
 

 

 

 

 

 חוץ לסוכה להאכי

 )תמרים(שני כותבות  בן גמליאלן בן זכאי לטעום את התבשיל, ולרמעשה והביאו לו לרבן יוחנ: משנה)כ"ו ב'( 
צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה רבי ודלי של מים, ואמרו העלום לסוכה. וכשנתנו לו ל

 ולא בירך אחריו. 

 מעשה לסתור?  )ומקשה(

מחמיר ולית  )שלא לאכול ולשתות עראי חוץ לסוכה(חסורי מחסרא והכי קתני: אם בא להחמיר על עצמו  ()ומתרץ
ודלי של שני כותבות ר"ג בן זכאי לטעום את התבשיל, ול ומעשה נמי, והביאו לו לרבן יוחנןביה משום יוהרא. 

ו במפה, ואכלו חוץ לסוכה, ולא נטל ,לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה וכשנתנו .מים, ואמרו: העלום לסוכה
 בירך אחריו. 

)שאמרו לעיל, כ"ו א', כמה עראי, תרתי הא כביצה בעי סוכה. לימא תיהוי תיובתיה דרב יוסף ואביי  )ומדייק( )כ"ז א'(

 . תלת ביעי, או כדטעים בר בי רב, דהיינו כביצה(

 .  כביצה נמי לא( אפילו ,)אבל סוכהילה וברכה דילמא פחות מכביצה נטילה וברכה לא בעי, הא כביצה בעי נט

 שיטות הראשונים

 י האי גוונאדכל כ ,דהיינו כביצה ,דאכילת עראי היינו כדטעים בר בי רב ועייל לכלה הר"ןכתב : פתשיעור אכילת עראי ב
עורו הוא כביצה או כתב ששי והרמב"ן 1.שהוא כביצה , וריא"זרא"שתוספות, וכן כתבו ולא הויא כעין תדורו.  ,לא חשיבא

ט." ששיעור זה הוא כתב והרמב"ם 2כשתי ביצים. ר ְמעַּ חּות אֹו ָיתֵּ יָצה אֹו ּפָ ּבֵּ  3.כרא"שכתב  והשו"ע "ּכַּ

 הרא"שכתב ודפירי בעי סוכה.  מהר"םדעת ו 4, ודוקא פת. אבל פירי, לא בעי סוכה.תוספות ורא"ש: כתבו פירותאכילת 
כתב, שפירות, אע"פ שאוכלן אכילת קבע, ואע"פ  וריא"ז. עצמו לאכילתם ובעכשק דאפילו אי פירי בעי סוכה, היינו

, אפילו קבע הרמ"אפסק שמותר לאכול פירות. והוסיף  והשו"עשאוכל עמהם פת אכילת עראי, אוכלן חוץ לסוכה. 
 5עליהם.

ינו מיני תרגימא, הי , שבשר וגבינה ושאר דברים חוץ מפירי,ה"ר פרץבשם  הרא"ש: כתב בשרחמשת המינים, ואכילת 
 תרגימא היינו ומיני , ולא חשיב מאכילת עראי דפת. אין דרך לקבוע סעודה על פירותד הרא"שודעת  6בעי סוכה.ו

                                                
ל ולבסוף מסיק כדטעים צורבא מדרבנן ואזי .ור בית הבליעה כביצהדשיע ,כדמוכח לקמן גבי לימא תיהוי תיובתיה דרב יוסף ואביי . 1

 . תוספות.שזה מלא פיו דהיינו כביצה ,לכלה
דכדטעים  ,לא ידעתי מה הואוהר"ן הביא דבריו, וכתב, ומה שכתב ז"ל דכדטעים בר בי רב ועייל לכלה היינו כביצה או כשתי ביצים,  . 2

 .דהיינו כביצה ,בפעם אחת בר בי רב היינו כמו שמחזיק בית הבליעה
 . )הלכה ג, סעי' ח(ריא"ז סוכה ו,ו(. . רמב"ם ))סי' יג(רא"ש . )כ"ו א', ד"ה תרתי(תוספות . וד"ה מעשה( , ד"ה אוכלין)יא אר"ן ו"ח תרלט,ב. מקורות: א . 3
 . רא"ש.דקבע דידהו כאכילת עראי דפת ,('ט ב"כדמסקינן בפרק בתרא דיומא )ע . 4
 ריא"ז )הלכה ג, סעי' ח(. . תוספות )כ"ו א', ד"ה תרתי(. רא"ש )סי' יג(. ; הו"ד ברא"ש(תשב"ץ קטן סי' קמד)מהר"ם ו"ח תרלט,ב. מקורות: א . 5
בעי  מע מינהש ,ומדמהניא בהו השלמה .ומיני תרגימא היינו בשר וכיוצא בו ',יצא ,אם השלים במיני תרגימא'בשמעתין  נןכדאמרי . 6

 . רא"ש.ולא מהניא בהו השלמה ,לא בעי סוכהדפירי  ,דמיני תרגימא היינו פירי רשכרש"י שפיודלא  .סוכה

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב כה
 זכ"| דף:  ב| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 

 8.השו"עוכן פסק  7חמשת המינים.

דלא חשיב כמי שאינו מצווה בדבר . ופירש, אם רצה להחמיר על עצמו רשאי, גרס הר"ן: אם בא להחמיר על עצמו
לומר שאם רצה ת"ח שלא להחמיר  ,ובתר הכי קתני ומעשה ברבי צדוק שלא החמיר על עצמו .הדיוטועושהו שנקרא 

ה כתב " והרמב"ם .תוולא הוי כמי שאינו מדקדק במצו ,רשאי ,על עצמו בכך ּכָ ּסֻּ ה חּוץ לַּ ּתֶׁ ְ ְצמֹו ְולֹא ִיש  ל עַּ ֲחִמיר עַּ ּיַּ ֶׁ ּוִמי ש 
ִים  ח. -ֲאִפּלּו מַּ ּבָ ֻּ ה ְמש  י זֶׁ  9.השו"ע " וכן פסקֲהרֵּ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלט(

ה ֲאפִ  ב.  ּכָ סֻּ ִנים חּוץ לַּ ֵּ ין ְיש  ְיָלה, ְואֵּ ּלַּ ין ּבַּ ּיֹום ּבֵּ ין ּבַּ ְבָעה, ּבֵּ ִ ל ש  ה ּכָ ּכָ סֻּ ִנים ּבַּ ֵּ ֹוִתים ִויש  ר אֹוְכִלים ְוש  ּתָ אי; ֲאָבל מֻּ ת ֲערַּ נַּ ְ ּלּו ש 
ה. ְוכַּ  ּכָ סֻּ אי חּוץ לַּ ת ֲערַּ ֱאכֹל ֲאִכילַּ ִים לֶׁ ּתֹות מַּ ְ ר ִלש  ּתָ ת; ּומֻּ יָצה ִמּפַּ ּבֵּ אי, ּכַּ ת ֲערַּ ה ֲאִכילַּ ִין)ּמָ רֹות  (ְויַּ ֱאכֹל ּפֵּ ע )ְולֶׁ ֲאִפּלּו ָקבַּ וַּ

ְייהוּ  ְצמֹו( (ֲעלַּ י עַּ ְברֵּ ח; )ּדִ ּבָ ֻּ ה ְמש  י זֶׁ ִים, ֲהרֵּ ה ֲאִפּלּו מַּ ּכָ סֻּ ה חּוץ לַּ ּתֶׁ ְ ְצמֹו ְולֹא ִיש  ל עַּ ְחִמיר עַּ ּיַּ ֶׁ ה; ּוִמי ש  ּכָ סֻּ ָעׂשּוי  חּוץ לַּ יל הֶׁ ִ ְבש  ְותַּ
עַּ ָעָליו  ת ִמיִנים, ִאם קֹובֵּ ֶׁ ש  ֲחמֵּ המֵּ ּכָ ע ְוָצִריְך סֻּ בַּ יב קֶׁ ִ  ... ָחש 

   סעודות שחייב אדם לאכול בסוכהמספר 

אליעזר אומר: ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת ביום ואחת בלילה. רבי : משנה )כ"ז א'(
 .(אי להתענות)שאינו רשוץ מלילי יו"ט ראשון של חג בלבד ח 10,וחכמים אומרים: אין לדבר קצבה

אחת ביום ואחת  יעזר? תשבו כעין תדורו, מה דירה אחת ביום ואחת בלילה, אף סוכהמאי טעמא דרבי אל
 בלילה. 

 אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל. יל אי בעי לא אכיל, אף סוכה נמיאי בעי אכ ורבנן: כדירה, מה דירה

 ילי יום טוב ראשון נמי! אפילו לאי הכי, 

                                                
ומשמע דמיני תרגימא היינו מאכל  ,מברך עליהן בורא מיני מזונות ,הביאו לפניו מיני תרגימא :כיצד מברכין תניא רקבתוספתא פד . 7

וגם אין דרך  .ואין ראיה ממיני תרגימא להצריך סוכה לבשר ולגבינה ,ואפשר שהוא חשוב יותר מבשר וגבינה .שעשוי מחמשת המינים
 . רא"ש.ולא חשיב מאכילת עראי דפת ,עליהן לקבוע סעודה

 צה לומר,ר, חייב בסוכה. וכתב המשנ"ב )ס"ק טו(, אם קובע עליווכתב השו"ע שתבשיל העשוי מחמשת המינים, ו"ח תרלט,ב. א . 8
ל "א שהקשה עגועיין במ .ולא די שיאכל מעט יותר מכביצה כמו בפת .שוב שקובע סעודתו בזהאו שאוכל שיעור ח ,שאוכלם בחבורה

דעת האחרונים דאין לברך רק  ',לישב בסוכה'אכן לענין לברך  .חייב בסוכה דיותר מכביצה מעט ,ודעתו דדינו ממש כמו בפת זה,
 .בשר ודגים וגבינה חוץ לסוכה ים דנכון להחמיר מלאכולאחרונדהסכימו כמה  ,כמו שכתוב בשו"ע. ודע עוד ,כשיקבע עליו סעודה

רא"ש ; הו"ד ברא"ש(. סב, ס"ק צג מצוההגהות סמ"ק רבינו פרץ )מקורות: . אין להחמיר כלל ,אבל שלא בקביעות .בקביעות ודוקא
 .)סי' יג(

 ף, ד"ה מעשה(. רמב"ם )הל' סוכה ו,ו(. ר"ן )יא א ברי"ו"ח תרלט,ב. מקורות: א . 9
 . רש"י.לא יאכל חוץ לסוכה ,אלא אם יאכלאין אנו זקוקין לו,  ,רצה להתענות אם . 10
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 מר חמשה עשר בחג המצות, מה להלןונא ,אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: נאמר כאן חמשה עשר
 אמר קרא והתם מנלן? .ה הראשון חובה, מכאן ואילך רשותליל חובה, מכאן ואילך רשות, אף כאן לילה הראשון

ּצֹת" ב ּתֹאְכלּו מַּ רֶׁ עֶׁ  בה. הכתוב קבעו חו ",ּבָ

לילי יו"ט האחרון  )סעודתו זאת( אליעזר: מי שלא אכל לילי יום טוב הראשון, ישליםרבי ועוד אמר :( משנה)המשך 
ל  . וחכמים אומרים: אין לדבר תשלומין, ועל זה נאמר(, ואע"פ שאינו בסוכה)בשמיני עצרתשל חג  ת לֹא יּוכַּ ּוָ "ְמעֻּ
נֹות"ִלְתקֹן ְוחֶׁ  ל ְלִהּמָ  .ְסרֹון לֹא יּוכַּ

 11והא אמר רבי אליעזר: ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה!

  12אמר בירא אמר רב אמי: חזר בו רבי אליעזר.

נמי  תניאישלים במיני תרגימא.  ,דיומיה קא אכיל! אלא, מאי ישליםסעודה  ,משלים במאי? אילימא בריפתא
 יצא.  ,הכי: אם השלים במיני תרגימא

 ת הראשוניםשיטו

כחכמים, שאין חובת אכילה בסוכה, חוץ מליל יום טוב ראשון.  הפוסקים: פסקו אכילה בלילה ראשון של סוכות
, שיש אומריםוכתב  13, דמיחייב לאכול שיעור המחויב לאכול בסוכה, דהינו יותר מכביצה.הר"ןובשיעור האכילה, כתב 

פסק . וכן ם ורא"שרמב" דעתוכן  14ה התם בכזית, אף הכא בכזית.דכיון דגמרינן מחג המצות, לגמרי גמרינן מיניה, מ
 15.השו"ע

 לוואפילאכול, בכל ענין חובה  ןילה ראשודבל, רא"שרבינו פרץ והדעת : חובת אכילה בלילה ראשון כשיורדים גשמים
ו עליו גשמים שאין המצטער ואשר ירד הרשב"אדעת ו .אחריםבשם  הר"ןוכן כתב  .דילפינן מחג המצות ,יורדין גשמים

  .ע"השווכן סתם  16.הראב"דוכן משמע מדברי  .דתשבו כעין תדורו אמרינן .אפילו בלילה הראשון ,חייב לאכול בסוכה

                                                
 רש"י. מאי השלמה דסוכה איכא הכא? ,ב בה לשם מצוה עובר על בל תוסיףוכיון דביום אחרון לא בסוכה יתיב, ואם יש . 11
שנחלקו אם יש לסעודה זו תשלומין.  אלאן. ט ראשו", חוץ מליל יובסוכה לחייב לאכוים שאין י אליעזר לחכמרבי פירש, שמודה "רש . 12

 :אחא ביאמר ר ,ובירושלמי משני .ולעולם י"ד סעודות בעי ,אליעזר ממה שהיה מצריך סוכה ביחזר בו ר, ירשופ (חזרה "ד) ותותוספ
 .משלים בשמיני בלא סוכה ,אם לא אכלו .לכתחילה צריך לאכול בסוכה ,כלומר .למצוה חשובה

 ,דאילו מדין יום טוב .היינו לחייבו בדין מצה ראויה ',בערב תאכלו מצות'אשון של פסח מדכתב דש הכתוב בלילי יום טוב הרידמה שח . 13
 .וביו"ט הראשון של סוכות גמרינן נמי דמיחייב לאכול שיעור שהוא חייב לאכול בסוכה .במצה עשירהלו אפי ,יוצא בכל שהוא פת
  . גמרינן מחג המצות דמיחייב לאכול שיעור המחויב לאכול בסוכהו .סגי ליה לאכול כביצה עראי חוץ לסוכה ,דאילו מדין יום טוב

בלילה הראשון כיון שהכתוב קבעו חובה לאכלו , אפילו הכי ואף על גב דבשאר ימות החג כזית עראי הוא ורשאי לאכלו חוץ לסוכה . 14
 עשאו אכילת קבע.  ,בסוכה

לצאת גם דעת , ודאי מן הנכון שיאכל יותר מכביצהב ,אבל אם יש לו .ן לו יותרוהיינו כשאי, (ק כב"ס)ב "המשנ וכתבו"ח תרלט,ג. א . 15
 יב בר"ן )מקורות: . כביצהדהיינו יותר מ ,וכה כל שבעהבעינן שיאכל שיעור המחייב לאכול בס צות עשהת ידי מהסוברים דלצא

 רא"ש )ברכות ז,כג(. (. הל' סוכה ו,זאומר(. רמב"ם )ף, ד"ה מתני' ר"א ברי"
למחר צריך  ,מי שלא אכל בסוכה בליל ראשון של חג מפני הגשמיםבשם הראב"ד,  ואורחות חיים בו-הכל וכן משמע ממה שכתב . 16

כיון שלא קיים בלילה  ,בלבד יום טובלא עלתה לו כי אם ל ,דוש חוץ לסוכהיכי הזמן שברך בלילה בכוס של ק .לברך זמן לשם סוכה
 ה.סוכ מצות
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 17.ש"כראפסק  א"והרמ

דומיא דערב  ,דאסור לאכול משש שעות ולמעלה בערב סוכות ל"מהריכתב  :משש שעות ולמעלה בערב סוכותאכילה 
 19.א"הרמפסק וכן  18.דצריך ליכנס לסוכה כשהוא בתאוה מימירושלומייתי ליה , באור זרועכתב וכן . פסח

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלט(

ֹון, ג.  יל יֹום טֹוב ָהִראש  לֵּ ה ּבְ ּכָ סֻּ ִית ֲאִכיָלה ּבַּ ּזַּ ל ּכַּ ילָ  חֹוָבה; ֲאִפּלּו ָאכַּ אן ָואֵּ י חֹוָבה; ִמּכָ ת ָיָצא ְידֵּ ֱאכֹל ּפַּ ּות; ָרָצה לֶׁ ְך ְרש 
א ּלָ ל ז' אֶׁ ל ּכָ ינֹו אֹוכֵּ ה; ָרָצה אֵּ ּכָ סֻּ ד ּבַּ ה, סֹועֵּ ּדָ ח.  ְסעֻּ סַּ פֶׁ ה ּבְ ּצָ ת מַּ ִדין ֲאִכילַּ ל ּכְ ה אֹוכֵּ ּכָ סֻּ רֹות ּוְקָליֹות חּוץ לַּ ל  הגה:ּפֵּ ְולֹא יֹאכַּ

ְיָלה  אי לַּ ּדַּ א וַּ הֵּ ּיְ ֶׁ ד ש  ֹוָנה עַּ ְיָלה ָהִראש  ּלַּ ֵּ ּבַּ ש  ף ּבְ ית יֹוסֵּ ְיָלה ם א''ח(, )ּבֵּ ם ֲחצֹות לַּ ל קֹדֶׁ ֲהִרי''ל(ְויֹאכַּ ֲהִרי''ו ּומַּ יָלְך, ; )מַּ ֲחצֹות ָואֵּ ּיֹום מֵּ ל ּבַּ ְולֹא יֹאכַּ

ָאבֹון  ה ְלתֵּ ּכָ ּסֻּ ל ּבַּ ּיֹאכַּ ֶׁ י ש  דֵּ ֲהִרי''ל(, ּכְ ה)מַּ ּצָ ת מַּ ֲאִכילַּ   .ּדּוְמָיא ּדַּ
ִמים, ֲהרֵּ  ָיְרדוּ  ה.  ָ ש  ִיתּגְ ּבַּ ה ִנְכָנס ְלתֹוְך הַּ ֶׁ  ... הגה:. ..י זֶׁ ילֹות ש  ָאר ָיִמים אֹו לֵּ ְ ש  ְוָקא ּבִ ה ּדַּ ְיָלהְוָכל זֶׁ ּכֹות, ֲאָבל לַּ ֱאכֹל  ל סֻּ ֹוָנה ָצִריְך לֶׁ ָהִראש 

ִמים יֹוְרִדין  ָ ש  ף ִאם ּגְ ה אַּ ּכָ ּסֻּ ִית ּבַּ ּזַּ (ּכַּ ''ן ְוָהרֹא''ש  ה  ,)טּור ְורַּ ּכָ ּסֻּ ש  ּבַּ ּדֵּ י(ִויקַּ דֵּ ה  )ּכְ ּכָ ּסֻּ ל הַּ ן עַּ ר ְזמַּ ּיֹאמַּ ֶׁ  .)ת''ה סי' צ''ה(ש 

 ה שאולהסוכה במועד ודין סוכ בניית

בטבריא ואחת  כגון אני שיש לי שתי נשים אחתשאל אפוטרופוס של אגריפס המלך את רבי אליעזר:  '(א)כ"ז 
שאני  .אמר לו: לא, מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר? בציפורי, ויש לי שתי סוכות אחת בטבריא ואחת בציפורי

 20סוכה לסוכה בטל מצותה של ראשונה.אומר: כל היוצא מ

אין יוצאין מסוכה לסוכה, ואין עושין סוכה בחולו של מועד. וחכמים אומרים:  רבי אליעזר אומר: :תניא '(ב)כ"ז 
 שחוזר ובונה בחולו של מועד. ,בחולו של מועד. ושוין, שאם נפלהועושין סוכה  ,יוצאין מסוכה לסוכה

ּכֹת" מאי טעמא דרבי אליעזר? אמר קרא ּסֻּ ג הַּ ֲעׂשֶׁ  חַּ ת ָיִמיםּתַּ ְבעַּ ִ  .עשה סוכה הראויה לשבעה ,"ה ְלָך ש 

 ג.עשה סוכה בחהכי קאמר רחמנא:  ,ורבנן

                                                
ח, סי' פא, "ט, או"מר, חת יביע או"וכן ר' שו. ש", עייק מא"צ תרלט,ג, ס"ע, כן מבואר בשעה"ומה שכתבתי בדעת השו) הו"ח תרלט,א . 17

, ועל כן אין לחלק בין לילה הראשונה לשאר ימיםשמגדולי הראשונים דסבירא להו ודע דיש עוד  (ק לה"ס)ב "משנוכתב ה. (יט תוא
שיש אחרונים שכתבו שימתין עד חצות, אולי יעבור וכתב ת להקל. שיאכל בסוכה, אבל לא יברך, דספק ברכוכמה אחרונים הכריעו 
שב"א )שו"ת, ח"ד סי' עח(. רא"ש רמקורות: כתבו שיש בכך מניעת שמחת יום טוב לבני ביתו, ואין להמתין כל כך. שויש הגשם. 

חיים ארחות . (סי' פזהל' ברכות, )כלבו רבינו פרץ )הגהות סמ"ק, מצוה צג, הגהה סח(.  .ד"ה מתני' ר"א( ב ברי"ף, )יב)ברכות ז,כג(. ר"ן 
 . (קספסקים וכתבים סי' )תרומת הדשן וראה . (ה בליל ראשון"ק יח, ד"סמנהגים, הלכות סוכות, )ל "מהרי. (אות עגא, הל' ברכות, "ח)

דאם יאכל אחר חצות לא יאכל מצה  דשאני אכילת מצה !וזהו נראה לי חומרא בלי טעם ,ל, וכתב על זה"י הביא דברי מהרי"בב . 18
מכל מקום קיים  ,דאף אם ישב בסוכה בלא אכילה ,אין המצוה באכילה שיצטרך לאכול לתיאבון ,אבל גבי סוכה ;לתיאבון בלילה

 וכו'. מצאתי כתוב באור זרוע  ,והמחמיר יחמיר והמיקל לא הפסיד. מיהו אחר שכתבתי זו ,ולכן נראה לי דאין לחוש בזה !מצות סוכה
 . (מנהגים, הל' סוכות, סעי' יח)ל "מהרי. (ב, הל' סוכה, סי' שא"ח)אור זרוע . "ב ה"ז()פירושלמי  :מקורותג. ו"ח תרלט,א . 19
 י."רש. בסוכה אחת אפילו ימים שעברו עליו כבר איבדן למפרע, ואינו מצוה, כדיליף לקמן שצריך לישב כל שבעה . 20
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 21רבי אליעזר אומר: כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו, דכתיב :תניא
ֹון ּפְ " ּיֹום ָהִראש  ם ּבַּ ם ָלכֶׁ ְחּתֶׁ ָמִריּוְלקַּ ּפֹת ּתְ ץ ָהָדר ּכַּ משלכם, כך אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של  ,"םִרי עֵּ

ּכֹת"חבירו, דכתיב  ּסֻּ ג הַּ ת ָיִמים חַּ ְבעַּ ִ ה ְלָך ש  ֲעׂשֶׁ משלך. וחכמים אומרים: אף על פי שאמרו אין אדם יוצא ידי  ,"ּתַּ
זְ " 22חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חבירו, אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו, דכתיב ל ָהאֶׁ ָרח ּכָ

ּכֹתבְּ  ּסֻּ בּו ּבַּ ְ ש  ל יֵּ ָראֵּ  מלמד שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת.  ,"ִיׂשְ

 מאי דרשי ביה?  "ְלךָ "ורבנן, האי 

זְ "כתיב  המיבעי ליה למעוטי גזולה, אבל שאול ל ָהאֶׁ   ."ָרחּכָ

זְ "ורבי אליעזר, האי  ל ָהאֶׁ  מאי עביד ליה? "ָרחּכָ

 . מיבעי ליה לגר שנתגייר בינתים, וקטן שנתגדל בינתים

 לא אצטריך קרא., שאמרו עושין סוכה בחולו של מועד כיון ,ורבנן

 שיטות הראשונים

זְ "מ רבנן דרשו :פיןשותה ושל שאולסוכה  ל ָהאֶׁ ּכֹתָרח בְּ ּכָ ּסֻּ בּו ּבַּ ְ ש  ל יֵּ ָראֵּ שכל ישראל ראוים לישב בסוכה , מלמד "ִיׂשְ
סוכה אחת לכל ישראל, שישבו בה זה אחר זה, ואי אפשר שיהא לכולן, דלא מטי שוה  דמשמעפירש,  י"רש. אחת

 ש"ריבו 23בחנם דחק, דכיון דכתב לך, למעוטי דשותפין משמע.כתבו, ד ותוספות .פרוטה לכל חד אלא על ידי שאלה
סוכת  י"לרש, דרק ש"רשבודעת  24, כיון שיוצאים בסוכה שאולה, כל שכן שיוצאים בשל שותפין.לתוספותאף , דתבכ

 25.ש"כריבפסק  ע"שווהה. לפסו ולתוספותשותפין כשרה, כשיש לכל אחד שוה פרוטה. 

 .יכול לעשותה בחולו של מועד, כיון לכךאם לא שרק , המאיריכתב ו הלכה כחכמים. :סוכה בחולו של מועדועושין 
ִמי "כתב  ם"והרמב ניין גמור, אלא הנחת מחיצות.דוקא בשאין שם אריגה ובו .דמצד מלאכת המוע אסור ,שאם כיון לכך

ִזיד  מֵּ ין ּבְ ג ּבֵּ ֹוגֵּ ש  ין ּבְ ה, ּבֵּ ּכָ ה סֻּ ּלֹא ָעׂשָ ֶׁ ל  -ש  ְצָוָתּה ּכָ ּמִ ֶׁ ה, ש  ּכָ ה סֻּ ִביִעי עֹוׂשֶׁ ְ סֹוף יֹום ש  ד; ֲאִפּלּו ּבְ ּמֹועֵּ ּלַּ ֶׁ ּלֹו ש  חֻּ ה ּבְ ּכָ ה סֻּ עֹוׂשֶׁ
ְבָעה. ִ  26.ע"השופסק וכן  "ש 

                                                
 ויקרא, פרשת אמור, כג,מ. . 21
 ויקרא, פרשת אמור, כג,מב. . 22
 . דמטי שוה פרוטה לכל אחד ג"עה אחת, אראויים לשבת בסוכגם שאולה פסולה, אין כל ישראל ואם  . 23
שהרי לדעת כן נשתתפו שכל אחד מהם  ,והנשאר הוא שאול אצלו ,לפי שקצתה שלו לגמרי ,דהא של שותפין עדיפא משאולה כולה . 24

ואי אפשר  .גבי הקדישו משכיר( א א',"ומשאילו מצי אסר )ערכין כ ,(ו ב'"לא מצי אסר לחבירו בו )נדרים מדשותף  ,ועוד .ישתמש בה
 י."ב. (ביאר דברי תוספות צדיכש "ועיי) פנים לומר שבשאולה יוצאין ובשל שותפין אין יוצאין והאריך בדברבשום 

ש "רשב. (ת, סי' שמז"שו)ש "יבר .דברי רש"יבביאור  ד"ה דכתיב( ף,"ב ברי ר"ן )יבוראה . (כלה "ד)תוספות  :תמקורוח תרלז,ב. "וא . 25
 . (ת, סי' ח"שו)

מיבעיא אם איסור ולא מ. "מחדש בחוהדמותר לבנותה  ך בזה, וכתב דפשטות הסוגיותהארי (ה עושה"ד)ל "והביה. אח תרלז,"וא . 26
תב תפילין יא דכו, ודומלבנותה, דהא המצוה הוא כל שבעה איסור מדאורייתא, מותרהאם  אפילומ דרבנן, אלא "מלאכה בחוה

 . (םכל שאדה "', דבז "כ)מאירי . (ו,טוהל' סוכה )ם "רמב :תמקורוש. "עיי להניחן.ך מו, ובפרט כשצרית לעצזוומזו
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלז(

ל  א.  ֶׁ ּלֹו ש  חֻּ ה ּבְ ּכָ ה סֻּ ִזיד, עֹוׂשֶׁ מֵּ ין ּבְ ג ּבֵּ ֹוגֵּ ש  ין ּבְ ה, ּבֵּ ּכָ ה סֻּ ּלֹא ָעׂשָ ֶׁ ה ִמי ש  ּכָ את ִמסֻּ ן ָיכֹול ָלצֵּ ִביִעי, ְוכֵּ ְ סֹוף יֹום ש  ד ֲאִפּלּו ּבְ מֹועֵּ
ת.  רֶׁ חֶׁ אַּ ב ּבְ ֵּ  זֹו ְוִליש 

פּות.  ב.  ּתָ ֻּ ל ש  ֶׁ ש  ן יֹוְצִאין ּבְ אּוָלה ְוכֵּ ְ ה ש  ּכָ סֻּ  יֹוְצִאין ּבְ
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