
  

        
 עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    בס"ד

 

 

משלו משל למה הדבר דומה וכו' בסוכה ירדו גשמים  מסכת סוכהב

לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו רבו קיתון על פניו, ואמר לו אי 

 ...אפשי בשמושך

סיפור מובא  דרכי מוסר רו של הגה"צ רבי יעקב ניימן זצ"לבספ

פעם יהודי על גדלותו של בנו מההיא לי  סיפרניימן סח הגר"י  נפלא,

עובדא. בחול המועד סוכות ישבו קבוצת אברכים בסוכתו, ופיהם 

 מלא שירות וזמירות לד', בקול רינה ושמחת החג.

ה וגברו עד כי הופרעה מתוך התלהבות דקדושה, הלכו קולות השיר

 ת.היה דר בעלית הבימנוחתו של יהודי זקן ש

מכיון שאותו זקן לא יכל להם ולקולותיהם, שפך עליהם מן העליה 

ך לכאן מים, הלא איך אפשר לשפו ,הדלי מים, ואז צעק בנו מן הסוכ

  ...השכינה שורה כאן

הגבתי ואמרתי לאותו יהודי, הבאמת סבור אתה כי השכינה שורה 

וה אמנם מצ .וזלים מנוחתו של אדם זקן, לא ולאבמקום שכזה אשר ג

לד', אבל חלילה שתהא המצוה  םגדולה לשמוח ברגל ולזמר בשבחי

על חשבון הזולת, אמרו אם באה בעבירה. ועל כגון דא, קיום מצוה 

 תעוותו תחשבו שוטים. 

לימים נזדמנתי עם אותו יהודי, אבי הבן, לבית כנסת אחד, ובשבת 

קודש פרשת עקב היה הדבר. עקבנו יחד אחרי קריאת הפרשה, 

ולדבקה בו, היה הלה מכה  ,ובו תדבק ,הבעל קורא כאשר קראו

עניתי ואמרתי לו  ,חסיד'שע פרשה, דביקותבכפו וקורא לאמר א

טועה אתה, ובו תדבק אין פירושו לתפוס מלאכים על חשבון הזולת, 

א גומל מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוובו תדבק פירושו, 

 עכ"ד. .כמו שחז"ל פירשוהו חסדים אף אתה גומל חסדים

ימים אלו של חג הסוכות הם זמני שמחה זמנים שעוסוקים במצוות 

פגיעה בזולת בגופו כדי אבל אבוי לאותם מצוות הנעשות תוך 

 נוחתו או בממונו. מב

דור לבניית הסוכה במוצאי יום ההי אוי לאותה זריזות הנעשית מתוך

כבר  ,נוהכיפורים כמה שעות אחר אמירת למען נחדל מעושק ידי

ופעמים אף מעמד הסוכה ומקומה הוא  .הזולת חים יד במנוחתשול

    . אינו נקי מגזל ומהיזק של אחרים

בדרשות ראש השנה ושבת שובה עורר מורנו הגר"י שורץ שליט"א 

והביא  .בו שלא כדין תאודות חומר נטילת ממון הזולת והשתמשו

וה"כ מכפר בזולת ואין י השל פגיע כמה חמור דבר זהמדברי חז"ל 

חומר ליגע בממון של אדם אחר ניתן על עונות אלו, והוסיף שאת 

 עבדו את איש יכהכי  ,ללמוד מפרשת יום או יומים שנאמר בתורה

 יומים או יום אם אך. ינקם נקם ידו תחת ומת בשבט אמתו את או

 .הוא כספו כי יקם לא יעמד

גם הכי  דבלאו ,בה כדי להמית אחר יום וודאי שההכאה הזאת היה

 כי יקם לא י"רשוב לא יומת וכן מבואר בחז"ל. שהכהו אחר אדם 

 .חייב, שמת קודםמעל"ע  ששהה אע"פ, שהכהו אחר הא ,הוא כספו

מכך  לא יוקם כי כספו הוא מבואר שהחיוב מיתה מורכב ך האדוןא

, , וכשייך לו הנהרג אין להורגוהאחרשפוגע בזכות השייכות של 

 וחומרתם.של בן אדם לחברו אלו  והרחיב עוד בעניינים

ולת כמה יש להיזהר בימי החג שלא ומאחר וכל כך חמור הפגיעה בז

שלא יהיה חגם לצער על ידי שמחת  ,להפר את שלוות האחרים

שכניהם וחזרתם משמחות. שהשמחה לא תפרוץ גבולות אחרים 

 ותפגע בהם.

שהשמחה לא תפרוץ את  כמו כן צריך מאד להיזהר על אופי השמחה,

 .גדרי הקדושה שכן נאמר ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך

אין זו שמחת בית השואבה לזכר , שמחה כמו שצריךהן ואם אי

  וריקנות.וללות אלא ה השמחה ששואבים בה רוח הקודש.

על כל מיני אירועים  ,ועד בכלל נוות עד דורדורהוכבר הזהירו גדולי 

במשך השנה ברוב  ואכן שירה וכדו'. כינוסימיני כל שכאלו, 

מ"מ  ואין עורכים נשפים אסורים,ומות שומרים את הגדרים המק

במעטה של קדושה של  ,בחגים כל המקודש מחבירו חרב ממנו

נפרצים הגדרים. ויש להזהיר על כך גדולים וקטנים  שמחת החג וכו'

 ולמנוע רבים מנתיבתם. 

וכרצונו שמחה כשרה וטהורה, כאשר נשמח כדת וכדין לפני השם 

מחול ב נזכה לשפע של קדושה, ובמהרה כשיבוא הגואל נזכה לחזות

נאמר ואמר ביום ההוא הנה כ לצדיקיםיעשה  הקדוש ברוך הואש

 .ינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתווקאל

 העורך         בברכת חג שמח                 

 את הדרך                              שמחה פורצת גבולות                              שמחה פורצת גבולות                                    
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                                                                                  .ןודורשי שואלין                                                                                                                   בסוכת תשבו               

 

 שליט"אשורץ אהרן יהודה  מורנו הרה"ג
 חבר בד"ץ אלעד    

 ורב שכונות הצפון     
 

 בדיני סכך ומחיצות בסוכה בנייתם והנחתם במועד יו"ט ושבת
 

וכן מותר לעשות הסוכה תחת  סעי' ג'( ו"סימן תרכ)כתב רבינו הרמ"א 

ומותר לסגרן מפני הגשמים ולחזור  ,הגגות העשויות לפתוח ולסגור

ואפילו ביום טוב שרי לסגרן ולפתחן אם יש להם צירים שסוגר  ,ולפותחן

ואין בזה לא משום סתירה ובניין אהל ביום טוב ולא משום  ,ופותח בהן

שהן סגורין שאז רק שיזהר שלא ישב תחתיהן כ ,תעשה ולא מן העשוי

 .הסוכה פסולה עכ"ל

שזהו כסוכה שבתוך הבית  הפסולהסוכה הגג את כשסוגר ומבואר ש

, דפסולו מחמת גזירת הכתוב בסוכת תשבו ולא בבית של כל ימות השנה

והטעם שאינו נחשב  ,ובשבת ביום טוב גגהאף על פי כן יכול לפתוח את ו

אלא שרק מסיר את המונע בשוי"ט  נייןמכשיר את הסוכה ואין זה נחשב ב

 .מלהשתמש בסוכה

שצריך לפתוח דלתות  ,כשעושה סוכתובתחילה  דדעת הב"ח להחמירואף 

מו איתו רבים מהאחרונים וכמו וכן הסכי ,סכךשם את ההגג קודם ש

(. מכל מקום אחר שכבר נקבע סימן תרכו ס"ק יח)משנה ברורה ה שהביא

שפותח את שב פתיחה ואין נח ,על זה שם סכך כשר לא נפסל בסגירה

 .שאסור לעשותו עושה הכשר סוכה ביו"טכ ,הגגון

יכול לפרוס על הסוכה ניילון שלא ירדו הגשמים וגם מי שאין לו גגון 

כשאין אויר טפח מעל  שכיון שמניח על הסכך ממש אין בכך עשיית אהל

, ורק שצריך להיזהר לא לגעת בסכך שהוא מוקצה אך מה הסכך

 י אין בכך איסור.הכיסושמתנענע מחמת 

רק כשלא ישקה על ידי כך  הגג מעל הסוכה אינה מותרת הזזתומכל מקום 

וה"מ חוב ,שאסור להשקות בשוי"טאת הגג כיון בזמן שמזיז  את הקרקע

 .אין לאסור משום השקאה זו

לבקר אצל אחרים או בשבת ואם אדם רוצה לצאת מביתו ביום טוב 

יו"ט או אינו חוזר עד מוצאי , אף אם ותרטב סוכותווחושש שירדו גשמים 

יכול לכסות את הסכך ואין מכל מקום  ,וישתמש בסוכה רק בחול שבת

 .משום מכיןאיסור בכך 

שאינה רגילה, שהסוכה עשוייה בהכשר שחזקה  ח חזקהרונשבה כאשר 

נראה שאם הוגבה  ,רוחהאותה ף מחמת והסכך ע לעמוד ברוח רגילה,

 ך שם הסכך ואין צריך להגביהו שובהסכך כלפי מעלה לא נתבטל בכ

 .לשם צל סוכה

ושוב חזר על ידי הרוח ארבעה טפחים  אמנם אם נסתלק הסכך ונתקפל

אי אפשר  ,ל אויר בסוכהשלושה טפחים שיעור ש כסכך פסול או אפילו

יה ולהניח לשם ולהגבלקיים מצוות ישיבת סוכה במקום הזה וצריך לחזור 

 '(.חלק י סימן ק)שו"ת שבט הלוי עיין  סכך סוכה.

וס את הסכך אפילו אם רובו קיים ראין אפשרות לפומכל מקום ביום טוב 

אהל דכיון שהוא משום עשיית וגם מצד  ,ורק מוסיף הן מצד דהוא מוקצה

 בא להכשיר אפילו במקצת אסור ביו"ט. 

וביו"ט אסור להקימה ואפילו '( סימן תרלז ס"ק א)משנה ברורה וז"ל ה

הפיל ממנה רק מקצת מן הסכך לבד אין להוסיף ביום טוב אם הרוח 

 .פילו נפל הסכך כולו ג"כ יש להתירוע"י עכו"ם א ,בעצמו

מבואר בהלכות שבת שמחיצה העשוייה  בשוי"ט, וילון בפתח ולגבי שימת

מחיצה ואין ( ו"סימן שט)שולחן ערוך הוכתב  לעשותהמותר לצניעות 

שית מחיצה הנע וכה או להתיר טלטול. אבללהתיר ס אסורה אא"כ נעשית

ן מותר לתלות וילון לפני הפתח, אף על פי ולכ ,לצניעות בעלמא, שרי

  .שקבוע שם

אפילו בי"ט  (ב"ל סעיף י"סימן תר)הלכות סוכה וכן מפורש ברמ"א ב

 .רביעיתופן אבל בד .' דפנות המתירים הסוכהאינו אסור אלא באותן ג

רק  שר סוכה מכבר לא מקרי תו בניןדכיון דיש הכביאר משנה ברורה וב

תוספות על אוהל עראי ושרי. וה"ה דמותר לעשות בכלים דופן רביעית 

ביום טוב מטעם זה אבל דופן שלישית אסור שהוא מכשיר הסוכה בזה 

 .ראי דאסור ביום טובוהוא בכלל עשיית אוהל ע

יכול לעשות מחבירו דופן לסוכה להכשירה  ושם כתב השלחן ערוך

ט ובלבד שלא ידע אותו שהועמד שם שבשביל מחיצה הועמד "ואפילו בי

 שם אבל בחול אפילו אם הוא יודע שפיר דמי. 

מפירוש רבינו  (ובלבד שלאד"ה )יאור הלכה בהובא ב טעם הדברבו

 הביאיה בשוגג שמותר לטלטל על ידה. ודהויא ליה מחיצה העשו יהונתן

אך מ"מ לא כתב נ"מ להלכה בין  ,רש"י פי' מפני שאין דרך בנין בכךד

 יעו"ש בכ"ד. הטעמים

בסוכה שסמכו על דלת הסמוכה שתיהיה דופן שלישית ונלמד מזה לשאלה 

וביו"ט אירע שנסגרה  ,שלישית קל לדופןאו על תריסים או ששמו ארון 

ר להחזיר הדלת או שזז התריס ונתבטלה המחיצה השלישית ביו"ט ואסו

ונראה דאם יחזיר אחד . ת הדופן כיון שמחיצה המתרת אין לעשות ביו"טא

  אפשר להשתמש בסוכה. את הדלת למקומה בלא ידיעה

להעמיד שם אדם בלא ידיעתו שבא להכשר ובכך תתכשר מותר  וכן

 . כמפורש בשו"ע אף בשוי"ט הסוכה

שמא ילך מכאן כמו הבהמה כיון  ובאדם לא חיישינן ערוך השולחןוכתב ה

אך ביום טוב כשאינו יודע הא יש לחוש שלא ילך אמנם  ,שיש לו דעת

  בשם בארנו דבאדם ליכא חשש זה ע"ש

דבנתרצה לעמוד  המסתימת הפוסקים משמע לכאור משנה ברורהוכ"כ 

ל אך ע מ"מ אין לחוש שמא ילך בתוך כךשם אף שאינו יודע על מה ולמה 

 .עכ"ל יכול לסמוך בזה עכו"ם בודאי לא

ובסימן שס"ב מבואר דאם נעמד בלא ידיעה אף אחר שידע יכול להישאר 

ונראה שיכולים בזמן שהסוכה כשירה מחמת האדם לשים את הדלת   .שם

 האדם או את התריס שזז כדי שיהיה לאחר מכן מחיצה לסוכה גם כשיזוז

 דכשמשימין אין זה מחיצה המתרת.

יש שנסתפקו לענין סוכה הביא ד (ו"סימן פ 'א ח"או)שו"ת הר צבי וב

ב( שיכול לעשות מחבירו דופן "ל סעיף י"שפסק המחבר בשו"ע )סימן תר

לסוכה להכשירה, אם האדם עצמו שנעשה מחיצה לסוכה מותר לו לאכול 

 שם. 

אינו אסור אלא באותן ג' דפנות  ט"והגה ואפי' ביעוד מבואר שם ב

 ."הוע"ל סי' שס"ב ס ,יהמתירים הסוכה אבל בדופן רביעית שר

וחזינן בזה דאף שכתבו הפוסקים לכתחילה לעשות ארבעה מחיצות 

אותה מחיצה תכשיר את הסוכה  ,אם תפול מחיצה אחרתעוד ששלימות, ו

  אין איסור לעשותה.מ"מ 

כות שאפשר בנקל לבנותם ולסותרם דכיום יש כל מיני סועוד יש לעורר 

 ויש שיוצאים ובונים בכל מקום סוכה ולאחר מכן סותרים אותה.

ויש לדון בזה משום מלאכה בחול המועד, ואף שלגבי הבניה של סוכה 

( עושה סוכה ד"ה 'ז סעיף א"סימן תרל)כשצריך לכך דן בביאור הלכה 

שהיא מלאכה לצורך מצוה  . וזה משוםלהתירעושה סוכה בחולו של מועד 

זה. ויש לדון בכל פעם לגופו במועד ולגבי סתירה פעמים שלא שייך דבר 

   צורך בסוכה או שאפשר להשתמש בסוכה אחרת, ויש"ח.   אם יש



 חשובהה הודע

 לרגל חג הסוכות תתקיים קבלת קהל ע"י מורנו הרה"ג ר' יהודה שורץ שליט"א רב שכונות הצפון

 '6בביתו רח' בעלי התוספות  00.11 -ל  01.11בחול המועד בין השעות 

 מדרש  ופשרו 
 

מסופר שהגאון מוילנא השמיע באוזני תלמידיו בחג הסוכות מדרש פליאה. 

שקיים  וה' ברך את אברהם בכל, בא בימים  שאיתא במדרש ואברהם זקן

נרמז מצות  אברהם אבינו מצוות סוכה. וביאר הדר"א לתלמידיו שבבכל

בסכת  (ויקרא פרק כגסוכה. באותיות שבראשי הפסוקים של סוכה. דכתיב )

למען ידעו דורותיכם כי . כל האזרח בישראל ישבו בסכתתשבו שבעת ימים. 

 בסכות הושבתי.

וצריך לבאר מה הדגש בזה שקיים מצות סוכה. והרי מבואר בגמ' יומא )כח 

אפילו עירובי וכו'. ה כולה קיים אברהם אבינו כל התור .אמר רבע"ב( 

ומבואר . אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה .תבשילין, שנאמר תורתי

כדברי רב ונתקשו בזה מה רב בא להוסיף בממריה. במשנה בסוף קידושין 

 .אורו הראשונים מדוע הודגש דבר זהומה שהדגישו ע"ת בי

טעם  ונראה לבאר דס"ד שלא קיים מצוות סוכה משום שמפורש בתורה

המצוה למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, וכיון שאצל 

אברהם אבינו לא היה שייך דבר זה כמובן אם כן יש לומר שלא קיים מצות 

סוכה קמ"ל. ויש לבאר דאף שכתבה התורה טעם דידיעת הדורות מכל מקום 

ח ריבתה שחייב במצות סוכה אף כשאין ידיעת הדורות, שהרי מהאזר

בישראל ילפינן במסכת סוכה )כ"ח ע"ב( לרבות את הגרים. ונראה להוסיף 

בזה שהאזרח הוא המיוחד הא הידיעה )עיין קידושין כ"א ע"ב(. ואיתא 

במסכת בבא בתרא )נ"ח ע"ב( דאברהם אבינו נקרא אזרח א"כ בא לרבות את 

 אברהם אבינו שנקרא בתואר זה, אזרח. 

דאדם כי ימות באהל מרבה את אברהם וכעין זה מבואר בתוס' ב"ב נ"ח 

מ"ל אברהם אבינו נקרא אבינו שלא יהיה דינו כב"נ שאין מטמאין באהל ק

 . האדם הגדול

מאי דכתיב מה  ,דרש רבא (אע"דף ג )חגיגה עוד י"ל מבואר במס' חגיגה 

 כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין ,יפו פעמיך בנעלים בת נדיב

עם אלהי  וכו' לרגל, בת נדיב בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב, שנאמר

אברהם. אלהי אברהם ולא אלהי יצחק ויעקב? אלא אלהי אברהם שהיה 

ונכלל בכלל דרש דהאזרח זה לרבות את הגרים. וא"כ ס"ד תחילה לגרים. 

כדאמרינן בגמ' שאין גר מצווה במצוות סוכה קמ"ל שאף הגרים נתרבו. 

 מאירים. והדברים

 

 רב מעשה 
 וידברו בשיר

 לכל ה"הקב כונס השואבה בית בשמחת עוסקין כשאתם ישראל אשריכם המאמר בפניהם והזכיר, בחורים כמה רבינו אצל ישבו י"תש תורה בשמחת

 דעם אף אניגון זאגט, להם ואמר, ישראל על רחמים מתמלא מיד, בדידי ועסקין דידהו צערא דשבקין לי שיש חביבין בנים ראו ואומר דיליה פמליא

 . זאת שרים היו שבקוסובה והוסיף זה, מאמר על ניגון תגידו, מאמר

 לכולם הידוע זה לא בניגון לשיר והחל, אני אגיד אז אומרים אתם אין אם: להם אמר, שותקים אותם כשראה. הכבוד יראת מתוך שתקו הבחורים

 (.ל"זצוק קרלינשטיין צ"דהגרממ)                                           . ממנו שידוע היחיד הניגון וזה... נפלאה ובעמקות גדול ברגש

 

 שמחת החג

 בשירה כסא על אותו נושאים היו. הבחורים עם יחד' פוניבז בישיבת בהקפות להשתתף" תורה שמחת"ב מגיע היה זצוק"ל א"מרן החזו רבינו

 שהבחורים ראה א"החזו. ..כך עמו שיעשו נותן הוא למה... זאך ער לאסט וואס והגיב, כך אותו שנושאים ל"זצ מבריסק להרב זאת סיפרו.  ובזמרה

 ...קצת שנהנה לנו לתת רצה לכן, מבזיונות חשש לא וגם ליוהרא חשש ולא מכך נהנים

 

 סם פלוני ביום פלוני

 של מצבו הכיר רבינו ,בראשו עזים כאבים לו יש פלוני לשאול ונגש מאן דהו, בחיקו תורה-ספר עם זצוק"ל א"רבינו מרן החזו ישב תורה בשמחת

 מתיר שאני מפני לא והוסיף. שיקח. מותר הדבר רבינו השיב ,טוב ביום לרפואה' כדור' לקחת מותר אם ושואל, ברופאים דורש שהיה יהודי אותו

 גזרו בשבת ושרק, ט"ביו תרופות לקחת שהתיר( ד"קל דף שבת) ל"זצ הורביץ משה אלעזר' ר הגאון מדעת לאפוקי התכוון .ט"ביו תרופות לקחת

  זו לתרופה וצריך חולה שפלוני מפני רק, לאסור

 

 מעמיד דוקא

אביב בחג הסוכות ראה באחת מן הסוכות -בהיותו בתל חזו"א.מרן הגיע כשכולו נרעש ל ון ר' יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בן מרן הגרי"ז זצ"להגא

   הבית יצא, נוכח הגרי"ד לראות שהקנים מחוברים במסמרים... הוא סיפר זאת למרן החזו"א. הסכך סדורים ועומדים ישר. כשבעל שהקנים של

 .הקנים נופלים מה יש, וכי בלי המסמרים היו השיבו רבינו

 

 

 סוכההעל עשיית 

שמברכים על עשיית סוכה אף אקב"ו "על  מנחות )מב א( דסד"אאיתא בגמ' 

עשיית סוכה", ויעו"ש בתוס' שהביאו לירושלמי בברכות פ"ט דבאמת ס"ל 

 דמברכים על עש"ס אקב"ו וכו' בנוסף לשהחיינו ע"ש.

והנה יעוי' בשאילתות )שאילתא קס"ט( דכ' דמחייבין בית ישראל למעבד 

 וגו' ע"ש,  מטללתא ומיתב בה שבעה יומי דכ' חג הסוכות תעשה לך

והנצי"ב בהעמק שאלה שם כ' דלכאו' "למעבד" היינו "ישיבה" וכבנדרים 

פ"ב )טז א( דנקט במ' ל' עשייה ובגמ' מפ' דהיינו ישיבה, אך כ' דקשה לפ' 

כן בדברי ר' אחאי דא"כ מהו כפילות לשונו שכ' "לעשות" וגם "לישב" בה, 

ה אינה אלא הכנה אלא נראה דאע"ג דעיקר מצות סוכה הוא הישיבה והעשי

מ"מ יש בה מצוה באשר הכנה זו כ' בתורה וחשובה משאר הכנות דמצות 

 שאינן כתובין בתורה, ובסוכה כ' חג הסוכות תעשה לך, 

וזהו הבי' במנחות שם דסד"א לברך על עשיית סוכה ותפילין, וכן לירושלמי 

דס"ל דאכן מברכים על עשית המצות ציצית סוכה דהובא בתוס' שם 

 , ואטו תיקנו לברך על כל הכנות ומכשירי מצות וכו',יןותפיל

אלא ודאי דדוקא בהכנה שכ' בתורה כציצית שכ' ועשו להם ציצית, גדילים  

תעשה לך דאע"פ שאינו עיקר וגמר המצוה מ"מ מדכ' בתורה בלשון מצות 

עשה ע"כ ס"ל לירושלמי דמברכין, וזהו דסד"א בגמ' דידן לברך על עשיית 

 .שכ' בו לשון עשייה עכ"ד ותפילין סוכה

 

 



  

  

  

      הסוכות הסוכות   יני חגיני חגדד            
  כשבונים את הסוכה יש לשים לב שאת הסכך יש לשים רק

סמוך לסכך עכ"פ בגובה טפח  ,כאשר יש דופן סמוך לסכך

א פסול והסוכה פסולה והש דעת הרבה אחרונים שאל"כ

)תרל"ה  שאי אפשר לראותו ולידע שהסוכה הינה פסולה

 .מ"ב י'(

 ורק לאחר מכן עשה את הדפנות צריך  ,אם הניח את הסכך

 להגביה את הסכך ולהניחו לשם צל סוכה.

  כתב השולחן ערוך העושה סוכה בין לעצמו בין לאחר אינו

אבל שהחיינו ראוי לברך כשעושה אותה מברך על עשייתו. 

לעצמו. אלא שאנו סומכים על זמן שאנו אומרים על הכוס 

 .)סימן תרמ"א( של קידוש

  מי שלא יהיה בביתו בליל החג ולא יברך שהחיינו בסוכתו

נראה שנכון לנהוג למעשה לברך בגמר עשית הסוכה כעיקר 

 דינא.

  בסוכה מעיקר הדין נרות שבת ויום טוב צריכים להיות

שהוא מקום האכילה, ומאידך יש להיזהר שלא יהיה חשש 

שריפה. והמשנה ברורה כתב להרחיק את המנורה מהסכך 

 ולא לחשוש בזה משום נוי המופלג מהסכך ד' טפחים.

 ויו"ט בסוכה שנרות ב למי שרוצה להדליקטובה ה דרךה

ניחו בסוכה ולה הבית המנורה של החנוכייאת עצמה לקחת 

 מנוי הסוכה. ורחיקולהעל גבי אבן 

  למי שיש גגון שסוגר אותו מעל הסכך יש לזכור לפתוח

אותו קודם שנכנס לאכול. ובפרט צריך לבדוק דבר זה 

כשמתארחים בדירה של אדם אחר שיכול להיות שלא פתח 

 את הגגון וכבר היו דברים מעולם.

  'בקידוש בליל החג כשמברכים ברכת שהחיינו יש לכוון א

ב' על מצוות הישיבה בסוכה. ג' על הסוכה על עצם החג. 

 שעשה.

  כיון שמצות הישיבה בסוכה היא מדאורייתא ומצוות

 צריכות כונה לכן יכוון לצאת ידי חובת המצווה.

 שצונו בישיבתה שיכוין מהאחרונים הביא המשנה ברורה 

 זכר וגם מצרים ליציאת זכר בסוכה לישב הוא ברוך הקדוש

, והשמש השרב מן עלינו להגן נועלי אז שהקיפן כבוד לענני

 כל יוצא דיעבד הא כתיקונה המצוה ידי לצאת זה וסיים כל

 . לבד לצאת שכיון

 ולספר ללמד אחד כל הוסיף שיזהר( ג"סק) יעקב בבכורי 

סוכה. וכן  מצוות כוונת ראשונה בלילה ביתו ולבני לבניו

  ראוי לעשות.

 מנהגה מ"אף שודאי המצוה היא מה ששוהה בסוכה, מ  

ברכה בו .אכילה בשעת אלא מברכים שאין הפוסקים כדעת

 והלימוד והטיול השינה תים אפוטרבשעת האכילה ש

  לה. טפלים שכולם

 גם לצאת הדבר דנכון למעשה הוסיף המ"ב בשם האחרונים 

 בלי כך לישב ולא שמברכים על הישיבה הפוסקים דעת

שכששוהה בסוכה קודם  וכתב המ"ב דהעצה לזה ברכה.

 אכילת הסעודה לא יחכה עד שיתחיל את הסעודה.

 מינים מחמשה שהוא דבר על אלא מיד כשבא לסוכה יברך

ופוטר  לישב בסוכה ויברך מכביצה יותר מעט ממנו ויאכל

  .את הסעודה בכך מברכת ליישב

 לעשות מסוכתו יצא ולא אכילה בשעת חתאעם פ בירך אם 

 צ"א מיד לחזור דעתו שהיה רק מסוכתו יצא אם ואף עסקיו

 כיון שניה סעודה אוכל אם אפילו בסוכה. לישב שנית לברך

 . אחת היא שמצוה

  ההולך להתפלל מנחה או מעריב בין הארוחות חוזר ומברך

אבל בתוך הארוחה אינו חוזר ומברך. ונראה להוסיף 

לא ר והמשיך סעודתו דכשיצא באמצע סעודה אחת וחז

כל לאחר מכן סעודה שניה כדין אכל שתי יברך גם אם יא

 .סעודות בלא הפסק ביניהם הנ"ל

 לא  דעתו היה לילךשב חבירו לסוכת סעודתו באמצע ההולך

לא יברך, רק  אף כשלא חשב מתחילה לילךו ,יברך שם

ולהכנס לספק של  לילך לסוכת חבירו אין ראוי לעשות כןש

  חיוב ברכה ולא לברך. 

  דבכל אדם החיי להתארח דעתההולך לסוכת אדם אחר 

במ"ב הביא דעתו ו, יאכל לא אם אפילו שם לברך חייב גווני

נראה שאף אם יודע שיביאו לו לאכול בסוכת ובזה להלכה, 

 חבירו אינו ממתין שעיקר תשבו שם היא הישיבה.

 בלא הצהריים סעודת לקבוע רגילים אנשים הרבה בזמננו 

ופעמים שאף  סעודתם בשאר מאכלים, וקובעים, כלל פת

 אינם אוכלים מיני מזונות, הרי שזו קביעותם בסוכה ונראה

בסוכה ואסור לאכול סעודה כזאת מחוץ  שחייבים לומר

 דרך אפילו פירות באכילת מסוכה לפוטרים גם ,לסוכה

 א."שע' סי א"ח והנהגות וכ"כ בתשובות ,קביעות

 ( מ סעיף ב"סימן תרבהלכות סוכה)' שאינו  קטןמבואר ד

צריך לאמו, שהוא כבן חמש, כבן שש, חייב בסוכה מדברי 

והיינו בדברים שצריך לאכול  סופרים, כדי  לחנכו במצות.

 דוקא בסוכה כפת או מיני מזונות שחייבים לאכלם בסוכה.

 אסור להאכיל לקטן בידים  למאעלי לכומשנה ברורה כתב ה

או חוץ לסוכה אפילו לאדם אחר דהיינו ליתן לתוך פיו 

, עכ"ל. ראוי לעורר על דבר זה שרבים לצוות לו לאכול

  נכשלים בזה כשמאכילים קטנים מחוץ לסוכה.

  נראה דכשם שכתב המ"ב שאין להאכיל קטן מחוץ לסוכה

 הוא הדין שאין לצוות עליו לישן מחוץ לסוכה.

 ,גיל הקטן כתב המ"ב דמבן שש מחויב או בן חמש חריף 

 מו מבן חמש.ולדעת אחרים כשאינו צריך לא

  לגבי אכילת קטן קודם קידוש כל השנה אין למנוע מקטן

שלא לאכול קודם קידוש כיון שזהו צרכיו. ומכל מקום  אין 

 לעורר אותו לאכילה 

  מאד ראוי בליל שמחת תורה לקדש עבור כל הקטנים כדי

 שלא יאכלו קודם הקידוש. 

  סכך שאף ברוח חזקה שהגיע באמצע היו"ט נראה שאם רק

וירד על מקומו תא נתבטל ממנו שם סכך כל הזמן  עלה

וממילא היה שם סכך עליו ואין צורך להגביהו ולהחזירו 

 לשם סכך. 

  אך אם הרוח הזיזה אותו לצידי הסוכה לדפנות ולאח"מ שוב

חזר ע"י הרוח אין הסכך כשר שלא הונח ע"י בר דעת לשם 

צל. וצריך לחזור ולהניחו. עצה טובה שלא יעוף הסכך 

ניח קורות על הסכך. אך צריך שלא יהיה חשש לה

 שהקורות עצמם יעופו. 

  בשמחת תורה אין מניעה לקדש ולאכול מיני מזונות קודם

ההקפות כביום שעושים קידושא רבא קודם ההקפות 

 וכמבואר במטה אפרים לגבי ליל ב' דראש השנה.

 מיד מוסף תפלת זמן רפו( ז"ל )סימן ערוך שולחןכתב ה 

 ואם. שעות' ז סוף יותר מעד לאחרה ואין השחר תפלת אחר

 יצא כ"ואעפ פושע. נקרא שעות שבע אחר אותה התפלל

  .היום כל שזמנה מפני ח"י

 סוף כתב הטעם שצריך להתפלל עד( ב') ובמשנה ברורה

 :שבע סוף עד לכתחלה היה המוסף הקרבת זמן דעיקר' וכו

  יש להשתדל מאד לסיים את ההקפות כך שיוכלו להתחיל

וכהלכה. ומתבאר מדברי את תפילת המוסף בזמנה כדין 

המ"ב שכך היו עושים שכתב בעניין הזכרת מוריד הגשם 

דבודאי לא יאחרו הצבור יותר מלהתפלל המוסף  ד(")סי' קי

 ואז יתפללו מוסף ויאמרו משיב הרוח

  

       נלב"ע תמוז תשע"ה    תנצב"ה                זאב מרדכי בן יעקב יהושע   לעילוי נשמת                             
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