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 (טו-יד 'טז דברים( "והיית אך שמח... ושמחת בחגך"

, כל ימות השנהמשך יזכה לשמחה ב הוא, "ושמחת בחגך", בחגאמרו חכמים שבזכות השמחה שישמח האדם 
חג שבעת ימי ) 71הם  תורהמה ומספר ימי החג, 563הוא  מספר ימי השנהומצאו רמז מכך ש". והיית אך שמח"
מתוך ימים אלו  71אם נחסר . (שבועותהחג יום אחד של ו, האש השנשל רחד א יום, סוכותחג שמונת ימי , פסחה

תזכה לאך , בימי החג" ושמחת בחגך"תקיים  אםמכאן למדנו ש". שמח" ימים כמניין 543ותרו יוימי השנה  563
 . יום של שמחה 543עוד , "שמח"

 

 (א 'בראשית כד) "ך את אברהם בכלבר 'וה"

בסכת ": הסוכה שלושת הפסוקים העוסקים במצוותלראשי התיבות של רומזת  "בכל"המילה ראיתי מבארים ש
למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני בהוציאי " ."כל האזרח בישראל ישבו בסוכות". "תשבו שבעת ימים

 (.'ויקרא כג) "מארץ מצרים אותם
 

 .( סוכה יא) "בו מסככין אין ,הארץ מן גידולו ואין טומאה מקבל שהוא כל"
 לנו שכל לרמוז הקדוש שהדבר בא " אלשיך"מבאר ה? מדוע צריך שהסכך יהיה מדבר שאינו מקבל טומאה

 שייזהר לא לעשות זאת מדבר שהגיע בחטא כדי שלא יהיה  צל על ראשועל מנת שיהיה לו שהאדם עושה דבר 
 כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין " כמאמר הנביא, קונובין בדיל בינו לשיטומאה של עליו מסך 

 . צל וחופה לחופף עליולו  ועשכדי שימצות ומעשים טובים אלא יעשה זאת מ(. ב 'ישעיה נט)" להיכם-א
 מצותיו וצדקותיו כלומר ש, כבגד שנעשה קרעים קרעים בנקבים וקרחות והיילא צריך שהמצוות והצדקות ו

 צריכים להיות רק שכוכבי השמים , אלא צריך שיהיו מעובים כמו הסכך של הסוכה, זעיר שםוזעיר שם הן רק 
 כלומר קדושת המצוות צריכה , .(סוכה ב) "לא תהיה חמתה מרובה מצלתה"שפחות כל הלו, נראים מתוכה

 מקום לא יהיה בצריך שוגם . זכיותי המעובלעבור דין המשפט והרוח להיות מספיק עבה שלא יהיה מקום ל
 אחד או שניים חטא כלומר  .(יזסוכה )הסוכה את  פוסלטפחים שלשה של כי אויר , אחד אויר שלשה טפחים

 מעביר "הוא ה ש"מידת הקבכי , דיןהעבור בו שי, מעבר בצל זכיותיויית עשאינו גורם לן יעדי אדםשעושה ה
 .(. שבת צז)כלבוד דמי טפחים עדיין מהקדושה כי פחות משלשה הוא לא נפרד ו, (.ר״ה יז) "ראשון ראשון

 צריך שהסכך גם . פוסל בסוכהטפחים על כן אויר שלשה , כל שלושת החטאים נמנים ,חטאאת האך בשלשו 
  ,דברים ארציים וחומרייםהרוחניות גם רמז שלא יצרף לזכיות דבר ה .(סוכה יא)מחובר לקרקע הלא יהיה מדבר 

  .טובות וענייני העולם הזה חינותכעין פניות ב
 

 717מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

  חיפה א"ת ם"י חגזמני ה

  71:55 71:30 71:64 כניסה 

  71:51 71:55 71:51 יציאה

 

 חג הסוכות  
 "הנה יום בא": הפטרה
 פ"תש תשרי 'טו

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 :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

 ף"תמוז תש' ע יז"ל נלב"יה ז'אריק שלום בר גורג,  ף"מרחשון תש' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

    תשרי ' ע יח"ל נלב"בן חמו בר אסתר ז אברהם

 ה"תנצב

 

חג הסוכות הגיגים ל
 פרשת השבועהסוכות

 

 "בזכות שבעת הצדיקים, ה את סוכת דוד תקים-י"

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (מג 'ויקרא כג)" אלשרת הושבתי את בני יותיכם כי בסכורועו דדי ן״למע
   :(סוכה יא" )'להם עשו ממש סוכות' :אומר ארבי עקיב ,אליעזר רבי דברי 'היו כבוד ענני'" 

בצאתם ממצרים  ישראלעם  ליוו אתענני הכבוד שנס של לסוכה היא זכר ההיא שרבי אלעזר דעת , פי הגמראל
שאכלו מן נס של הלאת בני ישראל לעשות זכר גם  ה"קבצוה המדוע לא , אך נשאלת השאלה, ובלכתם במדבר

נס של זכר ל םעושישהסיבה שלא  א"חידהרבינו מתרץ ? לנס של הבאר שליוותה אותם במדבר וממנה שתוובמדבר 
: שאין להם מה לשתות שנאמרהתלוננו המן ולנס של הבאר היא משום שהמן והבאר הגיעו לעם ישראל אחרי שהם 

 כי... ו כל עדת בני ישראלוילונ"נאמר ואין מה לאכול ש( כד 'ושמות ט" )על משה לאמר מה נשתה םוילונו הע"
 ראוי לעשות זכר למןזה לכן אין ( ג-ב 'שמות טז" )ברעב הזה הקהל כל את להמית הזה המדבר אל אתנו הוצאתם

 .  לעשות זכר ה"קבה ציוה ,התלוננושלא הגיעו לעם ישראל בש ,כבודהענני ולבאר ורק על 
 

 (טו 'טז דברים( "והיית אך שמח... להיך-א לה׳ געת ימים תחבש"

 .(חמסוכה ) "האחרון לשמחה ובטם לרבות לילי יו-והיית אך שמח"
 " אך"כלומר בכל מקום שכתוב " מיעוטין הן רקיןוין אכ"הלוא ידוע הכלל ש: על הגמראמפרשים ידועה קושיית ה

זה בא לרבות את היום טוב , "אך שמח", "אך"ל שמה שכתוב "כאן אומרים חזואיך הדבר בא למעט " רק"או 
מצריכות כמה וכמה מצות שנן חג הסוכות ישכי הלוא ב, באה למעט" אך"שגם כאן המילה  א"הגרמסביר  ?האחרון

הגות רק נואלו ה ותצהמ .דשמחת בית השואבה ועו, ארבעת מיניםמצות נטילת , שמחה כגון המצוה לשבת בסוכה
שמחת החג צוה של מהו רק ב הנשארהאלו ותמעט מכל המצוות היום השמיני או הו, הראשונים שבעת ימי החגב
הוא  הזה ריבוישלמען האמת ה" ות ליל יום טוב האחרון של חגבלר-והיית אך שמח"ל "חז שאמרומה  וזה. דבלב

 ".אך", מיעוטבעצם 
 

 :(מא סוכה" )ידובו בגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולהיה מנה"
 שאפילו אצל אנשים שהם שומרי תורה ומצוות אנו מוצאים לפעמים שהם מבטלים מצוות " חפץ חיים"אומר ה

 , ללמוד בביתאפילו  או, בית המדרשכת ללמוד בלל םנאי באמצע היופשיש להם אנשים כגון . משום הבושה
 ההתנהגות אמת האך למען . שמא ייכנס מישהו ויראה אותם יםמתביישאך אינם עושים זאת משום שהם 

 הוא תהלתך והוא "כמו שכתוב , 'שהוא מקיים את מצוות ה להתהלל בזהצריך האדם , צריכה להיות הפוכה
 התהללו בשם "ב עוד ווכת. 'את הזכה לעבוד הוא שבזה האדם צריך להתהלל כלומר , (כא 'י דברים" )להיך-א

 בשמו את כל יצר אשר את הבורא האדם צריך להתהלל על שזכה לעבוד  ,רומכא, (ג 'קה תהלים" )קדשו
 כה בגורל וזכאשר הוא וכמו שהאדם שמח . (ד 'כו ישעיה" )ה ה׳ צור עולמים-כי בי"ב וכתמו שכ. העולמים

 הנחת כן לא יתבייש האדם ב, שעל ידו זכהכרטיס ואינו מתבייש להראות לכל את השקלים  כמה אלפיב
  תושמחאת  ולםשצריך האדם להראות לכמצב יש עוד  .המצות ית וכן בלימוד התורה ובכלתפילין ובציצה

 , אליו האות והגמרא שלו מונחת בביתו ואין מי שיביא, שיש שיעור קבוע בבית המדרש וןכג, בעבודת יוצרו
 לשאת  צריך להראות לכל שזהו כבודוון שכי, ולצאת עימה לרחוב, עצמובא אותה הבילהאדם יתבייש אל 

 זה מראה על חביבות דבר ש, (:סוכה מא) "בידואדם יוצא מביתו ולולבו " ל"ו חזאמרו שכמ. את הגמרא
 המצוות  תהיינה ,יגדלר שאכ ,גם הואהרי ש, ביוא בנו הקטן רואה שהמצוה חביבה בעיניר שאוכ. המצוה

 .(מו' תהלים קיט" )ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש"ר אמר דוד המלך בוכ .חביבות בעיניו
 

  (ברכת המזון" )קדישין עלאין אושפיזין משבעה וטהרה קדשה שפע עלינו ישפיע הוא הרחמן"

 ! נתן סימן מעניין בדבר האושפיזין, זי״ע עם חסידיו "םי חיירדב"הק בעל "הרההסוכות עת ישב  גשנה אחת בח
  .דדו ,יוסף ,אהרון ,משה ,יעקב ,יצחק ,אברהם: כסדר הזההוא אושפיזין סדר ה, ל"זהג הארינשלפי מידוע 
על משה ואהרן שביום בשבוע שבו חל יום הזיכרון שלהם באותו היום  "םי חיירדב"המצאנז בעל  חיים רביאומר 

, ביום רביעי, של משה ויום פטירת שהוא, ל ז׳ אדרשבה חשנה ב, למשל. בשבוע יחול האושפיזין שלהם בסוכות
 ,אהרון הכהןשל  ויום פטירת שהוא, אב ודשחאש רבשנה שבה וכן  .ביום רביעיוכות בחג הסשלו  ל האושפיזיןוחי

״עלה : הקב״ה למשהולמד זאת ממה שאמר . של אהרון יחול בשבת חול המועד סוכותהאושפיזין ך יום חל בשבת כ
 עמיו״ אל הר העברים ומת בהר אשר אתה עולה שמה והאסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך בהר ההר ויאסף אל

ל בו חהאסיף יהיה האושפיזין שלך באותו יום ש גשבח, ״ומת והאסף אל עמך״, ו התורהנמרמזת ל (נ' דברים לב)
אושפיזין שלו בחג הף אל עמיו״ כמו שבאותו יום שמת אהרון חל סכאשר מת אהרון אחיך ויא", השבוע המיתה בימי

 . כך אצלך יהי כן״, האסיף בימי השבוע
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   הרב " איר השחר"והסביבה ע  ידי חברת הבקשות 

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

 "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 
 02:52-07:52ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 230-5063573: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 502-6238610: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 יוסף בנימין בר חביבה, אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
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