
לקחת את עצמנו לידיים

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, רבקה בת אסתר, פירחה בת רבקה

ֵעץ  ְּפִרי  ִראׁשֹון  ָהֽ ַּבּיֹום  ָלֶכם  "ּוְלַקְחֶּתם 
ָעֹבת  ֵעץ  ֲעַנף  ַוֽ ְּתָמִרים  ַּכֹּפת  ָהָדר 
ה'  ִלְפֵני  ּוְׂשַמְחֶּתם  ָנַחל  ְוַעְרֵבי 
ים" )ויקרא כג, מ(. ֱאֹֽלֵקיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמֽ
עצמכם  את  קחו  עצמכם,  את  היינו  לכם  ָלֶכם",  "ּוְלַקְחֶּתם 
לידיים, בתקופה זו שעדיין אין לכם הרבה עוונות )כיון שנמחקו 
ִראׁשֹון"-ראשון הוא לכם לחשבון  ביום הכיפורים, וכדרשת חז"ל "ַּבּיֹום ָהֽ
ועוד  עוד  ותגבהו  והגשמיות,  מהחומריות  תתעלו  עוונות(, 

ברוחניות.
למי?  עצמכם,  את  ָלֶכם'-תקחו  'ּוְלַקְחֶּתם  הכתוב  רמז  ועוד 
ולהנאתכם,  לטובתכם  היא  והמצוות  התורה  תכלית  כל  לכם! 
וכדאיתא במדרש )משלי טז, יא( אמר הקב"ה וכי מה הנאה יש לי 
מהם )משמירת המצוות(? ולא נתתי זאת אלא לכם לטובתכם 

)וכעין מה שנאמר באברהם אבינו לך לך מארצך, להנאתך ולטובתך(. 

ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה )ישעיה יב, ג(, מלבד המים 
ומביאים  השילוח  ממעיין  במקדש  שואבים  שהיו  הגשמיים 
אותם בצלוחיות של זהב וכסף לניסוך על גבי המזבח, זוכים אנו 
לשאוב בימים אלו ממיימה של תורה, אין מים אל תורה )בב"ק 
פב ע"א(, כל יהודי ויהודי הוא זהב טהור ששואבים בו מים-תורה, 

בכדי לנסך על גבי המזבח, מזבחו של ה' יתברך.
בזוה"ק מובא שיש הבדל בין אדם שאחרים מנקים אותו לבין 
לתרנגולת  הזוהר  זאת  וממשיל  עצמו.  את  מנקה  שהוא  אדם 
אותה  ותרחץ  לאמבטיה  אותה  תכניס  אם  בעפר,  שמתעפרת 
ְוַחּבּוָרה  ֶּפַצע  ממנה?  יהיה  מה  אותה  ותסרק  וסבון  שמפו  עם 
עצמה  את  מנערת  כשהתרנגולת  ואילו  ו(,  א,  )ישעיה  ְטִרָּיה  ּוַמָּכה 
לבד  מיד רואים אותה לבנה כשלג )ובמקום אחר הארכנו במשל זה יותר(. 
עצמו  את  יקח  אדם  כל  לכם",  "ולקחתם  הכתוב  שרמז  וזהו 
ה'  ִלְפֵני   " אותו,  ויטהרו  אחרים  שיבואו  יחכה  ולא  בידיים, 
רּו" )ויקרא טז, ל(, תטהר את עצמך, ואז לא תרגיש שום כאב. ִּתְטָהֽ
ם ִעיר ַהֹּקֶדׁש  ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי.. ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך ְירּוָׁשלִַ
והתורה,  המצוות  הם  ישראל  עם  של  הבגדים  א-ב(,  נב,  )ישעיה 

יהודי  לכל  מתאימים  והם  שלנו  הבגדים  הם  והשבת,  החגים 
ויהודי.

אותנו  מצווה  הכיפורים  ביום  לעולם  טהרה  שירדה  לאחר  מיד 
כג,  )ויקרא  ָנַחל"  ִראׁשֹון...ְוַעְרֵבי  ָהֽ ַּבּיֹום  ָלֶכם  "ּוְלַקְחֶּתם  התורה 
ולא ריח,  מ(, תיקחו את הערבות הנפולות שאין בהם לא טעם 

טובים  מעשים  ולא  מצוות  לא  בהם  שאין  אדם  לבני  ורומזות 
ותביאו  רחוקים  אדם  בני  אותם  את  גם  תיקחו  יב(,  ל,  רבה  )ויקרא 

)שם(,  ים"  ָיִמֽ ִׁשְבַעת  ֱאֹֽלֵקֶכם  ה'  ִלְפֵני  "ּוְׂשַמְחֶּתם  לפני,  אותם 
תכניסו אותם לשמחה האמיתית, שהיא השמחה לפני הקב"ה, 

ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה )תהילים ק, ב(. 
תכניסו אותם גם כן למעגל הקסמים הנפלא הזה של השמחה 
לפני הקב"ה, וזאת מפני שה' יתברך זרק לעולם טהרה ביוה"כ 
נותן לאדם השראה נפלאה, אפילו היהודי המרוחק ביותר  וזה 
אותו  לקחת  צריך  ולכן  אחרת,  דמות  הוא  כיפורים  יום  לאחר 

ולאגוד אותו יחד איתנו, ָהֵדק ֵהיֵטב, ֵהיֵטב ָהֵדק. 
של  בקשר  והלולב  ההדסים  עם  יחד  הערבות  את  ואוגדים 
קיימא, שני קשרים זה על גב זה )כמבואר בשו"ע סימן תרנ"א ס"א(, ולא 
ועליו עניבה שאפשר להתירו בקלות, אלא צריך  מספיק קשר 

לקשור אותם היטב אלינו בקשר אמיץ וחזק. 

ה'  יֵאנּו  ְוַהּשִׂ אומרים:  אנו  הללו  הקדושים  הימים  בתפילת 
אנו  נישואין,  מלשון  יֵאנּו"  "ַהּשִׂ מֹוֲעֶדיָך,  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֱאֹלֵקינּו 
מבקשים מה' יתברך שכשם שקידש אותנו במצוותיו במעמד 
השראת  את  שנרגיש  שנית  אותנו  ויקדש  ישיאנו  כך  סיני,  הר 
יתברך,  בו  דבוקים  ונהיה  השנה  כל  למשך  המועדים  והארת 

ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֹלקיֶכם ַחִּיים ֻּכְלֶכם ַהּיֹום )דברים ד, ד(.
יֵאנּו" מלשון משא, אנו מבקשים מהקב"ה  פירוש נוסף הוא "ַהּשִׂ
עלינו  שעבר  והנפלא  הקדוש  החג  משא  את  עלינו  שישים 

ושהשראתו והארתו יחפפו עלינו במשך כל השנה כולה. 
לכל  וטהרה  קדושה  הקדוש,  מהחג  לשאוב  שנזכה  רצון  יהי 

השנה כולה, ונראה בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן. 
חג שמח לכל בית ישראל


