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 סוכה לד
 משה שווערד

 

 כפות תמרים מסכת סוכה דף לד עמוד א .1

 משמע מפשט דבריו דהיו מקיפין. וא' למקדש פירש רש"י להקיף את המזבחאבא שאול אומר ערבי נחל שנים א' ללולב 

סק פוהרמב"ם פ"ז  בערבה סביב למזבח ובפרק לולב וערבה )דף מג ע"ב( אפליגי אמוראי אם ההיקפה היא בערבה או בלולב

וא"כ  גם הר"ן )דף שנד( כתב דכתב רש"י בתשובה דההיקף הוא בלולב לא בערבהוכמ"ש שם בכ"מ  כמאן דאמר בלולב

מה(  כדתנן פרק לולב וערבה )דף איך כתב רש"י להקיף את המזבח י"ל דר"ל דהיו זוקפין מורביות של ערבה סביב למזבח

 ק:ולעולם דהאנשים לא היו מקיפין המזבח אלא בלולב ודו

 

 רש"י סוכה דף לד/א  .2

לו אדדרשי ערבי להכשיר של בעל ושל הרים, למקדש מנא להו עשר נטיעות ערבה ונסוך המים הלכה למשה מסיני  -ורבנן 

 , וכןושמע השומע וגרסם כסדר ששמעם, שלשה נשאלו בבית המדרש מנין להם מן התורה, והשיבו שהלכה למשה מסיני הם

 כה ה, ב( שמען השומע וסדרן כסדר ששמען, וכן בכל מקוםשיעורים וחציצין ומחיצין )סו

 

 תוספות מועד קטן דף ד/א  .3

קא ושמעאל יכלומר ודאי מדאורייתא בטיל ולאו היינו טעמא כדקאמר אלא סבירא ליה כרבי  -אלא אמר רב אשי רבן גמליאן כו' 

כך דבכל מקום שונה הני שלשה ביחד ד שניתנו למשה גבי הדדי דייק רבן גמליאל מה שייכא תוספתא שביעית גבי ניסוך

 :אלא ודאי למילף סמכינהו רחמנא ניתנו

 

 שנת ]תרס"ה[  -לסוכות  -שפת אמת ספר דברים  .4

ללו ורות הבענין הערבה שהי' ]במקדש[ הלכה למשה מסיני ובגבולין מנהג נביאים. דאיתא במד' ע"פ פנה אל תפלת הערער על ד

"ש עם וריח מינים כוללים אותן שיש בהם תורה ומצות או אחד מהם וערבה שאין לו לא טעשאין לנו רק תפלה זו בלבד. כי הד' 

ם ארות גהבמד'. אבל ערבה שבפ"ע רומז לדורות שכולם ערבה. אך גם כל הדורות הם בנין אחד. וגם בזמן המקדש הי' מכינים 

מו כצבור. ה ולקחתם לכם כל אחד ימסור כחו ללדורות השפלים כמו שכלל הד' מינים להיות מסייעין אלו לאלו כמ"ש במד'. וז

בים רלשון  ומקבלין דין מן דין שכל א' מקבל ממי שלמעלה ממנו ומשפיע למי שלמטה ממנו. וזה שרמז במד' ולא בזה את תפלתם

הנה ו כלל.על דורות הראשונים שבקשו בעבורינו. והגם דהוא מיירי במנשה שהתפללו עליו אבותיו כמו כן זה הענין בדורות ב

 וח"ו לומר שאין בבנ"י תורה ומצות הלאוכמ"ש בדורות הללו.  מ"ש במד' דערבה אותן שאין להם לא תורה ולא מצות

מלאים מצות כרמון. רק הפי' שעושין הכל מצות אנשים מלומדה ואין מרגישין להתדבק בפנימיות תורה ומצות. וזה 

ה . כמ"ש הבוחר ועושה כמעשיהם פי' שרוצלזכות להפנימיות ומ"מ מסייע זה. שערבה מנהג כמו מנהג אבותינו בידינו

פה אך ערבה צריך להיות יודע שאין בו כלום ולהתבטל אל שאר המינים. לכן צפצלהתדמות להם ואז מסייע זכות אבות. 

 אבל צריך לידע שהיא ערבי נחל שגדל במים במקום נמוך. ומכיר את מקומו זוכה. שבהרים פסול שסובר שהוא על ההר

 לישועה:

 

 ספר בניהו בן יהוידע על סוכה דף לד/א  .5

ורה שיהיו ראוין לטוב מצד זכות התאמר הקב"ה אני אמרתי שיהיו ישראל לפני כקח על מים רבים וכו'. נראה לי בס"ד 

ורק ראוים לטובה בזכות האבות שנקראו  והם שמו עצמם כצפצפה בין ההרים שלא עסקו בתורה כראוי שנקראת מים

י והם נעשו כצפצפה שפיה דומה למגל העשו אני אמרתי שיהיו כערבה שפיה חלק ואין בו פגימותבס"ד  יובן או. הרים

 מר שעתה, ובזה יובן בס"ד רמז הכתוב ]הושע י"ד ג'[ כל תשא עון וקח טוב כלוכן הם פגמו לשונם ודבורם פגימות פגימות

 נדמה אל קח הטוב הגדל על מים רבים:

 

 דף לד עמוד אחתם סופר מסכת סוכה  .6

תורה  יהי' כקח על מים רבים של חכמי כלומר שאפי' הריקני' שבהם הנמשלים בערבהאני אמרתי שיהיה ישראל לפני וכו'. 

ם ופיה והם עשו עצמם כצפצפה המצפצפים ומלעיגים על נביאי ה' וחכמיו בעו"ה ומליאי' מצות כרמון עפ"י חכמי הדור

 ועיי' בסמוך: דומה למסר

 

 סימן תרמז  -חיים שו"ע אורח  .7

וקנה שלו אדום )ואפי' בעודו ירוק, )א( ערבי נחל האמור בתורה, הוא מין ידוע הנקרא כן; עלה שלו משוך כנחל, ופיו חלק, 

; ויש מין אחד דומה ואפילו היה גדל במדבר או בהרים, כשר, ורוב מין זה גדל על הנחלים, לכך נקראו ערבי נחל;  כשר( )ב"י(
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ה שלו עגול ופיו דומה למסר )פירוש מגרה סיג"ה בלע"ז( וקנה שלו אינו אדום, וזהו הנקרא: צפצפה, והיא לערבה, אלא שעל

 פסולה; ויש מין ערבה שאין פי העלה שלה חלק ואינו כמסר, אלא יש בו תלמים קטנים עד מאד כמו פי מגל קטן, וזה כשר:

 

 שערים מצויינים בהלכה .8

 
 

 א חתם סופר מסכת סוכה דף לד עמוד .9

צרה שלא  כי חצוצרת היא על כל שיפורא חצוצרתא העתק מחי' למס' שבת ס"פ במה מדליקיןהני תלת מיני אשתנו שמיהו וכו'. 

צות בר"ה מ ושופר קריאת חירות ודרור ושמחת מועדאמרו במס' ר"ה בתעני' חצוצרת מאריכים שמצות היום בחצוצרת  תבוא

דרור ותהפוך ה מה לטובת מלך קשה כהמן כל כי האי רתחא וכו' ויאה עניותאהצרות והתעני' ה ומשחרב בהמ"קהיום בשופר 

 :א"כ השופר הוא חצוצרת וחצוצרת שופר והחירו' מהמלכיות לישראל בגולה לא טוב אל תשמח ישראל אל גיל בעמי'

בראש כל כי הערבה הם ההדיוטים אשר אינו מהראוי' להיותם ראשי המדברים מצפצפה וערבה צפצפה וצפצפה ערבה. 

' כי ירהבו נער בזקן ומי שהי' צפצפה נעשה ערבה שרו חכימי ומשחרב בהמ"ק הערבה היא הצפצפהקריאי מועד  כניסי'

רב להיות כספריא וספרי' כעמא דארעא ופתורא פתורתא ע"ד אל תתאוה לשולחנם של מלכי' ששולחנך גדול משלהם ומכי ח

ה לזנו' עד יהישולחן ה' כי מגואל הוא בעינם. ועד"ז בכל בורסוף ע"ד בית הו בהמ"ק נתגדל שולחן הקטן בעיני ההמוני' ונתבזה

 והגליל יחרב, ה' ירחם:

 

 ערוך לנר מסכת סוכה דף לד עמוד א .10

 חורבן בגמרא אשתני שמייהו מכי חרב ביהמ"ק. הא דלא קחשיב בי כסי ובורסיף י"ל דה"ט דהני אשתני שמייהו זמן רב אחר

י וי"ל אבל י"ל למה דוקא משחרב ביהמ"ק אשתני הני תלת מילמה שיש לו ב' עורות בית הכוסות דהא בברייתא עדיין קרי ל

כדאמרינן לעיל  דישראל נמשלו לערבה והרשעים לצפצפה שיש בזה רמז על גודל ההפסד והשינוי שנתהוה ע"י חורבן

בעלי  אשם ונדלדלו אנשי מעשה וגברוכדאמרינן במתניתין )מט א( חפו ר אכן ע"י החורבן עליונים למטה ותחתונים למעלה

מז רוכן שיפורא חצוצרתא יש לו  מה שהי' חשוב נעשה גרוע והגרוע נעשה חשובזרוע וזהו חלפתא ערבתא ערבתא חלפתא, 

ל שה ל ר"כדפי' רש"י ע"פ גמרא דשבת )לו א( ובר"ה )כו ב( אמתניתין דשופר ש על זה דשופר הוא כפוף וחצוצרתא הוא פשוט

ין של כפופבדתקיעה בכפוף הוא סימן להכנעה ותקיעה בפשוט סימן לגדולה וחירות ולכן בר"ה תוקעין יעל פשוט אמרינן בגמרא 

הכנעה וזה ענין השינוי מה שהי' קודם חורבן כמו שופר ב וביובל שהוא לסימן דרור וחירות בשל פשוטים ע"ש בפי' רש"י

וכן  גברו למעלה וישראל שהיו כמו חצוצרות בגדולה נכנעו כמו שופר כפוףדהיינו האומות שהיו מוכנעים לישראל 

ואחר  פתורא פתורתא דידוע מה שאמרו רז"ל דקודם החורבן הי' עיקר שפע הפרנסה לישראל ומתמצית נזונו האומות

שראל יהיא פרנסת ולכן קאמר מה שהי' קודם החורבן שולחן גדול ש והנה השולחן הוא סימן לעושר וכבוד החורבן הוי אפכא

מ"ק והענין בכללו שמשחרב ביהשהי' להם השפע נעשה קטן והאומות שהי' להם אז שפע בצמצום כמו שלחן קטן נעשה גדול 

' שמות גופרנסה בשפע וזה נרמז בשינוי [ 3]וכבוד וגדולה, [ 2]אושר תורה ומעשי' טובים, [ 1]נאבדו מישראל ג' טובות 

 :הללו

 

 

 



 3 

 ה דף לד עמוד אכפות תמרים מסכת סוכ .11

ח הך ק"ק אמאי גבי ערבה ושופר לא קאמר דנ"מ למקח וממכר. י"ל דלהכי הניפתורתא פתורא כו' למאי נ"מ למקח וממכר. 

 ... חלוקה לבסוף לאשמועינן דבכלהו נ"מ למקח וממכר

     

 תוספות מסכת סוכה דף לד עמוד ב .12

 דקפדינן דאין זה לקיחה תמה וביום שני לא חיישינן אף על גבמהאי טעמא נמי פסלינן אתרוג חסר משום  -שתהא לקיחה תמה 

עכבי אארבעה מינין וטעמא פירשתי בריש פירקין )דף כט: ושם בד"ה בעינן( ובהקומץ רבה )מנחות דף כז.( מסיק דהא דמ

די להו בהדלא תימא עד דמגבה  ופירש בהלכות גדולות אין מעכביןאהדדי לא שנו אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכבין 

ולו דכיון דכ ודבר תימה הוא לומר כן דקיימא לן לולב אין צריך אגד אלא אי מגבה כל חד וחד לחודיה שפיר דמי הדדי

א אע"פ ור"ת הגיה בספרו לא שנו דמעכבין משום תמה אלא שאין לו אבל יש לו תמה הו מצוה אחת היאך יועילו בזה אחר זה

 וי תמה( דלא דרשי רבנן לקיחה לקיחה ולר' יהודה דדריש לקיחה משמע ליה דלא הכדאמרי' )לעיל דף לג. שלא חברו באגדו

 אא"כ אגדו.

 

 חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף לד עמוד ב .13

נו שגמרא תניא אמר רב ישמעאל מנין שמעכבין זה את זה ת"ל ולקחתם לכם שתהא לקיחה תמה. אמרינן במסכת מנחות לא  

טל אלא שנ דכי אמרינן יש לו אין מעכבין בשהיו כולם ברשותו כשנוטלןין, פירשו רבותינו ז"ל אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכב

ו כל אחד בפני עצמו, שאין צירוף מעכב כיון דאין לולב צריך אגד, אבל אם יש לו מין אחד ואין לו שאר מינין אלא שהגיעו ליד

אבל מורי הרב כתב בשם רבותינו ז"ל שאין , כל אחד מהןאח"כ ונטלן אחד אחד לא יצא כיון שלא היו כולן ברשותו כשנטל 

מיהו , דיש לו קרינא ליה כיון שנטלן כולן הכונה אלא שיטול את כולן וכל שנטלן כולם אע"פ שלא היו ברשותו ביחד יצא

לא  ושמא כלאין ראוי לברך על הלולב אלא אם כן ברי לו שיגיעו לידו כולן, שאע"פ שהברכה על הלולב, אינה אלא בשיש לו ה

תשע יעות בכדאמרינן )ר"ה ל"ד ב'( בשמע תשע תק יהיה לו והוי ברכה לבטלה, ואע"פ שהפסיק ושח בין מין למין אין זה הפסק

 שעות ביום וכדפרישנא התם.

 

 סימן תרנא  -שו"ע אורח חיים  .14

ן ום א' בילזכר בעלמא, )בין בי, אבל נוטלן ד' מינים הללו מעכבין זה את זה שאם חסר לו אחד מהם לא יברך על השאר)יב( 

: צאיואם היו ארבעתן מצויים אצלו ונטלם אחד אחד, בשאר ימים( )הרא"ש ורבינו ירוחם נ"ח ח"ג מהרי"ק שורש מ"א( ; 

ר"ן ו)רמב"ם פ"ו(. ויטול הלולב תחלה ויברך על הלולב ודעתו גם על האחרים )הרא"ש ובלבד שיהיו כולם לפניו  -הגה 

 )הגהות מיימוני(: ואם סח ביניהם, צריך לברך על כל אחד בפני עצמוקנ"ו( ; תשובת הרשב"א סי' 

 

 תוספות מסכת סוכה דף לד עמוד ב .15

ין אחר מאא"כ מוסיף  אפילו למ"ד צריך אגד אפילו נותן כמה הדסים וכמה ערבות בלולב אין זה בל תוסיף -ערבי נחל שתים 

 נא(.כדפרישית בסוף ראוהו בית דין )ר"ה דף כח: ד"ה ומ

 

 שערים מצויינים בהלכה .16
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 רשימות שיעורים ]גריד"ס[ .17

  

 

 תוספות מסכת סוכה דף לד עמוד ב .18

דשמואל  וי"ל דכל זה מן הדיוק שבא להוכיח תימה הא לא סבירא ליה כר"ע אלא כרבי טרפון -ולדרוש להו כר"ע דמיקל טפי 

י פי ודחדי שימכרו בזול היה לו להפחידם מר"ע דמיקל טלטעמי' דכרבי טרפון סבירא ליה דאי מפחיד להו במידי דלא סבר כ

 ...אדרב' מפחדי טפי מרבי טרפון דתלתא קטומין שכיחי מחד דלא קטים ומעולם לא תשמע דסבר כרבי טרפון 

 

 חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף לד עמוד ב .19

בירא בא כיון דשמואל כרבי טרפון סתמיהא מילתא טומאי טעמא אילימא משום דמיקל לידרוש להו כרבי עקיבא דמקל טפי. 

י פירשו דהכי קאמר ודאי דשמואל דפסק כרב ובתוספות, ליה היכי מצי דריש כרבי עקיבא דלית הלכתא כוותיה לדידיה

רפון טטרפון אזדא לטעמיה דאמר לזבינייא דרישנא לכו כרבי טרפון דאלמא כרבי טרפון סבירא ליה, דאי ס"ד דלאו כרבי 

 דלשוו מר להו דרישנא לכו כרבי טרפון לאו משום דסבר לה כרבי טרפון אלא כדי לאיים עליהם כי היכיסבירא ליה והא דא

ולא  ולזבנו, לימא להו דרישנא לכו כרבי עקיבא דמיקל טפי והיה מאיים על המוכרים יותר, אלא ודאי בדוקא קאמר הכי

ן הוי יבא משום דחד ולא קטים לא שכיח ודרבי טרפולהפחידם, ודחינן דלמא להפחידם קאמר והא דלא מאיים להו בדרבי עק

אן ועוד דנפיק מיניה חורבא למ, ולא נהירא כלל חדא דהיכי אפשר דלהוי שמואל גונב דעתם להפחיד בשקרהפחדה טפי, 

ר לה , ועוד דכל היכא דאמדשמע או לאוונכרי גופייהו דעבדי הושענא דידהו בקטומין כסבורין דבקושטא קאמר לה שמואל

מואל ואל להאי לישנא בדוקא קאמר לה ובקושטא, דאמרינן בפרק כל שעה )פסחים ל' א'( אמר רב קדרות בפסח ישברו וששמ

ו ואי וזבינ אמר אל ישברו דסבר לה כרבי שמעון כו' ואמרינן ואזדא שמואל לטעמיה דאמר להו שמואל להנהו דמזבני כנדי אשוו

ן דפרכינומא קאמר להו, דפרכינן עלה ולדרוש להו ופרקינן אתריה דרב הוה, לא דרישנא לכו כרבי שמעון, והתם ודאי בקושט

 ולדרוש להו ודאי מוכחא מילתא דקים לן דכי האי לישנא דוקא הוא ואזדא לטעמיה.
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