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הרה"ו ר' פנתס פרידמאן שליט"א
תו הסג גת תשע"ה

לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה, דבר בעתו 

המינים:  ארבעת  נטילת  במצות  להתבונן  טוב  מה 

אתרוג לולב הדס וערבה, כמו שכתוב בתורה בפרשת 

הראשון  ביום  לכם  "ולקחתם  כג-מ(:  )ויקרא  אמור 

פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל 

ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים".

תצא  כי  )פרשת  מהימנא  ברעיא  הקדוש  בזוהר 

רפג.( וכן בתיקוני זוהר )תיקון יג כט.( רמזו על ארבעת 

המינים, בדברי הקב"ה בשבחם של כנסת ישראל 

"אמרתי אעלה בתמר" - אעל"ה  )שיר השירים ז-ט(: 

נוטריקון א'תרוג ע'רבה ל'ולב ה'דס. כלומר הקב"ה 

ארבעת  ידי  על  מתעלה  כביכול  שהוא  מתפאר 

המינים שמביאים ישראל בחג הסוכות.

 "יגקשרג  גלם אוגדה אתת
גהן מ פרין אלג על אלג"

ויש לבאר דברי הזוהר הקדוש, מדוע הקב"ה 

מתעלה דוקא על ידי ד' המינים הללו, על פי מה 

שגילו לנו חכמינו ז"ל הטעם שצוה הקב"ה לקחת 

ד' מינים הללו במדרש )ויק"ר ל-יב(:

"פרי עץ הדר אלו ישראל, מה אתרוג זה יש בו 

טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש 

בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. כפות תמרים 

בו  ואין  בו טעם  יש  הזו  ישראל, מה התמרה  אלו 

ריח, כך הם ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין 

בהם מעשים טובים. וענף עץ עבות אלו ישראל, 

יש  ישראל  כך  טעם,  בו  ואין  ריח  בו  יש  הדס  מה 

תורה.  בהם  ואין  טובים  מעשים  בהם  שיש  בהם 

וערבי נחל אלו ישראל, מה ערבה זו אין בה טעם 

ואין בה ריח, כך הם ישראל יש בהם בני אדם שאין 

בהם לא תורה ולא מעשים טובים.

אפשר,  אי  לאבדן  להם,  עושה  הקב"ה  ומה 

אחת  אגודה  כולם  יוקשרו  הקב"ה,  אמר  אלא 

והן מכפרין אלו על אלו. ואם עשיתם כך, אותה 

ט-ו(  )עמוס  דכתיב  הוא  הדא  מתעלה,  אני  שעה 

מתעלה,  הוא  ואימתי  מעלותיו,  בשמים  הבונה 

כשהן עשויין אגודה אחת, שנאמר )שם( ואגודתו 

לישראל,  מזהיר  משה  לפיכך  יסדה,  ארץ  על 

ולקחתם לכם ביום הראשון".

מתעלה  שהקב"ה  ברורים  דברים  לנו  הרי 

בשמים, כאשר בניו ישראל מתקשרים באגודה 

אחת ומכפרים אלו על אלו, הנה כי כן מבוארים 

שכתוב:  מה  כי  הקדוש  הזוהר  דברי  היטב 

שהקב"ה  בזה  הכוונה  בתמר",  אעלה  "אמרתי 

 - אעל"ה  שסימנם  המינים  ד'  בזכות  מתעלה 

א'תרוג ע'רבה ל'ולב ה'דס.

בענין הרמז של הזוהר ראוי להביא דבר נפלא 

מספר "מעשה רוקח" להרה"ק רבי אלעזר רוקח 

מאמשטרדאם זי"ע )סוכות אות ב(, שמבאר לפי זה 

מה ששנינו במשנה )סוכה מא.(:

שבעה  במקדש  ניטל  לולב  היה  "בראשונה 

התקין  המקדש  בית  משחרב  אחד,  יום  ובמדינה 

רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה 

לן  "מנא  )שם(:  בגמרא  ומפרש  למקדש".  זכר 

דעבדינן זכר למקדש, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא 

)ירמיה ל-יז( כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך 

נאום ה', כי נדחה קראו לך, ציון היא דורש אין לה 

- דורש אין לה, מכלל דבעיא דרישה".

מתמה ה"מעשה רוקח", הלא עיקר ההוכחה 

הפסוק:  מסוף  הוא  למקדש  זכר  לעשות  שצריך 

"ציון היא דורש אין לה", משמע שצריך לדורשה 

גם  יוחנן  רבי  הביא  כן  אם  מדוע  אותה,  ולזכור 

הרישא של הפסוק: "כי אעלה ארוכה לך". ומתרץ 

בטוב טעם ודעת כי רבי יוחנן ביקש לרמז בכך, כי 

רבן יוחנן בן זכאי למד שצריך לעשות זכר למקדש 

ימי חג הסוכות,  ד' המינים בכל שבעת  בלקיחת 

 - לך"  ארוכה  אעלה  "כי  הפסוק:  של  מהרישא 

אעל"ה נוטריקון א'תרוג ע'רבה ל'ולב ה'דס.

 ו' מינים ביד ימין
האתרגו ביד שמאל

הסוכות  בחג  המצוה  קיום  בענין  והנה 

בנטילת ד’ המינים, ראוי להתבונן במה שנוהגים 

לאגוד יחד את ג’ המינים לולב הדסים וערבות, 

ומחזיקים את  ואילו האתרוג עומד בפני עצמו, 

הלולב ומיניו המאוגדים ביד ימין, ואת האתרוג 

מקרבים  והנענועים  הנטילה  ובעת  שמאל,  ביד 

ובשלחן  בטור  להלכה  שנפסק  כמו  יחד,  אותם 

מינים,  ד'  "מצות  א(:  סעיף  תרנא  סימן  )או"ח  ערוך 

שיטול כל אחד לולב אחד וב' ערבות וג' הדסים, 

ומצוה לאגדם בקשר גמור, דהיינו ב' קשרים זה 

על גב זה משום נוי". 

ומקור הדבר הוא ממה שהביאו בגמרא )סוכה 

לג.( מחלוקת בין רבי יהודה לרבנן: "תניא לולב בין 

אגוד בין שאינו אגוד כשר, רבי יהודה אומר אגוד 

כשר, שאינו אגוד פסול". ומסיים בגמרא כי אפילו 

לפי רבנן שהלכה כמותם שלולב אין צריך לאגדו, 

)שמות  משום  לאגדו  מצוה  שיטתם  לפי  גם  אבל 

טו-ב(: "זה אלי ואנוהו".

עוד נפסק להלכה )שם סעיף ב(: "יטול האגודה 

בידו הימנית, ראשיהם למעלה ועיקריהם למטה, 

ומקור הדבר בגמרא )סוכה  והאתרוג בשמאלית". 

בשמאל,  ואתרוג  בימין  לולב  רבה  "אמר  לז:(: 

מצוה".  חדא  והאי  מצות  תלתא  הני  מאי טעמא, 

ג'  שהם  מינים  ג'  כולל  המאוגד  הלולב  פירוש, 

מצוות לולב, הדס, ערבה, ואילו האתרוג הוא רק 

מצוה אחת.

הטעם  מחשבה,  בדרך  להבין  ביאור  וצריך 

וערבה,  הדס  לולב  המינים  ג'  את  לקשר  שצריך 

שאנו  אלא  עצמו,  בפני  עומד  האתרוג  ואילו 

זאת  הנטילה.  בשעת  בנגיעה  אותם  מחברים 

ועוד, צריך ביאור מה שנתחלקו ד' המינים באופן 

זה, שביד ימין אנו מחזיקים ג' מינים וביד שמאל 

האתרוג, הלא דבר הוא.

והנה בטעם הדבר שהאתרוג עומד בפני עצמו 

לומר  יש  המינים,  ג'  שאר  עם  יחד  נאגד  ואינו 

המדרש,  מדברי  שלמדנו  מה  פי  על  נכבד  רעיון 

העוסק  השלם  הצדיק  על  רמז  הוא  האתרוג  כי 

ללולב  בניגוד  טובים,  מעשים  לו  יש  וגם  בתורה 

שרומז על העוסק בתורה שאין בו מעשים טובים, 

 או"ד של הלגלב לתקן ו’ מדרוגת שלא לשמה
האתרגו השלם  נוד האגת ל’ תגרה לשמה
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וההדס שרומז על מי שיש בו מעשים טובים בלי 

שאין  אלו  על  שרומזת  הערבה  שכן  וכל  תורה, 

בהם לא תורה ולא מעשים טובים.

מעתה הן אמת שהקב"ה רוצה לחבר את כל 

אלו  שיבואו  כדי  אחת,  באגודה  המינים  ארבעת 

ויכפרו על אלו, אך עם כל זאת צריכים המוני בית 

ישראל הרמוזים בג' המינים להחזיק את הצדיק 

במקום נפרד, כמו ששנינו במשנה )אבות פ"ב מ"י(: 

זהיר  והוי  חכמים,  של  אורן  כנגד  מתחמם  "והוי 

שועל,  נשיכת  שנשיכתן  תכוה,  שלא  בגחלתן 

שרף,  לחישת  ולחישתן  עקרב,  עקיצת  ועקיצתן 

וכל דבריהם כגחלי אש".

שצריכים  אף  כי  ברורים,  דברים  לנו  הרי 

אבל  חכמים,  של  באורן  להתחמם  כדי  להתקרב 

להתקרב  שלא  בכבודם  להיזהר  כן  גם  צריך 

אליהם קרוב מדי, כדי שלא יבואו לזלזל בכבודם 

ולהיכוות בגחלתם גחלי אש. וזהו הענין שהאתרוג 

עומד בנפרד אלא שבשעת הנטילה אנו מקרבים 

אותו לשאר המינים. 

 ד' מינים  נוד ד' מדרוגת
עגסקי התגרה שסימנם אוד"ל

המינים,  ד'  ענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ביד  ולא  שמאל  ביד  נמצא  שהאתרוג  והטעם 

ימין כשאר ג' המינים, על פי הקדמה יקרה מפז 

על  המהרש"א  של  הטהורה  ממשנתו  ומפנינים 

דברים  "עשה  סב.(:  )נדרים  בגמרא  ששנינו  מה 

לשם פעלם, ודבר בהם לשמם, אל תעשם עטרה 

עודר  להיות  קורדום  תעשם  ואל  בהם,  להתגדל 

אגדות  בחידושי  המהרש"א  זה  על  וכתב  בו". 

)ד"ה עשה הדברים(:

בהם  והסימן  חלקים,  לד’  נחלק  הלימוד  "כי 

מהם,  אחת  בכל  למ"ד  שיש  אותיות  אלו  אגד"ל, 

ואלוף,  רבי  שיקראוני  כדי  הלומד  הוא  האל"ף 

הבא,  בעולם  שכר  הבאת  גמול  לשם  הגימ"ל 

הדל"ת כדי לפרנס עצמו ]שלא יהיה דל[, הלמ"ד 

ה'  מאהבת  הלימוד  מצות  לשם  לשמה  לומד 

שצוהו על כך".

בי"ת  האל"ף  בכל  כי  הקדושים,  דבריו  ביאור 

ישנן ד' אותיות, שכאשר אנו מבטאים אותן באופן 

והן  שהיא לשון לימוד,  למ"ד  מלא יש בהן האות 

גימ"ל,  אל"ף,  אותן:  שמבטאים  אגד"ל  אותיות 

למ"ד  אות  יש  מהן  אחת  בכל  הנה  למ"ד,  דל"ת, 

אותיות  ג'  ואמנם  התורה,  לימוד  על  רמז  שהיא 

הראשונות אל"ף גימ"ל דל"ת, הן רמז על ג' מדרגות 

של לומדי תורה שלא לשמה, הא כיצד:

רמז  היא  "אלוף",  מלשון  שהיא  אל"ף  האות 

לו  שיקראו  כדי  כבוד  לשם  בתורה  העוסק  על 

"גמול",  מלשון  שהיא  גימ"ל  האות  ואלוף.  רבי 

גמול  לו  כדי שיהיה  רמז על העוסק בתורה  היא 

מלשון  שהיא  דל"ת  האות  הבא.  בעולם  ושכר 

"דלות" ועניות, היא רמז על העוסק בתורה משום 

ידי  על  מתורתו  להתפרנס  רוצה  והוא  דל  שהוא 

שהיא  למ"ד  האות  אבל  לאחרים.  שמלמדה 

מלשון לימוד, היא רמז על העוסק בתורה לשמה 

בלתי לה' לבדו בלי שום פניה.

מדוע  קדשו,  לדברות  תבלין  להוסיף  ונראה 

הטעם  ]מלבד  לשמה  תורה  על  רומזת  ל'  האות 

ל'שמה[,  הפשוט שהיא האות הראשונה בתיבת 

על פי מה שכתב השל"ה הקדוש )תולדות אדם רמזי 

להרמ"ק  רמונים"  "פרדס  בשם  ל'(  אות  האותיות 

כ'  האות  מן  מורכבת  ל'  האות  כי  פ"א(,  כא  )שער 

כמספר  שהוא  כ"ו  הרי  ו',  האות  ממנה  ולמעלה 

השם הוי"ה.

היא  ל'  האות  כי  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

האות היחידה מכל האל"ף בי"ת שעולה למעלה 

השורה  מן  למעלה  שעולה  והקו  האותיות,  מכל 

הוא בצורת אצבע המראה כלפי הקב"ה למעלה, 

שעולה  ל'  ולפי זה מבואר היטב הטעם כי האות 

שעוסק  תורה  הלומד  על  רומזת  מעלה,  כלפי 

בתורה לשמה לשם ה' הרמוז באות ל'.

אגדות  בחידושי  המהרש"א  מבאר  זו  בדרך 

)עירובין נד: ד"ה משה למד( מה ששנינו בגמרא )שם( 

"מכאן  פעמים:  ד'  לתלמידו  לשנות  אדם  שצריך 

לתלמידו  לשנות  אדם  חייב  אליעזר,  רבי  אמר 

ארבעה פעמים, וקל וחומר, ומה אהרן שלמד מפי 

הדיוט  מפי  הדיוט  כך,  הגבורה  מפי  ומשה  משה, 

על אחת כמה וכמה".

וכתב על זה המהרש"א: "וענינו נראה שאחר 

לימוד  יהיה  פעמים,  בג'  הלימוד  להם  שנתחזק 

שכתבנו  מה  פי  ועל  לשמה,  אמיתי  לימוד  הד' 

בג'  הוא  לשמה  שלא  שהלימוד  נדרים,  במסכת 

שלהן  והסימן  לשמה,  לימוד  הוא  והד'  דרכים, 

ובג'  למ"ד,  להן  יש  אותיות  ד'  שאלו  אגד"ל, 

פעמים יצא מכלל ג' לימוד שלא לשמה, שיהיה 

להם הלימוד הד' לשמה".

משה  שאמר  במה  נחמד  רמז  בזה  לומר  ויש 

בעת  ה'  צוה  "ואותי  ד-יד(:  )דברים  לישראל  רבינו 

שתעסקו  דייקא,  "ללמד"   - אתכם"  ללמד  ההיא 

לשמה,  תורה  שהיא  למ"ד  אות  בבחינת  בתורה 

היינו  יתכון",  "לאלפא  התרגום:  שמפרש  וזהו 

העסק  על  רמז  שהיא  אל"ף  האות  את  לתקן 

בתורה שלא לשמה לשם כבוד.

 ד' מינים בתו הסג גת
 נוד ד' אגתיגת אוד"ל

הסוכה  שלחן  על  להעלות  נלך  המלך  בדרך 

להביא  הקב"ה  שצוה  המינים  ד'  כי  חדש,  רעיון 

בחג הסוכות, הם רמז על ד' מדרגות של עוסקי 

התורה, כי האתרוג שיש בו טעם וריח, הוא רמז 

על האדם השלם העוסק בתורה לשמה בלתי לה' 

ה'  זה עולה התורה למעלה לפני  ידי  לבדו, שעל 

בבחינת: "כי גדול מעל שמים חסדך".

ויש להוסיף בזה רמז נאה, על פי מה שהביא 

ה"פנים יפות" )ויקרא כג-מ( בשם דורשי רשומות, 

ת'בואני  "א'ל  לו-יב(:  )תהלים  נוטריקון  אתר"ג  כי 

לאדם  מתאים  זה  הרי  דברינו  ולפי  ג'אוה".  ר'גל 

השלם העוסק בתורה לשמה, שמבטל את עצמו 

כליל לכבוד ה' ותורתו, לכן הוא עומד בפני עצמו 

נפרד משאר ג' המינים.

אולם שאר ג' המינים הם רמז על ג' המדרגות 

כי  לשמה,  שלא  העוסקים  תורה  לומדי  של 

הלולב שהוא גבוה מכל המינים ועולה למעלה, 

כדי  גימ"ל  בבחינת  בתורה  העוסק  על  רומז 

שיקבל גמול בעולם העליון. ההדס שיש בו ריח 

בבחינת  בתורה  העוסק  על  רומז  טעם,  בו  ואין 

דל"ת כדי שיוכל להתפרנס. הערבה שאין בה לא 

טעם ולא ריח, רומזת על העוסק בתורה בבחינת 

שהוא  ורבי  אלוף  לו  שיקראו  כבוד  לשם  אל"ף 

הגרוע מכולם.

 מהרש"א: ישנן ד' אגתיגת שיש בהן אגת למ"ד:
אל"ף וימ"ל דל"ת למ"ד רמז על ד' מדרוגת בלימגד התגרה

 אל"ף, הלגמד  די שיקראג לג אלגף גרבי,
וימ"ל לשם ומגל עגלם הבא, דל"ת  די להרגגית גלהתפרנס

 האגת למ"ד רגמזת על העגסק בתגרה לשמה,
 י היא ובגהה מ ל האגתיגת גמראה באצבע  לפי מעלה

 תפארת שלמה: בתו הסג גת יש תיקגן געליה ל ל התגרה גהמצגגת
שהן בבתינת: "פסגלת וגרן גיקב"
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לקשר  הקב"ה  צוה  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

המדרש:  כלשון  נטילתן,  בשעת  המינים  ד'  בין 

והן  אחת  אגודה  כולם  יוקשרו  הקב"ה  "אמר 

מכפרין אלו על אלו", כדי שהאתרוג שרומז על 

האדם השלם העוסק בתורה לשמה, יבוא ויכפר 

בתורתו על כל שאר שלושת המינים שעוסקים 

בתורה שלא לשמה.

שבחג  זה,  לרעיון  סימוכין  להביא  ונראה 

ממה  לשמה,  שלא  לתורה  תיקון  יש  הסוכות 

לך  תעשה  הסוכות  "חג  טז-יג(:  )דברים  שכתוב 

ודרשו  ומיקבך".  מגרנך  באספך  ימים  שבעת 

הכתוב  ויקב  גורן  "בפסולת  יב.(:  )סוכה  בגמרא 

דיבור  )סוכות  שלמה"  ה"תפארת  וביאר  מדבר". 

תיקון  יש  הסוכות  בחג  כי  בזה,  הכוונה  הראשון( 

ועליה לתורה ומצוות שלא נתקיימו כראוי, והרי 

לנו  הרי  כן  אם  ויקב".  גורן  "פסולת  בבחינת:  הם 

לשמה  שלא  התורה  חלקי  שגם  ברורים  דברים 

שהם בבחינת: "פסולת גורן ויקב", יש להם תיקון 

בחג הסוכות.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

רבנן  שיטת  לפי  כי  לג:(  )סוכה  בגמרא  שמבואר 

שהלכה כמותם: "לולב אין צריך אגד", אך עם כל 

ולפי  ואנוהו".  אלי  "זה  משום:  לאגדו  מצוה  זאת 

רמז  הן  אג"ד  אותיות  ג'  כי  בזה,  הביאור  האמור 

על ג' מדרגות של עסק התורה שלא לשמה: אל"ף 

דל"ת  הבא,  עולם  גמול  לשם  גימ"ל  כבוד,  לשם 

לשם שכר עולם הזה.

והנה לפי הלכה: "אין צריך אגד", שהרי שנינו 

בתורה  אדם  יעסוק  "לעולם  נ:(:  )פסחים  בגמרא 

שלא  שמתוך  לשמה,  שלא  פי  על  אף  ומצוות 

לשמה בא לשמה". הרי מבואר כי גם עסק התורה 

שלא לשמה חשוב בעיני ה'. אך עם כל זאת מצוה 

לאגדו לתקן העסק בתורה שלא לשמה בבחינת 

ואנוהו",  אלי  "זה  לקיים:  כדי  אג"ד,  אותיות  ג' 

להתנאות לפניו לעסוק בתורה לשמה, ולכן צריך 

העוסק  הצדיק  כנגד  שהוא  האתרוג  עם  לחברם 

בתורה לשמה.

 יד ימין רמז על לשמה
יד שמאל על שלא לשמה

שמחזיקים  הטעם  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

ואילו את האתרוג  ימין,  ביד  ג' מינים של הלולב 

המובחר מחזיקים ביד שמאל, על פי מה שדרשו 

ג-טז(:  )משלי  שכתוב  מקרא  סג.(  )שבת  בגמרא 

וכבוד...  עושר  בשמאלה  בימינה  ימים  "אורך 

עושר  שכן  וכל  איכא  ימים  אורך  בה  למיימינין 

אורך  איכא  וכבוד  עושר  בה  למשמאילים  וכבוד, 

עוסק  בה,  "מיימינין  רש"י:  ופירש  ליכא".  ימים 

לשמה, משמאילים, שלא לשמה".

מבואר מזה כי עסק התורה שלא לשמה הוא 

הוא  לשמה  התורה  עסק  ואילו  שמאל,  בבחינת 

בבחינת ימין. מעתה יש לומר כי מטעם זה תיקנו 

והערבה  ההדס  הלולב  של  המינים  ג'  את  לקחת 

ביד ימין, כדי לעשות בכך פועל דמיון, שג' מינים 

העוסקים  של  מדרגות  ג'  כנגד  המכוונים  הללו 

בתורה שלא לשמה בבחינת שמאל, יקבלו תיקון 

ויתהפכו לשמה בבחינת ימין.

ביד  האתרוג  את  מחזיקים  זה  מטעם  והנה 

בתורה  העוסק  השלם  לאדם  לרמז  כדי  שמאל, 

לשמה בבחינת ימין, שיזכור מה ששנינו )שבועות 

שכל  נמצא  בזה",  זה  ערבים  ישראל  "שכל  לט.(: 

שיהיו  ישראל  שאר  של  תורתם  תיקן  שלא  זמן 

בבחינת  היא  תורתו  גם  כאילו  זה  הרי  לשמה, 

שלא לשמה, ולכן האתרוג הוא ביד שמאל וצריך 

לחברה עם שאר ג' המינים שביד ימין, ויבואו אלו 

ויכפרו על אלו. 

בגמרא  ששנינו  מה  בזה  להבין  נפלא  ומה 

)סוכה לז:( הטעם שצריך לנענע בד' המינים כלפי 

רבי  "אמר  ומטה:  ומעלה  השמים  רוחות  ארבע 

שלו,  רוחות  שהארבע  למי  ומביא  מוליך  יוחנן, 

מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו". ופירש 

אנו  זו  מצוה  שלו,  רוחות  שארבע  "למי  רש"י: 

עושין לשמו, כן מראה בהנפתו".

כי מאחר שתכלית  בזה,  לפי האמור הביאור 

נטילת ד' המינים היא, לחבר את ג' המדרגות של 

העוסקים בתורה שלא לשמה עם העוסק בתורה 

לשמה, כדי לתקן שכל ד' הבחינות יתעלו למדרגת 

לד'  המינים  ד'  כל  את  לנענע  צריך  לכן  לשמה, 

לגלות בכך  כדי  ולמטה,  ולמעלה  רוחות השמים 

שאנו משתוקקים לתקן הכל לשם ה'.

 "שמתת בית השגאבה"
על ניסגך המים

מתקשר  זה  נשגב  רעיון  כי  נראה  הבה  עתה 

להפליא עם מה שמצינו דבר מיוחד בחג הסוכות: 

שאיבת  של  השמחה   - השואבה"  בית  "שמחת 

המים כדי לנסכם על המזבח בחג הסוכות. כי בעוד 

עולה  קרבן  לכל  מצרפים  היו  השנה  ימות  שכל 

ושלמים מנחת נסכים, אשר בהבאתה היו מנסכים 

יין על המזבח, הרי שבחג הסוכות היו מנסכים יחד 

על  כי אם  כל הקרבנות  על  ולא  מים,  גם  היין  עם 

התמיד של שחר בלבד, כמבואר בגמרא )יומא כו:(: 

"אין מנסכין מים בחג אלא בתמיד של שחר".

על השמחה העצומה של שמחת בית השואבה 

מספרים לנו חכמינו ז"ל במשנה )סוכה נא.(:

לא  השואבה  בית  שמחת  ראה  שלא  "מי 

ראה שמחה מימיו, במוצאי יום טוב הראשון של 

גדול  תיקון  שם  ומתקנין  נשים  לעזרת  ירדו  חג 

הנשים  שיהיו  שתיקנו  מפרש  )שם:(  ]בגמרא 

מנורות של  ואנשים מלמטה[,  יושבות מלמעלה 

זהב היו שם וארבעה ספלים של זהב בראשיהם, 

וארבעה סולמות לכל אחד ואחד, וארבעה ילדים 

מפרחי כהונה ובידיהם כדים של מאה ועשרים לוג 

שהן מטילין ]שמן[ לכל ספל וספל... ולא היה חצר 

בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה.

בפניהם  מרקדין  היו  מעשה  ואנשי  חסידים 

לפניהם  ואומרים  שבידיהן,  אור  של  באבוקות 

ובנבלים  בכינורות  והלוים  ותשבחות,  שירות  דברי 

על  מספר,  בלא  שיר  ובכלי  ובחצוצרות  ובמצלתים 

חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת 

נשים, כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתהלים, 

שעליהן לוים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה".

ונראה לבאר השמחה הגדולה והעצומה של 

בשום  מצינו  שלא  כפי  השואבה,  בית  שמחת 

"וכל  ב-יג(:  )ויקרא  שכתוב  מה  פי  על  וזמן,  מקום 

קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית 

אלקיך מעל מנחתך, על כל קרבנך תקריב מלח". 

ופירש רש"י: "מלח ברית - שהברית כרותה למלח 

מששת ימי בראשית, שהובטחו המים התחתונים 

ומקור  בחג".  המים  וניסוך  במלח  במזבח  ליקרב 

הדבר במדרש שהביא רבינו בחיי )שם אחרי שהביא 

לשון רש"י(, וזה לשון קדשו:

 הלגלב ההדס גהערבה הם  נוד ו' מדרוגת שלא לשמה של אגתיגת או"ד,
ל ן מצגה לעשגתם או"ד

 האתרגו הגא  נוד העגסק בתגרה לשמה בבתינת אגת ל',
על  ן אתר"ו נגטריקגן: א'ל ת'בגאני ר'ול ו'אגה

 "גשאבתם מים בששגן" - בתו הסג גת אנג שמתים בשמתת המים התתתגנים
 ל תלקי התגרה שעלג למעלה

 ת מינג ז"ל קבעג "שמתת תגרה" אתרי תו הסג גת,
לשמגת בתיקגן געליה של תלקי התגרה שלא לשמה
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"וכן אמרו במדרש מים התחתונים נקראו מים 

כי בשעה שחלק  ולמה נקראו מים בוכים,  בוכים, 

למטה,  ואלו  למעלה  אלו  נתן  המים  את  הקב"ה 

לנו  אוי  אמרו,  בוכים...  התחתונים  מים  התחילו 

שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרנו... 

אמר להם הקב"ה הואיל ולכבודי עשיתן כל כך, אין 

להן רשות למים העליונים לומר שירה עד שיטלו 

מים  מקולות  צג-ד(  )תהלים  שנאמר  מכם,  רשות 

)שם(  אומרים  הם  ומה  ים,  משברי  אדירים  רבים 

אתם  שעתידין  אלא  עוד  ולא  ה',  במרום  אדיר 

ליקרב על גבי המזבח במלח וניסוך המים".

מעתה נשכיל להבין השמחה הגדולה בניסוך המים 

בחג הסוכות, כי בכך יש תיקון ונחמה  למים התחתונים 

שבכו על שנתרחקו מאת ה', ועל ידי שמנסכים אותם על 

המזבח הם מתקרבים לפני ה' ובכייתם נהפכת לששון 

גם אנו לשמחתם של המים  ולשמחה, לכן מצטרפים 

התחתונים כדי שנלמד מהם מוסר השכל, להשתוקק 

להתקרב לפני ה' ולבכות בדמעות שליש: "אוי לנו שלא 

זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרנו", ועל ידי זה 

נזכה להתקרב לפני ה' כמו שנתקרבו המים התחתונים, 

ידי  ה' על  כן בחג הסוכות אנו מתקרבים לפני  ואמנם 

דמהימנותא  בצלא  בסוכה  אותנו  מושיב  שהקב"ה 

תחת כנפי השכינה.

הוכחה  מביאים  ז"ל  שחכמינו  הענין  וזהו 

ממקרא  השואבה  בית  בשמחת  לשמוח  שצריך 

שכתוב: "ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה". 

המים  של  ולשמחה  לששון  שתצטרפו  כלומר 

התחתונים על שזכו להתקרב לפני ה', כדי שמזה 

תלמדו גם אתם להצטער על הריחוק מה' ולהיות 

בשמחה על ההתקרבות לפני ה'.

 "מים התתתגנים" הם
תגרה שלא לשמה שנשארג למטה

אמנם ענין בכיית מים התחתונים צריך ביאור, 

ו-ג(:  )ישעיה  הוא  האמונה  מיסודות  אחד  שהרי 

הארץ  כל  מלא  צבאות  ה'  קדוש  קדוש  "קדוש 

כבודו", הנה כי כן מה להם למים התחתונים לבכות: 

קרובים  להיות  למעלה  לעלות  זכינו  שלא  לנו  "אוי 

לפני  עומדים  הם  הזה  בעולם  גם  הלא  ליוצרנו", 

המים  את  הקב"ה  שברא  כיון  ועוד,  זאת  הקב"ה. 

התחתונים כך שיהיו למטה, מי הוא זה אשר יבוא 

אחרי המלך לבקש ממנו לשנות סדרי בראשית.

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  הענין  לבאר  ונראה  

גדול עד  כי  נז-יא(  )תהלים  "רבא רמי, כתיב  נ:(:  )פסחים 

שמים  מעל  גדול  כי  קח-ה(  )שם  וכתיב  חסדך,  שמים 

חסדך, הא כיצד, כאן בעושין לשמה כאן בעושין שלא 

שמים,  מעל  לשמה  "עושין  רש"י:  ופירש  לשמה". 

ושלא לשמה עד לשמים, דמצוה מיהא קא עביד".

ומפרש ב"צמח ה' לצבי" )פרשת כי תשא ד"ה ורב 

חסד( כוונת רבא, על פי מאמר התיקוני זוהר )תיקון 

פרחת  לא  ורחימו  דחילו  בלא  "אורייתא  כה:(:  י 

ומצוות  בתורה  עוסק  הוא  כאשר  לכן  לעילא". 

שלא לשמה הרי חסרות שתי הכנפיים של יראה 

ואינן  למטה  והמצוות  התורה  ונשארות  ואהבה, 

עולות למעלה, על כן מדה כנגד מדה: "כי גדול עד 

שמים חסדך". אבל אם הוא עוסק בתורה בכוונה 

לשמה בלתי לה' לבדו, הרי הוא מתמלא בדחילו 

לכן  ה',  לפני  עד  למעלה  עולה  ותורתו  ורחימו 

מדה כנגד מדה: "כי גדול מעל שמים חסדך".

יצחק פרחי ס"ט  לרבי  "מתוק מדבש"  בספר 

חומר  כמין  בזה  לפרש  הוסיף  ו(  אות  י  )פרק  ז"ל 

יהי  אלקים  "ויאמר  א-ו(:  )בראשית  שכתוב  מקרא 

רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, ויעש 

מתחת  אשר  המים  בין  ויבדל  הרקיע  את  אלקים 

על  כן".  ויהי  לרקיע  ובין המים אשר מעל  לרקיע 

תורה,  אלא  מים  "אין  יז.(:  )ב"ק  הגמרא  מאמר  פי 

שנאמר )ישעיה נה-א( הוי כל צמא לכו למים".

"ויאמר אלקים  הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: 

יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים", 

מסך  שיהיה  הרקיע  את  הקב"ה  שיצר  כלומר 

המבדיל, בין שתי בחינות מים שהם עסק התורה 

הרקיע  את  אלקים  "ויעש  לשמה.  ושלא  לשמה 

ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע", היינו תורה 

"ובין  השמים,  מן  למטה  שנשארת  לשמה  שלא 

שעולה  לשמה  תורה  לרקיע",  מעל  אשר  המים 

מעלה מעלה עד לפני ה'.

 אתרי תו הסג גת
אנג שמתים בשמתת התגרה

בכיית  ענין  עומק  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

המים התחתונים על שנתרחקו מאת ה', כי המים 

השמים  מן  שירדו  התורה  חלקי  הם  התחתונים 

בתורה  שיעסקו  כדי  לישראל  תורה  מתן  בשעת 

לשמה, ועל ידי זה תחזור התורה למעלה לעמוד 

לפני ה' נותן התורה, אולם מאחר שלא כל אחד 

נמצא  לשמה,  בתורה  לעסוק  כזו  במדרגה  הוא 

שכל חלקי התורה שנלמדו שלא לשמה ונשארו 

שמים  עד  גדול  "כי  בבחינת:  הזה  בעולם  למטה 

זכינו  שלא  לנו  "אוי  ובוכים:  צועקים  חסדך", 

לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרנו".

שלימה  בתשובה  ישראל  ששבו  אחרי  לכן 

ימי  ובעשרת  אלול,  בחודש  עוונותיהם,  כל  על 

וזכו  הכיפורים,  יום  עד  השנה  מראש  התשובה 

לכפרה ולטהרה כמו שכתוב )ויקרא טז-ל(: "כי ביום 

חטאותיכם  מכל  אתכם  לטהר  עליכם  יכפר  הזה 

בשבעת  לשבת  הקב"ה  צונו  תטהרו",  ה'  לפני 

ימי חג הסוכות בתוך הסוכה בצלא דמהימנותא 

המזבח  על  מים  לנסך  וצוה  השכינה,  כנפי  תחת 

למים  תיקון  יש  הסוכות  בחג  כי  בכך,  לרמז  כדי 

לשמה  שלא  התורה  חלקי  כל  שהם  התחתונים, 

שעולים למעלה בשמים.

בענין  בזה מה שכתב הרמב"ם  להבין  יומתק 

בחג  השואבה  בית  בשמחת  השמחה  ריבוי 

הסוכות )הלכות לולב פ"ח הי"ד(:

עושין  היו  ולא  זו,  בשמחה  להרבות  "מצוה 

גדולי  אלא  שירצה,  מי  וכל  הארץ  עמי  אותה 

והסנהדרין  הישיבות  וראשי  ישראל  חכמי 

שהיו  הם  מעשה,  ואנשי  והזקנים  והחסידים 

מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי 

חג הסוכות, אבל כל העם האנשים והנשים כולן 

באין לראות ולשמוע".

ולפי המבואר יש לומר הטעם בזה, כי מאחר 

חייהם  ימי  כל  שעסקו  הדור  גדולי  היו  שהם 

כדרך  ענוותנותם  שבגודל  אלא  לשמה,  בתורה 

הצדיקים מצאו תמיד פגם בלימודם שהוא עדיין 

להביע  מגדרם  יצאו  הם  דוקא  לכן  לשמה,  שלא 

את שמחתם על המים התחתונים, חלקי התורה 

לשמה,  השלימות  בתכלית  היו  לא  דעתם  שלפי 

והנה בחג הסוכות הם ניסכים על המזבח לעלות 

לריח ניחוח לפני ה'.

ז"ל  חכמינו  שקבעו  מה  בזה  להבין  נפלא 

בשמיני  הסוכות  חג  אחרי  תורה"  "שמחת 

התורה  כל  קריאת  את  מסיימים  שבו  עצרת, 

ורוקדים הקפות עם ספרי התורה. ולפי האמור 

היה  הסוכות  שבחג  מאחר  כי  בזה,  הביאור 

שהם  התחתונים,  המים  של  לבכייתם  תיקון 

כל חלקי התורה שנלמדו שלא לשמה ונשארו 

ועליה,  תיקון  להם  יש  הסוכות  ובחג  למטה, 

בשמחת  לשמוח  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  לכן 

התורה, כמו שייסד הפייטן האלקי )לפני הכנסת 

ספר תורה להיכל(: "שישו ושמחו בשמחת תורה, 

סחורה,  מכל  סחרה  טוב  כי  לתורה,  כבוד  ותנו 

מפז ומפנינים יקרה. נגיל ונשיש בזאת התורה, 

כי היא לנו עוז ואורה". 
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