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A Complete Redemption  The Bach (OC 625) writes that although Sukkos refers to 
the Ananei Hakavod, it is really a Yom Tov for us to remember Yetzias Mitzrayim. Why do 
we remember Yetzias Mitzrayim with the Ananei Hakavod and Sukkos? The Ramban in his 
introduction to Sefer Shemos writes that the geula from Mitzrayim was not finished until 
Klal Yisroel reached the level of the Avos; just like the shechina dwelled amongst the Avos, so 
too, the redemption from Mitzrayim was complete only when Klal Yisroel had the Mishkan 
and experienced an exalted level of hashra’as haShechina. The Ananei Hakavod represent the 
shechina that dwelled amongst Klal Yisroel. Therefore, we remember Yetzias Mitzrayim with 
Sukkos because Sukkos represents hashra’as haShechina which was the completion of Yetzias 
Mitzrayim. 

Thoughtful Sitting  The Torah tells us that one must sit in a Sukkah for seven days. It is 
interesting that we find a halacha by this mitzvah which we don’t find by any other mitzvah – 
that one who is pained (mitzta’er) in the Sukkah is exempt from the mitzvah. Why is this so? 
The Chidushei Harim explains that the Torah tells us that one must sit in a Sukkah so that later 
generations know that Hashem protected Klal Yisroel in Sukkos when He took them out of 
Mitzrayim. A person has to understand why he is sitting in a Sukkah while he is sitting there. 
When a person is in pain, he cannot properly internalize the message of Sukkah and therefore, 
he is exempt from sitting in the Sukkah.

Special Huts   The Gemara brings a dispute as to what the Yom Tov of Sukkos is coming 
to commemorate. Rebbi Eliezer said that it is a commemoration for the Ananei Hakavod and 
Rebbi Akiva said it is a commemoration for the huts that Klal Yisroel dwelled in when they 
were in the desert. This seems quite puzzling; what is the importance of these huts and why 
does it require a commemoration? The Aruch Hashulchan explains that by sitting in Sukkos 
we commemorate the fact that Klal Yisrael lived in the desert for forty years. They lived in 
huts in a place that people cannot naturally live for forty years only because Hashem took 
care of their every need. We see from here the special relationship between Hashem and Klal 
Yisroel, and that is what we are commemorating on Sukkos.
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Did You Know?

	Sukkah Signs
Many people commonly hang signs and 
posters in their Sukkah with various pesukim 
written on them, such as Basukos Teishvu, 
etc. This, however, presents serious concerns. 
The Shulchan Aruch (YD 283:3) writes that it 
is forbidden to embroider pesukim on a tallis. 
Why? Some explain that it is forbidden to 
write a single passuk outside of a Sefer Torah; 
others explain that we’re concerned that the 
passuk may not be treated with respect (see 
Taz and Shach ad loc.). The Mishnah Berurah 
(OC 638:24, based on Magen Avrohom) 
writes clearly that this prohibition applies to 
engraving squashes with pesukim for Sukkah 
decorations, and cites both explanations. 
Although it is likely that a poster with pesukim 
on it will be treated more respectfully than 
a squash, the other reason still applies. 
Therefore, some Poskim rule that one should 
not write pesukim on Sukkah posters (Chazon 
Ovadya pg. 92). Others note that common 
custom appears to be lenient in this matter 
(Kovetz Halachos pg. 151). One should keep 
in mind that signs with pesukim on them may 
require genizah (buried with sheimos) after 
Sukkos instead of being disposed with the 
garbage (see Halichos Shlomo pg. 118).

	Sukkah Decorations
Sukkah decorations are considered an integral 
part of the Sukkah and it is forbidden to 
use them on Sukkos for personal benefit. 
Therefore, if one hung pretty fruits in the 
Sukkah for decoration, it is forbidden to 
remove and eat them on Sukkos (Shulchan 
Aruch 638:2). Some Poskim rule that the above 
prohibition may extend to the nails and staples 
used to attach the decorations to the Sukkah; 
since they play a fundamental role in the 
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	Year-Round Lessons
In reference to Sukkos, the passuk states (Vayikra 23:41), “You shall celebrate it as a festival for 
Hashem, a seven-day period in the year (hashanah).” Seemingly, the word “hashanah – in the 
year” is extra. The Sfas Emes explains that the seven days of Sukkos are meant to create an inter-
nal impression which will extend for the duration of the year. In this way, the days of Sukkos are 
connected to the entire year.

Rav Dessler zt”l (M”M #1 p. 268) expounds on this thought. On Yom Kippur, the Yetzer Hora 
does not have power to cause us to sin r”l. Immediately afterwards, however, he regains this 
strength. The Sukkah is meant to provide protection from this influence and enable us to retain 
the levels we reached on Yom Kippur. The Sukkah provides us with the ability to “close the door” 
on the Satan, and it is achieved through the kedusha of the Sukkah. Even if we don’t readily feel 
this spiritual achievement, knowing that it exists can encourage us to better appreciate the Suk-
kah and fulfill its mitzvos with more devotion and precision. In this way, we can receive more 
of the Sukkah’s kedusha and protection and thereby retain the levels we have reached during the 
Yomim Nora’im for the rest of the year.

	Simple Actions – Lasting Effects
The great legends of Mussar teach us that a person is affected by his own actions. Outward ac-
tions have the power to cause great, internal, spiritual growth. A quick perusal of the various 
mitzvos of Yom Tov and Sukkos grants insight and depth into this concept. The Sefer Hachinuch 
(#299) gives a beautiful reason for the mitzvah of bringing a korban mussaf on Yom Tov. When 
we bring a special korbon on Yom Tov, we are infusing it with an added level of kedusha. By doing 
this, we can internalize the reality of the additional kedusha endowed to the days of Yom Tov, 
thereby allowing us to grow from these days. Nowadays, we do not bring korbonos; however, we 
definitely spend much more time davening during Yom Tov than normal. This is supposed to 
be an action of treating the days with added respect thereby allowing us to gain the most we can 
from these special days.

In a similar vein, the Chinuch (#31) expounds on the mitzvah of Kiddush, explaining that by 
saying the words of Kiddush we impress upon ourselves the greatness of the day. He adds that 
this is the reason that Kiddush is supposed to be said on wine. Wine is something which natu-
rally brings about a joyous state of mind. When in such a state, we are more susceptible to the 
impressions we are trying to create and they will have a greater effect. 

Another mitzvah which the Chinuch explains with this concept is the mitzvah of daled minim 
(#324). The season of Sukkos is naturally a joyous time because it is the time of harvest. The four 
species which we take have a natural ability to bring joy because of their splendid appearance. 
By taking these species, we are acting in a joyous manner for the sake of Hashem. In this way, we 
train ourselves to channel our natural feelings of joy into Avodas Hashem.

The many mitzvos of Sukkos have the power to change our essence and make us better servants 
of Hashem. Their strength becomes even greater based on the joyous atmosphere in which they 
are performed. Even if the source of this atmosphere is unrelated to the actual mitzvah, similar 
to the wine of Kiddush, it will still bring about a stronger impression from the mitzvah.
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decoration’s functionality, personal use 
may be prohibited throughout Sukkos 
(Halichos Shlomo pg. 115).

	Bunk Beds
Just like one is obligated to eat and 
drink in the Sukkah during Sukkos, 
so too, one is obligated to sleep in the 
Sukkah (see Shulchan Aruch 639:2). 
May one sleep on the lower bed of a 
bunk bed in the Sukkah (e.g., if there 
is a shortage of space)? If the space 
between the beds is at least 10 tefachim 
(approx. 35”), one may not sleep on 
the lower bed, but if the separation is 
less than that amount, one may sleep 
on the lower bed (Halichos Shlomo pg. 
143, based on Shulchan Aruch 627:1). 
Although some Poskim rule that one 
may not sleep on the lower bed when 
someone is sleeping on the top bed 
(because the person may be considered 
an ohel – a canopy), other Poskim rule 
leniently on this matter (ibid., Kovetz 
Halachos pg. 123).

	Umbrella in the Sukkah
Many Poskim write that it is permissible 
to sit in the Sukkah while holding an 
umbrella (e.g., if it is raining) because 
the umbrella is not considered an ohel 
to separate between the person and the 
schach (Halichos Shlomo pg. 143, Kovetz 
Halachos pg. 126). [Note: Umbrellas 
should not be used on Shabbos and 
Yom Tov.] Nevertheless, on a practical 
level, some Poskim rule that usage of 
an umbrella during rain is not the best 
idea. Not only is one not obligated to use 
an umbrella during rainfall, one who 
does so during a substantial rainfall 
in order to eat in the Sukkah when 
truly exempt, is considered a hedyot 
(a derogatory term – see Shulchan 
Aruch 639:7) (Kovetz Halachos ibid.). 
However, other Poskim say that if 
holding the umbrella doesn’t create an 
undue burden (e.g., it is being held by 
someone else) it is indeed appropriate 
to sit in the Sukkah under the umbrella 
(Harav Dovid Zucker shlita).

Did You Know?
(Continued) עבודת המועד פסקים מאת מרן הגאון

 ר׳ משה פיינשטיין זצוק"ל
הרב משה זאב קויפמאן

)bamboo( פסול אויר בסכך באמבו
בענין סוכה שמסוכך עם עצים דקין הנקראין באמבו )bamboo( שהם סכך 
כשר כיון שהם גדולי קרקע, התעורר שאלה שהרי גמ' סוכה דף יט. איתא 
שאויר פחות מג' טפחים אינו פוסל הסוכה, אבל אין ישנים תחתיו. הרא"ש 
)פ"ק סי' לה( מעורר שאם אין ישנים תחתיו, איך יכול לישב בסוכה שהיא 
מלא נקבים )ע' תוס' הרא"ש דף יט. שפ' בציור של צילתא מרובה מחמתה 
רק מעט(, הא נמצא שיושב תחת האויר? ותי' דהכא מיירי שהאויר מהלך 
כל אורך הסוכה, עכ"ד. הר"ן )סוף פ"ק דסוכה( תי' שהקפידא הוא דוקא 
כשראוי לעמוד ראשו או רובו באותו אויר. הרמ"א )תרלב:ב( מביא שניהם 
לחומרא וז"ל ודוקא שהולך על פני כל הסוכה, או שיש בו כדי לעמוד בו 
ראשו ורובו, אבל בלא"ה מותר, דהא אין סוכה שאין בה נקבים". והנה לפי 
הר"ן צריך שיהיה שיעור מקום מרווחת תחת האויר כדי לפסול, אבל לדעת 
הרא"ש אינו ברור מהו השיעור רוחב של האויר. י"א )ע' חזו"א או"ח קמד:ה( 
שבמקום שהאויר הולך על פני כולה, אפילו משהו הוי איסור. ולפי זה, סכך 
הנ"ל שנעשה מעצים דקין, שכיח מאד שיהיה אויר בין הקנים שהולך על 
פני כל אורת הסוכה, ואע"פ שאינו אלא משהו של אויר, לפי שיטת הרא"ש 
אסור לישב תחת אותו משהו, וא"כ איך יוצאים בסכך הנ"ל? והפוסקים 
נותנים עצות שונות איך ינצלו מזה )ע' הליכות שלמה פ"ח ס"ד(. אבל רבינו 
זצ"ל פוסק שאפילו לשיטת הרא"ש, צריך להיות איזה שיעור כדי שיחשב 
שיושב תחת האויר, ואם הוא רק משהו בעלמא, אין זה חשוב כיושב תחתיו, 
אלא שיושב תחת הסכך, ואין מה לחוש כלל. רבינו זצ"ל לא נתן שיעור 
מסוים, אבל ראיתי בשו"ת שלמת חיים סי' שמא )הובא בספר הלכות חג 
בחג( שכתב בפשיטות ש"הזהירות אינו כי אם באויר שאפשר שישכב על 
צדו ויהיה כל גופו תחת האויר או ראשו אפילו לחוד". )מסורת משה כת"י(

סכך שנתחברו ע"י דבר שמקבל טומאה
־היתה עובדא בשכונת רבינו, שסוכה נעשית עם סוג סכך שכל השנים שע

ברו היה מספיק כבדות לישאר על הסוכה אפילו ברוח מצויה בלי שום 
סיוע, אבל שנה אחת היה רוח כ"כ חזק שהגביה הסכך מעל הסוכה. ולכן 
בשנה הבאה, קשרו החתיכות של הסכך ביחד עם חוטים שמקבלים טומאה. 
השאלה היא, שבדרך כלל אם מחבר הסכך להסוכה ע"י דברים שבקבלים 
טומאה, פוסל הסוכה מדין מעמיד )ע' משנ"ב תרכט:כו(. אבל בציור זו, הסכך 
יכול לישאר על הסוכה באופנים רגילים, וכל תכלית של החוטים הוא רק 
לחזק הסכך באופן של אינו מצויה, ואולי אין זה חשוב מעמיד של הסוכה 
נוטה  היה  רבינו  זמן שאינו משתמש עם החוט באופן למעשה.  כל  כלל, 
דין של מעמיד הוא חומרא, שרוב  ופסק שכיון שלמעשה כל  זו,  לסברא 
פוסקים לא חששו למעמיד כלל, כמבואר בשו"ע )תרכט:ז-ח(, ובדיעבד קי"ל 
שמותר לישב שם )ע' משנ"ב שם ס"ק כב, ערוה"ש שם סע' יח(, ועוד, מה 
שחוטים שמקשרים הסכך ג"כ חשוב כמעמיד, זהו חידוש, שהרי חוטים ודאי 
אינם מעיקר הסכך, וי"ל שאין שייך לגזור שמא ישתמש באותו דבר שמק"ט 
כסכך. ואעפ"כ נכון ליזהר בזה ג"כ. אבל בציור שלנו, שהסכך קיים בפנ"ע 
בלי שום קשר להסוכה, והקשר הוא רק בשביל המצב שאינו מצוי, אולי זה 
לא חשוב מעמיד בכלל, ובצירוף כל הנ"ל פסק שאותו סוכה היתה כשירה. 

)מסורת משה כת"י(

Rabbi Daniel Yarmush

	The Joy of the Mitzvah
The Vilna Gaon had a brother named R’ Avrohom 
who lived in a small town some distance from 
Vilna. One day, the Gaon sent a letter to his 
brother requesting that he move to Vilna so that 
they can learn together. The response baffled 
him. R’ Avrohom wrote, “I would love to move 
to Vilna but my wife refuses to move.” What was 
stopping his wife from moving? After a while, the 
whole story came out.

Many years earlier, Sukkos was approaching and 
R’ Avrohom went out to look for an esrog. There 
was one problem. The roads were all ruined from 
the bad weather and there were no esrogim to be 
found! After much searching, a rumor was heard 
that someone had come to town with an esrog for 
sale. R’ Avrohom and other members of the town 
went to visit the salesman and were disappointed 
to hear that he wanted an astronomical price, 
more than anyone could afford. It looked like 
there wouldn’t be an esrog in town that year. 
When R’ Avrohom’s wife heard the sad news, she 
was filled with pain. How could it be that they 
wouldn’t have an esrog? She thought it over and 
suddenly came up with a solution. They would 
sell their house which they had received as a 
chasunah present, move to a small shack, and use 
the money to purchase the esrog. She presented 
her idea to R’ Avrohom who agreed with the plan. 
Sure enough, they sold their home, purchased 
the esrog, and moved to a small shack. There 
was no one in town that Sukkos happier than R’ 
Avrohom and his wife!

Every time R’ Avrohom’s wife passed by their 
original home, she was filled with such joy when 
she remembered the mitzvah which they had 
done. “How can I move to Vilna?” she said. “I 
don’t want to lose that reminder of the mitzvah 
which we accomplished.” How great is the joy of 
one who does a mitzvah, especially when done 
with great dedication and self-sacrifice. 

Sukkos 
Story

Rabbi Akiva Niehaus
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	Year-Round Lessons
In reference to Sukkos, the passuk states (Vayikra 23:41), “You shall celebrate it as a festival for 
Hashem, a seven-day period in the year (hashanah).” Seemingly, the word “hashanah – in the 
year” is extra. The Sfas Emes explains that the seven days of Sukkos are meant to create an inter-
nal impression which will extend for the duration of the year. In this way, the days of Sukkos are 
connected to the entire year.

Rav Dessler zt”l (M”M #1 p. 268) expounds on this thought. On Yom Kippur, the Yetzer Hora 
does not have power to cause us to sin r”l. Immediately afterwards, however, he regains this 
strength. The Sukkah is meant to provide protection from this influence and enable us to retain 
the levels we reached on Yom Kippur. The Sukkah provides us with the ability to “close the door” 
on the Satan, and it is achieved through the kedusha of the Sukkah. Even if we don’t readily feel 
this spiritual achievement, knowing that it exists can encourage us to better appreciate the Suk-
kah and fulfill its mitzvos with more devotion and precision. In this way, we can receive more 
of the Sukkah’s kedusha and protection and thereby retain the levels we have reached during the 
Yomim Nora’im for the rest of the year.

	Simple Actions – Lasting Effects
The great legends of Mussar teach us that a person is affected by his own actions. Outward ac-
tions have the power to cause great, internal, spiritual growth. A quick perusal of the various 
mitzvos of Yom Tov and Sukkos grants insight and depth into this concept. The Sefer Hachinuch 
(#299) gives a beautiful reason for the mitzvah of bringing a korban mussaf on Yom Tov. When 
we bring a special korbon on Yom Tov, we are infusing it with an added level of kedusha. By doing 
this, we can internalize the reality of the additional kedusha endowed to the days of Yom Tov, 
thereby allowing us to grow from these days. Nowadays, we do not bring korbonos; however, we 
definitely spend much more time davening during Yom Tov than normal. This is supposed to 
be an action of treating the days with added respect thereby allowing us to gain the most we can 
from these special days.

In a similar vein, the Chinuch (#31) expounds on the mitzvah of Kiddush, explaining that by 
saying the words of Kiddush we impress upon ourselves the greatness of the day. He adds that 
this is the reason that Kiddush is supposed to be said on wine. Wine is something which natu-
rally brings about a joyous state of mind. When in such a state, we are more susceptible to the 
impressions we are trying to create and they will have a greater effect. 

Another mitzvah which the Chinuch explains with this concept is the mitzvah of daled minim 
(#324). The season of Sukkos is naturally a joyous time because it is the time of harvest. The four 
species which we take have a natural ability to bring joy because of their splendid appearance. 
By taking these species, we are acting in a joyous manner for the sake of Hashem. In this way, we 
train ourselves to channel our natural feelings of joy into Avodas Hashem.

The many mitzvos of Sukkos have the power to change our essence and make us better servants 
of Hashem. Their strength becomes even greater based on the joyous atmosphere in which they 
are performed. Even if the source of this atmosphere is unrelated to the actual mitzvah, similar 
to the wine of Kiddush, it will still bring about a stronger impression from the mitzvah.
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decoration’s functionality, personal use 
may be prohibited throughout Sukkos 
(Halichos Shlomo pg. 115).

	Bunk Beds
Just like one is obligated to eat and 
drink in the Sukkah during Sukkos, 
so too, one is obligated to sleep in the 
Sukkah (see Shulchan Aruch 639:2). 
May one sleep on the lower bed of a 
bunk bed in the Sukkah (e.g., if there 
is a shortage of space)? If the space 
between the beds is at least 10 tefachim 
(approx. 35”), one may not sleep on 
the lower bed, but if the separation is 
less than that amount, one may sleep 
on the lower bed (Halichos Shlomo pg. 
143, based on Shulchan Aruch 627:1). 
Although some Poskim rule that one 
may not sleep on the lower bed when 
someone is sleeping on the top bed 
(because the person may be considered 
an ohel – a canopy), other Poskim rule 
leniently on this matter (ibid., Kovetz 
Halachos pg. 123).

	Umbrella in the Sukkah
Many Poskim write that it is permissible 
to sit in the Sukkah while holding an 
umbrella (e.g., if it is raining) because 
the umbrella is not considered an ohel 
to separate between the person and the 
schach (Halichos Shlomo pg. 143, Kovetz 
Halachos pg. 126). [Note: Umbrellas 
should not be used on Shabbos and 
Yom Tov.] Nevertheless, on a practical 
level, some Poskim rule that usage of 
an umbrella during rain is not the best 
idea. Not only is one not obligated to use 
an umbrella during rainfall, one who 
does so during a substantial rainfall 
in order to eat in the Sukkah when 
truly exempt, is considered a hedyot 
(a derogatory term – see Shulchan 
Aruch 639:7) (Kovetz Halachos ibid.). 
However, other Poskim say that if 
holding the umbrella doesn’t create an 
undue burden (e.g., it is being held by 
someone else) it is indeed appropriate 
to sit in the Sukkah under the umbrella 
(Harav Dovid Zucker shlita).

Did You Know?
(Continued) עבודת המועד פסקים מאת מרן הגאון

 ר׳ משה פיינשטיין זצוק"ל
הרב משה זאב קויפמאן

)bamboo( פסול אויר בסכך באמבו
בענין סוכה שמסוכך עם עצים דקין הנקראין באמבו )bamboo( שהם סכך 
כשר כיון שהם גדולי קרקע, התעורר שאלה שהרי גמ' סוכה דף יט. איתא 
שאויר פחות מג' טפחים אינו פוסל הסוכה, אבל אין ישנים תחתיו. הרא"ש 
)פ"ק סי' לה( מעורר שאם אין ישנים תחתיו, איך יכול לישב בסוכה שהיא 
מלא נקבים )ע' תוס' הרא"ש דף יט. שפ' בציור של צילתא מרובה מחמתה 
רק מעט(, הא נמצא שיושב תחת האויר? ותי' דהכא מיירי שהאויר מהלך 
כל אורך הסוכה, עכ"ד. הר"ן )סוף פ"ק דסוכה( תי' שהקפידא הוא דוקא 
כשראוי לעמוד ראשו או רובו באותו אויר. הרמ"א )תרלב:ב( מביא שניהם 
לחומרא וז"ל ודוקא שהולך על פני כל הסוכה, או שיש בו כדי לעמוד בו 
ראשו ורובו, אבל בלא"ה מותר, דהא אין סוכה שאין בה נקבים". והנה לפי 
הר"ן צריך שיהיה שיעור מקום מרווחת תחת האויר כדי לפסול, אבל לדעת 
הרא"ש אינו ברור מהו השיעור רוחב של האויר. י"א )ע' חזו"א או"ח קמד:ה( 
שבמקום שהאויר הולך על פני כולה, אפילו משהו הוי איסור. ולפי זה, סכך 
הנ"ל שנעשה מעצים דקין, שכיח מאד שיהיה אויר בין הקנים שהולך על 
פני כל אורת הסוכה, ואע"פ שאינו אלא משהו של אויר, לפי שיטת הרא"ש 
אסור לישב תחת אותו משהו, וא"כ איך יוצאים בסכך הנ"ל? והפוסקים 
נותנים עצות שונות איך ינצלו מזה )ע' הליכות שלמה פ"ח ס"ד(. אבל רבינו 
זצ"ל פוסק שאפילו לשיטת הרא"ש, צריך להיות איזה שיעור כדי שיחשב 
שיושב תחת האויר, ואם הוא רק משהו בעלמא, אין זה חשוב כיושב תחתיו, 
אלא שיושב תחת הסכך, ואין מה לחוש כלל. רבינו זצ"ל לא נתן שיעור 
מסוים, אבל ראיתי בשו"ת שלמת חיים סי' שמא )הובא בספר הלכות חג 
בחג( שכתב בפשיטות ש"הזהירות אינו כי אם באויר שאפשר שישכב על 
צדו ויהיה כל גופו תחת האויר או ראשו אפילו לחוד". )מסורת משה כת"י(

סכך שנתחברו ע"י דבר שמקבל טומאה
־היתה עובדא בשכונת רבינו, שסוכה נעשית עם סוג סכך שכל השנים שע

ברו היה מספיק כבדות לישאר על הסוכה אפילו ברוח מצויה בלי שום 
סיוע, אבל שנה אחת היה רוח כ"כ חזק שהגביה הסכך מעל הסוכה. ולכן 
בשנה הבאה, קשרו החתיכות של הסכך ביחד עם חוטים שמקבלים טומאה. 
השאלה היא, שבדרך כלל אם מחבר הסכך להסוכה ע"י דברים שבקבלים 
טומאה, פוסל הסוכה מדין מעמיד )ע' משנ"ב תרכט:כו(. אבל בציור זו, הסכך 
יכול לישאר על הסוכה באופנים רגילים, וכל תכלית של החוטים הוא רק 
לחזק הסכך באופן של אינו מצויה, ואולי אין זה חשוב מעמיד של הסוכה 
נוטה  היה  רבינו  זמן שאינו משתמש עם החוט באופן למעשה.  כל  כלל, 
דין של מעמיד הוא חומרא, שרוב  ופסק שכיון שלמעשה כל  זו,  לסברא 
פוסקים לא חששו למעמיד כלל, כמבואר בשו"ע )תרכט:ז-ח(, ובדיעבד קי"ל 
שמותר לישב שם )ע' משנ"ב שם ס"ק כב, ערוה"ש שם סע' יח(, ועוד, מה 
שחוטים שמקשרים הסכך ג"כ חשוב כמעמיד, זהו חידוש, שהרי חוטים ודאי 
אינם מעיקר הסכך, וי"ל שאין שייך לגזור שמא ישתמש באותו דבר שמק"ט 
כסכך. ואעפ"כ נכון ליזהר בזה ג"כ. אבל בציור שלנו, שהסכך קיים בפנ"ע 
בלי שום קשר להסוכה, והקשר הוא רק בשביל המצב שאינו מצוי, אולי זה 
לא חשוב מעמיד בכלל, ובצירוף כל הנ"ל פסק שאותו סוכה היתה כשירה. 

)מסורת משה כת"י(

Rabbi Daniel Yarmush

	The Joy of the Mitzvah
The Vilna Gaon had a brother named R’ Avrohom 
who lived in a small town some distance from 
Vilna. One day, the Gaon sent a letter to his 
brother requesting that he move to Vilna so that 
they can learn together. The response baffled 
him. R’ Avrohom wrote, “I would love to move 
to Vilna but my wife refuses to move.” What was 
stopping his wife from moving? After a while, the 
whole story came out.

Many years earlier, Sukkos was approaching and 
R’ Avrohom went out to look for an esrog. There 
was one problem. The roads were all ruined from 
the bad weather and there were no esrogim to be 
found! After much searching, a rumor was heard 
that someone had come to town with an esrog for 
sale. R’ Avrohom and other members of the town 
went to visit the salesman and were disappointed 
to hear that he wanted an astronomical price, 
more than anyone could afford. It looked like 
there wouldn’t be an esrog in town that year. 
When R’ Avrohom’s wife heard the sad news, she 
was filled with pain. How could it be that they 
wouldn’t have an esrog? She thought it over and 
suddenly came up with a solution. They would 
sell their house which they had received as a 
chasunah present, move to a small shack, and use 
the money to purchase the esrog. She presented 
her idea to R’ Avrohom who agreed with the plan. 
Sure enough, they sold their home, purchased 
the esrog, and moved to a small shack. There 
was no one in town that Sukkos happier than R’ 
Avrohom and his wife!

Every time R’ Avrohom’s wife passed by their 
original home, she was filled with such joy when 
she remembered the mitzvah which they had 
done. “How can I move to Vilna?” she said. “I 
don’t want to lose that reminder of the mitzvah 
which we accomplished.” How great is the joy of 
one who does a mitzvah, especially when done 
with great dedication and self-sacrifice. 

Sukkos 
Story

Rabbi Akiva Niehaus

(Continued on back page)



מצות עשיית סוכה
ראש הכולל הרה"ג ר' דוד צוקער שליט"א

למעבד  ישראל  בית  דמחייבין  וז"ל,  איתא:  )קס"ט(  בשאילתות 
מטללתא ומיתב בה שבעת יומי דכתיב "חג הסוכות תעשה לך 
הרי  עכ"ל.  ימים"  שבעת  תשבו  "בסוכות  וכתיב  ימים",  שבעת 
מבואר מהשאילתות דבחג הסוכות חוץ ממצות ישיבה בסוכה כל 
שבעה יש עוד מצוה דעשיית הסוכה, דילפי' מקרא ד"חג הסוכות 
תעשה לך", וכן איתא ברש"י מכות )ח. בד"ה השתא(. וכן הוכיח 
ט:ג(  )ברכות  בירושלמי  דאיתא  מהא  שם(  )מכות  לנר  הערוך 
שהעושה סוכה מברך על עשיית הסוכה, הרי מבואר שגם העשייה 
וס"ל שאין  הירושלמי  בזה על  חולק  ואף שהבבלי  היא מצוה. 
מברכין על עשיית הסוכה כמבואר במנחות )מב.(, מ"מ נראה דגם 
הבבלי ס"ל דיש מצוה בעשיית הסוכה, אלא שאין מברכין על 

מצוה זו מטעמים הנ"ל. וכן מבואר בערוה"ש )תרמא:א(.

והנה יש לעיין בגדר מצוה זו, דהא פשיטא דמותר לצאת בסוכתו 
ידי  שיוצא  ודאי  וא"כ  כשרה,  גנב"ך  סוכת  דהלא  חבירו,  של 
מצותו אף בלא עשייה? ואולי י"ל דהוא כעין מצות שחיטה לפי 
דעת הרמב"ם. דהנה הרמב"ם בספר המצוות )מצוה קמ"ו( ס"ל 
ועוף  חיה  בהמה  לשחוט  שצונו  היא  וז"ל,  מ"ע,  היא  דשחיטה 
היתר אכילתה אלא בשחיטה,  יהיה  ושלא  יאכל בשרה,  ואחר 
והוא אמרו יתברך "וזבחת מבקרך ומצאנך" עכ"ל. וכ"כ בריש 
הלכות שחיטה ע"ש. הרי מבואר שדעת הרמב"ם ששחיטה היא 
מצות עשה ולא מתיר בעלמא. ומי שיאכל בשר אבר מן החי או 
נבילה בלא שחיטה, חוץ ממה שעובר על הלאו דאבר מן החי או 
נבילה מבטל ג"כ מ"ע דשחיטה. והנה הראב"ד )ריש ספר המצות( 
השיג על הרמב"ם וכתב, וז"ל, א"א זו אין לו טעם, ואולי לאו 
הבא מכלל עשה עשה עכ"ל. וביאר בעל הכסף משנה כוונתו, 
וז"ל, מפני שאין מצוה מחוייבת שאם ירצה שלא לאכול בשר 
ירצה שלא לשחוט הוא בעצמו רשאי, אבל הוא לאו  או אם 
הבא מכלל עשה, לא תאכל אבר מן החי ולא נבילה הא שחוטה 
אכול. והוסיף שם הכ"מ וכתב די"ל לדעת הרמב"ם שהוא עשה 
למי שירצה לאכול בשר שישחוט או ישחוט לו אחר עכ"ל. והנה 
זרק  ואם  כוונה  צריכה  אינה  דשחיטה  קיי"ל  דהא  להעיר,  יש 
אחד סכין לנועצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה שחיטתו כשרה 
)חולין לא.(, ואף דאין בזה שום קיום מצוה כלל דהא מתעסק 
בעלמא הוא, ולפי דעת הרמב"ם דשחיטה היא מ"ע למי שרוצה 
לאכול שישחוט הוא או אחר, למה מותר לו לאכול בכה"ג, הא 

לא נתקיימה מצות שחיטה?

ונראה לומר, דהנה מצינו כמה מצוות שעיקר חיובם הוא התוצאה 
לבנות  חייב  בית  שהבונה  מעקה  מצות  כגון  שלהם,  והתכלית 
מעקה, ומ"מ אם אדם אחר בנה המעקה )שלא בשליחותו(, אף 
שהבעלים לא קיימו מצוותם בזה, מ"מ בודאי לא ביטל שום 
מצוה, שתכלית חיובם היא שהגג יהיה שמור ע"י המעקה, וכל 
שיש מעקה סביבו אין בו ביטול מצוה. כמו"כ בענינינו לענין 
)לפי דעת הרמב"ם( עיקר המצוה היא התוצאה,  מצות שחיטה 
שהבשר יהא שחוט ולא אבר מן החי או נבילה, ולכן כל שהבשר 
הוא שחוט אין בו ביטול מצוה ]אף שקיום מצוה ג"כ ליכא וכגון 
ביטל  אז  אוכלו,  והוא  שחוט  אינו  הבשר  אם  ורק  במתעסק[. 

מצות שחיטה חוץ ממה שעבר על לאו דאמה"ח או נבילה. וכן אם שחט הבהמה 
ואח"כ אכל ממנו מקיים בזה מ"ע דשחיטה.

הוא  המצוה  דעיקר  סוכה,  עשיית  מצות  לענין  נמי  הוא  דכן  י"ל  לפ"ז  והנה 
התוצאה שיהא לו סוכה לקיים בה מצות ישיבת סוכה. ולכן כל שיש לו סוכה 
לשבת בה בימי החג לא ביטל מצות עשיית סוכה. אבל מי שיאכל חוץ לסוכה 
בימי החג משום שאין לו סוכה לדור בה, אז ביטל למפרע גם מצות עשיית 
סוכה חוץ ממה שביטל מ"ע דישיבת סוכה. ושו"ר שכ"כ בשו"ת אבני נזר )סי' 

תנ"ט אות ט"ז( ע"ש וב"ש.

והנה התוס' בסוכה )ט. בד"ה ההוא(, הקשו ל"ל קרא בסוכה דלך למעוטי גזולה 
הא הוי ליה מצוה הבאה בעבירה? וכתב המנ"ח )מצוה שכ"ה( לתרץ קושייתם 
וז"ל, דהנה שני מינים יש במצוות עשה, אחד שהיא חיוב אקרקפתא דכל איש 
מישראל כמו תפילין ואתרוג ואכילת מצה. ומצוה כזו אם מקיים עושה רצון 
הבורא... ואם מבטל המצוה... ביטל המצוה ועשה נגד רצון הבורא... ויש מצוות 
שאין חיוב לעשותן כגון ציצית דהתורה לא חייב ללבוש בגד של ארבע כנפות... 
אך אם מביא עצמו לידי חיוב שבכוונה לובש ארבע כנפות לקיים מצות ציצית 
זה דרך הטוב והישר. וכן מצוה זו דהיינו סוכה יש בה שני חלקי המצוה, דהיינו 
בליל ראשון של סוכות, מצות עשה לאכול כזית בסוכה ומחוייב לחזור אחר 
סוכה... כמו מצה ותפילין... ובשאר הלילות והימים אם רוצה אינו אוכל ואינו 
יושב בסוכה, ואין שום חיוב עליו כמו ציצית. אך אם אוכל מצות עשה לאכול 
בסוכה... וגם בשני מצוות הללו הוא בציור ג"כ שמבטל המצוה ועושה נגד רצונו 
כמו שאינו מניח תפילין, אם לובש בגד של ארבע כנפות ואינו מטיל ציצית 
אז עובר על המצוה, וכן אם אוכל אכילת קבע חוץ לסוכה עובר על המצוה... 
והנה נראה הא דמצוה הבאה בעבירה אינו יוצא, הטעם דהקב"ה אינו רוצה 
בכך ולא לרצון לפניו... והנה משום זה שייך שפיר לומר דלא יצא ידי המצוה, 
כי זה אינו רצון הבורא יתברך, וא"כ לא קיים המצוה. וזה שפיר שייך במצוה 
החיובית כיון דלא יצא ידי חובת המצוה ממילא לא עשה המצוה... אבל במצות 
שאינם חיוביות כגון ציצית וסוכה בשאר ימי החג, אם הם באים בעבירה, אמת 
דלא קיים רצון הבורא ברוך הוא, כי אין זה רצונו יתברך, אבל מ"מ לא ביטל 
המצוה, רק דלא קיים, והוי ליה כמי שאינו לובש בגד כלל או לא אכל כלל 
דלא קיים, הכי נמי נהי דלא קיים המצוה כי לא לרצון לפניו בזה, אבל מ"מ לא 
ביטל, ולא נוכל לדון אותו כמו שאוכל חוץ לסוכה או שלובש בגד בלא ציצית, 
רק הוא כמו שאינו עושה המצוה כלל, והולך בלא בגד או שאינו אוכל כלל, כי 
באמת הוא לובש ציצית ואוכל בסוכה, אך שאינו לרצון לפניו יתברך הוי ליה 
כאלו לא קיים המצוה. אבל לא נוכל לדון אותו כאלו ביטל המצוה כיון דמ"מ 
עושה המצוה עיין ותבין... אך זה אי אמרינן מחמת מצוה הבאה בעבירה, אבל 
אם התורה פסלה גזול בפירוש, הוי ליה כמי שסיכך בסכך פסול... ואם אוכל 
הוי ליה כמי שאוכל בבית, כיון דהתורה גזרה דזו לא הוה סוכה כלל. א"כ ניחא 
דאי מחמת מצוה הבאה בעבירה נהי דבחג אם ישב בסוכה כזו לא קיים המצוה 
אבל גם לא ביטל, אבל עתה שהתורה גילתה דגזול פסול, א"כ הוי ליה כאלו 
ביטל העשה כמו שאוכל בביתו, לכך כתבה התורה לך למעוטי גזול גבי סוכה... 

כן נראה לענ"ד עכ"ל.

והנה הרבה אחרונים )עי' שערי יושר ג:יט( השיגו על דבריו דנהי שאינו מחוייב 
לאכול בסוכה בשאר ימי סוכות, מ"מ כשרוצה לאכול חייב בסוכה משום מ"ע 
ד"בסוכות תשבו שבעת ימים", ואי קיים המצוה ע"י מהב"ע נמצא שביטל מצותו, 
דהרי קרא ד"בסוכות תשבו שבעת ימים" אינו איסור עשה בלבד אלא היא 
מ"ע כשאר כל המצות שבתורה? אבל לפי המבואר בדברינו לעיל שיש מצוות 
כל  כאלו  ובמצוות  התוצאה,  הוא  שהעיקר  הרמב"ם(,  דעת  )לפי  שחיטה  כמו 
שהתכלית נתקיימה לא ביטל המצוה, אף שלא קיים מצוותו, ולכן מותר לאכול 
בשר שחוטה אף כשלא נתקיימה מצות שחיטה כגון ע"י מתעסק, כמו"כ י"ל כאן 
אף שיש מ"ע ד"בסוכות תשבו שבעת ימים" כשרוצה לאכול סעודת קבע, מ"מ 
תכלית המצוה היא התוצאה שלא יאכל חוץ לסוכה, ולכן כל שאוכל בתוך סוכה 
כשירה אף שלא קיים מצותו כגון במהב"ע, לא ביטל המצוה. ומיושבים דבריו 

של המנ"ח, וגם מבואר היטב גדר מצות עשיית סוכה לפי שיטת השאילתות. 

המינים  כל  שיטול  עד  לצאת  שלא  לכווין 
ויברך עליהם.

כדי ליישב מנהג שלנו להפוך האתרוג לכאורה 
המוכיח  ומעשה  גילוי  הוא  דההיפוך  צ"ל 
שאינו רוצה לצאת כלל בלקיחת שאר המינים 
גדילתו.  כדרך  לבסוף  האתרוג  שיתהפך  עד 
ב'  כשנוטלים  הגר"ח  בציור  לפי"ז  ונמצא 
אתרוגים, המהודר קודם ואח"כ הודאי כשר, 
עד  הלולב  לקיחת  על  כלל  אין הברכה חל 
שמהפך האתרוג הכשר לבסוף כדרך גדילתו 
ואם אתרוג הראשון באמת היה פסול, מעשה 
נטילת  לתחילת  הברכה  בין  מפסיק  נטילתו 
שתי'  מה  על  קשה  וא"כ  מינים.  הד'  כל 
הגרי"ז דמיד כשנוטל הלולב חל הברכה עליו 
ולא איכפת לן אם יש הפסק אחר התחלת 
שבאופן  להגרי"ז  דס"ל  י"ל  ושמא  המצוה? 
של  דעתו  פסול,  היה  המהודר  שהאתרוג 
המברך היה לצאת דוקא בזה אחר זה כדי 
להציל עצמו מאיסור ברכה לבטלה, אמנם 
בכה"ג היה טפי עדיף להתנות בפירוש דאם 
בנטילה  לצאת  דעתו  כשר  הראשון  אתרוג 
בבת אחת ואם הראשון נמצא פסול, דעתו 
לצאת בנטילה של זה אחר זה כדי שלא יהא 

הפסק בין הברכה לנטילת הלולב.

שנוטלין  שבאופן  פסק  דהרמ"א  להעיר  ויש 
הד' מינים בזה אחר זה וסח ביניהם, צריך 
עשיית  ואם  עצמו.  בפני  מין  כל  על  לברך 
מעשה אחרת חשוב הפסק כמו הדיבור אז 
אפילו  הפסק  הוי  הפסול  האתרוג  נטילת 
כשכבר התחיל המצוה – שלא כדברי הגרי"ז, 
וכן העיר במקראי קדש )וע"ע בחזון עובדי' 

סוכות עמ' רמ"ה(, וצ"ע.

הגר"ח  כדברי  עושין  אם  הנ"ל  לפי  נמצא 
חשש  איכא  קודם,  המהודר  אתרוג  ליטול 
ועוד, שמא לא יהיה  שגורם ברכה לבטלה, 
רק קיום דזה אחר זה בהד' מינים דזה הוי 
לצאת  דא"א  הגר"ח  מש"כ  וגם  בדיעבד. 
בהידור מצוה אחר שכבר גמר העיקר מצוה, 
התעוררות  בשו"ת  ע'  לכ"ע,  מוסכם  זה  אין 
מאא"ז  "ידוע  שכתב  ג:תלד(  )או"ח  תשובה 
בעל החת"ס וכן ראיתי מכבוד אאמ"ו )בעל 
האתרוג  אחר  מהדרין  שהיו  זצ"ל  הכת"ס( 
מברכים  היו  כזה  להם  היה  ואם  יענעווער 
קודם עליו ואח"כ נטלו עוד פעם אתרוג כרפו 
משום הידורו". וכ"מ בביכורי יעקב )בתוספות 
ביכורים( דמי שיש לו אתרוג כשר בשעת הלל 
ימתין  לא  מהודר  אתרוג  לו  יביאו  ואח"כ 
וכשמקבל  לו  אשר  האתרוג  על  יברך  אלא 
היותר נאה שוב יטלו וינענע בו בלא ברכה 
בירח למועדים עמ' תל"ט מה שביאר  )ועי' 
במח' זו(. שוב מצאתי בספר חזון עובדי' )עמ' 
כהגר"ח  לא  למעשה  הלכה  שפסק  רמ"ד( 
אלא יברך על הודאי כשר ואח"כ יטול את 

המהודר שהוא ספק כשר.

)המשך: מצות עשיית סוכה( 

)המשך בעמוד הבא( )המשך בעמוד הבא( 

נכתב ע"י הראשי כולל שליט"א

)המשך: בענין דברי הגר"ח במי שיש לו ב' אתרוגים(

יש לעיין
בענין דברי הגר''ח במי שיש לו ב' אתרוגים
ראש הכולל הרה"ג ר' משה פראנציס שליט"א

דמי  תקפו(  עמ'  הגר"ח  חי'  )ע'  הגר"ח  דברי  מפורסמים 
שהיה לו ב' אתרוגים, אחד ודאי כשר אבל אינו מהודר 
והשני מהודר אבל ספק פסול, שיטול ויברך על המהודר 
והטעם  ודאי כשר.  זה שהוא  יטול  ואח"כ  הספק תחלה, 
דאם הוא מקיים המצוה באתרוג הכשר שאינו מהודר, שוב 
אינו יכול לקיים מצוות הידור ע"י לקיחת השניי' לבד כי 
הידור בלא מצוה אינו כלום. וע"ז הק' בס' מקראי קודש 
)סוכות ח"ב מהד"ח סי' עו( מרש"י עירובין )נ. ד"ה והרי( 
שאם יצאו שני בהמות בעשירי וקראן עשירי, עשירי ואחד 
עשר מעורבים זה בזה וכתב רש"י וז"ל ולבי אומר דאינו 
מברך על התנופה ועל הסמיכה דלא ליהוי ברכה לבטלה 
לזה  ותנופה  לזה  תנופה  עושה  ואי  ספק,  א'  דכל  משום 
ומברך קודם, אי התנופה הראשונה אינה הקרבן הטעונה 
תנופה ודאי חשוב הפסק בין הברכה להתנופה, ע"כ. הרי 
דחשיב הפסק ע"י נטילה ראשונה של הספק? וכן הק' הג"ר 
אליעזר סילבר בהגהות לשו"ת נפש חי' )הוצאה שני' או"ח 
סימן א'(. ומוסיף שם שהרצה הדברים לפני הבעל צפנת 
פענח והסכים עמו בזה )עי' בספר ארבעת המינים השלם 

עמ' רצ"ה(.

במקראי קודש שם הביא שהק' זאת בשמו להגרי"ז, והשיב 
דהרי הלולב מצרפו, שיכול לברך עליו ואח"כ מצרף לו גם 
האתרוג השני ומכיון דיכול ליטול בזה אחר זה )עי' שו"ע 
ובאמצע  יהיה בלי הפסק  תרנא:יב( א"כ התחלת המצוה 
עוד  שם  ומביא  יפסיק.  אם  קפידא  אין  המצוה  עשיית 
אחרונים שתי' על דרך זו, וכ"כ הגרי"י פישר )ע' בהסכמה 

לספר ארבעת המינים השלם( ובציץ אליעזר )ו:לט:י(.

והנה יש הערה פשוטה, שהלכה זו של לקיחת ד' מינים זה 
אחר זה, הוא רק בדיעבד, ולכתחילה ודאי ראוי לקחתם 
ביחד ממש, ומי שיעשה עצת הגר"ח, אפילו אם לא יהיה 
ברכה לבטלה, מ"מ הוא מקיים מצותו רק באופן בדיעבד? 
ובאמת יש להעיר עוד ע"ז, ונקדים דיש לעי' על המנהג 
שלנו כשמברכים על הד' מינים, מהפכים האתרוג למטה 
כדי שיהא הברכה עובר לעשייתן ]ומנהג זה מובא בחתם 
סופר )סוכה דף לט.(, חיים וברכה )באות רל"א(, וכן נהג 
בעל קהילות יעקב )אורחות רבנו ח"ב עמ' רפ"ט([. וצ"ב מצד 
ההלכה שהבאנו שאפשר לקיים מצות נטילה ע"י לקיחת 
הד' מינים בזה אחר זה, וא"כ, אפילו אם יהפוך האתרוג 
כדי שלא יהיה כדרך גדילתן, ולא יצא יד"ח האתרוג, מ"מ 
הלולב ושאר מינים כבר ניטלו בדרך גדילתן, ויצא חובת 
נטילתה מיד, אפילו קודם הברכה, וא"כ הברכה לא יהיה 
עובר לעשייתו על הג' מינים הראשונים? ובאמת, מטעם 
זו כתב הרוקח שמהפכים כל המינים, הלולב עם האתרוג, 
)תרנא:ה(  וע' בגר"א  וכ"כ באורחות חיים.  קודם הברכה, 
כן על עצת השו"ע שאינו מועיל להפוך האתרוג  שהעיר 
כיון דלא היפך שאר המינים, ומסיק שהעצה המעולה היא 



מצות עשיית סוכה
ראש הכולל הרה"ג ר' דוד צוקער שליט"א

למעבד  ישראל  בית  דמחייבין  וז"ל,  איתא:  )קס"ט(  בשאילתות 
מטללתא ומיתב בה שבעת יומי דכתיב "חג הסוכות תעשה לך 
הרי  עכ"ל.  ימים"  שבעת  תשבו  "בסוכות  וכתיב  ימים",  שבעת 
מבואר מהשאילתות דבחג הסוכות חוץ ממצות ישיבה בסוכה כל 
שבעה יש עוד מצוה דעשיית הסוכה, דילפי' מקרא ד"חג הסוכות 
תעשה לך", וכן איתא ברש"י מכות )ח. בד"ה השתא(. וכן הוכיח 
ט:ג(  )ברכות  בירושלמי  דאיתא  מהא  שם(  )מכות  לנר  הערוך 
שהעושה סוכה מברך על עשיית הסוכה, הרי מבואר שגם העשייה 
וס"ל שאין  הירושלמי  בזה על  חולק  ואף שהבבלי  היא מצוה. 
מברכין על עשיית הסוכה כמבואר במנחות )מב.(, מ"מ נראה דגם 
הבבלי ס"ל דיש מצוה בעשיית הסוכה, אלא שאין מברכין על 

מצוה זו מטעמים הנ"ל. וכן מבואר בערוה"ש )תרמא:א(.

והנה יש לעיין בגדר מצוה זו, דהא פשיטא דמותר לצאת בסוכתו 
ידי  שיוצא  ודאי  וא"כ  כשרה,  גנב"ך  סוכת  דהלא  חבירו,  של 
מצותו אף בלא עשייה? ואולי י"ל דהוא כעין מצות שחיטה לפי 
דעת הרמב"ם. דהנה הרמב"ם בספר המצוות )מצוה קמ"ו( ס"ל 
ועוף  חיה  בהמה  לשחוט  שצונו  היא  וז"ל,  מ"ע,  היא  דשחיטה 
היתר אכילתה אלא בשחיטה,  יהיה  ושלא  יאכל בשרה,  ואחר 
והוא אמרו יתברך "וזבחת מבקרך ומצאנך" עכ"ל. וכ"כ בריש 
הלכות שחיטה ע"ש. הרי מבואר שדעת הרמב"ם ששחיטה היא 
מצות עשה ולא מתיר בעלמא. ומי שיאכל בשר אבר מן החי או 
נבילה בלא שחיטה, חוץ ממה שעובר על הלאו דאבר מן החי או 
נבילה מבטל ג"כ מ"ע דשחיטה. והנה הראב"ד )ריש ספר המצות( 
השיג על הרמב"ם וכתב, וז"ל, א"א זו אין לו טעם, ואולי לאו 
הבא מכלל עשה עשה עכ"ל. וביאר בעל הכסף משנה כוונתו, 
וז"ל, מפני שאין מצוה מחוייבת שאם ירצה שלא לאכול בשר 
ירצה שלא לשחוט הוא בעצמו רשאי, אבל הוא לאו  או אם 
הבא מכלל עשה, לא תאכל אבר מן החי ולא נבילה הא שחוטה 
אכול. והוסיף שם הכ"מ וכתב די"ל לדעת הרמב"ם שהוא עשה 
למי שירצה לאכול בשר שישחוט או ישחוט לו אחר עכ"ל. והנה 
זרק  ואם  כוונה  צריכה  אינה  דשחיטה  קיי"ל  דהא  להעיר,  יש 
אחד סכין לנועצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה שחיטתו כשרה 
)חולין לא.(, ואף דאין בזה שום קיום מצוה כלל דהא מתעסק 
בעלמא הוא, ולפי דעת הרמב"ם דשחיטה היא מ"ע למי שרוצה 
לאכול שישחוט הוא או אחר, למה מותר לו לאכול בכה"ג, הא 

לא נתקיימה מצות שחיטה?

ונראה לומר, דהנה מצינו כמה מצוות שעיקר חיובם הוא התוצאה 
לבנות  חייב  בית  שהבונה  מעקה  מצות  כגון  שלהם,  והתכלית 
מעקה, ומ"מ אם אדם אחר בנה המעקה )שלא בשליחותו(, אף 
שהבעלים לא קיימו מצוותם בזה, מ"מ בודאי לא ביטל שום 
מצוה, שתכלית חיובם היא שהגג יהיה שמור ע"י המעקה, וכל 
שיש מעקה סביבו אין בו ביטול מצוה. כמו"כ בענינינו לענין 
)לפי דעת הרמב"ם( עיקר המצוה היא התוצאה,  מצות שחיטה 
שהבשר יהא שחוט ולא אבר מן החי או נבילה, ולכן כל שהבשר 
הוא שחוט אין בו ביטול מצוה ]אף שקיום מצוה ג"כ ליכא וכגון 
ביטל  אז  אוכלו,  והוא  שחוט  אינו  הבשר  אם  ורק  במתעסק[. 

מצות שחיטה חוץ ממה שעבר על לאו דאמה"ח או נבילה. וכן אם שחט הבהמה 
ואח"כ אכל ממנו מקיים בזה מ"ע דשחיטה.

הוא  המצוה  דעיקר  סוכה,  עשיית  מצות  לענין  נמי  הוא  דכן  י"ל  לפ"ז  והנה 
התוצאה שיהא לו סוכה לקיים בה מצות ישיבת סוכה. ולכן כל שיש לו סוכה 
לשבת בה בימי החג לא ביטל מצות עשיית סוכה. אבל מי שיאכל חוץ לסוכה 
בימי החג משום שאין לו סוכה לדור בה, אז ביטל למפרע גם מצות עשיית 
סוכה חוץ ממה שביטל מ"ע דישיבת סוכה. ושו"ר שכ"כ בשו"ת אבני נזר )סי' 

תנ"ט אות ט"ז( ע"ש וב"ש.

והנה התוס' בסוכה )ט. בד"ה ההוא(, הקשו ל"ל קרא בסוכה דלך למעוטי גזולה 
הא הוי ליה מצוה הבאה בעבירה? וכתב המנ"ח )מצוה שכ"ה( לתרץ קושייתם 
וז"ל, דהנה שני מינים יש במצוות עשה, אחד שהיא חיוב אקרקפתא דכל איש 
מישראל כמו תפילין ואתרוג ואכילת מצה. ומצוה כזו אם מקיים עושה רצון 
הבורא... ואם מבטל המצוה... ביטל המצוה ועשה נגד רצון הבורא... ויש מצוות 
שאין חיוב לעשותן כגון ציצית דהתורה לא חייב ללבוש בגד של ארבע כנפות... 
אך אם מביא עצמו לידי חיוב שבכוונה לובש ארבע כנפות לקיים מצות ציצית 
זה דרך הטוב והישר. וכן מצוה זו דהיינו סוכה יש בה שני חלקי המצוה, דהיינו 
בליל ראשון של סוכות, מצות עשה לאכול כזית בסוכה ומחוייב לחזור אחר 
סוכה... כמו מצה ותפילין... ובשאר הלילות והימים אם רוצה אינו אוכל ואינו 
יושב בסוכה, ואין שום חיוב עליו כמו ציצית. אך אם אוכל מצות עשה לאכול 
בסוכה... וגם בשני מצוות הללו הוא בציור ג"כ שמבטל המצוה ועושה נגד רצונו 
כמו שאינו מניח תפילין, אם לובש בגד של ארבע כנפות ואינו מטיל ציצית 
אז עובר על המצוה, וכן אם אוכל אכילת קבע חוץ לסוכה עובר על המצוה... 
והנה נראה הא דמצוה הבאה בעבירה אינו יוצא, הטעם דהקב"ה אינו רוצה 
בכך ולא לרצון לפניו... והנה משום זה שייך שפיר לומר דלא יצא ידי המצוה, 
כי זה אינו רצון הבורא יתברך, וא"כ לא קיים המצוה. וזה שפיר שייך במצוה 
החיובית כיון דלא יצא ידי חובת המצוה ממילא לא עשה המצוה... אבל במצות 
שאינם חיוביות כגון ציצית וסוכה בשאר ימי החג, אם הם באים בעבירה, אמת 
דלא קיים רצון הבורא ברוך הוא, כי אין זה רצונו יתברך, אבל מ"מ לא ביטל 
המצוה, רק דלא קיים, והוי ליה כמי שאינו לובש בגד כלל או לא אכל כלל 
דלא קיים, הכי נמי נהי דלא קיים המצוה כי לא לרצון לפניו בזה, אבל מ"מ לא 
ביטל, ולא נוכל לדון אותו כמו שאוכל חוץ לסוכה או שלובש בגד בלא ציצית, 
רק הוא כמו שאינו עושה המצוה כלל, והולך בלא בגד או שאינו אוכל כלל, כי 
באמת הוא לובש ציצית ואוכל בסוכה, אך שאינו לרצון לפניו יתברך הוי ליה 
כאלו לא קיים המצוה. אבל לא נוכל לדון אותו כאלו ביטל המצוה כיון דמ"מ 
עושה המצוה עיין ותבין... אך זה אי אמרינן מחמת מצוה הבאה בעבירה, אבל 
אם התורה פסלה גזול בפירוש, הוי ליה כמי שסיכך בסכך פסול... ואם אוכל 
הוי ליה כמי שאוכל בבית, כיון דהתורה גזרה דזו לא הוה סוכה כלל. א"כ ניחא 
דאי מחמת מצוה הבאה בעבירה נהי דבחג אם ישב בסוכה כזו לא קיים המצוה 
אבל גם לא ביטל, אבל עתה שהתורה גילתה דגזול פסול, א"כ הוי ליה כאלו 
ביטל העשה כמו שאוכל בביתו, לכך כתבה התורה לך למעוטי גזול גבי סוכה... 

כן נראה לענ"ד עכ"ל.

והנה הרבה אחרונים )עי' שערי יושר ג:יט( השיגו על דבריו דנהי שאינו מחוייב 
לאכול בסוכה בשאר ימי סוכות, מ"מ כשרוצה לאכול חייב בסוכה משום מ"ע 
ד"בסוכות תשבו שבעת ימים", ואי קיים המצוה ע"י מהב"ע נמצא שביטל מצותו, 
דהרי קרא ד"בסוכות תשבו שבעת ימים" אינו איסור עשה בלבד אלא היא 
מ"ע כשאר כל המצות שבתורה? אבל לפי המבואר בדברינו לעיל שיש מצוות 
כל  כאלו  ובמצוות  התוצאה,  הוא  שהעיקר  הרמב"ם(,  דעת  )לפי  שחיטה  כמו 
שהתכלית נתקיימה לא ביטל המצוה, אף שלא קיים מצוותו, ולכן מותר לאכול 
בשר שחוטה אף כשלא נתקיימה מצות שחיטה כגון ע"י מתעסק, כמו"כ י"ל כאן 
אף שיש מ"ע ד"בסוכות תשבו שבעת ימים" כשרוצה לאכול סעודת קבע, מ"מ 
תכלית המצוה היא התוצאה שלא יאכל חוץ לסוכה, ולכן כל שאוכל בתוך סוכה 
כשירה אף שלא קיים מצותו כגון במהב"ע, לא ביטל המצוה. ומיושבים דבריו 

של המנ"ח, וגם מבואר היטב גדר מצות עשיית סוכה לפי שיטת השאילתות. 

המינים  כל  שיטול  עד  לצאת  שלא  לכווין 
ויברך עליהם.

כדי ליישב מנהג שלנו להפוך האתרוג לכאורה 
המוכיח  ומעשה  גילוי  הוא  דההיפוך  צ"ל 
שאינו רוצה לצאת כלל בלקיחת שאר המינים 
גדילתו.  כדרך  לבסוף  האתרוג  שיתהפך  עד 
ב'  כשנוטלים  הגר"ח  בציור  לפי"ז  ונמצא 
אתרוגים, המהודר קודם ואח"כ הודאי כשר, 
עד  הלולב  לקיחת  על  כלל  אין הברכה חל 
שמהפך האתרוג הכשר לבסוף כדרך גדילתו 
ואם אתרוג הראשון באמת היה פסול, מעשה 
נטילת  לתחילת  הברכה  בין  מפסיק  נטילתו 
שתי'  מה  על  קשה  וא"כ  מינים.  הד'  כל 
הגרי"ז דמיד כשנוטל הלולב חל הברכה עליו 
ולא איכפת לן אם יש הפסק אחר התחלת 
שבאופן  להגרי"ז  דס"ל  י"ל  ושמא  המצוה? 
של  דעתו  פסול,  היה  המהודר  שהאתרוג 
המברך היה לצאת דוקא בזה אחר זה כדי 
להציל עצמו מאיסור ברכה לבטלה, אמנם 
בכה"ג היה טפי עדיף להתנות בפירוש דאם 
בנטילה  לצאת  דעתו  כשר  הראשון  אתרוג 
בבת אחת ואם הראשון נמצא פסול, דעתו 
לצאת בנטילה של זה אחר זה כדי שלא יהא 

הפסק בין הברכה לנטילת הלולב.

שנוטלין  שבאופן  פסק  דהרמ"א  להעיר  ויש 
הד' מינים בזה אחר זה וסח ביניהם, צריך 
עשיית  ואם  עצמו.  בפני  מין  כל  על  לברך 
מעשה אחרת חשוב הפסק כמו הדיבור אז 
אפילו  הפסק  הוי  הפסול  האתרוג  נטילת 
כשכבר התחיל המצוה – שלא כדברי הגרי"ז, 
וכן העיר במקראי קדש )וע"ע בחזון עובדי' 

סוכות עמ' רמ"ה(, וצ"ע.

הגר"ח  כדברי  עושין  אם  הנ"ל  לפי  נמצא 
חשש  איכא  קודם,  המהודר  אתרוג  ליטול 
ועוד, שמא לא יהיה  שגורם ברכה לבטלה, 
רק קיום דזה אחר זה בהד' מינים דזה הוי 
לצאת  דא"א  הגר"ח  מש"כ  וגם  בדיעבד. 
בהידור מצוה אחר שכבר גמר העיקר מצוה, 
התעוררות  בשו"ת  ע'  לכ"ע,  מוסכם  זה  אין 
מאא"ז  "ידוע  שכתב  ג:תלד(  )או"ח  תשובה 
בעל החת"ס וכן ראיתי מכבוד אאמ"ו )בעל 
האתרוג  אחר  מהדרין  שהיו  זצ"ל  הכת"ס( 
מברכים  היו  כזה  להם  היה  ואם  יענעווער 
קודם עליו ואח"כ נטלו עוד פעם אתרוג כרפו 
משום הידורו". וכ"מ בביכורי יעקב )בתוספות 
ביכורים( דמי שיש לו אתרוג כשר בשעת הלל 
ימתין  לא  מהודר  אתרוג  לו  יביאו  ואח"כ 
וכשמקבל  לו  אשר  האתרוג  על  יברך  אלא 
היותר נאה שוב יטלו וינענע בו בלא ברכה 
בירח למועדים עמ' תל"ט מה שביאר  )ועי' 
במח' זו(. שוב מצאתי בספר חזון עובדי' )עמ' 
כהגר"ח  לא  למעשה  הלכה  שפסק  רמ"ד( 
אלא יברך על הודאי כשר ואח"כ יטול את 

המהודר שהוא ספק כשר.

)המשך: מצות עשיית סוכה( 

)המשך בעמוד הבא( )המשך בעמוד הבא( 

נכתב ע"י הראשי כולל שליט"א

)המשך: בענין דברי הגר"ח במי שיש לו ב' אתרוגים(

יש לעיין
בענין דברי הגר''ח במי שיש לו ב' אתרוגים
ראש הכולל הרה"ג ר' משה פראנציס שליט"א

דמי  תקפו(  עמ'  הגר"ח  חי'  )ע'  הגר"ח  דברי  מפורסמים 
שהיה לו ב' אתרוגים, אחד ודאי כשר אבל אינו מהודר 
והשני מהודר אבל ספק פסול, שיטול ויברך על המהודר 
והטעם  ודאי כשר.  זה שהוא  יטול  ואח"כ  הספק תחלה, 
דאם הוא מקיים המצוה באתרוג הכשר שאינו מהודר, שוב 
אינו יכול לקיים מצוות הידור ע"י לקיחת השניי' לבד כי 
הידור בלא מצוה אינו כלום. וע"ז הק' בס' מקראי קודש 
)סוכות ח"ב מהד"ח סי' עו( מרש"י עירובין )נ. ד"ה והרי( 
שאם יצאו שני בהמות בעשירי וקראן עשירי, עשירי ואחד 
עשר מעורבים זה בזה וכתב רש"י וז"ל ולבי אומר דאינו 
מברך על התנופה ועל הסמיכה דלא ליהוי ברכה לבטלה 
לזה  ותנופה  לזה  תנופה  עושה  ואי  ספק,  א'  דכל  משום 
ומברך קודם, אי התנופה הראשונה אינה הקרבן הטעונה 
תנופה ודאי חשוב הפסק בין הברכה להתנופה, ע"כ. הרי 
דחשיב הפסק ע"י נטילה ראשונה של הספק? וכן הק' הג"ר 
אליעזר סילבר בהגהות לשו"ת נפש חי' )הוצאה שני' או"ח 
סימן א'(. ומוסיף שם שהרצה הדברים לפני הבעל צפנת 
פענח והסכים עמו בזה )עי' בספר ארבעת המינים השלם 

עמ' רצ"ה(.

במקראי קודש שם הביא שהק' זאת בשמו להגרי"ז, והשיב 
דהרי הלולב מצרפו, שיכול לברך עליו ואח"כ מצרף לו גם 
האתרוג השני ומכיון דיכול ליטול בזה אחר זה )עי' שו"ע 
ובאמצע  יהיה בלי הפסק  תרנא:יב( א"כ התחלת המצוה 
עוד  שם  ומביא  יפסיק.  אם  קפידא  אין  המצוה  עשיית 
אחרונים שתי' על דרך זו, וכ"כ הגרי"י פישר )ע' בהסכמה 

לספר ארבעת המינים השלם( ובציץ אליעזר )ו:לט:י(.

והנה יש הערה פשוטה, שהלכה זו של לקיחת ד' מינים זה 
אחר זה, הוא רק בדיעבד, ולכתחילה ודאי ראוי לקחתם 
ביחד ממש, ומי שיעשה עצת הגר"ח, אפילו אם לא יהיה 
ברכה לבטלה, מ"מ הוא מקיים מצותו רק באופן בדיעבד? 
ובאמת יש להעיר עוד ע"ז, ונקדים דיש לעי' על המנהג 
שלנו כשמברכים על הד' מינים, מהפכים האתרוג למטה 
כדי שיהא הברכה עובר לעשייתן ]ומנהג זה מובא בחתם 
סופר )סוכה דף לט.(, חיים וברכה )באות רל"א(, וכן נהג 
בעל קהילות יעקב )אורחות רבנו ח"ב עמ' רפ"ט([. וצ"ב מצד 
ההלכה שהבאנו שאפשר לקיים מצות נטילה ע"י לקיחת 
הד' מינים בזה אחר זה, וא"כ, אפילו אם יהפוך האתרוג 
כדי שלא יהיה כדרך גדילתן, ולא יצא יד"ח האתרוג, מ"מ 
הלולב ושאר מינים כבר ניטלו בדרך גדילתן, ויצא חובת 
נטילתה מיד, אפילו קודם הברכה, וא"כ הברכה לא יהיה 
עובר לעשייתו על הג' מינים הראשונים? ובאמת, מטעם 
זו כתב הרוקח שמהפכים כל המינים, הלולב עם האתרוג, 
)תרנא:ה(  וע' בגר"א  וכ"כ באורחות חיים.  קודם הברכה, 
כן על עצת השו"ע שאינו מועיל להפוך האתרוג  שהעיר 
כיון דלא היפך שאר המינים, ומסיק שהעצה המעולה היא 



ראשון לחשבון עוונות | כתי׳ בקרא ולקחתם 
כפות  הדר,  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם 
תמרים וענף עץ עבות, וערבי נחל וכו׳, וחז״ל 
דרשו שהוא ראשון לחשבון עוונות, והיינו 
שביו״כ נמחל הכל ובין י״כ לסוכות הכל 
עוסקים במצוות ואין עושין עוונות, וביום 
עוונות.  לחשבון  ראשון  הוא  דסוכות  א׳ 
ד׳  לקיחת  דמצוות  הוא  הקרא  ומשמעות 
מינים קשורה למה שהיא הראשון לחשבון 
עוונות וכהא דכתיב בקרא ולקחתם לכם 
שני  בין  הקשר  מהו  וצ״ב  הראשון.  ביום 
כג:מ(  אמור  )פ׳  יקר  ובכלי  אלו?  דברים 
השנה  שבכל  ידוע  נפלא.  באופן  ביאר 
כולה, תשובת רבים מתקבלת אבל תשובת 
יחיד אינה בודאי שתתקבל, חוץ מעשי״ת 
שלמדים מקרא דדרשו ד׳ בהמצאו קראוהו 
בהיותו קרוב דגם תשובת יחיד מתקבלת. 
וא״כ אף דביום ר״ה שהוא יום א׳ דעשי״ת 
אין  אך  תשובה  בעניני  לעסוק  צריכים 
צורך לקבוע “תשובת רבים״ דבאלו עשרה 
עד  ומיו״כ  יחיד.  גם תשובת  מועיל  ימים 
סוכות ג״כ אין צורך דאין עושים עוונות 
יום  שהוא  דסוכות  א׳  ביום  אך  וכנ״ל. 
צריכים  וכבר  לעוונות  ששייך  ראשון 
“תשובת רבים״ ע״כ צריכים לעשות מעשה 
שהוא בגדר תשובת רבים. וזהו ע״י מצוות 
לקיחת ד׳ מינים, שהאתרוג שיש בו טעם 
וריח מרמז לצדיק גמור שיש בידו תורה 
ריח  ולא  טעם  בו  שאין  וערבות  ומצוות, 
תורה  בהם  שאין  גמורים  לרשעים  מרמז 
ומצוות, ולולב והדסים שיש להם טעם בלי 
וריח בלי טעם מרמז לבינונים שיש  ריח 
להם רק תורה או רק מצוות, וע״י שלוקחם 
ביחד באגודה א׳, יש כאן עשיית “רבים״ 
כל  שמתקבלת  רבים  תשובת  כבר  ושייך 
השנה. ויש להוסיף דאף כשכורכם באגודה 
א׳, מ״מ האתרוג אינו נאגד עמהם ממש, 
אף  ליזהר  צריך  לעולם  גמור  שהצדיק 
כשמתאחד עם שאר הכתות, שלא להיות 

מושפע מהם ולירד ממדרגתו. 
)ראש החבורה הרב יהושע גולדשטיין(

| איתא בפסיקתא רבתי  הכנה לחג הסוכות 
)מובא בילקוט שמעוני תהלים רמז תתלא( 
תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגינו וכו׳ 
הסוכות  חג  בו  שיש  בחדש  בכסה  ד״א 
ע״כ. ולכאורה צ״ע מהו הקשר בין מצות 
תקיעת שופר לחג הסוכות דצריך להקדים 
לתקוע בשופר קודם שיבא לחג הסוכות? 
ושמא י״ל דהענין של חג הסוכות הוא מה 
ומשגיח  בישראל  שהקב״ה השרה שכינתו 
השלחן  ערוך  )עי׳  פרטית  בהשגחה  עלינו 
ריש סי׳ תרכה(, והיינו מה שזכינו להיות 
עם סגולה, וכדי לזכות לדבר זה צריכים 
תחילה  שמים  מלכות  עול  לקבל  אנו 
“והיה אם  יתרו  וכדאיתא בקרא בפרשת 
בריתי  את  ושמרתם  בקולי  תשמעו  שמע 
ולפיכך  העמים״,  מכל  סגולה  לי  והייתם 
אנו  צריכים  הסוכות  לחג  שנזכה  קודם 
להתחזק בענין זה של קבלת עול מלכות 

שמים והיינו ע״י שופר של ר״ה וכדאיתא 
כדי  מלכיות  לפני  אמרו  )טז.(  ר״ה  בגמ׳ 

שתמליכוני עליכם וכו׳ ובמה בשופר.
 )הרב בנימין חיות(

בטור  איתא   | הראשון  ביום  לכם  ולקחתם 
תנחומא  המדרש  בשם  תקפא(  סי׳  )או״ח 
דזהו ראשון לחשבון עונות. והמה ראו כן 
תמהו דמה פשר בדבר ובפרט ביום ראשון 
עונות?  לחשבון  ראשון  דזה  לומר  חג  של 
וביאר בספר קדושת לוי )פר׳ האזינו( דבכל 
העשרת ימי תשובה חוזרין בתשובה, אבל 
וזה תשובה  זו הוא מאימת הדין  תשובה 
עוסק  כשישראל  יו״כ  אחרי  ורק  מיראה, 
ובקניית  הסוכות,  חג  בהכנת  ימים  כמה 
הד׳ מינים וכו׳ וכו׳, ועובדים ה׳ בשמחה 
ובטוב לבב, ואחרי כל זה התחיל היו״ט, 
וידוע  ה׳.  מאהבת  בתשובה  חוזרין  שוב 
מיראה,  בתשובה  שחוזר  דמי  חז״ל  דברי 
זדונות נעשה לו כשגגות, אבל מי שחוזר 
בתשובה מאהבה זדונות נעשה לו כזכויות. 
בתשובה  דחוזרין  הראשון,  ביו״ט  וע״כ 
של  וזדונות  העבירות  כל  שוב  מאהבה, 
שנה שעברה נתהפכין למצוות, וא״כ ביו״ט 
וכמה  כמה  ניתוסף  סוכות  של  הראשון 
מצוות על החשבון של שנה שעברה, ועכשיו 
מובן למה אמרי׳ דזה ראשון לחשבון של 
נחשבין  דעכשיו  העבירות  והיינו  עבירות, 

כמצוות. 
)הרב משה רוח(

אתרוג והדס | כתיב בפרשת בראשית )א:יא( 
בו  זרעו  אשר  למינו  פרי  עושה  פרי  עץ 
ועץ  יב( כתיב  )פסוק  ובהמשך  על הארץ, 
וכתב  למינהו,  בו  זרעו  אשר  פרי  עושה 
רש״י )שם( שיהא טעם העץ כטעם הפרי 
והיא לא עשתה כן אלא ותוצא הארץ וגו׳ 
ועץ עושה פרי ולא העץ פרי, ע״כ. ולפ״ז 
)לה.(  סוכה  במס׳  דאמרי׳  הא  לפרש  יש 
עצו  שטעם  עץ  הדר,  עץ  פרי  ת״ר  וז״ל 
ופריו שוה הוי אומר זה אתרוג, ע״כ. וכן 
אמרי׳ )שם לב:( וז״ל ראב״י אומר ענף עץ 
עבות, עץ שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר 
זה הדס, ע״כ. ומבואר דאתרוג והדס הם 
ופריו שוה ומשמע  שני מינין שטעם עצו 
בתוס׳ דף ל״ה דאין עוד פרי שטעם עצו 
ופריו שוה חוץ מפלפלין )וא״א לעשות בה 
המצוה כמבואר שם(, וא״כ י״ל דמטעם זה 
צוה הקב״ה לעשות המצוה באתרוג והדס 
משום דהם העצים היחידים ששמעו צווי 
ה׳ במעשה בראשית, ומצוה גוררת מצוה. 
)הרב אשר רוח(

בחג  שהמצוות  מצינו   | באחדות  החג  מצות 
הסוכות מרמזים על ענין האחדות. ולמשל 
ידוע המדרש וז״ל פרי עץ הדר אלו ישראל, 
תורה  בעלי  ישראל  וריח,  טעם  אתרוג 
ומע״ט, כפות תמרים טעם ואין ריח, בעלי 
טעמו,  ולא  ריחו  הדס  מע״ט,  ואין  תורה 
טעם  אין  וערבה  תורה,  בני  ולא  מע״ט 

וריח, יעשו כולם אגודה אחת עכ״ל. וכ״כ 
מין  בכל  מצינו  וז״ל  הרב,  שו״ע  בסידור 
בפני עצמו מרמז על אחדות. הלולב שעליו 
מאוחדים זל״ז, וההדס העלים מחפים עצו 
וא׳ מונח על חבירו, הערבה בגמ׳ שבת )כ.( 
והאח לפניו, מאי אח? אחוונא, ופי׳ רש״י 
ערבה, והאתרוג שדר באילנו משנה לשנה 
בקיץ ובחורף ואינו מתפעל מהשינויים וגם 
גדלים באילן גדולים עם קטנים, ע״כ. וצ״ב 
הסוכות?  לחג  האחדות  ענין  שבין  הקשר 
הסוכות  חג  תיארו  חז״ל  עשרה  בשמונה 
בשם “זמן שמחתינו״ שזמן זה שייך יותר 
השדה  עבודת  שנגמר  עת  שהוא  לשמחה 
ובעת  הבית.  אל  השדה  יבול  ומאספים 
לחשוב מחשבות  בן אדם  עלול  זו  הנאה 
של גאוה, שהוא יותר טוב מחבירו ואינו 
צריך לאנשים אחרים. ומחשבות אלו יגרמו 
פרידה בין איש לחבירו ולכן דוקא בזמן 
הזה צריכים חיזוק בהאי ענין של אחדות. 
הנ״ל  מחשבות  דע״י  עוד  להוסיף  ואפשר 
ויבעט״.  ישורון  “וישמן  לסכנת  מגיעים 
ולכן הודגש ברמיזה ענין של אחדות, דזהו 
כלי לשבור מדת הגאוה, דמכירים שאינו 
מרומם על חבירו מסיבת פרנסתו, ובאמת 
צריכים עזרת חבירו, ואז נעשה שפל ויכול 
לעבוד ה׳ במדת ענוה ובאחדות ובשמחה 

אמיתית. 
)הרב יהושע חיים רעכט(

הגמ׳   | אמה  מכ׳  למעלה  גבוהה  שהיא  סוכה 
דסוכה  המשנה  טעם  ביאר  )ב.(  בסוכה 
פסולה  אמה  מכ׳  למעלה  גבוהה  שהיא 
כי  דורותיכם  ידעו  למען  דכתיב  משום 
ואמר  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות 
דר  שהוא  יודע  אדם  אמה  כ׳  עד  רבה 
בסוכה, למעלה מכ׳ אמה אין אדם יודע 
שדר בסוכה משום דלא שלטא בה עינא, 
ופרש״י וז״ל שאינו רואה את הסכך, וסוכה 
היינו סכך כשמה, ע״כ. ושמעתי מידידי ר׳ 
להנ״ל  נפלא  סמך  שליט״א  דאבער  יוסף 
דכתיב  )לז:כד(  וישב  פ׳  תמימה  מהתורה 
הבורה,  אותו  וישליכו  ויקחהו  יוסף  אצל 
והבור ריק אין בו מים, ודרשו בי׳ חז״ל מים 
אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. ואמר 
שם התורה תמימה שבודאי צ״ל שראובן 
ושאר האחים לא ראו הנחשים ועקרבים, 
שהרי ראובן חשב ע״פ עצה זו להשיבו אל 
אביו, וגם שאר אחיו אם היו יודעים שהיו 
בודאי  מהם  וניצול  ועקרבים  נחשים  בו 
שהיו מבינים מכח נס זו שטעו בחשבונם 
להרוג את יוסף, כי אפילו נבוכדנצר שהי׳ 
שחנני׳  כשראה  זה  כל  עם  מוחלט,  רשע 
מישא-ל ועזרי׳ ניצלו מכבשן האש הרהר 
בתשובה, וכ״ש בני יעקב. ולמה באמת לא 
ראו הנחשים ועקרבים? וכתב ע״פ המפרש 
)ד״ה צביר( דקים  במס׳ תמיד בסוף פ״ק 
להן לרבנן שאין השלחה פחות מכ׳ אמה, 
מכ׳ אמה  יותר  הי׳  הבור  כאן  ע״כ  ולכן 
שהרי כתיב “וישליכו״, ולכן א״ש הא דלא 
ראו הנחשים ועקרבים משום שהיו בריחוק 

כ׳ אמות מתחתית הבור. וכתב שם דזהו חג האסיף נכתב ע"י חברי הכולל
סמיכות הגמרות בשבת )כב.( שהביא דרשה 
שמנורה  הדין  אצל  בו  אין  מים  של  זו 
פסולה, משום דטעמם  מכ׳ אמה  למעלה 

שוה דלא שלטא בי׳ עינא. 
)הרב חיים צבי וועג(

בדין  מעניין  דבר  מצינו   | סוכה  ישיבת  בגדר 
יט.(  סוכה  תוס׳  )לדעת  פסול  סכך  של 
דסכך פסול שהוא פחות מג׳ טפחים אינה 
פוסלת את הסוכה אבל אינו יכול לישב 
לסכך  מצטרפין  רק  פסול  שסכך  תחתיו 
לטיט  זה  דין  השוה  שם  והגמ׳  כשר. 
הנירוק בדיני מקוה שהיא גם כן מצטרפת 
אינו  אבל  סאה,  מ׳  של  מקוה  לשיעור 
יכול לטבול בתוך הטיט עצמו. וע׳ בקובץ 
ר׳ ראובן  וחי׳  סי׳ קפד(  )פסחים  שעורים 
ר׳  בשעורי  ביאור  וביתר  ג(  סי׳  )מקואות 
ב(  פרק  סוף  מקואות   – )פיינשטיין  מיכל 
שביארו דיש ב׳ דינים בגדרי סוכה – יש 
דין אחד שצריך שם סכך, ר״ל שתהא לה 
שם גג של הסוכה, ובזה מהני מדין לבוד 
דהא  כשר  לסכך  מצטרפת  פסול  שסכך 
מ״מ הוא סוכל על האדם ואדם דר תחת 
שצריך  סוכה  בישיבת  דין  עוד  ויש  סכך, 
לישב תחת צל סכך כשר וסכך כזה אינו 
כשר לישיבת אדם. ויש ליתן טעם לשבח 
ע״פ דברי המשנה ברורה )סי׳ תרכה( ואדם 
צריך לכון בישיבת סוכה זכר לענני הכבוד 
ועוד זכר ליציאת מצרים שהקב״ה גאלנו 
ויש לו הכח והממשלה בכל העולמות, ע״כ, 
הוא  הכבוד  לענני  דזכר  לומר  יש  וא״כ 
דין בשם סוכה, וזכר לגאולת מצרים הוא 
דין באדם שישב בצל סוכה ומכיר גדלות 
יש  במקוה  דגם  ביארו  עכ״פ  הכל.  אדון 
ב׳ דינים, חדא שתהא חפצא במקוה, ר״ל 
שתהא חלות שם מקוה נעשה ע״י קיבוץ 
מים של מ׳ סאה ואיכא עוד דין דבעינן 
שתהא המעשה טבילה נעשית במים ובזה 

בעינן דוקא מים ולא בטיט. 
)הרב יהודה ליב גארדאן(

אמרי׳  בשמו״ע   | ומגן  ומושיע  עוזר  מלך 
“מלך עוזר ומושיע ומגן״, ושמעתי מידידי 
חננאל דוד פאולד ש״מלך״ זה כנגד ר״ה 
וממליכים  למלך  ה׳  עלינו  שמקבלים 
תשובה  ימי  עשרת  כנגד  “עוזר״  אותו, 
כמו  בתשובה  אליו  לקרב  לנו  עוזר  שה׳ 
דרשו  הפסוק  על  קה.(  )יבמות  שאמרו 
ר״ה  שבין  ימים  עשרה  אלו  בהמצאו  ה׳ 
לנו  לעזור  עצמו  ממציא  שהקב״ה  ליה״כ 
לקרוע  הציבור  כח  ליחיד  ונותן  בתשובה 
שדרשו  כמו  יוה״כ  זו  “מושיע״  דין,  גזר 
וישעי״  אורי  ה׳  “לדוד  כז:ב(  טוב  )שוחר 
והיינו  הכיפורים.  ביום  וישעי  בר״ה  אורי 
שביוה״כ הקב״ה עושה שהשטן לא יקטרג 
סליחת  זמן  ואז  תשיח(  רמז  ילקוט  )עי׳ 
סוכות  זו  ו״מגן״  ממיתה.  והצלה  עוונות 
 - נוראים  הימים  טהרת  שאחרי  ועניינו 
אלול, ר״ה, עשי״ת, ויוה״כ, יש לנו זהירות 
גדולה מסוף העולם עד סופו והשטן רצה 
בעדינו  מגן  והסוכה  אותנו  להזיק  ביותר 
בצילה דהמנותא כמו שהענני הכבוד הגין 
על כלל ישראל ברוחניות ובגשמיות ונתן 
מקום להשראת השכינה, כן אנחנו צריכים 

להבדיל עצמינו מהבלי העולם הזה ולישב 
ובהכי  חיינו  ימי  כל  הקב״ה  אם  ביחד 

ניצולים מהשטן. 
)הרב אשר ווייס(

ענני הכבוד בזכות השלום | תניא )סוכה דף יא:( 
כי בסכות הושבתי את בני ישראל, ענני 
כבוד היו דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא 
אומר סוכות ממש עשו להם. וכתב במדרש 
ר׳ יוסי אומר שלשה פרנסין טובים עמדו 
ומרים,  ואהרן  משה  הן,  ואלו  לישראל, 
טובות,  מתנות  שלש  להם  נתנו  ובזכותן 
הבאר, המן, וענני כבוד, המן בזכות משה, 
בזכות  הכבוד  ענני  מרים,  בזכות  הבאר 
הכבור  הענני  היתה  למה  לע׳  ויש  אהרן. 
עושין  אין  למה  וגם  דוקא,  אהרן  בזכות 
אהרן  שמדת  ונראה  והמן?  להבאר  זכר 
היה אוהב שלום ורודף שלום וממילא מדה 
כנגד מדה זיכה הענני הכבוד שהיה מגין 
שכשפסק  בגמ׳  כמבאור  ישראל  כלל  על 
נמצא  ג.(.  ר״ה  )ע׳  העננים באו האויבים 
היה  ואהרן  מבחוץ  שלום  עשה  שהעננים 
הטעם  שזהו  ואפשר  בפנים.  שלום  עושה 
שעושין זכר רק להענני הכבוד משום שבלי 
שלום אין כלום כמו שכתב רש״י )ויקרא 
והרי  מאכל  הרי  תאמרו  שמא  וז״ל  כו:ו( 
משתה, אם אין שלום אין כלום, תלמוד 
בארץ,  שלום  ונתתי  זאת  כל  אחר  לומר 

מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. 
)הרב חיים שלמה שווארץ(

)דף מח.( איתא,  במס׳ סוכה   | יו״ט  שמחת 
יום  לילי  לרבות  שמח׳  אך  ‘והיית  “ת״ר 
טוב אחרון של חג״. הק׳ הבית יעקב דיש 
כלל בש״ס ד״אך״ מיעוט הוא, וא״כ איך 
כאן מרבים ליל אחרון לשמחה? ועוד אצל 
מלקות כתיב “ארבעים יכנו״ ובגמ׳ איתא 
“אתו רבנן ובצרי חדא״, שאע״פ שמפורש 
בקרא ארבעים, החכמים בצרו חד ומיעטו 
ותי׳  הוסיפו?  כאן  ולמה  ותשע,  לשלושים 
החכמים  של  כוחם  דזהו  הנ״ל  הגאון 
שיש  במקום  כשמדובר  לנו.  ואהבתם 
צער ליהודי, כמו מלקות, הופכים הריבוי 
למיעוט ודורשים למעט. וכשמדובר במקום 
ביו״ט,  לשמוח  כמו  ליהודים,  הנאה  שיש 
אז הם דורשים מיעוט לריבוי ומרבים ליל 

אחרון של חג לשמחה. 
)הרב יוסף עהרמאן(

על  בפירושו  הגר״א   | בך  ונשמחה  נגילה 
של  ראשונים  פסוקים  שהד׳  כתב  שה״ש 
שה״ש הוא רמז לד׳ מועדים: פסח, שבועות, 
סוכות, ושמיני עצרת. ומוסיף עוד שפסוקים 
לישראל:  ד׳ מקרים שנעשו  על  אלו קאי 
יצ״מ, מתן תורה, בנין המשכן )שהוא היה 
אח״כ(  והתשובה  העגל  חטא  של  הסיום 
וביאת הארץ. וכתב שד׳ זמנים מקושרים 
לד׳ מקרים. פסוק ד׳ הוא “משכני אחריך 
שמיני  זהו  חדריו״,  המלך  הבאני  נרוצה 
הקשר  מהו  אבל  הארץ,  וביאת  עצרת 
שישראל  שאחר  הוא,  הענין  ביניהם? 
נכנסו לא״י, לא היה להם חיים של ניסים 
מצב  היה  לא  אבל  הכבוד,  הענני  בתוך 
של בדיעבד, אלא כל התכלית היתה כדי 
קדושה  של  בחיים  ולנהוג  לארץ,  ליכנס 

לכלל  מזכה  שהקב״ה  אלא  הטבע.  בדרך 
של  דוגמא  של  שנה  ארבעים  ישראל 
חיים אמיתי במדבר, ואח״כ נכנסו לארץ 
ישראל, ובכך מחונכים שכל חייהם יהיה 
הארץ  ביאת  מעלת  זהו  התורה.  דרך  על 

אחר ענני הכבוד.

וכמ״כ היו״ט של שמע״צ, עי׳ בתיב״ע )פנחס 
יֹוָמא  “ּבְ עצרת  שמיני  על  שכתב  כט:לה( 
ֶחְדָוא ִמן ַמִטיְלכֹון  ֱהוֹון ּבְ ין ּתֶ ִניׁשִ ְתִמיָנָאה ּכְ
ת ֶחְדָוא ְויֹוָמא ָטָבא ְוִאירּוַע  ִניׁשַ יכֹון ּכְ ְלָבּתֵ
עצורים  השמיני  )ביום  ְלכֹון״.  ֱהֵוי  ּתֶ ַקִדיׁש 
תהיו בשמחה, מסוכותיהם לבתיכם עצרת 
שנכנסין  מה  דהיינו,  טוב.(  וים  שמחה 
בגלל  רק  אינו  עצרת,  בשמיני  לביתינו 
וממילא  סוכה  ישיבת  של  המצוה  שנגמר 
נכנסין להבית, אלא עצם מהות של שמיני 
עצרת הוא לצאת מהסוכה וליכנס לביתם. 
והביאור הוא, שסוכה הוא הקשר בין יום 
רגילים, שיוה״כ כל רגע  וחיים  הכיפורים 
הוא קדוש, שמעכבים מכל חיי עולם הזה, 
ואיך יכול לחזור לחיים רגילים? אלא מצות 
להיות  שיכול  הממוצע,  הדרך  הוא  סוכה 
בעוה״ז, וג״כ כל מעשה שיעשה הוא מצוה. 
אכילה, שתיה, טיול, לימוד, שיחה – כולם 
שייך להיות מצוה ע״י הסוכה. ואחר לימוד 
של ז׳ ימים, אז חוזרים להבתים, להסתכל 
על כל דבר של חיינו שיכול להיות עפ״י 
בדרך  אותם  יעשה  אם  קדושה,  של  דרך 
כנגד  הוא  הארץ  ביאת  משו״ה  התורה. 
שמיני עצרת, כש״כ הגר״א שם, שכשירשו 
כלל ישראל ארץ ישראל, “אז נשלם הכל״, 
שבאו אל תכליתו. וכן בשמיני עצרת, כל 
המהלך של ימים נוראים וחג הסוכות הוא 
ונשמחה  נגילה  של  אחת,  לתכלית  להגיע 

בך. 
)הרב משה זאב קויפמאן(

שמ״ע  ענין  מה  יל״ע   | התורה  של  הברית 
לשמוח  תקנו  ולמה  התורה  לשמחת 
שמחה״ת דוקא בשמ״ע? שמעת״י בשם א׳ 
מגדולי א״י דבשעה ששני בני״א צריכים 
מהדדי,  לפרוש  להם  וקשה  זמ״ז  ליפרד 
המנהג לכרות ברית זה אם זה. יסודו של 
ברית הוא שכ״א משייר אצל חבירו דבר 
ועי״כ  מנפשו  וחלק  אצלו  חביב  שמאד 
חלק  שהרי  מהדדי  לגמרי  נפרדים  אינם 
משמעון  וכן  שמעון  אצל  נשאר  מראובן 
אצל ראובן. וכן פהגר״א ל״כריתות״ ברית, 
להזולת.  ונותנים  מנפשם  חלק  שכורתים 
עלי  “קשה  אומר  שהקב״ה  בשעה  לכן 
פרידתכם״ הגיע זמן לכרות ברית. בכריתה 
זו נותן הקב״ה לעמו חלק מנפשו דהיינו 
פ׳  יהבית״  כתבית  נפשי  “אנכי  התורה, 
לכרות  נפשו בכתב. אלא שכדי  ה׳  שנתן 
חלק  לה׳  לתת  ג״כ  אנו  צריכים  כראוי 
ממנו. וזה מאד קשה שאין לנו שום דבר 
משלנו, שהכל ממנו יתברך ושלו, וא״כ מה 
ניתן משלנו? ע״ז אמר שרצונות של האדם 
)ע׳  מנפשינו  חלק  הוי  ורצונינו  שלו  הם 
ברש״י אם יש את נפשכם, רצונכם(. ולכן 
אנו מקריבים רצונינו לבוראינו ומקבלים 
ובזה נשארים מקושרים  ית׳ תורתו  ממנו 

בנפש אף שנפרדים ממנו בגוף. 
)הרב בצלאל הכהן פאם(



ראשון לחשבון עוונות | כתי׳ בקרא ולקחתם 
כפות  הדר,  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם 
תמרים וענף עץ עבות, וערבי נחל וכו׳, וחז״ל 
דרשו שהוא ראשון לחשבון עוונות, והיינו 
שביו״כ נמחל הכל ובין י״כ לסוכות הכל 
עוסקים במצוות ואין עושין עוונות, וביום 
עוונות.  לחשבון  ראשון  הוא  דסוכות  א׳ 
ד׳  לקיחת  דמצוות  הוא  הקרא  ומשמעות 
מינים קשורה למה שהיא הראשון לחשבון 
עוונות וכהא דכתיב בקרא ולקחתם לכם 
שני  בין  הקשר  מהו  וצ״ב  הראשון.  ביום 
כג:מ(  אמור  )פ׳  יקר  ובכלי  אלו?  דברים 
השנה  שבכל  ידוע  נפלא.  באופן  ביאר 
כולה, תשובת רבים מתקבלת אבל תשובת 
יחיד אינה בודאי שתתקבל, חוץ מעשי״ת 
שלמדים מקרא דדרשו ד׳ בהמצאו קראוהו 
בהיותו קרוב דגם תשובת יחיד מתקבלת. 
וא״כ אף דביום ר״ה שהוא יום א׳ דעשי״ת 
אין  אך  תשובה  בעניני  לעסוק  צריכים 
צורך לקבוע “תשובת רבים״ דבאלו עשרה 
עד  ומיו״כ  יחיד.  גם תשובת  מועיל  ימים 
סוכות ג״כ אין צורך דאין עושים עוונות 
יום  שהוא  דסוכות  א׳  ביום  אך  וכנ״ל. 
צריכים  וכבר  לעוונות  ששייך  ראשון 
“תשובת רבים״ ע״כ צריכים לעשות מעשה 
שהוא בגדר תשובת רבים. וזהו ע״י מצוות 
לקיחת ד׳ מינים, שהאתרוג שיש בו טעם 
וריח מרמז לצדיק גמור שיש בידו תורה 
ריח  ולא  טעם  בו  שאין  וערבות  ומצוות, 
תורה  בהם  שאין  גמורים  לרשעים  מרמז 
ומצוות, ולולב והדסים שיש להם טעם בלי 
וריח בלי טעם מרמז לבינונים שיש  ריח 
להם רק תורה או רק מצוות, וע״י שלוקחם 
ביחד באגודה א׳, יש כאן עשיית “רבים״ 
כל  שמתקבלת  רבים  תשובת  כבר  ושייך 
השנה. ויש להוסיף דאף כשכורכם באגודה 
א׳, מ״מ האתרוג אינו נאגד עמהם ממש, 
אף  ליזהר  צריך  לעולם  גמור  שהצדיק 
כשמתאחד עם שאר הכתות, שלא להיות 

מושפע מהם ולירד ממדרגתו. 
)ראש החבורה הרב יהושע גולדשטיין(

| איתא בפסיקתא רבתי  הכנה לחג הסוכות 
)מובא בילקוט שמעוני תהלים רמז תתלא( 
תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגינו וכו׳ 
הסוכות  חג  בו  שיש  בחדש  בכסה  ד״א 
ע״כ. ולכאורה צ״ע מהו הקשר בין מצות 
תקיעת שופר לחג הסוכות דצריך להקדים 
לתקוע בשופר קודם שיבא לחג הסוכות? 
ושמא י״ל דהענין של חג הסוכות הוא מה 
ומשגיח  בישראל  שהקב״ה השרה שכינתו 
השלחן  ערוך  )עי׳  פרטית  בהשגחה  עלינו 
ריש סי׳ תרכה(, והיינו מה שזכינו להיות 
עם סגולה, וכדי לזכות לדבר זה צריכים 
תחילה  שמים  מלכות  עול  לקבל  אנו 
“והיה אם  יתרו  וכדאיתא בקרא בפרשת 
בריתי  את  ושמרתם  בקולי  תשמעו  שמע 
ולפיכך  העמים״,  מכל  סגולה  לי  והייתם 
אנו  צריכים  הסוכות  לחג  שנזכה  קודם 
להתחזק בענין זה של קבלת עול מלכות 

שמים והיינו ע״י שופר של ר״ה וכדאיתא 
כדי  מלכיות  לפני  אמרו  )טז.(  ר״ה  בגמ׳ 

שתמליכוני עליכם וכו׳ ובמה בשופר.
 )הרב בנימין חיות(

בטור  איתא   | הראשון  ביום  לכם  ולקחתם 
תנחומא  המדרש  בשם  תקפא(  סי׳  )או״ח 
דזהו ראשון לחשבון עונות. והמה ראו כן 
תמהו דמה פשר בדבר ובפרט ביום ראשון 
עונות?  לחשבון  ראשון  דזה  לומר  חג  של 
וביאר בספר קדושת לוי )פר׳ האזינו( דבכל 
העשרת ימי תשובה חוזרין בתשובה, אבל 
וזה תשובה  זו הוא מאימת הדין  תשובה 
עוסק  כשישראל  יו״כ  אחרי  ורק  מיראה, 
ובקניית  הסוכות,  חג  בהכנת  ימים  כמה 
הד׳ מינים וכו׳ וכו׳, ועובדים ה׳ בשמחה 
ובטוב לבב, ואחרי כל זה התחיל היו״ט, 
וידוע  ה׳.  מאהבת  בתשובה  חוזרין  שוב 
מיראה,  בתשובה  שחוזר  דמי  חז״ל  דברי 
זדונות נעשה לו כשגגות, אבל מי שחוזר 
בתשובה מאהבה זדונות נעשה לו כזכויות. 
בתשובה  דחוזרין  הראשון,  ביו״ט  וע״כ 
של  וזדונות  העבירות  כל  שוב  מאהבה, 
שנה שעברה נתהפכין למצוות, וא״כ ביו״ט 
וכמה  כמה  ניתוסף  סוכות  של  הראשון 
מצוות על החשבון של שנה שעברה, ועכשיו 
מובן למה אמרי׳ דזה ראשון לחשבון של 
נחשבין  דעכשיו  העבירות  והיינו  עבירות, 

כמצוות. 
)הרב משה רוח(

אתרוג והדס | כתיב בפרשת בראשית )א:יא( 
בו  זרעו  אשר  למינו  פרי  עושה  פרי  עץ 
ועץ  יב( כתיב  )פסוק  ובהמשך  על הארץ, 
וכתב  למינהו,  בו  זרעו  אשר  פרי  עושה 
רש״י )שם( שיהא טעם העץ כטעם הפרי 
והיא לא עשתה כן אלא ותוצא הארץ וגו׳ 
ועץ עושה פרי ולא העץ פרי, ע״כ. ולפ״ז 
)לה.(  סוכה  במס׳  דאמרי׳  הא  לפרש  יש 
עצו  שטעם  עץ  הדר,  עץ  פרי  ת״ר  וז״ל 
ופריו שוה הוי אומר זה אתרוג, ע״כ. וכן 
אמרי׳ )שם לב:( וז״ל ראב״י אומר ענף עץ 
עבות, עץ שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר 
זה הדס, ע״כ. ומבואר דאתרוג והדס הם 
ופריו שוה ומשמע  שני מינין שטעם עצו 
בתוס׳ דף ל״ה דאין עוד פרי שטעם עצו 
ופריו שוה חוץ מפלפלין )וא״א לעשות בה 
המצוה כמבואר שם(, וא״כ י״ל דמטעם זה 
צוה הקב״ה לעשות המצוה באתרוג והדס 
משום דהם העצים היחידים ששמעו צווי 
ה׳ במעשה בראשית, ומצוה גוררת מצוה. 
)הרב אשר רוח(

בחג  שהמצוות  מצינו   | באחדות  החג  מצות 
הסוכות מרמזים על ענין האחדות. ולמשל 
ידוע המדרש וז״ל פרי עץ הדר אלו ישראל, 
תורה  בעלי  ישראל  וריח,  טעם  אתרוג 
ומע״ט, כפות תמרים טעם ואין ריח, בעלי 
טעמו,  ולא  ריחו  הדס  מע״ט,  ואין  תורה 
טעם  אין  וערבה  תורה,  בני  ולא  מע״ט 

וריח, יעשו כולם אגודה אחת עכ״ל. וכ״כ 
מין  בכל  מצינו  וז״ל  הרב,  שו״ע  בסידור 
בפני עצמו מרמז על אחדות. הלולב שעליו 
מאוחדים זל״ז, וההדס העלים מחפים עצו 
וא׳ מונח על חבירו, הערבה בגמ׳ שבת )כ.( 
והאח לפניו, מאי אח? אחוונא, ופי׳ רש״י 
ערבה, והאתרוג שדר באילנו משנה לשנה 
בקיץ ובחורף ואינו מתפעל מהשינויים וגם 
גדלים באילן גדולים עם קטנים, ע״כ. וצ״ב 
הסוכות?  לחג  האחדות  ענין  שבין  הקשר 
הסוכות  חג  תיארו  חז״ל  עשרה  בשמונה 
בשם “זמן שמחתינו״ שזמן זה שייך יותר 
השדה  עבודת  שנגמר  עת  שהוא  לשמחה 
ובעת  הבית.  אל  השדה  יבול  ומאספים 
לחשוב מחשבות  בן אדם  עלול  זו  הנאה 
של גאוה, שהוא יותר טוב מחבירו ואינו 
צריך לאנשים אחרים. ומחשבות אלו יגרמו 
פרידה בין איש לחבירו ולכן דוקא בזמן 
הזה צריכים חיזוק בהאי ענין של אחדות. 
הנ״ל  מחשבות  דע״י  עוד  להוסיף  ואפשר 
ויבעט״.  ישורון  “וישמן  לסכנת  מגיעים 
ולכן הודגש ברמיזה ענין של אחדות, דזהו 
כלי לשבור מדת הגאוה, דמכירים שאינו 
מרומם על חבירו מסיבת פרנסתו, ובאמת 
צריכים עזרת חבירו, ואז נעשה שפל ויכול 
לעבוד ה׳ במדת ענוה ובאחדות ובשמחה 

אמיתית. 
)הרב יהושע חיים רעכט(

הגמ׳   | אמה  מכ׳  למעלה  גבוהה  שהיא  סוכה 
דסוכה  המשנה  טעם  ביאר  )ב.(  בסוכה 
פסולה  אמה  מכ׳  למעלה  גבוהה  שהיא 
כי  דורותיכם  ידעו  למען  דכתיב  משום 
ואמר  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות 
דר  שהוא  יודע  אדם  אמה  כ׳  עד  רבה 
בסוכה, למעלה מכ׳ אמה אין אדם יודע 
שדר בסוכה משום דלא שלטא בה עינא, 
ופרש״י וז״ל שאינו רואה את הסכך, וסוכה 
היינו סכך כשמה, ע״כ. ושמעתי מידידי ר׳ 
להנ״ל  נפלא  סמך  שליט״א  דאבער  יוסף 
דכתיב  )לז:כד(  וישב  פ׳  תמימה  מהתורה 
הבורה,  אותו  וישליכו  ויקחהו  יוסף  אצל 
והבור ריק אין בו מים, ודרשו בי׳ חז״ל מים 
אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. ואמר 
שם התורה תמימה שבודאי צ״ל שראובן 
ושאר האחים לא ראו הנחשים ועקרבים, 
שהרי ראובן חשב ע״פ עצה זו להשיבו אל 
אביו, וגם שאר אחיו אם היו יודעים שהיו 
בודאי  מהם  וניצול  ועקרבים  נחשים  בו 
שהיו מבינים מכח נס זו שטעו בחשבונם 
להרוג את יוסף, כי אפילו נבוכדנצר שהי׳ 
שחנני׳  כשראה  זה  כל  עם  מוחלט,  רשע 
מישא-ל ועזרי׳ ניצלו מכבשן האש הרהר 
בתשובה, וכ״ש בני יעקב. ולמה באמת לא 
ראו הנחשים ועקרבים? וכתב ע״פ המפרש 
)ד״ה צביר( דקים  במס׳ תמיד בסוף פ״ק 
להן לרבנן שאין השלחה פחות מכ׳ אמה, 
מכ׳ אמה  יותר  הי׳  הבור  כאן  ע״כ  ולכן 
שהרי כתיב “וישליכו״, ולכן א״ש הא דלא 
ראו הנחשים ועקרבים משום שהיו בריחוק 

כ׳ אמות מתחתית הבור. וכתב שם דזהו חג האסיף נכתב ע"י חברי הכולל
סמיכות הגמרות בשבת )כב.( שהביא דרשה 
שמנורה  הדין  אצל  בו  אין  מים  של  זו 
פסולה, משום דטעמם  מכ׳ אמה  למעלה 

שוה דלא שלטא בי׳ עינא. 
)הרב חיים צבי וועג(

בדין  מעניין  דבר  מצינו   | סוכה  ישיבת  בגדר 
יט.(  סוכה  תוס׳  )לדעת  פסול  סכך  של 
דסכך פסול שהוא פחות מג׳ טפחים אינה 
פוסלת את הסוכה אבל אינו יכול לישב 
לסכך  מצטרפין  רק  פסול  שסכך  תחתיו 
לטיט  זה  דין  השוה  שם  והגמ׳  כשר. 
הנירוק בדיני מקוה שהיא גם כן מצטרפת 
אינו  אבל  סאה,  מ׳  של  מקוה  לשיעור 
יכול לטבול בתוך הטיט עצמו. וע׳ בקובץ 
ר׳ ראובן  וחי׳  סי׳ קפד(  )פסחים  שעורים 
ר׳  בשעורי  ביאור  וביתר  ג(  סי׳  )מקואות 
ב(  פרק  סוף  מקואות   – )פיינשטיין  מיכל 
שביארו דיש ב׳ דינים בגדרי סוכה – יש 
דין אחד שצריך שם סכך, ר״ל שתהא לה 
שם גג של הסוכה, ובזה מהני מדין לבוד 
דהא  כשר  לסכך  מצטרפת  פסול  שסכך 
מ״מ הוא סוכל על האדם ואדם דר תחת 
שצריך  סוכה  בישיבת  דין  עוד  ויש  סכך, 
לישב תחת צל סכך כשר וסכך כזה אינו 
כשר לישיבת אדם. ויש ליתן טעם לשבח 
ע״פ דברי המשנה ברורה )סי׳ תרכה( ואדם 
צריך לכון בישיבת סוכה זכר לענני הכבוד 
ועוד זכר ליציאת מצרים שהקב״ה גאלנו 
ויש לו הכח והממשלה בכל העולמות, ע״כ, 
הוא  הכבוד  לענני  דזכר  לומר  יש  וא״כ 
דין בשם סוכה, וזכר לגאולת מצרים הוא 
דין באדם שישב בצל סוכה ומכיר גדלות 
יש  במקוה  דגם  ביארו  עכ״פ  הכל.  אדון 
ב׳ דינים, חדא שתהא חפצא במקוה, ר״ל 
שתהא חלות שם מקוה נעשה ע״י קיבוץ 
מים של מ׳ סאה ואיכא עוד דין דבעינן 
שתהא המעשה טבילה נעשית במים ובזה 

בעינן דוקא מים ולא בטיט. 
)הרב יהודה ליב גארדאן(

אמרי׳  בשמו״ע   | ומגן  ומושיע  עוזר  מלך 
“מלך עוזר ומושיע ומגן״, ושמעתי מידידי 
חננאל דוד פאולד ש״מלך״ זה כנגד ר״ה 
וממליכים  למלך  ה׳  עלינו  שמקבלים 
תשובה  ימי  עשרת  כנגד  “עוזר״  אותו, 
כמו  בתשובה  אליו  לקרב  לנו  עוזר  שה׳ 
דרשו  הפסוק  על  קה.(  )יבמות  שאמרו 
ר״ה  שבין  ימים  עשרה  אלו  בהמצאו  ה׳ 
לנו  לעזור  עצמו  ממציא  שהקב״ה  ליה״כ 
לקרוע  הציבור  כח  ליחיד  ונותן  בתשובה 
שדרשו  כמו  יוה״כ  זו  “מושיע״  דין,  גזר 
וישעי״  אורי  ה׳  “לדוד  כז:ב(  טוב  )שוחר 
והיינו  הכיפורים.  ביום  וישעי  בר״ה  אורי 
שביוה״כ הקב״ה עושה שהשטן לא יקטרג 
סליחת  זמן  ואז  תשיח(  רמז  ילקוט  )עי׳ 
סוכות  זו  ו״מגן״  ממיתה.  והצלה  עוונות 
 - נוראים  הימים  טהרת  שאחרי  ועניינו 
אלול, ר״ה, עשי״ת, ויוה״כ, יש לנו זהירות 
גדולה מסוף העולם עד סופו והשטן רצה 
בעדינו  מגן  והסוכה  אותנו  להזיק  ביותר 
בצילה דהמנותא כמו שהענני הכבוד הגין 
על כלל ישראל ברוחניות ובגשמיות ונתן 
מקום להשראת השכינה, כן אנחנו צריכים 

להבדיל עצמינו מהבלי העולם הזה ולישב 
ובהכי  חיינו  ימי  כל  הקב״ה  אם  ביחד 

ניצולים מהשטן. 
)הרב אשר ווייס(

ענני הכבוד בזכות השלום | תניא )סוכה דף יא:( 
כי בסכות הושבתי את בני ישראל, ענני 
כבוד היו דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא 
אומר סוכות ממש עשו להם. וכתב במדרש 
ר׳ יוסי אומר שלשה פרנסין טובים עמדו 
ומרים,  ואהרן  משה  הן,  ואלו  לישראל, 
טובות,  מתנות  שלש  להם  נתנו  ובזכותן 
הבאר, המן, וענני כבוד, המן בזכות משה, 
בזכות  הכבוד  ענני  מרים,  בזכות  הבאר 
הכבור  הענני  היתה  למה  לע׳  ויש  אהרן. 
עושין  אין  למה  וגם  דוקא,  אהרן  בזכות 
אהרן  שמדת  ונראה  והמן?  להבאר  זכר 
היה אוהב שלום ורודף שלום וממילא מדה 
כנגד מדה זיכה הענני הכבוד שהיה מגין 
שכשפסק  בגמ׳  כמבאור  ישראל  כלל  על 
נמצא  ג.(.  ר״ה  )ע׳  העננים באו האויבים 
היה  ואהרן  מבחוץ  שלום  עשה  שהעננים 
הטעם  שזהו  ואפשר  בפנים.  שלום  עושה 
שעושין זכר רק להענני הכבוד משום שבלי 
שלום אין כלום כמו שכתב רש״י )ויקרא 
והרי  מאכל  הרי  תאמרו  שמא  וז״ל  כו:ו( 
משתה, אם אין שלום אין כלום, תלמוד 
בארץ,  שלום  ונתתי  זאת  כל  אחר  לומר 

מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. 
)הרב חיים שלמה שווארץ(

)דף מח.( איתא,  במס׳ סוכה   | יו״ט  שמחת 
יום  לילי  לרבות  שמח׳  אך  ‘והיית  “ת״ר 
טוב אחרון של חג״. הק׳ הבית יעקב דיש 
כלל בש״ס ד״אך״ מיעוט הוא, וא״כ איך 
כאן מרבים ליל אחרון לשמחה? ועוד אצל 
מלקות כתיב “ארבעים יכנו״ ובגמ׳ איתא 
“אתו רבנן ובצרי חדא״, שאע״פ שמפורש 
בקרא ארבעים, החכמים בצרו חד ומיעטו 
ותי׳  הוסיפו?  כאן  ולמה  ותשע,  לשלושים 
החכמים  של  כוחם  דזהו  הנ״ל  הגאון 
שיש  במקום  כשמדובר  לנו.  ואהבתם 
צער ליהודי, כמו מלקות, הופכים הריבוי 
למיעוט ודורשים למעט. וכשמדובר במקום 
ביו״ט,  לשמוח  כמו  ליהודים,  הנאה  שיש 
אז הם דורשים מיעוט לריבוי ומרבים ליל 

אחרון של חג לשמחה. 
)הרב יוסף עהרמאן(

על  בפירושו  הגר״א   | בך  ונשמחה  נגילה 
של  ראשונים  פסוקים  שהד׳  כתב  שה״ש 
שה״ש הוא רמז לד׳ מועדים: פסח, שבועות, 
סוכות, ושמיני עצרת. ומוסיף עוד שפסוקים 
לישראל:  ד׳ מקרים שנעשו  על  אלו קאי 
יצ״מ, מתן תורה, בנין המשכן )שהוא היה 
אח״כ(  והתשובה  העגל  חטא  של  הסיום 
וביאת הארץ. וכתב שד׳ זמנים מקושרים 
לד׳ מקרים. פסוק ד׳ הוא “משכני אחריך 
שמיני  זהו  חדריו״,  המלך  הבאני  נרוצה 
הקשר  מהו  אבל  הארץ,  וביאת  עצרת 
שישראל  שאחר  הוא,  הענין  ביניהם? 
נכנסו לא״י, לא היה להם חיים של ניסים 
מצב  היה  לא  אבל  הכבוד,  הענני  בתוך 
של בדיעבד, אלא כל התכלית היתה כדי 
קדושה  של  בחיים  ולנהוג  לארץ,  ליכנס 

לכלל  מזכה  שהקב״ה  אלא  הטבע.  בדרך 
של  דוגמא  של  שנה  ארבעים  ישראל 
חיים אמיתי במדבר, ואח״כ נכנסו לארץ 
ישראל, ובכך מחונכים שכל חייהם יהיה 
הארץ  ביאת  מעלת  זהו  התורה.  דרך  על 

אחר ענני הכבוד.

וכמ״כ היו״ט של שמע״צ, עי׳ בתיב״ע )פנחס 
יֹוָמא  “ּבְ עצרת  שמיני  על  שכתב  כט:לה( 
ֶחְדָוא ִמן ַמִטיְלכֹון  ֱהוֹון ּבְ ין ּתֶ ִניׁשִ ְתִמיָנָאה ּכְ
ת ֶחְדָוא ְויֹוָמא ָטָבא ְוִאירּוַע  ִניׁשַ יכֹון ּכְ ְלָבּתֵ
עצורים  השמיני  )ביום  ְלכֹון״.  ֱהֵוי  ּתֶ ַקִדיׁש 
תהיו בשמחה, מסוכותיהם לבתיכם עצרת 
שנכנסין  מה  דהיינו,  טוב.(  וים  שמחה 
בגלל  רק  אינו  עצרת,  בשמיני  לביתינו 
וממילא  סוכה  ישיבת  של  המצוה  שנגמר 
נכנסין להבית, אלא עצם מהות של שמיני 
עצרת הוא לצאת מהסוכה וליכנס לביתם. 
והביאור הוא, שסוכה הוא הקשר בין יום 
רגילים, שיוה״כ כל רגע  וחיים  הכיפורים 
הוא קדוש, שמעכבים מכל חיי עולם הזה, 
ואיך יכול לחזור לחיים רגילים? אלא מצות 
להיות  שיכול  הממוצע,  הדרך  הוא  סוכה 
בעוה״ז, וג״כ כל מעשה שיעשה הוא מצוה. 
אכילה, שתיה, טיול, לימוד, שיחה – כולם 
שייך להיות מצוה ע״י הסוכה. ואחר לימוד 
של ז׳ ימים, אז חוזרים להבתים, להסתכל 
על כל דבר של חיינו שיכול להיות עפ״י 
בדרך  אותם  יעשה  אם  קדושה,  של  דרך 
כנגד  הוא  הארץ  ביאת  משו״ה  התורה. 
שמיני עצרת, כש״כ הגר״א שם, שכשירשו 
כלל ישראל ארץ ישראל, “אז נשלם הכל״, 
שבאו אל תכליתו. וכן בשמיני עצרת, כל 
המהלך של ימים נוראים וחג הסוכות הוא 
ונשמחה  נגילה  של  אחת,  לתכלית  להגיע 

בך. 
)הרב משה זאב קויפמאן(

שמ״ע  ענין  מה  יל״ע   | התורה  של  הברית 
לשמוח  תקנו  ולמה  התורה  לשמחת 
שמחה״ת דוקא בשמ״ע? שמעת״י בשם א׳ 
מגדולי א״י דבשעה ששני בני״א צריכים 
מהדדי,  לפרוש  להם  וקשה  זמ״ז  ליפרד 
המנהג לכרות ברית זה אם זה. יסודו של 
ברית הוא שכ״א משייר אצל חבירו דבר 
ועי״כ  מנפשו  וחלק  אצלו  חביב  שמאד 
חלק  שהרי  מהדדי  לגמרי  נפרדים  אינם 
משמעון  וכן  שמעון  אצל  נשאר  מראובן 
אצל ראובן. וכן פהגר״א ל״כריתות״ ברית, 
להזולת.  ונותנים  מנפשם  חלק  שכורתים 
עלי  “קשה  אומר  שהקב״ה  בשעה  לכן 
פרידתכם״ הגיע זמן לכרות ברית. בכריתה 
זו נותן הקב״ה לעמו חלק מנפשו דהיינו 
פ׳  יהבית״  כתבית  נפשי  “אנכי  התורה, 
לכרות  נפשו בכתב. אלא שכדי  ה׳  שנתן 
חלק  לה׳  לתת  ג״כ  אנו  צריכים  כראוי 
ממנו. וזה מאד קשה שאין לנו שום דבר 
משלנו, שהכל ממנו יתברך ושלו, וא״כ מה 
ניתן משלנו? ע״ז אמר שרצונות של האדם 
)ע׳  מנפשינו  חלק  הוי  ורצונינו  שלו  הם 
ברש״י אם יש את נפשכם, רצונכם(. ולכן 
אנו מקריבים רצונינו לבוראינו ומקבלים 
ובזה נשארים מקושרים  ית׳ תורתו  ממנו 

בנפש אף שנפרדים ממנו בגוף. 
)הרב בצלאל הכהן פאם(



	True Joy
There is a special mitzvah on Sukkos to be “b’simcha – happy” for eight days straight. How does 
one come to true happiness? Are we meant to sing and dance for eight days straight? The Orchos 
Tzaddikim (ch. 9) writes that simcha is attained “when one has much abundance of tranquility in 
his heart without any bad happenings. One whose desires are fulfilled and doesn’t have anything 
depressing happen to him, he will be happy.” This seems quite obvious but also quite unrealistic. 
Is there any person in the world who attains all of his desires? Is there someone who has never 
had a bad thing happened to him? Furthermore, these things are beyond our control, so how can 
we be commanded to be “b’simcha” if this is the only way to achieve happiness? 

The answer to these questions can be found in the words of the Orchos Tzaddikim himself. He 
explains that it is within our power to achieve all of the above. Our desires can be changed to 
what is granted to us by Hashem. “Bad” happenings can be nonexistent with a strong emunah 
that Hashem does no bad. Strengthening our emunah is the only way to come to true tranquility 
and complacency which results in true simcha. While it is good to sing and dance, and these ac-
tions make one happy, it would seem that an imperative part of our attempt to fulfill this mitzvah 
is to work on strengthening our emunah. As we sit in the Sukkah we should reflect on the mir-
acles Hashem has done and can still do. For this reason, the Sukkah is referred to as “the shade 
of emunah,” for it has the ability to strengthen us in this area. Singing and dancing is a way of 
expressing our praise and appreciation of Hashem and His unending kindness. This allows us to 
further strengthen our emunah and bring about a lasting inner happiness. May we merit to fulfill 
this mitzvah to the best of our ability and in that zechus we should see the final geulah.

 The Shulchan Aruch (649:1) 
says that if one steals a lulav and 
makes some form of change to it, 
he can use it for the mitzvah (koneh 
beshinui) but he is not allowed 
to make a beracha on it (similar 
to tzitzis - S”A 11:6 and matzah - 
S”A 454:4). However, if someone 
steals wood and uses it to build 
a sukkah, he is allowed to make a 
beracha (M”B 637:15). What is the 
difference?

 The Poskim argue whether or 
not one may use straw for schach. 
The Shaar Hatziyun (629:73) 
explains that the stringent opinion 
of the Taz is out of concern that 
perhaps one will use too much 
straw which will prevent rain from 
entering the sukkah. In defense of 
the lenient opinion of the Chayei 
Adam, he says that Chazal cannot 
forbid something that is explicitly 
permitted by the Torah, and straw 
is clearly permitted (Devarim 
16:13). The question is that the 
Taz is famous for going with that 
opinion (YD 117:1, CM 2:1, OC 
588:5), so how can the Mishnah 
Berurah explain the Taz’s opponent 
using the Taz’s logic?

 Rashi (Sukkah 22b) says that a sukkah on top of a tree or 
animal is kosher b’dieved if one were to violate the Rabbinical 
prohibition of climbing up the tree on Yom Tov. Why isn’t this a 
problem of mitzvah haba’ah b’aveira which applies even to issurei 
d’rabbanan (Pesachim 35b)?

    Food for  
Thought

Rabbi Moshe Revah

 The Shulchan Aruch (633:3) states that if one put 
decorations in a sukkah which is the minimum size 
of 7x7 tefachim and made it smaller, the sukkah is passul. R’ Akiva Eiger explains that the decorations 
are muktzah and can’t be moved; therefore, they minimize the livable area. The question is they are 
only muktzah because they are part of a kosher sukkah, but since this sukkah is passul, how can the 
decorations be muktzeh?

עבודת המועד
(Continued)


