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החוטט בגדיש לעשות לו סוכה
(ט"ו א') (המשך משנה ):החוטט בגדיש לעשות לו סוכה ,אינה סוכה.
(ט"ז א') אמר רב הונא :לא שנו (שפסולה) אלא שאין שם חלל (בגדיש) טפח (גובה) במשך שבעה (אורך ורוחב,

כשיעור סוכה) .אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה ,הרי זה סוכה.
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שיטות הראשונים
החוטט בגדיש :כתב הר"ן ,שמדברי רש"י משמע שדברי רב הונא הם דווקא כשחוטט מלמעלה למטה ,שמשאיר את
הסכך כמות שהוא וחטט למטה בקרקע ,הסוכה כשרה .אך אם חטט למעלה ,פסולה 2.וכתב שיש מי שהתיר ,משום
שכל הסכך שמעליו נחשב סכך רק שעכשיו הוא הוקלש .השו"ע לא הכריע בזה3.
סכך קודם דפנות :כתב הגהות מיימוניות ,שאין לעשות הסכך קודם הדפנות .ואם עשה טפח סמוך לסכך ,יכול לסכך.
וכן פסק הרמ"א4.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות סוכה ,סימן תרלה)

ש ּו ָּיה לְ צֵׂ לֲ ...אבָּ ל ֻס ָּ ּכה ֶׁש ַּנ ֲע ֵׂ ׂ
שית לְ ֵׂשם ִּמצְ וָּ הּ ְ ,כ ֵׂש ָּרה; וְ הוּא ֶׁש ִּּת ְהיֶׁ ה ֲע ׂ
אֻ .ס ָּ ּכהַ ,אף ַעל ּ ִּפי ֶׁשלּ ֹּא נַ ֲע ֵׂ ׂ
שית ֵׂמ ֵׂאלֶׁ ָּיהְ ּ ,פסוּלָּ ה ,לְ פִּ י
שה ּו ֻס ָּ ּכהֵׂ ,אינָּ ּה ֻס ָּ ּכהֶׁ ,ש ֲה ֵׂרי ל ֹּא עו ֵֹּׂמד ָּ ּג ִּדיש זֶׁ ה לְ צֵׂ ל (ו ַּמה ּ ֶׁשעוֹּ ֶׁ ׂ
שית לְ צֵׂ ל .לְ ִּפיכָּ ְך ַהחוֹּ ֵׂטט ְ ּבגָּ ִּדיש וְ ָּע ָּ ׂ
ֶׁשלּ ֹּא נַ ֲע ֵׂ ׂ
שה ַא ַחר ָּ ּכ ְך
ָּהוֵׂ י ַּת ֲע ֶׁ ׂשה וְ ל ֹּא ִּמן ֶׁה ָּע ׂשוּי) (טוּר) .לְ פִּ יכָּ ְך ִּאם ָּע ָּ ׂ
שה ִּ ּב ְת ִּח ָּ ּלה ְ ּכ ֶׁש ָּּנ ַתן ָּשם ַה ָּ ּג ִּדיש ֲחלַ ל ֶׁט ַפח ְ ּב ֶׁמ ֶׁש ְך ִּשבְ ָּעה לְ ֵׂשם ֻס ָּ ּכה ,וְ ָּח ַטט
ש ָּרהּ ְ ,כ ֵׂש ָּרהֶׁ ,ש ֲה ֵׂרי נַ ֲע ֵׂ ׂ
ימ ּה לַ ֲע ָּ ׂ
יח ֶׁא ָּ ּלא ֲחלַ ל ֶׁטפַ ח
שית ְסכָּ ְך ֶׁש ָּ ּל ּה לְ צֵׂ ל; וְ ִּאם ַה ָּ ּג ִּדיש ָּ ּגדוֹּל וְ ל ֹּא ִּה ִּ ּנ ַ
ָּ ּב ּה ַא ַחר ָּ ּכ ְך וְ ִּה ְשלִּ ָּ
ְ ּב ֶׁמ ֶׁש ְך ז' ,וְ שוּב ָּח ַקק ָּ ּב ּה ַה ְר ֵׂ ּבה וְ ָּע ָּ ׂ
יח ְּת ִּח ָּ ּלה; וְ ִּאם ָּח ַקק
שה ָּ ּב ּה ֻס ָּ ּכה ְ ּגדוֹּ לָּ הֵׂ ,אינָּ ּה ְ ּכ ֵׂש ָּרה ֻ ּכ ָּ ּל ּה ַעל י ְֵׂדי ֶׁמ ֶׁש ְך ִּשבְ ָּעה ֶׁש ִּה ִּ ּנ ַ
יוֹּתר ַעל ַה ּ ִּשבְ ָּעהַ ,אף ַה ּ ִּשבְ ָּעה ּ ְפסוּלָּ ה ,דִּּ ְסכָּ ְך ּ ָּפסוּל ּפוֹּ ֵׂסל ִּמן ַה ַּצד ְ ּבד' ַא ּמוֹּת .הגה :וְ ֵׂאין לַ ֲעשׂוֹּ ת
ִּמ ּ ְשנֵׂ י צְ ָּד ִּדים ד' ַא ּמוֹּ ת ֵׂ
שה ֶׁט ַפח ָּסמו ְּך לַ ְּסכָּ ְךֻ ,מ ָּּתר לְ ַס ֵׂ ּכ ְך ק ֶֹּׁדם ֶׁש ַ ּי ֲע ֶׁ ׂ
שה ַהדְּ ָּפנוֹּ ת; וְ ִּאם ָּע ָּ ׂ
ַה ְּסכָּ ְך ק ֶֹּׁדם ֶׁש ַ ּי ֲע ֶׁ ׂ
שה ְש ָּאר ַהדְּ ָּפנוֹּ תּ ְ ,כמוֹּ ְ ּבחוֹּ ֵׂטט ַ ּב ָּ ּג ִּדיש(ַ .ה ָּ ּגהוֹּ ת ַמיְמוֹּ נִּ י
פ''ה).
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חלל טפח אוהל הוא .נמצא שם סכך על אותו גדיש ,וכשחוטט בו מלמטה למעלה עד שמגביה את החלל לשיעור גובה עשרה ,אין זו
עשייתו ,שהרי אינו מתקן אלא הדפנות ,ובדפנות לא אמרינן תעשה ולא מן העשוי ,והרי היא כסוכה שפחותה מעשרה ,וחקק בה
והשלימה לעשרה .רש"י.
כיון שהסכך שהיה מעל הסוכה אינו ,והסכך שיש עכשיו יש בו משום תעשה ולא מן העשוי .
והמשנ"ב (תרלה,א ,ס"ק ח) הכריע כדעת הר"ן שגם אם חטט מלמטה למעלה כשר.
או"ח תרלה,א .וכתב המשנ"ב (ס"ק י) בשם הב"ח ,שבדיעבד אם עשה קודם יצא ,וכתב שהרבה אחרונים חולקים עליו .עוד כתב (ס"ק
יא) שהרוחב טפח צריך להיות לאורך כל הסוכה .מקורות :הגהות מיימוניות (הל' סוכה ה,ט ,אות מ).
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דפנות שאינן מגיעות לארץ
(ט"ז א') משנה :המשלשל דפנות מלמעלה למטה ,אם גבוה מן הארץ שלשה טפחים (כדי שיזדקר הגדי בבת אחת),
פסולה (שאינה מחיצה) .מלמטה למעלה ,אם גבוה עשרה טפחים כשרה (אע"פ שלא הגיע לסכך) .רבי יוסי אומר:
כשם שמלמטה למעלה (דיו באריגת) עשרה טפחים ,כך מלמעלה למטה עשרה טפחים (ואפילו גבוהה הרבה מן
הארץ ,כשרה).
במאי קמיפלגי? מר סבר מחיצה תלויה מתרת ,ומר סבר מחיצה תלויה אינה מתרת.
(ט"ז ב') אמר רב חסדא אמר אבימי :מחצלת (שרוחבה) ארבעה (טפחים) ומשהו (ואורכה כאורך הדופן) ,מתרת בסוכה
משום דופן (וכגון שאין הסוכה גבוהה אלא עשרה מצומצמים).
היכי עביד? תלי ליה באמצע פחות משלושה למטה (סמוך לקרקע) ,ופחות משלשה למעלה (סמוך לסכך) ,וכל
פחות משלשה כלבוד דמי.
(ומקשה) פשיטא! (ומתרץ) מהו דתימא חד לבוד אמרינן תרי לבוד לא אמרינן ,קמ"ל.
שיטות הראשונים
היו הדפנות גבוהות מן הארץ שלושה טפחים :דעת רב נטרונאי ,רי"ץ גיאת ,רי"ף 5,רמב"ם ,רמב"ן ,רא"ש ,ורי"ד ,שהלכה
כתנא קמא ,שסוכה שדפנותיה גבוהות שלושה טפחים מהארץ ,פסולה .ודעת רב עמרם ,רבינו חננאל ,וראבי"ה ,שהלכה
כרבי יוסי ,דנימוקו עמו ,להקל ,שדופן עשרה ,אפילו גבוהה הרבה מהארץ ,כשירה .והשו"ע פסק כדעה ראשונה6.
שולחן ערוך
(או"ח ,הלכות סוכה ,סימן תרל)

טָּ .הי ּו ָּּדפְ נוֹּ ֶׁת ָּיה ְ ּגב ֹּו ִּהים ִּשבְ ָּעה ו ַּמ ּ ֶׁשה ּו וְ ֶׁה ֱע ִּמ ָּידם ְ ּב ָּפחוֹּת ִּמ ּ ְשל ָֹּּשה ָּסמו ְּך לָּ ָּא ֶׁרץּ ְ ,כ ֵׂש ָּרהֲ ,א ִּפלּ ּו ַה ַ ּגג ָּ ּגב ֹּו ַּה ַה ְר ֵׂ ּבה וּבִּ לְ ַבד
ֶׁש ּי ְֵׂהא ִּמכֻ ָּּון ְ ּכנֶׁ גְ ָּּדן; וַ ֲא ִּפלּ ּו ֵׂאינוֹּ ְמכֻ ָּּון ַמ ּ ָּמשַ ,רק ֶׁשהוּא ְ ּבתוֹּ ְך ְשל ָֹּּשה ְ ּכנֶׁ גְ דּ וֹּ ּ ְ ,כ ֵׂש ָּרה; וְ ִּאם ֵׂאינָּ ּה ְ ּגבוֹּ ָּהה ֶׁא ָּ ּלא ֲע ָּ ׂ
ש ָּרה
ְט ָּפ ִּחיםֲ ,א ִּפלּ ּו ֵׂאין ַ ּב ּד ֶֹּׁפן ֶׁא ָּ ּלא ַא ְר ַ ּבע ו ְּשנֵׂ י ַמ ְשה ּויִּיןּ ְ ,כ ֵׂש ָּרהֶׁ ,ש ּ ַמ ֲע ִּמ ָּיד ּה ָּ ּב ֶׁא ְמצַ ע וְ ַא ְמ ִּרינָּ ן לָּ בוּד לְ ַמ ְעלָּ ה וּלִּ ַמ ָּּטה ,וְ ָּחשוּב
ְ ּכ ָּסתוּם; ָּהי ּו ַהדְּ פָּ נוֹּ ת ְ ּגב ֹּוהוֹּת ִּמן ָּה ָּא ֶׁרץ ְשל ָֹּּשה ְט ָּפ ִּחיםְ ּ ,פסוּלָּ ה.

 .5מדלא פסק כרבי יוסי ,אלמא סבר דהלכה כרבים .רא"ש.
 .6או"ח תרל,ט .מקורות :רוב הראשונים (הו"ד ברא"ש) .רא"ש (סי' לא) רי"ד (פסקיו) .ראבי"ה (סי' תריט-תרכד) .רי"צ גיאת (הל' סוכה).
רי"ף (ח ב בדפיו) .רמב"ם (הל' סוכה ד,ד).

