
כגויקרא פרק 
ר י  ( לט) ש ָָּׁׂ֨ ֩ה עָּׁ ָּׁ ֲחִמש   ְך ב ַּ ַ֡ ֶדש   אַּ חֹֹ֣ ֹום לַּ

ֶכ֙ם ֶאת ְ ְספ  אָּׁ י ב ְ ִביִעִ֗ ְ ש   ֶרץהַּ אָָּׁ֔ ת הָּׁ בו אַֹּ֣ ־ ת ְ
ו   ג  חֹֹ֥ ָּׁ ג־הת  ִמ  ' ֶאת־חַּ ת יָּׁ ֹ֣ ְבעַּ ֹום ש ִ י ּ֤ ים ב ַּ

ֹום הַּ  י ֹ֥ ֹון ו בַּ תָ֔ ב ָּׁ ַּ ֹו֙ן ש  ִראש  ָֽ תָֽ הָּׁ ב ָּׁ ַּ י ש  ִמיִנִ֖ ְ :ֹוןש  
ֹום הָּׁ ( מ) י ֹ֣ ם ב ַּ ֶכ  ם לָּׁ ֶָׂ֨ ְחת  ּ֤ ו ְלקַּ י ע  ִרָׂ֨ ְ ֹון פ  ץ  ִראש ִ֗

 ֹ֥ ֲענַּ ים וַּ ִרָ֔ מָּׁ ת ת ְ ֹֹ֣ פ  ַּ ֙ר כ  דָּׁ תף הָּׁ ֹבִ֖ ץ־עָּׁ ע 
ל חַּ י־נָּׁ  ְרב  ם לִ ְועַּ ִֶ֗ ְחת  מַּ י הו ש ְ ֵ֛ יֶכִ֖ם' ְפנ  ֱאלֹק 

ים ִמָֽ ֹ֥ת יָּׁ ְבעַּ :  ש ִ



טור אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפא

'  וסמוך לזה ממדרש רה"בערבאשכנז להתענות כולם נוהגין
ו  "ראשון הוא והלא טוכי ולקחתם לכם ביום הראשון תנחומא

למדינה שחייבת מס  משל הוא אלא ראשון לחשבון עונות 
למלך ולא נתנו לו בא אליה בחיל לגבותו כשנתקרב אליה  

פרסאות יצאו גדולי המדינה לקראתו ואמרו לו אין לנו  בעשרה 
בינוני  יצאו לך הניח להם שליש כיון שנתקרב יותר ליתןמה 

העיר לקראתו הניח להם שליש השני כשנתקרב יותר יצאו כל 
כך המלך זה הקדוש ברוך  הכלבני העיר לקראתו והניח להם 

ה"ערהוא בני המדינה אלו ישראל שמסגלים עונות כל השנה 
ימים בינונים  ' ומוותר להם שליש עונותיהם בימתעניןהגדולים 
ומוותר  מתעניןהכלה"בישלישים ' ומוותר להם במתענין

עושיןעוסקים במצות סוכה ולולב ואין ה"יבמוצאי הכללהם 
לחשבון עונותראשוןט ראשון "עונות לכך קורא י



ז אורח חיים סימן תקפא"ט

מקום שנאמר ראשון היינו שיש אחריו שני או דכל
וכן כאן בפסוק ביום הראשון שבתון הוי ... אחרחשבון 

כ"משא... שבתוןשפיר כיון שכתב אחריו וביום השמיני 
שאין שייכות  ' כולכם ביום הראשון ' כאן בפסוק ולקחת
שאחריו בעסק זה דמן התורה אין ' לשום יום מהימי

ראשון לחשבון  ' כ הוכרח לו"חיוב אלא ביום זה לבד ע
ר  "במ' כדאי' לולב לחשבון עונו' ויש שייכות מצו' עונו

'  נעשלולב ומברך עליו סניגור שלו ' גזל אדאםאמור ' פ
סמוך  ' ראשון לחשבון עונוקאמרכ שפיר "עקטיגור

...גזולולא ' דדרשילתיבת לכם 



ז אורח חיים סימן תקפא"ט

עונות  עושיןעוסקים במצות סוכה ולולב ואין כ"יהעוד שם במוצאי 
–טובאל "ק. לחשבון עונותראשוןט ראשון "לכך קורא י

לתרץ בקיצור  ל"הכ"יהמחילות שקודם מעניןכל מה שזכר ל"לחדא
.  ו"ראשון לחשבון עונות ביום טהוה' העונונמחלו כל כ"שביכיון 

ה לחשב דגם בראשון  "עונות מה היה לו להקבעושיןכיון שאין שנית 
עונות ובמדרש עצמו אין שם באמת  עושיןאין שייך חשבון אם אין 

עונות אינם  שעושיןאף על פי ק"דהל"יכ "עונות ואעושיןהאי ואין 
למה באמת  ז"לפדקשהאלא ' כו' בסוכבכלל החשבון כיון שעוסקים 

'  המצושמקיימיןשל סוכה מן היום עצמו ' להמצו' ההכניהיה עדיף 

'  ביש"במל לתרץ אחר שנדקדק עוד "ונש"ממהטור קשה טפי ועל 
שלישים  ' למה אמר ב' שלישי' ימים בינונים מתענים ומוותר להם ב

וכן  ' כבר וויתר השליש האדהא' א שליש א"והלא אינו מוותר כ
קשה טפי  הכלכ מוותר להם "אחש"במ



דהיינו שאינו נמחל לגמרי ' מוותר להם שליש אה"דבערפ"דהד "ונלע
העביר חטאתך לא  ' ד שאמר הכתוב גם ה"אלא מעבירו מן החשבון ע

עצמו אינו נמחק  ועון' דיומא אי' לא נמחל רק העבירו גם בגמ' תמות שפי
כ לוותר השליש השני דהיינו שיעשו איזה  "לא יזכו אחדאםוהיינו בתנאי 

מה שהעביר  ' נחשב גם השליש הא' ולא יבקשו תשובה גמורה יהי' עונו
עם השני ' ימי תשובה נחשב גם השליש הא' כבר והיה תלוי ועומד ובי

'  נחשבים גם הבכ"שביהלגמרי עד ' נמחליששניהם בהעברה עדיין ואינם 
שלישים הראשונים עם השליש האחרון וכדי שלא תטעה שבאותו פעם 

דביוםקרא ל"קמלגמרי כמו בראשונים ' ולא מחיל' בכלל העברהכליהיה 
הראשון היינו ראשון לחשבון עונות כלומר שהראשונות נמחלו לגמרי לא  

וזה נדע מדקרי לראשון חשבון עונות ולא בא למעט ' דרך העברה ותלי
כיון שהם טרודים  דמסתמאצ מיעוט "אדהםלסוכות כ"יההימים שבין 

כל טירדאבראשון שאין שם כ"משא' במצות כל היום אינם עושים עונו
אוכלים ושותים ושמחים ושייך שם  ' אדרבהיום בעשיית עסק מצות אלא 

כמו ' תחל' גבר עלינו שאז אין מתעורר מה שהיי"השחטאים וחסדו של 
לגמריהכלנמחל כ"בילהם אלא ' הקודמיעם ' הראשוני' בשני חלקי' שהי



ה מסכת סוכה פרק נר מצוה"של
בין יום , (ד"מ' סי)ק"מהראוזה לשון : בהלכות מוצאי יום הכפורים כתובל"מהרית"ובהגה

שאותן ארבעה ימים נתן הקדוש ברוך הוא מתנה , [על פניהם]נופליןכפור לסוכות אין 
ואינו מתחיל למנות עוונותיהם אלא  , לישראל שמוחל עוונותיהם כל אותן ארבעת הימים

, רוצה לומר', ולקחתם לכם ביום הראשון'( מ, כגויקרא )שנאמר , מיום ראשון של סוכות
סוף מנהג , טירנאא"לרי)וקרוב ללשון זה כתוב במנהגים . ל"עכ, ראשון הוא לעבירות

. העון' שכל מה שחוטא האדם בימים האלה לא יחשוב ה, לכאורה משמע מדבריהם(. כ"יו
.  איש כל הישר בעיניו יעשה, להיות ארבעה ימים בשנה הפקר, וחלילה להאמין בזה

כל העובר עברה אחת ( ה ב)ל במסכה חגיגה "על יום אחד בשנה אמרו רבותינו זדאפילו
ולמדו אותו  . מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה, בשנהיום אחד אפילו 

במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום '( לד, במדבר יד)ל מקרא "רבותינו ז
.משלשה טעמים, ומכל שכן בימים המקודשים האלה. 'יום לשנה

ותיכף למחרת  , שהוא רחום וחנון וסולח ומוחל, ביום הכפורים הראה הקדוש ברוך הוא. 'א
.  חלילה לומר כן, חס ושלום יותר הרצועה למרוד בו, במסיבוהכפורים עוד המלך דיום

כדי שלא יקטרג  , נהגו בית ישראל לעשות השכמה לתפלה במחרת יום הכפורים, ואדרבה
.השטן

הכלביני [ו]וביני , וגמר החתימה היא בהושענא רבה, בדיןועומדיןתלוייןכי עדיין . 'הב
....יהיה הפקר לחטוא, והתעוררות הרחמים והחסד והחנינה, ימי תשובה

,  וגם הימים ההם הם בין שתי קדושות. כי הימים מקודשים עוסקים בהם במצוות. 'הג
האדם מחוייבממילא , והם כמו חול המועד, קדושת יום הכפורים וקדושת חג הסוכות

,  ואדרבה, חס ושלוםההמונייעל כן לא יטעה איש ... להוסיף בהם מעלה יותר בקודש
.טפיחמיר, עונש העבירה שהאדם עושה בימים המקודשים



שיום טוב ראשון של סוכות הוא ראשון  , שאמרהתנחומאמדרש וענין 
עוונות  עושיןשאין ישראל בסתמא, הוא על הרוב ידבר, לחשבון העוונות

ודוק  . שלא יחטאולזכרוןממילא הוא , במצוותשטרידימאחר , בימים ההם
ראשון  -לכך קורא יום טוב ראשון . 'אין עושים עוונות': שאמרבלישניה

שלא מתחיל  , ממילא ימשוך, מאחר שאינם חוטאים, כלומר. לחשבון העוונות
פי -על -ואף . חשבון העוונות רק מיום שנחו מעסק וטרדת הכנת המצוות

הנפש  , עסקינןובשופטניברשיעיאטו , הרבה והרבה הם החוטאיםשבודאי
אמנם הפסוק מדבר לפי טבע  . וכפרי מעלליהם יאכלו, החוטאת היא תמות

הנזכר לעיל  ק"מהראודברי . כנסיה של ישראל וכל ישראל קדושים הם
,  ראוי להמליץ בעדם ולומר שכוונתם היא כך, והמנהגים והנמשכים אחריהם

מסגליןשישראל , שנתן יום הכפורים לכפר על עוונות, על ישראל' בחמלת ה
כך אלו הארבעה ימים הם ענפים מיום  . ונתן יום זה לכפר, עוונות כל השנה

בזכות שטורחים ועוסקים במלאכת  , לכפר עוונות של השנה שעברה, כפורים
-אז יש בימים בעצמם מעין מחילה וסליחה , שמים עם התעוררות הלב

ומכל שכן החוטא בהם  , אבל בלא התעוררות. האמיתיענפים מיום הכפורים 
,  על כן החכם עיניו בראשו. עונשו מרובה, אז אדרבה ואדרבה, חס ושלום

לשם הידור  , ובדמים יקרים, בעסק ובטורח גדול, יעסוק במצוות סוכה ולולב
וישמח ישראל  וירחמהו' ותהיה לו התעוררות גדולה בלבו וישוב אל ה, מצוה

.  בעושהו



תרנאשפת אמת דברים לסוכות 

ולקחתם ביום הראשון ראשון לחשבון עונות ' איתא במד
לסוכות הותרה הרצועה פ"יוהכומקשין וכי בין . 'כו

ק"בזוהש"מי "אבל יובן עפ. לעשות כל אשר יחפוץ
אימתי כשאין  עוןלו ' פ אשרי אדם לא יחשוב ה"נשא ע

וכפי  . יש נפש רוח נשמהדהנה. ש"ע' כוברוחו רמיה 
ולכן  נסתלקיןולפי החטא . נ"הנרמאיריןכן ט"המעש
וכשאדם שומר  . 'הגופשע מכוונים מול אלו עוןחטא 

לסוכות אין  פ"יוהכולכן בין ... עוןהרוח אז לא יחשב 
נענש אדם על כל  בודאיהגם כי . הרוחפוגמיןעונות 
הואיל ובראשון . רק ראשון לחשבון עונות. ועוןחטא 

:ש"הוא הזמן לקבל הרוח הוא ראשון לחשבון עונות כמ



תרנזשפת אמת דברים לסוכות 

כ המדרש ראשון  "מתפרש גובזה ... 
הנעשים בין  דהעונות. לחשבון עונות

ן"הנרחזרת מעכביןלסוכות אין פ"יוהכ
י החטא מוחזר  "מה שנסתלק עי"לבנ

לכן הוא ראשון לחשבון  . בחג הסוכות
:ק"ודועונות 



תרנבשפת אמת דברים לסוכות 

'  דכ. איתא ביום הראשון ראשון לחשבון עונות
פגימותאעבדו חייביאק"בזוהואיתא . שחת לו לא
והיינו שיש מקומות שהעונות . ש"ע' כוולא עבדו 
והנה בחודש זה מתגלה הנהגה . פוגמים שם

לכן ידו פשוטה  . עליונה שאין החטאים פוגמים שם
אבל . י החטא"לקבל שבים כי לא נפגם שם ע

בסוכות מתחיל ההנהגה שכל המעשים עושים 
חשבון ששערי תשובה הם ' והוא בחי. רושם שם

וזהו ראשון לחשבון  . למעלה מחשבון וקצבה ומדה
:עונות



אמרי אמת סוכות ימים ראשונים סוכות
וממילא בכל שנה כשמתחדשת החיות מתחדשת  

הנסיעה הראשונה ממצרים , גם כן יציאת מצרים
בני ויסעו( לזיבשמות )דכתיבלסוכות היתה

גדול  בכחוזה היה סכותהמרעמססישראל 
כדאיתאשישראל היו אז בבחינת מלאכים 

מרעמססבני ישראל ויסעו( ד בב"ח)ק"בזוה
שש מאות לא  ' כשש מאות אלף רגלי וכוסכותה

ולכן נקרא סוכות ', וכונאמר אלא כשש מאות 
משום ( כבאמור תנחומא)ראשון לחשבון עונות 

ם "רמב' עי)שמשליכים בו את החשבונות הרבים 
של תוהו  הבניניםואת כל ( סוף שמיטה ויובל



תרלדשפת אמת דברים פרשת האזינו 

וסוכות עוסקים במצות לולב וסוכה ואין  פ"יוהכבטור הביא המדרש שבין 
איך יהיו  ז"בטווהקשה . 'כואזיל דאזילה אומר מה "עונות והקבעושין

ונאמר ראשון  המצוהמסוכות עצמו שמקיימים גוף [ גדולים]ימים אלו יותר 
והצלה יש בהכנת  כחאבל אין הדבר רחוק שיותר . ש"לחשבון עונות ע

.  המצוהמגוף קיום המצוה

ז נאמר "וע. הוא רק לשעה וההכנה הוא לעולםהמצוהכי עשיות אחד 
מוכן לקיים  ' ושמרתם ועשיתם וכפי מה שאדם שומר עצמו תמיד כדי שיהי

כל היגיעה לשמור מהבלי עולם צריך להיות כדי בודאיכי . ת"מצות השי
י "וע. המצוהת וכפי הטהרה יוכל לקיים "להיות מוכן לקיים מצות השי

.  ש שומר מצוה לא ידע רע"השמירה זוכה לקיימה ונשמר מכל דבר כמ

הוא  להמצוהאבל הרצון והכנה . כמשפטההמצוהכי מי יוכל לקיים ועוד 
חשוב מאוד להמצוהולזאת ההכנה והשמחה לבוא ' יתלעשותו כרצונו 

מדה כ"כש. ל הרהורי עבירה קשים מעבירה"זש"ממח "ויש לדון קו. ל"כנ
ת טובים  "טובה הרהורי מצוה שאדם מהרהר ומשתוקק לקיים פקודת השי

:ל"עונות כנעושיןאין ז"ועיושומרים האדם מהמצוה



שם משמואל מועדים יום הכפורים

כ לסוכות זה  "ימים אלו שבין יוה' כי בד. ראשון לחשבון עונות
ויש להבין למה  . עוונותעושיןטרוד בסוכתו וזה בלולבו ואינן 

המצוות סוכה  שעושין' ימים אלו מיום הראשון גופי' דעדיפי
הכהן גדול מאלכסנדר אמר כי  ה"זצללהר"ואדומו. ולולב בפועל
ונראה לפרש דבריו  . גופאממצוההיא גדולה דמצוהטרוד טרדה 

האור הוא מלובש בכלי וטרדה  המצוהכי במעשה ה"זצללה
וכל דבר שהוא בלי לבוש  , היא אור בלתי מלובש בכלידמצוה

לעניןובזה יובן שגם . הוא יותר גדול כי הלבוש מכסה על האור
, גופאממצוהדמצוהיותר מציל טרוד טרדה נמיעשיית עוונות 

וכל מצוה היא כנגד  , ח אברי אדם"ח כנגד רמ"כי המצות הן רמ
הטרוד כ"משא, אבר פרטי ואיננה מקיפה את כל חלקי האדם

כ "ע, שהטרדה ההיא מקפת את כל חלקי האדם, דמצוהטרדה 
והבן . את כל חלקי האדם שלא להיות נמשך אחר עבירהמצלת

.הדברים



יבי שמות פרק "רש

זה לשון בקור שטעון בקור ממום  -והיה לכם למשמרת ( ו)
,  ארבעה ימים קודם שחיטה

צוהמה שלא ימים מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ומפני 
בן חרש אומר הרי הוא אומר  מתיא' היה ר, כן בפסח דורות

,  ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים( חטזיחזקאל )
הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו ולא היו  

ואת  ( שם ז)שנאמר , בידם מצות להתעסק בהם כדי שיגאלו
שמלו  , ונתן להם שתי מצות דם פסח ודם מילה, ערום ועריה

,  בשני דמים, מתבוססת בדמיך( שם ו)שנאמר , באותו הלילה
גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור  (. ט יא' זכרי)ואומר 

פסוק  )אמר להם זרה ולפי שהיו שטופים בעבודה , אין מים בו
משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן  , משכו וקחו לכם( כא

:של מצוה



אמרי אמת ויקרא שבת הגדול

והיה לכם למשמרת ומפני  ( ויבשמות )י על הפסוק "איתא ברש
'  ולא היו בידם מצות וכו' ימים וכו' ד' מה הקדים לקיחתו וכו

',  וכושנאמר ואת ערום ועריה 

,  מצוה הוא גדול מעושה מצוה וזהו והיה לכם למשמרתשומר 
ואת ערום  ... שיעורלהכנה אין , איתא הבינה תגדל מהמעשה

(  שבת יד א)ועריה היינו בלי לבושים וזה הרמז במה שאיתא 
,  לדברי תורה, גם לספר תורה', וכוהאוחז ספר תורה ערום 

דילפינן( אכזסוכה )איתא , צריכים להכין מקודם יראת שמים
וכמו שאחר יום הכפורים  , חג הסוכות מחג המצותו"טו "ט

הימים שעד סוכות שהם  ' העונות אין עושים עונות בדשמוחלין
אמור  תנחומא)וכדאיתא( תקפאח"אוטור )למצוהימי הכנה 

שבת  , הימים שקודם פסח' כך הוא בד, ראשון לחשבון עונות( כב
(אכאה "ר)הגדול הוא כמו יום הכפורים שנקרא יומא רבה 



אמרי אמת דברים פרשת האזינו

סוכות הוא זכר ליציאת מצרים וביציאת מצרים כתיב  
( י"ו ברשיבשמות )ואת ערום ועריה ואיתא ( זטזיחזקאל )

מקחולהם משה שיהיה הקרבן פסח וציוהשהיו בלי מצוות 
,  ימים' בעשור שיהיה להם הכנה ד

אבל האדם הוא ערום מתנקיתהגם שהנפש כ"יואחר וכן 
דסוכות( כבאמור תנחומא)איתא , ימים' ועריה ויש הכנה ד

ימים  ( א"פ)א"בתנדבאיתא , הוא ראשון לחשבון עונות
, זה יום הכפורים( טזתהלים קלט )יוצרו ולא אחד בהם 

אנת( איזז"תקונ)למעלה ואיתא מתעליןכ ישראל "ביוה
כעניןהימים הם שיריים מתפלה ' ד, בחושבןהוא חד ולא 
אמות תפלתו סדורה ' שכל ד( בכזמגילה )' שאיתא בגמ

',  וכו



שפת אמת ויקרא פסח

שירי מצה ' כוצרורות משארותםהעם את בצקו טרם יחמץ וישאבפסוק 
את  מעכביןשירי מצוה דאיתא. 'כוהמצות מחבביןומרור שהיו 
י התוספות  "אבל ע. היא למעלה בשמיםהמצוהכי הנה שורש . הפורעניות

ולכן מצינו בארץ  . ז"להיות נושע גם בעוהיכוליןהמצוהשמחה והכנות של 
כ  "גוכדאיתא. ח"ברעוד ' והאמירה הי. בעשורמקחומצרים שהיה הפסח 

י שהיו עדיין בגלות ולא היו  "עוהענין. 'כוקודם הפסח ודורשיןשואלין' בגמ
גם העניןוכן . ל"י הכנה כנ"בעיקר המצות הקדושים רק עלהתדבקיכולין

וידוע כי גוף האדם הוא רק . להתקרביכוליןי שמחה של מצוה "עתה שע
ששירי  . בשמלותםצרורות משארותםש"וז. מלבוש לנשמה ונפש הפנימי

וללמוד לנו דרך מחכמת אבותינו  . בגוף האדםלהתדבקביותר יכוליןהמצוה
וגודל רוממות  . שהכירו את מדריגתםהמצוהי שירי "שרצו להיות נושע ע

וששה  . ימים תאכל עליו מצות' כ ניתן לדורות ז"וכן ג. ומצותיו' יתהאל 
כל ימי חייך שעל ידי ' כולמען תזכור ש"וז. והוא ענין שירי מצוה. רשות הם

והנה שיריים אלו  . ש לרבות הלילות"יש אחיזה גם לימי הירידה כמ' השירי
כ לחם מן השמים שמלאכי  "להם הכנה למאכל המן שניתן להם אח' הי

:אותואוכליןהשרת 



לסוכותכ"יובין -ה "תרצאמרי אמת 

בשם המדרש ולקחתם לכם  ( א"תקפח"או)איתא בטור 
ראשון לחשבון עונות  ( מכגויקרא )' ביום הראשון וכו

מקבלים  כ"ויוה "בר, עונותעושיןימים אלו אין ' ובד' וכו
(  ד"בלק תרנ' עי)עול מלכות שמים ואיתא בשפת אמת 

לא הביט און ביעקב ולא ראה ( כאכגבמדבר )פ "עה
עמו ותרועת מלך בו שכאשר  אלקיו' עמל בישראל ה

ת מתחשב עם "נשאר העול מלכות שמים אין השי
'  אמות וכו' שכל ד( בכז)מגילה ' איתא בגמ, החטאים
מרחשן  רחושיימים אלו הם ' ד, שפוותיהמרחשן ורחושי

כ"ה ויוה"ימים אלו הם השיריים מר, שפוותיה


