
ראשון $סוכה  רפאל פרק  שצג $משנת 

ראשון  פרק

הסוכה של גודלה  הכשר 

א משנה 

הסוכה 1סּכה של  הסכך למעלה- גבֹוהה ׁשהיא ְְְִֶַָָָֻ
אּמה -מעׂשרים שסוכה ּפסּולהמהקרקע משום  ְְִֵֶַָָ

כזה  בגובה  עראי דירת עושים ואין  עראי, דירת .2היא

מכׁשיר  יהּודה להיות ור ּבי צריכה סוכה שלשיטתו  ְְְִִַַָ
קבע. דירת

טפחים ע ׂשרה  ּגבֹוהה שנחשבת וׁשאינ ּה - ְְְֲִֵֶָָָָָ
למגורים ראויה שאינה "סרוחה" לּה,3לדירה ְֵֶָוׁשאין 

מברטנורא  עובדיה ר '
גבוההא א א א א א א א  שהיא  סוכה

אמה מעשרים למעלה 
עראיפסולה. דירת  דסכה

דכתיב ט"ז)בעינן חג (דברים 

ימים, שבעת  לך  תעשה ªŸ©ה ּסּכת 
סוכה  עשה תורה  אמרה

ולמעלה  ימים. לשבעת 

עושה  אדם  אין  אמה מעשרים

דירת אלא  עראי דירת  דירתו

מכשיר.קבע: סוכה ור"י דסבר 

הלכה  ואין  בעינן . קבע  דירת 

י'כר "י: גבוהה ושאינה 
סרוחה טפחים. דדירה  פסולה,

בדירה  דר אדם ואין היא 

דפנות.סרוחה: ג ' לה לסכךושאין חד מלא , ואחד  חסרים  שנים בסוכות , בסכת  בסכת  דכתיב

חדא  לדופן ובצריה מסיני למשה הלכה  אתיא  דפנות . לג ' תלתא  להו  פשו סכך , סוכה דפירוש 

והרחבות  ביאורים

בתורההקדמה :1. מב)נאמר כג, י ׁשבּו(ויקרא ּביׂשראל  האזרח ּכל ימים ׁשבעת ּתׁשב ּו "ּבּסּכת  :ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

בסוכה ? הישיבה  מצות  היא  כיצד בסוכה. ימים שבעה  לישב  עשה שמצות מכאן ַֹֻּבּסּכת ".

בביתו דר  שהוא  כדרך  בלילה , בין ביום בין  הימים, שבעת כל  בסוכה ודר ושותה  אוכל  שיהיה

הסוכה. בשיעורי דנה משנתינו  השנה. ימות בשאר 

א )בגמרא 2. אמר (ב, והשיבו: אמה? עשרים מעל סוכה להגביה  שאין מנין  רבה :שואלין:

קרא  מג):דאמר כג, ישראל ",(ויקרא בני את  הושבתי בסוכות  כי דורותיכם ידעו  עד "למען 

שדר  יודע אדם אין  – אמה מעשרים למעלה  בסוכה , דר שהוא יודע אדם – אמה עשרים

עינא  בה שלטא דלא משום בג בסוכה , שולטת העין  זה).(אין  יגיעוובה הדפנות  אם זה, לפירוש

שולטות . שהעיניים  לפי  כשרה, אמה מעשרים למעלה גבוהה אם אפילו הסכך, עד 

זירא מחורב "רבי  יומם לצל  תהיה "וסוכה  מהכא : ו)אמר : ד , אדם ,(ישעיה – אמה עשרים עד

דפנות . בצל  אלא סוכה, בצל  יושב  אדם אין  – אמה  מעשרים למעלה  סוכה, בצל  לפירוש יושב 

ואפילו קרקעיתה , על הסכך  צל  יהיה אמות  ארבע על  מארבע יותר רחבה  הסוכה תהיה  אם זה,

כשרה. אמה מעשרים למעלה גבוהה אם

מהכא ורבא מב)אמר: כג , הימים (ויקרא  שבעת  כל  תורה : אמרה ימים", שבעת  תשבו "בסוכות  :

עראי. בדירת ושב  קבע מדירת  למעלהצא  עראי , דירתו עושה אדם – אמה עשרים עד

קבע. דירת אלא עראי, דירתו עושה  אדם אין – אמה מעשרים 

בגמרא 3. אמנם מברטנורא . עובדיה ר' שכתב כפי למעלה  ב)פירשנו שחלל (ה, למסקנה  למדו

והגיעו הארץ, על  שעמדו שלמה, שעשה מהכרובים טפחים עשרה  להיות צריך הסוכה 

הן  הבית  בשליש כרובים עולמים בבית  מצינו  מה  ותניא : הבית . מגובה לשליש בכנפיהם

אמות, עשר היה  והמשכן עומדין. הן  הבית  בשליש כרובים נמי  משכן  ששיםעומדין, (היינו 

יצאוטפחים) אלא  הקרקע, על עמדו לא  הכרובים אך טפחים. עשרים הוא  מזה  ושליש  ,

ונאמר טפחים, עשרה הכרובים שגובה  נמצא  טפחים, עשרה  בגובה היתה והכפורת  מהכפורת ,

כ)בהם כה, למעלה,(שמות כנפים פרשי הכרבים "והיו  כךסוככים : הכפרת ", על בכנפיהם

יהודה רבי  ולשיטת  'סכך'. נקרא  מעשרה חמשהשלמעלה באורך היו המשכן  שבכלי  (שהאמות
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רפאל $שצד ראשון $סוכה משנת  פרק 

ּדפנ ֹות מ ּצּלתּה4ׁשל ׁש מר ּבה וׁשח ּמתּה הרי, ְְְִִֶַָָָָָָָֹֻ
קרויה  הסכך שם  על שהרי סוכה, קרויה שאינה

היא5"סוכה " ולכן  ְָּפסּולה.,
יׁשנה לקמן ,סּכה ּפֹוסלין כמבואר  ׁשּמאי  ּבית  ְְִֵַַָָָֻ

החג, לשם הסוכה את  לעשות ה ּללשמצריכים  ִֵֵּובית
לשםמכׁשירין הסוכה את לעשות מצריכים  שאינם  ְִִַ

.6החג 

יׁשנה סּכה היא ובית ואיזֹו שמאי בית בה שנחלקו  ְְִֵָָָֻ

מברטנורא  עובדיה ר '
שתים נשארו אטפח , ואוקמיה

טפח . אפילו  ושלישית  כהלכתן 

שתי לה  שיש סוכה לפיכך 

ג ' דופן עושה  זו, אצל  זו דפנות 

ומעמידו  ומשהו  טפח בו שיש

משתי לאחד סמוך  מג ' בפחות 

כלבוד  מג' פחות  שכל  הדפנות ,

דופן  הוא  כאילו  ונחשב דמי,

דופן  רוב  ונמצא  טפחים ד' של

ג ' זו  לסוכה  יש והרי עשוי,

צורת לה לעשות  וצריך  דפנות .

ומעמידו  ומשהו טפחים  ד' בו  שיש פס  מביא  מפולש, וביניהן  זו  כנגד זו  הם הדפנות  שתי ואם  פתח .

הכשר שיעור שהוא  טפחים  ז ' זה  בפס יש כאילו ונחשב הדפנות  משתי  לאחד סמוך  מג ' בפחות 

ושולחנו , ורובו  ראשו  מחזקת  שתהא  כדי  ז ' על  ז ' שתהא  צריכה שהסוכה ולרחבה, לארכה סוכה

לשולחנו : טפח על  וטפח ורובו, לראשו ו ' על פסולה.ו ' מצלתה  מרובה  בשוין ,ושחמתה הא 

צלתה  בסכך  שלמעלה דבידוע הסוכה, בקרקעית  מלמטה שוין שהן  ודוקא  כשירה. כצל  שהחמה

מלרע: כאסתירא  מלעיל  כזוזא  אינשי דאמרי מחמתה, פוסלין.מרובה  שמאי סוכה בית  דבעו 

לחג , קודם יום ל' החג בהלכות  ששואלים כיון לחג  שלשים תוך  ואילו  נעשית . סתם  וזו  לשמה,

הוא : חג  לשם לאו  סתמא  ל ' קודם אבל  עושה , הוא  חג לשם  סוכה העושה מכשירין.סתם  וב"ה

והרחבות  ביאורים

טפחים) שישה ולא  אמרטפחים  אשי  בר  חייא  רבי דאמר מסיני, למשה  מהלכה  נלמד  זה  דין ,

מסיני . למשה  הלכה  ומחיצין חציצין  שיעורין  רב :

ב)בגמרא 4. כהלכתן ,(ו , שתיים  רבנן : תנו כדגרסינן: הדפנות , מספר לענין מחלוקת  מובאת 

טעם  ומה טפח . אפילו ורביעית  כהלכתן  שלש אומר: שמעון  ורבי טפח. אפילו ושלישית

רבנן  פירוש: למקרא . אם  יש סבר: שמעון  ורבי למסורת , אם יש סברי : רבנן מחלוקתם?

לפיכך נקרא , שהוא  כפי ולא  והעיקר, האם  הוא  תורה בספר  רבינו משה שכתב שמה ֵסוברים

מלא  "בסוכות " אחת  ופעם חסר , "בסכת" פעמיים בתורה  2),נאמר = ארבע (סוכות כאן  הרי

לענין  המלמדים  שלושה נשארו סוכה , מצות  של  הענין  לעצם לגופו, אחד  מקרא  הורד  סוכות ,

הדופן  את  והעמידה מסיני  למשה  הלכה  ובאה  גמורות, דפנות  – כהלכתן שתים דפנות,

שיש  והעיקר, האם הוא  נקראת שהמילה שכפי סובר שמעון  ורבי  בלבד . טפח על  ֵהשלישית 

הורד "סוכות ", נאמר פעמים  שלש  הקריאה  לפי שהרי סוכות, שש כאן  יש ולכן למקרא , אם

לגופו  אחד  2)מקרא  = לענין (סוכות המלמדים ארבעה נשארו  סוכה , מצות  של  העניין  לעצם

טפח . על  הרביעית הדופן את והעמידה מסיני למשה  הלכה  ובאה  כהלכתן, שלש  דפנות,

ב)בגמרא 5. הסכך,(ז, דרך הבאה חמה  דווקא  היא  בסוכה  הפוסלת  שהחמה מברייתא , למדין

הדפנות, דרך שבאה משום מצילתה  מרובה  חמתה זאת ובכל  כראוי, מסוככת  הסוכה  אם אבל 

בסוכה. פוסלת הדפנות דרך הבאה חמה  אף  יאשיה , רבי לדעת  אולם כשרה.

א )בגמרא 6. מהכתוב (ט, שמאי בית  של  שטעמם יג):למדין  טז , תעשה (דברים הסוכות "חג 

בעינן  חג  לשם העשויה  סוכה - ימים" שבעת תעשהלך "סוכות  – ודרשהו המקרא סרס  (רש"י:

סוברים לחג "). שמאי  ובית המועד , בחול  סוכה לעשות  שמותר זה  מפסוק לומדים הלל ובית 

מועד . של  בחולו סוכה  עושין  אין שלדעתו  אליעזר כרבי
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ראשון $סוכה  רפאל פרק  שצה $משנת 

יֹוםהלל? ׁשל ׁשים לחג  קדם ׁשעׂשאּה שמן ּכל ְֲִֶֶֶָָָָֹ
ולא אחרים  לצרכים  עשאה מצוות הסתם  לשם

עׂשאּה.7סוכה  אם  חג,בפירושאבל לׁשם ְֲֲִֵַָָָ
עשאה אפּלּו הּׁשנהאם  מודיםמ ּתחּלת שעברה, ְֲִִִַַָָ

שהיא שמאי ְֵָּכׁשרה:בית

הסוכה של הסכך דיני

ב  משנה 

האילן  תחת סּכת ֹו מרובה העֹוׂשה צילתו והאילן  ִֶַַָָָָֻ
הסוכה  נחשבת הּביתמחמתו, ּבת ֹו% עׂשאּה ְְֲִִַָָָּכאּלּו

.8ופסולה 

סּכההעושה  ּגּבי על של סּכה שהסכך באופן  ֵַַָָֻֻ
הסוכה  לעליונה, כרצפה  משמש ְֶָָהעליֹונההתחתונה 

ּפסּולה והּתח ּתֹונה אֹומר :9ּכׁשרה, יהּודה  ר ּבי . ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ּבעלי ֹונה ּדּיּורין אין ראויה אם שאינה כלומר ְִִִֵֶָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
חג: לשם סוכה  בעו  דלא 

הבית.בבבב בתוך עשאה  כאלו
פסולה .ופסולה : דשניתחתונה

פסיל קא  וקרא  לה. יש סככין 

הסוכה: שתחת  איןסוכה  אם
בעליונה. ראויה דיורין שאינה 

התחתונה לדירה  גג  שאין  כגון  ,

של וכסתות  כרים לסבול יכולה

ורבי ת "ק נחלקו ולא  עליונה .

לסבול יכולה כשאינה יהודה 

מודו  עלמא  כולי דבהא  כלל,

בסכך כשרה שהתחתונה

חשוב אינו  שלה שהגג העליונה,

שתחת סוכה  הויא  ולא  גג,

ויכולה  בריאה  היא  ואם הסוכה.

של וכסתות  כרים לקבל 

שהיא  פליגי לא  כ"ע  עליונה ,

כשיכולה  פליגי  כי פסולה.

שגג  כגון הדחק, ע "י לקבל 

ורופף מתנועע התחתונה

כיון  סבר  ור"י ופסולה, הסוכה  שתחת  סוכה מקרי דבהכי סבר ת "ק עליונה, של וכסתות  מכרים

שתחת סוכה  זו ואין גג , חשוב אינו  הדחק, ידי על  אלא  עליונה של וכסתות  כרים מקבלת  שאינה 

והרחבות  ביאורים

כדגרסינן פירוש:7. החג , קודם יום שלושים החג  בהלכות  ולעסוק לדרוש ישראל נהגו 

א )בפסחים רש"י(ו , מדברי ומוכח יום. שלשים הפסח  קודם הפסח בהלכות ודורשין  שואלין  :

סוכה  העושה  שכך, וכיוון  הסוכות. חג קודם גם אלא  דוקא , הפסח קודם זו הלכה נאמרה שלא 

הסתם  מן – לכך  קודם סוכה העושה אבל  חג . לשם אותה עושה הסתם מן  – יום שלושים תוך

חג. לשם עושה  אינו 

ב )בגמרא 8. שנו(ט , לא  רבא : בשם האילן )למדין תחת סוכתו מרובה (העושה שצלתו  באילן אלא 

כשרה – מצלתו  מרובה חמתו  אבל  הסוכה).מחמתו, מחמת בא  הצל מדוע (שהרי כך: על  ושואלין

הסכך עם יחד האילן ענפי של  הפסול  הסכך מצטרף הרי כשר , מצילתו מרובה שחמתו  אילן 

הסוכה)הכשר  של צלתה  למטה (להשלים  האילן ענפי  את שהוריד  כלומר, "בשחבטן". והשיבו : ?

ברוב , בטלים האילן שענפי  הרי  כשר, סכך הוא  שהרוב וכיון הכשר, הסכך בתוך ועירבם

דלא  היכא  אטו דחבטן  "היכא  גוזרין ואין לכתחילה , כן  לעשות  מותר ואף כשרה . והסוכה

חבטן ".

ב)בגמרא 9. רבנן :(ט , תנו כדגרסינן : מברייתא , לכך  הטעם מב)למדין  כג , בויקרא (נאמר

שבתוך בסוכה ולא  האילן , שתחת  בסוכה  ולא  הסוכה , שתחת בסוכה ולא  - תשבו " "בסוכות

משמע תרתי "בסוכות " אדרבא  ושואלין : שתים)הבית . רבים  ומיעוט  רבים , נחמן (לשון  רב אמר ?

כתיב "בסכת" יצחק: חסר)בר .(כתיב

פעמים  פסולות, ששתיהן פעמים כשרות , ששתיהן  פעמים ירמיה : רבי  בשם למדין עוד 

כשרה. והעליונה פסולה שתחתונה פעמים פסולה, והעליונה כשרה שתחתונה
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רפאל $שצו ראשון $סוכה משנת  פרק 

הסוכה ּכׁשרהלדירה, :10הּתח ּתֹונה ְְֵַַָָ
ג  משנה 

עליה הסכךּפרס על הח ּמה- מ ּפני שלאסדין ְִִֵֵֶַַַָָָָ
בסוכה, חם הסדין אֹויהא את -ּתח ּתיהשפרס  ְֶַָ

לסכך  הּנׁשר מתחת  מן מ ּפני הנושרים עלים  - ְְִֵַָ
הסוכה  ליושבי יפריעו שלא ׁשּפרס,11הסכך, ֵֶַאֹו

הּקינֹוףכיסוי ּגּבי בארבעעל  עמודים ארבעה  - ִֵַַַ
פרס ועליהם חבלים , או מוטות וביניהם  המיטה קצות

הסוכה  מקבל ּפסּולה סדין , שהסדין  לפי בה, מלישב  ְָ

מברטנורא  עובדיה ר '
כר "י : הלכה ואין  הסוכה.

וקסמין נשר.גגגג עלין  יהו  שלא 

אחר : פירוש השלחן . על יורדין 

לאחר העלין  ינשרו שלא 

חמתה  הסוכה ותשאר  שיבשו

דבר וסדין  מצלתה. מרובה

ופסול הוא  טומאה  המקבל

אבל הנשר, מפני ודוקא  לסכך .

כשרה: עללנאותה שפירס או
הקינוף . אפילו גבי או  כלומר 

לנוי אלא  הנשר, מפני פרסו  לא 

ד' שהן  הקינוף ע "ג מטתו  על 

והרחיקו  עליהם סדין ופירס  גביהן על לזה מזה  כלונסות  ומניח  גבוהין שהן  מטתו  רגלי לד' קונדסין 

התם: שטחיה  לסכוכי לאו  דהא  טומאה המקבל בדבר מסכך  לא  דהשתא  הסכך  משוםפסולה .מן

והרחבות  ביאורים

כשרות:כיצד ? ששתיהן  והעליונה פעמים מצלתה , מרובה חמתה התחתונה שהסוכה כגון 

שסכך ונמצא  הקרקע, מעל  אמה עשרים  בתוך העליונה והסוכה  מחמתה , מרובה  צלתה 

ולתחתונה. לעצמה  מועיל  העליונה

פסולות: ששתיהן  עשרים פעמים מעל  עומדת והעליונה מחמתן, מרובה  צלתן ששתיהן כגון 

התחתונה. את פוסלת היא  הרי  אמה, עשרים  מעל  היותה  מחמת פסולה  שהעליונה  וכיון אמה ,

פסולה : והעליונה  כשרה  שהתחתונה  וסוכה פעמים מחמתה  מרובה צלתה  שהתחתונה כגון

אמה. עשרים  בתוך ושתיהן מצלתה , מרובה חמתה  והעליונה היא , כשרה 

פסולה : והתחתונה  כשרה שהעליונה  והסוכה פעמים מחמתן , מרובה צלתן ששתיהן  כגון

והעליונה  הסוכה , שתחת סוכה  היא  שהרי פסולה  התחתונה  שבזה  אמה, עשרים בתוך העליונה 

כשרה.

למדין  א),עוד  פסולה (י, תחתונה ותהא  לסוכה סוכה  בין  יהא  סוכה)כמה תחת סוכה  ?(משום 

טפח טומאה באהלי מצינו  שכן  טפח, הונא : רב  טומאת אמר לענין  אהל להיות נחשב  טפח  (שחלל

"שלא מת). טפחים, ארבעה  ביניהם החלל  שיהיה צריך אמרי : הונא  רב בר ורבה  חסדא  רב

מה  פסולה, כך כהכשרה  טפחים, עשרה אמר: שמואל מארבעה". פחות חשוב  מקום מצינו 

טפחים. בעשרה  פסולה  אף  טפחים, בעשרה  הכשרה 

א )בגמרא 10. העליונה (י , הסוכה של וכסתות  כרים לקבל  יכול  התחתונה גג אין שאם למדין,

כרים  לקבל  ויכול  חזק התחתונה גג  היה ואם העליונה . בסכך  כשרה שהתחתונה מודים הכל  –

שגג  בכגון אלא  נחלקו לא  פסולה . שהתחתונה מודים הכל  – העליונה  הסוכה  של  וכסתות 

הרי קמא  תנא  שלדעת  מדוחק, רק העליונה של וכסתות  כרים לשאת ויכול רופף  התחתונה

אין  מדוחק , רק לדירה ראויה  שהעליונה כיון יהודה  רבי ולדעת ופסולה , סוכה תחת סוכה  זו 

וכשרה. סוכה  תחת  כסוכה נחשבת  התחתונה 

א )בגמרא 11. הנשר,(י , מפני שפירס אלא  פסולה שהסוכה שנו לא  חסדא : רב  בשם למדין

כשרה. – לנאותה כדי פירס  אם אבל 

למדין  ב ):עוד  סוכה (י, לנוי )נויי  הסכך תחת הפרוסין  ארבעה (סדינין  ממנה (הרחוקיםהמופלגין

טפחים) ארבע  הסכך כשרה מן  אמר : נחמן  רב חוצצי , ואינם  לגבה בטלים  לנוי, שעשויים  רב ם)(שכיון  ,

פסולה אמרי: הונא  רב  בר ורבה מפסיק )חסדא  אהל .(משום
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ראשון $סוכה  רפאל פרק  שצז $משנת 

א לאכול הקינוף  פסול וכן  לסכך . ופסול ו טומאה

בינו  המפסיק  כאוהל נחשב שהסדין  לפי  בו , לישון 

בסוכה . יושב שאינו ונמצא הסכך, ּפֹורסלבין  ֲֵָאבל 
הּמּטה נקליטי  ּגּבי  על  אוהל,הּוא כדמות כילה - ְִִֵֵַַַַָ

אחד  המיטה, באמצע זקופים  עמודים שני היינו

חבל . או  מוט  ועליהם  למרגלותיה, ואחד למראשותיה 

מונח והסדין  למעלה , טפח  רחב  גג לה שאין  ומשום 

הסכך: לבין  בינו  לחצוץ  אוהל נחשב  אינו  בשיפוע,

ד משנה 

עליה הסוכה הדלה על הּדלעת- ואת הּגפן את  ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּקּסֹום מטפס ,ואת עשב  מין  כשר וסּכ%- בסכך ְְִִֵֶַ

ּגּבּה הסוכה על  הסוכה , גבי על  לפיּפסּולה - ְַַָָ
מסככין  ואין  לקרקע, המחובר  בדבר  גם שסיככה 

סּכּו%במחובר . היה הכשר ואם הסכך הר ּבה- ְְִִֵַָָ
הסכך מהן  עם  וערבבם הדלעת או מהגפן  מרובה - ֵֶ

בסכך  שבטלים  באופן  בעין , נראים ואינם הכשר ,

ׁשּקצצןהכשר, הסוכה אֹו ונענעם, לענפים  ְֶָָ
.12ּכׁשרה ְֵָ

הּכלל  הסכך:זה מקּבלדבר ּכל בעניין  ׁשהּוא  ְְֵֶֶַַָֹ
או טמאה כלים , הארץכגון  מן ּגּדּול ֹו כגון ואין ְְִִֵֶָָָֻ

- מקּבלעורות  ׁשאינ ֹו ּדבר וכל  ּבֹו. מסּככין ְְְְִֵֵֵֶַַָָָאין 
הארץ  מן וג ּדּולֹו שניטמאה בו  שמתקיימים  - ְְִִֶָָָֻ

- הללו ּבֹוהתנאים  :13מס ּככין  ְְִַ

מברטנורא  עובדיה ר '
דאוהל בסוכה יושב  דאינו

ביניהם: הואמפסיק פורס אבל
נקליטין. לה  שיש  מטה ע"ג 
יוצאין  והן שנים אלא  שאינן 

אחד  המטה  באמצע

לרגליה  ואחד  למראשותיה

ופורס [כלונסא  לזו  מזו  ונותנין 

גג  לה  דאין  ומשום סדין ] עליו 

מקרי לא  מלמעלה רחב טפח

עליה.דדדדאוהל : הגביה הדלה

גבה : בלע"ז,קיסום.על אידרא 

וכדלעת : כגפן נדלה  והיא 

מסככין פסולה. שאין  לפי

הסכוך במחובר: היה  ואם
מהם. סכךהרבה  שם  שהיה

מהגפן  יותר  הרבה כשר 

שחבטן  והוא  כשרה . והדלעת ,

ואין  כשר  הסכך  עם וערבן 

ר כשר  דסכך  בעין, בה נראין 

מעורבין: כשהן ומבטלן  עליהן 

שקצצן. שסכךאו לאחר  אף

שינענעם והוא  כשרה. בהן,

הכי לאו  דאי  קציצה, לאחר

תורה דאמרה (דברים פסולה,

מן ט"ז) ולא  תעשה, הסוכות  חג

תהא  כשתעשה כלומר  העשוי,

העשוי מן  ולא  לסוכה, ראוי

ואתה  לסוכה ראוי  שאין  בפסול,

לה  דמכשר הא  כי מתקנה,

לה. סתר  הדר  ולא  בקציצה

חבירו  את  ומגביה  וחוזר ומניחו  לבד אחד כל שמגביה  ומסכך , וחוזר כסותר הוי  כשמנענע אבל 

כו'.ומניחו : שאינו דבר  הארץכל  מן  שגדוליהם שאע "פ  ומחצלאות , פשתן  ובגדי עץ  כלי  לאפוקי

טומאה : ומקבלין  הואיל בהן  מסככין  וכו'.אין  הארץ  מן לךוגידוליו [תעשה הסוכות  חג דכתיב

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 12. לאחר(יא, הענפים את  לנענע  גם צריך אלא  בקציצה, די שלא  רב, בשם למדין 

בפסוק שנאמר משום יג):שקצצם, טז, -(דברים  "תעשה" חז"ל: ודרשו תעשה ", הסוכות  "חג 

שבשעת ולא  לסוכה, וראויה  כשרה תהיה הסוכה עשיית שבשעת כלומר, העשוי, מן ולא 

לנענעם, צריך הענפים את שקצץ אחר  ולכן מתקנה. אתה כך ואחר פסולה  היא  עשייתה 

הסוכה את סותר  כאילו הסכך)שבזה  הוא הסוכה  עיקר כשר .(שהרי בסכך ומסכך וחוזר

ב)בגמרא 13. קרא (יא, אמר לקיש: ריש אמר זו. להלכה המקור את ו ):למדין ב , (בראשית 

וגידולו טומאה  מקבל  שאינו  דבר  אד  מה - האדמה " פני  כל  את והשקה הארץ מן יעלה "ואד 
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רפאל $שצח ראשון $סוכה משנת  פרק 

ה  משנה 

קׁש בחבל חבילי וחבילי הקשורים  עצים וחבילי ֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַ
מקבליםזרדין שאינם פי על אף  דקים , ענפים - ְִָ

- הארץ מן  וגידולם ּבהן טומאה  מסּככין ְְִֵֶַָאין
כדי שם יניחם  שמא גזירה וצרורים, קשורים  כשהם

ואז  סכך, לשם להשאירם יימלך כך  ואחר  לייבשם,

אסרו  ולכן  העשוי", מן  ולא "תעשה משום  תיפסל

סכך. לשם מתחילה מניחם אם  אף  בהם ְָֻוכּלן לסכך
החבילות  כל -ׁשהּתירן - אותן  הקושר  לחבל  ִִֶָ

סכך.ּכׁשר ֹות לשם מעשה שעשה כיוון  ְֵ
חבילות,וכּלן  בהיותם  אף  לסכך, הפסולים  כל - ְָֻ

לּדפנ ֹות "סוכה "ּכׁשרֹות המילה שמשמעות לפי ְְֵַָ
אינם "סוכה" לגבי השייכים  הפסולים  וכל  "סכך", היא 

בדפנות : שייכים

ו  משנה

ּבּנסרים עץ ,מסּככין  לוחות יהּודה.- רּבי  ּדברי  ְְְְְִִִִֵַַַָָ
אֹוסר מאיר  הבית,ור ּבי לתקרת  שדומים לפי ְִִֵֵַ

מה  אלו , נסרים  תחת לישב  לי  מה אדם : יאמר  ושמא

ביתי קורות  תחת לישב .14לי

מברטנורא  עובדיה ר '
ומיקבך , מגרנך  באספך ]

הכתוב ויקב גרן בפסולת 

אחר הנשאר מן  כלומר  מדבר ,

קשין  כגון והיקב הגורן  שאספת 

סוכה: עשה  מהם וזמורות ,

זרדין.ה ה ה ה  קנים,וחבילי  מין

אוכלתן , בהמה לחים ובעודן 

להיסק: עומדין  איןוכשיבשו 
ולא מסככין. קשורים. כשהן 

פעמים אלא  פסולים שהן  מפני

כתפו  על  וחבילתו  בא  שאדם

סוכה  גבי על  ומניחה ומעלה 

לסכוך , עליה  ונמלך  ליבשה 

מן  ולא  תעשה אמרה  והתורה

נעשה  לא  וזה בפסול, העשוי

והוי ליבש אלא  לצל אפילו 

בפסול : הפסוליםוכולן.עשוי

בסכך : לדפנות.ששנינו  כשרים 
דפנות . ולא  משמע  סכך  דסוכה

מגרנך , לך  תעשה סוכות  הילכך 

אדפנות : ולא  משמע  אסכך

ר'וווו דברי בנסרים מסככין
בהםיהודה. שיש בנסרים

מקום שעור שהוא  ארבעה

פחות פסולה. הכל דברי חשוב

כיון  סבר  יהודה  רבי ארבעה, ועד משלשה  פליגי כי כקנים. דחשיבי כשרה הכל  דברי משלשה

דנפקי כיון סבר מאיר ורבי  הבית . תקרת  תחת  ישב שמא  גזרינן  לא  חשוב מקום שעור  בהו דלית 

כר' והלכה ביתי. תקרת  תחת  לישב לי מה באלו לסכך  לי מה  יאמר שמא  גזרינן  לבוד מתורת 

והרחבות  ביאורים

אמר: יוחנן  רבי  בשם ורבין הארץ. מן  וגידולו טומאה  מקבל  שאינו דבר סוכה אף  הארץ, מן

קרא  יג):אמר  טז , ורב (דברים  מדבר . הכתוב  ויקב  גורן  בפסולת  – ומיקבך" מגרנך "באספך

מהכא  אמר ט ):חסדא  ח, ועלי(נחמיה הדס  ועלי שמן  עץ  ועלי זית  עלי  והביאו  ההר "צאו 

ככתוב ". סוכות לעשות עבות, עץ ועלי  תמרים

א )בגמרא 14. וחכמים.(יד , יהודה רבי נחלקו  במה ושמואל  רב  מחלוקתרבנחלקו  אמר:

ארבעה  בהן שיש תקרה (טפחים ),בנסרין גזרת  ליה  אית  מאיר  טפחיםדרבי ארבעה  מרוחב  (נסרים 

סוכה ), יבנה ולא ביתו , תקרת תחת לישון  אדם  יבוא שמא  יתירו , ואם  בית , לכל תקרה יהודה עושים  ורבי

כשרה. הכל דברי  – ארבעה בהן שאין בנסרין  אבל  תקרה, גזרת ליה אמר:ושמואל לית

ארבעה ועד  משלשה הוא :בנסרים וטעמם פסולה. הכל דברי  – ארבעה  בהן יש  אבל  מחלוקת,

חשוב מקום שיעור בהם שאין  שכיון  סובר, יהודה  ומעלה)רבי טפחים  בהם (ארבעה גוזרים אין

לבוד  מתורת  יוצאים שהם שכיון  סובר, מאיר  ורבי  משלושהאיסור, בפחות רק חל  לבוד (שדין 

שימוש.טפחים) איסור בהו גזרינן
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רפאל $תח שני$סוכה משנת  פרק

ו  משנה

ח ּיב סעּוד ֹות ע ׂשרה  אר ּבע אֹומר : אליעזר  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָרּבי
ּבּלילהאד  ואחת ּבּיֹום אחת ּבּסּכה , לאכֹול  ם ְְֱֶַַַַַַַַָָָָֻ

אחת  וסעודה ביום אחת סעודה  אוכל  שבדירתו כשם

בלילה .

קצבה ל ּדבר  אין אֹומרים: אםוחכמים אלא ְְֲִִִֵַַָָָָ
אוכל  רוצה אם  שבדירתו כשם בסוכה, יאכל - ירצה

אוכל, אינו  לאו  ראׁשֹון ואם טֹוב  יֹום מ ּלילי  ִִֵֵח ּוץ 
ּבלבד  חג  פת ׁשל  כזית בסוכה לאכול .36שחייב  ְִֶַָ

לילי  אכל ׁשּלא מי  אליעזר : רּבי  אמר  ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועֹוד 
הראׁשֹון טֹוב החג,י ֹום הסעודה יׁשליםשל  את ְִִַָ

האחרֹון טֹוב יֹום אף ּבלילי עצרת, בשמיני - ְֲֵֵַָ
בסוכה  אוכל  .37שאינו

זה על  ּתׁשלּומין, לּדבר  אין אֹומרים: ְְֲִִִֵֶַַַַָָָוחכמים
טו):נאמר  א, לתקן ,(קהלת יּוכל  לא "מע ּות ְְֱִֶַַָֹֹֻ

להּמנֹות": יּוכל  לא ְְְִֶַָֹוחסר ֹון
ז  משנה

ו ׁשלחנ ֹו בּסּכה, ור ּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ׁשּמאי נמצאמי  ּבית  - הּבית  בתֹו% ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֻֻֻ
לסוכה,ּפֹוסלין חוץ לאכול  שולחנו  אחר  יימשך שמא  גזירה חובתו , ידי  יצא  שלא ְִ

מכׁשירין  הּלל .38ּובית ְִִִֵֵַ

מברטנורא  עובדיה ר '
נטל ברוכי ומשום ידים , נטילת 

משום דאילו  מכביצה . פחות 

אוכלים אמרינן  הא  סוכה 

ואפילו  לסוכה  חוץ עראי  אכילת 

מכביצה: עשרהוווויותר  ארבע
יוםסעודות . בכל  סעודות  ב'

הימים : קצבה.לז' לדבר אין
חוץ יאכל לא  לאכול  רצה אם

יתענה  להתענות  רצה לסוכה.

לו : נזקקין  יו"ט ואין  מלילי חוץ
עשרהראשון. חמשה דילפינן 

מה  המצות , מחג עשר  חמשה 

הראשון  לילה  מצה אכילת 

אף רשות , ואילך מכאן חובה,

כן : יו"ט סוכה בלילי ישלים
עצרת .האחרון . שמיני  בליל

בשתיהן: כר "א  הלכה ואין

פוסלין.זזזז כב"ש .ב "ש והלכה 

והרחבות  ביאורים

ותרצו : לסוכה "? "העלום אמרו: וכאן  לסוכה, קתני:חוץ והכי מחסרא להחמירחיסורי בא  אם

לטעום  זכאי בן יוחנן לרבן לו והביאו נמי  ומעשה  יוהרא . משום ביה ולית מחמיר, – עצמו  על 

לו וכשנתנו לסוכה . העלום ואמרו: מים, של  ודלי כותבות  שני גמליאל  ולרבן  התבשיל , את 

אחריו . בירך ולא  לסוכה, חוץ  ואכלו  במפה , נטלו – מכביצה  פחות  אוכל צדוק  לרבי

א )בגמרא 36. כזית(כז , לאכול  החיוב את  יהוצדק בן  שמעון  רבי משום יוחנן רבי בשם למדין

המצות, בחג  עשר " "חמשה ונאמר עשר", "חמשה  כאן נאמר הראשון: החג  בליל  בסוכה  פת 

הראשון  לילה  – כאן אף  רשות , ואילך מכאן מצה , לאכול חובה  הראשון לילה – להלן  מה

"בערב  שנאמר: הראשון ? בלילה מצה  לאכול  שחייב מניין  ובפסח רשות. ואילך  מכאן חובה,

חובה. קבעו הכתוב  – מצות" תאכלו

א )בגמרא 37. שמיני(כז, שהוא  האחרון  טוב  ביום שישלים אליעזר  רבי  אמר כיצד  שואלין ,

בסוכה  לאכול אדם חייב סעודות  עשרה  "ארבע אמר: הוא  הרי  לסוכה, מחוץ ויאכל עצרת,

לסוכה) מחוץ ולא ממש רבי(בסוכה בו חזר אמי: רב  בשם ותרצו  בלילה "? ואחת ביום אחת ,

שאין  חכמים, לדעת והסכים סעודות, עשרה ארבע לאכול  אדם שחייב שאמר  ממה  אליעזר

תשלומין. לה  יש שלדעתו תשלומין, לגבי עליהם ונחלק הראשון , בלילה אלא  חיוב 

א )בגמרא 38. וגם (ג, הסוכה, הכשר  לשיעור ביחס  קטנה  בסוכה גם היא  שהמחלוקת  למדין ,
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שני$סוכה  רפאל פרק תט $משנת 

ׁשּמאי : לבית הּלל ּבית  להן כ%וכיאמרּו לא ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
וזקני  ׁשּמאי בית  זקני  ׁשהלכּו מעׂשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיה

הח ֹורנית ּבן  י ֹוחנן  ר ּבי את  לבּקר  ה ּלל ,*בית ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
בּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו יֹוׁשב  ׁשהיה ְְֵֶַָָָָֹֻֻּומצאּוה ּו
אמר ּו דבר ? לֹו אמר ּו ולא הּבית , בתֹו% ְְְְְְִַַָָָָָֹֻו ׁשלחנ ֹו

מּׁשם ׁשּמאי: ּבית מביאיםלהן  ראיה?!אתם ְִֵֶַַָָָָ
הם שמאיאף בית זקני ל ֹו- בן אמר ּו יוחנן  לרבי ְֵַָ
ּכהחורני: נֹוהג אם היית  אזין  קּימ ּתתמיד, לא ְִִִֵֵַָָָֹ

:K מּימי סּכה ְִִֶַָָֻמצות
ח  משנה 

הּסּכה מן  ּפטּורים ּוקטּנים, ועבדים .39נׁשים ְְֲִִִִִַַַָָָֻ
צרי%אולם ׁשאינֹו להסתדר לאּמֹועודקטן ויכול  ְִִֵֶָָָ
ּבּסּכהלבדו, חינוך חּיב מדין  .40מדרבנן , ַַָָֻ

ּופחת הּזקן, ׁשּמאי ׁשל כּלתֹו וילדה -מעׂשה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּמעזיבההוריד  קורות את  שמעל  הטיט  כיסוי - ֲִֶַַָ

הקורות, את רק והשאיר  הּמּטההגג, ּגּבי על  ְִִֵֵַַַָוסּכ%
הּקטן בסוכה ּבׁשביל  שישב  :41שנולד, ְִִַָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
על יושב והוא  גדולה בסוכה בין 

בתוך ושולחנו הסוכה  פתח

שאינה  קטנה בסוכה בין  הבית ,

ושולחנו , ורובו  ראשו  מחזקת 

ימשך שמא  גזירה אסור , הכל

שולחנו : ועבדיםחחחחאחר  נשים
כו'. קרא וקטנים (ויקרא דאמר

בישראל,כ"ג) האזרח כל

דאע"ג  הנשים, את  להוציא 

ליל מצה  באכילת  דחייבות 

חייבות אין  פסח  של  ראשון 

חג : של ראשון  ליל  קטןבסוכה 
לאמו . צריך שנעורשאינו כל

אימא  אימא  קורא  ואינו  משנתו 

ופחות וחייב לאמו  צריך  אין הוי 

ודוקא  הלכה. וכן  פטור . מכאן 

עד  שותק ואינו ושונה  שקורא 

דנקרא  הוא  אליו אמו שתבא 

פעם קורא  אבל  לאמו , צריך

לאמו  צריך  לאו  ושותק  אחת 

הוא :

והרחבות  ביאורים

הישיבה , למקום ביחס גדולה קתני:בסוכה  והכי מחסרא בסוכה וחיסורי ורובו ראשו שהיה מי 

הבית בתוך  שבתוך ושולחנו  שולחנו  על ואוכל פתחה על שיושב אלא היא , גדולה שהסוכה (כלומר,

והבית), יצא . אומרים: הלל  ובית יצא , לא  אומרים: שמאי כדי(סוכה)בית אלא  מחזקת  שאינה

פוסלין  שמאי בית  בלבד , ורובו שולחנו ),ראשו  אחר ימשך שמא מכשירין (גזרינן  הלל  (שאינםובית 

בכך) .גוזרים

ב)בגמרא 39. על (כח, ואף  מסיני, למשה  מהלכה הסוכה מן  פטורות שנשים למסקנה , למדין 

זאת ללמוד צריך היה  ממילא , פטורות  ונשים גרמא , שהזמן עשה מצוות  היא  שסוכה פי 

סוכה  אף ואשתו איש דירה  מה  – תדורו" כעין "תשבו  משום לחייבן  אפשר שהיה  לפי במיוחד ,

מסיני למשה הלכה באה לכן המצות, מחג שווה בגזירה  לומדים שהיינו או  ואשתו, איש

שפטורות . ללמדנו

ב)בגמרא 40. אמו(כח , ואין שנפנה כל והשיבו : לאמו ? צריך  שאינו קטן  דמי היכי  שואלין :

אמא  אמא  קורא  ואינו שנעור כל  אומר: שמעון רבי ולשנות מקנחתו. לקרות אחריה כרוך (שאינו 

הוא). לאמו  צריך לאו  – ושותק קורא  אם  אבל אליו, שתבוא עד

ב)בגמרא 41. הסוכה (כח, מן  פטור שקטן ברישא  אמרנו הרי לסתור?! מעשה שואלין :

מחמיר, ושמאי  קתני: והכי מחסרא  חסורי ותרצו: בסוכה? חייב  קטן  שגם מלמד והמעשה

הקטן. בשביל  המיטה  על וסיכך  המעזיבה את  ופחת הזקן  שמאי  של  כלתו וילדה נמי ומעשה

הראשון , בדור תנא היה החורנית  בן יוחנן  שמאי,רבי  בית מתלמידי שהיה  אף  החורבן . שלפני  שנה במאה

הלל. כבית אלא  נוהג היה  לא 
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רפאל $תי שלישי$סוכה משנת  פרק

ט  משנה 

הּימים ׁשבעת הסוכות ּכל חג ע ֹוׂשהשל  אדם ְִִֶַַָָָָ
ּוביתֹולדירת סּכתֹואת לדירת קבע הקבוע ֵֶַָֻ

.42עראי  ֲַ
מאימתיאם ג ׁשמים, ויהיה ירדּו כמצטער  יחשב ְְִֵֵַָָָ

יהיה  ואז  בסוכה, מלישב  לפּנֹות פטור  כליו מ ּתר  ְַָֻ
לבית? הּמקּפהמהסוכה  תבשיל מּׁשּתסרח  - ְְִִִֶַַָ

לתוכו, הנכנסות הגשמים מטיפות ומשיתקלקל סמיך,

הסוכה . מן  לצאת מותר

ׁשּבא לעבד ּדֹומה? הּדבר  למה מ ׁשל , ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָמ ׁשל ּו
ל ֹו וׁשפ% לר ּבֹו, ּכֹוס ה למזֹוג את עלרבו  קי ּתֹון ְְְִִַַַָ

בשימושו :ּפניו מעוניין  שאינו  בכך לו  ומראה ָָ

שלישי  פרק

הלולב  דיני

א משנה 

ה ּגז ּול  התורה לּולב ציווי  את בו  מקיים  לא ובכך ַָָ
משלכם – לכם" "ּולקחּתם  מ ): כג, והּיבׁש,43(ויקרא §©§¤¨¤ְֵַָ

"הדר " חובתו .ּפסּול-44שאינו  ידי בו יוצא ואינו  ָ
אׁשרהלולב  שצריך ׁשל זרה , לעבודה הנעבד עץ - ֲֵֶָ

הּנּדחתלשורפו, עיר  אנשיה וׁשל שרוב עיר - ְִִֶַַַ
כל  את לשרוף  שחייבים זרה, עבודה  לעבוד הודחו

מברטנורא  עובדיה ר '
קבע .ט ט ט ט  לו סוכתו יש שאם 

מעלן  נאות  ומצעות  נאים כלים

המקפה.לסוכה: משתסרח 
תבשיל כל המקפה . משתקלקל

אלא  קשה ולא  רך  לא  שאינו 

אדם בני ורוב מקפה . קרוי  קפוי 

ובמעט  כזה, תבשיל  מואסין

ומקפה  לגמרי . מתקלקל מים 

ממהרת היא  פול של  גריסין  של

יותר בגשמים להתקלקל 

ירדו  ואם מקפות , משאר

לפניו  היה  שאילו עד גשמים 

היתה  גריסין  של מקפה 

מיד: לפנות  מותר  מתקלקלת ,

לו . פניו ושפך על קיתון  רבו

אפשי אי כלומר  עבד, של

הללו  גשמים  כאן  אף בשמושך .

מקבל הקב"ה שאין  מראין

ברצ  לולב א א א א ג ג ג ג ון :מעשיהם
פסול. ולקחתםהגזול  דכתיב

יאוש ולאחר  משלכם. לכם,

שקונה  הוא  דשלו  נהי בעלים

הוי מקום מכל  ביאוש, אותו 

בעבירה : הבאה  והיבש מצוה 
הדרפסול. בעינן  דבכולהו

אשירה .וליכא : אילן של

הנדחתהנעבד: עיר ושל 
ולולבפסול. קאי . דלשרפה

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 42. עראי .(כח, וביתו  קבע סוכתו עושה אדם הימים, שבעת כל  רבנן: תנו  למדין ,

ומטייל  ושותה אוכל  לסוכה. מעלן  – נאות  מצעות לסוכה, מעלן – נאים  כלים לו  היו כיצד ?

עושה  הימים שבעת  כל  אמרו : מכאן תדורו . כעין "תשבו" רבנן: דתנו מילי? הני  מנא  בסוכה .

עראי . וביתו קבע סוכתו אדם

א )בגמרא 43. נתייאשו(ל, אם  אפילו  פסול  הגזול  שלולב יוחאי , בן  שמעון  רבי בשם למדין 

שנאמר בעבירה, הבאה  מצוה  ליה דהוה  משום  שלו, בלולב מנענע  ונמצא  א,הבעלים (מלאכי 

–יג): תקנתא  ליה לית ּפסח מה ד ּפּסח , דומיא  גזול  החולה", ואת  הּפּסח  ואת גזול  ִִִֵֵֵַַַַ"והבאתם

תקנתא  ליה לית  גזול  פסולאף  שלו , בלולב  שנענע  ונמצא הבעלים ונתייאשו  גזל אם  אפילו  (כלומר,

בעבירה). הבאה מצוה משום 

א )בגמרא 44. רבא :(לא, אמר מכשיר. יהודה רבי  פסול , יבש תנא : התוספתא : בשם  למדין 

הדר . בעי  לולב  אף – הדר בעי אתרוג  מה  לאתרוג, לולב  מקשינן  סברי: דרבנן  בלולב, מחלוקת 

בעינן. הדר הכל  דברי באתרוג  אבל  לאתרוג, לולב מקשינן  לא  סבר: יהודה ורבי 

לפרטים 03-5376771

דוגמא



רפאל $תי שלישי$סוכה משנת  פרק

ט  משנה 

הּימים ׁשבעת הסוכות ּכל חג ע ֹוׂשהשל  אדם ְִִֶַַָָָָ
ּוביתֹולדירת סּכתֹואת לדירת קבע הקבוע ֵֶַָֻ

.42עראי  ֲַ
מאימתיאם ג ׁשמים, ויהיה ירדּו כמצטער  יחשב ְְִֵֵַָָָ

יהיה  ואז  בסוכה, מלישב  לפּנֹות פטור  כליו מ ּתר  ְַָֻ
לבית? הּמקּפהמהסוכה  תבשיל מּׁשּתסרח  - ְְִִִֶַַָ

לתוכו, הנכנסות הגשמים מטיפות ומשיתקלקל סמיך,

הסוכה . מן  לצאת מותר

ׁשּבא לעבד ּדֹומה? הּדבר  למה מ ׁשל , ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָמ ׁשל ּו
ל ֹו וׁשפ% לר ּבֹו, ּכֹוס ה למזֹוג את עלרבו  קי ּתֹון ְְְִִַַַָ

בשימושו :ּפניו מעוניין  שאינו  בכך לו  ומראה ָָ

שלישי  פרק

הלולב  דיני

א משנה 

ה ּגז ּול  התורה לּולב ציווי  את בו  מקיים  לא ובכך ַָָ
משלכם – לכם" "ּולקחּתם  מ ): כג, והּיבׁש,43(ויקרא §©§¤¨¤ְֵַָ

"הדר " חובתו .ּפסּול-44שאינו  ידי בו יוצא ואינו  ָ
אׁשרהלולב  שצריך ׁשל זרה , לעבודה הנעבד עץ - ֲֵֶָ

הּנּדחתלשורפו, עיר  אנשיה וׁשל שרוב עיר - ְִִֶַַַ
כל  את לשרוף  שחייבים זרה, עבודה  לעבוד הודחו

מברטנורא  עובדיה ר '
קבע .ט ט ט ט  לו סוכתו יש שאם 

מעלן  נאות  ומצעות  נאים כלים

המקפה.לסוכה: משתסרח 
תבשיל כל המקפה . משתקלקל

אלא  קשה ולא  רך  לא  שאינו 

אדם בני ורוב מקפה . קרוי  קפוי 

ובמעט  כזה, תבשיל  מואסין

ומקפה  לגמרי . מתקלקל מים 

ממהרת היא  פול של  גריסין  של

יותר בגשמים להתקלקל 

ירדו  ואם מקפות , משאר

לפניו  היה  שאילו עד גשמים 

היתה  גריסין  של מקפה 

מיד: לפנות  מותר  מתקלקלת ,

לו . פניו ושפך על קיתון  רבו

אפשי אי כלומר  עבד, של

הללו  גשמים  כאן  אף בשמושך .

מקבל הקב"ה שאין  מראין

ברצ  לולב א א א א ג ג ג ג ון :מעשיהם
פסול. ולקחתםהגזול  דכתיב

יאוש ולאחר  משלכם. לכם,

שקונה  הוא  דשלו  נהי בעלים

הוי מקום מכל  ביאוש, אותו 

בעבירה : הבאה  והיבש מצוה 
הדרפסול. בעינן  דבכולהו

אשירה .וליכא : אילן של

הנדחתהנעבד: עיר ושל 
ולולבפסול. קאי . דלשרפה

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 42. עראי .(כח, וביתו  קבע סוכתו עושה אדם הימים, שבעת כל  רבנן: תנו  למדין ,

ומטייל  ושותה אוכל  לסוכה. מעלן  – נאות  מצעות לסוכה, מעלן – נאים  כלים לו  היו כיצד ?

עושה  הימים שבעת  כל  אמרו : מכאן תדורו . כעין "תשבו" רבנן: דתנו מילי? הני  מנא  בסוכה .

עראי . וביתו קבע סוכתו אדם

א )בגמרא 43. נתייאשו(ל, אם  אפילו  פסול  הגזול  שלולב יוחאי , בן  שמעון  רבי בשם למדין 

שנאמר בעבירה, הבאה  מצוה  ליה דהוה  משום  שלו, בלולב מנענע  ונמצא  א,הבעלים (מלאכי 

–יג): תקנתא  ליה לית ּפסח מה ד ּפּסח , דומיא  גזול  החולה", ואת  הּפּסח  ואת גזול  ִִִֵֵֵַַַַ"והבאתם

תקנתא  ליה לית  גזול  פסולאף  שלו , בלולב  שנענע  ונמצא הבעלים ונתייאשו  גזל אם  אפילו  (כלומר,

בעבירה). הבאה מצוה משום 

א )בגמרא 44. רבא :(לא, אמר מכשיר. יהודה רבי  פסול , יבש תנא : התוספתא : בשם  למדין 

הדר . בעי  לולב  אף – הדר בעי אתרוג  מה  לאתרוג, לולב  מקשינן  סברי: דרבנן  בלולב, מחלוקת 

בעינן. הדר הכל  דברי באתרוג  אבל  לאתרוג, לולב מקשינן  לא  סבר: יהודה ורבי 

לפרטים 03-5376771

דוגמא



שלישי$סוכה  רפאל פרק תיא $משנת 

- בה לשריפה,ּפסּולאשר ועומדים  שהואיל  ָ
שיעור . בהם  אין  כאילו  זה והרי כשרופים , נחשבים

ש נחתך נקטםלולב  עליו45ראׁשֹו- נפרצ ּו ,- ְְְִִַָָֹ
- אליה וקשרם  מהשדרה  שנפלו  לגמרי, ¦שנתלשו 

ש.46ּפסּול עליו לולב  דקל נפרד ּו כענף  מזה זה  ְְִָָָ
- אֹומר :בוגר יהּודה ר ּבי העליםּכׁשר. נפרדו אם  ְִֵֵַָָ

מלמעלה עשה יאגדּנּו לא ואם  הלולב, שדרת עם  ְְְִֶַָֹ
פסול  הלולב  – .47כן 

הּברזל הר  בהרים ,צ ּני הגדלים קשים  דקלים - ְִֵֶַַַ
- מאד קצרים שלהם .48ללולב ּכׁשר ֹותשהעלים  ְֵ

הלולב? שיעור  ּבֹוומהו ׁשּיׁש באורכו לּולב - ֶֶָ
טפחיםשיעור  נוסף ׁשל ׁשה וטפח ההדס, כאורך ְְִָָ

ּכׁשר  - ּבֹו לנענע  :49למצוותו ּכדי ְְְֵֵֵַַָ

הדס  דיני 

ב  משנה 

ּפסּול .50הדס - והּיבׁש הּגז ּול  ְֲֵַַַָָָ
ּפסּולהדס - הּנּדחת עיר  וׁשל  אׁשרה ְֲִִֵֶֶַַַָָׁשל

א. במשנה בלולב  שנזכרו  מהטעמים 

מברטנורא  עובדיה ר '
דלשריפה  כיון  והני שיעור, בעי 

קיים: שיעורן  אין  נקטםקיימי 
פסול. הדר :ראשו הוי דלא 

עליו . אלא נפרצו מחוברין  ואינן

אגידה: עליו.ע "י  נפרדו
אלא  בשדרה, הן  מחוברים

לכאן  נפרדין  הן  שלמעלה 

אילן : כענפי  יאגדנוולכאן
עליו מלמעלה. נפרדו  אם

השדרה  עם  עולים  שיהיו יאגדם

הלכה  ואין  לולבים. כשאר 

הברזל.כר "י: הר  ישציני 

עליהן  שלהן  שלולבין דקלים

על עולין ואין  מאד קצרים

ארוכין  הן  אם  השדרה. אורך 

מגיע זה של  שראשו  עד כך  כל 

כשרים: זה של עקרו  כללצד 
טפחים. שלשה  בו שיש לולב
יותר, וטפח ההדס אורך  כנגד

בעי דלולב בו , לנענע  כדי

כדלקמן: לנענעלנענועי כדי
דהיינו בו. בו, לנענע וכדי תני,

טפחים : שלשה  על יותר טפח

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 45. נסדק (לא, ודוקא  כשר. – נסדק אבל נקטם, אלא  שנו  לא  הונא : רב  בשם למדין 

מזה  זה  לגמרי נפרדים החלקים ששני  כמזלג העשוי דהיינו, כהימנק, העשוי אבל  כשר, מעט

פסול. –

א )בגמרא 46. התיומת (לב , נחלקה לעניין שבלולב)שואלין  המרכזי הכפול ותרצו(העלה מהו ?

ופסול. התיומת , שניטלה כמי  נעשה  – התיומת  נחלקה לוי: בן יהושע רבי  בשם

רבי(שם)בגמרא 47. משום אומר  יהודה רבי  תניא : מברייתא , יהודה רבי של טעמו למדין 

יכפתנו . – פרוד  היה  אם ּכפּות , – תמרים" "ּכּפֹות ַָטרפון:

שנו (שם)בגמרא 48. לא  אביי : בשם  כשרות )למדין  הברזל הר מגיע (שציני  זה של  שראשו אלא 

פסול. – זה של  עיקרו לצד  מגיע זה  של  ראשו אין אבל זה, של עיקרו  לצד 

ב)בגמרא 49. שלושה(לב, – וערבה הדס  שיעור שמואל : אמר יהודה  רב אמר  ,(טפחים)למדין:

של  שדרו  יוחנן : רבי  אמר  פרנך ורבי טפח. ההדס  מן יוצא  לולב  שיהא  כדי  ארבעה, ולולב

טפח . ההדס מן  שיצא  צריך לולב,

חופין (שם)בגמרא 50. שענפיו – עבות" עץ "ענף  רבנן : תנו  ההדס . לזיהוי המקורות  את למדין

ענפיו בו  שגם  זית עץ שהוא  נאמר  אולי ושואלין , הדס . זה אומר הווי  הוא ? זה ואי עצו. את 

זה  ואין  שרשרת, כעין להיות צריכים העלים כלומר, "עבות ". בעינן ותרצו: עצו? על  חופין

ותרצו: מקלעת ? כעין עשויים שעליו  הדולב, הוא  שההדס נאמר אולי שואלין, עוד  בזית .
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רפאל $תיב  שלישי$סוכה משנת  פרק

ראׁשֹו או נקטם הדר, ואינו  ההדס -נפרצ ּושל ְְְִִַֹ
רוב  ענביונשרו ׁשהיּו אֹו ההדסעליו , פרי - ֲֶָָָָָ

ּפסּול - מעליו הדר מרּבֹות  מעטן .51שאינו ואם ְְֲִִֵָָָָֻ
- עלים  רוב בו  יש ועתה ההדס, פירות .52ּכׁשראת ֵָ

ממעטין  אלה ואין טֹובענבים שנראה ּבי ֹום משום  ְְְֲִֵַ
כלי :53כמתקן 

ערבה דיני 

ג  משנה 

ּפסּולה.54ערבה - ויבׁשה גז ּולה ְְֲִֵָָָָָ
ּפסּולהערבה  - הּנּדחת  עיר  וׁשל אׁשרה ְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשל 

א. במשנה שנזכרו  מהטעמים 

ראׁשּה שנקטם או הערבה, נשרו נפרצ ּושל והּצפצפה- ערבה עליה, מין  - ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
פסול .בבבב ראשו וליתנקטם

אלא  מתניתין, כסתם הלכתא 

אפילו  לקמן דאמר טרפון  כרבי

כשרים: קטומין ענביו.שלשתן 
לענבים : שדומה בו  יש  פרי

פסול . מעליו  שנו מרובות לא 

אבל אדומות , או שחורות  אלא 

וכשר : הוא  דהדס  מינא  ירוקות 

ביו"ט . אותן ממעטין  ואין
מתקן : ראשהגגגגדה"ל  נקטם 

הלכה:פסולה . אינה זו  אף

שלה צפצפה . ועלה ערבה מין

והרחבות  ביאורים

הוא  שההדס נאמר אולי שואלין, עוד בדולב. זה ואין  עצו , את  חופין  ענפיו  שיהיו אנו  צריכים

בהרדוף  מתקיים זה ואין נועם ", דרכי  "דרכיה  נאמר אביי: אמר ההרדוף? את שיח פוצע  (שהוא

כמחט) חדין  עשויין  עליו שראשי אהבו "הידיים , והשלום "האמת מהכא : אמר רבא  לא . אינו  (וזה 

המוות ) לסם  עשוי שהוא  שלום , ולא .אמת

הדס . זהו  – לשלשלת ודומה  קליעה כמין קלוע רבנן : תנו  ההדס, לזיהוי  בסימנים למדין עוד 

הדס . זה  אומר הוי  שוה, ופריו  עצו  שטעם עץ  – עבות" עץ  "ענף  אומר : יעקב בן  אליעזר רבי

כלומר, בקינא . טרפי  תלתא  תלתא  דקיימי והוא  יהודה : רב אמר "עבות "? דמי  היכי  ושואלין

אחד . ממקום  היוצאים עלים, שלושה שלושה 

ב)בגמרא 51. שנו(לג , לא  רב : בשם פסול)למדין  - מעליו  מרובות שענביו  ענביו(שהדס  אלא 

הוא , דהדס מיני – ירוקות ענביו  אבל  להדס )שחורות , שווה  וכשר .(שמראיהן 

ב)בגמרא 52. הוא (לג, פשיטא  - המינים את  שאגד  לפני  אם כיצד ? כשר" "מיעטן  למדין ,

שסובר משום כשר, כן פי על  ואף  בלולב , שאגדן לאחר שמיעטן  מדברת המשנה אלא  שכשר,

למצוותם. המינים את  שמכין  הכנה רק אלא  המצוה, גמר אינו הלולב ׁשאגד  ֶֶהתנא ,

ב)בגמרא 53. טוב ,(לג , ביום ממעטין אין  אמרו : עוד  כשר. טוב , ביום ולקטן עבר שאם למדין ,

אמר ותרצו : הוא ? כלי מתקן  והרי ושואלין : ממעטין . אמרו : שמעון  ברבי  אליעזר  רבי משום 

כאן  ואין  מותר. מתכוון שאינו שדבר  כאביו סובר אליעזר ורבי לאכילה, שלקטן  כגון  אשי : רב

הילכך זה , להדס  צריך ולא  אחר, כשר הדס לו יש שהרי ימות", ולא  רישיה "פסיק של  דין

כלי . תיקון כאן  אין 

ב)בגמרא 54. שעלה (לג, – נחל" "ערבי אחר: דבר הנחל . על  הגדלין  – נחל" "ערבי למדין :

מניין ? הרים ושל  בעל של  נחל , ערבי אלא  לי אין  - נחל " "ערבי  אידך : תניא  כנחל . משוך  שלה 

ואחת ללולב אחת שתיים , – "ערבי" אומר: שאול אבא  מקום. מכל  נחל" "ערבי לומר : תלמוד

ה).למקדש ד , כדלקמן  המזבח , בה  להקיף  במקדש ערבה  הילכתא (מצוות  להו? מנא  למקדש ורבנן ,

מסיני ) למשה להו .(הלכה גמירי
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שלישי$סוכה  רפאל פרק תיג $משנת 

- עגולים  שלה .55ּפסּולהשהעלים  ְָ
ולהתייבשּכמ ּוׁשהערבה  לנבול עליה שמתחילים - ְָ
ּבעל קצת, וׁשל  עליה, מקצת  ערבה וׁשּנׁשר ּו - ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

- הנחל  על ולא גשמים  מי על בשדה ְֵָּכׁשרה:הגדלה
ד משנה 

אֹומר : י ׁשמעאל המיניםר ּבי  ארבעת למצוות ְִִֵֵַָ
לּולבנוטלים ערבֹות ּוׁשּתי הד ּסים ְְֲֲִֵַָָָׁשל ׁשה

אפּלּו אחד. ואתר ֹוג מן ׁשניםכאשראחד  ְְְֲִִֶֶֶַָָ
בראשם ,קטּומים ההדסים  קצוצים בלבד ואחד- ְְִֶָ

קטּום הםאינֹו כשרים  -56. ֵָ
ׁשלׁשּתן אפּלּו אֹומר : טרפֹון להיות ר ּבי  יכולים ְְְֲִִֵַַָָ

בהדס.קטּומים "הדר " צריך  אין  שלדעתו  ְִ
ואתר ֹוג אחד ׁשּלּולב ּכׁשם אֹומר : עקיבא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָרּבי

כשרים ,אחד  אחתהם  וערבה אחד הדס ּכ% ֲֲֶֶֶַַָָָָָָ
חובתו : ידי יצא  כשרים הם  אם 

האתרוג דיני

ה  משנה 

ּפסּול .57אתר ֹוג - והּיבׁש הּגז ּול  ְְֵֶַַָָָ
אׁשרהאתרוג  זרה,ׁשל  עבודה לשם  אותו שעובדים  אילן  הּנּדחת- עיר  ו ׁשל ְֲִִֵֶֶַַַָ

ּפסּול א.- במשנה הטעם כמבואר  ָ
ערלהאתרוג  -ׁשל לנטיעתו  הראשונות השנים בשלש שאסור ּפסּול- לפי ְֶָָָ

לכם. הראוי  – לכם" "ּולקחּתם  בכלל ואינו  והנאה , ¤¨¤§©§באכילה

מברטנורא  עובדיה ר '
בעל.עגול: בשדה ושל  שגדלה 

נאמר לא  כשרה. בנחל , ולא 

ש אלא  נחל  הכתובערבי דבר

קטומין.דדדדבהווה: שנים אפילו
אי פריך  ובגמרא  קאי. אהדסים

שלשה  מצריך  והוא  פסול  קטום 

קטום ואי שלמים, כולהו  ליבעי

קטומים . שלשתן ליכשר  כשר 

ישמעאל רבי בו  דחזר ומסיק

מצריך שהיה דבריו  מתחלת 

אפילו  ומכשיר  הדסים שלשה

לא  אי הדין  והוא  קטומין . שנים 

כמאן  דקטומין  כלל  להו  מייתי

דמי: שלשתןדליתנהו  אפילו
בהדס .קטומין. הדר  בעי דלא 

טרפון : כרבי  שלה ה ה ה והלכה 
טמאה תרומה  ושל  ערלה 

קרא פסול. כ"ג)דאמר (ויקרא

ראוי שיהיה  לכם, ולקחתם

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 55. אדום,(לד, שלה קנה  ערבה צפצפה? ואיזהו ערבה זהו אי רבנן : תנו למדין:

למגל. דומה  ופיה עגול , שלה  ועלה לבן , שלה  קנה צפצפה, חלק. ופיה משוך, שלה  ועלה

ב)בגמרא 56. ישמעאל (לד , רבי תניא : כדגרסינן: ישמעאל, רבי של טעמו את  מברייתא  למדין 

אחד , – תמרים" "כפות  אחד , – הדר " עץ "פרי יחיד ).אומר: לשון  - חסר "כפת" שנכתב  ֹ(משום 

שלושה – עבות" עץ תיבות),"ענף  בשלוש שתיים.(שמתואר – נחל " "ערבי

ש  בגמרא  מבואר - קטום" אינו  ואחד  קטומים שניים "אפילו כך אחר שאמר רביומה בו חזר

לא ישמעאל  אם הדין והוא  קטומים. כששניים אפילו  ומכשיר הדסים, שלשה  שהצריך ממה

שאינו . כמי  דקטום כלל , יביאם

א )בגמרא 57. עץ(לה, "פרי רבנן : תנו האתרוג. הוא  הדר" עץ ש"פרי מניין מברייתא , למדין

אתרוג . זה אומר הוי  שוה , ופריו עצו שטעם עץ  – הדיר,רביהדר" אלא  הדר תקרי  אל  אומר:
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רפאל $תיד שלישי$סוכה משנת  פרק

ּפסּולאתרוג  - טמאה ּתר ּומה שאסור ׁשל לפי ְְֵֶָָָ
אתרוג  -באכילה. טהֹורה ּתר ּומה לכתחילה ׁשל  ְְֶָָ

י ּטֹול את לא ומרטיב במים רטוב  שהלולב לפי ִֹ
לגרום ואסור  טומאה, לקבל  מכשירו ובכך האתרוג,

לתרומה  ּכׁשר .,58טומאה - נטל ְִֵַָָואם
ּדמאיאתרוג  אםׁשל וספק הארץ, מעם שנלקח - ְֶַ

עד  לאכלו ואסור  ומעשרות, תרומות ממנו  הופרשו

ּפֹוסליןשיעשר, ׁשּמאי באכילה,ּבית שאסור  לפי ְִֵַַ
מכׁשירין הּלל  (כמבואר ּובית  לעניים  שראוי לפי ְִִִֵֵַ

ויהיה  עני, ויהיה נכסיו יפקיר  ירצה ואם  א), ג, בדמאי

הדמאי. באכילת מותר 

ּביר ּוׁשליםאתרוג  ׁשני מעׂשר  אוכליםׁשל  שבה ֲִִִֵֵֶַַָ
- שני מעשר  יּטֹולפירות לקבל לא שמכשירו לפי ִֹ

ּכׁשר :טומאה, - נטל ְִֵַָָואם
ו  משנה

חזזית דקות עלתה אבעבועות  כמין  גידול על- ְֲִַָָָ
אםרּבֹו וכן  האתרוג, פטמת ֹושל  עץנּטלה כמין  - ְְִִָָֻ

או  העליון , בקצהו  או נקלףקטן  או נסּדק,האתרוג, ְְִִַַ
ׁשהּוא ּכל וחסר  ּפסּול .59נּקב - ְִֶַַָָָ

מעּוטֹואם על חזזית או 60בלבד עלתה  עקצ ֹו, התחתון נ ּטל שבקצהו העץ  - ְְֲִִִַַָָָֻ

מברטנורא  עובדיה ר '
כשר .לכם: נטל ישואם שהרי 

אכילה: היתר  הללבה  ובית 
לעניים,מכשירין. חזי  דהא 

העניים את  מאכילין כדתנן

כו'.דמאי : חוץבירושלים אבל 

לכם דבעינן  לא , לירושלים

לכם : ראוי עלתהוווושיהא 
דקות :חזזית. אבעבועות  כמין

רובו. הוא על אחד במקום

בג ' או  בב' אבל רובו , דבעינן 

מיעוטו  על אפילו מקומות 

כל אפילו  פטמתו ועל  פסול.

נראה  הוא  ששם פסול , שהוא 

מקומות : מבשאר  פטמתו.יותר 
של פטמא  כמו  שבראשו. הדד

פסול.רמון : ודוקא נקלף 

כשר . מקצתו  אבל כולו, שנקלף 

נקלף איפכא  דאמרי ואית 

כמנומר, דמיחזי  פסול , מקצתו

והאי כשר. כולו  נקלף  אבל 

עד  הקליפה שהוסרה  לאו נקלף 

שבתוכו , הלבנונית  שנראה 

והרחבות  ביאורים

וקטנים, גדולים  בו יש  – נמי  הכי  מומין , ובעלי  תמימים וקטנים, גדולים בו  יש – זה  דיר מה

שנה  של גדולים עדיין  זו, שנה  של  קטנים אתרוגים שגדלים עד  כלומר, מומין . ובעלי  תמימים

כשאר העץ מן נושר  ואינו  שנים , ושלש שתים באילנו  ודר גדל  שהאתרוג  קיימים, קודמת

אבהוהעצים. לשנה.רבי משנה באילנו  שדר  דבר – הּדר אלא  "הדר" תקרי אל  עזאיאמר : בן ַָָָ

שגדל  היא  ואיזו  "אידור", למים קורים יווני בלשון שכן  אידור, אלא  "הדר" תקרי  אל  אומר:

אתרוג. זה אומר הווי  מים? כל  על 

ב)בגמרא 58. טהורה ,(לה , תרומה של  אתרוג  לכתחילה יטול  לא  מדוע נוסף  טעם למדין 

ומפסיד שמתקלקל  נמצא  מאכילה, קליפתו נמאסת באתרוג  הידיים  משמוש ידי שעל  משום 

התרומה. את 

א )בגמרא 59. מנומר .(לו , מראה לו יש שאז לפי פסול , – מקצתו כשר , – כולו נקלף  למדין:

מגודל  רק פסול  זה הרי  מפולש שאינו נקב ניקב  ואם  פסול , – לקצה מקצה  מפולש נקב  ניקב 

ומעלה. כאיסר מטבע  של

ב)בגמרא 60. מקומות(לה , ושלושה בשניים אבל  אחד, במקום  אלא  שנו לא  רב : בשם למדין

חוטמו  ועל  רבא : אמר ופסול. כמנומר, ליה הוה  האתרוג )– של העליון  במשהו,(בחלקו ואפילו 

פסול. נמי
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שלישי$סוכה  רפאל פרק תטו$משנת 

או  לעץ , מחובר  הוא חסרהאתרוג נ ּקבשבו ולא ְִַַָֹ
ׁשהּוא -ּכל  הנקיבה ידי ּכׁשר .על  ֵֶָָ

ּככרתיבצבעאתר ֹוג  והיר ֹוק  ּפסּול. - -הּכּוׁשי ְְְְִִֶַַַָָ
- צמח ּפֹוסלמין  יהּודה ור ּבי מכׁשיר, מאיר  ְְְִִִִֵֵַַַָר ּבי

הדר : שאינו לפי

ז  משנה

הּקטן אתרֹוג  אֹומר :ביותר,ׁשעּור  מאיר  ר ּבי ְִִִֵֵֶַַָָ
פחות .ּכאג ֹוז ּכּביצה.ולא אֹומר: יהּודה ר ּבי ְֱִֵֵַַָָָ

אתרוג,ּובגד ֹול  של  ביותר הגדול  השיעור  ּכדי - ְֵַָ
ר ּבי  יהּודה . ר ּבי ּדברי אחת, ּבידֹו ׁשנים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיאחז 

אֹומר : מעלה,יֹוסי כלפי לגודלו  שיעור  אפּלּואין  ֲִֵֵ
אדם ידיויאחזנו אחד אם כשר :ּבׁשּתי האתרוג  ְִֵֶָָָ

הלולב  נטילת  מצוות 

ח  משנה 

הּלּולב את  אֹוגדין והערבות אין  ההדסים עם  ְִֵֶַָ
במינֹו המיניםאּלא שבארבעת מהמינים באחד  - ְִֶָ

בל  על  ויעבור  חמישי מין  להוסיף  שלא שבלולב ,

אֹומר :תוסיף, מאיר ר ּבי יהּודה. ר ּבי מותר ּדברי  ְְִִִִֵֵֵַַָ
במ ׁשיחהלאגדם חבל אפּלּו -61. ְֲִִִָ

יר ּוׁשלים, באנׁשי מעׂשה מאיר : רּבי  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאמר 
זהב ׁשל ּבגימ ֹונ ּיֹות ל ּולביהן את אֹוגדין ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָׁשהיּו

כשרשראות . העשויים  זהב  חוטי -

לֹו שכן אמר ּו ראיה, מכאן  אין  מאיר : לרבי חכמים ְָ
מ ּלמ ּטה אֹותֹו אֹוגדין הי ּו אחיזתו ּבמינֹו במקום ְְְִִִָָָ

שלמעלה  והאיגודים  אגד , מצוות מתקיימת ששם

בלבד : לנוי עשויים

מברטנורא  עובדיה ר '
אלא  ופסול , חסר  הוי דהאי 

ומראהו  דק גלד  ממנו  שנקלף 

בתחלה : כאשר נקבניקב .ירוק

אפילו  עבר  אל  מעבר מפולש

ושאינו  פסול. שהוא  בכל 

כגון  כלום חסר ואינו מפולש

הנקב אם עבה, יתד בו  שתחב

מכאן  פחות  פסול, כאיסר רחב 

כל חסר  ולא  ניקב והיינו  כשר .

שאינו  לקמן  דתנינן כשר, שהוא 

כאיסר : רחב ואינו  מפולש

הכושי.אתר  והוא וג כאן  שגדל 

שגדל כושי  אבל  פסול. שחור ,

וכשר : הוא  אורחיה  כוש בארץ

פוסל. יהודה כרביורבי והלכה

ביו "ט  פסולים הני וכל יהודה .

עם שני  ביו "ט אבל ראשון ,

כשר : הכל  הימים רביזזזזשאר
כביצה. אומר  והלכה יהודה 

פסול : מכביצה דפחות  כר "י

בשתי אפילו אומר  יוסי רבי
יוסי :ידיו. כר ' והלכה

זהב .חחחח של  חוטיבגימוניות 

הלכוף כמו כגימון , כפופין  זהב

נ"ח)כאגמון  וסובבין (ישעיה ,

אוגדיןהאגודה : היו  במינו
למטה . אגד.אותו מצות  לקיים

ורבי הוה . בעלמא  לנוי וזה

לולב דאמר לטעמיה  יהודה 

ליה  אגיד אי הלכך  אגד, צריך

מינין. ה ' להו  הוו  במינו  שלא 

אגד  צריך  אין  דלולב  קיי "ל  ואנן

כר "מ : הלכה  בהא  הלכך 

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 61. התורה ,(לו , מן אגד  צריך שלולב  שסובר הוא  יהודה רבי  של  שטעמו למדין,

הוא  ועובר מינים  חמשה כאן  הרי בו , לאגוד  אחר ממין יביא  ואם המצוה, מעיקר  הוא  והאגד 

בעלמא . לנוי אלא  אגד  צריך אין  לולב מאיר רבי ולדעת  תוסיף". "בל על 

למדין ב)עוד  רבה :(לז, מותר בשם – מצווה  של  אתרוג בו, להריח אסור מצווה  של  הדס 

בו . ואילולהריח  בריחו, נאסר  - למצוותו  הוקצה וכאשר לריח, מיועד  שהדס  הוא , והטעם

בריח . ומותר לאכילה  נאסר למצוותו  ומשהוקצה  עומד , הוא  לאכילה  - אתרוג 
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רפאל $תטז  שלישי$סוכה משנת  פרק

ט  משנה 

בהלל והיכן פסוקים  באיזה מנענעין- את היּו ְְְְִֵַָָ
ּוב"אּנא?62הלולב  וסֹוף, ּתחּלה לה'" ְְְִַָָָָּב"הֹוד ּו

ׁשּמאי  ּובית  הּלל. בית  ּדברי ּנא", הֹוׁשיעה ְִִִֵֵֵֵַַָָה'
נא". הּצליחה ה' ּב"אּנא אף ְְְִִַַָָָָאֹומרים:

ּגמליאל ברּבן הייתי צ ֹופה עקיבא: ר ּבי ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאמר 
את מנענעים הי ּו העם  ׁשּכל  יהֹוׁשע, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֻּובר ּבי

נא ",ל ּולביהן  הּצליחה ה' נענעּוב "אּנא לא והן  ְֵֶ¨¨©§¦¨¨ְְְִֵֹ
ּנא" הֹוׁשיעה ה' ב "א ּנא הלל .אּלא כבית שנהגו ְִֶָָָָָ

ביד ֹו היה ולא ב ּדר % ׁשּבא תפלת מי בשעת ְְִֶֶֶַָָָָֹ
לביתֹושחרית  לכׁשּיּכנס - לּטֹול לאכול,ל ּולב ְְִִִֵֵֶָָ

הלולב יּטֹול ׁשלחנֹואת שכחעל שאם  כלומר, ְִַָֻ
סעודתו  יפסיק  אכילתו , קודם הלולב  את ליטול

.63ויטול 

נטלאם ב לא הלולב ּבין את  י ּטֹול - ׁשחרית ֲִִֵַַָֹ
הצהריים ,הער ּבים אחר  הּיֹוםכלומר  כולו ׁשּכל  ְִֶַַַָָ

לּלּולב: ֵַָָּכׁשר 

ההלל  קריאת מצוות 

י  משנה

אֹות ֹו מקרין קטן אֹו אּׁשה אֹו עבד  ׁשהיה ְִִִֶֶֶַָָָָָמי
להיות  הוא חייב לקרוא, יודע שאינו משום  ההלל, נוסח  אחריהן את מילה ע ֹונה ֲֵֶֶַ

אֹומריןבמילה  ּׁשהן יכוליםמה אינם ההלל , בקריאת מחוייבים שאינם  שכיון  ְִֵֶַ

מברטנורא  עובדיה ר '
מנענעין.ט ט ט ט  היו השתא והיכן

לעיל, דתנינן  להא  תנא  מהדר

כדי טפחים  ג ' בו  שיש לולב כל 

בנענוע, מצוה  אלמא  לנענע ,

מנענעים: לה 'והיכן  בהודו
המקרא :תחלה. וסוף.תחלת 

חסדו. לעולם  כי המקרא , סוף

הודו  תחלה דמפרשי ואית 

אחרון  הודו  וסוף, ראשון .

מסתברא . והכי  ההלל . שבסוף 

כדי ומביא  מוליך  מנענע , וכיצד

מעלה  רעות , רוחות  לעצור 

טללים לעצור  כדי ומוריד 

שלשה  מנענע ובהולכה רעים.

בעליה  וכן  בהבאה וכן  פעמים

ואחת אחת  כל על בירידה , וכן

פעמים: נענעושלשה  לא והם
נא הושיעה  ה ' באנא אלא

אלא בלבד. הלכה  כך  ואין 

ב"ה: שלחנו.כדברי על יטול
קודם לולב נטל ולא  שכח אם

על ויטול  סעודתו  יפסיק אכילה

אוי י י י שלחנו : עבד  שהיה מי
וכו '. קטן או שאינו אשה מי 

והרחבות  ביאורים

למדין  שלש (שם)עוד  יש  שבימין כיוון  הוא , והטעם בשמאל . ואתרוג  בימין  לולב רבה: בשם

לולב " נטילת "על  דוקא  שמברכין  למדין  וכן  האתרוג . שהיא  אחת  מצווה  ובשמאל  מצוות 

המינים. משאר  הוא  גבוה התמר עץ כלומר מכולן , במינו גבוה שהלולב משום

ב)בגמרא 62. והשיבו(לז , לנענע? שצריך  לו  פשוט שהתנא  לנענע, החובה מהיכן  שאלו:

בו לנענע כדי טפחים שלשה בו שיש לולב "כל  א ': במשנה לעיל  מהנאמר זאת למד  שהתנא 

מנענעין ". "היכן  במשנתנו שאל  ולכן לנענע, שחובה  מכאן כשר", –

א )בגמרא 63. סעודתו .מדייקים :(לח , באמצע  אפילו  שמפסיק פירושו  שולחנו", על  ש"יטול 

אין  התחילו אם אבל  אכילה, לפני מנחה להתפלל יש  שאמנם אמרנו ששם מתפילה , ומקשים

ב )?מפסיקין א , בשבת  ביום(כמבואר שהות  דאיכא  הא  ספרא : רב אמר מפסיקין ותרצו: (אין 

ביוםלאכול) שהות דליכא  הא  ומתפלל), לאכול .(מפסיק
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חובה, ידי מארהלהוציאו  ל ֹו על ּותהי קללה , - ְְִֵָ
אותו . מקרים  אלו  שיהיו  לכך ונזקק  לקרוא למד שלא

אֹותֹו מקרא גד ֹול  היה לחזור אם צריך אינו ְִֶַָָָ
רק אלא  חובה, ידי מוציאו  והגדול הואיל אחריו,

אחריו ופסוק:ע ֹונה פסוק  כל  היו הללּויּהעל שכך ְֲֶַַָָ
הציבור : שליח אחר לענות נוהגים

יא משנה 

לכּפֹול ׁשּנהג ּו ּכימקֹום Cמ"אֹוד הפסוקים את ְֲִֶָָ§¦

- שנהגו יכּפֹול,עניתני" לקרואלפׁשֹוטמקום  - £¦¨¦ְְִִ
- לכפול  מבלי שהם שנהגו יפׁשֹוט,כמות מקום  ְִ

ההלל לבר % -אחריועל  "יהללוך" יבר%ברכת  ְְֲֵֵַָָָ
הּמדינה ּכמנהג  הּכל .64אחריו , ְְְֲִִַַַַָָֹ

הקונה הּלֹוקח  מחבר ֹו- הארץל ּולב עם ֲֵֵֵַַָ
וישּבּׁשביעית שביעית , בפירות לסחור  שאסור  - ְִִַ

- הם שביעית מפירות והאתרוג הלולב  שמא חשש

לֹו את נ ֹותן לו שיתן  מהמוכר  הלוקח מבקש כלומר, ֵ
ללקחֹוה  ר ּׁשאי  ׁשאין לפי ּבמ ּתנה, -אתר ֹוג ְְְְְִֵֶֶַַַָָָ

האתרוג  בעיה ּבּׁשביעית לקנות אין  הלולב  את אך ְִִַ
בו  ואין  בעלמא כעץ  שהוא לפי בשביעית , לקנות 

:65קדושה 

במקדש הלולב  נטילת  מצוות

יב  משנה 

הבית ּבראׁשֹונה בזמן  ל ּולב- ארבעת היה כלומר  ִָָָָָ
ׁשבעההמינים ּבּמקּדׁש (ויקראנּטל  שנאמר  ימים, ְְִִִַָָָ

ימים ", ׁשבעת אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם  מ): ¦¨©§¦¤¥Ÿ¡¥§¦¤§©§כג ,

בלולב  שמחים המקדש, בבית – ה'" ש"לפני ¥§¦דהיינו 

מברטנורא  עובדיה ר '
אחרים מוציא  אינו  בדבר חייב 

שיענה  צריך  לכך  חובתן. ידי

שהוא  מה  במלה  מלה אחריו 

מארה .אומר : לו שלא ותהא 

הללויה.למד : אחריו עלעונה 

דבר היו כל  שכך  אומר , שהוא 

את מקרא  אחר לענות  רגילין 

ודבר דבר כל על ההלל 

שנהגויא יא יא יא הללויה : מקום 
מאודךלכפול. ופסוק פסוק כל 

כופלים, ההלל סוף עד ולמטה 

מהודו  הפרק אותו שכל  לפי

עניתני כי  אודך  עד  טוב כי  לה'

ומאודך במקרא , כפול  כולו 

נהגו  לכך  כפול, אינו  ולמטה 

הללו: המקראות  לברך לכפול
המדינה.אחריו. כמנהג הכל 

מצוה  לפניו  הלל ברכת  אבל 

תלוי ואינו מקום  בכל  היא 

מחבירו.במנהג: לולב הלוקח
הארץ : שעםבשביעית .עם

ונהי השביעית . על חשוד  הארץ

לפי לו  ליתן יכול  לולב  דדמי

בו  ואין הוא  בעלמא  עץ  שלולב

אתרוג  דמי שביעית , קדושת 

שפירות לו , ליתן  יכול  אינו

להתבער צריכין  שביעית 

הלכך ודמיהן , הן  בשביעית 

האתרוג  ממנו  שיקח  צריך

שמא  דמיו, לו  יתן  ולא  במתנה 

בקדושת הארץ  עם  יבערם  לא 

שבעה.יביביביבשביעית : במקדש
אלהיכם ה' לפני כדדרשינן 

בגבולין  ולא  ימים, שבעת 

והרחבות  ביאורים

אביי64. אמר זה  ועל "אחריו". המילה  מבלי מברך" – "לברך  כתוב: שבגמרא  הנוסח פי  על 

א ) שנו(לט , לא  במנהג ): תלויה  יהודה (שהברכה  רב  דאמר לברך . מצווה לפניו  אבל  לאחריו , אלא 

לעשייתן. עובר עליהן מברך כולן, המצוות כל  שמואל : אמר

א )בגמרא 65. לו (לט, ליתן  רצה לא  לקונה)שאלו : הונא :(המוכר רב אמר והשיבו : מהו? במתנה 

ליה בלולב.(המוכר)מבליע אתרוג דמי 
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ימים , רקּובּמדינהשבעת ניטל  היה למקדש, חוץ - ְִַָ
אחד הראׁשֹון י ֹום ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם (שם ): שנאמר  ֶָ§©§¤¨¤©¨¦

הדר ". עץ  ¨¨¥¦§ּפרי

ּבן  יֹוחנן ר ּבן התקין  הּמק ּדׁש, ּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמ ּׁשחרב
ׁשבעה ּבּמדינה נ ּטל לּולב  ׁשּיהא ימים ,זּכאי ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

לעשות  לּמקד ׁשכדי .66זכר ְִֵֶַָ
תיקן : הנף ועוד  יֹום העומר וׁשּיהא הנפת  יום - ְְֵֶֶֶ

בניסן  ט "ז  אסּור שהוא התבואה ּכּלֹו מן  באכילה ָֻ
:67החדשה 

יג  משנה

חג  ׁשל הראׁשֹון טֹוב להי ֹותהסוכות י ֹום ׁשחל  ְִִֶֶַָָ
בשבת,ּבּׁשּבת ללולב ליטול העםוצריכים  ּכל ַַָָָָ

ל ּולביהן את שבת מֹוליכין הּכנסתבערב לבית ְְְִִֵֵֶֶֶֶַ
בשבת . הרבים ברשות לטלטל אסור  ֲַָָלּמחרתשהרי

שבת  ּובאין ביום הכנסת,מׁשּכימין אחד לבית ּכל ְִִִֶַָָָ
ונֹוטלֹו. ׁשּלֹו, את מּכיר  ְְְִֶֶֶַָואחד

שלו? את יטול  ואחד אחד שכל מקפידים  היו  ולמה

ידי  יֹוצא אדם אין חכמים, ׁשאמר ּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָמ ּפני 
ׁשל ּבל ּולבֹו חג  ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ְְִֶֶַָָָחֹובתֹו

–חברֹו לכם" "ּולקחּתם נאמר  הראשון  היום  שעל  ֲֵ§©§¤¨¤

מברטנורא  עובדיה ר '
ימים: במדינה.שבעת 

כגבולים היא  שאף בירושלים,

זה : הנף.לענין  יום שלושיהא

בניסן: ט"ז  יום דהיינו  עומר ,

אסור. שביתכולו ובזמן 

העומר משקרב קיים המקדש

ביום, בו  חדש אוכלים היו

כ"ג)דכתיב הביאכם .(ויקרא  עד

מן  מותר המקדש בית  וכשחרב

המזרח, משהאיר התורה 

אומר  אחד כתוב (שם )דאמרינן 

דמשמע הזה, היום  עצם  עד

אחד  וכתוב המזרח , משהאיר 

כיצד, הא  הביאכם, עד אומר

הביאכם, עד עומר  דאיכא  בזמן 

עצם עד עומר דליכא  בזמן 

זכאי בן יוחנן  רבן  ואסר היום.

מהרה  משום היום, כל עליהם

ויאמרו  המקדש בית  יבנה

אכלינן  הוה לא  מי אשתקד

נמי השתא  המזרח  משהאיר 

וכו'.יגיגיגיגניכול: ראשון טוב  יום 
לולב דמצות  לקמן דאמרינן

ראשון  ביו "ט  השבת  את  דוחה

שם מוליכין היו  לפיכך  לבדו ,

שבת : מערב אדםלולביהן אין
וכו לכם'.יוצא ולקחתם דכתיב 

ונוטלו  מתנה , שמה  להחזיר  מנת  על  אפילו  במתנה חברו לו  נתנו ואם משלכם. לכם הראשון , ביום

יצא  ולא  מעיקרא  בידו  היה דגזול למפרע מלתא  אגלאי החזירו  לא  ואם מחזירו . ואח "כ  בו ויוצא 

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 66. בפסוק(מא , מהנאמר למקדש זכר לעשות  שיש יוחנן , רבי בשם  (ירמיהלמדין

יז): דורש לו , היא , ציון  לך, קראו נדחה  כי ה', נאום ארפאך, וממכותיך  לך ארוכה  אעלה "כי 

דרישה. דבעיא  מכלל  – לה" אין  "דורש לה", אין 

א )בגמרא 67. משהאיר(מא , מותר  החדש קיים, המקדש בית  שאין  בזמן התורה שמן  למדין ,

אסור בניסן  עשר ששה  יום  שכל  זכאי , בן יוחנן רבן  לתקנת  והטעם  בניסן, בט"ז המזרח  פני 

בית יבנה "מהרה הרי  בבוקר, ט"ז  ביום לאכול נתיר שאם  מפני  חדשה, תבואה  באכילת

מזרח?! בהאיר אכלנו לא  מי  אשתקד  ויאמרו, מידהמקדש", מותרת היתה החדשה התבואה (שהרי

מזרח ) ביתשהאיר היה לא  דאשתקד  יודעים אינם הם אך זו . משעה נאכל כן  גם עכשיו  ,

צריךהמ המקדש , בית  שיש עכשיו התיר, עשר ששה  ביום המזרח  שהאיר  וכיון  קיים, קדש 

להתיר . עומר 
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ידי משלכם. יֹוצא אדם החג , ימ ֹות ְְְֵֵֶָָָָּוׁשאר 
חבר ֹו ׁשל  ּבל ּולבֹו :68ח ֹובתֹו ְֲֵֶָָ

יד משנה 

ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום אֹומר : יֹוסי ִִֵֵֶֶַַָָרּבי
ו ׁשכח  ּבּׁשּבת , הּלּולבאדםלהיֹות את  והֹוציא ְְְִִֶַַַַָָָ

ּפטּור  - הר ּבים על לר ׁשּות חטאת קרבן  מלהביא  ְִִַָָ
זו, בר ׁשּותשגגה ׁשהֹוציאֹו שהרימּפני המצווה, ְְִִִֵֶ

בשבת, שחל  ראשון  טוב ביום  הלולב את ליטול מותר 

שבת, שהוא  שכח המצווה טרדת שמחמת ונמצא

כך  ומתוך לעשותה במצווה שהטרוד  יוסי רבי וסובר

פטור  איסור , :69עשה

טו  משנה 

אמרו : בשבת, לולב ליטול שלא חכמים  תקנת קודם 

אּׁשה הלולב מקּבלת  ּבעלּהאת ּומּיד ּבנ ּה מ ּיד  ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּבּׁשּבת  ל ּמים מהםּומחזיר ּתּו שניטל למים - ֲִִַַַַַַָ

יכמוש שלא כדי .70בשבת,

מחזירין ּבּׁשּבת אֹומר : יהּודה למים ,ר ּבי לולב ְֲִִִֵַַַַָָ
המים. על להוסיף אסור טֹובאך מֹוסיפין אף ּביֹום ְִִ

שיש משום יחליפם לא אך יתייבש, שלא ללולב, מים 

טוב . ביום  כלי לתיקון  טרחה בחול ּובּמֹועד בזה - ֵַ
המים.מחליפיןהמועד  את להחליף  מצווה - ֲִִַ

לנענע הּיֹודע -קטן ּבּלּולבבלולב  מדרבנן ,חּיב ְְֵֵַַַַַַָָָָ
חינוך: מדין 

מברטנורא  עובדיה ר '
חובתו : מפניידידידידידי פטור 

ברשות . שלא שהוציאו וכגון

בשעה  נטילה  חובת  ידי יצא 

חובת ידי יצא  אבל שהוציאו.

חייב, שהוציאו  קודם נטילה

במצוה  מהשתא  טריד דלא 

דלא  משכחת  והיכי  לעשותה.

קודם נטילה חובת  ידי יצא 

נפק  מדאגבהיה דהא  שהוציאו

שהפכו , כגון  ליה משכחת  ביה,

אדם אין כולן המצות  שכל 

גדילתן  דרך  אלא  בהן יוצא 

כ"ו)שנאמר  שטים(שמות  עצי 

גדילתן. דרך  שעומדים עומדים,

דלקיחה  בכלי  שהוציאן  נמי  אי

לאו  בזיון  דרך  אחר דבר  ידי  על 

יוסי : כרבי והלכה לקיחה. שמה

אשה .טוטוטוטו הלולב,מקבלת  את 

מידי דמטלטלת  אמרינן ולא 

לה : חזי למים.דלא  ומחזרת 
יכמושו : מחזירים.שלא  בשבת

אבל היום. נטלום מהם שהרי

שאין  שכן  וכל מוסיפים  לא 

מוסיפין.מחליפין : טוב וביום
אלו  לשפוך  מחליפים, לא  אבל 

לתקן  דטרח מהן , צוננין ולתת 

המועד ובמועד .מנא : בחול

כר "י : והלכה להחליף. מצוה 

בלולב . מדבריחייב  לחנכו 

סופרים :

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 68. אומר:(מא , צדוק בר אלעזר רבי  תניא : לולב: מצוות  של החביבות על  למדין

לולבו - הכנסת לבית הולך בידו , ולולבו מביתו יוצא  אדם ירושלים, אנשי של מנהגן  היה  כך

גבי על  מניחו  – כפיו  את ונושא  בתורה  קורא  בידו , ולולבו ומתפלל  שמע קריאת  קורא  בידו,

ביד לולבו  משגר  – המדרש לבית  נכנס  בידו, לולבו  – אבלים ולנחם חולים לבקר הולך קרקע.

במצוות . זריזין  היו כמה להודיעך קמ "ל ? מאי שלוחו. וביד  עבדו וביד  בנו

ב)בגמרא 69. שנו (מא , לא  אביי : בשם בשבת),למדין  הוציאו  אם  בו (שפטור יצא  שלא  (ידי אלא 

שהוציאו ), קודם  בו חובה יצא  -אבל  שהוציאו ) בו,(קודם  יצא  ולא  יטלטלו כיצד  ושואלין : חייב .

כשהפכֹו אביי: אמר  ותרצו: בו? יוצא  כבר נוטלו  כאשר יוצאיםהרי  ואין  הפוך, כשהוא (שהוציאו 

גדילתו ). דרך אלא  בכלי .בלולב שהוציאו כגון  אמר : ורבא 

א )בגמרא 70. ותחזירו(מב , מבעלה  בשבת  הלולב את  האשה  תקח  לא  מדוע פשיטא ! שאלו :

לפרטים 03-5376771
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רפאל $תכ רביעי$סוכה משנת  פרק

רביעי  פרק

במקדש הסוכות חג  מצוות 

א משנה 

וערבה מניילּולב וכן - לולב , נוטלים בהם הימים  ן  ֲַָָָ
הם ה ) משנה להלן  (כמבואר  בערבה המזבח  הקפת

ו ׁשבעה ימים ,ׁשּׁשה ששה מצוותם פעמים  כלומר , ְְִִָָ
ימים. שבעה  ופעמים

שלםההּלל הלל קריאת באכילת והּׂשמחה- - ְְִֵַַַָ
נוהגים שלמים, בשמיניׁשמ ֹונהבשר  אף  היינו  ימים, ְָ

עצרת .

הּמיםמצוות  ונּסּו% -סּכה המזבח  גבי ׁשבעהעל ְְִִִַַָָֻ
ימים.

שיר והחליל בכלי ומנגנים בחלילים  מחללים שהיו  ְִֶָ
- השואבה  בית וׁשּׁשהבשמחת פעמיםחמ ׁשה - ְֲִִָָ

ששה : ופעמים  ימים חמשה

ב  משנה 

ׁשבעהמצוות  ּכיצד?ימים ,לּולב ְִֵַָָ
ּבּׁשּבת, להיֹות  ׁשחל  חג  ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְִִֶֶַַַָָָי ֹום

המקדשל ּולבנוטלין  ימיׁשבעהבבית כל – ימים  ְִָָ
ה ּימיםהסוכות, ּכל טוב ּוׁשאר  יום חל אם  - ְִַָָָ

הלולב  אין  בשבת, ולא  הימים בשאר להיות  הראשון 

אלא של ׁשּׁשהניטל  בשבת לולב  נוטלין  שאין  ימים , ִָ
המקדש בבית ואפילו  המועד, :71חול

מברטנורא  עובדיה ר '
וערבה .א א א א דדדד לולבלולב

המזבח : להקיף וערבה לנטילה 

ושבעה . שפעמיםששה לפי 

להו  והוו  השבת  את  דוחים 

ולא  דוחין  שאין  ופעמים שבעה,

מפרש ולקמן  ששה . אלא  הוו

ואזיל : כלוההלל.להו לגמור 

לפי בפסח כן  שאין מה שמונה ,

חלוקים החג שימות 

לאכולוהשמחה .בקרבנותיהן :

המקדש, בזמן  שלמים בשר

י"ז)דכתיב ושמחת(דברים 

בזמן  שמחה  ואין  בחגך ,

שלמים בבשר אלא  המקדש

כ דכתיב שלמים"ו)(שם  וזבחת 

ושמחת : שם סוכה.ואכלת 
בסוכה : המים.לישב ונסוך

שחרית : החג החליל.בתמידי
היו  השואבה בית  בשמחת 

שאיבת לכבוד בחג  שמחים

בחלילים ומנגנים המים, ניסוך 

דוחה  אינו  חליל  ואותו  וכנורות .

יו"ט: את  ולא  השבת  את  לא 

שבעה.בבבב ראשון לולב דיום 

ליה  דאית  משום שבת  דוחה

בגבולים התורה  מן עיקר 

כ"ג)דכתיב ולקחתם(ויקרא

הראשון : ביום  כללכם ושאר
ראשון הימים. יו "ט חל אם

שבת ונמצאת  החול , ימי בשאר 

ואע"ג  דחי . לא  המועד, בחול 

עיקר להם ואין  הואיל החג ימי בשאר  גזירתם חכמים העמידו במקדש, התורה מן  הוא  שבעה  דכל 

של ראשון  טוב ביום השבת את  דוחה לולב יהיה  הזה בזמן  דאפילו היה  ובדין  בגבולים . התורה  מן

שבת דחינן  לא  הלכך  ראשון יו "ט  זה אין  ושמא  דירחא , בקביעא  בקיאינן  דלא  משום  אלא  חג,

טלטול אלא  מלאכה  שום בנטילתו אין  והרי בשבת , לולב ליטול  שלא  דגזרו  וטעמא  מספיקא .

והרחבות  ביאורים

הלולב , את  לקבל  לה אסור הלולב  מן  פטורה שאשה שכיוון  אומרים היינו והשיבו: למים?

שלא . קמ "ל לגבה , הוא  שמוקצה 

במקדשפירוש:71. ימים שבעה  ניטל  הלולב בשבת , טוב יום חל בשבת )אם אפילו  ,(כלומר

דכתיב  למקדש, מחוץ אפילו התורה מן עיקר לו שיש משום שבת, דוחה ראשון ויום הואיל

מ): כג, החול ,(ויקרא  ימי בשאר חג  של  ראשון  טוב יום  חל  ואם הראשון ". ביום לכם "ולקחתם
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רביעי$סוכה  רפאל פרק תכא $משנת 

ג  משנה 

שיבואר ערבהמצוות כפי המזבח , בצידי לזקפה ֲָָ
ה) (משנה ּכיצד?ימים ,ׁשבעהלקמן  ְִֵַָ

ערבה ׁשל ׁשביעי  רבהי ֹום הושענא  יום  ׁשחל- ְֲִִֶֶָָָ
ּבּׁשּבת, מצוות להיֹות  ׁשבעהמקיימים ערבה ְְֲִִַַָָָָ

השבת, את  שדוחה  הּימיםימים , ּכל  אםּוׁשאר  - ְִַָָָ
מצוות  בשבת, ולא הימים בשאר  השביעי יום חל

נוהגת  היו ׁשּׁשהערבה  לא  שבשבת בלבד, ימים  ִָ
למזבח ערבה :72מביאים 

ד משנה 

ּכיצד ל ּולב במקדש?מצות בשבת אותה מקיימים  ְִֵַַָ
ּבּׁשּבת, להיֹות  ׁשחל  חג  ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְִִֶֶַַַָָָי ֹום

ישראל  כל שבת מ ֹוליכיןהיו ל ּולביהן בערב  את ְִִֵֶֶ
הּבית בשבת להר  הלולב  את  להוציא שאסור לפי ְִַַָ

לרשות, השמשיםוהח ּזניןמרשות מהן - מקּבלין ְְְִִֵֶַַַָ
הלולבים האצטבאאת ּגב על אֹותן -וסֹודרין ְְְְִִַַָָָ

לישב  באצטבאות מוקפת שהיתה  הבית בהר  רחבה

הגשמים , מפני למעלה ומסוככות ְְִֵַוהּזקניםשם
כדי ההמון  בתוך למחרת להידחק יכולים  שאינם 

היו  לולביהם, את ׁשּלהן לקבל את  ִִֶֶֶַָמ ּניחין
ּומל ּמדים הדין ּבּלׁשּכה. העםאֹותםבית את - ְְְִִַַָָ

ל ֹו הּוא הרי בידֹו, לּולבי ׁשּמּגיע מי ּכל  ְֲִִִֵֶַַַָָָלֹומר :

מברטנורא  עובדיה ר '
בידו  יטלנו  שמא  גזירה  בעלמא ,

הברכה  ללמוד בקי אצל  וילך 

ד' ויעבירנו  הנענועים סדר או 

טעמא  והיינו ברה"ר  אמות 

דמגילה: טעמא  והיינו דשופר 

כו'.גגגג ערבה  של  שביעי יום
שהיא  לדעת  הכירא  דעבוד 

למשה  הלכה כלומר דאורייתא ,

תקון  הכירא  האי ומשום מסיני.

שבת דוחה  שלה דשביעי

מקיפים היו  שבערבה במקדש,

אלא  אינה והאידנא  המזבח . את 

העם את  שהנהיגו  נביאים מנהג

חוץ בשביעי ערבה ליטול 

מברכין  ואין  שבלולב , מערבה

לולביהןדדדדעליה : את  מוליכין
הבית. חג להר של  ראשון  יו "ט 

את מוליכין  בשבת  להיות  שחל

מע"ש: החזנים.לולביהן 
צבור : לצרכי שם שהיו  שמשים

האצטבא. גב  הרעל של רחבה

באצטבאות מוקפת  היתה הבית 

למעלה  ומסוככות  שם לישב 

הגשמים: והזקנים.מפני
למחר ידחפום שלא  הדואגים

לול איש  לקחת  בו:כשיבואו 

העםומלמדין. כל  את  ב"ד

יד  אל לולבי  יבוא  אם לומר 

והרחבות  ביאורים

לולב  שמצוות ואע"ג במקדש. ואפילו אותה דוחה  הלולב  אין  – המועד  בחול  שבת נמצאת

העמידו התורה , מן שבעה כל במקדש ואין נוהגת שהואיל  החג , ימי בשאר גזירתם חכמים

ברשות אמות ארבע יעבירנו שמא  גזירה  במקדש גם  גזרו  בגבולים, התורה  מן  עיקר  להם

הרבים.

משום  אלא  חג , של  ראשון טוב  ביום השבת את  דוחה  לולב יהיה הזה בזמן שאפילו היה ובדין

שבת דוחה הלולב  אין  לכן  ראשון, טוב יום זה אין ושמא  החודש , בקביעות בקיאים שאיננו

מספק.

ב)בגמרא 72. בתורה (מג , במפורש כתובה  אינה  הערבה שמצוות שכיון  יוחנן , רבי  בשם למדין

בה) מודים  אינם  כדי(והצדוקים השבת, את ידחה  השביעי ביום שחיובה חכמים קבעו לפיכך ,

בלבד השביעי  ביום אלא  ערבה  ליטול  נוהגים אין  הזה, ובזמן  התורה . מן שהיא  לפרסמה 

רבה"), עליה.("הושענא מברכים ואין נביאים, מנהג  אלא  שאינה
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רפאל $תכב  רביעי$סוכה משנת  פרק

שאול,במ ּתנה ולא גזול  לא  אצלו  יהא שלא כדי ְַָָ
בלולבו  ראשון  טוב ביום חובה ידי יוצא אדם שאין 

חברו . של 

ּובאין היו למחר הבית,מ ׁשּכימין והחּזנין להר  ְְְִִִִַַַָָָָ
אֹותם הלולביםז ֹורקין את העם ,לפניהם- לפני - ְְִִֵֶָ

חברֹו את אי ׁש ּומּכין מח ּטפין אחד והן שכל  - ְְְֲִִִֵֵֶַַ
לולבו . את  לקבל רצה

התקינּו סּכנה, לידי ׁשּבאּו ּדין בית ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּוכׁשרא ּו
ּבביתֹו: נֹוטל ואחד  אחד כל ְְְֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיהא

המים  וניסוך שמחה  ערבה , שבחג: המצוות

ה  משנה 

ערבה אותה ּכיצד שבמזבח ,מצות מקיימים ְֲִֵַַָָ
במקדש?

מֹוצא ונקרא מיר ּוׁשלים, למ ּטה היה .73מקֹום ְְְִִִַַָָָָָָָ
לׁשםהיו  החגיֹורדין  מימות יום  ּומל ּקטין כל  ְְְְִִַָ

מר ּבּיֹות  ענפיםמּׁשם ערבה- אחת ׁשל הגבוהים  ְֲִִֶָָָֻ
אמה, הּמזּבחעשרה ּבצ ּדי  אֹותן וזֹוקפין המזבח ,ּובאין כנגד אמות עשר  ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּכפּופין הּמז ּבחאמה וראׁשיהן ּגּבי  המורביות .74על את  מביאים שהיו  ובעת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
המזבח  בצידי אותם  ותקעּו.ומסדרים והריעּו ְְְְִֵָָּתקעּו

י ֹום היו ּבכל הראשונים החג  ימי אחת,מששת  ּפעם הּמזּבח  את מ ּקיפין  ְְִִִֵֶַַַַַַַָ
אֹומר : יהּודה ר ּבי נא". הצליחה ה' א ּנא נא, הֹוׁשיעה ה ' "אּנא  ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָואֹומרים:

אלא ה'" "אנא אומרים  היו ּנא"לא הֹוׁשיעה והּו גימטריא"אני הוא והו" ש"אני ֲִִָָָ
ע"ב . שבשם שמות שני הן  אלו תיבות וכן  ה'", "אנא הּיֹוםשל ביוםואֹותֹו - ְַ

היו  סוכות, של ּפעמים.השביעי ׁשבע  הּמזּבח  את  ְְִִִִֵֶֶַַַַָמּקיפין
ּפטירתן  ההקפות,ּבׁשעת  גמר לאחר  המזבח ל%מן  יפי אֹומרים? הן מה ְְְִִִִֵַָָָָֹ

מזּבח  ל % יפי עלינו .מזּבח , מכפר שאתה  מזבח , לך, עושים  אנחנו הזה  היופי - ְְִִִֵֵַַָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
במתנה , שלו  הוא  הרי חבירי

גזול לא  אצלו יהא  שלא  כדי

שאול: מוצא.ה ה ה ה ולא  נקרא
קלני"א . ששמו  אומר בגמרא 

והערבה  שמו , כך היום  ועוד

רחוק  והמקום שם, מצויה

ופירוש מעט . מירושלים

ולפיכך ממס . חפשי קלני "א 

ממס מוצא  שהיה מוצא  נקרא 

שלוקחים הערבה בשביל  המלך 

גדוליםמרביות .משם: ענפים

ומניחים אמה, י"א  גבוהים

וראשיהן  המזבח יסוד  על  אותם

אמה: המזבח על ומוטין  זקופים 

והו. ה '.אני אנא  בגימטריא 

שבשם שמות  שני הם ועוד

והוא  שאני מי אחר פירוש ע"ב.

אנכי עמו דרך  על  בצרה ,

נא : הושיעה  בצרה,

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 73. מ ּוצא (מה , שהוא  שם על  כך נקרא  "מֹוצא " שהמקום מתשלום (פטור)למדין,

המכס .

א )בגמרא 74. גוחות(מה , שיהו  כדי  אמה , עשר אחת וגבוהות  וארוכות  רכות תנא : למדין :

מהכתוב (נטויות ) זאת  ולמדו אמה, המזבח כז):על  קיח , קרנות(תהלים  עד  בעבותים חג "אסרו

מן  אמה גבוהות  שהן המזבח, קרנות  עד  המגיעים בענפים המזבח את הקיפו  כלומר ַהמזבח",

המזבח .

לפרטים 03-5376771

דוגמא



רביעי$סוכה  רפאל פרק תכג $משנת 

אֹומר : אליעזר  בפטירתם:ר ּבי אומרים  היו  כך ֱִִֵֶֶַ
מז ּבח " ול % ליּה מזּבח , ול% :75"לי ּה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

ו  משנה

בחל  החול,ּכמעׂשה ּו בימות בערבה שעשו כדרך - ְֲֵַַֹ
ב ּׁשּבת מעׂשה ּו בשבת,ּכ% שביעי יום  אּלאכשחל ֲֵֶַַַָָָ

ּומּניחים ׁשּבת מערב  אֹותן מל ּקטין  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהיּו
ּבגיגּיֹות קערות אֹותן זהב- מים ,ׁשל ּכדי מלאות  ְְִִֵֶָָָ
יכמ ֹוׁשּו העלים.ׁשּלא ְִֶֹ

חר ּיֹות אֹומר : ּברֹוקה ּבן  יֹוחנן  ענפיםר ּבי ׁשל- ְֲִִֵֶֶַָָָ
ּבצ ּדי  ּבּקרקע אֹותן וח ֹובטין מביאין  היּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּדקל 

הּיֹום ואֹות ֹו סוכות הּמז ּבח, של שביעי נקרא- ְְְִִֵַַַָ
חר ּיֹות ח ּבּוט :76יֹום ֲִִ

ז  משנה

הּתינֹוקֹות התינוקותמ ּיד של מידיהם  ׁשֹומטין - ְִִִַַ
אתר ֹוגיהןהגדולים ואֹוכלין ל ּולביהן, של את ְְְְִֵֵֶֶֶֶ

דרכי77התינוקות  משום ולא גזל  משום בזה ואין  ,

מברטנורא  עובדיה ר '
מלאיםגיגיות .וווו זהב  של כלים 

עליהן: יכמשו שלא  כדי מים ,

היו חריות. דקל  של  ענפים

בשבת , בין בחול  בין  מביאים 

תמרים כפות  דכתיב ערבה ולא 

ואחד  ללולב אחד הן, שתים

בן  יוחנן  כר ' הלכה  ואין למזבח.

התינוקותמידזזזזברוקא :
לולביהן. את  הגדוליםשומטים 

מידן  התינוקות  לולבי שומטים

תינוקות : הגדוליםואוכלים.של

ואין  תינוקות . של אתרוגיהן 

נהגו  שכך  גזל  משום בדבר

אחר, פירוש שמחה . משום

לולביהן  משליכים התינוקות 

אתרוגיהן  ואוכלים מידם 

אין  הגדולים  אבל בשביעי.

אותו  כל אתרוגיהן  אוכלים 

למצוה  שהוקצה דכיון  היום,

לכולו: הוקצה היום למקצת 

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 75. ומתרצים (מה , שבח? באותו  אחר ודבר  שמים  שם לשתף  אסור והרי  שואלין:

ולך מודים, אנחנו לי -ה אליעזר: רבי  כוונת  ה '(המזבח )שכך  לפני  חביב שאתה משבחין , אנו

עם  המזבח את  משתפים אין זה ובאופן מקלסים. אנו ולך מברכים אנחנו לי -ה עלינו. לכפר

למזבח . ושבח בה' אמונה דברים: שני כאן  יש אלא  אחד , בשבח ה '

מפרשיםפירוש:76. ברטנורא )יש  שלא (רש"י , וסובר  חכמים על  חולק ברוקה בן יוחנן  שרבי 

למזבח ערבות  כלל מביאים בשבת )היו ובין  בחול  מפרשים (בין  ויש דקל , של  חריות  אלא  ,

"אחת") ד "ה ב, מה, סוכה מביאים (תוספות היו השביעי  שביום סובר אלא  חולק, חריותגם שאינו

לערבה. בנוסף  דקל  של 

ב)בגמרא  מדכתיב (מה, הוא  ברוקא  בן  יוחנן  רבי של שטעמו מ):למדין, כג , "ולקחתם (ויקרא 

אמרי: ורבנן למזבח. ואחת ללולב אחת שניים: והן  רבים, לשון "כפות " תמרים", כפות לכם...

להם  אין  ישראל , אף  – אחד  לב אלא  לו אין  זה  תמר מה כתמר, אומר : לוי  רבי  כתיב. "כפת"

שבשמים. לאביהם אחד  לב אלא 

ב)בגמרא 77. ולוי .(מו , לקיש ריש יוחנן  רבי יוחנן נחלקו אסוררבי – בשביעי  אתרוג , אמר :

ממנו) אסורה .(ליהנות בשמיני  אפילו סוכה, מותר . – בשמיני  לקיש, אפילווריש  אתרוג  אמר :

הוקצו, למצוותם והאתרוג שהסוכה סבר לקיש ריש נחלקו? עקרון באיזה  מותר. נמי בשביעי 

יוחנן  ורבי  האתרוג . מן  לאכול ומותר ההנאה , איסור בטל ממילא  המצווה , קיום בסיום  לכן

שקיים  לאחר אף  השביעי , היום בכל בהנאה האתרוג  איסור לכן  הוקצו, היום לכל סבר:

אסורולוימצוותו. בשמיני אפילו אתרוג  שבין אמר: משום  שמיני, של  השמשות בין  שאסור (מתוך

לבין  ראוי  שלא  למרות אסור, השמשות שבבין  וכיוון  היום , לכל  הוקצה ובשביעי  הוא , יום  ספק  השמשות

השמיני ) יום  בכל אסור .השמשות,
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חג  של שמחה דרך נהגו  שכך :78שלום ,

ח  משנה 

והּׂשמחה  (כדלעיל ׁשמ ֹונה נוהגיםההּלל ימים ְְְִֵַַַָָ
א), ֵַּכיצד?משנה

ּבהּלל אדם ׁשח ּיב  שלםמל ּמד  הלל  לקרוא - ְֵֵֶַַַַָָָ
מבשרם ,ּובּׂשמחה ולאכול שלמים  קרבנות להביא - ְִַָ

חג ׁשל  האחר ֹון טֹוב יֹום שמיניּובכבֹוד יום  - ְֲִֶַָָ
החגעצרת, ימֹות  ּכל .79ּכׁשאר  ְְִֶָָָ

ישיבת ׁשבעהמצות ּכיצד?ימים ,סּכה ְִֵַָָֻ
מ ּלאכֹול  השביעי,ּגמר  יּתיר ביום את לא יסתור - ֱִִֶַַָֹ

היום ,סּכתֹו כל  בסוכה חייב ועדיין  אבלהואיל ֲָָֻ
לביתו מ ֹוריד  הסוכה  הּמנחהמן  מן  הּכלים את ְִִִִֵֶַַָ

שעות ּולמעלה מתשע היינו קטנה, מנחה מזמן  - ְְַָ
היום , של  האחר ֹון ומחצה טֹוב יֹום כבֹוד  ְְֲִֵַָמ ּפני 

חג  טוב ׁשל יום ליל לסעודת נאים כלים כמכין  :80שייראה ֶָ
ט  משנה 

הּמים הסוכות נּסּו% בחג ּכיצד?שהיה ִִֵַַַ
קנקן צל ֹוחית מחזקת- זהב מכילה ׁשל  ממּלא- היה ל ּגים מיםׁשלׁשת  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

הּׁשילֹוח  בירושלים.מן מעיין  הּמים- לׁשער  העזרה,הּגיעּו משערי אחד - ְִִִִִַַַַַַ
ותקע ּו והריע ּו ּבׂשׂשֹון ".ּתקעּו מים "ּוׁשאב ּתם ג): יב, (ישעיה שנאמר  מה  לקיים ְְְְִֵָָ§©§¤©¦§¨

מברטנורא  עובדיה ר '
יתיר.חחחח לסתרה.לא שלה  אגד 

חובתה : היום  כל  אבלדהא 
נאיםמוריד. הכלים ממנה הוא 

לתוכה: שהעלה נאות  ומצעות 

יו "ט . כבוד  כמכין מפני שיראה

בו  שיסעוד [למקום] לקראתו 

לוגין.ט ט ט ט הלילה : ג' מחזקת 
שבנ פחות  רביעית[זהו] סכים,

לכבש: השלוח.ההין  הוא מן

לירושלים : הסמוך  שער מעיין 
נקרא המים. עזרה  משערי אחד

מכניסין  שבו  שם על כן ,

החג: דנסוך  מים של  צלוחית 

והריעו . שנאמרתקעו  משום 

י"ב) מים(ישעיה ושאבתם

והרחבות  ביאורים

המשנה78. על  רש"י  פירש א )כך ובגמרא (מה , ב). לאחר(מו , תיכף  - מיד  אחר: פירוש הביא 

לולב מצוות המנוקדסיום יד , מתוך פירושו  ואין  "מ ּיד ", ומנוקד  "תיכף ", פירושו  "מיד " זה פירוש ִָ(לפי 

זה."מּיד ") פירוש דוחה ורש"י  אתרוגיהם. ואוכלים והולכים לולביהם, מניחים התינוקות  , ִַ

א )בגמרא 79. מהכתוב (מח , הוא  האחרון  טוב  ביום לשמחה שהמקור  טו)למדין , טז , :(דברים 

- שמח" אך ומכאן "והיית  בחגך"! "ושמחת פרשה  באותה  נאמר כבר שהרי  לכאורה , מיותר זה (פסוק

בא ) זה  האחרוןשכתוב טוב  יום לילי  שלפניו)לרבות הימים  שבעת של שמחה במצוות  או(ולכוללו  .

אלא  לילי )אינו  לרבות הכתוב  הראשון (שבא  טוב בערביום שלמים  לזבוח שצריך להשמיענו  (ובא

הראשון ) לילה לשמחת טוב  "אך "יום  אומר כשהוא  מיעוט)? לשון  חילק(שהוא מצוות – את (והגביל 

האחרון ) טוב יום  ליל  והיינו  הללו , מהזמנים  לאחד  רק  טוב השמחה יום לילי  לרבות  ראית ומה  .

לפניו שמחה שיש האחרון , טוב יום לילי אני מרבה הראשון? טוב  יום לילי ולהוציא  האחרון

הסוכות ) ימי  לפניו .(בשבעת שמחה שאין  הראשון , טוב  יום לילי אני  ומוציא  ,

א )בגמרא 80. להמשיך(מח , וחייב מהסוכה , כליו  להוריד  בביתו מקום לו אין  אם שואלין:

מהו בסוכה , הסוכה)?לאכול  ישיבת מצוות  על  יום  עוד להוסיף  כוונתו  שאין  יוכיח  רב (כיצד והשיבו:

ארבעה  בה פוחת אמר: רב בר הסוכה)חייא  את פוסל ובזה טפחים  ארבעה מהסכך ורבי(מוריד .
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המנסך עלה המזבחבּכבׁשהכהן  ּופנהשל  ֶֶַָָָָ
ׁשם81ל ׂשמאל ֹו היּו ּכסף ׁשל  ספלים ׁשני , ְְְִִֵֶֶֶָָָֹ

למים , ואחד ליין  אחד מערבית , דרומית בקרן 

מנסך. היה סיד שלתוכם  ׁשל אֹומר : יהּודה ְִִֵֶַָר ּבי
ה ּיין מ ּפני ּפניהם מ ׁשחרין ׁשהיּו אּלא -היּו, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

המים , של הספל  לתוך היין  את  ושפך וטעה, שפעמים

לכסף . דומים היו  ולכן 

ּדּקין חטמין ׁשני ּכמין  היה ּומנּקבין ספל בכל  - ְְְֳִִִִֵַָָֻ
לספלים מנסך הכהן  שהיה ומה נקב, ובו חוטם  כעין 

לחלל  ומשם המזבח, גג על הנקבים  דרך יורד היה

נקב  "שיתין ", הנקרא למזבח שמתחת ֶָאחד העמוק
היה  היין  את ניסך שבו  הספל  של ואחד - ְְֶֶָֻמעּבה

המים של ּבבת- ּכלין ׁשניהם ׁשּיהּו ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַַָּדק,
המים ,אחת כמו לצאת ממהר  ואינו  סמיך שהיין  לפי ֶָ

כדי המים , משל  יותר  עבה שלו הנקב  את עושים  היו

אחת . בבת  תסתיים  והיין  המים שיציאת

ה  מים ,היה מערביהספל ה ׁשל  ׁשלוהספל מזרחי ְֲִִִִֶֶַַָָ
ִָיין .
לת ֹו%אם יין וׁשל  יין, ׁשל לתֹו% מים ׁשל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָערה

יצא. - מים ִֶַָָׁשל
ׁשמ ֹונה ּכל  מנ ּס% היה ּבּלג  אֹומר : יהּודה ְְְִֵֵַַַָָָָָֹרּבי
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לפרטים 03-5376771

דוגמא



רפאל $תכו חמישי$סוכה משנת  פרק

העםצדוקי כל  ּורגמ ּוהּו רגליו, ּגּבי על  ְְֵֶַַַָָָָָָאחד 
:83ּבאתר ֹוגיהן  ְְֵֶֶ

י  משנה

המיםּכמעׂשהּו ניסוך מע ׂשהּושל  ּכ% בחל  ְֲֲֵֵַַַָֹ
ממּלא ׁשהיה אּלא ׁשּבתמיםבּׁשּבת, מערב ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מקּדׁשת ב  ׁשאינ ּה זהב ׁשל  כליחבית בקדושת ְִֵֶֶֶֶָָָָֻ
בלינה המים  ייפסלו שלא ה ּׁשיל ֹוח,שרת, ִִַַמן

ּבּלׁשּכה. ְִִַַָָּומ ּניחּה
ממ ּלאהחבית נׁשּפכהאם היה - נת ּגּלתה אֹו ְְְְְִִֵַַָָָָ

הצלוחית  הּכּיֹור את את מן משלשלים היו שבלילה ִִַ
למים הכיור  מי  את לחבר כדי המוכני, ידי על  הכיור 

בלינה, נפסלים  היו לא כך ידי ועל  ִֶַַׁשהּיין שבבור
ה ּמזּבח  לגּבי ּפסּולים הּמגּלין  אםוהּמים ולכן  ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַֻ

מן  ממלא אלא ממנה מנסך  היה לא  החבית נתגלתה

:84הכיור 

חמישי  פרק

במקדש בחג השמחה מצוות

א משנה 

א) (ד, לעיל ששנינו וׁשּׁשה,מה חמ ּׁשה ְֲִִִֶָָָהחליל
הּׁשֹואבה ּבית  ׁשל  החליל  ּדֹוחה85זהּו ׁשאינ ֹו , ִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
כו'. אומר פליג ,יהודה  בתרתי

תנא  דקאמר ואז' פליג לוגין  אג '

למימר יהודה  ר ' ואתא  קמא ,

הלכה  ואין  מנסכים. בשמיני אף

יהודה: ידך.כרבי את הגבה
מים תתן  אם שנראה  כדי

מודים אין שצדוקים לפי בספל.

המים : אחתבנסוך  שפעם
עלנסך. המים את  אחד צדוקי

מקודשת.י י י י רגליו : שאינה
מזבח . לעבודת  נתחנכה שלא 

במקודשת מייתי הוי דאי

שרת שכלי בלינה  להו אפסילו

כדכתיב  ל ')מקדשים כל(שמות 

הקדוש וכל  יקדש, בהם הנוגע 

בלינה: נפסל  הגוף היהקדושת 
הכיור . מן ואע "פממלא

שרת לכלי הוקדש שהכיור 

היו  לא  מימיו, את  ומקדש

שהיו  לפי בלינה, נפסלים

בבור מבערב אותו  משקיעים 

הוא  אף [פ"ג ] ביומא  כדאמר

יהו  שלא  לכיור מוכני עשה

בלינה : נפסלים שהמיםמימיו 
המגולין. טעמא והיין היינו

ולא  הכיור  מן  ממלא  דנתגלה

שהמים [מהן] מנסך  היה

לגבי פסולים  המגולין  [והיין ]

האחריםהחליל.א א א א הההההמזבח: מן  יותר נשמע  קולו  שחליל  שם ועל  שם, היו  זמר  מיני הרבה 

שמו : על כולם וששה .נקראו  בשבת ,חמשה להיות  ראשון יו "ט חל ששה . פעמים חמשה פעמים

והרחבות  ביאורים

ברמז83. בתורה ונרמז מסיני  למשה מהלכה אלא  מהפסוקים, נלמד אינו  המים (תענית ניסוך

ב ), זו .ב , במצוה הודו לא  הצדוקים ולכן 

א )בגמרא 84. שנאמר(נ , משום  למזבח, פסולים המגולים  והיין שהמים הטעם (מלאכי למדין

ח ) ומים א, שיין  כיוון כלומר, צבאות". ה' אמר פניך, הישא  או הירצך לפחתך  נא  "הקריבהו :

נחש מהם  שתה  שמא  מחשש לאדם , ראויים אינם ד)מגולים ח , הם (תרומות מאוסים לפיכך ,

לפחתך". נא  "הקריבהו משום למזבח ,

ב)בגמרא 85. המשנה,(נ , בגירסת תני:נחלקו חשובה .חד תני: וחד זוטרא :שואבה , מר אמר

לא  שואבה  דתני מאן משתבש. לא  - חשובה דתני  ומאן משתבש , לא  - שואבה דתני  מאן 

דכתיב  – ג )משתבש יב , –(ישעיה משתבש לא  חשובה דתני  ומאן  בששון ". מים "ושאבתם :

בראשית . ימי מששת  ובאה  היא , חשובה  מצוה נחמן: רב  דאמר 

לפרטים 03-5376771

דוגמא
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דוגמא



חמישי$סוכה  רפאל פרק תכז $משנת 

טֹוב י ֹום את ולא הּׁשּבת את פילא על ואף  ְֶֶַַָֹֹ
דוחה  אינו  במקדש, שבות ואין  מדרבנן , שאיסורו 

משום אלא עבודה  צורך שאינו  לפי טוב  ויום שבת

יתרה . שמחה

ּבית ׂשמחת ראה ׁשּלא מי ּכל  ְְִִֵֶַָָָָֹאמר ּו:
מ ּימיו: ׂשמחה  ראה לא ְִִֵַָָָָָָֹהּׁשֹואבה,

השואבה בית שמחת תיאור 

ב  משנה 

ירד ּו חג , ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום הכהניםּבמ ֹוצאי ְְִֵֶַָָָ
ּגד ֹולוהלויים ּתּקּון ׁשם ּומתּקנין  נ ׁשים, ְְְְִִִֶַַָָָלעזרת

מעורבים יהיו  שלא כדי לנשים, ישיבה מקום  -86.
ספלים ואר ּבעה ׁשם, היּו זהב ׁשל  ְְְְִֶַָָָָָָָּומנ ֹור ֹות

ּבראׁשיהן זהב מנורה,ׁשל כל בראש ואר ּבעה- ְְְֵֶֶַָָָָָ
ואחד אחד לכל לכל ס ּלמ ֹות סולם  מהמנורות , ְְֶֶָָָָֻ

כהּנהספל, מ ּפרחי ילדים הסולמות,ואר ּבעה על ְְְְְִִִֵַָָָָֻ
סולם , לכל  ׁשלאחד ׁשמן ׁשל ּכּדים ִִֵֶֶֶֶֶַּובידיהם

לג  ועׂשרים לוג מאה שלושים  יחד, הכדים לכל ְְִֵֶָֹ
כד, וספל :לכל ספל לכל מ ּטילין ְִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהן

ג  משנה 

של מ ּבלאי הבלויים הבגדים מן  כהנים- מכנסי ְְְֲִִִֵֵָֹ
אבנטיהם ,ּומהמיניהן מפקיעין- הי ּו פתילות,מהן  לעשות וקורעין  מתירין  - ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבית מאֹור  מאירה ׁשאינּה ּבירּוׁשלים חצר  היתה ולא מדליקין , היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּובהן 
:87הּׁשֹואבה ֵַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
ימי בשאר  חל ששה. החליל 

שאינו  לפי  חמשה. החליל  החול

את ולא  השבת  את  לא  דוחה

טוב : השואבה.יום  בית  שמחת 
שאיבת על  זו  שמחה  שכל  לפי

לה  קרו ניסוך , של  המים

שם על השואבה , בית  שמחת 

בששון מים  (ישעיהושאבתם

גדול.בבבב:י"ב) שהיו תקון

גזוזטראות אותה מקיפים 

למעלה  הנשים ומושיבים

שלא  כדי  מלמטה, והאנשים 

ראש : קלות  לידי  יבואו 

מנורה:בראשיהן. כל  בראש

כהנים.גגגג מכנסי מבלאי
הבלויות , כהנים  ממכנסי

תרגום הישנים. ומאבנטיהן 

המיינא : מפקיעים.אבנט  היו
פתילות : לעשות  שלאקורעים

מאירה. שהמנורותהיתה  לפי 

והר אמה חמישים גבוהות 

בכל זורחת  והאורה גבוה  הבית 

העיר :

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 86. היתה (נא , חלקה ששנינו , כאותה אלעזר: רבי  אמר גדול ? תיקון מאי  שואלין:

נשים) והקי(עזרת ואנשים בראשונה מלמעלה יושבות נשים  שיהו והתקינו  גזוזטרא , פוה

המקדש , בית  במבנה שינוי עשו כיצד  ושואלין : בנשים. האנשים יסתכלו שלא  כדי  מלמטה

במקדש נאמר יט)והלא  כח, א  הימים  השכיל "(דברי  עלי ה ' מיד  בכתב  "הכל  ברוח : נעשה  (והכל

ודרשוהו הקודש !) מצאו מקרא  והשיבו : יב)? יב , לבד ,(זכריה משפחות  משפחות הארץ "וספדה  :

– לבוא  לעתיד  ומה וחומר: קל  דברים והלא  אמרו: לבד ". ונשיהם לבד דוד  בית  משפחת

עכשיו לבד , ונשים לבד  אנשים תורה  אמרה  – בהם שולט  הרע יצר ואין  בהספד  שעוסקין 

וכמה. כמה אחת  על  – בהם  שולט הרע ויצר  בשמחה שעסוקין 

השואבה.87. בית  לאור חטים בוררת  היתה אשה תנא : אמרו: בגמרא 

לפרטים 03-5376771

דוגמא



רפאל $תכח חמישי$סוכה משנת  פרק

ד משנה 

לפניהם מרּקדים היּו מעׂשה ואנ ׁשי -חסידים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
העם ׁשּבידיהן לפני אֹור ׁשל  שהיו ּבאבּוקֹות ֲִֵֶֶֶַ

בחזרה, אותם ותופסים  מעלה כלפי אותם זורקים 

ותׁשּבחֹות ׁשיר ֹות  ּדברי לפניהן  ְְְְְְִִִִִֵֵֶָואֹומרים
.88לקב"ה 

מנגניםוהלו ּים ּובנבלים,היו ּבכ ּנֹור ֹות, ְְְְִִִִִַָ
ּבלא ׁשיר  ּובכלי ּובחצ ֹוצר ֹות , ְְְְְֲִִִִִֵַַֹּובמצלּתים,

עומדיםמסּפר  היו  והמנגנים מאוד. הרבה על- ְִַָ
יׂשראל מעזרת הּיֹורדֹות  מעלֹות ע ׂשרה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָחמׁש

נׁשים, ׁשירשהן לעזרת עׂשר  חמ ּׁשה  ּכנגד  ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
ׁשּבּתהּלים ׁשעליהן89הּמעלֹות  המעלות , על - ְֲֲִִֵֶֶֶַַַ

ׁשירה. ואֹומרים ׁשיר  ּבכלי עֹומדין ְְְְְִִִִִִִֵָלוּיים
המים: ניסוך סדר  היה כהניםוכך ׁשני ְְְֲִֵָֹועמדּו

העליֹון ניקנור ּבׁשער  שער  ּוׁשּתי הוא נׁשים, לעזרת  יׂשראל  מעזרת  ׁשּיֹורד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבידיהן. ְֲִֵֶחצ ֹוצרֹות 

הּגבר  -קרא הבוקר בהשכמת  התרנגול , ותקע ּו- והריעּו הכהניםּתקע ּו שני - ְְְְִֵֶֶַָָָָ
לס לניסוך.שבשער , המים  את לשאוב  הזמן  שהגיע ימן 

מברטנורא  עובדיה ר '
אור.דדדד של  בארבעבאבוקות

זו  זורק בשמונה, או  אבוקות 

זו : את  שירותומקבל  דברי
שהיו ותשבחות . מהן  יש 

שלא  ילדותינו  אשרי אומרים

אלו  זקנותינו , את  ביישה

מעשה  ואנשי וישחסידים .

זקנותינו  אשרי אומרים שהיו 

בעלי אלו ילדותינו , על שכפרה

אומרים ואלו  ואלו  תשובה.

שחטא  ומי  חטא  שלא  מי אשרי 

לו: הלויםונמחל  שעליהם 
בשיר. ביתעומדים בשמחת 

של לשיר  דוכן  אבל  השואבה.

היה: המזבח אצל  תקעוקרבן 
ותקעו . לילךוהריעו סימן זה

והרחבות  ביאורים

בגמרא 88. א):גרסינן  זקנותינו"(נג , את ביישה שלא  ילדותנו "אשרי אומרים: מהן  יש רבנן : תנו 

אלו – ילדותינו" את  שכפרה זקנותינו  "אשרי אומרים: מהן  ויש  מעשה . ואנשי  חסידים אלו  –

תניא : לו". וימחול  ישוב שחטא  ומי חטא , שלא  מי  "אשרי  אומרים ואלו אלו תשובה . בעלי

הכל  – כאן  אני  "אם כך: אמר השואבה , בית  בשמחת  שמח כשהיה הזקן, הלל  על  עליו  אמרו

כאן" מי  – כאן  איני ואם בבית כאן , חפץ שאני זמן  כל הקב "ה: של  בשמו לרבים  דורש שהיה  (כלומר,

כאן ? יבוא מי  – שכינתי ואסלק  תחטאו  ואם  כאן , הכל ויבואו  קיים  כבודו  יהא בו , שרויה ושכינתי  הזה

רש"י).

נוטל  היה  השואבה בית שמחת  שמח  כשהיה גמליאל , בן שמעון רבן  על  עליו  אמרו תניא :

יהושע  רבי אמר תניא : בזו. זו נוגעות ואין אחת  ונוטל  אחת וזורק אור, של אבוקות שמונה

ראשונה  שעה כיצד ? בעינינו, שינה ראינו  לא  השואבה  בית שמחת  שמחים כשהיינו  חנניה: בן

– משם המוספין, לתפילת  – משם מוסף , לקרבן  – משם לתפלה , – משם שחר, של  תמיד  –

הערבים, בין  של לתמיד  משם המנחה , לתפילת  – משם ושתיה, לאכילה – משם המדרש, לבית 

השואבה. בית  לשמחת – ואילך  מכאן 

א )בגמרא 89. בשעה (נג , ע"ה, המלך דוד  אמרם הללו, המעלות  שיר עשר שחמשה  למדין ,

שיתין  המקדש)ׁשּכרה ביסוד ונקבים  דוד(מערות אמר העולם, את לשטוף ורצה התהום  ועלה  , ֶָָ

והורידן. מעלות עשרה חמש 

לפרטים 03-5376771

דוגמא



חמישי$סוכה  רפאל פרק תכט $משנת 

הכהניםה ּגיעּו עׂשיריתשני  עשרה למעלה מחמש ְְֲִִִִַָ
ותקעּו.-90המעלות  והריעּו ְְְְִֵָָּתקעּו

לעזרה -הּגיע ּו נשים  עזרת  והריעּו- ּתקעּו ְְֲִִִֵָָָָ
ְְָותקעּו.

הּיֹוצא ל ׁשער  ׁשּמּגיעין עד וה ֹולכין , ת ֹוקעין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָהי ּו
בצד  הבית  להר  נשים ל ׁשערמעזרת הּגיעּו ְְִִִַַָמזרח.

ואמר ּו: לּמערב , פניהן הפכּו מ ּמזרח, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּיֹוצא
הּזה בּמקֹום ׁשהיּו ראשון ,"אבֹותינּו בבית ֲֵֶֶַַָָ

קדמה ּופניהם ה' היכל אל  למזרח ,אח ֹוריהם ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָ
לּׁשמ ׁש קדמה מ ׁשּתחוים פסוקוהּמה פי (על  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

טז ), ח, יהּודהביחזקאל  רּבי  עינינּו". לי ּה ְְְִֵֵַָָָואנּו
ּולי ּה ליּה, "אנּו ואֹומרין: ׁשֹונין הי ּו ְְְְִִֵָָָָאֹומר:

משתחוים ,עינינּו" לי-ה "אנו אומרים: שהיו  - ֵֵ
העבר  על  מודים ובכך מייחלות ", לי-ה ועינינו 

לעתיד : ומייחלים

ה  משנה 

ּפֹוחתין  יוםאין ּתקיע ֹותבכל  ואחת מעׂשרים ְְְֲִִִֵֵֶַַ
מ ֹוסיפין ואין יוםּבּמק ּדׁש, אר ּבעיםבשום על ְְְִִִִֵַַַָָ

ְֶּוׁשמ ֹונה.
ּתקיע ֹות ואחת  ע ׂשרים ׁשם היּו יֹום  ְְְְִִֶַַָָָּבכל

ְִַָּבּמקּדׁש:
לתמיד כיצד? ותׁשע ׁשערים, לפתיחת  ְְְְִִִִֵַַָָָׁשל ׁש

ׁשחר  שיר ׁשל הלויים אמרו התמיד נסכי שבשעת - ֶַַ
פרקים , לשלשה השיר את ומחלקים  יום, של 

ותקיעה, תרועה תקיעה  תקעו  פרק כל ובתחילת

הער ּבים ּבין ׁשל  לתמיד עשריםות ׁשע הרי ְְְִִֵֵֶַַַָָ
תקיעות . ואחד

חדשים,ּובּמּוספין בראשי ּתׁשעכגון  עֹוד  מ ֹוסיפין קיעות .ת היּו ִִִֵַַָָ
מ ּמלאכה, העם להבטיל  ׁשל ׁש ׁשׁש: ע ֹוד מ ֹוסיפין הי ּו ׁשּבת  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובערב

לחל . קד ׁש ּבין להבּדיל  ְְְְִֵֶַָֹֹוׁשל ׁש

מברטנורא  עובדיה ר '
מן  לניסוך  מים ולמלאות 

לעזרה.השילוח : לקרקעהגיעו

נשים: של פניהםעזרה הפכו
וההיכללמערב . העזרה לצד

זה : דבר לומר שונין.כדי
לומר: ליהכופלין  אנו

מה  על ומודים משתחוים

עינינושעבר . מיחלותוליה 

לפתיחתה ה ה ה להבא : שלש
שערישערים . כשפותחים 

תקיעה  תוקעים היו העזרה 

לג ' להו  וחשיב תקיעה , תרועה

שלתקיעות : לתמיד ותשע 
נסכישחר . מנסכים כשהיו 

בשיר . אומרים הלוים התמיד

מפסיקים היו  פרקים  ושלשה 

היו  ופרק פרק כל  ועל בו ,

תקיעות ג' תוקעים  הכהנים

תקיעה  תרועה תקיעה

חשיב [תר"ת  העם ומשתחוים 

תקיעות : ט ' הרי לג'] להו 

ממלאכה. העם  להבטיל 
העם לבטל  ראשונה תקיעה

שניה  תקיעה שבשדות ,

וננעלו  התריסין נסתלקו 

סלק  שלישית  תקיעה  החנויות ,

את המטמין  והטמין  המסלק 

הנרות : את  והדליקו  החמין

קודש  בין  להבדיל ושלש
התקיעותלחול. לאחר 

דג  לצלות  כדי  שהה  הראשונות 

אלו  ותוקע . ומריע ותוקע קטן ,

להודיע אחרונות  תקיעות  ג '

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 90. ונמצא (נג , מדרגות חמש שיורד  הכוונה האם  עשירית", "מעלה  מהי הסתפקו 

הכריעו . ולא  חמישית ? במדרגה עומד  ונמצא  מדרגות  עשר  שיורד  או בעשירית, עומד 

לפרטים 03-5376771

דוגמא



רפאל $תל  חמישי$סוכה משנת  פרק

אר ּבעים ׁשם היּו החג , ׁשּבת ֹו% ׁשּבת  ְְִֶֶֶֶַַָָָָָערב
ל ׁשער ׁשל ׁש ׁשערים, לפתיחת  ׁשל ׁש ְְְְִִִֶַַַָָָּוׁשמֹונה:

הּתחּתֹון  לׁשער  וׁשלׁש היוצאהעליֹון, 'שער הוא ְְְְֶַַַַָָ
הקודמת  במשנה שהוזכר  למּלּוי ,91למזרח ' ְְִָוׁשל ׁש

לעזרה,הּמים ובאו המים את ששאבו  לאחר  - ִַַ
מזּבח  ּגּבי על הערבות וׁשלׁש את שזקפו  בשעה ְְִֵֵַַַָ

המזבח , ותׁשע בצידי ׁשחר , ׁשל לתמיד ְְִֵֵֶַַַַָּתׁשע
ל ּמּוספין , ותׁשע  הערּבים, ּבין ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלתמיד
וׁשלׁש הּמלאכה, מן  העם את להבטיל ְְְְִִֶַַָָָָָָׁשלׁש

לחל : קד ׁש ּבין ְְְִֵֶַֹֹלהבּדיל 
ו  משנה

טֹוב חג92יֹום ׁשל ׁשםהסוכות הרא ׁשֹון הי ּו ִֶָָָָ
אחד  וׂשעיר  ׁשנים, ואילים ּפרים , עׂשר  ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשלׁשה 
ששה  הקריבו אותם  קרבנות, עשר  ששה הכל סך

משמרות . ע ׂשרעשר  אר ּבעה ׁשם ְְְִַַָָָָָנׁשּתּיר ּו
הסוכות,ּכבׂשים בחג  ביומו  יום מידי קבועים שהיו ְִָ

מ ׁשמרֹות הקריבו לׁשמ ֹונה לא שעדיין  הנשארים , ְְִִָָ
כך: ביניהם שחולקו ׁשּׁשהקרבן , - הראׁשֹון ִִַָָּבּיֹום

מברטנורא  עובדיה ר '
היום: לפתיחתשקדש  שלש

שתוקעיםשערים. עזרה, של 

יום : העליון.בכל לשער ושלש
כהנים שני עמדו  לעיל  כדאמרן

תקעו  הגבר  קרא  העליון  בשער 

ותקעו: לשער והריעו ושלש 
הגיעו התחתון. לעיל  דתנן 

ותקעו. והריעו  תקעו לעזרה 

שהגיעו  עד בהן  ומאריכין

היו  כדתנן  התחתון , לשער

שהגיעו  עד והולכין  תוקעין 

קרי להכי ממזרח , היוצא  לשער

וג ' התחתון. שער של ג ' להו 

קחשיב, לא  עשירית  מעלה  של

אליעזר כרבי סבר  תנא  דהאי 

היו  שלא  דאמר יעקב  בן 

עשירית : למעלה  תוקעים

המים. למילוי לאחרושלש 

לעזרה  להם ובאו  ששאבום

והריעו  תקעו המים, שער דרך 

המזבח.ותקעו : גבי דתנן על

גבי על  וזקפום וערבה לולב בפ'

ותקעו. והריעו תקעו  המזבח.

הכא  מייתי לא  דידן ותנא 

בשבת פסח  ערב להיות  כשחל 

ערב שיבא  האי כולי שכיחא  דלא  משום התם , הוו  טובא  ותקיעות  כתות  בשלש נשחט שהפסח 

זימנין  בשבת  להיות  שחל פסח דבערב דוקא , לאו  מ "ח על מוסיפין אין  דתנן  והא  בשבת . פסח

תקיעות : וחמשים  שבע  עד וכו'.וווודמוסיפים חג של הראשון  טוב כהונה יום של משמרות  כ "ד

מקריבים משמרות  עשרה ושש הרגל, מחמת  הבאות  בחובות וזוכות  לרגל עולות  וכולן  במקדש, היו 

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 91. העשירית,(נד , שבמעלה  התקיעות שלושת  במשנתנו  נשמטו  מדוע שאלו:

שלא  הסובר יעקב בן אליעזר ר' כדעת היא  שמשנתנו והשיבו, הקודמת ? במשנה שנזכרו

העשירית . במעלה תקעו

עובדהקדמה:92. היה שבוע ובכל  משמרות, וארבעה לעשרים נחלקו  במקדש הכהנים

כיצד מלמדת  משנתנו  במקדש. עובדים המשמרות  כל  היו ברגלים אולם, אחר . משמר  במקדש 

בתורה  נאמר  החג . של  המוסף  קרבנות את ביניהם המשמרות  יב -טז):חילקו  כט , (במדבר

וחּגתם  תעׂשּו לא  עבדה מלאכת  ּכל לכם, יהיה  קד ׁש מקרא  ה ּׁשביעי, לחד ׁש י ֹום עׂשר ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ"ּובחמ ּׁשה 

לה ', ניחח ריח א ּׁשה  עלה והקרבּתם ימים. ׁשבעת לה ' אילם חג  עׂשר, ׁשל ׁשה  בקר ּבני ּפרים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

עׂשר ארּבעה  ׁשנה  ּבני ּכבׂשים יהיּו...ׁשנים, ח ּטאת,ּתמימם אחד עּזים  עלתּוׂשעיר מ ּלבד  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ונסּכּה". מנחתּה הפרים,ה ּתמיד  מספר פחת יום אחדכל  – ובשלישי  עשר , שנים – שני  ביום ְְְִִִַָָָָ

הלאה. וכן  נשתנו .עשר לא הקרבנות שאר אך
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דוגמא




