
 

 

 

 

 

 חבילות שמסככים בהן

 )מוצא הדקל, החלק הסמוך לקרקע שיוצאים ממנו ענפים(ב גידל אמר רב: האי אפקותא דדיקלא אמר ר )י"ג א'(
 אגד בידי שמים לא שמיה אגד. אע"ג דהדר אגיד להו איגד בחד לא שמיה אגד.  1מסככין בהו. אע"ג דאגידי,

גודת אזוב להזאה על טמא )אינו נחשב אגודה. גם לעניין סכך, וגם לעניין אאמר רב חסדא: איגד בחד לא שמיה אגד 

יוסי, שלושה לעכב. לרבנן, שלושה רבי לבמסכת פרה, יא,ט. )יוסי ורבנן רבי שניים, מחלוקת  . שלוש, שמיה אגד.מת(

 . למצוה לכתחילה(

, מסככין בהו (יןילמכור בשוק, ומוכרין אותם במנ חבילי קנים שהיו עושין)דרש מרימר הני איסורייתא דסורא  )י"ג ב'(
  2., למנינא בעלמא הוא דאגדן)המוכר(. אע"ג דאגדן ן בהן משום גזירת אוצר, לפי שאין דרך להצניעם באוגדם()ואי

ולמעלה קושרים ראשי הנצרים  מתחתיו רחב, ,עגול מענפי ערבות, לציידי עופות)צריף אבא: הני צריפי דאורבני רבי אמר 

 , כשרין. ()קשר עליון , כיון שהותרה ראשי מעדנים שלהןבקשר אחד(

 והא אגידי מתתאי?  )ומקשה(

 . )מתיר ראשי החוט שהוא קלוע בו, ואינו צריך להפקיע הקליעה(אמר רב פפא: דשרי להו 

)כגון זה, שמשהתיר תימא דלא שרי להו, כל אגד שאינו עשוי לטלטלו  אפילורב הונא בריה דרב יהושע אמר: 

 שמיה אגד., לא קשר עליון, אם אתה מטלטלו הוא ניתק מאליו(

 שיטות הראשונים

 ,והלכה כרבנן .םיורבנן בעו שני ,רבי יוסי בעי ג' ,מחלוקת רבי יוסי ורבנן, םיאגד שני, הרא"ש: כתב שניים ושלושהאגד 
חבילה של כ"ה קנים כההיא ב ,דכשאגדן ואחר עמו הוה חבילה ,וכל דבר כמו אפקותא ודוקרי דקני .דתרין הוי אגד

 4.ו"עהשוכן פסק  3.דירושלמי

ֲאָגָדן ְלִמְנָין  5ֲחִבילֹות ְקַטּנֹות" הרמב"ם: כתב אפקותא דדיקלא וחבילה לצורך מכירה ֶׁ ן. ְוֵכן ַהחֹוֵתְך רֹאש   -ש  הֶׁ ִכין ּבָ ְמַסּכְ
ל, ְוַהֲחִרּיֹות ֲאגּודֹות ּבֹו  קֶׁ ֲחִביָלה, ַוֲאִפּלּו ָק  -ַהּדֶׁ ַמִים ֵאינֹו ּכַ ָ יֵדי ש  ד ּבִ גֶׁ אֶׁ ֶׁ ִכין ּבֹו, ש  ָחד, ְמַסּכְ ד ָהאֶׁ ן ִמּצַ ּלָ י ַהֲחִרּיֹות ּכֻּ ֵ ר ָראש  ַ ש 

יֵדי ָאָדם  ָחד ּבִ ַמִים ְואֶׁ ָ יֵדי ש  יָה ּבִ ֶׁ ֵני ָראש  ְ ּ ָחד ִמש  ֲחִביָלה אֶׁ ְמְצאּו ּכַ ּנִ ֶׁ ָחד  -ש  ָהאֹוֵגד ֵעץ אֶׁ ֶׁ ן, ש  הֶׁ ִכין ּבָ ֵעץ  -ְמַסּכְ ֵאינֹו ֲחִביָלה, ְוזֹו ּכְ
הֲ  ֶׁ ָחד ִהיא, ש  ָ אֶׁ יֵדי ש   ".ַמִיםֵרי ֲאגּוָדה ּבִ

                                                
 . רש"י.י לחבילין, דאמרן אין מסככין בהןשמחוברין ענפי האילן יחד, ודמ . 1
 .לשם סוכה אינו צריך להתיר אגדןאגדינהו, עד שימכרו, והלוקחן לייבשן מתיר אגדן, הלכך המסכך בהן  . 2
א אגמרא דילן, דהא רב חסדא סבר דאגד שלושה או שניים מקרי חבילה. וכן נראה מהרי"ף שלא ויש סוברים דהך דירושלמי פליג . 3

הזכיר מזה הירושלמי. אבל הרא"ש סובר דלא פליגי, ולא מיקרו חבילה לעניין גזירת אוצר, כי אם שיהיה שני קנים עכ"פ באגודה 
 ., בשם הראב"ד, בשיטות הראשוניםאחת, ויש בהם כ"ה קנים. קרבן נתנאל )אות ו(. וראה לעיל, י"ב א'

 או"ח תרכט,טו. מקורות: רא"ש )סי' כה(.  . 4
. וכן מסככין בהם ,אפילו לא היו אגודים למנין אלא לשם אגד ,דאי פחות מכ"ה ?!למה כתב קטנות שיא לי,קכתב הכסף משנה,  . 5

  ( פרט זה.ח תרכט,טזהשמיט בשו"ע )או"

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב יא
 י"ג| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

הקשר מלמטה. ולרב גם : צריפי דאורבני, לדעת רב פפא כשרין רק אם מתיר חבילה הקשורה באגד שאינו יכול לטלטלו
דכל אגד שאינו עשוי לטלטלו, לאו שמיה אגד. וכן פסק הונא בריה דרב יהושע, אע"פ שלא התיר הקשר מלמטה, 

 7.הרמ"אוכן פסק  6.הרמב"ם

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרכט(

ֲחִביָלהְוכֵ  טו.  ְך ּבַ ָפחֹות ִמכְוֵאי ...ן ָאסּור ְלַסּכֵ ה ּבְ חּוָתּה ִמכ''ה ָקִנים, מֻּ "ן זֶׁ ִהיא ּפְ ֶׁ ל ֲחִביָלה ש  ְך ּכָ ּה; ה ָקִנים, ִהְלּכָ ְך ּבָ ר ְלַסּכֵ ּתָ
ִאים מִ "ְוִאם כ ָחד; ְוִאם ָאַגד ה ָקִנים אֹו יֹוֵתר ַהּבָ ָרן אֶׁ ִעּקָ ֶׁ יָון ש  ִני, ֵאיָנּה ִנְקֵראת ֲחִביָלה ּכֵ ֵ ּ ם ַהש  ָ רֹאש  ָרם ּבְ ָ ָחד, ּוְקש  ַזע אֶׁ ּגֶׁ

ה  ם ָקנֶׁ הֶׁ ם כִעּמָ ֵניהֶׁ ְ ין ש  ָחד ְוֵיש  ּבֵ כֹוִלין לְ  הגה:ה, ַהְוָיא ֲחִביָלה. "אֶׁ ּיְ ֶׁ יָה ש  ֶׁ ֵני ָראש  ְ ּ ּוָרה ִמש  ֵאיָנּה ְקש  ֶׁ ְך, ֵאיָנּה ְוָכל ֲחִביָלה ש  ַטְלְטָלּה ּכָ

ּה  ְך ּבָ ר ְלַסּכֵ ּתָ ם ַהּפֹוְסִקים(. ֲחִביָלה, ּומֻּ ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְ   )ּבֵ
ה, ֵאיָנּה חֲ  טז.  ּנָ ירֶׁ ה ַיּתִ ה ַהּקֹונֶׁ ּנָ ְקנֶׁ ּיִ ֶׁ ש  ד ּכְ ִמְנָין ּוִמּיָ א ְלָמְכָרּה ּבְ ּלָ ִרים אֹוָתּה אֶׁ ְ ֵאין קֹוש  ֶׁ  ִביָלה. ֲחִביָלה ש 
ךְ  יז.  ש   ִאם ִסּכֵ ֱעָלה ְלַיּבֵ הֶׁ ֶׁ ֵזָרה; ֲאָבל ֲחִביָלה ש  ּום ּגְ ּ א ִמש  ּלָ ֵאין ִאסּוָרּה אֶׁ ֶׁ יָון ש  ָרה ּכֵ ֵ ש  יָרּה, ּכְ ֲחִביָלה, ְוִהּתִ יָה ּבַ ְוִנְמַלְך ָעלֶׁ

א ְצִריָכה ּלָ ָרה אֶׁ ַהּתָ ת ּבְ רֶׁ סּוָלה ִמן ַהּתֹוָרה, ֵאיָנּה ִנּתֶׁ ּפְ ֶׁ   ִנְענּוַע. ְלִסּכּוְך, ש 

 מתייבשיםסיכוך בירקות ש

מביאין את  )למרור(אבא אמר שמואל: ירקות שאמרו חכמים אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח  מר רביא '(ב)י"ג 
 )כשיעורופוסלין בסוכה משום אוויר  8, ואין חוצצין בפני הטומאה,)בעודם לחים, נחשבים אוהל מהתורה(הטומאה 

 .שאויר פוסל, ולא כסכך פסול(

 כיון דלכי יבשי פרכי ונפלי, כמאן דליתנהו דמי. אי טעמא?מ

 שיטות הראשונים

לין דעלמא שפוסלין ככאולפסול בשלושה. ואינם כאויר  יםשנחשב ,א"יטבהרכתב : פסול ירקות מדאורייתא או מדרבנן
 ואית דמפרש. 'את הטומאה יןומביא'תנהו. וגורסים, בארבעה, דגזור בהו רבנן מהשתא, משום דלכי יבשי הוו כמאן דלי

דכיון דלאו בני קיומא נינהו לשבעת ימים, מהשתא  דכולהו מדינא נינהו, ולא מדרבנן. לפום נוסחי דגרסינן 'אין מביאין',
  9חשיבי כמאן דליתנהו. והראשון יותר נכון.

                                                
 רב הונא בריה דרב יהושע.  שהביאו דבריכן נראה שהוא דעת הרי"ף והרא"ש וכתב הב"י ש . 6
מקורות: רא"ש )סי' כה(. רמב"ם )הל'  וכן מבואר בב"י )תרכט,יז( ע"פ הרמב"ם, ושנראה כן גם מדברי רי"ף ורא"ש. .טואו"ח תרכט, . 7

 סוכה ה,יא(.
מיהו, בעודן  ., דלמא סמכי עלייהו לכי יבשי נמיייהו שלא יסמכו עליהן לחוץ בפני הטומאהומדרבנן הוא דגזור על .אם סיכך בהן גג . 8

 ולכי יבשי אין חציצתן חציצה, כדמפרש דמפרכי ונפלי. .קבלי טומאה, דלאו מאכל אדם נינהולחין חוצצין מדאורייתא, משום דלא מ
 רש"י.

וּ והרמב"ם כתב " . 9 ִאם ִייְבש  ֶׁ יָרקֹות, ש  ְך ּבִ ש   ִסּכֵ ן ַמּמָ הֶׁ ֵאר ּבָ ָ ּ ִאּלּו הּוא ֲאִויר,  -ִיּבֹלּו ְולֹא ִיש  ב ּכְ ָ ֱחש  ה ַלִחים, ֲהֵרי ְמקֹוָמן נֶׁ ֵהם ַעּתָ ֶׁ י ש  ַאף ַעל ּפִ
ובשעה"צ )תרכט,יב, ס"ק נה( נקט שהוא מדרבנן. וכתב שמלשון הרמב"ם משמע קצת דמדאורייתא הוא, כדליתנהו  "ּוְכִאּלּו ֵאיָנם.

 ב"א )חי', י"ג ב', ד"ה אמר שמואל(. רמב"ם )הל' סוכה ה,ג(. יטמקורות: רחשיב. 

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב יא
 י"ג| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

דמהכא שמעינן דכל דבר העשוי להתייבש בתוך שבעה עד שתהא  הר"ןכתב : סכך העשוי להתייבש בתוך ימי הסוכות
 10.הרמ"א. וכן פסק אף מעכשיו הוא פסול ,חמתו מרובה מצלתו

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרכט(

י  יב.  , ַאף ַעל ּפִ ַמֲהִרין ִליַבש  ּמְ ֶׁ יָרקֹות ש  ְך ּבִ סּול ִלְפסֹל ִסּכֵ ְסָכְך ּפָ יָנם ּכִ ְמָאה, ֵאין ּדִ ִלים טֻּ ַקּבְ ּמְ ֶׁ ֵני ש  סּוִלים ִלְסָכְך ִמּפְ ּפְ ֶׁ ש 
ס ְסָכְך ּפָ יָנם ּכִ , ּדִ ם ִליַבש  ְרּכָ ה; ְוִאם ֵאין ּדַ ָ לֹש  ְ ש  יֵבי ִלְפסֹל ּבִ ִ ֲאִויר ֲחש  א ּכַ ּלָ ָעה ְטָפִחים, אֶׁ ַאְרּבָ ד' ְטָפִחים. ּבְ ּול ּופֹוְסִלים ּבְ

ִאּלּו הּוא ָיֵבש   :הגה ְיִניָנן ֵליּה ּכְ ד ּדַ ְבָעה, ִמּיָ ִ ְרּכֹו ִליַבש  ּתֹוְך ש  ּדַ ֶׁ ּ ה(, ְוָכל ַמה ש  ּכָ סֻּ ד )ַר''ן פ''ק ּדְ הֹות ַמְימֹוִני ְוָהֵוי ֲאִויר ּופֹוֵסל ּבֹו ֲאִפּלּו ִמן ַהּצַ )ַהּגָ
ה(.  ּכָ סֻּ  פ''ה ּדְ

  הבוצר לגת והקוצר לסכך האם יש לו ידות לטומאה

ינו צריך ץ טומאה על האוכל. לפי שא)להביא העלגת אין לו ידות  )ענבים(אבא אמר רב הונא: הבוצר רבי ואמר  '(ב)י"ג 

 . (11ןבה יהלבית אחיזה, ולא ניחא ל

על האוכל. דלא ניחא  טומאה ןמביאי ן)אין הקשילסכך אין לו ידות  )תבואה(ורב מנשיא בר גדא אמר רב הונא: הקוצר 

 . (12ןליה בחיבורי

 שלא ימצצו), דלא נימצייה לחמריה )בידות(, דלא ניחא ליה (לגת)כל שכן בוצר , ת(אין לו ידו)לסכך  מאן דאמר קוצר

. מאן דאמר בוצר שאין לו ידות, אבל קוצר יש לו ידות דניחא ליה דליסכך בהו כי היכי דלא (הופסידויהיין ואת 
   13ליבדרן.

 .אי היאננימא דרב מנשיא בר גדא ת (ואמרינן)

 )=ענפי דקל(ובהן ענבים, קשין ובהן שבולים, מכבדות  )=זמורות(תאנים ובהן תאנים, פרכילין  )=ענפי(סוכי : דתניא
 14: כולן אם פסולת מרובה על האוכלין, כשרה, ואם לאו, פסולה.)ובכל אלו האוכל פסול לסיכוך( ובהן תמרים

 . )שגם בית היד מקבל טומאה, וצריך ביטול(האוכלין אחרים אומרים: עד שיהו קשין מרובין על הידות ועל 

 (נא קמא)ת, ומר אבא(רבי פסולות לסכך, כו)לקבל טומאה, סבר יש להן ידות  )אחרים(מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר 
 סבר אין להן ידות.

                                                
 ז א ברי"ף, ד"ה גרסי' בגמ'(. מקורות: ר"ן )והו"ד גם בב"י. או"ח תרכט,יב.  . 10
 הני מילי ביד הצריכה או בכלי או באוכל. רש"י.  ,ז א'("וכי אתרבו ידות לטומאה בהעור והרוטב )חולין קי . 11
 רש"י. . הוה פסיל לה לסוכה, לת מרובה עליוי ואי לאו דפסודאוכל בסכך לא מיבע . 12
. ותוספות )ד"ה דלא( שמא יתפזרו וילכו לאיבוד ,הקשיםניחא ליה באוכל המחובר בהן, שאם יבדיל ראשי שבלים מן רש"י פירש,  . 13

 .ולא יתפרדו הקשים מעל הסוכה ברוח ,לין על הקשיםושיכבידו ראשי שבכתבו, שיש מפרשים 
 .יש לחלק בין בית לסוכה ,( בית שסיככו בזרעים טיהרו משום דבטלינהו"ט א'קכף על גב דאמר בפרק העור והרוטב )חולין א . 14

אי נמי  .משום תעשה ולא מן העשוי ,אי נמי בעינן דלא מקבלי טומאה בשעת סיכוך .דעביד דסתר לה אחר החג ,דבסוכה לא בטילי
  רש"י )עיי"ש(. .והכא בשלא עשה בהן שינוי מעשה ,סלקי מטומאה דבמחשבה לא ,התם כשעשה בהן שינוי מעשה
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 לרבי אבא ודאי תנאי היא. לרב מנשיא בר גדא מי לימא תנאי היא? 

כגון שקוצצן לאכילה  ,סברי הקוצר לסכך אין לו ידות, והכא במאי עסקינןאמר לך רב מנשיא: דכולי עלמא 
 .)ולדעת אחרים לא מועילה מחשבתו לבטל תורת קבלת טומאה(ונמלך עליהן לסיכוך  )וירדו לתורת קבלת טומאה(

בטלה ליה מחשבתו,  ,כיון דנמלך עליהן לסיכוך וכי תימא קסברי רבנןאי קוצצן לאכילה מאי טעמייהו דרבנן? 
  !ציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבהמחשבה אינה מו: והתנן !ומי בטלה ליה מחשבה בהכי?

: והתנןכלים דחשיבי, אבל ידות דלצורך אכילה נינהו, במחשבה נעשה, ובמחשבה סלקא.  הני מילי וכי תימא
 . טהורות ,(שלא להשתמש בהן כידות) כל ידות האוכלין שבססן בגורן

, שהוא שדש את הידות) בססן ממש ,בססן אלא למאן דאמר מאי 15;שפיר ,שלמא למאן דאמר בססן התיר אגודןב

 מר? מאי איכא למי ,(מעשה גדול

 שבססן ממש.  (פלוגתא דאחרים ורבנן) הכא נמי( ומסיק)

 שיטות הראשונים

וכן  .שרמב"ם ורא"אין לו ידות לטומאה. וכן פסקו ילו קוצר לסכך אפ, דלקולא : דעת רב מנשיא בר גדאהקוצר לסכך
 16.השו"עפסק 

כתנא קמא, שאם פסולת מרובה על האוכלין, מסככין בהן. ואין  רמב"ם ורא"ש: פסקו סיכך באוכלים עם הפסולת שלהם
 17.השו"עוכן פסק גם על הידות והאוכלין.  צורך שיהיה מרובה

כגון שקצצן פלוגתא דרבנן ואחרים למסקנה, אליבא דרב מנשיא בר גדא, : וךקצצם לאכילה ונמלך עליהם לסיכ
. הרא"שוכן כתב  18.נהשוראה תושבמח יטל, והלכה כרבנן שבכך בלאכילה, ונמלך עליהן לסיכוך. ומיירי שבססן

 20.כרא"שפסק  והשו"ע 19השמיט כל זה. הרמב"םו

 

                                                
דאליביה מצית למימר דקיימי רבנן כוותיה, כיון שהתיר אגדן דלא הוי אלא כמחשבה בעלמא, דגלי דעתיה דלא ניחא ליה בידות  . 15

 רש"י. . לין אלא כדי לאוגדן בהם, והאי מוכח דלא בעי לאוגדןושלהן, שאין הידות ראויות לשב
 או"ח תרכט,י. מקורות: רמב"ם )הל' טומאת אוכלין ה,ז(. רא"ש )סי' כז(. . 16
 או"ח תרכט,י. מקורות: רמב"ם )הל' סוכה ה,ג(. רא"ש )סי' כז(. . 17
וצריך שיהא בפסולת , וחשיבי כאוכל ,אין המחשבה מוציא את הידות מידי טומאה ,אם מתחילה קצץ לאכילה ונמלך עליהם לסיכוךו . 18

 ש."רא. שיעשה בהו מעשה כגון שדשן בגורן עד .לבטל את האוכל והבית יד הסמוך לאוכל
אם פסולת מרובה  ,ולפיכך סתם וכתב בהלכות סוכה ,כליןשסמך על מה שכתב בהלכות טומאת אווהב"י דן בדבריו, וכתב למסקנה,  . 19

שנמלך עליהם , אע"פ ואם קצרם לאוכל .ידות הוו בכלל פסולת ,דממילא משמע שאם קצרם לסיכוך ,על האוכלין מסככין בהן
 . אלא אם כן בססן ,לסיכוך הוו בכלל אוכל

 או"ח תרכט,י. מקורות: רמב"ם )הל' סוכה ה,ג(. רא"ש )סי' כז(. . 20
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 שולחן ערוך

 ימן תרכט()או"ח, הלכות סוכה, ס

ם.  ט.  הֶׁ ִכין ּבָ ְמָאה ְוֵאין ְמַסּכְ ִלים טֻּ ל ִמיֵני ֳאָכִלין ְמַקּבְ  ּכָ
ם; ְוִאם י.  הֶׁ ִכין ּבָ ל ְמַסּכְ ה ַעל ָהאֹכֶׁ ּבָ ת ְמרֻּ סֹלֶׁ ם ֲעָנִבים, ִאם ּפְ ֵאִנים, ּוְזמֹורֹות ּוָבהֶׁ ם ּתְ ֵאָנה ּוָבהֶׁ ִכין  ַעְנֵפי ּתְ ָלאו ֵאין ְמַסּכְ

ם; ְוִאם ְקָצָרם הֶׁ ל, ֵיש   ּבָ ד; ְוִאם ְקָצָרם  ְלאֹכֶׁ ל ְוַהּיָ ל ָהאֹכֶׁ ֵדי ְלַבּטֵ ת ּכְ סֹלֶׁ ֵהא ּפְ ּיְ ֶׁ ְמָאה ְוָצִריְך ש  ל טֻּ ל ְלַקּבֵ ַדִים ּתֹוַרת אֹכֶׁ ַלּיָ
ל; ְוִאם ְקָצָר  ל ָהאֹכֶׁ ת ְלַבּטֵ סֹלֶׁ ה ֵהם ִמְצָטְרִפים ִעם ַהּפְ ַרּבָ ל ְוַאּדְ ַדִים ּתֹוַרת אֹכֶׁ ם ְלִסּכּוְך, ָאז ֵאין ַלּיָ ל ְוִנְמַלְך ֲעֵליהֶׁ ם ְלאֹכֶׁ

ה אֹוָתם  רֹוצֶׁ ֶׁ ר ש  ּכָ ּנִ ֶׁ ה ש  ם ַמֲעש ֶׁ הֶׁ ה ּבָ ֲעש ֶׁ ּיַ ֶׁ ל ַעד ש  דֹות ִמּתֹוַרת אֹכֶׁ ָבה מֹוִציָאה ַהּיָ ָ דּוש  ְלִסּכּוְך, ֵאין ַמְחש  ּיָ ֶׁ גֹון ש  ְלִסּכּוְך, ּכְ
 אֹוָתם. 
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