
מאת ד"ר יצחק הירש
0536220359טל: 

על נטילת לולב

דים את הלולב רק עםעל השאלה מדוע מברכים על "נטילת לולב" ולא על "נטילת ארבעת המינים", וגם מדוע אוג 
 ישנן תשובות מגוונות בספרות חז"ל. ברצוני להציע פה תשובה ההדסים והערבות ומותירים את האתרוג לחוד, 

מקורית דרך ממצא - בשפת הגימטריה - בעל משמעות עמוקה במיוחד שתוקפה לא פג אף בימינו. 

אם נתרגם את המונח "נטילת לולב" לשפת הגימטריה נגלה ממצא מדהים: 

)26)   +   י-ה-ו-ה (541      =      ישראל (567"נטילת לולב"      =      

ובמשוואה זו הוא מכוון בסבירות גבוהה לשם ה' כפי שאנו מוצאים בשירת לשלימות לפי חז"ל האתרוג רומז   
האזינו ובספר תהילים:

"ָּפֳעלֹו ָּתִמיםַהּצּור ":      דברים,לב,ד

"ַּדְרּכֹו ָּתִמיםָהֵאל ":  תהילים,יח,לא

אגודת שלושת המינים הנותרים מכוונת כנראה לשלושת המאפיינים הבסיסיים של מבנה המושג "ישראל":

תורת ישראל
עם ישראל 
ארץ ישראל

אלה מאפיינים לא מושלמים, בדרגות שונות, מבחינת בחירה עצמית, קבוצתית, פוליטית, דתית, תחושת שייכות
סוציולוגית, וכו' שהתקיימו לאורך כל תולדות האומה מאז היווסדה, בעת יציאת מצרים, ועד היום. 

והנה מספר דוגמאות על קצה המזלג:

תורת ישראל: 

.'פרשת קורח: התקוממות נגד מנהיגי העם הממונים ישירות על ידי ה

 -עבודה זרה למרות הציווי המפורש בתורה להימנע מכך, עד כדי ייסוד בית מקדש חלופי בעיר שומרון על
ידי ירבעם בן נבט, ועד כדי ייסוד "יהדות חדשה" על ידי ישו היהודי והיהודים שנצמדו אליו ולתורתו 

והקימו לבסוף את הנצרות.

וקבלה בררנית של חוקיה ומשפטיה המקוריים, כמו ישראל,  פיצול הרגשת קשר והשתייכות לתורת 
במקרה היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית על זרמיהם המגוונים.

עם ישראל:

 -ישנם היום בימינו כאלה ששוללים את הגדרתם כיהודים ומעדיפים להקרא "ישראלים" במובן הפוליטי
סוציולוגי של המונח.

-שנה, היתה נטיה בקרב200מאז ומתמיד, אך במיוחד מאז האמנציפציה במערב ומרכז אירופה לפני כ 
קבוצות מסויימות בקרב היהודים לקבל בתוך עם ישראל כל מי שביקש זאת מבלי לעבור דרך חוקי

התורה המגדירים איך לעשות זאת.
:היום עם ישראל מפוצל בין שלושה "זרמים" עיקריים

 ,הזרם האורטודוקסי ששומר על יהדותו לפי מתווה התורה המקורית

,הזרם הקונסרבטיבי שעוד מסתמך איכשהו על התורה המקורית אך באופן די בררני

.ולבסוף הזרם הרפורמי ששמר מהמקור פחות או יותר רק את התפאורה



ארץ ישראל:
 

יחס "היהודים" ל-"ארץגם בנוגע לנושא רגיש זה הגישה מגוונת לפי כל צבעי הקשת ומהולה לא מעט במהות 
ישראל"  ול-"יהדותם". גישה זו מתפרשת היום לכל אורך "הקשת" החברתית, מהחרדים הקנאים דוגמת שומרי
החומות וחסידות סאטמאר שאינם מכירים בזכות חידוש עצמאות עם ישראל בארצו ואפילו עורכים ביקורי 
תמיכה אצל האייטולות באיראן, דרך החרדים למיניהם המגוונים שמכירים רק דה-פאקטו במדינת ישראל, דרך 
ה-"כיפות הסרוגות" שמכירים דה-יורה במדינה, דרך ה-"מסורתיים" בעלי רמת דתיות כלשהיא, דרך ה-"חילונים
הפחות או יותר מתונים" שמוכנים איכשהו להתפשר עם הדתיים, עד לחילונים הקיצונים שכבר לא מגדירים
עצמם כיהודים אלא רק כישראלים, ועד לקיצוניים ביותר מביניהם שמכפישים את המדינה בפני עמי העולם, ועד

אלו שאפילו מלשינים לרשות הפלסטינית על משתפי"ם ומוכרי קרקעות ליהודים.
  

כבר ישראל  ארץ  כלפי  זו  דו-ערכית  לגישה  הראשונים  הניצנים  את  לראות  שאפשר  לציין  מעניין  אגב,  דרך 
:לרשתהלתת לו את "הארץ הזאת" בהתייחסותו של אברהם להבטחה האלוקית 

 

׃  ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ּתּוַכל ִלְסֹּפר ֹאָתם  ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ַוּיֹאֶמר ַהֶּבט ָנא ַהָּׁשַמְיָמה  ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה:  "בראשית,טו,ה-ו ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶע
"׃ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה  ַּבי-ה-ָו-הְוֶהֱאִמן     

 

כאן, כשמדובר רק בצאצאיו, אברהם מקבל את ההבטחה כלשונה, מבלי לבקש אות לאישור. אך בפסוק הבא,
: אותהלרשתעל מנת כשמדובר בהבטחה לקבל את "הארץ הזאת" 

 

ֲא-ֹד-ָנ-י  יֱ-ה-ִו-ה ָלֶתת ְל ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה׃ ַוּיֹאַמר ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמאּור ַּכְׂשִּדים  ֲאִני ְי-ה-ָו-ה  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו:  בראשית,טו,ז-ח
 ׃ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה  

 

ת במעמד ברית בין הבתרים כפי שביקש, אך מעניין לצייןאברהם מבקש אות לאישור. אברהם אכן מקבל את האו
ישנה פה כנראה מן הבעת מורת רוח ". ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה"שבמקרה הזה ה' החסיר את ציונו לשבח מהפעם הקודמת:  

אלוקית כלפי אברהם.
 

בהקשר זה, כדאי לציין את פירוש בעל הטורים לפסוק ח' בפרק זה שמאשר את מורת הרוח האלוקית ואת 
התוצאה הבלתי רצויה של חוסר האמונה וחוסר ההתלהבות שמשתמעים לכאורה מבקשתו של אברהם ל-"אות"

:"ָהָאֶרץ ַהּזֹאת"בנוגע להבטחת נתינת הארץ במתנה ובמיוחד לחיוב בירושה הנשמע כלול במתנת 
 

. ש   ''  ת ב  ''  באבמה" " : ַּבָּמה ֵאַדע  + 300 (ב [עולה לחשבון  .. + 10 (מ)  = 90 (ה)  (ששוויה בגימטריה "ת" )]400)   
).שנות גלות מצרים  400(". לכך נגזר על בניו גזרת "ת  )400" = רגילה"
).1  והאות "ת" שווה  400: בגימטריה "הפוכה" האות "א" שווה הערה (
 

נחזור אם-כן לצורך לאגוד את שלושת המינים בנפרד. כעת ברור שמכיוון שהם מרמזים לשלושת המאפיינים
דוחפים זה  במבנה  הצנטריפוגלים  הכוחות  שהראינו,  וכפי  הקרוי "ישראל",  המבנה  מורכב  מהם  הבסיסיים 

 -  ובחוזקה את מכלול מרכיביו, חייבים לאגד אותם בתוך מסגרת אחת.לכל הרוחות"החוצה" - 
 

אחר  לפני הברכה, מחזיקים את שלושת המינים בנפרד מהאתרוג כשפיטמו מופנה כלפי מטה שלא כדרך גידולו.
לאחר מכן מקרבים את . הברכה הופכים את האתרוג ומחזיקים אותו כדרך גידולו כך שהפיטם פונה כלפי מעלה 

.למעלה ולמטה , שמאלה , אחורה, ימינה, קדימה :לכל הרוחותהלולב והאתרוג יחד ומנענעים אותם 
 

.הסמליות פה די ברורה, לאור מה שהראינו למעלה 
 

כנראה מרמז למורת הרוח האלוקית כלפי מצב שלושת , שלא כדרך גידולו, כיוון הפיטם למטה, לפני הברכה 
.ששואפים להתפזר לכל עבר " ישראל"מרכיבי 

 

מכוח מידת הרחמים לכל ' ובכך כנראה מרמז לפניית ה, כדרך גידולו , כיוון הפיטם מופנה למעלה, אחרי הברכה
י ָרֽצֹון-"שיתקרבו ויתפללו אליו ובכך יכירו בו כ" ישראל"מרכיבי  ְלָכל ַח֣ יַע  , ַמְׂשִּב֖ כלומר יכירו ) טז,קמה,תהלים ("

.שהוא זה שמספק להם את כל צרכם
 

ואת האתרוג  ולאחר מכן לזה, מקרבים את אגד הלולב  זה  :לכל הרוחותומנענעים אותם , מצמידים אותם 
את" מנענעים-"זה כנראה מרמז שכל הכוחות הדינמיים ה . למעלה ולמטה , שמאלה, ימינה , אחורה, קדימה

,כגון חסידים כל עוד הם מכירים בו דרך תורתו המקורית' לכל הכיוונים אכן מקובלים בעיני ה" ישראל "מרכיבי 
.על כל תתי הקבוצות שבהם' חילונים וכו, דתיים, ספרדים , אשכנזים , ליטאים

 

כולם, המיוצגים על ידי שלושת המינים, העדות השונות ומנהגיהם המגוונים . פלורליזם בריא מקובל , בקיצור 
.המיוצג על ידי האתרוג  לאלוקי ישראלבצמוד,  דרך תורתו המקורית , מקובלים כל זמן שהם נשארים 


