
  
  

  

 'די שנה                                 
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  
  
  
  
  

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

        (סוכה ו:) (סוכה ו:) (סוכה ו:) (סוכה ו:) " " " " אפילו טפחאפילו טפחאפילו טפחאפילו טפחתנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית תנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית תנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית תנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית """"
רק ברוחב שתהיה אפילו אפשר השלישית את ו ,דפנות הסוכה צריכות לעשות שתיים כהלכתןאת לפי חז"ל, רואים ש

  האחרות. הדפנות ת פחות משלושה טפחים סמוך לאח עמידיש להטפח ה הדופן שברוחב אותאת טפח, ו
ה ה׳ -״כי ביעל הפסוק  על פי מה שביארו חז"לומסביר זאת  ,הדפנות הם זכר לעולם הזה" שתורת משהתורת משהתורת משהתורת משהמבואר ב"

 ,עולם הבא נברא באות י' ואילו העולם הזההעולמות, השני ריאת במדבר על שהכתוב (ישעיה כו' ד) צור עולמים" 
צורת כמו  ,דפנות הסוכה הם שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפחו, הוא גם נראה כמו האות ה'לכן ואות ה׳, נברא ב
דפנות הסוכה ומוסיף שאות ה׳. צורת הצורתה היא כולכן  ,הסוכה ושעולם הזה הוא עראי כמלנו  ה׳, לרמוזהאות 

״בני  יםדבר שנירמז לנו שמוהם בני, חיי, ומזוני, וכל טוב העולם הזה דברים המתמצתים את הת ששלמרמזות על 
א כנגד ישלישית שההדופן הם, אך גדולים וטובידהיינו ו כהלכתן נשיהיו ל"ה הקבוחיי״, צריך להשתדל ולבקש מ

  .סתפק במועטהש ליאפשר להסתפק אפילו בטפח כלומר כאן  ,ה״מזוני״
  

 )גמ(ויקרא כג' " כי בסכות הושבתי את בני ישראל"

        סוכה יא:)סוכה יא:)סוכה יא:)סוכה יא:)((((    """"דברי רבי אליעזרדברי רבי אליעזרדברי רבי אליעזרדברי רבי אליעזר    ,,,,ענני כבוד היוענני כבוד היוענני כבוד היוענני כבוד היו""""
בניסן, כי  ןראוי לעשותש ירכבוד ההענני נגד כי אם הסוכות הן כבתשרי, , מדוע חוגגים את חג הסוכות שאלהישנה 

ואומר  וילנאוילנאוילנאוילנארבי אליהו מרבי אליהו מרבי אליהו מרבי אליהו מאון און און און הגהגהגהגמתייחס לשאלה זו תחת ענני הכבוד? הזמן שבו החלו בני ישראל לחסות ניסן היה 
הכבוד  ענניסתלקו ה ,עשו את העגלאבל אחרי שישראל  ,ריםציאת מצזמן ישאכן תחילת ענני הכבוד היתה ב

ביום מהר סיני משה ירד לפי החשבון, . התחילו לעשות המשכןבני ישראל שאלא רק לאחר לא חזרו , ומישראל
אותם וה וצמו ,)שמות לה' א( "ויקהל משה" ,את העםקהיל ממשה  ,בי״א בתשרי ,מחרת יום הכיפוריםלהכפורים, 

כוונה היא שבני שלפי המדרש ה )שמות לו' ג" (עוד נדבה בבקר בבקר אליום הביאו הו"ב ווכת. לאכת המשכןעל מ
שלא משה  . וביום י״ד הכריז"בבקר בבקר"שנאמר  .ם י"גו"ב וי, ביום יהנדבה במשך שני בקריםישראל הביאו את 

חזרה זו של ענני על ישראל. עם על לשרות כבוד ה ענניו , וביום ט״ו התחילו לבנות המשכן וחזרנדבה יביאו עוד
  לזכר המועד שבו שבה השכינה לשרות על ישראל.ה' לעשות את חג הסוכות בט"ו לחודש השביעי, וה יוצהכבוד 

  

   )(ויקרא כג' מ לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" ם״ולקחת
ניצחה בדין ואיזו הפסידה.  איזו אומהנודע אומות לדין, ולא הלשבעים  משל למלך שקרא מובאבתיקוני זוהר 

ותדעו מי  ,איזו אומה אוחזת בידיה כלי ניצחון ראולכו "להם: הוא משיב י ניצח בדין? מ שואלים את המלך:וכאשר 
הניצחון ביום ראש  יכי אחר ,"נסיכות", מלשון "סוכה"לכן נקראת הסוכה , רבי פנחס מקוריץרבי פנחס מקוריץרבי פנחס מקוריץרבי פנחס מקוריץעל כך מר א ."יצחנ

  ויצאנו בבגדי ניצחון. השנה ויום הכיפורים אנו נסיכים, שזכינו בדין
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  חג הסוכות  

  הנה יום בא"": הפטרה
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  מדרשתע"י  אורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  חמו בר אסתר ז"ל ע"ש יצחק בן
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  "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
  הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

 אליהו בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע טו' סיון תשפ"א          אברהם בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע יח' תשרי

  תנצב"ה

חג הסוכות הגיגים ל

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



 

  ן" (יהושע יד ח)פכגויפרחו בצלו יחיו דגן  ביושבו ישו"י
צלא "שהיא לפי הזוהר  בצל הסוכה,בזכות הישיבה ש ראובן קרלנשטייןראובן קרלנשטייןראובן קרלנשטייןראובן קרלנשטייןהרב הרב הרב הרב מבאר , ו"בו ישבי בצלשוי"

 גדולה" :בההחז"ל על תשובה מא ורואמ ."אהבה"מ ים לשוב בתשובהדעתיהם , אמונה"צל ה", דהיינו "דמהימנותא
למצוות. כלומר העבירות שהם עברו ב"זדון" יהפכו לטובה ויחשבו  פו) יומא( "כזכיות תשובה, שזדונות, נעשות לו

, השינוי משתניםשאר הדברים שכל . פן"״גהו ״"דגןוהם הבעולם שיכולים להשתנות לטובה נוספים שני דברים יש 
וברכתם משתבחים עם השינוי הם דברים אלו, ש מלבד שני ,יורדת דרגהוברכת הנהנין עליהם מוריד אותם בדרגה, 

 השבים בתשובה מאהבה, ישתנוכלומר, אותם  "ויפרחו כגפןחיו דגן י"וזה מה שאומר הכתוב בהמשך . דרגה להוע
  לזכויות.  להם שהזדונות יהפכו, לטובה גפןהודגן המו כ

        

  )יד 'טזדברים ( "ושמחת בחגך"
כי ישיבה בדירה מפוארת  ,ישיבה בדירת עראיל הדרישהציווי לשמחה יתירה בחג הסוכות, עומד בסתירה ל, לכאורה
, שאדרבא, הגלנ לאחר התבוננותש ,"דרכי מוסרדרכי מוסרדרכי מוסרדרכי מוסרמובא ב", יביא לשמחה גדולה יותר. אלא מוקפים בכל טובכאשר 

רק לאחר ן להשיג ניתתית אמהשמחה את התית. כי שמחה האמלאותנו  אהבימהיא וקא הישיבה בדירת עראי, וד
הם  הזהלם הסבור שחיי העואדם ש. והטעם הוא משום ישיבת עראיינה ההישיבה בעולם הזה ש שמגיעים להכרה
לעולם לא יוכל להגיע לשמחה פנימית, אדם כזה, היא ישיבת קבע,  הזהלם בעוהאדם  וכי ישיבת, תכלית חיי האדם

 "עז וחדוה במקומו״ (דבריון שכיהזו  גיע לשמחהקב"ה יכול להי שמתקרב אל הלפי שהשמחה היא ענין רוחני. רק מ
 היא אבי אבות הטומאה. שת, ו, מפילים על האדם עצבהזה כז). כל התאוות והבלי העולם 'הימים א טז

        

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

, וכשם מצות הסוכה היא לחסות בצל כנפי השכינה" שאוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראל"בעל ה    אברהם יהושע העשיל מאפטאאברהם יהושע העשיל מאפטאאברהם יהושע העשיל מאפטאאברהם יהושע העשיל מאפטא רביאומר 
כנפיה את הכינה להם, ולאחר מכן היא פורשת היא מה שאת  שמנהגה של התרנגולת לקרוא לאפרוחים לאכול

חיים  כי בראש השנה ויום הכפורים היא מקציבה להם .ישראל כנסת ,עם בניהנוהגת השכינה  ,כביכול ,עליהם, כך
   אותם תחת חסותה ומסככת עליהם בכנפיה. מזון ופרנסה, ואילו בחג הסוכות היא מכניסה

        

  )' גתהלים ב( "עבותימוננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו "
ואמאי קרי ליה מצוה קלה? משום דלית ביה חסרון כיס. מיד כל אחד ואמאי קרי ליה מצוה קלה? משום דלית ביה חסרון כיס. מיד כל אחד ואמאי קרי ליה מצוה קלה? משום דלית ביה חסרון כיס. מיד כל אחד ואמאי קרי ליה מצוה קלה? משום דלית ביה חסרון כיס. מיד כל אחד     ........שו אותה.שו אותה.שו אותה.שו אותה.מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועמצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועמצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועמצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו וע""""

מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא,     ב"הב"הב"הב"הנוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקנוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקנוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקנוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והק
        (עבודה זרה ג)(עבודה זרה ג)(עבודה זרה ג)(עבודה זרה ג)    """"עבותימועבותימועבותימועבותימושנאמר: ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו שנאמר: ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו שנאמר: ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו שנאמר: ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו 

וה "קלה" כדי מצהן הקב"ה נותן לודורשות ניסיון נוסף מהקב"ה להוכיח את עצמן, העולם אומות לפי הגמרא, 
 ותבנו סוכות בכל גגולם העאומות ש יאחר .אין בה חיסרון כיסש וןכי ,"קלה" מאדמצוה היא . מצוות סוכה, לנסותן

הקב"ה מוכיח כך יוצא ומבעט בסוכתו. מהם  ומקדיר להם חום של תמוז, וכל אחד ואחד ןתוהעיר, הקב"ה מנסה א
פטור  "המצטערההלכה העולם, הרי לפי אומות נגד כטענה מה הבעצם ם לישראל. אך דומים השאין העולם לאומות 

  ? לבעוט בסוכהאכן "פטור", אך למה צריך , שגמראומתורץ ב? "מן הסוכה
הרי יש הרבה מצוות קלות הסוכה לנסות בה את אומות העולם? ווקא מצווה נבחרה דאך, נשאלת השאלה, מדוע 

וכן והדרת פני זקן, או אפילו מצוות  ,שאין בו חיסרון כיס ,אחרות שיוכלו לזכות בהן האומות, כגון שילוח הקן
הרב משה פינטו שליט"א הרב משה פינטו שליט"א הרב משה פינטו שליט"א הרב משה פינטו שליט"א ראיתי תירוץ בשם ? אחרות שיש בהן חיסרון כיס, אבל קלות לביצוע, כגון מצוות מזוזה

הסוכה היא סמל לארעיות העולם הזה, ולכן הקב"ה מנסה את אומות העולם האם הם מוכנים לחיות בעולם ארעי ש
  או שאצלם זהו העולם הקבוע.

        

 )סוכה כו.("מצטער פטור מן הסוכה" 

ורבי חיים עוזר  ,. מזג האויר היה קרירבחג הסוכותאורח  אליוהזדמן פעם ש רבי חיים עוזר גרודז׳ינסקירבי חיים עוזר גרודז׳ינסקירבי חיים עוזר גרודז׳ינסקירבי חיים עוזר גרודז׳ינסקימספרים על 
בשולחן ״מצטער״ ונפסק יש לו דין של סוכה כיון שישיבה בההוא פטור משהחליט הוא לכן  ,לא חש כל כך בטוב

ערוך ש״מצטער פטור מן הסוכה״. ישב האורח לבדו בסוכה והיטיב את ליבו במאכלים שהוגשו לפניו. לאחר כמה 
רב דו של האורח. תמה האורח: רבינו, מדוע כבודו יושב בסוכה, הלא הרגעים חזר רבי חיים עוזר וישב בסוכה לצ

פטור ממצוות סוכה, מצטער כרבי חיים עוזר: אמנם נכון,  דין ״מצטער״? השיבמסוכה ישיבה במההוא פטור פסק ש
לי את יב אני במצוות הכנסת אורחים, ובמצוה זו אין אבל אין אני פטור משאר מצוות. והנה בסוכתי יושב אורח ומחו

  פטור של מצטער.ה
        
        

  

  

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