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 סוכה יד
 משה שווערד

 תוספות סוכה דף יג/ב  .1

בית  אע"ג דאמר בפרק העור והרוטב )חולין דף קכט. ושם( אבל אוכל מרובה פסולה -אם פסולת מרובה על האוכלין כשרה 

עינן דלא באי נמי  דעביד דסתר לה אחר החג דבסוכה לא בטילי יש לחלק בין בית לסוכה שסיככו בזרעים טיהרו משום דבטלינהו

 אי נמי התם כשעשה בהן שינוי מעשה דבמחשבה לא סלקי מטומאה מקבלי טומאה בשעת סיכוך משום תעשה ולא מן העשוי

 י מעשהוהכא בשלא עשה בהן שינוי מעשה כדמוכח בתר הכי דפריך אי הכי מ"ט דרבנן דמה שמניחן ע"ג הסוכה לא חשיב שינו

יה לתיפוק ו ממעט בחלון כדקאמרינן התם משום דלא מבטל ליה ופריך ווכן בפרק לא יחפור )ב"ב דף יט: ושם( דאמר רקיק אינ

 דהוי דבר המקבל טומאה דלא מהני ביטול בלא שינוי מעשה:

 

 מחלוקת ודיון כאשר צריך הסכך פסול בשביל השיעור של חמתה מרובה מצלתה 

 

 שפת אמת על סוכה דף יג/ב  .2

, [ושלא נשבר כליםשמא יבוא לסכך ב]דגזרו  מהני בססן דמ"מ ליהוי כבלאי כלים דיש להקשות מאי ...שם בגמ' לר"א ודאי תנאי היא כו' 

ך תרכ"ט( דמסופק לפסול קשין של תבואה אחר הדישה מכח בלאות כדכתיבנא והוא תמוה מה וכעת ראיתי בפרמ"ג )סי' ת

לם ידות וי כמו שלא היו מעווה ונ"ל דיש לחלק קצת דדוקא כשבססן שלא כדרך דישה בזה מבטל להו מדין ידות לגמרידהכא, 

האוכל  דעשו פעולתן לטובת משא"כ היכא דבאמת דשן כדרכן והי' בהם פ"א דין ידות ודינייהו כקוצר לסכך שאין להם ידות

 :אבל מ"מ לדינא נראה דוחק לחלק בהכי שפיר פסולין לעולם מכח בלאות

 

 גליוני מנחת חן .3

 
 

 ספר בניהו בן יהוידע על סוכה דף יד/א  .4

או  כי המתפלל תפילה שלימה שאינו משמיט בה תיבותנמשלה תפלת צדיקים כעתר. נראה לי בס"ד הפך עתר הוא תער, למה 

ינו אותיות אז תפלתו דומה לעתר, שתהיה מהפכת מדת הדין למדת הרחמים כעתר זה שהוא מהפך את התבואה בגורן, ואם א

בס"ד  ובזה יובן. , הרי זו דומה לתער שמאבד ומשליך השערותמתפלל תפילה שלימה אלא משליך ומאבד תיבות ואותיות מפיו

פלל חכם מתרמז הכתוב ]קהלת ב' י"ד[ החכם עיניו בראשו, כי עתר אות עי"ן בראש תיבה, אך תע"ר אות עי"ן באמצע תיבה, וה

ולא  ,פילת יצחקלמדת רחמנות בתרגזנות והא דנרמז זה של היפוך מדת . תפילה שלימה שדומה לעתר שאות עי"ן בראש תיבה

אחוז  כי אברהם אבינו ע"ה הואנרמז בתפילת אברהם אבינו ע"ה שהוא הראשון בתפילה שתיקן תפלת שחרית, נראה לי בס"ד 

ש טפי ו חידובמדת החסד, ואין זה חידוש בתפלתו להפך מדת רגזנות למדת רחמנות, אבל יצחק אבינו ע"ה שהוא דין וגבורה יש ב

 מדת רגזנות למדת רחמנות:  בענין זה, שמהפך בתפילתו

 

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

. כן הגרסא בעין יעקב. וכתוב בספר דקדוקי סופרים, דכן הגרסא למדת רחמנות רגזנותשם מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת 

, עיין שם. ובני ידידי ונהוגרסה זאת היא יותר נכבתלמוד כתב יד וכן היא גם כן בתלמוד הדפוס בגמרא דיבמות דף ס"ד ע"א 

כה"ר יעקב הי"ו פירש, מה עתר מהפך התבואה מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, כן הצדיקים בתפילתם המה מעלין מין נקובין 

ונראה לי בס"ד, ההפרש בין תפלת הצדיקים לתפילת מלמטה למעלה, ומורידין אור מין דכורין מלמעלה למטה, עד כאן דבריו. 

ב, כי הנוסח הוא שוה אצל הכל, ורק הצדיקים יש להם טוהר לב וכונה בתפילתם, ועמא דארעא אין מכוונים עמא דארעא הוא בל

 לבן בתפלה, אלא לבם יחשוב בדברים אחרים והוא נפרד מן התפלה, ולכן הצדיקים מהפכין בתפילתם מדת רוגז למדת רחם,

לב שלהם בדברי התפלה, בזה יתחבר מספר לב עם מספר  כי על ידי שהם מחברים, ברוגז רחם תזכורוכמ"ש ]חבקוק ג' ב'[ 

אך ההפכיים אשר מפרידים לב שלהם מן התפלה לא יתחבר מספר לב עם מספר רוגז,  רוגז ויהיה סך הכל מספר רחם,

ובזה יובן מה שכתוב בתוכחה . להיות מספר אחד שהוא רחם, אלא ישאר זה בפני עצמו וזה בפני עצמו ונעשה לב רוגז
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ולכן אמר כאן מהפכים , ]דברים כ"ח ס"ה[ ונתן לך לב רגז, רצונו לומר שלא יתחבר מספר לב עם רוגז שיהיה מספר רחם

 מדותיו של הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנות, שיהיה הרוגז מספר רחם:

 

 גליוני מנחת חן .6

  
 

 גליוני מנחת חן .7

 
 

 אוצר מפרשי התלמוד .8

 
 

 רים מצויינים בהלכהשע .9
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 גליוני מנחת חן .10

 
 

 ערוך לנר על סוכה דף יד/ב  .11

 עיין לעיל )דף י"א ע"א( שכתבתי דאיסורי דרבנן כשאי אפשר בענין אחר מותר לעשות בגמרא אין שעת הסכנה ראי':

ן דזה לכה גם הוא כתב כאבל מכ"מ לענין הדכאן  ועתה ראיתי לפי דברי הריטב"א דכאן דפליגי בזה ר"י ורבנן מהן סוכה

ם אאבל  בזה לא גזרו רבנן דלא תשתכח מצות סוכה לכל היאדדוקא הכא דשעת הסכנה וגזרה שוה  דעתן דרבנן ואין לחלק

דמדברי  כיון שרואה אחרים מקיימים אותה דוקא בזה שפיר גזרו רבנן דלא שייך שתשתכח מצות סוכה אצלו שעת הדחק

 כרכים לא מצא מוכח דלא חלקו בכך דאל"כ מאי מייתי ראי' מלא מצא אתרוג מלולב דבני התוספ' לקמן )דף ל"א ע"א( בד"ה

י לקמן ועיין במגן אברהם )סי' תרכ"ט( ועיין מה שכתבת אע"כ דלא חלקו בכךדדלמא רק שם התירו דיש חשש שישתכח לגמרי 

 )דף כ"א ע"ב(:
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 סימן תרכו  -שו"ע אורח חיים  .12

כשרה:  חת הגג שהסירו הרעפים, אע"פ שנשארו עדיין העצים הדקים שהרעפים מונחים עליהם,)ג( העושה סוכה למטה בבית, ת

 רי"ל( ;, ומותר לסגרן מפני הגשמים ולחזור ולפתחן )מהוכן מותר לעשות הסוכה תחת הגגות העשויות לפתוח ולסגור -הגה 

שום ה לא מואין בזים )ד"ע( שסוגר ופותח בהן, ואפילו ביום טוב שרי לסגרן ולפתחן )אגודה דיומא ומהרי"ו( אם יש להם ציר

 :רק שיזהר שלא ישב תחתיהן כשהן סגורין, שאז הסוכה פסולה; סתירה ובנין אהל בי"ט, ולא משום תעשה ולא מן העשוי
 

 בכורי יעקב ס' תרכ"ו אות יב .13

 

 
 

 שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תרכט .14

רת לחוש שמא ישב תחת תקך בהן לפי שרוב תקרת הבית עשויות מהן ויש נסרים שרחבן ארבעה טפחים אסור לסכ: סעיף כט

ה ן התוראף היא מנסרים עשויה ותקרת הבית היא פסולה מ ביתו ויאמר מה לי לסכך בנסרים אלו מה לי לישב תחת תקרת ביתי

 מטעם שנתבאר בסי' תרכ"ו:   
ן נעשו סול עליהפוהשכיבן על צידן שהוא פחות מארבעה טפחים אף על פי כן פסולה דכיון שיש שם  ואפילו אם לא הטיל רוחב הנסרים על גבי הסוכה אלא הפכן: סעיף ל

 כשפודין של מתכת הפסולין לסכך בכל ענין שהופכן:   

ניח בהן לה אוין להשתמשאבל מותר לסכך בנסרים שאין רחבן ארבעה טפחים ואפילו אם הם משופין ודומין לכלים ואע"פ שהן ראויים לישיבה ]ו[ גם הן ר: סעיף לא

 ה:   לסתירפירות וככרות על גביהן שהרי הן רחבין קצת אעפ"כ אינן מקבלין טומאה אם אינן מיוחדין לא לישיבה ולא לשום תשמיש אלא עומדין לבנין או 

ים ועכשיו בזמן הזה שמסככין הבתים בנסרים שאין בהן שלשה טפחים יש לפסול סוכה המסוככת אפילו בנסר: סעיף לב

 שאין ברחבן שלשה טפחים משום גזרה שמא ישב תחת תקרת ביתו העשויה מנסרים כאלו.

 ו ומכלאבל מותר לסכך בנסרים קצרים מאד שקורין )לאטי"ש או שינדלי"ן( שאין דרך לעשות תקרת הבית מנסרים קצרים כאל

 העולם יתבאר בסי' תרל"א ולפיכך נהגומקום צריך ליזהר לעשות הסכך עראי וקל בענין שיוכלו הגשמים לירד בתוכו כמו ש

 :   שלא לסכך בהן כלל שמא יטעו לסכך בענין קביעות שלא יוכלו הגשמים לירד בתוכו

ן הוא הדיובשעת הדחק שאין להם במה לסכך מסככין בנסרים אפילו יש בהם ארבעה טפחים אם אי אפשר בענין אחר ו: סעיף לג 

 .     בכל דבר האסור משום גזרה
 

 י מנחת חןגליונ .15

 


