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

 

 
 

 
 

 

   (דל 'ויקרא כג)" 'הל ימים שבעת הסכות חג הזה השביעי לחדש יום עשר בחמשה"

חג בפסח וחג הבש דושהק "אלשיך"המתרץ ? על שם מצוות הלולבנקרא לא וה כג על שם הסוחנקרא ההחג מדוע 
חג בו ממצריםה את הני ישראל "הוציא הקבפסח חג הב, מה שנעשה לישראלקשור לעיקר החג הוא שבועות ה
הוא שונה בעניין הזה ועיקרו אינו בגלל מה שנעשה לישראל אלא  ותכחג הסו, ורהתה את ו ישראלקבלת ושבועה

מו שנאמר כינה כששבו תשרה הן כמשלהקים את התחילו בני ישראל  זההביום כי , ה"קבבגלל מה שנעשה לה
ן כועל  ,ןכולששבו היא יכולה ה יש מקום ניכשלש העל זהוא ג חהעיקר כלומר , (יא 'כו ויקרא)" םככתובי כנונתתי מש"

 . ת שמחת ה׳כלומר חוגגים א, (טל 'ויקרא כג) "וגו את חג ה׳חת" כותסוחג הנאמר ב
 

 (מ 'ויקרא כג)" נחל בירהדר כפת תמרים וענף עץ עבת וע י עץראשון פר״ולקחתם לכם ביום ה

 ארבעת המיניםם "רמבלפי ה ?סוכותה חגל ,הדס וערבה אתרוג לולב, וללקא ארבעת המינים הונבחרו דודוע מ
ורמון ומים אין  ״לא מקום זרע ותאנה וגפן-מוגדר כאשר  ,צאתם מהמדברה על שמחמבטאים את השבלולב 
את ההדס שהוא  שבפירות הנאהשהוא  ,האתרוגלקחת את הקב״ה  צוהלזכר זה . אל מקום ישוב (ה 'כ במדבר) לשתות״

 .סרקהשבאילני  ההטובואת הערבה  יםצהיפה שבע, את הלולב, הבשמים הטוב שבעצי
 

 (מב' כגויקרא ) "כל האזרח בישראל ישבו בסכת בסכת תשבו שבעת ימים"

 שלששר לעשות סוכה מכתחילה אפל, דפנות לעשות בסוכה ארבעה מן המובחר ומצושל למדו מפסוקים אלו "חז
 ה"השלמבאר . טפחדופן שלישית ברוחב של ודפנות שלמות  שנימאפילו סוכה את הניתן לעשות  להלכהו, דפנות

, ה"וכסבמילה ׳ סהאות נגד זה כו. תורהו צדקה, תפילה, תשובה: הןחומות ש לעמזות רמדפנות השארבע   דושהק
 'דפנות שהם ג 'הם מחזיקים בגשצא יו, ישראל שאינם בני תורהכנגד אותם מ. דיםצדהכל ה מפיסובבת ומקש

אך יש בישראל גם כאלו . רוחות משלושת בבה הסו"כוס במילהכ׳ האות  נגדוזה כ. צדקה, תפילה, תשובה: חומות
: תחומוהשתי  הןבשתי דפנות שכך שהם מחזיקים , צדקהת תלאינם יכולים שכך עניים גם הם תורה ו ניאינם בש

צדקה צריך מתפרנס מן האפילו עני הש ז״לברוחב טפח היא כנגד מה שאמרו חשלישית הדופן הו תשובה ותפילה
 . ה שהיא ב׳ דפנות שלימות ושלישית משהו"כוסילה מב 'אות ההנגד וזה כ. צדקהת תל

 

 (מב' כגויקרא ) "כל האזרח בישראל ישבו בסכת בסכת תשבו שבעת ימים"
בע ראבעלת סוכה המהדרים עושים ואומר ש ,עצמה" סכה"דפנות הסוכה מהמילה מספר מביא רמז ל החיד״ארבינו 

כמו דפנות שלש סוכה מהת היש העושים . כיווניםה לכמ המוקפת" סכה"במילה " אות ״סמו הדפנות שלימות כ
טפח ברוחב של  אהיהשלישית הדופן אילו ובלבד תי דפנות ם את סוכתם משהעושיויש  "סכה"במילה  "כ"האות 
 ."הסכ"במילה  ה״"אות מו הכבלבד 
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז       תשרי' ע יח"ל נלב"בן חמו בר אסתר ז אברהם

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז

חג הסוכות הגיגים ל
 פרשת השבועהסוכות

 

 "בזכות שבעת הצדיקים, ה את סוכת דוד תקים-י"
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 (מג 'ויקרא כג)" תם מארץ מצריםואל בהוציאי אשרת הושבתי את בני יותיכם כי בסכורועו דדי ן״למע
ע לא מדו, אך נשאלת השאלה, בצאתם ממצרים ישראלעם כבוד שסככו על לענני הסוכה היא זכר רבי אלעזר הדעת ל 

שהדבר יהיה בעייתי לעשות זכר למן  "םנחמדי םדברי"ספר מובא בשם ה? גם לבארלמן ולעשות זכר גם  ה"קבצוה ה
היה נס בבאר גם וגי המאכל בהם הוא חשק כל סואת היה נס וכל אדם טעם במן במן ל ש"ולבא כיון שאמרו חז

ו הם הים לעשות זכר למן ולבאר ואם היו בני ישראל נדרשי, והאדם טעם בבאר את כל סוגי המשקה אותם חשק
  . של האדם ודבר שאין ביכולתוזה , ין את כל המאכלים שבעולם ואת כל המשקאות הקיימיםצריכים להכ

 

 (טו-די 'דברים טז)שמח״  ךוהיית א ...ך״ושמחת בחג

ת וצריך לעשמה , הזמנה או בלחיצת כפתור תחושה שבאה לפי יננהאשמחה ה? האדם לשמוח כיצד אפשר לצוות על
אלא שאם נחקור ונדרוש מה גורם לתחושת  ?ולהפוך להיות שמח ,כדי לשנות את תחושותיו, שמרגיש עצוב אדם

וכאשר , מה שהוא רוצה כלמגיע לו  ד הדיןאדם גאה משוכנע שמצ, הצער והעצבות נגלה שהעצבות מקורה בגאווה
 אינו מרגיש, שמצד הדין אין הוא זכאי למאומה יששמרגאדם , ולעומת זאת. עצבנהוא , כלשהו במחסור ןהוא מבחי

 .ולכן איננו חש בעצב, מחסור
 

 (ה 'תהילים כז) לה״היצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר א ״כי
 שומר, נגזרה על האדם גזרה רעה םא, כלומר.סגולה להינצל מכל דבר רעסוכה יש במצוות ה" בני יששכר"לדעת ה

יצפנני בסוכה  ״כישלפנינו בפסוק  וזרמזה דבר ו. מהרעה ניצל דםאה התובזכו, סוכההות מצוות כלו הקב״ה את ז
  .סוכה האדם ניצל מכל רעהבזכות מצוות כלומר  (ה 'תהילים כז) לה״הביום רעה יסתירני בסתר א

 

 (כה 'קיח תהלים) "אניעה שאנא ה׳ הו"
 אבודרהםבובא מ? "אנא ה׳ הצליחה נא"בשבהלל ואין מנענעים " אנא ה׳ הושיעה נא"בהלולב מדוע מנענעים את 

כן ל, בשטן גערשי' תפילה להלעצור רוחות רעות וטללים רעים והוא הנענועים תפקיד ש, "תהגוהמנ בעל"בשם 
לכן לא , הדברים הרעיםמכל מהמזיקים וושיענו יש' מבקשים מהי אנו כ, "הושיעה נא"באת הלולב ים מנענע

 זא" בוכתלמדו זאת מסמיכות הפסוקים  (:סוכה לז) התוספות. כיון שאין זה מעניין הבקשה" נא ההצליח"מנענעים ב
ו לה׳ כי טוב כי לעולם דהו"ואחר כך כתוב  (לג 'דברי הימים א טז) "ו עצי היער מלפני ה׳ כי בא לשפוט את הארץנניר

בהודו "התשובה היא ב? המיניםדהיינו ארבעת , מתי ירננו עצי היער כלומר, "י ישענוקלו-הושיענו א ואמרו ,חסדו
 ."הושיעה נא"וכשאומרים , "לה׳ כי טוב

 

 (.אסוכה י) "זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככין בו"
דבר  אדמה " (ו 'ב בראשית)״ואד יעלה מן הארץ״ מהפסוק שהמקור לכך הוא  (:יאסוכה )בגמרא ריש לקיש על כך מר וא

הסבר זה מתאים למי  ."אף סוכה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ, שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ
 אך לדעת מי .מקבלים טומאהוהם עולים מן הארץ ואינם , ואד היינו עננים, הכבוד זכר לעננישאומר שהסוכה היא 

חג הסוכות תעשה לך "הפסוק מהוא  המקור לכך, בני ישראל במדברעשו שממש סוכות היא זכר לשהסוכה שאומר 
 לומד "ברכת מועדיך"ב דייןניסים הרב  .יקב הכתוב מדברפסולת בפסולת גורן ו, (יג 'טז דברים)" באספך מגרנך ויקבך

" נשיאים ורוח וגשם אין" דכתיבכ "שיאיםנ"ההם , האד העולה מן הארץ והופך לעננים, לוהלהלכות המ מוסר גדול
ולהיות , עולם הזההמהבלי דהיינו  ,קבעהעל האדם לצאת מדירת שמכאן לומדים  .מתנשאים למעלהש (יד 'כה משלי)

חייב להיות מדבר המחובר לקרקע אלא  יהיה הסכךאסור ש, סוכההלכות כמו שבו .מבחינה רוחנית עולה ומתנשא
על האדם להיות תלוש כך , שאינו מקבל טומאהמדבר ו, ץיהיה מדבר שגידולו מן הארצריך שהסכך ו, תלוש

שתמש צריך האדם להאמנם , כפסולתהיו בעיניו לם הזה יעוהכל ענייני שצריך , הארציות ולא מחובר לקרקעמ
של חומריות הענייני תו על דווקא בהתגברוכי , "גידולו מן הארץ"כלומר שיהיה כאמצעי לצמוח ענייני העולם הזה ב
דעתו את שלא יסיח היינו ד, יהיה מקבל טומאהולא , 'גדילתו ועלייתו לעלות במדרגות עבודת התהיה  הזהלם עוה

 .השכינהמתנשא להדבק בענני כבוד  "נשיאים"בבחינת יהיה ואז הוא , צמיחההגידול והמדרכי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: 
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