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צֹלא הנֱקראת התורה והיא
שֹלמה צווח זה ועֹל ִדמהימנותא,
וישבתי, חמִדתי בצֹלו ב,ג) (שה"ש
יש ובזה סוכה. וצֹל תורה צֹל והוא
בסוכה... תורה וֹלֹלמוִד ֹלישב ֹלאִדם
עֹל יומם ה' ֹלענן עשויה סוכה כי
מֱקום מכֹל נראה, שאין ואף הסוכה,
בסוכה שיושבים מי ואמת, ברור
ושמחים בתורה ועוסֱקים ֹלשמה
שענן מועִדות, ושמחת במצוה בחג
ראתה עין מעֹלה, ֹלמעֹלה חופף ה'

ותאשורנו.
ו' ִדרוש ח"א ִדבש יערות

בסוכה התורה עסֱק
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סוכה

גרוסברִד ֹלוי גרוסברִדהרב ֹלוי הרב

הסוכה עשיית הסוכהזמן עשיית זמן

עניני מעומֱק אחִד בחובו הטמון הסוכה, בענין בחז"ֹל נפֹלא מאמר ישנו
הסוכה.

ֹלנו "תנה ואומרים העוֹלם אומות באים ֹלבא "ֹלעתיִד (ג.): בע"ז אמרו וכך
יאכֹל בע"ש שטרח מי שבעוֹלם, שוטים הֱקב"ה ֹלהן אמר ונעשנה", מראש
ֹלכו שמה וסוכה כיס] חסרון בה [ִדֹלית ֹלי יש ֱקֹלה מצוה אעפ"כ וכו', בשבת
והֱקב"ה גגו, בראש סוכה ועושה הוֹלך ואחִד אחִד כֹל מיִד וכו', אותה ועשו
וכו', ויוצא בסוכתו מבעט אחִד וכֹל תמוז, בתֱקופת חמה עֹליהם מֱקִדיר
והא צערא, ֹלהו והוי חגא עִד תמוז תֱקופת ֹלהו ִדמשכא זימנין נמי וישראֹל
מיִד מבעטי, מי בעוטי ִדפטור, נהי הסוכה, מן פטור מצטער רבא אמר

וכו'". עֹליהם ומשחֱק יושב הֱקב"ה

הגוים את ֹלנסות הֱקב"ה ראה מה מפני ִדרשיני, אומר הזה הנפֹלא המאמר
צער או צינה שֹל בֱקושי וֹלא השמש שֹל בֱקושי וִדוֱקא סוכה, במצות ִדוֱקא

התורה. את ֹלֱקבֹל מסוגֹלים שאינם בזה יש רמז ואיזה אחר,

אמרו וכך מהצֹל, הגוים ברחו תורה מתן בשעת שכבר במִדרש ומצאתי
חמִדתי בציֹלו הבנים, בין ִדוִדי כן היער בעצי "כתפוח עה"פ י) ב, (שהש"ר
ממנו בורחין הכֹל הזה התפוח "מה ג), ב, (שה"ש ֹלחיכי" מתוֱק ופריו וישבתי
העוֹלם אומות ברחו כך בצֹלו, ֹלישב צֹל ֹלו שאין ֹלפי כן, וֹלמה השרב, בשעת
חמִדתי בצֹלו ת"ֹל כן, ישראֹל אף יכוֹל תורה. מתן ביום הֱקב"ה בצֹל משבת
האומות". וֹלא אותו שחמִדתי הוא אני וישבתי, אותו חמִדתי וישבתי,
שֹל בציֹלו ֹלשבת העוֹלם אומות סירבו תורה מתן שבשעת כאן נתבאר

בו. שהיה הצֹל מיעוט בגֹלֹל הֱקב"ה,

הֱקשה, הצֹל רומז מה עֹל כאן, שנאמרו הִדברים עומֱק ֹלהבין ֹלנו שיש אֹלא
ֹלשבת חמִדו וישראֹל מהצֹל ברחו הגוים וֹלמה המתוֱק, הפרי רומז מה ועֹל

בצֹל.

נֱקוִדות. מספר נֱקִדים הִדברים, עומֱק את ֹלהבין כִדי

"עתיִד יא), ז, (ֱקהֹלת זוטא במִדרש אמרו שכך תורה, ֹלעמֹלי שייך ה א.
ִדהצֹל משמע תורה" "עמֹלי ומֹלשון . ֹלעשות הֱקב"ה
י"ֹל, הִדברים ובביאור עמיֹלות. בה שיש ִדוֱקא שייכא מישך
שהאריך וכמו ויגיעה, עמֹל וברוב בצער רֱק נֱקנית שבע"פ שתורה יִדוע כי
אבֹל ֱקבע, מחיצות המוֱקף בבית אִדם יושב ובנֱקֹל ג), (נח, תנחומא במִדרש
ֱקושי יש ֹלתוכה, החוִדרים וחום שמש גם בה ויש מוצֹלת רֱק שהיא בסוכה

בה. ֹלשבת

ציפייה בו שיש בִדבר ִדוֱקא שייכת "חמִדה" כי ב"ציֹלו נאמר ֹלכך
ֹלאחר ורֱק מתוֱק, וסופו מר תחיֹלתו שבע"פ תורה וגם ביִדו. אינו ועִדיין
וֹלמתיֱקות ֹלב", "משמחי תורתו ונעשית החושך מתוך האור בוֱקע היגיעה
ציֹלו וֹלא חמִדתי, ציֹלו שנאמר מה ג"כ ֹלפ"ז ומִדוייֱק ישראֹל. חמִדו זו
וֹלא אח"כ, שתבא ֹלמתיֱקות חמִדו הֱקשה הצֹל שבתוך ִדהכוונה חמִדתי,

עצמו. הצֹל את שחמִדו

ויגיעה, עמֹל בֹלא שנֱקנית שבכתב התורה הם המתוֱקים", ה"פירות ב.
ֹלפנינו. המונח ומתוֱק מושֹלם ֹלפרי ונמשֹלת בֱקֹלות, ומובנת

ֹלגוים, גם ניתנה שבכתב שהתורה פ"א) (שה"ש הגר"א בפירוש מבואר ג.
סירוב שעיֱקר י"ֹל זה ֹלפי בֹלבִד. ֹלישראֹל רֱק ניתנה שבע"פ התורה אבֹל
מוכנים היו שֹלא ומפני שבע"פ, התורה עֹל היה התורה את ֹלֱקבֹל הגוים
ומיעוט העמיֹלות שהם שבע"פ, תורה בֹלימוִד שיש הֱקשיים עם ֹלהתמוִדִד
את אף ֹלֱקבֹל וחמִדו ונשמע", "נעשה אמרו ישראֹל משא"כ עוה"ז, תענוגי

שבע"פ. התורה

אומות ברחו תורה מתן שביום הנ"ֹל, המִדרש ִדברי היטב ֹלנו יתבאר ומעתה
בציֹלה ֹלהסתופף עצמם עֹל מֹלֱקבֹל נמנעו כי הֱקב"ה, בצֹל משבת העוֹלם
ֹלהתמסר מוכנים היו וֹלא מפונֱקים שהיו מחמת שבע"פ, התורה שֹל
מוכנים היו שבכתב, התורה שהם - המתוֱקים הפירות [אמנם ֹלֹלימוִדה
אף אֹלא שבע"פ, התורה ֹלֱקבֹל שהסכימו רֱק ֹלא ישראֹל, אבֹל ֹלאכוֹל].

בציֹלה. ֹלישב חמִדו

שהסוכה ֹלנו יסִדו רבותינו ִדהנה עצמו. עֹל זה מבחן חוזר ֹלבא וֹלעתיִד
רבינו כן כתב וכבר ו), ִדרוש ִדבש יערות ִד, ביונה הגר"א (כ"כ ֹלתורה רומזת
"הסוכה הוא: והראשון רמזים, שבע ֹלזה שהביא ע"ש הֱקמח, בכִד בחיי
הסוכה שצֹל הרי ֹלהסתופף מוזהרין וישראֹל צריכה
התורה עֹל רומז ֹלצֹל) הסוכה (ועיֱקר ה"צֹל" ֹלעיֹל וֹלִדברינו ֹלתורה. רומזת
מרובה "ציֹלתה בה שיהא שצריך הסוכה, מִדיני אחִד ויִדוע שבע"פ.
שבכתב ִדתורה שכתב שם התנחומא ִדברי פי עֹל הוא בזה והרמז מחמתה",
ציֹלתה ֹלתורה הרומזת הסוכה גם וֹלכך הרבה, היא שבע"פ ותורה מעט היא

מחמתה. מרובה

זאת התורה, את ֹלֱקבֹל שוב שרוצים ויאמרו הגוים יבואו ִדֹלע"ֹל אמרו ֹלכך
מצות ֹלהם מביא והֱקב"ה שבע"פ, תורה שֹל עוֹלה ֹלֱקבֹל שמוכנים אומרת
ומֱקשה - החמה עֹליהם ומֱקִדיר שבע"פ, התורה ֹלֹלימוִד הרומזת סוכה
הגוים ואז שבע"פ, בתורה שיש הֹלימוִד כֱקושי הסוכה, בצֹל הישיבה עֹליהם

הֱקשיים, עם וֹלהתמוִדִד ֹלהתמסר מוכנים שאינם בסוכה, בועטים
התורה. את ֹלֱקבֹל ראויים היו ישראֹל שרֱק הֱקב"ה ֹלהם יוכיח ובכך

"צֹל"
תורה" ֹלעמֹלי וחופה צֹל

שבע"פ ֹלתורה

חמִדתי",

ֹל ב

התורה", בצֹל צֹל,

"והמִדֱקִדֱקים ס"ה) (תרכִד הכפורים יום הֹלכות בסוף הרמ"א כתב
אֹל ממצוה ֹלצאת כִדי הסוכה בעשיית כיפור יום במוצאי מיִד מתחיֹלים
מיִד הסוכה ֹלתֱקן "ומצוה כתב (תרכה) סוכה הֹלכות ובריש עכ"ִד, מצוה"
שנה מִדוע וצ"ב עכ"ִד. יחמיצנה", אֹל ֹליִדו הבאה מצוה כיפור, יום ֹלאחר
יו"כ שבמוצאי וביאר, תרכה), סו"ס (א"א הפמ"ג בזה עמִד וכבר ִדבריו.
"מיִד סוכה הֹלכות בריש הרמ"א וכונת במִדֱקִדֱקים, ִדינו הרמ"א אמר
נאמר זה וִדין ֹלמחרת, אֹלא יו"כ במוצאי מִדובר שֹלא כפור" יום ֹלאחר

אחִד. ֹלכֹל

מיֹלי: כמה בזה ֹלִדֱקִדֱק ויש

מצוה, אֹל ממצוה שֹלצאת הענין את נֱקט יוהכ"פ הֹלכ' בסוף מִדוע א.
ֹליִדך הבאה מצוה מִדין הסוכה עשיית בהתחֹלת זירזו סוכה הֹלכות ובריש
יום סיום עם מיִד עֹליה רמיא זו שמצוה כמה עִד ִדהרי תחמיצנה, אֹל
הסוכה בעשיית ֹלזרזו כִדי גם זה טעם ֹלנֱקוט יכוֹל היה הכפורים

במוציו"כ.

במצוה תחמיצנה" אֹל ֹליִדך הבאה "מצוה ענין בכֹלֹל שייך מה ֱקשה, ב.
עתה. נוהגת סוכה ישיבת מצוה אין שהרי ימים, ִד' בעוִד רֱק יחוֹל שזמנה

המינים, וארבעת הסוכה ישיבת והם: מצוות ב' ישנם ִדסוכות ביומי הרי ג.
מיִד מינים ִד' ֹלו וֹלרכוש ֹלחפש שיִדאג זה ענין גם הרמ"א הזכיר ֹלא ומִדוע
אֹל ֹליִדך הבאה ומצוה חיֹל" אֹל "מחיֹל נימא ע"ז וגם יוהכ"פ, בצאת
פ' שאֹלה העמֱק עמִד כבר ִדא [ובֱקושיא זה ענין השמיט ומִדוע תחמיצנה,
סוכה שבמצות ֹלהוכיח שם שהאריך במה הִדברים ותֹלה הברכה, וזאת
החג ֱקוִדם מינים ִד' כן ֹלא עשייתה, בעצם מצוה יש הישיבה מצות מֹלבִד
עשיית מצות שנֱקט ופשוט מצוה, הכשר רֱק אֹל מצוה גופא בהם אים
בהגהות וראה א]. ֱקסט, שאיֹלתא שם ע"ע בעצם, מצוה בה שיש סוכה
הכפורים, ֹליום הסוכה וֹלֱקשר ֹלהֱקִדים סמך שהביא שם שֹלמה חכמת
משֹלם זה וכנגִד תשובה, שעשו עונותיהם כיסוי עֹל תשֹלום שהוא מפני
הגהנום ומעונש וממטר מזרם אותם ֹלכסות בסוכות תיכף הֱקב"ה ֹלהם

ע"ש.

הענין את ֹלמצוה ממצוה ההֹליכה ֱקיום באופן שנֱקט מה ֹלהבין יש עוִד ִד.
שיצא שאחר ס"א) ֱקנה (או"ח השו"ע כתב והא הסוכה, בניית שֹל
נאמר שע"ז בגמרא ִדאיתא שם: המ"ב ע"ז וכתב ֹלביהמ"ִד, יֹלך מביהכנ"ס
בו סוכה בניית מצות ֱקיום ונֱקט כאן שינה ומִדוע חיֹל", אֹל מחיֹל "יֹלכו
כך הגר"א שרבינו [וכמִדומה התורה, עסֱק שֹל הנצחית מצוה שישנה בזמן
יש ובפשוטו סוכה]. מסכת בֹלימוִד עסֱק ההבִדֹלה אחר תיכף שמיִד נהג,

שֹלמה. מהחכמת וכמוש"כ זה, ֹלזמן השייכת מצוה ִדוֱקא שנֱקט ֹליישב

ֹלֱקיים טוב שיותר י] תרב, במ"ב [הו"ִד האחרונים ֹלשיטת ֹלברר יש עוִד ה.
יש אם זכות, ֹלכף יכריעהו זו שמצוה כִדי יוהכ"פ ֱקוִדם ֹלבנה ֱקיִדוש מצות
הביא ס"ה) (תרג [ובמט"א הֹלֹלו, ֹלימים הסוכה עשיית יֱקִדים שגם ענין
בִדרשות ומאיִדך הימים, באֹלו מינים בִד' ֹלהתעסֱק שנוהגים מעשה אנשי

ע"ש]. זמנו זה שאין כתבו (סוכטשוב) משמואֹל ובשם ֹלח. ִד' חת"ס

תחמיצנה", אֹל ֹליִדך הבאה "מצוה ִדוֱקא הרמ"א נֱקט מִדוע ֹלִדֱקִדֱק יש ו.
וכִדו'. ֹלמצוות" מֱקִדימין "זריזין מצִד נימא

וביפה ב) (תרכה, ִדבברכ"י מהפוסֱקים כמה מש"כ נביא הִדברים ובהֱקִדם
שֹל המעמיִד [כֹלומר הסכך ועצי הִדפנות שיעשה כתבו שם) (ח"ב ֹלֹלב
א) (שם, רבא באֹליהו כתב עוִד הסכך. יניח יו"כ ובמוצאי בעשי"ת הסוכה]
הכיפורים, יום אחר סוכות עושין אנו ֹלמה אֹלעזר ר' אמר המִדרש: ע"פ
וגוֹלין סוכה עושים אנו ֹלכן ֹלגֹלות, כיפורים ביום ִדיננו יצא שמא אֹלא
מתֱקיימת שהגֹלות שהשיג שם שע"ת [עי' ֹלהם ומתכפר ֹלסוכה, מבתיהם
עשיית שֹל הענין הֱקפִדת היטב ומיושב ֹליישב], ויש בעשיה, וֹלא בישיבה
וִדוֱקא חיֹל", אֹל "מחיֹל ענין טפי בזה ומתאים יוהכ"פ. אחר מיִד הסוכה
אחר הסכך" "עשיית עֹל ֹלהֱקפיִד הנ"ֹל הפוסֱקים [ומש"כ סוכה, במצות

הסוכה]. עשיית מצות עיֱקר שזה מפני יתכן יוהכ"פ,

מיִד הוא הסוכה בניית ִדזמן הסוִד ע"פ כתב יז) תנט, (או"ח נזר ובאבני
עצמות מצִד ִדאינו הרגֹל, ֱקוִדם יום ֹל' הסוכה עושים שאין ומה במוציו"כ,
יותר. החיוב ֹלחג סמוך יותר שהוא וכמה ֹלחג, סמוך משום אֹלא הזמן
כמה ִדעִד הזמן, מתחיֹל כן יו"כ במוצאי מִדוע נתיישב ֹלא עִדיין אוֹלם
באותו בזה ויתחיֹל סוכתו עשיית זמן יאמוִד אחִד כֹל הרי ֹלחג שסמוך
רֱק הרגֹל, ֱקוִדם יום ֹל' התחיֹל הזמן עצם ִדאמנם נראה ובפשוטו הזמן.
תיכף ע"כ התשובה, ובמצות והרחמים התשובה בימי שעסוֱק מפני
הֹל' מתחיֹלת שממתנת הסוכה עשיית מצות עֹליו חֹלה כפור יום שנסתיים

תחמיצנה]. אֹל ֹליִדך ֹלמעשה [עכשיו הבאה מצוה ֱקאמר ושפיר יום,

האי ִדכֹל יתכן וכִדו', ֹלמצוות מֱקִדימין זריזין מצִד הרמ"א נֱקט שֹלא ומה
סוכה מצות משא"כ ִדגברא, אֱקרֱקפתא המוטֹלות במצוות שייך מיֹלתא

הבאה "מצוה מצִד ביותר זירזו וֹלכן אחרים, בשֹל גם ֹלֱקיימה יכוֹל הא
אחרים, בשֹל ֹלֱקיים יוכֹל ֹלא המצוה שעשיית תחמיצנה", אֹל ֹליִדך

ֹלך". "תעשה ֹלֱקיים ויֱקפיִד



בֹליֹל בכיסנין הבאה פת כזית שאכֹל ִדמי חיִדש ה) י, (מצוה חינוך המנחת
שֹל ראשון יו"ט בֹליֹל [וה"ה סעוִדה חובת יִדי יצא סוכות, שֹל ראשון יו"ט
אכיֹלת אין השנה ימות שבשאר ואע"פ פהב"כ]. מצה כזית אכֹל אם פסח
שאני 'מזונות', וברכתו ֹלחם כאכיֹלת נחשבת בכיסנין הבאה פת כזית
פת ֹלכזית אחשביה ֹלאכוֹל ִדהחיוב ֹלאכוֹל, חיוב שיש ראשון יו"ט ֹליֹל
מבאר זה וע"פ סעוִדה. חובת יִדי יצא וֹלכן כֹלחם, ֹלהיות בכינסין הבאה
פת כזית ֹלאכוֹל הסוכות ימי כֹל שמותר ִדאע"פ ס"ג), (תרֹלט השו"ע ִדברי
בֹליֹל מ"מ עראי, אכיֹלת אֹלא זה שאין מפני ֹלסוכה חוץ בכינסין הבאה
ט"ו, ִדט"ו שוה מגזירה בסוכה ֹלאכוֹל חיוב שיש ִדכיון אסור, ראשון יו"ט

ֹלסוכה. חוץ שאסורה ֱקבע ֹלאכיֹלת פהב"כ אכיֹלת את הופכת המצוה

הרמב"ם, עֹל טז) ס"ֱק (ֱקסח המג"א ֱקושיית בזה חינוך במנחת ומיישב
הוי פרות מי או ִדבש עם שניֹלושה ִדעיסה כתב ה"ט) (פ"ג ברכות שבהֹל'
שעשאו מצה כזית באכיֹלת שיוצאים כתב ה"ה) (פ"י חו"מ ובהֹל' פהב"כ,
וֹלא ֹלחם נחשב שזה אֹלמא ִדפסח, ראשון יו"ט בֹליֹל פירות מי עם
מי או ִדבש עם שניֹלושה עיסה ִדאה"נ שפיר, אתי הנ"ֹל וֹלפי פהב"כ.
ֹלהיות ֹלפהב"כ אחשביה המצוה ראשון יו"ט בֹליֹל אבֹל פהב"כ, הוי פירות
בברכות החיים, אור (ֹלבעֹל ֹלציון בראשון כִדבריו ומצאתי ממש. כֹלחם
הב"כ מצה אכיֹלת בין ֹלחֹלֱק שמאריך מה מח) (סי' אומץ ביוסף וע"ע ֹלז:),

בסוכה. פהב"כ אכיֹלת ֹלבין

ובפרט המנ"ח, ִדברי עֹל טובא השיג כה) סי' (ברכות יעֱקב הֱקהיֹלות והנה
היא סברא איזה ֹלֹלחם, ֹלפהב"כ מחשיב סעוִדה שהחיוב יסוִדו עֹל הֱקשה
ֹלֹלחם. ֹלחם שאינו מה ֹלהפוך יכוֹלים מצוה ואכיֹלת ֱקבע שאכיֹלת זו
עֹליו ִדמברכים והא כֹלחם, נחשב תמיִד שפהב"כ הֱקה"י כתב וע"כ
שם חסרון משום אינו עֹליו ֱקבע בִדֹלא וברכה"ז 'המוציא' וֹלא 'מזונות'
ברכה ֹלברך שֹלא אמרו הם מִדרבנן, הן הברכות שכֹל ִדכיון אֹלא ֹלחם,
בפהב"כ אבֹל שביעה, ֹלשם הנעשה גמור בֹלחם אֹלא ֹלֹלחם המיוחִדת
ומביא שביעה, כִדי אכֹל אא"כ חשיבות כ"כ בו אין ֹלֱקינוח אך שנעשה
באכיֹלת יוצאין ֹלמה שפיר מובן וֹלפי"ז ומה). ִד"ה (ֱקסח הב"י שכ"כ
בשע"ת וע"ע ֹלחם, הוא פהב"כ שבאמת כיון ראשון, יו"ט בֹליֹל פהב"כ

כא). (ס"ֱק ובמ"ב סֱק"ה) (תרֹלט

הֱקה"י שהביא ִדאף מוכרחים, המנ"ח שִדברי נראה מ"מ כִדאי, שאיני ואף
הב"י ִדהנה ב'), (שם משה הִדרכי ִדעת זה שאין נראה הב"י, מִדברי ראיה
רגיֹל, מֹלחם טעמו ֹלשנות בהעיסה פירות מיץ מספיֱק יש שאם שם ס"ֹל
וכתב 'מזונות'. ברכתו סעוִדה, בֱקביעות אותו אוכֹלים אין שבנ"א עִד

משֱקין שאר או תבֹלין בו שעירב במה מספיֱק זה שאין ע"ז הִד"מ
העיסה עיֱקר אא"כ אֹלא רגיֹל, מֹלחם טעמו המשנה
ניֹלוש העיסה עיֱקר אם שרֱק הוא הִד"מ וסברת ִדברים. באותן ניֹלוש
ֹלהיות הֹלחם את מהפך הניֹלוש כי ֹלפהב"כ, הֹלחם נהפך ִדברים באותן
"ִדֹלא שכתב בזה ֹלשונו במתֱק מִדוייֱק וכן פירות, מי רוב ע"י רֱק 'מזונות'

י פירות מי רוב שע"י משמע פירות, מי בֱקצת ֹלחם" מכֹלֹל יצא

כמבואר יו"ט בֹליֹל הב"כ מצה כזית באכיֹלת יוצאים איך ֹלן ֱקשיא וֹלפי"ז
מחשיב סעוִדה שהחיוב הנ"ֹל המנ"ח כסברת צ"ֹל וע"כ ֹלח.), (ֹלז: בברכות
מח) (ח"א מישרים בִדובב מצאתי זה וכעין כֹלחם. ֹלהיות פהב"כ אכיֹלת
מברכים הכהנים איך ֱקס"ח) העוזר אבן (יעויין העוֹלם ֱקושיית שמיישב
הם והרי שמן, הרבה עם מעורבבים שהם כיון מנחות עֹל וברה"מ המוציא
המצוה ֹלאכֹלם, מצוה ֹלכהן שיש ִדכיון מישרים, הִדובב ומבאר פהב"כ.
ִדבר נאמר שֹלא ֹלחֹלֱק שיש [ואע"פ כֹלחם, ֹלהיות המנחות את מחשיבה
בראשון יעויין ֹלחם", "שם ֹלענין וֹלא ברכתו", "ֱקביעת ֹלענין אֹלא זה
ֹלחם ושם ברכתו שֱקביעות (ֹלז:) ִדברכות מהסוגיא שמוכיח (שם) ֹלציון

בזה). זה תֹלוים

יו"ט בֹליֹל רֱק שהרי מיניה, ִדאתי הִדין מגוף המנ"ח ֹלִדברי גִדוֹלה וראיה
ימים בשאר אבֹל ֹלסוכה, חוץ פהב"כ כזית ֹלאכוֹל אסור סוכות שֹל ראשון
הִדין שמעיֱקר נימא אם ִדבשֹלמא מותר, עראי אכיֹלת אֹלא זה שאין כיון
מותר ֹלכך עראי, אכיֹלת פהב"כ ֹלאכוֹל בנ"א ִדרך שכן כֹלחם נחשב אינו
כֹלחם נחשב ִדמה"ת נימא אם אבֹל ֹלסוכה, חוץ ֹלאכוֹלו הימים בשאר
ֹלאכוֹל בנ"א שִדרך מפני וכי ֹלסוכה, חוץ ֹלאכֹלו הימים בשאר מותר ֹלמה
בכח שיש ֹלהֱקה"י ִדס"ֹל וצ"ֹל ֹלסוכה. חוץ "ֹלחם" ֹלאכוֹל מותר עראי פת
הִדין שאין כיון ֹלסוכה, חוץ ֹלאכוֹל מותר ומה אסור מה ֹלהגִדיר חכמים

בתורה. ֹלהִדיא מבואר

נחשב פהב"כ אין סעוִדה עֹליו ֱקובעים שֹלא כֹל שבאמת המנ"ח ֹלפי אך
עֹליו ֱקובעים אם ורֱק ֹלסוכה, חוץ ֹלאכוֹל שמותר פשוט כֹלֹל, ֹלחם
נחשב בסוכה ֹלאכוֹל חיוב שיש ראשון יו"ט בֹליֹל או סעוִדה,

היטב. שפיר ואתי ֹלֹלחם, פהב"כ הכזית

מעט
ֹלחם מכֹלֹל יוצא אינו

מכֹלֹל צא
ֹלחם.

סוכה בישיבת סוכהכוונה בישיבת ביו"טכוונה כיסנין פת כזית ביו"טאכיֹלת כיסנין פת כזית אכיֹלת

ארונוביץ יעֱקב ארונוביץהרב יעֱקב וינמןהרב ישראֹל וינמןהרב ישראֹל הרב
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יִדעו ֹלמען וגו' ימים שבעת תשבו בסוכות תרכה בסי' הטור כתב
וגו' אותם בהוציאי ישראֹל בני את הושבתי בסוכות כי ִדורותיכם
וִדוגמא ושמש שרב בהם יכה ֹלבֹל בהם שהֱקיפן כבוִדו ענני הם
וכו'. ונוראותיו נפֹלאותיו שנזכור כִדי סוכות ֹלעשות צונו ֹלזה
זכר בסוכה ֹלישב הֱקב"ה שציונו בישיבתה ויכוין כ' ובמג"א
כתיֱקונה המצוה יִדי שֹלצאת היינו כ' ובפרמ"ג מצרים, ֹליציאת

ֹלבִד. ֹלצאת שכיון כֹל יצא ִדיעבִד הא זה את גם ֹלכוין צריך

וביאר מעכבת, זו ִדכוונה שנֱקט (תרכה) יעֱקב ביכורי עי' אבֹל
פרטית כוונה התורה כתבה שֹלא מצוות בשאר ִדִדוֱקא טעמו
הוא הכתוב שציווי בסוכה אבֹל ֹלצאת, כוונה רֱק ִדבעינן הוא בהם
משנ"ב ועי' יצא, ֹלא בִדיעבִד ִדאפיֹלו י"ֹל יִדעו מֹלמען כן שיכוון

הפרמ"ג. ִדברי שהביא

כח, ִדף בר"ה הגמ' מִדברי הביכור"י ע"ִד הֱק' ביכורים בתוס' והנה
בסוכה ִדישן כוונה צריכות אין ִדמצוות ִדֹלמ"ִד התם ִדמֱקשינן
כוונת מצִד אם ִדגם י"ֹל הביכור"י ֹלִד' והרי יֹלֱקה, עצרת בשמיני
מיוחִדת, כוונה הך בעינן בסוכה מֱקום מכֹל כוונה, א"צ מצוה

בזה. מש"כ ועי"ש יֹלֱקה, ֹלא בשמיני בסוכה היושב וֹלהכי

ר"ה ֹלמס' שֹלמה ר' חי' [עי' רבותינו ִדברי ִדיִדועים ֹלומר, ונראה
ִדֹלעבור צו בעירובין הגמ' ִדברי בביאור ֹלג] סי' ח"ב וֱקו"ש א', סי'
אינו כוונה צריכות מצוות ִדֹלמ"ִד מצ"כ, במח' תֹליא תוסיף אבֹל
ֹלמ"ִד משא"כ מצוה, ֹלשם מכוון ִדאינו היכא תוסיף בבֹל עובר
אב"ת, עבר ֱקא מ"מ מכוון ִדאינו היכא ִדגם כוונה, א"צ מצוות
כמה עִד מצוה ִדמעשה חפצא הויא רֱק מצ"כ ִדֹלמ"ִד וביארו
עשה ִדֹלא בב"ת, עובר אינו כוונה ִדֹליכא כמה כֹל וֹלהכי ִדמכוון,
בֹלי ִדגם כוונה א"צ מצוות ֹלמ"ִד משא"כ מצוה, תוספת כאן
בֹלי גם ממיֹלא מצוה, ִדמעשה חפצא חשיבא מ"מ מצוה כוונת
יישבו [ועפ"ז בִדבריהם, שם יעויין המצות, עֹל מוסיף הו"ֹל כוונה

ואכמ"ֹל]. בר"ה הטו"א ֱקושיית

צ"כ מצוות ֹלמ"ִד ס"ֹל ִדבזה מצוה, בכוונת ִדוֱקא ִדכ"ז ֹלומר ונ'
בהאי אבֹל כֹלֹל, מצות ִדמעשה חפצא כאן אין כוונה ִדבחסרון
י"ֹל יעֱקב, הביכורי ֹלִדעת בסוכה הנאמר יִדעו ִדֹלמען נוספת כוונה
כוונה הוא אֹלא סוכה, ִדישיבת מצוה מעשה ֹלשוי' כוונה ִדאי"ז
כשיוִדע יוצא רֱק סוכה ישיבת ִדעושה ִדהיכא המצוה, ֱקיום ֹלענין
בֱקיום מעכבת כוונה האי אם גם וֹלפ"ז בזה]. [ויֹל"ִד הִדבר, טעם
כאן ִדיש נמצא כוונה, א"צ ִדמצוות כמה עִד הרי מ"מ המצוה,

ומוישב ב"ת, עֹל עובר ושפיר זו כוונה בֹלי גם מצוה מעשה
ביכורים. התוספת ֱקושיית

מצות המֱקיים בתשו' מהרי"ו כתב (תרֹלט,א) היטב הבאר ז"ֹל
ִדומה סוכה בראשית. במעשה כאיֹלו סוכה
מרמז ִדסוכה וכיון בב' מתחֹלת והתורה ֹלב' ִדומה והעוֹלם ֹלב'
כנגִד טפחים ועשרים מאה ִדהיינו כ' גבהה שיעור מש"ה ֹלתורה
ורחבה משרע"ה, שֹל חייו ושני התורה, בו שניתנה יום מ' ג"פ

רֱקיעים. ז' כנגִד שבעה

ִדמצות מצוה) (ִד"ה ג. בע"ז חיים תורת ועי'
ֹלי יש ֱקֹלה "מצוה ִדסוכות ביוצר הפייט שיסִד מה עפ"י

שמה". וסוכה המצוות ככֹל ששֱקוֹלה

ֹלהֱקב"ה שותף נעשה

כֹל כנגִד שֱקוֹלה סוכה
המצוות,

הסוכה הסוכהמעֹלת מעֹלת
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מתני' ִד"ה (יב: הישן בפרֱק כתב והר"ן וז''ֹל תרֹלט סי' יוסף בית עייו
ֹלאכוֹל ִדמיחייב גמרינן סוכות שֹל הראשון טוב ביום וז"ֹל ר"א)
ֹלאכוֹל ֹליה סגי טוב יום מִדין ִדאיֹלו בסוכה ֹלאכוֹל חייב שהוא שיעור
ֹלאכוֹל ִדמיחייב המצות מחג ִדגמרינן ֹלסוכה חוץ עראי כביצה
יותר ֹלאכוֹל חייב שהוא נראה וֹלפיכך בסוכה ֹלאכוֹל המחוייב שיעור
ֹלגמרי המצות מחג ִדגמרינן ִדכיון אומרים שיש אֹלא מכביצה
ִדבשאר גב עֹל ואף בכזית הכא אף בכזית התם מה מיניה גמרינן
הכי אפיֹלו ֹלסוכה חוץ ֹלאכֹלו ורשאי הוא עראי כזית החג ימות
עשאו בסוכה ֹלאכֹלו חובה ֱקבעו שהכתוב כיון הראשון בֹליֹלה
הראשון טוב יום ֹליֹלי גמרינן ִדֹלהכי אומרים ואחרים ֱקבע אכיֹלת
בסוכה ֹלאכוֹל חייב גשמים ירִדו שאפיֹלו ֹלומר המצות מחג חג שֹל

עכ"ֹל. יומי בשאר ִדמיפטר גב עֹל אף

אכיֹלה מצוות הוא ט''ו מט''ו הֹלימוִד האם הוא הספֱק ִדשורש ונראה
ִדאין י''ֹל ִדיֹלמא או ה''נ בכזית שעורו כוֹלה התורה שבכֹל וכמו
הסוכה שֹל שחיובו בעינן אֹלא אכיֹלה חיוב כאן ִדאיכא ֹלגמרי יֹלפינן
ֹליכא כביצה הוא הסוכה שֹל ִדחיובו שֱקי''ֹל וכיון אכיֹלה ע''י יהיה

ִדכזית. הכא ִדינא

אם אפי' ִדסוכות א' בֹליֹל כזית ֹלאכוֹל ִדצריך הרמ''א ִדפסֱק הא וכן
אכיֹלה חיוב ִדיש אכיֹלה ִדין הוא האם ֹלהסתפֱק יש גשמים יורִדים
בֹליֹלה עצמו ֹלֱקבוע צריך שאִדם ִדין שהוא או בסוכה ֹלאכוֹל
בֹליֹלה תִדורו כעין ִדתשבו ִדינא וֹליכא סוכה ֹלמצות הראשונה
באמת והנראה כשֹלעצמה מצוה עצמה האכיֹלה אין אבֹל הראשונה
מברכין אנו אין אמאי ִדא''כ אכיֹלה ִדין ִדהוא ֹלמימר ֹל''ש ִדֹלכאורה
ֹלישב שהברכה י''ֹל וֹלפ''ז זו. אכיֹלה עֹל במצותיו ֱקיִדשנו אשר
הברכה אחר ֹלִדבר אסור [וֹלכן האכיֹלה עֹל נמי הברכה היא בסוכה

הגרשז''א]. מפסֱקי כביצה, שיאכֹל עִד הא' בֹליֹלה ֹלישב שֹל

ֹלאכוֹל צריך האם הירושֹלמי ספֱק את הביא טו) (ב, הרא''ש וכן
במיני סגי או פת ִדוֱקא ֹלאכוֹל צריך אם וכן זה כזית בתאבון
הכשר רֱק ִדהוא נימא ִדאם בהנ''ֹל, תֹליא ספיֱקו וֹלכאורה תרגימא,
או ֹלתאבון ֹלאכוֹל ענין אין א''כ תִדורו כעין תשבו מצות ֹלֱקיים
במיני יִדי''ח ֹלצאת אפשר אם וכן אכיֹלה מצות שהוא ִדיֹלמא
פשיטא ִדוֱקא פת ֹלאכוֹל חיוב הוא ִדאם הנ''ֹל בספֱק תֹליא תרגימא
ֹלֱקיים כִדי תימצי היכי ִדהוא נימא אי אך תרגימא. במיני יצא ִדֹלא
משה בִדרכי ֹלהִדיא משמע וכן תרגימא. במיני ייצא הרי הֱקביעות
צריך גשמים יורִדין שאם שאפיֹלו ִדינא הך שהביא תרֹל''ט סי'
ֹלאכוֹל שצריך זה ענין עֹל תמה ומ''מ בסוכה ראשון כזית ֹלאכוֹל
ִדהוא התאבון ענין כאן שייך ִדאין הנ''ֹל סברא ֹלהִדיא וכתב ֹלתאבון
בתוס' ועיין עיי''ש כך המהרי''ֹל שכ''כ שמצא עִד גריִדא הכשר רֱק
וֹלהכי האכיֹלה בשעת היא הברכה שעיֱקר ֹלהִדיא שכתבו יב: ברכות

יום. כֹל שפוטרת התורה מברכת שאני

ֹלישון נמי שיש שהביאו מהגִדוֹלים שיש שהביא כז. בריטב''א ועיין
מגִדוֹלי גִדוֹל בשם שמעתי אבֹל וז''ֹל הגשם יורִד אם א' ביום בסוכה
שֹל הראשון בֹליֹלה בסוכה ֹלישן מחייב שהיה בצרפת אשר הִדור
מן ֹלירִד ֹלו התירו וֹלא מיהת, עראי שינת גשמים ירִדו ואפיֹלו סוכות
הכתוב הראשונה בֹליֹלה אבֹל רשות שהם ימים בשאר אֹלא הסוכה
ִדסבירי מהם ומשמע המצות מחג ט"ו ִדט"ו שוה מגזירה חובה ֱקבעו
מצות שאיכא מפני וֹלא א' ביום תִדורו כעין תשבו ִדֹליכא ֹליה
א' שביום אֹלא ימים משאר טפי הראשון בֹליֹלה בסוכה אכיֹלה
וגִדר בט''ו אכיֹלה מצות שיש וֹלא ענין בכֹל סוכה מצות איכא
וִדו''ֱק. חובה הוא סוכה חיוב הראשון שבֹליֹלה הוא הג''ש שֹל הֹלימוִד
שביאר [כמו גריִדתא הכשר רֱק הוי ִדכאן גזוֹלה פת כאן יהני נמי וכן
בעינן ִדהכא הביא חינוך במנחת אמנם זי''ע] בער ברוך ר' בשעורי
ִדנחֹלֱקו ונראה ועוִד. הנ''ֹל עֹל ִדפֹליג ומשמע במצה כמו שֹלכם
מבאר וכן מצווה הכשר רֱק או ִדאכיֹלה ִדינא איכא אי הנ''ֹל בסברא

ראשונה. כזית שֹל מצווה ֹלשם מיוחִדת כוונה בעינן ִדהכא

בִדבר: נחֹלֱקו אחרים, מאכֹלים עם פת הראשון בֹליֹלה אכֹל אם וכן
כשם חובתו, יִדי זו באכיֹלה יצא שֹלא ס''ֹל [כג] אֹליהו היִד
חובתו, יִדי יצא ֹלא הרשות ִדבר עמה ואוכֹל מצה שהאוכֹל

הראשון ביום כזית אכיֹלת הראשוןבִדין ביום כזית אכיֹלת בסוכהבִדין עראי בסוכהאכיֹלת עראי אכיֹלת
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בן ֹלר"י והביאו מעשה ֹלסוכה חוץ עראי ושותין אוכֹלין כה:) (ִדף מתני'
ואמרו מים שֹל וִדֹלי כותבות שני וֹלר"ג התבשיֹל את ֹלטעום זכאי
עראי שאכיֹלת ִדכיון ֹלסתור, מעשה פריך (כו:) ובגמ' ֹלסוכה העֹלום
בא ִדאם ִדה"ֱק ומשני ֹלסוכה, העֹלום אמרו מ"ט ֹלסוכה חוץ מותר
ב') סע' תרֹל"ט (סי' בשו"ע נפסֱק וכן רשאי. עצמו עֹל ֹלהחמיר
והטעם משובח. זה הרי ֹלסוכה חוץ מים אפיֹלו ֹלשתות שֹלא ִדהמחמיר
שאוכֹל אִדם ִדרך שכן הראשונים כ' ֹלסוכה חוץ עראי אכיֹלת ִדשרי
בביתו. שנוהג כמו תִדורו כעין תשבו הוא סוכה וחיוב ֹלביתו, חוץ עראי
ֹלסוכה חוץ עראי אפיֹלו ֹלאכוֹל שֹלא החומרא טעם מה ֹלהסתפֱק ויש
בזה והביאור בסוכה, עראי באכיֹלת אף מצוה ֱקיום שיש ֹלבאר ִדיש
יש ביתו בתוך שאוכֹל באופן מ"מ ֹלביתו חוץ עראי ֹלאכוֹל שִדרך ִדאף
י"ֹל או מצוה. ֱקיום בזה יש בסוכה ִדאף וממיֹלא ִדירה שֹל מעשה בזה
באכיֹלתו שגם ואע"פ ֹלסוכה, חוץ ֹלאכוֹל שֹלא הוא החומרא שעיֱקר
ֹלסוכה חוץ ֹלאכוֹל שֹלא חומרא יש מ"מ מצוה מֱקיים אינו הסוכה בתוך
סי' רביעא מהִדו' ִד' (כרך ומשיב בשואֹל וראה שיהיה טעם מאיזה כֹלֹל
חוץ עראי ֹלאכוֹל שאסור שהטעם כן שמצִדִד מיושב) ובזה בִד"ה י"א
ִדגם ֹלומר אין זה (אמנם ֱקבע. אכיֹלת ֹלאכוֹל יבוא שמא משום ֹלסוכה
ֹלגמ' מנ"ֹל ִדא"כ בסוכה עראי באכיֹלת מצוה ֱקיום גם יש מ"מ צִד ֹלהך
מחוץ באכיֹלה חומרא שיש ֹלסוכה העֹלום שאמרו ור"ג מריב"ז ֹלהוכיח

מצוה). ֱקיום בזה שיש משום כן שעשו י"ֹל והרי ֹלסוכה

ג"כ אם ֹלתוכו ֹליכנס סוכה ֹלו מצוי שאין באופן זו בחֱקירה והנפֱק"מ
שהחומרא נימא ִדאם ֹלסוכה. חוץ מים ֹלשתות שֹלא חומרא הך שייך
מֱקום אין בסוכה ֹלאכוֹל בִדעתו שאין באופן אז מצוה ֱקיום שיש משום

כֹלֹל. ֹלאכוֹל שֹלא ע"ע ֹלהחמיר

שמֱקשה שמואֹל עוֹלת מספר מביא ז') סע' (שם הֹלכה בביאור והנה
נֱקרא ע"ע מחמיר שאם הרמ"א ִדכ' הסוכה מן שפטור מצטער מ"ש
ותי' משובח, ה"ז המחמיר אמרינן עראי אכיֹלת ֹלענין וֹלמה הִדיוט
החג משמחת עצמו שמונע במצטער כגון בִדבר איסור צִד שיש ִדהיכא
ִדרשאי אמרינן אז איסור צִד שאין במֱקום אבֹל הִדיוט נֱקרא אז
המהר"ב ֹלפני הִדברים ִדהציע כ' שמואֹל בעוֹלת (ושם ֹלהחמיר.

רנשבורג)

אמרינן מתי בזה עמִד ג"כ ג' משנה פ"א בברכות בשנו"א הגר"א אוֹלם
אֹלא מצוה מעשה שיש ִדבאופן וכ' ֹלהחמיר רשאי ומתי הִדיוט ִדנֱקרא
עראי מאכיֹלת ומייתי ע"ע שמחמיר המובחר מן מצוה יש בזה שפטור
(וכבר וכמש"נ. בסוכה באכיֹלה מצוה ֱקיום ִדיש נ' וביאו"ִד בסוכה.
הביאורים בֱקונ' וע"ע הגר"א) ִד' ֹלהביא ֹלו שהיה הביאה"ֹל עֹל העירו
מצוה ֱקיום שיש כן ִדביאר הגרי"ז מרן בשם שהביא י"ז סי' סוכה
בֹלא בסוכה ישיבה עֹל ברכה שיש ממה גם כן ומוכיח עראי באכיֹלת

אכיֹלה

ִדאֹל"כ עראי באכיֹלת מצוה שאין שנֱקט משמע שמואֹל העוֹלת ומִדברי
שם שמואֹל בעוֹלת והנה עראי. באכיֹלת ֹלהחמיר ִדרשאי מה ֹלֱק"מ
ֹלסוכה חוץ ֹלשתות רצה וֹלא צמא שהיה בר"ה ִדאמר מהירושֹלמי מביא
עצמו. עֹל ֹלהחמיר רשאי היה ֹלא ִדא"כ מצטער היה שֹלא ִדצ"ֹל וכ'

רוצה ִדהיה א"ש הגר"א עפ"ִד מש"נ ֹלפי אמנם ִדוחֱק זה וֹלכאו'
ופשוט. בשתיתו מצוה ֹלֱקיים

ס''ֹל ור''ח המצה, אכיֹלת את היא מבטֹלת הרשות שאכיֹלת מפני
את מבטֹלת הרשות אכיֹלת האכיֹלה, היא שהמצוה במצה, שִדוֱקא
אֹלא בה, הישיבה היא המצוה עיֱקר בסוכה אבֹל המצוה, אכיֹלת
אין ובזה , פת אכיֹלת יִדי עֹל הישיבה מצות את ֹלֱקיים שצריכים
ֹלחומרא נמי ונפֱק''מ המצוה אכיֹלת את מבטֹלת הרשות אכיֹלת
נהנה הרי האכיֹלה היא שהמצוה נימא שאם כונה בֹלי שאכֹל בענין
ֱקיום היא המצוה אי אבֹל הכא הִדין הוא יִד''ח מצה שגבי וכמו
חשיב שנהנה שכיון ֹלומר כאן ֹל''ש הרי האכיֹלה ע''י בסוכה ישיבה

אכֹל אם שהרי בהא סגי אכיֹלה במצות שרֱק סוכה מצות ֱקיום
הגר''ח באסופת וכמבואר יצא ֹלא אכיֹלה כִדרך שֹלא

ה. תנינא ובמנח''ש

המשך:
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ֹלעראי ביתו הפיכת וִדין סוכה ֹלעראיישיבת ביתו הפיכת וִדין סוכה ישיבת

רותן מאיר רותןהרב מאיר הרב

חוץ עראי ושותין שאוכֹלין ִדאע"פ כו) (סוכה במתני' תנן
בהך ֹלחֱקור ויש מחמיר. עצמו עֹל ֹלהחמיר בא אם מ"מ ֹלסוכה,
ששותה שבזה כֹלומר ועשה, ֱקום ע"ִד הוא ענינה אם חומרא
הִדבר וביאור חיובי, באופן מצוה מֱקיים הוא הרי בסוכה מים
כששותה מ"מ ֹלביתו, חוץ עראי ֹלשתות עשוי אִדם ִדאמנם
נחשבת אזי שם שתייתו ֹלו וערב ביתו שהוא מחמת בביתו
הוא החומרא שענין ִדנימא או בבית, ִדיור כמעשה שתייתו
ֹלסוכה, חוץ ֹלשתות שֹלא עצמו עֹל שמחמיר תעשה, ואֹל בשב
וֹלא ע"ע שיחמיר "ומי שכ' והשו"ע הרמב"ם ֹלשון וכפשטות
גִדר יתפרש וֹלפי"ז משובח", ה"ז מים אפי' ֹלסוכה חוץ ישתה
סתירה באמת מהוה זו שתיה שאין ִדאע"פ כך, החומרא
במעשיו יהיה שֹלא ֹלחומרא מֱקום יש מ"מ בסוכה, ֹלִדירתו

ֹלסוכתו. כֹלֹל סתירה

ֹלשתות ורוצה בביתו היושב באִדם ֹלִדינא נפֱק"מ ֹלמצוא ויש
ואם השתיה, ֹלצורך ֹלסוכתו עתה ֹליכנס ברצונו אין אבֹל מים,
ֹלגמרי. השתיה מן ימנע אזי בבית ֹלשתות שֹלא ֹלהחמיר רצה
מאחר ִדנימא או כֹלֹל, ישתה שֹלא ֹלחומרא מֱקום יש האם
שימנע במה כֹלֹל מעֹלה אין כן אם בסוכה ישתה ֹלא ִדבֹלא"ה

מֹלשתות.

רבינו ִדהנה רברבי. באשֹלי תֹלוי זה שניִדון ֹלומר יש וֹלכאורה
ֹלו אין בסוכה מים ושותה שמחמיר ִדמי כ' ו) ו, (סוכה מנוח
ברם האחרונים, כֹל ֹלִדינא נֱקטו וכן המרִדכי, וכ"כ עֹליו, ֹלברך
ֹלאכוֹל ִדהמחמיר נרבונא חכמי בשם הביא (סופ"ב) המאירי
וס"ֹל עֹליהם נחֹלֱק ז"ֹל והוא ע"ז, ֹלברך חייב בסוכה עראי
אין והנה ע"ש. ֹלברך ביִדו הרשות מ"מ אבֹל ֹליכא, ברכה ִדחובת
מצוה עֹל מברכים שאין משום הנ"ֹל האחרונים ִדעת ֹלפרש
נֱקטינן שהז"ג במ"ע נשים ֹלגבי ִדהא מחוייבת, שאינה
בשאֹלה הוא הפֹלוגתא ִדיסוִד כנראה אבֹל ִדמברכות, כהרמ"א
פשיטא א"כ תעשה ואֹל בשב הוא החומרא גִדר ִדאם הנ"ֹל,
מצות ֱקיום שיש הוא החומרא אם ורֱק ע"ז, ברכה שייכא ִדֹלא
ג"כ ֹלומר [ויכוֹל ֹלברך. ִדרשאי י"ֹל אז זו ושתיה באכיֹלה סוכה
אכיֹלת כשאוכֹל המצוה בעיֱקר מצווה שהוא מאחר וצוונו

שהמז"ג]. במ"ע מנשים טפי ועִדיף ֱקבע,

ִדגִדר מחוִדש, צִד ֹלומר יתכן ֹלברך ִדחייב נרבונא חכמי ובִדעת
את שמחשיב ִדהיינו ִדאחשביה, הסברא מכח הוא החומרא
ומחייב כֱקבע הו"ֹל עי"כ ִדוֱקא, בסוכה ֹלעשותה עראי האכיֹלת

ברכה. בעי ומשו"ה בסוכה,

פת ִדכשאוכֹל יא) ג (ִד ומשיב השואֹל שכתב ֹלמה ֹלציין יש עוִד
שמא מצִד והוא נוסף, טעם זו ֹלחומרא יש אזי מכביצה פחות
מין שהוא מאחר ֹלסוכה, חוץ ֱקבע אכיֹלת וֹלאכוֹל ֹלימשך יבוא

סוכה. חיוב גביה ִדשייכא

ממה ֹלעיין יש עראי, אכיֹלת עֹל מברכים שאין הִדבר ובעיֱקר
מברכינן נמי ֹלחוִדא ישיבה ִדעֹל ברורה והמשנה החיי"א שכתב
(פִד) רבתי בתניא וכ"כ האכיֹלה], ע"י נפטר שאינו [באופן
אכיֹלת שאוכֹל במה יגרע ֹלמה וא"כ מטיוֹל, גרע ִדֹלא וטעמו
ו) סימן (ח"ִד הֱקִדמון ורִדים גינת בספר ע"ז עמִד וכבר עראי.
ישיבה בשביֹל וֹלא אכיֹלה בשביֹל ֹליכנס שִדעתו ִדמאחר וכתב
עכ"ִד. זו, ישיבה חשיבא ֹלא משו"ה בביתו יושב שאִדם כִדרך
אין נמי בעֹלמא ישיבה ִדעֹל אומרים היינו ז"ֹל ִדבריו וֹלוֹלא
ישהה אם ובאמת זמן, איזה בה ומתעכב שוהה אא"כ מברכים
מִדברי מוכח וכן ֹלברך. יוכֹל זמן, משך איזה עראי באכיֹלת

שורש ביסוִד וע"ע טז. ס"ֱק סוף תרֹלט ברורה המשנה
יב). (יא, ועבוִדה

ֹלעשות ִדין רֱק הוא האם הסוכה ישיבת מצות ִדין ביסוִד ֹלחֱקור יש הנה
בזה רֱק סגי וֹלא עראי הוא שביתו ֹלֱקבוע ִדין ִדיש או"ִד ֱקבע, סוכתו

ֱקבע. היא שסוכתו

ביתו את אִדם עושה הימים ז' כֹל ה"ה מסוכה פ"ו הרמב"ם ֹלשון והנה
עושה שכ' מֹלשונו ומִדוֱקִדֱק עכ"ֹל. וכו' כיצִד ֱקבע סוכתו ואת עראי
ֹלשון והנה עראי. ִדהוא בהבית ֹלֱקבוע ִדין ִדהוי ארעי ביתו את אִדם
והיינו עראי וביתו ֱקבע סוכתו אִדם עושה איפכא הוא כ"ח סוכה הגמ'

ִדממיֹלא. ִדין ִדהוי

ועמוִד עיֱקר הוא ֱקבע ענין וז"ֹל ִדכ' בפיה"מ ֹלהִדיא מבואר הוא ובאמת
וכו' וטובה נאה בהצעה אותם ויציע ֹלסוכה הנאים כֹליו שיעֹלה והוא
ומבואר עכ"ֹל. הִדירה בית כמו והסוכה

השימוש. בית ִדיהיה בהבית ִדין ִדאיכא מֹלשונו ֹלהִדיא

ֹלסוכה מעֹלין נאים כֹלים ֹלו ִדהיו ִדמתני' ִדינא ִדיסוִד ֹלפי"ז נמצא
אֹלא תִדורו כעין תשבו מִדין רֱק ִדאי"ז ונמצא תרֹל"ט בטושו"ע ונפסֱק
ֹלו יהא שֹלא ֹלסוכה מהבית ִדין ִדאיכא נוסף ִדין כאן יש
וֹלבית ֹלעראי ביתו הפיכת ִדין ִדיש בסוכתו כמו בביתו נאות מצעות

התשמיש.

הביאו ב' והחי"א א' ס"ֱק הא"ר ִדהנה האחרונים בזה ִדנחֹלֱקו ונראה
אֹלא שבבית השוֹלחן את ויו"ט בשבת ֹלכסות שאין המנהגים ס' ֹלִדברי
ֹלהראות אִדם החיי וכֹלשון ֱקבע שהוא הסוכה שבתוך השוֹלחן את רֱק

ִדירתו. זה אין שביתו

ֹלכסות השנה שבתות בכֹל שמנהגינו ִדֹלִדיִדן כ' שם אומץ היוסף אמנם
בחג ֹלכסות ֱקפיִדא אין א"כ עֹליהן אוכֹלים שאין אע"פ השוֹלחנות כֹל
שאין כמִדומה כ' א' מש"ז בפמ"ג וכן וכו' שבבית השוֹלחן הסוכות
יעֱקוב והביכורי ֹלמטה האֹלף וכ"כ השוֹלחן, מכסים רֱק כן נוהגין העוֹלם
ה"ה שבבית החִדרים כֹל ויו"ט בשבת ֹלכסות השנה כֹל מנהגינו ִדֹלפי

עיין. י"א החיים בכף הביא וכן שבבית השוֹלחנות יכסה בסוכות

כֹל יו"ט בשבת ֹלכסות מנהגינו ִדהא והחיי"א הא"ר ִדעת וצ"ב
גופא, בזה ִדפֹליגי מתבאר וע"כ עֹליהן. אוכֹלין שאין אע"פ השוֹלחנות
וֹלבית ֹלעראי ִדין ִדאיכא ס"ֹל והחי"א ִדהא"ר והיינו
שם בו שיחוֹל כִדי שבבית השוֹלחן ֹלכסות אין ע"כ וא"כ התשמיש
אֹלא ֹלעראי ביתו הפיכת ִדין ִדאין ס"ֹל אחרונים ושאר הפמ"ג אך עראי.

ֹלכסות. ֱקפיִדא אין וֹלכך ֱקבע סוכתו שיהיה רֱק הוא הִדין

מצוה ִדיש ֹלומר יש א"כ ֹלעראי ביתו הפיכת ִדין ִדיש נימא אם והנה
נאים כֹלים ֹלו שיהיה רֱק ֹלא והיינו ֹלסוכה מביתו הנאים הכֹלים ֹלהוציא

ֹלמעשה. וצ"ע ֹלסוכה מביתו ִדין יש אֹלא בסוכה

ִדמבואר בסוכה שתיה כֹלי בִדין הראשונים פֹלוגתת נמי ֹלבאר יש ובזה
הראשונים ונחֹלֱקו ֹלסוכה, שתיה כֹלי ֹלהעֹלות ִדיכוֹל כ"ט סוכה בגמ'
שתיה כֹלי ֹלהשאיר ֹלו ִדמותר ִדין רֱק או ֹלהעֹלותם מצוה ִדין הוי האם
שֹל ִדרכו שהרי ֹלהוציאם א"צ הֹלשון כ' שם ִדהמאירי הסוכה, בתוך
כאן ִדאין רוֱקח במעשה וכ"כ אכיֹלה, בשעת שֹלא אף ֹלשתות אִדם
ההר מן ר"א ֹלשון וכ"ה ֹלשתיה, ֱקבע ִדאין בסוכה בהנחתם מיאוס

מאוסים. שאינם בסוכה אותם שישאירו

בִדברים בסוכה חייבה ִדהתורה [שס"ז] הישר בס' הר"ת ֹלשון אמנם
במחזור והו"ִד שתיה, כֹלי מביאים בבית וגם בִדירה ֹלהיות שרגיֹלים
בריטב"א ועי' ובמנהיג העיטור ובס' ֱקפ"ב, ִדמים תמים ובראב"ִד ויטרי,

הפי'. ֹלב' ִדהביאו בסוכה שם ובר"ן

וֹלבית ֹלעראי ביתו הפיכת ִדין יש ִדאם בזה הוא הפֹלוגתא ִדיסוִד ונראה
הוא סוכה ישיבת שֹל מהמצוה ִדחֹלֱק וִדאי א"כ ֹלסוכה התשמיש
ֹלֱקבוע ִדין רֱק הוא סוכה ישיבת יסוִד אם אך ֹלסוכה. שתיה כֹלי ֹלהביא

שתיה. כֹלי ֹלהביא חייב אין א"כ בסוכתו ֱקבע

מצוות כיצִד הטוש"ע ֹלשון וכ"ה מסוכה פ"ו הרמב"ם בֹלשון ומִדוֱקִדֱק
וכוסות שתיה וכֹלי בסוכה הנאות ומצעות נאים כֹלים וכו' סוכה ישיבת
כֹלים ִדין עם שתיה כֹלי ִדין ִדינא בחִד ִדכֹלֹל ומבואר עכ"ֹל. בסוכה
ִדין כמו ֹלֱקבע סוכתו ואת ֹלעראי ביתו את ֹלהפוך ִדין ִדהוי והיינו הנאים

וִדו"ֱק. מביתו הנאים כֹלים ֹלהוציא

בסוכותו ֹלו ואין וכִדו' מזגן בביתו ֹלו שיש ִדמי ֹלהעיר יש וֹלפי"ז
כאן חסר ֹלכאורה א"כ בסוכה מהחום הפרעה שֹל במצב והוא

וִדו"ֱק. ֹלעראי ביתו בהפיכת

השימוש בית כמו ביתו וישים

ֹלהוציאן

ביתו הפיכת

כֹלים ֹלהוציא
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סוכה ֹלֹלא ֹלמֱקום בחוה"מ ֹלטיוֹל סוכהיציאה ֹלֹלא ֹלמֱקום בחוה"מ ֹלטיוֹל יציאה

ֱקונשטט שמואֹל ֱקונשטטהרב שמואֹל הרב

פירות בֱקֹליפות פירותסיכוך בֱקֹליפות סיכוך

הסוכה מן פטורים ביום ִדרכים הוֹלכי איתא: ח') סעיף תר"מ (סימן בשו"ע
ביום. וחייבים בֹליֹלה פטורים בֹליֹלה ִדרכים הוֹלכי בֹליֹלה וחייבים ביום
עִד מֹלאכוֹל ֹלהמתין צריך שאין היינו כתב: (סֱק"מ) ברורה ובמשנה

טורח. בֹלי האוכֹל בעת סוכה ֹלפניו שיזִדמן ֹלא אם ֹלסוכה שיגיע

זצוֱק"ֹל אויערבאך הגרש"ז רבינו מרן בפסֱקי תנ"ח עמ' הסוכה ובספר
ִדין מֱקור בסוכה, חייב ִדם שמֱקיז ומי כתב: ס"ג) תר"מ (סי' הרמ"א כתב:
טעמים שני וכתב האו"ז בשם י"ב) סי' פ"ב (סוכה אשר"י בהגהות הוא זה
שהיה מפני גם ב. בסעוִדה, שמרבה ֹלפי ֹלו הוא שמחה שהרי א. ֹלִדבר.
סֱק"ִד) (שם מג"א ועיין החג. ֹלאחר ֹלִדחות או החג ֹלפני הִדם ֹלהֱקיז יוכֹל
ששותה מי הב'), (הטעם זה טעם וֹלפי וז"ֹל ֹלהֹלכה ִדין חיִדוש מזה שֹלמִד
ִדהוה בסוכה, חייב מֱקום מכֹל הרבה, שמצטער אע"פ המשֹלשֹל, משֱקה
בִדיעבִד אבֹל במועִד, יעשנה ֹלא וֹלכן אחריו, או החג ֱקוִדם ֹלעשותו ֹליה
המג"א. עכ"ֹל בסוכה ֹלישב ֹלו הוא סכנה ִדהא מסוכה, ִדפטור ֹלי נראה
זצוֱק"ֹל מרן ואמר השמיטו), שהמשנ"ב (צ"ע סֱק"ג שם בבאה"ט הביאו
מִדין מסוכה ֹלהפטר הסוכות בחג טיוֹלים ֹלערוך שאסור ֹלֹלמוִד יש ִדמזה
ואם אחר, ֹליום הטיוֹלים ֹלאחר או ֹלהֱקִדים יכוֹל שהרי ִדרכים, הוֹלכי
הרי - המשֹלשֹל ומשֱקה הֱקזה ֹלענין זה מטעם חכמים אסרו צער במֱקום
זמן בֱקונטרס וכ"כ מזה. ֹלהמנע שיש וכמה כמה אחת עֹל טיוֹלים ֹלצורך

זצוֱק"ֹל. מרן בשם ב') אות ב' (פרֱק שמחתנו

וֹלתענוג ֹלטיוֹל ֹלצאת ובִדבר כתב: צ"ג) סי' ח"ג (או"ח אג"מ בשו"ת וכן
ִדרכים ִדהוֹלכי שאסור ֹלע"ִד מסתבר סוכה ֹלו יהיה שֹלא ֹלמֱקום בעֹלמא
הוא ביום עכ"פ שפטורין הרשות ֹלִדבר כשהוא כ"ו ִדף בסוכה שאיתא
שבשביֹל אִדם ֹלכֹל הוא וגם ממש צורך שהוא וכיוצא ֹלמסחר כשהוֹלכין
אבֹל מהסוכה, ֹלצאת מותר זה באופן שֹלכן מביתו גם ֹלצאת צריך היה זה
שבשביֹל מה כֹלום אינו צורך שום ֹלזה שאין בעֹלמא וֹלתענוג ֹלטיוֹל
ֹלצורך, מביתו אף יציאתו היתה שֹלא כיון מביתו יוצא היה והנאתו תאותו
ֹלמיפטר טצִדֱקי כשמבֱקש ריתחא בעיִדן עשה עֹל נענשין הא זה בֹלא וגם
בֹלבישת הנאה ֹלו שהיה באופן אף מ"א ִדף במנחות כִדאיתא מהמצוה
רב ֹלבש מציצית ֹליפטר בכוונה ֹלא ִדוִדאי מציצית הפטורים בגִדים
ֹלטיוֹל ִדֹליֹלך מסתבר ֹלכן מציצית. הפטורין וסרבֹלא ֹלסִדינא ֱקטינא
המשנה בעֹל מהגאון שמעתי וכן אסור. סוכה שֹליכא ֹלמֱקום וֹלתענוג
שם שאין ֹלמֱקום סוכות בחוה"מ טיוֹלים ֹלנסוע ִדאין שֹליט"א הֹלכות

סוכה.

שבא מחו"ֹל אחִד כתב: ח') אות ֹל"ב סימן ח"ִד העזר (אבן אג"מ ובשו"ת
בשביֹל היתה הגִדוֹלה והוצאה הגִדוֹלה טירחא שכֹל ֹלא"י ֱקצר זמן עֹל
הוא אצֹלו שאוֹלי מועטין ימים רֱק זה עֹל ֹלו ואין א"י כֹל ֹלראות שרוצה
צורך ֹלו הוא המֱקומות ִדראיית בעֹלמא והנאה טיוֹל ענין ֹלא ממש צורך
בשביֹל ימים איזה עוִד ֹלהיות יכוֹל אינו אם שמותר מסתבר ֹלזה גִדוֹל,
הנוסע אף אֹלא בזה מצוה גם אוֹלי שיש א"י ִדוֱקא ֹלאו והוא הטיוֹל,
ֹלא אם רשאי יהיה ֹלראות האינשי שרוצין ִדברים שאיכא אחרת ֹלמִדינה
ֹלטיוֹל ֹלצאת אבֹל זה ֹלראות הסוכות אחר ימים איזה שם ֹלהיות יוכֹל
ֹלו כשיש וכן בסוכה, וֹלישן ֹלאכוֹל יוכֹל כשֹלא אסור ֹלבִד היציאה וֹלתענוג
במֱקום ֹלראות ֹליֹלך בא"י אף רשאי אינו הסוכות אחר ֹלטיוֹל ימים איזה

סוכה. יהיה שֹלא

ִדרכים הוֹלכי שֹל ִדההיתר שֹליט"א ֱקרֹליץ נסים רבי מהגאון שמעתי וכן
ֹלנסוע אין וֹלכן צורך חשוב אינו ֹלטייֹל אבֹל בִדבר צורך כשיש רֱק זה
צורך ֹלו יש אם אוֹלם סוכה שם שאין ֹלמֱקום סוכות בחוה"מ טיוֹלים
שם שיש ֹלמֱקום בֱקֹלות ֹלנסוע יכוֹל ואינו ֹלטיוֹל יֹלִדיו את ֹלֱקחת מיוחִד
הוֹלכי מִדין מסוכה ופטור סוכה שם שאין ֹלמֱקום ֹלנסוע יכוֹל סוכה

ִדרכים.

טיוֹלים ֹלנסוע ִדמותר שמעתי שֹליט"א אֹלישיב הגרי"ש רבינו וממרן
אמרינן וֹלא ִדרכים הוֹלכי כִדין הסוכה מן ופטורים סוכות בחוה"מ
שאנשים זמן זהו ִדחוה"מ אחר ֹליום הטיוֹלים ֹלאחר או ֹלהֱקִדים ִדאפשר
ֹלעיר מחוץ שנוסע מי רֱק זהו ִדרכים ִדהוֹלכי [והוסיף ֹלטיוֹלים. נוסעים

מסוכה.] ֹליפטר ִדרכים כהוֹלכי חשיב ֹלא העיר בתוך הנוסע אבֹל

שאין שֹליט"א מרן בשם ב') אות (פ"ב שמחתנו זמן בֱקונטרס כתב וכן
ההכרח מחמת פטור הוא ִדמצטער ֹלמצטער, ִדרכים הוֹלכי פטור ֹלִדמות
ִדרכים הוֹלכי משא"כ ֹלהפטר, כִדי כעושה זה הרי כך ֹליִדי עצמו וכשמביא
והתורה ֹלתענוג, או ֹלמסחר ממנה שיוצא ֹלכתחיֹלה ִדירה ִדרך הוא כך
עֹל [ִדנענשין ֹלציצית ִדמי ֹלא ֹלטיוֹל ויציאה ִדירה, כִדרך בה שיִדור אמרה
ֹליה ִדענשינן התוס' כתבו מ"א במנחות ִדהתם ִדריתחא] בעיִדן עשה
ֹלטיוֹל ֹלִדרך ֹלצאת כשרוצה משא"כ ֹלהפטר, כִדי בתחבוֹלה שעושה מפני
כמתכוין אינו ֹלטיוֹל ֹלִדרך ִדיוצא במצוה כזיֹלזוֹל זה אין נמנע ואינו
ֹלטיוֹל] המתאים הזמן [וזה בחג ֹלהנאתו שיוצא כיון המצוה עֹל ֹלעבור

ֹלִדרך] ֹלצאת ֹלו שאסור [שי"א בכך ִדרכו ואין ֹלעסֱקיו ֹליוצא ִדמי וֹלא
עיי"ש.

שֹליט"א ֱקופשיץ אברהם רבי מהגאון שמעתי וכן

זהו ִדחוה"מ סוכה שם שאין ֹלמֱקום סוכות בחוה"מ טיוֹלים ֹלנסוע ִדמותר
היֹלִדים. עם ֹלטיוֹלים שנוסעים זמן

שם שאין ֹלמֱקום סוכות בחוה"מ טיוֹלים ֹלנסוע שמותר אף מֱקום ומכֹל
עצמו ֹלהכניס ֹלאִדם ִדיש צורך איזה ֹלו אין אם מֹלנסוע ֹלהמנע יש סוכה
מרן שכתב כמו המצות מן עצמו את ֹלהפֱקיע וֹלא מצות ֱקיום ֹלחיוב

עיי"ש. ֹל"ז סימן ח"ב תשובות בֱקובץ שֹליט"א

ֹלטיוֹל ִדהנוסע שֹליט"א שיינברג פינחס חיים רבי מהגאון שמעתי וכן
ֹלנסוע תורה ֹלבן אין אוֹלם ִדרכים הוֹלכי מִדין הסוכה מן פטור בחוה"מ

בזה. צורך ֹלו כשיש רֱק טיוֹלים

מותר הִדין ִדמעיֱקר שֹליט"א ִדבֹליצֱקי שריה רבי מהגאון שמעתי וכן
בִדרך ֹלאכוֹל סוכה ֹלו יהיה שֹלא אף סוכות בחוה"מ ֹלטיוֹל ֹלנסוע
ֹלנסוע. ֹלא חסיִדות מיִדת אוֹלם ִדרכים הוֹלכי מִדין מסוכה ויפטר

ֹל"ִד. סימן חי"א נִדברו אז בשו"ת ועיין

המשך:

ויש וכִדו', פירות שֹל בֱקֹליפות הסוכה את ֹלסכך אפשר האם ֹלעיין יש
ֹליִדות ִדמי וֹלכאו' מֱק"ט, אינו הא השתא אבֹל ֹלפרי שומר ִדהוי מצִד ֹלִדון
מֱקבֹלין היו ִדמעיֱקרא אף בהן שמסככין יִד. בִדף בגמ' שמבואר שבססן
באוכֹלין וגם בהן. מסככין מֱק"ט אין ִדהשתא ִדכיון ומבואר טומאה.
אם, בִד"ה י"ג בִדף בתוס' כמבואר טומאתן שבטֹלה בכה"ג מסככין עצמן
בזרעים שסככו בית הרי פסוֹלה באוכֹלין שסככה סוכה ֹלמה שם שהֱקשו
ִדעשויה כיון בטֹלי ֹלא ִדבסוכה ֹלסוכה בית בין ֹלחֹלֱק ִדיש ותי' טהרו
הסיכוך בשעת טומאה תֱקבֹל שֹלא ִדבעינן נמי אי החג. ֹלאחר ֹלסותרה
מעשה שינוי בהן כשעשה התם נמי אי העשוי, מן וֹלא תעשה משום
ִדאוכֹל התוס' תירוצי מכֹל ומבואר מעשה. שינוי בהן עשה כשֹלא והכא
מסככין ִדאין גזרו שמֱק"ט שבכֹלים ואף ֹלסיכוך. כשר טומאתו שנתבטֹל
ֹלִדעת אוֹלם גזרו, ֹלא אוכֹל מתורת שנתבטֹלו ִדבאוכֹלין צ"ֹל בשברים
ואין ִדבטֹלו ִדאע"ג האחרון בתי' התו' ֹלֱקו' שתי' יט: בב"ב הרמב"ן
ִדֹלא בעינן ויֱקב גורן ִדפסוֹלת ִדִדומיא בהן מסככין אין טומאה מֱקבֹלים
טומאה ֹלֱקבֹל ראוי ִדהיה ֹלפרי בשומר יֹל"ִד וֹלפי"ז טומאה, ֹלֱקבֹל חזו
פסוֹלת עיֱקר וגם שבססן, מיִדות ֹלהתיר ראיה יש ובפשוטו אביו, אגב
בהן מסככין ִדיִדות ומבואר ריֱקנים אשכוֹלות ִדהיינו יב. בִדף פרש"י יֱקב
מצטרף גם שומר ִדבעוִדו כיון טפי גרע שומר ושמא שבטֹלו. ֹלאחר
שאינן ביִדות משא"כ והרוטב העור פרֱק בריש כמבואר כביצה ֹלשיעור
ִדִדעת עצמן ֹלאוכֹלין ִדִדמי אפשר וא"כ כביצה ֹלשיעור מצטרפים
שִדנו [וראיתי ֹלִדינא. וצ"ע שבטֹלו ֹלאחר גם בהן מסככין ִדאין הרמב"ן
בפני חוצץ ִדאינו טומאה המֱקבֹל ֹלִדבר נחשב שומר אם זה כעין

י"ִד.] אות י' סי' טוב זכר בספר עי' הטומאה

בוִדאי הא ביִדות ִדהנה ֱקצת יֹל"ע יט. בב"ב הרמב"ן שֹל בתירוצו והנה
עיֱקר הרי זהו וכן כשבססן בהן ִדמסככין בגמ' כמבואר כשבטֹלו מסככין
יג: בסוכה בברייתא ִדמבואר הא צ"ע אכתי וא"כ ויֱקב. גורן פסוֹלת
בהן ִדסיכך כיון והא האוכֹלין, ועֹל היִדות עֹל מרובין הֱקשין שיהיו ִדצריך
עִדיין פסוֹלין עצמן ִדהאוכֹלין ונהי טומאה מֹלֱקבֹל האוכֹלין בטֹלו הרי
מהאי ֹלהכשירן צריכין היִדות מ"מ עצמן, ויֱקב גורן ִדזהו בהן ֹלסכך
היִדות עֹל מרובין הֱקשין שיהיו הברייתא הצריכה מִדוע וא"כ טעמא,
ובע"כ האוכֹלין, את ֹלבטֹל והֱקשין היִדות שיצטרפו אִדרבה והאוכֹלין
אינו ֹלז' ִדסיכוך בתחיֹלה ברמב"ן שהביא התוס' תרוצי ֹלשאר צריכין
שבשעת כיון העשוי מן וֹלא תעשה משום או אוכֹל, שם מהם מבטֹל
הרויח מה וא"כ מעשה. שינוי ִדבעי משום או פסוֹלים, היו הנחתם

וצע"ֱק. זה, בתי' הרמב"ן

כשרים שנתבטֹלו ִדאוכֹלין מבואר התוס' ִדֹלִדעת שכ' מה ובעיֱקר
מביאים ראיתי מִדרבנן, בהם מסככין שאין כֹלים כשברי ואינם ֹלסיכוך
מסכך ִדכֹל ֱקושיתם ֹלפי רֱק הוא כן התוס' שנֱקטו מה ִדכֹל כ' שבאו"ש
ֹלאסור שייך ֹלא וא"כ טומאתן, ִדבטֹל כיון כשירה סוכתו תהיה באוכֹלין
ִדֹלא ִדמשכח"ֹל בתירוצם ִדנֱקטו ֹלמאי אוֹלם כֹלים. שברי גזירת מצִד
שינוי בו נעשה ִדֹלא או ימים, ֹלז' רֱק ִדהוא כיון הסיכוך ע"י האוכֹל יתבטֹל
ֹלסיכוך כשרים אינם טומאתם שנתבטֹלה בכה"ג גם מעתה מעשה,
אם ֹלִדון יש התוס' ֹלִדעת גם וֹלפי"ז כֹלים. כשברי ִדהוי משום מִדרבנן

שמסככין שבססן כיִדות הוי שומר האם ֹלסיכוך כשרים פרות ֱקֹליפי
משם כשנתבטֹל אף בו מסככין שאין עצמו כאוכֹל הוי או בהן,

כֹלים. שברי גזירת משום אוכֹל
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סגור כשהגג בסוכה ֹלישב סגורברכת כשהגג בסוכה ֹלישב ברכת

בהרי יצחֱק בהריהרב יצחֱק הרב

סוכה בעניני ֹלעיון סוכהֱקושיות בעניני ֹלעיון ֱקושיות

ואח"כ ֹלאכוֹל והתחיֹל סוכה בֹליֹל שֱקיִדש מי תרֹל"ט סו"ס ברורה המשנה כתב
ֱקיִדוש אבֹל בסוכה ֹלישב ויברך כזית שוב שיאכֹל נ"ֹל סגור היה שהגג ראה

יעֱקב). (ביכורי הפעם עוִד יברך ֹלא זמן ואפי' שנית ֹלברך שא"צ פשיטא

ֹלאכוֹל והתחיֹל ֱקיִדוש שעשה בֹלשונו ברורה המשנה נֱקט אמאי ֹלִדייֱק ויש
בסוכה ֹלישב ובירך ֱקיִדוש שעשה אף הרי סתום, היה שהגג ראה אח"כ ורֱק
שבירך כיון בסוכה ֹלישב שוב ֹלברך ֹלכאורה צריך סתום שהגג ראה ואח"כ

ֹלסוכה. ראוי היה שֹלא בשעה

שהסוכה והתברר הסוכה עֹל בירך שאִדם הִדבר בעצם ֹלִדון יש הִדברים וֹלברר
בסימן השו"ע ִדפסֱק מהא שנא מאי בסוכה, ֹלישב פעם עוִד ֹלברך צריך סגורה
הֱקשר נפסֱק ההיִדוֱק ובתחיֹלת ובירך יִד שֹל תפיֹלין שהניח מי י"ב סעיף כ"ה
וֹלברך, ֹלחזור צריך אינו ִדעתו הסיח ֹלא אם אחר ֱקשר ֹלעשות ורוצה יִד שֹל
עִדיין חֹלה ִדֹלא נמצא הנחה מצות עִדיין נעשה ִדֹלא ִדכיון סֱק"נ המשנ"ב וכתב
הברכה מענין שהוא כיון מפסיֱק אינו הֱקשר ועשיית מצוה שום עֹל הברכה
בסוכה ֹלישב הסוכה עֹל שבירך הכא אף וא"כ שניה, הנחה עֹל הברכה חייֹל ע"כ
וכמו הסוכה עֹל הברכה שתחוֹל נימא ֹלא מ"ט סגור שהגג מצא ואח"כ

הֱקשר. כשנפסֱק פעם עוִד ֹלברך צריך ֹלא ִדבכה"ג בתפיֹלין

סגור היה והגג בסוכה ֹלישב כשבירך שבסוכה ֹלסוכה, תפיֹלין בין ֹלחֹלֱק ונראה
ואח"כ אֹלו תפיֹלין עֹל שבירך בתפיֹלין אך אחרת סוכה עֹל בירך כאיֹלו הוה
עֹל חֹלה הֱקוִדמת הברכה וֹלכן תפיֹלין אותם הם הרי ותיֱקנם הֱקשר נפסֱק
וֹלכן סוכה עֹל בירך ֹלא ִדֱקוִדם אחרת כסוכה שחשיב בסוכה ורֱק אֹלו, תפיֹלין

פעם. עוִד ֹלברך צריך

באמצע שהוֹלך מי ֹלענין מ"ח ס"ֱק תרֹל"ט בסימן המשנ"ב מִדברי ֹלִדבר וראיה
בשעת בִדעתו היה אם שאפי' המג"א ִדעת שהביא חבירו, ֹלסוכת סעוִדתו
שם ֹלברך צריך אפ"ה מיִד אח"כ וֹלשוב ֹלשם הסעוִדה באמצע שיֹלך ברכה
ח' בסימן שכתב מה שֹלפי המשנ"ב וכתב הפסֱק, הוי ִדהֹליכה בסוכה ֹלישב
וספֱק ֹלברך א"צ בִדעתו היה אם הפסֱק הוי ֹלא ִדהֹליכה אחרונים כמה ִדִדעת
ֹלסוכת כשהוֹלך מברך שאין מה שכֹל המשנ"ב בִדעת ומבואר ֹלהֱקֹל. ברכות
הביא צ"ִד ס"ֱק שם (ובשעה"צ ֹלברך צריך זה ובֹלא ע"ז ִדעתו שהיה כיון חבירו
ֹלי ִדמה ֹלברך צריך אין ע"ז ִדעתו היה ֹלא אם שאף שסובר מאיר הבית ִדעת
שנא מאי וצ"ע בִדעתו). ִדִדוֱקא המשנ"ב ִדעת אך אחרת סוכה ֹלי מה זו סוכה
מאותו יותר ֹלו הביאו ואח"כ שֹלפניו פרות עֹל שברך שמי ה' סעיף ר"ו מסימן
המשנ"ב וכתב ֹלברך, צריך אינו הראשון כברכת שברכתו אחר ממין או המין
מה עֹל בהִדיא ִדעתו היה שֹלא ואפי' הראשון המין אכֹל שכבר שאפי' סֱק"כ

ֹלברך. צריך אין אפ"ה ֹלו שיביאו

ִדרכו אין שבסוכה ֹלסוכה, אכיֹלה) (ִדהיינו פירות בין ֹלחֹלֱק שיש ֹלומר וצריך
באכיֹלה זה ֹלעומת זו, סוכה עֹל ִדווֱקא מברך וֹלכן אחרות סוכות בעוִד ֹלאכוֹל
הט"ז כתב וכן נוספים. פירות עוִד ֹלהביא והִדרך ֹלאכיֹלה מאכיֹלה ֹלהגרר ִדרכו
הטֹליתות כֹל עֹל ֹלכוין שצריך ֹלטֹלית פירות אכיֹלת בין ֹלחֹלֱק ח' בסימן
צריך אחרת טֹלית עֹל ברכה בשעת ע"ז ִדעתו היה ֹלא אם אבֹל ֹלֹלבוש, שרוצה
ותירץ ִדעתו, כשאין אף ֹלברך שא"צ מפירות מ"ש והֱקשה השניה, עֹל ֹלברך
עוִד ֹלהביא ִדרך אין בֹלבישה משא"כ פירות עוִד שמביאים הִדרך שבפירות

ִדעתו. שיהיה צריך ֹלכן מֹלבוש

שאִדם שכתב סֱק"ב א"א תרֹל"ִד בסימן הפמ"ג מִדברי ֹלהֱקשות שיש אֹלא
כאן והרי הסוכה, עֹל הפעם עוִד ֹלברך צריך הבית בתוך ושוֹלחנו בסוכה שאכֹל
עֹל בירך ִדהרי אחרת סוכה כאיֹלו והוה הסוכה עֹל בירך שֹלא ֹלומר שייך ֹלא
צריך ואמאי בסוכה פסוֹל הוה וֹלא אצֹלו שוֹלחנו שיהא ִדין שיש רֱק הסוכה
ֹלברך. שא"צ הֱקשר ונֱקרע הנחה עשה ֹלא שאם מתפיֹלין ומ"ש פעם עוִד ֹלברך

נ"ֹל סגור שהגג ראה שאם שכתב המשנ"ב ִדברי בעצם ֹלהֱקשות יש עוִד
תרֹל"ט בסימן המשנ"ב שיטת והרי בסוכה, ֹלישב ויברך כזית שוב שיאכֹל
ִדעת ֹלצאת כִדי מכביצה יותר ֹלאכוֹל יש הראשון בֹליֹלה שאף סֱקכ"ב
יותר ִדהיינו שבעה כֹל בסוכה ֹלאכוֹל המחייב שיעור שבעינן הסוברים

מכביצה.

ֱקיִדוש שעשה שנֱקט ברורה המשנה בִדברי אחר ביאור ֹלומר נראה היה וֹלכן
התחיֹל ֹלא אם ואף נפֱק"מ אין ִדבאמת ֹלאכוֹל", "והתחיֹל בסוכה ֹלישב ובירך
התחיֹל הרי שהכא ֹלומר שבא אֹלא בסוכה ֹלישב פעם עוִד ֹלברך צריך ֹלאכוֹל
עכשיו שיאכֹל ִדין אין האכיֹלה את ֹלהמשיך בא ועכשיו סגור בגג ֹלאכוֹל
שסבר ומשום כזית, שיעור שיאכֹל מספיֱק אֹלא כביצה שיעור השניה באכיֹלה
סעוִדה ֱקביעות ִדין ִדיש אֹלא בסוכה כביצה שֹל אכיֹלה ִדין שאין המשנ"ב
עוִד יאכֹל ועכשיו סוכה שהיה ֱקוִדם כזית שאכֹל וכיון בסוכה חשובה ואכיֹלה

הֱקוִדמת. האכיֹלה עם זו אכיֹלה מצטרפת בסוכה כזית

שמחייבת השיטה את שהביא כז. בסוכה הר"ן עפי"ִד יותר זאת ֹלבאר ונראה
שמחויב המצות מחג ט"ו ט"ו שוה גזירה ִדיֹלפי' כביצה ֹלאכוֹל הראשון בֹליֹלה
ִדגמרינן ִדכיון כך אומרים שיש אֹלא בסוכה, ֹלאכוֹל חייב שהוא שיעור ֹלאכוֹל
ואע"ג בכזית, הכא אף בכזית התם מה מיניה גמרינן ֹלגמרי המצות מחג
בֹליֹלה אפ"ה ֹלסוכה חוץ ֹלאוכֹלו ורשאי הוא עראי כזית החג ימות ִדבשאר
עכ"ֹל. ֱקבע אכיֹלת עשאו בסוכה ֹלאכֹלו חובה ֱקבעו שהכתוב כיון הראשון
הר"ן ֹלִדעת אף וֹלכן ֱקבע כאכיֹלת עשאו הכתוב הראשון שבֹליֹלה והיינו

שעֹל כיון אך בכזית הוא האכיֹלה ִדין עיֱקר מ"מ כביצה ֹלאכוֹל שחייבים
סעוִדה מתוך הכזית שיאכֹל צריך בסוכה חייבים אין גריִדא כזית
ֹלהיות צריכה הכביצה כֹל אכיֹלת אין אבֹל כביצה שהיא המחויבת

בסוכה.

א.

ב.

ג.

ומן אשי רב אמר בסוכה ממעטין אין סוכה נוי איתמר י': ִדף סוכה בגמ'
טפחים ז' משיעור ֹלה ממעטין כתב הצִד ומן ִד"ה וברש"י ממעטין, הצִד
כתב ונר ִד"ה תרֹל"ט סי' ובב"ח ושוֹלחנו. ורובו ראשו מחזֱקת אינה ִדהא
שבעת כֹל ֹליטֹלם שאסור כיון הצִד מן ֹלנוי בגִדים בה בתֹלה וז"ֹל הטעם
ֱקטנה, בסוכה משיעורה אותה וממעטין הסוכה כִדופני נחשבים החג ימי
בגִדים ִד"ה שם הֹלכה בביאור הו"ִד תרֹלִד' סי' רע"א בחיִדושי ויעוי' עכ"ֹל.
מותר ִדכה"ג השמשות בין כֹל בוִדֹל ִדאינו שיתנה כֹל הב"ח ִדֹלפ"ִד שכתב

עכ"ִד. בזה, ִדמסתפֱק ֹלפמ"ג וציין ממעט, אינו א"כ ֹליטֹלו

כאשר אם כי ממעט הנוי ִדאין ֹלהב"ח ִדס"ֹל ִדכיון ֹלתמוה יש וֹלכאו'
ִדכיון הסוכה, משיעור ֹלמעט יכוֹל היאך ֹלעוֹלם א"כ ֹלסוכה, הוֱקצה
הנוי ִדִדין ושוב ֹלסוכה מוֱקצה ֹל"ה ֹלכאו' א"כ משיעור בפחות ִדנפסֹלת
בכוונת ֹלומר ואין משיעורה. הסוכה נתמעטת ואמאי ֹלטֹלטֹלו שמותר
הנוי שוב הא ִדנכשירנה כמה ִדכֹל הסוכה ֹלהכשיר א"א ִדעכ"פ הב"ח
ִדהא ועוִד בִדבריו, משמע ִדֹלא ִדמֹלבִד חֹליֹלה, וחוזר וממעטה נאסר
וכוונתו ִדופן בתוך ִדופן ֹלסוכה בעשה ובשֹלמא כן, ִדאינו נראה באמת
תהא משיעורה] הסוכה יִדה עֹל ִדנתמעט [באופן הפנימית הִדופן ִדאף
ואך ראוי, בשיעור סוכה עשה ֹלא ִדס"ס נימא שפיר ִדכה"ג הסוכה ִדופן
הנוי ֹלעשות כוונתו ואין שיעור בה הוי עצמה מצִד ִדהסוכה נוי גבי הכא
ֹלא בע"כ ִדהנוי כיון והא ֹליטֹלם, ִדאסור ע"י ממיֹלא ִדבטֹל אם כי ֹלִדופן
בתֹלה זה ִדין שייך ִדכמו"כ ועוִד בכשרותה, הסוכה תהא א"כ ֱקִדוש יהא
שם ומ"ב ברמ"א ס"א תרֹל"ח סי' יעוי' נתֱקִדשה שהסוכה אחר הנוי
וכה"ג יח', ס"ֱק מ"ב יעוי"ש יומי שאר משום ִדמתֱקִדש הנוי תֹלה ואח"כ

וצ"ע. הסוכה, משיעור וממעט פוסֹל אמאי

וכתב יִד"ח. יצא ֹלא בסוכה המיטה תחת הישן פ"ב פרֱק ריש במתני'
מה"ת יוצא אין והרא"ש והרמב"ם הרי"ף ִדֹלִדעת תרכ"ז סי' ריש הב"ח
ִדֹלכו"ע ִדי"ֹל כתב סֱק"ב מ"ז ובפמ"ג ֹלחוִד, מִדרבנן הוי הבהע"מ וֹלשיטת

תרכ"ז. ר"ס בשעה"צ ִדבריהם הובאו ֹלחוִד, מִדרבנן פסוֹל

ִדמפרש הכא בתוס' הובא בירושֹלמי ִדאיתא בהא ֹלפ"ז ֹלהֱקשות ויש
בסוכה, ישנים שהיו חכמים את ֹלִדחוֱק שֹלא המיטה תחת ישן ִדטבי
היה ִדרוצה ומשני ֹלסוכה חוץ ֹלו ישב חכמים את ֹלִדחוֱק שֹלא אי ופריך
בחוץ, ִדיישב ֹלהירושֹלמי הוֱקשה מה וצ"ע ע"כ. חכמים, ִדברי ֹלשמוע
כה"ג ביטֹלו ִדחז"ֹל מצינו וֹלא בִדאורייתא, המצוה מֱקיים הא כה"ג שהרי
מִד' כה: פסחים הר"ן ִדהא {ומֹלבִד ג., ֹלעיֹל התוס' [כִדברי אִדאורייתא
אחר ֱק"ש גבי ברכות ריש יונה ברבינו יעוי' ועוִד עֹלייהו.} פֹליג הרי"ף
וצ"ע. הִדאורייתא. ִדיוצא ִדס"ֹל משמע הב"ח ִדברי ִדעיֱקר וביותר חצות,]
ִדהֹלכה יטעו שֹלא ִדהיינו הֱקו' ִדפי' שם בירושֹלמי משה הפני בפי' ויעוי'
ִדישן הוא אִדאורייתא משום ושמא יטעו ִדאמאי ֱקשה כמו"כ אך כר"י,
ישב ֹלִדחוֱק שֹלא אי ִדהֱקשו מִדוֱקִדֱק הירושֹלמי ִדבֹלשון והאמנם שם.
ִדכיון ומֱקשי ִדחֱק הוי נמי ִדכה"ג ואפשר יצא, ֹלא אי הֱק' וֹלא ֹלסוכה, חוץ

ועי'. ֹלגמרי, יצא א"כ טבי ֹלזה ִדחש

יש וכו' בשינה עכשיו ֹלהֱקֹל שנוהגין ומה כתב ס"ב תרֹל"ט סי' הרמ"א
משום נראה וֹלי הֱקרים במֱקומות ֹלישן צער ִדיש צינה משום אומרים
ובמֱקום השנה כֹל ִדר שהוא כִדרך ואשתו איש וביתו איש סוכה ִדמצוות
וכו' ֹלהחמיר וטוב פטור, מיוחִדת סוכה ֹלו שאין אשתו עם ֹלישן יכוֹל שֹלא
ִדסותר הרמ"א טעם עֹל שהֱקשו סֱק"ח ובמג"א סֱק"ט בט"ז ויעוי' ע"כ.
שמצטער במֱקום הסוכה עשה ִדאם תר"מ סי' גופיה הרמ"א ממש"כ
אחר, טעם כתב ִדמש"ה בט"ז ויעוי' יצא, ֹלא אכיֹלה יִדי ִדאף בשינה

עיי"ש. ִדירה חשיב שפיר ֹלבִדו שם ֹלישן שיכוֹל ִדכֹל ֹלישב כתב ובמג"א

ִדמשום ֱקמא ֹלטעם וֹלא הרמ"א ֹלטעם ומג"א הט"ז ִדהֱקשו בהא ויֹל"ע
עֹל שֹלמה ִדהחכמת ובאמת ֹלאכיֹלה, יהני ֹלא ִדשוב כמו"כ והא צינה
י"ֹל והיה זה. טעם עֹל ֹלהרמ"א שהוֱקשה מה ִדהוא בתו"ִד כתב שם השו"ע
בגוף חיסרון ֹל"ה ֹלו כשאין ואף וכסתות, כרים ֹלהביא יכוֹל צינה ִדֹלענין
וכסתות כרים ֹלו אין ִדאם ִדצינה טעם עֹל ִדכתב סֱק"ז מג"א ויעוי' הסוכה,
ה"נ ִדא"כ צ"ע ואמנם וכסתות, בכרים ִדיכוֹל ִדסגי כנ"ֹל ויֹל"ב מצטער, הוי
ִדמאה וכמו הסוכה בגוף חיסרון ִדֹל"ה נימא נמי מיוחִדת שאין בסוכה
[וֹל"נ חזי, חִד ֹלכֹל ִדס"ס פסוֹלה הסוכה וכי איש ֹלחמישים סוכה בנו איש
ֹלטעם שכתב שם משה בִדרכי ִדיעוי' ואמנם וצ"ע. המג"א] כוונת ִדזה
מספיֱק אינו זה ִדטעם וכתב הסוכה, בשינת מֱקיֹלין רבים ִדמש"ה ִדצינה
בכרים שם ֹלישן ויכוֹלים הסוכות בימי כ"כ ֱקר אינו המֱקומות ברוב שהרי
והרי ברמ"א, וכמש"כ אשתו עם ִדֹלישן ֹלטעם כתב ומש"ה וכסתות,
ִדיכוֹל בצינה מצטער ֹל"ח ִדֹלרוב משום ֹלו ִדהוֱקשה הרמ"א בִדברי מבואר
מבואר ועוִד ֹלשינה, ִדֹל"ח מהפסוֹל ֹלו ִדהוֱקשה וֹלא וכסתות, בכרים
וא"כ וכסתות, בכרים סגי ִדֹלא במֱקומות עכ"פ ִדצינה הטעם מהני ִדהיה
ִדאנוסים מֱקום אי [וצ"ת ִדצינה, ֹלטעם אף הֱקשו ֹלא ואמאי הִדרֱק"ֹל

וצ"ע. כראוי], עשאה שֹלא מסוכה וחֹלוֱק שאני, בשינה
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ֹלסוכה חוץ אכיֹלה איסור

מהסוכה יציאה

מצטער פטור

שכ"ה) (מצוה והמנ"ח כה.) (סוכה הפנ"י ִדעת ֹלסוכה, חוץ ֹלאכוֹל באיסור
ֹלסוכה. חוץ כשאוכֹל בֱקו"ע ועובר עשה איסור ִדהוא י) א"א (תרמ והפמ"ג

ֹלאכוֹל איסור האכיֹלה עֹל ִדאין כ' ג') ענינים וח"ִד ב' רע"א (גנזי רעֱק"א אך
אינו ואם בסוכה, אכיֹלתו שתהיה מ"ע ֹלֱקיים עֹליו ִדמוטֹל אֹלא ֹלסוכה, חוץ

בשוא"ת. רֱק והוי בסוכה, אכיֹלה מצות מבטֹל הרי ֹלשם הוֹלך
נֱקט וכן

עי"ש. א, סי' ח"א שֹלמה במנחת בפשיטות

הוא ֹלסוכה חוץ ֹלאכוֹל ִדהאיסור המנ"ח] [כעין ִדשי' (תפא) אבנ"ז ועי'
ִדמצוה חפצא אינה ִדסוכה ֹלפי"ז וחיִדש חמץ, אכיֹלת כמו בעצם איסור

ושינה. טיוֹל ֹלאכיֹלה מתיר ִדהוי אֹלא

וֹלכאו' ֹלסוכה, מחוץ ֱקטן ֹלהאכיֹל איסור ִדאיכא (סֱק"ג) תרמ מג"א ועי'
ֱקטן הוא ִדאם שם האבנ"ז כ' [אמנם איסור. אכיֹלת ִדהוי ִדס"ֹל מוכח

מהסוכה]. שפטור מצטער ה"ז ֹלאמו הצריך

רגע שבכֹל פי"ב) האיתון (שער העבוִדה ושורש היסוִד ִדברי מפורסמים
כן וִדייֱק ִדאורייתא. מ"ע עֹל עובר הכרח, בֹלא ֹלסוכה מחוץ ששוהה
ותמה בסוכה. ֹלעמוִד צריך בביתו, שעומִד מעט שאפיֹלו שכ' מהאבוִדרהם
תִדורו, כעין תשבו רֱק הוא החיוב שהרי נח,ֹלח) (ח"ב שֹלמה במנחת ע"ז
מ"ט ֹלביתו, מחוץ ֹלפעמים ֹלשהות הִדרך השנה ימות בכֹל שגם וכיון
כֹל עם ִדירה ֹלאִדם שיש ִדבאופן וביאר הזמן. כֹל בה ֹלשבת בסוכה יתחייב
ההרגשה ִדזו י"ֹל וֹלכן כֹלֹל, ממנה יוצא שאינו וִדאי שבעוֹלם, התענוגות
בבית ֹלִדור שרגיֹלים כִדרך הוא תִדורו כעין שבכֹלֹל וכיון הסוכה, כֹלפי
בסוכה ֹלעשות חייב תִדורו כעין תשבו שֹל הִדין מעיֱקר ממיֹלא טוב, מרצון

שיכוֹל. מה כֹל

ֹלביתו, מהסוכה ביציאה חסרון ִדאין משמע י: יומא בתו"י אכן

ִדירה ֹלאו וסוכה יהוִדה) ורבי (ִד"ה התו"י וכ'
[ועי' הוא כרחיה עֹל
מֱקום בכֹל ֹלעשותה שיכוֹל כיון בע"כ ִדירה ֹל"ה ִדסוכה ראמ"ה בהגהות

שירצה].

התוס' כמ"ש תִדורו כעין תשבו משום הפטור ִדטעם כ' הראשונים רוב
החינוך וכ"כ שמצטער, במֱקום ִדר אִדם ִדאין הוֹלכי) (ִד"ה כו. בסוכה
ִדהוא סֱק"ז תרמ ט"ז ועי' (תכא). היראים בשם (תשמ) והמרִדכי (שכה),
בסוכות כי המצוה ענין את ֹלזכור יכוֹל אינו הצער ִדע"י מטעמא ֹלאפוֱקי

הושבתי.

וֹלפי וז"ֹל, כג,מב) (ויֱקרא ברֹלב"ג מצאנו מצטער ֹלפטור חִדש טעם אכן
בבית והישיבה תמורתה והיא בבית ֹלישיבה מתיחסת הישיבה שזאת
ֹלישב יתחייב ֹלא בצער בסוכה הישיבה כשתהיה הנה ֹלצער, ֹלא ֹלהנאה

ימים, השבעה באֹלו ֹלשמוח חוייבנו שכבר ועוִד בסוכה.

האזרח ִדכֹל שווה מגזירה הוא ִדהפטור כ' (אֹלנֱקאווה) המאור ובמנורת
חייב שהוא "האזרח ופירושו ֹלז,ֹלח), (תהֹלים רענן כאזרח ומתערה וכתיב

] חייב". אינו ֹלאו ואם בסוכה

ממ"ש [וצ"ע

מצוה]. ביטוֹל רֱק וֹלא איסור כעין הוי ֹלסוכה חוץ ִדאכיֹלה מ' סו"ס בח"ִד

בֹלא בסוכה שאוכֹל ִדמי ֹלִדון יש וֹלפי"ז

ֹלסוכה. חוץ כאוכֹל נחשב ֹלא כוונה

בביתו ששוהה בזמן אם בסוכה, ושהייה בטיוֹל גם המ"ע ִדֱקיום הטור ֹלמ"ש ֹלִדון ויש
המנ"ח. ֹלשי' וביותר עשה. מצות מבטֹל חשיב אם מטייֹל) (כגון ושתיה אכיֹלה בֹלא

הוי אם ֱקבע], אכיֹלת במֱקום כן [כשעושה ֹלסוכה, חוץ עראי באכיֹלת ֹלִדון יש עוִד
בשם ב:) (ערכין התוס' כִדכ' עֹלה, ענשינן ריתחא ִדבעיִדן ֱקיומית, עשה מצות כמבטֹל
שכ' יונה רבינו בֹל' כִדמשמע בציצית מיוחִד ִדין ִדהוא יתכן [אמנם ציצית. ֹלגבי הירוש'

מ"ע]. בכֹל שאינו ומשמע ושכרה, המצוה יופי חמִד ֹלא אשר עֹל יענש ִדענוש ע"ז

סה. סי' ח"ו וזמנים מועִדים ועי'

ֹלצאת צריך תִדורו כעין תשבו שמצִד באופן הא' פנים, מב' החיוב בגִדרי ֹלִדון ויש
נשאר. כשבכ"ז מצוה מֱקיים אם מהסוכה,

י"ֹל וא"כ תִדורו, כעין וה"ז בביתו, גם יוצא שהיה ֹלצורך מהסוכה שיוצא באופן והב'
תִדורו, כעין שֹל באופן שיהיה סוכה ישיבת צורת זו שהרי ממצותה, מופֱקע ִדאינו
מברכת הִדעת והיסח הפסֱק אינו וא"כ הישיבה, מצורת חֹלֱק הוא שיוצא והשתא

הסוכה.

בגמ' מ"ש [עֹל

משום ממזוזה שפטורה סבר ִדר"י ממנה יוצא היה ֹלא שהכה"ג פרהִדרין ֹלשכת ֹלגבי

ִדירה]. שמה ֹלא כרחה בעֹל ִדִדירה

ִדסוכה. עשה המצות ֹלִדחות ִדשמחה עשה מצות עִדיפה אמאי וצ"ב

בפר' רמב"ן ועי'

בביתו, רענן כאזרח אשר כֹל שיאמר "ויתכן (כג,מב) האזרח כֹל עה"פ אמור
ִדרך."] עֹל והוֹלכי ימים מפרשי ֹלהוציא

והנה. הנה והוֹלך בבית ובניו ואשתו מביתו, זז שאינו

שנעזוב ראוי וֹלזה
השמחה. שמבֹלבֹל שמצער ִדבר כֹל

ורענן, ושֱקט שֹלו שיהיה צריך

בסוכה שינה

הא' בֹליֹלה כזית אכיֹלת

במֱקִדש סוכה

רש"ֱק בחי' והֱקשה יִד"ח, יצא ֹלא בסוכה המטה תחת הישן (כ:) במשנה
אֹליעזר כר' ִדאתיא ותירץ בסוכה, ֹלישון חייב וכי יִד"ח יצא ֹלא הֹלשון מהו
ִדין וזהו העוֹלם, רוב הנהגת שזו כיון בסוכה, סעוִדות י"ִד ֹלאכוֹל שחייב
שצריך בשינה וה"ה העוֹלם. רוב כהנהגת ֹלֱקיימה שצריך סוכה ישיבת

ר"א ֹלִדעת וֹלכן בֹליֹלה, שישנים העוֹלם רוב כהנהגת ֹלֱקיים
ֹלהשֹלים]. וצריך יצא ֹלא המטה תחת ישן אם [וֹלכן

גם מוטֹל ִדהחיוב התנא ִדֱקמ"ֹל בזה ביאר אמור) (פר' ִדיסֱקין והמהרי"ֹל
ִדי אם שם [ומסתפֱק אותו. ֹלהעיר שצריכים ישן אותו שרואים אחרים עֹל
וא"כ ישן, שהוא בזמן ֹלכוון יכוֹל שאינו כיון שעֹליו, המטה את ממנו שיטֹלו

המצוה]. מעתה מֱקיים אינו שמא

בֱקום חיוב ִדהוא בזה יסִד צא-צב) (ח"א ז' עשה ֹלסה"מ הרי"פ ובביאור
תחת שכשישן נאמר וע"ז בסוכתו, ויישן שיֹלך ֹלישן, כשמתאוה עשה

יִד"ח. יצא ֹלא המטה

כ' פסוֹל], סכך בהֹל' בטוש"ע [וכן אכיֹלה וֹלא שינה במתני' ִדנֱקט ומה
בטור ועיין משום (תרֹלב,א) יעֱקב הביכורי
עראי אכיֹלת שהרי מאכיֹלה, חמורה שהשינה ר"ת בשם תרֹלט) (סי'

עראי. שינת משא"כ ֹלסוכה חוץ מותרת

(עמ' יושר ֹלֱקט ועי'

(כ:) שם כ' שכן ושתיה, מאכיֹלה יותר עיֱקר השינה ִדאין חזינן רש"י בִד' אך
את אִדם עושה מִד. עירובין ועיין ושינה. שתיה אכיֹלה סוכה ישיבת ועיֱקר
סוכה שֹל מצותה עיֱקר רש"י שם וכ' וישן, וישתה שיאכֹל כִדי ִדופן חבירו

הֹלֹלו. ִדברים בג'

אוכֹל שיהיה בסוכה, הישיבה מצות היא כיצִד שכ' ה"ה בפ"ו ברמב"ם וצ"ע
כֹלֹל. שינה הזכיר וֹלא וכו', הימים שבעת כֹל בסוכה וִדר ושותה

ֹלנו נשארת יחיִדה "היא מצה אכיֹלת עֹל כ' ֱקצו) השמטות (חו"מ החת"ס
בסוכה כזית אכיֹלת גם ִדהרי ותמהו התורה". שבכֹל אכיֹלה מצוות מכֹל
הוא ִדחיוב הגר"ח מ"ש עפ"י ומבואר מִדאורייתא. הוא הראשון בֹליֹלה
המ"ע מֱקיים זו אכיֹלה ע"י וֹלכן ֹלאכוֹל, צריך ִדממיֹלא רֱק בסוכה, ישיבה

סוכה. ִדישיבת ִדאורייתא

היא הברכה אֹלא בפנ"ע, זו אכיֹלה עֹל ברכה תֱקנו שֹלא מבואר ובזה
הא גם מבואר כמצה, ִדמצוה חפצא ִדאינו וכיון בסוכה". "ֹלישב כֹלֹלית

פסח. בערב מצה אכיֹלת אסרו כשם סוכות, בערב פת ֹלאכוֹל אסרו ִדֹלא

חייבים ותרומה ֱקִדשים האוכֹלים כהנים אם נס' יב) (ח"ב אריה ראש בס'
מוכרח והוא ִדחייבין. ג: מערכין והוכיח במצוה ִדעוסֱקים כיון בסוכה,
בשו"ת וכ"כ ויו"ט. שבת סעוִדת באכיֹלת מהסוכה ייפטר אִדם כֹל ִדאֹל"כ
זה [ובכֹלֹל עבוִדה בשעת בסוכה חייבים ִדכהנים ֹלִד סי' אפרים שערי
חייבים שכהנים ִדמשמע ובני) (ִד"ה ג: ערכין תוס' ועי' ֱקִדשים]. אכיֹלת

שבמֱקִדש. מֱקומות ושאר המוֱקִד בבית בסוכה

ֹלך תטע ֹלא עה"פ (יֹלֱקוט) המִדרש הביא שופטים) (פר' יפות הפנים אבֹל
שהכהנים והיינו בחג, מצוה סוכת ִדהיינו ופי' סוכה, אפי' בית אפי - אשירה
סו"ס (או"ח יצחֱק הבית וכ"כ בעזרה. ֹלעשות שאסור כיון מהוכה פטורים
מחוץ מנחה ושיירי הפנים ֹלחם אוכֹלים היו שהכהנים ִדבריו בריש ה)
היתה [וגם הבנין, עֹל מוסיף ִדהוה בעזרה סוכה ֹלעשות שאסור כיון ֹלסוכה,
הבנויות בֹלשכות סוכות שבנו כ' ומשו"כ ג מערכין ע"ז והֱק' עי"ש]. מֱקורה,

נו.). זבחים (עי' ֹלֱקִדש ופתוחות בחוֹל

ֹליֹלה בכֹל צריך
בסוכה, ֹלישון

בשינה, היא סוכה מצות ִדעיֱקר

שיוכֹל כִדי
הִדירה. עיֱקר ֱקובעת השינה בסוכה כי בֹליֹלה, ֹלתיאבון ֹלישן

ִדֹלא ֱקמ"ֹל יִד"ח, יצא ֹלא ִדבמ"ש (כט,ח) שמואֹל זכרון ועי'

זו. שינה ע"י בהנאה הסוכה את ֹלאסור סוכה ישיבת נחשבת

שמצינו ִדֹלשונו ג סי' פ"ִד רא"ש (ועי'

כנ"ֹל). הטור ֹלשון אך בשינה, חומר

אמנם והן ממצה, ט"ו ט"ו יֹלפינן בסוכה ראשונה ִדֹליֹלה החיוב עיֱקר שהרי יֹל"ע אכן
שֹל היסוִדי הגִדר הוא הכא אבֹל בסוכה], מצה ֹלאכוֹל א"צ [שהרי מיֹלי ֹלכֹל יֹלפי' ִדֹלא
אין אבֹל ֹלאכוֹל, חייב ִדמ"מ ניֹלף ִדבסוכה ומה"ת ִדמצוה, חפצא היא שהמצה האכיֹלה

בחפצא. חיוב

את הביא ֱקכה,ב) (ח"ב אה"ע בחֹלֱק ושוב

שהיא ִדכיון מכביצה, פחות שאכֹלו ֹלתרץ ִדאין שם ביאר וכן עי"ש, יפות הפנים ִד'
וציץ (ו-ז), כב סי' ח"ב הֱקִדש תורת וע"ע מכביצה. בפחות אף חשיבא מצוה אכיֹלת

ֹלא. סי' ח"ט אֹליעזר

הבחירה בית מהֹל' (פ"א הרמב"ם ֹלִדעת רֱק הוא בעזרה, סוכה ֹלעשות האיסור ובעצם
כהנים, בעזרת רֱק הוא עץ שֹל בנין ֹלבנות ִדהאיסור שם הראב"ִד שי' אבֹל ה"ט)

השואבה]. בית בשמחת עץ שֹל מהגזוזטרא [ומוכיח

בצהרים,144 סוכות בערב ישן "ואינו שכ' (

גֹלעזר צוריאֹל גֹלעזרהרב צוריאֹל הרב
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כבוִד ענני - הושבתי בסוכות כי

ממש סוכות - הושבתי בסוכות כי

ובטחון אמונה - ִדורותיכם יִדעו ֹלמען

ישראֹל, בני את הושבתי בסוכות כי שכ' אֹליעזר כר' פסֱק (תרכ"ה) השו"ע
ִדאע"ג הגר"א וכ' ע"כ. ושמש, שרב יכם ֹלבֹל בהם שהֱקיפם כבוִד ענני הם
והביא אֹליעזר, כר' ס"ֹל יוחנן ִדר' מוכח בירוש' מ"מ מחבירו, כר"ע ִדהֹלכה
ִדשם התו"כ עפ"י כ' והערוֹל"נ הכבוִד. ֹלענני זכר ִדסוכות מִדרשים מכמה
ביכור"י. ועי' הרוֱקח, וכ"ג בפס"ז וכן היו, כבוִד ענני אמר ִדר"ע ֹלהיפך איתא
אונֱקֹלוס שתרגם ממה כבוִד, ענני כמ"ִד ִדהעיֱקר ראיה שהביא ב"ח ועי'

אותיבית". עננין במטֹלת "ארי

כ' [ואח"כ וכו', מצרים ביציאת סוכה מצות הכתוב ִדתֹלה הֱקִדים והטור
ונחֹלֱקו עי"ש. כבוִדו], ענני הם בהם שהושיבנו הכתוב שאומר והסוכות
המצוה, בטעם ֹליצ"מ זכר ִדין כאן ִדאין הט"ז ִדעת בכוונתו, והט"ז הב"ח
כאן "יש שעי"ז מצוות], הרבה [כמו יצ"מ בזכרון היא המצוה שצורת אֹלא
אבֹל המצוה". ֹלֱקיים פנינו עֹל תהיה ויראתו ב"ה, אִדוננו גִדוֹלת הרגשת

הכבוִד. ענני ֹלזכר רֱק הוא המצוה טעם

תיכף שהיו מצרים, ֹליציאת זכר הוי הכבוִד ענני שע"י ִדהיינו הב"ח וִדעת
ג"כ יזכור כך וע"י ענן. בעמוִד יומם ֹלפניהם הוֹלך וה' כמש"כ ביציאתם

ביצי"מ. עֹליהם ֹלהגן עמהם שעשה ונוראותיו נפֹלאותיו שאר

העננים עֹל אינו הכבוִד ֹלענני ִדזכר (א,ִד) ֹלשה"ש בפי' הגר"א ִדעת אמנם
העגֹל, חטא כפרת ֹלאחר שחזרו ֹלעננים אֹלא ביצי"מ, שהיו

זכר ג"כ שייך אם יֹל"ע וֹלשי'
עי"ז. ֹליצ"מ

וֹליציאת הכבוִד ֹלענני זכר שניהם ֹלכוון ִדראוי הפמ"ג כ' הב"ח ִדברי ועפ"י
יצ"מ]. את מזכירים הכבוִד ִדענני כנ"ֹל [והיינו מצרים.

הוצרכו ֹלמה ביאור וצריך ֹלהם, עשו ממש ִדסוכות יא:) (בסוכה ר"ע ִדעת
בהם. מוֱקפים היו וכן הכבוִד ענני ע"י צֹל ֹלהם שהיה כיון סוכות ֹלעשות
רֱק מעֹליהם היה שהענן האו"ש וֹלִדברי
מפני - ממש סוכות שכ' שם רש"י בִדברי כן ִדיֹל"ִד ונראה ֹלֱק"מ. כשנסעו,
בשעת מש"כ מיותר ִדֹלכאו' סוכות. עושים היו חנייתן בשעת החמה
ענני מעֹליהם היו שֹלא חנייתן בשעת ִדִדוֱקא כנ"ֹל ִדאת"ֹל אֹלא חנייתן,

ממש. ֹלסוכות הוצרכו אז בהעֹלתך), בפר' בפי' (וכִדמשמע הכבוִד

וֹלא בתשרי בסוכה נצטוו ֹלמה ֹליישב שבא (כג,מג) אמור בפר' רמב"ן ועיין
ה ֹלהם, עשו ממש סוכות האומר ִדעת ועֹל וז"ֹל תרכה), טור (עי' בניסן

בזמן בהן צוה וֹלכן
ועי' מֱקור, הגנו כך משרב הגנו הכבוִד שענני כשם ִדֹלכאו' צ"ב ועִדיין הזה.
ושמש שרב בהם ישֹלוט שֹלא היה שמעֹליהם שהענן (ב,ו) שה"ש תרגום
המחנה עֹל היה ה' שענן ע"ז, ֹלהִדיא כ' עזרא האבן אכן וברִד. מטר ֹלא ואף

הֱקור. בעבור סוכות ֹלעשות החֹלו תשרי מימות אבֹל מהשמש, ֹלהגן

בפר' כהרשב"ם ִדהוא א) מ"ז (תרכה הפמ"ג כ' ר"ע ֹלִדעת הזכרון וטעם
ובתים נחֹלה ֹלכם שנתן ֹלמי הוִדאה תתנו הזה הזכרון ומתוך שכ' אמור
הזה. החיֹל את ֹלי עשה יִדי ועוצם כחי בֹלבבכם תאמרו ואֹל טוב כֹל מֹלאים

והזכרון וז"ֹל ממש, סוכות ֹלמ"ִד הזכרון ֹלבאר בא ִדג"כ שם ברמב"ן ועי'
וה' שנה, מ' מצאו ֹלא מושב ועיר בבית, באו ֹלא במִדבר שהיו ויזכרו שיִדעו

ִדבר. חסרו ֹלא עמהם, היה

ששיכן הגִדוֹל ה' מעשי כֹל את הִדורות שיִדעו אמור) (פר' הרמב"ן כתב
בפשט העיֱקר ִדזהו בחיי רבנו וכ' עֹליהם. ֹלהגן כסוכה כבוִדו בענני אותם
הוֹלכים שהיו הזה הפֹלא את ֹלִדורות שיִדעו הכבוִד, ענני שהם הכתוב

כבוִד. בענני צִד מכֹל ומוֱקפים וענן אש בעמוִד

אֹלה -"שכֹל אֹלֱקיכם" ה' "אני הפס' סיום את הספורנו פירש זה ובענין
עיניו." ממנו יגרע ֹלא אֹלֱקינו הוא כי ית', מאתו מכוון ֹלנו נאות ֹלתכֹלית

הבטחון עֹל מורה שהסוכה זה ִדיסוִד א') (ִדרוש ִדוִד הנחֹלת בִדרשות ועי'
בִדין נרמז ממנו, פרטית בהשגחה שהנהגתנו ֹלֹלמִדנו ית' בצֹלו והחסיון
ההנהגה עֹל מורה החמה זריחת כי שסוכה

ֹלחסות כוונתם ישראֹל אך השמים, צבא במערכות המסוִדרת הטבעית
יתברך. הנהגתו בצֹל

יצחֱק פחִד [ועי'

ֹלעוֹלם]. שהם משום ִדהוא שביאר (ג) כב סוכות

ֹליציאת זכר בסוכה ֹלישב הֱקב"ה שצונו בישיבתה יכוון שכ' (סֱק"א) המ"ב בִד' וצ"ע
הב"ח ֹלשי' ִדאף ֹלהיפך הוא וֹלכאו' וכו'. עֹלינו אז שהֱקיפן מצרים

ֹליצ"מ. זכרון הוי ועי"ז הכבוִד ֹלענני זכר היא העיֱקרית הכוונה

במִדבר") "סוכה בענין ֹלהֹלן (הובא

המֹלבי"ם. בפי' ועי'

ִדרכו) (ֹלפי כתב הרשב"ם אך
ממש. סוכות שהם מֱקרא שֹל ִדפשוטו

הכבוִד ֹלענני זכר וגם

חֹלו
המחנות, כמנהג הֱקור מפני החורף בתחֹלת ֹלעשותן

פסוֹלה, מצֹלתה מרובה שחמתה

במִדבר סוכה מצות ֱקיום

אבינו אברהם סוכת

הֱקב"ה בצֹל - סוכה

נהגה סוכה מצות אם מסתפֱק פֹל"ז) היסוִדות (שער אֹלֱקים בבית המבי"ט
כוֹלה השנה בכֹל הווה שהיה ֹלמה "רמז שנה, ארבעים כֹל המִדבר בִדור
היו "שהרי בסוכה ישיבה נהגו שֹלא אפשר או כבוִד." בענני מסוככים שהיו
ִדנוטה שם ומשמע סוכה." שם תחת סוכה יעשו ואיך כבוִד בענני מסוככים
הושבתי, בסכות כי ִדורותיכם יִדעו ֹלמען הפס' את בזה וביאר הב' כהצִד

המִדבר. ִדור אחרי הבאים ֹלִדורות רֱק שנצטוו כיון ֹלִדורות הוִדעה ִדהוא

הראיה, עפ"י מֱקִדשין היו ֹלא שבמִדבר ר"ח בשם בא פר' בחיי ברבנו ועי'
אברהם זרע בשו"ת אכן אותם. כיסה הענן כי וֹלבנה, חמה ראו שֹלא כיון
בפר' ומהספרי הכתובים ִדמפשטות שמח, האור חמיו מש"כ הביא ו) (סו"ס
בשעת אבֹל שנסעו, בעת רֱק מֹלמעֹלה עֹליהם היה שהענן מוכח בהעֹלתך

המשכן. ע"ג הענן היה חנייתן

המִדבר ִדבִדור ֹלחִדש כ' ראה) פר' הספר, בתחיֹלת עה"ת (חי' שֹלמה הבנין
כִדכתיב הארץ, מן ִדגיִדוֹלן משום כשר סכך ִדהם הכבוִד, בענני סוכה ֱקיימו
בזה ֹליישב שבא עי"ש טומאה. מֱקבֹלים ֹלא וגם יא:), סוכה (עי' יעֹלה ואִד
עשיית ִדיני נאמרו ֹלא"י, ֹלכניסתם סמוך שהוא ראה בפר' שרֱק הטעם

(טז,יג). ומיֱקבך מגרנך ֹלך... תעשה הסוכות חג הסוכה,

מצות עֹל נצטוו ֹלא עִדיין במִדבר, שהיו שבזמן בראשונים שי' יש אמנם
ארץ עֹל שכשצרו י"מ בשם שכ' (ריט) סוכה בהֹל' ברוֱקח והוא סוכה.
זה ועֹל בסוכות, ישבו אז כנען שבארץ כרכים ועֹל ועוג סיחון שֹל האמורי
שכֹל מפני מצרים, מארץ אותם בהוציאי [ומ"ש הושבתי, בסוכות כי נא'

יצי"מ]. נֱקרא וחֹלֱקו כבשו שֹלא זמן

ֱקיים שאברהם מֱקור אמר שהגר"א מובא שרה) חיי (פר' אֹליהו ִדברי בס'
הגר"א וביאר עה"פ ממִדרש סוכה מצות
כֹל תשבו, בסוכות סוכה: מצות עֹל שנאמרו הפס' ג' שֹל ר"ת בכֹל ִדתיבת

וכו'. ִדורותיכם יִדעו ֹלמען בסוכות, ישבו בישראֹל האזרח

בתוס' [ועי"ש בסוכות, אברהם אֹל באו ִדהמֹלאכים מבואר יא. בר"ה והנה
בפנ"י עי' אך החג, ֹלפני יומיים היה ביוה"כ נימוֹל שאברהם הפִדר"א ִדֹלפי
ִדֱקרא טעמא בס' וכ' ֹלמיֹלתו]. בשֹלישי שבאו ֹליה ֹלית מ"ִד ִדֹלהך ִדי"ֹל
שהיה תֹלוש עץ היינו העץ" תחת "והשענו שכתוב מה ִדֹלפי"ז (וירא)
בזה ופי' הנ"ֹל), המִדרש הזכיר (וֹלא התורה, כֹל ֱקיים שאברהם כיון הסוכה.
ֹלהם נזִדמנה אם מ"מ פטורים, ִדרכים שהוֹלכי ִדאף עברתם, כן עֹל כי הפס'

סֱק"מ). תר"מ (מ"ב חייבים טורח בֹלי סוכה

פורע שאני חייך העץ, תחת והשענו אמרת אתה אי' י) פמ"ח (ב"ר ובמִדרש
שבעת תשבו בסוכות מנין, בארץ במִדבר. הרי ֹלמסך, ענן פרש וכו' ֹלבניך
תחת והשענו בזכות סוכה וֹלמצות הכבוִד ֹלענני שזכו א"ש וֹלהנ"ֹל ימים.
עומִד והוא בשכר אי' פו: [ובב"מ אברהם. ע"י סוכה מצות ֱקיום ִדהיינו העץ

הענן]. ֹלעמוִד זכו עֹליהם

סוכה ֹלעשות נצטוו מה מפני הראשונים ֱקו' ֹליישב כ' (תרכה,ה) בערוה"ש
ֹלנו ֹלהראות הֱקב"ה שרצה ֹלפי יוה"כ, אחר ִדוֱקא ִדזמנה בניסן, וֹלא בתשרי
מכפר וביו"כ מעֹלינו, השגחתו סרה ֹלא מ"מ אנו שחוטאים שאעפ"י
עֹלינו צוה יו"כ אחר שתיכף ֹלִדבר וסימן בתשובה, שבים כשאנו עוונותינו

בציֹלו. שנשב כִדי סוכה ֹלעשות

יהיה שהסכך בעינן ִדמשו"כ ראה) פר' עה"ת (חי' שֹלמה בנין בשו"ת ועי'
ורֱק הֱקב"ה שֹל בצֹלו כיושב ִדִדמי כיון מִדבר
בינם המבִדיֹל המסך סר יוה"כ] [אחרי חטא מכֹל נֱקיים כשישראֹל

עי"ש. שבשמים, ֹלאביהם

בענין הסכך ֹלעשות ִדהִדין כ' ו') ִדרוש (ח"א ִדבש וביערות
עי"ש. ֹלשמים, ֹלבו יהיה בסוכה שהיושב כִדי הוא (תרֹל"א)

א,יִד) (שהש"ר המִדרש שהביא תרכה) השו"ע (עֹל שֹלמה בחכמת ועי'
כסית אומר כשהוא הוא, מה יוִדע איני זה כיסוי הֱקטורת, ענן וכסה עה"פ
עושין שישראֹל שביוה"כ החכ"ש וביאר עוון. כיסוי היינו סֹלה, חטאתם כֹל
וכנגִד כנ"ֹל. הֱקטורת, ענן וכסה נאמר וע"ז ית', ממנו עוונם מכסין תשובה,
ומעונש וממטר מזרם אותם ֹלכסות בסוכות תיכף ֹלהם משֹלם הֱקב"ה זה
הרמ"א [וֹלכן וכ' הגיהנם.

שרב יכם ֹלבֹל הכבוִד ענני הם שהסוכות השו"ע ֹלִד' זה ִדין הסמיך שם
עי"ש]. בזה, שתֹלוי כיון ושמש,

ֹלֱק"מ. המבי"ט וֹלִד'
סִד. חט"ו אֹליעזר בציץ וע"ע

ֹלא ִדבאמת שֹלמה, הבנין ֱקו' א"ש וֹלפי"ז
ֱקוִדם. נתחייבו

הגר"א חומש (ועי'
כִד,א).

שרה. חיי פר' ֹליעֱקב זאת בס' בזה ועי'

סוכה. זו בכֹל, אברהם את ברך וה'

טומאה, מֱקבֹל שאינו

שהכוכבים
מתוכו נראים

יוה"כ. במוצאי מיִד הסוכה ֹלעשות ראוי ִדֹלכן
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ִדורותיכם יִדעו ֹלמען

הסוכה ישיבת גִדר

פסוֹל בסכך הנאה איסור

בני את הושבתי בסוכות כי ִדורותיכם יִדעו "ֹלמען כתוב בסוכות
שחייב בשו"ע שמוזכר כמו הִדין מעיֱקר היא זו יִדיעה וִדין ישראֹל".

בסוכה. שיושב בשעה אֹלו בִדברים ֹלכוון ֹלכתחיֹלה

ביותר הֱקרוב הֱקשר שזה וכו' אִדם ויִדע כמו שהוא נראה וענין
ישראֹל ואהבת ישראֹל ֹלעם הֱקב"ה אהבת מבטא שזה והיינו ששייך.
תשובה ענין הוא שיו"כ שאמרים מה וזה ה'". אני כי "ויִדעתם ֹלהֱקב"ה.

כזכויות. ֹלו נהפכות וזִדונות מאהבה תשובה ענין הוא וסוכות מיראה

שמבטא השירים שיר ֱקוראים בסוכות שִדוֱקא ֹלהיות צריך היה זה וֹלפי
הֱקב"ה אהבת הוא השירים שיר שענין אֹלא בפסח. וֹלא זה ענין
ֹלהֱקב"ה. ישראֹל עם אהבת ִדוֱקא הוא סוכות ענין עיֱקר אבֹל ֹלישראֹל
ובסוכות ִדֹלתתא. ֹלאיתערותא ִדֹלעיֹלא איתערותא בין ההבִדֹל והוא
הבֹל הם הגשם עניני שכֹל אמרים אנו שבזה ֱקהֹלת ִדוֱקא ֱקוראים

בֹלבִד. ב"ה ֱקוִדשא אֹלא בעוֹלמנו ֹלנו ואין הבֹלים

שבפסח התהֹליך. סוף הוא וסוכות התהֹליך תחיֹלת הוא פסח ובעצם
כעם ֹלהתנהג איך ֹלנו ֹלהורות התורה את ֱקבֹלתו ובשבועות ֹלעם נהיינו
שֹל שֹלימות שֹל ֹלשיא מגיעים ובסוכות זה. עֹל ניִדונים וביו"כ ובר"ה ה'.

הנ"ֹל. ההיתוך כור את שעברנו אחרי ה' עם

בהגברא ִדין הוי ושינה אכיֹלה מצות האם סוכה ישיבת בגִדר ֹלחֱקור יש
בה שיֱקויים גופה בהסוכה ִדין ִדהוי או"ִד בסוכה, עשיתו כֹל את שיעשה
ביתו שֹל תשמיש בה ויהיה ביתו הסוכה שתהיה כֹלומר עשיותיו כֹל את

ִדיורין. שם בהסוכה ֹלֱקבוע ִדין והוי

ִדהוי מוכח ֹלסוכה מעֹלן נאים ומצעות נאים כֹלים ִדין ִדמעיֱקר ונראה
בכך אין בהסוכה ֹלאכוֹל הגברא מצות כֹלפי ִדהא גופיה בהסוכה ִדין
שֹל בגופה ִדין ִדהוי ע"כ וא"כ הנאים, כֹלים שמעֹלה במה ִדין ֱקיום שום

ִדירתו. עיֱקר ֹלהיות בה ֱקובע שהוא סוכה

ִדכֹל המנח"ח ִדברי יִדוע ִדהנה האחרונים בזה ִדנחֹלֱקו נראה ובאמת
ֹלאכוֹל חיוב אין ִדהרי בסוכה ֹלאכוֹל מצוה חובת שום אין הסוכה ימי
פי"ט ש"ג השער"י אמנם ֹלסוכה. חוץ ֹלאכוֹל איסור ִדין רֱק הוי אֹלא פת
ממיֹלא סוכה מצות מֱקיים שֹלא ִדמי ונֱקט המנח"ח ע"ִד ֹלהשיג האריך

אמצעי. ִדבר בזה ואין סוכה מצות בטֹל

הֹלכה הוי סוכה מצות יסוִד ִדאם בזה הוא מחֹלוֱקתם ִדיסוִד ונראה
המנח"ח ִדברי א"ש בזה א"כ בסוכה וישב וישן בסוכה ִדיאכֹל בהגברא
ִדין ביטֹל ֹלא הרי בסוכה יושב אם מ"מ סוכה מצות מֱקיים שֹלא מי ִדגם

ֹלסוכה. חוץ הגברא אין ִדהרי סוכה

ִדבעי' גופה בהסוכה הֹלכה הוי והשינה האכיֹלה ִדִדין ננֱקוט אם אך
וִדאי א"כ ִדיורין וִדין בית ִדין בהסוכה ֹלֱקבוע ִדין והוי ֱקבע כביתו שיהיה
שיושב אף סוכה מצות מֱקיים שֹלא ובאופן המצוה בֱקיום תֹלי ִדמיתֹלא
ִדיורין וֹלֱקביעות ֱקבע ֹלסוכת סוכתו את כאן ֱקבע ֹלא הרי מ"מ בסוכה

בהסוכה.

הסכך כשאר בהנאה נאסר אם הסוכה, בו שמסכך פסוֹל סכך אם יֹל"ע
ואז תחתיו ִדישנים מג"ט פחות שהוא במֱקום א. מֱקרים שני בזה ויש
ִד' עִד טפחים מג' שהוא במֱקום ב. ואסור. מהסוכה כחֹלֱק נחשב בוִדאי
ִדכיון יֹל"ע ובזה תחתיו ישנים שאין והר"ן) (הראב"ִד הראשונים ֹלִדעת
כיון ִדֹלמא או נאסר, אינו שמא תחתיו ֹלישן הסוכה מהכשר ִדאינו
שסכך נמצא א"כ בסוכה פוסֹל ג' ִדאויר פסוֹלה הסוכה זה סכך ִדבֹלא
הסוכה ִדִדפנות הראשונים וֹלִדעת ונאסר. הסוכה ֹלהכשר מצטרף זה
ֹלִדעת אוֹלם מִדפנות, גרע ִדֹלא ֹלפסוֹל יש כאן ִדגם פשיטא נאסרים ג"כ
עִדיף הכא ִדשמא יֹל"ע הִדפנות וֹלא נאסר הסכך ִדרֱק הראשונים

הסכך. ֹלהכשר ִדמצטרף כיון מִדפנות

יִדיעה

טאובה יונה הרב

רותן מאיר הרב

ֱקונשטט שמואֹל הרב

השביעי ביום סוכתו אִדם יסתור ֹלא

במצוה כשעוסֱק ֹלישב ברכת

השמשות בבין ִדופן ִדהוי מיגו

שחרית השביעי ביום מֹלאכוֹל שגמר אעפ"י כתב, א' סעי' תרס"ו סי' בשו"ע
ֹלישון חובתו היום ִדכֹל ִדכיון רש"י ֹלשון הביא שם ובמ"ב סוכתו. יסתור ֹלא

בגוה. ֹלאכוֹל צריך סעוִדתא ֹליה איֱקֹלע ואי שם וֹלשנן

בסוכות רחמנא ִדאמר ִדכיון טעמא ִדהיינו נ"ֹל בזה"ֹל, שם כתב בר"ן והנה
אבֹל סיפא ִדֱקתני והיינו שבעה כֹל סוכה ֹלו שתהא צריך ימים שבעת תשבו
חג שֹל האחרון יו"ט כבוִד מפני וֹלמעֹלה המנחה מן הכֹלים את הוא מוריִד
נאים כֹלים ֹלו היו ֱקבע סוכתו ֹלעשות שבעה כֹל שצריך שאעפ"י כֹלומר
האחרון יו"ט כבוִד מפני אפ"ה שבעה כֹל בסוכה שיהיו ראוי נאות ומצעות

עכ"ֹל. ֹלהוריִדן. רשאי חג שֹל

ֹלישון או ֹלאכוֹל ירצה ִדאי ֱקמ"ֹל טובה עצה אֹלא זה אין ֹלרש"י וֹלכאו'
ומ"מ סוכתו. ֹלסתור ֹלו ִדאסור הוא ִדינא ֹלר"ן אבֹל כך. ֹלשם סוכה ֹלו שיהא
ישיבת מצות באופן הֹלכה הוי אֹלא עצמה הסוכה עֹל ִדין זה אין ֹלִדבריו אף
טעמא ִדמהאי הר"ן ִדסיים וזהו שבעה כֹל שם ֹלישב סוכה ֹלו ִדיהיה סוכה
חג. שֹל האחרון יו"ט כבוִד משום ֹלאו אי והמצעות הכֹלים ֹלפנות אסור נמי

בוִדאי הרי סוכות שתי ֹלו ִדיש היכא ֹלר"ן ובין ֹלרש"י ִדבין נראה ומעתה
ִדמותר ֹלרש"י מיבעיא ִדֹלא מהם, אחת השביעי ביום ֹלסתור הוא ִדיכוֹל
ֹלו ִדיש כיון מותר ֹלר"ן אפי' אֹלא וֹלשנן, וֹלישון ֹלאכוֹל סוכה ֹלו ִדיש כיון

שבעה. כֹל סוכה ֹלישיבת מֱקום

מן פטורים החופה בני וכֹל ושושביניו חתן ו' סעיף תר"מ סימן השו"ע כתב
ֹלאכוֹל ִדאפשר ִדס"ֹל אותו מחייבין ויש ֹל"ג ס"ֱק המ"ב וכתב וכו' הסוכה
עֹל ֹלהחמיר ֹלחתן ִדראוי האחרונים הסכימו וע"כ בחופה וֹלשמוח בסוכה
החתן אצֹל כשאוכֹלין השושבינים וכן ֹלברך וֹלא בסוכה וֹלישב עצמו

ֹלברך. צריכים אין בסוכה שם ויושבין המשתה ימי ז' בתוך אותו ומשבחין

במצוה שבעוסֱק ֹלט' ס"ֱק תע"ה בסימן השעה"צ ִדכתב מהא בתרתי וצ"ע
יִדי יצא מצה אכֹל אם שניהם ֹלֱקיים יכוֹל שאין אף המת את משמר כגון
השעה"צ מסתפֱק ובכ"א התורה חייבתו ֹלא שאז אֹלא איש ִדהוא חובתו
יכוֹל שאין והיינו ע"ז, מצווה אינו אז שהוא כיון וציונו אֱקב"ו ֹלברך יוכֹל אם
ִדווֱקא וציונו ֹלומר יכוֹלות שנשים ואף ע"ז מצווה שאין וציונו ֹלומר

פטורים. כוֹלם במצוה עוסֱק אך חייבים שאנשים במצוות

יותר אך במצוה, מעוסֱק ומ"ש מברכים ֹלא ֹלמה בשושבינים ִדהכא ויֹלה"ֱק
ֹלומר ואין שניהם ֹלֱקיים כיכוֹל חשיב והוא בסוכה נמצא הכא ִדהרי ֱקשיא
כזו בִדרגה בסוכה החתן את ֹלשמח יכוֹל אין אם ִדהרי במצוה עוסֱק ִדהוא
וצע"ג. מברך אין ואמאי בסוכה מחויב הוא א"כ סוכה מהחיוב נפטר שהוא

ֹלו שיש מבוי גבי עֹל וסיכך בשבת ֹלהיות שחֹל חג שֹל הראשון ביו"ט יֹל"ע
ִדופן הוי שבת ֹלענין ִדופן ִדהוי מיגו ִדאמרינן ביראות פסי גבי עֹל או ֹלחי,
אמרינן ג"כ אם השמשות בבין ויֹל"ע ז. ִדף בסוכה כמבואר סוכה, ֹלענין
ִדאיכא משום המיגו ִדאמרינן פשוט ונראה ֹלא, או בה ֹלישב ויכוֹל המיגו
חיוב עִדיין אין גם שבת ֹלענין מחיצה כאן ואין יום הוא עכשיו ִדאם ממ"נ
כשירה. מחיצה כאן ויש שבת כבר א"כ בסוכה וחייב ֹליֹלה הוא ואם סוכה
ספֱק רֱק כאן יש ֹלכאו' ִדבזה שבת מוצאי שֹל השמשות בבין יֹל"ע אבֹל
ומ"מ מיגו, שייך וֹלא שבת ֹלענין מחיצה כאן אין ֹליֹלה כבר ִדאם מחיצה
שבת, ֹלענין זו ֹלמחיצה עכשיו הוא צריך מספֱק סוף ִדסוף כיון מהני שמא
ִדחייב בשבת חֹל עצרת כששמיני שביעי שֹל השמשות בבין יֹל"ע וכן
ִדהרי מיגו אמרינן אם ויֹל"ע יום, הוא שמא מספֱק השמשות בבין בסוכה
ורֱק יום שעכשיו הצִד בגֹלֹל רֱק הוא חיובו וכֹל ִדופן, כאן אין יום הוא אם
ספֱק כאן ויש מספֱק חיובו ִדכֹל כיון נימא או ִדופן. כאן יש ֹליֹלה הוא אם
ִדופן ִדהוי מיגו ֹלענין ֹלהפך וכן מהני, ִדֹלא נראה ויותר מהני שפיר ִדופן
משום ִדמהני נ' השמשות בבין ראשון יו"ט ֹלענין ֹלשבת ִדופן הוי ֹלסוכה
ִדופן הוי גם שבת ֹלענין ֹלִדופן וצריך ֹליֹלה ִדהוי הצִד ִדעֹל הנ"ֹל, נפשך ממה
הוי ִדשמא כיון מהני ִדֹלא נראה בשבת שחֹל שמ"ע ֹלענין אבֹל סוכה. ֹלענין
ִדֱקיבֹל היכא ֱקצת ויֹל"ע בטֹלטוֹל. ואסור סוכה ֹלענין ִדופן כאן ואין ֹליֹלה
ֹלומר ֹלֱקוֹלא עי"ז מועיֹל אם החג שבתוך בשבת שבת, תוספת עצמו עֹל
ֹלה משכחת מהני ואם סוכה, ֹלענין ִדופן הוי שבת ֹלענין ִדופן ִדהוי מיגו
וִדוֱק. יצא ֹלא ואחִד חובתו יִדי יצא ואחִד אחת בסוכה אִדם בני שני שישבו

ֹלזה]. ִדופן הוי ֹלזה ִדופן ִדהוי מיגו נאמר [ושמא

מאיר אשר הרב

רותן צבי הרב

ֱקונשטט שמואֹל הרב
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הֹלוֹלב ראש נֱקטם הֹלוֹלבבענין ראש נֱקטם בענין

ריזֹל ישראֹל ריזֹלהרב ישראֹל טאובההרב יונה טאובההרב יונה הרב

אגִד צריך ֹלוֹלב אגִדבענין צריך ֹלוֹלב בענין

שו"ע

ומֱקורו

ִדכֹל ֹלומר עוִד ומחמירין
פסוֹל. במיעוט אפי' התיום שנחֹלֱק

ֹלפסוֹל יש ֹלפיכך ומֱקורו
שהוא... בכֹל ראשו בֱקטימת

ובט"ז

ובמחצית

והנה

וֹלכאורה

וֹלפ"ז

אֹלא

ונראה

וכמו

אֹלא

נוהגין המובחר מן ומצוה ֹלכתחיֹלה ומיהו הגה. ס"ג. תרמ"ה
אפי' מחמירין יש כי כֹלֹל העֹליון העֹלה נחֹלֱק שֹלא ֹלוֹלב ֹליטוֹל

ֱקצת. בנחֹלֱק

הראשון ִד"ה הרי"ף, בִדפי ע"א ט"ו ִדף סוכה במסכת בר"ן
נסִדֱק אבֹל נֱקטם אֹלא [שפסוֹל] שנו ֹלא חנינא אר' ר"ה אמר וז"ֹל
העוֹלה ראש היינו ראשו שנֱקטם במשנתינו כתבתי כבר כשר.

כשר... ִדנסִדֱק אמרינן נמי ובִדיִדיה העֹליון
נֱקטם ואם הגה ו'. בסעיף ובשו"ע

פסוֹל. השִדרה שעֹל האמצעי העֹליון העֹלה

ִדבריו ובסוף ראשו נֱקטם במשנה בר"ן
שֹל כחוטמו ֹלוֹלב שֹל ראשו שעשו ֹלפי

עכ"ֹל. אתרוג

שכבר מיעוט האי ֹלבאר צריך ואכתי כתב ִד' ס"ֱק ג' בסעיף
ציפורן בחגירת ִדא"כ ֹלגמרי שהוא כֹל מיעוט ֹלאו כרחך עֹל הר"ן
וִדאי וזה הך] היינו ציפורן וחגירת שהוא שכֹל הבין [הט"ז פסוֹל יהיה
י"ז ִדף ִדחוֹלין ֱקמא בפרֱק הן פגימות ג' בהִדי ֹליחשבוה ִדא"כ אינו
בפסח עצם פגימת הן פגימות ג' רשב"ֹל אמר ר"ה ִדאמר עיי"ש ע"ב
פגימת אף אמר חסִדא ורב בֱקִדשים מום פגימת בבכור אוזן פגימת
המזבח, פגימת כִדי פגימתן וכוֹלן ֱקמיירי ֹלא בחוֹלין ואיִדך סכין.
הט"ז מסיֱק הזאת הֱקושיא ומכח ציפורן, בה שתחגור כִדי וכמה

ֹלטפח. אֹלא שהוא ֹלכֹל פסוֹל מיעוט אפיֹלו כוונתו שאין

בט"ז ֹלהנִדז יש הכי ובֹלאו בסו"ִד כתב ו' בסעיף השֱקֹל
בחוטמו אתרוג פסוֹלי בחוֹלין ֹלחשוב ֹליה ִדהוי ֱקשה ִדאכתי ִד' ס"ֱק

עכ"ֹל. שהוא בכֹל ִדפוסֹל

וֹליחשיב הן פגימות ִד' וֹלימא שהֱקשה בתוס' בחוֹלין שם יעוי'
שֹלימות אבנים בהִדיא ִדכתיב ֹלמימר מצינו מזבח, פגימת בהִדייהו
פגימה בֹלא ממש משמע ֹלא תמים כתוב נמי ִדבֱקִדשים אע"ג

העצם. או הבשר נחתך אם חיישינן ֹלא מֱקומות ִדבכמה

שחסר ִדכֹל פשיטא שֹלם ִדין ִדאיכא ִדהיכא ביאורו
חסר אם רביעית ֹלשיעור שכשבעינן וכמו שֹלם כאן אין מהשֹלימות
כאן שאין וכו' וסכין בבכור משא"כ רביעית שיעור כאן אין שהוא כֹל
ֱקורע בכמה בסכין וכן המום שיעור בכמה מום ִדין אֹלא שֹלם ִדין

בפוסֹל. שיעור ֹלמימר בעי כאן ֹלסימנים

ונֱקטם ִדבאתרוג השֱקֹל והמחצית הט"ז ֱקושית מיושבים
ִדיֹלפינן שֹלם זה שאין בהם הפסוֹל כאתרוג שעשהו בתיומת ונחֹלֱק
בהִדי מנינן ֹלא בשֹלימות וחסרון שֹלם והיינו תמה ֹלֱקיחה שבעינן
ה"ה וֹליכא שֹלם ִדבעינן מזבח פגימת מנינן שֹלא ִדכמו בבכור מום
ֹלאתרוג מנינן ֹלא ה"ה וֹליכא שֹלם ִדבעינן מזבח פגימת מנינן ֹלא

וִדו"ֱק. וֹלוֹלב.

מִדין אם ובנחֹלֱק ִדנֱקטם החיסרון מהו ֹלִדון יש שבאמת
בנֱקטם מבואר במשנה ִדברש"י הִדר מִדין או תמה ֹלֱקיחה
ראשו ִדנֱקטם וי"א וז"ֹל ע"ב כ"ט בריטב"א וכן הִדר משום שהחיסרון
ראש שעֹל העֹלין כשנֱקטמו הִדר שאינו השִדרה בגוף אינו וִדאי
בכֹל אתרוג פסוֹלי מכֹל השֱקֹל המחצית שהֱקשה מה וכן השִדרה,
אמאי הִדר משום שפסוֹלו שהוא בכֹל שזה ויבש חזזית כגון שהוא

הפגימות. כֹל בהִדי בחוֹלין מנינן ֹלא

זה שאין וכֹל ֹלעין ניכר שיהיה צריך הִדר שבפסוֹלי ֹלומר ֹלי
את חופין עֹליו שאם עצו שנֱקטם בהִדס שמצאנו כמו פוסֹל אין ניכר
שיעור שאין נמצא א"כ ניכר זה אין כי הִדר משום פוסֹל אינו עצו

ניכר. ֹלא או ֹלעין ניכר אם תֹלוי אֹלא והחיסרון המום ֹלגוִדֹל

ֹלכֹל כשנראה אֹלא כ"ש נֱקרא ואינו מט', ח"ג במבי"ט שמצאנו
וִדו"ֱק. הן. פגימות ג' בהִדי נמנה ֹלא וֹלכן הִדר. שאינו אִדם

ציפורן שחגירת ֹלומִדים השֱקֹל והמחצית ִדהט"ז ֹלהעיר שיש
שֹלמ"ִד אומרים יש בחוֹלין בראשונים ואיֹלו שהוא. כֹל היינו
בחגירת שבוִדֱקים מ"ִד עֹל פֹליג השעורה בחוט ֹלסכין שבִדֱקינן
כחגירת הוי שהוא כֹל ששיעור וֹלמחצה"ש ֹלט"ז מנֹלן א"כ ציפורן
ג' בהִדי ֹלהו מנינן ֹלא וֹלכן השערה כחוט הוי ִדיֹלמא ציפורן

וצע"ג. הן פגימות

מהכא "שמעינן עֹליה. ופֹליג ִד"ה ֹל"ג ִדף בסוכה ברש"י כתוב
והאוגִדן האגִד ראשי שני שיֱקשור גמור ֱקשר בֹלוֹלב ִדבעינן
ִדפֹליגי רבנן ואפיֹלו הוא אגִד ֹלאו עניבה] [בֱקשר ירֱק שֹל כאגוִדה
ִדמצוה מוִדו כשר אגוִד שאינו ֹלוֹלב ואמרי יהוִדה ִדר' עֹליה

כרבנן". ואוֱקימנא ואנוהו אֹלי זה משום ֹלעיֹל כִדתניא ֹלאוגִדו

מכֹל אגִד צריך אין ֹלוֹלב ִדֱקיי"ֹל ֹלִדיִדן שגם אֹלו רש"י מִדברי רואים
גמור ֱקשר בעינן וֹלזה ואנוהו, א-ֹלי זה משום ֹלאגוִד צריך מֱקום
גבי אֹל ֱקשר שהוא ֱקיימה שֹל ֱקשר ִדהיינו בשבת עֹליו שחייבים
א' סעיף תרנ"א סימן או"ח ערוך, שוֹלחן בשו"ע נפסֱק וכך ֱקשר.
(ב"י הִדסים וג' ערבות וב' אחִד ֹלוֹלב אחִד כֹל שיטוֹל מינים ִד' "מצות
ב' ִדהיינו גמור, בֱקשר ֹלאגִדם ומצוה ; א"ח) בשם תרמ"ו סי'
ח' ס"ֱק שם ברורה המשנה וכתב נוי". משום זה, עֹל זה ֱקשרים
וֹלא ויו"ט בשבת הנאסר ֱקשר זה ִדאין בעניבה וֹלא גמור- "בֱקשר
שנוהגין ִדמה שמצִדִד באהֹלך אגורה בתשובת ועיין אגִד. מֱקרי
יִד בית כמין ֹלוֹלב עֹלי מן עושין אֹלא ֱקשר ֹלעשות שֹלא העוֹלם

הפרמ"ג". נהג וכך ע"ש: ֱקשר בכֹלֹל ג"ז בו הֹלוֹלב ותוחבין

באהֹלך" "אגורה השו"ת עֹל חוֹלֱקים יעֱקב וביכורי החת"ס והנה
בחג] חג בהֹלכות [עי' בֱקוישעֹלע. ִדי וֹלא גמור ֱקשר שצריך וסוברים
יפה יותר הֱקוישעֹלע הרי הִדר משום הטעם כֹל שאם שהֱקשו ויש

הֹלוֹלב. שֹל פשוט בענף ֱקשר גבי עֹל ֱקשר מסתם ומהוִדר

מוריִדין הא ִד"ה ֹל"ב ִדף במנחות בתוס' שכתוב מֱקשים יש ועוִד
כן ואם מחופין. שהם משום ואנוהו" א-ֹלי "זה שייך ֹלא שבתפיֹלין
הרי בֱקשר אותם ֹלאגוִד מצוה היִדור בזה שייך מה באגִד גם

היִדור. כאן ואין מכוסה הֱקשר כשמנענע

תשובה בשערי ומובא תרנ"א בסי' בב"י שכתוב מה ֹלפי ֹלבאר ונראה
הנענוע בשעת ֹלֹלוֹלב האתרוג ֹלחבר צריך "אם הב"י וז"ֹל שם
ויִד ֹלבִד הֹלוֹלב אגוִדת אֹלא מנענע אינו אם או יחִד שניהם וֹלנענע
ֹלא זה ִדבר נענוע בֹלי במֱקומה עומִדת תהא בה שהאתרוג שמאֹלו
כתב מרֱקנ"ט מנחם ה"ר אבֹל הפוסֱקים בִדברי וֹלא בגמרא נתבאר
שאר עם האתרוג ֹלסמוך צריך וֹלֱקחתם) (ִד"ה אמור בפרשת
יום בֹליֹל בחֹלום אֹלי נגֹלה זה וסוִד הבנין. מן ֹלהפריִדה שֹלא המינים
אשכנזי אחִד חסיִד אצֹלי בהתאכסן הסוכות חג שֹל הראשון טוב
והיה ה"א ביו"ִד השם כותב שהיה בחֹלום ראיתי יצחֱק, ר' הרב שמו
מה ֹלו ואמרתי הראשונות, אותיות השֹלש מן אחרונה הה"א מרחיֱק
אותו וכתבתי בו מחיתי ואני במֱקומינו נוהגים כך והשיב עשית זה
ֹלוֹלב נטיֹלת בעת ֹלמחר מבין. ואין המראה עֹל ואשתומם שֹלם.
פתרון והבנתי אתרוג בֹלא ומיניו הֹלוֹלב רֱק מנענע היה שֹלא ראיתי
ֹל"ט) אמור (פר' רבה בויֱקרא זה סוִד רמזו ורז"ֹל בו. וחזר חֹלומי
שנאמר הוא ברוך הֱקִדוש זה מ) כג (ויֱקרא הִדר עץ פרי שם אמר[ו]
הֱקִדוש זה תמרים כפות ֹלפניו, והִדר הוִד כז) טז ִדה"א ו, צו (תהֹלים
עבות עץ וענף יפרח, כתמר צִדיֱק יג) צב (תהֹלים שנאמר הוא ברוך
ההִדסים, בין עומִד והוא ח) א (זכרי' שנאמר הוא ברוך הֱקִדוש זה
ֹלרוכב סוֹלו ה) סח (תהֹלים שנאמר הוא ברוך הֱקִדוש זה נחֹל וערבי

עכ"ֹל". יתברך בשם רומזים האֹלו המינים שכֹל תראה בערבות

אגִד בעינן אי ֹלת"ֱק יהוִדה ר' בין המחֹלוֱקת שכֹל ֹלומר נוכֹל זה ֹלפי
אותיות את שמסמֹלים המינים שכֹל ֹלעיכובא זה אם הוא ֹלא או
ֹלא שזה סוברים וחכ' ֱקיימא. שֹל ֱקשר יִדי עֹל מאוחִדים יהיו השם
בכִדי המינים כֹל את ֹלאחִד ֹלהִדר יש ואנוהו א-ֹלי זה משום אך חיוב
שֹל שֱקשר טענה זה אין כן אם יתברך. שמו שֹל האותיות את ֹלאחִד
ֹלא הזה במֱקרה שהרי הֹלוֹלב את ֹלאגִד יפה הכי הִדרך אינו ֱקיימה
שמו איחוִד שֹל הפנימי היופי אֹלא חיצוני יופי שֹל בהיִדור מִדובר
עֹל מרמזים המינים מִד' אחִד שכֹל המִדרש ִדברי את הביא וֹלזה ית'.
שאומר מֹלאך ֹלהם יש הצמחים שכֹל בֱקִדמונים איתא וכן הֱקב"ה.
מגִדֹל ובעצמו בכבוִדו הֱקב"ה שכביכוֹל המינים מִד' חוץ ֹלגִדֹל ֹלהם

היטב. מוסבר הנ"ֹל וֹלפי אותם

ֹלא שבתפיֹלין במנחות מהתוס' שהֱקשנו מה ֱקשה ֹלא הנ"ֹל ֹלפי
היִדור שייך מה כן ואם מחופים שהם מפני ואנוהו" ֱקֹלי "זה שייך
במה הוא ההיִדור שכֹל מבואר אכן ֹלעין. נראה כשאינו הֹלוֹלב באגִד
שמו שֹל האותיות את מאחִד ובזה הֹלוֹלב שֹל המינים את שמאגִד

במה ֹלן איכפת וֹלא בחיצוניות וֹלא בפנימיות הוא וההיִדור ית'
בתפיֹלין. היִדור ֹלִדין ִדומה ואינו מכוסה שהוא

ארבעת
המינים
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בריבית שגבאו בריביתאתרוג שגבאו אתרוג

מצרפי אהרן מצרפיהרב אהרן ֱקרויסהרב שמעון ֱקרויסהרב שמעון הרב

ביו"ט מענביו הִדס ביו"טתיֱקון מענביו הִדס תיֱקון

י') ס''ֱק ֱקס''א סי' יור''ִד בפ''ת (הובא ס'ג סי' חי''ִד צבי תפארת בשו''ת
ואת''ֹל ֹלא או ֹלכם ִדבעינן משום פסוֹל אי ריבית שֹל באתרוג הסתפֱק

ֹלא. או מצהב''ע משום פסוֹל אי ֹלכם ִדחשיב

ֹלו פרעתו כבר אם גמורה בריבית אפי' ו' בֱקיִדושין הריטב''א ִדעת והנה
ֱקננהו ֹלמֹלוה ֹלוה שפרעם ִדריביתא ִדמעות מֱקוִדשת בו וֱקיִדשה וחזר
בהך שאינו מי ִדכֹל הרשב''א מת' מתבאר וכן ֹלו. הן גמור וממון ֹלגמרי
ֹלהחזיר מחויב אינו נכסים שעבוִד ִדֹליכא כיון ריבית, ִדהשבת מצ''ע
טעמא ִדהיינו ב' סי' ריבית הֹל' במחנ''א ובי' בעין, הריבית אי אפי'
ִדהמֱקִדש כ' ירוחם רבינו אוֹלם בריבית ִדזכה כהריטב''א ִדס''ֹל משום
יוצאה ֱקצוצה ריבית ֹלמ''ִד ִדס''ֹל והיינו מֱקוִדשת אינה ֱקצוצה בריבית
אתרוג הך ֹלהריטב''א בנ''ִד והשתא בריבית המֹלוה זוכה אין בִדיינים
ופסוֹל ֹלכם חשיב ֹלא וֹלר''י א' ביו''ט אף וכשר ֹלכם חשיב ריבית שֹל
כשגבאו ִדוֱקא היינו ִדפסוֹל מאי ֹלר''י אף אוֹלם א' ביו''ט מִדאורייתא
האתרוג את ֹלמֹלוה הֹלוה נתן אי אבֹל הריבית שֹל חוב פירעון בתורת
חֹל באיסור נעשה ִדהמֱקח אף הריבית שֹל החוב תמורת מֱקח בתורת
ִדמים ֹלו ֹלשֹלם צריך הריבית ֹלגבות ֹלמֹלוה ִדאסור כיון אֹלא המֱקח
בהם וֱקנה בריבית מעות גבה אי וכ''ש במחנ''א כ''ז וכמבואר אחרים
ִדֹלהריטב''א ריבית שֹל אתרוג הך אי הוא ֹלִדון שיש ומה ִדכשר אתרוג
ביו''ט ֹלר''י נ''מ וכן בעבירה הבאה מצוה משום פסוֹל אכתי ֹלכם חשיב

ֹלכם. בעינן ִדֹלא שני

איתא ִדאם ביאוש ֱקנייה הא ִד''ה ע''א ֹל' בסוכה תוס' מש''כ יִדוע והנה
ִדכֹל והיינו מצהב''ע חשיב ֹלא ותו הֱקִדש ֱקוִדם שֹלו הוי ֱקני כִדי ִדיאוש
ע''י באה ִדהמצוה אף המצוה ֱקיום ֱקוִדם העבירה ִדכֹלתה היכא
ִדזכה והריטב''א ֹלהרשב''א והשתא מצהב"ע משום ֹליכא העבירה
ֱקוִדם העבירה כֹלתה א''כ מִדעתו ֹלו נתן ִדהא מהֹלוה כשֹלֱקחה בריבית
ִדהשבת מצוה עֹליה איכא ִדהשתא ואף מצהב"ע הוי וֹלא המצוה ֱקיום
חייב שאינו ובפרט הוא אחר ִדענין מצהב"ע הוי ֹלא משו''ה ריבית

ִדמיו. את שיתן וסגי עצמו האתרוג את ֹלהחזיר

אף ֹלכם בעינן ִדֹלא שני ביו''ט מ''מ בריבית זכה ִדֹלא ֹלר''י ִדאף ואפשר
מִדעתו נתן שהֹלוה כיון ריבית ִדֹלגבי מצהב"ע הוי ֹלא מ''מ זכה ִדֹלא
ֹלזכות ראוי והיה העבירה כֹלתה מהֹלוה הריבית המֹלוה כשֹלֱקח מיִד
הריבית ֹלהחזיר ִדמחויב עימך אחיך ִדוחי מ''ע עֹליו ִדיש ִדמשום אֹלא
אכתי ִדהתם העבירה כֹלתה ֹלא ֱקנה שֹלא ִדכֹל ֹלגזֹל ִדמי וֹלא זוכה אינו
ֱקיים ֹלא ִדאכתי עימך אחיך וחי ומשום מִדעתו ֹלו נתן ִדֹלא גזֹל חשיב
האתרוג ֹלהחזיר צריך בריבית זוכה ִדֹלא ִדֹלר''י ואף מצהב"ע הוי ֹלא
נטיֹלה מצות ִדוֱקא ִדֹלאו שם בתפא''צ כמש''כ טעמא והיינו עצמו
מבטֹל מחזיר היה שֹלא כֹל נוטֹל היה ֹלא אי ִדגם העשה ֹלביטוֹל סיבה

מצהב''ע. הוי ֹלא שנוטֹל במה וא''כ העשה

ִדֹלהריטב''א ור''י הריטב''א נחֹלֱקו ִדבהא ִדי''ֹל בזה ֹלִדון יש ִדאכתי אֹלא
עימך אחיך ִדוחי מ''ע וגזה''כ בריבית זוכה הוא הרי מִדעתו ֹלו ִדנתן כיון
ֹלמֹלוה הֹלוה ִדנתן כיון עימך אחיך ִדוחי ֱקרא ֹלאו ִדאי אף ס''ֹל ר''י אבֹל
ִדגזֹל ֹלתא ביה אית ִדאפ''ה ֱקרא גֹלי השתא ֹלזכות צריך היה מִדעתו
אֹלא בריבית זוכה אינו ומשו''ה הריבית ֹלהחזיר צריך שכן וכיון
ֹלא אכתי ֹלר''י וֹלפי''ז ֹלבריה וֹלא כגזֹל ֹליה וחשבינן אזהר ִדֹלִדיִדיה

מצהב"ע. משום ואיכא עֹלה אתינן ִדגזֹל ֹלתא ִדמשום העבירה כֹלתה

מצהב"ע משום ֹליכא בריבית ִדזוכה ִדס''ֹל ִדכיון ֹלהריטב''א ומש''כ
שם בסוכה רש''י הא תוס' וכמ''ש המצוה ֱקיום ֱקוִדם העבירה ִדכֹלתה
אין המחובר מן יחתכוהו אי אוונכרי הנהו ֱקני יאוש אי ִדאף וס''ֹל פֹליג
ִדכֹלתה ואף מצהב"ע ִדהוי משום היא גזוֹלה ֱקרֱקע אי יִד''ח יוצאין

המצוה. ֱקיום ֱקוִדם העבירה

והֱק' ש''ִד, מעשה שינוי יעשו אוונכרי הנהו ִדאי שם בגמ' מבואר והנה
ִדמאי ותי' מצהב"ע הוי ֱקני כִדי יאוש ִדאי רש''י כ' הא מהרש''א
ִדכיון ֱקני כִדי יאוש אי ִדוֱקא היינו ש''ִד מעשה שינוי יעשו ִדאי ִדאמרינן
מצהב"ע ֹליהוי ִדֹלא יהני מעשה שינוי שיעשו השתא ביאוש ֱקנו ִדכבר
ִדבריו ובי' מצהב"ע הוי מעשה השינוי עם רֱק אֹלא ביאוש ֱקנו ֹלא ואי
אין יאוש כשיש אֹלא הֱקונה הוא ִדהיאוש משום ֹלאו ֱקני ִדיאוש ִדמאי
ֹלא אי שֱקנה בתר והשתא ֹלֱקנות גזיֹלה המעשה את מעכבת הבעֹלות
ֱקנאו העבירה שהוא גזיֹלה ִדהמעשה מצהב"ע הוי מעשה שינוי יעשה
י''ֹל והשתא בעבירה שבא הִדבר ִדאינו חשבינן מעשה שינוי וכשיעשה
ֱקוִדם העבירה ִדכֹלתה היכא אף מצהב''ע ִדחשיב מאי ֹלרש''י ִדאף
העבירה מחמת הֱקנין את כאן יש ִדעִדיין גזֹל גבי ִדוֱקא היינו המצוה,
ִדֹלֱקיחת העבירה מחמת הזכיה אין מִדעתו ֹלו ִדנתן בריבית משא''כ

ִדֹלא מצהב''ע הוי ִדֹלא העבירה ִדכֹלתה ִדכיון רש''י ומוִדה ריבית
בעבירה. בא חשיב ִדֹלא מעשה משינוי גרע

ואם כשר, ירוֱקות אם מעֹליו, מרובות ענביו "היו ס"ב, תרמו סימן באו"ח
ביו"ט אותם ממעטין ואין כשר, מיעטן ואם פסוֹל, שחורות או אִדומות
מביא סֱק"ו ובמ"ב ע"כ. כשר", ה"ז וכו', וֹליֱקטן עבר כמתֱקן, שהוא ֹלפי
מצִדִד תמרים הכפות כחוֹל, או צהוב כגון צבעים שאר ֹלענין פֹלוגתא
הפמ"ג שִדעת מביא יעֱקב הביכורי בזה. מסתפֱק והפמ"ג ֹלהחמיר

ֹלהֱקֹל. ִדעתו שגם שם ומשמע בזה, ֹלהֱקֹל

הפמ"ג ִדעת עֹל וסומך כאֹלה הִדסים ֹלו שיש במי ֹלהסתפֱק, מֱקום ויש
ביו"ט אפיֹלו אֹלה ענבים ֹלחתוך שעִדיף ֹלומר מסתבר א"כ שכשרים,
ביו"ט הענבים ֹלהוריִד האיסור ִדהנה ֹלכו"ע, כשרים יהיו וההִדסים
במוסך במנ"ח ועיין מנא, תיֱקון כעין ִדהוי מִדרבנן אֹלא אינו בפשטות
כֹלים טביֹלת כמו מִדרבנן ִדהוי ֹלהִדיא ותוס' רש"י ששיטת השבת
שהביא (וע"ש מִדרבנן, אֹלא הוי ִדֹלא ומעשרות תרומות והפרשת
שבמֱקום הוא פשוט ִדבר ֹלכאורה א"כ מה"ת). שאסור המרִדכי שיטת
עִדיף מה"ת, המינים ארבעת מצות ֱקיום ֹלענין הפמ"ג שיטת עֹל ֹלסמוך
מצות יֱקיים ועכשיו ִדרבנן, איסור חשש אֹלא שאינו הענבים שיוריִד

מה"ת. ֹלכו"ע המינים ארבעת

ֹלענין ס"ז תֱקפו בסי' ִדהנה שופר, בהֹל' המ"ב ִדברי ֹלנגִדי שעומִד אֹלא
מבואר ֹלג ס"ֱק ובמ"ב ִדעות, כמה המחבר הביא וסתמוהו שניֱקב שופר
עוִד וע"ש כֹלי, כמתֱקן ִדהוי משום ביו"ט הסתימה את ֹלבטֹל שאסור
ס"ֱק במ"ב וע"ש מסויימים, במֱקרים ֹלהכשיר יש הִדחֱק ִדבשעת שכתב
שאין ֹלג-ֹלִד ס"ֱק במ"ב שם מבואר ואעפ"כ עֹליו. מברכים שגם ֹלה
מצות יִדי ֹלצאת ֹלענין מֱקיֹלין ורֱק הסתימה, ֹלהוריִד ֹלהֱקֹל סומכין
הסתימה ֹלהוריִד עִדיף היה ֹלהֱקֹל, סומכין כך שבין ִדכיון וצ"ב, שופר,

ֹלכו"ע. עכשיו ויוכשר

הִדחֱק בשעת השופר מכשירים אם שגם מזה שמוכח ֹלומר וחשבתי
הגם פסוֹל, שהשופר מחמירים שיש שכיון מנא, תיֱקון נחשב זה עִדיין
זה שפסוֹל, מחמירים שיש כיון אעפ"כ ֹלהֱקֹל, סומכים הִדחֱק שבשעת
וכעת בִדיעבִד כשר רֱק היה התיֱקון שֱקוִדם מנא, תיֱקון נחשב גופא

וִדו"ֱק. ֹלכתחיֹלה, כשר

שיש בשבת, חִדשים כֹלים טביֹלת ֹלענין ס"ז שכג בסימן שמצאתי אֹלא
עֹל ספֱק ֹלו יש "ואם שכתב, ֹלב ס"ֱק במ"ב וע"ש מתירים, ויש אוסרים
הראשונה ִדעה עֹל ֹלסמוך ִדיש נ"ֹל טביֹלה צריך היה אם הכֹלי
הוא המ"ב ִדסברת כִדברינו, ִדֹלא זה וֹלכאורה ע"ש. וכו'", וֹלהטביֹלה
אם ואפיֹלו בטביֹלה, חייב אינה זה שכֹלי יתכן שהרי ס"ס, כעין ִדהוי
האוסרים השיטות וֹלפי בשבת, ֹלטבוֹל שמותר י"א הרי בטביֹלה חייב
מתֱקן שעכשיו כיון בוִדאי, אסור ֹלהיות צריך היה בשבת כֹלים טביֹלת

מטביֹלה. פטור ווִדאי שכעת הכֹלי,

המֱקיֹלים עֹל ֹלסמוך שיוכֹל שופר מהֹל' שִדייֱקנו מה ֹלפי ֹלהעיר יש עוִד
השופר ֹלהכשיר ֹלו מתירים אין ואעפ"כ עֹליו, יברך וגם כשר שהשופר
ז' הכה"ג עֹל ִדמזים מבואר יומא בריש ִדהנה מנא, תיֱקון חשש משום
מזים, אין בשבת אבֹל שנטמא, שחוששים מפני יוה"כ ֹלפני ימים
משום ֹלומר ואין בשבת, מזים אין מִדוע הֱקשה י"ִד) (בִדף שם ורעֱק"א
מזים אין וע"כ טהור, הוא גִדוֹל הכהן הִדין ִדמעיֱקר גברא, תיֱקון משום
גברא. תיֱקון איסור בזה שייך ֹלא ובכה"ג שנטמא, חשש משום אֹלא
בו אין ֹלחומרא רֱק שהטביֹלה ִדבמֱקום (יט.) בביצה איתא (וכעי"ז
ֹלהחמיר שנוהגים ֹלאֹלה מתירים יש ועפ"ז מנא). תיֱקון משום
בשבת. גם ֹלעשר חומרא, בתורת שֱקונים מה כֹל עֹל תרו"מ וֹלהפריש
משום הוא ֹלהזות שהאיסור שנֱקט תכא סימן או"ח נזר באבני (ועיין

גברא). תיֱקון שייך חששא במֱקום שגם גברא, תיֱקון

עֹליו, ֹלברך גם ואפשר השופר את שמכשירין ִדכיון טובא, ֱקשה זה וֹלפי
ִדמתֱקן. איסור בזה שייך איך וא"כ ככשר, אותו מחזיֱקים ע"כ

ִדבספֱק במציאות, ֹלספֱק ִדִדינא ספיֱקא בין ֹלחֹלֱק סברא ושמעתי
ואין טהור הִדין מעיֱקר וֹלכך טומאה, שום אצֹלו ראינו ֹלא במציאות
ההִדסים תיֱקון ֹלענין ֹלענינינו וכן בשופר משא"כ שנטמא, חוששין
הִדין שמעיֱקר הגם המחמירים, בפוסֱקים ִדעות שיש כיון מענביהם,
ופוסֹלים המחמירים ִדעות גם שיש מכיון עכ"פ המֱקיֹלים, עֹל סומכים
ואינו השופר, שהוכשר במה מנא כתיֱקון ֹלִדיִדהו זה הרי השופר, את
נטמא, ֹלא פעם שאף משום טהור הִדין שמעיֱקר במציאות ֹלספֱק ִדומה

וִדו"ֱק.

הפוסֱקים, במחֹלוֱקת תֹלויה שכשרותם הִדסים ֹלענין ֹלִדינא יצא וֹלפ"ז
ההִדסים, את ֹלהכשיר המֱקיֹלים הפוסֱקים עֹל נסמוך אם אפיֹלו

המחמירים. ֹלִדעות ֹלחשוש כיון מנא תיֱקון איסור בו יש אעפ"כ



ירושֹלים, אנשי שֹל מנהגן היה כך אומר, צִדוֱק בר ר"א תניא מא: סוכה
ֱק"ש ֱקורא ביִדו, ֹלוֹלבו ֹלביהכ"נ הוֹלך ביִדו, וֹלוֹלבו מביתו יוצא אִדם
במצוות. זריזין היו כמה ֹלהוִדיעך ֱקמ"ֹל מאי וכו', ביִדו, וֹלוֹלבו ומתפֹלֹל

ע"כ.

הֹלוֹלב את נוטֹלין שהיו משמע, במצוות" זריזין "שהיו הגמ' מֹלשון והנה
יצאו ֹלאחמ"כ ורֱק החמה, בנץ מיִד ִדהיינו המצוה, זמן תחיֹלת עם
היאך צ"ב וא"כ בגמ', שם כִדאיתא ֱק"ש, וֹלֱקרוא ֹלהתפֹלֹל ֹלביהכ"נ
וביותר תִדירה, שהיא ֱק"ש ֹלמצות תִדירה, שאינה ֹלוֹלב נטיֹלת הֱקִדימו
מעֹלת את ֹלכאורה הפסיִדו הֹלוֹלב, ֹליטוֹל שהֱקִדימו בזה ִדהא תמוה

וצ"ב. בנץ. ותפיֹלה ֱק"ש במצות הזריזות

תרנ"ב (סי' המשנ"ב, מש"כ עֹל כן העירו האחרונים הפוסֱקים מן ורבים
בתוך החמה בנץ הֹלוֹלב עֹל ֹלברך נוהגין המהִדרין מן וֱקצת וז"ֹל: ִד')
כנ"ֹל וֱקשה עכ"ִד. עוִד. מנענעים ההֹלֹל בשעת ואח"כ וֹלנענע, הסוכה
צט']. סי' ח"ִד [אור"ח משה" "אגרות בשו"ת ועיין ֱקוִדם, ִדתִדיר מהכֹלֹל
זה משום ִדאוֹלי והוסיף הנ"ֹל, הֱקושיה מכח בזמננו זה מנהג ֹלבטֹל שִדן
"אז בשו"ת גם ועיין ההֹלֹל. בשעת הוא מצותו ִדעיֱקר שם, השו"ע כתב

מח'). סי' (ח"ִד נִדברו".

הֱקשה שכן הביא אמור), (פר' שעשועי" "תורתך ובספר
הנצי"ב ִדהנה והשיבו זצ"ֹל, מֹלצר הגרא"ז מרן ִדוִדו ֱקמי'ה
אחִד, רגע הֹלוֹלב בנטיֹלת יִד"ח שיוצאים ִדאף חיִדש, מווֹלאוז'ין
היום, כֹל נמשכת המצוה הרי מ"מ ביה, נפֱק ִדאגבי' כיון בגמ' וכִדאמרינן
המצוה מֱקיים וממיֹלא ימים, שבעת אֹלוֱקיכם ה' ֹלפני ושמחתם כִדכתיב
במֱקום אֹלא אינו תִדיר, ֹלשאינו תִדיר ֱקִדימת וענין הערב, ועִד מהנץ
המצוה, מֱקיים רגע שכֹל כאן אך תִדירה, שאינה המצוה יפסיִד שֹלא
בהשכמה, מיִד הֹלוֹלב יטוֹל אֹלא התִדירה, המצוה ֹלֱקיום ֹלהמתין אי"צ
זמן כֹל עמו ויהיה זמנה, בתחיֹלת מיִד המצוה מֹלֱקיים יפסיִד שֹלא כִדי

עכ"ִד. שיוכֹל.

ֹלפני הגמ' בִדברי זו תמיהה וכשהצעתי
ִדהא מצוה, ֱקיום בתורת הֹלוֹלב ֹלֱקחו ֹלא ירושֹלים ִדאנשי ֹלבאר, אמר
המצוה ֹלחביבות כן ִדעשו רֱק הֹלוֹלב, עם הוֹלכים היו ג"כ היום כֹל

הנ"ֹל]. הנצי"ב כִדברי ִדֹלא [וזה עכ"ִד. בעֹלמא.

ִדמשמע במצוות", "זריזין היו כמה ֹלהוִדיעך הגמ', ֹלשון ֹלפי"ז וֱקצ"ע
המצוות, את שמחבבין היינו ִדזריזין ואפשר מצוה, ֱקיום בתורת כן שעשו

שנהגו ִדמה שכתב, הי"ב) (פ"ב התוספתא, עֹל ִדוִד" "חסִדי בפי' ועיין
עֹל שסומכין משום הוא ההֹלֹל, משעת ביִדם הֹלוֹלב ֹליֱקח העוֹלם עכשיו
ֱק"ש ֱקורא גרסו שֹלא ֹלוֹלב). מהֹל' הכ"ִד (פ"ז והרמב"ם, התוספתא
המוסף, תפיֹלת עֹל ֱקאי וזה ביִדו, וֹלוֹלבו מתפֹלֹל אֹלא ביִדו, וֹלוֹלבו
ויתכן עכ"ִד. ביִדו. הֹלוֹלב ֹליטוֹל מצוה יש ואיֹלך ההֹלֹל ִדמֱקריאת כֹלומר
וֹלפי"ז ֱקוִדם, ִדתִדיר הנ"ֹל, הֱקושיה משום גירסתם את ִדשינו ֹלומר
וֹלוֹלבו שחרית מביתו יוצא אִדם שם, והרמב"ם התוספתא ִדמש"כ צ"ֹל

המצוה. חביבות מצִד רֱק זהו וכו', ֹלביהכ"נ הוֹלך ביִדו,

ִדייֱק וכו', ֱק"ש ֱקורא וכו' יוצא אִדם בגמ', שֹלפנינו מהגירסא אמנם
בסוכה הֹלוֹלב עֹל ֹלברך ירושֹלים, אנשי שֹל מנהגם שהיה ִדוִד", ה"חסִדי
משום ִדזה ובהכרח בביתם, הֹלוֹלב נטֹלו אמאי ִדאֹל"כ התפיֹלה, ֱקוִדם
בסוכה ֹלברך ִדיש האריז"ֹל, ֹלִדברי המֱקור ומכאן בסוכה, ֹלברך המעֹלה
שֹלא הברכה, שעת עִד אותו נוטֹלים ִדהיו ֹלומר וִדוחֱק התפיֹלה, ֱקוִדם
ביִדו" "ֹלוֹלבו הגמ' ִדמֹלשון וכִדו', חציצה, שֹל הפסֱק ע"י או גִדיֹלתו, כִדרך
טרם המצוה את וֱקיימו ברכה, עם ִדהיינו מצותו, כִדרך שנטֹלוהו משמע

עכ"ִד. ֹלביהכ"נ. צאתם

ז'). כה' סי' במשנ"ב (הו"ִד הפמ"ג, ִדברי ובהֱקִדם בזה, ֹלומר ונראה
עומִדים ִדשניהם היכא רֱק נאמר תִדיר, ֹלשאינו ֱקוִדם ִדתִדיר ִדהכֹלֹל
התִדיר אין אם אוֹלם תחיֹלה, התִדיר ִדיֱקִדים אמרינן ִדבזה ֹלפניו, כעת
וֹלאחמ"כ תחיֹלה, תִדיר האינו את יֱקִדים אֹלא ֹלהמתין, אי"צ ֹלפניו,

התִדיר. יֱקיים

צאתם טרם הֹלוֹלב את ירושֹלים אנשי שנטֹלו מה ִדבאמת י"ֹל וֹלפי"ז
והיה ֱקוִדם, ִדתִדיר שתמהנו ומה ממש, מצוה ֱקיום בתורת היה ֹלביהכ"נ,
שהוֹלכים הוא הרגיֹל ִדהסִדר ִדכיון י"ֹל בזה תחיֹלה, ֱק"ש ֹלֱקרוא ֹלהם
מצות ִדהיינו ִדהתִדיר, נמצא ומתפֹלֹלים, ֱק"ש ֱקוראים ושם ֹלביהכ"נ
בביתו], ֱק"ש ֹלֱקרוא יכוֹל הִדין שמעיֱקר [ֹלמרות כרגע, ֹלפנינו אינה ֱק"ש,
הֹלוֹלב את ֹלהֱקִדים יש שפיר ובזה הֹלוֹלב, ִדהיינו תִדיר, השאינו רֱק אֹלא

מנהגם. היטב ומיושב ותפיֹלה, ֱק"ש ֹלמצות

כאנשי ֹלנהוג כיוהרא מחזי ִדכהיום כתב, ו') תרנ"ב (סי' המשנ"ב והנה
שמוֹליך היום, גם נוהגים זה מיהו היום, כֹל הֹלוֹלב ֹליטוֹל ירושֹלים,

בעצמו. ֹלביתו מחזירו וכן ֹלביהכ"נ, בעצמו בבוֱקר הֹלוֹלב

שך הגרא"מ מרן
זצ"ֹל,

שֹליט"א, ֱקניבסֱקי הגר"ח מרן

ירושֹלים אנשי שֹל ירושֹליםבמנהגן אנשי שֹל במנהגן

פריִדֹליס ישעי' אברהם פריִדֹליסהרב ישעי' אברהם אורצעֹלהרב יהוִדה משה חיים אורצעֹלהרב יהוִדה משה חיים הרב

ֹלוֹלב מצוות בֱקיום ֹלוֹלבגוי מצוות בֱקיום גוי

ִדברי את וֹלֱקיים בעצמו, כן ֹלנהוג ִדהרוצה בזה, ֹלהעיר ויש עכ"ִד.
שֹלהם, והכיסוי הנרתיֱק בֹלא האתרוג וכן הֹלוֹלב ֹליטוֹל צריך המשנ"ב,
ראינו ִדֹלא וצ"ע בזה, מצוה מֱקיים ואינו חציצה, בזה יש הרי ִדאֹל"כ
וחשש טורח ֱקצת בזה ִדיש ִדכיון ואפשר כ"כ, בזה נזהרים שהעוֹלם
היו ירושֹלים אנשי ִדאם הנ"ֹל, בשי' ִדתֹליא ויתכן כן. נהגו ֹלא פסיִדא
כִדרך הֹלוֹלב ֹלהחזיֱק צריך א"כ היום, כֹל הֹלוֹלב בנטיֹלת מצוה מֱקיימים
אפשר המצוה, חביבות משום היתה נטיֹלתם אם אוֹלם המצוה, ֱקיום

ֹלמצוה. החביבות ניכרת וכִדו', חציצה בהפסֱק ִדגם

המשך:
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שאֹלה:

תשובה:

נטיֹלת מצות הסוכות בחג ֹלֱקיים וברצונו ֹלפנינו בא גוי
מצוה ֱקיום עֹל שכר יֱקבֹל והאם זו, מצוה ֹלֱקיים ֹלו מותר האם ֹלוֹלב,

זו.

שרצה נח בן וז"ֹל, ה"י מֹלכים מהֹל' בפ"י הרמב"ם כתב
תֹלמוִד ממצות חוץ (פירוש: התורה מצוות משאר מצוה ֹלעשות
ט') בהֹלכה שם שכתב וכפי ֹלֱקיים, ֹלו שאסור שבת ושביתת תורה
הביא ואם כהֹלכתה, אותה ֹלעשות אותו מונעין אין שכר ֹלֱקבֹל כִדי
ומבואר עכ"ֹל. וכו' ממנו מֱקבֹלין צִדֱקה נתן ממנו, מֱקבֹלין עוֹלה
מת"ת חוץ שבתורה המצוות כֹל ֹלֱקיים ֹלגוי שמותר הרמב"ם בִדברי
שצריכין במצוות ִדמ"מ אתר) (עֹל ברִדב"ז ועי' שבת. ושביתת
ֹלהחמיר חוכך הוא ומזוזה תורה ספר תפיֹלין כגון וטהרה ֱקִדושה

ֹלעשותן. אותם יניחו שֹלא

עה"פ כ"ו) י"ח, מות אחרי (פרשת בחיי ברבינו פֹלא ִדבר ועי'
ֹלהוציא אתם, ֹלומר הוצרך ֹלמה וז"ֹל, וגו' חוֱקותי את אתם ושמרתם
אמרו וכן יכוֹלים, אינם המצוות את ֹלשמור רצו שאם העכו"ם, שאר
חייבין אין אתם ושמרתם ֹלשון וזהו מיתה, חייב ששבת נח בן ז"ֹל
ֹלכֹל כוונתו שאין ברור זה והנה עכ"ֹל. אתם, אֹלא המצוות בשמירת
ז' בתורת עוסֱק ִדאם נט. בסנהִדרין מבואר ִדהרי ממש, המצוות
מצוות עֹל שכוונתו ִדצ"ֹל אֹלא גִדוֹל, ככהן הוא הרי נח ִדבני מצוות
(שהוזכר שבת מצות ִדהרי ֱקשה זה גם אך חוֱקים, בגִדר שהם
שהגויים מובא כ"ח) סי' (פ"א רבה ִדבֱקהֹלת ועוִד חוֱק, אינה בִדבריו)
חוֱק, שֹל מצוה שהיא חזיר, בשר אכֹלו שֹלא עֹל שכר ֹלעת"ֹל יבֱקשו
שמותר הרמב"ם) ִדעת ֹלפי (עכ"פ ֹלמִדים נמצינו (ואכמ"ֹל). וצ"ע

ֹלוֹלב. נטיֹלת מצות ֹלֱקיים ֹלגוי

עֹל שכר יֱקבֹל שהגוי מורה, הנ"ֹל ברמב"ם הֹלשון פשטות והנה
וכן וכֹלֹל. כֹלֹל בזה מצווה ֹלא שהוא הגם שֱקיים, ֹלוֹלב נטיֹלת מצות
וז"ֹל, מ"ט) (פ"ג תרומות עֹל שֹלו המשנה בפירוש הרמב"ם כתב
ֹלהם יש ִדבר שום מהם עשו אם במצוות חייבין שאינן אע"פ הנכרים
פעם שוב מבואר ס') (סי' הִדור פאר בשו"ת גם עכ"ֹל. וכו', שכר ֱקצת
וכן בה, מצווה שאינו מצוה ֱקיום עֹל שכר ֹלגוי שיש הרמב"ם ִדעת

ֹלעיֹל. שציינתי ֱקוה"ר במִדרש משמע

גִדר בגוי שאין נֱקט שבתחיֹלה הי"ג) ת"ת מהֹל' (פ"א עזרי באבי ועי'
הרמב"ם ִדברי מכח בו חזר אך בה, מצווה אינו שהוא בִדבר "מצוה"
ס"ה סי' וביו"ִד כ"ִד, סי' (שביעית בחזו"א ראה אך מֹלכים. בהֹל' הנ"ֹל
יניח וכי ביה אית ממשא אטו מצוות שמֱקיים נכרי צ"ע וז"ֹל, ו') אות
סי' ח"א (יו"ִד משה אגרות בשו"ת ועי' עכ"ֹל, וכו' בסוכה וישב תפיֹלין
שכר שום ֹלגוי שאין ס"ֹל הוא שגם ז') סי' ח"ב ביו"ִד וכן וֹלכן, ִד"ה ג'
שיחה ושכר וצִדֱקה הֱקִדש כגון במצוות זהו הרמב"ם ומש"כ בזה,
הרמב"ם ומש"כ וכו', וֹלוֹלב סוכה ציצית מצות ֹלא אבֹל וכִדו', נאה
התורה מצות משאר מצוה ֹלעשות שרצה נח בן בזה"ֹל מֹלכים בהֹל'
שיֱקבֹל בעצמו שחושב נח הבן מחשבת זהו וכו', שכר ֹלֱקבֹל כִדי

אין גמורה ֹלמצוה שכוונתו שהגם בזה והרבותא ע"ז, שכר
יֱקבֹל שֹלא הוא פשוט ִדאמת אֹליבא אבֹל מזה, אותו מונעין

שכר. ע"ז

זצ"ֹל ב"ר רבי הרה"ג זֱקני ֹלע"נ
תשנ"ו תשרי ט"ז בחוהמ"ס נֹלב"ע

פריִדֹליס ֹלייבִדוִד אֹליעזר
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מינים ִד' בעניני מיניםהערות ִד' בעניני מיניםהערות ִד' בעניני מיניםהערות ִד' בעניני הערות

הֹלוֹלב איגוִד באופן

זו בשנה חו"ֹל ֹלבני הֹלוֹלב עֹל שהחיינו ברכת

המערבי בכותֹל ֹלוֹלב נטיֹלת

ושִדרו טפחים ג' וערבה הִדס ִדשיעור כתב א' סעי' תר"נ סי' בשו"ע
טפח. ההִדס מן יוצא ֹלוֹלב שֹל שִדרו שיהא כִדי טפחים ִד' ֹלוֹלב שֹל
ֹלבִד היינו ֹלוֹלב שֹל ִדשִדרו מהגמ'] [והוא כתב סֱק"ב שם ובמ"ב

השִדרה. שכֹלתה ֹלאחר ֹלמעֹלה היוצאין מהעֹלין

עֹל נאמר ִדֹלא ומבואר ֹלנענע, כִדי הוא טפח ִדהאי ֱקאמר בגמ' והנה
השִדרה. עֹל והיינו עצמו הֹלוֹלב עֹל נאמר אֹלא ֹלחוִדייהו העֹלין

הֹלוֹלב אֹל והערבות ההִדסים באיגוִד ֹלִדֱקִדֱק צריך טעמא ומהאי
מהשִדרה טפח בעינן ִדֹלעוֹלם ֹלוֹלב שֹל בגובהו מִדי יותר יהיו שֹלא

ערבות. וֹלא הִדסים ֹלא בציִדיה יהיו שֹלא

כריכות בג' ֹלאוגִדו [ִדנהגו עצמו הֹלוֹלב ִדבאיגוִד ֹלִדֱקִדֱק יש וה"נ
השִדרה בגובה ֹלאגוִד שֹלא א'] סעי' תרנ"א בסי' הרמ"א כִדכתב

כֹלֹל. איגוִד בֹלא מהשִדרה טפח ישייר ֹלעוֹלם אֹלא

שהרמ"א שופר ֹלגבי שנא מאי תרס"ב בס' המ"א ֱקושיית מפורסם
ֹלוֹלב וֹלגבי ִדר"ה. ב' ביום שהחיינו ֹלברך וס"ֹל המחבר עֹל משיג
ותירץ גֹלויות. שֹל ב' ביו"ט ֹלברך שֹלא המחבר ֹלִדעת מסכים הרמ"א
ֹלא א' ביום שנטֹל שכיון השני התירוץ העתיֱק והמשנ"ב תירוצים. ב'

שהחיינו. מברך ֹלוֹלב ִדהעושה מעשיה. גרע

יו"ט שחֹלוֱק תירוצו. שמבאר שם בפמ"ג ועיין עוִד תירץ שם ובמ"א
שהחיינו ֹלברך אם ספֱק יש בעירובין ובגמ' גמור רגֹל שאינו ִדר"ה
מעיֱקר שזה השופר שֹל השהחיינו את ֹלפטור בכוחו אין וֹלכן בר"ה.
שני יו"ט ֹליֹל שֹל השהחיינו גמור רגֹל ִדהוי בסוכות משא"כ הִדין.
א' ביום אבֹל ב' ביום וִדווֱקא הֹלוֹלב. שֹל השהחיינו את פוטר

הֹלוֹלב. את ֹלפטור היום שֹל השהחיינו בכח אין התורה מן שהֹלוֹלב

נטֹלו וֹלא בשבת א' יו"ט שחֹל זו שבשנה רבתא נפ"מ ֹלפ"ז ונמצא
המשנ"ב וֹלסברת העשיה שֹל הסברא את אין א"כ א' ביום ֹלוֹלב
ִדרבנן שֹלוֹלב הפמ"ג ֹלסברת אבֹל ב'. ביום שהחיינו ֹלברך צריך
ֹלהפטר צריך זו בשנה גם א"כ יו"ט. ִדֹליֹל שהחיינו בברכת נפטר
א' יום בֹליֹל רֱק שמברך [ובא"י שני. יו"ט ֹליֹל שֹל שהחיינו בברכת

ב'.] יום שֹל הֹלוֹלב ֹלפטור בכוחו אין

שֹלא ב' ֹליֹל שֹל השהחיינו בברכת ֹלהִדיא כונה מהני האם ויֹל"ע
עֹל וגם הֹלוֹלב עֹל גם שהחיינו ב' תיֱקנו ֹלא ואוֹלי הֹלוֹלב. את ֹלפטור

וצ"ב. ֹלכו"ע. ֹלברך שיוכֹל כִדי כן. ֹלכוון כִדאי וֹלכאו' היום.

ויש ִדאו' הינה בכותֹל מינים ִד' ִדנטיֹלת המחמירה השיטה יִדועה
השנה בעיֱקר נ"מ שזהו וכמובן א', ִדיום הכשרות הִדורי עֹל ֹלהֱקפיִד
במיניהם פחות מֱקפיִדים רבים וממיֹלא בש"ֱק חֹל ִדסוכות א' שיום

מִדאורייתא. השנה יתחייבו ֹלא ִדבֹלא"ה כיון

עֹל ֹלהֱקפיִד צריכין א"כ ביום, ֹלכותֹל ֹלֹלכת מתכננים אם וֹלכן
שיטה ֹלפי ֹלכותֹל ֹלרגֹל" ש"יעֹלו היום אותו עבור א' ִדיום ההִדורים
מיניו נטֹל ִדאם : נעביִד היכי טובא בזה ֹלִדון יש הנה ווהנה זו
שנית ֹלברך יכוֹל שאין וִדאי ֹלכאורה ֹלכותֹל עוֹלה ואח"כ במֱקומו
שהֹלכה ואת"ֹל ֹלהֱקֹל. ברכות וספֱק זו שיטה כמו ִדהֹלכה יימר ִדמי
ֹלהתחייב שוב יכוֹל מִדרבנן יִד"ח שיצא שֹלאחר יימר מי כמותם

ואכמ"ֹל. ֹלִדאורייתא, מהני ִדרבנן ואוֹלי מִדאו',

ע"ז מברך ֹלא מִדאו' מצוה שמֱקיים שעתה זו ֹלשיטה יוצא ומאיִדך
יתרום? ֹלא ערום והרי

זה ִדבר והרי במֱקומו ֹלפנ"כ יטוֹל שֹלא או אפשרויות ב' ֹלן פש וא"כ
שיכוון ברך שטרם בכותֹל שם ממתפֹלֹל שיבֱקש או ֹלבצוע... ֱקשה
מתפֹלֹלים מצויין כשעִדיין ֹלהגיע ֹלהֱקפיִד צריך ִדאז רֱק . ֹלהוציאו
ֹלרגֹל ֹלעֹלות אפשרות מכֹלֹל מוציא זה ִדבר וכמובן ... ברכו שטרם
ומיני'הם ֹלכתֹל המגיעים הב"ת מנהג טובא צ"ע וא"כ אחה"צ,

זה. ִדבר עֹל מֱקפיִדין ואין היום שעות בכֹל ביִדיהם

מאיר אשר הרב

פרוש רפאֹל הרב

גוטֹל אברהם הרב

ימין ִדרך מֱקיפין

ֹלוֹלב בנטיֹלת שמחה

בהִדס מצוות אצֹל ִדיחוי

הבימה את בֹלוֹלב ִדמֱקיפין הטעם ֹלפרש צ"ח סי' התרוה"ִד כתב
ופי' ימין, ִדרך אֹלא יהיו ֹלא פונה שאתה פינות כֹל והא ֹלצפון, מִדרום
כֹלפי פניהם ֹלהפוך צריכים הש"ץ עם במזרח העומִדין ִדהציבור ִדכיון
ֹלמערב מצפון הוא הרי ֹלימין פונים כשהם א"כ הבימה שאצֹל הס"ת
סֱק"א שם במג"א והעתיֱקו תר"ס סי' משה הִדרכי והביאו עכ"ִד. וכו'
וציבור. שכינה כבוִד משום ושמא כן נוהגין ראיתי וֹלא בזה"ֹל, וסיים

עכ"ֹל.

שהש"ץ נוהגין ִדֹלא ִדר"ֹל ִדבריו פי' יעֱקב ובביכורי השֱקֹל ובמחצית
צריכין הֱקהֹל כֹל ומ"מ ההיכֹל, כנגִד גבו יהיה שֹלא כִדי פניו הופך

סֱק"ג. במ"ב שם פסֱק וכן הבימה. שאצֹל הס"ת כֹלפי פניהם ֹלהפוך

צפון כֹלפי פניהם מזרח בצִד ִדכשהוֹלכין עֹלמא ִדנהוג והאיִדנא
כֹלפי אחוריהם ִדאין אף וכו', מערב כֹלפי פניהם צפון בצִד וכשהוֹלכים
יותר הראוי מן וא"כ במֱקִדש, כִדעבִדי ימין ִדרך מֱקיפין אין מ"מ ס"ת
ִדיש [אֹלא הבימה. שאצֹל הס"ת כֹלפי ופניו ימין ֹלצִד ֹליֹלך ֹלִדֱקִדֱק
ימין ֹלכיוון ֹלצִדִד הפחות ֹלכֹל כן ועֹל הציבור, כשאר שֹלא ֹלנהוג ֹלחוש

באֹלכסון]. ֱקצת ֹליֹלך והיינו

שחֱקר אמור פר' השחר באיֹלת עיין ימים, שבעת ה"א ֹלפני ושמחתם
בשעת שמח ֹלהיות שצריך המצוה, מֱקיום חֹלֱק היא השמחה אם

שמחה. נֱקראת גופא שהנטיֹלה או נטיֹלה.

ִדאע"פ הי"ב) ֹלוֹלב מהֹל' (פ"ח הרמב"ם ממ"ש ֹלהוכיח יש וֹלכאו'
במֱקִדש שם היתה הסוכות בחג בהן, ֹלשמוח מצוה המועִדות שבכֹל
ִדהֹלימוִד ומבואר וכו'. אֹלֱקיכם ה' ֹלפני ושמחתם שנאמר יתירה שמחה
וא"כ יתירה. שמחה ִדהוא רֱק המועִדות, שמחת בסוג הוא מושמחתם
יתירה שמחה כאן אין ִדא"כ שמחה נֱקראת גופא ִדהנטיֹלה ֹלומר אין
היינו המצוה, מֱקיום חֹלֱק הוי אי אבֹל המצוה, שמחת היא אֹלא ִדמועִד,

המועִד. בשמחת הנטיֹלה מעשה בשעת ֹלשמוח ִדין ִדיש

פסוֹל. - מעֹליו מרובות ענביו "היו הִדס בענין ֹלב: סוכה במשנה איתא
איֹלימא אימת? "ִדמעטינהו ֹל"ג: בגמ' שם ואיתא כשר". - מיעטן ואם
הוא! מעיֱקרא ִדחוי - ִדֹלאגִדיה ֹלבתר אֹלא פשיטא! - ִדֹלאגִדיה מֱקמיה
ִדאגִדיה, בתר ֹלעוֹלם - ִדחוי! הוי ֹלא מעיֱקרא ִדחוי מינה תפשוט
הוא". כֹלום ֹלאו בעֹלמא והזמנה הוא, בעֹלמא הזמנה אגִד וֱקסבר:
שאין משום ִדיחוי מֱקרי ֹלא שאגִדו ֹלאחר הענבים את ֹלֱקט שאם והיינו

בעֹלמא. הזמנה אֹלא ואינו מהמצוה חֹלֱק זה

הזמנה אגִד סבר וֱקא ִדאגִדי' בתר ֹלעוֹלם גרסינן הכי ִד"ה רש"י וכ'
פסוֹל ֹלוֹלב שם עֹליו חֹל ֹלהיות שם ֱקריאת אגוִדתו אין הוא. בעֹלמא
היום עֹליו שיֱקִדש עִד כאן אין מעיֱקר' ִדחוי אפי' והֹלכך ֹלִדחות
אבֹל בפסוֹלו ועוִדנו

הוא: ִדחוי ֹלאו הכי מֱקמי

זה היום עֹליו שֱקיִדש שמכיון שאמר במה אֹלו רש"י בִדברי ֹלִדייֱק ויש
ואינו בֹליֹלה ניטֹל ֹלוֹלב אין והרי ִדיחוי. ומֱקרי מצוה זמן שהגיע נֱקרא
מצוה זמן מֱקרי היום כשֱקיִדש שכבר רש"י אמר ואיך כֹלֹל. מצוה זמן

ופסוֹל. מעיֱקרא ִדיחוי מֱקרי החג כניסת ֹלאחר מיעטו ואם

ה"ה פי"ט בשבת הירושֹלמי ִדברי את ֹלהביא יש אֹלו רש"י ִדברי ֹלבאר
מותר כך ושמשום והֹלאה, השמיני מיום אֹלא ערֹלה שאין מיֹלה בענין
אסור שערֹל (אע"פ תרומה שֹל בשמן זמנו תוך ערֹל תינוֱק ֹלסוך
מיֹלה. מצות עִדיין חֹל ִדֹלא כֹלֹל ערֹל מֱקרי ֹלא זמנו ִדבתוך בתרומה),
מֹלים אין הרי וֱקשה ערֹל. מֱקרי כבר ִדאז משום אסור שמיני בֹליֹל אבֹל
ִדין חֹל השמיני בֹליֹל שכבר והביאור המצוה. זמן אינו כן ואם בֹליֹלה
המצוה, שחֹל ֹלאחר גם בֹליֹלה ֹלמוֹל שאסור ִדין שיש ורֱק מיֹלה מצות
התינוֱק עֹל יש כך ומשום בֹליֹלה. מֹלים אין ועשירי בתשיעי גם שהרי
ֱקוִדם אבֹל תרומה. שֹל בשמן ֹלסוכו ואסור שמיני מֹליֹל כבר ערֹל שם
ערֹל שם התינוֱק עֹל אין המצוה זמן החֹל ֹלא שעִדיין מכיון שמיני ֹליֹל

תרומה. שֹל בשמן אותו ֹלסוך איסור אין כך ומשום

מצוה שאין שֹלמרות מינים. ִד' מצות ֹלענין ִדה"ה ֹלומר נוכֹל ֹלפי"ז
מרובים ענביו היו ואם מצוה זמן נֱקרא מֱקום מכֹל בֹליֹלה ֹלוֹלב ֹליטוֹל

מעיֱקרא. ִדיחוי מיֱקרי מיעטן כך אחר ורֱק החג בכניסת מעֹליו

מאיר אשר הרב

יוספי צבי הרב

ִדחוי מיֱקרי ֹליה חזי וֹלא מצוה זמן ִדמטא ִדכיון

טאובה יונה הרב



שבסוכה החביבות שבסוכהגיֹלוי החביבות גיֹלוי

תגובותתגובות

פרנֱקֹל נחמיה פרנֱקֹלהרב נחמיה הרב

שם יסובבנו, פירש"י וגו' יבוננהו יסובבנהו הפסוֱק עֹל האזינו בפ'
וסבבן רוחות, ֹלארבע בִדגֹלים וסבבם בעננים, והֱקיפם סבבם
שֹל זה ענין מה ֱקשה וֹלכאורה כגיגית. עֹליהם שכפהו ההר בתחתית
ה' שהֱקיף אונֱקֹלוס תרגום הביא ואח"כ ֹלכאן. כגיגית הר עֹליהם כפה
וֹלו"ִד המשכן, סביב הכוונה בזה פירש (ורש"י שכינתו סביב בנ"י את

כן? ֹלפרש רש"י מיאן וֹלמה בחיי), ר' עי' סיני, הר סביב הכוונה אפ"ֹל

בסוף מועִדים בֹליֱקוטי ֹלמהרש"ם מרִדכי תכֹלת בספר ראיתי אמנם
שע"פ ִדבריו ותוכן בסוכו), (ֱקרי בסוכה יצפנני הפסוֱק עֹל טו, עמ' ח"א
ֹלהֱקיף עמנו עשה וחסִד השכינה, סביבות עצמינו ֹלֱקרב צריכין אנו ִדין
ומציין עיֱקר. הם בנ"י כאיֹלו באמצע אותנו ֹלשים כבוִדו, בענני אותנו

ֹלעמו. סביב וה' ב) ֱקכה, (תהֹלים ֹלפסוֱק

אונֱקֹלוס עֹל ע"א י"א ע"ז בגמ' המסופר ִדרך עֹל הם בזה ִדבריו וכֹל
עֹל צוחֱק שהוא והסביר המזוזה ֹליִד שצחֱק ע"י הרומאים חייֹלי שגייר
עבִדיו עֹליו ושומרים בפנים שהמֹלך וִדם בשר שמִדת שבמזוזה, הפֹלא
בִדרך י"ֹל (וֹלפ"ז הבית. שבתוך ישראֹל עֹל שומר הֱקב"ה ואיֹלו מבחוץ,
פטור ששבת ִדרך עֹל ממזוזה, פטור ִדסוכה ֹלהא נוסף טעם ִדרוש
סוכה כאן וה"ה ִדתפיֹלין, אות וא"צ אות עצמה ששבת מפני מתפֹלין

אחִד.) ענין ומזוזה

שכרו תתן ביומו בעניין נ"ח ֹלגֹליון

פרוש רפאֹל

שכרו תתן ביומו בעניו ֹלתגובה תשובה

ֹלשינסֱקי יעֱקב

שופר בענין ס' ֹלגיֹליון

ֹלישינסֱקי יעֱקב

בשופר כונה בענין ס' ֹלגֹליון

ראיה ֹלהוכיח יש בֹלחוִד מצוה או ממונית מצוה זו האם המצוה בגִדר שחֱקר במה
שבאים בע"ח שבשני ופשוט ֹלעשיר. ֱקוִדם ִדעני שכתוב ֱקיא: ב"מ מהגמ' גִדוֹלה

בֹלחוִד. מצוה ִדהו' ומוכח ֱקִדימה ִדין ֹליכא ֹלגבות

ֹלא מהם ואחִד ֹלאווים בה' עובר שכיר שכר שהכובש כתוב בע"א שם בגמ' וֹלכאו'
שעובר שושן כעיר וִדֹלא ֹלגמרי שכובש באופן ִדווֱקא שזה שכתב סמ"ע ועיין תגזוֹל.

וצ"ע. שכרו. שמֹלין באופן גם

הגברא עֹל שיש המצוה מכח רֱק זה תגזוֹל ֹלא שיש ֹלהֹלבוש ִדגם נראה אמנם
ֱקִדימה. שייך וֹלכן בזמנו. ֹלתבוע ממון זכות ֹלפועֹל תורה. זיכתה מצוה שיש ובמֱקום

בגִדר שנחֹלֱקו כשמואֹל או כרב הֹלכתא אי הפוסֱקים פֹלוגתת ֹלבאר מש"כ וֹלפ"ז
ממון. זכות יש המצוה ומחמת מצוה תחיֹלתו שֹלכו"ע אפש"ֹל ֹלִדברינו המצוה.

וִדוֱק'. ממונא. או איסורא נחשב אי נחֹלֱקו ובכה"ג

ובנתה"ח י' סעיף י' פרֱק חסִד באהבת יעוי' ֹלעשיר. העני ֱקִדימת מִדין ֹלהוכיח שכ' מה
התשֹלומין עיֱקר עֹל הוא כשהניִדון זו ֱקִדימה נוהגת כן כמו אם ֹלהסתפֱק שכ' שם
בצ"ע והניח אחרים וֹלימים ֹלמחר אף מעות ֹלו יהיו ֹלא עתה, ֹלו יפרע ֹלא שאם ִדהינו
ואעפ"כ משכורתו את ֹלֱקבֹל השכיר שֹל ממון זכות שהוא פשיטא בכה"ג והנה
העני ֹלהֱקִדים גזיה"כ ִדהוא וע"כ ביניהם שֹלשו וֹלא ֹלעני, רֱק שיתן ֹלומר ֹליה מספֱקא
מן חובם ֹלגבןת שבאים בע"ח ב' וֹלענין שוה, שניהם שֹל הממוני החיוב שִדרגת אע"פ

ע"ש. ֱקִדימה, ִדין ִדֹליכא התם ֹליה פשיטא הֹלוה

וכתב זה. בניִדון נתעורר שכבר רע"ח ס' ה' חֹלֱק מֹלכיאֹל ִדברי בשו"ת מצאתי שוב
הכריע ומשו"ה בע"ח בשאר כן שאינן מה הוא חיִדוש כאן שנא' ֱקִדימה ִדין ִדעיֱקר
הוא חיִדוש אֹלא בו ֹלך ִדאין ֱקִדימה ִדין איכא ִדבכה"ג הנ"ֹל חסִד ִדאהבת בספיֱקא
חיִדוש הוא ומשו"ה ממון זכות הוא שכרו תתן ביומן ִדִדין בִדבריו מפורש הרי עי"ש

העני. ֹלהֱקִדים תורה שאמרה מה

הב"י. ִדברי בישוב שכ' מה עי"ש ב' סֱק' ֱקִד' סי' הֱקצוה"ח עפימש"כ ֹלישב יש עוִד
חיוב בזמן ֱקוִדם שיש אע"פ מאוחר ֹלה וֹליתן הכף ֹלהכריע המצוה בכח ִדיש ומבואר
מא' נתעוררתי זה וֹלישוב בשוה. שוה חיובם שִדרגת ִדיִדן בניִדון וכ"ש הממון.
במֹלין ֹל"ת שיהיה מצאתי ֹלא תגזוֹל ִדֹלא ֹלאו ֹלענין כתר' שכ' ומה שֹליט"א. החברים

שכר. בכובש אֹלא שכרו

ועוי' וזמנים. המועִדים ע"ִד ֹלהעיר נצוי' פר' בפרשה עומֱקא בגֹליון כתר' שכ' מה
וכבר אחר בֱקוֹל הפסיֱק ִדאם כ' שהרי המוע"ז. כִדברי ִדמוכח ֹל"ה סֱק' תֱק"צ במשנ"ב
שברים עֹליה ומשֹלים שֹלפניה ֹלתֱקיעה ֹלהחשיבה יכוֹל שֹלאחריה התֱקיעה תֱקע
ֹלאותו אחר שבסִדר ֹלפשוטה כונה משנה אם בין ִדחֹלוֱק וחזינן ע"ש. תֱקיעה תרועה

סִדר.

והשעה"צ תשר"ת בתוך ִדווֱקא איירי ֹל"ה שבס"ֱק במשנ"ב הסתירה ֹליישב מש"כ
ֹלהִדיא. כן חיֹלֱק ֹלא שהמשנ"ב סתום ֱקצת זה ֹלסִדר. סִדר בין רֱק איירי כ"ג בס"ֱק שם

שיא ֹלהראות בא שהפסוֱק הנ"ֹל, רש"י ִדברי ֹלפרש ניתן ועפ"ז
סיני הר סביב בהֱקפתם זה ואין ֹלישראֹל, הֱקב"ה שגיֹלה החביבות
סביבם השכינה) השראת מֱקום (שהוא סיני הר בהֱקפת אֹלא גריִדא,
אך יראה, שֹל ענין זה שֹלכאורה (ואע"פ כגיגית. הר עֹליהם שכפה ע"י
וכֹלה שהחתן ִדרך עֹל והוא אהבה, מתוך ֹלטובתנו שזה ברור זה
בשִדה באר פי' ועי' ביניהם.) ֹלֱקשר ֱקיום יש ועי"ז ֹלזה, זה מתחייבים
הכֹלה עם שם החתן שיכנס כחופה ההר את ה' שעשה שביאר רש"י עֹל

זה. ֹלפני רש"י שהזכיר הכבוִד ענני ֹלהֱקפת בִדומה וכ"ז התמימה.

סביב שבנ"י וֹלא המחנה, סביב שהִדגֹלים עוִד שם פירש"י זה ִדרך ועֹל
כמ"ש ֹלשכינה מרמז ִדִדגֹל ואפ"ֹל בִדבריו). ֹלִדֱקִדֱק נראה (כן המשכן
בפסוֱק מרומז רש"י שכתב הִדגֹלים שענין ואפשר נִדגוֹל. אֹלֱקינו בשם
אותנו שסבב במה ֹלנו נגֹלית ית' שאהבתו כֹלומר אהבה, עֹלי ִדגֹלו
יצרנהו שכתוב הפסוֱק סוף וזהו עינו. כבבת שאנו ֹלהראות בִדגֹלים
אותנו ששם והיינו העין, שבאמצע השחור פירש"י עינו, כאישון

עיֱקר. כביכוֹל

במצות שמתגֹלית החיבה בעומֱק גִדוֹלה התעוררות הוא העוֹלה כֹלֹל
וֹלהֱקמת שֹלום וֹלסוכת ֹלויתן שֹל ֹלסוכתו עוִד שנזכה ויה"ר סוכה.

בימינו. במהרה הנופֹלת ִדוִד סוכת

טפי גרע אחרת מצוה שמֱקיים שבאופן שהבאנו. הר"ן סברת ע"פ ֹליישב יש וֹלענ"ִד
ֹלכן ביִדיו. עֹלה וֹלא הפסֱק אם שתֱקע איירי ששם ֹל"ה בס"ֱק שרֱק א"ש וא"כ בכונה.
באופן איירי השעה"צ משא"כ השברים. ֱקוִדם שֹל ֹלתֱקיעה ֹלהחשיבו עכ"פ מהני
ֹלמצוה כונה שנחשב חברתה. מגרעת מצוה כֹל שאז אחת בתֱקיעה מצוות ב' שמֱקיים

אחרת.

טעמים ב' ט. ר"ה הריטב"א בשם הביא תש"ע) האזינו ִדפרשה (עומֱקא הציון בשער
וֹלא יפה ֹלהתענות שיוכֹל כִדי רש"י), ֹלִדעת בִד"ה (שם הא' בעיוה"כ, אכיֹלה ֹלמצות
יונה ה"ר שפי' כמו בריטב"א), ועי' בִד"ה (שם והב' הכפורים. יום עינוי ִדחיית ֹליִדי יבא
בראש כמו ממתֱקים בו ֹלאכוֹל וראוי ֹלאֹלהינו היום ֱקִדוש כי ֹלהראות כִדי שהוא ז"ֹל
כמֹלאכים. שנהיה גופניות מתאוות ביום בו ֹלפרוש הוא הכתוב שגזירת אֹלא השנה,

עי"ש. ט ש"ִד בשע"ת יונה בר' השני פי' הוא השני שהפי' שם ציִדִד הציון ובשער

כי המצוה, ֹלשמחת סעוִדה ֱקובעים אנחנו טובים ימים בשאר כי וז"ֹל כ' שם ר"י והנה
יז): כט, א הימים (ִדברי שנאמר כמו המצוות, עֹל השמחה שכר מאִד וישגא יגִדֹל
"תחת מז): כח, (ִדברים ונאמר ֹלך", ֹלהתנִדב בשמחה ראיתי פה הנמצאו עמך "ועתה
הכפורים, ביום שהצום ומפני ֹלבב", ובטוב בשמחה אֹלֱקיך ה' את עבִדת ֹלא אשר

הכפורים. יום בערב המצוה שמחת עֹל סעוִדה ֹלֱקבוע נתחייבו

הֱקִדמה שהוא נ' ר"י שמִד' הריטב"א, מִדברי ֱקצת שינוי בזה שיש ֹלִדֱקִדֱק ויש
אֹלא הכיפורים, יום שֹל סעוִדה שאינה נ' הריטב"א ואיֹלו ביוה"כ, שעיֱקרה ֹלסעוִדה
ואמנם כמֹלאכים, שנהיה שגזה"כ ואֹלא ביוה"כ ֹלאכוֹל ראוי שהיה ֹלהראות ענינה כֹל
אחִד ֹלִדבר נתכוונו שניהם הנראה וכפי ר"י, שפי' כמו שהוא מפורש הריטב"א כ'
אפשר ואוֹלי זה, ִדבר פשוט ֹלו היה שֹלא נ' מִדבריו שאף אֹלא הציון, השער כמש"כ
שפי' כמו וִדייֱק ר"י, שפי' ע"ִד שמפרש אֹלא ר"י פי' שכן הריטב"א כוונת שאין ֹלומר

ר"י. פי' שכן וֹלא ר"י,

כ' שר"י ֹלִדֱקִדֱק ויש יפה, ֹלהתענות שיוכֹל כִדי הריטב"א כ' הראשון בטעם והנה
אֹלא בתענית, יחזֱק ֹלמען הג'), טעם ִד"ה שם בשעה"צ (הובה כעי"ז הג' בטעם
בתפיֹלה ֹלהרבות שיוכֹל כִדי כ' ר"י ואיֹלו ֹלהתענות, שיוכֹל כִדי כ' שהריטב"א

התשובה. עֹל בנפשו עצות וֹלשית ותחנונים

שראוי השני בטעם כ' הריטב"א הכיפורים, ביום התענית בענין ענינים ב' מצינו והנה
שנהיה גופניות מתאוות ביום בו ֹלפרוש הוא הכתוב שגזירת אֹלא ממתֱקים בו ֹלאכוֹל

כמֹלאכים.

ֹלשמוח ראוי ֱקִדש מֱקראי שבשאר אע"פ וז"ֹל כ' כח) (כג אמור הספורנו ואיֹלו
וֹלהתאונן ֹלהתוִדות יוה"כ הוא ֹלחִדש בעשור מ"מ וכו', ושתיה באכיֹלה גם וֹלהתענג

ענוי. יום הוא אבֹל ותענוג שמחה יום ואינו חטאיו, עֹל גבר

ענין יש ֹלפיכך זה ביום ֹלאכוֹל ראוי שהיה שֹלפי בזה ֹלשיטתו שהריטב"א ואפשר
ֹליִדמות אֹלא הֱקושי התענית שֹל ענינו אין כי שבתענית הֱקושי חֹלֱק עֹל ֹלהֱקֹל

ֹלמֹלאכים.

הריטב"א ֹלטעם מֱקום אין א"כ הספורנו, כִד' התענית ענין שֹלִדעתו אפשר ור"י
שסעוִדת אֹלא ֹלאכוֹל ראוי היה ֹלא זו שֹלשיטה ביוה"כ, ֹלאכוֹל ראוי שהיה ֹלהראות
מֱקיימים וביוה"כ בעיוה"כ, המצוה שמחת ומֱקיימים בעיוה"כ זמנו יוה"כ שֹל יו"ט
כ' אֹלא בעינו, ענין יש שאִדרבה התענית, עֹל ֹלהֱקֹל כ' ֹלא השני בטעם וֹלפיכך העינו,

בתפיֹלה. ֹלהרבות נחזֱק ֹלמען

פרוש רפאֹל

בעיו"כ האכיֹלה מצות בטעם ס"ב ֹלגֹליון

פ. יעֱקב
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ריבשמשארֹלתוכרב ריבשמשארֹלתוכרב

ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח ניתן שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות ִדפרשה".GAL200@NETO.BEZEQINT.NET.ILהערות "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת בר"ת).המערכת ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

וע
ר ֱקובעי

עיתים

עֹל ֹלהוִדיע שמחים אנו שנה עֹלכמיִדי ֹלהוִדיע שמחים אנו שנה כמיִדי

תורה שֹל תורהֹליֹלה שֹל ֹליֹלה
תש"ע שנת רבה הושענא תש"עבֹליֹל שנת רבה הושענא בֹליֹל

אוה"ח רח' ברזֹל) (הרב הישיבות חניכי 25בביהמ"ִד אוה"ח רח' ברזֹל) (הרב הישיבות חניכי 25בביהמ"ִד

שֹליט"א רבי הגאון ִדאתרא המרא ֱקסֹלרמורנו שֹליט"אמאיר רבי הגאון ִדאתרא המרא ֱקסֹלרמורנו מאיר 11:0011:00

11:1511:15

12:1512:15

1:151:15

שֹליט"א רבי ִדומבהגאון חיים שֹליט"אשמואֹל רבי ִדומבהגאון חיים שמואֹל
הִדרומית הגבעה ישיבות חניכי ביהמ"ִד הִדרומיתרב הגבעה ישיבות חניכי ביהמ"ִד רב

שֹליט"א רבי ברוורמןהגאון שֹליט"אזֹליג רבי ברוורמןהגאון זֹליג
ספר" "אהֹלי ביהמ"ִד ספר"רב "אהֹלי ביהמ"ִד רב

שֹליט"א רבי טורֱקהגאון שֹליט"אאֹליעזר רבי טורֱקהגאון אֹליעזר
ברכפֹלִד פרושים ביהמ"ִד ברכפֹלִדרב פרושים ביהמ"ִד רב

תורה שֹל ֹלכבוִדה מוזמן התורה ֹלומִדי תורהציבור שֹל ֹלכבוִדה מוזמן התורה ֹלומִדי ציבור

עיתים" עיתים""ֱקובעי "ֱקובעי

הֹליֹלה הֹליֹלהסִדר סִדר

ֹליִדיִדנו ואיחוֹלים ֹליִדיִדנוברכות ואיחוֹלים ברכות
תורה שֹל ֱקרנה ומרים מאִדיר עת, בכֹל תורה שֹל ֹלימינה תורההעומִד שֹל ֱקרנה ומרים מאִדיר עת, בכֹל תורה שֹל ֹלימינה העומִד

טובה בעין ֹלארגוננו עזרתו טובהע"י בעין ֹלארגוננו עזרתו ע"י

שֹליט"א גוטרמןהרב שֹליט"איעֱקב גוטרמןהרב יעֱקב
תורה שֹל ֹלעירה וכראוי כיאה חיִדושיהם בכתיבת תורה עמֹלי וֹלפאר ֹלעשות הגִדיֹל תורהאשר שֹל ֹלעירה וכראוי כיאה חיִדושיהם בכתיבת תורה עמֹלי וֹלפאר ֹלעשות הגִדיֹל אשר

רמה ביִד התורה ֱקרן וֹלהאִדיר ֹלהגִדיֹל יוסיף יצֹליח, ביִדו ה' וחפץ ה' רמהיתן ביִד התורה ֱקרן וֹלהאִדיר ֹלהגִדיֹל יוסיף יצֹליח, ביִדו ה' וחפץ ה' יתן

עיתים ֱקובעי ִדפרשה עיתיםעומֱקא ֱקובעי ִדפרשה עומֱקא
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