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  הערבה
מוסר השכל יש לנו ללמוד מהערבה הגם שאין בה לא 
טעם ולא ריח, מכל מקום גם לה יש תכונה אופיינית, 

ירוקה, רעננה וחיה דווקא בשעה שנמצאת שהיא  –והיינו 
כומשת  –נתרחקה קצת מהנחל על הנחל, אך אם 

  ונובלת, נפסדת ונפסלת.
כך הוא מצב עם ישראל, אין לו כח עצמי לחיות בלי מים, 
כל חיותנו הוא מהמקורות הנאמנים וממעיינות הנצח 
שלנו, שאת מימיהם אנו שותים עד היום הזה שכל עוד 
אנו נמצאים על יד המעיין, הננו ערים, רעננים וחיים, 

דבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום''. כמ''ש ''ואתם ה
תרוקנים מתוכנו ואם ח''ו אנו מתרחקים מהמעיין, הננו מ

  והולכים ונכמשים.
ואין מים אלא תורה, ועלינו לזכור תמיד ובמיוחד בחג 

''ושאבתם מים הסוכות את דברי הנביא הדורש מאתנו 
  !בששון ממעיני הישועה''

  אור הנרל
  

  ''ולקחתם לכם ביום הראשון''
ובמדרש אמרו: ראשון לחשבון עוונות. וכבר דנו 

הוא ראשון לעוונות, ואמרו שכיון שבד'  המפרשים היאך
במצוות לכן  עד סוכות עסוקים העם הכיפורים ימים מיום

. עד יום ראשון של חג הסוכות לא היה להם פנאי לחטוא
אולם גם זה דוחק, כי איך אפשר לומר שכולם לא 

אין ''חוטאים כלל במשך ד' ימים, מה גם שאמרו חז''ל 
, אם כן גם ''אשר יעשה טוב ולא יחטאצדיק בארץ 

  העוסקים ועושים טוב עדיין חוטאים?
  

ע''פ משל את דברי המדרש ''ולקחתם לכם  ויש להסביר
לחשבון עוונות''. משל לסוחר ראשון  –ביום הראשון 

שהיה מקבל סחורה בהקפה, מוכר בריוח ומשלם. לימים 
איתרע מזלו ונקלע לחובות,הלך למוכר בעל חובו וביקש 
להאריך את זמן הפירעון, ונעתר לו. עבר זמן ולא הצליח 

ם חובו, הלך שוב לבעל חובו והפציר בו שירחם לשל
עליו, הסכים לוותר לו על חלק מן החוב, והשאר ישלם 
לזמן מאוחר יותר. ושוב, עבר הזמן ולא מצא מהיכן 

וסף מחובותיו, ם, התחנן לפניו ומחל לו על חלק נלשל
משלא הצליח לעמוד גם בזה, בא פעם נוספת בבושת 

  לו על הכל.פנים עד שלבסוף הסכים למחול 
תיי, אולם חכך הסוחר בדעתו, אכן נתפטרתי מכל חובו

מי יסכים למכור לי מחדש סחורה בהקפה, אחרי שראו 

שאיני משלם, הלא את כל האימון בי הפסדתי. קרא לכל 
ללא קוראיו ומכריו ושטח לפניהם את צרתו, שנשאר 

סחורה וללא מקור פרנסה. התנדבו הקרובים לתת לו כל 
, ופרע לסוחר כל אחד לפי יכולתו, עד שאסף כדי כל חובו
  חובותיו, והחל לסחור מחדש ולהשתקם.

א והובא בטור וז''ל: כן הוא אצלינו: כמובא במדרש תנחומ
ולקחתם לכם ביום הראשון וכי ראשון הוא, והלא ט''ו 
הוא, אלא ראשון לחשבון עוונות. משל למדינה שחייבת 
מס למלך ולא נתננו לו, בא אליה בחיל לגבותו, 
כשנתקרב אליה בי' פרסאות יצאו גדולי המדינה לקראתו 
 ואמרו לו אין לנו מה ליתן לך, ויתר להם שליש. כיון
שנתקרב יותר, יצאו בינוני העיר לקראתו, וויתר להם 

ר לקראתו שליש שני. כשנתקרב יותר, יצאו כל בני העי
 - והניח להם הכל. כך המלך, זה מלך מלכי המלכים 

ישראל שעושים עוונות כל אלו  –. בני המדינה הקב''ה
תענים ומוותר השנה. ובערב ראש השנה, הגדולים מ

ים ילהם שליש עוונותיהם, בעשרת ימי תשובה בינונ
, ומוותר להם שני שליש, אבל ביום כיפור הכל מתענים

מתענים ומוותר להם הכל. במוצאי יום הכיפרוים עוסקים 
במצות סוכה ולולב ואין עושין עוונות, לכן קורא יום טוב 

  לחשבון עוונות...ראשון  –ראשון 
לנו הקב''ה  כל העבירות, וביום אמנם אף שוויתר 

הכיפורים הקב''ה הסכים למחול לנו עד הפרוטה 
שא עמו, יהאחרונה, אולם אין לנו בטחון במה להתחיל ול

כדי לקבל סחורה חדשה, שישפיע לנו מחדש מהארותיו, 
ונוכל להתחיל לסחור מחדש. על כן מזמינים אנו בימי חג 

יזין אבות המשפחה והקרובים, הם האושפהסוכות 
הקדושים, ומבקשים מהם שיתנו לנו סיוע שנוכל לסחור 

סד, מחדש, אברהם נותן לנו ביום הראשון ממידת הח
בורה שלו, התגברות על יצחק אבינו נותן לנו ממידת הג

  , יעקב נותן לנו תורה, וכן הלאה...היצר
ולכן ביו''ט ראשון הוא ''ראשון לחשבון עוונות'', שאז 

את חשבון עוונות, כאשר במשך  ישראל מתחילים לפרוע
ימי החג מגיעים כל האושפיזין, נתקבץ לנו מזכויותיהם 
ומידותיהם הטובות סכום הגון די והותר לפרוע כל חובות 

  נו עושים מרוב שמחה, שמחה התורה!...עוונותינו, ואז א
  רבי יחזקאל מקוזמיר

  
''דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש 

ות...אלה מועדי ה' מקראי השביעי הזה חג הסוכ
קודש...אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי...תחגו 



את חג ה' ז' ימים...ולקחתם לכם...בסוכות תשבו ז' 
  ימים''

, יראה דבר תמוה, התורה המתבונן בפסוקים אלו
חדש השביעי הזה מתחילה לומר ''בחמשה עשר יום ל

או אותם חג הסוכות'', ומסיימת ''אלה מועדי ה' אשר תקר
שה ממשיכה ואומרת: ''אך בחמ אח''כמקראי קודש'', ו

מה ''אלה ובן, מדוע סייעשר יום לחודש השביעי''. ואינו מ
מועדי ה'' לפני שסיימה דיני חג הסוכות, ואח''כ חוזרת 

  ואומרת ''אך בחמשה עשר יום לשביעי?
  

מכאן שחג למדנו  –אלא, מובא בספר צרור המור 
הסוכות הוא העיקר מכל המועדים, וגדול מכולם! לכן 
המשיכה התורה מיד ואמרה: ''אך בחמשה עשר'' 

ר המועדים. שיש בו שאינו שווה לשא יולהורות על מעלות
מצוות מיוחדת, סוכה וד' מינים, וקרבנות מיוחדים. ולכן 
אומרים בו בכל הימים הלל שלם, משא''כ בפסח שרק 

  בב' ימים הראשונים אומרים הלל שלם.
והטעם, לפי שבחג הפסח עדיין לא היו ישראל בשלימות, 

בועות שקיבלו את שעדיין לא קיבלו את התורה, ובחג הש
ועד יום התורה, לא היו בשלימות מכיון שעשו את העגל, 

נתכפר להם העוון. ואחר יום הכיפורים הגיעו כיפור לא 
העיקרי מכל  לשלימותם, ולכן חג הסוכות הוא המועד

המועדים, ולכן אומרים בו הלל שלם בכל הימים, ומטעם 
 זה חלקתו התורה לב' חלקים, בתחילה אמרה ביחד עם

''בחמשה עשר יום לחודש השביעי שאר המועדים: 
''אלה מועדי ה' אשר וסיימה,  הזה חג הסוכות'',

''אך ואח''כ חזרה לומר לנו  תקראו אותם במועדם'',
'', כלומר, תדעו בחמשה עשר יום לחודש חג הסוכות

לכם שחג זה הוא עולה על כל המועדות משום שאז 
תורה מצוות הושלמו בני ישראל, ולכן מצווה לנו ה

מיוחדות: ''ולקחתם לכם, בסוכות תשבו ז' ימים, 
  ושמחתם לפני ה'''...

  צרור המור
  

  לשמחת תורה
''ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה 

  משה לעיני כל ישראל''
לבו לשבור הלוחות שנשאו  –וברש''י: ''לעיני כל ישראל'' 

לעיניהם...והסכימה דעת הקב''ה לדעתו שנאמר ''אשר 
  כחך ששיברת.ישר  –שברת'' 

בדברים שנשא רבי משה מרדכי אפשטיין, ראש ישיבת 
חברון, לרגל סיומה של תורה, בשמחת תורה, נדרש 

א, מדוע לביאור מקרא זה החותם את התורה. תימה הי
תת יישר כח דווקא ענין זה לסיים בו התורה, ל נבחר

  למשה על ששיבר הלוחות?
  

ברם, משמעות שבירת הלוחות היתה, כי כשם שכל 
העולם לא נברא אלא בשביל ישראל, והתורה לא ניתנה 

אלא עבור ישראל, כך לא נבראו הלוחות הללו אלא למען 
ישראל. ברם ''למען ישראל'' הכוונה היא, במעלתם 
ומדריגתם שקודם החטא. וכיון שחטאו, הרי הלוחות כבר 
אינם מתאימים להם, וממילא כבר אין להם יעוד ומטרה, 

  ו ראויים לשבירה.ילכך ה
רעיון זה שהוא אבן יסוד בהבנת ערך התורה, ומלמד אל 
נכון מה היא השפעת החטא, אין כמוהו יאה ומתאים 

  .לסיומה של תורה
  רבי משה מרדכי אפשטיין

  
  סיפור לחג

הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ אמר פעם באזני מקורביו: 
מעולם לא נצחני אדם בדברים, כי אם בעל עגלה א', 
ומעשה שהיה כך היה: בשעת ההקפות בליל שמחת 
תורה, התבוננתי בבעל עגלה א', כשהוא רוקד ומזמר 
בהתלהבות רבה, ושמחתו אינה יודעת גבול. בתום 

ור ועם הארץ, ההקפות ניגשתי אל האיש, שהכרתיו כב
ואמרתי לו בבדיחות הדעת: מה פשר השמחה שקפצה 
עליך הלילה הזה? כלום רב חלקך בלימוד התורה כל 

  תורה?  ה משמח את עצמך בשמחתימות השנה שאת
הביט בי העגלון בעיניים תמהות, וקרא בקול נמרץ: ואם 
אח שלי עושה ''שמחה'', האם איני צריך לשמוח 

  בשמחתו...?
  

  פינת ההלכה
הבן איש חי מביא דברי הזוהר בפרשת תרומה על 
הפסוק ''ויקחו לי תרומה'' שאומר שמי שרוצה להתעסק 

ך שלא יתעסק בה בחינם, אלא צריך אדם במצוה, צרי
  להתעסק בה כראוי לפי כוחו וכו'.

ולפי הזוהר הזה כותב הבן איש חי דמזה יש ללמוד שאם 
ם קנה אתרוג כשר כדי לצאת בו ידי חובה בחג, אד

ר אחרת, לא ואח''כ שלחו לו במתנה אתרוג אחר מעי
שהאתרוג  אלא על האתרוג שקנה בדמים. ואע''פיברך 

השני שבא לו במתנה הוא הדור יותר ומשובח מאד, עם 
כל זה יתרון זה שיש באתרוג שקנה בדמים, זה עדיף 
יותר ויברך עליו. אך מאחר שהאתרוג השני הוא הדור 

, זה הרבה, יטלנו אחריו ויעשה בו נענועים. ועם כל
ל וההקפות יעשה באותו שקנה הנענועים של ההל

  בדמים.
  הבן איש חי

  

  חג שמח!
  

  שתחי' גילה בת ימנהיוצא לאור להצלחת 
  לכל ענייני העלון, נא לפנות במייל ל:

kosssover@gmail.com  


