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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  וא ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 

 
 

 

 (מ 'כג ויקרא)" וערבי נחל"
בהם לא תורה ין בהם בני אדם שא יש, כך הם ישראל, בה טעם ואין בה ריח מה ערבה זו אין: "ל במדרש"אמרו חז

 הרשעים  הערבה מסמלת את אלול ש"כיצד אמרו חז "וזאת ליהודה"צדקה ברבי יהודה שואל " מעשים טובים ולא
ולמדו זאת  (ערובין י)כרימון  הרשעים מלאים מצוותל ש"הלוא אמרו חז? מעשים טוביםלא תורה ולא להם  שאין

והיא מקבלת , ומתרץ שאכן הערבה מצד עצמה אין לה טעם וריח ?(ג 'ד השירים שיר)" כפלח הרימון רקתך: "מהפסוק
קים אל תלמידי אלא אם כן הם נדב, אין להם טעם וריח, כך פושעי ישראל, ריח רק אשר היא מוצמדת לאתרוג

 . החכמים ומתמלאים במצוות ומעשים טובים
 

 (מג 'ויקרא כג) "י את בני ישראלבתשוות הכסבי כ"

ר בצאתם דבישראל במבני ה את "בשהקיף הק הכבודר ענני כזלא וההסוכות מצות מובא בכתוב שהטעם של 
שיר ) א"הגראר במ? שזהו זמן יציאת מצרים, מדוע לא עושים את הסוכה בניסן, נשאלת השאלה, אם כך .ממצרים

בצאתם ף את ישראל הקיל דבוכי הנו התחילו ענזהו הזמן בש ,ות בניסןכסואת השאין עושים שהטעם  (ד 'השירים א
משה אחר שלורק , יהםלסתלק מעלה כבודענני ההם גרמו לאת העגל בני ישראל  ואשר עשכמפני שהוא , ממצרים

הקהיל את העם משה , אז, העגל חטאבני ישראל מחל לשנ, "סלחתי כדברך"ונאמר לו  ,פוריםכביום ה, מהר סיני דיר
את הנדבה בני ישראל הביאו , תשריב״ג יב "י, משך היומיים הבאיםבו ,ןכלמחרת בי״א תשרי וציוה על הקמת המש

ב את חכמי הלד תשרי לקחו "וביום י, (ג 'שמות לו)" ה בבקר בבקרבדנהביאו אליו עוד  םוה" :שנאמר כמו, ןכלמש
 דבוכחזרו ענני ההמשכן נין בשהתחילו ב וביום, ןכנין המשבהתחילו ב ,תשריבט״ו , המחרתיום בסף והזהב וכה

 .יום התחדשות ענני הכבוד בט״ו תשריכות סואת הן עושים כול, ף את בני ישראללהקי
 

  (תפילות החג ובקידוש)" זמן שמחתנו, הזהחג הסוכות יום ב"

מפני , ראשית, "זמן שמחתנו"מספר טעמים לכך שאנו מגדירים את חג הסוכות " ידי חיים"מביא ב רבינו יוסף חיים
כתוב בתורה מספר פעמים עניין , שנית .משאר השנה יותרות בו שהבריות שמחזמן , זמן האסיףחג הסוכות חל בש

 בושבועות כתלמרות שגם בחג הו  (טו-די' זברים טד)" והיית אך שמח ...ושמחת בחגך: "כתוב, בחג הסוכותהשמחה 
, "'לפני ה"אמר שנ, קא בבית המקדשודושהשמחה צריכה להיות  ותומשמע (אי' זברים טד) "יךקל-א' ושמחת לפני ה"

הסוכות לשמחת חג הפסח ושבועות הוא שבחג הבדל נוסף בין שמחת חג ". ושמחת בחגך"ואילו בסוכות נאמר רק 
יציאת מצרים , השמחה מלווה בזיכרון של המה שאירע בימים אלו, בהם למרות החיוב לשמוח, שבועותחג הפסח וה

זמן "לכן אומרים , וזכיר את היום על שמהיה שום אירוע נס שנוכל להלא אבל בסוכות , בפסח ומתן תורה בשבועות
ן אנו לכ, לשמחה גורםשום יום ם העצין בוא, זכר ענני כבוד בימים אלולאת השמחה  עושים שאנחנו ,"שמחתנו

 . השמחה לעצמנואת מייחסים 
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  (לט 'גכיקרא ו)" יעיבשה עשר יום לחדש השחמאך ב"

, "משה עשרבחאך "ת וכוסחג הונאמר ב, "ש השביעידעשור לחבאך "רים ויפכה םיובנאמר : מנורת המאורבמובא 
שום תענוג  בומשאר ימים טובים שלא יהיה  ום הכיפוריםרים בא למעט את יויפכביום ה הנאמר "אך"מה , לומר לך
מוסיף ו, שום עינוי רק שמחה וב למעט שלא יהיהאת חג הסוכות ת בא כוהסו גהנאמר בח "אך"ך כ, רק עינוי

זאת  יםמדוול, גופנית הנאהמחה של שרק שמחה רוחנית ולא משולבת בה להיות ריכות צכבחג הסו שהשמחה
הסכות  חג, לומר דתלמו, ל שבעהכ םיסורה שאכמנין לעצי סו, ם רבי עקיבאואמר רב ששת מש: "מובא בגמראמה

 ?הוכהס לם שמים עך חל שכ, החגיגה לשם שחל שם שמים עכמנין ש ררבי יהודה אומ, ותניא. שבעת ימים לה׳
כוונת הגמרא , על פי הפשט, מנםא .(ה טכסו) ".'הלה כה לה׳ אף סוגיחגמה , 'ה׳למים י הסכות שבעת חג', לומר דתלמו
להיות גם ה כריצ כותהסוה בחג שמחהש, פי הדרש לע, ך ניתן ללמוד מכאןא, הכהסוקדושת עצי  לללמד עהיא 

 .להנאה גופנית שמחהה להיה כה׳ ולא שתלשמחה 
 

  (מב 'כג ויקרא) ״בסוכות תשבו שבעת ימים״
להכרה שהעולם  מגיע האדם, יום הכיפוריםה בתשובהולאחר , הימים הנוראיםשעברו  יאחרש״ שפתי כהן״אומר ה

אותנו ה ומצולפיכך . דירת הקבע הנצחיתצורך של תורה ומצוות ל להכין צידהעליו וש, דירת עראימו הזה הוא כ
ים אותם שנהשבעים  לשבעה ימים אלו רומזים ע ,שבעה ימיםלמשך דירת עראי מדירת הקבע ולעבור להתורה לצאת 

 ,לקבוע בנפשנועל מנת . וג את שמחת התורהגחל ל"ים אותנו חזמצוו, לעולם הנצחי הרומז, וביום השמיני. האדם חי
 .המצוותי ושמירת התורהזוכים רק על ידי לימוד לעולם הנצחי ש

 

 (מב 'כג ויקרא) כל האזרח בישראל ישבו בסוכות״, בסוכות תשבו שבעת ימים"

ומרמז הכתוב . שהם אושפיזין עילאיןרומז על האבות  ״תשבו״שבזוהר הקדוש  מובא? לכאורה יש כפילות בפסוק
 . "בסוכותבישראל ישבו  חכל האזר" ר כךחבסוכה וא תשבהאושפיזין ל םים צריכדקוש

 

 (א' תהלים כו)" י בסוכוננפכי יצ... אורי וישעי 'דוד הל״

  (מדרש" )חג הסוכותב 'יצפנני בסוכו', םיום הכפוריב 'ישעי'וראש השנה ב 'ירוא'״
, יום הדין, בראש השנה. הנוראים חג הסוכות הוא חלק מהימיםשמהמדרש הזה לומדים ש "רי מוסכדרב״מובא 
ישנים  ״עורו, היא לעורר את האדםתקיעות השופר שמטרתם מיוחד על ידי וב ,האמתמתעלה למדרגת האדם 

, העוונות יום מחילת ,ביום הכפורים. דן את האדם דין אמתהקב״ה יום שבו , מתרדמתכם״ משנתכם והקיצו נרדמים
ל ידי ע, האדםביום הכפורים כש אבל, האדם ם את לבמימטמטם חטאיה כי, עם האדםעושה ה "הקבחסד שזהו 

בראש  שגנוישה ,לולשגים היאת הה. מראש השנה יותרגבוהות מגיע למדרגות הוא  ,מטהר ומזכך את ליבו, התשובה
את עצמו  צפיןלהאדם על ה, ג הסוכותבח "ו״יצפנני בסוכ, ו כוונת המדרשוז ,חייבים לשמר, השנה וביום הכפורים

 בצילו של האדם כביכול נמצא ,דמהימנותא״ צילא"בספרים ה נקרא הסוכצל . ה"הקבעם  יחדיתלהו, מהיצר הרע
כיצד אפשר לשמוח כאשר יוצאים מהבית , ונשאלת השאלה, "בחגך ושמחת"הסוכות יש את הציווי של חג ב ,ה"הקב

לשמחה האדם אז באמת מגיע , 'צווי המשום שזהו עראי ת נכנס לסוכיוצא מהבית ואדם ר שאכאכן ? סוכת עראיל
 . כי הוא מבין שכל העולם הוא עראי', של עבודת ה אמיתיתה

 

  (סדר ההושענות)קינו״ ול-א ךלמענ - ״הושענא 

הכריז שהוא מגיע לעיר ו, ממלכתובאחת  עירהגיע לשלמלך מבאר את הבקשה הזו על פי משל " ישמח משה"בעל ה
להיטיב עם חפץ המלך כי , המלך ולבקש בקשה פנילת לבוא רוהאפשחד מאנשי העיר ניתנת ולכל א לזמן מוגבל

כאשר , האחרוןביום  .םבקשתשטחו את והעיר אנשי  לבאו כ, המלךשם במשך כל הזמן שהיה , היהכך כן א. עמו
, ביקש את מבוקשו עדיין לאניגש אל המלך אחד מאנשי העיר ואמר שהוא המלך כבר התכונן לחזור לארמונו 

 עד היוםבאת א לולת התרשמדוע ? כן היית עד עכשיוהי: אותוימה ושאל חכעס ותמלא הוא ה, המלך כשראה אותו
שלא כמו שאר האנשים שבאו , בעבדך ךאל יחר אפ, אדוני המלך: ענה האיש? לנסועכבר לפני שאני עומד  האחרון

כאשר שמע . לבדבלבקש בעד המלך וטובתו באתי כי אם  ,עצמי לענה לבקש הלא באתי אני , לבקש דברים לטובתם
והיתה , אלול אש חודשמרנו נמצא אתשהקב״ה , הנמשל הוא .ם האישיטיב עהוהדברים בעיניו  והוטב, זאת המלך

במשך כל ימי הסליחות  הלב לז נולא שמנו בעוונותיאך , "בהמצאו' דרשו ה", אפשרות לכל דורש להתקרב אליו
יום שבו נמסרים , ארב שענאהויום , נואית נואשר הקב״ה עודכ ,האחרון של ימי הרחמים םביו ,ורק עכשיו. והרחמים

 כי אם למענך , לבקש נולא למעננו בא", נויש בפיחד מענה א, נו לבוא אל שער המלךורררק עכשיו התע, םפתקיה
  .״נולקי-א נך״הושענא למעאזי כן אם , "לוקינו-א

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הכו ו  שירת הבקשות  וסח  רוקו ב וצאי השבתות שיתקיי ו בבתי הכ סת ב תח תקווה 

 . יוס  ב  ח ו בראשותו ש  ה יי   " איר השחר"ע  ידי חברת הבקשות 

 052-3268315,  יוס  052-9433453  ר ים והז  ות:   יאור 

 

 הכו ו  שירת הבקשות  וסח  רוקו ב וצאי השבתות שיתקיי ו בבתי הכ סת ב תח תקווה 

 . יוס  ב  ח ו בראשותו ש  ה יי   " איר השחר"ע  ידי חברת הבקשות 

 052-3268315 יוס  , 052-9433453  יאור   ר ים והז  ות: 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
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