
  

  דבר תורה לשלחן שבתדבר תורה לשלחן שבת
   א"ת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליטמתור

   ראש ישיבת פלא יועץ ,רבה של תל ציון
  

  

 

  

  

  

  

  רמזים לחג הסוכות
 

  רמז אתרוג לתורה
  

, ויש לרמוז כי התורה צריכה להיות נקיה מכל פניות אלא לשמה. 'תורה'עם הכולל גימטריא ' אתרוג'

כן הוא בתורה , מ אין זה הדר"מ, ]בחוטם- [פ שיש בו שינוי מראה כשר כל שאינו למעלה "ולכן אתרוג אע

מ "מ, מתוך שלא לשמה בא לשמה:) פסחים נ(ש "כמ, שמהפ שצריכים בהכרח לעסוק בתורה שלא ל"שאע

  . ולא להשקע תמיד בלימוד שלא לשמה, אין זה הדר כי התכלית הוא להגיע לשמה

  

  רמז במצות לולב
  

 ,לב אחד אלא לו אין זה תמר מה:): סוכה מה(ל "ש חז"וישראל נמשלו לתמר כמ, 'לו לב'לולב אותיות 

  . שבשמים יהםלאב אחד לב אלא להם אין ישראל אף

  .ויש לרמוז שכל המצוות תעשם עם הלב, נאגדים על הלולב - היינו הדסים וערבות  -כל המצוות  והנה

  

  סוכה דירת עראי
  

ושאלו המפרשים מאחר שהסוכה זכר . ת"ת לעשות סוכה זכר לענני כבוד שהקיפם השי"השיציונו 

ולא , כ צריכים היינו לעשות גם בקרקע זכר"וא, הכבוד היה ענן גם מתחתיהםהלא בענני , לענני הכבוד

  ).הלכות סוכה אות ג(בית השואבה ' וע. ישאר קרקע עולם

לתרץ בעזר האל כי נודע ששבעת ימי הסוכה באו לרמז לנו שנעשה את העולם הזה עראי כי לא ויש 

ת צא מדירת קבע ושב בדירת "כ ציונו השי"וע, 'הלא ימי שנותינו בהם שבעים שנה וכו לנצח יחיה האדם כי

ג "לא צוה לכסות הקרקע אלא לבנות ע, אך כדי לזכור זה, שבעה ימים כנגד שבעים שנה, עראי בחוץ

  .וראיתם אותו וזכרתם, כ שם בקרקע"קרקע עולם כדי שיזכור האדם שסופו ג
  

  ! שבת שלום ומבורך

  

  

  

  

  

  

  

 ד"בס

 א"האזינו תשע" פניני הפרשה"כתבה שהתפרסמה בגליון 



 

  

  

 

        ל ומשיבל ומשיבל ומשיבל ומשיבשואשואשואשוא
  

  . א בכתב ובעל פה"נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט
 ה"ועוד חזון למועד אי, כאן הובאו המסקנות בקצרה

  ירושלים 57124. ד.ת). ר"ע( "מתן תורה"ידי מוסדות  הגליון יוצא לאור על

  dvartora1@gmail.com: ל שלחו ל"לקבלת הגליון בדוא

  

  אזיקונים בסוכה

  .מניילון מחשש שאלמלא כן יעוף הסכך" אזיקונים"האם מותר לאחוז הסכך על ידי  ::::שאלהשאלהשאלהשאלה
בדבר שאינו גידולי קרקע שהרי הוא ניילון " מעמיד"פ ש"אע. מותר לקשרו באזיקונים ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

ועוד . תרל' ע ססי"ש' ע, ו והוי כדיעבד ושרי"ועדיף להקל בכך ממה שישאר בלי סוכה ח. ופלסטיק
  .שהרי יש מתירין להעמיד בכל דבר

        

  ק'מינים בצהקניית ארבעת 
ק בנקאי הוי 'האם נתינת צ, מי שמחמיר לשלם למוכר במזומן עבור קניית המינים ללא הקפה ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  .כמזומן
ק 'נתבאר דין צ, ג סימן ב"ח "ולקחתם לכם"ובספר . [ובפרט כשהגיע זמנו טרם החג, מועיל ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

  ].בפרוטרוט
  

  בסוכה תחת מנורה הבייש

אם מותר לישב תחתיו בסוכה , מ"שארכו מטר ורחבו עשרים ס, מנורת פלורוסנט עם בית שלה ::::שאלהשאלהשאלהשאלה
  .ולברך

, אינו פוסל בסוכה) טפחים' א ג"וי(ע "טפחים לדעת הש' כי כל סכך פסול שאין בו ד, מותר ::::תשובהתשובהתשובהתשובה
  ].מ"ס 8כל טפח [
        

  ישיבה תחת קישוטי סוכה
מ אם מותר לשבת תחתיהם "ס 32-אבל יורדים יותר מ, מ"ס 32כה שאינם רחבים קישוטי סו ::::שאלהשאלהשאלהשאלה
  .ולברך

  .תרכז' ססי ע"שא ב"ש הרמ"כמ, ורק תלייתן אינה לכתחלה, מותר ::::תשובהתשובהתשובהתשובה
        

  מחוץ לסוכה לת ידיםנטי
  .האם זה טוב, מי שנוטל ידיו בבית ואוכל בסוכה כי אין לו כיור ומים בסוכה ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  .רק עדיף שלא ינגב ידיו אלא בסוכה, כן ::::תשובהתשובהתשובהתשובה
        

  ת תורהלשבת בשעת ההקפות בשמח

  .אם מותר לישב, כשעושים ריקודים עם ספר תורה בשמחת תורה ונתעייף: : : : שאלהשאלהשאלהשאלה
  .אך מי שיושב אין למחות ואפשר להעלים עין. והשאר יחמירו. ישב, מי שחלש או זקן: : : : תשובהתשובהתשובהתשובה

        

  ,02-9709118: או בפקס ,ירושלים 57124. ד.שאלות ניתן להפנות לת
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גבוהה מן הערבות , מאד מאד ישגיח שתהא השדרה למעלה

  ). מ לפחות"ס 8(וההדסים טפח 

   ,העלין של הלולב אלא מסיום השדרה ואין משערין מסיום

 .ודבר זה מעכב במצוה ויש לתת על זה לב
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