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 ברורה סימן תרסח  משנה .1
ועקר רגליו אם צריך לחזור יש דיעות בין  'את יום חג הסוכות הזה'ואם שכח ואמר  -)ב( אומר בתפלה וכו' 

 ולומר כהוגן: 'ותתן לנו'האחרונים עיין בשע"ת ובח"א כלל כ"א דין ט"ו ולכו"ע אם לא סיים הברכה צריך לחזור ל
  אות יבבא"ח וזאת הברכה שנה א  .2

חוזר, ואם נזכר שהוא  'הסוכות הזה , ואם טעה ואמר את חג'את יום חג שמיני עצרת הזה'ע אומר בתפלה ליל ש"
 :חוזר יום ש"ע ורק טעה בלשונו ואמר חג הסוכות אינו

 

 ויקרא פרק כג .3
ֶזה  ִביִעי הַּ שְּ חֶֹדׁש הַּ ֲחִמָשה ָעָשר יֹום לַּ אמֹר בַּ ל לֵּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ר ֶאל בְּ בֵּ ג הַּ )לד( דַּ ת ָיִמיםחַּ עַּ ִׁשבְּ ּכוֹת  ידָֹוד: סֻּ ּיֹום ָהִראׁשֹון    לַּ )לה( בַּ

ֲעשּו: ֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא תַּ ָרא קֶֹדׁש ָּכל מְּ ידָֹוד     ִמקְּ ִריבּו ִאֶשה לַּ קְּ ת ָיִמים תַּ עַּ ָרא ֹקֶדׁש)לו( ִׁשבְּ ִמיִני ִמקְּ שְּ ּיוֹם הַּ ֶיה ָלֶכם  בַּ ִיהְּ
ידָֹוד  ֶתם ִאֶשה לַּ בְּ רַּ ִהקְּ ֲעשּו ת ִהואֲעֶצֶר וְּ ֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא תַּ  :ָּכל מְּ

 במדבר פרק כט  .4
ִמיִני ֲעֶצֶרת)לה(  שְּ ּיוֹם הַּ ֲעשּו: בַּ ֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא תַּ ֶיה ָלֶכם ָּכל מְּ ידָֹוד    ִתהְּ יחַּ ִניחֹחַּ לַּ ה רֵּ ֶתם עָֹלה ִאשֵּ בְּ רַּ ִהקְּ ר ֶאָחד ַאִיל )לו( וְּ פַּ

עָ  ִׁשבְּ ָׁשָנה  י  נֵּ ִשים בְּ ָב ִמיִמם: הֶאָחד ּכְּ ָפט:   תְּ ִמׁשְּ ָפָרם ּכַּ ִמסְּ ָבִשים בְּ ּכְּ לַּ ָפר ָלַאִיל וְּ יֶהם לַּ ּכֵּ ִנסְּ ָחָתם וְּ ָטאת     )לז( ִמנְּ ִעיר חַּ )לח( ּושְּ
ָּכּה: ִנסְּ ָחָתּה וְּ ָתִמיד ּוִמנְּ ת הַּ ד עֹלַּ בַּ  ֶאָחד ִמלְּ

 

 סוכה דף מז/ב  .5
ת אמר אין אומרים זמן בשמיני של חג והלכתא אומרים זמן הוי עלה רב נחמן אמר אומרים זמן בשמיני של חג ורב שש מאי

בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב פייס בפני עצמו זמן בפני עצמו רגל בפני  רגלתניא כוותיה דרב נחמן שמיני  .בשמיני של חג
 עצמו קרבן בפני עצמו שירה בפני עצמו ברכה בפני עצמו: 

 "י סוכה דף מח/א רש .6
 פרש ואזיל:סימן הוא כדמ -"ר קש"ב פז

שבכל פרי החג לא היו מטילין פייס איזה משמר יקריב, לפי שבסדר היו מקריבין אותן עד שכל עשרים וארבעה  -בפני עצמו  ייספ

לברך בו  - מןז          משמרות שונות ומשלשות בהן חוץ משתים, כדאמרינן בהחליל )סוכה נה, ב(, ופר דשמיני בתחילה מפייסין עליו:

      שאינו כסדר פרי החג, דאם כן היו בו ששה פרים: -לעצמו  רבןק         שאין יושבין בסוכה: -בפני עצמו  גלר        שהחיינו:

את יום השמיני, ובתוספתא משמע שמברכין את המלך, והכי גרסינן לה ברכה בפני עצמו, שנאמר )מלכים א' ח( ביום  -לעצמו  רכהב

 :השמיני שלח את העם ויברכו את המלך
 

 סוכה דף מח/א  .7
 ההלל והשמחה שמונה כיצד מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג כשאר כל ימות החג:  משנה
 'אך'לרבות לילי יום טוב האחרון או אינו אלא יום טוב הראשון כשהוא אומר  'והיית אך שמח'מנא הני מילי דתנו רבנן  גמרא

ום טוב האחרון ולהוציא לילי יום טוב הראשון מרבה אני לילי יום טוב האחרון שיש שמחה לפניו חלק ומה ראית לרבות לילי י
 ומוציא אני לילי יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו: 

 "י סוכה דף מח/א רש .8
 לגמור בו את ההלל: - והלל      שלמי שמחה: - והשמחה   :משנה
א לא כתיב ביה בהדיא אלא בשבעת ימי החג, דכתיב )דברים טז( חג הסוכות תעשה דשמיני חייב בשמחה, דה -הני מילי  מנא   :גמרא

 בההיא פרשה דעשר תעשר כתיב שבעה ימים תחוג: -שמח  אך       לך וגו' וסמיך ליה ושמחת בחגך:
, דהאי שמח למאי מינישיזבח שלמים בשביעי כדי לאכול ליל שלשמחה שלפניו, לכוללו עם שבעת הימים,  -לילי יום טוב האחרון  לרבות

, קל וחומר היום, וכיון דאתרבי לילי יום טוב האחרון שהוא טפל לרבות שמחת ליל שמיניאתא כיון דכתיב לעיל מיניה ושמחת בחגך אלא 
 ..שהוא עיקר, שחייב בשמחה

 

 המשך רמז תשפב  -פרק כט  -ילקוט שמעוני במדבר  .9
אמר הקב"ה לישראל בני  .נעילה בחג נעילה בפסחבשתי נעילות, . ליםבנעל אין כתיב כאן אלא בנע יפו פעמים בנעלים מה

ומוריד גשמים ומפריח טללים ומגדל צמחים  משיב רוחות ומעלה עננים - בפניכם בחג ואני נועלאתם נועלין בפני הפסח 
ריך הכתוב לומר לפיכך צ .ומוציאין אותה מלאה ברכות יוצאים וקוצריןואתם  - בפני בפסח ואתם נועליםומדשן פירות. 

 . ביום השמיני עצרת
ד"א למה נעצרו עוד יום אחד, רב אמר משל למה הדבר דומה למלך שהגיע לו יו"ט באו אריסיו וכבדו אותו באו בני ביתו 

מן המלך, כך התורה מרמזת לישראל תבעו  צרכיכםוכבדו אותו, היתה מטרונא מרמזת בהם עד שנוהג עמכם תבעו 
כיון שלא  ,)במדבר כ"ט( השמיני ונסכיהם, ביום הששי ונסכיה, וביום השביעי כמשפטם מ"ם יו"ד מ"ם מיםוביום  ?כיצד .צרכיכם

 . הבינו כבשה אותם עוד יום אחד זה יום השמיני
, ולמה היא סמוכה לחג, יום חמשיםהיתה צריך להיות רחוקה אף זאת  שעצרת של פסח רחוקה חמשים יוםאתה מוצא כשם 

וי משל למה הדבר דומה למלך שהיו לו בנים הרבה מהן נשואין ]במקום רחוק ומהם נשואין[ במקום אמר ר' יהושע בן ל
קרוב ]כשהיו מבקשים אותם שהיו נשואים במקום קרוב[ באין אצלו וכשהיו מבקשין לילך ולחזור היו הולכין ובאין ומניחן, 

[ אבל אותן שהיו נשואין במקום רחוק באין אצלו , וכל יום שהן מבקשין לילך ]היו הולכין ובאיןקרובהלמה כך שהדרך 
וכשהיו מבקשין לילך היה כובשן עוד יום אחד אצלו, כך בפסח ימי הקיץ והן עולין בעצרת לירושלים אחר חמשים יום אבל 

ביום השמיני הוי  עד שהן כאן יעשו את העצרתעכשיו אחר החג ימות הגשמים הן והדרכים טרחות, לפיכך אמר הקב"ה 
 :עצרת
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היו שהיו ישראל מקריבים בחג כנגד שבעים אומות שישבו  שבעים פריםאמר ר' פנחס בר חמא  עולה אשה והקרבתם
 ובששישנים עשר  השני, ביום עשריםשבעה הרי  ובשביעישלש עשרה  הראשון, ביום וכן היה ר' ברכיה מחשבןבשלוה. 

אמר הקב"ה  .הרי שבעים עשרה הרביעי, וביום עשריםתשעה הרי  בחמישיואחד עשר  השלישי, ביום עשריםשמונה הרי 
 בני כל ימי החג אנו טורחין עם האורחים אני ואתם נסעוד היום הזה, הוי פר אחד ואיל אחד. 

עם האורחים, וכיון שיצאו  טורח היה בנו של מלך שבעת ימי המשתהאמר רבי אלכסנדרי משל למלך שבאת לו שמחה כל ..
אני ואתה נשמח לבנו יודע אני שכל שבעת ימי המשתה היית טורח עם האורחים עכשיו  שבעת ימי המשתה אמר המלך

ואיני מטריח עליך הרבה אלא טול תרנגול אחד וליטרא אחת של בשר, כך כל שבעת ימי החג ישראל עסוקים  יום אחד
כנגד שבעים אומות שלא  של אומות העולם דאמר ר' פינחס כל אותן שבעים פרים שהיו ישראל מקריבין בחג ןבקרבנותיה

יצדה העולם מהן מה טעם תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה בטוחים אנו בתפלה. וכיון שיצאו שבעת ימי החג אמר הקב"ה 
אחד ואיל אחד, וכיון ששמעו ישראל כך התחילו  רואיני מטריח עליכם הרבה אלא פ אני ואתם נשמח יחדלישראל עכשיו 

 ם עשה ה' נגילה ונשמחה בו. מקלסין להקב"ה ואומרים זה היו
, בא שלמה ופירש נגילה ונשמחה בך, בך בתורתך, בך אין אנו יודעין במה לשמוח אם ביום אם בהקב"האמר ר' אבין 

 בישועתך. 
 ב' תרי ך' עשרים:  ורתךאמר רבי יצחק בך בעשרים ושתים אותיות שכתבת לנו בת

 
 מלכים א פרק ח  ספר .11

ֲהלוּ ֶאל ַהּמֶ  ּקָּ י:)ב( ַויִּּ יעִּ בִּ ְ ג הּוא ַהחֶֹדׁש ַהׁשּ חָּ ים ּבֶ נִּ ֵאתָּ יֶַרח הָּ ֵאל ּבְ רָּ ש ְ יׁש יִּ ל אִּ לֹֹמה ּכָּ      ֶלְך ׁשְ
פְ ... ְצַריִּם לִּ ת ַעד ַנַחל מִּ בֹוא ֲחמָּ ּלְ דֹול מִּ ל ּגָּ הָּ ּמֹו קָּ ֵאל עִּ רָּ ש ְ ל יִּ ג ְוכָּ יא ֶאת ֶהחָּ ֵעת ַההִּ לֹֹמה בָּ ַַּעש  ׁשְ ְבַעת יָּ )סה( ַוי ים ֵני ְידֹוָּד ֱאלֵֹהינוּ ׁשִּ מִּ

ר יֹום: ש ָּ ה עָּ עָּ ים ַאְרּבָּ ְבַעת יָּמִּ ים ְוטֹוֵבי ֵלב ַעל ּכָּ    ְוׁשִּ ֵמחִּ ֳהֵליֶהם ש ְ ֶלְך ַויְֵּלכּו ְלאָּ ֲרכּו ֶאת ַהּמֶ ם ַוְיבָּ עָּ ח ֶאת הָּ ּלַ י ׁשִּ ינִּ מִּ ְ יֹּום ַהׁשּ ל )סו( ּבַ
ֵאל ַעּמֹו: רָּ ד ַעְבּדֹו וְּליִּש ְ וִּ ה ְידֹוָּד ְלדָּ ש ָּ ר עָּ ה ֲאׁשֶ  ַהּטֹובָּ

 מים ב פרק ז דברי הי .11
ת עַ  בֹוא ֲחמָּ ּלְ דֹול ְמֹאד מִּ ל ּגָּ הָּ ּמֹו קָּ ֵאל עִּ רָּ ש ְ ל יִּ ים ְוכָּ ְבַעת יָּמִּ יא ׁשִּ ֵעת ַההִּ ג ּבָּ לֹֹמה ֶאת ֶהחָּ ם:)ח( ַויַַּעש  ׁשְ יִּ ְצרָּ יֹּום    ד ַנַחל מִּ וּ ּבַ ֲַּעש  )ט( ַוי

ים וְ  ְבַעת יָּמִּ ּו ׁשִּ ש  ַח עָּ ְזּבֵ ת ַהּמִּ י ֲחנֻּכַ ֶרת ּכִּ י ֲעצָּ ינִּ מִּ ְ ים:ַהׁשּ ְבַעת יָּמִּ ג ׁשִּ ם     ֶהחָּ עָּ ח ֶאת הָּ ּלַ י ׁשִּ יעִּ בִּ ְ ה ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ לֹׁשָּ ים ּוׁשְ רִּ )י( וְּביֹום ֶעש ְ
ֵאל ַעּמֹו:  רָּ לֹֹמה וְּליִּש ְ ׁשְ יד ְולִּ וִּ ד ְלדָּ ה ְידֹוָּ ש ָּ ר עָּ ה ֲאׁשֶ ים ְוטֹוֵבי ֵלב ַעל ַהּטֹובָּ ֵמחִּ ֳהֵליֶהם ש ְ  ְלאָּ

 

 מועד קטן דף ט/א  .12
ואומרים שמא נתחייבו שונאיהן של  דואגיםוהיו  אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפוריםבי יוחנן רבי פרנך אמר ר אמר

  העולם הבא לחייישראל כלייה יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין 
עם ביום השמיני שלח את ה'דתני תחליפא  ומנלן דאחיל להו .יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העולם הבא..

שהלכו  'לאהליהם' '.אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו ובהויברכו את המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הט
 'על כל הטובה' ,בבן זכר נתעברה אשתושכל אחד ואחד  'וטובי לב' ,השכינה שנהנו מזיו 'שמחים' ומצאו נשיהם בטהרה

 .העולם הבאלחיי שיצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין 
יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון בן יוחי איפטור מיניה באורתא לצפרא הדור וקא  רבי..

מפטרי מיניה אמר להו ולאו איפטריתו מיני באורתא אמרו ליה למדתנו רבינו תלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העיר צריך 
לחדש השביעי  וביום עשרים ושלשה''וכתיב  'שלח את העם ויברכו את המלך ום השמיניבי' אמרליפטר ממנו פעם אחרת שנ

אמר ליה לבריה בני אדם  צריך ליפטר ממנו פעם אחרתאלא מכאן לתלמיד הנפטר מרבו ולן באותה העיר  'שלח את העם
 ...הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך
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, ומה דאיהי שכינתא אסור ביה נעילת מענוי לענג, ולשנויי ליה דעתידין לאתענגא ביהעל שם יום הכפורים, אתקריאת  פורים

ודא יהא בזמנא הסנדל, בההוא זמנא אתמר בה מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב, וענוגא וחדוה וכמה טבין מזומנין לגבה, 
 בעגלא: דפורקנא

 פי' כסא מלך  .14
 היה הלוחות נשברו לא אם בתמוז י״ז יום כמשז״ל על ומשתה, במאכל תענוג וענוי תעניתה ביה. בכפור במקום לאתענגא

 :עינינו ויראו בזמן קריב יהיה וכן טובים מכל ימים גדול
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אפשר שאי מה  להשלים בו מן השמחותהוא  -רצוני לומר, 'שמיני עצרת'  -למועד שני  צאתנו מ'סוכות'אבל ...

 הרחבים ובבנינים:  אלא בבתים', לעשותו ב'סוכות
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 והג' הוא נגד סוכות שהוא זכר להיקף ענני כבוד שהיה תלוי בבנין המשכן כידוע. 

ובזה יתורץ מה שהקשו )עי' טואו"ח סי' תרכ"ה( למה אנחנו עושים סוכות בתשרי, כיון שהוא נגד היקף ענני כבוד היה 

בניסן, כי בניסן היה תחילת היקף העננים. אבל נראה, לפי שכשעשו את העגל נסתלקו העננים ואז לא חזרו עד  ראוי לעשות

שהתחילו לעשות המשכן, ומשה ירד ביום הכפורים, ובמחרת יום הכפורים 'ויקהל משה' וצוה על מלאכת המשכן וזה היה 

ן ומשקל, ובט"ו התחילו לעשות ואז חזרו ענני כבוד, בי"א תשרי, ובי"ד בתשרי נטלו כל חכם לב ממשה את הזהב במני

 ולכך אנו עושין סוכות בט"ו בתשרי.


