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   דיני הסכך                  

     

                       

   עניינא דיומא                                     

                                      

  

מצוות הסוכה מחדשת לכולנו בכל שנה ושנה 
לאור� . בשנות הגלות, את שהות הע� במדבר

מתמיד , כל תקופת סקירת השהיה במדבר
כי לא הייתה זו גלות של , ר הירש בפירושו"רש

כור ההיתו� ". חינו�"ל כי א� שהות ש, עונש
ההתמודדויות השונות , של הע� היה המדבר

  . והאירועי� הרבי� שעברו על הע� בתקופה זו
תזכיר לע� את שנות נדודיו , כ� ג� הסוכה

והמדבר כשלעצמו מבטא מושג של , במדבר
של שיממו� ושל חשיפה לפגעי� , חוסר הגנה

, עלינו בשהות זו' רק בהשגחת ה. ולמזיקי�
  . ומינו ש� לאות ולמופת לחינו� ולדעתהיה קי

דווקא , משו� כ� נקו� מדי שנה בשנה"...
ונחזור אל המצב ההפו� , בזמ� האסי�

נשוב לחיות במדבר שאי� בו מעיינות . בתכלית
נובעי� ולא שדות מוריקי� ולא אילנות 

אי� בו אסי� של יבולי� ולא בתי� , מלבלבי�
כס� והמסחר לא ירבה ש� , הבנויי� לתפארה

וא� על פי כ� חיינו ש� במש� ארבעי� , וזהב
וכל ' חסינו בצל כנפי ה, שנה ע� נשינו טפינו

וכ� נעזוב את דירת הקבע . מחסורינו היה עליו
נמשו� ידינו מהאלהת ...של בתינו המפוארי�

נחזור על , הגנת הטבע והגנת כשרו� האד�
בכל עת ובכל שעה ... השיעור שלמדנו במדבר

תר על הגנת כוח הטבע והאד� יהיה מוכ� לוו
  ..."בלא פחד' הוא יל� אחרי ה

איגוד ארבעת המיני� מסמל את אחדות ע� 
אלו שיש בה� תורה . ישראל על כל גווניו

אלו שיש בה� רק תורה או רק , ומעשי� טובי�
ואלו שאי� עימ� מכל אלו ולא , מעשי� טובי�

ל את האתרוג שיש "ממשילי� חז, וכ�. כלו�
 לצדיקי� שיש בה� ג� תורה וג� בו טע� וריח

, וההדס אשר יש בו רק ריח, מעשי� טובי�
והערבה אשר אי� לה , והלולב שיש בו רק טע�

  . לא טע� ולא ריח
הכוח של הע� הוא באחדות הכלל למע� 

אלא . '  עבודת ה�המטרה האחת והיחידה 
שכא� צצה ועולה תדיר השאלה של החיבור ע� 

� תורה הרשעי� ע� אלו שאינ� שומרי
הא� , הא� החיבור עימ� הוא חינוכי, ומצוות

אלו " ערבות"הא� ג� , יכול הוא להועיל
אמורי� לחיות עמנו יחד באחדות של אהבה 

  ? וריעות 
בהגדרת , ג� על זה מרמזת התורה במצוותיה

כי את הלולב ההדס . דר� מצוות אגד הלולב
והערבה אשר מסמלי� חוסר שלימות 

. יחד בקשירה הדוקהאנו אוגדי� ב, מסוימת
ואילו את האתרוג אשר מסמל את השלמות 

ורק , בצד, אנו משאירי� לבד, האופטימלית
בשעת הנענועי� והברכה אנו מצמידי� אותו 

  . אל איגוד הלולב
בלתי "הצדיק יהיה קשור ל. וכ� עלינו לנהוג

רק בבית , רק בשעת מצווה, "מושלמי�
 אול�". רוחני"רק כאשר הקשר הוא , הכנסת

, בחיי היומיו� ומחו� למצווה ולבית הכנסת
יהי הצדיק בודד מה� ללא קשר שוט� אשר 

  .בדר� כלל יכול רק להזיק
והדבר נכו� ג� לגבי חברויות שונות בי� 

כאשר . תלמידי� בתלמוד תורה או בישיבה
מתקיי� קשר ע� בחור שאינו מהווה דוגמא 

יש לשמור שהקשר יהיה א� ורק , חינוכית
אי� . א� לא מעבר לכ�, מודיתבמסגרת הלי

א� יש , צור� בהחרמות בנידויי� ובמלחמות
 . צור� לנווט את מינו� הקשר החברתי בהתא�

 éåìä ÷çöé äîìù  
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  'ויעשו כולם אגודה אחת'
  

ולקחת� לכ� ביו� הראשו� פרי ע� 'חג הסוכות ציוונו הבורא יתבר
 מצווה מיוחדת ב
נוכל , ע� ארבעת המיני�, כדי שיחד אית�' הדר כפות תמרי� וענ� ע� אבות וערבי נחל

בהבנה ראשונה נראה כי לקיחת ארבעת המיני� .  'אלוקיכ�' ושמחת� לפני ד'לקיי� 
' ע כי דוידוע מצד הטב': וכמו שכותב החינו
' היא המביאה את האד� לשמחה לפני ד

  . מעוררת בו שמחה' ולקיחת� בידיו לפני ד. 'המיני� כול� משמחי� לב רואיה�
  

ולא ה� , מצינו בחינו
 שהשמחה קיימת ג� ללא לקיחת ארבעת המיני�, אמנ�
, לפי שימי החג  ה� ימי שמחה גדולה לישראל': וכפי שכתב, המעוררי� את  השמחה

שימי . 'ת ואז ישמחו בני אד� שמחה רבהכי הוא עת אסיפת התבואות פירות האיל� בבי
  .  ה� ימי שמחה מצד עצמ�, חג הסוכות בהיות� ימי אסיפת התבואות

  
וזה דבר שקשה לעשותו שהרי '  לשמו יתבר
'צריכה להיות ' עיקר השמחה'רק כיוו� ש

נתנה ' ומשכחת ממנו יראת אלוקי� בעת ההיא, בהיות השמחה מושכת החומר הרבה'
צוונו הש� יתבר
 לקחת בידינו דברי� המזכירי� 'לכ� .  משכחה זותורה עצה להינצל


נטילת ארבעת המיני� בידינו בעת השמחה . 'אותנו כי כל שמחת לבנו לשמו יתבר
  .  'עיקר השמחה לשמו יתבר
'הגדולה תזכיר לנו כי 

  
אי
 באמת ישמרו עלינו ארבעת המיני� שלא תשכח מאתנו יראת אלוקי� בעת שמחת 

ועוד יש בארבעת 'מסביר לנו החינו
 . 'לשמו ולכבודו'
 יזכירו לנו כי הכל ואי, החג
  . 'מיני� אלו עניי� אחר שה� דומי� לאברי� היקרי� שבאד�

  
הלולב דומה לשדרה ' 'האתרוג דומה ללב שהוא משכ� השכל לרמז שיעבוד בוראו בשכלו'

,  דומה לעיניי�ההדס' 'שהיא העיקר באד� לרמז שיישר כל גופו לעבודתו ברו
 הוא
הערבה דומה לשפתיי� לרמז שישי� רס� ' 'לרמז שלא יתור אחר עיניו ביו� שמחת ליבו

ארבעת המיני� אכ� משמחי� . 'בפיו ויכוו� דבריו ויירא מהש� יתבר
 א� בעת השמחה
' כי שמחת ליבו להש� יתבר
'רואיה� א
 יחד ע� זאת רמז ה� רומזי� לאד� להזכירו 

  . בלבד
  

ארבעת המיני� מביאי� בש� הגאו� על פי מה שאמרו חכמי� כי ארבעת טע� נוס� ל
האתרוג מרמז על . המיני� מרמזי� כנגד  כל ישראל הכוללי� ארבעה סוגי אנשי�

הלולב . יש בה� תורה ויש בה� מצוות ומעשי� טובי�. הצדיקי� שיש בה� טע� וריח
 אי� לה� מצוות יש בה� תורה א
. מרמז על אלו שיש בה� טע� א
 אי� בה� ריח

ההדס שיש בו ריח ואי� בו טע� הוא כנגד אלו שיש בה� מצוות . ומעשי� טובי�
והערבה שאי� לה לא טע� ולא ריח היא כנגד אלו . ומעשי� טובי� אבל אי� בה� תורה

  .    שאי� בה� לא תורה ולא מצוות
  

ולנו בני ע� מפני שכ. אנו צריכי� לאגוד יחד ולנענע בה�, את כל ארבעת המיני� הללו
והרי ריקני� . כולנו מצווי� לאהוב זה את זה ולראות בטובתו של כל אחד, אחד אנחנו

אמנ� את האתרוג אנחנו לא אוגדי� וקושרי� יחד באגודה . שבה� מלאי� מצוות כרימו�
הוא אמנ� צרי
 להיות יחד ע� כלל ישראל אבל החיבור של . ההדס והערבה, של הלולב

  .היות תחת בקרה ותחת שליטההאתרוג עימה� צרי
 ל
  
כותב כי מבי� שלשת המיני� הנוספי� אלו שאי� בה� את השילוב של ' חת� סופר'ה

על ב� התורה השל� , ההדס הוא זה שמאיי� על האתרוג, תורה ומעשי� טובי� בשלמות
  . ומונע את איגודו ע� שאר המיני�

  
א מקדיש את כל כולו הוא כולו חסד והטבה הו, ההדס יש בו מצוות ומעשי� טובי�

בהרגשה טובה שהוא צועד בדרכי אברה� אבינו ,  ובצדק, הוא חי. להיטיב ע� הזולת
מי שאומר . רק שלפעמי� קורה והוא מרגיש כאילו יש מישהו שמפריע לו. עמוד החסד

שמתערב לו בחיי� אומר לו מה . שקובע לו אי
 ומתי ראוי וצרי
 לעשות חסד, לו דעות
א� הוא מקבל זאת והוא . 'דעת תורה'יש . מה לחשוב, מה לקרוא, מה ללבוש, לאכול

אבל מי שחושב  שא� הוא עושה חסד אז . מבי� שדעת תורה מעל לכל אז הוא בסדר גמור
  . הוא מסכ� את האתרוג, יש לו ג� דעת תורה

  
אולי ההדס ' ואימא הירדו�': כשהגמרא בסוכה דנה מה הוא ההדס הייתה הוא אמינא

דרכיה '. הוא הירדו�' ענ� ע� עבות'אמר אביי לא יתכ� ש. 'הירדו�'נקרא הוא הצמח ש
, מברז בריז את הידיי� כקוצי�, 'י"אומר רש, מפני שהצמח הזה. 'דרכי נוע� וליכא

מי שייטול אותו בידיו עלול להידקר ולהיפצע מראשי . 'שראשי עליו עשויי� חדי� כמחט
ולא  יתכ� שתהיה מצווה שתגרו� '   נוע�דרכיה דרכי'והרי התורה כולה . עליו החדי�

  . לכזה דבר
  
אינו לא אמת , 'ההירדו�', וזה'י "ומסביר רש. 'האמת והשלו� אהבו': רבא אמר מהכא'

חו� ממה שיש לו קוצי� חדי� בראש עליו יש בו . 'ולא שלו� שהוא עשוי לס� המוות
  . ס� המוות וזה נוגד את האמת ונוגד את השלו�

  
מה פתאו� שנחשוב שצמח קוצני . של הגמרא' הוא אמינא' הייתה הוהדבר מפליא מה

דוקרני כזה ישמש כאחד מארבעת המיני� וכי חסרי� בבריאה כולה שיחי� ועצי� 
מה פתאו� שנחשוב שזה איזה צמח . 'ענ� ע� עבות'שענפיה� מתאימי� להגדרה 

  .ממשפחת הקקטוסי� דווקא
  

 הנלמדי� מפסוקי� שוני� כדי לדחות את ובכלל מדוע אביי ורבא מביאי� טעמי� שוני�
מדוע כדי לשלול את האפשרות שמדובר בצמח דוקרני צרי
 להגיע . הזו' הוא אמינא'ה
ומדוע לשלול אפשרות של צמח ארסי של ס� המוות צרי
 להגיע . דווקא' דרכי נוע�'ל

  . לאהבת האמת והשלו� דווקא
  

השולח חיצי� ' רוד�'מזכיר לנו ' �הירדו'הוא מפני שצמח ה' הוא אמינא'ואולי מקור ה
ואולי לכ� הוא זה שמסמל בארבעת המיני� את מי . דוקרניי� משוחי� בארס ס� המוות

  .    'חת� סופר'שיש בו מעשי� טובי� אבל אי� בו תורה כמו שכתב  ה
  

ועשיית מצוות ומעשי� ' דרכיה דרכי נוע�'מפני ש, על זה אומר אביי שזה לא יתכ�
על האד� מרוממי� אותו להיות ג� הוא דרכיו דרכי נוע� ואי אפשר טובי� משפיעי� 

רבא אומר ג� הוא שאי אפשר להציג את מי שיש בו . בשו� אופ� להציג אותו כרוד�
' והאמת והשלו� אהבו'מצוות ומעשי� טובי� בצורה כזו שהרי עמ
 כול� צדיקי� 

  . דצריכי� לדבוק באמת ובשלו� במאחד ובמקשר ולא במבדיל והמפרי
  

כדי .  'לעשות רצונ
 בלבב של�'מטרתו כדי ' ויעשו כול� אגודה אחת'נדע ונבי� כולנו כי 
' דעת תורה'וזאת רק א� נכיר ונקבל עלינו סמכותה של . 'להתאחד ולשמוח יחד לפני ד

  . ממנה לא נסור כי ממנה תוצאות חיי� ובאורה נראה אור

 

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה
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  בדין פסולת גורן ויקב בסכך
  

א	 פסולת מרובה על ' תניא סוכי תאני	 ויש בה	 תאני	 וכו' ג ב"בסוכה י. א      
והיינו כיו� שהאוכל הוא רובו , וא	 אוכל מרובה על הפסולת פסולה, האוכל כשרה

מהא דאמרינ� ' ש	 הק' ובתוס. ט פסול לסכ� בו"בודבר המק, והוא מקבל טומאה
כ ג	 באוכל "וא, דבית שסיככו בזרעי	 טיהרו משו	 דבטלינהו) 'ט א"קכ(בחולי� 

� בחולי� כתב "וברמב. 'ש מה שתי"עיי, מרובה על הפסולת נימא דיתבטל ולא יטמא
כ� ג דבטליה מעיקרא כגו� שס"אע, דכיו� דאית בהו אוכל מרובה על הפסולת, לתר�

  .דדומיא דפסולת גור� ויקב בעינ� דלא חזו לקבל טומאה, בה� בית וטהר פסול
ט לסכ� דילפינ� מפסולת גור� "דהנה בדי� פסול דבר המקב, וביאור תירוצו נראה      
ב "צ' ולכאו. אוכלי� שעדיי� לא הוכשרו לקבל טומאה פסולי�' אשכח� שאפי, ויקב

ונראה בביאור . ט"י חשיבי כדבר המקבואמא, דהא אכתי לא הוכשרו לקבל טומאה
אלא , ט בסכ� אינו מחמת עצ	 הקבלת טומאה שבו"דגדר פסול דבר המקב, הדבר

ובעינ� שלא יהא לסכ� חשיבות של גור� , גדר הדי� הוא דבעינ� פסולת גור� ויקב
ולהכי ג	 אוכלי� שלא הוכשרו עדיי� לקבל . ט היא רק הסימ� לחשיבות"והקב, ויקב

, דהא כיו� שה	 ראוי	 לקבל טומאה א	 יוכשרו, ה	 פסולי	 לסיכו�מ "טומאה מ
ושוב ה	 בכלל המיעוט על כל דבר שיש לו , כ שיש בה	 את חשיבות גור� ויקב"בע

  .חשיבות גור� ויקב
� שג	 אוכלי� שביטל מה	 את "ל לרמב"דס, �"ומעתה נראה לבאר דברי הרמב      

לקבלת טומאה כיו� שה	 ראוי	 מ חשיבי דבר שראוי בעצ	 "מ, הש	 אוכלי�
אלא שיש סיבה צדדית המעכבת קבלת הטומאה מה שביטל מה	 ש	 , לאכילה
ויש בה	 חשיבות גור� ויקב דהא ה	 רואי	 , ט"ולכ� ה	 חשיבי דבר מקב, אוכלי	
  .ורק יש סיבה צדדית המעכבת קבלת טומאה, לאכילה

י שכ� ראויה "ופירש, פסולהתנ� סככה באניצי פשת� , )'ב ב"י(והנה בסוכה . ב      
מ חוטי פשת� כיו� שראוי� "מ, והיינו דא� דסת	 פשת� ראוי לסכ� בו. ליטמא בנגעי	

ומבואר דדבר . לקבל טומאת נגעי	 חשיבי דבר המקבל טומאה ופסולי� לסכ�
ז דוקא בראוי לקבל "ואי, המקבל טומאה חשיב ג	 כשהוא ראוי לקבל טומאת נגעי	

דשתי וערב מנוגעי� אינ	 ממעטי� ) 'ג ו"י(באהלות '  ממתניב"צ' ולכאו. טומאת מת
פ "ואע, ומשמע שא	 השתי והערב אינ	 מנוגעי� שפיר ממעטי�, את פתח אוהל המת

ואי� לומר . [מ לא חשיבי דבר המקבל טומאה"מ, שה	 ראוי לקבל טומאת נגעי	
שאר ' ינסתפקו דאפ' ד ב"שבת פ' דהא בתוס, דבעינ� דוקא דבר הראוי לטומאת מת

  ].צ דוקא טומאת מת"כ שא"ובע, טומאות אינ	 ממעטות באוהל המת
' שתמה על דברי התוס, במשנה אחרונה באהלות ש	' דהנה יעוי, ונראה בזה      

' והק, בשבת שנקטו דג	 באופ� שייחד כלי למדרס אינו ממעט והוי כאילו אי� חציצה
א בטומאת מת אינו ממעט ל מבואר דרק דבר הטמ"באהלות הנ' א דהא במתני"במשנ

, מ שיש לבאר בגדר נגעי בגדי	"עפ, ונראה לבאר בזה. ולא דבר הראוי לטומאת מת
ורק חסר בו את , דבבגד בלא נגע אי� הביאור דבעצ	 הוי אותו בגד כמו בגד ע	 הנגע

ולא חשיב בגד , אלא נראה דבגד בלא נגע זהו בגד אחר, הסיבה הגורמת את הטומאה
דנראה לומר שהנגע . וי כמו אוכלי� שלא הוכשרו לקבל טומאהוה, המקבל טומאה

, ט"וזהו הכשרו של הבגד לעני� קב, "בגד המנוגע"הופ� את הבגד לבגד אחר והוי 
  .וקוד	 שיש את הנגע זהו בגד אחר ואינו ראוי כלל לקבל טומאת נגעי	

� שלא והוי כמו אוכלי, "בגד המנוגע"ונמצא דבגד שאי� בו נגע אכתי אינו       
דרק , א"המשנ' ויתיישב קו. הוכשרו לקבל טומאה דלא חשיבי דבר המקבל טומאה

. מ הוא ראוי לקבל טומאה"מ, ראוי לקבל טומאת מדרס אינו ממעט דא� שלא נטמא
הרי כל זמ� שאי� בו נגע הוי כמו אוכל שלא , כ בראוי לקבל טומאת נגעי	"משא

ד דג	 קוד	 "ז יל"ולפ. [וצ�ט שאינו ממעט באוהל המת שאינו ח"הוכשר שלקב
ובאמת לשו� , "בגד המנוגע"שטימאו הכה� כבר אינו חוצ� בפני הטומאה דכבר הוי 

' התוס' אלא דזה תלוי בד, ולא נזכר שטימאו הכה�, המשנה הוא בגדי	 המנוגעי�
  ].ל"בשבת ואכמ

בסוכה דמשמע שראוי לקבל טומאת ' ז יש ליישב בפשיטות הקושיא מהגמ"ולפ      
כ אמאי ה	 חוצצי� באוהל "ב דא"וצ, ופסול לסיכו�, עי� הוי דבר המקבל טומאהנג

ל יתבאר היטב דהא הטע	 דלא חשיב דבר המקבל טומאה לעני� חציצה "ולהנ. המת
ט בסכ� "אכ� בגדר פסול מקב. באוהל המת היינו משו	 דהוי כאוכלי� שלא הוכשרו

 הוא מחמת דבעינ� שלא דגדר הפסול אינו מחמת הקבלת טומאה אלא, הא נתבאר
ט הוי "והקב, ז פסול"וכל שיש לו חשיבות גור� ויקב הר, יהא לזה חשיבות גור� ויקב

ומהאי טעמא ג	 אוכלי� שלא הוכשרו לקבל טומאה פוסלי� , רק סימ� לחשיבות
מ יהיו פסולי� "ומ, ה לאניצי פשת� דחשיבי כמו אוכל שלא הוכשר"ז ה"ולפ. בסכ�

  .יבות כגור� ויקבלסכ� כיו� שיש לה	 חש
כל סכ� יפסל כיו� דהוי דבר הראוי לקבל טומאת ' דלכאו, ח"והנה שאלו להגר. ג      

דחלוק ' ח תי"והגר. שהרי א	 יהיה נגע בבית כל הבית יטמא וג	 הסכ�, נגעי בתי	
ממילא נטהר , דבנגעי בתי	 כשפרח הנגע וטיהרו הכה�, נגעי בתי	 מנגעי בגדי	
כ בנגעי בגדי	 א� כשפרח הנגע טיהרו הכה� אינו "משא, הודומיא דמת שק	 לתחי

כ נגעי בגדי	 "משא, כ מזה דנגעי בתי	 הוי טומאה עצמית"ובע, נטהר עד שיטבילנו
ח דרק בדבר שיש בו טומאה "ז חידש הגר"ועפ. הוי טומאה הבאה בקבלה מהנגע

הבאה בקבלה יש בו הפסול דדבר המקבל טומאה ולא בדבר שראוי שיהיה בו 
דכיו� דכל סכ� צרי� להפסל , ל בפשיטות"י' לכאו' ובעיקר הקו. ומאה עצמיתט

  .כ דבהכי אכשריה רחמנא"ז ע"מחמ
ט "דהא נתבאר דגדר פסול דבר המקב, נ נראה לבאר בטעמא דמילתא"אכ� למש      

ט היא רק "והקב, לסכ� הוא מפני שיש בו החשיבות של גור� ויקב ואינו פסולת
ט "ילא נראה דלא שיי� פסול זה אלא בגוונא שהוא דבר המקבוממ. הסימ� לחשיבות

ט מחמת עצמו "כ בגוונא שאינו מקב"משא, מחמת עצמו שאז הוא סימ� לחשיבותו
ולהכי הכא שאינו . ז הוכחה על חשיבותו ואינו פסול"אלא מחמת סיבה צדדית אי

לא דנגעי בתי	 לא שייכי א, ט מחמת עצמו אלא מחמת היותו חלק מ� הבית"מקב
וג	 אחר שנעשה חלק מ� הבית הא אי� בו חשיבות , בדבר שיש בו חשיבות בית

ז סימ� על חשיבותו "ונמצא דאי, דהא א	 יורידנו שוב לא יקבל נגעי בתי	, עצמית
  .ולכ� לא שיי� בו פסול זה

  )ב" גרשו� בורי רבישיע(                                                                                    
  לעילוי נשמת  

  אליהו ואסתר זר' בן ר רבי יצחק 
 

  בצילא דמהמנותא
הקשו הקדמוני� מדוע עושי� זכר רק לענני הכבוד ולא למ� 

הבני ' ק ב"ב� הגה(ק רבי דוד מדינוב "ומבאר הגה. ולבאר
.) ברכות ח(' י דאיתא בגמ"צמח דוד עפבספרו ) יששכר

תמה ואמר למע� ירבו , אמרו ליה לרבי יוחנ� איכא סבי בבל
ל דמקדמי ומחשכי לבי "כיו� דא, ימיכ� על האדמה כתיב

אמר היינו דאהני ) נ"שמשכימי� ומעריבי� לביהכ(כנישתא 
א הלא עדיי� הקושיא במקומה "והקשה המהרש. ליה

מגילה (' י הגמ" ותיר� עפ,כתיב' האדמה'עומדת הא על 
כ כל "א" י"ל שיקבעו בא"עתידי� בתי כנסיות שבחו.) "כט

הבתי כנסיות ובתי מדרשות קדושות אר� ישראל יש בה� 
  .ושפיר הוי על האדמה

למע� ירבו "שג� בישיבה בסוכה היא בכלל , ל"ז י"ועפ
כי , והטע� לכ�, י"והוי בה קדושת א, "ימיכ� על האדמה

חמת שאינו תחת שו� שר או ממונה אלא י הוא מ"קדושת א
ל "וכמאמר� ז, ל"כ בחו"ה בעצמו משא"תחת הקב

". ל דומה כמי שאי� לו אלוק"הדר בחו"כל ) :כתובות קי(
ל טע� לשבח בבתי כנסיות הנעשי� לקבלת עול "ובזה י

והוי מקו� השראת , מלכות שמי� בקריאת שמע ובתפלה
לא צ"ש בסוכה שנקראת "וכ. י"השכינה כמו בא

שאנו חוסי� בצל השכינה דומה היא לבחינת " דמהימנותא
  .אר� ישראל

י "למע� ידעו דורותיכ� כי בסוכות הושבתי את בנ"וזהו 
כי תיכ� בהוציאו אות� " בהוציאו אות� מאר� מצרי�

וכ� , י"ממצרי� היק� אות� בענני כבוד שיזכו לאוירא דא
  .ישאר לדורות ג� בזמ� הגלות

ל דומה כמי "כי הדר בחו" אלקיכ�' אני ה"וזהו שסיי� 
י ישיבה בסוכה תחת כנפי השכינה דומה "שאי� לו אלוק וע

  .ח"ד ודפח"כמי שיש לו אלוק עכ
) בסדר אושפיזי�(מה שאנו מבקשי� בתפלה , ל"ובזה י

ותזכני לישב ימי� רבי� על האדמה "קוד� שנכנסי� לסוכה 
ולכאורה מה שייכות להתפלל אז על אר� " אדמת קודש

שמבקשי� אנו , ז מוב� הדבר כמי� חומר"ולפ, ודשהק
אר� ' שכמו שאנו זוכי� עכשיו להיכנס למקו� שהיא בחי

. השנה באר� הקודשישראל כ� יזכינו לישב בכל ימות 
ש "ק מהר"י מבעלזא בש� אביו הרה"כ אמר מהר"כמו

ת הקיפנו מכל צד "ל שעני� הסוכה היא שהשי"מבעלזא זצ
�מפני דהסוכה , מלמטה מארבע רוחות ומלמעלה ו

וקרקעיתה והסכ� וכ� אויר הסוכה הוא אוירא דאר� ישראל 
  .ד"ממש עכ
העול� מספרי� : ל"יקוב זצ'ק רבי אליעזר מדז"סח הרה

אבל . ל"רבי נפתלי מראפשי� זצ' הרבה מופתי� מאבי הק
בליל ראשו� של חג הסוכות נפתחו ארובות , אני ראיתי פע�

ד כמה שעות רצופות בלי השמי� וירד גש� שוט� חזק מאו
לדאבו� נפש היהודי� שהשתוקקו לקיי� מצות סוכה , הפסק

כי בשו� אופ� לא היה אפשר , ואי� לאל יד�, כתיקונה
הסתובב ופסע ' אבי הק .בסוכה' כזית חלה'לאכול אפילו 

ומפע� לפע� הסתכל מבעד , בבית הלו� ושוב בצער גדול
 השעה כשנעשה. לחלו� וראה שהגש� עדיי� לא נעצר

: פתאו�' אמר אבי הק, מאוחרת ביותר והגש� עודנו שוט�
  .הבה נלכה להסוכה לאכול סעודת יו� טוב, הכינו הכל

אבל הלכנו , כול� השתוממו מדבריו הבלתי המובני�
צעד לתו� הסוכה ובאותו ' אבי הק. אחריו בלי קושיות

והג� שראינו בעינינו שסביבות , גע פסק הגש� לגמריהר
ז בתו� הסוכה לא "עכ, � עדיי� הגש� בתוקפוהסוכה מבחו

הספסלי� , הביאו להסוכה השולח�.  אחתירדה א� טיפת גש�
ואכלנו הסעודה במתינות , ט כראוי"והכלי� והכינו לסעודת יו

אחרי גמר . בפני� היה נגוב ולא הרגשנו טיפהו, כרגיל
 תהשולחנו, להוציא הכלי� מ� הסוכה' הסעודה ציוה אבי הק

, וג� את כל החסידי� שאכלו אתנו ביחד, והכלי�והספסלי� 
באותו רגע שהציג . ולאחרונה לקח אותי בידו ויצא מ� הסוכה

תיכ� נית� גש� ארצה , ל את כ� רגלו חו� לסוכה"זצ' אבי הק
' ב עמ"גרמ� ח. מובא בדמשק אליעזר להרב נחו� מ. (ד"עכ
  ).ז"ברוקלי�� תשנ, יח

ולכ� , נת אר� ישראלשבסוכה יש בחי, ל"ל לפי הנ"ואולי י
כיו� שבאר� ישראל בדר� כלל בימי� אלועדיי� אי� הגש� 

א� לעני� זה שלא ירד , המשי� מקדושת אר� ישראל, יורד
  .ק"בתוכו גש� ודו

ק רבי שמואל "ולסיו� נסיי� בדבר נפלא מה שכתב הרה
א� שבפועל כול� מקיימי� מצות סוכה : ל"מסאכטשוב זצ

והיא ,  את כול� בשוהאבל אי� הסוכה קולטת, בשוה
, כדמיו� תיבת נח שכל הראוי ליכנס לתיבה התיבה קולטתו

  . וכל שאינו ראוי אי� התיבה קולטתו
כי מי שהסוכה קולטתו הוא מוצא קורת רוח , והסימ� לזה

ו מי שאי� הסוכה קולטתו "ולהיפו� ח, מאד מאד בסוכה
אלא מי , וזה לאו לכל אד� בשוה, אינו מוצא בה קורת רוח

  .  הוא לֵעד שקולטתו ביותר, מוצא בה קורת רוח ביותרש
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  מצות אכילה בסוכה בשבעת ימי החג
  

ט "אכילה בלילי יו) ז"סוכה ה' ו מהל"פ (ב� כת"הרמב. א
, י חובתודאפילו אכל כזית פת יצא י, החוב הסוכהראשו� ב

רצה , סעודה סועד בסוכה רצה לאכול, � רשותמכא� ואיל
לסוכה  אינו אוכל כל שבעה אלא פירות או קליות חו�

  .כדי� אכילת מצה בפסח, אוכל
שהוא כדי� מצה  � כא� אי� כתב" לי לשו� הרמבקשהו

 שהרי בתחילת הלכות אלו, והרי ההבדל גדול הוא, בפסח
 שהעצות מ, ח כתב"ע קס"המצות מ' ובס, במני� המצות

שנאמר בסוכות תשבו שבעת  ,לישב בסוכה שבעת ימי�
ע "המצות מ 'ובס, ואילו בתחלת הלכות חמ� ומצה, ימי�

שנאמר בערב ,  לאכול מצה בליל זהשהעצות מ' תכ, ח"קכ
  .תאכלו מצות

הרי שבסוכה מתי שהוא אוכל בסוכה כל השבעה ימי� 
 כל שהעצות במצה שאי� מ ולא כ�, שהעצות מקיי� מ

 א"וא� לשיטתו של הגר. ' אוכל מצה וכוהשבעה כשהוא
אבל אי� קיו� , שיש מצוה לאכול מצה כל שבעה, שהביאו

כ בסוכה "משא, מצוה בעלמא אלא,  באכילתושהעצות מ
לשו� כ "וא,  באכילתו בסוכה כל שבעהשהעצות יש קיו� מ

  .  דמדמי מצה לסוכהקשה� כא� קצת "הרמב
ה בש� " תפ'יח ס"ע או"א לשו" הגרעק'יוהדבר מבואר בח[

, דהאומר שבועה שלא אשב בסוכה דמצוה ,�" תשבבתתשו
לא אמרינ� , הוי רשות ימי� חו� מלילה מראשו�' כל זדא� 

 ג� על שאר הימי� לאד, 'כומיגו דחייל על שאר הימי� ו
מ כיו� דאכיל "מ, יכול לאכול ארעי חו� לסוכהדדא� , חייל

וה מיקרי נשבע לבטל את המצ, היא קבע בסוכה מצוה
נשבע לבטל את  והנה בנשבע שלא יאכל מצה דהוי. ד"עכ

וונא שנשבע שלא יאכל מצה ג� ב"כתבה הרמב, המצוה
ימי ' א� נשבע שלא לאכול מצה כל זדדמבואר , פסח בלילי
ויחול ג� על לילה , את המצוה ה נשבע לבטל"ל, הפסח

נשבע  ד,�" מבואר ברמבכ"וא. פסח מדי� כוללדהראשו� 
,  המצוהתימי החג הוי נשבע לבטל א'  בזשלא לישב בסוכה

ה נשבע לבטל את "ימי פסח ל' יאכל מצה בז ונשבע שלא
  . המצוה

ימי החג א� שאינו מחוייב לישב  'דבז, כ דהחילוק הוא"ובע
הנשבע  ל"הו, שהעצות א� ישב מקיי� מדמ כיו� "מ, בסוכה

א "כ הגרעק"וכמש, שלא לישב נשבע לבטל את המצוה
ימי הפסח דא� א� יאכל מצה אינו '  בזאבל ,�"בש� התשב

ימי ' לאכול מצה בז הרי שהנשבע שלא, שהעות מקיי� מצ
המצוה את לבטל נשבע אינו ].ל"וכנ,הפסח

   מרדכי קרליבךג"הרה

 עורך הרב הלל מן
  פטור אני מן הסוכה

   אבל לא מהכנסת אורחים
  

הסוכות ניצבו , חג הסוכות החל להפציע ברחובות היהודי�, וילנא
במלא הדרת� והיהודי� החלו לארוז מטלטליה� תשבו כעי� תדורו 

  . להעביר מטלטליה� לדירת העראי
התקשו וכ� יושבי הסוכות , א� באותה שנה הקור בחו� היה עז

ליוותר באותה דירה קפואה שלא נית� א� להקל במעט את הקור העז 
  . וכ� ג� בתוככי הסוכות, ששרר ברחובות העיר

ל "זו ג� הסיבה שרבה של העיר הגאו� רבי חיי� עוזר גרודזינסקי זצ
, החליט בשל בריאותו כי יחדל מלדור עתה בסוכה ונותר ספו� בביתו

  . וכה בעת זובאומרו שמצטער הוא ופטור מ� הס
וע� הגיעו , באחד הימי� בימי החג הגיע לבקרו אחד מרבני העיירה

לוילנא פנה לביתו של המרא דאתרא וביקש לשוחח עמו על עניני� 
  . שהזמ� גרמא שנדרשה בה� דעתו

הציע לו , משראה רבי חיי� עוזר כי אורחו זה עתה בא מדר� ארוכה
כדי להשביע את לירד לסוכה ולאכול ולשתות דבר מה בסוכה ב

תחילה סירב אותו רב באומרו שבא להשביע את רעבונו , רעבונו
וכי את רעבונו הפיזי יוכל להשביע בסוכתו שלו , התלמודי וההלכתי

  . ע� שובו
הוא הפציר באורחו שיירד לאכול דבר , א� רבי חיי� עוזר לא ויתר

אלא שביקש את סליחתו שאי� הוא יכול לירד עמו , מה בסוכה
היות ואינו בקו הבריאות והקור העז ששורר ברחובה של עיר , לסוכה

ובשל כ� ימתי� לו בביתו עד שיסיי� , אינו יכול לית� לו לדור בסוכה
  . את סעודתו בסוכת הרב

הכונה לו , ניאות האורח להענות לבקשת רבי חיי� עוזר, בלית ברירה
 והאורח ירד א� הוא, ובני הבית הורידוה לסוכה, סעודה עריבה

  .לסעוד ולהשביע את רעבונו במעט
רואה הוא את רבי , והנה כעבור דקות מספר והוא עסוק במאכליו

כשמעילו וצעיפו עטפו את , חיי� עוזר מדדה ונכנס א� הוא לסוכתו
נתיישב רבי חיי� עוזר ליד האורח והחל לשוחח עמו בדברי , כל גופו

  . תורה
הוא חפ� שיטרח שאי� , השיב לרבי חיי� עוזר, בראות האורח כ�

ובהיות והוא מצטער הפטור , הרב ויסתכ� להגיע לסוכה רק למענו
וחיש מהרה יעלה א� , מישיבה בסוכה יכול הוא ליוותר בביתו

  .האורח לשוחח עמו על מבוקשו
אכ� פטור אני מלישב ולאכול , השיב רבי חיי� עוזר בנימה אופיינית

ומעשי , י אורחי�אבל אינני פטור מקבלת פנ, בסוכה בהיותי מצטער
והלא אברה� אבינו א� בהיותו בשלישי , אבות סימ� ה� לבני�

כשהגיעו האורחי� לא ש� נפשו לצערו וקיבל , למילה והוא כואב
כ� אנו א� שאיננו חייבי� באכילה ובשתייה , את אורחיו בהידור רב

, הדרי� וסועדי� בסוכה, חייבי� אנו לקבל פני האורחי�, בסוכה
  . שב עמכ� בסוכהולכ� ירדתי לי

  הרב הלל מןעורך  

  ע"בדין סוכה גזולה ומצוה הבב
  

, לסוכה גזולה.]  טד�[הקשו הראשוני� בטע� מה שצרי� מיעוט בסוכה 
ע פוסל רק "תירצו דמצהבב' ובתוס, ל מדינא דמצוה הבאה בעבירה"תיפו

, ע"ושוב צ, כתבו דפוסל מדאורייתא.] ד� לה[סוכה ' אכ� בתוס, מדרבנ�
  .והאחרוני� האריכו בזה

בהקד� מה שיש לחקור חקירה רבתא בגדר חלות ש� הסוכה , והנראה
של מצוה אשר בה מקיי� את הא� הסוכה היא חפצא , ומצות ישיבתה
א� אי� הסוכה בעצמה , או דמצות גברא היא לישב בסוכה, מצות הישיבה

ובפשוטו ודאי הוא , חפצא של מצוה אשר בה מתקיימת מצות הגברא
דהנה לעני� מצות לולב נראה דאי� עיקר . שאי� הסוכה חפצא של מצוה

מכלל אלא דהלולב בעצמו הוא , המצוה במעשה בעלמא ליטול הלולב
והיינו , כי מעשה המצוה מתקיימת ע� גו� הלולב בעצמו, המצוה

  .דהלולב עצמו נהפ� להיות חפצא דמצוה של מצות הנטילה
מבואר דכל הדס שאינו ראוי למצוה בשעה שהתקדש .] ד� לג[בסוכה 

והלא כל , ע מה עני� דיחוי לכא�"וצ, ליל החג נדחה ואינו ראוי למצוה
 דני� את החפצא בעצמותו הא� הוא מוכשר עני� דיחוי הוא כאשר אנו

וא� , וזה שנאמר בדי� דיחוי שהוא נדחה מקיו� מצוותו, לקיו� דינו
אכ� בהדס דמצוה , מ כבר נדחה החפצא ממצותו"כאשר ראוי למצוות מ

. מה שיי� זה פסול דיחוי, שכל ענינו על הגברא לעשות מעשה נטילה
' וכ� הדי� בשאר ד, מצוהכ דהחפצא עצמו חייל ביה חלות ש� הדס ד"וע

  .מיני�
כי יסוד הפסול , אשר מעתה נראה לעני� פסול של מצוה הבאה בעבירה

כי כל שהוא , נתפס רק כלפני החפצא שהוא נפסל להיות חפצא דמצוה
ומאחר שאי� , בא לו בעבירה הרי שהוא מופקע להיות חפצא של מצוה

נ דמצות "כמשו, חל עליו ש� מצוה הרי הוא נפסל למצות נטילת לולב
אלא רק בצירו� מה שהלולב , נטילת לולב אינו בנטילת הלולב גרידא

  .ע"כי בזה פסול מצוה הבב, בעצמו נעשה חפצא של מצוה
ונראה דפסול מצוה הבאה בעבירה ליתא אלא במה דבעינ� דליחול ביה 

:] ד� כט[א� קשה דאיתא בסוכה , כגו� בלולב ודכוותה, חפצא דמצוה
והרי אי� זה פסול בעצ� , ל משו� מצוה הבאה בעבירהדלולב הגזול פסו

י שיטת "ונראה עפ, שהרי הנגזל שפיר יכול לצאת בה ידי חובתו, החפצא
דבאמת א� הנגזל עצמו אינו יכול ] הובא בספר וזאת ליהודה[הבית הלוי 

  .ח"לצאת בה יד
דהנה איתא בסוגיא ש� , .]ד� ל[א בסוכה "וסמ� לזה מדברי הריטב

משו� שקרקע , ע ובנה ש� סוכה וישב בה יצא ידי חובתודהגוזל קרק
א דא� דאי� כא� פסולא דסוכה גזולה כיו� "והקשה הריטב, אינה נגזלת

ונתבארו , מ הרי סוכה זו באה לו בעבירת לא תגזול"מ, שקרקע אי� נגזלת
דלא חייל בהחפצא פסולא דגזולה אלא א� יש קניני , ש� בביאור תירוצו

  .נ"וכמש, וא� להנגזל,  בהחפצא הפסולכי אז חייל, גניבה
ל "בההיא דסוכה גזולה דתיפו' הלא מעתה נראה ליישב קושית התוס

מ נמצא דיסוד "נ בדעת הר"דלמש, משו� דהוה מצוה הבאה בעבירה
באופ� , הפסול ליתא אלא שאי� החפצא ראוי להיות חפצא של מצוה

 הסוכה שכ� אי�, ז בסוכה ליכא פסולא דמצוה הבאה בעבירה"דלפי
אלא מצות גברא , חפצא של מצוה אשר בה מקיי� הגברא מצות הישיבה

  .כ אי� בזה פסולא דמצוה הבאה בעבירה"וא, היא בעלמא לישב בסוכה
א דא� בסוכה חייל פסולא "נ יהא מוכרח מדברי הריטב"בר� למש[

א דבסוכה "כ נמצא דדעת הריטב"וא, דמצוה הבאה בעבירה בהחפצא
ואשר לכ� נתפס בה פסולא , הא חפצא של מצוהדינא הוא דבעינ� שת

  ].ע"דמצהב
העלה בשיטת ] ג"קל' ת סי"ח מהדו"או[ויסוד לזה דהנה בנודע ביהודה 

אינ� נוהגי� :] ד� כט[דפסולי לולב דתנ� בסוכה , ]ט"ח לולב ה"פ[מ "הר
א� במצות נטילת לולב , אלא בלולב הניטל בגבולי� ביו� הראשו�

ל לה� "מ לא ס"כ משו� דהר"וע, הגזול כשרבמקדש כל שבעה א� לולב 
ה "פ[מ סותר משנתו "והקשה על זה שהר, פסולא דמצוה הבאה בעבירה

  .ע"והניח בצ, דמצוה הבאה בעבירה פוסלת] ט"מ ה"איסו
שופר הגזול שתקע , בלשו� זה' שכ] ג"א שופר ה"פ[מ "י הר"ונראה עפ

ו ולא הגביהו פ שלא נגע ב"שאי� המצוה אלא בשמיעת הקול אע, בו יצא
והיינו דחלוק די� התוקע בשופר גזול , השומע יצא ואי� בקול די� גזל

ולולב גזול לולב , דמצות לולב מצוותו ליטול לולב, מהנוטל לולב גזול
ומאחר שקול השופר , אכ� מצות השופר מצוותו בשמיעת קולו, גזול הוא

 ובביאור דברי .בעצמו אינו גזול כי הרי אי� די� גזל בקול יצא ידי חובתו
אלא שעל ידי , דאי� השופר חפצא של מצוה לקיי� בו המצוה', מ נר"הר

  .השופר מקיי� מצות שמיעת קול שופר
ו "ט' סי] מ"לבעל הנתיה[ת רבינו יעקב מליסא "ומציאה מצאתי בשו

דא� . ה כח"צ אורנשטיי� שהקשה בהא דאיתא בר"שהביא בש� הגר
וקשה דהלא , י תקיעתו"חולי� עתקע בשופר של עולה יצא לפי דנפיק ל

ותיר� , ל א� יש דיחוי אצל מצוות"מספק.] ד� לג[השופר דחוי ובסוכה 
אלא שהקשה , ואי� הקול דחוי, דמצות השופר בקולו ולא בהשופר

והארכתי , ויש לפלפל בזה, א דא� לעני� שופר יש די� דיחוי"מדברי הרמ
  .ש�



 

  

‡[.ÔÈ�Ú‰ ¯Â˜Ó . מצוות סוכה הוזכרה בכמה מקומות
 האזרח כל ימי� שבעת תשבו בסכת רואמ פרשתב. א ,בתורה

 ל� תעשה הסכת חג ראה בפרשתוכ� . ב :בסכת ישבו בישראל
 ועיקר הסוכה היא :ומיקב� מגרנ� באספ� ימי� שבעת

וכמו  .סכ�ה דיניב ה� הסכ� ורוב דיני הכשר ופסול הסוכה

דוגמת וכ ,"ועל ש� הסכ� קרויה סוכה "י במשנה ריש סוכה"שכתב רש

סוכה הגבוהה מעל עשרי� אמה שפסולה שאי� זה שיי� לדפנות אלא 

' ט והסכ� עומד על מעמידי� מעל כ"דהרי אפילו א� הדפנות רק י, לסכ�

  .אמה הרי הסוכה פסולה
  
· [.ÍÎÒ‰ ÔÈÓ .פסוק מ� הא במשנה "סוכה יא על "דרשו חז

באספ� מגרנ� ומיקב� שאי� כשר לסכ� אלא בפסולת גור� 
גידולו מ� . 1, אלו דהיינו שיהיה בו שלושה תנאי�, ויקב

וכל שאי� בו . אינו ראוי לקבל טומאה. 3. תלוש. 2. האר�
מלבד שיש פסולי� (. תנאי� הללו פסול לסיכו� מ� התורה' ג

יינו שצרי�  ה� ‚„ı¯‡‰ ÔÓ ÂÏÂ). שה� מדרבנ� בסכ� כפי שיתבאר
ולכ� עפר אבני� מיני מתכות , שהסכ� יהא צומח מ� האר�

כל , צמר או פטריות,  פלסטיק זכוכית נילו�)י שאינ� כלי"אעפ(
ח אי� "שבע. ב"ראה סוכה י. אלו פסולי� מ� התורה לסיכו�

והנה שלג , ה וגידלו דבעינ� שיהיה יוצא מ� האר�"ובתוד, מסככי� בה�

שילי� מואד : א"ל ש� י"ע לר"ויל [ו גידולי קרקעפסול לסכ� בו כי הוא אינ

י שהוא "פשת� אעפ. ז ענני� גדלוי קרקע נינהו"יעלה מ� האר� ולפי
ד "ד הי"� פ"הרמב' והטע� כ. גדולי קרקע פסול לסכ� בו מדרבנ�

אמנ� יש סוברי� שפשת� , ק"הואיל ונשתנית צורתו ואינו נראה כגדול

ז יש להחמיר "ולפי,  לטומאת נגעי�ת לסכ� בו הואיל והוא ראוי"פסול מה

ולכ� אי� לסכ� בצמר גפ� או נייר שלנו . א� בנדוק ולא נפ�
י שעשויי� מעצי� או עשבי� מכיו� שנשתנית "אעפ

ה שמותר לצבוע הסכ� בצבע "שס' בספר האל� ל� שלמה סי' כ. צורת�

 סכ� המחובר לקרקע - ˙ÂÏ˘.. בשביל לנאותו ואי� בזה שינוי צורה
. אבל תלוש ולבסו� חברו כשר לסכ�, ת"בו מהפסול לסכ� 

א "איל� שיבש ואינו ינק מ� הקרקע יט "פ' ד סי"ראה תה
בעצי� אפילו ר אבל איל� המחוב  .א"ריטב. שמותר לסכ� בו

‡Ï·˜Ï ÈÂ‡¯ Â�È . שהעצי� הוא אינו נקוב אסור לסכ� בו
‰‡ÓÂË - כל דבר הראוי לקבל טומאה בלא חסרו� מעשה או

. בו אפילו היה ממי� הראוי לסכ� בומחשבה אסור לסכ� 
והנה דבר שראוי לקבל טומאה , ט"ס תרכ"ע ר"א וטוש"ראה סוכה די

ולכ� כל מיני אוכל פסולי� לסכ� . מדרבנ� אז פסול לסכו� מדרבנ�
ולכ� מחצלת  .י שלא הוכשרו לקבל טומאה עדיי�"אעפ. בה�

. העשויה לשכיבה מקבלת טומאת מדרס ופסולה לסיכו�
וההלכה ש� שסת� מחצלת גדולה עשויה לסיכו� '  ד� כוראה סוכה

אמנ� סכ� לנצח וה� . וקטנה סתמה לשכיבה ואי� מסככי� בה, ומסככי�

 כשרות מחצלות הנעשות במיוחד לסיכו� שאי� ממי� זה העשוי לשכיבה

וא� ארוגות בחוטי פשת� או כותנה יש מחמירי� הואיל וזה פסול , לסיכו�

ש "ות העשויות מנסרי� דקי� ד� בה� מר� הגריוהנה מחצל{. להיות מעמיד

  }.ט"אלישיב לאיסור מצד שהחיבור בינה� עושה את זה כנסר הרחב ד

  

‚ [.ÍÎÒ‰ ˙Â‰Ó . וכשאמרה ,העשוי לצלאי� סכ� אלא 
היינו שצרי� שיהא , תורה בסוכות תשבו שבעת ימי�

, וא� הסכ� אינו עושה צל הסוכה פסולה, הסכ� עושה צל
ואפילו , מרובה מצילתה פסולהולכ� סוכה שחמתה 

י "ורש. כשהסכ� והאויר מחצה על מחצה הסוכה פסולה

המועט בטל ברוב והרי הוא כמי שאינו ועל ש� הסכ� ' כ' במשנה ריש מס

ולכאורה ביאור דברי , מדוע הוצר� לעני� ביטול ברוב' ולכאו, קרויה סוכה

עיי� (  י שהמהות של סכ� שיעשה צל ובאמת היה מספיק א� מעט צל"רש

אלא מכיו� שיש רוב חמה אז מיעוט הצל בטל ואי� ) בספר עמק ברכה

הסוכה והנה . הסכ� נחשב כסכ� כי מהות הסככה היא שתעשה צל
צרי� שהוא עיקר הסוכה הסכ� מהותה דירת עראי ולכ� 

לא מועיל שיהא ראוי להיות בו ו,  בפועללהיות עראי
 ומשמע דכל האמוראי� ,ה כי עביד"א בד"ע' ב' כ� מבואר בתוס. עראי

ש� שסכ� עראי היינו שיכול ' עוד מבואר בתוס . ז"וא� ר, מודי� בזה

 סוכת אנטוערפ� והיינו והנה פוסקי זמננו דנו לגבי, לרדת גשמי� בסוכה

שהמציאו סכ� העשוי מחצאי קני� שעל ידי סידור הקני� באופ� מסוי� 

קוב� תשובות למר� ועיי� בעני� זה ב, אי� הגשמי� יכולי� להיכנס בתוכה

   .א"א שליט"הגריש
  
„ [.Ô�·¯„Ó ÍÎÒ ÈÏÂÒÙ .„ ·Á¯ ¯Ò� 'ÌÈÁÙË , פסול לסכ� בו

מדרבנ� משו� גזירת תקרה שלא יטעה לומר שמותר לישב 
ט כשיעור "וצרי� להחמיר א� נסר הרחב ד. מתחת תקרת הבית

' ע סי"ובשו, וג� א� הפכ� על צידיה� יהיה אסור לסכ�, ח נאה"הגר

  מאיר שולביץהרב 
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  ספרים חדשים 

 א "תורת הבית לרשב

  'כרך א

  א "חידושי הרשב

  על כל מסכת כתובות

 הפסקה �נח, בראשית
וערל זכר אשר ( הערל בהלכה �ל	 ל	

 )'ח א"י, לא ימול
. ויקח חמאה וחלב( החלב בהלכה � וירא
 )'ב' בכורות ו ק"שטמ

קבורת המת וחטוטי שכבי  �חיי שרה
  )'דג "כ, ואקברה מתי מלפני(

 הפסקה �תולדות
ויל� 'ויצא יעקב וכו( הישיבה � ויצא
 )ועברד שנה בש� "ל שנטמ� י"בחז, חרנה

ויאבק ( שמירת הגו� והנפש � וישלח
ח "שלא יצא ת  מכא�, ח"ב כ"עמו לאיש 

 )א"צ חולי� �בלילהיחידי 
 הידיעת התור �וישב

  

  

  

  

  

 "סכך קיינעס"סיכוך במחצלאות וב
  

  ל"ד אדר תש"י כ"בעה  
  

  ...כבוד ידיד הרב  
  רב' ברכה ושלו  
ומרוב , ר בעני� סיכו� במחצלאות קבלתי בזמנו"מכתב כת  

י� ר מכתב שני בענ"והנה שוב קבלתי מכת, הטרדות לא עלתה בידי להשיבו
  .זה אמרתי לאו אורח ארעא למידחי ליומא אוחרא

מעצי ' הביאו לפני מחצלת עשוי, והנה גופא דעובדא הכי הוה  
ש "ואמרתי לשואל כי יש לדו� עפימ, דקי� ארוגי� בחוטי�" דיקט"

ט דכיו� דהנסרי� תקועי� במסמרי� הרי כל "תרכ' י סי"ד בב"א הו"הרשב
' והדיו� בתשו[גזירת תקרה ויש בה� משו� , הנסרי� כנסר אחד רחב

ז אבל "כשיש מרחק בי� נסר למשנהו ולכ� כתב דיש שחולק ע' א הי"הרשב
ע הוה כנסר רחב "י השני קבועי� במסמרי� לכו"כשהנסרי� מונחי� אחד ע

  ].א"ו סק"תרל' ו ובסי"ו סק"תרכ' א סי"ש המג"אחד וכמ
ולא מצינו , מי� ע� הוא המתקל� לחתיכות דקי�" דיקט"והנה   

א� יש בו נקבי� נראה ' ג� בנסר ד, בנסרי� חילוק בי� ע� עבה למי� ע� דק
י אריגה הרי נעשה משו� זה "ומכיו� שה� דבוקי� ע, שלא יצא מכלל נסר

ג� במקו� שאי� מנהג אנשי ' ויש לדו� משו� פסול נסר ד' כנסר רחב ד
  .המקו� לשכיבה

את איכא לברורי מה טיב� של החוטי� המחברי� , זאת ועוד[  
כ יש בו ג� משו� מעמיד בדבר "החתיכות א� הוי ממי� המסככי� בו דאל

  ].שאי� מסככי� בו
  ת"והנני בזה ידידוש

åìù óñåé 'áéùéìà 
  )סג' א סי"קוב� תשובות ח(

האם דיני הסכך נוהגים גם 
  ?בדפנות וקרקע הסוכה

  
בסכ� זה , הסכ� הוא עיקרו של הסוכה על שמו היא נקראת

' ולכ� נאמר בגמ, "סוכה"נאמרו כל הדיני� התלויי� במושג 
א א� דבסכ� צרי� שיהיה גידולו מ� האר� "ב ע"סוכה ד� י

אי� מקבל טומאה זה נאמר דווקא בסכ� אבל בדפנות כול� ו
וכול� הפסולי� ששנינו "ל "י וז"ופירש רש. כשרי� לדפנות

דכל סוכה הכתוב סכ� משמע דדופ� , בסכ� כשרי� לדפנות
ודנפקא ל� דפנות מבסכת בסכת בסוכות , לא איקרי סוכה

הלכ� סוכות תעשה , מיתורא דקרא ילפינ� ולא ממשמעותא
ומשמע שעיקר סוכה , "גרנ� אסככה הוא דקאיבאספ� מ
בטע� הדי� של ' סוכה ד� ב' וכ� משמע מגמ, הוא הסכ�

אמר רבה "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרי� אמה פסולה 
עד עשרי� אמה " למע� ידעו דורותיכ� כי בסוכות הושבתי"

אד� יודע שהוא דר בסוכה למעלה מעשרי� אמה אי� אד� 
, "� דלא שלטא ביה עיניהיודע שהוא דר בסוכה משו

˘‡ÍÎÒ Â�ÈÈ‰ ‰ÎÂÒÂ ÍÎÒ‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ‰�È "י "ומפרש רש
‰Ó˘·" .זירא שלומד פסול סוכה ' ג� לפי טעמו של ר

 –" וסוכה תהיה לצל יומ�"למעלה מעשרי� אמה מהפסוק 
‡ÔÈ עד עשרי� אמה יושב בצל סוכה למעלה מעשרי� אמה 

˙Â�Ù„ Ïˆ· ‡Ï‡ ‰ÎÂÒ Ïˆ· ·˘ÂÈ Ì„‡.  
  

¯·„Ó ‰ˆÈÁÓ‰‡ÓÂË Ï·˜Ó‰   

ל כתב שבעל נפש יחוש לדעת הגהות "ח בסימ� תר"הב
ט "ב סימ� רפ"ד בש� האור זרוע ח"א סימ� כ"אשרי סוכה פ

ר "ז הא"וכתב ע, שהדפנות יהיו מדבר שאינו מקבל טומאה
ביכורי יעקב כתב ' בס, שכל האחרוני� לא חששו לזה

א בש� "כ הג"ז דמש"להסביר דבריו שלא חששו לדברי האו
אדרבה מהירושלמי משמע , מהירושלמי' ז להביא ראי"או

להיפ� שעושי� דפנות מדבר הראוי לקבל טומאה והביאו 
ג כתב "ת יד אליהו מלובלי� סימ� ל"בשו. בעל המאור

א שהרי בירושלמי סוכה פרק ראשו� "לתמוה על דברי הג
מכא� שעשוי� דפנות בדבר "ל "מבואר להיפ� וז' הלכה ו

 היות ואי� ש� סוכה אלא על הסכ� ,"הראוי לקבל טומאה
). ח"בפירוש רבינו חננאל סוכה י' עי. (ולא על הדפנות

ט כתב דלדעת רבי "ה פרק ראשו� בסוכה סימ� תר"הראבי
ב אי� עושי� מחיצה לסוכה בכל דבר "ע' יאשיה בסוכה ד� ז

אלא , המקבל טומאה ולא בכל דבר שיש להקפיד בסכ�
וכ� , דפסקו והלכה כרבי�יאשיה דיחיד הוא ' שאי� הלכה כר

' עי(ב "ובשפת אמת בסוכה די' ת עמודי אש ד� נ"מובא בשו
ת "ט ובשו"ב סימ� קפ"ת שואל ומשוב תליתאה ח"בשו

  ). ו"ג סימ� קכ"חלקת יעקב ח
יאשיה אפשר ' ולכ� נראה מכיו� שהלכה כרבנ� ולא כר

וכ� כתב בערו� , לעשות דפנות א� מדבר המקבל טומאה
והנה מבואר בכמה מקומות . ב" סל"השלח� סימ� תר

, במסכת סוכה דיכול לעשות דפנות מדברי� שפסולי� לסכ�
א אל אביי אלא מעתה עשה מחיצות של "ב ע"סוכה ד' בגמ

ויוצא מבואר , נ דלא הוי סוכה"ברזל וסיכ� על גב� ה
מובא . שדפנות הסוכה כשרי� אפילו כשנעשי� מברזל

,  לדופ� לסוכהג דמותר להעמיד אד� ובהמה"בסוכה ד� כ
ב מובא העושה סוכתו בי� האילנות והאילנות "ד ע"ובד� כ

ל פסקו דכל "הטור והמחבר בסימ� תר. דפנות לה כשרה
מביא דברי האור זרוע ) ש�(ח "הב. הדברי� כשרי� לדפנות

י לעני� פסק די� העיקר דכל הפסולי� כשרי� "דכתב דאעפ
, שרימ בעל נפש יחמיר לחוש לדברי הגהות א"לדפנות מ
כתב דכל האחרוני� לא חשו לדברי ) ש�(ר "אול� הא

) ש�(בביאור הלכה ' עי) (ש�(כ הביכורי יעקב "וכ, ח"הב
  ).ה כל"ד
  

˙Â�Ù„· ÏÊ‚ ÏÂÒÙ  
יש לדו� הא� פסול גזל בסוכה אינו אלא בסכ� לבד או ג� 

אול� , ז נסתפק כבר בזה"א בסוכה ד� י"הגרע. בדפנות
וכיח שהפסול גזל ג� א כתב לה"הכפות תמרי� סוכה ד� ל

ק "ז במשבצות ס"בדפנות וכ� משמע בפרי מגדי� סימ� תרל
שכ� פסול גזל אינו ' ה אות ט"ומנחת חינו� מצוה שכ' ד

" מצוה הבאה בעבירה"מיוחד לסוכה בלבד אלא מטע� 
' ד בס"ז סק"ז במ"ג בסימ� תרל"ומציי� שכ� דעת הפמ

יסק ח מבר"ט מביא בש� הגר"ב סימ� ק"מועדי� וזמני� ח
ת בית שערי� סימ� "כ בשו"ל שאינו פסול רק מדרבנ� וכ"זצ

ז כתב דלא "ח סימ� כ"ת חלקת יואב או"אול� בשו. ח"של
שיי� די� גזל בדפנות ובקרקע הסוכה ובהגהות חכמת שלמה 

ב כתב דבדפנות לא שיי� פסול גזל אפילו מכח "סימ� שס
סימ� ) וילנא(בפתחי תשובה ' עי. (מצוה הבאה בעבירה

ובמקראי . ה"א סימ� מ"ח) רבינובי�(דעת מרדכי ' ל ובס"תר
עניני סוכהובהגהות הררי ' ל סימ� ו"פ פרנק זצ"קודש להגרצ
  ).שד� בזה' קודש ציו� ד

  

‰ÈÂ�Â ‰ÎÂÒ‰Ó ‰‡�‰ ¯ÂÒÈ‡  
 אמר רב ששת משו� –ל "ובביצה ד' סוכה ד� ט' מובא בגמ

חג "ל "רבי עקיבא מני� לעצי סוכה שאסורי� כל שבעה ת
ותניא רבי יהודה ב� בתירא אומר , "'ת שבעת ימי� לההסוכו

כש� שחל ש� שמי� על החגיגה כ� חל ש� שמי� על 
ה אסור להביא "ב ד"ז ע"י בסוכה ד� ל"וכתב רש. הסוכה

  .שעצי סוכה אסורי� בהנאה מטע� דהוקצו למצותו
" עצי סוכה"והנה יש מחלוקת בראשוני� מה הפירוש 

ו מהלכות סוכה הלכה "� בפ"דעת הרמב, שאסורי� בהנאה
וכ� דעת בעל , ו דהיינו בי� עצי דפנות בי� עצי סכ�"ט

 

   מכון ירושלים

  

  

  

 יומא טבא לרבנן
 הופיע

 שלחן ערוך השלם
 מהדורת פריעדמאן

 יורה דעה ה
  קנח- סימנים קיב 

 להשיג בחנויות הספרים

  ג אליקום דבורקס"הרה

ג דהיינו דוקא עצי סכ� אבל עצי "סימ� י' ש סוכה פרק א"אול דעת הרא, העיטור הלכות סוכה
ב גבי "דפנות מותרי בהנאה דכל מה דדורשי מחג הסוכות היינו דוקא סכ� כדמשמע בסוכה י

 דבי� עצי דפנות ובי� עצי "כשיטת הרמב' ח סעי� א"ע בסימ� תרל"שודעת ה, פסולת גור� ויקב
  .סכ� אסורי� כל שמונת ימי החג

ל "ש ס"והרא,  הדפנות לא נאסרו מ� התורה רק מדרבנ�"כתב שג להרמב) ח"תרל' סי(י "הב
' מדרבנ� משו דמשמע לי' ל דאינו אסור אפי"ש ס"והטע דהרא, מדרבנ� הדפנות מותרות' דאפי

דלא גזרי , הדפנות שבשיעור הכשר סוכה לא אסירי מדאורייתא לא הוי אסרי להו רבנ�' יו� דאפידכ
כגו� סכ� ששיעור הכשר סוכה אסור מ� התורה גזרו רבנ� , רבנ� אלא בדבר שיש בו צד איסור תורה

  .ש"ע, אבל בעצי דפנות דלית בהו צד איסור לא גזרו, ג יתר על כ�
אלא , ש הדפנות אסורות מדרבנ�"ה עליו וכתב שג לדעת הראתמ) א"ח סק"תרל' סי(ז "הט

 לא אסר "ל דג הרמב"אבל אנ� קיי,  הדפנות אסורות מ� התורה"ל דלהרמב"ש ס"שהרא
  ).ב"סק(ר "והסכי עמו הא. ש" והרא"מ בי� הרמב"ולכ� אי� נפק. הדפנות אלא מדרבנ�

וכ� דייק . שג מדרבנ� הדפנות מותרותש "והוכיח מקיצור פסקי הרא, ז"והיד אפרי השיג על הט
החיי ' בס(ל "ש קלוגר זצ"הגר) ד"סק(ג בברכי יוס� ' ועי). ו"סוכה הט' ו הל"פ(השער המל� 

ח "מהב). 'סוכה ונוי אות ט(ובית השואבה ) א"סק(מאמר מרדכי נהר שלו ) ה"ח פ"תרל' סי
  .דושת הסכ�וקדושת� כק,  הוא דהדפנות נאסרו מ� התורה"מבואר דדעת הרמב

 דאי� "ל בדעת הרמב"ח ס" הב–א , דיעות בנוגע איסור הנאה מעצי הדפנות' ל דיש ג"ויוצא מהנ
ל בדעת "י ס" הב–ב . שג על הדפנות חל איסור הנאה מ� התורה, כא� חילוק בי� הדפנות להסכ�

א "וי(ל דאינו שו איסור כלל ליהנות מה� "ש ס" הרא–ג .  שאי� איסור אלא מדרבנ�"הרמב
בערו� ' מ א הוא איסור הנאה מהתורה או מדרבנ� עי"ונ). ש מודה דאסור מדרבנ�"הרא' דאפי

ת "א שו"ח סק"וביכורי יעקב תרל' סימ� ג' י של שלמה ביצה פרק ד' עי. ('ח סעי� ד"השלח� תרל
  ).'ט וקהילות יעקב סוכה סימ� ז"ט סימ� מ"עונג יו

 לומר בדעת ונראה: "ל"ו כתב להסביר המחלוקת וז"ו הט"בחידושי רבינו חיי הלוי סוכה פ
ל דנהי דא באנו לדו� על הסוכה עצמה ודאי דהסכ� הוא דמיחשב עיקר הסוכה " דס"הרמב

, יאשיה ורבנ� אי דפנות איכללו בהדי סכ� או לא' ש דפליגי בזה ר"עיי' וכדאיתא בסוכה ד� ז
ל דפנות לאו סכ� נינהו וג חמתה מרובה מצילתה מחמת דפנות כשרה הסוכה משו "ולדיד� קיי

ז הוא רק בדיני הנוגעי לפסולא והכשירא דסוכה דה בגו� "אכ� כ, לא חייל ביה די� סוכהד
כ "משא, וזה הוא נוגע רק בסכ� ולא בדפנות כיו� דהדפנות אינ בכלל סוכה, החפצא של הסוכה

 דאי� זה תלוי בעצ הסוכה "ל להרמב"בזה דעצי סוכה נאסרי דילפינ� לה מקרא דחג הסוכות ס
כי א בדי� זה נאמר על מצות סוכה דכל דמקיימי בו מצות , כ שאסור ליהנות ממנה"זהשיהיה ג

כ כיו� דילפינ� ג לדפנות "וא, סוכה אסור ליהנות ממנה ודי� מצוה שבה הוא שאוסר ליהנות ממנה
ג "ואע, כ ממילא דג דפנות איכללו במצות סוכה"מקרא דבסוכות ובלא דפנות לא מיתכשרא א

מ כ� הוא מצוותה דלש סוכה שעל הסיכו� בעינ� ג דפנות "מה דסוכה בהו אבל מדאינהו לאו ש
 דג הדפנות אסורי בהנאה"ולכ� פסק הרמב."  

והיוצא מדבריו דחילוק יש בי� עצ הסוכה למצות סוכה מה שתלוי בהכשר ובפסול זהו בגו� 
י "מצוה באה עאבל איסור הנאה נמש� מהמצוה של סוכה וה, החפצא של הסוכה והוא הסכ�

ת "פרשת אמור ושו) ליפשי�(המדרש והמעשה ' ג ס"לבוש מרדכי קדשי סימ� י' עי(דפנות 
  ).ד"ג וכ"סימ� כ' משפטי עוזיאל חלק א

  

‰ÎÂÒ‰ Ú˜¯˜  
 ג דפנות "לכאורה יש לומר כיו� דלדעת הרמב, יש לדו� הא קרקעית הסוכה נאסרת בהנאה

ת "בשו. ה הקרקע נאסרה"כ לכאורה ה"ווקא בסכ� אהסוכה נאסרי בהנאה נמצא דאי� זה די� ד
ת ראשי "בשו. ג כתב שאסור להפקיע מהקדושה ג קרקעית הסוכה"ד סימ� שס"אבני נזר חלק יור

הארי� בזה ודעתו דאי� חלות ש שמי חל על הקרקע ' ז ובסימ� ל"אות ט' ח סימ� ב"בשמי או
מ ש� "וכ� הארי� בזה הגרא, סוכהכיו� שאינה מהכשר הסוכה עצמה רק שהיא מעמידה את ה

סימ� ) שלפוברסקי(תכרי� מרדכי ' בס' עי. (ה"ה מהלכות סוכה הלכה כ"ל בספרו אבי עזרי פ"זצ
  ).'ה אות ב"עמק שמעתתא ש' ובס' ד

א כתב שא הוא במקו שמוכרחי לעשות רצפה כגו� שאי "סימ� קפ' ת אגרות משה חלק א"בשו
וא אפשר ג על הקרקע רק ,  מדי� עצי סוכה"סור לרמבאפשר להיות על הקרקע ממש והיה א

 שעשה רצפה לנוי הוא בדי� נוי סוכה והקרקע עצמה לא נאסרה משו דקרקע עול לא נאסר ג
נ חל קדושה על "יוצא מדבריו דא יש קרש על גבי הקרקע ועליו בנויה הסוכה אה. בדי� עצי סוכה

  .אותו קרש
על הפסוק ) ד"ל' במדבר י( פרשת בהעלות� "רא' ועי"ל "ב וזה כת"א סימ� תרכ"הפרי מגדי בא

ל כי הסכ� עיקר "וי. 'כ ג למטה הוה ענ� ויהיו סוכיה כ� וכו"הקשה א' עליה יומ' וענ� ה'
ב מזלות וכדומה "ושלא לעבוד לכוכבי לכת ולי, למעלה מחמה וגש להורות אי� מזל לישראל

אי� צרי� למטה , למטה הענ� להג� מפני נחשי וכדומהכ "משא, לבדו' בלתי לה, כאומות העול
' אכ� בסו� סי, הרי מבואר דלא צרי� שיהא בקרקע הסוכה דפי זכר לענני הכבוד. ל"עכ', וכו

וג משו כבוד , זכר לענני, וראוי שיהא ג למטה דפי מרוצ�"ל "כתב וז) ז"במשב(ג "תרמ
. ואר דיש עני� לעשות הקרקע דוגמת הענניהרי מב. ל"עכ, ט ושבת"קרקע לאשוויי גומות ביו

' סי(ובבגדי ישע . אמנ לא הוזכר בפוסקי כלל דצרי� לעשות הקרקע בדברי שכשרי לסיכו�
כ אינו "דפנות ג' ד' הלא אפי', ולא ידעתי מאי קא קשיא לי"ל " וכתב וז"הביא דברי הרא) ה"תרכ

˘�‰‚ÁÂ¯ Ì‰· ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯Ò�· ÏÏÎ ÍÎÒÏ ‡Ï˘ Â· ח " סיט "תרכ

„"Ë. -‰Ê· Ï˜‰Ï Â‚‰�˘ ˘È ÌÈ¯ˆ ÌÈ¯Ò� Â�ÈÈ‰ ÌÈ�ÂÙÏÙ È·‚Ï ‰�‰Â וראה 

' א סי"וראה ברבבות אפרי� ח. בערו השולח� ששולל המנהג לסכ בזה

 .ÂÈ˙Á˙ ˙·˘Ï ÚÈ¯ÙÓ‰ ÍÎÒ .א בביאור דעת המקילי�"תכ
 שאינ� עשבי� מיניב, לכתחלה בה� לסכ
 חכמי� אסרו

 או רע וריח�, טומאה מקבלי� ואינ� לאכילה ראוי�
 או רע שריח� מתו
 שמא דחיישינ�, עליה� שנושרי�

' וכ, ד" סיתרכט סימ�ע "שו .הסוכה מ� יצא נושרי� שעליה�

 בה לישב כשרה בה� וסיכ עבר וא� �  לכתחלה לח ק"ס ברורה משנהה

 ריח היה וא�. מחדש לסכ מחוייב אינו אחר סכ לה� שיש א� והיינו

 דבעינ� התורה מ� דפסול לומר יש סובלתו האד� דעת שאי� כ"כ רע

ולכ� ראוי שלא לסכ באיקליפטוס שפרחיו � :תדורו כעי� תשבו

ל אסרו "חז. ÂÏÈ·Á˙ .מתבקעי� ונופלי� לתו האוכל בסוכה
 קשורה שמא }ה קני�"והיינו חבילה שיש בה כ{ לסכ
 בחבילה

.  לייבוש וימל
 עליה לש� סכ
יהיה לו חבילה המונחת
 שד� לומר שדברי� שאי� דר מ"ב סק"ועיי� מ ,ו"ט ס"ע תרכ"ראה שו

 Â"Ú ÏÂÒÙ Â�È‡ ÒÚ�ÈÈ˜ ÍÎÒ ÚÂ„Óˆ, הל כלל אי� בה� גזירת חבילייבש�

‰ÏÈ·Á ˙¯ÈÊ‚ „ˆÓ.‰Ê· ¯‡È·˘ ‰Ó ‚Á· ‚Á ˙ÂÎÏ‰ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ .   

  

‰[.ÍÎÒ· ÌÈ�Â˘ ÌÈÏÂÒÙ . ÏÂÊ‚ .גזול 
. אי� לסכ
 בסכ
ל למעוטי � ומשו� דסוכה גזולה פסולה וילפינ� מחג הסוכות תעשה ל

ל מצד מצוה "מדוע צרי פסוק תיפו' שהק. ט"סוכה ד' תוס' גזולה ועיי

ולכ� יש . 'עוד תי' ובאחרוני� תי' ש מה שתי"ועיי.הבאה בעבירה
א� עבר וסיכ
 בסכ
 . להקפיד שלא לקנות סכ
 גזול

לות בדיעבד הסוכה גזול או שבנה סוכתו מדפנות גזו
אמנ� כל זה כשבדעתו , משו� תקנת מרישכשירה 
‡È¯ÂÒÈ  . ויודע למי לשל� והיינו מי הוא הנגזללשל� 

 נחלקו הפוסקי� הא� סכ
 מאיסורי הנאה כשר .‰�‡‰
, מכשירי�' ג' ט סי"המאירי וכ� הוא במחזיק ברכה ובעונג יו. או פסול

È·‚Ï ‰�‰Â ÍÎÒ –. אוסר' ד� ג"קל' אמנ� הנודע ביהודה תנינא סי

‰¯È˘‡Ó‰È¯ÂÚÈ˘ ˙˙ÎÓ È˙Â˙Î Â�È„˘ , ¯˘Ù‡ Ì‡‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ� 

Â· ÍÎÒÏ .נסתפק ה "ע שכ"ח מ"ובמנ, ה"ה מסוכה הכ"ראה ברבינו מנוח פ

ובעמק ברכה השיג עליו , ט"בגט או כאויר "הא� סכ כזה פוסל בסוכה בד

ע "בכלל צד "ולענ, ט וכמו שכשר לעני� לחי וקורה" שיפסול רק בגדודאי

ולבד מזה יש די� שיהיה צילתה , ז נאמר בגודל של הסוכה" הדי� זעהרי

, שיעור בסכ רק צרי שיהא הסכ עושה צלאי� זה אבל , מרובה מחמתה

כי כל , מ שסכ של אשירה שכתותי מכתת שיעוריה יהיה כשר לסיכו"ונ

וכמו , ההלכה של כתותי מיכתת שיעוריה זהו רק מבטל את השיעור

נ זה יהיה כשר "והכ, ד שאשירה כשרה להיות לחי או קורה"ב הראבשכת

  .ע"צח והרבינו מנוח "כ דברי המנ"ואוהמנחת , לסכ

  

Â [.ÍÎÒ‰ ˙ÈÈ˘Ú È�È„ . אחרי 
צרי
 להניח את הסכ
 לפני הסכ
 את הניח א� ובדיעבד ,הדפנות את שהעמיד
 עליו חולקי� אחרוני� הרבה א
 ,שירכמ ח"הב הדפנות

 להקדי� ובכל אופ� כשבא  ,'י ק"ס ה"ב תרל"במראה  ופוסלי�
 א� ודי הדופ� כל את לבנות צרי
 אי� לסכ
 הדופ� את

 היו א�והנה . לסכ
 אותה והצמיד טפח שגובהה דופ� עשה

 הדופ� את שבנה לפני הסכ את והניח זו כעד זו דפנות שתי לסוכה

 זאת שדימה מועיל שזה לכאורה משמע' ד ק"ס ה"תרל ז"בט השלישית

 �ועיי� אהל הוי דפנות שתי כשיש וש� דשבת אהל בדיני ו שט' לסי

 כשרה הסוכה כבר לסכ שקדמה אחת בדופ� שאפילו לומר שד� ג"פמ

 הסכ הנחת לפני זו כער זו דפנות' ב היו שאפילו מבואר א"בבהגר א

 צרי
 להניח את .‰ÍÎÒ‰ ˙ÓÈ˘ ˙Ú· ‰�ÂÂÎ ,פסולה הסוכה
לחשוב � מ עדי"ומ, להסכ
 לש� מצוות סוכה או לש� צ

בשימת הסכ
 ג� לש� צל ולא רק לש� סוכה כי זהו 

‚ "ÈÒ Â�È˙ÁÓ˘ ÔÓÊ ¯ÙÒ· ‰‡¯Â 'È .לבוש� עיקר הכוונה של הסכ

ÂÓÏ"¯‚‰ ¯"ËÈÏ˘ Ô‰Î „"·�‚ ˙ÎÂÒ˘ Ì˘ ·˙Î˘ ‡" ‰ÈÂ˘Ú˘ ‰¯˘Î Í

ÏˆÏ , ÌÈÓ˘ Ì˘ ‰ÈÏÚ ÏÁ ‡Ï Ï·‡ , ‡ÏÈˆ ˙È‡¯˜� ‡Ï ÂÊÎ ‰ÎÂÒ Û‡Â

È˘Ú�˘ ‰ÎÂÒ ˜¯Â ‡˙Â�ÓÈ‰Ó„ ÌÈÓ˘ Ì˘ ‰ÈÏÚ ÏÁ ‰ÎÂÒ ˙˘Â„˜ Ì˘Ï ˙

‡˙Â�ÓÈ‰Ó„ ‡Ïˆ ˙È‡¯˜�Â.  שלא לש� צל 
וא� הניח את הסכ
וא� היה לו שתי כוונות בשימת הסכ שיהיה ג� . הסוכה פסולה

וג� ', ו א"ז תרכ"ע הגר"כ בשו"לצל וג� לצניעות הסוכה פסולה כ
כ בחלקת יואב וכתב ש� "כ. סכ
 שהונח ללא כוונה כלל פסול

� אחד סיכ בסוכה זו ונפל לסוכה אחרת שש� היה ללא כוונה מ בא"נ

אמנ� יש לדו� שג� סיכו קט� יהיה מהאי טעמא פסול מכיו� , כלל

א "ב עניני סוכה שהחזו"וראה בספר ארחות רבינו ח, שאי� לו דעת

וראה בביכורי יעקב –. שקט� לא יסכ אלא גדולוהסטייפלער הקפידו 

י " וא� א� הגוי עושה זאת עפ.או קט�י גוי "שלכתחילה אי� לסכ ע

 .מ יחדש בה דבר קוד� סוכות"ציוויו צרי שיעשה זאת לש� צל ומ

  שקוף
éú÷ôúñä ïééðòì éî êëéñù úà åúëåñ áèéä ,àì øéàùä 

äðéô øùà ïéà äá êëñ .íøá ,íéöò åìà êëéñù íäá ïî 
ñåðéé÷åàä íä ,íéôå÷ùå .äëåñäå äàìî ùîù úòùáå 

íééøäö éà øùôà úåäùì äá áåøì íåçä øùà äá .íàä 
äøùë éøäù úëëåñî äúëìäë åà àîù äìåñô éøäù äîç 
äëî äá) .ùé éâåñ éîåâ íé÷ôåîä óøùî ìù íéöò øùôàå 

îï äøåúä íéøùë íä êëñì ,ìáà íéôå÷ù äîä .äîå ïéãä 
íâ íäá .(ïéàå àéáäì äéàø éøáãî àøîâä ,äëåñ ìöì åëå '
éë íéøáãä íù åàá åðãîìì éðéãá êëñä àìîéù úà ìë 

äëåñä ,ìáà úòéðî ùîù ïìðî .äàøðäå äæá ùåøéôù êëñ 
åðééä éåñéë úáùì åìéöá ,øùàëå êëñä íéöòî åðéàå ìöî ,
ïéà åì ùí ìù êåëéñ ììë äëåñäå äéäú äìåñô .  

   חומש

ùé ääåîúì ïééðòì íéùðà íéøâä íåçá íéçøåáå äëåñäî 
úòî úòì íåùî øòèöîù øåèô äëåñäî ,òåãî àì åéäé 

íéáééç àéöåäì ùîåç íðåîî ìëë úååöî äùò úåðáìå úéá 
âåæîî áèéä äñåëîå êëñá íéôðòá íéáø æàå åìëåé úáùì 
äëåñá úçðá àìå øòöá. ïëå íéøâä úåöøàá çø÷ä âäðîå 
íìöà íéáùåéù äëåñá èòî øòæî ,òåãîå åùòé ïë àìå 
åðáé äëåñ úëñåî áèéä çåðù øàùéäì äá .äàøðäå ïååéë 

åìáé÷ù æç"ì ä÷éñôîù úëåñ éúù úåðôã ãåòå åäùî ,ïëå 
øùôàù úåðáì äëåñ íò úåîë êëñ äðè÷ ãáìáå äëåñäù 

äéäú äúìö äáåøî ,àöîð úååöîù äùò åæ ìù äëåñ 
úøãâåî äøåúá äìãåâá äúøåöáå äùåòäå úàæë íéé÷ úà 
äååöîä íåùîå êë ïéà êøåö óéñåäì ùîåç ìò äæ ,éë ìë 
ïééðò ùîåç éãë òéâäì äååöîì ïåãéðáå ïãéã äøåúä äòá÷ 

äî äìãåâ ìù äååöîä .ïáåîë íà óéñåé äðåáä øãäì ,
çéååøé äæá ìáà î"î åðéà áåéç.  

  הכותל סוכת
íéáø òîéìå ìâøä íéñðëð äëåñì ,íä íäéðáå íôèå íò 

íéøéñ íéìñ úåçìöå ,áéèäì úà íáéì çåîùìå úçîù 
åé"è .äðäå ,äëìä àéä éñá 'ìøú"è øåñàù ñéðëäì 

úåøò÷ äëåñì åéäéùå úòùá åúìéëà .ðùîáå"á áúë 
øùôàù øåñéàäå íâ íúåéäá úåàìî .àöîð à"ë äëåñù 

øùà ùé äá úåøã÷ øùôà úìñôðå øòùáå äïåéö íù ñ"÷ 
é"â àéáä ùåçì úòãì åðéáø çåðî ïéàù êøáì æà áùéì 

äëåñá äìåñôã ïðáøãî .äúòîå êéà øùôà êøáì úëåñá 
ìúåëä éøäå íéøéñ íéáø ùé äá ,íé÷éø íéàìîå ,íäå 
íéìñåô äúåà ïðáøãî) .øîà éì åî"ø çøâä"ô âøáðééù 

èéìù"à éë åúòãì äëåñ úëìëåìî úåøééðá ,úåæéøà 
úåñéôçå àøùô äìåñôù àéä ïðáøãî ÷"å ïéãî úåøã÷ä ,

éøäù ïéà äæ åáùú ïéòë åøåãú éë ïéà íãà øã åúéáá 
êåúá úîéøò äôùà.(  

  דרכים הולכי
äàøðå ããöì õéìäìå øùåé ãòá éáùåé úëåñ ìúåëä íéøáãá 
ïìäìã .à (éøä ìë íéø÷áîä íù ,éëìåä íéëøã íä ,
äëìäå äòåãé àéä éëìåäë íéëøã íéøåèô äëåñäî.) óà 

éë åùá"ú âà"î áúë éëìåäã íéëøã åðééä à÷ååã íéëìåää 
êøåöì áåùç ïåâë úééáâ áåç ïëå ÷ééã ùøî"é äëåñá .ïéà 

åæ úòã éøâä"ù áéùééìà èéìù"à åúòãå éë ìë ìééèîä 
àø÷ð êìåä íéëøã .úàæ ãåòå ,äëéìä ìúåëì äáåùç åîë 
úééáâ áåç éøäù äååöî àéä ïîæá åîë áúëù øä"ï 

úéðòúá. íâ ìåéè åððîæá áåùç àåä íéùðàì íéáø .àöîð 
éáùåéù äëåñä íéøåèô åàìá éëä .(ãáìáå àìù åëøáé 
áùéì äëåñá .á (àîù íéøéñ íéàìî àì íéøñåà .â (àîù 

åððîæá ïååéë ïéàù íéãéô÷î äæá ,ïéà íä íéì÷ì÷î úà 
äëåñä .ã (øùôà øéñå ÷éø àöîðä ÷çøîá àì òéôùî 
äòøì ìò éî àìù àöîð ø÷áåúá . 

 

ט "סכך פסול רחב ד
 שהפכו על צידו

  
פירס סדי תחת הסכ� , )ד"ז ס"תרכ(ח "באו

, טפחי� מ הגג' וא� הוא רחוק ד', לנוי וכו
דהיינו כשיש בה ' ב כ"ובמשנ. כ"ע, פסולה

 .כשאר סכ� פסול ששיעורו כ, ט"שיעור ד
אסור ) ח"ט סי"תרכ(' והנה בסי

אפילו  הפכ , לסכ� בנסרי�   שרחב ארבעה
' והוא מגמ. כ"ע, על צד  שאי בה� ארבעה

. דנעשו כשפודי של מתכות:) ד"סוכה י(
) א"י(ושער הציו ) ז"ב סק"תרל(ב "ובמשנ
ה " אפ,פ"ט סכ"י שאי� כא� ד"שאעפ, חידש

' כוונת הגמ, ובפשוטו. כ"ע, פוסל הנסר בסוכה
ולא הוי , כשהוא על צידו' פ אפי"ל סכ"דהו

נ "אבל אה. וכקני� בעלמא' כנסר פחות מד
נסרי� סמוכי� ' דאי הסוכה נפסלת אלא בב

וכ מדייק . פ"ט סכ"ל ד"דהו, זה לזה על ציד�
ש� (י "רש' מד) י"ו סק"תרכ(בבכורי יעקב 

צ נראה דמפרש כדעת "אבל בשעה). ה לאו"ד
) א"ס' א סי"ח(ת פני� מאירות "שו

בחד ' משמע דאפי" נסר"' דמדאמרינ בגמ
  .נסר נפסל

פ הרחב "ב נמצא דסכ"ולדעת משנ
פוסל כל הסוכה כאילו , ד ותולהו על חודו"דע

ג "ז בנוי סוכה כה"ויש לדו לפי. הוא שוכב
א� אמרינ דמקצתו שבתו� , ]ב"כרזה וכיוצ[

ובמה , לסכ� בטל לסכ� כדי נוי סוכה' ד
או דכיו דאי כולו מובלע . ד"שיוצא אי בו דע

מקצתו ' אינו בטל לסכ� אפי, לסכ�' בתו� ד
  .ד בגובה"והרי יש בו דע, הסמו� לו

' הל(הנה בעיטור , ב"המשנ' ובעיקר ד
נעשו כשפודי של , כתב) א"ב ע"סוכה פ

ויש בי� הפכ על צידיה '  אפיוהלכ�, מתכת
ט בסוכה " טפחי� בסוכה גדולה וג'כול� ד

' הרי מפורש דלא כד. כ"ע, קטנה פסולה
' מבואר דאפי.) ט"סוכה י(וכ במאור . ב"משנ

דווקא אי  כל , ל דנעשו כשפודי"למאי דקיי
, ]מדי פסל היוצא דנידו כסוכה[הנסר בסוכה 

,  זוויש לדחות ראיה. כ"ע, נפסלת הסוכה
, ט הוא חו� לסוכה"דשאני הת� שמקצת מהד

. שכולו בסוכה, פ על צידו"כ בהפ� סכ"ומשא
מדמה להדיא הנידו דחו� ) ש�(ב "אבל במשנ

ומה . [לסוכה ע� הנידו דהפכ על ציד
נחלקו הפוסקי� בכוונת , א"שהביא מהמג

  .]ב"ואכמל, א"מג
, ר"לבנה זקופה ברה.) ז(והנה בשבת 

ובמאירי מפרש שיש . כ"ע, רפטו, וזרק על גבה
ל "דהו] י"דלא כפירש[ד "בה רוחב דע

והוסי� . ולכ פטור אבל אסור, כרמלית
נמצא , י שעכשיו בזקיפתה"ואעפ, מאירי

רחבה גבהה וגבהה רחבה ונמצא שאינה רחבה 
ופשוט . כ"ע, נעשה כשפודי של מתכות', ד

ומפרש לה ', דכוונתו לההיא דנסר הנז
, הפכו' אפי, ד" בו דעב דכיוו שיש"כהמשנ

  .בלא צירו� נסר אחר, פוסל כאילו הוא שוכב
שכיוו שלפי ,  וביאור הסברה נראה

הריהי חשובה , דרכה של לבנה היא בשכיבה
י שלפי שעה היא "אעפ, לחלוק מקו� לעצמה

פ "ז דווקא בסכ"ולפי. וכ בנסר. בזקיפה
  .  ולא בשדרכו בזקיפה, שדרכו בשכיבה

רת נסר שגדר פסולו הוא בתועוד יש לחלק בי� [
 .]ב"ואכמל, פ"לשאר סכ, "תקרה"

   ג אלחנן פרץ"הרה  ברגג ישראל וינ"הרה             

ש סברו "בד, ה אלא על הסכ�"ש וב"ולא פליגי ב, מחוייב שיעשה
ה סברי שצרי� שיעשה "וב, צרי� לעשות הסכ� לש מצות סוכה

והקילה התורה , אבל הדפנות יכולי להיות בית של כל השנה, לצל
' ושיהי, וסגי בזכרו� הנס בזה שיעשה הסכ� לש מצוה או לצל

ז "ג במ"פמ' עי. (ל"עכ, "א לישב באויר"צ לצוות דא"ז א"ע' עשוי
  ).ג"סו� סימ� תרמ

  

�ÂÂÎÏˆ Ì˘Ï ‰  
ויש לדו� הא זה דוקא בסכ� או ג , הסוכה צרי� כוונה לש צל

דלדעת , "ש והרמב"ולכאורה זה תלוי במחלוקת הרא, בדפנות
ש דקדושה חלה רק על הסכ� ג די� עשייה לש צל הוא רק "הרא

 דחלה קדושה ג על הדפנות די� עשיה "ולדעת הרמב, על הסכ�
ובלבד "ז כתב " בפסקי הריאלש צל הוא ג על הדפנות אול

הרי , "י שאי� הדפנות עשוי� לצל"שיהא הסכ� עשוי לצל אעפ
וכ� כתב הביכורי יעקב , מבואר דלא צרי� כוונה לש צל בדפנות

ש "� ורקב"ב דבדפנות אי� קפידא בסוכת גנב"ה סק"סימ� תרל
  .דדפנות לא צרי� להיות לש סוכה ולא נקרא עשייה

  

  הטנא ברכותמלא 
  

ב צנא "חו, לידידינו הנכבד עוז ומגדול
מלא ספרי� ומלאכתו עט סופר מהיר 

 , בתורת ראשי הישיבותלהבי� ולהשכיל
  עומד לימי� המערכת בעצה ותושיה

  א"ג מאיר סגל שליט"הרה
  ו"לרגל הולדת בנו נת� צבי ני

  

ט "יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמע
ס "מתו� הרחבת הדעת וכטו

   משפחת� הרוממהלתפארת
  

  כעתירת

 כת מסביב לשולח�רמע/שלמה רוזנשטיי�
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