שמחת בית השואבה
ביכורי יעקב סימן תרסא:ג
מליל יו"ט שני ואילך היה שמחת בית השואבה בבית המקדש שהיו מרבין בשירות ותשבחות .וכתוב במנהגים,
שאנשי מעשה ינדדו מעט משינה מעיניהם בלילי חוה"מ ,ויאמרו שירות ותשבחות מפיוטי ר"ה ויוה"כ ,כמו אתה
הוא מלך עליון .או יאמרו מזמורי תהילים שעיקרן שבח ותהלה ,כמו מזמורי קבלת שבת וכדומה ,לזכר שמחת
בית השואבה .ונ"ל שביותר ינהגו כן אנשים שאינן בני תורה למען לא ישעו בדברי שיחה בטילה בלילות הקדושים
האלה:
משנה מסכת סוכה נא.
מתני' :מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו ...ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור
בית השואבה .חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם
מסכת סוכה נג.
תניא אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל שמנה אבוקות של אור
וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו וכשהוא משתחוה נועץ שני גודליו בארץ ושוחה ונושק את הרצפה
וזוקף ואין כל בריה יכולה לעשות כן וזו היא קידה.
רמב"ם הלכות שופר פרק ח
ּושמַ ְח ֶׁתם
(יב) ַאף עַ ל פִּ י ֶׁשכָּל הַ ּמוֹעֲ דוֹת ִּמצְ וָּה לִּ ְש ֹמחַ בָּ הֶׁ ן .בְ חַ ג הַ סֻּ כוֹת הָּ י ְָּתה בַ ִּּמ ְק ָּדש יוֹם ִּש ְמחָּ ה ְי ֵת ָּרה ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר " ְ
לִּ פְ נֵי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶׁם ִּשבְ עַ ת י ִָּּמים (ויקרא כ"ג:מ') ".וְ כֵיצַ ד הָּ יּו עו ִֹּשין .עֶׁ ֶׁרב יוֹם טוֹב הָּ ִּראשוֹן הָּ יּו ְמ ַת ְק ִּנין בַ ִּּמ ְק ָּדש מָּ קוֹם
ַלנ ִָּּשים ִּמלְ מַ עְ לָּה וְ לָּאֲ נ ִָּּשים ִּמלְ מַ טָּ ה כְ דֵ י ֶׁשֹּלא י ְִּתעָּ ְרבּו אֵ לּו עִּ ם אֵ לּוּ .ומַ ְת ִּחילִּ ין לִּ ְשמֹחַ ִּמּמוֹצָּ אֵ י יוֹם טוֹב הָּ ִּראשוֹן .וְ כֵן
בְ כָּל יוֹם וְ יוֹם ִּמימֵ י חֻּ ל ֹו ֶׁשל מוֹעֵ ד מַ ְת ִּחילִּ ין מֵ ַאחַ ר ֶׁשי ְַק ִּריבּו ָּת ִּמיד ֶׁשל בֵ ין הָּ עַ ְרבַ יִּם לִּ ְש ֹמחַ לִּ ְשָאר הַ יוֹם ִּעם כָּל
הַ ַל ְילָּה:
ּומ ַנ ְג ִּנין בְ כִּ נוֹר ּובִּ נְבָּ לִּ ים ּובִּ ְמ ִּצלְ ַתיִּם וְ כָּל אֶׁ חָּ ד וְ אֶׁ חָּ ד בִּ כְ לֵי ִּשיר ֶׁשהּוא יוֹדֵ עַ
(יג) וְ הֵ יאַ ְך הָּ ְי ָּתה ִּש ְמחָּ ה זוֹ .הֶׁ חָּ לִּ יל מַ כֶׁה ְ
ּומכ ְַרכְ ִּר ין כָּל אֶׁ חָּ ד וְ אֶׁ חָּ ד כְ מ ֹו ֶׁשיוֹדֵ עַ וְ או ְֹמ ִּרים
ּומפַ ְז ִּזין ְ
ּומטַ פְ ִּחין ְ
ּומסַ פְ ִּקין ְ
ּומי ֶׁשיוֹדֵ עַ בַ פֶׁ ה בַ פֶׁ ה .וְ רו ְֹק ִּדין ְ
לְ ַנגֵן בוִֹּ .
ִּדבְ ֵרי ִּשירוֹת וְ תֻּ ְשבָּ חוֹת .וְ ִּש ְמחָּ ה ז ֹו אֵ ינָּּה דוֹחָּ ה ֹלא אֶׁ ת הַ ַשבָּ ת וְ ֹלא אֶׁ ת יוֹם טוֹב:
אשי
ָארץ וְ כָּל ִּמי ֶׁש י ְִּרצֶׁ ה .אֶׁ לָּא גְד ֹולֵי חַ כְ מֵ י י ְִּש ָּראֵ ל וְ ָּר ֵ
(יד) ִּמצְ וָּה לְ הַ ְרבוֹת בְ ִּש ְמחָּ ה זוֹ .וְ ֹלא הָּ יּו עו ִֹּשין או ָֹּתּה עַ ּמֵ י הָּ ֶׁ
ּומ ַש ְּמ ִּחין בַ ִּּמ ְק ָּדש בִּ ימֵ י
ּומ ַנ ְגנִּין ְ
ּומסַ פְ ִּקין ְ
הַ י ְִּשיבוֹת וְ הַ סַ נְהֶׁ ְד ִּרין וְ הַ חֲ ִּס ִּידים וְ הַ זְקֵ ִּנים וְ ַא ְנשֵ י מַ עֲ ֶׁשה הֵ ם ֶׁשהָּ יּו ְמ ַר ְק ִּדין ְ
חַ ג הַ סֻּ כוֹת .אֲ בָּ ל כָּל הָּ עָּ ם הָּ אֲ נ ִָּּשים וְ הַ נ ִָּּשים ֻּכלָּן בָּ ִּאין לִּ ְראוֹת וְ לִּ ְש ֹמעַ :
מסכת סוכה נ:
אמר רב יוסף ...אבל שיר של שואבה דברי הכל שמחה היא ואינה דוחה את השבת.
רש"י שם ד"ה "דברי הכל שמחה יתירה היא"
ואינה מן התורה אלא לחבב את המצות ולא דחי שבת.
רש"י נ .ד"ה בית השואבה
כל שמחה זו אינה אלא בשביל ניסוך המים כדמפרש "ושאבתם מים בששון".
תוספות נ :ד"ה חד תני שואבה
בירושלמי מפרש שמשם שואבים רוח הקודש שהשכינה שורה מתוך שמחה דכתיב "ויהי כנגן המנגן ותהי עליו
רוח ה'" ומייתי עובדא דיונה בן אמיתי שהיה מעולי רגלים ובשמחת בית השואבה שרתה עליו שכינה.
רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק י
משה ִּמ ִּסינַי .וְ ִּעם ִּנסּוְך הַ ַייִּן ֶׁשל ָּת ִּמיד
(ו) כָּל ִּשבְ עַ ת יְמֵ י הֶׁ חָּ ג ְמנ ְַסכִּ ין אֶׁ ת הַ ּמַ יִּם עַ ל גַבֵ י הַ ִּּמ ְזבֵ חַ  .וְ דָּ בָּ ר זֶׁה הֲ ָּלכָּה לְ ֶׁ
ֶׁשל ַשחַ ר הָּ יָּה ְמנַסֵ ְך הַ ּמַ יִּם לְ בַ ד ֹו:
ֹלשה ל ֹו ִּגין הָּ יָּה ְממַ לֵא או ָֹּתּה ִּמן הַ ִּשילוֹחַ ִּ .ה ִּגיעּו לְ ַשעַ ר הַ ּמַ יִּם
(ז)  ...כֵיצַ ד הָּ יּו עו ִֹּשין .צְ לו ִֹּחית ֶׁשל זָּהָּ ב מַ ְחזֶׁקֶׁ ת ְש ָּ
ָּת ְקעּו וְ הֵ ִּריעּו וְ ָּת ְקעּו.

:מסכת סוכה מח
".'ג'} "ושאבתם מים בששון וגו: אמר רב עינא דאמר קרא {ישעיהו י"ב, מנא הנ"מ:'גמ
רש"י שם ד"ה גמ' מנא ה"מ
.דתוקעין ומריעין בשאיבת המים של נסוך
הררי קדם חלק א סימן קסה עמ' רצד
 ושמחת ניסוך המים נשנית בפני עצמו,ושני דינים חלוקים המה שמחה של ניסוך המים ושמחת בית השואבה
. ושמחת בית השואבה בפרק החליל,בפרק לולב וערבה
:מסכת סוכה נ
 אמר מר זוטרא מאן דתני שואבה לא משתבש ומאן.איתמר רב יהודה ורב עינא חד תני שואבה וחד תני חשובה
.ג'} ושאבתם מים בששון:דתני חשובה לא משתבש מאן דתני שואבה לא משתבש דכתיב {ישעיהו י"ב
הררי קדם חלק א סימן קסה עמ' רצד
וכן הגמרא בריש החליל דמייתא לקרא דושאבתם קיימא אחליל של בית השואבה וחליל זה הוא גם משום ניסוך
. וניחא היטב דברי הרמב"ם,המים
RavKookTorah.org Succoth The Water-Drawing Celebration
In fact, the Water-Drawing Celebration teaches us an important lesson. Generally speaking, we
can divide up life’s activities into two categories: means and ends. We naturally distinguish
between their relative importance, and look upon means as merely a prerequisite to attain a
desired goal, but lacking any intrinsic value.
While our current reality makes a sharp distinction between means and ends, nonetheless this
original ideal was not completely lost to us. When we sanctify our actions and perform them
altruistically, with a pure motive to fulfill God’s will, then even that which only facilitates a mitzvah
is elevated to the level of the final goal. At this level of intent, even our preparations have a ‘taste’
of the sweetness and meaningfulness of the mitzvah itself. So it was with the Simchat BeitHaSho'eivah celebrations: even in the preparatory act of drawing the water one could sense the
joy and holiness of the actual mitzvah of offering the water on the Temple altar.

ה:שולחן ערוך תרכד
ּומנְהָּ גִּ ים
ִּ  כְ דֵ י לָּצֵ את ִּמ ִּּמ ְצוָּה אֶׁ ל ִּמ ְצוָּה (מַ הֲ ִּרי"ל, וְ הַ ְמדַ ְק ְד ִּקים מַ ְת ִּחילִּ ים ִּמיָּד בְ מוֹצָּ אֵ י יוֹם כִּ פּור בַ עֲ ִּשיַת הַ סֻּ כָּה... :הגה
}.)וְ הג"מ פ"ב ִּדבְ ָּרכוֹת מהרי"ו
א:שולחן ערוך תרכה
.) ְד ִּמצְ וָּה הַ בָּ ָאה לְ יָּד ֹו ַאל י ְַח ִּמיצֶׁ נָּה (מַ הֲ ִּרי"ל,ּומצְ וָּה לְ ַתקֵ ן הַ סֻּ כָּה ִּמיָּד לְ ַאחַ ר יוֹם כִּ פּור
ִּ :הגה

