
 ד"סב

 ישימח סוכ

 ב דומע טצ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת

 אלו .בסיש דע לכאי אל לארשיבש ינע וליפא .ךשחתש דע םדא לכאי אל החנמל ךומס םיחספ ברע .הנשמ
 .יוחמתה ןמ וליפאו ,ןיי לש תוסוכ עבראמ ול ותחפי

 א דומע חיק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת

 ןופרט יבר ירבד ,לודגה ללה רמואו ,ללהה תא וילע רמוג יעיבר :ןנבר ונת

 ב דומע וכ ףד םיחספ תכסמ ף"יר

 ןופרט יבר ירבד לודגה ללה וילע רמוא ישימח

 ב דומע זיק ףד םיחספ תכסמ תופסות

  ישימח ןניסרג אלו 'יסרג יעיבר - לודגה ללה וילע רמוא יעיבר

 ב דומע וכ ףד םיחספ תכסמ ף"ירה לע ן"רה

 'דמ ול ותחפי אלו ןנתד גילפ 'ינתמא ןופרט 'רד ל"ז יולה ז"רה בתכ .ןופרט ר"ד לודגה ללה וילע רמוא ישימח
 אריהנ אלו ןופרט 'רכ ל"יק אל ז"פלו לודגה ללה רמוא ישימחה לעו והנינ השמחד ל"ס ןופרט 'רו ןיי לש תוסוכ
 אדומלתד אחרוא יכהד םירמוא שי אלו ןופרט 'ר אל 'ינתמ ינמ ארמגב ינתמל היל הוה 'ינתמא אגילפ אתיירב יאד
 ןופרט 'ר ןיי לש תוסוכ 'דמ ול ותחפי אלו ינתמל אנת דח טימתשא אלד רשפא יכיה אוה יכהד אתיא םאד דועו

 'דד[ אטהיר ןיקרפ ילוכב ןייגוסו היתווכ אתכלה אמלא ןופרט 'רדב יארומא ורטו ילקשדמד דועו השמח רמוא
 תותשל הצר םאו תושר ישימחו הבוח תוסוכ 'דד ]רקיע ל"ז םינואגה ירבדכ יאדו אלא השמח אלו והנינ תוסוכ
  לודגה ללה וילע רמוא

 ךכו לודגה ללה וילע רמואד אנשיל ונייהו לודגה ללה וילע רמולו ישימח סוכ תותשל רחבומה ןמ הוצמד ימנ יא
 :הצמו ץמח תוכלהמ ןורחא קרפב ל"ז ם"במרה ירבד ןיטמ

 ו קרפ תומש

ֹּיַו הֶׁ֑שֹמ־לֶא םיִ֖הKֱא רֵּ֥בַדְיַו )ב(  :קָֹֽוקְי יִ֥נֲא ויָ֖לֵא רֶמא֥

ֹל קָֹ֔וקְי יִ֣מְׁשּו יָּ֑דַׁש לֵ֣אְּב בֹ֖קֲעַי־לֶֽאְו קָ֥חְצִי־לֶא םָ֛הָרְבַא־לֶא אָ֗רֵאָו )ג(  :םֶֽהָל יִּתְעַ֖דֹונ א֥

 :ּהָֽב ּורָּ֥ג־רֶׁשֲא םֶ֖היֵרֻגְמ ץֶרֶ֥א תֵ֛א ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣א־תֶא םֶ֖הָל תֵ֥תָל םָּ֔תִא ֙יִתיִרְּב־תֶא יִתֹ֤מִקֲה םַ֨גְו )ד(

 :יִֽתיִרְּב־תֶא רֹּ֖כְזֶאָו םָ֑תֹא םיִ֣דִבֲעַמ םִיַ֖רְצִמ רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙תַקֲאַנ־תֶֽא יִּתְעַ֗מָׁש יִ֣נֲא ׀םַ֣גְו )ה(

 ֙םֶכְתֶא יִּ֤תְלַאָגְו םָ֑תָדֹבֲעֵמ םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְלַּצִהְו םִיַ֔רְצִמ תKְ֣בִס ֙תַחַּ֙תִמ םֶ֗כְתֶא יִ֣תאֵצֹוהְו ֒קָֹוקְי יִ֣נֲא ֘לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְבִל רֹ֥מֱא ןֵ֞כָל )ו(
 :םיִֽלֹדְּג םיִ֖טָפְׁשִבּו הָ֔יּוטְנ ַעֹו֣רְזִּב

 תֹו֥לְבִס תַחַּ֖תִמ םֶ֔כְתֶא איִ֣צֹוּמַה םֶ֔כיֵהKֱ֣א ֙קָֹוקְי יִ֤נֲא יִּ֣כ םֶּ֗תְעַדיִֽו םיִ֑הKאֵֽל םֶ֖כָל יִתיִ֥יָהְו םָ֔עְל ֙יִל םֶ֥כְתֶא יִּ֨תְחַקָלְו )ז(
 :םִיָֽרְצִמ

 הָׁ֖שָרֹומ םֶ֛כָל ּהָ֥תֹא יִּ֨תַתָנְו בֹ֑קֲעַיְלּֽו קָ֖חְצִיְל םָ֥הָרְבַאְל ּהָ֔תֹא תֵ֣תָל יִ֔דָי־תֶא ֙יִתאָׂ֨שָנ רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא ֙םֶכְתֶא יִ֤תאֵבֵהְו )ח(
 :קָֹֽוקְי יִ֥נֲא

 א ףיעס אפת ןמיס חספ תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש

  .םימ אלא ,ןיי תותשל יאשר וניא תוסוכ עברא רחא

 ישימח סוכ תותשל לוכי ,תותשל הברה באת )ב( וא סינטסיא אוהש ימו .)ףסוי תיב( ןייכ ןניד ןיקשמה לכו :הגה
 .)יכדרמ( .לודגה ללה וילע רמאיו



 פת ןמיס הרורב הנשמ

 םינימאמ ונאש זמרל( איבנה והילא לש סוכ ותוא ןירוקו ןיבוסמהמ רתוי דחא סוכ גוזמל תונידמ ולאב ןיגהונו
 :)ונרשבל והילא תא ונל חלשיו דוע ונלאגי אוה םירצממ י"שה ונלאגש םשכש

 ב-א 'יעס אפת 'יס ח"וא ןחלושה ךורע

 גזומ כ"חאו ל"זו ]'י 'לה[ ח"פב ם"במרה כ"כו .התוש ישימח סוכ תותשל הצור םאש םינואגה דיב התיה הלבק
 ןפגה ירפ ארוב ךרבמו 'וכו ךישעמ לכ 'ד ךוללהי אוהו רישה תכרב וילע רמואו ללהה תא וילע רמוגו יעיבר סוכ
 'דל ודוהמ לודגה ללה וילע רמולו ישימח סוכ גוזמל ול שיו םימה ןמ ץוח הלילה ותוא לכ םולכ כ"חא םעוט וניאו
 ישימח' ].ח"יק[ 'מגב םתסריג התיה ךכו .ל"כע תוסוכ העברא ומכ הבוח וניא הז סוכו לבב תורהנ לע דע בוט יכ
 'ד סוכבש ורמאש שיו .הזב ךיראה רוטהו ,ש"ע 'יעיבר' ם"בשרו י"שריפ פ"ע הגוה ונינפלו 'לודגה ללה רמוא
 ש"ע המיתח אלב יעיברה התושש ורמאש שיו ,חבתשי תכרבב םייסמ לודגה ללה תכרבבו ךוללהי תכרבב םייסמ
 תוסוכ 'דמ קר ןניעדי אלו הזמ ןניעדי אל ןנא והימ ,ינומיימ תהגהבו

 

 י הכלה ח קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר

 ,ללהה תא וילע רמוגו יעיבר סוכ גזומ ךכ רחאו ,והתושו ישילש סוכ לע ןוזמה תכרב ךרבמו וידי לטונ ךכ רחאו
 לכ םולכ ךכ רחא םעוט וניאו ןפגה ירפ ארוב ךרבמו ,'וכו ךישעמ לכ 'ה ךוללהי איהו רישה תכרב וילע רמואו

  ,םימה ןמ ץוח הלילה

 הבוח וניא הז סוכו ,לבב תורהנ לע דע בוט יכ 'הל ודוהמ ל אוהו לודגה ללה וילע רמולו ישימח סוכ גוזמל ול שיו
  .הדועס םוקמ וניאש יפ לע ףא הצריש םוקמ לכב ללהה תא רומגל ול שיו ,תוסוכ העברא ומכ

 

 ו קוספ ו קרפ תומש רבד קמעה

 ריבסהל שיו .ןיי לש תוסוכ העברא םדגנ ל"זח ועבקש עודיש ,הלואג לש תונושל עברא ראיב .'וגו םכתא יתאצוהו
 םחל ינימ העברא אלו ןיי לש תוסוכ העברא ועבק הז המל פ"ע 'פ יכדרמב השקה הפי אלה םגו ,תונושל 'ד ןינע
 .המודכו רשב וא

 הוצמש ע"שו ם"במרו ף"ירב וז חסונ אבוהו ,לודגה ללה וילע רמוא ישימח סוכ ר"ת ח"יק ףד פ"עב אינת הנהו 
 ?ללכ אובי אל וא הבוח תויהל ךירצ יכ וא נ"ממ אלפ אוהו ,אבוכיעל וניאו 'ה סוכ תושעל

 ,םינבלו רמוח תדובעב דמוע ינענכ דבעכ אוהש ינומה שיא אהיש רייצל א"אש אוה טושפ לכשומד ,ןינעה לבא
 כ"עו ,הניכש יולג לש לודג ארומב הרותה לבקל יניס רה דמעמב דומעל יואר ,לארשי תלעמל טעומ ךשמב הלעו
 ךשמב ולעתנו תעדבו הרוצב םימשוגמ ויהש לארשיב היה ךכו ,טאל טאל םדאה לש ומלצו ותעד תולעהל שרדנ

 אוהש .םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו הלחתמ ,הלואג לש תונושל 'ד ונייהו ,יניס רהל ועיגהש דע טעומ
 תקזחב ויה ןיידעו ,ח"כ 'ח ןלהל ראוביש ומכ בורע תכמל ועיגהש העשמ הזמ ואציש םינבלו רמוח קסע
 ביתכ ז"עו ,ה"ל 'ט ןלהל ראוביש ומכ ,לארשי תא ריקוהל לחה זאש דרב תכמל ועיגהש דע תודבעל םידבעושמ
 ךלמה תעדו הכולמה תרשמ תחת ויה ןיידעו ,חבשל םתעדו םמלצ דוע ולעתנ ירה .םתדובעמ םכתא יתלצהו
 אוה ךורב שודקה םתוא הלעה כ"חא .'וגו יתלאגו ביתכ ז"ע ,ןירוח ינב תלעמל ועיגה תורוכב תכמבו ,םהילע
 ועבקו ,לארשיו אוה ךורב שודקה ןיב תירב תרכנש הרות ןתמ תעשב היה הזו .'וגו םעל יל םכתא יתחקלו תלעמל
 חמשמה ןיי תייתש ומכ םדא לש ותעדו וינפ ראות הנשמ הקשמו לכאמ רבד ןיאש רשאב ,תוסוכ העברא ןורכזל
 :ךומסה ארקמב ןלהל ישימח סוכ ןינע הפי ראובי הזבו ,ההג ביטמו בל

 ז קוספ ו קרפ תומש רבד קמעה

 לש הגרדמל ועיגתש דע תעדב ולעת ךכ לכש ,הלעמ לש ישימח ןושלו ,תרחא החטבה אוה .'ה ינא יכ םתעדיו
 הגרדממ רחואמ ןמזב היהיש ןבומ רבדהו .'ו ז"ט ןלהל שרפתמ ז"ביכו ,םיהלא תעדו תוקבד ונייה ,םתעדיו

 הרות ןתמ תעשמ הז היהו ,הז רחא הזב אלא תחא העשב כ"ג ויה אלש ,םימדוקה תונושלה ומכ ,תמדוקה
 הישנא לכש המוא גהנתיש א"א הזד ,הניחבה הזב לארשי לכ היהיש 'יפה ןיא וז החטבהש תעדל יוארו .)ב(ךליאו
 לעד ר"מ פ"ע ונראיב ארקיו 'ס שירבו ,הלעמ ישנא הברה םכב היהיש 'יפה אלא ,םיהלא תעדב םיעקושמ ויהי



 םתרוצב לארשי לכ ונתשנש תוסוכ 'ד ןינע ונראיבש ונייהו .יתאצמ ףלאמ דחא םדא ביתכ הלעמ ישנא הלא
 ד"בארהל תוכזה 'סב[ ,'וגו םתעדיו לש ןושלה הז דגנ ישימח סוכ דוע שי לבא ,תוגרדמ 'דב ,ויה רשאכמ םתעדבו
 אוה סוכה הז כ"ע ,הגרדמה הזל עיגהל לארשי לכל הבוח ןיא רשאבו ,]הארנ אלו ,'וגו יתאבהו ארקמה אוהש 'כ
 :'ו ז"ט ןלהל כ"שמ 'יעו ,הבוח אלו הוצמ

 ד"בח לש ןויער

 העברא םיגציימ וללה םינבה תעברא .לואשל-עדוי-וניאשו ,םת ,עשר ,םכח :םינב העבראב רבודמ חספ לש הדגהב
 .חספה תא םיגגוחו 'רדס'ה-ןחלוש לא דחיב םיבשוי םהש ,םלוכל ףתושמה ךא ,םידוהי לש םינוש םיסופיט
 ךכ לכ וקחרתנש םידוהי םתוא הלא .'ישימח ןב' תניחבב ,ידוהי לש שדח סופיט דלונ םינורחאה תורודב
 .'רדס'ב ףתתשהלו אובל ךרוצ םישח םניא וליפאש דע ,תידוהיה תרוסמהמ

-ןחלוש לא ובישוהלו הבהאב ונילא וברקל ,ידוהי אוהש ול ריכזהל ,הזה ישימחה ןבה תא אוצמל ונתבוחמ
 לארשי-םע ךות לא םבישהלו תודהיה ןמ וקחרתנש םידוהיה לא עיגהל :ונרוד תמישמ ,םצעב ,וז .'רדס'ה
 .ותשרומו

  


