
 בס"ד

 הכנה ליו"ט

ההכנה ליום טוב היא על ידי לימוד ענייני אותו החג, ועל ידי הלימוד זוכים להרגיש בטעמו של חג 
 וקדושתו.  {ע"פ ירח איתנים}

 בין יום כיפור לסוכות

ולקחתם לכם ביום הראשון וגו' ודרשו חז"ל ראשון לחשבון עוונות, מפני שבימים שבין יום 
 מאוד במצוות ולא חוטאים כלל.   {ספרים הקדושים}כיפור לסוכות טרודים 

בני ישראל קדושים מצרפים ימים אלו לעשרת ימי תשובה ועושים בהם מצוות ומעשים טובים 
 כדי להתחיל בטוב {מנחם ציון}

 בניית סוכה

דבר גדול לבנות סוכה בידיו מפני שבכך עוסקים במצווה בכל הגוף וזוכים לקרבת ה' {נועם 
 אלימלך}

  ות סוכהמצו

כיצד נכנס אדם לסוכה והרי היא כולה מצווה קדושה וכיצד נדרוך עליה? אלא, שיהודי קודש 
 ומותר לקודש להיות מונח על קודש {שם משמואל}

תשבו אותיות בושת שצריך האדם להתבייש כשנכנס לסוכה מפני שנכנס בכל גופו  -בסוכות תשבו
 למקום קדוש {תפארת שמואל}

לסוכה מבקשים: לחסות מזרם וממטר והכוונה שלא יסיתנו יצרינו להוסיף בתפילה כשנכנסים 
 שיהיה רמ"ט מצוות ולא להפחית לרמ"ז {אלף כתב}

כאשר נולד ילד מכסים אותו בבגדים שלא יינזק משינוי המזג אויר כך היהודי שטיהר עצמו ביום 
 כיפור ונהייה אדם חדש צריך את הסוכה להגנה {צמח דוד}

יות פתוח מעט שנראה את הכוכבים ולרמז שה' משגיח עלינו והלולב והאתרוג הסכך צריך לה
 מרמזים לנו לקחת את ה' לתוך לבבנו{בארת המים}

 סוכה ר"ת ויאמר ה' סלחתי כדברך כי השכינה שרויה בינינו {שפתי צדיק}

טור היושב בסוכה צריך דעת שנא' למען ידעו דורותיכם {ודעת זה אמונה בה'} ועל כן המצטער פ
 מן הסוכה מפני שאין לו ישוב הדעת {חידושי הרי"ם}

 שינה בסוכה

היושן בסוכה שמור מן המזיקים כמו בליל שימורים ועל כן יש דעות שקוראים בסוכה קריאת 
 שמע כמו בפסח {ע"פ שם משמואל}

 גשם בסוכה

  



ם במשנה נאמר שזה סימן קללה ומי שנשאר בסוכה בירידת גשמים נקרא הדיוט והיו צדיקי
 שנשארו בסוכה מפני שאמרו שהם מעדיפים להיות הדיוטים של ה'

 אושפיזין

 בסוכות תשבו שבעת ימים ששבעת הרועים ישבו עמנו בסוכה {תורת שמעון}

 החיד"א היה מכין כל ערב כיסא מיוחד בשביל האושפיזין והיו צדיקים שזכו לראותם.

 ארבעת המינים

שבעים פרים כנגד אומות העולם והיום קוראים בזמן שבית המקדש היה קיים היו מקריבים 
בעניינם בתורה, ובנענועים של ארבעת המינים מחלישים כוח האומות וכוח המקטרג. {מנחם 

 ציון}

 …בני ישראל נוהגים במצוות חביבות ומנשקים הציצית ואת המצה וארבעת המינים ודפנות הסוכה
 {של"ה}

ריח ולהדס יש ריח ואין טעם ולערבה אין לא טעם האתרוג יש בו טעם וריח ללולב יש טעם ואין 
 ולא ריח ללמדנו שכל סוגי היהודים שווים בבואם לקיים מצוות בוראם

רבי לוי יצחק מבארדיטשוב היה ער כל הלילה הראשון של סוכות ולמד מסכת סוכה מרוב 
 השתוקקות לקיים כבר המצווה, ובבוקר היה רץ מהר ובהתלהבות ליטול ארבעת המינים.

האתרוג צריך להיות שלם ללא חסרון והוא מרמז על דברים שצריך בהם שלימות כיוון שהוא 
 ר"ת של: אמונה שלימה, תשובה שלימה, רפואה שלימה וגאולה שלימה {אביר יעקב}

לולב צריך מרכז ישר וסגור ורומז לאדם מפני שהוא ר"ת של וטהר לבנו לעבדך באמת {אילה 
 שלוחה}

ת המינים כשהם קרובים זה לזה ולא שיחזיק חלק ביד זה וחלק ביד שניה צריך לנענע את ארבע
ובט"ז מובא בשם צדיק שראה בחלום שכותבים שם ה' בהפרד אותיות מפני שארבעת המינים הם 
ארבע אותיות ה' וכשר מפרידים אותם ומברכים על שלושה ולא ארבעה יחד הרי כאילו כתבו שם 

 עם שלוש אותיות {מדבר קדש}

ים צריכים להיות שלושה שלושה מכוונים זה לזה לרמוז לאחדות ובארץ ישראל גדלים ההדס
 הדסים בעיקר ליד צפת ורמוז בסופי תיבות של וענף עץ עבות {גן הדסים}

ערבה רומז לענווה ותפילת העניו מקובלת וכאשר אוגדים את הערבה אפשר לבקש על הבנים 
 {מקרא קדש}

 שמא יטלטל ברשות הרביםאין נוטלין ארבעת מינים בשבת 

 שמחת בית השואבה

מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו ובבית המקדש היו ערים שלושה ימים 
 מרוב שמחה {ובאמצע קצת נמנמו} של מצוות הניסוך {ע"פ גמ' סוכה}

  



ניסוך המים היא שמחה גדולה מפני שהגלים בים בוכים וקופצים מאז שה' הפריד בין מים עליונים 
למים התחתונים ורוצים המים שנשארו כאן להתקרב לה' ואומרים: אף אנן בעינן למהוי קמי 
מלכא קדישא עילאה {גם אנו רוצים להיות קרובים לה' העליון} {זוהר} וה' הביא להם שיעשו 

ת ניסוך המים וגם שבכל קרבן נותנים מלח ששורשו מהמים וזה השמחה ששמחים מהם מצוו
 בניסוך.

 ומי שרוקד ושומח בשמחת בית השואבה משפיע על עצמו רחמים {ספ' הק'}

 הושענא רבא

אמר הקב"ה לאברהם אבינו: אתה אחד שאתה דור כ"א מבריאת העולם ואני כ"א ששמי אהי"ה 
 ואם יבקשו יהיה כפרה לבניך ביום זה {ע"פ המדרש} והושענא רבא הוא גם כ"א לתשרי

שמחת תורה זה סגולה בדוקה שיהיה לו -מי שמתפלל בכוונה וכראוי בהושענא רבא ושמיני עצרת 
 קל לכוון ליבו כל השנה כן נמסר לחוזה מלובלין בשם אליהו הנביא זכור לטוב.

 פרידה מהסוכה

 רו של לויתן בב"א.כשנפרדים מהסוכה מבקשים שנזכה לשבת בסוכת עו

 שמחת תורה

השמח ורוקד בכוח עם התורה ושמח בה משפיע את אור התורה עליו ועל כל הדורות הבאים 
 אחריו {הישר והטוב}

  שהתורה שמחה שאנו העם שלומד בה ואנו שמחים שהיא ניתנה לנו -שישו ושמחו בשמחת התורה

 שאלות לחג:

 איך יכול להיות שיברכו על נטילת אתרוג? )1

 האם יש אפשרות לברך על נטילת ערבה? וכיצד?  )2

 מה צריך לכוון כשנכנסים לסוכה?  )3

 כמה שיטות קיימות בהדס {כמה ענפים וכמה עלים}?  )4

 

 נתקבל באחד, התחיל כשירד, נגמר כשירד ואחרי יישר כח המשיך עדי עד. חידה:

 תשמח ותשמח, חג שמח!    -ושמחת בחגך
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