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 ה'ת וערבי נחל ושמחתם לפני וולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבתורה "ב כתוב

וכי חג הסוכות הוא ביום הראשון  (תנחומא, הובא בטור סימן תקפ"א)אמרו חז"ל במדרש  .)ג, מויקרא כ(" אלהיכם שבעת ימים
לחודש? הלא הוא בט"ו לחודש. אלא "ראשון" הוא לחשבון עוונות. ביום כיפור נמחלים כל עוונותיהם של 

א היום הראשון ישראל, ובמוצאי יום הכיפורים עוסקים במצוות סוכה ולולב ואין עושין עוונות. נמצא שסוכות הו
 העבירות. לעשייתלחשבון עבירות, 

  
אומרת "דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין  (אבות ג, א): המשנה (עמ' קכה)בספרו הדרת מלך  יעביאר האדמו"ר מסקאל

וחשבון". מהו "דין" ומהו "חשבון"? ביאר הגר"א, "דין" הוא עונש על העבירה עצמה, ו"חשבון" הוא עונש 
מצוות וללמוד. וביאר האדמו"ר שעה היה יכול לקיים  שביטל בשעת עשיית העבירה, שבאותה זמןהנוסף על 

ולכן טל בעשיית העבירה. שנתב זמן" שמחתנו, ובו יכולים לתקן גם את הזמןליע שחג הסוכות הוא "מסקא
. רותהזמן שביטל בשעת עשיית העבי – "חשבון"עוונות, שבו מתקנים את ה "לחשבון"סוכות נקרא ראשון 
  עד כאן תוכן דבריו.

  
דברי קודשו צריכים ביאור, איך ומדוע בסוכות יש כח לתקן את הזמן שנתבטל בשעת עשיית העבירות. נראה 

מקשה סתירה בין שני אימרות שאמר ריש לקיש. אמר ריש לקיש, גדולה תשובה  (יומא פו:)לבאר בס"ד: הגמרא 
. וקשה, האם תשובה כזכויותלה תשובה שזדונות נעשות לו . ואמר ריש לקיש, גדוכשגגותשזדונות נעשות לו 

? מתרצת הגמרא: לא קשיא, כאן מיראה כאן מאהבה. כשעושים תשובה לזכויותזדונות לשגגות או  הופכת
  מיראה, זדונות נעשות שגגות. אבל כשעושים תשובה מאהבה, זדונות נעשות זכויות. 

 
מה שאין כן תשובה מיראה? מפרש  זדונות לזכויות,להפוך  נשאלת השאלה, מדוע דווקא תשובה מאהבה בכוחה

כשאדם עושה תשובה מאהבה, הוא לא רק מתנחם ומתאבל על עצם עשיית  מאמר סג)(כוכבי אור רב יצחק בלאזער 
שביטל בשעת עשיית העבירה, שהרי באותו זמן היה יכול לתת נחת רוח אליו  הזמןהעבירה. הוא גם מצטער על 

יתברך על ידי קיום מצוות. ומרוב אהבתו לה', כואב לו על זה שמנע ממנו יתברך אותו נחת רוח. ואילו היה 
"ה ביכולתו להשיג את הימים הקודמים, היה מקיים מצוות ולומד תורה יומם ולילה. וידוע ש"מחשבה טובה הקב
כן מצרפה למעשה", וכאשר אדם חשב לעשות מצוה אך נאנס ולא יכל לקיימה, נחשב לו כאילו קיימה בפועל. 



אותן מחשבות טובות לקיים מצוות בזמן עשיית העבירות, מצטרפות . הדבר בנוגע לתשובה מאהבה
  למעשה ונחשבות לאדם כאילו קיימם בפועל. וממילא הזדונות נעשות לו לזכויות!

  
מאהבה, שמרוב אהבתו לה', מצטער ליבו על הנחת רוח שמנע מהקב"ה. אבל השב  רק למי ששבשייך  כל זה

מיראה, תשובתו אינה נובעת מאהבה ורצון לתת לה' נחת רוח, אלא מפחד העונש, וממילא אינו מצטער על הזמן 
יות. עד כאן דברי ר' של תשובה מיראה להפוך זדונות לזכו אין בכוחהשביטל והנחת רוח שמנע מה'. וממילא 

  יצחק בלאזער.
  

ע. כתב רבי לוי יצחק מברדיטשוב בספרו 'קדושת לוי' שראש השנה ליעתה נבין בס"ד את דברי האדמו"ר מסקא
. אדם עומד במשפט לפני בורא עולם, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, תשובה מיראהויום הכיפורים הם זמני 

הכיפורים כשעוסקין במצוות סוכה, לולב, וד' מינים, עובדים את ה' ושב מתוך יראה ופחד. אבל אחרי יום 
ומכיון שחג הסוכות הוא זמן של תשובה מאהבה, נמצא  , ע"כ.תשובה מאהבה אזי מקיימיםבשמחה וטוב לב, ו

שהוא "ראשון לחשבון עוונות", דהיינו הזמן הראשון לתיקון ה"חשבון", שהוא תיקון הזמן שביטל על ידי עשיית 
ירות, שרק בכוח תשובה מאהבה לתקן. יהי רצון שנזכה לשמחה אמיתית ולחזור בתשובה מרוב אהבה עזה העב

  וגעגועים אמיתיים לאבינו שבשמים!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מאמר החכם
  
  

  
מה הדבר המסיר את ליבנו מאחרי ה', המביא אותנו לידי גאווה או לידי יאוש, ומרוב דאגתנו "

וא הדמיון הכוזב שבו אנו נאחזים ברכוש לרווחתנו אינו מניח מקום לחיים טובים באמת? דבר זה ה
ועושים אותו לאליל חיינו. הלא הוא דמיון השווא שבו כל אחד בונה מגדל בבל לעצמו וחש בביטחון 
רק תחת מחסה מעשה ידיו. מן השיגיון הזה אמורה הסוכה לשחררנו. קיום מצוות הסוכה יסיר מידינו 

תחתיהם ימליך את ה' יתברך כיסוד חיינו היחיד. את אזיקי פולחן הרכוש והאלהת מעשי ידי אדם, ו
  ."ה לנו לבטוח בה' ולבחוק דרך אמונההסוכה תוֶר 
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