ָּכל ְּכֵדי,ִּכי
ַּבּתֹוָרה ְועֹוְסִקים ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים אֹוְכִלים,ֶׁשִּיְהיּו ֵהם ּופֹוֲחִזיםֲאָבל ּוִמָּכאן.ְוׁשֹוִתים

ּבֹו,ִנְרֶאה ְמָלאָכה ֵמֲעִׂשַּית יֹוֵתר ָחמּור ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ֹראׁש ְוַקּלּות ְׂשחֹוק ֵּכיָון,ֶׁשִאּסּור
ַּבה ְלִהָּדֵבק ַּבּמֹוֲעדֹות ַהּתֹוָרה ַמְּטַרת ּוְבתֹוָרתֹו'ֶׁשָּכל יו"זוח(.ִיְתָּבַרְך קעב"ע )ט

ָה ַהּמֹוֵעד-ָאֵבדָּדָבר ְּבֹחל ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ַרק,ָאסּור ָהָאֵבד'ֶאָּלא ֶׁשִאם',ָּדָבר ְּדַהְינּו
ְמָלאָכה אֹוָתּה ֶאת ַיֲעֶׂשה ְלֶהְפֵסד,ֹלא ְלַהִּגיַע )קעג(.ּוְכִדְלַהָּלן,ָיכֹול

ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ַלֲעֹבד ִמְׁשַּתֵּלם ֹלא
ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ֶזה תשלָהָיה ַזַצ.א"ֻסּכֹות ָמזּוז ַמְצִליַח ַרִּבי ַהָּגאֹון ָהִעיר"ָעַבר ִּבְרחֹובֹות ל

ַּבֲחנּותֹו עֹוֵבד ְיהּוִדי ְוָרָאה ַהּצֹוְרפּות,ּתּוִניס לֹו.ִּבְמֶלאֶכת "ָאַמר ֶׁשָאסּור: ָׁשַכְחָּת ֶׁשָּמא
ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל "ָאַמר"?ַלֲעֹבד ֲאִני: ֲעבֹו,יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹוָתּהֲאָבל ִלי ְּדחּוָפה ָהַרב".ָדה לֹו :ָאַמר

ָהָאֵבד" ָּדָבר ֶזה ַּבּמֹוֵעד,ֵאין ַלֲעׂשֹותֹו ָהִאיׁש".ְוָאסּור ִצֵּית ִּבְמַלאְכּתֹו,ֹלא .ְוִהְמִׁשיְך

ָׁשבּועֹות ְׁשֹלָׁשה ִׁשִּׁשי,ַּכֲעֹבר ּבֹוִכָּיה,ְּביֹום ַנֲעָרה ָהַרב ֵּבית ֶאל ֶנֱעַצרָא:ִהִּגיָעה ַהּצֹוֵרף ִבי
ְּגנּוִבים ַּתְכִׁשיִטים ֶׁשָּקָנה ַהִּמְׁשָטָרה.ַּבֲעִליָלה ְלַתֲחַנת ְוָהַלְך ָהַרב ָקם ֶׁשְּיַׁשְחְררּו,ִמָּיד ִּבֵּקׁש

ַלַּׁשָּבת ֶהָעצּור ִראׁשֹון,ֶאת ְּביֹום ַלֶּכֶלא ְלׁשּובֹו ִאיִׁשית ַעְרבּות ֶה.ְוָחַתם ִסֵּפר ִּכיַּבֶּדֶרְך ָעצּור
ָהֲעִליָלה ִּבְנכֹונּות הֹוָדה ָהִעּנּוִיים ְּבַתְכִׁשיִטים,ֵמֲחַמת ָסַחר ֶׁשֹּלא ִהיא ֶׁשָהֱאֶמת ַלְמרֹות

ְיָקִרים,אַאְּדַרָּב.ְּגנּוִבים ַּתְכִׁשיִטים ִנְגְנבּו .ִמֶּמּנּו

ָהַרב לֹו "ָאַמר ִסּפּור: ְלָך ֶׁשֶהְח.ֲאַסֵּפר ְּבֶאָחד ַיִיןַמֲעֶׂשה ָחִבּיֹות ֵמאֹות ַאְרַּבע לֹו ָעַרְך.ִמיצּו
ֶנֶפׁש ְּבַכְרמֹו,ֶחְׁשּבֹון ֶׁשָעַבד ָהָאִריס ֶאת ְמַעט ֶׁשִּקַּפח ֶזה,ְוֵהִבין ֶהְפֵסד לֹו ֵאַרע ֵּכן ִּפָּצה.ְוַעל
ָהָאִריס ְו-ֶאת ַהַּיִין ִּבְמִחיר ְוִנְמַּכר ַהֹחֶמץ ְמִחיר ִהְתַיֵּקר ֶהְפֵסדֹוּוִפְתאֹום ֶאת ְּכַדאי...ִכָּסה

ֶנֶפׁש ֶחְׁשּבֹון ַלֲעֹרְך ְלָך ָממֹון:ַּגם ְמַעט עֹוד ְלַהְרִויַח ְּכֵדי ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ְרֵאה,ּוְלַבּסֹוף-ָעַבְדָּת
ִהְרַוְחָּת "...ַמה

"ָאַמר ַהּמֹוֵעד,ַרִּבי,ָטִעיִתי: ְקֻדַּׁשת ֶאת ְלַחֵּלל עֹוד אֹוִסיף ".ֹלא

ַלֶּכֶלאְּב ָהִאיׁש ָׁשב ִראׁשֹון ַהחֹוֵקר.יֹום לֹו "ָאַמר ְלָיְׁשְרָך: ָעַרב ָמזּוז ֶׁשָהַרב ְּכֶׁשָרִאיִתי
ְלַמַעְנָך ָיָׁשר,ּוִמְׁשַּתֵּדל ָאָדם ֶׁשַאָּתה ֶׁשַהּפֹוֵעל.ֵהַבְנִּתי ְוִגִּליִתי ִנְמֶרֶצת ַּבֲחִקיָרה ָּפַתְחִּתי

ֶׁשְּלָך ֶׁש,ָהַעְרִבי ַהְּגנּוָבההּוא ַהְּסחֹוָרה ֶאת עֹוד,ָרַכׁש ֶׁשָּגַנב,ְוֹלא ִּבְגֵנבֹות ֶׁשהֹוָדה ֶאָּלא
ְוֶהֱחִזיָרן המועד(!"ֶאְצְלָך )מעיין

ֶנֶפׁש ַּבּמֹוֵעד-ֹאֶכל ֶנֶפׁש ֹאֶכל ְלֹצֶרְך ֶׁשִהיא ְמָלאָכה ְיֵדי,ָּכל ַעל ֲאִפּלּו ַלֲעׂשֹוָתּה ֻמָּתר
ָּגדֹולַוֲאִפּלּו,ָאָּמן ֹטַרח ָּבּה ַחְׁשַמִּלי.ֵיׁש ְמָקֵרר ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ְלַתֵּקן ֻמָּתר ֶׁשל,ְוָלֵכן ִּכיַרִים
ֲאִפָּיה,ַּגז ֶׁשַּבִּמְטָּבח,ַּתּנּור ַמִים ָּבֶזה,ֶּבֶרז ֻמְׁשָלם.ְוַכּיֹוֵצא ְׂשָכרֹו ְלַקֵּבל ַלּפֹוֵעל ּוֻמָּתר

ֹזאת ֲעבֹוָדתֹו ֵא,ֲעבּור ְּבִחָּנםִאם ֵאּלּו ְמָלאכֹות ֶׁשַּיֲעׂשּו ָאָּמִנים )קפו(.ין
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ֲחמּוִצים-ְּכבּוִׁשים ִלְכֹּבׁש ַּבּמֹוֵעד,ָאסּור ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ָיכֹול ֵּכן ִאם ֹלא.ֶאָּלא ִאם ֲאָבל
ַּבּמֹוֵעד ַלֲאִכיָלה ְראּוִיים ַה.ָאסּור,ִיְהיּו ְלַאַחר ָמצּוי ִיְהֶיה ֶׁשֹּלא ֻמָּתר,ּמֹוֵעדּוַמֲאָכל

ּוְלָכְבׁשֹו ַּבּמֹוֵעד.ִלְקנֹותֹו ִיְכְּבֶׁשּנּו ֹלא ִאם ֶׁשִּיְתַקְלֵקל אֹו ֶׁשַּיְתִליַע ֲחָׁשׁש ֵיׁש ִאם ,ְוֵכן
ְלָכְבׁשֹו ֶזה,ֻמָּתר ָהָאֵבד'ֶׁשֲהֵרי )קפו(.'ָּדָבר

ְוִתְסֹּפֶרת ִמְסַּתְּפִרי-ִּגּלּוַח ְוֵאין ִמְתַּגְּלִחים ַּבּמֹוֵעדֵאין ִהְסִּפיק.ם ְוֹלא ָאנּוס ָהָיה ַוֲאִפּלּו
ֶהָחג ְּבֶעֶרב ְלִהְתַּגֵּלַח אֹו ַהֵּבן.ָאסּור,ְלִהְסַּתֵּפר ַלֲאִבי ְוַלַּסְנָּדק,ַוֲאִפּלּו .ָאסּור,ַלּמֹוֵהל

ַהָּׂשָפם ֶאת ְלַסֵּדר ָאָדם,ֲאָבל ְלָכל )קצ(.ֻמָּתר

ְּבֶעֶרב ִהְתַּגַּלח ַּבּמֹוֵעד,ֶהָחגֲאִפּלּו ְלִהְתַּגֵּלַח יֹום,ָאסּור ְּבָכל ְלִהְתַּגֵּלַח ָרִגיל )קצ(.ַוֲאִפּלּו

ַּבּמֹוֵעד ַהֹּסַהר ִמֵּבית ּוְלִהְתַּגֵּלַח,ַהּיֹוֵצא ְלִהְסַּתֵּפר לֹו ְלִהְסַּתֵּפר,ֻמָּתר ָיכֹול ָהָיה ַוֲאִפּלּו
ֶהָחג ַמַּצב,ְּבֶעֶרב לֹו ֶׁשֵאין ַהֹּסַהרֵּכיָון ְּבֵבית ִּבְהיֹותֹו ְלִהְסַּתֵּפר )קצב(.רּוַח

ִאּמֹו ַעל אֹו ָאִביו ַעל ַּבּמֹוֵעד,ָאֵבל יֹום ַהְּׁשֹלִׁשים ֶׁשִּיְסַּתֵּפר,ֶׁשִהְסַּתְּימּו ּבֹו ֻמָּתר,ְוָגֲערּו
ְלִהְסַּתֵּפר ֶׁשִּיְסַּת.לֹו ְּכֵדי ּבֹו ֶׁשִּיְגַער ְלַאֵחר לֹוַמר )קצג(.ֵּפרְוַרַּׁשאי

ַהּמֹוֵעד-ִצָּפְרַנִים ְּבֹחל ִצָּפְרַנִים ִלְגֹזז ָּבֶזה,ֻמָּתר ְלַהְחִמיר ַאְׁשְּכַנז ְּבֵני )קצד(.ּוִמְנַהג

ַּבּמֹוֵעד-ִמְׁשָקַפִים ָאָּמן,ֶׁשִּנְׁשְּברּו ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ַעל ֲאִפּלּו ְלַתְּקָנם )קצה(.ֻמָּתר

ַהּמֹוֵעד-ִּגהּוץ.ְּתִפיָרה ְּבֹחל ִּבְגּדֹו ֶאת ִלְתֹּפר ֶׁשָּצִריְך ִּבְמֶלאֶכת,ִמי ָאָּמן ֵאינֹו ִאם
ְּכַדְרּכֹו,ַהְּתִפיָרה ִלְתֹּפר ַהּמֹוֵעד.ַרַּׁשאי ְּבֹחל ַהְּבָגִדים ֶאת ְלַגֵהץ ֻמָּתר )קצז(.ְוֵכן

ָאָּמ-ֶרֶכב ַמֲעֵׂשה ָצִריְך ִאם ְּפָרִטי ֶרֶכב ְלַתֵּקן ִּדְבֵרי,ןֵאין ּבֹו ְלַהֲעִביר ִמְתַּכֵּון ִאם ַוֲאִפּלּו
ַאֶחֶרת,ַמֲאָכל ְּבֶדֶרְך ְלַהֲעִביָרם ֶׁשֶאְפָׁשר ָאָּמן.ָּכל ַמֲעֵׂשה ֶׁשֵאינֹו ִּתּקּון ֻמָּתר,ֲאָבל
)קעה(.ְלַתְּקנֹו

ֶׁשְּיַפְּטרּוהּו-ּפֹוֵעל ֲחָׁשׁש ֵיׁש ִמַּלֲעֹבד ִיְתַחֵּמק ַלֲעֹבדַרַּׁש,ֶׁשִאם ְלַהְמִׁשיְך ֶׁשֵאינֹו,אי ָּכל
לֹו ַהַּמִּגיַע ְׁשָנִתי ֹחֶפׁש ֶחְׁשּבֹון ַעל ֻחְפָׁשה ְלַקֵּבל ָהָאֵבד,ָיכֹול ָּדָבר ֶנְחָׁשב )קפג(.ֶׁשַּוַּדאי

ֵעֶסק ְקבּוִעים-ַּבַעל ּפֹוֲעִלים ָל,ַהַּמֲעִביד ְלַׁשֵּלם ִיְצָטֵרְך אֹוָתם ַיֲעִסיק ֹלא ֶהםְוִאם
ְׁשֵלָמה אֹוָתם-ַמְׂשֹּכֶרת ְלַהֲעִסיק ָהֶאְפָׁשר.ַרַּׁשאי ְּכָכל ְּבִצְנָעה ַלֲעֹבד )קפב(.ְוִיְׁשַּתְּדלּו

ֲחנּוָתם-ֲחנּות ֶאת ִלְפֹּתַח ַרָּׁשִאים ְיָרקֹות ּומֹוְכֵרי ַמֹּכֶלת ֶׁשּקֹוִנים,ַּבֲעֵלי ֶׁשָּידּוַע ֵּכיָון
ַהּמֹוֵעד ַרבֶׁשֲה,ְלֹצֶרְך ְזַמן ִמְתַקְּיִמים ֵאיָנם ְוַהְיָרקֹות ֶהָחָלב מּוְצֵרי ַּכּיֹוֵצא,ֵרי ָּכל ְוֵכן

ְיֵבִׁשים.ָּבֶזה ֵּפרֹות מֹוְכֵרי ַרב,ֲאָבל ְזַמן ֶׁשִּמְתַקְּיִמים ְוַכּדֹוֶמה ְּבִצְנָעה,ֹאֶרז ,ִיְמְּכרּו
ִלְרׁשּות,ְּדַהְינּו ַהֲחנּות ְּפתּוָחה ָהְיָתה ַאַחת-ָהַרִּביםֶׁשִאם ְונֹוֵעל ַאַחת ֶּדֶלת ,ּפֹוֵתַח

ַלֹחל ֶׁשּמֹוֵכר ַיְחְׁשדּוהּו ָמקֹום.ֶׁשֹּלא ְּבַפְרֶהְסָיא,ּוִמָּכל ִלְמֹּכר ֻמָּתר ּתֹוָרה ִׂשְמַחת ,ְּבֶעֶרב
טֹוב יֹום ְּכבֹוד י"שו(.ִמְּפֵני סעיפים תקלט סימן )קצ.יא,ע

ְלַכֵּבס-ִּכּבּוס ַהּמֹוֵעדָאסּור ְלֹצֶרְך ֲאִפּלּו ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ָיַדִים,ְואּוָלם.ְּבָגִדים ַמְּגבֹות
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ְלַכֵּבס ֻמָּתר ְלַכֵּבס.ְוַרְחָצה ֻמָּתר ְקַטִּנים ְיָלִדים ִּבְגֵדי ָּתִמיד,ְוֵכן ְלִהְתַלְכֵלְך ֶׁשַּדְרָּכם ֵּכיָון
ִלְמכ.ֶּבָעָפר ְּגדֹוִלים ִּבְגֵדי ְלָצֵרף ַהְּכִביָסהְוֵאין )קצח(.ֹוַנת

יֹום ִמֵּדי ַלָּבָׂשר ַהְּסמּוִכים ּוְלָבִנים ַּגְרַּבִים ֶׁשַּמֲחִליִפים ָּתִמיד,ִּבְזַמֵּננּו ֶׁשִּמְתַלְכְלִכים ִמְּפֵני
ְלַהֲחִליף-ְּבֵזָעה ֲאֵחִרים לֹו ֵאין ַּבּמֹוֵעד,ִאם ְּכִביָסה ִּבְמכֹוַנת ְלַכְּבָסם )קצח(.ֻמָּתר

ְּבֶכֶתםֶּב ֶׁשִהְתַלְכֵלְך ִנּקּוי,ֶגד ְּבָחְמֵרי ַהֶּכֶתם ֶאת ְלַנּקֹות ִּכּבּוס,ֻמָּתר ְּבֶגֶדר ֶזה )ר(.ֶׁשֵאין

ַנֲעַלִים ַּבּמֹוֵעד-ִצְחצּוַח ַנֲעַלִים ְלַצְחֵצַח ְּכָלל,ֻמָּתר ְלִכּבּוס ּדֹוֶמה )קצה(.ֶׁשֵאינֹו

ַּבּמ-ַמְצֵלָמה ְלַצֵּלם ַהּמֹוֵעד,ֹוֵעדֻמָּתר ְלַאַחר ֶאָּלא ַהְּתמּוָנה ֶאת ְיַפַּתח ֹלא )רו(.ֲאָבל

ַּבּמֹוֵעד-ּגֹוי ַלֲעׂשֹוָתּה ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹוָתּה,ְמָלאָכה ְלגֹוי לֹוַמר ַּגם ָמקֹום.ָאסּור ,ּוִמָּכל
ַלֲעׂשֹוָתּה ְלגֹוי ְוָאַמר ָעַבר ִמֶּמ,ִאם ֵלָהנֹות ֲחָכִמים ָאְסרּו ַּבּמֹוֵעדֹלא ֲאִפּלּו )ר(.ָּנה

ֶׁשָּלנּו-ְּכִתיָבה ְרִגיָלה ְוָיָפה[ְּכִתיָבה ְמֻתֶּקֶנת ֶׁשִּתְהֶיה ַמְקִּפיד ְלֹצֶרְך,ֻמֶּתֶרת,]ֶׁשֹּלא ֶׁשִהיא ָּכל
ּתֹוָרה.ַהּמֹוֵעד ְוִחּדּוֵׁשי ַלֲחֵברֹו ָׁשלֹום ִאֶּגֶרת ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ִלְכֹּתב ֻמָּתר ֶׁשִחֵּדׁש,ְוֵכן ֵּבין

ֵמֲאֵחִרים ֶׁשָּׁשַמע ּוֵבין ַּגם.ֵמַעְצמֹו ִיְכְּתֵבם,ַמה ֹלא ִמֶּמּנּו,ֶׁשִאם ֶׁשִּיָּׁשְכחּו ֲחָׁשׁש ֵיׁש
ָהָאֵבד ְּכָדָבר ְּפָעִמים,ְוֶנְחָׁשב ַּכָּמה ֲעֵליֶהם ַיֲחֹזר ֶׁשִּיְׁשְּכֵחם,ַוֲאִפּלּו ֲחָׁשׁש ֵיׁש .ֲעַדִין

ְלָכ ַמְחֵׁשבּוֻמָּתר ְּבֶאְמָצעּות אֹו ְּכִתיָבה ִּבְמכֹוַנת אֹו ָידֹו ִּבְכַתב )רד(.ְתָבם

ּתֹוָרה ַהּתֹוָרה-ַּתְלמּוד ַּתְלמּוֵדי ַחְדֵרי ֶאת ְלַׁשֵּפץ ַלֲעׂשֹות,ֻמָּתר ְלַנָּגר ָלֵתת ְוֵכן
ַלַּתְלִמיִדים ֶה,ַסְפָסִלים ְלַאַחר ִמָּיד מּוָכִנים ֶׁשִּיְהיּו ּתֹוָרהְּכֵדי ִמִּלּמּוד ִיְתַּבְּטלּו ְוֹלא .ָחג

ֲחָׁשׁש ָּכל ְלֹלא ָּכָראּוי ְׂשָכָרם ְלַקֵּבל ַלּפֹוֲעִלים ִמְצָוה,ּוֻמָּתר ְּדַבר ְוהּוא )קעו(.ֵמַאַחר

ַהְּכֶנֶסת ַּבּמֹוֵעד-ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ּבֹוִנים ֶׁשֲחֵפִצים.ֵאין ְרָׁשִעים ֶיְׁשָנם ִאם ִלְמֹנַעאּוָלם
ַהְּבִנָּיה ַּבּמֹוֵעד,ֶאת ַלֲעֹבד ְלַהְמִׁשיְך ִמֶּזה,ֻמָּתר ָּגדֹול ָהָאֵבד ָּדָבר ְלָך )קעה(.ֶׁשֵאין

ָּבֶרֶגל ַרּבֹו ְּפֵני ַקָּבַלת
ֶּבָחג ַרּבֹו ְּפֵני ֶאת ְלַקֵּבל ָאָדם ָּכל ַעל ָלִעיר,ִמְצָוה ִמחּוץ ָּגר ַרּבֹו ִאם ֵּדלִיְׁשַּת,ַוֲאִפּלּו

ִלְראֹותֹו ֵאָליו ָמקֹום.ִלְנֹסַע ַהָּׁשָנה,ּוִמָּכל ְּבֶמֶׁשְך ֶאת,ַּגם ְלַקֵּבל הֹוֵלְך ֶׁשָאָדם ַּפַעם ְּבָכל
ַרּבֹו ִמְצָוה,ְּפֵני ָּבֶזה ט(.ְמַקֵּים השנה ע"ראש ע.ב"ז י ע,ב"סוכה ועוד"כו פ"רמב.א ה"ם תורה תלמוד מהלכות )ז"ה

ָלֶרֶג לֲעִלָּיה
ֲע ִמְצַות ֶׁשִעַּקר ֱאֶמת ַהִּמְקָּדׁשָּיִלֵהן ֵּבית ִּבְזַמן ָהְיָתה ָלֶרֶגל ָקְרָּבנֹות,ה ְמִביִאים ֶׁשָהיּו

ַּבּתֹוָרה ַּכָּכתּוב ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ָמקֹום,ְלַהְקִריָבם ַלֲעלֹות,ִמָּכל ִמְצָוה ַהֶּזה ַּבְּזַמן ַּגם
ַהַּמ ְוַלֹּכֶתל ַהְּׁשִכיָנה,ֲעָרִביִלירּוָׁשַלִים ִמְּפֵני ְלעֹוָלם ַקֶּיֶמת ֶׁשְּקֻדָּׁשָתן מלכים(ֶׁשֶּנֱאַמר,ִמְּפֵני

ג ט ַהָּיִמים"):א ָּכל ָׁשם ְוִלִּבי ֵעיַני ַּבִּמְדָרׁש".ְוָהיּו ָאְמרּו ב(ְוֵכן רבה השירים ָזָזה):שיר ֹלא ֵמעֹוָלם
ַהַּמֲעָרִבי ִמֹּכֶתל ָּכ.ְׁשִכיָנה ָהַרְמַּבְוֵכן הט"פ(ם"ַתב הבחירה מבית ֹלא,)ז"ו ִוירּוָׁשַלִים ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶׁשְּקֻדַּׁשת

ְלעֹוָלם ֲחִסיִדים.ְּבֵטָלה תרל(ּוְבֵסֶפר ִלירּוָׁשַלִים,מּוָבא)סימן ִמָּבֶבל ַלֲעלֹות ָרִגיל ָהָיה ָּגאֹון ַהאי ֶׁשַרֵּבנּו
ַּב ָׁשָנה ִמֵּדי ַהֻּסּכֹות ֶׁש,ָּׁשָנהְּבַחג ַרָּבה הֹוַׁשְעָנא ְּביֹום ַהֵּזיִתים ַהר ֶאת ַמִּקיף ְּפָעִמיםְֶוָהָיה ת"ּוְבׁשּו.ַבע

רא"ח(ץ"ַהַּתְׁשֵּב סימן ֱאֶמת:ָּכַתב)ג ַמִּגיֵדי ִּבְזַמן,ְוֵהִעידּו ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשָהיּו ֵמַהִּנִּסים ִנְׁשָאר ֲעַדִין ִּכי
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ַהָּמקֹוםֶׁשֹּל,ַהִּמְקָּדׁש ִלי ַצר ַלֲחֵברֹו ָאָדם ָאַמר ַאְנֵׁשי,א ִלְמַעט ֶׁשְּצִריָכה ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ִּכי
ָׁשם ַהָּדִרים יֹוֵתר,ַהָּמקֹום ַהָּׁשבּועֹות ְּבַחג ַהחֹוְגִגים ָהֶרֶגל עֹוֵלי ִהְתַקֵּבץ ְּבֵעת ְלֶפה ִמֶּפה ִמְתַמֵּלאת

ֵמאֹות ְרָוִחים,ִאיׁשִמְּׁשֹלׁש ְויֹוְׁשִבים ִנְכָנִסים ִּבְקֻדָּׁשָתּה,ְוֻכָּלם ִהיא ֲעַדִין ח(.ִּכי דעת כה"יחוה סימן )א

ַהָּׁשָנה ֶׁשְּבָכל ִּפי ַעל ַהַּמֲעָרִבי,ַאף ַהֹּכֶתל ֶאת ָאָדם ָרָאה ֶׁשֹּלא יֹום ְׁשֹלִׁשים ָעְברּו ,ִאם
ַהָּפסּוק ֶאת ְואֹוֵמר ס(עֹוֵמד יישעיה ָהָיה"):ד ֲאֹבֵתינּו ִהְללּוָך ֲאֶׁשר ְוִתְפַאְרֵּתנּו ָקְדֵׁשנּו ֵּבית

ֵאׁש ְלָחְרָּבה,ִלְׂשֵרַפת ָהָיה ַמֲחַמֵּדינּו ִלּבֹו,"ְוָכל ְּכֶנֶגד ַעד ִּבְגּדֹו ֶאת ָמקֹום,ְוקֹוֵרַע ,ִמָּכל
ֶּבָחג ָּבא קֹוֵרַע,ִאם ֶה,ֵאינֹו ְוִׂשְמַחת ְקֻדַּׁשת ֹאֶפן.ָחגִמְּפֵני ֵאינֹו,ּוְבָכל ִּבירּוָׁשַלִים ַהָּגר
ִלְקֹרַע יֹום,ָצִריְך ְׁשֹלִׁשים ַהֹּכֶתל ֶאת ָרָאה ֹלא ִאם תקסא"שו(.ַאף סימן תלח"חזו.ע תעניות ארבע )ע

ּוְלַהְזִהיר ְלַהְזִּכיר ַּכּיֹום,ְוֵיׁש ַהַּבִית ַהר ְלֶׁשַטח ָּפ ֶׁשַהְּכִניָסה ְּבׁשּום ְוֹאֶפןֲאסּוָרה ,ִנים
ֵמִתים ְטֵמֵאי ְוֻכָּלנּו ֵמת,ֵמַאַחר ְטֵמא ְּכֶׁשהּוא ַהִּמְקָּדׁש ְלֵבית ָּכֵרת,ְוַהִּנְכָנס .ַחָּיב

ה ִצְדֵקנּו,ְּבָקרֹוב'ּוְבֶעְזַרת ְמִׁשיַח ֲאֻדָּמה,ֶׁשָּיֹבא ָּפָרה ְּבֵאֶפר ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִנָּכֵנס,ְוִיַּטֲהרּו
ּוְב ַהָּׁשַמִיםְּבִׂשְמָחה ִמן ָּבנּוי ֶׁשֵּיֵרד ַהְּׁשִליִׁשי ַהִּמְקָּדׁש ְלֵבית ֵלָבב ֶׁשלִמַּמֲעֵׂשה,טּוב ָיָדיו

ָהַרִּבים.הּואָּברּוְךַהָּקדֹוׁש ֶאת ּוַמֲחִטיִאים חֹוְטִאים אֹוָתם ַאַחר ְלִהְתַּפּתֹות ֵאין ,ְוָלֵכן
ַהַּבִית ְלַהר ְמֻיֶחֶדת ְּכִניָסה מּוֵזיאֹון,ֶׁשָּבנּו ֲאַתר ֶזה ְּכִאּלּו ְּכִניָסה ְּדֵמי ַוֲאָנִׁשים,ְונֹוְטִלים

ְלָׁשם ְלִהָּכֵנס ַאֲחֵריֶהם ִמְתַּפִּתים ָהֲאָרצֹות ַעֵּמי ְּבַעד'ַוה.ְּתִמיִמים ְיַכֵּפר דעת(.ַהּטֹוב יחוה
כה"ח סימן )א

ַהּׁשֹוֵאָבה ֵּבית ִׂשְמַחת
ַהִּמְקָּד ֶׁשֵּבית ַקָּיםִּבְזַמן ָהָיה ַהּמֹוֵעד,ׁש ֹחל ֵליֵלי ְּבָכל עֹוִׂשים ֵּבית"ָהיּו ִׂשְמַחת

ַהִּמְזֵּבַח,ְּדַהְינּו,"ַהּׁשֹוֵאָבה ַעל ַהַּמִים ִנּסּוְך ְלִמְצַות ַמִים ִלְׁשֹאב ֶׁשָּזכּו ַעל ,ִׂשְמָחה
ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ַרק נֹוֶהֶגת ָה,ֶׁשָהְיָתה זֹו ִמְצָוה ַלהּוְלִחּבּוב ּוְמׁשֹוְרִרים ְׂשֵמִחים ִיְתָּבַרְך'יּו

ַהַּלְיָלה ָּכל ַּבִּמְׁשָנה,ְּבֶמֶׁשְך ע(ַּכּמּוָבא נא ַהּׁשֹוֵאָבה":)א"סוכה ֵּבית ִׂשְמַחת ָרָאה ֶׁשֹּלא ,ִמי
ִמָּיָמיו ִׂשְמָחה ָרָאה ָׁשם.ֹלא ָהיּו ָזָהב ֶׁשל ָזָהב,ְמנֹורֹות ֶׁשל ְסָפִלים ,ְּבָראֵׁשיֶהםְוַאְרָּבָעה

ֶׁשֶמן ֹלג ְוֶעְׂשִרים ֵמָאה ְוֵסֶפל ֵסֶפל ְלָכל ְמִטיִלים ֶׁשֶמן40-ְּכ[ְוָהיּו ָחֵצר,]ִליֶטר ָהְיָתה ְוֹלא
ַהּׁשֹוֵאָבה ֵּבית ֵמאֹור ֵהִאיָרה ֶׁשֹּלא ְמַרְּקִדים.ִּבירּוָׁשַלִים ָהיּו ַמֲעֶׂשה ְוַאְנֵׁשי ֲחִסיִדים

ַּבֲאבּוק ֶׁשִּביֵדיֶהןִּבְפֵניֶהם אֹור ֶׁשל ְוִתְׁשָּבחֹות,ֹות ִׁשירֹות ִּדְבֵרי ִלְפֵניֶהם ,ְואֹוְמִרים
ְּבִכּנֹורֹות ִּבְלׁשֹוֵננּו[ּוִבְנָבִלים,ְוַהְלִוִּים ְּבֹלא,ּוַבֲחצֹוְצרֹות,ּוִבְמִצְלַּתִים,]ָקנֹון ִׁשיר ּוִבְכֵלי

".ִמְסָּפר

ְירּוַׁשְלִמ ְּבַתְלמּוד ַהֹּקֶדׁש,יְוָאְמרּו רּוַח ׁשֹוֲאִבים ָהיּו זֹו ׁשֹוָרה,ֶׁשִּמִּׂשְמָחה ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשֵאין
ִׂשְמָחה ִמּתֹוְך טו(ֶׁשֶּנֱאַמר,ֶאָּלא ג ב ")מלכים ַהְמַנֵּגן: ְּכַנֵּגן ה,ְוָהָיה ַיד ָעָליו ְויֹוָנה".'ַוְּתִהי

ֶׁשָהָיה ִּבְזכּות ָנִביא ִלְהיֹות ָזָכה ַהִּמְקָּדׁשַהָּנִביא ְלֵבית ְרָגִלים ִׂשְמָחה,ֵמעֹוֵלי ָׂשֵמַח ְוָהָיה
ְׁשִכיָנה,ְּגדֹוָלה ָעָליו ָׁשְרָתה ַהּׁשֹוֵאָבה ֵּבית ע(.ּוְבִׂשְמַחת נ סוכה )ב"תוספות

ַהּמֹוֵעד ֹחל ְּבֵליֵלי ַהּׁשֹוֵאָבה ֵּבית ְלִׂשְמַחת ֵזֶכר ַלֲעׂשֹות ְקדֹוִׁשים ִיְׂשָרֵאל ּוְלָהִביא,ִמְנַהג
ְנִגיָנה ה,ְּכֵלי ִלְכבֹוד ְוִלְרֹקד ָבּה,ִיְתָּבַרְך'ְוָלִׁשיר ִיָּמֵצא ְוִׂשְמָחה ְוקֹול,ָׂשׂשֹון ּתֹוָדה

ּוִמְׁשֶּתה.ִזְמָרה ְסעּוָדה ִעם ַיַחד ֹזאת ָהעֹוִׂשים ְלִהָּמֵׁשְך,ְואֹוָתם ֶׁשֹּלא ְלִהָּזֵהר ָלֶהם ֵיׁש
ַהַּיִין ֶׁש,ַאַחר ְוָׁשלֹוםְּכֵדי ַחס ֹראׁש ְוַקּלּות ִלְׂשחֹוק ַיִּגיעּו ְוַהַּקּלּות,ֹּלא ַהְּׂשחֹוק ֶׁשֵאין

הֹוֵללּות,ִׂשְמָחה-ֹראׁש ּוְׁשטּות,ֶאָּלא הֹוֵללּות ַעל ִנְצַטֵּוינּו ֶׁשֵּיׁש,ְוֹלא ִׂשְמָחה ַעל ֶאָּלא
הּוא ָּברּוְך ַהּיֹוֵצר ֲעבֹוַדת ַנ,ָּבּה הֶׁשִּמּתֹוָכּה ְלַאֲהַבת ּוְלָבֵרְך,ִיְתָּבַרְך'ִּגיַע לֹו ְלהֹודֹות

ְּגָמָלנּו ֲאֶׁשר ַהּטֹוב ָּכל ַעל ושו"רמב(.ִּבְׁשמֹו תקכט"ם סימן )רכ.ע
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ְירּוָׁשַלִים ַהֹּקֶדׁש ְּבִעיר ַהּׁשֹוֵאָבה ֵּבית ִׂשְמַחת
ַזַצ ָחאִגיז ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו "ל"ָּכַתב ְּב: ִּכי ֲאִני מֹוַלְדִּתיְוזֹוֵכר ִּתָּבֶנה,ֶאֶרץ ְירּוָׁשַלִים ָקְדֵׁשנּו ִעיר ִהיא

ֹקֶדׁש,ְוִתּכֹוֵנן ַעם ָראֵׁשי ָּכל ִמְתַאְּסִפים ָהיּו ֻסּכֹות ַהּמֹוֵעד ַהְמֻפְרָסם,ְּבֹחל ַהָּגאֹון ֹראָׁשם ְוַעל
ָּגַלְנִטי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְזֵקִני ַהֻּׁש[ָמר ָמָרן ֶׁשל ַזַצִמַּתְלִמיָדיו ָקארֹו יֹוֵסף ַרֵּבנּו ָערּוְך ִזְכרֹונֹו,]ל"ְלָחן
ַהָּבא ָהעֹוָלם ְלַחֵּיי ַהֹּקֶדׁש,ִלְבָרָכה ֵהיַכל ִּביֵדיֶהם,ִּבְפֵני ָנִעים,ּוַבֲאבּוקֹות ַּבֲעֵלי,ְוקֹול ְוָכל

ְוִתְׁשָּבחֹות ּוְרָננֹות ְּבִׁשיִרים עֹוְמִדים ָהיּו ֶזֶמר ִע,ְּכֵלי ִלְפֵניְוָראֵׁשי ְמַרְּקִדים ָהיּו ַהֹּקֶדׁש יר
ַהּׁשֹוֵאָבה ֵּבית ְלִׂשְמַחת ֵזֶכר אֹוְמִרים.ַהֵהיָכל ָהיּו ַהִּסּיּום "ּוִבְׁשַעת ִלְראֹות: ֶׁשִּנְזֶּכה ָרצֹון ְיִהי

ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ַהּׁשֹוֵאָבה ֵּבית ִלְכבֹודֹו-"ְּבִׂשְמַחת חֹוֵׁשׁש ֶׁשָהָיה ֶאָחד ְיַזֵּכנּו'ה!ְוֵאין ִיְתָּבַרְך
ה ְּבֵבית ַלֲחסֹות ְקֻדָּׁשתֹו'ָלׁשּוב ּוְבתֹוָרתֹו,ּוְבֹנַעם ּבֹו ְוִנְׂשְמָחה שכ(!ְוָנִגיָלה המועד )מעיין

ָקדֹוׁש ַמֲחֶניָך ְוָהָיה
ָערּוְך ַהֻּׁשְלָחן ָמָרן ד(ָּכַתב סעיף תקכט ׁשֹו:)סימן ְלַהֲעִמיד ִּדין ֵּבית ַּבַחִּגיםַחָּיִבים ֶׁשִּיְהיּו,ְטִרים

ַהְּנָהרֹות ְוַעל ּוַבַּפְרֵּדִסים ַּבִּגּנֹות ּוְמַחְּפִׂשים ֶלֱאֹכל,ְמׁשֹוְטִטים ָׁשם ִיְתַקְּבצּו ֶׁשֹּלא
ְוָנִׁשים ֲאָנִׁשים ֲעֵבָרה,ְוִלְׁשּתֹות ִליֵדי ְוָׁשלֹום,ְוָיֹבאּו ָהָע.ַחס ְלָכל ֶזה ְּבָדָבר ַיְזִהירּו ,םְוֵכן

ְּבִׂשְמָחה ְּבָבֵּתיֶהם ְוָנִׁשים ֲאָנִׁשים ִיְתָעְרבּו ְּבַיִין,ֶׁשֹּלא ִיָּמְׁשכּו ִליֵדי,ְוֹלא ָיֹבאּו ֶׁשָּמא
ְקדֹוִׁשים,ֲעֵבָרה ֻּכָּלם ִיְהיּו ְּברּוָרה.כ"ע.ֶאָּלא ִמְׁשָנה ָהַרב ִחּיּוב:ְוָכַתב ֵיׁש ֶזה ְוָדָבר

ְו ָעָליו ְלַהְזִהיר ְּבָידֹוָּתִמיד ֶׁשֵּיׁש ְּבִמי ְּביֹוֵתר,ִלְמחֹות ַהִּקְלקּול ָמצּוי ֶׁשַּבַחִּגים .ֶאָּלא
ַהֹחל ִּבימֹות ַּגם ְמקֹומֹות ְּבֵאיֶזה ִּבְזַמֵּננּו ֶזה ִקְלקּול ִנְתָּפֵרץ ָהַרִּבים ְוָעוֹון,ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו

הּוא ִלְמחֹות,ָּגדֹול ְּבָידֹו ֶׁשֵּיׁש ִלְמחֹותְּבַו,ּוִמי ְמֻחָּיב .ד"עכ.ַּדאי

ַרָּבה הֹוַׁשְעָנא
ַהּיֹום ַמֲעַלת

יֹום ִנְקָרא ַהֻּסּכֹות ַחג ֶׁשל ַהְּׁשִביִעי ַרָּבה"יֹום ּתֹוָרה,"הֹוַׁשְעָנא ְּבִלּמּוד ּבֹו ּוַמְרִּבים
ְוַתֲחנּוִנים "ַּבִּמְדָרׁשְוָאְמרּו.ּוְסִליחֹות ַהָּקדֹוׁש: ָאִבינּוָּברּוְךָאַמר ְלַאְבָרָהם ֲאִני:הּוא

ְּבעֹוָלִמי ְּבעֹוָלְמָך-ָיִחיד ָיִחיד ּבֹו.ְוַאָּתה ְלַכֵּפר ְמֻיָחד יֹום ְלָבֶניָך ָלֵתת ֲאִני ָעִתיד
ַרָּבה,ֲעוֹונֹוֵתיֶהם הֹוַׁשְעָנא יֹום ַהָּׁשָנה.ְוֶזהּו ֹראׁש ְּביֹום ְלָבֶניָך ַּכָּפָרה ֵאין ִּתְהֶיה-ֶׁשִאם

ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ַּכָּפָרה ָלאו,ָלֶהם ַרָּבה-ְוִאם הֹוַׁשְעָנא ְּביֹום ַּכָּפָרה ָלֶהם )תלו(".ִּתְהֶיה

ָאְמרּו ִייָראַאְרֵיה":ֶרֶמז ֹלא ִמי "ָׁשָאג ֵּתבֹות"ַאְרֵיה". יֹום,ַהָּׁשָנהֹראׁש,ֱאלּול:ָראֵׁשי
ַהָּללּוֶׁש.ַרָּבההֹוַׁשְעָנא,ַהִּכּפּוִרים ַהָּיִמים ִיְׂשָרֵאל,ָּכל ְלַעם ּוְמִחיָלה ְּתׁשּוָבה ְיֵמי .ֵהם

)תלח(

ְיֵׁשִנים עּורּו
ַרָּבה הֹוַׁשְעָנא ֶׁשל ַהַּלְיָלה ָּכל ֵנעֹוִרים ִלְהיֹות ְקדֹוִׁשים ִיְׂשָרֵאל ַּבּתֹוָרה,ָנֲהגּו ְועֹוְסִקים

ַהְמֻתָּקן מֹוֵעד'ַּבֵּסֶדר ּבֹוְוקֹו',ְקִריֵאי ְּדָבִרים:ְרִאים ָּפָרַׁשת,ֻחַּמׁש ַעל ַרָּבה ְוֹזאת'ִמְדָרׁש
ַלְיָלה',ַהְּבָרָכה ֲחצֹות ְּבָׁשָעה[ּוְלַאַחר ִעם]23:25:ְּבֵעֶרְך ַהְּתִהִּלים ֵסֶפר ָּכל ֶאת קֹוְרִאים

ְסִליחֹות ִקְטֵעי ַהֹּבֶקר,ְמַעט אֹור )תלח(.ַעד

ַּבַּלְי ַהִּתּקּון ַהַּלְיָלהִעַּקר ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַּבֲחִצי הּוא ַהֶּזה ֵּכן.ָלה ֶאת,ַעל ִלְקֹּבַע ָהָראּוי ִמן
ֲחצֹות ֹקֶדם ָוֵחִצי ִּכְׁשָעַתִים ְלָפחֹות ַּבַּלְיָלה ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ָהֲאָנִׁשים ִּביַאת ,]21:00[ְזַמן
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ֶׁשַעד ְּדֲחצֹותְּכֵדי ֻחַּמׁש ֶאת ְלַסֵּים ֶׁשַּמְתִחיִלים,ָבִריםַיְסִּפיקּו ְּכֶנֶסת ָּבֵּתי ְּכאֹוָתם ְוֹלא
ְמֻאֶחֶרת ְּבָׁשָעה ַהִּלּמּוד ַהַּלְיָלה,ֶאת ֶׁשל ַהִּתּקּון ִעַּקר ֶאת ָּבֶזה )תלח(.ּוַמְפִסיִדים

ַה אֹור ַעד ֵעָרִני ְלִהָּׁשֵאר ַמֲעָמד ְלַהֲחִזיק ָיכֹול ֶׁשֵאינֹו ְּבַעְצמֹו ֶׁשּיֹוֵדַע ַהָּנכֹון,ֹּבֶקרָאָדם
ַהְּתִהִּלים ִמְּקִריַאת חּוץ ַהִּתּקּון ָּכל ֶאת ַהַּלְיָלה ִּבְתִחַּלת ַעל,ֶׁשִּיְלַמד ְמַעט ָלנּוַח ְוֵיֵלְך

ַּבֻּסָּכה ּו,ִמָּטתֹו ַהְּנִטיָלה ַעל ִויָבֵרְך ָיָדיו ִיֹּטל ַהּתֹוָרה'ּוְכֶׁשָּיקּום ֶאת',ִבְרכֹות ְוִיְקָרא
ַהִּצּבּורַהְּתִהִּל ִעם ׁשּוב,ים ְיָבֵרְך ֹלא ַהּתֹוָרה'ּוַבֹּבֶקר ַהְּתִפָּלה'ִּבְרכֹות .ֹקֶדם

ַהַּלְיָלה ְּבֶמֶׁשְך ְמזֹונֹות ִמיֵני טֹוֲעִמים ְּכֵביָצה,ַּכֲאֶׁשר ֶלֱאֹכל ֶׁשֹּלא ֵלב ָלִׂשים ]ְּגָרם54[ֵיׁש
ַלֻּסָּכה חּוץ ְּבַהְרָח,עּוָגה ְלֵעיל ַּבֻּסָּכהְוַכְמֹבָאר ָהֲאִכיָלה ְּבִדיֵני .ָבה

ַהַּׁשַחר ִּבְרכֹות
ַהַּלְיָלה ָּכל ַהַּׁשַחר,ַהֵּנעֹור ְּבַעּמּוד ַהַּׁשַחר'ְמָבֵרְך ַהּתֹוָרה'ּו'ִּבְרכֹות ְלַבד',ִבְרכֹות

ָיַדִים'ִמִּבְרַּכת ְנִטיַלת ְמָבֵרְך',ַעל ֹלא ַאְך ָיָדיו ִּבְרַּכת.ֶׁשּנֹוֵטל ָיַצר'ְוֵכן ְיָבֵרְך'ֲאֶׁשר ,ֹלא
ַהִּכֵּסא ְלֵבית ָלֵצאת ֻהְצַרְך ִאם ַרק ֶאת,ְוָאְמָנם.ֶאָּלא ִלְׁשֹמַע ַהּנֹוֲהִגים ַאְׁשְּכַנז ִמְּבֵני ֵיׁש

ַהַּׁשַחר' ַהּתֹוָרה'ּו'ִּבְרכֹות ַּבַּלְיָלה'ִבְרכֹות ֶקַבע ְׁשַנת ֶׁשָּיֵׁשן ַאֵחר ְמָבֵרְך,ֵמָאָדם ְוהּוא
חֹוָבָתםּו ְיֵדי ְלהֹוִציָאם ָמקֹום.ְמַכֵּון ֵכן,ּוִמָּכל ֵאינֹו ְסָפַרד ְּבֵני ֶאָחד,ִמְנַהג ָּכל ֶאָּלא

ְלַעְצמֹו ְמָבֵרְך ְּבַעְצָמם,ְוֶאָחד ְלָבֵרְך ַרָּׁשִאים ַאְׁשְּכַנז ְּבֵני ַהָּׁשבּועֹות.ְוַאף ַחג ְּבחֹוֶבֶרת .ַּכְמֹבָאר

ַהַּׁשַחר ַעּמּוד
הּואְז ַהַּׁשַחר ַעּמּוד ַהַחָּמה72ַמן ֵהֵנץ ִלְפֵני ְזַמִּנּיֹות ְּבָׁשָעה[,ַּדּקֹות ְּבֵעֶרְך ַהַּׁשַחר .4:30:ַעּמּוד

ְּבֵעֶרְך ַהַחָּמה ַהֶּזה].5:45:ֵנץ ַהְּזַמן ֹקֶדם ַהּתֹוָרה ִּבְרכֹות ְּבָרכֹות,ְוַהְמָבֵרְך ְמָבֵרְך הּוא ֲהֵרי
ְלַדַע ַהּפֹוְסִקיםְלַבָּטָלה ְוֹרב ָערּוְך ַהֻּׁשְלָחן ָמָרן ָמקֹום.ת ַרַּׁשאי,ּוִמָּכל ַהַּׁשַחר ִּבְרכֹות

ַהַּלְיָלה ֲחצֹות ִמְּזַמן ַהִּדין ֵמִעַּקר ְּבָׁשָעה[ְלָבֵרְך )תלח(].23:25:ְּבֵעֶרְך

ַׁשֲחִרית ְּתִפַּלת
ְק ִּבְׁשַעת ִיְתַנְמֵנם ֶׁשֹּלא ַּכֲאִרי ְּבֶהְפֵסדֹוִיְתַּגֵּבר ְׂשָכרֹו ְוֵיֵצא ּוְתִפָּלה ְׁשַמע ְוטֹוב.ִריַאת

ַּבְּתִפָּלה ְּבִנּגּוִנים ִמַּדי ַיֲאִריְך ֹלא ִצּבּור ּוִבְמִהירּות,ֶׁשַהְּׁשִליַח ְּבִמָּלה ִמָּלה ִיְתַּפֵּלל ֶאָּלא
ַּבְּתִפָּלה,ְמַעט ָהֲאָנִׁשים ִיְתַנְמְנמּו ֶׁשֹּלא .ְּכֵדי

ּוִמיָניוְלַאַחר ַהּלּוָלב ִעם ַהָּקפֹות ֶׁשַבע ַהֵּתָבה ֶאת ְלַהִּקיף ָנֲהגּו ַהַהֵּלל ְיֵדי,ְקִריַאת ֶׁשַעל
ַלֵּתָבה ה,ַהַהָּקפֹות ְלִמְזַּבח ּוְלַהְכִריָתם',ַהּדֹוָמה ָהאֹוְיִבים חֹוַמת ֶאת ְלַהִּפיל ,נּוַכל

ְּפָע ֶׁשַבע ִהִּקיפּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַעם חֹוָמָתּהְּכֵׁשם ֶׁשָּנְפָלה ַעד ְיִריחֹו ֶאת )תלו(.ִמים

ָהֲעָרָבה ֲחָבַטת ִמְצַות
ַיַחד ְקׁשּורֹות ֲעָרבֹות ָחֵמׁש לֹוְקִחים מּוָסף ְּתִפַּלת ָּפחֹות,ַאַחר ֹלא ֲעָרָבה ָּכל ְוֹאֶרְך

ְטָפִחים ְמֻר.]מ"ס24[ִמְּׁשֹלָׁשה ֶׁשֵאיָנּה ְּבַקְרַקע אֹוָתן ְוֹלאְוחֹוְבִטים ְּפָעִמים ָחֵמׁש ֶּצֶפת
ֵּכן,יֹוֵתר ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְנִהיגּו ְנִביִאים ִמְנַהג )תמג,תמ(.ְלַקֵּים

ֵּכן ַהְּנִביִאים ֶׁשִהְנִהיגּו ִׁשְבַעת,ְוַהַּטַעם ָּכל ֲעָרָבה ְנִטיַלת ִמְצַות נֹוֶהֶגת ָהְיָתה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִּבְזַמן ִּכי
ֵמ ִמִּסיַניֲה'ַהָּיִמים ְלֹמֶׁשה ַא',ָלָכה ַּפַעם ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָּבּה ַמִּקיִפים ָהיּו יֹום ֶׁש,ַחתּוְבָכל ַהְּׁשִביִעי ַבעּוַבּיֹום
ְּבַׁשָּבת.ְּפָעִמים ַהְּׁשִביִעי יֹום ָחל ָהָיה ִאם ַהִּמְזֵּבַח,ַוֲאִפּלּו ֶאת ָּבּה ַמִּקיִפים ַהִּמְק.ָהיּו ֵּבית ,ָּדׁשְּכֶׁשָחַרב
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ָהַאֲחרֹוִנים ַהְּנִביִאים ּוַמְלָאִכי,ַחַּגי- ָּבאּו ַּתָּקנֹות,ְזַכְרָיה ְמַתְּקֵני ַהְּגדֹוָלה ְּכֶנֶסת ֵמַאְנֵׁשי ְוִהְנִהיגּו,ֶׁשָהיּו
ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ֲעָרָבה ַרָּבה'-ִלֹּטל ַלִּמְקָּדׁש-'הֹוַׁשְעָנא חֹוְבִט.ֵזֶכר ֶּׁשָאנּו ַּבַּקְרַקעּוַמה ַהְּגאֹוִנים,ים ,ָּכְתבּו

ַלְּׂשָפַתִים ּדֹוָמה ְוָהֲעָרָבה ֶׁשַעד,ֵמַאַחר ַרָּבה'ּוִבְהיֹות ְּבִמְצוֹות'הֹוַׁשְעָנא ַמְרִּבים ָּבא,ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ְוִאם
ְּכֶנְגָּדם ְלַקְטֵרג ֶׁש,ַהָּׂשָטן ַהִּמְצוֹות ִרּבּוי ְיֵדי ַעל ִמְתַּבֵּטל רֹוְמִזים,עֹוִׂשיםָהָיה ָאנּו ּוְלַהָּבא ִמָּכאן ַאְך

ַּבַּקְרַקע ָהֲעָרָבה ָעֵלינּו,ַּבֲחָבַטת ִויַקְטֵרג ֶׁשָּיקּום ֶּפה ַאְרָצה,ֶׁשָּכל ְוִיֹּפל ָלנּו יּוַכל ֶׁשֶּנֱאַמר,ֹלא "ְּכמֹו ָּכל:
ָעַלִיְך יּוַצר ִיְצָלח-ְּכִלי ִאָּת,ֹלא ָּתקּום ָלׁשֹון ַלִּמְׁשָּפטְוָכל )תמ(".ַּתְרִׁשיִעי-ְך

ַּבַּקְרַקע ֶׁשחֹוֵבט ַּפַעם מ,ְּבָכל אֹוִתּיֹות ֵמֲחֵמׁש ַאַחת אֹות ְּכֶנֶגד ,ְּדַהְינּו.ך.פ.צ.נ.ְיַכֵּון
מ אֹות ְיַכֵּון ָהִראׁשֹוָנה נ',ַּבֲחָבָטה אֹות ָהְלָאה',ַּבְּׁשִנָּיה )תמ(.ְוֵכן

אֹוְמִר ְוֵיׁש ָהֲעָרָבה]י"ַרִׁש[יםֵמַאַחר ְּבִנְענּוַע ִהיא ָהֲעָרָבה אֹוְמִרים,ֶׁשִּמְצַות ]ם"ָהַרְמַּב[ְוֵיׁש

ַּבַּקְרַקע ַּבֲחָבָטה ִהיא ְׁשֵּתיֶהן-ֶׁשַהִּמְצָוה ֶאת ְוַלֲעׂשֹות ְלַהְחִמיר ַּבַּקְרַקע,טֹוב ַלְחֹּבט ַּגם
ְלַנְעֵנַע ס"הרמ(.ְוַגם תרסד סימן )תמד.ד"א

ַחיִנ ָּכל ְׁשַמת
ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ְלִהָּכֵנס ָהֲעָרָבה ֲחָבַטת ְלַאַחר ְקדֹוִׁשים ִיְׂשָרֵאל ַהֵהיָכל,ִמְנַהג ,ּופֹוְתִחים

ַּבֲאִמיַרת ַיְחָּדו ְיַרְּננּו ַהִּצּבּור ַחי'ְוָכל ָּכל ֵאל'ַעד'ִנְׁשַמת ַאָּתה עֹוָלם ְוַעד .'ּוֵמעֹוָלם
אֹו ִמֵּכן ַהָּלׁשֹוןּוְלַאַחר ְּבזֹו "ְמִרים ְּגמּוָרה: ַקָּבָלה ֶנֶדר ְּבִלי ָעֵלינּו ְמַקְּבִלים ֲאַנְחנּו ,ֲהֵרי

ַחי'לֹוַמר ָּכל ַהָּבָאה'ִנְׁשַמת ַלָּׁשָנה ַרָּבה הֹוַׁשְעָנא ְּתִפַּלת,ְּביֹום ַאַחר ַהֹּזאת ָּבֵעת
ּומּוָסף ָאִבינּו.ַׁשֲחִרית ִמִּלְפֵני ָרצֹון טֹוִביםִויִהי ַחִּיים ְּבֵסֶפר אֹוָתנּו ֶׁשַּיְחֹּתם ,ֶׁשַּבָּׁשַמִים

ּוְנִעימֹות ַרּבֹות ָׁשִנים ְוִנְחֶיה ִּביׁשּוָעתֹו,ְוִנְזֶּכה ְוִנְׂשְמָחה )תמד(".ְוָנִגיָלה

ָּפאְרדֹו ָּדִוד ַרִּבי ַהָּגאֹון ָצָרה:ָּכַתב ְּבֵעת ֶׁשהּוא ִמי ָע,ָּכל ֶׁשְּמַקֵּבל ֶנֶדרֹיאַמר ְּבִלי ה,ָליו ַיִּציֵלהּו 'ֶׁשַּכֲאֶׁשר
ִמָּצָרתֹו ֵסֶדר,ִיְתָּבַרְך ַחי'ֹיאַמר ָּכל )תמד(.'ִנְׁשַמת

ַּתְרּגּום ְוֶאָחד ִמְקָרא ְׁשַנִים
ִיְקָרא ַרָּבה הֹוַׁשְעָנא ַּתְרּגּום'ְּביֹום ְוֶאָחד ִמְקָרא ָּפָרַׁשת'ְׁשַנִים ַהְּבָרָכה'ֶׁשל ְוִאם.'ְוֹזאת

ֶנֱאַנס אֹו ַׁשֲחִרית,ָׁשַכח ְּתִפַּלת ֹקֶדם ַּבֹּבֶקר אֹו ּתֹוָרה ִׂשְמַחת ְּבֵליל )תנ(.ִיְקָרא

ְלִהָּפֵרד ָקֶׁשה
ּתֹוָרה ִׂשְמַחת ְּבֶעֶרב ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ֶׁשֵּיֵלְך ְוֹיאַמר,ֹקֶדם ְלֻסָּכתֹו "ִיָּכֵנס ִמְּלָפֶניָך: ָרצֹון ְיִהי

ֵו'ה ֲאבֹוַתיֱאֹלַקי ֶׁשִּקַּיְמנּו,אֹלֵקי ֹזאת ֻסָּכה ִמְצַות ִקּיּום ַלָּׁשָנה,ֶׁשִּבְזכּות ְוִנְזֶּכה ִנְחֶיה
ִלְוָיָתן ֶׁשל עֹורֹו ְּבֻסַּכת ֵליֵׁשב ֶׁשֶּנֱאַמר,ַהָּבָאה "ְּכמֹו עֹורֹו: ְבֻׂשּכֹות ּוְבִצְלַצל,ַהְתַמֵּלא

ֹראׁשֹו בו(".ָּדִגים תר"הרמ.כל סימן )סזא

ּתֹוָרה ִׂשְמַחת
ֲעֶצֶרת ּתֹוָרה-ְׁשִמיִני ִׂשְמַחת

ַהֻּסּכֹות ַחג ְיֵמי ִׁשְבַעת ֶׁשְּלַאַחר ַהְּׁשִמיִני יֹום,ַהּיֹום ֲעֶצֶרת'הּוא ִּבְפֵני',ְׁשִמיִני ַחג ְוהּוא
ְּכָלל,ַעְצמֹו ַהֻּסּכֹות ְלַחג ֵּבינֹו ֶקֶׁשר יֹום.ְוֵאין ֵּכן ַּגם ּתֹוָרה'ְוִנְקָרא ֶׁשּבֹו',ִׂשְמַחת

ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ֻחְמֵׁשי ֲחִמָּׁשה ְקִריַאת ֶאת ָלָאֶרץ.ְמַסְּיִמים ְּבחּוץ ֶׁשעֹוִׂשים,אּוָלם
טֹוב יֹום ֵּכן,יֹוַמִים הּוא,ִאם ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת'ַהּיֹום ַהְּתִׁשיִעי,ּוְלָמֳחָרתֹו',ְׁשִמיִני ,ַּבּיֹום

ּתֹוָרה'הּוא ַהּתֹוָרה',ִׂשְמַחת ֶאת ְמַסְּיִמים ֵהם )תסז,תנא(.ֶׁשּבֹו
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ַעְרִבית ְּתִפַּלת
ְקדֹוָׁשה ּוִבְנִעיָמה ְּבִנּגּון ִצּבּור ַהְּׁשִליַח ִיְתַּפֵּלל ֶהָחג ֵלָבב,ְּבֵליל ּוְבטּוב ֶׁשִּמְצַות,ְּבִׂשְמָחה

ַה ַּבַּלְיָלה ִלְׂשֹמַח ַהּתֹוָרה ִמן ע(.ּזֹוֲעֵׂשה מח )תנה.א"סוכה

ַהְּתִפָּלה ֹקֶדם ַלִּצּבּור ְלַהְזִּכיר ָּבֲעִמיָדה,ֵיׁש ַהֶּזה'ֶׁשַּמְזִּכיִרים ֲעֶצֶרת ַחג ְׁשִמיִני יֹום ',ֶאת
ַהֶּזה'ְוֹלא ַהֻּסּכֹות ַחג יֹום ֻסּכֹות.'ֶאת ְוִהְזִּכיר ָטָעה ּוְלַתֵּקן,ְוִאם ַלֲחֹזר ִנְזַּכ.ַחָּיב רְוִאם

ֶׁשִהְתִחיל ִלְתִחַּלת',ְרֵצה'ַאַחר ְבַחְרָּתנּו'חֹוֵזר ּוָבא.'ַאָּתה ָהֲעִמיָדה ֶאת ִסֵּים ְוִאם
ַרְגָליו ַהְּתִפָּלה,ַלֲעֹקר ְלֹראׁש )תנא(.חֹוֵזר

ַהָּקפֹות
ַעְרִבית ְּתִפַּלת ַהָּקפֹו,ְלַאַחר ֶׁשַבע ַהֵּתָבה ֶאת ְלַהִּקיף ִיְׂשָרֵאל ָּכל ִסְפֵריִמְנַהג ִעם ת

ִּביֵדיֶהם ּתֹוָרה,ּתֹוָרה ֶׁשל ַלה.ִלְכבֹוָדּה ְוִתְׁשָּבחֹות ְּבִׁשיִרים ּוְׂשֵמִחים ִיְתָּבַרְך'ְוָׂשִׂשים
ַּכַּפִים ּוְמִחיאֹות ְמֻׁשָּבח,ְּבִרּקּוִדים ֶזה ֲהֵרי ַהַּמְרֶּבה )תנה(.ְוָכל

ַיִּנ:א"ַהִחיָדָמָרןָּכַתב ַהַהָּקפֹות ַהֵּתָבהֹקֶדם ַעל ּתֹוָרה ֵסֶפר ָׁשַמִים,יחּו ְיֵרא ִאיׁש ְוַיֲעֹמד
ַהֵּסֶפר ַיד ַהַהָּקפֹות,ַעל ְזַמן ָּכל ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ְּבָידֹו ֵמַהְמֻקָּבל.ְוֹיאֵחז ִקַּבְלִּתי ֵכן ִּכי

ָהָרָׁש מֹוֵרנּו זלה"ַהֻּמְפָלא ֶזה"ש ַעל ַמְקִּפיד ֶׁשָהָיה ה(.כ"ע.ה סעבודת שמיר צפורן יב"קודש )ס

ַהּתֹוָרה ִלְכבֹוד ְוַהִּׂשְמָחה ָהִרּקּוִדים ַמֲעַלת
ְוַהַּמֲעלֹות ּתֹוָרה ֶׁשל ִלְכבֹוָדּה ְוָהִרּקּוִדים ַהִּׁשיָרה ַמֲעַלת ֹּגֶדל ֶאת ַלִּצּבּור ְלהֹוִדיַע ָנכֹון

ָּבֶהם ָהָאָדם ַי,ֶׁשּזֹוֶכה ַרִּבי ַהָּגאֹון ֶׁשָּכַתב ֶאְלָּגאִזיּוְכמֹו ִיְׂשָרֵאל טז(ֲעֹקב אות יז סימן חגיגה ):שלמי

ּתֹוָרה" ֶׁשל ְּבִׂשְמָחָתּה ָּבּה ַיֲחִזיק ָאָדם ּוֶבן ֹּזאת ַיֲעֶׂשה ֱאנֹוׁש ֶאת,ַאְׁשֵרי ָּבֶזה ִויַתֵּקן
ה ּתֹוַרת ִּבְכבֹוד ָּפַגם ֲאֶׁשר ִנְׁשָמתֹו ָהִרא.ְּתִמיָמה'ְּפָגֵמי ָּכְתבּו ָּכל,ׁשֹוִניםּוְכָבר ִּכי

ַהֶּזה ְּכַהּיֹום ּתֹוָרה ֶׁשל ְּבִׂשְמָחה ִמַּזְרעֹו,ַהָּזִהיר ַהּתֹוָרה ִּתָּפֵסק ֶׁשֹּלא הּוא ְוֵהִעידּו.ָּבטּוַח
ַהֶּזה ְּכַהּיֹום ּתֹוָרה ֶׁשל ְּבִׂשְמָחה ַמְרֶּבה ֶׁשָהָיה ְּבִיְׂשָרֵאל ָּגדֹול ְלַרב ָעָליו,ֶׁשָראּו ְוֵהִעידּו

ּתֹוָרה ּוַמְרִּביִצים ִוידּוִעים ֲחָכִמים ַׁשְלֶׁשֶלת ְיֵרכֹו ִמּיֹוְצֵאי ָהיּו ּדֹורֹות ְׁשֹלָׁשה ֶׁשַעד
ֶזה ַאַחר ֶזה ַהּתֹוָרה,ְּבִיְׂשָרֵאל ִׂשְמַחת ְּביֹום ִׂשְמָחתֹו ֹרב ַעל ָּבֶזה ֶׁשָּזָכה ַהֹּכל ַמה,ְוָיְדעּו

ְּבׁשּום ֵמעֹוָלם ָראּו ֹלא ֵּכןֶּׁשֵהם ֶׁשָעָׂשה ַּבּתֹוָרה ְּבָכל,ָּגדֹול ְמַכְרֵּכר ָהָיה ְּגֻדָּלתֹו ּוְבֹרב
ֵלאֹמר,ֹעז ָאָדם ְּבֵני ִלּבֹות ַבה,ּוְמעֹוֵרר ִיְׂשָרֵאל'ִׂשְמחּו ָּכל ְוַהְרִנינּו ַצִּדיִקים .כ"ע".ְוִגילּו

ִויָטאל ַחִּיים ַרֵּבנּו ע(ְוָכַתב קד הכוונות ְלמֹוִריְוָרִא"):א"שער ַז"ָהֲאִריִתי ְּביֹוֵתרל"י ִנְזָהר ֶׁשָהָיה
ְלַאֲחָריו,ָּבֶזה אֹו ְלָפָניו אֹו ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ִעם ֹעז,ְלַהִּקיף ְּבָכל ְלָפָניו ּוְלׁשֹוֵרר ְוִלְרֹקד

ָּכַתב.כ"ע".ְוַתֲעצּומֹות ַרב ַמֲעֵׂשה ִמִּויְלָנא":ּוְבֵסֶפר ִלַהָּגאֹון ַמִּקיף ֵסֶפרָהָיה ְפֵני
ַרָּבה ְּבִׂשְמָחה ּוְמַרֵּקד,ַהּתֹוָרה ֹעז,ּוְמַסֵּפק ְּבָכל ּוְמַכְרֵּכר ּבֹוֲערֹות,ְמַפֵּזז ָּפָניו ֶׁשָהיּו ַעד

ֵאׁש ַהּתֹוָרה".ְּכַלִּפיד ֶׁשל ִלְכבֹוָדּה ְּכבֹוָדם ַעל ָחסּו ֹלא ֵאּלּו עֹוָלם ְּגדֹוֵלי ֹּנאַמר,ְוִאם ַמה
ַהִּקירֲא,ֲאַנְחנּו !?זֹוֵבי

ֶׁשִּמיַכל ַהֶּמֶלְך,ְוַכָּידּוַע ָׁשאּול ֶׁשל ֵהיַאְך,ִּבּתֹו ְּבֵעיֶניָה ֵחן ָמָצא ֶׁשֹּלא ַּבֲעבּור ֶנֶעְנָׁשה
ה ֲארֹון ִלְפֵני ּוְמַכְרֵּכר ְמַרֵּקד ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ָּדִוד ְׁשמּוֵאל',ַּבְעָלּה ַּבָּנִביא ֶׁשֶּנֱאַמר ו(ְּכמֹו ב

")זט ַהַחּלֹון: ְּבַעד ִנְׁשְקָפה ָׁשאּול ַּבת ֶאת,ּוִמיַכל הַוֵּתֶרא ִלְפֵני ּוְמַכְרֵּכר ְמַפֵּזז ָּדִוד 'ַהֶּמֶלְך
ְּבִלָּבּה לֹו ָּדִוד:ַוִּתֶבז ִלְקַראת ָׁשאּול ַּבת ִמיַכל ֶמֶלְך,ַוֵּתֵצא ַהּיֹום ִּנְכַּבד ַמה ַוֹּתאֶמר

ִנְגָלה,ִיְׂשָרֵאל ֲעָבָדיוֲאֶׁשר ַאְמהֹות ְלֵעיֵני ָהֵרִקים,ַהּיֹום ַאַחד ִנְגלֹות ַוֹּיאֶמר:ְּכִהָּגלֹות
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ה ִלְפֵני ִמיַכל ֶאל ה'ָּדִוד ַעם ַעל ָנִגיד ֹאִתי ְלַצֹּות ֵּביתֹו ּוִמָּכל ֵמָאִביְך ִּבי ָּבַחר ַעל'ֲאֶׁשר
ה,ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ִמֹּז:'ְוִׂשַחְקִּתי עֹוד ְּבֵעיָני,אתּוְנַקֹּלִתי ָׁשָפל ֲאֶׁשר,ְוָהִייִתי ָהֲאָמהֹות ְוִעם
ִאָּכֵבָדה,ָאַמְרְּת מֹוָתּה:ִעָּמם יֹום ַעד ָיֶלד ָלּה ָהָיה ֹלא ָׁשאּול ַּבת ".ּוְלִמיַכל

ַּבִּמְדָרׁש ַרּבֹוֵתינּו כרבהבמדבר(ָאְמרּו ה" :)ד ֲארֹון ִלְפֵני ָּדִוד עֹוֶׂשה ָהָיה ָזָהבָהָי'?ֵהיַאְך ִּבְגֵדי ָלבּוׁש ה
ְלָפז ַהּדֹוִמים זֹו,ְמֻזָּקִקים ַּגֵּבי ַעל זֹו ְּבָיָדיו ַמֶּכה ְׂשֹמאל[ְוָהָיה ַעל ְמַכְרֵּכר,ְוטֹוֵפַח]ָיִמין ְּדַהְינּו,ּוְכֶׁשָהָיה

ָרם,ָרם]ֲאדֹוִני[ִּכיִרי:ָׁשר ְמַפֵּזז,ִּכיִרי ְמַפֵּזז.ָהָיה ַה?ּוַמהּו ּפֹוֵזזֶׁשָהָיה קֹול ַמְׁשִמיַע ַהְמֻזָּקק ָּפז[ָּזָהב ]ָּפז
עֹוֶׂשה.ְּכַפֲעמֹוִנים ָּדִוד ָהָיה ִמֶּזה ַהּתֹוָרה- ְויֹוֵתר ִלְכבֹוד ְוקֹוֵפץ ַרְגָליו ַּכּפֹות ֶאת ַהָּנִׁשים,ַמְגִּביַּה ָּכל ְוָהיּו

ַהַחּלֹונֹות ּוִמן ַהַּגּגֹות ִמן ָעָליו ִא,ְמִציצֹות לֹוְוֹלא ַעל.ְכַּפת ַעְצמֹו ֶאת ֶׁשִּבָּזה ְּבִיְׂשָרֵאל ָאָדם ְלָך ֶׁשֵאין
ִמָּדִוד יֹוֵתר ָּדִוד,ַהִּמְצוֹות ֶׁשָאַמר קלא(ְוֶזהּו ִלִּבי'ה" :)תהלים ָגַבּה ְלֶמֶלְך-"ֹלא ְׁשמּוֵאל ֶׁשְּמָׁשַחִני .ְּבָׁשָעה

ֵעיַני" ָרמּו ֶׁשָהַרְגִּתי-"ְוֹלא ָּגְלָיתְּבָׁשָעה "ֶאת ִּבְגֹדלֹו. ִהַּלְכִּתי ְלַמְלכּוִתי-"תְוֹלא ֶׁשֶהֱחִזירּוִני ְּבָׁשָעה
ַאְבָׁשלֹום[ ֶמֶרד ִמֶּמִּני"].ְלַאַחר ָהָארֹון-"ּוְבִנְפָלאֹות ֶאת ֶׁשֶהֱעֵליִתי "ְּבָׁשָעה ַנְפִׁשי. ְודֹוַמְמִּתי ִׁשִּויִתי ֹלא ,ִאם

ִאּמֹו ֲעֵלי ִאּמֹוְּכ-"ְּכָגֻמל ִלְפֵני ְלִהְתַּגּלֹות ִמְתַּבֵּיׁש ֵאינֹו ַהֶּזה ֶׁשַהִּתינֹוק ְלָפֶניָך,ֵׁשם ַנְפִׁשי ִׁשִּויִתי ֶׁשֹּלא,ָּכְך
ִלְכבֹוְדָך ְלָפֶניָך ְלִהְתַּבּזֹות "ִהְתַּבַּיְׁשִּתי ַנְפִׁשי. ָעַלי ְוֵא-"ַּכָּגֻמל ִאּמֹו ִמְּמֵעי ֶׁשּיֹוֵצא ַהִּתינֹוק רּוחֹוְּכמֹו ין

ִאּמֹו ִמְּׁשֵדי ִליֹנק ָעַלי,ַּגָּסה ַנְפִׁשי ִיְׂשָרֵאל,ֵּכן ִמְּקַטֵּני ֲאִפּלּו ּתֹוָרה ִלְלֹמד ִמְתַּבֵּיׁש ַּבֹּזַהר.כ"ע".ֶׁשֵאיִני ְוַעֵּין
ע(ַהָּקדֹוׁש קז ַהַּבְּדָחן)א"משפטים ָהָיה ַהֶּמֶלְך ַהְמַׂשֵּמַח[ֶׁשָּדִוד ַהָּקדֹוׁשֶׁש]ִּכְבָיכֹול ָהָיה,הּואָּברּוְךל ֶׁשְּפָעִמים ִּפי ַעל ְוַאף

ְּבַצַער ַעְצמֹו ַהֶּמֶלְך,הּוא ִלְפֵני ֶׁשָהָיה ֵּכיָון ַהֶּמֶלְך,ַאְך ֶאת ְלַׂשֵּמַח ְּכֵדי ֶׁשָהָיה ְּכמֹו ְלַבְּדָחנּותֹו חֹוֵזר .ש"עי.ָהָיה

ָהַרְמַּב פ(ם"ְוָכַתב לולב הט"הלכות ")ו"ח ֶׁשִּצָּוהַה: ָהֵאל ּוְבַאֲהַבת ַהִּמְצָוה ַּבֲעִׂשַּית ָאָדם ֶׁשִּיְׂשַמח ִּׂשְמָחה
ה-ֲעֵליֶהן ּוֵמֲעבֹוַדת ִהיא ְּגדֹוָלה זֹו,ִהיא'ֲעבֹוָדה ִמִּׂשְמָחה ַעְצמֹו ַהּמֹוֵנַע ִמֶּמּנּו,ְוָכל ְלִהָּפַרע הּוא ,ָראּוי

ַּבְּקָללֹות ֲאֶׁשר':ֶׁשֶּנֱאַמר הַּתַחת ֶאת ָעַבְדָּת ֵלָבב'ֹלא ּוְבטּוב ְּבִׂשְמָחה ְוחֹוֵלק.'ֱאֹלֶהיָך ַּדְעּתֹו ַהֵּמִגיס ְוָכל
ְלַעְצמֹו זֹו,ָּכבֹוד ִמְצָוה ֶׁשל ִמִּׂשְמָחה ְּבִהָּמְנעֹו ֵאּלּו ִּבְמקֹומֹות ְּבֵעיָניו ְוׁשֹוֶטה- ּוִמְתַּכֵּבד חֹוֵטא ְוַעל,הּוא

ְׁשֹלֹמה ִהְזִהיר כו(ְוָאַמרֶזה כה ֶמֶלְך'):משלי ִלְפֵני ִּתְתַהַּדר ּגּופֹו,ְוַאְּדַרָּבא.'ַאל ּוֵמֵקל ַעְצמֹו ַהַּמְׁשִּפיל ָּכל
ֵאּלּו ֵמַאֲהָבה,ִּבְמקֹומֹות ָהעֹוֵבד ְוַהְמֻכָּבד ַהָּגדֹול ִיְׂשָרֵאל.הּוא ֶמֶלְך ָּדִוד ָאַמר ִמֹּזאת':ְוֵכן עֹוד ּוְנַקֹּלִתי

ְּבֵעיָניְוָהִייִת ָׁשָפל ה',י ִלְפֵני ִלְׂשֹמַח ֶאָּלא ְוַהָּכבֹוד ַהְּגֻדָּלה ִמְצָוה'ְוֵאין ֶׁשל ְוַהֶּמֶלְך':ֶׁשֶּנֱאַמר,ְּבִׂשְמָחה
ה ִלְפֵני ּוְמַכְרֵּכר ְמַפֵּזז .כ"ע".'ָּדִוד

ַזַצ ַצְדָקה ְיהּוָדה ַרִּבי ַהָּגאֹון ִסֵּפר ֹּפָר"ְוָכְך ְיִׁשיַבת ֹראׁש יֹוֵסףל ַיֲעֹקב,ת ֲחַכם ַעל
ַז ּתֹוָרה,ל"עֹוַבְדָיה ְּבִׂשְמַחת ְמֹאד ְמֹאד ְוָׂשֵמַח רֹוֵקד ְּבֹעז,ֶׁשָהָיה ָהֲאֵחִרים ֶאת ּוַמְרִקיד
ִלְבנֹו,ְוַתֲעצּומֹות ָזָכה ָּכְך יֹוֵסף,ּוִבְזכּות עֹוַבְדָיה ַרֵּבנּו ְלִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן הּוא ֲהֹלא

ִלּבֹו.א"ָטְׁשִלי ִלְתׂשּוַמת ַהְּדָבִרים ֶאת ֶׁשּלֹוֵקַח ָאָדם ְוַתֲעצּומֹות,ַאְׁשֵרי ְּבֹעז ּוִמְׁשַּתֵּדל
ּתֹוָרה,ִלְרֹקד ֶׁשל ִלְכבֹוָדּה ְוִלְׂשֹמַח ָלֶזה,ָלִׁשיר ָהֲאֵחִרים ֶאת ַּגם .ּוְמעֹוֵרר

ֹּכֵהן ִׂשְפֵתי ָהַרב ִעם,ְוָכַתב ַהַהָּקפֹות ְוִרּקּוִדיםֶׁשְּזכּות ְוִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַהּתֹוָרה ,ִסְפֵרי
ְוָׁשלֹום ַחס ְּגָׁשִמים ֲעִציַרת ִּתְהֶיה ֶׁשֹּלא ֶׁשָּתֵגן ִהיא ח"יבי(.ְראּוָיה ו"א אות נו סימן )תס.ז

ּתֹוָרה ִׂשְמַחת ַהְּכֶנֶסת,ְּבֶעֶרב ְלֵבית ְיִציָאתֹו ְמַעט,ֶטֶרם ְוִלְׁשּתֹות ֶלֱאֹכל ֶׁשֹּלא,טֹוב ְּכֵדי
ַרֲעבֹונֹו ֵמֲחַמת ַּבַהָּקפֹות ְלַהֲאִריְך ָעָליו ַהִּצּבּור,ִיְקֶׁשה ֶאת ֶרַגע ְּבָכל ְיַמֵהר ֹלא ְוָכְך

ְּבֹראׁשֹו,ֶׁשְּיַסְּימּו ֵעיָניו .ְוָחָכם

ַהַהָּקפֹות ְּגַמר ַעד ְלַהְמִּתין לֹו ֶׁשָּקֶׁשה ַמ,ִמי ֵאֶצל ֶׁשִּמְתָאֵרַח ְלִהְזָּדֵרז,ָּכָריוּוְכגֹון ְורֹוֶצה
ַהְמָאְרִחים לֹו ַיְמִּתינּו ֶׁשֹּלא ְּכֵדי ֶאת,ַּבַהָּקפֹות ְולֹוַמר ְלַבּדֹו ַהֵּתָבה ֶאת ְלַהִּקיף ַרַּׁשאי

ַהַהָּקפֹות ִּבְׁשִבילֹו,ֻנַּסח ַמֵהר ֶׁשְּיַסְּימּו ַהִּצּבּור ֶאת ְלָזֵרז ֶׁשֹּלא ִיָּזֵהר .ַאְך

םַּפֲעמֹוִני
ַּכַּפִים ְוִלְמֹחא ִלְרֹקד ֲחָכִמים ָאְסרּו טֹוב ְויֹום ַׁשָּבת ֶׁשְּבָכל ִּפי ַעל ַּבִּמְׁשָנה,ַאף ַּכְמֹבָאר
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ע( לו ָערּוְך)ב"ביצה ב(ּוַבֻּׁשְלָחן סעיף שלט ָמקֹום,)סימן ֲחָכִמים,ִמָּכל ִהִּתירּו ּתֹוָרה ֶׁשל ִלְכבֹוָדּה
ִלְרֹקד ּתֹוָרה ַּכַּפִיםְּבִׂשְמַחת ִא,ְוִלְמֹחא ְּבַׁשָּבתַוֲאִפּלּו ָחל ָמקֹום.ם ְלַקְׁשֵקׁשּוִמָּכל ָאסּור

ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ֶׁשל ַּבֲחצֹוְצרֹות,ַּבַּפֲעמֹוִנים ְלָהִריַע ָאסּור ֻמְקֶצה[ְוֵכן ַהֲחצֹוְצרֹות ָהִכי ,]ּוְבָלאו
ַּבְק ַעל אֹו ַהֻּׁשְלָחן ַעל ְלַהּכֹות ָאסּור ַהִּׁשיָרהְוֵכן ִּבְׁשַעת ְלַהּכֹות ָהְרִגיִלים ְּכֶדֶרְך ,ּבּוק

ָהַרְמַּב ֶׁשָּפְסקּו ְוָהָרָמ"ּוְכמֹו ָערּוְך ַהֻּׁשְלָחן ּוָמָרן ֹחֶסר.א"ם ִמְּפַאת ָּבֶזה ַלְּמִקִּלים ְּבַנַחת ְלָהִעיר ְוֵיׁש
ָּפָלאִג.ְיִדיָעה ַחִּיים ַרִּבי ָּכַתב ַרָּב'ְוֵכן ֶׁשִּמְצָוה ִמְנָהָגםי ְלַבֵּטל ְמָגִדים,ה ַהְּפִרי ָּכְתבּו ַרֵּב,ְוֵכן נּוַהָּגאֹון
ְּברּוָרה,ַזְלָמן ַהַחִּיים,ַהִּמְׁשָנה ְּבחֹוֶבֶרת.ְוַהַּכף ּוָבַאָּגָדה'ְוַכְמֹבָאר ַּבֲהָלָכה א'ַהַּׁשָּבת (ֵחֶלק )תנה.

ְוָטֳהָרה ְקֻדָּׁשה
ָסֵפק ַרָּבֵנ,ֵאין ָּכל ּוְלַהְׁשִּגיַחֶׁשַעל ְּפקּוָחה ְּבַעִין ָּתִמיד ִלְהיֹות ְוָהַאֲחָרִאים ַהְּכֶנֶסת ָּבֵּתי י

ַלָּנִׁשים ַהְּגָבִרים ֵּבין ְּגמּוָרה ַהְפָרָדה ַחס,ֶׁשִּתְהֶיה ָּבֲעֵבָרה ַהָּבָאה ִמְצָוה ִּתְהֶיה ְלַבל
ַהָּנִׁשים.ְוָׁשלֹום ְלֶעְזַרת ַהָּבאֹות ֵהןֲעֵלי,ְוָנִׂשים ְלבּוׁשֹות ִאם ְוִלְבֹּדק ְלַהְקִּפיד ֶהן

ֲאִמִּתית ה"ִּבְצִניעּות ַהְּכֶנֶסת,"ִיְתָּבַרְך'ִּכְרצֹון ְלֵבית ִמחּוץ ֲאֵספֹות ַּתֲעֶׂשיָנה ,ְוֶׁשֹּלא
ָּב ּגֹוְרמֹות ַרּבֹות ָׂשםֶׁשְּפָעִמים ָהעֹוְבִרים ַלְּגָבִרים ִמְכׁשֹול ַלֵּמִבין,ֶזה ָּבֶזה ֵכן.ְוַדי ּוְכמֹו

ִּבְצִניעּות ְּבנֹוֵתיֶהן ֶאת ֶׁשַּיְלִּביׁשּו ַהְיָקרֹות ָהִאָּמהֹות ֶאת ְלַהְזִהיר ָּכְך,ֵיׁש ַעל ְוַיְקִּפידּו
ִמִּגיל .ָוַמְעָלה3ְּכָבר

ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ִיָּכְנסּו ְלַבל ַהָּבנֹות ַעל ִלְׁשֹמר ַהָּנִׁש,ֵיׁש ְּבֶעְזַרת ִיְהיּו ,ּוְלַצֲעֵרנּו.יםֶאָּלא
ַהָּבִנים ִעם ּוִמְתָעְרבֹות ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ֶׁשִּנְכָנסֹות ְּגדֹולֹות ְקָצת ָּבנֹות ֶׁשֹּלא,ֶיְׁשָנן ּוְבַוַּדאי

ָּכְך ִלְהיֹות ָיֶאה ְוֹלא ה,ָנֶאה ְּבֵבית ֶׁשֵּכן .'ְוָכל

ַהּתֹוָרה ְּכבֹוד
ָערּוְך ַּבֻּׁשְלָחן ָמָרן ד(ָּכַתב סיורה רפב סימן ")א"עה ּתֹוָרה: ְּבֵסֶפר ָּגדֹול ָּכבֹוד ִלְנֹהג ָאָדם ...ַחָּיב
ְּכֶנְגּדֹו ַרְגלֹו ִיְפֹׁשט ְּכַמָּׂשא,ְוֹלא ֹראׁשֹו ַעל ַיִּניֵחהּו ֲאחֹוָריו,ְוֹלא ֶאת לֹו ַיֲחִזיר ֶאָּלא,ְוֹלא

ָוַפַחד ּוְבִיְרָאה ֹראׁש ְּבֹכֶבד ְלָפָניו ֹּכחֹוִויַכְּבֶד,ֵיֵׁשב ְּכִפי ְּבֵעת".ּנּו ֵלב ָלִׂשים ֵיׁש ֵּכן ַעל
ְזִריָקה ְּכֵעין ַלֵּׁשִני ֵמֶאָחד ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ֶאת ִיְמְסרּו ֶׁשֹּלא ַעל,ָהִרּקּוִדים ִיְּתנּוהּו ְוֶׁשֹּלא

ָּבֶזה,ָהֹראׁש ִליָלִדים.ְוַכּיֹוֵצא ַהֵּסֶפר ֶאת ִיְּתנּו ֹלא ִמ,ְוֵכן ִיֹּפל ְוָׁשלֹוםֶׁשָּמא ַחס .ָּיָדם

ַהַהָּקפֹות ְּבֵעת ַלֲעֹמד
ָערּוְך ַּבֻּׁשְלָחן ָמָרן ס(ָּכַתב רפב סימן דעה ")ב"יורה ְמַהֵּלְך: ְּכֶׁשהּוא ּתֹוָרה ֵסֶפר ַחָּיב,ָהרֹוֶאה

ְלָפָניו ְוַיִּגיֶעּנּו,ַלֲעֹמד ֶׁשּמֹוִליכֹו ֶזה ֶׁשַּיֲעֹמד ַעד עֹוְמִדים ַהֹּכל ַעד,ִלְמקֹומֹוְוִיְהיּו אֹו
ֵמֵעיֵניֶהם ֵּכן".ֶׁשִּיְתַּכֶּסה ַהַהָּקפֹות,ַעל ַהּתֹוָרה,ִּבְׁשַעת ִסְפֵרי ֶאת ּומֹוִליִכים ֶׁשרֹוְקִדים

ְלָמקֹום ַהּתֹוָרה,ִמָּמקֹום ִסְפֵרי ִלְכבֹוד ָעְמָּדם ַעל ַלֲעֹמד ַהָּקָהל ָּכל ֶאת,ַעל ֶׁשַּיֲחִזירּו ַעד
ַהּתֹו ַלֵהיָכלִסְפֵרי ְזֵקִנים.ָרה ְּבַרְגֵליֶהם,אּוָלם ֵמֻחְלָׁשה ַהּסֹוְבִלים ָלֶׁשֶבת,אֹו ַרָּׁשִאים

ְלַהָּקָפה ַהָּקָפה ַלֵהיָכל,ֵּבין ְוַהְחָזָרָתם ַהְּסָפִרים הֹוָצַאת ְּבֵעת ֶׁשַּיַעְמדּו ּוְבֵעת,ְוַדי
ַהֵּתָבה ְסִביב ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ַמָּמׁש )תסה(.ַהַהָּקָפה

ַזַצ ִאיׁש ַהֲחזֹון ְּבָידֹו"ַהָּגאֹון ָקָטן ּתֹוָרה ְּכֶׁשֵּסֶפר ַהַהָּקפֹות ְּבֵעת יֹוֵׁשב ָהָיה ַרב,ל ְלָידֹו ִהְתַיֵּׁשב ַאַחת ּוַפַעם
ַהַהָּקפֹות ְּבֵעת ּתֹוָרה ְּבִדְבֵרי ִעּמֹו ְלׂשֹוֵחַח ְּכֵדי ְוָהַלְך,ֶאָחד ַהּס,ּוְכֶׁשָּקם ִלְפֵני הֹודֹוָאַמר ַּכִּנְרֶאה:ֹוְבִבים

ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ִעם ֶׁשעֹוְמִדים ְּבָׁשָעה ֵליֵׁשב ֶׁשָאסּור ֵמַהֲהָלָכה ָׁשַכח )תסו(.ֶׁשַהָּלה

ִמְסּתֹוְבִבים ַהּתֹוָרה ֶׁשִּסְפֵרי ְּבָׁשָעה ְויֹוְׁשִבים ֶׁשּטֹוִעים ֲאָנִׁשים ֶיְׁשָנם ֶׁשַּיִּניחּו,ִאם ְּכַדאי
ִסְפ ִּבְלֲעֵדיֶהםֶאת ְוִיְרְקדּו ַהֵּתָבה ַעל ַהּתֹוָרה ֲאָנִׁשים,ֵרי אֹוָתם ֶאת ְלַהִּציל ְּכֵדי
.ִמִּמְכׁשֹול
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ֶהָחג ְּבֵליל ַהּתֹוָרה ְקִריַאת
ַהָּקָפה ְלַאַחר ּתֹוָרה ִׂשְמַחת ְּבֵליל ּתֹוָרה ַּבֵּסֶפר ִלְקֹרא ֶׁשּנֹוֲהִגים ַאְׁשְּכַנז ִמְּבֵני ֵיׁש

ַלּתֹוָרה,הִראׁשֹוָנ ַלֲעִלָּיה ְסָפַרד ִמְּבֵני ִמי ֻהְזַמן ּוְלָבֵרְך,ְוִאם ַלֲעלֹות ַמֲעֶׂשה.ַרַּׁשאי ָהָיה ְוֵכן
ָׁשָנה ְּכַאְרָּבִעים ִלְפֵני ְׁשִליָט,ַרב יֹוֵסף עֹוַבְדָיה ַרֵּבנּו ְלִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ְלֵתל"ְּכֶׁשִּנְבַחר ָראִׁשי ְלַרב א

ַאְׁשְּכַנזִה,ָאִביב ְּבֵני ֶׁשל ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ּתֹוָרה ִׂשְמַחת ְּבֵליל ּוֵבַרְך,ְזִמינּוהּו ּתֹוָרה ַלֵּסֶפר )תנז(.ְוָעָלה

ָרצֹון ְיִהי
ְוַהָּקָפה ַהָּקָפה ָּכל ַּבָּקַׁשת,ְלַאַחר ֻנַּסח ֶאת ָרצֹון'אֹוְמִרים ַּבִּסּדּוִרים'ְיִהי ֶׁשִּסֵּדר,ַהּמּוָבא

ַהִחיָדַהָּג טֹוִבים,א"אֹון ּוַמֲעִׂשים ּוַבִּמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְּבֵעֶסק ְמֹאד.ְלִחּזּוק ָּבֶזה ּוְכמֹו,ִויַכֵּון
ָּפָלאִג ַחִּיים ַרִּבי ַהָּגאֹון ַחי'ֶׁשָּכַתב ְלָכל מֹוֵעד ְּבִסְפרֹו א(י אות כה ָהָאָדם"):סימן ִיָּזֵהר ְמֹאד

ְׁשִמיִנ ֶׁשל ְּגדֹוָלהַּבְּתִפּלֹות ְּבַכָּוָנה ְלָאְמָרם ֲעֶצֶרת ַהָּיִמים,י ִּתּקּון ֶׁשָּכל ִמְּלַבד ִּכי
ִנְׁשָלם הּוא ֲעֶצֶרת ְׁשִמיִני יֹום ַעד ַהָּׁשָנה ֶזה,ֶׁשֵּמֹראׁש ְּביֹום ָּתלּוי ָּבּה- ְוַהֹּכל ִּכי,עֹוד

ה ִלְׁשֹמַע ָרצֹון יֹום ַהָּיִמים ֵאּלּו ְּבָכל ַהֶּזהְּתִפָּל'ֵאין ְּכַהּיֹום ָהָאָדם ֶּׁשרֹוֶצה ַמה ְּבָכל ,תֹו
ַהָּקדֹוׁש ַּבֹּזַהר ֶׁשָאְמרּו ע(ְּכמֹו לא צו ֶּׁש,)ב"פרשת ַמה ֵמַהָּקדֹוׁשֶׁשָּכל ָהָאָדם הּואָּברּוְךּׁשֹוֵאל

ֶזה ַּבָּקָׁשתֹו,ְּביֹום ְועֹוֶׂשה ְּתִפָּלתֹו .כ"ע".ְמַקֵּבל

ַהּת ִסְפֵרי ַלֵהיָכלֲחָזַרת ֹוָרה
ַלֵהיָכל ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ִמְזמֹור,ְּכֶׁשַּמֲחִזיִרים ַיְחָּדו ַהָּקָהל ָּכל ַלה"ָיִׁשירּו ִקְראּו'הֹודּו

ָהָארֹון,"ִבְׁשמֹו ֶאת ֶׁשִהְכִניס ְּבֵעת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַהָּיִמים.ֶׁשֲאָמרֹו ְּבִדְבֵרי טז(ַּכְמֹבָאר (א )תסה).

ֵא-ָאֵבל ֶּבָחגִאם ֵאֶבל לֹו ַּבַהָּקפֹות,ַרע ְלִהְׁשַּתֵּתף לֹו ִמִּלְרֹקד,ֻמָּתר ִיָּמַנע )תסז(.ַאְך

ִקּדּוׁש
ַּבִּקּדּוׁש ַהֶּזה'ַמְזִּכיִרים ֲעֶצֶרת ַחג ְׁשִמיִני יֹום ְוִהְזִּכיר.'ֶאת ָטָעה ַחג'ְוִאם יֹום ֶאת

ַהֶּזה ִויַתֵּקן',ַהֻּסּכֹות ַהִּקּדּוׁשְו.ַיֲחֹזר ֶאת ֶׁשִּסֵּים ַאַחר ִנְזַּכר ִויַקֵּדׁש,ִאם )תנא(.ַיֲחֹזר

ַעְצמֹו,ַּבִּקּדּוׁש'ֶׁשֶהֱחָינּו'ְמָבְרִכים ִּבְפֵני ַחג ֶׁשהּוא ְּכָלל,ִמְּפֵני ֻסּכֹות ְלַחג ָקׁשּור .ְוֵאינֹו

ַׁשֲחִרית ְּתִפַּלת
ַהְּת ְזַמֵּני ֶאת ְלַכֵּון ָהַאֲחָרִאים ַהָּקדֹוׁשַעל ַהּיֹום ְּבֶמֶׁשְך ַהִּצּבּור ֶׁשַּיְסִּפיקּו ְּבֹאֶפן ִפּלֹות

ַהּתֹוָרה ְלִלּמּוד ֵעת ּבֹו ִלְקֹּבַע ַהֶּזה ֵּכן.ְוַהּנֹוָרא ְּתִפַּלת,ַעל ְזַמן ֶאת ְמַעט ְלַהְקִּדים ָנכֹון
ַׁשָּבת ִמָּכל יֹוֵתר ָאֹרְך,ַׁשֲחִרית ַהְּתִפָּלה ְוֵסֶדר ְּבַׁשָּבת,ְמֹאדֵמַאַחר ֶהָחג ְּכֶׁשָחל ,ּוִבְפָרט

ְׁשִליִׁשית ְסעּוָדה ַּגם ֶלֱאֹכל ְלַהְסִּפיק א(.ּוְצִריִכים אות כה סימן חי לכל מועד )עיין

ַהּתֹוָרה ְקִריַאת
ּתֹוָרה ִסְפֵרי ְׁשֹלָׁשה ְּב;מֹוִציִאים ּתֹוָרה ַוֲחַתן ַהִּצּבּור קֹוְרִאים ָהִראׁשֹון ָפָרַׁשתַּבֵּסֶפר

ַהְּבָרָכה' ְּבֵראִׁשית',ְוֹזאת ֲחַתן קֹוֵרא ַהֵּׁשִני ַהַּמְפִטיר,ַּבֵּסֶפר קֹוֵרא ַהְּׁשִליִׁשי )תסט(.ּוַבֵּסֶפר

ּתֹוָרה ִסְפֵרי ְׁשֹלָׁשה ֶׁשּמֹוִציִאים ַּפַעם ֵטֵבת,ְּבָכל ֹחֶדׁש ֹראׁש אֹו ּתֹוָרה ֶׁשָחלּו,ֲאָדר,ְּכִׂשְמַחת ְוִניָסן
ַהֵהיָכל,ַׁשָּבתְּב ִּבְפִתיַחת ִּדְלַהָּלן ַהְּפסּוִקים ֶאת לֹוַמר י:ָנֲהגּו ֶּפֶרק ו'ִיְרְמָיהּו ִיְׂשָרֵאל.י,ז,ָּפסּוק ,ְׁשַמע

ה ָּנא'ָאָּנא ה.הֹוִׁשיָעה ָּנא'ָאָּנא פלאג"הגר(.ַהְצִליָחה )הלבוש,י'ח
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ֲחָתִנים ְׁשֹלָׁשה ְלַמּנֹות ְמֹעָנהֲחַת':ַהִּמְנָהג 'ן ּתֹוָרה', 'ֲחַתן ְּבֵראִׁשית', 'ְמֹעָנה'ֲחַתן.'ֲחַתן
ּתֹוָרה ֲחַתן ִלְפֵני ֶׁשּלֹו,עֹוֶלה ׁשֹוְׁשִבין ְּכמֹו ַהּתֹוָרה.ְוהּוא ֶאת ְמַסֵּים ּתֹוָרה ,ֲחַתן

ִמ ַהּתֹוָרה ֶאת ׁשּוב ּוַמְתִחיל ְּבֵראִׁשית ֲחַתן עֹוֶלה ִמָּיד )תסט(.'יתְּבֵראִׁש'ּוְלַאֲחָריו

ְּבֵראִׁשית ַלֲחַתן ּתֹוָרה ֲחַתן ֵּבין ַקִּדיׁש ַּבֲאִמיַרת ַיְפִסיקּו ֶּפה,ֹלא ִּפְתחֹון ָלֵתת ֶׁשֹּלא ְּכֵדי
עֹוד:ֶׁשֹּיאַמר,ַלָּׂשָטן ִלְקֹרא ֲחֵפִצים ְוֵאיָנם ַהּתֹוָרה ֶאת ִסְּימּו ִּבְגַמר,ְוָלֵכן.ְּכָבר ִמָּיד

ּתֹו ֲחַתן ְּבֵראִׁשית,ָרהֲעִלַּית ֲחַתן ְּבֵראִׁשית,עֹוֵלה ֲחַתן ֲעִלַּית ְׁשֵניֶהם,ּוְבִסּיּום ֹיאְמרּו
ַקִּדיׁש )תסט(.ֲחִצי

אֹוֵמר ְּבֵראִׁשית ֶׁשֲחַתן ָטָבא"ָנֲהגּו ִּבְרַּכת".ְּבִסיָמָנא ֶאת ֶׁשְּיָבֵרְך ֹקֶדם ֹזאת ְוֹיאַמר
ֹקֶד,ַהּתֹוָרה ַהְּבָרָכה ְלַאַחר ַהְּקִריָאהְוֹלא ַלְּקִריָאה,ם ַהְּבָרָכה ֵּבין ֶהְפֵסק ֶזה )תסט(.ֶׁשֲהֵרי

ּתֹוָרה ֲחַתן
ּתֹוָרה ַלֲחַתן ֵיׁש ְּגדֹוָלה ְּבִסּיּוָמּה,ַמֲעָלה ַלּתֹוָרה ָּכבֹוד ַנֲעֶׂשה ָידֹו ֶנֱאַמר,ֶׁשַעל "ְוָעָליו ִּכי:

ֲאַכֵּבד ֶׁשִּמְתַּכְּפִרים,"ְמַכְּבַדי ֲעוֹונֹוָתיוְוזֹוֶכה ָּכל ֵּכן.לֹו זֹו,ַעל ַּבֲעִלָּיה ְלַכֵּבד ָהָראּוי ִמן
ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ַרב ֶאת אֹו ְדַאְתָרא ָמָרא ָהַרב ְּבִיְׂשָרֵאל,ֶאת ּתֹוָרה ְוָכַתב.ַהַּמְרִּביִצים

ַהְּגדֹוָלה ְּכֶנֶסת ֲעִלַּי,ְּבֵסֶפר ֶאת ִלְמֹּכר נֹוֲהִגים ָהיּו ְּבָדִמיםֶׁשִּבְמקֹומֹו ּתֹוָרה ֲחַתן ת
ִמְנָהָגם,ְמֻרִּבים ּוִבְּטלּו ַהָּקָהל ְּגדֹוֵלי ַהֲחׁשּוִבים,ְוָעְמדּו ִמן ִיְהיּו ֶׁשַהֲחָתִנים ְוִהְנִהיגּו
ָּפִנים.ֶׁשַּבָּקָהל ָּכל ִמְנָיִנים,ְוַעל ִלְׁשֵני ַהָּקָהל ֶאת ְלַחֵּלק ֶאְפָׁשרּות ֶאָח,ֶיְׁשָנּה דּוְבִמְנָין

ַהָּקָהל ֲחׁשּוֵבי ֶאת ַהֲחָתִנים,ְיַכְּבדּו ֲעִלּיֹות ֶאת ִיְמְּכרּו ַהֵּׁשִני )תעג,תעב,תסד(.ּוַבִּמְנָין

ְׁשמֹו ִנְקָרא ּתֹוָרה"ָלָּמה ?"ֲחַתן
ַהִּׁשיִרים ִׁשיר ט(ְּבִמְדַרׁש אות א ֶמֶלְך)פרשה ֶׁשל ַלֲאהּובֹו ָמָׁשל ַּבִית,הּוָבא ֶּבן ְּבֵהיָכלֹוֶׁשָהָיה

ֶמֶלְך ַהֶּמֶלְך,ֶׁשל ֶׁשל ִלְכבֹודֹו ּוְנצּורֹות ַרּבֹות עֹוֶׂשה לֹו.ְוָהָיה ְוָאַמר ַהֶּמֶלְך ְקָראֹו ֶאָחד :יֹום
ָלְך ֶאֵּתן ָמה ִמֶּמִּני ֵריָקם,ְׁשַאל ָאִׁשיב ֹלא ַּבָּקָׁשְתָך ְוָאַמר.ְוֶאת ְּבִלּבֹו ָהָאהּוב ֲאִני:ָחַׁשב ִאם

ְוָזָהבׁשֹוֵא ֶּכֶסף ַהֶּמֶלְך ִמן ִלי-ל נֹוֵתן ּוַמְרָּגִלּיֹות;הּוא טֹובֹות ִלי-ֲאָבִנים נֹוֵתן ֲאָבל,הּוא
ָּבעֹוָלם ֵיׁש ֲעִׁשיִרים ְלַׂשר.ַּכָּמה אֹוִתי ֶׁשְּיַמֶּנה ִמֶּמּנּו ֲאַבֵּקׁש אֹוִתי-ְוִאם ְיַמֶּנה ַּכָּמה,הּוא ַאְך

ָּבעֹוָלםָׂש ֵיׁש ְוֵהִׁשיב.ִרים ְּבַדְעּתֹו ַהֶּמֶלְך:ִנְמַלְך ֲאַבֵּקׁש,ֲאדֹוִני ַאַחת ַלֲאדֹוִני!ְׁשֵאָלה ֵיׁש
ְיִחיָדה ַּבת ַּכַחָּמה,ַהֶּמֶלְך ָּבָרה ַּכְּלָבָנה ֲאַהְבִּתיָה,ָיָפה עֹוָלם ְלִאָּׁשה,ְוַאֲהַבת אֹוָתּה ִלי ,ֵּתן

ַהֶּמֶלְך ֲחַתן ִלְהיֹות ַהֶּמֶלְךְנָת.ְוֶאְזֶּכה לֹו ְנדּוְנָיה,ָנּה לֹו ָנַתן ּוַמְרָּגִלּיֹות,ְוַגם ָזָהב ֶׁשל ,אֹוָצר
ַׂשר ִמָּנהּו ְיִחיָדה.ְוַגם ַּבָּקָׁשה ֶׁשָּׁשַאל ְּבַבָּקָׁשתֹו- ֲהֵרי ִנְכַלל ַהֹּכל ַהֶּמֶלְך.ַאְך ְׁשֹלֹמה ָאַמר,ָּכְך
ַהָּקדֹוׁש ִמֶּמִּנ:הּואָּברּוְךלֹו ָלְךְׁשַאל ֶאֵּתן ָמה ְׁשֹלֹמה?י ַוֲאָבִנים:ָאַמר ְוָזָהב ֶּכֶסף ֶאְׁשַאל ִאם

ּוַמְרָּגִלּיֹות ִלי- טֹובֹות נֹוֵתן ְוָזָהב,הּוא ְּבֶכֶסף ֶּבַצע ַהָחְכָמה?ּוַמה ֶאת ְמַבֵּקׁש ֲהֵריִני -ֶאָּלא
ִּבְכָלל "ֶׁשֶּנֱאַמר,ְוַהֹּכל ִּביִמיָנּה: ָיִמים ְוָכבֹודִּב,ֹאֶרְך ֹעֶׁשר ֵּכן".ְׂשֹמאָלּה ֶאת,ַעל ַהְמַסֵּים ַּגם

ְלִהָּקֵרא,ַהּתֹוָרה לֹו ּתֹוָרה'ָיֶאה ּבֹו',ֲחַתן ָּכלּול )תסג(.ֶׁשַהֹּכל

ֶמֶלְךְּבָרב ַהְדַרת ָעם
ֶזה ְּביֹום ּתֹוָרה ַלֵּסֶפר ַהָּקָהל ָּכל ֶאת ְלַהֲעלֹות ּתֹוָר,ָנֲהגּו ֶׁשל ְוקֹוֵרא,הִלְכבֹוָדּה ְוחֹוֵזר

ְּפסּוִקים ְׁשֹלָׁשה ְלֻכָּלם ָאַמר"ַהַחָּזן ָּגדֹול,ְוָאְמָנם...".ּוְלָאֵׁשר ָקָהל ֵיׁש ֲחָׁשׁש,ַּכֲאֶׁשר ְוֵיׁש
ִצּבּור ֹטַרח ַהְּכֶנֶסת,ֶׁשל ְלֵבית ַהָּסמּוְך ַאֵחר ְלֶחֶדר ּתֹוָרה ֵסֶפר עֹוד ְלהֹוִציא ,ַרָּׁשִאים

ָׁשם ִעּמֹוְועֹוֵמד ַהָּבִאים ַלָּקָהל ְוקֹוֵרא נֹוָסף ִצּבּור ֶאת,ּוְכֶׁשְּמַסְּיִמים,ְׁשִליַח ַמֲחִזיִרים
ַלֵהיָכל ַהּתֹוָרה ַהְּכֶנֶסת,ֵסֶפר ְּבֵבית ַיַחד ַהָּקָהל ְּכֶׁשָּכל ַהֲחָתִנים )תסט(.ְועֹוִלים
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טֹוָבה ַעִין
ַא ְׁשֵני אֹו ּוְבנֹו ָאב עֹוִלים ֶׁשֵאין ַהּתֹוָרהֲהַגם ְלֵסֶפר ֶזה ַאַחר ֶזה ַעִין,ִחים ֲחַׁשׁש ִמּׁשּום

ָמקֹום,ָהַרע ַלֲעלֹותְּב ִמָּכל ַרָּׁשִאים ּתֹוָרה ּתֹוָרה- ִׂשְמַחת ֲחַתן ְּבֵראִׁשית,ֶזה ֲחַתן ,ֶזה
ַמְפִטיר ּתֹוָרה,ְוֶזה ֶׁשל ִלְכבֹוָדּה עֹוִלים ֶׁשֻּכָּלם ֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשְּקִריָאָתםְוַגם,ִמְּפֵני ִמְּפֵני

ׁשֹוִנים ּתֹוָרה ִסְפֵרי ִּבְׁשֹלָׁשה ַלֵּׁשִני,ִהיא ָהֶאָחד ֵּבין ְּכֶהְפֵסק ֶנְחָׁשב ֶזה )תעד(.ַוֲהֵרי

ֹּכֲהִנים ְׁשֵני
ּתֹוָרה ַלֵּסֶפר ֶזה ַאַחר ֶזה ֹּכֲהִנים ְׁשֵני עֹוִלים ֶׁשֵאין ֶׁשַהֹּכ,ֲהַגם ֹיאְמרּו ֶׁשָּמא ֵהןֵמֲחָׁשׁש

ַאֲחָריו ַאֵחר ֹּכֵהן ֶהֱעלּו ְוָלֵכן ָּפגּום הּוא ַרָּׁשִאים,ָהִראׁשֹון ּתֹוָרה ְּבִׂשְמַחת ָמקֹום ִמָּכל
ֶזה ַאַחר ֶזה ַהֹּכֲהִנים ּתֹוָרה- ַלֲעלֹות ֲחַתן ְּבֵראִׁשית,ֶזה ֲחַתן ַמְפִטיר,ֶזה ֵמַהַּטַעם,ְוֶזה

אֹו.ל"ַהַּנ ִּבְׁשַנִים ַהִּדין ֶזהְוהּוא ַאַחר ֶזה ְלִוִּים )תעו(.ְׁשֹלָׁשה

ּתֹוָרה ֲחַתן ֹּכֵהן
ּתֹוָרה ֲחַתן ֶׁשָּקָנה ַהְּכֶנֶסת,ֹּכֵהן ְּבֵבית ַאֵחר ֹּכֵהן ִראׁשֹוָנה- ְוֵאין ֲעִלָּיה ַּגם ַלֲעלֹות ַרַּׁשאי

ּתֹוָרה ֲחַתן ְוַגם ֹּכֵהן ְּבֵראִׁשית.ֶׁשל ֲחַתן ָקָנה ִאם ַיֲע,אּוָלם ֹּכֵהןֹלא ַלֲעִלַּית ֶאָּלא,ֶלה
ִּבְלַבד ְּבֵראִׁשית ֶׁשַהֵּסֶפר.ַלֲחַתן ֶׁשֹּיאְמרּו ֵמֲחָׁשׁש ּתֹוָרה ִסְפֵרי ִּבְׁשֵני עֹוֶלה ֶאָחד ָאָדם ְוֵאין ֵמַאַחר

ָּפגּום ַהֵּׁשִני,ָהִראׁשֹון ַּבֵּסֶפר ַּגם ָעָלה ְלֵלִוי.ְוָלֵכן ֶזה ְּבָכל ַהִּדין )תעז(.ְוהּוא

ְקַטִּנים
ּתֹוָרה ַלֵּסֶפר עֹוִלים ַהְּקַטִּנים ִחּנּוְך,ַּגם ְלִגיל ֶׁשִהִּגיעּו ְלַאַחר ַרק ָוַמְעָלה[אּוָלם ֵׁשׁש ,ִמִּגיל

ַוֲחִריפּותֹו ִׂשְכלֹו עֹוֶלה,]ְלִפי ֵאינֹו ִמֶּזה ְּבָפחֹות ח"יבי(.ֲאָבל יג"א סימן קג"ח.ב אות קח סימן )תעח.ט

ָלַדַע ַלִּצּבּורֵיׁש ּוְלהֹוִדיַע ִחּנּוְך,ת ְלִגיל ֶׁשִהִּגיַע ָקָטן ָנִקי,ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשּגּופֹו ָלנּו ָּברּור ֹלא ִאם
ְּבַמִים,ַּכֹהֶגן ֵהיֵטב ַעְצמֹו ֶׁשְּמַקֵּנַח ַאֲחָריו,ְּדַהְינּו ַלֲענֹות אברהם"ע(.'ָאֵמן'ֵאין מגן יעקב,פ ,ישועות

ועוד גיבורים השלחןוכתב.מגן פאת בספרו גנצפריד טהור:הרב מגוף יוצאת אינה והברכה שאסור,מאחר לבטלה מברכה יותר גרע

אחריה אמן ֵׁשׁש.)לענות ִמִּגיל ָּפחֹות ָנִקי,ּוְבָקָטן ַוַּדאי הּוא ִאם ַאֲחָריו,ֲאִפּלּו עֹוִנים ְוֵאינֹו,ֵאין
ְלִזּמּון ֹלא,ּוְלַצֲעֵרנּו.ִמְצָטֵרף ֹזאתַהְרֵּבה ְיתֹוָמה,יֹוְדִעים ָאֵמן ֲעִנַּית ְּבִאּסּור ,ְוִנְכָׁשִלים
ְוָׁשלֹום ָהִריַב.ַחס ֶׁשָּכַתב ִמְתַּפְלִלים,ׁש"ּוְכמֹו ּוְלִמי ְמָבְרִכים ְלִמי ְויֹוֵדַע ָחִריף הּוא ְּכלּום- ֶׁשֲאִפּלּו ּבֹו,ֵאינֹו ֶׁשֵאין ְּכִמי הּוא ַוֲהֵרי

ַּדַעת.ַּדַעת ַאּבּוָהב"ַמֲהַר,ַהּטּור,א"ָהַרְׁשָּב,ד"ָהַרְאָבְוֵכן ָערּוְך,ׁש ס(ֻׁשְלָחן ְמָגִדים,)ג"רטו ַהְּדִביר,ְּפִרי ַהְּגדֹוָלה,ֶּפַתח ְּכֶנֶסת ,ְׁשָיֵרי
ָמְרְּדַכי,א"ַהְּגָר ָּפָלאִג"ַהְּגַר,ַמֲאַמר ֵלב,י'ח ֶחֶמד,ִחְקֵרי ַהֻּׁשְלָחן,ְׂשֵדי ְּברּוָרהִמְׁש,ֲערּוְך ְועֹוד,ָנה ַהַחִּיים (ַּכף ח"יבי. יג"א סימן )ב

ַהֹּגֵאל ַהַּמְלָאְך
ַאַחת ְּבַבת ּתֹוָרה ֵסֶפר ַלֲעִלַּית ַרִּבים ְיָלִדים ְלַהְזִמין ֵמַעל,נֹוֲהִגים ַטִּלית ּופֹוְרִסים

ְּבַע,ֹראָׁשם ְוקֹוֵרא ַהּתֹוָרה ִּבְרכֹות ְמָבֵרְך ֶׁשָּבֶהם ֻּכָּלםְוַהָּגדֹול ַהְּׁשִליַח,ד ִמֵּכן ּוְלַאַחר
ְּבָפסּוק ֻּכָּלם ֶאת ְמָבֵרְך ֹאִתי"ִצּבּור ַהֹּגֵאל ֹּכֲהִנים',ְוכּו"ַהַּמְלָאְך ְּפסּוֵקי,ּוְבִבְרַּכת ּוְׁשָאר

ְּבָרכֹות ַהְרֵּבה ָּבֶהם ֶׁשֵּיׁש "ְּכמֹו,ּתֹוָרה ָהֱאֹלִקיםְוִיֶּת: ְלָך ַׁש"',ְוכּו"ן ֹאְתָךְוֵאל ְיָבֵרְך "ַּדי
ַהַּטִּלית.'ְוכּו ֶאת ֶּׁשּפֹוְרִסים ֲעַראי,ּוַמה ֹאֶהל ַּכֲעִׂשַּית ֶנְחָׁשב ֶזה ְּבָיָדם,ֵאין ַהַּטִּלית ֶאת ֶׁשאֹוֲחִזים ,ִמֵּכיָון

ְלֵצל ַנֲעֶׂשה ֹלא ִּבְלַבד,ְוַגם ְלָכבֹוד ח(.ֶאָּלא עולם ה"הליכות )תעח.ד

ָהרּוַח ַהֶּגֶׁשםַמִּׁשיב ּומֹוִריד
לֹוַמר ַהֶּגֶׁשם'ַמְתִחיִלים ּומֹוִריד ָהרּוַח מּוָסף'ַמִּׁשיב ְוָאַמר.ִמְּתִפַּלת ָטָעה מֹוִריד'ְוִאם

ֶׁש-'ַהַּטל ֹקֶדם ִנְזַּכר ה'ָאַמרִאם ַאָּתה ְל'',ָּברּוְך ֶׁשַּיֲחֹזר ִּגּבֹור'טֹוב ַמִּׁשיב'ְוֹיאַמר'ַאָּתה
ֶׁשֲאָב',ָהרּוַח ַאַחר ִנְזַּכר ִאם ה'ָאַמרל ַאָּתה חֹוֵזר'',ָּברּוְך )תפה.רמבא"חי"ילקו(.ֵאינֹו
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ּתֹוָרה ֶׁשל ְלָגְמָרּה ְסעּוָדה
ּתֹוָרה ֶׁשל ִלְכבֹוָדּה ְסעּוָדה ַלֲעׂשֹות ִיְׂשָרֵאל ִׂשְמָחֵתנּו,ִמְנַהג ֶאת ָּבֶזה ָאנּו ֶׁשַּמִּביִעים

ָּב ִלְהיֹות ַהָּקדֹוׁשֶׁשָּזִכינּו ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶלְך ֶׁשל ִמָּכל,הּואָּברּוְךִנים ָּבנּו ֶׁשָּבַחר
ַהְּקדֹוָׁשה,ָהַעִּמים ּתֹוָרתֹו ֶאת ָלנּו ָזרּוַע.ְוָנַתן ָהאֹור שכ(ְוָכַתב סימן ַהּתֹוָרה:)סוכה ַחְתֵני ְועֹוִׂשים

ַהּתֹוָרה ְּגַמר ִלְכבֹוד ֶׁשע,ְסעּוָדה טֹוִביםְוֵיׁש ְּבַמֲאָכִלים ְּגמּוָרה ְסעּוָדה ְוַתְרְנגֹוִלים,ֹוִׂשים ּוְבִׁשֳּבֵלי.ַאָּוִזים
שעב(ַהֶּלֶקט ְמִתיָקה:ָּכַתב)סוכות ּוִמיֵני ְמָגִדים ַלִּצּבּור ּוְלַחֵּלק ְוִׂשְמָחה ְסעּוָדה ַלֲעׂשֹות ּתֹוָרה ֲחַתן .ּוִמְנַהג

ְּבָכל ֲאֶׁשר ְּכֶנֶסת ַהְּתִפָּלהָּבֵּתי ְלַאַחר ַלִּצּבּור ִּכּבּוד ַמִּגיִׁשים ֵלב,ַׁשָּבת ָלִׂשים ְצִריִכים
ה ְּכַיד ְלהֹוִסיף ּתֹוָרה ֲעֵליֶהם'ְּבִׂשְמַחת ּוְמֻכָּבִדים,ַהּטֹוָבה ֲחׁשּוִבים ּוִמְׁשֶּתה ְּבַמֲאָכל

ַּבּיֹום,יֹוֵתר ְוַהֲחִׁשיבּות ַהַּמֲעָלה ֶאת ְלַהְראֹות ַלּתֹוָרה,ַהֶּזהְּכֵדי ִׂשְמָחֵתנּו ֶאת .ּוְלַהִּביַע
ַּכָּיאּות ְסעּוָדה ַלֲעׂשֹות ַהֲחָתִנים ֶׁשל ְּבֶאְפָׁשרּוָתם ֵאין ִמֻּקַּפת,ְוִאם ַהַּגָּבִאים ֵּכן ַיֲעׂשּו

ַהְּכֶנֶסת ְּבָי,ֵּבית ּתֹוָרהְוִיְקנּו ֶׁשל ִלְכבֹוָדּה ְרָחָבה ֶז,ד ִמְנָהג ְיַבְּטלּו ָּפִניםְוֹלא ְּבׁשּום ה
ְּברּוָרה.ָוֹאֶפן ִמְׁשָנה ָהַרב ֶזה ַעל ִהְזִהיר ס(ּוְכָבר תרסט ו"סימן ְמֹאד"מהרי:ְוָכַתב)ק ֶהֱאִריְך ק

ַהּתֹוָרה ִׂשְמַחת ִלְכבֹוד ֶׁשָּנֲהגּו ִמְנָהג ׁשּום ְלַבֵּטל ְּבַהְרֵּבה.ֶׁשֹּלא עֹוִׂשים ָרָעה ְוָלֵכן
ֶּׁש ְּבַמה ּתֹוָרהְמקֹומֹות ְּבִׂשְמַחת ְוִׂשְמָחה ִמְׁשֶּתה ַלֲעׂשֹות ֶׁשֹּלא ִמָּקרֹוב .ִּבְּטלּו

ֶזה ָּגַרם ַהּתֹוָרה ְּכבֹוד ִּבּזּוי ָהַרִּבים ּדֹוֵרׁש,ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ְוֵאין ָזִוית ְּבֶקֶרן ֻמַּנַחת ֶׁשַהּתֹוָרה
ְמַבֵּקׁש ֶׁשֶב,ְוֵאין ִויַרֵחם ָיִׁשיב ִיֵּתן ִיְׂשָרֵאלּוִמי ֵּבית ְּבָיֵמינּו,ר )תסג(.כ"ע.ָאֵמן,ִּבְמֵהָרה

ַהָּקפֹות
ַּבֹּבֶקר ַּגם ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ִעם ַהֵּתָבה ֶאת ְלַהִּקיף ַהִּמְנָחה,ַהִּמְנָהג ְּתִפַּלת ְלַאַחר ְּכמֹו,ְוַגם

ַּבַּלְיָלה ַמַהְרח.ֶׁשִהִּקיפּו ָּכַתב ַרֵּב"ֵּכן ָנַהג ֶׁשֵּכן ָהֲאִרּו ַהִחיָד,י"נּו ָמָרן ָּכַתב ְלָהָרָׁש"ְוֵכן ֶׁשָרָאה ׁש"א
ֵּכן ֶעְליֹוִנים,ֶׁשָעָׂשה סֹודֹות ָּבֶזה ֶׁשֵּיׁש )תס,תנה(.ְוָאַמר

ִעיר ֶׁשל ִלְרחֹוָבּה ַהַהָּקפֹות ְּבֵעת ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ֶׁשּמֹוִציִאים ָּכל,ֵיׁש ֶאת ְלַׁשֵּתף ְּכֵדי
ּתֹוָרהִׁשְכבֹות ֶׁשל ְּבִׂשְמָחָתּה ִעָּמֶהם,ָהָעם ְוִלְׂשֹמַח ְּבֵעיֵניֶהם,ִלְרֹקד )תס(.ּוְלַחְּבָבּה

ְּבַׁשָּבת ֶׁשָחל ּתֹוָרה ַׁשָּבת-ִׂשְמַחת ִּכְבָכל ְׁשִליִׁשית ְסעּוָדה ְמַעט,אֹוְכִלים ֻמְקָּדם ֶלֱאֹכל ֵלב ָיִׂשים ֵּכן ַעל
ַהֹּבֶקר ְסעּוַדת ְלֵתָאבֹוןְּכ,ֶאת ְׁשִליִׁשית ְסעּוָדה ֶׁשֹּיאַכל .ֵדי

ִמְנָחה ְּתִפַּלת ְלַאַחר ַהְּׁשִליִׁשית ַהְּסעּוָדה ֶאת ֶלֱאֹכל ְוָנכֹון ַהַהָּקפֹות[טֹוב ָמקֹום].ְּבִסּיּום ִאם,ּוִמָּכל
ְמֻאֶחֶרת ְקָצת ֵמַהִּצּבּור,ַהָּׁשָעה ֶׁשֵחֶלק ְּבָמקֹום ֶׁשָּבִאי,אֹו ִמְנָחהְלַאַחר ִלְתִפַּלת ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ֵאיָנם,ם

ַעְרִבית ִלְתִפַּלת ַעד ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ְוִנְׁשָאִרים ְׁשִליִׁשית ְסעּוָדה ֶלֱאֹכל ְלֵביָתם ׁשּוב ֹלא,חֹוְזִרים ְּכֵדי ֲאַזי
ְוָׁשלֹום ַחס ְׁשִליִׁשית ְסעּוָדה ִמְצַות ֶאת ַל,ְלַהְפִסיד ָלֶהם ְלָיֵעץ ָּכְךֵיׁש ַהֹּבֶקר:ֲעׂשֹות ְסעּוַדת ֶאת ְלַחֵּלק

ְסעּודֹות ְּכֵביָצה,ִלְׁשֵּתי ְוֹיאְכלּו ְיֵדיֶהם ֶׁשִּיְּטלּו ָסָלִטים]ְּגָרם54[ְוַהְינּו ִעם ִראׁשֹוָנה[ֶלֶחם ִויָבְרכּו,]ּוָמָנה
ַהָּמזֹון ִעְנָין,ִּבְרַּכת ְּבֵאיֶזה ְמַעט ַּדְעָּתם ַלחּוץִּכי,ְוַיִּסיחּו ְּבָרָכה,ִציָאה ִעם ׁשּוב ְיֵדיֶהם ֶאת ִיְּטלּו ְוָאז

ְׁשִליִׁשית ֶהָחג,ִלְסעּוָדה ֶׁשל ַהַּתְבִׁשיִלים ִעם ֶלֶחם ְּכֵביָצה ְוַכּיֹוֵצא,ְוֹיאְכלּו ָׁשֵמן ֶזה.ָּבָׂשר ֶׁשָּכל ּוָפׁשּוט
ֲח ְלַאַחר ַהְּׁשִליִׁשית ַהְּסעּוָדה ֶאת אֹוְכִלים ַהּיֹוםַּכֲאֶׁשר ֶׁשל,צֹות ְזַמָּנּה ֲעַדִין ִהִּגיַע ֹלא ֲחצֹות ֹקֶדם ִּכי

ְׁשִליִׁשית ג"שו(.ְסעּוָדה סעיף רצא סימן שם,ע )ובאחרונים

ֶהָחג מֹוָצֵאי
ְׁשִנּיֹות ַהָּקפֹות

ַּבַּל ּתֹוָרה ִׂשְמַחת ְּבמֹוָצֵאי ַּגם ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ִעם ַהֵּתָבה ֶאת ְלַהִּקיף ְוטֹוב,ְיָלהָנֲהגּו
ְנִגיָנה ְּכֵלי ה,ְלָהִביא ֲעֵליֶהם'ְּכַיד ַמַהְרח.ַהּטֹוָבה ָּכַתב ָהֲאִר"ֵּכן ַרֵּבנּו ָנַהג ֶׁשֵּכן ְלַהִּקיף"ּו ַהִחיָד,י ָּכַתב א"ְוֵכן

ְלָהָרָׁש ֵּכן"ֶׁשָרָאה ֶׁשָעָׂשה ָּבֶז,ׁש ֶׁשֵּיׁש ֶעְליֹוִניםְוָאַמר סֹודֹות ָּכַתב,ה ָּפָלאִג"ַהְּגַרְוֵכן (י'ח )תס,תנה.
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ֶׁשְּמַאְרְּגִנים ָעִרים ֶּׁשֵּיׁש ְׁשִנּיֹות"ָּבֶהן ַמה ָהִעיִרָּיה"ַהָּקפֹות ִמַּטַעם ִקְרָיה ֵמַאַחר,ְּבחּוצֹות
ָהַרב ְוָנִׁשים,ּוְלַצֲעֵרנּו ֲאָנִׁשים ַּתֲעֹרֶבת ָׁשם ֶׁשֵּיׁש הֹוִכיַח ָנִׁשי,ַהִּנָּסיֹון ָּבאֹותְוַרּבֹות ם

ֵאּלּו- ִּבְפִריצּות ְּבַהָּקפֹות ְלִהְׁשַּתֵּתף ֶׁשָאסּור ָסֵפק ִמְּמקֹומֹות,ֵאין ִיְרַחק ַנְפׁשֹו ְוׁשֹוֵמר
ׁשֹו,ֵאּלּו ַהְּׁשִכיָנה ָׁשםֶׁשֵאין ַאָח,ָרה ַהִּסְטָרא ַלֵּמִבין.ַיִּציֵלנּו'ה,ָראֶאָּלא .ְוַדי

ַחג ִאְסרּו
ִׂש ֶׁשַאֲחֵרי ִנְקָראיֹום ּתֹוָרה ַחג'ְמַחת ּוְׁשִתָּיה',ִאְסרּו ַּבֲאִכיָלה ְקָצת ּבֹו ְלַהְרּבֹות ְונֹוֲהִגים

ַהּיֹום ֶׁשל ב"הרמ(.ִלְכבֹודֹו סעיף תכט סימן )א

ַהִחיָד ָמָרן ִלְׁשָמּה:א"ָּכַתב ּתֹוָרה ּוְבִלּמּוד ָׁשַמִים ְּבִיְרַאת ֶזה ְּביֹום הּוא,ִיְתַאֵּמץ ִּכי
ַהָּׁשָנהְּת ְלָכל טֹוב ְוִסיָמן ַהָּׁשָנה מח(.ִחַּלת אות כה סימן חי לכל )מועד

ִמְצָוה ְׁשָיֵרי
ִּבָּזיֹון ֶׁשל ִׁשּמּוׁש ַהֻּסָּכה ַּבֲעֵצי ִיְׁשַּתֵּמׁש ֹלא ֶהָחג ְּבַרְגָליו,ְלַאַחר ֲעֵליֶהם ִיְדֹרְך ֹלא ְוָלֵכן

ָלַאְׁשָּפה ַיְׁשִליֵכם ַי,ְוֹלא ָהְרחֹובֶאָּלא ְּבִצֵּדי אֹו ָצנּוַע ְּבָמקֹום ִמֵּכן,ִּניֵחם ֶׁשְּלַאַחר ְוַאף
ָלַאְׁשָּפה אֹוָתם ְוזֹוְרִקים ַהִּנָּקיֹון ּפֹוֲעֵלי ִאּסּור,ָּבִאים ָּבֶזה )תמט,צד(.ֵאין

ִלְׁשֹאל ָהִראׁשֹוָנ,ֵיׁש ַהָּׁשָעה ֲחִצי ְּבתֹוְך ֶׁשָּכָבה ֲחֻנָּכה ְּבֵנר ַהַהְדָלָקהַמּדּוַע ֶׁשל ַהֶּׁשֶמן,ה ְׁשֵאִרית ֶנֱאַסר
ִׁשּמּוׁש ֶהָחג,ְלָכל ְלַאַחר ְּבִׁשּמּוׁש ֶנֱאָסִרים ֵאיָנם ַהֻּסָּכה ֲעֵצי ִמְצָוה,ְוִאּלּו ְׁשָיֵרי ְׁשֵניֶהם ְוֵיׁש?ַוֲהֹלא

ֲחֻנָּכה,ְלַיֵּׁשב ְּבֵנר ְל,ִּכי ְלִהְתַּבֵער ַהֶּׁשֶמן ְוָעׂשּוי ְלַגְמֵרי,ַגְמֵריֵמַאַחר ְלִמְצָוה אֹותֹו ִיֵחד ֶׁשִּמְּתִחָּלה ,ִנְמָצא
ַּבֶּׁשֶמן ְוִיְׁשַּתֵּמׁש ַהֵּנר ֶׁשִּיָּכֶבה ְמַצֶּפה ֵאינֹו ֵמַהֶּׁשֶמן,ֶׁשֲהֵרי ִנְׁשַאר ִאם ָאסּור,ָלֵכן הּוא ַּבֲעֵצי.ֲהֵרי ֵכן ֹלא

ְלַג,ֻסָּכה ְלִמְצָוָתם אֹוָתם ְמַיֵחד ִּבְלַבדֶׁשֵאינֹו ֶהָחג ִליֵמי ַרק ֶאָּלא ֵהם,ְמֵרי ֻמָּתִרים ֶהָחג ְלַאַחר ְלָכְך
ִּבָּזיֹון,ְּבִׁשּמּוׁש ֶׁשל ִׁשּמּוׁש ָּבֶהם ַיֲעֶׂשה ֹלא ַהִּמְצָוה ְּכבֹוד ֶׁשִּמְּפֵני ס( .ַרק יוסף תרעז"בית )ס

ְׁשִביִעית ֶׁשל ָהֶאְתרֹוג ִּבעּור
ַהְּקדֹוִׁשים ְׁשִביִעיתֶאְתרֹוִגים ְלָזְרָקם,ִּבְקֻדַּׁשת ֶׁשֹּלא ֶהָחג ְלַאַחר ְלַהְקִּפיד ְוַלֲעׂשֹוָתם,ֵיׁש ְלַבְּׁשָלם ְוטֹוב

ִּבְקֻדָּׁשה]ִרָּבה[ִמְרַקַחת ט.ּוְלָאְכָלם ַעד ְלָאְכָלם ַהְּׁשִמיִנית"ְוִיְׁשַּתְּדלּו ַהָּׁשָנה ֶׁשל ִּבְׁשָבט ְזַמן,ו ֶׁשֶּזה
ֵמָהֶאְתרֹוִגיםְוִא.ִּבעּוָרם לֹו ִנְׁשַאר ֶׁשַּיְפִקיֵרם,ם ְלַהְפִקיָרם[.טֹוב ָצִריְך ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ֵיׁש,ְוֵיׁש ַהָּׁשָנה ְוָכל ֵמַאַחר

ָּבֵעץ ָמקֹום.]ֶאְתרֹוג ֶאְתרֹוִגים,ּוִמָּכל ְׁשֵני ַרק לֹו ֵיׁש ְלַהְפִקיָרם,ִאם ַחָּיב ִׁש,ֵאינֹו ָּבֶהם ֶׁשֵאין ֶׁשלֵּכיָון עּור
ְסעּודֹות ְּבחֹוֶבֶרת.ָׁשֹלׁש ְּבַהְרָחָבה ָהָאֶרץ'ְוַכְמֹבָאר ְׁשִביִעית'ִמְצַות (ִהְלכֹות שלמה. השביעית,מנחת )משמרת

ִרָּבה-ִמְרַקַחת
ִמ ְוַלֲעׂשֹותֹו ְוֻסָּכר ַמִים ִעם ָהֶאְתרֹוג ֶאת ְלַבֵּׁשל ֶהָחג ְלַאַחר ְקדֹוִׁשים ִיְׂשָרֵאל ְרַקַחתָנֲהגּו

ְּבט,]ִרָּבה[ ִּבְׁשָבט"ּוְלָאְכלֹו ָלִאיָלנֹות,ו ַהָּׁשָנה ֹראׁש ָעָליו,ֶׁשהּוא ְיָבְרכּו .'ֶׁשֶהֱחָינּו'ְוֹלא
החיים( )תנ,תמט.כף

ִנְפָלאֹות ְסֻגּלֹות
ְּבַכָּוָנה ָעָליו ֶׁשֵּבְרכּו ְּבֶאְתרֹוג ֶיְׁשָנן ַרּבֹות ּוְסֻגּלֹות ַּגםּוָבדּו.ַמֲעלֹות ֶׁשּמֹוִעיל ּוְמֻנֶּסה ק

ֲעָקָרה ה,ְלִאָּׁשה ָב'ֶׁשְּבֶעְזַרת ִלְפִרי ִּתְזֶּכה ָנִׁשים.ֶטןִיְתָּבַרְך ִּבְׁשֵּתי ָלּה,ּוַמֲעֶׂשה ָהיּו ֹלא ַאַחת
ָׁשִנים ְׁשמֹוֶנה ָׁשָנה,ְיָלִדים ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ְיָלִדים ָלּה ָהיּו ֹלא ֲחִת,ְוַאַחת ָמָרןְוִקְּבלּו ֶׁשל ֵמֶאְתרֹוגֹו יָכה

ְׁשִליָט יֹוֵסף עֹוַבְדָיה ַרֵּבנּו ְלִצּיֹון ְקָיָמא,א"ָהִראׁשֹון ֶׁשל ְּבֶזַרע ִנְפְקדּו ָׁשָנה ה,ּוְבאֹוָתּה )תמט(.'ָּברּוְך

ְמֻעָּברֹות ְלָנִׁשים ָהֶאְתרֹוג,ְסֻגָּלה ֶׁשל ַהִּפָּטם ֶאת ְצָדָק,ֶׁשִּיְנְׁשכּו ַלֲעִנִּייםְוִיְּתנּו ,ה
ַקל ֵהָריֹון ָלֶהן ֶׁשִּיְהֶיה ּוְלָׁשלֹום,ְוִיְתַּפְללּו טֹוִבים ְלַחִּיים ְּבַצַער,ְוֶׁשֵּתַלְדָנה ְוֹלא .ְּבֶרַוח

ָלֵכן ֹקֶדם ְוֹלא ּתֹוָרה ִׂשְמַחת ְלַאַחר ֶאָּלא ָהֶאְתרֹוג ֶאת ִיְנְׁשכּו ְוָהֶאְתרֹוג,ְוֹלא ֵמַאַחר
ַּב ָאסּור ְלֵעיל,ֲאִכיָלהֲעַדִין )תמט(.ַּכְמֹבָאר
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ֵלב ְּכֵאב לֹו ֶׁשֵּיׁש ְלִמי ֶּבָחג,ְסֻגָּלה ָעָליו ֶׁשֵּבְרכּו ָהֶאְתרֹוג ֶאת ִעם,ֶׁשִּיַּקח אֹותֹו ִויַבֵּׁשל
ַּכּמֹון ֶהָחג,ְמַעט ְיֵמי ִׁשְבַעת ְּכֶנֶגד ְלִגימֹות ֶׁשַבע ְוִיְׁשֶּתה ַהַּמִים ֶאת ֵלבְוִיְהֶי,ִויַסֵּנן לֹו ה

ה ַלֲעבֹוַדת ְוָחָזק ישראל(.ִיְתָּבַרְך'ָּבִריא יוסף.סגולות )לבוש

ָהֶאְתרֹוִגים ִּבְזכּות
ְּב ָלֹרבַמֲעֶׂשה ְצָדקֹות נֹוֵתן ֶׁשָהָיה ַרָּבה,ַּפַעם.ָאָדם הֹוַׁשְעָנא ֶעֶׂשר,ְּביֹום ִאְׁשּתֹו לֹו ָנְתָנה

ֵמ ַמֶּׁשהּו ֶׁשִּיְקֶנה ַהַּבִיתַמְטְּבעֹות ִלְבֵני ָיָצא.ַהּׁשּוק לֹו,ַּכֲאֶׁשר ְוָאְמרּו ְצָדָקה ַּגָּבֵאי אֹותֹו :ָּפְגׁשּו
ְיתֹוָמה ַּכָּלה ְלַהִּׂשיא ֲחׁשּוָבה ְּבִמְצָוה ַעָּתה ָאנּו ַהַּמְטְּבעֹות.ֲעסּוִקים ֶעֶׂשר ָּכל ֶאת ָלֶהם ָנַתן

לֹו ְלֵביתֹו,ֶׁשָהיּו ַלֲחֹזר ֵריקֹותְוִהְתַּבֵּיׁש ָהֶאְתרֹוִגים.ְּבָיַדִים ֶאת ָׁשם ְוָרָאה ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ָהַלְך
ָּבֶהם ֶׁשְּמַׂשֲחִקים ַהְּקַטִּנים ַהְיָלִדים ָּבֶאְתרֹוִגים,ֶׁשל ַׂשּקֹו ֶאת ּוִמֵּלא ֵמֶהם ָאֶנה.ָלַקח ָהַלְך

ַאַחת ִלְמִדיָנה ַרְגָליו ְנָׂשאּוהּו ֲאֶׁשר ַעד ָׁשםֵּכיָון.ָוָאָנה ֶׁשל,ֶׁשִהִּגיַע ַהֶּמֶלְך ִקֵּבל ִּפְתאֹום
ֲחָזִקים ֵמַעִים ְּכֵאֵבי ְמִדיָנה לֹו,אֹוָתּה ְוָאְמרּו ַּבֲחלֹום ֵאָליו ִאם,ּוָבאּו ֶאָּלא ִיְתַרֵּפא ֶׁשֹּלא

ְּביֹום ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ִעָּמם ֶׁשִּמְתַּפְלִלים ַהְּיהּוִדים ֶׁשל ֵמָהֶאְתרֹוִגים ַרָּבהֹיאַכל ִחְּפׂשּו.הֹוַׁשְעָנא
ַהָּללּו ֵמָהֶאְתרֹוִגים ַהֶּמֶלְך ָמְצאּו- ְׁשִליֵחי ַהַּׂשק.ְוֹלא ַעל יֹוֵׁשב ַהֶּזה ָהִאיׁש ֶאת ָמְצאּו ְלֶפַתע

ַּבַּׂשק:ְׁשָאלּוהּו,ֶׁשּלֹו ְלָך ֵּיׁש ָלֶהם?ַמה ֲאִני:ָאַמר ִמְסֵּכן ִלְמֹּכ,ִאיׁש ְּכלּום ִלי ִחְּפׂשּו.רְוֵאין
ַהָּללּו ֵמָהֶאְתרֹוִגים ּוָמְצאּו לֹו.ְּבַׂשּקֹו ֵאֶּלה:ָאְמרּו ָלֶהם?ֵמַאִין ֶׁשַהְּיהּוִדים:ָאַמר ֵמָהֶאְתרֹוִגים

ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ִעָּמם ַהֶּמֶלְך.ִמְתַּפְלִלים ִלְפֵני ֶוֱהִביאּוהּו ַהַּׂשק ֶאת ְוִהְתַרֵּפא.ָלְקחּו ַהֶּמֶלְך .ָאַכל
ָזָהב ִּדיְנֵרי ּוִמְּלאּוהּו ָהֶאְתרֹוִגים ִמָּכל ַהַּׂשק ֶאת ָּגדֹול,ּוִפּנּו ְּבָכבֹוד ְלֵביתֹו ב(.ְוָחַזר לז רבה )ויקרא

ַהּלּוָלב ֶאת ִיְזֹרק ִּבָּזיֹון,ֹלא ֶּדֶרְך ְוָהֲעָרבֹות ְּבָסמּוְך.ַהֲהַדִּסים ְלַהִּניָחם טֹוָבה ְוֵעָצה
ַהַּבִית ָצָרה,ִלְׁשִמיָרהְלֶפַתח ִמָּכל ללב(.ּוְלִהָּנֵצל היום,יפה תנא.סדר תשובות )תמט.פסקי

ַרָּבה ְּבהֹוַׁשְעָנא ָּבֶהן ֶׁשחֹוְבִטים ָּבַאְׁשָּפה,ָהֲעָרבֹות ִיְזְרֵקן ְּבֵביתֹו.ֹלא ֶׁשִּיְׁשְמֵרן ִּכי,ְוטֹוב
ְלַפְרָנָסה ְּגדֹוָלה ְסֻגָּלה ָּבֶהן ִמְּפָחִדיםּוְלִהָּנ,ֵיׁש ּוֵמֲחלֹומֹות.ֵצל ַּבֵּלילֹות ַהְמַפֵחד ְוֵכן

ָעֶליָה,ָרִעים ֶׁשָּיֵׁשן ַהָּכִרית ַּתַחת לֹו,ַיִּניֵחן ָהֲעָרבֹות.ְוִיְרַוח ָּכל ֶאת ְלַהִּניַח ֹצֶרְך ְוֵאין
ַהָּכִרית ִנְצָמד,ַּתַחת ְּבַנְילֹון ֶאָחד ָעֶלה ֶׁשִּיֵּתן ַּדי ְׁשָנתֹוְוָׁשַכב,ֶאָּלא ללב(.ְוָעְרָבה ,המדות,יפה
תנא תשובות )פסקי

ְקָיָמא ֶׁשל ְּבֶזַרע ְלִהָּפֵקד ְוִלְׁשּתֹוָתם,ְסֻגָּלה ְּבַמִים ָהֲעָרבֹות ֶאת תנא(.ְלַבֵּׁשל תשובות )פסקי

ָהֲעָרבֹות ִּבְזכּות
ַזַצ ַהֹּכֵהן ִׂשְמָחה ֵמִאיר ַרֵּבנּו ַעל ֵסֶפ[ל"ְמֻסָּפר ָׂשֵמַחְמַחֵּבר אֹור ֶׁשּלֹו,]ר ֵמָהֲעָרָבה ָעִלים ֶׁשָּנַתן

ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ְּבִמְלֶחֶמת ַלָּצָבא ֶׁשִּגְּיסּום ְיהּוִדים ֶׁשָּנְטלּו,ְלַחָּיִלים ַחָּיִלים אֹוָתם ְוָכל
ֵאּלּו ְּגלּוִיים,ֵמֲעָרבֹות ְּבִנִּסים ְלָבֵּתיֶהם,ִנְּצלּו ה,ְוָחְזרּו ּוְׁשֵלִמים,'ָּברּוְך יוסף(.ְּבִריִאים )לבוש

ְּבֵראִׁשית ַׁשַּבת
ְּבָפָרַׁשת ְוקֹוְרִאים ֵמָחָדׁש ַהּתֹוָרה ֶאת ׁשּוב ַמְתִחיִלים ֶהָחג ֶׁשְּלַאַחר ָהִראׁשֹוָנה ַּבַּׁשָּבת

ּתֹוָרה,ְּבֵראִׁשית ֶׁשל ִלְכבֹוָדּה ִׁשיִרים ָיִׁשירּו ַהְּקִריָאה ֶׁשֹּקֶדם ְמקֹומֹותְו.ְוטֹוב ֵיׁש
ַרב ְּבֶכֶסף ָהִראׁשֹוָנה ָהֲעִלָּיה ֶאת ֵּבית,ֶׁשּמֹוְכִרים ֶׁשל ַהָּמאֹור ֲעבּור ַהֶּכֶסף ֶאת ְונֹוְתִנים

גאון(.ַהְּכֶנֶסת האי קולון"מהר,רב )י

עֹוָלםּבֹוֵראְלֵאלֶׁשַבחםְוִנְׁשָלָּתם


