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בפתח האהל

מה יקרה את שמחה! / ומה נעימה היא צמחה! /
רוח הקודש שורה! / הלב מלא אורה! / להבין סודות התורה! /

בשמחה של מצוה הכתוב מדבר! / רום ותחת גשם ורוח מחבר! /
מבחר הברואים משעשע שעשועים! / גחלים לוחשות מוקדות תעתועים! /

עוד מעט ואין רשע! / חבי רגע ואין פשע!

שיר קדוש זה נכתב ע"י מרן החזון איש זיע"א באיגרת ששלח לרבינו מרן הרי"ז הלוי זיע"א 
לרגל שמחת נישואי בנו הגרי"ד זצוק"ל, )הובא ב'קובץ אגרות' ח"ב איגרת צד(. בשיר זה מבאר רבינו 
זיע"א את גודל יקרת ענין השמחה – רוח הקודש שורה הלב מלא אורה להבין סודות התורה. 
יתירה מכך, מתאר לנו בזאת מרן ה'חזון איש' את מציאותה של השמחה – רום ותחת, גשם ורוח, 
מחבר. בכח השמחה מתחברים עליונים ותחתונים, ואף יש חיבור בין הגוף לנפש, בין הגשמיות 

לרוחניות.
לכאורה הביאור בכך – שכן השמחה היא במהותה שייכת אצל הרוח – אין לנו אפשרות לזהות 
אך  ומורגשים.  המגושמים  ושתיה  כאוכל  זה  אין  בשמחה.  כשהוא  באדם  הקיים  ה'חומר'  את 
בפועל, השמחה משנה שינויים של ממש בגוף. שכן מצינו 'שמועה טובה תדשן עצם'. יוצא א"כ 

שממהותה של ה'שמחה' מתאחדים הרוח והגשם באדם, וזהו א"כ "גשם ורוח מחבר".
מעתה, זהו 'צמחה' של שמחה – רוח הקודש שורה. שכן באם יש חיבור בין הרוח לגשם, יש 
שכתב  וכפי  שורה.  הקודש  רוח  וכך  הגוף,  על  הנפש  שתנצח  הדבר  אפשרי  ביניהם,  התנצחות 
הרמח"ל ב'מסילת ישרים' )פרק כ"ו( שהגדיר את מידת ה'קדושה' – "תתגבר נפשו בו ותנצח את 
הגופניות ותדבק בקדושתו יתברך ותשלם בו" ומיד לאחמ"כ המשיך "ומשם יעלה אל מעלה גבוהה 
יותר והוא הרוח הקודש". אלו א"כ מילותיו של החזו"א – גחלים לוחשות מוקדות תעתועים, רום 

ותחת גשם ורוח מחבר, רוח הקודש שורה – הלב מלא אורה – להבין סודות התורה.
בשמחת חג הסוכות אכן מצינו בירושלמי "אמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמה בית השואבה 

שמשם שואבים רוח הקודש".

את  יעשה  מי  שהקפידו  המיוחדת  ההקפדה  איפא  מבואר  איש'  ה'חזון  מרן  של  ביאורו  לפי 
שמחת בית השואבה כמו שכתב הרמב"ם )פרק ח' מהלכות לולב הלכה יד(: "ולא היו עושין אותה 
עמי הארץ וכל מי שירצה. אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים 
ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל 

העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע".
שכן, מצות היום היא בשמחה, ומהותה של השמחה 'עוד מעט ואין רשע – חבי רגע ואין פשע', 
מלא  הלב   – שורה  הקודש  'רוח  גדולת המשמח, שאצלו  לפי  היא  גודל השמחה מושפעת  הרי 
אורה – להבין סודות התורה'. ומה נאה א"כ חילוקי הלשון שזימרו אשרי מי שלא חטא וכו' אשרי 

ילדותינו וכו'.
זצוק"ל  קרלנשטיין  צבי  דוב  רבי  הגאון  מרן  שדקדק  מה  ע"פ  ביותר  הדברים  ולהטעים 
על דברי הרמב"ם הנ"ל – "פשוט הדבר שכל כלי הנגינה עם כל המנגנים לא היו סתם מנגנים 
לוויים ששרו בבית השואבה, אבל עם כל זה כשעם ישראל  'עבודה' של המון  אלא הייתה שם 
שזכו להיות שם ראו את גדולי חכמי ישראל נמצאים למרות שהשמחה הייתה גם קודם כשהיה 
כלי נגינה, הרי שנדלקה בהם מחדש השמחה. -  הנה גדולי וחכמי ישראל זה היה שמחת בית 
השואבה. הרי שמהות השמחה היא בעבודת הלווים, ועם כל זה התגברות גודל השמחה כשראו 
את חכמי ישראל, היינו שמצד ההתעלות שנוצרה בהם ע"י ראיית חכמי ישראל – אכן עוד עוד 

מעט ואין רשע וכו'.
חג הסוכות ומענין  - בני התורה ועמליה - את הגליון הנוכחי המדבר מענין  הגשנו לפניכם 
השמחה. לכבוד 'חג הסוכות – זמן שמחתינו', הזמן המצווה עלינו לשמוח בו, ומסוגל להשפעת 
שפע שמחה כמבואר בספרים. לכם - היודעים לנתב את השמחה לכיוון הנכון, לנצח את הנפש 

על הגוף, ולהגיע למצב של 'רוח הקודש שורה – הלב מלא אורה – להבין סודות התורה'.
כצאתנו את הקודש הננו בהודיה לפני יושב מרומים על חסדיו אשר הראנו עד עתה בהוצאת 
אכי"ר,  לעד  חסדיו  עלינו  שימשכו  מלפניו  ויה"ר  משנה.  למעלה  זה  "האהל"  התורני  הגליון 
"והשיאנו ד' אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, לשמחה ולששון כאשר רצית ואמרת 

לברכנו", ונזכה לשמחת עולם בגאולה השלמה ובבנין ירושלים בקרוב.
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לו קרבן חגיגה ולכן אינו נקרא בשם חג. ואכן הסיבה שאין לו קרבן 
חיוב  לו  אין  ולכן  לסוכות,  טפל  אלא  שאינו  גופא  זה  היא  חגיגה 

עצמי של קרבן אלא מדין תשלומין לראשון.
בשמיני  אמר  שאם  יוסף  הברכי  מש"כ  היטב  מתבאר  ובזה 
עצרת  שאכן  משום  חובה,  ידי  יצא  הסוכות  חג  יום  את  עצרת 
עצמה היא טפל לחג הסוכות, ולא משום שיש לה גם דין תשלומין 
לחג  הטפלות  מכח  הוא  כרגל  שלו  המהות  שכל  אלא  לראשון, 

הסוכות, ולכן שייך להזכיר בו את חג הסוכות.
הברכי יוסף עצמו דוחה שיטה זו וטוען שכיון שסירכיה נקיט 
ואזיל, כלומר שמתוך הרגלו אין כונתו אלא לגופו של חג הסוכות 
דבר  הוא  ולכאורה  זו,  בהזכרה  יוצא  אינו  לכן  עצרת  לשמיני  ולא 
תמוה, שאף שהמטבע של ההזכרה אין בה פגם מ"מ הכונה לדבר 
אחר פוסלתה, אמנם לפי מה שנתבאר נראה דאתי שפיר, שכיון 
הסוכות,  לחג  השייכות  מחמת  הוא  עצרת  שם  של  המהות  שכל 
עצמו של  נמצא שאינו  זה,  מכח  רק  הוא  אף  דין התשלומין  וכל 
חג הסוכות אלא הוא עצרת של סוכות, וזה שלא הזכיר אלא חג 
הסוכות ולא הזכיר את עצם היום שהוא עצרת אינו יוצא ידי חובה.

ג
תשלומין  המושג  בפירוש  חידוש  מצינו  ב(  מז,  )סוכה  בריטב"א 
של הקרבן, שבפשטות הכונה היא שאם לא הביאו בשעתו הריהו 
דין  גם  דין  גם  ]בתוס' משמע שיש  בשמיני,  הבאתו  את  משלים 
דין תשלומין  לעיקר הראיה, אך ברמב"ם משמע שאין  תשלומין 
לעיקר הראיה, אלא שאפשר להשלים את הבאת הקרבן בלבד[, 
ומחדש הריטב"א שיש בשמיני חיוב מצד עצמו אע"פ שיש בו גם 
חיוב של תשלומין, ומ"ש לענין קרבן תשלומין דראשון היינו אף 
תשלומין דראשון, וה"ה שאם כבר הקריב בראשון אינו מתחייב אף 

אם נראה בשמיני.
א( פסח  צג,  )פסחים  ]ונראה לפרש כההיא[ דאמרינן התם  וז"ל: 
נפקא  למאי  הוא  דראשון  תשלומין  או  הוא  עצמו  בפני  רגל  שני 
עצמו  בפני  רגל  אי אמרת  בשני,  והזיד  בראשון  כגון ששגג  מינה 
אי  פטור,  הוא  דראשון  תשלומין  אמרת  אי  אבל  כרת,  חייב  הוא 
נמי גר שנתגייר בנתיים וקטן שהגדיל בנתיים, אי אמרת רגל בפני 
דראשון  תשלומין  אמרת  ואי  שני,  פסח  לעשות  חייב  הוא  עצמו 
בפני  רגל  עצרת שהוא  לענין שמיני  לומר  לנו  יש  וכן  פטור,  הוא 
עצמו, שאם היה קטן או חגר או עכו"ם או כיוצא בהם שפטורין 
חייב  שהוא  בנתיים  ונתפשט  ונתגייר  והגדיל  בראשון,  הראיה  מן 
בשמיני בראיה וחגיגה ושמחה, מה שאין כן בשאר ימי החג, דלרבי 
יוחנן דאמר התם כלן תשלומין דראשון אי נפטר ביום הראשון אף 
על פי שנראה בשאר ימים הרי הוא נדחה ופטור, כדאיתא בפ"ק 

דחגיגה )ט, א(, אבל שמיני אף על פי שהוא תשלומין דראשון למי 
שנראה בראשון ולא חגג שחוגג בו ואי חגג אינו חוגג בו, הרי הוא 
ונראה  בראשון  לחוג  ראוי  היה  שלא  מי  לחייב  עצמו  בפני  רגל 
בשמיני, ואפי' לרבי הושעיא דקאמר התם ששבעת ימי הפסח כלן 
תשלומין זה לזה ואי לא חזי בראשון וחזי בשאר ימים חייב בחגיגה 
וראיה ואף על פי שאינם רגל בפני עצמו, שאני התם דרבינהו קרא 
נמי מדכתיב שבעת ימים תחוג לה' אלקיך וכתיב ולא יראה את פני 
ה' ריקם שכל יום ויום משבעת ימים נתחייב לעצמו, אבל שמיני 
לא נכתב שם אלא שנתרבה לתשלומין בלבד כדאיתא התם, אבל 
בפני  רגל  שהוא  הכתוב  לנו  שרמז  עד  לעצמו  חיוב  בו  מצינו  לא 
עצמו, כדנפקא לן מקראי דלעיל ולמדנו שיש לו חיוב לעצמו וזה 

נראה נכון.
ולכאורה קשה ע"ז כמה תמיהות, האחד היא קושית השפת 
אמת שאם יש חיוב למי שנראה בשמיני אף שלא היה חייב בראשון 
שלש  כתיב  בתורה  ואילו  בשנה  רגלים  ארבעה  מצינו  א"כ  כלל, 
למדנו בשמיני שיהא  מהיכן  ועוד הקשה,  בשנה.  לי  רגלים תחוג 
לו חיוב קרבן בפנ"ע, ופסח שני שאני שמהמקרא למדו כן שיש לו 
חיוב עצמי, וזה כל ענינו של פסח שני שבא לתשלומין של מי שלא 
הקריב בראשון, אך בשמיני עצרת שהוא חלק מחג הסוכות מהכ"ת 
ללמוד מפסח לחייב בו מי שלא היה ראוי להביא בראשון, ואדרבה 
הרי לשון הגמ' הוא דלענין קרבן אינו אלא תשלומין דראשון, היינו 
מי שהיה ראוי ולא הביא. ובגבורת ארי הקשה ממה שאמרו ביומא 
לענין פרישת שבעה קודם דאין ללמוד משמיני עצרת דאינו אלא 
תשלומין דראשון, הרי להדיא שאין בו דין עצמי לענין קרבן כלל, 
רגל  דין  לו  שיש  מזה  שבעה  פרישת  ללמוד  אפשר  הרי  שאל"כ 

בפנ"ע.
עיקרו  שכל  לעיל  שנתבאר  כמו  הוא  דבריו  שבאור  ונראה 
וזה הוא כל מהותו של  של שמיני עצרת הוא טפל לחג הסוכות, 
יום שהוא עצרת של סוכות, ולכן אין לנו ד' רגלים כי אם שלשה 
והשמיני שהוא רגל בפנ"ע אף הוא בכלל חג הסוכות, ומהאי טעמא 
מי שנראה בראשון והביא קרבן אע"פ שנכנס בשמיני ונראה בעזרה 
אינו חייב בקרבן ראיה וחגיגה, שכן כבר יצא ידי חובה בראשון, ורק 
מי שעדיין לא הביא בראשון או לא נראה כלל מתחייב בשמיני אם 
יכנס בו, שזה הוא עיקר דינו שיש בו תשלומין לחג הסוכות. ועם זה 

מתבארים גם תמיהות השפ"א והגבו"א כמבואר למעיין.
ונראה שזה כונת הריטב"א שלמד מפסח שני, דהיינו ששם אף 
שהוא נחשב כרגל בפנ"ע, וגם מי שגדל או נתגייר בין שני פסחים 
והראיה  לראשון,  כתשלומין  הוא  דינו  בזה  גם  מ"מ  בפסח,  חייב 
שכן כתב הרמב"ם שאם היה מזיד או אנוס בראשון ואח"כ הזיד 
בשני חייב כרת, אך מי שהיה טמא או שהיה בדרך רחוקה שנפטרו 

א

עצרת  בשמיני  שמזכירין  המחבר  כתב  תרס"ח  סי'  בשו"ע 
בתפילה ובברכת המזון: את "יום השמיני חג העצרת הזה", והרמ"א 
מגיה שאין נוהגין כן, שלא מצינו בשום מקום שנקרא שמיני עצרת 
בשם חג. והקשה הט"ז שם ז"ל: בי"ד סי' ר"כ ס"כ הבאתי מפרק 
בחג  כתב  ואי  מדאמרינן  חג  קרוי  שש"ע  מ"א(  )סוטה  נאמרין  אלו 
כל  בבוא  רחמנא  כתב  האחרון  בי"ט  אפילו  אמינא  הוה  הסוכות 
כו' הוה אמינא שיו"ט אחרון שהוא  ישראל, ש"מ דאי לאו בבוא 
שמיני עצרת קרוי חג, ואח"ז הקשו עלי ואמרו דהך יום טוב אחרון 
חג  ביה  דכתיב  כיון  עצרת  שמיני  פירושו  אין  תלמודא  דקאמר 
הסוכות, אלא על יום האחרון של חול המועד קאמר. השבתי ע"ז 
דאי אפשר לומר כן, חדא דלא מצינו בגמ' בשום דוכתי שיהיו ימי 
חול המועד נקראים י"ט, דהא בריש החליל אמרינן דהחליל אינו 
דוחה י"ט ש"מ שאין חול המועד י"ט, וכו' אלא פשוט דעל שמיני 
עצרת קאמר כמשמעות הפסוק שקראו חג, ורבותא קאמר דאפילו 
י"ט האחרון בכלל דשייך ג"כ לסוכות דהוא עצרת ממנו, כדאיתא 

ברש"י בחומש אמר הקדוש ברוך הוא קשה עלי פרידתכם.
ב( אמרו  )ד,  ר"ה  דבגמ'  הרמ"א,  דעת  ליישב  ולכאורה אפשר 
שמיני רגל בפני עצמו, אימור דאמרינן שמיני רגל בפני עצמו לענין 
דראשון  תשלומין  הכל  דברי  תשלומין  לעניין  אבל  קש"ב,  פז"ר 
הוא. הרי שיש למהותו של שמיני עצרת שני פנים, מצד אחד הוא 
חלק מחג הסוכות, ומאידך הוא נחשב רגל בפני עצמו, א"כ שוב 
חג  נקרא  שהוא  בסוטה  בגמ'  מצינו  שמה  הרמ"א  על  קשה  לא 
היינו לענין הקהל שלגבי דין זה הוא נידון כחלק מחג הסוכות, ולכן 

כמו שכל ימי הסוכות נקראים בתורה חג גם שמיני עצרת שהוא 
בכלל המועד של סוכות נקרא חג, אך לענין הזכרה בתפילה הרי 
אנו מחשיבין אותו כרגל בפני עצמו, שהרי זה מכלל הפז"ר קש"ב, 
וכרגל בפני עצמו באמת לא מצינו שהוא נקרא בתורה חג, כדברי 

הרמ"א.
יוסף הביא שיטה הסוברת שאם אמר בשמיני  אמנם הברכי 
ששמיני  משום  חוזר,  ואינו  יצא  הזה  הסוכות  חג  יום  את  עצרת 
תמוהה, שהרי  זו  הוראה  ולכאורה  הסוכות,  חג  מכלל  הוא  עצרת 
ומה  עצרת,  שמיני  יום  את  להזכיר  שצריך  היא  מפורשת  הלכה 
יועיל ששמיני הוא מכלל הסוכות סוף סוף לא הזכיר את שמיני 
עצרת, וגם אם נימא כדברנו ששמיני כולל בעצמו גם רגל בפנ"ע 
וגם המשך של חג הסוכות, עדיין לא הועלנו שהרי את הרגל שהוא 
ידי  יצא  ואיך  הזכיר,  לא  עצמו  מצד  הזכרה  מחייב  והוא  בפנ"ע 

חובתו.

ב
יו"כ  לפני  כה"ג  של  פרישה  דנילף  הקשו  ב(  )ב,  יומא  בגמ' 
משמיני עצרת שיש לפניו שבעה ימים של סוכות, ותי', דנין דבר 
שאין קדושה לפניו מדבר שאין קדושה לפניו, ואין דנין דבר שיש 
וחומר  קל  לאו  והקשו,  לפניו.  קדושה  לפניו מדבר שאין  קדושה 
הוא, השתא דבר שאין קדושה לפניו בעי פרישה, דבר שיש קדושה 
לפניו לא כל שכן, אמר רב משרשיא: לא, הזה כתיב, כזה. רב אשי 
אמר: מי איכא מידי דעיקר רגל לא בעי פרישה, טפל דידיה בעי 
פרישה, ואפילו למאן דאמר שמיני רגל בפני עצמו הוא - הני מילי 

לענין פז"ר קש"ב, אבל לענין תשלומין תשלומין דראשון הוא.
הוא  תשלומין  לענין  אם  לי  איכפת  מה  להבין,  יש  ולכאורה 
תשלומין דראשון, הרי יש לשמיני עצרת גם דין של רגל בפנ"ע, 
וא"כ מדוע א"א ללמוד מרגל זה דין פרישה של שבעה, אמנם יש 
מזה  אך  ללמוד,  אין  שלו  ומפרישה  דראשון  תשלומין  דין  גם  לו 

שיש לו דין רגל בפנ"ע מדוע לא נלמד ממנו דין פרישה.
אלא שאכן מזה משמע שכל מהותו של שמיני עצרת הוא - 
עצרת של חג הסוכות, ואף אם רגל בפנ"ע הוא הרי שמהותו של 
עומד  להיות  דינו  חג הסוכות, אלא שכך  הוא המשך של  זה  רגל 
בפנ"ע, כלומר חג הסוכות הוא סיבה לחוג עוד יום שיתכן שיהיה 
והדינים  הסוכות,  חג  של  המשכו  הוא  ענינו  אבל  מאוחר  בזמן 
ויש  בפנ"ע  עומדים  שהם  חיובים  שיש  לכך,  בהתאם  מתחלקים 
שאינם אלא המשך של סוכות, אבל בעיקר דינו של שמיני עצרת 
אין כאן שני הגדרות אלא מהות אחת היא שקיומה מתחלק בשני 

אופנים.
רגל בפנ"ע אינו  ולפי"ז מבואר היטב מ"ש בגמ' שאף שהוא 
אלא טפל לחג הסוכות, שאכן שמיני הוא רגל שמהותו אף כשהוא 
לעצמו, הוא טפל לחג הסוכות אלא שבקיום למעשה הוא עומד 
בפני עצמו, ומעתה א"ש דברי הרמ"א שאין לשמיני עצרת שם חג, 
שכן שם חג הונח על יום שיש בו קרבן חגיגה, ואילו שמיני עצרת 
אין לו קרבן אלא מדין תשלומין דראשון אבל מצד עצמו כרגל אין 

ב"ה
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מהכרת, אע"פ שהזיד בשני אינו חייב כרת, הרי שגם לענין החיוב 
מחיוב  שנפטר  זה  אלא  הראשון,  של  מהחיוב  נפרד  אינו  העצמי 
כרת בראשון משום טומאה או משום דרך רחוקה אף שמתחייב 
בהקרבה בשני, אין בו חיוב כרת משום שנפטר מחיוב זה בראשון, 
הרי שיתכן חיוב בפנ"ע ובו בזמן יהיה גם כתשלומין של ראשון, וזה 
שלמד הריטב"א גם לענין שמיני עצרת, שאע"פ שיש בו חיוב קרבן 

בפנ"ע הוא גם תשלומין לראשון.

ד
נחלקו בענין אכילה בסוכה דר"א סבר חייב אדם לאכול בסוכה 
י"ד סעודות, ואמרו בגמ' שאם לא הספיק לאכול יכול להשלים בליל 
יו"ט אחרון, וברש"י כתב שכשם שמצינו שאם לא הקריב בראשון 
יכול להשלים בשמיני כך לענין חיוב סעודה בסוכה אפשר להשלים 
בליל שמיני, והקשה מהרש"ל דהרי חיוב האכילה הוא בסוכה ומה 
יועיל שיאכל בליל שמיני, ורצה להוכיח מזה שחיוב האכילה שנלמד 
אך  סוכה,  בלא  אף  גופא  אכילה  הוא  ט"ו מחג המצות  ט"ו  בגז"ש 
המהרש"א לא הסכים עמו בזה, ועוד קשה דאיך שייך בכלל השלמה 
לדבר שכל דינו שייך לזמן מסויים, כגון בזה שחיוב האכילה הוא בחג 
הסוכות, הרי עכשיו כבר עבר הזמן, ומה שמצינו השלמה הוא בדבר 
שמתחייב מאותו זמן, כגון קרבן חגיגה שאף שלא הביאו באותו זמן 
מ"מ כיון שהקרבן הוא דבר שעומד בפנ"ע שייך תשלומין להקריבו 
מסויים  זמן  הוא  הוא  שלו  המחייב  שכל  בדבר  אך  אחר,  בזמן  גם 

לכאורה לא שייך בו תשלומין לאחר שעבר זמנו.
אמנם לפי משנ"ת אתי שפיר, שכל מהותו של שמיני עצרת 
לנו קיום של אכילה  נמצא שאף שאין  הוא המשך לחג הסוכות, 
של  לזמן  כתשלומין  משמש  הוא  הרי  עצרת  שמיני  הרי  בסוכה, 
תועיל  שמיני  בליל  שאכילה  לומר  מקום  היה  ולכן  הסוכות,  חג 

כתשלומין לחיוב סעודות של חג הסוכות.
בעיקר  מתבאר  עצרת,  שמיני  של  זה  שגדר  נראה  ובאמת 
ממה  נלמד  שזה  עצרת,  שמיני  של  תשלומין  דין  של  הילפותא 
א"כ  בגמ'  והקשו  אותו,  תחוגו  השביעי  בחודש  בפרשה  שכתוב 
יהא לכל החודש עד ר"ח חשון דין השלמה, ותי' כתיב "אותו" אותו 
אתה משלים ואין חוצה לו משלים, הרי למדנו מכאן ששמיני עצרת 
כולל בתוכו גם רגל השייך לחודש השמיני, שמשמעו הוא שהוא 
עומד בפנ"ע ושייך לכל החודש, ומאידך כל מהותו היא השלמה 

לחג הסוכות, ומצד זה אין השלמה בזמן שחוצה לו.
הזה",  החג  עצרת  "שמיני  האומרים  שיטת  היטב  מובן  ולפי"ז 
שהיא  היא  הכונה  אלא  חג,  היא  זו  שעצרת  פירושו  שאין  שנראה 
עצרת של החג הזה, וכן מבואר בט"ז שכך צ"ל, וכמו"כ יש להבין את 
השיטה שצ"ל: שמיני חג העצרת הזה, שאכן יש לו שם חג שהרי הוא 
בכלל חג הסוכות, ובפרט לשיטת הריטב"א שאם לא נתחייב בראשון 
הרי הוא מתחייב בשמיני, הרי שיש ביום זה חיוב של קרבן חגיגה למי 
שהיה טמא או חגר ביום ראשון, וא"כ שפיר יש לומר חג העצרת הזה.

ה
רגילים להזכיר תמיד,  זה מקבל אור חדש לפי מה שאנו  כל 
שבתורה נזכרו המועדים של ר"ה יו"כ וסוכות כמועדים של החודש 
ועל  השביעי,  לחודש  באחד  בר"ה  נאמר  כן  על  ויתר  השביעי, 
יו"כ נאמר ובעשור לחודש השביעי הזה, ואח"כ נאמר על סוכות 
בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה, וכבר תמהו המפרשים על 
הכונה בתיבת "הזה", ומה תוספת יש בתיבה זו, והפשטות הנראית 
היא שתיבה זו ללמד היא באה שלא רק שזמנם של מועדים אלו 
הוא בחודש זה, אלא שכל המועדים הללו בנין אחד ותכלית אחת 
מתחדשת  שבו  ר"ה  בא  ומתחילה  זה,  בחודש  להשלים  להם  יש 
הבריאה כולה לאחר שהיא עומדת בדין, ולאחר מכן הכפרה הנצרכת 
להתחדשות זו ולהמשך הקיום, וזה נעשה במדת הרחמים, וכמ"ש 
שמתחילה עלתה במחשבה לברא את העולם במדת הדין ואח"כ 
להתקרבות  מקום  יש  זה  כל  ולאחר  הרחמים,  מדת  עמה  שתף 
ולשמחה של סוכות, וכמ"ש הגר"א שחג הסוכות הוא זכר לענני 

כבוד שחזרו לישראל לאחר הכפרה על חטא העגל.
קירוב וחיבור זה של ענני כבוד שכשהיו ישראל שרויים בתוכם 
למעלה  היתה  הנהגתם  וכל  הארץ,  מעל  ומרוממים  נשואים  היו 
דרכי הטבע משוחררים מכל שעבוד לתאוות העוה"ז, הוא מקור 
השמחה שיש לנו כיום בחג הסוכות, שכן מצות הסוכה אינה רק 
זכר בעלמא לאותה התקרבות וחיבה של ענני הכבוד, אלא שיש 
בה המשך לאותה רוממות שזכו לה במדבר, בסוכה זו יש אפשרות 
לשאוב מאותו אור של רוח הקודש שהיו לישראל כשהיו ישראל 

עולין לראות ולהראות בבית המקדש.
שיאה של רוממות זו היא בשמיני עצרת, כמ"ש חז"ל )עי' רש"י 
ורמב"ן פ' אמור כג, לו( משל לשר שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים, 

כיון שהגיע זמנן ליפטר אמר בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום אחד 
שקשה עלי פרידתכם, לשון רש"י, ודברי אגדה הם בויקרא רבה. 
וידועה התמיהה על דברים אלו, שאם הפרידה מחג הסוכות קשה 
מה תועלת יש בתוספת של יום זה, הרי הפרידה מיום השמיני שוב 
תהיה קשה, התשובה לכך היא בדברי השר שאומר לבניו "עכבו 
עם  ושמחים  דבקים  ישראל  שבו  הזה  היום  אחד,  יום  עוד  עמי" 
התורה, הוא העכוב שאליו מתכון השר, שהרי קוב"ה ואורייתא חד 
הוא, וזו נשארת עם ישראל בכל עת ובכל מקום וממנה אין פרידה, 
ובסוכות  רבו בימים הנוראים  וכאותו חסיד שלאחר ששהה אצל 
נפרד ממנו וחזר לעיירתו, אך מיד לאחר מכן שב לרבו, ולתמיהת 
הסיבה  זו  שאכן  החסיד  ענה  ממנו,  נפרד  הוא  עתה  רק  הרי  רבו 
הקדושה  מכל  להפרד  אפשר  זה  כיצד  רבו  את  לשאול  שחזר 
החולין, התשובה  בעניני  ולשקוע  החול  לעולם  ולרדת  והרוממות 
בהן  ולדבוק  התורה  דברי  את  לקחת  צריך  כעת  שאכן  היא  לכך 
ולא להפרד מהם, שכן רק באופן זה אפשר להמשיך את השמחה 

להוסיף להתרומם ולהתעלות.

פתח
השאלה

קושיות ותמיהות
בענייני חג הסוכות ושמחה במועדים

שאלה א'
מצות סוכה בלילה הראשון

דינה  אי  ט"ו  בליל  בסוכה  אכילה  במצוות  הראשונים  נחלקו 
מצוות  שיעור  וה"נ  בסוכה  חייב  בכביצה  שרק  החג  ימי  ככל 
ושיעורו  האכילה  מצוות  ככל  דהוי  או  בכביצה  הוא  האכילה 
בכזית. )עי' משנ"ב סי' תרל"ט סקכ"ב שכתב שוודאי מן הנכון להחמיר בזה אם 
יש לו( ועוד נחלקו הראשונים בירדו גשמים בלילה הראשון אם 

חייב בסוכה בעת הגשמים או לא.
ועי' ביאור הגר"א ע"ד הרמ"א שם ס"ח ד"ה וכ"ז דוקא שכתב 
שב' מחלוקת אלו יסודם א', והיינו דאי נימא דגדר חיוב מצוות 
לקיים  חיוב  שיש  ורק  ימים  כשאר  ממש  הוא  ט"ו  בליל  סוכה 
כשאר  כביצה  הוא  האכילה  שיעור  א"כ  זה  בלילה  סוכה  מצות 
ימים וגם ליכא חיוב בירדו גשמים דהרי אין זה כעין תדורו. ואי 
הוא  ימים שהגדר  ואינו כשאר  חיוב אכילה  הוא  נימא דהחיוב 
דיורים בסוכה, בזה איכא למימר דהחיוב הוא בכזית ככל מצוות 
האכילה וכן ייתכן לומר שחייב אף בעת ירידת גשמים כיון שאין 

גדר המצווה תלוי בכעין תדורו כשאר ימים.
גשמים  דבירדו  כתב  סנ"א  תרכ"ה  סי'  אפרים  במטה  והנה 
דלפי  וצ"ע  מכביצה  יותר  בסוכה  לאכול  צריך  ראשונה  בלילה 
המבואר אי נימא דחייב לאכול בסוכה אף בירדו גשמים מוכח 
דהוי חיוב אכילה ואמאי לא יתקיים חיוב זה בכזית )עי' מש"כ שם 

באלף למטה, וצ"ע(.

שאלה ב'
שיעור ד' טפחים בלולב

במשנה )סוכה כ"ט:( לולב שיש בו ג' טפחים כדי לנענע בו כשר 
ופי' רש"י וז"ל, כדי לנענע בו מפרש בגמ' ג' טפחים תהא השדרה 
כנגד ארכו של הדס וטפח יותר כדי לנענע דבעי נענוע וכדלקמן 
מעלה ומוריד וכו', עכ"ל. ומבואר בדבריו דהטפח הד' הוא כדי 

לקיים מצוות נענועים.
והנה מצוות נענועים הוי דרבנן והכי מוכח בגמ' לק' דבמשנה 
מא: איתא יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת ושכח והוציא 
את הלולב לרה"ר פטור מפני שהוציאו ברשות ופי' רש"י ברשות 
אלא  שנו  לא  אביי  אמר  ובגמ'  במצווה,  טרוד  שהיה  מצווה 

נפק ביה  ופריך הא מדאגבהיה  בו חייב  יצא  בו אבל  יצא  שלא 
ומשני כשהפכו, ואי נימא דמצוות נענועים דאורייתא אף אחר 
וא"כ  ויפטר.  נענועים  דמצוות  בטירדא  טרוד  עדיין  שהגביהו 

לכאו' צ"ל דשיעור דלולב הוי דרבנן.
כו'  טפח  שיעורין  חמשה  אמרי'  כ"ו.  נדה  דבגמ'  קשה  זה  אך 
שידרו של לולב יוצא מן ההדס טפח כו' והאיכא דיה לקורה שהיא 
ד' בלולב  ומוכח דשיעור  ומשני בדרבנן לא קמיירי,  רחבה טפח 

אינו דרבנן. וקשה א"כ איך ניתן טעם לדאורייתא בדין דרבנן.

שאלה ג'
נשים בשמחת יו"ט

בשו"ע סי' תקכ"ט ס"ב פסק חייב אדם להיות שמח וטוב לב 
במועד הוא ואשתו ובניו וכו', וכתב המשנ"ב סקט"ו והוא מצוות 
עשה מן התורה דכתיב ושמחת בחגך ונוהגת גם בנשים. והנה 
ובעונג שבת כתב הר"ן  בג' סעודות בשבת  הא דנשים חייבות 
שישנו  את  ושמור  מזכור  לה  דילפינן  סעודות(  כמה  ד"ה  קי"ז:  )שבת 

בשמירה ישנו בזכירה דכלל זה הוא כל חיובי שבת.
וצ"ע מהו מקור חיובם של נשים בשמחת יו"ט והא הוי מ"ע 
אך  המחבר  בלשון  אפש"ל  וכן  בעלה  על  חיוב  שהוא  שכתבו  יש  )ואמנם  שהז"ג 
המשנ"ב שכתב ונוהגת גם בנשים נראה דלא ס"ל כן אלא הוי חיוב על האשה וצ"ע(.

תשובות ניתן לענות
בטלפון 072-3354440 שלוחה 1,

או לשלוח לפקס 077-4703846,
דוא"ל a0527165@gmail.com  ת.ד. 57419 ירושלים.
בצירוף שם, כולל\ישיבה ומס' טלפון. עד ר"ח כסלו תשע"ז

בין השולחים יתקיימו הגרלות על 100$ כ"א,
וכ"כ יהיו זוכים נוספים בספרים יקרי ערך

התשובות יעברו ביקורת של ת"ח
תשובות נבחרות ושמות הזוכים

יפורסמו בעז"ה בגליון הבא

להצטרפות
לקבלת הגליון אצלכם בדואר 

 072-3354440   

לאור המצטרפים הרבים שכבר נרשמו במערכת

ישנה אפשרות 
לקבלת גליונות 

"האהל" בדיוור ישיר

ממשיכים  
בתכנית 
המנויים

שלוחה 5



67

)וגם לא כתב שפטור מהבדלה( נראה שלא רצה המשנ"ב להכריע בזה.

והנה גבי קטן ביאר הרב הנ"ל כמה טעמים לחלק בינו לבעל 
ברית אך גבי חולה לא נתבאר מה טעם יפטר יותר מבעל ברית.

 – יוסף  אהל  ישיבת  ר"מ  זילברמן,  מאיר  הרב  בזה  וביאר 
מודיעין עילית, דיש לחלק דדווקא בעל ברית שיו"ט שלו הוא, 
נדחה אצלו דין ת"ב לגמרי ולכן יבדיל על הכוס ככל מוצאי שבת, 
שלא  אפשר  סכנה  משום  דחייה  אלא  זה  שאין  חולה  משא"כ 
הרב אליהו רפאל,  והוסיף בטעם זה  חייבו בהבדלה על הכוס. 
כולל נתיבות ההוראה והמשפט, מח"ס תורת השילוח, דלחולה 
לא הותר אלא מה שנצרך לו מחמת חוליו משום סכנה, ולשתות 
והבה"ח צבי  ולכן דין ת"ב דוחה את דין הבדלה.  יין אינו צריך 
אלימלך יוז'וק, ישיבת פוניבז' הקשה על טעם זה דא"כ יבדיל 

על חמר מדינה.
דא"צ  האדם  בתורת  הרמב"ן  של  טעמו  ע"פ  שביאר  מי  יש 
שמבדילין  תקנו  שהענו  דבשעה  במוצ"ש  שחל  דת"ב  הבדלה 
כל  וכתב הרמב"ן שבליל ת"ב  ואין מבדילין על הכוס  בתפילה 
לו  שמותר  אף  דבחולה  י"ל  ולפי"ז  הם  מרודין  כעניים  ישראל 
לאכול מכלל עני לא נפק אך בעל ברית שיו"ט שלו הוא לא חשיב 

עני.
אלא דכל זה נכון אי נימא דחולה וקטן אינם מבדילין בת"ב 

לדעת המשנ"ב או שלכה"פ הוי ספק והמשנ"ב לא הכריע בזה.
אך יש שכתבו דבאמת מה שהמשנ"ב הזכיר דין זה רק בבעל 
ומה  בת"ב  מבדילים  וקטן  חולה  שאף  וס"ל  דווקא  אינו  ברית 

שלא הזכיר רק בעל ברית ביארו בכמה אופנים.
הבה"ח דב דוד שפירא, ישיבת פונביז', כתב בפשיטות, שאין 
לחלק כלל ביניהם והמשנ"ב לא רצה לדבר בדבר רע כגו' חולה 

וכתב בבעל ברית וממילא נלמד לחולה.
הבה"ח יאיר אליהו פרידמן, ישיבת קול תורה כתב, דהשו"ע 
לא דבר עד כאן במי שאוכל בת"ב ביום ראשון ורק כאן כשהזכיר 
השו"ע מי שאוכל ביום זה כתב המשנ"ב שצריך להבדיל אך אינו 

דווקא במקרה זה.
הרב יוסף מימון, כולל רב פעלים, צפת כתב, דבאמת הוא דבר 
ואין  פשוט שהאוכל בת"ב ביום ראשון צריך להבדיל על הכוס 
בזה חידוש דין ולא בא המשנ"ב אלא לעורר בבעל ברית שצם 
עד אמצע היום ואז אוכל שלא ישכח להבדיל, ובחולה לא ראה 
המשנ"ב צורך לעורר בזה דהוי דבר פשוט שהרי אוכל במוצ"ש 
וככל מוצאי שבת ואין חשש שישכח להבדיל. ויותר מזה הביא 
)עי'  יבדיל תכף במוצ"ש  בשע"ת מכנה"ג שחולה האוכל בת"ב 
בכנה"ג ח"ב סי' ע"ט דהיינו אפי' אם אינו אוכל מיד כיון דהוי אצלו כהותרה עיי"ש(.

דאברהם  מרגניתא  כולל  ליבוביץ,  שמואל  הרב  כתב  וכעי"ז 
תענית  בפרשת  כלל  אינו  שהרי  להבדיל  שצריך  פשוט  דחולה 
בת"ב ולא נצרך המשנ"ב לדין זה רק גבי בעל ברית דהו"א דכיון 
דחל עליו מתחילה התענית כבר נדחה אצלו דין הבדלה למוצאי 

התענית וגם כשהותר לו לאכול באמצע היום לא נשתנה דינו.
להוציא  החולה  יכול  אם  השאלה  של  השני  חלקה  ובענין 
בריאים, הנה זה פשוט שכל נידון זה שייך רק אי נימא דחולה 
ודאי  מבדיל בת"ב אך לכל אותם שיטות דלעיל שאינו מבדיל 

שאין מקום כלל לנידון זה.
ישעיהו  אברהם  דהרב  האחרונים  דנו  בזה  גם  באמת  אך 
יוז'וק, כולל עטרת שלמה - מודיעין עילית, הביא מהשע"ת )סי' 
יד"ח  נוטה שיצא  יוסף שכתב שדעתו  תקנ"ו סק"א( בשם הברכי 
מחולה וכדו' וכ"כ בכף החיים בשם מל"ח וזל"א, ובשו"ת משנה 
כן אם הוא חולה  יעשה  )חי"א סי' תנ"ה( כתב שלכתחילה  הלכות 
ויכנס את בני ביתו להוציאם ויותר מזה כתב בשו"ת שבט הלוי 
הבריא  שיבדיל  להבדיל  יכול  אינו  החולה  שאם  קכ"ט(  סי'  )ח"ח 
אך  חיובא,  בר  שהוא  יד"ח  יצא  הבריא  וגם  ישתה  והוא  עבורו 
דעת מרן הגרי"י קנייבסקי זצ"ל שממה שלא הביא המשנ"ב את 

רבינו  )אורחות  ברור  אינו  זה  שדין  דס"ל  מוכח  אלו  השע"ת  דברי 
שם( ויש מי שהביא שהבריא חשוב אינו מצווה בדבר עד מוצאי 

התענית ואינו יכול לצאת יד"ח. וא"כ וודאי מיושב מנהג העולם 
שלא נהגו כן.

עילית  ביתר  יו"ט,  תוספת  כולל  זלוטניק,  נחמן  לייב  והרב 
אך  יד"ח  יצא  כתב, דאף דמי ששמע הבדלה מחולה מסתמא 
לא נהגו כך כיוון שאין בזה חומרא ומעלה דאף דאקרובי הבדלה 
לשבתא עדיף טפי כ"ז בשבת רגילה אך בשבת זו עיקר תקנת 

חז"ל נדחתה למוצאי התענית ואין בזה חסרון.
אי  דאף  כתב,  ב"ב  פוניבז',  כולל  גולדשטיין,  דב  ברוך  והרב 
נימא דלמעשה ההוראה לחולה שיבדיל, כיון שיש בזה מחלוקת 
להבדיל  ולא  ממח'  לצאת  לבריא  טפי  דעדיף  ודאי  הפוסקים 
עד מוצאי התענית, ורק לגבי חולה שצריך לאכול עדיף שיבדיל 
)ולפ"ז לכאו' עדיף שגם החולה יצא  קודם שיאכל אף שאין חיובו ברור 

יד"ח מאחר במוצאי הצום וצ"ע(. 

תשובות לשאלה ג' - תמצית הנדון:

אמה  על  אמה  להשאיר  צריך  בית  דהבונה  בהא  לדון  יש 
לבנות  שאסור  הבונה  על  חיוב  הוי  אם  לחורבן,  זכר  סיד  בלא 
בית באופן שלם או שהוא דין בבית שאסור שיהיה בית שלם, 
ולכאו' מהראשונים שכתבו שהקונה מגוי אינו מחויב לקלוף, 
מוכח שהוא חיוב בזמן הבניה ולא במציאות הבית כשהוא בנוי 
לפי"ז  וצ"ע  לקלוף(  אי"צ  החורבן  קודם  שנבנה  שבית  שכתבו  ממה  מוכח  )וכן 
שנעשה  יודע  דאם  סק"ב(  )שם  המשנ"ב  פסק  וכן  המג"א  דברי 
שהוא  בדין  הלוקח  את  לחייב  שייך  ומה  לקלוף  צריך  באיסור 
שהעושה  י"ג.(  )מו"ק  דקיי"ל  קנס  שהוי  לומר  ואין  הבונה  מדיני 

איסור וקנסוהו לא קנסו בנו אחריו וה"נ לא קנסו לוקח.
אמנם  שהן  אחת,  לדרך  כיוונו  שליט"א  המשיבים  ככל  רוב 
לקלוף  צריך  אינו  מגוי  הקונה  ולכן  הבניה  בשעת  חל  החיוב 
זמן  כל  מושלמת  בצורה  בית  יבנה  שלא  הוא  החיוב  גדר  אך 
שביהמ"ק חרב ואם נבנה בית ע"י ישראל בזמן הזה הרי דין בית 
זה שיהיה בו זכר לחורבן ואף אם מכרו או הורישו עדיין בחיובו 
יש  אך  חרב,  אלוקינו  שבית  בזמן  בשלימות  נבנה  שהרי  עומד 
)שו"ת ח"ב סי' תר"מ( דהקונה מישראל אי"צ  לציין שדעת הרדב"ז 
לקלוף )כך הבין בדבריו בדעת תורה אך עי' באג"מ ח"ג סי' פ"ו דדעתו שלא נחלקו 

בזה המג"א והרדב"ז( ולדעתו ודאי דאיכא למימר דהוי קנס.

תשובות לשאלה א' - תמצית הנדון:
לכל  כיומו  לילו  באב  תשעה  ס"ב(  תקנ"ג  )סי'  השו"ע  כתב 
שלו  השמשות  ובין  יום  מבעוד  אלא  אוכלים  ואין  דבר 
התפילה  זמן  קודם  שעה  חצי  לאכול  שאסור  מצוות 
ימשך  שמא  וה"נ  להתפלל  וישכח  בסעודתו  ימשך  שמא 

בסעודתו ויאכל לאחר שקיעת החמה.
אהרן  יד  ישיבת  שע"י  כולל  אייכנשטיין,  מרדכי  משה  הרב 
בקום  שהם  מצוות  לשאר  תפילה  בין  לחלק  שיש  כתב,  ב"ב   -
לא  זה  יעשה, אבל  ולא  ימשך בסעודה  גזרו שמא  ובזה  ועשה, 

מצינו שיגזרו גזירה שמא ימשך ויעשה איסור.
שמצינו  דמה  כתב,  מונטריאול   - בעלז  כולל  וו.  י.  א.  והרב 
ומחמת  שימשך  דחיישי'  אחד,  בדבר  שעוסק  רק  הוא  שגזרו 
בדבר  שעוסק  היכן  אבל  עליו,  שמוטל  אחר  דבר  יעשה  לא  זה 
והדבר  זמן איסורו,  חיישי' שימשיך באיסור לאחר  הנאסר לא 
קודם  שבת  בערב  מלאכה  יעשו  שלא  גזרו  שלא  למה  דומה 
בדווקא  זה  לתי'  זו  אין הוכחה מקושיא  ה.  ]א.  כניסת השבת. 

וגם קו' זו מתורצת ברוב התירוצים[.
וכעי"ז כתב הרב דוד מאיר גרוס, כולל שע"י ישיבת אורחות 
תורה, ב"ב, דלא גזרו אלא על אכילה שמצד עצמה היא מותרת 
ישכח  וממילא  בהיתר,  שימשך  חיישי'  ובזה  האיסור  בזמן  אף 

מצוותו, אך לא חיישי' שיעבור איסור בעצם הימשכותו.
החמה,  אור  כולל  ירמק,  שלמה  הרב  תירץ  אלו  לתי'  ודומה 
מודיעין עילית, דלגבי מצוות שיש להם פרק זמן שבתוכו צריך 
חיובם  של  הראשון  ברגע  לקיימה  חייב  ואינו  המצווה  לקיים 
חיישי' שידחה להמשך הזמן ובתוך כך ימשך בסעודתו ולא יקיים 
המצווה, משא"כ גבי תענית בעת שמגיע זמן החיוב מיד מוטל 

עליו להפסיק לאכול ובזה לא חיישי' שימשיך לאכול באיסור.
– גרטלר, ב"ב ביאר בזה  הרב אורי פדר, כולל מורשה ודעת 
דכיון שהסעודה שאוכל סמוך ללילה קרויה סעודה המפסקת 
ואוכלים אותה לצורך הצום הוי היכר, ולא חיישי' שבתוך סעודה 

זו ישכח את התענית.
מודיעין   - משה  נחלת  כולל  לרמן,  שרגא  אורי  הרב  והוסיף 
תבשילין  ב'  כדוגמת  דינים  כמה  נאמרו  זו  דבסעודה  עילית, 
ושלא ישבו שלשה ויתחייבו בזימון, וודאי שדינים אלו מזכירים 

את צורך הסעודה, ולא ישכח מהתענית.
להא  משה,  זכרון  כולל  שלום,  בר  יהודה  הרב  זאת  ודימה 
זמן  קודם  חמץ  בדק  שלא  מי  דלרבנן  י"א.  בפסחים  דאמרי' 
למיכל  אתי  דילמא  חיישי'  ולא  האיסור  בזמן  יבדוק  האיסור 
מיניה, ד"הוא עצמו מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מיניה", וכך 
כתב הבה"ח שמואל אהרן יודלביץ, ישיבת פוניבז' דדומה להא 

דהעוסק בדיני שמא יטה אי"צ שומר לנר.
כתב,  דאברהם  מרגניתא  כולל  ויסברג,  יהודה  אברהם  הרב 
השמשות  דבבין  השמשות,  בין  של  המסופק  לזמן  גזירה  דהוי 
כבר אסור לאכול אף דעדיין אינו וודאי תשעה באב ויותר מזה 

לא גזרי רבנן.
שערי  ישיבת  קרשינסקי,  יעקב  אברהם  הבה"ח 
חיישי'  דבדרבנן  בכ"מ  דאיתא  בזה,  לבאר  כתב  שמועות, 
יותר מדאוריתא אף דדאוריתא חמור יותר כיוון דדברי סופרים 
צריכים חיזוק, ועפי"ז אפשר שלגבי צומות ת"ב ויוה"כ לא ראו 
חיישי'  ולא  כו"ע  אצל  מאד  שחמירי  כיוון  לגזור  צורך  חכמים 

שיאכלו בהם.
בית   - תודה  שלמי  כולל  ברזילי,  יהודה  הרב  הביא  וכעי"ז 
שמש, מתרומת הדשן )סי' קמז( שמבואר שם שמותר ליגע באוכל 
בתענית, "דכיוון דהמתענה אסור בכל מיני מאכל ומשתה אסח 
דעתו מיניהו ולא אתי למתשלויי", ומוכח דמחומר הדין בתענית 

לא חיישי' שיבואו לאכול.
עילית,  מודיעין   - משה  נחלת  כולל  ברקלי,  יצחק  הרב 
דבקרבנות  להרחיק(  ד"ה  נ"ז:  )זבחים  התוס'  דברי  ע"פ  לתרץ  כתב 
גזרו  השחר  עלות  הוא  אכילתן  שסו"ז  ולילה  ליום  הנאכלים 
להפסיק בחצות כיוון דעלות השחר אינו ניכר, משא"כ בקרבנות 
הנאכלים לשני ימים ולילה א' לא גזרי כיוון שסו"ז אכילתן הוא 
ויוה"כ  ת"ב  דבתענית  י"ל  וה"נ  ניכר,  זמן  שזה  החמה  שקיעת 
שמתחילות  במצוות  רק  אלא  גזרו,  לא  מהשקיעה  שמתחיל 

בעלות השחר או בצאת הכוכבים.
נפש  פיקוח  חשש  איכא  דבתענית  בפשיטות  שתי'  היו  ועוד 

אם יאסרו לאכול עוד חצי שעה קודם ולכן לא גזרו רבנן בזה.

תשובות לשאלה ב' - תמצית הנדון:
כתב המשנ"ב )תקנ"ט ס"ק ל"ז( דבעל ברית האוכל בת"ב נדחה 
לאחר חצות צריך להבדיל קודם אכילה וצ"ע אמאי לא כתב כן 
המשנ"ב גבי חולה וקטן שצריכים להבדיל בת"ב נדחה או שחל 
יכולים  אם  בת"ב  המבדיל  בחולה  לעיין  יש  ועוד  ראשון,  ביום 
שנזהרים  שמענו  שלא  צ"ע  וא"כ  ממנו  יד"ח  לצאת  בריאים 

בזה.
הרב אריאל צבי כהן, כולל נחלת משה - ב"ב, הביא מארחות 
המשנ"ב  הביא  שלא  דמהא  שכתב  קמ"ה(  עמ'  )ח"ב  הקה"י  רבינו 
דין זה בחולה משמע דס"ל שאין דין זה ברור, וביאר בזה דהנה 
דבשע"ת  במחלוקת.  שנוי  צריך הבדלה בת"ב  חולה  אי  זה  דין 
סק"א כתב דחולה יבדיל תכף במוצ"ש אך דעת הרבה ראשונים 
תרמ"ב(  סי'  ח"ב  הרדב"ז  בשו"ת  וכ"כ  נ"ד.  בסוכה  והריטב"א  הרשב"א  )הרמב"ן 
שאין כלל חיוב הבדלה בת"ב שחל במוצ"ש, וכן הכריע למעשה 
בשו"ת דבר יהושע )ח"ב סי' ע"ה אות ה'( וז"ל, ומעולם לא שמעתי 
ולא ראיתי בפולין שחולה יבדיל על הכוס קודם אכילה ונראה 
עכ"ל.  כלל,  בת"ב  הבדלה  דאין  ודעימיה  הרמב"ן  על  דסמכו 
ומבואר בזה דברי מרן הקה"י זצ"ל שהמשנ"ב לא רצה להכריע 
בדין זה בין הגדולים ואולי גם חשש להורות נגד המנהג שנזכר 

בשו"ת דבר יהושע ולכן לא הביא דין זה. 
וגבי קטן הביא דבזה נמי נחלקו גדולי הפוסקים, דהמהרי"ל 
דאולי  להבדיל  צריך  אם  הסתפק  ע"ב(  אות  ה'  סי'  )בקו"א  דיסקין 
ודעת  בת"ב,  ולשתות  בגדלותו  למסרך  אתי  דילמא  נחשוש 
מרן  דעת  וכן  להבדיל  צריך  שאינו  זצ"ל  קנייבסקי  הגרי"י  מרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל )הובא בשו"ת רבבות אפרים ח"ג סי' שע"א ובהלכות 
הביאו  נ"ז(  סי'  )ח"א  תשובות  ובקו'   )26 הערה  פ"ז  המצרים  בין  ומנהגי 
נאמרו  וכמה טעמים  בלא הבדלה  שהמנהג למעשה שאוכלים 
לשיטה זו א. דיש לסמוך על הסוברים שקטן רשאי לאכול לפני 
קידוש וה"ה לפני הבדלה. ב. שהרי כשיגדיל יצום וא"כ לא שייך 
ג. דסמכינן ע"ד הראשונים דלעיל שאין  חינוך להבדלה בת"ב. 
כלל חיוב הבדלה על הכוס בת"ב. ד. כמש"כ המהרי"ל דיסקין 
)או"ח ח"ב רמ"ג(  יציב  ומאידך בשו"ת דברי  דילמא אתי למיסרך. 
)ח"ז סי' ע"ז וח"י  וכך כתב בשו"ת שבט הלוי  כתב שצריך להבדיל 
סי' קע"ז( אך כתב שאינו מכריע כן למעשה וא"כ לכאו' מבואר גם 
גבי קטן כדברי הקה"י דמהא דהמשנ"ב לא הביא דצריך להבדיל 

' ד ן  ו י גל ה  אל הש תח  לפ ות  תשוב

השתדלנו להביא כמה תשובות בדרכים שונות, אבל ישנם עוד רבים שענו, מהם בדרכים אלו ומהם בדרכים נוספות, 
ומקוצר היריעה נאלצנו לקצר במקום שאמרו להאריך. ברכת התורה לכל הוגי בעסק אתוותא, יישר חיילם.

בהגרלה שנערכה בין שולחי התשובות
למדור פתח השאלה בגליון ג'

זכו כל אחד ב- 100$:
הרב יוסף דדון, כולל אהבת תורה, מודיעין עילית 

הרב ישראל מאיר פלדמן, כולל תורת שמואל, ירושלים
הרב אורי פדר, כולל מורשה ודעת, בני ברק

בספרי תורת ראשי הישיבות זכו:
הרב שלמה זלמן וולקן, כולל שע"י ישיבת נתיבות חכמה, ירושלים 

הרב אברהם קאהן, כולל בית יוסף - תפרח, מושב תפרח
הבה"ח יהודה מושקט, ישיבת פוניבז'

הבה"ח יאיר אליהו פרידמן, ישיבת קול תורה
הבה"ח רפאל ברס, ישיבת סלבודקא, בני ברק

הבה"ח יוסף גולדשטיין, ישיבת היכל יצחק - לנדאו

בספר נתיבות המשפט – הגרי"מ דז'ימיטרובסקי זכו:
הרב שמואל אייכלר, כולל באבוב, אלעד

הרב אברהם אייזן, כולל אמרי דעת, ביתר
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הנה מצאנו שעל התורה נאמר "שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל 
רב", וכן על יו"כ נאמר "השיבה לי ששון ישעך" דקאי על יו"כ ]ד'ישעי' 
המילה  על  וכן  יום[  הארבעים  של  ל"י  ביום  והוא  הכיפורים  יום  זהו 
נוף  "יפה  וגם על בית המקדש נאמר בפסוק  זהו מילה",  "ששון  נאמר 
שבביהמ"ק  משום  משוש  נקרא  דזהו  רש"י  ופי'  הארץ"  כל  משוש 
לאדם,  משוש  מביא  זהו  ולכן  לו  ומתכפר  ואשמות  חטאות  מקריבין 
וכמו כן לענין שמחת חג הסוכות נאמר "ושאבתם מים בששון ממעייני 
הישועה", ורואים מזה שיש חוט מקשר בין יו"כ ומילה ותורה וביהמ"ק 

ושמחת חג הסוכות שעל כולם נאמר בתורה לשון "ששון", וצ"ב.
ששון  בין  החילוק  מהו  ז"ל  הראשונים  עמדו  כבר  דהנה  בזה,  ונראה 
לשמחה, וביארו בזה כמה אופנים, ועי' בגמ' סוכה מ"ח ב' חד שמיה ששון 
נוסף, בהקדם  ונראה לבאר בזה באופן  וכו', ואכמ"ל,  וחד שמיה שמחה 
מש"כ בהעמק דבר להנצי"ב זצ"ל )דברים ט"ז, ט"ו( דבחג הסוכות יש 
בפסוק  כן  ולמד  השמחה,  מעצם  חוץ  ריקוד,  של  מיוחדת  ומצוה  דין 
ומחולות,  ריקודים  "תחוג לה' אלוקיך", דתחוג הוא מלשון מחוג דהיינו 
והביא כן ממד"ר פר' אמור פ"ל דאיכא גם דין שמחה וגם דין חגיגה, ופי' 
הנצי"ב ז"ל שם דהך "חגיגה" שהזכיר המד"ר שם לא מיירי על קרבן חגיגה 
אלא על מצות מחוג וריקוד, ולכן אי' בגמ' סוכה נ"ג א' דחסידים ואנשי 
ריקוד,  מצות  יש  כי  וזהו  השואבה  בית  בשמחת  "מרקדין"  היו  מעשה 
עכ"ד. ולכאו' צ"ב בזה, חדא, מהו יסוד ענין מצוה הזו של "ריקוד", ועוד, 
למה דוקא בחג הסוכות יש דין ריקוד ולא בשאר ימים טובים, ועוד, דאם 
יש מצוה של ריקוד אזי למה דוקא חסידים ואנשי מעשה וראשי ישיבות 
דרק  כתב  הי"ד  מלולב  פ"ח  וברמב"ם  שם,  בגמ'  כמבואר  מרקדין,  היו 
הם היו מרקדין וכל העם היו באים רק לראות ולשמוע, עיי"ש, ולמה לא 

יקיימו כל העם מצוה זו של ריקוד, וצ"ב.
ונראה בזה, דהנה המהר"ל מפראג בס' באר הגולה באר ד' כתב וז"ל, 
בלב  השמחה  כי  בלב,  השמחה  כמו  ואינו  בפועל,  שמחה  הוא  המחול, 
אינו בפועל, אבל בריקוד השמחה נמצאת בפועל לגמרי, עכ"ד, ובביאור 
הדברים י"ל, דשמחה היינו תשוקת והרגשת הלב, אך לפעמים שמחה 
לך",  למיחלים  פה  פתחון  "ותן  מתפללים  שאנו  מה  כעין  רק  היא  זו 
כלומר, שיש ייחול והשתוקקות בלב אבל אינה יוצאת לפועל, אך ריקוד 
היינו שלא רק הלב מרגיש השמחה אלא זהו נהפך להיות אצלו חוש, 
ואף הגוף מתמלא זרמי שמחה ואושר רוחני, בבחי' "ויהיו ידיו אמונה", 
גם הידיים וכל הגוף מרגישים קירבת ה' ושמחת קירבתו בחוש ממש, 
מן  ומנופה  מזוכך  הגוף  שיהיה  צריך  זה  לזכות למצב  כדי  ואכן  ודו"ק, 
הפסולת של התאוות והעבירות, ובאמת אי' בספרי קדמונים דריקוד 
הפסולת  כל  את  מעליו  ולהשיל  לנפות  ומנפה,  מרקד  מלשון  הוא 
והטומאה שנדבקה בגופו, ]וגם ענין השירה והזמרה בכללותו הוא כעין 
בשירי  "הבוחר  כמ"ש  זמרה,  לשירה  קורין  התוה"ק  בלשון  דהנה  זה, 
וכן  דזמרה",  "פסוקי  וכן  "לדוד מזמור" במזמורי תהילים,  וכן  זמרה", 
"זמירות שבת", וזהו מלשון זומר וקוצץ, שתכלית כל הזמרה הוא לקצץ 
ולסלק את כל המחיצות שבין האדם להקב"ה, וזהו יסוד הענין שמובא 
בשם הזוה"ק דהיכל הזמרה והיכל התשובה חופפין זה לזה, והיינו, כי 
ולשוב עד תחת כסא  יכול האדם לקצץ המחיצות  ע"י הזמרה  באמת 
וכנ"ל, ואולי זהו ג"כ הביאור במש"כ  הכבוד, אשר זהו יסוד התשובה 
החיד"א ז"ל בספרו מורה באצבע סימן ח' רכ"ו וז"ל, כל האומר תהילים 

אמירת  ע"י  כי  והיינו  עכ"ל,  הכבוד,  כסא  תחת  להיות  זוכה  יום  בכל 
כסא  תחת  לשורשו  ולשוב  המחיצות  ולקצץ  לזמר  יכול  המזמורים 
הכבוד, ועל עצם ענין השירה והזמרה יעוי' בספר חיי עולם למו"ר מרן 
השירה  ותועלת  וז"ל,  שכתב  א'  פרק  א'  חלק  זצ"ל  קנייבסקי  הגרי"י 
רב וכו', כי השיר מעורר הלב למרץ והתמדה עיון והתעוררות, עכ"ל, 
וכמו"כ יעוי' בספר החינוך מצוה שפ"ד שכתב וז"ל, האדם בהיותו בעל 
חומר צריך התעוררות גדולה וכו', כי הטבע מבלי מעיר יעמוד כמו ישן, 
ואין דבר שיעוררהו כמו קולות הניגון, ידוע הדבר, עכ"ל, ועי' עוד בס' 
זה של  ענין  ובאמת  ואכמ"ל[,  סימן קכ"ח סל"ה,  או"ח  ערוך השולחן 
ריקוד שייך בעיקרו רק ע"י שהאדם מנקה את נפשו ולבו מכל חטאותיו 
ותאוותיו, אשר זהו עיקר עבודת ר"ה ויו"כ, ורק דאחרי זה עדיין צריך 
נ"א  "כיבוס" גם על הגוף, כי גם הגוף נטמא, וכמבואר בתהילים פרק 
דהיינו  מעווני",  כבסני  "הרב  לבחי'  צריך  עדיין  פשעי"  "מחה  דאחרי 
כיבוס הגוף מהשפעת החטאים, ועל זה מהני ג"כ הריקוד בחג הסוכות, 
ורק דכל זה שייך כמובן רק אם הריקוד כולו לשם שמים, ריקוד הלב 

ולא ריקוד הרגליים גרידא, ודו"ק.
ואולי י"ל לפי"ז, דזהו ג"כ ההבדל בין ששון לשמחה, דשמחה היינו 
בחי' הרגש הלב וששון היינו שמחה בפועל, כלומר, דהשמחה מורגשת 
לבאר  נראה  ]ולפי"ז  ודו"ק,  גידים,  ושס"ה  איברים  רמ"ח  בכל  בחוש 
הפסוק שקורין בהפטרת שבת ראש חודש, שמחו את ירושלים וגילו 
והיינו,  וגו',  עליה  המתאבלים  כל  משוש  אתה  שישו  אוהביה,  כל  בה 
להם  ויש  ירושלים,  את  בלבם  אוהבים  רק  אשר  אנשים  יש  דהנה 
ולכבוד שמים שיהיה בזמן ההוא, אך  ירושלים  תשוקה פנימית לבנין 
לבא  לעתיד  יזכו  אלו  ואנשים  חורבנה,  על  ממש  מתאבל  אינו  עדיין 
לראות בשמחתה של ירושלים ולשמוח בה, אך יש אנשים שהם בבחי' 
בוער  ממש  בגלותא  שכינתא  של  שהמצב  כלומר  עליה",  "מתאבלים 
בין  בימי  ובפרט  ממש,  כאבלים  מתהלכים  והם  בעצמותיהם  וכואב 
המיצרים פניהם נפולות והם שחים ונדכים עד לעפר, ואנשים אלו יזכו 
לא רק לשמוח בבנין ביהמ"ק אלא יזכו גם לשוש אתה משוש, כלומר 
שהשמחה תהא אצלם בפועל ובחוש ממש, כי הם גם הרגישו בחוש 
את האבילות, ודו"ק[, ולפי"ז י"ל עוד, דששון זה אשר בא לידי ביטוי 
או  עוונות  ומחילת  תשובה  אחרי  רק  לזה  לזכות  אפשר  אי  בהריקוד 
מכח לימוד התורה וכן שמירת המילה, אשר כל זה מרומם את האדם 
מעל טבע גופו, וכנ"ל, אך כל זמן שהאדם חי חיים טבעיים וגשמיים, 
יכול  אינו  מ"מ  ומצוות  תורה  שומר  הוא  כללי  באופן  אם  אפילו  אזי 
וראשי  הישיבות  ראשי  רק  ולכן  בפועל,  שמחה  שהוא  לששון  להגיע 
שהוא  הריקוד  ענין  כי  מרקדין,  היו  מעשה  ואנשי  וחסידים  סנהדרין 
אצלם  וגם  הללו,  מעלה  אנשי  אצל  דוקא  שייך  הרי"ז  בפועל  שמחה 
שייך בעיקר ענין זה בחג הסוכות שהוא אחרי כפרת יוהכ"פ, וכן לעתיד 
ודו"ק,  לצדיקים",  "מחול"  עושה  הקב"ה  לבא  "לעתיד  שאחז"ל  לבא 
כל  אצל  שייכת  אינה  ומחול  ריקוד  של  זו  מיוחדת  דמצוה  אף  ואולם, 
העם, מ"מ שייך אצלם ענין הריקוד מצד מרקד ומנפה וכנ"ל, וכן משום 
והאדם  הפנימיות  מעורר  החיצוניות  כי  שמחה,  מעורר  גם  שהריקוד 
נפעל לפי פעולותיו כלשון המס"י פרק ז' וספר החינוך מצוה ט"ז, ולכן 

גם משום מצות השמחה שייך ענין הריקוד, ודו"ק. 

ששון ושמחה
הגאון המופלא רבי חנוך העניך קרלנשטיין זצוק"ל

פתחי
דעת

ומצות ריקוד בחג הסוכות
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ולתוס'  יד"ח.  יכול להוציא אחרים  ואינו  מחוייב במצוה מדרבנן 
מצוות חינוך מוטלת ג"כ על הבן, וקרי ליה מחוייב במצוה מדרבנן 
ז.  ולכן יכול להוציא אחרים יד"ח. וכמו"כ מצינו בר"ן במגילה )דף 
מדה"ר( שהביא דברי הרמב"ן דקטן אינו יכול להוציא אחרים יד"ח 

אפילו בדרבנן, משום שאינו מחיוב במצות אפילו מדרבנן אלא 
חיוב חינוך מוטל על האב וכדברי רש"י. אבל הר"ן שם הקשה על 

דבריו ולכן סבר כתוס' דהקטן עצמו ג"כ מחויב מדרבנן. 
הבן  על  המוטלת  המצוה  דמלבד  הוכיחו  באחרונים  והנה 
לשיטת תוס' והר"ן, יש עוד חיוב על האב לחנך את בנו ולהרגילו 
במצוות, ולא רק משום שהאב מחוייב במצוות בנו. ובקה"י הוכיח 
כן מהא דהאב מדיר את בנו בנזיר, ובזה אין לומר דהוא ממצות 
הבן, שהרי אפילו הגדול אינו מצווה לקבל נזירות. אלא ודאי דהוי 
רק האב  וכ' שם דמשו"ה  ולחנכו במצוות.  להרגילו  מצות האב 

יכול לקבל נזירות לבנו ולא האם, דמצוה זו היא רק על האב.
נמצינו למדים דלדעת התוס' והר"ן ישנם שני חלקים במצות 
חינוך, האחד הוא מצות הבן מדרבנן לקיים את המצוות. והשני 
ומעתה  בקיום המצוות.  בנו  ולהרגיל את  לחנך  הוא מצות האב 
יש לתרץ את קושיית הגרעק"א דמש"כ התו"י דדין חינוך הוא 
לחנכו  האב  דמחוייב  בהא  רק  זהו  האם,  על  ולא  האב  על  רק 
וכנ"ל דהוי מצות הבן על האב. אבל בסוגיין  ולהרגילו במצוות, 
המצוות,  את  לקיים  מדרבנן  דמחוייב  עצמו  הבן  במצות  מיירי 
אף  מצוותם  את  יקימו  שבניה  דואגת  היתה  המלכה  והילני 
שאינה מחוייבת בכך, וכמש"כ התו"י דעשתה כן למצוה בעלמא. 
והוכיחה הגמ' מהא דבמצוה דרבנן של הבנים לא השגיחו חכמים 
שישבו בסוכה פחותה מכ' אמה. ועל זה אמרינן בגמ' וכ"ת שלא 
היתה מקיימת דברי חכמים שגם קטנים מצווים לישב בסוכה, 
ת"ש שכל מעשיה לא עשתה אלא ע"פ חכמים ]ובאמת ברש"י דסבר 

דאין הבן מצווה, נראה דצ"ל דלא ס"ל כתו"י דאין מצוה על האם[.

ס"ל  אי  גדולה,  מבוכה  דיש  נראה  הרמב"ם  בדעת  והנה  ג. 
כהתוס' והר"ן דגם הבן מחוייב מדרבנן, או דס"ל כרש"י והרמב"ן 
דהחיוב הוא רק על האב. ובכס"מ בכמה מקומות דייק מלשונו 
והרמב"ן.  רש"י  וכדעת  הבן  על  חיוב  דאין  דסבר  הרמב"ם  של 
באכילת  חייבין  'הכל  הרמב"ם  כ'  י(  הל'  )פ"ו  ומצה  חמץ  בהלכות 
מצה אפילו נשים ועבדים. קטן שיכול לאכול פת מחנכין אותו 
במצוות ומאכילין אותו כזית מצה'. ודייק הכס"מ מהא דלא כתב 
דגם קטנים חייבים במצה, אלא כתב דמחנכין אותו, משמע דסבר 
דהוא רק חיוב על האב לחנכו במצוות, וכדברי רש"י והרמב"ן. עוד 
הוכיח שם הכס"מ ממש"כ הרמב"ם כן לגבי מגילה 'הכל חייבים 

אנשים ונשים וכו', ומחנכים את הקטנים לקרותה', וכנ"ל.
הרמב"ם  כתב  מקומות  דבהרבה  לתמוה,  יש  מאידך  אולם 
לשון ד'חייבים', ומשמע כדברי התוס' והר"ן דיש חיוב מדרבנן גם 
על הקטן עצמו, דלגבי בהמ"ז כתב )פ"ה מברכות הל' א( הקטנים חייבים 
הכס"מ  ]ובאמת  במצוות  לחנכם  כדי  סופרים  מדברי  בבהמ"ז 
מזמנים  דקטנים  הדין  את  השמיט  דהרמב"ם  דייק  ו(  )בהל'  שם 
לעצמם, וביאר שם כשיטתו דס"ל כרש"י והרמב"ן דקטנים לא 
אין  ולכן  לחנכם  מוטל  אביהם  על  אלא  מצוה  בשום  מחוייבים 
מזמנים לעצמם. אבל ברמב"ם דידן כתב דמזמנים לעצמם, ועוד 
ט( שכל קטן שיודע  הל'  )פ"ג  דנקט לשון ד'חייבים'[, ובהל' ציצית 
להתעטף חייב בציצית כדי לחנכו במצוות, וכן בהל' סוכה )פ"ו הל' 
א( כתב דקטן שאין צריך לאמו וכו' חייב בסוכה מדברי סופרים 

כדי לחנכו במצוות, וכ"מ בלולב )פ"ז הי"ט( קטן היודע לנענע חייב 
בלולב מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. וכבר הקשה כן בשדי 
חמד, וכן הקשה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספר תפלה של ראש 

עמ"ס תפילין )עמ' מ'( יעוי"ש בארוכה.
ד. ובכדי לבאר דברי הרמב"ם יש להקדים, דהנה לענין חיוב 

י'(  הל'  עשור  שביתת  מהל'  קטנים להתענות ביוה"כ פסק הרמב"ם )פ"ב 
וז"ל "קטן בן תשע שנים ובן עשר שנים מחנכים אותו לשעות, 
כיצד היה רגיל לאכול בשתי שעות ביום מאכילים אותו בשלש, 
מוסיפין  הבן  כח  לפי  בארבע,  אותו  מאכילים  בשלש  רגיל  היה 
לענותו בשעות. בן אחת עשרה שנה בין זכר ובין נקבה מתענה 
ומשלים מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות" עכ"ל. וכבר הקשה 
שווין  והנקבה  הזכר  שיהיו  מצינו  דהיכן  דבריו  על  הראב"ד  שם 

בבני י"א, ויעוי"ש ברבינו מנוח שתירץ.
עוד עמד שם רבינו מנוח על החילוק בלשונו בין בן ט' שנים 
דכתב דמחנכים אותו לשעות, לבין בן י"א שנים דכתב דמתענה 
ומשלים מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. וכתב שם וז"ל "בא 
רבה  אמר  שם(  )יומא  בגמרא  כדאמרינן  הוו  חנוכי  דתרי  להודיענו 
תרי חנוכי הוו חד לעינוי וחד להשלמה, וחנוך השעות אינו חובה 
מדרבנן אלא חובה המוטלת על כל אדם מעצמו ללמד ולהרגיל 
וגו',  דרכו  פי  על  לנער  חנוך  כדכתיב  יושר  בדרכי  ללכת  בניו 
וכדי להכניסם תחת כנפי השכינה, כדאמרינן היודע לדבר אביו 
מלמדו תורה צוה לנו. והחינוך הזה אינו מוטל אלא על הבנים ולא 
חייב  אינו  בתו  לחנכו  חייב  בנו  בנזיר  והיינו דאמרינן  הבנות,  על 

לחנכה".
המבואר דבחינוך יש דין כללי שהאב מחוייב להרגיל את בנו 
חינוך,  לגיל  שהגיעו  קודם  אפילו  והמצוות  התורה  בדרך  ללכת 
ולא  בזכרים  רק  שייך  זה  ודין  דרכו,  ע"פ  לנער  חנוך  מש"כ  וזה 
בנקבות, וכן אינו חייב בכל פרטי המצוה כגדול אלא מחנכו אפילו 
הבן  על  הוא ממצוות האב  זה  דדין  גם  ונראה  להתענות שעות. 
]ומקור דין זה כתב רבינו מנוח שאינו  ולא באם  ושייך רק באב 
מדרבנן אלא 'חובה המוטלת על כל אדם בעצמו', ונראה כוונתו 
דחזינן דין חינוך בהרבה מקומות בתורה וכמש"כ הרמב"ן )דברים 
פסו"ז( על הפסוק חקת עולם לדורותיכם מכאן שמצווים אנו  פ"ו 

שידעו בנינו המצוות, ואיך ידעו אותם אם לא נלמדם. וכעי"ז כתב 
דאפשר  כתב  פסי"ט(  פי"ח  )בראשית  חכמה  ובמשך  מקומות.  בעוד 
דילפינן ליה מהפסוק דלמען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו 
וגו'. ולזה אין צריך תקנה דרבנן, אלא הוי חיוב יסודי במה שמגדל 

את בניו שיחנכם לללכת בדרכי התורה[.
ובחינוך השני כתב שם וז"ל "כשהם בני י"א שנה שחייבים 
הכתוב  השווה  שהרי  ותינוקת  תינוק  בו  שוין  מדרבנן  להשלים 
מדברי  שהם  לעונשין  וה"ה  שבתורה  עונשין  לכל  לאיש  אשה 
סופרים שאין הדין נותן להיות התינוקת פטורה להתענות במקום 
שהתינוק חייב להתענות וכי מפני שהיא נקבה הרוויחה להפטר 
מן התענית". ומבואר דהדין הנוסף בחינוך הוא שכשמגיע הקטן 
לגיל חינוך, הקטן עצמו חייב במצוות מדרבנן, ולכן אביו מחויב 
הוא  מחוייב  כתיקונה בשלמות שהרי  המצוה  את  לקיים  לחנכו 
כיון  לנקבות  זכרים  בין  לחלק  אין  זה  ובדין  סופרים.  מדברי 
עתה  גם  חייבת  וא"כ  לכשתגדל  במצוה  ג"כ  חייבת  שהנקבה 
מדברי סופרים. ודקדק שם השינוי בלשון, דכאן כתב חייב מדברי 
סופרים, וכאן כתב דמחנכין אותו. וכן עמד על זה הגרח"ק שם 
שכתב  מקומות  ויש  סופרים  מדברי  חייב  דכתב  מקומות  דיש 

מחנכין אותו, ובהא תליא.
וכעין זה מצינו בדברי תלמידי רבינו יונה על הרי"ף בברכות 
ומזוזה  בתפילין  שחייבים  אף  דקטנים  במשנה  דמבואר  כ.,  דף 
את  פירש  וברש"י  ומתפילין.  שמע  מקריאת  פטורים  ובהמ"ז, 
דברי המשנה בקטן שהגיע לחינוך, ואפ"ה פטור מקריאת שמע 
ומתפילין מטעמים שנתבארו שם. והקשה רבינו יונה מדאמרינן 
דקטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה והיודע לקרות אביו מלמדו 
היודע  דקטן  תפילין  לגבי  אמרינן  וכן  ק"ש,  של  ראשון  פסוק 
לשמור תפיליו אביו לוקח לו תפילין, ומשמע דמחוייב בחינוך. וכן 

א. סוכה דף ב' ע"ב 'אמר רבי יהודה מעשה בהילני המלכה 
נכנסים  זקנים  והיו  אמה  מעשרים  גבוהה  סוכתה  שהיתה  בלוד 

מבואר  ובגמ'  וכו'',  לו  אמרו  דבר,  לה  אמרו  ולא  לשם  ויוצאים 
דהיו לה ז' בנים, ואף אי נימא דקטנים היו, ודאי אחד מהם כבר 
לה  היה  חינוך  ומדין  לאמו,  צריך  אינו 
דישבה  ומהא  כשרה,  בסוכה  להושיבו 
דכשרה.  מוכח  אמה  מכ'  למעלה  בסוכה 
'וכי תימרו קטן שאינו צריך לאמו מדרבנן 
משגחה,  לא  בדרבנן  ואיהי  דמחייב  הוא 
ת"ש ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא ע"פ 

חכמים'.
הקשו  פב.  ביומא  ישנים  ובתוס' 
מצווין  בי"ד  אין  נבילות  אוכל  קטן  שהרי 
ביוה"כ  אותו  מענין  למה  וא"כ  להפרישו, 
כתבו  השני  ובתירוצם  לחינוך,  הגיע  אם 
מאיסור  להפרישו  מצווין  בי"ד  דאין  דהא 
הוא משום שמצוות חינוך שייכת רק באב 
"ומעשה  וז"ל  שם  והק'  אחר.  באדם  ולא 
דהילני המלכה שישבה היא ושבעת בניה 
בכך,  וחנכם  אב  להם  היה  שמא  בסוכה, 
מחנכם  היתה  אב  להם  היה  לא  ואפילו 

למצוה בעלמא" עכ"ל.
חיוב  ליכא  לאם  התו"י  דלדעת  הרי 
בניה  את  חינכה  המלכה  והילני  חינוך, 
הגרעק"א  והקשה  בעלמא,  למצוה 
היו  דבניה  מבואר  דבסוגיין  בגלהש"ס 
דכל  וכיון  חינוך,  מדין  מדרבנן  מחוייבים 
מעשיה לא עשתה אלא ע"פ חכמים ניתן 
זה דלמעלה מכ' כשרה.  להוכיח ממעשה 
ולדברי התו"י הרי כלל לא היתה מחוייבת 
קושייתו  הגרעק"א  והניח  בניה,  בחינוך 

בצע"ג.
ב. איתא בגמ' בברכות מח. דמי שאכל 
מדרבנן,  המזון  בברכת  ומחוייב  דגן  כזית 
בברכת  שחייב  מי  את  גם  להוציא  יכול 
המזון מדאורייתא, והקשה שם רש"י דא"כ 
הגדול  את  להוציא  דיכול  נימא  בקטן  גם 
יד"ח. ותירץ רש"י 'דההוא אפי' מדרבנן לא 
מחייב, דעליה דאבוה הוא דרמי לחנוכיה'. 
אבל התוס' שם כתבו דדוחק לומר דבקטן 
מדרבנן,  מחוייב  אינו  קרי  לחינוך  שהגיע 
דא"כ איך מבואר דיכול לפטור את אביו. 

ולכן פי' שם התוס' באופ"א.
העולה דנחלקו רש"י ותוס' מי מחוייב 
המצוה  דלרש"י  חינוך,  של  דרבנן  במצוה 
קרי  לא  לבן  אבל  האב,  על  רק  מוטלת 

כ"ב אותיות \ ממוסרי הגרמ"מ חדש זצוק"ל
א. כתב הרמב"ם )הל' סוכה פ"ד ה"ב(: "היו לה שתי דפנות גמורות זו בצד זו כמין גם, עושה 
דופן שיש ברחבו יתר על טפח וכו'" עכ"ל. וכתב רבינו מנוח )שם( דברים נפלאים ונוראים 
ולא אמרו כמין דל"ת, שלא רצו לתאר לאותיות  "ומה שאמרו רבותינו כמין גאם  וז"ל: 
והרי  עכ"ל.  וכבודה"  התורה  קדושת  הגדולים  מהפלגת  וזה  חול,  של  דבר  שום  הקדש 
שנקט שלעומת קדושת אותיות התורה הסוכה היא כחולין, וא"כ כמה יש להזהר שלא 

להשתמש באותיות התורה הקדושה לדברי חולין ממש.
אולם צריך לבאר ענין קדושתן של אותיות התורה, שהרי במושכל ראשון היה נראה 

שהאותיות הן רק כלי לקדושת התורה.
והנה אמרו חז"ל )שה"ר א', ל"א(: "נגילה ונשמחה בך. רבי אבין פתח זה היום עשה ה' נגילה 
ונשמחה בו. אמר רבי אבין אין אנו יודעין במה לשמוח, אם ביום אם בהקב"ה? בא שלמה 
ופירש, נגילה ונשמחה בך, בהקב"ה. בך, בישועתך. בך, בתורתך. בך, ביראתך. אמר רבי 
יצחק: בך, בכ"ב אותיות שכתבת לנו בתורה. בי"ת שנים כ"ף עשרים הרי בך", ולכאורה 
דברי רבי יצחק הם פלאיים, דהניחא דעת הת"ק: "בך, בתורתך", אבל מהו זה – "בך, בכ"ב 

אותיות"? ומהו ענין השמחה באותיות?
והנה אמרו חז"ל )מנחות כ"ט ע"ב(: "אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שעלה משה למרום 
מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך? אמר 
לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש 
על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות וכו'", והרי שהקב"ה כביכול בעצמו הוא שקשר 
כתרים על האותיות, ועקיבא בן יוסף היה דורש על קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות, והרי 
)ובמדרש  שהאותיות עצמן יש להן קדושה עצומה ואף בקוצי האותיות רמוזות ההלכות. 
אותיות רבי עקיבא השלם נוסח א - אות צ ז"ל: "ראה משה את מזלו של רבי עקיבא בפרגוד של הקדוש ברוך הוא 

טעמי  וחמשה  ששים  מאות  שלש  עליו  אומר  ואות  אות  כל  של  תג  כל  ועל  תורה  של  אותיות  ודורש  יושב  שהיה 

מדרש"(.

מעתה דרשת רבי יצחק הנ"ל פשוטה: "בך, בכ"ב אותיות שכתבת לנו בתורה", כי אנו 
שמחים אף בעצם אותיות התורה שרמוזות בהן כה הרבה הלכות.

ודברים נפלאים כתב פי' הרא"ש )נדרים ל"ח ע"א( וז"ל: "כל החכמה והשכל רמוזים בכתב 
התורה בצורות האותיות". ]א"ה: וכמה נפלא הדבר שבנו של הרא"ש, בעל הטורים, הוא 
שגילה תעלומות חכמה בדרשו כתרי אותיות, בגמטריאות ופרפראות, ובכך הראה איך 

שכל החכמה והשכל רמוזים בכתב התורה[.
לאותיות  לתאר  רצו  "שלא  דברנו:  שבראש  מנוח  רבינו  בדברי  ההבנה  גם  איפוא  זהו 

הקדש שום דבר של חול, וזה מהפלגת הגדולים קדושת התורה וכבודה".
ב. והנה עוד צריך לבאר בדברי רבינו מנוח, שבקושיתו הקשה שהיה צריך לומר כמין ד', 

ולכאורה היה צריך לומר כמין ר'?
אולם עיין במשנת סופרים שכתב בצורת אות ר' וז"ל: "ומאוד יזהר שתהיה עגולה ממש 
מאחוריה כדי שלא תדמה לדלי"ת", ומאידך באות ד' כתב: "וצריך מאד ליזהר בריבועה 
חדה  זוית  לה  שיהא  לבד  בזה  די  אין  ולכתחילה  וכו'  ותיפסל  כרי"ש  נראית  תהא  שלא 
מלאחוריה אלא גם יהא לא שם עקב טוב וכו'", ומבואר דצורת הר' היא עגולה, ואילו עיקר 
)ומה שמושכין את ראש הד' אל מאחורי רגלה אינו אלא לכתחילה(, ומדוקדק  צורת הד' היא מרובעת 

מאוד מה שנקט רבינו מנוח בקושייתו ד' ולא ר'.
                                                                            )ליל ש"ק חוה"מ סוכות תשס"ה(

חינוך קטנים למצות סוכה 

פתח
ההיכל
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א. קידש בבית בשעת גשמים ופסקו כשגמר איך יעשה עם קידוש 
במקום סעודה  ב. נטל ידיו בשעת גשמים ע"מ לאכול בבית 
ופסקו הגשמים לפני אכילה  ג. בירך לישב בסוכה ע"מ לאכול 

כביצה ועוד ונמלך לאכול פחות האם הוי ברכה לבטלה
א. כתב המ"ב בסי' רע"ג סעי' א' ס"ק ה' על מש"כ הרמ"א לגבי 
כמפנה  חשיב  לסוכה  דמבית  סעודה  במקום  אלא  קידוש  אין  דין 
לפנה, כגון שירדו גשמים וקידש בבית ואח"כ פסקו הגשמים ורוצה 
ורוצה  גשמים  וירדו  בסוכה  שקידש  להיפך  וה"ה  בסוכה  לאכול 
לאכול בבית בכל זה אינו צריך לקדש שנית וכו' ומפני שיש פוסקים 
החולקים בכל זה וכמו שביארתי בביה"ל, ע"כ טוב כשרוצה לעקור 
אחר קידוש את דירתו לסוכה שישתה מתחלה רביעית יין במקום 
שוב  אי"צ  ולכו"ע  וכדלקמן  סעודה  כמקום  עי"ז  חשיב  דאז  ההוא 
לקדש שנית, והוסיף בשעה"צ או' ה' ואם עוקר מקומו מסוכה לבית 
במקום  חשיב  דאז  בסוכה  פת  כזית  לאכול  יוכל  הגשמים  מחמת 
לסוכה  מבית  דעוקר  בדבריו  מבואר  עכ"ל.  וכדלקמן,  עי"ז  סעודה 
אחרי שפסקו הגשמים אחר שקידש לא יכול לאכול כזית פת אלא 
ולמה לא  חייב בסוכה  אינו  כזית פת  וצ"ב הא  רביעית  רק שתיית 

יכול לאכול כזית בשביל קיום קידוש במקום סעודה.
ב. והיה אפ"ל עפימש"כ המ"ב בסי' תרל"ט סעי' ב' ס"ק ט"ז ואם 
לא קבע סעודתיה עליי ]על פת כיסנין[ רק שאכל יותר מכביצה יש 
דיעות בין האחרונים אם צריך לברך לישב בסוכה, ועיין בשע"ת שכתב 
דלענין שבת ויו"ט בבוקר כשמקדש ואוכל פת כיסנין במקום סעודה 
כו' לכו"ע יכול לברך לישב בסוכה דכיון שאוכל אותה בתורת סעודה 
הצריכה לקידוש שפיר דמי שיברך ברכת סוכה דמחשבתו משוי לי' 
בתורת  פת  כזית  כשאוכל  דהו"ה  לומר  יש  ועפי"ז  עכ"ל.  וכו',  קבע 

סעודה הצריכה לקידוש משוי קבע אפי' אכילת כזית וצריכה סוכה.
יין  ג. אלא שיש להעיר דא"כ אמאי מותר לו לשתות רביעית 
בתורת סעודה הצריכה לקידוש אמאי לא משוי לי' קבע והא כתב 
במ"ב שם ס"ק יג דכמה אחרונים ]ובביה"ל שם ד"ה ויין כתב דמצא 
כן בריטב"א[ מפקפקין בדין זה ודעתם דאם שותה יין בקביעות חייב 
דמספיק  הגאונים  דשיטת  והוא  שאני  יין  דרביעית  ונראה  בסוכה, 
בשביל קיום קידוש במקום סעודה רביעית יין וכתב הגר"א בסעי' ה' 
דמקורם מהא דאיתא בפסחים קא. דאמר להו רבה טעימו "מידי" 
הוא  הגאונים  דטעם  מבואר  סעודה,  במקום  קידוש  שיהא  בכדי 
מפני דל"צ שם סעודה לקיום הסעודה במקום קידוש אלא מספיק 
קבע  סעודת  של  לחשיבות  הטעימא  מחשיבה  לא  ולכן  "טעימא" 
דגן  מיני  ה'  או  דוקא פת  דבעי  לפי השיטות  ודוקא  סוכה,  לחייבו 

לקיום הסעודה במקום קידוש מחשיבה "הסעודה" לסעודת קבע.
לקיים  בתורת  כזית  כשאוכל  גם  דא"כ  להעיר  שיש  אלא 
לא  פת  כזית  דהרי  טעימה  גם  לסעודה  דמספיק  הגאונים  שיטת 
גרע מרביעית יין יוכל לאכלו חוץ לסוכה, ]ואולי מפני שלפי שאר 

הראשונים הוי קביעות צריך להחמיר כמותם[.
ד. אמנם העומד נגד זה הא דכתב בשע"ת בסי' תרל"ט או' ג' 
בזה"ל כיון שאוכל אותה בתורת סעודה הצריכה לקידוש שפיר דמי 
שיברך ברכת סוכה דמחשבתו זו משוי לי' כקבע "רק יזהר שיהיה 
ועוד משוי  יותר מכביצה" עכ"ל. הרי כתב דדוקא באכילת כביצה 
דכזית  מקור  לנו  אין  וממילא  ברכה  לענין  עכ"פ  קביעות  סעודת 

בלחוד מחייב סוכה כשאוכלו בתורת קידוש במקום סעודה.
דיתכן אכילה חיובית שחייב  ויש להוסיף דהרי הא מבואר  ה. 
לאוכלו או לשתותו ומ"מ לא מחייב בסוכה ולא אמרי' דהחיוב משוי 
לה קבע וכמוש"כ במ"ב סעי' ד ס"ק ל והבדלה מבדיל בסוכה שהרי 
כל השנה מבדיל בביתו ובשעה"צ או' נז כתב ע"ז ט"ז, ומזה נלמוד 
לשמוע  יכולין  בביהכ"נ,  כל השנה  לשמוע  אנשים שרגילין  דאותן 

הבדלה  לעשות  דמותר  מבואר  הרי  ע"כ.  בביהכ"נ  ג"כ  בסוכות 
שהיא  אעפ"י  שם  לוגמיו  מלוא  לשתות  גם  ובפשטות  בביהכ"נ 
מחוייבת מ"מ מאחר דאינה שתיה בתורת סעודה אין לה דין קבע, 
לקידוש  המחוייבת  יין  רביעית  דשתיית  הנ"ל  המ"ב  כתב  ומה"ט 
במקום סעודה מותר חוץ לסוכה וכ"כ בתרל"ט סעי' ג בביה"ל ד"ה 
ולא יאכל בזה"ל והנה קידוש היה יכול לעשות מבעוד יום קצת על 
היין ור"ל דישתה כל הכוס במקום סעודה והוא רק לדעת השו"ע 
לישב  לברך  צריך  ולא  לסוכה  חוץ  יין  רביעית  אפי'  לשתות  דיכול 

בסוכה אפי' כשיושב בסוכה, עכ"ל.
ו. והנה יש מקום לפרש דברי המ"ב דלא התיר לאכול כזית חוץ 
ג  יו"ט ראשון, וכתב בסי' תרל"ט סעי'  לסוכה דמיירי בקידש בליל 
במ"ב ס"ק יט דבליל יו"ט הראשון מחוייב לאכול בסוכה ואפי' אם 
שיעור  הימים  דבשאר  דאע"ג  כז  בס"ק  וכ"כ  כזית  אלא  אוכל  אינו 
אכילה חוץ לסוכה כביצה אבל ליל ראשון שהוא חובה טפי אפי' לא 
בעי למיכל אלא כזית אסור לאכול חוצה לה, ועי"ש בשעה"צ עוד, 
אבל לא נראה כן דסתם בזה ולא כתב דמיירי דווקא באופן זה, וגם 
כזית,  יוכל לאכול  וירדו גשמים  ממש"כ השעה"צ דבקידש בסוכה 
ולא כתב דמחוייב לאכול כזית לפימש"כ בסי' תרל"ט סעי' ה ס"ק לה 
דיש להחמיר בליל יו"ט ראשון לאכול כזית בסוכה גם בירדו גשמים.

כרם שלמה  בקובץ  דברי המ"ב עפימש"כ  ביאור  נראה  ולכן  ז. 
זצ"ל,  קוטלר  הגר"א  הי"ד[ בשם  ז"ל  ר' שלמה שפירא  הרב  ]לזכר 
דבירך לישב בסוכה לאכול כשיעור קביעות מפני שהיה דעתו לאכול 
שיעור קביעות סעודה ואח"כ מתיישב בדעתו שלא לאכול כו' אין 
הלכה  בזה  נאמרה  לא  שהרי  ונימוקו  לבטלה,  בסוכה  לישב  ברכת 
בעצם השיעור שעליו מברכין אלא הדין הוא בקביעות סעודה ועי"ז 
השיעור איכא קביעות סעודה והואיל ומתחילה קבע סעודתו הרי כל 
חלק ממנו הוא קביעות סעודה הטעון סוכה. ועפי"ז יש לומר דכונת 
המ"ב דאם יאכל כזית בבית וימשיך לאכול סעודתו נחשב גם הכזית 
שבהתחלה לסעודה קבועה ומבטל על ידה מצות סוכה, ודמי למש"כ 
בתוך  מים  אף  דלפי"ז  ואפשר  כ"ט  או'  ב'  סעי'  בתרל"ט  בשעה"צ 
הסעודה אין כדאי לשתות חוץ לסוכה, ומשא"כ כששותה רביעית 
יין לפני הסעודה לא מצטרפת לסעודה להיחשב היא גופא קביעות.

פת  דבאוכל  לדון  כתבנו  ס"א  סי'  סוכה  זבולון  בשערי  והנה 
סוכה  מצוות  ביטל  דלא  מקומות  בב'  לסוכה  חוץ  ועוד  כביצה 
דהשינוי מקום משוי את האכילה כביצה ועוד לב' מעשה אכילות 
שאינם קשורות זה לזה וכתבנו דלדעת הרמ"א דבדברים הטעונים 
ברכה במקומן אין שינוי מקום מחייב ברכת המוציא גם לגבי סוכה 
אם אחרי שאכל כזית חוץ לסוכה שינה מקום והמשיך לאכול הוי 

סעודה אחת ולדעת המחבר לא הוי סעודה אחת עיי"ש.
ועפי"ז יש לדון דמש"כ בדעת המ"ב דאם יאכל כזית ושוב יכנס 
רק  הוא  לקבע  הכזית  אכילת  גם  נחשב  אכילתו  להמשיך  לסוכה 
יכול גם לאכול  ולא לשיטת המחבר דלפי שיטתו  לשיטת הרמ"א 

כזית בבית ולעשות שינוי מקום לסוכה.
אמנם בנידו"ד המ"ב שם דמיירי שהסוכה היא בתוך הבית ואין 
השינוי מקום רק כדין שינוי מחדר לחדר דמועיל דעתו וא"כ לכו"ע 
בתוך  הסעודה  להמשיך  בדעתו  אכילה  בשעת  והרי  כזית  כשיאכל 
וחייב  שאח"כ  לאכילה  הכזית  מצטרף  למחבר  גם  לכו"ע  הסוכה 
בסוכה. ]ועיי"ש בביה"ל ד"ה ומבית דיש משמעות דגם בשינוי מקום 

ממש צריך לשתות רביעית יין בדוקא ואולי מפני שיטת הרמ"א[.
ח. והנה במש"כ המ"ב שישתה רביעית יין לקיום קידוש במקום 
סעודה ויש לדון במקום שאין לו מספיק יין כגון שנשפך היין מה 
יין  מספיק  ואין  אנשים  עוד  בקידושו  שהוציא  או  לעשות,  עליו 
לכולם, האם עליהם לעשות שינוי מקום בכדי לבטל את הקידוש 

משמע מדברי הרמב"ם בהל' קריאת שמע שכתב בזה"ל "נשים 
הקטנים  את  ומלמדין  שמע,  מקריאת  פטורים  וקטנים  ועבדים 
במצוות"  לחנכן  כדי  ולאחריה  לפניה  ומברכין  בעונתה  לקרותה 
שלא  בקטן  דמיירי  הרמב"ם  בדברי  נקט  עהש"ס  הגרי"ז  ]ובחי' 
של  לשונו  מפשטות  אולם  לחנכו.  חייבין  ואפ"ה  לחינוך,  הגיע 
הרמב"ם משמע דמיירי אף בהגיע לחינוך וכ"כ הגרח"ק[. ותירץ 
להרגילו  אלא  חיוב  ע"ד  אמרו  לא  דהתם  "וי"ל  וז"ל  יונה  רבינו 
אין  למה  טעם  שיש  דאף  כדברינו  מבואר  ולכאו'  במצוות", 
לקטנים חיוב בק"ש ובתפילין מדברי סופרים, האב עדיין מחוייב 

ללמדם כדי לחנכם במצוות.
שביארנו  וכמו  המלכה  דהילני  ממעשה  הראיה  יבואר  ובזה 
דשם מיירי בחיוב הבנים מדרבנן ובחובה זו אין חילוק בין חיוב 
האב לחנך לבין חיוב האם, דשניהם דואגים לחיוב הבן. ומש"כ 
האב  על  במה שמוטל  הוא  בחינוך  אינה מחוייבת  דהאם  התו"י 
להוכיח ממעשה  כתב  ובריטב"א  התורה.  בדרך  בנו  את  להרגיל 
ולדברינו  המצווה,  פרטי  לכל  הוא  חינוך  דחיוב  המלכה  דהילני 

הענין מבואר להפליא כיון דמיירי בחובת הבן עצמו מדרבנן ובזה 
דהחיוב  קצת  ומשמע  דיתכן  בריטב"א  דיעוי'  ודאי מחוייב בכל הפרטים ]אלא 

לחנכו לכל פרטי המצוה הוא מחובת האב דחנוך לנער על פי דרכו, ולא כדברינו[.

המשנ"ב )בסי' תרנ"ח( הביא את שיטת הרא"ש דקטן לא יוצא 
יד"ח בלולב שאול ביום הראשון דבעינן לכם, וי"א דיצא. ומקובל 
לומר דאף לדברי הריטב"א שחינוך הוא לכל הפרטים, יתכן דלא 
בעינן לכם בקטן. דכל מה דבעינן שיקיים המצוה בשלימות היינו 
לולב  או  פסולה  סוכה  כגון  המצוה,  לעיקר  שנוגע  במה  דוקא 
פסול. אבל בלולב שאול אין חסרון בעצם המצווה דהלולב אינו 
ראוי למצוה, אלא דיש דין נוסף דבעינן לכם, ויתכן דדין זה אינו 

מעכב בקטן.

מדברינו  דעולה  הרמב"ם,  דעת  את  לבאר  יש  אולי  ולפ"ז 
בשיטת הרמב"ם דיש ב' חיובי חינוך, האחד הוא חיוב כללי לאב 
להרגיל את בנו במצוות ואפילו לא הגיע לחינוך, והשני הוא חיוב 
הבן מדרבנן לקיים המצוה בשלימות. ומצינו בכמה דוכתין דנקט 
דוכתין  ובכמה  האב,  דין  את  הרמב"ם 

נקט את חיוב הבן. 

והנראה בזה דבמקום שחיוב האב 
שהגיע  קודם  ואף  הבן  לחיוב  קודם 
במצוה,  להרגילו  האב  מחוייב  לחינוך 
של  החיוב  דין  את  רק  הרמב"ם  כ' 
דקטן  מצה,  גבי  שמצינו  וכמו  האב. 
שיודע לאכול פת מחנכים אותו במצה, 
ישנם  אבל  לחינוך.  הגיע  שלא  ואע"פ 
פטור  לחינוך  הגיע  מצוות דקטן שלא 
יכול  שאינו  משום  מלחנכו,  האב  אף 
לקיים אפילו את מעשה המצווה, וכיון 
שחיוב הבן וחיוב האב באין יחדיו כתב 
הרמב"ם רק את חיוב הבן. וכ"ה בסוכה 
הסוכה  מן  פטור  לאמו  הצריך  שקטן 
להרגילו,  חיוב  אין  לאביו  ואף  לגמרי 
מחוייב  כבר  לאמו  צריך  וכשאינו 

בעצמו.

דפסק  לולב,  לגבי  דכצ"ל  ונראה 
לנענע אביו קונה  השו"ע דקטן היודע 
דברי  את  הגר"א  שם  והביא  לולב,  לו 
להגביה  שידע  סגי  דלא  הירושלמי 
לנענע  שידע  בעינן  אלא  הלולב,  את 
חכמים.  שתיקנו  הנענועים  כצורת 
יצא  משהגביה  דמדאורייתא  ואע"ג 
יד"ח, כיון שתקנו חכמים דין נענונעים 
הרי"ז מעצם צורת נטילת הלולב, וקטן 
שלא יודע לנענע אפילו האב אינו חייב 
לנענע חייב  וכשיודע  להרגילו במצוה. 
כבר במצוה מדברי סופרים, ולכן נקט 
מדברי  לולב  בנטילת  דחייב  הרמב"ם 
יש  זה  דבאופן  ונראה  וכנ"ל.  סופרים 
לדון בכל מקום ומקום איזה דין קדם 
מקום  בכל  הרמב"ם  דקדק  ולמה 

לכתוב בדרך זו.

]נכתב ע"י ב.א.[

פתח
ההוראה

גירא בעיניה דסטנא \ ממוסרי הגרמ"מ חדש זצוק"ל
הגמרא )סוכה ל"ח ע"א( אומרת אודות רב אחא בר יעקב שהוא היה מוליך ומביא, מעלה ומוריד 
את הלולב שלו, והיה אומר: "דין גירא בעיניה דסטנא" )רש"י: "הרי זה לחץ בעיניו של שטן, שרואה בעיניו 
ביה"  לאיגרויי  דאתי  היא, משום  "ולאו מלתא  שאין בו כח לנתק מעלינו עול מצות"(. ומסיקה הגמרא: 

)"שיתגרה בו שטן, שהוא יצר הרע, וישיאנו לתעות מעל קונו, וימסור עצמו על הדבר"(. משמע שבעצם נענועי הלולב 

הם באמת חיצים בעיני השטן, אלא שאין ראוי לומר זאת כדי שלא להתגרות בו. וצריך ביאור 
כיצד הנענועים הם חיצים לשטן.

והנה בטעם הנענועים כתב רש"י בדף כ"ט ע"ב: "מעלה ומוריד מוליך ומביא, לעצור 
רוחות רעות וטללים רעים", וכך כתב גם בדף ל"ז ע"ב: "לעצור רוחות רעות וטללים רע", 
אבל לכאורה צ"ע שהרי משמעות הגמ' בדף ל"ז שם הוא שיש מחלוקת בדבר: "אמר רבי 
יוחנן: מוליך ומביא למי שהארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו. 
במערבא מתנו הכי: אמר רבי חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מוליך ומביא 
כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים", ומדוע רש"י נקט רק את 
הטעם של לעצור רוחות רעות וטללים רעים, ולא הזכיר את הטעם של: "מוליך ומביא 

למי שהארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו"?
ונראה לבאר שבעצם אין מחלוקת בטעמים, אלא שרבי יוחנן דבר על האמצעי, ואילו במערבא 
ומעלים  שלו,  רוחות  שהארבע  למי   ומביאים  שמוליכים  ידי  שעל  דהיינו  המטרה,  על  דיברו 
ומורידים למי שהשמים והארץ שלו, מקבלים עול מלכות שמים, וכעין הכוונה המבוארת בגמ' 
)ברכות י"ג ע"ב( אודות קריאת שמע: "רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי ]חייא בר אבא[, חזייה דהוה 

מאריך טובא )ב"אחד"(, אמר ליה: כיון דאמליכתיה למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים תו לא 
צריכת", וכך על ידי הנענעים כביכול ממליכים את הקב"ה, וכיון שמקבלים עול מלכות שמים, על 
ידי זה עוצרים את הרוחות הרעות ואת הטללים הרעים. )ובעיקר הדבר עיין בספר "ברכת משה" להרה"ג ר' 

משה דרוק שליט"א, סוכה ל"ז ע"ב מש"כ בזה(.

ומעתה נראה שאלו הם החצים בעיני השטן, שעל ידי הנענועים מקבלים על עצמינו עול מלכות 
שמים, שזה עוצר את כל הרוחות והטללים הרעים, ואין לך חיצים גדולים מקבלת עול מלכות 

שמים להטיל בעיני השטן.

ויתכן  ע"א(,  נ"א  )סוכה  מרקדים"  היו  מעשה  ואנשי  "חסידים  השואבה  בית  בשמחת  והנה 
שהטעם שדוקא החסידים ואנשי המעשה היו אלו שהיו מרקדים הוא, כי כאשר היו מתרוממים 
למי  ומביא  ומוליך  ומוריד,  "מעלה  בריקודיהם, ומקפצים לימים ולשמאל, היה בזה בחינה של 

שהשמים והארץ וארבע רוחות שלו", ורק החסידים ואנשי המעשה יכלו לכוין את זה כהוגן.

)שמחת בית השואבה, סוכות תשס"ד(

עניני קביעות הישיבה בסוכה
הגאון רבי זבולון שוב שליט"א, ראש ישיבת דברי אמת
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ושוב לעשות קידוש בסוכה ]ודוקא לגבי המקדש שאינו יכול לבטל 
לבטלה  ברכות  ובירך  לבטלה  דהוי הקידוש  יגרום  הקידוש שעי"כ 

הצריך שתיית יין רביעית בבית[.
הקידוש  קיום  ובשביל  שקידשו  דמאחר  להעיר  בדעתי  ועלה 
אכילת  הוי  הקידוש  יתבטל  שיאכלו  ובלא  סעודה  לאכול  עליהם 
הסעודה כמכשיר מצות קידוש ופטורין מסוכה כדין עוסק במצוה 
רבו  פני  להקביל  הולך  כגון  מצוה  מכשירי  דגם  המצוה,  מן  פטור 

פטור מן הסוכה מחמת דעוסק במצוה.
בשם  בביה"ל  עב  סי'  במ"ב  במש"כ  דתליא  העירוני  אמנם 
הפרמ"ג דכתב דמשמע ממ"א דעוסק במצוה דרבנן פטור ממצוה 
דאורייתא וצ"ע מנין לו, ולפי ההלכה דקידוש במקום סעודה הוא 

רק דרבנן אינו יכול 
ממצות  למיפטר 
אמנם  סוכה. 
ספר  בשם  ראיתי 
מגינים  אפיקי 
ממש"כ  שמוכיח 
]הנ"ל[  רש"י 
בלהקביל  דעוסק 
פני רבו ברגל פטור 
מחמת  המצות  מן 
במצוה  עוסק 
רק  שהוא  אעפ"י 

דרבנן, וצ"ע.
והנה  ט. 
בשעת  ידיו  בנטל 
ע"מ  הגשמים 
בבית  לאכול 
הגשמים  ופסקו 
לסוכה  ילך  ואם 
מקום  שינוי  יהא 
לעשות  עליו  מה 
האם עליו לחשוש 
ענט"י  לברכת 

שתהא לבטלה.
במ"ב  דהנה 
סעי'  קס"ו  בסי' 
כתב  ה'  ס"ק  א' 
מביתו  הולך  ואם 
יש  אחר  לבית 
אפי'  שמחמירין 
מועטת  בהליכה 
ולא כתב אם צריך 
לפי  ולברך  לחזור 
היש מחמירין אבל 
ודע  כתב  ו'  בס"ק 
תכיפה  דין  דעיקר 
רק  הוא  המוזכר 
לכתחילה  מצוה 
בדיעבד  אבל 
אפילו שהה הרבה 
בנתיים  או הפסיק 
לחזור  צריך  אין 
כל  ידיו  וליטול 
דעתו  הסיח  שלא 
ידיו.  משמירת 
ובחזו"א סי' כה או' 
וצ"ע  ע"ז  כתב  ח 
הר"י  הלא  למה 
פי' סוגיא דפסחים 
ליטול  דצריך  קו: 
וגם  קנס,  משום 
יתכן  המ"ב  לפי 

ידיו  ונוטל מפני שמ"מ  דבהפסיק הפסיד המצוה אלא דאינו חוזר 
טהורות ]עיין בחזו"א שם ובשעה"צ סי' קס"ד סעי' א' או' ו'[ ומ"מ 
כתב החזו"א שם ומיהו הברכה לא הוי לבטלה כמוש"כ בשע"ת ריש 
סי' קנ"ח בשם הריטב"א חולין קו. עיי"ש. ועפי"ז כשהולך לסוכה 
ידיו בדיעבד  ידיו לפי המ"ב אי"צ ליטול  בשינוי מקום אחר שנטל 
יונה  ומפסיד מצות נטילה על האי אכילה, ולפי החזו"א לפי רבינו 
יתכן דצריך לחזור וליטול ידיו כשהולך לסוכה, אבל יש מקום לדון 
אם  קנס  משום  הוא  ידיו  וליטול  לחזור  יונה  רבינו  שהצריך  שמה 

בכה"ג שהמצוה מכריחו לעשות השינוי מקום אין עליו דין לברך.
אבל בודאי שגם אם מפסיד מצוה או שגורם ברכה שאי"צ אין 

עליו היתר לאכול חוץ לסוכה.

פתחי
הלכה

פסקי הלכות בעני' סוכה וד' מינים
הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א, רב שכונת רמת שלמה
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 ירושלים הוראה היכל מ"ור ד"אב
 בארץ הקודש  "היכל הוראה"נשיא בתי ההוראה 

 " זי"עבשם קנה"ה מרןמיסוד אאמו"ר 

 הוראה" תשובות והוראותמחבר ספרי "היכל 
 א"תובב ירושלים ק"פעיה

 
 תשע"ו )שלשים יום קודם החג( יום ט"ו בחודש הרחמים והסליחות   בס"ד

 

 תיומתהוראה יסודית לממייני הלולבים )מזן ֶדִרי( בענין הבחנת התיומת האמיתי במקום שיש חשש לשני 
 

 שיחי' אל כבוד הרבנים הממיינים לולבים בבתי האריזה בארץ הקודש תו"ב העומדים על משמר הכשרות וההידור למצות ד' מינים
 

שהם הלולבים הנפוצים ביותר בשנים האחרונות  'ֶדִרי' להסיב לבכם להערה והארה שהיא גם הוראה למעשה אודות הלולבים מזן ראיתי
 ומגדלים מהם לאלפים ולרבבות בבקעת הירדן לצורך קיום המצוה מחמת שלמותם ומחמת יפיים.

תי שהממיינים מניחים הרבה לולבים לעיון חדש אחרי השקפה ראשונה או שנשארים בספק על רמת כשרותם והידורם ראיאחר ש ועתה
 ברורה שני תיומות שהוא דבר המצוי מאד בזן זה, והממיינים חוששים למה שמובא בפוסקים )עיין משנה מחמת שנראה כאילו יש להם

פסול, וכמו כן יש נפ"מ באם נקטם  מהם אחת נחלקה ואם תיומת שם שניהם על יש עלין בשני השדרה כלה דאם טו( ק"ס תרמה סימן
. ולכן כשמביטים על הלולבים ונראה להם כאילו יש שם שני תיומות הם מניחים אותו בצד לבדוק היטב אם לא נחלק אחד משני התיומת

 כבר אינו מהודר ולפעמים אף נפסל.אחד משני התיומת וכשרואים שאחד משני התיומת )לדעתם( נחלק קצת לדעתם 
 שיש להדר אחר לולב שכלה (אות ה ס"ק סו ח) בספר חיים וברכהגם מהדרים שאינם נוטלים לולבים אלו שהם חוששים למה שכתב  ויש

בחד תיומת והוא מצוה מן המובחר כי יש לחוש לפירוש הבית יוסף אליבא דגאונים שלא ליקח לולב שהשדרה כלה בשני עלין שוין 
כתב הב"ח, וכן ראיתי גם שקורין שני תיומתין אם הם נפרדין תיומת אחד מחבירו עד למטה, דלכתחילה יש לחוש לדבריהם כמו ש

דיש לחוש לפירוש הגאונים שלא ליקח לכתחילה  (בבא קמא פ"ט סי' ב)במהרי"ל בשם הרמב"ם וכן כתב הים של שלמה בפרק הגוזל קמא 
 לולב עם שני תיומתין עכת"ד.

ומת )לדעתם( אמרתי ראיתי שיש הרבה מדקדקים שמחמת כל הנ"ל נמנעים מליטול מלולבים אלו שנדמה להם שיש להם שני תי וכן
לנכון להודיע ולהוודע הכללים בזה מה הוא הנקרא שני תיומת אחר הנסיון הרב שיש בבית מדרשינו היכל הוראה שכבר עברו תחת ידינו 
בס"ד אלפי לולבים ונוכחנו לדעת שגם הלולבים שבהשקפה ראשונה נראה כאילו יש להם שתי תיומות, באמת אין להם אלא תיומת 

לק הלולב בעלה שאינו תיומת הלולב נשאר בהידורו כמקדם. וגם אין פסול בהידורו כלל כי אין כאן שני תיומות אלא תיומת אחת ואם נח
 אחת בלבד.

 

 ויש בזה שלשה כללים יסודיים המורים שיש כאן רק תיומת אחת ואלו הם:
צבעו ירוק יותר משאר העלים שלצדו וצבעו כצבע כל אורך גב השדרה ואילו שאר העלים מיד שהם מתפצלים צבע גבם קצת  התיומת א(

 יותר בהיר מהשדרה ובראיה חדה אפשר להבחין בזה.
ר מן כל העלים במקום שהם מתפצלים מן השדרה ניכרת בהם נקודת פיצול העלה מן השדרה ע"י שינוי הצבע שנקודה בהירה יות ב(

השדרה עצמה וכן משאר העלה )כמו בכל צמח או ענף קשה אם נכפוף אותו ולא ישבר מכל מקום ישאר כמין סימן במקום הכיפוף שהצמח 
וסימן כעין זה אפשר לראות במקום התפצלות העלה מן השדרה( משא"כ עלה התיומת עצמו אין עליו שום ההיכר  –איבד שם קצת מצבעו 

ה עד סוף התיומת כיון שהוא המשכו הישיר של השדרה, וכשיש שני עלים בסוף השדרה אפשר לשים לב וצבעו אחד מתחילת השדר
 ולראות שעלה אחד אין בו שינוי צבע כלל והוא התיומת והעלה השני יש בו שינוי צבע כל דהו והוא ענף המתפצל.

דים לא כן העלה שאינו תיומת יש לו נטיה לנוע לצדדים התיומת האמיתי בראשו הוא עומד ישר ואין לו שום נטיה להתכופף לנוע לצד ג(
כשאר העלים, ואה"נ אם שני העלים הם תיומת לשניהם אין נטיה כזו )והוא כמו בכל העצים שהעץ המרכזי עומד ישר ואילו הענפים נוטים 

 לצדדים( וגם בזה אפשר להבחין בראיה חדה.
 

בקל איזה עלה הוא התיומת האמיתי, ולא יבואו להוריד מהידורם או לפסול הרבה  יראה בחוש שאם יתבוננו היטב יוכלו להבחין והרואה
 לולבים שכשרותם הינה למהדרין מן המהדרין והם הדר שבהדר, וחבל על ממונם ועתותיהם של ישראל.

הוא  דרההעלה הממשיך את השלדברים שכתבתי שהתיומת האמיתי שבו תלויה כשרותו והידורו של הלולב הוא  המקור והיסוד
)התיומת המדובקים(  האמצעיים עלין בשני לפרש נראה לכאורה ראשו שכתב וז"ל: 'נקטם (סוכה פ"ג סי' ב) ממשמעות דברי הרא"ש

לולב', עכ"ל. כלומר  שהיא השדרה ראש והיא אמרו הלולב על ראשו נקטם השדרה', ובהמשך שם כתב 'וכשאמרו מראש היוצאים
הלולב הוא שני העלין האמצעיים המדובקים שיוצאים מראש השדרה, ומעתה מה שאנו קוראים אותו תיומת הוא העלה הנמשך  דראש

 (.ח"א הוראה פד) מן השדרה ולא זולתה וע"ע בספרי היכל הוראה
 

ובמהרה דידן נזכה כולנו לקיים מצות ארבעת המינים מדאורייתא בבנין בית מקדשינו ותפארתנו ונזכה לעלות לרגל כהנים בעבודתם לויים 
 בשירם ובזמרם וישראל במעמדם.

 בברכת כוח"ט בספרן של צדיקים גמורים
 וע"ז באתי על החתום
 משה בראנדסדארפער

סיכוך הסוכה: קשירה, מעמיד, דבק1
מותר לקשור את הסכך לדפנות וכדו' ע"י חוטים שאינן מקבלין א. 

יד(.  בהישג  הרבה  מזה  כיום  )ומצוי  הקרקע  מן  וגידולן  טומאה 
]נתיבו"א חלק א, סימן טז[.

המסכך סוכתו בסככה קלה ]מחצלת וכדומה[ צריך לחזקו באופן ב. 
שיוכל לעמוד כל שבעה ברוח מצויה, ויעשה כן ע"י הנחת קורות 
או  מהרוח[,  יעופו  שלא  הסכנה  מפני  ]וליזהר  עליהם  כבדים 
לקושרם בדבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. ]נתיבו"א חלק 

א, סימן יז[.

הסכך ג.  להעמיד  שלא  לכתחילה  עכ"פ  לחוש  הפוסקים  הכריעו 
פסולה  הסוכה  ז"ל  הב"ח  ולדעת  בו.  לסכך  שפסול  במעמידין 
מדאורייתא  הוי  והבכור"י  השפ"א  ]ולפ"ד  הדין,  מעיקר  בכה"ג 

לדעתו[. וכתב המנחת יצחק לחוש לזה לכתחילה.
המקבל ד.  דבר  דוקא  ולאו  סכך,  פסולי  בכל  הוא  דמעמיד,  פסול 

טומאה. ]ונחלקו בזה הפוסקים[.
מיהו ה.  מעמיד.  פסול  דליכא  המ"ב  הכריע  דרבנן,  סכך  בפסולי 

לכתחילה ראוי לירא שמים לחוש לזה. ]ובפרט לדעת הב"ח ז"ל[. 
לכן לא יניח הסכך לכתחילה על דפנות שרחבין ד' טפחים.

להעמיד הסכך על הכותלים, התירו הפוסקים, דלא חיישינן בזה ו. 
לגזירת מעמיד, ומכל מקום נהגו להניח כלונסאות עץ תחת הסכך. 
]ובמ"ב ושו"ע הרב סתמו דמותר לכתחילה לסמוך על הכותלים[. 
ולדעת הב"ח ז"ל זה מעכב לדינא, וראוי לחוש לזה לכתחילה כנ"ל.

מעמיד דמעמיד, אין בזה פסול לדעת רוב הפוסקים ז"ל, והחזו"א ז. 
לחוש  יש  דרבנן  בפסול  אף  לדעתו  ]ולכאורה  בזה.  החמיר 

למחמירים בזה במעמיד ראשון[.
הרוצה לצאת כל הדיעות בזה, ]כלומר לחוש גם לדעת הב"ח ז"ל ח. 

וגם לפ"ד החז"א ז"ל[, לא יסכך על כותל של אבנים אף כשנותן 
דופן  על  המונחין  קורות  על  יסכך  לא  וכן  לסכך.  מתחת  קורות 

שרחב ד' טפחים. ]אבל כמובן זה חומרא ע"ג חומרא, ודו"ק[.
לחוש ט.  ראוי  ]ולכתחילה  להחזיקו.  הסכך  ע"ג  אבן  ליתן  מותר 

לחומרא מפני דעת הב"ח ז"ל[. אבל שאר דבר שפסול לסיכוך אין 
להניח אפילו מלמעלה, משום דין מעמיד.

ראוי לכתחילה להימנע מלהדביק בדבק ראשי הסכך לדפנות.י. 
אם הסכך יכול לעמוד מעצמו ברוח מצויה, ורוצה לחזקו יותר כדי יא. 

ממקומו  ישמט  שלא  או  מצויה,  שאינה  ברוח  גם  לעמוד  שיוכל 
בשעת עריכת הסכך, וכדומה, אין בזה משום פסול מעמיד. 

המסכך על מעמיד, באופן שצריך להרבות עליו סכך כשר ולבטלו, יב. 
מעמיד.  פסול  משום  בזה  אין  בשפודים[,  דמסכך  ההיא  ]כגון 

ולדעת הב"ח ז"ל יש להחמיר בזה.
תלוש ולבסוף חברו, דינו כתלוש לענין סכך דסוכה. ולדעת הפמ"ג יג. 

הוא הדין נמי במחובר של אבן וטיט, כמו בית. 

הרה"ג  ע"י  נערך  אדם'.  נתיבות  ב'שו"ת  שנתבארו  דברים  מתוך 
 - הרמ"ה  'יד  ההוראה  בבית  מו"צ  שליט"א  ברוינר  אברהם  רבי 
רמת שלמה' בראשות המרא דאתרא הגר"מ דייטש שליט"א, והיו 

למראה עיני הגאון שליט"א שעבר עליהם והגיהם.

ולפ"ז בקורות של עץ, אע"פ שקבועין, אין בזה בהן פסול דמחובר, יד. 
]ונוגע  בית.  כמו  גמורה,  בקביעות  ובטיט,  בחימר  בקבעם  אף 
כשאינן  בשופי,  עליהם  לסכך  יכול  וממילא  המצויות[.  בפרגולות 
אף  מהני  דמעמיד  במעמיד  המקילים  ]ולדעת  טפחים.  ד'  רחבין 
הו"ל  בכה"ג  ז"ל  החזו"א  ולדעת  הקורות.  את  במסמרים  בקבע 
לכו"ע.  מהני  בטיט  בקבעם  אבל  דמעמיד.  מעמיד  משום  פסול 
ומיהו אחרי שיכולים לעמוד ז' ימים ברוח מצויה, אין יותר פסול 
דמעמיד אף שקבעם במסמרים. ]סעיפים ג-יד נתבארו בארוכה בנתיבו"א 

חלק ב, סימן כא[.

סיכוך הסוכה: כוונה, ע"י גוי, קטן, נתכסה בחזרה ע"י רוח

גם טו.  לכוין  צריך  לכתחילה  מקום  מכל  מצוה,  לשם  סוכתו  המסכך 
כן שעושהו לשם צל. ]ואם כיון שמסכך לשם מצוה בלבד, נראה 

הסכמת הפוסקים דהסוכה כשרה[.
סוכה שסיככה לשם צל בעלמא, ולא כיוון לשם מצוה וחג בכלל, טז. 

הוי נמי סוכה כשרה. וצריך לחדש קודם החג בסכך טפח על טפח 
מרובע, דהיינו שיגביה הסכך ויחזור ויניחנו לשם מצות החג.

סיכך את הסוכה לשם צל ולשם עוד תשמישים, כגון לצניעות, או יז. 
להגן מן הגשם והמטר, וכדומה. הסוכה פסולה. 

גם לדור שם בקביעות כל השנה, הסוכה פסולה יח.  סוכה שעשאה 
מן התורה.

שלא יט.  כן,  גם  השנה  כל  שם  ונמצא  צל,  לשם  שנעשה  סוכה 
בקביעות, באשר יש לו בית אחר קבוע, אע"פ שעושה בסוכה זו 
רוב תשמישיו, אינה פסולה אלא מדרבנן, דלא ניכר דדר שם בחג 

לשם סוכה.
סוכה שנעשה לשם צל, ובעה"ב דר שם כל השנה, שאינו יוצא בה כ. 

יד"ח סוכה ]כנ"ל אות ג'[, יש לדון דאחרים שבאים כאן רק בחג, 
יוצאים בה יד"ח סוכה, אבל צריך לעשות בה חידוש קודם החג, 

וצ"ע בזה לדינא.
]אף כא.  השנה,  כל  בה  דר  היה  כך  ואחר  החג,  לשם  שעשאה  סוכה 

שמכסה באיזה כיסוי או רעפים וכדומה על הסכך[, פסולה הסוכה 
ולכן  מצוה.  לשם  בחג  בה  שדר  ניכר  דלא  משום  הבאה,  לשנה 
כשיגיע חג הסוכות צריך להגביה הסכך ולחזור ולהניחה לשם סכה, 
ולא סגיא בגילוי הגג לבד. ]והיכא דמינכר הגג היטב על הסכך, יש 

לדון בזה להיתירא, וצ"ע[. 
אחרים שנקלעו לסוכה שאחר היה גר בה כל השנה – כמו באות כב. 

הקודמת - יש לצדד דיוצאים בה יד"ח מצות סוכה, כיון דלא דיירו 
שם כולא שעתא. וצ"ע לדינא.

סיכך את הסוכה בכוונה לשם צל וחג, וגם מתכוין שיהיה לו שם כג. 
מקום לפני החג או אחריה לעוד איזה תשמיש, כגון להכניס חפצים 
ולהצניען וכדומה, או לעריכת איזה מסיבה או סעודה בערב, כגון 
נפסלה  כבר  הכי  משום  אם  לדון  יש  וכדומה.  מצוה,  בר  שמחת 

הסוכה. וצ"ע לדינא.
צידדו כד.  ובדיעבד  עכו"ם.  או  קטן  ע"י  הסוכה  יסכך  לא  לכתחילה 

הפוסקים להקל בעומד על גביו, ומכוין שיהיה לשם צל וחג, אבל 
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פתחי
סוכה

ליקוטי דינים בעשיית הסוכה
הרב הגאון רבי משה היימן שליט"א, מח"ס סכה שלימה

תרלג סעיף א(.

הסכך  גובה  עד  ויגיעו  הקרקע  לגובה  סמוך  יתחילו  הדפנות  ד. 
וסמוך אליו )כנ"ל א. שלא להצטרך לדיני לבוד ולדיני גוד אסיק(. 

או  רע  ריח  יתן  שלא  ובלבד  צורה,  או  חומר  מכל  יהיו  הדפנות  ה. 
יתייבש באופן שלא ישאר שיעור מחיצה בחג )רמ"א סי' תרל סעיף א(.

י  )שו"ע סי' תרל סעיף  ינועו ברוח  יציבות באופן שלא  יהיו  ו. הדפנות 
וסי' שסב סעיף א(.

ז. יניח סכך כשר על כל מקום הסוכה מדופן לדופן. ]שו"ע סי' תרלב. 
שלא יהיה בה סכך פסול או אוויר הפוסלים בה, שלא להזדקק ללבוד או לדופן עקומה וכדו'. 
וסכך כשר היינו תלוש מגידולי קרקע ואינו מקבל טומאה ולא בא מדבר שמקב"ט וא"א 

לומר בו גזרת תקרה ושלא יתייבש באמצע סוכות ועוד[. 

ח. יניח את הסכך רק לאחר שהשלים את הקמת הדפנות )רמ"א סי' 
תרלה סעיף א(.

ט. הסכך יעשה בסוכה צל שיהיה מרובה מחמתו בין מלמעלה ובין 
מלמטה )שו"ע סי' תרלא(. 

י. לכתחילה יעשה את הסכך באופן שיראו דרכו כוכבים, ולא יהיה 
מרובה כל כך עד שלא יוכלו להכנס גשמים לסוכה )שו"ע סי' תרלא סעיף ג 

ומ"ב שם ס"ק ו(.

מונח  דבר  שיהיה  בלא  השמים  כיפת  תחת  תעשה  הסוכה  יא. 
מעליה בשום חלק ממנה )שו"ע סי' תרכו(. 

סי'  )שו"ע  בבעלותו  שהוא  ובמקום  שלו  מעצים  הסוכה  יעשה  יב. 
תרלז(.

מיוחד  רעש  ללא  למגורים  שנח  ובמקום  בגודל  הסוכה  יעשה  יג. 
ריח רע גנבים או בע”ח )שו"ע ורמ"א סי' תרמ סעיף ד(, ושאין שם רוח מצויה 

שיכולה להעיף את הסכך או הדפנות )שו"ע סי' תרכח(.
יד. יעשה הסוכה לשם צל ולשם מצות סוכה, וסמוך לחג הסוכות 

)שו"ע סי' תרלה וסי' תרלו(.

סי'  )שו"ע  סוכה  במצות  שמצוה  גדול  איש  ע”י  תוקם  הסוכה  טו. 
תרלה(.

דפנות מדלתות וחלונות הזזה
סוכה שיש לה שתי דפנות זו מול זו והדופן השלישית עשויה מדלת 
כשיפתח  אם  סגורות.  במרפסות  מאד  מצוי  הדבר  הזזה,  מחלונות  או 
ישאר  ולא  השלישית  הדופן  תתבטל  החלונות  את  יזיז  או  הדלת  את 
פתוחים.  החלון  או  שהדלת  בשעה  פסולה  הסוכה  מחיצה,  שיעור  בה 
אך מעשה הפתיחה והסגירה אינם מחשיבים אותה כהניח סכך קודם 
לדפנות. ולכן אם כשעשה את הסוכה הם היו פתוחים, כשיסגור ויפתח 
אח”כ במשך סוכות לא נפסלת מדין תולמ”ה. )אם מעבר הדלת או החלון יש 

סורגים, יהיה תלוי במש"כ להלן לעניין סורגים(. 

נחלקו הפוסקים אם מותר לפתוח ולסגור את הדלת או החלונות 
ובארו  טו  סעיף  ז  פרק  שלמה  )הליכות  אויערבך  הגרש”ז  ויו”ט.  בשבת  האלו 
שם בדבר הלכה אות כד( הסתפק אם מותר לסוגרם ולפתחם בשבת ויו”ט 
את  סותר  הוא  שפותח  בשעה  שהרי  לגמרי(,  המחיצה  שמתבטלת  )באופן 
הסוכה ובשעה שסוגר הוא מכשיר את הסוכה ועושה מחיצה המתרת 
שאני  ולסוגרו,  לפתחו  מותר  בצירים  המחובר  שגג  ואף  ויו”ט.  בשבת 
הכא שהוא מעמיד מחיצה המתרת את הסוכה, משא”כ שם שהסוכה 
קיימת ורק אין על הגג שם של בונה וסותר מחמת הצירים. אכן דעת 
בחשוקי  )הובא  אלישיב  והגרי”ש  ריט(  עמ'  ח"ב  רבינו  )אורחות  קניבסקי  הגרי”י 
חמד סוכה עמ' סג( לאסור לפתוח ולסגור הדלת או החלונות בשבת ויו”ט, 
שמותר  שכתבו  יש  אמנם  מותר.  נכרי  שע”י  שנראה  )שם(  כתב  ומ”מ 
כיון שהכל מוכן בציריו ואינו עושה בנין וסתירה בפתיחה ובסגירה, אף 
שכוונתו להכשיר בכך את הסוכה. וכן צידד להיתר הגרצ”פ פרנק )מקראי 
קדש סוכות ח"א סי' י, שו"ת אבני נזר סי' רעב אות יא-יב( ושכן משמע מהאבני נזר.

סורגים
גובהם  לכל  שתי  ממוטות  עשויים  הם  אם  מרפסת  של  סורגים 
ולמטה מונח מוט השוכב ערב האם כשרים לדפנות הסוכה.  ולמעלה 
וערב  שתי  המונחים  מקנים  העשויה  דמחיצה  להקדים  יש  תחילה 

והרווח בין קנה לקנה פחות מג’ טפחים הדופן כשרה מדין לבוד. ונחלקו 
קנים  בלא  שתי  העומדים  מקנים  רק  העשויה  סוכה  בדין  האחרונים 
והקרבן  טז:(  )סוכה  המהר”ם  טז.(  )סוכה  המהרש”א  דעת  ערב.  ששוכבים 
נתנאל )סוכה פרק א סי' לא אות נ( שמחיצת שתי כשרה ומחיצת ערב פסולה. 
דעת המג”א )סי' תרל בהקדמה( והמ”ב )סי' תרל ס"ק ז( שבסוכה של ד’ דפנות 
אין לחלק בין מחיצת שתי למחיצת ערב, אך בסוכה של ג’ דפנות בין 
שתי ובין ערב לחוד פסולה, וצריך לעשות מחיצה של שתי וערב. ודעת 
הבכור”י )סי' תרל ס"ק ד( הבית מאיר )סי' תרל ס"ק א( והחזו”א )או"ח סי' עה אות 
יב( שאף בסוכה של ד’ דפנות צריך לעשות לה מחיצות של שתי וערב, 
אבל שתי בלא ערב או ערב בלא שתי פסולה )ראה שו"ת שבט הלוי חלק ט 
סי' קלח וסי' קמ אות ה(. הפמ”ג )משבצ"ז סי' שסג ס"ק א( צידד שמחיצת קנים 
שהניח מעליה קנה אחד של ערב, המחיצה כשרה והביאו בשעה”צ )סי' 
שס ס"ק ב(. ולפ”ד לכאו’ לכו”ע סוכה שעשויה במרפסת שיש לה סורגים 
הוי מחיצות כשרות שנחשבות מחיצת שתי וערב ע”י הקנה של ערב. 
אלא שדעת החזו”א )או"ח סי' עז ס"ק ד( שהפמ”ג תמוה מאד וא”א לעשות 
על  אחרות  מחיצות  להניח  יצטרך  ולפ”ד  להקל.  סניף  אפילו  מדבריו 
הסוכה.  את  להכשיר  בלבוד,  ערב  של  פסים  לה  לעשות  או  הסורגים 
ובשו”ת שבט הלוי )חלק ח סי' קלט( מצדד להקל בסורגים שלנו ובמיוחד 
מחיצות  ד’  לה  שיש  בסוכה  וכ”ש  מלמטה,  גם  ערב  קנה  להם  כשיש 
שגם דעת המג”א והמ”ב להכשיר בדפנות של שתי בלבד בסוכה של 
ד’ דפנות, דכל פסול מחיצת שתי הוא רק בסוכה של ג’ דפנות, ובכה”ג 
כשרה אף אם נחשיב את הסורגים כמחיצת שתי בלבד. ודעת הגרי”ש 
)אשרי האיש פרק  וערב הוא להידור  אלישיב שהדין שצריך מחיצת שתי 
כד אות יח(. אכן אם יש סורגים העומדים שתי כנד”ד, ומאחוריהם סמוך 
]כגון תריסים הנקראים  להם פחות מג’ טפחים יש תריסים השוכבים ערב 
אף  כשרה  מחיצה  הוי  ערב[,  השוכבים  פסים  רק  יש  פתוחים  שכשהם  'רפרפות' 
לדעת החזו”א דשתי המחיצות מצטרפות למחיצה אחת של שתי וערב 

)חזו"א או"ח סי' עז ס"ק ד(. 

דפנות מבד או וילונות
היטב  קשורות  שאינן  וילונות  או  מבד  שעשויות  סוכה  דפנות 
הדופן  שאם  ו(  ס"ק  עז  סי'  )או"ח  החזו”א  דעת  מצויה,  ברוח  ומתנענעות 
אם  אבל  כשרה.  הסוכה  מחיצה,  הוי  שעה  ובכל  מעט  ברוח  ונדה  נעה 
הרוח מנידה את הדופן בצורה שזזה ממקומה ג’ טפחים שבשעה שנדה 
מצויה  ברוח  לעמוד  יכולה  שאינה  מחיצה  הוי  מחיצה,  שם  מתבטל 
והסוכה פסולה אף בשעה שאין הרוח מנידה את הדפנות. אמנם דעת 
המשכנות יעקב )או"ח סי' קכג( לעניין מחיצת שבת דמחיצה שנעה ברוח 
)סי' תרל  דייק העמק ברכה מדברי המ”ב  וכן  אינה מחיצה,  אפילו מעט 
ס"ק מח( שכתב שע”י הרוח הולך המחיצה ובא, קיי”ל דשוב לא חשיבה 
דעת  וכן  מחיצה.  אינה  מעט  אפילו  ונדה  שנעה  שמחיצה  מחיצה, 
הגרש”ז אויערבך )הליכות שלמה פרק ז סעיף א( וטעמו שמכיון שאותו מקום 
אין  לסוכה,  מחוץ  ובמשנהו  הסוכה  בתוך  נמצא  אחד  רגע  ברוח,  שנע 
והגר”מ  כד:(.  סוכה  )הערות  אלישיב  הגרי”ש  דעת  וכן  מחיצה.  חשיב  זה 
פיינשטיין )שו"ת אג"מ או"ח ה סי' מ אות ב( חילק בין מחיצת שבת למחיצת 
סוכה, שלעניין שבת כשהמחיצה נעה ונדה רק קצת כשרה ורק כשתנוע 
המחיצה  שאפילו  אפשר  בסוכה  משא”כ  פסולה.  ממקומה  טפחים  ג’ 
תדורו.  כעין  תשבו  הוי  ולא  כדירה  אינה  כי  פסולה,  כלשהו  ונדה  נעה 
ועיי”ש שכתב שמטעם זה אולי אף כשהמחיצה קשורה היטב למעלה 
ולמטה ואינה נעה כלל, אך באמצע הדופן נעה ומתעגלת ע”י הרוח, אף 
בזה תהיה פסולה דלא הוי כעין תדורו. ובתורת המועדים )ס"ק יג( שאינה 

נפסלת כשרק מתנענעת באמצעה.
נכון לעשות כל המחיצות  י( שאין  )סי' תרל סעיף  ומ”מ פסק השו”ע 
ותהיה  אדעתיה,  ולאו  הקשר  ינתק  שמא  היטב,  קשרן  אפילו  מבד 
מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה. ולכן כתב שלא יעשה סוכה 
שדפנותיה מבד, אם לא יארוג במחיצה קנים סמוכים אחד לשני פחות 
מג”ט, שבזה אף אם יתנתק הקשר עדיין הסוכה כשרה ע”י הקנים. ולכן 
מחיצות  הבדים  מלבד  לעשות  יש  וילונות  או  מבד  המצויות  בסוכות 
בגובה עשרה טפחים או לקשור חבלים סביב הברזלים במרחק פחות 

מג”ט ביניהם בצורה שתהיה דופן עשרה ע”י לבוד. 
אם הסוכה עשויה מדפנות שנעות ברוח מצויה כנ”ל, אך עומדת 
מהרוח  המונעות  מחיצות  שמוקפת  בחצר  כגון  רוח  בו  שאין  במקום 

אם יש מצוה בעשיית הסוכה
1הרמ”א סי’ תרכד סוף סעיף ד כתב בשם מהרי”ל וז”ל והמדקדקים 

מתחילים מיד במוצאי יו”כ בעשיית הסוכה כדי לצאת ממצוה למצוה 
עכ”ל. נראה מדבריו שיש מצוה בעשיית הסוכה. וכן דעת רש”י )מכות ח. 
ד"ה השתא( שכתב שאין החטיבה מצוה אלא עשיית הסוכה. וכתב בערוך 
לנר שם שהוא נלמד ממש”כ “חג הסוכות תעשה לך”. וכן דעת הרמב”ן 
ובגוף  בידים  התלויות  ממצ"ע  )פ"ו  החרדים  דעת  וכן  בא(,  פרשת  סוף  התורה  )על 
ובכל הזמן אות י ובמצ"ע התלויות ברגלים ובכל הגוף ובזמן אות ב(, וכ”כ בערוך לנר 
ריש מסכת סוכה והאבני נזר )שו"ת אבני נזר סי' תנט(. אכן דעת הרשב”ש 
יואב  חלקת  )שו"ת  אחרונים  ועוד  רעא(  סי'  יו"ד  )שו"ת  החת”ס  שלד(  סי'  )שו"ת 
ז(  עשה  הרס"ג  על  בהגהותיו  פערלא  ירוחם  ורבי  נה  סי'  ח"ד  אלעזר  מנחת  שו"ת  כז  סי' 
וכן דעת הגר”מ פיינשטיין )שו"ת אג"מ או"ח חלק ה סי' מה אות ג( שאין מצוה 
בעשיית הסוכה. אלא שכתבו שעכ”פ הכשר מצוה יש בה וכ”כ הנצי”ב 
בעמק שאלה מצוה קסט. ובדעת המ”ב יל”ד, שמחד כתב שאין מברכין 
משמע  ד(,  ס"ק  תרמא  )סי'  מצוה  גמר  עשייתה  שאין  הסוכה  עשיית  על 
שסבר שעכ”פ תחילת מצוה יש בעשייתה אלא שלא נגמרת המצוה עד 
שיושב בה. ומאידך )בבה"ל סי' תרנו ד"ה אפילו( תלה הדבר במחלוקת הבבלי 
)בבלי מנחות מב: וירושלמי ברכות פ"ט הלכה ג( שדעת הבבלי שאין  והירושלמי 

מצוה בעשיית הסוכה רק הכשר מצוה.

ברכה על עשיית הסוכה 
העושה סוכה לעצמו אינו מברך על עשייתה אשר קדשנו במצוותיו 
והירושלמי.  הבבלי  במחלוקת  תלוי  והדבר  הסוכה,  עשיית  על  וציונו 
דהגמרא מנחות מב. כתבה דתניא העושה סוכה לעצמו אומר ברוך וכו’ 
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, בא לישב בה אומר ברוך וכו’ לישב 
בסוכה ואילו לעשות סוכה לא מברך. ובירושלמי ברכות פ”ט הלכה ג 
כתבו שהעושה סוכה לעצמו אומר ברוך אשר קדשנו במצוותיו וציונו 
לעשות סוכה, וכתב הרא”ש פרק לולב וערבה סי’ ג שהלכה כגמרא דידן. 
וכ”פ הטשו”ע סי’ תרמא סעיף א. אכן ברכת שהחיינו וקיימנו אף לדעת 
הבבלי היה צריך לברך בעשייתה, אלא שסמכו על מה שמברך בקידוש 
שהחיינו  ברך  אם  אמנם  סוכות.  של  הראשון  בלילה  החג  על  שהחיינו 
בגמר עשייתה לא יברך שוב שהחיינו בשעת הקידוש, שהוא מחלוקת 
ראשונים ומספק פלוגתא לא יברך דספק ברכות להקל. ]בביאור הלכה סי' 
תרמא ד"ה אלא שאנו בשם פמ"ג. אמנם נ"ל שלהוציא נפשיה מפלוגתא יקח פרי או בגד 

חדש ויברך עליהם שהחיינו ויכוין לפטור את הסוכה, כדמצינו לעניין יו"ט שני ועוד[.

שירדו  וכגון  בביתו,  אלא  בסוכה  הראשון  בלילה  אכל  שלא  מי 
גשמים בסוכה, אף שעשה קידוש בלילה הראשון וברך שהחיינו, צריך 
שברך  דמה  שהחיינו.  שוב  לברך  בסוכה  לראשונה  כשיאכל  למחרת 
שהחיינו בקידוש בביתו לא פטר את ברכת שהחיינו שחייב לברך על 
תרלט  בסי'  וכ"כ  ה  ס"ק  ובמ"ב  והראב"ד,  הר"ן  בשם  תרמא  )רמ"א  הסוכה  עשיית 
סעיף ה ובמ"ב ס"ק לו(. ואם כיון להדיא לפטור את הסוכה בברכת שהחיינו 
ולברך  לחזור  וצריך  פטר  שלא  הפמ”ג  דעת  בקידוש,  בביתו  שמברך 
שהחיינו כשיאכל בסוכה )אשל אברהם תרסא ס"ק א(, ודעת הבכור”י שיצא 
יד”ח ברכת שהחיינו ולא יחזור ויברך )בכור"י תרלט ס"ק מא(. אכן אם קדש 
וברך שהחיינו בסוכה בלילה הראשון בשעת ירידת גשמים ונכנס לביתו 
לסעוד סעודתו, שוב לא יברך כשיכנס לסוכה כשפסקו הגשמים, אף 
שבשעה שברך שהחיינו לא קיים מצות סוכה, דאין זה גרוע ממי שברך 

בשעת עשייה ששוב אינו חוזר ומברך שהחיינו )מ"ב סי' תרלט ס"ק לו(.

לבקשת הרה"ג שליט"א, הננו להדגיש כי הדברים לא נכתבו להלכה למעשה, ולענין מעשה 
יש לשאול מורה הוראה.

ידי חובת ברכת  ויצא שם  אם אכל בלילה הראשון בסוכת חבירו 
שהחיינו, דעת רוב הפוסקים שאינו צריך לחזור ולברך כשאוכל בסוכה 
שלו )כ"כ בספר סוכת חיים בשם הרבה מגדולי הפוסקים(, אכן יש שחששו שצריך 
לחזור ולברך כשאוכל בסוכתו כיון שלא ברך על הסוכה שלו שהחיינו 

)ספר סוכת חיים בסופו וכן בשם הגרי"י פישר זצ"ל שצריך לחזור ולברך(.

מצוה שיקים בעצמו את הסוכה
מצוה על כל אדם שיעסוק בעצמו בעשיית הסוכה. ואף אדם נכבד 
שקיי”ל שאסור לעשות מלאכה בפני שלשה, מ”מ סוכה שאני, שזהו 
כבודו שעוסק בעצמו במצוה. ]שע"ת סי' תרכה בשם באר יעקב וכ"כ בקצור שו"ע 
סי' קלד סעיף א וכ"נ משו"ת חות יאיר סי' רה, וטעמו כתב מפני שסוכה קצת קדושה יש 
בה. ולכאורה נראה שסבר שאין מצוה בעשיית הסוכה דאל"כ אמאי לא התיר מהא דהיא 
ליכא  מצוה  של  דבנין  ע:,  קידושין  ועוד  הרד"ל  המקנה  המהרי"ט  הרמ"ה  וכדכתבו  מצוה 
איסור לעשותו בפני שלשה. אמנם דעת המאירי שם שרק מלאכה מועטת בביתו מותר 

לשם מצוה אבל בפרהסיא אסור[.

זמן הקמת הסוכה לכתחילה
מצוה להקים את הסוכה מיד למחרת יום הכיפורים שמצוה הבאה 
לידך אל תחמיצנה )רמ"א סי' תרכה סעיף א בשם מהרי"ל(. והמדקדקים יתחילו 
עכ”פ משהו במוצאי יוה”כ ויסיימו הקמתה למחרת, וטעמו כדי לצאת 
ממצוה למצוה ע”ש הפסוק ילכו מחיל אל חיל )רמ"א סי' תרכד סעיף ד בשם 
השלחן  הערוך  כתבו  יוה”כ  אחר  מיד  לעשותה  יכול  אינו  ואם  מהרי"ל(. 
)ערוך השלחן סי' תרכד  והלכותיה  ילמד מסכת סוכה  והכף החיים שעכ”פ 
ס"ק ז וכף החיים סי' תרכה ס"ק לה בשם בית השואבה ורוח חיים(. נחלקו הפוסקים 
אם טוב להקים את הסוכה קודם יום הכפורים שע”י כך מצטרפת מצות 
קידוש  לעניין  הלבוש  כדעת  לזכות,  הכף  את  להכריע  הסוכה  עשיית 
יוה”כ, ע”פ  לבנה בעשי”ת )שע"ת סי' תרכה(. או שאין לעשותה עד אחר 
המדרש שעושים סוכה אחר יוה”כ, שמא יצא דינו לגלות ובזה שעוזבים 
את ביתם ויוצאים לסוכה יוצאים יד”ח גלות )א"ר סי' תרכה וכן דעת האבני נזר 
סי' תנט אות יז(. ובברכ”י כתב שהמדקדקים עושים הדפנות והעצים קודם 

יוה”כ ובמוצאי יוה”כ מניחים את הסכך כולו או מקצתו.

סוכה הכשרה לכתחילה
הרמ”א )סי' תרל סעיף ה( כתב ונהגו עכשיו לעשות מחיצות שלמות כי 
אין הכל בקיאין בדין המחיצות, ומי שאין לו כדי צרכו למחיצות, עדיף 
אז לעשות שלש מחיצות שלמות מארבע שאינן שלמות. ובמ”ב )סי' תרל 
הסוכה  דפנות  שלש  שיהיה  בעינן  המובחר  מן  שלמצוה  הביא  כח(  ס"ק 
סתומות מכל רוחותיה, ולא יהיה מקום פתוח אלא מקום הפתח בלבד. 
ומלשון הרמ”א משמע וכ”כ החיי אדם )כלל קמו ס"ק ג( והאליה זוטא )סי' 
תרל ס"ק ד בשם מטה משה והשל"ה( שנהגו לעשות ד’ מחיצות שלמות, וכ”כ 
בשעה”צ )סי' תרמ ס"ק נ(. ומכיון שדיני הסוכה רבים הן בדפנות והן בסכך, 
ראוי לכתחילה לעשות סוכה באופן שלא יצטרכו להסתמך על דינים 
והלכות שונים שלא הכל בקיאין בהם. ולכן הרוצה לעשות סוכה כשרה 

לכתחילה יעשה כדלהלן.
א. יעשה הסוכה מג’ או ד’ דפנות שלמות. ]כנ"ל רמ"א ומ"ב סי' תרל ס"ק 
כח ושעה"צ סי' תרמ ס"ק נ. שלא להזדקק לדיני לבוד, דופן עקומה, גוד אסיק, פי תקרה 

וכדו'[.

ב. שיעור הסוכה לא יפחת מז’ על ז’ טפחים לאורך ולרוחב )שו"ע סי' 
תרלד סעיף א. ולכתחילה לא פחות מ70 ס"מ על 70 ס"מ(.

ח.  סעיף  תרלג  סי'  )שו"ע  טפחים  מעשרה  יפחת  לא  הדפנות  גובה  ג. 
)שו"ע  אמה  מעשרים  למעלה  גבוהות  יהיו  ולא  ממטר(  פחות  לא  ולכתחילה 
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מסגרת  עליה  מניחים  הנ”ל  העבים  מהעצים  שחוץ  פרגולה  יש 
בזה  )מצוי שעושים ממנה מחיצות(.  צל  וערב לשם  שעשויה מקרשים שתי 
תלוי איך המציאות של מחיצות אלו, אם הם רחבות מד’ על ד’ טפחים 
ומעלים אותם למעלה כמסגרות מוכנות, הרי הם פסולות לסכוך דהוי 
יושר  אמרי  בשו”ת  וכ”כ  תקרה  מגזירת  דפסול  טפחים  ד’  רחב  כנסר 
)שו"ת אמרי יושר ח"א סי' מג( ושו”ת האלף לך שלמה )או"ח סי' שסה( וכן דעת 
תעג(  )סי'  נזר  אבני  ובשו”ת  יג(.  אות  כה  פרק  האיש  )אשרי  אלישיב  הגרי”ש 
והחיי אדם )כלל קמו ס"ק לא( פסלו לכתחילה, ומ”מ כתבו דאין למחות ביד 
הנוהגים לסכך בהם. ואם מעלים אותם לסכך כקרשים דקים ומחברים 
תקרה  גזרת  עליהם  שאין  שלמה  לך  אלף  בשו”ת  הכשיר  שם,  אותם 
וכשרות לסכך, וכן דעת הגרי”ש אלישיב. גם באופן הראשון שמעלים 
במציאות  תלוי  לסכך,  שפסולות  מוכנות  כמסגרות  למעלה  אותם 
וצריך להוסיף סכך כשר להכשירם  אם אין ע”י חמתן מרובה מצילתן 
למצות סוכה, אם יניח סכך כשר עליהם ממש מרובה מהן )כנ"ל מהמ"ב סי' 
תרכו ס"ק יז(. ואם צלתן מרובה מחמתן בלא צורך בסכך כשר, אין תקנה 
אלא להורידם או לעשות בהם רווחים של למעלה מד’ טפחים, ולסכך 
סוכה  או  לסכך  במה  לו  שאין  הדחק  בשעת  אכן  כשר.  בסכך  עליהם 
אחרת, כגון כשמתארח אצל אחרים, יכול לשבת בה, והדעת נוטה שאף 
מברך על ישיבתה כדכתבו הפמ”ג )משבצ"ז סי' תרכט ס"ק א( המ”ב )סי' תרכט 

ס"ק נ( שבשעת הדחק מסככין בנסרים אף כשיש בהם ד’ טפחים.

חריצים  בה  שיש  מסגרת  למעלה  שמניחים  נוספת,  פרגולה  יש 
ותוחבים בהם קרשים קטנים. בד”כ המציאות שבפרגולה זו מרכיבים 
הראשון  כציור  הוי  וא”כ  למעלה.  המסגרת  הנחת  אחרי  הקרשים  את 
והגרי”ש אלישיב לא תהיה  במקרה הקודם, שלדעת האלף לך שלמה 
שכתב  סולם  מדין  בזה  פוסל  יושר  שהאמרי  אלא  תקרה.  גזירת  בזה 
הרשב”א שפסול להניח על גבי הסוכה, שהחריצים שעושים במסגרת 
לקבל את הקרשים הוי כלי קיבול ומקב”ט, וכ”ש כאן שעשוי להוציא 
ולהכניס את הקרשים שהוי בית קיבול. אכן אם משאיר את הקרשים 
כל השנה בחריצים ואינו מפרק אותם הוא יותר קל שאינו נחשב בית 
קיבול. ובשו”ת אבני נזר ושו”ת תורה לשמה כתבו להכשיר בכה”ג מכיון 
שהקרשים אינם תחובים בחוזק ונעשה לשימוש במחובר וממילא אינו 

מקבל טומאה, ולא דמי לסולם שאין תשמישו במחובר.
של  פסול  בהם  יש  השנה,  כל  הנסרים  את  השאיר  שאם  אלא 
סכך קודם לדפנות. שאם אין לחצר או למרפסת דפנות כשרות, א”כ 
כשמקים את הסוכה בשנה הבאה ועושה לה דפנות, הוי תולמ”ה מדין 
סכך קודם לדפנות, וצריך להגביה את הסכך ולנענעו. ואם יש לפרגולה 
דפנות כל השנה כגון שיש לחצר או למרפסת מחיצות, עדיין יש כאן 
וכגון  בדפנות,  או  בסכך  דבר  בה  לחדש  שצריך  ישנה  סוכה  של  נדון 

להגביה טפח בסכך באורך הסוכה.

קדושת עצי הסוכה
 עצי הסוכה חלה עליהם קדושה ואסור להנות מהם כל ימי החג, 
כגון  בהם  להשתמש  הסוכה  מעצי  ליטול  אין  ולכן  למצוה.  דהוקצו 
כגון  נטילה  בהם בלא  שיניו. אך להשתמש  בו  לחצוץ  או  להסקת אש 
להשען או לתלות בגדיו עליהם. דעת הרשב”א )ביצה ל:( שסוכה הוקשה 
לגמרי לחגיגה וכל הנאה אסורה בה כשם שאסורה בקרבן. אבל דעת 
התוס’ )שבת כב. ד"ה אבוהון דכולהו דם( שמותר דאין איסור רק בהנאה שיש 
)פרק ו מהלכות סוכה הלכה טו( שכתב  בה ביטול, וכן נראה שדעת הרמב”ם 
א(  סעיף  תרלח  )סי'  וברמ”א  בשו”ע  וכ”פ  אחר,  לדבר  מהם  נאותין  שאין 
ראיה  להביא  ונראה  ד(.  ס"ק  תרלח  )סי'  ובמ”ב  ג(  ס"ק  תרלח  )סי'  בט”ז  וכ”כ 
לשיטתם, מהגמרא סוכה י: מעשה במנימין שאיטמישא ליה כתונתא 
במיא ואשטתחא אמטללתא. משמע שמותר לתלות בגדיו עליה. וכן 
ואחת  אדם  בידי  שתים  כשסמך  האילן  על  סוכתו  העושה  מדין  נראה 
שחוששים  ד(  סי'  ב  פרק  )סוכה  והרא”ש  קנד:  שבת  שפרש”י  האילן,  על 
דבלא  משמע  בשבת.  באילן  משתמש  ונמצא  הסכך  על  כליו  שיתלה 
איסור משתמש באילן בשבת, אין איסור לתלות כליו על הסכך. ונחלקו 
הסוכה  עצי  וז”ל,  הרמב”ם  דעת  הקדושה.  חלה  מה  על  הראשונים 
אסורים כל שמונת ימי החג בין בעצי הסכך ובין בעצי הדפנות, וכן דעת 
)סי'  והטור  יג(  סי'  א  פרק  )סוכה  הרא”ש  דעת  אך  הרי"ף(.  מדפי  יז.  )ביצה  הר”ן 
תרלח( שקדושת הסוכה חלה על הסכך בלבד. וכתב הב”י שגם להרמב”ם 
שלהרמב”ם  שם  הב”ח  כתב  אכן  מדרבנן,  רק  הדפנות  על  הקדושה 

שסבר  מהר”ן  נראה  שכן  בבה”ל  וכתב  מדאורייתא,  אסורות  הדפנות 
תרלח  )סי'  כנ”ל  בפוסקים  דעות  ג’  בזה  שיש  וכתב  מדאורייתא.  שהוא 
בשו”ת  כתב  הסוכה,  קרקע  על  הקדושה  חלה  ואם  דפנות(.  עצי  בין  ד"ה 
אבני נזר )או"ח תנט ס"ק טו( שחלה הקדושה על קרקע הסוכה כיון שהיא 
נחשבת לחלק מהסוכה. ודעת הגר”מ פיינשטיין )שו"ת אג"מ או"ח ח"א סי' 
קדושה,  מקבלת  שאינה  עולם  קרקע  על  חלה  אינה  שהקדושה  קפא( 
אבל חלה על רצפת הסוכה כשהיא מטלטלת. כגון אם פרס על הקרקע 
שטיח או עצים. אלא שיש לחלק שאם א”א להשתמש בקרקע הסוכה 
בלי השטיח או העצים חלה עליהם דין קדושת עצי סוכה, ואם אפשר 
נוי  להשתמש בקרקע בלעדיהם ורק מניחם לנוי, חלה עליהם קדושת 
סוכה וסיים שצ”ע לדינא. ודעת הגרי”ש אלישיב שלפ”ז גם סוכה שע”ג 
)סוכה כהלכתה פרק ח(. אמנם  מכונית תחול על המכונית קדושת הסוכה 
הגרש”ז אויערבך הסתפק לגבי שטיח שמונח על קרקע הסוכה דיתכן 
שנוי נחשב רק מה שמונח על הסכך והדפנות )הליכות שלמה פרק ז סעיף יט(. 
נראה שסבר שאין קדושה חלה על קרקע הסוכה דכל ספיקו מדין נוי 
סוכה. ובאבי עזרי כתב בפשטות שאף לדעת הרמב”ם הנ”ל אין איסור 
עזרי  )אבי  הסוכה  מהכשר  והדפנות  הסכך  דרק  הסוכה,  מקרקע  להנות 

סוכה פרק ה הלכה כה( וכן דעת הגרי”ש אלישיב )הערות סוכה לא. ד"ה והמסכך(.

כתב הרמ”א בשם הגהות אשרי שקדושת עצי הסוכה חלה עליה 
מילתא.  לאו  דהזמנה  אותה,  שעשה  משעה  ולא  בה  שיושב  משעה 
אליעזר  בדמשק  אמנם  סוכה.  לשם  כעשאה  שאפילו  הבה”ל  וכתב 
אבל  סוכה,  משיעור  שיותר  החלק  על  רק  הזמנה  צריכה  שסוכה  כתב 
ח"א  תשובות  )קובץ  הגריש”א  וכתב  הזמנה.  בלא  אף  קדוש  סוכה,  שיעור 
ד”ה  הבה”ל  והנה  כדבריו.  משמע  לא  והפוסקים  דמהראשונים  סד(  סי' 
דהזמנה לאו מילתא, הביא מהמור וקציעה שההקצאה תלויה בזמן בין 
השמשות. והקשה דא”כ אדם שלא ישב בסוכה בשעת בין השמשות 
אמאי תאסר הסוכה לכל ימי החג, הרי לא הוקצתה בבין השמשות של 
כניסת החג דלא ישב בה עדיין, ומה שישב בה אח”כ אוסר רק בשעת 
ישיבתו ולכשיצא מותרת. ובעמק ברכה )סוכה אות יא( כתב דהא דקדושה 
חלה בביהש”מ היינו על נוי הסוכה, אבל קדושת הסוכה עצמה תלויה 
בישיבה בסוכה שהיא קיום מצותה. והגרש”ז אויערבך )שו"ת מנחת שלמה 
קמא סי' י אות א( כתב שדווקא בשבת ויו”ט שהמוקצה משום הכנה תלוי 
תלוי  מצוה  מחמת  שהקדושה  סוכה  ונוי  בסוכה  משא”כ  בביהש”מ, 
בישיבתה. ובהליכות שלמה הביאו תרוץ נוסף שהזמנת הסוכה למצוה 
ביחד עם הישיבה אח”כ מצטרפים לומר שהוקצה בביהש”מ אף שלא 
מאתרוג  כן  והוכיח  בביהש”מ.  דוקא  שישב  צריך  ולא  שם,  אז  ישב 
בביהש”מ.  לולב  נוטל  שאינו  אף  השמשות  בבין  למצותו  שהוקצה 
ויל”ד אם אשה וקטן מחילים קדושה על הסוכה בישיבתם. בספר בית 
השואבה )דיני סוכה ונויה סעיף ג( ובזכרון שמואל )סי' כט אות ז( הסתפקו אם 
אשה מחילה קדושה בישיבתה, שאף שאינה חייבת לשבת בסוכה אך 
מ”מ מקיימת מצוה בישיבתה. ובשו”ת התעוררות התשובה )ח"א סי' מח-
מט( כתב שאף אם חלה הקדושה אולי תחול רק כלפי נשים ולא כלפי 
איש. וכן הסתפק שם לעניין ישיבת קטן בסוכה. ומשו”ת עונג יו”ט )או"ח 
מצ”ע  על  מברכת  לא  שאשה  הרמב”ם  לשיטת  שעכ”פ  נראה  מט(  סי' 
שהז”ג אינה מחילה קדושה בישיבתה, שהקשה שם מהלני המלכה איך 
ישבה בסוכה ותירץ שאשה אינה מחילה קדושה בישיבתה והיא ישבה 
שם רק עם בניה הקטנים. ומשמע שם שגם ישיבת קטן אינה מחילה 

קדושה.

קדושת נוי סוכה
ימי  כל  מהם  להסתפק  אסור  לנאותה,  בסוכה  שתלאו  סוכה  נוי 
החג ואפילו כשנפלו. וכן אסור לטלטלם בשבת ויו”ט אף כשנפלו. ואם 
התנה עליהם קודם בין השמשות של חג הסוכות, שאינו בודל מהם כל 
בין השמשות של שמונה ימים, מותר להנות מהם ואף לטלטלם בשבת 
כגון מחמת  ויו"ט  ]בתנאי שאינו מוקצה מחמת סיבה אחרת שמוקצה בכל שבת  ויו”ט 
חסרון כיס וכדו', שלזה כמובן לא יועיל תנאי[, שהרי לא הקצה אותם למצוה ולא 

חלה עליהם קדושת הסוכה. 
השלחן  על  שנפל  ממנו  בודל  שאינו  עליו  התנה  שלא  סוכה  נוי 
וביו"ט ושבת אסור( שביו”ט  )סי' תרלח ד"ה  ומפריע לו לאכילה. כתב הבה”ל 
מותר לטלטלו ולהסירו מפני שהוא צורך אוכל נפש, ולכתחילה יסלקו 
ע”י טלטול מן הצד. ובשבת אסור להסירו אא”כ הוא מאוס. ובזה אפשר 

)ח"ב  י( בשם הלכות קטנות  )סי' תרל ס"ק  להניע את הדופן. הבאר היטב 
סי' נ( מכשיר. והמ”ב פוסל, דאין זו מחיצה שיכולה לעמוד ברוח מצויה. 
את  קשר  אם  שנא  דמאי  יד(,  ס"ק  נב  סי'  )או"ח  בזה  הסתפק  והחזו”א 
הדפנות או עשה להם קיר שיחצוץ שלא תנדם הרוח. אך כתב שאולי 
דבר רפוי כ”כ שרוח מצויה מבטלת אותו אין לו שם מחיצה כלל. אכן 
לעניין הדין של שמא ינתק, כתב בכף החיים )סי' תרל אות עב(שאם קשרה 
היטב ועומדת במקום מחיצות שמונעות את הרוח, אין לחשוש שמא 
ינתק שהרי אין שם רוח, אמנם דעת הגר”מ פיינשטיין )אג"מ או"ח סי' לט 
אות ג( שגם בכה”ג עדיין יש חשש שמא ינתק ע”י עוברים ושבים ולאו 

אדעתיה.

ספסל ממעקה המרפסת אם מותר לשבת עליו
את  מעליו  ומניח  סביב  מעקה  לה  שיש  במרפסת  העשויה  סוכה 
הדפנות ובצורה זו נהיה כעין ספסל בתוך הסוכה. הגרש”ז אויערבך )מנחת 
מהמחיצה,  כחלק  דהוי  המעקה  על  לשבת  לפסול  דן  מח(  סי'  ח"ב  שלמה 
הוי מחיצה תלויה שאינה מגיעה  שהרי המחיצה שהניח מעל המעקה 
מהחלק  שמתחילה  מהמחיצה  חלק  הוא  המעקה  וא”כ  הקרקע,  עד 
טפחים  מג’  פחות  רחב  המעקה  אם  שאף  וכתב  המעקה.  של  הפנימי 
ויש דין לבוד למחיצה, עדיין אין לשבת עליו שהוי כחקק בסוכה שכתב 
הטור סי’ תרלג שבפחות מג”ט כשרה הסוכה אלא שאין לשבת עליו. 
אלא שהגרש”ז שם חזר והתיר לשבת על הספסל, שראה בשו”ת דבר 
שמואל )סי' רג הו"ד בפת"ש סי' תרלד ס"ק ג( ובשו”ת קול הרמ”ז )סי' ל, הו"ד בכף 
החיים סי' תרל אות ו( שפשוט להם שאף שהמדרגה משמשת כספסל, מ”מ 
מכיון שאינה גבוהה עשרה טפחים ומחוברת לקרקע, נחשבת כקרקע 
הסוכה. ואנו רואים את רצפת הסוכה ואת החלק העליון של המדרגה 
כרצפה אחת שחלקה גבוה וחלקה נמוך. וסיים שאף שבעניי לא זכיתי 
על  לשבת  יכול  ולפ”ז  כנגדם.  דעתי  בטלה  ודאי  מ”מ  דבריהם  להבין 
המעקה שנחשב כבתוך הסוכה. ודעת הגר”ש וואזנר )שו"ת שבט הלוי חלק 
ח סי' קמה( שמותר לכתחילה וכן דעת הגרי”ש אלישיב )אשרי האיש פרק כד 
אות ה(. ובאמת אף הגרש”ז אויערבך לפני שחזר בו, הסכים, שאם מניח 
קנה קנה פחות מג”ט שירד מהדופן לאחורי הספסל עד פחות מג”ט 

לקרקע, יחשב הספסל בתוך הסוכה ויכול לשבת עליו.
ז’ טפחים בלא צירוף  ז’ על  ואם אין בקרקע הסוכה שיעור סוכה 
המדריגה  גבי  על  יש  שאם  הנ”ל  שמואל  דבר  בשו”ת  כתב  המעקה, 
מחיצה עשרה טפחים עד לסכך, נוהגים להקל לשבת עליה. אכן סיים 
יעקב  בכורי  ספר  )סוף  ביכורים  ובתוספת  קצת.  נוקפו  לבו  שלמעשה  שם 
סי' תרלד ס"ק ו( מצדד שלא ישב המעקה כשאין שיעור סוכה מלבדו. וכן 
כתבו בשם החזו”א )אורחות רבינו ח"ב עמ' רכ( וכן דעת הגרי”ש אלישיב )סוכה 

כהלכתה פרק ו סעיף ד הערה 2( . 

אם המעקה גבוה עשרה טפחים, משו”ת דבר שמואל הנ”ל משמע 
שמקל לשבת עליו אף כשגבוה עשרה טפחים, ובמקראי קדש )ח"א סי' 
גבוהה  אצטבא  עשה  לעניין  ראשונים  במחלוקת  תלוי  שהדבר  ג( כתב 

עשרה ]ראה רא"ש סוכה פרק א סי' ד[. ועיי”ש שהביא עוד טעמים לפסול.

סוכה שיש מעליה חבלי כביסה או סורגים
שמעל  לשכנים  יש  משותפים  בבתים  שעושים  שבסוכה  מצוי 
הסוכה חבלי כביסה או סורגים שבולטים אל השטח שמעל סוכת השכן 
שמתחתם. כשאין ברוחב השטח של החבלים או הסורגים כולל האוויר 
שביניהם ג’ טפחים מעל הסוכה אין כל חשש ויכול אף לשבת בסוכתו 
במקום שמתחת לאותם חבלים או סורגים. שאף אם נאמר שמצטרפים 
ביחד עם האוויר להיות הכל סכך פסול, אין סכך פסול פוסל בפחות מג’ 
טפחים, ומותר אף לשבת תחתיו. אמנם אם הם רחבים ובולטים מעל 
הסוכה ג’ טפחים, באנו לדין לבוד להחמיר שדעת הב”ח שאומרים לבוד 
להחמיר והאוויר שבין החבלים או הסורגים נחשב כסכך פסול, ובמ”ב 
כתב לחוש לדעת הב”ח)סי' תרכו ס"ק יז ובשעה"צ ס"ק כג(. וא”כ מונח מעל 
הסוכה סכך פסול ברוחב ג’ על ג’ טפחים שלדעת הראב”ד אף שסכך 
שהוא  כבר  פסול  סכך  תחת  לשבת  אין  אבל  טפחים  בד’  פוסל  פסול 
תחתיו.  לישב  דאין  לכתחילה  כמותו  להחמיר  כתב  והמ”ב  טפחים,  ג’ 
אמנם מהחזו”א נראה שאין צריך להחמיר כהראב”ד. ואם החבלים או 
הסורגים בצרוף עם האוויר בולטים מעל הסוכה ד’ טפחים אין לשבת 
תחתיהם גם לדעת החולקים על הראב”ד דלהב”ח הוא סכך פסול ד’ 

טפחים. ואף יש פעמים שהסוכה נפסלת מחמת זה כשאין שיעור סוכה 
מלבד זה או כשמחלק את הסוכה לשנים באופן שאין בכל צד ג’ דפנות, 
כדין סכך פסול שפוסל בד’ טפחים. ולכן דעת המנחת יצחק )שו"ת מנחת 
הגר”ש   )17 הערה  ט  פרק  בחג  חג  )הלכות  אלישיב  הגרי”ש  נה(  סי'  ח  חלק  יצחק 

וואזנר )קובץ מבית הלוי ח"ב עמ' כד( להחמיר בזה ולא לשבת בסוכה במקום 
אמנם  טפחים.  מג’  יותר  האוויר  עם  בשטח  כשיש  החבלים  שמתחת 
כתבו שמעיקר הדין כשרה, ולכן אינו יכול לכפות את שכינו להוריד את 
החבלים. ואם השכן מסרב יניח סכך כשר על החבלים וימנע בכך את 
צירוף האוויר שביניהם, או שיצמיד את כל החבלים ביחד עד שלא יהיו 
רחבים ג’ טפחים. ומ”מ כתבו שגם אם לא יתקן יכול לשבת שם בסוכה 
לחשוש  שאין  לד(  סי'  ח"א  )סוכות  קדש  המקראי  דעת  אכן  עליה.  ולברך 
בכה”ג לחומרת הב”ח ורק כשיצטרף שיעור ד’ טפחים ברוחב מהסכך 
)שו"ת  אויערבך  הגרש”ז  ודעת  וכדלהלן.  להחמיר  נחשוש  אז  הפסול 
שדעת  לסורגים.  כביסה  חבלי  בין  יט( לחלק  אות  צא  סי'  קמא  שלמה  מנחת 

לא  כך  לשם  ונעשה  פתוח  להיות  שעומד  שדבר  י:(  )ערובין  הריטב”א 
אומרים בו לבוד, ומכיון שדברי הבכור”י והמ”ב לחוש לדעת הב”ח הינם 
מחוברים  להיות  עומדים  שאינם  בחבלים  להם  לחוש  אין  חומרא  רק 
שלפ”ז   )74 הערה  ח  פרק  שלמה  )הליכות  בשמו  כתבו  אכן  לזה.  זה  וסמוכים 

סורגים שתפקידם לסגירה כן נחוש לדעת הב”ח.
שטח  על  ברוחבם  שעומדים  סורגים  יוצאים  הסוכה  מעל  אם 
הסוכה ד’ טפחים כנ”ל, ובין מוטות הסורגים אין רווח של ג’ טפחים בין 
מוט למוט, וכשנצרף את עובי כל המוטות ביחד יצטרפו לשיעור רוחב 
רווחי האוויר  של ד’ טפחים. צריך להניח עליהם סכך כשר לבטל את 
שביניהם שלא יצטרפו ביחד לשיעור ד’ טפחים. לא מבעי לדעת הב”ח 
הנ”ל שאומרים לבוד להחמיר ושדעת המ”ב להחמיר לכתחילה. אלא 
המג”א  לדעת  שאף  טז(  ס"ק  והשעה"צ  יט  ס"ק  תרלב  )סי'  המ”ב  כתב  שבזה 
שסובר שלא אומרים לבוד להחמיר לצרף את האווירים, בכה”ג הסכך 
ד’ טפחים מעל הסוכה.  להיות שיעור סכך פסול  ביחד  פסול מצטרף 

ובזה מודים אף החולקים בדין הקודם כנ”ל. 

פרגולה
והמציאות  בחצר,  או  במרפסת  פרגולה  ע”י  סוכה  לעשות  מצוי 
פרגולה  יש  סוכה.  למצות  כשרותם  לעניין  הפרגולות  סוגי  בין  שונה 
מצויה העשויה מקורות עץ רחבות טפח או קצת יותר, ההולכות שתי או 
ערב או שתי וערב מעל המרפסת או החצר ואין מחמת הנסרים צלתה 
לפרגולה  מסביב  מניח  סוכה  מצות  שם  לקיים  וכדי  מחמתה.  מרובה 
דפנות ומניח עליהם סכך כשר. הסוכה כשרה בין אם מניח את הסכך 
על הפרגולה ובין אם בונה את הסוכה מתחת לפרגולה. אמנם אם מניח 
את הסכך על גבי הנסרים והם מחוברים בברגים או מסמרים מברזל אל 
הקיר, יש לדון כאן מדין מעמיד דמעמיד שדעת החזו”א להחמיר בזה 
יניח קרשים לאורך או לרוחב  ואם  )חזו"א או"ח סי' קמג אות א(.  לכתחילה 
הנוספים  הקרשים  ינטלו  שאם  באופן  הסכך  את  שיחזיקו  הפרגולה 

שהניח, יפול הסכך. הסוכה כשרה לכתחילה אף לחזו”א. 
אם הקורות מדבר פסול לסכוך כגון בטון או ברזל, ויש בין קורה 
מתחת  הסוכה  את  עושה  אם  בין  טפחים  מג’  יותר  אוויר  רווח  לקורה 
ובין אם מניח את הסכך על הפרגולה הסוכה כשרה, אלא שבכה”ג יניח 
בין הסכך לקורות הברזל או האבן קורות מעץ באופן שבלעדיהם הסכך 
יפול כנ”ל, כדי להכשירה מדין מעמיד. אם הרווח בין הקורות פחות מג’ 
טפחים באנו למחלוקת האחרונים אם אומרים לבוד להחמיר. שדעת 
הב”ח שאומרים לבוד להחמיר ודעת שאר אחרונים שאין אומרים לבוד 
להחמיר להחשיב כאילו האוויר שבין הקרשים מלא בסכך פסול מדין 
לבוד. ובמ”ב ובשעה”צ )סי' תרכו ס"ק יז ובשעה"צ ס"ק כג( כתב בשם הבכור”י 
לחוש להחמיר כהב”ח, וביותר שע”פ רוב בפרגולה כשנצרף ביחד את 
כל הנסרים יהיו למעלה מד’ טפחים סכך פסול ובזה הסתפק השו”ע )סי' 
תרלב סעיף ד ובמ"ב שם ס"ק יט ושעה"צ ס"ק טז( שמצטרפים, וכתב שם המ”ב 

שבכה”ג גם להמג”א חוששים אף שקיי”ל שאין אומרים לבוד להחמיר. 
וממילא בנד”ד יש לחוש להחמיר ולא לעשות סוכה תחת קורות אלו. 
יז(,  )כדכתב המ"ב סי' תרכו ס"ק  אכן אם מניח סכך כשר על הקורות ממש 
מבטל בכך את האוויר שבין הנסרים ע”י הסכך הכשר שהניח מעליהם 

ואינם מצטרפים, וכשרה. 
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יעשה בו חידוש לפני החג.
סוכה שעשאה עכו"ם לעצמו לשם צל, הוי סוכה כשרה, אבל צריך כה. 

לעשות בה חידוש קודם החג. 
סוכה שעשאה עכו"ם עבור ישראל שיהיה לו סוכה לחג, והגוי לא כו. 

כיון כלום שיהיה לשם צל, וגם הישראל לא עמד על גביו להזהירו 
שיעשה לו הסוכה לשם צל, יש לדון אם הסוכה כשרה. ובעומד על 
גביו ומלמדו ומזהירו שיעשה לשם צל, יש לצדד דהסוכה כשירה. 
וצ"ע עוד בזה. ]ומיהו מן הזהירות וממשנת חסידים שלא יעשה 

הגוי כלל את הסוכה, אפילו את הדפנות[.
סוכה שנפל עליה הסכך מאיליו, כגון שהרוח הפילה ענפי עץ על כז. 

הסוכה או על ידי אמצעות אחר, ובעל הסוכה רואה ודעתו שתהיה 
עשייה זו לשם צל, יש לדון אי הוי סוכה כשרה.

בשיעור כח.  הרוח,  ידי  על  אח"כ  ונתגלה  הסוכה,  על  שהניחנה  סכך 
שפוסל שם את הסוכה, ושוב חזר הרוח והחזיר את הסכך למקומה 
על הסוכה, ולא ידע בעה"ב מזאת מאומה, הסוכה פסולה. ולכן מן 
הראוי ליזהר במסכך במחצלאות שיעמידם ויחזקם ]באופן המותר 
מפאת דיני מעמיד[ כדי שלא ינשאם ויטלטלם הרוח. ]סעיפים טו-כח 

נתבארו בס"ד בנתיבו"א חלק ב, סימן כה[.

סוכה: נוי מפירות שביעית, כוונה לשמה, שהחיינו בליל ב', האכלת 
קטן חוץ לסוכה

אין לתלות פירות או יין שמן של שביעית לנוי סוכה. ]נתיבו"א ח"א כט. 
סימן ע"א[.

האוכל ויושן בסוכה ולא התכוין כלל לשם מצות סוכה, יש מקום ל. 
חוץ  ישן  או  כאוכל  ונחשה  דסוכה,  מ"ע  כמבטל  דנחשב  לומר 

לסוכה. ]מנחת שלמה חלק א, סימן א. נתיבות אדם חלק א, סימן א[.
אחד לא.  כל  יכול  בסוכה,  יחד  כשיושבים  בחו"ל,  דסוכות  ב'  בליל 

לפני  שהחיינו  ברכת  לברך  אם  ורבותיו,  אבותיו  כמנהג  להתנהג 
לישב בסוכה, ואין בזה משום לא תתגודדו. ]נתיבו"א חלק א, סימן ד[.

קטן שהגיע לחינוך, אסור ליתן לו בידים לאכול חוץ לסוכה, אבל לב. 

מותר להניח לפניו והוא אוכל מעצמו. אבל אביו חייב למנוע בעדו 

מלאכול חוץ לסוכה. ]נתיבו"א חלק א, סימן י[. 

ד' מינים: קנינים, מתנה ע"מ שלא ליתנו לאחר, נתחלפו הלולבים, 
צירוף עוקץ לשיעור, נקלף בחוטמו

ד' מינים שקנאם לשלם בדעת לשלם במזומנים, ועדיין לא שילם לג. 

לפני החג, יש לחשוש שלא יצא יד"ח מן התורה.

בכל אופן, ]אף בהסכמת המוכר[, ראוי ליזהר לכתחילה לשלם דמי לד. 

האתרוג לפני החג. ]לג-לד נתבארו בנתיבו"א חלק ב, סימן א[.

הנותן אתרוגו לחבירו שיצא בו ידי חובתו, במתנה על מנת להחזיר, לה. 

ואומר לו שנותנו לו שרק הוא יוכל לצאת בו ואין לו רשות ליתנו 

לשום אדם אחר, י"ל מכמה צדדים שלא יצא בו ידי חובתו. ]נתיבו"א 

חלק ב, סימן כח[.

שנים שנתחלפו להם האתרוגים או הלולבים או שאר המינים זה לו. 

בשל זה, והרגישו בכך רק אחרי ברכת ונטילת לולב, י"ל שצריכים 

לחזור ולקיים מצות נטילת לולב בלי ברכה. ]יעויין נתיבו"א חלק ב, סימן 

כט[.

לא לז.  בתוכו  המובלע  העוקץ  ובניכוי  מצומצם,  ששיעורו  אתרוג 

יושלם שיעורו, תלוי בפלוגתא אם זה כשר למצוה. ]נתיבו"א חלק ב, 

סימן כז[.

יש ליזהר לא להוריד בלעטי"ל וכדומה ע"י קילוף העור החיצון של לח. 

לכמה  לנקלף  בזה  לחשוש  מקום  יש  ]דאפשר  בחוטמו.  האתרוג 

דיעות, אף שנשאר גוון האתרוג. יעויין נתיבו"א חלק א, סימן יח[ 

צורת
הפתח

לקט עניני ישיבה בסוכה
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שאף אם נפלו קסמים מהסכך מותר דהוי גרף של רעי.

כשיש חשש מפני גשמים או גנבים כתבו האחרונים שמותר להוריד 
את נוי הסוכה ולהכניסו לביתו אף כשלא התנה עליהם ואפילו בשבת ויו”ט 
)ט"ז חיי אדם שו"ע הגר"ז והביאם בשעה"צ סי' תרלח ס"ק כו(. וכתב בשו”ע הגר”ז שאף 

שלא בשעת הגשמים יהיה מותר להורידם. שהרי המנהג לתלות אותם על 
מנת שלא ינזקו בגשמים, וממילא תלה אותם רק על דעת המנהג להסירם 
בשעת הצורך והוי כאלו התנה עליהם. אכן לכתחילה טוב להתנות שאינו 
מפני  מהסוכה  הנוי  את  להוציא  אסר  פתים  מנחת  ובספר  מהם.  בודל 
כתבו  התנה  לא  אם  ולכן  עליו.  התנה  לא  אם  המועד  בחול  אף  הגשמים 
בשם הגרי”ש אלישיב שבכה”ג יוריד את הנוי על מנת להחזירו לסוכה. ואף 

בשמיני עצרת יכול להורידו מפני הגשמים על מנת להחזירו בשנה הבאה.

נוי סוכה שחלה עליו קדושה הוא כשתלה אותו בסוכה על הסכך 
וכדו’  פרחים  אגרטל  כגון  לנוי  דבר  בסוכה  וכשהניח  הדפנות.  או 
)הליכות שלמה פרק ז סעיף יט( אם חלה קדושה,  הסתפק הגרש”ז אויערבך 
ודעת הגרי”ש אלישיב )אשרי האיש פרק כד אות לא( שאינו נחשב נוי סוכה 
)וכ"נ מהבכור"י סי' תרסז ס"ק א שאסר להוציא  ויש מי שכתב  ומותר להוציאו, 
כלים שהוכנסו לסוכה לנוי( שנחשב נוי סוכה ואסור להנות ממנו. אכן לעניין 

נוי סוכה דאין להם  פמוטות שהניח להדלקת נרות שבת נראה שאינן 
נוי  לשם  גם  בסוכה  אותם  יתן  אם  לכאורה  ולפ"ז  הסוכה.  עם  שייכות 

סוכה כן תחול עליהם קדושה.

עליהם  חלה  לנאותה  גם  בסוכה  ונתנו  נאות  הם  אם  חשמל  מנורות 
קדושה ואסור להוציאם מהסוכה. ואם הן מנורות רגילות שנתנו רק להאיר 
יש שכתבו שאינן נוי סוכה ואין חלה עליהם קדושה. ואחרים כתבו שחלה 

עליהן קדושה, ולפ"ז יהיה אסור להחליף נורה בסוכה לחזקה יותר, ואף אם 
נשרפה הסתפק שם ם יהיה מותר. ובשם הגריש"א )אשרי האיש פרק כד אות 
ל( כתבו שמותר להוריד נוי סוכה להחליפו בנוי סוכה אחר אם הוא יותר נוי 

לסוכה. ולפ"ז יהיה מותר להחליף נורה לחזקה יותר וכ"ש כשנשרפה הנורה.

נוי שמונח בסוכה שלא לשם נוי סוכה, כתב במחזיק ברכה )סי' תרלח 
סעיף ב( בשם יד אליהו שאין לו דין נוי סוכה. והסתפקו הפנ”י )פנ"י סוכה י ד"ה 

דלמא מן הצד( והערוך לנר )סוכה י. ד"ה סככה כהלכתה( בנוי סוכה שהונח בה קודם 

שהיה לה דין סוכה אף שהונח לנוי. אם חלה עליו קדושה, דאולי כל עוד 
הסוכה אינה מסוככת כהלכתה אין להם שם נוי. ומצוי בחדר שמורידים בו 
את הגג ומסככים שם ויש שם תמונה התלויה כל השנה, האם חלה עליה 
קדושת הסוכה שאסור להוציאה משם. ומהיד אליהו הנ”ל נראה שאם 
שם אותם לנוי חלה עליהם קדושה אף כשהניח קודם שהיה לה דין סוכה.

נוי סוכה שיש לו ריח טוב. אם הוא ראוי לאכילה כגון אתרוג מותר 
להריח בו. שכשתלאו בסוכה הקצה אותו מאכילה אבל לא מריח, אך 
הרמ”א  כתב  ופרחים,  הדסים  כגון  לאכילה  ראוי  אינו  ואם  בו.  יגע  לא 
שמותר להריח בו ושהר”ן אוסר. וטעמו שמכיון שכל שימושו לריח א”כ 
כשהקצה אותו למצוה הקצה אותו מריח, משא”כ באתרוג שיש לו גם 
)סי'  במ”ב  וכתב  מריח.  ולא  מאכילה  רק  אותו  מקצה  לאכילה  שימוש 
ג( והדרך החיים לעיקר כסברא  )סי' תרלח ס"ק  כו( שדעת הט”ז  תרלח ס"ק 

ל(  ס"ק  בשעה"צ  והו"ד  יט  ס"ק  תרלח  )סי'  ובבכור”י  להריח.  שמותר  ראשונה 
האיסור  שכל  הסוכה[  עצי  קדושת  לגבי  לעיל  דבריו  ]הבאנו  הט”ז  דלדעת  כתב 
להשתמש בסוכה הוא רק כשנוטל ממנה, א”כ כשמריח את ההדס בלא 

ליטלו, אין איסור. 

אכילת כזית פת בסוכה בלילה הראשון
יו'׳ט הראשון, חובה  )סי׳ תרל״ט ס"ג( אכילה בסוכה בליל  כתב השו"ע 
אפי׳ אכל כזית פת יצא י״ח. והנה הא דאכילה בליל יו״ט ראשון היא מדאו׳ 
אי  הראשונים  נחלקו  אולם  המצות,  מחג  ט"ו  ט"ו  דילפינן  בגמ׳  מקורו 
סגי בכזית כמו בחג המצות או דבענין כביצה כיון שזהו שיעורו להתחייב 
מיניה  גמרינן  לגמרי  המצות  מחג  דגמרינן  דכיון  י״א  הר"ן:  וכתב  בסוכה. 
מה התם בכזית אף הכא בכזית, ואע"ג דבשאר ימות החג כזית עראי הוא 
ורשאי לאכלו חוץ לסוכה, אפ״ה בלילה הראשון כיון שהכתוב קבעו חובה 

לאכלו בסוכה עשאו אכילת קבע.
הבית  לתוך  נכנס  ה״ז  גשמים  ירדו  השו״ע,  כתב  ה׳  בסעי׳  והנה 
אבל  סוכות  של  לילות  או  ימים  בשאר  דוקא  וכ״ז  הרמ״א  וכתב  וכו', 
וכתב  יורדים,  גשמים  אם  אף  בסוכה  כזית  לאכול  צריך  הראשונה  לילה 
המ״ב דאף שהוא מצטער מחמת הגשם וכל מצטער פטור מסוכה, ס"ל 
וטעמם  חייב  מצטער  אף  הראשונה  דבלילה  הסוברים  כדעת  להרמ״א 
כיון דגמרינן ט"ו ט"ו מחג המצות לגמרי גמרינן מה התם בכל גווני חייב 
אף בסוכות כן. וע"ז הביא המ״ב דעת הראשונים שחלקו ע"ז וס"ל דאין 
וכ׳  הגר"א  הכריע  שכן  ובאמת  ימים.  לשאר  הראשונה  לילה  בין  לחלק 
דאין חייב לאכול גם בלילה הראשון ומשום שאין שם סוכה עליו כשירדו 

גשמים.
אויערבאך  עזריאל  רבי  הגדול  הגאון  אמר  מחלוקתם  ובביאור 
ראשון  לילה  של  המצוה  בגדר  דתליא  מא(  חלק  ההלכה  )בנתיבות  שליט"א 
שצריך  נוסף  ורק  פת  לאכול  מצוה  שיש  המצות  כחג  ממש  חיובו  האם 
לאכלו בסוכה אבל מצות אכילה היא ולא שייך למצות הסוכה, או דהמצוה 
דמצוה,  חפצא  ג"כ  היא  והפת  פת,  ע״י  וקיומה  בסוכה  ישיבה  חובת  היא 
)ראה בחידושי ושיעורי  זללה"ה  הגרב"ב  דמרן  וכבר מטו לחקור כן משמיה 
מרן רב"ב ח"ג, שאר ענינים סי' א'( ואמר בזה נ״מ לגזל פת ואכלה דאם המצוה 
היא מצות אכילה ודאי לא יצא בפת גזולה אבל אם המצוה היא הישיבה מה 
אכפ״ל מהי הפת, כיון שאין היא חפצא דמצוה, וכמו בשופר דפסק הר"מ 
)פ"א משופר ה"ג( דיצא משום שאין השופר גופי' עצם המצוה, אלא מכשיר 
להשמיעה דהיא עיקר המצוה. ובאמת שהמנח״ח במצוה שכ״ה אות י״ב כ' 
דלא יצא בפת גזולה, דילפי' ממצה, והוסיף לפסול אפי׳ פת של מעש״ש. 

וכ"כ במטה אפרים )סי' תרכה סנ"ו, ועי' באלף למטה(.
עוד מקובל לו' נ״מ בזה במה שהביאו הנהגת מרנא הגר"ח מבריסק 
זללה"ה שלא היה טובל הכזית הראשון בלפתן ומשום דאתי טעם דרשות 
ומבטל טעם דמצוה, ופשוט שכ״ז דוקא אם המצוה תלויה באכילה דאז 
אם  אבל  בהם,  שמלפת  האחרים  הדברים  ע"י  מתבטלת  שהאכילה  י״ל 
המצוה היא הישיבה מה איכפ״ל מה אוכל עם הפת. והנה בפסחים קח. 
איתא דרב ששת הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא דפיסחא כיון שהיה 
איסטניס, ואי טעים מידי בצפרא באורתא לא מהני ליה מיכלא. והקשה 
בערב  שהרי  סוכות  ערב  בכל  ששת  רבי  התענה  לא  למה  דא״כ  הצל"ח 
שכיח  מישכח  לבסומי  דרווחא  ותירץ  מדאו׳,  פת  לאכול  חייב  סוכות 
ובסוכות שיכול לאכול הכזית פת מתובל בתבלין ובמיני מתיקה לא הזיק 
שהרי  שהוא  כמות  לאכלו  שצריך  מצה  בכזית  אבל  הבוקר,  אכילת  לו 
דלא  ומתבאר  הבוקר,  אכילת  לו  מזיק  היה  בזה  מצה  טעם  לבטל  אסור 
]וראה  הישיבה.  אלא  המצוה  מהות  שאי״ז  כיון  הפת  טעם  לביטול  חש 
בס' מקראי קודש עמ' קלא בהע' דתלה זה במחלו' הריטב"א ורבו בסוכה 

דף כז[.
בדין  והגר"א  הרמ״א  נחלקו  דבזה  שליט"א,  הגר"ע  ביאר  הנ״ל  וע״פ 
ירדו גשמים בלילה הראשון ע״פ המקובל להבין בדברי הגר״א שכ׳ דכשירדו 
גשמים אי״ז סוכה כלומר דאנן בעינן מצות ישיבה בסוכה וכשירדו גשמים 
להגר״א  דוקא  והיינו  גשמים.  בה  כשיש  היא  דירה  דלא  סוכה  כאן  אין 
חילוק  דאין  ומשום  דינו.  מתקיים  לא  וכה״ג  בסוכה  ישיבה  היא  שהמצוה 
בין לילה הראשון לשאר ימים וכשם שבכל הימים יש דין תשבו כעין תדורו 
גם בלילה הראשון בעינן הכי. אבל להרמ״א לא בענין דליהוי כעין תדורו 
ולא איכפ״ל אם  בסוכה  הראשון שהיא מצות אכילה  לילה  דשאני מצות 

חסר בשם דירה.

זצוק"ל הק' דהא  סאלאווייצ'יק  הלוי  מאיר  רבי  הגדול  והגאון 
ודרשי' כעין תדורו  'תשבו'  דמצטער פטור מן הסוכה הוא משום דכתיב 
ישיבת  ישיבה  הך  חשיבא  לא  וא"כ  תדורו,  כעין  ל"ה  תו  מצטער  הוי  ואי 
סוכה כלל, וכד' הגר"א, והביא ראיה דס"ל אף להרמ"א כן ממש"כ בסעיף 
ז' 'וכל הפטור מן הסוכה ואינו יוצא משם, אינו מקבל עליו שכר ואינן אלא 

הדיוטות', הרי דאף ל"ח סוכה לגביה.
ובנותן טעם להביא דרבנו הגר"ח זללה"ה מבריסק )ראה הררי קדם סוכות 
בסוכה  כזית  דבאכילת  ובא  מורה  היה  ה"ה(  פ"ו  סוכה  הגרי"ד  ואגרות  קיד  סי' 
היינו  יצא,  מצה  ואכל  דכפאוהו  דאף  לצאת,  כונה  בעינן  הראשון  בלילה 
דוקא במצה דהאכילת מצה הוא גוף קיום המצוה, היינו מעשה של אכילה 
והא אכל, משא"כ גבי סוכה דחלות המצוה הוא הישיבה בסוכה ולא קיום 

של אכילה, ולפיכך בעי' בה כונה ככל המצות.

מעיקר המצוה דישיבת סוכה הוא לעשותה לבית הדירה
כתב הרמב"ם )פ"ג ה"ה( כיצד היא מצות הישיבה בסוכה שיהיה אוכל 
בין בלילה כדרך שהוא דר  ביום  בין  ודר בסוכה כל שבעת הימים  ושותה 
עראי  ביתו  את  אדם  עושה  הימים  שבעת  וכל  השנה  ימות  בשאר  בביתו 
ואת סוכתו קבע שנאמר )ויקרא כ"ג( בסוכות תשבו שבעת ימים כיצד כלים 
הנאים ומצעות הנאות בסוכה וכו'. ובהלכה ו', אוכלין ושותין וישנין בסוכה 
כל שבעה בין ביום בין בלילה ואסור לאכול סעודה חוץ לסוכה כל שבעה 
וכו' ומותר לשתות מים ולאכול פירות חוץ לסוכה ומי שיחמיר על עצמו 

ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים הרי זה משובח.
יז(  סי'  סוכה  הביאורים  )קונטרס  זללה"ה  שפירא  הגרמ"ש  מרן  והקשה 
)ודקדק  ובה"ו  בה"ה  בתרתי,  בסוכה  דאכילה  דינא  להאי  הר"מ  כ'  אמאי 
הגר"ע  דבריו  לכל  ]וכיון  וכתב  היטב(.  עי"ש  הר"מ,  בדברי  דקדוקים  כמה  עוד 
שהאדם  הוא  הראשון  בסוכה,  איתנהו  הלכות  דב׳  שליט"א[  אויערבאך 
למשך  כדירתו  הסוכה  את  ולעשות  הסוכות  לחג  דירתו  לקבוע  צריך 
חצרות  עירובי  בהלכות  שמבואר  דכיון  הגר"ע:  ]הוספת  ימים,  השבעה 
ודירתו במקום פיתא א״כ האופן שבו קובע  שהאדם נמשך אחרי פיתו 
כיצד  מתחילה  הרמב״ם  שכתב  וזהו  הפת[.  אכילת  ע״י  הוא  דירתו  את 
ההלכה  והיינו  בסוכה,  ודר  ושותה  אוכל  שיהיה  בסוכה  ישיבה  מצות 
ו'  וזהו ע"י אכילה ושתיה. ובהלכה  שצריך לפעול בסוכה שתהיה דירתו 
כתב הר"מ מה חיובו לעשות בסוכה, והוא דין על הגברא שאין לו לאכול 
מחוץ לסוכה. וכן כתב לבאר דברי הר"מ, הגרמ"ד סאלאווייצ'יק שליט"א 

)מאורי המועדים ח"א עמ' קלט(.

)פ"ב מ"ט( אמתני' דכל  והביא הגרמ"ש זללה"ה מפיהמ"ש להרמב"ם 
שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע כו', ענין קבע הוא עיקר וכו' וישתדל 
לנאותה ויאכל וישתה בה וישן בה וישים ביתו כמו בית השמוש, והסוכה 
כמו בית הדירה. הרי דאיכא דין לעשות להסוכה עיקר ע"י כל הני מעשים, 
האי  משום  כ"ז  מביתו,  הנאות  מצעות  אליה  ולהעביר  דלנאותה  דין  וג"כ 
דינא הוא. ובדף מ"ח איתא דביום השביעי גמר מלאכול לא יתיר סוכתו, 
סוכה  דבעי'  דכיון  כ'  בר"ן  אכן  ולסעודה,  לשינה  יצטרך  שמא  וברש"י 
הראויה לשבעה, אף אי גמר לאכול מ"מ יש לו להשאיר הסוכה דתשבו ז' 
ימים בעינן. והוכיחו מד' הר"ן, הגרמ"ש ולהבחל"ח הגרמ"ד והגר"ע, דאיכא 
דין לעשות להסוכה כמו בית הדירה כל ז' ימים, וכ"ז מדינא דלעשות ביתו 

עראי וסוכתו קבע. 
וביאר לפי"ז הגר"ע שליט"א מחלוקת הרמ״א והגר"א לענין מצטער 
מחמת הגשמים בלילה הראשון )שהובא לעיל, ונראה ג"כ דביאר כן הגרמ"ש, עי"ש 
באות א'(, דודאי לכו״ע המצוה היא הישיבה, אלא דהגר״א ס״ל דהיכא שהוא 
אלא  בסוכה  שיש  חסרון  מחמת  ולא  דירה  קביעות  אופן  אי״ז  מצטער 
בהנהגת האדם שאינו דר באופן זה וחסר בקביעות והצער סותר לדירתו. 
קביעות  בשם  חסר  שמצטער  היכא  בכל  אלא  גשמים  בירדו  דוקא  ולאו 
דירה כי א״א לקבוע דירתו באופן זה. והרמ״א ס״ל דאי״ז סתירה לקביעות 
דירתו, דאמנם מצטער פטור אבל סגי בזה בשביל לקבוע שם דירה. ]אכן 
כן דכ' החסרון דאין שם סוכה עלי', אכן מקור דברי  לו'  בד' הגר"א ק"ק 
הגר״א הם מתשובות הרשב״א ושם לא נזכר כלל דבירדו גשמים לאו דירה 
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במצות סוכה בחג, אלא שהשמחה מתחילה כבר משעת העשיה ולכן היה 
ראוי לברך אז וכו' אבל ה"ה דמצי לברכה בסוכת חבירו כשמקיים בה מצות 
הגרי"ש  מרן  ישיבה בסוכה. וכ"ה בס' שערי הוראה )קובץ ו' עמ' סב( בשם 
כשיושב  דוקא  שהחיינו  ברכת  את  שיברך  קפידא  שאין  זצ"ל  אלישיב 
בתוך סוכתו רק אם יושב בסוכה ומברך שהחיינו, קאי גם על סוכתו בכל 
גרינבלאט  אפרים  מקום שהיא דיש מצוה של עשית סוכה, וכ"פ, הג"ר 
זצ"ל )שו"ת רבב"א ח"ז סי' קעד(. אכן הגרצ"פ פראנק זצ"ל )מקראי קודש סוכות 
ויושב  לביתו  כששב  סוכתו  על  לברך  צריך  שלכאו'  לומר  דן  כה(  סי'  ח"א 
אח"כ  שיושב  הישיבה  את  פוטר  אינו  שבקידוש  השהחיינו  ואף  בסוכתו, 

בסוכתו עי"ש. 

אם מותר לצאת לטיול ולא תהיה לו סוכה 
בשו"ע כ' )סי' תרמ ס"ח( שהולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום. 
לכתחילה,  לטייל  היוצא  לבין  זה  בין  חילק  שלא  משמע  דבריו  ומסתימת 
וכל הולך דרך בין מטייל ובין שחייב לנסוע ובין בתוך העיר ובין מחוץ לעיר 
מותר לו לאכול ולשתות מחוץ לסוכה ואמר הגר"ע אויערבאך שליט"א 
וכן מובא באשרי האיש  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  שכן הסכים חמיו 
)ח"ג פכ"ו סל"ה( בשמו, שמותר מן הדין לצאת לטיול, מפני שדרך דירה בכך 
ואין זה סתירה ל'כעין תדורו'. ועוד כתב שם דאין נענש בכך כמי שמתבטל 
תחבולות  כשעושה  שרק  ב:(  )ערכין  בתוס'  שמבואר  מפני  עשה,  ממצות 
כדי להתפטר נענש על כך משום שהא כביזוי למצוה, אך לא כשמתבטל 
מרן  וכ"ד  לכך.  המתאים  הזמן  שאז  לטייל  שרוצה  מחמת  רק  מהמצוה 
הגר"מ שטרנבוך )תשוה"נ ח"ו סי' קמו(, והגר"מ גרוס שליט"א )מנוחת אמת 

פכ"ז סט"ו(. 

והגר"ש דבליצקי שליט"א הוסיף בזה וכתב )קיצור הל' מועדים ל' סוכה 
פט"ו( שכמו שבכל השנה אינו נמנע מללכת לטיולים כשרוצה, ה"נ עכשיו 
הולך לטיולים ואינו נמנע מפני ישיבת סוכה, ואם נרצה דוקא הרי גם סרך 
מצוה יש בטיולים אלה, ולא מיבעיא באר"י, והוא מטייל בכדי לאכול שם 
או  בעלמא  במטייל  אפי'  אלא  במקומו,  צומחים  שאינם  טובים  פירות 
החג  שמחת  דמצות  קיי"ל  והרי  חוה"מ  על  הלא  הוא  דהנידון  כיון  בחו"ל, 
נוהגת גם בחוה"מ, וכמש"כ הרמב"ם בפ"ו מהל' יו"ט הכ"ב, וא"כ מי שהולך 
ונוסע לטיולים הרי הגיע לידי מידה זאת שטיולים אלו משמחים אותו ויש 

לו קורת רוח בזה, דזולת זה לא היה מטייל, עכ"ד.  
ודעת מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל )עדות בנו הגר"ע שליט"א, וכן מובא 
בס' הסוכה פסקים והערות אות ל' בשמו( שיש להימנע מלטייל בחג באופן שידע 

שיצטרך לישון או לאכול חוץ לסוכה.
זצ"ל )שו"ת אג"מ או"ח ח"ג סי' צג, אבהע"ז  פיינשטיין  הגר"מ  וכ"כ מרן 
ח"ד סי' לב אות ח( שלצאת לטיול כשיודע שלא תיהיה לו שום סוכה אסור, 
מפני שלא פטרה התורה מסוכה אלא כשמצטער האדם ממנה, ולא כשיש 
ורק  סוכה,  חיוב  ללא  לעשות  יכול  שהיה  תענוג  ממנו  מונעת  שרק  סיבה 
במקום שמטרת הליכתו לדרך אינה לשם תענוג אלא מחמת שיש לו צורך 
בזה, כגון לצורך סחורה פטור הוא מן הסוכה. ובלאו הכי מבואר בגמ' )מנחות 
מא.( שמי שמתבטל מקיום מצות עשה נענש על כך בשעת חרון אף, ומי 
שמתבטל ממצות סוכה כשאין לו צורך אלא רק מחמת שרוצה להתענג, 
שוב  זבולון  והג"ר  הגריש"א[.  מד'  בזה  לעיל  ]וראה  זה.  בכלל  הריהו 
הגרמ"פ  לדברי  ראיות  כמה  הביא  ח(  אות  סג  סי'  ח"ח  זבולון  )שערי  שליט"א 
והג"ר  ד(,  ל  סי'  חי"א  נדברו  אז  )שו"ת  זצ"ל  זילבר  בנימין  הג"ר  וכ"כ  עי"ש, 
)שו"ת רבבות אפרים ח"א סי' תכא או תכח וח"ב סי' ר(,  זצ"ל  גרינבלאט  אפרים 

והגרמ"מ קארפ שליט"א )הל' חג בחג על סוכה פט"ו סכ"ג(.
)פ"ט הע'  דין, ראה בהליכות שלמה  וכ"ז הוא מן הדין, אמנם בר מן 
מרן  של  רוחו  למורת  היה  חוה"מ  בימי  הטיולים  ענין  כל  כי  שכתב   )138
אויערבאך  הגר"ש  דמרן  בפומי'  מרגלא  וכן  זצ"ל,  אויערבאך  הגרש"ז 
שליט"א, כי כבר אמרו חז"ל לא נתנו המועדות אלא כדי שיעסקו בהם 
וידידהם  קרוביהם  את  לבקר  קדושים  ישראל  נהגו  שכבר  ואף  בתורה, 
טיולים  אבל  חכמים,  תלמידי  פני  להקביל  וכן  החג,  בשמחת  להרבות 
סתמא במועד מאן דכר שמייהו, ובפרט בימי חג הסוכות שכתב החסיד 
בעל היסוד ושורש העבודה ז"ל שבכל רגע ורגע ששוהה חוץ לסוכה שלא 
לצורך מבטל מצות עשה. ואף אמנם דלענין דינא לא נהגו העולם כמש"כ 
היסוד ושורש העבודה, וכמש"כ מרן הגר"מ שטרנבוך )שם( שהיה אחד 
זה  זי"ע פקפק על  ורבינו מרן החזו"א  שנהג שלא לצאת כלל מהסוכה, 
דוד  נפש  והביא שכ"כ בס'  דאי"ז כעין תדורו, שהרי"ז כמו בית הסוהר, 
להאדר"ת שכתב וז"ל: "מצות סוכה היתה חביבה עלי מאד, כל קור וכל 
רוח לא הרפוני ולא גרשוני מהסוכה וכו', עד כי בכל פעם עלה במחשבה 
לדירת  וחלילה  כתיב,  תדורו  כעין  דתשבו  הדין  ע"פ  אינו  ג"כ  אולי  לפני 
כל השנה שתהא כ"כ בהכרח שלא לזוז ממנה כלל". ועפי"ז פסק הגר"מ 

תכז(  )סי'  היראים  דברי  והביא  לטייל,  מלצאת  להימנע  שאין  שטרנבוך 
ולכן  אצלו,  רוח  וקורת  שמחה  שהיא  דבר  בכל  החג  שמחת  שמקיימים 
ולכן  יו"ט,  שמחת  מצות  בזה  מקיים  מטיול,  שנהנה  כיון  "א"כ  וז"ל:  כ' 
מותר לטייל בחג ולהיפטר מסוכה, שאין יכול לדחות הטיול לפני החג או 
זהו צורך לו לטייל בחג דוקא, כדי לקיים מצותו לשמוח  לאחוריו, אלא 
ברגל, וכ"ש במה שמצוי שאשתו וב"ב הקטנים משתוקקים לטייל עמם 
וב"ב שזהו מעיקר חובת שמחת  שזוכה גם לקיים מצותו לשמח אשתו 
וברמב"ם פ"ו  וכמו דאיתא בגמ' פסחים קט.  וב"ב  יו"ט שישמח אשתו 
דיו"ט, וכו ואי נימא דעליו להימנע מלטייל, אינו מרגיש בסוכה כביתו, רק 
מרגיש שהוא בסוכה כעין אסיר בבית הסוהר שאינו רשאי לצאת משם 
דירתו  כעין  יהא  שהסוכה  שרצתה  התורה  רצון  נגד  וזהו  כרצונו,  לטייל 
דוקא, ולא שיהא בה כבבית הסוהר וכו', מיהו אי"ז דרך הראוי שיבלה כל 
ביו"ט חציו לה'  ויבטל ממצות סוכה, רק כמו שאמרו  החוה"מ בטיולים 
וחציו לכם כך בחוה"מ ישתדל בכל יום לזכות למצות סוכה, ולכן יקפיד 
לאכול כל יום סעודת היום בסוכה, וקודם הסעודה או לאחריה יצא לטייל 
עם אשתו ובניו" עכ"ל, ועי"ש שהביא את ראית הגרשז"א לאסור לטייל 
בחג,  חג  )הל'  שליט"א  קארפ  הגרמ"מ  אמנם  אותו.  ודחה  המג"א  מדברי 
החג  שמחת  מצות  מכלל  אינן  במועד  שטיולים  כתב  סי"ג(  יח  עמ'  חוה"מ 
ובפרט כשיש בהם שחוק וקלות ראש, משום דאין מטרת החג רק בעסק 

עבודת השי"ת או בשמחה המביאה לעבודת השי"ת, עי"ש.

ילד שנרדם חוץ לסוכה
שליט"א  אויערבאך  הגר"ע  לסוכה,  חוץ  שנרדם  לחינוך  שהגיע  ילד 
פסק דאין צריך להכניסו לסוכה. והג"ר זבולון שוב שליט"א )שערי זבולון ח"ח 
ילד לישון בבית ובאמצע הלילה מעבירין  ז( כתב שכשמשכיבין  סי' ס אות 
)סי' תרל"ט  והבכורי יעקב  אותו ישן הוי בגדר מתעסק ואין לו קיום סוכה. 
סקל"ד( כתב בשם הר"ן )סופ"ק דסוכה( שהנרדם חוץ לסוכה )והיינו אף אדם גדול, 
וכ"ש קטן( אין צריך להקיצו כדי שילך לסוכה, כי התורה אמרה תשבו כעין 
תדורו, וגם בכל ימות השנה אין הרגילות להתנמנם בביהכנ"ס וכד' לקום 
וללכת לביתו לישון, וכ"ד מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל )קובץ מבית לוי, תשרי, עמ' 
סה ועמ' קלג אות ב(, וכ"כ הג"ר מנשה קליין )גאב"ד אונגואר( זצ"ל )שו"ת משנה 
)הליכו"ש עמ' קסו וס'  מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל  הלכות חט"ו סי' קצד(, וכ"ד 
הסוכה השלם בפסקים והערות שבסוה"ס( שאי"צ להקיצו, כי הישן לאו בר חיובא 
הוא כלל, ובשעת שנתו יש לו דין שוטה גמור, ובזה הוא חולק על הבן איש 
חי )פ' האזינו ס"ח( שסובר שיש להקיץ אדם שנרדם חוץ לסוכה. אך בהערה 
הישן,  על  ולא  במתנמנם  מיירי  חי  איש  הבן  שדברי  כתבו  בהליכו"ש(  )שם 
מרן  בשם  ס"כ(  פכ"ו  )ח"ג  האיש  באשרי  ועי'  להעירו.  שאי"צ  יודה  שבישן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל שלא דרשינן "תשבו כעין תדורו" להתיר לנמנם חוץ 
לסוכה בביהכנ"ס או בביהמ"ד, וגם מי שרגיל בכך אסור, וכל רגע שישן חוץ 
לסוכה מחמת שלא נזהר בכך הוא עובר איסור. וצריך להעיר אותו. והיודע 
ולא  לסוכה,  מחוץ  לישון  כהולך  הוי  יתנמנם  כסא  על  שבישיבתו  בעצמו 
כישן מעצמו, ואסור. ומאידך, אם לא עלה בדעתו שירדם ונרדם לאונסו 
לא עשה איסור במה שנרדם, וכ"כ הגרמ"מ קארפ )הל' חג בחג על סוכה פי"ג 
הע' 26( לחלק שאם הלך לישון מדעת אפי' עראי חוץ לסוכה פשוט וברור 
שיש להקיצו ולעוררו שילך לסוכה, אבל אם נרדם או התנמנם חוץ לסוכה 
הביא מהמקראי קודש להגרצפ"פ זצוק"ל שכתב שמקובל ממרן המהרי"ל 
הגרא"מ  חילק  גם  שכן  וכתב  מצטער,  דהוי  להקיצו  דאי"צ  זי"ע  דיסקין 
הורביץ זצוק"ל. אמנם הרואה את חבירו מתנמנם חוץ לסוכה כתבו בשו"ת 
)קונט"א אות צז( שצריך להעירו,  מהרי"ל דיסקין  )סי' יח( ובשו"ת  קרן לדוד 
)שערי  שוב  והגר"ז  פט"ז(.  סוכה  הל'  מועדים  הל'  )קיצור  דבילצקי  הגר"ש  וכ"ד 
אמור  )בפ'  שכתב  זי"ע  דיסקין  המהרי"ל  דברי  את  הביא  ד(  אות  שם  זבולון 
בליל  אותו  להעיר  חיוב  שיש  סוכות  בערב  לישון  שהלך  מי  גבי  כ:(  ובסוכה 
סוכות בכדי להיכנס לסוכה. וכ' הגר"ז דמבואר מדבריו דגם בנרדם מאיליו 
דיתכן דמאחר שיודע שימשיך  זה ראיה  כ' שאין  מבטל מצות סוכה, אך 
עי"ש.  סוכה  מצות  בידיים  מבטל  נחשב  אולי  בבית  החג  בכניסת  לישון 
לישיבה בשעה  פוניבז' שחזרו  וכבר מפורסם המעשה בבחורים מישיבת 
הרב  ומרן  שם,  ישנו  שחבריהן  כיון  בסוכה  מקום  להם  היה  ולא  מאוחרת 
מפוניבז' זצ"ל אמר להם שמותר להוציא את הישן מן הסוכה כיון דכעת 

הוא פטור מן הסוכה.

קפנדריא בסוכה
והוא  בסוכה,  קפנדריא  לעשות  דמותר  זמנינו  מפוסקי  רבים  דעת 
שליט"א,  אויערבאך  הגר"ע  מטעם דאין לסוכה דין ביהכנ"ס, וכן הורה 
וצ"ע דהא מבואר להדיא בספר מאה שערים לרי"ץ גיאות )דף עב( בשם 
לענין  כמו  הדרך  לקצר  קפנדריא  סוכה  לעשות  שאסור  גאון  האי  רב 

ביהכנ"ס וביהמ"ד.

היא[. 

כמה אופני קיום קביעות בסוכה ]ולענין ברכה[
ברכת 'לישב' בכניסה לסוכה בלא אכילה - היה מעשה במרן הגרמ"ש 
שפירא זללה"ה שנכנס לסוכתו ובירך בכניסתו 'לישב בסוכה' כד' הגר"א 
והרמב"ם דמברכין על השהיה בסוכה אף אי לא אכל, ואחר דקות מעטות 
שאלו  ומלכות.  שם  בלי  נפשות'  'בורא  בירך  ובסוף  לשתות,  לפניו  הביאו 
כהגר"א  נוהג  דהוא  דכיון  שליט"א[  אריאלי  אברהם  רבי  ]הרה"ג  תלמידו 
בלי  לברך  ראה  מה  אכילה,  בלא  לישב  בירך  דהא  ברכות,  ספק  גבי  אף 
שם ומלכות, הא דעת הגר"א לברך בורא נפשות בשם. וענה לו הגרמ"ש 
הוא  המצוה  קיום  בעיקר  ההכרעה  בסוכה'  'לישב  דגבי  דכיון  זללה"ה, 
כהגר"א, דהמצוה מתקיימת בישיבת סוכה ורק ההכי"ת לזה הוא האכילה, 
א"כ ממילא ל"ה ספק ברכות כיון דכן הוא צורת קיום המצוה, וממילא יש 
ע"ז ברכה, משא"כ גבי בו"נ דהספק הוא בגוף הדין לומר בשם או לא, ובזה 
הין דספק  ]ונראה להוסיף, דהנה עיקר  ופסקי' להקל.  שייך ספק ברכות, 
עלך  הוא  כשהספק  וא"כ  תשא',  ד'לא  חומר  משום  הוא  להקל  ברכות 
מעשה  וכששחו  להקל[.  ופסקי'  תשא'  'לא  שייך  בזה  גופא  השם  הזכרת 
זה לפני מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א אמר דמקובלנו ממרן הגרי"א 
ספקטור זצוק"ל דגבי ספק ברכות יש דברים דבהם אף מתלמידי הגר"א 
)ובאי אלו דברים אף מרנא הגר"ח מוולאז'ין זללה"ה( לא נהגו כדבריו, ומ"מ חזי' דגבי 

'לישב בסוכה' כן מברכים, וע"כ כנ"ל. 
'לישב' ללא פת - בסעודת צהרים, דעת הפוסקים דאף דאין אוכלים 
פת או פת הבאה בכיסנין מחויב לאכול בסוכה, כמו שפסקו מרן הגרי"ש 
)תשוה"נ  שטרנבוך  הגר"מ  ומרן  )אשרי האיש ח"ג פכ"ו ס"ח(  זצ"ל  אלישיב 
ח"א סי' שעא( וכ"ה בשו"ת אבני ישפה )ח"ה סי' צא ענף ז( ובאור החמה )סי' 
רגילים לקבוע סעודת הצהרים  תרלט ד"ה סקי"ג( שבזמננו שהרבה אנשים 
י"ל שחייבים  ודגים,  וקובעים סעודה על מינים אלו כבשר  בלא פת כלל, 
ואסור  קביעות  דרך  אפי'  פירות  באכילה  מסוכה  לפוטרים  גם  בסוכה, 
לאכול מהם שיעור קביעות סעודה מחוץ לסוכה. אך מ"מ אין לברך לישב 
בסוכה. כמבו' בשעה"צ )סי' תרלט סקל"ט( וגם בכה"ח )סי' תרלט ס"ק מא( כתב 
שספק ברכות להקל ורק יברך בליבו, או ישמע הברכה מאחרים אם אפשר 
)סוכה פי"ג סי"ב( מש"כ  קארפ  ויתכוין לצאת. ועי' בהל' חג בחג להגרמ"מ 
לענין בשר ודגים שהביא בזה מח' ראשונים ושלדינא נחלקו בזה האחרונים 

עי"ש.
סי'  חיים  שלמת  )שו"ת  זוננפלד  הגרי"ח  מרן  דעת   - בהבדלה  'לישב' 
והגר"ע  ז(  )שמועות משה סי' תרלט אות  זצ"ל  פיינשטיין  הגר"מ  ומרן  שנז( 
הבדלה  לאחר  בסוכה  נשארים  אם  דבהבדלה  שליט"א  אויערבאך 
אין  הסוכה  מן  יוצא  הבדלה  לאחר  מיד  אם  אולם  בסוכה,  לישב  מברכים 
)סי'  במ"ב  שמבואר  ואף  אר"י.  בלוח  כמש"כ  והוא  בסוכה.  לישב  לברך 
'לישב בסוכה',  תרלט סקי"ג( שמצד שתיית היין עצמה אין מברכים ברכת 
ביאר מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל )שש"כ פנ"ח הע' קג( שכיון שאין אדם 
את  אף  ומחשיבה  קביעות  כמעשה  היא  נחשבת  בשוק  הבדלה  שעושה 
שתיית היין כדבר קבע שיש לברך עליו 'לישב בסוכה', ולכן אף הברכה אינה 
נחשבת הפסק בין ברכת ההבדלה לשתיית היין, ]אכן הוסיף, שעדיף יותר 
להקדים את ברכת לישב לברכת בופה"ג שבתחילת ההבדלה, וכ"כ הג"ר 
אפרים גרינבלאט זצ"ל )שו"ת רבב"א ח"ג סי' תכד אות ד'( בשם מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל שיש להקדים ברכת לישב בסוכה להבדלה ולא לברך אותה 
אך  האכילה,  צורך  נחשבת  אינה  שלמעשה  מפני  השתיה  קודם  לאחריה 
הגר"ש  ומרן  זי"ע נהג לברך לישב בגמר ההבדלה.  החזו"א  כתב שמרן 
)שו"ת שבה"ל ח"ו סי' מב אות ב'( שהמנהג בכמה מקומות  זצ"ל כתב  וואזנר 
מדינות לברך לישב בסוכה לאחר הבדלה קודם השתיה, אך מנהגו אינו כן. 
אך בלוח אר"י כתב לברך לישב אחר ברכת ההבדלה לפני שתית הכוס[. 
גרינבלאט  והגר"א  שם(  שבה"ל  )שו"ת  זצ"ל  וואזנר  הגר"ש  מרן  מאידך, 
כתבו  רמד(  סי'  וח"ח  תכח  סי'  ח"א  ברבב"א  גם  ועי'  לו,  חלק  ההלכה  )בנתיבות  זצ"ל 
חג  )הל'  קארפ  הגרמ"מ  וכ"כ  בהבדלה,  בסוכה  לישב  ברכת  לברך  שאין 
18 וסכ"א( שהנוהגים כהגר"א שמברכין על הכניסה שפיר  בחג סוכה פי"ג הע' 
מברכין לישב בשעת ההבדלה, ולכן גם נהג החזו"א לברך לישב בהבדלה 
אך  בסוכה,  והשהייה  הכניסה  על  שמברכין  כהגר"א  לעיקר  שנקט  משום 
הכל  הבאה  האכילה  ועד  המחויבת  האכילה  על  רק  לברך  דנוהגין  לדידן 
נפטר לא שייכא ברכת לישב בסוכה בכוס הבדלה, ועי"ש מה שהאריך בזה. 
ובס' בנתיבות ההלכה )חלק מא עמ' 380( כתב בשם הג"ר מנשה קליין זצ"ל 
)גאב"ד אונגוואר( שבהבדלה אנו נוהגים לאכול סעודה מיד אח"כ, ומברכים 
לישב בסוכה אחרי ברכת המוציא ולא בהבדלה, וכן נהגו מרנן הסטייפלר 
והגרש"ז  שם(,  משה  )שמועות  פיינשטיין  הגר"מ  רכח(  עמ'  ח"ב  רבנו  )ארחות 
אויערבאך זצ"ל )שש"כ פנ"ח הע' קג( לאכול מיד בגמר הבדלה מיני מזונות 

ולברך 'לישב בסוכה' אחר ברכת האכילה על הפת או המזונות.

'לישב' כשפסקו הגשמים - יצא מן הסוכה באמצע סעודתו או סגר הגג 
מחמת ירידת גשמים ופסקו הגשמים, פסק הגר"ע אויערבאך שליט"א 
היה רק  לישב בסוכה, אולם אם  ולברך  לחזור  לו  יש  היה גשם חזק  דאם 
מעט גשם אין לחזור ולברך. מאידך, בס' ברכת הבית )סי' נב ס"ט סק"ז( פסק 
לגבי מי שיצא מן הסוכה מחמת הגשמים, וחזר לסוכתו כשפסקו הגשמים 
שצריך לחזור ולברך לישב בסוכה בכל ענין. אך לענין אם נשאר בסוכתו 
ורק סגר את הגג מחמת ירידת הגשמים וכשפסקו הגשמים פתח את הגג 
כתב ששעת הגשמים אינה הפסק מחמת שהאדם נשאר במקומו וציפה 
הג"ר  שיפסקו הגשמים, ועל כן אינו צריך לחזור ולברך. וכחילוק זה כתב 
תלה  ולמעשה  י(  ואות  ג  אות  סה  סי'  ח"ח  זבולון  )שערי  שליט"א  שוב  זבולון 
והחיי"א צריך  ולפי האגור  חוזר,  אינו  זאת במח' שלפי ההגהות מיימונית 
לחזור ולברך עי"ש. וכ"פ בשו"ת מהר"ם שיק )או"ח סי' שכה( ובשו"ת פני 
מבין )חאו"ח סי' יא( ובשו"ת קרן לדוד )סי' קנג( ובשו"ת דעת סופר )סי' קט( 
ובשו"ת קנין תורה )ח"ב סי' קי( שכשנשאר בסוכה ורק סגר ופתח את הגג 
שאינו צריך לחזור ולברך לישב בכל ענין, כיון שלא יצא מהסוכה והרי זה 
גילוי דעת שאין מתכוין להסיח דעתו מהישיבה בסוכה ויושב ומצפה על 
פסיקת הגשמים. ובמהר"ם שיק הוסיף טעם מפני שישיבתו בסוכה לפני 
את  בה  לאכול  מתחילה  קבע  והוא  היא,  אחת  מצוה  ולאחריהם  הגשמים 
)ח"ג סי' נב( כתב שגם בכה"ג  מרדכי  לבושי  כל הסעודה. מאידך, בשו"ת 
סוכה  שם  אין  הגשמים  שבשעת  מפני  בסוכה,  לישב  ולברך  לשוב  צריך 
עליה, ונחשב שיצא ממנה משום שאין בידו לקיים את המצוה באותו הזמן, 

ונחשב הדבר כהפסק מהברכה הראשונה שבירך.
ומה שחילק הגר"ע שליט"א בין אם ירד גשם חזק לגשם מועט, מצינו 
חילוק זה בשו"ת מהרש"ג )ח"ב סי' לא( שכתב בשעת הגשמים אינה נחשבת 
שעת פטור מהמצוה בעצם, שהרי כשעשויה באופן שאינם נכנסים לתוכה 
מחויב הוא לאוכל בתוכה ולפיכך הפטור מן הסוכה בשעת הגשמים אינו 
נחשב הפסק, ורק כשירדו במשך זמן מרובה יתכן שנחשב הפסק, והמברך 
בזה מצד מה שנת' לעיל, דבירדו גשמים  לדון  יש  ובפשטות  לא הפסיד. 

בטל שם סוכה מן הסוכה, וי"ל דזה דוקא בגשם חזק שלא שייך לישב בה.
שתית מים חוץ לסוכה - כתב הרמב"ם )פ"ו סוכה ה"ו(: ומותר לשתות 
מים ולאכול פירות חוץ לסוכה ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה 
אפילו מים הרי זה משובח. והביא מרן הגרמ"ש שפירא זללה"ה )קונטרס 
רבנו  זללה"ה בשם  סאלאווייצ'יק  הביאורים סוכה סי' יז( משמי' דהגרי"ד 
הרב מבריסק דפשיטא דגם בפירות ומים איכא קיום מצות סוכה, מדכ' 
הר"מ דה"ז משובח, והדבר ברור כן שהרי גם ביוצא ונכנס בה מברך )ר"מ 
ויציאה אינם מהדברים הצריכים סוכה, אלא כל שנכנס  וכניסה  שם הי"ב(, 
וישב בה מעשה דירה הוא ומקיים מצות בסוכות תשבו כעין תדורו ומברך, 
ואכילת עראי לא גרע לענין קיום המצוה. והגר"מ הלוי זללה"ה אמר עוד 
סוכה(  אברהם  בברכת  וכעי"ז  בריסק,  לבית  )עו"ה  זללה"ה  הרב  רבנו  בשם  בזה 
דאין כונת הר"מ לו' שאם אחר שותה מחוץ לסוכה מבטל מצ"ע של סוכה, 
וע"כ אם שותה בסוכה הוא משובח, אלא הכונה שעל מה ששותה יש בזה 
קיום מצוה והרי"ז משובח, והיינו דעל אף שאין חיוב מ"מ איכא קיום מצוה. 
ומבואר עפי"ד הגרמ"ש זללה"ה דלקיים דין תשבו כעין תדורו לא תליא 
ובזה  הדירה,  לבית  הסוכה  שהופך  במה  אלא  בסוכה,  לקיים  שחייב  במה 

שייך אף השהות בסוכה ואכילת עראי וכדו' לגוף מצות סוכה.

שהחיינו בליל א'
כששאלו להגר"ע אויערבאך שליט"א האם אפשר לכתחילה לאכול 
בליל א' של סוכות אצל מישהו אחר ]וממילא יברך שהחיינו בסוכתו של 
50 שנה לאכול בסוכה  והוסיף שנהג  ולא בסוכתו[, ענה דאפשר,  חבירו 
שאינו שלו בליל א' דסוכות. אמנם הגרב"צ פלמן זצ"ל כתב )שלמי תודה סי' 
ח' אות ב( שיש שהעירו דמי שעשה סוכה לעצמו ונתחייב לברך שהחיינו 
על העשיה, שלא יאכל ביו"ט ראשון אצל האחרים בסוכה שלהם, אלא 
שמברך  הזמן  ברכת  שהרי  לעצמו,  שעשה  בסוכה  בביתו  ויקדש  יאכל 
בשעת הקידוש, צריכה לעלות לו גם על עשיית הסוכה שעשה, ולא רק 
לא  אחרים  אצל  יאכל  אם  וא"כ  בסוכה,  האכילה  ומצות  היום  עצם  על 
)ועי' להלן שגם  לפניו.  אין הסוכה  תעלה הברכה על עשיית סוכתו, שהרי 
אם אוכל בסוכת חבירו מ"מ ברכת הזמן עולה לו גם על חובת הברכה שחייב לברך על 

עשיית סוכתו(. 

אם יש לכוין בשהחיינו לפטור סוכתו
דאין  הפוסקים  כתבו  סוכות,  של  א'  בליל  חבירו  בסוכת  שאוכל  מי 
הגרש"ז  מרן  כ"ד  שלו.  הסוכה  את  לפטור  שהחיינו  בברכת  לכוין  צריך 
שהחיינו  בירך  אם  שגם  יב(  אות  ד"ה  פ"ט  סוכות  )הליכו"ש  זצ"ל  אויערבאך 
לסוכתו,  כשבא  שנית  ומברך  חוזר  אינו  ודאי  אחרים,  בסוכת  דקידוש 
דאע"ג דבשהחיינו שבקידוש נכללית גם ברכת שהחיינו על הסוכה, מ"מ 
השמחה  על  אם  כי  גרידא,  הסוכה  עשיית  על  אינה  שהחיינו  ברכת  עיקר 
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שערי
שמחה

מקור דין השמחה במועדים
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לשמוח ברגל שהיא מצוה מה”ת, משום שנאמר ‘ושמחת בחגך’.
ח' הביא מהאחרונים דלשיטה דאין  ]במשנה ברורה סי' של"ט ס"ק 
מרן  והקשה  אסור.  נישואין  בשעת  גם  הזה  בזמן  גם  וחג  בשבת  לרקוד 
נישואין  שמחת  לכבוד  ריקוד  בדין  המועדים  )קונטרס  זללה"ה  שפירא  הגרמ"ש 
בשבת וחג(, דהנה מובא שם דבשמחת תורה נהגו לרקוד לפני הס"ת לכבוד 
התורה. והוא מתשו' רב האי גאון. ויש לדון שאם משום כבוד תורה הוא 
היתר מסוים, וא"כ ל"ש בחתן. ותירץ, דהנה בר"מ בסה"מ מ"ע נ"ד כתב 
שמחה,  מיני  כל  וגם  שלמים  בשר  שמחת  כוללת  בחגך  דושמחת  דמ"ע 
והריקוד והניגון בכלי שיר במקדש לבד שנא' ושמחתם לפני ד' וגו' שבעת 
ימים. ומבואר דתרתי בה ובמקדש יש תוספת שמחה יתירה דריקוד וכלי 
שיר. ובפשיטות הנפ"מ הוא בין מ"ע דושמחת בחגך לבין המ"ע הכללית 
ושמחתם לפני ד' דיש בה שמחה יתירה. וכלשון הר"מ בסוף הל' לולב בבית 
המקדש היה שם שמחה יתירה. וכדאי' להדיא בסוכה דחליל בשמחת בית 
ויעוין בר"מ הל' חגיגה דאכילת בשר  השואבה משום שמחה יתירה היא. 
שלמים הוא לא כאכילת בשר בעלמא אלא ג"כ משום אכילת בשר לפני 
ד'. והרי דבמ"ע דושמחת איכלל בי' תרתי, שמחה בעלמא דגברא ושמחה 
לפני ד'. וי"ל דזה דלכבוד תורה מותר לרקוד, הוא משום דעיקר מצות כבוד 
תורה היא בריקוד, וכמבואר בגר"א בהל' סוכות דאבל אסור להקיף משום 
דבהקפות בס"ת חשיב ושמחתם לפני ד'. וכיון דמשום שמחה לפני ד' היא, 
הרי מצותה בשמחה יתירה דריקוד נמי, וכל שמצותה היא לשמוח בריקוד, 

מש"ה מותר[. 

לדעת הרמב"ם מהו המקור לחיוב שמחה בזה"ז
אריה הנ”ל מבואר שה’ושמחת’ שנאמר בתורה  השאגת  ד. מדברי 
שכ’  השאג”א  ומלשון  שמחה,  שלמי  וגם  שמחות  שאר  גם  כולל  ברגלים 
שאם יש יכולת בידו להביא שלמים ברגל חייב בהן נוסף על כל שאר מיני 
לאכול  חייב  ע”ז  ונוסף  שמחות  מיני  בשאר  גם  שחייב  משמע  שמחות’, 

שלמים, וכן הבין בדבריו בשו”ת מנחת ברוך )סי' עז, ועי"ש שביאר באופ"א(.

במה מקיימים את מצות השמחה

אם יש חיוב בזה"ז באכילת בשר או שמקיימים גם המצוה בשאר דברים
והנה יל”ד אם לסוברים שיוצאים ידי חובת שמחה מה”ת גם בזה”ז, 
גם  המצוה  שמקיימים  או  בשר  באכילת  דווקא  המצוה  לקיים  צריך  אם 

בשאר דברים.
והנה כתב הרמב"ם )פ"ו מהל' יו"ט הי"ח( ‘והאנשים אוכלין בשר ושותין 
יין שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין’. והקשה הב"י )סי' תכט 
ס"ב ד"ה במ"ש רבינו( שהרי מהברייתא בפסחים משמע שבזה”ז השמחה היא 
ביין בלבד בלא בשר, ובפרט לריב”ב שאומר אין שמחה אלא ביין, ולא ידע 
מקור לדברי הרמב”ם, ומניח בקושיא. ובאמת השו"ע )סי' תקכט( לא הביא 
כלל דין שמחה בבשר. ורק כ’ שיש שקובעין הסעודות על היין, וכמש”כ 
תירצו  האחרונים  אמנם  בזה.  לשיטתו  שהב”י  כיצד(  ד"ה  )שם  הביה"ל 

קושיית הב”י וביארו דברי הרמב”ם בכמה אופנים.
שדעת  הכפו"ת[  של  א'  תירוץ  ]מלבד  האחרונים  בתירוצי  ומבואר 

הרמב”ם שאין חיוב אכילת בשר בזה”ז אלא מצוה בלבד.
שמדברי  כ’   )52 הע'  פ"ב  ח"א  יו"ט  בחג  חג  )הל'  שליט"א  קארפ  והגרמ"מ 
מדברי  וכן  בלבד,  ביין  אלא  שמחה  אין  שבזה”ז  שכתבו  והרא"ש  הרי"ף 
הסמ"ג )עשה רכט( והסמ"ק )עשה צה( שלא הביאו שמחה אלא ביין בזה”ז, 

משמע שאין גם יוצרים יד”ח שמחה בבשר אלא ביין בלבד.
לאכול  שמצוה  הרמב”ם  בדעת  כתב  )סק"ג(  תקכט  בסי’  והמג"א 
בשר  לאכול  חיוב  אין  שבזה”ז  כתב  )סקט"ו(  תרצו  ובסי’  בזה”ז.  גם  בשר 
ביו”ט. ואילו בסי’ רמט )סק"ו( כתב בשם העולת שבת שהא דאין שמחה 
דאי’  מהא  עליו  לחלוק  וכתב  קיים,  היה  שביהמ”ק  בזמן  זהו  בבשר,  אלא 
שהמג”א  האחרונים  והקשו  בבשר.  בזה”ז  שמחה  גם  שיש  )ע.(  בסנהדרין 
סותר עצמו ממקום למקום, ולכן כתבו בביאור כוונת המג”א שלמד בדברי 
הרמב”ם שאין אכילת בשר חיוב אלא מצוה בלבד, וכן כתב הדרכי תשובה 

)סי' פט סקי"ט( בביאור כוונת המג”א. ועי’ בשו”ת ושב הכהן )סי' צו(.

אך יש אחרונים )חמד משה סי' תקכט סק"ד, ובא"ר סי' רמט סק"ו( שתמהו 
על המג”א בסי’ רמט שהרי בזה”ז קיי”ל שאין יוצאין שמחת יו”ט בבשר, 
ברית  שמחת  על  אלא  יו”ט,  שמחת  על  מדובר  לא  בסנהדרין  בגמ’  ושם 

מילה אם יש לזה תורת סעודת ברית מילה בלא אכילת בשר.
והנשמת אדם בחיי"א )כלל קד סק"א( הוכיח מדברי הרמב”ם דאי”צ 
לאכול בשר וגם לשתות יין, דבחד מינייהו סגי עיי”ש. אך הגרמ"מ קארפ 
דברי  לנשמ”א  שהשתמט  שנראה   )53 הע'  פ"ב  ח"א  יו"ט  בחג  חג  )הל'  כתב 

הרמב”ם בסהמ”צ דמבואר שם שיין הוא חובה גמורה ולא סגי רק בבשר.
חיוב  שאין  משמע  ס"ב(  תקכ"ט  )סי'  השו"ע  מסתימת   - הלכה  ולענין 

והב”ח  הב"ח,  בדעת  כיצד(  ד"ה  )שם  הביה"ל  וכ”פ  בזה”ז.  בשר  באכילת 
כתב כן בדעת הרמב"ם, שבזה”ז אין חיוב אכילת בשר אלא למצוה בלבד. 
אמנם יש מהאחרונים720שהוכיחו שיש חיוב באכילת בשר משום שמחה 
ידי  בזה  יוצאים  ואין  בבשר  שמחה  אין  שפסקו821שבזה”ז  ויש  בזה”ז.  גם 

חובת המצוה אלא ביין בלבד.

חיוב שתיית יין
ה. לעיל הובא הגמ’ בפסחים )קט.( שריב”ב אמר שבזה”ז אין שמחה 
אלא ביין, ולכן כדי לשמוח יש חיוב לשתות יין. וכן נפסק ברמב"ם )פ"ו מהל' 

יו"ט הי"ח( ובשו"ע )סי' תקכ"ט ס"א(.

כתב השו"ע )שם( שחייב לקבוע כל סעודה על היין. וכתב המ"ב )שם 
היין מתחילה.  סקי"א( שהיינו גם באמצע הסעודה, מלבד מה שקידש על 
)הל'  פענח  הצפנת  וכ”כ  ומבואר שעיקר שתיית היין היא בתוך הסעודה. 
שמחה  ואין  הסעודה  בשעת  הוא  ויין  השמחה בבשר  דעיקר  הי"ז(  פ"ו  יו"ט 

אלא בסעודה עיי”ש.
הע'  צא  עמ'  ח"ב  יו"ט  על  בחג  חג  )הל'  כתב  שליט"א  קארפ  והגרמ"מ 
סגי  לא  יין  ברביעית  דאף  מבואר  ה'(  סי'  )פ"ב  בביצה  היש”ש  שמדברי   )19
שמחת  “דהא  וז”ל:  שם  דכתב  מהא  היין,  על  סעודתו  לקבוע  צריך  אלא 
בלא  ושמחה  טוב  לב  בו  להיות  הסעודה  נקרא  ולא  הסעודה,  היא  יו"ט 
אכילת בשר, אלא שבזמן שביהמ”ק היה קיים היו אוכלים בשר שלמים והיו 
עומדים על קרבנותיהם והיה מספיק להם שמחה זו, אפי’ היו שותין מים 
בתוך הסעודה, אם לא לכוס של ברכה, א”נ היו שותין בצמצום כפי צורך 
גופו, כדי לשמוח ביו”ט,  לרוות  שותין  היו  ולא  אכילה, או מזוג הרבה, 
אבל עכשיו, שאין לנו שמחת שלמים, והמקדש חרב, וערבה כל שמחה, אין 
יוצא ידי חובה בשמחת יו"ט, ואדרבה,  שמחה אלא ביין, וזולתה אינו 
בה’  ולבטוח  לשמוח,  רישו  וישכח  שישתה,  אלא  עצמו  את  ישמח  במה 
בשו"ת  וגדר החיוב לקבוע סעודה על היין כתב  שיחזור אלינו” עכלה”ק. 

מהר"ם אלשקר )סי' קו( דבמקום לשתות מים בסעודה ישתה יין.
של  ביין  לצאת  שאפשר  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  דעת  אמנם 
הקידוש ידי חובת מצות שמחת יו”ט. ולפי”ז צ”ל שמה שכ’ המ”ב שישתה 
לקבוע  ענין  שיש  אלא  שמחה,  חיוב  משום  זה  אין  הסעודה  באמצע  יין 

סעודה על היין. 

גדר המצוה של שמחת המועד
דנו הפוסקים אם גוף המצוה של שמחת המועד הוא אכילת הבשר או 

שתיית היין, או התוצאה שיהיה לו שמחת הנפש.
תשנו(  רמז  )שבועות  המרדכי  דברי  הביא  קט.(  )פסחים  הש"ס  בגליוני 
דשמחת  עשה  דאתי  לאכול,  לו  יש  יו”ט  והגיע  להתענות  דהנודר  שכתב 
האכילה  עצם  היא  דהמצוה  הרי  עיי”ש.  דברו,  יחל  דלא  ל”ת  ודחי  יו”ט 
יין  ושתיה, דאם היא מצוה כוללת שיהיה לו שמחה בנפש, ורק כשיש לו 
ואינו שותה מראה שאינו שמח, הכא הוי כאין לו יין. אמנם הביא שם בשם 
השאילתות דיש מצות שמחה גם ביוה”כ, ע”כ דעיקר המצוה היא שמחה 

בנפש. ולמעשה נשאר בזה בצ”ע. 
סי'  )ח"ב  קטנות  הלכות  בשו"ת  גם  מבואר  המרדכי  כדברי  אמנם 
רמ"ח( שנסתפק במי שאין לו יין היתר אלא יין ערלה וכדו’ אי אמרינן אתי 
ל”ת.  לדחות  המצוה  גוף  היא  דהשתיה  מדבריו  ומבואר  ל”ת.  ודחי  עשה 
אמנם יש לדחות דמה שהשתיה דוחה ל”ת משום שרק בשתיה יגיע לידי 

שמחה ויל”ע.
)סי ס"ו( נקט דזה פלוגתא בין התוס’ לרמב”ם,  בשאגת אריה  ולמעשה 
דהתוס' )מו"ק יד: ד"ה( כ’ דהשמחה בזה”ז דרבנן, משום דושמחת היינו בשלמי 
שמחה דווקא, הרי דס”ל דהמצוה היא עצם מעשה אכילת שלמי שמחה, אבל 
ובניו  יו"ט הי"ז( כתב דיש בכלל אותה שמחה לשמח הוא  )בפ"ו מהל'  הרמב"ם 
כל אחד כראוי לו, וע”כ אף בזה”ז השמחה דאורייתא, והיינו משום דהשמחה 

לשמח היא מצוה כללית שיהא לו שמחה בנפש ואי”צ דוקא שלמי שמחה. 
יהודה )סי' ה' עמ' לז( כתב שעיקר המצוה ברגל, הוא  ובשו"ת מנחת 
שיהיה שמח וטוב לב, דושמחת בחגך כתיב, והשמחה היא בלב, והדברים 
והוכיח  הלב.  שמחת  בהם  לעורר  רק  הוא  לעשות  שצריך  ויין(  )בשר  הנ”ל 
ויין( המתחייבות  )כמו בשר  בכמה הוכחות חזקות שלמרות פרטי הפעולות 
להיות  בכך, אלא על האדם  אין להסתפק  זאת  כל  עם  השמחה,  במצוות 

מביא ראיה מפורשת מירושלמי דגם בזה”ז איכא חיוב באכילת  )סי' תקכט(  20 בנימוקי או"ח 

כמה  עוד  מביא  הלברשטאם  משה  להג"ר  יא(  סי'  )ח"א  משה  דברי  בשו"ת  וכן  ביו”ט.  בשר 
פוסקים דאיכא חיוב אף בזה”ז באכילת בשר ביו”ט ועכ”פ מצוה איכא לכ”ע. ואפשר שכן 

הוא גם שי’ המג”א ע”פ מה שביאר דבריו התורת רפאל.
21 כן הוא פשטות דברי הרי"ף הרא"ש הסמ"ג והסמ"ק שלא הביאו כלל דין שמחה בבשר 

אלא ביין, וכ”כ הא"ר )סי' תקכ"ט סק"ו( בדעת השו"ע והלבוש.

המקור לשמחה ברגלים
בגמ’ בפסחים )קח.(: “ת”ר חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל  א. 
שנאמר ‘ושמחת בחגך’, במה משמחם ביין רבי יהודה אומר אנשים בראוי 
להם ונשים בראוי להן אנשים בראוי להם ביין ונשים במאי תני רבי יוסף 
בתירא  בן  ר”י  תניא  מגוהצין,  פשתן  בבגדי  באר”י  צבעונין  בבגדי  בבבל 
אומר בזמן שביהמ”ק קיים אין שמחה אלא בבשר שנאמר ‘וזבחת שלמים 
ואכלת שם ושמחת לפני ה’ אלקיך’ ועכשיו שאין ביהמ”ק קיים אין שמחה 

אלא ביין שנאמר ‘ויין ישמח לבב אנוש”. ע”כ.
הסוכות  חג  לגבי  נאמר  הגמ’  שהביאה  בחגך’  ‘ושמחת  הפסוק  והנה 
)דברים טז יד(, אך המקור לשמחה בשאר הרגלים מצינו לכך כמה מקורות 

בראשונים.
)ח. ד"ה ושמחת( ע”פ הסבר המהרש”א שם, כתבו  התוס' בחגיגה  א( 
שאת עיקר חיוב שמחה ברגלים למדים מהפסוק שנאמר בחג השבועות 
נלמד  ומשם  וגו’,  ובתך  ובנך  אתה  אלוקיך  ה’  לפני  ‘ושמחת  יא(  טז  )דברים 
מיני  כל  לרבות  למדים  בסוכות  שנאמר  ומפסוק  וסוכות,  לפסח  דהיקש 
שמחות וכמו שדרשו בברייתא שם ‘ושמחת בחגך’, לרבות כל מיני שמחות 
ונדבות  בנדרים  חוברתן  ידי  יוצאין  ישראל  חכמים  אמרו  מכאן  לשמחה, 
ובמעשר בהמה וכו’. וע”ע בטורי אבן )חגיגה ו: ד"ה ושמחה אות נ'(, ובהגהות 
ברוך טעם על הטו”א, ובתועפות ראם על היראים )סי' תכז אות א'( בביאור 

דברי התוס’.
וחג  השבועות  שחג  כתב,  הראשון  בפירושו  תכ"ז(  )סי'  היראים  ב( 
הסוכות כל אחד נלמד מהפסוק שנאמר בו, וחג הפסח נלמד מגזירה שווה 

חמשה עשר חמשה עשר מחג הסוכות.
ג( בפירושו השני כתב, שממה שנאמר )שמות כג יד( ‘שלוש רגלים תחוג 
שנאמר  וממה  הרגלים,  שלושת  בכל  חגיגה  מצות  שיש  למדנו  בשנה’  לי 
“ושמחת בחגך” למדנו שכל מקום שיש חגיגה יש שמחה, ]דהיינו 'ושמחת' 

היא מצות שמחה 'בחגך' היא מצות חגיגה[.
ד( ובמקום אחר כתב )סי' רכז( שחג פסח נלמד מההיקש שהוקשו כל 
המועדות זה לזה, ולטעם זה כתב שיש חיוב שמחה גם בראש השנה שגם 

הוא נקרא מועד.

חיוב השמחה בזמן בית המקדש
ברגלים  האמורה  “והשמחה  ה"א(:  חגיגה  מהל'  )מפ"א  הרמב"ם  כתב  ב. 
היא שיקריב שלמים יתר על שלמי חגיגה, ואלו הם הנקראים שלמי שמחת 

חגיגה שנאמר ‘וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה’ אלוקיך” וגו’.
וביאר הצל"ח )פסחים עא. ד"ה מתיב, וחגיגה ו: בתוד"ה יש( שאע"פ שבגמ' 
שמחות  מיני  כל  לרבות  בחגך'  'ושמחת  בברייתא  אמרו  )ח.(  בחגיגה 
ונדבות  בנדרים  חובת  ידי  יוצאין  ישראל  חכמים  אמרו  מכאן  לשמחה, 
ובמעשר בהמה, והכהנים בחטאת ואשם ובבכור ובחזה ושוק, מ"מ ישנם 
שני חיובים, א. חיוב הקרבת קרבן שלמי שמחה. ב. חיוב שמחה באכילת 
בשר קדשים, ועל החיוב השני אמרו שם שיוצא בנדרים ונדבות, אולם גם 
אם יש לו די בשר מנדרים ונדבות ישנו חיוב נוסף של הקרבת קרבן שלמי 

שמחה פעם אחת ברגל.
אך יש מהאחרונים )עי' בערוך לנר סוכה מח., טורי אבן ר"ה ו:, מנח"ח מצ' תפח 
ועי'  ה"י,  מחגיגה  פ"ב  קורקוס  מהר"י  ועי'  עזרי,  האבי  בסוף  שנד'  במכתב  חזו"א  ג',  אות 
וסוברים שאין חיוב הקרבת  היטב במאירי פסחים לא.( שחולקים על הצל”ח 
קרבן, אלא החיוב הוא אכילה לפני ה’ דהינו בשר קדשים, ואם יש לו בשר 
אינו חייב להביא שלמי שמחה. ויש מהאחרונים )הג' ברוך טעם על הטורי אבן 
חגיגה ח:, ובאבי עזרי פ"ב מחגיגה ה"י, וכן הוכיח השפ"א ר"ה ה., ובשו"ת חת"ס ח"ז סי' 
כח ד"ה והנה, וע"ע בקרן אורה מו"ק יד.( שכתבו להוכיח כדברי הצל”ח שיש גם 

חיוב הקרבת קרבן.
)חגיגה פ"א ה"ב( מצינו שיטה נוספת שבשביל דין שמחה  ובירושלמי 

אין צריך כלל שלמי שמחה ויוצאין אף בבשר חולין. 

חיוב השמחה בזה"ז מה"ת או מדרבנן
ג. בזמננו שאין לנו בשר קדשים, נחלקו הראשונים אם חיוב שמחה 
בזה”ז מה”ת או מדרבנן. התוס' במועד קטן )יד: ד"ה עשה( כתבו שמה”ת אין 

שמחה אלא בבשר קרבן, ושאר מיני שמחה שחייבים בהם היינו מדרבנן. 
ועי’ בקרן אורה )מו"ק ח: ד"ה נחזור( שהקשה על תוס’ מהא דדריש רב ‘בחגך’ 
ולא באשתך, והלא אין שמחה ברגל אלא מה”ת, אלא ודאי מן התורה חייב 

לשמוח גם בלב להסיר ממנו כל עצב. 
ד"ה  מב:  הר"ן16)סוכה  שמדברי  כתב  סה(  )סי'  אריה  השאגת  אמנם 
דברכות(,  )סופ"ב  מהרי"ף  וכן  תרנח(,  רמז  פ"א  והמרדכי27)ביצה  והשמחה(, 
והביא  מה”ת  שהוא  משמע   ,3

יג(8 סי'  )מו"ק  והרא"ש  אדם(,  )בתורת  הרמב"ן 
4 )סי' 

עוד ראיות לכך שהוא מה”ת, וכן נקט התועפת ראם בדעת היראים10
 .6

5, והריטב"א )סוכה מח.(12

תכד אות ד'(, וכן הוא שיטת החינוך )מצוה תפח(11

והרמב"ם כתב )פ"ו מהל' יו"ט הי"ז(: “אע”פ שהשמחה האמורה כאן היא 
קרבן שלמים כמו שאנו מבארים בהל’ חגיגה, יש בכל אותה שמחה לשמוח 
הוא ובניו ובני ביתו כל אחד ואחד כראוי לי כיצד, הקטנים נותן להם קליות 
ממונו,  כפי  נאים  ותכשיטים  בגדים  להם  קונה  והנשים  ומגדנות,  ואגוזים 
והאנשים אוכלים בשר ושותים יין’. וכן בספר המצוות כתב )עשין נד( וז”ל: 
)סו"פ ראה(  יתעלה  והוא אמרו  “והמצוה הנ”ד היא שציונו לשמוח ברגלים 
‘ושמחת בחגך’, והיא המצוה השלישית מן השלש מצוות הנוהגות ברגל, 
והענין הראשון הרמוז אליו בציווי הזה הוא שיקריב קרבן שלמים על כל 
פנים, ואלו השלמים הנוספים על שלמי חגיגה והם נקראים בתלמוד )חגיגה 
נשים  לד.(  וקידושין  ו:  )שם  יאמרו  אלו  שלמים  ומהקרבת  שמחה.  שלמי  ז:( 
ואכלת  שלמיך  'וזבחת  פכ"ז(  תבוא  כי  )פ'  הכתוב  בא  וכבר  בשמחה,  חייבות 
שם ושמחת לפני ה' אלוקיך', וכבר התבארו משפטי מצוה זו ג"כ בחגיגה 
ויז.:(, ובכלל אומרו 'ושמחת בחגך' מה שאמרו ג"כ לשמוח בם במיני  )ב-י: 
שמחה. ומזה לאכול בשר הימים טובים ולשתות יין וללבוש בגדים חדשים 
ולרקוד  ניגון  בכלי  ולשחוק  ולנשים,  לקטנים  מתיקה  ומיני  פירות  ולחלק 
תחת  נכנס  כולו  זה  נג:(,  נ  )סוכה  השואבה  בית  שמחת  והיא  לבד  במקדש 
הוא  כי  לבד  היין  שתיית  יותר  מהם  שיתחייב  ומה  בחגך',  'ושמחת  אמרו 
יותר מיוחד בשמחה, ולשון גמרא פסחים )קט.( חייב אדם לשמח בניו ובני 
ביתו ברגל וכו', וכבר אמרו ג"כ אנשים בראוי להם ונשים בראוי להם, ולשון 
יתברך  והגרים, באמרו  והעניים  זו החלשים  התורה הוא שנכלול בשמחה 
החינוך  בספר  כ'  וכדבריו  עכ"ל.  והאלמנה"  והיתום  והגר  והלוי  ראה(  )סו"פ 

)מצוה תפח(.

חינוך  והמנחת  אריה,  השאגת  הרמב”ם,  בדעת  האחרונים  ונחלקו 
)מצוה תפח( כ’ שמוכח להדיא מדברי הרמב”ם הנ”ל בחיבורו ובסה”מ שגם 
בזה”ז חיוב השמחה הוא מה”ת, אמנם יש מי שכתב )הנחל איתן על הרמב"ם( 
אלא  יד”ח  יוצא  אין  שמה”ת  סובר  הרמב”ם  שגם  הרמב”ם  דברי  לבאר 

בבשר קרבנות, וכשי’ התוס’.
אדם  שחובת  כהשאג”א  סקט"ו(  תקכט  )סי'  המשנ"ב  פסק  ולהלכה 

6 שהר"ן הקשה שם שפעמים שא"א לקיים את מצוות השמחה והוא כשחל יום א' של חג 
בשבת שאסור לשחוט בשבת, ובער"ש אינו יוצא מפני שצריך שחיטה בזמן הזביחה, ותירץ 
שמ"מ שייך שמחה בבשר של חולין או בשאר מיני שמחות, שלא אמרו אין שמחה אלא 

בבשר, אלא למצוה מן המובחר, אבל לא לעכב, ומשמע שיוצא מן התורה.
ביו"ט לרה"ר, דהיינו  יב.( להוציא קטן  )ביצה  7 שהמרדכי כתב שם שמה שהותירו בית הלל 
בכדי שיטייל התינוק, שיש בזה משום שמחה יו"ט, ומוכח שמצות שמחה שייכת בכל אחד 

בראוי לו ובמה שנהנה ממנו והתינוק נהנה בטיול.
8 מהא דכתבו הרי"ף הרמב"ן והרא"ש שם, דאבלות יום א' הוי מה"ת, ואפ"ה אמרינן במו"ק 
)יד:( שאבל אין נוהג אבלות ברגל משום דאתי עשה דושמחת ודחי לעשה דאבלות דיחיד, 

ואין עשה של שמחה מה"ת אלא שלמי שמחה לחוד, א"כ האיך אתי עשה דשאר שמחות 
דרבנן ודחי לעשה של תורה דאבלות בקום ועשה, ואפי' קדם רגל לאבלות, אין כח לרגל 
מיני  בכל  מה"ת  נוהג  'דושמחת  דעשה  דס"ל  ש"מ  אלא  תורה,  של  אבלות  את  לדחות 

שמחות הלכך אפי' קדים אבלות לרגל דרבים ודחי לאבלות דיחיד.
המשמחו  דבר  לכל  לאדם  הראויה  שמחה  שכל  מכאן  "למדנו  )שם(  היראים  מדכתב   10
חייב לעשות ברגל וכל דבר שליבו מוצא בו שמחה וקורת רוח באכילה ובשתיה ובכל דבר 

ששמחה היא לו חייב לעשות ברגל".
11 שהרי החינוך שם כ' כדברי הרמב"ם בסהמ"צ, ולפי מה שדחה הנחל איתן את הראיה 

מהרמב"ם בסהמ"צ א"כ אין ראיה גם מהחינוך.
12 מהא דכתב הריטב"א שם כדברי הר"ן שלא אמרו אין שמחה אלא בבשר ויין אלא למצוה 
מן המובחר במקום שאפשר אבל במקום שא"א לקיים שמחה באכילת בשר, אינו מעכב 

ויוצא בשאר מיני שמחה, בכסות נקיה ויין ישן.
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ושמחת בחגך
וזאת הברכה הרב הגאון רבי אלכנסדר אריה מנדלבוים שליט"א, מח"ס ושמחת בחגך, 
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וכן כותב הרמח"ל )ספר כללים ראשונים - כלל ט"ז(: "כי כל תיקוני ההשפעה 
הוא בהיות המשפיע ב"ה פונה באהבה אל המקבלים. והעיקר בזה כנסת 
מתגברת  האהבה  אז  כי  תשוקתו",  ועלי  לדודי  "אני  שנא'  כענין  ישראל, 
ושולטת, ומכוחה נפתחים כל שערי הרחמים, וכל טוב נמשך ובא. וחסרון 
ההשפעה הוא בחסרון האהבה, שהקב"ה פונה ח"ו מן המקבלים, שאז כל 
שערי הטוב נסגרים... התיקון הוא שהרחיק הקב"ה מעשיהם של רשעים 
לפי  הטוב  וחקק  באהבה,  בריותיו  אל  ופנה  צדיקים,  של  מעשיהם  וצפה 

ענינם, ונמשכו מזה כל התיקונים כולם".
ובכן חובה רבה היא להתעלות מכל דברים המעכבים את הדביקות 
ולהידבק  לקונו,  מהדביקות  האדם  את  המרחיקים  הגשם  בחינות   -
בבוראו ויוצרו, ולפנות אליו יתברך באהבה1. ובזה מגיעם לשיא הרוממות 
מלשון  לויתן  הדביקות,  עיקר  שהיא  לוויתן  שמחת  בדוגמת   – והקדושה 

לויה שמתחבר עם השם יתברך!

מדיני השמחה במועדים
בענין שמחת החג )לשתות יין וכדומה( - יש לחקור האם יש דין לשתות 
בכל לילה – אף שישתה ביום למחרת, ולהיפך אם שמח בלילה - האם יוצא 

בזה ידי שמחת היום למחרת. 
והנה החזון איש הסתפק בדבר, וז"ל )או"ח מס' פסחים סימן קכ"ד דף ע"א 
א'(: "והא דמרבינן לילות יש להסתפק אם צריך שלמים בין ביום ובין בלילה 

או דיוצא באכילה פעם אחת בין אם אכלן ביום ובין אם אכלן בלילה".
במלים אחרות, מסתפק החזון איש אם הדין אכילת שלמים ושמחה 
)שדין שלמים ושמחה אחד הם, ראה רמב"ם ספר המצות מ"ע נ"ד( בלילה הוא חיוב 

נפרד, או שהוא חיוב אחד יחד עם חיוב השמחה ביום. 
וגם  ולפי הצד שהוא דין מיוחד, אזי צריך לשמוח גם בלילה בנפרד, 
יחידה אחת, מספיק לשמוח פעם  והיום הם  ביום בנפרד. אך אם הלילה 

אחת או ביום ובלילה, ויוצא בזה ידי מצוות השמחה.

דברי המשנת יעבץ
מ'(  סימן  או"ח  ז'ולטי  )לגרי"ב  פשוט  הדבר  כי  מובא  יעבץ  משנת  בספר 
שלדעת רש"י והמאירי הימים והלילות הם יחידה אחת, וז"ל: "והנה כתב 

מלכים  את  תיקן  שהקב"ה  שהתיקונים  שכתב  ט"ז  כלל  ברמח"ל  שם  ראה    1
בבחינת  הספירות  בין  חיבר  יתברך,  הוא  שקודם  שלבים,  בשני  היו  קדמוניים 
יוצרים  ויה"כ  ונראה שכנגד זה עבודת ר"ה  יצר בחינת הדביקות.  מלכות, ואח"כ 
בחינת "ויעשו כולם אגודה אחד", שמתאחדים ביחד סביב מלכות שמים, ואח"כ 
אנו  ובזה  באהבה.  יתברך  אליו  שפונים  סוכות  בחג  הדביקות  לבחינת  זוכים 

מקבילים מעשינו, לתיקון שעשה הקב"ה.

רש"י בסוכה מ"ח ע"א, דשאר לילות החג לא צריכי ריבוי שהם בכלל מצות 
האחרון  יו"ט  ללילי  איצטריך  וכי  במשמע,  לילות  אפילו  דימים  שמחה, 
איצטריך, דאינו בכלל שבעת ימים. וכ"ה במאירי פסחים דע"א ע"א וז"ל, 
ושאר הלילות לא הוצרכיה לרבות, שמשחל חיובה בתחילת היום ראשון, 
אף הלילות בכלל שבעת ימים הם, וזה לא כמ"ש התוס' בפסחים שם ד"ה 

לרבות שה"ה לילות אחרות איצטריך ריבוי, עיי"ש.
"והנה בכל ימי החג שיש חיוב לאכול שלמי שמחה בכל יום, כדשנינו 
בסוכה מ"ב ע"ב, הלל והשמחה שמונה, ופרש"י לאכול בשר שלמים, הרי 
מצוות  יקיים  בלילה,  שמחה  שלמי  יאכל  שאם  הוא  פשוט 
שלמים  לאכול  חייב  יהא  לא  ושוב  היום,  אותו  של  שמחה 
ביום, כיון שהלילה והיום הם יום אחד כמ"ש רש"י והמאירי הנ"ל 
ובכלל  במשמע  לילות  אפילו  דימים  ריבוי,  צריכי  לא  החג  לילות  דשאר 

שבעת ימים הם.

דיוק דברי הרמב"ם
כדברי המשנת יעבץ יש לדייק מהרמב"ם )שמעתי(, שכתב: )רמב"ם יד 
החזקה - הלכות שביתת יום טוב פרק ו'(: "כך היא הדת ]צורת קיום שמחת יום 

ומתפללין  מדרשות  ולבתי  כנסיות  לבתי  העם  כל  משכימין  בבקר  טוב[, 
וקורין בתורה בענין היום וחוזרין לבתיהם ואוכלין והולכין לבתי מדרשות 
קורין ושונין עד חצי היום ואחר חצי היום מתפללין תפלת המנחה וחוזרין 

לבתיהן לאכול ולשתות שאר היום עד הלילה".
של  החיוב  גם  בזה  ויוצאים  ביום,  רק  ששמחים  הדבר,  ומשמעות 
נפרד  חיוב  ואין   - אחת  יחידה  הם  והיום  שהלילה  היא,  והסברא  הלילה. 

ללילה.
אלא  בלילה,  וגם  ביום  גם  יין  לשתות  צורך  שאין  לדינא,  נראה  ובכן 
אפשר לשתות בלילה ולצאת ידי חובת שמחת החג של היום, או לשתות 
ביום ולצאת חובת השמחה של הלילה, שאפשר לסמוך על פשטות דברי 
רש"י המאירי והרמב"ם – שזה מצוה אחת ולא מצווה בפני עצמה. ובפרט 
או  מיוחד  באוכל  כגון  אחרים,  שמחה  בעניני  בלילה  או  ביום,  שמח  אם 
בשירה וזמרה וכלי זמר, שמעיקר הדין יוצא ידי שמחת יום טוב בכל דבר 
המשמח, כלשון הרמב"ם )רמב"ם ספר המצות - מצות עשה - מצוה נ"ד(: "וכולל 
ומזה  לשמח בכל מיני שמחה  כן  גם  באמרו ושמחת בחגך מה שאמרו 
ולחלק  חדשים  בגדים  וללבוש  יין  ולשתות  טובים  בימים  בשר  לאכול 
פירות ומיני מתיקה לקטנים ולנשים ולשחוק בכלי ניגון ולרקד במקדש 

לבד והיא שמחת בית השואבה זה כלו נכנס תחת אמרו ושמחת בחגך".

מצוה עשה מן התורה לשמוח בג' הרגלים. ובחג הסוכות 
'זמן  נקרא  שהוא  החגים,  מכל  ביותר  בה  לשמוח  נצטווינו 
עליה,  שנצווינו  השמחה  גדר  את  לבאר  ברצונינו,  שמחתינו'. 
ועל ידי זה יתבאר לנו הדרך כיצד להגיע לאותה שמחה )שעל 
ידי שאנו נדע על מה שמחים, נוכל לדעת כיצד להשיג אותה שמחה(.

על  לשמוח  היא  המועדים  בכל  שמחה  של  הפשוטה  הבחינה  הנה, 
נסים שנעשו לישראל, שעליהם נקבעו המועדים. אמנם חג הסוכות נקבע 
ּכֹות  ַבּסֻ י  ּכִ דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  "ְלַמַען  מ"ג(  כ"ג  )ויקרא  כמ"ש  הכבוד,  ענני  נס  על 
הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים". ומבואר לעיל, כי  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ י ֶאת  ְבּתִ הֹוׁשַ
 - הדורות  בכל  ישראל  כלל  עם  המתמדת  ההשגחה  את  סימל  נס  אותו 
מערכת ההשגחה העל-טבעית הנצחית, בבחינת שומר עמו ישראל לעד. 
שמגלים  מצרים  וביציאת  הכבוד  ענני  בנס  להתבונן  שירבה  שככל  נמצא 

את ההשגחה עם כלל ישראל, כך ישמח יותר.

שמחה – דביקות
ועיקר השמחה איננה על ההגנה הגשמית שהיתה על בני ישראל ולא 
על ההגנה לדורות אלא על ההשתייכות שלנו עם הקב"ה והיא יוצרת קשר 
ודביקות בבורא יתברך, כמים הפנים לפנים. כשם שה' דבק בישראל כל 

ישראל דבקים במלכם.
כותב  וכן  דביקות.  יוצרת  שהיא  חתונה  בשמחת  מצאנו  זה  דרך  על 
איש  דיבוק  חתונת  שברא  ה'  תשיש…  "שוש  ע"א(:  ח'  )כתובות  רש"י 
באשה על ידי שמחה וחדוה, לפיכך יש לחתום משמח חתן עם הכלה 

שהוא לשון שמחת איש באשה".

נגילה ונשמחה בך
והנה השמחה איננה מוסבת על עצם הנס שנעשה – עצם ההגנה שה' 
הגן ומגן ויגן על כלל ישראל, וגם לא על המעלה הרוחנית הנקשרת באותה 
שהתגלה  וכבודו  יתברך  רוממותו  על  מוסבת  החג  שמחת  מצוות  הגנה. 
יִקים  באמצעות הנס, על דרך שאנו אומרים בתפילת ימים נוראים "ּוְבֵכן ַצּדִ
יָה, ְוָכל  ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו. ְועֹוָלָתה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֹזּו. ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו, ִויׁשָ ִיְראּו ְוִיׂשְ

ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ". י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה. ּכִ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכֶ ּלָ ָעה ּכֻ ָהִרׁשְ
שעיקר השמחה אין ענינה ליצור הרגשה טובה לאדם, אלא לעורר את 

האדם, ולפתוח את לבבו, לפרסום נסיו יתברך וגדלותו הנעלה.
יסוד זה מפורש בחז"ל )שיר השירים רבה א' ל"א, הביאו רבינו יונה בפרק אין 
עומדין(, וזה לשונם: "'נגילה ונשמחה בך', רבי אבין פתח, זה היום עשה ה' 

נגילה ונשמחה בו אמר רבי אבין אין אנו יודעין במה לשמוח: אם ביום אם 
בהקב"ה? בא שלמה ופירש, נגילה ונשמחה בך - בהקב"ה", עד כאן. וכותב 
על זה רבינו יונה )בפרק אין עומדין(: "כלומר, אף על פי שזה היום הוא יום טוב, 
ונעשו לנו בו נסים ונפלאות ואנו שמחים בהם, אפילו הכי עיקר השמחה 
אינה בעבור יום טוב, אלא בעבור השם - לפרסם את כל הגדולות ואת 
כל הנוראות שהוא עושה עמנו". ]פירוש לפירושו )מביא השל"ה לקמן(, דלא 
תימא שמלת "בו" קאי על היום טוב שנזכר לעיל "זה היום...", רק הוא קאי 
על השם שנזכר גם כן לעיל מיניה - "זה היום עשה ה'", ועל זה אמר "נגילה 

ונשמחה בו", רוצה לומר בשם על דרך הנזכר בפנים"[. 
ומרחיב ומבאר בזה השל"ה הקדוש )מסכת סוכה - פרק נר מצוה ל'(: כלל 
העולה כי מה שפירשתי בענין שמחת יום טוב הכל הולך אל מקום אחד, 
לשם  בה'  ישיש  שוש  והוא שיהיה האדם משמח בו שמחה של מצוה, 
ה' בגוף ונפש יחדיו, והיו תמים לזכור חסדיו של הקדוש ברוך הוא בשירות 

יום טוב, מדת החסידים  וזה לשון בעל צדה לדרך בהלכות  ובתשבחות… 
כך, ישימו לנגדם השם יתברך תמיד וידעוהו בכל דרכיהם, ובעת שמחתם 
אחריה  שאין  השלימה  השמחה  היא  וזאת  וירוממוהו.  וישבחוהו  יזכרוהו 
תוגה, כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום בשיר השירים שהוא קודש 
הגדולה  השמחה  היא  וזאת  ד(.  )א,  בך  ונשמחה  נגילה  ה(  ג,  )ידים  קדשים 
שאמר דוד המלך עליו השלום )תהלים קיח, כד(, זה היום וגו' נגילה ונשמחה 
בו, עד כאן לשון צדה לדרך. והנה עיניכם הרואות שכל המפרשים שוין בזה 
שמה שציותה התורה ושמחת בחגיך, רצונה בזה שתהא מעורבת ובלולה 
בשמחה של מצוה, בשיר ישתו יין ישמחו וירננו צדיקים בה' לזכור חסדי ה' 
כעל כל אשר גמלם ה' כדלעיל. על כן כל איש ביינו יקדש עצמו במותר לו, 
ולא יהיה בסובאי יין וזוללי בשר, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה 

לו כדרך שנזכר לעיל".
ועל דרך זה מבואר בספר החינוך: "לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה 
ישמחו  ואז  לבית,  האילן  ופירות  התבואות  אסיפת  עת  הוא  כי  לישראל 
וציוה הקל לעמו לעשות  בני אדם שמחה רבה, ומפני כן נקרא חג האסיף. 
לפניו חג באותה העת לזכותם להיות עיקר השמחה לשמו, ובהיות השמחה 
מושכת החומר הרבה ומשכחת ממנו יראת אלוקים בעת ההיא ציונו השם 

לקחת בין ידינו דברים המזכירים אותנו כי כל שמחת לבנו לשמו ולכבודו". 
פירוש, שבמקום לעשות שמחה על היבול הגשמי, עושים שמחה על 

קרבת אלוקים ועל מעלת הדביקות לו יתברך.

השמחה, כהמשך לימים הנוראים
המורה  ענינם  ימים  שאותם  הנוראים,  ימים  המשך  הם  הסוכות  ימי 
בבחינת  המלך  בארמון  ואנו  ונגלה  נראה  שה'  מהעובדה  תוצאה  שהיא 

שויתי.
אותו ישיבה גופא בארמון המלך מוליד שני דברים הדבר הראשון הוא 

היראה מהמלך, והדבר השני הוא השמחה בהיותנו יחד עם המלך.
ביה"כ ור"ה אנו מבטאים את היראה מלהיות יחד עם המלך, ובסוכות 
לנו  לתת  צריך  וזה  בהקב"ה.  הדביקות  של  השמחה  את  מבטאים  אנו 
השראה לכל השנה שנשמחה שיש לנו מלך והוא קרוב אלינו ואנו קרובים 

אליו ונשמח שאנו יחד עם ה' בכל מעשינו.

'אני לדודי ועלי תשוקתו'
הרי למדנו, כי גדר שמחת החג הוא להתבונן בנסים ובגדלות הבורא 
והערכה  אהבה  לעורר  כך  ומתוך  יתברך,  אליו  שלו  ובהשתייכות  יתברך 

לבורא יתברך ולהיות דבק בו יתברך, ולשבחו ולגדלו. 
ולכן נוהגים ישראל לפזם ולשורר ביותר בימים הטובים ובפרט בחג 
הסוכות, שעל ידי שירים חוזרים עוד ועוד ועוד בהתפעלות הנפש על אותו 
דבר מתוך התלהבות של שמחה, ואז מגיעים לחרוט את הדברים בלב אבל 

צריכים אותו שיר עוד ועוד ואז אפשר לחוש ולהרגיש את זה.
בחסרונו  להכיר  שמעורר  הלב,  בתוך  האמת  את  חורטת  שהמוסר 
ותשוקתו לתיקון עצמו, והשמחה חורטת את האמת של השתייכות של 
רוממות של דביקות בבורא עולם. שאמנם היתה אפשרות להגיע לאותה 
דביקות בתורה בלי להזדקק לדרכי התעוררות נפשיות, אבל צריכים אנו 
המצוות.  בעשיית  השמחה  של  הדביקות  וגם  מוסר  של  ההתעוררות  גם 

ודרך זה נוכל להגיע לקשר אמיתי עם הבורא עולם.
עלינו  פונה  יתברך  השם  כך  באהבה,  יתברך  אליו  פונים  שאנו  וככל 

באהבה, כדוגמת הכרובים שהיו פונים איש אל רעהו - במועדים. 

בשמחה במשך כל שעות היום. וכן דעת רבינו הגר"א )ליקוטי הגר"א על סוכות( 
בר  כל  על  שמוטל  משום  יו”ט  שמחת  היא  ביותר  הקשה  היא  שהמצוה 
ישראל בכל שמונת ימי החג להיות שמח וטוב לב בכל הימים ובכל הלילות 
רגע, ואסור להניח בכל אותו הזמן להעלות על  הפסק  שום  בלי  שלהם 
צער  ושום  שבעולם  ענין  בשום  דאגה  של  והרהור  מחשבה  שום  דעתינו 
ויגון לא יתערב בשמחתנו כדי שלא יבטלנו משמחה עכת”ד. הרי להדיא 

שהמצוה מוטלת עליו בלי הפסק.
אינה  יו”ט  שמחת  שמצות  כתב  ס"ז(  שאלה  )בהעמק  הנצי"ב  אמנם 
לולב  כמו  חובתו  ידי  יצא  ביום  אחת  בפעם  אלא  החג  מימי  ורגע  רגע  כל 
ע"ז(.  סי'  יו"ט  )דיני  ברוך  במנחת  וע”ע  ודיו.  אחת  פעם  שמקיימים  ושופר 
ומרן הגר"מ שטרנבוך )מועדים וזמנים ח"א סי' כ"ט( חידש שהיא מצוה אחת 

הנמשכת שמונה ימים ]ומסתמא בעיק"ד כהגר"א[.

שמחת תורה
בחג  מאד  שמח  הי’  כי  רלג(  רב  )מעשה  מובא  זי”ע  הגר”א  אדוננו  על 
הסוכות וביותר בשמיני עצרת כי הוא יותר יום שמחה מכל ימי החג ע”פ 
גדולה,  שמחה  ושמחים  וכו’  זמרה  וקול  ברינה  פיוטים  ואומרים  הסוד, 
הולך  היה  ז"ל  והוא  וכו’  הס”ת  עם  הבימה  מקיפין  היו  תורה  ובשמחת 
לפני הס"ת שמח מאד ברוב עז וחדוה וחכמת אדם תאיר פניו כלפיד 
אש בוערת ומספק כף אל כף ומפזז ומכרכר בכל עז לפני הס"ת וכו’ 

וכשהוחזר הס”ת לאה”ק שוב לא הי’ שמח כ”כ רק כמו שאר יו”ט. 

תורה(  לשמחת  מאמר  ח"ב  משבא  )זהב  זללה”ה  שפירא  הגרמ”ש  מרן  וכ’ 
אהא דאיתא במעשה רב דשמיני עצרת הוא יותר יום שמחה מכל ימי החג 
והוא ע”פ מה  יבואר הדבר.  וע”פ הסוד. האומנם נדמה, שגם ע”פ הנגלה 
דאיתא במדרש, משל למלך שעשה סעודה שבעת ימים וזימן כל בני אדם 
אמר  המשתה,  ימי  שבעת  שעברו  כיון  המשתה,  ימי  בשבעת  שבמדינה 
לאוהבו קשה עלי פרידתכם בואו נשמח יחד, אמנם רק יום אחד, אבל הוא 
שמחה ביחד. כך אמר הקב”ה עצרו לפני עוד יום אחד שנשמח אני ואתם 
שד’  מרגישים  איננו  אבל  ד’,  לפני  שמחנו  אומנם  החג  ימי  כל  היינו,  יחד. 
שמח בנו, לנו יש מצוה לשמוח לפני ד’, אבל לא נזכר שד’ שמח בנו. והיא 
יתירה שבשמיני עצרת, דאמנם שמחנו בזמן שמחתנו במדרגה  השמחה 
זו המדרגה של שמיני  ד’ כבבית המקדש, אבל עדיין אין  גדולה של לפני 
עצרת, סגולתו של יום שמיני עצרת הוא שאדם ירגיש שהקב”ה שמח בו, 
ולשמך  בך  ונשמחה  נגילה  בד’,  השמחה  גדולה  ומה  יחד,  הדדית  שמחה 
של  ומכופלת  כפולה  בשמחה  וכמה  כמה  אחת  ועל  נפש.  תאות  ולזכרך 

שמ”ע “אני ואתם”, ושמחת התורה, כדאי’ בזוהר פ’ פנחס. 
שפטיה  מרבי  שפטיה'  רבי  )'אמרי  מסופר  זללה"ה  הלוי  הבית  מרן  ועל 
הלוי סגל זצ"ל עמ' עו( שהיה פוסק באמצע ההקפות ושואל: “אתם שמחים 
היא  שלימה  שמחה  כלומר,  אתכם?!”  שמחה  התורה  גם  האם  בתורה, 
הדדית, שהאדם שמח בחבירו והלז שמח גם הוא לקראתו. לכן, כדי למלא 
את השמחה, צריך להגיע לרמה שכביכול התורה מתפארת בזה שמחבקה 

שהוא מוכן ומזומן לקיים כל תג שבה, על כל פרטיו ודקדוקיו.
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דהוא  ס"ג(  סה  סי'  ובאהע"ז  )באו"ח  בהגה  הרמ"א  וכ"כ  תקס, 
משום זכר לחורבן.

בפמ"ג )מש"ז סק"ד( כ' דמשמע מהדרכי משה שלוקחים יא.  והנה 
כוס של חרס לברכת אירוסין ואותה שוברים אח"כ. אך רבותינו 
השוהם  אבן  לשו"ת  ציינו  לשו"ע  בהגהתם  והחת"ס  הגרעק"א 
)סי' נא( שהביא דברי המהרי"ט בספרו צפנת פענח פר' דברים 
שכ', עכשיו נהגו לשבר כוס זכוכית של ברכת אירוסין משום עגמת 
ורומזים בתקוה שכשם שזכוכית שנשברה יש  נפש זכר לחורבן, 
חי )סי' י' אות תצו(.  לכל  לה תקנה, כך ישראל. וכ"כ בס' מועד 
ובשערי רחמים )על מעשה רב, אות נא, וכן בכתר ראש אות קיד( 
כלי  בחופה  דלוקחים  הדבר  דטעם  הגר"א  אדונינו  בשם  הביא 
זכוכית דוקא וב'תנאים' כלי חרס, דיותר טוב לגרש אם לא תמצא 
התרה,  לו  מצאנו  שלא  השידוכין  קשר  לבטל  מאשר  בעיניו,  חן 
ולכן שוברים אז כלי חרס דאין לו תקנה בשבירתו ]עי' שבת טז.[, 
משא"כ בחופה שוברים כלי זכוכית כיון דיש לו התרה ע"י גירושין.

ובמקנה )אהע"ז סי' סה( הק' דהרי כבר תקנו להזכיר את ירושלים יב. 
זכר  תקנה  עוד  צריך  ומדוע  העקרה'  ותגל  תשיש  'שוש  בברכת 
לחורבן, ותירץ דבקרא כתי' 'אם אשכחך' היינו שכחת הלב, 'אם 
לא אזכרכי' היינו זכרון בפה, 'אם לא אעלה' היינו זכרון במעשה, 
וע"כ אף שמזכירים את ירושלים בברכה מ"מ זה רק בדיבור, וכדי 

להזכיר אף במעשה תקנו לשבור כוס.     

תקנות נוספות שנתקנו

א. כתב בשו"ע )סי' תקס ס"ב( וכן התקינו שהעורך שלחן לעשות יג. 
סעודה לאורחים, מחסר ממנו מעט ומניח מקום פנוי בלא קערה 
מן הקערות הראויות לתת שם. וכ' המשנ"ב בשם היעב"ץ דאפי' 
בסעודת מצוה כמילה וחתונה יש לשייר וכ"ש שאר סעודות, חוץ 
ג"כ  )וביעב"ץ הוסיף  ויו"ט שאין לחסר שום דבר  מסעודת שבת 

סעודת פורים דחייב איניש לבסומי(.
ובביאור הלכה הביא מחיי אדם לתמוה דצ"ע דכ"ז אין נוהגים יד. 

כלל. וכתב בכף החיים )ס"ק יח( דדוקא בזמנם שהיה סדר מיוחד 
לתבשילים שמביאים לפני האורחים, א"כ כשחסר תבשיל אחד 
ניכר שהוא זכר לחורבן, אבל בזמנינו שאין סדר אלא כ"א מביא 
כפי יכולתו כשמחסר תבשיל אחד אינו ניכר.  וכ"כ במקור חיים 
לבעל החוות יאיר, דעתה לא נהגו בזה כיון דבלא"ה הסעודה חסרה 
סיים  החיים  הכף  ואף  להחמיר.  דיש  סיים  ומ"מ  מעדנים,  כמה 
דבריו, דעכ"פ יניחו מקום פנוי על השולחן שיהא ניכר להמסובין 
היכר  לעשות  ענין  יש  לפי"ז  ]ובאמת  לחורבן.  זכר  בשביל  שהוא 
יוזמה לעשות כלי  בזה, ולפני כמה שנים אברך ת"ח חשוב הציע 
שמניחין בו סלטים וכדו' ושייר מקום ריק, וכתב עליו 'אם אשכחך 
ומרנן  זצ"ל  הגרי"ש  מרן  ירושלים', וכשהגיע לפני גדולי הדור, 
הגר"ח קניבסקי, הגר"ש אויערבאך והגר"נ קרליץ שליט"א 

קלסוהו, דיש ענין לעשות היכר כדי לשייר זכר לחורבן[.
ומרן הגר"ש אויערבאך שליט"א הביא מד' המשנ"ב בהל' פסח טו. 

)סי' תעב סק"ו( דאף להשתמש בכלים נאים בסעודה בכל השנה 
יש למעט משום זכר לחורבן, לבד מליל פסח שמצוה להרבות זהו 
בכלל דרך חירות. והוכיח דאף כהיום דלא נהגינן בשיור תבשיל זכר 
לחורבן וכמש"כ בביה"ל, יש ענין להזכיר את ירושלים בסעודתו, 
ולכה"פ במניעת הבאת כלים נאים, וא"כ ודאי כל מה שיוכל לקיים 

לגוף תקנת חז"ל לשייר תבשיל אחד, יש לו לקיימה כדינה.
וואזנר זצ"ל )שבט הלוי ח"י סי' פה( כ' דבסעודה טז.  ומרן הגר"ש 

נאמר  זה  דין  דכל  מעט,  ממנה  לחסר  צריך  אין  חול  של  רגילה 
ככל  מאכלים  במיני  להרבות  העולם  שדרך  גדולות  סעודות  על 

לרבים  סעודה  שזו  לאורחים,  סעודה  כשעושה  השו"ע  ול'  האפשר, 
ואיכא ריבוי שמחה. וכ"ד הגר"מ גרוס שליט"א, והוסיף דאפשר 
דמשו"ה לא נהגו כ"כ בדין זה כהיום דלא כ"כ שכיח לעשות סעודה 

גדולה כ"כ.  
ב. עוד כ' בשו"ע, וכשהאשה עושה תכשיטי הכסף והזהב, משיירת יז. 

יהיה תכשיט שלם.  כדי שלא  מין ממיני התכשיט שנוהגת בהם, 
ובמשנ"ב היינו אם יש לה הרבה מיני תכשיטין לא תשים כולם 
עליה בבת אחת רק בכל פעם תשאיר אחת לזכור החורבן. ובס' 
ארץ ישראל להגרי"מ טוקצ'ינסקי זצ"ל )פכ"ג( 'גאוני ירושלים 
לפני כשמונים שנה אמרו להחזיר התקנה מתקנות החורבן שלא 
בתכשיטים,  בירושלים  למעט  ותקנו  תכשיטיה,  כל  אשה  תעדה 
אבל תקנה הגונה זו לא התקיימה שנים הרבה'. ]ואף בזה כ' הביה"ל 
לא  מי שאף פעם  כן[. אכן  נוהגים  לא  למה  צ"ע  חיי אדם,  משם 
קניבסקי  הגר"ח  דמרן  משמיה  הביאו  תכשיטיה,  כל  לובשת 
שליט"א )תורת המועדים סק"ז( שאינה צריכה להשאיר תכשיט 
ממה שרוצה ללבוש, כיון שכבר שיירה תכשיט, ואף שאינה עושה 
זכר לחורבן שהרי כך דרכה תמיד, מ"מ לא תקנו בכה"ג. והגר"מ 
גרוס שליט"א אמר דאפשר זה הטעם שאין נוהגים כן היום, אין 
דרכה של אשה לענוד כל תכשיטיה רק פעם זה ופעם אחר )וכעין 

דבריו לעיל גבי שיור תבשיל אחד, עי"ש(. 

שמיעת כלי זמר בזמן הזה, בכל השנה ובבין המצרים

מקור הדין בדברי חז"ל

מבית יח.  השיר  בטל  סנהדרין  משבטלה  מח.(  )סוטה  במשנה 
המשתאות שנאמר 'בשיר לא ישתו יין'. ובגמ', ממאי דמשבטלה 
זקנים משער שבתו  ר"ה בדר"י דאמר קרא  סנהדרין כתיב אמר 
ישיבת  כשפסקה  פסקה  בחורים  שנגינת  הרי  מנגינתם.  בחורים 
ובהמשך איתא, אמר רב אודנא  והיינו הסנהדרין.  הזקנים בשער 
דשמעא זימרא תעקר. אמר רבא זמרא בביתא חורבא בסיפא וכו', 
ובירושלמי  הזמר.  שביטלו  מהאמוראים  מימרות  בגמ'  שם  ועוד 
)הי"ב( אמרו שכ"ז שהייתה הסנהדרין היתה אימתה על הבריות 
נבלה  דברי  שאומרים  ועכשיו  בשיר  נבלה  דברי  אומרים  היו  ולא 
בשיר גזרו שלא לשורר. עוד פירשו שבזמן הסנהדרין היו מתקנים 
שמחה בכל גאולה מצרה, ועתה אין סנהדרין שיתקנו וע"כ בטל 

השיר שלא נתקנו ימי שמחה ושירה. 
ברש"'י יט.  אך  הסנהדרין,  ביטול  משום  זו  גזירה  טעם  ובפשטות 

בחגיגה )טו: ד"ה זמר( כתב דהוא משום חורבן הבית, וכן ברמב"ם 
)הל' תעניות פ"ד הי"ד( כתב שמשחרב ביהמ"ק גזרו חכמים שלא 
עג( שבמשנה מבואר שגזרו  סי'  )סוטה  ותמה הדבר שאול  לנגן, 
ביטול  הרמב"ם  שלדעת  ותירץ  הסנהדרין,  שנתבטלה  משעה 
החורבן,  שעת  והיינו  לגמרי  שנתבטלה  לשעה  הכוונה  הסנהדרין 
ומה שלא כתבה המשנה 'משעת החורבן' משום שבפסוק שהובא 
טעמים  עוד  ברבותינו  ויש  הסנהדרין,  בביטול  נתלה  הדבר  בגמ' 

לגזירה זו.1

1 א. המאירי הביא ד' הירושלמי דעכשיו שאומרים דברי נבלה בשיר א. 
ופרח  בכפתור  )ראה  הגאונים  בתשובת  ]וכדמצינו  לשורר  שלא  גזרו 
פריצות,  דברי  משום  אסור  דגרדאי  דשירי  גאון(  ר"ה  בשם  פ"ו 
מח.(  )סוטה  יעקב  בעין  ב.  בקר([.   ערך  מח.  )סוטה  בערוך  וכעי"ז 
ביאר שכשבטלה הסנהדרין נסתלקה השכינה כמבו' בר"ה )לא.( 
שעשר מסעות נסעה שכינה וכנגדן גלתה סנהדרין, והקב"ה נקרא 
ליבן של ישראל ואיך נשיר בשביה. ג. ביערות דבש )ח"ב דרוש יד ד"ה 
אבל( ביאר עפ"ד הגמ' בר"ה )טז.( דלר' יוסי אדם נידון בכל יום, 

בגודל החובה לזכור את החורבן, ובפרט בימים אלו שנתקנו לזה

יעקב פישר זצ"ל )הליכות אבן ישראל עמ' שפו ס"ח, אך עי' בס' א. 
הבית )סי' יט הע' יא( שהביא בשם הגרי"י פישר שבכה"ג יעשנה במקום הקרוב 
וקציעה  במור  היעב"ץ  מאידך,  וצ"ע(.  הפתח  ונגד  מול  שהוא  לקיר  יותר 

ממש  הפתח  נגד  לעשות  יכל  שלא  דבכה"ג  בעצמו  שנהג  העיד 
סמוך  לכניסה  תיכף  הפתח,  שבצד  בכותל  קליפה  מצות  שקיים 
)אור לציון ח"ג פ"ל  לפתח. וכן פסקו הגרב"צ אבא שאול זצ"ל 
)בעל שו"ת מחזה אליהו,  פאלק  אליהו  פסח  והג"ר  א'(  תשו' 
קרליץ  הגר"נ  דעת  וכן  נא(  הע'  פ"א  המקדש  פנינת  בס'  הובא 
שבצדדין  בכתלים  שגם   )491 עמ'  מ"ד  חלק  ההלכה  )בנתיבות 
 ,30 עמ'   12 )גיליון  ההלכה  בנתיבות  וראה  לפתח,  כשנכנס  ניכר 
הגר"ע  בשם  רפו(  הע'  פע"ג  ח"ג  או"ח  האיש  אשרי  בס'  והובא 
)מרן  שליט"א שמקום האמה על אמה בבית חמיו  אויערבאך 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל( בתוך החדר מול המקום שיושב ולומד, ולא 
מעל הפתח כיון שנמצא בעיקר במקום לימודו, ורוצה לראות את 

האמה על אמה כנגדו תמיד.
דעת ב.  מרובע,  אמה  על  אמה  לעשות  הפתח  מול  מקום  אין  אם 

נז(,  הע'  פ"א  המקדש  )פנינת  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
דלא מהני לעשות אמה על אמה כדי לרבע בצורת מלבן. וכן הביא 
הגר"ע אויערבאך שליט"א ע"פ הפמ"ג שכתב שאמה על אמה 
מרן  צריך שיהיה בריבוע דוקא ולא ארוך וצר וכדו'. מאידך דעת 
זצ"ל )ספר הבית סימן יט הע' יא( שאם אין  הגר"מ פיינשטיין 
מקום כנגד הפתח לעשות אמא על אמה מרובע, בכה"ג יעשה זכר 

לחורבן נגד הפתח בצורת מלבן ששטחו אמה על אמה.
וכ"כ ג.  וחדר,  חדר  בכל  לשייר  דצריך  כתב  החת"ס  ובמנהגי 

אכן  קמו(  עמ'  ח"ב  רבינו  )ארחות  החזו"א  וכ"ד  רבה,  באליהו 
יש מהפוסקים )שדי חמד מע' ז' אות י"ב ובשו"ת שאילת יעב"ץ 
ח"א סימן קסט( דכתבו דדוקא מול הפתח לבית ולא בכל חדר, 

והיעב"ץ כ' דלעצמו נהג דרך חומרא לשייר בכל חדר בבית.
תלפיות )לבעל השבט מוסר, ע' בנין( כשהביא הלכה ד.  ובמדרש 

וכן  ישייר' ומשמע דבא"י אין חיוב.  'כשבונה בחוץ לארץ  זו כתב 
ד'ישייר  דכ'  בחידו"א(  ע"ב  ס'  )ב"ב  במהרש"א  קצת  משמע 
ואין דעתו להיות תושב רק  אותה אמה כאילו אין לו קנין בחו"ל 
דרך גירות'. אכן הסכמת הפוסקים דאף בארץ ישראל יש לשייר 

וכפשטות ד' השו"ע דמיירי בכל מקום.
ויש מקומות שלא היו נוהגין לשייר אמה על אמה רק צובעין צבע ה. 

שחור אמה על אמה וכותבין על גבה זכר לחורבן, וכ' ע"ז השל"ה 
הקד' )ריש מסכת תענית( 'אותם הבונים בתים ועושים בבתיהם 
צורות שחורות מרובעות אמה על אמה וכותבין ע"ז זכר לחורבן 
אדם  בחיי  נוי'. וכ"פ  הוא שחוק והיתול בעיני כי אדרבה זה הוא 
וכ"ד  השולחן כ' דזה חשיב זכר לחורבן  בערוך  כלל קלז, אולם 
פיינשטיין  הגר"מ  מרן  וביאר  ח'(.  ושעה"צ  )סק"ג,  המשנ"ב 
זצ"ל )אגרו"מ או"ח ח"ג סי' פו( דעיקר התקנה אינה לגרוע מעט 
מיופי הבית, אלא לעשות היכר בבית שיהיה זכר לחורבן, ולכן אף 
הוא  שהשחרות  לחורבן  זכר  משום  בזה  יש  צבע  ע"י  שמשחירין 
סימן אבילות. ובערוך השלחן )ס"ה( כ' דכיון שרגילים שזהו ההיכר 
לחורבן מה לנו אם כה ואם כה. ובס' נימוקי אורח חיים כ' דהעושה 
על פתח ביתו ציור של הכותל המערבי בודאי לא קיים בזה תקנת 
חז"ל, וכעי"ז בפמ"ג שאין לצייר שם את חזקיהו המלך אע"פ שזה 

מזכיר את החורבן.
שליט"א דאין ו.  אויערבאך  הגר"ע  בית שמיועד להשכרה, דעת 

צריך לעשות שום זכר לחורבן, דהמשכיר פטור כיון שאינו דר שם 

פיינשטיין  הגר"מ  ומרן  שלו.  הדירה  שאין  כיון  פטור  והשוכר 
זצ"ל כתב )אגר"מ או"ח ח"ג סי' פו( שאף אם המשכיר היה חייב 
לשייר ולא שייר ונבנה הבית באיסור, מ"מ השוכר אינו צריך לקלוף 
ולשייר כיון שאין זה ביתו שלו אלא רק שכור לו לצורך שימושו. 
מאידך דעת מרן הגר"ש אלישיב זצ"ל )אשרי האיש או"ח ח"ג 
זצ"ל  ברנדסדורפר  והגר"מ  זצ"ל  קליין  מנשה  הג"ר  פע"ג(, 
חיוב  השוכר  על  שמוטל   )475  ,468 עמ'  חמ"ד  ההלכה  )בנתיבות 
בזמן השכירות לדאוג לכך שתהיה הדירה אם אמה ללא סיד, ולכן 
ונחלקו הפוסקים אם כדי  חייב הוא לקלף בדירה אמה על אמה. 
שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מרן  המשכיר,  את  לשאול  צריך  לקלף 
אם  קמח(  עמ'  ח"ב  רבינו  )ארחות  זי"ע  החז"א  מרן  את  שאל 
לו החזו"א  וענה  זכר לחורבן,  מחוייב בדירה לגרד אמה על אמה 
כאן  נמצא  אינו  בעה"ב  ואם  לגרד,  אסור  מבעה"ב  רשות  שבלי 
זצ"ל )תורת  אלישיב  הגרי"ש  מרן  לשאלו פטור. מאידך דעת 
חייב,  השוכר  מלשייר  פטור  שהמשכיר  שאף  סק"ה(  המועדים 
ורשאי לעשות אמה על אמה אף אם המשכיר אינו מרשה לו. אכן, 
אם המשכיר מקפיד על כך ויצטרך לריב עמו מחמת כן, או שיגרם 
יחייבו לצבוע את הבית מחדש  לו הפסדים מכך כגון שהמשכיר 

בתום תקופת השכירות אינו חייב לקלף.

הנחת אפר בראש החתן

ואה"ע ז.  ס"ב,  תקס  סי'  )או"ח  בשו"ע  נפסק  לחורבן  זכר  דין  עוד 
תפלין  הנחת  במקום  החתן  בראש  אפר  ליתן  צריך  ס"ג(  סה  סי' 
זכר לאבילות ירושלים דכתי' לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר. 
והוא מד' הגמ' ב"ב ס' ע"ב עה"פ 'אם אשכחך ירושלים וגו' אם לא 
אעלה את ירושלים על ראש שמחתי' מאי על ראש שמחתי א"ר 
יאמר  שע"כ  כתב  ובט"ז  חתנים.  שבראש  מקלה  אפר  זה  יצחק 

החתן בשעת שימת האפר הפסוק אם אשכחך.
והנה רבים נוהגים שלא לשים אפר מקלה, וכבר תמה על זה החיי ח. 

אדם )כלל קטז ס"ג(. ואף היעב"ץ בסידורו אחר שהזהיר על כל 
המנהגים שנוהגים זכר לחורבן כ' דמי יודע כמה לא הצליחו בזיווגם 

בעוון זה שאינם משימים לב על ירושלים בשעת שמחתם.
ובשלחן גבוה כ' דעכשיו לא נהגו לעשות לחתן שום דבר מהנזכר ט. 

כאן, מלבד ששוברין כוס בשעת החופה, והביא סמך לזה מד' הגמ' 
בברכות הנ"ל והתוס'. ]וכן מנהג בני ספרד[, והקשה הגרב"צ אבא 
חכמים  מתקנת  יפטור  דאיך  ב'(  הע'  פ"ל  )אול"צ  זצ"ל  שאול 
המוזכרת בתלמוד ליתן אפר מקלה ע"י דבר שאינו אלא זכר ולא 
פאלאג'י )מועד לכל חי, סי' י'  מתקנת חז"ל, והביא מד' הגר"ח 
אות צו( דיש ליתן אפר בראש החתן. וכ"כ הגרב"צ לנהוג למעשה 
לשרוף נייר מעט וליתנו אפי' רגע כמימריה בראש החתן, ואח"כ 

אפשר להסירו, לקיים דברי חכמינו.  

שבירת הכוס בחופה
מהגמרא  מקורו  זה  מנהג 
ה'  את  'עבדו  עה"פ  לא.  ברכות 
רב  אמר  ברעדה'  וגילו  ביראה 
שם  גילה  במקום  רב  אמר  אדא 
דמר  מביאה  והגמ'  רעדה,  תהא 
בריה דרבינא בחתונת בנו כשראה 

מדי  יותר  שמחים  שהחכמים 
מאות  ד'  בשווי  יקרה  כוס  הביא 
ועוד  ונתעצבו,  לפניהם  ושבר  זוז 
ברב  הגמ'  הביאה  כה"ג  מעשה 
אשי, ובפשטות הוא משום שרצה 

להפיג שמחתם היתירה.

וכתבו תוס' מכאן נהגו לשבור זכוכית בנישואין, וכתב הרוקח )סי' י. 
שנג ושנה( כדי שלא יבואו לידי קלות ראש, וכתיב וגילו ברעדה. 
אכן בכל בו )הל' תענית סי' סב( כ' צריך אדם לזכור בכל שמחותיו 
וכ"כ  ימיני,  תשכח  ירושלים  אשכחך  אם  שנא'  ירושלים  אבילות 
סי'  או"ח  יוסף  ובבית  ע"ב(  ל"א  )תענית  והמאירי  המכתם 
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