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ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי:
ט'  (פרק  סופרים  במסכת  נקראת  האזינו  שירת 
אותה  שרים  היו  שהלוים  לפי  הלוים"  "שירת  ה"ח) 
בבית המקדש כל שבת [בקרבן המוסף] פיסקא אחת 
מששה ההפסקות שהם "הזיו לך". ובשבת השביעית 

היו חוזרים שוב מהתחלה וכן על זה הדרך. 

וכתב רבינו החיד"א שיש בזה רמז בראשי תיבות 
והרמז  כמוך.  לרעך  ואהבת  יפה  זהיר  הוי  לך"  "הזיו 
בזה שהאדם ישמר ויזהר בכל ימות השנה הן בענינים 
ריעך  כמו"ש  ריעך  נקרא  שגם  הקב"ה  לבין  שבינו 
וריע אביך אל תעזוב. וגם בענינים שבין אדם לחבירו. 

(תורת החיד"א).

ִׁשֵחת לֹו לֹא ָּבָניו מּוָמם ּדֹור ִעֵּקׁש ּוְפַתְלֹּתל:
המשל  פי  על  הפסוק  מבאר  יצחק  אוהל  בספר 
וקם  בספינה,  אנשים שנסעו  לקבוצת  בזוהר  שהובא 

אחד מהם והתחיל לעשות חור בחדרו, שאלוהו מה 
אתה עושה חור בספינה? אמר להם ומה אכפת לכם 
והרי אני עושה את החור בחלק שלי, השיבו לו, אמנם 
חדר זה שלך, אבל כשהמים נכנסים הם חודרים בכל 
הספינה וכך כל אנשי הספינה יטבעו. והנמשל לעניננו, 
הרשע חושב מה יש אם אני עושה עבירות, והרי אני 
חוטא אתה  כשאתה  לו  אומרים  אולם  מכך.  אסבול 

מכריע את כל העולם בחטאיך. 

וזה ביאור הכתוב "שיחת לו" האדם עושה עבירות 
באומרו השחיתות היא רק לי, ומה אכפת לכם מכך. 
אמת  לא  מומם"  בניו  "לא  משיבה  התורה  אבל 
כדבריו, כי הבנים נמשכים אחריו. וביאור המשך "דור 
עיקש ופתלתול". הגם שהם חוטאים הם יחידים אבל 
כל הדור סובל מכך כי כולם מושפעים מאלו התועים. 

(אוהל יצחק).

ִּכי דֹור ַּתְהֻּפֹכת ֵהָּמה ָּבִנים לֹא ֵאֻמן ָּבם:
ענו  דורש כך  "אמון" לשון "אמן", שלא  בילקוט 
"אמן". ויש לדקדק וכי זה הוא חטא גדול כל כך עד 
שפרט בשירה חטא זה יותר משאר החטאים שהמה 

הרבה יותר גדולים ממנו.

בספר אושר אהרן מביא את פירוש החתם סופר 
חסרון  מחמת  הוא  שנעשה  רעה  כל  הנה  שפירש 
בטחון ואמונה. אבל אם היינו אדוקים באמונה שלימה 
וטהורה שהכל מהקב"ה ומידו קבלנו הכל, ובלעדו אין 
כלום. לא היינו חוטאים ומבעטים. וזוהי כוונת ופירוש 
עניית "אמן" היינו שהוא אמת. ולשון תפלה שיאמן 

כן. וזה גם כוונת המדרש אלו היו עונים אמן, להאמין 
ומתפללים  מברכים  שאנו  והתפלות  הברכות  בכל 
שהמה אמת, והכל בידו של הקב"ה ובהשגחתו. לא 
רצון  רק  המקום  לפני  כעס  היה  ולא  חוטאים,  היינו 
טוב. אבל יען לא ענו אמן ולא האמינו בו, באו לכל 
זה לחטוא עד שישובו אל ה' וירחמם. (אושר אהרן, 

תורת משה)

ִּכי לֹא ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם ִּכי הּוא ַחֵּייֶכם.. 
בזה  החידוש  מה  שואל:  אליעזר  דמשק  בעל 

שהתורה אינה דבר ריק?. 
ומבאר: הרעיון הוא כי שונה חכמת התורה משאר 
החכמות. כי אם ימצא איש שאינו בקי בכתב ושפת 
אינו  אבל  ריק'  'איש  שהוא  עליו  לומר  אפשר  עמו, 
מאבד על ידי זה את אישיותו. לא כן חכמת התורה 
כי אם איש ישראל הוא בער ורחוק מכל וכל מידיעת 
התורה, אי אפשר לומר עליו שהוא איש ריק, כי בלי 
חכמת התורה הרי הוא כגוף בלי נשמה, ואיננו בגדר 

איש, אין לו שום חיות כלל. 
לכן בצדק אמר משה רבנו ע"ה בדברו אודות החוב 
המוטל על האבות לצוות את בניהם לשמור את דברי 
אינם  התורה  ושמירת  לימוד  שענין  שידעו  התורה, 
לאיש  רק  נחשב  יהיה  לאדם  לו  יחסרו  שאם  דברים 
ריק, אלא "כי היא חייכם" זו היא חיות של עם ישראל 
שכל זמן שהוא דבוק לתורה הוא נחשב כחי ובעזבו 

התורה פסקה חיותו. (אוצר חיים)

מצוות סוכה בלילה הראשון
כזית  של  שיעור  לאכול  התורה  מן  עשה  מצות 
חג  של  הראשון  בלילה  בסוכה  גרם)   30 (כ-  פת 
 56) כביצה  של  שיעור  יאכל  ולכתחילה  הסוכות, 
מן  עשה  מצות  לקיים  אכילתו  קודם  ויכוון  גרם), 
וטוב  מצרים,  ליציאת  זכר  בסוכה,  לישב  התורה 
שיכוון שיושב בסוכה זכר לענני כבוד שה' יתברך 

הקיף את עם ישראל כשיצאו ממצרים.

עם  לאכול  שלא  להחמיר  נכון  פת  הכזית  את 
לפתן או תערובת, אולם לטבל את הלחם במרק חם 
או בדבש מותר לכתחילה, ולכתחילה צריך לאוכלו 
אכלו  אם  בדיעבד  אולם  דקות,  וחצי  ארבע  בתוך 

בתוך שמונה דקות יצא ידי חובה.

אכילה בשבעת ימי החג
קבע  סעודת  לאכול  אסור  הסוכות  חג  ימי  בכל 
גרם),   54) כביצה  משיעור  והיינו  לסוכה,  מחוץ 
ובפחות משיעור של כביצה מותר לאכול פת מחוץ 
לסוכה. וכאשר אוכל שיעור כביצה או יותר שחייב 
בסוכה",  "לישב  האכילה  לפני  לברך  צריך  בסוכה 
אחר  ידים"  נטילת  "על  ויברך  תחילה  ידיו  ויטול 
מיד  ויברך  במקומו  ישב  בסוכה"  "לישב  יברך  כך 

"המוציא לחם מן הארץ".

וכבר  בסוכה"  "לישב  ברכת  לברך  שכח  אם 
בסוכה"  "לישב  ברכת  לברך  יכול  לאכול  התחיל 
כל זמן שעדין אוכל ושותה, אך אם כבר סיים את 
ברכת  לברך  רשאי  אינו  עוד  אוכל  ואינו  אכילתו 

"לישב בסוכה".

אם היה אוכל בסוכה ולא היה דעתו לאכול אלא 
האכילה  באמצע  בדעתו  ונמלך  מכביצה,  פחות 
"לישב  ברכת  יברך  כביצה,  לאכול  עתה  ורוצה 
עוד  אוכל  אינו  ואילך  פי שמכאן  על  אף  בסוכה", 

שיעור כביצה חדשה.    

האוכל עוגה או תבשיל ממיני דגן כגון איטריות, 
אם  דווקא  בסוכה  לאכול  חייב  וכדומה,  קוסקוס 
לברך  לו  אין  אבל  יותר,  או  כביצה  שיעור  אוכל 

ברכת לישב בסוכה.

לאכול  חייב  אינו  מכביצה  פחות  אוכל  ואם 
בסוכה, ואם אוכל שיעור של 162 גרם של עוגה 
או מיני תבשיל שחייב לאכול בסוכה, צריך לברך 
אם  וכן  בסוכה",  "לישב  ברכת  אכילתו  קודם  גם 
בתחילת אכילתו חשב בדעתו שיאכל מעט מזונות 
ולאחר מכן נמלך בדעתו ורוצה לאכול שיעור של 

162 גרם יברך עתה ברכת "לישב בסוכה".

מאכלים  מיני  כל  וכן  בשר,  או  פירות  האוכל 
שאינם ממיני הדגן, מעיקר הדין אינו חייב לאכול 
וכן אינו חייב לשתות שום שתיה בסוכה,  בסוכה, 

ואפילו אם שותה יין אינו חייב לשתות בסוכה.

אינו  שבת  במוצאי  או  החג  במוצאי  המבדיל 
לאכול  אולם המחמיר שלא  בסוכה,  לשתות  חייב 
משובח  זה  הרי  לסוכה  חוץ  דבר  שום  לשתות  או 
ותבוא עליו ברכה, אולם ברור שאין לו לברך ברכת 

"לישב בסוכה".

מי שנמצא באמצע סעודתו שאוכל לחם, אסור 
לו לאכול או לשתות שום דבר מחוץ לסוכה, ואע"פ 
חומרא,  רק  היה  זה  סעודתו  בתוך  היה  לא  שאם 
מכל מקום כיוון שעכשיו הוא נמצא באמצע סעודה 
אין לו לשתות או לאכול שום דבר מחוץ לסוכה עד 
שיעשה ברכת המזון, ולכן יש גם להיזהר שלא יצא 
מן הסוכה ויש מאכל בפיו, אלא יסיים את המאכל 

שבתוך פיו ורק אז יצא מחוץ לסוכה.

שינה בסוכה
יש חיוב גמור מעיקר הדין לישון בסוכה במשך 
כל ימי החג, אלא אם כן הוא מצטער לישון בסוכה 

קר מעט  ולכן אם  לו,  מסוימת שיש  סיבה  מחמת 
ויישן בסוכה, אולם אם  בגדים חמים  ילבש  לאדם 
אחרי שלבש בגדים חמים עדין קר לו ומצטער מזה, 

יכול לישון בביתו.

וכן הדין אם חם בסוכה ומצטער לישון כך בחום, 
יניח  מזגן,  או  מאורר  להניח  אפשרות  לו  יש  אם 
אותם בתוך הסוכה ויישן, אולם אם אין לו אפשרות 
בגדר  הוא  הרי  לישון  יכול  ואינו  מאוד  לו  וחם 

מצטער ופטור מן הסוכה ויכול לישון בביתו.

מכל מקום אם גם בביתו עדין קר לו כמו שהיה 
אינו  בסוכה  שהיה  כמו  לו  חם  שעדין  או  בסוכה 
בגדר מצטער שפטור מן הסוכה, משום שהגדר של 
מצטער זהו דווקא שעל ידי ישיבתו בסוכה בא לו 
לביתו  מהסוכה  מקומו  את  שישנה  ידי  ועל  הצער 

יסור אותו הצער.

יכול  ואינו  משפחה  או  אורחים  בסוכה  יש  אם 
בגדר מצטער פטור  הוא  הרי  לבקש מהם שיצאו, 
מן הסוכה ויכול לישון בביתו, כיוון שיש שם רעש 
יבקש  שאם  יודע  אם  אבל  שם,  לישון  יכול  ואינו 
זאת  יעשה  שם,  לישון  ויוכל  יצאו  הם  מהאורחים 

בנחת.

מתעוררים  שהם  רכים  ילדים  לו  שיש  מי  וכן 
לטפל  יכולה  אינו  ואשתו  ובוכים,  הלילה  באמצע 
את  לשמוע  יכול  אינו  בסוכה  יישן  ואם  בילדים, 

בכייתם של הילדים, רשאי לישון בביתו.

יש לדעת שחיוב השינה בסוכה הוא יותר חמור 
מחיוב אכילה בסוכה משום ששינת עראי אסורה 
מחוץ לסוכה, ולכן אם רוצה רק להניח את הראש 
כן הוא  לישון בסוכה, אלא אם  חייב  דקות  לכמה 

מצטער.

חייבות  אינם  ולכן  סוכה,  פטורות ממצות  נשים 
הלילה  בין  הבדל  ואין  בסוכה,  לישון  או  לאכול 

הראשון לשאר ימים.
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