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 סוכה לג
 משה שווערד

 

 רשימות שיעורים ]גריד"ס[ .1

 

 

 תוספות מסכת סוכה דף לג עמוד א .2

יב שום דכתמתימה מאי ס"ד למיפסליה משום שם לווי מידי הדס כתיב בקרא הא אפי' הירדוף מכשרינן אי לאו  -ואימא הכי נמי 

 דרכיה דרכי נועם.

 

 רבי עקיבא איגר מסכת סוכה דף יג עמוד א .3

ימא מידי תויי(. ולא אזוב יון וכו' ולא אזוב שיש לו שם לויי )ה"נ אמאי יוצא במררתא דאגמי כיון דאית ליה שם למיתיבי אזוב 

ולב ולקמן בפרק ל. שם עצם כתיב בקרא, והרי אפי' בתמכא וחזרת יוצאין כיון דמרירא, ולמה נגרע מהם מרירותא דאגמא

תוס' במצראה יהא פסול להושענא הואיל ואית לי' שם לויי, תמהו  על מה דסלקא אדעתיה דגמרא דאסא הגזול )דף לג ע"א(

קדימו ותמיהני למה לא הדמאי ס"ד למפסליה מידי הדס כתיב הא אפי' הירדוף מכשירין, אי לאו משום דרכיה דרכי נועם. 

 .להקשות הכא כן
 

 שפת אמת מסכת סוכה דף יג עמוד א 
דהא הגמ'  םאין מרוריותמהני דהא בפ"ב דפסחים משמע דמרורים דכתי' בקרא אין הפי' באותן מינים שקרואיזוב יון כו'  שם בגמ' הני מרריתא דאגמא כו' מתיבי איזוב ולא

, דקרא ל מרוריםוא בכלשם מרבה כל מידי דהוא מיני זרעים ויש לו שרף ע"ש, ומשמע דשם מרורים בתורה היא רק על המרירות דכל דבר שיש לו מרירות והוא מין ירק ה
עולשין וא הא חזרת אבל הכ דהתם שאני דכתי' איזוב בתורה ושם לווי אינו אזוב וא"כ מאי פריך כאן מאזובדהא פרכי' שם דנימא מרירותא דכופיא והיא מרה של דגים  תדע

י שירצה ומ יש להם ג"כ שם מרירותונ"ל קצת דכל מיני ירק מר לבד השם שיש להם בפרטות , וכל הנך ג"כ שם אחר יש להם א"כ מה בכך דנקרא עולשי אגם וכדומה

' כפי' התוס , ובזה א"ש מה דפי' רש"י חזרת של אגם דאילכן מדמי להו לאזוב אבל הנך קורין להם מרריתא דאגמא לקרוא אותם ע"ש המרירות קורא להם מרורים סתם
ומ"ש  המינים, כ אין שמם מרור אבל לרש"י חזרת לאו דוקא וקאי על כלדמרריתא מין היא ששמו כך הי' קשה כנ"ל דמה בכך דאינו נקרא מרור סתם הלא חזרת ואינך ג"

אמר דכל וע"ז קבתורה מרורים נראה דכל עשב מר שמן בלשון הקודש מרורים רק התנא כדי לבאר כל המינים פי' חזרת עולשין כו' אבל שם הכולל שלהם מרורים, 

ו ייעתא להס"א )סי' תע"ג ס"ק ט"ו( שהקשה מכאן על הפוס' דכל עשב מר כשרים ולפע"ד אדרבה מהכא המרורים דאגמא כשרים ורש"י נקט חזרת וה"ה אינך, ועי' במג
 דכל עשב מר בלשון קודש נקראו מרורים, דוק ותראה שכנים דברי:

 

 כפות תמרים מסכת סוכה דף לג עמוד א .4

או ההר צליה הדס דכתיב בנחמיה )ח( לע"ד דאע"ג דבתורה לא כתיב הדס מ"מ בעזרא קרי תוספות ד"ה ואימא ה"נ. תימא כו' 

וכה סדאין  ככתוב ור"י דריש לקמן )דף לז( והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות

הדס הא הוא נוהגת אלא מד' מינין בלבד והקשו לו מקרא דעזרא ומשני עלי זית ועלי שמן לדפנות כו' אלמא דעלי הדס דאמר קר

לעיל  בלולב ואע"ג דכתיב נמי עץ עבות הך הדס דקרא הוא הדס שוטה וסבירא ליה דהדס שוטה כשר ללולב כרב כהנא דאמרש

ם לויי וכיון דאשכחן דקרא קרי ליה הדס הו"א דהדס מצראה פסול משום דאית ליה שדאפי' תרי וחד כשר דהיינו הדס שוטה 

א והשתא לפום מסקנא יש לפרש דהדס שוטה הוא פסול והדס דקר מ"מקמ"ל דהדס מצראה כשר משום דעץ עבות אמר רחמנא 

עץ דהוא הדס סתמא עץ עבות אתי לרבות אסא מצראה ומה שהקשו לעיל ואימא הירדוף דהוא עבות היינו לפי מסקנא דהכא 

דוף גם היר עבות אמר רחמנא מ"מ אפילו אסא מצראה א"כ לרבה נמי הירדוף דעץ עבות אמר רחמנא מ"מ ומשני דא"א לרבות

בות ה עץ עמשום דרכיה ומיהו לפי מ"ש בסוכה )דף יב ע"א( דקרא דעלי הדס היינו הדס היינו עץ עבות ומשני הדס שוטה לסוכ

פסל ללולב לפי הך פירושא לא אשכחן דאיקרי עץ עבות דלולב הדס ולפירוש זה קשה קושית התוספות היכי סלקא דעתך למ

 הדס מצראה משום שם לויי ודוק:
 

 חצית השקל אורח חיים סימן תרמחמ .5

וכתבו התוספות ד"ה ואימא הכא נמי, וז"ל, תימא מאי סלקא דעתא למפסליה משום שם לווי, מידי הדס כתיב בקרא, הא ....

ואע"ג שהתוספות הניחו הדבר בתימה, על אפילו הירדוף הוי מכשירינן אי לאו דכתיב ]משלי ג, יז[ דרכיה דרכי נועם, עכ"ל. 

וי"ל כמו שכתב הרמב"ם בהקדמתו בפירוש המשנה לזרעים ]ד"ה וכאשר מת[ שודאי . י הש"ס צריכים יישובכרחך דבר

מעולם לא נסתפקו מהו פרי עץ הדר, בפרט שמצוה זו נוהגת כל שנה ושנה, והיתה הלכה למשה מסיני מסורה בידם שהוא 

ההלכה למשה מסיני שפרושו אתרוג, ודרש כל  האתרוג, אלא שנחלקו התנאים ]סוכה לה, א[ באיזו תיבה מהפסוק מרומז
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והוא הדין שיש לומר כן בהדס, אע"ג דשקיל וטרי הש"ס בדף ל"ב ע"ב בפירוש ענף עץ עבות . חד כדאית ליה, עכת"ד

דלמא מיני אחריני דלאו הדס, עד שהעלו מלשון הכתוב שר"ל הדס, ודאי היתה הלכה למשה מסיני מסורה בידם שענף 

וא"כ כיון שהיתה הלכה למשה . , אלא שבאו לסמכו לקרא, כמו שכתב הרמב"ם באתרוג כנזכר לעילעץ עבות ר"ל הדס

מסיני מסורה בידם שנקרא הדס, שפיר סלקא דעתא למפסל אסא מצראי לפי שיש לו שם לווי, אע"ג דבקרא לא הוזכר 

 ...הדס, מכל מקום היתה הלכה למשה מסיני כנזכר לעיל

 

 ה דף לג עמוד אחידושי הריטב"א מסכת סוכ .6

קיה יכא דאפדכי קפדינן אשם לווי היינו העץ עבות אמר רחמנא מ"מ. ולקמן אמרינן ערבי נחל אמר רחמנא מ"מ, ופירוש שניהם 

י הכי סגברחמנא בשם פרטי כגון אזוב ומרור וכיוצא בהן, אבל הכא כל היכא דהוי עץ עבות או שהערבה ממין הגדל על הנחל 

 .כלל דלהכי אפקיה רחמנא בשם
 

 כלומר, שקושיאת תוספות היא גופא הת' של הגמרא 
 

 סימן י רא"ש מסכת סוכה פרק ג .7

בד כל בד ופרש"י ג' בדין ובת"ר יבשו רוב עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלין לחין כשר אמר רב חסדא ובראש כל אחד ואחד. 

ינו רושו אופי שי הבדין אבל באמצען לאו הדר הואשלשה עלין לחין דבבציר משלשה עלין לא הוי עבות ושיהו העלין הלחין ברא

לה לא מתחמובן לכאורה דמשמע ענף כמו בדי אילן )וכן משמע מתוך פרש"י( ואם כן מאי האי דקאמר ונשתיירו בו ג' בדין וה

ל ההדס עליו שב ונ"ל יבשו רו ...בדין ועוד יבשו רוב עליו משמע דקאי אהדס אחד ומה שייך להזכיר בו שיור ג'  אינם כי אם ג'

בדי ... קרא בדונשתיירו בו ג' בדין ותלתא בחד קינא מיקרי בד על שם שיוצאין כאחד ממקום אחד וכל קן וקן עומד לבד על כן נ

לחין  די עליעלין לחין כלומר עלין לחין יש בכל בד ובד ולא שיהו כולן לחין דא"כ ה"ל למימר ג' בדין לחין מדקאמר שלשה ב

ל בד ואפי' אין בכל בד ובד אלא עלה אחד כשר וקאמר רב חסדא שאותו העלה יהא בראש כעלין לחין  משמע שיש בהן מקצת

וא נראה ר כי הובד כי ג' עלין של קן א' יוצא מכאן וא' יוצא מכאן והג' באמצע מורכב על שניהם הוא הנקרא ראש ובו תלוי ההד

 ... יותר מהאחרים

   

 רשימות שיעורים ]גריד"ס[ .8

 
 

 מצויינים בהלכה שערים .9
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 רשימות שיעורים ]גריד"ס[ .10

 

 
 

 

 

 רשימות שיעורים ]גריד"ס[ .11
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 רשימות שיעורים ]גריד"ס[ .12

 

 

 

 רשימות שיעורים ]גריד"ס[ .13

 

 

 

 שערים מצויינים בהלכה .14
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 רש"י סוכה דף לג/א  .15

 מתקן כליטוב משום שבות, שדומה ל ואין ממעטין ביוםלעינבי הדס שהיו מרובין מעלין, ותנן אם מיעטן כשר,  -עבר ולקטן 

 , ואם עבר ומיעטן פסול, כדמפרש טעמא ואזיל:ומכשירו

 

 כפות תמרים מסכת סוכה דף לג עמוד ב .16

לומר  יש לחקור הך מתקן מנא תולדה דאיזו מלאכה היא ויראה דאפשרגמרא ת"ר אין ממעטין בי"ט כו' והא קא מתקן כו'. 

ועוד יראה דממעט ענבי ב"ם פכ"ג דשבת דמתקן כלי חייב משום מכה בפטיש וכן מתבאר בהרמ שהיא משום מכה בפטיש

 שכ"כ רמב"ם פי"א דין ז' המחתך מן העור כו' הקוטם כו' ע הדס הוי תולדה דמחתך

 

 חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף לג עמוד ב .17

 רב בעלפי' הה הושענא אחריתי. והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות ופרקינן דאית לי

וין, ז"ל שאע"פ שהוא מתקן גמור אין דין פסיק רישיה ולא ימות אלא כשהוא נהנה ממלאכתו כיון שעושה בלא מתכ הערוך

תקן חשוב מ כדברירנא בפרק קמא דכתובות )ע"ש ו' א'(, אבל הכי פירושו דהא לא ולא היאוהביא ראיות רבות לקיים סברא זו, 

 ו מתקן,למצותו אבל כשאינו צריך לו אינו חשוב מתקן עד שיתכוין לו והרי הוא כמלקט אותם מהדס שוטה שאינאלא כשצריך 

 ואיכא דקשיא ליה אמאי לא שרינן ליה לכתחילה דנימא מתוך שהותרה ליקוט ענבים לצורך אוכל נפש הותרה נמי שלא

ן מדין וי"ל דלא שרינ, דאית להו מתוך בצורך יום טובלצורך אוכל נפש כשהוא צורך יום טוב דהא קיימא לן ]כבית הלל[ 

והשתא לא עביד מצוה אלא שמתקנו  שהוא דבר מסוים אבל זה שעושה כלי מתוך אלא מלאכה דעלמא שאינו עושה כלי

 מפי מורי נר"ו. למצוה לא,

 

 סימן א רא"ש מסכת שבת פרק יב .18

לה קביצה  ות אם לבהמה כמלא פי הגדי אם להיסק כדי לבשל בוגמ' תנו רבנן התולש עולשין והמזרד זרדין אם לאכילה כגרוגר

אומר  . אבייואם ליפות את הקרקע כל שהוא. אטו כולהו לאו ליפות את הקרקע נינהו. רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו באגם שנו

 קעבידדת. לא צריכא אפילו תימא בשדה כגון דלא מכוין. והא אביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימו

א ואע"ג דהוה פסיק רישיה והדמאחר שאינו נהנה כלל ביפוי קרקע של חבירו שרי לכתחלה  פי' בערוךבארעא דחבריא. 

 כגון דעביד היינו בדבר שהוא נהנה דאמר אביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות שהוא אסור

קוצץ הדעביד בארעא דחבריה ואחר  אבל פסיק רישיהנו בשעת מילה שהוא נהנה בדבר בארעא דידיה וכגון אב הקוצץ בהרת ב

ה פרק ועוד הביא ראיה מההיא דסוכ... . ואפילו איסורא דרבנן ליכא מותרין לכתחלה שאין נהנין בדברבהרת בשעת מילה 

ותו אוסלין מעטין פירוש ענבי הדס שפתנו רבנן אין ממעטין ביו"ט משום ר' אלעזר בר' שמעון אמרו מ לולב הגזול )דף לג ב(

וייהו רי תרוופריך והא קמתקן מנא ומשני הכא במאי עסקינן שלקטן לאכילה ודבר שאין מתכוין מותר ופריך והא אביי ורבא דאמ

 ומאחר שאינו נהנה מותר אע"ג ומשני לא צריכא דאית ליה הושענא אחריתימודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות 

ע"ג אי נמי כיון דרבי שמעון סבר דבר שאין מתכוין מותר מן התורה הכא א ויש לדחות דמצוה שאני. רישיה דהוי פסיק

ן דפסיק רישיה הוא הואיל ואית ליה אחריני שרי לרבי שמעון דשמא לא יהא צריך לזה שתקן ואיגלאי מילתיה דלא תק

נא לא שרינן אע"ג דאית ליה הושע יסור דאורייתאואי צריך ליה איכא אאבל לרבי יהודה דבר שאין מתכוין אסור  כלי

 ...אחריתי

 

 שערים מצויינים בהלכה .19
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 רש"י מסכת סוכה דף לג עמוד ב .20

ל אגודה שכבלולב, דאין צריך אגד, שמעינן מהכא דבעינן בלולב קשר גמור, שיקשור שני ראשי האגד, והאוגדן  -ופליג עליה 

כדתניא  מודו דמצוה לאוגדו, -עליה דר' יהודה, ואמרי לולב שאינו אגוד כשר ואפילו רבנן דפליגי לאו אגד הוא,  -ירק 

 .לעיל משום זה אלי ואנוהו, ואוקימנא כרבנן

   

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות לולב סימן תרנא  סעיף א .21

( סגי ליה ר, )וכא הדס כשמצות ד' מינים )א( שיטול )ב( כל אחד לולב אחד )ג( וב' ערבות )ד( וג' הדסים ))ה( ובמקום הדחק דלי

, משום ומצוה לאגדם )ח( בקשר גמור, דהיינו ב' קשרים זה על זהא בחד ]א[ דלא קטום( )ב"י סי' תרמ"ו בשם א"ח(; )ז( 

בל שלא וצץ; א; ויכול לאגדם )ט( במין אחר, ואם נשרו מהעלין בתוך האגודה בענין שמפסיק, אין לחוש )דמין במינו אינו חנוי

ר ו שהותאעל כן יזהר ליקח )י( החוט שרגיל להיות ב סביב ]ב[ ההדס( )מהרי"ל(; ואם לא אגדו מבעוד יום,  במינו, חוצץ;

ורכין יש מי שכתבו לעשות הקשר בדרך אחר, שכ)יא(  הגה:אגודו, אי אפשר לאגדו בי"ט בקשר גמור, אלא אוגדו בעניבה. 

ר מן בוה יותג. ויש לקשור ההדס )יב( ד )טור(, ג וכן ]ג[ נוהגיןסביבות ג' מינים אלו ותוחבין ראש הכרך תוך העגול הכרוך 

שכתבו  (. וישהערבה )מהרי"ו(, וישפיל ההדס והערבה תוך אגוד הלולב, כדי שיטול )יג( כל ג' מינים בידו בשעת ברכה )מהרי"ל

 >א< לעשות בלולב )יד( ה ג' קשרים, וכן נוהגין )מרדכי פרק לולב הגזול(.   
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 דאף דקי"ל דאין מחוייב לאגדם ]ו[ עכ"פ מצוה יש בזה משום זה אלי ואנוהו: -)ז( ומצוה לאגדם וכו' 

ועיין בתשובת אגורה באהלך שמצדד  דאין זה קשר הנאסר בשבת ויו"ט ולא מקרי אגד ולא בעניבה -)ח( בקשר גמור 

 ע"ש: כמין בית יד ותוחבין הלולב בו ג"ז בכלל קשרדמה שנוהגין העולם שלא לעשות קשר אלא עושין מן עלי לולב 
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ך מה אאיו"ט ]י[ קאי דהשו"ע הביא ההיתר של עניבה והרמ"א בשם הטור מביא ההיתר דכריכה.  -)יא( יש מי שכתבו וכו' 

חלה לא שמתל אבל לא באופן זה אדסיים הרמ"א וכן נוהגין ופי' המ"א אף בחול צ"ע דאף דבמרדכי נזכר ההיתר דכריכה אף בחו

 מצאתי קושר פ"א ואח"כ כורך וכו' ומתוך כך הוא כאלו קושר ב' קשרים זה ע"ג זה אבל בלא קשירה לא עדיף מעניבה אח"כ

ם ביחד מה שמאגד הג' מינישגם הגר"א מתמה ע"ז וע"כ נראה לפי מה שמבואר לקמיה דהמנהג לעשות ג' קשרים הקשר התחתון 

 קודם:יעשה בקשירה מ

לאחד  וא נחשבכנגד ]יג[ ג' אבות. ונראה דהקשרים של מטה דהיינו מה שקושר כל הג' מינים ביחד משום נוי ה -)יד( ג' קשרים 

 ד ]יד[ויעשה למעלה עוד שנים אם אפשר לו ]ט"ז[ ובא"ר משמע ג' קשרים בלולב עצמו לבד הקשר הד' שאוגד הג' מינים יח

פח היות טוע"כ צריך לתבו האחרונים דצריך לעשות בענין שיכול לכסכס היטב בהעלין ]טו[ ואם לא נאגד אלא אגד אחת כשר. כ

 למעלה פתוח ולא מקושר:
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