
  
  

  

 'שנה ד                           
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  לחג הסוכותהגיגים 
  )מ' ויקרא כג( " עבות וערבי נחלעץ לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף ולקחתם"

� גידול� רוצל על מי� וגדלי�ה� משו� שו הלל �מיניהארבעה שנבחרו דווקא , על דר� הפשט,  מפרשרבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי
כות ובחג הסלקחת ארבעה מיני� אלו  נצטוינו �ולכ, פירותהיותר משאר ה י� להשקאנדרשות כמויות גדולות של מ

זרת עבה על המי� "הקבאת שנרצה וזאת בכדי , על גשמי השנהשבו נידוני�  הדי�יו� ג� שהוא זמ� נסו� המי� והוא 
ומזי� על ל שארבעת המיני� ר"לפי דברי חז, על דר� הרמז, רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיימוסי� . י� על המי�מז אלו המר�מיניארבעה 

ובעזרת , לשפתיי�הערבה דומה עיניי� וההדס דומה ל, רהדלשהלולב דומה , בלל אתרוג דומה �דאברי� שבאיה
 ואל �ארבעה מיני ונבחרו דווקא ,העברותביצוע לה� ומצות עשיית ה� ל עיקר פעולותיואיברי� אלו מבצע האד� את 

פי וכ ידי קיו� מצוות באות� האיברי� שחטא בה� לרמז לאד� שנכשל וחטא באחד מהאיברי� האלו יוכל לכפר על
, כיצד נית� לכפר על כ�שמעו� ב� שטח את רבי  מישראל ושאל ורבבותל על הורדוס המל� שהרג אלפי� "זחדרשו ש

 כלומר "הוא כבה אורו של עול�"היות ש, דשהמקית בבני� בויתאמ� ישתדל לכפר על ידי כ� שוהשיב לו כי אפשר 
  . "אורו של עול�"יבנה את בית המקדש שהוא , "יל� ויעסוק באורו של עול�", ישראל יכמאת חשהרג בזה 

  

  )ויקרא כג מב(" בסכת תשבו שבעת ימים"
אתא אבוה איתחזי ליה בחלמיה ואמר ליה מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי האי אתא אבוה איתחזי ליה בחלמיה ואמר ליה מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי האי אתא אבוה איתחזי ליה בחלמיה ואמר ליה מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי האי אתא אבוה איתחזי ליה בחלמיה ואמר ליה מי איכא דמיטרח קמי שמיא כולי האי ... ... ... ... אתא מיטראאתא מיטראאתא מיטראאתא מיטרא... ... ... ...  בעי רחמי בעי רחמי בעי רחמי בעי רחמי............רבארבארבארבא""""

        :):):):)תענית כדתענית כדתענית כדתענית כד((((    """" דמרש� פורייה בסכיני דמרש� פורייה בסכיני דמרש� פורייה בסכיני דמרש� פורייה בסכיני ליה שני דוכתי� שני דוכתיה למחר אשכחיה ליה שני דוכתי� שני דוכתיה למחר אשכחיה ליה שני דוכתי� שני דוכתיה למחר אשכחיה ליה שני דוכתי� שני דוכתיה למחר אשכחיהאמראמראמראמר
ה בבקשתו "בלילה הגיע אליו אביו בחלו� בטענה שהוא הטריח את הקב, רבא התפלל שירד גש� בקי� וירד גש�[

רבא משנה את מקו� הלינה שלו ובבוקר מגלה סימני דקירות , ולכ� הוא ממלי� לבנו לשנות את מקו� הלינה שלו
ימי  עשרתאת מצות הסוכה ואומר שלאחר  רבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגרגמרא הזו מסביר לפי ה] סכי� במקו� הלינה המקורי

פורי� ילאחר יו� הכ נצטוינו מיד,  בתפילות ובתחנוני�ה"הקב אתכל כ�  "הטרחנו"בה� פורי� יתשובה ויו� הכה
  . בסוכה במקו� לישו� בבית ולצאת מ� הבית ומשו� כ� אנו ישני� לשנות את מקומנו

  

  )מג' גויקרא כ(" אלשרי יבנת כות הושבתי אבסכי "
%כי בסוכות . )ב' בראשית יט( %י�%לא כי ברחוב נל. %כי%סוקי� בה� מופיעה המילה שה פלו שנ�ישלפי המסורה 

מסביר , "הרגלחת ב%שמ, אאאא""""רבנו החידרבנו החידרבנו החידרבנו החיד. )כג' משלי ו( % ותורה אור%כי נר מצוה. )מג' ויקרא כג( % את בני ישראלהושבתי
 משות� של %עשרי� אמה י�הללו יש דהרמוזי� בפסוקי� בשלושה דברי� ואומר ש�  הפסוקישלשתהקשר בי� את 

%לא כי , הפסוק  הראשו�. עשר"=י" ועשרי�"=כ", אותיותהמורכבת מהמילה %כי% דבר רמוז בה. י�%חועשרה טפ
פחות � הוא או, מעטאמה צרי� לשהוא גבוה מעשרי� שהדי� הוא שמבוי , %מבוי%מרמז על מצות ה, %י�ברחוב נל

גבוהה שהדי� הוא שסוכה ה%סוכה% מדבר בעניי� , %כי בסוכות הושבתי%, הפסוק השני. פסולהוא מעשרה טפחי� 
חנוכה%  נר"המרמז על , %כי נר מצוה%, הפסוק השלישי. למעלה מעשרי� אמה או נמוכה מעשרה טפחי� פסולה

  .  להניחה בתו� עשרהה היאמצווה, פסולההיא למעלה מעשרי� אמה והדי� הוא שחנוכיה הנמצאת בגובה שהוא 
  

  )יא' תהלים צז(" שמחהלב   לצדיק ולישריזרע אור"
שה� ימי , רי�ו� הכיפוויעשרת ימי תשובה ה נראש השהנוראי�  �ימיהאחרי נחוג  "ותנחמשמ� ז"חג הסוכות שהוא 

בולישרי ל":  שלפנינודבר זה רמוז בפסוק, הללוימי שמחה  שה� אי� החגי�לאחריה� בש, כפרהוה ובתשימי , י�ד
 . תוכהסוחג בשמחה ימי� של כי� לוראי� זוימי� הנב בהל את מר לאחר שמיישרי�וכל, "שמחה

  184 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"בנל          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת
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  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
 א"תשע' אדר א' ע יט"נלב  ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר            תשרי' יחע "נלב ל " זאסתראברהם בן חמו בר 

 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז     א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  
  
  )ו' ישעיה ד( " וממטרם מחורב ולמחסה ולמסתור מזרםוסוכה תהיה לצל יומ"
 מצוה אנכי אשר הדבר לא תספו על: " שנאמר�לגרוע מהג�  סרהאו להוסי� על מצות התורה ה התורה אסר,ידוע כ

מצות עשה כ� , חחחח""""רמרמרמרמ, ידוע עוד שבס� הכל ישנ� מאתיי� ארבעי� ושמונה, )ב' דברי� ד("  ממנותגרעואתכ� ולא 
אפילו מצוה  �להוסי� עליהר א� וסאו, זזזז""""רמרמרמרמ, בכ� יישארו מאתיי� ארבעי� ושבעומה� אפילו אחת אסור לגרוע ש

 מחורב �וסוכה תהיה לצל יומ": בפסוק שלפנינוז ורמזה דבר . טטטט""""רמרמרמרמ, מיד� על מאתיי� ארבעי� ותשעעהולאחת 
" זר�"מ, ' לבל יסטה ממצות ה�אדמסוגלת לשמור על השזכות הסוכה ללמדנו ".  וממטר�ולמחסה ולמסתור מזר

על מצות התורה ולקיי� שלא יבא להוסי� " מטר" ומ,ז מצות" רק רמ�ולקייממצות התורה שלא יבא לפחות דהיינו 
   . ח"רמ,  מצות אלא יקפיד לשמור על מספר המצוות הקיי�ט"רמ

  

  )טז' גבראשית ל( "ולמקנהו עשה סוכות... כותהסעשו לדרכו שעירה ויעקב נסע ... ״וישב
את " סילקנו"לאחר ש ,עהרר היצכנגד  שמצוות סוכה היא סגולהלומד מהפסוק שלפנינו  מאלכסנדר �י חנו� העניבר

%וישב : דבר זה רמוז בפסוק. ורי� באה מצות הסוכה ומונעת מהיצר הרע לשוב אלינוהיצר הרע מאיתנו ביו� הכיפ
כותה ס ויעקב נסע", הל� ממנו, היצר הרע,ולאחר שעשו, עשו מרמז על היצר הרע, " ההוא עשו לדרכו שעירה�ביו

  .יפטר מעשו לגמרילהכדי יעקב בונה את הסוכה , "ויב� לו בית ולמקנהו עשה סוכות
  

  )ויקרא כג מג(ות הושבתי את בני ישראל״ כי בסכתיכם ורוו ד״למען ידע
א�  כ� , בצאת� ממצרי� ישראלה את בני "בה� הקי� הקבזכר לענני הכבוד של שמצות הסוכה היא "אמרו חז

? מצרי�אר� משל בני ישראל מועד צאת� , בחדש ניס�נשאלת השאלה מדוע נקבע חג הסוכות בחודש תשרי ולא 
נדרשת סוכה המצות קיו� שבכלומר , תיכ�%ורו%למע� ידעו ד: נאמר במצות סוכהש" י%�י%�י%�י%�ושי הרושי הרושי הרושי הרדדדדחחחח"מסביר ה

סוטה (" נכנסה בו רוח שטות, כ� אלא א�, אי� אד� חוטא"הגמרא לפי ועברות האד� ובר השנה ע והנה במש�. "דעת"

 לאחר יו� , תשרי הסוכות בחודשעל כ� נקבע חג, דעתללא ה תכה כהלכסות ומצולכ� אי� אפשרות לקיי� את  :)ג
  .  את מצות הסוכה בדעתלקיי�נית� ו, נקי ויש בו דעת הואכעת  חזר האד� בתשובה ועשה כפרה ובוש ,י�פוריכה

  

  )מ' ויקרא כג( " עבות וערבי נחלעץ לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף ולקחתם
במערבא מתנו במערבא מתנו במערבא מתנו במערבא מתנו . . . . יד למי שהשמי� והאר� שלויד למי שהשמי� והאר� שלויד למי שהשמי� והאר� שלויד למי שהשמי� והאר� שלומעלה ומורמעלה ומורמעלה ומורמעלה ומור, , , ,  מולי� ומביא למי שהארבע רוחות שלו מולי� ומביא למי שהארבע רוחות שלו מולי� ומביא למי שהארבע רוחות שלו מולי� ומביא למי שהארבע רוחות שלו����אמר רבי יוחנאמר רבי יוחנאמר רבי יוחנאמר רבי יוחנ""""

מעלה ומוריד כדי מעלה ומוריד כדי מעלה ומוריד כדי מעלה ומוריד כדי , , , , מולי� ומביא כדי לעצור רוחות רעותמולי� ומביא כדי לעצור רוחות רעותמולי� ומביא כדי לעצור רוחות רעותמולי� ומביא כדי לעצור רוחות רעות, , , , רבי חנינארבי חנינארבי חנינארבי חנינאבבבבי יוסי י יוסי י יוסי י יוסי בבבבא אמר רא אמר רא אמר רא אמר רבבבבר עוקר עוקר עוקר עוקבבבבאמר רבי חמא אמר רבי חמא אמר רבי חמא אמר רבי חמא , , , , הכיהכיהכיהכי
     ))))זזזזסוכה לסוכה לסוכה לסוכה ל((((    """"לעצור טללי� רעי�לעצור טללי� רעי�לעצור טללי� רעי�לעצור טללי� רעי�

רבי  שאמר אינו חולק על מה שאמר רבי יוחנ� אלא הוא מסכי� למהרבי יוסי ברבי חנינא שפרש מ רבנו יוס� חיי�רבנו יוס� חיי�רבנו יוס� חיי�רבנו יוס� חיי�
אי� הכוונה בהולכה והבאה להראות רבי יוסי ברבי חנינא טוע� שא� , "מולי� ומביא למי שארבע רוחות שלו"יוחנ� 

לבקש של ארבעת המיני� אלא הכוונה בהולכה והבאה זו , "רוחות שלוהשארבע " ,ה"כבוד הקבשעושה מצוה זו ל
 �שהשמי" ה"קבלבקש מה, "מעלה ומוריד"כ� כמו ו. רעותהרוחות את השיעצור , רוחות שלוהשארבע ה "קבמה

  .�רעיה �טלליאת העצור שי, "והאר� שלו
  

   )טו-יד' דברים טז( ח״מוהיית אך ש... חת בחגךמוש"
:  עליה נאמרחגמחה בשהצות  היא מצוות התורהמכל מ, ביותר לקיימה  שקשההמצוטוע� שה ילנאילנאילנאילנאווווהגר%א מהגר%א מהגר%א מהגר%א מ

 , הפסק שו� ללא, י החגמונת ימשכל וח במחייב לש זו האד� משו� שבמצוהח% מוהיית א� ש ,"חת בחג�מוש"
  .צוהמכדי שלא לפגוע בקיו� הלא יעבור בראשו הרהור של עצב  ואשו� מחשבת דאגה עד ש,  החגלילותבלרבות 

  

  )יא' תהלים טז( " את פניך שובע שמחותםתודיעני אורח חיי"
 תארבעמצות : ה� הסוכות שמצות שבחגהשבע כנגד  " שמחותשבעשבעשבעשבע" אלא " שמחותשובעשובעשובעשובע"ל אל תקרא "דרשו חז

זמ� "לו נקרא חג הסוכות א, מצות,  שבע שמחות�ועל ש. שמחהומצות ה, קרב� חגיגה, סוכהמצות  ,�מיניה
ה� " שמחה, חגיגה, סוכה, �ארבעה מיני"כ� כמו ו  901 בגמטריההוא " זמ� שמחתנו"שכ� בז ורמהדבר ו" שמחתנו

  ". לשובע שמחות"גיע אפשר להת אלו ו מצו�י קיו ידלשעללמדנו  901  כ� בגמטריה�ג
  

  )ברכת המזון(" הרחמן הוא יקים את סוכת דוד הנופלת"
 �אסוכת דוד היא במצב של נפילה , "הנופלתהנופלתהנופלתהנופלתסוכת דוד "ה יקי� את "שבקשתנו היא שהקב" ערבי נחלערבי נחלערבי נחלערבי נחל"מחדד ה
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  .חלילה, בעת שתיפול לגמרי, רחולא במאו
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