
 

 

 

 

 

 החוטט בגדיש לעשות לו סוכה

 החוטט בגדיש לעשות לו סוכה, אינה סוכה.  :(משנה)המשך  (ט"ו א')

)אורך ורוחב, במשך שבעה  )גובה(טפח  )בגדיש(אלא שאין שם חלל  )שפסולה(אמר רב הונא: לא שנו  )ט"ז א'(

 1.. אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה, הרי זה סוכהכשיעור סוכה(

 יםשיטות הראשונ

משמע שדברי רב הונא הם דווקא כשחוטט מלמעלה למטה, שמשאיר את  רש"י, שמדברי הר"ן: כתב החוטט בגדיש
, משום  שיש מי שהתירוכתב  2הסכך כמות שהוא וחטט למטה בקרקע, הסוכה כשרה. אך אם חטט למעלה, פסולה.

 3לא הכריע בזה. ע"השושכל הסכך שמעליו נחשב סכך רק שעכשיו הוא הוקלש. 

, שאין לעשות הסכך קודם הדפנות. ואם עשה טפח סמוך לסכך, יכול לסכך. הגהות מיימוניות: כתב סכך קודם דפנות
 4.א"הרמוכן פסק 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלה(

ה א.  ה ֲעׂשּויָּ ְהיֶׁ ּתִּ ֶׁ ה; ְוהּוא ש  רָּ ֵׂ ש  ה, ּכְ ְצוָּ ם מִּ ֵׂ ית ְלש  ּלֹּא ַנֲעׂשֵׂ ֶׁ י ש  ה, ַאף ַעל ּפִּ ל ֻסּכָּ י  ...ְלצֵׂ ה, ְלפִּ סּולָּ , ּפְ יהָּ לֶׁ אֵׂ ית מֵׂ ֲעׂשֵׂ ּנַ ֶׁ ה ש  ל ֻסּכָּ ֲאבָּ
ה לְ  יש  זֶׁ דִּ ד ּגָּ מֵׂ י לֹּא עוֹּ ֲהרֵׂ ֶׁ ה, ש  ּה ֻסּכָּ ינָּ ה, אֵׂ הּו ֻסּכָּ ׂשָּ יש  ְועָּ דִּ גָּ ט ּבְ טֵׂ ְך ַהחוֹּ יכָּ ל. ְלפִּ ית ְלצֵׂ ּלֹּא ַנֲעׂשֵׂ ֶׁ ל ש  ְך )צֵׂ ה ַאַחר ּכָּ ׂשֶׁ עוֹּ ֶׁ ּ ּוַמה ש 

שׂ  עָּ ן הֶׁ ה ְולֹּא מִּ ֲעׂשֶׁ י ּתַ וֵׂ ַטט )טּור(.  (ּויהָּ ה, ְוחָּ ם ֻסּכָּ ֵׂ ה ְלש  ְבעָּ ִּ ְך ש  ֶׁ ש  מֶׁ ַפח ּבְ יש  ֲחַלל טֶׁ דִּ ם ַהּגָּ ָּ ַתן ש  ּנָּ ֶׁ ש  ה ּכְ ּלָּ ְתחִּ ה ּבִּ ׂשָּ ם עָּ ְך אִּ יכָּ ְלפִּ
ל וְ  דוֹּ יש  ּגָּ דִּ ם ַהּגָּ ל; ְואִּ ּה ְלצֵׂ ּלָּ ֶׁ ְך ש  ית ְסכָּ י ַנֲעׂשֵׂ ֲהרֵׂ ֶׁ ה, ש  רָּ ֵׂ ש  ה, ּכְ רָּ ּה ַלֲעׂשָּ ימָּ לִּ ְ ש  ְך ְוהִּ ּה ַאַחר ּכָּ ַפח ּבָּ א ֲחַלל טֶׁ ּלָּ יַח אֶׁ ּנִּ לֹּא הִּ

 ִּ ְך ש  ֶׁ ש  י מֶׁ ּה ַעל ְידֵׂ ּלָּ ה ּכֻ רָּ ֵׂ ש  ּה ּכְ ינָּ ה, אֵׂ לָּ דוֹּ ה ּגְ ּה ֻסּכָּ ה ּבָּ ׂשָּ ה ְועָּ ּה ַהְרּבֵׂ ַקק ּבָּ ּוב חָּ ְך ז', ְוש  ֶׁ ש  מֶׁ ַקק ּבְ ם חָּ ה; ְואִּ ּלָּ חִּ יַח ּתְ ּנִּ הִּ ֶׁ ה ש  ְבעָּ
ה, ַאף  ְבעָּ ִּ ּ ר ַעל ַהש  תֵׂ ת יוֹּ ים ד' ַאּמוֹּ דִּ י ְצדָּ נֵׂ ְ ּ ש  ת. מִּ ד' ַאּמוֹּ ד ּבְ ן ַהּצַ ל מִּ סֵׂ סּול ּפוֹּ ְך ּפָּ ְסכָּ ה, ּדִּ סּולָּ ה ּפְ ְבעָּ ִּ ּ ת  הגה:ַהש  ין ַלֲעׂשוֹּ ְואֵׂ

ר הַ  אָּ ְ ה ש  ֲעׂשֶׁ ּיַ ֶׁ ם ש  ְך קֹּדֶׁ ר ְלַסּכֵׂ ְך, ֻמּתָּ כָּ מּוְך ַלּסְ ַפח סָּ ה טֶׁ ׂשָּ ם עָּ ת; ְואִּ נוֹּ פָּ ה ַהּדְ ֲעׂשֶׁ ּיַ ֶׁ ם ש  ְך קֹּדֶׁ כָּ ּגָּ ַהּסְ ט ּבַ טֵׂ חוֹּ מוֹּ ּבְ ת, ּכְ נוֹּ פָּ . ּדְ יש  י דִּ נִּ ת ַמְימוֹּ הוֹּ )ַהּגָּ
 פ''ה(. 

 
 
 

                                                
אין זו  ,, וכשחוטט בו מלמטה למעלה עד שמגביה את החלל לשיעור גובה עשרהנמצא שם סכך על אותו גדיש .הל הואוחלל טפח א . 1

עשייתו, שהרי אינו מתקן אלא הדפנות, ובדפנות לא אמרינן תעשה ולא מן העשוי, והרי היא כסוכה שפחותה מעשרה, וחקק בה 
 רש"י. .והשלימה לעשרה

 שהיה מעל הסוכה אינו, והסכך שיש עכשיו יש בו משום תעשה ולא מן העשוי .כיון שהסכך  . 2
 ס"ק ח( הכריע כדעת הר"ן שגם אם חטט מלמטה למעלה כשר.תרלה,א, המשנ"ב )ו . 3
 שבדיעבד אם עשה קודם יצא, וכתב שהרבה אחרונים חולקים עליו. עוד כתב )ס"ק, וכתב המשנ"ב )ס"ק י( בשם הב"חאו"ח תרלה,א.  . 4

 ה. מקורות: הגהות מיימוניות )הל' סוכה ה,ט, אות מ(.יא( שהרוחב טפח צריך להיות לאורך כל הסוכ

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב יד
 ט"ז| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 פנות שאינן מגיעות לארץ ד

, )כדי שיזדקר הגדי בבת אחת(המשלשל דפנות מלמעלה למטה, אם גבוה מן הארץ שלשה טפחים  :משנה )ט"ז א'(
. רבי יוסי אומר: )אע"פ שלא הגיע לסכך(מלמטה למעלה, אם גבוה עשרה טפחים כשרה  .)שאינה מחיצה(פסולה 

)ואפילו גבוהה הרבה מן עשרה טפחים, כך מלמעלה למטה עשרה טפחים  )דיו באריגת(כשם שמלמטה למעלה 

 .(, כשרההארץ

 מר סבר מחיצה תלויה מתרת, ומר סבר מחיצה תלויה אינה מתרת.  ?במאי קמיפלגי

, מתרת בסוכה )ואורכה כאורך הדופן(ומשהו  )טפחים(ארבעה  )שרוחבה(אמר רב חסדא אמר אבימי: מחצלת  )ט"ז ב'(
 . )וכגון שאין הסוכה גבוהה אלא עשרה מצומצמים(משום דופן 

, וכל )סמוך לסכך(, ופחות משלשה למעלה )סמוך לקרקע(שה למטה והיכי עביד? תלי ליה באמצע פחות משל
 כלבוד דמי. פחות משלשה

 מהו דתימא חד לבוד אמרינן תרי לבוד לא אמרינן, קמ"ל. )ומתרץ( !פשיטא )ומקשה(

 שיטות הראשונים

, שהלכה רי"דו , רא"ש,רמב"ןרמב"ם,  5רי"ף, , רי"ץ גיאת,רב נטרונאי: דעת היו הדפנות גבוהות מן הארץ שלושה טפחים
, שהלכה רב עמרם, רבינו חננאל, וראבי"ה, פסולה. ודעת כתנא קמא, שסוכה שדפנותיה גבוהות שלושה טפחים מהארץ

 6פסק כדעה ראשונה. והשו"עכרבי יוסי, דנימוקו עמו, להקל, שדופן עשרה, אפילו גבוהה הרבה מהארץ, כשירה. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרל(

ידָּ  ט.  ֱעמִּ הּו ְוהֶׁ ֶׁ ּ ה ּוַמש  ְבעָּ ִּ ים ש  הִּ בוֹּ יהָּ ּגְ תֶׁ ְפנוֹּ יּו ּדָּ ְלַבד הָּ ה ּובִּ ּהַ ַהְרּבֵׂ בוֹּ ג ּגָּ ּלּו ַהּגַ ה, ֲאפִּ רָּ ֵׂ ש  ץ, ּכְ רֶׁ אָּ מּוְך לָּ ה סָּ ָּ לֹּש  ְ ּ ש  ת מִּ חוֹּ פָּ ם ּבְ
ה; וְ  רָּ ֵׂ ש  , ּכְ ְגּדוֹּ נֶׁ ה ּכְ ָּ לֹּש  ְ ְך ש  תוֹּ הּוא ּבְ ֶׁ , ַרק ש  ש  ן ַמּמָּ ינוֹּ ְמֻכּוָּ ּלּו אֵׂ ן; ַוֲאפִּ ְגּדָּ נֶׁ ן ּכְ ֻכּוָּ א מִּ הֵׂ ּיְ ֶׁ א ֲעׂשָּ ש  ּלָּ ה אֶׁ הָּ בוֹּ ּה ּגְ ינָּ ם אֵׂ ה אִּ רָּ

ן לָּ  ינָּ ְמַצע ְוַאְמרִּ אֶׁ ּה ּבָּ ידָּ ֲעמִּ ּמַ ֶׁ ה, ש  רָּ ֵׂ ש  ין, ּכְ הּויִּ ְ י ַמש  נֵׂ ְ ע ּוש  א ַאְרּבַ ּלָּ ן אֶׁ ּדֹּפֶׁ ין ּבַ ּלּו אֵׂ ים, ֲאפִּ חִּ ּוב ְטפָּ ש  ה, ְוחָּ ַמּטָּ ה ּולִּ בּוד ְלַמְעלָּ
ה.  סּולָּ ים, ּפְ חִּ ה ְטפָּ ָּ לֹּש  ְ ץ ש  רֶׁ אָּ ן הָּ ת מִּ הוֹּ בוֹּ ת ּגְ נוֹּ פָּ יּו ַהּדְ תּום; הָּ סָּ  ּכְ

 

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

 )הל' סוכה ד,ד(. רמב"םרי"ף )ח ב בדפיו(. 

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב יד
 ט"ז| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 


