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ְטהֹוָרה  ְנָׁשָמה
ֲחַז תנחומא(ל"ָּדְרׁשּו ַהָּפסּוק)מדרש ַּבּיֹום"ַעל ָלֶכם ט["ִראׁשֹוןָהּוְלַקְחֶּתם יֹום ְּבִתְׁשֵרי"ֶׁשהּוא ]ו

ֲעוֹונֹות- ְלֶחְׁשּבֹון ָהִראׁשֹון ִנְמ,ְוַהְינּו.יֹום ַהִּכּפּוִרים ּוְביֹום ֵמַאַחר ֲעוֹונֹוֵתינּוִּכי ָּכל ,ֲחלּו
ֲעֵברֹות ַלֲעׂשֹות ָּכְך ָּכל ְׁשהּות ֵאין ַלֻּסּכֹות ַהִּכּפּוִרים יֹום ֶׁשֵּבין ָאנּו,ּוַבָּיִמים ֶׁשֲהֵרי

ִמְצוֹות ְּבַהְרֵּבה ַהֻּסָּכה,ֲעסּוִקים ֶהָחג,ִּכְבִנַּית ָצְרֵכי ְוָכל ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ִנְמָצא-ְקִנַּית
ּבֹוֶׁש ְּפנּוִיים ֶׁשָאנּו ָהִראׁשֹון ֶהָחג,ַהּיֹום ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַהּיֹום ַחס,הּוא ְיכֹוִלים ּוְכָבר

ֲעֵבָרה ְּבֵאיזֹו ְלִהָּכֵׁשל ָהֲעוֹונֹות,ְוָׁשלֹום ְלֶחְׁשּבֹון ָהִראׁשֹון ַהּיֹום הּוא ֵּכן.ְלָכְך ַעל ,ֲאֶׁשר
ְלִהָּזֵהר ָאָדם ָּכל ְּב,ַעל ֵאּלּוִּבְפָרט ְוַהְּטהֹוָרה,ָיִמים ַהֲחָדָׁשה ִנְׁשָמתֹו ֶאת ְיַלְכֵלְך ֶׁשֹּלא

ִּכּפּור ְּבמֹוָצֵאי ִיְכַעס,ֶׁשִּקְּבָלּה ֶׁשֹּלא ְמֹאד ִיְתַּגֵּבר ֲחַז,ּוִבְפָרט ַהּכֹוֵעס:ל"ֶׁשָאְמרּו ָּכל
ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוֵבד ׁשֹוְלִטי,ְּכִאּלּו ֵגיִהָּנם ִמיֵני ּבֹוְוָכל ע(.ם כב פ"רמב.א"נדרים דעות"ם מהלכות  )ב

 
ֲחצֹות  ִּתּקּון

ֲחצֹות'אֹוְמִרים ֻסּכֹות'ִּתּקּון ַהּמֹוֵעד ּוְבֹחל ִּתְׁשֵרי ֶׁשְּמַדְּלִגים,ְּבֹחֶדׁש ָרֵחל'ֶאָּלא 'ִּתּקּון
ַרק ֵלָאה'ְואֹוְמִרים חי(.'ִּתּקּון איש ועוד,בן החיים  )כף

 
 

ַהֻּס ָּכהְּבִנַּית
ַחִיל ֶאל  ֵמַחִיל

ַהֻּסָּכה ִּבְבִנַּית ַהִּכּפּוִרים יֹום ְּבמֹוָצֵאי ְלַהְתִחיל ַרָּבה ְלִמְצָוה,ִמְצָוה ִמִּמְצָוה ָלֵצאת ,ְּכֵדי
ֶׁשֶּנֱאַמר ח(ְּכמֹו פד ")תהלים ָחִיל: ֶאל ֵמַחִיל ְלִמְצוֹות,"ֵיְלכּו ַמְקִּדיִמים סימן"הרמ(.ּוְזִריִזים א

 )צט.תרכד
 

ָחָכם ַּתְלִמיד ְיֵדי ַעל  ְּבִנָּיה
ָזִרים ֲאָנִׁשים ִּבְפֵני ִּבְמָלאָכה ְלִהְתַעֵּסק ָלֶהם ֵאין ֲחָכִמים ֶׁשַּתְלִמיֵדי ִּפי ַעל ִמָּכל,ַאף

ִמְצָוה,ָמקֹום ֶׁשל ְּבִנָּיה ִהיא ַהֻּסָּכה ּוְבִנַּית ָּבּה-ֵמַאַחר ְּכבֹוָדם,ִיְתַעְּסקּו ֶזהּו -ִּכי
הְלִהְתַע ְּבִמְצוֹות ְּבָגלּויִיְתָּבַרְך'ֵּסק ַיֲעׂשּו,ַאף ְוָכְך ֲאֵחִרים ִיְראּו סימן(.ּוֵמֶהם תשובה שערי

יז"חזו.תרכה א שבת  )ע
 
ִמִּבְׁשלּוחֹו" יֹוֵתר ּבֹו  "ִמְצָוה

ַהֻּסָּכה ֶאת ִלְבנֹות ָעָליו ְוָקֶׁשה ֹּכחֹו ְוָתַׁשׁש ֶׁשָּזֵקן ְׁשלּוחֹוְיַמֶּנה,ִמי ִלְהיֹות ַאֵחר ָאָדם
ַהֻּסָּכה ֶאת לֹו לֹו,ִלְבנֹות ַהֻּסָּכה':ְוֹיאַמר ֶאת ִלי ִלְבנֹות ַאָּתה ָמקֹום.'ְׁשלּוִחי ּוִמָּכל

ְיָכְלּתֹו ְּכִפי ַהֻּסָּכה ִּבְבִנַּית ְלִהְׁשַּתֵּתף הּוא ַּגם ְוַכּיֹוֵצא,ִיְׁשַּתֵּדל ַהְּסָכְך ִמְצָוה"ִּכי,ְּכַהָּנַחת
ִמִּבְׁשלּוחֹו יֹוֵתר ַאְגָרא"ּו,"ּבֹו ַצְעָרא ָהָאָדם,ְּדַהְינּו".ְלפּום ֶׁשל ְוַהַּמֲאָמץ ַהַּצַער ְּכִפי

ַהִּמְצוֹות ְוִנ,ְלִקּיּום ָּגדֹול ְׂשָכרֹו ַהָּקדֹוׁשָּכְך ֵאֶצל יֹוֵתר יז"חזו.צט(.הּואָּברּוְךְׂשָּגב א שבת  )ע
 

ְיֵד ַעל ּגֹויְּבִנָּיה  י
ַהֻּסָּכה ֶאת ִלְבנֹות לֹו ֶׁשָּקֶׁשה ַהֻּסָּכה,ִמי ֶאת לֹו ֶׁשִּיְבֶנה ְלגֹוי לֹוַמר ַרַּׁשאי ַהִּדין ,ִמן

ָסֵפק ְלֹלא ְּכֵׁשָרה ְסָכְך[.ְוַהֻּסָּכה ְמַעט ְלָפחֹות ְלַהִּניַח הּוא ֶטַפח,ְוִיְׁשַּתֵּדל ַעל ַאְך.)]מ"ס8(ֶטַפח
ֶׁשְּי יֹוֵתר ַהֻּסָּכהטֹוב ֶאת לֹו ִלְבנֹות ְׁשלּוחֹו ֶׁשִּיְהֶיה ְיהּוִדי ָאָדם ּוְקֻדָּׁשָתּה,ַמֶּנה ֵמַאַחר ִּכי

ְמֹאד ֲחמּוָרה ַהֻּסָּכה ּגֹוי,ֶׁשל ְיֵדי ַעל ֶׁשִּתָּבֶנה ָיֶאה ְוֹלא ָנֶאה  )סב,נו(.ֹלא
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ְיָׁשָנה  ֻסָּכה
ִל יֹום ְׁשֹלִׁשים ַעד ַהֻּסָּכה ֶאת ָּבָנה ֶהָחגִאם י[ְפֵני ֶּבֱאלּול"ַעד ְלֵׁשם,]ג ֶׁשְּבִנָּיתֹו ָאַמר ְוֹלא

ִמְצָוה,ִמְצָוה ְלֵׁשם ְסָכְך ְמַעט ְלָפחֹות ְלַהִּניַח ֶהָחג ֹקֶדם  )סב(.ִיְׁשַּתֵּדל
 

ִאָּׁשה ְיֵדי ַעל  ְּבִנָּיה
ַהֻּסָּכה ֶאת ִלְבנֹות ְלִאָּׁשה ְלַכְּתִחָּלה ֶׁש,ֻמָּתר ָצִריְך ַהְּסָכְךְוֵאין ֶאת ַיִּניַח ִאיׁש .ַּדְוָקא

ַהְּסָכְך ֶאת ָהִאיׁש ִיֵּתן ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה ָעִדיף ַאְׁשְּכַנז  )סד(.ְוִלְבֵני
 

ָקָטן ְיֵדי ַעל  ְּבִנָּיה
ֻסָּכה ִלְבנֹות ְלָקָטן ְלַכְּתִחָּלה ַהְּסָכְך,ֻמָּתר ֶאת ַיִּניַח ַהָּגדֹול ֶׁשַּדְוָקא ָצִריְך  )סד(.ְוֵאין

 
ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב  ְּבִנָּיה

ְזַמן ְלַאַחר ִׁשִּׁשי ְּביֹום ַהֻּסָּכה ֶאת ִלְבנֹות ְקַטָּנה'ֵאין ְּבָׁשָעה['ִמְנָחה ָּכל,]15:00ְּבֵעֶרְך ְּכִדין
ֶזה ִמְּזַמן ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ֶׁשָאסּור ַׁשָּבת ִלְבנֹו.ֶעֶרב ִהְסִּפיק ְוֹלא ָטרּוד ָהָיה ִאם ָתּהאּוָלם

ֶהָחג ֶעֶרב ֶהָחג,ַעד ְּכִניַסת ְזַמן ַעד ִלְבנֹוָתּה ְלֹצֶרְך,ַרַּׁשאי ֶׁשִהיא ִּבְמָלאָכה ְועֹוֵסק ֵמַאַחר
רנא(.ֶהָחג סימן ערוך ועוד,שלחן יעקב  )ק.בכורי

 
ַהּמֹוֵעד ְּבֹחל ֻסָּכה  ְּבִנַּית

ֶהָחג ֹקֶדם ֻסָּכה ָעָׂשה ֹלא ִלְבנֹוָתּה,ִאם לֹו ַהּמֹוֵעדֻמָּתר ְּבַעל.ְּבֹחל ְלָהִביא ַּגם ְוַרַּׁשאי
ַהֻּסָּכה ֶאת לֹו ֶׁשִּיְבֶנה ְיהּוִדי ְׂשָכרֹו,ִמְקצֹוַע לֹו ִמְצָוה,ְוִיֵּתן ְּדַבר ְוהּוא  )מט(.ֵמַאַחר

 
ַהַּנ ְּבֻסָּכתֹו ֶׁשּיֹוֵׁשב ָהִראׁשֹוָנה ַהּמֹוֵעד"ַּבַּפַעם ְּבֹחל ַּגם,ל ָּבֶזה.'ָינּוֶׁשֶהֱח'ְיָבֵרְך ִּכי,ְוַהַּטַעם

ְלָבֵרְך ָצִריְך ָהָיה ַהֻּסָּכה ְּבִנַּית ֶעֶצם ַעל ְוַגם ֶהָחג'ֶׁשֶהֱחָינּו'ֵמַאַחר ֹזאת,ֹקֶדם ּפֹוְטִרים ֶׁשָאנּו ֶאָּלא
ֶהָחג'ֶׁשֶהֱחָינּו'ְּבִבְרַּכת ְּבֵליל ַּבִּקּדּוׁש ָּכאן,ֶׁשְּמָבְרִכים ֶהָחגֶׁשַהֻּסָּכה,ֲאָבל ְּבֵליל ִנְבְנָתה ֹלא ְיָבֵרְך,ֲעַדִין

ְּבִנָּיָתּה ַעל ָהִראׁשֹוןֵּבַרְךְּכָברֶׁשַאף,ַעָּתה שו(.ַאֶחֶרתָּכהֻסְּבַּבַּלְיָלה ורמ"עיין תרמא"ע סימן משאת,ח"הב.א
קצין,משה ישראל  )נא.רועי

 
ַהֻּסָּכה  ִמּקּום

ַּת ֶאָּלא ַהֻּסָּכה ֶאת ּבֹוִנים ַהָּׁשַמִיםֵאין ִּכַּפת ַהִּמְרֶּפֶסת,ַחת ַּגג ַּתַחת ַהֻּסָּכה ֶאת ָּבָנה ְוִאם
ְּפסּוָלה-ְוַכּיֹוֵצא ַהְמֻחָּבר.ַהֻּסָּכה ִאיָלן ַּתַחת ַהֻּסָּכה ֶאת ִלְבנֹות ֶׁשֹּלא ְלִהָּזֵהר ֵיׁש ְוֵכן
ַהִּמְס.ַלַּקְרַקע ַּבֲעֵלי ֶאת ָּבֶזה ְלַהְזִהיר ֵיׁש ָּבְרחֹובּוִבְפָרט ֻסָּכה ַהּבֹוִנים ָמקֹום,ָעדֹות ֹחֶסר ּוֵמֲחַמת

ִאיָלן ַּתַחת ֻסָּכָתם ֶׁשִּנְמֵצאת ְּפסּוָלה,ְּפָעִמים ס"שו(.ְוֻסָּכָתם תרכו סימן  )יא.א"ע
 

טֹוב ֹלא ֵריַח ָׁשם ֶׁשֵּיׁש ְּבָמקֹום ַהֻּסָּכה ֶאת ִלְבנֹות ָהַאְׁש,ֵאין ְלַפֵחי ְּבָסמּוְך ָּפהְּכמֹו
ְוַכּיֹוֵצא ָׁשם,ֶׁשָּבְרחֹוב ֵליֵׁשב יּוַכל ֹלא ֶׁשָּמא ַהֻּסָּכה,ִּכי ִמן ס"שו(.ְוֵיֵצא תרמ סימן  )ד"ע

 
ּגֹוִיים ָׁשם ֶׁשְּמצּוִיים ְּבָמקֹום ְוֵׁשָנה,ַהָּגר ַלֲאִכיָלה ֶקַבע ֻסָּכתֹו ַיֲעֶׂשה ֶׁשִאם ,ְוחֹוֵׁשׁש

ְלֵביתֹו ַּגָּנִבים ַהֻּסָּכהֲה-ִיְפְרצּו ִמן ָּפטּור  )קצו(.ֵריהּו
 

ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ֻסָּכה  ְּבִנַּית
ֶּבֱאמּוָנה ַהִּצּבּור ֶאת ַהְמָׁשְרִתים ַהְיָקִרים ַהְּכֶנֶסת ָּבֵּתי ַּגָּבֵאי ֻסָּכה,ַעל ִּבְבִנַּית ְלִהְׁשַּתֵּדל

ַהְּכֶנֶסת ָׁשם,ְּבֵבית ִלְלֹמד ַהָּבִאים ְוַכּיֹוֵצאֶׁשְּפָעִמ,ִמְּפַאת עּוָגה ֵאיזֹו אֹוְכִלים ,ים
ֻסָּכה ְּבֵליל,ּוְצִריִכים ַרָּבה'ּוִבְפָרט ַהַּלְיָלה'הֹוַׁשְעָנא ָּכל ִמֵּדי,ֶׁשּלֹוְמִדים ֶלֱאֹכל ּוְצִריִכים



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 
93 

ַּבִּלּמּוד ְלִהְתַחֵּזק ְּכֵדי ָמקֹום.ַּפַעם ַּבֻּסָּכ,ּוִמָּכל ִיְתַּפְללּו ֹלא ַהְּתִפּלֹות ְּבֵבית,הֶאת ֶאָּלא
ַהְּכֶנֶסת,ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ֶאָּלא ִנְׁשַמַעת ָאָדם ֶׁשל ְּתִפָּלתֹו  )קמז(.ֶׁשֵאין

 
ָּבְרחֹוב ֻסָּכה  ְּבִנַּית

ֻסָּכתֹו ֶאת ָּבּה ִלְבנֹות ָחֵצר אֹו ִמְרֶּפֶסת לֹו ֶׁשֵאין ֵּביתֹו,ִמי ַיד ַעל ִלְבנֹוָתּה לֹו ֻמָּתר
ֶׁש,ָּבְרחֹוב ְוָׁשִביםַרק ָלעֹוְבִרים ַיְפִריַע ֶׁשֹּלא ַהּיֹוֵתר ְּכָכל  )נב(.ִּיָּזֵהר

 
ְנֶחְמָיה ַּבָּנִביא מֹוְצִאים ָאנּו ָלֶזה ֵּבית,ִסּיּוַע ֶאת ִלְבנֹות ָּבֶבל ִמָּגלּות ְּכֶׁשָעלּו ֲאבֹוֵתינּו ֲאבֹות ַעל ֶׁשְּמַסֵּפר

ַהֵּׁשִני ֻסּכֹוֵת,ַהִּמְקָּדׁש ֶאת ְירּוָׁשַלִיםּוָבנּו ָהִעיר ִּבְרחֹובֹות טו(ֶׁשֶּנֱאַמר,יֶהם ח ")יז-נחמיה ַיְׁשִמיעּו: ַוֲאֶׁשר
ֵלאֹמר ּוִבירּוָׁשַלִים ָעֵריֶהם ְּבָכל קֹול ַוֲעֵלי,ְוַיֲעִבירּו ֲהַדס ַוֲעֵלי ֶׁשֶמן ֵעץ ַוֲעֵלי ַזִית ֲעֵלי ְוָהִביאּו ָהָהר ְצאּו

ַלֲע ָעֹבת ֵעץ ַוֲעֵלי ַּכָּכתּובְתָמִרים ֻסֹּכת ַוָּיִביאּו:ֹׂשֹת ָהָעם ַּגּגֹו,ַוֵּיְצאּו ַעל ִאיׁש ֻסּכֹות ָלֶהם ַוַּיֲעׂשּו
ָהֱאֹלִהים,ּוְבַחְצֹרֵתיֶהם ֵּבית ַהַּמִים,ּוְבַחְצרֹות ַׁשַער ֶאְפָרִים,ּוִבְרחֹוב ַׁשַער ַהָּקָהל:ּוִבְרחֹוב ָכל ַוַּיֲעׂשּו

ַהְּׁשִבי ִמן ַההּוא,ֻסּכֹותַהָּׁשִבים ַהּיֹום ַעד ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵּכן נּון ִּבן ֵיׁשּוַע ִמיֵמי ָעׂשּו ֹלא ִּכי ַבֻּסּכֹות ,ַוֵּיְׁשבּו
ְמֹאד ְּגדֹוָלה ִׂשְמָחה ַרָּבה".ַוְּתִהי ָהַאְלָיה ָּפְסקּו ָמְרְּדַכי,ְוֵכן ְּתָמִרים,ַמֲאַמר ַהּׁשֹוֵאָב,ץ"ַהַּיְעֵּב,ַּכּפֹות ַיֲעֹקב,הֵּבית ח"מהר,ִּבּכּוֵרי

ּוֵמִׁשיב,ַאּבּוְלַעְפָיא ֵמִאיר,ׁשֹוֵאל ְרֵאם,ֵּבית אֹור,ּתֹוֲעפֹות ִמִּליָסא,ְמאֹוֵרי ַלָּגאֹון ַחִּיים ָיִאיר,ְמקֹור ֵיַׁשע,ַחּוֹות ֵמַהּפֹוְסִקים,ִּבְגֵדי ַרִּבים ְוָכַתב.ְועֹוד
אֹוֶיְרַּבְך ְׁשֹלֹמה ַהֻּטְרִקים,ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים,ַּבֲהִליכֹות ִׁשְלטֹון ִּביֵמי ָהַרִּבים,עֹוד ִּבְרׁשּות ֻסּכֹות ְּבִנַּית ַעל ַהּמֹוְׁשִלים ֵמֵאת ְרׁשּות ְרׁשּות,ִקְּבלּו ִקְּבלּו ָּכְך ְוַאַחר

ַהְּבִריִטי ַהַּמְנָּדט ִׁשְלטֹון ָהִעיר,ִּביֵמי ֵמָראֵׁשי ְרׁשּות ֵיׁש ַהּיֹום ָהַרִּבים,ְוַאף ְלִהּלּוְך ְלַהְפִריַע ֶׁשֹּלא ְּביֹוֵתר ֶׁשִּיָּזֵהר (ַרק  )נב.

 
ִתְגֹנב  ֹלא

ַהֻּסָּכה ְּבִנַּית ְלֹצֶרְך ֵעִצים ְוָגַזל ֶׁשָעַבר ְוֶהְחִליט-ָאָדם ָהַרע ַמֲעֵׂשהּו ַעל ִהְתָחֵרט ִאם
ָהֵעִצים ְלַבַעל ַהֶּכֶסף ֶאת ְלַׁשֵּלם ִאם,ְּבַדְעּתֹו ְלַׁשֵּלםַאף ִהְסִּפיק ֹלא ֻסָּכתֹו-ֲעַדִין

ָעֶליָה,ְּכֵׁשָרה ְלַׁשֵּלם.ּוְמָבֵרְך ְּבַדְעּתֹו ְוֵאין ְּבִרְׁשעֹו עֹוֵמד ֲעַדִין ִאם ַעל-ַאְך ְלָבֵרְך לֹו ֵאין
ָּכזֹו ס(.ֻסָּכה תרלז ס"משנ,ג"סימן טו"ב  )נז.ק

 
ַהָּׁשִבים" "ַּתָּקַנת

ְלַהְבִהיר ַהִּדיןִּכ,ֵיׁש ִמן ֻסָּכה,י אֹו ַּבִית ָּבֶהם ּוָבָנה ֵעִצים ַעְצָמם,ַהּגֹוֵזל ָהֵעִצים ֶאת ְלַהֲחִזיר ַחָּיב ,ֵאינֹו
ִּבְתׁשּוָבה ָלׁשּוב ָהרֹוִצים ַהַּגָּנִבים ַעל ְלָהֵקל ְּכֵדי ֲחָכִמים ִּתְּקנּו ֶאת,ֶׁשָּכְך ְלַהֲחִזיר ַחָּיִבים ִיְהיּו ִאם ִּכי

ֶׁשָּגְנבּוָהֵעִצים ְּכָלל,ַעְצָמם ַיֲחִזירּו ְוֹלא ִּבְתׁשּוָבה ִמָּלׁשּוב ֶׁשִּיְתָחְרטּו ַּגָּנִבים ֶׁשִּיְהיּו ֲחָׁשׁש ֵמַאַחר,ַקָּים
ַלְּבָעִלים ַלֲהִׁשיָבם ְּכֵדי ֵעִצים ֵמאֹוָתם ֶּׁשָּבנּו ַמה ֶאת ְלָפֵרק ֵהם ֶׁשְּיַׁשְּל,ֶׁשְּצִריִכים ְּבָכְך ַּדי ְלַבַעלְוָלֵכן מּו

ְּתמּוָרָתם ֶאת ָמקֹום.ָהֵעִצים ֶהָחג,ּוִמָּכל ְלַאַחר ְלַׁשֵּלם ָּבא ַעְצָמם,ִאם ָהֵעִצים ֶאת ְלַהֲחִזיר ְוֹלא,ָצִריְך
ַהֶּכֶסף ְּבִבְנָין,ֶאת ַמָּמׁש ְּבָנָאם ְוֹלא ָּבֵעִצים ְּכלּום ִׁשָּנה ְוֹלא ס"שו(.הֹוִאיל שס סימן משפט חושן  )א"ע

 
ִמַּיֲערֹות ֵעִצים ָלַקַחת ְלִיְׂשָרֵאל'ָאסּור ַקֶּיֶמת ָהִעיר'ֶקֶרן ִּבְרחֹובֹות ַהְּנטּוִעים ֵמֵעִצים ,אֹו

ֵמַהְמֻמִּנים ְמֹפֶרֶׁשת ְרׁשּות ִקֵּבל ֵּכן ִאם  )נז(.ֶאָּלא
 

ְסָכְך קֹוִנים ַמָּמׁש,ַּכֲאֶׁשר ַלּמֹוֵכר ַׁשָּיְך ֶׁשַהְּסָכְך ְלָבֵרר ְוָׁשלֹוםְו,ֵיׁש ַחס ָּגזּול ֵאינֹו
ְמֻסָּימֹות ֲחָברֹות אֹו ְּפָרִטִּיים ֲאָנִׁשים ֶׁשל שנח(.ִמַּקְרָקעֹות תשובות  )שיט.פסקי

 
ֵמֲחֵברֹו ֵעִצים ֶהָחג,ַהּגֹוֵזל ְלַאַחר ְלַהֲחִזיָרם ַּדְעּתֹו ִאם ָּכזֹו,ַאף ֻסָּכה ַעל ְיָבֵרְך  )נז(.ֹלא

 
ְלָהִבין ֵּבַאְרנּוֲהֵרי,ְוֵיׁש ָהֵעִצים,ְלֵעיל ְּדֵמי ֶאת ְלַׁשֵּלם ְּבַדְעּתֹו ִׁשֵּלם,ֶׁשִאם ֹלא ֶׁשֲעַדִין ְּכֵׁשָרה-ַאף ֻסָּכתֹו

ָעֶליָה ְלָבֵרְך ֵּכן.ְוָיכֹול ֶזה,ְוִאם ֶהָחג,ְּבִמְקֶרה ְלַאַחר ָהֵעִצים ֶאת ְלַהֲחִזיר ֶהֱחִזיר,ֶׁשַּדְעּתֹו ֹלא ֶׁשֲעַדִין ,ַאף
ָעֶליָהָל ְלָבֵרְך יּוַכל ֹלא לֹוַמר?ָּמה ַהַּנ,ְוָצִריְך ַהֶּכֶסף,ל"ֶׁשַּבִּמְקֶרה ֶאת ְלַהֲחִזיר ֶּבָחג ַעְכָׁשו ֶׁשְּבַדְעּתֹו ֵּכיָון
ְּגֵזָלתֹו- ֶאת הּוא ְמַתֵּקן ַעָּתה ִמְּפֵני,ְּכָבר ָּבֵעִצים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֲחָכִמים לֹו ,"ַהָּׁשִביםַּתָּקַנת"ְוִהִּתירּו

ַהֻּסָּכה ַעל ְיָבֵרְך ֶהָחג.ּוִמֵּמיָלא ְלַאַחר ַרק ָהֵעִצים ֶאת ְלַהֲחִזיר ֶׁשַּדְעּתֹו ֶזה ְּבִמְקֶרה ֵכן ֶׁשַעָּתה,ֹלא ִנְמָצא
ָּגמּור ַּגְזָלן הּוא ֶּכֶסף,ֶּבָחג ְוֹלא ֵעִצים ֹלא ֶּבָחג ַעָּתה ְלַהֲחִזיר רֹוֶצה ְוֵאינֹו רֹוֶצהְוִדינ,ֵמַאַחר ֶׁשֹּלא ְּכַגְזָלן ֹו

ְּכָלל ִּכְבֶׁשּלֹו,ְלַׁשֵּלם ָּבֵעִצים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַרַּׁשאי ֶׁשִּיְהֶיה ַּתָּקָנה ֲחָכִמים ָעׂשּו ֹלא ָּכֶזה ְוִנְמָצא,ּוְלַגְזָלן
ְּגזּוָלה ְּבֻסָּכה ָּבּה,ֶׁשּיֹוֵׁשב ְיִׁשיָבתֹו ַעל ְיָבֵרְך  !?ְוֵהיַאְך
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ְּפטֹור  ֵאין
ָהָרָחב ַהִּצּבּור ֶאת ְלַיֵּדַע ְלֶמֶׁשְך,ֵיׁש ְוֵׁשָנה ַלֲאִכיָלה ֻסָּכה ִלְבנֹות ַּבִית ְּבָכל חֹוָבה ִּכי

ֶהָחג ְיֵמי זֹו,ִׁשְבַעת ְיָקָרה ְּבִמְצָוה ִיְתַעְּצלּו ְּבֹרב,ְוֹלא ַהֻּסָּכה ֶאת ְוִיְבנּו ֹעז ַיַאְזרּו ֶאָּלא
ְוָהָדר ִמְצ.ְּפֵאר ַהָּמֵגןּוְזכּות ֶאֶלף ֲעֵליֶהם ָּתֵגן זֹו ְּדֵמיָטב,ָוה ִמֵּלי ְלָכל  .ְוִיְזּכּו

 
ְׁשִליָט יֹוֵסף עֹוַבְדָיה ָהַרב ָמָרן ִמִּדְבֵרי ְלָך ָׁשָנה"ְוֵהא ְּכִׁשִּׁשים ִלְפֵני ְּבָקִהיר,א ִּדין ֵּבית ְּכַאב ְלַכֵהן ְּבבֹואֹו

ְלָׁש:ֶׁשְּבִמְצַרִים ְּבבֹוִאי ָקִהירְוִהֵּנה ָּבִעיר ַּבֹּקֶדׁש תש,ֵרת ִּתְׁשֵרי ֶהָחג ִּבְפֹרס ַׁשֲערּוִרָּיה ַרק,ט"ָרִאיִתי ִּכי
ַּכָּדת ֻסָּכה עֹוֶׂשה ֵמֶאֶלף ְּכָלל,ֶאָחד ֻסָּכה עֹוִׂשים ֵאיָנם ָהָעם ֲהמֹון ְׁשָאר ָּכל ַעד.ְוִאּלּו ְמֹאד ְוָתַמְהִּתי

ּבּורּוָתם ַמִּגיָעה ָהִראׁשֹוןִּכי,ֵהיָכן ַּבַּלְיָלה ַּפת ַּבֲאִכיַלת ֲעֵׂשה ִמְצַות ֶׁשֵּיׁש ָיִבינּו ְוֹלא ָיְדעּו ,ֹלא
זֹו ְיָקָרה ְּבִמְצָוה ִזְלזּול ַמְרִאים ַלֻּסָּכה,ְועֹוד.ּוְבִהְתַנֲהגּוָתם חּוץ ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים ֶהָחג ְימֹות ְוֹלא,ֶׁשְּבָכל

ֶׁשֶּזהּו ִלָּבם ֶאל ַהּתֹוָרהָיִׁשיתּו ִּביִׁשיַבת.ֶנֶגד ָּבַרִּבים ְוַאֲחָוה'ְוָדַרְׁשִּתי ְּב',ַאֲהָבה ַהְּיהּוִדים ִמְדַרׁש'ּוִבְרחֹוב
ֻסָּכה',י"ַרְׁשִּב ִמְצַות ֹּגֶדל ַּגּגֹו,ְלהֹוִדיָעם ְּבֹראׁש ּוְלָבָניו לֹו ֻסָּכה ַלֲעׂשֹות ַחָּיב ֶאָחד ַהָּבִּתים,ְוֶׁשָּכל ֹּגַבּה ִּכי

ַהּיֹוֵתר ְלָכל קֹומֹות ָחֵמׁש אֹו ַאְרַּבע ֶאָּלא ַּב,ֵאינֹו ְימֹותְוַהָּגִרים ְּבָכל ְויֹוְרִדים עֹוִלים ָהֶעְליֹונֹות ּקֹומֹות
ַוֲעֵיפּות ִטְרָחה ַמְרִּגיִׁשים ְוֹלא ה,ַהָּׁשָנה ִמְצַות ְלַקֵּים ַהַּגג ְלֹראׁש ַלֲעלֹות ַעְצָמם ַיְטִריחּו ֹלא 'ּוַמּדּוַע

ַּב!?ִיְתָּבַרְך ְוָזכּו ִּכְדָבַרי ָעׂשּו ָׁשַמִים ִיְרֵאי ַהְּקלֹוֵקל,ִּמְצָוהַוֲאָנִׁשים ְּבִמְנָהָגם ִנְׁשֲארּו ָהָעם ֲהמֹון ְׁשָאר .ַאְך
ִהיא ְיָׁשָנה ָלִריַב,ּוַמָּכה ִּבְתׁשּוָבה"ֶׁשָּמִצינּו שצד(ׁש ַרִּבים:ֶׁשָּכַתב)סימן ֹזאת ְּבִעיֵרנּו ֶׁשָרִאיִתי ַנְפִׁשי ֵחי

ֶלָחג ֻסָּכה עֹוִׂשים ֶׁשֵאיָנם ָהָאֶרץ ַלֻּסָּכה,ֵמַעֵּמי חּוץ ְּבֵביָתם ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים ֶהָחג ְימֹות ְרֵאה...ְוָכל
ָּכֹזאת ְמֻפְרֶסֶמת ְּבִמְצָוה טֹוִעים ֵהם ֵאיְך ִיְׂשָרֵאל,ַעָּתה ֶׁשל ִּבְגנּוָתם ְלַסֵּפר ָחֵפץ ֲאִני ַוֲאִני.ש"עי.ְוֵאין

ְּב ֻסָּכה ָעִׂשיִתי ְּבִמְצַרִים ִּבְהיֹוִתי ַהַּבִיתְּבָעְנִיי ְּכִהְלָכָתּה,ַגג ַהֻּסָּכה ִמְצַות ְלַקֵּים ַלַּגג עֹוֶלה ְוֹלא,ְוָהִייִתי
ָעָמל ְוֹלא ֹטַרח ֹלא ָהָרצֹון,ִהְרַּגְׁשִּתי ִּבְפֵני עֹוֵמד ָּדָבר ֵאין ֶלַקח.כ"ע.ִּכי ְויֹוֵסף ָחָכם  .ִיְׁשַמע

 
ַהֻּסָּכה  ָּדְפנֹות

ְּדָפנֹות  ָׁשֹלׁש
ְּדָפנֹותַהֻּסָּכה ִמָּׁשֹלׁש ְלֵהָעׂשֹות ְמִחיצֹות,ְצִריָכה ָׁשֹלׁש ֶאת,ְּדַהְינּו ַמִּניִחים ַוֲעֵליֶהן
ְּדָפנֹות.ַהְּסָכְך ְׁשֵּתי ַרק ָעָׂשה ְּפסּוָלה-ְוִאם  )א(.ַהֻּסָּכה

 
ָהרּוַח ִּבְפֵני  ֲעִמיָדה

ָּדָבר ִמָּכל ַלֲעׂשֹוָתן ֻמָּתר ַהֻּסָּכה ְוַכּיֹוֵצא,ַּבְרִזִּלים,ֲאָבִניםַּכ,ָּדְפנֹות ֶׁשַהֹּדֶפן,ֵעִצים ּוִבְלַבד
ְמצּוָיה רּוַח ִּבְפֵני ַלֲעֹמד ְראּוָיה ָּכְלֶׁשהּו.ִּתְהֶיה ִנְדנּוד ֲאִפּלּו ָּברּוַח ָנָדה ַהֹּדֶפן ִאם ,ַאְך

ִּכְמִחיָצה ֶנְחֶׁשֶבת ַלֻּסָּכה,ֵאיָנּה ְלֹדֶפן ִהיא ֵּכן.ּוְפסּוָלה ְּכֹדֶפן,ַעל ַהֻּמָּנִחים ְסִדיִנים
ְּפסּוָלה,ַלֻּסָּכה זֹו ֻסָּכה ָּברּוַח,ֲהֵרי ְוָנִדים ָנִעים ֶׁשַהְּסִדיִנים ַרִׁש.ִמֵּכיָון ָּפְסקּו ,ה"ָהַרָא,ם"ָהַרְמַּב,י"ֵּכן
ַהֶּׁשֶקל,ל"ַמֲהִרי,ַהְּמִאיִרי,א"ָהִריְטָּב ִמָּקְרִל,ַמֲחִצית ַיֲעֹקב ְּבָרָכה,יןְקִהּלֹות ְּברּוָרה,ֵעֶמק זֹוֶנְנֶפְלד,ִמְׁשָנה ַחִּיים ְׁשֹלֹמה,ַׂשְלַמת ֲהִליכֹות
ֶאְלָיִׁשיב"ַהְּגִרי,אֹוֶיְרַּבְך ְוע,ׁש ֲהָלכֹות ֹמֶׁשה.ֹודִמְׁשֵנה ָהִאְּגרֹות ֶׁש:ְוָכַתב ֻסּכֹות ֶׁשּמֹוְכִרים ְּבָאֶמִריָקה ִּבְמִדיָנֵתנּו ֶּׁשרֹוִאים ַּנֲעׂשּוּוַמה

ִמיִריעֹות הֹוָרָאה,ָּדְפנֹוֵתיֶהם ִּפי ַעל ֶזה ָהָיה ֶׁשֹּלא (ָּפׁשּוט  )א.

 
ָלַעּמּוִדים ַהְּסִדיִנים ֶאת ֵהיֵטב ִיְקֹׁשר ִאם ְלַהִּתיר,ַּגם ֵהם,ֵאין ִמְתַנְּתִקים ֶׁשְּפָעִמים ְלִפי

ִלּבֹו ַעל ָׂשם ְוֵאינֹו ָּב,ָּברּוַח ֶׁשָהאֹוֵכל ְלַבָּטָלהְוִנְמָצא ְּבָרכֹות ְמָבֵרְך ְּכאֹוֵכל,ּה ַּגם ְוֶנְחָׁשב
ַלֻּסָּכה ֵּכן.חּוץ ַהֲחנּות,ַעל ְּבֶפַתח ֻסָּכה ֶׁשּבֹוִנים ִמְסָעדֹות ְּבַכָּמה ַהּיֹום ֶּׁשָּמצּוי ַמה

ִמְּסִדיִנים ֲעׂשּויֹות ְּפסּוָלה,ְוַהְּדָפנֹות ֶׁשֻּסָּכָתם אֹוָתם ְלַיֵּדַע ֶאתּו,ֵיׁש ֵהם ַמְכִׁשיִלים
ַלֻּסָּכה חּוץ ּוַבֲאִכיָלה ְלַבָּטָלה ִּבְבָרָכה ֵאּלּו[)א(.ַהִּצּבּור ְלֻסּכֹות ַהִּפְתרֹון ֶאת ְלַהָּלן  .]ְוַעֵּין

 
ָּתִמיד אֹוָתּה ְוסֹוְגִרים ֶׁשּפֹוְתִחים ֶּדֶלת ִהיא ַהְּׁשִליִׁשית ַהֹּדֶפן ַהֻּסָּכה-ִאם ֶׁשַּיְקִּפידּוִבְלַב,ְּכֵׁשָרה ד

ְסגּוָרה ַהֶּדֶלת ִּתְהֶיה ְוָיֵׁשן ֶׁשאֹוֵכל טֹוב.ֶׁשְּבָׁשָעה ְויֹום ְּבַׁשָּבת זֹו ֶּדֶלת ְוִלְסֹּגר ִלְפֹּתַח ַּגם ֵמַאַחר,ּוֻמָּתר ִּכי
ָּתִמיד ְוִלְסֹּגר ִלְפֹּתַח ִהיא ִּכ,ַוֲעׂשּוָיה ֶנְחֶׁשֶבת ִהיא ַהֻּמֶּתֶרת'ֵאין ְּבַׁשָּבתֶׁש'ְמִחיָצה ַלֲעׂשֹוָתּה  )יג(.ָאסּור
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ַהֻּסָּכה  ִמּדֹות
ְטָפִחים ֵמֲעָׂשָרה ָּפחֹות ֹלא ִלְהיֹות ָצִריְך ַהֻּסָּכה ְטָפִחים.מ"ס8=ַהֶּטַפח[ֹּגַבּה 80=ֲעָׂשָרה

ְטָפִחים.]מ"ס ִמִּׁשְבָעה ָּפחֹות ֹלא ְוָרְחָּבּה ְטָפִחי]מ"ס56[ְוָאְרָּכּה ִׁשְבָעה ֲאָבל.םַעל
ֶזה ִמִּׁשעּור ָּבֹרַחב,ְּבָפחֹות ֵּבין ָּבֹאֶרְך ֵּבין ַּבֹּגַבּה ְּפסּוָלה,ֵּבין ִהיא ֵאּלּו.ֲהֵרי ִמּדֹות ָּפְסקּו ע"ָהַרַמ,ֵּכן

ִיָּׂששָכר,ם"ַהַּמַהְרָׁש,ִמָּפאנֹו ֶמְלֵצר,ִּדְבֵרי ַזְלָמן ִאיֵסר ַהֻּׁשְלָחן,ַרִּבי ְׁשֹלֹמהַאִּפְרי,ִמְסֶּגֶרת ְועֹוד"ַהְּגַרא,ֹון ָנֶאה (ח  )ט.

 
ַאָּמה ֵמֶעְׂשִרים ְלַמְעָלה ְּגבֹוָהה ֶׁשִהיא ַאָּמה.מ"ס48=ָהַאָּמה[ֻסָּכה ,]ֶמֶטר9.60=ֶעְׂשִרים

ְּפסּוָלה ִהיא ָּגְבָהּה.ֲהֵרי ֶאת ִמֵעט ְּכֵׁשָרה,ְוִאם ִהיא  )יא(.ֲהֵרי
 

ֲע ְּגבֹוהֹות ַהְּדָפנֹות ְטָפִחיםִאם ַהְּסָכְך,]מ"ס80[ָׂשָרה ֹּגַבּה ַעד ַמְמִׁשיכֹות ֶׁשֵאיָנן ,ֲאִפּלּו
ֵּביֵניֶהן ַרב ֶמְרָחק ְּכֵׁשָרה-ְוֵיׁש ְּבָיֵדינּו.ַהֻּסָּכה ֶׁשַּקָּבָלה ִמִּסיַני'ִמֵּכיָון ְלֹמֶׁשה "'ֲהָלָכה ]ִּתְמֹׁשְך[גּוד:

ַה[ְמִחיְצָּתא]ְוַתֲעֶלה[ַאִּסיק ַּכִּדין,ְּדַהְינּו".]ְּמִחיָצהֶאת ֶׁשֲעׂשּוָיה ֹצֶרְך,ְמִחיָצה ִמְתַיֲחִסים,ְּכֶׁשֵּיׁש ָאנּו
ַלְּסָכְך ְלַמְעָלה ַעד ְועֹוָלה ַמְמִׁשיָכה ִהיא ְּכִאּלּו ְלַמְעָלה,ְוָאְמָנם.ֵאֶליָה ֶׁשַהְּסָכְך ֵלב ָלִׂשים ֵיׁש

ְל ַהְּדָפנֹות ְּכֶנֶגד ְמֻכָּון ְּכֶנְגָּדן,ַמָּטהִיְהֶיה ַמָּמׁש ְמֻכָּון ֵאינֹו ְׁשֹלָׁשה-ְוִאם ְּבתֹוְך הּוא ִאם
ַהְּדָפנֹות]מ"ס24[ְטָפִחים ְּכֵׁשָרה,ְּכֶנֶגד  )יב(.ַהֻּסָּכה

 
ְטָפִחים ְׁשֹלָׁשה ֶׁשל ְּבֶמְרָחק ֶׁשִהִּניָחן ֶׁש,ְּפסּולֹות-ֵמָהָאֶרץ]מ"ס24[ְּדָפנֹות ֶׁשָּכל ָּיכֹולֵּכיָון

ִמְּלַמָּטה ַהְּמִחיָצה ֶּדֶרְך ְּגִדי ִּכְמִחיָצה,ְלִהָּכֵנס ֶנְחֶׁשֶבת  )יב(.ֵאיָנּה
 

ֵמַעּמּוִדים  ְּדָפנֹות
ְרצּוִפים ְטָפִחים,ַעּמּוִדים ִמְּׁשֹלָׁשה ָּפחֹות ֶׁשל ֶמְרָחק ֵיׁש ְלַעּמּוד ַעּמּוד ,]מ"ס24[ֶׁשֵּבין

ַלְּדָפ ְּכֵׁשִרים ֵהם ְּבָיֵדינּו.נֹותֲהֵרי ֶׁשַּקָּבָלה ִמִּסיַני'ִמֵּכיָון ְלֹמֶׁשה ְטָפִחים":'ֲהָלָכה ְּכָלבּוד,ְׁשֹלָׁשה
ַלֵּׁשִני,ְּדַהְינּו,"]ּדֹוֶמה[ָדֵמי]ִּכְמֻחָּבר[ ֶאָחד ֵּבין ְטָפִחים ִמְּׁשֹלָׁשה ָּפחֹות הּוא ַמֲחִׁשיִבים,ְּכֶׁשַהֶּמְרָחק ָאנּו

ִחּבּו ֶאָחדֶׁשַהֹּכל ְּכָלל,ר ֵּביֵניֶהם ֶמְרָחק ֵאין  )ה(.ּוְכִאּלּו
 

ֵּכן סֹוְרִגים,ַעל ָּבּה ֶׁשֵּיׁש ְטָפִחים,ִמְרֶּפֶסת ִמְּׁשֹלָׁשה ָּפחֹות ֵיׁש ְלַעּמּוד ַעּמּוד 24[ּוֵבין
ְּכֹדֶפן,]מ"ס ֶנְחָׁשִבים ֵאּלּו סֹוְרִגים ֲעָׂש,ֲהֵרי ָּגְבָהם ֶׁשִּיְהֶיה ְטָפִחיםּוִבְלַבד .]מ"ס80[ָרה

ֲעֵליֶהם ּוְלַסֵּכְך ַהְּצָדִדים ִמן ְּגבֹוִהים ַעּמּוִדים ַאְרָּבָעה ְלַהֲעִמיד ִיְהֶיה ַרַּׁשאי ַעל,ְוָאז ַאף
ַלְּסָכְך ַהְּדָפנֹות ֵּבין ֶמְרָחק ֶׁשֵּיׁש ְלֵעיל,ִּפי  )ו(.ְוַכְמֹבָאר

 
ָּבֶזה ֻסָּכה,ְוַכּיֹוֵצא ִלְבנֹות ְצָדִדים,ְּבַקּלּותָהרֹוֶצה ֵמַאְרָּבָעה ַעּמּוִדים ַאְרָּבָעה ,ַיֲעִמיד

ֶאָחד חּוט ִיְמַּתח ְצָדִדים ִּבְׁשֹלָׁשה ְלַעּמּוד ַעּמּוד ֶׁשל,ּוֵבין ְּבֹגַבּה ִיְהֶיה ֶׁשַהחּוט ְוַיְקִּפיד
ְטָפִחים ִמְּׁשֹלָׁשה ִי,ֵמַהַּקְרַקע]מ"ס20[ָּפחֹות ִמֶּמּנּו ְּבתֹוְךּוְלַמְעָלה ֶאָחד חּוט עֹוד ְמַּתח

ַהּקֹוֵדם ַלחּוט ְטָפִחים ַלֹּגַבּה,ְׁשֹלָׁשה חּוִטים ְׁשֵני עֹוד ִיְמַּתח ָהְרִביִעי,ְוָכְך ֶׁשַהחּוט ַעד
ְטָפִחים ֲעָׂשָרה ֶׁשל ְלֹגַבּה ֶמְרָחק.]מ"ס80[ַיִּגיַע ִיְהֶיה ְלחּוט חּוט ֶׁשֵּבין ֶׁשַּיְקִּפיד ְוָהִעָּקר

ְטָפִחיםֶׁש ִמְּׁשֹלָׁשה ָּפחֹות ְטָפִחים,ל ֲעָׂשָרה ֶׁשל ַמָּמׁש ָּגֵדר ָעָׂשה ְּכִאּלּו מֹוִעיל ֶזה .ַוֲהֵרי
ַו ִמִּסיַני'ֵמַאַחר ְלֹמֶׁשה ְטָפִחים:'ֲהָלָכה ִמְּׁשֹלָׁשה ְּבָפחֹות ַלֵּׁשִני ֶאָחד חּוט ֶׁשָּסמּוְך ְּכִאּלּו,ֶׁשָּכל ֶנְחָׁשב
ִחּבּו ֶאָחדַהֹּכל ְטָפִחים,ר ֲעָׂשָרה ֶׁשל ְמִחיָצה ָּכאן ֶׁשֵּיׁש  .ְוִנְמָצא

 
ְלַצֵּין ִמְסָעדֹות,ְוֵיׁש ְלַבֲעֵלי ְמֹאד ֻמְמֶלֶצת זֹו ֵעָצה ְּבַקּלּות,ִּכי ֻסָּכה ִלְבנֹות ָּכְך .ִויכֹוִלים
ַהַּנ,ּוָפׁשּוט ַהחּוִטים ֶאת ֶׁשָּנְתנּו ָלֵת,ל"ֶׁשְּלַאַחר ָלַעּמּוִדיםַרָּׁשִאים ִמָּסִביב ְסִדיִנים ַאף,ת

ָּברּוַח ָנִעים ָּגמּור,ֶׁשַהְּסִדיִנים ְּבֶהְכֵׁשר ֲעׂשּויֹות ְּכָבר ְוַהְּדָפנֹות .ֵמַאַחר
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ַהֻּסָּכה ְּבִנַּית  ֵסֶדר
ַהְּדָפנֹות ֶאת ֹקֶדם ִיְבֶנה ַהְּסָכְך,ְלַכְּתִחָּלה ֶאת ֲעֵליֶהן ַיִּניַח ָּכְך ָמקֹוםּו,ְוַאַחר ִאם,ִמָּכל

ֵּכן ָעָׂשה ַהְּדָפנֹות,ֹלא ֶאת ָעָׂשה ָּכְך ְוַאַחר ַעּמּוִדים ַּגֵּבי ַעל ִסֵּכְך ְּכֵׁשָרה-ֶאָּלא .ַהֻּסָּכה
ַהְּדָפנֹות ָנְפלּו ִמֵּכן ּוְלַאַחר ַּכֹהֶגן ַהֻּסָּכה ֶאת ָּבָנה ִאם ֶׁשֵּכן ֶאת,ְוָכל ֶׁשַּיֲעִמיד ַּדי ֶׁשְּבַוַּדאי

ׁשּוב ֹקֶדם,ַהְּדָפנֹות ֵיָעׂשּו ֶׁשַהְּדָפנֹות ְּכֵדי ַהְּסָכְך ֶאת ְלָפֵרק ָצִריְך  )מ,לח(.ְוֵאינֹו
 
 

ַהְּסָכְך  ִמִּדיֵני
ַהְּסָכְך ֶהְכֵׁשר  ְּתָנֵאי

ַהְּסָכְך ְלֶהְכֵׁשר ְּתָנִאים ְׁשֹלָׁשה ָהָאֶרץ.א:ֶיְׁשָנם ִמן ִּגּדּולֹו ָּתלּוׁשֶׁשִּיְהֶי.ב.ֶׁשִּיְהֶיה ה
ֻטְמָאה.ג.ֵמַהַּקְרַקע ְלַקֵּבל ָראּוי ִיְהֶיה ָטֵמא,ְּדַהְינּו[.ֶׁשֹּלא ּבֹו ִיַּגע ִיָּטֵמא,ֶׁשִאם ֹלא  .]הּוא

 
ְלָכְך ַמָּתכֹות,ִאי ְּבִמיֵני ְמַסְּכִכים ְוַכּיֹוֵצא,ַנְילֹון,ְּפַלְסִטיק,ֵאין ְוֵאין,ְזכּוִכית ֵמַאַחר

ִמן ַלַּקְרַקע.ָהָאֶרץִּגּדּוָלם ַהְמֻחָּבר ִאיָלן ְּבַעְנֵפי ְמַסְּכִכים ֵאין ָּתלּוׁש,ְוֵכן ְוֵאינֹו .ֵמַאַחר
ֵעץ ִּבְכֵלי אֹו ְּבַמֲאָכִלים ְמַסְּכִכים ֵאין ֻטְמָאה,ְוֵכן ְלַקֵּבל ֵהם ֶׁשְראּוִיים  )כא,טו,יד(.ֵּכיָון

 
ֵעץ ְוַכּיֹוֵצא,ְּכַאְרָּגז,ְּכֵלי ַהּתֹוָרה,ְמֵגָרה ִמן ֻטְמָאה ְמַקְּבִלים ֵהם ִקּבּול,ֲהֵרי ֵּבית ָלֶהם ְוֵיׁש ְוִאם.ֵמַאַחר
ֻטְמָאה,ִנְׁשְּברּו ְמַקְּבִלים ֵאיָנם ֶׁשַעָּתה ִּפי ַעל ָּבֶהם,ַאף ְלַסֵּכְך ֻטְמָאה.ֵאין ְלַקֵּבל ָהיּו ֶׁשְראּוִיים ֶׁשֵּכיָון

ֶׁש,ֵמַהּתֹוָרה ֲחָכִמים ְמַעטָּגְזרּו ַרק ֶׁשִּנְׁשְּברּו ַּבֵּכִלים ִויַסֵּכְך ִיְטֶעה ֻטְמָאה,ָּמא ְלַקֵּבל ְראּוִיים  )יז(.ֶׁשֲעַדִין
 

ְׁשטּוִחים,אּוָלם ֵעץ ִקּבּול,ְּכֵלי ֵּבית ָלֶהם ֻׁשְלָחן,ֶׁשֵאין ְוַכּדֹוֶמה,ַמָּדף,ְּכמֹו ְמַקְּבִלים,ֶּדֶלת ְוֵהם ֵמַאַחר
ִמְּד ַרק ִנְׁשְּברּו-ַרָּבָנןֻטְמָאה ָּבֶהם,ִאם ְלַסֵּכְך  )יט(.ֻמָּתר

 
ַהּקֹוָרה  ֹרַחב

ְטָפִחים ַאְרָּבָעה ֶׁשָרְחָּבּה ֵעץ ָּבּה,]מ"ס32[קֹוַרת ְלַסֵּכְך ֲחָכִמים ְּגֵזַרת"ִמּׁשּום,ָאְסרּו
ִמ,ְּדַהְינּו".ִּתְקָרה ַהַּבִית ִּתְקרֹות ֶאת ּבֹוִנים ָהיּו ְרָחבֹותִּבְזַמָּנם ָּכֵאּלּו ֲחָׁש,ּקֹורֹות ָהָאָדםְוַקָּים ֶׁשִּיְטֶעה ׁש
ֵּביִתי':ְוֹיאַמר ִּתְקַרת ַּתַחת ֶׁשֵאֵׁשב אֹו ֵאּלּו ְּבקֹורֹות ֲאַסֵּכְך ִאם ַהֶהְבֵּדל ֵליֵׁשב?'ָמה ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ַוֲהֵרי
ַהָּׁשָנה,ַּבֻּסָּכה ָּכל ֶׁשל ַּבַּבִית תר(.ְוֹלא יחסימן סעיף  )ל.כט

 
ְטָפִחים ֵמַאְרָּבָעה ָּפחֹות ֶׁשְרָחבֹות קֹורֹות ְּכָלל,ַּגם ָּבֶהן ְלַסֵּכְך ֶׁשֹּלא ְס.ָנֲהגּו לֹו ֵאין ִאם ַאֵחראּוָלם ,ָכְך

ְלַסֵּכְך יח(.ָּבֶהןַרַּׁשאי סעיף תרכט  )לא.סימן
 

ַּדִּקים ִּבְקָרִׁשים ְלַסֵּכְך ָּפׁשּוט ִמֶּטַפח]פֹוִניםְּפָל[ַהִּמְנָהג ָּפחֹות ַאף,]מ"ס8[ֶׁשָרְחָּבם ֶׁשֲהֵרי
ְּכָלל ֵאּלּו ִמְּקָרִׁשים ִּתְקָרה ַלֲעׂשֹות ֶּדֶרְך ָהָיה ֹלא זֹוֶנְנֶפְלד.ִּבְזַמָּנם ַחִּיים ַׂשְלַמת ָּפְסקּו ַהּׁשֹוֵאָבה,ֵּכן ,ֵּבית

ְפַרְנק"ַהגרצ ַעְבִּדי,פ ֱאִליֶעֶזר,ַיְׂשִּכיל ִמיְנְצֶּבְרג,ִציץ ִיְׂשָרֵאל ִנְדְּברּו,ְׁשֵאִרית ַהַּגְרַׁש.ְועֹוד,ָאז ָנַהג ְּבֻסָּכתֹו"ְוֵכן אֹוֶיְרַּבְך (ז  )ל.
 

ַהַּמֲעִמיד  ָּדָבר
ְלִסּכּוְך ַהָּפסּול ָּדָבר ַעל ַאף ַהְּסָכְך ֶאת ְלַהִּניַח ֻמָּתר ַהִּדין ְוַכּיֹוֵצא,ִמן ַּבְרֶזל ,ְּכַעּמּוֵדי

ֵעץֶאָּל ֵאיֶזה ֲעֵליֶהם ְוָלֵתת ְלַהְחִמיר ְוָנכֹון ֶׁשּטֹוב ַהְּסָכְך,א ֶאת ַיִּניַח  .ְוָעָליו
 

ָּבֶזה ַּבְּגָמָרא,ְוַהַּטַעם ִהֵּנה ע(ִּכי כא ַהְּסָכְך,ְמֹבָאר)ב"סוכה ֶאת ְלַהֲעִמיד ִאּסּור ׁשּום ֵאין ֲחָכִמים ֶׁשְּלַדַעת
ַהָּפסּול ָּדָבר ַּגֵּבי ֹלא.ְלִסּכּוְךַעל אֹו ִאּסּור ֵיׁש ִאם ַּבְּגָמָרא ֶנְחְלקּו ְיהּוָדה ַרִּבי ָּפְסקּו.ּוְבַדַעת ַהְּגאֹוִנים ְוֹרב

ָהַרְמַּב,ַּכֲחָכִמים ַּדַעת ֵּגאּות"ָהִרי,ה"הרז,ם"ְוֵכן ִמְּט,צ ְיַׁשְעָיה ַהֶּלֶקט,ָראִניַרֵּבנּו ְועֹוד"ְבָיַאָהָר,ִׁשֳּבֵלי .ה
ס"משנעיין( תרל סימן הציון ושער ס"ב ָּכְתבּו)ק ְיהּוָדה ְּכַרִּבי ַהּפֹוְסִקים ְלַהֲעִמיד,ְוַאף ֻמָּתר ְיהּוָדה ֶׁשְּלַרִּבי

ְלִסּכּוְך ַהָּפסּול ַאֵחר[,ְּבָדָבר ְּבִעְנָין ִהיא ֲחָכִמים ִעם ָהִרי,]ּוַמֲחֻלְקּתֹו ַּדַעת ְּבֵׁש,ׁש"ָהֹרא,ף"ְוֵכן םַהּתֹוָספֹות
ְועֹוד,ַהְירּוַׁשְלִמי ַהֶּדֶׁשן ָערּוְך.ְּתרּוַמת ּוַבֻּׁשְלָחן יֹוֵסף ַּבֵּבית ְמֹבָאר יג(ְוֵכן סעיף תרל ָאְמרּו.)סימן ,ּוַבְּגָמָרא
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ְלִסּכּוְך ַהָּפסּול ְּבָדָבר ְלַהֲעִמיד ֻמָּתר ֲע,ֶׁשִאם ְוִסֵּכְך ַּבְרֶזל ֶׁשל ַׁשּפּוִדים ָנַעץ ִאם ַמָּמׁשִמֵּמיָלא ,ֵליֶהם
ֲחָׁשׁש ָּכל ְלֹלא ַהֻּסָּכה ַהַּמֲהִרי.ְּכֵׁשָרה ְלָהֵקל"ְוָכַתב ַרּבֹוֵתינּו ָּכל ָנֲהגּו ֶׁשֵּכן ָסֵפק,ל ָּבֶזה ַּדַעת.ְוֵאין ְוֵכן

ָּפָלאִג"ַהְּגַר,א"ַהְּגָר,ז"ַהַּט ַרֲחִמים,י'ח ֱאֶמת,ַׁשֲעֵרי ְועֹוד,ֶזַרע ֵנֶזר ַהֻּׁשְלָחןְוָכַת.ַאְבֵני ָהֲערּוְך ֵמַאַחר,ב
ְּכָהִרי ָּפַסק יֹוֵסף ַהֵּבית ְוָהֹרא"ְוַרֵּבנּו ְלָהֵקל"ף ּוַבֲעֵלי,ׁש ַהּפֹוְסִקים ַרּבֹוֵתינּו ְוֹרב ַהְירּוַׁשְלִמי ַּדַעת ְוזֹוִהי

ָערּו ְלַהְחִמיר,ְךַהֻּׁשְלָחן ָלנּו ָה.ד"כע?ָלָּמה ְלַדַעת ָלחּוׁש ֶׁשּטֹוב ְוָהַר"ַרְמַּבֶאָּלא ְלַהֲעִמיד"ן ֶׁשָאְסרּו ן
ְלִסּכּוְך ַהָּפסּול ּבֹו,ְּבָדָבר ְיַסֵּכְך ֶׁשָּמא ַהַּבְרֶזל,ְּגֵזָרה ַעל ֵעץ ֵאיֶזה ִיֵּתן ַהְּסָכְך,ְוָלֵכן ֶאת ִיֵּתן ֲאָבל,ְוָעָליו

ְלַהְחִמיר ָצִריְך ֵאין ִמֶּזה ְלַכְּתִחָּל.יֹוֵתר ַרַּׁשאי ֵּכן ַמֲעִמידְוַעל הּוא ֶׁשָעָליו ָהֵעץ ֶאת ְּבַמְסְמִרים ִלְתֹקַע ה
ַהְּסָכְך ַּבְּמִאיִרי,ֶאת ְמֹפָרׁש ְוָהִריְטָּב"ָהַר,ְוֵכן ְמָגִדים.א"ן ַהְּפֵרי ָּכְתבּו ַאְבָרָהם,ְוֵכן ַרֵּבנּו,ָמֵגן ַהָּגאֹון

ָאָדם,ַזְלָמן ְּפָעִלים,א"ַהְּגָר,ַחֵּיי ֵי,ַרב ָהַאֲחרֹוִנים,ַׁשעִּבְגֵדי ְּברּוָרה.ְוָכל ַהִּמְׁשָנה ס(ְוָכַתב כו"תרכט )ק

ַהּפֹוְסִקים ְלָכל הּוא ֶזה ַזַצ.ֶׁשֶהֵּתר ִאיׁש ַהֲחזֹון ַהָּגאֹון ָּבֶזה"ְוִהֵּנה ַּגם ֶהְחִמיר ְּבׁשּו.ל ַיֲעֹקב"ַאְך ֶחְלַקת ת
ְלׁשֹונֹו,ָּכַתב "ְוזֹו ְל: ָּבֶזה ְלַהִּתיר ְּכָכל,ַכְּתִחָּלהְוֵיׁש ְוֹרב ָערּוְך ַהֻּׁשְלָחן ֶנֶגד ֶׁשֶהְחִמיר ִאיׁש ְּכַהֲחזֹון ּוְדֹלא

ִמְּדַרָּבָנן,ָהִראׁשֹוִנים ֶאָּלא ֲחָׁשׁש ֶׁשֵאין ְּבָדָבר ְּכָלל,ְוֻכּלֹו ֻמְכָרחֹות ֵאיָנן ִאיׁש ַהֲחזֹון ְרָאיֹות .ל"עכ".ְוָכל
ְּבׁשּו ָּכַתב ַה"ְוֵכן ֵׁשֶבט "ֵּלִוית ַהּפֹוְסִקים: ְוָכל ַאְבָרָהם ַהָּמֵגן ַעל ַלְחֹלק ְּביֹוֵתר ָקֶׁשה ֶׁשֻּכָּלם,ּוֶבֱאֶמת

אֹוֶיְרַּב.ל"עכ".ִהִּתירּו ְׁשֹלֹמה ַּבֲהִליכֹות ָּכַתב "ְךְוֵכן ְּת: ִאיׁש ַהֲחזֹון ַמֲעִמידִמ,המּוַּהֻחְמַרת ֶׁשִאּסּור ֵּכיָון
ְּגֵזָרה ִמּׁשּום ֵּכןִא,הּוא ְּדַמֲעִמיד,ם ּגֹוְזִרים,ְּבַמֲעִמיד ֶׁשֹּלא ִלְגֵזָרה ְּגֵזָרה ְלַכְּתִחָּלה,הּוא ַאף .מד(".ְוָכֵׁשר

בשו עוד ח"ועיין שלמה שמע נחת"ת ותרווה כ סימן  .)ד
 

ָלֶנַצח  ְסָכְך
ָלֶנַצח ֶּגֶפן,ְסָכְך ֶצֶמר ְּבחּוֵטי ְוָארּוג ַּדִּקים ִמִּדיְקִטים ְלַכְּתִחָּלה,ֶהָעׂשּוי ּבֹו ְלַסֵּכְך  .ָּכֵׁשר

 

ָּבֶזה ִמּׁשּום,ְוַהַּטַעם ֶׁשָּפסּול ְטָפִחים ַאְרָּבָעה ָרָחב ְסָכְך ָּכאן ֵאין ִּתְקָרה"ֶׁשֲהֵרי ֶׁשהּוא,"ְּגֵזַרת ִנָּכר ֶׁשֲהֵרי
ִּדיְקִטים ִמַּכָּמה ְּכָלל,ְמֻחָּבר ֵמַהְּגָׁשִמים ֵמֵגן ֵאינֹו ִמְתַקֵּפלְוַגם,ְוַגם השלחן(.הּוא נזר,ערוך יעקב,אבני ,חלקת

יקרה הלוי,אבן שלמה,שבט נדברו,הליכות גבריאל,אז ממתקים,נטעי ועוד,חכו אורה ְלַהֲעִמיד)מציון ַלַּמְחִמיִרים ְוַאף
ַּכַּנ ְלִסּכּוְך ַהָּפסּול ְיַׁשְע,ל"ְּבָדָבר ְוַרֵּבנּו ַהּתֹוָספֹות ְלִׁשיַטת ֶּגֶפןִהֵּנה ְּבֶצֶמר ְלַסֵּכְך ֲאִפּלּו ֻמָּתר ְוַאף.ָיה

ְוָהַרְאָב"ָהַרְמַּב ִמְּדַרָּבָנן"ם ֶׁשְּפָסלּוהּו ָהִריְטָּב,ד ָּכַתב ִמְּדַרָּבָנן"ְּכָבר ָּפסּול ִּבְסָכְך ְלַהֲעִמיד ֶׁשֻּמָּתר ,א
ּגֹוְזִרים ֹלא ִלְגֵזָרה ַהְּגָר.ִּדְגֵזָרה ָּפְסקּו ָּפָלאִג"ְּגַרַה,א"ְוֵכן ַהּׁשֹוֵאָבה,י'ח ְׁשֹלֹמה,ֵּבית ְועֹוד,ְיֵמי ֶחֶמד (ְׂשֵדי  )כה,כג.

 

ַהְּסָכְך  ְקִׁשיַרת
ְלֵעיל ַהִּנְזָּכר ַהַּמְחְצָלאֹות,ִמָּכל ֶאת אֹו ַעְצמֹו ַהְּסָכְך ֶאת ִלְקֹׁשר ַהִּדין ִמן ֶׁשֻּמָּתר ְמֹבָאר

אֹו ַּבְרֶזל אֹו ַנְילֹון ִמְּפַלְסִטיקְּבחּוֵטי ָהֲעׂשּוִיים ָּברּוַח,ָאִזיקּוִנים ָיעּופּו ַהַּמְחִמיר.ְלַבל ַאְך
ְוַכּיֹוֵצא ֶּדֶקל אֹו ִפְׁשָּתן ְּבחּוֵטי ְּבָרָכה,ְלָקְׁשָרם ָעָליו  )מד,כו,כג(.ָּתֹבא

 

ַהָּכֵׁשר ַהְּסָכְך ֵּבין ָּפסּול  ְסָכְך
ָּפסּול ַּבְרֶזל[ְסָכְך מֹוט ַהָּכֵׁשר]ְּכגֹון ַהְּסָכְך ֵּבין ְטָפִחים,ֶׁשֻהַּנח ַאְרָּבָעה ְּבָרְחּבֹו ֵיׁש 32[ִאם

ַהֻּסָּכה-]מ"ס ְטָפִחים,ִנְפְסָלה ֵמַאְרָּבָעה ְּבָפחֹות ֶלֱאֹכל,ַהֻּסָּכהְּכֵׁשָרה-ַאְך ַּגם ּוֻמָּתר
ַּתְחָּתיו ֵּכן.ְוִליֹׁשן ְּבֵא,ַעל ֶּׁשָּמצּוי ִמְרָּפַמה ְלַמְעָלה,סֹותלּו ְּתקּוִעים ַּבְרִזִּלים ֶׁשֶּיְׁשָנם
ַהְּסָכְך ּפֹוְסִלים-ִּבְמקֹום מּוָעט,ֵאיָנם ְוָרְחָּבם ַּתְחֵּתיֶהם,ֵמַאַחר ְוִליֹׁשן ֶלֱאֹכל .ּוֻמָּתר

ַהָּכֵׁשר ַהְּסָכְך ֵּבין ָּפסּול ְסָכְך ֵיׁש ְמקֹומֹות ְּבַכָּמה ִאם ֵמַהְּסָכְך,ְּכֵׁשָרה-ַוֲאִפּלּו ָהֹרב ֶׁשִּיְהֶיה ּוִבְלַבד
כשהסכךו.ַהָּכֵׁשר דוקא זה ארבעההפסולכל הסוכה,טפחיםשרוחבו רוחב או אורך כל פני על הואאבל,הולך אם

בלבד,מסויםוםבמק תחתיו אלא פוסל ס"שו(.אינו תרלא ס,ח"ע ס"ורמ,א"תרלב ס"ומשנב"א ב"ב  )ז"טו'ק
 

ְּכִביָסה  ֶחְבֵלי
ְּכִביָסה ֶחְבֵלי ַּתַחת ֶׁשַּנֲעֵׂשית ְּכֵׁשָרה-ֻסָּכה ַעל,ַהֻּסָּכה ְּתלּוִיים ְּבָגִדים ֶיְׁשָנם ִאם ַוֲאִפּלּו

ָּבֶזה,ַהֲחָבִלים ֲחָׁשׁש ְטָפִחים.ֵאין ְׁשֹלָׁשה ֶׁשל ֶמְרָחק ֵאין ְלֶחֶבל ֶחֶבל ֵּבין ִאם ְּכֵׁשָרה-]מ"ס24[ְוַאף
ֲה,ַהֻּסָּכה ֶאָחדִּכי ְּכִחּבּור ַהֹּכל ֶנְחָׁשב ְטָפִחים ְׁשֹלָׁשה ֶׁשַעד ְלֵעיל ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכָלבּוד["ַגם ְטָפִחים ְׁשֹלָׁשה
ְוִלְפֹסל,"]ָּדֵמי ְלַהְחִמיר ְּכֵדי ֹזאת אֹוְמִרים ֵאין ָמקֹום ַהחֹוְלִקים.ִמָּכל ְלִׁשיַטת ָמקֹום,ְוַאף ֶׁשִאם,ִמָּכל ָּכל

ֶאת ָּפסּולְנָצֵרף ְסָכְך ְלִׁשעּור ַיִּגיעּו ֹלא ַהֲחָבִלים ְטָפִחים[ָּכל ָּכֵׁשר-]ַאְרָּבָעה ֶזה אור,ז"ט,תוספות(.ֲהֵרי ,מאורי
מרדכי עייאש,מאמר יהודה אמת,בית אחרון,זרע בקונטרס מאירות ישע,פנים משה,בגדי השלחן,חמד השואבה,ערוך ,בית

ס"משנ תרלב כ"ב שלמה,קודשמקראי,ק פלקסר"הגר,מנחת ועוד,י פישר ישראל שיג.אבן תשובות  )סט.פסקי
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 ֶּפְרּגּוָלה
ַהֶּפְרּגּוָלה ַעל ַהְּסָכְך ֶאת ָלֵתת ְלַכְּתִחָּלה ִּבְבָרִגים,ֻמָּתר ַלִּקיר ְמֻחֶּבֶרת ֶׁשַהֶּפְרּגּוָלה .ַאף

שיד( תשובות לעיל.פסקי המבואר פי  )ועל
 

ָל ֶׁשֵּיׁש ַהֶּפְרּגּוָלהאֹוָתם ַעל ֶרֶׁשת ַמֲעֵׂשה ְּבֶדֶבק,ֶהם ַיַחד ְּדבּוִקים ַּדִּקים ֵעִצים ְּדַהְינּו
ָוֵעֶרב ְׁשִתי ְּבצּוַרת ַהֶּפְרּגּוָלה,ָחָזק ַעל אֹוָתם ָּכל-ּוַמִּניִחים ָהֶרֶׁשת ַוֲעׂשּוָיה ֵמַאַחר

ְלֵצל ָּכֵׁשר,ַהָּׁשָנה ְסָכְך ֶזה ֲהֵרי ַהִּדין ִמְצָוה,ִמן ְלֵׁשם ָהֶרֶׁשת ֶאת ֶׁשְּיַנְעַנע טֹוב  .ַאְך
 

ְּבַמֲעִמיד ַלַּמְחִמיִרים ְּכָלל,ָּכאן-ְוַאף ָלַעִין ִנָּכר ֶׁשֵאינֹו ֶּדֶבק הּוא ָּבֶזה,ֶׁשַהַּמֲעִמיד ֶהְחִמירּו ְלַסֵּכְך,ֹלא ַׁשָּיְך ֶׁשֹּלא ּוִבְפָרט
ְלַבד הלוי(.ְּבֶדֶבק ח,שבט שלמה הה"שמע ּבֹו)מה.סימן ֶׁשָּגְזרּו ַאְרָּבָעה ָהָרָחב ֶנֶסר ִמִּדין ִלְפֹסל ֵאין ִּתְקָרה"ְוַגם ,ל"ַּכַּנ"ְּגֵזַרת

ְו ִּבְנָין ֶּדֶרְך ָּבִּתים ָּבּה ְלַכּסֹות ֲעׂשּוָיה ֵאיָנּה זֹו ֶרֶׁשת ִּבְלַבד,ִתְקָרהֶׁשֲהֵרי ְלֵצל ְמֻחָּבִרים.ֶאָּלא ֶׁשֵהם ִנָּכר ִמַּכָּמהְוַגם
ָהַרְׁשָּב.ְנָסִרים ֵמַרּבֹוָתיו,א"ְוַאף ֶאָחד ְּבֵׁשם ָּבֶזה ְלַהְחִמיר ְּבֶהְחֵלט,ֶׁשִּפְקֵּפק ְלַהְחִמיר ָּפַסק ִסֵּים,ֹלא ׁשְוֵי":ֶׁשֲהֵרי

ְלַהִּתיר ָעָליו ֶהֵּתר,ֶׁשָחְלקּו ֶׁשָּנֲהגּו ָלֶהם,ְוֵכיָון ֶׁשָהַרְׁש."ַהַּנח ֶאְפָׁשר ְּבֶרֶׁשת"ָּבְוַגם יֹוֶדה ְלֶנֶסר,א ּדֹוֶמה ֶׁשַהֶּנֶסר,ֶׁשֵאינֹו
ַהְּגָׁשִמים ִמְּפֵני ַּתְחָּתיו ֵמֵגן,ֵמֵגן ֵאינֹו ַּתְחָּתיו ַאף ָהֶרֶׁשת ח(.ֲאָבל יקרה ס"אבן קמז"ג י.ס נדברו עמ"אז ה.פא'ב אות תעג נזר .אבני

קכח שלמה ֵמֲחַמת)כד.הליכות ִלְפֹסל ַהָּׁשָנהְוֵאין ָּכל ָׁשם ָׁשם,ֶׁשָּדר ָּדר ֻסָּכה ֶׁשְּלֵׁשם ַעָּתה ִנָּכר ֹלא ֵּכן ְוַגם,ְוִאם ֵמַאַחר
ַוֲאִכיָלה ְּבֵׁשָנה ָׁשם ִּדיָרתֹו ִעַּקר ֵאין ַהָּׁשָנה ָׁשם,ְּבֶמֶׁשְך ְוָיֵׁשן אֹוֵכל ְּבֻסּכֹות ַעָּתה ֻסָּכ,ְוַרק ְלֵׁשם ָׁשם ֶׁשָּדר ִנָּכר ֵּכן .הִאם

ע( ח ועוד,המאירי,ן"הר,י"רש.ב"סוכה הלקט ושו.שבלי יוסף ס"בית תרלו סימן תעד.ב"ע נזר באבני בספר.אות גולדברג נחמיה זלמן רבי הגאון פסק וכן
תפ עמוד מועדי הם יב.אלה יוסף אמרי פא.ועיין סוכה יצחק ח.ברכת יושר וח"שערי כח סימן פט"א סימן )ג

 
ַהַּנִא,ְואּוָלם ָהֶרֶׁשת ַלֶּפְרּגּוָלה"ם ְּבַמְסְמִרים ְּתקּוָעה ֶאת,ל ֶׁשּיֹוִציא ְוָנכֹון טֹוב

ִמְצָוה,ַהַּמְסְמִרים ְלֵׁשם ָהֶרֶׁשת ֶאת ח(.ִויַנְעַנע שלמה שמע ה"עיין סימן לעיל.ה המבואר פי  )סב.ועל
 

ַּבְּסָכְך  ֲאִויר
ְטָפִח ְׁשֹלָׁשה ֶׁשל ֲאִויר ֶרַוח ֵיׁש ַּבְּסָכְך]מ"ס24[יםִאם ְלֵעץ ֵעץ הֹוֵלְך,ֵּבין ָהֲאִויר ְוֶרַוח

ַהֻּסָּכה ֹרַחב אֹו ֹאֶרְך ָּכל ְּפֵני ְּפסּוָלה-ַעל ְטָפִחים.ַהֻּסָּכה ִמְּׁשֹלָׁשה ְּבָפחֹות ַהֻּסָּכה-ַאְך
ַּתְחָּתיו,ְּכֵׁשָרה ִייַׁשן ְוֹלא ֹיאַכל ֹלא מטפח)סח(.ַאְך פחות הוא בזה,ואם חשש הנקביםו,אין כל כמו
ש מטפח.בסוכהישהקטנים ביותר האויר,אבל תחת רובו או ראשו יאכל,אם ישןלא  )א"ורמב"סתרלב(.שםולא

 

ֲעֻקָּמה"  "ֹּדֶפן
ַהֻּסָּכה ְּבִצְדֵדי ֶׁשֻּמָּנח ָּפסּול ּפֹוְסָלּה,ְסָכְך ַאּמֹות,ֵאינֹו ַאְרַּבע ִמֶּמּנּו ֵיׁש ִאם 1.92[ֶאָּלא

ַאּמֹות,]ֶמֶטר ֵמַאְרַּבע ְּבָפחֹות ְּכֵׁשָרה,ֲאָבל ַּתְחָּתיו,ַהֻּסָּכה ִייַׁשן ְוֹלא ֹיאַכל ֶׁשֹּלא  )סו(.ַרק
 

ִנְפָּתח:ְלָמָׁשל ְּבַגּגֹון ַהְמֹקָרה ַהַּגּגֹון,ִמְרֶּפֶסת ִּבְמקֹום ַהְּסָכְך ֶאת ְּבִצְדֵדיַאְך,ּוַמִּניִחים
ֵא ִנְפָּתחַהִּמְרֶּפֶסת ַהַּגג ַאּמֹות,ין ַאְרַּבע ַּבַּגּגֹון ְוֵאין ֵמַאַחר ]ַהֹּדֶפן[ֵמַהִּקיר]ֶמֶטר1.92[ֲאַזי
ַהָּכֵׁשר ְּכֵׁשָרה-ַלְּסָכְך ָסגּור,ַהֻּסָּכה ַהִּנְׁשָאר ַהַּגּגֹון ַּתַחת ִייַׁשן ֶׁשֹּלא ַהַּגּגֹון.ּוִבְלַבד ְוִאם

ְטָפִחי ֵמַאְרָּבָעה ַּתְחָּתיו,]מ"ס32[םָּפחֹות ְוִליֹׁשן ֶלֱאֹכל ַאף א(.ֻמָּתר סעיף תרלב  )סימן
 

ָּבֶזה ְּבָיֵדינּו,ְוַהַּטַעם ַקָּבָלה ִמִּסיַני'ִּכי ְלֹמֶׁשה ֲעֻקָּמה":'ֲהָלָכה ֵיׁש,ְּדַהְינּו".ֹּדֶפן ַהֻּסָּכה ֶׁשְּבִצֵּדי ְּבִמְקֶרה
ַּבְּסָכְך ַאּמֹות ֵמַאְרַּבע ַהָּכֵׁשר,ַהָּפסּולָּפחֹות ַלְּסָכְך ַמִּגיָעה ַהֹּדֶפן ֵאין ֶׁשְּבֹפַעל ִּפי ַעל ָמקֹום,ַאף ִמָּכל

ַהָּכֵׁשר ַהְּסָכְך ַעד ּוַמִּגיָעה ִמְתַעֶּקֶמת ַהֹּדֶפן ְּכִאּלּו ָאנּו ֵמַהֹּדֶפן,רֹוִאים ְּכֵחֶלק ַהָּפסּול ַהְּסָכְך ,ְוֶנְחָׁשב
ְּכֵׁשָרה ַהָּפסּולַאְך,ְוַהֻּסָּכה ַהְּסָכְך ַּתַחת ִליֹׁשן א(.ֵאין סעיף תרלב  )סימן

 
ֶׁשל ֶזה ֶׁשִּדין ְלַצֵּין ֲעֻקָּמה"ֵיׁש ָּכֵׁשר"ֹּדֶפן ְסָכְך ֶׁשל ִׁשעּור ַּבֻּסָּכה ֶׁשִּנְׁשָאר ְּבֹאֶפן ִׁשְבָעה,הּוא ְּדַהְינּו

ְטָפִחים]מ"ס56[ְטָפִחים ִׁשְבָעה ַהֻּסָּכ,ַעל ִאם ְמֹאדַאְך ְקַטָּנה ֶזה,ה ְּכִׁשעּור ִנְׁשָאר ִמִּדין,ְוֹלא ְלַהְכִׁשיר ֵאין
ֲעֻקָּמה ְטָפִחים,ֹּדֶפן ְׁשֹלָׁשה ָּבּה ֶׁשֵּיׁש ָּפסּול]מ"ס24[ְוָכל ְסָכְך ָּבֶאְמַצע,ֶׁשל ּוֵבין ַּבַּצד ְּפסּוָלה-ֵּבין .ֲהֵריִהי

ְטָפִחים ִמְּׁשֹלָׁשה ְּבָפחֹות ְּכֵׁשָרה,ֲאָבל ַּתְחָּתיו,ֲהֵריִהי ְואֹוְכִלים ְיֵׁשִנים א(.ְוַאף סעיף תרלב )סימן
 

ַהְּסָכְך  ַּכּמּות
ֵמַחָּמָתּה יֹוֵתר ִיְהֶיה ַהֻּסָּכה ֶׁשֵּצל ָּכזֹו ְּבַכּמּות ַהֻּסָּכה ַעל ְסָכְך ִיְהֶיה,נֹוֵתן ֶׁשַהְּסָכְך ְּדַהְינּו

ֵמָהְרָוִחים יֹוֵתר ֵמַהְּסָכְךֲאָב,ְמֻרֶּבה ְמֻרִּבים ָהְרָוִחים ִאם ְּפסּוָלה-ל  )עב(.ַהֻּסָּכה
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ַהְּסָכְך ֶּדֶרְך ַהּכֹוָכִבים ֶׁשֵּיְראּו ְּבֹאֶפן ְיַסֵּכְך ַעד.ְלַכְּתִחָּלה ַהְרֵּבה ְסָכְך ֶׁשָּנַתן ּוְבִדיֲעַבד
ְלתֹוָכּה ָלֶרֶדת ְיכֹוִלים ֵאיָנם ַהְּגָׁשִמים ַהֻּסָּכהְּכֵׁש-ֶׁשֲאִפּלּו ָעֶליָה,ָרה  )לד(.ּוְמָבֵרְך

 
ִּתְקָרה-ֶׁשֶלג ְּכִמין ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעד ַהְּסָכְך ַעל ַרב ֶׁשֶלג ָנַפל ִּבְמקֹומֹות,ִאם ָלָאֶרץ ְּבחּוץ ֶׁשָּמצּוי ְּכמֹו

ַהֻּסָּכה-ְמֻסָּיִמים ֵמֵאָליו.ְּכֵׁשָרה ָנֵמס ִלְהיֹות ָעִתיד ֶׁשַהֶּׁשֶלג ֶׁשֵאינֹו,ֶׁשֵּכיָון ְּכִמי ַעָּתה הּוא  )לז(.ֲהֵרי
 

ַהְּסָכְך  ָנַפל
ַהֻּסָּכה ְוִנְפְסָלה ַהֻּסּכֹות ַחג ֶׁשל ַּבַּׁשָּבת אֹו טֹוב ְּביֹום ֶׁשָּנַפל ְלגֹוי,ְסָכְך לֹוַמר ֻמָּתר

ַּכִּד ֻסָּכה ִמְצַות ְלַקֵּים ֶׁשּיּוַכל ְּכֵדי ַהֻּסָּכה ַעל ַהְּסָכְך ֶאת  )מח(.יןְלַהֲחִזיר
 

ָהרּוַח  ַמִּׁשיב
ַהֻּסָּכה ַעל ׁשּוב ְוָנַפל ַלֹּגַבּה ַהְּסָכְך ְוִהְתרֹוֵמם ֲחָזקֹות רּוחֹות ָנְׁשבּו ַאף.ְּכֵׁשָרה-ִאם ִּכי

ְטָפִחים ְׁשֹלָׁשה ֶׁשל ִמֹּגַבּה ְלַמְעָלה ַהְּסָכְך ִהְתרֹוֵמם ְוֻהַּנ,ִאם ֵמַאַחר ַהֻּסָּכה ִנְפֶסֶלת ַהְּסָכְךֶׁשָּבֶזה ׁשּוב ח
ֵצל ְלֵׁשם ָמקֹום-ֶׁשֹּלא ֶש,ִמָּכל ֶנֶעְׂשָתהֵּכיָון ִנְפֶסֶלת,ְּבֶהְכֵׁשרַהֻּסָּכהִמְּתִחָּלה ֵאיָנּה  )עב(.ׁשּוב

ַהֻּסָּכה נֹוי  ִמִּדיֵני
ְוַאְנֵוהּו" ֵאִלי  "ֶזה

ָנִאים ְּבִקּׁשּוִטים ַהֻּסָּכה ֶאת ּוְלַקֵּׁשט ְלַעֵּטר ֲחַז,ַוֲחׁשּוִביםִמְצָוה ֶׁשָּדְרׁשּו קלג(ל"ְּכִפי שבת

ַהָּפסּוק)ב"ע ְוַאְנֵוהּו"ַעל ֵאִלי ַּבִּמְצוֹות":ֶזה ְלָפָניו ָנָאה;ִהְתָנֵאה ֻסָּכה ְלָפָניו לּוָלב,ֲעֵׂשה
ָנָאה,ָנֶאה ָנֶאה,ִציִצית ּתֹוָרה ְּב.ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות ֶאת ָהָאָדם עֹוֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ָנָאהִּכי צּוָרה

ַא,ּוְמֻכֶּבֶדת ֶאת ְלַהָּקדֹוׁשַמְרֶאה ְוִחָּבתֹו ָהעֹוֶׂשה,הּואָּברּוְךֲהָבתֹו ְּכָאָדם הּוא ֶׁשֵאין
ְּבֵרָרה לֹו ֶׁשֵאין ֵמֲח,ֵמֲחַמת עֹוֶׂשה הֶאָּלא ֶׁשִּצָּוהּו ֶאתִיְתָּבַרְך'ַמת ַלֲעׂשֹות הּוא ְוָׂשֵמַח

ַהּט ַהַּצד ַעל ְּביֹוֵתרִצּוּויֹו  .ֹוב
 

ָהַרְמַּב ָּכַתב ָּבֶזה המזבח(ם"ְוַכּיֹוֵצא איסורי הלכות ַלה:)סוף ָּדָבר ֶׁשִּבְנָכָסיו-'ִהְקִּדיׁש ַהָּיֶפה ִמן .ַיְקִּדיׁש
ָעִני ֶׁשְּבֻׁשְלָחנֹו-ֶהֱאִכיל ְוַהְמֻׁשָּבח ַהּטֹוב ִמן ָערּום.ַיֲאִכיֵלהּו ַהּטֹו-ִּכָּסה ִמן ֶׁשִּבְכסּותֹוְיַכֵּסהּו ְוַהָּיֶפה .ב

ֶלָעִני ְצָדָקה ַהּנֹוֵתן ְלהֹוָצָאה-ְוֵכן ְוַקִּלים טֹוִבים ַמְטְּבעֹות לֹו ֶצ[,ִיֵּתן ְוֹלא ְמֻזָּמן ָּדחּוי'ֶּכֶסף (ק  )עד].

 
ַהִּקּׁשּוִטים ִלְנִתיַנת ֵיׁש ַטַעם ֶׁשָאָד-ַּבֻּסָּכהעֹוד ַהּתֹוָרה ֶׁשִּצְּוָתה ְּבֻסָּכתֹוִמֵּכיָון ֵיֵׁשב ם

ְּבֵביתֹו ֶׁשּיֹוֵׁשב ְיִׁשיָבת,ְּכֶדֶרְך ֶאת לֹו ְלַהְנִעים ֵּביתֹו ֶאת ָאָדם ְמַיֶּפה ֶׁשַּבַּבִית ָּכְך,ֹוּוְכמֹו
ֻסָּכתֹו ֶאת ָעָליו,ְיַיֶּפה ֲעֵרָבה ָּבּה,ֶׁשִּתְהֶיה ַהּיֹוֵׁשב ְלָכל רּוַח ְוֹקַרת ֶחְדָוה  )עד.א"רשב(.ְוִתְׁשֶרה

 
ֻסָּכתֹו ֶאת ּוְלַיּפֹות ְלָנאֹות ַהַּמְרֶּבה ְמֻׁשָּבח,ָּכל ֶזה הקדוש"השל(.ֲהֵרי  )עד.ה

 
ַהֹּקֶדׁש  ָּפֹרֶכת

ַהֹּקֶדׁש ֲארֹון ֶׁשל ַּבָּפֹרֶכת ַהֻּסָּכה ֶאת ְלַקֵּׁשט נֹוֲהִגים ָּבֵּתי,ֵיׁש ֶׁשל ַּבֻּסּכֹות ֶׁשָּמצּוי ּוְכמֹו
ָּכ.ַהְּכֶנֶסת ַהָּפֹרֶכתְוֵאין ִמְּקֻדַּׁשת ֶׁשּמֹוִריִדים ֲחָׁשׁש ֵּכן,אן ֶׁשָּנֲהגּו ֵמַאַחר ִמְּתִחָּלה,ִּכי ֶׁשִּנְתְרמּו ֶנְחָׁשב

ֵּכן ַּדַעת ָהִכי.ַעל ֲעֵליֶהם,ּוְבָלאו ַמְתֶנה ִּדין ֵּבית ִיָּכְׁשלּו,ֵלב ֶׁשֹּלא ועוד(.ְּכֵדי הדשן  )עד.תרומת
 

ָנֶאה  ְסָכְך
ַל ְלַיּפֹוָתםֻמָּתר ְּכֵדי ָיֶפה ִצְבעֹוִני ִּבְנָיר ַהְּסָכְך ֲעֵצי ֶאת ֶאת.ֲעֹטף ִלְצֹּבַע ֻמָּתר ְוֵכן

ְלַיּפֹוָתם ְּכֵדי ָּבֶהם ֶׁשְּמַסֵּכְך ַהְג.ַהְּקָרִׁשים ֶׁשֵהִעיד ַחְרַל"יִרּוְכמֹו ִּביָנה"מ ִאְמֵרי ַּבַעל ַהָּגאֹון ַעל ,ּפ
ְלַסֵּכְך נֹוֵהג ָיֶפהֶׁשָהָיה ִּבְנָיר ָהֲעטּוִפים ְּבֵעִצים ֻסָּכתֹו ִמְצָוה,ֶאת ְוִהּדּור  )לב,טז(.ְלנֹוי
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ָנֶאה  ָסִדין
ְלַיּפֹותֹו ְּכֵדי ַהְּסָכְך ַּתַחת ּוְמֻצָּיר ָנֶאה ַנְילֹון אֹו ָסִדין ִלְפֹרס ְלַכְּתִחָּלה ּוִבְלַבד,ֻמָּתר

ְטָפִחים ַאְרָּבָעה ְּבתֹוְך ָנֶאה.ַלְּסָכְך]מ"ס32[ֶׁשִּיְפְרֵסהּו ָסִדין ִלְפֹרס ֶׁשֻּמָּתר ַהִּדין ,ְוהּוא
ַהֶּׁשֶמׁש ִמְּפֵני ָעָליו ְלָהֵגן ְוַגם ְלנֹוי ַּגם ְלַמָּטה.ְּכֶׁשַּמְּטָרתֹו ַהָּסִדין ֶאת ָּתָלה ִאם אּוָלם

ְטָפִחים ְּבתֹוְך.ְּפסּוָלה-ֵמַאְרָּבָעה ְּכֶׁשַהָּסִדין ַּדְוָקא ַלְּסָכְךִּכי ְטָפִחים נֹוי,ַאְרָּבָעה ֶנְחָׁשב הּוא
ַלְּסָכְך,ַלְּסָכְך ֵמַהְּסָכְך.ּוִמְתַּבֵּטל ְטָפִחים ַאְרָּבָעה ָרחֹוק ְּכֶׁשהּוא ֵכן ַלְּסָכְך,ֹלא נֹוי ֶנְחָׁשב נֹוי,ֵאינֹו ֶאָּלא
ַלְּסָכְך,ַלֻּסָּכה ִמְתַּבֵּטל ֵאינֹו ֵּכן ֶׁשּי,ְוִאם ָּכֵׁשרְוִנְמָצא ְסָכְך ַּתַחת ְוֹלא ָסִדין ַּתַחת  )פד.א"הריטב(.ֹוֵׁשב

 
ַהִּקּׁשּוִטים  ֹּגַבּה

ַּבְּסָכְך ֶׁשּתֹוִלים ְוַכּדֹוֶמה,ַהִּקּׁשּוִטים ְנָיר ַאְרָּבָעה,ְּכַׁשְרְׁשָראֹות ְּבתֹוְך ֶׁשִּיְהיּו ִיְׁשַּתֵּדל
ָמקֹום,ַלְּסָכְך]מ"ס32[ְטָפִחים ִמֶּזהִא,ּוִמָּכל ְלַמָּטה ֵהם יֹוְרִדים ַהֻּסָּכה-ם ,ְּכֵׁשָרה

ְטָפִחים ַאְרָּבָעה ְרָחִבים ְוֵאיָנם ַאְרָּבָעה.ֵמַאַחר ְרָחִבים ְּבִקּׁשּוִטים ֲאִפּלּו ְמִקִּלים ּוִבְלַבד,ְוֵיׁש
ַלְּסָכְך ְטָפִחים ַאְרָּבָעה ְּבתֹוְך ַהִּקּׁשּוט ְל,ֶׁשַּיְתִחיל ֶׁשּיֹוֵרד ִמֶּזהַאף קמינצקי(.ַמָּטה ליעקב עוזנוועיין,אמת לגאון

חיים יוסף חי'ובספררבנו איש ב'בן הלכה האזינו  )עו.פרשת
 

 ְמנֹוָרה
ַחְׁשַמל ְטָפִחים-ְמנֹוַרת ַאְרָּבָעה ְּבתֹוְך ַּבְּסָכְך ַּתְחֶּתיָה,ִיְתֶלָה ְוִליֹׁשן ֶלֱאֹכל ,ּוֻמָּתר

ְּבָרְחָּב ְוֵאין ְטָפִחיםֵמַאַחר ַאְרָּבָעה ָמקֹום)עו(.ּה ְּכֵדי,ּוִמָּכל ִצְבעֹוִנית ְמֻיֶחֶדת ְמנֹוָרה ָּתָלה ִאם
ַהֻּסָּכה ֶאת ַהִּקּׁשּוִטים,ְלַיּפֹות ְּכִדין ְלֵעיל,ִּדיָנּה  .ַּכְמֹבָאר

 
ֵמַהִּקּׁשּוִטים  ֲהָנָאה

ְלנ ַּבֻּסָּכה אֹוָתם ֶׁשָּתָלה ִרּמֹוִנים אֹו ֻמְקֶצה,ֹויִקּׁשּוִטים ֵהם ְּביֹום,ֲהֵרי ְלַטְלְטָלם ְוָאסּור
ֻסּכֹות ֶׁשל ַּבַּׁשָּבת אֹו ָנְפלּו,טֹוב ִאם אֹוָתם,ַוֲאִפּלּו ְיַטְלֵטל ָמקֹום.ֹלא ְּבֹחל,ּוִמָּכל

ְלַטְלְטָלם ֻמָּתר ֶהָח,ַהּמֹוֵעד ְלַאַחר ַעד ָּבֶהם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש אֹו ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ָאסּור  .גַאְך
 

ָּבֶזה ֻמְקֶצה-ְוַהַּטַעם ְּבִהְלכֹות ְּבָיֵדינּו ְּכָלל ֵמֲחַמת:ִּכי ְּבַׁשָּבת ְּבִׁשּמּוׁש ֶׁשָאסּור ִמְצָוה ֶׁשל ָּדָבר ָּכל
הּוא,ִמְצָותֹו ִמְצָוה"ֲהֵרי ֵמֲחַמת ְמקֹומֹו,"ֻמְקֶצה אֹו ּגּופֹו ְלֹצֶרְך ֲאִפּלּו ְלַטְלְטלֹו ִקּׁשּוֵטי:ּוְכגֹון.ְוָאסּור
ַהִּמיִנים,ַהְּדָפנֹות,ַהְּסָכְך,ַהֻּסָּכה ָּבֶהם,ַאְרַּבַעת  .ְוַכּיֹוֵצא

 
ֻמְקֶצה ֵהם ַהִּקּׁשּוִטים ַהֻּסּכֹות ַחג ְיֵמי ְּבִׁשְבַעת ַרק ַהְּׁשִמיִני,ֹלא ַּבּיֹום ַּגם טֹוב,ֶאָּלא יֹום ִׂשְמַחת"ֶׁשהּוא

ֻמְקֶצה,"ּתֹוָרה ֵהם ּתֹוָרה,ֵכןְוָל.ֲהֵרי ִׂשְמַחת ְּבַחג ֵמַהֻּסָּכה ָהִרּמֹוִנים ָנְפלּו ַעד,ִאם ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ָאסּור
ֶהָחג ַלָּדָבר.מֹוָצֵאי ַהְּׁשִמיִני-ְוַהַּטַעם ַּבּיֹום ֻסָּכה ִמְצַות ֶׁשֵאין ִּפי ַעל ַאף ֶנְחָׁשִבים,ִּכי ֲעַדִין ָמקֹום ִמָּכל

ִמְצָו"ֵהם ֵמֲחַמת ַהְּכָלל,"הֻמְקֶצה "ְלִפי ַהְּׁשָמׁשֹות]ֶׁשֻהְקָצה[ְדִאְתְקַצאי]ִמּתֹוְך[ִמּגֹו: ִאְתְקַצאי,ְּבֵבין
יֹוָמא]ֻהְקָצה[ ַהּיֹום[ְלֻכֵּלי ּתֹוָרה".]ְלָכל ִׂשְמַחת טֹוב יֹום ֶעֶרב ֶׁשל ַהְּׁשָמׁשֹות ְּבֵבין ֻמְקֶצה ָהיּו ֶׁשֵהם ,ְוֵכיָון

ְלָכ ֻמְקֶצה טֹובִנְׁשֲארּו ַהּיֹום ְּבחֹוֶבֶרת,ל ְּבַהְרָחָבה ּוָבַאָּגָדה'ְוַכְמֹבָאר ַּבֲהָלָכה ב'ַהַּׁשָּבת ָׁשם',ֵחֶלק  .ַעֵּין
 

ַהִּקּׁשּוִטים ַעל  ְּתַנאי
ֶאְפָׁשרּות ֵמֶהם,ֶיְׁשָנּה ֶלֱאֹכל יּוַכל ְלנֹוי ַּבֻּסָּכה ֶׁשִהִּניַח ֵמַהֵּפרֹות ֶלֱאֹכל ִיְרֶצה ֶׁשַּיֲעֶׂשהַעל,ֶׁשִאם ְיֵדי

ַהֻּסּכֹות ַחג ִלְפֵני "ְוֹיאַמר,ְּתַנאי ַהֻּסָּכה: נֹוֵיי ַעל ַמְתֶנה ֵּבין,ֲאִני ְזַמן ָּכל ֵמֶהם ַּדְעִּתי ֶאת ְמַסֵּלק ֶׁשֵאיִני
ֶׁשִּיְרֶצה".ַהְּׁשָמׁשֹות ֵעת ְּבָכל ְלָאְכָלם ַרַּׁשאי ִיְהֶיה ֻמְק,ְוָאז ַנֲעׂשּו ֶׁשֹּלא ְּבֶעֶרבֵּכיָון ַהְּׁשָמׁשֹות ְּבֵבין ֶצה

ַהְּׁשָמׁשֹות,ֶהָחג ְּבֵבין ַּגם רֹוֶצה,ֶׁשֲהֵרי ָהָיה ּוְלָאְכָלם,ִאם ְלהֹוִציָאם ַרַּׁשאי ִהְתָנה.ָהָיה ִאם אּוָלם
ְוָאַמר ַאֶחֶרת "ְּבָלׁשֹון ְּכֶׁשִּיְּפלּו: ַהֵּפרֹות ֶאת ֶלֱאֹכל ַמְתֶנה מֹוִעיל-"ֲאִני ֶזה ְלָאְכָלם,ֵאין לֹו ְוָאסּור

ֻמְקֶצה,ְּכֶׁשִּיְּפלּו ָהיּו ַהֵּפרֹות ַהְּׁשָמׁשֹות ֶׁשְּבֵבין ָנְפלּו,ֵּכיָון ֹלא ֲעַדִין ֶׁשִּיְּפלּו,ֶׁשֲהֵרי ְּבָׁשָעה ֶׁשַרק ָאַמר ְוהּוא
ְלָאְכָלם ַרַּׁשאי  .ִיְהֶיה

 
ְוַהְּדָפנֹות ֵמַהְּסָכְך  ֲהָנָאה

ְוַהְּדָפנ ֻמְקֶצהַהְּסָכְך ֵהם ַּגם ַהֻּסָּכה ֶׁשל ַהּמֹוֵעד,ֹות ְּבֹחל ַאף ָּבֶהם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֵאיֶזה,ְוָאסּור ָלַקַחת ְּכגֹון
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ְוַכּדֹוֶמה ִׁשָּניו ֶאת ּבֹו ַלְחֹצץ ְּכֵדי ַהֻּסָּכה ֵמֲעֵצי ֶהָחג.ֵקיָסם ֵמֶעֶרב ְלַהְתנֹות מֹוִעיל ֶאת,ְוֹלא ְמַסֵּלק ֶׁשֵאינֹו
ַהְּׁשָמׁשֹותַּדְעּתֹו ֵּבין ָּכל ַּכַּנ,ֵמֶהם ֻסָּכה ְּבנֹוֵיי ְלַהְתנֹות ֶׁשּמֹוִעיל ֵׁשם,ל"ְּכמֹו ָחל ַהֻּסָּכה ֲעֵצי ֶׁשַעל ֵּכיָון

ָיִמים ִׁשְבָעה ַּבֲהָנָאה,ָׁשַמִים ֵהם "ֶׁשֶּנֱאַמר[,ַוֲאסּוִרים ַלה: ָיִמים ִׁשְבַעת ַהֻּסּכֹות ֵׁש".'ַחג ֶׁשָחל ַעלְּכֵׁשם ָׁשַמִים ם
ַהֻּסָּכה,ַהֲחִגיָגה ֲעֵצי ַעל ָׁשַמִים ֵׁשם ָחל ע(].ָּכְך ט ב.א"סוכה א סעיפים תרלח  )פג,עז.סימן

 
ְּגָׁשִמים  ָיְרדּו

ַהִּקּׁשּוִטים ֶאת ִויַקְלְקלּו ְּגָׁשִמים ֶׁשֵּיְרדּו ֲחָׁשׁש ֵיׁש ֵמַהֻּסָּכה,ִאם ְלהֹוִציָאם ִאם.ֻמָּתר ְוַגם
ָע ֵמֶהםֹלא ַּדְעּתֹו ַמְקֶצה ֶׁשֵאינֹו ֶהָחג ֹקֶדם ְּתַנאי ָמקֹום,ָׂשה ֶאת,ִמָּכל ְלהֹוִציא ָהעֹוָלם ִמְנַהג ֶׁשֵּכן ֵמַאַחר

ַהְּגָׁשִמים ִמְּפֵני ֵמֹראׁש,ַהִּקּׁשּוִטים ֲעֵליֶהם ִהְתָנה ְּכִאּלּו זלמן,א"הרמ(.ֶנְחָׁשב  )צב.א"הגרשז,רבנו
 

ְׁש ֶׁשל  ִביִעיתֶאְתרֹוג
ְׁשִביִעית ְקֻדַּׁשת ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ַהֻּסָּכה,ֶאְתרֹוג ְּבתֹוְך ְלנֹוי ִלְתלֹותֹו ֵחֶפץ,ֻמָּתר אֹו ַמַחט ֵאיזֹו ּבֹו ִיְתַחב ֹלא ַאְך

ְׁשִביִעית,ַאֵחר ֵּפרֹות ֶאת ַמְפִסיד ֶהָחג.ֶׁשְּבָכְך ֹקֶדם ֶׁשַּיְתֶנה "ְוֹיאַמר,ְוטֹוב ֶאת: ְמַסֵּלק ַּדְעִּתיֵאיִני
ֶהָחג ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ֶׁשל ַהְּׁשָמׁשֹות ֵּבין ָּכל ֶהָחג".ֵמָהֶאְתרֹוג ְיֵמי ְּבֶמֶׁשְך ֻמְקֶצה ָהֶאְתרֹוג ִיְהֶיה ֹלא ,ּוָבֶזה

ֶּבָחגְוִיְהֶי ַּגם ְלָאְכלֹו ָראּוי ְּבחֹוֶבֶרת.ה ָהָאֶרץ"ַּכְמֹבָאר ְׁשִביִעית"ִמְצוֹות להורות"שו(.ִהְלכֹות תנד"ילקו.נתןת שביעית  )י

 
ְלִקּׁשּוט ְּפסּוִקים  ְּכִתיַבת

ַהֻּסָּכה ֶאת ָּבֶהם ְלַקֵּׁשט ְּכֵדי ִצְבעֹוִני ְנָיר ַּגֵּבי ַעל ְּפסּוִקים ְלִמְׁשַמע,ַהּכֹוְתִבים ְלָהִעיר ֵיׁש
ָע,ָאְזָנם ַּבֻּׁשְלָחן ַהְּפסּוָקה ַהֲהָלָכה ִּפי ַעל ָנכֹון נֹוֲהִגים ס(רּוְךֶׁשֵאיָנם רפג סימן דעה ,)ג"יורה

ַאַחת ְּבׁשּוָרה ִמִּלים ִמָּׁשֹלׁש יֹוֵתר ֵמַהּתֹוָרה ִמִּלים ִלְכֹּתב ָּפסּוק.ֶׁשָאסּור ִלְכֹּתב ֵאין ְוָלֵכן
ְּבֵצאֶתָך" ַאָּתה ּוָברּוְך ְּבֹבֶאָך ַאָּתה ָּפסּוק"ָּברּוְך ָיִמים"אֹו ִׁשְבַעת ֵּתְׁשבּו לָּכ,"ַּבֻּסּכֹות

ַאַחת ְּבׁשּוָרה ָהַרְמַּב.ֶׁשּכֹוְתָבם ָּפְסקּו ַאְבָרָהם,ז"ַהַּט,ץ"ַהַּתְׁשֵּב,ם"ֵּכן ְוָרִדים,ט"ַמֲהִרי,ָמֵגן ֵהיֵטב,ה"ַהְּׁשָל,ִּגַּנת ְמאֹוֵרי,ַּבֵאר

ֶאְפַרִים,אֹור ְּברּוָרה,ַמֵּטה ס(ִמְׁשָנה כד"תרלח ָמקֹום.ְועֹוד)ק ְלִקּׁשּוטְּפסּוִק,ּוִמָּכל ִנְכְּתבּו ֶׁשְּכָבר ֻמָּתר,ים
ַהֻּסָּכה ֶאת ָּבֶהם ּוְלַקֵּׁשט ְוָרִדים,ִלְקנֹוָתם ִּגַּנת ָהַרב ֶׁשָּכַתב ְלנֹוי,ְּכמֹו ַּבֻּסָּכה אֹוָתם ֶׁשִּיְתלּו ּוְלִתְפֶאֶרת,ֶׁשּמּוָטב ,ְלָכבֹוד

אֹוָתם ֶּׁשִּיְגְנזּו (ִמַּמה  )צב.

 
ַהְמַקֵּׁשט  ִמי

ַהָּנִׁשיםַא ַעל ְוֹלא ָהֲאָנִׁשים ַעל ִהיא ֻסָּכה ֶׁשִּמְצַות ִּפי ַעל ָמקֹום,ף ֶׁשָהִאיׁש,ִמָּכל ִמֵּכיָון
ּתֹוָרה ִלּמּוד ִמְצַות ַעל ַּגם ַהֻּסָּכה,ְמֻצֶּוה ֶאת ְּתַקֵּׁשְטָנה ֶׁשֵהן ִלְבנֹוָתיו ֶׁשִּיֵּתן הּוא -ַהָּנכֹון

ַּבּתֹוָרה ַיֲעֹסק ִמֶּמָּנה,ְוהּוא טֹוָבה ַמֲעָלה ְלָך ַּבּתֹוָרה,אּוָלם.ֶׁשֵאין ַלֲעֹסק ָזָכה ֹלא ִאם
ָּכְך ַהֻּסָּכה,ָּכל ָצְרֵכי ֶאת ְוָיִכין ְיַקֵּׁשט ֶׁשהּוא יֹוֵתר,ָעִדיף ְועֹוֶׂשה ַהְמֻצֶּוה ֶׁשָּגדֹול ִמֵּכיָון

ְועֹוֶׂשה ְמֻצֶּוה ֶׁשֵאינֹו השואבה(.ִמִּמי  )קכח.בית
 
 

ֶהָחגֶע  ֶרב
ּוְלַׂשֵּמַח  ִלְׂשֹמַח

ַּבּתֹוָרה יד(ֶנֱאַמר טז ")טו-דברים ְּבַחֶּגָך: ַוֲאָמֶתָךְוָׂשַמְחָּת ְוַעְבְּדָך ּוִבֶּתָך ּוִבְנָך ְוַהֵּגר,ַאָּתה ְוַהֵּלִוי
ִּבְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ְוָהַאְלָמָנה ַלה:ְוַהָּיתֹום ָּתֹחג ָיִמים ַּבָּמ'ִׁשְבַעת ִיְבַחרֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר קֹום

ה',ה ְיָבֶרְכָך ָיֶדיָך'ִּכי ַמֲעֵׂשה ּוְבֹכל ְּתבּוָאְתָך ְּבֹכל ָׂשֵמַח,ֱאֹלֶהיָך ַאְך ְוָכַתב".ְוָהִייָת
יז"פ(ם"ָהַרְמַּב הלכה טוב יום מהלכות ֵלב:)ו ְוטֹוב ָׂשֵמַח ִלְהיֹות ֶּבָחג ָאָדם ּוְבֵני,ַחָּיב ְוִאְׁשּתֹו הּוא
ֵאָליוֵביתֹו ַהִּנְלִוים לֹו.ְוָכל ָהָראּוי ְּכִפי ֶאָחד ְלָכל ֶׁשְּיַׂשַּמח נֹוֵתן?ֵּכיַצד,ּוִמְצָוה ַהְּקַטִּנים

ּוַמְמַּתִּקים ֶוֱאגֹוִזים ְקִלּיֹות ָממֹונֹו;ָלֶהם ְּכִפי ָנִאים ְוַתְכִׁשיִטים ְּבָגִדים ָלֶהן קֹוֶנה ;ְוַהָּנִׁשים
אֹוְכִלים ַיִיןְוָהֲאָנִׁשים ְוׁשֹוִתים תפח(.כ"ע.ָּבָׂשר מצוה  )החינוך
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ָהֲאִר ַרֵּבנּו ַעל ִויָטאל ַחִּיים ַרִּבי ַז"ְוֵהִעיד ע(ל"י לז המצוות ְלׁשֹונֹו,)ב"שער ִמַּדת:ְוזֹו ְּבִעְנַין
ַז ְלמֹוִרי ָרִאיִתי ְוַהַּוְּתָרנּות ְלִה,ל"ַהְּנִדיבּות ְּבַעְצמֹו חֹוֵׁשׁש ָהָיה ְּבַמְלּבּוִׁשיםֶׁשֹּלא ְתַּכֵּבד

ִמַּדי יֹוֵתר ְמֹאד,ָנִאים מּוָעט ָּדָבר אֹוֵכל ָהָיה ְּבַמֲאָכלֹו ָהָיה,ַּגם ִאְׁשּתֹו ְּבַמְלּבּוֵׁשי ֲאָבל
ּוְלַהְלִּביָׁשּה ְלַכְּבָדּה ְמֹאד ְרצֹוָנּה,ָזִהיר ָּכל ֵמִפיק ָּכל,ְוָהָיה ַמֶּׂשֶגת ָידֹו ָהְיָתה ֹלא ִאם ַאף

ּוָברּור.ל"עכ.ְךָּכ ָהִאָּׁשה,ּוָפׁשּוט ְרצֹון ֶאת ְלָהִפיק ְלִהְׁשַּתֵּדל ֶּׁשָּצִריְך ַמה הּוא,ֶׁשָּכל
ַהֲהָלָכה ֶאת ַההֹוְלִמים ְצנּוִעים ְוַכּיֹוֵצא,ְּבַמְלּבּוִׁשים ְצמּוִדים ְּבָגִדים ּוְׁשלֹום ַחס ְוֹלא

ַע,ָּבֶהם עֹוֶבֶרת אֹוָתם ּתֹוָרהֶׁשַהּלֹוֶבֶׁשת ִאּסּוֵרי ָהַרִּבים,יםָחמּוִרל ֶאת ּוַמְכִׁשיָלה
ַהּתֹוָרה ֵעיֵניֶכם"ְּבִאּסּור ְוַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ָתתּורּו ַלֵּמִבין".ְוֹלא ָּבֶזה  .ְוַדי

 
ָהַרְמַּב "ם"ָּכַתב ֶּבָחג: ְוׁשֹוֶתה ַלֵּגר,ּוְכֶׁשאֹוֵכל ְלַהֲאִכיל ְוָלַא,ַחָּיב ְׁשָארַלָּיתֹום ִעם ְלָמָנה

ָהֻאְמָלִלים ְוֵאינֹו,ָהֲעִנִּיים ְוִאְׁשּתֹו ָּבָניו ִעם ְוׁשֹוֶתה ְואֹוֵכל ֵּביתֹו ַּדְלתֹות ֶׁשּנֹוֵעל ִמי ֲאָבל
ֶנֶפׁש ּוְלָמֵרי ָלֲעִנִּיים ּוַמְׁשֶקה ִמְצָוה,ַמֲאִכיל ִׂשְמַחת זֹו ְּכֵרסֹו,ֵאין ִׂשְמַחת  ".ֶאָּלא

 
ְּג ִׂשְמָחה ַהָּקדֹוׁשדֹוָלֵאין ֵאֶצל ּוְמֹפָאָרה ֶאָּלאָּברּוְךה ִויתֹוִמים"הּוא ֲעִנִּיים ֵלב ְלַׂשֵּמַח

ְוֵגִרים ָהֵאּלּו,ְוַאְלָמנֹות ָהֻאְמָלִלים ֵלב ַלְּׁשִכיָנה,ֶׁשַהְמַׂשֵּמַח ְלַהֲחיֹות':ֶׁשֶּנֱאַמר,ּדֹוֶמה
ִנְדָּכִאים ֵלב ּוְלַהֲחיֹות ְׁשָפִלים יז(".'רּוַח הלכה ב פרק מגילה  )הלכות

 
דל אל משכיל אשרי

ַזַצ ְרָפֵאל ֵמִאיר ַרִּבי ִמַּיְזד"ִסֵּפר תרפ:ל ִּבְׁשַנת ִלירּוָׁשַלִים ָחֵצר,ג"ְּכֶׁשָעִליִתי ְּבאֹוָתּה ַּדְרִּתי
ַזַצ ַעֶּדס ַאְבָרָהם ָהַרב ִעם ְלַמ,ל"ַיַחד ָּגר ָהָיה ְלַמָּטה-ְעָלהָהַרב ִליְּפ.ַוֲאִני קֹוֵרא ָהָיה ָעִמים
ְּבֵביתֹו ֲעבֹוָדה ֵאיזֹו לֹו ִּכְפַלִים,ַלֲעׂשֹות ָׂשָכר ִלי ְמַׁשֵּלם לֹו.ְוָהָיה אֹוֵמר ָהַרב:ְוָהִייִתי ,ֲאדֹוִני

ִמַּדי יֹוֵתר ִלי,ֶזה ֶׁשָּנַתָּת ִלי.ַהָּׂשָכר ֵמִׁשיב ַּבּתֹוָרה:ְוָהָיה ַהֵּג",ָּכתּוב ֶאת ּוָמה,"רַוֲאַהְבֶּתם
ְלאֹוֲהבֹו ָצִריְך ָּכְך ָּכל ּוְבַתְרִמילֹו ְּבַמְקלֹו ֶׁשָּבא ְוַיֲעֹקב,ֲאַנְחנּו-ַהֵּגר ִיְצָחק ַאְבָרָהם ,ְּבֵני

ְוִלירּוָׁשַלִים,ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ָלָאֶרץ ִמחּוץ ּוָבאָת ְּבַכְּפָך ַנְפְׁשָך ֶׁשֵּכן,ֶׁשַּׂשְמָּת ָּכל !?ֹלא
ְּגרּוׁשְו ְׁשֵני ֲאִפּלּו ָׁשָוה ֶׁשֹּלא ֲעבֹוָדה ֵאיזֹו ִלי ַמְמִציא ָהָיה ְּגרּוׁש,ָתִמיד ֲחִמָּׁשה ְמַׁשֵּלם  .ְוָהָיה
 

ֻסּכֹות,ַּפַעם ָיָרק,ְּבֶעֶרב ִלְקנֹות ְּכֵדי ֲאִפּלּו ַּבִּכיס ְּפרּוָטה ִלי ָהְיָתה עֹוֵמד,ֹלא ְוָהִייִתי
ָוָנד ָנע מֹוֵכר,ָּבְרחֹובֹות ְוֶזה קֹוֶנה ַּבֵּסֶתר,ֶזה ְּדָמעֹות ֵעיַני אֹוִתי.ְוָזְלגּו ְוָקָרא ַּבֶּדֶרְך ָעַבר :ָהַרב

ֵאָליו".ֹּבא,ֵמִאיר,ֵמִאיר" ִלי,ִנַּגְׁשִּתי "ְוָאַמר ַחָּיב: ֲאִני ֶּכֶסף ַּכָּמה ֶחְׁשּבֹון ְוַנֲעֶׂשה ְלֵביִתי ֹּבא
לֹו".ְלָך "ֵהַׁשְבִּתי ָהַרבֲאדֹו: ֶחְׁשּבֹון,ִני ׁשּום ִלי ִּכְפַלִים,ֵאין ִלי ִׁשַּלְמָּת ְלָך ֶּׁשָעַבְדִּתי ַמה !"ַיַען

ִלי "ָאַמר ֶחְׁשּבֹון,ֹלא: ָלנּו ַלַּבִית,ֵיׁש ֵאַלי ְּגרּוׁש".ֹּבא ַוֲחִמָּׁשה ֶעְׂשִרים ִלי ְוָנַתן ִאּתֹו ,ָהַלְכִּתי
ִלי "ְוָאַמר הֹוָצא: ַּתֲעֶׂשה ַהָּקדֹוׁשֵלְך טֹוב יֹום לֹו".ֹות "ָאַמְרִּתי ִלי,ֲאדֹוִני: ִּתֵּתן ֲהֹלא?ַמּדּוַע

ְּכלּום ִלי ַחָּיב ִלי!"ֵאיְנָך "ֵהִׁשיב טֹוב: יֹום ִלְכבֹוד ִמְצָרִכים ִּתְקֶנה  !"ֵלְך
 

ַהֹּקֶדׁש רּוַח לֹו ֵיׁש ֶׁשָהַרב ְּבַוַּדאי ִהְרַּגְׁשִּתי ֶע,ָאז ְּבֵעיַני ֵאּלּוְוָהיּו ְּגרּוׁש ַוֲחִמָּׁשה ְׂשִרים
ִלירֹות ְוָחֵמׁש ֵמָאה[ְּכֶעְׂשִרים ַרב,]ִּפי ָׁשָלל ְּכמֹוֵצא שכא(.ְוָׂשַמְחִּתי המועד )מעיין

 

 
ַהְלִוִּים ַהֹּכֲהִנים ֶאת ְלַׂשֵּמַח ִיְׂשָרֵאל ַעל ִמְצָוה ָהְיָתה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית :ֶׁשֶּנֱאַמר[ִּבְזַמן

ַאָּתהְוָׂשַמ" ְּבַחֶּגָך הֹוָראֹות,"]ְוַהֵּלִוי...ְחָּת ּומֹוִרים ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית עֹוְבִדים ֶׁשָהיּו ִמְּפֵני
"ֶׁשֶּנֱאַמר,ְּבִיְׂשָרֵאל ְלִיְׂשָרֵאל: ְותֹוָרְתָך ְלַיֲעֹקב ִמְׁשָּפֶטיָך ֲעבֹוַדת,ּוִבְזַמֵּננּו".יֹורּו ֶׁשֵאין

ַהִּמְקָּדׁש ָוַלְיָלהִמְצָו,ֵּבית יֹוָמם ּתֹוָרה ֶׁשּלֹוְמִדים ָהַאְבֵרִכים ֶאת ְלַׂשֵּמַח ּומֹוִרים,ה
ְּבִיְׂשָרֵאל ַהְלִוִּים,הֹוָראֹות ַהֹּכֲהִנים ִּבְמקֹום ֲחַז,ֶׁשֵהם ֶׁשָאְמרּו ע(ל"ְּכמֹו קי :)א"מנחות

ַּבּתֹוָרה ֶׁשעֹוְסִקים ֲחָכִמים ְּכִאּל,ַּתְלִמיֵדי ֲעֵליֶהם ֵּביתַמֲעֶלה ַּבֲעבֹוַדת עֹוְסִקים ּו
להגר(.ַהִּמְקָּדׁש שלמה מוילנא"בנין הכהן יו"חזו.ש צט"ע  )ט
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ַהְּזקּוִקים ֶאת ּוְלַסֵּיַע ְלַׂשֵּמַח ָּתִמיד ְלִהְׁשַּתֵּדל ַהֻּסּכֹות,ְוֵיׁש ְּבַחג ַּבֹּזַהר,ּוִבְפָרט ַּכְמֹבָאר
ע(ַהָּקדֹוׁש קג דף אמור ֹּת,)ב"פרשת ְּבַתְרּגּוםְוֶזה ְּדָבָריו ָהֲעִנִּיים:ֶכן ֶאת ֶׁשֵחֶלק,ִויַׂשַּמח ִמּׁשּום

ַהְּקדֹוִׁשים[ָהֻאְׁשִּפיִזין ָהעֹוָלם:ֶׁשֵהם,ָהאֹוְרִחים ְוָדִוד,ַאֲהֹרן,ֹמֶׁשה,ֲאבֹות ְלַהָּלן,יֹוֵסף ,]ַּכְמֹבָאר
ְלֻסָּכתֹו ַמְזִמין ָהֲעִנִּי,ֶׁשָהָאָדם ֶׁשל ַהֵחֶלק נֹוֵתן,יםהּוא ְוֵאינֹו ָהֻאְׁשִּפיִזין ֶאת ַמְזִמין ְוִאם

ָלֲעִנִּיים ֶחְלָקם ָעָליו,ֶאת ְואֹוְמִרים ִמֻּסָּכתֹו ָקִמים ו(ֵהם כג ")משלי ַרע: ֶלֶחם ֶאת ִּתְלַחם ַאל
ְלַמְטַעֹּמָתיו,ָעִין ִּתְתָאיו ַהָּקדֹוׁש".ְוַאל ֶׁשל ֻׁשְלָחן ֵאינֹו ֶזה ֻׁשְלָחן ֶׁשל,הּוארּוְךָּבִּכי ֶאָּלא

ַעִין ָהֵאּלּו,ַרע ֶׁשָהאֹוְרִחים ְּבָׁשָעה ָאָדם ְלאֹותֹו לֹו ֶעְליֹון,ְואֹוי ֶאת,ְקדֹוֵׁשי עֹוְזִבים
ְמֹאד ֲחמּוִרים ְּדָבִרים ָעָליו ְואֹוְמִרים ַּבֹּזַהר,ֻׁשְלָחנֹו ָׁשם  .ַיִּציֵלנּו'ה,ַּכְמֹבָאר

 
ַהּדֹוֵאג ָהָאָדם ָלֶהם,ָלֲעִנִּייםֲאָבל ֵביתֹו,ְונֹוֵתן ִלְבֵני ָּכְך ִלָּב,ְוַאַחר ֶאת ֶׁשלּוְמַׂשֵּמַח ם

ִעּמֹוָּברּוְךַהָּקדֹוׁש-ָהֲעִנִּיים ָׂשֵמַח ְּכִדְלַהָּלן,הּוא אֹותֹו ְמָבְרִכים ָהֻאְׁשִּפיִזין :ְוָכל
ָאִבינּו אֹותֹוַאְבָרָהם יד(ְמָבֵרְך נח ")ישעיה ִּת: הָאז ַעל ָאֶרץ',ְתַעַּנג ָּבֳמֵתי ַעל ,ְוִהְרַּכְבִּתיָך

ָאִביָך ַיֲעֹקב ַנֲחַלת ָאִבינּו".ְוַהֲאַכְלִּתיָך אֹותֹוִיְצָחק ב(ְמָבֵרְך קיב ")ג-תהלים ָּבָאֶרץ: ִּגּבֹור
ַזְרעֹו ְיֹבָרְך,ִיְהֶיה ְיָׁשִרים ְּבֵביתֹו.ּדֹור ָוֹעֶׁשר ֹעֶמֶדת,הֹון ָאִבינּו".ָלַעדְוִצְדָקתֹו ַיֲעֹקב
אֹותֹו ח(ְמָבֵרְך נח ")י-ישעיה אֹוֶרָך: ַּכַּׁשַחר ִיָּבַקע ִתְצָמח,ָאז ְמֵהָרה ְלָפֶניָך,ַוֲאֻרָכְתָך ְוָהַלְך

ה,ִצְדֶקָך ַוה.ַיַאְסֶפָך'ְּכבֹוד ִּתְקָרא ִהֵּנִני,ַיֲעֶנה'ָאז ְוֹיאַמר ִמּתֹוְכָך,ְּתַׁשַּוע ָּתִסיר ִאם
ָאֶון,ָטהמֹו ְוַדֶּבר ֶאְצַּבע ַנְפֶׁשָך.ְׁשַלח ָלָרֵעב ַּתְׂשִּביַע,ְוָתֵפק ַנֲעָנה ַּבֹחֶׁשְך,ְוֶנֶפׁש ְוָזַרח

ַּכָּצֳהָרִים,אֹוֶרָך ַרֵּבנּו".ַוֲאֵפָלְתָך ַהַּצִּדיק,ֹמֶׁשה ְויֹוֵסף ַהֹּכֵהן אֹותֹוַאֲהֹרן נח(ְמָבְרִכים ישעיה

")יב-יא ה: ַנְפֶׁשָך,ִמידָּת'ְוָנֲחָך ְּבַצְחָצחֹות ַיֲחִליץ,ְוִהְׂשִּביַע ָרֶוה,ְוַעְצֹמֶתיָך ְּכַגן ְוָהִייָת
ֵמיָמיו ְיַכְּזבּו ֹלא ֲאֶׁשר ַמִים עֹוָלם.ּוְכמֹוָצא ָחְרבֹות ִמְּמָך ְּתקֹוֵמם,ּוָבנּו ָודֹור דֹור ,מֹוְסֵדי

ֶּפֶרץ ֹּגֵדר ְלָך ָל,ְוֹקָרא ְנִתיבֹות ַהֶּמֶלְך".ָׁשֶבתְמֹׁשֵבב אֹותֹוְוָדִוד יז(ְמָבֵרְך נד ")ישעיהו ָּכל:
ִיְצָלח ֹלא ָעַלִיְך יּוַצר ַלִּמְׁשָּפט,ְּכִלי ִאָּתְך ָּתקּום ָלׁשֹון ּוַמה".ַּתְרִׁשיִעי,ְוָכל ֶחְלָקם ַאְׁשֵרי

ּגֹוָרָלם ַהְּבָרכֹות,ָּנִעים ְלָכל ֶׁשּזֹוִכים ָאָדם ְּבֵני אֹוָתם עֹוָלםֶׁשל ַצִּדיֵקי ִמִּפי ,ָהֵאּלּו
ַקִּדיִׁשין ִעָּלִאין ֻאְׁשִּפיִזין ַהָּקדֹוׁש.ִׁשְבָעה ַהֹּזַהר ִמִּדְבֵרי ָּכאן  .ַעד

 
ְלֵביתֹו ֵאָליו ָהֲעִנִּיים ֶאת ְלַהְזִמין ְּבֶאְפָׁשרּותֹו ֶׁשֵּיׁש ְּבָרָכה,ָאָדם ָעָליו ֵאין.ָּתֹבא ִאם ַאְך

ְּבֻסָּכתֹו,ְּבֶאְפָׁשרּותֹו ָמקֹום לֹו ְוֵאין ְיָלִדים ְּברּוַכת ִמְׁשָּפָחה ֶׁשֵהם ֲחָׁשׁש,ּוְכגֹון ֶׁשֵּיׁש אֹו
ֵאָליו ָיֹבאּו ַּכֲאֶׁשר ִהְתַּבְּיׁשּו ֶׁשֵהם ְלֵביָתם,ָּכְלֶׁשהּו ַהַּמֲאָכִלים ֶאת ִיְׁשַלח ֶׁשִּיֵּתן,ֲאַזי אֹו

ּוְנִד ָיָפה ְּבַעִין ִמַּכְסּפֹו ֶהָחגָלֶהם הֹוָצאֹות ֲעבּור שפז(.יָבה תשובות  )פסקי
 

ֲחָלִקים ְלִׁשְבָעה ַהְּצָדָקה ֶּכֶסף ֶאת ֶׁשְּיַחֵּלק ְּבִפיו,ְוטֹוב ֵחֶלק':ְוֹיאַמר ִּבְׁשִביל ִלְצָדָקה ֶזה
ַקִּדיָׁשא ֻאְׁשִּפיָזא ַקִּדיָׁשא,ַאְבָרָהם ֻאְׁשִּפיָזא ִיְצָחק ֵחֶלק ִּבְׁשִביל ָהְלָאהְוֵכ',ְוֶזה ְוָכל.ן

ְוִנְכָּבד ָיֶפה ְסכּום ִיְהֶיה ה,ֵחֶלק ָעָליו'ְּכַיד פלאג"הגר(.ַהּטֹוָבה יועץ,י'ח שפז.פלא תשובות  )פסקי
 

ָטֳהָרה  ִמְקֵוה
ֶהָחג ְּבֶעֶרב ָטֳהָרה ְּבִמְקֵוה ִלְטֹּבל ָחׁשּוב ִלְטֹּבל.ִמְנָהג ַהָּׁשָנה ְּבֶמֶׁשְך ַּגם ֶׁשָּיכֹול ְּבָכלּוִמי

ַׁשָּבת ְּבָרָכה,ֶעֶרב ָעָליו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו,ָּתֹבא ַנְפׁשֹו ֶאת ְלַטֵהר ָּבֶזה יו"זוח(.ְוזֹוֶכה קב"ע  )ט
 

ָלָאֶרץ ְּבחּוץ ּתֹוָרה ְוִׂשְמַחת ַהֻּסּכֹות  ַחג
עֹוִׂשים ָלָאֶרץ ּוְבחּוץ ָּגֻלּיֹות"ֵמַאַחר ֶׁשל ֵׁשִני טֹוב ֶׁש,"יֹום ֶאְפָׁשר ֶׁשלְלָכְך ַהֵּׁשִני טֹוב ַהּיֹום ֶאְצָלם ָּיחּול

ַהֻּסּכֹות ִׁשִּׁשי,ַחג ְּביֹום ּתֹוָרה ִׂשְמַחת ֶׁשל ַהֵּׁשִני טֹוב ֶהָחג,ְוַהּיֹום ְּבֶעֶרב ְלַהִּניַח ְרִביִעי[ּוְצִריִכים ֹקֶדם]יֹום
ַּתְבִׁשיִלין'ַהְּׁשִקיָעה ְלַבֵּׁש',ֵערּוב ֻמָּתר ֶׁשִּיְהֶיה טֹובְּכֵדי ִמּיֹום ִׁשִּׁשי[ל ֵכן.ְלַׁשָּבת]יֹום ֶׁשְּבחּוץ,ְּכמֹו ֶאְפָׁשר
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ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי ַהֵּׁשִני טֹוב ַהּיֹום ָיחּול ֵאּלּו,ָלָאֶרץ ְּבָכל ִּדיִנים ְּפָרֵטי ַּכָּמה ִדְׁשַמָּיא,ְוֵיׁש ְּבִסַּיְעָּתא ַּכְמֹבָאר
ַּבֲה'ְּבחֹוֶבֶרת ַהָּׁשבּועֹות ּוָבַאָּגָדהַחג ִמָּׁשם',ָלָכה  .ָקֶחּנּו

 
ֶהָחג ְּבֶעֶרב  ֲאִכיָלה

ַהּיֹום ֶׁשל ֲעִׂשיִרית ִמָּׁשָעה ֶהָחג ְּבֶעֶרב עּוָגה אֹו ֶלֶחם ֹיאַכל ֵמַאַחר,]14:30:ְּבֵעֶרְך[ֹלא
ְלֵתָאבֹון ַּבַּלְיָלה ַּבֻּסָּכה ַהֶּלֶחם ְּכַזִית ֶאת ֶלֱאֹכל ֹצ.ְוָצִריְך ַעדּוִבְמקֹום ֶלֱאֹכל ְלָהֵקל ֵיׁש ֶרְך

יֹוֵתר50 ְוֹלא ִויָרקֹות.ְּגָרם ֵּפרֹות ְוַכּדֹוֶמה,ָּבָׂשר,ְוָאְמָנם ֶלֱאֹכל,ָּדִגים ּוִבְלַבד,ַרַּׁשאי
ֵמֶהם ְּכֵרסֹו ְיַמֵּלא ְלֵתָאבֹון,ֶׁשֹּלא ַּבַּלְיָלה ֶׁשֹּיאַכל  )קכא(.ְּכֵדי

 
ָּדלּוק ֵנר  ֲהָכַנת

ֲחָכ טֹובָאְסרּו ְּביֹום ֲחָדָׁשה ֵאׁש ְלַהְדִליק ִמַּמִּצית,ִמים אֹו ַּגְפרּוִרים ִמֻּקְפַסת ְּכמֹו
טֹוב,ְוַכּדֹוֶמה יֹום ֵמֶעֶרב ַהְּדלּוָקה ֵמֵאׁש ְלַהְדִליק ְלָכְך.ְוִהִּתירּו ְּבֶעֶרב,ִאי ֵלב ָלִׂשים ֵיׁש

ְלָהִכין ֶהָחג ְּכִניַסת ֹקֶדם טֹוב ְנָׁשָמה'יֹום ְלַבֵּׁשל,ָׁשעֹות24ַהּדֹוֵלק'ֵנר ִיְצָטֵרְך ֶׁשִאם ְּכֵדי
טֹוב ְּביֹום ַהַּגז ֶאת ָהֵאׁש,ּוְלַהְדִליק ֶאת ָלַקַחת ֵמֵהיָכן לֹו ַהִּנְקָרא.ִיְהֶיה ַהְדָלָקה'ְוֶזהּו

ְלֵאׁש יֹום',ֵמֵאׁש ִמִּלְפֵני ְּדלּוָקה ֶׁשָהְיָתה ֵמֵאׁש ַמְדִליק ֶׁשֲאִני ֶׁשַעְכָׁשו,טֹובְּדַהְינּו ְלֵאׁש
ֶאת,ְוָאְמָנם.ִמְתַחֶּדֶׁשת ַמֲעִביר ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ַהַּגְפרּור ֶאת ְלַכּבֹות ֶׁשֹּלא ְלִהָּזֵהר ֵיׁש

טֹוב ְּביֹום ְלַבד,ָהֵאׁש ֶׁשִּיְכֶּבה אֹותֹו ַיִּניַח  .ֶאָּלא
 

ֶהָחג ֵנרֹות  ַהְדָלַקת
ֶאת ַיְדִליקּו ֶׁשַהָּנִׁשים ַׁשָּבתטֹוב ֶעֶרב ִּכְבָכל ַהְּׁשִקיָעה ִלְפֵני ֶהָחג ָנִׁשים.ֵנרֹות ֶׁשֵּיׁש ֶאָּלא

ַהִּקּדּוׁש ֹקֶדם טֹוב יֹום ְּבֵליל ְלַהְדִליק ֶּׁשִּיְסֹמכּו,נֹוֲהגֹות ַמה ַעל ָלֶהן  )רי(.ְוֵיׁש
 

ֵנרֹות ִׁשְבָעה ַּבֻּסָּכה ְלַהְדִליק נֹוֲהִגים ֻא,ֵיׁש ִׁשְבָעה ַהָּבִאיםִלְכבֹוד ַקִּדיִׁשין ִעָּלִאין ְׁשִּפיִזין
 )רי.א"החיד(.ְלֻסָּכֵתנּו

 
ַהַהְדָלָקה  ְמקֹום
ְּגדֹוָלה ַהֻּסָּכה ַהֻּסָּכה,ִאם ְּבתֹוְך ֶהָחג ֵנרֹות ֶאת ְלַהְדִליק ְוָנכֹון ְמקֹום,טֹוב הּוא ֶׁשָּׁשם

ִלְׂשֵרָפ,ָהֲאִכיָלה ָּכְלֶׁשהּו ֲחָׁשׁש ֵיׁש ִאם ְוָׁשלֹוםאּוָלם ַחס ַּבַּבִית,ה  )רז,עו(.ַיְדִליֵקם
 

 ַהְּבָרָכה
ָהִאָּׁשה ְּתָבֵרְך ַהַהְדָלָקה ה":ֹקֶדם ַאָּתה ָהעֹוָלם',ָּברּוְך ֶמֶלְך ִקְּדָׁשנּו,ֱאֹלֵהינּו ֲאֶׁשר
ֶׁשל ֵנר ְלַהְדִליק ְוִצָּונּו ְו:בשבת[ְּבִמְצֹוָתיו טֹוב]ַׁשָּבת ָּכְך,"יֹום  .ַּתְדִליקְוַאַחר

 
ַהֵּנרֹות ֶאת ֶׁשַּמְדִליקֹות ְלַאַחר ְלָבֵרְך ַאְׁשְּכַנז ְּבנֹות ֹרב נֹוֲהגֹות ַׁשָּבת ֶׁשְּבֶעֶרב ִּפי ַעל ,ְוַאף

ָמקֹום ַיְדִליקּו,ִמָּכל ָּכְך ְוַאַחר ַהֵּנרֹות ַעל ְיָבְרכּו ֵהן ַאף טֹוב יֹום ַמה.ְּבֶעֶרב ֶׁשָּכל ִמֵּכיָון
ְלָבֵרְךֶּׁשּנֹוֲהג ָּכְך ְוַאַחר ְלַהְדִליק ֵהן ַּבַהְדָלָקה,ֹות ַׁשָּבת ֶׁשְּמַקְּבלֹות ֵמֲחָׁשׁש ַרק ְלַאַחר,הּוא ַיְדִליקּו ְוֵהיַאְך
ְלֵאׁש?ִמֵּכן ֵמֵאׁש ְלַהְדִליק ֶׁשֻּמָּתר טֹוב ְּביֹום ַּבְּבָרָכה,ַאְך ֶהָחג ֶאת ֶׁשְּמַקְּבלֹות ַלִּׁשיָטה ֶׁשַאף ,ִנְמָצא

ְלַהְדִליק ַמְדִליקֹות,ַרָּׁשִאּיֹות ֵהן ֶׁשּבֹו ַהֵּנר ֶאת ְלַכּבֹות ֶׁשֹּלא ִיָּזֲהרּו ס"משנ(.ַאְך רסג כז"ב  )רט.ק
 
 "ֶׁשֶהֱחָינּו"

ִּבְרַּכת ַהָּנִׁשים ְּתָבֵרְכָנה ִמֵּכן,ַּבַהְדָלָקה'ֶׁשֶהֱחָינּו'ֹלא ְלַאַחר זֹו ְּבָרָכה ֶׁשְּמָבְרִכים ֵּכיָון
טֹובַּב יֹום ֵליל ֶׁשל הירושלמי(.ִּקּדּוׁש בשם זרוע ועוד,אור הדשן ִנְכָנסֹות)תרומת ֶׁשַהְמָבְרכֹות ִנְמָצא
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ַלַהְדָלָקה ַהְּבָרָכה ֵּבין ֶהְפֵסק ִמִּמְנָהָגן,ַלֲחַׁשׁש ֶׁשַּיְפִסיקּו ְּבַנַחת ָלֶהן ְלָהִעיר טֹוב .ְוָלֵכן
ַיְעֵּב ַהָּגאֹון ַלֵּלבָיֶפ,ץ"ְוָכְתבּו ְועֹוד,ה ָלֲאָלִפים הּוא,ֶחֶסד ּוְׁשָגָגה ַּבֲהָלָכה ְיסֹוד לֹו ֵאין ֶזה ָנִׁשים  .ֶׁשִּמְנַהג

 
ַהְמָבְרכֹות ָנִׁשים ַלֲענֹות,ַּבַהְדָלָקה'ֶׁשֶהֱחָינּו'ְוָאְמָנם ָלֶהן ִּבְרַּכת'ָאֵמן'ֵאין 'ֶׁשֶהֱחָינּו'ַעל

ַּבִּקּדּוׁש ִּבְרַּכתֵמֲחַׁש,ֶׁשּׁשֹוְמעֹות ֵּבין ֶהְפֵסק ַהַּיִין'ַהֶּגֶפן'ׁש ַאְׁשְּכַנז,ְואּוָלם.ִלְטִעיַמת ְּבנֹות
ַלֲענֹות ֶהָחג'ָאֵמן'ַרָּׁשִאּיֹות ֶׁשל ַהָּׁשבּועֹות,ַּבִּקּדּוׁש ְּבַחג ֹלא ח(.ַאְך הלוי סי"שבט  )ריג,קנא.סטמןג

 
 

ֶהָחג  ֵליל
ַלֻּסָּכה  ַהְּכִניָסה

ַלֻּסָּכהַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָּכל ִמִּבְפִנים,ִנְכָנס ַהֻּסָּכה ְּבֶפַתח ָהֻאְׁשִּפיִזין,ַיֲעֹמד ֶאת ,ְוַיְזִמין
ַּבִּסּדּוִרים ַהֻּנָּסח ַהָּקדֹוׁש.ַּכּמּוָבא ַּבֹּזַהר ִנְכָנס,ְוָכתּוב ָהָיה ָסָבא ַהְמנּוָנא ַרב ֶׁשַּכֲאֶׁשר

ָׂשֵמַח,ַלֻּסָּכה ְּב,ָהָיה ַהֻּסָּכהְועֹוֵמד ְואֹוֵמר,ִּבְפִניםִמֶפַתח ָהֻאְׁשִּפיִזין ֶאת :ּוַמְזִמין
ָיִמים'" ִׁשְבַעת ֵּתְׁשבּו ִּתיבּו.'ַּבֻּסֹּכת ִעָּלִאין ֻאְׁשִּפיִזין ְמֵהיְמנּוָתא,ִּתיבּו ֻאְׁשִּפיֵזי ִּתיבּו

ַוֲאַמר,"ִּתיבּו ְוָחֵדי ְידֹוי "ָאִרים חּוָלָקָנא: ְּדִיְׂשָרֵאלַזָּכָא,ַזָּכָאה חּוָלְקהּון ִּכי':ִּדְכִתיב,ה
ה ַנֲחָלתֹו,ַעּמֹו'ֵחֶלק ֶחֶבל ְיִתיב,"'ַיֲעֹקב ְׁשבּו":ַּתְרּגּום.ַוֲהָוה ֶעְליֹוִנים אֹוְרִחים ְׁשבּו,ְׁשבּו

ְׁשבּו ָהֱאמּוָנה ְוָאַמר".אֹוְרֵחי ְוָׂשַמח ָיָדיו "ֵהִרים ֶחְלֵקנּו: ִיְׂשָרֵאלְוַאְׁשֵרי,ַאְׁשֵרי ֶׁשל ֶׁשֶּנֱאַמר,ֶחְלָקם :ְּכמֹו
ה' ֵחֶלק ַנֲחָלתֹו,ַעּמֹו'ִּכי ֶחֶבל יֹוֵׁשב,"'ַיֲעֹקב ע(.ְוָהָיה קג דף אמור פרשת  )ב"זוהר
 

ַהָּכתּוב ַּבֻּנָּסח ָהֻאְׁשִּפיִזין ֶאת ַיְזִמין ָהִראׁשֹון ַּבַּלְיָלה ַרק ֶׁשִּנְכָנס,ֹלא יֹום ְּבָכל ֶאָּלא
ָהֻאְׁשִּפיִזיןַל ֶאת ַיְזִמין ָּבִאים,ֻּסָּכה ֵאיָנם ַהְזָמָנה ְּבֹלא שפז.ה"השל(.ִּכי תשובות  )פסקי
 

 ִקּדּוׁש
ַּבֻּסָּכה ַהַּיִין ַעל ְּבָרכֹות,ְמַקְּדִׁשים ַאְרַּבע ַהֶּגֶפן':ּוְמָבְרִכים ְּפִרי 'ּבֹוֵרא ִיְׂשָרֵאל', ְמַקֵּדׁש

'ְוַהְּזַמִּנים ְלָבֵרְך.'ֶׁשֶהֱחָינּו'ְו'ַּבֻּסָּכהֵליֵׁשב', ָׁשַכח ָּכל',ֶׁשֶהֱחָינּו'ְוִאם ְּבֶמֶׁשְך ְלָבֵרְך ַרַּׁשאי
ֶהָחג ְיֵמי  )קעד,צה(.ִׁשְבַעת

 
ְסָפַרדֵי ִלְבנֹות ְלַהְזִּכיר ַּתֲעֶניָנה,ׁש ִּבְרַּכת'ָאֵמן'ֶׁשֹּלא ַּבֻּסָּכה'ַאַחר ֶׁשְּמָבֵרְך'ֵליֵׁשב

ֻסָּכה,ׁשַהְמַקֵּד ִמִּמְצַות ְּפטּורֹות ְוַהָּנִׁשים ֵמַאַחר ֵּכן,ִּכי ָלֶהן'ָאֵמן'ֲעִנַּית,ִאם ֶנְחֶׁשֶבת
ַהַּיִין ִלְטִעיַמת ַהִּקּדּוׁש ֵּבין ָאֵמן.ְּכֶהְפֵסק ַלֲענֹות ַרָּׁשִאּיֹות ַאְׁשְּכַנז ְּבנֹות  )קמט(.ְּכִדְלַהָּלן,ֲאָבל

 
ֶהָחג ֶהָחגִּדיֵנ-ְסעּוַדת ְּבֵליל ַהַּפת ֲאִכיַלת ַּבֻּסָּכה,י ָהֲאִכיָלה ְּבִדיֵני ְלַהָּלן  .ִיְתָּבֲארּו

 
ַאֲחרֹוִנים  ַמִים

ַאֲחרֹוִנים ְלַמִים ָיַדִים ִיְּטלּו ַהְּסעּוָדה ָהֶאְצָּבעֹות,ְּבִסּיּום ִקְׁשֵרי ַעד ַמִים ִלֵּתן כן(.ְוָצִריְך
האר רבנו סכף,א"הגר,ש"הרש,י"דעת קפא סימן סופר יז"החיים ט.ק אות תשובות מה.פסקי עמוד ב חלק עולם  )הליכות

 
ְּבָרָכה ֶׁשל  ּכֹוס

ִזּמּון ֵיׁש ַּכֲאֶׁשר ַהָּׁשָנה ַיִין,ְּבָכל ּכֹוס ַעל ְלָבֵרְך ַּבּתֹוֶעֶלת.ִמְצָוה ַרּבֹוֵתינּו ֶהֱאִריכּו ּוְכָבר
ַה ַעל ַלְמָבֵרְך ָהֲעצּוָמה ַהְּבִרית,ּכֹוסָהרּוָחִנית ְּפַגם ֶאת ְלַתֵּקן ֶאת,ְוזֹוֶכה ְלַהֲעלֹות ְוַגם

ָידֹו ַעל ּוִמְתָּבֶרֶכת ַהַּמֲעלֹות ְלרּום ַהּתֹוָרה,ַהְּׁשִכיָנה ְּבאֹור ָּתִאיר ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ְוִסֵּפר[.ְוזֹוֶכה
ְׁשִליָט"הרה מּוָצִפי ִצּיֹון ֶּבן ַרִּבי ַר,א"ג ָאִביו לֹו ַזַצֶׁשָאַמר ַסְלָמן ַחִּיים,ל"ִּבי יֹוֵסף ַרֵּבנּו ֵמַהָּגאֹון ֶׁשָּׁשַמע

ַזַצ ְפָתָיה ְיהּוָדה ַלֵּסֶפר,ל"ְוַרֵּבנּו ִׁשִּׁשי ֲעִלּיֹות ֶאֶלף ֶׁשעֹוֶלה ִמי ִמַּמֲעַלת יֹוֵתר ַהּכֹוס ַעל ַהְמַזֵּמן ַמֲעַלת ִּכי
ֹקֶדׁש ְּבַׁשַּבת עמוד(.]ּתֹוָרה א חלק ציון  )רפזשיבת
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ַהַּיִין ֶאת ַהְמַזֵּמן ֶׁשָּׁשָתה ְלִאְׁשּתֹו,ְלַאַחר ַהּכֹוס ֶאת ְוִתְתָּבֵרְך,ִיְׁשַלח ִמֶּמּנּו ֶׁשִּתְטַעם
ְּבָרָכה ֶׁשל ָׁשם.ִמּכֹוס ַהִּנְמָצִאים ְלָכל ֶׁשִּיֵּתן ֻּכָּלם,ְוטֹוב ַעל ַהְּבָרָכה ֶׁשָּתחּול ברכות(.ְּכֵדי

ע הא.זוהר.ב"נא ומשנ.י"ררבנו ד סעיף קפג ועוד"סימן  )ב
 

ֵלב ָלִׂשים ְּבָרָכה,ֵיׁש ֶׁשל ִמּכֹוס ִלְטֹעם ַהְמַזֵּמן נֹוֵתן חֹוָבה,ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְיֵדי ְלהֹוִציָאם ֶׁשְּיַכֵּון
ַהֶּגֶפן'ְּבִבְרַּכת ְּפִרי ִּכֵּון.'ּבֹוֵרא ֹלא ַהְּטִעיָמה,ְוִאם ֹקֶדם ְלָבֵרְך ֵלב  .ָיִׂשימּו

 
ִמִּבְפִניםֹק ְּבָיָדיו ִויַׁשְפֵׁשף ִמַּבחּוץ ַהּכֹוס ֶאת ִיְׁשֹטף ַהִּזּמּון ַיִין.ֶדם ַּבּכֹוס ִויַקֵּבל,ִיְמֹזג

ָיָדיו ִּבְׁשֵּתי ֵּכן ַּגם לֹו ֶׁשִּיֵּתן ַאֵחר ֵמָאָדם ָיָדיו ִּבְׁשֵּתי ַהּכֹוס ֶאת ֹיאֵחז.ַהְמַזֵּמן ּוַבְּבָרָכה
ְּבָידֹו ַהּכֹוס ַהְּׂשָמאִליתֶאת ִמָּידֹו ִסּיּוַע ְלֹלא ֶטַפח,ַהְיָמִנית ַהֻּׁשְלָחן ֵמַעל 8[ְוַיְגִּביֶהּנּו

ַהְּבָרָכה.]מ"ס ְזַמן ָּכל ְלַהְגִּביהֹו לֹו ָקֶׁשה ַּבְּבָרָכה,ְוִאם ְלָפחֹות ְלַהְגִּביהֹו ִיְׁשַּתֵּדל
ְּכֶׁשהּוא,ָהִראׁשֹוָנה ּבֹו ֹיאֵחז ִמֵּכן ַהֻּׁשְלָחןּוְלַאַחר ַעל קיד"זוח(.ֻמָּנח פסח ח.ע ציון רצג"שיבת  )א

 
אֹוֵמר ַהִּזּמּון "ְּבֻנַּסח ַקִּדיָׁשא: ִעָּלָאה ַמְלָּכא ַמְלְּכָתא[,ִּבְרׁשּות ַׁשָּבת ּוִבְרׁשּות],ּוִבְרׁשּות

ַקִּדיָׁשא ֻאְׁשִּפיָזא ָטָבא ִעָּלִא,יֹוָמא ֻאְׁשִּפיִזין ִׁשְבָעה ַקִּדיִׁשיןּוִבְרׁשּות ח(".ין ציון רצו"שיבת  )א
 

ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת
ַהֵּלב ּוְבַכָּוַנת ְּגדֹוָלה ְּבִׂשְמָחה ַהָּמזֹון ִּבְרַּכת ַהָּקדֹוׁש.ְיָבֵרְך ַּבֹּזַהר ֶׁשְּיַכֵּון,ְוָכתּוב ֶׁשְּכָכל

ַהָּמזֹון ְּבִבְרַּכת ְּבִׂשְמָחה,יֹוֵתר יֹוֵתר ִיְזֶּכ,ִויָבֵרְך ּוְבָרָכהָּכְך טֹוָבה ֶׁשַפע ִמָּׁשַמִים ְלַקֵּבל ה
ָּברּוָחִנּיּות,יֹוֵתר ְמֹאד ְּגבֹוהֹות ִלְדָרגֹות ֵּכן ַּגם ס(.ְוִיְזֶּכה קנז סימן סופר החיים כג"כף  )ק

 
לֹוַמר ֵלב ְוָיֹבא'ָיִׂשים ַהָּמזֹון'ַיֲעֶלה ֲאָמרֹו.ְּבִבְרַּכת ְוֹלא ָטָעה ִנְזַּכר-ְוִאם ְּכֶׁשָאַמרִאם

ה' ַאָּתה ֶׁשִּסֵּים'',ָּברּוְך ְירּוָׁשַלִים'ֹקֶדם ֻחֶּקיָך'ֹיאַמר',ּבֹוֵנה ְּכאֹוֵמר',ַלְּמֵדִני ֶׁשֵּיָרֶאה
לֹוַמר,ָּפסּוק ְוָיֹבא'ְוַיֲחֹזר ֶׁשָחַתם.'ַיֲעֶלה ַאַחר ִנְזַּכר ְירּוָׁשַלִים'ְוִאם ְּבֵׁשם',ּבֹוֵנה ֹיאַמר

ה":ּוַמְלכּות ַאָּתה ָנַתן'ָּברּוְך ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל:בשבת[ֱאֹלֵקינּו ְלַעּמֹו ִלְמנּוָחה ַׁשָּבתֹות

ְו ְוִלְבִרית ְלאֹות ּוְלִׂשְמָחה]ְּבַאֲהָבה ְלָׂשׂשֹון ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו טֹוִבים ַהֻּסּכֹות,ָיִמים ַחג יֹום ֶאת
ִמְקָרא,ַהֶּזה טֹוב יֹום ַהֶּזהֶאת ה,ֹקֶדׁש ַאָּתה ְו:בשבת[ְמַקֵּדׁש'ָּברּוְך ִיְׂשָרֵאל]ַהַּׁשָּבת

ְוָאַמר."ְוַהְּזַמִּנים ְרִביִעית ְּבָרָכה ִהְתִחיל ִאם ַהִּדין ה'ְוהּוא ַאָּתה ֶמֶלְך'ָּברּוְך ֱאֹלֵקינּו
ֶׁשָאַמר',ָהעֹוָלם ֹקֶדם ָאִבינּו'ְוִנְזַּכר ָהֵאל ַהּקֹוֵדםֶׁשֹּי',...ָלַעד ַהֻּנָּסח ֶאת ָׁשם ֲאֶׁשר'אַמר

ֵּתַבת.'...ָנַתן ֶׁשָאַמר ַאַחר ִנְזַּכר ִאם ַהָּמזֹון',...ָלַעד'ַאְך ִּבְרַּכת ִלְתִחַּלת  .חֹוֵזר
 

לֹוַמר ֶׁשָּׁשְכָחה ְלִאָּׁשה ַהִּדין ְוָיֹבא'ְוהּוא ֵּת',ַיֲעֶלה ֶׁשָאְמָרה ַאַחר ִנְזְּכָרה ֶׁשִאם ַבתֶאָּלא
ַהָּמזֹון',ָלַעד' ִּבְרַּכת ִלְתִחַּלת חֹוֶזֶרת ַהֵּסֶדר,ֵאיָנּה ַעל ַהְּבָרָכה ֶאת ַמְמִׁשיָכה  .ֶאָּלא
 

לֹוַמר ָׁשַכח ְוָיֹבא'ִאם ַהֹּבֶקר'ַיֲעֶלה ִּבְסעּוַדת ֶׁשָּׁשְכָחה,ַלָּמֳחָרת ָהִאָּׁשה ְּכִדין  .ִּדינֹו
 

ַה ִּבְרַּכת ֶׁשֵּבַרְך ְלַאַחר ָאַמרִאם ִאם ִהְסַּתֵּפק ְוָיֹבא'ָּמזֹון ֹלא'ַיֲעֶלה חֹוֵזר-אֹו ,ֵאינֹו
ָאַמר ַהְּסָתם ּוִמן ַחג ֶׁשַהּיֹום ִלְזֹּכר לֹו ּגֹוֶרֶמת ַהּיֹום ּוְקֻדַּׁשת ְוָיֹבא'ֵמַאַחר ְוהּוא.'ַיֲעֶלה

ָאַמר ִאם ַּבְמֻסָּפק ְוַהֲחִליֵצנּו'ַהִּדין חֹוֵזרֶׁשֵא,ְּבַׁשָּבת'ְרֵצה  )קז(.ינֹו
 

 ִמְׁשָניֹות
ַהְּסעּוָדה ְלַאַחר ֻסָּכה ַמֶּסֶכת ִמְׁשָניֹות ִלְלֹמד ּטֹוב'ִּכי,ָנֲהגּו ַמה ְּבִעּתֹו כג(.'ָּדָבר טו ְוַעל)משלי

ִלְלֹמד ָעִדיף ָּפִנים ַּבֲהָבָנהָּכל ִמְׁשָניֹות ֲהִמְסַּפר ְלֹלא ַהַּמֶּסֶכת ָּכל ֶאת ִלְקֹרא ,ָבָנהֵמֲאֶׁשר
ִּדְבֵר ִּבְקִריַאת ְּכָללִּכי ֲהָבָנה ְּבִלי ּתֹוָרה ּתֹוָרה,י ַּתְלמּוד ִמְצַות ְמַקֵּים סק"מג(.ֵאינֹו נ סימן )ב"א
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 ַּבֻּסָּכהַהְיִׁשיָבה
 ָּכבֹודַעְנֵני

ַּבּתֹוָרה מב(ֶנֱאַמר כג ")ויקרא ָיִמים: ִׁשְבַעת ֵּתְׁשבּו ְּב,ַּבֻּסֹּכת ָהֶאְזָרח ַּבֻּסֹּכתָּכל ֵיְׁשבּו :ִיְׂשָרֵאל
ֵמֶאֶרץ אֹוָתם ְּבהֹוִציִאי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת הֹוַׁשְבִּתי ַבֻּסּכֹות ִּכי ֹדֹרֵתיֶכם ֵיְדעּו ְלַמַען

 ."ִמְצָרִים
 

ַהָּקדֹוׁש ֶׁשהֹוִׁשיב ֵאּלּו ֲאבֹוֵתינּוָּברּוְךֻסּכֹות ֶאת ִּב,הּוא ֶׁשִהִּקיָפם ָּכבֹוד ַעְנֵני ְהיֹוָתםֵהם
ַּבִּמְדָּבר ָׁשָנה ְוֶׁשֶמׁש,ַאְרָּבִעים ָׁשָרב ַיֵּכם ְּבִסְפֵר.ְלַבל ַּבִּמְדָרׁש ֲעָנִנים:יְוָאְמרּו ִׁשְבָעה

ָהעֹוָלם;ָהיּו רּוחֹות ֵמַאְרַּבע ְלַמָּטה,ַאְרָּבָעה ְוָעָנן ְלַמְעָלה ִמִּלְפֵניֶהם,ָעָנן ֶאָחד ,ְוָעָנן
ֶהָהִר ֶאת ַהְּׁשֵפלֹות,יםַמְנִמיְך ֶאת ַלֲעלֹות,ּוַמְגִּביַּה ִלְטֹרַח ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִיְצָטְרכּו ֶׁשֹּלא ְּכֵדי

ֶׁשַּבִּמְדָּבר.ְוָלֶרֶדת ְוָהַעְקַרִּבים ַהְּנָחִׁשים ֶאת הֹוֵרג ָהָיה ֵכן ִלְפֵניֶהם,ּוְכמֹו ּוְמַסֵּדר .ּוְמַכֵּבד
 )צה(

 
ֶרַגע  !ִמְצָוה-ָּכל
ֶר ַּבֻּסָּכהְּבָכל ֶׁשּׁשֹוֶהה ַהּתֹוָרה,ַגע ִמן ֲעֵׂשה ִמְצַות "ֶׁשֶּנֱאַמר,ְמַקֵּים ִׁשְבַעת: ֵּתְׁשבּו ַּבֻּסֹּכת
ֶׁשְּי".ָיִמים ַהָּקדֹוׁשְוטֹוב ֶׁשִּצָּונּו ִמְצַרִיםָּברּוְךַכֵּון ִליִציַאת ֵזֶכר ַּבֻּסָּכה ֵליֵׁשב ְוֵזֶכר,הּוא

ֶׁשִה ָּכבֹוד ַהָּקדֹוׁשְלַעְנֵני ֲאבֹוֵתינּוָּברּוְךִּקיף ֶאת ְּכַזִית,הּוא ֶאת ְּכֶׁשאֹוֵכל ֵּכן ְיַכֵּון ּוִבְפָרט
ַּבֻּסָּכה ָהִראׁשֹון ַּבַּלְיָלה  )צה(.ַהַּפת

 
 ַהִּמְצָוהֲחִביבּות

ַהִחיָד ַהָּגאֹון ַזַצ"ִסֵּפר ֶאָחד,ל"א ְּבָחָכם ְׁשמֹו,ַמֲעֶׂשה ֲהָרִרי ַּבֻּסָּכהֶׁשָאַכ,ֹמֶׁשה ְסעּוָדתֹו ֶאת ל
ָהִראׁשֹון ִליֹׁשן,ַּבַּלְיָלה ֶׁשָהַלְך ַּבֻּסָּכה,ְוַאַחר ְּכֶׁשָאַכל ִּכֵּון ֶׁשֹּלא ְוִנְזַּכר ְלַעְנֵני"ִהְתעֹוֵרר ֵזֶכר

ִמִּמָּטתֹו".ַהָּכבֹוד ָקם ָיָדיו,ִמָּיד ֶאת ֶלֶחם,ָנַטל ׁשּוב ַהָּכ"-ְוָאַכל ְלַעְנֵני הסוכה(".בֹודֵזֶכר )אוצרות
 

 
ַהּיֹוֵתר ְּכָכל ַּבֻּסָּכה ִלְׁשהֹות ֶהְכֵרַח,ִיְׁשַּתֵּדל ְּבִלי ַלֻּסָּכה חּוץ ׁשֹוֶהה ֶׁשִאם אֹוְמִרים ,ֶׁשֵּיׁש

ַּבֻּסָּכה ְיִׁשיָבה ֶׁשל ֲעֵׂשה ִמְצַות ַהּתֹוָרה,ְמַבֵּטל ְוִצְּוָתה ִׁשְבַעת"ֵמַאַחר ֵּתְׁשבּו ַּבֻּסֹּכת
ַהָּׁשָנה,"יםָיִמ ָּכל ֵּביתֹו ְּבתֹוְך ָּדר ֶׁשָאָדם ָלֵצאת,ְּכֶדֶרְך ִעְנָין ֵאיֶזה לֹו ֶׁשֵּיׁש ֹלא ,אבודרהם,ש"הריב(.ִאם
סופר,ץ"יעב,ל"מהרי לאברהם,חתם העבודה,חסד ושורש ועוד,יסוד אברהם שסד.מחזה תשובות  )פסקי

 
 ֻאְׁשִּפיִזיןִׁשְבָעה

ַהָּקדֹו מּוָבאַּבֹּזַהר ַקִּדיִׁשין,ׁש ִעָּלִאין ֻאְׁשִּפיִזין ִׁשְבָעה ְקֻדַּׁשת ֶעְליֹוִנים[ֶׁשהֹוד אֹוְרִחים
ָהעֹוָלם:ֶׁשֵהם,]ּוְקדֹוִׁשים ַרֵּבנּו,ַיֲעֹקב,ִיְצָחק,ַאְבָרָהם,ֲאבֹות ַהֹּכֵהן,ֹמֶׁשה יֹוֵסף,ַאֲהֹרן

ַהֶּמֶלְך ְוָדִוד ַּבֻּסָּכ-ַהַּצִּדיק ַּבֻּסָּכה.הִנְמָצא יֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ָהֱאמּוָנה,ּוְבָׁשָעה ֵצל ,ֶׁשִהיא
ִמְלַמְעָלה ָעָליו ְּכָנֶפיָה ּפֹוֶרֶסת ִעּמֹו,ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוְכִנים ָהֻאְׁשִּפיִזין ְּבָכל.ְוִׁשְבָעה ְוִיְׂשַמח

ְמִאירֹות ְּבָפִנים ִעּמֹו,יֹום ֶׁשִּנְמָצִאים ָהֵאּלּו ע(.כ"ע.ָּבאֹוְרִחים קג דף אמור פרשת  )ב"זוהר
 

 ְלַהְצָלָחהְסֻגָּלה
ָּכֵאּלּו ְמֻכָּבִדים אֹוְרִחים ִלְפֵני ַּכָּיאּות ְוָהָדר ְּבָכבֹוד ַּבֻּסָּכה ָלֶׁשֶבת ָעֵלינּו ֵּכן ּוִבְמֻיָחד.ַעל

ַּבֻּסָּכה ְּכָלל ְלַהְקִּפיד ְוֹלא ִלְכֹעס ֶׁשֹּלא ְלִהָּזֵהר ָיִר.ֵיׁש ֹלא ֵביתֹוְוֵכן ְּבֵני ַעל קֹולֹו ֶאת ,ים
ַהַּמֲעָלה ָרֵמי ָהאֹוְרִחים ְּכבֹוד ְּבִדְבֵרי.ִמְּפַאת ִאם ִּכי ַּבֻּסָּכה ְלַדֵּבר ֶׁשֹּלא ְוַהִּמְׁשַּתֵּדל

ַקִּד'ה,תֹוָרה ִעָּלִאין ֻאְׁשִּפיִזין ִמִּׁשְבָעה ְוָטֳהָרה ְקֻדָּׁשה ֶׁשַפע ָעָליו ַיְׁשִּפיַע ,יִׁשיןִיְתָּבַרְך
ְּדָרָכיו ְּבָכל  )קמז(.ְוַיְצִליַח



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 

108

 ְמֹפָארִּכֵּסא
ָהֻאְׁשִּפיִזין ִלְכבֹוד ְמֹפָאר ִּכֵּסא ַלֻּסָּכה ְלָהִביא ַהָּנִביא,ֵיׁש ְלֵאִלָּיהּו ִּכֵּסא ֶׁשְּמִביִאים ְּכמֹו

ַהִּמיָלה ִּבְׁשַעת ְלטֹוב ְוִלֵּת,ָזכּור ָיָפה ְּבַמָּפה ְלָעְטפֹו ֹקֶדׁשְוָנֲהגּו ִסְפֵרי ָעָליו  )ריד.א"החיד(.ן
 

ּטֹוב ַמה ְּבִעּתֹו  ָּדָבר
יֹום אֹותֹו ֶׁשל ָהֻאְׁשִּפיָזא ֵמִעְנַין תֹוָרה ִּדְבֵרי ֶהָחג ִמיֵמי יֹום ְּבָכל לֹוַמר ַּבּיֹום:נֹוֲהִגים

ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶׁשל ַהֶחֶסד ִמִּמַּדת אֹוְר,ָהִראׁשֹון ַמְכִניס ֶנֶפׁשֶׁשָהָיה ִּבְמִסירּות ַּבּיֹום;ִחים
ָאִבינּו ִיְצָחק ֶׁשל ַהִּיְרָאה ִמִּמַּדת ַהִּמְזֵּבַח,ַהֵּׁשִני ַּגֵּבי ַעל ַעְצמֹו ְּבָכל,ֶׁשָעַקד ָהְלָאה ְוֵכן

ָויֹום ְּב,יֹום ְלֵעיל ְּבַהְרָחָבה ָהַאָּגָדה'ְוַכְמֹבָאר ַנַחת',ַׁשַער ְוִתְרֶוה ִמָּׁשם תשובות(.ָקֵחהּו פסקי
 )שפז

 
ְלָׁשבּוַע ֶקַבע  ִּדיַרת

ֲעַראי ֵּביתֹו ְוֶאת ֶקַבע ֻסָּכתֹו ֶאת ָאָדם עֹוֶׂשה ֶהָחג ְיֵמי ִׁשְבַעת "ֶׁשֶּנֱאַמר,ְּבָכל ַּבֻּסֹּכת:
ָיִמים ִׁשְבַעת ֲחַז,"ֵּתְׁשבּו "ל"ְוָדְרׁשּו ָּתדּורּו: ְּכֵעין ֶׁשָא,ְּדַהְינּו".ֵּתְׁשבּו ָרִגילְּכֶדֶרְך ָדם

ְּבֵביתֹו ַהָּׁשָנה ָּכל ַּבֻּסָּכה,ָלדּור ָיִמים ִׁשְבָעה ָידּור ְלַהְכִניס.ָּכְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ֵיׁש ֵּכן ַעל
לֹו ֶׁשֵּיׁש ְּביֹוֵתר ְוַהְמֻכָּבִדים ַהָּיִפים ְוַהִּכְסאֹות ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ַהַּמָּצִעים,ַלֻּסָּכה ֶאת ְוֵכן

ֶׁשֵּיׁש ַהִּמְצָוה,לֹוַהָּנִאים ְּכבֹוד ֶזהּו ַהּיֹוֵתר-ִּכי ְּכָכל ּוְלָנאֹוָתּה  )קכז(.ְלַיּפֹוָתּה
 

ּוְׁשִתָּיה ֲאִכיָלה  ְּכֵלי
ְוַקְנַקִּנים ְּככֹוסֹות ְׁשִתָּיה ַלֻּסָּכה,ְּכֵלי ְלַהְכִניָסם ְּכִסיִרים.ֻמָּתר ֲאִכיָלה ְּכֵלי אּוָלם

ֶׁשְּמַבְּׁשִלים ַהַּמֲאָכלּוַמֲחַבּתֹות ֶאת ַלֻּסָּכה,ָּבֶהם ַיְכִניֵסם ַהֻּסָּכה,ֹלא ִמְּכבֹוד ֶזה ,ֶׁשֵאין
ֶמְרָּכִזית ִּבְקָעָרה ַהַּמֲאָכל ֶאת ַיִּניַח ֶׁשּלֹו,ֶאָּלא ַלַּצַּלַחת ְוִיֵּתן ִיַּקח ֵמַהְּמֻסִּבים ֶאָחד .ְוָכל

תם,י"רש,ג"בה( המשנה,רבנו הלוי"מהר,ח"מהראנ,מרכבת יוסף,ש שלמה,ברכי ומוסר,לב ועוד,חכמה ברורה ְוֵיׁש)משנה
ָּבֶזה ֵמָהִראׁשֹוִנים,ְלִהָּזֵהר ַּכָּמה ְלַדַעת ַּבֻּסָּכה,ִּכי ִנְמָצִאים ָהֲאִכיָלה ֶׁשְּכֵלי ְּפסּוָלה,ְּבָׁשָעה ד"ראב(.ַהֻּסָּכה
הרי דעת הרמב,ף"ושכן דעת ושכן מנוח  )קכז.ם"רבנו

 
ְוַהַּסּכּוְּבִסּיּום ַהַּצָּלחֹות ֶאת ְלהֹוִציא ָנכֹון ַלֻּסָּכה"ָהֲאִכיָלה חּוץ ָּכל,ם ֶׁשָרִגיל ְּכֶדֶרְך

ְּבֵביתֹו ַהֻּׁשְלָחן,ַהָּׁשָנה ַעל ָהֲאִכיָלה ְּכֵלי ֶאת ַמְׁשִאיר  )קכח(.ֶׁשֵאינֹו
 

ַּבֻּסָּכה ְוַצָּלחֹות ְקָערֹות ְלָהִדיַח ְלָהִדי,ֵאין ֻמָּתר ְוַכּיֹוֵצאֲאָבל ּכֹוסֹות ְּכמֹו ְׁשִתָּיה ְּכֵלי .ַח
ַּבֻּסָּכה ָיַדִים ִלֹּטל ֻמָּתר  )קל,קכט(.ְוֵכן

 
ּבּור ֶׁשל  ַיְדָענּותֹו

ַאִחים ִּבְׁשֵני ַּתְלמּודֹו-ָהֶאָחד,ַמֲעֶׂשה ַעל ָׁשַמִים,ָׁשַקד ּוְבִיְרַאת ְּבתֹוָרה ְוִהְתַעָּלה ָעָלה
נֹוָד ְלַרב ְוַנֲעָרץ,עְוַנֲעָׂשה ַהִּמְצוֹות,ְמֻכָּבד ְּבִדְקּדּוק ְוַעם.ָידּוַע ּבּור ְוָהָיה ַלִּמְסָחר ָּפָנה ַהֵּׁשִני

ִאְׁשּתֹו.ָהָאֶרץ ֶאת ָׁשַאל ֶאָחד "יֹום ִלי: ְלָאִחי,ִאְמִרי ָּכבֹוד חֹוְלִקים ֻּכָּלם ְוֵאיָנם,ַמּדּוַע
ָּכבֹוד אֹותֹו ִלי לֹו"?חֹוְלִקים "ָאְמָרה ְוַדָּין: ַרב הּוא ַּבִּמְצוֹות,ִּכי ּוְמַדְקֵּדק ְלַעְצמֹו".ָּגאֹון :ָאַמר
ָּכמֹוהּו ֲאִני ַאף  .ִויַכְּבדּוִני,ֲאַדְקֵּדק

ָאִחיו ֶאל ַמֲעָׂשיו,ָהַלְך ַאַחר ְּבִעְנַין.ְלִהְתַחּקֹות ְׁשֵאָלה ְלָפָניו ְמִביָאה ָאִחיו ֶׁשֵאֶׁשת ָרָאה
ָהעֹו ְוָאַמר.ףַּכְׁשרּות ָהַרב "ִהְסַּתֵּכל ִמֶּמּנּו,ָּכֵׁשר: אֹוֵכל ֵאיֶנִּני ֹזאת אֹוֵכל,ּוְבָכל ֵאיֶנִּני ִּכי

ְׁשֵאָלה ָעָליו ֶׁשִּנְׁשֲאָלה  ".ִמָּבָׂשר
ָהָיה ֻסּכֹות ֶעֶרב יֹום ְּכִהְלָכָתּה,אֹותֹו ַהֻּסָּכה ֶאת ָּבנּו ֶׁשַהָּבִנים ָלַרב הֹוִדיָעה ָׂשַמח.ְוָהַרָּבִנית

ַהֲהָלָכה,ָהַרב ֶאת ְלִאְׁשּתֹו ִהְזִּכיר ַאַּגב ַמֲעָלָתּה,ּוְבֶדֶרְך ִמְּפֵני ַלֻּסָּכה ִסיִרים ַמְכִניִסים  .ֶׁשֵאין
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ְלֵביְנַתִים ְּבָכְך לֹו ֶׁשַּדי ַהּבּור ָהָאח ִסיִרים.ֶהְחִליט ְלַהְכִניס ֶׁשֵאין ְלִאְׁשּתֹו ְוהֹוִדיַע ְלֵביתֹו ָׁשב
ֶהָחג,ָּכהַלֻּס ְּתִפַּלת ְלִהְתַּפֵּלל ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ִאְׁשּתֹו.ְוָעָלה לֹו ָסָחה ְלֵביתֹו "ְּכֶׁשָּׁשב ֲהיֹוֵדַע:

ִנְפְסָלה?ַאָּתה ִּכְמַעט ְקֵדָרה!ֻסָּכֵתנּו ֵאיזֹו ִהְכִניָסה ָּבּה.ַהַּבת ֶאת,ָּגַעְרִּתי ִלְׁשֹאל ְוָׁשַלְחִּתי
ִנְפְסָלה ַהִאם ְּבָכְךָהַרב ִנְפְסָלה,ַהֻּסָּכה ֶׁשֹּלא  ".ְוֵהִׁשיב

ְּבֻחְמָרה ְוָאַמר ָהִאיׁש ְּפֵני "ָחְורּו ְּכֵׁשָרה: ֶׁשַהֻּסָּכה ֲאִני,ֱאֶמת ַּבִּמְצוֹות ְמַדְקֵּדק ְוֵאיִני,ֲאָבל
ְׁשֵאָלה ָעָליו ֶׁשִּנְׁשֲאָלה ִמָּדָבר ַּבֻּס-אֹוֵכל ַהַּלְיָלה ֹנאַכל ֹלא ֵּכן ַיְדָענּותֹו-!"ָּכהַעל ִּפי ְוַעל

ְּבֵביָתם,ְוֻחְמרֹוָתיו ֻסּכֹות ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַּבַּלְיָלה שדמ(...ָאְכלּו המועד )מעין
 

 
ַהֻּסָּכה  ְּכבֹוד

ַּבֻּסָּכה ַלִּתינֹוק ִחּתּול ְלַהֲחִליף הּוא,ֵאין ָּבזּוי ְוַתְׁשִמיׁש ֶׁשֹּלא.ֵמַאַחר ַּגם ַמְקִּפיִדים ְוֵיׁש
ַלֻּסָּכה ּגֹוי  )קכט(.ְלַהְכִניס

 
ְי ַּבֻּסָּכהֵחַּׂשֹלא ְקֻדָּׁשָתּה,ק ֹּגֶדל ֶאת ָּבֶזה יעקב,ה"השל(.ֶׁשְּמַחֵּלל ועוד,בכורי דבש  )קמז.יערות

 
ַּבֻּסָּכה ִסיָגִרּיֹות ְלַעֵּׁשן ּוְלהֹוִדיַע.ֻמָּתר ָלַדַעת ֵיׁש ִל,אּוָלם ְמֹאד ַמִּזיק ָהִעּׁשּון ְבִריאּותֹוִּכי

ָהָאָדם ַעל,ֶׁשל ֶׁשעֹוֵבר ָּגדֹול ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם"ַוֲחָׁשׁש ְמֹאד  )קל(".ְוִנְׁשַמְרֶּתם
 

ַהְּקַטִּנים ִלְצָרָכיו ְוֻהְצַרְך ַּבֻּסָּכה ֶׁשָּיֵׁשן חֹוֶלה אֹו ַלֻּסָּכה,ָזֵקן חּוץ ָלֵצאת ָעָליו ,ְוָקֶׁשה
ְּכִל ְּבתֹוְך ַלֲהִטיָלם לֹו ְּבֶהְצֵנַעֻמָּתר ָּכָראּוי,י ַהְּכִלי ֶאת ְלַכּסֹות ִמֵּכן ְלַאַחר ְוַיְקִּפיד

ַהִּמָּטה ַּתַחת תֹוָרה.ּוְלַהִּניחֹו ְוִדְבֵרי ְּפסּוִקים ַּבֻּסָּכה ֶׁשְּתלּוִיים ְוֹלא,ֻמָּתר-ְוַאף ֵמַאַחר
ּתֹוָרה ְלִלּמּוד ִּבְלַבד,ִנְכְּתבּו ְלִקּׁשּוט  )קלא(.ֶאָּלא

 
ַּבֻּסָּכהַה  ִּלּמּוד

ַּבֻּסָּכה ִיְהֶיה ֶׁשִּלּמּודֹו ַרב,ִיְׁשַּתֵּדל ִרּכּוז ָצִריְך ֶׁשֵאינֹו ַקל ִלּמּוד ְּכֶׁשּלֹוֵמד אּוָלם.ּוִבְפָרט
ַּבֻּסָּכה ְלִהְתַרֵּכז לֹו ְוָקֶׁשה ְּבִעּיּון לֹוֵמד ַלֻּסָּכה,ַּכֲאֶׁשר חּוץ ַּדְע,ִיְלַמד ֶׁשִּתְהֶיה ּתֹוְּכֵדי

ָּכָראּוי ָעָליו ֵסֶפרְו.ְמֻיֶּׁשֶבת ְמַחֵּבר ְּכֵדי,ַּכֲאֶׁשר ְסָפִרים ְּבַהְרֵּבה ְלַעֵּין ָצִריְך ִלּמּודֹו ּוְלֹצֶרְך
ַהּפֹוְסִקים ֵּדעֹות ֶאת ַלֻּסָּכה,ְלָבֵרר ַהְּסָפִרים ָּכל ֶאת ְלָהִביא ֹטַרח לֹו ְּבֵביתֹו-ְוֵיׁש ִיְלַמד

ְּב ַהָּׁשָנהְּכֶהְרֵּגלֹו  )קמו(.ָכל
 

ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית
ִלְתִפָּלה ַּבֻּסָּכה ִמְנָין ְלַאְרֵּגן ֶאְפָׁשרּות ֶיְׁשָנּה ִאם ְּבֵבית-ַאף ֶאָּלא ִיְתַּפְללּו ֹלא ְלַכְּתִחָּלה

ֲחַז,ַהְּכֶנֶסת ע(ל"ֶׁשָאְמרּו ו ְּבֵבי:)א"ברכות ֶאָּלא ִנְׁשַמַעת ָאָדם ֶׁשל ְּתִפָּלתֹו ַהְּכֶנֶסתֵאין .ת
 )קמז(

 
ַהֻּסָּכה ִמן  ַהְּפטּוִרים
ֲחָכִמים ָאְמרּו "ְּכָלל ַהֻּסָּכה-ַהִּמְצַטֵער: ִמן ֶׁשָאָדם,ְּדַהְינּו".ָּפטּור ַּבֻּסָּכה ְיִׁשיָבה ָּכל

ָּבּה ְמקֹומֹו,ִמְצַטֵער ֶאת ְמַׁשֶּנה ָהָיה ְּבֵביתֹו ַמָּצב ְּבאֹותֹו יֹוֵׁשב ָהָיה ָּפטּור-ְוִאּלּו ֲהֵריהּו
ַהֻּסָּכה ָאְמָרה.ִמן ֶׁשַהּתֹוָרה ֵמַאַחר ֵּתְׁשבּו"ֹזאת ֲחַז-"ַּבֻּסֹּכת "ל"ְוָדְרׁשּו ָּתדּורּו: ְּכֵעין ,ְּדַהְינּו["ֵּתְׁשבּו

ְּבִדיָרְתָך ָּדר ֶׁשַאָּתה ְּכמֹו ַּבֻּסָּכה ַּבֻּסָּכה.]ֵּתֵׁשב ָּדר ָאָדם ֵאין ָּכֶזה ְּבֵביתֹוּוְבַמָּצב ֶׁשָּדר  )ר,קנב(.ְּכֶדֶרְך
 

ֵאפֹוא אֹותֹו,ִנְמָצא ַהַּמְטִריִדים ַיּתּוִׁשים אֹו ְזבּוִבים ַּבֻּסָּכה ֵיׁש ֶׁשּנֹוְׁשִרים,ֶׁשִאם אֹו
ִמֶּזה ּוִמְצַטֵער ֻׁשְלָחנֹו ְוַעל ָעָליו ֵמַהְּסָכְך ְוַכּיֹוֵצא,ֵקיָסִמים טֹוב ֹלא ֵריַח ֵׁשם ֶׁשֵּיׁש -אֹו

ֵמַהֻּסָּכה הּוא ְּבֵביתֹו,ָּפטּור ְוֹיאַכל  )קפה,קנב(.ְוֵיֵצא
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ְמַעט לֹו ַקר ַחִּמים,ִאם ְּבָגִדים ִלְלֹּבׁש ַּבֻּסָּכה,ִיְׁשַּתֵּדל טֹוב.ְוֹיאַכל ִלְלֹּבׁש ֵלב ְּכֵדי,ְוָיִׂשים
ְּכִמְצַטֵער ֵיָחֵׁשב ְלַבָּט,ֶׁשֹּלא ֶׁשִּבְרָכתֹו ֲחָׁשׁש לֹו,אּוָלם.ָלהְוִיְהֶיה ַקר ֹזאת ְּבָכל ִאם

ְּבֵביתֹו,ּוִמְצַטֵער ֶלֱאֹכל ְוֵיֵלְך ַהֻּסָּכה ִמן הּוא הלכה(.ָּפטּור  )קנג.באור
 

ּוָברּור ָאָדם,ָּפׁשּוט לֹוַמר ָיכֹול ָקָטן ַצַער ָּכל ַעל ֲאִני'ֶׁשֹּלא ִמן'ִמְצַטֵער ַעְצמֹו ֶאת ְוִיְפֹטר
ַרק,ַהֻּסָּכה ָּפטּורִּכי ֶזה ֲהֵרי ִמֶּמּנּו ְלִהְצַטֵער ָהעֹוָלם ֶׁשֶּדֶרְך ָמקֹום.ְּבָדָבר ִמי,ּוִמָּכל

ַהַּדַעת ֵמֲאִניֵני ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ִמְצַטֵער,ֶׁשּיֹוֵדַע ָּכמֹוהּו ַהַּדַעת ֵמֲאִניֵני ֶׁשהּוא ִמי ְוָכל
ֶזה ַהֻּסָּכה-ִמָּדָבר ִמן ָּפטּור  )קצט(.ֲהֵריהּו

 
ָהִראׁשֹוןַה ַּבַּלְיָלה  ִּמְצַטֵער

ֶהָחג ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַּבַּלְיָלה ֲאִפּלּו ַהֻּסָּכה ִמן ָּפטּור ְּבֵליל,ָלֵכן.ַהִּמְצַטֵער ְּגָׁשִמים ָיְרדּו ִאם
אֹותֹו,ֶהָחג ַהַּמְטִריִדים ַיּתּוִׁשים ְּבֻסָּכתֹו ֶׁשֶּיְׁשָנם ַּבֻּסָּכ-אֹו ִמֶּלֱאֹכל הּוא ,ם"הרמב(.הָּפטּור

התוספות מבעלי יהודה זרוע,ג"סמ,ד"הראב,א"הרשב,רבנו משנה,המאורות,אור ערוך,א"הריטב,המגיד השלחן דעת ,וכן
ועוד"היעב,ט"המבי הגר.ץ יורדים"ולדעת שהגשמים בעת בסוכה יאכל לא כלל,א עליה סוכה שם אין חוץ,שאז כאוכל והריהו
 )קנד,קכב.לסוכה

 
ַצַעראּוָלם לֹו ִיְהֶיה ֹלא ְוָׁשם ֲחֵברֹו ְּבֻסַּכת ֶלֱאֹכל ָלֶלֶכת ָיכֹול ֹּכחֹו,ִאם ְּבָכל ִיְתַאֵּזר

ִיְתָּבַרְך ַהּבֹוֵרא ִמְצַות ֶאת ְלַקֵּים ְּכֵדי ֲחֵברֹו ְּבֻסַּכת ֶלֱאֹכל ֵלָבב ּוְבטּוב ִאם.ְּבִׂשְמָחה ַאְך
ְלֻסַּכ ָלֶלֶכת ְּגדֹוָלה ִטְרָחה לֹו ֲחֵברֹוֵיׁש ְּבֵביתֹו,ת  )קנד(.ֹיאַכל

 
ָהִראׁשֹון ַּבַּלְיָלה ְּגָׁשִמים יֹוְרִדים ּוְלַהְמִּתין,ִאם טֹוב יֹום ִמִּׂשְמַחת ְלִהָּמַנע לֹו ֵאין
ַהְּגָׁשִמים ֶׁשִּיְפְסקּו ַעד ְוֶלֱאֹכל ְסעּוָדתֹו,ִמְּלַקֵּדׁש ְוֹיאַכל ִויַקֵּדׁש ְלֵביתֹו ִיָּכֵנס ַאְך,ֶאָּלא

ַהְּגָׁשִמים ַהּתֹוָרה,ְּכֶׁשִּיְפְסקּו ְּכִמְצַות ַּפת ְּכַזִית ְוֶלֱאֹכל ַלֻּסָּכה ָלֶלֶכת מהרי(.ַחָּיב כתב ושכן"כן ל
רבותיו אברהם.נהגו ועוד"היעב,מגן  )קכה.ץ

 
ּוֵבַרְך ְוִקֵּדׁש ְלֵביתֹו ְוִנְכַנס ְּגָׁשִמים ִמֵּכן',ֶׁשֶהֱחָינּו'ָיְרדּו ְוִנְכַנסּוְלַאַחר ַהְּגָׁשִמים ָּפְסקּו

ַּבֻּסָּכה ׁשּוב-ֶלֱאֹכל ְיָבֵרְך ְלָהֵקלֶׁשָּס',ֶׁשֶהֱחָינּו'ִּבְרַּכתֹלא ְּבָרכֹות  )קכה(.ֵפק
 

ֶהָחג ְיֵמי ִּבְׁשָאר  ַהִּמְצַטֵער
ְּגָׁשִמים ְוָיְרדּו ַּבֻּסָּכה ְסעּוָדתֹו אֹוֵכל ָהיּו[ָהָיה ֶׁשִאם ָּכזֹו ְּבֵביתֹוְּבַכּמּות ֶלֱאֹכל,יֹוְרִדים יֹוֵצא ָהָיה

ַאֵחר ְּבֵביתֹו-]ְּבֶחֶדר ֶלֱאֹכל ְוִיָּכֵנס ֵמַהֻּסָּכה ַהְּגָׁשִמים.ֵיֵצא ָּפְסקּו ִמֵּכן ְלַאַחר ֵאינֹו,ְוִאם
ְסעּוָדתֹו ְלַסֵּים ַלֻּסָּכה ַלֲחֹזר  .ַחָּיב

 
ֶׁשֵּבַרְך ַּבֻּסָּכה'ּוִבְרָכתֹו ְלַבָּטָלהֵאי',ֵליֵׁשב ְּבָרָכה ֶׁשֵּבַרְך,ָנּה ּוְבָׁשָעה ַּבֻּסָּכה,ֵמַאַחר ֶלֱאֹכל ָהְיָתה ַּדְעּתֹו

ָׁשם,ַּכִּדין ֶלֱאֹכל ָיֹכל ְוֹלא ֶנֱאַנס ִמֵּכן ֶׁשְּלַאַחר ָמקֹום.ֶאָּלא ְסעּוָדתֹו,ּוִמָּכל ּוְלַסֵּים ְלַהְחִמיר רֹוֶצה ִאם
ְּבָר,ַּבֻּסָּכה ָעָליו ַּפת)קפג(.ָכהָּתֹבא ְּכֵביָצה עֹוד אֹוֵכל ֶׁשִאם ׁשּוב,ְוִנְרֶאה ַּבֻּסָּכה'ְיָבֵרְך ֵמַאַחר',ֵליֵׁשב

ֵמַהֻּסָּכה ַּדְעּתֹו ֶאת ְוִהִּסיַח ְמקֹומֹו ֶאת ִׁשָּנה ַהְּגָׁשִמים,ּוְכָבר ֶׁשִּיְפְסקּו ְּבָידֹו ֵאין  .ֶׁשֲהֵרי
 

ְלֵב ְוִנְכַנס ְּגָׁשִמים ָיְרדּו ֶלֱאֹכלִאם ַהְּגָׁשִמים,יתֹו ָּפְסקּו ְזַמן ֹלא-ּוְלַאַחר ֲעַדִין ִאם ַאף
ַמָּמׁש ֶלֱאֹכל ְלֵביתֹו,ָיַׁשב ִנְכַנס ַרק ַּבֻּסָּכה,ֶאָּלא ְוֶלֱאֹכל ַלֲחֹזר אֹותֹו ַמְטִריִחים .ֵאין

ערוך,המכתם,ם"הרמב( מרדכי,שלחן אמת,מאמר  )רו.שפת
 

ֶלֱא ִהְתִחיל ִאם ַהְּגָׁשִמיםַּגם ִמְּפַאת ְּבֵביתֹו ַהְּגָׁשִמים,ֹכל ָּפְסקּו ְזַמן ַחָּיב,ּוְלַאַחר ֵאינֹו
ַּבֻּסָּכה ְסעּוָדתֹו ַלֻּסָּכה.ְלַסֵּים ּוְלִהָּכֵנס ְלַהְחִמיר רֹוֶצה ְּבָרָכה,ְוִאם ָעָליו ֶׁשֹּלא)קפה,קעט(.ָּתֹבא ְוִנְרֶאה

ַּבֻּסָּכה'ְיָבֵרְך ְּכֵביָצהֶא',ֵליֵׁשב ַּפת ֹיאַכל ִאם ַרק ְיָבֵרְך,ַּבֻּסָּכה]ְּגָרם54[ָּלא ֹלא ִמֶּזה ְּבָפחֹות  .ַאְך
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ַהְּגָׁשִמים ִמְּפֵני ָעָליו ְלָהֵגן ַהֻּסָּכה ַעל ַּגּגֹון לֹו ֶׁשֵּיׁש ֶאת,ִמי ָסַגר ִּבְסעּוָדתֹו יֹוֵׁשב ּוְכֶׁשָהָיה
ַהְּגָׁשִמים ֵמֲחַמת ַהַּגּגֹוןּוְכ,ַהַּגּגֹון ֶאת ּוָפַתח ָחַזר ַהְּגָׁשִמים הּוא,ֶׁשָּפְסקּו ַמְמִׁשיְך ְוַעָּתה

ִּבְסעּוָדתֹו ּוְלָבֵרְך-ֶלֱאֹכל ַלֲחֹזר ָצִריְך ַּבֻּסָּכה'ֵאינֹו ַּדְעּתֹו',ֵליֵׁשב ֶאת ַמִּסיַח ֶׁשֵאינֹו ִמֵּכיָון
ְּתִחָּלה ֶׁשֵּבַרְך ֶר,ֵמַהְּבָרָכה ָּכל ַּגּגֹוּוְמַצֶּפה ֶאת ְוִיְפַּתח ַהְּגָׁשִמים ֶׁשִּיְפְסקּו  )קפז(.ַגע

 
ָׁשם ְמַטְפְטִפים ַהְּגָׁשִמים ְוֵאין ַהְרֵּבה ְסָכְך ֵמָעָליו ֵיׁש ַּבֻּסָּכה מֹוָׁשבֹו ִּבְמקֹום ֹיאַכל-ִאם

ַּבֻּסָּכה'ִויָבֵרְך,ַּבֻּסָּכה ַּבֻּס)קפה(.'ֵליֵׁשב ֶלֱאֹכל ִמְתַחְּסִדים ְּבָיָדםֵיׁש ְּכֶׁשִּמְטִרָּיה ַהּמֹוֵעד[ָּכה ַאְך,]ְּבֹחל
ְלָבֵרְך ֶׁשֵאין ַּבֻּסָּכה'ָּפׁשּוט ָּכזֹו'ֵליֵׁשב ְיִׁשיָבה ַהְּגִרי.ַעל ָנַהג ַזַצ"ְוֵכן ִמְּבִריְסק מועד(.ל"ז  )פו.שלמי

 
ַהֻּסָּכה ִמן ָּבּה,ַהָּפטּור ֶׁשִּמְצַטֵער ַּדְוָק,ְּכגֹון ַּבֻּסָּכהְורֹוֶצה ֵליֵׁשב ֶהְדיֹוט,א ֶאָּלא ֵאינֹו

ָּכְך ַעל ָׂשָכר ְמַקֵּבל ַהֻּסָּכה.ְוֵאינֹו ַעל ֵּבַרְך ְלַבָּטָלה,ְוִאם ס"הרמ(.ִּבְרָכתֹו תרלט סימן  )קפה.ז"א
 

ְוַכּדֹוֶמה ְּגָׁשִמים ֵמֲחַמת ֵמַהֻּסָּכה ַהּיֹוֵצ,ְּכֶׁשּיֹוֵצא ְּכֶעֶבד ְּבַהְכָנָעה ַּכֲאֶׁשרֵיֵצא ְּבבּוָׁשה א
ַהֶּמֶלְך ְּפֵני ֶאת ְלָׁשֵרת ַהֶּמֶלְך,ָּבא ְּבֵׁשרּותֹו,ְוֵגְרׁשֹו ָחֵפץ ס"הרמ(.ֶׁשֵאינֹו תרלט סימן  )קפה.ז"א

 
ְפָלאֹות  ִּפְלֵאי

ַזַצ ָׁשאּול ַאָּבא ִצּיֹון ֶּבן ַרִּבי ְוַרֵּבנּו ַהֻּסּכֹו,ל"מֹוֵרנּו ְּבַחג ַאַחת ָׁשָנה ְּבלֹוְנדֹוןָׁשָהה ְוַכָּידּוַע,ת
ָׁשם יֹוֵרד ְמֻמָּׁשְך,ְּכֶׁשַהֶּגֶׁשם ְוִלְזַמן ְמֹאד ֲחָזָקה ְּבצּוָרה יֹוֵרד ְּבחּוץ,הּוא ְמקֹומֹות ִּכְבַהְרֵּבה

ְּבֶאֶר,ָלָאֶרץ ָרִגיל הּוא ַּכֲאֶׁשר ַהֻּסָּכה ִמְצַות ֶאת ָהַרב ְיַקֵּים ֵהיַאְך ַלִּצּבּור ָקֶׁשה ץְוָהָיה
ַהִּמְצָוה,ִיְׂשָרֵאל ְלִקּיּום נֹוַח ָּבּה ֶּפֶלא.ֶׁשָהַאְקִלים ֶזה ַזַצ-ּוְרֵאה ָהַרב ֶׁשָרָצה ַּפַעם ל"ְּבָכל

ַּבֻּסָּכה ֶלֱאֹכל ְּבַנַחת,ְלִהָּכֵנס ַּבֻּסָּכה ְוָאַכל ִנְכַנס ְוָהַרב ַהְּגָׁשִמים ָהַרב,ָּפְסקּו ֶׁשָּיָצא ּוְלַאַחר
ַהְּגָׁשִמים,ֵמַהֻּסָּכה ׁשּוב  .א"זיע.ָחְזרּו

 
ַזַצ אֹוֶיְרַּבְך ַזְלָמן ְׁשֹלֹמה ַרִּבי ַהָּגאֹון לֹוַמר ָהָיה ֶּׁשָרִגיל ַמה ְלָהִליץ ָיאֹות ֶזה אֹודֹות"ְוַעל ל

ָהַרִּבים ַהְּגָׁשִמים ִמְּפֵני ָלָאֶרץ ְּבחּוץ ֻסָּכה ִמְצַות ְּבִקּיּום "ַהֹּקִׁשי ְבָׁשֵלם: ּוְמעֹוָנתֹו-סּוּכֹוַוְיִהי
ְּבִצּיֹון,"ְבִצּיֹון ַלָּדִרים ַרק ִהיא ֻסָּכה ִמְצַות ִקּיּום קכט(.ְׁשֵלמּות שלמה )הליכות

 

 
 חֹוֶלה

ַסָּכָנה ּבֹו ֶׁשֵאין ְוַכּיֹוֵצא,חֹוֶלה ְּבֵעיָניו אֹו ְּבֹראׁשֹו ֶׁשָחׁש ַּבֻּסָּכה,ְּכגֹון ֵליֵׁשב ָעָליו ,ְוָקֶׁשה
ָלֶהם.ָּפטּורֲהֵריהּו ָצִריְך ֶׁשהּוא ְּבָׁשָעה ְּפטּוִרים ְמַׁשְּמָׁשיו ֶׁשל.ְוַאף ְמַׁשְּמָׁשיו אּוָלם

ְלַגְמֵרי ְּפטּוִרים ַסָּכָנה ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ָּתִמיד,חֹוֶלה ָעָליו ְלַהְׁשִּגיַח ֶׁשְּצִריִכים ס(.ֵּכיָון  )קנח.ג"תרמ
 

ְּבָרָכהַחָּיב-ָאֵבל ִעם ֻסָּכה,ְּבֻסָּכה ִמְצַות ְלַקֵּים ַּדְעּתֹו ֶאת ְלַיֵּׁשב ָהאֹוֵנן,ְוָעָליו ֲאָבל
ֵמתֹו ִנְקַּבר ֹלא ַהֻּסָּכה,ֶׁשֲעַדִין ִמן ַהִּמְצוֹות,ָּפטּור ִמְּׁשָאר ֶׁשָּפטּור  )קנו(.ְּכֵׁשם

 
ִמיָלה  ְּבִרית

ַּבֻּסָּכה ַהִּמיָלה ְּבִרית ֶאת ַלֲעׂשֹות ְמֹאד ֲחָזָקהּוִבְל,ָנכֹון ַהֻּסָּכה ֶׁשִּתְהֶיה ֲחָׁשׁש,ַבד ֶׁשֵאין
ַהְּסָכְך ִמן ֵקיָסִמים ְוַכּיֹוֵצא,ִלְנִפיַלת ִיְתָקֵרר ֶׁשַהִּתינֹוק  )קסב(.אֹו

 
ַּבֻּסָּכה ְלָאְכָלּה ַחָּיִבים ִמיָלה ְּבִרית ְּגדֹוָלה,ְסעּוַדת ֻסָּכה ְלַהִּׂשיג ְלִהְתַאֵּמץ ֵיׁש ֵּכן ַעל

ֶׁש ַהֻּמְזָמִניםְּכֵדי ְלָכל ָמקֹום.ַּתְסִּפיק ַּבֻּסָּכה,ּוִמָּכל ָמקֹום ָלֶהם ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים ֶיְׁשָנם ִאם
ַלֻּסָּכה חּוץ ֶלֱאֹכל ַּדְוָקא,ּוֻמְכָרִחים ְלָאְכָלם ֶׁשַחָּיִבים ַמֲאָכִלים ֶלֱאֹכל ֶׁשֹּלא ִיָּזֲהרּו

ְלַהָּלן,ַּבֻּסָּכה  )קסב(.ְוַכְמֹבָאר
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ִמְצָוהְׁשִל  יֵחי
ִמְצָוה ִלְדַבר ְּכֵדי,ָׁשִליַח ְלָמקֹום ִמָּמקֹום ֶׁשּנֹוֵסַע אֹו ַרּבֹו ְּפֵני ֶאת ְלַקֵּבל ֶׁשּנֹוֵסַע ְּכגֹון

ְוַאְלָמנֹות ִליתֹוִמים ְצָדָקה ִמְצָוה-ִלְגּבֹות ִּבְדַבר עֹוֵסק ְוהּוא ִמן,ֵמַאַחר ָּפטּור ֲהֵריהּו
ַרַּׁש,ַהֻּסָּכה ֻסָּכהְוָלֵכן ְלֹלא ַּבֶּדֶרְך ִליֹׁשן אֹו ֶלֱאֹכל ֻסָּכה.אי לֹו ִהְזַּדְּמָנה ִאם ַוֲאִפּלּו
ָּבּה,ַּבֶּדֶרְך ִליֹׁשן אֹו ִמֶּלֱאֹכל ָּפטּור  .ֲהֵריהּו

 
ָּבֶזה ְּבָיֵדינּו,ְוַהַּטַעם "ֶׁשְּכָלל ַּבִּמְצָוה: ַהִּמְצָוה,ָהעֹוֵסק ִמן ְּבֹא".ָּפטּור ְלַוֲאִפּלּו ֶׁשָּיכֹול ְׁשֵּתיֶפן ֶאת ַקֵּים

ַאַחת,ַהִּמְצוֹות ְּבִמְצָוה ָעסּוק ְוהּוא ֶׁשעֹוֵסק,ֵמַאַחר ַהִּמְצָוה ְלַגֵּבי ִּכְרׁשּות ֶנְחֶׁשֶבת ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשַהִּמְצָוה ֲהֵרי
זרוע,ם"הרמב,ף"הרי,הגאונים(.ָּבּה ההר,המאירי,ן"הר,ד"הראב,אור מן אברהם ערוך,ה"ראבי,רבנו ועוד"משנ,שלחן  )קסג.ב

 
ֵּכן ַהּדֹור,ַעל ְּגדֹוֵלי ְּפֵני אֹו ַרָּבם ְּפֵני ֶאת ְלַקֵּבל ְּבאֹוטֹוּבּוס ְנִסיָעה ּוְבַדְרָּכם,ַהְמַאְרְּגִנים

ִליֹׁשן אֹו ֶלֱאֹכל ָּבאֹוטֹוּבּוס-רֹוִצים ְוִליֹׁשן ֶלֱאֹכל ִהְזַּדְּמָנ.ַרָּׁשִאים ִאם ֻסָּכהְוַאף ָלֶהם ה
ַּבֲחִנָּיָתם,ַּבֶּדֶרְך ָׁשם-ְּכגֹון ֶלֱאֹכל ַחָּיִבים ָׁשם,ֵאיָנם ְוֶלֱאֹכל ְלַהְחִמיר רֹוִצים ָּתֹבא-ְוִאם

ְּבָרָכה ְלָבֵרְך.ֲעֵליֶהם ַּבֻּסָּכה'ְוַרָּׁשִאים ֵיׁש',ֵליֵׁשב ְּכָהִראׁשֹוִניםֵפקָסִּכי ֲהָלָכה ֶׁשָּמא ַהִּמְצוֹותֶׁש,ְסֵפיָקא ְׁשֵּתי ֶאת ְלַקֵּים ָיכֹול ִאם
ֶׁשָּפטּור,ַחָּיב ֹּתאַמר ֶׁשְּפטּוָרה,ְוִאם ַאף ְמָבֶרֶכת ֶׁשִאָּׁשה ֲהָלָכה ֵמִאָּׁשה,ֶׁשָּמא ָעִדיף ֶזה ִאיׁש ָּפטּור,ַוֲהֵרי ֵאינֹו ְוהּוא ְּבֶעֶצם ְּפטּוָרה ֶׁשִהיא

ֶׁשְּב.ְּבֶעֶצם ֵמַהּתְוֵכיָון ָסִמְצָוה עֹוִׂשים ְסֵפיָקאֹוָרה ְלָבֵרְך,ֵפק (ְיכֹוִלים יבי. ח"עיין ח"א אות ו סימן  )ג

 
ְּדָרִכים  הֹוְלֵכי

ֲעָסָקיו אֹו ַּפְרָנָסתֹו ְלֹצֶרְך ְלָמקֹום ִמָּמקֹום ֲהִליָכתֹו,ַהּנֹוֵסַע ִּבְׁשַעת ַהֻּסָּכה ִמן ,ָּפטּור
ֻסָּכה ְלֹלא ִליֹׁשן אֹו ֶלֱאֹכל ַּבֶּדֶרְך.ְוַרַּׁשאי ֶׁשֵאינֹו ְּבָׁשָעה ָלנּוַח,אּוָלם ַּבַּלְיָלה ֶׁשָעַצר ּוְכגֹון

ְמֻסָּים ַההּוא-ְּבָמקֹום ַּבָּמקֹום ֻסָּכה ֵיׁש ָּבּה,ִאם ְוִליֹׁשן ֶלֱאֹכל ָׁשם,ַחָּיב ֵאין ִאם ַאְך
ְלַעְצמֹו,ֻסָּכה ֻסָּכה ִלְבנֹות ָעָליו ֻמָּטל ְוֹלא ָּפטּור  .ֲהֵריהּו

 
ַלֲעָסָקיו ַּבהֹוֵלְך ֶׁשֵהֵקּלּו ַמָּמׁש-ְוַהַּטַעם ִמְצָוה ִּבְדַבר עֹוֵסק ֶׁשֵאינֹו ִּפי ַעל ַאף הּוא,ִּכי עֹוֵסק ָמקֹום ִמָּכל

ֹצֶרְך ֶׁשֶּנְחָׁשב ְלֹצֶרְך,ְּבָדָבר ִמֵּביתֹו ִמָּלֵצאת ִנְמָנע ָהָיה ֹלא ַהָּׁשָנה ְימֹות ִּבְׁשָאר ְוַגם ַּגם,ֲעָסָקיוּוֵמַאַחר
ֶזה ְלֹצֶרְך ִמֻּסָּכתֹו ִמָּלֵצאת ְלִהָּמַנע ָצִריְך ֵאינֹו ֶׁשֶּנֱאַמר,ֶּבָחג ֵּתְׁשבּו'ּוְכמֹו ָּתדּורּו-'ַּבֻּסֹּכת .ל"ְוַכַּנ,ְּכֵעין

 )קסו(
 

ֵּכן ְלִעיר,ַעל ֵמִעיר ַהּנֹוְסִעים אֹוטֹוּבּוִסים ַלֻּס,ֶנָהֵגי חּוץ ֶלֱאֹכל ָלֶהם אּוָלם.ָּכהֻמָּתר
ְלַהְפָסָקהְּכֶׁשע ַּבֶּדֶרְך ֻסָּכה-ֹוְצִרים ָׁשם ֶיְׁשָנּה ִויָבְרכּו,ִאם ָּבּה ַּבֻּסָּכה'ֹיאְכלּו .'ֵליֵׁשב

ס"משנ( תרמ מ"ב  )קסט.ק
 

 ִטּיּוִלים
ְלַתֲענּוג ְלִעיר ֵמִעיר ַּבֻּסָּכה,ַהְמַטֵּיל ְלַהְפִק,ַחָּיב ַרַּׁשאי ְוֵאינֹו ְּבָדָברֵמַאַחר ֵמַהִּמְצָוה ַעְצמֹו ֶאת יַע

ַאֵחר ִּבְזַמן ַלֲעׂשֹותֹו ַּגם ְוָיכֹול ַמָּמׁש ֹצֶרְך ּבֹו ְוֵאין ִּבְלַבד ְלַתֲענּוג משה(.ֶׁשהּוא שלמה,אגרות  )קסו.הליכות
 

ִּבָּטחֹון  ַאְנֵׁשי
ַּבּיֹום ִּבְׁשִמיָרה ָהֲעסּוִקים ִּבָּטחֹון ִמן,ַאְנֵׁשי ַּבּיֹוםְּפטּוִרים ִּבְׁשִמיָרה.ַהֻּסָּכה ְוָהֲעסּוִקים

ַּבַּלְיָלה,ַּבַּלְיָלה ְלַמֲאָרִבים.ְּפטּוִרים ַהּיֹוְצִאים ַּבֲעָמדֹות,ְוֵכן ַהִּנְמָצִאים ְזַמן-אֹו ָּכל
ַּבֲעבֹוָדָתם ֲעסּוִקים ַהֻּסָּכה,ֶׁשֵהם ִמן ְּפטּוִרים ֵהם ס(.ֲהֵרי תרמ  )קצו.ט"סימן

 
 ָנִׁשים

ֻסָּכה ִמִּמְצַות ְּפטּורֹות ֶנֶאְמָרה,ַהָּנִׁשים ִמִּסיַני'ֶׁשָּכְך ְלֹמֶׁשה ַהָּנִׁשים'ֲהָלָכה ֶאת .ִלְפֹטר
ָמקֹום ַּבֻּסָּכה,ּוִמָּכל יֹוְׁשבֹות ִמְצָוה,ִאם ַעל ְמֻצֶּוה ֶׁשֵאינֹו ָאָדם ְּכִדין ָׂשָכר ָלֶהן ֵיׁש

ּוְמַקְּיָמּה ֶזהֶׁשֵּיׁש,ְמֻסֶּיֶמת ַעל ָׂשָכר  .לֹו
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ְלָהִבין ְּבָיֵדינּו,ְוֵיׁש ָּגדֹול ְּכָלל ְּגָרָמא,ֲהֵרי ֶׁשַהְּזַמן ֲעֵׂשה ִמְצוֹות ָקבּוַע[ֶׁשָּכל ְזַמן ָלּה ְּפטּורֹות,]ֶׁשֵּיׁש ,ַהָּנִׁשים
ִציִצית ִמְצַות ַּבַּלְיָלה,ְּכגֹון ְוֹלא ַּבּיֹום ִמ,ֶׁשְּזַמָּנּה ְּתִפִּלין ְּבַׁשָּבתְוֵכן ְוֹלא ַּבֹחל ְולּוָלב,ְצָוָתן ׁשֹוָפר ְוָכל,ְוֵכן

ָּבֶהן ְזַמן,ַּכּיֹוֵצא ְּבָכל נֹוֲהגֹות ְוֵאיָנן ָקבּוַע ֶׁשְּזַמָּנן ֵמֲחַמת ְּפטּורֹות ַהָּמזֹון[,ֶׁשַהָּנִׁשים ִּבְרַּכת ְּכִמְצַות ,ֶׁשֹּלא
ֶלֶחם ְּכַזִית אֹוֵכל ְּכֶׁשָהָאָדם ַהָּמזֹון,ֶׁשָּתִמיד ִּבְרַּכת ְלָבֵרְך ַּבַּלְיָלה,ַחָּיב ֵּבין ַּבּיֹום ְּבַׁשָּבת,ֵּבין ֵּבין ְּבֹחל ֵּכן.]ֵּבין ,ְוִאם

ַל ָאנּו ְצִריִכים ִמִּסיַני'ַמּדּוַע ְלֹמֶׁשה ֻסָּכה'ֲהָלָכה ִמִּמְצַות ְּפטּורֹות ֶׁשַהָּנִׁשים ָהִכי?ְלַלְּמֵדנּו ְּבָלאו ,ֲהֹלא
ָקבּוַעֵּכיָו ֶׁשְּזַמָּנּה ִמְצָוה ִהיא ֶׁשֻּסָּכה ְּפטּורֹות,ן ִלְהיֹות ַהָּנִׁשים  ?ְצִריכֹות

 
ֻסָּכה ְּבַמֶּסֶכת ַהְּגָמָרא ְׁשֵאַלת ִהיא זֹו ע(ְׁשֵאָלה ַאַּבֵּיי,)ב"כח ָהָאמֹוָרא ִיֵּׁשב ָּכְך ְלַחֵּיב,ְוַעל חֹוֵׁשב ֶׁשָהִייִתי

ַּבֻּסָּכה ַהָּנִׁשים ַהּתֹוָרהֶאת ֶׁשִּצְּוָתה ֵּתְׁשבּו"ִמֵּכיָון ֲחַז,"ַּבֻּסֹּכת ָּתדּורּו"ל"ְוָדְרׁשּו ְּכֵעין ,ְּדַהְינּו,"ֵּתְׁשבּו
ְּבֵביתֹו ַהָּׁשָנה ָּכל ָּדר ֶׁשָאָדם ִאְׁשּתֹו.ְּכֶדֶרְך ִעם ָּדר ָאָדם ְּבֵביתֹו ִאְׁש,ַמה ַעל ַּגם ִחּיּוב ִיְהֶיה ַּבֻּסָּכה .ּתֹוָּכְך

ָּבָאה ִמִּסיַני'ְלָכְך ְלֹמֶׁשה ִיֵּׁשב.ְלָפְטָרן'ֲהָלָכה ֵמַחג,ְוָרָבא ָׁשָוה ִמְּגֵזָרה ַהָּנִׁשים ֶאת ְלַחֵּיב חֹוֵׁשב ֶׁשָהִייִתי
ַמָּצה,ַהַּמּצֹות ַּבֲאִכיַלת ַחָּיבֹות ַהָּנִׁשים ַּבֻּסָּכ,ֶׁשָּׁשם ִּביִׁשיָבה ַחָּיבֹות ִיְהיּו ָּכאן ֵמָהַאֲחרֹוִנים.הַאף ְוֵיׁש
ָּכבֹוד,ֶׁשִּיְּׁשבּו ְלַעְנֵני ֵזֶכר ִהיא ֻסָּכה ּוִמְצַות ָּכבֹוד,ֶׁשֵּמַאַחר ַעְנֵני ֶׁשל ֶזה ְּבֵנס ָהיּו ַהָּנִׁשים ֵּכן,ְוַאף ִאם

ָּכבֹוד ְלַעְנֵני ֵזֶכר ֻסָּכה ְּבִמְצַות ָּבָאה,ְנַחְּיֵבן ִמִּס'ְלָכְך ְלֹמֶׁשה  )קמח(.ְלָפְטָרן'יַניֲהָלָכה

 
ַּבֻּסָּכה ְוֶלֱאֹכל ְלַהֵּדר ָהרֹוצֹות ְּבָרָכה,ָנִׁשים ֲעֵליֶהן ְסָפַרד.ָּתֹבא ִמְּבנֹות ֵהן ִאם ,ַאְך

ְלָבֵרְך ָלֶהן ַּבֻּסָּכה'ָאסּור ְלַבָּטָלה',ֵליֵׁשב ָׁשַמִים ֵׁשם נֹוְׂשאֹות ֵהן ֲהֵרי ַּדַעת.ְוַהְמָבְרכֹות ֵּכן
ָזרּוַע,ג"ַהְּסָמ,ד"ָהַרְאָב,ם"ָהַרְמַּב,י"ַרִׁש ֶאְפַרִים,אֹור ָהִריַא,ַרֵּבנּו ְוֶנְכּדֹו ְיַׁשְעָיה ָמנֹוַח,ז"ַרֵּבנּו ִמְׁשֶנה,ַרֵּבנּו ִויָטִרי,ַהַּמִּגיד י"ַמֲהִר,ַמֲחזֹור

ָערּוְך,ץ"ַהַּתְׁשֵּב,קּולֹון ַהֻּׁשְלָחן ֵמַרּב,ּוָמָרן ַרִּבים ָהַאֲחרֹוִניםְועֹוד (ֹוֵתינּו  )קמח.

 
ַּבֻּסָּכה ְיִׁשיָבָתן ַעל ְלָבֵרְך ַהּנֹוֲהגֹות ַאְׁשְּכַנז ִמְּבנֹות ִמְּגאֹוֵני,ֵיׁש ּפֹוְסִקים ַהְרֵּבה ַאְך

ָּכְתבּו ְּתָבֵרְכָנה,ַאְׁשְּכַנז ֶׁשֹּלא יֹוֵתר  )קמט(.ֶׁשַהָּנכֹון
 

ַלָּנ מֹוֶרה ָהָיה ְצִבי ָחָכם ְּתָבֵרְכָנהַהָּגאֹון ֶׁשֹּלא ָהַאְׁשְּכַנִּזּיֹות ַהְמָבְרכֹות,ִׁשים ַּבָּנִׁשים מֹוֶחה ָהָיה ְוֵכן.ְוַאף
ַיֲעֹקב ְיׁשּועֹות ַהָּגאֹון ְּתָבֵרְכָנה,ָּכַתב ֹלא ֶׁשַהָּנִׁשים הּוא ַחִּיים.ֶׁשַהָּנכֹון ַרִּבי ַהָּגאֹון ְלַמֲעֶׂשה ִהְנִהיג ְוֵכן

ָּכ,ִמָּצאְנז ַיְעֵּבְוֵכן ַהָּגאֹון ַמַהְרַׁש,ץ"ַתב ָהָרָמ,ג"ְוַהָּגאֹון ָּכַתב"ְוַאף ֹמֶׁשה ְּבַדְרֵכי תקפט(א ֶׁשּמּוָטב,)סימן
ְּגָרָמא ֶׁשַהְּזַמן ֲעֵׂשה ִמְצוֹות ַעל ְּתָבֵרְכָנה ֹלא ַהּטּור,ֶׁשַהָּנִׁשים ָּכַתב יז(ְוֵכן ְיָבְרכּו)סימן ֶׁשֹּלא יֹוֵתר .ֶׁשּטֹוב

ָלֶה"ָהרְדַּבְו ֶׁשֵאין ָּכַתב ָחָדׁש,ְלָבֵרְךןז ַהְּפִרי ָּכְתבּו ֶאְלָּגאִזי"ָהראשל,ְוֵכן ַיֲעֹקב ַרֵּבנּו ֶאְלָּגאִזי"ַמֲהִרי,צ ,ט
ַהִחיָד ֶׁשל ַרּבֹו ָנבֹון יֹוָנה שמ,א"ַרֵּבנּו ָג"ָהַרב ַעְזִריֵאל,יןאִגח ַאֲהֹרן ָּפָלאִג"ַהְּגִר,ַּכֵּפי ְּבִס'י ַלֵּלבי ָיֶפה ,ְפרֹו

יֹוֵסף ִנִּסים,ִּבְרַּכת ְועֹוד,ַמֲעֵׂשה ָּגבֹוַּה ְוַהְנָהגֹות.ֻׁשְלָחן ִּבְתׁשּובֹות ְׁשֶטְרְנּבּוְך ֹמֶׁשה ָהַרב ֶׁשַרק,ְוָכַתב
ֵמַהְמַקֵּדׁש ַהְּבָרָכה ֶאת ְּכֶׁשּׁשֹוְמעֹות חֹוָבָתן ְיֵדי ֵיְצאּו ָהִראׁשֹון ֹלא,ָּבֶזהְוַדי,ַּבַּלְיָלה ֶהָחג ְיֵמי ּוִבְׁשָאר

ְנַטְנזֹון.ְיָבְרכּו ּוֵמִׁשיב ׁשֹוֵאל ַהָּגאֹון ַּדַעת ֹלא.ְוֵכן ֶׁשַהָּנִׁשים ְּבַאְׁשְּכַנז ֶׁשִּמְנָהָגם ַיֲעֹקב ַהְיׁשּועֹות ְוָכַתב
ֵמִאּמֹו,ְמָבְרכֹות ֶׁשָּׁשַמע סֹוֵפר ֲחַתן ְּבֵסֶפר ָּכַתב הגאון[ְוֵכן של סופרבתו ֵּבְרכּו,]החתם ֹלא ֶׁשֵּמעֹוָלם

ַּבֻּסָּכה ַהְיִׁשיָבה ַעל ָאִביָה ְּבֵבית ָּכַתב"ּוְבׁשּו.ַהָּנִׁשים ַיִּציב ִּדְבֵרי ָהָיה,ת ִמָּצאְנז ַחִּיים ַרִּבי ֶׁשַהָּגאֹון
ַהֻּסָּכה",אֹוֵמר ַעל ְּתָבֵרְך ֶׁשֹּלא ֶׁשִּתְזֶּכ,ֶׁשִאָּׁשה ָלּה ַמְבִטיַח ֲהגּוִניםֲאִני ְלָבִנים ַהַּגְרַׁש".ה ִהְנִהיג ז"ְוֵכן

ַזַצ ְּבֵביתֹו"אֹוֶיְרַּבְך ַּבֻּסָּכה,ל ַהְיִׁשיָבה ַעל ְיָבְרכּו ֹלא ֶׁשַהָּנִׁשים.ֶׁשַהָּנִׁשים ֶׁשָּכְתבּו ַהּפֹוְסִקים ְוַאף ּוֵמַאַחר
ְלָבֵרְך,ְמָבְרכֹות ַחָּיבֹות ֶׁשַהָּנִׁשים ַּדְעָּתם ְלָבֵרְך,ֵאין ֶׁשַרָּׁשִאּיֹות ַרק ֵּכן,ֶאָּלא ֶאת,ִאם ְלַהְכִניס ָלּה ָלָּמה

ְּגדֹוָלה ֹּכה ְלַמֲחֹלֶקת ְלַבָּטָלה,ַעְצָמּה ְּבָרָכה ִּבְרָכָתּה ֵמַהּפֹוְסִקים ַרִּבים ַעל,ֶׁשְּלַדַעת ִתָּׂשא'ְועֹוֶבֶרת ֹלא
ה ֵׁשם ַלָּׁשְוא'ֶאת ְּכְו',ֱאֹלֶקיָך ֲהֹלא ְּבָיֵדינּוַגם ְלָהֵקלָס'ָלל ְּבָרכֹות ִהיא',ֵפק ֶׁשַהְּמִציאּות ּוִבְפָרט

ַּבֻּסָּכה ַהְמַחֶּיֶבת ַהֲהָלָכה ִּכְפָרֵטי ַּבֻּסָּכה ֶלֱאֹכל ְמַדְקְּדקֹות ֵאיָנן שלמה(.ֶׁשַהָּנִׁשים ְלָכְך)קעגאוירבךהליכות
ְּב ֶׁשִּתְנֹקט ָנכֹון ַּתֲעֶׂש'יֹוֵתר ְוַאל ָעִדיףֵׁשב ְּתָבֵרְך',ה ָמקֹום.ְוֹלא ֲעֵליֶהן,ּוִמָּכל ֶׁשִּקְּבלּו ְסָפַרד ְּבנֹות

ָערּוְך ַהֻּׁשְלָחן ָמָרן ְלָבֵרְך,הֹוָראֹות ַהִּדין ִמן ָלֶהן ִיְנַעם,ָאסּור טֹוב,ְוַלּׁשֹוְמעֹות ִּבְרַּכת ָּתֹבא  )קמט(.ַוֲעֵליֶהן
 
 

ַּבֻּסָּכה ָהֲאִכיָלה  ִמִּדיֵני
ָהִראׁשֹוןֲא ַּבַּלְיָלה ַּפת  ִכיַלת

ְּכַזִית ֶלֱאֹכל ַהּתֹוָרה ִמן ֲעֵׂשה ַּבֻּסָּכה]ְּגָרם27[ִמְצַות טֹוב יֹום ְּבֵליל ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה,ַּפת ֶאָּלא
ִמַּכֵּביָצה יֹוֵתר ְמַעט ְּבִׁשעּור ַּפת ִהיא,ְּגָרם60-ְּכ[ֹיאַכל ְס,]ְּגָרם54:ְּכֵביָצה ַׁשָּבתִּכְבָכל עּוַדת
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טֹוב ַּפת,ְויֹום ִמְּכֵביָצה יֹוֵתר ְמַעט ַּבֲאִכיַלת ֶאָּלא ֶקַבע ְסעּוַדת ֶנְחֶׁשֶבת ֵאין ְוַגם[.ִּכי
ַּבֻּסָּכה ֶהָחג ְּבֵליל ֶזה ְּכִׁשעּור ֶלֱאֹכל ָצִריְך ַהּתֹוָרה ֶׁשִּמן ָהאֹוְמִרים חֹוַבת ְיֵדי  )קיד,ק(.]ָלֵצאת

 

ָהָרִגיׁש ִחָּטהָאָדם ֶקַמח ׁשּוָעל,ַלֲאִכיַלת ִׁשֹּבֶלת ִמֶּקַמח ַּפת עו"חזו(.ֹיאַכל פסח  )ע
 

ַמָּמִׁשי ִלְפָּתן ׁשּום ְּבִלי ַּפת ְּכַזִית ֶלֱאֹכל ְוַכּיֹוֵצא,טֹוב ָסָלט אֹו ַרַּׁשאי,ְּכָדג אּוָלם
ְוַכּיֹוֵצא ַחם ְּבָמָרק אֹו ְּבֹרֶטב ְלָטְבלֹו  )קטו(.ְלַכְּתִחָּלה

 
ָהֲאִכיָלה  ְזַמן

ְּכַזִית ָּכל ֹיאַכל ֶׁשל]ְּגָרם27[ְלַכְּתִחָּלה ְזַמן ְּבתֹוְך ֶׁשְּכֵביָצה,ַּדּקֹות4ַּפת ]ְּגָרם54[ְוִנְמָצא
ְּבֶמֶׁשְך ֹיאַכל ֶזה.ַּדּקֹות8ַּפת ְזַמן ּתֹוְך ֶלֱאֹכל לֹו ָקֶׁשה ִאם יֹוֵתר,ַאְך ִיְׁשֶהה ֶׁשֹּלא ַיְקִּפיד

ְּכַזִיתִמֶּׁש ָּכל ַלֲאִכיַלת ַּדּקֹות ָוֵחִצי  )קיב(.ַבע
 

ַּפת ְּכֵביָצה ֶלֱאֹכל ָיכֹול ֵאינֹו ַּפת,ִאם ְּכַזִית ְלָפחֹות ַּבֻּסָּכה'ִויָבֵרְך,ֹיאַכל ַאְך.'ֵליֵׁשב
ֵלב ַהְּסעּוָדה,ָיִׂשים ֹקֶדם ָיָדיו ֶאת ְיָבֵרְך,ֶׁשְּכֶׁשּנֹוֵטל ָיַד'ֹלא ְנִטיַלת ֵאין',ִיםַעל ֶׁשֲהֵרי

ַּפת ְּכֵביָצה ֵמֲאִכיַלת ֶאָּלא ַהְּנִטיָלה ַעל ְסעּוָדה,ְמָבְרִכים ְלִהְלכֹות ַּבחֹוֶבֶרת  .ַּכְמֹבָאר

 
ַלְיָלה ֲחצֹות ֹקֶדם ַהַּפת ְּכַזִית ֶאת ֶלֱאֹכל ֹקֶדם.]23:30:ְּבֵעֶרְך[ָצִריְך ָאַכל ְוֹלא ֶנֱאַנס ְוִאם

ֶׁש,ֲחצֹות ֲחצֹותּוְכגֹון ְלַאַחר ַעד ָּפְסקּו ְוֹלא ְּגָׁשִמים ֲחצֹות-ָּיְרדּו ְלַאַחר ֹלא,ֹיאַכל ַאְך
ַּבֻּסָּכה'ְיָבֵרְך ַּפת',ֵליֵׁשב ְּכֵביָצה אֹוֵכל ֵּכן ִאם  )קח(.ֶאָּלא

 
 ִקּדּוׁש

ֶהָחג ְיֵמי ַהַּיִין,ְּבָכל ַעל ֹח[ְּכֶׁשְּמַקְּדִׁשים ְּבַׁשַּבת אֹו טֹוב ַהּמֹוֵעדְּביֹום ּוַבֹּבֶקר-ל ַיֲעֹמד,]ַּבַּלְיָלה
ַהִּקּדּוׁש ְיָבֵרְך,ִּבְׁשַעת ִמֵּכן ַּבֻּסָּכה'ּוְלַאַחר ְוִיְׁשֶּתה',ֵליֵׁשב ערוך(.ְוֵיֵׁשב כנה,א"הרמ,שלחן ,ג"שיורי

יוסף,הלבוש החיים,ז"הט,ברכי ס"הרמ(.בֶשֹיֵמְלַקֵּדׁשָנֲהגּוַאְׁשְּכַנזּוְבֵני)קעב.כף תרמג סימן )ב"א

 
ַּבֻּסָּכה ֶלֱאֹכל ַחָּיב  ?ָמַתי

ַלֻּסָּכה חּוץ ֶקַבע ְסעּוַדת ֶלֱאֹכל ָאסּור ַהֻּסּכֹות ַחג ְיֵמי ְּכֶׁשאֹוֵכל,ְּבָכל ִהיא ֶקַבע ּוְסעּוַדת
ְּכֵביָצה ְּבִׁשעּור ְּכ.ְּגָרם54[ַּפת ֶׁשֹּיאַכל אֹוֵכל,]ְּגָרם60-ְוטֹוב ִאם ִמִּׁשעּורַאְך ָּפחֹות ַּפת

ְּכֹאֶרז,ְּכֵביָצה ֲאֵחִרים ַמֲאָכִלים ֶׁשאֹוֵכל ְוַכּדֹוֶמה,ַאף חּוץ,ָּבָׂשר ְסעּוָדתֹו ֶלֱאֹכל ַרַּׁשאי
ַּבֻּסָּכהְוַּמְחִמירְוִאם.ַלֻּסָּכה ְיָבֵרְך,אֹוֵכל ַּבֻּסָּכה'ֹלא  )קלד,קלג,קלב(.'ֵליֵׁשב

 
ַּבֻּסָּכה אֹוֵכל ַּפתָהָיה ִמְּכֵביָצה ָּפחֹות ֶאָּלא ֶלֱאֹכל ְּבַדְעּתֹו ָהָיה ּבֹו,ְוֹלא ָחַזר ִמֵּכן ּוְלַאַחר

ָוַמְעָלה ַּפת ְּכֵביָצה ֶלֱאֹכל ַעָּתה-ְורֹוֶצה ַּבֻּסָּכה'ְיָבֵרְך ֵאינֹו',ֵליֵׁשב ָוָהְלָאה ֶׁשִּמָּכאן ַאף
ְּכֵביָצה עֹוד  )קלג(.אֹוֵכל

 
ַהְּבָרָכה  ְזַמן

ִלְסעּוָדה ָיָדיו ֶׁשָּנַטל עֹוֵמד,ְלַאַחר ַּבֻּסָּכה'ְיָבֵרְך,ְּבעֹודֹו .'ַהּמֹוִציא'ִויָבֵרְך,ְוֵיֵׁשב',ֵליֵׁשב
מרוטנבורג"מהר,ם"הרמב,זוהר( יוסף,ם יוסף,בית פלאג"הגר,ץ"היעב,ראש פלאג"הגר,י'ח ועוד,י'י חי איש ְוֵיש)קעב.בן
ָּכְך'ַהּמֹוִציא'ְמָבְרִכיםַהַאְׁשְּכַנזֵניְּבִמ ַּבֻּסָּכה'ְוַאַחר ססימןא"הרמ(.'ֵליֵׁשב )ג"תרמג

 
ְלָבֵרְך ְוָׁשַכח ַּבֻּסָּכה'ָאַכל ַמֶּׁשהּו-'ֵליֵׁשב ׁשֹוֶתה אֹו ְואֹוֵכל ַּבְּסעּוָדה הּוא ֶׁשֲעַדִין ,ָּכל

ְלָבֵרְך ַּב,ַרַּׁשאי ּוַמְׁשֵקהּו ַמֲאָכלֹו ְוָכל ֶקַבעֵמַאַחר ַּכֲאִכיַלת ֶנְחָׁשִבים חּוץ,ְּסעּוָדה ְלָאְכָלם לֹו ְוָאסּור
ְלַהָּלן,ַלֻּסָּכה ְּכלּום.ַּכְמֹבָאר עֹוד אֹוֵכל ֵאינֹו ִאם ְלָבֵרְך,ַאְך ַרַּׁשאי  )קעח(.ֵאינֹו
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ֵּבַרְך ִאם ַּבֻּסָּכה'ַהְמֻסָּפק ֹלא'ֵליֵׁשב ְמָבֵרְך,אֹו  )קעח(.ֵאינֹו
 

ֵמֹעֶמדָהאֹוֵכל ָלֶׁשֶבת,ַּבֻּסָּכה ִּכֵּסא לֹו ֶׁשֵאין ַּבֻּסָּכה'ְמָבֵרְך,ּוְכגֹון ֶׁשְּלׁשֹון,'ֵליֵׁשב ִמֵּכיָון
ָלֶׁשֶבת ַּדְוָקא ֵאיָנּה ְּבָמקֹום,ְיִׁשיָבה ְלִהְתַעֵּכב ֶׁשֶּנֱאַמר,ֶאָּלא "ְּכמֹו ַרִּבים: ָיִמים ְבָקֵדׁש  )קעה(".ַוֵּתְׁשבּו

 
ָּד  ָגןִמיֵני

ָּדָגן ִמִּמיֵני ַּתְבִׁשיל אֹו עּוָגה ְּכֵביָצה]ְוַכּיֹוֵצא,קּוֶּבה,ִסיָגִרים,ְּכִאְטִרּיֹות[,ָהאֹוֵכל ִמִּׁשעּור
ַּבֻּסָּכה,ָוַמְעָלה ֶלֱאֹכל ְיָבֵרְך,ַחָּיב ֹלא ַּבֻּסָּכה'ַאְך ג',ֵליֵׁשב ְּכִׁשעּור אֹוֵכל ֵּכן ִאם 'ֶאָּלא
 )קלד(.]ָרםְּג162[ֵּביִצים

 
ָּבֶזה עּוָגה-ְוַהַּטַעם ְּכֵביָצה ַעל ְלָבֵרְך ִאם ַהּפֹוְסִקים ַמֲחֹלֶקת ֶׁשֵּיׁש ְמָבְרִכיםְוַלֲהָלָכ,ֵּכיָון ָאנּו ֵאין ִּכי,ה

ְלָהֵקלָס ְּבָרכֹות ג,ֵפק ִׁשעּור ְּכֶׁשאֹוֵכל ָהַרְמַּב,ֵּביִצים'ַאְך ֶׁשְּלַדַעת ֲהֵר"ֵּכיָון ּוָמָרן ְקִביעּותם ִׁשעּור ֶזה י
ְּבעּוָגה,ּוְלִדְבֵריֶהם[ְסעּוָדה ָּכֶזה ּוְמָבֵרְך,ְּבִׁשעּור ְּכֶלֶחם ַהָּמזֹון'ַהּמֹוִציא'ִּדינֹו ַרִׁש-]ּוִבְרַּכת ֶׁשְּלַדַעת ִּפי ַעל י"ַאף

ד הּוא ְסעּוָדה ָמקֹו,ֵּביִצים'ְקִביעּות ָסִמָּכל ָלנּו ֵיׁש ְלם ְסֵפיָקא ְּכֵביָצה,ָבֵרְךֵפק ִׁשעּור ֶׁשַעל ֲהָלָכה ֶׁשָּמא
ְלָבֵרְך ג,ָצִריְך ְּכִׁשעּור הּוא ְסעּוָדה ֶׁשְּקִביעּות ֲהָלָכה ְלַכְּתִחָּלה.ֵּביִצים'ְוֶׁשָּמא ְלָבֵרְך ֶׁשֵאין ִּפי ַעל ְוַאף

ִּפי ְסֵפיָקאָסַעל ָמקֹום,ֵפק ַהּתֹוָרה,ִמָּכל ִמן ִּפי,ְּכֶׁשַהִּמְצָוה ַעל ְסֵפיָקאָסְמָבְרִכים  )קלד(.ֵפק
 

ָהָאמּור ַּכּיֹום,ּוְלאֹור ֶּׁשָּמצּוי ה,ַמה ְּכ',ָּברּוְך ָּבֵּתי טֹוִביםְּבַהְרֵּבה ְוָיִמים ְּבַׁשָּבתֹות ֶנֶסת
ַהַחָּמה ְּבֵנץ ּוָבַאָּגָדה,ֶׁשִּמְתַּפְלִלים ַּבֲהָלָכה ִׁשעּור ִמֵּכן ְלַאַחר ַהִּׁשעּור,ּוְמַקְּיִמים ְוֹקֶדם

ְמזֹונֹות ִמיֵני ְואֹוְכִלים ַהַּיִין ַעל ַּבֻּסָּכה-ְמַקְּדִׁשים ַהִּׁשעּור ֶאת ְיַקְּימּו ֶהָחג ֵמַאַחר,ִּביֵמי
ְּכֵביָצה ְּבִׁשעּור ְמזֹונֹות אֹוְכִלים ְּכָלל  )קמא(.ּוְבֶדֶרְך

 
ּוּבּוֶרָק קּוֶגל ַלִּקּדּוׁש ְלָהִביא ְרִגיִלים ג,סִאם ֶׁשל ְלַכּמּות ְלַהִּגיַע ֶאְפָׁשר ֶׁשְּבַקּלּות 'ִנְמָצא

ִמְּתִחָּלה,]ְּגָרם162[ֵּביִצים ַהַּדַעת ֶאת ִלֵּתן ֵיׁש ֵּכן ָּכזֹו,ַעל ַּכּמּות אֹוְכִלים ַעל,ֶׁשִאם
ּוְלָבֵרְך ֵמֹעֶמד ְלַקֵּדׁש ַהֶּגֶפן'ַהְמַקֵּדׁש ְּפִרי ַּבֻּס'ְו'ּבֹוֵרא  .'ָּכהֵליֵׁשב

 
ְמזֹונֹות ְמַעט ֶׁשֹּיאַכל ָחַׁשב ג,ִאם ְּכִׁשעּור ֶלֱאֹכל ְורֹוֶצה ְּבַדְעּתֹו ִנְמַלְך ִמֵּכן 'ּוְלַאַחר

ַעָּתה-ֵּביִצים ַּבֻּסָּכה'ְיָבֵרְך  .'ֵליֵׁשב
 

ּוַמְׁשִקים ַמֲאָכִלים  ְׁשָאר
ֵּפרֹות ַמֲא,ֹאֶרז,ְיָרקֹות,ָהאֹוֵכל ִמיֵני ְוָכל ָּדָּבָׂשר ִמִּמיֵני ֶׁשֵאיָנם ָּכל,ָגןָכִלים ַהּׁשֹוֶתה ְוֵכן
ֶׁשהּוא ַיִין,ֵּתה,ַמְׁשֶקה ַוֲאִפּלּו ַהֻּסָּכה-ָקֶפה ִמן ָּפטּור ַעל,ֲהֵריהּו ַעְצמֹו ָקַבע ִאם ַוֲאִפּלּו

ַּבֻּסָּכה ַחָּיב ֵאינֹו ֵאּלּו ּוַמְׁשִקים ַהַּי,ְוָלֵכן.ַמֲאָכִלים ַעל אֹוַהַּמְבִּדיל ֶהָחג ְּבמֹוָצֵאי ִין
ַהּמֹוֵעד ֹחל ֶׁשל ַׁשָּבת ַּבֻּסָּכה,ְּבמֹוָצֵאי ְלַהְבִּדיל ַחָּיב ורמ"שו(.ֵאינֹו ס"ע תרלט  )קלז.ב"א

 
ַמִים ַוֲאִפּלּו ַלֻּסָּכה חּוץ ְּכלּום ִלְׁשּתֹות ְוֹלא ֶלֱאֹכל ֶׁשֹּלא ַעְצמֹו ַעל ֶזה,ַהַּמְחִמיר ֲהֵרי

ְוָת ְּבָרָכהְמֻׁשָּבח ָעָליו ְיָבֵרְך,ֹבא ֶׁשֹּלא ִיָּזֵהר ַּבֻּסָּכה'ַאְך ָמקֹום.'ֵליֵׁשב ֲאִפּלּו,ּוִמָּכל
זֹו ֻחְמָרה ְלַהְחִמיר ֶׁשֹּלא ַרַּׁשאי ָחָכם ַּבִּמְצוֹות,ַּתְלִמיד ְמַדְקֵּדק ֶׁשֵאינֹו ְּכִמי ֶנְחָׁשב  .ְוֵאינֹו

ֶא ַרִּבי ַלַּתָּנִאים ָמָצאנּו ָׁשמּוֶׁשֵּכן ֶּבן ע(ַעְלָעָזר עט ָצדֹוק)ב"יומא ע(ְוַרִּבי כו ַלֻּסָּכה)ב"סוכה חּוץ יוסף"הר(.ֶׁשָאְכלּו ובית  )קלט.ן

 
ֲחֵברֹו  ֻסַּכת

ֶׁשֵאיָנם ְּבֹאֶפן ַאף ַחְבֵריֶהם ְלֻסַּכת ֶׁשִּנְכָנִסים ַּפַעם ְּבָכל ְלָבֵרְך ֶׁשָּנֲהגּו ַאְׁשְּכַנז ִמְּבֵני ֵיׁש
ְּכלּוםטֹוֲעִמ ָׁשם ֵכן,ים ֵאינֹו ְסָפַרד ְּבֵני ִמְנַהג ְלַׁשּנֹות,אּוָלם העיטור(.ְוֵאין ויטרי,כדעת צרור,מחזור

הרשב תלמיד משנה,א"החיים חיים,המגיד הרמ,טור,המרדכי,אבודרהם,ארחות דעת ושכן השלחן עייאש,א"ערוך יהודה ,לחם
אדמה הדביר,מזבח מרדכי,פתח ועודכ,מאמר החיים  )קעז.ף
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ַהְּסעּוָדה ְּבֶאְמַצע ַלֻּסָּכה חּוץ  ֲאִכיָלה
ַּבֻּסָּכה ֶקַבע ְסעּוַדת ַלֻּסָּכה,ְּכֶׁשאֹוְכִלים חּוץ ְּכלּום ִלְׁשּתֹות אֹו ֶלֱאֹכל ְוָכל,ָאסּור ֵמַאַחר

ַּבְּסעּוָדה ֶׁשִהיא ֶקַבע,ְטִעיָמה ַּכֲאִכיַלת ֵּכן.ֶנְחֶׁשֶבת ַהְּסעּוָדהַהּיֹוֵצ,ַעל ְּבֶאְמַצע א
ַמֲאָכל,ַלִּמְטָּבח ׁשּום ָׁשם ִיְטַעם ֶׁשֹּלא ָׁשם,ִיָּזֵהר ִיְׁשֶּתה ֹלא ַמִים ַהִּדין.ַוֲאִפּלּו ְוהּוא

ְּבִפיו ְּכֶׁשַּמֲאָכל ֵמַהֻּסָּכה ָלֵצאת ֵיֵצא,ֶׁשָאסּור ָּכְך ְוַאַחר ַהַּמֲאָכל ִיְגֹמר  )קמה(.ֶאָּלא
 

ְּכֶׁשּקֹו ַּבֻּסָּכהַּגם עּוגֹות ֲאִכיַלת ַעל ַעְצמֹו חּוץ,ֵבַע ְּכלּום ֹיאַכל ְוֹלא ִיְׁשֶּתה ֶׁשֹּלא ַיְקִּפיד
ֶקַבע,ַלֻּסָּכה ְסעּוַדת ְּכאֹוֵכל הּוא ְוַעָּתה  .ֵמַאַחר

 
ִמְצוֹות  אֹוֵהב

ֶהָחג ְיֵמי ִׁשְבַעת ַּבֻּסָּכה,ְּבָכל ַּפת ִעם ְסעּוָדה ַּבֲאִכיָלתֹוְמַקֵּי,ְּכֶׁשאֹוֵכל ִמְצָוה חננאל(.ם ,רבנו

ועוד,א"הגר דוד ַּפַדעּוְסֶלֱאֹכלבטֹוְו)קא.סוכת ְּבֶרֶעַבּורֶקֹּבַּבתת ַהחֹוב אברהם(.דֵעֹוּמל יו"חזו.מגן קסה"ע  )ט

 
ְלֻסָּכה ַמָּצה ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל

ְלָהִבין ְמָבְרִכים,ְוֵיׁש ָאנּו ַהֶּפַסח ְּבַחג ַמָּצהֶׁשֲא'ַמּדּוַע ֲאִכיַלת ַעל ְוִצָּונּו ְּבִמְצֹוָתיו ִקְּדָׁשנּו ַּבַּלְיָלה'ר
ִּבְלַבד ְמָבְרִכים,ָהִראׁשֹון ָאנּו ַּבֻּסָּכה ָהֲאִכיָלה ַעל ַּבֻּסָּכה'ְוִאּלּו ֵליֵׁשב ְוִצָּונּו ְּבִמְצֹוָתיו ִקְּדָׁשנּו ְּבָכל'ֲאֶׁשר
ֶהָחג ְיֵמי ְּכֵׁש,ִׁשְבַעת ָהִראׁשֹוןַוֲהֹלא ֵמַהַּלְיָלה חּוץ ַמָּצה ֶלֱאֹכל ֵמַהּתֹוָרה חֹוָבה ֵאין ַהֶּפַסח ֶׁשְּבַחג ָּכְך,ם

ָהִראׁשֹון ֵמַהַּלְיָלה חּוץ ַּפת ֶלֱאֹכל חֹוָבה ֵאין ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ְלַיֵּׁשב?ַּגם ָאָדם,ְוֵיׁש ָיכֹול ֶׁשְּבֶפַסח ְלִפי
ַהָּיִמים ִּבְׁשָאר ְּבְלִהְתַקֵּים ִנּזֹון ְוִיְהֶיה ַמָּצה ֲאִכיַלת ִויָרקֹותְּבֹלא ַּבֻּסָּכה,ֵפרֹות ֵּכן ֶּׁשֵאין ָאָדם,ַמה ֶׁשֵאין

ָיִמים ְׁשֹלָׁשה ֵׁשָנה ְּבֹלא ְלִהְתַקֵּים ֵּכן,ָיכֹול ַּבֻּסָּכה,ְוִאם ִליֹׁשן הּוא ֶאת,ַחָּיב ְלַקֵּים ֻמְכָרח ֶׁשהּוא ִנְמָצא
ָלדּור ע"הרז(.ַּבֻּסָּכהַהִּמְצָוה כו פסחים חלאווה"מהר,ב"ה ְלָבֵרְך)ם ֲחָכִמים ִּתְּקנּו ֹלא ַהֵּׁשָנה ֶׁשַעל ֲאֶׁשר'ֶאָּלא

ַּבֻּסָּכה ִליֹׁשן ְוִצָּונּו ְּבִמְצֹוָתיו ִייַׁשן',ִקְּדָׁשנּו ֹלא ֶׁשָּמא ָהֲאִכיָלה,ֵמֲחָׁשׁש ַעל ְלָבֵרְך ִּתְּקנּו ּפֹוֵט,ְלָכְך רּוָבֶזה
ַהֵּׁשָנה ֶאת ע(.ַּגם יא ברכות  )קצא.ב"תוספות

 
 ְקַטִּנים

ָׁשִנים ֵׁשׁש אֹו ָחֵמׁש ַּבִּגיל ֻסָּכה,ָקָטן ְלִמְצַות ְלַחְּנכֹו ַּבִּמְצָוה,ַחָּיִבים ֶׁשִּיְתַרֵּגל ְּכֵדי
חּו,ִלְכֶׁשִּיְגַּדל ֹיאַכל ֶׁשֹּלא ּוְלַלְּמדֹו לֹו ְלַהְסִּביר ֵיׁש ֵּכן ַלֻּסָּכהְוַעל  )קנב(.ץ

 

ְּכֵביָצה ִמִּׁשעּור יֹוֵתר ֶלֶחם ָקָטן ְלֶיֶלד ָלֵתת ַלֻּסָּכה]ְּגָרם54[ָאסּור חּוץ ֵמַאַחר,ֶׁשֹּיאַכל
ַּבָּיַדִים ִאּסּור ְלָקָטן ָלֵתת ֶׁשָאסּור ְּבָיֵדינּו ָּגדֹול ָּכאן,ּוְכָלל ֶׁשֵּכן ִמן,ְוָכל ִאּסּור ֶׁשהּוא

ֶׁשל ַלֻּסָּכהַהּתֹוָרה חּוץ ְּכֵביָצה ַּפת לֹו,ֲאִכיַלת ָלֵתת ֵאין ַהָּנִׁשים.ֶׁשְּבַוַּדאי ֶׁשֵאיָנן,ְוַגם
ַּבֻּסָּכה ַלֻּסָּכה,ַחָּיבֹות חּוץ ֶלֱאֹכל ָקָטן ְלֶיֶלד ָלֵתת ָלֶהן  )קנב(.ָאסּור

 
 

ַּבֻּסָּכה  ַהֵּׁשָנה
ַּבֻּסָּכה ַהֵּׁשָנה  ִחּיּוב

ִמן ְּגמּוָרה ְּבָכלחֹוָבה ַּבֻּסָּכה ִליֹׁשן ֶהָחגִׁשְבַעתַהּתֹוָרה ַּבִּמְׁשָנה,ְיֵמי ם"ָּבַרְמַּב,ַּכְמֹבָאר
ַהּפֹוְסִקים ּוְבָכל ָערּוְך ַהָּקרֹות,ְוָאְמָנם.ּוַבֻּׁשְלָחן ָׁשם,ָּבֲאָרצֹות ִליֹׁשן ִמְצַטֵער ,ֶׁשָאָדם

ַּבֻּסָּכהֲהֵריהּו ִמִּליֹׁשן ָּב,ָּפטּור ִיְׂשָרֵאלֲאָבל ֶאֶרץ ֶׁשל ּוְבַקּלּות,ַאְקִלים ָּכְך ָּכל ַקר ֶׁשֹּלא
ַּבֻּסָּכה ִליֹׁשן ַּבֻּסָּכה,ֶאְפָׁשר ִמִּליֹׁשן ְלִהְתַחֵּמק ְוָׁשלֹום,ֵאין ַחס ַהּתֹוָרה ִצּוּוי ַעל .ְוַלֲעֹבר

 )קצא(
 

ְמַעט לֹו ַקר ַחִּמים,ִאם ְּבָגִדים ִלְלֹּבׁש ַּבֻּסָּכהְוִי,ִיְׁשַּתֵּדל טֹוב.יַׁשן ִלְלֹּבׁש ֵלב ְּכֵדי,ְוָיִׂשים
ְּכִמְצַטֵער ֵיָחֵׁשב ַּבֻּסָּכה,ֶׁשֹּלא ִּבְׁשָנתֹו ְּכָלל ִמְצָוה ְמַקֵּים ֵאינֹו ַאף,אּוָלם.ֶׁשָאז ִאם

ּוִמְצַטֵער לֹו ַקר ֲעַדִין טֹוב ְּבֵביתֹו,ְּכֶׁשּלֹוֵבׁש  )קצו,קנג(.ִייַׁשן
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ְמֹאדַּבְּמקֹומֹו ַהָּקִרים ְּדָפנֹות,ת ֵמַאְרַּבע ֵהיֵטב ְסגּוָרה ַהֻּסָּכה ֶאת ֶׁשִּיְבֶנה ּטֹוב ,ַמה
ְלַמְעָלה ֵהיֵטב טֹוב,ִויַסֵּכְך ְוִיְתַּכֶּסה אֹו,ְוִיְלַּבׁש ַחְׁשַמִּלי ִחּמּום ַּתּנּור ַלֻּסָּכה ְוַיְכִניס

ַּבֻּסָּכה]ָּכָנהַסֲחָׁשׁשֶׁשֵאיןְּבֹאֶפןַּכמּוַבן[,ַהָּסָקה ְלַהְכִניס)קצו(.ְוִייַׁשן ַחִּיים ֶהָחֵפץ ַהָּגאֹון ָנַהג ְוֵכן
ַלֻּסָּכה ִחּמּום ְּבָראִדין,ַּתּנּור ָּגר ְוָהָיה ְמֹאד,ֵמַאַחר ָׁשם ַזַצ,ֶׁשַּקר ִמְּבִריְסק ַחִּיים ַרִּבי ַהָּגאֹון ָנַהג .ל"ְוֵכן

שסז( תשובות  )פסקי
 

ֲעַראי  ְׁשַנת
ַּבֻּסָּכה ָהֲאִכיָלה ֵמִחּיּוב יֹוֵתר ָחמּור ַּבֻּסָּכה ַהֵּׁשָנה ֲעַראי,ִחּיּוב ֵמ[ֶׁשֲאִכיַלת ְּגָרם54-ָּפחֹות

ַלֻּסָּכה]ַּפת חּוץ ְלֵעיל,ֻמֶּתֶרת ַלֻּסָּכה,ְוַכְמֹבָאר חּוץ ֲאסּוָרה ָּכְלֶׁשִהי ֲעַראי ְׁשַנת ַעל.ֲאָבל
ְּבֵביתֹו,ֵּכן ַּבֲעֵיפּותַהּיֹוֵׁשב ַלֻּסָּכה,ְוָחׁש חּוץ ְלִהְתַנְמֵנם ֲאִפּלּו לֹו ִיָּכֵנס,ָאסּור ֶאָּלא

ָׁשם ְוִייַׁשן יֹוֵתר.ַלֻּסָּכה ְּבֵׁשָנה ֲחָכִמים ֶׁשֶהְחִמירּו ִנְמנּום,ְוַהַּטַעם ְּפָעִמים ָלָאָדםְמַעטִּכי לֹו ַמְסִּפיק
ְׁשָנתֹו ְּכִאּל,ְלֹצֶרְך ַהְרֵּבהּוִמְתַרְעֵנן ָיֵׁשן  )קצא(.ּו

 
ַלֻּסָּכה חּוץ  ִנְרָּדם

ַלֻּסָּכה חּוץ ֶׁשִּנְרָּדם ֲחֵברֹו ֶאת ַּבֻּסָּכה,ָהרֹוֶאה ִליֹׁשן ֶׁשֵּיֵלְך ְּבַנַחת ַלֲהִעירֹו ִאם,טֹוב אּוָלם
ָלקּום לֹו ְוָקֶׁשה ְמֹאד ָעָליו ּגֹוֶבֶרת ְיִעיֵרהּו,ָהֲעֵיפּות ְוֹלא אֹותֹו ֵאין.ָיִניַח ִאם ֶׁשֵּכן ְוָכל

ָמקֹום ְּבִקְרַבת ְּכָלל,ֻסָּכה ַלֲהִעירֹו ָצִריְך  )רא(.ֶׁשֵאין
 

ְלֵמִדים ְוַכּיֹוֵצא,ִנְמֵצינּו ְּבאֹוטֹוּבּוס ִּבְנִסיָעה ִנְרָּדם ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ֲחֵברֹו ֶאת ֵאין,ֶׁשָהרֹוֶאה
ַלֲהִעירֹו ֻס,ָצִריְך ָׁשם לֹו ְוֵאין ֵמַהֻּסָּכה,ָּכהֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשָּפטּור ִמְצַטֵער ְּבֶגֶדר הּוא פסקי(.ֲהֵרי

שסז  )תשובות
 

ַלֻּסָּכה חּוץ ֶׁשִּנְרָּדם ָאִביו ֶאת ָהרֹוֶאה ַלֲהִעירֹו,ֵּבן לֹו חֹוָבה,ֵאין ֵאין ַהִּדין ּוִמן ֵמַאַחר
ַלֻּסָּכה חּוץ ַהָּיֵׁשן ֶאת ֵּכן,ְלָהִעיר ִלְג,ִאם ָיכֹול ִּבְׁשִבילֵאינֹו ּוְלַצֲערֹו ָאִביו ְׁשַנת ֶאת ֹזל

ַהִּדין ִמן ֶׁשֵאיָנּה ִמְּבנֹו.ֻחְמָרה ְמַבֵּקׁש ָהָאב ִאם ְיִעיֵרהּו,אּוָלם ִנְרָּדם אֹותֹו ִיְרֶאה ,ֶׁשִאם
ַלֻּסָּכה חּוץ ֵיָרֵדם ִאם ֶׁשְּיִעירּוהּו ָחֵפץ ֶׁשָהָאב ַהֵּבן ֶׁשּיֹוֵדַע ַהֵּב-אֹו ַעל ַלֲהִעירֹוִמְצָוה ,ן

ָאָדם ֶׁשל ְרצֹונֹו ְּכבֹודֹו,ִּכי ח(.ֶזהּו ואם אב כיבוד יוסף תקא"ילקוט עמוד  )רד.א
 

ַזַצ ִמִּויְלָנא ַהָּגאֹון ְמֻסָּפר"ַעל ַהֻּסּכֹות,ל ְּבַחג ָהֲאסּוִרים ְּבֵבית ְזַמן ֵאיֶזה ָּכלּוא ָׁשם,ֶׁשָהָיה לֹו ָהְיָתה ְוֹלא
ָּכ,ֻסָּכה ַעְצמֹוְוָעָׂשה ְלעֹוֵרר ְּפֻעּלֹות ִמיֵני ֵעיָניו,ל ַעל ֵׁשָנה ִּתֹּפל שסז(.ֶׁשֹּלא תשובות  )פסקי

 
ְקַטָּנה  ֻסָּכה

ְוַרְגָליו ָיָדיו ְּבִפּׁשּוט ָׁשם ִליֹׁשן ָיכֹול ְוֵאינֹו ְקַטָּנה ֶׁשֻּסָּכתֹו ֶׁשָּפטּור,ִמי ִמְצַטֵער ְּבֶגֶדר ֵאינֹו
ַהֻּסָּכה ְוַרְגָליוְוַחָּיב,ִמן ּגּופֹו ִּבְכִפיַפת ַּבֻּסָּכה תר"הרמ(.ִליֹׁשן ס"א  )קצא.ד"מ

 
ַּבֵּׁשָנה  ִמְתַהֵּפְך
ְקַטָּנה ֶׁשֻּסָּכתֹו ַלֻּסָּכה,ִמי חּוץ ִנְׁשֶאֶרת ִמָּטתֹו ֹרַחב ַהָּקָטן-ְוֹרב ַּבֵחֶלק ִליֹׁשן ַרַּׁשאי
ַהֻּסָּכה ְל.ֶׁשְּבתֹוְך ָרִגיל הּוא ִאם ְלַצדְוַאף ִמַּצד ִּבְׁשָנתֹו חּוץ,ִהְתַהֵּפְך ְוִייַׁשן ֶׁשִּיְתַהֵּפְך ֲחָׁשׁש ְוֵיׁש

ָּבֶזה,ַלֻּסָּכה ֲחָכִמים ָּגְזרּו ֹלא ָמקֹום ַּכִּדין,ִמָּכל ָיֵׁשן ַהֵּׁשָנה ּוִבְתִחַּלת  )קצט,קצא(.ֵמַאַחר
 

 ִמְצַטֵער
ָלֶר ְּגָׁשִמים ְוֵהֵחּלּו ַּבֻּסָּכה ִמָּיד,ֶדתַהָּיֵׁשן ַהֻּסָּכה ִמן ָּפטּור ֲאִפּלּו,ֲהֵריהּו ַצַער ְוֵיׁש ֵמַאַחר

מּוָעִטים ְּבֵביתֹו,ִּבְגָׁשִמים ִליֹׁשן  )רד(.ְוִיָּכֵנס



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 

118

ִליֹׁשן ְלֵביתֹו ְוִנְכַנס ְּגָׁשִמים ַהְּגָׁשִמים,ָיְרדּו ָּפְסקּו ְזַמן ְוִליֹׁשן,ּוְלַאַחר ַלֲחֹזר ַחָּיב ֵאינֹו
ְּבִמָּטתֹו.ָּכהַּבֻּס ֲעַדִין ָׁשַכב ֹלא ִאם ְוִנְכַנס-ַוֲאִפּלּו ַהֵּׁשָנה ְּכֵלי ֶאת ִעּמֹו ֶׁשָּלַקח ָּכל

ַּבֻּסָּכה,ְלֵביתֹו ְוִליֹׁשן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַמְטִריִחים ערוך,ם"הרמב,א"הריטב(.ֵאין מרדכי,שלחן ישע,מאמר ,בגדי
ועוד עייאש יהודה  )רה.לחם

 

ַהְּגָׁשִמיםַהִּנְכ ֵמֲחַמת ִליֹׁשן ְלֵביתֹו ַהְּגָׁשִמים,ָנס ֶׁשָּפְסקּו ְורֹוֶאה ִהְתעֹוֵרר ְזַמן ,ּוְלַאַחר
ַּבֻּסָּכה ִליֹׁשן ַלֲחֹזר ַחָּיב ַהַּׁשַחר.ֵאינֹו ַעּמּוד ְזַמן ִהִּגיַע ִאם ]ַּבֹּבֶקר4:30:ְּבֵעֶרְך[אּוָלם

ֵמַעְצמֹו ַהִּדין,ְוִהְתעֹוֵרר ַּבֻּסָּכהִמן ְוִליֹׁשן ַלֲחֹזר ָצִריְך ַהּיֹום,ָהָיה ְוִהִּגיַע ְוַהּיֹום,ֵמַאַחר
ֵׁשָנה ְזַמן ִּבְזַמֵּננּו.ֵאינֹו ַהַּׁשַחר,אּוָלם ַעּמּוד ְלַאַחר ַּגם ִליֹׁשן ַמְמִׁשיִכים ָהעֹוָלם ,ֶׁשֹרב

ְו ַהַּׁשַחר ַעּמּוד ְלַאַחר ֵמַעְצמֹו ִהְתעֹוֵרר ִאם ִליֹׁשןֲאִפּלּו ְלַהְמִׁשיְך ַמְטִריִחים,רֹוֶצה ֵאין
ַּבֻּסָּכה ִליֹׁשן ָלֶלֶכת ַלֵּׁשָנה,אֹותֹו ֲעַדִין הּוא ְוָזקּוק  )רז(.ֵמַאַחר

 
ַּבֻּסָּכה ַּבּיֹום ַהְּגָׁשִמים,ַהָּיֵׁשן ֵמֲחַמת ִליֹׁשן ְלֵביתֹו ְוָרָאה,ְוִנְכַנס ִהְתעֹוֵרר ְזַמן ּוְלַאַחר

ַה ַלֻּסָּכה,ְּגָׁשִמיםֶׁשָּפְסקּו ַלֲחֹזר אֹותֹו.ָצִריְך ֶׁשָּיִעיר ִמיֶׁשהּו ְלַמּנֹות ַחָּיב ֵאינֹו ָמקֹום ּוִמָּכל
ַהְּגָׁשִמים ֶׁשִּיְפְסקּו  )רו(.ְּבָׁשָעה

 
ַּבֻּסָּכה ִליֹׁשן ָׁשם,ָהרֹוֶצה ִנְמָצִאים ַרִּבים אֹוְרִחים ָלֵצ,ַאְך ֵמֶהם ְלַבֵּקׁש ֶאְפָׁשר אתְוִאי

ַהֻּסָּכה ַהֻּסָּכה,ִמן ִמן ֶׁשָּפטּור ִמְצַטֵער ְּבֶגֶדר ְּבֵביתֹו,ֲהֵריהּו ִליֹׁשן שלמה(.ְוַרַּׁשאי הליכות
קע שפ.אוירבך תשובות  )פסקי

 
ְוִלְבּכֹות ַּבַּלְיָלה ְלִהְתעֹוֵרר ָהְרִגיִלים ְקַטִּנים ְיָלִדים לֹו ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם,ִמי ְלַטֵּפל ,ְוָצִריְך

ָּבֶהם ְלַטֵּפל ִּביָכְלָּתּה ְוֵאין ַחָּלָׁשה ְוֹלא,ְוַרְעָיתֹו ְּבִכָּיָתם ֶאת ִיְׁשַמע ֹלא ַּבֻּסָּכה ִייַׁשן ְוִאם
ֲאֵליֶהם ָלקּום ָמַתי ַּבַּבִית,ֵיַדע ִליֹׁשן  )ר(.ַרַּׁשאי

 

ַּבַּבִית ְלַבָּדּה ִליֹׁשן ְמַפֶחֶדת ָהִאָּׁשה ִלי,ִאם ַהַּבַעל ַּבַּבִיתַרַּׁשאי  )קצו(.ֹׁשן
 

ַּבֻּסָּכה ִּתיַׁשן ָהִאָּׁשה ֶׁשַּגם ִּבְלַבד,טֹוב ָלֶהם ְמֻיֶחֶדת ַהֻּסָּכה ֶׁשִּתְהֶיה עֹוָנה,ּוִבְלַבד ְלַקֵּים ַּגם ִמְצָוה ְוָאז
ְוָׁשלֹום,ַּבֻּסָּכה ַחס ַהֻּסָּכה ִּבְזיֹון ֲחַׁשׁש ָּבֶזה ה,ְוֵאין ִמְצַות ֶאת ְמַקֵּים ִּבְכַלל,ְוַאְּדַרָּבה,ִיְתָּבַרְך'ִּכי הּוא

ַהּתֹוָרה ָיִמים"ִצּוּוי ִׁשְבַעת ֵּתְׁשבּו ֲחַז,"ַּבֻּסֹּכת "ל"ֶׁשָּדְרׁשּו ָּתדּורּו: ְּכֵעין ָּדר,ְּדַהְינּו".ֵּתְׁשבּו ֶׁשָאָדם ְּכֶדֶרְך
ִאְׁשּתֹו ִעם ַהָּׁשָנה ָּכל ְּבֻסָּכתֹו,ְּבֵביתֹו ָידּור ְל.ָּכְך ַהְּתלּוִיים ְּפסּוִקים ֶיְׁשָנם ַּבֻּסָּכהְוִאם ָצִריְך,ִקּׁשּוט ֵאין

ָמקֹום.ְלַכּסֹוָתם ִּבְלַבד,ּוִמָּכל ֵהם ָּבּה ֶׁשְּיֵׁשִנים ְּפָרִטית ֻסָּכה ָלֶהם ְּכֶׁשֵּיׁש ַּדְוָקא הּוא ֶזה ְוַהֹּכל,ֶהֵּתר
ֶׁשָּיחּו ִמְּבִלי ּוְבִצְנָעה ְּבֶׁשֶקט ָּבֶהםַנֲעָׂשה ְּב[,ׁשּו ַהִּנְמֵצאת ְּבֻסָּכה ָּבֶזה ְלִהָּזֵהר ֵיׁש ַהְּׁשֵכִניםּוִבְפָרט ְלֻסַּכת ].ָסמּוְך

ָּכֹזאת ֶאְפָׁשרּות ֵאין ִאם ְלֵביתֹו,ַאְך ְּכָלל,ִיָּכֵנס ַּבֻּסָּכה ְוִליֹׁשן ַלֲחֹזר ָצִריְך ֵאינֹו ִמֵּכן .קלא,קצד,קל(.ּוְלַאַחר
בחובר ובאגדה'תוכמבואר בהלכה  )'הטהרה

 
 

ַהִּמיִנים  ַאְרַּבַעת
ַהּתֹוָרה  ִצּוּוי

ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ְלִקיַחת ִצּוּוי ַּבּתֹוָרה,ַעל מ(ֶנֱאַמר כג ")ויקרא ָלֶכם: ּוְלַקְחֶּתם
ָהִראׁשֹון ָהָדר,ַּבּיֹום ֵעץ ְּתָמִרים,ְּפִרי ָעֹבת,ַּכֹּפת ֵעץ ָנַחל,ַוֲעַנף ִלְפֵני,ְוַעְרֵבי ּוְׂשַמְחֶּתם

ָיִמים'ה ִׁשְבַעת  ".ֱאֹלֵהיֶכם
 

ִמִּסיַני ְלֹמֶׁשה  ֲהָלָכה
ַהָּׁשלֹום"ֲחַז ָעָליו ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ַעד ִאיׁש ִמִּפי ִאיׁש ִקְּבלּו ָהָדר'ִּכי,ל ֵעץ הּוא',ְּפִרי

ְּתָמִרים'.ָהֶאְתרֹוג ָעֹבתַו'.ַהּלּוָלבהּוא'ַּכֹּפת ֵעץ ָנַחל'.ַהֲהַדסהּוא',ֲעַנף ִהיא',ְוַעְרֵבי
ִּדיֵניֶהם.ָהֲעָרָבה ְּפָרֵטי ֶאת ְנָבֵאר ה,ּוְלַהָּלן  )שכח(.'ְּבֶעְזַרת
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ִהיא ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ֶאָחד:ִמְצַות ֶאָחד,ֶאְתרֹוג ֲעָרבֹות,לּוָלב ּוְׁשֵּתי ֲהַדִּסים .ְׁשֹלָׁשה
ְמַעְּכִב ֶזהְוֻכָּלם ֶאת ֶזה ֶאָחד,ים ִמין ֲאִפּלּו לֹו ָחֵסר ַהִּמְצָוה,ֶׁשִאם ֶאת ִקֵּים  )של(.ֹלא

 
ְוִנְׂשָּכר  ָזִריז

ִמָּיד ַהִּכּפּוִרים יֹום ְלַאַחר ְולּוָלב ֶאְתרֹוג ִלְקנֹות ָאָדם ָּכל ֶהָחג,ִיְזָּדֵרז ְלֶעֶרב ַיְמִּתין ,ְוֹלא
ָה ִּבְקִנַּית ִיְזָּדֵרז ְמֻהָּדר,ֶאְתרֹוגּוִבְפָרט ֶאְתרֹוג ִלְמֹצא ָּכְך ָּכל ַקל ְיַמֵהר.ֶׁשֹּלא ֹלא ְואּוָלם

ְוָהֲעָרבֹות ַהֲהַדִּסים ַמֵהר,ִּבְקִנַּית ִיְתַיְּבׁשּו ֶׁשֹּלא חיים(.ְּכֵדי ועוד"החיד,תוצאות לכם.א  )זולקחתם
 
ְּבִחָּנםֹלֹ  א

ַאְרַּב ֶאת ִלְקנֹות ָאָדם ָּכל ַהְּפָרִטיִיְׁשַּתֵּדל ִמַּכְסּפֹו ַהִּמיִנים ֻּכָּלן[,ַעת ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ,]ְוֵכן
ַהָּקדֹוׁש ַּבֹּזַהר תרומה(ְוַכּמּוָבא פרשת ")תחילת ַמה: ְּבָכל ֻמְׁשָלם ַהִּמְצוֹות ְׂשַכר ָאָדם ִויַׁשֵּלם

ִמֶּמּנּו ְמַעט,ֶּׁשְּיַבְקׁשּו ֵּבין ַרב ַהִּמְצ,ֵּבין ַיֲעֶׂשה ְּבִחָּנםְוֹלא ָוֹאֶפן ָּפִנים ְּבׁשּום ִּכי.ָוה
ְּבִחָּנםָהעֹו ַאָח,ֶׂשה אֹותֹוַהִּסְטָרא ּוְמַטֵּמאת ָעָליו ְוׁשֹוָרה ִמִּמְצָותֹו יֹוֶנֶקת ְלֻעַּמת.ָרא ַאְך
ַלִּמ,ֹזאת ֵלב ְּבֵחֶפץ ּוִמְתַאֵּמץ ֻמְׁשָלם ַהִּמְצָוה ְׂשַכר ּוְמַׁשֵּלם ִמַּכְסּפֹו ִאם-ְצָוהַהּקֹוֶנה

ַהָּיָׁשר ַּבֶּדֶרְך אֹותֹו,הֹוֵלְך ּוְמַקֶּדֶׁשת ּבֹו ׁשֹוָרה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַהִּסְטָרא,זֹוֶכה ֶאת ּוַמְכִניַע
ָרעֹות,ָראַאָח ִמּדֹות ִמֶּמּנּו ַּכַעס,ּוַמֲעִביר ֲאסּורֹות,ַּגֲאָוה,ְּכמֹו ,ִׂשְנָאה,ִקְנָאה,ַּתֲאוֹות
הקדוש(.ד"עכת".ְועֹוד ועוד,זוהר לה.חרדים א הדר עץ ד.פרי יט.ג  )כא,ד

 
ִמַּכְסּפֹו ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ֶׁשָּקָנה ֵמֲחֵברֹו,ָאָדם ְּבַמָּתָנה ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ַּגם ַאף-ְוִקֵּבל

ַּבַּמ ֶׁשִּקְּבָלם אֹוָתם ְּכמֹו ְמֻהָּדִרים ֵאיָנם ֶׁשָּקָנה ֶׁשַהִּמיִנים ִּפי ֶאת,ָּתָנהַעל ֶׁשִּיֹּטל ָעִדיף
ֶׁשָּקָנה ְּבַמָּתָנה,ַהִּמיִנים ֶׁשִּקְּבָלם ַהְמֻהָּדִרים ֶאת יאיר(.ְוֹלא לשמה,חוות כא.תורה  )ד

 
ַהִּמְצָוה  הֹוָצאֹות

ְמֻהָּדִרים ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ִלְקנֹות ְמ,ִיְׁשַּתֵּדל ְמֻהָּדר ִיְהֶיה ֶׁשָהֶאְתרֹוג ַוֲאִפּלּו,ֹאדּוְבִעָּקר
ַרב ַהְּמִחיר ַּכְסּפֹו,ִאם ַעל ָיחּוס יֹוֵתר,ֹלא ֶׁשּיֹוִסיף ְּכָכל ֶׁשַפע-ִּכי ַהָּׁשַמִים ִמן לֹו ַיְׁשִּפיעּו
יֹוֵתר ָיָמיו,ִּכְפַלִים ַעל ָיִמים לֹו יֹוִסיפּו מקובצת(.ְוַגם לד.א"החיד,שיטה א.א כה.ב  )ד

 
ַהּמֹו ִעם ִיְתַוַּכח ַהִּמְצוֹותֹלא ְמִחיֵרי ַעל ֶּׁשְּיַבְקׁשּו,ֵכר ַמה ָּכל ֻמְׁשָלם ְּבָׂשָכר ִיְקֶנה ֶאָּלא

ַהַּנ,ִמֶּמּנּו ַהָּקדֹוׁש ַּבֹּזַהר ָהֲאִר.ל"ַּכְמֹבָאר ַרֵּבנּו ַעל ִויָטאל ַחִּיים ַרֵּבנּו ֵהִעיד ַז"ְוֵכן ְוזֹו,ל"י
ַז":ְלׁשֹונֹו מֹוִרי קֹוֶנה ִמְצָוהל"ְּכֶׁשָהָיה ֶאְתרֹוג,ֵאיזֹו אֹו ְּתִפִּלין ַמְקִּפיד,ְּכגֹון ָהָיה ֹלא

ַהִהיא ַּבִּמְצָוה ִיֵּתן ַּכָּמה ַּבַּפַעם,ָלַדַעת ִמֶּמּנּו ְמַבְקִׁשים ֶּׁשָהיּו ַמה ָּכל ּפֹוֵרַע ָהָיה ֶאָּלא
ַלּמֹוֵכר.ָהִראׁשֹוָנה אֹוֵמר ְלָפֶניָך:ְוָהָיה ַהָּמעֹות ֶּׁשִּתְרֶצהַקח,ֲהֵרי ַמה דף(!".ָּכל המצוות שער

ע לד.ב"לז  )א
 

ִמְצָוה  ִטְרַחת
ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ִּבְקִנַּית ֵלב,ַהּטֹוֵרַח ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי ַצִּדיִקים ְלָבִנים זֹוֶכה

ָיִמים.ַלּתֹוָרה ַלֲאִריכּות טֹוָבה,ְוזֹוֶכה ְּג,ַּפְרָנָסה ְוגּופֹוְותֹוֶעֶלת ְלַנְפׁשֹו הּוא,דֹוָלה ְוִנּצֹול
ָרָעה ְּגֵזָרה ּוִמָּכל ָצָרה ִמָּכל ֵביתֹו ַאְנֵׁשי רב(.ְוָכל היום,הפלאה,האליה ג.סדר יז.ג לכם.ד  )זולקחתם

 
ְּבִׂשְמָחה ַהִּמְצוֹות  ֲעִׂשַּית

ָהֲאִר ַרֵּבנּו ְּבֵׁשם ִויָטאל ַחִּיים ַרִּבי ַז"ָּכַתב ַהִּמְצוֹותְּב,ל"י ַׁשַער א(ִסְפרֹו ְלׁשֹונֹו)דף ַּדע:ְוזֹו
ִמְצָוה ָהעֹוֶׂשה אֹוָתּה,ִּכי ֶּׁשַּיֲעֶׂשה ְּבַמה לֹו ַמְסִּפיק ֲחַז.ֵאין ְּבִדְבֵרי ָמִצינּו קידושין(ל"ֶׁשֲהֵרי

ע ַאַחת,ֶׁשָאְמרּו)ב"לט ִמְצָוה ָהעֹוֶׂשה לֹו,ָּכל ּוַמֲאִריִכים לֹו ָּבֶזה.ָיָמיוְמִטיִבים ְוַכּיֹוֵצא
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ְּפלֹוִנית,ָאְמרּו ִמְצָוה ַהְמַקֵּים ְוָכְך,ָּכל ָּכְך ָׂשָכר לֹו ְוַכָּמה.ֵיׁש ַּכָּמה ָרִאינּו ֲאַנְחנּו ְוִהֵּנה
ֹּג ְּבִעְנַין ְוָׁשלֹום ַחס ַרּבֹוֵתינּו ִּדְבֵרי ִמְתַקְּיִמים ְוֵאיָנם ָאָדם ְּבֵני ֶׁשעֹוִׂשים ְׂשָכָרםִמְצוֹות ֶדל

ַהֶּזה ָּבעֹוָלם הּוא.ֲאִפּלּו ָעָליו ִנְׁשָען ֶׁשַהֹּכל ַהֹּׁשֶרׁש ַיְחֹׁשב,ֲאָבל ַאל ַהִּמְצָוה ֶׁשַּבֲעִׂשַּית
ְּכַמָּׂשא ָעָליו ֵמָעָליו,ֶׁשִהיא ַלֲהִסיָרם אֹוָתּה,ּוְמַמֵהר ַּבֲעׂשֹותֹו ְּכִאּלּו ְּבִׂשְכלֹו ַיְחֹׁשב ֲאָבל

ָזָהבַהִּמְצָוה ִּדיְנֵרי ֲאָלִפים ֶאֶלף ְּבִׂשְמָחה,ַיְרִויַח ַהִּמְצָוה אֹוָתּה ַּבֲעׂשֹותֹו ָׂשֵמַח ְוִיְהֶיה
ֵקץ ָלּה ָּגדֹול,ֶׁשֵאין ּוְבֵחֶׁשק ּוִמֶּנֶפׁש ֲאָלִפים,ִמֵּלב ֶאֶלף לֹו נֹוְתִנים ְּבֹפַעל ַמָּמׁש ְּכִאּלּו

ַה אֹוָתּה ַיֲעֶׂשה ִאם ָזָהב ַהְּפִניִמי.'ְוכּוִּמְצָוהִּדיְנֵרי ֵלָבב ּוְבטּוב ֶּבֱאֶמת ִׂשְמָחתֹו ֹּגֶדל ,ּוְכִפי
ֶעְליֹון אֹור ְלַקֵּבל ִיְזֶּכה ָּבֶזה.ֵּכן ַיְתִמיד ַהֹּקֶדׁש,ְוִאם רּוַח ָעָליו ֶׁשִּיְׁשֶרה ָסֵפק ְוִעְנָין.ֵאין

ֻּכָּלם ַהִּמְצוֹות ָּכל ְּבִקּיּום נֹוֵהג ְּב,ֶזה ַּבּתֹוָרהֵּבין ֶׁשעֹוֵסק ִנְמָרץ-ֵעת ָּגדֹול ְּבֵחֶׁשק ֶׁשִּיְהֶיה
ֵחן ִלְמֹצא ָּגדֹול ְּבֵחֶׁשק ְלָפָניו ּוְמָׁשֵרת ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני עֹוֵמד ְּכִאּלּו ָעצּום ְּבִהְתַלֲהבּות

ּוְגדֹוָלה,ְּבֵעיָניו ְיֵתָרה ַמֲעָלה ִמֶּמּנּו טז(.ל"עכ.ְלַקֵּבל  )ד
 

עֹו ה,דְוָכַתב ֲעבֹוַדת ְמִניַעת ּגֹוֶרֶמת ָהַעְצבּות ִּכי ַהִּמְצוֹות'ְוַדע ֵעֶסק,ְוִקּיּום ּוִבּטּול
ַהְּת ְוַכָּוַנת ה,הָּלִפַהּתֹוָרה ֶאת ַלֲעֹבד טֹוָבה ַמֲחָׁשָבה ֵּגרּוי',ּוְמַבֵּטל ַהְתָחַלת ַׁשַער ְוִהיא

ַלַּצִּדיק ֲאִפּלּו ָהַרע ַהֵּיֶצר ָּבאּוְּבַה,ֲהָסַתת ִיּסּוִרים ִאם ָּבֲעבֹוָדה ּתֹוֶעֶלת לֹו ֵאין ִּכי ְראֹותֹו
ה...ָעָליו ֶאת ְוזֹוֲעפֹות,ְּבִעָּצבֹון'ּוְכֶׁשעֹוֵבד ֲעֵצבֹות ְּבָפִנים ְלַרּבֹו ָהעֹוֵבד ְלֶעֶבד .ּדֹוֶמה

ס ִמֻּזֲהַמת ִנְמָׁשְך ְוכּו"ְוָהִעָּצבֹון ַהָּקדֹוׁש',מ ָּכְך ְיֵדי ִמְסַּתְּלִקיםרּוְךָּבְוַעל ּוְׁשִכיָנתֹו הּוא
ְלֶהֶפְך.ֵמָעָליו ה,ֲאָבל ֶאת עֹוֵבד ַרב,ְּבִׂשְמָחה'ִּבְהיֹותֹו ֵחֶׁשק ַהִּׂשְמָחה לֹו מֹוִסיָפה
ִיְתָּבַרְךְוַאֲה ּבֹו ְלִהָּדֵבק כד(.כ"ע.ָבה עמוד ויטאל חיים לרבי קדושה  )שערי

 
ה ִלְכבֹוד ַהִּמְצָוה ִּבְלַבד'ֲעִׂשַּית  ִיְתָּבַרְך

ְּבִׂשְמָחה ַּכְסּפֹו ְּבֵמיַטב ְוִׁשֵּלם ְּביֹוֵתר ְמֻהָּדִרים ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ִלְקנֹות ָזָכה ִאם ֹלא,ַּגם
ְוָׁשלֹום ַחס ְוִיְתָּגֶאה ָעָליו ַּדְעּתֹו ְלַהָּקדֹוׁש,ָּתזּוַח יֹוֶדה ְוִזָּכהּוָּברּוְךֶאָּלא לֹו ֶׁשָעַזר הּוא

ְּבִהּדּור ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרְך,ְלַקֵּים ִלְכבֹודֹו ֶׁשַהֹּכל ָאָדם,ִויַכֵּון ְּבֵני ֶׁשִּיְראּוהּו ִּבְׁשִביל ְוֹלא
ַהִּמְצוֹות,ִויַׁשְּבחּוהּו ְּבַׁשַער ע(ְוַכְמֹבָאר א ָהֲאִר)ב"דף ַרֵּבנּו ַז"ְּבֵׁשם ְלׁשֹונֹו,ל"י "ְוזֹו ָהעֹוֶׂשה:

ָהֲעִׂשָּיהֵא,ִמְצָוה ְּבֶעֶצם לֹו ַּדי ה,ין ְלֵׁשם אֹוָתּה ֶׁשעֹוֶׂשה ֶׁשְּיַכֵּון ָצִריְך .ִיְתָּבַרְך'ֶאָּלא
ֶׁשִּמְסַּתֵּפר:ְלָמָׁשל ַהֵּפאֹות,ְּבֵעת ֶאת ַיְׁשִחית ֶּׁשֹּלא ְּבַמה לֹו ַּדי ֶׁשְּיַכֵּון,ֹלא ָצִריְך ֶאָּלא

ִמְּלַהְׁשִח ַעְצמֹו מֹוֵנַע ָּכְךֶׁשהּוא ַעל ֶׁשִּצָּוהּו ּבֹוְראֹו ִמְצַות ְלַקֵּים ְּכֵדי ִמְצָוה.יָתם ְּבָכל ְוֵכן
זֹו ַּכָּוָנה ְלַכֵּון ְוָזִריז ָזִהיר ִיְהֶיה ה,ּוִמְצָוה ִלְפֵני ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְּבֵעת ֵאיזֹו'ְוֵכן ַעל ִיְתָּבַרְך

ְמזֹונֹות ְּכמֹו ְוַכּי,ֹעֶׁשר,ַּבָּקָׁשה זֹו,ֹוֵצאָּבִנים ְלַבָּקָׁשה ֶׁשָּצִריְך ַעְצמֹו ְלִסַּבת ִיְתַּפֵּלל ,ֹלא
ָצרֹוֵתינּו ְּבֵעת ֵאָליו ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּצָּונּו ִיְתָּבַרְך ִמְצָותֹו ְלַקֵּים הּוא,ֶאָּלא ִּכי ְלהֹורֹות

ַוֲעָבָדיו ַעּמֹו ַוֲאַנְחנּו ְּתלּויֹות,ֱאֹלֵקינּו ֵעיֵנינּו ֲאדֹוֵניֶהם,ְוֵאָליו ַיד ֶאל ֲעָבִדים ְוֵאין,ְּכֵעיֵני
ִיְתָּבַרְך ִמֶּמּנּו ֹלא ִאם ֵעֶזר ׁשּום ָעָליו,ָלנּו ִּבְטחֹונֹו ָּכל  .כ"ע".ְוָיִׂשים

 
ָאב  ִּכּבּוד

ַה ַאְרַּבַעת ִּבְקִנַּית ְּבַעְצמֹו ִלְטֹרַח ָלֶלֶכת ָיכֹול ְוֵאינֹו חֹוֶלה אֹו ָּתׁשּוׁש ָזֵקן ָהָאב ,ִּמיִניםִאם
לֹו ְוִלְקנֹוָתם ָאִביו ֲעבּור ִלְטֹרַח ַהֵּבן ַעל ֶׁשּלֹו,ִמְצָוה ַהְּפָרִטי ִמַּכְסּפֹו ַהֵּבן ְיַׁשֵּלם ,ְוֹלא

ָהָאב ֶׁשל ִמַּכְסּפֹו ְּבִחָּנם,ֶאָּלא ַהִּמְצוֹות ֶאת ְלַקֵּים ְּכָלל ָנכֹון ֶׁשֹּלא ְלֵעיל  .ַּכְמֹבָאר
 

ְּב,ְואּוָלם ֶזה ָזֵקָּכל ֶׁשָאִביו חֹוֶלהִמי אֹו ָּתׁשּוׁש ֶׁשָאִביו.ן ֵּבן ה,ַאְך ַעל-ָּבִריא',ָּברּוְך ַאף
ְמֹאד ְּגדֹוָלה ִמְצָוה ָוֵאם ָאב ֶׁשִּכּבּוד לֹו,ִּפי ְוִלְקנֹות ָאִביו ֶאת ּוְלַיֵּקר ְלַכֵּבד ַהֵּבן ְורֹוֶצה

ֵּכן-ְּבַמָּתָנה ַלֲעׂשֹות ָנכֹון ֶׁשּזֹוֶכהֵמַאַחר,ֹלא ְּגדֹולֹות ֹּכה ִמַּמֲעלֹות ָאִביו ֶאת ּוַמְפִסיד


