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ְש ְמחתָּתֹורה ָ
יםָלסֻ ּכֹותָו ִ
ְ
הָ ָלכֹותָּומֻ שגִ

חגָהסֻ ּכֹות ָ
ּתֹורה :פֶ סַ חָ ,שבּועֹות וְּׁסֻ כֹות.
תּובים בַ ָ
ֹלשת הַ חַ גִ ים) ֶשכְּׁ ִ
(ש ֶ
ֹלשת הָ ַרגְּׁ ִלים ְּׁ
אֶ חָ ד ִמ ְּׁש ֶ
לְּׁ חַ ג הַ סֻ כֹות כ ַָמה ֵׁשמֹות:
ידה בַ ִמ ְּׁדבָ ר.
חגָהסֻ ּכֹותְּׁ :ל ֵׁזכֶר י ְִּׁשיבַ ת ְּׁבנֵׁי י ְִּׁש ָראֵׁ ל ְּׁבסֻ כָה ִבזְּׁ ַמן הַ ְּׁנ ִד ָ
אֹוס ִפים אֶ ת הַ ְּּׁתבּואָ ה ֵׁמהַ גֹּ ֶרן ֵׁמהַ י ֶֶקב ְּׁלאַ חַ ר הַ ַקיִץ ,ו ְִּׁל ְּׁפנֵׁי הַ גְּׁ ָש ִמים.
חגָהא ִסיף :הַ חַ ג בֹו ְּׁ
(ש ְּׁמחַ ת בֵׁ ית הַ שֹואֵׁ בָ ה).
"החג"ְּׁ :ב ֶשל הַ ִש ְּׁמחָ ה הַ גְּׁ דֹולָ ה ֶש ְּׁש ֵׁמ ִחים בֹו ִ
ָ
ֵּםָבחגָסֻ ּכֹות
יְךָלקּי ְ
ּיֹותָשצ ִר ְ
ֶׁ
ה ִמ ְצוֹותָה ִעק ִר
א .לָ ֶשבֶ ת ְּׁבסֻ כָה .בִ .לטֹּל אַ ְּׁרבַ עַ ת הַ ִמי ִנים .גִ .ל ְּׁשמֹּחַ ְּׁבחַ ג ַהסֻ כֹות.
ה ִסבהָלּיְ ִשיבהָבָסֻ ּכֹות ָ
הֹושיב אֶ ת ְּׁבנֵׁי י ְִּׁש ָראֵׁ ל ְּׁבסֻ כֹות ֶשל "עַ ְּׁננֵׁי כָבֹוד" ֶשהֵׁ גֵׁנּו עֲלֵׁ יהֶ ם בַ ִמ ְּׁדבָ ר,
ִ
ֶז ֵׁכ ר ְּׁלכְָך ֶשה'
שֹומ ִרים עַ ל ְּׁבנֵׁי
ְּׁ
ִבזְּׁ ַמן ֶשיָצְּׁ אּו ִמ ִמצְּׁ ַריִם ְּׁלאֶ ֶרץ י ְִּׁש ָראֵׁ ל .עַ ְּׁננֵׁי הַ כָבֹוד ָהיּו ִש ָשה עֲ נָנִים ֶשהָ יּו
ּומי ְַּׁש ִרים לָ הֶ ם אֶ ת הַ ֶד ֶרְך.
שֹולים ְּׁ
י ְִּׁש ָראֵׁ ל בַ ֶד ֶרְךְּׁ ,מ ִס ִירים ִל ְּׁפנֵׁיהֶ ם אֶ ת הַ ִמכְּׁ ִ
ָ
ְבנִ ּיתָסֻ ּכהָּכְ ֵּשרה ָ
סֻ כָה כְּׁ ֵׁש ָרה צְּׁ ִרי ָכה ִל ְּׁהיֹות עֲשּויָה ִמָ 3-ד ְּׁפנֹות ְּׁלפָ חֹות .אֶ ת הַ ְּׁדפָ נֹות אֶ ְּׁפ ָשר ִל ְּׁבנֹות ִמכָל
חֹּ ֶמר ֶשרֹוצִ ים (עֵׁ ץ ,בַ דַ ,מ ֶּתכֶת ,אֶ בֶ ן).
צֶמח ֶשנ ַֻּתק ֵׁמהָ אֲ ָד ָמה כְּׁ דֻ גְּׁ מַ ת עַ נְּׁפֵׁ י
ִיחים אֶ ת ַה ְּׁס ָכְך .הַ ְּׁס ָכ ְך צָ ִריְך ִל ְּׁהיֹות ִמ ַ
מֵׁ עַ ל לַ סֻ כָה ְּׁמנ ִ
אֹומר ֶש ְּׁבסֻ כָה צָ ִריְך ֶש ִּת ְּׁהיֶה "צִ לָ ָתּה ְּׁמרֻ בָ ה ֵׁמחַ ָמ ָתּה" ,כְּׁ לֹומַ ר:
עֵׁ ץ אֹו ָקנִים ַד ִקיםַ .הכְּׁ לָ ל ֵׁ
ִּתן ִל ְּׁבדֹּק ִאם הַ ְּׁסכְָך ָכ ֶשר ,עַ ל י ְֵּׁׁדי הַ בָ טָ ה ַד ְּׁרכֹו
יֹותר ֶשטַ ח מּוצָ ל ְּׁמאַ ֵׁשר ֶשטַ ח ִעם ֶש ֶמש .נ ָ
ֵׁ
ימן ֶשהַ ְּׁסכְָך ָכ ֶשר.
רֹואים אֶ ת הַ כֹוכ ִָבים בֵׁ ין הָ ֲענ ִָפים ִס ָ
ִב ְּׁשעֹות הַ לַ יְּׁלָ הִ :אם ִ

בס"ד

גֹּ בַ ּה הַ סֻ כָה צָ ִריְך ִל ְּׁהיֹות ְּׁלפָ חֹות ֶמטֶ ר אֶ חָ ד.
אֶ ת הַ סֻ כָה ְּׁמ ַמ ְּׁק ִמים ִמ ַּתחַ ת לַ ָש ַמיִםְּׁ ,ול ֹּא ִמ ַּתחַ ת ְּׁל ִּת ְּׁק ָרה אֹו ְּׁלעֵׁ ץ.
פּורים .כְָך ֶש ִמיָד ְּׁלאַ חַ ר ֶש ִסי ְַּׁמנּו
ִמצְּׁ וָה גְּׁ דֹולָ ה ְּׁלהַ ְּׁת ִחיל ִל ְּׁבנֹות אֶ ת ַהסֻ כָה ְּׁמצֵׁ את יֹום ַהכִ ִ
עֹוב ִרים ְּׁל ִמצְּׁ וָה חֲ ָד ָשהְּׁ :בנִ יַת ַהסֻ כָה.
פּורים אֲ נ ְַּׁחנּו ְּׁ
אֶ ת הַ ִמצְּׁ וֹות ֶשל יֹום הַ כִ ִ
ָ
יםָבסֻ ּכהָ:
עֹוש ְ
יםָש ִ
ֶׁ
ה ְדב ִר
יֹותר.
צָ ִריְך לֶ אֱ כֹּלִ ,ל ְּׁשּתֹות ו ְִּׁלישֹּן בָ ּה ,ו ְִּׁל ְּׁהיֹות בָ ּה כ ַָמה ֶש ֵׁ
ּולהֹודֹות לֹו עַ ל ֶש ָש ַמר עָ לֵׁ ינּו
צָ ִריְך ִלזְּׁ כֹּר כ ַָמה ה' י ְִּׁתבָ ֵׁרְך הּוא טֹוב וְּׁאָ הּוב וְּׁדֹואֵׁ ג לָ נּוְּׁ ,
ֶשיָצָאנּו ִמ ִמצְּׁ ִריִ ים ִעם עַ ְּׁננֵׁי הַ כָבֹוד.

הָש ְמב ְרכִ יםָּכאֲ ֶׁשרָאֹוכְ ִליםָבָסֻ ּכה ָ
הָ ְברכ ֶׁ
ְּׁבכָל פַ עַ ם ֶשאֹוכְּׁ ִלים לֶ חֶ ם ְּׁמבָ ְּׁרכִ ים ְּׁב ָרכָה נֹוסֶ פֶ ת" :בָ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֹלהֵׁ ינּו ֶמלֶ ְך הָ עֹולָ ם
ֹותיו וְּׁצִ ּוָנּו לֵׁ ֵׁשב בָ סֻ כָהָ ".
אֲ ֶשר ִק ְּׁד ָשנּו ְּׁב ִמצְּׁ ָ

ּׁשּוטיָסֻ ּכה ָ
ִק ֵּ
שּוטים ּופֵׁ רֹות,
ימי הַ חַ גִ :ל ְּׁתלֹות ִק ִ
ּולכַבֵׁ ד אֶ ת הַ סֻ כָה ,כְּׁ ִאלּו ִהיא הַ בַ יִת ֶשלָ נּו ִב ֵׁ
כְּׁ ַדאי ְּׁלפָ אֵׁ ר ְּׁ
לְּׁ הָ ִביא אֵׁ לֶ יהָ כְּׁ לֵׁ י ֹּאכֶל נ ִָאים ו ְִּׁל ְּׁפרֹּש בָ ּה ָמפָ ה ְּׁלבָ נָה.

א ְרבעתָה ִמינִ יםָ :
אֹותם ְּׁבחַ ג ַהסֻ כֹות .בַ ִמ ְּׁד ָרש נֶאֱ מָ ר
ָ
ּתֹורה ְּׁלאַ גֵׁד אֶ ת אַ ְּׁרבַ עַ ת ַה ִמי נִים ו ְִּׁלטֹּ ל
ִמצְּׁ וָה ִמן הַ ָ
ֶשאַ ְּׁרבַ עַ ת הַ ִמינִים ְּׁמסַ ְּׁמ ִלים אַ ְּׁרבָ עָ ה סּוגֵׁי אֲ נ ִָשים שֹונִים ְּׁבעַ ם י ְִּׁש ָראֵׁ ל:
עֲשים טֹו ִבים,
ּומ ִ
ּתֹורה ַ
אֶׁ ְתרֹוג :יֵׁש לֹו ַטעַ ם ו ְֵּׁׁריחַ כְּׁ מֹו אָ ָדם ֶשיֵׁש בֹו חָ כְּׁ ָמהָ ,
טֹובים,
עֲשים ִ
ְּׁתֹורה אֲ בָ ל ל ֹּא ַמ ִ
לּולב :יֵׁש בֹו ַטעַ ם וְּׁאֵׁ ין בֹו ֵׁריחַ כְּׁ מֹו אָ ָדם ֶשיֵׁש בֹו חֲ כ ָָמה ו ָ
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טֹובים וְּׁאֵׁ ין בֹו חֲ כָמָ ה
עֲשים ִ
הֲ ַדס :יֵׁש בֹו ֵׁריחַ אֲ בָ ל אֵׁ ין בֹו טַ עַ ם .כְּׁ מֹו אָ ָדם ֶשיֵׁש בֹו ַמ ִ
ְּׁתֹורה.
ו ָ
עֲשים
ְּׁתֹורה ְּׁול ֹּא ַמ ִ
ע ֲָרבָ ה :אֵׁ ין בָ ּה ל ֹּא טַ עַ ם ְּׁול ֹּא ֵׁריחַ  .כְּׁ מֹו אָ ָדם ֶשאֵׁ ין בֹו ל ֹּא חֲ כ ָָמה ו ָ
טֹובים.
ִ
יד ָתם ֶשל כָל אַ ְּׁרבַ עַ ת הַ ִמינִים ְּׁמסַ ֶמלֶ ת אֶ ת אַ ְּׁחדּות עָ ם י ְִּׁש ָראֵׁ ל :כֻלָ נּו יַחַ ד ְּׁס ִביב שֻ לְּׁ חַ ן
אֲ גִ ָ
הַ חַ ג!

עֲרבֹות.
ּוש ֵּׁתי ָה ָ
ֹלשת ַההֲ ַד ִסים ְּׁ
(מחַ ְּׁב ִרים) אֶ ת ַהלּולָ ב ִעם ְּׁש ֶ
ְּׁבעֶ ֶרב הַ חַ ג אֹוגְּׁ ִדים ְּׁ
נֹוט ִלים אֶ ת ַהלּולָ ב ְּׁביַד י ִָמין וְּׁאֶ ת ָהאֶ ְּׁתרֹוג ְּׁביַד ְּׁשמ ֹּאל.
ְּׁ
נְּׁטילַ ת לּולָ ב"
וֹותיו וְּׁצִ ּוָנּו עַ ל ִ
ְּׁמבָ ְּׁרכִ ים" :בָ רּוְך אַ ָּתה ה' ...אֲ ֶשר ִק ְּׁד ָשנּו ְּׁב ִמצְּׁ ָ
ימים ְּׁל ִמצְּׁ וֹות".
ְּׁמצַ ּוָה ִל ֹּטל אַ ְּׁר בַ עַ ת הַ ִמינִים בַ יֹום ְּׁול ֹּא בַ לַ יְּׁלָ ה" :זְּׁ ִריזִ ים ַמ ְּׁק ִד ִ

שפִָזִָיןָ ָ:
אּו ְָ
אֹור ִחים נִכְּׁ בָ ִדים ַה ְּׁקרּויִים
אֹותנּו ְּׁבסֻ כָה ְּׁ
ָ
לְּׁ ִפי הַ ָמ ֹּס ֶרת זֹוכִ ים אָ נּו ְּׁבסֻ כֹות ֶשיָבֹואּו ְּׁלבַ ֵׁקר
מֹותיהֶ ם ֶשל אֲ בֹות הָ אֻ ָמה הַ ְּׁמבַ ְּׁק ִרים ְּׁבסֻ כָה וְּׁהֵׁ ם :אַ ְּׁב ָרהָ ם ,יִצְּׁ חָ ק,
"אֻ ְּׁש ִפיזִ ין" .אֵׁ לּו הֵׁ ן ִנ ְּׁש ֵׁ
ֹּשה ,אַ הֲ ֹּרן ,יֹוסֵׁ ף ו ְָּׁדוִד הָ ֶמלֶ ך .כָל אֶ חָ ד ֵׁמהֶ ם ַמגִ יעַ ְּׁל ִפי סֵׁ ֶדר זֶה ְּׁבכָל אֶ חָ ד
ַיעֲקֹּ ב ,מ ֶ
ּולהַ נִיחַ עָ לָ יו סֵׁ פֶ ר ָקדֹוש.
שפִָזִָין ְּׁ
ִמ ִש ְּׁבעַ ת י ְֵּׁׁמי הַ חַ ג ְּׁויֵׁש הַ נֹוהֲ גִ ים ְּׁלהַ ְּׁש ִאיר כִ סֵׁ א פָ נּוי לָ אּו ְָ
אֹורחַ ְּׁל ִה ְּׁתאָ ֵׁרחַ ְּׁבסֻ כָה.
י ְֶּׁשנָּה ְּּׁת ִפלָ ה ְּׁמיֻחֶ ֶדת הַ ַמזְּׁ ִמינָה אֶ ת ָה ֵׁ
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ָ
הֹוש ְענאָרבה ָ
ְּׁבכָל יֹום ִמיְּׁ ֵׁמי חַ ג הַ סֻ כֹות נֹוהֲ גִ ים ְּׁבבָ ֵּׁתי הַ כְּׁ נֶסֶ ת ְּׁל ִה ְּׁסּתֹובֵׁ ב ִעם אַ ְּׁרבַ עַ ת הַ ִמינִים ו ְִּׁספְּׁ ֵׁרי
ּתֹורה ְּׁס ִביב בָ ַמת הַ חַ זָן ְּׁבבֵׁ ית הַ כְּׁ נֶסֶ ת .זֶהּו ֶז ֶכר ְּׁל ִמנְּׁהָ ג ֶשהָ יָה ִבזְּׁ ַמן ֶשבֵׁ ית הַ ִמ ְּׁק ָדש ַקיָם
הַ ָ
לְּׁ ִה ְּׁסּתֹובֵׁ ב ְּׁס ִביב הַ ִמזְּׁ בֵׁ חַ .
עֹושים ְּׁבבָ ֵּׁתי הַ כְּׁ נֶסֶ ת  7הַ ָקפֹות,
"הֹוש ְּׁענָא ַרבָ ה" ּובֹו ִ
ַ
הַ יֹום הָ אַ חֲ רֹון ֶשל חַ ג הַ סֻ כֹות ִנ ְּׁק ָרא
ּתֹורה.
ּובֹו גַם נָהּוג ְּׁל ִה ָשאֵׁ ר עֶ ִרים כָל הַ לַ יְּׁלָ ה ו ְִּׁל ְּׁלמֹּד ָ
ָ
ִחבּוטָ ֲערבה ָ
הֹוש ְּׁענָא ַרבָ ה י ְֶּׁשנֹו ִמנְּׁהָ ג לָ ַקחַ ת  5עַ ָרבֹות ( ְּׁול ֹּא  2כְּׁ מֹו ִב ְּׁשאַ ר
ַ
ְּׁבסֹוף הַ ְּּׁת ִפלָ ה ְּׁביֹום
(להַ כֹות) בָ הֶ ן בַ ַק ְּׁר ַקע כְּׁ ֵׁדי ְּׁלסַ ֵׁמל אֶ ת הַ ִמ ְּׁלחָ ָמה בָ רֹּעַ  .יֵׁש
אֹותן יַחַ ד וְּׁלַ חֲ בֹּט ְּׁ
ָ
הַ י ִָמים)ְּׁ ,לחַ בֵׁ ר
נּורי הַ מַ צֹות
ּומ ְּׁש ַּת ְּׁמ ִשים בָ הֶ ם כְּׁ ֵׁדי ְּׁלהַ ְּׁד ִליק אֶ ת ַּת ֵׁ
שֹומ ִרים אֶ ת ָהע ֲָרבֹות ִמיֹום זֶהִ ,
כָאֵׁ לּו ֶש ְּׁ
ֶשל חַ ג הַ פֶ סַ חְּׁ .בכְָך יֹוצְּׁ ִרים ִחבּור בֵׁ ין ַה ִמצְּׁ וָה ֶשל חַ ג הַ סֻ כֹות ְּׁל ִמצְּׁ וָה ֶשל חַ ג הַ פֶ סַ ח.

הָּוש ִמינִ יָ ֲעצֶָׁ ֶׁרת ָ
ְ
ִש ְמחתָּתֹור
יעי ֶשל חַ ג הַ סֻ כֹות וְּׁהּוא נִ ְּׁק ָרא גַם חַ ג
"ש ִמינִי עֲצֶ ֶרת" זֶה חַ ג ֶשחֹוגְּׁ גִ ים אֹותֹו בַ יֹום הַ ְּׁש ִב ִ
ְּׁ
ּתֹורה .זֶהּו חַ ג נ ְִּׁפ ַרד ִב ְּׁפנֵׁי עַ צְּׁ מֹו.
ִש ְּׁמחַ ת ָ
ּתֹורה אֲ נ ְַּׁחנּו
ּתֹורהּ ,ו ְּׁב ִש ְּׁמחַ ת ָ
קֹור ִאים ְּׁבבָ ֵּׁתי ַהכְּׁ נֶסֶ ת פָ ָר ָשה אַ חַ ת ֵׁמהַ ָ
ְּׁבכָל ָשבּועַ אָ נּו ְּׁ
ּתֹורה .אָ נּו ְּׁש ֵׁמ ִחים ֶשה' י ְִּׁתבָ ֵׁרְך נ ַָתן לָ נּו
ְּׁש ֵׁמ ִחים ֶש ִסי ְַּׁמנּו ִל ְּׁקר ֹּא אֶ ת כָל חֲ ֵׁמ ֶשת חֻ ְּׁמ ֵׁשי הַ ָ
אֹותּה.
ְּׁשזָכִ ינּו ִל ְּׁלמֹּד ָ
ּתֹורה ו ֶ
אֶ ת הַ ָ
ּתֹורה ְּׁבבָ ֵּׁתי הַ כְּׁ נֶסֶ ת ּובָ ְּׁרחֹובֹות.
ְּׁרֹוק ִדים ִעם ִס ְּׁפ ֵׁרי הַ ָ
ּתֹורה ָש ִרים ו ְּׁ
ִב ְּׁש ֵׁמחַ ת ָ

בס"ד

ֶׁשם ָ
ְּת ִפלתָהג ֶׁ
ֶשם"ְּּׁ :ת ִפלָ ה ֶשבָ ּה אֲ נ ְַּׁחנּו ְּׁמבַ ְּׁק ִשים מָ ה'
"ּתקּון הַ ג ֶ
אֹומ ִרים בָ ְּׁת ִפלָ ה אֶ ת ִ
ְּׁבחַ ג ְּׁש ִמינִי ֲעצֶ ֶרת ְּׁ
ֶשהַ חֹּ ֶרף הַ ָקרֹוב י ְִּׁהיֶה גָשּום ּובַ ָשדֹות ִּתצְּׁ ַמח לָ נּו ְּּׁתבּואָ ה חֲ ָד ָשה.
ֶשם" ִב ְּׁמקֹום
ּומֹוריד הַ ג ֶ
ִ
"מ ִשיב הָ רּוחַ
ידהֵׁ :
ילים ְּׁלהַ גִ יד ִב ְּׁת ִפלַ ת הָ ע ֲִמ ָ
מֵׁ ֶרגַע זֶה ַמ ְּׁת ִח ִ
"מֹוריד הַ טַ ל".
ִ

פֹותָשנִ ּיֹות
ְ
הק
"ה ָקפֹות ְּׁשנִיֹות" .כֵׁיוָן ֶשהַ חַ ג
ּתֹורה (בָ עֶ ֶרב) נֹוהֲ גִ ים ִב ְּׁמ קֹומֹות ַר ִבים לַ ְּׁחגֹּ ג ַ
ְּׁבמֹוצָאֵׁ י ִש ְּׁמחַ ת ָ
ּתֹורה
קֹוליםִ ,ל ְּׁשמֹּחַ ו ְִּׁל ְּׁרקֹּ ד שּוב ִעם ִס ְּׁפ ֵׁרי הַ ָ
יקה ְּׁב ַר ְּׁמ ִ
כְּׁ בָ ר יָצָ א אֶ ְּׁפ ָשר ְּׁלהַ ְּׁש ִמיעַ בָ הֶ ם מּוזִ ָ
ּוב ְּׁמקֹומֹות ֶמ ְּׁרכָזִ יִ ים.
ְּׁבבָ ֵּׁתי הַ כְּׁ נֶסֶ ת ִ

