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 מ( ')ויקרא כג" נחל בירהדר כפת תמרים וענף עץ עבת וע י עץראשון פר״ולקחתם לכם ביום ה
 (מדרש" )עונות, ראשון לחשבון הראשון ביום"

מצות סוכה הכנות לבם הקים ועסש וןכי עושים עבירות,ישראל אינם  ,סוכותחג הים עד כפורהכאן שמיום מלומדים 
 .סוכותג הרק במתחילים לעשות  עבירותאת הארבעת המינים. ו

, לכן הם לוקחים להפטר מהעונותמיראה והם מעוניינים עושים ישראל תשובה  יםכפורה וםשבי "חתם סופר"אומר ה
עשיית בהשמחה עם סוכות, חג הישראל. אבל בשל עונות הכל  קח עליו אתולהזה והשעיר  ,אותו לעזאזל יםרקווזשעיר 

אם נגדיר זכויות. לים הפכהעונות נבתשובה כזאת חז״ל  לפיש ,תשובה מאהבהשראל עושים יהמינים,  הסוכה וארבעת
  יותר מהאבא. הבן טוביוצא שאת העון כ"אבא" ואת הזכות כ"בן" 

שהוא הלחם, שז״ל שאמרו ח לחם""וה "דגן"למשל ה .אבא""טוב מה "בן"הלפי חז"ל ת לכך שישנן דוגמאות נוספו
 "", שהוא ה"בןייןשה" "יין"ב"גפן" ו מה״אבא״. וכןיותר  ה״בן״ חשוב, כלומר קובע ברכה לעצמוה"בן" של הדגן, 

 קובע ברכה לעצמו. חשוב יותר כיון שהואשל הגפן, 
 

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

שהרי אחרי בתוך בני ישראל, תרצה לשכון הינה של הסוכה הוא כנגד מה שחזר הקב"ה ויששורש ענבאר מ הגר"א
 ךרדב ךרמשל יךנפל ךאלמ חלי שכנה אנה" ביקש הקב"ה למסור את ישראל לידי מלאך כמו שנאמרחטא העגל 

, לישראל השכינהה של חזרשעורך הגר"א יוצא שהלפי החשבון ו. כ( ')שמות כג "יתנכר השם אקומל הא ךיאבהלו
, , ולמחרת יום הכיפוריםאירעה בדיוק בט"ו בתשרי, שהרי ביום הכיפורים ירד משה מן ההר דהיינו חזרת ענני הכבוד,

הבאת את התרומה, הם התחילו להביא למחרת, ביום יב', משכן, וה את בני ישראל על תרומתמשה וה יציא' בתשרי, 
יב' ויג', , בקריםשני ( דהיינו לו' גשמות " )בבוקר בבוקר והם הביאו אליו נדבה"שנאמר יומיים נמשכה התרומה 
חזרה  ,תשרי 'וביום ט ,למחרתו. קודשהת מלאכלשלא יוסיפו להביא עוד משה  הכריז ,ביום י"ד בתשרי, ולמחרת

 , שהוא זכר לענני הכבוד. את חג הסוכותיום זה הקב"ה לעשות בכנגד זה ציוה . שכינה לשרות בישראלה
 

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

נקרא החג ׳חג האסיף' ואילו  ,שמות""שבחומש  ,"כי תשא"ובפרשת  "משפטים"שבפרשת ציין " ממשך חכמהה"
וצריך להבין ממה נובע  נקרא ׳חג הסוכות׳החג  ,דבריםחומש שב ,פרשת "ראה"וב ,שבחומש ויקרא ,"אמורפרשת "ב

אבל אחרי  ,׳חג האסיף' עונת השנה, נקרא החג על שם ,קודם מעשה העגל, ומתרץ שבחומש ש"שמות" ?ההבדל
לזכר אותם ענני ו, בט״ו בתשרי. ענני כבוד אלו חזרו לבני ישראל ענני הכבוד תהסתלקודבר שגרם לשחטאו בעגל 

 'חג הסוכות'. . לכן נקרא מעתה החג,צטוו על מצוות סוכהכבוד הם ה
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 כג' אייר תשע"והרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע 
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 ה את סוכת דוד תקים, בזכות שבעת הצדיקים"-"י
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 מ( ')ויקרא כג" נחל בירהדר כפת תמרים וענף עץ עבת וע י עץראשון פר״ולקחתם לכם ביום ה
, י. "לולב" אותיות ל"ו ל"במוסרז רמארבעת הינים ניתן ללמוד של שמות מהש "אדרת אליהו"ברבינו יוסף חיים אומר 

בפיהם " נאמרעליהם רמז שהאדם צריך שיהיה תמיד לבו עמו בתפלה ובתורה ובמעשה המצוות, ולא כאותם שמ
ר, 'ו'ג 'ת'הוא אותיות א "גואתר". "לו לב"אלא צריך שיהיה תמיד  ,(יג 'ישעיה כט) "ובשפתם כבדוני ולבו רחק ממני

ר, א"ת, רמז "א"ת גורמז נוסף . (יד 'משלי כח) "אשרי אדם מפחד תמיד" כלומר שתהיה תמיד ירא את ה', וכמו שנאמר
ף "התורה מאלאת ף ומסיימים בתי"ו. רוצה לומר שתהיה ירא תמיד לשמור "לכ"ב אותיות התורה שהם מתחילים באל

הוא אותיות ע"ר ב"ה, רוצה  "ערבה", כי הד' רמז לדין. לומר תשתיק את הדיןכ ד'הוא אותיות ה"ס  "סדה"ועד תי"ו. 
הכל שהיא שפלה מלמרות שאם האדם יביט בערבה ויראה שכיון , זכותהדות הטובות בילומר שתעורר בעבודת ה' ובמ

הדס האתרוג ו, הה עם הלולבאות בחר בה והניחקב"ה ואין בה לא טעם ולא ריח ולא עושה שום פרי, אפילו הכי ה
ולא יתגאה על השפלים ממנו, מוסר מו את עצד האדם מזה ילמין בה טבע מטבעם, אופך מכולם יואפילו שהיא ה

ואהבת לרעך " ישראל כנפשו, כמו שנאמר ןואפילו שהם עניים ובזויים, אלא יתקרב ויתחבר עם כל אדם ויאהב כל ב
הטובות, וזהו ע"ר ב"ה, רוצה לומר  מדותהו זה הוא כלל גדול ויסוד קיים לכל עבודת הבורא. (יח 'ויקרא יט) "כמוך

לשוב בתשובה מזה יבא הוא זים, רממוהנה אם האדם יתעורר להביט בארבעה מינים אלו ולידע על מה הם שתעיר בה. 
, "ה-כי יד על כס י" ז(טז' שמות י)ף בכ"ס וישתלם הכסא, דכתיב "וממילא יתייחד שם הוי"ה ברוך הוא י"ה בו"ה ואל

 הכתובובזה יובן  ז:(סנהדרין צ) "כלו כל הקצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה"וכמו שאמרו  כי הכל תלוי בתשובה
נתכסו "ל כסא, ש ף"אות האלה, רמז לשתי אותיות של השם שהם ו"ה ו(יח 'משלי ל) "שלושה המה נפלאו ממני"

את הבנתי לא הבטתי בהם ו, "לא ידעתים", רמז לארבעה מינים הנזכרים לעיל, "יען כי ארבעה", מסבת עוונותי, "ממני
שיהיו מאירים  ותאותיות הנזכרה שוה' והכסא בשל שםתעורר בתשובה, וממילא היה נתקן לההרמז הרמוז בהם כדי 

 יחדים יחד ביחודא שלים.יומת
 

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

, שבשנה אחת לא נמצאו אתרוגים בעירו. הגיע ערב סוכות, ואנשי הקהילה חששו בצ'רבי לוי יצחק מברדימספרים על 
שהם ורבם יפסידו את מצוות ארבעת המינים, ויצאו לאם הדרך להמתין לעוברים ושבים, בתקווה שיעבור יהודי 

והנה, עבר במקום יהודי עשיר שברשותו אתרוג. ביקשוהו הממתינים למכור להם את האתרוג, או  .שברשותו אתרוג
וברצונו לחוג את החג עם בני משפחתו לחילופין לחוג עימם את החג, אך העשיר סירב בטענה שיש לו כסף רב, 

ב, סנגורם של ישראל, יהיה אתרוג בחג, ויפעל צ'יעתר לבקשתם, כדי שלצדיק מברדייהתחננו הממתינים, ש .ואתרוגו
ישועות לכלל ישראל, אך העשיר סירב בתוקף. לאחר תחנונים רבים, הסכים העשיר לבקשה, ובתנאי שהצדיק יבטיח 

ה החבורה למעונו של הצדיק, ורבי לוי יצחק שמח מאד למראה האתרוג. גילו לו השליחים, פנת .לו שיזכה לעולם הבא
כשיצאו בני החבורה ממעונו, שלח בחשאי שליחים שיצוו  .על ההבטחה המיוחדת שהבטיחו לעשיר, ופניו לבשו עננה

הגיע ליל התקדש חג.  .םאת כל בני העיר, לבל יהינו לארח את העשיר בסוכתם, ובמקום זה יציעו לו להתארח בבית
ב, וביקש להיכנס לסוכה. אך בעל המלון אסר זאת עליו בתוקף, והציע צ'העשיר חזר למלון, ששכרה לו קהילת ברדי

לו לסעוד את סעודת החג בחדרו. העשיר ניסה להתווכח ולטעון, שחיוב גמור מהתורה לאכול בסוכה, אך ללא הועיל. 
 .בני הקהילה ישמחו לארחו בבית אך לא בסוכה, אך בכולם נענה בתשובה דומה בצר לו, פנה העשיר לסוכות הסמוכות,

שיוותר על ההבטחה  לבסוף, בחוסר ברירה, פנה לביתו של הצדיק, אך רבי לוי יצחק הסכים להכניסו לסוכה רק בתנאי
ת ה' ולשבת בסוכה. בהקרבה גדולה, החליט העשיר לוותר על העולם הבא, ובלבד שיזכה לקיים את מצוו .לעולם הבא

כששמע הצדיק את החלטתו, הכניסו במאור פנים לסוכה ואמר כעת אני מבטיח לך שתהיה במחיצתי בעולם הבא, אך 
 .רציתי שתזכה לכך בזכות ולא בחסד

 

 " )ויקרא כג' מב("בסוכות תשבו שבעת ימים

ה ב"הקה אותנו כן ציולמפחדים מהמקטרג, וכבר לא נו נחא ים,כיפורהיום  נו אתשעבר ישאחר "שפתי כהן"אומר ה
 שקיבללאחר דהיינו ( בראשית לג' טז) "עשו הלך לדרכו שעירה"ש ירחאפחד, כי ום ללא שסוכה ה לאית בהלצאת מ

 .(בראשית לג' יז) "סוכותהע נס ביעק"ואז שוחד את השעיר המשתלח, כ
 

 (שמות יד' כ) "ויאמר ה׳ סלחתי כדברך"
מושיב קב"ה ה ,שרויה בינינושכינה שה וןדבריך, כי'לחתי כ'ס 'יאמר ה'ושל ר״ת היא ״סוכה״ " ששפתי צדיקמבואר ב"

 כל עוונותינו. ללנו עחל סולח ומוהוא א, צלא דקודשא בריך הוא, ותדמהימנו צלא ,אותנו בצלו
 
 

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

 חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן  :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30ה גן פ"ת ובית כנסת "שבת אחים" נ בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

  Yossef.Benhamo@gmail.com:או בדוא"ל 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 רפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם: ל
 פורטונה בת סימונה, יצחק בן אילנה, רונן בן איווט, שמעון בן אלגרה.
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