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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  
  חג הסוכותלהגיגים 

    )מ' ויקרא כג" (ולקחתם לכם ביום הראשון"
        ) ) ) ) מדרש תנחומאמדרש תנחומאמדרש תנחומאמדרש תנחומא((((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

ברמה של היתה הנוראי�  בימי�ישראל  ע�של ה תשובההיה מקו� לומר שש, ובובובוב''''צצצצרבי לוי יצחק מבארדירבי לוי יצחק מבארדירבי לוי יצחק מבארדירבי לוי יצחק מבארדי פרשמ
לש� כל הוהחג  תמצוו תלקיי� ארצי� אצי�  בני ישראלרואי� אי� כשמגיע חג הסוכות וא� , "מיראהתשובה "

מיראה זדונות נעשות  אמרו חז�ל �השבו, "מאהבהתשובה " שלרמה בתה הישלה� שהתשובה ניכר בעליל , שמי�
�ראשו� לחשבו�  ,יש לנו עניי� לחשב את העוונותהרי ממילא , והשב מאהבה זדונות נעשות לו כזכויות� ,לו כשגגות

  . זה אנו מחשבי� בעצ� זכויותהכי בחשבו� , עוונות�
  

    )מ' ויקרא כג" (נחל וערבי עבת עץ וענף תמרים כפת הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם"
וצרי� להבי� מה מיוחד בארבעה מיני� , וערבה סהד, אתרוג, לולב: בחג הסוכות ה�נוטלי� ארבעת המיני� שאנו 

 .בשכלו בוראהעבוד את לאד� ללמדנו שעל ה, מקו� הבינהשהוא , האתרוג דומה ללב """"נו�נו�נו�נו�ייייהחהחהחהח""""ספר לפי  ?אלו
ההדס  .הבורא כל גופו לעבודתאת קדיש ללמדנו שעל האד� לה, האד�גו$  של מבנההעיקר  ,דומה לשדרה הלולב

שי� רס� למדנו שעל האד� לל, �ידומה לשפתי והערבה .עיניומראה אחר האד� יתור  שלאללמדנו , י�ידומה לעינ
  .� שהוא מוציא מפיויזהר בדברילהו בפיו

   

   )טו 'טז דברים(״ חוהיית אך שמ" )יד 'טז דברים" (גךחת ב״ושמח
שחג הסוכות חל  זני%זני%זני%זני%ווווה מקה מקה מקה מקששששרבי מרבי מרבי מרבי מביר מס? וצרי� להבי� מה המקור לשמחה זו, שמחה יתירהחג הסוכות מצטיי� ב

דבר זה ו, מעשינוכל על  כפרהסליחה ומבקשי� מחילה ומתחנני� ואנו ה� ראש השנה ויו� הכיפורי� שב יאחר
שהרי , אי� השמחה יכולה לשרות עליו, והוגא מלאהאד� כי כל עוד , בשלי� וראויי� לשמוחמכשיר אותנו להיות 

וטוב לו במה שיש  המסתפק במועט, הענו, לעומת זאת. וא� יש לו מנה רוצה מאתיי�, ול קימספ מה שיש לו אינוכל 
קשנו יאחרי שב ,הימי� הנוראי� בהכנעה אחרינמצאי� ולכ� כשאנו . בא לידי שמחה וטוב לבביכול ל ותבקל, לו

 אחרי ראש השנה ויו�: באה התורה לומר לנומה שוזה . יכולי� לשמוח חנואנאזי שיכפר לנו ה& מעשינו ה "מהקב
ה בבחינת ועטת את עצמ� והנ� מתנהג בענוישמ רק אחרישרמז לשמה�  'א�'והיית " "�ושמחת בחג�, הכיפורי�

��  . לשמחה אמיתית זכהרק אז ת, �א
  

  )ח 'הושע יד(" כיין לבנון וכגפן זכר חור״ישבו ישבי בצלו יחיו דגן ויפ
חג דהיינו ב, בצלו� �ישבי? בתשובה מאהבהבני ישראל מתי ישובו , "�ישבו: "מנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחקמנחת יצחק"זהו ביאור הפסוק לפי ה

חת� חת� חת� חת� "אומר ה, לפי זה. � עונותילמני הראשו�היו� יו� זה הוא ל ש"ואמרו חז. "ויפרחו כגפ� יחיו דג�"ואז . סוכותה
 אזי, מבוארכפי ש, מאהבה עתהחזרה בתשובה היא ככי א� , הללו את העונותכעת י� גדול לספור ייש ענ, "סופרסופרסופרסופר

  .כמה זכויות יש לנו לדעתלכ� אנו מוני� את העוונות כדי , נהפכי� לזכויות העונות ל שבתשובה מעי� זו "אמרו חז
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  , ה את סוכת דוד תקים-י"

 "בזכות שבעת הצדיקים

  :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ה"ה     תנצב"אב תשע' ע כג"ל נלב"אב      חיים כהן בן רחל ז' ע יח"ל נלב"אברהם בן חמו בר אסתר ז

 



 

  )מג 'ויקרא כג(" תשבו שבעת ימיםות כסב"
עול� ה בישיבשהרואה העי� לשומעת והז� אוללהעיר כדי מצות סוכה הוא � לטעשלפי הפשט ה יד�איד�איד�איד�אחחחחההההרבינו רבינו רבינו רבינו כתב 
, הבלהוא העול� הזה  לכבליבו שהאד� פני� וכשי. סוכההישיבה בעי� כ ,י וב� חלו$נזמ, עראימגורי נחשבת כהזה 

 תגבר עלוי לא יל� בעצת יצרושדבר זה יעזור לו , יותאערנו מהעול� ה� והנאותי תעראיהיא הזה עול� בנו וישיבת
ה "נו הקבוויוצ. מצוותהתורה ודהיינו ה, לעד �מיקייו י�שהוא נצחי י�רו בדבייוומארצונו ו� את עיקר וישי, תאוותיו

הוא העול� הזה לנו שלרמז , נו�חג הסוכות זמ� שמחת"הוא הרגל הקדוש ש, ונתחבזמ� שמדווקא בסוכה ת בשל
  . מ� מועטלזהיא בו עראי והשמחה 

  

  )ה' סתהילים (" וכות אמדדסלקה שכם ועמק חאעלוזה אדשו לוקים דבר בק- ״א
נו שא עוונותהלכפרה על  י�רמזמוכה סדפנות השל שיעור שלפנינו שהוק סהפלומד מ יששכר דוב מבעלזאיששכר דוב מבעלזאיששכר דוב מבעלזאיששכר דוב מבעלזארבי 

ולכפרה ולמחול  ילה ולסליחהחלממיוחד ו יו� הקדוששהוא  ,יו� הכיפורי�שהרי ב .במש� כל ימות השנהמבצעי� 
ישראל עסוקי� וטרודי� בה� ע� ימי� ש אלו, סוכותחג העד , הימי� שאחריות כ� ארבעכמו ו ,בו את כל עונותינו
נקיי� ה� , ימות השנהס� שלוש מאות ששי� וחמישה מ ,לוהלימי� ה משהחשצא יו. ברי� עבירותבמצוות ואינ� עו

  : בכתובהדבר ז ורמכ� ו. בה� יכול האד� לחטוא ימי�שלוש מאות וששי� נשארו כלומר , חטאללא 
, לקה�ח�א ,עוונות לאמשה ימי� שה� לחבאות�  חאשמכלומר  ,ה&�וז אעל", בקודשו אעלוזה� לוקי� דבר'�א
�שכ��  ישאריכ� ש, ימות השנהמשלוש מאות ששי� וחמשה , משה ימי�חאות� דהיינו אחסר את , "'הלק חא"

לוש מאות רוצה שג� באות� ש הקב�ה �א, נכשלי� בעוונותבה� ימי� שלוש מאות וששי� בגימטריא ששהוא 
שלוש מינימו� וכה הוא סהשיעור הכשר כלומר , אמדד� וכותס�ועמק : לכ�, בעבירות מי� לא נתלכל�וששי� י

לוש מאות שלוש דפנות ה� ששצא יו, מדת אמה היא ששה טפחי�ידוע שו, עשרי� אמה עד הוכל דופ� כשר, דפנות
רמז �ועמק מה שנ  וזה .לכפר על כל ימות השנהובא , � אחד בשנהכנגד יובסוכה הוא כל טפח שכ� , פחי�וששי� ט

אות� שלוש לכפר על , שלוש מאות וששי�שהוא  ,וכהסעמקו וגבהו של שיעור האת אמדוד דהיינו , וכות אמדד�ס
נתת  )ו' תהילי� לט( "ות נתת ימיח�הנה טפ: חיזוק לדבר נית� לראות מהפסוק .עוונות �ימי� בה� עושימאות וששי� ה

ימות השנה בה� לוש מאות וששי� כי שיעור הטפחי� כשיעור ש, לכפר על ימות השנה ,סוכהבי� שחהטפאת שיעור 
  .ואלו מכפרי� על אלו, עוונות עושי�

  

  )יא 'טעמוס ( "ביום ההוא אקים את סוכת דויד הנופלת"
". הרחמ� הוא יקי� לנו את סוכת דוד הנופלת" :בקשהנוהגי� להוסי$ בברכת המזו� את העל סמ� הפסוק שלפנינו 

? יותרי� נא י�אחר י�דימוי� איוכי ? סוכהלדווקא לדמות את כנסת ישראל הנביא  בחרמדוע  ,א� נשאלת השאלה
 ?)ה 'שיר השירי� ז" (צואר� כמגדל הש�"על פי הפסוק , את כנסת ישראל למגדללא המשיל הנביא  ,למשל, מדוע

 ."בית" ותת נקראיומלכושאר הכל בעוד ש "סוכה"נקראת מלכות בית דוד שואומר  """"נצח ישראלנצח ישראלנצח ישראלנצח ישראל""""בבבבל ל ל ל """"המהרהמהרהמהרהמהרמתר% 
שו� מ, "בית" תכ� המלכות נקראלו. הוא בני� קבוע, הוא דבר חזק ויציב" בית"שהוא " סוכה"ל" בית"וההבדל בי� 

רי זה ה, ובוני� אותו י� א� חוזרג� ו. לגמריתבטל מהוא , נופלהבית אול� כאשר  .מלכותבהחוזק והקביעות שיש 
בית חדש ת יאלא מדובר בבני, תבטלהכבר הוא שמפני , בית הנופלי� זה נחשב להקמת הא. בית אחר בית חדשכבר 
א� מצד שני נית� , להפילוובקלות אלא נית� , חזק ויציבבית  זהאי� � נמא, "סוכה"שונה הדבר כשמדובר ב. חילהמת

הראשו�  ינוהוא חוזר לעניתו נחשבת לבנייה חדשה אלא הקמאי� � נפל ולכ� א ,לאחר הנפילה עמידובקלות ג� לה
" סוכה"ת בית דוד לנמשלה מלכו, להקמה תא עומדהי אחר נפילת המלכותשכיו� , מלכות בית דודכ� היא . בקלות

 תא שוב  הקי�י� לעומדשכיו� , "סוכה"א$ בשעת נפילתה יש עליה ש� ש. "סוכת דוד הנופלת" תנקראוהמלכות 
  ."בקלותה היא מההקו, סוכהה

  

  "מזוזהמצות סוכה פטורה מה"
היא , ימי� הקדושי�הר חאל באהשוכה סהת מצושהבחינה של  """"שלמהשלמהשלמהשלמה    תתתתתפארתפארתפארתפאר""""על העל העל העל הבבבבק ק ק ק ססססשלמה מדרומשלמה מדרומשלמה מדרומשלמה מדרומרבי רבי רבי רבי אומר 

מסוככת על בניה לבל יכ� כל שא� מו כ, י�כיפורהויו�  ה ולמסתור על האורות היורדי� בראש השנהחסלהיות למ
, מזוזהמצות המהנובעת שמירה את הה צריכה אינסוכה כי ה, המזוזההסוכה פטורה מש לכ�זו הסיבה ו, פגע וכל או�

   .שמירהש� נעשית לשהיא  עצמהסוכה הכל המהות של כי 
  
  

  
  
  

  

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

            ....ווווה יוס$ ב� חמה יוס$ ב� חמה יוס$ ב� חמה יוס$ ב� חמ""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע    ::::""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
    21:3021:3021:3021:30''''20:3020:3020:3020:30ת ת ת ת """"נוה ג� פנוה ג� פנוה ג� פנוה ג� פ" " " " שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     ה יוס$ ב� חמוה יוס$ ב� חמוה יוס$ ב� חמוה יוס$ ב� חמו""""בהדרכת עבהדרכת עבהדרכת עבהדרכת ע" " " " ד$ יומיד$ יומיד$ יומיד$ יומי""""שיעור שיעור שיעור שיעור     ::::""""ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""מדרשת מדרשת מדרשת מדרשת 

        3268315326831532683153268315''''052052052052: : : : טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    ' ' ' '     להשאלה להשאלה להשאלה להשאלה לבירור פרטי� ולבירור פרטי� ולבירור פרטי� ולבירור פרטי� ו
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