
 

 

 

 

 

 

 

 

 ,שמחת תורה חג הסוכות,
   בתשפ" פרשת וזאת הברכהו

 ( חינם   )קישורים להורדה 
 

 ]לפי סדר א' ב'[   קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 מבית 'צוף'  - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 
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   ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים
 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 החג: י ושא נתוכן עניינים של 

 ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[ 

 

 :חג הסוכות

 הקורונה וחג הסוכות 

 אוסף הלכות והנהגות לסוכות 

     הלכות הסוכה

 טורח בבניית הסוכה 

 הוצאת ממון 

 תעשה ולא מן העשוי

 מיקום הסוכה

 גובה וגודל הסוכה

 קרקע הסוכה 

 דפנות

 סכך

 סוכה וסכך לנצח 

 פרגולת סוכה 

 נוי סוכה

 סוכות זכר לענני הכבוד 

 כזית ראשונה בסוכה 

 מצוות ישיבת הסוכה 

 ברכת שהחיינו

 האכלת קטן מחוץ לסוכה 

 נשים בסוכה 

 ישיבה בסוכה בשבת ובחג 

   פטור "מצטער" בישיבת הסוכה

 שאלות ב"חושן המשפט" בבניית הסוכה 

 ברכת "לישב בסוכה" 
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 ישיבת הסוכה   -שמיטה וחג הסוכות 

 ארבעת המינים  -שמיטה וחג הסוכות 

 ארבעת המינים 

 תשפ''ב[א' דסוכות שחל בשבת ]לא בשנת 

 כללי

   ארבעת המינים של קטן

   אתרוג 

 לולב

 הדס

 ערבה 

 איגוד הלולב ]קוישקעל[ 

 שאלות ב"חושן המשפט" בארבעת המינים 

 שמחת יום טוב 

 שמחה בחג הסוכות 

 שמחת בית השואבה 

 הלכות יום טוב 

 מיכשור חשמלי 

 חול המועד סוכות 

 כללי -חול המועד 

 במחשבת החג 

 לרגל  ליהמצוות ע

 הקבלת פני רבו ברגל

 הושענא רבה 

 

 :שמחת תורה

 שמחת תורה שחל בשבת

 קריאת התורה 

 שמיני עצרת ושמחת תורה 

 

 :פרשת וזאת הברכה
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 חג הסוכות: 
 

 הקורונה וחג הסוכות

 

]קורונה, כמה טורח והוצאה חייב אדם בכדי לקיים מצוות סוכה, הנמצא במלונית קורונה, מלונית בה יש ישיבה בסוכה לנמצא בבידוד  

סוכה מיוחד לאכילה וסוכה אחרת המיוחדת לשינה, סוכה המיוחדת רק לאכילה, סוכה הנבנית על כביש באישור העיריה לשעות ספורות  

]הרב יצחק מרדכי הכהן  ה וניתן לאכול בה, שינה בסוכה של מלונית שנמצאים בה רבים והוא מצטער בכך[  האם היא סוכה הראויה לשבע 

   קהילת בני תורה, תשפ"א רובין שליט"א[

 דרכי החיזוק, תשפ"א   וחג הסוכות –השמחה  –החיזוק  –הקורונה 

סוכות בתקופת הקורונה המועד  בחול  ילדים  וציורים  העסקת  הדיוט[    ביצירה  מלאכת  שמחה,  המועד,  מרדכי ]מורך  יצחק  ]הרב 

 קהילת בני תורה, תשפ"א הכהן רובין שליט"א[ 

סוכה בבידוד או במלונית קורונה, סיכוך סוכה בסכך המדיף ריח רע לאדם שאיבד  ]  שאלות מעשיות לחג הסוכות בתקופת הקורונה 

]הרב אברהם [  שש הדבקה, נטילת ארבעת המינים בכפפות, הקפות בבית בבידודחוש ריח, אדם בקבוצת סיכון הנמנע להיכנס לסוכה מח

 בדד ישב, תש"פ )קצז עמ'(מימון הלוי שליט"א[ 

 באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' יז(  [רבי ברוך שמואל ברוך גנוט שליט''א] סוכה לחולי קורונה

  ' נא(באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ  הזמנת עניים לחג לביתו בתקופת הקורונה

  באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' נח( ]קורונה[ קפנדריא דרך הסוכה להנצל מקנס

   באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' סא( ]קורונה[ אחד שמשתעל בסוכה האם נפטר מסוכה מחשש הדבקה

   באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' סב(  לעשות בדיקת קורונה בסוכה

   באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' סג(  ת עם מסיכה לפני האושפיזיןלהיו

 באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' סט(   ? האם חייבים לעשות סוכה לחולה קורונה מראש, והאם חולה קורונה חייב בסוכה

  באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' עד(להתפלל בעשרה בסוכה או ברוב עם מחוץ לסוכה  

  א )עמ' עה(באר התורה )סו( סוכות, תשפ"   כנס לסוכת חבירו ללא רשות בזמן הקורונהילה

   באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' עו(   נטילת ד' מינים עם כפפות

שנים מקרא  ,  הקפות ביחידלמתפלל ביחידות,  לת מוסף בשמיני עצרת  יבתפ  ' גשם'  תהזכרנטילת ארבעת המינים בכפפות,  

 ]שאלת גשמים בארצות הדרומיות[   מנחת שאול, תשפ"א   ]הרב שאול דניאל סעיד שליט"א[ ואחד תרגום כשהציבור לא קורא בתורה
 תשפ"ב 

 לענין הלכה, תשפ"א  ]קידוש וכזית בסוכה וברכת המזון[ סוכה למי שנמצא בבידוד

]בחדר אחד חולה מאומת, בחדר אחד אדם בבידוד ובחדר השלישי אדם בריא, האם מצטרפים לזימון, האוכל זימון עם הנמצא בבידוד  

צבא הלוי,    חלבי ובשרי, בן חו"ל האוכל בסוכה בשמיני של סוכות האם מצטרף לבני א"י היושבים מחוץ לסוכה, צירוף מקום וצירוף מזון[

 תש"פ 
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 צז(, תשפ"א )עמ' קג(המאור )ת]הרב מתתיהו גבאי שליט"א[  חיוב שמחת נשים בבגד או בתכשיט ביום טוב בזמן נגיף הקורונה 

]שאלה מתקופת הגטו, הקיף מחיצות ואין רה"ר דאורייתא, הואיל ואין שישים רבוא אנשים  הסגר ומשמעותו על טלטול הלולב בשבת  

נכנסים ויוצאים בשל הסגר האם ניתן להתיר טלטול הלולב בשבת, תקע בשופר בשבת או טלטל לולב בשבת האם קיים את המצוה, מצוה  

רה, כשהעביר היא בחפץ או העבירה היא בגברא, יציאת נשים בתכשיטים בשבת, גזירת אי תקיעת שופר אינה מוחלטת שכן הבאה בעבי

ד'   העברה  לבין  הרבים  לרשות  היחיד  הוצאה מרשות  בין  חז"ל, הבדל  זלזול בתקנת  בכל מקום, בטל טעם בטלה תקנה,  חלה  אינה  היא 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א  בין החומות[אמות ברשות הרבים, תקיעת שופר בירושלים ש

המאור   שליט"א[  שלזינגר  יפה  אברהם  ]הרב    ]אמירת 'יזכור' בחג במניני המרפסות כאשר הילדים מסתובבים[  קורונה  בעניני  תשובות

 )תצז(, תשפ"א )עמ' צב( 

 

 לכות והנהגות לסוכותאוסף ה

 

אכילה בסוכה וחוץ   ת בעניני"שו  ,פנינים בעניני חג הסוכות,  הנהגות החזו"א בהלכות סוכה]אוסף מדברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א  

פסקי הלכות ד'  ,  חג הסוכותהגר"ח קנייבסקי שליט"א בענייני  מעשים והנהגות  ,  בענין יום שמחת תורה,  בהלכות ד' מינים  , שו"תלסוכה

 תשע"ז    , תשע"דדברי שי"ח[ מעשים והנהגות מהרבנית ע"ה, מינים

 רוממות, תשע"ז לקט מהנהגות גדולי ירושלים לחג הסוכות

   רוממות, תשע"ז לקט פנינים הלכה מהגרי"ש אלישיב זצ"ל לחג הסוכות

 פניני דעת, תשע"ו מי"ל ליפקוביץ זצ"ל  הנהגות ועובדות לחג הסוכות מהגר

 נשיח בחוקיך, תשע"ו שו"ת מהגר"נ קרליץ זצ"ל   

 ונה, תשפ"א בדרכו אמ     (נגמה טובו אהליך יעקב )יז(, תשפ"ב )עמ' א שו"ת הגר"ח קנייבסקי שליט"

 ( סבמה טובו אהליך יעקב )יז(, תשפ"ב )עמ'  שו"ת הגר"א נבנצאל שליט"א

 ( חמה טובו אהליך יעקב )יז(, תשפ"ב )עמ' מ  שו"ת הגרי"ט ווייס שליט"א

רמז לקוף שיסכך את הסוכה האם הסוכה ,  קרש שזכה להיות במזרח הסוכה, האם ישאר במזרח]שו"ת הגר"י זילברשטיין שליט"א   

בירך המוציא ולישב    ,  האם מותר להרוג ביו"ט יתוש המפריע לשנתו בסוכה  ,  סוכה גבוהה ואי אפשר לו לסככה כי אם ע"י מנוף  ,  כשרה

לסמוך  , האם מותר להאזין לשיעור כשברור שירדם מחוץ לסוכה , כשהוא עדיין עטוף בניילון היברך שנית בירך על לולב ,  בסוכה ועף הסכך

 ( חמה טובו אהליך יעקב )יז(, תשפ"ב )עמ' מ  [קצה הסכך שלו על כותל חבירו שלא מדעתו

לולב   ,  מרובה בדין נקטם בלולבהאם צריך התבוננות  ,  המינים  אופן הבדיקה בארבעת]  לקט תשובות ופסקים בדיני ארבעת המינים

נחלקה התיומת במקצת באופן שאינו נראה אלא ע"י זכוכית  ,  החג  פסול נחלקו התיומות והמניק בשאר ימי   ,  פסול הימנק,  עקום שיישרוהו

בחומר,  מגדלת המשוחים  טרילשמו  לולבים  על  פיטם,  באתרוג  השיעור,  תםור  בלי  הפיטם,  אתרוגים  בעץ  באתרוגמרא,  חסר  פסול  , ה 

האם  , לא תתגודדו בנענועים , לשנות מנהג הושענות בביהכ"נ, כיצד ינהג במצות לולב ת מי שיד שמאלו משותק, תשובות קצרות בדיני ערבה

שו"ת בעניני סוכות וד' ,  במצוה ובברכותיהן, ספק  טל לולבים מסוחר ושוב לא מצאו ולא שילם לונ,  חג ה  הקונה ד' מינים צריך לשלם קודם

 ע"ט )ע' עמ'(מנחת אשר, תש]הרב אשר וייס שליט"א[   [מינים

וגדולי הפוסקים    -תמצית הלכות סוכות   • ]ע"פ פסקי השו"ע משנה ברורה כף החיים  ונשים  נכרי  ע"י  • סיכוך הסוכה  הסוכה 

שולחנו בתוך   מוזאיקה •  דמעמיד • דופן עקומה • חבוט רמי ולבוד להחמיר • מעקה או סורג ע"ג קיר  סיכוך ע"י קטן • מעמיד • מעמיד

ת נוי   • המיטה  תחת  שינה   • נויהבית   • הסכך  פסוקים  חת  לכתוב   • שימוש  בלא  טלטול   • סוכה  נוי  הורדת   • סוכה  מנוי  הנאה   •  סוכה 
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בסוכה • דבר מאוס בסוכה • אכילה חוץ לסוכה • פת הבאה    ולתלותם בסוכה • כוונה בישיבה בסוכה • כלי אכילה בסוכה • הנחת קדירה 

אכילה • לא בירך בשעת    ה • ישיבה בלא אכילה • ב' אכילות והפסק באמצעמיני דגן • יין • ברכת לישב בסוכ  בכיסנין • תבשיל מחמשת

  הראשון • פת הבאה בכיסנין • אכילת הכזית ראשון בטיבול • אכילה בערב יו"ט אחר  אכילה • אם צריך לברך בעמידה קודם שישב • לילה

• קשירת הלולב • איגוד ע"י קוישלעך • קשירה ע"י אשה  הלולב    חצות • שינת עראי • שינה בסוכה עם אשתו • קטן • הולכי דרכים • נטילת

נשים  • • מוקצה  וקטן  ביד אחת  ואתרוג  לולב  נטילת   • • כסכוס  הנענועים  צורת   • לפני    בלולב  הלולב  נטילת   • הנטילה  ברכת   • באתרוג 

למצותו בד' מינים • ד'    ב • הוקצהפסול • הוספת הדסים • העמדת הלולב במים • זילוף מים • הקפות בלול  התפילה • נמצא אחד מהמינים

אתרוג • ניקב ע"י  התיומת • חד הוצא • המנק • נקטם • יבש • לולב כווץ • עליו כפופים • מינים • לולב • נפרצו עליו • נפרדו העלים • נחלקה

בלעטל"ך   בב' מקומות • מקום החוטם •מעולם • חזזית ושינוי מראה • חזזית    קוץ • נסדק • נקלף • ניטל פיטמתו או עוקצו • לא היה לו דד

בחוטם • אתרוג ירוק • אתרוג שנצטמק • שיעור האתרוג • שאר ימים •   • מנומר • מנומר במראות הכשרים • מראה כשר ברוב האתרוג או

יו חופין את עצו •  במפוזרים • נקטם ויבש • על  משולש • למצוה • רוב חיפוי או רוב עלים • נשר מיעוט הקינים • רוב משולש  הדס • גדר 

היוצאים מהערבה • יבש • כמושה    מהבד • ערבה • ערבי נחל • סימני הערבה • חילפא גילא • נדלדלו • ענפים קטנים  ענפים קטנים היוצאים 

עי •  השבי  ימים • הושענא רבה • קריאת משנה תורה בליל הו"ר • להוריד הגגון ביום  • נשרו רוב עליה • רוב העלים או רוב הקנה • שאר

• היכר בסוכה • מוקצה בד' מינים בשמיני  והזכיר סוכות  • טעה  ללמוד תורה בשעה    שמיני עצרת  • אם מותר  • קריאת התורה  בשמיני 

וזאת פרשת  וקוראים  בשמיני  שחוזרים  בקרה"ת  בהוספות  זה  אחר  זה  אחים  ב'  כיבוד   • הברכו  שמע  לא   • עם   הברכה  לרקוד   • עצרת 

 קובץ הלכות המועדים, תשפ"א ]הרב אברהם מגנוז שליט"א[ [אמירת ד' מלך • שכח משיב הרוח הפעמונים בש"ת • עמידה בעת

גדולי    עם ביאור חילוקי ההלכות והמנהגים לפי השו"ע והרמ"א עם פסקי  -  הלכות ד' מינים, ישיבה בסוכה שאילת גשמים

ג,  שיעור האתרו,  הלכות אתרוג.  ג' סוגי פסולים  -  הלכות ארבעת המינים]   הוראה שליט"א בפרט מאת הגרמ"ש קליין שליט"א

האתרוג באמצע  שחורה  מגדלת,  חסר,  נקודה  הפיטם,  זכוכית  המועד,  נפל  ב, מורכ,  יפה  גידול ,  ירוק,  בלעטלעך,  פיטם  להדביק ,  בחול 

רוב ,  נשרו העלים  משולש,  שיעור ג' טפחים,  דס. האגד הלולב,  יבשק,  הימני,  נפתח עלה האמצע ב,  נחתך ראש הלול.  לולב.  הידורים מיוחדים

, רבה. ע' דרגות של הדס, חז' הידורים בהדס,  נחתך ראשו,  יבש,  פסולי הדס בחול המועד,  ראש העלה מגיע לעוקץ העלה שלמעלה ,  משולש

 יו"ט   ליל.  הלכות ישיבה בסוכה,  בעהש  כל  סיכום פסולי,  שליט"א למשגיחים שבודקים ד' מיניםמ"ש קליין  גרהוראות ה,  עלים יבשים

ם, לחם בלי סלטי,  כונה למצוה,  ראשון  מצות אכילה בלילה,  מתארח בלילה הראשון,  להפסיק בדיבור,  כונת ברכת שהחיינו,  הדלקת נרות

 אכילת לחם מחוץ ,  הפסיק הגשם באמצע הלילה,  להמתין שעה,  כביצה  וכזית א  ,  גשם בלילה הראשון,  לה ויבואן, יעשינה בלילה הראשו

ברכת ליישב .  וחצי בבית  אשה שאוכלת חצי סעודה בסוכה ,  כל בבית בשיעור ביצה, האם מותר להמשיך בסוכהת, אאכילה בהפסקו,  לסוכה

שינה בלי ,  שיבה בסוכה בלי אכילה, ימאכליםזית לחם עם שאר  ,  לפני האכילה  שכח לברך,  בשר, עוף, דגים,  עוגה יותר מכביצה.  בסוכה

הכנסת,  אכילה בית  בסוכת  סעודות,  לימוד  ב'  סעודות,  אוכל  ב'  לסוכה,  וכל  מסוכה  חבירו,  הולך  בסוכת  בקורונה. סמבקר  חיוב .  וכה 

הלכות .  עם כפפות  יםארבעת המינ  נטילה,  מצטער,  ליישב בסוכה  , סוכה מאווררת  ,חולה בלילה הראשון  ,ה שאין בו סכנה, חוללבנות סוכה

ים מקרא של פרשת  נש,  שנים מקרא זאת הברכה,  אכילה ושינה בסוכה,  ח אתרוג, להריסגירת גג הסוכה.  הושענא רבה ושמחת תורה

הברכה,  בראשית זאת  קראו  ולא  שנאנס  תורה,  ציבור  ההקפות,  שהחיינו,  שמחת  בשעת  באכילה,  עמידה  הגשם,  מוסף,  מרבים  , תיקון 

,  שאילת גשמים,  נזכר לפני אתה קדוש,  הלכות שאלת והזכרת גשמים,  להוציא ספר תורה,  הקפות לפני מוסף,  לפני מוסףיאת התורה  קר

טעה בחורף ,  גשם בשבת  טעה בקיץ ושאל,  טעויות בשבת ור"ח,  לומר בשבת צ פעמים,  אמירת צ' פעמים,  מסופק,  ש"צ שטעה,  ז חשון  ליל

שאל בשבת  ולא  כסלו,  גשם  חוץ,  ר"ח  טומילואים:  .  ארץל  בני  בליל  אכילה  אכילתה.  מצות  ואופן  טו  ליל  אכילת  שיעור  ישיבה  .  מצות 

 עיטורי מרדכי, תשפ"ב )קעז עמ'(  ]הרב מרדכי יעקב מאיר שליט"א[  [בסוכה

גדר איסור האכילה חוץ    ,אכילה שתיה ולימוד בסוכה  ,  ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית]י חג הסוכות  חידושים וביאורים בענינ

יו"ט,  לסוכה והשיעור בלילה הראשון ונכנס לבית ופסקו הגשמים לגבי המשך האכילה  ,  ברכת לישב בסוכה על הכוס בליל   ירדו גשמים 

ערבה שנקטם    ,  ברכה על ספק מצוה ועל סוכה בשמיני בחו"ל   ,  שביעי, ובשמיני בחו"לפינוי הסוכה ב  ,  חיוב אבל בישיבת סוכה  ,  והשינה

בזאח"ז  נטל    ,  על אותו הלולב שנטל   ברכת לולב אחר הנטילה ובדברי מרן הגרי"ז דצריך לנענע  ,  איגוד הלולב,  דין הדס שוטה,  ראשה כשרה

יו"ט של    ,  חיבוט ערבה  ,  נטילת לולב ביו"ט ראשון שחל בשבת בזה"ז  ,  נטילת חלק מהמינים לאחר קיום המצוה  ,  ' הדסים ושתי ערבותבג

 ששון המועד, תשע"ט )סג עמ'( ]הרב מנחם טוקר שליט"א[  [שמיני עצרת

המועד   וחול  סוכות  יו"כ]הלכות  במוצאי  הסוכה  בנית  מצוות,  חיוב  עוד  איכא  לאכ,  הרי  יו"כחיוב  במוצאי  סעודה  כתב  ,  ול  לא  למה 

לבנות סוכה  ,  מקדימין או סוכה מהדורתזריזין  ,  למה הרמ"א כפל דבריו,  לא כתב דין קניית ד' מיניםלמה  ,  הרמ"א דיש ללמוד אחרי יו"כ
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האם צריך להיות ,  ברכת שהחיינו  ית,  , חסרי בסוכה ישנה, בניית סוכה בערב שבת,  אם יש מצוה בעשיית הסוכהה  ,  שמפריע לשכנים כ

זקן ואינו לפי כבודו לבנות    ,  מצוה בו יותר מבשלוחו,  זריזין מקדימין למצוות  ,  לסכך  ות האם נשים יכול,  בביתו ביום הראשון של סוכות 

כה הרהור עשיית סו,  ירד לו דם מעשיית הסוכה האם חשיב דם מצוה,  כתחילהלבניית הסוכה בשמש  ,  להזיע בשעת בניית הסוכה,  הסוכה

המטונפים גוי,  במקומות  ע"י  סוכה  ללולב  ,בניית  קודמת  סוכה  סוכה,  האם  לבנות  חייב  האם  בסוכתו  יהיה  שלא  שיודע  את    ,מי  לבנות 

האם חשיב נשבע לדבר    ,  לשם יחוד בסוכה,  ון למצוה דאורייתא והאם בעשיית הסוכה יש לכ,  כה בעצמו בלא שליח או לקטוף אתרוגהסו

,  האם חשיב מצוה היכא דיש גזל שינה  ,  אם הוי עשה שידחה ל"ת, המצוה  האם חשיב חטף לחבירו,  לחזר על הפתחים בשביל סוכה  ,  מצוה

סוכה ובנית  אבידה  השבת  הסוכה,  מצות  בבנית  סוכה,  אונן  או  לעשות,  ציצית  מצוה  דיש  לשיטות  חקירות  הסוכה.  סוכה  כמה  ,  ישיבת 

העובר בדרכו דרך הסוכה האם מקיים מצוה ונפק"מ לברכה לפי    ,  מצות סוכה האם הוי מצוה חיובית או קיומית,  ה בסוכההכוונה בישיב

על שמברכים  וכניסה  הפוסקים  כניסה  בכל  סוכה  גוי ,  מצות  ע"י  אליה  ולעבור  הנהר  מעבר  בסוכה,  עשיית  המו,  טיול  חול  תרים דיבורי 

, השהיית כלי אכילה בסוכה  ,כבוד הסוכה  ,האיסור להכניס כלי אכילה לסוכה  ,קריאת עיתונים בסוכה,  הלא לדבר לשון הרע בסוכ  ,  סוכהב

לשם את האוכל לרוקן  האכילה  לסוכה קדירה בשעת  בהןהוצא,  להכניס  לאכול  צלחות שסיימו  לאחר ,  ת  הכלים  לפנות את  האם מותר 

האם  ,  האם מותר להניח פח בסוכה,  לשטוף כוסות וצנצנות בסוכה,  להניח את הכלים בחלון הסוכה,  סעודה שלישית משום איסור מכין

להחליף ,  כהילד שמרטיב בסוכה האם מותר לו לישון בסו,  האם מותר להפיח בסוכה,  האם מותר להשתין בסוכה, מותר ליטול ידים בסוכה

שלא יכנס ,  לכסות את הפסוקים  ,תשמיש המיטה בסוכה  ,  לחלוץ נעלים בסוכה ,  אסור לתלות כביסה בסוכה,  להניק בסוכה,  טיטול בסוכה

, להכניס מחשב לסוכה,  להכניס נשק לסוכה,  לשמוע רדיו בסוכה,  חק קלפים בסוכהמש,  לצחצח נעלים,  נטילת צפרנים בסוכה,  אור הלבנה

ילדיו בסוכה,  לא לכעוס בסוכה,  בסוכהגז  ,  להכניס לסוכה שולחן מחשב לזרוק  ,  בעלי חיים לסוכה,  סתפר בסוכה, להלנשק  האם מותר 

נרות  ,  נרות בסוכה,  נדריא דרך הסוכהקפ  ,גריות בסוכהילעשן ס,  להטעין אופנים חשמליות בסוכה,  צינורות ניקוז בסוכה,  דברים בסוכה

גוי ל,  שבת בסוכה במקום    ,  אור המקיף  ואין להקל בזה משום  –חיוב לישון בסוכה    שינה בסוכה. ,  בדיקת קורונה בסוכה,   סוכהכניסת 

לשים מזגן ,  להביא תנור, האם חייב  בחו"ל הקלו מפני כמה טעמים  ,  אשתו מפחדת לישון לבד  ,  שנה ראשונה  ,  להקל משום אשתו,  צינה

נוח  ,  שיושן תיר ולא תיר,  בין ברכיו,  בשינת עראי  ,  למה לא מברכים על שינה בסוכה ,  יו"טקונה מזגן האם הוי בכלל הוצאות שבת ו,  בשינה

, להעיר את אביו,  לסוכה  וץוישן מח  עיר את חבירו שנרדם, לה נוסע בדרך האם חייב בסוכה,  יודע שילך לשיעור וירדם,  יותר בבית  לו לישן

ישן מן הסוכה,  לישון לבד בסוכה  ,בסוכהנוחר    ,נרדמו מחוץ לסוכהילדיו   בניו הקטנים כדי להרדימם,  להוציא  שאיר את  לה,  לשכב עם 

האם מצטער  , ללהחמיר ולא לשתות מחוץ לסוכה אפילו מים,  אכילת עראי מחוץ לסוכה  אכילה מחוץ לסוכה. ,  השולחן בזמן השינה בסוכה

לה חיוב אכילת פת בלי  ,  תית מים או יין מחוץ לסוכה בשעת הסעודה, שלהצטער ביו"ט  מותר לו לשתות מים מחוץ לסוכה משום שאסור

לא לישון בערב ,  כשיש לו אורחים עניים האם יכול להתעכב,  טיבול הכזית בלא סלטים,  אכילת פת או מזונות,  כמה צריך לאכול.  הראשון 

חצות,  ג הסוכותח בליל סוכות קודם  דירה,  לישון  חובת  או  היא מצות אכילה  בסוכה  יו"ט  ,  האם מצות אכילה  בליל  אכילה  חיוב  האם 

האם יש חיוב להדר לאכול פת כל  ,  איסור אכילה בערב סוכות,  ון עד שיהיה ודאי לילהכילה בלילה הראשאיסור א,  ראשון או מדין סוכה

האם מקום שתחת הסטנדר חשיב  ,  הלומד בבית המדרש,  הבאת ספרים לסוכה,  חיוב לימוד בסוכה  בסוכה.   ותפילה  לימוד,  שבעה בסוכה

תפילה בסוכה בעשרה או   ,תפילה ביחידות בסוכה,  ברכת מעין שבע בליל שבת,  פילה בסוכה, תלימוד בסוכה ספרי קבלה  ,כתחת המיטה

עם ברוב  בחוץ  המצוה,  תפילה  מן  פטור  במצוה  עוסק  הוא  והרי  להתפלל  ללכת  חייב  בסוכה,  למה  לרדת   . גשמים.  הבדלה  שהולך  רואה 

יוסף,  חיוב ביום הראשון לאכול בסוכה,  שיעור הצער שנפטר מן הסוכה  ,  שינה בסוכה שצפוי גשם,  גשמים האם יש ,  גשמים בזמן הבית 

  , הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט,  אם לא שכב  ,  שיורד גשםכלצום    ,  ירידת גשמים בלילה ראשון בשמיטה,  סימן קללה ביום הראשון

הזמנת    . ברכת לישב בסוכה  .האם מועיל לכיון את הברכה שתועיל עד זמן מסוים  ,  הנהגת גדולי החסידים לשבת בסוכה אפילו שיורד גשם

אורחים   –אושפיזין  ,  כסא גם לאליהו הנביא  ,  להכין כסא לאושפיזין.  הבדלה או אושפיזין.  אם אושפיזין חשיב פנים חדשותה.  ושפיזין אה

האם הכהנים במקדש עשו   ,  כנס לסוכת חבירו ללא רשות בזמן הקורונהילהתמונות רבנים בסוכה.  . חסר בית האם חייב בסוכה.  עניים

הזיק אתרוג יקר  .  מצוה בו יותר מבשלוחו בקניית ד' מינים    .  ניני ד' מיניםע.  כיצד נוטלים אתרוג בעזרה והרי אינו ראוי לאכילה  –סוכה  

הערות  .  הלכות שמחת תורהקדושת הלולב. אתרוג ליולדת ערבה לשמירה.  א רבה. חיבוט ערבה.  נעשהו.  האם צריך לשלם את כל השווי

 שערי יוסף, תשפ"ב )תיד עמ'(  ]הרב יוסף אביטבול שליט"א[ [ רבות בהלכות בל תוסיף

מדוע עושין זכר  ,  לענני כבוד  האם אפשר לצאת בסוכה שהסכך הוא עננים כיון דמצות סוכה זכר]  הלכתיות בעניני חג הסוכות  תקירוח

כבו עושיםלענני  ואין  כשיצאו ממצרים  מים  ד שהיה  או הבאר  המן  ניסים  לשאר  היו .,זכר  הרי אף הם  בסוכה  חייבות  אינם  נשים  מדוע 

מדוע צריך לעשות זכר לסוכות  ,  כמי שהוא חוץ לסוכה  שב בסוכה ולא כיוון שיושבים זכר לענני כבוד האם הויא, יכבוד  באותו הנס של ענני

ו  האם סומא פטור מסוכה כיון דלא שייך לגבי,  האם בחג הסוכות יש חיוב שהילדים ישאלו מה נשתנה ,שעשו במדבר הרי זה לא היה נס
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האם באמצע הסעודה בסוכה אסור  ,  מן התורה  איך מותר לאכול פחות מכביצה חוץ לסוכה הרי חצי שיעור אסור , דורותיכם  למען ידעו

מהדבר ועושהו נקרא   מדוע מותר להחמיר לאכול אכילת עראי בסוכה הרי כל הפטור .,לסוכה או עם שתיה   לצאת עם אוכל שבפיו מחוץ

בסוכבאכילת  אם  ה,  הדיוט סוכה  מצות  לקיים  אפשר  בסוכהפירות  ורובו  שראשו  לסוכה  ה  חוץ  בסוכה ,  ושלחנו  לישב  בירך  אם  מסופק 

ללכת   לגדולי הדור  האיזה היתר הי,  חוץ לסוכה  נוסעים טיולים בחול המועד יכולים לאכול לכתחילהה,  ךולבר   בסוכות האם צריך לחזור

לישון בליל הראשון של  , הרהאם הכהנים אכלו את הקדשים מחוץ לסוכה,  ולהפקיע עצמם ממצות סוכה  לרעות את הצאן בסוכות וצה 

סוכה ,  חובת שינה  לא ישן בסוכה בליל הראשון בסוכה כהלכתה האם לא יצא ידי,  לברך לישב בסוכה  ם צריךסוכות קודם הסעודה הא

ב   הראוי  השאינ לישון בסוכה במה,  לשינה האם אכילה אפשר לקיים  יש איסור  האם חייבים להשאיר את השלחן  ,  קומתייםת  טיהאם 

מדוע פטרה התורה מצטער רק במצוות  ,  איך היה מותר בשמחת בית השואבה לנמנם מחוץ לסוכה,  לישון לבד בסוכה,  בסוכה בשעת שינה

מצוות בשאר  ולא  פטור,  סוכה  שמצטער  סוכה  ממצות  חוץ  מצוה  עוד  יש  זההאם  מצבו  את  לבטל  פעולות  לבצע  המצטער  חייב  האם   ,, 

עצמו   על  עוברמצטער מהסוכה שרוצה להחמיר  גב  ,בבל תוסיף  הרי  על  יכול להחליט שהוא מצטער מהסוכה אף  דלשאר   האם כל אדם 

טער פטור מן הסוכה הרי מדוע מצ  ,נפטר מלישב בסוכה  מצטער בסוכה שאף כשיצא הסוכה לא ינצל מהצער האם אינו,  נו מפריעאנשים אי

האם יש איסור ,  פטור ממצות סוכה  בחור שלאביו יש צער שיושן בסוכה מפחד שיצטנן האם הבחור,  להצטער  כל מטרת הסוכה הוא כדי

כשהחזאים אומרים שירד גשם בליל סוכות האם מותר  ,  שכבת שלג האם מותר לישב בתוכהכשעל הסכך    ,לשבת בסוכה בעת ירידת גשמים

מדוע כשאירע לאדם אונס במצוה לא אמרינן ,  בשאר הימים  אףהאם גשמים בחג הויא סימן קללה רק ביום הראשון או  ,  לסוכה  חוץ  לישון

האם אפשר לצאת חובת  ,  הסוכה  קדושה על  החלנכנס לסוכה של חבירו בלא רשותו האם  ה,  בשמושו כמו גשמים בחג  שהקב"ה אינו חפץ

  והקצה את הסוכה והנוי האם   המי שישב בסוכה וחשב שכשר,  ה קדושת סוכהסוכה שקטן ישב בה האם יש ב,  סוכה בסוכה שאינו קדושה

להיכנס לסוכה כדי לקצר ,  להכניס גוי לסוכה ואיך אברהם אבינו הכניס,  האם מותר להשתמש בנעצים המחזיקים את הנוי סוכהו,  נאסר

אדם שהוא דופן לסוכה האם  ,  לשבעה  איך מהני לעשות חבירו דופן לסוכה הרי הויא סוכה שאינו ראויה,  דבר דברי חול בסוכה, לאת הדרך

בסוכה שהדפנות גזולים יצא בשבת כשיושב  ,  איך מותר להניח פיל דופן לסוכה הרי לא הויא מן המותר בפיך,  לו מותר לאכול באותו סוכה

חובתו הסוכה,  ידי  את  מיד  לסתור  צריכה  האם  לסוכה  עצים  שגזלה  ש,  אשה  ממנוהוא  מקרר  להוציא  מותר  האם  לסוכה  דברים    דופן 

  שאפשר לסכך סוכה בדבר בי יהודה  כיצד סבר ר .,דפנות בשכיבה  איך מותר לסכך בשכיבה הרי בעינן דרך גדילתן וכן איך עושים,  בסוכות

יש איסור לקחת סכך בסוכות להניחם לדפנות דהויא הורדה,  שמניח סכך קודם שעשה דפנות האם כשר הסוכה,  המקבל טומאה  האם 

משום בנה סוכה בשבת האם אסור לשבת בסוכה  ,  קצוץ עץ מאכל לצורך בניית סוכה, לאינו גידולו מן הארץ עורו של לוייתן  סכך  ,  מקדושה

האם אשה  ,  לשבעה והרי כבר התחיל החג  איך מותר לבנות סוכה בשבת לרבי אליעזר הרי בעינן סוכה הראויה,  ממעשה שבת  איסור הנאה

שם השם ונפל בשבת האם מותר להרים    וקישוט שכתוב ב,  בסוכה  חייבתשאינה    אסורה לטלטל בשבת בסוכה שהוא ב' דפנות וטפח כיון

ך לבדוק הד'  אין צרי,  במצוה הבאה בעבירה אינו יוצא  ישב ביום טוב בסוכה שעל האילן יצא ידי חובה הרי,  זיוןשלא יהא מונח בב  ותוא

על מה סמכו אותם הנוהגים ליטול ארבעת  ,  האם מותר ליטול ד' מינים בלא ברכת התורה,  בציצית  מינים קודם הברכה שמא נפסלו כמו

איך היה מותר  ,  יצא ידי חובתו  שעדיין לילה ואח"כ האיר היום האםטל ארבע מינים בידו כ, נשחרית הרי תדיר קודם  המינים לפני תפילת

,  האם יוצאים מצות ד' מינים כשהם מחוברים בעץ,  הרי אסור לאכול קודם קיום מצוה  לרבי חנינא לאכול מהאתרוג קודם שקיים המצוה

ותר לטלטל את הארבע מינים בליל  האם מ,  ידי חובתו וצריך לחזור וליטול  החזיק את הלולב ביד שמאל והאתרוג ביד ימין האם לא יצא

טוב חדש,  יום  לולב  שיראה  כדי  ירוק  בצבע  הלולב  את  לצבוע  מותר  לו ,  האם  נזדמן  ואח"כ  מהודרים  שאינם  מינים  ארבעה  שנטל  מי 

ליטול    מהודרים ענין  יש  ופייסושוב,  האם  זה  על  לו  ובתוך המועד שילם  ידי חובתו  גזל ארבע מינים מחבירו  יצא  מדוע אי אפשר  ,  האם 

שה שפטורה ממצות עשה שהזמן גרמא מותר  , א מצוה בממוניה  ניחא ליה לאינש ליעבד  לקיים מצות ארבע מינים עם מינים גזולים הרי

להחמיר בספק וכן בשאר   נים מן התורה כל שבעה וצריךהאם בירושלים יש חיוב ליטול ד' מי,  מינים של אחר כדי לקיים המצוה 'ליטול ד

מדוע אין אומרים בנטילת לולב שיבנה  ,  מן התורה כל שבעה  האם יש חיוב לעלות לירושלים ליטול לולב כיון דבירושלים החיוב,  פסולים

האם  , ו מקיפים את המזבחהכהנים הי מדוע נהגו העולם להקיף את הבימה עם ארבע המינים הרי רק, למקדש בית המקדש כיון דהויא זכר 

מי שיש לו ב' ,  קודם שיצטמצם   ואפשר לצאת באתרוג שעתיד להצטמצם באמצע החג האם  ,  כשנוטלים אתרוג אין צריך ליטלו דרך גדילתו

וי איך מהני מתנה ע"מ להחזיר לאתרוג הרי דבר שאינו רא ,  מהני כשנוטל את שניהם  אתרוגים אחד של ערלה ואחד כשר ונתערב האם

איך ,  אתרוג תחת המיטה בסוכה אינו שורה בו רוח רעהבו,  אתרוג שהיה מונח תחת המיטה האם יכולים לצאת  ,  אינו נקרא לכם  לאכילה

גורם שיפסד הרי  למצוה  של שמיטה  ליטול אתרוג  בו  מותר  ע"י שממשמשים  להוציא אתרוגים  ,  הקליפה  העולם   בשמיטה על מה סמכו 

 מי שגנב מחבירו אתרוג מהודר האם יכול להחזיר פשוט ,  סוכה  מי שנפסל לו האתרוג בחוה"מ האם מותר ליטול אתרוג התולה לנוי ,  לחו"ל

 איך כשר הסוכה כשבונים אותו לפני סוכה הרי עדין לא הגיע זמן ,  האם יש מצוה בבניית סוכה ואפילו כשיודע שלא ישב שם,  פחות  ששוה

האם בערב סוכות יש איסור לאכול והאם   ,  עצמוביזיון  ואינו  לרב לבנות סוכה ברבים    רתמוהאם  ,  החיוב והויא ליה תעשה ולא מן העשוי 
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האם אפשר לקיים מצות שמחת  ,  פסח  מחצות כמו בערב  דוע בערב סוכות אין איסור לעשות מלאכה, ממבערב פסח  צריך להחמיר יותר

, פעם אחת ביום טוב  לכאם או  האם ביום טוב יש חיוב לאכול בשר כל יום בחול המועד או די,  בבשר בהמה  יו"ט כשאוכל בשר עוף או רק

האם כשקונים כלי ,  האם יש מצוה לבקר קרובים ביום טוב משום שמחת יום טוב,  האם מותר לשתות יין של איסור משום שמחת יו"ט

האם בחול המועד סוכות אין    ,יש חיוב דאוריתא ללמוד משום חיוב שמחההאם ביו"ט  ,  טוב  בישול לאשה מקיים המצוה של שמחת יום

ה תמדוע שמחת בית השואבה הי ,  שמחה גדולה בשמחה בית השואבהשמחו    מדוע,  זיןישפוכיון שיש א  צריכים פנים חדשות לשבע ברכות

ואנשי ולחסידים  ישראל  לגדולי  מצות  ,  מעשה  רק  בלילההאם  ולא  ביום  רק  לקיים  אפשר  לרגל  ע"י  ,  עליה  לרגל  לעלות  איסור  יש  האם 

מדוע יש ,  האם בזמן הזה יש חיוב או ענין לעלות לרגל,  חיוב לעלות לרגלתושבי חוץ לארץ אין  להאם  ,  ברגל  צריך ללכתורכיבה בסוסים  

ה מצות עליה לרגל לא היו צריכים לשבת תהאם כשהי,  ומי שאין לו קרקע פטור  חיוב לחנך קטנים למצות עליה לרגל הרי אין להם קרקע

קיבל פני רבו בחג הסוכות האם חייב בשמע"צ שוב לקבל  ,  גרמא  מדוע אשה חייבת בקבלת פני רבה ברגל הרי זה מצות עשה שהזמן,  בסוכה

מדוע ציותה התורה להביא ילדים קטנים במצות  ,  איזה גיל היו חייבים להביא קטנים למצוות הקהל,  רבו כיון דהויא רגל בפני עצמו  פני

אם מצות  , הזה איסור יש לקיים מצות הקהל כשחל זמנו בשבת, אימפריעים מאי שנא שבשופר אסור להביאם לבית הכנסת  הקהל הרי הם

י  נמעד  ]הרב אשר אנשיל שוורץ שליט"א[[  בסוכות  מדוע ציותה התורה מצות הקהל דווקא במוצאי שנת השמטה ,  הקהל היא דווקא במלך

   )רכה עמ'( תשע"טאשר, 

  –ארבעת המינים  דיני    –עשיית הסוכה  דיני    –מצוות ישיבת הסוכה  תנים תשפ"ב )חלק ב(  ץ הלכות למעשה לירח האיקוב

 הלכה סדורה, תשפ"ב )טו עמ'( ]הרב מרדכי פירר שליט"א[כות המצויות השביעית הלקונטרס   –ומנהגי שמחת תורה דיני 

 מאור החג, תשע"ד   מקצת ההלכות הנוהגות בסוכות

 

 הלכות הסוכה

 

       צבא הלוי, תשפ"א   אוצר החידות והידיעות, תשפ"א  הסוכותחידות לחג 

 תשפ"א -משיב כהלכה, תשפ  חידות לחג הסוכות

 התורה, תשפ"ב  פלאיכות פלאי המועדים לחג הסו

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א )עמ' מא(-משיב כהלכהחידות בעניני חג הסוכות ומצוותיו  

 )עמ' כז(   אספקלריא סוכות, תשע"ט]הלכות החג[  יני חג הסוכות ד

 ( אאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' י-פניני זאת ליעקב  מציאות של דופן לפי התורה -שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח" "

 נה, תשפ"א בדרכו אמוהגר"ח קנייבסקי שליט"א    -שו"ת בהלכות חג הסוכות 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  מחיצה עשרה טפחים להכשר סכך פסול

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  ]אדם כדופן[ מחיצה לסוכה מבני אדם

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכההאם אדם יכול לשמש כדופן בסוכת עצמו? 

 המאור )תצז(, תשפ"א )עמ' מ(  ]כמה דפנות יש לעיגול[ות סוכה עגולה כשר

כיון למצ  וה קיומית בסוכה ומ"ע שהזמן גרמאוונה במצוכ גיליונות, תש"פ  -הגר"ע מדלוב שליט"א    [ וה דרבנןו]מצוה שבדיבור,  אוסף 

 (כ)עמ' 

 ( מבליונות, תש"פ )עמ' אוסף גי -גל עיני  והידור מצוה -שלישית אפילו טפח 
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 ( נגאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -חידושי הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר  ש לה מדרגה שהיא חלק מדופן הסוכהסוכה שי

טפחים ואין לבוד ופחות משיעור עשרה טפחים ואין בו שיעור מחיצה, ורוחב המדרגה יותר ]גובה המדרגה יותר מג'  מדרגה בדופן סוכה  

מג' טפחים ופחות מז' טפחים, האם כשר לשבת על המדרגה כחלון בעובי המחיצה, האם כל הסוכה נפסלת מדין חקק הרחוק מהדפנות 

 ( קיבישורון, תשפ"א )עמ'  ]הרב מאיר שמואלביץ שליט"א[  יותר מג' טפחים[

 ( כאקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -פניני חשוקי חמד נוכרי בנה סוכה ביום טוב, האם רשאי ישראל להשתמש בה?

 (כחעת המינים, תשע"ז )עמ' בעניני סוכה וארב -גם אני אודך אסיר שקיבל חופשה אם צריך לבנות סוכה כשישהה בכלא בסוכות 

 תשע"ז     הגר"א עוזר, תשע"אסוכה שאינה ראויה לשבעת ימי החג  

 תשע"ז     יגדיל תורה בעלזא, תשע"ו   הלכות בניית הסוכה

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכה]מעשה שבת[  בנה סוכה בשבת או ביום טוב 

 (עמ' קמבהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך  מצות עשיית הסוכה

ופרוש      שליט"א[   אביגדור אפשטיין   ]הרב  ]מתי מתחילים ומסיימים בניית הסוכה, מדוע הרמ"א הביא דין זה פעמיים[ טעם מצוות סוכה

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' כה( -עלינו 

 (עמ' קמוהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך מצות סוכה מכפרת כגלות

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  ]האם רשאי לאכול חוץ לסוכה, נפסקה טליתו, כבוד הבריות[נפלה סוכתו באמצע החג 

יתה כרוכה בנזקי שכנים, היזק ראיה, האפלת אורה, הפרעה לשימוש המשותף,  י]חיוב בניית מעקה, כשבנשאלות מעשיות בבניית סוכה  

 פרסו ניילון על הסכך[ עמידות הסכך בסוכה הבנויה בגג בית גבוה, שימוש במעקה מרפסת כדופן הסוכה, ישיבה בסוכה כשהגג נסגר, או  

   שיעורי הגר"י זנגר, תשע"ח

 מחמדי התורה, תשע"טמדוע לא אסרו מלאכה בערב סוכות? 

  עולמות, ע  בגג שמשתמשים בו רק בסוכותקה מצוות מע

]מצוות צריכות כוונה בבניית הסוכה, גגון נפתח, מחצלת, סולם, מעמיד, דופן עקומה, פינה חדה בסוכה, שלחן חציו  דיני עשיית הסוכה  

שני   בסוכה,  וחציו  השכנים[בבית  בחצר  סוכה  מריש,  תקנת  ישנה,  סוכה  לצניעות,  או  לצל  סכך  עליהם,  אחת  ומפה  ]הגר"ש    שולחנות 

 שיעורים בדיני סוכה וארבעת המינים, תשפ"א רוזנברג שליט"א[ 

 יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז ( 3)הלכות עשיית הסוכה 

 רץ כצבי, תשע"א  ]כשבפירוק הסוכה יש הנאה למפרק, חייל מילואים[ ה"מפירוק סוכה בחו

 מחמדי התורה, תשע"ד  ]עלה לסוכה ביו"ט למרות האיסור, יצא['אי עביד לא מהני' בסוכה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ן בניית הסוכה  שהחיינו בזמ

 ]האם בניית הסוכה היא מצוה או רק הכשר מצוה, וכן לגבי ארבעת המינים[   ? בניית סוכה או התעסקות בארבעת המינים, מה קודם
 כאיל תערוג, תשע"ז    רץ כצבי, תשע"ד

ח מצויה דים מול רוח מצויה דיבשה, הבדל בין הקמת ספינה בים, רו]עמידות סוכה ברוח מצויה, בעיר מסוימת או בממוצע ארצי  

 דפי עיון, תשע"ט  בנין רב קומות בסוכה הנבנית בחצר לבין סוכה בראש הגג[

 (עמ' 52סוכות, תשע"ט ) - משנת המועדיםשו"ת בעניני חג הסוכות ומצוותיו  
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]שיעור היסח הדעת, חולה בלילה הראשון, דופן עקומה לגבי שבת, סוכת כותים, איסור   הגאון רבי דב לנדו שליט"אעניני חג הסוכות מ

ת קרקע, אדם למעט בשיעור סוכה, סוכה שנעשית לקטנים, לולבים שבמקדש, ביטול מצוות סוככה, סוכה חייבלנענע סכך ביום טוב, הפקר 

עץ מחובר שע"ג סוכה, מחיצה המתרת כשמונע נפילתה, הנחת סכך ע"י פתיחת היד, ספיקות בדברים העוסקים בסוכה, מיגו לשבת  בסוכה 

ה כשחושש מליסטים, סוכה של חניות, שיעור רוחב סוכה, שהחיינו על אתרוג ביום  שהגג סגור, מיגו לשבת בבל תוסיף, שומרים על הסוכ

 דבר טוב, תשפ"א השני, שלא להפסיק בין ברכת לישב להמוציא[ 

 הגר"א עוזר, תשע"א  'לבוד' בסוכה

]הרב שאול דניאל    [דיני הדלקת נרות יו"ט  ,ערב חג  ,דיני הסוכה  ,זמן עשיית הסוכה  ,מצוות עשיית הסוכה  ,מהות החג]ערב חג הסוכות  

 מנחת שאול, תש"פ    סעיד שליט"א[

 תשפ"א   אשיחה בחוקיך, תש"פהלכות סוכה וישיבתה  

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תש"פ קציצת ענפי עץ פרי הנוטים על הסוכה    

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' נ( [ , איסור בל תשחית]צורך מצוה, עשה דוחה לא תעשה נים לצורך סוכהקציצת אילן בשביעית ובשאר ש

 תורת המעדנים, תשע"ח קציצת עץ מאכל לצורך סכך לסוכה 

 זרע ברך, תש"פ ]סוכה שנפלה[  שיקם בית שנפל האם נקרא 'חנוכת הבית' 

 

 טורח בבניית הסוכה 

 

ית הסוכה, זמן בניית הסוכה בשנה שהשבת מפסקת בין יו''כ לסוכות, תליא  י]מקורות לחקירה אם יש מצוה בעש בניית סוכה בערב שבת 

 (דבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' י  -גם אני אודך  ''ש מדין מצוה בו יותר מבשלוחו[רבחקירה הנ''ל, אם יש להתיר בניית סוכה בע

]כג נפק"מ: מצוה בו יותר מבשלוחו, סוכה ישנה, חסר בית, ברכת שהחיינו, האם צריך להיות בביתו בא'  האם יש מצוה בבניית הסוכה? 

מקדימין זריזין  אשה,  ע"י  סיכוך  ואינה    דסוכות,  זקן  הרהור למצוות,  סוכה,  בבניית  פציעה  סוכה,  לבניית  להזיע  ראוי  האם  כבודו,  לפי 

לבנות סוכה,  חייב  בסוכתו האם  יהיה  שיודע שלא  מי  ללולב,  גוי, האם סוכה קודמת  ע"י  בניית סוכה  עשיית סוכה במקומות מטונפים, 

דא למצוה  לכוין  האם  בעצמו,  אתרוג  לקטוף  או  בעצמו  סוכה  על  לבנות  לחזר  מצוה,  לדבר  כנשבע  נחשב  האם  הסוכה,  בבניית  ורייתא 

הפתחים לבניית סוכה, הבונה סוכה האם חטף מצוה מחברו, האם הוא עשה הדוחה לא תעשה, האם המצוה גם על חשבון גזל שינה, האם  

ית הסוכה או רק בהעמדת הסכך, המצוה כל השנה או רק שלושים יום קודם החג, המצוה רק בבניית הסוכה או גם בחטיבת העצים, בבני

האם מי שיש לו סוכה עדיין יש עליו מצוה לבנות סוכה, המצוה היא העשייה בפועל או הדאגה לכך שהסוכה תוקם, לבנות סוכה או לקנות  

 כות, תשפ"א קובץ באר התורה )סז(, סו  [מוכנה

 ( ע, תשפ"א )עמ' כליל תפארת  שליט"א[  שמואל לזנובסקי]הרב מצוות עשיית סוכה 

 בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' יא(  -גם אני אודך זמן התחלת בניית סוכה  

, חובת היחיד וחובת הציבור, להתקרב לירושלים ]חיוב במצוות לפני הגיע זמנםהאם חייב לפני סוכות להיות במקום בו תהיה סוכה?  

 מנחת אשר, תשע"ז  [לקרבן פסח, לבנות סוכה לפני החג, לקנות קרקע להתחייב בעליה לרגל

 דרישה וחקירה, תשפ"א האם להקים סוכה לקהילה רפורמית? 

 

 הוצאת ממון
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 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ ]כשאין לו ממון לשניהם[ תפילין או סוכה 

יבחר?   או קניית ארבעת המינים, במה  ניסא[בניית סוכה  פרסומי  המינים משום  או ארבעת  בלילה,  פניני חשוקי    ]סוכה המתחילה 

 חמד, תשע"ט )עמ' טז( 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו כמה חייב להוציא כדי לקיים מצוות סוכה? 

 ( לבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך  כה, שומר גינה, מצטער[]מחוסר בית בנר חנומחוסר בית אם חייב בסוכה 

 

 תעשה ולא מן העשוי

 

העשויתעשה   מן  ולולב]  ולא  מזוזה  ציצית,  הסכך    ,בסוכה,  את  והשלים  קצץ  מכן  ולאחר  במחובר,  סוכה  משיעור  פחות  סיכך  כאשר 

האם גם לאחר שהגג יפתח,    -יכך בתוך ביתו קודם שהסיר את הגג וכעת הסוכה פסולה  ס.  סוכה בבית או תחת גגון לשיעור סוכה בכשרות,  

נענוע .  ים, לבין מסכך בצריף ואחר כך סילק הגג חילוקו של הב"ח בין המסכך בתוך ביתו ולאחר מכן מסיר הרעפ .  הסוכה עדיין פסולה

דפנות הסוכה, כשהסוכה בבית  להניח סכך קודם  . סכך קודם לדפנות .הסכך • כאשר מסכך תחת רעפים • גגון שעשוי לפתיחה על ידי ברגים

הסיכוך קודם  החלונות  את  לסגור  להקפיד  צריך  האם  דלתות,  או  החלונות  הם  בגדיש  .והדפנות  מורכב סוכה   • חוטט  שלה  שהמבנה 

ההזז תריסי  הם  להכשרה  הנצרכות  שהדפנות  סוכה   • הסכך  את  מניחים  גבה  ועל  בד,  או  עץ  דפנות  מצמידים  שאליה  פסול  ה.  ממסגרת 

ולא העשוי"   נעשה הדבר בכשרות  -"תעשה  גג חדרו בסוכות, ועתה נפטר החדר ממזוזה, וכשמחזיר הגג המזוזה כבר .  כאשר  פתח את 

לפתוח את החלונות בחג הסוכות לאחר שכבר בנה את הסוכה כהלכהסוכה     .קבועה שם כנף   .שדפנותיה הם חלונות הבית, האם מותר 

   ות, תקיבעולמ [ המכשיר סוכתו על ידי דופן עקומה כיצד יניח הסכךד. ציצית שנחתכה, האם מותר להחזירה לאותו הבג

 ( עמ' קמחהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך תעשה ולא מן העשוי בסוכה 

 (קיאתשע"ח )עמ'  )ח(, ירחון האוצרסוכת גנב"ך ותעשה ולא מן העשוי  

ג' או ד' סוכה עם דפנות בד   ]סוכה ממסגרת מתכת ודפנות בד, מתי היא כשרה, כיצד להופכה למהודרת, רצועות הלבוד, כשיש לסוכה 

 תורה והוראה, תשפ"א  מצויה, סוכה מקרטון[דפנות, עמידות הדפנות ברוח 

 אהלי טהרות )כג(, תשפ"א  יתדות אהלים והמסתעף לעניין קורות הסוכה

 , תשע"ט זצ"ל הגר"א גניחובסקי]תעשה ולא מן העשוי[ ת קודמות לסכך דפנו

 עומקא דפרשה, תשע"ה תעשה ולא מן העשוי בבניית סוכה  

 , תשע"ט זצ"ל הגר"א גניחובסקי  ]כיצד נדע אם נעשתה כדין, ולא תעשה ולא מן העשוי[סוכת נוכרים 

]תעשה ולא מן  קראוון ששימש בית כנסת והועתק ממקומו ע"י מנוף, האם צריך לקבוע בו מזוזות שוב?  ]תעשה ולא מן העשוי במזוזה  

וישמע  העשוי, כשהיה באויר בטלה חובת מזוזה, בית מטלטל, חדר מדירה ההופך לסוכה בהסרת הקירוי, הגדרת קראוון כבית או כספינה[  

 משה, תשע"ח

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תש"פ   דיני מזוזה בסוכה

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קכו(  וך הדירה דרך הסוכה[]המעבר לתחיוב מזוזה בסוכה שבפתח הבית 

על חיוב משום   מזוזה בפתח עראי לסוכה שהיא מבנה ארעי, חיוב מזוזה משום חשדא, ברכה  לחיזוק תקרה, האם דומה  זמני,  ]מבנה 

 , תשע"ח זצ"ל הגר"א גניחובסקי  חשד, נר חנוכה[
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 מיקום הסוכה 

 

 זרע ברך, תשע"ג   לחג הסוכות בבית המקדש? לבנות סוכהמותר אם ה

 סוכות, תשפ"א )עמ' מג( באר התורה )סו( [ראוי לאכילה כיצד נוטלים אתרוג בעזרה הרי אינו]  ?ו סוכהבנהאם הכהנים במקדש 

 ירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ' עט(  ]דעת רש"י ורמב"ם[סוכה שתחת האילן 

 ( קהדברי חפץ )ה(, תשע"ו )עמ'  [שליט"א ישראל ארצי]הרב  סוכה בפתח בית הכנסת

 ( נק)עמ'  טדברי חפץ )ה(, תשע"  [שליט"א חסיד עדגל]הרב  אכילה ביום טוב ובשבת בסוכה הבנויה על גבי אדמה שיש בה צמחים

 ( לטבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך בשבת   הסוכה על מכונית וכניסה אלי

בנויה בצורת ריבוע שאחת מפינותיו נמצאת מתחת לעץ, הסוכה בעלת שלוש דפנות  ]  פסל היוצא חוץ לסוכה ורוחבו קטן מרוחב הסוכה

ובאותה פינה לא שמים סכך. כאשר מחסירים מהריבוע את אותה פינה, נותרת סוכה בצורת האות ר'. האם ניתן להכשיר את כל הר', או 

 ט(צירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  ר'([רגל ה)ולא את ההמשך שכנגד הפינה שמתחת לעץ  (ג הר')גשיש להכשיר רק את הקו הפנימי 

 )עמ' נא(   קובץ אבקת רוכל )טו(, תשפ"ב  שליט"א[ אברהם ישעיהו כהן ]הרב  פסל היוצא מן הסוכה 

  ה,ראיית רבי יהודה מהילני המלכם,  מחלוקת רבי יהודה ורבנן בסוכה למעלה מעשרי]  היוצא מן הסוכה  'פסל'דין שיעור סוכה ודין  

חידוש המג"א בקרן הנמשך   ה,  מרובעין ממש או כדי לרבע בסוכה ובמזוז  דעת המג"א בשיעור סוכה ל,  מחלוקת רש"י ותוס' בראייה הנ"

ירח האיתנים שיעורי הגר"מ  [   דינים העולים המתחדש בתוס' בדין פסלה,  פסל היוצא מן הסוכך,  ות האחרונים בקרן הנמשדע  ה,מהסוכ

 ( נט)עמ'  , סי' טלובין, תשע"ח

]סוכתה של הילני המלכה, המבנה המיוחד שלה, שיטת רבי אליעזר בלוד, מרא דאתרא, בניית הסוכה בעיר לוד[  סוכה פרטית לכל אחד?  

 האיחוד בחידוד, תשפ"א 

 

 גובה וגודל הסוכה 

 

 ( עמ' קנגהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך לשבעהסוכה הראוי' 

)עמ'   אספקלריא סוכות, תשע"ט   ( קיגעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  ב  -גם אני אודך  השארת השולחן בסוכה בשעת השינה   

    עא(

 מעדני אשר, תשע"ד האם יש להשאיר את השולחן בסוכה בשעת השינה? 

 (עמ' רנוהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך הסוכה ראויה לאכילה ולשינה

 נהורא דשמעתתא, תשפ"א  ]סוכה ציבורית, סוכה ליד חנות פלאפל, סוכה ליד הכותל המערבי[שאינה ראויה לשינה אכילה בסוכה 

 פניני הלכה, תשפ"א  ]הרב שמואל דרזי שליט"א[ דין ישיבת רובו בסוכה לכתחילה או בדיעבד 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשפ"א ]מסוגיית מי שהיה ראשו ורובו בסוכה[ שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם  -מעלת בית הלל 

 ( עמ' קפדהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך ישיבת אדם בראשו ורובו בסוכה
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 (עמ' קעדספות, תשפ"א )הוצאה חדשה עם הו-ברכת מועדיך פסול סוכה שלמעלה מעשרים אמה

 ( עמ' קעזהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך  פסול סוכה שאינה גבוהה עשרה והמסתעף

 ( עמ' קפהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך בטעם דין שיעור סוכה

 דפי עיון, תשע"ד היכן ישב? . 'מ 2התחתונה בגובה וס"מ  90 עליונהה גובהלאדם שתי סוכות, 

 וישמע משה, תשע"ה   ]שמא ימשך[ לאכול בסוכה על שלחן שמקצתו בתוך הסוכה וחלקו בתוך הבית

 

 סוכה קרקע ה 

 

אמה   מעשרים  למעלה  הסוכהסוכה  באמצע  חקק  במדרון,  עולמי]קרקע  ביטול  קבע,  ביטול  או  זמני  ביטול  לקרקע,  ביטול  הגר"א    [, 

 , תשע"ט זצ"ל גניחובסקי

 , תשע"ט צ"ל ז הגר"א גניחובסקי ]דין קרקע בסוכה[צירוף המעקה לשיעור ז' טפחים להכשיר את הסוכה 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א ]האם סוכה צריכה קרקע, האם קרקע הסוכה נתקדשה[ קרקע הסוכה 

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א-משיב כהלכה]דין קרקע בסוכה[  סוכה על גלגלים ללא רצפה 

 ( עמ' קצז"א )הוצאה חדשה עם הוספות, תשפ -ברכת מועדיך חלק מעצם הסוכה הואקרקע הסוכה 

 דבר טוב, תשפ"א  סוכה חייבת קרקע

 

 דפנות

 

שיעורי הגר"י       [ האם יש חשש של סכך קודם למחיצות בסגירת התריסים]  פתיחת וסגירת תריסים בשבת ויו"ט כשהם דפנות הסוכה

 זנגר שליט"א, תשע"ט 

    )עמ' יב(   טאספקלריא סוכות, תשע"   ?לסוכה ד' דפנות והאם יש ענין שיהי -ד' דפנות בסוכה" "

 ( נדבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך אם מותר לפתוח בשבת תריס או דלת המשמשים כדופן שלישית   

]בתפילין או בכל מלאכת שמים, תשמישי קדושה, תשמישי מצוה, שופר מבהמה טמאה,  מן המותר בפיך  -העמדת פיל כדופן של סוכה  

 , תשע"ו "לזצ  הגר"א גניחובסקי פיל כדופן לסוכה, תפירת יריעות ספר תורה בגיד הנשה[

הדופן השלישית   ה"א]מיקום  כצורת  שצורתה  ודפנות    שתי  ,סוכה  ב  תהשלישיסמוכות  ה   היש  אך  טפחים  ז'  משתי   הרחוק  יאשיעור 

 (צאירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ' הדפנות, האם צריך חיבור 'צורת הפתח' ביניהן[ 

 ( ה(, תשע"ט )עמ' ירחון האוצר )יט  תשובת הגר"ש דבליצקי זצ"ל בענין דופן עקומה

 (עמ' קסוהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך דופן עקומה

     עולמות, שלו       מחמדי התורה, תשע"ה     נוה ההיכל, תשע"ג   שלמים מציון, תשע"ו     מעדני אשר, תשע"דשינוי מיקום דפנות הסוכה   

 מעדני אשר, תשע"ו 
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 קהילת בני תורה, תשע"ו סוכה שמחיצותיה עשויות שתי בלי ערב 

 (אאיתרי, תש"פ )עמ' -עלון ישיבת זהב מרדכי  ]הגר"מ אליפנט זצ"ל[ ]דופן עקומה ולבוד[' הדדי תרי הלכתא בהדי '

נפלו  ,  שהסכך יסכך על אהלדין דופן בסוכה מלבד שהוא מחיצה הוא גם לעשות את הסוכה לאהל כדי  ]קודמות לסכך    ]דפנות[  מחיצות

סוכה ,  תעשה ולא מהעשוי בעשיית הסוכה,  הדפנות והסכך נשאר במקומו בתיקון הדפנות כשר אף שהסכך כבר קדם לדפנות המתוקנות

סוכות שנעשו ע"י אנשים שאינם בקיאים בהלכה , עשה הדפנות והסכך בבת אחת,  תחת הבית והאילן ואח"כ הסיר את הבית או האילן

 ( קב, קיירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  , בדיעבד, קשירת דפנות העשויות מבד היטב קודם הנחת הסכך[בדפנות קודמות לסכך

 מסביב לשולחן, תשע"ט )עמ' פט(   ]האם יש דין נוי סוכה בדפנות[דפנות הסוכה 

האם  י,  דופן עקומה הלכה למשה מסינ  ח,שתי דפנות דעריבן ושלישית טפח לבוד וצורת הפת]  'לבוד'ו  'גוד אסיק'  'דופן עקומה'דין  

הפתח  אמרינן מצורת  העשויה  בדופן  עקומה  בז  דופן  והביאור  באיצטבא  עקומה  בג'  ה,  דופן  אויר  מפסול  עקומה,  בדופן  לביאור  ראיה 

, פן עקומה וגוד אסיקן, דוב' אופנים בר",  יאור רעק"אע, בביאור הר"ן בדין לבוד באמצ ,דופן עקומה בדפנות שאינן מגיעות לסכך  ם,טפחי

דופן עקומה בסוכה  ב,דעת הבכורי יעקג,  גוד אסיק על שפת הג ד,גוד אסיק ולבו  לדין דופן עקומה ולבוד בדופןחה מהר"ן  הוכ  ר,דעת הטו

 (נ)עמ'  , סי' חירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח [דינים העוליםא, חידוש גדול במג" ה, חבוט רמי ודופן עקומ ם,שדפנותיה תריסי

 

 סכך 

 

 (עמ' קנחהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך עשיית הסוכה לשם צל

 ( עמ' קסגהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך פסול "מחובר" לסיכוך

]סכך בדבר המקבל טומאה, סכך בשברי כלים שקיבלו טומאה,  שולחן של עץ שנשבר ונוסר לרצועות דקות, האם ניתן לסכך בהן?  

 נועם אליעזר, תשפ"א  [רוחב כל נסר

 (עמ' קעהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך חילוקי הדינים בין סכך פסול לאויר

]עירוב, תעשה ולא האם נחשב כדירה בטלטול על בני החצר    ,כהלכה םממנו בחג הסוכות הגג ומסככי יםבית דירה קבוע שנוטל

 ( כמנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' ק שליט"א[ משה חליוה ]הרבמן העשוי, דירת ארעי[ 

 ( עגמנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' ק שליט"א[ נחום מנדלבוים]הרב סוכה שאינה תחת כיפת השמים  

ישורון, תשפ"א  ]הרב ירוחם אלשין שליט"א[   ]פסול זה וזה גורם[תחת אילן שחמתו מרובה מצילתו  -סוכה שצילתה מרובה מחמתה 

 (קב)עמ' 

-]אילת השחר ]בסכך הסוכה, המועט בטל ברוב, רוב הסכך או רוב הצל, ביטול תערובות, רוב ומיעוט בבית דין ובסנהדרין[  רובו ככולו  

 ישורון, תשפ"א )עמ' סד( הגראי"ל שטיינמן זצ"ל[ 

]מצוה הבאה בעבירה, האם עצם אפשרות האכילה היא ההנאה מהסוכה, הנאת פרוטה דרב יוסף כעוסק במצוה, סכך מאיסורי הנאה  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א   כתותי מכתת שיעורי שיעוריה[

]סיכוך במחצלת כשרה שאינה עומדת ברוח מצויה, האם יברך על ישיבת הסוכה בזמן שאין רוח מצויה, חיובר  קשירת סכך באזיקונים  

המק בדבר  מעמיד  בחבל,  קשירה  במסמרים,  ע"י הסכך  המהודקות  קורות  סנדוויץ'  טומאה,  המקבל  כלי  הוא  אזיקון  האם  טומאה,  בל 

אזיקון,  פתרונות נוספים: משקולת המחוברת לסכך, מסגרת עץ המכבידה על הסכך, דפנות גבוהות מחומר הפסול לסכך, אבנים על הסכך[  

 עומק הפשט, תשפ"א 
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]בסוכת אדמורי"ם, בכל כנף אין ג' טפחים, אך בשל מהירות הסיבוב  נראה כאילו יש    ?האם מותר לשבת בסוכה תחת מאוורר תקרה

 וישמע משה, תשפ"אתקרה עגולה בסוכה, מאוור קיר ומאוור תקרה[  

 משה, תשפ"א וישמע המשיך לצמוח בכלי[  שהניחוהו במים ו]סכך  ? סכך שהמשיך לגדול בכלי, האם נקרא גידולי קרקע

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' נב( -ופרוש עלינו    שליט"א[  דב סוקולובסקי ]הרב סולת גורן ויקב על סוכותפ

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט  סכך הבולט מסוכה בקומה עליונה על הסוכה בקומה תחתונה

אספקלריא סוכות,    סכך פסול בארבע טפחים, ואויר פוסל בשלושה טפחים, האם מותר לישון תחתיהם בפחות משיעורים אלו?

    )עמ' צה(  תשע"ט

 בינת ההלכה, תשפ"א    שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט ]או תחת סורגים[ סוכה תחת חבלי כביסה

לימי שמעליה מתוחים חבלי כביסה או סורגים    סוכה הכביסה  להסיר חבלי  לחייבו  או  לבנות סורגים,  לעכב את השכן  ניתן  ]האם 

 (מטבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך  הסוכות[

[  , תורת כהנים היא שיטת רבי יהודהמינים הכשרים לסכךאו    אסיף,  –אית  באספכם עונה חקל]מדוע כתבה התורה פעמיים באספכם?  

 תשפ"ב    בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א

 

 סוכה וסכך לנצח

 

 קהילת בני תורה, תשנ"ז  ]וצורת קשירתם לסוכה[ כשרות מיני סכך שונים

]דבר המקבל טומאה, טומאת נגעים, צבע עצי הסכך כתקרה, סיכוך במוצרי נייר, מקבל טומאה מדרבנן, פשוטי כלי   כשרות סכך לסוכה

של  סכך  בהנאה,  או  באכילה  האסור  באוכל  סרוח,  באוכל  לרפואה,  המיוחד  במאכל  באוכלין,  סיכוך  דרבנן,  טומאה  היתה  כשבעבר  עץ, 

פחות מכביצה, גידולו מן הארץ, שלג שירד על גבי הסכך, סיכך בעצים שגדלו בעציץ,  איסור הנאה, סכך מאתרוגים, סכך מאוכל בשיעור ה

 אוצרות אורייתא, תשע"ט עצים חרוכים נודפי רחי רע, יבשים, אפר, סכך שהתייבש או עתיד להתייבש, ענפים לחים[ 

]קני במבוק חלולים מבריאתם, האם נחשבים ככלי קיבול, סיכוך בדבר המקבל טומאה, סיכוך  האם ראוי לסכך לכתחילה ב'קיינעס'?  

 נועם אליעזר, תשפ"א באוכלין שלא הוכשרו לקבל טומאה[ 

 , תשפ"א )עמ' סג(כליל תפארת []הרב יצחק לזנובסקי שליט"א שנפל בשבת ויו"ט[ קיינעס ]סכך 

 (מה, תשפ"א )עמ' כליל תפארת  ץ שליט"א[ידובישראל דו ]הרב י פסול גזירת חבילה ב'קיינעס' מוכן

לסיכוך הסוכה   הסכך,  כשרות המחצלות  את  הקושרים  החוטים  הסוכה,  כל  את  החוצה  אויר  חבילה,  גזירת  מחצלת,  תקרה,  ]גזירת 

 ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ' קעז( ]הרב דוד אשוש שליט"א[  חמתה מרובה מצילתה, קני סוף, קיינעס[

 באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' כה(  [ בי נסים יחיאל בן שמעון שליט''א]ר הערות הלכתיות בענייני חג הסוכות

סוכה תחת גג זכוכית בחלקו או בכולו, סוכה תחת הגג והוסר הגג, סוכה שתחת האילן, סוכה   -הערות בהלכות בניית הסוכה  

 מנחת דבר, תשע"ט )עמ' יג( שרובה סכך פסול, סוכה בתוך הבור 

 )עמ' כז( שיעורים בדיני סוכה, תשע"ט  ]הגר"ש רוזנברג שליט"א[]סוגי הכיסויים[ דיני סכך בגגון נפתח 

 תשפ"ב   ותתענג בדשן, תשפ"א  לסיכוך, ובקשירת הסכך באזיקונים  מעמיד הסכך בדבר שפסול

 נועם אליעזר, תשע"ט סיכוך ב'פלפונים' ובתבן או בקש 
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 ( נאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -חידושי הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר   המצויות כיום ]סוכות לנצח[הנחת סכך על סוכות ממתכת 

קורה ע"י לחץ  ]מרפסות סגורות בגג אלומיניום, מסגרת המחזיקה  הנחת סכך על מסגרות עץ המשמשות כל השנה להחזקת התקרה  

 (נאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -חידושי הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר  אויר האם נקראת כלי קיבול[

 קהילת בני תורה, תשע"ג   ]מעמיד דמעמיד, חיזוק הסכך[  'מעמיד' בדבר הפסול לסכך בו

 מנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' קג(  ]הרב אהרן וייזר שליט"א[הערה בענין 'מעמיד דמעמיד' 

 תשפ"ב    הרב משה ויא, תשע"חבסכך? ]חרקים[  יצד למנוע "נגיעות"כ

יש שהסתפקו האם בסוכה שנופלים חרקים מן ,  כתבו האחרונים שיש ליזהר מפני חשש תולעים שנופלים מן הסכך]מניעת חרקים בסכך  

סולה לאכילה כיון שיכול לכסות את האוכל. עוד כתבו שאם  שאין זה נחשב כסוכה פ  זצ"ל  הסכך האם הסוכה נפסלת. דעת הגר"נ קרליץ

ש שהתירו לפרוס ניילון תחת הסכך כאשר יש חשש שיפלו חרקים מהסכך, ויש שכתבו . ילא יכול לאכול מחמת החרקים יכול לאכול בבית

עומק     [לנאותו רק למטרה אחרת  שבזמן הזה יש לחשוש, דכיון שלא נהגו לסכך תחת הסכך ליופי בסדינים, הלוא ניכר ומוכח שלא נעשה

 הפשט, תש"פ 

נגיעות בסכך והמלצות לאיחסון הסכך אחר סוכות[?  כיצד למנוע  פסוקאים  יבש,  ירוק, סכך  נתיבים      מאורות הכשרות, תש"פ   ]סכך 

 לכשרות, תש"פ 

 הר נוף, תשפ"א -קהילת בני תורה אכים[]האם נאסרו המלסכך שיש בו תולעים ונפלו על השולחן או לתוך המאכלים 

 

 פרגולת סוכה 

 

 תשפ"ב   אזמרה לשמך, תשע"ט  סוכת פרגולה ודיניה

 אהלי טהרות )עו(, תשפ"ב  חריצים ונקבים בקורות הסוכה

]גזירת תקרה, האם היא סוכה או 'דירה', מעמיד בדבר שאין מסככין בו, אין בסכך צורת ארעי אלא קבע, סוכה סיכוך בפרגולה צפופה  

 ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ' ר(  ]הרב ינון בר כוכבא שליט"א[  עשויה לצל[

במסמרים, החריצים בהם מונחים העצים   האם מותר גם לקובעם ,]האם העצים הדקים כשרים לסכך השימוש בפרגולת הצללה כסוכה

 ( קכטישורון, תשפ"א )עמ'   ]הרב מרדכי פירר שליט"א[ הדקים האם נחשבים כבית קיבול[

, היושב תחת  ' לאטות'עשר ס"מ, היושב תחת בית המקורה ב  קורות שרחבן  –]המסכך סוכתו ב'לאטות'  ישיבה תחת 'הצללה' בסוכות  

 (יזמנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' ק שליט"א[ ינון זרגרי]הרב  צללה[ה

 ( טו)עמ'  אספקלריה, תש"פ פרגולה סוכת 

 ( יג)עמ'   אספקלריה, תש"פפרגולת העתיד  

 אספקלריה )כ(, תשפ"א   פרגולה כשרה לסוכה

, סיכוך בסולם, הכשר קרשים ]המסגרת, הרפרפת, האופן הקבוע של הפרגולה, סיכוך בנסרים, סיכוך בבלאפונים  סוכה בפרגולת הצללה

נוה צבועים לסכך, דירת כל השנה, שימוש בסוכה באופן שונה מאשר שימוש בשאר ימות השנה, הגבהת הסכך או חלק ממנו מידי שנה[  

 ההיכל תשפ"א 

 פניני הלכה ישיבת מיר, תשע"ט )עמ' לז(האם כשרה לסכך?  סוכה בפרגולה עם תאורה מובנית,
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 , תשע"ו זצ"ל הגר"א גניחובסקיהוסיף סכך על הסכך הכשר לצורך פרטיות מהשכנים למעלה 

  ירחון האוצר   [ים, בהלכות טריפה, בהלכות עירוביןי, מחצה או רוב, רוב הנראה לעינ]מחצה על מחצהסוכה שחמתה וצלתה הן בשווה  

 תשע"ח )עמ' פב( )ח(,

גזיראיסור מעיקר הדין או  הסומך סוכתו בכרעי המיטה,  ,  מעמיד בדבר המקבל טומאה]"מעמיד" בסוכה    -   ה, הכרעת השו"עמשום 

על המדוכה לבאר את שיטתו,    לכאורה סותרים זה את זה. רבותינו האחרונים ישבו  -האם מותר להעמיד את הסכך בדבר המקבל טומאה  

ללא חשש פסול "מעמיד" בדבר מקבל טומאה בדברי    -קשירת וחיזוק הסכך  ,  מעמיד בפסולים מדרבנןה,  ולהכריע כיצד יש לנהוג למעש 

המשנה ברורה מבואר שאף קשירת הסכך לסוכה נחשבת כ"מעמיד", ולפי זה יש לדון כיצד מותר לקשור ולחזק את הסכך באופן הכשר 

 המקבלים   בחוטים  קשורה  במחצלת  סיכוך,  בדבק  סכך  הדבקת,  מעמיד על גבי הסכך  וגומי  פשתן,  צמר  בחוטי  קשירה,  והראוי לכתחילה

וקירות מגבסאה,  טומ על כותל אבנים   האחרון   הדור  פוסקי  דברי,  העושה סוכתו בראש האילן, כשרהד",  "מעמיד דמעמי,  העמדת סכך 

סיכוך על מסגרת מתכת המחוברת לקיר, אם הניחו עליה כלונסאות כשרים שמעליהם ד",  דמעמי  מידמע"  בדין  איש  החזון  חומרת  בנדון

   עולמות, תסו ד"[ שיטת החזון איש להחמיר בדין "מעמיד דמעמיך, הסכ

 אהלי טהרות )עו(, תשפ"ב  ]אשירה דמשה ואשירה דלא של משה, כתותי מיכתת שיעוריה[ סכך טמא שאינו מקבל טומאה

 ת )עו(, תשפ"ב אהלי טהרו סכך העשוי מארגזי עץ 

 אהלי טהרות )עו(, תשפ"ב   סכך באניצי פשתן

 מה טובו אהליך יעקב )יז(, תשפ"ב )עמ' מו(  ]הרב לוי הכהן רבינוביץ זצ"ל[מדוע אסור לסכך בפשתן מנופץ? 

 אהלי טהרות )עו(, תשפ"ב סיכוך בידות האוכלין 

 אהלי טהרות )עו(, תשפ"ב קיבול   סיכוך בקנים שיש להם בית 

קושית   ה,מחלוקת הרי"ף והרז"ה כמי הלכ  ם,הסומך סוכתו בכרעי המטה מח' חכמים ור"י ובדעת ר"י מח' אמוראי]  דסכך  'מעמיד'

דחיית   ה,טעם פסול מעמיד לדעת הרז" ו,  ביאור השגת הרז"ה ע"פ קושיא זד,  מהעושה סוכתו בראש האילן דאין חסרון של מעמי  הראב"ד

א' )קושיא  הרז"ה  לטעמי  מחיצו  (,הראב"ד  בדיני  ולא  סוכה  בדיני  דין  חידש  לקושיא   ת,הראב"ד  הראב"ד  הראשונים   ב,ישוב  תמיהת 

הגפ עליה את  ביאר   ן,מהדלה  וצ"ע מה תמהו הראשוניהראב"ד  או בארוכות   ם,טעמו בהדיא  בשיפודין  קושית המג"א מהמקרה סוכתו 

תהמט המג"אה,  תירוצו   ירוץ  על  הראב" ,קושיא  קושיית  על  הראשונים  הרמב"ןד,  תירוצי  קרקע   תי'  דמעשה  התי'  בביאור  דרכים  ב' 

גזירת מעמימסכן,  מהו עושה סוכתו בראש האיל  ,ב' אופנים ברמב"ן ד,בעלמא קא עבי סתירה בדעת    ד,ך על לט"ש צ"ע אי שייכא בזה 

טעם השו"ע לחבר כלונסאות הסוכה במסמרות הינו משום מעמיד דמעמיד   ד,השו"ע כיצד להכריע לדינא במח' חכמים ור"י ובדין מעמי

גם בפסול דרבנן אין מקום כלל  אי יש דין מעמיד   תמיהה נוספת  ד,תמיהת החזו"א על האחרונים דאין כאן מעמיד דמעמי (,)מג"א וגר"א

ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין,    [מעמיד הסכך בלבניםר,  ונפק"מ בכותל מחומר אח  ,ההיתר לסכך על הכתלים וטעמו  ם,לדברי האחרוני

 ( מג)עמ'  , סי' זתשע"ח

 תשע"ח )עמ' סו(  )ח(, ירחון האוצר [על גבי הסכך, מתחתיו, בנפרד מן הסוכה]סוכה שעליה רשת מתכת 

 ( יד)עמ'  אספקלריה, תש"פמריחת לכה על קורות סכך   

 ( יד)עמ'  אספקלריה, תש"פ  הנחת הסכך על מסגרת אלומיניום

 (טז)עמ'  אספקלריה, תש"פ    קונסטרוקציית מרפסת לסוכה

 אספקלריה )כ(, תשפ"א   והסטת התריסים בסוכה טלטול מזגן נייד

 

 נוי סוכה 
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 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט   ?האם ישיבת נשים בסוכה של אחרים מקצה אותה לשבעת ימי החג 

 , תשע"ט זצ"ל  הגר"א גניחובסקי נוי סוכה ד' טפחים  

 תש"פ    בינת ההלכה, תשפ"בדיני נוי סוכה 

 מעדני אשר, תשפ"א הורדת נוי סוכה במהלך חול המועד כדי שלא ירטב בגשם 

 דרישה וחקירה, תשפ"א צינור מים שהתפוצץ ומים חדרו לסוכה, האם דומה למוזג כוס ושופכו על פניו? 

בעניני סוכה וארבעת המינים,    -גם אני אודך  זמן חלות קדושת הסוכה ודין נוי סוכה שנפל לאחר זמן ביהשמ"ש אם מוקצה כל ז'   

 ( פהתשע"ז )עמ'  

 (פח בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -גם אני אודך בסוכה   חשמליתליית נוי סוכה 

 אשכול יוסף, תשע"ה המנהג לתלות בקבוקי שמן זית בסוכה לנוי ולהשתמש בהם לנרות חנוכה 

בעניני    -גם אני אודך  תליית וילון שעטנז בסוכה, ניקוי משקפיים בטלית קטן או גדול[   ]ניגוב הידיים בסדינים שנתלו על דפנות הסוכה  

 ( פסוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' 

 (צבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך תליית תמונות רבנים בסוכה וקריאת הכתב שתחתיהן בשבת ויו"ט  

 ( קהבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך פרי שתלוהו לנוי סוכה ונתבשל עם פירות אחרים  

 (קחבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך   בת שאחרי סוכותסוכה בשטלטול 

 

 סוכות זכר לענני הכבוד

 

]הרב עמיחי כנרתי שליט"א[    ]שיטת הב"ח[  ?"האם יש עניין להחמיר ולכוון במצוות סוכה בטעם המצווה גם זכר ל"סוכות ממש

 אמרי עזר, תשפ"ב )ה' עמ'(     ]הרב אליעזר בלוי שליט"א[  סכך

הסוכות בחג  הימים   שמחתנו  סדר  גמר  העגל,  חטא  אחר  השכינה  השראת  הסוכות,  בחג  יתירה  שמחה  כבוד,  ענני  או  ממש  ]סוכות 

 עולמות, קעה   )ושמחת בחגך( האסיף, הקשר בין ארבעת המינים לשמחה בחג[הנוראים, תוכנו הרוחני של חג 

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א   ]יום חתונתו יום שמחת ליבו[  אגעדאנק, תשפ"אמדוע סוכות בט"ו בתשרי? 

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א-משיב כהלכה חג הסוכות בט"ו בתשרימדוע שבעה טעמים 

   ייתא, תשפ"אטעמא דאור מהות ימי חג הסוכות 

 מתוקים מדבש, תשפ"איחודו של חג הסוכות  -נני כבוד ע

    ( 2סוכות, תשע"ט )עמ'    -משנת המועדים    תשפ"א  מלאכת מחשבת, תשע"ח   רוממות, תשע"ז   ]ע"פ הגר"א[  מדוע חל סוכות בי"ד תשרי 

 להתעדן באהבתך, תשע"ט 

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ -ברוך שאמרכפרתו של דוד המלך  –סוכות  –ענני כבוד 

 למעשה, תשפ"א לענני כבוד ולא למן ולא לבארה של מרים[   ]זכרון ההכנה לשמחה האמיתית בחג הסוכות
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 עומקא דפרשה, תשפ"א ]מה שמחת המצוה אם סוכות ממש עשו להם[  נגילה ונשמחה בישועתך

אוסף גיליונות, תש"פ  -פניני זאת ליעקב  בחירו  גילוי לפני אומות העולם על גודל חיבת השם יתברך לעם  -סוכות זכר לענני כבוד"  "

 )עמ' י(

 מאור החג, תשע"ד ענני כבוד או סוכות ממש 

 וימינו תחבקני, תשפ"א ניצוצי אורה במשנת רבינו הגר"א ובית מדרשו בעניני חג הסוכות

 (קצחישורון, תשפ"א )עמ' ]הרב דוד קאהן שליט"א[  ]ענני כבוד במשנת הגר"א[שני גוונים לחג הסוכות 

 צבא הלוי, תשפ"א   דברי הגר"א שענני כבוד נסתלקו ממעשה העגל עד ט"ו תשרי

 וידבר משה, תשפ"א הטעם שאין נשים חייבות בסוכה אף שהן היו באותו הנס 

 וידבר משה, תשפ"א 'סוכות ממש' בזמן מלחמת עוג 

 וידבר משה, תשפ"אענני הכבוד בזכות אהרן  

 ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ' רכו( ]הרב אליעזר פויכטוונגר שליט"א[   ?בסוכות ממש או שם מצוה -בסוכות תשבו 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תש"פ   האוכל בסוכה בלי כוונה לקיים מצוה

 

 כזית ראשונה בסוכה

 

 הארה מוסרית, תשפ"א אותיות הכוס[  -]סוכה כמזיגת הכוס לקב"ה  -מצוות ישיבה בסוכה 

 לט( באר התורה )קלב(, תשפב )עמ' לבד או עם סלטים?   –אכילת כזית ראשונה בסוכה 

כז בין  כזית של אכילת מצההשוואה  לבין  בסוכה  ראשון  כוונת ]  ית  בלא  אכילה  גזל,  באיסור  חדש,  באיסור  מצה  של  ראשון  כזית 

 נועם אליעזר, תשפ"א  המצוה[

 ( ופניני הלכה ישיבת מיר, תשע"ט )עמ' להאם צריך לאכול את ה'כביצה' בסוכה בכדי אכילת פרס? 

 (קעובעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך אכל כזית בליל א' כששולחנו תוך הבית אם יצא ידי חובתו  

 ע"ח עשר עטרות, תשבליל א' דסוכות כשאין לו סוכה האם מחויב לאכול פחות משיעור חיוב בסוכה?  

 , תשע"ה זצ"ל הגר"א גניחובסקי  החג הראשון כזית ראשון או שני כזיתים בליל

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכהכזית ראשונה בסוכה   -סדר ליל סוכות 

 א שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"   החג הראשון מצות אכילה בסוכה בליל

 (עמ' רטוהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך מצות אכילת כזית בסוכה בליל יו"ט א' של סוכות
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 מצוות ישיבת הסוכה

 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א ]מצוה הבאה בעבירה בשוגג, האם הסוכה נאסרת[  אכל בסוכה לחם טבל 

 מעדני אשר, תשפ"א סעודת ברית מילה מחוץ לסוכה כשאין מקום לעשרה אנשים בסוכה 

ישב בסוכה ולא ידע שהגג מעל השלחן מכוסה, לא יצא ידי חובתו, ישאר בסוכה בלילה ראשון כי יתכן והיא כשרה  ]שולחנו בתוך הבית  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א   גם עם גג, שמא ימשך לספק סוכה[

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א-משיב כהלכהישיבת גוי בסוכה 

 (עמ' קצהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך תנאי בהוקצה למצותו דעצי סוכה

]האם הקדושה היא חלק מהמצוה, ממתי מתחיל זמן איסור עצי סוכה, בנייה, בין השמשות, סעודה ראשונה, איסור הנאה מעצי סוכה  

 יאיר נזרו, תשפ"ב  שמחוץ לסוכה[ קרקע הסוכה, נוי סוכה

 (עמ' רח) הוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א-ברכת מועדיך קדושת הסוכה דהוי כקדושת בית הכנסת

 (עמ' רכטהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך קדושת הסוכה והנאתה בזמן ירידת הגשמים וכיו"ב

 ( עמ' רלההוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך כל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט

 (נח סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'בעניני   -גם אני אודך אכילה בערב סוכות בסוכה ללא היכר   

 )עמ' פג(    אספקלריא סוכות, תשע"ט   מדוע בימי נחמיה עשו סוכה ולא עשו כן מימות יהושע?

]מצוות ציצית היא מצווה היה מעוטף בטלית ונכנס ללמוד לסוכה ובשל החום הוריד את טליתו ולמד בסוכה, האם נהג כדין?  

קיומית ולא חיובית ורשאי להוריד את הטלית, מאידך בעודו לבוש בטלית אינו חייב להורידה ואם הוא מצטער ללמוד בחום בסוכה הרי 

עוסק במצוה פטור מן המצוה, מצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות, מעלת סוכה שקולה כנגד 'מצטער', הוא פטור ויכנס וילמד בבית כדין 

מעדני כהן,    כל המצוות, קדימות בהוצאות מצוות תפילין ציצית או סוכה ולולב, סוכה היא חובת הגוף, טלית גדול כשיש לו טלית קטן[

   תשפ"א

 ( לבאיתרי, תש"פ )עמ'  -עלון ישיבת זהב מרדכי  ]הגר"י אליאך שליט"א[ שיטת הגר״א בענין אכילה בסוכה

 וישמע משה, תשפ"א ? לסוכהלהסמיך תפילת הדרך לברכה או להימנע מאכילה חוץ 

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' לו(  -ופרוש עלינו   שליט"א[הרב עמנואל צדוק ] מצוות אכילה בסוכה

]מעריב ליל ראשון בסוכה, ישיבה בסוכה בבין השמשות של ערב חג ספק בל תוסיף, תפילה בסוכה או  לימוד תורה    -חיוב תפילה בסוכה  

 לענין הלכה, תשפ"א  לי ואנווהו'[-המינים ליד חלון מדין 'זה א בביו עם ארבעת

 דרישה וחקירה, תשפ"א  ]חובת מחאה, כבוד הנפטר[דירת מי שאינו אוכל בסוכה בכוונה להצטרף למנין וסעודת יום זכרון בהאם 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א מדוע דין שלוחי מצוה פטורין מן המצוה דוקא לעניין סוכה? 

ומאיזה שיעור מתחייב בסוכה,  ם  חייב לאוכל םאילו מיני אוכלי ]ם  בסוכה ושיעור םהחייבי םמיני אוכלי יש  בסוכה,  על אילו מינים 

 (פהמנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' ק[  ]הרב און אברהם הכהן סקלי שליט"א [, מיני תרגימא, שיעור הקביעותלברך 'לישב בסוכה'

 מלאכת מחשבת, תשפ"א האם יש מצוה לאכל כזית פת בכל שבעת ימי החג? 

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכהאכל חצי כביצה בסוכה וחצי כביצה חוץ לסוכה 
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 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכה]הגר"א[ אכילת מצה כל שבעה וישיבה בסוכה כל שבעה 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשפ"א  שתיית מים חוץ לסוכה

 וישמע משה, תשפ"א  ?על מים ונזכר שהוא מחוץ לסוכה ברך שהכל

לטייל בסוכה, האם מי שאוכל ארעי חוץ לסוכה אינו מבטל מצוות  האם יש מצוה או הידור לאכול בסוכה אכילת ארעי, המצוה

]הרב יצחק מרדכי הכהן רובין   ]האכלת קטן מחוץ לסוכה, ספיה בידים, אונן, שהיה חוץ לסוכה לימוד חוץ לסוכה[ טיול וישיבה בסוכה?

 הר נוף, תשפ"א -קהילת בני תורה שליט"א[ 

 דרישה וחקירה, תשפ"א האם לערוך שבע ברכות בסוכה לחתן וכלה שנשאו בחתונה קונסרבטיבית?  

 סגלה )יז(, תשפ"א  ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[ ?הלכה ארצישראלית נשכחת - אכילת ארבע עשרה סעודות בסוכה

]האכלת קטן חוץ לסוכה, ספיה בידים, שהייה חוץ לסוכה האם יש בה ביטול איסור או ביטול מצות עשה    -אכילה ושינה חוץ לסוכה  

   קהילת בני תורה, תשפ"א]הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א[  מצוה באכילת ארעי בסוכה[מצוות עשה, האם מקיים 

 ( עמ' ראהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך מצות עשה דישיבת סוכה

 ( יאעמ' רהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך שינה בסוכה

]איסור פסיעה גסה מפני הרואים או מחמת עצמו, ונפק"מ  היוצא מביהכ"נ אם מותר לפסוע פסיעה גסה כדי למהר כניסתו לסוכה  

 (קיחבעת המינים, תשע"ז )עמ' בעניני סוכה ואר -גם אני אודך ברץ לדבר מצוה, היצוא ממצוה למצוה[  

   )עמ' כה( אספקלריא סוכות, תשע"ט  י מקום?והאם נחשב שינ -מעבר מסוכה שבמרפסת לסוכה על הגג 

 (קכדבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך אם להשתמט מללוות חתן בשבת קודם החתונה כדי לשבת בסוכה 

 (קלאבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך   ?עדיף להתפלל ברוב עם בביהכ"נ או במנין מצומצם בסוכה האם

 ( קלטבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך   ?ישיבה בסוכה או להיות מהעשרה ראשונים בביהכ"נהאם עדיפה 

 (קמבבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך   ?כהן רשאי לעזוב ביהכ"נ הקבוע לו כדי להתפלל בסוכההאם 

 )עמ' נד(     , תשע"טאספקלריא סוכות  סוכהה צל  - מצות לאו ליהנות ניתנו

 ( קמהבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -גם אני אודך דברי חול ושחוק בסוכה  

בסוכה   ילדיו  ונישוק  נוכרי  קפנדריא  כניסת  לסוכה,  כניסה  קודם  מנעל  אודך     לסוכה[ ]חליצת  אני  המינים,    -גם  וארבעת  סוכה  בעניני 

 ( קמטתשע"ז )עמ' 

 באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' לז(  [רבי חיים מלין שליט''א]קפנדריא בסוכה 

]המנהג לעשות ברית מילה בבית הכנסת, בבית התינוק, טעמי  ?  הכנסת או בסוכה-בבית,  היכן עדיף לקיים ברית מילה בחג הסוכות

השינה ושאר שימושי  המנהג, מילה בסוכה כמילה בבית הכנסת, היתרון במילה בסוכה על פני מילה בבית כנסת, ברכת האיכלה פוטרת את  

אחר   מאדם  חובה  ידי  יצא  ספק:  ידי  לצאת  עצות  בכיסנין,  הבאה  פת  אכילת  בסוכה',  'לישב  יברך  האם  אכל  ולא  בסוכה  ישב  הסוכה, 

נוסח ברכת לישב בסוכה מדין הרהור כדיבור, ישמע ברכה אחרת מחברו בא"ה  המברך, לאכול סעודת פת קודם שנתו, יכוין בדעתו את 

 ( קכטירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  ך לישב בסוכה, שומע כעונה לחצאין[ואחר כך ימשי

מימיך סוכה  מצוות  קיימת  לא  נוהג  היית  כן  צורת   אם  הלל,  ובית  שמאי  בית  מחלוקת  הבית,  בתוך  ושולחנו  בסוכה  ורובו  ]ראשו 

אם עשה    צד אחד יש להעמיד את דין התורה על כנו ולצד השני יש לגזור גזירהתוס': כאשר ללגה במקרים בהם יש מחלוקת בהלכה,  ההנה 

הרא"ש לתוספות  הדאורייתא.  את  אפילו  קיים  לא  השני  הצד  לפי  הראשון,  מחמי  :כצד  השני  כשהצד  מתרגל  ר,  אפילו  הוא  שאם  כיוון 

בתור עיקר הדין ולהמנע מהמצווה כליל כאשר לא תהיה לו אפשרות להחמיר. ולכן אין להחמיר   לחומרא הוא עלול לתפוס זאת בטעות
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הרי"ד לפי  כמותה.  פוסקים  שלא  עלול א  :כדעה  הוא  השניה,  כשיטה  להחמיר  מתרגל  אדם  שאם  כיוון  מחמיר,  השני  הצד  כאשר  פילו 

נפסקה הלכה כב"ה, לא רק שאין להקל  מש  :לא. לפני יהושעלהתבלבל ולחשוב שנפסקה הלכה כמותם ויעשה על פיהם גם כשדעתם היא קו

הכרעה כיצד על בית שמאי לנהוג לאחר שנפסקה ההלכה  ם. הצעה: כב"ש, אלא אפילו כשב"ש מחמירים אין מעלה או הידור להחמיר כמות

 ( קלטירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  א[ כבית הלל, תלמידי ב"ש נחלקו בדבר והכריעה הגמרא שעליהם לפסוק כב"ה גם לקול

 (קנובעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך הכנסת מחשב לסוכה  

 (קנחבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך גלגלת להורדת אוכל מהבית לסוכה  

 ( קעאבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך מדוע לא גזרו חז"ל על אכילת עראי חוץ לסוכה   

 שפ"א משנת המועדים סוכות, ת-משיב כהלכה  ]בביתו או בדרך, להסמיך לתפילת הדרך[שתיית מים מחוץ לסוכה 

 ( קעבבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך  שתיית מים קודם ברכת המזון מחוץ לסוכה  

 (קעד בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך שתיית מיץ ענבים חוץ לסוכה  

  ירחון האוצר )יט(, תשע"ט )עמ' קצא(חיוב אכילת מיני תרגימא בסוכה  

   א(רירחון האוצר )יט(, תשע"ט )עמ' שיורי מנחת ללא סוכה?    היאך אכלו הכהנים

  (רחירחון האוצר )יט(, תשע"ט )עמ'  האם גשמים בחול המועד סוכות הם גשמי ברכה או לא?  

   (רכחירחון האוצר )יט(, תשע"ט )עמ'  מעשה דרבן גמליאל והתנאים בספינה  

  צ(רירחון האוצר )יט(, תשע"ט )עמ'  י בשיעורין  ריבו

  , תשע"ח )עמ' קכו()ח( רחון האוצרי ]המעבר לתוך הדירה דרך הסוכה[חיוב מזוזה בסוכה שבפתח הבית 

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קיא(    ]סכך קודם הדפנות[המטייל בסוכות ורואה סוכה, האם יש לחשוש שנבנתה בפסול? 

 נועם אליעזר, תשע"ט  ]מצוה הבאה בעבירה שאינה בגוף החפץ[עבר ונסע בספינה ביום טוב כדי לקיים מצוות סוכה 

דברי הלכה,    בסוכה, כזית בליל ראשון[  ]לדור כמו בביתו, כלי אכילה בסוכה, שינה בסוכה, אכילה ושתיה  דיני מצוות ישיבת הסוכה

 תשע"ז 

ואכילה בסוכה   לישב ישיבה  ברכת  צער,  בלא  לדיור  בסוכה, סוכה שאינה ראויה  בסוכה, מצטער  שינה  הימים,  ]בלילה ראשון, בשאר 

 תשפ"ב   , תשפ"אאזמרה לשמך בסוכה, ברכת לישב בסוכה שלא בשעת אכילה, דיני עשיית הסוכה, הדלקת נרות בסוכה[

]רוח מצויה, קשירת הסכך, מזוזה בסוכה שלפני הבית, החזרת סכך בשבת ויום טוב, שימוש בזוי בסוכה, לישון בבית מפני    דיני הסוכה

 מים חיים, תשע"ו  [רעש שבסוכה, מי שאין לו בית האם חייב בסוכה

 מעדני אשר, תשע"ח  ]הוא עצמו יושב בסוכה חסרת דופן[אדם המהווה "דופן" לסוכה, האם מותר לו לאכול בה? 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א זוית חדה בסוכה 

בישיבה, שהחיינו בקידוש בליל ראשון למי שאינו בסוכתו, האם יש מצוות אכילת    ]קידוש בליל ראשון בעמידה או   הערות בעניני סוכה

 רוממות, תשע"ז  פת בכל ימי הסוכות[

 קהילת בני תורה, תשע"ה   ]חיוב ישן במצוות[ הוצאת אדם ישן מהסוכה

 דברי חפץ )ה(, תשע"ו )עמ' צא(  [שליט"אהו יונה שמרי]הרב  אר מצוותשכה ובחובת הישן במצוות סו

 ( כזבאר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ'   שליט"א[ רב רפאל סויד]ה להוציא אדם ישן מן הסוכה האם מותר
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 , תשע"זזצ"ל הגר"א גניחובסקיאדם נרדם מחוץ לסוכה, וניתן להכניסו לסוכה כך, או להקיצו ויכנס לסוכה בעצמו, מה עדיף? 

  ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קכ(מחוסר בית, האם חייב בסוכה? 

לדבר מצוה" או "לדבר רשות" הפטורים "הולכי הדרכים" ", בשעת הטיול ובשעת המנוחה,  ]אכילה ולינה ללא סוכהטיולים בחג הסוכות  

האם מותר לצאת לטיולים בסוכות ,  מתי הותר לצאת לדרך בימי הסוכות, ומדוע אין בכך "הפקעה" ממצות סוכה,  ממצות הישיבה בסוכה

בעלמא" הליכתם  ,  ל"תענוג  פטורים   -בשעת  אך  סוכה,  לחפש  שחייבים  או  מלחפש סוכה,  אפילו  פטורים  האם  סוכה,  למצוא  כשיכולים 

]וחייבים רק   -בשעת חנייתם  ,  מלבנותה במידה ולא מצאו ויכולים לבנותה בעצמם. האם פטורים מבנייתה  כשהגיעו למקום שאין סוכה 

האם "הולכי דרכים" פטורים ממצות סוכה ]"הותרה"[, או שמחוייבים אלא שמפאת    ,לחפש אם היא בנמצא[, או שחייבים לטרוח ולבנותה

כיצד נגדיר "דרך" האם הדבר תלוי בשיעור אורך הדרך או במספר שעות הימצאותו  ,  חוסר היכולת לקיים המצוה נדחה החיוב ]"דחויה"[

סוכה,  בה שיש  במקום  אכסניה  לבקש  המתביישים  דרכים  לצאת  ,  הולכי  מותר  בשעת  האם  ֵירדם  הסתם  שמן  בעצמו  כשיודע  לנסיעה 

ההולך ללמוד בבית מדרש ודרכו בכל ,  האם צריך להימנע מכך  -היודע שבשעה שהולך לשמוע שיעור בבית המדרש עלול להירדם  ,  הנסיעה

טיסה  סוכה,  שם  אין  וההולך לבקר את הוריו בסוכות  ,  האם גם בסוכות מותר לנהוג כמנהגו  -השנה כשהוא עייף להניח ראשו ביני עמודי  

    תורה והוראה, תשע"ה    [טיסהב להימנע מאכילת קבע  ,  בימי חול המועד סוכות ]לצורכי פרנסה • לביקורים משפחתיים • לטיולים וחופשות[

 עולמות, רעד     תשע"ג 

סוכות   בחול המועד  בטיסה  וחופשסעודת קבע  לטיולים   • משפחתיים  לביקורים   • פרנסה  בטיסה[ה]לצורכי  קבע  מאכילת  להימנע   ,  

 רעד עולמות,    תשע"ג    תורה והוראה, תשע"ה 

בסוכה ולעשות  להכניס  האסורים  ומשום ]  דברים  תדורו  כעין  תשבו  משום  לסוכה  ולהכניס  לעשות  והאסורים  המותרים  דברים 

 (סו)עמ'  , סי' יירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח  [ מאיסותא

דברי המג"א על היושב כולו בבית אי גזרינן שמא   ה,בדברי המג"א אי סגי שיהיה שלחנו בתוך הבית וטפח ממנו בסוכ]  גזירת שמא ימשך

 ( עא)עמ'  , סי' יאירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח[  חידושו של המ"ב שיש דין שיהיה תמיד שלחן בסוכהך, ימש

 מעדני אשר, תשע"ד   לשבת עם הצאן במרעה ולהיפטר מן הסוכה

 מעדני אשר, תשע"ד האם מותר לצאת מהסוכה כשאוכל או שתיה בפיו? 

 מעדני אשר, תשע"דכשלפי תחזית מזג האויר ירד גשם, האם מותר לישון חוץ לסוכה?  

    תשפ"א   המצוות בפרשה, תשע"זמצוות ישיבת סוכה 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ז   ]הולכי דרכים, מפקיע עצמו מסוכה, עידנא דריתחא[ ?שאין בו סוכה אם מותר לצאת לטיול למקוםה

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תש"פ   דיני שינת קטן בסוכה

ברכת  ]אכילת ארעי וטיול, סוכה הראויה לכל מצוות הסוכה, במדינות הקור האם צריך סוכה הראויה לשינה[   ודירה ארעי    -סוכה קבע  

 יוסף, תשפ"א 

, חיוב שינה בסוכה,  חיוב אכילה בסוכה,  החייבים והפטורים ממצוות ישיבה בסוכה,  סדר הישיבה בסוכה וברכתה]מצוות ישיבת הסוכה  

 תשפ"ב    מנחת שאול, תשפ"א   מנחת שאול, תש"פ  ]הרב שאול דניאל סעיד שליט"א[  [קדושת הסוכה

 

 ברכת שהחיינו

 

 מחמדי התורה, תשע"ט שהחיינו בקידוש בסוכה בעמידה או בישיבה? 
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 ( קלאתשע"ח )עמ'  ,)ח( ירחון האוצרברכת שהחיינו במצוות סוכה ולולב  

 , תשע"ט זצ"ל הגר"א גניחובסקי ]על סוכה כשרה מדאורייתא ופסולה מדרבנן, ואח"כ נזדמנה לו סוכה כשרה גם מדרבנן[שהחיינו פעמים 

 ( רכחירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  ]ברכת שהחיינו בימים טובים מדאורייתא[   ברכת שהחיינו לשיטת הר"י מיגאש

הר"י ]האם היא דאורייתא, האם ברכת וידוי מעשרות היא דאורייתא, ביאור כוונת רש"י ע"פ דברי  ברכת שהחיינו על ביעור מעשרות  

 נחלתנו, תש"פ )לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, ברש"י(   מיגאש[

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א  ]נענועים בביתו בסוכה קודם התפילה[כת שהחיינו בשעת איגוד הלולב או נטילתו בר

בט"ו בשבט, ובראש  באכילת מרקחת ממנו    באכילתו אחר סוכות,  בר ברך עליו שהחיינו בנטילת לולב,]שכ  ברכת שהחיינו על האתרוג

]ברכת שהחיינו ברכת שהחיינו לאשה על אכילת האתרוג כשלא ברכה שהחיינו על נטילת לולב, האם אתרוג מתחדש מידי שנה או  השנה  

ירחון האוצר  שליט"א[    הרב מתתיהו גבאי]  שוהה על העץ שלוש שנים, שהחיינו על פרי מבושל או מטוגן שאינו ניכר חידושו, על פרי סחוט[

 )מד(, תש"פ )עמ' רח( 

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכה]שהחיינו על בניית הסוכה[ שהחיינו בליל א' דסוכות בסוכת אחרים 

 (ע, תשפ"א )עמ'  כליל תפארת   שליט"א[ דוד צבי סירוטה]הרב  סוכתו הפרטית? האם צריך לברך שהחיינו על

ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ'  ]הרב אוריאל כהן שליט"א[  ביום ב'?    בירך בטעות על אתרוגו של חברו, האם יחזור לברך שהחיינו

 רפא(  

]ברכת הזמן שהחיינו דלולב ושופר היום טוב שני, השונה והדומה בין יו"ט שני של ראש השנה לשל  שהחיינו ביום שני של סוכות בחו"ל

 שיעורי הגר"א מדלוב שליט"א, תש"פ   סוכות[

 (קפבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך ברכת שהחיינו לקטן שנעשה בר מצוה בחוה"מ  

 וישמע משה, תשפ"א  ?מינים משלו ושכח לעשות שהחיינו האם יכול לברך בנענועים שבהלל 'אין לו ד

 

 האכלת קטן מחוץ לסוכה

 

בירור  ]האם מותר להאכיל קטן חוץ לסוכה, והאם מותר להשכיב קטן לישון חוץ לסוכה[     במצוות ישיבת סוכה  ספיה בידיים לקטן

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ס(-הלכה

לח  הגיע  שלא  קטן  להאכלת  מחוץ  בידים[]ספי  סוכה ינוך  דר]  ה  שמואל  שליט"א[זהרב  ביש  י  חבורות  מראשי  הלכה  מיר פניני  ,  יבת 

 תשפ"ב 

לידו של הקטן או לתת לפיו, נותן לקטן מבעוד יום,    ]מאיזה גיל, הליכה בלא ארבע כנפות לקטן, תלל  איסור ספיה לקטן ביוה"כ וסוכה

 הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"אנתינת עוגה שיש עליה אותיות לקטן, האכלת קטן מחוץ לסוכה[ 

יודע שתדלק   ]להאכיל קטן מחוץ לסוכה, להאכיל קטן  ספיה לקטן במתעסק לפני הקידוש, איסור התלוי בזמן, פתיחת מקרר כשאינו 

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מח( נורה[

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכה]מעשה שמאי[ חיוב קטן בסוכה 
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 נשים בסוכה 

 

 פניני הלכה, תשפ"א  ]הרב חיים הלפרט שליט"א[ האם נשים מברכות על ישיבה בסוכה? 

  , האם נשים חייבות בסוכה,  שכח 'יעלה ויבוא' בברכת המזון בליל יו"ט,  חיוב אכילה בסוכה בליל יו"ט]  נשים בישיבת הסוכה ובברכתה

אספקלריא      [זמן חיוב האכילה בליל יו"ט,  ניית אמן בקידוש, עהאם פוסקים הלכה על פי חלום   ,האם נשים רשאות לברך 'לישב בסוכה'

 עין יצחק, תשע"ט   )עמ' קמב( סוכות, תשע"ט

, האם מועיל האם חל שם ביכורים על ביכורים המובאים ע"י אשה]  סוכה  האם הוקצתה הסוכה בישיבתה למצוות  אשה היושבת בסוכה

 עשר עטרות, תשע"ח הדבר לפוטרה מתרומות ומעשרות, עבד המביא ביכורים מנכסיו האם חייב בתרומות ומעשרות[ 

 (ח איתרי, תש"פ )עמ' -עלון ישיבת זהב מרדכי   ]הגר"י ברטלר שליט"א[ ברכת הסוכה -נשים במצוות עשה שהזמן גרמא 

 

 ישיבה בסוכה בשבת ובחג

 

    מחמדי התורה, תשע"ט     מחמדי התורה, תשע"ד  אכילת ארעי בשבת וביום טוב מחוץ לסוכה

 )עמ' כ(    אספקלריא סוכות, תשע"ט   האכילה פחות מכזית בשבת חוץ לסוכ

 ( סגבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -גם אני אודך הדלקת נר שבת בסוכה  

 ( סטבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך הדלק"נ בסוכה על דעת להוציאם אחר הדלקתן  

 (עאבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -גם אני אודך הדלק"נ בסוכה בפמוטות כשיצטרך לטלטלן לאחר שיכבו  

 (קסזבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  - גם אני אודך  הכנסת שולחן מחשב לסוכה בשבת ויו"ט

 נר יששכר, תשע"ד    השימוש במכשיר "בייבי סיטר" בשבת ובחג לאפשר להורי התינוק לשבת בסוכה

 

 פטור "מצטער" בישיבת הסוכה 

 

 (קפבבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -גם אני אודך מצטער בסוכה מזבובים ויתושים  

 (קפובעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך הגדרת מצטער פטור מן הסוכה  

 ( עמ' רנהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך תשבו כעין תדורו ופטור מצטער מסוכה

 (קצטבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך מצטער פטור מן הסוכה בשינה  

 ( עמ' רנהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך תשבו כעין תדורו ופטור מצטער מסוכה

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכה ]האם צריך להעיר אותו ושיעבור לישון בסוכה[מצטער בנרדם חוץ לסוכה? 
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 ות, תשפ"א משנת המועדים סוכ-משיב כהלכה מצטער כי ילדיו פוחדים לישון לבד בבית?

 פניני אי"ש, תשפ"א    ]מחמת אורחים רבים[ מצטער בסוכה מחמת רעש

 (רהבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'    -גם אני אודך כשרות הסוכות בישובים הסמוכים לכפרים ערבים  

 מעדני אשר, תשפ"אמצטער שלא לשתות מים מחוץ לסוכה 

]מחמת דמיון, חשש מגנבים וכו', ירד גשם וכיסה את הסוכה ופסק הגשם והרים את הכיסוי, האם חייב להודיע לנמצאים בסוכה צטער  מ

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  לכוין לישיבת סוכה[

 דברי חפץ )ה(, תשע"ו )עמ' צא( ]הרב אלישע חן שליט"א[חיוב שינה בסוכה בחתן בנה הראשונה לנישואיו 

 ( עמ' רמההוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך הסוכה פטור משמשי חולה מן

 ( רזבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -גם אני אודך    חיוב שינה בסוכה כשאשתו בחודש תשיעי

 (רטבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -ני אודך גם א   המשועבד להאכיל תינוק אם פטור משינה בסוכה

 ( ריבבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'    -גם אני אודך   שינה בסוכה כאשר בנו בוכה בלילות כשאינו רואהו

 ( רטובעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'    -גם אני אודך   כה אם מיקרי מצטער מתבייש לישב או לישן בסו

 (ריזבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך   השוהה ליד מחוסר הכרה בטיפול נמרץ אם פטור מן הסוכה

 ( ריחבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -י אודך  גם אנ   זקן שסוכתו נמצאת בגג והעליה לגג קשה לו

כנס לביתו כדין מצטער, או חייב לבנות סוכה שיוכל י]האם רשאי לה  סוכה שלא נעים לישון בה במשך היום מפני העוברים ושבים

 משנתה של תורה, תשע"ה מלהיות בה בנחת[ 

 קהילת בני תורה, תשע"א  ]סוכה בכותל המערבי, סוכה ליד מקום רועש[ אכילה ושינה בסוכה שאינה ראויה לשינה

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכהשאינה ראויה לשינה   ]או סוכת בית מלון, או בית כנסת[כשרות סוכה ציבורית 

בישיבת הסוכה   מחמת  "מצטער"  מצטער  אכילה,  לגבי  דינו  בסוכה  בשינה  המצטער  אחרת,  סיבה  מחמת  מצטער  מצטער,  נחשב  ]מי 

הגר"א      עולמות, קכד    ם חייב להוציא הוצאות כדי שלא יהיה מצטער, מי שאין לו סוכה האם חייב ללכת לסוכת חבירו[צפיפות בסוכה, הא

 , תשע"ה זצ"ל הגר"א גניחובסקי     עוזר, תשע"ג

בחצר הנמצאת  בסוכה  ישן  הקטן  שבנו  חינוך  חיוב  הק  גדר  בנו  קודם[]שינת  מה  בסוכה  האב  לימוד  או  זנגר,    טן  יו"ט  הרב  שיעורי 

 תשע"ט 

 כאיל תערוג, תשע"ז מבוגר שסוכתו בקומה גבוהה ומתקשה בעליה אליה, האם הוא "מצטער"? 

    )עמ' עד( אספקלריא סוכות, תשע"ט  פטור 'מצטער' הוא רק משינה או גם מאכילה

חידושי הלכה מראשי חבורות    האם מברך לישב בסוכה?    [, מעשה ברח"ע והגר"י וינברג]הכנסת אורחמצטער המוכרח לשהות בסוכה  

 ( נגאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -ישיבת מיר

]הרב אוריאל   [ ]ישיבת החסידים בסוכה עם האושפיזין  מעשה בהגרח"ע ופשרו  -מצטער בישיבת סוכה ומצטער בהכנסת אורחים  

 ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ' ריג(  בנר שליט"א[ 

   מעדני אשר, תשע"חכשלאב יש צער וחשש שבנו הישן בסוכה יצטנן, האם הבן פטור משינה בסוכה? 

 תשע"ח    אשכול יוסף, תשע"ז מדוע רק במצוות ישיבת הסוכה יש פטור "מצטער"?
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בסוכה   השמן  בעניין המצטער  שינה,  גזל  חברך,  שיזכה  כדי  חטא  המרובים,  מפני  נדחה  יחד  לאחרים,  ומפריע  בשינה  הנוחר  ]המצער, 

  עיון הפרשה, תשע"ז )גמ' רמג(  והרזה בסוכה[

 , תשע"ז זצ"ל  הגר"א גניחובסקישיודע שאם ישן בסוכה יחלה לאחר סוכות, האם דינו כמצטער עכשיו? כ

  הגר"א גניחובסקי    אכילה כזאת בסוכה[, וכשבא אליו אורח חייב בסוכה, האם יכול לברך על  מצטער פטור רק מסוכה]  תשבו כעין תדורו 

 , תש"פ זצ"ל

, צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצות ארבע כוסות, מה שיעור  שונאו , או  שמזיקו מפני    שותה יין מי שאינו  ]צער וטורח בקיום מצוות  

יגרום  הסבל   צריך לדחוק   מרור, האם גם באכילת  שיפול למשכבכדי לקיים את מצות שתיית ארבע כוסות, והאם מחוייב כאשר הדבר 

גדרי החיוב  ינוק, בשאר מצוות מה הםכשיגרם נזק לת מצות מילה, האם מחוייב לאוכלו, קיום לחלות, השונא מרורעצמו לאוכלו אם עלול 

האם  [,  בהלכות סוכה בלבדאו  בכל התורה,    פטור  ]ובכלל זה יש לדון האם "מצטער" הואיפול למשכב    אוכתוצאה מכך יצטער  אם  לקיים מצוות,  

שבכל רגע ורגע עובר    למ"ע שאין בה כרת, וכן במצות עשה  מ"ע שיש בה כרת, ובין  מדרבנן או מצוה    מדאורייתאיש הבדל בין קיום מצוה  

בקיום מצוות:   טורח  ביטולה.  צריך  על  עשה, האם  בקיום מצוות  לטרוח  לקיים   לעקור מביתו מה מידת הטרחה שיש  לעיר אחרת  לילך 

 עולמות, קצט    [לנטילת ידים ולהתפלל בציבורלהשגת מים  והטורח המרחקמצוה, 

 

 שאלות ב"חושן המשפט" בבניית הסוכה

 

 משא ומתן, תשע"ז   ]מצוה הבאה בעברה, תקנת מריש[שכר אדם שיבנה סוכתו והתברר שחלק מהסכך גזול 

בסוכה, ברכה לבטלה, תנאי מפורש,   ]ברך לישב  שכר דירה בארץ ישראל כדי לקיים מצות סוכה והתברר שהסוכה היתה פסולה

 וישמע משה, תשפ"א חוזה שכירות, עשרה זהובים על מניעת קיום מצוה[ 

מוש, בנה ביציאת חירום או במקום  ]גזולה, שאולה, המסכך ברשות הרבים, קרקע אינה נגזלת, מצוה הבאה בעבירה, גזל שיסוכה גזולה  

 עולמות, קכב  אחר הנאסר ע"י הרשויות, נזק לשכנים כתוצאה מסוכתו[

 ( מפיק מרגליות, תשפ"א )י' תירוציםמדוע יש מיעוט מיוחד לסוכה גזולה ולא מספיק דין מצוה הבאה בעבירה? 

ללא הסכמת השכנים, אין העמדת עמודי ברזל לצורך סוכה בחצר משותפת   לפגוע ברכוש המשותף  ]המכערים את חזות הבנין, אין 

 (פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נא קבעו[חובה על השכנים להסכים, זכות תרעומת קיימת רק בדינים שחז"ל 

'לעשות מעקה' בבניית הסוכה?   על הגג  באיזה אופנים [מתי מברכים  פלדה ]על רלסים  ,  יש חיוב ברכת מעקה בבניית סוכה  עמודי 

מה יעשה אדם  ,  האם זה נחשב מצוה הבאה בעבירה,  בה  האם מותר לשהות,  סוכה על הגג שהגישה אליה בלי מעקה ,  [מעל החצר   היוצאים

 תורה והוראה, תשפ"ב [ שהסוכה על הגג, אך המעקה נמוך פחות מי' טפחים שנמצא במקום

נוחר ברעש תוך  בניית סוכה באופן המפריע למנוחת השכנים   ]כשדפנות הסוכה מזכוכית והשמש מפריעה לשכנים, כשהישן בסוכה 

ן גמלא למנוע טענות מטרד בהקמת תלמוד תורה, השלכת תקנת יהושע בן גמלא על מצוות אחרות, ששנתו ומפריע לשכנים, תקנת יהושע ב

דיני שכנים, עישון בחדר מדרגות נגד רצון השכנים, מטרד רעש, מטרד ריח ועשן, מטרד לשכנים מרעש לקוחות לדירה מסוימת, וכשבדירה  

גזל שינה, זמירות שבת, פעוטון בבית פרטי בינת המשפט,    , בית כנסת בבית פרטי, שיעור בקול רם באוטובוס ציבורי[פועל סופר סת"ם, 

   תשפ"א

שכנו   לסוכת  המיועד  השטח  מעל  סוכה  החג[  התקין  לסוכת  חזקה  תשמישין,  חזקת  שותפין,  שליט"א,  ]חזקת  זנגר  הגרי"ט  שיעורי 

   תשפ"א
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'חזקת תשמישין'  הניח סכך בלא רשות במחסן המשותף   לו  טוען שיש  וכעת  ויזיק  בבניין,  כעת  דבר שאינו מזיק  ]דבר המזיק, 

לאחר זמן, חזקת תשמישין בחצר השותפין, כששני השותפין בחצר ניזוקין בצורה שווה או בצורה שונה, חזקת תשמישין כנגד הסכמה בלא  

 בינת המשפט, תשפ"א טענה על הסכמה, חזקת תשמישין בחצר חבירו[ 

לנגזל על הסכך, גזל סכך   ולא שילם  ך, גזל סכרבנן]גזל סכך וסיכך בו, האם יצא מדאורייתא או מדסיכך בסכך של חברו שלא ברשות  

אחר וכששמע   ושילם דמיו הם חייב לנענע את הסכך, תעשה ולא מן העשוי, הבדל בין סכך גזול לחוטי ציצית גזולים, נטל בטעות סכך של

 בינת המשפט, תשפ"א בעל הסכך אמר שמסכים, האם חייב המשתמש לנענע את הסכך, תקנת השבים[ 

]תקיעות הם מצוה או הכשר מצוה, כמו האם מותר לתקוע לפני ראש השנה בכדי להתאמן בתקיעות על חשבון מנוחת השכנים  

 אשכול יוסף, תשפ"א  בניית סוכה ברעש[

מרפסת על עמודים, האפלת דירת שכנו, היזק ראיה, האם שכן יכול להתנגד לבניית ]הוצאת  בניית סוכה שיש בה משום נזקי שכנים  

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט סוכה, האם ניתן לברך על סוכה שנבנתה על מדרכה ומאלצת הולכי רגל לצעוד בכביש[ 

באר התורה     [רבי יעקב סקוצילס שליט''א]]גזל שינה, מצוה בהבאה בעבירה[    בשעות המנוחה ביום ובלילה  רעש  וגרימתסוכה  יית  בנ

 )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' כא( 

לימי סוכה שמעליה מתוחים חבלי כביסה או סורגים   הכביסה  להסיר חבלי  לחייבו  או  לבנות סורגים,  לעכב את השכן  ניתן  ]האם 

 (מטבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך  הסוכות[

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט   ]חזקת תשמישין ללא טענה[חזקה על מקום בניית הסוכה 

 דפי עיון, תשע"ט ]האם דומה לנזק מנר חנוכה, רשות מצוה[ ניזק מסוכתו של חברו 

מינים, בחג   ', נטילת דרשות  חברו ללא בסוכת  ישיבהילת קרשים לסוכה ללא ידיעת חברו,  נט[  קיום מצוות בחפצי הזולת ללא רשותו

 עולמות, שט הראשון, ובשאר הימים[   

עשר עטרות,     קטן בן עשר שמצא דפנות לסוכה והניחם במקום שאינו משתמר ונטלום ילדים קטנים ממנו[ ]אבדה מדעת בחפץ של קטן  

 תשע"ח 

 , תשע"ו זצ"ל  הגר"א גניחובסקיטעה וסיכך בסכך שאינו שלו 

 מעינות בני יששכר, תשע"ט  ?ברשות הרביםעל מה סומכים לבנות סוכה  

 יח תירוצים   מ' רמו(עעיון הפרשה, תשע"ז )מצות סוכה הבאה בעבירה דרבנן  

 אשכול יוסף, תשע"ז   תלמוד תורה שא"א למנוע[ דומה לקול]האם  ?האם מותר להרעיש בבניית הסוכה בלילה

משפט שלום,    ]חזקה בבניית סוכה, חזקה בבניית סוכה משותפת במקום מסויים, שימוש בסוכה ללא רשות[שאלות בחו"מ בעניני סוכה  

 תשע"ח 

 , תש"פ זצ"ל הגר"א גניחובסקי   סוכה גזולה

 

 ברכת "לישב בסוכה"

 

 (קעחבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך בסוכה לאשה שאוכלת בסוכה והשולחן בבית   ברכת לישב

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א   ברכת לישב בסוכה לאשה 
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 (עמ' רלזהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך "ברכת "לישב בסוכה

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א ברכת 'לישב בסוכה' על שהייה בסוכה 

 (חמה טובו אהליך יעקב )יז(, תשפ"ב )עמ' מ  [ברוך ראובן שלמה שלזינגר זצ"ל]הרב ברכת לישב בסוכה 

 (סדק)עמ'  ט דברי חפץ )ה(, תשע"  [שליט"א אליהו עומסי]הרב  כה'מברך ברכת 'לישב בסו מתי

 ( עאק)עמ'  טדברי חפץ )ה(, תשע"  [שליט"א וד צפירה ד ]הרב  הקידוש בחג הסוכות במעומד או במיושב

 (יטק)עמ' ח דברי חפץ )ה(, תשע"  [שליט"א פרח גוליי]הרב  הפסק והיסח הדעת בברכת הסוכה

 (קפה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' בעניני סוכ -גם אני אודך ברכת שהחיינו לקטן שנעשה בר מצוה בחוה"מ  

]ברכת האיכלה פוטרת את השינה ושאר שימושי הסוכה, ישב בסוכה ולא אכל האם יברך  ברכת 'לישב בסוכה' שלא על סעודת פת  

 'לישב בסוכה', אכילת פת הבאה בכיסנין, עצות לצאת ידי ספק: יצא ידי חובה מאדם אחר המברך, לאכול סעודת פת קודם שנתו, יכוין 

כעונה   שומע  בסוכה,  לישב  ימשיך  כך  ואחר  בא"ה  מחברו  אחרת  ברכה  ישמע  כדיבור,  הרהור  מדין  בסוכה  לישב  ברכת  נוסח  את  בדעתו 

 ( קטוירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  לחצאין[

ביום  ברכת "לישב בסוכה" בכל כניסה לסוכה, או רק בשעת אכילה פעמים  ואפילו מאה  לסוכה  פעם שנכנס  רק בשעת  ,  ]בכל  או 

שיעור אכילת  ך,  שינה חמורה יותר מאכילה, כי נאסרה גם בארעי[, ומדוע אינו מברך על כאכילה, לכאורה חייב לקבוע כל דירתו בסוכה ]ו

האם הולך לסוכת  ,  פת ומזונות המותרת מחוץ לסוכה, ועל איזו אכילה מברך 'לישב בסוכה' אכילת פירות וירקות, בשר ודגים מחוץ לסוכה

ועם מזונות או שותה מעט יין בסוכה ]הנכנס לבקר את רבו • לגבות חברו לבקרו, צריך לברך על עצם השהות בסוכה, או שמברך רק כשט

גדר היציאה מהסוכה המחייבת לברך ,  ההולך מסוכה לסוכה, והיתה דעתו לכך בשעת הברכה בסוכה הראשונה,  חובו • ליטול דבר מהסוכה

היוצא מהסוכה באמצע ,  ב לסוכה לאלתרברכת 'לישב בסוכה' פעם נוספת כשיחזור לסוכה ]יצא ללמוד או להתפלל • כשדעתו היתה לשו

נזכר תוך כדי סעודתו או לאחר ברכת המזון שלא בירך 'לישב  ,  הנכנס לסוכה לישן בה, האם מברך 'לישב בסוכה' גם ללא אכילה,  סעודתו

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א   דעולמות רכ    קהילת בני תורה, תשנ"ה נסתפק אם בירך 'לישב בסוכה'[, בסוכה', מה יעשה

 ( עמ' רכג)הוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א -ברכת מועדיך מצות מצה וסוכה בפת הבאה בכסנין

 מאור החג, תשע"ה  שינה, ישיבת ארעי, אכילת ארעי[לבכל אכילה,  ,]בכל כניסהברכת "לישב בסוכה" 

 מעדני אשר, תשע"ה מסופק אם בירך "לישב בסוכה" האם יברך שוב? 

]בשעת הברכה היה הגג פתוח ואח"כ נסגר, האם יברך בירך "לישב בסוכה" והתברר לו שהגג היה מכוסה, האם צריך לברך שוב?  

 , תשע"ה זצ"ל הגר"א גניחובסקי שוב[ 

]פסקי רבי אברהם ב"ר  ברכת המצוות "לישב סוכה" בכל ימי החג, בשונה מברכת "על אכילת מצה" רק בלילה ראשון של פסח  

 סטל, תשע"ח  ישראלעקב  הרב י משה ממונייטו[

 , תשע"ה זצ"ל  הגר"א גניחובסקי  בירך "לישב בסוכה" בזמן תוספת יום טוב

   מעיינות מהרצ"א, תשע"ז  האושפיזין במשנת הבני יששכרסדר 

   ]עם ישראל נולד בחו"ל, סוכת דוד הנופלת, קהלת מגלה כי החיים הם דירת ארעי[  אושפיז שמח בסוכות   שליט"א[  עמנואל תהלה  ]הרב

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' כח(  –ופרוש עלינו  

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' מח(  –ופרוש עלינו   שליט"א[  הרב אברהם ישעי'ה דנציגר]  בצילא דמהימנותא

 ת, תשע"ז פניני דע   'אושפיזין עילאין' מדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכההאם ניתן לצרף את האושפיזין כפנים חדשות בסוכות?  
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 שמועה טובה סוכות תשפ"א )עמ' יט(  אושפיזין עלאין

      נוסח "אושפיזין" להדפסה וברכת הלולב

 

 ישיבת הסוכה - שמיטה וחג הסוכות

 

 (לובעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -גם אני אודך בניית סוכה בגינה שנשתלו בה עצים בשמיטה 

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' נ( [ , איסור בל תשחיתתעשה]צורך מצוה, עשה דוחה לא  קציצת אילן בשביעית ובשאר שנים לצורך סוכה

 (מדבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'  -גם אני אודך קניית סכך מהחשוד על השביעית  

יבת  פניני הלכה מראשי חבורות ביש  י שליט"א[זהרב שמואל דר]  ג דשא בשביעיתהוראת הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעשיית סוכה ע"

 ן, תשפ"ב שואלין ודורשי     , תשפ"במיר

]בניית סוכה על דשא, פירוק הסוכה המאהילה על הדשא, חפירה בקרקע כדי להכניס את יתדות הסוכה,    בניית סוכה בשנת השמיטה

מפריעים למעבר, גיזום סכך  פינוי מרצפות אחר סוכות, ניקוי פסולת וסילוק אבנים לבנות את הסוכה, גיזום ענפים לצורך סכך או כשהם  

הוצאת עציצים ממרפסת הסוכה לחוץ בשנת השמיטה, פתיחת גג מרפסת    ,בשינוי, בכלי המיועד לכך, קניית סכך ממי שאינו שומר מצוות

הסוכה כשיש עציצים במרפסת, נטילת ידים על דשא הסמוך לסוכה, פתיחת גגון הסוכה אחר ירידת הגשמים, תליית אתרוג עם קדושת 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב  יעית כנוי לסוכה[שב

 

 ארבעת המינים  -שמיטה וחג הסוכות 

 

]הישיבה ונטיעת עצים בארץ    ?ו מהודר כאתרוג שגדל בחוץ לארץאע''פ שאי  ישראל  ות אתרוג שגדל בארץלק   עדיףהאם יש לה

 מעדני אשר, תשע"ח  ישראל היא מצוה, האם מותר להוציא אתרוגי א"י לחו"ל בשנה רגילה ובשנת השמיטה[

 (רלד בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך נטילת ערבות מעץ שגזם בשביעית כדי שיצמחו הענפים טוב יותר  

 אזמרה לשמך, תשפ"ב ]גיזום, יצוא לחו"ל, שריפת חמץ[    ארבעת המינים בשביעית 

קדושת שביעית בדבר שאינו עומד לאכילה, היתר שימוש בלולב לצורך מצוה, אין הנאתו ]האם לולב קדוש בקדושת שביעית כיום?   

 ( ממנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' ק שליט"א[ ערן כברה]הרב  [וביעורו שווה, כיום אין מצוי לטאטא את הבית הלולבים

]גרם   במשמוש כמו שחוששים באתרוג של תרומה?  מדוע מותר לקחת אתרוג הקדוש בקדושת שביעית ולא חוששים שיפסד

 מעדני כהן, תשפ"ב  הפסד פירות שביעית[

אהלי ]זכיה באתרוג מהפקר בשביעית, שביעית דרבנן האם מועיל לקנין מדאורייתא, זכיה באתרוג שביעית בנטע רבעי[  אתרוג בשביעית  

 שביעית )ג(, תשפ"ב 

היא הנאה, קיום המצוה היא השתמשות, קדושת שביעית באתרוג   ]גרם הפסד פירות שביעית ע"י נטילתם, קיום המצוהאתרוג בשביעית  

 אהלי שביעית )ג(, תשפ"ב משום שעומד למצוה, האם העוקץ של האתרוג נעשה הפקר בשביעית, ארבעת המינים בסוכות תשפ"ב[ 
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מלהפקיר מדין המוציא  ]שביעית אפקעתא דמלכא או הפקר הבעלים, מדוע אינו פטור    שנלקטו לאחר ראש השנה תשפ"באתרוגים  

 שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשפ"במחבירו עליו הראיה[ 

 "ב שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ תליית אתרוג עם קדושת שביעית כנוי לסוכה

 

 ארבעת המינים

 

 ]לא בשנת תשפ''ב[   א' דסוכות שחל בשבת

 

ך, כשהגזירה היא על החפצא של  י]ביטול נטילת לולב בסוכות שחל בשבת, לא קיימת מצוות סוכה מימ  גזירות חז"ל במצוות דאורייתא

  משא נחום, תשפ"אהמצוה או על קיום המצוה[ 

הלולב בשבת   על טלטול  ומשמעותו  שישים  קורונה,  ]הסגר  ואין  הואיל  דאורייתא,  רה"ר  ואין  מחיצות  הקיף  הגטו,  מתקופת  שאלה 

ול הלולב בשבת, תקע בשופר בשבת או טלטל לולב בשבת האם קיים את  רבוא אנשים נכנסים ויוצאים בשל הסגר האם ניתן להתיר טלט

המצוה, מצוה הבאה בעבירה, כשהעביר היא בחפץ או העבירה היא בגברא, יציאת נשים בתכשיטים בשבת, גזירת אי תקיעת שופר אינה 

צאה מרשות היחיד לרשות הרבים לבין  מוחלטת שכן היא אינה חלה בכל מקום, בטל טעם בטלה תקנה, זלזול בתקנת חז"ל, הבדל בין הו

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א  ת[העברה ד' אמות ברשות הרבים, תקיעת שופר בירושלים שבין החומו

לאגוד את  א' דסוכות שחל בשבת   לכתחילה  א' שחל בשבת, האם מותר  ביום  הוא מוקצה  ע"י תפוחים, האם אתרוג  ]הצהבת אתרוג 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א הלולב במוצש"ק ליל שני של סוכות, קריאת קהלת[ 

 סטל, תשע"ח  ישראלעקב הרב י  ]פסקי רבי אברהם ב"ר משה ממונייטו[יום טוב ראשון שחל בשבת בבית הכנסת  נטילת לולב ב

 באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' טו(   [רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א] בשבת תחת המטה לרפואה הנחת לולב

מצוה?   קיים  האם  וקיימה,  אחד  ובא  לקיימה,  שלא  תעשה  ואל  בשב  גזרו  שחכמים  קיום ]מצוה  חיוב  את  עקרו  חכמים  האם 

בראש השנה, ולולב בסוכות שחלו בשבת, כשתקע בשוגג, כשתוקע למחרת האם יברך   שופרהמצוה בשב ואל תעשה, או את המצוה לגמרי,  

 ברכת יצחק, תשע"ו ישיבת -שיעורי ליל שישי  )לא תסור( ]יז, יא[ [, בקטןשהחיינו

 ( עמ' קפוהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך רייתאגזירת חז"ל על מצוה דאו

פניני ילקוט הגרשוני, תשפ"א )עמ  מדוע החשש שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים ולא שיוציאנו מרשות היחיד לרשות הרבים?  

 עג(

 וישמע משה, תשפ"א ? ט ראשון שחל בשבת האם ינענע"ברך על נטילת לולב ביו

 מים חיים, תשפ"א  ארבעת המינים בשבת, וארבעת המינים כשיום א' חל בשבת

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א ]גדר חסר[ אתרוג חסר בשאר הימים 

 בירורים בהלכה, סוכות תשפ"א  אתרוג חסר כשחל יו"ט ראשון בשבת

משנת המועדים סוכות,  -משיב כהלכה]כשכבר יודע דיני נטילה ואין חשש שילך אצל חכם[   נטילת ארבעת המינים בשבת חול המועד  אי  

 תשפ"א

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א ]השנה יתנו לאביו ויקיים דאורייתא, כי המצוה היא דרבנן[ לתת אתרוג מהודר לעצמו או לאביו 
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 כללי 

 

 שיעורים בדיני סוכה וארבעת המינים, תשפ"א ]הגר"ש רוזנברג שליט"א[  דיני ארבעת המינים  

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תשפ"א ארבעת מינים שבלולב מעכבין זה את זה 

 שמועה טובה סוכות תשפ"א )עמ' כד(  מצוות ד' מינים

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב )ח' עמ'(]דיני ההידור[    מינים חלק א'הלכות מצויות לארבעת ה

   שמעתא עמיקתא, תשפ"ב )ד' עמ'([ דרכי הקניין, איגוד, אופן הנטילה, אכילה לפני הנטילה]  הלכות מצויות לארבעת המינים חלק ב'

 אשיחה בחקיך, תשפ"א הלכות ארבעת המינים 

 זרע שמשון, תשפ"א רמזי ארבעת המינים 

 ( עמ' רפההוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך ד' מינים הויין כלי מלחמה וראיה לנצחון בדין

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ  ]כשאין לו ממון לשניהם, בחול המועד ולאחר חול המועד[תפילין או לולב מה קודם? 

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א ]אתרוג חסר, חתוך, שיעור אתרוג ושאר המינים, איגוד וסדר הנטילה[ הדחק פסולים בשעת 

 באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' מז( ]בכל יום[  ?מדוע אין בודקים לולב כמו בציצית

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תשפ"א   הלל בשעת נטילת לולב 

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תשפ"א לולב בשעת הנענועים[ ]ומי שאין לו נענועים בהלל 

 צבא הלוי, תשפ"א ]וקדשתו[הקדמת כהן בנטילת ארבעת המינים 

 קונטרס ארבעת המינים, תשפ"א )לז עמ'( ]קניית ארבעת המינים בכסף מלא[ בני התורה המדקדקין במצוותארבעת המינים ל

 , תשפ"ב יבת מירפניני הלכה מראשי חבורות ביש ]הרב אברהם זנגר שליט"א[ועים בהלל כשכוין לא לצאת בנטילת לולב לקיים  נענ

הפו  שהאתרוג  ראה  הלל  ובאמצע  לולב  נטילת  על  שליט"א[  ךברך  הוכברגר  מנחם  ביש   ]הרב  חבורות  מראשי  הלכה  מירפניני  ,  יבת 

 תשפ"ב 

דינים בצרוף הוראות מעשיות    -דיני ארבעת המינים   ופסקי  גואלמן שליט"א  פרטי הלכות  כו(-הגר"י  )עמ'  גיליונות, תשע"ט      אוסף 

 אזמרה שמך, תשפ"א 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט  לפני ברכת התורהבברכה נטילת לולב 

 מערכי מועד, תשפ"אנטילת לולב במקדש ובגבולין 

 יזנשטיין שליט"א, תשפ"ב י הרב יהודה א ולקחתם ושמחתם[]נטילת לולב ביום הראשון ובשאר הימים 

 מגישי מנחה, תשע"ט  ]ברית מילה בלילה[הנוטל לולב בלילה האם עובר ב'בל תוסיף' 

 ותתענג בדשן, תשפ"א  ]לימוד תורה בליל הושענא רבה[ ן השמשות נטילת לולב בבי

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ד( הנהגת ארבעת המינים של הגר"ח קנייבסקי שליט"א  
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לח]  ספק בכשרות ארבעת המינים בשאר ימי הסוכות ודאיודברי בית הלוי שספיקא דאורייתא  יפטור חובתו בתורת  -מרא רק אם 

 אוסף גיליונות, תש"פ -שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א לבישת תכלת בציצית בימינו[

 (כבקובץ גיליונות, תש"פ )עמ'  -פניני חשוקי חמד כשהלולב תקוע בתוך זר פרחים והאתרוג בתוך סלסלת פרות ונוטלם יחד

מצוות שצורתם בנגיעת האדם בחפץ, ואם אינו נוגע בחפץ עצמו, חסר בעיקר צורת  שליט"א[  ]  עוזר  א]הגר"  חציצה בנטילת ד׳ המינים

לא יצא ידי חובתו. ואולם חציצה   -חציצה', הלכך אפילו חצץ בינו ובין החפץ בדבר העשוי לנוי או במינו  'המעשה המבוקש אף בלא דיני  

, או הנופח בשופר ללא נגיעת פיו. וכן בכור  [ן"י ורמב"לרש)זהב    כן הוא דין שופר שציפה את פיו .חלקית, אינה מהוה חסרון בצורת המעשה

אין הטבילה מועילה לעובר,    -מעוברת שטבלה לגרותה  ת. ולכן  כ כשנוגע במקצ"שאינו נוגע כלל בכתלי הרחם, יתכן שאינו מתקדש. משא

אמוראים האם לקיחה ונחלקו  מעשה הלקיחה.    בעיקרחסר    ם"נוטל לולב כשהוא כרוך בסודר, לרמב"ז(.  הגרי)  מפני שאינו נוגע במים כלל

וא דבר העשוי לנוי, אם הוא מין במינו , אם הש דבר החוצץ במקצת מהנגיעה וי   נגע בלולבה.  ל שמה לקיח"וקיי',  לקיחה'י דבר אחר שמה  "ע

שאין זו דרך לבישה על (,  יוסף-ברכי)תפלין  ( ומ" למשל)יש הלכות בהן הוא מהוה חציצה לפסול, כגון לבישת בגדי כהונה על גוף רטוב  ד',  וכ

ו. כל דבר נידון כפי דרכו וצביונונטילת ד' מינים כשהם רטובים.  ה, או  כהן המשרת במקדש ודבר לח חוצץ בין רגליו לרצפו. ואילו בבשר

במינ 'מין  חיקו  'וחציצת  לתוך  ידו  שהכניס  כהן  כגון  ובצביונו,  הדבר  בצורת  שחסר  דברים  יש  חוצץ,  אינו  דבעלמא  הגם  דרך    –,  זו  אין 

לגוף   הבית  בין  החוצצת  התפלין  רצועת  חברו;  רגל  ע“ג  עומד  כשהוא  במקדש  העובד  כהן  הראויה;  אע"פ  שר -לבושי )ל הלבישה  שדין    ד( 

 ( חאיתרי, תש"פ )עמ' -עלון ישיבת זהב מרדכי[ יםושפרטי דיניהם שואין  י כהונהחציצה בין הכהן לרצפה נלמדת מחציצה בבגד

 עקב ישראל סטל, תשע"חהרב י ]פסקי רבי אברהם ב"ר משה ממונייטו[ מדוע אין יוצאין ידי חובת נטילת לולב ע"י שליח 

בידם לולבם  עם  היום  כל  בהליכה  ירושלים  אנשי  המצוה  מנהג  מן  פטור  במצוה  אבלים,  ]עוסק  וניחום  חולים  לביקור  בהליכם   ,

מים   החזקת הלולב ומיניו אחר קיום המצוה היא הידור מצוה מן המובחר, עוסק במצוה בחלק ההידור שבה האם פטור ממצוה אחרת[

 זכים, תשפ"א

 (עמ' רסאהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך המצוההעוסק במצוה פטור מן 

    (נבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -חידושי הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר    ]ביכורי יעקב לדעת הרמב"ם[נטילת לולב בירושלים בזמן הזה  

 פניני אי"ש, תשפ"א 

]לקנות בגד ארבע כנפות להתחייב בציצית, לחייב עצמו בקרבן פסח, לעלות לירושלים בחוה"מ   האם אדם מצווה לחייב עצמו במצוות?

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מד(סוכות להתחייב בד' מינים דאורייתא[ 

]בימין או בשמאל, לולב תחילה או אתרוג וכן בהנחה, מנהג פולין ומנהג ליטא, כאשר רוצה ידו והנחתם מידו  נטילת ארבעת המינים ב

 וד בחידוד, תשע"ז האיחלזכות את הרבים יסדר את המעונינים לפי תור אחד הנוהג מנהג ליטא ואחד מנהג פולין[ 

ליטול את ד' המינים ולאחר מכן לברך, למינקט כדעת רוב הראשונים, דס"ל  ]  הדרך המובחרת באחיזת ארבעת המינים בשעת הברכה

יכול להגביה את הלולב   ולרווחא דמילתאל'.  שהעיקר הוא לאחר הנטילה, וכן נקט הגר"א מעיקר הדין, וכמו שהביא המ"ב בשעה"צ אות  

והאתרוג ולהצמידם ולברך ולעשות בלבו תנאי שאם העיקר כדעת התוס' והרא"ש וסיעתם אינו רוצה לצאת יד"ח עד לאחר הברכה, ואם 

ספק מכל  מוציאתו  הדרך  וזו  המצוה,  שיירי  על  ולברך  הברכה  קודם  לצאת  רוצה  וסיעתו  הרמב"ן  כדעת  הלולב  . העיקר  יאחז  יד  איטר 

 (קמגירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ' ל אדם שהוא ימינו, ואת האתרוג בימין כל אדם שהוא שמאלו, וכן גבי כוס של ברכה[ בשמאל כ

  -הרוצה לברך על לולב של אחר בלא רשותו    ]להתפלל בסידור של אשה בלא רשותה, אשה באשה    -מדין ערבות    -ניחא ליה לאיניש  

 מעדני אשר, תשע"ח   מצוות עשה שהזמן גרמא והיא פטורה[

 שיעורים בדיני סוכה, תשע"ט )עמ' כט(  ]הגר"ש רוזנברג שליט"א[הלכות ארבעת המינים 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א ברכה על נטילת לולב עובר לעשייתו 

 (עמ' רעהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך "ברכת ההלל קודם ברכת "על נטילת לולטעה והקדים לברך ב
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 הגר"א עוזר, תשע"ב ברכת נטילת הלולב ומיניו 

 מחמדי התורה, תשע"ט מה יטול קודם את הלולב או את האתרוג? 

מנחת אשר,   ול לעשותה בחינם, שכר ש"ץ, תפילה לע"נ נפטר, העלאת מחיר אתרוג לפי סוג הלקוח[]גם אם יכהוצאות ממון בקיום מצוות  

 תשע"ח 

 תשפ"ב     אזמרה לשמך, תשפ"אדיני ארבעת המינים 

ולולב האן  כגו םכל היום  מצוות שזמנ]ן למצוות  מקדימי  ןזריזי ין  זריז'מצות   םנחשב שקיי  ןעדייהיום  עד חצות   אותןה  העוש םמילה 

 מנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ' נה(  שליט"א[ הרב אליהו חדש] םמקדימי ן זריזי ןלהזדרז מדי ייךאחר חצות שאם הין', מקדימ

 הגר"א עוזר, תשע"ד הידור מצוה 

 תשע"ז   מעינות בני יששכר, תשע"טהאם צריך ללוות כסף כדי לקיים מצוות ארבעת המינים? 

       רץ כצבי, תשע"ב ]המבזבז אל יבזבז יותר מחומש[ ?כמה יש להוציא לקניית ארבעת המינים

בהלל   הלולב  להללנענועי  הברכה  בין  להפסיק  לא  לברך,  ושכח  לולב  התפילה, ]נטל  קודם  בסוכה  לולב  נטילת  על  לברך  האר"י  דברי   ,

 תשע"ט      שלמים מציון, תשע"ו  [הפסק

 דסתרי אהדדי, נטילת אתרוג לארבעת המינים[  ]תרתי דסתרי בשני בני אדם, עשה שתי ספיקות דסתרי אהדדי, ספק ספיקאתרתי דסתרי  

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ 

 גניחובסקי, תשע"ט  הגר"א נטילת ארבעת המינים במחובר 

 ( פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ילבקש תשלום עבור הקנאת ארבעת המינים ב'מתנה על מנת להחזיר'? 

    )עמ' צט(   אספקלריא סוכות, תשע"ט    הגר"א גניחובסקי, תשע"וכשיכול להדר רק באחד מארבעת המינים באיזה יבחר?  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' י(-פניני זאת ליעקב   חיים -בגימטריא  -לולב 

 ( מהאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -גל עיני ]השקעה בכלים סניטרים בחדר הפטור מן המזוזה[ההשקעה בארבעת המינים חביבות המצוה 

 נאה דורש, תשפ"ב חביבות מצוות ארבעת המינים 

 עומק הפשט, תשע"ט טירוף, הולכה, הבאה, סדר הרוחות[ ]כסכוס, סדר הנענועים 

המינים  הנענועים ארבעת  והקשרעם  שופר  נםבי  ם,  ותקיעת  השנה  שליט"א[    לראש  אידנסון  אריה  )מ"ה(,  ]הרב  האוצר  ירחון 

 תשפ"א )עמ' רצב(  

 ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ' ש( ]הרב הראל דביר שליט"א[ סיכומים ביאורים והערות לספר 'קהילות יעקב' סוכה 

    קנא(-)עמ' קמו אספקלריא סוכות, תשע"ט ]כשר לברכה, ומהודר[ מדריך הלכתי לארבעת המינים

ושם לב שאחז את האתרוג הפוך על ארבעת המינים  לפני   ברך  בדיבור  לעשייתן, הפסק  עובר  ברכה  זה,  זה את  מינים מעכבים  ]ד' 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ז הפיכת האתרוג, הפסק באמירת הלל[ 

גזל, שמירת שבת, הדבקת   ]גמר מלאכה בידי יהודי, הפרשת תרומותהאם ארבעת המינים צריכים הכשר?   ומעשרות, ערלה, סורים, 

 נתיבים לכשרות, תש"פ   תיומת בלולב[

 נתיבים לכשרות, תש"פ    זהירות ובעיות שכיחות בקנייני ארבעת המינים

 מק הפשט, תשע"ט עו  ]תשמישי מצוה, לעשות בהם מצוה נוספת שריפת חמץ ואפיית מצות[ ארבעת המינים אחרי סוכות 
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 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  נטילת לולב בשעת הדחק קודם הנץ החמה

 נר יששכר, תשע"ח לקנות ארבעת המינים מהודרים ממעות מעשר כספים 

]מי שיש לו ספק בנט"י או בציצית המקיים מצוה דרבנן שהוא פטור מלעשותה מספק האם ראוי לבקש מחבירו להוציאו בברכה?  

האם הספק  לו  נפשט  ואח"כ  מחבירו  הברכה  שמע  מדרבנן,  המחויב  שאחד    בבגד  נודע  ואח"כ  מינים  ד'  שנטלו  ובנו  אב  ויברך,  יחזור 

מהאתרוגים היה פסול, קבע מזוזה בפתח שאין בו דלת ואח"כ קבע בה דלת, אם אפשר לברך על ספק פדיון הבן כשיש רוב לחיובא, בגדר 

ק ואינו יודע אם הוא חי האם יכול דין המע"ה אם הוי דין הכרעה על הספק כחזקה דמעיקרא באיסורים, נולד לו בכור והוא במקום רחו

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' לו(-פניני הלכה  לפדותו בברכה, לברך על טלית שאולה לדעות דנשים מברכות על מ"ע שהז"ג[

שונים   ארבעת  ]ענינים  דיני  רבה  ,המיניםמקצת  בהקפות  ,הושענא  האבל  תורה  השתתפות  שמחת  וקריאת   ,ובסעודת  התפילה  מעניני 

 מנחת שאול, תש"פ     ]הרב שאול דניאל סעיד שליט"א[ [דיני קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, התורה

 

 ארבעת המינים של קטן 

 

עמ'  הוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיךאמרי' "הוקצה למצותו" בד' מינים של קטן וכן בציצית ונר חנוכה דקטן  האם

 ( רפ

 , תשפ"ב יבת מירפניני הלכה מראשי חבורות ביש שליט"א[ חיים הלפרטהרב ] חינוך קטן ללולב כל שבעהגיל 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה כיצד יקיים הקטן מצוות ארבע מינים ביום הראשון בלולב שאינו שלו?  

 ( עמ' רפגפ"א )הוצאה חדשה עם הוספות, תש -ברכת מועדיך ערבות מלולב של גדול ללולב של קטן האם מותר להעביר

 

 אתרוג   

 

הרכבה   אתרוג מורכב, זנים לא מורכבים עליהם סמך חזון אי"ש, יחוס אתרוגי חזון אי"ש, מכתב חזון אי"ש בענין]  אתרוגי חזון אי"ש 

]הרב אברהם    [ באתרוגים, צורת ההרכבה החדשה באותה תקופה, הכשר הרב קוק להרכבה זאת, טביעת עין באתרוגים, אתרוגי ברוורמן

 ( שדישורון, תשפ"א )עמ' ישכר קניג שליט"א[ 

 , תשפ"ב יבת מירפניני הלכה מראשי חבורות ביש שליט"א[ אליסף פרלמן הרב  ] בשאר הימים האתרוג  חסרון פיטמא מעיקר לידת 

זעיר   ?וחסידות יש לבדוק את האתרוג על ידי זכוכית מגדלתהאם לפי הלכה   ]זכוכית מגדלת בהלכה, ראיית העין, הכנסת תנ"ך 

 המאור )תצז(, תשפ"א )עמ' כה( לבית הכיסא, אתרוג: אל תבואני רגל גאוה[ 

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכה וספר תורה של שותפים אתרוג של שותפים 

 אהלי טהרות )עו(, תשפ"ב   טומאת אוכלין וחיוב תרו"מ באתרוגים

כהן העולה לדוכן ורוצה להוסיף ברכה אישית, המקור ]בל תוסיף ובל תגרע    -אין לו אתרוג האם יטול את שאר שלושת המינים  

מפרשת ואתחנן או מפרשת ראה, כשחסר לו אתרוג האם יביא ג' מינים, הוספת תקיעות על המחויב מדאורייתא, סמכות חכמים מתקני  

תר לשעה או לדורות, התקנות ורשותו של היחיד להוסיף, הוספת איסור בשר בחלב מדרבנן, הוספת איסור לשעה או לדורות, הוראת הי
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תפילין של רש"י  במצוות קיומיות,  'לא תוסיף' ו'לא תוסיפו', החודש אשר בדא מליבו, קביעת יום הפורים לדורות,  איסור ליחיד או לבי"ד,  

 וזר, תשע"ח הגר"א ע ושל רבנו תם, חצי שיעור במצוות[

יותר   וברוב עם מאוחר  על אתרוג מהודר  בזמן מול ברכה  מוקדם  על אתרוג פשוט אך  ברוב עם   מולזריזין מקדימין    -ברכה 

ידוש לבנה בזמנה או במוצ"ש, אתרוג פשוט מוקדם מול מהודר אח"כ, ברכת החמה מוקדם או ברוב עם מאוחר, האם ברוב עם הוא  ]ק

 שיעורי ליל שבת ברכת יצחק, תשע"ו    אוצרות אורייתא, תשע"ח מילה לכבוד אדם גדול[הידור, לאחר זמן ברית 

בינת החכמה על  ]סך כל מה שחיבה תורה לתת מפרי הארץ הוא רבע, ביאור החשבון[  עת המינים  אתרוג הפרי היחיד האכיל מארב

   משך החכמה, תשפ"א

   פניני הלכה, תשפ"א]הרב אליסף פרלמן שליט"א[  אתרוג ספק חסר

 האיחוד בחידוד, תשפ"א מתי ניתן להכשיר פגם באתרוג ע"י הסרתו ]חסר[?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חודם לתרומה באתרוג שהשתמש בו כבר למצוותו, האם ישאל עליו? הפריש מעשר ראשון ק

ומעשרות, לעבור על איסור  ]אתרוג שנשלח לציבור לצאת בו ארבעת המינים בסוכות ושכחו להפריש תרומות  אתרוג של טבל בסוכות  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ  עבור הזולת, לציבור או ליחיד, להתנות תנאי אם יאכלנו, בין טבל לבין עבודה זרה[

שריססוהו בחומרים רעילים, או שיחדוהו לנוי סוכה אם כשר  אתרוג שאינו עומד לאכילה לזמן אם כשר למצוה ודין אתרוג  

 ( רלז בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך למצוה  

 (רמג בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך אתרוג שנתייבשה פיטמתו   

 ( רמד בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך   ?מה עדיף טפי אתרוג נקי או גידול יפה

 ( רמז בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -ודך גם אני אהידור מצוה ללולב או לאתרוג מה עדיף?   

 באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' מ(  ]רבי אליהו פורת אביטבול[הקדימה לולב או סוכה וכן גבי תפילה  סדר עדיפות

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכההידור מצוה בקופסת אתרוג מכסף? 

 משנת המועדים סוכות, תשפ"א -משיב כהלכההידור באתרוג שנעשה מנומר מחמת רוב שימוש בו למצוה 

]בל תוסיף, חסר תחת הכתב, חציצה בנטילה,  אתרוג שנכתבה עליו הקדשה לכבוד הבעלים האם ניתן לברך עליו ביום טוב ראשון?  

    דרישה וחקירה, תשפ"א האם ניתן למחוק ביום טוב ע"י גוי[

שעתיים?   כעבור  מהודר  אתרוג  לו  שיביאו  ימתין  או  יטלו  האם  הראשון,  החג  בבוקר  כשר  אתרוג  לו  מן  יש  מצוה  או  ]זריזין 

 דרישה וחקירה, תשפ"א  המובחר, הידור[

 (רמט בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך אם יש הידור מצוה באתרוג גדול ביותר  

מקילים בספק ספיקא]  הלכות אתרוג ספיקאב,  האם במצוות  להחמיר  ספק  צריכים  הפוסקים במצוות  ,  להחמיר האם  כשיש מחלוקת 

,  הוא ג"כ ע"י שנחתך או נסדק שם ונתגלה מבשר הלבן  -פסול לבן באתרוג  ,  שיטה אחת  עשה דאורייתא האם אפשר לצאת ידי חובתו לפי

י מבשר של האתרוג האם אפשר  פיטם שעשו, מנומר במראות כשרות האם כשר או לא, גם הקליפה התחתונה האם פסול משום חסרפה נקל

האם אפשר לחבר פיטם ,  חסר חלק מן הפיטם,  נפל הפיטם הוא ספק פסול או שהוא וודאי פסול,  יותר חמור  להקל שדינו כפיטם או שהוא

האם אפשר לסמוך ,  אם נפל הפיטם או לא האם כשר  , ספקנשבר חלק מן הפיטם אבל הוא עדיין מחובר במקצתו האם הוא כשר,  ע"י מחט

,  עוקץ שנפל אבל הוא פחות מכאיסר האם האתרוג פסול,  אתרוג שנולד עם פיטם ואח"כ נפל הפיטם בעודו על העץ,  על הסימן שיש גומא

מתחיל  , מהיכן  האם נשים מותרות לברך על אתרוג שאול ביום ראשון,  האם בשעת הדחק אפשר לברך על אתרוג שנפל הפיטם או העוקץ

  , אתרוג עם ג' חזזיות בשני צידיו אך לא ברובו,  האם הכניסה התחתונה נחשבת לשיפוע[  גארטל]שיש לו חגורה  עם  אתרוג  ,  מקום החוטם

נהיה שינוי    ,  שינוי מראה על הפיטם האם כשר,  ברוב היקיפו אבל הוא בדיוק חצי מן האתרוג  מיעוט של האתרוג מנומר בגוונים הפסולים.
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פס או  כשר  הוא  האם  חיצוני  דבר  ע"י  מראה.,  ולמראה  שינוי  כאן  יש  הרי  פלעק',  ה'בלאט  להכשיר  אפשר  שנקרא    איך  מה  נוצר  איך 

,  האם מראה חום דינו כמראה שחור, נשתנה מראהו ע"י ריבוי משמושים של מצוה, מנומר במראות כשרות, אם קלף את הפסול, 'בלעטליך'

מראה ירוק הוא חסרון שלא נגמר הפרי או שזה תרוג התיום,  ואאתרוג המורכב  מסין,  אצבעות  , כשרות אתרוגי  שעשוי ככדור פסולמדוע  

,  האם אפשר לסמוך על סימנים שאינו מורכב והאם הולכים בזה אחר רוב ,  האם צריך הכשר על אתרוג שהוא לא מורכב ,  פסול של הדר

 חבל נחלתו הלכות אתרוג, תש"פ )קכ"ה עמ'(  [מן השיעורהצטמק ופחת בזה שיעור ואח"כ היה בו אתרוג ש

 עומק הפשט, תשע"ט בחירת אתרוג מהודר 

 פניני אי"ש, תשפ"א אתרוג מרוקאי 

 נוה ההיכל, תשע"ג   האתרוג בראי ההלכה והדורות

 ( מפניני הלכה ישיבת מיר, תשע"ט )עמ'  חפץ להחליף לאתרוג מהודר יותר לאחר הברכה

  ]וכשאין לשורפו כי נתערב באתרוגי תרומה, מצוות לאו ליהנות ניתנו[ אתרוג של ערלה אין בו היתר אכילה וכתותי מכתת שיעוריה  

 צבא הלוי, תשפ"א 

ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א  ]הרב דוד אילן שליט"א[ ]כתותי מיכתת שיעוריה, תשלומי תרומה בזר שנהנה מן התרומה[ אתרוג של תרומה 

   )עמ' רלט(

 ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ' רמז(   ]הרב ישורון ורנר שליט"א[ ]הפיטם העוקץ והבוכנה[ניטלה פטמתו של האתרוג 

 ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ' רס(   ]הרב עמנואל מולקנדוב שליט"א[ ]ודין אתרוג ירוק[מהו 'חוטמו' של האתרוג 

 ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ' רסז(  ]הרב יוסף יונה שליט"א[אתרוג ירוק 

פניני הלכה  ]מוקף גויל בספר תורה, בראיית העין או זכוכית מגדלת[      חסראתרוג הנראה כחסר, וע"י זכוכית מגדלת נראה שאינו  

 ( מבישיבת מיר, תשע"ט )עמ' 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט   הגר"א גניחובסקי, תשע"האתרוג של חו"ל האם חייב במעשר? 

אתרוג שפוסשי,  חסר]  פסולי  החסרון  ופטמתל,  עור  עוקצו  פיטםו,  ניטל  בלא  יצירתו  שתחילת  בלא   ,אתרוג  יצירתו  לתחילת  נחשב  מה 

נקלף מהקליפה הירוקן,  נקלף הקליפה הירוקה ולא נחסר מהלבף,  נקלם,  פיט מראה אדום  ,  אהינא סומקא  ל,חזזית ומראה פסוה,  ספק 

ירוק  ם, ממנומר ממראות כשרים,  וחו דין מנומר ממראות   ם,סתירה בהכרעת המשנ"ב בדין מנומר ממראות כשריב,  וצהונומר במראה 

אח  ך,כשרות בבלעטל במקום  בחוטמו  במיעוט אתרוד,  מנומר במראה כשר  מג'  ג,  מנומר במושב האתרוג,  מנומר  ביותר  במיעוטו  מנומר 

זכוכית  דרך  ראיה  במשתנות  הנקודות    ן,ות לעינרא  ןנקודות שחורות שאינ  ם,קביעת מקום החוט  ג,מה נכלל בחוטמו של אתרו  ת,מקומו

ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין,      [אתרוג עם גידול יפה או נקי  ג,זהירות בהצהבת האתרוג,  אופן בדיקת אתרו ג,אופן קניית אתרות,  מגדל

 ( כו)עמ'   , סי' התשע"ח

 מעינות בני יששכר, תשע"ט האם באתרוג צריך להדר יותר משליש?  

 הרב יעקב ישראל סטל, תשע"טהיתר ריבוי בלולב או באתרוג 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ז( ]מעלת הוצאת כסף על מצווה[קנה אתרוג כשר, וקיבל מתנה אתרוג מהודר, על איזה יברך? 

פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ]מעלת הוצאת כסף על מצווה[  פשוט שלו?  לצאת ידי חובה באתרוג מהודר של גדול הדור, או באתרוג  

 (ט

     )עמ' כב(  אספקלריא סוכות, תשע"ט [במשנת הירושלמי]אתרוג הדור בגידולו ואתרוג נקי איזהו עדיף 

    )עמ' עג( אספקלריא סוכות, תשע"ט   לאביו את המהודרקנה אתרוג לו ולאביו, האם חייב לתת 
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 "פ נתיבים לכשרות, תש?  מאיזה זנים מומלץ לקחת אתרוג למצוה

    (ט)עמ' ע אספקלריא סוכות, תשע"ט אתרוג הקטן כאגוז

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    איסור בורר, הפרדה בין אתרוג כשר ואתרוג פסול

 נתיבים לכשרות, תש"פ   עט הדר המועיל להוריד נקודות מהאתרוג

 ( קמו, תשע"ט  )עמ' אספקלריא   דין חיבור ע"י קיסם בלחם משנה ובאתרוג

בו אשה  לקדש  ניתן  רק מחמת המצוה, האם  פרוטה  אומרים   ?אתרוג השווה  לגביה  האם  גרמא,  שהזמן  עשה  מצוות  ]המקיימת 

 עשר עטרות, תשע"ט  מצוות לאו ליהנות נתנו, האם כלל זה נאמר רק במצוה חיובית[

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט ]נוטה לאדום, בקיאות בצבעים כיום[  באתרוג ובדינים נוספים  -חום נידון כשחור  מראה

 

 לולב

 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א ]פירושי הראשונים[       יומתת לקה הנח

 ( רנב סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' בעניני -גם אני אודך בדיקת הלולב קודם הברכה  

 ( ריט בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך   ]זיגזג[לולב שבראשה קמטים כשלשלת 

 ( רכא  בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך לולב שנתעקם אם מותר לחזור ולפשטו ביו"ט  

 (רכז בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -ודך גם אני אנחלק התיומת במשהו וניכר רק ע"י זכוכית מגדלת  

 ( רנד בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך הנחת לולב בשבת תחת המטה לרפואה  

 (רנז בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך ק ע"י קטן טלטול לולב פסול בשבת ויו"ט כשנתייחד למשח

 ב (, תשפ" בכסגלה ) ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[ 'לב אחד' בתמר וגלגולו ללולב של מצוה

 עומק הפשט, תשע"ט בחירת לולב מהודר 

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קלא(נטל לולב בטעות עם חציצה, האם יטול שוב ויברך שהחיינו 

אמצע]  לולב  פסולי התיומ,  יעלה  אמצע  ת,נחלקה  בעלה  התיומת  נחלקה  במיעוט  י,שיעור  התיומת  כהימ,  ונחלקה  נסדק  ק,  ננסדק  מהו 

שיעור  ק,  הימנק בלא נסדק,  ביאור השעה"צ בכוונת המג"א בדין נסדק כהימנת,  ביאור המג"א דנסדק קאי על העלין שאצל התיומק,  כהימנ

כהימנ כל שהוו,  קטם ראשק,  נסדק  של אתרוא,  נקטם  כחוטמו  לולב  של  כל שהוג,  עשו ראשו  לכפוף  כל שהוא  נקטם  דין  בין  א, סתירה 

ירח האיתנים שיעורי      [אחיזת העלה האמצעי בשעת בדיקת הלולבא,  התיומת כל שהוא אין זה כשאר פסולי לולב הפוסלים בכל שהונחלקה  

 (לז)עמ'  , סי' ו הגר"מ לובין, תשע"ח

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' י(-פניני זאת ליעקב   חיים -בגימטריא  -לולב 
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 הדס 

 

 הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ט   ]והמעבר מהדסים לערבות[היתר ריבוי בהדסים ובערבות 

 ( סהק)עמ' ח דברי חפץ )ה(, תשע"  [שליט"א ישראל מאיר חדד]הרב  מנהג תוספת הדסים בארבעת המינים

 ( רלא  בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך נקטם ראש ההדס וניכר רק ע"י זכוכית מגדלת   

 סגלה )יח(, תשפ"א  ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[ שלושה הדסים כנגד שלושה אבותת' : ענף עץ אבו'

 ב (, תשפ" כאסגלה ) ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[  קטעים מדרשות ר' חיים מטודלה, תלמיד הרשב"א, על חג הסוכות

לתקן ביום טוב, לחצות חפץ של מצוה לשניים, חלוקת תקיעת שופר ]האם יוצאים ידי חובה בשלושה הדסים מחוברים בגידולם?   

הדסים,   כשני  נחשב  האם  ארוך  הדס  התפילין,  בפרשיות  לשתיים  המחוברות  מילים  שתי  חלוקת  תקיעות,  לשתי  לטפח  אחת  השתחווה 

מנורה    שליט"א[  אבינועם טאובנר]הרב  [  ניענוע של לולב כתותי מכתת שיעורו והאם השאר נחשב קיים, חיתוך רעיוני וחיתוך מציאותי

 ( כדבדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' ק

וישמע  בתוך הכלי[     הדס באורך שנים וחצי טפחים שהניחוהו במים וצמח חצי טפח]  או גם מגידולי מים?  שיעור הדס מגידולי קרקע

 משה, תשפ"א 

 עומק הפשט, תשע"ט בחירת הדס מהודר 

 צבא הלוי, תשפ"א  ]הדס של שותפין מוגדרים ויש לו ג' טפחים שלו, יציאה במקצת הדס[ענבי הדס 

 הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ח  ]מנהג אשכנז צרפת ואיטליה דהלכה כר"ע[ילת הדס אחד או שניים למצוות לולב נט

 )עמ' יט(   אספקלריא סוכות, תשע"ט  הדס משולש והדס שוטה

]הגדרת ענף עץ עבות, שיטות הראשונים, בבלי וירושלמי, חמש דעות בראשונים בדין הדס שלא כולו משולש, הכרעת   גדרי הדס משולש

ליטול את ד' המינים ולאחר מכן לברך, למינקט כדעת  ]  באחיזת ארבעת המינים בשעת הברכההדרך המובחרת  השו"ע, הכרעת הרמ"א,   

 ולרווחא דמילתא ל'.  רוב הראשונים, דס"ל שהעיקר הוא לאחר הנטילה, וכן נקט הגר"א מעיקר הדין, וכמו שהביא המ"ב בשעה"צ אות  

יכול להגביה את הלולב והאתרוג ולהצמידם ולברך ולעשות בלבו תנאי שאם העיקר כדעת התוס' והרא"ש וסיעתם אינו רוצה לצאת יד"ח 

וזו הדרך מוציאתו מכל ספק  על שיירי המצוה,  ולברך  לצאת קודם הברכה  וסיעתו רוצה  ואם העיקר כדעת הרמב"ן   עד לאחר הברכה, 

ירחון האוצר )לג(,    ל אדם שהוא ימינו, ואת האתרוג בימין כל אדם שהוא שמאלו, וכן גבי כוס של ברכה[איטר יד יאחז הלולב בשמאל כ.

 ( קנתש"פ )עמ' 

 

 ערבה 

 

 (רלד בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך   הענפים טוב יותרנטילת ערבות מעץ שגזם בשביעית כדי שיצמחו 

 עומק הפשט, תשע"ט    דיני ערבות ללולב

   )עמ' מו( אספקלריא סוכות, תשע"ט  אורות הגבעה, תשע"ההשווה פחות משווה פרוטה נקראת "לכם"?   האם ערבה 
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 איגוד הלולב ]קוישקעל[

 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט   ]או בקוישקעל[איגוד הלולב ע"י קשר גמור 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט    איגוד הלולב בטפח העליון

 עומק הפשט, תשע"ט  מצות איגוד הלולב

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קמח( ו[י]אגד הלולב במינמנהג הקוישקעל 

 ( עמ' רסוהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) -ברכת מועדיך אגד הלולב

 (אמ, תשפ"א )עמ' כליל תפארת  שליט"א[ יעקב כהן ]הרב  אגד הלולב

מנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ'   ]הרב ישראל מאיר ויינשטיין שליט"א[שהוא בולט טפח מעל ההדסים והערבות  איגוד הלולב באופן

 ( חק

 ( עמ' רעבהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך חציצה ולקיחה ע"י דבר אחר בלולב

 (עמ' רעהספות, תשפ"א )הוצאה חדשה עם הו-ברכת מועדיך "לקיחה תמה" בנטילת ד' מינים

נעלו?   שרוך  ע"י  עניבה  קשר  יקשור  האם  טוב,  ביום  הלולב  אגד  התפילין[  התפרק  ברצועות  הלולב  קשירת  מצוה,  דרישה ]ביזוי 

 וחקירה, תשפ"א 

    הגר"א עוזר, תשע"גחציצה בארבעת המינים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   האם באיגוד הלולב יש חשש "מעמר"

 שבילי פנחס, תשע"ה מעלת ארבעת המינים ושלושת האגדים 

 

 בארבעת המינים "חושן המשפט" שאלות ב

 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו( קנה אתרוג, והמוכר אמר לו שאת המחיר יקבע בעה"ב, ונפגשו רק בחוה"מ  

]מצוה  , האם יצא ידי חובה?  ד תשרי במחיר נמוך"וקנאו בילרשותו של המוכר ללא ידיעתו,  א תשרי והחזירו  "גנב אתרוג בי

 וישמע משה, תשפ"א   הבאה בעבירה[

 וישמע משה, תשפ"א  ]היזק שאינו ניכר[ החזיר אתרוג פסול לדוכן וגרם לפסול את כל האתרוגים שבדוכן

 (זדברי חפץ )ה(, תשע"ו )עמ' צ [שליט"א  יואל סיאני]הרב  הנותן אתרוג לחבירו ב'תנאי' או בשיור'

 מכותלי בית הדין, תשע"ז  שומר אתרוגים שהחזירם אחר סוכות

]'לכם', תפיסת מטלטלין ע"י בעל חוב, המקדש  חוב, האם יכול לצאת בו ידי חובת המצוה?    עיקל מחברו לולב או שופר כנגד תביעת 

במשכון, הבדל בין קידושין לבין דין 'לכם' בלולב, גזל לולב או שופר האם יוצא בו, האם לנפקד מותר לעכב ממון הפקדון בשל תביעת    אשה

 בינת המשפט, תשפ"א ממון, זכות עיכבון, תפס לולב או שופר מהמעסיק שלא שילם שכר פועל האם יוצא בו ידי מצוה[ 
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[ , רשות שימוש או קנין]ניחא ליה לאיניש, דין לכםבן שנטל ארבעת המינים של אביו בלא רשות ביום הראשון האם יצא בהם?  

 מעדני אשר, תשפ"א 

   שליט"א, תשפ"א יהודה אייזנשטיין הרב יין לזמן, השאלה[, קנ]בעלות'לכם ביום הראשון' 

ל ונפיק אוזי, גנב ושילם אח"כ, לאחר יאוש, שינוי מעשה ושינוי רשות, ]לכם, הפקר, קנין דרבנן, עיי דברים הפוסלים בארבעת המינים  

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א [מצוה הבאה בעבירה, ד' מינים מגוי

אתרוג ממנומוכר  קנה  מי  שמסופק  המינים]  ים  ארבעת  לממכר  מהדוכנים  באחד  מהודר  אתרוג  ביקש  .קנה  עבורו,  ששילם  ולאחר 

והמוכר הסכיםלמהמוכר טובה,   על האתרוג שקנה במקום מסתור עד שיחזור לקחתו,  לו  לו   .  שמור  ואמר  כעבור שעה בא אדם למוכר 

שהוא קנה ממנו אתרוג מהודר ושילם עבורו, וביקש ממנו לשומרו, וכעת הוא רוצה לקחתו. והנה בגלל האנשים הרבים ששהו בדוכן שלו 

י, אלא  תו לאדם שפנה אליו, כי אולי הוא לא הקונה האמיתישכח מוכר האתרוג כיצד נראה הקונה. לכן הוא מסתפק, האם מותר לו לת

הינו אדם אחר שעמד בשעתו ליד קונה האתרוג ושמע מה שהיה ביניהם, וכעת לאחר שהבחין שקונה האתרוג לא בא לבקש את אתרוגו,  

   אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב [, חזקת כשרות של הטועןה, קדשתי את ביתי ואיני יודע מי קדשתיהרוצה הנ"ל לקחתו בחינם במרמ

]קניית עליות בבית הכנסת, בניית מקוה והחזקתו, עירוב שכונתי הקמתו והחזקתו, אך  קניית ארבעת המינים מכספי מעשר כספים  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב    לא קניית טלית ותפילין וארבעת המינים עבור האדם עצמו[ 

להגביהו שמעון מיהר ועשה    ראובן שילם מעות ]קנין כסף[ עבור אתרוג מהודר ולפני שהספיק]  קם דינא או הדר דינא במכירת אתרוגים

דדינא אם מעות קונות מטלטלין   ת שמעון וביה"ד פסק שמכיון שרעק"א פסק בסי' קצט שספיקאא  קנין הגבהה. ראובן תבע לדין תורה

המוחזק שמעון  אזי  מצווה  מספק.  בדבר  שבידו  באתרוג  הפוך  זוכה  מקרה  ארע  וראובן  -  למחרת  אתרוג  עבור  מעות  שילם  קדם    שמעון 

לו, שאם קניןלדין תורה וטע  והגביהו, אלא ששמעון חטפו מידו. ראובן תבע את שמעון מעות מועיל   ן שכעת ודאי אחד האתרוגים שייך 

 דבר חוק ומשפט, תשפ"ב [  השני שלו מפני שהגביהו ראשון. האם צודק האתרוג - במצווה אזי האתרוג הראשון שלו, ואם לא

עיקול אם מותר לתפוס ממון חבירו, עבור תביעת ממון.  הן "לכם" בלולב ושופר.  אם בעי]ה?  אם יכול לצאת בוה  -תפס לולב או שופר  

ההבדל בין קידושין   חשב שלו לגמרי לצאת בו ידי מצות לולב. המקדש אשה במשכון. םתופס משכון, האהל חוב  למטרות גביית חוב. בע

פקד מותר לעכב ממון הפקדון עבור תביעת ממון. התופס לולב או שופר זל שופר, או שאל שופר, האם יוצא בו. האם הגלדין "לכם" בלולב. 

 המשפט, תשפ"א   בינת[ עבור שכר פועל, האם יוצא ידי מצוה

לגבי דיני שינוי בחפץ בגזלן ובמזיק, האם הגזלן יצא ידי חובה בלולב זה מדין המוציא מחבירו עליו הראיה, נטל הראיה,  ]  יומתתלקה הנח

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א [   קנין

, זבינא אתרוגים לבדיקה האם דינו כ"לוקח"]לוקח שנאנס, מאימתי חל הקנין, הלוקח כמה  אתרוג שנפסל בזמן שנלקח לבדיקת הרב  

 עולמות, תלג    מכותלי בית הדין, תשע"ז חריפא[

 מכותלי בית הדין, תשע"ז  ]החזרת אתרוג אחר הסוכות, מטבע שפסלתה מלכות[  סחר באתרוגים בניגוד לדעת הבעלים 

רוח הקודש   פי  על  לולב, תנורובירור בעלות  של  בעליו  הוא  מי  לזהות  היודע  צדיק  על טבעיים,  בדיני ממונות באמצעים  של   ]הכרעה 

עכנאי, בירור כשרות המאכל ע"י הגשתו בפני צדיק, בהמתם של צדיקים, הכרעות שמימיות לגבי עונשי שמים, פיוטי אליהו הנביא במוצאי  

   ברכת יצחק, תשע"ט-שיעורי ליל שישי שבת[

 מכותלי בית הדין, תשע"ז   אתרוגיםשליח שלא מסר את ה

 משא ומתן, תשע"ה  שכח לשלם את התמורה על האתרוג, הזיק לאתרוג בשעת בדיקה

ובשאר הימים? ביום הראשון  לברך  יכול  מוצא את המוכר, האם  ולא  ומצא ששה,  לביתו  והגיע  לולבים  הגר"א     קנה חמשה 

 גניחובסקי, תשע"ט 

 הגר"א עוזר, תשע"ג קנין דרבנן בארבעת המינים  
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 דבר חוק ומשפט, תשע"ו קדימה ואונאה במכירת אתרוגים 

 נוה ההיכל, תשע"ג   ]מחילה למפרע[? ובירך, ומחל לו, האם ברך לבטלהאתרוג גזל 

 הגר"א עוזר, תשע"ב להחזיר בד' מינים מתנה על מנת 

]מכירת הערבות לצד שלישי, האם יוצאים בהם ידי חובה, זוטו של ים, נטיעה בקרקע של ישראל, שותפות  ערבה הגדילה בחצר משותפת

 דפי עיון, תשפ"א  השביח נכסים, קניין, ארבעת המינים[בערבות זכות או בעלות, 

 הגר"א עוזר, תשע"ד לולב הגזול, מצוה הבאה בעבירה 

 רץ כצבי, תשע"ג   מצוה הבאה בעבירה בארבעת המיניםגדרי 

]תקנת יהושע בן נון, באיזה עצים ובאיזה אופן התיר האם מותר לקטום ענף מעץ אתרוג ללא רשות, בכדי לטעת עץ אתרוג בחצרו?  

בארץ ישראל או גם בחו"ל, האם מותר להזיק ענפי חברו כדי להציל את ממונו, נחיל דבורים, הצלת עצמו בממון יהושע, פרשנות התקנה,  

 בינת המשפט, תשע"ט חברו, בתשלום לאחר מכן, כשכוונת הנוטל למסחר[ 

 

 שמחת יום טוב

 

   ד"עתש  ,ךבר  עזר משמעות שם יום טוב, מחמת איסור מלאכה או על שם השמחה?

  , ההפרש   ןיו ע    [ שמחה בלב או באכילה, ברכה על מצוות השמחה, זמן קיום המצווה, חציו לכם, שמחת התורה]  מצוות שמחה ביום טוב 

   (אל 'מע) ד " עתש

 המאור, תשע"ט )עמ' נא( רשות או חובה   -שמחת יום טוב 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א כנגד אומות העולם  -שבעים פרי החג 

 אספקלריה, תש"פ    אין שמחה אלא בבשר ויין

   ח" ע תש ,ראש  ימעדנ [שמחה בשמחה אין מערבין] סיום מסכת ביום טוב 

   ז" עתש , הדפרש אומקע[ נישואין בחג] אין מערבין שמחה בשמחה 

  -בנתיבות ההלכה    ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[האם יש דין תשלומין למי שלא שימח את אשתו ביום טוב?    -שמחת יום טוב  

 ( זי 'מע) ח" ע תש , דחמ יחשוק  יפנינ     שבועות, תשע"ח )עמ' צט(

בגדים   יחדש  לכבוד חתונה הסמוכה אחר החג?    -מתי  או  שליט"א[לכבוד החג  זילברשטיין  ההלכה    ]הגר"י  שבועות,    -בנתיבות 

 ח " עתש , המש עוישמ       תשע"ח )עמ' ק(

שמחת גברים ביין ונשים בבגדים, בזמן הבית בבשר וביין, בזמן הזה האם היא מדאורייתא או מדרבנן,  שני דינים להיות [ שמחת יום טוב

ג' דרגות בשמחה, דין ליל יום טוב ראשון, האם אשה חייבת בשמחה, והאם יכולה למחול לבעלה, בגד חדש   שמח ולעשות מעשי שמחה, 

,ק לובשים בחג, תיקון תכשיט שבור  ענבים, שלא  או מיץ  יין  עוף, שתיית  לילד, אכילת בשר  כלים לבית, קניית פרחים לאשה, ספר  ניית 

   טרצ  ,תולמוע ]שיתוף רוחניות וגשמיות, המצוה לשמח עניים ובני תורה

האם יכול לשמחה בדברים אחרים, האם מותר לקנות בגד   -]האם חייב ללוות כסף כדי לקנות בגדים ותכשיטים לאשתו  שמחת יום טוב  

 שעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט חדש לאשתו שהיא אבלה ל"ע[   
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  )זי 'מע( ח"עתש  ,דחמ  יחשוק י נינפ  ]בגד יד שניה, בגד משופץ[האם יוצא מצות שמחת יו"ט, כאשר שוכר או שואל בגד לאשתו? 

  האם בעל שנתן לאשתו מתנה ימים אחדים לפני יו״ט לצורך אחר, כגון מתנת חתן לכלה, יצא ידי חובת שמחת אשתו ברגל?

   ח" ע תש ,ד בחידו ד איחוה

 

 שמחה בחג הסוכות

 

ה של תורה[  ]בצל הסוכה, ארבעת המינים, שמחת בית השואבה, שלושת הרגלים תקופות בחיי האדם, שמחת גמרשמחה בחג הסוכות  

   אשיחה בחקיך, תשפ"א 

 דרכי החיזוק, תשע"ט   זמן שמחתנו -מאמרי שמחת החג  

ענני כבוד, שמחה יתירה בחג הסוכות, השראת השכינה אחר חטא העגל, גמר סדר הימים    זמן שמחתנו בחג הסוכות ]סוכות ממש או 

 עולמות, קעה  נים לשמחה בחג[הנוראים, תוכנו הרוחני של חג האסיף, הקשר בין ארבעת המי 

]צילא דמהימנותא, פלטרין של מלך, שמחה של נאמנות, גן עדן בעולם הזה, השראת השכינה, אור ובהירות בשמחת  שמחת חג הסוכות  

 עומקא דפרשה, תשפ"א ]הרב אברהם יצחק ברזל זצ"ל[  בית השואבה[

 עומקא דפרשה, תשפ"א שמחת האסיף 

 עומקא דפרשה, תשפ"א עומק שכר המצוה 

 עומקא דפרשה, תשפ"א תכלית שמח החג 

 עומקא דפרשה, תשפ"א ]מכתבי הגר"ש דבליצקי זצ"ל[ למעשה  -השמחה בחג הסוכות 

 למעשה, תשפ"א ]זכרון לענני כבוד ולא למן ולא לבארה של מרים[   ההכנה לשמחה האמיתית בחג הסוכות

 עומקא דפרשה, תשפ"א וימינו תחבקני 

 עומקא דפרשה, תשפ"א    ]קורונה[אב הנמצא בבידוד, האם חייב לשמח את ילדיו? 

 עומקא דפרשה, תשפ"א   ]'בשעריך' או 'בקרבך'[ח יתום ואלמנה בחג הסוכות לשמ

 באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' ט(]רבי אליהו פורת טהרני שליט''א[ מחילת העוונות   -מצות השמחה 

החדשה   בבריאה  החג  דשמעתתא    -שמחת  חתן חדוותא  ולא  תורה  חתן  ושבועות,  תורה  שמחת  בסיון,  ולא  בתשרי  תורה  ]שמחת 

 שואלין ודורשין, תשפ"א סוכות[ 

ט שני ומתארח בסעודה שלישית בשבת שמחת תורה אצל בן ארץ ישראל, האם יכול  "ל השומר יו" ]בן חופורס מפה ומקדש ביקנה"ז  

 שואלין ודורשין, תשפ"א ז[ "ילוב הבדלת יקנהלכתחילה לעשות באמצע הסעודה קידוש יום טוב שני בש

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' מג(  –רוש עלינו  ופ]הרב יצחק רייך שליט"א[   השמחה המיוחדת בחג הסוכות 

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' סט(  –ופרוש עלינו    ]הרב דב סוקולובסקי שליט"א[פרכילין ואגוזים בחג הסוכות 

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' עז( –ופרוש עלינו "אשריכם ישראל"    -רבנו ירוחם ממיר זצוק"ל 

 למעשה, תשפ"א ]אחר התשובה, קריאת קהלת[ ההכנה לשמחה האמיתי של חג הסוכות 
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 רץ כצבי, תשע"ז  ההקפות ואמירת ההושענות בסוכות ובהושענא רבה

אוסף גיליונות, תש"פ  -פניני זאת ליעקב  בחירו  חיבת השם יתברך לעםגילוי לפני אומות העולם על גודל    -סוכות זכר לענני כבוד"  "

 )עמ' י(

 (כבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -הגר"נ שילר שליט"א    שמירת הטהרה של יוהכ"פ -חג הסוכות 

 (יבקובץ גיליונות, תש"פ )עמ'  -ממגד גרש ירחים  ]הגרי"י אדלשטיין שליט"א[שמחת המועדות 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט הלכות מצויות לחג הסוכות ושמחת תורה 

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ה     מדי שבת, תשע"ז  עבדו את ה' בשמחה

 איתרי, תש"פ )עמ' ז(-עלון ישיבת זהב מרדכי ]הגר"ש פישר שליט"א[   אלוקיכם שבעת ימים 'ושמחתם לפני ה

 נתיבים לכשרות, תש"פ    מצות שמחת יו''ט והפעולות שעל ידם מקיימים המצוה

 

 שמחת בית השואבה 

 

 אשכול יוסף, תשע"ג מדוע רק חכמי ישראל רקדו בשמחת בית השואבה? 

 שבילי פנחס, תשע"ו מים תחתונים ומים עליונים  -ה בשמחת בית השוא

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' מה( –ופרוש עלינו  ]הרב שמואל קרפ שליט"א[    מי שלא ראה שמחת בית השואבה

 עומקא דפרשה, תשפ"א  ]הזכרת בית המקדש מעלה שמחה או עצב[ כל העוסק בתורת שמחת בית השואבה

מדוע אין שמחה כמתכונת זאת גם בדריכת היין וניסוכו או בקצירת המלח והקרבתו על  ]  חסידים ואנשי מעשה בשמחת בית השואבה 

 (רעזישורון, תשפ"א )עמ'  ]הרב ישראל דנדרוביץ שליט"א[  [המזבח

]אין מערבין שמחה בשמחה, אין נושאין נשים במועד, אין עושים סעודת פדיון הבן וברית מילה יחד[ שמחת החג ושמחת בית השואבה  

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"ב 

 ( עמ' רפזהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך השמחה בשמחת בית השואבה

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תשפ"א  שמחת בית השואבה

 "פ היא שיחתי, תששמחת השלימות   

 מעדני אשר, תשע"ח     קולמוס יוסף, תשע"ח, גדולי ישראל רקדו והמון העם באו לראות ולשמוע? המדוע בשמחת בית השואב

 מעדני אשר, תשע"ח  שנת ארעי[ישן מחוץ לסוכה, ]נמנום מחוץ לסוכה, בזמן שמחת בית השואבה 

 , תשע"ח ומדי שבת בשבת    דרכי החיזוק, תשע"ז  שמחה של תורה -חה של מצוה שמ

ביו"ט  ,ושאבתם מים בששון]עבודת המקדש בחג הסוכות   לולב במקדש בזה"ז  ,נטילת ערבה במקדש  ,חובת הקרבנות  נטילת    ,נטילת 

בזה"ז  בירושלים  ניסוך המים  ,לולב  לסנ  ,מצות  לרגלמ  ,פליםיסוך המים  עליה  לרגל בזה"ז,  ברגל  -לרגל  עליה    , מצותצות  אלת , שעליה 

 עומקא דפרשה, תשע"ה  ה[צורת שמחת בית השואב ,שירת הלויים בט"ו מעלות ,לויים בשיר בית השואבה ,גשמים בזמן עליה לרגל

 בית מדרש גבוה לכוהנים, תשפ"ב סיכום דיני ניסוך המים בחג הסוכות בבית המקדש 
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 אשכול יוסף, תשע"ו קונטרס בענין שמחת בית השואבה 

שמחה    ,במצות ושמחת בחגך  ,השמחה בבשר שלמים,  כתיבת ס"ת בחוה"מ  , כהלכתה  שמחת המועד,  לויתן  סוכת עורו של]זמן שמחתנו  

יו"ט  ,חיוב שתיית יין במועד  ,שלמי שמחה  ,שמחת הרגל בזה"ז  ,בלילות הרגל   , ישמח ישראל בעושיו   ה',ושמחתם לפני    ,ברכה על שמחת 

יו"ט  ,שמחת חג הסוכות י,  שמחת חול המועד  ,מצות שמחת    ,מה"ת או מדרבנן  ,שורש שמחת ביה"ש   ,אשרי ילדותנו  ,שיבת סוכהשמחת 

לכם בשמחת   חציו  ,השמחה בשמיני עצרת  ,עמידה בהקפות  ,שירה הזאתה  ,משתה חתן תורה ובראשית  ,איחור תפילת מוסף,  שמחת תורה

 דרכי החיזוק, תשע"ד     עומקא דפרשה, תשע"ג[ שמחת תורה ,זמן שמחתנו ,שמחת המועד ,שבע מצוות שבחג ,סדר קרה"ת בש"ת ,תורה

 "פ היא שיחתי, תששמחה נצחית   

 ( ב)עמ' י אוסף גיליונות, תש"פ-הגר"ד כהן שליט"א'  שמחה היתירה ושמחתם לפני ה  -שמחת בית השואבה 

 

 הלכות יום טוב 

 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט    [עוגת גבינה שברכתה שהכל]קידוש במקום סעודה ביו"ט 

  תקראו   ה' אשר  מועדי )  [יתירה ביום טוב, קידוש ביום טוב?בישל בשבת למומר, שמחת יום טוב, בפת בבשר ביין, נשמה  ]עניני יום טוב  

   ד" ע תש ,ה דפרש אעומק  [כג, ב ]  (במועדם אותם

האם מותר לרחוץ כל גופו במים חמים ביום טוב. בפרט כאשר יש יו"ט סמוך לשבת, ועוד יותר ]   'שווה לכל נפש'רחיצה ביו"ט, ודין  

ומתאמצים רגילים להתרחץ כל יום, בפרט בר"ה שהתפילות ארוכות  האנשים  לומיד אח"כ שבת.    (ר"ה או בחו"ל)  כאשר יש יומיים יו"ט

אוכל נפש,   , האם זה נחשב  האם מותר לחמם מים לרחוץ את כל גופו ביו"ט  :נושא ראשון . בהם מאוד, ולא בכל המקומות המיזוג מספיק

נפש' לכל  נ.  'שווה  נפש.  לכל  כשווה  כיום האם מוגדרת  כל הגוף  שנירחיצת  ביו"  חז"לגזירת  :  ושא  האם  ט,  לא להשתמש במים שהוחמו 

לדוד  מה שינם של המים הנכנסים  אף אם נתיר את המים היוצאים מהדוד,  :  י נושא שליש  .שנשארו בדוד מערב יו"טלהשתמש רק במים  

מתיר   נפש  אוכל  היתר  משתמש,  אינו  ובהם  שם,  המתלוולומתחממים  "מלאכה  בו,  משתמש  שלא  בדבר  )לג(,     ה"[מלאכה  האוצר  ירחון 

 (קעאתש"פ )עמ' 

והוא מתחזק והולך    מיחוש בעלמא]שחיקת סמנים, מתוך שהותרה לצורך, אוכל השווה לכל נפש, מי שיש לו  רפואה ועישון ביום טוב  

ולא הזכירו כלל את דיני הרפואה גזירה משום שחיקת סממנים,  , ואפילו על ידי אינו יהודי,  אסור לעשות לו שום רפואה בשבתכבריא,  

שביום   -בחול המועד  וצ"ע האם יש לחלק בין דין רפואה בשבת לרפואה ביום טוב, דיוק המג"א מדברי השו"ע שהתיר רפואה    ביום טוב

שחיקת סממנים ביום טוב, והרי   אסור לשתות דבר שהוא משום רפואה 'גזירה משום שחיקת סממנים', וצ"ע מדוע יש לגזור משוםטוב  

טחינה אסורה ביום טוב מדרבנן, ואם כן זוהי 'גזירה לגזירה', עוד יש לדון להתיר רפואה ביום טוב מדין דיכת תבלינים המותרת ביו"ט,  

 -שמותר ביו"ט    'מתוך שהותרה הבערה לצורך ]יום טוב[, הותרה נמי שלא לצורך' ולפי זה גם אם שחיקת סממנים אינה נחשבת 'אוכל נפש'

'אוכל השוה  רק ב  -הרי יש לומר 'מתוך' שהותרה שחיקת תבלין לצורך, הותרה גם שלא לצורך, היתר מלאכה ביום טוב לצורך אוכל נפש  

האם נחשב ל'אוכל השוה בכל נפש',   -דברי הפוסקים בדין עישון ביום טוב  ויש לדון האם רפואה נחשב 'אוכל השוה בכל נפש',      בכל נפש' 

בבית המרקחת,    ומה כיום שמרבית הרפואות מוכנות  'גזירה משום שחיקת סממנים'  לבריאות,  העישון מזיק  כי  בזמנינו שמוסכם  הדין 

 עולמות, נ  שקונים בבתי המרקחת, ולא מכינים ע"י שחיקת סממנים[ 

 ירחון האוצר )כט(, תשע"ט )עמ' מז(  ]הקרבת קרבנות בזמן הזה[ ביהמ"ק במוסף ג' רגליםטבע בקשות בנין מ

מלאכת    אחרות[]השתחויה אצל אברהם אבינו בהר המוריה ובפרשת ביכורים, ואי הזכרתה בפרשות  ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך 

 מחשבת, תשפ"א 

 תשפ"ב    אזמרה לשמך, תשע"ט ]קרים וחמים[רחיצה ביום טוב 
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גניבה   ביו"ט מחשש  כשיגיע הביתהחזרת מחזורים הביתה  סופו משום תחילתו,  בבין ]התירו  כיס  הוצאת מטפחת  יו"ט,  ה במוצאי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט השמשות[ 

 תשע"ט הגר"א גניחובסקי,  צביעת מאכלים ביו"ט  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"טמלאכה ביו"ט לצורך תוספת יו"ט  

: מצוה על האדם לכבד ולענג את השבת כפי יכלתו, וזוכה לנחלה בלי מצרים כבוד ועונג שבת]לוו שבת ואני פורע,  הוצאות שבת ויום טוב  

: בכל ההוצאות לא יוציא יותר ממה שיש לו, שלא יחרוג ממה שקצבו לו מן השמים. אבל הוצאות שבת ויו''ט  שיעור  .ויתברך בכפלי כפלים

הלוואה, ילוה והקב''ה יפרע, ולדעת העטרת זקנים לא ילוה  לא נכנס לחשבון, אם פחת פוחתים לו, ואם הוסיף מוסיפים לו. אם יכול להשיג

: ההבטחה הוא, רק למאמין ובוטח בד'. ורק אם מכוון לכבוד שבת,  תנאי ההבטחה. אם לו מהיכן לפרוע, ומכריע השעה''צ והכל לפי הענין

אם יש לו כסף יקנה לכבוד שבת   -ת. דרגה א'  : ג' דרגות במצות עונג שבכפי יכלתו    .ולפי מה שרגיל ממציאים לו, ולא יפריז בדרך גוזמא

יש לו ממון קצת, יקנה ג' סעודות וכסא דהרסנא, ויבטח בה    -: דרגה ב'  ג' סעודות וכסא דהרסנא   .כפי יכלתו. וכל המרבה הרי זה משובח

ק אם בלאו הכי נוטל מן  שישיב לו את ההוצאות. ויצטמצם בימות החול, לכבד את השבת גם יותר ממאכל אחד. ולא יטול מן הצדקה, ור 

אם השעה דחוקה לו ביותר, ואין לו משכון ואינו    -: דרגה ג'  שבתו חול  .הצדקה, יתנו לו ג' סעודות וכסא דהרסנא, ובאדם נכבד לפי כבודו

 עומק הפשט, תשע"ט [ יכול להשיג הלוואה בלי משכון, יעשה שבתו חול ולא יצטרך לבריות שלא יקח מן הצדקה

טוב ביום  פסיכואקטיביים  חומרים  ונטילת  פירושי   עישון  'מכבה',  משום  איסור  לצורך,  שהורתה  מתוך  טוב,  ביום  נר  ]הדלקת 

נלוות לעישון. טחינת הטבק, הכנסה לנרגילה, הדבקת סיגריה, מחיקת אותיות, קטימת   הראשונים, הבערה באינו שווה לכל נפש, בעיות 

 (קצזירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ' הסיגריה, קטימת האפר, הרכבת הנרגילה והמקטרת, נקיבת הנייר, סמים[ 

 (כהנות, תש"פ )עמ'  אוסף גיליו צירוף לזימון בבן חו"ל שאכל בסוכה בשמיני עצרת ובן א"י שאוכל בבית 

 (פאמה טובו אהליך יעקב )יז(, תשפ"ב )עמ'  ]הגר"י ליברמן שליט"א[  צירוף לזימון למי שאכל בשוגג מחוץ לסוכה 

)עמ'    אספקלריה, תש"פ    במצב 'חול', ע"י בן חו"ל ביום טוב שני של גלויות[]שימוש בארץ ישראל במעלית 'שבת'  יום טוב שני של מעליות  

 כו( 

גלויות של  שני  יו"ט  בעניין  ספיקא  קושיות  חז"ל,  בזמן  בחו"ל  דיומא  ספיקא  היה  דיומא    ]האם  ספיקא  העומר,  בספירת  דיומא 

בשבועות מדין לא פלוג, העדר יום טוב שני ביום הכיפורים מפני פיקוח נפש, מנהג אבותינו באירופה וארצות הברית, בן חו"ל הנמצא בארץ  

 ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ' שסד(  ]הרב רפאל סויד שליט"א[  ישראל, בחנוכה ופורים[

ש ביו"ט  בחו"ל  להשתקע  שהחליט  א"י  שובנבן  לולב  ליטול  צריך  האם  לכם  ?  י  ולקחתם  מצוות  התאזרחות,  התושבות,  ]מבחן 

ו שהחליפו בטעות את  נאב וב  ומצוות ושמחתם האם הן שתי מצוות נפרדות, נטילה היום טוב שני מדין חול המועד ומדין ספיקא דיומא,

   פניני הלכה, תשפ"א]הרב אברהם זנגר שליט"א[  , קניין[האתרוגים

 

 מיכשור חשמלי

 

ומעשה  ]גרם כיבוי, גרמא כיבוי להבת הגז ביום טוב על ידי נתינת חייץ כסכין וכף, בין עגולת כירת הגז להתקן הבטיחות שבצדה

ישיר, כשהמעשה פועל מיידית והתוצאה נראית לאחר זמן, מעשה ישיר, ומעשה כלאחר יד, ביטול שדה אלקטרו מגנטי ביום טוב, ניתוק 

 ( רידירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ' מכשיר חשמלי, האם לשורר שיר ביום שמחת תורה המתייחס לישמעאל ולגנותם[ 

 נתיבים לכשרות, תש"פ   כיבוי והפעלת הגז ביו"ט באופן המותר
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]הדלקת האש, שסתום בטיחות, הגדלת האש, כיבוי האש, סגירת בלון שימוש בכירים גז וחשמל ושימוש במזגנים ומצננים ביום טוב 

הגז, השלכת כפית וניטרול החיישן, גז מן, בישול באינדוקציה, בישול בכירה חשמלית, אפייה בתנור, מזגן נייד, הוספת מים למזגן, מצנן  

 אספקלריה )לב(, תשפ"ב )עמ' כא( מערפל מים[  

מן, בישול  -]הדלקת האש, שסתום בטיחות, כיבוי האש, סגירת בלון גז, ניטרול החיישן ע"י כפית, גזהפעלת וכיבוי כיריים גז ביום טוב  

 )עמ' כ( אספקלריה, תש"פבאינדוקציה, בישול בכירה חשמלית[  

 פניני הלכה, תשפ"א  ]הרב שמואל אורטל שליט"א[  הקטנת להבת הגז ביום טוב 

 )עמ' פז(  קובץ אבקת רוכל )טו(, תשפ"ב  ]הרב נחום קייסמן שליט"א[כיבוי נר הגז ביום טוב 

 

 חול המועד סוכות

 

 מעדני אשר, תשפ"א הורדת נוי סוכה במהלך חול המועד כדי שלא ירטב בגשם 

 (רחירחון האוצר )יט(, תשע"ט )עמ'  האם גשמים בחול המועד סוכות הם גשמי ברכה או לא?  

סוכות   בחול המועד  בטיסה  וחופשסעודת קבע  לטיולים   • משפחתיים  לביקורים   • פרנסה  בטיסה[ה]לצורכי  קבע  מאכילת  להימנע   ,  

 עד עולמות, ר   תשע"ג   תורה והוראה, תשע"ה 

 

 כללי -חול המועד 

 

]עשיית מלאכה, דבר האבד, צורך המועד, מלאכת הדיוט, מלאכת אומן, כלאחר יד, לכוון מלאכה למועד, הלכות מצויות לחול המועד  

ישראל לצורך  תספורת, נטילת ציפורניים, כיבוס, בגדי קטנים, בגדי שבת, ע"י נוכרי, כיבוס בד הסוכה, גיהוץ, מלאכה בחוה"מ ע"י בן ארץ  

נסיעה, תיקון רכב על בעלי חיים,  עציצים, רכיבה  לצורך תענוג, השקיית  גלויות לתושב חו"ל, צידת דגים  , רכב שכור, רכב  יו"ט שני של 

נפש, תיקון   גלגל, שטיפת רכב, מכשירי אוכל  ציוד חשמלי במטבח, דבר האבד, כשיכול לקנות חדש, הפסד לאחר המועד,  ציבורי, תיקון 

מבצעים,   ושירותים,  ומתן, מסחר  הגוף, טיפול משא  צרכי  חוב,  גביית  וצעצועים,  ביגוד  בית,  כלי  חנויות, מזון טרי,  פתיחת  ערך,  ניירות 

קבלת שכר על עבודה ם, כתיבה במחשב, חידושי תורה,  שינים, קומסטיקה לנשים, צרכי רפואה, אריגה ותפירה, כתיבה, כתב שאינו מתקיי

ישראל בחינם, שמרטף, מלאכה למורך מצוה, מלאכה  ע"י  גוי בשכר או  ע"י  לעשות  על צרכי הגוף,  נפש,  על אוכל  במועד, בהבלעה, שכר 

 א עמיקתא, תשפ"א שמעת   לצורך רבים[

 שמועה טובה סוכות תשפ"א )עמ' לא(   עניני המועד

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' יג(  –ופרוש עלינו     שליט"א[ רבי יוסף ברנדייס]כללי המלאכה המותרת במועד 

המועד, צרכי אוכל נפש, צורך המועד, דבר האבד, דיני סחורה, תספורת כללי האסור והמותר בחול  ]  קיצור הלכות חול המועד המצויות

 מנחת איש תשע"ט )ק עמ'( וכיבוס[

]תיקון מכונית במועד, נסיעה במכונית במועד למקום שיכול ללכת ברגליו, למלא במועד דלק יותר ממה שנצרך    מלאכת הדיוט בחוה"מ

 בירור הלכה, תש"פ לו[ 
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 במחשבת החג

 

 שתי הלכות ביום, תשע"ט   משניות מסכת סוכה מבוארות

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כב( -]הגר"נ שילר שליט"א[ ם הכיפוריםשמירת הטהרה של יו -חג הסוכות 

 אהלי טהרות )עו(, תשפ"ב חובת האדם לטהר עצמו ברגל 

 תורת אביגדור, תשפ"א  ]הסוכה דירת ארעי, לחם שמים[  ות מוסר והדרכה מדברי הרב אביגדור מילר זצ"לשיח

 ישורון, תשפ"א )עמ' סד(]הרב יצחק אייזיק הלוי פרג שליט"א[  הכבשים שבמוספי חג הסוכות

]ראש השנה ביום כיפור וחג הסוכות, צורת אות ה', בה' בראם, למד בתחילתה במקום ה' בסופה,  שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח  

   מפיק מרגליות, תשפ"א למעט בדיבור שאינו נצרך[

 מפיק מרגליות, תשפ"א ]על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, דירת ארעי[מצוות סוכה ומזוזה במדבר 

 שמועה טובה סוכות תשפ"א )עמ' ה(   מצוות סוכה

 ואני בחסדך בטחתי, תשפ"א חג הסוכות  -סוכה בראי החינוך  

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' כ(  –ופרוש עלינו ]הרב יעקב ישראל בייפוס שליט"א[  כיצד?   -"והיית אך שמח"  

 ו( סוכות, תשפ"א )עמ' יב( באר התורה )ס  ]רבי אליקום פרידמן שליט"א[מעלת חג הסוכות 

   באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' ה(  ]רבי אליהו פורת טהרני שליט''א[זמן שמחתנו  -סוכה לנצח   -חג הסוכות 

 שמועה טובה סוכות תשפ"א )עמ' מג( עובדות צדיקים 

 שמועה טובה סוכות תשפ"א )עמ' סא(יומא דהילולא  

 באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' ו(  ]רבי אליהו פורת טהרני שליט''א[ביאור מהות ''חג האסיף'' 

 באר התורה )סו( סוכות, תשפ"א )עמ' ט( ]רבי אליהו פורת טהרני שליט''א[  איחוד כלל ישראל  -מטרת חג הסוכות 

 שבילי פנחס, תשפ"אהסוכה וארבעת המינים עולים בגימטריה ל"שמע ישראל" שאמרנו ביום הכיפורים בתפילת נעילה 

]הרב אורי יונגרייז שליט"א[    במשנת הגר"א[  תחיית המתים, שמיני עצרת רגל בפני עצמו]  יקים לנו את סוכת דוד הנופלתהרחמן הוא  

 ( רנחישורון, תשפ"א )עמ'  

 אז נדברו, תשפ"א סוכת דוד הנופלת

 פנינים, תשע"ט מדוע לא קבעו את סוכות בתקופת הפסח, עת יצאו ממצרים וישבו בענני הכבוד?  

הקטרוג והברכות אומות העולם, השטן, בלעם, ברכות יצחק ליעקב, מאבק שרו של עשו ביעקב,  ]  ניצחון ישראל בדין  -ולב  נטילת הל

ישורון, תשפ"א    ]הרב משה קסלר שליט"א[  [אירועים שהתרחשו בראש השנה וביום הכיפורים, אזכרת תאריך יום הדין בתורה ברמז בלבד

 (רצא)עמ' 

 מעדני אשר, תשפ"א   ]למען ידעו דורותיכם[וכות להבנת התורה סהשפעת חג ה

 ( צוישורון, תשפ"א )עמ' ]הרב שלמה פישר שליט"א[ חג הסוכות בהלכה ובמחשבה  -קונטרס סוכת שלומך 
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הספינה   |ו,בחג הסוכות מחשבים כמה עוונות הי,  אור פניך עלינו אדון נשא,  מתי הקילו חז"ל בדאורייתא]ו של המגיד מישרים  משיעורי

לא יזכרו ולא  ,  סוכות תעשה ולא מן העשוי,  שלהם  מים שלנו או,  השווי הערכי של הסיפרה 'אפס',  המתינה על האיש שחזר עם ב' בדי ערבה

לעולם המ,  יפקדו...  שבארבעת  ישרה  יניםהתרמית  'לכסות',  כמליצה  כדאי  לכם  'למחוק'  כדאי  לי  הקב"ה  מכסף  ,  אמר  לאתרוג  קופסא 

הגדה    רשנבוים שליט"א[ י]הרב אברהם צבי ק  ה[ לנעוץ סוף התורה לתחילת,  ביאור תוארי הקב"ה בהושענות,  מפסולת מדוע  מצוה עצמה

 , תשפ"ב )כ' עמ'( של פרשה

 ירחון האוצר )מ"ה(, תשפ"א )עמ' רכא(  ]הרב נתן רוטמן שליט"א[  עניין הסוכה וצילה, וקריאת מגילת קהלת בסוכות

]איזהו חכם הרואה את הנולד[   'שלמה המלך הקהיל את כל ישראל בחג הסוכות ודרש לפניהם בספר קהלת כדי לחזקם בדרכי ה

 שבילי פנחס, תשפ"ב 

    מאור החג, תשע"ד  למען ידעו דורותיכם

היחידה שכל גופו מתקדש בה באכילה שתיה ולינה, והדבר מתאפשר רק ללא עול אחר, ואין לך   והצ]הסוכה היא המלמען ידעו דורותיכם  

 תשפ"ב    בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א    בן חורין אלא העוסק בתורה[

 פניני ילקוט הגרשוני, תשפ"א )עמ' פ(   ]דרוש, ספיקא דאורייתא[זרת רגימת ר' זירא באתרוגים על היתר גר בממ

 במשנת הפרשה, תשע"ז  ויהי בשלם סוכה() מדוע כתובה סוכה בכל התורה בכתיב חסר )סכה(

 במשנת הפרשה, תשע"ז  הזכות לראות את האושפיזין בסוכה

 שפת אמת, תרל"ד  יןענין סוכה כנגד נישואין וגמר קנין הקידוש

 קולמוס יוסף, תשע"ח    אשכול יוסף, תשע"ג במצוות סוכה? העולם לעתיד לבוא מדוע ינסה הקב"ה את אומות

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קעח(  גדר תפילת המוספים בחג, ותוכנה

 נר יששכר, תשע"ג   חג הסוכות חירות מעין עולם הבא

 מעינות בני יששכר, תשע"ט   ההסתפקות במועט  - דירת עראי הסוכ

 תשע"ב    תשע"א   תש"ע  הגר"א עוזר שיעורי החג של 

 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"זג הסוכות מגדולי הדור  וסף עלונים לחא

 סוכות, תשע"ז   )באר הפרשה(שיחותיו של רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א 

ה ]גם בימים שבין יום כיפור לסוכות, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני, חזרה בתשובמניעת קטרוג השטן    -ראשון לחשבון עוונות  

 מלאכת מחשבת, תשפ"א   אספקלריה )כ(, תשפ"אהשתנות למעליותא[ 

 הרב יעקב ישראל סטל, תשע"ז דרשת הלכות ארבעת המינים בדרך המוסר והתוכחה לאחד מחכמי ספרד הקדמונים 

 במשנת הפרשה, תשע"ז  ]אין השם שלם, לשכן שמו שם, זיווג יעלה יפה[ ?מדוע סוכה כתובה בכל התורה בכתיב חסר

 

 מצוות עליה לרגל 

 

 ( לאספקלריא, תש"פ )עמ' חובת הטהרה בערב הרגל  
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 בירורים בהלכה, תש"פ עליה לרגל בזמן הזה 

 טז תירוצים    עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' פג( מראיה, עבד אין לו קרקע[]מי שאין לו קרקע פטור חיוב עבד משוחרר בראיה 

 (עחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   להרבות שלום -עליית הרגל  

 נועם אליעזר, תשע"ח     מגישי מנחה, תשע"ד  מצוות עליה לרגל למי שאין לו קרקע בארץ ישראל

]פטור קטן מארבע כוסות בליל הסדר, חינוך קטן חיגר שבגדלותו יהפוך לבריא, האם חלה עליו כיום מצוות חינוך לעליה לרגל?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט לאיסור יחוד בקטן[ 

 מעדני אשר, תשע"ג  ]אע"פ שאין להם קרקע[ מצות חינוך קטנים לעליה לרגל

 עומקא דפרשה, תשע"העליה ברגל ממש, בזמן המקדש ובזמן הזה[ ] עליה לרגל בחג הסוכות

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  פטור מחיוב עליה לרגל, וכן לפטור מקרבן פסחהפקרת נכסיו ל

 מעדני אשר, תשע"ו  הדר בחוץ לארץ האם יש לו חיוב לעלות לרגל?

לפני   חייב  להיותהחג  האם  לרגל[    להשתדל  ]עליה  בירושלים?  הציבור, בחג  וחובת  היחיד  חובת  זמנם,  הגיע  לפני  במצוות  ]חיוב 

 מנחת אשר, תשע"ז להתקרב לירושלים לקרבן פסח, לבנות סוכה לפני החג, לקנות קרקע להתחייב בעליה לרגל[

לעזרה?   להכנס  יכול  אינו  הרי  ראיה  בעולת  יתחייב  שטמא  יתכן  נכנס כיצד  הגג,  דרך  נכנס  בציבור,  הותרה  טומאה  ונכנס,  ]עבר 

 גניחובסקי, תשע"ט  הגר"אלתיקון, נכנס לפיקוח נפש להציל חולה, טהור שנכנס ונטמא ברגל, ערל[ 

 ( א(, תש"פ )עמ'  6איתרי )ישיבת עלון   ]רבי מרדכי אליפנט זצ"ל[[ פנים דין ראיית ]מצוות ראיה ביום טוב ראשון של חג 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   ]הבאת קרבן בתנאי[ חצי עבד וחצי בן חורין בעליה לרגל וחובת ראיה

 תשע"ט   תשע"ח   פניני אי"ש, תשע"ז   יוזמתו של אלקנה לעידוד העליה לרגל

 מנחת אשר, תשע"ז  ליה לרגל?  כמה צריך אדם להוציא על קיום מצוות ע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    הקשר בין פטור עליה לרגל לפטור הקהל

 מנחת אשר, תשע"ז?  אדם לקנות קרקע לפני הרגל כדי להתחייב בעליה לרגל   האם חייב

באהבה   לפניך  המקדש   -ונקריב  בבית  לרגל  והעליה  פסח"  קרבן  "הקרבת  מצות  קיום  של  ומפורט  חי  ביתך,      תיאור  לדביר 

 עמ'( 105תשע"ט ) 

 

 הקבלת פני רבו ברגל 

 

, רגלפני רבו מפסוק שכלל לא נזכר בו    תהקבל  המקור לחיוב,  בשבת, מדוע לא  חייב אדם להקביל פני רבו ברגל]הקבלת פני רבו ברגל   

ברגל   רבו  פני  גרמא, אשר    מהאשהחיוב הקבלת  עשה שהזמן  זו מצות  לכאורה  והרי  פטורותהשונמית,  הביא    הרמב"ם,  מקיומה  נשים 

ן תחומין השמיט דין זה, ורק הזכירו אגב אורחא בדיני הוצאה בשבת, עירובי  מרן השו"עלהלכה את החיוב להקביל פני רבו ברגל, ברם  

האם לדעת הנודע ביהודה   ,, ודברי הפוסקים שנחלקו עליושאין חיוב להקביל פני רבו בזמן הזה  כתב  והלכות תשעה באב, הנודע ביהודה

אם החיוב מהלכות הלהקביל פני רבו ברגל,  ,  הפטור במצוה[  עוסק במצוהכשמקביל פני רבו בזמן הזה ]נפקא מינה אי חשיב    מקיים מצוה

רבו מדיני    אותלמוד תורה  מהלכות    או יום טוב,   פני רבו:  ,  כבוד  די בכך    ללמוד תורה האם צריך    ,כאשר רבו מוחלדיני קבלת  מרבו או 
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היאך  ,  עזיבת ביתו ברגל לצורך נסיעה לרבו דברי הפוסקים בנדון  ,  החיוב כאשר אינו יכול לחזור לביתו בו ביום  , שבא לבקרו שמכבדו בזה  

, כשהרב או התלמיד הוא בן ארץ  ביום טוב שני של גלויות  דין הקבלת פני רבו ברגל,  אשתו ובני ביתו בחגהותר לבטלו מחיובו לשמח את  

או   כל יום  רבו  כול להקביל פניכשי  , פני גדול הדורהקבלת  ,  סיכום דינים הקבלת פני רבו למעשה,  ישראל בחו"ל או בן חו"ל בארץ ישראל

 עולמות, ש   רוממות, תשע"ו[ כל שבת

פניני הלכה מראשי חבורות    ]תושבות[ ]הרב חיים סלומון שליט"א[כשהרב בן חו"ל והתלמיד בן ארץ ישראל    ני רבו ברגלהקבלת פ

 , תשפ"ב יבת מירביש

 קטו עמ'() ת משה, תשפ"בדחמ ]הרב משה שמואל דיין שליט"א[ ני רבו ברגלהקבלת פ

     )עמ' לח(  סוכות, תשע"טאספקלריא   הקבלת פני רבו ברגל

 פסח )עמ' תמב(  -בנתיבות ההלכה  ]פסקי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל[  הקבלת פני רבו ברגל 

 ( רכאירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'    '?מצוות חבילות'אם הוי ה ,כאחדקיומם  - ועליה לרגלברגל רבו  פני קבלתה

 

 הושענא רבה 

 

 ( קנהתשע"ח )עמ'  )ח(, ירחון האוצריום הושענא רבה   

 רץ כצבי, תשע"ז  ההקפות ואמירת ההושענות בסוכות ובהושענא רבה

 ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קנה( יום הושענא רבה 

 אזמרה לשמך, תשפ"ב    אשיחה בחקיך, תשפ"אהלכות הושענא רבה 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א לזכות בתשובה מאהבה   -סגולת יום הושענא רבה 

 אשכול יוסף, תשע"ד מדוע נשארים ערים בליל הושענא רבה? 

 זנשטיין שליט"א, תשפ"ביהרב יהודה אי  סדר יום הושענא רבה

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ט -ברוך שאמררבה ושמחת תורה  יום הושענא

 שמועה טובה סוכות תשפ"א )עמ' לז(  הושענא רבה

 עומקא דפרשה, תשפ"א   שמחה והלל בהושענא רבה

הושענות   ישראל]עניני  ע"י  הבימה  ובזה"ז,  הקפת  במקדש  להושענות,  הושענות  ס"ת  הושענותה  ,  הוצאת  באמירת  ביאורים ,  הקפות 

 ,ברכה על מנהג  ,חביטת ערבה  ,להושענות  ערבי נחל  ,התרת אגד הלולב  ,רת"ת בליל הוש"  ,טעם שם הוש"ר  ,יום דין בהוש"ר,  בהושענות

סתירת הסוכה   ,עשיית מלאכה בהוש"ר  ,לולב היבש  פסול  ,אתרוג של תרומה  ,כפרת אוה"ע בסוכות  ,בגדי הושענא רבה  ,שהחיינו על הערבה

 עומקא דפרשה, תשע"ד  [צילא דמהימנותא ,השמחה בשמחת תורה ,קרה"ת בשמחת תורה ,בהוש"ר

הושענא רבה • קריאת  ]ע"פ פסקי השו"ע משנה ברורה כף החיים וגדולי הפוסקים  –תמצית הלכות הושענא רבה ושמחת תורה 

בשמיני    ת • טעה והזכיר סוכות • מוקצה בד' מינים בשמיני • היכר בסוכההשביעי • שמיני עצר  משנה תורה בליל הו"ר • להוריד הגגון ביום

• כיבוד ב' אחים זה אחר זה    • קריאת התורה • אם מותר ללמוד תורה בשעה שחוזרים וקוראים פרשת וזאת הברכה • לא שמע הברכו 

בשמיני בקרה"ת  מלך    בהוספות  ד'  אמירת  בעת  עמידה   • בש"ת  הפעמונים  עם  לרקוד   • הרוחעצרת  משיב  שכח  מגנוז   [•  אברהם  ]הרב 

 קובץ הלכות המועדים, תשפ"א   שליט"א[
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 : שמחת תורה

 

 וידבר משה, תשפ"א   ]גדול יום הגשמים, בחג נידונים על המים אחר כפרת יום הכיפורים[זכות לגשמי ברכה   -שמחת התורה 

 נאה דורש, תשפ"ב  ]מלוים באהבת ה', קשה עלי פרידתכם[השירה והריקודים בשמחת תורה 

 ואני בחסדך בטחתי, תשפ"א   החיים בצל הקורונה  - שמחת התורה

]ריקודים ומחיאת כפיים, הגבהת ספר תורה הפוך, משיב הרוח ומוריד הגשם לאדם הנמצא בבידוד מחמת קורונה,  הלכות שמחת תורה  

 אזמרה לשמך, תשפ"ב     שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א או אשה המתפללת בביתה[

 

 שמחת תורה שחל בשבת

 

, התפילות המודפסות במחזור אחר כל הקפה האם נאמרות בשבת, מי שברך  ]בדיקת הכיסים ממוקצה, ויכולו שמיני עצרת שחל בשבת  

לעולה לתורה בלילה, ברכו בתרא בליל שמחת תורה, איסור תענית בשמחת תורה שחל בשבת, הקדמת זמן תפילת שחרית, אכילת סעודה 

ידי חובת קריאת התורה של מנחה,    לפני מוסף, קריאת התורה כשחל שמחת תורה בשבת, אם קראו וזאת הברכה אחר חצות האם יצאו

   שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א [עליי' לתורה לבן חו"ל לקרה"ת במנחה בשמיני עצרת שחל בשבת במנין של בני א"י

 לענין הלכה, תשפ"א בשבת  ושמחת תורה שחל -הערות מעשיות לשמחת תורה 

בשבת   שחל  תורה  ושמחת  סוכות  בשבת  א'  התורה  קריאת  נטילתם,  טרם  בשבת  מוקצה  הם  המינים  ארבעת  האם  קהלת,  ]קריאת 

  מבית לוי, תשפ"א   שמחת תרה שבעה קרואים, סעודה שלישית[

 

 קריאת התורה 

 

 עומקא דפרשה, תשפ"א  סדר קריאת התורה ביום שמחת תורה

 ( כהאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'   ]ברכה על מנהג[קריאת התורה בליל שמחת תורה בברכה 

 מכותלי בית הדין, תשע"ז   ? יתן למכור עליה לתורה שכבר נמכרה לאחרהאם נ

אמן   עד כמה גדול כח עניית,  מהי סיבת חלוקת העליות כמנהגנו היום  ,  למי שייכות העליות לספר תורה]  ?עלה לתורה בטעות, מי משלם

 משפטי התורה, תשפ"א  כה[על הבר

 נועם אליעזר, תשפ"ב  ]כיבדוהו בעליה לתורה[ בכבוד ספר תורה כשנותנים לו שצריך לקרוא בו

 חוק ומשפט, תשע"ו דבר  ]מקח או צדקה, התרת נדרים[קנה עליות ביום הכיפורים וכיבדם לחבריו וכעת אין לו לשלם 

 מתיקות ההלכה, תשע"ח הלכות קריאת התורה בכלל, וביום שמחת תורה 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד גבאי מכר פתיחת ארון הקודש כולל "י"ג מידות" והמדובר היה בשבת שאין אומרים י"ג מידות 
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 ה, תשפ"א )עמ' פא( משנתה של תור -ופרוש עלינו תחיית המתים בתרגום אונקלוס ]רבי יוסף שולביץ שליט"א[ 

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' פד(  -ופרוש עלינו קדיש דרבנן    -לסיום 

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' פו(  -ופרוש עלינו שליט"א[   לשמחת תורה  ]הרב דב סוקולובסקי סעודה קטנה

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' צ(  -ופרוש עלינו שמחת תורה  ]הרב דב סוקולובסקי שליט"א[       -פריכילין ואגוזים שמיני עצרת 

 

 שמיני עצרת ושמחת תורה 

 

 ( כדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'   ]בל תוסיף, יושב בסוכה ושלחנו בתוך הבית, האם נאסרו עצי הסוכה בהנאה[ יושב בסוכה בשמיני עצרת 

]הרגיל לפטור את  להכניס עצמו למצוה כשיודע שאינו יכול לקיימה    -בסוכה    קידוש בסוכה בחו"ל בשמיני ללא ברכת לישב 

לברך, יוכל  למרות שלא  ציצית  לחיוב מצות  עצמו  להכניס  בוקר, האם רשאי  בכל  גדול  קימה באשמורת    ברכת טלית קטן בברכת טלית 

מי שמקיים מ גדול,  טלית  בברכת  לפוטרו  בלא אפשרות  ולבישת טלית קטן  לסליחות  עבירה, הבוקר  עבר  עליה  לברך  ללא אפשרות  צוה 

איסור דרבנן, שליח ציבור לאמירת סליחות בלילה יתעטף בטלית גדול של אחר, האם ברכת על טלית גדול בבוקר פוטרת למפרע את לבישת  

שקודם המקוה,   האם ברכת טלית גדול פוטרת גם את לבית הט"ק  -טלית קטן, לבש טלית קטן בבוקר והלך למקוה ופשט אותו ושוב לבשו  

קידוש בסוכה בשמיני עצרת בחו"ל ללא ברכת לישב בסוכה, האם יש הבדל בין להכניס עצמו למצוה בלא ברכה לבין להוציא עצמו מקיום 

 עשר עטרות, תש"פ  ספק מצוה[

בחדר אחד חולה מאומת, בחדר אחד אדם בבידוד ובחדר השלישי אדם בריא, האם מצטרפים לזימון, קורונה,  ]זימון עם הנמצא בבידוד  

צבא האוכל חלבי ובשרי, בן חו"ל האוכל בסוכה בשמיני של סוכות האם מצטרף לבני א"י היושבים מחוץ לסוכה, צירוף מקום וצירוף מזון[  

 הלוי, תש"פ 

 שמועה טובה שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ''א )עמ' ה( שמיני עצרת ושמחת תורה

 שמועה טובה שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ''א )עמ' טו(   ״להמשיך את קדושת החג״

 שמועה טובה שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ''א )עמ' טז(  עובדות צדיקים

 שמועה טובה שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ''א )עמ' כ(  יומא דהילולא

 לב אחד ]הגר"ש גלאי שליט"א[, תשע"ט )עמ' יט(   שמחתה של שותפים  -שמחת התורה 

 עומקא דפרשה, תשפ"א ]הזכיר חג הסוכות, מה היתה כוונתו, שינה ממטבע הברכה, האם חוזר[  טעות בתפילת שמיני עצרת

 (כדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -פניני זאת ליעקב   ]אנוס, כבוד הבריות, לא יבוא לבית הכנסת[עמידה בהקפות למי שקשה לו 

   (קסחע"ח )עמ' תש )ח(, ירחון האוצר   מוספי והזכרת חג הסוכות ושמיני עצרת

 (קעחתשע"ח )עמ'   )ח(, ירחון האוצר  תפילת המוספים ותוכנה

 קולמוס יוסף, תשע"ח   מדוע קבעו חז"ל את שמחת תורה בשמיני עצרת ולא בחג השבועות?

 יעקב ישראל סטל, תשע"ח   מתוך ספר המנהגים לרבי ברוך שליח ציבור מטרויש -מנהגי שמיני עצרת ושמחת תורה 

 מאור השבת, תשע"ז  ]לכבוד התורה, לדבר מצוה, לדבר הרשות[ריקוד בשבת וביום טוב 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשפ"א  ות סביב הסטנדרהקפ

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_56_77_01_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_56_77_01_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_56_77_01_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_56_77_01_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_52_55_56_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_51_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/227_77_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/227_77_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/227_77_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/227_77_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_56_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_56_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_52_55_56_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_08_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_08_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_56_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_56_78.32.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_29_30_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_56_81.pdf


 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשפ"א  שמחת תורה במחיצת מרן המשגיח זצ"ל

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט ריקודים בשמחת תורה אחר הכנסת ספר תורה להיכל 

 אשיחה בחקיך, תשפ"אהלכות שמיני עצרת 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט     ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קסח(]במקום שמיני עצרת[ "חג הסוכות"  התפילבהזכיר 

 שמועה טובה שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ''א )עמ' יד(  תפלת גשם

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט ברכו בתרא בערבית לשמיני עצרת, מתי אומרים? 

 ע"טשיעורי הרב יו"ט זנגר, תשזמן תפילת מוסף, וקיצור הקפות כדי להתפלל מוסף בזמן 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט   , וקיצור הקפות כדי להתפלל מוסף בזמןבשמיני עצרת  ח התפילהו, וכמיני עצרתח השמחה בשוכ

 היא שיחתי, תש"פ פיקודי ה' ישרים משמחי לב   

וים זלזול ביו"ט, עליה לתורה ביו"ט שני  ו]הקפות בשמיני עצרת, האם מה  הנהגת בן א"י הנמצא בחו"ל בשמיני עצרת ובשמחת תורה

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ט   של גלויות, בעל קורא ביום טוב שני של גלויות[

 ט )עמ' יז(פניני חשוקי חמד, תשע" בן חו"ל בארץ ישראל שמע כבר וזאת ברכה, האם ישמע למחרת שוב?  

  מתיקות ההלכה, תשע"חשאלות מצויות לקראת שמחת תורה 

 )עמ' קו(   אספקלריא סוכות, תשע"ט ישיבה בזמן הקפות בשמחת תורה

 ענין הלכה, תשפ"אל]כשחל בחול או כשחל בשבת, צרכי רבים[ אמירה לנוכרי אם כבה החשמל בית הכנסת 

 לענין הלכה, תשפ"א]מחיצות שהתפרקו באמצע הריקודים[ לעשות מחיצות עבור הקפות במקום שאין עירוב 

 יאיר נזרו, תשפ"א מעלת יום שמיני עצרת 

 לענין הלכה, תשפ"א  ]קידוש במקום סעודה[רה על מזונות וקידוש בליל שמחת ת

 לענין הלכה, תשפ"א הקפות שניות 

 תשע"ו   האיחוד בחידוד, ]'קולות' בשמחת תורה[ישיבת זקן ת"ח בזמן ההפקות כשספר תורה בחיקו 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א  )עמ' קח( אספקלריא סוכות, תשע"ט  סיום התורה בשמיני עצרת

 מלאכת מחשבת, תשפ"אקריאת וזאת הברכה בשמיני עצרת 

  )עמ' קיד( אספקלריא סוכות, תשע"ט  תן בראשיתחשש אוהל בפריסת טלית על גבי חתן תורה וח

   )עמ' קטז( , תשע"טאספקלריא סוכות  לעבור על המצוות בשמחת תורה משום טרחא דציבורא

   )עמ' קיח(    אספקלריא סוכות, תשע"ט פסוקי 'אתה הראת' לפני הקפות

    )עמ' קלז(   אספקלריא סוכות, תשע"ט   שמונה פסוקים אחרונים בתורה

 מלאכת מחשבת, תשפ"אהפטרת ויהי אחרי מות משה ]ודלא כמוזכר בגמרא[ 

 (3יתד המאיר, תשע"ח )עמ'    ?תורה" בארץ ישראל  ןהאם יכול לעלות ל"חת בן חו"ל,
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 ומדוע מתחילין  ]האם יתפלל ערבית נוספת, שאין בה בקשת גשמים[או במנחה בערב שבת    ]האם חוזר[שכח שאלת גשמים בערבית  

 נוה ההיכל, תשע"ז  ?  אזכרת גשמים במוסף

 מעינות בני יששכר, תשע"ט  ]צילינדר[מנהג לבישת כובעים המביאים לידי שמחה לעולים לתורה 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט )עמ' י(מדוע מפטירים בשמחת תורה בשונה מהמוזכר בגמרא?  

ולגנותם[  לכבוד שמחת תורה  -יום שמחה לישראל    -השיר   ירחון האוצר    ]האם לשורר שיר ביום שמחת תורה המתייחס לישמעאל 

 ( קסג)לג(, תש"פ )עמ' 

   (רלוירחון האוצר )יט(, תשע"ט )עמ'  תיפוף על קיר בית כנסת בשמחת תורה?בהאם יש חשש מעילה 

 ( רמדירחון האוצר )יט(, תשע"ט )עמ' של פרשיות 'וזאת הברכה' ו'בראשית'  זמן קריאת שמו"ת

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' צה( –ופרוש עלינו  שליט"א[  רבי נח קניאל ] שבת בראשית  

 שבילי פנחס, תשפ"ב ת תורה חדשה שעתידה להתגלו להשגת אל"ף בבחינת "של "בראשית בי"ת  משה רבינו נתעלה מהשגת

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' קב( –ופרוש עלינו   והנה טוב מאד -  רבי דוד יצחק מן זצ"ל

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' צח(  –ופרוש עלינו   ותפקידו של היחידייחודו   -"ל  המשגיח רבי דב יפה זצ

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' קה(   –ופרוש עלינו   שליט"א[ הרב מנחם קלמן ]תורה כהוראה · ממשנת הרש"ר 

בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'    -גם אני אודך  פירוק סוכה כדי להשתמש בדפנותיה כמחיצה בביהכ"נ בשמחת תורה    

 (עב

]ביזיון בגוף החפץ, ביזיון חיצוני, שיירי מצוה, שיירי נר חנוכה, שיירי מצוה מעכבים את  אסרו חג ושימוש בעצי הסוכה לאחר החג  

 ותתענג בדשן, תשפ"א ות[הפורענ

 

 : פרשת וזאת הברכה

 

 מפיק מרגליות, תשפ"א  , הרוח הרעננה אחר איומי הפרשיות הקודמות[]הנשארת פתוחה אף בשעת המצורהרוח הרביעית 

 עולת שבת, תשע"ב )ה' מסיני בא וזרח משעיר למו( ]לג, ב[  ואי קבלתה על ידיהם מות העולםהצעת התורה לאו

טז   עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' קח()תורה ציווה לנו משה( ]לג, ד[    ]מדוע יהושע ציטט פסוק זה, והמלאך ציטט פסוק אחר[  עוון ביטול תורה

 תירוצים

   שמועה טובה שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ''א )עמ' ט(פרשת "וזאת הברכה"  

]שמחת אירוסין מחמת התועלת העתידה לבוא, שמחת נישואין החתן והכלה, בחנוכת  ונישואין והיחס בין עם ישראל לתורה    ארוסין

בלימוד   וכך  עצמו,  בקב"ה  השמחה  לבוא  לעתיד  אך  בסעודה,  אלא  הנאה  לה  ואין  ארוסה  בחינת  דהיו  כיפור  ביום  ושתו  אכלו  המקדש 

)תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב( ]לג,  ה לידבק בתורה עצמה, לימוד בפני עם הארץ[  התורה בתחילה לומד להנאת עצמו ואח"כ זוכ

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א ד[ 

]חלק הבכורה קרוי מתנה, אין מתנה בעל כרחו, יכול לומר איני נוטל ואיני  הקשר בין ירושת בכור לירושה רגילה לבין קבלת התרה  

פורע חוב אבי, כפיית הר כגיגית, התורה היא ירושת האבות ובירושה הקבלה היא מלאה, וכן הירושה מתחלקת בשווה לגדול ולקטן ולכל  
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)תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב(    [מרדכי ואסתר פוריםיכת לכולם, קבלת התורה השניה באהבה בימי  העדות וכמו כן התורה שי

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א ]לג, ד[ 

)וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך( ]לג, ח[    ו עבד במקדש, האם חייב לשלם לבעלים[ ]וביצע פדיון הבן, א  כהן שנודע שהוא בן גרושה 

 נועם אליעזר, תשפ"א    עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מח(

)האומר לאביו ולאמו    ]פיקוח נפש במילת שבט לוי במדבר, כי עליך הורגנו כל היום[ם  מילה במקום שיש בו חשש סכנת חייברית  קיום  

]לג, ט[לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע כי   ינצורו, ברש"י(  דרישה וחקירה,      מלאכת מחשבת, תשפ"א   שמרו אמרתך ובריתך 

 תשפ"א

 י' תירוצים  דרישה וחקירה, תשפ"א )יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל( ]לג, י[ כיצד היו מורי הוראה שלא משבט לוי או יששכר? 

פירות לפי חודשי הלבנה, חודש העיבור במינקת, לעניין ]איסתכל באורייתא וברא עלמא, בישול ה  משתנה לפי קביעת התורה וישראל

בשנה  חודש  בי"ב  עמלק  וזכירת  ואבלות  שכחה  שיעור  טריפות,  בענייני  חכם  הוראת  לישראל,  ונמכרו  נוכרי  אצל  שגדלו  פירות  נוכרי, 

  עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מח()וממגד תבואות שמש( ]לג, יד[   מעוברת, חשש התלעת פרי אחר י"ב חודש[ 

 פניני אור החיים, תשפ"א   ]פנים אל פנים[ נבואת משה רבנו באספקלריא המאירה החל מהסנה הבוער באש

]זבולון הוא שליח מצוה בעסקיו, וזבולון גם זוכה במסחר וגם בחלקו בתורת יששכר, דברי החפץ חיים מעמדו של זבולון מול יששכר  

 פניני אור החיים, תשפ"א  ואור החיים[

]נילושה במי פירות, ממולאת, פריכה, גלידה בופל, ופל מצופה שוקולד, סופגניות, עוגת שכבות, עוגת   ברכת עוגה הנאכלת בסוף הסעודה

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קלט()מבורכת ה' ארצו( ]לג, יג[ ה[ קבוקים, רולד שמרים, עוגת סנדוויץ, עוגה מקמח תפו"א, פאי, פצפוצי אורז,

עיון  ג[  -)ויראהו ה' את כל הארץ וגו' עד צוער( ]לד, א  ]ע"ז של בני דן, שמשון, כלי המקדש של שלמה[   ?מה הראה ה' למשה בארץ ישראל

 כז תירוצים  הפרשה, תשע"ז )עמ' קמג(

ח ראייתו של משה והשפעתה, כוח אברהם ]פטירת משה, רו  מדוע הראה ה' למשה את הארץ, ומדוע כתוב לשון אחר מפרשת פנחס

 בינת החכמה על משך חכמה, תשפ"א  בהליכה, קדושה ראשונה וקדושה שניה[

 למעשה, תשפ"א  כיצד יכלו בני ישראל מנוע את פטירת משה?

   בארה של תורה, תשפ"א]ציפורה אשתו[ האם משה רבנו נקבר במערת המכפלה? 

בו מיתה,  עיקר מעלת אהרן היתה  א נאמרה  יח בן כמותו, ל מי שמ]  אסיפה' ובפרשת פנחס 'מיתה' ?כתוב כאן לגבי אהרן 'מדוע  

ן  יח בן כמותו, ולכביאות של אורים ותומים, לכן אהרן הו היה ממלא מקומו בלמשה, שישאל לו באורים ותומים, ואלעזר ב  ה נביאשהי

ו  י משה במדין, הורידוהו מגדולתו, ויהושע לא היה צריך לו, אם כן כבר איחס. אבל לאחר שהורה הלכה בפאמר בו אסיפה בפרשת פ

 ת החכמה על משך חכמה, תשפ"א בינ [מדין מיתה עשהיח בן כמותו, לכן כאן לאחר מו, ולא התביא כמושאינו נכמותו של אביו, 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח )ויתמו ימי בכי אבל משה( ]לד, ה[  ?האם באבל משה היה דין מקצת היום ככולו

 עולת שבת, תשע"ב )ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים( ]לד, י[  נבואת משה רבינו

 כת מחשבת, תשפ"אמלא מגילותיו של משה רבנו 

הלוחות בשבירת  התורה  התורה[  סיום  עמל  מעלת  השניות,  לוחות  מעלת  טוב,  בדבר  יב[    ]סיום  ]לד,  החזקה(  היד  הפרשה,  )ולכל  עיון 

 עולת שבת, תשע"ב     תשע"ד )עמ' קה(

 נועם אליעזר, תשפ"א  ?אם לוחות וס"ת שבארון נכתבו בכתב אשוריתה
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התורה   שבסוף  פסוקים  שבקדושהשמונה  דבר  ביחיד,  רבו]קריאתם  במקום  לתלמיד  בק"ו  הוראה  בדמע,  קורא  משה  נזרו,    [,  יאיר 

   תשפ"א

 מפיק מרגליות, תשפ"א  [משה קורא בדמע, הוראה בק"ו לתלמיד במקום רבו]שמונה פסוקים שבסוף התורה 

 עומקא דפרשה, תשע"ב )סיום הספר(   הקהל, מי אומר, טעם המנהג[]הפסק, הבדל בין העולה לבין  סיום הספר: חזק חזק ונתחזק

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 מידי שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון  

 kishurtora@gmil.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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