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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 

  ) מ'ויקרא כג( " פרי עץ הדר ביום הראשוןםכם לתולקח"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (י תורה ובעלי מעשי� טובי�י תורה ובעלי מעשי� טובי�י תורה ובעלי מעשי� טובי�י תורה ובעלי מעשי� טובי�שה� בעלשה� בעלשה� בעלשה� בעל, , , , כ� ישראל יש בה� בני אד�כ� ישראל יש בה� בני אד�כ� ישראל יש בה� בני אד�כ� ישראל יש בה� בני אד�. . . . יש בו ריח ויש בו אוכליש בו ריח ויש בו אוכליש בו ריח ויש בו אוכליש בו ריח ויש בו אוכל, , , , אתרוג זהאתרוג זהאתרוג זהאתרוג זה""""

בו  יש בו ריח ויש"ו� ששמ, הוא המובחר שבה� האתרוג, מכל ארבעת המיני�ל "שלפי חז" חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"מבאר ה
מוצא בהתנהגות ע� האתרוג של " חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"ה. המובחרי� שבע�שה�  ,תלמידי החכמי�הוא מרמז על ו" אוכל

לאגוד את שלשת המיני� כי הדי� בארבעת המיני� הוא ,  המו� הע�ארבעת המיני� רמז להנהגת התלמיד החכ� ע�
 מחברי� את בשעת קיו� המצוה אלא רק, יחד את�ואילו האתרוג לא נאגד  יחדב, לולב הדס וערבה, האחרי�

למיד הראויה של התכ� היא ההתנהגות  . האתרוג למקומומחזירי� את המצוה  מיד לאחר קיו�האתרוג אליה� א� 
אגד עליו להמצוה  בפני עצמו וברשות עצמו ורק לש� קיו� להיות תלמיד החכ� עלבאופ� כללי , � הע�ע� המוחכ� 

  . למקומו בושקיו� המצוה עליו ללאחר  א� מיד ע� המו� הע�, באופ� זמני, עצמואת ר ושלקו
  

  ) מ'ויקרא כג( " פרי עץ הדר ביום הראשוןםכם לתולקח"
ויש מצוות  ,שה� מדריכות את האד� נגד הטבע יש מצוות, י� של מצוותכותב שיש בתורה שני סוג" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

המיני� מצות ארבעתהיא מצוה כנגד הטבע ו סוכההמצות  .אותו� זכלאת הטבע ו טהרומטרת� ל, שה� כפי הטבע
הלא אחרי שהאד� עמל: "מצוה כנגד הטבעסוכה היא המצות ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה. היא מצוה כפי הטבע

מה  ,הרי לבו שמח בפרי עמלו, מלאו בר מיוסאס" את גרנו וא, רעימ, קצר, עדר ,זרע, שרח, שי הקי�ה כל חדדבש
" צא מדירת קבע ושב בדירת עראי": לו תמרובאה התורה וא ואז ."אז בצל ביתו מתוקה היא לו מנוחתו להסתופ"

: הכתוב ולכ� אמר.  הטבעדנג הוא  אל הקודשמרווהרגשותיו מהח כחות האד�את ש דלקציווי זה שמטרתו ו .)סוכה ב(
 ש� שמי� על החגיגה כ� חל ש� שמי� על שחלכש� ": חז#ל ולמדו מכ�. )לד' ויקרא כג(# ' להימי� #חג הסכת שבעת

 על עצי הסוכההקדושה שחלוהכוונה היא ל" ' להסוכהא" ' מה חג לה' הסוכה שנאמר חג הסוכות שבעת ימי� לה
הוא   הטבעימחוקכי , הטבע  כפי חוקייאשהה מצווות ארבעת המיני� היא מצ,  מצד שני.בהנאהה�  �וריסשא

על ארבעה על זה באה התורה והגבילה  ,כנהוג בי� העמי�, ובעטרות של שבלי� לשמוח בעת האסי" בזרעוני�
אתרוג  משו� כ� נאמר שה.) מ'ויקרא כג( לקיכ� שבעת ימי�#&% אה #ושמחת� לפני: ידועי� בקבלה ואמרהה מיני�ה

הכנה ות נגד הטבע צריכ מצוות שה�ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"וסי" המ. ל עליו ש� שמי�ושיחלא נאמר אבל , למצותו הוקצה
מצות ארבעת כ� ב לא ):סוכה יא( "ולא מ� העשוי": חז#למכ� סוכה #תעשה# ודרשו מצות כתוב ב לכ�, רבה וחזוק

לא כ� שואי� עשיה במצוה זו  ,גוד כשר הכנה רבה וא" שאינו אכהצרי האינהיא , כפי הטבעיא מצוה מיני� שהה
  .  למצוהכשרהוא  ובט� ס ביודענפי ההאת  ליקטא�  ואפילו "תעשה ולא מ� העשוי"הכלל  שיי� בה

  

    )יג' דברים טז( " לך שבעת ימיםתעשה הסוכות חג"
סליחה , ניתשל תע שהוא יו�, 'הכיפורי�� יו'. נקבע ליומיי�, הלב שהוא יו� של תחנוני� ושבירת' השנה ראש'

מכ� לומד . וג אותו שבעה ימי�חהתורה ל אמרה, שהוא זמ� שמחתנו, 'סוכות'אבל . אחד אינו אלא ב� יו�, ומחילה
   .ישראל שרויי� בשמחהיהיו שהוא  הבוראנו של כי רצורבי שמשו� רפאל הירש רבי שמשו� רפאל הירש רבי שמשו� רפאל הירש רבי שמשו� רפאל הירש 

  

  , הגוףשאר לחזק את הם אז מבקשים  החלים ממחלתווהחולה האיבר לרפא את  עלה בידם
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"תנצב       ג" תשעדרא' כבע "ל נלב" זלוי שרה ר בתשרי        יצחק' ע יח"ל נלב"ר אסתר זאברהם בן חמו ב

  , וכת דוד תקיםה את ס-י"

 "בזכות שבעת הצדיקים



 

  ) מ'ויקרא כג( " ביום הראשוןםכם לתולקח"
        ) ) ) ) מדרשמדרשמדרשמדרש((((אלא ראשו� לחשבו� עונות# אלא ראשו� לחשבו� עונות# אלא ראשו� לחשבו� עונות# אלא ראשו� לחשבו� עונות# , , , , #וכי ראשו� הוא והלא ט#ו הוא#וכי ראשו� הוא והלא ט#ו הוא#וכי ראשו� הוא והלא ט#ו הוא#וכי ראשו� הוא והלא ט#ו הוא

הלוא עברו כבר כמה ימי� מיו� , היו� הראשו� של סוכות הוא #ראשו� לחשבו� עוונות#ידועה השאלה מדוע 
השט� א בשכאשר  "תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה" בעל הקקקקססססממממוווודדדדררררשלמה משלמה משלמה משלמה מרבי רבי רבי רבי מתר� ? הכיפורי� שבו נמחלו עוונותיה� של ישראל

שכל אות� החטאי�  מליצי היושרטועני� נגדו , במש� השנהו בני ישראל טאחבימי� הנוראי� ומפרט את החטאי� ש
ובדברי  פיתה אות� בשקרי�, השט� והיצר הרע, הואהרי ש, ול לה�חועל כ� ראוי למ, בשוגגהיו ישראל בני חטאו ש

: השט�משיב על כ�  .ו לו ונתפתו לשקריוינוה� האמ, � עבירות כללינרות הללו אתרמית שוני� להאמי� כי העבי
� גממו� שלה� ה� ההא� בעסקי ? בשעה שמסיתי� אות� לרעה אות� דווקא רמובני ישראל שימניחי� דוע מ"

יו עשר פרוטות ששוו  חפ�דשית� לו בע, רו מה� מחבדא� ידרוש אח? ד על דברתוחתמימי� כאלה ומאמיני� לכל א
, לקבועעל מנת יו� ספשרה בי� שתי הטענות הללו מחליטי� שימתינו כמה ימי� ויערכו נכו" ?וכי ית� לו, כפלי� מזה

או קלות אמונת� זאת מתגלה , קלי אמונה רק בשעה שה� באי� לקנות את עבירותיו של יצר הרע א� היהודי� ה�ה
י� בעד� מוה� משל, יו� כיפור לקנות את ארבעת המיני� י� לאחרבשעה שיהודי� יוצא, והנה .ג� בענייני� אחרי�

, לשט�ה� מראי�  ,יה� ע� לולביה� בידיה�גוביו� הראשו� של סוכות ה� באי� לבתי הכנסת ואתרו, גבוהי�מחירי� 
ששילמו בעד� מחירי� גבוהי� , האתרוגי� והלולבי� הללו, והא ראיה, יחי� ה� שירמו אות�נג� בדיני ממונות מש

 עשר לוי� אלה אפיינות� בעד ארבעה מנוגוי לא היה , האלה יש לה� ער� מועט ביותר א� כי המצרכי�, כל כ�
 אות� כסחורה לוצר הרע לרמות אות� וקיבלי  בעבירות הניחו לוג�כי , הרי שוב אפשרות להאמי�, וא� כ�. פרוטות
נמחקי�  כל הצרורות הקודמי� של עבירות,  לשט� מה לטעו� כנגדהלושאי� , לאחר ההוכחה המשכנעת הזאת. טובה

  . #ראשו� לחשבו� עוונות#, דשחמיו� זה מתחיל חשבו� ו, ומתבטלי�
  

  )מג' ויקרא כג( "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים"

ל "לוא לפי חזה, לעשות זכר למ� ולבארלא ציוה לבני ישראל לעשות זכר לענני הכבוד ו' ידועה השאלה מדוע ציוה ה
, "משכיל דורשמשכיל דורשמשכיל דורשמשכיל דורש" ברבי יחיא קורחרבי יחיא קורחרבי יחיא קורחרבי יחיא קורחתר� מ, נראה? ישראל במדברבני חיו בזכות� מתנות טובות שהיו שלשת�  .)תענית ט(

 מתנות אלוו )ג' דברי� ח(" ויענ� וירעיב� ויאכיל� את המ�: "שנאמר, לפי שבמ� ובבאר היה צער לישראלהוא שהטע� 
לכ� , בלי שאלה ותלונה' האת כבוד ניתנו לישראל בחסד וברצו� מהאבל ענני . מתו� צער ותלונהע� ישראל ניתנו ל
  . ובשמחהבטובה ישראל � עלחסדיו הטובי� שהיטיב לענני הכבוד שה� ביטוי לעשות זכר ' ציוה ה

  

  ) יז'בראשית לג(ן לו בית ולמקנהו עשה סוכות״ ב״וי
מנורת מנורת מנורת מנורת המובא ב#ל פי # עקרב� העניקרב� העניקרב� העניקרב� העני#מתר� ה? סוכותקנה שלו למעשה יעקב שה דגישומהתורה ת רחומדוע ט
, כל טוב בביתוזמ� בו יש לאד� , ה#אסי"# זמ�מדובר בשמאחר שאד� רמז ל הוא לטע� למצות סוכהשה "המאורהמאורהמאורהמאור
לעשות ה את האד� "קבציוה המשו� כ� , האד� לטעות ולחשוב שכל מה שיש לו הוא שלו והוא מושל בויכול 
האד� שכל שהותו בעול� הזה י זה יזכור ל ידע, .)סוכה ב(" צא מדירת קבע ושב בדירת עראי"ל "זכפי שאמרו ח, סוכה

דירת "שהוא " בית"בנה לו יעקב למרות ש ,כלומר, #ויב� לו בית#:  וכ� זה רמוז בפסוק.לא יתגאההוא עראי וכ� הוא 
דירת "דהיינו , "ותסוכ"שלו היה העיקרי  "�#קניה, #למקנהו עשה סוכות#בכל זאת לא התגאה בכ� אלא , "קבע
  . כלומר מחשבתו היתה קשורה לעניי� ארעיותו בעול� הזה" עראי

  

   )טו' דברים טז( ח״מוהיית אך ש"
        )))) ב ב ב ב''''קהלת יקהלת יקהלת יקהלת י((((    #לב חכ� לימינו ולב כסיל לשמאלו##לב חכ� לימינו ולב כסיל לשמאלו##לב חכ� לימינו ולב כסיל לשמאלו##לב חכ� לימינו ולב כסיל לשמאלו#

מ#ד מימינ� של האותיות לא� נקח את האותיות הנמצאות , "#לב חכ� לימינו: כ� את הפסוק הגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאמבאר 
ולב כסיל ", את המילה #א�# המרכיבות, " ואל#""ת האותיות כ אנמצא, המילה #לב# ובי#ת המרכיבות את

את מרכיבות ה, האותיות גימ#ל ומ#�נמצא את , משמאל� של אותיות אלוא� נקח את האותיות הנמצאות , לשמאלו#
, את עצמוהוא ממעט כלומר , ימי� לצד, לב# שלו"החכ� מטה את ה: אאאא""""הגרהגרהגרהגר וזוהי ההבנה בפסוק לפי .המילה #ג�#

ומרגיש , שהיא לשו� ריבוי, #ג�# ונוהג על פי המילה, הכסיל מטה את ליבו לשמאלו ואילו, בהתא� למילה #א�#
  . מנוכאילו נלקח מ הוא בעיניו, מה שאינו מקבל, ומשו� כ�, לו% על פי די� מגיע'שכל דבר ודבר 

  
  
  
  

  

לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�: : : :  
   הרההרההרההרה""""ג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליט""""א ב� שרהא ב� שרהא ב� שרהא ב� שרה,  ,  ,  ,  אליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתר,   ,   ,   ,   נע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטל....
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היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי 
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