
ט"ו ְּבִתְׁשֵרי – ֻסּכֹות
ְּבַחג ֻסּכֹות ִנּדֹוִנין ַעל ַהַּמִים

מעניין מה יהיה הדין השנה - האם 
צפוי חורף גשום או שחון? 5

א 	ילוארגשותאומחשבותאעוליםאבךאעםאבו	א	.

הגשםאהר	שון?
א בגשםאב. "עירא בשירה:א כותבתא שמרא נעמיא

ֹשחהא)מספרת(אלנואככה,אהחייםאיפיםאכד	יא

לכםאלחיות".אעדאכמהאחווייתאהגשםאשלךא

דומהאלחווייתה?
א משמעותיתאג. חוויהא עלא לחבריכםא ספרוא

שחוויתםאבגשםאהר	שון.
א וכתבואד. שוניםא במקורותא מידעא חפשוא

יורה,א ה	לה:א למושגיםא במחברתא הגדרותא

מלקוש,אגשמיאזעף,ארביבים.

קיומם של חיים בארץ ישראל תלוי בעיקר בכמות המשקעים היורדים בה מדי שנה. בעבר התלות 
ואילו  ושובע,  פרנסה  הייתה  גשומה  שנה  של  המשמעות  מוחלטת:  הייתה  ישראל  בארץ  בגשם 
המשמעות של שנה שחונה )שאין בה גשם(, ובעיקר של רצף שנים מעוטות משקעים, הייתה רעב. 
גם היום, בעידן המודרני, אנו נדרשים לזכור לחסוך במים, כי אחרי כמה שנים שחונות, המחסור 
במים משפיע לא רק על החקלאות ועל הכנרת, כי אם גם על הסביבה הטבעית )צמחייה, בעלי 

החיים והאדם(. 

הקשר בין מעשים טובים לירידת גשמים בא לידי ביטוי בתורה:
ְוָהָיהאִ	םאָׁשֹמַעאִּתְׁשְמעּואֶ	לאִמְצוֹאַתיאֲ	ֶׁשראָ	ֹנִכיאְמַצֶּוהאֶ	ְתֶכםאַהּיֹוםאְלַ	ֲהָבהאֶ	תאְיהָוהאֱ	ֹלֵהיֶכםאּוְלָעְבדֹוא
ִיְפֶּתהא ֶּפןא ָלֶכםא ְמרּוא ִהּׁשָ ]...[א ּוַמְלקֹוׁשא יֹוֶרהא ְּבִעּתֹוא ַ	ְרְצֶכםא ְמַטרא ַנְפְׁשֶכם.אְוָנַתִּתיא ּוְבָכלא ְלַבְבֶכםא ְּבָכלא
ַמִיםא ְלַבְבֶכםאְוַסְרֶּתםאַוֲעַבְדֶּתםאֱ	ֹלִהיםאֲ	ֵחִריםאְוִהְׁשַּתֲחִויֶתםאָלֶהם.אְוָחָרהאַ	ףאְיהָוהאָּבֶכםאְוָעַצראֶ	תאַהּׁשָ

ְוֹל	אִיְהֶיהאָמָטראְוָהֲ	ָדָמהאֹל	אִתֵּתןאֶ	תאְיבּוָלּהאא)דבריםאי	איג–יז(

חכמים שחיו לפני כ-1,800 שנה חיברו אף הם בין מעשים טובים לירידת גשמים, וזיהו את חג 
הסוכות כזמן הדין על המים: "ובחג נידונין על המים" )מסכת ראש השנה, פרק א, משנה ב(. 
לעניין זה נרתמו גם יהודים שחיו לפני כ-500 שנה בצפת, הם ראו ביום זה סיום גזר הדין של 

יום כיפור.

מטרייה בשניים / נעמי שמר

שנינואיחדאתחתאמטרייהא	חתא
שנינואמדלגיםאעלאכלאהשלוליותא

עיראבגשםאׂשחהאלנואככהא
החייםאיפים,אכד	יאלכםאלחיות!
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מתי ועל מה נידון העולם?

ב	רבעהאפרקיםא)תקופות(אהעולםאנידוןא)נשפט(.א

בפסחא–אעלאהתבו	ה.א

בעצרתא)שבועות(א–אעלאפירותאה	ילן.א

בר	שאהשנהא–אכלאב	יאהעולםאעובריןאלפניואכבניא

מרוןא)כעדראכבשיםא	ואכחיילים(,אשנ	מרא)תהליםא

לג,אלו(:א"ַהֹּיֵצראַיַחדאִלָּבםאַהֵּמִביןאֶ	לאָּכלאַמֲעֵׂשיֶהם".א

ובחגא)סוכות(א–אנידוניןאעלאהמיםא)הגשמים(.א

)מסכתאר	שאהשנה,אפרקא	,אמשנהאב(

ַחְברּוָתא

א עלאמהאנגזראדינואשלאהעולםאבכלאחג?	.
א 	יזהאחגאיוצ	אדופן?אבמהאהו	איוצ	אדופן?ב.
א ג.

ה	םאניתןאלמצו	אמכנהאמשותףאביןאש	ראהחגים?
א ד.

המשנהאשלפנינואקובעתאכיאכמויותאהגשמיםאנקבעותאכגזראדינואשלאהעולםאבחגא

הסוכות.אהביעואעמדתכםאבש	לותאה	לה:א
	א

ה	םאהחכמיםארו	יםאב"עולם"אובטבעא	תאה	חר	יםאלירידתאגשמים?אנמקו.
א 	

כיצדאיכולאה	דםאלהשפיעאלטובהאעלאגזראהדיןאהקובעא	תאכמותאהגשם?א

ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה 

מדרש אגדה

אמפניאמהא	מרהאתורהאנסכואמיםאבחגא)בסוכות(?

	מראהקדושאברוךאהו	:אנסכואלפַניאמיםאבחגאכדיאשיתברכואלכםאגשמיאברכהא

)תלמודאבבלי,אמסכתאר	שאהשנה,אדףאטז,אעמודא	(

א .	
כתבואכיצדאטענהאזואמסבירהא	תאניסוךאהמיםאשבמדרש?אהסבירואונמקו.א)הסבראישאהטועניםאכיאהמודעותאלבעייתאהמיםאבישר	לאהי	אצעדאר	שוןאלפתרוןאהבעיה.א

עלאניסוךאהמיםאמופיעאבעמודא20(א
א ב.

ה	םאלדעתכםאיכולא	דםאבמעשיואלהשפיעאעלאכמותאהגשמים?אנמקו.אא
א ג.

מהאההבדלאביןאהשפעתאה	דםאעלאהורדתאגשמיםאבתשובתכםאלש	להאב'אלביןא
השפעתאה	דםאעלאהורדתאגשמיםאבמדרש?אממהאנובעאהבדלאזה?

ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה 
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כדיאלהבטיחאעונהאגשומהאנהגואלערוךאבימיאביתאשניאטקסאבביתא

המקדשאשנקר	א"ניסוךאהמים".א

 כל שבעת ימי החג מנסכין את המים על גבי המזבח, ודבר זה הלכה

 למשה מסיני ]...[

כיצדאהיואעושין:אצלוחיתאשלאזהבאמחזקתאשלשהאלוגיןאהיהאממל	א	ותהאמןאהשילוח,א

הגיעואלשעראהמיםאתקעואוהריעואותקעו,אעלהאלכבשאופנהאלשמ	לואונותןאהמיםא

מןאהצלוחיתאלתוךאהספלאשהיהאשם,אושניאספליםאשלאכסףאהיואשם,אמערביאהיהאבוא

המים,אומזרחיאהיהאבואהייןאשלאנסך,אוהיואמנוקביןאכמיןאשניאחוטמיןאדקין,אושלאמיםאהיהא

נקבאשלואדקאמשלאייןאכדיאשיכלהאהמיםאעםאהייןאכ	חד.

)רמב"ם,אמשנהאתורה,אהלכותאתמידיןאומוספיןאפרקאי(

ייןאעלאהמזבח,אובסוכותאנהגואלנסוךאגםאמיםאכמעיןאתפילהאעלא יוםאלנסוךא נהגואבכלא

הגשמים.אעוליארגלאהיואמת	ספיםאבירושליםאבלילהאהשניאשלאהחג.אמנורותאשלאזהבא

מדרגות,א 15א עלא וניגנוא עמדוא הלווייםא בירושלים.א הרחובותא ו	תא המקדשא 	תא ה	ירוא

וה	נשיםאהחשוביםאהיואמרקדיםאעםאנרות.אלפנותאבוקראהיואהולכיםאבתהלוכהאלש	ובא

מיםאמןאהמעיין.אבצלחותאזהבאהבי	וא	תאהמיםאלביתאהמקדש.אהכוהןאהגדולאנסךא	תא

המיםאטיפין-טיפיןאעלאהמזבח,אכדיאשהשנהאהחדשהאתהיהאמבורכתאבגשמים.אטקסא

זהאמוכראבשםא"שמחתאביתאהשו	בה",אועליואנ	מראבמשנהא"כלאמיאשל	אר	האשמחתא

ביתאהשו	בה,אל	אר	האשמחהאמימיו"א)מסכתאסוכה,אפרקאה,אמשנהא	(.

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

קראו את המשניות האלה:

משנה א: ָ	ְמרּו,אָּכלאִמיאֶשֹּׁל	אָרָ	האִשְׂמַחתאֵּביתאַהּׁשֹוֵ	ָבה,אֹל	אָרָ	האִשְׂמָחהאִמָיָּמיו.

משנה ב: ְּבמֹוָצֵ	יאיֹוםאטֹובאָהִר	ׁשֹוןאֶשׁלאָחג,אָיְרדּואְלֶעְזַרתאָנִשׁים,אּוְמַתְּקִניןאָשׁםאִּתּקּוןאָּגדֹול.א
ְלָכלא ְוַ	ְרָּבָעהאֻסָּלמֹותא ְּבָר	ֵשׁיֶהןא ָזָהבא ֶשׁלא ְסָפִליםא ְוַ	ְרָּבָעהא ָשׁם,א ָהיּוא ָזָהבא ֶשׁלא ּוְמנֹורֹותא
ֶ	ָחדאְוֶ	ָחד,אְוַ	ְרָּבָעהאְיָלִדיםאִמִּפְרֵחיאְּכֻהָּנהאּוִביֵדיֶהםאַּכִדּיםאֶשׁלאֶשֶׁמןאֶשׁלאֵמָ	האְוֶעְשִׂריםא

ֹלג,אֶשֵׁהןאַמִּטיִליןאְלָכלאֵסֶפלאְוֵסֶפל.א

משנה ג:אְוֹל	אָהְיָתהאָחֵצראִּבירּוָשַׁלִיםאֶשֵׁ	יָנּהאְמִ	יָרהאֵמ	ֹוראֵּביתאַהּׁשֹוֵ	ָבה.א

ֶשִּׁביֵדיֶהן,א 	ֹורא ֶשׁלא ַּבֲ	בּוקֹותא ִלְפֵניֶהםא ְמַרְּקִדיםא ָהיּוא ַמֲעֶשׂהא ְוַ	ְנֵשׁיא ֲחִסיִדיםא ד:א משנה 
ּוִבְמִצְלַּתִיםא ּוִבְנָבִליםא ְּבִכּנֹורֹותא ְוַהְלִוִיּםא ְוִתְשָּׁבחֹות.א ִשׁירֹותא ִּדְבֵריא ִלְפֵניֶהןא ְו	ֹוְמִריםא
ּוַבֲחֹצְצרֹותאּוִבְכֵליאִשׁיראְּבֹל	אִמְסָּפר,אַעלאָחֵמׁשאֶעְשֵׂרהאַמֲעלֹותאַהּיֹוְרדֹותאֵמֶעְזַרתאִיְשָׂרֵ	לא
ְלֶעְזַרתאָנִשׁים,אְּכֶנֶגדאֲחִמָּשׁהאָעָשׂראִשׁיראַהַּמֲעלֹותאֶשִּׁבְתִהִּלים,אֶשֲׁעֵליֶהןאְלִוִיּיםאעֹוְמִדיןאִּבְכֵליא

ִשׁיראְו	ֹוְמִריםאִשׁיָרה.
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ְוָעְמדּואְשֵׁניאֹכֲהִניםאַּבַּשַׁעראָהֶעְליֹוןאֶשּׁיֹוֵרדאֵמֶעְזַרתאִיְשָׂרֵ	לאְלֶעְזַרתאָנִשׁים,אּוְשֵּׁתיאֲחצֹוְצרֹותא
ִּביֵדיֶהן.אָקָר	אַהֶגֶּברא,אָּתְקעּואְוֵהִריעּואְוָתְקעּו.אִהִגּיעּואְלַמֲעָלהאֲעִשׂיִריתא,אָּתְקעּואְוֵהִריעּואְוָתְקעּו.א
ִהִּגיעּואָלֲעָזָרה,אָּתְקעּואְוֵהִריעּואְוָתְקעּו.אָהיּואּתֹוְקִעיןאְוהֹוְלִכין,אַעדאֶשַּׁמִּגיִעיןאְלַשַׁעראַהּיֹוֵצ	אִמְזָרח.

ַהֶזּהא ַּבָמּקֹוםא ֶשָׁהיּוא ְוָ	ְמרּו,אֲ	בֹוֵתינּוא ַלַּמֲעָרב,א ְפֵניֶהןא ָהְפכּוא ִמִּמְזָרח,א ַהּיֹוֵצ	א ְלַשַׁערא ִהִּגיעּוא
ֲ	חֹוֵריֶהםאֶ	לאֵהיַכלאה'אּוְפֵניֶהםאֵקְדָמה,אְוֵהָּמהאִמְשַּׁתֲחִויםאֵקְדָמהאַלֶּשֶׁמׁש,אְוָ	נּואְלָיּהאֵעיֵנינּו.א

ַרִּביאְיהּוָדהא	ֹוֵמר,אָהיּואׁשֹוִניןאְו	ֹוְמִרין,אָ	נּואְלָיּה,אּוְלָיּהאֵעיֵנינּו.

)מסכתאסוכהאפרקאה,אמשנהא	–ד(

א .	
מדועאהטקסאהמתו	ראמעורראשמחה?אבמשנהאשקר	נואכתוב:א"בחגאנידוניןאעלא

המים",אה	םאיוםאהדיןאכרוךאבשמחה?אהסבירוא	תאתשובותיכם.
א ב.

	יךא	תםאמרגישיםאבימיםאהנור	יםאשלקר	תאיוםאהדין,אוכיצדא	תאמרגישיםאביוםא

	לוא רגשותא ה	םא עצבות?א יר	ה,א שמחה,א חשיםא 	תםא ה	םא עצמו?א הכיפוריםא

יכוליםאלהופיעאזהאבצדאזה?
א ג.

המחיזוא	תאטקסא"שמחתאביתאהשו	בה"אכפיאשהו	אמתו	ראבמשנה.

ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה 

למדואמהאהםאמקורותאהמיםאשלאישר	לאוהכינואמצגתאבנוש	.

הציעואעשרהאדיברותאלחיסכוןאבמים.

יֹוְצִאים ַלֶּדֶרְך
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