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רק ביום טוב ראשון של סוכות מתחיל 
חשבון העוונות

ּיֹום ָהִראׁשֹון’  ם ָלֶכם ּבַ ה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז”ל )תנחומא אמור כב( ‘ּוְלַקְחּתֶ ְוִהּנֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעֹונֹות  ָכל  ּדְ ּום  ִמּשׁ ֲעֹונֹות.  ּבֹון  ְלֶחׁשְ ִראׁשֹון  מ(,  כג  )ויקרא 
ֵני  ּפּוִרים ַלּיֹום ָהִראׁשֹון ּבְ ין יֹום ַהּכִ ּבֵ ּפּוִרים, ְוד’ ָיִמים ׁשֶ יֹום ַהּכִ רּו ּבְ ּפְ ִנְתּכַ
א ַעל ָיָדם,  ה ְולּוָלב, ְוֵאין ֵחְטא ּבָ ת ֻסּכָ ּיַ ֲעׂשִ ָרֵאל עֹוְסִקים ְוטֹוְרִחים ּבַ ִיׂשְ

ּבֹון ֲעֹונֹות: ַאְך ִמּיֹום ָהִראׁשֹון ַמְתִחיל ֶחׁשְ
)אלף בינה תהלים קיט אות ש(

קרבנות החג כנגד שרי אומות העולם
ר  י )תהלים קיט קסא(. ִאי ַנִמי, ֶאְפׁשָ ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ ם ּוִמּדְ ִרים ְרָדפּוִני ִחּנָ ׂשָ
ִרים  ְבִעים ּפָ ָאנּו ַמְקִריִבים ׁשִ נֹות ֶהָחג ׁשֶ ם ַעל ָקְרּבְ ִרים ְרָדפּוִני ִחּנָ ִלְרֹמז ׂשָ
ַהר  ּזֹ יֶהם ְולֹא ְיַקְטְרגּו ָעֵלינּו. ְוֶהֱאִריְך ּבַ מּו ּפִ ְסּתְ ּיִ ִרים, ׁשֶ ְבִעים ׂשָ ֶנֶגד ׁשִ ּכְ
י י”ד  י ְוָאַמר ּכִ ְרׁשֹו ָהֲאִמּתִ ה )ח”ג רנט.(, ּוֵבֵאר ׁשָ ִעְנָין ֶזה ַהְרּבֵ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ
הֹוָי”ה’  ה’  ַיד  ה  ‘ִהּנֵ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ֶהָחג  ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ּבְ ַמְקִריִבים  ָאנּו  ׁשֶ ֵאיִלים 
ם  ָאנּו ַמְקִריִבים ּגַ ים ׁשֶ ָבׂשִ אֹוְיֵבינּו. ְוצ”ח ּכְ )שמות ט ג(, ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ּבְ
נֹות  ְרּבָ ל ַהּקָ ֵלב אֹוְיֵבינּו. ִנְמָצא, ּכָ ים ּבְ ז’ ְיֵמי ֶהָחג ֵהם ֵח”ץ ִלירֹות ִחּצִ ן ּבְ ּכֵ
ֵהם ְלטֹוָבָתם, ְוֵאיָנם  ִבים ׁשֶ ֵרי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם חֹוׁשְ ָחג ׂשָ ָאנּו ַמְקִריִבים ּבֶ ׁשֶ
ַנֲאָך  ׂשֹ ָרֵעב  ‘ִאם  כא-כב(  כה  )משלי  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְוַעל  ְלָרָעָתם,  א  ֶאּלָ
ה ֹחֶתה ַעל  ַאּתָ ֶגָחִלים  י  ּכִ ְוכּו’,  ָמִים  ֵקהּו  ַהׁשְ ְוִאם ָצֵמא  ָלֶחם  ַהֲאִכיֵלהּו 

ם ָלְך’ ְוכּו’: ּלֶ ֹראׁשֹו ַוה’ ְיׁשַ

אחרון של סוכות הוא מיוחד לישראל
דֹוׁש )ח”א סד.( ַעל ַמה  ַהר ַהּקָ ם ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז”ל )במדב”ר כא כד( ּוַבּזֹ ּגַ
ל  ָמׁשָ ֶאָחד,  ְוַאִיל  ֶאָחד  ר  ּפַ ַמְקִריִבים  ִמיִני  ְ ַהּשׁ ַבּיֹום  ּדְ תּוב,  ַהּכָ ָאַמר  ֶ ּשׁ
הּוא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ָרָצה  ְולֹא  ְואֹוֲהבֹו,  ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה הּוא  ָרָצה  ׁשֶ ְלֶמֶלְך 
ְלָחָנם.  לּו ֶאת ׁשֻ ְרָתיו ִויַבְלּבְ עּוָדה הּוא ְואֹוֲהבֹו ָיבֹואּו ֲעָבָדיו ּוְמׁשָ ּסְ ב ּבַ יֹוׁשֵ
ְבָעה ָיִמים ְוָאַמר  ְרָתיו ׁשִ ה ְסעּוָדה ַלֲעָבָדיו ּוְמׁשָ ים ְוָעׂשָ ה, ִהְקּדִ ֶמה ָעׂשָ
ה ֲאִני ְואֹוֲהִבי יֹום ֶאָחד,  ב ּבָ ֲאִני ָרִציִתי ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ֵליׁשֵ עּו ׁשֶ ָלֶהם, ּדְ
ב ֲאִני  ִמיִני ֵאׁשֵ ְ יֹום ַהּשׁ ּבְ ֵדי ׁשֶ ם ְסעּוָדה ז’ ָיִמים ּכְ ים ָלֶכם ַאּתֶ ַוֲהֵריִני ַמְקּדִ
ְהֶיה  ּתִ ‘ֲעֶצֶרת  לה(  )במדבר כט  ִתיב  ּכְ ְלָכְך  יֵנינּו,  ּבֵ ָיבֹוא  לֹא  ְוָזר  ְואֹוֲהִבי 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֶנֶגד ַהּקָ ר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד, ּכְ י ִאם ּפַ ָלֶכם’. ּוְלָכְך ַנִמי ַמְקִריִבים ּכִ

ְקָרִאים ‘ּגֹוי ֶאָחד’: ָרֵאל ַהּנִ הּוא ֶאָחד, ּוְכֶנֶגד ִיׂשְ הּוא ׁשֶ

אינו בוטח אלא בתשובה ומעשים טובים
ָנה  ָ ָאר ְימֹות ַהּשׁ ׁשְ ִרים, ּבִ ְבִעים ׂשָ ם, ֵהם ׁשִ ִרים ְרָדפּוִני ִחּנָ ָאַמר ׂשָ ְוֶזהּו ׁשֶ
ְוָכְך  ְזכּות.  ָעַלי  ִדים  ְמַלּמְ ֵהם  ֶהָחג  ּוִביֵמי  ָעַלי,  ְלַקְטֵרג  אֹוִתי  רֹוְדִפים 
ם ָהיּו רֹוְדִפים  ו אֹוְמִרים ִחּנָ ָבר, ְוַעְכׁשָ ְרָדפּוִני ּכְ ִרים ׁשֶ תּוב, ׂשָ ָמעּות ַהּכָ ַמׁשְ
ַמְקִריִבים  ָאנּו  ׁשֶ ים  ָבׂשִ ּכְ צ”ח  ֵהם  ‘ֵח”ץ’,  א  יַמְטִרּיָ ּגִ ם  ִחּנָ ה,  ְוִהּנֵ אֹוִתי. 

בֹות  ּתֵ סֹוֵפי  ָבְרָך’  ּוִמּדְ ם  ִחּנָ ‘ְרָדפּוִני  עֹוד,  ֶהָחג.  ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ּבְ
ָאנּו ַמְקִריִבים  ִרים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ְבִעים, ִלְרֹמז ַעל ׁשִ א ׁשִ יַמְטִרּיָ ּגִ

ה ֵהם  ז’ ְיֵמי ֶהָחג. ְוָהאֹוִתּיֹות ָהֵאּלֶ ימ”ך, ֲעֵליֶהם ּבְ

ִלים  ּפָ ָאנּו ַמְקִריִבים ֲעֵליֶהם, ֵהם ְנמּוִכים ְוִנׁשְ ן ׁשֶ ְרּבָ ַעל ְיֵדי ֶזה ַהּקָ ִלְרֹמז ׁשֶ
ָאנּו  ׁשֶ ֵאיִלים  י”ד  ֵהם  י”ד,  בֹות  ּתֵ סֹוֵפי  י’  ִלּבִ ַחד  ‘ּפָ ְלָפֵנינּו.  ְוִנְכָנִעים 
ֵהם ְלטֹוָבָתם  ִבים ׁשֶ ז’ ְיֵמי ֶהָחג, ְוָכל ֶזה ְלַהְכִניָעם. ְוֵהם חֹוׁשְ ַמְקִריִבים ּבְ
ִדים ָעַלי,  ַלּמְ ּמְ כּות ׁשֶ ִדים ָעַלי ְזכּות, ֲאָבל ֲאִני ֵאיִני ּבֹוֵטַח ַעל ַהּזְ ּוְמַלּמְ
ם ָלֶכם  תֹוָרְתָך )ויקרא כג מ( ‘ּוְלַקְחּתֶ תּוב ּבְ ֲהֵרי ּכָ י, ׁשֶ ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ ַרק ּוִמּדְ
ִדים ָעַלי ְזכּות  ַלּמְ ּמְ ּיֹום ׁשֶ ּבֹון ֲעֹונֹות, ֲהֵרי ּבַ ּיֹום ָהִראׁשֹון’, ִראׁשֹון ְלֶחׁשְ ּבַ
ִדים  ַלּמְ ּמְ ן ַמה הֹוִעיָלה ְזכּות ׁשֶ ּבֹון ֲעֹונֹות’, ִאם ּכֵ ַתְבּתָ ָעַלי ‘ִראׁשֹון ְלֶחׁשְ ּכָ

ים טֹוִבים: ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ָעַלי, ֵאין ִלי ִלְבֹטַח ַרק ַעל ַהּתְ
)אלף בינה תהלים קיט אות ש(

ד’ מינים רומזים לאדם שיקדש גופו
ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת  ת ּתְ ּפֹ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ְלַמה  ִלְרֹמז  ר  ֶאְפׁשָ מ(.  כג  )ויקרא  ָנַחל  ְוַעְרֵבי 
ר  ה ָעׂשָ ָ ֲהֵרי ֲחִמּשׁ ה ְקָראֹו ‘יֹום ִראׁשֹון’ ׁשֶ ָלּמָ ִלְבָרָכה )תנחומא אמור כב(, ּדְ
ּפּוִרים  ַהּכִ ְביֹום  ּדִ ּום  ִמּשׁ ֲעֹונֹות,  ּבֹון  ְלֶחׁשְ ’ִראׁשֹון’  ּדְ ְוָאְמרּו,  הּוא,  יֹום 
ְקָראֹו  ְלִפיָכְך  ָנא,  ּבָ ֻחׁשְ ְוֵאיָלְך  אן  ּוִמּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתיֶהם  רּו  ּפְ ִנְתּכַ

ּבֹון ֲעֹונֹות: ‘ִראׁשֹון’ ְלֶחׁשְ

העיקר הוא שמירת הברית בקדושה
ַהְינּו ֲהֵרי  ּדְ ּיֹום ָהִראׁשֹון,  ּבַ ם ָלֶכם  ְלַהְזִהיר, ּוְלַקְחּתֶ ַהּתֹוָרה  ָאה  ּבָ ְלִפיָכְך 
ְדָאַמר  ִרית ֹקֶדׁש ּכִ ִרי ֵעץ ָהָדר הּוא אֹות ּבְ ִמיָרה ָלֶכם, ּפְ ִהיא ׁשְ ְרפּוָאה ׁשֶ
ה, ִלְרֹמז  ִחּלָ דֹוׁש )ח”ב קפו:(, ְוהּוא ֶאְתרֹוג. ּובֹו ִהְתִחיָלה ַהּתֹוָרה ּתְ ַהר ַהּקָ ּזֹ ּבַ
לּום.  ִרית ֵאין ּכְ ִמיַרת ַהּבְ ִאם ֵאין ׁשְ ִרית ֹקֶדׁש, ּדְ ִמיַרת ּבְ ר הּוא ׁשְ ָהִעּקָ ּדְ
ִרי  ּפְ ַהּתֹוָרה  ּוְקָרַאּתּו  ִרית’.  ‘ּבְ א  יַמְטִרּיָ ּגִ ּכֹוְלִלים  ֵני  ׁשְ ִעם  ֶאְתרֹוג  ה  ְוִהּנֵ
ַהּגּוף,  ר  ִעּקַ הּוא  ה, ֵעץ ׁשֶ ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּפְ ה  הּוא עֹוׂשֶ ִרי ׁשֶ ֵעץ ָהָדר לֹוַמר, ּפְ
ר  ְהֶיה ְמֻהּדָ ּיִ ֵעיָנן ׁשֶ ֶדה’ )דברים כ יט(, ָהָדר ּבָ ָהָאָדם ִנְקָרא ‘ֵעץ ַהּשָׂ ְלִפי ׁשֶ

ה ּוְבָטֳהָרה: ָ ְקֻדּשׁ מּור ּבִ ְוׁשָ

צריך שלבו וכל מחשבותיו יהיו רק לעבודת ה’
ֵלב.  לֹו  ‘לּוָלב’  ָמעֹו,  ַמׁשְ ּכְ ב,  ַלּלֵ רֹוֵמז  ְוהּוא  ַהּלּוָלב,  הּוא  ָמִרים  ּתְ ת  ּפֹ ּכַ
ָרַאּתּו ַהּתֹוָרה  ּקְ ֶ ה ֵלב ָחָדׁש. ּוַמה ּשׁ ָנא ֵיָעׂשֶ ּבָ ֵרי ֻחׁשְ ְלׁשָ א ּדִ ּתָ ֵמַהׁשְ לֹוַמר, ּדְ
ַנִמי  ָהָכא  ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  ים  ַרּבִ ֵהם  ָמָרה  ּתְ י  ְדַסְנִסּנֵ ִלְרֹמז,  ָמִרים  ּתְ ת  ּפֹ ּכַ
ֶלב ִאיׁש’ )משלי יט כא(, זֹו עֹוָלה ְוזֹו יֹוֶרֶדת,  בֹות ּבְ בֹות ‘ַרּבֹות ַמֲחׁשָ ֲחׁשָ ַהּמַ
ת ְלׁשֹון  ּפֹ ֲאָרה לֹו ֲעבֹוַדת ה’, ְוָלֶזה ָאְמָרה ּכַ ְבּתֹו לֹא ִנׁשְ ַמֲחׁשַ רּוד ּבְ ְוַהּטָ
בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ָבִעיָנן  ּדְ כא(,  ג  )דניאל  ֵליהֹון’  ַסְרּבָ ּבְ ִפתּו  ‘ּכְ מֹו  ּכְ יָרה,  ְקׁשִ
יִקים  ּדִ ָאר ַהּצַ ׁשְ ַרְך, ּכִ ר ֶאָחד ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ִמיד ְקׁשּוִרים ֶקׁשֶ ו ִיְהיּו ּתָ ַיְחּדָ
ֱאַמר )תהלים  ּנֶ לּו ְלָתָמר, ׁשֶ יִקים ִנְמׁשְ ּדִ ִמיד ִעם ה’, ְוַהּצַ בֹוָתם ּתָ ַמְחׁשְ ׁשֶ
פּות  ּכָ ִיְהֶיה  ב  ַהּלֵ ַהְינּו  ּדְ ָמִרים  ּתְ ת  ּפֹ ּכַ ְוֶזהּו  ִיְפָרח’.  ָמר  ּתָ ּכַ יק  ‘ַצּדִ יג(  צב 
לּו ְלָתָמר, ְוָלֵכן ְיַטֵהר ִלּבֹו  ְמׁשְ יִקים ַהּנִ ּדִ מֹו ַהּצַ ַרְך ּכְ ְוָקׁשּור ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

לּוָיה: ב ּתְ ּלֵ ֳהָרה ּבַ ר ַהּטָ י ִעּקַ יֹוֵתר, ּכִ בֹוָתיו ּבְ ּוַמְחׁשְ

ההדס דמה לעיניים ורומז שצריך לשמרם כראוי
ֹמר  ִריְך ִלׁשְ ּצָ ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת הּוא ַהֲהַדס, ַהּדֹוֶמה ָלֵעיַנִים, ׁשֶ
א  ֵעיָנא ְוִלּבָ ּום ּדְ ָרע, ִמּשׁ ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ

›››



התשובה צריכה להיות מתוך ספרי מרן ה'אביר יעקב' זי"ע )או מתוך עלון זה(
בין שולחי התשובות תיערך הגרלה

על סידור לשחרית מתיבתא
בהוצאת "עוז והדר".

ה  ָעׂשָ לֹא  ְוִאם  ה”ה(,  פ”א  ברכות  )ירושלמי  ִניְנהּו  ֲעֵבָרה  ַסְרסּוֵרי 
ָרָאַתם  ּקְ ֶ ּשׁ ּוַמה  ַאֲחֵריֶהם.  ִנְגָרר  ַהּגּוף  ל  ּכָ ָראּוי  ּכָ ִמיָרה  ׁשְ ָלֶהם 
ִביִנים  ַהּגְ ה  רּוְך הּוא ָעׂשָ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה ֲעַנף ֵעץ ָעֹבת, ְלִפי 
ָאסּור ִלְראֹות  ָבר ׁשֶ ֵעיָניו ּדָ רֹוֶאה ָהָאָדם ּבְ ׁשֶ ּכְ ַעל ָהֵעיַנִים, ְלִפי ׁשֶ
ָהֲעָנִפים  ַהְינּו  ּדְ ָעֹבת,  ֵעץ  ַוֲעַנף  ָאַמר  ְלִפיָכְך  ד,  ִמּיָ ֵעיָניו  ם  ִיְסּתֹ
ֹוְמִרים  ּשׁ ׁשֶ ָלֵעיַנִים,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ִביִנים  ַהּגְ ֵהם  ׁשֶ
ֵאּלּו  ְך  ּכָ ָהִאיָלן,  ֶאת  ֹוְמִרים  ַהּשׁ ָהֲעָנִפים  מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם  ים  ּוְמִגּנִ
ם  ְסּתֹ ד ּתִ ָבר ָרע ִמּיָ ְרֶאה ׁשּום ּדָ ים ַעל ָהֵעיַנִים, ִאם ּתִ ֲעבֹוִתים ּוְמִגּנִ
א ‘ֵעיֶניָך’, ָעֹבת  יַמְטִרּיָ א ‘ֵעיֵניֶכם’, ְוֵעץ ּגִ יַמְטִרּיָ ה ֲעַנף ּגִ אֹוָתם. ְוִהּנֵ
ֵהם ֶהָעָנף ְוֵהם  בֹות, ּדְ ָכל ַהּתֵ ת ַעִי”ן’, ִלְרֹמז ָהֵעיַנִים ּבְ ּה ‘ּבַ ְקֵרי ּבֵ
ִאם ֵאין ַעִין רֹוָאה  לּוי, ּדְ ֶהם ּתָ ר ַהּגּוף ּבָ ָכל ִעּקַ ָהֵעץ ְוֵהם ֶהָעֹבת, ּדְ

ב חֹוֵמד ]וכו’[: ֵאין ַהּלֵ

הערבה רומזת לשפתיים ושצריך לשמרם
ָבִרים  ר ּדְ ַדּבֵ ָפָתיו ִמּלְ ֹמר ׂשְ ָפַתִים, ִיׁשְ ְוַעְרֵבי ָנַחל, ֵהם רֹוְמִזים ַלּשְׂ
ְרׁשּותֹו  ָפָתיו ּבִ ה ׂשְ ה, ָהעֹוׂשֶ ָבִרים ָהָרִעים. ְוִהּנֵ ן ּדְ ּכֵ ֵטִלים, ְוָכל ׁשֶ ּבְ
ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמִניָעה,  ִלי  ּבְ ר  ְמַדּבֵ ֶהם  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ְרֶצה  ּיִ ֶ ּשׁ ּוַמה 
יר  ַנְגּבִ ֵננּו  ר ָאְמרּו ִלְלׁשֹ ‘ֲאׁשֶ לֹום )תהלים יב ה(  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ַהּמֶ
ֱאֶמת  ֵאינֹו ּפֹוֵסק ְוהֹוֵלְך. ּבֶ נּו’, ֲהֵרי הּוא ּדֹוֶמה ְלַנַחל ׁשֶ ָפֵתינּו ִאּתָ ׂשְ
ֶהם לֹא ֵריַח  ֵאין ּבָ ַעְרֵבי ַנַחל ׁשֶ ׁש, ּכְ ֶהם ַמּמָ ָבִרים ֵאין ּבָ אֹוָתם ּדְ
ַבַעל  ּדְ ִלְרֹמז  ָנָחׁש’,  ‘ֶזה  א  יַמְטִרּיָ ּגִ ָנַחל  ַעְרֵבי  ה  ְוִהּנֵ ַטַעם.  ְולֹא 
לֹט  ָחׁש ִלׁשְ ׁשֹון, הּוא ּדֹוֶמה ְלָנָחׁש, ְוָנַתן ָמקֹום ַלּנָ ַעל ַהּלָ ָבִרים ּבַ ּדְ
א  יַמְטִרּיָ ֵני ּכֹוְלִלים, ּגִ ָעָליו. ְועֹוד, ְוַעְרֵבי ָנַחל ִעם ָהאֹוִתּיֹות ִעם ׁשְ
ָפָתיו,  ֹוֵמר ׂשְ ַהּשׁ ִכיָנה’, ִלְרֹמז ּדְ ּבֹון ‘ׁשְ ָפה’ ִעם ַהּכֹוֵלל, הּוא ֶחׁשְ ‘ׂשָ

ְרּתֹו: ּמַ ִכיָנה ׁשֹוָרה ָעָליו ּוְמׁשַ ְ ַהּשׁ
ָראּוי,  ּכָ ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ָהֵאָבִרים  ׁש  ּוְלַקּדֵ ַעְצמֹו,  ְלַטֵהר  ָצִריְך  ּוְלִפיָכְך 

ָראּוי: א ּכָ אן ּוְלַהּבָ ֶמֶרת ִמּכָ ֹמר ִמׁשְ ְוִלׁשְ
)פיתוחי חותם פרשת אמור(

ד’ מינים מרמזים לאיברי הגוף
ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ  ת ּתְ ּפֹ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל )ויקרא כג מ(. עֹוד ָרְמזּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ְדָרה  ִ ֶנֶגד ַהּשׁ ב, ְוַהּלּוָלב ּכְ ֶנֶגד ַהּלֵ ָהֶאְתרֹוג ּכְ ּלּוָלב ּוִמיָניו ׁשֶ )שם יד( ּבַ

ֶנֶגד  ּכְ ְוָהֲעָרָבה  ָהֵעיַנִים,  ֶנֶגד  ּכְ ְוַהֲהַדס  ָהָאָדם,  ּגּוף  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ
ם  ּלָ ּכֻ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵאיָבָריו  ל  ּכָ ְלַטֵהר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ּדְ ִלְרמֹוז  ָפַתִים.  ַהּשְׂ
קֹום, ְולֹא ִיְהֶיה ׁשּום ֶאָחד ָחלּוק ֵמֲחֵברֹו. ְוָכל ֶזה  ִדים ַלּמָ ְעּבָ ְמׁשֻ
ן ֶאת  ְתׁשּוָבה ּוְלַתּקֵ ְתעֹוֵרר ָהָאָדם ָלׁשּוב ּבִ ּיִ ׁשּוָבה ׁשֶ א ַעל ְיֵדי ּתְ ּבָ
ֵני  ּלּוָלב, ְצִריִכים ּבְ ְרָמז ּבַ ַרְך. ְוֶזה ָהִעְנָין ַהּנִ ֵאָבָריו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

יֵניֶהם,  ק ִמּבֵ ּלֵ יק ִנְסּתַ ּדִ רֹוִאים ַהּצַ ׁשֶ ָרֵאל ְלִהְתעֹוֵרר ְוַלֲעׂשֹות ּכְ ִיׂשְ
ה ַאַחת  ֲאֻגּדָ ִהְצָטְרפּוָתם ּבַ יֵניֶהם ּבְ ן ּבֵ ּקֵ ן ֶאת ֵאָבֵריֶהם, ּוְלִהְתּתַ ְלַתּקֵ
ְוֶזה  ָלֶזה  ְוֶזה מֹוִכיַח  ֲחֵברֹו  ְמעֹוֵרר ֶאת  ֶאָחד  ְוָכל  ֶאָחד,  ר  ּוְבֶקׁשֶ
ּיֹום ָהִראׁשֹון’  ם ָלֶכם ּבַ ָרה. ָלֶזה ָאַמר ‘ּוְלַקְחּתֶ ֶרְך ְיׁשָ ָלֶזה ְלהֹורֹותֹו ּדֶ
ֲעׂשּו  ּתַ ן  ּכֵ ּלּוָלב,  ּבַ ְרָמז  ּנִ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ יק  ּדִ ַהּצַ ִמיַתת  ּבְ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ

ָללּוֵתיֶכם: ֶכם ּוְלִתּקּון ּכְ ּלָ ֹפַעל ְלִתּקּון ֵאיָבִרים ׁשֶ ּבְ
)דורש טוב, דרוש י’ לנפטרים(

שמחת תורה:
טעמי השמחה בשמחת תורה

ָחִסיד  ָגַמר  י  ּכִ ה’  יָעה  הֹוׁשִ ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ִמיִנית  ְ ַהּשׁ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ
בֹות  י ּתֵ ִמיִנית ָראׁשֵ ְ ְוגֹו’ )תהלים יב, ונהוג לאומרו בשמיני עצרת(. ַהּשׁ
ְמַחת  ְביֹום ׂשִ ְמָחה ְמֹאד ַיַחד’, ִלְרֹמז ּדִ ְמַחת ּתֹוָרה ִנׂשְ ‘ַהּיֹום יֹום ׂשִ
דֹוָלה ַעד ְמֹאד ַעל  ְמָחה ּגְ ֹמַח ׂשִ ָרֵאל ִלׂשְ ל ִיׂשְ ַהּתֹוָרה ְצִריִכים ּכָ
א  יַמְטִרּיָ ִמיִנית’ ּגִ ְ ה ‘ַעל ַהּשׁ ל ּתֹוָרה ְוַגם ַעל ַהְתָחָלָתּה. ְוִהּנֵ ְמָרּה ׁשֶ ּגָ
ָלֶזה  ר ּדְ ית’ ִעם ַהּכֹוְלִלים, ִלְרֹמז ַעל ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה. ְוֶאְפׁשָ ֵראׁשִ ‘ּבְ
ָאַמר )שם קיח כד-כה( ‘ֶזה  לֹום ׁשֶ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ָרַמז ַנִמי ּדָ
א ה’  ָאּנָ א  ּנָ יָעה  א ה’ הֹוׁשִ ָאּנָ ְמָחה בֹו,  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ה ה’  ָעׂשָ ַהּיֹום 
ְמַחת ַהּתֹוָרה, ‘ָנִגיָלה  ה ה’’, הּוא יֹום ׂשִ ַהְצִליָחה ָנא’. ‘ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ
ל ּתֹוָרה ְוַאַחת  ְמָרּה ׁשֶ ּגָ ֶנֶגד  ּכְ ָמחֹות, ַאַחת  י ׂשְ ּתֵ ְמָחה בֹו’, ׁשְ ְוִנׂשְ
יָעה  הֹוׁשִ ה’  א  ‘ָאּנָ ָאַמר  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְמָרּה  ּגָ ּוְכֶנֶגד  ַהְתָחָלָתּה.  ֶנֶגד  ּכְ
ר  יֵענּו ִויַכּפֵ ּיֹוׁשִ ַרְך ׁשֶ ָפָניו ִיְתּבָ ים ִמּלְ ׁשִ ֹוֲאִלים ּוְמַבּקְ ּשׁ ַהְינּו ׁשֶ א’, ּדְ ּנָ
ָעְבָרה, ּוָבֶזה  ָנה ׁשֶ ָ ל ַהּשׁ אֵתינּו ׁשֶ ל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹ ְוִיְמֹחל ָלנּו ַעל ּכָ
ֶנֶגד ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה,  א ה’ ַהְצִליָחה ָנא’ ּכְ ׁשּוָעה. ְו’ָאּנָ ְך ְלׁשֹון ּתְ ּיָ ׁשַ
זֹו  ָנה  ׁשָ ּבְ ְצִליֵחנּו  ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ָפָניו  ִמּלְ ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ ׁשֹוֲאִלים  ָאנּו  ׁשֶ
ם  ָמּה ּוְלַקּיֵ ּה ִלׁשְ ה, ַלֲעֹסק ּבָ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ לֹום ּבַ ָאה ָעֵלינּו ְלׁשָ ַהּבָ

ל ִמְצֹוֶתיָה, ְוֶזהּו ְלׁשֹון ‘ַהְצִליָחה’: ּכָ

עיקר תפילתינו להצלחה בתורה ומצוות
א ‘ֶזה  יַמְטִרּיָ ִמּלּוי ֵה”א ָצִד”י ָלֶמ”ד יֹו”ד ֵחי”ת ֵה”א ּגִ ה ‘ַהְצִליָחה’ ּבְ ְוִהּנֵ
ָאנּו ׁשֹוֲאִלים ִהיא ְלַהְצָלַחת  את ׁשֶ ַהַהְצָלָחה ַהּזֹ ַהּתֹוָרה’, ְלהֹוִדיַע ׁשֶ
א  יַמְטִרּיָ ּגִ ּכֹוְלִלים  ֵני  ׁשְ ִעם  ַהְצִליָחה’  יָעה  ‘הֹוׁשִ עֹוד,  ַהּתֹוָרה. 
הּוא  ׁשֹוֵתינּו  ּוַבּקָ ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ר  ִעּקַ ּדְ ִלְרֹמז  ָהאֹוִתּיֹות,  ִעם  ְצֹות’  ‘ַהּמִ
ִמְצֹוֶתיָה,  ם  ּוְלַקּיֵ ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעֹסק  מֹו  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַעל  ם  ֵ ַהּשׁ ַעְזֵרנּו  ּיַ ׁשֶ
א ה’  ר ָהָאָדם, ְוַעל ֶזה ָאנּו אֹוְמִרים ‘ָאּנָ ר ָהעֹוָלם ְוִעּקַ י ֶזהּו ִעּקַ ּכִ

א ה’ ַהְצִליָחה ָנא’: א ָאּנָ יָעה ּנָ הֹוׁשִ
)מחשוף הלבן פרשת ראה(

›››

נר
 ק

קי
שו

שם הזוכה בסידור לשחרית 
מתיבתא בהוצאת עוז והדר:

פרשת פינחס:
ה' נחמן דוד אליאס מחיפה.

ְמָחה בֹו" - על יום שמחת תורה? ה ה' ָנִגיָלה ְוִנׂשְ חידה שבועית: מה מרמז רבינו בפסוק “ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ
)נא לכתוב תשובה קצרה ומתומצתת!(. 

פתרונות יש לשלוח עד יום שלישי הקרוב, כמו כן נא לציין כתובת מדויקת וטלפון
למייל: p0774702681@gmail.com או לפקס 0774702681, יש לציין בראש הדף 'עבור אביר יעקב'


