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  ]ותשע 4[     .  יא-.מסכת סוכה י, סוכההלכות 

  

  סכך פסול המסכך בתוך הסוכה או על גבה

  

  רקע

סוגייתנו . ובדין צירוף סכך פסול לסכך כשר, תחת בית ותחת אילן, עסקנו בדין סוכה תחת סוכה

יש חפיפה מסויימת בין שתי . על גבה ועל מיטה שבתוך הסוכה,  סדין בתוך הסוכהעוסקת בפריסת

  .אבל יש גם הבדלים ביניהן, הסוגיות

זהה לדין פריסת סדין על גבי הקינוף ועל , האם דין פריסת סדין מפני החמה ומפני הנשר, שים לב

  ?גבי נקליטי המטה

  

  מקורות

  "נא מטה ולא שנא כילהלא ש... מתני פירס עליה סדין. "יא-.י. א

  אבל לנאותה , ש אלא מפני הנשר"ל, ה או שפירס על גבי קינוף"ד. י י"רש. ב

  ה פירס"ד'     תוס

  ה מתניתין פירס"א ד"    ריטב

  איתמר, ומהא, מנימין', ה מתני"באלפס ד. ו-:ן ה"    ר

  טז ' ש סי"   רא

  כד- כג, יח-יז' ה הל"סוכה פ' ם הל"רמב. ג

  ובלבד, ייה נו"ד' תוס. ד

  "כדבעינן למימר לקמן בהעושה סוכתו כמין צריף... פירס עליה סדין' מתני", באלפס. ו-:ף ה"    רי

  ה מותר"ן ד"   ר

  כ-יח' ש סי"   רא

  תרכז ומשנה ברורה ' ע סי"שו. ה

  יט ומשנה ברורה ' תרכט סע' סי  

  

   פירס' ה מתני"דא "חידושי הריטב

ל דסוכה שהיא "דעת רבינו תם ז. ה או תחתיה מפני הנשר פסולהמתניתין פירש עליה סדין מפני החמ

ומוכח לה מהא דתנן בסמוך הדלה , מסוככת כהלכתה שוב אינה נפסלת אפילו משום סוכה שתחת האילן

וכי קתני לעיל העושה סוכתו תחת האילן פסולה בשקדם , כדבעינן לפרושי בדוכתה' עליה את הגפן וכו

ל דלדידיה נהי דסוכה כשרה לא "ל על מדתו יותר ממדת רבינו זרחיה ז"בינו זובזה הפריז ר, האילן לסוכה

פ "אי הוי צלתו מרובה מחמתו פסיל לה ואע, מיפסלא בתר הכי משום צירוף אילן שחמתו מרובה מצלתו

, ל אפילו אילן שצלתו מרובה מחמתו לא פסיל לה משום סוכה שתחת האילן נמי"אבל לרבינו ז, שקדמה לו

ג דבלאו הכי הויא צלתה מרובה מחמתה "יה הא דתנן הכא שאם פירש עליה סדין מפני החמה אעוקשיא על

וליכא למימר דמתניתין בשחמתה , וקדמה לסדין פסולה דאתי סדין שהוא סכך פסול ומבטל לסכך כשר

  ה ותו דדומיא דפירש על גבי הקינוף קתני דמיירי בשצלת, ל פשיטא"מרובה מצלתה איירי דאם כן מאי קמ
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ל מפרש פירש עליה סדין מפני החמה כדי שתהא נכשרת על ידי הסדין כי בתחלה "ורבינו ז, מרובה מחמתה

היתה צלתה מרובה מחמתה ואם תגיענה החמה תתייבש ותהיה חמתה מרובה מצלתה ונמצא קיומה 

תהא חמתה וכן תחתיה מפני הנשר היינו שלא יפלו העלין ו, והכשרה על ידי הסדין שאינו מניחה להתייבש

דמתניתין דהכא , דיליה לאו ראיה היא כדבעינן למימר קמן] וראיה[נ האי שיטתא "ול, מרובה מצלתה

י שהיתה הסוכה צלתה מרובה מחמתה ופירש עליה סדין כדי שלא תכנס בה חמה כלל "כפשטה כדפירש רש

חמתה דומיא דפירש ג דבלא סיוע סדין הויא לעולם צלתה מרובה מ"ואע, פסולה משום סוכה שתחת האילן

  .שצל הסדין מבטל סכך הסוכה, על גבי הקינוף דקתני בהדה

  

  הסבר הסוגיה

פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר או שפירס על גבי הקינוף פסולה אבל פורס "

  ..]משנה י[" הוא על גבי נקליטי המטה

  

דין המשנה . ר פוסל את הסוכההמשנה אומרת שסדין שנפרס להגן מפני החמה או להגן מפני הנש

, הסכך המקורי שלה, יש לסוכה שני סככים, כשפורס סדין להגן מפני החמה או מפני הנשר, מובן

  .הסוכה פסולה, כיוון שסכך פסול מסכך בסוכה, והסדין שהוא סכך פסול, שהוא סכך כשר

, ך פסול לסכך כשר בצירוף סכ:]ט[שבפשטות דין זה אינו קשור למחלוקת הראשונים , חשוב לציין

, אבל אם צלתו של הסכך הכשר מרובה מחמתו, האם הסכך הפסול אינו מצטרף להכשר הסוכה

שם מדובר . או שהסכך הפסול פוסל את הסוכה אף כשצלתה מרובה מחמתה, הסוכה כשרה

שכיוון שצלתה של הסוכה ', י ותוס"ולכן סוברים רש, שחמתו של הסכך הפסול מרובה מצלתו

הוא מצל , אבל בסוגייתנו שצל הסדין מרובה מחמתו. סכך זה כמאן דליתא דמי, המרובה מחמת

  . הסוכה פסולה, וכיוון שהוא פסול, על הסוכה

לדעתם סוכה . שאינם מקבלים הבנה זו, ת" מצטט את תשובת הגאונים ושיטת ר]ה פירס"ד[' תוס

דין , לדעתם. רובה מחמתואפילו כשצלתו של הסכך הפסול מ, כשרה אינה נפסלת על ידי סכך פסול

בסוגייתנו . סוכה תחת האילן וסוכה תחת הבית נאמר רק כשצל האילן וצל הבית קדמו לצל הסוכה

לפיכך . הסוכה כשרה אפילו כשצלתו של הסדין מרובה מחמתו, כשצל הסוכה קדם לצל הסדין

וכה והסדין משלימה לס, מפרשים הגאונים שמדובר במשנה על סוכה שחמתה מרובה מצלתה

  . שצלתה מרובה מחמתה

פשיטא שלא ניתן להכשיר סוכה שחמתה . שדין המשנה פשוט ואין בו חידוש כלל, שיטה זו קשה

  . מרובה מצלתה על ידי סדין הפסול לסיכוך

וכדי להתמודד , שסכך כשר אינו נפסל בסדין שנפרס לאחריו, רבינו תם מאמץ את שיטת הגאונים

אבל חום ,  מפרש שבמצבה הנוכחי צל הסוכה מרובה מחמתההוא, עם הקושי שבפירוש הגאונים

וכן נשירת הסכך תגרום לכך , וגורם לכך שחמתה יהיה מרובה מצלתה, השמש מיבש את העלים

למנוע יבוש , "מפני החמה"ולפיכך הוא פורס סדין , שחמתה של הסוכה תהיה מרובה מצלתה

, רות הסוכה תלויה בסדין שהוא סכך פסולכיוון שכש. למנוע נשירת העלים, "מפני הנשר"ו, העלים

  .הסוכה פסולה

  

לשיטת רבינו תם שסכך שנפרס . רב חסדא מפרש שסדין שנפרס לנוי הסוכה אינו פוסל את הסוכה

שסדין , דינו של רב חסדא ברור, פוסל את הסוכה רק כשהוא נצרך לכשרות הסוכה, אחר סכך כשר

פוסל את , י שסכך פסול שצלתו מרובה מחמתו"ת רשלשיט. המיועד לנוי אינו נצרך לכשרות הסוכה

  :ניתן להבין את דין סכך המיועד לנוי באחת משתי דרכים, הסוכה אפילו נפרס לאחר הסכך הכשר
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סדין שנפרס להגן מפני . ולכן אינו פוסל את הסוכה, סדין המיועד לנוי סוכה אינו מוגדר כסכך. א

סדין הנפרס לנוי אינו מתפקד . וסל את הסוכהולפיכך הוא פ, החמה ומפני הנשר מתפקד כסכך

  .ופריסתו מתחת לסכך הסוכה אינה מעלה ואינה מורידה, כסכך

שניהם , אין הבדל מהותי בין סדין הנפרס לנוי לבין סדין הנפרס מפני החמה ומפני הנשר. ב

ת הסיבה שסדין הנפרס לנוי אינו פוסל א. ולכן הם מוגדרים כסכך, מסככים בפועל על הסוכה

  . ולכן הוא בטל לה, הסוכה הוא מכיוון שהוא מיועד לצורכי הסוכה

רב נחמן ורב חסדא ורבה בר רב הונא נחלקו . ניתן לפרש שהאמוראים נחלקו בשתי ההבנות הללו

רב נחמן סובר שאינם , בנויי סוכה המופלגין ממנה ארבעה טפחים האם הם פוסלים את הסוכה

רב חסדא ורבה . ר רב הונא סוברים שהם פוסלים את הסוכהרב חסדא ורבה ב, פוסלים את הסוכה

ולכן הם מחלקים בין נוי הצמוד לסכך , שנוי סוכה בטל לסוכה, בר רב הונא סוברים כדרך השניה

רב נחמן יכול לסבור . לבין נוי המרוחק יותר מארבעה טפחים שאינו בטל לסוכה, הבטל לסוכה

ולכן אין חילוק בין תוך ארבעה טפחים לחוץ , הוה סכךהוא יכול לפרש שנוי אינו מ. כשתי הדרכים

ה "ד: י י"עיין רש[אף ביותר מארבעה טפחים , שנוי בטל לסוכה, והוא יכול לפרש, לארבעה טפחים

  .]פסולה

ן מביא שתי דעות האם בגד שנפרס לייבוש פוסל את "הר. גם הראשונים נחלקו בשתי ההבנות הללו

והוא , ייבוש דומה לסדין שנפרס לנוי ואינו פוסל את הסוכהן סובר שבגד שנפרס ל"הר. הסוכה

שנוי אינו , לפי ההבנה הראשונה. מביא ראשונים הסוברים שבגד הנפרס לייבוש פוסל את הסוכה

ניתן לומר שבגד אינו בטל , לפי ההבנה השניה. גם בגד לייבוש אינו מוגדר כסכך, מוגדר כסכך

  . לסוכה ופוסלה

. ם בפריסת סדין על גבי הקינוף יש הבדל בין פורס לנוי לבין פורס לסככהנחלקו הראשונים האם ג

 על אלא לנויכלומר או אפילו לא פירסו מפני הנשר : " כותב בפירוש]ה או שפירס על גבי קינוף"ד[י "רש

והוא אוכל וישן ... או שפרש על גבי הקינוף: " חולק ומפרש]ה פרש עליה סדין"ד[המאירי ". מטתו

רוב .  משמע מדבריו שקינוף לנוי אינו פוסל את הסוכה–" מפני החמה או מפני הנשראו תחתיו 

שאין חילוק בין קינוף מפני חמה ונשר , י"כרש, ומשמע מסתימתם, הראשונים סתמו את דבריהם

  .לבין קינוף לנוי

  :יםניתן לפרש בשתי דרכ, שאין יוצאים ידי חובה בישיבה בתוך קינוף העשוי לנוי, י"את שיטת רש

שסדין , הבדלי הדינים נובעים מכך, אין הבדל מהותי בין סדין הנפרס לנוי לבין קינוף העשוי לנוי. א

  .ואינו בטל לסוכה, וקינוף הוא יחידה בפני עצמה, בטל לסוכה

ופסולו מדין סוכה , קינוף הוא רשות בפני עצמה, יש הבדל מהותי בין דין סדין לבין דין קינוף. ב

סדין פוסל את . ואין לו דין סוכה תחת סוכה, הפרוס בסוכה אינו יוצר רשותסדין , תחת סוכה

דין סוכה תחת סוכה נאמר בכל רשות בין רשות המיועדת . הסוכה מדין צירוף סכך פסול לסכך כשר

וסדין הפרוס , נאמר בסכך בלבד, דין צירוף סכך פסול לסכך כשר. לסיכוך ובין רשות המיועדת לנוי

  . וכשר,  כסכךלנוי אינו מוגדר

שסדין הנפרס על גבי הסוכה פוסל מדין צירוף סכך , ם משמע כדרך השניה"ממיקום ההלכות ברמב

 ]ה"סוכה פ' הל[ם "הרמב. וסדין שנפרס על גבי קינוף פוסל מדין סוכה תחת סוכה, פסול לסכך כשר

ם "ר הרמבס סדין מפני הנשראת דין פ. מפצל את שני הדינים של משנתנו לשני מקומות שונים

פרש : "והוא מביא הלכה זו ללא הסבר,  פוסק בסמיכות לדין סיכך בדבר פסול ובדבר כשר]ז"הי[

את דין סדין שעל גבי נקליטי המטה ". עליה בגד מלמעלה או שפרש תחתיה מפני הנשר פסולה

המעמיד : "והוא מוסיף הסבר להלכה,  פוסק בסמיכות לדין סוכה תחת סוכה]ג"הכ[ם "הרמב

משמע ממיקום . "הרי זו כסוכה בתוך סוכה עמודים ופרש סדין עליהן אם גבוהין עשרה ארבעה

  .שיש הבדל מהותי בין שתי ההלכות הללו, ההלכות ומניסוחן
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וסדין הפרוס על גבי נקליטי המטה , המשנה אומרת שסדין הפרוס על גבי קינוף פוסל את הסוכה

ולכן , ולסדין הפרוס עליהם יש גג, סביב המיטהקינוף הוא ארבעה עמודים . אינו פוסל את הסוכה

ואינם יוצרים רשות בתוך , נקליטי המטה הם שני עמודים ללא גג. הם יוצרים רשות בתוך הסוכה

  .הסוכה

שמותר לשבת תחת נקליטי המטה רק כשגובהם פחות מעשרה ,  מביאה ברייתא המוסיפה:]י[' הגמ

  .וף אפילו כשגובהו פחות מעשרה טפחיםשאין לשבת תחת קינ, מוכח מברייתא זו. טפחים

במימרא הראשונה שמואל מתיר . מביאה שתי מימרות של שמואל לגבי דין כילה בסוכה' הגמ

במימרא השניה שמואל מתיר לשבת . לשבת בכילה שיש לה גג רק כשאינה גבוהה עשרה טפחים

  . אפילו כשגובהה עשרה טפחים, בכילת חתנים שאין לה גג

גם הברייתא וגם שתי , גם המשנה, שכל הדינים הללו נפסקים להלכה, משמעמפשטות הסוגיה 

שכילה בסוכה אסורה רק כשגובהה , המסקנה ההלכתית של הסוגיה, לפיכך. המימרות של שמואל

וכשגובהם עשרה טפחים הישיבה בהם , נקליטים יותר קבועים מכילה. ויש לה גג, עשרה טפחים

והישיבה בו אסורה אפילו שגובהו פחות מעשרה ,  קבוע יותרקינוף. אסורה אפילו שאין להם גג

  . טפחים

ולדעתו שתי המימרות של שמואל חולקות זו על ,  חולק על הבנה זו]כ' ש סי"מובא ברא[ץ גיאת "הרי

  .שכילה שיש לה גג אסורה אפילו כשאינה גבוהה עשרה טפחים, והלכה כלישנא בתרא, זו

 פוסק שסדין על גבי ]באלפס. ו- :ה[ף "הרי. רת את סוגייתנוהסות, ם שיטה שלישית"ף ולרמב"לרי

ומותר לשבת תחתיו , וסדין על גבי נקליטין אינו כאוהל, קינופות הוא כסוכה בתוך סוכה ופסול

, ף"לגבי כילה פוסק הרי. ף אינו מחלק בין יותר מעשרה טפחים לפחות מעשרה טפחים"הרי. בסוכה

אפילו , ואם אין לה גג מותר לישן בתוכה, אסור לישן בתוכה, שאם יש לה גג וגובהה עשרה טפחים

  . שגובהה עשרה טפחים

מטה : " פוסק]כד- כג' ה הל"סוכה פ' הל[ם "הרמב. ם מפורש"אבל פסק הרמב, ף אינו מפורש"פסק הרי

מפני שהיא כסוכה , היושב תחתיה לא יצא ידי חובתו, שבתוך הסוכה אם גבוהה עשרה טפחים

וכן , ילה שיש לה גג אפילו טפח אם גבוהה עשרה טפחים אין ישנין בה בסוכהוכן כ, בתוך סוכה

אבל שני . המעמיד ארבעה עמודים ופרש סדין עליהן אם גבוהין עשרה הרי זו כסוכה בתוך סוכה

עמודים שפרש עליהן סדין וכן כילה שאין בגגה טפח אפילו גבוהין כל שהוא מותר לישן תחתיהם 

, ם אינו מחלק בין קינופות לבין כילה" הרמב."וך סוכה מפני שאין לה גגשאינן כסוכה בת, בסוכה

. ואין יוצאים בו ידי חובה, דינו כסוכה בתוך סוכה, ולדעתו כל מבנה שיש לו גג וגובהו עשרה טפחים

: שים לב[ומותר לישן בו בסוכות , מבנה שאין לו גג או שאין לו עשרה טפחים אינו כסוכה בתוך סוכה

  . ]ף משמע שאוסר"מהרי, יר לשבת תחת קינוף שאין לו עשרה טפחיםם מת"הרמב

שהרי מפורש בה שפרס על נקליטי המטה כשרה רק , ם סותרים את סוגייתנו"ף והרמב"פסקי הרי

כמו . מדייקת שקינופות פסולים אפילו שאין בהם עשרה טפחים' והגמ, כשאין בהם עשרה טפחים

  .ם משווה ביניהם"והרמב, תמחלקת בין כילה לבין קינופו' כן הגמ

ם אינם "ף והרמב"שהרי,  מפרשים]ג"ה הכ"סוכה פ' הל[ והמגיד משנה ]באלפס: במלחמות ה[ן "הרמב

ף "והרי,  כאוהלים]אוהל משופע שאין לו גג[=סוגייתנו סוברת ששיפועי אוהלים . פוסקים כסוגייתנו

ים שנקליטי המטה אינם לפיכך הם פוסק, ם פוסקים ששיפועי אהלים אינם כאוהלים"והרמב

  .פוסלים את הסוכה אפילו כשגובהם יותר מעשרה טפחים

שסדין שעל גבי קינוף פוסל את הסוכה אפילו ', הפוסק כגמ, ף"הסבר זה מסביר היטב את פסק הרי

שסדין על גבי נקליטי המטה פוסל אפילו למעלה ', ואינו פוסק את פסק הגמ, למטה מעשרה

, ולדעתו מבנה בתוך סוכה פוסל את הסוכה, גייתנו גם בדין הראשוןם חולק על סו"הרמב. מעשרה

, הצורך בעשרה טפחים אינו קשור לדין שיפועי אוהלים. רק כשיש לו גג ורק כשגובהו עשרה טפחים

  .ם לקחו"וצריך עיון מנין הרמב
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ה האם שהסוגיה בנויה על ההבנה שדין כילה וסדין על גבי קינופות תלוי בשאל, אולי ניתן להסביר

אם אינם מוגדרים , האדם יושב באוהל ולא בסוכה, אם הם מוגדרים כאוהל. הם מוגדרים כאוהל

כפי , ם סובר"הרמב. כאדם המתכסה בשמיכה, בסדין" מתכסה"ו, האדם יושב בסוכה, כאוהל

אלא על גזרת הכתוב של סוכה תחת , שדין כילה וסדין אינו מבוסס על גדרי אוהל, שמפורש בדבריו

וגובהה עשרה טפחים ,  יש לה גג–" סוכה" לפיכך הוא פוסל רק במקרים שהכילה יוצרת .סוכה
ם סובר "הרמב". ובלבד שלא יהיו נקליטין גבוהין מן המטה עשרה ":)ט(הוא הברייתא ' המקור להבנה של הגמ[

באלפס בעל . ף י"יעיין ר. והדיון בסוגיה הוא רק להסביר את הברייתא ולא להלכה, ששמואל אינו מקבל ברייתא זו

  . ]ה תרגמא ומלחמות שם"המאור ד

  

  סיכום

ניתן להבין את . מתי פוסל את הסוכה ומתי אינו פוסלה, סוגייתנו עוסקת בדין סדין המסכך בסוכה

  :פסול סדין המסכך בסוכה באחת משלש דרכים

על בין כשהסכך הפסול מ, סכך פסול המסכך בסוכה פוסלה. צירוף סכך פסול עם סכך כשר. א

ובין כשהוא , בין כשהסיכוך הכשר היה לפני הסכך הפסול, לסכך הכשר ובין כשהוא מתחתיו

הפסול אינו בטל ופוסל את , אבל כשכל סכך עומד בפני עצמו, כשהסכך הפסול מעורב בכשר הוא בטל ברוב[לאחריו 

  .]הסוכה

. גו פסול לסוכהוהיושב באוהל אינו יושב בסוכה אלא באוהל שג, הסדין יוצר אוהל בסוכה. ב

שההתכסות בה אינה מבטלת את , ומתי הוא כעין שמיכה, הסוגיה דנה מתי הסדין יוצר אוהל

  .הסוכה

וכשהסדין יוצר , התורה גזרה לשבת בסוכה אחת ולא בשתי סוכות. מדין סוכה תחת סוכה. ג

  .היושב בו אינו מקיים מצות סוכה, "סוכה"

  

  הלכה

, טות הסוגיה שכילה אוסרת רק כשגובהה עשרה ויש לה גג טפח פוסק כפש]ג' תרכז סע' סי[ע "השו

וקינופות שהם קבועים ויש , נקליטי המטה אוסרים רק כשגובהם עשרה אפילו שאין להם גג טפח

שנקליטי , ף"ע מביא את שיטת הרי"השו. אוסרים אפילו כשאין גובהם עשרה טפחים, להם גג טפח

 פוסק ]ה ויש מכשירים"ד[הביאור הלכה ". יש אומרים"המטה כשרים אפילו כשגובהם עשרה טפחים כ

  .כדעה הראשונה

, ולכן מודדים עשרה טפחים מהקרקע,  פוסק שכילה אינה חלק מהמיטה]ח, ק ה"ס[המשנה ברורה 

 ]ו"סק[המשנה ברורה . ולכן מודדים עשרה טפחים מהמיטה, וקינופות ונקליטים הם חלק מהמיטה

והמרחק , לישון תחת נקליטי המטה רק כשהזוית של הגג צרהמביא את דעת המגן אברהם שמותר 

כשיש בשלושת הטפחים הסמוכים . פחות מטפח, בין שתי הדפנות בשלושת הטפחים הסמוכים לגג

 מביא את דעת החמד משה המפקפק בדין ]אות ז[שער הציון . רווח זה מוגדר כגג טפח, לגג רווח טפח

  .זה

ואם נפרס לנוי , אם נפרס לסיכוך פוסל את הסוכה תמיד, ך פוסק שסדין תחת הסכ]ד' סע[ע "השו

 ]יב-ק יא"ס[המשנה ברורה . פוסל את הסוכה רק אם המרחק בינו לבין הסכך גדול מארבעה טפחים

האם הסדין פוסל את הסוכה רק כשצלתו מרובה מחמתו או שבמקרה , מביא מחלוקת ראשונים

. סל את הסוכה אפילו כשחמתו מרובה מצלתוהוא פו, כשיעור סכך פסול, שרוחבו ארבעה טפחים

, שאפילו שמעיקר הדין יש לחשוש רק במקום שרוחב הסדין לפחות ארבעה טפחים, א פוסק"הרמ

  .לכתחילה אין לתלות שום נוי במרחק הגדול מארבעה טפחים מהסכך

 ראשונה דעה. ע מביא שתי דעות בדין פירס סדין מפני החמה ומפני הנשר" השו]יט' סע[בסימן תרכט 

וסדין הנפרס לנוי , שסדין הנפרס מפני החמה ומפני הנשר פוסל תמיד, זהה לפסק בסימן תרכז

  ת "ע את שיטת ר"מביא השו" יש אומרים"כ. פוסל רק כשרחוק מהסכך יותר מארבעה טפחים
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אינו פוסל את , שסכך שנפרס להגן מפני החמה ומפני הנשר וסמוך לסכך בפחות מארבעה טפחים

  . הסוכה

, רבינו ירוחם, ש"כיוון שהרא,  מביא שהאליה רבה פסק כשיטת רבינו תם]א"ה וי"ד[הביאור הלכה 

ולכן , הוא מאריך להוכיח שהרבה ראשונים חולקים על רבנו תם. המרדכי והאגודה הסכימו לדבריו

אמנם בשעת הדחק שאינו יכול לאכול בסוכה מפני העלים הנושרים לתוך . העיקר כדעה הראשונה

המשנה . מוטב לפרוס סדין תחת הסכך מלאכול מחוץ לסוכה, מפני הגשמים או מפני הרוח, כלהמא

  .שאין לברך על ישיבה זו,  מדגיש]ח"סקנ[ברורה 
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