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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

וזאת התשובה אשר שם משה...

לנו התורה דבר כמה נפלא שמיד לאחר יום הכיפורים מתארת 

אבל הוא מסקנתו של היום  ,שלא תמיד אנו שמים לב אליו

וממנו  -מופיע בתחילת פרשתנו, 'וזאת הברכה' אשר  -הקדוש 

 עבר חג הסוכות. לאואיתו אנו ממשיכים 

 להבין את הסדר

ברכתו של משה לשבטים מתחילה בראובן, הבן הבכור, אבל 

הבן השלישי, ומשם  -לאחר מכן הוא 'קופץ' ליהודה, חוזר ללוי 

לבנימין וליוסף. וצריך לעמוד על הסדר המיוחד והתמוה של 

 הברכות הללו.

רש"י אומר כי שמעון, השבט השני, נבלע בתוך הברכה 

  -ליהודה 

לשמעון מתוך  כאן רמז ברכה '.שמע ה' קול יהודה...'

ומפני מה לא ייחד לו ברכה בפני עצמו, . ברכותיו של יהודה

יו על מה שעשה בשטים, כ"כ באגדת תהלים שהיה בלבו על

 1.()מדרש תהלים צ, ג

נשים את שמעון לרגע בצד, ועדיין עלינו להבין למה לוי נזנח 

-ומתברך לאחר יהודה, וכן מהו הסדר של ברכות השבטים 'לוי

 יוסף'. -בנימין

 המקדשענייני סדר 

  -כאן רש"י מסביר באופן מדהים 

ושל בנימין בבנין בית  לפי שברכת לוי בעבודת הקרבנות

וסמך יוסף אחריו שאף הוא  .המקדש בחלקו, סמכן זה לזה

משכן שילה היה בנוי בחלקו, שנאמר וימאס באהל יוסף 

חביב משילה, לכך  ולפי שבית עולמים (שם עח, סז)' וגו

 2.הקדים בנימין ליוסף

                                                           
 בחלק מהדפוסים.מופיע  רש"י, דברים, ל"ג, ז'. 1
 שם, שם, י"ב. 2
 שם, שם, ז'. 3

עבודת הקרבנות, ובנימין הוא  -כלומר, לוי הוא תוכן המקדש 

ויוסף נתברך לאחריהם מכיוון שבחלקו היה  עצם הבנין.

המשכן כל זמן שלא נבנה הבית, ורק בגלל חביבותו של בנין 

הקבע הממוקם בנחלת בנימין נדחק הוא לאחריו. כלומר, סדר 

הברכות קשור בענייני המקדש ולא בסדר לידתם הכרונולוגי 

 של השבטים. 

למקדש  אולם לפי זה צריך עכשיו להבין את שני הבנים שקדמו

ראובן ויהודה. לכאורה יהודה מייצג את ענייני המלכות ולכן  -

 מובן מיקומו, אך מדוע ראובן ראשון?

 שהודה על קלקול שבידו

  -רש"י רומז לתשובה לכך, באופן נפלא 

סמך יהודה לראובן מפני ששניהם הודו על . וזאת ליהודה

 3...קלקול שבידם

   -אצל ראובן נאמר 

ש   ָּ֤ ֵבן   ׇבַוי   ֵּ֥ה ֵאיןֶאל  ְראו  ֹור ְוִהנ ֵ ע ֶאת ַהב ּ֔ ְקַרֵ֖ ֹור ַוי ִ ב ּ֑ ף ב ַ יו יֹוֵסֵ֖ ָֽ ד  ג  . ב ְ

ש   ֵּ֥ ה ֲאִניֶאל  ׇבַוי   ֵּ֥נ  י א  ו  ַוֲאִנֵ֖ נ  ֶלד ֵאיֶנּ֔ ֶּ֣ ֹאַמּ֑ר ַהי ֶ יו ַוי  ֵ֖ א ֶאח  ָֽ  4.ב 

ראובן בוכה ומודה על הקלקול שלו, ואף יהודה אומר אצל תמר 

  -כלתו 

ה  ָ֗ ר ְיהו ד  ֶּ֣ כ ֵ יַוי ַ נ ִ ֶּ֔ ה ִממ  ֶּ֣ ְדק  ָֽ אֶמר  צ   ֹ  5...ַוי 

לל כלומר, לא בגלל המלכות הוקדם יהודה ללוי אלא בג

 שהפתיחה של הכל זאת התשובה.

 להפוך את העולם

המקור לכך שהתשובה יכולה להפוך את העולם הוא הפסוק 

  -שמקדים את ברכותיו של משה לשבטים 

 ל'.-בראשית ל"ז, כ"ט 4
 שם, ל"ח, כ"ו. 5

 חתשע" סוכותערב  
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ה ה ִצו   ֵּ֥ ֹור  ֵ֖ה קְ  ת  ש   ֹור  ּ֑ה מָֽ נו  ֹמש ֶ ֵ֖ בל  ֲעֹקָֽ ָֽ ת יַ ֵּ֥  6.ִהל ַ

זהו הפסוק שפותח את 'וזאת הברכה', מספר לנו את מה 

 -שהיה ביום הכיפורים כאשר קיבלנו את הלוחות השניים 

אחרי חטא העגל. יום החתונה הגדול, יום השמחה הגדול, 

שאנחנו צמים בו כי אנחנו כבר כאילו שייכים כבר לעולם הבא, 

איננו בחג  -לשמחה המוחלטת בקב"ה העתידה לבוא 

אלא  -השבועות. לא אז אנו מציינים את חתונתנו עם הקב"ה 

דווקא ביום הכיפורים. אז נכנס הכהן הגדול בסדר עבודתו אל 

קדש הקדשים, המקום בו נמצאים הלוחות החקוקים באבן 

 שמגלים שהתורה ואנחנו זה אחד. 

 כוחה של תשובה

                                                           
 דברים שם, ד'. 6

ודו על הקלקול בגלל התשובה, כי ה -איך זכינו ליום הכיפורים? 

על הקרבנות, על בנין  -שבידם. על המקדש נדבר אחר כך 

אבל פתח משה רבנו את ברכותיו  -הקבע ועל משכן שילה וכו' 

אלא בגלל שהוא  -בראובן לא בגלל שהוא הבכור כרונולוגית 

בכור אלו שמודים על הקלקול שבידם. ולכן אף נסמך אליו 

מלך ישראל, משיח,  -ות יהודה. נכון יש לו הרבה זכויות נוספ

אבל קודמת לכל כוחה של התשובה והכל נובע ממנה.  -דוד 

משם נמשיך אל הכח לקרבנות, למשכן, לשנים עשר 

 השבטים, לכל הברכות כולן.

 -שצריכה להיעשות בשמחה גדולה  -שנזכה מהתשובה הזו 

 להיכנס אל זמן שמחתנו.
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קשה -מצווה קלה 

 חודש כללי

חודש תשרי הוא 'חודש כללי' לכל השנה כולה, וכל מצוות 

החודש הן בעצם הוראה כללית בעבודת ה' לכל השנה. בכל 

 אנחנו ממליכים את הקב"ה בכל יום ויום עשרות פעמיםהשנה 

  - כאשר אנו אומרים

 ינו מלך העולם... רוך אתה ה' אלהב

מבקשים סליחה ובכל השנה אנו מצווים על התשובה, כך גם 

  -ומחילה 

 7.סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו

היראה וההמלכה  -אבל בראש השנה ובעשרת ימי תשובה 

ומהם מקבלים את הכח ואת  -באים באופן הכללי, הראשיתי 

 ההתפרטות לכל השנה. 

גם בכל השנה אנחנו  -במובן הזה גם סוכות היא מצווה כללית 

מצווים לשמוח בעבודת ה' ולקיים את כל המצוות כולן בשמחה 

 שבמצוות הסוכות. וצריך להבין מהי הכלליות הזו -

 סוכות דמוקפים

'מצווה קלה', ומנמקים  -חז"ל קוראים למצוות הסוכה בשם 

  -זאת בטעם 

 8.משום דלית ביה חסרון כיס -? ואמאי קרי ליה מצוה קלה

האמת? כשאנחנו עומדים לרכוש את ארבעת המינים או 

את 'הסוכה לנצח' לנו קצת קשה לראות את זה)...( אבל הרעיון 

 9זוהי מצווה שבעצם היא מקוימת מפסולת גורן ויקב -ברור הוא 

דברים שאנו אוספים מהטבע,  –סכך, קרשי הסוכה וכו'  -

 שביום רגיל היינו מתייחסים אליהם כאל פסולת.

אבל בעומק, הסבר הרעיון הוא שאדם ירגיש שהוא יותר ויותר 

ה', נמצא במציאות שהוא 'עבד השם' ולא משנה -משועבד ל

אני ישן סוכה, אוכל סוכה, אני מוקף במציאות של  -סביבו מה 

מצוות ולא מחפש לצאת משם. עצם הכניסה לסוכה היא כבר  

 מצווה.

סוכה. אכן יש  -שם החג הוא שמה של המצווה המרכזית שלו 

מצוות נטילת לולב, מצוות חגיגה, אבל  -גם מצוות אחרות בחג 

זה לא כמו  הסוכה היא היחידה שמקיפה אותך כל הזמן.

סיימתי את קיום המצווה, או  -שבלולב, אחרי שנטלתי אותו 

אתה  -נסתיימה המצווה. בסוכה  -אחרי שתקעתי בו  -בשופר 

ממשיך לקיים אותה כל ימי החג, גם אחרי שסיימת לאכול 

ארוחת בוקר לא נסתיימה חובת המצווה. בכל רגע ורגע שאדם 

קיים מצווה. המצווה הוא מ -נמצא בסוכה, במציאות של מצווה 

הולכת איתך ומקיפה אותך כל הזמן. ואולי המצווה הכי שמחה 

בעולם ולכן היא גם הכי קלה זה בעצם לחוש שאני לא צריך כל 

פעם להתחיל לקיים את המצווה מחדש, לצאת מהמצווה 

                                                           
 מתוך נוסח תפילת העמידה של יום חול. 7
 .בבלי, עבודה זרה, ג' 8

אלא להיות כל הזמן בתוך המצווה. היציאה  -ולחזור אליה 

יה שוב היא הבסיס לכל מהמצווה וההתלבטות האם לחזור אל

 הספקות, הפך השמחה.

 השתקפות דשמחה

בעצם, סוכות לוקח את כל העבודה של ראש  -והשיא של הכל 

השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, שהיו בקו של יראה, 

שאמנם באה מתוך הבנה  -של התבטלות, של כפרה ומרירות 

 סוכות לוקח הכל -עמוקה של שמחה אבל עם הרבה בכי 

ומרווה את הכל בשמחה גלויה. בעצם סוכות הוא ההשתקפות 

 החודש. נסביר; כל תחילתשל 

בראש השנה, כך מוסבר בחסידות, יש מאה קולות של תקיעת 

השופר, המחולקים לשישים תקיעות, עשרים שברים ועשרים 

ס' =  -תרועות. כנגד זה בא הסכך של הסוכה, שהוא מהותה 

 עשרים.ך' = -שישים, כ' = עשרים ו

ביום הכיפורים הדבר העיקרי והייחודי הוא עבודת הכהן הגדול 

בבית המקדש ובייחוד כניסתו אל קדש הקדשים עם הקטורת. 

בתורת החסידות מוסבר שמאותו ענן הקטורת נמשכים ענני 

הכבוד שהקיפו את ישראל במדבר. מה שהתחיל בענן שמחבר 

שהזכרנו,  והוא אף עומק רעיון השופר -את הארץ והשמיים 

שנתקע מלמטה ומגיע ובוקע את הרקיעים העליונים, וצריך 

בסוכות זה בא לידי ביטוי  -הרבה יראה והמלכה כדי לחוש אותו 

עשרים', -עשרים-בלהיות בתוך, בתוך הסוכה, בתוך ה'שישים

 בתוך ענני הכבוד שמקיפים אותנו.

וכמה הכי קשה. כמה השמחה היא העבודה הכי  -כמה זה קל 

ה בחיים, שכאשר שהיא נמצאת החיים הכי מופלאים גדול

יכול להיות לך הכל אבל  -יכולים להיות, וכאשר היא נעדרת 

 בעצם כלום.

 -גם עשרת ימי תשובה, שבעת הימים שבין ראש השנה 

הקטורת, הם כנגד שבעת ימי  -השופר, לבין יום הכיפורים 

 ואותם הם באים לתקן. וכך גם -השבוע של השנה שחלפה  

הבאים להחדיר שמחה לכל ימות השנה  -שבעת ימי סוכות 

כנגד  -החדשה, הבאה עלינו לטובה. היום הראשון של סוכות 

 כנגד ימי שני וכן הלאה. -ימי ראשון, היום השני של החג 

 שמחה שחודרת את הכל

חודרת היא את הכל, אף את אכילת הבשר, שתיית  -והשמחה 

ת בתוך. לא עוד ענן מיתמר היין והשינה העמוקה בסוכה. לחיו

אלא ענן מקיף, לא עוד מאה קולות שופר עולים אלא להיות 

, בתוך סוכה שמקיפה אותך ואתה נכנס אל 10בתוכם, בסכך

 תוך המצווה הקלה הזו מיראה ומשמחה.

 וכמה היא קשה... -איי, כמה קלה המצווה הזו 

 רה בזמן שמחתנו!שנזכה ושנצליח להיות בשמחה ית

 בבלי, סוכה, י"ב. 9
 כפי שראינו לעיל. 100'סכך' בגימטריא  10
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ָתה' ס ֻסכ ֹּ֑ ֵ֖ ַרְעְמס  ֵֽ 'מ 

 'נוי סוכה'-בין 'פסולת יקב' ל

ל ִמּ֑ים כ   ת י  ְבַעֶּ֣ ו  ש ִ בֵ֖ ֵָֽש ְ ת ת  ֵֹּ֥ כ  ֻּ ס  ת ב ַ ָֹֽ כ  ֻּ ס  ו  ב ַ בֵ֖ ש ְ ָֽ ל יֵ ֵאּ֔ ר  ִיש ְ ח  ב ְ ֶאְזר  ָֽ . ה 

י  ֶאת ְבת ִ ֹות הֹוש ַַׁ֨ כ ָ֗ ֻּ י ַבס  ֶּ֣ ם כ ִ ֵתיֶכֶ֒ ו  ֹדֹרָֽ ְדעֶּ֣ ָֽ ן יֵ ל  ְלַמַעַ֘ ֵאּ֔ ר  י ִיש ְ ֵנֶּ֣ ב ְ

י הֵּ֥  ִים ֲאִנֵ֖ ּ֑ ֶרץ ִמְצר  ֵ֖ם ֵמֶאֶּ֣ ֹוִציִאֵּ֥י אֹות  הָֽ ם 'ב ְ ֵהיֶכָֽ  11.ֱאֹלָֽ

ו סוכות ממש בין אם היו הסוכות הללו ענני כבוד ובין אם היו אל

ארעיים הם היו ולכן הסוכה צריכה להיות דירת עראי. אבל על  -

אף ארעיותה של הסוכה והיותו של הסכך עשוי מפסולת גורן 

הרי שיש עניין מיוחד במצווה הפשוטה הזו לנאות  -ויקב דווקא 

  -אותה בכלים נאים, בציצים ופרחים 

אבל חייב  כל המצוות כולן צריכות שיהיו עשויות בהידור...

אדם לנהוג כבוד בסוכתו ולא יכניס בתוכה כלים שאינם 

דרך כבוד ולא יעשה בה מלאכות בזויות אלא מכניס בה 

מצעות נאות ומהדר שולחנו בכלים נאים ומדליק בה נרות 

יפים ומקשט דפנותיה בפירות נאים ובציצים נאים ופרחים 

 12לקיים בה מה שנאמר 'זה אלי ואנווהו'.

שבין 'פסולת גורן ויקב' לבין נוי הסוכה והידורה  על הציר הזה

 נעמוד יחד בשורות הבאות.

 למה בתשרי?

האמת שלבירור הזה קודמת שאלה יסודית שכולם שואלים 

אנחנו יושבים בסוכות זכר לענני הכבוד שהיו ביציאתנו  -אותה 

אבל זה לא היה בתשרי. זה היה בניסן, כשיצאו  -ממצרים 

 דווקא כעת בתשרי?  ממצרים, ואם כן למה

התשובה הידועה היא שאילו היה מצווה אותנו התורה לצאת 

היינו עושים את זה כי זו דרך העולם  -מהבית אל הסוכה בניסן 

בתקופה הזו של השנה ולא בגלל שזה מבטא את רצון ה'. 

בתשרי, כאשר העולם מתחיל להיכנס חזרה אל הבית, דווקא 

 -לנו. אמנם כאשר נעמיק אז אנו יוצאים אל דירת העראי ש

נמצא כאן הבנה עוד יותר פנימית ועמוקה, שאולי אף תשפוך 

לנו אור חדש על הארעיות מחד ועל הנוי והיופי הנתבע כל כך 

 מאידך.

 בשביל ישראל -מכות מצרים 

שעה שהוציאנו הקב"ה ממצרים, התחילו המסעות מרעמסס 

המקום  לא הסוכות שישבנו בהן אלא אל -והגיעו אל סוכות 

 -שהנקרא סוכות 

י ְס֧עו  ְבֵנָֽ ה ַוי ִ ת  ֹּ֑ כ  ס סֻּ ַרְעְמֵסֵ֖ ל ֵמָֽ ֵאֵ֛ ר   13...ִיש ְ

שם נמצא  -ידוע כי הופעתו הראשונה של כל מושג בתורה 

היציאה מרעמסס סוכותה בתור  14שורשו ותוכנו הפנימי.

יש בה עולם נפלא. אין זו רק  -התחנה הראשונה ממצרים 

                                                           
 מ"ג.-ויקרא כ"ג, מ"ב 11
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יתה מיטב ארץ מצרים, רעמסס ה -יציאה מרעמסס העיר 

לוקס של המבצרים והעוצמה של האימפריה המצרית -הדה

האדירה. שם, במיטב הארץ, הושיב יוסף, המשנה למלך 

מצרים, את אחיו בימים היפים והגדולים של מלכותו. עשר 

כאשר  -המכות לא לצורך מצרים ירדו אלא אף לצרכנו שלנו 

אלהים, וכאשר עלו הוכה היאור, גילינו כולנו שהיאור איננו ה

הראשונים שהבינו שהבתים  -הצפרדעים ומילאו את הבתים 

אינם מבטח היינו אנחנו. גם כאשר הכינים, השפלים 

צריכים היינו לדעת שגם האדמה  -שבבריות, היכו את האדמה 

אינה משענת לשום דבר, וכאשר הערוב היכה בעם ובבהמות 

עד שהגענו  -ום וכו' צריכים היינו להבין שגם העם אינו ולא כל -

אל הברד ואל החושך, ואף שם למדנו שגם חוקות הטבע גם 

הם אפס ואין, וגם עצי השדה, השמש והירח ואפילו בכורי 

אינם ולא  -מצרים, הנסיכים הגדולים שכולנו בטחנו בהם 

 כלום.

 לחסות בצל ה'

 -התחנה הראשונה ביציאה הייתה לנסוע מרעמסס לסוכות 

אל דירת הארעי, שהיא המעוז, המבטח  לבוא אל הארעיות,

האמיתי, אל הידיעה הברורה הזו שאיננו 'בונים' של שום דבר 

 שקשור בעוצמות החומריות אלא רק בקב"ה.

כי הסיבה שעושים את סוכות דווקא בתשרי  15מופיע בשל"ה

היא שכאשר בני ישראל סיימו לעשות את התשובה על כל 

'עכשיו אתה מרגישים  -עוונותיהם, כביכול אמר הקב"ה לכם 

שאין לכם שום מקום בעולם, ולכן אתם צריכים לבוא אלי 

ולחסות בצילי, בסוכת שלומי. כל זמן שאתם 'בונים' על משהו 

אחר זה לא באמת שאתם חוסים בצילי'. רק ביכולת שלנו 

לעזוב את בית הקבע, ולראות את רעמסס הגדולה  מזייפת 

כה ולהתחיל את השנה מתוך אנו יכולים לבוא אל הסו -ונגמרת 

אמונה ש'אין עוד מלבדו' ולכן יש משמעות לכל העשיות שלך. 

 הן כלום. -כאשר העשיות עומדות הן בפני עצמן 

כמה מדהים הוא שאל דירת העראי העשויה מפסולת גורן ויקב 

 'וואו! - אנחנו מוציאים מצעות נאות וציצים ופרחים ואומרים -

 -ד, רק דבר אחד הוא אמיתי רק דבר אחד בעצם צריך לכב

 יכולתנו לחסות בשמחה רק בצילו של הקב"ה'.

 סגירת המעגל

באו סוכותה. ומהיכן  -רק כאשר הסיעו עצמם מכל הרעמסס 

 למדו זאת יוצאי מצרים?

 16חז"ל אומרים ששלשת הרגלים הינם כנגד שלשת האבות.

כנגד יעקב.  -פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק  וסוכות 

 ז'אות לובלין לר'צדוק הכהן מ קדושיםישראל  14
 ז "לה יומא פרק נא מצווה "של 15
 "בפס'"ה "ד ד"שפת אמת פסח תרנעיין  16
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את הסוכות הראשונות בנה יעקב עצמו כאשר עשו אחיו כי 

הלך לשעיר ובנה את שם את מפקדות העוצמה 

  -האימפריליסטיות של ממלכת אדום 

ת ַעל ֹּ֔ כ  ֶּ֣ה סֻּ ש   הו   ע  ְלִמְקֵנ  ִּ֑ית ו  ֹו ב   ֶבן לֵ֖ ֵּ֥ ה ַוי ִ ת  ֹּ֔ כ  ע סֻּ ַסֶּ֣ ן  ְוַיֲעֹקב  נ  ֵ֛ כ ֵ

ם א ש ֵ ֵּ֥ ר  ֹות ק  כ ָֽ ֹום סֻּ קֵ֖  17.ַהמ  

בני בניו כאשר יצאו הם מרעמסס, והמעגל  את זאת הבינו

נסגר. כעת הם  -רעמסס -שהחל בירידת יעקב ובניו למצרים

יצאו סוכותה, ונצטוו לעשות סוכות והזמן שהם יעשו אותה 

'אין לנו מקום בעולם, אבא,  -הוא כאשר הם יפנימו לעצמם ש 

אלא בך. בארעיות הבטוחה הזו אליה אנו מוציאים את כל 

 פינו'.עושרנו ויו
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