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  ויקרא פרק כג 

ַאְך ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבָאְסְּפֶכם ֶאת ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ ָּתחֹּגּו ֶאת ַחג ְיקָֹוק ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבּיֹום ) לט(

  :ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון

ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ) מ(

  :ִׁשְבַעת ָיִמים

  :יֶכם ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּתחֹּגּו אֹתֹוְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליקָֹוק ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנה ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹת) מא(

  :ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים ָּכל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכֹת) מב(

  :ם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכםְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִי) מג(

  פ: ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת מֲֹעֵדי ְיקָֹוק ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) מד(

  

  י ויקרא פרק כג "רש

  : ענני כבוד-כי בסכות הושבתי ) מג(

  

  ם ויקרא פרק כג "רשב

חג .  דברוזה טעמו של.  פשוטו כדברי האומרים במסכת סוכה סוכה ממש- ] 'וגו[למען ידעו דורותיכם ) מג(

הסוכות תעשה לך באוספך מגרנך ומיקבך באוספך את תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש 

ומתוך כך , למען תזכרו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר ארבעים שנה בלא יישוב ובלא נחלה, ויצהר

ם כחי ועוצם ידי עשה לי את ואל תאמרו בלבבכ, תתנו הודאה למי שנתן לכם נחלה ובתיכם מלאים כל טוב

י אלהיך זה ארבעים "וכסדר הזה נמצא בפרשת עקב תשמעון וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך י. החיל הזה

] 'וגו[י אלהיך מביאך אל ארץ טובה "כי י? ולמה אני מצוה לך לעשות זאת. 'ויאכילך את המן וגו' שנה וגו

ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת ' י וגו"ורם לבבך ושכחת את י] 'וגו[ואכלת ושבעת 

ולכך יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה ויושבין . י אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל"את י

את חג הסוכות בזמן ' ומפני הטעם הזה קבע הק. בסוכות לזכרון שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת

  :בלתי רום לבבם על בתיהם מלאים כל טוב פן יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזהל, אסיפת גורן ויקב

  

  משנה ט משנה מסכת סוכה פרק ב

. ִמֶּׁשִּתְסַרח ַהִּמְקָּפה, ֵמֵאיָמַתי ֻמָּתר ְלַפּנֹות, ָיְרדּו ְגָׁשִמים. ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ָאָדם עֹוֶׂשה ֻסָּכתֹו ֶקַבע ּוֵביתֹו ֲעַראי

  : ָניוְוָׁשַפְך לֹו ִקיּתֹון ַעל ָּפ, ְלֶעֶבד ֶׁשָּבא ִלְמזֹוג ּכֹוס ְלַרּבֹו, ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ָמְׁשלּו ָמָׁשל

  

   דין ישיבת סכה- סימן קלה -קיצור שלחן עורך 

ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָּדר , ָאְמָרה ּתֹוָרה ֶׁשָּידּור ַּבֻּסָּכה ִׁשְבַעת ָיִמים, ָּתדּורּו ַּבֻּסּכֹות, ֵּפרּוׁש, ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים, ְּכִתיב] א[

ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה , ֶׁשַּיְכִניס ְלתֹוָכּה ֵּכָליו ַהָּנִאים ּוַמָּצעֹות ַהָּנאֹות,  ִעַּקר ִּדיָרתֹו ַּבֻּסָּכהֵּכן ְּתֵהא ַעָּתה, ְּבֵביתֹו ָּכל ַהָּׁשָנה

,  ְּבתֹוְך ַהֻּסָּכהְוֵכן ִאם ִמְתַּפֵּלל ִּביִחידּות ִיְתַּפֵּלל, ַוֲאִפּלּו ִאם ְמַסֵּפר ִעם ֲחֵברֹו ְיַסֵּפר ַּבֻּסָּכה. ְולֹוֵמד ּוְמַטֵּיל ְוָיֵׁשן ַּבֻּסָּכה

©
 2

0
0
9
 T

h
e 

Lo
o
ks

te
in

 C
en

te
r 

fo
r 

Je
w

is
h
 E

d
u
ca

ti
o
n
 



ְוָלֵכן ְצִריִכין ְלַכֵּון , ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹת הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְשָֹרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ּוְכִתיב

ִּכי ַּבֻּסּכֹות , ְוֻסּכֹות ֵאּלּו ֶׁשאֹוֵמר ַהָּכתּוב.  ִליִציַאת ִמְצָרִיםֶׁשִּצָּונּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה ֵזֶכר, ִּביִׁשיַבת ֻסָּכה

ֵהָּמה ַעְנֵני ַהָּכבֹוד ֶׁשִהִּקיף ָּבֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו , ַרִּבי ֶאִליֶעֶזר אֹוֵמר, הֹוַׁשְבִּתי ׀ ֶנְחְלקּו ָּבֶהם ַּתָּנִאים

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּיָצאנּו . ֻסּכֹות ַמָּמׁש ֶׁשָעשֹּו ָלֶהם ִּבְׁשַעת ֲחִנָּיָתן ִמְּפֵני ַהַחָּמה, ְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ֶמׁשְלַבל ַיֵּכם ָׁשָרב ָוֶׁש

ְוֶדֶרְך ָּכל ָאָדם ַלֲעשֹֹות ְלִפי ֶׁשהּוא ַהְתָחַלת ְימֹות ַהַּקִיץ , לֹא ִצָּונּו ַלֲעשֹֹות ַהֻּסָּכה ְּבאֹותֹו ַהְּזָמן, ִמִּמְצַרִים ְּבחֶֹדׁש ִניָסן

ָלֵכן ִצָּוה אֹוָתנּו ַלֲעשֹֹוָתּה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶׁשהּוא , ְולֹא ָהְיָתה ִנֶּכֶרת ֶׁשִהיא ְּבִמְצַות ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, ָאז ֻסָּכה ְלֵצל

ָּבֶזה ֵיָרֶאה ַלּכֹל ִּכי . ַוֲאַנְחנּו יֹוְצִאין ִמן ַהַּבִית ֵליֵׁשב ַּבֻסָּכה, ֵביתֹוְוֶדֶרְך ָּכל ָאָדם ָלֵצאת ִמֻּסָּכתֹו ְוֵליֵׁשב ְּב, ְזַמן ַהְּגָׁשִמים

  :ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ִהיא ָעֵלינּו ַלֲעשֹֹוָתּה

  


