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  חג סוכות ושמיני עצרת
  ושמחת בחג� והיית א� שמח 

הסוכה מבטאת סמל חינוכי לאד� מה� הדברי� המשמעותיי� 
לצרכיו  הסוכה היא סמל–בחייו ומה� הדברי� השוליי� בחייו 

שאינ� משמעותיי� כמו הערכי�   הגשמיי� של האד� הארעיי�
ה לא הושיב את "הקב–נית� ללמוד זאת ג� מ� הכתוב  .הרוחניי�

בני ישראל ביציאת מצרי� במבני קבע כי רצה להמחיש לישראל 
אי� ה� אזרחי המדבר מטרת� –את תחושת הארעיות במדבר 

את חיי האומה באופ� היא הכניסה לאר� ישראל שבה נית� לקיי� 
 .מלא מבחינה רוחנית ומבחינה חומרית

חג מוזכר בסוכות באופ� בולט משאר החגי� וכ� בעניי� השמחה 
אלוהי� בכל תבואת� ובכל ' כי יברכ� ה"נאמר בספר דברי� 

  ".משלח יד� והיית א� שמח
   

ב עומד על הנקודה מדוע מצוות השמחה תלויה דווקא "הנצי
  :' במקו� אשר יבחר ה

זמ� האסיפה הוא בשפע ברכה ומטבע האד� להיות שמחתו ."1
על כ� ציווה לבוא ולשמוח במקו� אשר  ,כדר� שמחת הוללות

  ".וש� יהיה נזהר במורא מקדש' יבחר ה
הטע� הראשו� של מצוות השמחה דווקא בירושלי� כדי ליצוק 
בה תוכ� של קדושה ולא שמחת הוללות והפקרות במקדש על ידי 

  .השמחה תהיה שלמה ללא תערובת פסול ,מקדשמצוות מורא 
בסוכות כדי " קהלת"זו ג� הסיבה שאנו קוראי� את מגילת 

היא המביאה לשמחה ולא שמחה של ' להגיע למסקנה שעבודת ה
  .צחוק וחולי�

ויש לפרש עוד שש� תהיה השמחה כללית מכל ישראל וישמחו ."2
  "על קיו� האומה והליכותיו בקודש

   

שמחה אמיתית היא כללית –יא כלל ישראל ה הסיבה השנייה
ה ציווה שהשמחה "לכ� הקב , ואינה מצומצמת לחלק מסוי� בע�

ה ובכ� תהיה השמחה "תהיה במקדש מקו� ריכוז הכלל ע� הקב
  .שלמה

   

ישנו קשר ברור בי� סוכות לימי הדי� אות� עברנו לא מזמ� מדוע 
  ?ה� נסמכי� זה לזה

ולנח� את האד� לאחר נית� לומר שימי השמחה באו לרפא 
  .התהלי� של ימי הדי� לאחר מירוק העוונות

האד� נפגש ע� חטאיו התמלא מה� צער נלח� בכוחותיו 
ימי השמחה מטרת�  .השליליי� וממילא ג� שאר כוחותיו נפגמו
כ� מבאר הרב קוק . להשיב את כוחות האד� לעצמו וירפאוהו

  :רעיו� זה" אורות התשובה"ב
כשכופפי� את עוז החיי� על ידי הסלידה כשמקמצי� את הרצו� "

הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא מתקמ� ג� הרצו� של הטוב 
ועוז החיי� הטהורי� מתקמ� ג� הוא שבי� על כ� ימי� של 
שמחת קודש של חדוות נפש לקומ� את הרצו� הטוב ועוז החיי� 

  ".הטהור
   

  :כל ביטא זאת ישעיהו בהפטרה שקראנו ביו� כיפור
ְ)ֶדֶר6 , ַו7ֵֶל6 5ֹוָבב; ַהְסֵ/ר ְוֶאְקֹצ2, ֹ� ִ)ְצעֹו ָקַצְפִ/י ְוַאֵ,ה*?ֲעו)ַ  )יז(

ִמי� לֹו , ְו:ְנֵחה*; ְוֶאְר9ֵָאה*, 8ְָרָכיו ָרִאיִתי) יח(   .ִל)וֹ  ַוֲא5ֵַ>� ִנח;
5ָלֹו� 5ָלֹו� ָלָרחֹוק ; ְ=ָפָתִי�) ִניב(נוב , )ֹוֵרא  )יט(   .ְוַלֲאֵבָליו

   .*ְרָפאִתיו@@ ?ַמר ְיהָוה, ָ<רֹובְולַ 
   

  

  
השמחה היא לא רק נחמה על  ,א� ישנו פ� נוס2 במצוות השמחה 

תהלי� התשובה אלא היא פריה של התשובה לאחר שהאד� נטהר 
הוא נקי מעוונות רק לאחר הטהרה  מחטאיו בימי הדי� והרי

תהילי� " (אור זרוע לצדיק וישרי לב שמחה."יכולה לבוא שמחה
האור נזרע בראש השנה יושר הלב נתקיי� ביו� כיפור וה� ) יא,צז

  .'מטרת ימי הדי� היא השמחה לפני ה.הביאו לשמחה בסוכות
   

ביטוי לשמירה מ� המזיקי� כבר אצל יעקב    הסוכה היא ג�
מ� המזיקי�   סוכה משמעה שמירה@שו השתכ� בסוכותשברח מע

ה בסוכה חופ2 עלינו כל היו� ומג� עלינו כדברי המשורר "הקב
כי יצפנני בסוכו ביו� רעה יסתירני בסתר אהלו בצור " @בתהילי�
לאחר מאמצי האד� והתעלותו בימי הדי� אנו זקוקי� ".ירוממני

ו לא ייעלמו לימי שימור כדי שההישגי� הרוחניי� אליה� הגענ
  .לכ� באה הסוכה ומשמרת תכני� אלו

   

� בסו2 ספר זמני� על מהות השמחה בימי� "נסיי� בדברי הרמב 
  :אלו
בחג הסוכות , א2 על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בה� .יב

' לפני ה, ושמחת�"שנאמר , הייתה ש� במקדש שמחה יתרה
הראשו� ערב יו� טוב   :כיצד היו עושי�" שבעת ימי�@@ אלוהיכ�

, מלמעלה ולאנשי� מלמטה היו מתקני� במקדש מקו� לנשי� 
ומתחילי� לשמוח ממוצאי יו� טוב   .כדי שלא יתערבו אלו ע� אלו

מתחילי� מאחר , וכ� בכל יו� ויו� מימי חולו של מועד; הראשו�
ע� כל , לשמוח שאר היו�, שיקריבו תמיד של בי� הערביי�

  .הלילה
בכינור ובנבלי�   ומנגני�, החליל מכה  :והיא� הייתה שמחה זו .יג

ומי ; בכלי שיר שהוא יודע לנג� בו, וכל אחד ואחד, ובמצלתיי�
ורוקדי� ומספקי� ומטפחי� ומפזזי� ומכרכרי�   .בפה, שיודע בפה

  .ואומרי� דברי שיר ותושבחות , כל אחד ואחד כמו שיודע
  .ולא את יו� טוב, ושמחה זו אינה דוחה לא את השבת

, ולא היו עושי� אותה עמי האר�  .להרבות בשמחה זו, צוהמ  .יד
אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות @@ וכל מי שירצה

ה� שהיו מרקדי� , והסנהדרי� והחסידי� והזקני� ואנשי מעשה
, אבל כל הע�; ומספקי� ומנגני� ושמחי� במקדש בימי חג הסוכות

  :ולשמוע, כול� באי� לראות@@ האנשי� והנשי�
שהשמחה שישמח אד� בעשיית המצוות ובאהבת האל    .טו

  ;עבודה גדולה היא, שציווה בה�
  

   חג שמח ושבת שלו�
  

  .  ה"תנצב. ל "שלו�  בוסי זצ' לעילוי נשמת המנוח  ר,  טור זה נתר�
  .ה"תנצב. ל "ולעילוי נשמת המנוח רפאל ב� מאיר מגדלי ז
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  מעינות יואב  –חג הסוכות 
 ו"מאת הרב יואב שוכר הי     

ה לע� "בחג הסוכות עושי� סוכה לזכר ענני כבוד שעשה הקב   "
  .ישראל במדבר

ד שהיה ניכר בכ� כאילו חלק כבוד "נלע  ?ולמה נקראי� ענני כבוד
עה ומדד לה� מידה זרובאר� לא  , לע� ישראל שהלכו במדבר

  . כנגד מידה
, ת ומזיקי� ומ� החמהוהענני� היו מגיני� עליה� מכל חיות רעו

וכעת כאשר אנחנו מקיימי� מצוות סוכה כביכול אנו גורמי� 
  .ה בכל העולמות"שיתגדל ויתקדש שמו של הקב

  
כשאנחנו נכנסי� לסוכה בזמ� של קור ותחילת גשמי� ושמי� 

  .בזה נראה שמחזירי� כבוד לכבוד ו , יתבר�' מבטחנו בה
, � רעה יסתירניביו, כי יצפנני בסוכו"הסוכה רמוזה בפסוק 

  )ז"תהילי� כ" (בצור ירוממני, בסתר אהלו
  
 בכל ' רמז שאד� עובד את ה , ע� האותיות בגימטריא לב' כי'

ויהי 'מגלה לו צפונות התורה והשכינה שורה עליו בחינת ' ה, לבו
ביו� רעה '  שומר אותו מהיצר הרע שכתוב' ה, ועוד' בשל� סוכו

ה שהיא מגינה ומצלת בעול� וש� אותו באהלה של תור ' יסתירני
מ� מרו' וזוכה שה . 'בסתר אהלו'שנאמר . הזה ובעול� הבא 

  .'בצור ירוממני' כ� ו' סלסלה ותרוממ�'אותו בחינת 
  

ה בא לידי ביטוי במצוות סוכה שבכ� מראה "הביטחו� בהקב
 �האד� שהוא ש� מבטחו בבורא יתעלה ולמעשה אד� צרי

� הבי' השל� על ה'שכתוב , להנהיג את עצמו בכל דבר בדר� הזו
�  .'והוא יכלכל

ז עושה את אתרעותא דלתתא אבל "בכל פעולתו של האד� בעוה
א� נחלק ' יהב�' השל� על ה'יתבר� ורמוז במילי� ' הכל תלוי בה
  ב�@ נקבל יה' יהב�'את המילה 

, וא@ נחלק לשניי� נקבל וה' והוא'המילה : 'והוא יכלכל�'המילי� 
  . ילאשזה בחינת אתערותא דלע

של� שנשלמו האתערותא דלתתא ' נמצא ש� ה ' וה'ל' יה'נחבר 
וניכר מכא� שכל השפע האלוהי תלוי  ,והאתערותא דלעילא

  .יתבר�' בביטחו� בה
  

ניקח את החצי השני של , ניקח את שני חצאי המילי� הנותרות
' שמכא� רמז שתחילת עבודת ה , 'ב�'  שזה אותיות' יהב�'המילה 
�' וה'שזה אותיות ' והוא'את החצי השני של המילה וניקח , היא ב

ד שכל מזו� "ומכא� נמצא לענ , וזה רמז לשבעת הימי� 7גימטריא 
  .י הבורא יתבר� שמו"מתחיל בו ומושפע ע האד� במש� השבוע 

  
שכאשר , מכא� רמז על שמירת הלשו�' פה'גימטריא ' סכה'המילה 

  .תורההאד� יהיה מתוק� בדיבורו הוא יזכה לאהלה של 
  

ועוד " א� בעשור לחודש השביעי הזה יו� כיפורי� הוא"כתוב 
א� בחמישה עשר יו� לחודש השביעי באספכ� את תבואת "כתוב 

  ."שבעת ימי�' ה  האר� תחוגו את חג
  

בפסוק הראשו� רומזת  . 'א�'ל מופיע המילה "בשני הפסוקי� הנ
א� 'שיהיה  מלא חרטה ומצטער על כל חטאיו יזכה   כאשר האד�

  . 'שמח
 .לעשר הספירות  רומז תיקו�' א� בעשור'בפסוק השני שכתוב 

ובכ�  ,רומז שעוסק בחמישה חומשי תורה' א� בחמישה עשר'ו
  .מתק� כל מה שפג� ונשלמי� עשר הספירות

  
�רמז למאה ברכות  100גימטריא  @ סכ� . על הסוכה מניחי� סכ

  .ביו�
רמז שידע שיש  והשלישי שבה� ,כנגד העיניי� 2 @עלי� שבהדס 3

  .עי� עליונה שרואה את כל מעשיו
שלא טוב לאד� שאי� בו לא מצוות , בה@ הערבה בשינוי אותיות רע

  . ולא מעשי� טובי�
אתרוג בשינוי אותיות אתגור שטוב לאד� שיאסו2 לו מצוות 

  .בעול� הזה ויהיה לו טוב בעול� הבא
  .שעבודת האד� מתחילה בלב, לב@ לולב נחלק לשניי� נקבל לו

  

  
  
אמרתי אעלה בתמר אחזה "מצוות ארבעת המיני� רמוז בפסוק    

, ראשי תיבות אתרוג ערבה לולב הדס' אעלה'המילה   @" בסנסיניו
רומז על אד� שמקיי� את המצוות שהוא צדיק שנאמר  . 'תמר'ו
  ."צדיק כתמר יפרח"
שכ� האד� , ניסו@המילה בסנסניו בשינוי בנס  'אחזה בסנסניו'ו 

  .ת נסי נסי� כאשר מקיי� את מצוות התורהזוכה לראו
  

שסמ� לנו את חג הסוכות לאחר ה "צדקה וחסד עשה עמנו הקב
 –שנת� לנו את חג הסוכות וחסד  –צדקה : יו� הכיפורי�

   . פ"שהקדי� אותו מיד לאחר יוהכ
פ לבקש על עצמנו סליחה "ד כיוו� שעמדנו ביוהכ"והטע� לענ

 ,'� וכרשי� דפקנו דלתי�כדלי'פנינו לבורא במילי� , וכפרה
ל� אכול בשמחה 'וכשהסתיי� יו� הכיפורי� סיימנו במילי� 

  . 'את עונ�' רצה הכבר לחמ� ושתה בלב טוב יינ� כי 
אבל עדיי� אנחנו  ,ובכ� נראה לכאורה שנמחלו עוונותינו 

והשט� יכול לקטרג וכאשר נסתיי�  ,ממתיני� לליל החיתו�
מראה בכ� כאילו , את לבו והאד� חוזר לביתו וסועד ,פ"יוהכ

ולכ� טוב יותר לאד� שיעסוק , ' ביתי מבצרי' –' כוחי ועוצ� ידי'
וג� ' ילכו מחיל אל חיל'ומקיי�  ,פ"במצוות סוכה בצאת יוהכ
שהרי אפילו בית אי� לו והוא הול�  ,מונע מהשט� לקטרג עליו

ה חות� "ובליל החיתו� שזה הושענא רבה שהקב .לגור בסוכה
� טובי� ולשלו� כבר אי� אפשרות לשט� לערער על אותנו לחיי

�  .כ
 �הקמת הסוכה מתחילה בדפנות ומסתיימת בסכ� וא� עשה הפו

א� חומה היא "ורמוז הדבר בשיר השירי� בפסוק  , סוכה פסולה
כלומר הדפנות שזה החומה מרמזי� " נבנה עליה טירת כס2

ידו ואז לא באה תקלה על  ,שהאד� עושה סייגי� וגדרות לעצמו
ה "וזוכה שנבנה עליו טירת כס2 שכ� שורה עליו השכינה והקב

  .משפיע עליו בגשמיות וברוחניות
ה ישמרנו מכל המזיקי� ויבנה לנו בית מקדשנו "יהי רצו� שהקב

  .ותשרה שכינתו עלינו אמ�
   

  חג סוכות הושענא רבא ושמיני עצרת 
פה ו" וצרפתי� כצרו2 את הכס2"סוכות מפטירי� בזכריה הנביא ב

 .נרמז ביאת משיח צדקנו וגאולת ע� ישראל
שבשינוי אותיות זה , פ.ר.שורש צ" וצרפתי�"והרמז טמו� במילה 

את הפרצה בע�  פר� ומש� נמש� שישלח משיח שהוא סוגר
  .ישראל וגואל אות�

תוכו רצו2 ) "ש"שה(פ בשינוי זה רצ2 בחינת הכתוב .ר.ועוד צ
אהבת חינ� שכ� א� י "תהיה ע ומכא� שגאולת ע� ישראל" אהבה

י צירופי� וייסורי� כמו "לא תהיה אהבת חינ� הגאולה תבוא ע
עד שע� ישראל יגיע " וצרפתי� כצרו2 את הכס2" שאמר הנביא

  .לזיכו� המתאי� להתגלות משיח צדקנו
מצוות סוכה נמשכת שבעה ימי� עד ליל הושענא רבה שזה יו� בו  

    ו�ה לחיי� טובי� ולשל"מתגלה החתימה שלנו בעז
 אעלה  אי�"בחינת  – אעלה  ראשי תיבות של ארבעת המיני� ה�

שזה מבטא את האחריות שלנו כל . "אל אבי והנער איננו איתי 
אחד כלפי  אחד בפני עצמו וכל אחד כלפי חברו שזה הערבות שלנו

השני לדאוג לקרב את האחי� הטועי� והאובדי� שבהבלי הזמ� 
ות נשכרי� אשר לא יכילו לחצוב לה� בור ,עזבו את צור מחצבת�

  .שכ� אי� מי� אלא תורה ,המי�
   

נקודת השיא היא אחרי הושענא רבה והיא שמחת תורה שהיא 
כיוו� שכל קיומו של  ,ואת העול� מבטאת את קיו� ע� ישראל

העול� תלוי בקיו� התורה על ידי ע� ישראל ומכא� נבי� מדוע 
וש ברו� כפה הקד: "אמר רב אבדימי בר חמא )א"ע/ה"שבת פ(

א� את� מקבלי� : ואמר לה�, הוא עליה� את ההר כגיגית
ללמד� שבלי " ש� תהא קבורתכ� @ וא� לאו  ,מוטב @ התורה 

 ,תורה אי� עול� ולכ� בזכות ע� ישראל שיקיימו את התורה
העול� שלנו מתקיי� ולכ� הכפייה מבטאת פה את התלות של 

הגויי� אי�  אבל לשאר .י ע� ישראל בקיו� העול�"קיו� התורה ע
  .ה"עניי� של כפיית התורה שכ� אי� לה� חשיבות בעיני הקב

לו , ולפרנסה טובה ,ו לברכה ולהצלחה"י אייל בוסי הי"טור זה נתר� ע
  .ולמשפחתו

  .ל"שלו� בוסי זצ' ולעילוי נשמת סבו המנוח הרב חיי� ב� ר



 

  

  הלכות ומנהגי� בסוכות
 א"ג יצחק רצאבי שליט"ע המקוצר לרה"לפי שו

 מהלכות מצוות ישיבת סוכה

כל האזרח בישראל   בסוכות תשבו שבעת ימי�"כתוב בתורה     .א
י "כי בסוכות הושבתי את בנ למע� ידעו דורותיכ� ישבו בסוכות

פירוש   "תשבו" ).מג@מב, ויקרא כג" (בהוציאי אות� מאר� מצרי�
אמרה תורה שידור אד� בסוכה שבעה ימי� כמו שהוא . כעי� תדורו

ועיקר דירתו יהא בסוכה ולכ� יכניס לסוכה כליו . ו כל השנהדר בבית
מתהל� בה ' פי(הנאי� ומצעותיו הנאות ואוכל ושותה ולומד ומיטייל 

ואפילו א� מדבר ע� חבירו ידבר . ויש� בסוכה) בדר� שעשוע ושחוק
 @ולמנהג הבלדי . (שאפילו אינו אוכל חייב בישיבת הסוכה. בסוכה
� החושבי� שפטורי� כשאינ� אוכלי� ולא כאות) כדלקמ� בברכה

וצרי� לכוי� בישיבת הסוכה שמקיי� מצוות עשה שציוונו . פת
זכר לענני  אליעזר' לדעת ר(ה לישב בסוכה זכר ליציאת מצרי� "הקב
 @ י שיציאת� בניס� "ואעפ) היו סוכות ממש  עקיבא' ולדעת ר כבוד

ה לש� כיוו� שאז ה� ימי התחלת הקיי� ואי� ניכר שהוא עושה סוכ
מצווה אלא לצל כפי דר� כל אד� בעונה זו לכ� ציוונו לעשותה 
בחודש השביעי שהוא זמ� הגשמי� ואנו יוצאי� מ� הבית לישב 

  .להראות שמצוה היא זו, בסוכה היפ� מנהג העול� בזמ� זה
  

על כ� . יש הרבה דיני� ואי� הכל בקיאי� בעשיית הסוכה     .ב
ת שלא תהא הרוח מניעה צריכי� לעשות דפנות שלימות וחזקו

ענפי אילנות או קני� אי� בה� שו� חשש מפני  @וכ� בסכ� . אות�
שה� גידולי קרקע ותלושי� ואינ� מקבלי� טומאה ואינ� קשורי� 

ע יש לפקפק "לדעת מר� השו" פלפוני�"ונסרי� הנקראי� . יחד
בכשרות� א� לדיד� שרי וכלי ע� הרחב קצת וראוי להניח עליו דבר 

ומותר . ע"ל טומאה מדרבנ� ושיעור הרוחב לא נתברר וצא שמקב"י
ויש כלי ע� שאסור  . לסכ� בצינור של ע� לפי שלא נעשה לקבלה

 . לסכ� בה� אפילו כשנתפרקו או נשברו וצרי� לשאול מורה הוראה
ג דבר המקבל טומאה כגו� "וראוי להחמיר שלא להניח הסכ� ע

כ שאר "השליבות וכש צינורות ברזל או סולמות שיש בה� בית קיבול
אבל מדינא , כלי� ואפילו להניח מעל הסכ� כדי להחזיקו יש להחמיר

אכ� באופ� שיכול לעמוד בלא זה . כ מעמיד דמעמיד"הכל מותר וכש
ורק מניח לתוספת חיזוק מחשש שיפול הסכ� ברוח שאינה מצויה 

  .ע אי� חשש"לכו
  

ולכ� צריכי�   צילתה מרובה מחמתה  צרי� להניח סכ� עד שתהא     .ג
וכ� יזהר . כ שא2 לאחר שיתייבש תהא כ�"להזהר להניח הרבה כ

או א2 בפחות מכ� כשהאויר . ט במקו� אחד"שלא יהיה אוויר ג
. ואי� יושבי� תחתיו, או שיש בו כדי ראשו או רובו, לאור� כל הסוכה

 �ולכתחילה צרי� שייראו הכוכבי� מתוכה והמעובה כשרה א
  .הגשמי� יורדי� לתוכה יש פוסלי�במעובה כעי� בית שאי� 

  

דופ�  שבפחות מארבע אמות אמרינ�  הלכה למשה מסיני     .ד
 @דהיינו שא� הפתח בתקרת הבית או שיש ש� סכ� פסול   עקומה

שאי�  אלא  ונחשב מגו2 הכותל רואי� כאילו הדופ� התעק� ש�
א פוסל את כל הסוכה א� "וביותר מד. (יושבי� ואי� ישני� תחתיו

  ).הצדדי�זה מכל 
  

. תעשה ולא מ� העשוי ודרשינ�" חג הסוכות תעשה ל�: "כתוב    .ה
לכ� בסוכה העשויה בגגות הנפתחי� צרי� לפתוח את הגגות קוד� 

כ סוגר את הגג וחוזר ופותח אינו מזיק "שמניח את הסכ� וא2 שאח
וראוי שיהיה הגג פתוח בכניסת  . שהוא כמניח סדי� וחוזר ונוטלו

י צירי� כדי "שתהיה לו סוכה כזו ע� גג הנפתח ע וטוב להדר. (החג
שבשעת הגשמי� סוגר הגג והסכ� נשאר יבש ויוכל לקיי� מצות 

עוד צרי� ליזהר שהגג יהיה פתוח  ). סוכה כראוי כשיפסקו הגשמי�
ועומד בשווה ע� דופ� הסוכה וא� נוטה על הסכ� אי� לשבת במקו� 

צרי� לשי� לב בבתי� וכ� . (הזה שהגג משופע שנמצא יושב תחת הגג
ויש , ב"משותפי� שיש בקומות העליונות חבלי כביסה או מזג� וכיו

  ).צדדי� להקל בזה
  

כ עשה "אא, אסור להניח את הסכ� קוד� שעשה את הדפנות      .ו
פ באור� כל הסוכה סמו� לסכ� וש� עליו הסכ� "רוחב טפח לכה

ש בה� ג� ראוי שלא לתלות נויי הסוכה שי. כ גמר המחיצות"ואח
ואי� להרבות בנויי . קוד� שיסכ�) מ"ס 34 @כ(רוחב ארבעה טפחי� 

. שמא יעשה צילת� מרובה, י שתהא חמת� מרובה מציל�"סוכה אעפ
ט לסכ� אפילו כשאי� "וטוב שלא לתלות נויי הסוכה אלא בתו� ד

  .טפחי� 4ברחבו 
  

ט ושבת "ג הסוכה ביו"ב ע"מותר לפרוש סדי� או ניילו� וכיו      .ז
וא� הכיסוי גבוה . כדי שיוכלו לאכול בה, יורדי� גשמי� מרובי�כש

כ הוא פתוח ש� כבר "אא, מהסכ� טפח אסור משו� עשיית אוהל
  .ש שאז יכול להוסי2 עליו בשעת הגשמי�"מער

  

  

נראה , י שעוברי� דרכה לבית"סוכה העשויה בפתח הבית אעפ    .ח
� "בת מהריוהמעיי� בתשו[שיש להכשירה בדיעבד או בשעת הדוחק 

בעל (ח "ל יראה דאי� כוונתו לומר דאינה סוכה כמו שהבי� השי"ז
"�ג דלא חשיבא דירה לעני� "אע... ובחינ� השיג עליו  ")שושנת המל

ל "מ לעני� סוכה חשיבא דירה דדירת עראי בעינ� דקימ"מ  עירוב
ח בסוכה "יוצאי� יד)]. ח נדא2"הערה בש� הגהת הרא(כרבנ� 

וכשאי� לו . ר"לה ולכ� אסור לעשות סוכה ברהשאולה אבל לא בגזו
ומותר לעשות . [סוכה אחרת בשו� אופ� יכול לישב בה ולבר� עליה

  ].כשצרי� לבנותה מעשה אומ�' מ אפי"סוכה בחוה
  

עצי הסוכה בי� מהדפנות בי� מהסכ� אסורי� בהנאה עד לאחר     .ט
בו ואפילו ליטול מה� קיס� לחצו�   .ת כיו� שהוקצו למצווה"שמח
וכ� נויי סוכה אסורי� בהנאה . ואי� מועיל בה� תנאי. אסור, שיניו

א� . ט ואסורי� בטלטול"ויו ואפילו נפלו ולכ� הוו מוקצה בשבת 
רק , אתרוג התלוי לנוי בסוכה מותר להריח בו דלא הוקצה מריח

ש הראשו� של חג מותר "וא� התנה על הנויי� קוד� ביה  .שלא יגע בו
, ג� לאחר החג כשסתר את הסוכה[לא נפלו  להשתמש בה� ואפילו

לא יפסע על העצי� ולא ישתמש בה� לדבר מגונה דתשמישי מצווה 
  ].נינהו א� מותר לשורפ�

  

אי� לאכול פת כדי  שבערב סוכות לאחר חצות היו�  יש אומרי�      .י
בלילה  ואכילה בסוכה. שיאכל בלילה בסוכה לתיאבו�

בכדי   כזית פ"לכה כה פתלאכול בסו  שצרי� חובה  היא הראשו�
בפת מטובל במרק או בתערובת ' והעול� נהגו להקל אפי(אכילת פרס 

ולדעת� כשיורדי� , במצטער' ויש מחמירי� בזה אפי[ ). ליפת�
גשמי� ימתי� עד שיפסקו ויקדש ויאכל בסוכה כראוי וא� רואה 
שלא יפסקו הגשמי� מקדש בסוכה ואינו מבר� לישב בסוכה ונוטל 

ר� המוציא ואוכל ש� כזית פת בלי הפסק והול� לתו� ומב ידיו 
ויכוי� בשעת ברכת המוציא שדעתו לאכול ג� (  הבית וגומר סעודתו

ז הול� שוב לתו� "וא� פסקו הגשמי� קוד� שביר� ברהמ) בבית
 �הסוכה ומבר� לישב בסוכה ואוכל קצת יותר מכביצה פת ומבר

ה ונוטל ידיו שנית כ לסוכ"וא� פסקו לאחר שביר� הול� ג  .ז"ברהמ
בשאר הלילות וכ� בכל הימי� אי� חיוב .] ז"ל ומבר� ברהמ"ואוכל כנ

אלא כשאוכל אכילת קבע או רוצה ליש� חייב בזה , לאכול בסוכה
ואכילת קבע היינו פת יותר מכביצה אפילו לא קבע עליה . בסוכה
היא פת בכסני� וכ� תבשיל מחמשת מיני דג� יותר מכביצה ' ואפי

ואפילו לנוהגי� שלא (יו חייב בסוכה ולבר� לישב בסוכה וקבע על
א דדווקא בשיעור קביעות "וי. לבר� אלא בשעת סעודה כדלקמ�

אבל פירות אפילו אכל הרבה וקבע עליה� וכ� יי� או שאר ). סעודה
 �משקי� או מאכלי� שברכת� שהכל מותר לאכול ולשתות חו

א לשתות חו� א� המחמיר אפילו במי� של מדינא  כל זה. לסוכה
  .לסוכה הרי זה משובח

  

ע שלא לבר� לישב בסוכה רק "שנוהגי� כשו מהשאמי  יש .יא
וכל מעשיה� בסוכה כישיבה שינה ואכילה עראי , באכילת קבע

ורק כשיש הפסק או . נפטרי� בברכה זו עד שיאכל שנית אכילת קבע
וכ� הרבה מהשאמי שאי�  הבלדי אבל מנהג. היסח הדעת מבר� שנית

ה תלויה בסעודה כלל אלא מברכי� בכל פע� שנכנסי� הברכ
ואפילו . �"כדעת הגאוני� והרמב ,ומקיימי� מצוות ישיבת סוכה

י שאינו סועד ולא טוע� כלו� "נכנס לסוכת חבירו לבקר מבר� אעפ
ודווקא כשיצא מ� הסוכה יציאה גמורה לענייניו חוזר ומבר� . ש�

הסוכה כגו� להביא מאכל א� כשיצא לצור� . פעמי� ביו� 100ואפילו 
וג� , י שנשתהה"ומשקה או ספרי� ללמוד אינו חוזר ומבר� אעפ

 �ואפשר שכשלא הסיח דעתו א2 [כשלא נשתהה  @שלא לצור
�וזמ� הברכה אינו מיד כשנכנס לסוכה ]. בנשתהה אינו חוזר ומבר

וכשנכנס . מבר� ויושב, אלא כשמגיע למקו� שדעתו לישב ש�
ה מבר� כשנכנס ולא ידחנה לזמ� ברכה וממתי� לסעודה שיגישו

וג� . כי אי� שו� צור� להסמי� ברכה זו לברכת המוציא, המוציא
כי הכל נכלל בלשו� " לישב"מ ליש� בסוכה מבר� בנוסח זה "הנכנס ע

" לישב בסוכה"ומי ששכח לבר� , )ש"הרא(זה שמשמעו לשו� עכבה 
" סוכה על ישיבת"א שיבר� בנוסח "כ נזכר י"בכניסתו וישב ואח

ח "ש יצא יד"ויר. אבל העיקר כלשו� הרגיל ג� באופ� זה, לשו� עבר
  ".לישב"ע מבר� אז "שניה� ויעמוד בשעת הברכה ולכו

  

כשנכנסי� לסוכה אי� יושבי� אלא   ט הראשו�"בליל יו .יב
לישב "ובסו2 מבר� . כ עומדי�"והשומעי� ג  מקדש בעמידה הגדול
ומכווי� ג� על החג " חיינושה"כ מבר� "ויושבי� כול� ואח" בסוכה

צ לחזור ולבר� לישב "וכשבאי� לסעוד אי. ושותי�, וג� על הסוכה
וג�  .בסוכה אפילו למנהג השאמי שכבר יצאו בברכה שבקידוש

ויושבי� " לישב בסוכה"ומסיי� בברכת   בשחרית מקדשי� מעומד
ומברכי� לישב בסוכה תחילה למנהג (מיושב   ההבדלה אבל. ושותי�
  .מ"� ג� כשחל בשבת וכ� בשבת חוהוכ) הבלדי
  .ה"תנצב  ל"ז שער אשרת מזל נשמת לעילוי נתר� זה טור



 
  

  

   פרפראות לפרשת וזאת הברכה
זה , עצ� הדבר שמשה רבינו מבר�. וזאת הברכה אשר בר� משה

  .בעצמו הברכה
 

  . מורשה תורה צוה לנו משה
ה ונתתי אות   וארא  'אחד בפ    ,בתורה  מורשה שתי פעמי� כתוב

רמז שאר� ישראל אי� לנו קיו� בה רק א� , וכא�, לכ� מורשה
  .קשר אחד ה�" אר� ישראל"ו" תורה"שה, נשמור את התורה

  

יש מצוות ששייכות , שלא שייכי� לכול� בתורה יש כל מיני דיני�
ואי� כול� , רק לכה� ויש מצוות ששייכות רק לעובד אדמה

אז נחשב שכל  רק א� אנחנו מאוחדי�, מקיימי� את כל התורה
תורה צוה לנו  וזה הכוונה , אחד מקיי� את כל התורה

  ".קהלת יעקב" משה
  

ותצא לאה   כתוב במדרש. שמח זבלו� בצאת� ויששכר באהלי�
בוא וראה מה יפה היתה  אמר רבי לוי  לקראתו ותאמר אלי תבוא

סרסרות� של דודאי� לפני מי שאמר והיה העול� שעל ידי 
, יששכר וזבולו� בישראל י� גדולי� הדודאי� עמדו שני שבט
וזבולו� יוצא בימי� ובא ונות� לתו� , יששכר יושב ועוסק בתורה

  .פיו של יששכר והתורה רבה בישראל
כס2 @שואלי� מדוע זבולו� נות� ליששכר דבר שהוא חיי שעה 

ופרנסה ואילו יששכר נות� לזבולו� דבר שהוא עומד לעול� 
  ? )התורה(

עשו ביניה� עסקה זו  יששכר וזבולו�  טי� אלוומדוע דווקא שני שב
  ?ראוב� ושמעו�  ולא שני שבטי� אחרי� כמו

ל משל לשני חברי� שעושי� ביניה� "אומר המגיד מדובנא זצ 
ושמעו� נות� , ראוב� נות� לשמעו� מאה קילוגר� ברזל: חליפי�

אול� מבחינה , לראוב� בתמורה זהב למאה קילוגר� ברזל
ולכ� מבחינה , וזהב תמיד שוה יותר, אר זהבאיכותית זהב תמיד נש

, מאחר שנת� זהב , איכותית יוצא שכאילו שמעו� הפסיד בעסקה זו
א� א� נתאר לעצמנו מצב כזה , מתכת יקרה תמורת ברזל פשוט

והוא נת� את הברזל , שבתחילה לשמעו� לא היה זהב אלא ברזל
הזהב ועכשיו הוא מוסר שוב את , וראוב� נת� לו זהב  ,לראוב�

כי , במקרה כזה שמעו� לא הפסיד כלו�, לראוב� תמורת הברזל
  , מקבל בחזרה את מה שהיה בידו מתחילה

, והנמשל כל השבטי� לא היו יכולי� לבצע עסקת חליפי� ביניה�
  ? בחיי שעה) תורה(כי אי� יחליפו חיי עול� 

�שניה� נולדו על ידי הדודאי� וזבולו� נות�   זבולו� ויששכר א
כל , )דודאי�(כמו שאמו לאה נתנה לרחל , קני� עול� הזהליששכר 

בשעת עסקת , אחד מה� קונה ומקבל את מה שהיה שלו בתחילה
  .הדודאי�

  

ל "חז, י בפרשת ויצא זה מזל טוב"אומר רש  .ברו� מרחיב גד
יהיה לו מזל , שא� אד� נות� צדקה ל 'ד  ומל'ג ת"ר ד"ג  אומרי�

  .טוב
  

  :� ה�"בשלושה עשר העיקרי� שקבע הרמ
, כל הדברי� הקיימי� במציאות נמצאי� מכוחו @ .הבורא מציאות .א

 .והוא המציאות היחידה שאיננה תלויה בדבר אחר

ואי� דומה לו , כלומר אינו נית� לחלוקה מופשטת  @הבורא אחד. ב
ושו� התנהגות גשמית אינה משפיעה  @ אינו גשמי  הבורא. ג .במהותו

 .עליו

ה� בעול� הגשמי וה� (כלומר כל הדברי� מלבדו  @ 'קדמו�'הבורא הוא . ד
 .'אחריו'נתהוו ) ברוחני

וכל שאר הנבראי� אינ� , הוא היחיד שראוי לעבוד לו ולהתפלל אליו. ה
  .ו   .דרכ�' ולפיכ� אי� לעבוד את ה' יכולי� לעשות דבר כנגד רצו� ה

 .יכולי� להיות נביאי� אד� בני ;הנבואה   קיו� מושג

הנביאי�  נבואתו גדולה משל שאר משה רבינו  יוחדת שלנבואתו המ. ז
ללא , הוא היחיד שניבא בלא מס�: שהיו או שיהיו בארבעה דברי�

הגיע משה לדרגה גבוהה יותר , מתו� כ�. בהקי� ובכל זמ� שרצה, חולשה
 .מכל אד� אחר בידיעת האל

להאמי� שכל חמשת חומשי התורה כול� העתקה  @ תורה מ� השמיי� .ח
וכ� , ומשה לא כתב מעצמו אפילו אות אחת', ק משה מדברי השהעתי

 .התורה שבעל פה א2 היא נתקבלה בסיני והועברה במסורת מדור לדור

 .ולא ישתנו חלקי� ממנה שהתורה לא תשתנה לעול�. ט

שכר למקיימי   נות� הבורא .יא .את כל מעשי בני האד�  יודע הבורא. י

שיגיע המשיח  להאמי� @המשיחיאת ב. יב .ועונש לעוברי� עליה, התורה
 יקומו לתחיה  המתי�. יג   .מבית דוד והוא גדול מכל המלכי�

  

     
 

  חידו� לסוכות ושמיני עצרת
מה הקשר בי� יעקב . לפי בעל הטורי� שלושת הרגלי� כנגד שלושת האבות  .1.

 ?סוכות לבי�
 ?מה ה� שבע המצוות בחג הסוכות . 2
�"איזה רמז יש בלולב על כל התנ. 3? 
  ?הדס. לולב ג. אתרוג ב. א: כיצד נקראי� בתורה. 4
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 .איברי�
מה פירוש המלה . א. בחג הסוכות נהוג להזמי� אושפיזי� לפני הסעודה. 8

 פרט את שמות האושפיזי�. ב? אושפיז
 ?איזו מגילה קוראי� בחג הסוכות ומדוע . 9

 ?מה ה�". אתרוג"ארבעה דברי� הדורשי� שלימות נרמזי� במילה . 10
  
  

 תשובות
על כ� קרא למקו� ,ויל� יעקב ויב� לו בית ולמקנהו עשה סוכות: מהפסוק. 1

 (17ג "ל,בראשית" (ההוא סוכות
קרב� . ז. קרב� שלמי חגיגה. ו. ערבה. ה. הדס. ד. לולב. ג. אתרוג. ב. סוכה. א. 2

  .שלמי שמחה
התורה מתחילה : �"באותיות המילה לולב מתחילי� ומסתיימי� מרכיבי התנ. 3

ספר (הנביאי� מתחילי� באות ו ,)ישראל(ומסתיימת באות ל ) בראשית( באות ב
 (ויעל(ודברי הימי� מסתיימי� באות ל ) יהושע

  ענ2 ע� עבות= הדס. ג. כפות תמרי�= לולב. ב. פרי ע� הדר=אתרוג . א. 4
 .עוק�. ב. פיט�. א. 5
ט הלולב הוא הבול. ב. כל שאר המיני� אגודי� בלולב וצמודי� אליו. א . 6

 .חייב לבלוט בשיעור של טפח לפחות מעל ההדסי�. מכול�
והאתרוג , עלה הערבה דומה לפה, ההדס דומה לעי�, הלולב כנגד חוט השדרה. 7

 .ללב
 .יוס2 ודוד, אהרו�, משה, יעקב, יצחק ,אברה�. ב. אורחי�= אושפיזי� . א. 8
ל קוראי� בקהלת כדי שאד� לא יתגאה בתקופת האסי2 ויגיע למסקנה ש. 9

 ."את האלוקי� ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האד�, הכל הבל: " קהלת
 .גאולה שלימה,רפואה שלימה, תשובה שלימה, אמונה שלימה. 10

  
  

  לשמחת תורה 
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  ).י"רש" (אשדת: ציי� שני פירושי� למילה ". מימינו אשדת למו. "3
  )י"רש(? מדוע נסמ� יהודה לראוב�". וזאת ליהודה. "4
  .מנה שלושה הבדלי� בי� לוי לשאר השבטי�". וללוי אמר. "5
? לאיזו תקופה היסטורית מכוונת ברכה זו". מח� מתני� קמיו: "על לוי נאמר. 6
  )י"רש(
  ?ידידה.ב" ה@ידידי."א: � נקרא בש�"מי בתנ". 'ר ידיד הלבנימי� אמ. "7
  ?איזה שבט היתה נחלתו מבורכת ביותר. 8
  

 תשובות
בגלל . ב:) ב"עיי� ברכות ל(ביניה� התורה ,ארבעה דברי� צריכי� חיזוק. א. 

ת "ר=חזק. ג:). ו"כ,סנהדרי�(שהתורה מתשת כוחו של אד� 
 .קצירה כי היא נקנית בעמל רב,זריעה,חרישה

  .ואל ימות לעול� הבא, בעול� הזה יחי. 2
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