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סוכות – אורו של ביטול היש ושמחת אמת
כתב במכתב מאליהו )ח"ב עמ' 109(: הנה סוכה היא דירת ארעי, 
והיא בחינת ביטול היש של העולם הזה. בחינה זו צריך שישיג 
האדם ־ שאין שום קביעות בעולם הזה, ואדרבה כל תאוותיו 
כל מחשבות האדם שלפיהן  וגם  עוברות.  חולפות  והנאותיו 
אינן  ־  דורות  לדורי  מסודרים  בחיים  עצמו  את  לבסס  יוכל 
אלא דמיונות שוא. והשגה זאת, בבחינת ידיעה שכלית, הריהי 
הבחינה התחתונה שבענין סוכה, וגם בני אומות העולם יכולים 
להשיגה. הכרה זו מצויה היא אצל כל בן דעת, כי הרי החיים 
ורק השאיפות  הנה,  הבל  העוה״ז  מוכיחים ששאיפות  עצמם 

הרוחניות מביאות לידי אושר ושמחה. עכ"ל.

ונראה להוסיף על דבריו, שדוקא בסוכות שהתורה כתבה עליו 
בפירוש זמן שמחתנו נצטווינו בביטול היש, ללמדנו שרק על 
שפחות  וכמה  אמיתית,  לשמחה  מגיע  מלבו  היש  ביטול  ידי 
נצרך לעניני העולם הזה יש יותר שמחה בלבו, שהרי העוה"ז 
דומה למים מלוחים כמה ששותה יותר צמא יותר, ואף שאמרו 
שכל שבעת הימים עושה סוכתו קבע אפשר לומר על דרך 
המוסר שבא ללמדנו שאף שצריך לבטל היש מלבו מכל מקום 
לו לקיום נפשו  צריך לקחת מעניני העולם הזה מה שנצרך 
וגופו, שהרי ההתמקדות בצרכי הנשמה תוך הזנחת צרכי הגוף 
והנפש מביאה לאדם נזקים חמורים ביותר, צרכים קיומיים של 
הגוף והנפש שאינם באים לסיפוקם, יוצרים לחצים, מתחים 
נפשיים  למשברים  האדם  את  המובילים  נפשיות,  ומצוקות 

חמורים. 

אומר  זאת  ואין  מדרגות,  מדרגות  יש  והנפש  הגוף  ובצרכי 
שלא  נקרא  מזה  ויותר  נפשו,  קיום  רק  לקחת  אדם  שצריך 
מדרגתו  לפי  אדם  לכל  מתאים  לצורך  ענין  אלא  לצורך, 
ותכונתו, כי כל מה שנצרך לאדם למען יעמוד על מתכונת 
ערים  אז  שרק  ושמחה  רצון  של  במצב  שיהיה  כדי  נפשו 
הצורך,  בכלל  נכלל  הכל  כוחותיו  כל  בו  וחיים  כשרונותיו, 
ומובן כי לרוב בני אדם דרוש לקחת מן העולם יותר מכדי 
בני אדם הבינוניים דרושים לתענוגים גשמיים,  רוב  הקיום, 
לטיול ולחברת בני אדם, ולהתענג מנועם הטבע וכדו', ואחרי 
שנחוץ לו כל זה אם נגמר בנפשו לפרוש מהנאות אלו הרי זה 

בכלל "אל תהי צדיק הרבה" למה תישומם. 

אינו מחכמה על האדם לפסוע  כי  וכבר דברנו כמה פעמים 
בפעם אחד אל מעלה עליונה הרחוקה ממדרגתו הוא, כי זה לא 
יתכן מלבד יחידי סגולה שזכו להרגיש במלא המידה בנועם 
ר"ע  הגאון  מוילנא,  הגאון  כמו  בלבד,  בה  ומתענגים  התורה 
איגר, שאמרו הרופאים עליו, כי לפי רפיון גופו אינם יודעים 
מהיכן הוא חי אם לא כי העונג הרב שיש לו מלימוד התורה 

מכלכל את גופו ומחייהו. )שיעורי דעת(.

יש החושבים שהנאה גופנית היא חטא, אבל זה אינו כן שהרי 
אותנו,  מנת לתסכל  על  הגשמי  העולם  ברא את  לא  הקב"ה 
וינברג  )הגר"ח  נעימים.  להיות  אמורים  החיים  להנאתנו,  אלא 

זצ"ל(.

ובאמת יש להתבונן, הלא דבר הוא שאדם וחוה הושמו בגן 
של עדן, מקום של עונג ותענוג, הלא עולם הזה הוא עולם של 
מעשה, עולם של עבודה לשלימות, ואינו לתענוג ועידון שזהו 
מיועד לעולם הבא )עיין מסילת ישרים פרק א(. אלא הביאור, שזה 
גופא היה עבודתם, לעלות בשלימות עם כח בחירתם על ידי 
ידי התענוג והעידון, שבצירוף התענוג  התענוג, ובדוקא על 
הגשמי מסוגל האדם להגיע למדרגות נעלות בהכרת חושית 
בטובו יתברך שלא שייך בלי התענוג, ורק בזה שייך תכלית 

השלימות של קרבת אלקים.

ומצינו בחז״ל )תענית יא. נזיר יט.( שנזיר מביא חטאת על שציער 
עצמו מן היין. והביאור הוא, דהגם דהיה מוכרח להיות נזיר 
בגלל איזה סיבה או ביקוש בעבודת ה׳, מכל מקום צריך כפרה 
לפייס גופו במה שלא נהנה מטובות עולם הזה. ומביא חטאת 
וטבע  הטוב,  הכרת  הרגשת  ענין  מעט  אצלו  זה, שנחסר  על 
האדם שרק בהרגשת ההנאה יהיו ברכותיו והודאותיו נאמרות 

כראוי.

ואין זה סתירה לפרישות, דפרישות הוא שלא לבקש להוסיף 
על הנאתו ותענוגיו, אבל לשים לב להנאה והתענוג מכל מה 

שיש לו בין כך וגם בהכרח, זהו יסוד להכרת הטוב.

ושמחת החיים הזה הוא היסוד לעבודת ה׳, וכאמרם ז"ל )אבות 
ד', א'(: איזהו עשיר השמח בחלקו. ועל ידי שמתבונן בכל פרטי 

החסדים ויהנה מהן, יקיים בעצמו לא יהיה בך אביון. 

בהלכה ובאגדה
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הלכות סוכות
זמן בניית הסוכה

מתחילים  והמדקדקים  בסופו(:  תרכ"ד  )סי'  הרמ"א  כתב  א. 
ממצוה  לצאת  כדי  הסוכה,  בעשיית  כיפור  במוצאי  מיד 
)שם אות ל"ה(, שאם קשה עליו  אל מצוה. עכ"ל. וכתב כה"ח 
להתחיל מיד במוצאי כיפור לפחות ידבר בעניני סוכה עם 
עניני  ( כתב שילמד מעט  ז'  )אות  ובערוך השולחן  ביתו.  בני 

סוכה ממס' סוכה או שילמד מדיני סוכה.

מיד  הסוכה  לתקן  מצוה  תרכ"ה(:  )סי'  הרמ"א  כתב  עוד  ב. 
וביאר  יחמיצנה,  אל  בידו  הבאה  ומצוה  כיפור,  יום  לאחר 
המשנ"ב שם )ס"ק ב'( דמה שכתב הרמ"א בסי' תרכ"ד, היינו 
גם שם  כולה אם אפשר,  ולמחרת מתקן  התחלה בעלמא 
מדבר בענין מדקדק במעשיו שיתחיל בבניית הסוכה מיד 
ביום המחרת אחר  פנים  כל  ומי שאין מדקדק על  בלילה, 
יציאה מבית הכנסת יגמור כולה אם אפשר. ואם הוא ערב 
שבת, אחר חצות יש לומר שאסור. וציין מקור לפמ"ג, אבל 
בצריך  ונשאר  לאיסור  החליט  שלא  יראה  בפמ"ג  המעיין 
עיון, ויותר יש לתמוה שהרי בסי' רנ"א סעי' א' כתב מרן: 
רואה  אינו  ולמעלה  המנחה  מן  בע"ש  מלאכה  העושה 
מפרשים:  ויש  גדולה,  מנחה  מפרשים:  יש  ברכה,  סימן 
שהסומך  ג'(  )ס"ק  המשנ"ב  שם  וכתב  עכ"ל.  קטנה.  מנחה 
וציין  הפסיד  לא  קטנה  מנחה  עד  שמותר  המקילים  על 
בשעה"צ שכן פסק הט"ז המג"א והפמ"ג. שו"ר שבמשנ"ב 
דרשו העירו זאת ותירצו שמבואר בשעה"צ לעיל תקל"א 
כך לכתחילה לעשות מלאכה לאחר  כל  זה  ב', שאין  ס"ק 
ומרפא.  ארוכה  העלו  לא  המחילה  ולאחר  גדולה.  מנחה 
חדא דיש הבדל עצום בין לא כל כך לכתחילה לבין אסור, 
וכאן לגבי סוכה כתב המשנ"ב שאסור לעשות סוכה אחר 
בשם  שכתבנו  כתב:  תקכ"א(  )סי'  שם  שבעה"צ  ובפרט  חצות 
דמנחה  הפוסקים  דעת  על  לסמוך  שאפשר  האחרונים 
תרכ"ה  )סי'  יעקב  במשכנות  פנים  כל  ועל  קטנה,  מנחה  היינו 

עיקר  וכן  קטנה,  מנחה  עד  לעשות  שמותר  פסק  ה'(  ס"ק 

למעשה. חדא דהא הפמ"ג לא אסר בהחלט שהרי נשאר 
בצ"ע, ועוד דסוגיא בדוכתא עדיפא, ובס' רנ"א שזה עיקר 
המקום שמדבר על איסור מלאכה בע"ש פסקו הט"ז מג"א 
פמ"ג והמשנ"ב שאפשר להקל עד זמן מנחה קטנה וביותר 
ויש  יש  כותב  שכשמרן  החיד"א  מרן  שכתב  הכלל  שידוע 
הלכה כויש, והויש סוברים שמותר לעשות מלאכה עד זמן 

מנחה קטנה.

זמן  שקודם  פסק  כן  שגם  בהערות(  ק'  עמ'  )סוכות  בחזו"ע  שו"ר 
מנחה קטנה – מותר לעשות הסוכה. ונראה שאם לא גמר 
ויש חשש שבערב חג יטרד או שעל  עד זמן מנחה קטנה 
כל פנים מחמת קוצר הזמן יבוא לידי כעסים וכדומה מותר 
וכמו  קטנה,  מנחה  זמן  לאחר  אף  הסוכה  לבנות  להמשיך 
סוכה  למצות  השייכים  דינים  ב'  סי'  )פ"א  השואבה  בית  בספר  שפסק 
שמותר  שכתבו  והרמ"א  השל"ה  מלשון  כן  והוכיח  ז'(  אות 

לעשות הסוכה אפילו בע"ש, ובודאי כוונתם על ע"ש אחר 
שמותר  פשיטא  רבותא  מאי  דאל"כ  מלאכה  איסור  זמן 
וכמו  מצוה,  צורך  דהוי  משום  והטעם  בע"ש.  כן  לעשות 
לימודו  דרך  ספרים  לכתוב  שמותר  רנ"א  בס'  מרן  שפסק 
כל היום בע"ש, והטעם כתב בב"י משום דהוי צורך מצוה, 
ונראה פשוט שכן פסק כה"ח )סי' תרכ"ד אות ל"ה( שכתב בזה"ל: 
והא דיש לו להתחיל בעשיית הסוכה תיכף ומיד אחר ביאתו 
מבית הכנסת אפילו ע"ש היינו דוקא ביש לו מן המוכן כל 
יכין צרכי שבת קודם  צרכי שבת, אבל אם עדיין לא הכין 
שלא  לפניך  שלך  הרי  הנה  עכ"ל.  בסוכה.  יעסוק  ואח"כ 
העתיק כאן כדרכו את לשון הפמ"ג והמשנ"ב שאחר חצות 
אסור מוכח דס"ל שמותר לבנות הסוכה כל היום גם אחר 
זמן מנחה קטנה, שאל"כ היה לו לאסור לפחות מזמן מנחה 

קטנה.

יוכל  אח"כ  לבנות  יוכל  לא  שאם  הנד"מ  בילקו"י  שו"ר 
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לבנות גם אחר זמן מנחה קטנה יעו"ש. ומ"מ אמינא ולא 
מסתפינא שגם באופן שיוכל לסיים בערב חג אבל יש חשש 
לידי  יבוא  הסוכות  חג  לערב  הסוכה  בניית  ישהה  שאם 
כעסים ומתח בביתו שפיר דמי לבנות גם אחר זמן מנחה 
קטנה, ובפרט שכן נראה דעת מרן, כמו שכתב שבספר בית 

השואבה הנ"ל. 

סוכה שתחת האילן
ושיטות  פרטים  הרבה  יש  האילן  שתחת  סוכה  בדין  א. 
אבא  בהגרב"צ  מעשה  היה  וכבר  תרכ"ו,  בסי'  כמבואר 
שאול זצ"ל, שהתארח במלון גלי צאנז בנתניה בחג הסוכות 
ולא סמך שזה מלון חרדי, ובדק את הסוכה והתברר שאכן 
יש  ולכן  עליה.  סוכך  שהיה  אילן  מחמת  פסולה  הסוכה 
יש  ואם  הסוכה.  גבי  על  אילן  שום  יהיה  שלא  להשתדל 
הכרח לזה ישאל חכם אם אכן הסוכה כשרה בכהאי גוונא.

זצ"ל  הגריש"א  משם  כתב  י"ז(  הל'  )פכ"ה  האיש  אשרי  בספר 
אילן העומד בסמוך לסוכה ומידי פעם הרוח מכופפת את 
ענפיו, שיבואו מעל הסוכה אינו פוסל דזה עראי. עכ"ל. אבל 
נראה שבאול"צ סובר לא כך, שהרי בח"ד עמ' קל"ט פסק: 
אםילו  הסוכה  מעל  נמצא  שמסוק  ורואה  בסוכה  האוכל 
יאכל. עכ"ל. אף  ואז  ימתין עד שיעבור המסוק  בגובה רב 
סוכה  בספר  שו"ר  האילן,  מענפי  יותר  עראי  הוא  שמסוק 
פראנק  פסח  צבי  רבי  שהגאון  שהביא  תצ"ג(  עמ'  )ח"ב  השלם 
כ"ג(,  סי'  )ח"א  קודש  מקראי  בספרו  ירושלים  של  רבה  זצ"ל 
מזו  ויתירה  גוונא,  בכהאי  כשרה  הסוכה  אם  בצ"ע  נשאר 
דמספקא ליה שמא הסוכה פסולה גם בשעה שאין האילן 
ולגבי  לשבעה,  ראויה  שאינה  סוכה  מדין  הסוכה  מעל 
מסוק שע"ג הסוכה הביא בספר סוכה השלם )ח"א עמ' שי"ח( 

שהמהרש"ם נשאר בצ"ע אם פוסל הסוכה באותה שעה.

 פריסת סדין או ניילון וכן תליית נוי 
סוכה תחת הסכך )חשש תולעים(

א. אם יש חשש שיפלו תולעים מהסכך לא מועיל שיתלה 
ד' טפחים דאע"ג דפסק מרן  נאה תחת הסכך בתוך  סדין 
)סי' תרכ"ט סעי' י"ט( שאם פירס סדין לנאותה כשרה כאן שונה 

אם  שגם  וביותר  יפלו,  שלא  לתולעים  בעיקר  שכוונתו 
מכוון לנאות וגם להגן פסק בספר מקור חיים )להחוות יאיר סי' 
תרכ"ט סעי' י"ט(, שפסול, והנה בחזו"ע )עמ' פ"ד( חולק על החוות 

לנאותה  כדי  מצוייר  ניילון  פירס  שאם  וסובר  הנ"ל  יאיר 
מ'(  סי'  תשע"ח  )טבת  תורה  באור  אבל  הסוכה כשרה,  להגן  וגם 
רש"י,  הרמב"ן,  ותלמידי  מהריטב"א  הכותב  הרב  מוכיח 
בן הרמב"ם, שהטעם שלנאותה  רי"ד, רבנו אברהם  פסקי 
כשרה משום שכשזה רק לנאות אין לזה חשיבות, ולפי"ז 

אם נעשה גם להגן ודאי יש חשיבות ופסול לדבריהם, ולכן 
ראיתי בספר  ודבר פלא  בזה,  העיקר להלכה שיש לאסור 
לפרוס  מותר  וז"ל:  ט"ז(  הל'  פכ"ה  מהגריש"א  )פסקים  האיש  אשרי 
ניילון תחת הסכך כאשר יש חשש שיפלו חרקים מהסכך 
כוונתו  גם כשאין  כך  והדין  לנאותו שבטל לסכך.  כל  כדין 
שמועות  פסקי  לספר  וציין  אחרת,  כוונה  אלא  לנאותו 
גרוס שליט"א.  )קובץ ס'(. עדות הגר"מ  )עמ' מ"ט( ותל תלפיות 

ר"ת  סובר  דכך  דאע"ג  זו.  לשמועה  להאמין  אפשר  ואי 
רק  והתירו  כן  פסקו  לא  והאחרונים  הראשונים  רוב  אבל 
כשפורס לנאותה בלבד. אבל אם פירס על מנת שלא יפלו 
עלים וכיוצא הסוכה פסולה ועיין ביאור הלכה )סי' תרכ"ט ד"ה 
רש"י,  חננאל,  רבנו  שדעת  דבריו  בסוף  שסיכם  אומרים(  ויש 

ריטב"א,  ר"ן,  מנוח,  רבנו  העיטור,  רמב"ם,  גיאת,  רי"צ 
ריב"ב, כולם נקטו כסתימת השו"ע שמתיר  הגהת סמ"ק, 
בביאור  ועיין  אחרת,  לכוונה  לא  אבל  בלבד,  לנאותה  רק 
הגר"א שכתב דהמחבר )שו"ע( סתם בסי' תרפ"ו דלא כר"ת. 
במשנ"ס )ס"ק נ"ח( כתב שכ"כ הב"ח ושאר האחרונים, ותמוה 
ששמע  ונראה  בזה.  להקל  פסק  שהגריש"א  לומר  ומוזר 
השומע וטעה, דהנה המשנ"ב שם כתב בשעת הדחק שלא 
יוכל לאכול בסוכה מחמת העלים הנושרים לתוך המאכל 
משיאכל  טפחים  ד'  בתוך  הסכך  תחת  סדין  לפרוס  מוטב 
בסוכה.וכנראה  לישב  זה  על  יברך  לא  אבל  לסוכה,  חוץ 
ששאלו את הגריש"א מה הדין לאכול בסוכה כשיש חשש 
לנפילת תולעים וע"ז השיב שודאי אין לאכול בסוכה במצב 
כזה אלא שיפרוס ניילון שלפחות יצא לדעת ר"ת והשומע 
יהיה  שלא  איך  לכתחילה,  מתיר  שהגריש"א  וחשב  וטעה 
סתימת  וכן  והאחרונים,  הראשונים  כרוב  שהלכה  ודאי 
שקוף  שהוא  ניילון  שבנידון  אלא  שאוסרים.  השו"ע  מרן 
)סי' תרכ"ט( שיש הסוברים שפסול רק  כתב בפסקי תשובות 
ודאי  זאת  יעו"ש. בכל  כיון שאינו עושה צל כלל.  מדרבנן 
יברך  לא  וגם  לזה  להגיע  שלא  טצדקי  כל  לעשות  שיש 
דסוף סוף העיקר להלכה לפסול שגם אם נאמר דהוי פסול 
מדרבן לא אמרינן בכה"ג ספיקא דרבנן לקולא, שהרי מרן 

השו"ע ורוב הראשונים ורוב האחרונים פוסלים. 

וכיון שאתינן להכי ראינו לנכון להעתיק מה שכתב הרה"ג 
משה ויא מחבר ספר בדיקת המזון כהלכה.

הסכך נגוע לעיתים קרובות בחרקים העלולים ליפול לתוך 
המאכלים ובזה מצוה הבאה בעבירה.

על  הנחתו  לפני  או  הסכך  קניית  בשעת  הבדיקה  אופן 
הסוכה מחזיקים את הסכך במאונך מעל משטח לבן כגון 
בחזקה  בו  חובטים  לבנה  מפה  או  לבן  נייר  של  גדול  גליון 
ומתבוננים אם נפלו על המשטח חרקים. אם נמצאה נגיעות 
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מנקים את הסכך כך: סכך ירוק כגון ענפי דקל פורסים את 
הסכך על הרצפה מברישים אותו בב' צידיו בתמיסת סבון 

ואקונומיקה ושוטפים היטב בשטף מים קרים.

פרוס  שהוא  הסכך  את  מעמידים  קיינעס  כגון  יבש  סכך 
כל  על  מאוד  חמים  מים  עליו  ומתיזים  הקיר  על  ונשען 
וחוזרים על  שטחו במשך כרבע שעה, הופכים את הסכך 

התזת המים החמים במשך כעשר דקות.

המלצות לאחסון הסכך לאחר סוכות: מרססים את הסכך 
בחומר הדברה ארוך טווח, כגון k600 k2000 כאשר הסכך 
שרוול  כגון  אטומה  באריזה  אותו  אורזין  לחלוטין,  יבש 
בתוספת  רצוי  כחול,  נצמד  בניילון  או  סכך(,  )מגן  עבה  ניילון 
יבש,  במקום  הסכך  את  מאחסנים  אמיתי,  נפטלין  כדורי 

ע"כ.

ב. אף שסכך פסול פוסל רק בד' טפחים וכמו שכתב מרן 
בסי' תרל"ב סעי' א' ודוקא כשהולך על פני כל הסוכה, וכמו 
שכתב הרמ"א סעי' ב' מ"מ מהרי"ל סובר שלכתחילה לא 
יתלה שום נוי סוכה רק בתוך ד' טפחים סמוך לסכך שאז 
תרכ"ז  ס"ס  הרמ"א  רבנו  פסק  וכדבריו  לסכך,  בטל  הוא 
וכדמוכח  כשרה  שהסוכה  ודאי  ובדיעבד  חומרא,  זו  מ"מ 
שמשמע  שיש  ואף  ע"ו  עמ'  בחזו"ע  וכ"כ  שם  מהמשנ"ב 
מדבריהם דגזרינן סכך פסול פחות מד' טפחים אטו סכך ד' 
טפחים צריך לומר דלאו דוקא קאמרי ועכ"פ לדינא הסוכה 
לא  הוא  אם  גם  טפחים  מד'  פחות  הנוי  גודל  אם  כשרה 
סמוך לסכך תוך ד' טפחים. והעיקר להלכה שיש להחמיר 
רק שהמרחק בין הסכך לתחילת הנוי לא יהיה ד' טפחים, 
אבל אורך הנוי יכול להיות יותר מד' טפחים. וכ"כ במשנ"ב 
וכ"פ  זצ"ל,  וואזנר  והגר"ש  נר"ו  קרליץ  הגר"נ  בשם  דרשו 
במשנ"ב  דבריו  )הובאו  זצ"ל  לוי  משה  ר'  והרה"ג  ע"ו(  )עמ'  בחזו"ע 

איש מצליח(.

שיעורי המצוות ושטח הסוכה
א. מכיון שענין השיעורים בחג הסוכות נוגע להרבה ענינים 
הקדוש  הציבור  את  כאן  לידע  רצוי  בדאוריתא  ובד"כ 
למסקנא  הגיעו  השיעורים,  בענין  שעסקו  זמננו  שמומחי 
קטנים  והשיעורים  המדה  על  הפריז  זצ"ל  נאה  שהגר"ח 
צ,  )עמ'  תורה  ושיעורי  מדות  בספר  הוכיח  כן  שכתב,  ממה 
הגרש"ז  בפני  הדברים  את  והצעתי  כתב   81 ובהערה  צא(, 

נאה  שר"ח  מכבר  שמע  שכבר  לי  ואמר  זצ"ל,  אויערבך 
וכ"כ  מסקנותיי,  לפרסם  והמרצני  במידותיו  הפריז  זצ"ל 
בספר סוכה השלם )ח"ב עמ' שס"ו( וציין שכ"כ ג"כ ספר מדות 
המדות.  הדורי  בספר  וכ"כ  שפ"א(,  )עמ'  תורה  של  ומשקלות 
וכידוע  כהלכתה  סוכה  דופן  בנספח  הספר  בסוף  יעו"ש 

הראש"ל  וז"ל:  בירוריו,  על  סמכו  ישראל  מגדולי  הרבה 
שמרן  יודע  ואני  לספר:  בהסכמה  שליט"א,  יוסף  הגר"י 
על  והסתמך  ומעריכו  מוקירו  היה  זצוק"ל  עט"ר  אאמו"ר 

דבריו בעניני השיעורים.

22.8 ס"מ,  24 ס"מ אלא  אינו  )ג' טפחים(  ומסקנתם: דהלבוד 
ושיעור ד' טפחים לסכך פסול 30.4 ס"מ, ושיעור ד' אמות 
לדופן עקומה כ-182.4 ס"מ, וכמובן שיש נפק"מ גם לקולא 
שיעור  לגבי  נפק"מ  ויש  ועוד.  טפחים  ג'  הדס  שיעור  כגון 
אכילה המחייב סוכה, דהנה לגבי אכילת פת הבאה בכיסנין 
כתב המשנ"ב סי' תרל"ז ס"ק ט"ז, שאם אוכל יותר מכביצה 
יש מחלוקת אם חייב בסוכה, ובחזו"ע )עמ' קל"ד( פסק שחייב 
בסוכה אבל לא יברך, וכ"פ באורל"צ )ח"ד עמ' קפ"ד(. ויש לדעת 
 50 אלא  כמפורסם  גרם   56 אינו  ביצה  ששיעור  בזה  גם 
גרם כפי שביררו המחברים הנ"ל, ואליבא דאמת השיעור 
וגם הגרע"י זצ"ל סובר  50 גרם.  ולא  50 סמ"ק  בנפח היינו 
שליט"א  יוסף  הגר"ד  שכתב  וכמו  בנפח,  השיעור  שעיקר 
זצ"ל.  אביו  משם  הנ"ל  המדות  הידורי  לספר  בהסכמתו 
וכ"כ בילקו"י הלכות ברכות בתחילת הספר וכדי לסבר את 
האוזן בפרוסת לחם ששוקלת כשלושים גרם יש כשמונים 
ולכן האוכל פרוסת עוגה  סמ"ק שהוא כמעט שני ביצים, 
רגילה בדרך כלל יש בה שיעור כביצה ויש לאוכלה בסוכה.

בענין  הידועה  שהמחלוקת  במבוא(  )ח"ג  לציון  באור  כתב  ב. 
והחזו"א באמת  השיעורין שנקראת מחלוקת הגר"ח נאה 
היא מחלוקת ראשונים, וידוע שמנהג בני ספרד כהרמב"ם 
שהטפח הוא שמונה ס"מ אולם ראינו שאף בני ספרד נהגו 
הטעם  ונראה  הגדול,  בשיעור  השטח  מידות  את  לשער 
שבענינים דאוריתא חששו להחמיר כדעת החולקים ולכן 
אנחנו  המחמירים  כדעת  סוכה  לעשות  לנו  שאפשר  כיון 
אנו  אין  כן  ועל  מרן,  דעת  כן  שאין  אף  להחמיר  חוששים 
גובה עשרה טפחים או שאין  מברכים על סוכה שאין בה 
חשבון  לפי  טפחים  שבעה  על  טפחים  שבעה  שטח  בה 
גובהה  כשאין  רק  שמברכים  והיינו  ס"מ.  כעשרה  הטפח 
פחות מכמטר אחד ואין שטחה פחות מכשבעים ס"מ על 
כשבעים ס"מ. )ואף קרוב לשישים ושבע על שישים ושבע ס"מ נראה שאפשר 
לעשות את אורך ורוחב הסוכה לדעת החזו"א. ואין לחוש בענין זה לטפח שוחק, ראה 

בזה להלן(.

ולישב  לבנות  להקל  יש  אחרת  אפשרות  כשאין  ואמנם 
ושש  חמישים  על  ס"מ  ושש  כחמישים  ששטחה  בסוכה 
ס"מ, אולם לכתחילה יש להמנע מלאכול אכילת קבע, או 
שאף אם ירצה לאכול אכילת קבע, יאכל ויסמוך על שיטת 
הרמב"ם, אבל לא יברך בסוכה זו ברכת לישב בסוכה משום 

ספק ברכות להקל.



בהלכה ובאגדהה

אם  אלא  לברך  אם  אינה  שהמחלוקת  שכיון  לומר  ואין 
בברכה  ולא  במצוה  מחלוקת  הוי  א"כ  כשרה,  כזו  סוכה 
שכתב הרדב"ז בתשובה ח"א סימן רכ"ט דלא אמרינן ספק 
ברכות להקל. דלא קיי"ל הכי, והרבה חלקו עליו בזה. וראה 
בזה בשדי חמד אסיפת דינים מערכת ברכות סימן א' אות 
י"ח ס"ק ב', ע"ש. עכ"ל האור לציון. אבל בחזו"ע )סוכות עמ' 
י'( הביא דברי האור לציון הנ"ל אבל מסקנתו שם ששפיר 
קי"ל  והכלל שכתב הרדב"ז  כיון שכן דעת מרן  דמי לברך 
והסכימו  הגדולים  כמו שכתב מרן החיד"א בשם  כוותיה, 
עמ'  )ח"א  ה'  בברכת  פסק  וכן  הפוסקים.  מגדולי  זו  לסברא 
טוב  ומהיות  חסידות  שממדת  שם  החזו"ע  כתב  ומ"מ  פ'( 
ו-70 ס"מ  להגביה דפנות הסוכה למטר אחד לכל הפחות 

לארכה ולרחבה.

טפחים  ו'  על  ו'  שהיא  סוכה  ט'(  עמ'  )סוכות  בחזו"ע  פסק  ג. 
טפחים  י'  הקרקע  מן  וגבוה  טפח  שעוביו  דופן  שם  ויש 
ועליו קבוע נסר רוחב טפח שנעשה להשתמש בו במקום 
כשרה  הסוכה  טפחים  י'  גובה  יש  ולמעלה  ממנו  שולחן 
עד  מגיע  הסוכה  קרקעית  שטח  כאילו  חושבים  שאנו 
הסוכה  חלל  של  ורוחב  אורך  שיעור  ונמצא  הדופן  ראש 
לשו"ת  וציין  י'.  בגובה  טפחים  ז'  על  ז'  ולמעלה  הנסר  מן 
כתב  קע"ו(  עמ'  )ח"ד  לציון  באור  אבל  אחרונים.  ועוד  הרמ"ז 
להקל  אין  הרמ"ז  כדברי  שלא  מטין  המג"א  שדברי  שכיון 
בזה שלא בשעת הדחק, אלא אם יש בקרקעית המרפסת 
ס"מ  שמונה  הטפח  שיעור  לפי  סוכה  שיעור  המעקה  בלי 
56 ס"מ  56 ס"מ על  וכפי שיטת הרמב"ם דהיינו שיש שם 
ואע"פ שיתבאר בתשובה הקודמת שאין לברך אלא כשיש 
70 ס"מ על 70 ס"מ, יש לצרף כאן את סברת הרמ"ז, וטוב 
יותר לצאת ידי כל ספק אם יוכל להגביה את רצפת הסוכה 

לגובה המעקה. 

שיש  וצרה  ארוכה  שסוכה  תרל"ד(  סי'  )ריש  הב"ח  דעת  ד. 
כשרה,  טפחים  שבעה  על  טפחים  שבעה  לרבע  בשטחה 
למעשה  העיקר  אבל  מהאחרונים  כמה  פסקו  וכמוהו 
שפסולה, וכן פסק במשנ"ב )סי' תרל"ד ס"ק א'( ע"פ הט"ז מג"א 
אליה רבה וחכם צבי, וכן פסק בכה"ח וציין לעוד אחרונים 

ובחזו"ע )עמ' י"א( ובאור לציון )ח"ד עמ' רע"ד(.

דיני הסכך ומעמידיו
לזה,  זה  הארוגים  דקים  עץ  מנסרי  העשויה  מחצלת  א. 
זצ"ל  ואזנר  והגר"ש  בה,  לסכך  אין  זצ"ל  הגריש"א  לדעת 

מתיר )משנ"ב דרשו סי' תרכ"ט הערה 10(.

ב. ישנה מחלוקת בין הראשונים האם מותר להעמיד בדבר 
ספק  יש  וכן  טומאה  שמקבל  דבר  כגון  לסיכוך  שפסול 

בדיעבד  רק  או  לכתחילה  מתיר  האם  השו"ע  מרן  בדעת 
והנה בחזו"ע )עמ' מ"ד( מוכח שס"ל לעיקר ההלכה שמותר, 
ולכן כתב לכתחילה טוב לחוש ולהיזהר, אבל דעת אורל"צ 
)ח"ד עמ' קנ"ב( כדעת האחרונים שמרן מתיר רק בדיעבד, דזה 

שתירץ  המג"א  של  השני  שתירוצו  ונראה  קנ"ב(  )עמ'  לשונו 
שמרן מכשיר רק בדיעבד עיקר, שכן משמעות לשון מרן 
בשו"ע, ומכל מקום בכל זאת בעמ' קנ"ג כתב שאף בדעת 
לכתחילה  אף  מותר  שלמרן  ואפשר  פשוט  הדבר  אין  מרן 
להעמיד בדבר המקבל טומאה וכו' עכ"ל. הרי שלך לפניך 
בדיעבד  רק  מכשיר  מרן  עיקר  נראה  לציון  שלאור  שאף 
ל"ו(  סי'  )ח"ב  למשה  תפלה  ובשו"ת  הדבר.  החליט  לא  מ"מ 
סובר עיקר בדעת מרן כהמאמר מרדכי שרק אם המעמיד 
תוך חלל הסוכה אין לסכך על גביו, ולכן מותר ליתן הסכך 
הסוכה,  בחלל  אינם  שהדפנות  כיון  מברזל  דפנות  ע"ד 
מודו  כו"ע  פנים  כל  ועל  תע"ב.  בזה  גם  והמחמיר  וסיים: 
שאם העמיד הסכך על דבר המקבל טומאה בדיעבד כשרה 
ויכול לברך אף על ישיבתה, והנה ידועה דעת החזו"א שאין 
)סי' תרכ"ט  להעמיד הסכך גם על מעמיד דמעמיד. אבל מרן 
במסמרות  הסוכה  כלונסאות  לחבר  שמותר  פסק  ח'(  סעי' 

כיון  לכו"ע  מותר  דזה  כ"ו(,  )ס"ק  המשנ"ב  וביארו  ברזל,  של 
הכלונסאות  את  אלא  מסמרים  ע"ג  הסכך  סומך  שאין 
שמעמידים את הסכך, וציין למג"א, גר"א ושארי אחרונים, 
לכתחילה  להעמיד  מותר  האחרונים  ולגדולי  למרן  א"כ 
על דבר כשר שנסמך ע"י דבר פסול, אבל החזו"א מוכיח 
מהראשונים, שגם מעמיד דמעמיד אסור, אבל הגריש"א 
)הערות סוכה כ"א ב'( ובמנחת שלמה )סי' נ"ד( דחו ראיותו והוכיחו 

ודאי למעשה  יהיה  שמהריטב"א מוכח להיתר, איך שלא 
הלכה כמרן השו"ע שפסק כתרומת הדשן שכן פסקו רוב 
והגר"נ  יעקב  שהקהילות  ואף  וכנ"ל,  הפוסקים  גדולי  ככל 
זזים מסברת  קרליץ נר"ו סוברים כהחזו"א ידוע שהם לא 
החזו"א כמלא נימה, ואף אם הנידון היה בדאורייתא היה 
ספק  ספיקא,  ספק  וגם  פוסקים  רוב  כאן  יש  שהרי  מותר, 
לומר  תרצה  ואם  טומאה  מקבל  על  להעמיד  אסור  אם 
שהנידון  וק"ו  מותר,  לכו"ע  דמעמיד  מעמיד  שמא  אסור, 
הסוכה  דבדיעבד  לכתחילה  על  שהנידון  וק"ו  דרבנן, 
על  לכתחילה  אף  להעמיד  אפשר  הדחק  ובשעת  כשרה, 
סוכה  )ספר  קרליץ  הגר"נ  שהעיד  וכמו  טומאה  המקבל  דבר 
השלם ח"א עמ' רכ"ח(. וז"ל: זכורני שאמר מרן החזו"א לסכך ע"ג 

צינורות ברזל כשהיה שמחת בית השואבה בביתו ולא היה 
מקום אחר. עוד העיר אור לציון )ח"א עמ' ק'( שגם החזו"א לא 
פסק לאסור מעמיד דמעמיד שהרי כתב בזה"ל: ולכן לדידן 
שאנו נוהגין להחמיר בדין מעמיד אין לקבוע הכלונסאות 
במסמרים. עכ"ל. ועל כל פנים מפורש בלשון החזו"א שאין 
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לקבוע הכלונסאות במסמרים ולפי זה יש לכאורה לתמוה 
יש  דהחזו"א  לשיטתיה  שאף  לציון,  באור  שכתב  מה  על 
בהם?  לסכך  יבוא  ולא  ניכרין,  שאין  כיון  במסמרים  להקל 
כתב  ולא  לשונו,  דייק  לציון  דבאור  קושיה  דאינה  ונראה 
שאף החזו"א יודה שמותר לקבוע במסמרים אלא כתב אף 
והיינו אף אם נסכים לשיטת החזו"א  לשיטתיה דהחזו"א 
שמעמיד דמעמיד דינו כמעמיד במסמרים יש להקל. וכמו 
ניכר  שאינו  שבדבר  בראשונים  כבר  זו  סברא  שמצאנו 
מותר, ואה"נ קונה שמבקש מהנגר שיכין לו סוכת חזו"א 

גם את הברגים צריך שיעשה מעץ.

אינו  הסכך  אם  באזיקונים  הסכך  לחזק  אין  בפשטות  ג. 
עומד בלעדיהם, שהרי לכתחילה אין להעמיד הסכך בדבר 
המקבל טומאה וכן בכל דבר הפסול לסיכוך, וכ"כ במשנ"ב 
וכ"כ  ר"י(,  עמ'  )סוכות  שני  חוט  משם   )21 הערה  תרכ"ט  )סי'  דרשו 
בספר סוכה השלם )ח"א עמ' רל"ז(, אבל בספר ללקוט שושנים 
האריך  קנ"ז(  עמ'  ג'  שורש  )ח"ד  שליט"א  בחבוט  אליהו  מהרה"ג 
ע"פ  א.  זה:  דבר  להתיר  סניפים  שבעה  והביא  הרבה  בזה 
דלא  משום  כתלים,  ע"ג  לסכך  שמותר  הר"ן  שכתב  מה 
שכיח לסכך בכיו"ב וכו'. עכ"ל. והנה בודאי אין הדרך לסכך 
באזיקונים, ואף שדרך לעשות גגות מפלסטיק אבל זה לא 
סוג הפלסטיק של האזיקונים, ועוד, דהנה הסכך לא נשען 
האזיקונים,  עם  הסכך  את  שקושרים  אלא  האזיקונים  על 
ובשו"ת דובב משרים )ח"א סי' צ' ד"ה ועפ"ז( חידש ע"פ החת"ס 
דכל שעשוי רק להחזיק את הסכך שלא יתפזר ברוח מצויה 
לא חשיב מעמיד ומותר לכו"ע, וכן מסיק בשו"ת שבה"ל 
במכתבים  דיסקין  מהרי"ל  הגאון  דדעת  ועוד  קל"ז(,  סי'  )ח"ט 

ולא  טומאה  המקבלים  בדברי  רק  מעמיד  שפסול  נ"ו(  )סי' 

בסוכה  המאירי  צידד  וכן  הארץ,  מן  גדולם  שאין  בדברים 
העיטור,  בעל  בדעת  כן  פירש  הדביר  פתח  ובספר  כ"ב(  )דף 

ל"ה(  אות  ח"ן  סי'  )ח"ב  שלמה  מנחת  בשו"ת  לנכון  העיר  ועפ"ז 
כלל  שבדרך  ובפרט  מעמיד.  פסול  שייך  לא  דבפלסטיק 
יעוף  שלא  רק  הוא  שקושרים  ומה  בפנ"ע  עומד  הסכך 
ברוח שאינה מצויה. ועל הכל לא נשכח שהרי יש ראשונים 
טומאה  המקבל  בדבר  אף  לכתחילה  להעמיד  שמתירים 
ויתכן שכן דעת מרן השו"ע וכנ"ל ובצירוף כל הני סניפים 
מישרא שרי בלא פקפוק. אמנם יש לדון מצד אחר דהנה 
מבואר בשעה"צ )סי' תרל"ג ס"ק ו'( שאין לחבר את הסכך לסוכה 
ע"י מסמרים משום שנהפכת ע"י כך לדירת קבע, וע"פ זה 
כתב בספר אשרי האיש )ח"ג פכ"ה אות ל'(, משם הגריש"א זצ"ל 
נר"ו  קרליץ  הגר"נ  דעת  אבל  רפוי,  באופן  לקשור  שצריך 
)פסקי שמועות עמ' ל"ד, שבאזיקונים אין חשש, שהרי אין דרך לבנות בית באופן זה, 

ובר מן דין הרי מרן בבית יוסף )ס"ס תרכ"ו( העתיק לשון תרומת הדשן 

)סי' פ"ט( תלוש ולבסוף חיברו כגון קורות הבתים המחוברות 

ובשו"ת  עכ"ל.  וכו'  דכשר  יראה  הבית  לכתלי  במסמרות 
שבה"ל )ח"י סי' צ"ג( כתב שתלוי הדבר אם נראית ע"י החיבור 
כעין בית ופשוט שע"י אזיקונים לא נראה כעין בית כסברת 
הגר"נ קרליץ הנ"ל, ואף שהמשנ"ב סתם נראה יותר שגם 
הזכיר  ולא  לאסור  סתם  כיצד  כן  לא  דאם  כן  סובר  הוא 
כאן את תרומת הדשן שהביא מרן בבית יוסף להתיר והרי 
לענין  הנ"ל  הדשן  תרומת  את  הביא  ל"ו(  ס"ק  תרכ"ט  )סי'  לעיל 
להכשיר תלוש ובסלוף חיברו, ומי שרגיל בדברי המשנ"ב 
כשפוסק  גם  הפוסקים  דברי  מעלים  לא  שהמשנ"ב  יודע 
לא כמוהם, וביותר שבשו"ת האלף לך שלמה )או"ח סי' שס"ו(, 
סובר שמה שאסר שעה"צ משם הראשונים לקבוע הסכך 
חודרים  לא  המסמרים  שע"י  באופן  דוקא  זה  במסמרים 
מה  ופסולה  קבע  כדירת  נחשבת  ולפיכך  לסוכה  גשמים 
)עמ'  איש  משנת  בספר  שגם  שו"ר  ופשוט.  בנ"ד.  כן  שאין 
שמותר  זצ"ל  שפירא  יהודה  ר'  הגאון  משם  כתב  קפ"ה( 

לקשור הסכך באזיקונים )אם בלעדיהם הסכך עומד( ואין זה דומה 
למה שכתב השעה"צ כי אין שייך קבע בחיברו באזיקונים.

ד. פסק באור לציון )עמ' קנ"ח( שאין לסכך בעצים המדובקים 
ע"י דבק כגון סנדוויץ וכדו', שהרי דבק פסול לסיכוך שהרי 
אין גידולו מן הארץ. וכן כתב בספר הסוכה השלם )ח"א עמ' ר"ל( 
משם הגריש"א זצ"ל וכן פסק בשו" אבני ישפה )ח"א ס"ס ק"כ( 
אבל בחזו"ע )עמ' מ"ה( מתיר וכתב שכן פסק בשו"ת שבה"ל 
)ח"ט ס"ס קל"ו, ויש טעות דפוס בחזו"ע דבאמת נמצא בס"ס קל"ז(, וראה עוד 

רש"י,  לדעת  בדבר  לחוש  יש  שאולי  שכתב  שם  בשבה"ל 
אבל למעשה מותר, שו"ר שגם בספר מנחת איש )עמ' קפ"ז( 
ונתן ב' טעמים א. כיון שאין הדבק קיים כאן כדבר  מתיר 
בפני עצמו אלא כחומר הדיבוק של העץ, ב. במציאות אי 
יהודה  ר'  מהגאון  שמע  שכן  והוסיף  בדבק,  לסכך  אפשר 

שפירא זצ"ל ומעוד גאונים.

דפנות הסוכה
א. פסק מרן בסי' תר"ל סעי' י': אין נכון לעשות כל המחיצות 
מיריעות של פשתן, דזימנין דמינתקי ולא אדעתה והוי ליה 
מחיצה שאינה יכולה לעמוד בפני רוח מצויה. והנה נחלקו 
מצויה,  רוח  בפני  לעמוד  יכולה  שאינה  בהגדרת  רבותינו 
בפירוש  הרמב"ם  לשון  את  המאירי  רבנו  מהעתקת  דהנה 
המשנה מוכח שרק אם המחיצה יכולה להתבטל ע"י הרוח 
לא הויה מחיצה, אבל אם המחיצה נדה אילך ואילך כשרה, 
וכן הביאו ראיה משו"ת הרשב"א )ח"ג סי' ש'( הביאו מרן בבית 
המבי"ט  רבנו  מדברי  בבירור  מוכח  וכן  שמ"א(,  סי'  )יו"ד  יוסף 
כתב  שס"ב(  )סי'  המג"א  והנה  פ"ד(  סוכה  )הל'  ספר  קרית  בספרו 
לפסול מחיצה בהולכת אנה ואנה אבל הפמ"ג שם באשל 
)ס"ק כ"א ובסי' שס"ג ס"ק ד'( ביאר שמדובר דוקא באופן  אברהם 



בהלכה ובאגדהז

שהמחיצה מתבטלת ע"י הנדנוד. 

והנה גם בספר תוספת שבת )סי' שס"ב ס"ק י"ג( אע"פ שבתחילה 
הולכת  המחיצה  שאם  והראשונים  הש"ס  שמשעות  כתב 
הנדנוד  ע"י  רק  שאם  מסקנתו  אבל  פסולה,  ואנה  אנה 
מתבטלת פסולה. ובספר הסוכה השלם )ח"א עמ' קכ"ז(, הביא 
שכך סובר שו"ת פאר עץ חיים )סי' י"ז( שהביא דברי הפוסקים 
שפוסלים מחיצה שהולכת אנה ואנה ודחה דבריהם מכל 
וכל, וסובר שרק אם מתבטלת ע"י הרוח פסולה, וכן פסק 
ו'(, וכן פסק בספר ברוך שאמר, ובשו"ת  )סי' ע"ז אות  החזו"א 
הידורי  ספר  ובסוף  בחזו"ע(.  דבריהם  הביא  ע',  סי'  )ח"ד  תורה  קנין 
המידות הביא שגם הרבנים הגאונים רבי יעקב מאיר שטרן 
אבל  כהחזו"א.  סוברים  שליט"א  שפרן  מנדל  מנחם  ורבי 
במשכנות יעקב )סי' קכ"ג ד"ה וכן( סובר שכל שהמחיצה הולכת 
מחצית  רבה,  האליה  דעת  וכן  מחיצה,  אינה  ואנה  ואנה 
הל'  )ריש  בחזו"ע  פסק  וכן  מ"ח(,  ס"ק  תר"ל  )סי'  ומשנ"ב  השקל 
סוכה(, ובהליכות שלמה )עמ' צ"ז(, ובאגרות משה )או"ח ח"ה סי' מ'( 

כתב שמסתבר כדברי המשכנות יעקב, וכן פסק בשו"ת יד 
אליהו, ובספר הידורי המידות בסופו הוכיח כן גם משו"ע 
הרב )סי' שס"ג ז'(. וכן פסק באור לציון )ח"ד עמ' קס"ד(. וכיון שהוא 
מחלוקת הפוסקים יש להחמיר דקי"ל דספיקא דאורייתא 

לחומרא.

שבכל  סוברים  אליהו  יד  ושו"ת  יעקב  המשכנות  והנה 
תזוזה אפילו מעט נפסלת המחיצה וכ"פ בחזו"ע ובהליכות 
ס"ק  תר"ל  )סי'  כה"ח  דברי  הביא  שם  שבהערות  אלא  שלמה 
ג'  ע, ע"ג( שמוכח מדבריו דהא פסול הוא דוקא כשהנדנוד 

והשיטה  הריב"ש  הסמ"ק  מדברי  לדבריו  וסייע  טפחים, 
מקובצת יעו"ש, וגם באור לציון שם כותב שאין סברא לומר 
שהשיעור  ונראה  נפסלת  מעט  נדה  שהמחיצה  שאפילו 
ג' טפחים שהוא שיעור לבוד, וכתב עוד  הוא בכדי שינעו 
ג' טפחים לכל צד או שבסה"כ נעים  שיש להסתפק האם 
לא  א"כ  אלא  להכשיר  שאין  הכריע  ומספק  טפחים  ג' 
אף  כתבו  תשרי  לוי  מבית  ובקובץ  טפחים.  מג'  יותר  זזים 
שלדעת המשנ"ב גם תזוזה פחות מג' טפחים פוסלת, אבל 
הוכיח  תת"ד(  )עמ'  איש  מנחת  בספר  וגם  פוסל,  אינו  משהו 
כשזזים  המחיצות  נפסלים  שאינן  עצמו  המשנ"ב  מדברי 
רק מעט. ובאופן שהמחיצות קשורות היטב אבל כשהרוח 
נושבת כנגד אמצע המחיצה גורמת לה שתתנדנד באמצע 
ב'(  אות  מ'  סי'  ח"ה  )או"ח  משה  אגרות  בשו"ת  כתב  ותתעגל 
להחמיר  ראוי  ולכן  כדירה  נחשבת  אינה  כך  שע"י  שיתכן 
שדעת  הביאו   )42 הערה  תר"ל  )סי'  דרשו  במשנ"ב  אבל  בזה, 
הגר"ח קנייבסקי נר"ו )תורת המועדים ס"ק י"ג( שאינה נפסלת ע"י 

שמתנדנדת באמצעיתה.

דעת  טפחים  ג'  בניהם  שאין  ערב  או  שתי  מחיצות  ב. 
)סי' תר"ל(  י', י"ב( ביכורי יעקב ובית מאיר  )סי' ע"ה אותיות  החזו"א 
שאינם כשרים לסוכה מדרבנן אף כשיש לסוכה ד' דפנות. 
כהלכתן  מחיצות  שתי  יש  ואם  וערב,  שתי  לעשות  וצריך 
ע"י  הסוכה  שטח  להגדיל  מועיל  אז  טפח  אפי'  ושלישית 
ד'  כשיש  שרק  המג"א  דעת  אבל  ערב,  או  שתי  מחיצות 
דפנות אז מועיל מחיצות של שתי או ערב, וכדבריו פסק 
המשנ"ב )סי' תר"ל ס"ק ז'( ומהרש"א סובר בדעת תוס' שמועיל 
בחזו"ע  מקום  ומכל  ערב,  של  לא  אבל  שתי  של  מחיצות 
)ח"ב  למשה  תפלה  ושו"ת  ק"ס(  עמ'  )ח"ד  לציון  ובאור  ה'(  )עמ' 

שכן  ערב  או  שתי  של  מחיצות  אופן  בכל  מתירים  ל"ז(  סי' 

דעת מרן ורוב הראשונים ]בשו"ת תפלה למשה ציין שכך 
סוברים הרמב"ם הרי"צ גיאת, העיטור, המאירי, הריטב"א, 
רבנו  השלמה,  רש"י,  סמ"ק,  הגהת  ירוחם,  רבנו  הרא"ש, 
יונתן, הריב"ן ומהרי"ל[, אלא שכתב שם באור לציון שראוי 
להחמיר כדעת המג"א שרק שיש לסוכה ד' דפנות יעשה 
]ויש להתפלא על מחבר ספר סוכה השלם  שתי או ערב, 
)ח"א עמ' פ"ב( שסתם וכתב שמדרבנן אין לעשות מחיצות של 

שתי לבד או ערב לבד ולא הביא שום חולקים והרי המאמר 
מרדכי הוכיח מדברי מרן בשם הראשונים שמועיל אף בג' 
וכן מבואר בלבוש  ושכן ממוכח מדברי הרמב"ם  מחיצות 

)סי' תר"ל ס"ק ח'([.

ג. פסק מרן )סי' תר"ל סעי' ט'( מחיצות הגבוהות י' אף שרחוקות 
הרבה מהסכך ואף שאינם מכוונות ממש לסכך אלא בתוך 
ג' טפחים כשרה, וכ"פ בחזו"ע )עמ' י"ב( ובספר סוכה השלם 
הרמב"ם  לדברי  שם  בחזו"ע  שציין  שמה  אלא  ע"ו(  עמ'  )ח"א 

הל'  )פ"ד  הרמב"ם  שהרי  דק  לא  גאונו  מהדר  מחילה  לאחר 
ד'( הלכות סוכה הצריך שהדפנות יהיו מכוונות תחת שפת 
הסכך, ומחמת כן כתב באור לציון )ח"ד עמ' קס"ד( אף שלמרן 
מ"מ  לסכך,  טפחים  ג'  תוך  שהמחיצות  כל  כשרה  הסוכה 
שיהיו  להזהר  יש  פסולה  כזו  סוכה  הרמב"ם  שלדעת  כיון 

הדפנות מכוונות ממש כנגד הסכך.

)סי' י"ב( שלדעת מרן שאמרינן שתי  ד. דעת רעק"א בשו"ת 
הלכות ביחד הוא הדין שאמרינן גוד אסיק ודופן עקומה, 
אבל המשנ"ב )סי' תרל"ב ס"ק ה'( פסק כהמג"א שבזה גם למרן 
לא מועיל וצריך שהמחיצות תגענה עד הגג, וכתב שאפשר 
לכו"ע  טפחים  מג'  פחות  יש  הגג  עד  הדפנות  מן  שאם 
אמרינן לבוד ודופן עקומה, וציין לביכורי יעקב שהקל בזה, 
)עמ' קע"ו( שהרי בתוספת  אבל תמה עליו בספר מנחת איש 
ביכורים שם חזר בו להחמיר בזה, וקצת האריך שם בענין 
ומסיק שקשה להקל בזה למעשה, וגם באור לציון )פכ"ו הל' 
ג'( פלפל הרבה בענין זה ומסקנתו שהרוצה להכשיר בסוכה 
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עד  תגענה  שהדפנות  להזהר  יש  עקומה  דופן  ע"י  גדולה 
הגג.

משלושת  סגורה  אבל  מחיצות  ב'  רק  לה  שיש  סוכה  ה. 
V כתב בספר ימין דוד שיש להסתפק בזה,  רוחותיה כמין 
דאם  בויאר  יהודה  ר'  מהרה"ג  שמעתי  כתב  שם  ובהערה 
הזוית יותר קטן מ-90 מעלות חשוב כג' מחיצות גם לענין 
סוכה, והנה במשנ"ב דרשו הביאו שדעת הגרי"ז מבריסק 
)ספר הסוכה עמ' רמ"ה( שאין די בכך שהדפנות סותמות ג' רוחות 

)עמ'  וראה בקונטרס המועדים  דפנות,  ג'  צריך שיהיו  אלא 
כ"ד( שיש אומרים שהגרי"ז לא אמר זאת, על כל פנים דעת 

הגר"י הוטנר והגר"נ קרליץ )סוכת חיים עמ' קי"ג( שסוכה בצורת 
V כשרה. 

ומעליה  טפחים  שבעה  על  שבעה  והיינו  קטנה  סוכה  ו. 
בצדדים יש מרפסות פחות מג' טפחים כשרה ובלבד שרוב 
שם  כתב  עוד  קס"ח(.  עמ'  )ח"ד  לציון  אור  מכוסה.  אינו  הסכך 
)עמ' קס"ח( מי שיש לו חדר ובאמצע התקרה יש פתח לאויר 

דופן  להעמיד  יכול  ס"מ   50 על  ס"מ   50 בשטח  השמים 
במרחק 20 ס"מ מהמקום הפתוח, וכן יעשה בדופן הסמוך 
ובשני  דופן  ויעמיד  ס"מ   20 הפתוח  מהמקום  שירחיק 
הצדדים האחרים יעמיד דופן בסמוך ממש למקום הפתוח 
באופן שיש לו בסה"כ שטח של 70 ס"מ על 70 ס"מ ובאופן 
זה יש לו סוכה שבעה על שבעה טפחים עם רוב סכך כשר. 
וגם בחזו"ע )עמ' י"ב( כתב שאם יש מרפסת מעל סוכתו באופן 
דופן  עמידת  ע"י  להכשיר  אפשר  טפחים   5 רק  לו  שיש 
ב' טפחים לפנים משפת  לגג בסוף  רביעית לסוכה מתחת 
הגג, ובזה יושלם הכשר סוכה שהוא ז' טפחים דהגג שהוא 
סכך פסול כיון שאין ממנו בתוך הסוכה שיעור ג' טפחים 
אינו פוסל אפי' בסוכה קטנה, ומותר מן הדין לישון תחתיו, 
וגובה הדופן הרביעית די שיהיה מגיע עד הסכך ואינו צריך 

להגיע לגג.

דיני ישיבת סוכה
בסוכה  להישאר  חיוב  שאין  ק"פ(  )עמ'  לציון  באור  פסק  א. 
שהרי  לצורך  שלא  ממנה  לצאת  כדאי  אין  אבל  עת  בכל 
דאורייתא,  עשה  מצות  מקיים  בסוכה  שנמצא  רגע  בכל 
ששוהה  רגע  כל  שעל  כתב  א'(  )אות  יעב"ץ  שבסדור  ואע"ג 
אות  תרל"ט  )סי'  כה"ח  והביאו  בעשה,  עובר  הכרח  בלי  בביתו 
י"ב(, וכדבריו כתב בספר יסוד ושורש העבודה )שער י"א אות י"ב( 

ורצה לומר שכן כוונת אבודרהם אין נראה כן להלכה. וכן 
מבואר בשו"ת הרשב"א )ח"ג סי' רפ"ז( ובשו"ת תשב"ץ )ח"א סי' 
ק'( ובמנחת חינוך )מצוה שכ"ה(, וגם בספר הליכות שלמה )מועדים 
כתב  אבל  הנ"ל,  העבודה  ושורש  יסוד  דברי  הביא  קנ"ז(  עמ' 

68 כתבו שודאי דברי יסוד  להלכה ודאי אינו כן, ובהערה 

הדברים  ונאים  חסידותא  מילי  הם  הנ"ל  העבודה  ושורש 
מוכח  יעב"ץ  שבסידור  ואף  העבודה,  ושורש  יסוד  לבעל 
מהוספת  אלא  מדבריו  זה  אין  הדין  עיקר  שהוא  שסובר 
המדפיסים. וכתבו עורכי הספר שבסידוריו המדוייקים של 
היעב"ץ שחזרו ונדפסו לאחרונה אין דבר זה. ובספר מנחת 
איש )עמ' רכ"ו הערה 59( כתב ידוע שאמר החזו"א ז"ל לשואלים 

אותו בענינים אלו הסוכה אינה בית סוהר. עכ"ל. 

שנרדם  שמי  זצ"ל  אויערבך  הגרש"ז  של  חידושו  ידוע  ב. 
מן  שפטור  כשוטה  דישן  להקיצו  צריך  אין  לסוכה  חוץ 
המצוות, וידוע שהורה כן כשלא היה מקום בסוכה להוציא 
את אחד הישנים מהסוכה. וכעין זה פסק בערוך השולחן 
)סי' כ"ח סעי' ו'( שאם רואים אדם שנרדם עם תפילין אין צריך 

מרן  מדברי  אמנם  כשישן,  חיובא  בר  שאינו  כיון  להקיצו 
בשו"ע שפסק שישן מצטרף למנין מוכח לא כן. וגם הבא"ח 
)האזינו אות ח'( פסק שחייב להעיר את הישן חוץ לסוכה, והנה 

בחזו"ע )עמ' ר"א ואילך( הביא דברי הליכות לשמה הנ"ל ופלפל 
נראה  ולפי"ז  כתב:  במקורות  ר"ג  ובעמ'  זה,  בענין  הרבה 
יותר לומר שהנרדם חוץ לסוכה יש להקיצו ולעוררו שילך 
לישון בסוכה ובגוף ההלכה כתב הרואה את חבירו שנרדם 
לאונסו חוץ לסוכה טוב להקיצו ולעוררו בנחת שילך לישון 
 )40 עמ'  )סוכות  ההלכה  נתיבות  בקובץ  שו"ר  עכ"ל.  בסוכה. 
שהרה"ג ר' אשר וויס שליט"א האריך להוכיח שודאי ישן 

מחוייב במצוות.

ג. פסק מרן )סי' תרל"ט סעי' א'(: כיצד מצות ישיבה בסוכה שיהא 
אוכל ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים, וכתב בשער הציון 
)שם אות כט( דמדובר לאחר אכילתו בסעודה שדרך לשתות אז 

צריך לשתות בסוכה דנכלל הוא בסעודה, ואפשר דלפי זה 
אף מים בתוך הסעודה אין כדאי לשתות חוץ לסוכה, וצריך 
עיון. עכ"ל. ולא הבנתי, מדוע כתב אין כדאי והיה לו לכתוב 
אין לשתות חוץ לסוכה, וגם מדוע נשאר בצריך עיון, והנה 
)ברכות עמ' קס"ט(  15 הביאו שבחוט שני  במשנ"ב דרשו הערה 
הסתפק בפירות שאינם באים מחמת הסעודה האם מותר 
)עמ'  לאכלם חוץ לסוכה בתוך הסעודה, ובספר מנחת איש 
הסעודה  מן  כחלק  נחשבים  שאינם  שמאכלים  כתב  רכ"א( 

אפילו  לסוכה  חוץ  לאוכלם  מותר  פיצוחים  או  פירות  כגון 
15( כתב  כ"ד הערה  )עמ'  ובספר הלכות חג בחג  בתוך הסעודה, 
אם סילקו הפת מותר לאכול הפירות וכדו' חוץ לסוכה, אבל 
שנמצא  שכל  פסקו  קפ"ג(  )עמ'  לציון  ובאור  קמ"ה(  )עמ'  בחזו"ע 
לסוכה,  מחוץ  מים  אפילו  לשתות  לו  אין  הסעודה  בתוך 
ומזה שכתבו אפילו מים מוכח שסוברים שלא דוקא דברים 
ומ"מ  הסעודה.  בתוך  בסוכה  חייבים  לסעודה  השייכים 
שהרי  כך  כל  דק  לא  בחזו"ע לשעה"צ לאחמ"ר  מה שציין 
לסוכה,  חוץ  לשתות  כדאי  שאין  אפשר  כתב  בשעה"צ 
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ולא אסר. אמנם בחזו"ע שם מביא לשון המאירי שהאוכל 
ושותה השתיה נגררת אחר השתיה ואם אוכל אכילת קבע 
אף השתיה בכלל קבע וצריכה סוכה. ויתכן שהמשנ"ב סובר 
וצ"ע.  הסעודה  בתוך  לשתות  שהדרך  בשתיה  דוקא  שזה 
ומסיק  זה  כל  על  חולק  י"ז(  סי'  )ח"ח  ירנן  יצחק  בשו"ת  והנה 
שגם  ובאחרונים  בראשונים  בגמ'  הסוגיא  כפשט  שהעיקר 
והחזו"ע  לסוכה,  חוץ  לשתות  מותר  הסעודה  בתוך  מים 
שכתב להלכה נקטינן כרוב האחרונים להחמיר סמך על דברי 
המהר"י עייאש בביאור דעת הר"ן, ולא ידעתי למה כתב כן, 
הרי בחזו"ע הביא לשון המאירי שכותב בפירוש שהשתיה 
השתייה  אף  קבע  אכילת  אוכל  ואם  האכילה,  אחר  נגררת 
בכלל אכילת קבע וחייבת בסוכה, והביא עוד כמה מגדולי 
האחרונים שכתבו כן, וגם מלשון הר"ן מוכח כן, שהרי כתב 
בזה"ל )על הרי"ף סוכה דף כו( ד"ה אוכלים ושותים דקאמר שותין 
עראי  אכילת  אם  אחת  פעם  שותה  דאם  קאמר  הכי  עראי 
השתיה  על  שמדבר  לשונו  ופשט  וכו',  קבע  נחשבת  אינה 
ומוכח שאם שותה עם אכילת קבע נחשבת קבע, עוד הביא 
בחזו"ע הנ"ל שכך כתב בפשיטות הגריש"א זצ"ל )ספר הערות 
ירנן  במס' סוכה עמ' קי"ח(. וכל הראשונים שהביא בשו"ת יצחק 

ממילא  הסעודה,  בתוך  שנמצא  באחד  מדברים  לא  הנ"ל 
מים  לשתות  שמותר  הראשונים  שפשט  לכתוב  אפשר  אי 
בשעה"צ  המשנ"ב  וגם  הסעודה.  בתוך  אף  לסוכה  מחוץ 
זו מדברי מרן בשו"ע, לכן  ובאור לציון הנ"ל הוכיחו הלכה 

נראה שכן עיקר להלכה.

כל  ו'  בן  או  שנים  ה'  כבן  והוא  לאמו  צריך  שאינו  קטן  ד. 
אחד לפי חריפות שכלו חייבים לחנכו במצות סוכה ואסור 
והרואים  לסוכה,  חוץ  שיאכל  מכביצה  יותר  פת  לו  לתת 
אביו  אבל  בו,  למחות  חייבים  אין  לסוכה  חוץ  אוכל  אותו 
כיון שמחוייב לחנכו חייב להוכיחו. ולגבי שינה אם קר ויש 

חשש שיצטנן מחמת קטנותו פטור מן הסוכה.

נראה  ולכן  תדורו,  כעין  תשבו  קי"ל  סוכות.  בחג  טיול  ה. 
לפי זה שמותר לטייל בחג הסוכות ואם לא ישיג סוכה יוכל 
מהגרש"ז  שלמה  הליכות  בספר  אבל  סוכה,  בלי  לאכול 
אויערבך זצ"ל )עמ' קע"ז( כתב בזה"ל: המטיילים אין להם דין 
אחר,  בזמן  הטיול  את  לערוך  יוכלים  שהרי  דרכים  הולכי 
ולפיכך חייבים בסוכה ויש להם להמנע מטיולים במקומות 
שאין יודעים שתהא סוכה מצויה להם בשעת הצורך. וכן 
פסק באגרות משה )ח"ג סי' צ"ג(, שאסור לצאת לטיולים אם 
קס"ו(,  עמ'  )סוכות  בחזו"ע  פסק  וכן  לאכול.  סוכה  לו  יהיה  לא 
אבל באול"צ )ח"ד עמ' קצ"א( פסק, שמי שיצא לטיול פטור מן 
הסוכה, אולם לכתחילה אין לצאת לטיול כשיודע שיצטרך 
לתענוג  המצוה  מן  עצמו  מפקיע  שכן  הסוכה  מן  לאכול 
לעיר  מעיר  ברכבת  או  באוטובוס  והנוסעים  בעלמא. 

לאכול  אף  רשאים  רעבים  ואם  בדרך,  להתנמנם  רשאים 
אכילת קבע. וכן ס"ל להגר"נ קרליץ נר"ט )חוט שני( שמעיקר 
הדין אף היוצאים לטייל דינם כהולכי דרכים, אבל שטות 
לאבד מצוה יקרה זו בשביל טיול. ובספר שערי חג הסוכות 
)עמ' כ"ח( כתב בשם הגריש"א זצ"ל שיציאה לטיול לא דומה 

לטייל  דכשרוצה  ריתחא,  בשעת  עליה  דענשינן  לציצית 
המשפחה  לקחת  צורך  כשיש  לכן  המצוה,  זלזול  זה  אין 
לטיול, שמצוי שאין זמן אחר פנוי לזה רק בחוה"מ, ובפרט 
אם מתכוון לשמחם בחג שאז הוא מצות עשה דאורייתא. 
וממילא דינם כהולכי דרכים שמותרים לאכול אף סעודת 

קבע בלי סוכה.

)עמ' ק"כ( כתב דכל שלא קבע לעזוב  ובספר הלכות חג בחג 
חוזר  ולכן  דרכים  דאוכלי  פטור  אין  יום  לאותו  ביתו  את 
עליו  תקפה  ואם  ברכב,  לנמנם  אסור  יום  באותו  לביתו 

שנתו שרי. וכן פסק הגרח"ק נר"ו.

ו. אשתו מצטערת. אם אשתו מפחדת להישאר בבית, כתב 
זה  )עמ' כ"ד( בשם הגריש"א, שאין  בספר שערי חג הסוכות 
נר"ו  קרליץ  הגר"נ  אבל  הסוכה,  מן  לפטור  מצטער  בגדר 
ורוצה  רגוע  הוא  אם  תלוי,  שזה  ס"ל,  רנ"ח(  עמ'  סוכות  שני  )חוט 

להשאר בבית שאשתו לא תפחד אין לו פטור של מצטער, 
אבל אם יש לו צער מזה שאשתו מצטערת הוא נכנס בגדר 

מצטער שפטור מן הסוכה.

ארבעת המינים
מחמת קוצר הזמן מה שהבאנו בהל' ד' מינים הם חיבורים 
שעסקו הרבה בענינים אלו ונראה שראויים לסמוך עליהם, 

אבל עדיין הדברים לא נכתבו בעיון כל הצורך.

המינים ארוזים אבל  לקנות ארבעת  היום  המנהג  נפוץ  א. 
יש לדעת שפעמים רבות ההכשר ניתן זמן רב לפני סוכות 
ויתכן שבמשך הזמן כבר אינם מהודרים או אפילו פסולים 
ממש, וגם יתכן שיש בזה מעין זלזול במצות לקנות "חתול 
בשק". )ולפני שנים רבות קניתי מידיד ארבעת המינים ארוזים ולהפתעתי הלולבים 

היו כמעט יבשים עד שהסתפקתי אם הם כשרים(.

לאדם  שנראה  במה  תלוי  לא  הידור  שדין  אומרים  יש  ב. 
העיקר  אבל  הדר,  שנחשבים  חז"ל  שאמרו  מה  אלא  יפה 
למעשה נראה דלא כן, וכן מוכח מרש"י מסכת סוכה, וכן 
כתב באור שמח בפירוש שדבר זה תלוי גם בדעת בני אדם.

בית  חכמי  ע"י  )שנכתב  המהודרים  המינים  ארבעת  בספר  ג. 
אלו  על  להתפלא  שיש  כתבו  ז(  עמ'  סטולין,  קרלין  דוד  משנת  מדרש 

בהוצאת  המינים  בשאר  משליש  יותר  הרבה  המהדרים 
להיות  מזניחים  הערבה  את  ואילו  רבה  ובטרחה  ממון 

כמושה ומבויישת כחוח בין השושנים.
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)עמ' כ"ד( שיש הרבה חומרות שהתחדשו  ד. עוד כתבו שם 
השייכים  דקדוקים  כמה  בהם  ויש  האחרון  בדור  רק 
פרטים  הרבה  נתווספו  כך  משום  אולי,  ממש  ליחידים 
זה  ולפי  גדול,  בלבול  ונוצר  מקום  להם  שאין  בדקדוקים 
להוסיף  לו  אין  יתירה  חומרא  רק  שהוא  בדבר  היודע  כל 
ממנו על כך אף משום הידור לחוד, וביותר תלמידי חכמים 
שהעם נוהים אחריהם, ובהערה שם כתבו שהרבה פעמים 
דקדוקים הנ"ל באים מחמת גאווה או לחץ חברתי, והרבה 
ביטול תורה כרוך בזה. )וראיתי שנשאל הגר"ח קניבסקי נר"ו כמה יש לבטל 
תורה בשביל חיפוש ארבעת המינים וענה כמה שפחות ומיד שמצא ארבעת המינים 

כשרים ויפים בלי פקפוק יחזור לתלמודו(. והרבה פעמים מפחיתים את 

שלא  בתורה  פנים  בגילוי  לפעמים  נכשלים  החג  שמחת 
כהלכה לאסור את המותר ולעשות מהעיקר טפל ומהטפל 
עיקר. ויש הדחוקים בממון ואינם יכולים להרשות לעצמם 

לשלם מחיר מופקע. 

בשום  שליש  להוסיף  שיצטרך  אצלנו  מצוי  אין  כהיום  ה. 
הידור אם קונה בחנות של מהודרים שהרי בקל יכול לקנות 

אצל אחר אתרוג כשר בהרבה פחות ממנו. )שם כ"ו(.

אינו  שגדר  באחרונים,  גם  כן  ומוכח  במבי"ט  מפורש  ו. 
נראה לעין לגבי פסולי הדר שיש להקל בב' פרטים א. ראיה 

ולא הסתכלות. ב. ממרחק מעט ולא מקרוב.

גדר ראיה שטחית היינו ראיה רגועה שאינה מרוכזת ואינה 
ממוקדת. שיעור המרחק בבדיקתו יש משערים כשלושים 

ס"מ ויש אומרים כחמישים ואפילו יותר מכך. )שם עמ' ל"ו(.

נקודות  ולכן  פוסל,  אינו  האתרוג  מגוף  שאינו  זר  דבר  ז. 
מחמת  להסירם  אפשר  שאי  אף  האתרוג,  מגוף  שאינם 

סיבה חיצונית ולא מחמת קלקול באתרוג אינם פוסלים. 

קלקול בעצמות הפרי פוסל גם שבא מחמת דבר חיצוני.

נקודה שע"י הריסוס, יש בזה מחלוקת ונראה עיקר דאינו 
פוסל ויש מקום לדונו כספק. )שם נ"ו(.

ח. הבלעטלך המצויים אצלנו אין בהם דמיון לחזזית ואינם 
פוסלים. אמנם פעמים שמדין זה אלי ואנוהו יש להשתדל 
שהאתרוג יהיה נקי )ולפני שנים שהתארחתי בערד והראתי 
לרבם של חסידי גור שם אתרוג שהיו עליו כמה בלטעטלך 
ואמר שכשר, ואמרתי לו אבל בטח שאינו מהודר, והשיב 

למה לא.

בשם  הביא  ת"ו(  )עמ'  למהדרין  המינים  ארבעת  בספר  ט. 
הגריש"א זצ"ל שכיום אין מצוי לובן הפוסל.

כל נקודות חומות המצויות כשרים. )שם עמ' קכ"ב(.

י. יש הפוסלים לולב שעלה אחד של התיומת נמוך מחבירו, 
ובספר  שכשר.  ענה  רל"ה(  עמ'  )ח"ב  רבנו  ארחות  בספר  אבל 

ארבעת המינים כהלכתן הביא ששבה"ל והגר"נ גנשטטר, 
בענין  והאריכו  לכתחילה.  זאת  מכשירים  קרליץ  והגר"נ 
וסיימו: היוצא מכל זה דהמעיין בהאי מילתא יווכח שאין 

שום טעם לחפש ולדקדק בחומרא זו. )שם עמ' רל"ה(.

יא. רוב הגדולים היו מסתכלים על שילוש ההדס בראייה 
שטחית וכל שהיה נראה שהוא משולש לקחו. )שם עמ' רפ"א(.

בכל  העלים,  ברוב  דוקא  פסול  התיומת  נחלקה  למרן  יב. 
ספרד  לבני  שגם  י"א(  )עמ'  הלולב  הידורי  בספר  כתב  זאת 
ברובה,  נחלקה  האמצעית  התיומת  אם  להמנע  הידור  יש 
וביארו הטעם משום שמרן בבית יוסף לשון הר"ן שפוסל 
בזה ולא דחהו, וכן משמע מכה"ח )אות כ"ג(, וכן פסק באור 
ולבני אשכנז פסול בכה"ג.  לציון שאין לברך עליו בכה"ג, 
ואם נחלק עד השדרה פסקו בחזו"ע )עמ' רצ"ו(, ובאור לציון 
להדר  טוב  ש'(,  )עמ'  בחזו"ע  כתב  עוד  שפסול.  קצ"ו(  עמ'  )ח"ד 

שלא ליטול לולב שנחלק העלה העליון אפילו מקצתו. ע"כ.

הלכות יו"ט
)ח"ח סי'  בגליון שואלים ודורשים כתבו משם שבט הלוי  א. 
קכ"ד(, שיתכן לצאת ידי מצות שמחה האשה בפרחים, אבל 

לא במכשיר חשמלי. אבל דעת חוט שני )עמ' קס"א, ודעת יהודה 
עמ' קי"ט( שיוצאים י"ח גם בקניית מכשיר חשמלי. ובנר ציון 

כתב, שהאריז"ל במלבושי אשתו היה מפזר ממונו לקנות 
בגדים חשובים, אף אם לא היתה ידו משגת כל כך. ומסופר 
ע"ה  שהרבנית  זצ"ל  הגרע"י  לידיעת  הובא  אחת  שפעם 
ראתה איזה תכשיט שמאוד מצא חן בעיניה, אבל אמרה 
לבנותיה זה יקר, אני לא אקנה, שאל הרב זצ"ל, מה הסכום 
של התכשיט, אמרו לו 3000 דולר, הוציא הרב את הסכום 
וביקש מביתו שתקנה את התכשיט, ותניח מתחת המושב 
הפתעה  לה  שתהיה  כך  הסדר  ליל  לקראת  הרבנית  של 

משמחת לכבוד החג.

גויים, לפיכך אסור להזמינם שמא  אין מבשלים לצורך  ב. 
בפהרסיא.  שבת  לחלל  במומר  הדין  והוא  בשבילם,  ירבו 
אות  ר'  עמ'  )ח"ג  לציון  ובאור  ט"ל(.  )עמ'  עובדיה  בחזון  פסק  וכן 
עולים  כגון  יו"ט,  מענין  יודע  שאינו  שבת  מחלל  פסק,  ג'( 
לקרבם.  ומצוה  להזמינם  מותר  המועצות  מברית  חדשים 
אויערבך  הגרש"ז  דעת  שכן  כתבו  דרשו  ברורה  ובמשנה 
כ"ג(  )סי'  החדשות  ציון  בנין  בשו"ת  אבל  זצ"ל,  והגריש"א 
כתינוקות  שדינם  משום  דזמננו  החילונים  בכל  מתיר 
הספר  שבסוף  בהערות  מצליח  איש  ובמשנ"ב  שנשבו, 
האריכו בזה הרבה, ובמסקנה כתבו שמחלל שבת דזמנינו, 

אם אינו חרף ומגדף - דינו כישראל.

ג. בחזון עובדיה )יו"ט עמ' נ"ח( פסק שמותר להנמיך האש, כדי 



בהלכה ובאגדהיא

התיר  )פי"ג(  ובשש"כ  תבשילו,  יקדיח  ושלא  יפה  שיתבשל 
רק כשאין לו אפשרות להדליק להבה אחרת שהיא קטנה 

מזו. ובכיריים חשמליות אסור.

אבל  ישרף,  שהתבשיל  מחשש  רק  ההיתר  שכל  כתב  עוד 
כתב  ובהערה  במקצת,  חריכה  למנוע  כדי  להנמיך  אסור 
משם הגר"ש אויערבך זצ"ל, שאם החלק שנחרך קצת לא 
)ח"ג עמ' ר"ט(  יהיה כל כך טוב למאכל מותר. וגם באור לציון 
התיר רק באופן שאינו יכול להדליק להבה קטנה יותר. ואם 
יש לו אפשרות להניח על האש כיסוי ועל ידי זה התבשיל 

לא יתחרך, יעשה כן ולא ינמיך את הלהבה. 

שמתיר  ומשמע  חילק  ולא  ָסַתם  עובדיה  בחזו"ע  והנה 
קטנה  אש  להדליק  באפשרותו  שיש  אף  האש  להנמיך 

יותר. וכן מסיק בשו"ת תפילה למשה )ח"ד סי' ט"ל(.

הלכות חול המועד
המועד  בחול  שמלאכה  סוברים  ראשונים  שהרבה  אף  א. 
הראשונים  שרוב  נראה  מקום  מכל  התורה  מן  אסורה 
שסוברים  ראשונים  ויש  מדרבנן,  רק  שאסורה  סוברים 
שהאיסור מן התורה רק אם אינו לצורך המועד או אינו דבר 
האבד, וחכמים הגבילו קצת גם באופנים אלו, והנה מג"א 
דייק מהרמ"א )סי' תק"ל( שסובר שאסור מן התורה, וז"ל מרן 
)סי' תק"ל( ולענ"ד נראה שאיסור מלאכה בחוה"מ דבר  בב"י 
המלאכות  שיאסרו  לחכמים  מסרה  שהתורה  אלא  תורה, 

שנראה להם, ויתירו מה שנראה להם. עכ"ל. 

ב. ועל פי זה כתבו בשולחן גבוה )סי' ק"ל( מנחת חינוך )מצוה 
שכ"ג( ובספר שיורי טהרה ועוד אחרונים שמרן ס"ל שאיסור 

מלאכה בחוה"מ מן התורה, אבל כמה מגדולי האחרונים 
שהרי  מדרבנן  רק  שאסור  סובר  מרן  שלמעשה  סוברים 
בדין מלאכה בחוה"מ פסק  בכמה מקומות שהיו ספיקות 
קשה  זה  אבל  לקולא,  דרבנן  שספיקא  מטעם  להקל  מרן 
שהרי מרן כתב בפירוש בבית יוסף שהאיסור הוא מהתורה?

ולכן מסתבר מאוד מה שכתב הרה"ג שבתאי לוי שליט"א, 
שמרן פסק כהרמב"ן הרשב"א והריטב"א, שעיקר מלאכה 
לצורך  או  האבד  שבדבר  אלא  מהתורה,  אסור  בחוה"מ 
בכל  שהרי  נפלא,  מובן  ועפ"ז  מהתורה,  מותר  המועד 
המקומות שמרן פסק להקל מטעם ספיקא דרבנן לקולא, 
זה  בכל  ונפק"מ  האבד.  בדבר  או  המועד  לצורך  מדובר 
יש  אסורה  אם  חוה"מ  במלאכת  ספק  איזה  לנו  כשיש 
להחמיר אם אינו דבר האבד לצורך המועד, אמנם במקום 

צורך גדול נראה שאפשר לסמוך על רוב פוסקים ולהתיר.

וראה בביאור הלכה )סי' תק"ל( שהביא הרבה ראשונים שאיסור 
ספק  כשהזדמן  שלפי"ז  וכתב  התורה,  מן  בחוה"מ  מלאכה 

מהשו"ע  שמשמע  ואף  להחמיר,  צריך  חוה"מ  במלאכת 
גדול.  שאיסור מדרבנן, עכ"פ אין למהר לקהל אלא לצורך 

עכ"ד.

ג. פסק מרן )סי' תקל"ד סעי' א'(: מותר לכבס בחוה"מ מטפחות 
חוזרים  היו  מעיו"ט  מכבסם  היה  שאפילו  וכו',  הידים 
ומתלכלכים, ולפי"ז מותר לכבס לבנים וגרבים וכדומה, וכן 
פסק בחזו"ע )סוף עמ' קצ"ח( וז"ל: בזמנינו שיש הרבה הנוהגים 
יום  מדי  כמעט  לבשר  הסמוכים  הלבנים  הבגדים  להחליף 
קודם  ונתכבסו  זיעה  ע"י  תמיד  שמתלכלכים  מפני  ביומו, 
שכן  וכתב  לכבסם.  מותר  אחרים,  בגדים  לו  ואין  המועד, 
פסק  וכן  ע"כ.  ג'(  אות  מ"ג  סי'  )ח"ז  המאיר  שרגא  בשו"ת  פסק 
הצורך  לפי  לכבס  מותר  וכדו'  גרביים  פס"ו(  )ח"ב  בשש"כ 
רגיל  והוא  המועד,  לצורך  לו  אין  אם  הרגלו,  לפי  אחד  כל 
כתב  רנ"ח  ובהערה  החג.  במשך  פעמים  כמה  להחליף 
דדמי לבגדי קטנים שמתלכלכים תמיד. וגם בספר חוה"מ 
וז"ל: גרביים לנוהגים להחליפם  )עמ' קס"ה( פסק כן  כהלכתו 

בכל יום וכולם כבר התלכלכו מותר לכבסם. 

ובספר פני השולחן, כתב בשם שו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' קכ"ד 
להחליף  שרגיל  למי  גם  חולצה  לכבס  להקל  שאין  ב'(,  אות 

בכל יום אלא עד שמרגיש שנפגם רגש האיסטניס והנקיון 
מחמת שלבש כמה ימים. ובחוט שני )עמ' רל"ה( כתב להתיר 
יכין את כל  והוא איסטניס שאף אם  לאדם שמזיע הרבה 
לו, אמנם בספר מועדי ה'  בגדיו קודם המועד לא יספיקו 
)עמ' ע"ו, ופ"ג( פסק לאסור בזה, ובשו"ת באר משה )ח"ז סי' ו' הביא 

דבריו בחזו"ע הנ"ל( כתב מי שרגיל להחליף גרביים ולבנים בכל 

יום היכא דאפשר צריך להזמין לכל המועד ואם אי אפשר 
ויש צורך גדול להחליף ישאל חכם.

אמר  זצ"ל  שאול  אבא  הגרב"צ  קי"ב(,  )עמ'  שיש  באבני  כתב 
לי שכיבוס כתם לא נאסר בחוה"מ, ובספר חוה"מ כהלכתו 
)עמ' קע"ג( כתב, שכן אמר לו הגרמ"ש קליין שליט"א, משם 

הגר"ש וואזנר זצ"ל, שכך כתב הגר"מ פיינשטיין, וכן פסק 
בספר חכו ממתקים )עמ' צ"ז(, אבל בשש"כ )פס"ו אות ע"ב( כתב 
שגם ניקוי כתם בכלל האיסור, אלא שאם התלכלך במועד 
ואין לו בגד מתאים אחר, רשאי לנקות רק מקום הכתם, וכן 

פסק בספר מועדי ה' )עמ' ע"ז(.

כל  אפילו  אסורה  סחורה  כל  א'(  סעי'  תקל"ט  )סי'  מרן  פסק  ד. 
אריזות  מקום  ומכל  עכ"ל.  למכור.  בין  לקנות  בין  שהוא 
שלמות אף שחלק יבואו לשימוש אחר המועד מותר )חוה"מ 
כהלכתו עמ' שס"ג, פני השולחן עמ' רס"ה(, ובבאר משה )ח"ז סי' ע"ה( פסק 

שיכול לקנות אריזה גדולה אף שיש אריזה קטנה.

ה. נצרך לחמשה ק"ג מותר לקנות יותר מאותו המין שגם 
שם(.  משה  )באר  זה  בענין  שמותר  שיעורין  ריבוי  בכלל  זה 



בהלכה ובאגדהיב

אלא  אוסר,  זצ"ל  פיינשטין  מהגר"מ  חוה"מ  בפסקי  אבל 

בכך  אין  המועד  לאחר  נשאר  ואם  בריוח,  לקנות  שמתיר 

כלום. ובספר זכרון מבקשי תורה )חוה"מ עמ' תע"ב( כתבו משם 

גם  זצ"ל, כשקונים מצרכים בחוה"מ אין לקנות  הגריש"א 

לאחר חוה"מ, ואם אין בזה יותר טרחה מותר.

ו. אם כשקונה הרבה ביחד מקבל יותר בזול מותר )פני השולחן 
הנ"ל משם באר משה ופסקי הגר"מ פיינשטין זצ"ל(.

ז. קנה חפץ ורוצה להחזירו אם לאחר המועד לא יסכימו 
לקבל מותר להחזירו בחוה"מ, ואם יקבלוהו לאחר המועד 

זצ"ל  פיינשטין  הגר"מ  פסקי  בשם  השולחן  בפני  כתב 

)עמ'  כהלכתו  חוה"מ  בספר  אבל  במועד.  להחזירו  שאסור 

זה  על  שחולק  שליט"א,  קליין  הגרמ"ש  בשם  כתב  שס"ו( 

שכיון שיש מום במקח איגלאי מילתא שלא היה כאן קניין, 

וחזרה לחנות לא נחשבת מכירה. ואם מחזירו שלא מחמת 

מום, יש לאסור אלא א"כ לא יקבלוהו לאחר המועד וכנ"ל.

ח. נזדמן לו לקנות חפצים בזול מותר לקנותם )חכו ממתקים עמ' 
קנ"ז משם באר משה והגר"מ פיינשטין זצ"ל(.

אין  מגורם  ובמקום  מסויים,  במקום  בחוה"מ  נמצא  ט. 
חפצים אלו, מותר לקנותם אם צריך לחזור למקומו בחוה"מ 

או לאחר המועד מיד. וכתב בפסקי הגר"מ פיינשטין זצ"ל, 

שאם יכול להתעכב אחר המועד לא יקנה בחוה"מ. 

ריבוי  המתירים  על  לסמוך  אפשר  גדול  צורך  במקום  י. 
בשיעורים במלאכת אוכל נפש, בהערמה שאינה ניכרת.

כל  נפש  אוכל  שבמלאכת  פסק  ו'(  הל'  )פ"ו  ה'  מועדי  בספר 

שאינו הערמתו נכרת כגון שטוחן בשר שלפי מספר נפשות 

ביתו אי אפשר לחשוב שטוחן לאחר המועד מותר לטחון 

בחול המועד אע"פ שכוונתו לשייר גם לצורך אחר המועד, 

כתבו  בזה  שדיברו  הפוסקים  וכל  כן  אינה  הפשטות  אבל 

שדבר זה מותר רק להרמב"ם, ולמעשה אף שמרן )סי' תקל"ג 

סעי' א'( אסר הערמה שאינה נכרת, מ"מ כיון שכתב הטעם 

לאסור שהרמב"ם היחידי שמתיר, בשעת הדחק וצורך גדול 

אפשר להתיר כיון שמצאנו עוד כמה ראשונים שמתירים 

ולפי זה יתכן שגם מרן היה מתיר. ועוד שיש אומרים שלא 

שאין  פסק  והמשנ"ב  הדחק,  בשעת  מרן  הוראות  קבלנו 

שאינה  הערמה  המקילים  על  לסמוך  שרוצה  במי  למחות 

מס'  הגהה  תקל"ג  )סי'  מצליח  איש  משנ"ב  בהגהות  וגם  נכרת, 

ובמקום  לכתחילה,  להחמיר  יש  הספרדים  לדידן  כתבו,   )4

הצורך הרוצה למסוך על דעת הרמב"ם שמתיר רשאי.

יא. פסק מרן )סי' תקמ"ב( אפילו מלאכות המותרות לעשותם, 
אפילו  מותר  האבד  ודבר  הוסיף  והרמ"א  אסור.  בשכר 

נכרי אם אפשר,  וכתב המשנ"ב שם שנכון לשכור  בשכר, 

אף  כתבו   ,)1 מס'  הגהה  תקל"ח  )סי'  מצליח  איש  בהגהות  וגם 

נכרי,  נראה שמתיר אם אפשר ע"י  כן  גם  שמסתימת מרן 

ראוי להחמיר.

יב. כתב בספר הליכות מועד מהרה"ג אופיר מלכא שליט"א 
)עמ' ר"פ(: אסור לתקן מזגן במועד אם החום לא כבד, שנחשב 

צורך המועד, ולא צרכי הגוף, ומותר רק מעשי הדיוט, וכן 

פסק בספר חול המועד כהלכתו )עמ' רנ"ג(. אבל בספר הזכרון 

)חוה"מ עמ' ת"ע( כתבו משם הגריש"א: מותר לתקן מזגן אפילו 

מעשה אומן, משום שקירור וחימום הם צרכי הגוף וכאוכל 

נפש חשיבי.

יג. פסק באור לציון )ח"ג עמ' ר"ל(: אם צריך את הרכב להגיע 
לו להגיע בלעדי הרכב, מותר לתקנו,  למקום שאי אפשר 

אף במעשה אומן. וכן כתב בספר אבני שיש )עמ' קי"א( משם 

שפירא  שמואל  משה  רבי  הגאון  יעקב,  באר  ישיבת  ראש 

וחמישים  לפני כמאה  וכן ס"ל לאחד מגאוני חאלב  זצ"ל, 

עמ'  )יו"ט  בחזו"ע  אבל  י"ז(.  )סי'  אברהם  ויוסף  בשו"ת  שנה, 

קע"ה( והגריש"א )ספר הזכרון עמ' ת"ע( מתירים רק מעשה הדיוט, 

כתבו  שכן  וכתב  קי"ב(,  )עמ'  ממתקים  חכו  בספר  פסק  וכן 

ושש"כ  שיטים  עצי  ושולחן  ג'(,  סעי'  י"ח  )סי'  השבת  מעדני 

)פס"ו סעי' נ"ט(, וכן פסק בספר מועדי ה' )פ"ט(, אלא א"כ צריך 

לרבים,  או למסור שיעור  כגון לתפילה  את הרכב למצוה, 

אבל להערים בכך אסור, ואם צריך את הרכב באופן נחוץ 

מאוד, ולא יכול להסתדר כלל באופן אחר אלא ע"י טורח 

הנ"ל,  שיש  אבני  בספר  וכתב  אומן.  מעשה  גם  מותר  רב, 

שאפשר שע"י גוי נחשב ספיקא דרבנן ולקולא. ע"כ. ולפי 

מה שכתבנו בתחילת הלכות חוה"מ, שכל שעושה לצורך 

המועד אסור רק מדרבנן, א"כ גם כשעושה בעצמו נחשב 

ראוי  ומ"מ  לסמוך.  מה  על  לו  יש  והמיקל  דרבנן,  ספיקא 

להמנע כשאין צורך גדול.

קרליץ  הגר"נ  משם  כתבו   )1 מס'  תקמ"ב  )סי'  דרשו  משנ"ב  יד. 
על  שכר  ליטול  שמותר  המשנ"ב  מדברי  שמוכח  נר"ו, 

על  שכר  ליטול  מותר  ולכן  טרחה,  בהם  שאין  דברים 

הגריש"א  דעת  מאידך  תלמיד.  עם  ללמוד  או  שמרטפות 

לצאת  נאלצים  הבית  בני  שאם  הוסיף  אכן  שאסור,  זצ"ל, 

וזקוקים לשמרטפות, מותר לקחת שכר. אלא שיש לעשות 

שאלת חכם מה נחשב אילוץ לצאת מהבית.
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