
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 לצאת לטיול למקום שאין סוכההאם מותר 
 .עידן דריתחא במפקיע עצמו ממצות סוכה ג.. הולכי דרכים במצות סוכה ב.. מצות ישיבה בסוכה א.

 א. מצות ישיבה בסוכה
כל אותם ימים ד )כח:( בש"ס סוכה ואמרו .ימים ז'בסוכות תשבו  (מבפס'  כ"גפויקרא ) 'שנא ימים ז'צטוינו לשבת בסוכה נ

 )סי' תרלט סע' א(.  בטשו"ע כן הוא. ואוכל ושותה ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה ,כיצד ,אדם עושה סוכתו קבע ודירתו עראי

 ב. הולכי דרכים במצות סוכה
פטורין מן הסוכה  ,וחייבין בלילה. הולכי דרכים בלילה פטורין מן הסוכה ביום ,הולכי דרכים ביום" )כו.( שםבש"ס  ואיתא
כתיב טעמא דד )שם( רש"יופ ".פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה ,וחייבין ביום. הולכי דרכים ביום ובלילה בלילה

לא הצריכו  "טכעין ישיבת ביתו, כשם שכל השנה אינו נמנע מלכת בדרך בסחורה כך כל ימות החג שאינו יו ,בסוכות תשבו
דפטורים מלבנות סוכה וא"צ להמתין  מ וס"ק מב(ס"ק ) "במה. והוסיף )סי' תרמ סע' ח(השו"ע ק ן פסוכ. , ע"כהכתוב למנוע

שכתב דאף כשהולכי דרכים ברמ"א אוכל בלי טורח. ]ויעויין אם לא שיזדמן לפניו סוכה בעת ה ,מלאכול עד שיגיעו לסוכה
שיוכלו למצוא סוכה, אבל אם אינם מוצאים סוכה יוכל לילך לדרכו, אף שלא ישבו בה לא יום חייבים אינם חייבים אלא כ

  .[ולא לילה, כשאר ימות השנה שאינו מניח דרכו משום ביתו
כעין תדורו אמר רחמנא וידוע כשאדם דר בביתו בשאר ימות השנה אינו נמנע  דתשבו (ס"ק לט) "במהובטעם הפטור כתב 

  פטורים מהסוכה.דטיול לצורך דרך ל םייוצאשכן הדין לי"ל . ולפי"ז ה"ה בסוכהומלנסוע לאיזה ענין ומניח את ביתו 
דהולכי  ,לטיול ולתענוג בעלמא למקום שלא יהיה לו סוכה מסתבר שאסור לצאתשכתב ד סי' צג( )או"ח ח"ג באג"מאלא דשו"ר 

כשהולכין למסחר וכיוצא שהוא צורך ממש וגם הוא לכל  היינולדבר הרשות מהסוכה אף כשיוצאים  שפטוריםדרכים 
שאין לזה שלכן באופן זה מותר לצאת מהסוכה, אבל לטיול ולתענוג בעלמא  ,אדם שבשביל זה היה צריך לצאת גם מביתו

 , ע"כ.שום צורך אינו כלום מה שבשביל תאותו והנאתו היה יוצא מביתו כיון שלא היתה יציאתו אף מביתו לצורך
דבר. ואדרבה בכליו לסתום  יולכאורה צ"ע דאם נימא דפטור זה נאמר רק כשיוצא לסחורה וכדו' לא הוי ליה להשו"ע ונושא

דתשבו כעין תדורו אמר רחמנא וידוע כשאדם דר הולכי דרכים פטורים כבר כתבו הפוסקים דטעם דהרי זיל בתר טעמא ו
. וכן דרכו של אדם לצאת נמי לטייל בביתו בשאר ימות השנה אינו נמנע מלנסוע לאיזה ענין ומניח את ביתו וכן ה"ה בסוכה

אלא אורחא , לאו דוקא ו הםדברישוכדומה. ואע"פ שרש"י כתב שיוצאים "לסחורה", מ"מ מוכח מסתימת הפוסקים 
תשבו כעין תדורו כשם שאדם בביתו אין משום  פירשו דהולכי דרכים פטורים )שם ד"ה הולכי( 'תוסדה . ועודדמלתא נקט

כך אינו נמנע לצאת מסוכתו, ע"כ. ולא כתבו שיוצאים לסחורה. וע"כ מוכח דלסחורה לאו דוקא. ואף  נמנע מלצאת לדרך
שאע"פ שדרכו להביא פירושו של רש"י בכל מקום הכא הביא )סי' תרמ(  בב"י. מ"מ עי' אם נימא דכוונת רש"י היא בדוקא

 סוגית הש"ס ופירוש תוס' )שלא כתבו לסחורה( ושביק את דברי רש"י, ודו"ק. 
 ג. עידן דריתחא במפקיע עצמו ממצות סוכה

 )מא.( במנחותהא איתא של הולכי דרכים נאמר אף ביוצא לטיול, מ"מ  שכתב דאף אם נימא דפטור )שם( באג"מויעויין עוד 
אף באופן שהיה לו הנאה , ומבואר שם ד'ושאינן חיוב על הגברא, כמצות ציצית וכד "עאף על מ ריתחא ענשינןד עידןבד

לכן  ,ין מציציתדודאי לא בכוונה ליפטר מציצית לבש רב קטינא לסדינא וסרבלא הפטור ,בלבישת בגדים הפטורין מציצית
 .מסתבר דלילך לטיול ולתענוג למקום שליכא סוכה אסור

אף על מ"ע היינו דוקא באותן  ריתחא ענשינןד עידןבדהא דאמרו חז"ל ד )ערכין ב: ד"ה הכל(התוס'  ונדון בדבר זה. דהנה כתבו
אבל בזמן הזה שרוב הטליתות פטורים  שמשנה אותו להיפטר הימים דכל הטליתות היו בת ד' כנפות, איכא עונש לאותו

אין עונש למי שאינו קונה ד' כנפות, ע"כ. נמצא דבעידן דריתחא ענשינן למי שעושה מעשה בידים כדי להפטר מהמצוה, 
מיהו אף לדעתם צריך להשתדל לקיים כל המצות כמו שאמרו חז"ל  אבל מי שאינו חוזר אחר קיום המצוה אינו נענש.

 שה רבינו היה תאב לאכול מפירות הארץ כו' אלא לקיים מצות התלויות בארץ הוא רוצה", עיי"ש"וכי מ יד.() סוטהב

 .)ערכין שם אות טו( ובשיטה מקובצת
כתב לענין ציצית דאע"ג דאם אין לו בגד כזה אינו חייב לקנותו, אף גם זאת אמרו  )שערי תשובה שער ג אות כב( רבינו יונהאולם 

כי ענוש יענש לעתות בצרה על דבר אשר לא חמד בלבבו יופי המצוה ושכרה לבעבור סבב פני דבר חיובה  )שם( במנחות רז"ל
 . שלא משתדלים אחר חיוב המצוהמה  מבואר דענשינן אף עלעליו ולקחת לו בגד שיש לו ד' כנפות, ע"כ. 

ע"פ הגמ' בסוטה הנ"ל דטוב ונכון להיות  א()סי' כד סע'  בשו"ע על כן כתבוהתוס' הנ"ל, רק סברת  הביא )סי' כד(בב"י אמנם 
)פ' ע"פ המדרש  )ח"א סי' רט( המהרש"םוכ"כ  אדם זהיר ללבוש טלית קטן כל היום כדי שיזכור המצוה בכל רגע וכו', ע"כ.

  .)סוכה סי' ו אות ב( במקראי קדש . וכן נקטצו פ"ט אות ט(
בשם  )סי' קכח על סע' ד ד"ה אינם רוצים( בביאור הלכה כסברת הרבינו יונה. וכן מבואר )ססי' קסו ד"ה ובכה"ג( החו"ידעת  אבל

 . וכבר הארכנו בזה בס"ד בגליון פ"ה.)סי' ח אות ב( ש"בערוההחמד משה. וכן הוא 
דע"י הרבינו יונה לא מבעיא לשביציאה לטיול למקום שאין סוכה איכא משום בעידן דריתחא ענשינן על עשה, ולפי"ז י"ל 

"י יציאתו דהרי סוכתו לפניו ועושה מעשה בידים עכן התוס' י"ל , אלא אף לדי"ל כן יציאתו נמצא מפקיע עצמו מהמצוה
 . לדרך להפטר ממצות סוכה

כי וא"כ י"ל דאין בכה"ג משום בעידן דריתחא  ,פקיע עצמו מהמצוההרי אין כוונתו לצאת לטיול כדי להיש לדחות ד אולם
שהרי כתב  ,עידן דריתחא ענשינן על העשה משום דבמקום צורך ליכא )יו"ד סי' שכד ס"ק יז( בט"זכבר מצינו לצורך עושה כן. ו

עיסה פחות מ"מ רשאי לעשות ה ,פקעה ממצות חלהות עיסה פחות פחות מכשיעור משום הדאע"פ דאיכא איסור לעש
דהא דאמרינן טצדקי למיפטר נפשך מציצית  'כת )יו"ד סי' צב(צמח צדק וה. פקיע א"ע מהמצוהמשיעור כשאין כוונתו לה

  .נאמר כשעושה כן בלי דבר המכריחו אבל היכן שמוכרח י"ל דאין שייך כ"כ ע"ז טצדקי וכו', ע"כ

)סי'  בשו"עדהרי מבואר  ,אלא דלכאורה יש להוכיח דצורך טיול אינו בכלל צורך לענין זה לאפקיע חשש "עידן דריתחא"

דלצאת מאר"י לחו"ל לצורך סחורה אף לרווחא )להתעשר( שרי אע"פ  .(יד) "פ הש"ס במו"קכליו ע יונושא תקלא סע' ד(
דאסור לצאת מאר"י מפני שמפקיע עצמו מהמצות )ופי'  )ב"ב צא.( ברשב"םכמ"ש  ,שמפקיע עצמו ממצות התלויות בארץ

ומבואר דאף כשעושה לצורך . שמפקיע א"ע ממצות התלויות בארץ(, אולם לצורך טיול אסור )יו"ד ססי' צד( הבית שלמה
 פקעה מהמצוה. וא"כ לכאורה ה"ה בנ"ד, וכדעת האג"מ הנ"ל.הטיול איכא משום 
 לאו כעין תדורוד " ודרשינןתשבושכתוב "משום הוא שפטור דהולכי דרכים איכא ד דמצות סוכה שאניאולם יש לדחות 

שייך כלל הא דעידן  כמבואר לעיל בשם הראשונים. וא"כ כיון שזו צורת המצוה לא לדרך מלצאת למנוע הכתוב הצריכו
אינו נענש בעידן שכתב דמי שלבש ציצית ביום אם אינו חוזר ולבשו בלילה  )יו"ד ח"ב ססי' קלז( באג"מ)ועי' עוד  דריתחא.

 , ויש לחלק(. דריתחא. ולפי"ז י"ל דאף לשיטתו אם כבר אכל היום בסוכה ליכא משום עידן דריתחא
שמותר לצאת לטיול, מפני שדרך דירה בכך ואין נענש בכך כמי  )קובץ תשובות ח"ב סי' לז(הגריש"א זצ"ל כדברינו נקט ו

דאע"פ שמותר נקט  )חוט שני סוכות פי"ב ס"ק ט( והגרנ"ק שליט"א שמתבטל ממ"ע. ומ"מ כשאין צורך אינו ראוי לעשות כן.
העירוני  ושובאפשר. ואף האג"מ לא כתב כן אלא בלשון . , ע"כשלא לאבד מצות סוכהלצאת לטיול אין ראוי לעשות כן 

כהאג"מ דבכה"ג  )ספר הסוכה פסקים והערות אות ל( הגרשז"א זצ"ל]שו"מ דדעת , ודו"ק. )על הרמב"ם סוכה פ"ו ה"ד( ברבינו מנוחמבואר כן ש

שכתב שאין להקיז דם או לשתות משקה המשלשל בימי החג למי שמצטער בכך, מפני שהדבר  )סי' תרמ ס"ק ד(והוכיח כן מהמ"א  ,אינם פטורים מהסוכה

תדורו  גורם לו להיפטר מן הסוכה, וא"כ כ"ש שאין ללכת לטיול לשם תענוג כשע"י זה יתבטל ממצות סוכה. אולם יש לחלק דיציאה לטיול הוי ממש כעין

חרי החג וע"כ לא פטרוהו כמ"ש אאסרינן כי היה יכול לפני או וד יש לחלק דהתם הטעם וע .גילשאין הדרך לקחתו באופן רמשא"כ לקיחת מאכל המשלשל 

 [.המ"א שם וזה לא שייך בנ"ד. ועיין
 
 

שכל . אלא משום שדינו כהולכי דרכים פטור מן הסוכה קרובה והגיע למקום שאין בו סוכהלטיול מי שיצא דהעולה לדינא 
  .כי נמצא פוטר עצמו מהמצוה ראוי לצאת לטיול למקום שאין בו סוכה איןזה בדיעבד אבל לכתחלה 
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 ההנהגה בימים שלפני סוכות
ה  נהגו לעשות השכמ" - המנהג להשכים למחרת יו"כ

)אליה לתפילה במחרת יום כיפור שלא יקטרג השטן". 

 רבא תרכ"ד ס"ק יב בשם השל"ה(

הימים שבין יו"כ לסוכות הם כיום הכיפורים  
אין אומרים תחינות מיום כיפור  " - במקצת, וכיו"ט

 רמ"א סי' תרכ"ד ס"ה()עד סוכות". 

משום דהוי יו"ט כמו יום הכיפורים במקצת, כמו  " -
שכתוב במדרש על פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון  

 ביאור הגר"א שם() ".וכו' מכאן ואילך וכו'...

ארבעה ימים שבין יום כיפורים לסוכות בהן  " -
עוסקין בני ישראל במצות סוכה וד' מינים ומעשים  
האלה מביאים את האדם לידי זכירה שיזכור 

על כן אלו הימים הם  ביקותו בהשי"ת ולדבקה בו, בד
כמו יום טוב, מאחר שהעסקים הקדושים מביאים  
לידי זכירה הנ"ל, לשמוח בשמחה הרוחניית לעבוד  

של"ה מסכת סוכה, )  ".את ה' בשמחה ובטוב לבב
   עמוד השלום פרק נר מצוה, א(

הנה כדי שנגיע בצורה הנכונה לחג הסוכות, עלינו  
מאד בימי ההכנה לחג, שלא לאבד ח"ו את  להזהר

ההשגות שהשגנו בימים הקדושים שעברו, וכבר היה  
מי שהעיר שצריך משנה זהירות בימים אלו, ובפרט  
בעת העיסוק בקניית ד' המינים, שלא להיות מושפע  
מאוירת הרחוב. ויש לזכור מה שהובא בקונטרס  
בעניני חג הסוכות )עמ' פו בשם הגרב"צ במברגר(  

דאחרי הימים הנוראים צריך האדם להרגיש כמו  "
חייל העומד בחזית באמצע מלחמה עם אקדח בידו, 
ויש חשש מהתקפה חדשה של האוייב בכל רגע, 
וחייל זה הריהו מביט בכל רגע לכל צד לראות אם 
האוייב מתקרב, כדי שיוכל להורגו... ולכן גם אנו  

זהר  אחרי שזכינו בימי"נ לנצח את היצה"ר, עלינו לה
מאותו אוייב ערמומי העומד לקום עלינו בכל רגע 

 ורגע, ולא לתת לו להתקרב אלינו".

 חג הסוכות גם כהמשך לימי הרחמים 
"שתים  )פחד יצחק ר"ה מאמר י'( כתב הגר"י הוטנר זצ"ל 

הן המערכות של קדושת המועדים בישראל: שלש 
... כי יחסו של  רגלים וימים הנוראים ולמדנו איפוא

קדושת חג הסוכות לכלל המועדים, יחס כפול הוא. 
כי מפאת אשר הוא המקרא קודש האחרון משלש  
הרגלים, הרי הוא חותם את מערכת קדושת הזמן של  
הרגלים; ומפאת אשר הוא המקרא קודש האחרון  
בירח האיתנים, הרי הוא חותם את קדושת הזמן של  

   הימים הנוראים". 

ן היא פחד ויראה, ומאידך, שלשת  ימי הדימהות 
הרגלים הם זמן של שמחה, ובפשטות חג הסוכות  
שייך למערכת הרגלים, וביותר שעיקר מצות השמחה 
שנאמרה בתורה )ושמחת בחגך( נאמרה בחג זה. אבל 
באמת מצינו בחג הסוכות שהוא המשך ימי הדין,  
שהרי עדיין לא נגמר כל החיתום עד אחרי הושענא  

עד אחר שמיני עצרת. וא"כ מצד אחד  רבה, ואפילו
עלינו לשמוח "שמחה יתירה" בחג זה )וכמש"כ 
הרמב"ם( ואפילו יותר משאר המועדים, ומאידך אנו  
ממשיכים את עבודת הימים הנוראים, וכמש"כ  

בימי החג לא יסיר מורא שמים מעליו, וח"ו  "החיד"א 
לשמוח שמחה שאינה של מצוה, ויזכור כל אשר טרח 

י תשובה, ועוד כי יום הושענא רבה בעשרת ימ
 ".לקראתו ועדיין הוא בספק

בעומק הדברים יראה שאין כאן סתירה   והמתבונן
כלל, שהרי אין ענין הפחד והאימה בימי הדין לשתק  
ולבטל את האדם, אלא אדרבה לקרבו ולרוממו  
להמליך את הקב"ה, וכפי שידועה לשונו של הרמב"ם  
)פירוש המשנה לר"ה( "שהם ימי מברח ומנוס אליו",  
וא"כ אחר שנטהרנו ונזדככנו ע"י תשובה ותפילה  

ים הנוראים, נתן לנו הקב"ה את חג הסוכות כדי  בימ
לקדשנו ולרוממנו, ודוקא חג זה שהוא אחר הימים  
הנוראים, הוא החותם את כל מערכת ג' הרגלים, שיש  
כאן ענין של תשובה מאהבה, באופן של שמחה  

 ורוממות בעבודת מלכנו.

עוד, שיש כאן גם חסד ה' עלינו, שנותן לנו זמן   ונראה
מות והתקרבות אליו לאחר ימי הדין,  של שמחה ורומ

וחוץ מענין אהבת ה' שיש כאן, יש לנו אפשרות  

 
 בס"ד    

  



 

ולאחר זמן שם לב שאוחז האתרוג הפוך מדרך בירך על ד' המינים  
 , האם חוזר ומברךגידולו

הפסיק בדבור לפני שחזר ד. . ברכה על ד' מינים עובר לעשייה ג. .האם הד' המינים מעכבים זה את זה ב. .מצות נטילת ד' מינים א.
 .הפסיק באמירת הלל ה.. להפוך האתרוג

האם עליו לחזור עד תפלת הלל, ושאל  שלא כדרך גידולו ושכח להפכובמי שבירך על ד' מינים בעוד האתרוג הוה עובדא 
 ולברך.

 ד' מיניםנטילת א. מצות 
שלשה הדסים ושתי ערבות  דמצות ד' מינים הוארבי ישמעאל דעת  ,מינים הארבעבחובת לקיחת )לד:(  בסוכהנח' התנאים 

רבי עקיבא אומר  .שלשתן קטומים 'רבי טרפון אומר אפי .שאינו קטום אפילו שנים קטומים ואחד ,לולב אחד ואתרוג אחד
 יעוייןו .רבי ישמעאל דבעי שלשה הדסיםכה"ז( )פ"ז  הרמב"םופסק  .'וערבה אכשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד 

 )סי' תרנא( השו"ע הכרעת. ו"עכר פסק )בהשגותיו על הל' לולב להראב"ד סי' ז( הרמב"ןאבל  .שכן דעת כל הגאונים במגיד משנה
לאגדם בקשר גמור, דהיינו ב' מצוה לדעת רבנן ד' מינים א"צ אגד אלא דמ"מ ד )לג.( בש"ס סוכהכהרמב"ם. ומבואר 

 .)סי' תרנא( השו"ע. וכן פסק קשרים זה על זה, משום נוי
 ב. האם הד' המינים מעכבים זה את זה

. לא שנו אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכבין )שם( 'בגמ אמרוו .ארבע מינין שבלולב מעכבין זה את זה כז.() מנחותבושנינו 
וכתב  .אגד "צלולב א)סוכה ל:(  "לדנטל כל חד וחד לחודיה נפיק ידי חובתיה דקיי דאפי'( ברי"ף יז.סוכה ) הרי"ף ן פסקוכ

 . )הל' לולב לד ע"ד( הבה"גשכן כתב  סי' יד(שם )הרא"ש 
הגיה בספרים לא שנו ע"כ ו ,לם מצוה אחת לא מסתבר שיועילו בזה אחר זהודכיון דכ (הובא ברא"ש שם) "תראולם דעת 

 , ע"כ.הנ"ל רבנןדעת כ 'שלא חיברם באגודה א ע"פאבל יש לו תמה הוא א ,זה את זה משום תמה אלא שאין לו דמעכבין
אף שלא היו ברשותו ד שדעתובשם הרמב"ן ועיי"ש  .)סוכה יז. ד"ה ואף על גב( הר"ןו ה"ו()פ"ז  הרמב"םמיהו כדעת הרי"ף פסקו 
אבל  ,באחד מהם לא יצא 'ו לומר שכל שלא נטל את כולם אפין היינוכי אמרינן דאין לו מעכבי ,ביחד כל שנטל כולם יצא

הוא יודע בבירור שיבואו לידו כולם שאפילו  אא"כאין ראוי לברך על הלולב  עפ"כוא ,כל שבאו לידו אפילו בזה אחר זה יצא
שאם לא יבואו כולן לידו לא יצא שמא לא יבואו לידו והוה ליה ברכה  כיון דאמרינן "השאין מברכין אלא על הלולב אפי

 .)סי' תרנא סע' יב( השו"ע. וכדברי הרי"ף ודעימיה פסק כ"ע ,לבטלה
 ג. ברכה על ד' מינים עובר לעשייה

לנו דאי לולב קודם שיטעל הצריך לברך כתבו דכיון דכל המצות מברכים עובר לעשייתן  לט. ד"ה עובר(סוכה ) 'התוס והנה
הרי והיינו עובר לעשייתן ש ,משיתחיל ליטול לולב קודם שיטול האתרוג מברך אי נמי ,לאחר שנטלו מדאגבהיה נפק ביה

אין יוצא במצות דבכה"ג  (מב.)בסוכה  ן כדאמרינןאי נמי לאחר שנוטל שניהם אלא שהופך אחד מה ,מעכבים זה את זה
להו כדרך גדילתן אפשר שיתכוין שלא לצאת בו עד אחר ברכה דאע"ג דאמרי' בסוף  אפי' נקיטעוד י"ל דו .אלא דרך גדילתן

כ: ד"ה שם ) והר"ן .סי' לג(שם ) הרא"ש "כוכ, ע"כ. דמצות אינן צריכין כוונה מ"מ בעל כרחו לא נפיק)ר"ה כח:( ראוהו ב"ד 

ש כאן שיורי מצוה שצריך לנענעו הילכך עדיין י "מדמדאגביה נפק ביה מ הנ"ל, ומ"מ מסיק דאע"גסברות  הביאומדפרכינן( 
 , ע"כ. שלא בא למעט אלא שאין גומרין את המצוה כולה קודם שיברך עליה ,שפיר מיקרי עובר לעשייתן

או ", כדי שיברך עובר לעשייתו "קודם שיטול האתרוג"יברך על נטילת לולב ושהחיינו, שפסק ד )סי' תרנא סע' ה( בשו"עועי' 
ועיין  ,מצוה עד שיטול כולם בידון שלא לצאת בוכולעצה השהביא נמי )שם ס"ק כה( במ"ב . ועי' עד שיברך "יהפוך האתרוג

 , ע"כ.בביאור הגר"א שכתב דזה העצה היא היותר מובחרת שבכולן
 ד. הפסיק בדבור לפני שחזר להפוך האתרוג

שאם נטל ד'  )שם סע' יב( בשו"עלפי הא דקיי"ל  רוג כדי שהברכה תהיה עובר לעשייה,שהקשו על האי עצה להפוך האת ויש
)אות ד(  והב"חא"כ אם לא יהפוך הלולב נמצא שכבר קיים המצוה בהם, ואין הברכה עובר לעשייתם. המינים א' א' יצא, 

כתב ליישב שאם נטלם בזה אחר זה יצא היינו שלאחר שיטול את כל המינים יצא למפרע, אבל מתחלה ודאי לא יצא עד 
כולם, ולכן הברכה נחשבת עובר לעשייתן. ]ועיי"ש שלמעשה מסיק דמ"מ יש להחמיר שיש להפך כל המינים בשעת שיטול 

 [. )אות טז( הא"רהברכה. וכן פסק 
דהרי לא ייד"ח  ,בין הברכה להפיכת האתרוג תו לא עולה הברכה בדבור וכדו' הפסיקאם ונמצא לפי דעת הב"ח דבנ"ד 

 הפסיק בין הקיום לברכה(. הברכה למפרע כשמקיים המצוה ו לא חלה )דהרי לדעתו חלה וא"כ הברכה ,נטילת לולב כלל
להפוך את  מהניבשם הגר"א דמעיקר הדין לא )אות ל(  "צהעבששהרי הביא  ,אלא דמשמע מהמ"ב דלא קיי"ל כדברי הב"ח

הרי ייד"ח כדין נטלם זא"ז האתרוג כדי שהברכה תהיה עובר לעשייה, והיינו טעמא דכיון שהופך רק את האתרוג בלבד 
שפסק השו"ע בסע' י"ב דכל שמונחים לפניו ונטלם אחד אחד ייד"ח ונמצא שאין הברכה עובר לעשייה )עיי"ש בביאור 

 וכן מוכח שהוא דעת הגר"א(. ומבואר דלא כהב"ח הנ"ל. וכן מוכח מדברי הדרישה המובא להלכה במ"ב כמבואר בסמוך.
שכתב ליישב קושיית הב"ח באופן אחר והיינו דכשאוחז את  ם בסופו ואשרי האיש פל"ב אות יג(לכתה)ד' מינים כ הגריש"א זצ"ל

 האתרוג הפוך הרי זה נחשב כאילו שמכוין להדיא שלא לצאת עדיין יד"ח כיון שרק בדיעבד יוצא כשנוטלם בזה אחר זה.
ראשון  "טמשולם שנטל לולב ביו ברהמעשה ב"כב( )הל' לולב אות  הארחות חייםשכתב בשם )סי' תרנא ד"ה כתוב(  בב"י ויעויין

והניחה בלולב וחזר ונטלו ונטל גם כן האתרוג ובירך  ,הסתכל בו ולא מצא בו ערבה "כואח ,ובירך על נטילת לולב ושהחיינו
ול ונהי שאין צריך ליטול אלא הערבה בלבד אלא מצוה מן המובחר בעי למיעבד ליט ,על נטילת ערבה ושהחיינו משום ערבה

)שם אות א(  הדרישה. וכתב ן". ומבואר דאם אין א' מהמינים לפניו, חוזר ומברך רק על אותו המיארבע מינים בבת אחת

אלא דרך גדילתן, וכשחוזר ומברך מברך על אותו שהיה  צאשהרי אינו יו ,דה"ה אם מצא א' מהמינים מהופך דחוזר ומברך
)סי' תרנא סע'  הרמ"אד' המינים לפניו לדעת ההאתרוג דבכה"ג חייב לברך אפילו פיכת ירי דהפסיק בין הברכה לה]וע"כ מימהופך, ע"כ. 

כשהופך האתרוג חוזר . אולם מהכה"ח שבסמוך מוכח שלמד שלדעת הדרישה בשעה"צ, ועיי"ש )ס"ק כה( דלא כהמ"א המ"ב וכן פסק יב(
 [.במי שאינו נוהג להפוך האתרוג לפני הברכה ע"מ שתהיה עובר לעשייתה מ"מ ע"כ דמייריו. ברך אף אם לא הפסיקל

ומוכח מכל זה דלעולם הברכה חלה על שאר המינים שנטל בדרך גידולם, ועליו לחזור ולברך על אותו מין שהיה מהופך. 
אם הפסיק בדבור ולאחר מכן הפך האתרוג לדרך גידולו . ולפי"ז י"ל דה"ה בנ"ד )סס"ק נו( והמ"ב )אות לה( הא"רוכן פסקו 

על הדרישה  המ"א החולקשהביא דברי  ד(-)אותיות קכג בכה"חדצריך לחזור ולברך על אותו מין שהיה מהופך. ]אלא דיעויין 
אתרוג . ומ"מ לפי מנהגינו להפוך ה, אא"כ הפסיק בדבור בינתייםוע"כ פסק דאין לברך בכה"ג על מין המהופך משום סב"ל

 [.ע"מ שהברכה תהיה עובר לעשייה כמובן אינו חוזר ומברך כי בתחלת הברכה היה על דעת כן
אם הפסיק הרי לא קיים  ,הוי כמכוון להדיא שלא לצאתהנ"ל שבאופן שהופך האתרוג  הגריש"א זצ"לאלא דלפי סברת 

אפשר  הנ"ל לא משמע הכי מ"במהש "פ)ואע .לולב וע"כ ברכתו אינו חלה כלל ועליו לברך על כל הד' מיניםמצות  אף
   .דמיירי במי שאינו נוהג להפוך האתרוג ע"מ שתהיה הברכה עובר לעשייה וע"כ דעתו לקיים המצוה מיד במה שנטל בידו(

 ה. הפסיק באמירת הלל
. מהמצוהאינו בכלל הפסק כיון שהנענועים שבו הם חלק ד "לדי בגוונא שלא הפסיק אלא באמירת הלל,ואכתי יש לדון 

 הרמ"איצא כמ"ש בדיעבד אלא דאם לא נענע . )סי' תרנא אות ח( לבושהכמ"ש  מצוה מדרבנן "לנענע" את ארבעה מיניםדהרי 
 .)שם( והמ"א )סי' תרנא סע' יא(

בשם הראבי"ה,  )סוכה פ"ג סי' כו( הרא"שהלל. דעת ההם בשעת הברכה או בשעת  םחלקו הראשונים האם עיקר הנענועיונ
מוכח שעיקר הנענועים  י(-)לולב פ"ז ה"ט ברמב"םאבל נענוע שבהלל הוא נענוע בעלמא. אולם  ,הוא בשעת הברכה דהעיקר

 )יח: בהרי"ף( האלפסידכן הוא דעת  )סי' תשנב( המרדכילל )עיי"ש שלא הזכיר לנענע בשעת הברכה כלל(. וכתב ההם באמירת ה
דעיקר הנענועים  סע' ח וסי' תרנב סע' א( שם) השו"ע"מיהו גם בשעת הברכה מצוה לנענע". וכבר פסק  . אלא דהוסיףוהערוך

 הם בשעת ההלל, אלא דיש לנענע גם בשעה שמברך.
כל זמן שלא נענע יכול לברך. ומבואר שהנענוע גם הוא חלק  ,שכתב שמי שלא בירך על הלולב )סי' תרנא ס"ק כו( במ"בויעויין 

)סי' תרנא  פמ"ג . ועי'ועיי"ש דס"ל שעד הנענועים שבאמירת הושענות מותר לברך )שם ס"ק כ(הבכורי יעקב "כ מהמצוה. וכ

ח"ג  )הובא בתשובות והנהגות להגר"חוגדולה מזו מצינו . שעת קיום המצוה היא גם על הנענועשכתב שהברכה שב א"א ס"ק כב(

היה מקפיד ליקח לנענועים  הגרי"זון נוטל בדוקא סמוך קודם הלל. דהנענועים דהלל הם "גמר" הנטילה ולכ מנהגי הגר"ח(
בשם הגר"ד בהר"ן  )סוכה ח"ב סי' טז(במקראי קדש וגדולה מזו הובא את האתרוג שנטל בראשונה וקיים המצוה בו. 

הנענועין שהברכה על נטילת לולב תהא קאי על  כדישלכתחלה יש להזהר שלא להשיח בין ברכת הלולב עד אחרי ההלל 
ועי' עוד בזה בגליון ע"ה.  .דמשמע דלא כדברי הגר"ח[ )סי' תרמט ס"ק נא( במ"באולם עי'  ,)ערכין ב:( בחידושי הגרי"זועיין ] שבהלל.

]ואם נאמר דהלל הוי הפסק יכול לברך אף  .ולפי"ז י"ל דהלל אינו הפסק שהרי בו מקיימים גמר מצות נטילת לולב, וצ"ע כעת
)הליכ"ש סוכות פי"א אות כ ודבר הלכה אות  הגרשז"א זצ"ל. ודעת )כלל קמז אות ד( החיי"אבשם  )סי' תרמד ס"ק ז( במ"באמצע הלל כמבואר ב

  דאם לא בירך שהחיינו ונזכר באמצע הלל מברך בין הפרקים[.לד( 
 

ולא חזר  ,היה עובר לעשייהשברכתו ת ' מינים והפך האתרוג כדי מי שבירך על ד
ואינו  ,נחשב הפסקצריך עיון אם  ,בלבדואם הפסיק באמירת הלל  .לחזור ולברך צריך ,וכדומה פסיק בדבורהלהפכו עד ש
 .חוזר ומברך

  

 

להתבונן בכל מה שקבלנו והגענו בימי הדין, באופן  
שאין אנו ניגשים מיד אל ימי החולין, אלא הכל  
מערכת אחת של קדושה המתחילה מר"ח אלול ע"י 
תיקון המעשים וההכנה, ועד שמיני עצרת שהוא  

ם. ונמצא מכל זה שאופיו של חג הסוכות  הייחוד השל
)וכבר כתב היסוד ושורש  הוא שמחה כהמשך לימי הדין 

 העבודה שבשמחת בית השואבה ישיר שירים של ימים נוראים(.

 חיפוש וקניית ד' מינים
שחג הסוכות הוא זמן תשובה מאהבה, יכול  וכיון

האדם להראות אהבתו להקב"ה בימים אלו, ע"י  
המינים, ופעמים רבות שכרוך  שטורח בקניית ד'

הדבר ביגיעה רבה וזמן רב, ויש להתבונן שכל הטורח  
הזה נעשה ע"מ לעשות נחת רוח להקב"ה, למען יקיים  
המצוה לא רק כדי "לצאת ידי חובתו" אלא אף  
בהידור וביופי, בפרט במצוה זו שבהרבה פרטים דין  

 ה"הדר" הוא מעיקר הדין.  

במדרש שענין הד'  יש לזכור את מאמר חז"ל  עוד
מינים הוא כמו חרבות שעל ידם מראים אנו שזכינו  
בדין )"דידן נצח"( וכן שעל ידי מינים אלו מבטלים  
אנו רוחות רעות וטללים רעים, א"כ כדאית היא  
מצוה זו לטרוח בה שעל ידה נזכה לגמר הדין לשנה 

 טובה ולשפע ברכות וישועות.

 ההכנה אל החג
ת משאר החגים בענין שונה הוא חג הסוכו והנה

ההכנה אליו. שבו הזמן הקצר והמלאכה מרובה, ועד  
אז נדרשת עבודה רבה ועצומה לימי הדין הגדולים  
והנוראים, ארבעים ימי רצון שמר"ח אלול ועד יוה"כ,  
וא"כ לכל הפחות בימים אלו שבין יוה"כ לסוכות,  
החכם עיניו בראשו לנצל את הזמן )עד כמה שניתן(  

ות החג ולהתכונן אליו, באופן שהכל להתבונן במה
יהיה המשך להגיע לזמן שמחתנו, זמן תשובה  

 מאהבה וקרבת ה'.

 מצוות החג
להכין עצמו, יתבונן ויראה שג' הדברים   והרוצה

העיקריים בחג הסוכות הם: א(מצות הסוכה,   
ב(מצות ד' מינים,  ג(מצות "ושמחת בחגך". ולגבי  

ם שנכנס ויושב  מצות הסוכה יש לזכור שכל פעם ופע
בה מקיים מצוה, וצריך להתעורר לזה כל פעם כיון  
שהטבע עושה את שלו, בפרט במצוה זו שכל ענינה  
 הוא להעביר את דירת הקבע לדירת עראי של הסוכה.  

במצות ד' מינים, ובפרט לאחר כל הטורח הרב   וכן
שטרח בחיפושם ומציאתם, ולא נותר אלא לקיים  

בשמחה ובחשק, לא רק ביום הראשון אלא גם   המצוה
בשאר הימים, בכל פעם ופעם, ויזכור שכל נענוע  
ונענוע מקיים מצות ה', ועוד שפועל בזה גדולות  

 ונצורות לבטל רוחות רעות וטללים רעים.

של "ושמחת בחגך", דורשת עבודה רבה   והמצוה
והתחזקות )וכידוע בשם הגר"א שהיא המצוה הקשה 

ם משאר מצוות החג(, אבל מאידך כיון  ביותר לקיו
שהוא "זמן שמחתנו" א"כ זהו הזמן המסוגל לזה  
ביותר, והבא להטהר מסייעין בידו. ומה גם שכתבו  
בספרים שמחג הסוכות אפשר לקבל שמחה לכל ימות 
השנה, ויש לשים לב לכל הנסיונות שמביא היצה"ר 

)וידוע כמה וכמה מעשים על  למנוע מאיתנו שמחה זו 
ולי ישראל שעמלו וטרחו להשיג ד' מינים מהודרים מאד,  גד

ובצורה זו או אחרת נגרם בהם פסול, והתחזקו בעצמם שלא  
 לבוא לכלל כעס, ואכמ"ל(.

 הושענא רבה ושמיני עצרת
בתחילת הדברים, מיוחד הוא חג הסוכות שיש   כאמור

בו גם את ענין המשך הימים הנוראים, ולא רק מצד  
שמחת החג שיש בו "תשובה מאהבה", אלא גם מצד  
יום הושענא רבה שהוא הגמר והחתימה לכל ימי  
הדין, והנזהר בהנהגתו בכל ימי החג ייקל עליו להגיע 

בודת  ליום זה בהנהגה הראויה ולעבוד כראוי את ע
הלילה והיום, מאחר שגם שמחת החג איננה דבר  
נפרד אלא הכל המשך אחד של הימים הנוראים.  
והרוצה להתחזק בזה יזכור את כל עמלו ויגיעתו בימי  
הרחמים והסליחות, ולא נותר כעת אלא הגמר  

 והסיום.

ומשם להגיע ליום שמיני עצרת, שגם בו יש את ב'  
ג' הרגלים וכן  פנים אלו, שהוא הגמר והתכלית של 

הגמר של הימים הנוראים, וכפי שהמשיל הגר"ש 
בר  )פסח( פינקוס את כל מערכת המועדים מהלידה 

ושמיני עצרת הוא  )סוכות(  נישואין)שבועות( מצוה 
הייחוד השלם, וזה נעשה דוקא ע"י השמחה בתורה 

 הק'.

יעזרנו ה' שנזכה להגיע למועד זה בהכנה הראויה 
הנשפעות עלינו, לעבור את  ולקבל את כל ההשפעות 

כל ימים אלו ולהתעלות בהם מכל הבחינות,  
ולהמשיך אותם לכל ימות השנה החדשה יחד עם כל 

 ההשגות שזכינו להם בימי הרחמים והתשובה.

 נערך ע"י מחבר קונטרס  

 "עבודת ימים נוראים"  
 מסדרת עבודת המועדים
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