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 ושמחתם לפני ה'

  חג הסוכותלהגיגים 
  )יא' תהלים טז( " את פניך שובע שמחותםתודיעני אורח חיי"
לשבע הכוונה ו"  שמחותשבע" אלא " שמחותשובע" אל תקרא �"  שובע שמחות�תודיעני אורח חיי": ל"דרשו חז 

מצות , הסוכמצות ישיבה ב, ) הדס וערבה,לולב ,אתרוג (�מיניה תארבעמצות : ה� הסוכות שחגקשורות להמצות ה
רעיו�  ."זמ� שמחתנו"לו נקרא חג הסוכות א) מצוות( שבע שמחות �ועל ש.  בחגשמחהמצות ה, קרב� חגיגההבאת 

, חגיגה, סוכה, �ארבעה מיני"שזה תוא� לגימטריא של  901 אמטרייבגשעולה " זמ� שמחתנו"זה רמוז בביטוי 
  ". ע שמחותלשוב"זכה יומובטח לאד� שעל ידי קיו� שבע מצוות אלו . "שמחה

  

   )ג' ותהלים ע( "ןוציב ונתומעו וכושלם סביהי ו"
ויהי "פסוק אשר ב חו% מוווו''''אאאאווווכלומר ללא האות , בכתיב חסר" סכה"כתובה המילה  �כתוביה ו�הנביאיספרי בכל 
בזמ� הזה אלא שידוע ש. וווו''''אאאאווווהאות בתוספת , בכתיב מלא" סוכו"בו כתובה המילה אשר "  סוכו ומעונתו בציו��בשל

ג� ה לסכה ש לדילכ� , )טז' שמות יז(" ה�כי יד על כס י: "שנאמר" � ואי� הכסא של�של) ה"שמו של הקב( �י� השא"
 הסוכה ותהיה � ג� אז תושל,"� והכסא של� של�הש" יהיה ,ה"בע, אבל לעתיד לבא כאשר. תהיה חסרההיא 
  )רבי שלמה הכה� מוילנא(".ומעונתו בציו�" כאשר ?מתי תהיה הסוכה שלמה"  סוכו�ויהי בשל"פסוק ברש ופמוזה . מלאה

   

   )ב' תהלים ק("  בשמחה'עבדו את ה"
,מו כ�כ.  בלבדליו� אחד,  מדאורייתא,נקבע, שבירת הלבבתחנוני� ודי� ומרבי� בו בשהוא יו� , השנה ראש, כידוע
זמ� "שהוא , תחג הסוכו וליאו . בלבדיו� אחדנקבע א' הוא ל, סליחה ומחילה, שהוא יו� של תענית, הכיפורי� יו�

ישראל ע� שמעדי' הבורא לומדי� אנו מכ) ש,  ימי�השבעל, על פי התורה, מועד של שמחה וששו� נחוג, "שמחתנו
 )ר הירש"הרש(              ." בשמחה'עבדו את ה ": שנאמרפיכ,  יותר מאשר שיעבדו אותו ביראה בשמחהעבדו אותוי
  

  )ג' ו יבישעיה( " ממעיני הישועהןששובתם מים בושא "
,מיראהבעת נוהיות שהיא " תשובה מיראה"מוגדרת כהשופר קול בראש השנה על ידי התשובה שאנו עושי�  

 לקיי� נהרות הלאאחר הצהרי� הולכי� בראש השנה ולכ� . )ו' עמוס ג( "יתקע שופר בעיר וע� לא יחרדוא�  ":שנאמר
"תשובה מיראה"וזאת משו� שכאשר עושי� , שבה כביכול משליכי� את כל העוונות אל הנהר, "תשלי)"מצות 

הכוונה שכ" ותשלי) במצולות י� כל חטאת�: "ת הכתובמקיימי� אאנו " תשלי)"בו, שגגותנהפכי� לזדונות ה
 אנו מגיעי� ארבעת המיני�סוכה והעל ידי מצות , שאנו שמחי� בחג הסוכות האבל בשמח. שגגותהיא ל" חטאת�"ב

חבל , משו� כ) ו.)יומא פז(זכויות נהפכות לעבירות ל שה"ה מסוג זה אמרו חזבתשוב ש"תשובה מאהבה "ללמצב ש
 העבירות האלו אתבחזרה ושואבי� אל הנהר אנו הולכי� לכ� , "תשלי)" בעת הלנו על העבירות שהשלכנו למי�

ל משו� שעהוא ואבי� מהמי� את העבירות שומה ש" ושאבת� מי� בששו�": הפסוקוזה פירוש . הפכו לזכויותנש
 )ילקוט יוס'(                 . ועל כ� אנו שואבי� אות� בחזרה,לזכויותאלו  נהפכו עבירות ,השמחה בקיו� המצות, י הששו�יד
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "רשברשותינו מבחר תפילין 

  )וכה מהס(" ןבליו קרע בח והקריבנה מזבכאילו ב ליו הכתועלה מע, תודס בעבוו והדאגוב מכל הנוטל לול" 
המקשר בי� שתי ז מר מביא אאאא""""דדדדהחיהחיהחיהחי? ני� ובי� הקרבת הקרבנותהקשר בי� מצות ארבעת המיה צרי) להבי� מו

אל'  לס) הכל, 277 �" הברע" ו69 �" דסה", 68 �" בלול", 610 �" אתרוג" המצוות הנזכרות ואומר שהגימטריא של
, ותשלושי� ושתי� אמשהרי אורכו של המזבח היה , ומספר זה הוא בדיוק שטחו של המזבח, )1024 (,בעשרי� וארע

,  אמות מרובעותעבשרי� וארעאל' יוצא שי� ושתי� כפול שלשי� ושתי� ושלכ) ש, ותשי� ושתי� אמושלו בורח
)32 X 32 = 1024( , לבי� המזבחת המיני� בעארוזהו הקשר בי� מצות .  
  

  ) מ'ויקרא כג( "להיכם שבעת ימים- א'הושמחתם לפני "
    ''''ההההבמקדש יו� שמחה יתירה שנאמר ושמחת� לפני במקדש יו� שמחה יתירה שנאמר ושמחת� לפני במקדש יו� שמחה יתירה שנאמר ושמחת� לפני במקדש יו� שמחה יתירה שנאמר ושמחת� לפני בחג הסוכות היתה בחג הסוכות היתה בחג הסוכות היתה בחג הסוכות היתה , , , , פי שכל המועדות מצוה לשמוח בה�פי שכל המועדות מצוה לשמוח בה�פי שכל המועדות מצוה לשמוח בה�פי שכל המועדות מצוה לשמוח בה�    עלעלעלעל    א'א'א'א'""""
        ))))����""""רמברמברמברמב((((    """"יכ� שבעת ימי�יכ� שבעת ימי�יכ� שבעת ימי�יכ� שבעת ימי�קקקקלללל����אאאא

היא וכה מטרת הישיבה בסידוע כש, אלא ?שמחה בחג הסוכות יותר משאר המועדותיחוד הה הסיבה לויש להבי� מ
"  הזהכוחי ועצ� ידי עשה לי את החיל"להראות לאד� לאחר שאס' את כל היבול מ� הגור� ומ� היקב שלא יחשוב ש

אמונתו את האד� חזק ובזכות זאת י, ה הוא בעל הבית וממנו כל מה שיש לאד�" אלא ידע ויפני� שהקב)יז' דברי� ח(
לפי שבזמ� ": "מנורת המאור"בעל פי שמביא וכ. קבע ויושב בדירת עראי היוצא מדירתלכ� האד� ו, ה"קב בונובטחו

... שהאוצרות מלאי� כל טוב והאד� כבר נאס' לעיר ומטיח את גגו ומחזק בדק ביתו, הזה הוא זמ� בעיטה לכל
וא� כבר האד� , )'ופרק קמ(" וישב בסוכה כדי שיתעורר וישי� מבטחו בהש� יתבר), לפיכ) ציוה לצאת מביתו החזק

בעל הבטחו� "ש ":שבט מוסר" במובאכפי שממנו אי� שמח ומאושר ש הרי' זוכה לחזק את מידת הביטחו� בה
ירצה מי שהוא טוב לב בטוח ביוצרו לעול� הוא , ) טו'משלי טו( "וטוב לב משתה תמיד"רמז לדבר . לעול� שמח

  ) אות יז'ידפרק (" א) מי שאינו בעל הבטחה תמיד הוא עצב יומ� ולילה. בשמחה כאילו עומד תמיד במשתה
  

  אושפיזין קדישין
לעתיד לבוא  שהרי מובא בגמרא ש.בסבר פני� יפותתנו ולקבל� וכסאורחי� ללינו להקפיד להכניס בחג הסוכות ע

משו� דלית , מצוה קלה ואמאי קרי ליה, יש לי וסוכה שמה מצוה קלה:" במצות סוכה שנאמר�ית הגויא ינסהה "הקב
ועושה  מיד כל אחד נוטל והול)) משו� שאי� בה חסרו� כיס? ומדוע קורא  לה מצוה קלה: תרגו�(, סכי ביה חסרו�

עבודה זרה (" וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא הוא מקדיר עליה� חמה בתקופת תמוז סוכה בראש גגו והקדוש ברו)

 התשובה היא שהגויי� רוצי� להיות ? ולא בחצרגג דוקאהבראש  � את סוכת�י הגוי�ימקיממדוע  וא� תשאל ,.)ג
ואילו . מקיימי� הגויי� את מצות הסוכה, בצורה זו,  כ).ת� לתו) סוכולא יכנס, או שכ� אורח, חברבטוחי� ששו� 

עלינו להיות שוני� מהגויי� ועלינו ולהראות לה� שאי� אנו מונעי� מחברינו שכנינו ואורחינו , ע� ישראל, אנו
   )י�רבי משה מקובר(           .  אלא שאנו מקבלי� אות� בסבר פני� יפות, ולא עוד, להיכנס לסוכתנו

  

   )דברים טז( " והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך,ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך"
ג� לי יש  ו.עבד) ואמת), בת), בנ): ה�ארבעה בני בית של) יש : אומר לאד�, כביכול, ה"בהקבמדרש מובא ש

א� . מידה כנגד מידה, מחת בני ביתישמחת בני בת) תלויה בש, היתו� והאלמנה, הגר, הלוי:  בני בית שה�ארבעה
, לא תדאג לשמח את בני ביתי בחג, ילהלחא� א) , אני אדאג לשמח את בני בית), בני ביתי בחגשמח את דאג לת
  .  מבני בית)שמחההתבוטל , ו"ח
  

  הושענא רבה יום
כל באי , פורי�בראש השנה ויו� כי, בהתחלת הדי�. גמר החיתו� של הדי� המתחיל בראש השנה, בהושענא רבה

ויו� , ובחג הסוכות ִנדו� העול� בכללותו על המי�, ה כבני מרו� ונסקרי� כל אחד לעצמו"העול� עוברי� לפני הקב
לכ) , ולפי שהכל הול) אחר החיתו�. הוא יו� החיתו� האחרו� של הדי� הזה, הוא יו� הושענא רבה, השביעי של חג

  )ספר התודעה(               .בי� בו בתפילה ובתשובה כעי� יו� הכיפורי�ומר, דומה הושענא רבה במקצת ליו� הכיפורי�
  

   ליל החיתום– הושענא רבה
נוצר מצב של ו, מתבצעת חתימה נוספתהושענא רבה ליל וב, "חתימה"המתבצעת הכיפורי�  �ויבתפילת נעילה של 

אזי כבר אי� " חות�חות� בתו) "כאשר חבית או בקבוק יי� חתומי� ביי� נס) ות הלכשבפי כו ,"חות� בתו) חות�"
התפילות והזכויות ה את "חות� הקב הושענא רבה לילב, כ) לגבי ע� ישראל, חשש שהגוי אסר את היי� מדי� יי� נס)

ואז " חות� בתו) חות�"רמה של עלה אות� לומ, בנוס' לחתימה של יו� הכיפורי�, של ע� ישראל בחתימה נוספת
שטי� לא יכול משו� גוי וכ) ש" חות� בתו) חות�"ה� נמצאי�  כי, לקטרגעליה� ואינו יכול שליטה אי� למקטרג 

  )אסחוני� מפשיבי בר(                  .ולקטרג עליה� �ות אאטמלבוא ל
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