
 מ"ב: ויקרא כג  (1

ת כֹּ סֻּ עַּ  בַּ בְׁ בּו שִׁ שְׁ בּו תֵּ ל יֵּשְׁ ָראֵּ שְׁ יִׁ ָרח בְׁ ים ָכל ָהֶאזְׁ תת ָימִׁ כֹּ סֻּ  : ל בַּ

עּו  ן יֵּדְׁ עַּ יֶכםְׁמַּ תֵּ רֹּ י   דֹּ ם ֲאנִׁ ָריִׁ צְׁ ֶאֶרץ מִׁ י אֹוָתם מֵּ יאִׁ הֹוצִׁ ל בְׁ ָראֵּ שְׁ נֵּי יִׁ י ֶאת בְׁ תִׁ בְׁ כֹות הֹושַּ סֻּ י בַּ יֶכם  ה'כִׁ  ֱאֹלהֵּ

 

 סוכה ב ע"א:  (2

 אמרה תורה כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי -תשבו שבעת ימים בסוכות 

 

 )שם(  (3

 אין אדם עושה דירתו דירת עראי, אלא דירת קבע  -אדם עושה דירתו דירת עראי, למעלה מעשרים אמה  -עד עשרים אמה 

 

 :אות ד יא בית יוסף אורח חיים סימן תרלד  (4

קביעות בעינן שתהא    דקצתסוכה דירת עראי בעינן אפילו הכי קיימא לן בהאי כבית שמאי  דאמרי כרבנןלן  ונהי דקיימא

 מחזקת ראשו ורובו ושולחנו דאי לאו דירה סרוחה היא

 

 סוכה ז ע"ב:  (5

 במזוזה.   ומיחייבא: סוכה דירת קבע בעינן, רבי יהודה לטעמיה, דאמר

 במזוזה מיחייבא: סוכה דירת עראי בעינן, ולא דאמרי, לטעמייהוורבנן 

 

 ע"ב: סוכה כח  (6

 

 " כעין תדורו.  תשבודתנו רבנן:"

 מכאן אמרו: כל שבעת הימים עושה אדם  

 סוכתו קבע וביתו עראי.  

 מעלן לסוכה, אוכל ושותה ומטייל בסוכה, ומשנן בסוכה  -מעלן לסוכה, מצעות נאות  -כיצד? היו לו כלים נאים 

 

 : כחסוכה  (7

   קמ"לדורו   מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו תשבו כעין ת אמינאס"ד  ואיצטריך

 

 ע"א  כזסוכה  (8

: אין לדבר קצבה חוץ מלילי י"ט רבי אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה. וחכ"א

מה דירה אחת ביום ואחת בלילה אף סוכה אחת ביום ואחת בלילה. ורבנן   -ראשון של חג בלבד... מ"ט דר' אליעזר תשבו כעין תדורו 

 נמי אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל   כדירה, מה דירה אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל אף סוכה 

 

 :עקידת יצחק שער ס"ז  (9

ם בחדוש העולם וביכלתו המוחלט, ובתורה מן השמים, וביום אמנם הנמשך הוא מבואר, כי אחר שקבע מסמרות בפרקים העוברי

הדין, ובכפרה, על הדרך שנזכר. הנה הוא סמך זה הפרק הז' לקבוע לנו את חג הסכות בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה,  

שהיא דירת שהוא זמן תחלת ימי הגשם והקור, אשר צוה אותנו שנצא מבית קבע, אשר אנחנו יושבים כל השנה, לשבת בסוכה, 



עראי, ותחת אויר השמים, הפך מה שעושין אז כל העולם, כי הם נאספים מהשדות או מהחצרות אל בתים ספונים בארז. כלומר 

צאו מאצטגנינות שלכם, אשר אתם חושבים להסתופף בבתים טובים אשר בניתם, ובאו חסו בצלי, כדי שיהא קבוע בלבכם אמות 

מת יושב בסתר עליון ובצל שדי, הוא החי חיים בטוחים, חיים שמחים, חיים מאושרים,  מה שהנחנו מהשחרור העולמי. כי בא

חיים מופנים מרוב העמל והטרדה אשר תחת עול הענינים הזמניים, מבלי המשך תועלת עצמי לסוף, כמו שאמרנו חיים טובים 

 :עולם הבא )ברכות ח' ע"א(ומתוקים, שעליהם אמר )תהלים קכ"ח( יגיע כפיך וגו' אשריך בעולם הזה וטוב לך ל

 

 :כג, ויקרא פרק הרשב"ם (10

 מגרנךממש. וזה טעמו של דבר. חג הסוכות תעשה לך באוספך  פשוטו כדברי האומרים במסכת סוכה סוכה -למען ידעו דורותיכם 

צהר, למען תזכרו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר  ומיקבך באוספך את תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש וי

ארבעים שנה בלא יישוב ובלא נחלה, ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם נחלה ובתיכם מלאים כל טוב, ואל תאמרו בלבבכם כחי  

זה ארבעים  אלהיך י"יועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וכסדר הזה נמצא בפרשת עקב תשמעון וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך 

ורם לבבך  ...ואכלת ושבעת מביאך אל ארץ טובה ... אלהיך  י"ישנה וגו' ויאכילך את המן וגו'. ולמה אני מצוה לך לעשות זאת? כי 

לעשות חיל. ולכך    כחכי הוא הנותן לך    אלהיך י"יוגו' ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת את  ושכחת את י"י

שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת. ומפני הטעם הזה   לזכרוןבסוכות   ויושבין יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה 

 גורן ויקב, לבלתי רום לבבם על בתיהם מלאים כל טוב פן יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה   אסיפת' את חג הסוכות בזמן הק  קבע

 

 יא עמוד ב  (11

 , דברי רבי אליעזר. ענני כבוד היו -דתניא: כי בסכות הושבתי את בני ישראל 

 . סוכות ממש עשו להםרבי עקיבא אומר 

 

 לח -שמות מ:לד (12

. ואם לא יעלה הענן  מסעיהםבני ישראל בכל   יסעוהענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן.  ...ובהעלות הענן מעל המשכן  ויכס

 מסעיהם. כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל העלתועד יום  יסעו ולא 

 

 : ה ע"ב - ד ע"א סוכה  (13

ֵאיָנּה ְגבֹוָהה ֲעָשָרה ְטָפִחים. ְמָנַלן  ?  ְושֶׁ

ַפח  ת טֶׁ  ֲהֵרי ָכאן ֲעָשָרה,   —  ...ָארֹון ִתְשָעה, ְוַכּפֹורֶׁ

ת״,    ּוְכִתיב: ״ְונֹוַעְדִתי ְלָך ָשם ְוִדַבְרִתי ִאְתָך ֵמַעל ַהַכּפֹורֶׁ

 ָיְרָדה ְשִכיָנה ְלַמָטה...  ְוַתְנָיא, ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ֵמעֹוָלם לֹא

 

 א בהדי סככה.  אימ  עשרה בר מסככה?  וממאי דחללה 

)מלכים א'  'והבית אשר בנה המלך שלמה לה' ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו'  דכתיב  אלא מבית עולמים גמר,

 רחמנה סככה למעלה מעשרה קרייה( כה:כ'והיו הכרבים ֹפרשי כנפים למעלה ֹסככים בכנפיהם על הכֹפרת' )שמות  ... וכתיבז:ב(

 

 : ירושלמי  סוכה פ"א (14

 בר חנינה:   חמא בשם רבי  רבי יוסא

 פרוכת. שמות מ:ג( 'וסכת על הארון את הכפורת )=

 דפנות בדבר שהוא מקבל טומאה.  שעושיןמיכן שהדופן קרוי סכך, מיכן  



 ח -ה ספרא אמור יז  (15

אין לי אלא ימים, לילות מנין?...ת"ל 'תשבו שבעת ימים' 'תשבו שבעת ימים' לגזרה שווה; מה 'תשבו שבעת ימים' שנאמר  -'ימים' 

 מורים כאן נעשה בהם את הלילות כימים.באהל מועד עשה בהם את הלילות כימים אף 'תשבו שבעת ימים' א

 

 ירושלמי סוכה פ"ב  (16

? נאמר כאן 'תשבו' ונאמר להלן 'ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה'. מה ישיבה שנאמר להלן עשה בה את עזרמה טעמא דרבי לי

 הלילות כימים, אף ישיבה שנאמר כאן נעשה בה את הלילות כימים.

 

 פ"ב מ"ט משנה  (17

 המקפה.   ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות? משתסרח

 וג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו. משלו משל: למה הדבר דומה? לעבד שבא למז

 

 ט ע"אסוכה  (18

 כל שבעה?    שאסוריןרב ששת משום רבי עקיבא מנין לעצי סוכה  דאמר...

 ( ותניא רבי יהודה בין בתירה אומר:  ת"ל 'חג הסוכות שבעת ימים לה' )ויקרא כג:לד

 , שנאמר 'חג הסוכות שבעת ימים לה'. מה חג לה' אף סוכה לה'. שם שמים על החגיגה, כך חל שם שמים על הסוכה כשם שחל

 

 : לז סוכה  (19

 ?  מנענעיןהיכן  וקאמר

ומניח ידו תחתיהן ומניף. ומוליך   תנן התם: שתי הלחם ושני כבשי עצרת, כיצד הוא עושה, מניח שתי הלחם על גבי שני הכבשין 

 (. כט:כזומביא מעלה ומוריד שנאמר 'אשר הונף ואשר הורם' )שמות 

  עוקבאבר    חמא א"רמתנו הכי:  שלו.במערבאיוחנן: מוליך ומביא למי שהארבע רוחות שלו מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ   א"ר

 רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים. לעצוררוחות: מוליך ומביא כדי  חנינאיוסי ברבי  א"ר

 את  מעכבין , זאת אומרת שירי קרבן זבידאר' יוסי בר  ואיתימאיוסי בר אבין  א"ר 

 הפורענות, שהרי תנופה שירי מצווה היא ועוצרת רוחות וטללים רעים. 

 .  וכן בלולבואמר רבא 

 

 : סוטה ג ע"ב (20

 : בתחילה, קודם שחטאו ישראל, הייתה השכינה שורה עם כל אחד ואחד ואמר רב חסדא"

 בביתו(  -)רש"י  

 נסתלקה שכינה מהם    -מתהלך בקרב מחניך'. כיוון שחטאו   שנאמר 'כי ה' אלהיך 

 לביתם( מלבא  -)רש"י 

   ' "שנאמר 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך

 

 



 : מים בריאה והתגלות   הרב יעקב נגן  (21

 .. קרבת השכינה שהסוכה מבטאת היא המצב האידאלי בכל בית. 

 בהתחלה התקיים מצב אידאלי, ומחמת החטא אין השכינה שורה בבית,  

 בחג הסוכות משוחזר המצב האידאלי הראשוני,   ואילו

 מדבר שבו חיו ישראל בצל ענני הכבוד זמן ה

 

 : ה -תהילים כז:ד (22

 אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש: 

   שבתי בבית ה' כל ימי חיי  

 ה' ולבקר בהיכלו.    לחזות בנעם

 ביום רעה   בסכהכי יצפנני 

 בצור ירוממני יסתירני בסתר אהלו

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


