מתי מברכי 'לישב בסוכה'?
נכנס לישב בה אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה
מתי מבר ומה המשמעות של "לישב"?
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כל זמן שיכנס לישב בסוכה כל שבעה מברך
קודם שישב אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב
בסוכה ,ובלילי יום טוב הראשון מברך על
הסוכה ואחר כך מברך על הזמן ,ומסדר כל
הברכות על הכוס ,נמצא מקדש מעומד
ומברך לישב בסוכה ויושב ואחר כך מברך על
הזמן.
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מנהג מקומנו לא היה מעול כזה ,והטע כי הישיבה אינה אלא על
דעת האכילה וכל זמ שאינו אוכל ,הברכה עובר למצוה היא באמת.
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כיון דמצות סוכה היא אכילה וטיול אם מברך אחר שישב מיקרי
שפיר עובר לעשייתן ...ובסוכות תשבו פי' תתעכבו כמו וישב העם
בקדש )במדבר כ( וכן ופתח אהל מועד תשבו )ויקרא ח( ולישב בסוכה
היינו נמי להתעכב בסוכה ואם כן מיקרי שפיר עובר לעשייתן אם
מברך אחר הישיבה.
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להרמב"  ,מקדש מעומד ומבר :לישב בסוכה ,ויושב ,ואח"כ מבר
זמ )ואין נוהגים כן ,אלא מקדשין מיושב וכן דעת הרא"ש(.

כניסה לסוכה ללא אכילה  הא צרי לבר ?
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כל זמן שיכנס לישב בסוכה כל שבעה מברך קודם
שישב אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה.
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וכתבו האחרוני דנכו הדבר לצאת ג דעת
הפוסקי הראשוני ולא לישב כ בלי ברכה וע"כ
תיכ בבואו מביהכ"נ יבר על דבר שהוא מחמשה
מיני ויאכל ממנו מעט יותר מכביצה ויבר לישב
בסוכה ולא יבר אח"כ בשעת אכילה:
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וא לא קבע סעודתיה עליו רק שאכל יותר מכביצה יש דיעות בי
האחרוני א צרי לבר לישב בסוכה ...וכדי להנצל מחשש ברכה
לבטלה יראה שלא לצאת מיד אחר אכילתו רק לשבת ש זמ מה
ויכוי בשעת ברכתו לישב בסוכה על האכילה ועל הישיבה שאחר זה:
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רגילין העם שאין מברכין על הסוכה אם נכנס בה לטייל
בה ושינה אלא דוקא בשעת אכילה.
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נהגו שאי מברכי על הסוכה אלא בשעת אכילה.

