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  סוכות    

   נגילה ונשמחה בךהביאנו המלך חדריו
המלך מדושן הסתובב לו בן  השיגה ידו, עונג ושבע תפנוקים  ברוחו לעשות , לכל אשר יחפץ  ולכל אשר עלה 

מעצור מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל, אין  הרי  מריעים , כי  נתחבר עם חבר  הבן ולא יחטא  ומה יעשה 

מושחתיםמשחיתים חבורת ליסטים מזוינים ומ במעשיהם ודרכיהם הנלוזות, ורדים  הלך ונשתקע  , וכך 

מרוב צער נתמוסס  המלך אשר לבו    .לדאבון לב אביו 

מעשיו הנפשעים ביום בלב שלם על כל  המלך ידיעה שבנו רוצה לשוב אליו ומתחרט  הימים קיבל  , מן 

בצל כנפיו בארמונו ולחסות  אמנם , ושמח עד אין חקרוכמובן שהמלך שש , וברצונו לחזור תחת חסות אביו 

טירותיו בנו שרוצה לחדור לחדרי  הערמומיות של  מתכסיסיו  הוא אחד  בלבו אולי  מורא  גיסא עלה  , מאידך 

במלכותו מהפיכה  התנהג אתו , על כן כשבנו חזר אליו ונפל לפניו ויבך ויתחנן שימחל לו, ולמרוד כנגדו ולחולל 

מסויימת במוחו, בהסתייגות    .והחשד ניקרה 

בבחינת כבדהו וחשדהו והבן המלך כלפיו  בהתנהגות אביו  הבחין  האיך לרחוש , הפיקח  טיכס עצה בנפשו 

נמנה עמהם, מה עשה, אימונו של אביו הלסטים שמקודם  והתחיל לדבר על ליבם והפך אותם , חזר לחבורת 

המלך ולמוקירי ומקימי חוקיו בנו, לאוהדי  מלבו על  הסיר כל חשד  המלך  זאת  מעל ואהבו , וכשראה  ונישאו 

קדמוניות השרים כבשנים    .כל 

פשע, עם ישראל שהם בנים למקום, מובן והנמשל בהוספת חטא על  השנה  באביהם כל  באים , מרדו  והנה 

הלב וצועקים שרצונינו לסור "ה ויוהכ"בימי אלול ר מעומק  פ ומתחננים אל המלך ומביעים חרטה גמורה 

הוא,כל ימי חיינו' מדרכינו הנלוזה ולשבת בבית ה בכך די להוכיח שכדברינו כן  הוא רק ,  אמנם אין  כי אולי 

מהשפא ולחוץ הדין והוא רק  בקונו, מפחד  העליונה וכמורד  דעת  הוא חס ושלום כגונב     .ואז 

הסוכות וכאו אמנם מתאמץ בגופו ובממונו הן בהד"בהגיע ימי  במצוות סוכה ועי' א  מהפך את "מינים והן  ז 

הואהתאוות וההנאות של היתר שהן בריך  דא קודשא  המה אויבי המלך  מכניעם ע,   מכיסו "והוא  י שמוזיל זהב 

הד בצל סוכה, מינים וסוכה' לקניית  נדוד מביתו ויושב  נחשב כמי שמוסר את אויבי , ובגופו שמרחיק  הוא  בזה 

התשובה ואמיתית כוונתו לשוב אל ה, המלך ומהפכם להיות אוהביו מביע את עומק  הוא  באמת ובלבב ' בזה 

הקב, שלם בצילא דמהימנותא"ואז  מכניסם תחת צל כנפיו  המלך חדריו"בבחינת , ה  ושש ושמח עמו " הביאנו 

ה בך"ומתקיים  החתימה " נגילה ונשמחה    .ומטיב עמו 

העבודה זי"הרה'  שפיוכמו בעל יסוד  תמצאנו"ע עה"ק  ברוב הימים  המים כי  דלחם , פ שלח לחמך על פני 

הוא אוכל"ל עה"חז' הוא כינוי לתאוות כמו שפי הלחם אשר  הוא כינוי לעניני אכילה "וכמו, פ כי אם  כ 

בחג הקדוש הזה שהוא בבחינת "דע" שלח לחמך"והיינו , וגשמיות תאוות אלו  האדם  על פני "י שישלח 

המים" המים בו מצוות ניסוך  המים, שנאמרה  הימים תמצאנו", ובחג נידונים על  ברוב  שאם תתקדש " כי 

במד השנהותטהר את עצמך  ברוב הימים של  החג  השפעת וקדושת  תמצא בזה את  הסוכות  בחג  זו    .ה 

בחג הקדוש הזה עת"והשי בעזרינו שנוכל להתקדש ולהטהר  מצוה ועי" יהא  השמחה של  ז יושפע לנו "י 

העולמות מכל  משיח צדקינו, שפע רב  בביאת  בסוכת עורו של לויתן  מרן רביה, עדי נזכה לישב  ק "ומלכינו 

בראשי"שליט בימינו אמן, נוא    .  במהרה 
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úåëåñä âç ,äâåçî ïåùìî àåä âç , ùéù
 ìàøùé åàá ìâøì äéìòäáå úéîéðô äãå÷ð
 íéëéøö åéùëò äðäå úéîéðôä äãå÷ðì

÷éãöä éðô úåàøì óñàúäì.  )íéîä úåøàá(  
  

åðéúçîù ïîæ ,äæ íùá àø÷ð , æàã
äøåú ìù äøîâì äãåòñ íéùåò ,àå" ìëåé ë

 ìéôäì øöéäç úåáöòì íãàä úà" å
äùåò åæ äî äçîùìå åøîàá , úøîâ éëå

äøåúä ìë ,åðéúçîù ïîæ àø÷ð ïëì ,
 åîöò çåîùì íãà ìë ìëåéù úåøåäì

àîøâ ïîæäã , úåéäì äöåòéä äöòä åäæå
äçîùá æà .                                    )äøåú ìäà(  

  
åðéúçîù ïîæ, ìëì äðîæä ïåùì àåä ïîæ 

äðùä .                                              )äùî øàá(  
  

ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå ,îâá '
úåðåò ïåáùçì ïåùàø , úåðåò åðééä

 äáåùú ïéùåò úåëåñáã ïåéë ã÷úùàã
äáäàî , ïëì úåéëæë åùòð úåðåãæäå

 ïéùåòã úåëåñ ãò úåðåò ïåáùçá ïéúîî
äáäàî .                                   )éåì úùåã÷(  

  
íéîé úòáù åáùú úåëåñá , úåëåñá

éô åáùú 'úåëåñá úåéäì äáéùé åùòúù ,
úé åúçâùä ìà ãéîú èéáîå äëåñ úåéäì ,'

éô úòáùì åëæú éæà ' íéãñçå òáåù àéáäì
íéîé íéàø÷ðä íéðåéìò , äåöé íîåé êøã ìò

ä 'åãñç .                                           )äùî úòã(  
  

ëúåëåñá åáùé ìàøùéá çøæàä ì, 
é"éùä çéèáäù ì" äëåñá íéáùåéä ìëù ú

íéð÷æå íéçøæà åéäé .                      )ùãå÷ òøæ(  
  

íëéúåøåã åòãé ïòîì ,ò éë" úåöî é
 åãáòì êéà òãéìå úòã íãàì êùîð äëåñ

úé"ù .                                               )ùãå÷ òøæ(  
  

 úòáùåëå éðôì âåçú íéîé ' êà úééäå
çîù,é "åëå âåçú íéîé úòáù ì ' àåä

â úòë êéøöã" íåé ìò åðéðåçèáá ïåùùì ë
äåå÷îä ,úåîéìù åâéùä àì ïééãò éë ,

åðéøöåé åðçéèáäå , úòáù âåçð øùàë
çîù êà úééäåì åëæú éæà íéîé , äçîùã

úåîéìù ïåùì àåä.                     ) øëùùé éðá(  

òèöîääëåñä ïî øåèô ø,ò " äëåñä é
øòö ìëî øåèô äéäé , ïéìåç ïë íâ åäæå

 ìëî ïéøèôð åéäéù ïéøåèô ïäéùîùîå
éìåç .                                     )äîìù úøàôú(  

  
äîù äëåñå éì ùé äì÷ äåöî,ò " é

äì÷ úðéçá àåäù äëåñ úåöî ,ðëîé ò
ñä"îéâ ììåëä íò äìåòù î 'äì÷ .  

)ú éèå÷éììéáàðøòùè äøå(  
  
àëã ãò ùåðà áùú,éôà  'ò ãáåò" æ

ùåðà øåãë , úåøéáò øàùá àèç íâå
úåøåîç , äåöîì äëåñ úáéùéá äáåùúáå
åì ìçîð .                                    )äðéá éòãåé(  

  
ã 'íéðéî  
åëå áìåìá ïëå ' àðèéùã äéðéòá àøéâ

à÷ååã äéðéòá , åðéãâðì åéðôá ãîåò àåäù
øìåðéôã , àìù úåðåò ïåáùçì ïåùàø

 ìöòúúå úåðåò íåéñ àåäù áåùçú
åæ äîçìîá , ïåáùçì ïåùàø àìà ïë àì

 øæò êéøö åøéáçî ìåãâä ìë éë úåðåò
øúåé .                                      )øôåñ íúç(  

  
äåàâ ìâø éðàéáú ìà ,ø"âøúà ì , ìàù

ò íãàä àáé" äåàâ éãéì ùãå÷ä ìâøä é
àôúäåäðå÷ù âøúàá úåø , áåúë ïëìå

øá"å øñç âøúà ú ' úå÷ìúñä úåøåäì
íìåò ìù åôåìà .                        )øéàîä øåà(  

  
øîåàå øùáî ìå÷,ò äðä " áìåì úåöî é

ïéîéé÷î åðàù âøúàå , øùáî ìå÷ì äëæð
ìåì äìåòä"øúà á"â .               )íòåð éøîà(  

  
äáø àðòùåä  

äáø àðòùåä, íòè  àø÷ð äîìáäæ íù ,
éùä ïã äðùä ùàøáã"ïéãá íìåòä úà ú ,

íéîçøá íéøåôéëä íåéáå, å íéðåðéáä
ïéãá úåëæì æà íéìåëé , ïã äáø àðòùåäáå

ãñçá ,ïéãá úåëæì íãà éðá ìë íéìåëé æàå ,
äáø àðòùåä àø÷ð ïëìå .      )áåèäå øùéä(  
  

äáøò íåé, éòùåôì íâ ïå÷éú åá ùéù 
àì íäá ïéàù ìàøùéúåöî çéø àìå íòè  .  

)õåøç úåáùçî(  

äøåú úçîù  
çîù êà úééäå ,èåòéî êà , òðëðä åðééä

äçîùá ãéîú úåéäì ìëåé ìôùäå , çîù éë
åìøåâá åì ìôðù å÷ìçá .        )ìàøùé çîùé(  

  
íëì äéäú úøöò éðéîùä íåéá, øùàë 

éçáì äëåæ íãàä 'äáåùúä àåäå éðéîù ,
íëì äéäú úøöò ,éôàã 'åäù íëì à

úé åîù ãåçéì äéäé úåéîùâ' .   )óñåé éøîà(  
  

íëì äéäú úøöò, íëìä øåöòì åðééä 
úéîöò äòéâðå.                       ) éøä éùåãéç"í(  

  
úøöò,åùéðë ïåùì  , úåéùòä ìë éë

íéîéä åìàá åùòðù , ñàã èøòåå ñòìà
èìîàæòâðééàäæ íåéá  , áø÷úäì éãë ìëä

äì' .                                                   )ïøäà úéá(  
  

îâá 'åîöò éðôá ìâø éðéîù, ìâø àåä 
 éøçà åîöòì ïðåáúäì êéøö éãåäé ìëù

ë íéîé" øò íéðô à øàô ñàåå íéùåã÷ ë
èàä .                                             )íäøáà úéá(  

  
îâá 'æô"ø ø"ô ú'æ ñéé'ø ïî'ìâ, æîåøä 

ì êéøöùåá åìâøåäù úåìéâøä ï÷úìå ñééô ,
éúùå äìéëà äéäéù 'åìù , ììåæ êøãá àì

ç àáåñå"å .                              )ìàøùé úéøàù(  
  

úåô÷ä  
îâá ' åîöò éðôá ìâø úøöò éðéîù

áù÷ øæô ïéðòì,éô  ' úåøåæôä úåìéôúä
äéìò íäì ïéà äðùä ìëáù , äéìò íäì ùé

á÷äå äæ íåéá"ïäì áéù÷î ä.   
)äøä"øäî ÷"éæ àæìòáî é"ò(  

  
ä úéøá ïåøà éðôì øëøëå ææôî ãåãå '

ä÷çù ìëéîå,ò "íéðá åì äéä àì ë ,
ò àöîð" äøåúä íò íéã÷øîù úåô÷ä é

íéðá êéùîäì íéìåëé ,äàåôø íâå , éë
ô÷ä"éðá íò ä"àåôø äìåò í"ä .  

)äòåùé úøèò(  
  

åðàø÷ íåéá åððò, øôñá íéàøå÷ù íåéá 
äøåú ,ò äæ íåéáìëä øîâ àåä éë åðð .  

)ñçðô éøîà(  

  ה
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àúééøåàì àáø äòãåîàúééøåàì àáø äòãåî  
  ט"מ סוכות הבעל"הננו מודיעים בזה סדרי שיעורי תורה הנאמרים בימי חוה

  בבית מדרשינו בשיכון
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

äëæðåâúäá äøåúä ïø÷ úîøäìå äøéãàäìå äøåú ìéãâäì  úåìãåáëåðéìò íéîù åðé÷ãö çéùî úàéáá   

èéìù åðéáø ïøî åðéëìîå"åðéùàøá à ,áåðéîéá äøäî ,ïîà.  
  

  

³×þëëî− ³ìô¾ "¬  

ó−êëèí  

äðôì" äòùá ö12.00 
  

 óî−ëð ’ê ’íîìð"ô  
 óî−ëîí ’ë ’íîìð"ô  
 óî−ëîê ’í ’íîìð"ô  

−ðôñ  

øää"âø 'èéìù øòâøòáãìàâ íåìù ìàøùé "à 
  ברכת הזימון' ח הל"ע או"שו

    

−ê ó−−š³³ ó−òëî ³îëê"íîì −ô−ô óî− ñ×ë í"ô 
 ³î¼¾í ö−ë1.00  - 2.00  

¾þ¼ −¾−¾ óî−ëî" ³î¼¾í ö−ë š12.00  - 1.00 

    

íìòô ³ñ−õ³ öôï  
 í¼¾ë5.15šî−ðë   

äçà"áéøòîì äçðî ïéá ö
  

 óî−ð ’ê ’íîìð"ô  

èéìù ïøòèù øæòéìà ìàåîù éáø ïåàâä áøä"à
   מערב העיר בני ברקרב 

  א" הלוי שליטבבית הוראה של בעל שבטץ "ודומ

    

 óî−í ’ë ’íîìð"ô  

øää"ø â' ïàîâøòá ãåã øéàîèéìù "à  
  ץ העדה החרדית "דמפקח כללי מטעם הב

  על מצוות התלויות בארץ

    

 óî−ê ’í ’íîìð"ô  

 éáø ïåàâä áøäøòáìòâ éëãøîèéìù "à  
  ד מונקאטש"רב דביהמ

  

   

  תורה שיעורי    
  

  

   

  תורה שיעורי    
  

  

ici lry  
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öî¾êþí óî−ë ó×ñ ó³ìšñî .

 óî− êñíî êîí öî¾êþ −×î ¾þðôëî

¬" öîîë¾ìñ öî¾êþ êñê êîí î

³îòîî¼ ,õ¼ þêë−î"−õ¾ íô − ’þèí" ê

 ð−³¼ í³ê −ô −òõñî íò¾ôí −þëðë

öîë¾ìî ö−ð ö³−ñ , ¹îè ñ¼ êîí ö−ðð

í¾¼¾ íþ−ë¼í , öôïí ñ¼ êîí öîë¾ìî

−ê¾íþ−ë¼í í¾¼ô ³¼ë š−þñ ðë ,

í¼¾ í³îêë íî®ô ó−−šñ ñî×− í−í¾ ,

×íî−î íò¾í ¾êþ íòíî" −ô− óí õ

ëší ïê¾ ö−ðí" −êë ñ× ³ê öð í

ðëñë íþ−ë¼í ¹îè ñ¼ óñî¼ , óòôê

 íëî¾³ öôï êîí¾ ³î×î½í èìë

³î−×ïñ ö−×õíò ³îòîðïíî íëíêô ,

ëšíî" íô× ¼ð−ñ ³îòîî¼í ³ê íòîô í

¼ðîò× ö−õîñ−ìë ¾− ³î®ô , −îêþ ïê

îë¾ìí ³ê óè ¹þ®ñ" öôï ñ¾ ö

−ðí ñê íþ−ë¼í" íþ−ë¼í ¹îè ñ¼¾ ö

þ³î− ö−ëîþô ³î−×ïí î−í−¾ −ð× , îíïî

îë¾ìñ öî¾êþ" ³î×î½í èìë¾ ³îòî¼ ö

 ³îòî¼í ñ¾ öîë¾ìí ³ê óè ó−×−þ¼ô

ñêþ¾− −³î×ï ³îëþíñ  .)ñêî− −þëð  (  

  

 ¾þðôë ê³−êëší þôê" í

 îò¼¾íî ³þôê í³ê óíþëêñ

±¼í ³ì³,−−ì  μ−òëñ ¼þîõ −òê¾ μ

 í×î½ ³î®ô óíñ ö³îò −òêî

îë¾³ ³î×î½ë þôêò¾  ³¼ë¾

ó−ô− .®î"³î×−−¾í ë.î ñò"½ë õ" ð

 îòê¾ íô ñ¼ þîšìñ ¾− íòíð

 öôïê ³î×î½ë óî− ñ×ë ó−þôîê

 ê−íî ö−êñ−¼ ö−ï−õ¾îê −³ðî¼½ñ

−õ¼"íîïë þêîëô¾ ô" í¼ë¾í¾ š

 ñ¾ ó³×î½ñ ö−¾ò×³ôî ó−ê³ ó−¼îþ

î¼½ë ó³ê ðì−−³íñ ñêþ¾− î³ð

 −¬î¾õ îòê¾ öëîôí öô îò−ê íþîê×ñî

 óíí ó−¾îðší ³ê ó−ò−ôïô ó¼

êþíî−× ³®š íêþòî îò³×î½ñ.  ñëê

−õ¼ ö−ò¼í þêë³−" −îñ ³¾îðší ð

õë ’í¼ êþ−î" óí−ñ¼ ðôî¼ êîíî õ

í¼ëí¾ ñ×í ¼îð−ð ±¼í ³ì³" ë

 êñî ìþîêíñ îô®¼ ó−ê³íñ μ−þ®

 −ð× ìþîêíô íñîðèë þ³î− èíò³−

ê êòš− êñî ¾−−ë³− êñ¾í¼ëí ³" ë

 îñ ö−ê¾ ðôî¼ êþšò š−ð® íòíî

 íè−þðôñ íè−þðôô ³îñ¼ñ ³îþ¾õêí

¼î"¼êê í®þ ×" îë îêòš³− êñ¾ í

 íèþðôë óíô ñîðè êîí¾ ó−×êñôí

 μêñô ³ò−ìëë îô®¼ ¾ëñ³í ö×ñ

 óí−ñ¼ ðôî¼ êîíî íïî ðôî¼ ³î−íñ

×¼"ð. í¼ëí¾ îô× íòíî" μ−þ® ë

 μ−þ® ö× ìþîêíñ îô®¼ ó−ê³íñ

 îô®¼ ó−ê³íñ ìþîêíí¼ëíñ" öîè× ë

 ðîêô ëî¾ì ¾−ê êîí ìþîêí óê

í¼ëíî" μ−þ® ¬î¾õ ¾−ê êîí ë

 −ð× ³î¬¾õë èíò³íñ ìþîêí

í¼ëí¾"¼î îë êòš³− êñ ë" ×

 îñ®ê îò−®ô¾ îò−ëê óíþëê

¼ê ó−×êñôí ¾îëñë ¾ëñ³í¾" õ

 ñ×î− êñ−ôô óíô þ³î− í−í êîí¾

 −× ó−¬î¾õ ó−¾òê ñê μñ−ñ êîí

 óèð ³î¬¾õë óè èíò³− −êðîîë

þ® ìþîêê ó−ê³íñ μ−"í¼ëíñ ¼" ë

ò×" î³îê ó−ò−ôïô îòê íï μô½ ñ¼î ñ

 ó®ô®ñ ñî×− êîí¾ îò¼ð−ë îò−³×î½ñ

 ó−¼îþí þê¾− óè êñ−ôôî î³èþðôñ

ïî îô¼ êîëñ îñ×î−" þôê ¾þðôí ¾

ëší" îò¼¾íî ³þôê í³ê óíþëê í

 ó−×êñôí ³ñë−š¾ îò−−í ±¼í ³ì³

ê ó³èþðôë ³¾ëñ³íî μ³−ëë" ×

 ñêþ¾− ñ®ê êîëñ í³ê −îêþ

êð μ−òëñ ¼þîõ −òê¾ μ−−ì êïîõ¾

ó−ô− ³¼ë¾ îë¾³ ³î×î½ë .                 

)í¾ô μþë   (  

öî¾êþí óî−ë ó×ñ ó³ìšñî.  ö−èíîòî

õ¼"þêí −" í¼ëþêí ³ê ½−ò×íñ −

 ³î®ô ó−−šñ ó¾î í×î½í μî³ë ó−ò−ô

ö−¼îò¼òí , íï−ê öëîô îò−ê íþîê×ñî

íïñ íï ¾− ³î×−−¾ ,−î"õ¼ ñ" −

í ¼½ò ³ìê ó¼õ −× ó−þõ½ô¾íþ" š

þ −ëþí ’−ï ê¾îï" ¾îðší îëþ ñê ¼

−ï ¾¬−þï¼ôô ð−èôí" ó¾ íí¾î ¼

öôï íï−ê , îñê¾ î³−ë ñê î³þ−ïìë

öôïí ñ×ë μëþ ñ®ê ³ðôñ íô îòôô ,

óñî¼ë êþîë ¾−¾ −³ðôñ þôêî íò¼ ,

 μ−þ® ³−−í íï ñ¼ óêí îíîñê¾

êëëî¬ ó−òôï ó¾ ³îíñî ë¾−ñ , êþšò

 íêþ³î í−õ ³ê íñê¾òî ³³þ¾ôí

êþîë −¾ þôê³¾óñî¼  , þôêî íò¼ò

 −òê ñëê ³þôîê ê−í −ôò −×í ö−ê

¼ ¼ðî−"× , ¾ðîš ¼þïë ë³× íòíî

í¼"ó×−³îþîð î¼ð− ö¼ôñ × ,¼ −×" −

 ¼ð−ñ ³¼ð óðêñ μ¾ôò í×î½ ³î®ô

³− îðë¼ñ μ−ê"ô× ¾" ³ê ¼ð ¾

îíðë¼î μ−ëê −íñê , −× î−þëð ³òîî×î

 íòîôê ¼−õ¾íñ í×î½í ³ñîè½ îíï

îòë−ëñ ëþšë , þôêò þ¾ê šþ êñ¾

×í − ’ ±þêí ñ× êñôî ó−šñêí êîí

îðîë× , íõ¾ô óê −× îòô¼ ñë îòë−ñî

±îìñî ,³− î³îê ¼ðò šþ" ³ôêë ¾

íþîôè í¼−ð−ë ,¼î"ðí ìš−ñ ö−èíîò ï ’

ó¾ óíô¼ ¼ò¼òñî í×î½ë ó−ò−ô ,

ðë ó−¼îò¼òí ö−ò¼¾ ’ êîí ó−ò−ô

ëší ³ê μ−ñíôñ"óñî¼í ñ× ñ¼ í ,

 êñ¾ ð³−× îòë−ñë íï ¼ëšî−¾ −ð×ëî

¬îô³ ,¼"×ô ×í×î½í ñ¼ ó³îê ö−½−ò ,

 ³¼ð îòë ¼−õ¾íñ í×î½í ³ñîè½¾

−ìëë ’îíðë¼î μ−ëê −íñê ¼ð ,

 íþ−ôêë êñî ³−³−ôê í¼−ð−ë

êôñ¼ë .  

)×"íèí îò−ëþ öþô š"¬−ñ¾ š"ê(  
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  סוכות

  

  

  אלקיכ אלקיכ ' ' ושמחת לפני הושמחת לפני ה
שבעת ימישבעת ימי  

  
òê þîë−®ñ íïë ¼−ðîíñ îòòí"¼í îò−³ð¼ ñíš ¾" −  

³êî− −ô−ë ö−ïîõ¾îêí ³îðî¼½ −òôïî −þð½ "íîìî ¬"ñ¼ëí ³î×î½ ô"¬  
  

   

  ä"òèàá "åé ìéìá" äòùá è9.30÷ä åðéúáéùé ãé ìòù åðéúìéä÷ã äìåãâä äëåñá '   

  åé éàöåîá"æéôùåàä íéé÷úú âç ìù ïåùàø èåðéáà ÷çöéã àä äëåñá  äìåãâ äòùá8.30  

   íåéáã 'ã àæéôùåàä íéé÷úúâä äëåñá á÷òéäìåã  äòùá8.30  

  ä íåéá' äòùá ïåëéùá åðéùøãî úéá úëåñá àðîéäî àéòø äùîã àæéôùåàä íéé÷úú 8.30  

îçàìå        " ïåëéùá ìåãâä åðéùøãî úéá ìëéäá äáàåùä úéá úçîù ë  

  áù ìéìá"ä íéé÷úú ÷"òèàá"ëåñá úéááù ääâä "èéìù åðéúáéùé ùàø ö" äòùá à9.30  

  ùöåîá"ùåàä íéé÷úú ÷ àæéôóñåéã äìåãâä äëåñá  äòùá8.30  
  
  

î− ³ìô¾ ³×þëë"¬  

ó−êëèí  

 6168833: טלפקס,  שיכון קרית יואל בני ברק17ט "קדושת יו' רח: המשרד
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  ט

 

  סוכות

 úåëåñá åáùé ìàøùéá çøæàä ìë íéîé úòáù åáùú úåëåñá
 ìàøùé éðá úà éúáùåä úåëåñá éë íëéúåøåã åòãé ïòîì

 éàéöåäáíéøöî õøàî íúåà. éå"ò ìéô"éàã î 'îâá ')è úéðòú (.

á÷ä ïúð úåáåè úåðúî ùìù"øáãîá ìàøùéì ä ,ïî ,øàáå , éððòå
ãåáë ,÷äå 'åôîä 'ä äåéö äîì ' àìå ãåáë éððòì ÷ø øëæ úåùòì

øàáìå ïîì ,éúå 'åððåìúäù øçàì ÷ø åìáé÷ øàáäå ïîä úà éë ,
àùî"òà åìáé÷ íä ãåáëä éððò ë"÷éá àìù ôåù , éë ãåòå úàæ

ìàøùéì íéãçåéî åéä ãåáë éððò ,áø áøòä úà èìåô äéä ïðòäã ,
àùî"åðäð áø áøòä íâ íäîù øàáå ïîá ë ,æå" åáùú úåëåñá ù

íéîé úòáù ,ãåáëä éððòì øëæ , éððòì à÷ååã äîì äøåàëìå
øëæ íéùåò ãåáëä ,ò" áéùîë áåúëä àá æ"úáùåä úåëåñá éë"é "

íëúðåìú éìá éîöòî ,âå í"ìàøùé éðá úà " úà àìå à÷ééã
áø áøòä.                                                                            )ãéçä"àæ "ì (  

  
ããîà úåëåñ ÷îòå íëù ä÷ìçà äæåìòà åùã÷á øáéã íé÷åìà 

)ñ íéìäú'.( åé" ìéôò" àåä úåëåñã ïåùàø íåéã ùøãîá àúéàã î
úåðåò ïåáùçì ïåùàø ,ëäåé ïéáù íéîéáã ïåéëå" ïéà úåëåñì ô

á÷ä"ìàøùé úåðåò áùçî ä ,ùî úåðåò íéøàùðù àöîð" íéîé ñ
ãáìá ,á÷ä äåéö åìà úåðåò ìò øôëì éãëå" äëåñ úåöî ìò ä

úåðôã äùìùá äøùë äëåñã ,úåîà íéøùò ãò äøùë ïôåã ìëå ,
íéçôè äùù àåä äîà ìëå , íéøùòå äàî ùé ïôåã ìëáù àöîð

íéçôè ,ù íä úåðôã äùìùáå"íéçôè ñ ,ìé äæáå"äîàî ô" ë
"äæåìòà åùã÷á øáéã íé÷åìà" ,æåìòà-ä ,äá æåìòà ' ïéáù íéîé

ëäåé"ììë íéáùçð íðéàù úåëåñì ô , àìéîîå"íëù ä÷ìçà "
÷ìçà åðééäã-ëù øôñîë ÷ø øàùðå äðùä úåîé øàùî íéîé ä" í

ï÷úì íéîé ,"ããîà úåëåñ ÷îòå " úå÷îòä ìò íúåà ããîàù ìù
äëåñä , ìë ìù ìàøùé úåðåò ìò øôëì éãë äëåñä éðôåã íä
äðùä ,ìé äæáå"äîàî ô" ë)ì íéìäú"è(" éîé úúð úåçôè äðä "

òù"äð÷ú äðùä ìë éîé åìáé÷ äëåñä éðôåã ìù úåçôèä é .  
)äâä"éøäî ÷"éæ àæìòáî ã"ò (  
  

øãä õò éøô ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå. åôò øàáúé"é íøîàî 
æ"ì) óã úáùì  '(  íãà úà ïéìàåù àåáì ãéúòìù äðåùàøá úàùð

äðåîàá úúðå, æç åãîì äðäå"÷åñôä ïî ì  íúç÷ìåëì" àéöåäì í
ìåæâä úà ,à øàåáîä éôìå" ïðéùøãå ïåùàøä íåéá íëì íç÷ìå ù

ìåñôã ìåæâä úà àéöåäì äðéî ,òå" ïåùàøä íåéá ùøãîá øîà÷ æ
 úåðååò ïåáùçì ïåùàøù øåëæúù äðåîàá ïúîå àùî àåä

ìéçú"íãà ìù åðéã ú , ãéúòì úåðååòä ïåáùçì íëì àéä ïåùàøå
àåáì ,ëì íúç÷ìå ïëìå"ìåæâä úà àéöåäì í     .          )øôåñ ïúç(  

  
åëå íéîé úòáù åáùú úëñá'. éà 'ùøãîá øâú àøå÷ äéä áåéà 
á÷ä åäàøäù ãò íéøåñéä ìò" ïúëìäë íéúù  äëåñä úåðôã ä

ø÷úðå çôè åìéôà úéùéìùååúòã äø ,ìðå"éôò ô"éàã î ' èå÷ìéá
)÷ óã áåéà"å(ïéøåñé åéìò åàáùë øâú áåéà àø÷ éìåìà  , íùë

 åéä êë á÷òé é÷åìàå ÷çöé é÷åìà íäøáà é÷åìà åéùëò íéøîåàù
áåéà é÷åìà íéøîåà ,ééò"ù ,éàå' íä äëåñä úåðôã ùìùã ùøãîá
úåáà äùìù ãâðë , ïéøåñéä ìò áåéà íòøúäù äòùá øàåáé äæáå

á÷ä åì äàøä"äëåñä úåðôã äùìù ä , åéä íòøúäù éìåìéàã
â áåéà é÷åìà íéøîåà"éäå ë 'ã êéøö 'äëåñá úåðôã , åéùëò ìáà
â ÷ø øàùð íòøúäù 'ãáìá úåáàä ãâðë úåðôã .            )ãåã øéò(  

  
îâá ' àúéà)â äøæ äãåáò(.äåà åøîàé àåáì ãéúòì " éðôì ò
á÷ä"âéâë øä åðéìò úéôë íåìë äåëå äåðìá÷ àìå úé ' øîà

á÷ä íäì" äúåà åùòå åëì äîù äëåñå éì ùé äì÷ äåöî ä
á÷äå åââ ùàøá äëåñ äùåòå êìåäå ìèåð ãçàå ãçà ìë ãéî" ä

 èòáî ãçàå ãçà ìëå æåîú úôå÷úá äîç íäéìò øéã÷î
àöåéå åúëåñá.äì÷ äåöî úàø÷ð äëåñ äîì íìåòä íéù÷îå  ,

î ÷ã÷ãì ùé ãåò"äùåò ãçà ìë ãéî ù äëåñ "åââ ùàøá" , éðôî
õøàä ìò àìå ââä ùàøá íúëåñ úà ïéùåò äî , äîì äù÷åé íâ

á÷äù éøçà" éøä äëåñä ïî ïéçøåá íìåë äîç íäéì øéã÷î ä
íîåé ìöì äéäú äëåñä äáøãà , àãç àéùå÷ã øîåì ïëúé íðîà

àúøáçá úöøåúî ,éà äðäã 'îâá ')æë äëåñ(.ã äùåòä  ' úåàñðåìë
 êëñîå ââä úôù ìòø ïáâ ìò ' ÷éñà ãéâ ïðéøîàã øéùëî á÷òé

àúöéçî ,îâá íù ÷éñîå 'ãá äëåñ éðäîã àäã ' àåä úåàñðåìë
éðäî àì õøàá ìáà ââä ùàøá à÷ååã ,éôìå"é æ"åëòäã ì" í

á÷ä ïúåð íäì äåöîä úçøéèá íéöø íðéàù" ä"äì÷ äåöî " éøäù
ò ì÷ðá äëåñ úåùòì íéìåëé"ã é 'úåàñðåìë , äùåò ãçà ìë ãéîå

 äëåñ"åââ ùàøá "÷éñà ãéâ ïðéøîà ââä ùàø ìò ÷øù ,á÷äå" ä
äëåñä ïî ïéçøåá íìåë æàå äîç íäéìò øéã÷î , äì ïéàù ïåéë

úåðôã , íéëéøö åéä àì úåðôã íò íúëåñ íéùåò åéä íà ìáà
äëåñî áùéì íäì áåè àäã çåøáì                                 .)ïøäà ï÷æ(  

  
 êì äùòú úåëåñä âç íéîé úòáùåâå 'çîù êà úééäå , äðä

îâá 'ùøãð )àò íéçñô.(åé ìéì úåáøì çîù êà úééäå " èäïåøçà 
äçîùì ,ïä ïéèåòéî ïé÷øå ïéëà àìä äæá åù÷úð øáëå , ïë íà äîå

ïàë úåáøì àá,éå "åé ìëù íåùî ì" íéáëåëä úàö íò ñðëð è
ùãå÷ä ìò ìåçî íéôéñåî äæì íãå÷å ,àùî"åé ìéì ë"ïåøçà è, 

åé úàéöé ùãå÷ ìò óéñåäì êéøö äáøãà"ïåùàøä è , úàö øçàå
èìçäá úøöò éðéîù åðéà ïééãò íéáëåëä , âç úàéöé úùåã÷ éðôî

úåëåñä , éãé àöé àì äòù äúåàá äçîù éîìù ìëåà íà ïë íàå
àåää äìéì úçîù úáåç ,åé ìéìù àöîð"úö÷ èòåîî ïåøçàä è ,

úèòåî äòù ,äçîùî , úééäå åäæå"êà "îùç , èåòéî ïåùì
úøöò éðéîùî ,åéî úåëåñä âç ìò úåáøìå"äçîùì ïåøçàä è                              .  

)øôåñ íúç úåùøã(  
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  סוכות

íéîé úòáù åáùú úåëåñá  
ליה סוכה ב, מאן דעביד  בההוא "קודשא  ה מסכך עליה 

ן עליה מכל מלאכי חבלה כד נפיק מהאי עלמא , עלמא ואגי
לההוא עלמא   )'תיקון ע, תיקוני זוהר (               .ואזיל 

  

של הקרבנות ובחי' נמצא הסוכה היא בחי ארץ ' הקדושה 
אליך , ישראל שמי אבא  בכל מקום אשר אזכיר את 

זכו בזה , וברכתיך לסוכות  בני ישראל  באו  לכן כאשר 
  )תפארת שלמה(   . ל"לקדושת ארץ ישראל והקרבנות כנ

  

  

מינים רומזים ' והד, והל עראיא, הסוכה היא דוגמת המשכן
לדעת   )כליל תפארת(   . לכלי המשכן וכלי המשכן רומזים 

  

בחי בסוכה  לישב  קדושה ועצי , אור מקיף' צווה אותנו  כי סוכה 
שמותיו ית, סוכה מוקצה מדאורייתא ויתעלה ארבע ' וכולה 

בתוך , רוחותיה ומעלה ומטה בה כולו מוקף  והאדם הנכנס 
קדושתו ית   )ייטב לב(                                             . ש"אור 

  

של מצוה נתעורר הדבר  זמניות בבוא הזמן  ידוע כל המצות 
ן  בעת הראשון כשנצטוה המצוה ובסוכות אנו מוקפי שהיה 

י ' בחסד א בעננ שהיינו מוקפין  וחסד יסובבנו כמאז ומקדם 
  )מאור עינים(                     . כבוד

  

שנ בכל , ה כשאנו מקיימים מצות סוכהבכל  בהעלם  נכנס 
גם אם אינו מרגיש בצלא דמהימנותא    . נפש ישראל לחסות 

  )תורת אמת(
  

י מצות סוכה נמשך לאדם דעת "למען ידעו דורותיכם כי ע
לעבדו   . ש דע את אלקי אביך ועבדיהו"כמ, ' יתלידע איך 

  )זרע קודש(
  

בסוכה ומקיימים בסוכות הושבתי היינו כשישראל יושבים 
להם , אז אני מוציאם ממצרים הידוע, מצותה כאשר צויתי 

בהוציאו וכו, היינו מן היצר הרע שמסיים  זהו    )בית אהרן(    .'ו
  

שהשבת קודש  ן עוההואכמו  באוה" מעי מי ' ח הק"ב ומבואר 
בש קדושה  להשיג עוה"שאינו מרגיש נדנוד  לא יוכל  ב "ק כן 

שהיא ד"כן י בקדושת הסוכה  בעוהל  ן "ירה דקדושה  ז מעי
שדרשו חז"עוה ליעקב ולישראל מה "ב  ל על פסוק כעת יאמר 

, פעל א לפנים ממחיצת מלאכי השרת ' שישראל יהיו נתונים 
בעוה בעולם "ומקום הפנימי הלזו צומח ממחיצת סוכה  שאין  ז 

בה כל הגוף שיתכנס    )שפתי צדיק(                        .מצוה כזו 
  

להיות עלינו וצות סוכה רממ בחינות אור לוז לזה  כל ישראל 
שמורים משנהיה, המקיף   . כל השנהמשך החטא ן  

  )תפארת שלמה(
  

בדברי תורה  בימי חג הסוכות אלא  בסוכה  לדבר  יזהר שלא 
קדושתה גדולה    )אור צדיקים(                                         .כי 

  
ïéàìéò ïéæéôùåà  

חסדים הו של עיקר השפעות  ביום הראשון אושפיזא  א 
  . אברהם יומא דאזיל עם כולהו יומין כידוע מספרים

  )אמרי נועם(
  

שיש  לאברהם  שקלסתר פניו דומה  באושפיזי דיצחק  בסכות 
בהגבורות נמתקים הדינים  בו תערובות ממדת החסד 

  )מגן אברהם(                     . והגבורות ונתגבר אור הרחמים
  

ג להקדושה של סו' יום  גדול  שביום הזה יש התגברות  כות 
בהרי  בחינות ההפכים והמנגדים המרומזים  לכלות את כל 

שנאמר הרים כדונג נמסו מלפני ה, אררט וגם כי ' וגו' וכמו 
ו , עיקר הסוכות הוא נגד יעקב ונגד עננא דאהרן ומצינ

של ההיפוך כי יעקב  שנתגברו והכניעו את הכח  בשניהם 
ה"אבינו ע נצח את  גם כן , מלאך הידועה  ואהרן הכהן נצחו 
  )תורת אמת(                                                     . בקטורת

  

בכחו דמשה רבינו ע באושפיזא דיליד מתעוררת "והיום  ה 
בגילוי  שיהיה  להאיר אור חלק יעקב  לסייע  שוב מדתו וכחו 
ביד כל אחד ואחד אוצר יש  , האור הקדוש ולראות איזה 

לא י, ובמה החלפנו אותו ביום ההוא  זהו  יה עוד אור יקרות הו
בבחי שלא יהיה עוד האור יקרות  ן היינו  ן ' וקפאו כסוי וקפאו

גילוי וצמיחה בבחינת  לעין כל  ועל ידי כן נשוב , רק יתגלה 
  )ישמח ישראל(                       . לפניו בלב שלם אמן

  

בקדושה ' וא'  כל אוהתרוץ הוא דהאמת הו דהשבעה רועים
ו  שהי קדושה וטהרה על ישראל עד  ממשיך  שלו היה  ובטהרה 

בהקדושה וכל אחד ואחד המשיך היקף ענני כבוד , מסוככים 
שלו בבת , לפי הקדושה וטהרה  שיהיו כולם  להמשיך  אלא 
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שהיה אוהב  אחת ובשעה אחת היה על ידי אהרן דבצדקתו 
שיהיו כל השבעה עננים  גרם  שלום  בבת אחת  שלום ורודף 

לעתיד ואהרן המשיך אותם  שיהיו העננים  באפשר  דהיה 
שיהיו בזאת העת ובבת אחת וניחא הכל דהיו בזכות 

בזכות אהרן ולפי הדברים היה נכלל . השבעה רועים והיה 
שהמשיך כל הז' באהרן ענן א עננים ' שהיה מצידו וגם מה 

אותיות , בזאת העת במילוי  א "ף ה"בזה אל[ומרומז אהרן 
ח) ו"ן בגמטריא תשל"נו) ד"ש דף ר"עיי(ש "ר פעמים ' מספרו 

שהיה בו הצד ] כוללים' עם ה[סוכה  שאמרתי  למה  מרומז 
בבת אחת   )מדבר קדש(                    . שלו וגם כל השבעה 

  

אושפיזא לתקן כל הפגמים יוכלו בזכותויוסף כי ד גודל   
להבא בברית ולעשות הכנה  כמאמר הכתוב ויוסף , שפגם 

בכל העולמות ובכל  ביצרו בזה הוא השליט  הוא השליט 
ן תקוה אשר שברו על ה לשו ' הנבראים והוא המשביר 

לישראלש, אלקיו אמיתית    )לת מרדכיוגד(    .מכניס תקוה 
  

קדושתו מכל הרועים וממשיך  דוד הוא הכולל והמקבל 
ז"ך ישרא"ד מל"לישראל ולכך דו פ סוכה "ל מספרו 

שמסכך על הכ , לל ישראל בקדושתו כל המדותוהכוללים 
ג והושענא רבא , ז"פעמים סוכה מספרו תרל' כ דז"ומרומז 
ג של דוד, ז"כ תרל"מספרו  שהוא יומו  במהרה , מחמת  ויהיה 

בשם הושענא רבא   )מדבר קדש(   . ישועה רבה ולכך נקרא 
  

ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå...  
חיי לולב , ם"לולב בגימטריא  אתרוג עם  שקונה  למי  יפים רמז 

  )ל"מהרי(                         . זוכה לחיי עולם הזה והבא
  

בהם עם כל לו כן נוטלין הארבעה מינים הללו ונלחמים 
שד שלנו ' המקטריגים והמעיקים  מינים האלו הם הכלי זיין 

שם מקטרג , ובהם מולי ומביא מעלה ומוריד שיש  שכל מקום 
קוםומסטין על ישראל כלם יפלו תחת רגלינו ול ועל , א יוכלו 

בד בחג הזה  שמחים  ת "להשימינים הללו ומקלסים ' כן אנו 
לנער כל רשעי ארץ שכל הזה איך  לנו    )מנחם ציון(   . שנתן 

  

ן איך לשוב  ן דעת מן הנועם העליו בלולב ומינים ממשיכי
  )זרע קודש(                                .בתשובה שזה עיקר הדעת

ז"שמעתי מאאמו זקנו ל"ר  בשם  שאמר  בשם אביו  שאמר   
זצוק זיעוכי"הקדוש מראפשיץ  שהד, א"ל  מינים הם ' דידוע 

שם המיוחד בידינו את השם , אותיות  שאנו מחזיקים  זמן  וכל 
להשי"הוי להתפלל    )צלא דמהימנותא(. ת"ה יכולים 

  

ז"בשם אמו ליקח עצמותינו אל הבוי"ז  לכך  ת "ל ולקחתם 
אתרוג ' והיינו כדאי לשדרה הדס במדרשים  לולב  דומה ללב 

איברים  להטות כל  לכוין  לשפתים וצריך האדם  לעניים ערבה 
אליו ית , הללו  ג' שמרמז לזה מסייע  לאדם כי כל "והמצוה  כ 

לבסוף ע שמתקיים  שחפצים "מצוה היא הבטחה  שמרמזים  י 
  )שפת אמת(                                             . בזה

  

ו נתקדשו ונטהרו האברים אשר רומזים במצות לולב ומיני
לולב נגד השדרה אתר במדרשים  וג לאלו המצות כדאיתא 

במצוותיך "וע, לב ערב שפתיים הדס עינים קדשינו  ז מבקשים 
להאברים קדושה  ן    )שפתי צדיק(           . שהמצוות מביאי

  

זצ' ר(אמר הרב הקדוש  לתלמידו"הנ) ל"זושא מאניפאלי  , ל 
לולב ר   )אילה שלוחה. (אמת'עבדך ב'בנו ל'טהר ל'ת ו"אשר 

ן "קול מבשר ואומר הנה ע שהיינו מקיימי י מצות לולב ואתרוג 
לקו לול"ל מבש"נזכה    )אמרי נועם(    . ג"ב אתרו"ר העולה 

  

בלי  בלולב ואתרוג  ן מעשינו בפרהסיא  בחג הסוכות אנו עושי
שום פחד מחיצונים כי כבר נמתקו הגבורות ואנו יכולים 

גדולים על כנסת ההשפעות הך כל למשו טובות וחסדים 
  )מאור ושמש(                     . ישראל

  

להוליך ולהביא ולהעלות ולהוריד שהחיוב  ן , דין הנענוע  והעני
בעת השמחה כי הכל  שתזכור   ממעלה ת"להשילעורר הנפש 

שהכל נכלל בזה' ועד מטה וד   )ד"חינוך מצוה שכ(  . רוחות 
  

בעכשמקיים ענין  שם "מצות לולב  ן כנגד  שהוא מכוו ן  ב נענועי
בד"ע ן הם  שנתהוה בחינת רוחות העו' ב והעיקר נענועי לם 
של אני "ואח, ם סתומה"מ כ נעשה יחוד מעלה ומטה וזה יחוד 

באחדות ממש אחרון ונעשה  להמשיך על , ראשון ואני  ן  ויכוו
חסידים הראשונים ח, עצמו מהיראה עליונה כמו  י "ועם אותם 

בחינת צדינענוע שקודם התפלה נעשה    )לקוטי תורה( .ק"ים 

 úîùð éåìéòì         

äàä" úøî çïééì÷ àéðòä ò"ä  

á" øíééçæ "ì  

áìð"é  ò"éøùú  è  

ú .ð .ö .á .ä.  

 úîùð éåìéòì         

äàä" úøî çéååòì äëìî àîåìá ò"ä  

á" øáåã ÷çöéæ "ì  

áìð" òë"éøùú  á  

ú .ð .ö .á .ä.  
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  מדור

  

חוקיחוקיחוקי   
להורותלהורותלהורות  

  
  סוכה' הל

  ד"י' עמ

  
  בסוכה' אכילה ושתי

  ז"ט' עמ

  
  ניםמי' ד

  ח"י' עמ
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äëåñ úåëìäá íééåöîä íéðéã éèøô äîë  

  
  ק אינו פתוח"אכל בסוכה ונזכר שהשלא

 -ק "התחיל לאכול בסוכה ונזכר שלא פתח השלא

מברך שוב לישב בסוכה כשממשיך באכילת פת לאחר 

ב בסוכה שבירך בתחילת כיון דברכת ליש(ק "פתיחת השלא

  ).דאז נחשב כאילו בירך חוץ לסוכה, הסעודה לא יצא
ואם נזכר רק בגמר אכילתו או שנזכר לאחר שכבר 

ואינו דומה ( אינו מברך עוד לישב בסוכה -גמר לאכול פת 

דשם יכול לברך , למה דכתבנו לקמן בשכח לברך דיכול לברך למפרע

אבל הכא לא , תבנו שםבצירוף אכילתו הקודמת שאכל בסוכה כדכ

  ).אכל עדיין כלל בסוכה

 אף -ק "דסוכות אם נזכר שלא פתח השלא' ובליל א

אם כבר גמר לאכול צריך לאכול שוב פת ולברך לישב 

ו מחג "ו ט"ט' איכא חיוב אכילת פת בסוכה דילפי' דבליל א(בסוכה 

אולם ברכת שהחיינו אינו מברך עוד הפעם כיון דלדין , )המצות

, הני ברכת הזמן שבעת עשיית הסוכה אף למצות סוכההתלמוד מ

י "בכור, ק סגור"ש שמהני בזה מה שבירך בסוכה כשהיה השלא"וכ

  ). ג"י תרל"ב סוס"מובא במשנ
  ירידת גשמים בסוכות 

 מותר לפותחן -גגות הזזה המחוברים בצירים לבנין 

ואין בהם חשש אהל דהם דומים לפתח (ט "ולסגורן בשבת ויו

  ).וח ולסגורהעשוי לפת

 -ט " מעל הסכך בשבת ויו]' ניילון וכדו[ פריסת כיסוי 

לפורסן על גבי הסכך ממש או בתוך טפח הסמוך לסכך 

  ).דכיון דליכא טפח בין הסכך לאהל אין משום עשיית אהל(מותר 
דעושה אהל ( אסור -לפרוס מעל הסכך בריחוק טפח 

,  פרוס שיעור טפחואם מניח מבעוד יום את הכיסוי, )בין הסכך לכיסוי

.דאז הוי כמוסיף על אהל ארעי(מותר לפרסו בשבת לגמרי  (  

  הידור לישב בסוכה אפילו כשגג סגור
מנהג צדיקים שהיו יושבים וישינים בסוכה אפילו 

ח מבי "נימוקי או' בס( כשהיה הגג סגור מחמת ירידת גשמים

משום חיבת הקודש , כשגגות סגורים' אדיש ענין לישב בסוכה אפי

ק "ומביא עובדא מהרה, כיון דכהגג פתוח הוא מקום קיום מצות סוכה

  ).ע שהרגיש בקדושת המקום שהיה עליו שם סוכה"זושא זי' ר

נכון לישב , טפחים' ואם הגג סמוך לסכך פחות מד

אבל לא יברך לישב בסוכה , תחת הגגות מעיקר הדין

ה סוכה שהיא מסוככת כהלכתה ופירס עלי, ש"והרא' דלדעת התוס(

ע "ובשו, טפחים לסכך' סדין להגן מפני החמה כשרה כשהסדין סמוך ד

ב הביא בשם "דיעות בזה ובמשנ' ב' ט הביא המח"י' ט סעי"תרכ' סי

ובשעת הדחק כשאינו יכול לאכול , אחרונים דלכתחילה יש להחמיר

' מוטב לפרוס סדין תחת הסכך בתוך ד' מחמת הגשמים או הרוח וכדו

ולכן בשעת ירידת הגשמים מוטב לאכול , וכהטפחים משיאכל חוץ לס

טפחים הסמוכים לסכך משיאכל חוץ ' תחת הגשמים כשהם בתוך ד

. ז פקפק בזה"ת אבנ"אולם בשו, ומובא בפתחא זוטא סברא זו, לסוכה

            ). כ"ל דאינו מצוי כ"ובגגות העשויים מעץ איכא עוד סברות בזה ואכמ

  שכח לברך לישב בסוכה 
 ךכר יברך אח, לישב בסוכה קודם שטעםשכח לברך 

אם נזכר רק ' ואפי,  לאכולשהוא עדיין עומדעל מה 

עדיין שב בה ובגמר אכילתו יכול לברך על מה שי

רך ברכת המזון יומכל מקום כל שעדיין לא ב, מעכשיו

ולא הסיח דעתו מהאכילה יש לו לברך לישב בסוכה 

' ובס, א" מטב"א משנ"מ( ז"כ ברהמ"ולאכול מעט ויברך אח

דכיון , ברכת הבית ביאר הטעם דיכול לברך גם כשכבר גמר אכילתו

ויש , א דאפשר לברך לישב בסוכה אחר האכילה ויוצא למפרע"די

לכן בכהאי גוונא איכא ספק , סוברים דמברכים על הישיבה לחוד

 ואפשר דמברכים אף על הישיבה ,אפשר דיוצאים למפרעדספיקא 

יון דמהאכילה ואילך כל זמן שיושב ב כתב הטעם כ"ובמשנ, לחוד

מ להוציא עצמו מספיקות "וממ "באלל' ועי. נחשב הכל לקביעות אחד

דהיכא שמברך ואוכל עוד ב כתב "ברכה' ובס, היכא דאפשר יאכל מעט

  .)ובמטה אפרים כתב שיאכל כביצה פת, שיאכל כזית פת

  ספק ברכה 
נסתפק אי בירך לישב בסוכה ובדעתו לאכול עוד 

, מטה אפרים(ר לאכול ואין צריך לברך מספק פת מות

יום אם נסתפק הוא ' ג דבהזכרת טל וגשם עד ל"מ ביאר דאע"ובאלל

מ בסוכה כיון שיושב בצילא ושלטא ביה עינא "מ, בחזקת שלא הזכיר

  ).כ ועוד דספק ברכות להקל"מסתמא בירך ג
ונכון דבכהאי גוונא שיברך ברכת המזון על מה 

ויחזור ויטול ידיו לאכילה , לצרכושאכל ויצא מן הסוכה 

ואין בזה משום חשש ברכה שאינה , שם( ,ויברך לישב בסוכה

ב כתב דאם "ברכה' ובס, צריכה כיון דעושה כן בכדי לינצל מן הספק

כ "ואח, ברצונו להמשיך לאכול צריך לצאת מסוכתו יציאה גמורה

ק ובלא זה אסור לו להמשיך לאכול מספ, יחזור ויברך לישב בסוכה

  .)ע דהא ספק ברכות להקל"וצ, שמא לא בירך

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é . ïàîãéøôèéìù"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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ימלא משאלות  א"וכאו,  נזכה לשפע קודש מנוה אפריון,י התפילות כראוי וכיאות לכבודה של חג"ה בעזרינו כי ע'יהי' וה

 פני ונקבל  ,והשב כהנים לעבודתם ולויים בשירים ולזמרה, לבנין בית המקדש בתפארתה,  במהרהעדי נזכה, לבו לטובה

  .א"בב, א בראשינו"שליטעטרת ראשינו  מרן רבינו ק" כומלכינו,  גואלינו                       משיח צדקינו
  

  

î− ³ìô¾ ³×þëë"ð−ô³ ³ìô¾î ¬  

ó−êëèí  

  חינוך קטנים בסוכה
קטן שהוא בן חמש או שש שנים מחויב במצות 

ויש , מחויב לחנכו במצות סוכהואביו , סוכה מדין חינוך

  .ה זו לחנכו במצותביאומרים דאף אמו מחו

 ]שהוא בר חינוך[ולכל אדם אסור להאכיל קטן 

וכן , תן מאכל לתוך פיודהיינו שאסור לי, מחוץ  לסוכה

  .לצוות לו לאכול חוץ לסוכה אסור

אין , ולהניח מאכל לפני הקטן ושהוא יאכל מעצמו

אבל אביו מחויב מחמת מצות חינוך , איסור לאחר

  .למנוע אותו שלא לאכול חוץ לסוכה

  קדושת הסוכה 
יוציאם מחוץ , כלי האכילה לאחר שגמר לאכול מהם

צות סוכה בזויה עליו והטעם בכדי שלא תהא מ, לסוכה

' ובס', א' ט סעי"תרל' ע סי"שו(. להניח שם כלים המאוסים

כתב טעם בזה דהרבה אין נזהרים בקערות ) א"סקי(ביכורי יעקב 

כ בחדר "כיון דאף בכל השנה לפעמים מניחין אותן ג, לאחר האכילה

.ש עוד"כ עי"לכן אינו נחשב ביזוי כ (  

ודם האכילה והעולם נזהרים להחמיר בקדירות אף ק

ויש  ).ב שם"משנ, א"מ(, שלא להכניסן לתוך הסוכה

כגון מי שסוכתו אינו קרוב [להכניס הקדירות שמקילים 

ובפרט מי שדרכו גם בביתו כל השנה , ]'לביתו וכדו

א דיש "ב בשם הח"מ משמע במשנ"כ( להביא הקדירה לשולחנו

ין ובפרט מי שמכניס כל השנה הקדירה לדירתו דאז א, מקום להקל

.בזה משום בזיון (  

ולכן אסור , וכן אל יעשה תשמיש בזוי בסוכה

 וכוסות מותר לשטוף שם, לשטוף כלי אכילה בסוכה
  .)ב"משנ ,א"מ, י"ב(

ובדיעבד אם הכניס בתוכה כלי מאכל או שעשה בה 

ומהנכון , שום תשמיש בזוי אין הסוכה נפסלת בכך

להחמיר לכתחילה שלא לברך לישב בסוכה בשעה שיש 

  ).ב"משנ, א"כ( מהכלים האלו בה

לפי שקדושת הסוכה גדולה מאד ראוי למעט בה 

וכל שכן , ולדבר בה כי אם קדושה ותורה, בדברי חול

שיהא זהיר מלדבר שם לשון הרע ורכילות ושאר דברים 

.ב"לשון המשנ(האסורים  (  

ואף בעל הבית שהוא מיסב עם אשתו ובני ביתו 

 יזהרו רק לדבר יםעל כל פנ, ואין ביניהם דברי תורה

מעסק החג הקדוש להודיעם טעם מצוה זו כדכתיב 

מטה (, וכיוצא בדברים אלו' למען ידעו דורותיכם וגו

  ). אפרים
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ל תשבו כעין "בסוכות תשבו שבעת ימים ודרשו חז

ה בביתו כן צריך תדורו כלומר כדרך שהאדם דר כל השנ

מכאן אמרו חכמים כל , לדור בימי הסוכות בסוכתו

, שבעת הימים אדם עושה ביתו עראי וסוכתו קבע קבע

ולכן אכילת עראי מותרת חוץ לסוכה ואכילת קבע אינה 

  .מותרת אלא בסוכה

ודע דיש אופנים דאף שמחויבים בסוכה עם כל זה 

Ì·ÂÈÁ„ ÌÂ˘Ó ˙ÓÁÓ ‡Â ‰(אין מברכים עליהם לישב בסוכה 
˜ÙÒ(,דברים ) א:  ולכן נפרט את ההלכות לכמה אופנים

) ג, דברים החייבים בסוכה) ב, הפטורים מן הסוכה

דברים ) ד, דברים שמברכים עליהם לישב בסוכה

  .ואופנים החייבים בסוכה ואין מברכים לישב בסוכה

  דברים הפטורים מסוכה
', ושאר מיני תבשילים וכדו, דגים, בשר, פירות

 פטורים מן הסוכה -ושאר משקים , יין, מיםשתית 

.לקמן' וכשאוכל או שותה בדרך קבע עי( (  

 פטורים מן -פת ומזונות כשיעור כביצה מצומצמת 

דרק ביותר משיעור כביצה נחשב לאכילת קבע לחייבו (הסוכה 

.אבל עד שיעור כביצה נחשב לאכילת עראי, בסוכה (  

ש "והמחמיר על עצמו שלא לשתות אפילו מים וכ

ח אם "ות( הרי זה משובח -פת דרך עראי מחוץ לסוכה 

רוצה שלא להחמיר על עצמו בזה רשאי ואינו נחשב כמי שאינו 

.ל"ביאוה(, מדקדק במצוות (  

  דברים החייבים בסוכה
, כגון פערפיל[מיני דגן ' תבשילים מה, מזונות, פת

 האוכל מהם -] וכדומה, דייסא, ך"קרעפלי, לאקשן קוגל

ושיעור כביצה מובא ( כביצה מחויב בסוכה יותר משיעור

 גרם 60באחרונים דצריך להחמיר דהוא נפח הקרוב למשקל של 

.ח נאה"כשיעור ר (  

או בני , דהיינו ששותה הרבה[יין בדרך קביעות 

 חייבים בסוכה -] חבורה היושבים ביחד לשתות יין

ב הביא פוסקים המחייבים "בקבע ובמשנ' א אינו מחויב אפי"להרמ(

ל האריך בזה וביאר טעם המחמירים דאף דבעלמא "ובביאוה, בעבק

שתה כמה קבין ' ז אפי"שתיית יין לא חשיבי קביעות לחייבו בברהמ

אמנם הכא דבעינן תשבו כעין תדורו ואין דרך לשתות יין , יין

  ).בקביעות חוץ לביתו

דגים ושאר דברים המלפתים את הפת , בשר

נינו שאוכלים כדמצוי בזמ[כשאוכלם בדרך קביעות 

 נכון להחמיר -] סעודה מכל מיני תבשילים בלא פת

  ).ב"ר ומובא במשנ"ת בשם גו"שע(שלא לאוכלם חוץ לסוכה 
וכשאוכלם שלא בדרך קביעות וכן פירות ושאר 

,  מותר לאוכלם ולשתותם מחוץ לסוכה-משקים 

מים חוץ לסוכה ' והמחמיר על עצמו שלא לשתות אפי

  .תבוא עליו ברכה

, אר מאכלים שאינם מחוייבים בסוכהמים וש

 אין כדאי -כשאוכלם או שותה מהם באמצע הסעודה 

וראייתו מהא , ט"ק כ"צ ס"שעה(לאכול ולשתות חוץ לסוכה 

אוכלים ושותים בסוכה והא שתיה פטורה מן הסוכה ' דאיתא בגמ

ח הא דאיתא שותים "ועכ, ביין בדרך קביעות פטור' א אפי"ולדעת הרמ

אחר האכילה שהדרך לשתות אז צריך לשתות בסוכה היינו שתיה של

  ).דנכלל הוא בסעודה

  שינה 
לפי (אסור לישן חוץ לסוכה אפילו שינת עראי 

שבשינה אין לחלק בין עראי לקבע שלפעמים אינו מנמנם אלא מעט 

  ).ודיו בכך לפיכך זו היא שינת קבע שלו שחייב ליכנס לסוכה בשבילה

ל בשם "ביאוה(סור ואפילו מניח ראשו בין ברכיו א

 - ופחות משיעור עראי מותר לישן חוץ לסוכה ).ג"הפמ

.אמה' שהוא שיעור הילוך ק(ס ' סקונדע54והיינו עד  (  

ח האריך בדברים חוצבים על "ובנימוקי או

אבותינו : "וכתב, המזלזלים בקיום מצות שינה בסוכה

ע מסרו נפשייהו על "ט זי"ורבותינו מתלמידי הבעש

  .ש לכל אדם ללמוד מהםשינה בסוכה וי

צ לילך "אין בזה כלום וא', והמתנמנם על הספר וכדו

וגם בכל , דהתורה אמרה תשבו כעין תדורו, לסוכה

לקום ' נ וכדו"השנה אין הרגילות להמתנמנם בביהכ

  ).ן"י בשם הר"ביכור(ולילך לסוכה 
  דברים שמברכים עליהם לישב בסוכה

' ים מהומזונות ותבשיל, פת יותר משיעור כביצה

או , דהיינו שאוכלם בחבורה[ מיני דגן כשקובע עליהם 

ולא די , שאוכל מהם שיעור חשוב שקובע שעודה בזה

 מברכים עליהם -] שיאכל מעט יותר משיעור כביצה

דבדידיה , ל"ובמאמר מרדכי מבאר ומובא בביאוה(לישב בסוכה 

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é .èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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פ שלא היה שיעור שדרך בני "תליא מילתא דכל שהוא קבע עליו אע

' אף דלענין פת הבאה בכסנין מבואר בסי, אדם לקבוע עליו חשיב קבע

הכא דבעינן , ח דבעינן דוקא שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו"קס

תשבו כעין תדורו כל שהוא עצמו קובע עליו הוי קביעות להצריכו 

  ). סוכה דבדידיה תליא מילתא

 - מזונות יותר משיעור כביצה ואינו קובע עליהם 

אולם כדי להנצל , עולם לברך לישב בסוכהמנהג ה

מחשש ברכה לבטלה יראה שלא לצאת מהסוכה מיד 

ויכוין , אלא ימשיך לשבת בסוכה זמן מה, אחר אכילתו

בשעת ברכתו לישב בסוכה על האכילה וגם על הישיבה 

ברכת הבית דכיון דנחלקו ' פ בס"וכ, ב"ת משנ"שע(שלאחריה 

ל דלדעת "א לכן נכון לעשות כנהפוסקים אי מזונות דינו כפת או ל

ויש צדיקים  ).כמה פוסקים מחויב לברך אף עצם הישיבה

 לאכול מזונות בלא קביעות במשך ימי אשהקפידו של

וכן נהג בעל הדברי חיים , הסוכות משום ספק ברכה

  .ע"ט זי"ע וכן נהג רבינו הקוה"זי

ט כשמקדש ואוכל מזונות הקידוש "ובשבת ויו

  , כולי עלמא מברך לישב בסוכהבזה ל, במקום סעודה

דכיון דאכל המזונות בתורת סעודה הצריכה לקידוש מחשבתו זו (

  ).שערי תשובה, משוי ליה כקבע

  אופנים שאין מברכים עליהם לישב בסוכה
כל המינים שאינם מחויבים בסוכה אי משום 

דבעצם אינם מחויבים אי משום דאוכל מהם פחות 

  .וכה אינו מברך פשוט הוא דהאוכלם בס-משיעור 

מיני דגן כשאוכל מהם יותר משיעור ' תבשילים מה

 אינו מברך לישב -אולם אינו אוכלם בקביעות , כביצה

  .בסוכה אף דצריך לאוכלם בסוכה

בשר ודגים כשאוכלם ,  ככשותה בקביעות-יין 

  . אינו מברך לישב בסוכה-בקביעות 

ת "שו(בהבדלה אין לברך לישב בסוכה  -הבדלה 

' וכן הי, )שאנחנו לא נוהגים לברך', ב אות ב"מ' ו סי"ל ח"שבה

ה שלא בירך בהבדלה לישב "ק זצוקללה"נהג רביהמ

אך יש שנהגו לברך לישב בסוכה לפני השתיה וכן נהג ( ,בסוכה

ד "ו תרמ"תרכ' ועין גם במטה אפרים באלף המגן סי, ל"א זצ"החזו

ת " משומ"וכ, ז דהבדלה חשיב קביעות וצריך סוכה"א אות י"בקו

ל שם דבכמה מדינות מברכים "ועין גם בשבה, ג"קס' ט סי"י ח"מנח

  .)אחרי עשיית הבדלה

  בלא אכילהשוהה בסוכה ה
לישב [הנכנס לסוכה ובדעתו לשהות שם זמן מה  

 א" י-ואין בדעתו לאכול שם סעודה ] שם או לישון

, ח"ב מ"מ, ו"ט' ז סעי"קמ' א סי"חיי(לישב בסוכה דצריך לברך 

וטעמם דדוקא כשאוכל פת דמברך , ל"מורה החזון איש זצ' וכן הי

לישב בסוכה על עיקר חיוב הסוכה אזי פוטר גם שאר הדברים שהוא 

כ כשאינו אוכל לא שייך זה ומחוייב לברך אף על "משא, עושה בסוכה

  .)השהייה בלחוד

ולכן יש מחמירים דכשבאים מבחוץ לסוכה לישון 

 לישב בסוכה אוכלים פת הבאה בכיסנין ומברכים

  .ומכוונים גם על השינה

ו "ת ד"עיין בדע(א דלא נהגו כן "אבל י ה ועיין דלא נהג

וכן ', וילך אות ה' ח ובן איש חי פ"כ' ש סעי"מ מהערוה"וכ, א"כהחיי

ת שאין "ל דלפי מה שנהגו כר"ז הנ"ח השיג על הט"ר סק"במאמ

אות ובכף החיים , מברכין אלא בשעת אכילה יש לחוש לברכה לבטלה

כ המתענה או שאינו אוכל פת באותו יום יש לשמוע ברכת "דע' ז כ"צ

  ).הסוכה מאחר ויתכוין לצאת או לברך בלבו
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  מינים בשבת ' טלטול ד
הלולב הדסים והערבות בשבת מוקצים הם 

דכיון דאין מנענעים אותם בשבת , ואסורים בטלטול

וחוץ מקיום המצוה אינם ראויים לשום דבר נחשבים 

  .הם כאבנים בעלמא

ופוסקי זמנינו כתבו דהיא הדין באתרוג בזמנינו 

שהאנשים מקפידים עליהם שלא לטלטלם חוץ מקיום 

א "דהרמ(ממילא מוקצים הם ואסורים בטלטול , המצוה

 ז בזמנינו שאין"עכ, פסק דאתרוג מותר בטלטול כיון דראוי להריח בו

  ).נוהגים להריח האתרוג והוא אינו עומד לכך מוקצה הוא

  איגוד הלולב
שדרו של לולב ) א

צריך שיצא טפח מעל 

והיינו השדרה , ההדסים

עצמה של הלולב ולא 

, העלים של הלולב

, מ" ס10-וטפח היינו כ

ולכן צריך להקפיד 

מ מהשדרה " ס10שיצא 

, עצמה מעל ההדסים

ואם ההדסים ארוכים 

שיגיעו עד ביותר בעין 

אזי , לסיומו של השדרה

יוכל לקצץ מההדסים 

ויזהר , מעט למטה

שישאר עדיין מההדס 

  .שיעור

יש לקשור ההדס ) ב

גבוה יותר מן הערבה 

ב "א ובמשנ"תרנ' א סי"רמ(

, י קבלה"כתב טעמו עפ

ת מביא מספר הפרדס "ובדע

י הטעם כיון דהערבה "לרש

מרמזת על אלו שאין בהם 

ו אלו ויכפר, טעם ולא ריח

שיש בהם טעם על אלו שאין 

, לכן אין להגדיל את אלו שאין בהם על אלו שיש בהם, בהם טעם

א הביא המדרש הדס דומה לעינים וערבה לפה ועינים "ובביאור הגר

  ).גבוהים מהפה

 וליטול הלולב ביד םבשעת האיגוד יש להקדי) ג

כ הערבה כסדר כתוב "כ להניח ההדס אצלו ואח"ואח

  ).ח ספינקא"עיטור מובא באורבעל ה(בתורה 

צריך ליזהר שיהא שדרו של לולב יוצא למעלה ) ד

 10 העליון שיעור טפח והוא )טבעת שקושרים בלולב(מאגד 

אלא , ב"כ במשנ"ר וכ"שועה(מ בכד שיעור שיוכל לנענע "ס

.ב אינו ברור אי דייקא השדרה של לולב או די בעלים"דבמשנ (  

  נפל הפיטם מהאתרוג
אין נפל הפיטם 

להתיר לברך על אתרוג 

, בשאר הימים' זה אפי

אלא באופן שאי אפשר 

' א סי"ברמ(למצוא אחר 

פסק בנפל ' ה' ט סעי"תרמ

פטמתו דדינו כחסר וכשר 

א "אולם המ, בשאר הימים

הביא דעת הפוסקים 

הסוברים דפסולו משום הדר 

וממילא אין לברך עליו אף 

ב "ומובא במשנ, בשאר הימים

  ).למעשה

טם לא ואם הפי

ניטלה לגמרי ונשאר 

חלק ממנה אזי יכול 

לברך עליו בשאר הימים 

י כיון דיש "שם בשם ביכור(

לצרף שיטות ראשונים 

ג לא נחשב "הסוברים דבכה

  ).כנטלה פטמתו

ניטל עקצו ונשאר 

 כשר -מקומו חסר 

דדינו כחסר (בשאר הימים 

  ).דפסול ביום ראשון בלבד

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é .èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  

  תפילה נאה לאומרה בעת איגוד הלולב
י  רו ַעל ְיֵד ְתַקׁשְ ִי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ֵואלֵהי  ְּיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיהָוה ֱאלַהי  ָ

ְוַהֵנַצח  ְוַהִתְפֶאֶרת  ְוַהְגבוָרה  ֲּאגוַדת לוָלב ֶזה ַהְגדוָלה  ּ ּ ּ י ּ ְוַההֹוד ּכִ
וָבָאֶרץ ַמִים  ׁשָ ְיהָוה ַהַמְמָלָכה, ֹּכל ּבַ ה , ְָלך  לׁשָ ְוַעל ְיֵדי ׁשְ

ל  ְוַע ִיְצָחק וַיֲעקב  ה ָאבֹות ַאְבָרָהם  לׁשָ ֶנֶגד ׁשְ ֵהם ּכְ ֲהַדִסים ׁשֶ
ְיֵדי לוָלב  ַאֲהרן ְוַעל  ה ְו ֶנֶגד מׁשֶ ֵהם ּכְ ֵדי ֲעָרבֹות ׁשֶ י ּבַ ֵנ ְּיֵדי ׁשְ

ֵהם ל ְוֶאְתרׁוג ׁשֶ ע אֹוִתיֹות ׁשֶ ַאְרּבַ רו  ְתַקׁשְ ִי ְוָדִוד  ֵסף  ֶנֶגד יֹו ּ ּכְ
ְמך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ה ֲהַדִסים אֹות יו, ָׁשִ לׁשָ ל "ְּוַעל ְיֵדי ׁשְ ד ׁשֶ

ֵדי ֲעָרבֹות ִמלוי ֵה י ּבַ ֵנ ְיֵדי ׁשְ ְוַעל  ְמך ַהָגדֹול  ּׁשִ ך "ָ ְמ ל ׁשִ ָא ׁשֶ

ְיֵדי ַהלוָלב ִמלוי ָו ְוַעל  ַּהָגדֹול  י ו"ּ ְמך ַהָגדֹול ְוַעל ְיֵד ל ׁשִ ָ ׁשֶ

ְמך ַהָגדֹול"ָּהֶאְתרׁוג ִמלוי ֵה ל ׁשִ ַאֲחרׁוָנה ׁשֶ ַע , ָא  י ּפִ ם ַתׁשְ ּוִמׁשָ ּ
ן ) פ"פב(ְָלַעְבְדך  ְכִמְנַי ַין ָהָדס ו ִמְנ עֹוָלה ּכְ ֲּאָמֶתך ַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ָ

ֵתי ַהִמלׁות ּלוָלב ִעם ׁשְ ֵשר, ּ ּכָ ִתֵתן ִלי ֶזַרע  ק , םְוָחָכ, ְּו ְוַצִדי
ן ֲעָרָבה ִעם ַהּכׁוֵלל ְכִמְנַי עֹוָלה  ן , ׁשֶ ָכֵשר ְלָהִבי ֵלב טׁוב ְו ְּוִתֶתן ִלי 

ְכִמְנַין ֶאְתרׁוג ִעם ַהּכׁוֵלל עֹוָלה  ד , ּתׁוָרה ׁשֶ ֶאֶאגׁו ְּוִתֵתן ִלי ְזכות ׁשֶ ּ
ָאֵמן ְמֵהָרה ְבָיֵמינו  ך ּבִ ֵבית ִמְקָדׁשְ ּאׁוָתם ּבְ ָ  


