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קישוטי סוכה: יותר מסתם קישוט!
לילדים  מעניקים  אלו  המסורתיים.  הסוכה  קישוטי  הוא  הסוכות  חג  של  היפים  הצדדים  אחד 

תעסוקה בריאה בערב החג, ועונג ונחת לכולם בתוך הסוכה עם התקדש חג.

אם שאין חיוב גמור לקשט את הסוכה, קישוטי הסוכה מקיימים מנהג עתיק )שמוזכר בדברי 

חז"ל בתקופת התנאים והאמוראים(, ומקיימי את מצוות התורה "זה א-לי ואנוהו, א-להי אבי 

וארוממנהו" )שמות טו, ג(. ואם שעיקר המיקוד של הקישוטים הוא כמובן יופייה של הסוכה 

עצמה, יש לא מעט נקודות הלכתיות מעניינות וחשובות שכדאי להיות ער להן.

בהמשך הדברים נעסוק בנקודות אלו. מה אופי המצווה לקשט את הסוכה? היכן כדאי להניח 

את הקישוטים? ומה הדינים השונים של "מוקצה" ביחס אליהם? בשאלות אלו, ועוד, נדון להלן.

מצוות הקישוט

מצווה  מצווה.  הידור  של  הכללית  המצווה  את  מזכירה  ברייתא,  בשם  ב(,  קלג,  )שבת  הגמרא 

זו נלמדת מדברי הפסוק בשירת הים "זה א-לי ואנוהו, א-להי אבי וארוממנהו" )שמות טו, ג(, 

שמתפרשים בגמרא בתור הוראה להדר ביופיים של מצוות. אחת הדוגמאות שהברייתא מזכירה 

היא של סוכה: יש לייפות את הסוכה שאנו בונים לחג.

הראב"ד )הובאו דבריו בחידושי אנשי שם, ברכות לח, א( כותב שהמצווה של "זה א-לי ואנוהו" 

את  מי שמקשט  סוכה,  המקרה של  בשביל  ברורות  הגדרות  אין  תורה: אמנם  מצווה של  היא 

כתבו  אחרים  מנגד,  דאורייתא.  מצווה  אפוא  יקיים  מצווה  של  לכבודה  אותה  ומייפה  סוכתו 

שמדובר במצווה דרבנן בלבד )עי' למשל בריטב"א, סוכה יא, ב(.

על-פי העיקרון של הידור המצווה, כתב המשנה ברורה )תרלח, יא, בשם השל"ה( שיש מצווה 

לקשט את הסוכה בפירות חשובים ובבגדים צבעוניים. ואולם, הוא מוסיף שאין לתלות בסוכה 

או  וחג(,  שבת  חילול  בכך  שיש  )וייתכן  אותם  יתלשו  שילדים  סביר  חשש  קיים  כאשר  פירות 

חשש שהילדים יאכלו את הפירות )וגם בכך יש איסור, כפי שיבואר להלן(.

היכן לתלות קישוטים?

השנייה,  האופציה  הסוכה.  שעל  מהסכך  או  הסוכה,  קירות  על  או  תולים  הסוכה  קישוטי  את 

של  החיוב  מכשרותה.  הסוכה  פסילת  של  אפשרות  מעלה  הסוכה,  מתקרת  קישוטים  תליית 

ישיבת סוכה הוא דווקא ישיבה תחת הסכך. קישוטים העשויים מתכת או פלסטיק הם כמובן 

פסולים בתור סכך, וממילא עולה השאלה: האם ניתן לתלות קישוטים מתקרת הסוכה, או שמא 

יש בכך חשש פסוק ביחס לישיבה תחת הסכך?

חג הסוכות תשע"ח

מאמר השבוע עוסק בקישוטי הסוכה. מה אופי המצווה לקשט את הסוכה? היכן כדאי 

להניח את הקישוטים? ומה הדינים השונים של "מוקצה" ביחס אליהם, הן בשבת וחג, 

והן בימי חולו של מועד? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע. 

379

וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

הרבה נכתב על המעבר בין ימי הדין – ראש 

השמחה  ימי  לבין   – הכיפורים  ויום  השנה 

לפי תפיסה אחת בדברי חז"ל,  סוכות.  של 

כביכול,  'מלחמה',  עוברים מתקופת  אנחנו 

נכנסין  ועכו"ם  "ישראל  'ניצחון':  לתקופת 

יודעין  הבריות  ואין  הכפורים  ביום  לדין 

בידכם  לולביכם  טלו  הקב"ה  אמר  נצח  מי 

שידעו הכל שאתם זכיתם" )תנחומא אמור 

יח(. 

 - קשר  ביניהן  שיש  עם   - אחרת  תפיסה 

לימי  'עבודה'  מימי  המעבר  את  מדגישה 

זמן  האסיף,  חג  הינו  סוכות  שכר'.  'קבלת 

באדם  המעורר  החקלאי  היבול  איסוף 

גם  כך  שמחה.  של  טבעית  תחושה 

יום  של  התשובה  עבודת  לאחר  ברוחניות: 

'לקטוף  אלו,  בימים  זוכים,  אנו  הכיפורים, 

את הפירות', לצאת מביתנו ולהיכנס תחת 

צילו של מקום.

להעלות  ניתן  הנ"ל,  התפיסות  על  בנוסף 

תפיסה נוספת להגדרת המעבר בין הימים 

הנוראים לבין סוכות: המעבר בין יחיד לבין 

ציבור.

שנהגו  תרה(  סימן  )או"ח  ברמ"א  מובא 

לבקר בבית הקברות בערב ראש השנה ויום 

מעלה  הקברות  בבית  שהייה  הכיפורים. 

כמדומה  אבל  שונות,  אמוציות  בקרבנו 

כשנזכר  בדידות.  כולן:  על  עולה  שאחת 

לבד.  שהוא  נזכר  הוא  המיתה,  ביום  אדם 
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שאלה זו נידונה בגמרא )סוכה י, א-ב(. על פי דברי המשנה )סוכה י, א(, קובעת הגמרא שאם 

שהסדין  היא  לכך  הסיבה  כשרה.  הסוכה  הסוכה,  את  לקשט  כדי  הסכך  תחת  סדין  אדם  פרס 

הגמרא  מביאה  בהמשך,  הסוכה.  את  פוסל  ואינו  לסכך,  בטל  הוא  ולכן  לסכך,  קישוט  מהווה 

מחלוקת אמוראים ביחס לקישוטים היורדים למטה מארבעה טפחים מהסכך: רב נחמן מכשיר 

את הסוכה, ואילו רב הונא ורב חסדא פוסלים את הסוכה. 

סיבת הפסול היא שבמרחק של ארבעה טפחים מהסכך, שוב אין הקישוט מתבטל כלפי הסכך, 

אלא עומד הוא בפני עצמו. הרי"ף והרמב"ם פסקו כרב הונא ורב חסדא. 

רש"י )י, ב, ד"ה פסלוה( מבאר את טעם הפסול שכן כל הכשר הקישוט תלוי בביטול לסכך, ואילו 

במקום שאין הקישוט בטל לסכך, אזי האדם היושב מתחת לקישוט אינו נחשב כלל כמי שיושב 

בסוכה, אלא תחת אוהל שמפסיק )בשפת אמת מבאר שלפי טעם זה, גם אם הקישוט עשוי 

מחומר הכשר לסכך, עדיין יפסול את הסוכה(. מנגד, הרמב"ם )סוכה ה, יח( והרא"ש )סוכה א, 

טו-טז( כתבו בפשוטת שנמצא האדם יושב תחת סכך פסול ולא תחת סכך כשר, ולכן אינו יוצא 

ידי חובתו. 

לפי דברי רש"י, נראה שרק אם הקישוט מהווה "אהל" הלכתי הוא יפסול את הסוכה. ואמנם, 

הרא"ה )הובאו דבריו בריטב"א, סוכה י, ב( כתב שכאשר מדובר בקישוט שחמתו מרובה מצילתו 

– שאינו נחשב לאוהל – שוב לא יפסול הקישוט את הסוכה. ואולם, על-פי הרמב"ם והרא"ש 

כל קישוט שרוחבו למעלה מארבעה טפחים )השיעור של סכך פסול הפוסל את הסוכה( ייחשב 

לבעיה. 

עקרונות אלו נפסקו בשולחן ערוך )אורח חיים תרכז, ד(. במשנה ברורה )ס"ק יב( כתב שהדברים 

באמצע  בקישוט  מדובר  כאשר  טפחים.  מארבעה  למעלה  שרוחבם  בקישוטים  רק  אמורים 

הסוכה )ולא בקישוט הסמוך לכותל( ייתכן שהוא אף יפסול את כל הסוכה, ולא רק את השטח 

שמתחתיו )על-פי שולחן ערוך, סימן תשלב(.

הרמ"א מוסיף )בשם מהרי"ל( שיש להיזהר שלא לתלות כל קישוט מתחת לארבעה טפחים, 

להימנע  יש  זו,  הוראה  על-פי  טו(.  ס"ק  ברורה  )משנה  טפחים  ד'  רחב  שאינו  קישוט  אפילו 

מתליית שרשרות של נייר למטה מד' טפחים מהסכך. אולם, אם עשה כן הסוכה כשרה, ומותר 

דווקא לתלותה  להיזהר  יש  ברורה מוסיף שביחס למנורה  לישון תחת השרשרת. המשנה  אף 

למטה, ולא קרוב לסכך, כנראה מפני חשש שהסכך יעלה באש.

בשאלה אם צריך כל הקישוט להיות בתוך ד' טפחים של הסכך, או שדי בכך אם חלק מהקישוט 

נמצא בתוך ד' טפחים, הסתפק הרב צבי פסח פרנק )מקראי קודש(, ולא הכריע בדבר. הרב יעקב 

קמנצקי )אמת ליעקב, אורח חיים תרכז( הכריע שדי בכניסת חלק מהקישוט תוך ד' טפחים, וכן 

הוכיח הרב אלישיב זצ"ל, אך הוסיף שהמנהג הוא לדאוג שהקישוט כולו לא ייכנס מתחת לד' 

טפחים של הסכך.

שימוש בעצי הסוכה

הגמרא )סוכה ט, א( לומדת מדברי הפסוקים )הדימוי בין סוכה לבין קרבן חגיגה( שגם ב"עצי 

מיוחדים  והם  חולין,  של  לעניינים  הסוכה  בעצי  להשתמש  שאסור  מכאן  קדושה.  יש  סוכה" 

למצוותם בלבד. לדעת התוספות )ביצה ל, ב( מדובר באיסור תורה.

הרמב"ם )סוכה ו, טו( כתב שאיסור זה חל לא רק על הסכך, אלא אף על דפנות הסוכה, ואילו 

דעת הרא"ש )סוכה א, יג( שהאיסור נאמר רק על הסכך, ולא על הדפנות. מחלוקת נוספת בין 

הראשונים נוגעת לשאלה אם חל האיסור גם לאחר שהסוכה נפלה )עי' בבית יוסף, אורח חיים 

תרלח(. השולחן ערוך מחמיר בשאלה הראשונה, ופוסק )תשלח, א( שחל האיסור גם על הדפנות, 

ואילו הרמ"א מוסיף להחמיר גם בשאלה השנייה, שהאיסור חל גם לאחר שנפלה הסוכה.

במקום אחר )שבת כב, א, בדיון על איסור למנות מעות לאור נרות חנוכה( מבואר מתוך דברי 

מלווה  אינו  אחד  אף  בקבוצות.  מתים  לא 

את האדם ביום מיתתו. כשאדם נזכר ביום 

המיתה, הוא נזכר שהוא לבד.

אכן  הם  תשובה,  ימי  עשרת  וכך  יוה"כ, 

לימי  כיאה  לבד.  האדם  היות  של  ימים 

אנחנו  כיפור  יום  ועד  השנה  מראש  הדין, 

במחיצות  מוקפים  אישי',  'תא  בתוך  חיים 

המבדילות בין איש לרעהו. כדברי חז"ל, כל 

אחד עובר לפני הקב"ה 'כבני מרון' - לבד. 

לאשה,  כבעל  שלנו  העצמיות  התדמיות 

את  מפנים  להורים,  כבן  או  לילדים  כאב 

'ערומה'  אישית,  תדמית  בפני  מקומם 

כביכול מכל תוספת.

מי  על  לנו  שאין  רק  לא  הנוראים  בימים 

לסמוך. יתרה-מכך, מלבד מכלפי פנים אין 

לנו לאן להסתכל.

בחג סוכות אנו עושים מעבר חד מתפיסת 

יחיד  מתפיסת   - ציבור  לתפיסת  יחיד 

החוצה  כשיוצאים  קולקטיב.  לתפיסת 

בין  המבדילות  המחיצות  נופלות  לסוכה, 

ישראל  כל  לבד,  היותנו  במקום  היחידים. 

יושב יחד: "כל ישראל ראויים לישב בסוכה 

אחת" )סוכה כז, א(. אין חילוקי מעמדות; 

אין מחיצות. 

ימי הדין דורשים מאתנו עבודה אישית. כל 

נידון  אחד עובד עם הכוחות שלו. כל אחד 

לבד. האדם נברא יחידי, מקיים את תפקידו 

כיחידי, ונידון יחידי. 

כל  מצטרפים  הדרך,  סוף  אל  כשמגיעים 

היחידים לאגודה אחת, ובצירוף כולם באים 

ישראל  כששוהה  תכליתם.  אל  היחידים 

זאת  עושה  הוא  הסוכות,  בחג  הקב"ה  עם 

כציבור. 

"ויהי בשלם סוכו, ומעונתו ציון". 

ישראל,  בית  כל  ואת  קורא,  כל  את  נברך 

בברכת חג שמח.
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הגמרא שיסוד האיסור של הנאה מעצי הסוכה הוא של "ביזוי מצווה". 

בו  יש  ולכן  המצווה,  את  מבזה  מצווה  חפצי  של  חול  לעניין  השימוש 

איסור. 

וכלל  ביזוי,  איסור  על  ללמד  מיוחד  בלימוד  צורך  אין  המצוות  בשאר 

האיסור )בכל המצוות( נלמד מכיסוי הדם, שם דורשים חז"ל את האיסור 

לכסות ברגל )בדרך של ביזיון(. ייתכן שיש צורך בדרשה מיוחדת לעניין 

מסוים,  מצווה"  "מעשה  אין  סוכה  במצוות  שכן  סוכה,  במצוות  איסור 

של  החולין  מעשי  כל  כולל  הסוכה,  בתוך  "לחיות"  פשוט  היא  והמצווה 

של  קדושה  יש  בסוכה  שגם  למדנו  מיוחדת  דרשה  על-פי  רק  החיים. 

מצווה, ואיסור ביזוי חל עליה כדין כל המצוות.

שימוש ואכילה של קישוטים

כמו בגוף הסוכה, גם כך ביחס לקישוטי הסוכה, מבואר בדברי הברייתא 

חול.  של  לשימוש  בהם  להשתמש  שאסור  שם(  שבת,  שם;  )סוכה, 

ולכן  לסוכה(,  בטלים  )הם  מהסוכה  חלק  הם  אף  נחשבים  הקישוטים 

האיסור שחל על הסוכה חל אף עליהם. הלכה זו נפסקה אף היא בשולחן 

ערוך )תרלח, ב(.

עם זאת, מותר להשתמש )או לאכול( את הקישוטים אם הותנה עליהם 

מהשימוש  בודל  האדם  שאין  הוא  התנאי  תוכן  כאשר  סוכה,  מלפני 

היא  הדברים  כוונת  הסוכות.  ימי  של  יום  כל  תחילת  עם  בקישוטים 

שייחוד הקישוטים לשם מצוות סוכה תלוי בתקופת בין השמשות של 

כל יום. כאשר אדם מתנה לתת לעצמו אפשרות של שימוש בקישוטים 

גם בזמן הזה, אין הקישוטים בטלים לגמרי אל הסוכה, וממילא לא חל 

איסור שימוש עליהם )התנאי אינו מועיל לעניין הסוכה עצמה, כי בבית 

השמשות של חג אין אפשרות להשתמש בסוכה עצמה, משום איסור 

אהל(.

מכאן שאדם שעשה תנאי רשאי להוריד את הקישוטים ולהשתמש בהם 

ברורה  ובמשנה  ערוך  נפסק בשולחן  כן  נפלו מהסוכה,  לא  גם אם  בחג, 

)תרלח, יט(.

עם זאת, יש דרישות מיוחדות ביחס לתנאי )ובפרט: שתהיה לו תחולה 

הרמ"א  כתב  בכך  סיבוך  של  האפשרות  ובגלל  השמשות(,  בבין  כבר 

)תרלח, ב; עי' בביאור הלכה שמציין אחרונים שחלקו עליו( שאין לסמוך 

על התנאי.

מוקצה בשבת ויום טוב

חוץ מאיסור השימוש בעצי הסוכה ובקישוטים, חל על הקישוטים איסור 

מוקצה בשבת ובחג. יש להדגיש שאיסור מוקצה זה חל רק בשבת וביום 

טוב, ולא בימי חולו של מועד.

האיסור האמור מופיע בשולחן ערוך, והגר"א מבאר שכיון שאין האדם 

רשאי לעשות שימוש פרטי בקישוטי הסוכה, ממילא הם הופכים מוקצה 

נשארים  הם  טוב,  יום  או  בשבת  נופלים  הקישוטים  אם  ובחג.  בשבת 

מוקצים כל אותו היום, ואין להזיז אותם. הביאור הלכה דן במקרה של 

יש  זה  במקרה  לסעודה:  ומפריעים  החג,  שולחן  על  שנפלו  קישוטים 

להזיז את הקישוט כלאחר יד, כדי לאפשר את המשך הסעודה.

כאשר נעשה תנאי בקישוטים, באופן המתיר את שימושם בידי הסוכות, 

הוא הדין שלא יחול עליהם איסור מוקצה בשבת ובחג, כיון שיש להם 

שימוש. אולם, כמובן יש להיזהר שלא להתיר קשר של הקישוט בשבת 

ובחג.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

שינה באוטובוס בחג הסוכות

שאלה:

לרב הגאון!

אדם שרוצה בחול המועד סוכות לטייל, והוא נוסע באוטובוס ויודע בוודאות שהוא ירדם שם, אזי האם הוא צריך להיאבק עם עצמו שלא לישון? מה 

הגדר בזה? צריך לשים שומר שלא ייתן לי לישון או שזה בגדר הולכי דרכים הפטורים מסוכה?

תודה!

תשובה:

שלום וברכה,

אכן הכלל הוא שהולכי דרכים פטורים מהסוכה )ראה סי’ תר”מ(. אמנם דעת האגרות משה כידוע שזה לא מדובר על סתם מטיילים, אלא על אדם 

שנוסע לפרנסתו, וכנראה טעמו שגם לטיול לא יצא כך באופן שלא נוח לו, אבל דבריו תמוהים הרבה אנשים נוסעים לטיול ואוכלים תחת כיפת 
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השמים, ואכן הגרי”ש אלישיב חלק על דבריו, ובכל אופן במקרה רגיל שהוא נוסע באוטובוס ומנמנם זה גם לכאורה יכול להחשב כתשבו כעין תדורו, 

כי באופן זה שאינו יודע מראש שכך יקרה ודאי יש לסמוך על דברי הגריש”א, ואפשר שגם האגרות משה מודה שכאשר מדובר במשהו מיקרי אין 

איסור.

אכילה בסוכה בערב סוכות

שאלה:

שלום רב,

ברצוני לשאול האם יש איסור בל תוסיף על ישיבה, אכילה או שינה בסוכה בערב סוכות?

תשובה:

ראה פסקי תשובות סי’ תרסו סעי’ א שציין כי מסתימת דברי הפסוקים נראה שלא חששו לכך בערב סוכות אלא רק ביום השמיני, אלא שתמה על 

כך, וכתב שלא מצא מי שיעורר בזה, ולכתחילה יאכל לפני החג פעם אחרונה בבית ובכך יהיה ניכר שאין כוונתו להוסיף על החג.

חג שמח

לקה על הסכך

שאלה:

שלום לרבנים האם יש ענין להחמיר בסכך שמרוח עליו לקה? תודה רבה

תשובה:

שלום רב

מותר אף לכתחילה לצבוע את העצים, כיון שהצבע בטל לעץ, ראה שו”ת האלף לך שלמה סי’ שסד ]על צבע מתכתי כסף או זהב, ראה שו”ת 

מהרי”א הלוי ח”ב סי’ ה שהחמיר כיון שלא היכר שהוא עץ, אבל במחזה אברהם סי’ קלב הביא שגם בזה יש להקל[.

חג שמח.

אכילה דרך צינור לקיבה – בסוכה

שאלה:

קרוב משפחה ניזון דרך פג )צינור ישירות לקיבה(

האם יש ענין להאכילו בסוכה, והאם יש ענין שיאכל בלילה הראשון בסוכה )כזית לחם(.

מדובר על תלמיד חכם גדול שנמצא בהכרה שכלית אך אינו יכול לזוז וכן אינו יכול לדבר.

הוא ודאי יהיה מעונין אפילו אם תהיה טרחה.

תודה

תשובה:

שלום וברכה

לגבי כזית ראשון של ליל יום טוב לכאורה יש בכך ענין, על פי דעת הסוברים שאכילה שלא כדרך הנאה גם יוצאים בה מצות אכילת מצה, ראה יד 

המלך מצה פ”ו ה”א ועוד רבים מהאחרונים על פי שכתוב בלע מצה יצא ]ובמטה אפשרים אגב כתב לאכול את הכזית בליל סוכות בבת אחת כמו 

במצה, וזה ג”כ אכילה שלא כדרך כפי שהעירו האחרונים[. אולם בשו”ת שואל ומשיב מהדו’ רביעאה ח”ג סי’ יא מבואר שאף בשאר ימי החג אם 

יאכל דבר המחוייב בסוכה שלא כדרך אכילתו, גם כן צריך ]אם אין לו דין חולה שפטור מן הסוכה[ לעשות זאת דוקא בסוכה, דכיון שהיא נחשבת 

אכילה לענין קיום מצוה של ליל הסדר וליל יום טוב ראשון, היא נחשבת אכילה חוץ לסוכה שאסורה, וכעין מה שאמרו בגמרא מיגו דהוי דופן לענין 
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שבת הוי דופן לענין סוכה. בס’ דביר הקודש סי’ טו רצה לתלות נדון זה במחלוקתם של הפוסקים אם חייבים לאכול כזית ראשון בסוכה בשעת 

ירידת גשמים, דלהצד שאין חיוב, מוכח שהחיוב הוא לדור בסוכה על ידי אכילה, וברור שלאדם שכך היא צורת אכילתו יש חיוב לאכול אף שלא כדרך 

אכילה, אבל אם החיוב הוא גם בשעת ירידת גשמים, הנושא הוא “דין אכילה”, ואכילה שלא כדרך אינה נחשבת לכלום. בשו”ת בית שערים או”ח 

סי’ רפא נקט שאין מצוה באכילה שלא כדרך הנאה.

רפואה שלמה וחג שמח.

סוכה תחת רשת

שאלה:

בס”ד

שלום הרב!

יש רב בקהילה שבונה את הסוכה מתחת לרשת . רציתי לדעת האם סוכה זו כשרה.

הסוכה נבנית בקומה העליונה במקום פתוח. ועל מנת שלא יזרקו שכנים דברים לקומה זו הם שמו רשת. הרשת מכסה על כל הקומה )מעין כיסוי ( .

הרשת עשויה מחוטים ויש בה הרבה דלתונים )כל דלתון הינו 4 סמ על 4 סמ( , כמין גדר כמו בארץ רק שהוא מכסה בצורה ריבועית את כל האזור 

ומתחתיו נבנה הסוכה )הרשת לא קשורה לסוכה לא בדפנות ולא בסכך(

האם מותר לברך ולשבת בה? האם כשרה?

תשובה:

שלום רב

אם הרשת אינה צפופה ובאופן ברור גם אם נבטל את כל הסכך שכנגד החוטים עדין ישאר צילתה מרובה מחמתה היא כשרה.

מקורות:

ראוי לשים לב, יכול להיות עם דבר כזה, שני נידונים.

יש נידון בפוסקים האם חבלים פוסלים את הסכך שמתחת מחמת דין “לבוד” כלומר, האם אנו אומרים דין לבוד להחמיר, ולמעשה אם יש פחות מג’ 

טפחים בין חבל אחד לשני, יתכן שאנו מסתכלים על זה כסתום. וממילא זה פוסל את הסכך. אולם זה לא ברור שאכן אנו אומרים דין לבוד להחמיר. 

ובנוסף ידוע מה שאמר הגרש”ז אוירבך זצ”ל על חבלי כביסה בשם הריטב”א, כי במקום שאנו מעוניינים דווקא שישאר ריווח לא אומרים לבוד. 

ממילא בחבלי כביסה שאנו רוצים שישאר ריווח בין חבל אחד למשנהו, לא אומרים לבוד כלל. לכן, רק המחמירים שמים סכך על חבלי הכביסה כדי 

לפטור בעיה זו. אולם מעיקר הדין, הסוכה כשרה, ונראה שכך גם בנדון שלך רצו בדוקא להשאיר פתוח בשביל אויר ואור.

אלא שבמקרה הנוכחי יש לשים לב להיבט נוסף,

קשה לי לדעת את המציאות בבירור כיון שלא ברורה לי צפיפות הרשת, לכן אבאר את הכללים ולפי זה תוכל לקבוע את הדבר. לדעתי כפי שיבואר 

כדאי מאוד להוריד את הרשת יש כאן חשש פסול גמור.

בשולחן ערוך בסי’ תרכו סעיף א הביא את מחלוקתם הידועה של הראשונים במסכת סוכה דף ט ב, לגבי אילן המיצל על גבי הסוכה באלו אופנים היא 

נפסלת מחמתו. והיינו, שכאשר האילן ]שהוא סכך פסול[ צילתו מרובה מחמתו, כלומר הצל תחתיו מרובה על אור השמש, לכל הדעות הוא פסול את 

הסוכה שתחתיו, אולם כאשר חמתו מרובה מצילתו נחלקו בכך הראשונים, יש שסוברים שאם הסוכה שתחתיו צילתה מרובה מחמתה והיא אינה 

נצרכת לצל הפסול הרי היא כשרה, ויש סוברים שדין זה אמור רק באופן שאם נסיר את כל חלקי הסכך שכנגד הסכך הפסול עדיין המקום הפנוי שהוא 

תחת השמש ממש יספיק כדי להגדיר את הסוכה כצילתה מרובה מחמתה. במשנה ברורה הכריע להלכה כשיטה זו המחמירה! וכפי הכלל שבידינו 

שכאשר השו”ע מביא שתי דעות בשם יש אומרים הוא מכריע כשניה, ולכן, קשה עד מאוד להבחין מתי אכן די בסכך הזה לבדו נחשב צילתו מרובה 

מחמתו אלא אם כן חורי הרשת ממש גדולים.

שוב לא ראיתי את הרשת אבל מסתבר שכדאי להחמיר ולהסיר אותה לפני עשיית הסוכה ]הסרתה אחר הנחת הסכך לא תועיל, כיון שעלמ ידי כך 

יש פסול של תעשה ולא מן העשוי, כיון שהסכך נעשה בפסול.

בהצלחה רבה וחג שמח!
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