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 חג הסוכות, שמחת תורה

 (חינם )קישורים להורדה  פרשת וזאת הברכה
 

 :לבית ולמשפחה

 

  תשע"ד   תשע"ה -פנינים 

  תשע"ח -לאור הנר 

 תשע"ג - הפרשה מאורות

 תשע"ד   תשע"ה  תשע"ה     - דברי יושר

                       תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה  תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז   תשע"ח  חתשע" - צדיקים סיפורי

    ה"תשע     - ישרים דברי

   תשע"ה   תשע"ו    חתשע" - שבת לחןולש נר

 תשע"ח - )מבית "דרשו"(לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז  תשע"ח - החסידות )ככתבם, מנוקד(אוצר פניני 

                                     תשע"ד   (לקט 'אז נדברו')רחמנא אמר 

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו  (בעלזא)דברי תורה לחג הסוכות 

 עלונים( 12)  תשע"ו   תשע"ז   חתשע"  הדור מגדולי חג הסוכותאוסף עלונים ל

 תשע"ז    חתשע"   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

 תשס"ד  תש"ע  התשע"   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום
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 הלכות הסוכה

 קהילת בני תורה, תשע"ג  ]מעמיד דמעמיד, חיזוק הסכך[  'מעמיד' בדבר הפסול לסכך בו

 קהילת בני תורה, תשנ"ז ]וצורת קשירתם לסוכה[ כשרות מיני סכך שונים
 הגר"א גניחובסקי, תשע"וכמה חייב להוציא כדי לקיים מצוות סוכה? 

     נוה ההיכל, תשע"ג   שלמים מציון, תשע"ו    מעדני אשר, תשע"דה שינוי מיקום דפנות הסוכ

 מעדני אשר, תשע"ו    עולמות, שלו     מחמדי התורה, תשע"ה

 עומקא דפרשה, תשע"התעשה ולא מן העשוי בבניית סוכה  

 הגר"א עוזר, תשע"א'לבוד' בסוכה 

 זרע ברך, תשע"ג ?לחג הסוכות בבית המקדש סוכהלבנות מותר אם ה

 תשע"ז    הגר"א עוזר, תשע"אסוכה שאינה ראויה לשבעת ימי החג 

 אשכול יוסף, תשע"ההמנהג לתלות בקבוקי שמן זית בסוכה לנוי ולהשתמש בהם לנרות חנוכה 

 תשע"ז   יגדיל תורה בעלזא, תשע"ו הלכות בניית הסוכה

 רץ כצבי, תשע"א מילואים[ יש הנאה למפרק, חייל]כשבפירוק הסוכה  ה"מפירוק סוכה בחו
 מחמדי התורה, תשע"ד ה לסוכה ביו"ט למרות האיסור, יצא[]על'אי עביד לא מהני' בסוכה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ושהחיינו בזמן בניית הסוכה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ויף סכך על הסכך הכשר לצורך פרטיות מהשכנים למעלה הוס

 קהילת בני תורה, תשע"וסוכה שמחיצותיה עשויות שתי בלי ערב 

]האם בניית הסוכה היא מצוה או רק הכשר  בניית סוכה או התעסקות בארבעת המינים, מה קודם

 כאיל תערוג, תשע"ז  רץ כצבי, תשע"ד מצוה, וכן לגבי ארבעת המינים[

, מחצה או רוב, רוב הנראה לעינים, בהלכות טריפה, ]מחצה על מחצהסוכה שחמתה וצלתה הן בשווה 

  ' פב(ירחון האוצר, תשע"ח )עמ [בהלכות עירובין

]חיוב בניית מעקה, כשבניתה כרוכה בנזקי שכנים, היזק ראיה, האפלת שאלות מעשיות בבניית סוכה 
אורה, הפרעה לשימוש המשותף, עמידות הסכך בסוכה הבנויה בגג בית גבוה, שימוש במעקה מרפסת 

  שיעורי הגר"י זנגר, תשע"ח הסוכה, ישיבה בסוכה כשהגג נסגר, או פרסו ניילון על הסכך[ כדופן

 הרב משה ויא, תשע"חכיצד למנוע "נגיעות" ]חרקים[ בסכך 

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' סו( [תיו, בנפרד מן הסוכהעל גבי הסכך, מתח]עליה רשת מתכת סוכה ש

  עולמות, ע  בגג שמשתמשים בו רק בסוכותמצוות מעקה 
 ה בעלזא, תשע"זיגדיל תור( 3)הלכות עשיית הסוכה 

 

 מצוות ישיבת הסוכה

 

 דפי עיון, תשע"דהיכן ישב? . 'מ 2התחתונה בגובה וס"מ  90 עליונהה גובהלאדם שתי סוכות, 

שכר, נר ישהשימוש במכשיר "בייבי סיטר" בשבת ובחג לאפשר להורי התינוק לשבת בסוכה 

 תשע"ד
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 וישמע משה, תשע"ה ]שמא ימשך[ לאכול בסוכה על שלחן שמקצתו בתוך הסוכה וחלקו בתוך הבית

  ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קכו( ]המעבר לתוך הדירה דרך הסוכה[חיוב מזוזה בסוכה שבפתח הבית 

ירחון האוצר,   ]סכך קודם הדפנות[המטייל בסוכות ורואה סוכה, האם יש לחשוש שנבנתה בפסול 

 תשע"ח )עמ' קיא(

]לדור כמו בביתו, כלי אכילה בסוכה, שינה בסוכה, אכילה ושתיה בסוכה,  י מצוות ישיבת הסוכהדינ

 דברי הלכה, תשע"ז כזית בליל ראשון[
זרת סכך בשבת ויום טוב, שימוש ]רוח מצויה, קשירת הסכך, מזוזה בסוכה שלפני הבית, הח דיני הסוכה

 מים חיים, תשע"ו בזוי בסוכה, לישון בבית מפני רעש שבסוכה, מי שאין לו בית האם חייב בסוכה[

מעדני  ]הוא עצמו יושב בסוכה חסרת דופן[אדם המהווה "דופן" לסןכה, האם מותר לו לאכול בה? 

 אשר, תשע"ח

]קידוש בליל ראשון בעמידה או בישיבה, שהחיינו בקידוש בליל ראשון למי שאינו  הערות בעניני סוכה

 רוממות, תשע"ז בסוכתו, האם יש מצוות אכילת פת בכל ימי הסוכות[

 קהילת בני תורה, תשע"ה  ]חיוב ישן במצוות[ הוצאת אדם ישן מהסוכה
עדיף? כנס לסוכה בעצמו, מה לסוכה כך, או להקיצו וי כניסורדם מחוץ לסוכה, וניתן להאדם נ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

  ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קכ(מחוסר בית, האם חייב בסוכה? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הכזית ראשון או שני כזיתים בלילה הראשון 

"הולכי הדרכים" "לדבר , ת המנוחה, בשעת הטיול ובשע]אכילה ולינה ללא סוכהטיולים בחג הסוכות 
מתי הותר לצאת לדרך בימי הסוכות, ומדוע , מצוה" או "לדבר רשות" הפטורים ממצות הישיבה בסוכה

 -בשעת הליכתם , האם מותר לצאת לטיולים בסוכות ל"תענוג בעלמא", אין בכך "הפקעה" ממצות סוכה
ו שחייבים לחפש סוכה, אך פטורים כשיכולים למצוא סוכה, האם פטורים אפילו מלחפש סוכה, א

כשהגיעו למקום שאין סוכה ויכולים לבנותה בעצמם. האם  -בשעת חנייתם , מלבנותה במידה ולא מצאו
האם "הולכי דרכים" , פטורים מבנייתה ]וחייבים רק לחפש אם היא בנמצא[, או שחייבים לטרוח ולבנותה

שמפאת חוסר היכולת לקיים המצוה נדחה החיוב פטורים ממצות סוכה ]"הותרה"[, או שמחוייבים אלא 
הולכי , כיצד נגדיר "דרך" האם הדבר תלוי בשיעור אורך הדרך או במספר שעות הימצאותו בה, ]"דחויה"[

האם מותר לצאת לנסיעה כשיודע בעצמו שמן , דרכים המתביישים לבקש אכסניה במקום שיש סוכה
האם צריך  -לשמוע שיעור בבית המדרש עלול להירדם  היודע שבשעה שהולך, הסתם ֵירדם בשעת הנסיעה

האם גם  -ההולך ללמוד בבית מדרש ודרכו בכל השנה כשהוא עייף להניח ראשו ביני עמודי , להימנע מכך
טיסה בימי חול המועד סוכות סוכה, שם אין ההולך לבקר את הוריו בסוכות ו, בסוכות מותר לנהוג כמנהגו

תורה והוראה,   [טיסהבלהימנע מאכילת קבע , לטיולים וחופשות[• משפחתיים לביקורים • ]לצורכי פרנסה 

 עולמות, רעד    תשע"ג  תשע"ה

 מחמדי התורה, תשע"דאכילת ארעי בשבת וביום טוב מחוץ לסוכה 

 יחובסקי, תשע"ההגר"א גנכיצד יקיים הקטן מצות ארבע מינים ביום הראשון בלולב שאינו שלו? 

 מעדני אשר, תשע"ד  לשבת עם הצאן במרעה ולהיפטר מן הסוכה

 מעדני אשר, תשע"דהאם יש להשאיר את השולחן בסוכה בשעת השינה? 

 מעדני אשר, תשע"דהאם מותר לצאת מהסוכה כשאוכל או שתיה בפיו? 

 מעדני אשר, תשע"דכשלפי תחזית מזג האויר ירד גשם, האם מותר לישון חוץ לסוכה?  

 המצוות בפרשה, תשע"זמצוות ישיבת סוכה 

  ]הולכי דרכים, מפקיע עצמו מסוכה, עידנא דריתחא[האם מותר לצאת לטיול למקום שאין בו סוכה 
 שמעתתא עמיקתא, תשע"ז
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  " בישיבת הסוכהמצטערפטור "

 

כנס לביתו כדין יה]האם רשאי ל סוכה שלא נעים לישון בה במשך היום מפני העוברים ושבים
 ממשנתה של תורה, תשע"המצטער, או חייב לבנות סוכה שיוכל להיות בה בנחת[ 

קהילת  יד מקום רועש[]סוכה בכותל המערבי, סוכה ל אכילה ושינה בסוכה שאינה ראויה לשינה

 בני תורה, תשע"א

]מי נחשב מצטער, מצטער מחמת סיבה אחרת, המצטער בשינה פטור "מצטער" בישיבת הסוכה 
בסוכה דינו לגבי אכילה, מצטער מחמת צפיפות בסוכה, האם חייב להוציא הוצאות כדי שלא יהיה מצטער, 

הגר"א גניחובסקי,    הגר"א עוזר, תשע"ג   עולמות, קכד   מי שאין לו סוכה האם חייב ללכת לסוכת חבירו[

 תשע"ה

 כאיל תערוג, תשע"זמבוגר שסוכתו בקומה גבוהה ומתקשה בעליה אליה, האם הוא "מצטער"? 

מעדני אשר, כשלאב יש צער וחשש שבנו הישן בסוכה יצטנן, האם הבן פטור משינה בסוכה? 

  תשע"ח

 תשע"ח    אשכול יוסף, תשע"ז מדוע רק במצוות ישיבת הסוכה יש פטור "מצטער"?

]המצער, הנוחר בשינה ומפריע לאחרים, יחד נדחה מפני המרובים, חטא כדי בעניין המצטער בסוכה 
  עיון הפרשה, תשע"ז )גמ' רמג(  שיזכה חברך, גזל שינה, השמן והרזה בסוכה[

הגר"א גניחובסקי, אם דינו כמצטער עכשיו? כות, הכשיודע שאם ישן בסוכה יחלה לאחר סו
 תשע"ז

 

 בניית הסוכהב "שפטחושן המ"שאלות ב

 

משא תקנת מריש[  שכר אדם שיבנה סוכתו והתברר שחלק מהסכך גזול ]מצוה הבאה בעברה,
 ומתן, תשע"ז

]גזולה, שאולה, המסכך ברשות הרבים, קרקע אינה נגזלת, מצוה הבאה בעבירה, גזל סוכה גזולה 
 שימוש,  בנה ביציאת חירום או במקום אחר הנאסר ע"י הרשויות, נזק לשכנים כתוצאה מסוכתו[

 עולמות, קכב

רו חב בסוכת ישיבהילת קרשים לסוכה ללא ידיעת חברו, נט[ קיום מצוות בחפצי הזולת ללא רשותו

 עולמות, שטמינים, בחג הראשון, ובשאר הימים[    ', נטילת דרשות ללא

 ובסקי, תשע"והגר"א גניחטעה וסיכך בסכך שאינו שלו 

 יח תירוצים מ' רמו(עעיון הפרשה, תשע"ז )בירה דרבנן  מצות סוכה הבאה בע

אשכול יוסף,   תלמוד תורה שא"א למנוע[ דומה לקול]האם האם מותר להרעיש בבניית הסוכה בלילה 

 תשע"ז

 שב בסוכה"ברכת "לי

 

]בכל פעם שנכנס לסוכה ואפילו מאה  ברכת "לישב בסוכה" בכל כניסה לסוכה, או רק בשעת אכילה
או רק בשעת אכילה, לכאורה חייב לקבוע כל דירתו בסוכה ]ושינה חמורה יותר מאכילה, כי , פעמים ביום

מחוץ לסוכה, ועל איזו  שיעור אכילת פת ומזונות המותרתך, נאסרה גם בארעי[, ומדוע אינו מברך על כ
האם הולך לסוכת חברו , אכילה מברך 'לישב בסוכה' אכילת פירות וירקות, בשר ודגים מחוץ לסוכה

לבקרו, צריך לברך על עצם השהות בסוכה, או שמברך רק כשטועם מזונות או שותה מעט יין בסוכה 
לסוכה, והיתה דעתו לכך בשעת  ההולך מסוכה, ליטול דבר מהסוכה• לגבות חובו • ]הנכנס לבקר את רבו 
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גדר היציאה מהסוכה המחייבת לברך ברכת 'לישב בסוכה' פעם נוספת כשיחזור , הברכה בסוכה הראשונה
, היוצא מהסוכה באמצע סעודתו, כשדעתו היתה לשוב לסוכה לאלתר• לסוכה ]יצא ללמוד או להתפלל 

נזכר תוך כדי סעודתו או לאחר ברכת , ההנכנס לסוכה לישן בה, האם מברך 'לישב בסוכה' גם ללא אכיל
   קהילת בני תורה, תשנ"ה נסתפק אם בירך 'לישב בסוכה'[, המזון שלא בירך 'לישב בסוכה', מה יעשה

  דעולמות רכ

 מאור החג, תשע"ה שינה, ישיבת ארעי, אכילת ארעי[לבכל אכילה,  ,]בכל כניסהברכת "לישב בסוכה" 

 מעדני אשר, תשע"המסופק אם בירך "לישב בסוכה" האם יברך שוב? 
]בשעת הברכה היה בירך "לישב בסוכה" והתברר לו שהגג היה מכוסה, האם צריך לברך שוב? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ההגג פתוח ואח"כ נסגר, האם יברך שוב[ 

"על אכילת מצה" רק בלילה ראשון  "לישב סוכה" בכל ימי החג, בשונה מברכת המצוות ברכת
 יעקב משה סטל, תשע"ח ]פסקי רבי אברהם ב"ר משה ממונייטו[ של פסח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הבירך "לישב בסוכה" בזמן תוספת יום טוב 

 נטילת לולב מעיינות מהרצ"א, תשע"זסדר האושפיזין במשנת הבני יששכר 

 פניני דעת, תשע"ז'אושפיזין עילאין' מדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל 
    נוסח "אושפיזין" להדפסה וברכת הלולב

 

 ארבעת המינים

 

 נוה ההיכל, תשע"ג  האתרוג בראי ההלכה והדורות

  ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קלא(נטל לולב בטעות עם חציצה, האם יטול שוב ויברך שהחיינו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"האתרוג של חו"ל האם חייב במעשר? 

 הגר"א עוזר, תשע"בברכת נטילת הלולב ומיניו 

יעקב מדוע אין יוצאין ידי חובת נטילת לולב ע"י שליח ]פסקי רבי אברהם ב"ר משה ממונייטו[ 

 שע"חישראל סטל, ת

 ]פסקי רבי אברהם ב"ר משה ממונייטו[  בבית הכנסת ביום טוב ראשון שחל בשבת בנטילת לול
 יעקב משה סטל, תשע"ח

 הגר"א עוזר, תשע"דהידור מצוה 

 חון האוצר, תשע"ח )עמ' קמח(יר ]אגד הלולב במינו[מנהג הקוישקלך 

 תשע"ז     הגר"א עוזר, תשע"גחציצה בארבעת המינים 

      רץ כצבי, תשע"ב ]המבזבז אל יבזבז יותר מחומש[מינים כמה יש להוציא לקניית ארבעת ה
 שע"והגר"א גניחובסקי, ת  האם באיגוד הלולב יש חשש "מעמר"

  שלמים מציון, תשע"ו ]נטל לולב ושכח לברך, לא להפסיק בין הברכה להלל[נענועי הלולב בהלל 

הרב יעקב ישראל  ]מנהג אשכנז צרפת ואיטליה דהלכה כר"ע[ נטילת הדס אחד או שניים למצוות לולב

 סטל, תשע"ח

 אורות הגבעה, תשע"ההאם ערבה השווה פחות משווה פרוטה נקראת "לכם" 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ונים באיזה יבחר? כשיכול להדר רק באחד מארבעת המי
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 "והגר"א גניחובסקי, תשע   איסור בורר, הפרדה בין אתרוג כשר ואתרוג פסול
]ד' מינים מעכבים זה את זה, ברכה עובר  ברך על ארבעת המינים ושם לב שאחז את האתרוג הפוך

 שמעתתא עמיקתא, תשע"זלעשייתן, הפסק בדיבור לפני הפיכת האתרוג, הפסק באמירת הלל[ 

 

 בארבעת המינים "שפטחושן המ"שאלות ב
 

 מכותלי בית הדין, תשע"זשומר אתרוגים שהחזירם אחר סוכות 

אתרוגים ]לוקח שנאנס, מאימתי חל הקנין, הלוקח כמה אתרוג שנפסל בזמן שנלקח לבדיקת הרב 

 עולמות, תלג   מכותלי בית הדין, תשע"ז זבינא חריפא[, לבדיקה האם דינו כ"לוקח"

מכותלי  סלתה מלכות[  ]החזרת אתרוג אחר הסוכות, מטבע שפסחר באתרוגים בניגוד לדעת הבעלים 

 בית הדין, תשע"ז

 מכותלי בית הדין, תשע"זשליח שלא מסר את האתרוגים 

 משא ומתן, תשע"ה רה על האתרוג, הזיק לאתרוג בשעת בדיקהשכח לשלם את התמו

 הגר"א עוזר, תשע"גקנין דרבנן בארבעת המינים 

 דבר חוק ומשפט, תשע"ונאה במכירת אתרוגים קדימה ואו

 , תשע"גנוה ההיכל  []מחילה למפרע? ובירך, ומחל לו, האם ברך לבטלהאתרוג גזל 

 הגר"א עוזר, תשע"במתנה על מנת להחזיר בד' מינים 

 הגר"א עוזר, תשע"דלולב הגזול, מצוה הבאה בעבירה 

 רץ כצבי, תשע"ג גדרי מצוה הבאה בעבירה בארבעת המינים

 

 שמחה בחג הסוכות

 

 רץ כצבי, תשע"ז ההקפות ואמירת ההושענות בסוכות ובהושענא רבה

 אשכול יוסף, תשע"גמדוע רק חכמי ישראל רקדו בשמחת בית השואבה? 

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ה   י שבת, תשע"זמד  עבדו את ה' בשמחה

 שבילי פנחס, תשע"ומים תחתונים ומים עליונים  -ה בשמחת בית השוא

קולמוס יוסף, , גדולי ישראל רקדו והמון העם באו לראות ולשמוע? הבשמחת בית השואבמדוע 

 מעדני אשר, תשע"ח   תשע"ח

 מעדני אשר, תשע"ח שנת ארעי[ישן מחוץ לסוכה, ]ום מחוץ לסוכה, בזמן שמחת בית השואבה נמנ

 מדי שבת בשבתן, תשע"ח  דרכי החיזוק, תשע"זשמחה של תורה  -שמחה של מצוה 

]סוכות ממש או ענני כבוד, שמחה יתירה בחג הסוכות, השראת השכינה אחר  זמן שמחתנו בחג הסוכות
ל חג האסיף, הקשר בין ארבעת המינים לשמחה חטא העגל, גמר סדר הימים הנוראים, תוכנו הרוחני ש

 עולמות, קעה  )ושמחת בחגך( בחג[

נטילת  ,נטילת ערבה במקדש ,חובת הקרבנות ביו"ט ,ושאבתם מים בששון]עבודת המקדש בחג הסוכות 
צות עליה מ ,יסוך המים לספליםנ ,מצות ניסוך המים ,שלים בזה"זנטילת לולב בירו ,לולב במקדש בזה"ז

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47437
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/185_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/185_56_77.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/433.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/185_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/185_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/185_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/98_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_73..pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/13_63_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_37_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_37_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_37_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_72_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_56_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_56_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_53_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/133_56_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_56_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_56_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_56_78.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/175.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

   שיעורים על

 חג הסוכות

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 וייםשינ

 

לויים בשיר בית  ,אלת גשמים בזמן עליה לרגל, שעליה לרגל בזה"ז, ברגל -לרגל עליה  , מצותלרגל

 עומקא דפרשה, תשע"ה ה[צורת שמחת בית השואב ,שירת הלויים בט"ו מעלות ,השואבה

הקפות ה , הוצאת ס"ת להושענות, הושענות במקדש ובזה"ז, הקפת הבימה ע"י ישראל]עניני הושענות 
התרת אגד  ,ת"ת בליל הוש"ר ,טעם שם הוש"ר ,יום דין בהוש"ר, ביאורים בהושענות, באמירת הושענות

כפרת  ,בגדי הושענא רבה ,שהחיינו על הערבה ,על מנהג ברכה ,חביטת ערבה ,להושענות ערבי נחל ,הלולב
 ,סתירת הסוכה בהוש"ר ,עשיית מלאכה בהוש"ר ,לולב היבש פסול ,אתרוג של תרומה ,אוה"ע בסוכות

 עומקא דפרשה, תשע"ד [צילא דמהימנותא ,השמחה בשמחת תורה ,קרה"ת בשמחת תורה

 אשכול יוסף, תשע"וקונטרס בענין שמחת בית השואבה 
 ,השמחה בבשר שלמים, כתיבת ס"ת בחוה"מ ,כהלכתה שמחת המועד, לויתן סוכת עורו של]זמן שמחתנו 

 ,חיוב שתיית יין במועד ,שלמי שמחה ,שמחת הרגל בזה"ז ,ה בלילות הרגלשמח ,במצות ושמחת בחגך
 ,מצות שמחת יו"ט ,שמחת חג הסוכות ,ישמח ישראל בעושיו ה',ושמחתם לפני  ,ברכה על שמחת יו"ט

שמחת  ,מה"ת או מדרבנן ,שורש שמחת ביה"ש ,אשרי ילדותנו ,שמחת ישיבת סוכה, שמחת חול המועד
השמחה בשמיני  ,עמידה בהקפות ,שירה הזאתה ,משתה חתן תורה ובראשית ,סףאיחור תפילת מו, תורה
 ,זמן שמחתנו ,שמחת המועד ,שבע מצוות שבחג ,סדר קרה"ת בש"ת ,לכם בשמחת תורה חציו ,עצרת

 דרכי החיזוק, תשע"ד    עומקא דפרשה, תשע"ג[ שמחת תורה

 ,פנינים בעניני חג הסוכות, הנהגות החזו"א בהלכות סוכה]אוסף מדברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
מעשים והנהגות , רהבענין יום שמחת תו, בהלכות ד' מינים , שו"תת בעניני אכילה בסוכה וחוץ לסוכה"שו

עשיו של , ממעשים והנהגות מהרבנית ע"ה, פסקי הלכות ד' מינים, מרבינו שליט"א בעניני חג הסוכות
 תשע"ז   דברי שי"ח, תשע"ד"א[ רבינו שליט

 רוממות, תשע"ז לקט מהנהגות גדולי ירושלים לחג הסוכות
  רוממות, תשע"ז לקט פנינים הלכה מהגרי"ש אלישיב זצ"ל לחג הסוכות

 פניני דעת, תשע"והנהגות ועובדות לחג הסוכות מהגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל  

 נשיח בחוקיך, תשע"ושו"ת מהגר"נ קרליץ שליט"א  

 מאור החג, תשע"ד מקצת ההלכות הנוהגות בסוכות
 

 במחשבת החג

 

 מאור החג, תשע"דענני כבוד או סוכות ממש 

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קנה(יום הושענא רבה 

 מאור החג, תשע"דלמען ידעו דורותיכם 

 שבילי פנחס, תשע"המעלת ארבעת המינים ושלושת האגדים 

 אשכול יוסף, תשע"דמדוע נשארים ערים בליל הושענא רבה? 

 במשנת הפרשה, תשע"ז ]ויהי בשלם סוכה( מדוע כתובה סוכה בכל התורה בכתיב חסר )סכה(

 במשנת הפרשה, תשע"ז הזכות לראות את האושפיזין בסוכה

 שפת אמת, תרל"ד ענין סוכה כנגד נישואין וגמר קנין הקידושין
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קולמוס יוסף,   אשכול יוסף, תשע"ג במצוות סוכה? העולם אומותלעתיד לבוא מדוע ינסה הקב"ה את 

 תשע"ח

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קעח(גדר תפילת המוספים בחג, ותוכנה 

 נר יששכר, תשע"גחג הסוכות חירות מעין עולם הבא 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  רוממות, תשע"ז ]ע"פ הגר"א[ מדוע חל סוכות בי"ד תשרי

 תשע"ב  תשע"א  תש"ע  הגר"א עוזרשיעורי החג של 

 עלונים( 12)  תשע"ו   תשע"ז וסף עלונים לחג הסוכות מגדולי הדור  א

 סוכות, תשע"זשיחותיו של רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א )באר הפרשה(  

הרב יעקב דרשת הלכות ארבעת המינים בדרך המוסר והתוכחה לאחד מחכמי ספרד הקדמונים 

 ישראל סטל, תשע"ז

במשנת  ]אין השם שלם, לשכן שמו שם, זיווג יעלה יפה[מדוע סוכה כתובה בכל התורה בכתיב חסר 

 הפרשה, תשע"ז

 

 שמחת תורה

 קולמוס יוסף, תשע"חוע קבעו חז"ל את שמחת תורה בשמיני עצרת ולא בחג השבועות? מד

יעקב מתוך ספר המנהגים לרבי ברוך שליח ציבור מטרויש  -מנהגי שמיני עצרת ושמחת תורה 

 ישראל סטל, תשע"ח

 מכותלי בית הדין, תשע"זהאם ניתן למכור עליה לתורה שכבר נמכרה לאחר  

דבר  []מקח או צדקה, התרת נדריםקנה עליות ביום הכיפורים וכיבדם לחבריו וכעת אין לו לשלם 

 חוק ומשפט, תשע"ו

  ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קסח(הזכיר שתפילת "חג הסוכות" ]במקום שמיני עצרת[ 

 מתיקות ההלכה, תשע"חהלכות קריאת התורה בכלל, וביום שמחת תורה 

 ח"ב מתיקות ההלכה, תשע"חשאלות מצויות לקראת שמחת תורה 

 (3יתד המאיר, תשע"ח )עמ' כול לעלות ל"חתם תורה" בארץ ישראל בן חו"ל, האם י

שכח שאלת גשמים בערבית ]האם חוזר[ או במנחה בערב שבת ]האם יתפלל ערבית נוספת, 

 נוה ההיכל, תשע"זמוסף שאין בה בקשת גשמים[ ומדוע מתחילין אזכרת גשמים ב

 

 פרשת וזאת הברכה

עולת שבת, )ה' מסיני בא וזרח משעיר למו( ]לג, ב[  הצעת התורה לאומות העולם ואי קבלתה על ידיהם

 תשע"ב

)תורה ציווה לנו משה( ]לג, ד[  ]מדוע יהושע ציטט פסוק זה, והמלאך ציטט פסוק אחר[ עוון ביטול תורה

 טז תירוצים עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' קח(
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)וללוי אמר  ]וביצע פדיון הבן, או עבד במקדש, האם חייב לשלם לבעלים[ כהן שנודע שהוא בן גרושה

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מח(תומיך ואוריך לאיש חסידך( ]לג, ח[ 

]איסתכל באורייתא וברא עלמא, בישול הפירות לפי  לפי קביעת התורה וישראל המציאות משתנה

חודשי הלבנה, חודש העיבור במינקת, לעניין נוכרי, פירות שגדלו אצל נוכרי ונמכרו לישראל, הוראת חכם 

בענייני טריפות, שיעור שכחה ואבלות וזכירת עמלק בי"ב חודש בשנה מעוברת, חשש התלעת פרי אחר י"ב 

  עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מח()וממגד תבואות שמש( ]לג, יד[   דש[ חו

]נילושה במי פירות, ממולאת, פריכה, גלידה בופל, ופל מצופה  ברכת עוגה הנאכלת בסוף הסעודה

עוגת שכבות, עוגת שמרים, עוגת סנדוויץ,  עוגה מקמח תפו"א, פאי, פצפוצי אורז,  שוקולד, סופגניות,

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קלט()מבורכת ה' ארצו( ]לג, יג[ קבוקים, רולדה[ 

)ויראהו ה' את כל  ]ע"ז של בני דן, שמשון, כלי המקדש של שלמה[ שה בארץ ישראלמה הראה ה' למ

 כז תירוצים   עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קמג(ג[ -הארץ וגו' עד צוער( ]לד, א

מלאכת מחשבת, האם באבל משה היה דין מקצת היום ככולו )ויתמו ימי בכי אבל משה( ]לד, ה[ 

 תשע"ח

עולת שבת, )ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים( ]לד, י[  רבינו מעלת נבואת משה

 תשע"ב

)ולכל היד  ]סיום בדבר טוב, מעלת לוחות השניות, מעלת עמל התורה[ סיום התורה בשבירת הלוחות

 עולת שבת, תשע"ב    עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' קה(]לד, יב[ החזקה( 

)סיום  , הבדל בין העולה לבין הקהל, מי אומר, טעם המנהג[]הפסק סיום הספר: חזק חזק ונתחזק

 עומקא דפרשה, תשע"בהספר(  

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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