
 בס"ד 

הלָ הָ  תָּתֹור  ִגיםְָלֻסּכֹותְָוִשְמח  ָכֹותָּוֻמש 

 

ֻסּכֹות גָה  ָח 

ֻסכֹות. תּוִבים ַבּתֹוָרה: ֶפַסח, ָשבּועֹות וְּׁ ֹלֶשת ַהַחִגים( ֶשכְּׁ ִלים )שְּׁ ֹלֶשת ָהַרגְּׁ  ֶאָחד ִמשְּׁ

מֹות: ַחג ַהֻסכֹות ַכָמה שֵׁ  לְּׁ

ֻסּכֹות: גָה  ָבר. ח  ִדיָדה ַבִמדְּׁ ַמן ַהנְּׁ ֻסָכה ִבזְּׁ ל בְּׁ ָראֵׁ נֵׁי ִישְּׁ ִשיַבת בְּׁ ֶכר יְּׁ זֵׁ  לְּׁ

ִסיף א  גָה  ָשִמים.ַהחַ  :ח  י ַהגְּׁ נֵׁ ִלפְּׁ ַאַחר ַהַקִיץ, וְּׁ ַהֶיֶקב לְּׁ ֶרן מֵׁ ַהגֹּ בּוָאה מֵׁ ִפים ֶאת ַהּתְּׁ  ג בֹו אֹוסְּׁ

ג" ח  ָבה(. :"ה  ית ַהשֹואֵׁ ַחת בֵׁ ִחים בֹו )ִשמְּׁ מֵׁ דֹוָלה ֶששְּׁ ָחה ַהגְּׁ ֶשל ַהִשמְּׁ  בְּׁ

ָ

גָֻסּכֹות םְָבח  ּיֵּ ִריְךְָלק  צ  ִרּיֹותָשֶׁ ִעק  ִמְצוֹותָה   ה 

ַחג ַהֻסכֹות.א. לָ  ַח בְּׁ מֹּ ַבַעת ַהִמיִנים. ג. ִלשְּׁ ל ַארְּׁ ֻסָכה. ב. ִלטֹּ  ֶשֶבת בְּׁ

הָבָ  ְּיִשיב  הָל  ִסב  ָֻסּכֹותה 

ָבר, כֵׁ זֶ  יֶהם ַבִמדְּׁ נּו ֲעלֵׁ גֵׁ נֵׁי ָכבֹוד" ֶשהֵׁ ֻסכֹות ֶשל "ַענְּׁ ל בְּׁ ָראֵׁ נֵׁי ִישְּׁ ָכְך ֶשה' הֹוִשיב ֶאת בְּׁ ר לְּׁ

אּו ַמן ֶשָיצְּׁ י  ִבזְּׁ נֵׁ ִרים ַעל בְּׁ י ַהָכבֹוד ָהיּו ִשָשה ֲעָנִנים ֶשָהיּו שֹומְּׁ נֵׁ ל. ַענְּׁ ָראֵׁ ֶאֶרץ ִישְּׁ ַרִים לְּׁ ִמִמצְּׁ

ִרים ָלֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך. ַישְּׁ שֹוִלים ּומְּׁ נֵׁיֶהם ֶאת ַהִמכְּׁ ִסיִרים ִלפְּׁ ל ַבֶדֶרְך, מְּׁ ָראֵׁ  ִישְּׁ

ָ

ה ר  הְָּכשֵּ ְָבִנּי תָֻסּכ 

ִריכָ  ָרה צְּׁ שֵׁ יֹות ֲעשּוָיה מִ ֻסָכה כְּׁ נֹות ִמָכל  3-ה ִלהְּׁ ָשר ִלבְּׁ ָפנֹות ֶאפְּׁ ָפחֹות. ֶאת ַהדְּׁ נֹות לְּׁ ָדפְּׁ

ץ, ַבד, ַמֶּתֶכת, ֶאֶבן(. ֶמר ֶשרֹוִצים )עֵׁ  חֹּ

ִניִחים ֶאת ַהסְּׁ  ַעל ַלֻסָכה מְּׁ י כָ ְך. ַהסְּׁ כָ מֵׁ פֵׁ ַמת ַענְּׁ ֻדגְּׁ ָהֲאָדָמה כְּׁ יֹות ִמֶצַמח ֶשנַֻּתק מֵׁ ְך ָצִריְך ִלהְּׁ

לֹוַמר: עֵׁ  ַחָמָתּה", כְּׁ ֻרָבה מֵׁ ֶיה "ִצָלָתּה מְּׁ ֻסָכה ָצִריְך ֶשִּתהְּׁ ר ֶשבְּׁ ָלל אֹומֵׁ ץ אֹו ָקִנים ַדִקים. ַהכְּׁ

ָכְך כָ  דֹּק ִאם ַהסְּׁ ר ֶשַטח ִעם ֶשֶמש. ִנָּתן ִלבְּׁ ַאשֵׁ ר ֶשַטח מּוָצל מְּׁ כֹו שֶ יֹותֵׁ י ַהָבָטה ַדרְּׁ דֵׁ ר, ַעל יְּׁ

לָ  עֹות ַהַליְּׁ ָכְך כָ ִבשְּׁ ין ָהֲעָנִפים ִסיָמן ֶשַהסְּׁ  ר.שֶ ה: ִאם רֹוִאים ֶאת ַהכֹוָכִבים בֵׁ



 בס"ד 

יֹות  ַבּה ַהֻסָכה ָצִריְך ִלהְּׁ ָפחֹות ֶמֶטר ֶאָחדגֹּ  .לְּׁ

ִמים ִמַּתַחת ַלָשַמִים, וְּׁ  ַמקְּׁ ָרה אֹו לְּׁ לֹּא ִמַּתַחת לְּׁ ֶאת ַהֻסָכה מְּׁ ץ.ִּתקְּׁ  עֵׁ

נֹות ֶאת ַהֻסָכה מְּׁ  ִחיל ִלבְּׁ ַהתְּׁ דֹוָלה לְּׁ ָוה גְּׁ נּו  אתצֵׁ ִמצְּׁ ַאַחר ֶשִסַימְּׁ יֹום ַהִכפּוִרים. ָכְך ֶשִמָיד לְּׁ

ִנַית ַהֻסָכה. ָוה ֲחָדָשה: בְּׁ ִמצְּׁ ִרים לְּׁ נּו עֹובְּׁ וֹות ֶשל יֹום ַהִכפּוִרים ֲאַנחְּׁ   ֶאת ַהִמצְּׁ

ָ

ה:ָ עֹוִשיםְָבֻסּכ  ִריםָשֶׁ ְדב   ה 

ל ר. ,ָצִריְך ֶלֱאכֹּ יֹות ָבּה ַכָמה ֶשיֹותֵׁ ִלהְּׁ ן ָבּה, וְּׁ ִלישֹּ ּתֹות וְּׁ  ִלשְּׁ

ינּו  הֹודֹות לֹו ַעל ֶשָשַמר ָעלֵׁ ג ָלנּו, ּולְּׁ דֹואֵׁ ָאהּוב וְּׁ ְך הּוא טֹוב וְּׁ ָברֵׁ ר ַכָמה ה' ִיתְּׁ כֹּ ָצִריְך ִלזְּׁ

ִריִ  נֵׁי ַהָכבֹוד.ֶשָיָצאנּו ִמִמצְּׁ  ים ִעם ַענְּׁ

 

רָאֹוְכִליםָבָ הָ  ֲאשֶׁ ְרִכיםָּכ  ְמב  כ הָשֶׁ הְבר  ָֻסּכ 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  ָרָכה נֹוֶסֶפת: "ָברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלהֵׁ ִכים בְּׁ ָברְּׁ ִלים ֶלֶחם מְּׁ ָכל ַפַעם ֶשאֹוכְּׁ בְּׁ

ב בָ  שֵׁ ִצָּונּו לֵׁ ֹוָתיו וְּׁ ִמצְּׁ ָשנּו בְּׁ ָ ֻסָכה."ֲאֶשר ִקדְּׁ

 

יָֻסּכ ה ִָקּׁשּוטֵּ

פָ  ַדאי לְּׁ רֹות, כְּׁ לֹות ִקשּוִטים ּופֵׁ י ַהַחג: ִלתְּׁ ִאלּו ִהיא ַהַבִית ֶשָלנּו ִבימֵׁ ד ֶאת ַהֻסָכה, כְּׁ ַכבֵׁ ר ּולְּׁ אֵׁ

רֹּש ָבּה מָ  ִלפְּׁ ֶכל ָנִאים וְּׁ י אֹּ לֵׁ ֶליָה כְּׁ ָהִביא אֵׁ ָבָנה.פָ לְּׁ  ה לְּׁ

 

ִמיִנים: תָה  ע  ְרב  ָא 

ַבַעת ַהִמי ד ֶאת ַארְּׁ ַאגֵׁ ָוה ִמן ַהּתֹוָרה לְּׁ ָרש ֶנֱאָמר ִמצְּׁ ַחג ַהֻסכֹות. ַבִמדְּׁ ל אֹוָתם בְּׁ ִלטֹּ ִנים וְּׁ

ִלים  ַסמְּׁ ַבַעת ַהִמיִנים מְּׁ י ֶשַארְּׁ ָבָעה סּוגֵׁ ל: ֲאָנִשים ַארְּׁ ָראֵׁ ַעם ִישְּׁ  שֹוִנים בְּׁ

ְתרֹוג ָמה, ּתֹוָרה ּוַמֲעִשים טֹו :אֶׁ מֹו ָאָדם ֶשיֵׁש בֹו ָחכְּׁ יַח כְּׁ רֵׁ  ִבים,יֵׁש לֹו ַטַעם וְּׁ

ב תֹוָרה ֲאָבל לֹּא ַמֲעִשים טֹוִבים, :לּול  מֹו ָאָדם ֶשיֵׁש בֹו ֲחָכָמה וְּׁ יַח כְּׁ ין בֹו רֵׁ אֵׁ  יֵׁש בֹו ַטַעם וְּׁ



 בס"ד 

 

 

ין  :ֲהַדס יַח ֲאָבל אֵׁ ין בֹו ֲחָכָמה בֹו יֵׁש בֹו רֵׁ אֵׁ מֹו ָאָדם ֶשיֵׁש בֹו ַמֲעִשים טֹוִבים וְּׁ ַטַעם. כְּׁ

 .וְּׁתֹוָרה

ין ָבּה :ֲעָרָבה יחַ אֵׁ לֹּא רֵׁ לֹּא ַמֲעִשים  . לֹּא ַטַעם וְּׁ ין בֹו לֹּא ֲחָכָמה וְּׁתֹוָרה וְּׁ מֹו ָאָדם ֶשאֵׁ כְּׁ

 טֹוִבים. 

דּות עָ  ַסֶמֶלת ֶאת ַאחְּׁ ַבַעת ַהִמיִנים מְּׁ ַחן ֲאִגיָדָתם ֶשל ָכל ַארְּׁ ִביב ֻשלְּׁ ל: ֻכָלנּו ַיַחד סְּׁ ָראֵׁ ם ִישְּׁ

  ַהַחג!

 

ִרים(  ַחבְּׁ ִדים )מְּׁ ֶעֶרב ַהַחג אֹוגְּׁ י ָהֲעָרבֹות. בְּׁ ּתֵׁ ֹלֶשת ַהֲהַדִסים ּושְּׁ  ֶאת ַהלּוָלב ִעם שְּׁ

מֹּאל.  ַיד שְּׁ רֹוג בְּׁ ֶאת ָהֶאתְּׁ ַיד ָיִמין וְּׁ ִלים ֶאת ַהלּוָלב בְּׁ  נֹוטְּׁ

ִכים: "ָברּוְך ַאָּתה ה'... ֲאֶשר ִק  ָברְּׁ שָ מְּׁ ִטיַלת לּוָלב" דְּׁ ִצָּונּו ַעל נְּׁ וֹוָתיו וְּׁ ִמצְּׁ  נּו בְּׁ

ל ַארְּׁ  ַצָּוה ִלטֹּ וֹות".מְּׁ ִמצְּׁ ִדיִמים לְּׁ ִריִזים ַמקְּׁ ָלה: "זְּׁ לֹּא ַבַליְּׁ  ַבַעת ַהִמיִנים ַביֹום וְּׁ

  

ָין:ָזִָפְִָשָאּו

רּוִיים  ָבִדים ַהקְּׁ ִחים ִנכְּׁ ֻסָכה אֹורְּׁ ר אֹוָתנּו בְּׁ ַבקֵׁ ֻסכֹות ֶשָיבֹואּו לְּׁ ֶרת זֹוִכים ָאנּו בְּׁ ִפי ַהָמסֹּ לְּׁ

לּו הֵׁ  ִפיִזין". אֵׁ יהֶ  ן"ֻאשְּׁ מֹותֵׁ ָחק,  םִנשְּׁ ָרָהם, ִיצְּׁ ם: ַאבְּׁ הֵׁ ֻסָכה וְּׁ ִרים בְּׁ ַבקְּׁ ֶשל ֲאבֹות ָהֻאָמה ַהמְּׁ

ֶשה, ַאֲהרֹּ  ב, מֹּ ָדִודַיֲעקֹּ ף וְּׁ ָכל ֶאָחד ךלֶ מֶ הָ  ן, יֹוסֵׁ ֶדר ֶזה בְּׁ ִפי סֵׁ ֶהם ַמִגיַע לְּׁ . ָכל ֶאָחד מֵׁ

א ָפנּוי לָ  ִאיר ִכסֵׁ ַהשְּׁ יֵׁש ַהנֹוֲהִגים לְּׁ י ַהַחג וְּׁ מֵׁ ַעת יְּׁ ֶפר ָקדֹוש.   יןזִָפְִָשָאּוִמִשבְּׁ ַהִניַח ָעָליו סֵׁ ּולְּׁ

חַ  ִמיָנה ֶאת ָהאֹורֵׁ יֶֻחֶדת ַהַמזְּׁ ִפָלה מְּׁ ָנּה ּתְּׁ ֻסָכה. ֶישְּׁ ַח בְּׁ ָארֵׁ ִהתְּׁ  לְּׁ
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ָ

ה ב  אָר  ְענ  ָהֹוש 

י  רֵׁ ִספְּׁ ַבַעת ַהִמיִנים וְּׁ ב ִעם ַארְּׁ ּתֹובֵׁ ִהסְּׁ ֶנֶסת לְּׁ י ַהכְּׁ ָבּתֵׁ י ַחג ַהֻסכֹות נֹוֲהִגים בְּׁ מֵׁ ָכל יֹום ִמיְּׁ בְּׁ

ֶנֶסת. ֶזהּו זֶ  ית ַהכְּׁ בֵׁ ִביב ָבַמת ַהַחָזן בְּׁ ַמןר לְּׁ כֶ ַהּתֹוָרה סְּׁ ָהג ֶשָהָיה ִבזְּׁ ָדש ַקָים  ִמנְּׁ ית ַהִמקְּׁ ֶשבֵׁ

ַח. בֵׁ ִביב ַהִמזְּׁ ב סְּׁ ּתֹובֵׁ ִהסְּׁ  לְּׁ

ֶנֶסת  י ַהכְּׁ ָבּתֵׁ ָנא ַרָבה" ּובֹו עֹוִשים בְּׁ ָרא "הֹוַשעְּׁ ַהָקפֹות,  7ַהיֹום ָהַאֲחרֹון ֶשל ַחג ַהֻסכֹות ִנקְּׁ

ר עֶ  ִהָשאֵׁ ד ּתֹוָרה.ּובֹו ַגם ָנהּוג לְּׁ מֹּ ִללְּׁ ָלה וְּׁ  ִרים ָכל ַהַליְּׁ

ָ

הִחב ב  ָּוטֲָער 

ָהג ָלַקַחת  נֹו ִמנְּׁ ָנא ַרָבה ֶישְּׁ יֹום הֹוַשעְּׁ ִפָלה בְּׁ סֹוף ַהּתְּׁ לֹּא בֹורָ עַ  5בְּׁ ַאר  2ת )וְּׁ מֹו ִבשְּׁ כְּׁ

ַע. יֵׁש  ָחָמה ָברֹּ ל ֶאת ַהִמלְּׁ ַסמֵׁ י לְּׁ דֵׁ ַקע כְּׁ ַהכֹות( ָבֶהן ַבַקרְּׁ ט )לְּׁ ַלֲחבֹּ ר אֹוָתן ַיַחד וְּׁ ַחבֵׁ ַהָיִמים(, לְּׁ

לּו שֶ  י ַהַמצֹות ָכאֵׁ ִליק ֶאת ַּתנּורֵׁ ַהדְּׁ י לְּׁ דֵׁ ִשים ָבֶהם כְּׁ ַּתמְּׁ ִרים ֶאת ָהֲעָרבֹות ִמיֹום ֶזה, ּוִמשְּׁ שֹומְּׁ

ָוה ֶשל ַחג ַהֶפַסח. ִמצְּׁ ָוה ֶשל ַחג ַהֻסכֹות לְּׁ ין ַהִמצְּׁ ִרים ִחבּור בֵׁ ָכְך יֹוצְּׁ  ֶשל ַחג ַהֶפַסח. בְּׁ

 

הָּוְשִמיִניֲָעצֶָׁ תָּתֹור  תִשְמח  ָרֶׁ

ָרא ַגם ַחג  ִביִעי ֶשל ַחג ַהֻסכֹות וְּׁהּוא ִנקְּׁ ִגים אֹותֹו ַביֹום ַהשְּׁ ִמיִני ֲעֶצֶרת" ֶזה ַחג ֶשחֹוגְּׁ "שְּׁ

מֹו. נֵׁי ַעצְּׁ ַרד ִבפְּׁ ַחת ּתֹוָרה. ֶזהּו ַחג ִנפְּׁ  ִשמְּׁ

ַהּתֹוָרה, ּו ֶנֶסת ָפָרָשה ַאַחת מֵׁ י ַהכְּׁ ָבּתֵׁ ִאים בְּׁ ָכל ָשבּוַע ָאנּו קֹורְּׁ נּו בְּׁ ַחת ּתֹוָרה ֲאַנחְּׁ ִשמְּׁ בְּׁ

ְך ָנַתן ָלנּו  ָברֵׁ ִחים ֶשה' ִיתְּׁ מֵׁ י ַהּתֹוָרה. ָאנּו שְּׁ שֵׁ ֶשת ֻחמְּׁ רֹּא ֶאת ָכל ֲחמֵׁ נּו ִלקְּׁ ִחים ֶשִסַימְּׁ מֵׁ שְּׁ

ד אֹוָתּה.  מֹּ ֶשָזִכינּו ִללְּׁ  ֶאת ַהּתֹוָרה וְּׁ

י ַהּתֹוָרה בְּׁ  רֵׁ ִדים ִעם ִספְּׁ רֹוקְּׁ ַחת ּתֹוָרה ָשִרים וְּׁ מֵׁ ֶנֶסת ּובָ ִבשְּׁ י ַהכְּׁ חֹובֹות.ָבּתֵׁ  רְּׁ

 

 

 



 בס"ד 

 

 

ם שֶׁ גֶׁ תָה  ְָּתִפל 

ִרים בָ  ִמיִני ֲעֶצֶרת אֹומְּׁ ַחג שְּׁ ִשים ָמה' בְּׁ ַבקְּׁ נּו מְּׁ ִפָלה ֶשָבּה ֲאַנחְּׁ ִפָלה ֶאת "ִּתקּון ַהֶגֶשם": ּתְּׁ תְּׁ

בּוָאה ֲחדָ  ַמח ָלנּו ּתְּׁ ֶיה ָגשּום ּוַבָשדֹות ִּתצְּׁ ֶרף ַהָקרֹוב ִיהְּׁ  ָשה.ֶשַהחֹּ

קֹום  ִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶגֶשם" ִבמְּׁ ִפַלת ָהֲעִמיָדה: "מֵׁ ַהִגיד ִבתְּׁ ִחיִלים לְּׁ ֶרַגע ֶזה ַמתְּׁ מֵׁ

 "מֹוִריד ַהַטל".

 

פֹותְָשִנּיֹות ק   ה 

ַחת ּתֹוָרה )ָבֶעֶרב( נֹוֲהִגים ִבמְּׁ  י ִשמְּׁ מֹוָצאֵׁ יָון ֶשַהַחג בְּׁ ִניֹות". כֵׁ ג "ַהָקפֹות שְּׁ גֹּ קֹומֹות ַרִבים ַלחְּׁ

ִמיַע ָבֶהם מּוִזיָקה בְּׁ  ַהשְּׁ ָשר לְּׁ ָבר ָיָצא ֶאפְּׁ י ַהּתֹוָרה כְּׁ רֵׁ ד שּוב ִעם ִספְּׁ קֹּ ִלרְּׁ ַח וְּׁ מֹּ קֹוִלים, ִלשְּׁ ַרמְּׁ

ָכִזִיים. קֹומֹות ֶמרְּׁ ֶנֶסת ּוִבמְּׁ י ַהכְּׁ ָבּתֵׁ  בְּׁ

 

 


