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ּומעלה מּטה רּוחֹות לארּבע הקיפנּו, כבֹוד ְְְְִִֵַַַַַָָָָענני
פרגולה על שמונח סכך מהלכות

אהבה ענני

עינֹו ּכאיׁשֹון יּצרנהּו יבֹוננהּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֹיסבבנהּו
סוכה במסכת ע"ב)הגמרא "למען(י"א הפסוק פירוש על דעות שתי ְַַמביאה

מארץ אֹותם ּבהֹוציאי יׂשראל ּבני את הֹוׁשבּתי בּסּכֹות ּכי דרתיכם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻידעּו
מג)מצרים" כג אומר:(ויקרא עקיבא רבי היו. כבוד ענני אליעזר, רבי לדעת . ְִִָ

שהוא שהסוכה לכוון צריך אדם כי נפסק בשו"ע להם. עשו ממש סוכות
הכבוד לענני זכר היא בה א)יושב ה'(תרכה עלינו ששמר שמירה שהם .

בשירת הפסוק אומר אלו עננים על עינו. בבת על שומר שאדם כשם
מעולה, שמירה שזו ללמדך עינֹו". ּכאיׁשֹון יּצרנהּו יבֹוננהּו "יסבבנהּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֹהאזינו:

אהבה. מלאה

אברתֹו על יּׂשאהּו יּקחהּו ּכנפיו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹיפרׂש
כי שאמרו חז"ל דברי את נזכיר הללו, בעננים יש אהבה כמה להבין
יצאו ישראל בני כאשר בניו. את ה' אוהב אהבה כמה למדנו בעזרתם
מלאְך "וּיּסע וכתיב: הים, על חונים המצרים אותם השיגו ְִַַַַממצרים,
מּפניהם הענן עּמּוד וּיּסע מאחריהם וּילְך יׂשראל מחנה לפני ההלְך ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהאלהים
הענן ויהי יׂשראל מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין וּיבא מאחריהם: ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוּיעמד

הּלילה" ּכל זה אל זה קרב ולא הּלילה את וּיאר יד)והחׁשְך .(שמות ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אתכם ואבא נׁשרים ּכנפי על אתכם "ואּׂשא דרשב"י: במכילתא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהסבירו
יט)אלי" להיות(שמות עוף ש"דרך הנשר? לכנפי העננים את המשיל למה . ֵָ

שאין נשר אבל ממנו. שחזק מי מפני שמתיירא מפני ברכיו בין בניו מניח
"יפרׂש ה': על כתיב לכן כתיפיו". על מניחן - ממנו שחזק מי מפני ְִֹמתיירא

אברתֹו" על יּׂשאהּו יּקחהּו יא)ּכנפיו לב מן(דברים אלא ירא אינו ש"הנשר . ְְִִֵֵֶַָָָָָ
כנפיו על נושאן לפיכך בבניהחץ, יכנס ולא בי החץ שיכנס מוטב "אומר

לב) דברים יט. שמות עולם.(רש"י אהבת ענני הכבוד. ענני אלו .

שמירה ענני

העם על ויכּפר הּקטרת את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹוּיּתן
הכהן. אהרון בזכות באו מאויביהם, ישראל על שומרים שהיו אלו, עננים
הכהן אהרון כשהיה הקטורת. על-ידי הכבוד? ענני את אהרון הביא וכיצד

את ממלא ובתחילה קטורת ענן אותו עולה היה – הקטורת את מקטיר
העדּות על אׁשר הּכּפרת את הּקטרת ענן "וכּסה ענן. בצורת המשכן ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹכל
יריחו עד מגיע והיה ביותר, הטוב ריחה מתפשט היה כך אחר ימּות". ְָֹולא
הופך היה מועט עשן אותו המזרחי. הירדן בעבר שנמצא מכוור, הר ועד

גדול. לענן
ּדלתֹות ציר ּפרסאֹות. עׂשר - ליריחֹו מירּוׁשלם חּנה: ּבר בר רּבה ְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ"אמר
מריח מתעּטׁשֹות היּו ׁשּביריחֹו עּזים ׁשּבת. תחּומי ּבׁשמֹונה נׁשמע ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהיכל
ּכּלה קטרת. מריח להתּבּׁשם צריכֹות אינן ׁשּביריחֹו נׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹקטרת.
ּדֹולּגאי, ּבן יֹוסי רּבי אמר הּקטרת. מריח להתקּׁשט צריכה אינּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּבירּוׁשלם
חּיא רּבי אמר הּקטרת. מריח מתעּטׁשֹות והיּו מכור, בהרי לאּבא היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעּזים
הלכּתי אחת ּפעם אחד, זקן לי סח קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי אמר אבין, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻבר

ּכתליה" מּבין קטרת ריח והרחּתי ע"ב)לׁשילה, לט אלף(יומא היה והדבר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
שילה. חורבן אחרי שנים

כלל כל על ומשפיע ומתפשט למרום ועולה מיתמר היה זה קטורת ענן
מלאך את ועוצר העם כל על אהרון מגן הזה הקטורת ענן בעזרת ישראל.
ּובין הּמתים ּבין וּיעמד העם: על ויכּפר הּקטרת את "וּיּתן המשחית. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹהמוות

הּמּגפה" וּתעצר יז)החּיים .(במדבר ִֵֵַַַַַַָָ

ּולבֹונה מֹור מקּטרת עׁשן ּכתימרֹות הּמדּבר מן ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻעלה
רוחות ומארבע ומלמטה מלמעלה היו, עננים "שבעה אומרים: חכמינו
ואת ההרים את להם ומשוה ועקרבים, נחשים מכה בפניהם, ואחת
מזרח מלכי כל אותו ורואין עשן, מעלין והן הקוצים, את ושורף העמקים
עׁשן ּכתימרֹות הּמדּבר מן עלה זאת 'מי אומרים: העולם ואומות ְְֲִִִִַָָָָֹֹומערב,

ּו מֹור רֹוכל'"מקּטרת אבקת מּכל תנחומאלבֹונה בשם רש"י – ו ג השירים (שיר ְְְִֵֶֶַַָֹֻ
ב) אתבמדבר רואים כשהיו הקטורת ריח את מזכירים היו האומות ולמה .

הכהן. אהרון של הקטורת בזכות באו הללו העננים שכל כיוון הכבוד? ענני

ּבעמלק הּלחם וצא אנׁשים לנּו ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָּבחר
להיכנס לאויבים אפשרו לא מאויביהם, ישראל על ששמרו הללו, העננים
"ּבחר ליהושע: משה אמר בעמלק להילחם צריך כשהיה לכן הענן. ְַלתוך

ּבעמלק" הּלחם וצא אנׁשים ט)לנּו יז הצליח(שמות שלא זה, שעמלק כיוון . ְֲֲִִֵֵֵַָָָָ
אותם פלט שהענן אלה את חיפש בישראל, לפגוע הענן לתוך להיכנס

אחריָך" הּנחׁשלים ּכל ּבָך "ויזּנב בהם. יח)ופגע כה צריך(דברים היה כן על . ְְֱִֵֶֶַַַַַָָ
ולהחלישו. בעמלק להילחם לענן מחוץ לצאת יהושע



שכינה ענני

לנחתם ענן ּבעּמּוד יֹומם לפניהם הלְך ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹוה'
ומסתתר, בתוכנו שוכן שה' לנו מגלים הם בלבד. להגנה אינם אלו עננים
והמקדש. המשכן חנוכת בעת כך אחר שהיה וכמו סיני, בהר שהיה כמו
לו הבטיח מאוד. ירא והיה למצרים שירד יעקב על התורה מספרת כך
ארד אנכי ׁשם: אׂשימָך ּגדֹול לגֹוי ּכי מצרימה מרדה ּתירא "אל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹהקב"ה:

עלה" גם אעלָך ואנכי מצרימה מו)עּמָך ממצרים(בראשית ישראל וכשיצאו . ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹ
כדכתיב: ממצרים, ישראל את בעצמו והעלה ליעקב הבטחתו את ה' קיים
להאיר אׁש ּבעּמּוד ולילה הּדרְך לנחתם ענן ּבעּמּוד יֹומם לפניהם הלְך ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ"וה'
לפני לילה האׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד ימיׁש לא ולילה: יֹומם ללכת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹלהם

כא)העם" יג ענן(שמות בעמוד ומתכסה בדרך, אותם ומנחה הולך ה' . ָָ
אש. ובעמוד

הללו הימים
סוכות של
ימים הם
גילוי של
שכינה.
השראת
של השכינה
יום
הכיפורים
את מביאה
השראת
של השכינה
סוכת
השלום
בירושלים

הּכּפרת על אראה ּבענן ִֵֶֶֶַַַָָָֹּכי
על ליעקב ההבטחה כהגשמת בתחילה שבאו הללו, העננים
עבודת בזכות כך אחר באים ישראל, לארץ והעלאה שמירה
לכל מתגלה ה' כבוד ובזכותם המקדש, בבית הכהן אהרון

"וּיב המשכן: חנוכת על נאמר כך אלישראל. ואהרן מׁשה א ְֲֶֶַַָֹֹ
העם את ויברכּו וּיצאּו מֹועד העםאהל ּכל אל ה' כבֹוד :וּירא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ואת העלה את הּמזּבח על וּתאכל ה' מּלפני אׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹוּתצא
ּפניהםהחלבים על וּיּפלּו וּירּנּו העם ּכל ט)"וּירא וכך(ויקרא . ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

המשך שהיא הכיפורים, ביום הגדול הכהן עבודת על נאמר
הּכּפרת" על אראה ּבענן "ּכי נאמר: שם וגם המשכן ִֵֶֶֶַַַָָָֹחנוכת

ב) טז כי(ויקרא – כבוד ענני בשם העננים נקראים זה לפי .
בתוכם. נגלה ה' כבוד

כבוד ענני

בתֹוכּה אהיה ְְְֶֶָָּולכבֹוד
"ענני נקראו הללו שהעננים מוצאים אנו הנביאים בדברי גם
נאמר כך ישראל. עם על דרכם שנראה ה' כבוד בגלל כבוד"
יחזור וה' יחזרו, הללו העננים כי שהתנבאו הנביאים על-ידי

זכריה מתנבא כך בתוכנו. ח-ט)לשכון האש(ב חומת על
בתוכה: וכבוד סביב אש חומת – ירושלים שתהיה הרוחנית
אהיה ואני ּבתֹוכּה: ּובהמה אדם מרב ירּוׁשלם ּתׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"ּפרזֹות

בתֹוכּה". אהיה ּולכבֹוד סביב אׁש חֹומת ה' נאם ְְְְִֵֶֶַָָָָֻּלּה

חּפה ּכבֹוד ּכל על ִַָָָֻּכי
מכֹון ּכל על ה' "ּוברא בירושלים. שיהיה הענן על מתנבא הנביא ישעיה ְַָָָגם
ּכבֹוד ּכל על ּכי לילה להבה אׁש ונגּה ועׁשן יֹומם ענן מקראה ועל צּיֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהר

ה)חּפה" גדולה,(ד לאהבה סימן – "חופה" לו קורא שהוא אלא עוד, ולא . ָֻ
מּזרם ּולמסּתֹור ּולמחסה מחרב יֹומם לצל ּתהיה "וסּכה סוכה: לו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻוקורא

ִָָּומּמטר".

כבוד. בשם ירושלים שסביב הזה האור לענן ישעיהו הנביא קורא ס' בפרק
"קּומי ישעיהו: אומר וכך האומות. מול ישראל כבוד הוא שהפעם ִאלא
וערפל ארץ יכּסה החׁשְך הּנה ּכי זרח: עליְך ה' ּוכבֹוד אֹורְך בא ּכי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹורי
לנגּה ּומלכים לאֹורְך גֹוים והלכּו יראה: עליְך ּוכבֹודֹו ה' יזרח ועליְך ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻלאּמים
לפניהם הולך שה' מצרים, ביציאת ישראל לעם שהיה הכבוד וזה ְֵַזרחְך".
ואומרים: שבת בערב מתפללים אנו אלה כל על מזה. ויותר ולילה. יומם

ס ירּוׁשלים.הּפֹורׂש ועל יׂשראל עּמֹו ּכל ועל עלינּו ׁשלֹום ּכת ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ

ובסוכות הכיפורים ביום ה' כבוד התגלות

ה' לפני ּוׂשמחּתם – ּתטהרּו ה' ְְְְְִִִֵֵֶַָלפני
אבל הסוכות. בחג לנו מתגלים השכינה, השראת את שמגלים הכבוד, ענני
נאמר כך הקטורת. בענן הכיפורים, ביום היא ה' כבוד גילוי תחילת באמת
כמו הוא ה' כי חכמינו ואמרו ּתטהרּו". ה' "לפני הכיפורים יום כפרת ְְִִֵָעל
אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם בסוכות: גם כתיב כך ישראל. לעם ְְְֱִֵֵֶֶַֹמקווה

ימים". ה'.ׁשבעת לפני ושמחה ה' לפני טהרה ְִִַָ

הענן מּפני לׁשרת לעמד הּכהנים יכלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹולא
שלמה קבע לסוכות, מכיפור המתמשכת הזאת, השכינה השראת בגלל
ובגללם יום. 14 – סוכות אחרי עד כיפור מלפני המקדש חנוכת את המלך
בניית את מסיים המלך שלמה שנה. באותה הכיפורים יום צום את ביטל

בחשוון המקדש לח)בית ו א המקדש(מלכים את וחונך ,
חודשים 11 של באיחור סא)בתשרי, ח א האיחור(מלכים כל .

יום של המיוחדת השכינה השראת לצורך נועד הזה
שמעיד כמו לזה, זוכה באמת שלמה הסוכות. וחג הכיפורים
ּבגבעֹון" אליו נראה ּכאׁשר ׁשנית ׁשלמה אל ה' "וּירא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהכתוב:

ב) ט א לׁשרת(מלכים לעמד הּכהנים יכלּו "ולא הענן: דרך .ְְְֲֲִֵַַָָֹֹֹ
ה". ּבית את ה' כבֹוד מלא ּכי הענן יא)מּפני ח פרק א .(מלכים ְְִִֵֵֵֶֶָָָ

ע"א)ובגמרא ט קטן יֹוחנן:(מועד רּבי אמר ּפרנְך, רּבי אמר :ְִִַַַַַָָָָָ
ּדֹואגים והיּו הּכּפּורים, יֹום יׂשראל עׂשּו לא ׁשנה ְְֲִִִִֵַָָָָָָֹאֹותּה
יצתה ּכליה. יׂשראל ׁשל ׂשֹונאיהם נתחּיבּו ׁשּמא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָואֹומרים,
מאי הּבא. העֹולם לחיי מזּמנין ּכּלכם להם, ואמרה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻּבת-קֹול

הכיפורים?)ּדרּוׁש? יום צום את ביטלו הם לימוד איזה סמך אמרּו(על ְֲָ
וקרּבן עֹולם, קדּוׁשת קדּוׁשתֹו ׁשאין - מׁשּכן ּומה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָקל-וחֹומר,

ּדקדּו - הּמקדׁש ּבית סקילה, ּדאיסּור - ׁשּבת ּדֹוחה ׁשתֹויחיד, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
לא ּכרת, ּדענּוׁש הּכּפּורים ויֹום צּבּור, וקרּבן עֹולם, ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹקדּוׁשת

ׁשּכן. ֵֶָכל

צֹורְך - הכא ּגבֹוּה, צֹורְך - התם ּדֹואגים? היּו אּמאי ֲִֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ולא נכלּו לא - מיכל ניעבּדּוּה, - מיעּבד נמי, הכא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהדיֹוט.

צום?)נׁשּתּו? כדי תוך הבית בחנוכת שמחה ּבלא(נעשה ׂשמחה אין ְְְִִֵָֹ
ּכּלכם להם, ואמרה ּבת-קֹול יצתה וכו' ּוׁשתּיה. ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻאכילה
ּדתני להּו? ּדאחיל לן ּומנא הּבא. העֹולם לחּיי ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻמזמנים
הּמלְך, את ויברכּו העם את ׁשּלח הּׁשמיני "ּביֹום ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּתחליפא,
עׂשה אׁשר הּטֹובה ּכל על לב וטֹובי ׂשמחים לאהליהם ְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוילכּו

עּמֹו". ּוליׂשראל עבּדֹו לדוד ְְְְִִֵַַָָה'

ּכבדָך את נא ְְִֵֶֶַָֹהראני
כבוד לגילוי המשך הוא הכיפורים ביום ה' כבוד של זה גילוי
הוא תפילה של ימים ארבעים שאחרי רבנו, משה על-ידי ה'
ואומר נענה וה' ּכבדָך". את נא "הראני הכיפורים: ביום ְְִֵֶֶַָֹמבקש
עליָך כּפי וׂשּכתי הּצּור ּבנקרת וׂשמּתיָך ּכבדי ּבעבר "והיה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹלו:

יראּו". לא ּופני אחרי את וראית ּכּפי את והסרתי עברי: ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹעד

ּבא יׂשראל אלהי ּכבֹוד ְְְֱִִֵֵֵָָֹוהּנה
לגלּותנּו ׁשנה וחמׁש "ּבעׂשרים כיפור. ביום ה' כבוד לגילוי זוכה יחזקאל ְְְְִֵֵֶָָָָגם

לחדׁש ּבעׂשֹור הּׁשנה מ)"ּבראׁש הוא(יחזקאל כי יחזקאל כותב מג בפרק . ְֶֶַַָָָֹֹ
" שכינה: לגילוי ּכקֹולזוכה וקֹולֹו הּקדים מּדרְך ּבא יׂשראל אלהי ּכבֹוד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹוהּנה

מּכבדֹו האירה והארץ רּבים כבוד.מים ענן – האור ענן ." ְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ונּׁשא רם ּכּסא על יֹוׁשב אּכתריאל ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָוראיתי
הגמרא דרך. באותה הוא השכינה גילוי דור בכל ע"א)לא ז מספרת(ברכות

וזכה הכיפורים ביום הקדשים לקודש שנכנס אלישע, בן ישמעאל רבי על
אחת ּפעם אליׁשע, ּבן יׁשמעאל רּבי אמר "ּתניא, מיוחד. שכינה ְְֱִִִֵֶַַַַַַַָָָָלגילוי

לפ קטרת להקטיר צבאֹות,נכנסּתי ה' י-ּה אּכתריאל, וראיתי ולפנים, ני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ



שכינה גילוי לראות זוכה הצדיק שמעון גם ונּׁשא". רם ּכּסא על ְִִֵֵַָָיֹוׁשב
אחר באופן כי אם הכיפורים, ביום הקדשים לט)בקודש .(יומא

בירושלמי הגמרא מספרת ע"א)כך כז שמעון(יומא שימש שנה "ארבעים :
הזאת בשנה להן אמר האחרונה ובשנה גדולה בכהונה ישראל את הצדיק
שהייתי ושנה שנה כל להן: אמר יודע? אתה מאיכן לא אמרו מת. אני
נכנס לבנים ועטוף לבנים לבוש אחד זקן היה הקדשים קודש לבית נכנס
אבהו: ר' קומי בעון עמי. יצא ולא עמי נכנס הזו ובשנה עמי ויוצא עמי
צאתו'? עד בקדש לכפר בבאו מועד באהל יהיה לא אדם 'וכל כתיב והא
אמר מועד'? באהל יהיו לא אדם פני פניהם 'ודמות בהן שכתוב אותן אפי'

היה". הקב"ה אומר אני נש, בר דהוה לי אמר מה לון:

אדם לשום אסור הרי לבן? לבוש זקן אתו נכנס איך הסיפור: על הקשו
תאמר ואם הקטורת. את מקטיר שהכהן בשעה הקדשים בקודש להיות
אבהו רבי מסכם שם. להיות אסור למלאכים גם הרי במלאך, שמדובר

הקב"ה. היה שזה אומר אני אדם? היה שזה אמר מי ואומר:

לכוון צריך
שהסוכה
בה שיושבים
זכר היא
הכבוד, לענני
שהם
שמירה
עלינו ששמר
כשם ה'
שומר שאדם
בבת על
שמירה עינו,
אהבה מלאה

בסוכה שכינה גילוי
מגנה היא הסוכות. בחג ממשיכה הקטורת ענן השפעת
אנחנו שבגללה הסיבה זאת שכינה. גילוי ומביאה מהאויבים,
האלה בימים לראות ומחכים הסוכות בחג מוגנים מרגישים
הללו שהימים בגלל הכול אחר. יום מכל יותר האושפיזין, את

שכינה גילוי של ימים הם סוכות נט.)של מות אחרי זוהר (עיין

פרגולה על שמונח סכך הלכות

מהודרת בסוכה לישב
ולא טועה אדם אם שכן סוכה, בהלכות להדר מאוד חשוב
הטוב כל את להפסיד עלול הוא נכון, שלו הסוכה את עושה
פעם בכל לבטלה ברכה לברך עלול הוא בנוסף, הסוכה. של
לעשותה להשתדל צריך כן על בסוכה". "לישב מברך שהוא

ההידורים. כל על-פי

כשרה - מהעצים גדולים שהרווחים פרגולה
גדולים יותר הם הקרשים בין הרווחים הפרגולות ברוב

מספי יש ועליה כזו פרגולה יש אם כשרמהקרשים. סכך ק
קרשי בכשרות הלכתית בעיה תהיה אם גם כשרה. הסוכה -

כשר. הסכך רוב כי כשרה הסוכה הרי – הפרגולה

רוב את יכסה הכשר שהסכך לב לשים צריך כזאת בסוכה
שבו מצב ייווצר שלא עצמם, הקרשים סיוע בלי גם הסוכה
עוד יסככו והקרשים הסוכה, מיעוט על יסכך הכשר הסכך

מרובה ש"צילתה במצב הסוכה תהיה הפסול הסכך עם וביחד מיעוט,
ערוך השולחן כתב שכך א)מחמתה". סעיף שצריך(תרכו אלא עוד, ולא .

איננו, הוא כאילו הפרגולה עצי על שנמצא הכשר הסכך כל את להחשיב
כשר סכך רוב שיהיה צריך כן על – אותו פוסלים הפרגולה עצי שהרי

בלבד כדיברווחים מתחתיו גם חלק להניח טוב – עליו מניחם אם שנייה. דעה (שם,

הכשר) בסכך עירובו על-ידי הפסול הסכך את ."לבטל"

ריג סימן לרמב"ן המיוחסות הרשב"א בשו"ת גם מובאים ,(רטז)הדברים
והם ארבעה, ברחבן שאין מנסרין, העשוי סוכה, "סכך נשאל: הוא שם
בפתח ואין הסולם, בשליבת משולבים והם ברזל, של במסמרות תקועים
פוסלים אם ובערבה. בהדס אותו מכסין ובחג, טפחים, שלשה השליבה,
בבית שנתאכסן גדול, אחד בשם ששמעתי לפי המסמרות? מחמת הסכך
משום אי טעמו: הודיעני מהסכך. המסמרות להסיר וצוה עירנו, מבני אחד
יש דאם ברזל, של שפודים שנא מאי כך, משום ואם טומאה? מקבלים

כשירה? כמותן, ביניהם ריוח

מסמרות, שאותם שאמרת, טעם מאותו לא אסר חכם, אותו תשובה:
מרבותינו אחד שאסר מה מפני ואולי, מהם. המרובה הסכך פוסלים אינם
רחב אחד, כנסר הנסרים כל הרי במסמרות, תקועים דהנסרים דכיון ז"ל
להם, הנח ואתה, עליו. שנחלקו ויש תקרה. גזירת משום בהם ויש ארבעה,
הובאה זו ותשובה נביאים". בני הם נביאים, שאינם שאע"פ שנהגו. כיון

תרכ"ט. בב"י

תקרה כמו הם הרי - תקועים עצים רוב
– אחר באופן תקועים או במסמרות מחוברים העצים רוב אם אמנם

ברורה המשנה כתב כך מהתורה. פסולה סק"ו)הסוכה תרל"ג (בשעה"צ

הסוכה – "קבע" הוא הסכך ואם הסכך. הוא הסוכה עיקר כי והסביר
הסוכה – במסמרים הסוכה שעל הנסרים את קבע אם ולכן פסולה.
הסוכה את שפוסלים מסמרים שאינם אחרים בחיבורים הדין והוא פסולה.
בלי בזו זו בחוזקה שתקועות שליבות כגון מהתורה,
לא הסכך שם על הסוכה שעיקר בסכך "אבל מסמרים.
יקבע שלא דהיינו 'ארעי' לה דעביד עד התורה מן מתכשרא

במסמרים". הסכך של הנסרים

הסוכה – באזיקונים או בחבלים הקרשים את חיבר אם אבל
פסולה ח)לא תרכט "כיון(שו"ע כן. לעשות ראוי לא אך .

טומאה" המקבל בדבר עצמו הסכך ברורהשקושר משנה (עיין

כ"ו) ס"ק למנועתרכ"ט - באזיקון אחד עץ רק מחבר אם אבל .
אין – קבע לדירת קביעתו לצורך ולא ברוח העפתו את

חשש.

למגורים וגם לצל גם שנעשו בפרגולה עצים רוב
תיקון צריכים –

צריך – בחוזקה תקועים לא אבל רוב הם הקרשים אם
ערוך בשולחן כתוב כך סוכה. לשם אותם א)לעשות :(תרלה

והוא כשרה; - מצוה לשם נעשית שלא פי על אף "סוכה,
אברהם" ה"מגן וכתב לצל". עשויה א)שתהיה ס"ק כי(תרלה

– שהוא סוג מכל למחסן או למגורים גם עשויה היא אם
אותה, להכשיר מעשה בה לעשות וצריך פסולה.

ברורה המשנה פסק א)כך ס"ק עושה(תרל"ה אם "ולאפוקי :
יראו שלא לפעמים שם להשתמש בעלמא לצניעות אותה
בכלל אינה בזה לאוצר- או השנה כל בה לדור או אותו

החיים וכף ב)סוכה". ס"ק הרב(תרלה שו"ע כתב וכן (תרכ"ו.

א') שאינהסעיף בסוכה אלא חובתו ידי יוצא אדם "אין :
היא אם אבל כבוד ענני דוגמת בלבד לצל אלא עשויה
להסתופף ולא בקביעות בה לדור דהיינו לדירה גם עשויה
של תשמיש בה להשתמש גם שעשויה או בלבד, בצלה
לעשותו שצריך תשמיש שאר או לאוצר כגון: צניעות
מזרם ולמסתור למחסה גם עשויה שהיא או צנוע, במקום
שהרי 'בית', אלא 'סוכה' זו אין - בלבד לצל עשויה שאינה כל וממטר,

'בית'". ולא 'סוכה' אמרה והתורה אלו דברים לכל מיוחד הבית

מעשה נחשבת – פרגולה מעצי רעפים או סנטף הסרת
מעשה בה עשו אם כשרה להיות יכולה בלבד לצל נעשתה שלא סוכה
העצים עדיין ונשארו רעפים הסירו אם ולכן סוכה. מצוות לשם מחודש

כשרה - עליהם מונחים היו שהרעפים ג)הדקים תרכו שהם(שו"ע ובלבד .
במסמרים מחוברים ו)לא תרלג .(שה"צ

בעצים מעשה עשה ולא הללו, העצים על מונחים רעפים היו לא אם
צריך – במסמרים מחוברים לא העצים אם אפילו לסוכה, אותם להכשיר
שעצים כיוון הללו, העצים בלי גם מחמתה" מרובה "צילתה הסוכה שתהיה

ופסולים לצל, נעשו לא יז)הללו ס"ק תרכו סימן ברורה רוב(משנה הם ואם .
סוכה. מצוות לשם מיוחד מעשה בהם שיעשה עד פסולים –



קטנים קטני בנסרים לסכך נהגו לא
י"ח)בשו"ע סעיף ארבעה(תרכ"ט שרחבן בנסרים לסכך אסרו "וכן ,(טפחים):

כשרים, - ארבעה ברחבן אין ואם ארבעה; בהם שאין צדן על הפכן אפילו
- לכלים שדומים משופים הם כללאפילו בהם לסכך שלא וכתבונהגו ."

תקרה. כמו ממש יהיה שלא בנסרים לסכך נהגו שלא הסמ"ק בשם הטור
הסוכה זה ובמצב שם לירד יכול מטר יהא שלא בענין יסכך "שמא

השולחן ערוך כתב וכן ל"ב)פסולה". סעיף מימינו(תרכ"ט שמענו לא "ולכן :
קטני בנסרים המסככים אותם ולכן - - - בקצרים אפילו בנסרים לסכך

מהם". נוחה חכמים דעת אין מצוירים קטנים

ובמיוחד בנסרים. לסכך לא זצוק"ל, אליהו הרה"ג מרן של דעתו הייתה כך
וניסרו טומאה שמקבל כלי פעם שימשו שהם להיות בהחלט שיכול בימינו,

סוכות. לצורך אותם

של עורו לסוכת ונזכה שנפלה. דוד סוכת בהקמת לראות שנזכה רצון ויהי
הגמרא שלפי ע"א)לוויתן, עה בתרא ירושלים:(בבא של אורה סוכת היא

מּסֹוף מבהיק וזיוֹו ירּוׁשלם, חֹומֹות על הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ּפֹורסֹו - ְְְְְְִִִִַַַַָָָָוהּׁשאר
זרחְך" לנֹוגּה ּומלכים לאֹורְך גֹוים "והלכּו ׁשּנאמר: סֹופֹו, ועד (ישעיההעֹולם ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

שלס) אורו - ירושלים ועל ישראל עמו על פורש שה' הסוכה היא והיא .
אמן. עולם,

הלכתי טלפוני מענה
הוראה "דרכי מדרש בית מרבני הוראה מורי ע"י

מורנו בראשות אליהולרבנים" יוסף שליט"א.הרב
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מתוקים ופירות הדר עץ פרי
תופרת בנתניה הכרנו בנתניה: קהילה רב בזק, בצלאל הרב מספר
זכתה לא אבל שנים, שבע נשואה היא כי לנו סיפרה והיא בגדים,
אפוא לא הבאנו גדול. מאוד היה בעלה ושל שלה הצער לילדים.
זה וראה אשתי. של הסבא שהוא זצ"ל, אליהו הרב של מהאתרוג
עקרות, לפקוד האתרוג של הגדולה סגולתו את שידענו אע"פ פלא,
הייתה זו ילדה. היא חודשים תשעה כעבור כאשר מאוד התפעלנו
הרב של כוחו מה מצווה. של כוחה מה ראינו במיוחד. גדולה שמחה

תורה. של כוחה מה זצוק"ל.
בזרע להיפקד זכה לא שלו שהבן בנתניה חשוב רב פגשנו אחת פעם

שהוא ראינו הזה. מהאתרוג לקחת לו והצענו קיימא, של מהססקודש
שתי על אומרת הגמרא כי לו ואמרנו בסגולות, רגיל היה לא הוא כי
ואתרוג לולב ובמיוחד הפורענות". את מעכבים מצוה "שירי כי הלחם

הלולב. עם ביחד בו שמנענעים
שציפה בנו בשביל הזה האתרוג של הסגולה את לקחת הסכים הרב
הועיל זה מתחילה, בזה האמין לא בנו שגם ולמרות רב. זמן לילדים
חסידים בין להבחין יודעים לא שבשמים כנראה כפליים. בכפל לו
מן לאשתו לתת שוכנע שהוא אחרי חודשים תשעה כי לליטאים,

תאומים. להם נולדו הזה, האתרוג

פרי נשאו התפילות
שש פוריות. טיפולי ואני בעלי עברנו שנים שש שלומית: מספרת
שנים שש תקווה. ושוב ציפייה ושוב ואכזבה, תקווה ציפייה, של שנים
הללו, הטיפולים כל אחרי גדול. אונים וחוסר ובכיות תפילות של
מריבת לטעום ולזכות ברכה לקבל שתחיה אליהו צביה לרבנית פניתי
קיבלה הרבנית פטירתו. לפני עליה ברך שהרב האחרונה האתרוגים
ממש הללו. מהאתרוגים אחרונות חתיכות שנשארו לי ובישרה פני את
ישמע שהפעם תפילה ובלבי הכינה, שהרבנית מהריבה טעמתי זכיתי.

ה'. אותי
שכולם בילדה זכינו ושלמה. בריאה לבת ואני בעלי זכינו שנה כעבור
וברכת זצ"ל אליהו מרדכי הרב ברכת ומיופיה, מתבונתה מתפעלים
לקב"ה. תודה במלואן. התקיימו יחדיו כולם ברכות שתחיה, הרבנית
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סוף סוף הנפש. מנוחת את שמפריעים שירים לשמוע לא להיזהר צריך אבל מותר.
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רוצים, כולם מאשתו. תעודה וקיבל שנבחן רופא או עורך-דין על סומכים שלא כמו

לא וצודקים. כיעילים והתבררו ונוסו שנבדקו הכללים לפי שעובד מומחה ובצדק,

לעצמו. כללים שממציא מישהו


