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אירופה,  מעל  היתמר  כשעשן שחור  אדמות,  עלי  הנוראים  בימים  זה  היה 
מחנות  בתוככי  השם.  קידוש  על  הנטבחים  יהודים  מיליוני  למרומים  מעלה 
המועמדים  הם  כי  ידעו  כולם  שלא  יהודים  רבבות  רוכזו  וההשמדה,  הריכוז 
הבאים למסור נפשם על קדושת השם, ובינתיים - השתדלו לחיות על קדושת 

השם, כששמירה על צלם יהודי נדרשה למסירות נפש של ממש...
מגיא  להינצל  שזכו  שניים  גם  נמנו  הריכוז,  ממחנות  באחד  השוהים  בין 
ההריגה, יהודים מורמים מעם שהפכו אחר כך לרבנים נודעים. רבי צבי הירש 
מייזליש זצ"ל - לימים רב קהילת שארית ישראל בשיקאגו, ורבי דוד איזראעל 
שלא  למה  איזראעל  הרב  וזכה  שבוונצואלה.  בקאראקאס  רב  לימים  זצ"ל, 
זכו אחרים, להיות השומר המופקד על חלוקת מנות הלחם במחנה הצוענים 
הסמוך, שם רוכזו אלפי גויים צוענים שגם בהם השתעבדו והתעללו הנאצים 

הארורים.
שגוו   - מייזליש  והרב  לעשור,  כסה  שבין  הימים  הגיעו 
וקומתו השתוחחה מהתעללויות הרשעים אך נפשו  נכפף 
היהודית התעלתה בגבורה עילאית, היה עסוק בדאגה אחת 
ויחידה: כיצד יוכל לזכות לשבת בסוכה, כיצד יצליח לקיים 
הפנאי  בשעות  הקשים.  המחנה  תנאי  בתוך  סוכה  מצות 
הבודדות, לעת ערב עם סיום העבודה, הסתכן בנפשו ויצא 
אל מבואות המחנה, תר בעיניו אחרי מקום מתאים וציוד 

מינימלי...

העבודה  שעות  של  ובעיצומן  ימים,  מספר  עברו  חלפו 
הרב  של  לבו  תשומת  את  להסב  מייזליש  הרב  הצליח 
הדבר  עלה  בנקל  לא  עמו.  להסתודד  וביקש  איזראעל, 
בידיהם תחת עיני הנאצים הבוחנות, אך לבסוף עלה הדבר 

בידיהם, והרב מייזליש גחן לעבר הרב איזראעל ולחש:
'הרי אתה מופקד על חלוקת הלחם לצוענים, ומדי יום - מסתבר שנותרת לך 
מנה אחת או שניים... בשבוע הבא יחול חג הסוכות, הסתכנתי בנפשי ובניתי לי 
סוכה כשרה למהדרין, ואני חפץ בכל לבי לאכול בה כזית פת כהלכה. אם יש 
את נפשך לסייעני, אני מבקש כי בשבוע הבא תשמור לי מנת לחם נוספת, כדי 

שאוכל לקדש על 'לחם משנה' בסוכה...' - ביקש הרב מייזליש.
איך  במחנה?  כאן?  כשרה?  'סוכה  נדהמות:  עיניים  למולו  פקח  שיחו  בן 
'הסתובבתי  יתכן?!' הרב מייזליש חייך כצופן סוד, ולחש בסיפוק אין קץ:  זה 
בירכתי המחנה, ומצאתי מקום בו נזרקו דרגשים ושברי דרגשים, ממש מאחורי 
הצריפים. סידרתי כמה דרגשים בצורת שלוש דפנות בגובה מספק, ושברתי 
כמה קורות שהפכו לסכך כשר - בו סוככתי את סוכתי הקטנה... עכשיו יש לי 

סוכה, אני צריך לחם משנה - לאכול בתוכה!'
'רגע רגע,' נצצו עיניו של הרב איזראעל, 'סוכה כשרה כאן במחנה, זה אומר 
שגם אני אזכה לישב בה. פשוט, לא?' אך הרב מייזליש סירב בתחילה, והסביר 
כי הוא מוכן ליטול על אחריותו את סיכונו האישי, אך לא לסכן יהודי אחר. 
'אם ניתפס שם בסוכה, מי כמוך יודע מה יהיה גורלנו...' - אמר הרב מייזליש 

בחרדה...
אך הרב איזראעל לא נכנע, ואמר: 'הלא אתה מבקש ממני לזכות במנת לחם 
כפולה, כדי לקיים מצות סוכה כהלכתה, וגם אני מבקש ממך את אותו הדבר... 
הבה נעשה עיסקה: אני מספק לך את הלחם הדרוש, ואתה מספק לי את ידיעת 
הזהב, היכן ניתן לזכות לשבת בסוכה בתוככי גיא הצלמוות בו אנו חיים. אם 

מקובל עליך - סגרנו!'
סיפר  הכמוס,  הסוד  את  וגילה  נענה  ברירה,  אין  כי  מייזליש  הרב  כשראה 

הישנים,  הדרגשים  בין  בזחילה  אליה  נכנסים  כיצד  הסוכה,  ממוקמת  היכן 
מלמעלה,   - שם  ובדיוק  טפחים,  י'  על  עולה  גובהה  בו  למקום  שמגיעים  עד 
מסוככות הדפנות בסכך כשר שצילו מרובה מחמתו. הם סיכמו להיפגש שוב 
בליל החג, כשעד אז - על הרב איזראעל למלא את חלקו בעיסקה, ולהשיג מנת 

לחם כפולה ל'לחם משנה...'

בו  - עבדו  יום  כל  וכמו  ניכרה כל תכונה מיוחדת במחנה,  בערב החג לא 
במרץ מבוקר ועד ערב. כששקעה החמה והפועלים היהודים הכפופים שוחררו 
יהודים בשתי קצוות המחנה לשלושה  לדרגשיהם לשנת הלילה, המתינו שני 

כוכבים ראשונים...
דמויות  כשתי  בהתלהבות.  פועם  בלב  אך  בשקט,  מהדרגשים  קיפצו  הם 
שחורות וקטנות, נראו נמלטות מבין בלוקי השינה אל החצר האחרות, זהירות 
מלעורר כל רחש. השומרים הנאצים המפטרלים היו שקועים בארוחת הערב 
הדשנה, ושני הרבנים עברו מפתח בלוק אחד לרעהו - בדרכם לירכתי המחנה...

מתחתיהם.  וזחלו  הישנים,  הדרגשים  בין  טיפסו  זריזה,  חתולית  בנתירה 
אצבעותיהם ספגו קוצים ומכות יבשות, אך הם לא חשו בכך כלל. לפתע לחש 
הרב מייזליש: 'זהו כאן', והרב איזראעל נשא עיניו למעלה וראה שאכן, יש כאן 
את הגובה הדרוש, יש שלושה קירות, והכוכבים נראים רק מבין הסדקים - - - 
בקושי רב הצליח למנוע מפיו לזעוק בשמחה, בקושי עצר את רגליו מלפצוח 
בריקוד. ליל התקדש חג, והם כאן, שני יהודים, בעמק הבכא, זוכים להיות בצל 

הסוכה, בצילא דקודשא בריך הוא!
מתוך החשיכה, נראו רק עיניהם, נוצצות בחדווה, דלוקות בהתלהבות. ליבם 
רטט מהתרגשות, עיניהם נחילי דמעות אושר ושמחה. בקול שקט אך המאושר 
'אשר בחר בנו מכל עם,  ובירכו:  בעולם, אחזו שניהם את שתי מנות הלחם 

ורוממנו מכל לשון... ותיתן לנו... בא-ה-ב-ה את יום חג הסוכות הזה...'
שמים,  שערי  אל  המיוחד  הקידוש  נישא  רועדים,  ובלבבות  רוטט  בקול 
בירכו  והגיענו...'  וקיימנו  'שהחיינו  לבין הכוכבים המנצנצים.  בין הסכך  עובר 
בהתלהבות, 'אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה' - שאגו באלם קול, 

בהתרגשות שלא ניתן לתאר...
איש לא ראה אותם, איש לא הבחין בהם. לא במהלך 
הקידוש המרגש, וגם לא ברגעי הזהב בהם זכו לאכול כזית 
פת בסוכה. ובספר 'מקדשי השם' של הרב מייזליש בעמוד 
מרגשת,  אישית  עדות  עם  במלואו  הסיפור  מסופר  ל', 
כמו  בסוכה  בישיבה  מתוק  טעם  להם  היה  לא  שמעולם 
מתוך  הדרגשים,  בין  ההיא,  והצפופה  החשוכה  בסוכה 
פמליא  עליהם  השקיפו  ממרום  רק  נפש.  ומסירות  סכנה 
של מעלה, וראו את מסירות נפשם של שני יהודים נטולי 

תנאים, לקיים את מצות סוכה!

כי גם בתוך התנאים הקשים ביותר, מצות סוכה משמחת, 
יכול  וההשמדה,  העבודה  מחנות  תנאי  בתוך  מרוממת. 
השמחה  זו  כי   - שמחתנו'  'זמן  שלם  בלב  לומר  יהודי 
של  בצילו  לישב  שזכינו  על  השמחה  והנכונה,  האמיתית 
אב אהוב, השמחה על שזכינו להתקרב אליו ולעשות את מצוותיו. זו השמחה 
למולה,  מתגמדים  אכזריים  ונאצים  השמדה  שמחנה  והמרוממת,  האמיתית 

אינם יכולים לה!
אשרינו שאנו זוכים לקיים את מצות סוכה בסוכות מוארות, בחלק מהמקרים 
- רחבות ידיים, ובכל המקרים, מלאות אור, טעונות שמחה, רוויות התרגשות 
אנו  כי  בהבנה   - האמיתית  הזה בשמחה  בחג המשמח  נשמח  הבה  נלהבת. 
זוכים לשבת בצלו של אבא שבשמים, ומול זכות כזו - כל קושי שבעולם הוא 

עראי וזמני, אינו מעיב על שמחתנו השלימה!

בלי מסירות  בלי מאמץ אביר שכזה,  זוכים למצות הסוכה,  אשרינו שאנו 
ישיבה בסוכה, של כוס מים  ולהוקיר כל רגע של  נפש... כמה עלינו לשמוח 
בסוכה, של שינה בסוכה. נכון, לפעמים זה לא הכי נוח, אבל זה הכי מרומם 

והכי כדאי בעולם - לישון, לאכול ולשהות בצילו של אבא שבשמים!
בהיותנו בסוכה, אנו זוכים לארח את האושפיזין הקדושים, מתעלים לדרגות 
גבוהות ונאצלות של שהות בצל השכינה, וישיבה בצוותא עם האושפיזין. אלו 
ישיבתנו  את  להתאים  נפעל  ולכן   - שגרה  בימי  אליהן  להגיע  שקשה  דרגות 
המלך,  של  בטרקלינו  שיושב  למי  כראוי  ורוחנית,  מרוממת  לישיבה  בסוכה 

ומארח את נכבדי ושועי עולם...
ונתפלל, נזעק מקירות ליבנו: 'הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת', 

ואז נזכה בצוותא 'לישב בסוכת עורו של לווייתן', מתוך שמחה ואושר!
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מלמדים  לטובה  עלינו  הבאים  הסוכות  חג  ימי 
מול  להתמודד  חובה  מוטלת  היהודי  על  כי  אותנו 
פיתויים חומריים, ולא ישים מבטחו בידי בשר ודם. 
בפסוק נאמר "בסוכות תשבו שבעת ימים" ודרשו 
הימים  שבעת  כל  תורה  "אמרה  ב)  (סוכה  חז"ל 
הקדמונים  עראי".  בדירת  ושב  קבע  מדירת  צא 
מבארים כי מצות הסוכה מחנכת את האדם שלא 
ואחרים.  כאלה  חומרים  באמצעים  מבטחו  ישים 
כביכול,  והבטוחה  היציבה  הקבע  מדירת  היציאה 
אל דירת העראי הרעועה והחלשה, מחדירה לאדם 
את ההכרה כי לא בצל ביתו הקבוע ימצא מחסה 
וכן  סלה".  כנפיך  בסתר  "אחסה  אם  כי  ומסתור, 
כתב בספר "מנורת המאור" למהר"י אבוהב "באה 
מצות סוכה זאת ללמדנו שלא ישים אדם בטחונו 
בגובה ביתו וחיזוקו ותיקונו הטוב, ואף כי יהיה מלא 
מכל טוב. ולא יבטח בסיוע שום אדם אע"פ שיהא 

במי  בטחונו  ישים  אבל  בה.  ומושל  הארץ  אדון 
והיה העולם, כי לו לבדו היכולת והאמונה  שאמר 

ובמה שמבטיח אינו מתנחם ממנו".
דהנה  הסוכה.  עשיית  באופן  רמז  עוד  יש   אכן 
לסוכה  שיהיה  צריך  כי  ע"ב)  ו  (סוכה  בגמ'  מבואר 
השלישית  שהדופן  חכמים  ודעת  דפנות,  שלושה 
ה'.  האות  כמין  שתהיה  ממנה  קטן  בחלק  מספיק 
ורק  שלימות  דפנות  ג'  צריך  שמעון  ר'  וסברת 
כדעת  נפסקה  והלכה  טפח.  לה  מספיק  הרביעית 
קורא  היה  איוב  פליאה:  במדרש  ומצינו  חכמים. 
של  שהיא  הסוכה  שראה  כיון  היסורים,  על  תגר 
שתי דפנות והשלישית של טפח מיד נתקררה דעתו. 
והדברים צריכים פירוש מה ענין סוכה ליסורי איוב, 
ולמה נתקררה דעתו אחרי שראה שמספיק לסוכה 

שתי דפנות שלימות ולשלישית מספיק רק טפח.
דברי  את  לפרש  יששכר'  ה'בני  בשם  מובא 
המדרש על פי מה שכתבו הראשונים בפסוק "הנה 
טפחות נתת ימי" שכל ימי האדם נרמזים בטפחות 
מתעסק  שהאדם  העולם  עסקי  עניני  וכל  הסוכה, 
בהם הלא המה נחלקים לשלשה חלקים. 1. טוב. 2. 
ערב. 3. מועיל. והנה החלק הטוב והמועיל ישתמש 
בהם האדם כל צרכו, אבל חלק הערב לחיך ואינו 
לא טוב ולא מועיל, מהראוי לאדם הנלבב להתרחק 

ממנו ולא לקחת ממנו אלא רק ההכרח. 
ולזה בא רמז הסוכה אחר התשובה שכיון שחטא 
האדם ונמשך אחר הערב בעולם הזה, ושב אל ה' 
בימי התשובה הנה נתן לנו השם יתברך מצות סוכה 

לעיקר  הזה  העולם  את  ידמה  שלא  לאדם  לרמוז 
הבית אלא רק כאורח שנוטה ללון באוהל כסוכה 
בגובה  טפחים  שבעה  הסוכה  שיעור  ולכן  בכרם. 
עשרה טפחים וביחד הם שבעים טפחים, רמז לימי 
שנותינו שבעים שנה. וזהו הרמז "הנה טפחות נתת 

ימי". 
כהלכתן  שתים  בדפנות  היא  המצוה  והנה 
ושלישית אפילו טפח. רמז על שלשה חלקי עסקי 
העולם הזה. טוב, ערב, מועיל. והיינו שעל שני חלקי 
עמהם  יתנהג  והמועיל'  'הטוב  שהם  הזה  העולם 
אפילו  די  'הערב'  שהיא  השלישית  אבל  כהלכתן, 
טפח. דהיינו שלא ישתמש ממנו  אלא רק ההכרחי 
עליו,  ערבים  שאינם  הזה  עולם  ליסורי  יחוש  ולא 
אלא יקבלם בסבר פנים יפות ביודעו שהם מועילים 

לנפש לכפר עוונותיו. 
שראה  שכיון  פליאה,  המדרש  פירוש  וזהו 
והשלישית של טפח  דפנות  איוב הסוכה של שתי 
פנים  בסבר  וקיבלם  היסורים  וסבל  דעתו  נתקררה 

יפות. 
בסוכה  ישיבה  מצות  חיוב  מדוע  יתבאר  ובזה 
נאמר בפסוק "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות". 
וכבר שאלו המפרשים למה המקיים מצוות סוכה 
נקרא 'אזרח'. אכן לפי האמור מובן כי בזה שמתנהג 
רק במשך ימי חייו בלי 'תענוגים' אלא רק כפי מה 
שצריך לו, הרי זה מוכיח שהוא בארץ רק 'אזרח'.  

של  שיעור  לאכול  התורה  מן  עשה  מצות   .1
גרם) בסוכה בלילה הראשון של  (כ- 30  כזית לחם 
כביצה  של  שיעור  יאכל  ולכתחילה  הסוכות,  חג 
עשה  מצות  לקיים  אכילתו  קודם  ויכוון  גרם),   56)
מן התורה לישב בסוכה, זכר ליציאת מצרים, וטוב 
שיכוון שיושב בסוכה זכר לענני כבוד שה' יתברך 
והכזית  ממצרים,  כשיצאו  ישראל  עם  את  הקיף 
או  לפתן  שום  בלי  לאכול  שלא  להחמיר  נכון  פת 
או  חם  במרק  הלחם  את  לטבל  אולם  תערובת, 
לאוכלה  צריך  ולכתחילה  לכתחילה,  מותר  בדבש 
אכלו  אם  בדיעבד  אולם  דקות,  וחצי  ארבע  בתוך 

בתוך שמונה דקות יצא ידי חובה.

2. בכל ימי חג הסוכות אסור לאכול סעודת קבע 
מחוץ לסוכה, והיינו משיעור כביצה (54 גרם), אולם 
בפחות משיעור זה מותר לאכול פת מחוץ לסוכה. 
וכאשר אוכל שיעור כביצה או יותר שחייב בסוכה 
יעשה כסדר הזה: יטול ידיו תחילה ויברך "על נטילת 
מעומד,  בסוכה"  "לישב  ויברך  לסוכה  יכנס  ידים", 
ישב במקומו ויברך ברכת "המוציא לחם מן הארץ".

וכבר  בסוכה"  "לישב  ברכת  לברך  שכח  אם 
בסוכה"  "לישב  ברכת  לברך  יכול  לאכול  התחיל 
כל זמן שעדין אוכל ושותה, אך אם כבר סיים את 
ברכת  לברך  רשאי  אינו  עוד  אוכל  ואינו  אכילתו 

"לישב בסוכה".    

כגון  דגן  ממיני  תבשיל  או  עוגה  שאוכל  מי   .3
בסוכה  לאכול  חייב  וכדומה,  קוסקוס  איטריות, 

דווקא אם אוכל שיעור כביצה או יותר, אבל אין לו 
לברך ברכת לישב בסוכה, ואם אוכל פחות מכביצה 
אינו חייב לאכול בסוכה, ואם אוכל שיעור של 162 
גרם של עוגה או מיני תבשיל שחייב לאכול בסוכה, 
צריך לברך גם קודם אכילתו ברכת "לישב בסוכה", 
מזונות  מעט  שיאכל  בדעתו  חשב  אכל  אם  וכן 
ולאחר מכן נמלך בדעתו ורוצה לאכול שיעור של 

162 גרם יברך עתה ברכת "לישב בסוכה".

מיני  כל  וכן  וכו'  בשר  או  פירות  שאוכל  מי   .4
מאכלים שאינם ממיני הדגן, מעיקר הדין אינו חייב 
שתיה  שום  לשתות  חייב  אינו  וכן  בסוכה,  לאכול 
לשתות  חייב  אינו  יין  שותה  אם  ואפילו  בסוכה, 
בסוכה, ולכן מי שמבדיל במוצאי החג או במוצאי 
המחמיר  אולם  בסוכה,  לשתות  חייב  אינו  שבת 
שלא לאכול או לשתות שום דבר חוץ לסוכה הרי 
זה משובח ותבוא עליו ברכה, אולם ברור שאין לו 

לברך ברכת "לישב בסוכה".

5. מי שנמצא באמצע סעודתו, אסור לו לאכול 
מים,  אפילו  לסוכה  מחוץ  דבר  שום  לשתות  או 
ואף על פי שאם לא היה בתוך סעודתו היה רשאי 
מסוימים  מאכלים  לאכול  או  לשתות  הדין  מעיקר 
כיוון  מקום  מכל   ,(4 מספר  הלכה  (עיין  לסוכה  מחוץ 
שעכשיו הוא נמצא באמצע סעודה אין לו לשתות 
או לאכול שום דבר מחוץ לסוכה עד שיעשה ברכת 
המזון, ולכן יש גם להיזהר שלא יצא מן הסוכה עם 
מאכל בפיו, אלא יסיים את המאכל שבתוך פיו ורק 

אז יצא מחוץ לסוכה.

בסוכה  לישון  הדין  מעיקר  גמור  חיוב  יש   .6
במשך כל ימי החג, אלא אם כן הוא מצטער לישון 
בסוכה מחמת סיבה מסוימת שיש לו, ולכן אם קר 
מעט לאדם ילבש בגדים חמים ויישן בסוכה, אולם 
אם אחרי שלבש בגדים חמים עדין קר לו ומצטער 
מזה, יכול לישון בביתו, וכן הדין אם חם לו בסוכה 
ומצטער לישון כך בחום, אם יש לו אפשרות לשים 
ויישן,  הסוכה  בתוך  אותם  יניח  מזגן,  או  מאורר 
אולם אם אין לו אפשרות וחם לו מאוד ואינו יכול 
לישון הרי הוא בגדר מצטער ופטור מן הסוכה ויכול 

לישון בביתו, אולם אם גם בביתו עדין קר לו כמו 
לו כמו שהיה בסוכה  שהיה בסוכה או שעדין חם 
הוא אינו בגדר מצטער שפטור מן הסוכה, משום 
שהדין שמצטער פטור מן הסוכה זהו דווקא שעל 
ידי שישנה  ועל  לו הצער  ישיבתו בסוכה באה  ידי 

את מקומו מהסוכה לביתו יסור אותו הצער.
וכן אם יש בסוכה אורחים או משפחה ואינו יכול 
בגדר מצטער פטור  הוא  הרי  לבקש מהם שיצאו, 
יכול לישון בביתו, כיוון שיש שם רעש  מן הסוכה 
יבקש  שאם  יודע  אם  אבל  שם,  לישון  יכול  ואינו 
זאת  יעשה  שם,  לישון  ויוכל  יצאו  הם  מהאורחים 

בנחת.
מתעוררים  שהם  רכים  ילדים  לו  שיש  מי  וכן 
לטפל  יכולה  אינו  ואשתו  ובוכים,  הלילה  באמצע 
את  לשמוע  יכול  אינו  בסוכה  יישן  ואם  בילדים 

בכיתם של הילדים, רשאי לישון בביתו.
ויש לדעת שחיוב השינה בסוכה הוא יותר חמור 
מחיוב אכילה בסוכה משום ששינת עראי אסורה 
מחוץ לסוכה, ולכן אם רוצה רק להניח את הראש 

לכמה דקות חייב לישון בסוכה.

הסוכה  בפתח  יעמוד  לסוכה  שנכנס  לפני   .7
ויזמין את האושפזין, ובכל לילה יעשה זאת (שכן 
בכל לילה יש אושפזין אחר), ואם אינו מזמין את 
כסא  לאושפזין  ויכין  מגיעים,  אינם  הם  האושפזין 
מהודר, וישים על הכסא מפה יפה וספרי קודש כדי 
שאף אחד לא ישב בכסא אלא שיהיה הכסא הזה 

מיוחד לאושפזין.

אינם  ולכן  סוכה,  ממצות  פטורות  נשים   .8
בין  הבדל  ואין  בסוכה,  לישון  או  לאכול  חייבות 

הלילה הראשון לשאר ימים.

9. מצות עשה מן התורה ליטול ארבעת המינים. 
יקח אתרוג אחד, לולב אחד, שלושה הדסים ושתי 
ערבות, ויאגדם ביחד וינענע אותם, וביום הראשון 
היא  המצוה  הימים  ובשאר  התורה  מן  זו  מצוה 
מדרבנן. ויש לקנות ד' המינים מהודרים כפי יכולתו.
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