
חג הסוכות ושמחת תורה
ביאורים ועיונים במצוות ישיבת סוכה,
ובמהות עניינו של יום שמחת תורה



פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ימי זמן ˘מח˙נו ‰ב‡ים עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰, 
מ˙כב„ים ‡נו ל‰‚י˘ בפני ˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י‰, ˜ונטרס 
מבחר  ובו  ˙ור‰',  ו˘מח˙  ‰סוכו˙  ח‚   – ‰מוע„ים  '‡וˆרו˙ 
יום  ˘ל  ומ‰ו˙ו  סוכ‰,  י˘יב˙  מˆוו˙  בענייני  ובי‡ורים  עיונים 
מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  מ˙ור˙  מלו˜טים  ˙ור‰,  ˘מח˙ 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, 
בע˙  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
עם  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים  בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם, ובפרט במ„ור "עיונים", 
˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים, וי˘ ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  נ‡מרו 
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו. ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰„ברים,  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 

לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

בברכ˙ ‰˙ור‰,

מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

מחר˙ יו‰כ"פ ‰'˙˘"פ



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,
הרב רפ‡ל לבנוני, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



כטר‡˘ ‰˘נ‰

ו),  כב,  (מ˘לי  ממנ‰"  יסור  ל‡  יז˜ין  כי 
עם  ח„ור  י‰י‰  חייו  מ˘ך  כל  ˘לימו„ו 
˘מים.  מלכו˙  עול  ו˜בל˙  ˘מים  יר‡˙ 
ללמו„  ‰˙ינו˜  י˙חיל  ‡ם  ז‡˙,  ולעומ˙ 
‡˙ ‰˙ור‰ כעניין ˘כלי, ‰רי ˜יימ˙ סכנ‰ 
˘י˙ר‚ל ל‰ביט על ‰˙ור‰ כעניין ˘עי˜רו 
˘כלי ח"ו, ו‡זי י˜˘‰ עליו ל˜בוע ב„ע˙ו 

‡˙ ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ומ‰ו˙‰ ‰‡מ˙י˙.

ומז‰ ‰טעם נ‰‚ו בני י˘ר‡ל לר˜ו„ עם 
ספרי ˙ור‰ כרוכים ב˘מח˙ ˙ור‰:

י˘ר‡ל  בני  עומ„ים  ˙ור‰  ˘מח˙  ביום 
וזמן  ‰נור‡ים  ‰ימים  עבו„˙  ל‡חר 
 ˙‡ בפועל  מ˙חילים  ‰ם  ו‰רי  ˘מח˙נו, 
ובזמן  ˘ל ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰.  עבו„˙ ‰˘י"˙ 
 ˙‡ ‰מ˙חיל  ˙ינו˜  כ‡ו˙ו  ‰ם  כ‡˘ר  ז‰, 
˜„ו˘˙   ˙‡ בנפ˘  ל˜בוע  י˘  לימו„ו, 

‰˙ור‰ ˘‰י‡ ו‰בור‡ י˙' ח„ ‰מ‰.

וכורכים  ‰ספרים   ˙‡ ‚וללים  כן,  ועל 

 ˙‡ מבט‡ים  בכך  במפו˙י‰ם.  ‡ו˙ם 

‰י„יע‰ ו‰‰כר‰ ˘עי˜ר עניין ‰˙ור‰ ‡ינו 

‡ל‡  נפל‡ים,  ˘כלים  ול‡  ‰‡„ם,   ˙‚˘‰

וממיל‡  י˙"˘.  ‰בור‡  ˜„ו˘˙  ‰י‡  ‰י‡ 

רו˜„ים ו˘מחים בעˆם ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ – 

עˆמו˙   ˙‡ "לו˜חים"  י„‰  ˘על  בי„יע‰ 

‰בור‡ י˙"˘.

 ˙‡ ופו˙חים  ממ˘יכים  ו‡ילך,  ומכ‡ן 

ו‰עמ˜‰  בי‚יע‰  ב‰ם  ולומ„ים  ‰ספרים 

מ˘ום  כול‰,  ‰˘נ‰  במ˘ך  ‡נו˘י  ב˘כל 

˘˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ˆריכ‰ לח„ור ‚ם בכוחו˙ 

לר‡˘  לכל  ‡ך  ˘ב‡„ם.  ו‰מי„ו˙  ‰˘כל 

י˘נו ‰"חינוך" ו‰‰˜„מ‰ ˘ב˘מח˙ ˙ור‰ 

ב‰˘י"˙  ‰‰˙˜˘רו˙  בעˆם  ˘מח‰   –

˘בלימו„ ‰˙ור‰.

.......................................................................... ‰י מ‰ו˙ו ˘ל יום
סוכ˙ ‰‡ח„ו˙ ˘ל י˘ר‡ל ו˜וב"‰

ב'כיסוי'   - "בכס‰"  ‰ם  ‰כיפורים  ויום  ‰˘נ‰  ˘בר‡˘  ‰עניינים  ˘‡ו˙ם  מבו‡ר  ‰חסי„ו˙  ב˙ור˙ 
לו˘˙ ‰עניינים ‰כלליים  וב‰עלם, ‰נ‰ "ליום ח‚נו" - בח‚ ‰סוכו˙, ב‡ים ‰ם ב‡ופן ‚לוי / כיˆ„ ב‡ים̆ 
ו‰עי˜ריים, ‰מˆוו˙, ‰˙˘וב‰ ועניינו ˘ל יום, ˘בעבו„˙ ‰ימים ‰נור‡ים ("בכס‰") ב‡ופן ‚לוי בח‚ 
‰סוכו˙ ("ליום ח‚נו")? / מ„וע ל‚בי סוכ‰ כ˙יב "˙ע˘‰ לך" (ל˘ון יחי„), מ˘‡"כ ‚בי „' מינים כ˙יב 
"ול˜ח˙ם לכם" (ל˘ון רבים)? בי‡ור רחב ועמו˜ ב˙וכנם ‰מ˘ו˙ף ˘ל ח‚ ‰סוכו˙ ו‰ימים ‰נור‡ים, 

ובי‡ור נפל‡ בחילו˜ ˘בין סוכ‰ ˘‡ול‰ ללולב ˘‡ול על פי פנימיו˙

ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע' 348 ו‡ילך

.......................................................................... י‚י חי„ו˘י סו‚יו˙
ב‚„ר "ˆל סוכ‰"

יבי‡ פלו‚˙˙ ‰ב"ח ו‰ב"י ‚בי כוונ‰ במˆו˙ סוכ‰ / יוכיח ב˘יט˙ ‰מחבר ˘חיוב כוונ‰ ז‰ ‰ו‡ ‚„ר 
כללי בסוכ‰ / י˜„ים מל˘ון רבינו ‰ז˜ן, „‰‚„ר עˆמי „סוכ‰ ‰ו‡ מ‰ ˘ע˘וי' לˆל / יוכיח „‡יכ‡ ב' 
‚„רים בˆל סוכ‰, ‡ם ‰ו‡ ר˜ ‰סר˙ ‰מניע‰ ‡ו „ין חיובי / יסי˜ „‚„ר ‰„ין חיובי „ˆל˙‰ מרוב‰ ‰ו‡ 
‚„ר ב‰סכך ול‡ ב‰‡„ם ‰יו˘ב / יב‡ר „ין ‰כוונ‰ ‰מס˙עף ‚"כ מענין ‰ˆל / יוסיף לב‡ר במ‰ ˘„ו˜‡ 

ענין ‰ˆל ˘בענני ‰כבו„ נפס˜ ל„ינ‡ בסוכ‰

ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב ע' 140 ו‡ילך

............................................................ כ‚ פנינים ועיונים ˜ˆרים

◇ מ„וע "ח‚ ‰סוכו˙" ול‡ "ח‚ „' ‰מינים"?

◇ מבחנו ˘ל ‰"מˆטער" מן ‰סוכ‰ 

◇ ס‚ול‰ ל‰ˆל‰ מ"זרם" ו"מטר"

◇ ל‰פוך ‡˙ ‰"ער‡י" ל"˜בע"

˘מח˙ ˙ור‰ / מ‰ו˙ו ˘ל יום.....................................................  כ
˘מח˙ ‰˙ור‰ – בס"˙ ס‚ור „וו˜‡

מ„וע נ‰‚ו לר˜ו„ ב˘מח˙ ˙ור‰ בספרים כרוכים, ו‰רי ‰י' ר‡וי ל‰וסיף ‡ז בלימו„? כיˆ„ "˙ור‰ ˆיוו‰ 
לנו מ˘‰" ‰ו‡ יסו„ לימו„ו ˘ל ‰˜טן? ‡יך ˘מח˙ ˙ור‰ ‰ו‡ יסו„ לימו„ ‰˙ור‰ במ˘ך ‰˘נ‰ כול‰? 

וכיˆ„ ˙ופסים ‡˙ ‰˜ב"‰? – בי‡ור עמו˜ במ‰ו˙‰ ˘ל ˘מח˙ ‰˙ור‰

ע"פ  ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1165 ו‡ילך

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים

ז



‰ מ‰ו˙ומ‰ו˙ו
˘ל יום˘ל יום

סוכ˙ ‰‡ח„ו˙ ˘ל 
י˘ר‡ל ו˜וב"‰

ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ מבו‡ר ˘‡ו˙ם ‰עניינים ˘בר‡˘ ‰˘נ‰ ויום ‰כיפורים ‰ם "בכס‰" 
- ב'כיסוי' וב‰עלם, ‰נ‰ "ליום ח‚נו" - בח‚ ‰סוכו˙, ב‡ים ‰ם ב‡ופן ‚לוי / כיˆ„ ב‡ים 
˘לו˘˙ ‰עניינים ‰כלליים ו‰עי˜ריים, ‰מˆוו˙, ‰˙˘וב‰ ועניינו ˘ל יום, ˘בעבו„˙ 
סוכ‰  ל‚בי  מ„וע   / ח‚נו")?  ("ליום  בח‚ ‰סוכו˙  ב‡ופן ‚לוי  ("בכס‰")  ‰ימים ‰נור‡ים 
כ˙יב "˙ע˘‰ לך" (ל˘ון יחי„), מ˘‡"כ ‚בי „' מינים כ˙יב "ול˜ח˙ם לכם" (ל˘ון רבים)? 

נפל‡  ובי‡ור  ו‰ימים ‰נור‡ים,  ח‚ ‰סוכו˙  ˘ל  ב˙וכנם ‰מ˘ו˙ף  ועמו˜  רחב  בי‡ור   
בחילו˜ ˘בין סוכ‰ ˘‡ול‰ ללולב ˘‡ול על פי פנימיו˙

במוע„ו˙,  ‰מרוב‰  ˙˘רי,  חו„˘ 
‰ימים   – חל˜ים  ˘ני  כנפיו  ˙ח˙  מ‡ח„ 
‰יו˙ם  עם  ‡˘ר  ˘מח˙נו.  וזמן  ‰נור‡ים 
ב˜ו  עי˜רו  ז‰  מז‰,  ז‰  במ‰ו˙ם  חלו˜ים 
מ‰ווים   – ‰˘מח‰  ב˜ו  ו‰˘ני  ‰יר‡‰ 
„‰˘מח‰  ‡ח˙.  וחטיב‰  ‡ח„  ‰מ˘ך  ‰ם 
‰זכיי‰  על  ‰י‡  ‰סוכו˙,  בח‚  ‰‚„ול‰ 
ב„ין ו‚מר ‰ח˙ימ‰ ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰, 

בר‡˘ ‰˘נ‰ וביום ‰כיפורים.

וי˙יר‰ מזו – על ‰כ˙וב1 (‡ו„ו˙ ר‡˘-
ב˙ור˙  מבו‡ר  ח‚נו"  ליום  ‰˘נ‰) "בכס‰ 
˘בר‡˘  ‰עניינים  „‡ו˙ם   – ‰חסי„ו˙2 

1) ˙‰לים פ‡, „.

ב.  רל‰,  ‰ז˜ן,  לרבינו  „‡"ח  עם  סי„ור  ר‡‰   (2
ל˜וטי  סע"ב.  מח,  נˆבים  פ'  ˙ור‰  ל˜וטי  ובכ"מ. 

 – "בכס‰"  ‰ינם  ‰כיפורים3  ויום  ‰˘נ‰ 
בח‚   – ח‚נו"  וב‰עלם, ‰נ‰ "ליום  בכיסוי 
ז‰,  ולפי  ‚לוי.  ב‡ופן  ‰ם  ב‡ים  ‰סוכו˙, 
לימים ‰נור‡ים,  ממ˘  ˘וו‰  ˘מח˙נו  זמן 
‰סוכו˙  ˘בח‚  ור˜  ‰ו‡,  ‡ח„  „עניינם 
וכפי  ‰˘מח4‰,  וב˜ו  „‚ילוי  ב‡ופן  ‰ו‡ 

˘י˙ב‡ר ל˜מן בעז"‰.

‰כלליים  ˘‰עניינים  ˘מˆינו  וז‰ו 
ונרמזו  ˘ייכים ‰ם  ˙˘וב‰,  ימי  ˘בע˘ר˙ 

˙ור‰ „רו˘ים לר"‰ נ„, סע"‚ ו‡ילך.

„רו˘ים  ˙ור‰  (ל˜וטי  ר"‰  פנימיו˙  ˘‰ו‡   (3
לר"‰ נח, ב).

4) ‡ף טעם וסיב˙ ‰˘מח‰ ("זמן ˘מח˙נו") ‰ו‡ 
בע˙  „ו˜‡  ‰י‡  ‰˘מח‰  כי   – ‰‚ילוי  עניין  מˆ„ 
לי„י ‚ילוי (ר‡‰ ‰מבו‡ר  ב‡ים  ˘‰‡ורו˙ „למעל‰ 

במ˜ומו˙ „לעיל ‰ער‰ 2).

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםכח

לפנים  עומ˜  ב‰  י˘  ‰˙ור‰  כי  ‰ים,  מן 
מעומ˜ ע„ ‡ין ˜ı, ו‰כל כבר ני˙ן בסיני.

„רכו  ב˙חיל˙  עומ„  ˘‰˙ינו˜  ו‡ף 
בלימו„ ‰˙ור‰, ולכ‡ור‰ י˘ ל‰˙חיל עמו 
ל˘כלו  ‰˘ייכו˙  בי„יעו˙  ˜מע‰  ˜מע‰ 
ז‰  פסו˜  עמו  ˜ור‡ים  מ˜ום  מכל  ‰רך, 
ו‰˘‚˙‰,  ‰˙ור‰  לימו„  יסו„  כי  „וו˜‡. 
נעלי˙  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  ‰י„יע‰  „וו˜‡  ‰י‡ 
˘י˙ב‡ר  וכפי  ו‰˘‚‰,  מ‰בנ‰  ונ˘‚ב˙ 
מי„  ב„ע˙ ‰˙ינו˜  כן ˜ובעים  ועל  ל‰לן. 
˙ור‰  לנו  ˘מ˘‰ ˆיוו‰  ב˙חיל˙ ‰לימו„, 

˘‡ין ל‰ ‚בול וח˜ר.

‰˜ב"‰ עˆמו נמˆ‡ 
בלימו„ו ˘ל ‰˜טן!

˙ני‡  ר‡‰  ל˜מן  (ב‰ב‡  ‰˜„ו˘‰  ‰˙ור‰ 
˘ל  ורˆונו  "חכמ˙ו  ‰י‡  פמ"ז)  פ"‰.  פ"ב. 

˘ל ‰˜ב"‰ ‡ינ‰ ‰‡ר‰  חכמ˙ו  ‰˜ב"‰". 
וחכמ˙ו  "‰ו‡  ‡ל‡  י˙',  מ‡˙ו  ו‰מ˘כ‰ 
‰˜„ו˘‰  ˘‰˙ור‰  כן,  ‡ם  מובן  ‡ח„". 
‰‡„ם,  ב˘כל  ל‰בנ‰  כלל  ˘ייכ˙  ‡ינ‰ 
 ˙‡ ל‰˘י‚  יוכל  ‡˘ר  ז‰  ‰ו‡  מי  ˘‰רי 

עˆמו˙ו ˘ל ‰בור‡ ח"ו.

‡‰ב˙ו  ברוב  ‰˘י"˙  כן,  פי  על  ו‡ף 
 ˙‡ לנו  ונ˙ן  ‰עמים,  מכל  בנו  "בחר 
בבי‡ור  מז  סי'  ‡ו"ח  ב"ח  ‚ם  (ר‡‰  ˙ור˙ו" 
חכמ˙ו   ˙‡ ‰ורי„  ‰˘י"˙  זו).  ברכ‰  ˙וכן 

ו‰לכו˙  „יני  ב˙וך  ˘˙˙לב˘  ‰נ˘‚ב‰ 
˘כליים  עניינים  ‰ם  ‡לו  ‰לכו˙  ‰˙ור‰. 
נחו˙ים,  ‚˘מיים  ב„ברים  ‰מ„ברים 
ובסברו˙ ‡נו˘יו˙, וב‰ם "‰כניס" ‰˘י"˙ 
י‰ו„י  עומ„  וכ‡˘ר  י˙'.  עˆמו˙ו   ˙‡
ו˘כלו  מוחו  ‰רי  ˙ור‰,  ב„ברי  ועוס˜ 

מ˙‡ח„ים עם עˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘, ועליו 
"‡ו˙י   – י„)  ל,  וי˜"ר  (ר‡‰  ‰˜ב"‰  ˜ור‡ 

‡˙ם לו˜חים"!

מ˘˙נ‰  ‡ינ‰  ‰˘י"˙  עם  ‰‰˙‡ח„ו˙ 
˘‰˜טן  כ˘ם  ˜טן.  לבין  ‚„ול ‰לומ„  בין 
‡ינו ˘ייך ל‰˘י‚ ‡˙ חכמ˙ ‰בור‡ י˙"˘, 
כן ‚ם ˘כלו ˘ל ‰חכם ‰מופל‚ ‡ינו "כלי" 
כלל לחכמ˙ו י˙'. ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘‰˜ב"‰ 
ל‰˙‡ח„  ‰יכול˙   ˙‡ י˘ר‡ל  לבני  ‰עני˜ 
‰˜„ו˘‰.  ‰˙ור‰  לימו„  י„י  על  עמו 
וחכמ˙ו  „ר‚˙ו  כלל  נו‚ע˙  ‡ין  וממיל‡ 
מוˆי‡  ˜טן  יל„  כ‡˘ר  ו‚ם  ‰לומ„,  ˘ל 
ב‰בל פיו ‰ט‰ור ‡˙ ‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰, ‰רי 

ב„יבור ז‰ נמˆ‡ ‰˘י"˙ עˆמו!

˘מחים בעˆם ‰˙ור‰ 
˘למעל‰ מ‰˘‚‰

י˙'  חכמ˙ו  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  זו,  ‰כר‰ 
ל‰יו˙  מוכרח˙  ‡נו˘י,  מ˘כל  ˘למעל‰ 

‰יסו„ ללימו„ ‰˙ור‰:

˘‰י‡  ז‰  ‰ו‡  ‰˙ור‰  ˘ל  עניינ‰  כל 
(ר‡‰  ‡ח„"  וחכמ˙ו  "˘‰ו‡  י˙'  חכמ˙ו 
‰˙ור‰,  ˘ל  מ‰ו˙‰  זו‰י  פ"ב).  ˙ני‡ 

‰˙ור‰  עס˜  עניין  ˘בכל  ‰˙כלי˙  וזו‰י 
חכמ˙ו  ‰י‡  ‰˜„ו˘‰  ‰˙ור‰  ו‰˘‚˙‰. 
ו‰י‰ו„י  ‡ח„,  ‰ם  י˙'  וחכמ˙ו  ‰ו‡  י˙', 
‰בור‡  עˆמו˙  עם  ל‰˙‡ח„  זוכ‰  ‰לומ„ 

י˙"˘.

לנו  ˆיוו‰  "˙ור‰  ‰פסו˜  כן,  ועל 
˘ב˙ור‰,  ‚בול  נ˙ב‡ר ‰בלי  ˘בו  מ˘‰", 
לימו„ו.  ב˙חיל˙  ביו˙ר  ‰˜טן  עם  נלמ„ 
‰˙ור‰,  לימו„  עניין  כל  ‰ו‡  ז‰  יסו„ 
"‚ם  ‡זי  כר‡וי,  ‡ו˙ו  מעמי„ים  וכ‡˘ר 



כז
˘מח˙ ˘מח˙ 

˙ור‰˙ור‰
מ‰ו˙ו ˘ל יוםמ‰ו˙ו ˘ל יום

שמחת התורה – בס"ת סגור דווקא
מדוע נהגו לרקוד בשמחת תורה בספרים כרוכים, והרי הי' ראוי להוסיף אז 

בלימוד? כיצד "תורה ציווה לנו משה" הוא יסוד לימודו של הקטן? איך שמחת 
תורה הוא יסוד לימוד התורה במשך השנה כולה? וכיצד תופסים את הקב"ה? – 

ביאור עמוק במהותה של שמחת התורה

‰ו‡  ˙ור‰,  ב˘מח˙  י˘ר‡ל  מנ‰‚ 
כרוך  ˘‰ו‡  כפי  ‰˙ור‰  ספר   ˙‡ לי˜ח 
‰בימ‰,   ˙‡ עמו  ולסבב  במעילו,  ועטוף 

מ˙וך רי˜ו„ ˘ל ˘מח‰.

עניינ‰  מ‡ו„:  ˙מו‰  ‰„בר  ולכ‡ור‰ 
ול‰˘י‚  ול‰בין  ללמו„  ‰ו‡  ‰˙ור‰  ˘ל 
˘מח˙‰  ביום  כן,  ו‡ם  ˘ב‰.  ‡˙ ‰חכמ‰ 
בלימו„  חילים  ˘יוסיפו  ר‡וי  ‰˙ור‰,  ˘ל 
ולפועל,  י˙יר‰.  ו‰עמ˜‰  בעיון  ‰˙ור‰ 
עולם ‰פוך ר‡ינו: ˙ח˙ לפ˙וח ‡˙ ‰˙ור‰ 
לימו„  ב‡מˆעו˙  ‰˘מח‰   ˙‡ ולבט‡ 
ו˘מחים  ‡ו˙‰,  סו‚רים   – ˘בר‡˘  במוח 

בר‚ליים, בל‡ ‰בנ‰ ו‰˘‚‰?

יסו„ לימו„ ‰˙ור‰ – ˘‰י‡ 
למעל‰ מ‰בנ‰ ו‰˘‚‰

חז"ל  ˆיוו  ל„בר,  מ˙חיל  ‰˜טן  כ‡˘ר 
 ˙‡ ללמ„ו  ל‡ביו  לו  ˘י˘   (‡ מב,  (סוכ‰ 

‰פסו˜ (ברכ‰ ל‚, „) "˙ור‰ ˆיוו‰ לנו מ˘‰ 
‡˘ר  מכך,  מובן  יע˜ב".  ˜‰יל˙  מור˘‰ 

˘ל  ‰˙ור‰  ללימו„  ‰יסו„  ‰ו‡  ז‰  פסו˜ 
ויבנ‰  ימ˘יך  ז‰  יסו„  על  ‡˘ר  ‰˙ינו˜, 
‡˙ ‰"בניין" ˘ל לימו„ ו‰˘‚˙ ‰˙ור‰ כל 

ימי חייו.

עי˜רי  יסו„  טמון  ז‰  בפסו˜  ו‡כן, 
ביו˙ר בלימו„ ‰˙ור‰:

יט,  (מ‚יל‰  חז"ל  „ברי  ב˘ערים  נו„עו 
‰חי„ו˘ים  וכל  ‰ספרים  כל  ‡˘ר  ועו„),  ב 
‰„ורו˙  במ˘ך  י˘ר‡ל  בני  ˘מח„˘ים 
ע˙י„  ו˙י˜  ˘˙למי„  מ‰  ו‡פילו  כולם, 
לח„˘ בפני רבו – כולם ני˙נו כבר למ˘‰ 

מסיני.

‰˜טן  עם  ללמו„  מ˙חילים  כ‡˘ר 
מ˘‰"  לנו  ˆיוו‰  "˙ור‰  לו:  מו„יעים 
במ˘ך  ב„ע˙ך  ו˙˘י‚  ˘˙למ„  מ‰  כל   –
למ˘‰  נמסר  כבר  חייך, ‰נ‰ ‰כל  ימי  כל 
ז‡˙ ‰˙ור‰  לנו" ‡˙  "ˆיוו‰  מ˘‰  בסיני. 
ל‡ורך  מ‚לים  י˘ר‡ל  ובני  סוף,  ל‰  ˘‡ין 

‰„ורו˙ ‡˙ פרטי' ועומ˜י' ˘ל ‰˙ור‰.

ויעמי˜,  וילמ„  ˘י˘י‚  ככל  כן,  ו‡ם 
כטיפ‰  ‡ל‡  ז‰  ˘‡ין  ל„ע˙  ‰ו‡  ˆריך 

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםו

לחכימין בענייני ‰מוע„ „סוכו˙:

'סכך'  ‰˙יב‰  ב‡ו˙יו˙  ‰˘נ‰:  ר‡˘ 

‰˘נ5‰:  „ר‡˘  ‰˙˜יעו˙  מ‡‰  נרמזו 

ו˘ני  ˙˜יעו˙,  ˘י˘ים  כנ‚„   – 'סמ"ך' 

˘ברים  ע˘רים  כנ‚„   – 'כ"ף'  פעמים 

וע˘רים ˙רועו˙6. 

עניין  פנימיו˙,  על-פי  ‰כיפורים:  יום 

‰כבו„)  ענני  לזכר  (˘‰ו‡  ‰סוכ‰  סכך 

עי˜ר  ˘‰ו‡   – ‰˜טור˙  ענן  מן  'נמ˘ך' 

עבו„˙ ‰יום „יום ‰כיפורים7.

‰ינם  ‰˙˘וב‰  ימי  ‰˙˘וב‰:  ימי 

ויום  ‰˘נ‰  ר‡˘  (בין  ימים  ˘בע‰ 

מבו‡ר9,  ‰‡ריז"ל  ובכ˙בי  ‰כיפורים8), 

‰˘בוע  ימי  ˘בע˙  כנ‚„  מכוונים  ˘‰ם 

ימי   ˙‡ מ˙˜ן  ר‡˘ון  יום   – ‰˘נ‰  „כל 

˘ני  ימי  ˘ני ‡˙  יום  ˘בכל ‰˘נ‰,  ר‡˘ון 

וכו'; וכנ‚„ ז‰ ‡ף ח‚ ‰סוכו˙ ‰ו‡ ˘בע‰ 

ממ˘יכים  ˘על-י„ם  לומר,  „י˘   – ימים 

˘מח‰ בכל ימי ‰˘בוע ˘ל ‰˘נ‰ ‰ב‡‰.

◇ ◇ ◇ 

˘לו˘‰ עניינים 
ב˘לו˘˙ ‰מוע„ים

לימים  ‰סוכו˙  ח‚  ˘ייכו˙  לב‡ר  וי˘ 

‰נור‡ים, ב‰רחב‰ ובעמ˜ו˙ יו˙ר:

5) מ˘נ˙ חסי„ים ופע"ח ˘ער ‰סוכו˙ בסופו.

6) ר‡‰ ˙ור˙ לוי יˆח˜ ע' ˘‚.

7) ר‡‰ עטר˙ ר‡˘ ˘ער יו‰כ"פ לו, סע"‡ ו‡ילך. 
ועו„.

8) ˘ימי ‰'˙˘וב‰' עי˜רם ‰ם ז' ‰ימים ˘בין ר"‰ 
ויו‰כ"פ, ור‡‰ בז‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט ע' 204.

9) ר‡‰ סי„ור ‰‡ריז"ל – ע˘י"˙.

‰כיפורים  וביום  ‰˘נ‰  בר‡˘  „‰נ‰, 
 – ל˘ני‰ם  ‰מ˘ו˙ף  ˘וו‰  ˙וכן  מˆינו 
עניינים,  מ˘לו˘‰  מורכב  ‰כללי  „˙וכנם 

ז‰ למעל‰ מז‰ ב„ר‚˙ם10:

‰מיוח„ו˙  ‰מˆוו˙   –  '‡‰ ‰עניין 
לימים ‡לו: בר‡˘ ‰˘נ‰ – מˆו˙ ‰˙˜יע‰ 
מˆו˙ ‰˙עני˙   – וביום ‰כיפורים  ב˘ופר, 

ומˆו˙ ‰˙˘וב‰ ווי„וי.

˘ב‰ם  ‰˙˘וב‰  עבו„˙   – ‰ב'  ‰עניין 
‰כיפורים  ויום  ‰˘נ‰  ר‡˘  ‚ם  [„‰רי 
נכללים בע˘ר˙ ימי ‰˙˘וב‰]; ‡˘ר ‰י‡ 
˙˘וב‰  כי   – על ‰עניין ‰‡'  י˙יר‰  מעל‰ 
ביכול˙‰  „לכן  ‰מˆוו˙,  מן  למעל‰  ‰י‡ 
לכפר עלי‰ן ול˙˜ן ‡˙ ˘‰חסירו ב˜יומן.

‰יום'  ו'עניין  ˙וכן   –  '‚‰ ‰עניין 
למעל‰ ‚ם ממעל˙ ‰˙˘וב‰: כ˘לעˆמו,̆ 

‰עי˜רי  ועניינו  ˙וכנו   – ‰˘נ‰  בר‡˘ 
ו˙פילו˙  עבו„˙  בפרטי  [כמו„‚˘  ‰ו‡ 
ז‰]  עניין  סובב ‡ו„ו˙  עי˜רם  ‰יום, ‡˘ר 
עליכם"11,  "˙מליכוני  ‰˜ב"‰  ב˜˘˙   –
'ל‰כ˙יר' ‡ו˙ו  עם ˜רובו  י˘ר‡ל  ועבו„˙ 
י˙' למלך. ‡˘ר עבו„‰ זו ˜ו„מ˙ לעבו„˙ 
‰י‡  ‰מלך  עול  ו˜בל˙  ‰ו‡יל  ‰˙˘וב‰, 
‡חר  ור˜  מלכו˙י"  ("˜בלו  ‰כל  ר‡˘י˙ 

כך "˜בלו ‚זירו˙י"12);

וביום ‰כיפורים – ˙וכנו ועניינו ‰עי˜רי 
מכפר"13,  יום  ˘ל  „"עיˆומו  ‰כפר‰  ‰ו‡ 
‰ב‡‰  ביו˙ר  נעל‰  ב‡ופן  כפר‰  „‰י‡ 

10) נ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ ב˜ונטרסים ‡וˆרו˙ ‰מוע„ים 
- ר‡˘ ‰˘נ‰ ויום ‰כיפורים ˘נ‰ זו.

11) ר"‰ טז, ‡. ל„, ב.

12) ע"פ מכיל˙‡ י˙רו כ, ‚.

13) ˘בועו˙ י‚, ‡. רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‡ ‰"‚.



זח‚ ‰סוכו˙

למעל‰  ו‰י‡  ו˜„ו˘˙ו.  ‰יום  מעל˙  מˆ„ 
‰˙˘וב‰  ועבו„˙  מ‡חר   – ‰˙˘וב‰  מן 

‡ין בכוח‰ ל‰בי‡ לי„י כפר‰ כזו14.

˘לו˘‰  ב‡ים  כיˆ„  לב‡ר,  ובכ„י 
‰נור‡ים  ‰ימים  ˘בעבו„˙  ‡לו  עניינים 
ח‚נו")  ("ליום  ‰סוכו˙  בח‚  ("בכס‰") 
˙חיל‰  לב‡ר  ‡נו  ˆריכים   – ‚לוי  ב‡ופן 
‡לו,  עניינים  ˘לו˘‰  ומעל˙  מ‰ו˙ 

כ„ל˜מן.

˘לו˘ „ר‚ו˙ ˘ייכו˙ 
ו‰˙‡ח„ו˙

˘בעבו„˙  ‰כלליים  ‰עניינים  ˘לו˘˙ 
ביסו„ם  ‰ם  ‰כיפורים,  ויום  ‰˘נ‰  ר‡˘ 
ו‰˙˜˘רו˙ם  ב˘ייכו˙ם  מ„ר‚ו˙  ˘לו˘ 

˘ל י˘ר‡ל ב˜ב"‰, זו למעל‰ מזו15:

„ברים  ˘ני  כמו   – ‰ר‡˘ון  ‰‡ופן 
‰מ‡ח„  נוסף  „בר  י˘נו  ‡˘ר  נפר„ים 
בפני  מˆי‡ו˙  ‰ם  י˘ר‡ל  בני  ביני‰ם: 
‰˜ב"‰,  מן   – כביכול   – נפר„˙  עˆמם, 
‰י‡  עימו  ו‰˙˜˘רו˙ם  ו˘ייכו˙ם 

ב‡מˆעו˙ „בר ˘לי˘י – ˜יום ‰מˆוו˙.

‰‡ופן ‰˘ני – ˘ייכו˙ עמו˜‰ יו˙ר: ‡ף 
˘ב‡מˆעו˙ ˜יום  ח"ו, ‰˜˘ר  חסר,  כ‡˘ר 
‰מˆוו˙, מ˜ו˘רים בני י˘ר‡ל עם ‰˜ב"‰. 
„ז‰ מור‰ ˘˘ייכו˙ם ‡ליו י˙' ‡ינ‰ ˙לוי‰ 
ר˜ ב˜יום ‰מˆוו˙ ‰מ‡ח„ ביני‰ם, ‡ל‡ – 

‰י‡ ˘ייכו˙ ‰˜יימ˙ ˙מי„ בפנימיו˙ם.

לי„י  לבו‡  ˆריכים  ‰"˘בים"  (‡ף)  „‰ל‡   (14
כפר˙ יו‰כ"פ (ר‡‰ מ˜ומו˙ ˘ב‰ער‰ ‰˜ו„מ˙).

במ˜ומו˙  לעיל,  ‚ם  בז‰  ‰מבו‡ר  ר‡‰   (15
˘נסמנו ב‰ער‰ 10.

‰˙˘וב‰:  בעבו„˙  מ˙‚ל‰  ז‰  ו˜˘ר 
 – ‰˜ב"‰  עם  ‰פנימי˙  זו  ˘ייכו˙  „מˆ„ 
עולו  ח"ו,  ממנו,  פר˜  כ˘‰‡„ם  ‡ף  ‰נ‰ 
‰„בר,  לו  חור‰   –  '‰ ˆיווי  על  ועבר  י˙', 

ומ˙חרט ועו˘‰ ˙˘וב‰.

ו˜ו„˘‡  "י˘ר‡ל   – ‰˘לי˘י  ‰‡ופן 
‡י˘  כל  נ˘מ˙  ח„"16:  כול‡  ‰ו‡  בריך 
י˘ר‡ל במ‰ו˙‰ ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל 
י˙'.  ממנו  כביכול,  'חל˜',   – ממ˘"17 
ומˆ„ ז‰, ˘ייכו˙ו עם ‰˜ב"‰ ‡ינ‰ ב‡ופן 
ו‡יחו„  חיבור  ‰פועל  חיˆוני  „בר  ˘י˘נו 
‡ח„  „בר  ‰ו‡  מלכ˙חיל‰  ‡ל‡  ביני‰ם, 

ממ˘ ("כול‡ ח„") עם ‰˜ב"‰. 

‰˘ייכו˙  מן  נעלי˙  ‰ינ‰  זו  ו˘ייכו˙ 
(‰‡ופן  ‰˙˘וב‰  בעבו„˙  ‰מ˙‚לי˙ 
˘‰˘ייכו˙ „˙˘וב‰ ‰ינ‰  כי ‡ף  ‰˘ני) – 
‚ם כן בפנימיו˙ ‰‡„ם („לכן ‡ינ‰ ˙לוי‰ 
ב„בר חיˆוני – ˜יום ‰מˆוו˙, ‡ל‡ ˜יימ˙ 
ב„ר‚˙ ‰נפ˘  סוף ‰י‡  סוף   – ˙מי„)  ‰י‡ 
 – נפר„  לעˆמו,  מˆי‡ו˙  ˘‰ו‡  נר‚˘  ב‰ 
‰ו‡  ˘˜˘ור  ור˜  ‰˜ב"18‰,  מן   – כביכול 
ב‡ופן  מ˘‡"כ  וחז˜.  פנימי  ב˜˘ר  עימו 
בו   – ח„"  „"כול‡  ‰נעל‰  ‰‰˙˜˘רו˙ 
מלכ˙חיל‰  ‰ם  ˘י˘ר‡ל  ונר‚˘  מ˙‚ל‰ 

„בר ‡ח„ עם ‰˜ב"‰.

‰יום'  ב'עניין  ‰מ˙‚ל‰  ‰ו‡  ז‰  ו˜˘ר 
בר‡˘  ‰כיפורים:  ויום  ‰˘נ‰  „ר‡˘ 
עליכם",  "˙מליכוני  בעבו„˙   – ‰˘נ‰ 
וביום ‰כיפורים – בכפר‰ ˘מˆ„ "עיˆומו 

16) ר‡‰ זח"‚ ע‚, ‡.

17) ר‡‰ ˙ני‡ פ"ב.

חיזו˜  ˘מטר˙ ‰˙˘וב‰ ‰י‡ –  בכך  כמו„‚˘   (18
לעיל  ר‡‰  ‰מˆוו˙,  ˜יום  ˘ע"י  ‰˜ב"‰  עם  ‰˜˘ר 

ע' 104 ‰ער‰ 21.

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםכו

י‰יו ענייני ‰עולם כ"ער‡י" בעיני ‰‡„ם, ‡ל‡ י‰יו ‡ˆלו כ„בר ח˘וב בפני עˆמו – ל‡ 
בספר  וכ„‡י˙‡  בעבו„˙ו.  לו  יפריעו  ו‰ם  מ‡חר  ל‰˜ב"‰,  לע˘ו˙ם "˜בע"  יוכל ‰‡„ם 
חוב˙ ‰לבבו˙12, „כ˘ם ˘ל‡ י˘כנו ‡˘ ומים בכלי ‡ח„, כך ל‡ י˘כנו בלב ‡ח„ ‡‰ב˙ 

‰' ו˙ענו‚י עולם ‰ז‰.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ‰˙ווע„ויו˙ ח"ז ע' 24)

12) ˘ער ח פ"‚ ‡ופן כ‰.



כ‰ר‡˘ ‰˘נ‰

שיחות קודש

‰ו‡   – (רמ"ט)  ו"מטר"  מרמ"ח,  פחו˙  ‡ח„  מספר  ‰ו‡   – רמ"ז)  (‚ימטרי‡  "זרם" 
מספר ‡ח„ יו˙ר מרמ"ח. כלומר: ‰סוכ‰ מˆל˙ ‡˙ ‰‡„ם ˘ל‡ יבו‡ לי„י "זרם ומטר" 

– ל‰וסיף ‡ו ל‚רוע חליל‰ מרמ"ח מˆוו˙ (ע˘‰) ˘ב˙ור‰.

וי˘ לב‡ר כיˆ„ נפעל ז‰ על-י„י ‰סוכ‰:

סוכ‰ מור‰ על „בר ˘‰ו‡ למעל‰ ממˆי‡ו˙ ‰‡„ם וכוחו˙יו. ˘‰רי ‰סוכ‰ מ˜יפ‰ ‡˙ 
כל ˜ומ˙ ‰‡„ם, ‚ם ‡˙ כוח ‰˘כל – ‰כוח ‰כי נעל‰ ˘בו.

וז‰ו ‰רמז בסוכ‰: ‡ם ˘ייכו˙ ‰‡„ם ל‰˜ב"‰ ‰י‡ ר˜ מˆ„ ‰˘כל, ‡זי ˘ייך ˘יבו‡ 
ח"ו לי„י ע˘יי˙ ˘ינויים ב˙ור‰, ל‰וסיף ‡ו ל‚רוע ב‰ כפי ‰כרע˙ ˘כלו. ‡ך כ‡˘ר ‰ו‡ 
זוכר ˙מי„ ‡˙ ‰'סוכ‰' ‰מ˜פ˙ עליו – ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ ‰‡לו˜י˙ ˘למעל‰ ל‚מרי מ˘כלו – 

‡זי יכול ‰ו‡ ל‰יו˙ בטוח ˘ל‡ יבו‡ חליל‰ לי„י ˘ינויים ˘ל "זרם ומטר".

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ‰˙ווע„ויו˙ ח"י ע' 61)

ל‰פוך ‡˙ ‰"ער‡י" ל"˜בע"
‡י˙‡ ב˙חיל˙ מסכ˙ סוכ‰ "‡מר‰ ˙ור‰ כל ˘בע˙ ‰ימים ˆ‡ מ„יר˙ ˜בע ו˘ב ב„יר˙ 

ער‡י".

 ‡ˆ ˘בע˙ ‰ימים  כל  ˙ור‰  ער‡י: "‡מר‰  ˘ל „יר˙  ב‡ופן  ל‰יו˙  בנין ‰סוכ‰ ˆריך 
מ„יר˙ ˜בע ו˘ב ב„יר˙ ער‡י"10 (ולכן – סוכ‰ ˘‚בו‰‰ למעל‰ מע˘רים ‡מ‰, פסול‰). 
‡מנם, ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם בסוכ‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל ˜בע: "כל ˘בע˙ ‰ימים ‡„ם עו˘‰ 
לסוכ‰, ‡וכל  מעלן  נ‡ו˙  מˆעו˙   .  . נ‡ים  כלים  לו  כיˆ„? ‰יו  ער‡י.  ובי˙ו  סוכ˙ו ˜בע 

ו˘ו˙‰ ומטייל בסוכ‰"11.

˘‰‡„ם  על-י„י  "ער‡י", ‡מנם  ˘ל  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰  עˆמ‰  מˆ„  כלומר, ‰סוכ‰ 
יו˘ב ב˙וכ‰ ב‡ופן ˘ל ˜ביעו˙ ‰רי ‰י‡ נע˘י˙ ל"˜בע".

ומכך ני˙ן ללמו„ לכללו˙ ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם בעולם:

וטפל.  "ער‡י"  „בר  ר˜  – ‰י‡  ח˘יבו˙  כל  ב‰  עˆמ‰, ‡ין  מˆ„  ‚˘מיו˙ ‰עולם   (‡)
ענייני  עבור  ‰‚˘מיים  ב„ברים  ל‰˘˙מ˘   – "˜בע"  ממנ‰  לע˘ו˙  ‰י‡,  ‰‡„ם  ועבו„˙ 

˜„ו˘‰, וכך לע˘ו˙ מ‰ם "˜בע" ו„יר‰ לו י˙'.

(ב) ‡מנם, כ˘ם ˘‰סוכ‰ מוכרח˙ ל‰יו˙ „יר˙ ער‡י, ו‡ם ל‡ו פסול‰ – כך ‚ם ‡ם ל‡ 

10) סוכ‰ ב, ‡.

11) ˘ם כח, ב.

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםח
נעל‰  ˜˘ר  ב‚ילוי  ‰ו‡  „יסו„ם  יום",  ˘ל 

ועמו˜ ז‰ ˘בין י˘ר‡ל ל˜ב"‰.

מ„ר‚ו˙  ˘לו˘  כי  י˙ב‡ר,  ז‰  ולפי 
ו˜וב"‰,  „י˘ר‡ל  ‰˘ייכו˙  ב‡ופן  ‡לו 
˘י˘נם  ‰ינן ‚ם ‰יסו„ „˘לו˘˙ ‰עניינים 
‰עניינים  ל˘לו˘˙  ב„ומ‰  ‰סוכו˙,  בח‚ 
‰יום',  ('ענין  ‰נור‡ים  ‰ימים  ˘בעבו„˙ 
עבו„˙ ‰˙˘וב‰, ומˆוו˙ ‰יום), כ„ל˜מן.

◇ ◇ ◇ 

סוכ‰, ‡רבע‰ מינים 
ו˘מח˙ ‰ח‚

‰מוע„  בענייני  לעיין  נבו‡  וע˙‰ 
‰יום'  'עניין  מ‰ו  ול‰עלו˙  ‰סוכו˙,  „ח‚ 
‰מייח„ ‡ו˙ו, ומ‰ם ‰עניינים ‰נוספים לו.

 – ‰ו‡  בכ˙וב  ‰ח‚  ˙י‡ור  „‰נ‰, 
‰ז‰  ‰˘ביעי  לחו„˘  יום  ע˘ר  "בחמ˘‰ 
"ח‚  ל‰'"19;  ימים  ˘בע˙  ‰סוכו˙  ח‚ 
 – וכן  ימים"20;  ˘בע˙  לך  ˙ע˘‰  ‰סוכו˙ 
נ‡מר21: "בסוכו˙  בסוכ‰  במˆו˙ ‰י˘יב‰ 
בי‡ור  ‰וספ˙  (בל‡  ימים"  ˘בע˙  ˙˘בו 
‡לו).  „ימים  ‰מיוח„  ‰עניין  ‰ו‡  מ‰ 
ומכ‡ן – ˘‡ין עניין ‰ח‚ מ˘ום „בר ‡חר, 
פרטי˙  מˆו‰  ‰ו‡  בסוכ‰  לי˘ב  ו‰ˆיווי 
‰י‡  סוכ‰  מˆו˙   – ‡ל‡  בו,  נוסף  ועניין 

'עניינו' ו˙וכנו ˘ל ‰ח‚.

ז‰, ‰עניין ‰‡' „ח‚ ‰סוכו˙ ‰ו‡  ולפי 
ו˙וכנו  'עניין ‰יום'  ˘‰י‡  סוכ‰,  מˆו˙   –

‰עי˜רי ˘ל ח‚ ‰סוכו˙.

מˆו˙  „‰י‡  לב‡ר  י˘   – ‰ב'  ו‰עניין 

19) וי˜ר‡ כ‚, ל„. 

20) „ברים טז, י‚.

21) וי˜ר‡ כ‚, מב.

נטיל˙ „' מינים, ˘‡ין ‰י‡ ממ‰ו˙ ו'עניין' 
‰ח‚, ‡ל‡ מˆו‰ פרטי˙ ‰נוספ˙ בו.

‰כ˙וב22  מל˘ון   – לכך  ו‰‰וכח‰ 
"ול˜ח˙ם לכם ביום ‰ר‡˘ון פרי עı ‰„ר 
'עניין'  מינים   '„ מˆו˙  ˘‡ין  ‚ו'". „‰יינו, 
‰יום-טוב (‰"יום ‰ר‡˘ון") – ‡ל‡ מ‰ו˙ 
ר‡˘ון  יום  ˘‰ו‡  בז‰  ‰ו‡  ‰יום  ועניין 
יום  לכך,  ˘בנוסף  ור˜  ‰סוכו˙,  ח‚  מימי 

ז‰ ‰ו‡ ‚ם זמן ˜יום מˆו˙ „' מינים.

[וכמו„‚˘ ‚ם בפרטי ‰מˆו‰ – „ב˘ונ‰ 
‰ימים,  ˘בע˙  כל  ˘זמנ‰  סוכ‰  ממˆו˙ 
„"˙˘בו  וב‡ופן  בליל‰,  ו‰ן  ביום  ‰ן 
ומטייל  וי˘ן  ו˘ו˙‰  ˙„ורו", "‡וכל  כעין 
‰ו‡  מינים   '„„ ‰מˆו‰  זמן   – בסוכ‰"23 
פעם  ר˜  ונטיל˙‰  בלב„24,  ‰ר‡˘ון  ביום 
‡ח˙ ביום; וכן בנו‚ע לזמן ‰˙חל˙ ‰חיוב 
– ˜יומ‰ בפועל ˘ל מˆו˙ סוכ‰ ‰ינו ˙יכף 
 ıמ˘˙נ  – לולב  מ˘‡"כ  ‰ר‡˘ון,  בליל‰ 

‰חמ‰ ביום ‰ר‡˘ון25].

"ו˘מח˙ם  ‰ח‚,  ˘מח˙   –  '‚‰ ‰עניין 
‡˘ר   – ימים"26  ˘בע˙  ‡לו˜יכם   '‰ לפני 
מ˜ומ‰ בכ˙וב ‰ו‡ ל‡חרי ‰מˆו‰ „נטיל˙ 
ב„ר‚˙ו  ˘לי˘י  ˘‰ו‡  ו‰יינו,  מינים.   '„

מבין ענייני ‰ח‚.

22) וי˜ר‡ כ‚, מ.

וס"ב.  ס"‡  ˙רלט  סי'  טו˘ו"ע  ב.  כח,  סוכ‰   (23
˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ס"„.

24) ו‚ם במ˜„˘ ˘נוטלין כל ˘בע‰ (ר‡‰ ר"‰ ל, 
(כסוכ‰),  ˘נ‰  בכל  ˜בוע  ‡י"ז   –  (‡ מ‡,  סוכ‰   .‡
ר˜  נוטלין  ‰ח‚  ימי  ˙וך  ל‰יו˙  ˘ב˙  כ˘חל  ˘‰רי 

˘˘‰ (˘ם מב, ב).

25) ול‰עיר ˘לפר˘"י סוכ‰ ל‚, סע"‡ „"‰ לולב. 
˘ם ע"ב „"‰ ‰"‚ – זמן ‰מˆו‰ ‰ו‡ ˙יכף מ˘˜י„˘ 

‰ח‚.

26) וי˜ר‡ כ‚, מ.



טח‚ ‰סוכו˙

ב‰˙‡ם  ‰ינם  ‡לו  עניינים  ו˘לו˘‰ 
ו‰˙˜˘רו˙  ב˘ייכו˙  ‰מ„ר‚ו˙  ל˘לו˘ 

י˘ר‡ל ב˜ב"‰, כ„ל˜מן.

כללו˙ עם י˘ר‡ל 
כמˆי‡ו˙ ‡ח˙

„לעיל  ‰‡ופנים  חילו˜י  „‰נ‰, 
ב‰ם  י˘  ו˜וב"‰,  י˘ר‡ל  ב‰˙‡ח„ו˙ 
נפ˜ו˙‡ ‚ם ל‚בי ‡ח„ו˙ י˘ר‡ל בינם לבין 

עˆמם:

 ('‡‰ ‰‰˙˜˘רו˙  (‡ופן  ‰מˆוו˙  ˜יום 
י˘נם  ‡ל‡  י˘ר‡ל,  בכל  ב˘וו‰  ‡ינו   –
ב‡ופן  לחבירו  ‡ח„  בין  מ„ר‚ו˙  חילו˜י 

˜יום ‰מˆוו˙.

ו‰סיב‰ לכך ˙לוי‰ במ‰ו˙ ‰‰˙˜˘רו˙ 
כי   – על-י„ם  ‰נפעל˙  ו˜וב"‰  „י˘ר‡ל 
מר‚י˘ים  ˘י˘ר‡ל  ב‡ופן  ˘‰י‡  כיון 
מן  כביכול,  (נפר„˙,  לעˆמם  כמˆי‡ו˙ 
‡ו˙ם  ‰מ˜˘רו˙  ‰ן  ו‰מˆוו˙  ‰˜ב"‰. 
עימו) – נר‚˘˙ כ‡ן מˆי‡ו˙ו ‰פרטי˙ ˘ל 
‰מˆוו˙  עול  ˜בל˙  ולכן,  ‰מˆו‰,  מ˜יים 

ו˜יומן, ‰ם בכל ‡ח„ כפי מ„ר‚˙ו.

‰‰˙˜˘רו˙  (‡ופן  ‰˙˘וב‰  בעבו„˙ 
‡ח„  בין  חילו˜ים  כן  ‚ם  י˘נם   – ‰ב') 

למ˘נ‰ו, ‡ם כי חילו˜ים ˜טנים יו˙ר:

ו‰סיב‰ לכך: מח„ – ‰˙˜˘רו˙ י˘ר‡ל 
‰י‡  ב˙˘וב‰,  ‰מ˙‚לי˙  ‰˜ב"‰  עם 
ב‚לל  מ˘˙ני˙  ‰י‡  ו‡ין  ועמו˜‰  פנימי˙ 
„ר‚˙ ‰‡„ם ומע˘יו („לכן ‚ם פור˜י עול, 
ולכן  ב˙˘וב‰),  ל‰˙עורר  יכולים  ר"ל, 
‰‡„ם  ב„ר‚˙  כך  כל  ˙לוי‰  ‰י‡  ‡ין   –
‡ח„  בין  כל-כך  ‰פר˘  ב‰  ו‡ין  ‰עוב„, 

לחבירו;

‡ינ‰  ‰˙˘וב‰  ˘פעול˙  [וכ„חזינן, 

במ„ר‚‰  ו‡חיז‰  מיוח„˙  ‰כנ‰  „ור˘˙ 
"ב˘ע˙‡  ‰י‡  ‡ל‡   ,'‰ בעבו„˙  מסוימ˙ 
‡פילו  ונפעל˙  ח„‡"27;  ובר‚ע‡  ח„‡ 
"‰מ˜„˘   – („לכן  לב„  ˙˘וב‰  ב‰ר‰ור 
‡˙ ‰‡˘‰ על מנ˙ ˘‡ני ˆ„י˜ ‚מור, ‡פי' 
ר˘ע ‚מור כל ימיו ‰רי זו מ˜ו„˘˙ מספ˜, 

˘מ‡ ‰ר‰ר ˙˘וב‰ בלבו"28)].

‚ם   – ˘מ‡י„ך  כיון  מ˜ום,  מכל  ‡ך 
‰ם  ˘י˘ר‡ל  ב‡ופן  ‰י‡  זו  ‰˙˜˘רו˙ 
סוף סוף מˆי‡ו˙ לעˆמם (כמבו‡ר לעיל), 
ב‰˙‡ם  „ר‚ו˙,  חילו˜י  ב‰  ‚ם  י˘נם 
כפ˘וט‰,  ˙˘וב‰  „י˘נ‰  ‰‡„ם.  ל„ר‚˙ 
‰˙˘וב‰   – ‚ופ‡  [ובז‰  מעוונו˙  ˙˘וב‰ 
עבו„˙  וי˘נ‰  ‰עוונו˙],  ערך  לפי  ‰י‡ 
בˆ„י˜ים  ‡פילו  ‰˘ייכ˙  נעלי˙,  ˙˘וב‰ 
‡˘ר  ‰‡לו˜ים  ‡ל  ˙˘וב  "ו‰רוח   –
נ˙נ‰"29 – ‰˘ב˙ ו˜ירוב ‰נ˘מ‰ ל˘ר˘‰ 

ומ˜ור30‰.

‰‰˙˜˘רו˙  ˘מˆ„  בעבו„‰  ‡מנם, 
(‡ופן  ח„"  כול‡  ו˜וב"‰  „"י˘ר‡ל 
כלל  חילו˜ים  ב‰  ‡ין   –  ('‚‰ ‰‰˙˜˘רו˙ 

בין ‡ח„ לחבירו:

ב‡ופן  ‰י‡  זו  ˘‰˙˜˘רו˙  כיון  כי 
‰˜ב"‰  עם  ממ˘  ‡ח„  „בר  ‰ם  ˘י˘ר‡ל 
‡פ˘ר  ˘‡י  כ˘ם   – לכן  ח„"),  ("כול‡ 
‰ם  („‰רי  וי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  בין  לחל˜ 
בי˘ר‡ל  לחל˜  ‡פ˘ר  ‡י  כך  ‡ח„), 
ב‡ופן ‰˙˜˘רו˙ו  לחבירו  בין ‡ח„  ‚ופ‡ 
עˆם  כולם  ב˜ב"‰, „‰רי ‰ם  ו‰˙‡ח„ו˙ו 

27) זח"‡, „ף ˜כט, ‡.

28) ˜י„ו˘ין מט, ב.

29) ˜‰ל˙ יב, ז.

˘וב‰  ל˘ב˙  ˙ור‰ „רו˘ים  ל˜וטי  בז‰  ר‡‰   (30
„ף סו, ע' ‚. 

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםכ„
‰רי  חמ‰",  עלי‰ם  "מ˜„יר  ˘‰˜ב"‰  מכיון  בי‡ור:  „ור˘ים  ‰‚מר‡  „ברי  ולכ‡ור‰ 
‰ם ב‚„ר "מˆטער" ופטורים מן ‰סוכ3‰ – ומ‰ ב„י˜‰ י˘ בז‰ ל‰וכיח על יחסם ל˙ור‰ 

ומˆוו˙?!

‡ך י˘ לב‡ר: 

‰˘ימו˘ בסוכ‰ ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן ˘כל ענייני וע˘יו˙ ‰‡„ם: ‡כיל‰, ˘˙י‰, ˘ינ‰ 
ב˘ם  נ˜ר‡˙ ‰סוכ‰  ז‡˙,  ולמרו˙  ˙„ורו"4).  כעין  בסוכ‰ ("˙˘בו  לע˘ו˙ם  וטיול, ˆריך 

"„יר˙ ער‡י"5.

וכן ‰ו‡ בכללו˙ עבו„˙ ‰‡„ם: „‚ם כ˘מ˙עס˜ בענייני ‰עולם (‡כיל‰, ˘˙י‰, ˘ינ‰ 
˘ל ‡י˘  ו‡ילו „יר˙ ‰"˜בע"  וטפל.  ˘‰ם ‡ינם ‡ל‡ "ער‡י"  ל„ע˙  על ‰‡„ם  וטיול) – 

י˘ר‡ל, ‰י‡ בענייני ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙.

בעיני  ל‰יו˙  ˆריך   – ‰מˆוו˙  ˘כר  ‚ופ‡:  ‰מˆוו˙  ב˜יום  ‚ם  ‰ו‡  כן  יו˙ר,  וב„˜ו˙ 
עם  ‰ו‡  ומ˙„ב˜  מ˙˜˘ר  י„‰  ˘על  עˆמ‰,  ‰מˆו‰  ‰ו‡   – ‰עי˜ר  ו‡ילו  כטפל,  ‰‡„ם 

‰˜ב"‰.

ועפ"ז מבו‡ר במ‰ ב„˜ם ‰˜ב"‰: 

וממיל‡,  ˘כר"6.  עליו  מ˜בל  ‡ינו   .  . יוˆ‡  ו‡ינו  ‰סוכ‰  מן  ˘"‰פטור  ‰ו‡,  ‰„ין 
כ˘‰‡„ם "מˆטער" ויוˆ‡ מן ‰סוכ‰ – בז‰ ‰ו‡ ‰מבחן:

וכ˘ז‰  ‰˘כר,  מפני  ‰י‡  ˘עבו„˙ו  ‰ו‡  סימן   – ו"מבעט"  ‰סוכ‰  מן  ‰ו‡  יוˆ‡  ‡ם 
כעב„  "כנכנע,  יוˆ‡ ‰ו‡  ב‰; ‡בל ‡ם  ו"מבעט" ‰ו‡  בסוכ‰,  כלל  ˆורך  לו  ‡יננו, ‡ין 
מפני  ל‡  ˘עי˜ר ˜יומו ‡˙ ‰מˆו‰ ‰ו‡  ניכר  – ‡זי  פניו"7  על  ו˘ופכו  לרבו  כוס  ˘מוז‚ 

‰˘כר, ‡ל‡ בכ„י ל‰˙˜˘ר ב‰˜ב"‰.

(ע"פ 'ר˘ימו˙' רבינו, חובר˙ סב)

ס‚ול‰ ל‰ˆל‰ מ"זרם" ו"מטר"
בפסו˜8 "וסוכ‰ ˙‰י' ‚ו' ולמחס‰ ולמס˙ור מזרם וממטר", י˘נו רמז נפל‡9:

4) ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ס˙רל"ט ס"ח.

4) סוכ‰ כח, ב.

5) סוכ‰ ב, ‡.

6) ˘ו"ע ˘ם ס"ז.

7) ˘ו"ע ˘ם סכ"„.

8) י˘עי' „, ו.

9) ב˘ם ‡‡מו"ר ז"ל.



כ‚

מ„וע "ח‚ ‰סוכו˙" ול‡ "ח‚ „' ‰מינים"?
˘ם  על  נ˜ר‡  טעמ‡  מ‡י  טעם,  ול˙˙  לב‡ר  י˘   – ‰סוכו˙"  "ח‚  ‰יו"ט  ל˘ם  בנו‚ע 
מˆו˙ סוכ‰ „ו˜‡ ("ח‚ ‰סוכו˙"), ול‡ על ˘ם ˘‡ר ‰מˆוו˙ ‰נו‰‚ו˙ בו („' מינים וכו')?

‡ל‡, ‡ח„ ‰טעמים לז‰ ‰ו‡, מפני ˘מˆינו מעל‰ מיוח„˙ במˆו˙ סוכ‰ „ו˜‡:

מינים,   '„ מˆו˙  וכמו  ‰‡„ם.  ב‚וף  מסוימים  חל˜ים  עם  ˜˘ורו˙  ‰‡חרו˙  ‰מˆוו˙ 
‡ו˙‰ מ˜יימים ב‡מˆעו˙ ‰י„יים. ‡מנם מˆו˙ סוכ‰ ‰י‡ מˆו‰ ‰מ˜פ˙ ‡˙ כל מˆי‡ו˙ 
‰‡„ם: ‡) ‰‡„ם נמˆ‡ עם כל ‚ופו ב˙וך ‰סוכ‰. ב) מˆו˙ סוכ‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל 
"˙˘בו כעין ˙„ורו"1, ˘כל עניני ‰‡„ם ˘עו˘‰ ב„רך כלל בבי˙ו, ˆריך לע˘ו˙ם בסוכ‰. 

וממיל‡ – זו‰י מˆו‰ ‰כולל˙ ‚ם ‡˙ כל עניני ‰‡„ם.

„‰ל‡   – ב˙וכ‰  יו˘ב  ‰ו‡  ˘‡ין  בע˙  ‚ם  לסוכ‰  ˘ייכו˙  י˘  ˘ל‡„ם  ל‰וסיף,  וי˘ 
כנ"ל),  ˙„ורו",  כעין  ˘ל ‰‡„ם („‰רי ˆ"ל "˙˘בו  ימי ‰ח‚, ‰סוכ‰ ‰י‡ "בי˙ו"  במ˘ך 
וכיון ˘‡רז"ל2 "כל ‡„ם ˘‡ין לו בי˙ ‡ינו ‡„ם", נמˆ‡, ˘‰סוכ‰ ‰י‡ זו ˘מ˘לימ‰ ‡˙ 
מˆי‡ו˙ ‰‡„ם; ומעל‰ ו˘לימו˙ זו ‡ינ‰ ר˜ בע˙ ˘‰ו‡ נמˆ‡ ב˙וך סוכ˙ו – בי˙ו, ‡ל‡ 

‚ם בע˙ ˘נמˆ‡ ב˘ו˜ ‰רי ‰ו‡ "‡„ם" בסיב˙ ‰סוכ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 417 ו‡ילך)

מבחנו ˘ל ‰"מˆטער" מן ‰סוכ‰ 
 ‡י˙‡ ב‚מר‡ (ע"ז ‚, ‡) "‡מרו לפניו רב˘"ע ˙נ‰ לנו מר‡˘ ונע˘נ‰, ‡מר ל‰ן ‰˜ב"‰ 
ועו˘‰  ו‰ולך  נוטל  כל ‡ח„  מי„   .  . וע˘ו ‡ו˙‰  לכו  ˘מ‰  וסוכ‰  לי  י˘  מˆו‰ ˜ל‰   .  .
ו‡ח„  וכל ‡ח„  ˙מוז  ב˙˜ופ˙  חמ‰  עלי‰ם  מ˜„יר  ברוך ‰ו‡  ו‰˜„ו˘  ‚‚ו  בר‡˘  סוכ‰ 

מבעט בסוכ˙ו ויוˆ‡"

1) סוכ‰ כח, ב.

2) ר‡‰ יבמו˙ ס‚, ‡: כל ‡„ם ˘‡ין לו ˜ר˜ע ‡ינו ‡„ם. וב˙ו„"‰ ˘‡ין: ˜ר˜ע לבנו˙ עליו ˘י„ור בו.

‡וˆרו˙ ‡וˆרו˙ 
ח‚ ‰סוכו˙ח‚ ‰סוכו˙
פנינים ˜ˆריםפנינים ˜ˆרים

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםי

˘וו‰,  ב‡ופן  ב˜ב"‰  ומ‡וח„ים  ‡ח„31, 
בל‡ ˘ום ‰˙חל˜ו˙.

‰'‚ילוי' „ענייני ימים 
‰נור‡ים בח‚ ‰סוכו˙

 '‚ כיˆ„  בטוב,  לנו  י˙ב‡ר  ומע˙‰ 
ב˙וכנם  ˘ווים  ‰סוכו˙  „ח‚  ‰עניינים 
ועו„  ‰כיפורים.  ויום  ‰˘נ‰  ר‡˘  לענייני 
‡לו  עניינים  ב‡ים  ‰סוכו˙  ˘בח‚   – ז‡˙ 

ב‡ופן ˘ל ‚ילוי ("בכס‰ – ליום ח‚נו"):

‡) מˆו˙ סוכ‰ ('ענין ‰יום' „סוכו˙) – 
ב‡‰ ב‰ ב‚ילוי „ר‚˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ‰נעלי˙ 
„"י˘ר‡ל ו˜וב"‰ כול‡ ח„" (˘‰י‡ 'עניין 

‰יום' „ר‡˘ ‰˘נ‰ ויום ‰כיפורים32): 

"כל  רז"ל33  ‡מרו  סוכ‰  ל‚בי  „‰נ‰, 
„כל   – ‡ח˙"  בסוכ‰  לי˘ב  ר‡ויים  י˘ר‡ל 
י˘ר‡ל, בל‡ כל ‰ב„ל ביני‰ם, יכולים לי˘ב 

(וב‡ופן „"˙„ורו") יח„יו בסוכ‰ ‡ח˙.

מ˜טע  פ"ט ‰"„: "‰ו‰  נ„רים  ירו˘למי  ר‡‰   (31
לי„י‰".  ו˙מחי  ˙חזור  לי„וי  סכינ‡  ומח˙  ˜ופ„ 

ור‡‰ ˙ני‡ פל"ב.

ר"‰,  ˘ל  עניינו  ‰ו‡  יו˙ר  וב‚לוי  ובכללו˙   (32
˘עי˜ר עניינו ‰ו‡ ב‰כ˙ר˙ ‰מלך, ‡˘ר ב‰ מו„‚˘ 
כול‡  ו˜וב"‰  „"י˘ר‡ל  ‰‰˙˜˘רו˙  ‡ופן  בעי˜ר 
(כמו  ממ˘  ב‰˘וו‡‰  ‰ם  י˘ר‡ל  כל  וב‰  ח„", 
˘ל  'מˆי‡ו˙ם'  ביטול  ע"י  ˘‰י‡  מלך,  ב‰כ˙ר˙ 
‰פ˘וט  ו‰‡י˘  ‰‚„ול  ‰˘ר  עומ„ים  „‡זי   – ‰עם 

ב‰˘˙וו˙ ‚מור‰). 

בר"‰  בפרטיו˙  ˘י˘נם  ‰עניינים  ˘לו˘˙  [כי 
וביו‰"כ וסוכו˙, י˘נם ‚ם בכללו˙ ‰חו„˘: בר"‰ – 
 – ביו‰"כ  ח„";  „ר‚˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ‰נעלי˙ „"כול‡ 
ל‰לן ‰ער‰ 37),  (ר‡‰  „ר‚˙ ‰‰˙˜˘רו˙ „˙˘וב‰ 
ובסוכו˙ – ‰‰˙˜˘רו˙ „מˆוו˙ („בו עסו˜ים ב‚לוי 
ח‚  וכ˘מו:  וכו',  מינים   '„ נטיל˙  סוכ‰,  במˆוו˙: 

‰סוכו˙)].

33) סוכ‰ כז, ב.

‡ופן  מ˙‚ל‰  ‰סוכ‰  ˘בעניין  ו‰יינו, 
‰‰˙˜˘רו˙ „"י˘ר‡ל ו˜וב"‰ כול‡ ח„", 
י˘ר‡ל  ˘ל  ‡ח„ו˙ם  זו  ‰˙˜˘רו˙  ˘מˆ„ 
כמˆי‡ו˙  ‰ם  ˘כולם   – ב˘לימו˙  ‰י‡ 
לחבירו.  בין ‡ח„  חילו˜ים  כל  בל‡  ‡ח˙, 
וז‰ מ˙‚ל‰ בסוכ‰, ˘יכולים לי˘ב ב‰ כל 

י˘ר‡ל ב‡ופן כז‰.

ב‡‰   – מינים   '„ נטיל˙  מˆו˙  ב) 
„עבו„˙  ‰‰˙˜˘רו˙  „ר‚˙  ב‚ילוי  ב‰ 

‰˙˘וב‰ ˘בימים ‰נור‡ים:

‰פסו˜35  על  במ„ר˘34  כ„‡י˙‡ 
"במי   – ‰ר‡˘ון"  ביום  לכם  "ול˜ח˙ם 
‰כ˙וב מ„בר, בי˘ר‡ל ובעכו"ם ˘‰˜ב"‰ 
‡נו  ו‡ין  כו'  ‰כיפורים  ביום  ‡ו˙ם  „ן 
יו„עין מי ‰י‰ מנˆח כו' ‡מר ‰˜ב"‰ טלו 
לולביכם בי„כם ˘י„עו ‰כל ˘‡˙ם זכי˙ם 
˘‰˙˘וב‰  בפ˘טו˙,  חזינן  ומכ‡ן  ב„ין". 
ב‡‰  ‰נור‡ים36,  בימים  „י˘ר‡ל  ו‰כפר‰ 
˘על-י„‰   – מינים   '„ בנטיל˙  ‚ילוי  לי„י 

"י„עו ‰כל ˘‡˙ם זכי˙ם ב„ין".

בין  ‰‡ח„ו˙  ל‡ופן  ‚ם  מ˙‡ים  וז‰ 
מינים.  ב„'  ביטוי  לי„י  ‰ב‡  י˘ר‡ל  בני 
נטיל˙  ˘˙וכן  ‰י„ועים37,  חז"ל  וכ„ברי 
˘בבני  ‰סו‚ים   '„ ‡יחו„   – ‰ו‡  מינים   '„

י˘ר‡ל, ˘י‰יו כולם "‡‚ו„‰ ‡ח˙": 

34) ˙נחומ‡ ‡מור יח. ור‡‰ וי˜"ר ע‰"פ ˘ם, ב.

35) ‡מור כ‚, מ.

‰ו‡   (33 ‰ער‰  לעיל  (ר‡‰  וב‚לוי  ובכללו˙   (36
עניינו ˘ל יו‰"כ, „‰ו‡ ‰יום ˘בו עומ„ ב‚לוי עניין 
עוונו˙  על  וסליח‰"  מחיל‰   ı˜" („‰ו‡  ‰˙˘וב‰ 
י˘ר‡ל). וי˙יר‰ מזו: ‚ם ‰ענין „"עיˆומו ˘ל יום", 
ב‡ופן  ‰˜ב"‰  עם  ˜˘ורים  י˘ר‡ל  ˘בני  ‰מ‚ל‰ 
„"כול‡ ח„" – ‰רי ‰ו‡ מ˙‚ל‰ ב‰ענין „"מכפר", 

וכ˘מו: יום ‰כיפורים).

37) וי˜"ר פ"ל, יב.



י‡ח‚ ‰סוכו˙

ב‡ופן  ‰י‡  ‰'מינים'  ‰˙‡ח„ו˙  „‰נ‰, 
‡ח„  כל  נ˘‡ר  ‰‡י‚ו„,  ל‡חר  ˘‚ם 
עם  ˘מ‡ו‚„  ‡ל‡  לעˆמו,  כמˆי‡ו˙ 
˘מˆ„  ממ˘ ‡ופן ‰‡ח„ו˙  ו‰יינו  חבירו. 
˘בכללו˙  „‡ף   – „˙˘וב‰  ‰‰˙˜˘רו˙ 
בו  ˘‡ין  ‰‡„ם,  ˘בפנימיו˙  עניין  ‰ו‡ 
ו‰וי  למ˘נ‰ו,  ‡ח„  בין  כל-כך  חילו˜ים 
כל  סוף  סוף   – יח„יו  כ'מ‡ו‚„ים'  כולם 
(„לכן ‰כפר‰  לעˆמו  כמˆי‡ו˙  ‡ח„ ‰ו‡ 
‰י‡ בכל ‡ח„ כפי עניינו, כמבו‡ר לעיל). 

‚ילוי  ‰י‡   – ‰ח‚  ˘מח˙  מˆו˙   (‚
„ר‚˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ˘על י„י ˜יום ‰מˆוו˙. 
ו‰יינו,  מˆו‰,  ˘ל  ˘מח‰   – ‰ו‡  „עניינ‰ 
‰‰˙˜˘רו˙  (ב‚ילוי)  עינינו  מול  ˘עומ„˙ 
˜יום  על-י„י  זוכים  ‡נו  ל‰  ‰˜ב"‰  עם 

מˆוו˙, ומ˘ום כך ‡נו ˘מחים!

 ˙‡ מבט‡˙  ˘‰˘מח‰  וכיון 
‰מˆוו˙,  ˜יום  ˘על-י„י  ‰‰˙˜˘רו˙ 
‡ח„  בין  מ„ר‚ו˙  חילו˜י  י˘נם  בז‰  ‡˘ר 
‰פרטי˙  מˆי‡ו˙ו  ˘נר‚˘˙  (כיון  לחבירו 
˘ל כל ‡ח„ לעˆמו, כמבו‡ר לעיל) – לכן 
ב˘מח˙ ‰ח‚ י˘נם חילו˜י מ„ר‚ו˙ ממ˘: 
מר˜„ים",  ‰יו   – מע˘‰  ו‡נ˘י  "חסי„ים 
כולן   – ו‰נ˘ים  ‰‡נ˘ים  ‰עם  "כל  ו‡ילו 

ב‡ין לר‡ו˙ ול˘מוע"38.

◇ ◇ ◇ 

סוכ‰ ˘‡ול‰ - "˘לו ממ˘"
בין  בחילו˜  „לעיל,  ‰‰סבר‰  על-פי 
‰‡ח„ו˙  ו‡ופן  „סוכ‰  ‰‡ח„ו˙  ‡ופן 
˘ב„' מינים – יומ˙˜ו ויבו‡רו בטוב, על-
סוכ‰  ב„ין  רז"ל  „ברי  ‰פנימיו˙,  „רך  פי 

38) סוכ‰ נ‡, ‡ (במ˘נ‰).

˘‡ול‰:

‰וב‡‰  ˘‡ול‰  סוכ‰  ב„ין  „‰נ‰, 
„‡מרי:  בבריי˙‡,  חכמים  „ע˙  ב‚מ'34 
חוב˙ו  י„י  יוˆ‡  ‡„ם  ‡ין  ˘‡מרו  "‡ע"פ 
חבירו,  ˘ל  בלולבו  ‰ר‡˘ון  ביום-טוב 
חבירו.  ˘ל  בסוכ˙ו  חוב˙ו  י„י  יוˆ‡  ‡בל 
בסוכו˙,  י˘בו  בי˘ר‡ל  כל ‰‡זרח  „כ˙יב 
בסוכ‰  לי˘ב  ר‡ויים  י˘ר‡ל  ˘כל  מלמ„ 

‡ח˙".

˘ם  בבריי˙‡  ‡ליעזר  ‡„רבי  ופלי‚י 
לפני ז‰, „‡מר: "‡ין ‡„ם יוˆ‡ י„י חוב˙ו 
‰סוכו˙  ח‚  ˘נ‡מר  חבירו,  ˘ל  בסוכ˙ו 

˙ע˘‰ לך ˘בע˙ ימים, מ˘לך".

בסבר˙  לומר  נר‡‰  ‰י‰  ובפ˘טו˙ 
‡ליעזר  ‡„רבי  פלי‚י  „חכמים  ‰פלו‚˙‡, 
כלל  בעינן  ל‡  „בסוכ‰  ל‰ו  וסביר‡ 

˘˙‰י‰ "˘לך".

ל‰„י‡  כ˙ב  ‰ז˜ן  רבינו  ב˘ו"ע  ‡מנם 
˘‡מר‰  "‡ע"פ  ל˘ונו39:  וז‰  כן,  „ל‡ 
מ˘לך,  לך  ˙ע˘‰  ‰סוכו˙  ח‚  ˙ור‰ 
˘ל  ול‡  ˘לך  ‰סוכ‰   ‡‰˙˘ כלומר 
חוב˙ו  י„י  ‡„ם  יוˆ‡  ‡עפ"כ  חבירך, 
בר˘ו˙,  ל‰  ˘נכנס  „כיון  ˘‡ול‰.  בסוכ‰ 
„‚ם   – מבו‡ר  ומ„בריו  כ˘לו".  ‰י‡  ‰רי 
סוכ‰  „‚בי  ‡ל‡  "˘לך",  בעינן  בסוכ‰ 

‡מרינן „˘‡ול‰ "‰רי ‰י‡ כ˘לו".

חכמים  „לימו„  לומר40,  ˆריך  ז‰  ולפי 
י˘בו  בי˘ר‡ל  ‰‡זרח  "כל  ‰כ˙וב  מן 
לי˘ב  ר‡ויים  י˘ר‡ל  "˘כל   – בסוכו˙" 
בסוכ‰ ‡ח˙", ‰יינו לומר – ˘בסוכ‰ י˘נו 

39) ‡ו"ח ס˙רל"ז ס"‚.

40) ר‡‰ במ˜ור ‰„ברים (ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע' 
348) בי‡ור ‰‰כרח ללמו„ ב‡ופן ז‰ „ו˜‡.

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםכב

ימי ‰ח‚ רמז לענינם".

‰כבו„  „ענני  „‰נס  לומר,  ‡פ˘ר  ועפ"ז 
‰‰‚נ‰  (כמו  ˘ב‰ם  ‰‰‚נ‰  ˘ענייני  ‚ופ‡, 
וע˜רבים)  נח˘ים  ו‰רי‚˙  ‰‡ויבים  מן 
זכר  ל‰ם  עו˘ים  ‡ין  לנפ˘ו˙  נו‚עים  ˘‰יו 
 ˙‡ (מנמיך  ‰‰רים   ˙‡ ˘‰˘וו  ז‰  [ו‡פילו 
לעˆם  ˘ייך  ˘ז‰  כיון  ‰רי  כו'),  ‰‚בו‰ 
עניין  כמו  ˘ז‰ו  י"ל  במ„בר,  ‰ליכ˙ם 
‡ל‡  ל‡"י],  ל‰‚יע  ˘יוכלו  כ„י  ‰כרחי, 
‰זכר „ח‚ ‰סוכו˙ נ˜בע מלכ˙חיל‰ ר˜ על 
פרט ז‰ "˘‰˜יפם ב‰ם לˆל לבל יכ‰ ב‰ם 
˘רב ו˘מ˘", ˘‰ו‡ חס„ וחיב‰ י˙יר‰ כ„י 
ב‰  ˘‡ין  ב‡ופן  ˙‰י'  במ„בר  ˘‰ליכ˙ם 

ˆער כלל33.

˜ו˘יי˙  ‚ם  בפ˘טו˙  מ˙ורˆ˙  ועפ"ז 
כ‡ן34),  בב"ח  ו‰וב‡‰  ˘ם.  (ב‰עלו˙ך  ‰ר‡"ם 

‰בי‡ו ר˜ ‰‰‚נ‰ מ˘רב ו˘מ˘. ולכ‡ור‰ ‰‡ ˘סוכ‰ 
ˆ"ל "ע˘וי' לˆל" ˘ייך ר˜ ל‰‰‚נ‰ מ˘רב ו˘מ˘.    

רבינו ‰ז˜ן  מ„‚י˘  ז‰  מטעם  ˘‚ם  י"ל  ו‡ולי   (33
ב‰ם  יכ‰  "לבל  מל˘ון  כי  לˆל",  ב‰ם  "˘‰˜יפם 
מ‰כ‡˙  ל‰‚נ‰  ˘‰כוונ‰  מ˘מע  ו˘מ˘"  ˘רב 
בסוף  ‰ב"ח  ל˘ון  (ור‡‰  בבנ"י  ‰פו‚ע˙  ‰˘מ˘, 
‰סימן), ולכן מוסיף רבינו ‰ז˜ן ˘עי˜ר ‰זכיר‰ ‰ו‡ 
ר˜  ל‡  ‰יינו  לˆל",  ב‰ם  "˘‰˜יפם  ‰חיובי,  לענין 

˘ליל˙ ‰כ‡˙ ‰˘מ˘, ‡ל‡ ‰ליכ‰ מ˙וך עונ‚.    

34) בב"ח ˘ם ˙י' ל˘יט˙ו ˘סוכ‰ ‰י‡ זכר ליˆי"מ 
˘עי˜ר ‰זכיר‰ ‰י‡ ר˜ ל‰‰‚נ‰ ˘בענני כבו„ "מפני 
 .  . נפל‡ו˙יו  ˘‡ר  לזכרון  י‚יע  "מז‰  כי  ‰חמ‰", 
‡˘ר ע˘‰ ל‰‚ין עלינו ביˆי"מ ו‰„בר י„וע ˘‰‡ח„ 

למט‰ ל‡ ‰י' ל‰‚ין . . כ"‡ ל‰נמיך ‰‚בו‰".

זכר  ‡ינ‰  ˘סוכ‰  ל‰„יעו˙   ‰˘˜ ע„יין   (‡ ‡בל: 
‰י'  ˘לפניו  ‰ענן  ‚ם  ב)  ס"‡).  לעיל  (ר‡‰  ליˆי"מ 
ב‰עלו˙ך (ר˘"י  ‰נח˘יםא   ˙‡ ‰ר‚  ˘‰רי  ל‰‚ן, 

הגבוה,  את  הנמיך  שלמטה  שזה  לדבריו  ולאידך  א) 

פרמ"ג  (וראה  ועקרבים  נחשים  בפני  הגין  זה  ענן  הרי 

(א"א) שם)). 

בסוכ‰  ˘יע˘ו  ‰˙ור‰  ˆיוו˙‰  ל‡  "למ‰ 
רוחו˙  מ„'  ו„'  מלמט‰  ו‡'  מלמעל‰   '‡
„ומי‡ „ענני ‰כבו„ [ובעו„ מפר˘ים (נחל˙ 
˘ם)  ב‰עלו˙ך  פר˘"י  על  ועו„  ל„רך  ˆי„‰  יע˜ב, 

ˆריכים  ‡ין  „בסוכ‰  ל‰˜˘ו˙,  ‰וסיפו 
„פנו˙  ב'  מספי˜  ‡ל‡  „פנו˙   '„ ‡פלו 
‡ו"ח  טו˘ו"ע  ב.  ו,  (סוכ‰  טפח  ו‰˘לי˘י˙ 

ס˙ר"ל ס"ב)]?

‚ם  (ור‡‰  ˘ם  ל„רך  (ˆי„‰  ˘˙ירˆו  וי˘ 
נחל˙ יע˜ב ˘ם))35, "„‰˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ לי˙‡ 

בעלמ‡  „ו‚מ‡  ‡ל‡  ‡ינ‰  ˘‰סוכ‰  מ‡חר 
[כל˘ון  ונור‡ו˙יו  נפל‡ו˙יו  ˘נזכור  כ„י 
סוכו˙  לע˘ו˙  ˆונו  לז‰  "ו„ו‚מ‡  ‰טור 
˘ע˘‰  ונור‡ו˙יו"]  נפל‡ו˙יו  ˘נזכור  כ„י 
ב„ו‚מ‡  לפיכך  ‰עננים  ב‰י˜ף  ל‡בו˙ינו 

וזכר כל „‰ו ס‚י כו'". 

ר˜  ז‰  ˘‡ין  לומר,  י˘  וע"פ ‰נ"ל ‡ולי 
ז‰ו  ‡„רב‰  ‡ל‡  „‰ו",  כל  וזכר  "„ו‚מ‡ 
ב„ו˜‡36. „כיון ˘כל ‰זכר ‰ו‡ ר˜ על פרט 
לˆל"  ב‰ם  "˘‰˜יפם  ‰כבו„  ˘בענני  ז‰ 
‰ע˘ויו˙  סוכו˙  "לע˘ו˙  ס‚י  לכן  וכנ"ל, 
לˆל", ˘ב˘ביל ז‰ „י בב' „פנו˙ וטפח עם 

סכך מלמעל‰.

˘ם).  ‚ו"‡  (ור‡‰  ז‰  לענן  זכר  עו˘ים  ו‡ין  ˘ם), 
‰י'  ל‡  ˘למט‰  ‰ענן  ‚ם  ˘ם  ב‰עלו˙ך  לפר˘"י   (‚
˘לפניו),  ‰ענן  ע"י  נע˘‰  (˘ז‰  ‰‚בו‰   ˙‡ ל‰נמיך 
‰˘ו‡ב‰  בבי˙   ‰˘˜‰˘ וכמו  כו',  ל‰‚נ‰  ‡ל‡ 
˘ם. ל„רך  ˆי„‰  ור‡‰   .'‚ ‡ו˙  סוכ‰  ‰ל'  רי˘ 

35) וכבר ‰‡ריכו בז‰ ‰מפר˘ים ב˙ירוˆים ˘ונים.    

לז‰ ˆונו  (ורבינו ‰ז˜ן) "ו„ו‚מ‡  ומ"˘ ‰טור   (36
ו˘מ˘  ‰˘רב  מן  ‰‰‚נ‰  ‰י˙‰  במ„בר  כי  כו'", 
˘למט‰),  ‰ענן  מן  (וכן  ‰ˆ„„ים  מן  עננים   '„ ע"י 
עם  טפח  ו˘לי˘י˙  „פנו˙  בב'  „י  ב˘בילנו  ו‡ילו 
בי˙  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  לˆל  ˘י‰י'  כ„י  מלמעל‰  ‰סכך 

‰˘ו‡ב‰ ˘ם).



כ‡ח‚ ‰סוכו˙

‰ז˜ן,  רבינו  ל˘ון  כן   ıל˙ר „וח˜  ‡בל 
‡˘ר ר‚יל לפר˘ „בריו ב„רך ברור‰, „‡ם 
בע˙  לכוון  ˆריך  ˘‰‡„ם  ‰י˙‰  כוונ˙ו 
‰סוכ‰)  ע˘יי˙  בע˙  (‡ו  בסוכ‰  י˘יב˙ו 
˘‰י‡ זכר לענני כבו„, ‰ול"ל כן בפירו˘.

‰ז˜ן,  רבינו  „ברי  לפר˘  נר‡‰  ולכן 
 .  . ˙˘בו  "בסוכו˙  ˘מˆ„  ‰‚„יר  „בז‰ 
‰ם   .  . ‰ו˘ב˙י  בסוכו˙  כי   .  . י„עו  למען 
. . ענני כבו„ו כו'", מס˙עפים ˘ני ענינים: 

(‡) „ין ב‡ופן ע˘יי˙ ‰סוכ‰ – "ו„ו‚מ‡ 
לז‰ ˆונו לע˘ו˙ סוכו˙ ‰ע˘ויו˙ לˆל כ„י 
סוכו˙  "לע˘ו˙  ˘חייבים  כו'",  ˘נזכיר 
בלב„",  "לˆל  [„‰יינו  לˆל"  ‰ע˘ויו˙ 
מˆו‰  כוונ˙  ˘ל  ענין  ז‰ ‡ינו  „„ין  כנ"ל], 
‰סוכ‰  ע˘יי˙  בע˙  לכוון  ˆריך  (˘‰‡„ם 
‚„ר  ז‰ו  ‡ל‡  ‰כבו„),  לענני  זכר  ˘‰י‡ 
˘"ע˘וי'  ל‰יו˙  „סוכ‰,  ‰חפˆ‡  בעˆם 
לˆל" ‰ו‡ זכר לענני כבו„ "˘‰˜יפם ב‰ם 

לˆל"29.

בי˘יב˙ו  לכוין  כל ‡„ם  "וכן ˆריך  (ב) 
בסוכ‰ ˘יו˘ב ב‰ כ„י ל˜יים מˆו˙ ‰˜ב"‰ 
˘ˆונו לי˘ב בסוכ‰ זכר ליˆי‡˙ מˆרים" – 
ב‡ופן  סוכ‰  בע˘יי˙  ל‰„ין  ˘נוסף  ‰יינו 
חיוב  ‡יכ‡  (בלב„),  לˆל"  "ע˘וי'  ˘ל 
זכר  ˘‰י‡  בסוכ‰,  ‰י˘יב‰  בע˙  לכוון 

ליˆי‡˙ מˆרים30.

ונור‡ו˙יו"  נפל‡ו˙יו  ˘נזכיר  "כ„י  מ"˘  ו‚ם   (29
‡ין ‰כוונ‰ ˘ˆריכים לכוין ז‡˙, ‡ל‡ ˘זו‰י ˙וˆ‡‰ 
‰‡„ם  יבו‡  ˘מז‰  ‰סוכ‰,  מע˘יי˙  ממיל‡  ב„רך 

לזכרון ‰נס כו'.   

˘‰˘מיט ‰מחבר ‰˙יבו˙  מובן ‰טעם  ועפ"ז   (30
˘ייכו˙  ‡לו  ˙יבו˙  כי   – „ורו˙יכם"  י„עו  "למען 
 '‡‰ לענין  ר˜  ‰י‡  ‰מחבר  וכוונ˙  ‰מˆו‰,  לכוונ˙ 
˘בע˙  ˙˘בו  "בסוכו˙  ר˜  מבי‡  ולכן  ס"ב).  (כנ"ל 
˘‰כ˙וב  בנ"י",   ˙‡ ‰ו˘ב˙י  בסוכו˙  כי  ו‚ו'  ימים 

זז
‰ˆל  עניין  ˘„ו˜‡  במ‰  לב‡ר  יוסיף 

˘בענני ‰כבו„ נפס˜ ל„ינ‡ בסוכ‰

‡ך ע„יין ˆ"ב, „‰‡ ענני ‰כבו„ ˘‰˜יפו 
˘ימ˘ו  ‡ל‡  בלב„,  לˆל  ‰יו  ל‡  בנ"י   ˙‡
לעו„ כו"כ עניינים, כמבו‡ר בחז"ל ˘‰ענן 
‰נח˘ים   ˙‡ ו‰ור‚  ‰‰רים   ˙‡ מ˘ו‰  ‰י' 
(מכיל˙‡ ב˘לח י‚, כ‡. ספרי (ור˘"י) ב‰עלו˙ך י, 

‰‡ויבים31,  חˆי  מפני  ‰‚ינו  וכן  ועו„),  ל„. 

‰כבו„  ˘בענני  ז‰  עניין  נב„ל  ולמ‰ 
"˘‰˜יפם ב‰ם לˆל", ‡˘ר „ו˜‡ בז‰ ‰ו‡ 
‡יכ‡  סוכו˙  ובע˘יי˙  כבו„,  לענני  ‰זכר 

ר˜ „ין „ע˘ויו˙ לˆל (בלב„)?

וי˘ לומר, ˘‡„רב‰, בז‰ מ˙ורˆ˙ ˜ו˘יי˙ 
מעלו˙  "כמ‰  „‰רי  ועו„,  כ‡ן)  (‡ו"ח  ‰ב"ח 
טובו˙ למ˜ום עלינו ˘‰‡כילנו ‡˙ ‰מן ונ˙ן 
יו˙ר  ˆיו‰  ולמ‰  חס„ים  ו˘‡ר  ‰ב‡ר  לנו 
ל ‰ו˘ב˙ „סוכו˙  במˆו˙ סוכ‰ לזכור ‰חס„̆ 
יו˙ר מ˘‡ר חס„ים"? ומבו‡ר במפר˘ים (בי˙ 
‚ם  ור‡‰  פל"ז.  ‰יסו„ו˙  ˘ער  (ל‰מבי"ט)  ‡ל˜ים 

ל˜ו"˘ חי"ח ע' 852 ‰ער‰ 35) "˘‰ב‡ר ו‰מן ‰יו 

כלל"  מˆי‡ו˙ם  בלי   ‡"‡˘ ‰כרחי  „בר   .  .
כבו„  ענני  ‡בל  ל‰ם  רמז  ‰ו˜בע  "ל‡  ולכן 
כ„י  ‡ל‡  ‰ם  כמו  ‰כרחי  כך  כל  ‰י'  ˘ל‡ 
‰ו˜בע  בליל32‰  ו˜ר  ביום  בחורב  י‰יו  ˘ל‡ 

‰ם   .  . ‰ו˘ב˙י  ˘"בסוכו˙  בז‰  סוכ‰  מˆו˙  ˙ול‰ 
ענני כבו„ כו'".    

31) וכמ"˘ בלבו˘ ‡ו"ח כ‡ן "ו˘י‚ינו עלי‰ם מן 
‰‡ורבים" (ור‡‰ מכיל˙‡ ב˘לח י„, כ (ור˘"י ˘ם, 
יט. י˙רו יט, „). ספרי (ור˘"י) ˙ˆ‡ כ‰, יח. ועו„). – 
וע"פ ‰מבו‡ר בפנים מובן בפ˘טו˙ ‰טעם ˘ענין ז‰ 

ל‡ ‰וב‡ בטו˘ו"ע (ו˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן).    

בטו˘ו"ע  ‡בל  ˘כ‰.  מˆו‰  בחינוך  ‚ם  כ"כ   (32

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםיב

˘‡ול‰  סוכ‰  „‚ם  מיוח„,  ו‚„ר  חי„ו˘ 
ל‚בי  מ˘‡"כ  ממ˘"42.  "כ˘לו41  נח˘ב˙ 
˘˘‡ול  ז‰,  לחי„ו˘  ילפינן  ל‡  בו  לולב, 
חוב˙ו  י„י  יוˆ‡  ‡„ם  "‡ין   – כ˘לו  ‰וי 

ביום-טוב ‰ר‡˘ון בלולבו ˘ל חבירו".

וי˘ לב‡ר ול‰מ˙י˜ ז‰, על-פי ‰בי‡ור 
"כל   – ‡לו  חכמים  ב„ברי  „לעיל  ‰פנימי 

י˘ר‡ל ר‡ויים לי˘ב בסוכ‰ ‡ח˙":

לי„י  ב‡‰  ‰סוכ‰  ˘בעניין  כיון  „‰נ‰, 
‚ילוי ‰‰˙˜˘רו˙ „"י˘ר‡ל ו˜וב"‰ כול‡ 
כמˆי‡ו˙  ‰ם  י˘ר‡ל  כל  ז‰  ˘מˆ„  ח„", 
 ‡‰  – ביני‰ם  חילו˜ים  כל  לל‡  ‡ח˙, 
בסוכ‰ ‡ח˙"  לי˘ב  ר‡ויים  י˘ר‡ל  „"כל 
ניˆבים  „‰סוכ‰,  ‰עילוי  ˘מˆ„  פירו˘ו, 
‰כי  ב‰˙‡ח„ו˙  י˘ר‡ל  כל  ועומ„ים 
˘מ˙‡ח„ים,  ˘נים  כמו  ˘‡ינם  נעלי˙, 
„בר   – ח„"  "כול‡  מלכ˙חיל‰  ‰ם  ‡ל‡ 

‡ח„ ממ˘.

"‰רי  „˘‡ול‰  בסוכ‰,  ‰„ין  ‰וי  ולכן 
 – ממ˘"  "כ˘לו  ז‡˙  ועו„  כ˘לו",  ‰י‡ 
י˘ר‡ל  כל   ˙‡ מ‡ח„˙  ˘סוכ‰  „מכיון 
‡פ˘ר  ‡י  ממיל‡  ‡ח˙,  מˆי‡ו˙  ל‰יו˙ 
ולומר  לחבירו  ‡ח„  י‰ו„י  בין  ל‰ב„יל 
 – חבירו  ˘ל  ‡ל‡  "˘לו"  ‡ינ‰  זו  „סוכ‰ 

‡ל‡ ‰רי ‰י‡ ˘לו כמו ˘ל חבירו.

"ו‡ינ‰  סי"‡:  ˘ם  ‰ז˜ן  רבינו  ˘ו"ע  ר‡‰   (41
„ומ‰ ל˘‡ל‰ ממ˘ ˘‰˘‡יל‰ לו מ„ע˙ו ו‰רי ‰י‡ 

כ˘לו ממ˘".

‚„ר  ˘כל  כיון  בפ˘טו˙:   – לז‰  ו‰‰סבר‰   (42
˘˙‰י‰  ˙„ורו",  כעין  "˙˘בו  ‰ו‡  ‰ח‚  סוכ˙ 
י˘יב˙ו ב‰ ב„יו˜ כמו "„יר˙ו ˜בע" ˘בכל ‰˘נ‰, 
‰סוכ‰  ˘˙‰י‰  ‰˘‡ילו"  „‰כי  "‡„ע˙‡   – ממיל‡ 
ר˜  ‰ו‡  ˘"˘לך"  בלולב,  (מ˘‡"כ  ממ˘"  "˘לו 

˙נ‡י ו‡ינו ממ‰ו˙ ‰מˆו‰).

מחבירו  סוכ‰  ‚וזל  כ‡˘ר  [מ˘‡"כ 
כיון  ‰נ‰   – בז‰)  חוב˙ו  י„י  יוˆ‡  („‡ינו 
„‰סוכ‰,  ל‡ח„ו˙  מנ‚„  ‰ו‡  ‚ופ‡  ˘בז‰ 
„ז‰ ˘נוטל מחבירו ‡˙ ‰סוכ‰ ‰וי מע˘‰ 
‡י   – (‰נ‚זל)  מחבירו  ‡ו˙ו  ‰מפרי„ 

‡פ˘ר לומר „‰וי "˘לו"43].

ב‰ם  ˘‚ם  ‡ף  מינים,  ב„'  מ˘‡"כ 
 '„ (˘מ‡‚„ים  ‰‡ח„ו˙  עניין  מו„‚˘ 
‰נ‰   – כנ"ל)  יח„יו,  י˘ר‡ל  „בני  ‰סו‚ים 
כיון ˘‰˙‡ח„ו˙ זו ‰י‡ ב‡ופן ˘‚ם ל‡חר 
לעˆמו,  כמˆי‡ו˙  ‡ח„  כל  נו˙ר  ‰‡י‚ו„ 
„‡י   – ב˘‡ול  חוב‰  י„י  יוˆ‡ים  ‡ין  לכן 
"כ˘לו",  ‰ם  „‰מינים  בז‰  לומר  ‡פ˘ר 
נפר„˙  מˆי‡ו˙  ‰ינו  ‰˘ו‡ל  סוף  „סוף 

מחבירו ‰מ˘‡יל.

בל˘ון  ‰חילו˜  ‡ף  מ˙ב‡ר  ובז‰ 
לך"  "˙ע˘‰  כ˙יב  סוכ‰  „‚בי   – ‰כ˙וב 
כ˙יב  מינים   '„ ‚בי  מ˘‡"כ  יחי„),  (ל˘ון 
בסוכ‰  רבים):  (ל˘ון  לכם"  "ול˜ח˙ם 
"כ‚וף  ‡ח˙,  מˆי‡ו˙  ‰ם  י˘ר‡ל  ˘כל 
יחי„.  בל˘ון  "לך",  ‰ם  נ˜ר‡ים  ‡ח„"44, 
‡בל ב„' מינים, ˘כל ‡ח„ נ˘‡ר כמˆי‡ו˙ 
בפני עˆמו, ור˜ ˘מ‡ו‚„ים יח„ – ‰רי ‰ם 

רבים, "לכם".

‡ף  פסול  ‰ו‡  ˘‚זול  מ‰  לב‡ר  י˘  עפ"ז   (43
(ר‡‰  בסכך  ר˜  ‰ם  ‰פסולים  ˘˘‡ר  ‡ף  ב„פנו˙, 
(מ˘ב"ז)  פמ"‚  מחלו˜˙.  ל‡, ‡ „"‰  ˙מרים  כפו˙ 
(וילנ‡  ˙˘וב‰  פ˙חי  ור‡‰  ˘ם.  מנ"ח  ס˜"„.  ˘ם 
˙רנ"‰) ס' ˙רל. ל˜ח טוב כלל יב בסופו) – כי ‚זול 
‰ו‡ ‰יפך („˙„ורו – „יר˙ ˜בע, ו‚ם ‰יפך „)כללו˙ 

˙וכן ‰סוכ‰.

˜„ו˘ים,  פ'  ל‰‡ריז"ל  ‰מˆוו˙  טעמי  ל˘ון   (44
˘בס‰מ"ˆ  י˘ר‡ל  ‡‰ב˙  במˆו˙  ונ˙ב‡ר  ‰וב‡ 

ל‰ˆמח ˆ„˜.



י‚

ב‚„ר "ˆל סוכ‰"
יבי‡ פלו‚˙˙ ‰ב"ח ו‰ב"י ‚בי כוונ‰ במˆו˙ סוכ‰ / יוכיח ב˘יט˙ ‰מחבר ˘חיוב כוונ‰ 
מ‰  ‰ו‡  „סוכ‰  עˆמי  „‰‚„ר  ‰ז˜ן,  רבינו  מל˘ון  י˜„ים   / בסוכ‰  כללי  ‚„ר  ‰ו‡  ז‰ 
˘ע˘וי' לˆל / יוכיח „‡יכ‡ ב' ‚„רים בˆל סוכ‰, ‡ם ‰ו‡ ר˜ ‰סר˙ ‰מניע‰ ‡ו „ין חיובי 
/ יסי˜ „‚„ר ‰„ין חיובי „ˆל˙‰ מרוב‰ ‰ו‡ ‚„ר ב‰סכך ול‡ ב‰‡„ם ‰יו˘ב / יב‡ר „ין 
‰כוונ‰ ‰מס˙עף ‚"כ מענין ‰ˆל / יוסיף לב‡ר במ‰ ˘„ו˜‡ ענין ‰ˆל ˘בענני ‰כבו„ 

נפס˜ ל„ינ‡ בסוכ‰

‡‡
כוונ‰  ‚בי  ו‰ב"י  ‰ב"ח  פלו‚˙˙  יבי‡ 

במˆו˙ סוכ‰

סוכ‰  ‰לכו˙  ברי˘  ‰מחבר  כ˙ב 
(ס˙רכ"‰): "בסוכו˙ ˙˘בו ˘בע˙ ימים ו‚ו' 

(‡מור  י˘ר‡ל  בני  בסוכו˙ ‰ו˘ב˙י ‡˙  כי 
ב‰ם  ˘‰˜יפם  כבו„  ענני  ‰ם  מב-מ‚),  כ‚, 

לבל יכם ˘רב ו˘מ˘". ומ˜ורו בטור ˘ם, 
˙˘בו  "בסוכו˙  ‰כ˙ובים  ל˘ון  ˘מבי‡ 
כי  י„עו „ורו˙יכם  למען  ו‚ו'  ימים  ˘בע˙ 
ב‰וˆי‡י  י˘ר‡ל  בני  בסוכו˙ ‰ו˘ב˙י ‡˙ 
מב‡ר,  ‰ענין  וב‰מ˘ך  ו‚ו'",  ‡ו˙ם 
˘"‰סוכו˙ ˘‡ומר ‰כ˙וב ˘‰ו˘יבנו ב‰ם 
יכ‰  לבל  ב‰ם  ˘‰˜יפן  כבו„ו1  ענני  ‰ם 

וכ"‰  ‰מור‚ל,  כל˘ון  "כבו„",  (ול‡  "כבו„ו   (1
ב˘ו"ע). וכן ‰וע˙˜ ב˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן. ובפ˘טו˙, 
"ענני  [מ˘‡"כ  ‰˜ב"‰  כבו„  על  מור‰  "כבו„ו" 

ב‰ם ˘רב ו˘מ˘ ו„ו‚מ‡ לז‰ ˆונו לע˘ו˙ 
סוכו˙ כ„י ˘נזכור נפל‡ו˙יו ונור‡ו˙יו". 

וי˘ ל‰בין ‰‡ ˘מ‡ריך ‰מחבר בבי‡ור 
‡ף  בכ˙ובים,  ‰„ין  ומ˜ור  ‰‰לכ‰  טעמי 
נר‡‰  ולכ‡ור‰  בכ"מ.  בכך  „רכו  ˘‡ין 

˘ר"ל חי„ו˘ „ין בז‰.

‰˘ו‡ב‰  בי˙  (ס'  ב‡חרונים  בי‡רו  וכבר 
רי˘  ˙ר"ט)  (ליוורנו  ‡˘כנזי  ˘מו‡ל  י‰ו„‰  לר' 

ב˘ביל  ‰ו‡  ˘ענינם  לפר˘  מ˜ום  י˘  ס˙ם  כבו„" 
ל˜ו"˘  ור‡‰  י˘ר‡ל,  ˘ל  כבו„ם  ‰יינו  "כבו„", 

חי"ח ע' 257]. 

„"כ˘ם  ‰„ין  (ב„‡"‚)  מוסבר  ז‰  ˘ב„יו˜  וי"ל 
˘ם  חל  כן  (‰˜„˘ים)  על ‰ח‚י‚‰  ˘מים  ˘ם  ˘חל 
רבינו  ˘ו"ע  ועיין   .‡ ט,  (סוכ‰  ‰סוכ‰"  על  ˘מים 
‰ז˜ן ‡ו"ח ס˙רל"ח כמ"פ "˜„ו˘˙ ‰סוכ‰". וב‡ור 
מוסיף   (‰˘˙'‡ ע'  (סוכו˙   ˜„ˆ ל‰ˆמח  ‰˙ור‰ 
לפי  בז‰ ‰י‡,  ˘‰‰סבר‰   – „‰"ל "˜„ו˘˙ ‰‚וף") 
חל  ולכן  („‰˘ם)",  כבו„ו  "ענני  ע"„  ‰י‡  ˘סוכ‰ 

על ‰סוכ‰ "˘ם ˘מים".    

חי„ו˘יחי„ו˘י
סו‚יו˙סו‚יו˙

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםכ

˘‡ם  לומר,  י˘  ‰‡„ם)  על  ˆל  ˘י‰י'  ול‡ 
מ˙ח˘בים  ‡ין  ‚מור",  "סכך  י˘  למעל‰ 
„ר˜  ‰סוכ‰;  ב˜ר˜עי˙  למט‰  ב‰נע˘‰ 
"סכך  כ‡ן  (ו‡ין  ˘וין  ‰ם  כ˘למעל‰ 
‚מור") ‡זי ‰סוכ‰ פסול‰ כ˘למט‰ חמ˙‰ 
כבר  י˘  למעל‰  ‡ם  ‡בל  מˆל˙‰,  מרוב‰ 
˘למט‰  מ‰  לן  נפ˜"מ  ל‡  ‚מור",  "סכך 
˘עי˜ר  כיון  מחמ˙‰,  מרוב‰  ˆל˙‰  ‡ין 
‚„ר ‰סוכ‰ ‰ו‡ ז‰ ˘‰סוכ‰ (‰יינו ‰סכך) 

"ע˘וי' לˆל".

ב‰וספ˙  בי‡ור  ל‰וסיף  י˘  ועפ"ז ‡ולי 
‰י‡  למעל‰  „כ˘"ˆל˙‰  ‰ז˜ן,  רבינו 
˘"‰"ז  מ˘ום  כ˘ר‰  מחמ˙‰"  מרוב‰ 
בז‰ ‚ם  ˘כוונ˙ו  לומר,  סכך ‚מור" – „י˘ 
ללמ„נו, ˘כ‡˘ר ‰‡„ם עו˘‰ "סכך ‚מור" 
לן  נפ˜"מ  ל‡  מחמ˙‰),  מרוב‰  (˘ˆל˙‰ 
מחמ˙25‰,  מרוב‰  ˆל˙‰  ‡ין  ˘למט‰  מ‰ 
˘‰סוכ‰  ז‰  ‰ו‡  ‰סוכ‰  ‚„ר  ˘עי˜ר  כיון 

(‰יינו ‰סכך) "ע˘וי' לˆל".

וו
יב‡ר „ין ‰כוונ‰ ‰מס˙עף ‚"כ מענין ‰ˆל

‰ז˜ן,  רבינו  ב„ברי  ‰נ"ל  בי‡ור  ו‰נ‰ 
מ‰ו˙‰  ל‰‚„יר  סוכ‰)  ‰ל'  (ברי˘  ˘כוונ˙ו 
‡ו  ‰מˆו‰  טעמי  לב‡ר  (ול‡  סוכ‰  ˘ל 
בסעיף  ל˘ונו  מ‰מ˘ך  ‚"כ  מוכח  כוונ˙‰) 
ו‰˘ו"ע  ‰טור  „ברי  ˘‰בי‡  ˘ל‡חרי  ז‰, 
 .  . ‰ו˘ב˙י  בסוכו˙   .  . ˙˘בו  "בסוכו˙ 
 .  . לˆל  ב‰ם  ˘‰˜יפם  כבו„ו  ענני  ‰ם ‰יו 

כיון  בפירו˘,  כ˙בו  ל‡  ‰ז˜ן  ˘רבינו  ‡ל‡   (25
˘ל‡ נזכר בפירו˘ בספרים ˘לפניו, וכמבו‡ר כמ"פ 
מחו„˘ים  „ינים  ב˘ולחנו  ‰בי‡  ל‡  ‰ז˜ן  ˘רבינו 
בˆחו˙  רמזם  מ‰ם  ˘כמ‰  ור˜  ‰רמב"ם),  (וע"„ 

ל˘ונו, ור‡‰ ס˙ימ˙ ל' רבינו ‰ז˜ן בס"‡ ˘ם.    

‰ע˘ויו˙  סוכו˙  לע˘ו˙  ˆונו  לז‰  ו„ו‚מ‡ 
מ‰ב"ח)  ‰מ‚"‡,  (ב„ברי  ממ˘יך  כו'",  לˆל 
בסוכ‰  בי˘יב˙ו  לכוין  כל ‡„ם  "וכן ˆריך 
˘יו˘ב ב‰ כ„י ל˜יים מˆו˙ ‰˜ב"‰ ˘ˆונו 

לי˘ב בסוכ‰ זכר ליˆי‡˙ מˆרים". 

"וכן  ל˘ונו  ˆע"˜  ר‡˘ונ‰  „ב‰˘˜פ‰ 
ולכ‡ור‰ ‰ול"ל  כו'",  לכוין  כל ‡„ם  ˆריך 
ל‡  (˘‰רי  כו'",  לכוין  ‡„ם  כל  "וˆריך 
‰‡„ם  ˘ˆריך  כוונ‰  ‡יזו  לפנ"ז  ‰זכיר 

לכוין)26?

(ס"‡)  ‰נ"ל  ‰‡חרונים  „ברי  ע"פ  ו‰נ‰ 
˘מˆו˙  לכוון  חיוב  ˘ל„ע˙ ‰מחבר ‡יכ‡ 
סוכ‰ ‰י‡ זכר לנס „"בסוכו˙ ‰ו˘ב˙י ‡˙ 
‰י'  כו'",  כבו„  בענני  "˘‰˜יפם  בנ"י", 
‰ז˜ן  רבינו  כוונ˙  ˘זו  ‚ם   ıל˙ר ‡פ˘ר 
ו)˘ו"ע  ‰(טור  „ברי  ‰בי‡  ˘˙חיל‰  במ‰ 
[ובפרט,  ‰כבו„  לענני  זכר  ‰ן  ˘‰סוכו˙ 
‰˙יבו˙  ‚ם  מע˙י˜  ‰ז˜ן  רבינו   (‡) ‡˘ר 
מע˙י˜  (ב)  „ורו˙יכם"27,  י„עו  "למען 
ˆונו  לז‰  "ו„ו‚מ‡  ‰טור  ל˘ון  ‰מ˘ך 
נפל‡ו˙יו  ˘נזכיר  כ„י   .  . סוכו˙  לע˘ו˙ 
ונור‡ו˙יו", ו‰יינו, ˘‰‡„ם ˆריך לכוון ז‰ 
מוסיף, "וכן  ו‡ח"כ  בסוכ‰],  י˘יב˙ו  בע˙ 
בסוכ‰ [עו„  בי˘יב˙ו  לכוין  כל ‡„ם  ˆריך 
ל˜יים  כ„י  ב‰  ˘יו˘ב  „‰יינו]  כוונ28‰, 

מˆו˙ ‰˜ב"‰ . . זכר ליˆי‡˙ מˆרים".

26) ו„וח˜ לומר ˘כוונ˙ "וכן ˆריך . . לכוין" ‰י‡ 
מב‡ר  ˘ב˙חיל‰  ו‰יינו  ("וכך"),  ז‰"  "וב‡ופן  כמו 
רבינו ‰ז˜ן ˙וכן מˆו˙ סוכ‰ ו˘ר˘‰, ו‡ח"כ ממ˘יך 
 – כו'"  לכוין  ‡„ם  כל  ˆריך  עˆמו]  ז‰  [ב˙וכן  "וכן 
˘‰רי ב˙חיל˙ „בריו ל‡ ‰זכיר כלל ˘סוכ‰ ‰י‡ זכר 
ור‡‰  ע"„ ‰נס „בסוכו˙ ‰ו˘ב˙י.  ר˜  ליˆי"מ, ‡ל‡ 

לעיל סעיף ‡ ˘‰ם „ברים ˘ונים.  

27) ר‡‰ לעיל רי˘ סעיף ב ו‰ער‰ 6.    

במ˘ב"ז)  וכן  (ב‡"‡.  ‰פרמ"‚  ל˘ון  וע"„   (28
"ר‡וי ˘יכוין ל˘˙י‰ם".    



יטח‚ ‰סוכו˙

˘לילי,  „ין  בעי˜ר  ‰ו‡  ("למט‰"),  ‰‡„ם 
מרוב‰  חמ˙‰  ‡ˆלו  בסוכ‰ ‡ם  פסול  ‰יינו 
˘רב   – "חמ˙‰"  מונע˙  ל‡  ו‰י‡  מˆל˙‰ 
‰כבו„  לענני  „ומ‰  ‡ינו  ˘‡ז  כיון  ו˘מ˘, 
ב‰ם  יכ‰  "לבל  ב‰ם  ‰יו˘בים  על  ˘פעלו 
‡ין  ˘וב  ˘וין  ‰ם  ‡ם  (‡בל  ו˘מ˘"  ˘רב 
‰סוכ‰  בסכך  ‰„ין  מ˘‡"כ  ז‰);  פסול  כ‡ן 
‰סוכ‰  „סכך  חיובי,  ענין  ‰ו‡  ("למעל‰") 
י‰י' "לˆל" (ול‡ ר˜ ˘ל‡ י‰‡ ˘רב ו˘מ˘), 
מחמ˙ו",  מרוב‰  "ˆל˙ו  כ‡˘ר  „ו˜‡  וז‰ו 
˘‡ז ‰ו‡ "סכך ‚מור" (מי‰ו, ‚ם ב„ין ז‰ – 
˘‡ינו  ממ˘, ‡ל‡  פסול  כ‡ן  - ‡ין  כ˘˘וין 

"סכך ‚מור" – כ„יו˜ ל' רבינו ‰ז˜ן). 

‰„ין  ‰נ"ל:  ב‰לכו˙  ˘פיר  ‡˙י  ו‡"כ 
סכך  ˘יעור  „ין  ללמ„נו  ב‡  ‰ר‡˘ון 
"למט‰", ˘‰ו‡ „ין פסול כנ"ל, ולכן ‰טעם 
ˆל˙‰  למעל‰  כ‡˘ר  ‰סוכ‰  ˘פוסלים 
 . למט‰  "˘‰סוכ‰  לפי  ‰ו‡  ˘וין,  וחמ˙‰ 
חל  ז‰  (ומ˘ום  מˆל˙‰"  מרוב‰  חמ˙‰   .
על ‰סוכ‰ ˘ם "פסול"20); ו‰„ין ‰˘ני ‡˙י 
˘ז‰ו  "למעל‰",  סכך  ˘יעור  ל‡˘מעינן 
כ˘ˆל˙ו  ר˜  ‚מור" ‰ו‡  ˘"סכך  חיובי,  „ין 
זו  ˘סוכ‰  ‰טעם  ולכן,  מחמ˙ו,  מרוב‰ 
מפני  ר˜  ‰ו‡  כ˘ר‰  ˘וין)  ‰ן  (˘למט‰ 
מחמ˙‰  מרוב‰  ‰י‡  למעל‰  ˘"ˆל˙‰ 
למעל‰  ‚ם  ‡ם  (מ˘‡"כ  ‚מור"  סכך  ו‰"ז 
(עכ"פ  כ˘ר‰  סוכ‰  ‡ינ‰  ˘וין,  (ר˜)  ‰יו 

לכ˙חיל21‰), כיון ˘‡ין ב‰ "סכך ‚מור").

"מלמט‰"  כו'  ˆל˙‰  וב„ין  ‚מור");  "סכך  ˘‡ינו 
(‰יינו מˆ„ ‰‡„ם) – ‚ם ˘וין כ˘ר‰, ור˜ כ˘חמ˙‰ 

מרוב‰ מˆל˙‰ פסול‰. ור‡‰ ‰ער‰ ‰ב‡‰.

ר˜  וחמ˙‰  ˘למעל‰ ˆל˙‰   ‡‰ מˆ„  מ˘‡"כ   (20
"סכך  ב‰  ˘חסר  ‡ל‡  פסול‰,  סוכ‰  נ˜'  ל‡  ˘ווים 
‰י‡  ˘ב„יעב„  לומר,  וי˘  בפנים.  כנ"ל  ‚מור", 

כ˘יר‰. ועˆ"ע.    

21) ר‡‰ ‰ער‰ ‰˜ו„מ˙.    

‰‰
יסי˜ „‚„ר ‰„ין חיובי „ˆל˙‰ מרוב‰ ‰ו‡ 

‚„ר ב‰סכך ול‡ ב‰‡„ם ‰יו˘ב

‰ז˜ן  רבינו  ˘ב‰„‚˘˙  י"ל  ו‡"כ 
כוונ˙ו  (כנ"ל),  "לˆל"  ‰י‡  ˘‰סוכ‰ 
˘‡ˆל  ז‰  ‡ינו  ‰סוכ‰  ‚„ר  ˘עי˜ר  לרמז, 
"חמ˙‰  ˘ל  מˆב  ל‰יו˙  ‡סור  ‰‡„ם 
˘רב  ב‰ם  יכ‰  "בל  (ע"„  מˆל˙‰"  מרוב‰ 
י‰י'  ˘‰סכך  ‰ו‡  ‰חיוב22  ‡ל‡  ו˘מ˘"), 

ע˘וי "לˆל"23, "ˆל˙‰ מרוב‰ מחמ˙‰".

למעל‰  ˘‰סכך  למע˘‰, ‰יכ‡  ונפ˜"מ 
למט‰  ‰סוכ‰  ‡בל  מחמ˙ו,  מרוב‰  ˆל˙ו 
"˘‰חמ‰  (עי"ז  מˆל˙24‰  מרוב‰  חמ˙‰ 
מ‚יע‰  כ˘‰י‡  ‰סיכוך  ב‡ויר  ‰נכנס˙ 
ממ‰  יו˙ר  מ˙פ˘ט˙  ‰סוכ‰  ל˜ר˜עי˙ 
˘‰י‡ למעל‰ ב‡ויר ‰סיכוך"), ˘‡ז נמˆ‡ 
למט‰  ‡בל  ‚מור",  "סכך  ‡יכ‡  „למעל‰ 

י˘ פסול „חמ˙‰ מרוב‰ מˆל˙‰. 

פסול  ˘י˘  „כיון  לומר,  מס˙בר  ו‰נ‰ 
למעל‰  ˘י˘  ז‰  מועיל  מ‰  ‡"כ  ב‰סוכ‰, 
(˘עי˜ר ‚„ר  ע"פ ‰נ"ל  "סכך ‚מור". ‡בל 
‰סוכ‰ ‰ו‡ מ‰ ˘‰סכך י‰י' ע˘וי "לˆל", 

22) ול‰עיר מ‰‡ ˘‡ין מברכין על מˆוו˙ ˘עניינן 
ו‚ם   .(„"‰ פי"‡  ברכו˙  ‰ל'  (רמב"ם  סכנ‰  ˘ליל˙ 
‰ו˘ב˙י"  "בסוכו˙  ענין  ˘עי˜ר  מס˙בר  כך  מ˘ום 
(‰˘ור˘ למˆו˙ סוכ‰) ‰ו"ע חיובי ("לˆל"), ול‡ ר˜ 
ענין ˘לילי – "לבל יכ‰ ב‰ם ˘רב ו˘מ˘". – ור‡‰ 

ל˜מן ‰ער‰ 33.    

˙˘סט,  (ח"„  „יבורים  מל˜וטי  ל‰עיר  ‡בל   (23
ב‰סיכוך  ר˜  ול‡  ‰‡ור,  על  מרוב‰  ˆ"ל  ˘‰ˆל   ,(‡
למט‰  ˘יו˘בים  במ˜ום  למט‰  „ו˜‡  ‡ל‡  למעל‰, 
ˆל˙‰  מלמעל‰  ˘‡ם  ‰‰לכ‰  עם  ז‰  ל˙ווך  [וˆ"ע 
˘ווים.  ר˜  למט‰ ‰ם  כ˘ר‰ ‚ם ‡ם  מחמ˙‰  מרוב‰ 

ו‡כ"מ].    

24) ל‰עיר מר˘"˘ סוכ‰ ˘ם.    

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםי„
וכן  ב.  ‡ו˙  כ‡ן  ‰חיים  כף  ב').  (‡ו˙  סוכ‰  ‰ל' 

נ˙ח„˘  „בז‰  כ‡ן),   (‡"‡) בפרמ"‚  מ˘מע 

‡ח„  כל  בעˆמו  לכוון  מיוח„  חיוב  ˘י˘ 
˘‰י‡  בסוכ‰  י˘יב‰  מˆו˙  ˜יום  ב˘ע˙ 

זכר ל"ענני כבו„ ˘‰˜יפם כו'".

(כ‡ן),  ע"„ „ברי ‰ב"ח  ז‰ ‰ו‡  ובי‡ור 
‰טור  על  זו  ˜ו˘י‡   ‰˘˜‰ ‰ו‡  ˘‡ף 
‰מ˜ר‡  ול„רו˘  לב‡ר  "‰‡ריך  (‡מ‡י 
„כיון  "˘סובר  ובי‡ר,  ˙˘בו"),  „בסוכו˙ 
‰מˆו‰  ˜יים  ל‡  כו'  י„עו  למען  „כ˙יב 
‰סוכ‰  מˆו˙  כוונ˙  י„ע  ל‡  ‡ם  כ˙י˜ונ‰ 

כפי פ˘ט‰". 

על  נחל˜  כבר  עˆמו  ˘‰ב"י  ‡ל‡ 
‰ב"ח במ‰ו˙‰ ˘ל כוונ‰ זו2, „‰ב"ח ס"ל 
˘יזכור  ‰סוכ‰  בי˘יב˙  ‰כוונ‰  ˘"עי˜ר 
יˆי‡˙ מˆרים3 (ול˘יט˙ו, זו‰י כוונ˙ ‰טור 
‰כ˙וב  ˘"˙ל‰  ‰טעם  כ‡ן  ˘בי‡ר  במ‰ 
ל‰˘מיענו  מˆרים",  ביˆי‡˙  סוכ‰  מˆו˙ 
מˆרים);  ליˆי‡˙  זכר  ‰י‡  סוכ‰  ˘מˆו˙ 
˘ˆריכים  „‰כוונ‰  ס"ל  ‰ב"י  מ˘‡"כ 
לכוון ‰י‡, מ‰ ˘מˆו˙ סוכ‰ ‰י‡ זכר לנס 
ב‰ם  ˘‰˜יפם  כבו„  „"ענני  ז‰  (פרטי) 
לבל יכם ˘רב ו˘מ˘", ו‡ינ‰ זכר ליˆי‡˙ 
מל˘ון ‰טור  ˘ינ‰ ‰מחבר  ולכן  מˆרים4, 
"ב‰וˆי‡י ‡ו˙ם  סיום ‰כ˙וב  ול‡ ‰ע˙י˜ 
כי   .  . ˙˘בו  "בסוכו˙  ר˜  (וכ'  ו‚ו'" 
כבו„  ענני  ‰ם  בנ"י   ˙‡ ‰ו˘ב˙י  בסוכו˙ 

2) ר‡‰ בכ"ז בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ˘ם. ע"˘ ב‡ורך.    

˘‡ף  "מלמ„  ˘ם  פר˘˙נו  ‰˙ו"כ  וכל˘ון   (3
בבי˙  ‰˘˜ו"ט  ור‡‰  מˆרים".  ליˆי‡˙  זכר  ‰סוכ‰ 

‰˘ו‡ב‰ ˘ם. ועו„.    

"˙ל‰  ‰טור  בל˘ון  (ס˙רכ"‰)  ‰ט"ז  וכבי‡ור   (4
פרמ"‚  ור‡‰  ע"˘.  ביˆי"מ".  סוכ‰  מˆו˙  ‰כ˙וב 

(מ˘ב"ז) ˘ם.    

ז‰  ר˜  לכוון  חייב ‰‡„ם  ל„ע˙ו  כי  כו'"), 
˘מˆו˙ סוכ‰ ‰י‡ זכר לענני ‰כבו„.

‰ז˜ן  רבינו  ל˘ון  „יו˜  ‚ם  מובן  ובז‰ 
מל˘ון  ˘˘ינ‰  ס˙רכ"‰),  (‡ו"ח  ב˘ולחנו 
‰כ˙וב  סיום  ‚ם  (כבטור)  ו‰ע˙י˜  ‰מחבר 
רבינו  כי  מˆרים",   ıמ‡ר "ב‰וˆי‡י ‡ו˙ם 
‰ז˜ן פס˜ (וכפס˜ ‰מ‚"‡ ˘ם) כ˘יט˙ ‰ב"ח 
בסוכ‰  בי˘יב˙ו  לכוין  ‡„ם  כל  ˘"ˆריך5 
˘יו˘ב ב‰ כ„י ל˜יים מˆו˙ ‰˜ב"‰ ˘ˆונו 
ולכן  מˆרים",  ליˆי‡˙  זכר  בסוכ‰  לי˘ב 
 ıמ‡ר ‡ו˙ם  "ב‰וˆי‡י  ‰˙יבו˙  ‰ע˙י˜ 
עי˜ר  ז‰ו  כי  ‰סימן,  ב˙חיל˙  מˆרים" 
ו‰כוונ‰  ‰י„יע‰  י„עו",  „"למען  ‰חיוב 

˘מˆו˙ סוכ‰ ‰י‡ זכר ליˆי‡˙ מˆרים.

ב ב 
ז‰  כוונ‰  ˘חיוב  ‰מחבר  ב˘יט˙  יוכיח 

‰ו‡ ‚„ר כללי בסוכ‰

‰‡חרונים  „לבי‡ור  לעיין,  י˘  מי‰ו 
ב‰ב‡˙  ‰מחבר  כוונ˙  ˘כל  ‰נ"ל, 
כוונ‰  חיוב  ל„ינ‡  לח„˘  ‰י‡  ‰מ˜ר‡ו˙ 
ל‰מחבר  ˙˜˘י, „‡"כ, ‰ו"ל  ע„יין  ‰נ"ל, 
בי˘יב˙ו  ז‰ "ויכוין  חיוב  בפירו˘  לכ˙וב 
˘ם).   (‡"‡) ‰פרמ"‚  כבר   ‰˘˜‰˘ (וכמו  כו'" 
ח  (סי'  ˆיˆי˙  ב‰ל'  ‰מחבר  ˘כ˙ב  וע"„ 
סעיף ח): "יכוין ב‰˙עטפו כו' כ„י ˘נזכור 

כ':  סעיף ‰)  כ‰  (סי'  ˙פילין  ב‰ל'  וכן  כו'", 
כו'".  ˘נזכור  כ„י  כו'  ב‰נח˙ם  "יכוין 
ב‰ל'  וכן  ˘ם.  ס"ח  בב"ח (‡ו"ח  מבו‡ר  וכבר 
ˆיˆי˙  ‡ל‰,  מˆוו˙  ˘ב˘ל˘  כ‡ן),  סוכ‰ 

5) ל˘ון רבינו ‰ז˜ן.    



טוח‚ ‰סוכו˙

ו˜יומ‰  ‰מˆו‰  "עי˜ר  וסוכ‰,  ˙פילין 
(˘לח  ב‰ן  ˘נ‡מר  כיון  בכוונ˙‰",  ˙לוי' 
‚ו'",  "למען  מ‚)   ,‚ ‡מור  ט.  י‚,  ב‡  מ.  טו, 

חיוב  לרמוז  ‰מחבר  ˘ינ‰  ˘בסוכ‰  ומ‰ו 
ז‰, ול‡ כ˙בו בפירו˘.

ל‡  כ‡ן  ‰טור  ‚ם  „‰נ‰   ,‰˘˜ ויו˙ר 
ˆיˆי˙  ‚בי  כמ"˘  כו'",  "ויכוין  כ˙ב 
ובפ˘טו˙ ‰טעם  ˘ם),  וסכ"‰  (ס"ח  ו˙פילין 
‚ם  מ‰כ˙וב  ‰ע˙י˜  ˘כבר  לפי  ‰ו‡,  לז‰ 
˘בז‰  „ורו˙יכם",  י„עו  "למען  ‰˙יבו˙ 
‰י‡  ˘‰מˆו‰  ב„בריו  לנו  מפור˘  נמˆ‡ 
ל‰וסיף  מ˜ום  ‡ין  ולכן  וכוונ6‰,  י„יע‰ 
ולכ˙וב ˘‰‡„ם ˆריך לכוין כי ז‰ מפור˘ 

בל˘ון ‰כ˙וב ˘‰בי‡. 

ועפ"ז ייפל‡ ב„ברי ‰מחבר, ˘‰˘מיט 
˙יבו˙ ‡לו ("למען י„עו „ורו˙יכם"), ו‡ין 
בסוכו˙  כי   .  . ˙˘בו  ("בסוכו˙  בל˘ונו 
‰ו˘ב˙י . . ‰ם ענני כבו„ כו'") ‡ל‡ בי‡ור 
כלל ‰ור‡‰  ל‡ ‰זכיר  טעם ‰מˆו‰, ‡בל 

וˆיווי ‡ל ‰‡„ם מ‰ ˘מחוייב בכוונ‰. 

„ברי  בכוונ˙  ל‰כריח  נר‡‰  ולכך 
˘טעם  ‰נ"ל  כ‰‡חרונים  „ל‡  ‰מחבר 
(כבˆיˆי˙  ‰מˆו‰  מכוונ˙  חל˜  ‰ו‡  ז‰ 
עˆם  על  וˆ„„י  נוסף  חיוב  ˘י˘  וב˙פילין 
טעם  ‡ל‡  ‰נ"ל),  כוונ‰  לכוין  ‰מˆו‰ 
עˆם  ˘ל  מב‡ר ‚„ר‰  ז‰  ˘בפסו˜  ‰מˆו‰ 
‰יטב   ˜„‰ י˙ב‡רו  (ועפ"ז  סוכ‰  מˆו˙ 
כל ל˘ונו˙ ‰מחבר, ו‚ם מ‰ ˘‰˘מיט מן 
‰טור), וכמ˘י"˙ פירו˘ ‰„ברים ו‰נפ˜"מ 

˘בז‰ לכמ‰ ‰לכו˙, כ„ל˜מן. 

למען  מפור˘  כ˙וב  "וב‡מ˙  ˘ם  פרמ"‚  ר‡‰   (6
י„עו „ורו˙יכם".    

‚‚
י˜„ים מל˘ון רבינו ‰ז˜ן, „‰‚„ר ‰עˆמי 

„סוכ‰ ‰ו‡ מ‰ ˘ע˘וי' לˆל

˘ם,  ‰ז˜ן  רבינו  ל˘ון  ע"פ  ז‰  ויובן 
˘כ˙ב: "בסוכו˙ ˙˘בו ˘בע˙ ימים למען 
י„עו „ורו˙יכם כי בסוכו˙ ‰ו˘ב˙י ‡˙ בני 
מˆרים, ‰ם   ıמ‡ר ב‰וˆי‡י ‡ו˙ם  י˘ר‡ל 
לבל  לˆל  ב‰ם  ˘‰˜יפם  כבו„ו  ענני  ‰יו 
ˆונו  לז‰  ו„ו‚מ‡  ו˘מ˘,  ˘רב  ב‰ם  יכ‰ 
˘נזכיר  כ„י  לˆל  ‰ע˘ויו˙  סוכו˙  לע˘ו˙ 

נפל‡ו˙יו ונור‡ו˙יו". 

רבינו  ˘‰וסיף  מ‰  ˙מו‰  ולכ‡ור‰ 
"ענני  (ו‰˘ו"ע)  ‰טור  ל˘ון  על  ‰ז˜ן 
ב‰ם  יכ‰  לבל  לˆל  ב‰ם  ˘‰˜יפם  כבו„ו 
נכלל  ˘‰יו "לˆל"  ז‰  ו˘מ˘", „‰‡  ˘רב 
כבר במ"˘ ‰טור ו‰מחבר "לבל יכ‰ ב‰ם 
במ"˘ "לˆל".  מוסיף  ומ‡י  ו˘מ˘",  ˘רב 
ל˘ון  על  „מוסיף  ל˘ונו,  ב‰מ˘ך  וע„"ז 
סוכו˙  לע˘ו˙  לז‰ ˆונו  – "ו„ו‚מ‡  ‰טור 
("‰ע˘ויו˙  ˘˙יבו˙ ‡לו  לˆל",  ‰ע˘ויו˙ 

לˆל") לי˙‡ בטור. 

וי˘ לומר, „טוב‡ ˜מ"ל, ˘מז‰ ˘˙ל‰ 
‰כ˙וב מˆו˙ סוכ‰ ב"ענני כבו„ו ˘‰˜יפם 
ב‰ם לˆל", ‡˘מעינן רחמנ‡, ˘‚„ר‰ ˘ל 
פירו˘,  לˆל"7.  "ע˘וי'  ˘ˆ"ל  ‰ו‡  סוכ‰ 
˘ˆ"ל  ‰ו‡  ‰סוכ‰  ˘מ˙נ‡י  לז‰  „נוסף 
ˆל˙‰ מרוב‰ מחמ˙‰ (מ˘נ‰ רי˘ סוכ‰. ˘ם 
‰י'  (˘ז‰   – פסול‰  ל‡ו  וב‡ם  רע"‡),  כב, 

בסוכ‰,  ˆ„„י  פסול  ב˙ור  ‚ם  ל‰יו˙  יכול 
˘)‚ם  מח„˘  ע"ז  ‰נ‰  ‚„ר‰,  מעˆם  ול‡ 

7) ר‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 11.

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםיח

מכ‰  ‡ינו  ‰˘מ˘  ˘חום  בסוכ‰,  ‰יו˘ב 
בו; וב"לˆל" מו„‚˘ יו˙ר מˆי‡ו˙ ‰"ˆל" 

(‰נוˆר ע"י ‰סוכ‰) לעˆמ‰. 

ל‰לכ˙‡  ביני‰ם  „נפ˜"מ  לומר,  וי˘ 
מחמ˙‰,  מרוב‰  ˆל˙‰  „ˆ"ל   ‡‰ לענין 
ב‰סכך,  ˘יעור  ז‰ו  ‡ם  בז‰  לח˜ור  „י˘ 
˘˙‰י' ˆל˙ו מרוב‰ מחמ˙ו16, ‡ו ˘‰עי˜ר 
י‰י'  בסוכ‰  ‰יו˘ב  ‰‡„ם  ˘‡ˆל  ז‰  ‰ו‡ 

‰ˆל מרוב‰ מ‰חמ‰. 

ר"ל  ‰ז˜ן  ˘רבינו  מ‰  „ז‰ו  י"ל  ו‡"כ 
בכפילו˙ ‰ל˘ון "לˆל לבל יכ‰ ב‰ם ˘רב 
„ינים:  ב'  ‡יכ‡  סוכ‰  ˘בˆל  ו˘מ˘", 
˘‰יו  ‰כבו„  ענני  ע"„   – ‰סכך  מˆ„   (‡)
"לˆל", (ב) מˆ„ ‰‡„ם, כמו ˘ענני ‰כבו„ 
פעלו ˘"בל יכ‰ (ב‰‡„ם) ˘רב ו˘מ˘". 

ובז‰ י˘ לב‡ר „ברי רבינו ‰ז˜ן (ס˙רל"‡ 
ס"ב (ע"פ סוכ‰ כב, ב ובפר˘"י ועו„ ˘ם. טו˘ו"ע 

וז"ל:  מחמ˙‰,  מרוב‰  ˆל˙‰  ב„ין  ˘ם)) 
מן ‰‡ויר ‡ל‡ ‰ן  מרוב‰  "‡ם ‡ין ‰סכך 
ב‡ויר  ‰נכנס˙  ˘‰חמ‰  לפי  פסול‰  ˘וין 
‰סוכ‰  ל˜ר˜עי˙  מ‚יע‰  כ˘‰י‡  ‰סיכוך 
למעל‰  ˘‰י‡  ממ‰  יו˙ר  מ˙פ˘ט˙ 
למט‰  ˘‰סוכ‰  ונמˆ‡  ‰סיכוך  ב‡ויר 
מˆל˙‰",  מרוב‰  חמ˙‰  ‰י‡  ב˜ר˜עי˙‰ 
ובסעיף ˘ל‡ח"ז (ס"‚) ממ˘יך: "‡בל ‡ם 
למט‰ ב˜ר˜עי˙‰ ‰י‡ חמ˙‰ וˆל˙‰ ˘וין 
כ˘ר‰ לפי ˘י„וע ˘למעל‰ ב‰סכך ‰‡ויר 
‰ו‡ מועט מן ‰סיכוך וˆל˙‰ למעל‰ ‰י‡ 

מרוב‰ מחמ˙17‰ ו‰"ז סכך ‚מור". 

"„‡ין   ,(11 (˘ב‰ער‰  יו‡ב  מחל˜˙  ול‰עיר   (16
˘י‰י'  ר˜  ב‰סוכ‰  ˆל  ˘יע˘‰  ˆריך  מˆו‰  סוכ˙ 

˘יעור ב‰סכך ˘יע˘‰ ˆל". ע"˘.    

טור  ˘ם.  סוכ‰  ופר˘"י  ר"ח  ברי"ף,  וכ"‰   (17
˘ם. ור‡‰ ‰ער‰ ‰ב‡‰.    

ז‡"ז18,  סו˙רים  „בריו  ולכ‡ור‰ 
‰ˆל  ˘‡ם  נר‡‰  ‰ר‡˘ון  ב„ין  ˘מ„בריו 
ו‰חמ‰ ˘וין ‰י' ˆ"ל סוכ‰ כ˘ר‰, ו‰טעם 
"˘‰סוכ‰  מ˘ום  ר˜  ‰ו‡  ל‰  ˘פסלינן 
מרוב‰  חמ˙‰  ‰י‡  ב˜ר˜עי˙‰  למט‰ 
וˆיל˙‰ ‰יו  חמ˙‰  ˘‡ם  כלומר  מˆל˙‰", 
ב˘וו‰ ‰י‰ כ˘ר, ו‡ילו מ„בריו ב„ין ‰˘ני 
מ˘מע ל‰יפך, ˘‡ם ‰ˆל ו‰חמ‰ ˘וין ‡ין 
˘‰סוכ‰  וז‰  ‰סוכ‰,  ל‰כ˘יר  מספי˜  ז‰ 
מ˘ום  ר˜  למט‰ ‰ו‡  ˘וין  כ˘‰ם  כ˘יר‰ 

˘"ˆל˙‰ למעל‰ ‰י‡ מרוב‰ מחמ˙‰". 

‚ם י˘ ל„˜„˜ בל˘ונו ˘ם, "‡ם למט‰ 
. . חמ˙‰ וˆל˙‰ כ˘ר‰ לפי . . (˘)ˆל˙‰ 
סכך  ו‰"ז  מחמ˙‰  מרוב‰  ‰י‡  למעל‰ 
‚מור", ˘לכ‡ור‰ יי˙ר כ‡ן ב„בריו, ולמ‰ 
‰י‡  למעל‰  ˘"ˆל˙‰  ‰טעם  מספי˜  ל‡ 

מרוב‰ מחמ˙‰"?

לומר,  י˘  לעיל  ‰מבו‡ר  ע"פ  ‡מנם, 
סכך  ו˘יעור  "למעל‰"  סכך  ˘˘יעור 
‰חלו˜ים  ˘ונים  „ינים  ˘ני  ‰ם  "למט‰" 
כלפי  סוכ‰  „ˆל  ‰„ין  ‚„רם19:  בעˆם 

18) וכן ˜˘‰ בר‡˘ונים ˘ב‰ער‰ ‰˜ו„מ˙ [ומ‰ 
פי'  ‰ו‡  „בריו  (˘˙חיל˙  בר˘"י  בר˘"˘  ˘פי' 
ליי˘ב  כ'  „בריו  וסוף  מו˙ר,  כעומ„   ıפרו למ"„ 
 ‰"„ ˘ם  ˙וס'  (ור‡‰  ‡סור  כעומ„   ıפרו למ"„ 
כזוז‡ ו˘‡ר ר‡˘ונים ˘ם. וכבר ‰‡ריכו במפר˘ים 
לפר˘  מ˜ום  ˘‡ין  ופ˘יט‡  לכ‡ור‰ „וח˜.  ˘ם)) – 

כן ב˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן].

חמ˙‰  ‡ם  "‡בל  מסיים  ˘ם  ˘ב˘ו"ע  ול‰עיר 
(ע"„  כ' ‰טעם  ול‡  כ˘ר‰",  מלמט‰  ˘וים  וˆל˙‰ 
ˆל˙‰  ˘למעל‰  לפי  ˘ז‰ו  ‰ר‡˘ון)  ב„ין  ˘כ' 

מרוב‰ מחמ˙‰.    

19) וזו‰י כוונ˙ ‰‚מ' (סוכ‰ ˘ם) "כ‡ן מלמעל‰ 
במˆי‡ו˙  ר˜  ‰חילו˜  ˘‡ין  מלמט‰",  כ‡ן 
(כ˘טחיו˙ ל˘ון ר˘"י), ‡ל‡ ˘‰ם ˘ני „ינים: מˆ„ 
˘יעור ‰סכך),  כו' "מלמעל‰" (‰יינו  ‰„ין „ˆל˙‰ 
˘ווין,  כ˘‰ם  (ול‡  מחמ˙‰"  מרוב‰  "ˆל˙‰  ˆ"ל 



יזח‚ ‰סוכו˙

ענינ‰  ˘ז‰ו  ו)14   ,„ (י˘עי'  בכ˙וב  ˘מפור˘ 

מחורב  יומם  לˆל  ˙‰י'  "וסוכ‰  סוכ‰  ˘ל 

כי   – וממטר"]  מזרם  ולמס˙ור  ולמחס‰ 

מˆו˙  ˘ל  ‚„ר‰  ז‰ו  ‰ז˜ן,  רבינו  ל„ע˙ 

ענני  כמו  בלב„  לˆל  ע˘וי'  ˘˙‰י'  סוכ‰, 

‰כבו„ "˘‰˜יפם ב‰ם לˆל".

‰ז˜ן  רבינו  ˘ינ‰  ז‰  ˘מטעם  וי"ל, 

ז‰  ב„ין  ‰סוכ‰  ע˘יי˙  ‰לכו˙  ופ˙ח 

˘ל‡  ב˘ו"ע)  (וע„"ז  כ‰טור  [„ל‡  „ו˜‡ 

‰סימן  ומ˙חיל  ז‰,  „ין  כלל  כ‡ן  ‰זכיר 

סוכ‰)  (לע˘יי˙  ‰ר‡וי  ‰"מ˜ום  ב‰לכו˙ 

כיˆ„15, ˘יע˘נ‰ ˙ח˙ ‡ויר ‰˘מים „כ˙יב 

ול‡  ב)  ט,  (סוכ‰  ו„ר˘ינן  ˙˘בו  בסוכו˙ 

˘˙ח˙  בסוכ‰  ול‡  סוכ‰  ˘˙ח˙  בסוכ‰ 

כיון  ‰‡ילן"],  ˘˙ח˙  בסוכ‰  ול‡  ‰בי˙ 

‡ח„  ז‰  „ין  „‡ין  ל‰„‚י˘  רˆ‰  ˘בז‰ 

˘ל  ‚„ר‰  ז‰ו  ‡ל‡  בלב„,  ‰סוכ‰  מ˙נ‡י 

בלב„ ‡ין  לˆל  ע˘וי'  ˘‡ינ‰  סוכ‰, „"כל 

‚ם  ור‡‰  ס˜"‡).  ˘ם  ‡ו"ח  ט"ז  ועו„.  ‰"ט.  פ"‰ 
˘˜ו"ט  ור‡‰  ס"‰.  ס˙רל"‡  ‰ז˜ן  רבינו  ˘ו"ע 
ס˙ע"„.  ‡ו"ח  ‡בנ"ז  ˘ו"˙   – ‰ז˜ן  רבינו  ב„ברי 

פ˙ח‡ זוט‡ ל‰ל' סוכ‰ ר"ס ˙רל‰. ועו„.    

[‡ל‡  בסופו   (‡ ב,  (סוכ‰  כי  ˙ו„"‰  ור‡‰   (14
‡בל  ער‡י",  „יר˙  "„בעינן  מ˘ום  ˘ז‰ו  כ'  ˘˘ם 
מ˘מע  ˘ם)  וס˙רל"‡  (כ‡ן  ‰ז˜ן  רבינו  מל˘ון 
„˘ייך ל‰‡ ˘סוכ‰ ענינ‰ ˘‰י‡ ע˘וי' לˆל בלב„].    

רבינו  ˘ינ‰  זו,  ‰לכ‰  בטעם  ˘‚ם  ול‰עיר,   (15
‰‚מ'  „ר˘˙  ע"ז  מבי‡  ˘בטור  ‰טור,  מל'  ‰ז˜ן 
 .  . ‰בי˙  ˘˙ח˙   .  . סוכ‰  ˘˙ח˙  בסוכ‰  "ול‡ 
כ˙ב  ‰ז˜ן  רבינו  ו‡ילו  (כבפנים),  ‰‡ילן"  ˘˙ח˙ 
‰˘מים  ‡ויר  ˙ח˙  ‰סוכ‰   ‡‰˙˘ "וˆריכ‰   (‡)
כ˘ע˘‡‰  ‰פסול  טעם  (ב)  ‰כבו„",  ענני  „ו‚מ˙ 
ˆל  ˘‡ין  "לפי  ‰ו‡  ‰‡ילן  ˙ח˙  ‡ו  ‰בי˙  ˙וך 
‰בי‡  ‰‚מ'  [ו„ר˘˙  ע"˘  כלום",  מ˘מ˘  ‰סוכ‰ 
ר˜ ל˜מן ר"ס ˙רכח לענין סוכ‰ ˙ח˙ סוכ‰], ו‰יינו 
ˆל  סוכ‰ ‰ו‡  ˘ל  ˘עי˜ר‰  ל‰‡  ˘ייך  ז‰  ˘‚ם „ין 

‰סוכ‰. ו‡כ"מ.

זו סוכ‰".

כ‡ן  ‰ז˜ן  רבינו  „כוונ˙  י"ל,  ועפ"ז 
עליו  ו‰וסיף  ‰מחבר,  ל˘ון  (˘‰ע˙י˜ 
בל˘ון  ו‚ם  לˆל",  ב‰ם)  ˙יב˙ "(˘‰˜יפם 
סוכו˙"  לע˘ו˙  ˆונו  לז‰  "ו„ו‚מ‡  ‰טור 
לפר˘  ‰י‡  לˆל")  "‰ע˘ויו˙  ‰וסיף 
ולב‡ר כוונ˙ „ברי ‰מחבר, ˘בז‰ ˘‰בי‡ 
˘"בסוכו˙ ‰ו˘ב˙י" "‰ם  ‰מחבר ‰„יע‰ 
˘רב  יכם  לבל  ב‰ם  ˘‰˜יפם  כבו„  ענני 
ל‰‚„יר,  ‰י˙‰  ‰מחבר  כוונ˙  ו˘מ˘", 
‚„רם  לע˘ו˙,  ˘נˆטוינו  ‰סוכו˙  ˘‚ם 
‡ח„ ‰ו‡ עם ענני ‰כבו„, ˘ˆ"ל "ע˘ויו˙ 

לˆל". 

„„
יוכיח „‡יכ‡ ב' ‚„רים בˆל סוכ‰, ‡ם ‰ו‡ 

ר˜ ‰סר˙ ‰מניע‰ ‡ו „ין חיובי

עו„,  לב‡ר  י˘  ל‰נ"ל  ב‰מ˘ך  ו‰נ‰, 
„ˆ"ע במ‰ ˘‰וסיף רבינו ‰ז˜ן ˙יב˙ לˆל 
לבל  לˆל  ב‰ם  ˘‰˜יפם  כבו„ו  "ענני   –
ל‰מ˘ך  ב‰˙‡ם  ˘ז‰ו  „‡ף   – כו'"  יכ‰ 
‰ע˘ויו˙  סוכו˙  לע˘ו˙  "ˆונו  ל˘ונו 
לˆל" (כנ"ל), ‰"ז כפל ל˘ון, ו‚ם ‡ם ‰י' 
כו˙ב ר˜ "לבל יכ‰ ב‰ם ˘רב ו˘מ˘" ‰י' 
סוכו˙  לע˘ו˙  ˘"ˆונו  לז‰  מובן ‰‰מ˘ך 

‰ע˘ויו˙ לˆל" („לכ‡ור‰ ‰יינו ‰ך). 

כ‡ן  ‰ז˜ן  רבינו  ˘כוונ˙  ‰נ"ל  וע"פ 
י"ל,  ב‰לכ‰,  סוכ‰  ˘ל  מ‰ו˙‰  ל‰‚„יר 

˘‚ם „יו˜ ז‰ נו‚ע ל„ינ‡. 

לחל˜  ˘י˘  מ‰  ב‰˜„ם  ז‰  ויובן 
בפ˘טו˙ בין ב' ‰‚„רים „"לˆל" ‡ו "לבל 
יכ‰ ב‰ם ˘רב ו˘מ˘", „ב"לבל יכ‰ ב‰ם 
ל‰‡„ם  ‰˙ועל˙  מו„‚˘  ו˘מ˘"  ˘רב 

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםטז

עˆם ‚„ר‰ ומ‰ו˙‰ ˘ל סוכ˙ מˆו‰ ‰ו‡ – 
סוכ‰ ‰ע˘וי' לˆל (וסוכ‰ ˘חסר ב‰ ˙נ‡י 

ז‰ ‡ין עלי' ˘ם סוכ‰ ˘ל מˆו‰ כלל).

וי˘ לח„˘, ˘‚„ר ז‰ ‰ו‡ ‚ם מ‰נפ˜"מ 
˘י˘ ל‰סי˜ ל‰לכ‰ בין ˘˙י ‰„יעו˙ (סוכ‰ 
ב„ר˘ו˙  ועו„)  ע‰"פ.  ‡מור  ˙ו"כ  סע"ב.  י‡, 

‰יינו  ‰ו˘ב˙י"  "בסוכו˙  ‡י  חז"ל, 
"סוכו˙ ממ˘" ‡ו "ענני כבו„", „ל‰„יע‰ 
˘‰יו "סוכו˙ ממ˘", עי˜ר ‚„ר סוכ‰ ‰י‡ 
י˘ר‡ל  ˘ע˘ו  ‰סוכו˙  ע"„  ער‡י8,  „יר˙ 
מ˘‡"כ  ער‡י"9;  "„יר˙  ˘‰יו  במ„בר, 
ל‰„יע‰ ˘‰ם "ענני כבו„", י"ל „‰סוכו˙ 
˘‡נו עו˘ין ‰ן זכר (ר˜) לפרט ז‰ ˘בענני 
‰כבו„, "˘‰˜יפם ב‰ם לˆל לבל יכ‰ ב‰ם 
בבי‡ור  ז,  סעיף  (וכ„ל˜מן  ו˘מ˘"  ˘רב 
‰פרטים  מכל  ז‰  פרט  „ו˜‡  ˘נבחר  מ‰ 
‚„ר‰  ולכן  ‰כבו„),  ענני  ל‰ם  ˘˘ימ˘ו 

˘ל סוכ‰ ‰ו‡ מ‰ ˘‰י‡ ע˘וי' לˆל10.

וסוכ‰   .  . ‡מר  ר"ז  סוכ‰:  רי˘  מ‚מ'  ל‰עיר   (8
וסוכ‰.   ‰"„ ˘ם  (ובר˘"י  מחורב  יומם  לˆל  ˙‰י' 
ור‡‰ ר˘"י ˘ם רי˘ ע"ב „"‰ ˙ר˙י) . . ורב‡ ‡מר 
(ור‡‰ ‰ער‰  ער‡י  ב„יר˙  ו˘ב  מ„יר˙ ˜בע   ‡ˆ .  .

‰ב‡‰). ו‡כ"מ.    

„ר"‡  ו˘ם,  ע‰"פ.  פר˘˙נו  מלבי"ם  ‚ם  ר‡‰   (9
‰יינו  ‰ו˘ב˙י"  „"בסוכו˙  ‰˘"ס)  (כ‚ירס˙  ˘ס"ל 
ב)  ז,  (סוכ‰  ˘ס"ל  ל˘יט˙ו  ‡זיל  כבו„",  "ענני 

˘סוכ‰ "„יר˙ ˜בע". ו‡כ"מ.

בנ"י  ע"י  ‰סוכו˙  ע˘יי˙  כוונ˙  ˘‚ם  ‡˙"ל  ו‚ם 
 ‰"„ סע"ב  י‡,  סוכ‰  (כפר˘"י  ˆל  ל˘ם  ‰י˙‰ 
 ‰˘‚„‰‰ מ"מ,  ‰חמ‰"),  "מפני  ממ˘  בסוכו˙ 
ער‡י  ‡ו‰ל  על  מור‰  בנ"י  ע"י  סוכו˙  בע˘יי˙ 
˙ו‡ר  לומר  ˘ייך  ‡ין  כבו„  ענני  על  [מ˘‡"כ 
„˜ביע  "כמ‡ן  ב)  (נ‰,  מעירובין  ול‰עיר  "ער‡י". 

ל‰ו „מי"].

˘ם  על  ˘‰ו‡  "סוכ‰",  ˘ם  יומ˙˜  עפ"ז   (10
„ל‡  ו„"‰  ו˘חמ˙‰   ‰"„  ‡ ב,  סוכ‰  (ר˘"י  ‰סכך 
˘לט‡. ˙וס' ˘ם „"‰ כי עבי„. ובכ"מ. ˘ו"ע רבינו 

‰ז˜ן  רבינו  בל˘ון  מפור˘  ז‰  ויסו„ 
˙יכף ברי˘ ‰סימן ˘ל‡חריו (סי' ˙רכו, ˘בו 
˘כ'  בפועל),  ‰סוכ‰  ע˘יי˙  „יני  לב‡ר  מ˙חיל 

˘‡ינ‰  בסוכ‰  ‡ל‡  י"ח  יוˆ‡  ‡„ם  "‡ין 
כבו„,  ענני  „ו‚מ˙  בלב„  לˆל  ע˘וי' ‡ל‡ 
ול‡   .  . ל„יר‰  ‚ם  ע˘וי'  ‰י‡  ‡ם  ‡בל 
‚ם  ˘ע˘וי'  ‡ו  בלב„,  בˆל‰  ל‰ס˙ופף 
‡ו   .  . ˆניעו˙  ˘ל  ˙˘מי˘  ב‰  ל‰˘˙מ˘ 
מזרם  ולמס˙ור  למחס‰  ‚ם  ע˘וי'  ˘‰י‡ 
‡ין  בלב„  לˆל  ע˘וי'  ˘‡ינ‰  כל  וממטר, 

זו סוכ‰ ‡ל‡ בי˙ כו'". 

ר˜  ז‰  ˙נ‡י  נזכר  ב)  ח,  (סוכ‰  „ב‚מ' 
˘סוכו˙  („‡ף  ‚נב"ך  סוכ˙  כ˘רו˙  לענין 
כ˘ירו˙  מ"מ  מˆו‰,  ל˘ם  נע˘ו  ל‡  ‡ל‰ 
‰ז˜ן  רבינו  ‡בל  ˆל),  ל˘ם  נע˘ו  ב‡ם 
סוכ11‰,  בכל  לעיכוב‡  ˙נ‡י  ˘ז‰ו  כו˙ב 
ל˘ם  ור˜  ‡ך  ˆ"ל  ע˘יי˙‰  ˘כוונ˙  וע„ 
כוונ‰  ˘ל  ˙ערוב˙  בלי  בלב„",  "ˆל 
˙˘מי˘  (‚ם)  ב‰  "ל‰˘˙מ˘   – ‡חר˙12 
"‚ם  ˘˙‰י'  ‡פילו  ‡ו  ˆניעו˙",  ˘ל 
[‡ף  וממטר"13  מזרם  ולמס˙ור  למחס‰ 

‰ז˜ן ר"ס ˙רלח. ו˘"נ) – ול‡ ˘ם ל‡ו‰ל ער‡י – כי 
(עי˜ר) ‰ˆל נוˆר ע"י ‰סכך (ור‡‰ סוכ‰ ז, ב).    

ב,  (סוכ‰  ר˘"י  בל˘ון  בכ"מ  ˘˜ו"ט  וכבר   (11
מˆו‰  סוכ˙  "‡בל  ‰מ˘יח)  לימו˙   ‰"„ ע"ב  רי˘ 
„ר˜  (ועו„),  סכ"ח  יו‡ב  ובחל˜˙  לˆל".  ‡ינ‰ 
ל˘ם  מˆו‰) ˆ"ל  ל˘ם  נע˘י˙  (˘ל‡  ‚נב"ך  בסוכ˙ 
ˆריך  ‡ין  מˆו‰  ל˘ם  ‰סוכ‰  עו˘‰  "‡ם  ‡בל  ˆל, 

˘ום כוונ‰ לˆל". ע"˘.

כ„בריו  ˘ל‡  מוכח  כ‡ן  רבינו ‰ז˜ן  מ˘ו"ע  ‡בל 
עול‰  „˜נ‰  מ‰‡  יו‡ב  ‰חל˜˙  ˘ר‡יי˙  [ול‰עיר, 
˘ם (כמ"˘  ל˘יט˙ ‰˙וס'  כב, ‡), ‡ינ‰  כו' (סוכ‰ 
בעˆמו), ו‰רי רבינו ‰ז˜ן (‡ו"ח ס˙רל"‡ ס"ו) פס˜ 

כ˙וס'].    

12) ור‡‰ נ"כ ‰˘ו"ע ˘ם ר"ס ˙רל‰.    

סוכ‰  ל‰ל'  ב‰‚מ"י  ר"˙ (‰וב‡‰  ˘יט˙  ע"פ   (13


