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כשם שהקב"ה סכך על אבותינו בהיותם במדבר והצילם
משרב ,כך בהוה ברחמיו של הבורא נותן כח לאדמה
להצמיח פירות כדי לכלכל את האדם ולהשביעו מטוב
האדמה) .שיח מרדכי בשם בעל העקידה(

לא תורה ולא מעשים טובים .ומה הקדוש ברוך הוא
עושה להם לאבדן אי אפשר ,אלא אמר הקדוש ברוך
הוא יוקשרו כולם אגודה אחת והן מכפרין אלו על אלו.
עכ"ד .ויש להבין מדוע היה מקום לחשוב שיש לאבדן,
ואיך נעשה באמת החיבור בינהם.

"ולקחתם לכם ביום הראשון" ומקשה המדרש )רבה
ויקרא ל ז( וכי ראשון הוא והלא ט"ו הוא .אלא ראשון
לחשבון עוונות .ומסביר בעל ה'קדושת לוי' )האזינו ד"ה
מי( בראש השנה ויום הכפורים עושים תשובה מיראה,
באופן זה זדונות אינם נמחקים אלא נהפכים לשגגות,
אבל לקראת חג הסוכות שמקיימים מצות סוכה וארבעת
המינים מאהבה ,הרי זה בבחינת תשובה מאהבה,
ובתשובה מאהבה זדונות נהפכים לזכויות ,וכדאי לספור
ולחשב את עוונותינו כדי שיהפכו לזכויות .וזהו כוונת
המדרש ראשון לחשבון עוונות ביום ראשון של סוכות
שמתחילים לקיים את מצוותיו באהבה מחשבים ומונים
את העוונות שהרי נהפכו לזכויות) .קדושת לוי(

ויש להסביר את הדברים על פי מה שביאר הגה"ק ר'
זושא מאניפולי זיע"א את מאמר חז"ל )חולין ז( ישראל
קדושים הם ,יש רוצה לתת צדקה ולהכניס אורחים ואין
לו .ויש שיש לו ואינו רוצה .ע"כ .וקשה דבשלמא זה
שרוצה ואין לו ,בדין הוא שייקרא 'קדוש' אבל זה שיש
לו ואינו רוצה במה זכה לאותה עטרה להיקרא 'קדוש'.
וביאר הגה"ק שנינו במסכת אבות העושה מצוה אחת
קונה לו פרקליט אחד .כנגד כל מצוה שמקיים אדם
מישראל נברא מלאך המלמד עליו זכות .גם למלאכים
יש בחינת 'גוף' במושג רוחני ,ויש בחינת 'נשמה'.

ארבעת המינים  -תשובה מאהבה:

¶´»É´º´À²Á´½³

כתב האברבנאל שבחג זה שתי מצוות עיקריות והם
הסוכה והלולב עם שאר ג' המינים .ואלה אינם שווים
בטעמיהם ,כי מצות הסוכה היא לזכרון העבר וכנאמר
"כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם
מארץ מצרים" והלולב הוא מפני ההווה בכל שנה לתת
שבח והודאה להשי"ת על אסיפת התבואה שבזמן
ההוא היו נאספים מן השדה .ע"כ .אלא שיש להבין מה
המקשר בין זכרון העבר של מצות הסוכה להודאה על
ההווה במצות ד' המינים.
הביאור בזה :כי בטבעו של האדם "וישמן ישורון
ויבעט" מהנסיון למדנו כי באסיפת הפירות אל הבית
ובראות אדם את רב עושרו והצלחתו ורם לבב אדם
ושכח את האלקים .ובכדי למנוע מאדם מחשבות אלו
כי כוחו ותבונתו עשו לו את החיל הזה ,ציוותה התורה
לעשות סוכה אשר תזכיר לאדם את הנס הממושך אשר
ארע לאבותינו במדבר .זכרון העבר הקמת סוכה וישיבה
בה מורים לאדם ומלמדים אותו על ההוה ,כשם שהעבר
תלוי ועומד מכוחו ומציוויו של מקום ,אף ההווה כך.

ארבעת המינים  -מכפרים אחד על השני:

במדרש רבה )פרשת אמור פרשה ל( "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" אלו ישראל מה התמרה
הזו יש בו טעם ואין בו ריח ,כך הם ישראל יש בהם
שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים" .וענף עץ
עבות" אלו ישראל מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם,
כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם
תורה" .וערבי נחל" אלו ישראל מה ערבה זו אין בה טעם
ואין בה ריח ,כך הם ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם

ערים כל הלילה וללמוד תורה ,והטעם בזה כיוון
שהושענה רבה היא גמר החיתום של ראש השנה,
שבראש השנה נכתבו ונחתמים ביום הכיפורים,
ובהושענה רבה נשלחים הפתקים שבהם כתוב מה
נגזר לכל אדם ואדם ,ולכן נהגו להישאר ערים כל
הלילה ,כדי שאם חס ושלום נגזר על האדם איזה
דבר לא טוב ,על ידי הלימוד והתפילות תשתנה
הגזרה לטובה.

³Ç´ÉÉ¶½ÈÉ´º»³

הקפות בסוכות ובהושענות

מנהג עם ישראל לעשות "הושענות" בכל יום
מימי חג הסוכות ,וביום השביעי של החג עושים
"הושענה רבה" ,והיינו שבכל יום מקיפים את
התיבה עם האתרוגים והלולבים פעם אחת ,וביום
הושענה-רבה מקיפים את התיבה שבע הקפות,
ומנהג זה זכר למה שהיו עושים בבית המקדש,
שבכל יום הכהנים היו מקיפים את המזבח ,וביום
השביעי היו מקיפים שבע פעמים והיה נקרא יום זה
"יום שביעי של ערבה".
ומה כל כך מיוחד בערבה שהיה נקרא יום על
שמה? משום שבחג הסוכות נידונים על המים ולכך
שערבה היא גדלה על המים ,לכך נקרא על שם
הערבה.
ועוד שבהקפות ההלו הם זכר לימי יהושע בן
נון שכאשר התחיל לכבוש את הארץ ,אז העיר
יריחו היתה מוקפת חומה ,ובכל יום היו בני
ישראל מקיפים את החומה ,וביום השביעי הקיפו
את החומה שבע פעמים והחומה נפלה ,ומשום
שתחילת מלחמת ישראל בכיבוש הארץ היא סוף
הישיבה בסוכות ששם ישבו ארבעים שנה ,לכן
עושים זכר ביום האחרון של חג סוכות.

יום הושענא רבה

הושענה רבה נקרא כן על שם שמרבים תפילות
ביום זה יותר משאר ימי החג .ונוהגים להישאר

אם רוצה לנוח מעט כדי שיהיה לו כוח להישאר
ער כל הלילה ,יש להיזהר שישן בסוכה שכן כל זמן
שלא נכנס חג שמיני עצרת כל דיני הסוכה חלים,
וכן יש להיזהר שלאחר הלימוד ישן בסוכה.
עוד יש להזהיר לאלו הנוהגים ללמוד כל הלילה
אם עושים הלימוד לא בסוכה ,שלא לאכול מיני
מזונות בשיעור כביצה ) 54גרם( שאז כבר חייב
לאכול בתוך הסוכה ,אולם אם אוכל פחות מכביצה
אינו חייב לאכול בסוכה ,וכן פירות או בשר או אורז
מעיקר הדין יכול לאכול שלא בסוכה.
אדם שיודע שאם ישאר ער כל הלילה לא יהיה
מרוכז בתפילה ויבוא לידי שינה בשעת התפילה
וקריאת התורה ,לא ישאר ער כל הלילה ,אלא
ישאר בלילה ער כמה שיוכל וילך לישון כדי
שבתפילה ובקריאת התורה ישאר ערני ,ויתפלל
בכוונה.
העוסקים בתורה שלומדים כל הלילה ומביאים
להם לפניהם שתיה או דברי מאכל ,יברכו ברכה
אחת על כל דבר שיגישו לפניהם ,ואז אינם צריכים
לברך שוב על כל מה שיביאו לפניהם במשך כל
הלילה ,וטוב שיכוונו בשעת הברכה לפטור את
כל מה שיביאו לפניהם ,אולם אם יצא מחוץ לבית
הכנסת או לבית המדרש ואחר כך חזר ,צריך
לחזור ולברך שוב על דברי המאכל או משקה
מכיוון ששינוי מקום נחשב להיסח דעת חוץ מדבר
שברכתו האחרונה 'מעין שלש' שאינו חוזר ומברך
אף בשינוי מקום )גם כשלא אכל כזית(.

על ידי קיום מעשה המצווה בפועל נברא 'גוף' המלאך,
ואילו בכוונה הנכונה המתלווה למצווה נבראת 'נשמתו'.
נמצא שאם קיים מצוה בלי כוונה יש רק 'גוף' ,ואם רצה
מאוד לקיים את המצוה ולא קיימה נבראת 'הנשמה'.
ומה עושים כעת במצב כזה ,הרי גוף בלי נשמה אינו
שווה כלום ,וכן בהיפך ,מה עושה הקב"ה מחבר את שני
יהודים אלו יחד ,ומשניהם יחד נוצר מלאך שלם .ולכן
שניהם יחד נקראים 'קדושים' כי ע"י שניהם יחד נברא
מלאך קדוש .ועל דרך זה יש להסביר כאן את החיבור
בין חלקי העם ,מה שחסר באחד מושלם ע"י המין השני.
)אלה הדברים(
³º»³¾¸¿Æ»»´º³È¯Ç¯·¸»È¾¸¸²³È½°Ç³
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אם נשארו ערים כל הלילה צריכים לברך ברכות
השחר וברכות התורה בשעת עלות השחר ,ובשעת
עלות השחר יטול את ידיו שלוש פעמים וינגב ולא
יברך ברכת "על נטילת ידים" ,ומנהג הספרדים
ועדות המזרח לברך כל ברכות השחר וברכות
התורה חוץ מברכת "אשר יצר" אלא אם כן עשה
צרכיו ואז צריך לברך ברכת "אשר יצר".
יש להיזהר שלא לשכוח לקרוא שנים מקרא
ואחד תרגום של פרשת "וזאת הברכה" ביום
הושענה רבה.

חג שמחת תורה

חג שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו ואין לו שייכות
לחג הסוכות ,ולכן יש לברך ברכת "שהחיינו"
בקידוש ,וקראו הכתוב "עצרת" היינו עיכוב ,שעד
עכשיו ה' יתברך היה קרוב לעם ישראל בכל תקופת
ראש השנה ויום כיפור ,ומכיוון שעכשיו נפרדים
אמר הקב"ה עיכבו עלי עוד יום אחד שקשה עלי
פרידתכם ,והוא ככל יום טוב שאסור לעשות בו
מלאכות ,חוץ ממלאכת אוכל נפש ושאר דינים
שמותרים ביום טוב.
חג שמיני עצרת הוא גם שמחת תורה ,שמשה
רבנו תקן לעם ישראל לקרוא בתורה בכל שבת,
ובדורותינו המנהג הוא לסיים את כל התורה
בשנה אחת ,ולכן יש שנים שהפרשיות מחוברות,
ויש שנים שחלק מחוברות וחלק לא ,וזהו מכיוון
שלפעמים עושים שנה מעוברת כדי שחג הפסח
יחול בתקופת האביב.
מצוה גדולה לשמוח ולרקוד לכבוד התורה ,ונהגו
בכל המקומות להוציא הספרים ולרקוד עמהם,
ומותר למחות כפים כרגיל ,וכן מותר לקפוץ ולרקוד
לכבוד התורה אף ביום טוב.
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