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סוכה גבוהה מעשרים אמה וממעט אותה בתבן סוגיה ג:  
 ועפר

* 

 רקע

הגמ' דנה באפשרות למעט את גובה הסוכה על ידי כרים וכסתות או על ידי תבן ועפר. 
כשהתבן והעפר משמשים כמילוי המיועד לשינוי מבנה השטח, הם חלק מהמבנה, וודאי 
שהם  ממעטים את גובה הסוכה. נשאלת השאלה האם גם תבן ועפר הנמצאים בסוכה לצורך 

 אחסונם יכולים למעט מגובה הסוכה.

 מקורות

 ד. "היתה גבוהה מעשרים אמה... הרי הוא כסתם תבן ולא בטיל"-ג: א.

 ד"ה לא הוי מיעוט, ואע"ג דבטלינהו, תבן וביטלו, תבן ואין עתיד לפנותו רש"י ב.
 רי"ף א: באלפס, "היתה גבוהה מכ' אמה ובא למעטה בכרים וכסתות... עפר וביטלו"

 ר"ן ד"ה תבן
 רא"ש סי' ב

 ריטב"א ד"ה היתה גבוה למעלה מעשרים ובא למעטה, וסוד"ה פסקא
 רמב"ם הל' סוכה פ"ד הי"ג ג.
 ד ומשנה ברורה ]בעיקר: ס"ק יא, יג[-סי' תרלג סע' גשו"ע  ד.
 

א  " ב ט י ר הה ו ב ג ה  ת י ה ה  "   ד

היתה גבוה למעלה מעשרים ובא למעטה בכרים וכסתות לא הוי מיעוט ואע"ג דבטלינהו בטלה 
דעתו אצל כל אדם תבן ובטלו הוי מיעוט וכל שכן עפר ובטלו תבן ואין עתיד לפנותו ועפר סתם 

ן. פרש"י שבטלו שם לכל שבעת הימים של חג ואין עתיד לפנותו כל ימי מחלוקת רבי יוסי ורבנ
החג אלא שהביטול הוא שאמר כן בפיו בפירוש, ואין עתיד לפנותו שלא אמר כן אלא שכך הוא 
בדעתו, ול"נ דהא ביטול לגמרי משמע לעולם סתמא ולגבי מיעוט חלון שלא להביא את הטומאה 

ק לא יחפור )י"ט ב'( גבי רקיק אינו ממעט בחלון וכדפרש"י בעינן ביטול עולמית כדכתיבנא בפר
ז"ל התם ה"ה לענין טומאה רצוצה, וכיון שכן הוא הדין למיעוט סוכה דהא מדמינן להו אהדדי 
בשמעתין, ותו דכיון דלא בטלינהו אלא לשבעת ימי החג מה לי אם אמר כן בפיו או לא אמר כן 

ם שאין אומרים כן אלא בנדרים הקדשות ותנאים דבהא ליכא למימר דברים שבלב אינן דברי
וכיוצא בהם אבל לענין שום בטול גלויי דעתא הוי כאמירה בפה, והנכון דבטליה היינו שבטלו שם 
לעולם בין בפיו בין בלבו, ואין עתיד לפנותו היינו שאין עתיד לפנותו כל שבעת ימי החג לענין 

היינו דאמרינן דכרים וכסתות אע"ג דבטלינהו סוכה, ולענין טומאה כל זמן שהטומאה בבית, ו
ביטול עולמית לא הוי מיעוט דבטלה דעתו אצל כל אדם ואין דרך שום אדם לבטל כלי תשמישו 

 לעולם דאלו לשבעת ימי החג אפשר דמבטל ליה.
 

א  " ב ט י אר ק ס פ ה  " ד ו   ס



בבבא בתרא והא דאמרינן בשמעתין דלגבי טומאה בעינן ביטול עולם, לא תיקשי למאי דאמרינן 
)כ' א'( דבן שמונה ממעט בחלון בשבת שהוא אסור לטלטלו אע"ג דליכא ביטול אלא ליומו, 
דטעמא דבעינן ביטול לעולם כדי שלא ימלך ליטלו אבל בבן שמונה שאסור לטלטלו וא"א לו 

 לימלך ליטלו אפילו ביטול יומו הוי ביטול, מפי רבינו נר"ו.
 

 הסבר הסוגיה

מה ובא למעטה... תבן ובטלו הוי מיעוט וכל שכן עפר היתה גבוהה מעשרים א
 ד.[-]גמ' ג:  ו ועפר סתם מחלוקת ר' יוסי ורבנן.ובטלו. תבן ואין עתיד לפנות

 
הגמ' אומרת, שלדעת רבנן ניתן למעט בעפר ותבן שביטלם, לא ניתן למעט בכרים 

)ד"ה תבן ברש"י  ]כך מפורשוכסתות אפילו כשביטלם, ולא ניתן למעט בעפר ותבן שלא ביטלם 

חולק ולדעתו ניתן למעט בעפר שאינו  )ד"ה והא דתני(. הריטב"א )א: באלפס(, וכך משמע מהרי"ף ואין עתיד לפנותו(

 . לדעת רבי יוסי ניתן למעט אף בעפר סתם ובתבן שאין עתיד לפנותו.עתיד לפנותו[

לדעת רבנן מיעוט גובה הסוכה אינו תלוי בטיב החומר הממעט, אלא בכוונת האדם 
. רבי יוסי ]בגמ' מפורש שלולא דין "בטלה דעתו" היה ניתן למעט אף בכרים וכסתות[לבטלו בלבד 

 חולק בשתי נקודות:

 א. לדעתו אין חובה לבטל את החומר, ומספיק שאין דעתו לפנותו.

וי אף בטיב החומר. עפר מיועד למילוי, ולכן הוא ממעט אף ב. לדעתו מיעוט הגובה תל
 בסתם, ותבן אינו מיועד למילוי, ולכן הוא ממעט רק כשאין עתיד לפנותו.

נחלקו הראשונים בפירוש המושג "ביטלו". רש"י לאורך כל הסוגיה מדגיש, שמבטלים 
ד"ה ]והריטב"א  ב[]ברא"ש סי' , הראבי"ה ]ד.[את התבן והעפר לשבעת ימי החג בלבד. הר"ח 

 )סוד"ה פסקא(]עיין בריטב"א חולקים, ולדעתם צריך לבטל את התבן והעפר לעולם  היתה גבוה[
 .שצריך לבטל לעולם רק כדי שלא ימלך ליטלו באמצע החג[

מחלוקת זו גורמת למחלוקת נוספת. הגמ' מחלקת בין "ביטלו", לבין "אין עתיד 
 –לעולם, ו"אין עתיד לפנותו"  –, "ביטלו" ה[]ד"ה היתה גבולפנותו". מפרש הריטב"א 

בפיו", ו"אין עתיד  –בשבעת ימי החג. רש"י אינו יכול לפרש כך, ולכן מפרש: "ביטלו 
כוונתו שלא לפנות,  –ולא יצטרך לפנותו כל ימי החג ומיהו לא בטלו ממש בפיו"  –לפנותו 

פה לבין מחשבה בלב, אבל לא התנה כך בפיו. הריטב"א מקשה על רש"י מה בין ביטול ב
 והרי מספיק גילוי מילתא בעלמא שאין מתכוון לפנות.

אולי ניתן להסביר את שיטת רש"י, שאין כאן רק הבדל בין אמירה בפה לבין כוונה בלב, 
אלא יש הבדל בין שני סוגי כוונות. רבנן סוברים שניתן למעט את גובה הסוכה רק כשדעתו 

]רש"י סובר ה, ולא כשדעתו להניחם שם לצורך איחסונם להניח את התבן והעפר כמילוי לסוכ

שרק אמירה מפורשת בפה מגדירה את העפר כמילוי לסוכה. אמנם נראה פשוט שאם מתכוון לבטלם לעולם, 

, רבי יוסי חולק ולדעתו אם מאחסן אותם למשך כל ימי החג הם ממעטים אין צריך אמירה בפה[
 את הסוכה.
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ר שיטת רש"י, אבל לדעתם הגדרת העפר והתבן כמילוי, הר"ח וסיעתו מסכימים עם עיק
 מותנת בכך שיבוטלו לעולם.

 

 סיכום

לדעת רבנן מיעוט גובה הסוכה מותנה בכך שהחפץ משמש למילוי הסוכה, ולא שהסוכה 
משמשת כמקום איחסון לחפץ. לדעת רבי יוסי תבן ועפר יכולים למעט אף כשהם נמצאים 

 בסוכה למטרת איחסון.

 הלכה

פוסק שניתן למעט גובה הסוכה רק בתבן ועפר שביטלם בפיו.  ד[-]סי' תרלג סע' ג"ע השו
אומר שהאחרונים נוטים להקל שמספיק לבטלם לשבעת ימי החג,  ]סקי"א[המשנה ברורה 

 מביא יש אומרים שמספיק לבטל בלבו, ולא צריך לבטל בפיו. ]סקי"ג[והוא 
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