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

 

 
  חג הסוכותלהגיגים 

   )לט' ויקרא כג("  שבעת ימים'ה חג תחגו את... אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי"
ססססווווינו יינו יינו יינו ירברברברבדרשות דרשות דרשות דרשות "פר בסר חוכה מיד לאבס הישיבהמצוות מדוע חלה מעניי� הסבר  קראקא מובאד "ב א" נחמיה נחמיה נחמיה נחמיה

ילה את חהרופאי� לרפא תמשתדלי� , ופוגד מאיברי חבא אד� חולה כאשר על פי משל מהחיי� שהימי� הנוראי�
, הגושאר לחזק את ה� אז מבקשי�  החלי� ממחלתווהחולה האיבר לרפא את  וכאשר עלה ביד�, האיבר החולה

בכדי , אויר טוב או מרחצאות מרפא לנפוש באתר שיש בושולחי� ה� את החולה ועל כ� , בות המחלהבעק שנחלש
ע שתרי�ג והלא ידכי , חולי הנפש� נוהגי� בולי הגו כפי שנוהגי� בחוכ .שיב אותו לאיתנולהחזק את גופו ול
לא "מצות ) 365(ה "סבגו האד� ומשאיברי� ה ה� כנגד רמ�חש" עשה"מצות ) 248(ח "בנויות מרממצוות ה

וכאשרבגו האד� ויי� ס או עבירה היא כנגד איבר מהכל מצוכלומר , � שבגו האד��ה גידיסוששה� כנגד " תעשה
ובראש השנה ויו� הכיפורי� , או העבירה מבטלי� מצוה או עוברי� עבירה פוגעי� באיבר המסוי� שכנגד המצווה

ר שנרפאו חלא א� ג�, יברי� הרוחניי� שנפגעו בעבירות שכנגד�לרפא ולתק� את הא אנו שבי� בתשובה ומשתדלי�
וכדי להבריא . וצריכה היא למעי� )מרחצאות) של חיזוק כללי ,כאד� הק� מחוליו, לשהחעדיי� הנפש , אות� איברי�

כ� תתחזק הנפש . ולנפש סוכת שלו� לגו, שיש בו אור המקי, וכהסזיכתה אותנו התורה לשבת ב ,את הנפש
   . מחוליי העוונותותבריא

  

  )מ' ויקרא כג( "וןשרא היוםבלכם  תםחולק"

ההדס , רהדלשילולב דומה , בללאתרוג דומה : �דאבגו הרי� שבזי� לאימת המיני� רובעארלפי המדרש וע שדי
תר ושהל�  דהיינו לוארי� ה איבעבארב� שנכשל דשא, מבאר חייחייחייחייבבבב    ווווינינינינבבבברררר. לשפתיי�הערבה דומה עיניי� ודומה ל
זה ורמוהיא . יש לו תקנהאל לו להתייאש ועליו לדעת שבכל זאת , שפתיובגופו ובירות עבר בעו, ו ועיניובאחר ל

תשובת " כהבוטלהאלו �  האיבריאתמצו  ואוקח, רי� אלובאיבא� נכשלת� , "ולקחת� לכ� ":רבמה שנאמ
. "רנהמותי תאמכל עצ"נת בבחי, ודמלליופה לתפילה ב, רהוה� תב דומעיניי� ללב, צוותמשיית ע לבלב: "המשקל

ית אורו של בכי":  חכמי�רו לומא, עשיומניח� על וי ישראל מהרג את כל חכלאחר ש שסודהוראצל נו אצכעי� זה מ
 . .)פ בבא בתרא ד"ע(" שדקמית הבותבנה את ל� , "ול�עאורו של בוק עסול� ל� וע

  

  ):סוכה כה( "מצטער פטור מן הסוכה"
כ� הוא ו, סוכה היא מחסה ומג� לבני ישראל להינצל מכל צרה וצוקההצות משסגולת  "תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה"מבאר ה

ולפי זה נית� להבי� אחרת . יהיה פטור מכל צערהאד� סוכה שבזכות מצות ה "הסוכה מצטער פטור מ�"מפרש את 
�שבזכות הסוכה יהיו נפטרישהכוונה היא  ," מ� הסוכה� פטורי� ומשמשיה�ליוח"את מה שמובא ש� בגמרא ש

  .ויתרפאו רפואת הנפש ורפואת הגו, ל חולי ומכאובמכ
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 תשרי ' ע יח"ל   נלב"ר אסתר זאברהם בן חמו ב

 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז

 

  , ה את סוכת דוד תקים-י"

 "בזכות שבעת הצדיקים



 

  )מ' ויקרא כג( "כפות תמריםפרי עץ הדר ולקחתם לכם ביום הראשון "
 "על נטילת לולב"היא שאנו מברכי� הברכה , אתרוג לולב הדס וערבה, למרות שאנו נוטלי� בידינו ארבעה מיני�

ש פעמי� ונענע שלה היא למצושהרי ה, הנענועי�ה מצות וזרמשל הלולב שבשמו " ילקוט הרועי�ילקוט הרועי�ילקוט הרועי�ילקוט הרועי�"מבואר ב? מדוע
ארבע רוחות העול� על כדי להמלי� הקדוש ברו� הוא וזאת ב, וחות העול� ולמעלה ולמטהרהולכה והבאה לארבע 

שלושי� למני� ההולכה והבאה לכל ששת הכיווני� יעלו בס הכל , הנענועי�סכ� את מספר  וא� נ,ובשמי� ובאר+
שבמצות הנענוע חייב  לרמז לנו ב"אותיות ל ה� הלבלבלבלב, מהתיבה לושנשארומה . לב,לולולולותיבת שב "וווו""""לללל"ושש כנגד 

  .האד� לכוי� את לבו לאביו שבשמי�
  

  )מג' ויקרא כג( "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים " 
שתחת� חסו בני ישראל כבוד הענני נס של עשות זכר ללמהפסוק רואי� שכל הרעיו� של מצות הסוכה הוא בכדי 

שהיו לבני ישראל , דהיינו המ� והבאר, מדוע לא עושי� זכר לשאר הניסי�, א� נשאלת השאלה, בצאת� ממצרי�
 עמוד ענ� בזכות , באר בזכות מרי�, וענ� ומ�באר :ואלו ה�...  טובותמתנותשלוש : "מדבר כפי שמובא בגמראב

 שבעצ� המצוה של שמחה בחג יש בה מעי� זכר הרב צמח דודהרב צמח דודהרב צמח דודהרב צמח דוד מביא בש� אאאא""""החידהחידהחידהחיד? .)תענית ט("  מ� בזכות משה,אהר�
" אי� שמחה אלא בבשר וביי�: "ל"משו� שהשמחה מתקיימת על ידי אכילה ושתיה שהרי אמרו חז, למ� ולבאר

ולכ� בריבוי אכילה , י�ל אמרו שהיה במ� את הטע� של כל המאכלי� ובבאר היה את הטע� של כל המשק"וחז
  .ושתיה בחג הסוכות אנו בעצ� מזכירי� ג� את המ� והבאר

  

    )ו' ישעיה ד(" יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר לצל תהיהוסכה "
 תספו לא" :צוה ממנה שנאמרעל מצות התורה או לגרוע ממצוה איסור להוסי ראיתי מבארי� שהפסוק מרמז על ה 

ולפי , "עשה"מצות ) 248(ח "רמל "שכידוע מנו חז  )ב' דברי� ד("  ממנותגרעו ולאצוה אתכ� הדבר אשר אנכי מ על
או להחסיר מצוה אחת ) 249(ט "הוסי מצוה אחת ולהעמיד את ס� המצות לרמהרי אסור ל, האיסור שהקדמנו

 � ולמסתור מזר מחורב ולמחסה�וסוכה תהיה לצל יומ": רמז לנו הנביאמה שמוזה . )247(ז " על רמ�ולהעמיד
מצוה שלא יבא לפחות דהיינו " מזר�". ' לבל יסטה ממצות ה�לאדומג� מחסה תהיה זכות הסוכה כלומר ". וממטר
  . ח בלבד"ט מצות אלא ישמור על רמ"רממצוה ולקיי� שלא יבא להוסי " וממטר"ז מצות " רק רמ�ולקיי

  

  )ב' תהלים ק(" בשמחה' עבדו את ה"
, משהו א� כ�) להוסי (ותבלר אזה ב "את" היל בו מופיעה המקו�מכל הלוא ? בפסוק "את"ה מילמדוע מופיעה ה

להיות שעל האד� , למד�ל, ו" תיעד ו"אלבמשמעות של מ" ת,א"ראיתי מבארי� את האלא ? ות כא�באה לרבה מ
  .שמחהבצרי� להיות , ו" תעד ו"אלמ, חייוו ב לואשר יארעהאירועי�  בכל , בשמחהדימת

  

באר היטב סימן ( .ששקול כנגד תרי״ג מצוות, ועם ג׳ המינים הנוספים הוא תרי״ג, י"ימטריא תראתרוג ג"
  ) ותשובות מהרי״ בשם ״ק טסתרמה 
ג� תורה וג� מי שיש בו  לערמז מ "אתרוג"השעל פי המובא במדרש , השכל גדולמוסר כא� לומד מ "הפלאההפלאההפלאההפלאה"בעל ה

, לבדבמי שיש בו מעשי� טובי�  למרמז ע" סהד"ה, לבדב תורה מי שיש בו לערמז מ "לולב"ה, מעשי� טובי�
, מעשי� טובי�ג� תורה וא� אפילו זה שיש בו ג� . תורה ולא מעשי� טובי� מי שאי� בו לא למרמזת ע" הערב"הו
והוא  צא ידי חובתוו יאינועורר את האחרי� לעבודת הבורא פועל לואינו א� הוא חי לעצמו בלבד , "אתרוג"ה

 כאשר הוא יצר אליו את "אתרוג"יג הישאת השלמות . צוותמג) לו  י�רחסכי עדיי� הוא  ,תר�יבגימטריא רק 
,  א� יש בו מעשי� טובי� תורהושאי� בזה , "סהד"את ה, עשי� טובי�מתורה אבל אי� בו  שיש בואת זה , "לולב"ה
 "אתרוג"המגיע  י אד� אלוב שלושה סוגי בנורועל ידי קי, עשי� טובי�מ שאי� בה לא תורה ולא "הערב"את הו

  .טריא תרי�גמ הוא נהיה בגי"אתרוג"ד ע� החאלו ימיני� רק בצירו ג)  ולכ�. לשלמות
  

  )יד' דברים טז("  אשר בשעריךוהאלמנהוהגר והיתום ...  אתה ובנךבחגך ושמחת"
אית� היה .  ביותרהנחותה מ� הדרגה,  להזמי� אל סוכתו דווקא אנשי� פשוטי�בבבב''''צצצצרבי לוי יצחק מבארדירבי לוי יצחק מבארדירבי לוי יצחק מבארדירבי לוי יצחק מבארדינוהג היה 

וכי אי� . האנשי� תמהי� על מנהגו זה היו. מאזי� לדבריה� ומשמיע באוזניה� את דברי תורתו, אוכל את סעודות החג
לעתיד : ותחהשיב רבי לוי יצחק על דר� הצ .פע� שאלוהו לטע� הדבר? הוא יכול למצוא לו חברותא הולמת יותר

ואול� שומרי . להיכנס לאותה סוכה, כמוב�, ג� אני ארצה,  של לויית�כשיזמינו את כל הצדיקי� לסוכת עורו, לבוא
? אי� אד� שכמות� מעז להידחק בי� צדיקי� וגדולי עול� !הוצפה שכזאת:  ודאי יעכבו אותי ויאמרו בכעסתחהפ

�  .וכלל לא התביישתי בה�, אנשי� פשוטי� ג� אנוכי הזמנתי לסוכתי: אוכל להשיב על כ
  

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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