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 בעזה”י

בדביקות  להתעכב – תשבו' בסוכות 
שהשגנו 

ש רבינו הענין ר"ה מבאר אחר תיכף חל הסוכות  חג 

שמצינוויוה"כ , דרך ל "ב)על הראשונים (בברכות  שחסידים 

כמו "כ  תפילתן , אחר אחת שעה  שוהין אחרהיו

ויוה"כ , בר "ה שהיה הבורא ודביקות  עומ"ש הקבלת 

זו  ממצב מהר יפרד  שלא התורה בסוכה ,רצה  ישב לכן 

להרגל , השייכים  במצוות בעבודתו ויתעסק שיתחזק  כדי

בדביקות ימים  שבעת  עוד ששוהים  ע"י ית' ואהבתו 

הזו. לההתעוררות  קיום  יהיה ועי "כ  שכתוב הבורא, וזהו

הוא תשבו בסוכות דתשבו משום  תדורו, כתב  ולא 

בדביקות  שיתעכב סוכה  מצות שכונת  עכבה , לשון

ימים  שבעת השי"ת
א 
[אמור].

מהקב "ה 'דעת' להסיח לא  � מיני�  ד '
ממשיכין כיבכונותמבואר  מינים  ארבע מצות  ע"י 

ומעשים ב הדעת תשובה הוא הדעת  דכונת מבאר ורבינו  ,

רוחטובים , בו נכנס  כן אם אלא  חוטא  אדם  דאין 

ע"א )שטות ג דף  בו (סוטה שנכנס  ידי על הפיכו  כן  אם  ,

כמ "ש  טובים , ומעשים תשובה  עושה  בסידורדעת

הלולב)התניא הוא(שער קשורה שדעת  מחשבתו שיהיה

הפסק , שום  בלי  בהשי"ת  הוא ודבוקה הדעת היסח כי 

מהכרת  ישכח שלא  הזכרון , הוא  הדעת  כן  על השכחה ,

הפסוק שאמר וזהו קט , לרגע אפילו  ית' (דברי הבורא 

ט ') כ"ח , א', שהוא 'דע'הימים ועבדהו , אביך אלקי את 

הפסק. בלא  הבורא  ידיעת

המדרשמפרש תתקסג )רבינו רמז ל- פרק משלי  ,(ילקוט

כיון שבלולב , מינים ארבע היינו לכת מטיבי  ארבעה 

הסוכה , ועשיית תשובה  ימי  עשרת של  מעסקיו  שהולך

עונות , לחשבון ראשון  והוא לחטוא, ח"ו  פנאי לו  יש

הדעת , להמשיך מינים  ארבע מצות לנו  ניתן כן  על 

לידי  לבוא  ולא  הדעת, היסח בלי בהבורא  קשור להיות 

– 'לכת' דבזמן הוא , המדרש וכונת  שהולכים חטא .

הקב "ה  הסוכה , ועשיית תשובה  ימי עשרת  של  מעסקיו

נמוט  ולא  בהשי "ת, דבוקים  שנהי' מטיבים ארבעה  נתן

אמור]ח"ו . [בראשית ,

אחר  לסטרא  ולא  – לכ�' 'ולקחת� 

הדר ולקחתם עץ פרי  הראשון  ביום כ "ג ,לכם (ויקרא

ובמדרשמ ') כ "ב). אות  לחשבון(תנחומא 'ראשון איתא

ראשוןג עונות' שהוא  הענין של הקשר  לבאר וצריך ,

מה  עפ"י רבינו , ומפרש  זו . לפסוק  עונות לחשבון

רשע  כשהוא  מצוה  עושה  כשאדם כי מספה "ק שידוע 

הסט"א  יד תחת המצוה  נופל הפסוקד ח"ו, שאמר וזהו .

ולא  'לכם ' שייך יהיה  שהמצוה  - 'לכם' ולקחתם

- הראשון ' 'ביום  הפסוק אמר הדבר ובטעם  להסט"א ,

מעבירות, ונקי  – עונות ' לחשבון 'ראשון שהוא  משום 

להסט"א . היום הולכת אינה  המצוה  [אמור]ע"כ 

לעמי א. רק נצטוה סוכה דמצות ס "ד דלפי "ז  משום בסוכות ישבו  בישראל האזרח כל ימים, שבעת תשבו  בסכת לומר  הפסוק כפל  ולכן 

החשובה, מדרגה שהוא - 'ישראל' בבחינת מכבר  שהוא  בישראל', 'האזרח אבל  לדרכו , איש מהר יתפרדו  שלא התורה שרצה הארץ ,

חזר לכן סוכה, למצות צריכים  אין - ר"ה שער תניא  בסידור כמ "ש  ישראל , נקרא בקביעות דהעובד - תמיד  ה' בעבודת  מכבר  שקבועים 

עוד  לדקדק  דיש  מה בהקדם  רבינו, מבאר שני  באופן וגו'. דורותיכם ידעו למען  והטעם  בסכת, ישבו בישראל האזרח כל  ואמר הפסוק 

לא  ובמדבר הארץ' תבואת את 'באספכם  כתיב  דבסוכה לומר, ויתכן  נסתר. לשון  'ישבו ' ומסיים  נוכח , לשון  'תשבו' שמתחיל בפסוק,

בעיניהם  דהא ישראל ', בני  את הושבתי בסוכות כי  דורותיכם  ידעו 'למען של הטעם שייך היה לא  וגם  זרועה, לא ארץ הי ' כי שייך היה

הדורות  שיעשו  סוכה דמצות התורה הבטיחם כן  על  סוכה. במצות להם מחוסר המדבר דדור  נמצא  בהם , שישבו הסוכות את ראו

בני  שאתם נוכח, לשון תשבו  - ימים ' שבעת תשבו  'בסוכות  שאמר  וזהו  בכח. באביו  כלול  הבן כי  עשו , המה כאילו  יחשב שאחריהם 

עתיד . לשון - 'ישבו ' בסוכות , 'ישבו ' הבאים  שדורות - בסוכות' ישבו  בישראל האזרח 'כל שבעתיד  מחמת בסוכות, תשבו  המדבר דור

ובהיות ב . וכו ', לישראל גדולה שמחה ימי  הם החג  שימי  לפי היא, השורש  מזה מיניו שלשת עם  הלולב  מצות וז"ל : החינך בספר ועי'

כל כי אותנו המזכירים  דברים ידינו בין  לקחת השם  ציונו  ההיא , בעת  אלקים יראת ממנו  ומשכחת הרבה החומר  מושכת השמחה

ולכבודו. לשמו  לבנו  שמחת 

ראשוןג . ביום  אבל  לחטוא , פנאי  ואין  סוכה, בעשיית  טרודים לסוכות  יוה"כ  שבין ימים  בד' ואח"כ  מעבירות , נקיים נעשו  יוה"כ  דאחר

סוכות, עונות.של לחשבון ראשון  והוא  לחטוא , ח "ו  פנאי לו יש 

זאת ד . בקש מי שנאמר בפניו אותן וטורפין מצות ועושה תשובה] שעשה [קודם 'אמש' ו ' הל' ז' פרק תשובה הל' ברמב"ם  ועי '

וגו ',ע"ש . דלתים  ויסגר  בכם גם  מי חצרי רמוס מידכם 
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א 
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זאת ד . בקש מי שנאמר בפניו אותן וטורפין מצות ועושה תשובה] שעשה [קודם 'אמש' ו ' הל' ז' פרק תשובה הל' ברמב"ם  ועי '

וגו ',ע"ש . דלתים  ויסגר  בכם גם  מי חצרי רמוס מידכם 

החתימה  על השלוחים  ביד הפיתקין  מסירת הוא רבא 

שמסירת  הזוהר כותב  אחר ובמקום  ביוה "כ , שנעשה 

עצרת , בשמיני הוא  האריז"להפיתקין  דאףומתרץ  ,

לפעול רשות ניתן לא  מ "מ  בהו"ר , הפיתקין שנמסרו

תלוי  עדיין כי  עצרת , שמיני אחר עד לגמרי , הדין  את 

עכ "ד . בתשובה , יחזרו שמא  הדבר

פדיו� של מהל�  רק שיי�  עצרת  בשמיני

יקשה  דלפי "ז רבינו הפיתקיןוכתב נמסרו למה  דא"כ  ,

בכלל. רבינו,בהו "ר במגילת ומחדש הפסוק דרך על

ח ')אסתר ונחתם (ח', המלך בשם נכתב אשר  כתב כי

כעין דרקיע מלכותא והנה  להשיב , אין  המלך בטבעת 

דארעא , לפעולמלכותא  לשליח נמסר שכבר לאחר ולכן 

אחר להשליח יתנו  אם  רק  לבטלו, יכולים  אין  דין, איזה 

שנמסרבמקומו  קודם  שהוא  הצלה  בין החילוק וזהו  ,

שצריך הדין  מסירת  אחר שהוא  לפדיון להשליח, הדין 

מהלך היה  בפורים ולכן  אחר, על הגזירה  שיחול פדיון

הוא. בונהפוך לשמ "ע הנס הו "ר בין  החילוק  ,וזהו 

בתשובה  להנצל יוכל בהו"ר הפיתקין  מסירת שלפני

שוב  בהו"ר, הפיתקין  מסירת לאחר אבל פדיון, בלא

הדין לשלוחי  שיתן פדיון, ע"י רק להתבטל  אפשר אי 

הראשונים, במקום  הדין , בהם  שיפעול אחרים אנשים 

בשמ "ע  מיוחדים פיתקין  מסירת  יש יום ולכן  לנו  ליתן ,

אחרים  על פדיון  של למהלך
יא 
.

הנ"ל  פי על גש� תפלת  ביאור 

גשם יב  כשמזכיריןבתפילת  אברהם , בעבורו אומרים:זכות

מים, תמנע  יצחק וכשמזכיריןאל  בצדקו אומרים :זכות 

תמנע  אל  שבעבורו מבואר, הנ"ל  וע "פ מים , חשרת  חון 

ליתן  אברהם  בזכות  בחסד  אותנו  דן שאם ר"ל, - מים 

אם  גם  לאחרים , ליתנו לנו תמנע אל בהו "ר, מים  לנו 

המים  לימנע ח"ו  נידון  בהו"ר אם  אבל  החטא , יגרום 

פדיון  צריכים  ואנו יצחק , של הדין  מדת מכוח מאתנו,

- חון  שבצדקו  מבקשים, אנו  אז מאחרים , מים  למנוע

לעשות  האחרים , נגד  חן לנו  תתן צדקתו  שבזכות ר"ל,

מניעת  של הדין  קיום  שהוא במקומינו , הגשם ליתן פדיון

מעט, לנו ליתן  פשרה  בתור  רק  ולא  אחר , למקום המים

-אלא  מים  מים .חשרת  בריבוי [פנחס]ר"ל,

לתחילתה התורה סו�  חיבור  עני� 
בשו "ע  תרס "ט )כתב  תורה ,(סי ' שמחת יום סדר  בהל '

סוף עד הברכה  וזאת  באחד וקורין ספרים  ג ' שמוציאין

בראשיתהתורה , לעשות,ובשני  אלקים  ברא  אשר עד

אתמול. כמו  המפטיר קורא  רבה ובשלישי מביא ובאלי'

רדב"ז  רח )מתשובת סי ' רע"ט איןשהקשה (אלף למה 

תדיר ושאינו תדיר לן קיימא הא קודם , דמפטיר  קורין

ופרשת  היום , מחובת מפטיר דפרשת ועוד  קודם , תדיר

מנהג, אלא  אינו  מפסיקיןותירץ בראשית היו שאילו

לקטרג  לשטן מקום  היה  במפטיר
יג 

סוף דחיבור  ועוד ,

לכמה  ורומז ל"ב עולה  בראשית  התחילה  עם  התורה 

עליונים  עכ"ל.יד דברים  מפסיקים , אין בקדיש ואפילו ,

תדיר? מפטיר  הא - רבינו  קושית

רבינו והקש  מדיןה  מפטיר  להקדים  מצוה  היה  שאם ,

מצוה  דשומר מהשטן, חוששים  היינו לא קודם, תדיר

התורה  סוף  לחבר הענין  מצד ואם  רע, דבר ידע לא 

וקריאת  בברכות בינתיים מפסיק כך בין  הרי לתחילתה ,

ענינים  בכל  שאין ועוד, בראשית. לחתן מרשות החרוז

דגמרא  מדינא  שהוא  מה  לדחות מספקת  סיבה  אלו

קודם . רבינו שתדיר אופנים,ומתרץ  דכיוןא 'בשני -

בראשית הרשותשקריאת כדבר מפטיר ,חשוב  לגבי 

קודם  תדיר  דין בה  השאג"אליכא  כ"ח )כמ"ש .(סי '

התורה התחלת שמחת  - מקודש  בראשית  חת� 

ממפטירב'- יותר מקודש  הוי בראשית כיוןדקריאת  ,

התורה , התחלת בשביל יקרים בדמים  אותה  וזה דקונין 

התורה  מפניה כבוד  ודוחין  לקנותה  יכול שישראל  עד

וקדשתו בו  דכתיב  כהן  במהרי "קכבוד (שורשכמוש"כ 

חתן ,ועוד,ט ') ועושה שנקרא התורה  שמתחיל מפני 

לכבודה , ושמחה  קל"ה)והפר"חמשתה  דחתן(סי ' כתב 

מקרא  קטן  מועד  בסוף  דאיתא  ככהן , ראשון קורא

בראש, חתן אף  בראש מיסב כהן מה  פאר, יכהן דכחתן

בראשית  שמתחיל זה  א "כ  מוקדשתו, נלמד גופא  וכהן 

ותדיר ומקודש  מהמפטיר, יותר מקודש פסק חשוב

ה"ב)הרמב "ם  ומעשרות  מתרומות שירצה (פ"ט  ואיזה  דשוין

השטן , יקטרג  שלא דהרדב"ז, טעמי  משום  לכן יקדים ,

מקדימין לתחילתה , התורה  סוף לחבר של  הענין  ומשום 

בראשית . תרס"ט]ספר סי' או"ח ש "י [ער�

התורה,יא. שאמר לכם וזהו  תהיה  עצרת השמיני  מהאדם,ביום  לבקש הוא  התורה וכונת מלפעול , הגזירה שנעצר הוא עצרת  שפירוש ,

עצרת  תהיה השמיני ר"ל,לכם שיום  להנאתכם - וח "ושתהיה פדיון , לכם יהא  לרעה, נגזר כבר  ח "ו שאפי ' באופן  תשובה שתעשו  ,

חכמים ]. השפתי וקושיות  רש"י עי ' צ"ע  הפסוק  פשט זה [דבלא  תשובה. תעשו  לא  אם  עמכם, אחרים גזירת לפדות  לא

רבהיב . המדרש רבינו  מבאר ב ')ועפ "ז י "א, פ' ימלאו(קהלת  אם  הארץ, על  רעה יהיה מה תדע לא  כי  לשמונה, וגם לשבעה חלק תן  עה"פ

מה  להבין דיש  עצרת, שמיני  ביום לשמונה וגם הסוכה, ימי  ז' אלו לשבעה חלק  תן אמר, לוי  ר' וגו', יריקו  הארץ על גשם העבים 

קרא, דסיים  למה הסמיכות מהו  וגם  עצמו, בפני  ורגל  חג עצרת שמיני יעשה לא  החג  ימי  ז' משום  וכי  לשמונה, וגם  של החידוש

בהו "ר , ז' ביום הפיתקין  נמסרו  שכבר שהגם  הוא, לשמונה וגם  של דהחידוש רבינו ומפרש יריקו. הארץ על  גשם  העבים ימלאו אם

הארץ, על שיריקו  מוכרחים גשם  עם  שנתמלאו  שמיד  מהעבים  משל, הקרא  נתן וע"ז בשמיני, בפדיון הדין לשנות  אפשר עדיין  מ "מ 

אחר. במקום  להריק תחילה שנתמלאו  אף במקומינו , שיריקו פדיון ע "י  דאפשר אלא 

עוד '.יג . לקרות רוצים  ואינם  אותה סיימו  כבר  לומר לקטרג לשטן פה פתחון  יהיה 'שלא יעקב  רבינו  משם  בהרדב "ז עי '

עליונים '.יד . דברים לכמה רומז והלב השמים  לב עד 'וסימניך הרדב"ז לשון

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע



בהקפה שקנה מיני�  בד ' לצאת 
רבינו, עשה פסק  ורק  בהקפה , מינים הד' קנה  שאם

מדאו', לכם דמיקרי  ראשון  ביום  גם  יוצא  משיכה ,

טוב  שמהיות רבינו, כתב  לפניומ"מ שישלם  נכון 

י"ג]סוכות . כ"ח אהע"ז ש "י ער� ועי' ב', תרמ "ט [ש� 

מהמוכר  ביו"ט  מיני�  ד' נטילת 
ראשון.יש  ביו "ט  מהמוכרים מינים ד' שנוטלים  אנשים 

רבינו, עושים,וכתב נכון נפשך ,שלא  פוסקין ממה  אם

ביו"ט, ומתן משא משום  אסור שבות דמיהן  ואפי'

אסור ל"ז)דמצוה  ביצה ו (כמבואר דמיהן , פוסק  אינו אם 

במשיכה קנות  יכול  ז')אינו סעי ' ר', סי' בחו "מ וזה (כמבואר ,

יש ועוד , במתנה . נותן אינו  דהמוכר איסורידוע בזה 

ומובחר ,בורר כשר איזה  הרבה , מתוך מינים  ד' בורר כי ,

אסור. נפש , אוכל לצורך שאינו ט']וכיון סעי' תרנ"ח  [ש� 

יותר  אתרוג  במוצא  שליש להוסי�  חיוב
מהודר 

א )בשו "ע סעיף תרנ"ו מוצא (סימן  שאם  שאומר מי ויש :

ההדור יקח  מחבירו הדור והאחד לקנות  אתרוגים  שני 

חבירו . בדמי מלגיו משליש יותר אותו  מייקרים אין  אם 

אתרוג  קנה בכבר  א�  להוסי�  חייב  הא�

אברהםומחדש ה)המגן אם (ס"ק רק הוא  זה  דדין 

ואחד  אתרוגים ב' לפניו  מונח רק  אתרוג  קנה  לא  עדיין

אין אחד, קנה  כבר אם אבל  מחבירו , מהודר יותר

והביא  עלמא . לכולי  בהידור להחליפו  להוסיף צריך

בירושלמי מבואר דבהדיא ה"א )רבינו דפאה שלא (פ"א 

אחרת  ומצא  מצוה  אדם  לקח הירושלמי : וז"ל כדבריו,

עכ "ל , שליש, עד עליו, מטריחים  כמה  עד הימנה , נאה 

כמג "א  דלא  זה)מבואר ירושלמי  הגר"א מביא .(וכן

לעול� ולקנות  לחזור  צריכי�  הא�

שלמה ומה  של הים כד )שהקשה  סימן פ"א דברי (ב "ק  על

שליש  פעם כל להוסיף  שצריך נאמר דאם  הירושלמי ,

הרי  מהודר יותר אתרוג  מוצא אם שקנו אחר אפילו 

לקנות  יצטרך ושוב אתרוג יקנה  דהרי סוף , לדבר אין 

פנים  במראה  תירץ  כבר מהודר. יותר אחר (ד"ה אתרוג 

ראשונה למצות ) בפעם  אלא  עליו  הטריחו  דלא 
ה 
.

משליש  פחות  די� 

להוסיףכתב החיוב דכל ה '] ס"ק [תרנ"ו אברהם המגן

לכל הדור כשהוא רק הוא  מהודר יותר אתרוג  ולקנות

שרד בלבושי וביאר מחבירו , יותר שליש (אותהפחות

לרבינו,ח ) נראה  ואינו  חשוב. אינו  משליש  פחות דהידור

שליש', מצוה  'הידור  בגמרא  לכתוב צריך היה  כן  דאם 

דכל משמע שליש ', עד  מצוה  'הידור  הגמרא  ומדכתבה 

זה . שיעור עד הכוונה  עד דלשון  החיוב, בכלל הידור

תרנ"ו] סי' [או "ח 

יו "ט נקרא  המועד  חול א� 
סק"א )במג"א ת "צ יו"ט מוכיח(סי' נקרא לא ,דחוה"מ

ינחילנו  הוא  הרחמן  המזון בברכת  אומרים אין  ולכן

טוב, שכולו  יו"ט ליום  דנקרא  להוכיח רוצה רבינו ,אבל

מגילה ה"א )מירושלמי אסור(פ"ק, פורים אם  שדן 

מלאכה ', בעשיית שאסורין מכאן  'ויו"ט במלאכה ,

סיפקו  הכפרים שמבני  דמצינו ממה  הקשה  והירושלמי 

במלאכה , דמותר מבואר  בפורים שבכרכים לאחיהם  מזון 

מזון מספקין  בחוה "מ גם  דהרי  מתרץ  והירושלמי 

בחוה "מ  דרק ומבואר  העדה . בקרבן  ע"ש  לאחיהם ,

משום  או  תחומין , איסור משום  או  אסור וביו "ט מותר,

ומתן בעשיית ו משא  דאסור  דס "ל למאן גם  דפורים רק ,

דחול ומבואר המועד, מחול יותר  נאסר  לא מלאכה 

דכיו"ט  סבר  זה  מ "ד הא  דאל"כ  יו"ט, נקרא המועד

מחול מלאכה  איסור ללמוד יכולין  ואיך עלייהו, קיבלו

ת"צ]המועד . סי' [או"ח

התורה ליגיעת המועד חול עיקר 
ה"ג )בירושלמימבואר פ"ב קטן  מלאכה (מועד  איסור דסיבת

בתורה  ויגעין  וישתו שיאכלו כדי  המועד ויש בחול ,

שיגעו  או יו"ט בשמחת  שישמחו  העיקר אם  לחקור

ד  מסיק  ורבינו  שיגעו בתורה , הוא המועד בחול  העיקר

בהערה ]בתורה  [עי' ,
ז 
תקל"ג]. חיי�  [אורח 

א .ה. אות זוטא באליהו ועיין א , אות כאן  הלבוש  כתב וכן  ד, אות ותרנות ו אות האותיות בשער השל"ה כתב וכן 

דביצה.ו . רפ "ד  כמבואר ביו "ט דאסור ובקופה בסל מביאין  דודאי או

שלז . בחול דגים לצוד  שלא הציידין  בו  שנהגו מקום  וכן  ה"א]. [שם בירושלמי שמבואר  מה הביא  שנהגו, מקום  בר"פ  גבורים  השלטי

שמים  לשם שנהגו מנהג  דכל  כלל  גבורים השלטי הוכיח מכאן הרגל. בשמחת  ממעטין  שהן  מפני במנהגם  לעמוד  חייבין  אינם  מועד

שלא  קדמונינו שנהגו  למה זה ומדמה במנהגן , עומדין  אין  עבירה נדנוד בו  יש ואם  במנהגן, לעמוד חייבין עבירה נדנוד בו  ואין 

בכבוד  שממעטין  מפני  במנהגן  לעמוד חייבין אינן בשבת אבל במנהגן , בחול לעמוד  חייבין באב  תשעה עד בתמוז מי "ז בשר לאכול

בירושלמי  דמבואר מה פי על רבינו, והקשה ה "ג )שבת . פ"ב  קטן ויגעין(מועד וישתו  שיאכלו כדי  המועד בחול  מלאכה איסור  דסיבת 

באופן הירושלמי כונת לפרש דיש גבורים, השלטי  ראיית לדחות יש לכאורה וא "כ  יו "ט, בשמחת שישמחו  העדה קרבן  ופירש  בתורה,

מקום  אין  וממילא  מועד , של בחול מלאכה איסור של  הכונה היפך והיא  יו "ט, בשמחת הם ממעטים  לצוד  שלא  שנהגו דאותם אחר ,

חורבן משום  בשר לאכול שלא במנהג  כגון אחר, מצד  איסור נדנוד  יש  רק טוב עצמה מצד המנהג אם  משא "כ  עצמה. מצד  להמנהג 

בחול העיקר דמ"מ  רבינו  ומיישב במנהגם . לעמוד חייבין דאינן  תיתי  מהיכי  שבת, כבוד  משום  איסור להנדנוד ענין דאינו  ביהמ"ק,

לעמוד  חייבין  דאינם  ומהא  המועד, בחול מלאכה איסור של  המכוון  סותר לא לצוד  שלא  המנהג  וא"כ בתורה, שיגעו הוא  המועד

במנהגם . לעמוד חייבין  אין עבירה נדנוד בו שיש דבמקום  גבורים  כהשלטי מוכרח  הרגל , בשמחת ממעטין שהן  מפני במנהגם

המועד  בחול תפילי� 

גם כתב  המועד  בחול ב': סעיף  ל"א  סימן  או"ח בשו"ע

חול שימי  בעצמו הזה  מהטעם תפילין להניח אסור כן

המועד  שחול וי "א  הרמ"א: וכתב אות. הם  גם  המועד

במועד  להניחם  אלו  גלילות בכל  נוהגין וכן בתפילין חייב

בבית  רם בקול עליהם  מברכין שאין  אלא  עליהם, ולברך

הט"ז השנה . ימות שאר כמו ב)הכנסת על(ס "ק תמה 

מי  שמיא  דכלפי  רם' בקול מברכין 'שאין הרמ"א  דברי 

בלחש  שמברך מועיל ומה  לגלוי, סתר בין  מחלקים 
ח 
.

ספיקא ספק  משו� המברכי� טע�

הראשונים וליישב מדברי  להוכיח רבנו  מקדים  זאת 

ר"ת ל "ג )ובראשם דף ר"ה בתוס' ברכה (מובא  דמברך דהא 

צר מדרבנן ,שאינה  אלא  אינו תשא  לא  משום עובר יכה 

אבל עובר, לברך כלל מתכוון  כשאינו  דווקא  כן ועל

אינו  בדבר מחויב שאינו פי  על  אף  לברך מתכוון  אם 

תשא  לא משום  ומבארט עובר רבנו  מיישב  זה  לפי  .

דאף בחוה "מ, התפילין  על  לברך שנהגו  לאותם  הטעם 

ספיקא, ספק הוי  מ"מ  התפילין  מהנחת פוטרים שיש

ואם  בתפילין , שחייבים  הראשונים  כדעת  הדין דשמא 

איסור דאין כר"ת  הלכה  שמא  דפטורים , לאמר תרצה 

בדבר , מחויב שאינו אפילו לברך כשמכוון  תשא  לא 

לברך. אפשר ספיקא  ספק  מטעם  לכן

ספיקא לספק  עצמו  להכניס אי� 

למצב ואף בידים  עצמו להכניס  שאין  דקיי "ל  פי  על

עצמם  המניחים  לגבי  כאן מ "מ  ולברך, ספיקא  לספק

להם  מותר תפילין  דלהניח  עצמם, שהכניסו  מיקרי לא 

מוצאים  שוב  התפילין  שהניחו וכיוון  שחיייבים  מחמת

ולפי "ז  ספיקא . ספק מחמת לברך מחוייבים  עצמם

כמכניס הוי השומעים  דלגבי בלחש מברכים  מדוע מובן

לברך המניחים  נהגו  לכן ספיקא, לספק לכתחילה  עצמו

שיצטרכו  למצב השומעים  את  להכניס  לא  כדי בלחש

ספיקא . ספק מכח אמן ל "א ]לענות  סי' [או"ח 

הגאולה זמ� על רמז  � רבא  הושענא 
רבה מבואר י"ב)במדרש אות ל', מרמז (אמור שערבה 

טובים, מעשים ולא  תורה  לא  בהם  שאין  לאנשים 

וההדס טובים, ומעשים תורה  בהם  שיש למי והאתרוג

עיי "ש . תורה , לבעלי  והלולב המעשים , לבעל 

אותו לחבוט  צריכי� להת"ח  נכנע לא האר�  כשע� 

חייםוהנה  עץ בפרי  הישועה איתא  זמן על רומז  שהו "ר

שלימה, הגאולה דמשיחא של  דעקבתא הזמן לה  ויוקדם 

ולהתחבר להכנע רוצין  אינן  הארצים  ועמי יסגי, דחוצפא

עצמו, בפני  הערבה  נוטלים  לכן ומצוות , תורה  לבעלי

מברכין שאין  הטעם  וזהו  לחבטן , רק תקנתם  ואין

בגמ'עליהן , מ"ב.)(דאיתא  לתלמידברכות  שתיכף

ברכה  הת"חחכם עם  שמאוגד שבלולב  ערבה  על ולכן ,

עצמו  מכניע דאינה  הו"ר של ערבה  אבל עליה , מברכין 

ברכה  עליה  אין  מה י לת"ח יתבאר ובזה  הרמ"א. דכתב

א ') בהו"ר(בסעי ' לולב  של  אגודו  להתיר עפ"י שנוהגין  ,

י"א )המדרש  אות  אלו (שם תמרים  חכמים כפות תלמידי 

מאלו  אלו תורה ללמוד  עצמן  את דבזמןשכופין  וכיון  ,

יהיו ה',הגאולה  לימודי בניך ללמוד כל צריכים  ואין

לולב . של אגודו  להתיר יכולין שפיר מאלו , אלו עוד

תרס"ד] חיי�  אורח  [שו"ע

רבא הושענא  בי� חילוק  – הפיתקי� מסירת
עצרת  ושמיני 

מבאר שאמררבינו מה  בהקדם סתירתלתרץהאריז"ל,

הזוה"ק  דבהושענא דברי  הזוהר כותב אחד דבמקום  ,

חמודותח . הלחם  ג )(מומתרץ ס"ק בבאה"ט לברךובא בברכה המניחים אותם  הנהיגו  המועד, בחול לברך שלא  וסוברים חולקים שרבים דכיון 

הברכה  ואם  אמן , לענות מחויב ברכה השומע דהנה אופן  בעוד  הט"ז תמיהת  ליישב  מוסיף רבינו  מחלוקת. לידי לבא שלא  כדי  בלחש

מברך שחבירו  מברך שאינו  מי  כשישמע כן  אם  ד , סעיף  רט "ו בסימן כמבואר אמן עליה לענות אסור צריכה' שאינה 'ברכה היא 

לדעתו כי  השומע את  שהכשיל נמצא עצמו  המברך ולדעת  צריכה, שאינה ברכה היא לדעתו  כי אמן , יענה לא תפילין  הנחת  על

התירוצים, בשני לפקפק  יש אמנם  בלחש. לברך  נהגו  לכן  עיור, לפני על עובר המברך נמצא  אמן , עליה לענות ויש צריכה ברכה הוי 

הלחם  של כתירוצו  מחלוקת  לידי  שיבואו לתרץ שייך לא  א "כ ולברך, תפילין  להניח הגלילות בכל נהגו שכן מעיד רמ "א  דהלא 

גם  אמן, יענו שלא  בזה מברכים שאינם את להכשיל שלא  כדי  בלחש  שבירכו  רבנו של  תירוצו וכן מברכים , שכולם  כיון  חמודות ,

בלחש . לברך נהגו צורך ולאיזה מועיל  מה לדוכתה הט "ז תמיהת הדרא כן  ואם  מברכים. שכולם  כיוון  לאמר א "א  זה

שכר ,ט . נמי לו יש ועושה מצווה דאינו  משום יברכו  דנשים  העלה, שם  השנה בראש  ובר"ן מ"ט , סימן  דקידושין פ "ק ברא "ש כתוב כן 

וראיותיו , ר"ת סברת לו ברירא  דלא אף דהר"ן  אלא  לברך, דיכולות  ס"ל בלא "ה דר"ת  שם ומשמע הן , מצווה דבכלל  ברכה שייך

למעיין. כן מבואר עיי "ש שכר, דנוטלין מטעם  דיברכו, בנשים כר "ת הכריע מ "מ 

הכלי י. על או הקרקע על בה וחובט  בשו"ע כתב ועוד  הערבה, על מברכין  דאין  בשו"ע דכתב הא על פשט  פי על  מהלך עוד כתב רבינו 

שלש. או עליה פעמים  מברכין שאין הדין בטעם  בסוכה ,הנה פי'משום (מ "ד:)מבואר ורש"י  הוא, נביאים  מנהג בד"ה דערבה א' עמוד  (שם

וצונו ,מנהג ) למימר ליכא  מנהג  בכלל דהוי הקשודכיון במקדש )ותוס' כאן בד"ה עליה.(שם  ומברכין  מנהג דהוי חודש  דראש מהלל שנא מאי

רבינו , זהומפרש רש"י דכל רש"י לשי' פירש וחביט , ערבה שקיל צדוק בר אלעזר דר ' בגמ' דקאמר מה שם ניענוע דמפרש  לשון  ,דחביט

דרך על הוא  לחבטו] ולא  להבלו  נ: בב "ק [כהלשון  כפשוטו חבטה מלשון  פירש דלא בגמ'ומה כ"ב .)שאיתא  יכסנו(שבת  שלא  הדם בכיסוי

עליו ,ברגל , בזויות מצוות יהא  שפירשושלא הפוסקים  לשאר אבל ניענוע. לשון פירש"י  לכן כבזיון , מחזי בקרקע שמכה החבטה נמי  הכא

לפרש יש מנהג, רק דהוי  כיון לבזיון  חששו  לא  והם  ממש, קדשנוחבטה אשר יאמר שאם  משום  ערבה, על  מברכין  דאין  מה אחר טעם 

שיוכל כדי  הערבה, על מברכין  אין ולכן לחבטו , יתכן לא  ושוב  ממש, למצוה זה מנהג את זה בנוסח  עצמו על  שקיבל  נמצא  במצותיו,

אחרת  סיבה יש כאן מ "מ  מנהג, על דמברכין דהגם  משום  דמברכין, דר "ח מהלל שנא  מאי  התוס', קושיית יקשה לא  זו  ולטעם לחבטו,

צדוק בר דר"א  שם  הגמ ' דקאמר מה מדוייק שלפי "ז ועיי "ש  לחבטו . שייך שיהיה מברכין , בריך שאין  ולא  חביט לומרדשקיל  דהו "ל ,

בריך, ולא החבטה,דשקיל ולא  הנטילה  הוא  המצוה  החבטה.דעיקר  משום היתה בריך  שלא  שהסיבה לנו להודיע דרוצה מוכח אלא 


