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 (מב 'כג ויקרא) "האזרח בישראל ישבו בסוכותכל "
מ דוע בכתובההדגשה בישראל": האזרח "כל , שלא דבר מראינו אחרתצוהבשום ? יחיאלמתרץ משה רבי

שאפשטיין האחדות הוא הסוכות חג של עניינו כל ישראלבעם פלגיו, לכל . שבו הכיפורים יום לאחר
הקב עם ישראל עם ה"מתאחד הקברצ, "ה ה בהשאותה תשרה עצמם,ישראלאחדות לבין שחג,בינם וכמו

אחת כבסוכה ישראל עם את שהקיפו הכבוד לענני זכר הוא סוכות , ליישב ישראל כל ראויים ,אחתבסוכהכך
.היינובאחדותכאישאחדבלבאחד



 (מ' כוויקרא ) ולקחתם לכם ביום הראשון
(מדרש)"ראשוןלחשבוןעוונות-ביוםהראשון"

 לעא"רהגמסביר משנהלוביאורפי דברים: בשלושה ״הסתכל עתיד... אתה מי וחשבוןולפני דין "ליתן
ג) אבות (א. , לכאורה מדוע הלשון "חשבון"ו"דין"כפילות ו? הגר״אמסביר מענישים"דין"בש: האדםאת

 העבירה שעשהעל א"חשבון"וב, ימחשבים על לעמצווההתו יכול שהיה בשות שחטאהאותו זמן א. זהכן
 נכון האם חטא נעשה שאז תחילה במחשבה בהאדם מצווה עשה שלא מה על הנענש בארבעה.זהזמן אבל

שה ימים הכיפורים יום סוכותלבין ערב ש, אפשר חוטאיםהאמנם אנשים במצוות, עיסוקם מרוב אבל
שאי תחילההיהיחטאהאפשר ןלכ,במחשבה דנים אין האדם את העד היום של הראשון סוכותחג זה. לפי

׳לחשבון"הלשוןמדוקדק ראשון עוונות' דהיינו". עלעוונותבכלל, לדין לאראשון ,העוונותחשבון׳'רקלאלא,
.מהיכוללעשותבזמןהחטא



  (טו-יד 'טז דברים)" ת אך שמחייוה... ושמחת בחגך"
 נקרא הסוכות חג דווקא שמחתנו"מדוע לנו?"זמן שנעשו כיון שמחים אנו החגים בשאר גם ,ניסיםהלא

המועדים משאר יותר שמחה שמביא בסוכות המיוחד ומה אפשר? שלשמחה העולם אנשי בדעות מקובל
נכסים בריבוי רק חומריים,להגיע ובקניינים ושמחים, למאושרים נהפכים ואז דווקא, התורה ציותה זה על

הסוכות העובחג עראיות את המסמלת הדקלהזהלם ענפי ובצל באהל בישיבה , ושמח מאושר .בחלקולהיות
במועט בהסתפקות באה שהשמחה ללמד , מתענוגות עוהובבריחה הזהלם דאגה, מרבה נכסים מרבה .ואדרבה

(התורהרותאוצ)
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 ו"עתש תשרי 'טו
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
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  (יב 'טכמדבר ב) "וחגותם חג לה׳ שבעת ימים... ובחמישה עשר יום לחודש השביעי"

ביוםהכיפורים,ראשהשנה״יוםתרועה״ב,"הפסח״מצותיאכלבחג:גםאתמצותהחגהתורהבכלחגוחגציינה
נפשותיכם״ את מצות,״ועינתם את התורה ציינה לא הסוכות בחג ורק החג את בסוכההדהיינו מצוות.ישיבה
 מוזכרת בסוכה הישיבה בפרשת ימים"אמור"רק שבעת תשבו ״בסוכות נאמר מד)" כג (ויקרא להבין ?מדועצריך

חכמה"הארבמ ב"משך שנפסק מה פי ערוך"על "וא)"שולחן שעוברי(ח'מרתח ממצות פטורים ישיבההדרכים
לעלותלרגלמעירםהמקריביםצריכיםהיושלצורךכךתבמקדשנוהקרבהעוסקתבהקרבתהזופרשולכןב,בסוכה

כאןכןלאהזכירההתורהל,ישיבהבסוכההפטוריםממצותש"עוברידרכים"כרחהיהלהםדיןשלהבו,לירושלים
ישיבהבסוכההמצותאת , מ,הקרבנותאינהעוסקתבהקרבתש,פרשת״אמור״באך התורהברשופשם שלעניין

.ישיבהבסוכההמצות


  (יג 'טזדברים ) "באספך מגרנך ומיקבך"
.(סוכהיב)"בפסולתגורןויקב"

 שונה מדוע להבין צריך מכלהמצות סוכה המצוותשאר ש, לעשות היא החובה המצוות שאר אותןבכל
ומוקאוד דוהמהמהמובחר ביותרר וכ, נאה אתרוג נאה 'וטלית ואילו את המצות לעשותסוכה יש

 ?הפסולתמלכתחילה רמתרץ מרוזיןבי הישראל פי על העבודתשידוע השנה' בראש ימי, עשרת
 הכיפורים ויום בבחייהתשובה "יראה"נתא אימת הדיןמחמת , האבל עבודת ה' שמחתנו,סוכותבחג ,זמן

בבחי הדין".אהבה"נתהיא בימי האדם יהעבודת שלהא שנמצאכת המעשיםד,ברשותותהפסולת היינו
שלילייםה וחהחרט, בתשובההזרעליהם א, שומכיך ון היא זו עבודה "יראה"מתוך ש, הפוךלהבכוחהרי
פו)"שגגות"ל"זדונות" (יומא אבל אותם להפוך בכוחה "זכיות"לאין ב, הסוכותאבל זוכי,חג לעשותםשאז

 "מאהבה"תשובה להבכוחש, ."זכיות"ל"זדונות"הפוך המדרש בדברי שרמוז מה לשיזה הפסולתמתקחש
שבידו , הם שעדיין אותו"שגגות"בבחינת מכלומר,"סוכה"נתלבחיהלהעלות תשובה "אהבה"לעשות

".זכיות"לתאותןמהפכש


 .(ע״ז ג) "גגו בראש סוכה ועושה והולך נוטל אחד כל מיד"

 "זחאומרים ג)ל ש.(ע״ז לבוא לעתיד מתקבצות העולם הקבאומות בדרישה"לפני מראש":בקשה/ה לנו תנה
בערבשבתיאכלטרחמיש,שוטיםשבעולם:ה"באומרלהםהק."ונקייםאותהתןלנואתהתורה"דהיינו,"ונעשנה

מצווהקלהישליוסוכהשמהלכוועשו,אלאאףעלפיכן?בשבתמישלאטרחבערבשבתמהיכןיאכלבשבת
וזעליהםתמהבתקופתתמאחדואחדנוטלוהולךועושהסוכהבראשגגווהקדושברוךהואמקדירמידכל.אותה

ויוצא מבעטבסוכתו ואחד אחד .וכל טובמקשה שם הואבאבטרוניההקדושהבעל הקדושברוך אין עםהלא
בריותיו לקייםהמצווה, שלאיוכלו סוכההיאהענווההעיקרמצוותשומתרץ?ולמהמקדירעליהםחמהכדי כי.

עיקרמצוותשצאיו."לדורבמדוראחדםאיןאניוהואיכולי:"נאמרגאווההבעלעלוהסוכההיאהשראתהשכינה
יודעיםמההיאענווהאומותהעולםאינם,אמנם.השראתהשכינהענווהשגורמתלההיאעלידיסוכהה וכשכבר,

הואמידהקדושברוך.גגולהתגאותולהתראותבמצווההאחתשהםעושיםאזירציםכלאחדלראש,עושיםמצווה
(אמריפנחס)״.לוצורךבמצוותכאלויןכיהואא,מקדירעליהםחמה



 ״תעשה ולא מן העשוי״
אתמלמדיםאותנוחז״לש?כיצד.'מדיםדרךבעבודתהולהסוכהממצוותעשייתשרבימרדכישלמהמבויאןמרוא
שלה באופן ישלבנות העשויסוכה מן ולא ולבנותאתהסוכה,"״תעשה האדםלעשות ולאלהשתמשבסכךעל

עליולקצוץאת.פסולהסוכהזו,עליהאתהענפיםהגדליםבסמוךסוכהומסכךולדוגמאאדםהבונה,העשוימאליו
״ולא,עליולעשותתדיר,״תעשה״,לקייםבעצמועלהאדם,כךהדברגםבעבודתה׳.ענפיהעץולעשותסכךבעצמו

.ךאללולהסתפקבמהשכברעשהולומרדיליבכמןהעשוי״
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