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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

 

 
 

 
 

 

 (במ 'ויקרא כג)  ״בסוכות תשבו שבעת ימים״

תשבו שבעת ", בלשון יחיד "״בסוכה כתבנלא ו, תשבו שבעת ימים״", בלשון רבים ,סוכות״בתורה ״ב כתבנמדוע 
, יזכה, בסוכה בעולם הזהוכל מי שיושב . שתי סוכותלנו שיש  רמזבאה לשהתורה  חיים ויטאל ירבמתרץ  ?ימים״

: על הפסוק במדרשל "חזשאמרו כמו , כל צדיקי עולם ם שלבמחיצת, לישב בסוכת עורו של לוייתן ,לבאלעתיד 
אש אני מגן עליו מ ,כל מי שקיים מצות סוכה בעולם הזה: ה"בהק אמר, (ו 'ד ישעיה) ״וסוכה תהיה לצל יומם״

 .('תהלים כז) ביום רעה״ ״כי יצפנני בסוכה: שנאמר. גיהנםה
 

 (מג 'ויקרא כג)" אלשרת הושבתי את בני יותיכם כי בסכורועו דדי ן״למע

  :(סוכה יא" )'להםסוכות ממש עשו ' :אומר קיבאעבי ר ,אליעזר בידברי ר 'ענני כבוד היו'"
רבי פי לאילו ו, בהיותם במדבר לענני הכבוד שסככו על ישראלהוא זכר  טעם המצווה לשבת בסוכהרבי אלעזר פי ל

אם בוחנים לעומק את  .צאתם ממצריםבמדבר בישראל בני לסוכות ממש שעשו טעם מצות הסוכה הוא זכר עקיבא 
מצוות הסוכה היא זכר לנס הגדול שפרש ה׳ עלינו את , דעת רבי אליעזרל אפשר לומר של"ההבדל בין הדיעות הנ

ענני . יהם יומם בנסעם מן המחנה״״וענן ה׳ על (לד 'במדבר י)שנאמר , ענני כבודו להגן עלינו ולהנחותינו במדבר
בשליו , במן, "סיפק את צרכינו במדבר ארבעים שנה"שהסתפק בכך לא ה "הקב, ביטוי לאהבת ה׳ אלינו והכבוד הי

 . להגן עלינו, ופרש עלינו את ענני כבודו, שכינתו עלינואת השרה גם אלא , בארבו
על , להגן על עצמם מהשמש והמטרכדי שעשו ישראל ממש לדעת רבי עקיבא מצוות הסוכה היא זכר לסוכות ואילו 
י ארעונדדנו במדבר ארבעים שנה כשסוכות , כשהוציאנו ה׳ ממצרים מעבדות לחירות, שנזכור את ימי דלותנומנת 

לבנות בה בתים ולנטוע , ומתוך כך נודה לה׳ שהביאנו אל ארץ טובה ורחבה. מטרהשמש והמשמשות לנו מחסה מ
אלא נזכור , ברכת הארץ הטובה לא תגרום לנו להתגאות ולשכוח את ה׳, רון דלותנו בסוכהובזכות זיכ. בה עצים

ועוד יש , לאכול מפריה ולשבוע מטובה, שהכל בידיו והוא שנתן לנו את הכוח לכבוש את הארץ וליישב אותה
 .שהלכו אחרי ה׳ במדבר בארץ לא זרועה, בזיכרון זה שבח מעלתם של ישראל

 

 (מג 'ויקרא כג)" אלשרת הושבתי את בני יותיכם כי בסכורועו דדי ן״למע

מדוע אנחנו , אך נשאלת השאלה. הסוכה היא זכר לענני הכבוד שהקיפו את בני ישראל בצאתם ממצרים, ל"לפי חז 
השלו שהמן רבי יוסף צובירי מתרץ ? המן השלו והבאר, לא מזכירים גם את שאר הניסים שנעשו לבני ישראל במדבר

. דרוחניים שקיימים הם לעדברים מה שאין כן ענני כבוד שהם , חולפים ואינם נצחיים, דברים גשמייםוהבאר הם 
 .יםהגשמי דבריםללתת דגש לנצח ולא ים והקיימים רוחנידברים הדגש לנו שיש לתת ללמדהדבר בא 
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 (מב 'כג ויקרא" )האזרח בישראל ישבו בסכת כלבסוכות תשבו שבעת ימים "

 .(סוכה ב" )דירת עראיבעת הימים צא מדירת קבע ושב בל שכה תורה ראמ"
, ימי תשובהלאחר עשרת שהוא , סוכותחג הבשהתורה מיעצת לנו  "יערות דבש"רבי יהונתן אייבשיץ במסביר 

צא מדירת קבע ושב בדירת "ל "חזאמרו ן לכ, נחשב בעינינו כתוהו וכצלשכל העולם יהיה ו, קבל על עצמנו גלותשנ
ואמרו  ,(י' יונה ד" )שבין לילה היה ובין לילה אבד"כצל הם וימינו , ארץבגרים שאנו ות אלהר, .(סוכה ב)" עראי

עליו יחוס , בזכות זה ,ואולי. ויהיה לבו לשמים, מתוכו בהירים וראישיש לעשות סכך בענין שהכוכבים ל "חז
שיש לנו , כי אז הדין עדיין מתוח ותלוי עד שמיני עצרת, סוכותחג הימי  שבעתוזו עצה עמוקה לעשות ב. הקב״ה
לא תחושה זו , ירא וחרד לדברו של מלך מלכו של עולםמי של בא .שיצא לצדק דיננו ובטוחים אנו בחסד ה׳, לשמוח
ילין בצל סוכה ויצא בכל השנה ו, דירת עראיכהכל וא ירגיש הכל השנה אלא ב, סוכהרק בחג הסוכות בהיותו בתהיה 

ירצף ו, בתים באבנים משכיותולא יבנה , שים בה׳ מבטחויו, וכאורח בעלמא ותויהיה הכל בעיניו כגר, מדירת קבע
ובזה יבוא לידי מותרות וחמדת נשים , םדעתים רחיבומאדם התענוגי בני שהם ברצפת בהט ושש וכדומה  וחדרי

לוה -ובזה יתגאה וירום לבבו ויתנשא וישכח א, בריותאת האפילו ללסטם יגיע דת ממון עם איסור והיתר וושאר חמ
קבע אלא ישבו  יבנו בתישלא בניו את שצוה ( 'ירמיה לה)יונדב בן רכב  ו שלצוואתוהדוגמה ההחיה היא . עושהו

מה הוא דבר זה ו, היו שוכני אהליםשעקב עשו אבותינו אברהם יצחק וי ךוכ, ת עראי פעם כה ופעם כהודירובאהלים 
 ואאויב הקול משום ולא פחדו , ארמונםאת ישרוף מא פגעי אש שהיתה בליבם החרדה מכי לא , ימיהםאת שהאריך 

בסוכות תשבו "רמז הפסוק משמה  וזה .רחקו מהמקוםתהם ויאוהלהחבלי את נתקו הם מהר חיש יכי , רעב ומגפה
 םשל ע דהיינו צדיקי ישראל הנקראים אזרחים, "האזרח"אבל . מלט מהדיןילה תדאיי עיצה והוז, "ימים שבעת

כי אם תמיד ישבו , תמיד מבלי הפסק ומבלי זמן כלל "ישבו בסוכות", אברהם אבינו הנקרא אזרחי מעבר הנהר
 . דירת עראיכותמיד יהיה כל העולם אצלם , בסוכות

 

  (טו' טז םרידב) "והיית אך שמח"
ומה  .חלק 'אך'כשהוא אומר  ?ט הראשון"או אינו אלא יו .לרבות לילי יום טוב האחרון 'שמח אךוהיית ' :בנןרנו ת"

מרבה אני לילי יום טוב האחרון שיש שמחה  ?הראשון ובטם האחרון ולהוציא לילי יו ובטם לרבות לילי יו ראית
 .(.חסוכה מ)" יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו ליליומוציא אני  ,לפניו

, יש שמחה של מצוה ויש שמחה גשמית .מהות השמחהאת ז״ל בדברים אלו מלמדים אותנו חש" חשב סופר"אומר ה
מרגיש בנפשו רגש של לפניו האדם ג וגם ותענת הבשעהיא בתענוגים גשמיים עיקר השמחה ניהם הוא שהבדל ביה

, תענוגיםבנפשו  את עישבהאחר שלאבל . בדשן נפשואת יענג זמן שבו הוא הת עומד ומצפה לקרא אנעימות כשהו
גם לאחר . הנפש נהניתשבה שמחה רוחנית , שמחה של מצוהב, עומת זאתל. זכרלא משאירה בו השמחה וחולפת 

לפי זה ניתן להבין את  .על אשר זכה לשמוח בשמחה של מצוה לבהאדם מרגיש שמחה בעבר התענוג הרוחני ש
צדיקים ישמחו "היא שהשהכוונה . (ד' חים סתהל)" שישו בשמחהים ויהל-וצדיקים ישמחו יעלצו לפני א: "הפסוק
 . נפשם מטוב ה׳את לשמח זכו על אשר , המצוהשכבר עברה לאחר  "ישישו בשמחהו", עשיית המצוה לפני "יעלצו

 

 (טז 'קטזתהלים ) ״פתחת למוסרי אני עבדך בן אמתך. כי אני עבדך' אנא ה״

 םשישנם שני סוגי, היעב״ץראיתי מביאים בשם ? שתי פעמים באותו הפסוק מדוע חוזר דוד על המלים ״אני עבדך״
 הוא מנצל כלוכיון שכך , והוא מכיר את החופשזהו עבד שהיה אדם חופשי , "בגנבתו עבד הנמכר"יש : עבדיםשל 

 עובדים אצלהוא וילדיו , "עבד כנעני"הסוג השני הוא  .לו נוח לו בחיי העבדות. מאדונו הזדמנות להשתמט ולברוח
של הוא אינו מכיר חיים כך ש, עבדהיה אביו כיון ש הוא נולד עבדשיש מצב שכך  .אותם אסור לשחררו האדון

אבל לא , ״אני עבדך״: אומר דודכך  .שחרור הוא גזר דין מות כיון שאינו יודע לדאוג לעצמו עבורו. חופשיות כלל
 יתוגם אם תשחרר א, למוסרי״ ״פתחתגם אם לכן  ,י אצלךאני נולדתכלומר , ״אני עבדך בן אמתך״ אלא, סתם עבד
 . כי טוב לי אצלך, לעשות זאת אמשיך, גם אם תאמר לי לא לקיים מצוות, כלומר ,לא אברח ממך מהעבדות

 

 (כה 'קיח תהלים)" אניעה שאנא ה׳ הו"
בשעה  את הלולב םאך איננו מנענעי, הושיעה נא״ '״אנא ה את הלולב באמירת םאנו מנענעי, בזמן קריאת ההלל

עליו  ,הוא זקוק לישועה שכאשר אדם נמצא במצב שבו, ונראה לומר בפשטות .שאנו אומרים ״אנא ה׳ הצליחה נא״
 עליו להיות, בשעה שאדם נמצא במצב של הצלחה ךא .נענוע הלולב גורם לרחמי שמים ,וכידוע, לבקש רחמי שמים

ולכן , משלו שנמצאים במצב יותר טוב םולומר שאולי יש אנשי ,לכיוונים אחרים םייוש עינולא ללט, שמח בחלקו
 , את הלולב ו מנענעינהוא א ןולכ, שמים שמצבו יהיה טוב יותר אין צריך לבקש רחמי במצב של הצלחה

  .לרחמי שמים םהגור
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכו ו  שירת הבקשות  וסח  רוקו ב וצאי השבתות שיתקיי ו בבתי הכ סת ב תח תקווה 
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