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סוכות  -שמחת תורה
תשפ"א

מרבן של כל בני הגולה
מרן שר התורה שליט"א

תשפ"א

דרך מצוותיך

שו"ת בהלכות חג הסוכות מרבינו
הגנת ענני הכבוד מגשם וקור

שומר למי שראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית

שאלה :כתב השו"ע" ,ענני כבוד שהקיפם בהם ,לבל יכם
שרב ושמש" .וצ"ב מדוע לא הוזכר שהעננים הגנו גם כן
מגשם וקור.
תשובה :גשם אפשר במטרי' ,וקור יתכן שגם העננים לא
הגינו.

שאלה :סעיף ד'" ,מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ,ושולחנו
חוץ לסוכה ואכל ,כאילו לא אכל בסוכה ,אפילו אם היא
סוכה גדולה ,גזירה שמא ימשך אחר שולחנו" .וראיתי
בשם הרב שלא מהני לזה שומר ,מה טעמו.
תשובה :חז"ל אסרו.

חמתה מרובה מצילתה מחמת הענפים

אמאי חיישינן שימשך אחר שולחנו

¨¨¨

שאלה :כתב המשנ"ב )ס"ק י'( ,דמיירי שמן הענפים
חמתה מרובה מצילתה .וצ"ע ,דמוכרח שיהיה כך ,שהרי
השו"ע כתב "הואיל וצל הכשר מרובה מחמתה" ,ולמה
צריך המשנ"ב לכותבו.
תשובה :הוא מסביר הטעם למה זה כך.
¨¨¨

עבר ועלה על סוכה שבאילן יצא יד"ח ואין זה מצוה הבאה בעבירה

שאלה :כתב המשנ"ב )סקי"ח( ,שאם עבר ועלה על סוכה
שבראש האילן ,יצא ידי חובתו .וצ"ע אמאי יצא ,הא מצוה
הבאה בעבירה היא.
תשובה :אין העבירה הדירה.
¨¨¨

ישיבה תחת הסדין בגשמים מנטפים

שאלה :כתב המשנ"ב )ס"ק נ"ח( ,שבשעת הדחק ,כשלא
יכול לאכול בסוכה מפני הגשמים הנוטפים ,יפרוש סדין
תחת הסכך וכו' .צ"ע הא אם יורדים גשמים פטור מלישב
בסוכה ,ואדרבא נקרא הדיוט.
תשובה :התחילו לירד ועדיין לא הגיעו אליו.
¨¨¨

¨¨¨

שאלה :יש לעיין למה ימשך אחר שולחנו.
תשובה :שקשה לאכול בלי שלחן.
¨¨¨

מה הדין בשולחנו מחוץ לסוכה ולא בבית

שאלה :האם דווקא שולחנו בבית חיישינן ,דאם לא כן
אמאי לא כתוב ושולחנו מחוץ לסוכה.
תשובה :חוץ לסוכה הוא בית.
¨¨¨

שולחן קבוע שאין חשש שיגרר אחריו לתוך הבית

שאלה :מה הדין בשולחן שלא שייך שיזוז כלל ,כגון
בשולחן מחובר וכדו' – האם גם כן אסור.
תשובה :לא פלוג.
¨¨¨

שמא ימשך אחר שולחנו בלומד בסוכה

שאלה :האם חיישינן שמא ימשך אחר שולחנו אף
כשלומד באופן זה ,וא"כ לא קיים מצוות סוכה אם למד
כך.
תשובה :כן.
¨¨¨

רוב ראשו או רוב שולחנו

שאלה :שם :צ"ע ,לפי דברי המשנ"ב שאפשר לישב תחת
הסדין ,אם כן מדוע אנו יוצאים מהסוכה כשיורד גשם ,הא
אפשר לשים סדין.
תשובה :טירחא גדולה.

שאלה :שם :הא דבעי ראשו ורובו ושולחנו בסוכה ,מה
הדין ברוב ראשו או ברוב שולחנו.
תשובה :יתכן דסגי ברוב ראשו ורוב שולחנו ואולי אף
בטפח משולחנו.

סיכוך בדקל שענפיו רחבים מאד

רוב גופו התחתון וראשו

¨¨¨

שאלה :יש מין דקל שענפיו עגולים ורחבים מאוד יותר
מד' על ד' טפחים ,וכך זה גדל בטבעו ,האם כשר לסכך
בו.
תשובה :כשר.
¨¨¨

בדין סוכה שאין לה קרקע

שאלה :סוכה שאין לה קרקע ,האם היא כשרה ,ואם
תימצי לומר פסולה ,אם כן שמע מינה שהקרקע חלק מן
הסוכה ,ויהיה אסור ליקח ממנה קיסם לחצות בו שיניו.
תשובה :עי' שונ"ה סי' שמ"ה דין י"ב בשם החזו"א ,ואולי
הוא הדין בסוכה.
¨¨¨

עשיית חבירו לדופן שלא בידיעתו

שאלה :השו"ע פסק בסעיף י"ב ,שמותר לעשות מחבירו
דופן כאשר אינו יודע .וצ"ע ,הא מכשילו באיסור .ואע"פ
שזה מתעסק ,אבל מ"מ לכתחילה אסור.
תשובה :אין זה איסור כשאין יודע דדבר שאין מתכוין
שרי.

¨¨¨

שאלה :בהנ"ל מה הדין ברוב גופו התחתון וראשו ,כגון
בב' סוכות שראשו באחת ורוב גופו התחתון בשניה.
תשובה :יש בזה הרבה מדרגות.
¨¨¨

אי ראשו בכלל רובו

שאלה :בהא דבעי ראשו ורובו בתוך הסוכה ,האם
מחשבין את הראש עם רובו ,או חוץ מראשו בעי רוב
הגוף.
תשובה :רוב ראשו.
¨¨¨

נתינת דבק בראש הלולב הלכות ארבעת הימינים

שאלה :האם מותר ומהודר לכתחילה לשים דבק בראש
לולב סגור ,כדי שאח"כ לא יפתח בנענועים וכדומה.
תשובה :מותר אבל איני יודע אם מהודר.
¨¨¨

לולב מעץ שאין לו פרי

שאלה :עץ לולב שאין בו תמרים כלל ,האם לולבו כשר.
)אריה שאג(
תשובה :כן.

דרך חוקיך
שו"ת על הש"ס מרבינו
ד:

האם סוכה גבוהה שיש בה עמוד כשירה בשבת

שאלה" :היתה גבוהה מעשרים אמה ,ובנה בה עמוד וכו' ,א"ל
בעי מחיצות הניכרות" .מה הדין בשבת דסוכות ,האם כשר
מדין מיגו דבשבת א"צ מחיצות הניכרות.
תשובה :אולי.
ה:

¨¨¨

כנפי הכרובים היו בתוך החשבון

שאלה" :בשליש הבית עומדים" ,ואמרינן דחלל בין ארון
לכנפיים עשרה ,ועוד ארון עשרה הוי עשרים .וצ"ע דהא עובי
הכנפיים ג"כ משהו ,וא"כ הוה ליה למעלה משליש הבית
בעובי הכנפיים.
תשובה :הוא בתוך החשבון.
ח:

¨¨¨

כשרות סוכה שבנתה בהמה

שאלה" :סוכת בהמה כשרה" ,והיינו שעשהו לצורך בהמה.
מה הדין אם בהמה עשתה הסוכה לצל ,כגון שראתה שחם
לה ועשתה לה סוכה לצל כדי לישב שם ,האם כשר.
תשובה :אין לבהמה דעת ואין בו ממש.
לה.

¨¨¨

מדוע לא הביאו ראיה מהתרגום על "פרי עץ הדר" שהוא אתרוג

שאלה" :פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה ,הוי אומר זה
אתרוג ,ואימא פלפלין" וכו' .וצ"ע דבתרגום מתרגם אתרוגין
ונתקבל בסיני ,א"כ אמאי לא הוכיחה מהתרגום.
תשובה :התרגום מפרש ההלכה.
מא.

¨¨¨

האם לעתיד לבוא יהיה לולב במדינה שבעה

שאלה" :בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה
יום אחד ,משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בו זכאי
שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש" .כשיבנה בית
המקדש במהרה בימינו ,האם ישאר לולב במדינה שבעה זכר
למקדש.
תשובה :עי' תוספתא ר"ה פ"ב ה"ז ולכשיבנה הבית במהרה
יחזרו דברים אלו ליושנן.
¨¨¨

מה.
איזה קרבן נחשב למי שעושה איסור לחג

שאלה" :כל הנוטל לולב וכו' ,כל העושה איסור לחג כאילו
הקריב קרבן" .איזה קרבן כאילו הקריב.
תשובה :מה נפק"מ איזה קרבן.

דבר העורך
סדר יום הקדוש אצל רבן של ישראל
בערב יו"כ למנוע סיכון אפילו הרחוק ביותר ,עברו כל
המתפללים בבית רבינו בדיקה ,ורק שיצאו שלילי הורשו
להתפלל במנין המצומצם עם רבינו.
עריו"כ לאחר סעודה המפסקת העתיר רבינו על אלפי
שמות תורמי קופות הצדקה שם אחר שם.
כל נדרי ניגש נכדו הרה"ג ר' יעקב ישראל צביון
שליט"א .ספרי התורה ,אחד החזיק רבינו כשלצידו עומד
מחותנו הגה"צ ר' מאיר הוניגסברג שליט"א ראש ישיבת
סלבודקא.
בין כל נדרי למעריב העתיר רבינו באמירת פרקי תהילים
להצלחת הכלל והפרט.
לבקשת רבינו ניגש לפני התיבה בתפילת מעריב נכדו
חביבו הרה"ג ר' יעקב ישראל קניבסקי שליט"א.
שחרית ניגש הרה"ג ר' יוסף שלמה קורלנסקי שליט"א
מרבני ישיבת בית מדרש עליון.
בקריאת התורה שימש הבעל קורא הותיק בבית רבינו
הרה"ג ר' אריה נדל שליט"א כשרבינו מקבל עליית
שלישי.
מוסף ניגש הבעל תפילה הותיק הרה"ג ר' שמואל נדל
שליט"א.
בין מוסף למנחה רבינו אמר את כל הספר תהילים,
ולאחמ"כ למד את חובותיו היומים במסכת ב"ק )כאשר
שאר חובותיו למד בלילה(.
מנחה ניגש מחותנו ותלמידו של רבינו הרה"ג ר' משה
סמוטני שליט"א.
קודם תפילת נעילה ערך רבינו מי שבירך מיוחד לכל
תורמי הקופות.
בתפילת נעילה ניגש הרה"ג ר' יהודה ברמן שליט"א נכד
מרן רה"י הגרב"ד פוברסקי שליט"א.
לבקשת רבינו באבינו מלכנו שלאחר תפילת נעילה החל
החזן לומר עם הקהל פיסקא בפיסקא כבר מאבינו מלכנו
מנע מגיפה מנחלתך עקב המצב.
לאחר תפילת נעילה שימש כבעל תוקע בנו חביבו של
רבינו -הגאון הגדול ר' יצחק שאול שליט"א תקיעה אחת
בלבד כדעת רבינו.
מיד לאחר מעריב והבדלה הניח רבינו סכך בסוכתו
לקיים מה שכתוב ברמ"א סימן תק"פ סעיף א' ילכו מחיל
אל חיל.
מצו"ב גלריה

¨¨¨

מה:
מדוע לא צריך לסכך בסכך דרך גידולו

שאלה" :כל המצוות כולם אין אדם יוצא בהן אלא דרך
גדילתן" .וצ"ב אמאי לא בעי בסכך דרך גדילתו.
)אריה שאג(
תשובה :אי אפשר לסכך דרך גדילתו.
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