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 סוכה כ
 משה שווערד

 סד[-]ע' סג ספר הסוכה השלם .1

 

 
 

 ד[-]ע' רעג ספר הסוכה השלם .2
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 ]ע' רעה[ ספר הסוכה השלם .3

 
 

 ה[ס]ע' ר ספר הסוכה השלם .4

 
 

=========================================================================

========================================================================= 

 גליוני מנחת חן .5

 
 

 חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף כ עמוד א .6

בינו ררו היו שהרי בדו לא מצינו שנשתכחה תורה בדורו של רבי חייאוהא דאמרינן חזרה ונשתכחה ועלו רבי חייא ובניו ויסדוה. 

אלו הוי כ שכל המקיים הלכה אחת שלא תשתכח זובשביל מה שחדשו בהלכה  אלא אמר כך, הקדוש וחבריו שהיו גדולי ישראל

 "מ פ"השבהם כדקאמר בפרק השוכר את הפועלים )ב מייסד כל התורה כולה, ובכלל דבריו שראויים ליסדה כולה בכח זכרונות

 .אנא עבידנא שלא תשתכח תורה מישראלב'( 

 

 גליוני מנחת חן .7

 
 

 ערוך לנר מסכת סוכה דף כ עמוד א .8

עלו ר"ח ובניו. לא נתבאר במה נשתכחה אחר שהיו אז רבי ובניו ותלמידיו והנה על מה דאמר חזרה בגמרא חזרה ונשתכחה 

ונשתכחה עלה הלל מפרש רש"י דלא נשתכחה לגמרי אלא הלכות נתעלמו וכאן לא ידענו אפי' איזה הלכות נתעלמו ונלענ"ד 

חה תורה מישראל וכו' ומתנינן שיתא סדרי לשיתא שמרמז בזה למה שאמר ר' חייא עצמו בכתובות )קג ב( אנא עבדי דלא משתכ
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יינוקי וכו' ע"ש הרי דאם לא עשה ר"ח מעשה זאת היתה התורה נשתכחה ולכן שפיר אמר חזרה ונשתכחה עלו ר"ח ובניו 

ולמד תורה  משום דעזרא הי' סוף ימי הנביאים ומה שפרט ג' המייסדיםוייסדוה ואחר עיוני ראיתי שגם הריטב"א כתב כן. 

והלל כדכתיב בעזרא שקרא לפניהם דברי הכתובים מפרש ושום שכל והבינם במקרא  כתב שהיתה קרובה להשתכח בימיושב

כשנתרבו התלמידים והתחיל מחלוקת ביניהם והי' קרוב זה להשתכח התורה ולהיות התורה כשתי תורות  הי' בסוף ימי הקבלה

ור' כדאמרינן בעירובין )יג ב(  מים דיצא בת קול דהלכה כמותווחזרה ויסדה ע"י מה ששנה לתלמידיו במה שהסכימו מן הש

 וייסד הברייתא שמפרש למשנהשנכתבה המשנה והי' קרוב להשתכח אם לא הי' מלמד ע"פ הנ"ל  חייא הי' סוף ימי התנאים

 ו עיקר:ולכן הקדים ריש לקיש זה למה שאמר בשם ר"ח לא נחלקו רבי דוסא וחכמים וכו' להשמיענו שדברי ר"ח ופירוש

 

 שערים מצויינים בהלכה .9

 
 

 אוצר מפרשי התלמוד .10
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 שערים מצויינים בהלכה .11

 
 

 תוספות מסכת סוכה דף כ עמוד ב .12

פילין תתני שהיה מניח  ובירושלמיעבד כשר היה כדאיתא בפרק שני דברכות )דף טז:(  -ראיתם טבי עבדי שהוא תלמיד חכם 

ן היה יש ופריך מחלפא שיטתי' דרבן גמליאל דהא הכא גבי סוכה מיחו בידו חכמים מלישב בסוכה שהריולא מיחו בידו חכמים 

וץ ומשני שהיה עושה כן שלא לדחוק את חכמים שהיו ישנים בסוכה ופריך אי שלא לדחוק את חכמים ישב לו ח תחת המטה

 לסוכה ומשני דרוצה היה לשמוע דברי חכמים.

 

 סוכות שנת תרע"ג  -ים ספר שם משמואל חלק המועד .13

, ד'ות הוי' אהיא הסוכה שחל שם שמים עלי', וסוכה גימ' שני השמ, שהקב"ה מכניס את ישראל לביתו ענין סוכהוכענין הזה הוא 

 ומקבל ובשביל זה עצמו האדם משים אל לבו ומעריך את עצמו אם הוא ראוי לכך לדרוך על השמות הקדושים, ומתבייש בעצמו

הם שאך זה הוא בישראל דוקא כי אתם המעט מכל העמים בשביל . ומצוות על להבא ושלא ישוב עוד לכסלהעליו עול תורה 

 אבל אומה"ע הם בהיפוך, כשמקרבין אותם נדמה להם שהם. ממעטין עצמם ומבינים בעצמם מהותם שאינם ראויים וכנ"ל

שאמר  וכמו יגים עוד גיאות מזה ומרשיעים עודומש, ראויים ולמי יחפוץ מלך מלכי המלכים לעשות יקר וגדולה יותר ממני

"ז באין עיו, וע"כ ענין סוכה הוא רק לישראל שהם ממעטין עצמםנבוכדנצר )ישעי' י"ד י"ד( אעלה על במתי עב אדמה לעליון. 

 והנה מדת. לתשובה וקבלת עול מלכות שמים שלימה, אבל לאומה"ע הוא סם המות שמשיגים עוד גיאות ומרשיעים ביותר

ולהם  , וכל זרעו אחריו הם מעיקרא גזעא ושרשא דישראל,שראל למעט עצמם היא ירושת אבות, אברהם אמר אנכי עפר ואפרי

יפוק  , אבל מאן דלאו איהו עיקר גזעא ושרשא דישראל היא סם המות אצלו כנ"ל ע"כנאה ולהם יאה לישב בצלא דמהימנותא

' ע"ב( כובזה יש לפרש דברי הש"ס )סוכה מהסוכה עוד מגרע גרע כנ"ל. גרמי' מצלא דמהימנותא, שמלבד שאינו מקבל תועלת 

 ן בר"ןמה שאמר ר"ג לזקנים ראיתם טבי עבדי שהוא ת"ח ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה לפיכך ישן הוא תחת המטה, ועיי

ם ש. אבל גרע כנ"ל ולהנ"ל ניחא דס"ד דמגרע, שהקשה למאי דס"ד דמפני צד איסור ישב לו תחת המטה מה איסור יש בזה

 בירושלמי מסיק טעם אחר כדי שלא לדחוק את החכמים שמאחר שהי' ת"ח אין בו חשש זה:

 

 

 שערים מצויינים בהלכה .14
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 שערים מצויינים בהלכה .15

 
 

 אוצר מפרשי התלמוד .16
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 אוצר מפרשי התלמוד .17

 

 
 


