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ושלישית אפילו טפח

דינא דשיעור דפנות הסוכה

הנה קי"ל )סוכה ו:( דבסוכה די שיהיו שני מחיצות והשלישית אפילו טפח, ובגמרא בפ"ק דסוכה 
מבואר דמהפסוקים ילפינן דבעינן ג' מחיצות ואתאי הלכתא, דהיינו הלכה משה מסיני וגרעא 

את משמעות הפסוק דהדופן השלישית די שתהיה טפח בלבד.

שבשלש  די  ולא  כלל,  סגור  מקום  זה  אין  דלכאורה  תמיהה  המעורר  דבר  בוודאי  זהו  והנה 
הינו ממש מקום פתוח.  מחיצות עדיין הסוכה פתוחה, אולם באופן שהשלישית אפילו טפח 

ומה דירה היא זו, אתמהה.

וימינך תחבקני

כהלכתן  שנים  של  כזו  שסוכה  דא(  דרוש  סוכות,  )דרושי  הכוונות  בשער  כתב  והאריז"ל 
ושלישית טפח הינה בצורה של יד כפופה שיש בה ג' פרקים, דהיינו הפרק העליון  המחובר 

והשלישי  והשני הוא הפרק האמצעי שהוא הזרוע,  יד[  בו את התפילין של  לכתף ]שמניחים 

הוא כף היד שהוא "השלישית אפילו טפח" וממשיך האריז"ל שכיון שימי הסוכות הם בסוד 

שנים  בצורת  בהיותה  זה  על  מורה  הסוכה  צורת  לכן  כפופה  כשהיא  ביד  הנעשה  החיבוק 

כהלכתה ושלישית אפילו טפח.

צורת ה"א

זו של שנים כהלכתן ושלישית טפח הינה  והחסידותב ביארו בזה שצורה  המחשבה  ובספרי 
התשובה  שורש  שממנה  עליאה  הבינה  לספירת  הרומזת  שהיא  עילאה  ה'  האות  של  הצורה 

א שער הכוונות )דרושי סוכות, דרוש ד(, והנה ב' בחי' הראשו' הם מבוארות אבל הבחי' הג' אנו צריכים לבאר עניינה והנה לזו 

הבחי' הג' הוא שאמרו בגמ' שתים כהלכתן וג' אפילו טפח וזו א' מציורי הנז' בגמרא וזה עניינו. כי הנה בהיות זו"ן פב"פ והוא 

מחבק אותה בזרועו הימיני והנה הזרוע יש בו תלת פרקין פרק העליון הסמוך ומחובר בכתף והוא ארוך ופרק האמצעי והוא 

הנק' זרוע וגם הוא ארוך ופרק האחרון והוא הכף של יד עם ה' אצבעותיו וזו היא פרק קצר וקטן. והנה בהיותו מחבקה בזרועו 

נמצא כי הפרק העליון הוא מחבק את צד זרוע שמאל של נוק' והפרק האמצעי נכפף עוד ומחבק לצד האחור של נוק' ואלו נק' 

ב' דפנות שלימות כהלכתן והפרק הג' של היד נכפף יותר מכולם ומחבק צד פנים של נוק' אבל אינו מחבק כל הצד ההוא של 

פנים כי הפרק ההוא קטן וקצר ואין בו רק שיעור טפח שהם ד' אצבעות היד לבדם ועל זה אמרו ודופן ג' אפי' טפח.

)מנחות כט ע"ב(  ודרשו חז"ל  ד(.  ב,  )בראשית  וגו'  והארץ בהבראם  )פרשת האזינו(, אלה תולדות השמים  ושמש  ב מאור 

בהבראם בה' בראם. גם אמרו בהבראם באברהם )בראשית רבה יב, ט(. וצריך להבין הענין מה זאת שבאברהם נברא העולם. 

גם ששני דרשות אלו דרשו מתיבה אחת ממלת בהבראם. ויש לרמוז בזה ובתחילה נקדים הכתובים )בראשית א, א ג( בראשית 

ברא אלהים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תהו ובהו וגו' ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור, והנה גם בכתובים אלו יש רמז. 
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וממנה נמשך אור הסוכה, ובני ישראל יושבים בצילא דמהימנותא בצילא דאמא עילאה, ולכן 

הסוכה הינה בצורת האות ה'.

צורת ה"א מסמלת את כח התשובה

וציינו לזה מדברי הגמרא במנחות )כט:ג( המבארת שצורת האות ה' הינה פתוחה בכדי לתת 

פתח לבעלי תשובה להיכנס בחתירה החדשה דהיינו בפתח החדש דהבא ליטהר מסייעין אותו, 

ונמצא שהאות ה' היא הרומזת לתשובה ולכן הסוכה נרמזת בצורתה כי ממנה היא נמשכת.

הסוכה נמשכת מסיכוך הכרובים

שנתגלה  התשובה  והארת  קדשים  הקודש  מהארת  נמשך  הינו  הסוכות  חג  כל  שאכן  וכמו 

ביום כיפורים, שבו נכנס הכ"ג אל קודש הקדשים מקום ששני הכרובים סוככים בכנפיהם על 

הכפורת ומשם נמשך אח"כ לישראל גילוי זה של "סוככים בכנפיהם" אצל איש וביתו, בבחינת 

שני הכרובים אשר "פניהם איש אל אחיו" -  וכדדרשו בגמרא )סוכה כח:( "תשבו כעין תדורו – 

מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו".

התעוררות  דברי  מעשה  ואנשי  החסידים  אומרים  היו  השואבה  בית  בשמחת  באמת  ולכן 

לתשובה באמרם "אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו" כי כל הסוכות הינו המשך 

של תשובת יום הכיפורים, אלא שמה שנעשה מיראה נעשה כעת מאהבה.

ונקדים עוד מה שדרשו חז"ל )סוכה ו ע"ב( בסכת בסכת בסכות מכאן ששתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח:

והענין הוא כי הנה כתיב )שמות מ, לח( וענן ה' על המשכן יומם, ואיתא בזוה"ק יומא דכולא יומא שהוא אברהם דאזיל עם כולי 

יומין. והענין הוא דהנה בינה הוא הרת עולם וכשהתחיל העולם לצאת מבינה יצא חסד כנאמר )תהלים פט, ג( עולם חסד יבנה 

ומחסד גבורה וכן כל המדות, נמצא באברהם היה נכלל כל המדות ואברהם הוא הממשיך חסדים מהמוחין על כנסת ישראל:

והנה מכל בחינות סוכה אור המקיף שלה היא בינה שהוא אימא עילאה המסככת על בניה. ובינה היא ה"א עילאה, וה' אשורית 

נכתבת בשני קוין כשני דפנות והנקודה שבתוכה היא יו"ד, וזהו שדרשו ז"ל שסוכה היא שנים כהלכתן ושלישית אפילו טפח 

שסוכה היא רומזת על ה"א עילאה. וזאת עיקר עבודתינו בימים הקדושים אלו להעלות המלכות שמים להמוחין שאימא עילאה 

תחופף על המדות ויתגלה מלכותו יתברך שמו, ועיקר כוונת הבריאה היה בשביל זה שיהיה שכינתו בתחתונים. ולכן יסד הפייט 

)בשחרית ליום א' דסוכות( וכל המקיים מצות סוכה כאילו קיים כל התורה כולה, מפני שרומזת על ה"א עילאה אשר בשביל זה 

נברא העולם שידעו כל הברואים כולן ממלכותו יתברך שמו:

וזהו אלה תולדות השמים והארץ בהבראם בה' בראם, רצה לומר בשביל הסוכה נברא העולם שהיא ה"א עילאה ואברהם הוא 

ואת הארץ  וזהו בראשית ברא אלהים את השמים  וזהו בהבראם באברהם.  הממשיך חסדים על כנסת ישראל מהמוח בינה, 

והארץ וכו'.

ג מנחות )כט/ב(, "ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר 

בתשובה מעיילי ליה וליעייל בהך לא מסתייעא מילתא כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליף ולענוים 

יתן חן בא לטהר מסייעין אותו בא לטמא פותחין לו".
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הלכה למשה מסיני

תראה דבר נפלא, דהנה הך דינא דדי בשלישית אפילו טפח ילפינן לה מהלכה למשה  ועתה 
היא  מסיני  למשה  הלכה  והנה  אטפח,  ולאוקמה  המחיצה השלישית  את  לגרוע  מסיני שבאה 

השורש של תורה שבעל פה, שנמסרו ההלכות למשה בצורה נסתרת, והרי עיקר קבלת התורה 

שבעל פה הינו החידוש של לוחות שניות שניתנו לישראל מכח מה שביקש והפציר משה רבינו 

בתפילתו ארבעים יום עד שאמר לו הקב"ה "סלחתי כדבריך" ומשם השורש לכל התורה שבעל 

פה, שיכול ה"נברא" לחדש תורה חדשה והקב"ה מסכים עמו ומנענע לו בראשו כביכול ואומר 

דברי תורה משמו במתיבתא דרקיעא, וממילא מובן שהאות ה' הנרמזת בצורת הסוכה נמשכת 

דייקא מהלכה למשה מסיני שהיא היא כח התשובה שנתגלית ביום הכיפורים מספירת הבינה 

שצורתה ה'.

ולכן האות ה' מרמזת על היד שיש בה ה' אצבעות, כי בידי האדם נמצא כח יצירתו ובריאתו, 
ולכן הה"א מסמלת ביותר את כח הבחירה וכח התורה שבעל פה שבה ניתן להאדם כח לחדש. 

ביטול יצרא דעבודה זרה כסוכה

)לב:( לגבי הא דכתיב  נראה עוד בזה, דהנה איתא חידוש נפלא בדברי הגמרא בערכין  ועתה 
הנשים  את  ועזבו  לירושלים  מבבל  ועלו  השני  הבית  בנין  את  ישראל  כשבנו  בנחמיה  בפסוק 

שצמו  על  זרה  העבודה  יצר  ביטול  של  המעשה  היה  ואז  שלמה,  בתשובה  ושבו  הנכריות 

התפללו לה' על זה עד שיצא צורת אריה של אש מקודש הקדשים וכנפלה הימנו שערה צווח 

והיה קולו נשמע ד' מאות פרסה עד שטמנוהו בבור וכיסוהו בעופרת שלא יהא קולו נשמע וכך 

ביטלוהו, וכל זה מבואר בפרטות בתלמוד במסכת סנהדרין.

מבואר שם בפסוק שכשהגיע חג הסוכות )נחמיה פרק ח יז( "ויעשו כל הקהל השבים מן  ועכ"פ 
ותהי  ישראל עד היום ההוא  בני  כן  נון  בן  ישוע  כי לא עשו מימי  וישבו בסכות  השבי סכות 

כמותה  היה  שלא  שלהם  הסוכה  מצוות  במעלת  מפליג  שהכתוב  והיינו  מאד"  גדולה  שמחה 

מימות יהושע בן נון, והגמרא בערכין )לב:ד( מתמהת ושואלת על זה, וכי בימי דוד וכן בכל 

ימות הבית הראשון לא עשו סוכות, איך יעלה על הדעת כזאת? ומתרצת הגמרא ב' תירוצים, 

מתרצת  ועוד  וכו',  ויובלות  שמיטין  שמנו  יהושע  בימי  כמו  היתה  עזרא  בימי  שעלייתם  או 

ד ערכין )לב/ב(, "דכתיב ויעשו בני הגולה השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן בני ישראל 

וגו' ותהי שמחה גדולה מאד אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע 

מה ביאתם בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי חומה אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי חומה 

ואומר והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה מקיש ירושתך לירושת אבותיך מה ירושת אבותיך בחידוש כל 

דברים הללו אף ירושתך בחידוש כל דברים הללו ואידך דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה ואגין זכותא עלייהו כי סוכה".
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הגמרא שכוונת הפסוק הינו שמה שביטלו העבודה זרה בימות עזרא היה מעולה וחשוב כל כך 

עד שזה הגין על ישראל כמצוות סוכה המגינה עליהם.

יש ביטול  וכי בסוכה  זרה למצוות סוכה,  יצרא דעבודה  בין ביטול  אינו מובן מה  ולכאורה 
עבודה זרה, ומדוע מגינה עליהם ביטול זה דייקא כסוכה, אתמהה.

ביטול עבודה זרה הראשון היה ביטול חטא העגל

היום  מכח  באה  סוכות  של  טוב  היום  הארת  כל  דהרי  ממש,  פשוטים  הדברים  באמת  אולם 
כיפור שבו נתכפר לישראל חטא העגל שהוא העבודה זרה הראשונה שנכשלו בה ישראל ולכן 

היה  וכמו שאז  העגל,  נתכפר חטא  ידו  מכוחו של משה שעל  נמשך  זרה  העבודה  ביטול  כל 

בימי משה כך היה בימי עזרא על ידי חכמי ישראל שהם ביקשו על זה והם ביטלוהו בתפילתם, 

ולכן מגינה עליהם מצוה זו כסוכה שנמשכה מביטול חטא העגל שורש העבודה זרה.

גילוי התורה שבע"פ בימי עזרא

עם  ומאוחד  כרוך  הינו  זרה  העבודה  ביטול  עיקר  דבאמת  נדבך,  עוד  בזה  וראה  הבט  ועתה 
הכח של תורה שבעל פה, כמו שהיה אז בחטא העגל שירדו הלוחות שניות שנתחדשו על ידי 

תפילתו של משה, כמו כן בימי עזרא שהיה שקול  כמשה ולא הניח אחריו כמוהו, שאז היו 

אנשי כנסת הגדולה ואז תיקנו הרבה תקנות בתורה שבעל פה וחידשו הרבה הלכות וביניהם 

את צורת התפילה של י"ח ברכות שעד היום אנו מתפללים בצורתה, ולא עוד אלא שבכל מקום 

)עיין זבחים סב., פסחים צב., זבחים לב:  שמוזכר בגמרא הלשון "קרא אשכח ודרוש" היינו בימי עזרא 

וברש"י(, ולכן דייקא אז ביטלו את היצרא דעבודה זרה, וכדלהלן.

חידושו של החתם סופר

וכעת נראה את דברי החתם סופרה שמבאר את הפסוקים בנחמיה, שמה שמפליג הכתוב שלא 
ביניהם  היו  היינו שאז  ונחמיה,  עזרא  זה של  זמן  עד  נון  בן  יהושע  מימות  כאלו  סוכות  עשו 

ה תורת משה לחת"ס )לחג הסוכות(, לעשות סוכות ככתו' וגו' כי לא עשו מימי יושע בן נון כן, הנה מצינו שטמאו הכהן השורף 

הפרה להוציא מלבן של צדוקי' שאומרי' במעורבי שמש נעשית נראה כל שארי עשיית מצות שנחלקו צדוקי' לא הי' מכשול 

כ"כ כי כל מי שישכיל יבין כי ראינו תפילין שלנו מימי משה ויהושע בן נון וד' מיני' שלנו וכל כיוצא בזה אך להכשיר פרה 

בטבול יום זה דבר שלא אירע מעולם כי לא נטמאו עושי הפרה הקדמוני' ע"כ להוציא מלבן של רשעים טמאו הכהן והטבילוהו 

ועשו הפרה בטבול יום כדי להוציא מלבם של ישראל שלא ימשכו אחרי דעתם ונראה אז בימי עזרא אעפ"י שלא היו צדוקי' 

מ"מ הי' בהם מפקפקים על דרשת חכז"ל ונוטי' אחר פשטיות והרי הי' הכותי' מרקדי' ביניהם והם אינם דורשי' חסרות ויתרות 

בסוכת לומר ב' דפנות ושלישי' אפי' טפח אלא עושי' ד' שלימות דוקא ולאפוקי מזה א"א ללמוד מן הסוכת הקדמוני' שנעשו 

מימי יב"נ כי בודאי עשו ג"כ ד' דפנות שלימות לנוי מצוה ועתה כשבאו להוציא מלב הנוטה אחר הכותי' אמרו עשו סוכות 

ככתו' היינו סוכת חסר ב' דפנות ושלישי' טפח אעפ"י שאינו נוי' מצוה מ"מ עשו כן לאפוקי מהכותי' ומסיים כי לא נעשה כן 
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הכותים שלא היו דורשים חסירות ויתירות ולא היו מאמינים לדרשות חז"ל, וממילא לא היו 

מקבלים עליהם את ההלכה של "שנים כהלכתן ושלישית אפילו טפח" אלא היו עושים סוכות 

של ארבעה דפנות כמו שהשכל הגשמי אומר שזה צורה של דירה, אולם בימי עזרא התחילו 

לעשות כתקנת חכמים סוכות של "שנים כהלכתן ושלישית אפילו טפח" וזהו שמפליג הכתוב 

שעדיין לא היו עושים סוכות כאלו כל זמן בית ראשון.

והדברים שזורים ומאוחדים עם דברינו לעיל, שאכן עשיית הסוכה באופן זה של "ושלישית 
היצרא  ביטול  את  המבטאת  היא  פה  שבעל  והתורה  הה"א  צורת  נרמזת  שבה  טפח"  אפילו 

בעבודה זרה וגילוי כח התורה שבעל פה, ולכן מפליג בזה הכתוב.

******

אכילה ושינה בסוכה

טעמי הראשונים בהא דלא תיקנו ברכת לישב על שינה

אנו רואים שאין מברכים ברכת לישב בסוכה רק על איכלה ולא על שינה בסוכה, וכבר  הנה 
עראי  שינת  אפילו  מהאכילה שהרי  יותר  עוד  חמורה  השינה  דלכאורה  הראשונים  בזה  עמדו 

אסורה מחוץ לסוכה ואילו אכילת עראי מותרת חוץ לסוכה וא"כ מדוע אין מברכים על השינה 

בסוכה.

ותירצו הראשוניםו ב' תירוצים, הר"י תירץ שאין מברכים על השינה דשמא לא ירדם ונמצא 
פוטרת  היא  הרי  בסוכה  האכילה  על  שמברכים  שמה  תירץ  תם  רבינו  ואילו  לבטלה,  שבירך 

את כל מה שהאדם עושה בסוכה עד האכילה הבאה, והוסיף בזה הטור בסימן תרל"ט לבאר 

שמכיון שעיקר הקביעות שהאדם עושה בסוכה היא האכילה ממילא תיקנו שהאכילה תפטור 

דעתו  והסיח  מהסוכה  יצא  אם  אף  אז  תם  רבינו  דברי  לפי  ואכן  הסוכה,  תשמישי  שאר  את 

הימנה אינו צריך לברך כשיכנס שוב לסוכה עד אכילתו הבאה, וכן מבואר בהדיא בראשונים 

ובפוסקים לשיטת ר"ת, וכ"פ למעשה השועה"ר )תרל"ט סי"ב(.

מימי יהושע בן נון וא"א ללמוד מסוכת הקדמוני' ע"כ הוצרכו עכשיו לעשות ככה:

ו רא"ש )ברכות פרק ראשון - סימן יג(, שאל ר"י את ר"ת אם צריך לברך על השינה בסוכה דיותר חמירה שינה מאכילה דמותר 

לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה ושינת עראי אסורה חוץ לסוכה. והיה ר"י רוצה לומר דהא דאין מברכין על השינה היינו משום 

דשמא לא יוכל לישן כשנרדם בשינה אינו יכול לברך. אבל רבינו תם השיב לו שכל מצות סוכה שחייב )סייא שמקיים( אדם 

מסעודה לסעודה כגון שינה וטיול ושנון. ברכת לישב בסוכה שבירך על הסעודה פוטרתו מלברך עליהן. ולדבריו אפילו הסיח 

דעתו מלישן כגון שיצא למלאכתו ושוב נמלך אין צריך לברך. כל שכן מי שדעתו טרוד על לימודו אם יצא למלאכתו ולעסקיו 

לא הוי הפסק:
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התמיהה בזה

ועדיין צריך ביאור מה הקביעות שיש באכילה יותר מבשינה שלכן תיקנו הברכה על האכילה 

חוץ  לישן  אסור  עראי  בשינת  שאפילו  חמורה  שינה  מדוע  דא"כ  ביאור  צריך  ועוד  דייקא, 

ולפעמים אף בשינה מועטת מסתפק בה  לסוכה, ובפשטות ביארו בגמרא שאין עראי לשינה 

האדם ולכן אין דינה כעראי, אולם הא גופא צריך ביאור מדוע השינה מספקת לאדם לפעמים 

אף בשינה מועטת מה שלא מצינו כן באכילה כ"כ.

שני חילוקים בין אכילה לשינה

והביאור בזה הוא: כי שני חילוקים ישנם בין אכילה לשינה, דהאכילה הינה פעולה חיובית 

שהאדם עושה פעולה של אכילה אל תוך גופו משא"כ שינה הינה פעולה של סילוק בבחינת 

"לא תעשה" ואינה פעולה חיובית.

ועוד שהאכילה הינה מלמטה ללמעלה, דהיינו שהאדם מכניס אל תוכו מחלקי הבריאה דברים 

דהיינו שהאדם  ללמטה  מלמעלה  של  פעולה  הינה  השינה  ניזון משא"כ  ומהם  לזונו  הראוים 

מקבל כח וחיות מחודשת עי"ז שנדבקת נשמתו בשרשה העליון, ונמצא שפעולתם הפוכה זה 

מזה.

הבנת דברי הראשונים לפי זה

לפעמים בשינה  די  לכן  וכח מלמעלה  סיוע  בה  מכיון שהאדם מקבל  יובן דהשינה  וממילא 

מועטת לחדש בה כוחו וחיותו, משא"כ באכילה דבשיעורא תליא מילתא, אולם לגבי ברכה 

מכיון שהשינה אינה פעולה מוחשית ומעשית אלא פעולה של סילוק לכן לא קבעו עליה ברכה 

כמו באכילה שהינה פעולה מוחשית יותר, ולכן גם רק בשינה יש חשש שלא ירדם מכיון שאין 

זה כפעולה מעשית התלויה בו ובמעשיו כמו האכילה, והדברים פשוטים.
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יופי האתרוג מכח הבכיה

בהא דהנער יש לו אשה יפה

שיופי  והוא:  ומחודש,  נפלא  חידוש  לבאר  פזז(  )שיחה  הר"ן  בשיחות  רביז"ל  האריך  הנה 
האתרוג נמשך מכח הבכיה של הימים נוראים, כי עיקר היופי נמשך מכח השומן והלחלוחית 

העולים אל המח, כי המח ניזון מהשמנונית שבעצמות, והנער שאין לו שכל נשאר מוחו כנוס 

וזהו  עצמותיו,  של  היופי  אליה  נמשך  מעצמיו"  מ"עצם  הלקוחה  אשתו  וממילא  בעצמותיו 

שאומרים העולם שהנער יש לו אשה יפה.

יופי האתרוג מבכי הימים נוראים

מלמעלה  מאירה  שבמח  שהשמנונית  ידי  על  והוא:  האשה,  אל  שנמשך  אחר  יופי  יש  אולם 
ללמטה אל כל הגוף, דהיינו שנמשכין המוחין מהמוחין אל כל הגוף, וזה נעשה בכח הבכיה 

של הימים נוראים שהם בבחינת )שמות ב ו( "והנה נער בוכה" ועל ידי הנענועים נמשכים המוחין 

מהדעת אל הו' קצוות דהיינו אל כל קומת הגוף כמבואר בכתבי האריז"ל וממילא נמשך משם 

היופי אל המלכות שזהו האתרוג.

ז שיחות הר"ן )שיחה פח(,  לפי בחינת הימים נוראים ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. כי אמרי אנשי:  'כל נער יש לו אשה נאה'. 

והאתרוג הוא בחינת אשה, כמו שכתוב בזהר )תקונים יג, כא( שהאתרוג הוא בחינת )שיר השירים ד ז(: "כולך יפה רעיתי ומום 

אין בך". ובימים נוראים ישראל הם בבחינת נער, כי אזי הם בבחינת: "והנה נער בוכה" )שמות ב ו(, מיד: "ותחמל עליו" כמו 

שכתוב בתקונים )תקון יא(, ועל כן ראוי שיהיה לישראל אתרוג נאה כנ"ל: 

 ומי שבוכה ביותר ונכנס ביותר בבחינת "נער בוכה" ראוי שיהיה לו אתרוג נאה ביותר כנ"ל:  כי זה שאומרים העולם שכל נער 

יש לו אשה נאה, זה יש להבין. כי עקר השכל הוא מהמח. והמח שואב ממח שבעצמות, שהוא נשקה על ידי לחות ושמנונית 

הגוף בבחינת )איוב כא כד(: "ומח עצמותיו ישוקה". כי על ידי לחות ושמנונית הגוף נשקה המח שבעצמות וזהו עיקר קיום 

השכל. כי עקר קיום השכל על ידי לחות ושמנונית הגוף כמובא במקום אחר. ועל כן מי שהוא נער ואין שכלו בשלמות ונשאר 

מחו כנוס בעצמות כי אין שואב מחו ממח שבעצמות ומחמת זה אין שכלו בשלמות כנ"ל, נמצא שנשאר המח כנוס בעצמות. 

ועל כן בת זוגו שנלקחה מן העצמות כמו שנאמר: "ויקח אחת מצלעותיו" )בראשית ב כא( וכו', נמשך אליה רבוי המח שנשאר 

כנוס בעצמותיו אשר משם נלקחה כנ"ל. ועל כן בת זוגו נאה כי עקר היפי על ידי המח והחכמה בבחינת: "חכמת אדם תאיר 

פניו" )קהלת ח א(. ועל כן היא נאה מחמת שנמשך אליה רבוי המח כי היא עצם מעצמיו של זה שאין שכלו שלם ונשאר מחו 

כנוס בעצמותיו כנזכר לעיל: 

 ובקדושה זה בחינת שנמשכין שרשי הדעת אל האתרוג ועין בכונות )שער הכונות סוכה ה( סוד אתרוג ולולב עין שם:   ולבאר 

קצת כי עקר הכונה להמשיך אל האתרוג שהוא בחינת מלכות המחין שבגוף דהינו החסדים שבוי"ו קצוות. אך אי אפשר שיתנו 

הארה אל האתרוג כי אם על ידי שמקבלין הארה משרשי המחין דהינו משרשי החסדים שבדעת שזהו סוד הנענועים עין שם. 

נמצא שעקר הארת האתרוג בחינת מלכות על ידי שנתרבין ומאירין בחינת המחין שבוי"ו קצוות על ידי שנמשך אליהם הארת 

המחין שבראש כנ"ל. וזה בחינת הנ"ל. רק שם הוא נער ממש ונשאר מחו כנוס בעצמות ולא עלה למעלה אל המח כנ"ל, וכאן 

בקדושה הארת האתרוג על ידי שממשיכין בכונה הארת המחין שבראש לתוך בחינת הגוף. ונתרבה ומאיר המחין שבגוף ומשם 

נמשך המחין אל האתרוג והבן. עין שם היטב בכונות ותבין: 

 וזה בחינת סוכה: כי "נער ישראל ואהבהו" )הושע יא א(. אהבה זה בחינת ימין בחינת חבוק יד ימין בחינת סוכה. וזה נעשה על 

ידי בחינת נער ישראל בחינת נער בוכה כנזכר לעיל".
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יופי  נמשך  ומשם  הגוף,  כל  אל  והיופי  המוחין  את  ממשכת  נוראים  הימים  שבכיית  נמצא 

האתרוג המכוון לספירת המלכות, עד כאן דברי רביז"ל בשיחה הנ"ל, והם דברים מחודשים 

שלא נמצא כמותם בכל הספרים דרוש זה או מעין דיבורים אלו, ולכן ננסה להיכנס קצת אל 

פשטות הדברים בכדי ליישב הדברים שיהיו 'דבר נאה ומתקבל'.

מה  ועוד,  משמעותה,  מה  הבכיה  ענין  את  ולהבין  להקדים  יש  הדברים  קצת  להבין  ובכדי 

המשמעות של "נער בוכה" דייקא, וכי יש בכיה מינוחדת של נער ויש בכיה של קטן, אתמהה.

הבכיה השייכת אל הזיווג

אל  המיוחדת  בכיה  וישנה  "בכיה"  בלשון  ג"כ  נקרא  הזיווג  שענין  הוא,  בזה  הביאור  אולם 

ענין הזיווג וזהו הבכיה של "נער בוכה", כי קודם כל זיווג צריך להמתיק ש"ך דינים הנקראים 

נע"ר ]ומספרם שוה[ ועל ידי ההמתקה של הש"ך דינים נעשה מנע"ר נער"ה כמבואר בליקו"מ 

)תורה ל"בח( בכוונות הרקידה, כי ענין הזיווג צריך לבוא בפתיחת הלב וברחמנות ורק על ידי 

להיות "אשת  ועולים  יורדות מות"  "רגליה  ועולים הבירורים אשר הם בבחינת  זה מתבררים 

חלקי  מעליית  הבא  בכי  של  צורה  ידי  על  הזיווג  מתעורר  לפעמים  ולכן  בעלה"  עטרת  חיל 

הנשמות והבירורים הצריכים להתתקן על ידי שניהם במעשיהם.

ח ליקוטי מוהר"ן )תורה לב(, "אדני שפתי תפתח" )תהלים נ"א(, והוא בחינת רקודין של חתנה. כי כל זמן שלא נתונה לזווג, 

היא אתקריאת נער בלא ה' )זהר בא דף ל"ח:( גימטריא ש"ך דינים. וכד אתתקנת לזווג אתקריאת נערה בה"א, שנמתקין הדינין 

על ידי ה' אלפין של אהיה שבבינה, כמובא ב"פרי עץ חיים" שער עמידה. נמצא הכלה עדין בבחינות נער, בבחינות ש"ך דינים, 

וצריך להמתיקה ולתקנה: 

וזה נעשה על ידי רקודין. כי הרגלין הם בבחינות נצח והוד )א(. והם נתנשאים על ידי הלב, הינו על ידי שמחת הלב. כנראה 

בחוש שעל ידי שמחת הלב מרקדין, כמו שכתוב גבי יעקב )בראשית כ"ט(: "וישא יעקב את רגליו", ופרש רש"י: 'לבו נשא את 

רגליו'. ולב הוא בינה כמו שכתוב )ב( בינה לבא ובה הלב מבין. על כן צריך לכון ברקודים ]להמשיך[ האלפין שבלב על ידי 

הרגלין, להכלה שהיא בחינת חמש פעמים דין, גימטריא ש"ך, גימטריא נע"ר. ועל ידי אור הלב שנמשך לה, נעשית נערה בה"א, 

ונעשית ה' פעמים "אדני". וזה בחינת: "אדני שפתי תפתח", שעל ידי השפתים שהם נצח והוד נפתח ונמתק הכלה בבחינת זווג, 

ונעשית בחינת אדני, שהיא נערה, שהיא ראויה לזווג: 

וזה דאיתא במדרש )בראשית פרשה ע'( כשנשא יעקב את לאה, בשעה שהיו מרקדין היו מזמרין היא ליא, לרמז ליעקב הא לאה. 

הינו כי לאה היא עלמא דאתכסיא )זהר ויצא קנ"ד(, שהוא בחינת לב, כמו שכתוב )תהלים קי"ט(: "בלבי צפנתי אמרתך". ומשם 

המתוק של הדינים, כשממשיכין ה"א מהלב. וזה הא לאה, שצריך להמשיך מלאה האלפין, כדי להמתיק ולתקן את הכלה: גם 

היו אומרים שהכלה שמה לאה, שעל ידי בחינות עצמה נמתקת: 
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אצבע בעין והמסתעף

"כנותן  הזיווג  לענין  קוראת  יא:י(  )כתובות  והגמרא  מ"הט(  פ"ה  )נדה  שהמשנה  מצינו  ולכן 
אצבע בעין" כי מקום היסוד דנוקבא נקרא "מעין" בהיות בו נביעה וליחות כמעין, ולכן גם גל 

זיווגי האבות נעשו על ידי הבארות והמים המרמזים אל ענין היחוד הנעשה על ידי מיין נוקבין 

ומיין דוכרין שכל אלה בחינת בארות ומעיינות.

הזורעים בדמעה

וכיון שכן יובן שגם ענין הזיווג עצמו הינו בבחינת דמעות היוצאים מן העין והמעיין ככתוב 
)ישעיה נב ח( "כי עין בעין יראו" וזה סוד הכתוב )תהילים קכו ה( "הזורעים בדמעה" וכן )שם ו( "הלך 

ילך ובכה נושא משך הזרע" כי הזריעה הינה בבחינת בכי בדמעות, ואי אפשר להאריך בזה 

עוד.

יעקב מיד כשראה את רחל אשתו, עקרת הבית, "וישא את  נא וראה מה שכתוב אצל  והבט 
קולו ויבך" )בראשית כט יא( כי מיד נתעורר אצלו כח הזיווג המתיק את דיני הנע"ר בוכה בבכייתו, 

יוסף  בין  וכן  בבכי  קולו  ונשא  להתאפק  יוסף  יכל  שלא  ביחודם  ואחיו  יוסף  אצל  היה  וכן 

לבנימין היה בכי בין שניהם וכו'.

בכי משה ואמת בתיה

וממילא מה שראתה בתיה בת פרעה אצל משה רבינו בהיותו על המים שהינו בוכה "כנער" 
היינו שקולו וקול בכייתו מורה על היותו ראוי לזיווג, ולכן "ותשלח את אמתה ותקחה" )שמות 

ב ה( כי אמתה מורה על "אמת המים" )משנה פאה פ"ב מ"ב( העוברת ביסוד הנקרא ג"כ אמה מחמת 

זה.

יובן שבתיה  לפי המבואר בכתביםיא שבתיה וצפרה אשת משה שרשם אחד, ממילא  ובפרט 
מיד כשראתה את משה התנוצץ אצלה ענין צפרה אשת משה וממילא שמעה על קולו שבוכה 

כנער שהוא כבר ראוי ומוכן לזיווג ולכן שלחה אמתה לקחתו אליה.

ט רמב"ם פירוש המשניות )נדה פ"ה מ"ד(, ופחותה משלש שנים ויום אחד אין ביאתה ביאה, וכבר נכפל זה במקומות רבים. 

וכוונה כנותן האצבע בעין אשר תדמע רגע ואחר ישוב לעניינו כן אם נבעלה היא פחותה מאלה השנים תשוב בתולה כאילו לא 

נבעלה כלל:

וע"ע בתוספתא )נדה פרק ב( "משלו משל למה הדבר דומה לנותן אצבע בעין כל זמן שהוא דוחק הרבה מוציא דמעה".

י כתובות )יא/ב(, "אמר רבא הכי קאמר גדול הבא על הקטנה ולא כלום דפחות מכאן כנותן אצבע בעין".

יא חסד לאברהם )מעין ה - נהר כה(, עוד מצאתי כתוב, כי הבל נולדו עמו ב' תאומות, ועל זה הרגו קין שהיה לו משפט פי שנים 
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על כל מים

ועתה נחזור אל האתרוג שמצינו בו שאמרו חכמים שהוא דומה ג"כ לירק מחמת שהוא "גדל 
על כל מים" כירק )קידושין ג.(, והיינו שלא די לו במי גשמים אלא הוא צריך להוספת מים רבים 

לגידולו כירק הנצרך תמיד למים, ונמצא בזה שגידול האתרוג תלוי במים רבים, וממילא יובן 

שדייקא על ידי שהמוחין נשפעים אל כל קומת הגוף ומשם אל המלכות שהיא בחינת האתרוג 

ממילא נמשך יופי ושמנונית אל האתרוג שהם הגורמים את יפיו בבחינת )פסחים קיג: ועוד( "צהבו 

פניו" מחמת הלחלוחית שבו.

******

טעם עצו ופריו

טעם עצו ופריו שוה

הנה בתורה לא מפורש שצריך לקחת אתרוג למצוות ד' מינים, אלא התורה כותבת "פרי עץ 
ואחד מהם הוא,  וכמה דרשות,  ויש בזה כמה  )סוכה לה.( דהיינו האתרוג,  וחכמינו למדו  הדר" 

מזה שהתורה כותבת לשון "פרי עץ" והיינו עץ שטעם עצו ופריו שוה ואיזהו אתרוג, כי רק 

האתרוג טעם עצו ופריו שוה.

הוראה לזה מגידול הפיטם

ונראה להתבונן בפרי האתרוג ממה שאנו רואים בו בעין הגשמית ולראות אייך שעצו ופריו 
חתיכה  פיטם שהוא  עם  בסופו  המסתיים  היחידי  הפרי  הוא  האתרוג  דהנה  לזה,  זה  משתווין 

צומח  פתאם  הפרי  גידול  בסוף  ולכן  הפרי  כח  עם  כ"כ מאוחד  העץ  מורה שכל  מהעץ, שזה 

חתיכת עץ, וזה מורה שעצו ופריו משתווין.

משנה לשנה

ועוד: דהנה כל פרי בבא זמן בישולו הרי הוא נושר מהעץ, כי אינו יונק שוב חיותו מן העץ 
ולכן בקל נופל על ידי הרוח וכדומה, אבל האתרוג טבעו שהוא דר באילנו משנה לשנה, וזה 

מורה על סמיכות מזגו וטבעו אל העץ לכן אינו נושר הימנו אלא נשאר עליו משנה לשנה, וזה 

ג"כ מורה על השתוות העץ עם הפרי שיש בטבע האתרוג.

שהיה בכור, והב' תאומות זה סוד צפורה והב' בתיה בת פרעה. עד כאן מצאתי: 

הרמ"ע מפאנו - גלגולי נשמות )אות פ( ]ח[ "רבי פנחס בן יאיר רבן יוחנן בן זכאי רבינו הקדוש מניצוץ אחד, אהרן עלי עזרא 

הלל מניצוץ אחד, תאומות של הבל בתיה בת פרעה צפרה לאה רחל אסתר המלכה מניצוץ אחד".
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עוקצו שוקע

ועוד: דהנה אחד מסימני האתרוג הוא שעוקצו שוקע בתוך הפרי, וזה ג"כ מורה על החיבור 
של העץ והפרי להיותם אחוזים ודבוקים זה בזה.

ניטל עוקצו

אם  רק  זה  מ"מ  כשר  עוקצו  דניטל  אף  אזי  ועוד(  ושוע"ריג  משנ"ביב  )עיין  דינא  לענין  וכן 
פסול,  זה  הרי  הגומא  את  הממלא  ממקום  ניטל  אם  אך  הגומא  את  הממלא  ממקום  ניטל  לא 

ולדברינו יובן כי במקום הממלא את הגומא שם ניכר החיבור של עצו ופריו וממילא שם יש 

חסרון בנטילתו, כי זה מעיקר השם והמהות של האתרוג בהיות בו עצו ופריו בחיבור חזק.

סוד הפיטם

דד האתרוג

והיא:  גידולו,  וצורת  האתרוג  פיטמת  בענין  נפלא  סוד  יעקב  תולעת  בספר  מצינו  והנה 
שהאתרוג חוץ ממה שהוא מחובר עם העוקץ לאילן כמו כל פרי, יש לו צורה של דד ופיטמה 

בראשו, שזה מורה על הכח הנשפע בבריאה מכח הפרי הזה, וממנו יונקת הבריאה, ובזה הוא 

מבאר שניטלה פטמתו יש בזה בסוד האיסור של בשר בחלב, כי האתרוג יש בו בשר הפרי, ודד 

להניק בסוד חלב, והדברים סתומים, ומחמת פלאותם נביאם בלשונם, ישמע חכם ויוסיף לקח 

)משלי א ה(.

פסולא דנטלה פטמתו

וזה לשון התולעת יעקב )סוד הקפת המזבח(, "ותנן במתניתין )סוכה לד, ב( עלתה חזזית על רובו נטלה 
פטמתו נקב נקלף נסדק חסר כל שהוא פסול. כבר כתבנו כי האתרוג ירמוז לחמדת ימים והיא 

)ה, ב(, לפיכך אם נקב או נסדק או חסר כל שהוא פסול לפי  יונה תמה הנזכרת בשיר השירים 

יב משנ"ב )תרמ"ח סקל"ד(, ר"ל שנשאר מן עובי העץ בתוך האתרוג שיעור קצר שיוכל עכ"פ למלא כל רוחב הגומא מן עוביו 

ואף דלמעלה מן הגומא לא נשאר משהו ג"כ כשר דתו לא מקרי חסר:

יג שועה"ר )תרמ"ח סקי"ח(, "ניטל העוקץ והוא העץ שהאתרוג תלוי בו באילן הרי זה פסול והוא שניטל העוקץ מעיקרו ולא 

נשאר ממנו כלום באתרוג שאז נשאר מקומו גומא באתרוג והרי זה אתרוג חסר אבל אם נשאר ממנו כל שהוא באתרוג בענין 

שנתמלאת כל רוחב הגומא דהיינו שלא ניטל כלום מעובי העוקץ במקום שהוא ממלא את הגומא הרי זה כשר שהרי גוף האתרוג 

אינו חסר כלום ויש מכשירים אפילו ניטל כל העוקץ ונשאר מקומה גומא באתרוג שהעוקץ אינו נחשב מגוף האתרוג לענין 

שבחסרונו יפסל האתרוג משום אתרוג חסר ואע"פ שאין הלכה כדבריהם מ"מ בשעת הדחק שאי אפשר למצוא אתרוג אחר 

יש לסמוך על דבריהם לברך על אתרוג זה שהרי יש נוהגין בשעת הדחק לברך אפילו על הפסולין לגמרי כמו שיתבאר בסימן 

תרמ"ט ע"ש הטעם"
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שנטילת מינין אלו הוא בדוגמא עליונה, ולפי שאמר עליה המלך שלמה )שם ד, ז( כלך יפה רעיתי 

ומום אין בך אם עלתה בו חזזית פסול. ואם נטל העץ שהוא תלוי בו מן האילן, והיינו דתני רבי 

אלעזר בפרק לולב הגזול )לה, ב( נטלה בוכנתו פסול, לפי שמורה קצוץ שהרי היא ביחוד גמור 

עם עץ החיים ואין להפרידה. נטלה פטמתו והיא דדו פסול, והוא מקום יניקת התחתונים וכשם 

שאין להפרידה מן העליונים כך אין להפריד בינה ובין התחתונים שלא יתקיים העולם אם לא 

תניקם, ואלמלא שהתינוק יונק שדי אמו אין העולם עומד. ואם עלתה חזזית על חוטמו שהוא 

מעובי גבהו עד הפטמת פסול אפי' בכל שהוא, והוא סוד )שמות כג, יט( לא תבשל גדי בחלב אמו, 

והמשכיל יבין".

העגול ככדור והגדל בדפוס

פיטם  לו  שיש  אף  שפסול  צדדיו,  מכל  ככדור  העגול  אתרוג  בענין  הנידון  ג"כ  יבואר  ובזה 
)סוכה לו.( ש"אתרוג ככדור פסול", והנה בספר חיים וברכה  ועוקץ, וכדאיתא בברייתא בגמרא 

כי בזה כבר  ועוקץ ממילא הוא כשר  כתב בשם ספר מתא דירושלים, שמכיון שיש לו פיטם 

אינו עגול לגמרי, אולם הוא הפריכו מכל וכל, שלא מצינו בדברי הפסוקים להכשיר את העגול 

מחמת פטמתו ועוקצו ועל כרחך דעדיין חשיב עגול ככדור.

דד  צורת  דבעינן  להנ"ל  יובן  זה  וכל  פסול,  צורתו  ושינה  בדפוס  שגידלוהו  אתרוג  וכמו"כ 
והעשוי  העגול  וממילא  שבו,  הפיטם  דין  כל  וזה  האתרוג,  ומהות  צורת  בעיקר  שזה  המניק 

כלל"  אתרוג  צורת  עליו  "שאין  שכתבו  השולחן  ובערוך  בשועה"ר  ועיין  פסולים,  בדפוס 

ובלבוש כתב "שאין דרכו להיות כן".

ובזה יובן ג"כ מה שמחוטמו ולמעלה יש חומרות יתירות בהידור האתרוג ובמראהו, ולהנ"ל 
יובן כי שם עיקר סוד השפעתו בהיותו כדד המניק שפע לבריאה כולה.

ירקות האתרוג

ראשית דבר

יש  ירקותה של אסתר לירקותו של האתרוג ומכאן  זוהר שמשווה את  דברי התיקוני  ידועים 
נתכוון  שעליו  הירקות  מראה  מהו  ארוך  נידון  ]ויש  ירוק  שיהיה  האתרוג  במראה  המקפידים 

אולם  ירוק,  בלשונו  ונקרא  לצהוב  נתכוון  שהזוהר  הוכיח  יעקב  משכנות  דבשו"ת  הוזה"ק 

כוונתו כמראה הזהב וכ"כ בביכורי יעקב וי"א דהיינו ירוק בהיר וי"א דהיינו כמראה השעווה[, 

ונביא בזה דברים נפלאים שכתב הר"ר יהונתן בספרו יערות דבש אשר יחדיו יהיו תמים עם 

דברי הזוה"ק בתיקונים הנ"ל.
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הד' מינים כנגד הספירות

הנה בתיקוני זוהר )דף קלד.:( כתב לסדר את הלולב כמידת היסוד האמצעית, וסביבו שלשת ענפי 
ההדס שהם כנגד המידות חג"ת, והם מרומזים בענף ]שמאל[ עץ ]אמצע[ ועבות ]ימין[. וכן 

שני בדי הערבות שהם כנגד המידות נצח והוד, והאתרוג באמצע כדוגמת הלב שהוא באמצע 

הגוף.

לשון התיקוני זוהר

וזה לשונו "פתח ואמר, זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות, מאי לתמר, אלא לההוא 
דאתמר ביה צדיק כתמר יפרח, כפת תמרים, קומתך ודאי דמיא ללולב דלית ביה קצוץ ופרוד, 

דגופא,  לשדרה  דומה  איהו  לולב  פסול,  עליו  נפרצו  מתניתין  מארי  אוקמוהו  למגנא  ולאו 

דאיהו ו', קומה דכולא, ואיהו שית בחושבן, וחמש ענפין מתפשטין מניה, ואיהו גופא דאילנא 

באמצעיתא, וחמש ענפין אינון תרין מהאי סטרא, ותלת מהאי סטרא, ועלייהו אתמר וענף עץ 

עבות וערבי נחל, ענף לשמאלא, עבות לימינא, עץ באמצעיתא, ערבי נחל תרין, עבות תלת, 

עיקרא  באמצעיתא,  לב  אתרוג  דרועין,  ותרין  וברית,  שוקין  תרין  לקבל  ואינון  חמש,  וכולהו 

דאילנא וענפוי, ואיהו איבא דאילנא, וביה איהו עץ פרי עושה פרי למינו".

ואתרוג איהי ירוקא

דיליה אתקרי  דאילנא, דמקורא  נביעו  וביה  )ודא(  אימא עלאה, מוחא אבא,  כלהו  על  "צואר 
אין סוף, עלין דאילנא אינון קווצותיו, עלייהו אתמר ראשך עליך ככרמל, כלהו ירוקין, דהכי 

איהי  ואתרוג  דהבא,  מיני  כשבעה  ירוק  למהוי  דמלכא  ברתא  דאיהי  דאתתא  שערא  צריכא 

ירוקא, ואסתר מתמן הות ירקרוקת".

מאכלה של אסתר היה אתרוגים

הר"ר יהונתן )יערות דבשיד( כתב דברים נפלאים ביותר, דהנה איתא בגמרא לחד מ"ד  והנה 
הר"ר  ומפרש  חזיר,  שומן  והיינו  דחזירי"  "קדלי  לאכול  המלכה  לאסתר  נתן  הנשים  ששומר 

יד יערות דבש )ח"ב דרוש י"ד(, "ויותר נראה בפירוש הגמרא קדלי דחזירי, כמ"ש פירושים, והוא קדלי דחזירי, היינו המובחר, 

והוא כי כתבו הטבעים כי המובחר שבתפוחים שהוא אתרוג, הוא להמשיך חן ולהרבות תאוה, ולכך עץ הדעת אתרוג היה 

וזו היתה כוונת השומר נשים ליתן לאסתר הנ"ל, כדי להמשיך חן ותאוה, וזהו מעין עבודת כל נשי ופלגשי  ]ב"ר ט"ו ח'[, 

המלך, להצהיל פנים בחן ותאוה, וידוע בתרגום, רפדוני בתפוחים, בחזרי, הרי בתרגום נקרא תפוח חזרי, וזהו קדלי המובחר 

שבאתרוגים שהוא חזרי, האכיל לאסתר, וזהו לטוב להמשיך לה חן והצהלת פנים, וזהו אמת, כי אין דרך בנות ונשי מלכים 

לאכול חזרי, שהוא מוליד עפוש וריח רע וכדומה, ובאמת קודם חטא היה אתרוג והיה טוב, וע"י חטא נתקלקל, ואדם הראשון 

אחר כך בלשון ארמאי סיפר ]סנהדרין לה ע"ב[ , ונעשה מן תפוח חזירי, ואז גבר כח סטרא אחרא חזיר מיער תמורת תפוח ביער 

והבן, והוא הוא ענין חזיר, וזהו האכיל לאסתר".



-טז-

יהונתן שלא היה נותן לה שומן חזיר, אלא היה נותן לה אתרוגים שבאכילתם יש סגולה להרבות 

חן ויופי ותאווה, וזה הנקרא קדלי דחזירי, כי התרגום של "תפוח" הוא חיזרי והמובחר שבמיני 

התפוחים הוא האתרוג, ולכן האתרוג נקרא "קדלי דחזירי" וממילא נמצא שמה שהיתה אסתר 

ירקות האתרוג שהיתה אוכלת שזה המשיך  היינו  ירקותה  רואיה מחמת  כל  בעיני  חן  נושאת 

עליה את החן והיופי וממילא לכן ירקות האתרוג מורה על מעלתו בהידורו ובכוחו להמשיך 

חן ויופי, ונפלאים דברי הזוה"ק.

נחמד למראה ותאוה לעינים

יופי וחן, כבר כתבו בזה שזה  מה שכתב הר"ר יהונתן שהאתרוג יש בו טבע להמשיך  והנה 

היה חטא עץ הדעת שהיה דייקא בפרי האתרוג, שהרי כתוב בתורה )בראשית ב ט( שעץ הדעת היה 

ואיתא לחד מ"ד במדרש  ו(  ג  )בראשית  לעיניים"  היא  "וכי תאוה  וטוב למאכל"  "נחמד למראה 

)בר"ר טו ה( שזה היה אתרוג וכמו שמבואר בתרגום על תיבת "נחמד למראה" – "כל אילן דמרגג 

למחזי" והיינו מלשון חמדה ותאווה, וזהו ג"כ הלשון "אתרוג" שהוא נחמד למראה בהיותו 

"פרי עץ הדר" וכדברי הרמב"ן הידועים בזה ונביאם לקמן בעז"ה.

חן  נמשך  במאכלו  גם  וממילא  במראיתו  ויופי  חן  של  סגולה  בו  שיש  בזה  מבואר  וממילא 

ויופי, ולכן היה שומר הנשים נותן לה מזה באכילתה.

דברי הרמב"ן ביופי האתרוג

באילנו  הדר  הדר,  שוה  ופריו  עצו  שטעם  הדר  עץ  "פרי  מ(  כג  )ויקרא  הרמב"ן  דברי  הם  ואלו 

ור"א  לקבלתם  לה.(  )סוכה  רבותינו  שעשו  אסמכתות  והן  רש"י  לשון  אתרוג,  וזה  לשנה,  משנה 

כתב, והאמת אמרו, כי אין פרי עץ יותר הדר ממנו, ודרשו בו "הדר באילנו", אסמכתא והנכון 

בעיני כי האילן הנקרא בלשון ארמית אתרוג נקרא שמו בלשון הקודש הדר, כי פירוש אתרוג 

חמדה, כדמתרגמינן נחמד למראה )בראשית ב ט(, דמרגג למיחזי, לא תחמוד )דברים ה יח(, לא תרוג, 

ואמרינן מכל שפר ארג נכסין, ולשון חמדה והדר שוים בטעם ונקרא העץ והפרי בשם אחד, כי 

כן המנהג ברוב הפירות תאנה אגוז רמון זית וזולתם, וכן זה שם העץ והפרי שניהם בארמית 

אתרוג ובלשון הקודש הדר" עכ"ל.
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סגולת האתרוג

סגולה לכאב העיניים

הוא  אתרוג  על  "הסתכלות  י(  אות  ח"ב  ראיה  ערך  ד,  אות  ח"ב  רפואה  )ערך  המידות  בספר  רביה"ק  כתב 
ונראה להביא סימוכין לזה דהנה חטא עץ הדעת היה אתרוג לחד מ"ד  רפואה לכאב עינים" 

וטוב  למראה  נחמד  עץ  כל  האדמה  מן  אלהים  ה'  "ויצמח  ט(  ב  )בראשית  ביה  וכתיב  ה(,  טו  )בר"ר 

למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע" ואונקלוס תרגם את תיבת "נחמד למראה" – 

"כל אילן דמרגג למחזי" והיינו מלשון חמדה ותאווה, וזהו ג"כ הלשון "אתרוג" שהוא נחמד 

למראה בהיותו "פרי עץ הדר" וכדברי הרמב"ן הידועים בזה ונביאם לקמן בעז"ה.

וכן כתיב בעץ הדעת )בראשית ג ו( "וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל" הרי לנו שמכח 
העין נמשך חטא עץ הדעת.

כאב העיניים על ידי אי ההשוואה שביניהם

סגולה  בו  יש  ולכן  בו,  שהיה  הדעת  עץ  חטא  את  לתקן  רוצים  אנו  האתרוג  נטילת  ידי  ועל 
לכאב העיניים, כי כאב העיניים בא על ידי שאין השוואה בין שני העיניים שאחד מהם לימין 

ואחד מהם לשמאל, ותפקיד שניהם להשוות עצמם לראיה מסודרת הבאה ונשלמת דייקא מכח 

שניהם, אולם כשאין השוואה שלימה ביניהם ממילא נמשך כאב העיניים.

בבחינת  הוא  הימין  כי  ורע",  טוב  הדעת  "ועץ  בחינת  שהם  ושמאל  ימין  הם  העיניים  והנה 
על הטוב שזה  יובן שכאב העיניים בא מחמת התגברות הרע  וממילא  והשמאל בהיפך,  טוב 

נמשך מפגם עה"ד, ולכן ע"י האתרוג נמשך ההידור מצד המצווה שבו וזה מתקן את ה"נחמד 

למראה" ואת ה"תאוה לעינים" הבא מצד התאוה.

דברי הרמב"ן ביופי האתרוג

באילנו  הדר  הדר,  שוה  ופריו  עצו  שטעם  הדר  עץ  "פרי  מ(  כג  )ויקרא  הרמב"ן  דברי  הם  ואלו 
ור"א  לקבלתם  לה(  )סוכה  רבותינו  שעשו  אסמכתות  והן  רש"י  לשון  אתרוג,  וזה  לשנה,  משנה 

כתב, והאמת אמרו, כי אין פרי עץ יותר הדר ממנו, ודרשו בו "הדר באילנו", אסמכתא והנכון 

בעיני כי האילן הנקרא בלשון ארמית אתרוג נקרא שמו בלשון הקודש הדר, כי פירוש אתרוג 

חמדה, כדמתרגמינן נחמד למראה )בראשית ב ט(, דמרגג למיחזי, לא תחמוד )דברים ה יח(, לא תרוג, 

ואמרינן מכל שפר ארג נכסין, ולשון חמדה והדר שוים בטעם ונקרא העץ והפרי בשם אחד, כי 
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כן המנהג ברוב הפירות תאנה אגוז רמון זית וזולתם, וכן זה שם העץ והפרי שניהם בארמית 

אתרוג ובלשון הקודש הדר" עכ"ל.

טבעו חם ומושל על השכל

וברבינו בחיי הוסיף בזה"ל "ועל דרך הקבלה אתרוג היה, והוא נרמז בכתוב שנאמר ונחמד 
העץ להשכיל, ותרגום אונקלוס ומרגג, כי הוא פרי נחמד ומהודר וטבעו חם ומושל על השכל, 

והיינו  לך"  תצמיח  ודרדר  וקוץ  בקללתו  הזכיר  ומזה  מ(.  כג,  )ויקרא  אתרוגין  הדר,  תרגום  וכן 

לכאורה שלכן אנו רואים שישנם קוצים ודרדים בעץ האתרוג שזה נמשך מחמת קללת חטא 

עץ הדעת. ובספר תולדות יצחק )בראשית ג ו( הוסיף וכתב  באופן שונה קצת "כי הוא פרי נחמד 

ומהודר וטבעו חם ומחדד השכל".

יופי והידור של מצוה

ונבין בזה עוד, דהנה היופי וההדר של חיצוניות הבריאה מפילים את האדם לתור אחר עיניו 
וליבו שהן תרי סרסורי דעבירה אולם בראיית דברים שבקדושה הרי מטיבים את כח הראיה 

להשיבו על כנו, ולכן ההסתכלות על הידור ויופי האתרוג של מצוה יש בו כח לרפאות את כאב 

העיניים.

יופי לך מזבח

יש לציין, שבחג הסוכות מצינו התעסקות מיוחדת בענין ההידור והיופי, הן באתרוג  ולפלא 
הנקרא הדר, והן בנוי סוכה שמקשטין אותה בכל מיני קישוט, והן במזבח שהיו מניחים עליו 

את הערבה והיו אומרים "יופי לך מזבח יופי לך מזבח" )סוכה מה.(.


