
 

 

 

 

 

 לי קש עצים וזרדיםיסיכוך בחב

 כשרות. ,. וכולן שהתירן)כשהם קשורים(מסככין בהן חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין, אין  :משנה )י"ב א'(
)שכל מקום שכתוב בתורה "סוכה", הכוונה לסכך. אבל דופן אינה קרויה כשרות לדפנות  )הפסולים ששנינו בסכך(וכולן 

 .  סוכה(

 ?ןצים וחבילי זרדין אין מסככין בהיוחנן: מפני מה אמרו חבילי קש וחבילי ערבי חייא בר אבא אמר רבי אמר 
בערב וחבילתו על כתפו, ומעלה ומניחה על גבי סוכתו כדי ליבשה  )כל ימות החמה(פעמים שאדם בא מן השדה 

 1, והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי.ונמלך עליה לסיכוך )וכשמגיע החג(, )ולא לשם סכך(

הוא דאין מסככין משום גזרת , לכתחילה )ולא כתוב "אינה סוכה"("אין מסככין בהן"  (מדקתני רבי יוחנן ומדייק לה)
 אוצר, הא דאורייתא שפיר דמי. 

 שיטות הראשונים

, דמשמע לכתחילה, אין הכי נמי דאפילו 'אין מסככין בהן', דאע"ג דקתני הר"ן: כתב , אין מסככין בהןוכו'חבילי קש 
 2סתם שאסור. והשו"ע דיעבד פסולה.

פסולה מדאורייתא, משום תעשה ולא מן ליה לסיכוך, מבואר בגמרא, שאפילו נמלך ע: כדי ליבשה חבילה שהעלה
 הטור. וכתב רבינו תםבשם  המרדכין כתב וכ לא סגי בהתרה אלא צריך גם לנענע.די מקרקשינא ר"דעת העשוי. 

 4נענוע. אינה ניתרת בהתרה, אלא צריכהפסק ש השו"עו 3.שאם נענע כשרה מאן דאמר הביא שיש והר"ןשמסתבר כך. 

 וכן  7.שחבילה שפסולה לסיכוך היא לפחות של כ"ה קנים 6,הירושלמיעל פי  כתבו 5א"ש והרמב"םהר: חבילות קנים

                                                
אין שם סוכה חל עליו, והלכך גזור רבנן שלא יסככו בחבילין, אפילו  ,א לשם סכך, אפילו לצל, אלא לייבשבפסול, וזה שנסכך שם של . 1

כא משום טעמא דמתניתין דה ,השנה, דאיכא פסול דאורייתא, אלמאהוא מטילן עליה לשם סוכת החג גזירה משום חבילין דכל 
 "י.. רשגזירת אוצר היא, ומדרבנן

דהנהו  ,ולא דמי לשוצרי והיגי דלא פסילי בדיעבד .אם סיכך בחבילים ומשמע דבדיעבד נמי פסולה: "או"ח תרכט,טו. אמנם בב"י כתב . 2
בדיעבד נמי  ,אבל חבילה שפסולה משום דחיישינן דילמא עביד סוכה מן העשוי ;לא פסילי אלא משום דילמא שביק להו ונפיק

במדינתנו שמוכרים ו המשנ"ב, . וכתב(ואף שכתב השו"ע תיבת 'וכן') "ב )ס"ק מ( שהכא אף בדיעבד אסורנכתב המשוכן  פסלינן ליה".
דאדרבא כשיתייבשו אין שוין  ,כיון דאין דרך להניחן לייבשן, אגודות ענפי אילנות וקוצצין לפזר בבית, אפשר שאין דינם כחבילה

 מקורות: ר"ן )ו ב ברי"ף, ד"ה אין מסככין(. . כלום
דכיון דמחזר  .בסוכה שהיא עשויה כבר סגי ליה בפקפוק , אפילו הכידאע"ג דלכתחלה אין מסככין בנסרים ,כדמוכח לקמן גבי נסרים . 3

 ר"ן.ליכא למיגזר שמא ישב בסוכה של תקרה אחרת שהיא עשויה כבר.  ,עליה לבטלה
וע וגם התרה. אמנם הקרבן נתנאל )סי' כד, אות ת( חלק וכתב המג"א )ס"ק יט( בשם הב"ח, דהיינו שצריכה נענ. או"ח תרכט,יז . 4

עליהם, וביאר שדעת השו"ע שדי בנענוע, בלי התרה והזזה ממקומו. מקורות: ר"י מקרקשינא )הו"ד בטור(. ר"ן )ו ב ברי"ף, ד"ה 
 (.סי' תשלחפ"ק, מרדכי )והתורה(. 

גיד שמיה אגד. ותירץ המ שלושהאגד של  אפילו( כתוב ש"ג א'ת הירושלמי, והרי בבבלי )יביא אהראב"ד תמה על הרמב"ם מדוע ה. 5
שדין זה נאמר רק לעניין הזאה ולא לעניין חבילה, וכתב זאת כדי להשוות הבבלי עם הירושלמי. והרא"ש יישב שמה שכתוב  משנה,

חילק בין זרדין שבהם רק בכ"ה נחשב חבילה, לבין חיים רחות א שיש בו קנים ונחשב חבילה. האבבבלי זה רק לענין אפקותא דדיקל
 קנים שאף בג' נחשב חבילה.

  .ה"מכ פחותה חבילה אין :רבה חייה רבי בשם ששת רב אבייא בר יעקב רבי . 6

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב י
 י"ב| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 8.השו"עפסק 

, ד'כולן כשרות לדפנות', היינו , והרז"ה, בעל העיטוררי"ץ גיאתרבינו חננאל, : דעת טומאה כשר לדופן האם דבר המקבל
שאסור לעשות דפנות , האור זרועדולו מן הארץ. ודעת שמכל דבר עושין דפנות לסוכה, ואפילו מקבל טומאה ואין גי

 10.הראשוניםפסק כרוב  והשו"ע 9מדבר המקבל טומאה.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרכט(

הּ  טו.  ָ ש  ה ְלַיּבְ ג ַהֻסּכָ יַח ֲחִביָלתֹו ַעל ּגַ ָאָדם ַמּנִ ֶׁ ָעִמים ש  ּפְ ֶׁ ֵני ש  ֲחִביָלה, ִמּפְ ְך ּבַ ה,  ְוֵכן ָאסּור ְלַסּכֵ ם ֻסּכָ ֵ יָה ְלש  ְך ִנְמָלְך ָעלֶׁ ְוַאַחר ּכָ
ל ֲחִביָלה ָאטּו זֹאת; ְוֵכיָון ִפסּול, ְוָגְזרּו ַעל ּכָ ָעׂשּוי ּבְ ה ְולֹא ִמן הֶׁ ֲעׂשֶׁ ּום ּתַ ּ סּוָלה ִמש  ה ּפְ ה ֲאָסרּוהּו, לֹא  ְואֹוָתּה ֻסּכָ ֵני זֶׁ ּפְ ּמִ ֶׁ ש 

ְך לְ  רֶׁ ּדֶׁ ֶׁ ֲחִביָלה ש  א ּבַ ּלָ ֱאסֹר אֶׁ ָ ֻהְצְרכּו לֶׁ ש  ָפחֹות ִמכַיּבְ ה ּבְ חּוָתּה ִמכ''ה ָקִנים, "ּה, ְוֵאין זֶׁ ִהיא ּפְ ֶׁ ל ֲחִביָלה ש  ְך ּכָ ה ָקִנים, ִהְלּכָ
ִני, ֵאיָנּה ִנְקֵר  ֵ ּ ם ַהש  ָ רֹאש  ָרם ּבְ ָ ָחד, ּוְקש  ַזע אֶׁ ִאים ִמּגֶׁ ּה; ְוִאם כ''ה ָקִנים אֹו יֹוֵתר ַהּבָ ְך ּבָ ר ְלַסּכֵ ִע ֻמּתָ ֶׁ יָון ש  ָרן את ֲחִביָלה ּכֵ ּקָ

ה  ם ָקנֶׁ הֶׁ ָחד; ְוִאם ָאַגד ִעּמָ ם כאֶׁ ֵניהֶׁ ְ ין ש  ָחד ְוֵיש  ּבֵ כֹוִלין  הגה:ה, ַהְוָיא ֲחִביָלה. "אֶׁ ּיְ ֶׁ יָה ש  ֶׁ ֵני ָראש  ְ ּ ּוָרה ִמש  ֵאיָנּה ְקש  ֶׁ ְוָכל ֲחִביָלה ש 

ּה  ְך ּבָ ר ְלַסּכֵ ְך, ֵאיָנּה ֲחִביָלה, ּוֻמּתָ ם הַ ְלַטְלְטָלּה ּכָ ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְ  ּפֹוְסִקים(. )ּבֵ
ֱעלָ  יז.  הֶׁ ֶׁ ֵזָרה; ֲאָבל ֲחִביָלה ש  ּום ּגְ ּ א ִמש  ּלָ ֵאין ִאסּוָרּה אֶׁ ֶׁ יָון ש  ָרה ּכֵ ֵ ש  יָרּה, ּכְ ֲחִביָלה, ְוִהּתִ ְך ּבַ יָה ִאם ִסּכֵ ש  ְוִנְמַלְך ָעלֶׁ ה ְלַיּבֵ

א ְצִרי ּלָ ָרה אֶׁ ַהּתָ ת ּבְ רֶׁ סּוָלה ִמן ַהּתֹוָרה, ֵאיָנּה ִנּתֶׁ ּפְ ֶׁ   ִנְענּוַע. ָכהְלִסּכּוְך, ש 
 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרל(

ִרים א.  ֵ ש  ָבִרים ּכְ ל ַהּדְ  ת...נוֹ ִלְדפָ  ּכָ

 צי פשתןיסיככה בחיצין ואנ

שיש בהם נקב, לקבל )בנקבות  12כשרה. 11,זכרים )בית יד של חיצים(אמר רב יהודה אמר רב: סיככה בחיצין  )י"ב ב'(

 , פסולה.את ראש החץ(

 בנקבות פסולה, פשיטא! מהו ניגזור זכרים אטו נקבות, קא משמע לן.  זכרים כשרה, פשיטא! מהו דתימא

                                                                                                                                                                         
 ., ותמה עליו המגיד משנהולא מאי דאיתמר בגמרא דידן ,הזה הרי"ף לא הזכיר הירושלמיו . 7
ארחות חיים )הל' סוכה )הל' סוכה ה,י(.  מב"ם. ר(כה-רא"ש )סי' כד. תוספות )ד"ה חבילי(. ירושלמי )פ"א ה"ו(ות: או"ח תרכט,טו. מקור . 8

  .סי' כא(
דהיינו דוקא אחבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים  ',וכולן כשירות'ולפי זה יש לנו לפרש דהא דקתני על פי גרסתו בירושלמי. וכתב,  . 9

 .ולדפנות לא גזור ,ורבנן הוא דגזור בהו ,לסכך לויתא אפידכשרין דאורי ,קאי
לבעל נפש לחוש לכתחלה שלא לעשות דפנות מדבר שפסול הגר"א, דיש וראה ביה"ל )ד"ה כל הדברים(. ועיי"ש בשם או"ח תרל,א.  . 10

. אור זרוע העיטור )הל' סוכה( בעל. רי"ץ גיאת )הל' סוכה, ד"ה וכולן כשרות(מקורות: . לסכך בהן מדאורייתא ולסמוך עליהן הסכך
רז"ה )מאור, ו ב ברי"ף, ד"ה הא דתנא(. רבינו חננאל )סוכה י"ח א'(. ראבי"ה )סוכה סי' תרא, ד"ה היתה  (.)ח"ב, הל' סוכה סי' רפט

 גבוהה(.
 . רש"י.אותה בבית קיבול של חץ שתוחבין. 11
 "י.. רש, פשוטי כלי עץ אין מקבלין טומאהדאף על גב דכלים נינהו. 12

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב י
 י"ב| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 בית קבול העשוי למלאות לא שמיה קבול, קמשמע לן.  דתימא

  13יוחנן:רבי אמר רבה בר בר חנה אמר 

 , פסולה. )אגודות פשתן סרוק(סיככה באניצי פשתן )א( 

 14, כשרה.בהוצני פשתן)ב( 

 איני יודע מהו. ן, והושני פשת)ג( 

, הושני קרי ליה, )במסרק(ולא נפיץ  )במכתשת(מה נפשך: אי דייק  .והושני עצמן איני יודע )ומוסיף רבה בר בר חנה(
מי הושני קרי ליה . או דלמא תרי ולא דייק נ)וכשר לסכך(הוצני קרי ליה  ,ולא דייק )שרוי במי המשרה(אבל תרי 

 .)ואינו כשר אלא בדלא תרי ולא דייק(

 שיטות הראשונים

שהם פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים טומאה, ואף שיש פשוטי כלי עץ שכן מקבלים,  הר"ןכתב  :ם וקניםחיציסכך מ
כתב  והשו"ע 15אף שיש להם בית קיבול, מותר לסכך בהם. ,שקנים הרא"שהחיצים לא מקבלים אפילו מדרבנן. כתב 

 16חיצים.דינא דגמרא ב

שכל  ,מוכח כליםהקשה, דממסכת  המאיריו , שלא להתרוקן עוד.פירש, מילוי עולם י"רש :קיבול העשוי למלאותבית 
אינו  ן,אכבית קיבול ש וביאר, !אינו מקבל טומאהינו בית קיבול, ונקב העשוי למלאות מילוי עולם שלא להתרוקן, א

  17אלא לפי שעה, והוא בשעת מלחמה.

ְזָכִרים " ,כהסו' הלב כתב ם"והרמב ין: ּבִ ִחּצִ ָכּה ּבְ ְנֵקבֹות  -ִסּכְ ָרה; ּבִ ֵ ש  ל  -ּכְ ַבְרזֶׁ הּוא ָעׂשּוי ְלִהְתַמּלֹאות ּבְ ֶׁ י ש  סּוָלה; ַאף ַעל ּפִ ּפְ
ִלי ִקּבּול. - ָכל ּכְ ל ֻטְמָאה ּכְ ית ִקּבּול הּוא, ּוְמַקּבֵ ָעׂשּוי ְלמַ "בהל' כלים כתב ואילו  "ּבֵ ית ִקּבּול הֶׁ ית ִקּבּול. -ּלֹאתֹו ּבֵ  18"ֵאינֹו ּבֵ

 19בדבריו. א"הרשבוהתקשה 

  ,תרי ולא דייק ולא נפיץולגבי ועדיין עץ הוא.  ,לא דייק ולא נפיץשהוצני זה פשתן ד "שהרי"ף והראביארו  :פשתןסכך מ

                                                
 . רש"י.ם פירש, והשלישי השיב איני יודעייהשנ .יוחנן בישמעתי שלשה דברים מר. 13
 . רש"י.נשרה במי המשרה, ולא נופץ במכתשתדהיינו כשהוא בהוצין שלו כמו שגדל, ולא . 14
ן שהוא צר מכאן (: "סילוד,גמקוואות )נה במשום שבית הקיבול שלהם לא נעשה לצורך קבלה, אינו מקבל טומאה, כדאיתא במש . 15

 ומכאן ורחב מן האמצע אינו פוסל מפני שלא נעשה לקבלה". 
.  עוד םל, הם פסולין שנשאר שם פסול עליהשאם החיצים היו פעם אחת בברזל, וניטל הברז)ס"ק י( כתב המשנ"ב ואו"ח תרכט,ג.  . 16

כלי עץ רחב שראוי להניח עליו משהו, מקבל כתב שקנים החלולים אף שיש להם בית קיבול כשרים כיון שלא נעשה לקבלה. וכתב ש
כשנשברה,  ת הדחקים. ודעת הבכורי יעקב להקל בשעטומאה מדרבנן, ולכן אין להניח מרא ומגרפה על הסוכה אף אם הם שבור

 .כלל כד סי' יב(שו"ת, רא"ש ). ד"ה אמר(ב ברי"ף,  ר"ן )ומקורות:  נן.הרי גם לפני כן קיבלה טומאה מדרבש
 אירי.מ ., כיון שעשוי להתרוקן באיזו שעהפ שעשוי למלאות באיזו שעה, בית קיבול הוא"עכך, אמשום ו . 17
ִחים הִ " :לשונו בהמשך ההלכהוזה  . 18 ַנּפָ ּלְ ֶׁ ל: ִאם ש  ַבְרזֶׁ ּלְ ֶׁ ן ש  ּדָ ית ִקּבּול ְותֹוְקִעין ּבֹו ַהּסַ ּה ּבֵ חֹוְקִקין ּבָ ֶׁ ֵעץ ש  ּלְ ֶׁ ַקַעת ש  יַצד? ּבְ ֵאיָנּה  -יא ּכֵ

ּיֹוצֵ  ל ּכַ א ְלַמּלֹאתֹו, ְוֵכן ּכָ ּלָ ה אֶׁ ית ִקּבּול, לֹא ַנֲעׂשָ ּה ּבֵ ש  ּבָ ּיֵ ֶׁ י ש  ַאף ַעל ּפִ ֶׁ ת ֻטְמָאה; ש  לֶׁ ה.ְמַקּבֶׁ זֶׁ  "א ּבָ
 . (א סי' קצה"ת ח"שו)א "רשב. (ג; הל' כלים ב,הל' סוכה ה,ה)ם "רמב :מקורות . 19
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, ירש"דעת ולגבי אניצי פשתן שפסולה,  20הכריעו להקל, משום שהוא דרבנן. הר"ן שהפוסקיםשהסתפקה הגמרא, כתב 
 ,שאף שאניצי פשתן אינם מקבלים טומאה כתבו, פוסקיםגעים קודם טויה. ושאר משום שהפשתן עצמו מטמא בנ

 21אסור לסכך בהם.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרכט(

ָכהּ  ג.  סּוָלה.  ִסּכְ ית ִקּבּול, ּפְ ם ּבֵ הֶׁ ש  ּבָ ּיֵ ֶׁ ָרה; ְוש  ֵ ש  ית ִקּבּול, ּכְ ם ּבֵ ֵאין ָלהֶׁ ֶׁ ים ש  ִחּצִ  ּבְ
ץ, ד.  ק ְוִנּפֵ ָעְלָמא הּוא; ֲאָבל ִאם ִנּדַ ֵעץ ּבְ ָרה, ּדְ ֵ ש  ץ, ּכְ ק ְולֹא ִנּפֵ ּלֹא ִנּדַ ֶׁ ן ש  ּתָ ְ ִפש  ָכּה ּבְ סּוָלה.  ִסּכְ  ּפְ

  סיכוך בירקות וקוצים

 מסככין בהו.  )מיני ירקות שאינם מקבלים טומאה לפי שאינם מאכל אדם(הני שושי ושווצרי אמר רב יהודה:  )י"ב ב'(

 ? כיון דסרי ריחייהו שביק להו ונפיק. טעמאאי י מסככין, בשווצרי לא מסככין. מאביי אמר: בשוש

 מסככין בהו.  )שיחים קוצניים(אמר רב חנן בר רבא: הני היזמי והיגי  )י"ג א'(

שביק לה ( ן שלהןעלי ן)נושריככינן, בהיגי לא מסככינן. מאי טעמא? כיון דנתרי טרפייהו אביי אמר: בהיזמי מס
 ונפיק. 

 שיטות הראשונים

ל ֻטְמָאה, "כאביי,  ם"הרמב בתכ :פסולי דרבנן ץ, ְוֵאינֹו ְמַקּבֵ ֱעַקר ִמן ָהָארֶׁ ּנֶׁ ֶׁ ץ, ש  ּדּוָליו ִמן ָהָארֶׁ ּגִ ֶׁ ָדָבר ש  א ּבְ ּלָ ִכין אֶׁ ֵאין ְמַסּכְ
ִמיד. ר ְונֹוֵבל ּתָ ֵ ו כי אינם מאכל אדם. וכתב לים טומאהבבאר ששושי ושוצרי לא מק י"רש "ְוֵאין ֵריחֹו ַרע, ְוֵאינֹו נֹוש 

 22."עהשו פסקן וכ .י חובהיד בהם יוצא בדיעבד אבל משום גזירה,אלו לכתחילה לא יסכך  דבריםבש ,"שראם ו"רמב

 

 

                                                
דנידק וניפץ  ,ומסוף דבריו משמע .ם היה נידק אף שלא ניפץ פסולדא, משמע"ב )תרכט, ס"ק יא( דמלשון השו"ע ברישא כתב המשנ . 20

רק במקום  ,שרו לחודיאין להקל אף בנ כל מקוםומ .ור הגר"א ומשמע שמצדדים להקלועיין בפרישה וביא .אבל נידק לחוד לא ,בעינן
 אות יג(.)שעה"צ וראה  .הדחק

צורתו וכאילו  והביא הר"ן כמה טעמים לדבר. א. משום שקרוב לטויותו ויקבל טומאה, גזרו בו רבנן. ב. כתב הרמב"ם משום שמשתנה . 21
אינו מגידולי קרקע. ג. הראב"ד כתב שמשום שהם ראויים לתת אותם בתוך כרים וכסתות, הם נחשבים מקבלים טומאה ע"י דבר 

האחרונים  הטעמיםשני לפי כט,ד( שכתב שאם נידק וניפץ, פסולה, כתב המשנ"ב )ס"ק יב(, שועל דברי השו"ע )או"ח תר אחר.
 בצמר. אמנם לפי לטעמו של הר"ן, אפילו בצמר גפן וקנבוס שאין מטמאין בנגעים אם נידק וניפץ אין מסככין בהם)רמב"ם וראב"ד(, 

)הל'  וראב"ד רמב"ם. רא"ש )סי' כד(. (ב בדפיו רי"ף )ומקורות:  .רהחמיויש ל .לא שייך האי גזירה, גפן וקנבוס דאין מקבל טומאה כלל
 .ד"ה כיתנא( א ברי"ף, ר"ן )זסוכה ה,ד(. 

אינו חייב לסכך  ,הסוכה כשרה לישב בה. ואף שיש לו סכך אחר ,כך בהםימשנ"ב )ס"ק לח( שאם עבר וסכתב הח תרכט,יד. "או . 22
ולעניין מה שכתב השו"ע שלא יסכך אם עלים נושרים לתוכה, כתב  יסירנה. ,אך אם היה ריח רע שאי אפשר לישב בתוכה .מחדש

 .(סי' כה)ש "רא. (ב-הל' סוכה ה,א)ם "רמב :קורותמ .כשרה ,המשנ"ב )ס"ק לט( שאם נושרים רק בשעת הרוח
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   23.א"הרמפסק וכן  .מסתבר דאף לדפנות פסולין ,וכיון דמשום הכי הוא .מבאיש ריחם, ן"הרכתב  :ריחייהודסרי 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרכט(

ם יד.  הֶׁ ְך ּבָ ָאְסרּו ֲחָכִמים ְלַסּכֵ ֶׁ ָבִרים ש  ִלין ֻטְמָאה, ְלַכּתְ  ֵיש  ּדְ ֵאיָנם ְראּוִים ַלֲאִכיָלה ְוֵאיָנם ְמַקּבְ ֶׁ ִבים ש  ה, ְוֵהם ִמיֵני ֲעׂשָ ִחּלָ
ה.  ְוֵריָחם ַרע אוֹ  ִרים ֵיֵצא ִמן ַהֻסּכָ ְ ן נֹוש  ֲעֵליהֶׁ ֶׁ ֵריָחן ַרע אֹו ש  ֶׁ א ִמּתֹוְך ש  ּמָ ֶׁ יָנן ש  ִ ַחְייש  ן, ּדְ ִרים ֲעֵליהֶׁ ְ ּנֹוש  ֶׁ  ש 

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרל(

ִרים א.  ֵ ש  ָבִרים ּכְ ל ַהּדְ ֵריחֹו ַרע  הגה: ת...נוֹ ִלְדפָ  ּכָ ֶׁ ָבר ש  ּדָ ָפנֹות ּבְ ה ַהּדְ ל ָמקֹום לֹא ַיֲעׂשֶׁ ש  ּתֹוְך ז' ְולֹ )ַר''ן(, ִמּכָ ְתַיּבֵ ּמִ ֶׁ ָבר ש  עּור אֹו ּדָ ִ א ְיֵהא ּבֹו ש 

ה  ְבֵרי ַעְצמֹו(ְמִחּצָ  . )ּדִ

 

                                                

, שאין אדם סובלתו יח רעאם לא שהוא ר (,ידטבסימן תרכ כ"שכמ)אף בסכך  ,ודיעבד שפיר דמי, (ק ד"ס)ב "וכתב המשנ,א. לח תר"או . 23
מפני שהמקום צר  ,ואשפה ית הכסאאותן שעושין סוכה אצל ב ,עוד כתב .(פמ"ג)דבעינן תשבו כעין תדורו , אפשר דפסול מן התורה

ואם יש לו מקום אחר בודאי לא יעשה שם. ואם אין . אבל לא יברך בהמ"ז שם ,מן התורה יוצא ידי חובתו ,להם וריח רע מגיע אליהם
 . (ה דסני ריחייהו"ף, ד"ז א ברי)ן "ר :מקורות. אסור ם כןג ,רק רואה בית הכסא ,יח רעמגיע לו הר
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