
 Sukkah Shortcut
Often, people construct a Sukkah adjacent to 
their homes, and it’s convenient to walk through 
the Sukkah to get to the garage or alley. The 
halacha is that one may not take a shortcut 
through a shul (see Shulchan Aruch 251:5); does 
a Sukkah have the same status? The Poskim 
(Sha’arei Simcha, Meah Shearim by Ritz Gei’us, 
Vol. 1 pg. 92) write that a Sukkah is like a home – 
not a shul – and one may take a shortcut through 
it. 

 Sukkah Cleanup
It is important to treat the Sukkah with respect, 
such as not bringing pots and pans in the Sukkah 
(Shulchan Aruch 639:1). This includes removing 
dirty plates after one has finished eating (ibid.). 
Some Poskim write that it’s unnecessary for each 
individual to remove his plate when he finishes 
eating; rather, he may wait until the other 
participants have finished as well (Chut Shani 
pg. 238). On Motzei Shabbos, one must generally 
wait until Shabbos has concluded before cleaning 
up from Seudah Shlishis because otherwise 
it’s considered preparing for after Shabbos 
(Shulchan Aruch 323:6). On Sukkos, however, 
many Poskim write that one may – and should 
– remove the dirty plates from the Sukkah when 
he is finished eating because it is forbidden, as 
above, to leave dirty plates in the Sukkah, and 
therefore, this is a need for Shabbos itself – not 
for after Shabbos (Kovetz Halachos 14:25). On a 
related note, although one may not bring dirty 
items, such as a garbage can, into a Sukkah, it 
is permissible to bring it in temporarily (Chut 
Shani pg. 239). Similarly, one may carry the item 
if one is simply passing through, such as carrying 
garbage bags from the house through the Sukkah 
on the way to the garbage can (Rosh Kollel, 
Harav Dovid Zucker shlita).

 Lulav Shakings
When one fulfills the mitzvah of Lulav and 

Being Settled  The Torah commands us to sit in Sukkos to remind us of the Sukkos we sat in when 
we were in the desert. Rashi explains that the commandment is to remember that we dwelled in the 
ananei hakavod – the Clouds of Glory. Rav Shmuel Birnbaum zt”l (B’korei Shmo, Emor) asks, why did 
the Torah not say explicitly that He sat the Bnei Yisroel in clouds – what is the reason for the hidden 
message of Sukkos? Rav Shmuel explains that in order to be successful in life, one needs to be settled. 
Even the biggest masmid can’t learn with the same quality when he is traveling. This is because he is 
not settled. The lesson of Sukkos is to train ourselves that our settled feeling should not be dependent 
on physicalities, for even in a temporary hut, one can feel settled if their priorities are well placed. The 
Torah did not stress that they were in the ananei hakavod in order to emphasize this point, to show 
us that they did not even have physical huts – just clouds! And still, they were settled, because they 
recognized that they were in Hashem’s Hands, and He provides all we need and protects us from all 
harm.

Words of Torah  The Gemara in Sukkah (20b) relates that Rebbi Shimon said over a story which 
occurred with Tevi, the slave of Rabban Gamliel. He was sleeping under a bed in the sukkah and 
Rabban Gamliel commented to the sages, “Do you see how Tevi my slave is a Talmid Chacham and 
he knows that slaves are exempt from the mitzva of Sukkah? That’s why he’s sleeping under the bed.” 
Rebbi Shimon learned from this that one who sleeps under a bed does not fulfill the mitzva of Sukkah. 
The Gemara brings the passuk, V’a’leihu lo yibol – and its leaves will not wither, teaching us that even 
the seemingly idle talk of Talmidei Chachamim can teach us lessons.

The Dubno Maggid (Kochav M’Yaakov, Shabbos Hagadol, based on Malachi 3:16) explains further. 
At the time the story was said, they were not words of Torah and Rabban Gamliel could not get the 
reward for Limud Hatorah when saying them. The Maggid compares it to a host instructing his guest 
to wash and recite the beracha of hamotzi; this is not Torah. However, when Rebbi Shimon came 
years later and learned a lesson from those words, Hashem gave the words the status of Divrei Torah! 
Similarly, if someone learns a halacha from something we say, we will be credited for Limud Hatorah 
for those words!

Shine Like the Sun  The passuk in Koheles (1:3) says, Mah yisron l’adam b’chol amalo she’ya’amol 
tachas hashemesh – what benefit is there to man in all his toil which he will toil under the sun. The 
Dubno Maggid (Kochav M’Yaakov, Parshas Beshalach) offers the following interpretation. The Rashba 
(Chidushei Agados, Bava Basra 16) writes that while Avraham Avinu lived, he perpetuated the Name 
of Hashem. With his passing, the orbit of the sun took his place. By observing the sun, the moon and 
the stars, one can come to recognize Hashem. Similarly, our work is to be like the sun in this regard. 
What can one benefit from toil in this world? He can toil to be someone who people can look at and 
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Genuine Simchas Yom Tov
A man shared the following moving story with Rabbi Avrohom Chaim Feuer shlit”a: He 
grew up in the early 1900’s on the East Side of New York. At that time, Yiddishkeit was 
very weak as everyone was busy chasing the dream of the “goldeneh medinah”. He went 
to public school, but his mother wanted him to have a Jewish education. He attended a 
Sunday school class and had Bar Mitzvah lessons, but his mother felt that was not enough. 
She decided to teach him Yiddish. She told him whenever he sees another Jew he should 
say, “Ich bin a yid, efsher darft dir epis? Vi azoi ken ich dir helfin? - I am a Jew, maybe there 
is something you need, how can I help you?”  This became his “chant.”  He later enlisted 
in the U.S. Army and was part of the historical D-Day, which he miraculously survived. 
The army promoted him to a senior position, as they thought his knowledge of Yiddish 
meant he knew German as well, which was needed to interrogate prisoners of war. He was 
one of the first American soldiers to enter Auschwitz. Shocked by the horrific scene, he 
screamed out, “Ich bin a yid, efsher darft dir epis, vi azoi ken ich dir helfin?!?”  Yidden came 
streaming towards him, and the scene was a very moving one. The man ended his story 
by saying, “I may not know much, but this is one thing that my mother taught me - the 
foundation of a Yid is maybe you need something, how can I help you?”
The Mishna Berurah (529:17) quotes the Rambam that although there is a mitzvah of 

“v’samachta b’chagecha,” to rejoice on Yom Tov, if we don’t ensure that the poor people 
have food to eat as well, then this simcha is not a simcha shel mitzvah but rather a simcha 
‘of the stomach’ and a disgrace.
The passuk in the end of Parshas Re’eh (16:11) says that on Yom Tov “you shall be happy 
before Hashem, you, your son, your daughter, your servant and your maidservant, and 
the Levi that is in your gates, the ger and the orphan and the widow that resides amongst 
you.” Rashi explains that Hashem is telling us, “If you take care of my four - the Levi, 
the ger, the orphan and the widow, then I will take care of your four - your son, your 
daughter, your servant and maidservant.” Baruch Hashem there are many organizations 
in our communities that distribute food and clothing for Yom Tov to those in need; let’s 
make sure to remember that the foundation of a Yid is, “Maybe you need something, 
how can I help you?” With this in mind we can fulfill the true mitzvah of “v’samachta 
b’chagechah.”

Load Up Your Shopping Cart!
Rabbi Elimelech Biderman shlit”a told the story of a supermarket chain in Israel whose 
owners sporadically made incredible promotions for a short period of time. For example, 
before Chanukah they sold bottles of olive oil at one shekel each for a few hours. 
One day, an announcement was made on the loudspeakers at some of their stores: 
“Attention customers, please stop shopping for a moment and listen to this important 
announcement. Everything that is already in your shopping cart will be given to you free 
of charge! All you need to do is proceed to the checkout with your groceries. However, 
the cameras are monitoring – anyone who places another item in his or her shopping 
cart from now will be disqualified from this promotion.” Obviously, the customers were 
filled with excitement, but at the same time many were thinking, “If only I knew that 
there would be such a promotion today, I would have filled up three shopping carts to 
the ceiling with groceries!” Others were regretting how they thought three times before 
deciding to buy a certain item; if they had known this would happen, they would have 
grabbed so many more items without thinking twice! 

We can apply this to our lives as well. Our neshamos were sent to this temporary 
world to “fill up” on mitzvos and refrain from doing aveiros. One day, there will be an 
“announcement on the loudspeaker” to call our neshamos back. It is incumbent on us, 
while we are in this temporary world, to fill our neshamos with as many “groceries” as 

Esrog, as well as at specific points during Hallel, 
one must shake the Daled Minim in certain 
directions, known as Na’anu’im. The reason 
for this is to prevent harmful winds (which 
come from the four directions of the world) 
and damaging dews (which come from above) 
(Sukkah 37b, Biur Halacha 651:9). Since this 
reason is clearly delineated in the Gemara, some 
say that it’s possible that one must have this 
specific intent in mind while shaking the lulav 
in order to fulfill this mitzvah (Halichos Shlomo, 
D’var Halacha 11:32).

  Different Directions
As mentioned, we shake Na’anu’im with the 
Lulav and Esrog. There are different customs 
how this should be done. One stands facing 
the front of the shul (Mizrach) holding the four 
species together upright, and then there are 
primarily two customs: 1) move them forward, 
right, backwards, left, up, and down (Nusach 
Ashkenaz); 2) move them right, left, forward, up, 
down, and backwards (Arizal, Nusach Sefard). 
Everyone should follow their own custom. 
What should one do if his personal custom 
differs from the custom of the shul where he is 
davening? Some say that he should follow the 
custom of the shul in order to avoid separating 
from the congregation (Chayei Adam 148:14) but 
others rule that one may continue following his 
personal custom (Aruch Hashulchan 651:22). As 
proof to the latter opinion, Aruch Hashulchan 
cites the Mishnah (Sukkah 37b) that Rebbi Akiva 
observed that the congregation waved during 
Anah Hashem Hatzlicha Na, but Rabban Gamliel 
and Rebbi Yehoshua only waved during Anah 
Hashem Hoshe’a Na. This clearly demonstrates 
that one may deviate from the custom of the 
congregation. (See, however, Halichos Shlomo, 
Orchos Halacha 11:80 for an alternative 
approach.) The rationale for this may be that 
since there are two acceptable approaches, it is 
only a custom – not an obligation, and it is well-
known that there are different customs, there is 
no concern of separating from the congregation, 
especially when people are presumably busy 
shaking the lulav and won’t notice others shaking 
differently. The Steipler Gaon is cited (Orchos 
Rabbeinu Vol. 2, pg. 91, 5774 ed.) as finding a 
middle approach, that he recited the beracha at 
home and waved like his personal custom, but in 
shul, he followed the custom of the congregation.
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be inspired to be closer to Hashem. In this way he will be “tachas hashemesh – in place of the sun.” 
This is also the intention of Devora Hani’viah (Haftorah Beshalach) when she said, “v’o’havav 
k’tzeis hashemesh b’gvuraso – and those who love Hashem are like the sun as it comes out in full 
strength,” for they inspire others like the sun in its glory.

 The To the Sun – and Beyond
The Gemara (Shabbos 30b) comments on the aforementioned passuk in Koheles, that although 

there is no benefit to man under the sun, aval kodem hashemesh yesh yisron – but before the sun 
there is what to gain. This is referring to the Torah which preceded the sun in creation. In light 
of the previously noted Dubno Maggid, perhaps we can explain as follows. The sun and the stars 
are a wondrous testimony of not only Hashem’s creation of the world, but also His continuous 
involvement. The Ramban (Drashas Toras Hashem Temima) points out that nothing can continue 
spinning without something causing it to do so. However, as great as the sun is, Torah is greater. 
Torah provides a direct connection between us and Hashem. By connecting to Torah, we can be 
better than “in place of the sun.” We can tap into the connection of Torah, the Torah which is 
complete without blemish. For seven days of Sukkos, we sit “b’tzila d’hemnusa – in the shade of 
Emunah,” we become bigger and better believers in Hashem. On Simchas Torah we go further 
– connecting to Hashem through the Torah. Indeed, kodem hashemesh yesh yisron – through 
the Torah there is even more to gain. Let us try to be examples of people who live constantly 
connected to Hashem, the Creator of the world.
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possible. Let us not wait until it is too late; let us fill 
our “shopping carts” with as much Torah and mitzvos as 
possible and come to the Olam Ha’Emes with our carts 
loaded to the sky!

This, says the Chid”a, is the lesson of Succos. As we 
leave Yom Kippur exalted and cleansed, we are taught 
perhaps the most valuable lesson of our lives – that 
this world is only a temporary one. We therefore eat, 
drink and sleep in the Sukkah, as a reminder to grab 
onto every mitzvah possible before our neshamos hear 
that announcement – that it is time to stop what we 
are doing and bring our mitzvos to the cashier. This is 
why we have the mitzvah of Sukkah right after Yom 
Kippur – to ingrain this lesson in us for the entire year, 
so that when the yetzer hora tries to entice us with the 
pleasures of this world, we will remember that we are 
only here temporarily. 
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מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון
)שמונה עשרה של שלש רגלים(

Siach Yitzchok explains that לשמחה  refers to Rosh מועדים 
Hashanah and Yom Kippur which are days of internal joy, and חגים 
 ,which are celebrated with external שלש רגלים refers to the וזמנים לששון
visible joy. What, then, is the double expression of חגים וזמנים? Shiras 
Dovid (pg. 191) explains that even though the שלש רגלים are all days 
of joy, some days have more happiness than others. As the Rambam 
writes (Hilchos Lulav 8:12), “Even though there is a Mitzvah to 
rejoice on all Yomim Tovim, there was extraordinary joy in the Beis 
Hamikdash on Sukkos, as it states (Vayikra 23:40), And you should 
rejoice in front of Hashem seven days.” Rambam continues that the 
extra joy was manifested during the Simchas Beis Hasho’eiva. Rashi 
(Sukkah 50a) writes that the source for Simchas Beis Hasho’eiva is the 
passuk U’shavtem mayim b’sasson. Thus, we see that the word ששון 
refers to the particularly joyous days of Sukkos. In fact, it is recorded 
that the Vilna Gaon was very happy on Sukkos, but he was even 
happier on Shemini Atzeres because it is happiest day of Sukkos. 
Accordingly, the word חגים refers to all the Moadim, and the word 
 refers to the particularly joyous days of Sukkos (or זמנים
Shemini Atzeres) which experience extra joy.

והשיאנו ה׳ אלוקינו את ברכת מועדיך 
)מוסף של שלש רגלים(

In the Shemoneh Esreh of Yom Tov, we daven that Hashem 
should bestow upon us the ברכת מועדיך – blessings of the Moadim. 
Where do we find in the Torah blessings of Yom Tov? R’ Elya 
Baruch Finkel zt”l (M’Shulchan R’ Eliyahu Baruch, Devarim 16:14) 
says that his Rebbi, R’ Chaim Kamil asked this question to the 
Brisker Rav, R’ Yitzchok Zev, who answered that this refers to the 
passuk in Emor (ibid.) where the Torah says, והיית אך שמח, and Rashi 
explains that this is not an instruction; rather, it is a promise from 
Hashem that Yom Tov will be a time of joy. This is the “blessing of 
the Moadim.” 

However, R’ Elya Baruch writes that the Rosh clearly had a 
different explanation. There is a dispute amongst the Rishonim 
if this tefillah of והשיאנו is recited on Rosh Hashanah and Yom 
Kippur. The Rosh (Rosh Hashanah 4:14) cites one opinion that it 
should not be said because the מועדיך  refers to the Korban ברכת 
Chagigah as it says (Devarim 12:15) כברכת ה' אלוקיך אשר נתן לך and 
there’s no Korban Chagigah on Rosh Hashanah and Yom Kippur. 
Thus, we see explicitly that the מועדיך  refers to the above ברכת 
passuk – not והיית אך שמח. As proof to this explanation, he points 
out that in Mussaf, the tefillah of והשיאנו immediately follows 

the abovementioned passuk of אלוקיך ה'   indicating ,כברכת 
that the two are connected. R’ Elya Baruch concludes 

that he related this explanation to R’ Nachum 
Partzovitz who said that this is clearly the 

simple understanding of Shemoneh Esreh 
and it’s a mitzvah to publicize. 
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מצוות לולב בזמן הזה בירושלים אי הוי דאורייתא
ראש הכולל הרה"ג ר' משה פראנציס שליט"א

תנן במשנה )סוכה מא.( בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום 
אחד, משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש. 
ופירש"י במדינה בירושלים שאף הוא כגבולים ע"כ. אולם הרמב"ם בפיה"מ שם 
כתב דבכלל מקדש הוי גם ירושלים )העתיקה לפנים מן החומות(. נמצא שנחלקו 
רש"י והרמב"ם אם נטילת לולב בירושלים הוי כנטילת לולב במקדש או דהוי רק 

כנטילה במדינה.
מצינו כעי"ז במה שכותב הרמב"ם לגבי מצות תקיעת שופר, שבמסכת ר"ה 
)משנה ריש פ"ד( כתיב "יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין אבל 
לא במדינה", כתב הרמב"ם )הל' שופר ב:ח( דירושלים הוי כמקדש, ותוקעין בכל 
ירושלים אף בשבת. מבואר ששיטת הרמב"ם היא שמקדש אינו מקום עזרה לחוד 

אלא כל העיר ירושלים.
העיר הערוך לנר )סוכה שם( שלגבי לולב גופא )הל' לולב ז:יג( נקט הרמב"ם 
דסובר  מזה  ומשמע  בירושלים,  כתב  ולא  שבעה  כל  נוטל  במקדש  המשנה  כלשון 
הרמב"ם דנטילת לולב בירושלים אינו כנטילה במקדש, ולכאורה היינו שלא כדברי 
כתב  הרמב"ם  דסוכה,  פ"ד  לריש  בפיה"מ  וכן  המשניות.  בפי'  שהבאנו  הרמב"ם 
הרמב"ם  דברי  מיישב  הערל"נ  ירושלים?  הזכיר  ולא  במקדש,  היא  שבעה  שלולב 
וכתב שלעולם גם הנטילה בירושלים נחשב כנטילה במקדש ומה שלא כתב הרמב"ם 

כן בהל' לולב הוא מטעם שסמך אמה שכתב בהל' שופר.
אמנם הטורי אבן )ר"ה דף ל.( כתב לחלק בין שופר ללולב, דלענין לולב הפי' 
)ושמחתם לפני ה'  ה' כתיב  ירושלים דהא לפני  ולא  של מקדש הוא העזרה דוקא 
לפרש  כתב  לענין תקיעת שופר  דוקא, משא"כ  ימים( דמשמע מקדש  ז'  אלוקיכם 

דמה דאמרינן דר"ה שחל בשבת במקדש היו תוקעין כולל גם ירושלים.
באמת, מש"כ הערל"נ דלשיטת הרמב"ם ירושלים הוי כמקדש בין לשופר בין 
דהאי  ביארנו  כבר  וז"ל,  ז:יג(  לולב  )הל'  מנוח  רבינו  בדברי  כן  מצינו  כבר  ללולב, 
במקדש בעי למימר בירושלים דלא נקט במקדש אלא משום דסתם כל הנוטל לולב 

בירושלים, במקדש נוטלו, לפי ששם מתקבצין כל ישראל, עכ"ל. 
ועפ"ז כתב הערול"נ בעצמו בביכורי יעקב )תרנח:א( דלפי מש"כ לבאר בדעת 
הרמב"ם, כיון שלשיטת הרמב"ם )פ"ו מהל' בית הבחירה( קדושת העזרה וירושלים 
קדשה לעתיד לבוא, יש לומר דלולב ניטל בירושלים כל ז' מן התורה גם בזמן הזה. 
ולכן כתב דיש להחמיר בירושלים אף בזמן הזה לפסול הד' המינים בכל ימי החג אף 
בהפסולין שפוסלים בגבולין ביום ראשון בלבד, שהרי ירושלים דומה למקדש, ושם 

נפסלו אותן הפסולין גם בשאר הימים.
יעקב אלו דלולב  והנה בחי' רבנו מאיר שמחה על הש"ס הביא דב' הביכורי 
נוהג בירושלים בזה"ז מה"ת, וכתב דזה שיבוש גדול וחס מלהזכיר, דא"כ מאי תיקן 
ריב"ז שיהא לולב ניטל שבעה זכר למקדש כיון דמצוות לולב כל שבעה נוהג אפי' 
בזה"ז בירושלים מה"ת, ואמאי בעי זכר כיון דעדיין המצוה בקיומה עומדת. ועוד 
לדבריו יהיו תוקעין בירושלים בחצוצרות וקול שופר בזה"ז, ודכאמר רבא בר"ה 

)ל"א( כדכתיב בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה' וזה תימא ע"ש.
וגם הגרי"פ פערלא על ספר המצות לרס"ג הקשה כקושיית הג' ר' מאיר שמחה 
היכי שייך בזה תיקון "זכר למקדש" מאחר שלא נשתנה לענין זה כלום עכשיו שחרב 
ביהמ"ק ממה שהי' בזמן שבית המקדש קיים. אמנם הוא מיישב קושיא זו ולהלכה 
לדב'  מקדש  בכלל  דירושלים  יעקב  כהביכורי  וס"ל  שמחה  מאיר  ר'  הג'  על  חולק 

הרמב"ם ומקיים בתוכה מצו' דאורייתא כל ז'. 
בהגהות אמרי ברוך )על הטורי אבן שם( להג"ר ברוך טעם כתב כדברי הג"ר 
לשיטת הרמב"ם.  בירושלים מה"ת אף  כל שבעה  חיוב  אין  דבזה"ז  מאיר שמחה 
דין  היה  המקדש  שבזמן  היא  שכונתו  בפיהמ"ש  הרמב"ם  דב'  ביאר  היאך  וע"ש 
)או"ח סי' רע"ג( הסכים  יציב  דרבנן ליטול כל שבעה בירושלים. גם בשו"ת דברי 
לדב' זקינו הג"ר ברוך טעם דאין חיוב בזה"ז אפי' לדב' הרמב''ם לקיים מצות לולב 
כל ז', כמ"ש הרמב"ם ביד החזקה. וכתב ליישב דברי הרמב"ם בפי' המשניות )בסוף 
פ"ג( דהטעם שכתב שירושלים דומה למקדש לענין החיוב כל ז' אינו מפני שהנטילה 

)המשך בעמוד הבא( )המשך בעמוד הבא( 

יש לעיין
נכתב ע"י הראשי כולל שליט"א

בענין לבוד ובענין שתי הלכתות לא אמרי' ]תשו' הגרע"א סי"ב[
ראש הכולל הרה"ג ר' דוד צוקער שליט"א

דלא  דס"ל  דמשמע  בסוכה  הר"ן  שיטת  הביא  )סי"ב(  רע"א  בתשו'  הנה 
אמרי' שתי הלכתות ביחד, כגון דופן עקומה ולבוד או גוד אסיק ודופן עקומה. 
וביאר הגרע"א דהיינו דוקא כשא"א לומר הלכה אחת רק מכח חברתה כההיא 
דהר"ן בסוכה. אבל כשאפשר לומר כל הלכתא בפנ"ע שפיר אמרי' תרי הלכתות. 
והנה בספר זכרון שמואל )סכ"ו( העיר מדברי הר"ן בעירובין )ח:( דאיתא 
שם בגמ': בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא נעץ שתי יתידות בשני כותלי מבוי 
מבחוץ והניח קורה על גביהן מהו? א"ל לדברי המתיר אסור לדברי האוסר מותר. 
והיינו לדברי המתיר להשתמש תחת הקורה אלמא חיצון יורד וסותם ולכן אוסר 
כל המבוי הזה עד שיביאו קורה אחרת דאין הסתימה מחוברת לכתלים ויש אויר 
ביניהם כפרש"י. והוסיף רש"י דהכא לאו מחיצה ממש הוא להכשיר הפסק אויר 
שמכאן ומכאן ע"י לבוד עכ"ל. והיינו שהוקשה ליה לרש"י דלמה לא אמרי' לבוד 
מסוף הכותלים לאותה מחיצה היורדת, דהא ליכא אלא טפח בינתים כשיעור 
רחב הקורה, וכל פחות מג' כלבוד דמי. ותי' דלא אמרי' לבוד למחיצה כזה שאינה 
מחיצה ממש, אלא אויר בעלמא שאין בו כלום לעשות לו לבוד. והנה הריטב"א 
הביא בשם התוס' להקשות עוד, דמ"מ נימא לבוד למעלה בגופה של קורה, ויהא 
חודו החיצון כאלו דבוק בכותלים. ותרצו דליכא לבוד במקום שיש דבר מפסיק 
בינתים. ושוב כתב הריטב"א דאיכא דמקשי על זה מהא דלקמן בהא דרב אשי 
דאמר משוכה והיא תלויה, כגון שנעץ שתי יתדות עקומות, ואמרי' חבוט ולבוד, 
דמפסקי,  יתדות  איכא  דהא  לכתלים,  המשוכה  הקורה  מן  לבוד  אמרי'  והיכי 
דהא  הריטב"א  וכתב  כדפרש"י.  ברחבן טפח  אין  דהא  לקורה,  חזו  לא  דאינהו 
הקורה עומדת על היתדות, ואומרים לבוד דרך האויר שבין  לא קשיא, דהתם 
הקורה על היתדות, מה שאין כן בזו. והנה הר"ן בחידושיו תי' קושיא זו באופן 
אחר, דהיינו דאמרי' חבוט תחילה ואחר דאמרי' חבוט תו לא מפסקי יתידות בין 
הקורה לכותלי המבוי עכ"ד. ולכאורה מוכח מדברי הר"ן אלו דשפיר אמרי' תרי 
הלכתות ואפי' במקום שחדא צריכה לחבירתה, דהרי כאן אמרי' חבוט הקורה 
בין כותלי המבוי ואח"כ אמרי' לבוד לכותל, ונמצא דאמרי' דהקורה שנחשבת 
למטה רק ע"י הלכתא דחבוט ואין שם קורה ממשית ואעפי"כ אמרי' דנחשבת 

קורה זו ע"י חבוט כלבוד לכותל. וזהו דלא כמש"כ הגרע"א בשיטת הר"ן.
תלוי  כשאחד  הלכתות  שתי  אמרי'  דלא  לר"ן  ס"ל  דלעולם  לומר  ונראה 
בחבירו, אולם היינו דוקא לומר דופן עקומה במחיצת גוד אסיק, דבלי הלכתא 
בלא  נמי  דהתם  עקומה,  דדופן  אמחיצה  לבוד  לומר  וכן  כלל.  מחיצה  כאן  אין 
לא  ובכה"ג  דופן.  ולא  הוא  גג  דהרי  כלל,  דופן  כאן  אין  עקומה  דדופן  הלכתא 
אמרי' הלכתא על מחיצה שנתחדשה רק ע"י הלכתא אחרינא, אבל לומר לבוד 
אחר חבוט, אע"ג דא"א לומר תחילה לבוד )דיש דבר המפסיק(, בזה אין חסרון 
דשתי הלכתות, דהנה גם בלא ההלכתא יש כאן קורה, אלא שצריכין להלכתא 
כיון  הלכתות,  דשתי  חסרון  אין  בכה"ג  לבוד,  לומר  שאפשר  למקום  להורידה 
שעצם מציאות הקורה יש גם בלא הלכתא. והנה הגרע"א ע"כ לא ס"ל כסברא 
זו כדמוכח מדבריו שם בתשו' ]מראייתו לשיטת הר"ן מגמ' עירובין ט.[. אולם 
יהיו  דברינו הם רק כדי לפרש שיטת הר"ן כעיקר שיטת הגרע"א, באופן שלא 

דבריו סותרין דבריו בחי' הר"ן בעירובין. 
והנה החזו"א )או"ח עז:ז( תמה עוד על דברי הגרע"א הנ"ל בביאור שיטת 
הר"ן ]דלעולם לא אמרי' ב' הלכות היכי דא"א לדון על אחד אלא מכח אידך[ 
מהא דמבואר בשבת )דף ט.( בשתי קורות שאין בזו ד' ואין בזו ד' ואין ביניהן ג', 
דבזמן שהפתח פתוח אמרינן לבוד ופ"ת, אף שא"א לדון פ"ת אלא מכח לבוד. 
ואולי יש ליישב קושייתו עפ"י דברינו הנ"ל דדוקא היכי דהלכה א' חידש דופן 
לא אמרי' הלכה ב', אבל כשיש כאן קורה גם בלא הלכה אלא דצריכין להלכה 
להורידה למקום שיכולים לומר לבוד בכה"ג שפיר אמרי' שתי הלכתות. ולפ"ז 
לבוד  דין  ע"י  אלא  התקרה,  את  מחדש  אינו  ההלכה  דהנה  כאן  ג"כ  י"ל  אולי 
מתקרבים ב' חצאי תקרה אהדדי וממילא נעשה תקרה. דהנה גם בלא ההלכה 
יש כאן כל חלקי התקרה, אלא שא"א לחול עליהם שם תקרה אא"כ מתקרבים 



אהדדי, וזה נעשית ע"י דין לבוד. בכה"ג י"ל ג"כ דשפיר אמרי' שתי הלכות, ולא 
דמי לגוד אסיק או דופן עקומה, דבאלו ההלכות נתחדש עצם הדופן. והנה לפ"ז 
ובאידך  טפחים  ב'  יש  באחד  אם  אבל  או"א,  בכל  טפחים  ב'  כשיש  דדוקא  יצא 
רק טפח אחד ואויר טפח ביניהם לא יוכשר עי"ז, דבזה צריכין לדין לבוד לחדש 
התקרה, ובכה"ג לא אמרי' שתי הלכתות. וכן מדוייק לשון הגמ' שם בשבת )ט.( 
דמשמע שבשתי קורות, כל או"א אין בה ארבעה, אבל בשתיהם יחד יש ארבעה, 
דבלא"ה לא היינו אומרים פי תקרה יורד וסותם, דשתי הלכתות לא אמרי' בכה"ג 

שנתחדשה המחיצה ע"י הלכה ראשונה.
והנה נראה מוכח דרש"י לא ס"ל כדעת הר"ן הנ"ל. דלעיל הבאנו בשם רש"י 
עירובין )ח:( בהניח הקורה חוץ למבוי דאמר רב חסדא דלמאן דאוסר להשתמש 
תחת הקורה ]דחודו הפנימי יורד וסותם[ כאן כשר, אבל למאן דס"ל דחודו החיצון 
סותם ומתיר להשתמש תחת הקורה, כאן אסור, כיון שיש הפסק בין כותלי המבוי 
לסתימת המחיצה. והקשה רש"י דנימא לבוד מכותלי המבוי עד מחיצת הקורה, 
וממילא אין כאן הפסק בין כותלי המבוי למחיצה. ותי' דלא אמרי' לבוד לכותל 
שאין בה ממש. והנה לפי דעת הר"ן היה אפשר לומר בפשיטות, דלא שייך כאן לבוד 
דשתי הלכות לא אמרי', דהרי א"א לומר לבוד אא"כ תאמר תחילה חודו החיצון 
סותם, דאל"כ הוה לבוד לאויר. ומדלא תי' כן מוכח דלא ס"ל כשיטת הר"ן. וכן 
מוכח מריטב"א שם שהעתיק תירוצו של רש"י, ולא כתב כדברי הר"ן. ובחי' הר"ן 
שם באמת לא הביא קושיית רש"י, ואולי משום דאזל לשיטתו דתרי הלכתות לא 

אמרי' בכה"ג, וממילא אין התחלה לקושיית רש"י.
והנה הגרע"א בתשו' הנ"ל תמה על דברי השו"ע באו"ח )תרל:ט( שסתם שלא 
כדברי הר"ן, שפסק שם שאם היו דפנותיה ]של סוכה[ גבוהים ז' ומשהו והעמידם 
בפחות מג' סמוך לארץ כשרה אפי' הגג גבוה הרבה ובלבד שיהא מכוון כנגדן, ואפי' 
אינו מכוון ממש רק שהוא בתוך ג' כנגדו כשרה וכו' אפי' אין בדופן אלא ד' ושני 
משהויין כשרה שמעמידה באמצע ואמרי' לבוד למעלה ולמטה וחשוב כסתום עכ"ל. 
הרי פסק השו"ע דאמרי' גוד אסיק וגם לבוד יחד, אע"ג שא"א לומר לבוד למעלה 
אא"כ תאמר תחילה גוד אסיק, וגם א"א לומר גוד אסיק אא"כ תאמר תחילה לבוד 
למטה. ומבואר דאמרי' תרי הלכתות אף בתלויין זה בזה, שלא כשיטת הר"ן. והוא 
כדעת הטור בסי' תרל"ב שפסק שלא כדברי הר"ן. ותמה הגרע"א על הב"י שלא 
הביא דברי הר"ן בדרך חולק על הטור. והנה לפי הנ"ל דמרש"י וריטב"א בעירובין 
)ח:( מוכח דלא ס"ל כדעת הר"ן, ושאר הראשונים אין לנו ראיה אי ס"ל כהר"ן 
או לא א"כ נמצא דדעת הר"ן הוא דעת יחידא וא"ש שלא פסק הב"י כדעת הר"ן. 
אלא שנשאר עדיין קושיית הגרע"א שם על המג"א, שברסי' תרל"ב העתיק כשיטת 
הר"ן והוא לכאורה שלא כהלכתא כפי פסק השו"ע בסי' תר"ל הנ"ל, ושם לא הערה 
המג"א כלום. ועי' מש"כ בזה האחרונים )חי' בן אריה א:ג, ובקהלות יעקב עירובין 

סי' א', וסוכה סי' ד', ושבת סי' ט', וע"ע במועדים וזמנים מש"כ בזה(. 
)סו"ס  על הא דאיתא בשו"ע  הגליון העיר  הנה הגרע"א בתשו' הנ"ל בשולי 
תרל"ב( דאם יש ב' טפחים סכך פסול ועוד סכך פסול ב"ט ואויר פחות מג' טפחים 
ביניהם, דיש להסתפק אם מצטרפין שני הפסולים ביחד לפסול את הסוכה ]והוא 
לא  דאם  פסולה,  הסוכה  דממ"נ  הגרע"א  והקשה  יז.[.  דף  בסוכה  התוס'  מדברי 
ואין לומר דהפסק  אמרי' לבוד נמצא דיש הפסק אויר ביניהם ופסול מטעם זה. 
אויר פחות מג' טפחים לא נחשב הפסק כלל, ואינו פוסל את הסוכה אפי' בלא דין 
לבוד. זה אינו דהרי למ"ד אין לבוד באמצע משמע באמת דאפי' בסוכה גדולה פוסל 
אויר באמצע פחות מג"ט, אלא לדידן כשר מטעם לבוד וכו'. וא"כ בנידון זה דאויר 
מפסיק בין הסכך פסול דד'"ט, הא אין לנו מקום הכשר דלבוד, דהא אם באת לדון 

דהוי לבוד ממילא איכא שיעור סכך פסול בד"ט, ובלא לבוד האויר לחודא חוצץ. 
נימא דגם בלא דין לבוד אינו חשוב  והנה הגרע"א שם ממשיך לומר דאולי 
אויר פחות מג' טפחים להפסיק ולחצוץ, ולמ"ד אין לבוד באמצע דפוסל היינו רק 
בסוכה קטנה ]דבלא לבוד חסר בשיעור ז' על ז'[. וכתב הגרע"א דא"א לומר כן, דגם 
בסוכה קטנה לתכשר בלא לבוד, דהא בסכך פסול פחות מג"ט כשר בסוכה קטנה, 

אף דאין שייך לבוד, מ"מ משלים לשיעור סוכה? 
כיון  ובזה אמרי'  י"ל דסכך פסול שם סכך עליו אלא דפסול,  והנה לכאורה 
אף  מג',  פחות  אויר  אבל  כשר,  סכך  כולו  כאילו  הוה  כשר  סכך  שיעור  רוב  דיש 
שאין בו שיעור הפסק מ"מ א"א לדון בה משום רובו ככולו, דהרי אין שם סכך על 
אויר. והנה לפ"ז שפיר י"ל דאויר פחות מג' טפחים אינו חוצץ אפי' בלא דין לבוד 
זה מהא דאיתא ברש"י  על  יש להעיר  ומיושבת קושיית הגרע"א. אולם לכאורה 
עירובין )ח:(, דלא שייך לבוד למחיצה שאין בה ממש, כגון מחיצת קורה היורדת 
וסותמת. ולכאורה קשה דלפי הנ"ל גם בלא דין לבוד לא נחשב הפסק? וי"ל דכאן 
בעינן שכותלי המבוי יהיו סתומים ע"י מחיצת הקורה, ולזה בעינן דין לבוד דוקא, 

ולא סגי שלא יהא הפסק ביניהם.

)המשך: בענין מצוות לולב בזמן הזה בירושלים אי הוי דאורייתא( )המשך:בענין לבוד ובענין שתי הלכתות לא אמרי' ]תשו' הגרע"א סי"ב[( 

בירושלים כנטילה במקדש, רק מאחר דאנשי ירושלים היו סמוכים למקום המקדש 
ע"כ מחוייבים היו בזמן הבית לבוא לביהמ"ק כל שבעה כדי שיקיימו מצות נטילת 

לולב שם. נמצא לפי דבריו דבזה"ז אין הבדל בין ירושלים לשאר עיירות.
דהנטילה  שס"ל  ד:סג:ח(  יו"ד  משה  )באגרות  הגרמ"פ  בדברי  מצינו  וכן 
דמדינה  שכתב  בפיה"מ  הרמב"ם  דב'  דמביא  במקדש,  כנטילה  אינה  בירושלים 
כל שבעה  ניטל  נמי  ירושלים דמשמע דבירושלים  כל העיירות שבא"י מלבד  היא 
כשבית  טעמא  מאי  להבין  צריך  דהא  כן  לומר  כלל  א"א  הא  והק'  מדאורייתא. 
המקדש הי' קיים היו כל העם מוליכין לולביהן להר הבית כדתנן בסוכה )מב:( ולא 
לבתי כנסיות שבירושלים כל אחד למקום שמתפלל כמו בגבולין דשם נמי מקיים 
המצוה מה"ת ולמה צריך כל הטורח, וגם בבתי הכנסיות לא היו באים לידי סכנה.
אך הגרי"ש אלישיב )הערות על מס' סוכה מב:( חולק על הגרמ"פ מכח דברי 
רבינו מנוח שהבאנו לעיל שכתב להדיא בדעת הרמב"ם שירושלים ומקדש היינו 
שהרי  ממשנתינו,  הגרמ"פ  קושיית  ליישב  גם  אלו  מנוח  רבינו  דברי  והביא  הך. 
כתב רבינו מנוח שהטעם דנקטו במשנה מקדש הוא מפני דסתם כל הנוטל לולב 
בירושלים במקדש נוטלן לפי ששם היו מתקבצין כל ישראל... וברוב עם הדרת מלך 
יחד שבטי ישראל. נמצא למדים דהגרמ"פ ס"ל כהאור שמח והטורי אבן ובעל דברי 
יציב שהנטילה בירושלים אינה כנטילה במקדש. והגריש"א ס"ל כהגרי"פ פארלא 
והבכורי יעקב שנטילת ירושלים הוי כנטילת המקדש, ועל כן יש חיוב מדאורייתא 

בירושלים גם בזמן הזה.
הגרי"פ פארלא העיר שלדעת הרמב"ם יהא "חיוב" על כל אחד ואחד בזמן 
הזה לעלות בחג הסוכות לירושלים לקיים מצות עשה דאורייתא דושמחתם לפני ד' 
אלקיכם בנטילת לולב כל ז', וז"ל כל מי שאינו בא אפי' בזמן הזה לירושלים בחג 

הסוכות לקיים מצות עשה דלולב כל שבעה ה"ז עובר מצות עשה דאורייתא.
ואפילו את"ל שלא כדברי הגרי"פ פארלא דאינו מחוייב ממש לעלות לירושלים 
לעלות  במצות  דקדוק  של  ענין  עכ"פ  דיש  י''ל  מ"מ  דאורייתא,  מצוה  לקיים  כדי 
לירושלים כדי לקיים מצוה זו. דנראה שיש לדמות דבר זה ללבישת טלית של צמר 
לדעת הרמב"ם והמחבר )ט:א( שסוברים שאין חיוב בציצית מה"ת אלא בבגד של 
וכתבו  בציצית אלא מדרבנן.  חייבים  אין  מינים  בגדי שאר  או צמר אבל  פשתים 
האליה רבה וארצות החיים )הובאו דבריהם במ"ב ס"ק ח(, שירא שמים יחמיר על 
עצמו לחוש לדעה זו ויעשה טלית של צמר כדי שיתחייב בציצית מן התורה לכו"ע. 
וא"כ י"ל שגם בנידון דידן יש ענין של דקדוק בקיום המצות שיקיים את המצוה 
של נטילת לולב מדאורייתא ולא מדרבנן בלבד. שוב מצאתי שבספר מקראי קודש 

החדש )עמ' צח( כתב כן, וברוך שכוונתי.
ג:א  ב:א,  או"ח  )אג"מ  שכתב  זצ"ל,  הגרמ"פ  בדברי  מזה  יותר  אפי'  ומצינו 
ועוד( דלדעת הרמב"ם והשו"ע שאינו יוצא ידי מצות ציצית מדאורייתא אלא בבגד 
צמר או פשתים, דמי שלובש טלית קטן משאר מינים ולא מצמר אמרינן דמענישין 
ליה בעידנא דריתחא, דכשם שבעידנא דריתחא מענישין את מי שאינו מקיים מצות 
ציצית כלל, כך מענישים את מי שאינו מהדר לקיים מצוה זו מה''ת אלא מדרבנן 
בלבד. ולכאורה שייך זה נמי במי שבוחר לקיים מצוה דרבנן של לולב בחול המועד 

סוכות ולא ליטול הד' מינים בירושלים כדי לקיים מצוה דאורייתא.
בספר שיח הסוכות )עמ' מ( מביא שהגר"ח קנייבסקי דיבר עם חמיו הגריש"א 
שיטת  לצאת  כדי  להכותל  מינים  ד'  עם  סוכות  המועד  בחול  לבוא  מנהגו  בענין 
וז"ל,  שם  וכתב  דאורייתא.  מצוה  שהוא  ז'  כל  בירושלים  ליטול  שיש  הרמב"ם 
בלילה  אלא  ביום  הולך  לא  בדווקא  שהוא  קנייבסקי  מהגר"ח  שמעתי  ולמעשה 
להכותל היות ויש דעות שנטילת ד' מינים בכותל המערבי הוא דאורייתא וחושש 
שד' מינים שלו אינם מהודרים כל צרכן, וכדי שלא ליכנס לספיקות, לכך נוהג ללכת 

דווקא בלילה, עכ"ל.
אמנם באמת צ"ע על הנהגה זו דאם אדם משתדל בכל כחו לרכוש לעצמו ד' 
מינים מהודרים, אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ולא ניתנה תורה למלאכי 
בא  אינו  אם  פארלא  הגרי"פ  שלדברי  ועוד  עוד.  לדאוג  לאדם  סיבה  ואין  השרת, 
לכותל מבטל מצות עשה ממש. ואפי' אם נימא שלא כדבריו הרי הבאנו דעכ"פ יש 
ענין של דקדוק במצות לבוא ביום בזמן שראוי לקיים מצות עשה של תורה. ועוד 
שהרי הבאנו דברי הגרמ"פ ששייך עונש של עידנא דריתחא במי שיוכל לקיים מצוה 
מן התורה והוא בוחר לקיימה רק מדרבנן, ולכאורה שייך זה נמי במי שבוחר לקיים 
מצוה דרבנן של לולב בחול המועד סוכות ולא ליטול הד' מינים אצל הכותל ביום 
כדי לקיים מצוה דאורייתא. וכדי ליישב הנהגת הגר"ח קנייבסקי אולי י"ל שהוא 
היה חושש שכל הפסולים של יום ראשון פוסלים נמי אצל הכותל כל ז' כדהבאנו 
לעיל מהבכורי יעקב, וממילא המכשול מצוי יותר. אלא דעדיין צ"ע שאפשר לבדוק 
הד' מינים לראות אם יש בהם גם פסולים אלו, ולכאורה שוב אינו מחוייב לחוש 

יותר.



בר"ה  הגמ'   | דסוכות  הרצון  ימי  בענין 
מדברת על עשרה ימים שבין ר"ה ליום 
הכפורים וע"ז קאי "דרשו ד' בהמצאו 
קאי  וכפשוטו  קרוב".  בהיותו  קראוהו 
סוכה,  )מס'  השל"ה  אך  עשי"ת,  על 
תורה אור אות ע'( הק' דאינו מדוקדק 
ימי  ב'  )בלא  ימים  שבעה  אלא  שאי"ז 
רומז  שזהו  וכ'  הכפורים(?  ויום  ר"ה 
הכפורים  יום  שבין  ימים  עשרה  על 
השנה  ראש  נקרא  שיוה"כ  להושע"ר 
יוה"כ  נקרא  והושע"ר  מ:א  ביחזקאל 
נשלם  שאז  יוה"כ  גמר  הוא  שהושע"ר 
וטובו  במלואו  יוה"כ  ונגמר  החתימה 
וחזי'  שלמים.  ימים  עשרה  יש  ושם 
דאלו העשרה ימים יש להם בחינה של 
"עשי"ת  שם  השל"ה  וכלשון  עשי"ת, 
ועשרה  וכו'  העיקרים  הם  הראשונים 
ימים שאחר זה הם ג"כ ענפי תשובה". 
זצוק"ל  קוטלר  שניאור  הרב  והגאון 
יחזקאל  הרב  הגאון  לו' בשם  רגיל  הי' 
של  מערכות  שני  שיש  זצוק"ל  סרנא 
ליוה"כ  מר"ה  עשי"ת  התשובה,  ימי 
ועשרה  מיראה,  תשובה  בבחי'  הם 
יו"כ להושע"ר הם בבחינת  ימים שבין 
תשובה מאהבה וכמו שיוה"כ הוא גמר 
כמו"כ  עשי"ת,  של  למערכה  החתימה 
למערכה  ה"יוה"כ"  הוא  הושע"ר 
מאהבה.  תשובה  ימי  עשרת  של  שני' 
בשו"ת  כבר  מצינו  זה  יסוד  ובאמת 
או"ח(  לחלק  )הקדמה  אפרים  בית 
סוכה  של  המצוות  שחבוב  שם  ומבאר 
ולולב ועשייתן בשמחה וכדכתי' בקרא 
מאהבה.  תשובה  על  מורה  ושמחתם, 
ועל דרך זה, אי' במשנת ר' אהרן )ח"ג 
עמ' נח( דעבודת ר"ה הוא קבלת מלכות 
היא  העבודה  ובסוכות  מיראה,  שמים 
מלכיות מאהבה, דנענועים של ד' מינים 
הוא ענין של מלכיות – "מוליך ומביא 
למי שארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד 
למי שהשמים והארץ שלו". והנה מצינו 
במטה משה סי' תתקנ"ז שיש קשר בין 
אברהם אבינו שהוא יחיד ויום הושע"ר 
כלל  עוונת  על  לכפר  מיוחד  יום  שהוא 
הוא  אברהם  שמעלת  וידוע  ישראל, 
תשובה  של  דרגא  וזהו  אוהבי  אברהם 
שתשובה  כ'  אחרונים  והרבה  מאהבה. 
מאהבה אינה מוגבלת לד' חילוקי כפרה 
לזכיות  דנעשים  עבירות  כל  על  ומכפר 
במדבר  וחיד"א  לה,  שעד  מנ"ח  )ע' 
ובחרדים  י"ח,  ת' אות  קדמות מערכה 
פרק ס"ה בשם רבי' מאיר מטולטילא, 
ובפירוש הרי"ף על העין יעקב יומא פו., 

דברי  וידועים  וכן מובא בשם הגר"א(. 
כ"א  שיש  שכמו  בכורות  המהרש"א 
ימים של פורענות רח"ל מי"ז בתמוז עד 
כי  עוונות  ט' באב שהם "תולדות לבון 
הצרות ויסורין מכפרין" כמו"כ יש כ"א 
ימים מר"ה עד הושע"ר שהם "תולדות 

ליבון עוון וכפרה עליהם".
 )ראש החבורה
 הרב יהושע משה גולדשטיין(

היא  הקהל  מצות   | רוחני  האסיף  חג 
אחת לשבע שנים, להקהל את כל העם, 
אנשים נשים וטף, בחג הסכות במקום 
המקודש. והמלך קורא לפניהם פרשיות 
את  ילמדו  ולמען  ישמעו  למען  התורה 
ניתנה  דלמה  ע"ז  עמדו  וכבר  ישראל. 
בחג  ולא  דוקא  הסכות  בחג  זו  מצוה 
בזה  וכתב  השבועות?  בחג  או  המצות 
סורוצקין  זלמן  הג"ר  מלוצקא  הרב 
האסיף.  חג  נקרא  הסכות  שחג  זצ"ל, 
ובשנת השמיטה שאין אסיף, יש לעיין 
שהרי לכאורה אין שמחה? אבל בשנת 
מעבודת  חפשים  ב"י  כשהיו  השמיטה, 
התורה  בעסק  מרבים  היו  האדמה, 
לנו  היה  השנה  ובסוף  המצות.  וקיום 
של  גדולה  בשמחה  רוחני,  האסיף'  'חג 
ערך  את  ולהגדיל  והמצות.  התורה 
המלך  היה  ושמחתו,  הזה  'האסיף' 
את  העם  באזני  קורא  ובעצמו  בכבודו 
יבחר  אשר  בהמקום  הזאת',  'התורה 
הגדול  ערכו  את  ישראל  דעת  למען  ה', 
מצותיה.  וקיום  התורה  לימוד  של 
ויקבוע  התורה  על  לשקוד  וישתדלו 
העבודה.  שנות  בשש  אפילו  עתים  לה 
"למעו ישמעו ולמען ילמדו...לעשות את 
הימים".  הזאת...כל  התורה  דברי  כל 
האדמה  לעבוד  הכרח  שיש  שאע"פ 
ולשמרה, אעפ"כ ישתדלו ללמוד וללמד 
להוסיף,  ויש  עכ"ד.  ולעשות,  לשמור 
דלאו שתי ימים טובים הם, 'חג האסיף 
'וחג האסיף גשמי', אבל בא זה  רוחני' 
העבודה  שנות  דתכלית  זה,  על  ולימד 
התורה  אסיף  של  זו  לתכלית  ג"כ  הם 
וא"כ  גופי'.  העושר  מצד  ולא  והמצות, 
רוחני,  אסיף  הוא  הגשמי  האסיף  גם 

וזוהי עיקר שמחתה.
 )הרב חיים שבתי אזבנד(

במשנה  איתא   | סכנה  בשעת  סוכה 
ורבי  יהודה  רבי  דנחלקו  יד.  סוכה 
מאיר אם מסככין בנסרים. ובגמ' הובא 
בשעת  מעשה  יהודה  דא"ר  ברייתא 

טפחים  ד'  שהיו  נסרים  שהביאו  סכנה 
וסיככו על גבי מרפסת וישבו תחתיהן. 
ראיה.  סכנה  שעת  אין  לו  ואמרו 
יהודה  רבי  דסבר  ביאר  ובריטב"א 
חיזוק  עושין  היו  רבנן,  פסלו  דאילו 
סכנה,  בשעת  אפילו  לפסול  לדבריהם 
ראיה.  סכנה  דשעת  ר"י  סבר  ולכן 
בשעת  לברך  דיכול  הריטב"א  והוכיח 
דאם  מדרבנן  שפסול  סוכה  על  הסכנה 
מהו  הפסול,  מחמת  מברכין  היו  לא 
וע'  להכשיר הסוכה?  יהודה  רבי  ראית 
בהערות להגריש"א זצ"ל דכתב דאע"פ 
שיושבין בסוכה שפסולו מדרבנן, מ"מ 
אין מברכין לישב בסוכה. ורצה לדחות 
זה  מברכין  היו  דאם  הריטב"א  ראית 
שומעין  שהיו  הסכנה  תוסיף  גופיה 
האמנם  בסוכה.  דיושבים  האויבים 
בשנת הזעם, שנת תש"ב, מסופר שהיו 
ידיעת  מבלי  סוכה  היהודים  בונים 
לרגע  נכנסים  והיו  ימ"ש  האויבים 
כממריה לברך שהחינו, ולפי הנ"ל תגדל 

המסירות נפש שלהם. 
)הרב יהודה ליב גארדאן(

חג האסיף – לימוד לכל השנה | המשך 
על  עומד  כג:טז(  )משפטים  חכמה 
התורה  )במשפטים(  שלפעמים  השינוי 
ולפעמים  האסיף"  "חג  סוכות  קרא 
וצ"ב.  )אמור(,  "סוכות"  אותו  קרא 
ומבאר הגרא"ב פינקל זצ"ל ע"פ הגר"א 
הלוחות  נתינת  אחר  שרק  )בשה"ש( 
שניות נצטוינו על היו"ט של סוכות זכר 
לענני הכבוד )היינו סוכות מלשון סכת 
של העננים( וזה הסיבה שבפרשת אמור 
אבל  סוכות.  בשם  החג  התורה  קרא 
ללוחות  בפרשת משפטים שהיא קודם 
של  הענין  רק  ישראל  לכלל  יש  שניות, 
לומר  אפשר  רמז  ובדרך  האסיף'.  'חג 
דלעילא  אתעררותא  של  ענין  שיש  עוד 
ישראל  שכלל  דלתתא  ואתעררותא 
יכול לעשות האסיפה )ואולי זה המקור 
אסיפות(  לעשות  שלנו  טוב  למנהג 
ולקח  נוראים  דהיינו אוסף של הימים 
אנו  ואם  השנה.  לכל  מהם  הלימודים 
הקב"ה  אז  לתתא,  עצמינו  מתעוררים 
פורש עלינו סוכת שלומך, וקרא היו"ט 
אהבתו,  עלינו  פרש  שהקב"ה  סוכות 

ומגין עלינו מכל צרה. 
)הרב שמעון יהודה לנגר(

פסולת גורן ויקב | כתיב בתורה )דברים 
ודרשו  ומיקבך,  מגרנך  באספך  טז:יג( 

ויקב  גורן  בפסולת  יב.(  )סוכה  חז"ל 
הא  על  ביאור  וצריך  מדבר.  הכתוב 
דנקט הכתוב לסכך בפסולת, שאדרבה 
בדבר  לסכך  טוב  שיותר  נראה  היה 
)ועיין בפי'  המעולה שהוא לדבר מצוה 
הגר"א לספר יונה ד:ה(? ואפ"ל ע"פ מה 
מ"ג  פרק  ח"ג  נבוכים  במורה  שכתוב 
וז"ל ושני המועדים האלה, רוצה לומר 
ומדות  דעות  מלמדים  ופסח,  סוכות 
האדם  שיהיה  הוא  המדות  אמנם  וכו' 
בעבור  הטובה  בימי  הרעה  ימי  זוכר 
מדת  ושילמוד  להשם  להודות  שירבה 
הבתים  מן  יצא  וכן  וכו'  ושפלות  ענוה 
השרויים  שיעשו  כמו  בסכות  לשכון 
בצער שוכני המדברות לזכור שכן היה 
כי בסכות הושבתי את  עניננו בתחילה 
ההוא  הענין  מן  ונעתקנו  ישראל.  בני 
לשכון בבתים המצוירים במקום הטוב 
והיינו  עכ"ל.  שבה  והשמן  שבארץ 
"ימי  לזכור  לנו  ניתן  הסוכות  שחג 
במדבר  שהיינו  הימים  ואלו   – הרעה" 
זה  ונזכור  פחותה,  בדירה  בסוכות 
שישבנו  הימים  ואלו  הטובה"  "בימי 
בבתים  ישראל  בארץ  הטוב,  בארץ 
להודות  ירבה  זו  זכירה  וע"י  טובים, 
לה' – שזכירת ימי הרעה בימי הטובה 
ומודים  לנו  עשה  שה'  ההטבה  מגדיל 
ענוה  למדת  מגיעים  וממילא  לה', 
ושפלות שמכירים גודל ההשפעת הטוב 
לפרש  יש  זה  וע"פ  ה'.  מאת  שקיבלנו 
שפסולת   – ויקב  גורן  פסולת  של  ענין 
דוקא עוד סימן להזכיר לנו הימי הרעה 

וימי הקושי שהיה לנו במדבר.
לפרש  אפשר  עוד  נבוכים  המורה  ולפי 
הדומים  פסוקים  של  שינויים  שני 
ובפרשת  שבועות  בפרשת  שנמצאים 
)דברים  כתיב  השבועות  שבחג  סוכות. 
אתה  אלקיך  ה'  לפני  ושמחת  טז:יא( 
אשר  והלוי  ואמתך  ועבדך  ובתך  ובנך 
אשר  והאלמנה  והיתום  והגר  בשעריך 
כאן  הנזכרים  האנשים  והנה  בקרבך. 
נחלקים לשתי קבוצות, ולגבי הקבוצה 
כתיב  ובשני'  בשעריך  כתיב  הראשונה 
כתיב  הסוכות  בחג  ואילו  בקרבך. 
אתה  בחגך  ושמחת  טז:יד(  )דברים 
והגר  והלוי  ואמתך  ועבדך  ובתך  ובנך 
בשעריך,  אשר  והאלמנה  והיתום 
וכתיב  אחת  בקבוצה  מוזכרים  שכולם 
דכיון  לבאר  ואפשר  בשעריך.  בכולם 
מרגיש  אדם  השנה  ימות  דבשאר 
וקשה  העניים  מן  מרומם  יותר  שהוא 
ליתן  קשה  ממילא  צערם,  להרגיש  לו 
נכתבו  השבועות  בחג  ולכן  מממונו.  לו 
בשתי קבוצות, ועצת התורה הוא לקרב 
לו העניים יותר ויותר עד שמרגיש שהם 
בקרבך וע"י זה נעשה קל ליתן להם. לא 
כן הוא בחג הסוכות שהמדה הנלמדת 
אדם  זו  מדה  וע"י  ושפלות,  ענוה  היא 
שמות  רש"י  )ע'  לעני  קרוב  מרגיש 
כב:כד( וכולם בקבוצה אחת. ואין צורך 
שכבר  קרובים,  יותר  לעשותם  בעצה 
שסמיכות  ויוצא  אצלו.  קרובים  הם 
כתיב  דמתחילה  להפליא,  הפסוקים 
שמלמד   – ומיקבך"  מגרנך  "באספך 
אותנו מדת ענוה ושפלות, ומיד אחריו 
שכולם  וכו'"  בחגך  "ושמחת  כתיב 

נכתב ע"י חברי הכוללחג האסיף



הענוה  מדת  שע"י  אחת,  בקבוצה 
ובקל  עמהם  אחד  מורגשים  ושפלות 

ליתן להם מתנת עניים. 
)הרב יהושע חיים רעכט(

סוכה  מצות   | אמונה   – סוכה  מצות 
בזוהר  כדאיתא  האמונה  ענין  בה  יש 
בצלה  למיתב  אושפיזין...  "עולו  וז"ל 
ביאור.  וצריך  עכ"ל,  דמהמנותא" 
כל  )ה:כב(  באבות  איתא  דהנה  ונראה 
מי שיש בידו ג' דברים הללו מתלמידיו 
ורוח  טובה  עין  אבינו...  אברהם  של 
בשם  וראיתי  שפלה.  ונפש  נמוכה 
שמדת  הדבר  פי'  שלזינגר  יונה  הרב 
אברהם היה אמונה ומי שרוצה להיות 
הנ"ל  דברים  ג'  צריך  זה  למידה  שייך 
יהיה  הללו  מידות  בתיקון  וממילא 
הנפש  כטבע  להבורא  מתדבק  נשמתו 
עין  שע"י  והטעם  קונו.  לידע  ישראילי 
במועט  מסתפק  שהוא  דהיינו  טובה 
ממון  חומד  ואינו  לו  שיש  במה  ושמח 
מידת  דהיינו  נמוכה  ורוח  אחרים, 
ענווה ונפש שפלה דהיינו שבירת תאוה 
מתאוה  ופרישה  זהירות  ע"י  הגמשית 
פ"א  תשובה  ושערי  שם,  ברע"ב  ]עיין 
אות לד[. וא"כ יש לומר שכל זה מרומז 
במצות סוכה דדרשינן )סוכה יב( מגרנך 
וענין  ויקב  גורן  מפסולת   – ומיקבך 
במועט  מסתפק  להיות  מלמד  הפסולת 
ולא ללך אחר הממון ודברים חשובים. 
פרק  )ח"ג  נבוכים  במורה  והרמב"ם 
מג( כ' וז"ל ושני המועדים רוצה לומר 
ומידות...  דעות  מלמדים  ופסח  סוכות 
אמנם המדות הוא שיהיה האדם זוכר 
שירבה  בעבור  הטובה  בימי  הרעה  ימי 
ענוה  מדת  ושילמוד  להשם  להודות 
לשכון  הבתים  מן  יצא  וכן  ושפלות... 
בצער  השרוים  שיעשו  כמו  בסוכות 
ענינו  היה  שכן  לזכור  המדברות  שוכני 
ההוא  הענין  מן  ונתעקנו  בתחילה... 
לשכון בבתים המצוירים במקום הטוב 
שבארץ, והשמן שבה בחסד השם עכ"ל, 
והיינו ענין "רוח נמוכה" – מדת ענוה. 
אמור  פרשת  חכמה  במשך  איתא  ועוד 
בסוכות תשבו... התורה האלקית יש בה 
מצוות שהם מדריכים האדם נגד הטבע 
וכו' וזו מצות סוכה אחרי שהאדם הזו 
עמל בשדה כל הקיץ... ולבו שמח בפרי 
להסתופף  מנוחתו  לו  מתוק  מה  עמלו 
בצל ביתו, אז באה התורה ואמרה צא 
נגד  וזה  עראי  בדירת  ושב  מדירת קבע 
והרגשותיו  כוחות האדם  הטבע לקדש 
נפש  ענין  וזה  עכ"ל,  החומרי  מגבול 

שפלה, שבירת הגשמית. 
)הרב אשר ווייס(

מנחת  בספר  כתב   | שמח  אך  והיית 
בדרשות  עירובין  מסכת  )על  ישראל 
שהודפסו לפני פרק הדר, דרוש לשמיני 
שמ"ע  דשמחת  בהא  ביאור  עצרת( 
הד'  כי  שמח,  דאך  מקרא  נתרבה 
מינים מעוררים שמחה )כמ"ש החינוך( 
שמחתו  בזמן  לאדם  מעורר  והסוכה 
שיזכור  האסיף  שעת  שהוא  הטבעית 

וכנגד  שנה  שבעים  בהם  שנותינו  שימי 
שיזהר  כדי  והוא  החג.  ימי  שבעת  זה 
בעיקר  תהא  לא  שמחתו  כי  להכיר 
אלא  ארעי  עולם  שהוא  עוה"ז  בעניני 
מצוה,  של  לשמחה  יעוררהו  שמחתו 
ומתוך כך יכול להיות חסרון בהשמחה 
בא  ולזה  לעד.  אינם  ששנותיו  כשיכיר 
שמיני עצרת להורות שלאחר השבעים 
שנה תאסף הנשמה ותשאר עם ה' יחד 
ורק  שמח.  אך  להיות  נוכל  זו  ובהכרה 
ע"י רעיון נשגב הזה ישקט רוחנו וזאת 
רעים  ימינו  כל  כי  אף  בעניינו,  נחמתנו 
ומכאובים, כי יש שכר לפעולתך ושכר 
לבו  על  זאת  האדם  יעלה  ואם  ועונש 
אז לא יחטא וגם בשמחתו לא תתערב 
תוגה. וא"כ רק ע"י שמ"ע, ע"י בחינה 
זו, נעשה מחג הסוכות זמן שמחה, וזהו 

שכתוב והיית אך שמח. 
)הרב דניאל הכהן יארמוש(

הושענא  ביום  מתפללים   | הושענות 
"למען  אמונים(  תענה  )בפיוט  רבה 
הך  סלע  מים,  לעם  מספיק  בית  נאמת 
והושיענו  נא,  והצליחה  מים  ויזובו 
א-ל מעוזנו". ולכאו' יפלא שבעת אשר 
רבינו,  משה  זכות  לעורר  שיח  נשפוך 
קשה  וכן  מריבה?  מי  חטא  ענין  נזכיר 
זכור  גשם:  בתפילת  שמתחננים  מה 
הך  הסלע  על  כו'  גמא  בתיבת  משוי 

ויצאו מים.
משה  שאמר  מה  בהקדם  ליישב  ויש 
לפני  ישראל  את  כשהוכיח  רבינו 
בי  "גם  א:לז(  )דברים  לא"י  כניסתם 
התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא 
הטיל  למה  טובא  דקשה  שם".  תבא 
"בגללכם"?  באומר  האשמה  עליהם 
שלא  רבינו  משה  על  שנגזר  מה  הלא 
יכנס לא"י הי' מחמת חטאו במי מריבה 

וצ"ב. 
בספר מעין בית השואבה )פרשת חקת( 
ביאר הג"ר שמעון שוואב זצ"ל בדברים 
מבהילים. כשצוה הקב"ה ודברתם אל 
)פי'  העדה"  את  והשקית  וגו'  הסלע 
שלא ישתו המים מעצמם אלא שאתם 
משה  מזה  שפט  להשקותם(,  צריכים 
מים  כמו  להשקותם  הקב"ה  שרצון 
המאררים של סוטה להבחין בין צדיק 
אשר  לאלו  אלקים  העובד  בין  לרשע, 
וכמו  הקב"ה,  על  ומתלוננים  עבדו  לא 
לב:כ(  )שמות  העגל  במעשה  שמצינו 
אשר  עד  ויטחן  וגו'  העגל  את  "ויקח 
חז"ל  ואמרו  בנ"י".  את  וישק  וגו'  דק 
)עי'  כסוטות  לבודקם  כדי  שהשקם 
מהימנא  רעיא  משה  כן  ועל  מד.(.  ע"ז 
בראותו שכבר ספו תמו כל אלו שנגזר 
עליהם למות במדבר, לא רצה שימותו 
עוד מבנ"י ומסר נפשו למען הכלל ועבר 
שלא  כדי  הסלע  את  והכה  הצווי  על 
כסוטות.  ולבודקם  להשקותם  יצטרך 
ותשת" –  וכן נאמר "ויצאו מים רבים 
בי  גם  באומרו  הוכיחם  ולכן  מעצמם! 
וגו' שסיבת החטא  בגללכם  ה'  התאנף 
כדי  אלא  היתה  לא  מריבה  מי  של 
גזירת  אחר  קודש  עם  שרידי  להציל 

עוד  מהם  ימותו  שלא  במדבר  שנה  מ' 
נבין  זה  ולאור  לארץ.  להכנס  ויזכו 
בתפילת  ומתחננים  שמבקשים  מה 
"הושענות" ובתפילת גשם, שהרי משה 
עבר על הצווי כדי להציל בנ"י מהשקאה 
ומסר  לרשע,  צדיק  בין  הבחנה  לשם 
נפשו לטובת הכלל שלא ימותו. ובזכות 

זו מתפללים שבצדקו חון חשרת מים!
 )הרב משה מיכאל הכהן 
האלבערשטאט(

הובא  )ב:-ג:(  ע"ז  בריש   | קלה  מצוה 
ואומות  הקב"ה  בין  וטריא  שקלא 
ולא  ישראל  זכה  דוקא  למה  העולם 
זה  הוקבע   – ולבסוף  לבא,  לעתיד  הם 
והענין  סוכה.  של  קלה"  "מצוה  ע"י 
מצות  ע"י  דוקא  למה   – ביאור  צריך 
ישראל  בין  החילוק  בולט  יהי'  סוכה 
למה  לבאר  כ'  המהר"ל  והנה  לעמים? 
דוד  סוכת  נקראת  דוד  מלכות  דוקא 
ולא בית )וכמו דמצינו שמלכות נקראת 
בית ביוכבד ומרים שעשה הקב"ה להם 
בתים, בתי כהונה ובתי מלכות(. וביאר 
המהר"ל שהוא משום שפירוש של בית 
הוא קבוע וחזק, משא"כ ענין של סוכה 
הוא עראי. וכיון דמלכות דוד הוא ענין 
שאינו  סוכה  נקראת  ממילא  ֶאֹלִקי 
קבוע אלא עראי. ונראה דביאוה"ד הוא 
שדבר קבוע וחזק בעוה"ז בהכרח אינו 
ממילא  אלקי  שהוא  שדבר  אלקי,  ענין 

אינו קבוע בעוה"ז אלא עראי.
והנה הרמ' בהל' תשובה )ג:ד( כ' דאע"פ 
שתקיעת שופר בר"ה גזיה"כ הוא אבל 
רמז יש בדבר, כלומר עורו עורו ישנים 
משינתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם 
אלו  בוראכם,  וזכרו  במעשיכם  וחפשו 
הזמן  בהבלי  האמת  את  השוכחים 
ושוגים כל שנתם בהבל וריק וכו'. הרי 
מבואר מדברי הרמ' דשורש להנפילות 
האמת  של  השכחה  הוא  מה'  והריחוק 
תופסים  שאנו  שע"י  הזמן,  בהבלי 
"כאן"  חיין  אנו  ממילא  הזמן,  בהבלי 
כעיקר, ומזה בא לכל ההבל וריק. וע"י 
"ולהקיץ"   – להתעוררות  יבא  השופר 
שהוא   – בהאמת  להכיר   – מהתרדמה 
האמת ולא עוה"ז. וממילא אחר השופר 
של ימים הנוראים אנו הולכים להסוכה 
 – בעוה"ז  קבוע  ואינו  עראי  שהוא 
אמת  שהוא  בעולם  חיין  שאנו  כלומר 
והוא   – בעוה"ז  כאן  קבועין  אנו  ואין 
העולם.  לאומות  ישראל  בין  החילוק 

"צא מדירת קבע ושב בדירת עראי".
)הרב אליקום עמנואל(

שנה  שאחרי  בשנה  גשמים  ירדו 
)דף  דסוכה  ב'  פ'  סוף  מתני'   | מעוברת 
מותר  מאימתי  גשמים  ירדו  תנן,  כח:( 
משל  משלו  המקפה.  משתסרח  לפנות, 
למזוג  שבא  לעבד  דומה,  הדבר  למה 
כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו. ובגמ', 
לי'  ופשוט  למי.  שפך  מי  להו,  איבעיא 
ויל"ע  העבד.  על  שפך  דרב  מברייתא, 
וע"ש  זה,  בדבר  יש  נפקותא  מאי 

ברש"י דתיקון לשון מיבעיא לי'. מיהו 
פירוש  י"ח(  )דרוש  בדרשותיו  החת"ס 
הענין באופן הפלא ופלא, והוא, דבשנה 
רגילה, שהחג בא בזמנו, לא יחולו ימי 
החג בזמן הגשמים, שהרי זמן הרביעה 
איננה אלא מז' מרחשון ואילך. ולפיכך 
פשוט הוא דאם ירדו גמשים בחג סימן 
על  רבו קיתון  וכמי ששפך  הוא,  קללה 
את  בי"ד  שמעברים  בשנה  אבל  פניו. 
אחריה  שבאה  דבשנה  נמצא  השנה, 
מכיון  הגשמים,  בעת  החג  ימי  יגיעו 
שלפניה.  לשנה  שלם  חדש  שהוסיפו 
ששפן  לעבד  זה  דדמי  ס"ד  היה  ובזה 
קיתון על פני האדון, דרק ע"י שעיברו 
החג  ימי  שייכנסו  נגרם  השנה  ב"ד 
גרמו  שהם  ונמצא  הגשמים  זמן  לתוך 
הסוכה.  על  מים  של  קיתון  שישתפך 
וזה מיבעי לי' לגמ', דוודאי ביד הקב"ה 
לעצור שמים ולא יהיה מטר, אפי' בזמן 
לירד  לגשמים  שהניח  וכיון  הגשמים. 
בחג סימן קללה הוא, שהרי בי"ד עשו 
להקב"ה  והיה  שמים,  לשם  מעשיהם 
ולחסות  בסוכה  לישב  להם  להניח 
מזרם וממטר. ומדלא העניק להם את 
זה, הרי זה סימן שכעס יש לו עליהם, 
כיון  דילמא,  או  הוא.  קללה  וסימן 
גשמים  דבתקופת  הם,  הדברים  דטבע 
יורדים גשמים, אין זה סימן קללה כלל. 
דלא  הוא,  כן  דאכן  מברייתא  ופשיט 
בשפיכת  אלא  קללה  סימן  מתני'  נקט 
האדון על העבד, ולא בשפיכת העבד על 
הרב. ומינה, דלעולם בשנה הבאה אחרי 
שנה מעוברת, אין סימן קללה בירידת 
גשמים בחג כלל. )דרשת החת"ס היתה 
והיא היתה שנה שאחרי  בשנת תק"צ. 
שירדו  לוודאי  וקרוב  מעוברת  שנה 
ובא בדברים לפייסם.  גשמים אז בחג, 
אשרי קהל ה' אשר רועהו בקרבו, דורש 

טוב לעמו, ומליץ בעדם.( 
)הרב חנוך קפלן(

עליו  אמרו   | השואבה  בית  שמחת 
בית  בשמחת  שמח  כשהיה  רשב"ג  על 
אבוקות  שמונה  נוטל  היה  השואבה 
וכשהוא  וזורקן...  אחת  בידו  אור  של 
משתחוה נועץ שני גודליו בארץ ושוחה 
שאין  מה  וזוקף  הרצפה  את  ונושק 
מה  ויל"ע  כן.  לעשות  יכולה  בריה  כל 
מלמדנו  שהיה  ונ"ל  בזה?  רשב"ג  כוון 
יסוד גדול שבאמת אמרו אין כל בריה 
שהוא  הכוונה  ואין  כן,  לעשות  יכולה 
היה היחיד שהיה יכול לעשות כן אלא 
אבל  כן,  לעשות  יכול  היה  לא  הוא  גם 
השואבה  בית  בשמחת  שמח  כשהיה 
לנו  והראה  כן.  לעשות  ביכלתו  היה 
האדם  ביכולת  יש  בשמחה  דכשעובד 
ביכולת  אין  שבכלל  דברים  לעשות 
מזה  ללמוד  ויש  לעשות.  בריה  שום 
לכל הענינים שבעבודת ה' דאף דנראה 
שאין ביכלתנו לעשות כן אבל כשעובד 
שאין  מה  לעשות  אפשרות  יש  בשמחה 

ביכולת שום אדם לעשות. 
)הרב אשר רוח(



Rabbi Chaim Pechter of Monsey related the following personal experience and lesson.
In our early years in Lakewood, an elderly woman named Shirley would come to babysit 

for our children at home. Shirley was a nice Jewish woman originating from the East Side in 
New York who had responded to our ad in the Asbury Park Press. She took good care of the kids 
and was very helpful around the house. After she left us, she went on to help my sister. As time 
went by, we basically lost touch with her. 

One day, I was shopping in a store in Lakewood, and someone asked me, “Did Shirley 
Singer used to babysit for you?” “Yes,” I replied. “She’s not well; I met her by the doctor.” That 
Erev Shabbos, I took my kids, and we went to visit her in her trailer in Jackson. When no one 
answered our knocking, we got nervous and pushed the door open a crack. She welcomed us 
from her bed where she was resting. After saying hello and giving her something to eat, I went 
to put some chicken soup (we had brought) on the fire. On the way back, I was looking around 
the living room a little bit and I saw something that made my heart stop. I stood there, stunned, 
staring at what was in front of me. There was a picture on the wall. Seeing that picture changed 
our relationship with Shirley drastically. In a second, our family became Shirley’s family. The 
picture was of me. Me with my wife and children. We then realized how much we were to her. 
Her husband had passed away and she had no children. We were the ones in the picture on her 
wall.

For the next three and a half years, we were her family. My wife took her to her doctor twice 
a week. We came to visit often. A few summers later, when we were going to the mountains, as 
we usually do, she came with us. We rented a room for her not far from where we were. The first 
Shabbos, it wasn’t ready, so she stayed with us. (She kept Shabbos that week as hard as it was for 
her.) A little after Tisha B’av that year, she passed away. We were there with her in the hospital 
room. We were whatever we could be for her. All because of that picture.

On Shemini Atzeres, Hashem tells us, “You are the ones in the picture on my wall. It’s hard 
for Me to see you leave. Stay close.” Realizing that Hashem holds us dear should bring us to do 
all we can to live up to that reality and remain as close to Him as we possibly can.

Rabbi Daniel Yarmush

Rabbi Zev Smith shlit”a told the following beautiful story: 
A very old man visited his children, grandchildren, and great-
grandchildren for Sukkos. His children made a beautiful Sukkah, but 
when he walked in, he told them, “You definitely built a beautiful Sukkah, but trust 
me, MY FATHER’S Sukkah was even more beautiful.” The children were obviously very 
insulted; they had worked very hard designing and decorating their beautiful Sukkah. 
So they asked, “Zaidy, what did your father have that made his Sukkah nicer than ours?” 
The Zaidy responded, “He didn’t have much, but he had a few pink slips hanging inside.” 
The children were puzzled – what were pink slips? The Zaidy explained, “My father 
raised a family on the Lower East Side in the early 1900’s; chilul Shabbos was rampant 
at the time – if you didn’t work on Shabbos, you lost your job. My father would never 
consider being mechalel Shabbos. When he was hired for a job, he would not show up 
on Shabbos, and upon returning on Sunday he received a pink slip, which meant he was 
fired. My father came home each time ecstatic as if he had just won the lottery. ‘Look 
what I got for keeping Shabbos!’ he exclaimed, ‘I got a pink slip! I am going to save this 
beautiful award and use it as a decoration for the Sukkah.’ This happened numerous 
times, and each time he saved his pink slip for his Sukkah.” We all look to beautify our 
Sukkah with nice decorations, but this man’s father saw what was truly special, a way to 
teach his children the importance of keeping Shabbos and mitzvos.

The Sukkah Decorations
Rabbi Chaim Tzvi Weg
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