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  לג בעומר –פרשת אמור 

  ולקחתם לכם ביום הראשון

  אמור כג, מ.

 ות סוכהבנכדי למתלמודו שמעון בן יוחאי הפסיק  ביר

תורה  ומרלריך אפילו תורה אין לו", אלא צ ,: "כל האומר אין לי אלא תורה1איתא בגמרא במסכת יבמות
 ).ל זהז"מר רבותינו בנוגע למא 2מה מקומותכמבואר בכ(וגמילות חסדים 

שמעון בן  ביולא מודי ר": 4בירושלמי איתא, 3"ש"תורתו אומנתו ועד שאפילו בנוגע לרבי שמעון בן יוחאי
 , שגםהו, שזהו דבר הפשוט ללא צורך בראיוהיינ ה),בתמי(" ?יוחי שמפסיקין לעשות סוכה ולעשות לולב

שלא  א סלקא דעתךק תורה, לא יתכןה א עניןבחכמה בינה ודעת, שהו השעסקו הי לרבי שמעון בן יוחאיבנוגע 
 .התעסק בעשיית סוכה ועשיית לולב

שלא זו בלבד שהפסיק לקיים מצות סוכה ולולב, לישב בסוכה  - שיש בזה דיוק וחידוש - 5וכמדובר פעם
אלא הפסיק גם "לעשות סוכה ולעשות לולב", היינו, שהתעסק בעצמו ה מקומות), כהלשון בכמ(וליטול לולב 

 .לקיום המצוה שזוהי רק התחלת ההכנהאף על פי  הלולב,  )איגוד(סוכה ועשיית בעשיית ה גם

יש חידוש לגבי שאר (שבה ", הפסיק לא רק "לעשות סוכהשרבי שמעון בן יוחאי ובזה גופא החידוש הוא 
 ","חג הסוכות תעשה לך 6נאמר)מצוות ש

עצם עשיית על ידי בסוכה זו, הנה ך אחר כ שאפילו אם אינו יושב 7ועד שמצינו סברא בדברי האחרונים  -
  -ה) רק בתור הכנה לישיבת חבירו בסוכ לא(תעשה לך"  הסוכה קיים מצות "חג הסוכות

, הולא נזכר לשון עשי ,9""ולקחתם לכם שבלולב נאמר לכתחילהאף על פי  , 8אלא הפסיק גם "לעשות לולב"
 .שבדבר ההעשיעל ידי אלא שההתחלה בזה היא 

                                                            
  קט, ב. 1 
  . וש"נ.32הערה  326ראה תו"מ חנ"ד ע'  2 
  שבת יא, א. 3 
  ברכות ושבת פ"א סה"ב. 4 
  . וש"נ.45הערה  291. חכ"ה ע' 40הערה * 56בשוה"ג הב'. חי"ז ע'  180ראה גם לקו"ש ח"ח ע'  5 
  פ' ראה טז, יג. 6 
  ואילך. וש"נ. 56"ה ס"ע לאו"ח סתרכ"ה. וראה גם תו"מ חנ )להר"ר מרגליות(ראה נפש חי'  7 



 

שנוסח הברכה הוא "לעשות סוכה",  בנוגע לברכת המצוות ההירושלמי אזיל לשיטתישיש לומר ש ואף
כן, כיון שזוהי התחלת המצוה, ואילו הבבלי אינו סובר  )11במסכת מנחותפות כמובא בתוס( 10"לעשות לולב"

אם התחלת המצוה (הרי הפלוגתא   -שמברכים "לישב בסוכה" ו"על נטילת לולב"  12בש"ס שלנו יןדק וכהפס
 הירושלמי בפשיטות "ולא ה שכתברק בנוגע לנוסח הברכה, אבל בנוגע למ היא )חשבת כבר למצוה עצמהנ

גם הבבלי לא פליג על זה, שהרי  ה),בתמי(" ?מודי ר' שמעון בן יוחי שמפסיקין לעשות סוכה ולעשות לולב
 ה שכתובשזהו מ, 14בענין של מציאות ובפרט ,13]ְלַהְרּבֹות מחלוקת ֵאין ָאנּו ַמְרִּבים [""אפושי מחלוקת לא מפשינן

 .התעסק בעשיית סוכה ועשיית לולבשרבי שמעון בן יוחאי בירושלמי שהמציאות היא 

כפשוטם, ובאופן ש"תורתם אומנותם", ועד לאלו  ומזה מובן, שאפילו אלו שענינם הוא חכמה בינה ודעת
   .בפועל, הרבצת תורה הלהתעסק גם עם עשי צריכים הם ,חסידות חב"ד ובהפצתה שמונחים בתורת

תורתם אומנותם, ועוסקים בחכמה בינה  ,הם מונחים בלימוד התורה...שאמנם, ישנם יהודים שטוענים, ...
 !ינצח אור התורהף כל סוף התמדה ושקידה בתורה, וסו ודעת, ואדרבה: הם יוסיפו

רבי וכות; אבל בבוא הזמן של סוכות, בא ס אך על זה נאמר בירושלמי, שזהו הסדר קודם שמגיע הזמן של
 שות סוכה ולעשות לולב", ולא רק לישב"לע – בעשיית סוכה ולולב ומתחיל להתעסק בעצמושמעון בן יוחאי 

לכות, אביו מקורב למה הי 15הגמרא משמעות דברי ל פיתלמידיו. ובפרט שעעל ידי בסוכה מוכנה שתיעשה 
 ,ף על פי כןיח שעבדים שאינם חייבים בלימוד התורה יעשו הסוכה, ואלהבט יכול העשיר גדול וכו', ובודאי הי

שמעון בן רבי ולא מודי " :בעצמו בעשיית הסוכה, כפי שנקט הירושלמי בפשטותרבי שמעון בן יוחאי התעסק 
 .בכל הענינים שהזמן גרמאל דרך זה ; ועה)בתמי( "?יוחי שמפסיקין לעשות סוכה ולעשות לולב

שיבוא מישהו אחר ויעשה הסוכה, ואז  שתורתו אומנתו, הנה בבוא חג הסוכות אינו ממתיןוכאמור, גם מי ...
 הוא מטריח את עצמו "לעשות סוכה", והרי ענינה של סוכה הוא "למחסה יקיים המצוה לישב בסוכה, אלא

 שצריך להגן על כלל ישראל ל אחת כמה וכמהמרוחות המנשבות וכו' וכו'; וע, 16ר"ולמסתור מזרם וממט
לחדש חידוש בתורה, אין לו זמן, או שחושב שאין זה  מזרם וממטר, ולא לעשות חשבון, שכיון שביכלתו
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מקום  , בכלמנא ליצלןמישראל, רחל אחד ואחת בביטול גזירה איומה שחותרת תחת קיום כ תפקידו לעסוק
  .שהם

  קטע משיחת י"ב תמוז, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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