
  

   

   
מובא במדרש: "לעולם אל תהי מצות העומר קלה בעיניך שע"י מצות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען, הה"ד 

(ויקרא רבה (וילנא) ואיזה? זה מצות העומר"  (שם י)ונתתי לך ולזרעך אחריך על מנת ואתה את בריתי תשמור  (בראשית יז, ח)

  דברי המדרש טעונים ביאור: .פרשת אמור פרשה כח)

 המצוה המדוברת בפסוקים הנ"ל זו מצוות המילה, ולא מצוה העומר!  .א

כאשר הקב"ה מבטיח לאברהם את הארץ, אברהם שואל באיזו זכות יירש אותה, והקב"ה אומר לו שבזכות   .ב
אומר שבזכות המילה  (שם יז, ב). ומדוע אומר המדרש דבר אחר? מאידך, רש"י עצמו טו, ו)(רש"י בראשית הקרבנות 

 אברהם יירש את הארץ (וכן נשאלת השאלה מה המיוחד במצוות המילה)!

 המילה, הביטוי "על מנת" לא מתאימה. בזכותאם יורש את הארץ  -ואתה את בריתי תשמור"  על מנת"  .ג

  נוסיף עוד שאלות:

 פירת העומר (ב"לשם יחוד") אומרים את הפס' "ואראך מתבוססת בדמייך"?מדוע לפני ס  .ד

 נקרא ע"ש הכמות ולא ע"ש התוכן? העומרמדוע   .ה

כלומר לקבץ  -המילים "מצוות העומר" מצביעים על חיבור ואיחוד: מצוה מלשון לצוות (לחבר), ועומר מלשון "לעמר" 
  ם, כולל הרחוקים, זה מאגד את עם ישראל יחד. דברים ביחד. כאשר יש מצוות שכמעט כל עם ישראל מקיי

גם רחוקים מעם ישראל  מילהישנן שתי דוגמאות למצוות כאלה: מצוות המילה ומצוות כיבוש הארץ: את מצוות ה
גם יהודים רחוקים מסרו נפשם.  כיבוש הארץמקיימים, ורבים נהרגו על קידוש ה' בקיימם מצוה זו. כמו"כ למען מצוות 

בזכות הקדושים שנלחמו בנכונות למסור נפש למען  -יתכן שזו כוונת רש"י, שזרעו ירש את הארץ בזכות הקרבנות 
  הארץ. כמו"כ מצאנו שיצחק הסכים למסור נפשו כקרבן (בעקידה), והוא האב היחיד שלא היה בחו"ל.

עריה", גרמו ע"י המצוות הנ"ל לביסוס עם ישראל בארץ, ועליהם אומר גם יהודים הריקים מהמצוות, בבחינת "עירום ו
נפלו בכיבוש הארץ) ושל ההרוגים משום היותם ששני דמים: דם חללי המלחמות ( - הכתוב "ואומר לך בדמיך חיי" 

היותם  יהודים (כגון אלו שנהרגו בקיימם מצוות מילה). ואכן בימי העומר היו שתי נקודות אלו: א. הרוגים על עצם
יהודים: רבים נהרגו בתקופה זו על קידוש ה' באירופה. ב. ההורגים במלחמות להגנת העם והארץ: תלמידי ר' עקיבא 

בבה ההשגחה וואכן ס היו חיילים בצבאו של בר כוכבא ונפלו במלחמה נגד הרומאים.(לפי הסברו של הרב אליעזר שנוולד) 
  מלחמות והפגועים, ויום העצמאות, חלים בספירת העומר. העליונה שיום הזיכרון לחללי השואה ולחללי ה

כוונת המדרש היא, שהמצוות הנ"ל (מילה וכיבוש הארץ) מאגדות את עם ישראל, ובזכות זה יצליחו לנצח במלחמות 
ולירש את הארץ, כמו שבימי אחאב כשלא היו בהם בעלי לשוה"ר (שזב מצביע על אהבה ואחדות) הצליחו במלחמות, 

  מי דוד שנפלו במלחמות (במדבר רבה יט, י). לכן בימי העומר יש הקפדה על עניינים שבין אדם לחברו.לעומת בי

וכאשר יש איגוד של עם ישראל בארץ, גם אם לא כולם צדיקים, האיכות לא גורעת. כפי שאנו רואים את סימני הגאולה 
"והקימותי  ח)- (יז, זת ואחריות. הקב"ה מבטיח אך כאשר חוזרים לארץ יש בזה גם התחייבו כאשר עם ישראל חוזר לארץ.

הברית מצד ה' היא לתת לנו את  -את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך... ונתתי לך ולזרעך אחריך... את כל ארץ כנען" 
כלומר לקיים את מצוות ה' בשלמות בארץ (שכן ישנן  -הארץ. אומר המדרש, שזה "על מנת ואתה את בריתי תשמור" 

מצוות שניתן לקיימן רק בארץ). המדרש דווקא משתמש בלשון יחיד, כדי לבטא את אחדות עם ישראל. לכן  הרבה
  "זו מצוות העומר" (החיבור והאיגוד, כמו שבארנו לעיל). - מסיים המדרש 

ה , והחובה מצידנו היא "ואתם תהיו לי לעם". התור(כו, יב)הפס' "והייתי לכם לאלהים" מופיע גם בפרשת בחקתי 
שלימים זה את זה, כך מ' פנים בתורה, הם לא סותרים אחד את השני, אלא עהשתמשה במילה עם, לרמוז שכמו שיש 

  אם אם נראה בעם ישראל אנשים שונים אחד מהשני, זה לא שהם לא יסתדרו אחד עם השני, אלא להפך.

אתם מתקוממים נגד האויבים, ואולך כלומר אלך אתכם כאשר  - (שם יג)ובזכות זה, זוכים ל"ואולך אתכם קוממיות" 
, הראשונים כתבו (שו"ע תפט, א). וזה נותן טעם נוסף להלכה, שיש לספור את העומר בעמידה (רש"י)אתכם בקומה זקופה 

"אל תקרי בקמה, אלא בקומה". סיבה נוספת היא, כדי להראות התכוננות לקבלת  (עי' רא"ש סוף מסכת פסחים)אסמכתא 
  דה ("ויתיצבו בתחתית ההר").התורה, שהיתה בעמי

  ימי ספירת העומר הם ימי הכנה לקבלת התורה. בספירת העומר ישנם כמה דגשים שיש להפנים כדי להשיג את התורה: 

כשם שמי שפספס לספור יום אחד, ממשיך לספור בלי ברכה, כך כאשר מפסיק בלימוד  -רציפות והתמדה   .א
 התורה, האיכות נפגעת.

 העומר נעשית בהזדמנות הראשונה, בתחילת הלילה, כך יש להזדרז ללימוד התורה.קצירת  - זריזות   .ב

 סופרים את העומר בתחילת הלילה. -חשיבות לימוד התורה בלילה   .ג

 בימים אלו נוהגים ללמוד מסכת אבות, כדי לתקן את המידות ע"מ שנוכל לקבל את התורה. -עבודת המידות   .ד

ולקיום  ב"ב קנח ע"ב) -("אווירא דא"י מחכים" ללימוד התורה  המסייעדבר  זכינו לשוב לארץ, - חשיבות ארץ ישראל   .ה
בכך ניתן לתרץ באופן נוסף את השאלה [מצוות התורה בשלמות, משום שאז ניתן לקיים מצוות התלויות בארץ. 

 ]מצוות התלויות בארץ חלות רק כאשר רוב ישראל בארץ. כמה , שכןהאחרונה
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  השאלה

גננת התרשלה בשמירה על אחד הילדים, ובעקבות כך נפצע הילד ונזקק 

  לטיפול רפואי ארוך הכולל פיזיותרפיה ותרופות. האם יש לחייבה?

  הקדמה 

נחלקו לגבי קטן המוסר חפץ של גדול  (חו"מ צו, א)השו"ע והרמ"א 

לא.  לדעת השו"ע כן ולדעת הרמ"א -לשמירה, אם יש בזה דיני שומרים 

אבל כתבו רבים מהאחרונים, שבגדול המוסר חפץ של קטן, לכו"ע יש 

חיובי שומרים. אם כן, כשמוסרים ילד לשמירה זה נחשב שמוסרים 'חפץ 

 האם ו דעת) למטפלת, ויש כאן חיובי שמירה, וצריך לדוןבחי' (שאין 

  אותה.במה ניתן לחייב ו

: "וכי יריבן אנשים כ)- (שמות כא, יטנאמר בתוה"ק בפרשת החובל בחבירו 

אם יקום  למשכב. והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל

   והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא".

נלמד מדרשות הכתובים, שישנם חמישה (פג ע"א, פה ע"א) במשנה בב"ק 

  דברים שהחובל בחבירו חייב בהם:

בשוק, כמה שווה עם יד ובלי שמים אותו כעבד הנמכר  -נזק   .א

  ההפרש צריך לשלם.את ו ,יד

שמים כמה אדם היה מוכן לשלם כדי שלא יקטעו לו  - צער   .ב

  בצורה כואבת אלא ע"י סם.היד 

  בעקבות המכה. כמה ימי עבודה הפסיד -שבת   .ג

  הוצאות הרפואה. - ריפוי   .ד

  הבושה שנגרמה לו; הכל לפי המבייש והמתבייש. -בושת   .ה

שלא חבלה באופן ישיר, אלא כתוצאה  לעומת זאת, מטפלת

מהתרשלותה בשמירה נחבל הילד, כתבו אחרוני זמננו שלא ניתן לחייבה 

את חמשת החיובים הקיימים בחובל, אלא בנזק בלבד. ויש לדון מה 

  מוגדר כ'נזק' במקרה שלנו ומה לא.

  תשובה

  כתב:  )סימן ד(ב"מ פ"ח פסקיו הרא"ש ב

ועלה בה מכה ברגליה בפשיעת הסוחר, כגון ששינה  הסוחר בהמה מחבירו

ז"ל, כיוון דסופה להתרפאות  פסקו חכמי צרפתבה ולא הוי מחמת מלאכה, 

, ויש מחלקיןמאותה פציעה, פטור מלשלם דמי נזקו ולא הוי אלא ֵשֶבת... 

דודאי גבי אדם לא חשבינן ליה אלא שבת, דאינו עשוי להימכר, הלכך לא 

  .החשיב הפחתיה מכספי

במקרה של אדם שסחר בהמה מחבירו, ובעקבות פשיעתו בשמירה עליה 

נפצעה, הביא הרא"ש שתי דעות בראשונים: חכמי צרפת סברו, שכיוון 

פטור הסוחר, כי הגדרת נזק לשיטתם  -שבבהמה יש רק תשלום נזק 

הוא דווקא נזק בלתי הפיך, כגון שנקטעה רגל הבהמה, אבל כאן סופו 

  ינו מוגדר נזק. של הנזק להירפא וא

שיטת רבינו חננאל המובאת בתוס' וכך  – דעת ה"יש מחלקין"לואילו 

אמנם לא מחשבים ֵשֶבת בבהמה כמו באדם, שבו כל יום  - (גיטין מב ע"ב)

ין הבהמה עשויה להימכר, והזמן ישיכל לעבוד צריך לשלם, אבל עד

  1לשלם.שאינה יכולה לעבוד מוריד מערכה בשוק, וזה נחשב נזק שצריך 

  :(חו"מ שז, ו)שתי הדעות הללו הובאו בשו"ע 

הסוחר פרה מחבירו ונולדה בה מכה בפשיעת הסוחר. יש אומרים שפטור 

מלשלם כיוון שסופה להתרפאות מאותה מכה לא הוי אלא שבת, ואין 

שבת בבהמה. לפיכך אם נתבטל לכמה ימים פטור, כיוון שסופה 

  .להתרפאות, ויש מחייבים

"והסברא הראשונה נראה עיקר". ומדברי השו"ע במקום וכתב הרמ"א: 

מבואר שהכריע אף הוא כשיטת חכמי צרפת: "נכחש  (חו"מ שמ, ב)אחר 

הבשר מאליו (לא על ידי פעולה ישירה, אלא על ידי שימוש לא נכון של 

מבואר שאם המכה תתרפא  2פטור". -השואל בבהמה) וסופו לחזור 

  ק, ובבע"ח חייבים רק על נזק.מאליה פטור, שכן זה לא מוגדר נז

  :(פו ע"א)דברי הגמרא בב"ק במקור שיטת חכמי צרפת היא 

וסופה לחזור. אביי אמר, נותן לו  (הושבתה היד)דאתמר הכהו על ידו וצמתה 

כל ימים שיפול במשכב  -דמי ידו. שבת קטנה  - (שבת גדולה שבת גדולה ושבת קטנה 

ורבא אמר, אינו נותן לו אלא דמי שבתו  רואים אותו כאילו הוא שומר קישואים)

  . שזה שבת גדולה), (ולא נותן לו דמי ידושבכל יום ויום 

כתשלומי אלא  'נזקכ' אינו מוגדרשכל נזק שסופו לחזור  ,מכאן מוכח

  .'שבת'

לכאורה במקרה שלנו, שהילד נזקק לטיפולי פיזיותרפיה ותרופות 

כל נזק שסופו להירפא אינו למיניהן, תהיה הגננת פטורה לפי השו"ע, כי 

  נזק ופטור.

  מחלוקת הנתיבות והחזו"א

כותב שיש לחלק חילוק מהותי בדין זה.  )ג(חו"מ שמ, אלא שהנתיבות 

הנתיבות הביא את המרדכי, שכתב גם כן כדעת חכמי צרפת, ומבאר 

שכל הפטור מנזקי הבהמה, היינו דווקא כשהבהמה עתידה להירפא בלי 

שהריפוי מזרז את החלמתה. אבל אם הבהמה לא שום טיפול, אלא 

הרי זה מוגדר כנזק ויהיה חייב. וא"כ הוא  –תוכל להירפא בלי טיפול 

  הדין לעניינו שהגננת תהיה חייבת, שהרי בלי טיפול הילד לא יבריא.

ו נפסקש, (נח ע"א) הגמ' בנדהדברי הנתיבות הביא ראיה לשיטתו מ

נה באשה ששאלה מחבירתה חלוק, . הגמרא ד(יו"ד קצ, מ)בשו"ע  להלכה

הראשונה בדקה שהוא נקי לפני שהשאילה אותו, והשואלת מצאה בו ו

השנייה טמאה, שכן הראשונה ודאי  –מבואר בגמ', שלגבי טומאה כתם. ו

אין כאן ספק מי טמאה. לעומת ובדקה שהבגד נקי כשהשאילה אותו, 

, פני החזרתות הבגד להשואלת אינה צריכה לכבס א בדיני ממונות זאת,

 , ויכולה להחזיר לה הבגד עם הכתם"המוציא מחבירו עליו הראיה"שכן 

. רואים מכאן, אומר הנתיבות, שאם היה ברור שהדם של (ע"פ רש"י שם)

השואלת, הייתה צריכה לשלם על נזק הדם. ולמה זה מוגדר נזק, הרי 

אלא מכאן מוכח,  הנזק הזה של הדם סופו "להירפא" ע"י שיכבסוהו?!

שנזק שאינו יכול להירפא מאליו, מוגדר כנזק. ולכן בנידון שלנו, שהשבר 

  אינו יכול להירפא מאליו, תהיה חייבת הגננת תשלומי נזק.

                                                      
 אילו היה משלם עבור כל יום שהבהמה אינה יכולה לעבוד, התשלום היה גבוה בהרבה. 1

 רשלנות בשמירה על קטן

 ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט"א
 מילי דנזיקין
 שיעורים בדיני ממונות



לק על חילוקו של הנתיבות בפסק וח (ב"ק סי' יג אות ב) אבל החזו"א

השו"ע, והקשה על דבריו: לגבי המקרה של אדם שהתרשל בשמירת 

, אמר המרדכי שלא רק שאין שבת, אלא גם הבהמה וסוף מכתה לחזור

(צח אין ריפוי. המרדכי הביא ראיה שאין ריפוי, מהגמ' גמרא במסכת ב"ק 

פטור, מאי טעמא? אמר, הא  –: "הזורק מטבע של חברו לים הגדול ע"א)

מנח קמך, אי בעית שקליה" ומבואר שלא זרק את המטבע בידיים, אלא 

ם והכהו תחת ידו והושלכה המטבע שהיתה ביד הבעלי –"דאדייה אדויי" 

לים, והיות והמים צלולים ורואים את המטבע, פטור הזורק. והסביר שם 

רש"י, דאמנם צריך בעל המטבע לשלם לצוללן שימשה את המטבע 

מהמים, סו"ס זה נזק בגרמא, וגרמא בנזיקין פטור. מכאן הוכיח המרדכי, 

ה לפי הנתיבות לא שלא צריך לשלם על רפואת הבהמה כי זה גרמא. והנ

מובנת כלל ראיית המרדכי, שהרי בנידון דהגמ' בב"ק הטבעת אינה 

יכולה לעלות מאליה, ואיך השווה המרדכי בין רפואת הבהמה שהיתה 

באה מאליה גם לולי הריפוי, לבין התשלום לצוללן עבור הוצאת המטבע 

היה לגמ' לחייב את הזורק  -מן המים, ואם צדקו דברי הנתיבות 

  לומי נזק? בתש

לכן אמר החזו"א, שבחפצים דוממים שאינם יכולים לחזור מאליהם 

לקדמותם, זה מוגדר כנזק גם שכמחזירים אותם לקדמותם, משום 

בניגוד לכך,  3שאחרי שהחפץ התפרק ונבנה מחדש זה מוגדר ככלי חדש.

                                                                                               
  כלפי שמים חייב רק אם נעשה ברשלנות ובפשיעה ממש. 2
בדיוק כמו אדם שלקח כלי מגוי ופירק והחזיר אותו, שהדין הוא שפטור הכלי מטבילה  3

 מפני שנוצר כלי חדש.

אינה  -בבע"ח, אמר החזו"א, גם כשהבהמה תירפא רק בזכות התרופה 

חדשה', אלא הריפוי עוזר לגוף לרפא עצמו, והא ראיה  מוגדרת כ'בהמה

שלבשר המת התרופות אינן מועילות מאומה. ולכן בבע"ח, גם במכה  -

הוצאות הרפואה  -שאין סופה להירפא מאליה אלא ע"י טיפולים 

נחשבות כריפוי ולא כנזק, משום שנחשב 'סופה להירפא'. ורק בדברים 

זה מוגדר 'נזק', כי זהו חפץ  - דוממים שאינם יכולים לחזור לעצמם

  חדש.

 הלכה למעשה

התשובה לשאלתנו, אם הגננת תהיה חייבת לשלם את הוצאות הריפוי 

, כיצד להגדיר פציעה של הילד, תלויה במחלוקת הנתיבות והחזו"א

הניתנת לריפוי אך ורק ע"י טיפולים: לדעת הנתיבות זה מוגדר כנזק, 

והגננת תצטרך לשלם על הוצאות הריפוי. אמנם לחזו"א זה מוגדר ריפוי 

  ותהיה פטורה. 

ולכן למעשה הדבר תלוי האם כבר שילמו לגננת את שכרה: אם עוד לא 

תיבות', שהוצאות הריפוי יכולים ההורים לומר 'קים לן כנ -שילמו 

. , ולמנוע ממנה את התשלוםמוגדרות כנזק, והגננת היא שחייבת בהם

תשלום אינו מכסה את כבר שילמו לה, או שלא שילמו אבל האבל אם 

יכולה להגיד 'קים לי'  -כל הוצאות הטיפול ורוצים להוציא ממנה עוד 

פטורה. כל  כדעת החזו"א, שהוצאות הריפוי כאן מוגדרות כריפוי ותהיה

זה בנזק שניתן לריפוי מלא, אמנם אם קיים כתוצאה מרשלנותה נזק 

 לכו"ע חייבת בתשלום על אותו נזק. -בלתי הפיך, כנכות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(לד) דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג 

  הסכות שבעת ימים לה': ....

(לט) אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ 

 תחגו את חג ה' שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון:

עץ עבת (מ) ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף 

(מא) וחגתם אתו חג  וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים:

 לה' שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו:

(מג) למען  (מב) בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת:

כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ  ידעו דרתיכם

  מצרים אני ה' אלהיכם:

בסופה של פרשת המועדות בפרשייתנו מוזכר חג הסוכות. בניגוד 

נות אשר היו קרבים בחג, קרבלפרשת פנחס, שם מתוארים בפירוט ה

נות לא מפורטים, ונראה שמפורטות בה המצוות קרבבפרשת אמור ה

  1.ות של ימי החגיםהמשמעותיות והמהותי

כאשר התורה מתארת לנו את חג הסוכות, היא מתארת בתחילה את 

הימים הטובים, את לקיחת ארבעת המינים וכן את מצוות השמחה. 

וא"כ בתחילת  2,בפרשנים מובא שמצוות השמחה נעשית ע"י הלולב

הפרשיה מוזכרים הלולב והשמחה. לאחר מכן התורה מדגישה שנית 

                                                      
מוזכרים שמירת הימים הטובים, הפסח והמצות, קצירת העומר, התרועה בר"ה, העינוי  1

ביוהכ"פ. וכן הקרבנות שמופיעות על חג הביכורים הם קרבנות הלחם ולא קרבנות 
 המוספים ואכמ"ל.

ימים מן התורה כמבואר בסוכה  7זה המקור לכך שמצוות נטילת הלולב במקדש היא  2
 מא, וע"ש ברש"י.

עה ימים. ולאחר כל הפירוט הנ"ל התורה מוסיפה את לחגוג את החג שב

  הישיבה בסוכה. –המצווה הנוספת של חג הסוכות 

  מתיאור הפרשיה הנ"ל עולות כמה שאלות:

באופן כללי אנו יודעים שמצוות הישיבה בסוכה היא המצווה   .א

המשמעותית של החג; מקיימים אותה בכל רגע במהלך החג באופן 

עות של האדם, וכן החג נקרא חג אקטיבי בכל הפעולות הקבו

הסוכות. א"כ מן המתבקש היה שהתורה תפתח במצוות ישיבה 

  בסוכה.

למה התורה שבה ומפרטת בפס' מא, לאחר מצוות המינים   .ב

 3?והשמחה, את החובה לחגוג את חג הסוכות

מצוות נטילת המינים ומצוות השמחה אינן נראות קשורות, ולמה   .ג

 שהשמחה תהיה ע"י הלולב.  תלו אותן חז"ל זו בזו, ואמרו

למה שונה מצוות נטילת המינים, בה אנו דורשים שהמינים יהיו של   .ד

בניגוד למצוות אחרות (כגון שופר, תפילין וכדומה) שדין  4,הבעלים

 זה לא נדרש.

                                                      
הגמ' (חגיגה י) דורשת זאת לקרבן חגיגה, אך פשוט שהדברים היו אמורים  אמנם 3

להיות כתובים במקום כללי, ולא פרטניים לחג הסוכות. גם לרמב"ן שדורש מילת וחגתם 
ורך לפרט שיהיה זה חוקת מלשון סיבוב, על שבעת ימים במעשה בראשית (ע"ש), אין צ

 תיכם. עולם לדר
  משלכם". –כם הגמ' (כט ע"ב) דורשת: "ל 4

  להיכם'-'ושמחתם לפני ה' א
  ר' מרדכי חיון



 
 יםסדר המצוות, ובפרקמ שונהמשניות במסכת סוכה סדר ה מדוע  .ה

ה במצוות הלולב -ג יםב עוסקים בדיני הסוכה, ורק בפרק-א

  והשמחה, בניגוד לסדר התורה.

בשביל לענות על שאלות אלו, ננסה להסביר מעט את טעם מצוות 

נטילת המינים. התורה מתארת את תקופת חג הסוכות כזמן שבו 

  אוספים את התבואה, חג האסיף. ספר החינוך מבאר את שורש המצווה:

הוא עת אסיפת לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל, כי 

התבואות ופירות האילן בבית, ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה, ומפני כן 

נקרא חג האסיף, וצוה האל לעמו לעשות לפניו חג באותו העת, לזכותם 

להיות עיקר השמחה לשמו. ובהיות השמחה מושכת החומר הרבה 

ומשכחת ממנו יראת אלהים בעת ההיא, ציונו השם לקחת בין ידינו דברים 

המזכירים אותנו כי כל שמחת לבנו לשמו ולכבודו. והיה מרצונו להיות 

המזכיר מין המשמח, כמו שהעת עת שמחה, כי צדק כל אמרי פיו, וידוע 

  .מצד הטבע כי ארבעה המינין כולם משמחי לב רואיהם

בזמן האסיף, ישנה שמחה גדולה על אסיפת התבואה אל הבית, ולכן 

. מביאים לה' מן העצים המובחרים מן נקבע זמן בו חוגגים זאת לה'

של האדם עצמו, בה הוא שמח לפני ה' ומודה על כך שנתן לו  5התבואה

  את התבואה. לכן צריך להשתמש דווקא בתבואה שלו ואותה להביא. 

סוכות  באלו )ע"ב (יאהדבר דומה למטרת הישיבה בסוכות. נחלקו בגמ' 

. לדעת ר"א מדובר בענני הכבוד, ואילו לר"ע מדובר ה' הושיב את בנ"י

בסוכות ממש. בפשטות, לשיטה הראשונה מצוות הישיבה בסוכה היא 

כנגד ההשגחה במדבר בה ה' שמר עלינו. לעומת זאת, לשיטה השניה 

מצוות הישיבה בסוכה מייצגת הודאה על שה' נתן לנו את כל השפע, 

  6.בע)והכל ממנו (גם דברים שנראים כחלק מהט

כך או כך, הסוכה זה בעיקר הודאה על ההשגחה בעבר (ענני כבוד או 

סוכות), אך ארבעת המינים מייצגים את האמונה בהשגחה הפרטית 

בהווה, ולא רק בעבר. לכן מגיעים לבית המקדש, ושמחים דווקא עם 

   7ארבעת המינים.

מה מיוחד בבית המקדש? עיקר מקום השמחה הוא בבית המקדש, 

מקום השכינה, ששם אנו מודים לה' על מה שנתן לנו, ומבינים באופן 

ברור שהכל מאתו יתברך. לכן יש חילוק במצוות ארבעת המינים 

מהתורה, שבבית המקדש נוהגת שבעה ימים, ואילו במדינה יום אחד, כי 

  א בבית המקדש. עיקרן של ההודאה והשמחה הו

ע"פ זה מובן גם למה התורה חוזרת ואומרת שיש לחגוג את חג הסוכות 

'חוקת עולם', כיוון שהיה מקום לחשוב שזו תהיה מצווה שתלויה בבית 

המקדש, ששם עיקר השמחה; אך כשאין בית מקדש ואין על מה לשמוח 

  8.לא יהיה כלל חג הסוכות –

                                                      
לפי האברבנאל הם נחשבים הפירות המובחרים מכל סוג, לפי הרמב"ן הם המינים  5

המרצים על המים, או כפרה על החטא (ע"ש), לפי האלשיך הם מסמלים את השכר 
לעוה"ב מאת הקב"ה (ע"ש), או כנגד האבות (ע"ש). כך או כך פירות אלו משמעותיים 

 במטרת השמחה.
  והרמב"ן שם. כך יוצא מהרשב"ם 6
לפי דברינו, אפשר שפס' מג (המדבר על האמונה בהשגחה הפרטית בעבר) חוזר לא רק  7

, והכוונה שהאדם צריך גם על מצוות נטילת המינים והשמחהעל מצוות הסוכה, אלא 
  להפנים שהייתה וישנה השגחה פרטית.

מסביר שזוהי שמחת ה', וכיוון שאין ה' 'שמח' בגלל החורבן, אין משמעות  האלשיך 8
לשמוח בשמחת המינים או חג הסוכות, שהשמחה הזו מתגמדת לעומת העצב על הבית 

  החרב.

מחה בארבעת המינים הייתה בעבר, בזמן שבית המקדש היה קיים, הש

הדבר העיקרי: שהרי מובא בגמרא שבזמן שמחת בית השואבה לא היו 

וא"כ לא היו ישנים בסוכה, וייתכן שגם באכילת בשר  9,ישנים כמעט

לעומת הסוכה, בבית המקדש כל  10.נות השלמים היו פטורים מסוכהקרב

  החג היה סובב סביב הלולב והשמחה.

נראה לומר, שבניגוד לבית המקדש בו היו מעשים מובהקים של קודש, 

אך לא היה ניתן לאכול בו סעודה שאינה של מצווה; הסוכה הייתה מעין 

כאכילה ושינה.  –מקום בו שורה השכינה, אך נועד למעשים גשמיים 

כלומר, הסוכה הייתה המקום הגשמי של האדם בחג הסוכות בתקופת 

  בית המקדש היה 'הסוכה הרוחנית'. בית המקדש, ואילו 

"וימצאו כתוב בתורה אשר  :ע"פ זה ניתן לבאר את הכתוב בספר נחמיה

צוה ה' ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסכות בחג בחדש השביעי... 

וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא 

  .יח)- (ח, יד ותהי שמחה גדולה מאד"

כל המפרשים מה היה החידוש הגדול אותו מצאו בתורה רק תמהים 

   11?בתקופת עזרא? מה חשבו הקוראים לפני קריאת החידוש הזה

נו ייתכן לומר, שבעבר בבית המקדש חגיגת חג הסוכות לא יפי דברל

כללה בפועל ישיבה בסוכה, בשל העובדה שהיו בבית המקדש כמעט כל 

, ונשתרשה התודעה השגויה היום. ממילא, בירושלים לא בנו סוכות

שסוכה אינה נדרשת בחג. החידוש בתקופת עזרא היה שגם בירושלים 

צריך לבנות סוכות, בהנחה שישנים או אוכלים אכילות שאינם של 

  12.שלמים

אם כן, אם השמחה היא עיקר החג, למה הוא נקרא חג הסוכות? נראה 

פסח היא לומר, שהדבר דומה לחג המצות. המצווה המרכזית של חג ה

סיפור יציאת מצרים והאמונה בה'. המצות הן רק אמצעי על מנת שנחוש 

את היציאה ממצרים, אך המצווה העיקרית היא האמונה בה' ע"י סיפור 

יציאת מצרים. למרות הכל, התורה לפעמים קוראת לחג על שם המצווה 

  שיותר דורשת התעסקות אקטיבית.

הן אמצעי בכדי שהאדם  דבר דומה הוא בחג הסוכות. הסוכות עצמן

יאמין ויבין בהשגחה הפרטית, אך המטרה המרכזית היא הפנמה ש שה' 

שומר ומשגיח עלינו, והדבר בא לידי ביטוי משמעותי הרבה יותר עם 

  השמחה בבית המקדש והלולב. 

שאכן בתקופת בית המקדש היה נכון יותר לסדר את  ,לסיום נאמר

: הלולב, השמחה בבית המשניות של מסכת סוכה לפי הסדר הזה

ב). אך כיום, כשלדאבוננו אין -ה, א-ג יםפרק :(כלומר המקדש, והסוכה

ו לנו בית, השמחה שלנו לא יכולה להיות שלימה, ואינה משמעותית כמ

                                                      
 מדובר שם על בית שני, אך נראה שה"ה בבית ראשון.ע"א.  כמובא בסוכה נג 9

"ף), הסובר שכאשר מקיימים מצווה כמדומני שכן הוא לשיטת הר"ן (יא ע"א בדפי הרי 10
פטורים ממצוות סוכה אא"כ אפשר בנקל; וכ"ש הוא לשיטת האור זרוע (ח"ב, רצט). 

 אמנם, בשיטת התוס' (כה ע"א) יש מקום לדון בדבר.
ישנם פירושים שונים לכך בערכין לב ע"ב, ר"ן סנהדרין כא ע"ב, מצודות, מלבי"ם,  11

  קרבן חגיגה, הכתב והקבלה ועוד.
ייתכן שבשל הרמה התורנית הנמוכה של עולי בבל, עזרא חשש שישנו יותר מאשר  12

בבית ראשון, ויוצא שיתחייבו בסוכה גם בירושלים. ע"פ זה מובן למה איש לא נאלץ 
 לתקן זאת לפניו.



 
סידר את הפרקים העוסקים בסוכה לפני  13ביבזמן בית המקדש. ולכן ר

  הפרקים העוסקים במצוות הלולב והשמחה. 

קושיה סופר, אך על מנת להסבירו נקדים  ביאור נוסף ביאר ר' בנציון

נות חג הסוכות, קרבנוספת בפסוקים. לאחר שהתורה מתארת את 

התורה מסכמת את פרשת המועדות כולה 'אלה מועדי ה' מקראי קודש'. 

הלולב, השמחה  –אך בפס' הבאים התורה מתארת את מצוות החג 

הראשון חג הסוכות מוזכר בתורה בשם:  והישיבה בסוכה. כמו כן בחלק

  חג הסוכות, אך בחלק השני הוא מוזכר בתור חג ה'. 

                                                      
 ותלמיד -, והיה דור חמישי ואחרון לתנאים רבי יהודה הנשיא חי הרבה אחרי החורבן 13

של ר"ע, שהיה תלמיד של ר"א, שהיה תלמיד של ריב"ז, של ר"מ, שהיה תלמיד 
[עי' קידושין עב ע"ב, "כשמת ר"ע נולד רבי" וכו'. הדעה  שבתקופתו אירע החורבן.

אחר החורבן, ויש שמקדימים בכמה שנים, ראה  וחמש שנה כשישיםהמקובלת שנולד 
  ]העורך. 576תולדות תנאים ואמוראים (היימן) ח"ב, ערך "רבי יהודה הנשיא", עמ' 

ראשון הוא "חג הבחג הסוכות;  מרכיביםייתכן לומר, שישנם שני 

הסוכות" שהוא כשאר החגים, חלק ממערכת המועדים של השנה, ובו 

  כשמו, במקביל ל"חג המצות". –המצוה הבולטת לשבת בסוכה 

 ".חג ה'" – , שהוא לא חלק ממערכת מועדי השנהנוסף מרכיב אך יש גם

הקב"ה רוצה שנחגוג איתו, בעיקר בביהמ"ק, ואת זה עושים ע"י נטילת 

  14ד' מינים ומצוה מיוחדת על השמחה לפני ה'.

                                                      
את מצות הישיבה בסוכות המופיעה בסוף החלק השני, ניתן לבאר בשני דרכים: או  14

שהיא שייכת ל"חג הסוכות" שהוזכר לעיל, ונכנסה לכאן רק כחלק מרצף המצוות של 
החג. או שפסוקים אלה באים לומר שגם הישיבה בסוכה עצמה היא חלק מ"חג ה' ", ע"י 

 לו.אליו כאשר אנו יושבים בצִ  הפנמת השגחתו עלינו וקרבתנו

  

 

 

ּכֹתכתוב בפרשה: " �ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים ָּכל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו  ַּבּס

ּכֹת �ּכֹות: ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי ַּבּס �הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי  ַבּס

  אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה' ֱאBֵהיֶכם".

  מהן אותן "סוכות":  (יא ע"ב)והנה, נחלקו התנאים במס' סוכה 

ענני כבוד היו, דברי רבי  -דתניא: כי בסכות הושבתי את בני ישראל 

  1.בי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להםאליעזר. ר

המחלוקת בפירוש אותן סוכות ממשיכה גם בדברי הפרשנים על התורה. 

ענני כבוד, לשון  -הרמב"ן כותב: "כי בסכות הושבתי את בני ישראל 

, כי צוה שידעו הדורות את כל והוא הנכון בעיני על דרך הפשטרש"י. 

מעשי ה' הגדול אשר עשה עמהם להפליא ששכן אותם בענני כבודו 

אמר: ּוָבָרא ה' ַעל ָּכל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם כסוכה, כענין שנ

ָּכה ִּתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם  Fָּפה: ְוס Fְוָעָׁשן ְונַֹגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה ִּכי ַעל ָּכל ָּכבֹוד ח

שכבר , ומפני 2.ו)-(ישעיהו ד, ה ֵמחֶֹרב ּוְלַמְחֶסה ּוְלִמְסּתֹור ִמֶּזֶרם ּוִמָּמָטר

פירש שענן ה' עליהם יומם ועמוד האש בלילה, אמר סתם כי בסכות 

  .3הושבתי, שעשיתי להם ענני כבודי סכות להגן עליהם"

                                                      
למילה "סוכות" אפשר למצוא במקומות אחרים בתנ"ך.  הללוי המשמעויות את שת 1

ּכָֹתה ַוִּיֶבן  Fהפירוש ש"סוכות ממש עשו להם", הוא כמו שכתוב אצל יעקב: "ְוַיֲעקֹב ָנַסע ס
ּכֹתלֹו ָּבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה  �ּכֹות" (לג,יז). ואילו הפירוש של ענני  ס Fַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ס

ּכֹותכבוד מופיע בשירת דוד: "ַוָּיֶׁשת חֶֹׁשK ְסִביבָֹתיו  �" (שמואל ב ָעֵבי ְׁשָחִקיםַחְׁשַרת ַמִים  ס
 Kפרק כב, יב) ושירה זו מופיעה גם בספר תהילים (פרק יח) ושם הגירסה היא "ָיֶׁשת חֶֹׁש

ָּכתֹוְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ִס  �" (תהלים פרק יח, יב). ולכאורה פסוקים ְׁשָחִקים ָעֵביֶחְׁשַכת ַמִים  ס
אלו יותר מפורשים מהפסוקים שמביא הרמב"ן (לקמן), ונראה שלא הביאם כי כאן רק 

   רואים שהעננים הם סביבות ה' (=ענני כבוד) ולא כהגנה על בני אדם.
"ר' עקיבא  - על הפסוק "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה" וכן כתוב במדרש תנחומא 2

אומר סכות אלו עננים כענין שנאמר כי על כל כבוד חופה (ישעיה ד) וכן לעתיד לבא 
 וסוכה תהיה לצל יומם וגו' "...

והרמב"ן נדרש לשאלה הידועה למה הצטוו בסוכות רק בחודש תשרי ולא סמוך  3
והנה צוה בתחילת ימות החמה בזכרון יציאת מצרים ליציאת מצרים? ועל כך הוא עונה "

בחדשו ובמועדו (ע"י חג הפסח), וצוה בזכרון הנס הקיים הנעשה להם כל ימי עמידתם 
במדבר בתחלת ימות הגשמים" (בחג סוכות). ונראה שכוונתו היא שלזמן יציאת מצרים 

ושים אותו בתחילת יש כבר חג, ולנס ענני הכבוד אין זמן מסוים כי היה נס קבוע ולכן ע
ימי הגשמים. אך עדיין לא ברור למה דוקא בזמן זה? ואומרים בשם הגר"א שלאחר חטא 
העגל הסתלקו העננים ובתחילת חג סוכות התחילו לעסוק במלאכת המשכן לאחר 

  שנסלח להם ואז חזרו ענני הכבוד והסוכה היא זכר לחזרתם. 

... פשוטו כדברי האומרים במסכת סוכה סוכה ממשאך הרשב"ם כותב: "

באוספך את תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש ויצהר, 

תי את בני ישראל במדבר ארבעים שנה למען תזכרו כי בסוכות הושב

בלא יישוב ובלא נחלה, ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם נחלה 

ובתיכם מלאים כל טוב, ואל תאמרו בלבבכם כחי ועוצם ידי עשה לי את 

  4החיל הזה..."

עכשיו אנו וצריך לזכור ש ,והנה, לפירוש הרשב"ם הסוכות היו לגריעותא

י שהיה במדבר, ולעומת זאת לפירוש ארעבמצב טוב לעומת המצב ה

אך נראה שיש קשר בין  הרמב"ן הסוכות היו למעליותא להגן על ישראל.

הפירושים: אומנם עם ישראל, היו במדבר בצורה עראית, אך דוקא משום 

כך היה קל להם לזכור את ה' ולכן הוא סוכך עליהם בענני כבודו וכמו 

לא באו בבית ועיר שהיו במדבר, שכותב הרמב"ן: "והזכרון, שידעו ויזכרו 

". וכך והשם היה עמהם לא חסרו דברארבעים שנה,  מושב לא מצאו

שלמרות שאנו בבתים מלאים כל  ,לדורות אנו צריכים לזכור בזמן האסיף

להרגיש שאנו נמצאים בצורה עראית בעולם ורק כך ה' יגן עלינו יש טוב, 

  ויסוכך עלינו בענני כבודו. 

ס' סוכה מצינו שנחלקו התנאים האם סוכה דירת ובכמה מקומות במ

כותבים שזה רק בדפנות,  (ב. ד"ה כי)קבע בעינן או דירת עראי, אך התוס' 

אך בגג לכו"ע בעינן עראי, ונראה שזה רומז לכך שגם לדעות שיש 

להרגיש בצורה יותר קבועה בעולם ויש צורך להשקיע בהגנה סביבנו 

עדיין צריך לזכור, שההגנה שלנו אינה  ,(ומחלוקת זו נמשכת עד היום...)

  מועילה לולא השמירה של ה' מלמעלה.

בישראל" כי אזרח  האזרחהכלי יקר מדייק שהתורה נקטה בלשונה "כל 

זה לשון תושב, ובזמן אסיפת התבואה, האדם רוצה לשבת בביתו 

הרוצה  -"על כן נאמר 'כל האזרח'  -בקביעות ויש חשש שירום לבבו 

בעולם הזה ולא כגר, אליו צוה ה' לצאת מדירת קבע להיות כתושב 

                                                      
זמן זה כמו שהוא כותב: "ומפני הטעם ולדבריו מובן מאוד למה הצטוו בסוכות דוקא ב 4

הזה קבע הקב"ה את חג הסוכות בזמן אסיפת גורן ויקב, לבלתי רום לבבם על בתיהם 
מלאים כל טוב פן יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה". והרמב"ן כתב "ועל דעת האומר 
סכות ממש עשו להם, החלו לעשותן בתחילת החרף מפני הקור כמנהג המחנות, ולכן 

 בזמן הזה" (אך הסבר זה קצת קשה).וה בהן צ

  'בסוכות תשבו'
  מלאכי גוטמן



 
לדירת ארעי כדי שיכיר בפחיתות ערכו שאינו בעולם הזה כי אם גר ולא 

תושב כמדייר בי דיירי ועל ידי זה לא יבטח בצל קורתו כי אם בצל שדי 

יתלונן, כמו שעשו ישראל בצאתם ממצרים שלא ישבו בבתים ספונין 

  5"עננים אשר כבוד ה' היה בתוכם...וחשובים כי אם בהיקף שבעה 

                                                      
והכלי יקר מביא חיזוק לשיטה שמדובר בענני כבוד: "כי אין לומר שמדבר בסתם סוכות  5

של הולכי דרכים דאם כן הוה ליה לומר כי בסוכות ישבו בני ישראל מהו 'הושבתי'? 
ננים אשר משמע שהקב"ה בעצמו ובכבודו הושיבם בסוכות ואין זה כי אם היקף שבעה ע

פרש ה' ענן למסך עליהם כי על כן באו בצל שדי יתברך". ואולי ניתן לומר שכאשר כתוב 
מלא מדובר בענני -חסר זה רומז שמדובר בסוכות ממש וכשכתוב "סכות" - "סכת"

כלומר בענני  -ממש ונזכור שהושיב אותנו ב"סכות"–הכבוד. וה' מצוה שנעשה "סכת" 
"סכת" ממש אך קרא למקום "סוכות" כי הרגיש את הכבוד. וכן יעקב עשה למקנהו 

  השגחת ה' עליו בענני כבודו. וכך אפשר לפרש גם במקומות האחרים בתורה ודו"ק.

ונסיים בדברי הילקו"ש: "זהו שאמר הכתוב וסוכה תהיה לצל יומם, אמר 

רבי לוי כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה אומר הקדוש ברוך הוא: 

... א"ל הקדוש 6הוא קיים מצות סוכה אני מסיך עליו מחמתו של יום הבא

סוכות ודרים בתוכה ז' ימים כדי ברוך הוא לישראל בני היו עושים את ה

שתהיו נזכרין הנסים שעשיתי לכם במדבר ואף על פי שאתם עושין את 

הסוכה אין אתם גומלין לי אלא פורעין לי שנאמר כי בסוכות הושבתי 

 את בני ישראל".

                                                      
ּבֵֹער ַּכַּתּנּור  ַהּיֹום ָּבאכ) "ִּכי ִהֵּנה -כלומר בזמן הגאולה, כמו שכתוב בספר מלאכי (ג, יט 6

ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֲאֶׁשר Bא ַיֲעזֹב  ַהּיֹום ַהָּבאְוִלַהט אָֹתם  ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש
ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף: ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפְׁשֶּתם 

  ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק".

    

  

  

  ראוי לשאול ולהתבונן, על מועדי ה' שהמה בכתובים,

  על מה כל אחד התכונן, וסביב מה המה סובבים.

  

  הן אמת רבים הביאורים, ועשאוה כאסקופה הנדרש'ת,

  שקטנתי מאחרים, לא אמנע את שפתי מארשת.ואפילו 

  

ל לשמוח ברגלים, לפניו או שלא בפניו-ציוונו הא
1
.  

  ויכתב זה זה כמה רגלים, בתורתו אשר נתן לבניו.

  

  אך ראו זה פלא גדול, ציווי זה אינו שוה בכולם;

לענין פסח בחר לחדול, ולא ציוה לשמוח מעולם
2
.  

  

  

                                                      
, פס' יא, יד, שם נאמר שגם בשעריך השמחה תהא. ואצלנו בפרשה דברים פט"ז 1

  (ויקרא כג, מ) נאמר ושמחתם לפני ה'.
במקורות הנ"ל הוזכרה מצות השמחה בחג סוכות [פעם אחת אצלנו בפרשה ופעמיים  2

בפרשת ראה], ולגבי חג שבועות הוזכרה מצות שמחה פעם אחת בפרשת ראה, וכמו"כ 
תבוא הוזכרה מצות שמחה, וביכורים באים מחג - פרשת כי לענין הביכורים בתחילת

 שבועות ואילך. לגבי חג פסח לא מצאנו בשום מקום שיש ציווי על שמחה.

  הראשון על החגים,נראה שפשר הדבר מסתתר, בציווי 

  שם תואר כל חג נמצא יותר, וכך את הפתרון משיגים.

  

  חג שבועות וחג הסוכות שניהם לאדמה ועבודתה הדוקים,

שבקצירת ואסיף פירותיהם השמחה אכן מרקיעה שחקים
3
.  

  

  אך איכה יוכל לצוות היוצר, לשמוח בחג האביב בנפש בריאה,

  ה יפה התבואה.הלא עדיין אינו קוצר או בוצר, ושמא לא תעל

  

  לכן מיד לאחר חג המצות יצוה, להקריב את קרבן העומר

  שמשם והלאה מתפלל ומקוה, ולתבואה הוא נוטר ושומר.

  

  ואז בחג השבועות ביכורים, יתמלא הוא שמחה וצהלה

וישמח ויודה ליוצר היצורים, בפה מלא תודה ותהילה.

                                                      
טז) נאמר: "ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות - בספר שמות (פרק כג, טו 3

ְוBא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם: ְוַחג ַהָּקִציר  ִּכי בֹו ָיָצאָת ִמִּמְצָרִיםַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתO ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב 
:". ְּבָאְסְּפ/ ֶאת ַמֲעֶׂשי/ ִמן ַהָּׂשֶדהְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה  ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשי/ ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה

בחג הסוכות משמע שבחג הפסח סיבת החג היא משום שבו יצאת ממצרים, משא"כ 
 ובחג השבועות טעם וסיבת החג היא הקציר והאסיף.

  

  

  
  

  

  

  

  

 תיפוק חסר כשהוא ולא שלם כשהוא' לו שלום בריתי את לו נותן הנני קרא קדושין' במס מצרכינן אמאי תימה. יקרב לא מום בו' יהי אשריז:  כא,  .א

 (דעת זקנים). ע"וצ מהכא ליה

רבה). והקשה הרב ברוך ומקורו במדרש  ם," (דעת זקניללב דומה האתרוג לשפתים דומה הערבה לעין דומה ההדס לשדרה דומה הלולב" מ: כג,  .ב

שפתים  2ערבות  2לולב אחד שידרה אחת אתרוג אחד לב אחד  -רוזנבלום שליט"א שכל אחד מארבעת המינים דומה לאיבר שניתן גם בכמות

 עינים וקשה. 2רק  וכנגדםבדי הדס  3אך בהדס ישנם 

ַדְרָּת  ָּתקּום ֵׂשיָבה ִמְּפֵני" יט, לב:  .ג  כים על מצוות אלו הרי אלו מצוות שיש בהם מעשה (הרב רפאל מסעוד אבן מוחא).א. למה לא מבר -"ָזֵקן ְּפֵני ְוהָֽ

 מפני ת"ח?וקשה למה לא הקדים את המצווה לקום  ,לקום מפני ת"ח היאלקום מפני איש זקן ומצווה שניה מצווה ראשונה   .ד

  

 'ושמחת'

 יעב"ץ
 השירה הזאת

 שאלות על הפרשה

 ר' דניאל בוחבוט
 נפשי בשאלתי


