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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( ״ כפת תמרים״פרי עץ הדר
זאת משו� ו, "פרי ע� הדר", ית� דגש על הדר היא האתרוגהמצוה היחידה בתורה שבה נש רבי נפתלי מרופשי�רבי נפתלי מרופשי�רבי נפתלי מרופשי�רבי נפתלי מרופשי�מר וא
ותמי� עובד האד�  על ידי שליבו ז�, הוא יסוד ועיקר עבודת האד�הרי והלב  ,האתרוג דומה ללבשנאמר במדרש ש

פג� א! הקט�  כי על האד� להדר באתרוג נקי מכל, נאמר במצוה זו �הדר� משו� כ�. את ה� באמונה בכל לבבו
  .מכל פג� בעבודת הבורא כ� עליו להשתדל שליבו יהיה נקיוכמו , ביותר

  

  )מג' ויקרא כג(" י ישראלבנות הושבתי את כסבי כ"
תהולא צי, לי�גדוסי� יואילו זכר למ� ולבאר שהיו נ, דת זכר לענני כבוו לעשנווע נצטויהמפורסמת מדאלה לש

, יי� כפוסייי� כפוסייי� כפוסייי� כפוסיחחחחרבי רבי רבי רבי ש� מתר� ב. א: וצי�תירשלושה " ראש דודראש דודראש דודראש דוד" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמביא ? התורה לעשות לה� זכר
ודי�  ,ובמיוחד שה� קננו לעבדיו, לי מי� ומזו�בכלל לצאת לדר�  י� הכרחיי� שהרי אי אפשררבדשהבאר והמ� היו 

�לכ,  והצרי�יותר מהרגיל  מיוחדדכבוד היו חסהי נא� ענ, תות או ולהשקו אותושרבו מצווה להאכילהוא  עברי בדע
 היובודשענני כשהטע� הוא , ביליוביליוביליוביליוחחחחה ה ה ה דדדדרבי יהורבי יהורבי יהורבי יהובש� מתר� . ב. שות זכר לחסד העצו� הזה לעה"קבנו הה אותציו

מה שאי� כ� בענני הכבוד שהערב רב ג� הערב רב ה� מה שאי� כ� הבאר והמ� נהנו מ, קאדוומיוחדי� לע� ישראל 
רבי ישועה רבי ישועה רבי ישועה רבי ישועה בש�  תרו� .ג.  בלבדלעשות זכר רק לדבר שהיה מיוחד לע� ישראל ונצטוינלכ� , �לצילא זכו להיות ב

ראוי זה מ� הואי� ,  ועל נביאיוה"קבעל הלוננו ר שהתחלא מפני שהבאר והמ� ניתנו לישראל רקהטע� הוא , י�י�י�י�זיזיזיזי
וללא שהתרעמו  ה ללא ששאלו זאת"רק מחסדו של הקבבני ישראל  זכו דענני הכבוזאת ללעומת , לעשות על כ� זכר

  .תכוג הסוחלחוג את ול הזה נצטוינו דלכ� לזכר החסד הג, על כ�
  

  )ו' שיר השירים ב( "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני"

נו לשבת בצילו של אמשו� שרק לאחר יו� כיפורי� זכאי� , פסחלאחר ה מבואר שחג סוכות לא נקבע בזוהר הקדושבזוהר הקדושבזוהר הקדושבזוהר הקדוש
אלו ימי התשובה , "שמאלו תחת לראשי" ,"שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני"וזהו שכתוב בשיר השירי� , ה"הקב

זהו חג סוכות שע� ישראל חוזרי� אל הש� יתבר� " ימינו תחבקניו", "ויעבר"ימי הדי� שמרבי� בתחנוני� ובאמירת 
כדוגמת שתי דפנות ,  מחבק אותנו בשתי זרועותיו, כביכול,ה" שבחג סוכות הקבי הקדושי הקדושי הקדושי הקדוש""""רבינו האררבינו האררבינו האררבינו האראמר ו. מאהבה

ה כביכול מניח את "והדופ� השלישית שכשירה אפילו בטפח רומזת שהקב, )ר ( יוונית�"הסוכה שעושי� כצורת גא
 . כפו תחת לראשינו כדר� שמחזיקי� את התינוק

 

  ) תהלים לו יב( "אל תבואני רגל גאוה"
 פונה ,כביכול, האתרוג שהבעל ש� טוב הקדושהבעל ש� טוב הקדושהבעל ש� טוב הקדושהבעל ש� טוב הקדושאומר על כ� . 'ג'ר'ת'א ה� בראשי תיבת אוה'גל ג'בואני ר'ל ת'א

אלא  ,"אל תבואני רגל גאוה", ו המהודר והנאה שליתגאה באתרוגלא יתפאר ושלא ו ומבקש ממנו  אותהנוטללאד� 
  . יעשה את המצוה רק לש� שמי�ש

נר ה' נשמת אדם העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:  
 מרן הרה"ג עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל נלב"ע ג' חשון תשע"ד   

נלב"ע כה אב תשע"ד            תנצב"הישראל בן נחמה משה טויטו בר אסתר ז"ל נלב"ע ד' אדר ב' תשע"ד                     
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  , ה את סוכת דוד תקים-י"

 "בזכות שבעת הצדיקים



 

  ) מ'גיקרא כו( "דרהראשון פרי עץ ה ביום כם לםולקחת"
 ).).).).מדרש תנחומאמדרש תנחומאמדרש תנחומאמדרש תנחומא(((( לחשבו� עוונות�  לחשבו� עוונות�  לחשבו� עוונות�  לחשבו� עוונות� ו�ו�ו�ו� אלא ראש אלא ראש אלא ראש אלא ראש''''ו הואו הואו הואו הוא""""והלא יו� טוהלא יו� טוהלא יו� טוהלא יו� ט, , , , שו� וכי יו� ראשו� הואשו� וכי יו� ראשו� הואשו� וכי יו� ראשו� הואשו� וכי יו� ראשו� הוא�ולקחת� לכ� ביו� הרא�ולקחת� לכ� ביו� הרא�ולקחת� לכ� ביו� הרא�ולקחת� לכ� ביו� הרא

ל מה היה "ר שיש מחלוקת בחזאו מב" הצבי הצבי הצבי הצבי����כרכרכרכר"ב? לחשבו� עוונותמה הקשר בי� מצות ארבעת המיני� , לא ברור
לפי ). מדרש( ג היה��אתרו :היא שהפרי היהעכו מ אבהו בירדעת , � הראשו� באכילת ע� הדעתדאהפרי שבו חטא ה

ולקחת� ביו� "וזהו הפשט של דרשת חז�ל , רוגטא הראשו� שחטא האד� הראשו� התחיל מהאתחהש, יוצאזה 
  .זאת היתה העבירה הראשונה לחשבו� העוונות שמשתר� עד היו�כי היתה ,  ראשו� לחשבו� עוונות' "הראשו�

  

  )ב מ'ויקרא כג( ״בסוכות תשבו שבעת ימים״
, רבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהשואל , ה את בני ישראל בצאת� ממצרי�"וכות ה� זכר לענני הכבוד שהקי! הקבל שהס"אמרו חז
לענני�  ומדוע קראו חז�ל? הקי! את בני ישראל בענני כבודה "בשהק הזה תורה בפירוש הנס הגדולמתואר במדוע 
לא את  ,ניסי�את ה מציי� ע� ישראל אינוביחד ואומר שבעיקרו� שתי השאלות את תר� מו ?�ענני כבוד�בש� אלו 

 הוריד כ�, מי�לללח� ודהיינו , למזונות בניו אב דואגוכמו ש, ה אי� זה פלא"אצל הקבכי . ירידת המ� ולא את הבאר
 ,שמי� וסובבנו בענניתנו דאג לנו ג� לרווחה " שהקבהזאבל .  מהבארמי� והמציא לנו,  מ� השמי�לנו מ�ה "הקב
 לא את, �לפיכ. הרי זה אות ועדות לגדולתנו וחשיבותנו, לנו והב אותנו ודואגרי זה אות וסימ� עד כמה הוא אה

  .אלא את הכבוד הרמוז בה�, הענני� אנו מעלי� על נס
  

  )במ' ויקרא כג( "תכ בסבול האזרח בישראל ישכעת ימים ב שושבתת כבס"

ישנו , "ישבו בסכת: " נאמרובסו! הפסוק "בסכת תשבו: "נאמר בתחילת הפסוק, פסוקבפילות מדוע הכלהבי� צרי� 
 שבטשבטשבטשבט"על הבמסביר . דבלשו� עתי "ישבו"נאמר לשו� ציווי ובסו! ב" תשבו"נאמר שבתחילה , לשו�בי נו� שיג

שבו האד� , � הזהלעו הלערמז מ "�מי יעתבש ושבת תכבסו: "בפסוקמה שנאמר ש, "דדדדססססחחחח שלשלשלשל חוטחוטחוטחוט" וספרב "מוסרמוסרמוסרמוסר
מעשי אברה� אבינו בחז ושאזה  דהיינו, "ישראלב זרחל האכו"א�  ,הכת הסובדר� ישיכ, רת ארעידיבכצרי� להרגיש 

  .ה שעתיד הקב�ה לעשות מעורו של לוית�כ בסו,אולעתיד לבדהיינו , "ת בסכישבו", "אזרחי"ל "בפי חזהנקרא 
  

  )טו-יד' דברים טז( והיית אך שמח״ ...ךג״ושמחת בח
מזכיר  אחרי שי�נאמראלו  י�וקפסש י משה מקאזני�י משה מקאזני�י משה מקאזני�י משה מקאזני�רברברברבמבאר ,  הסוכותחגיתירה בשמחה של התורה יש עניי� לפי 
אחר תפילות אלו ו, מבקשי� מחילה וכפרה על מעשינומתפללי� אנו ה� ראש השנה ויו� הכיפורי� שבאת  כתובה
 מה שיש לו הריש, אי� השמחה יכולה לשרות עליו אוהגבמלא האד�  דכל עוו� ש כי,חנו כבר בשלי� וראויי� לשמוא

בנקל בא לידי ,  לוששי המסתפק במועט וטוב לו במה, ו הענ,לעומת זאת. וא� יש לו מנה רוצה מאתיי�, קיאינו מספ
ולכ� כשאנו עומדי� אחרי הימי� הנוראי� בהכנעה ובכפיפה אחרי שבקשנו שיכפר לנו ה� על . שמחה וטוב לבב

�ושמחת בחג� , אחרי ראש השנה ויו� הכיפורי�: באה התורה לומר לנומה שזה ו .לשמוח מעשינו לכ� אנו יכולי�
 " בענוה ובכפיפה בבחינת �א�גוהנ� מתנה  שמעטת את עצמ�רירק אחש,  שמח� רמז נאה יש ל� כא�והיית �א��

  .הנ� זוכה לשמחה אמיתית
  

  )כא' תהלים לא( ״תצפנם בסוכה מריב לשונות״
וזה , באד�הקיי� לשו� הרע� "של יצר המיוחדת להכניע את  גולהלמצות סוכה יש ס שאאאא""""הגרהגרהגרהגרש� ב י�אימבראיתי 

, �"שרס מאותיות ז' �"סמ: ה� מארבעה מוצאות הפה מרכיבות אותהה אותיותה שארבע "�סוכהרמוז במילה 
 'ה�א . י�חמהמוצא� ש, ניכ�ראותיות  מ' !"כ. � מהשפתיי�מוצאש, בומ�!אותיות  מ'ו "או .השיניי�מוצא� מש
וזאת מפני " סוכה"ייצוג במילה  אי� ' הלשו�מוצא� מש, ת�נמהאותיות דטלרק ו.  מהגרו�מוצא�ש �עחאהאותיות מ

 ז בפסוקורמדבר זה ו .חטא בלשו� הרעתהלשו� ושומרי� אותה לבל  בבי� אתוהמוצאות האחרי� ס שארבע
  .�תצפנ� בסוכה מריב לשונות� :שלפנינו

  

  )ג' תהלים עו( ו ומעונתו בציון״כסו ״ויהי בשלם
אשר  �ויבא יעקב של� עיר שכ�: כתובכ, הגיע לאר� ישראל כאשררק לא נקרא של� אלא אבינו יעקב של "אמרו חז

מקיי� שהאד� אלו מצוות , �ויהי בשל��:  שלפנינוז בפסוקורמזהו  שדבר אאאא""""הגרהגרהגרהגראומר . )יח' בראשית לג( באר� כנע��
  .ישראל מצות סוכה ומצות ישוב אר�, ו ומעונתו בציו��כ�סו? כל גופוב
  

  

  
  
  

  לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה,   אליהו בן אסתר. 
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