מתוך "דרך ישרה" מסכת סוכה
דפים ז – יב ,פרשת כי תשא ע"ד
דרך ישרה תמצית הדף
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*הטפח הנוסף* .צוה"פ* .דופן לשבת* .הצריכותא* .סוכה דירת קבע.
 .àהיכן מעמיד את הטפח של הדופן השלישית  .1לרב כנגד היוצא .2 .מקשינן שיעמידנו באלכסון כמו
ראש תור ,ושתיק רב .3 .טפח שוחק פחות משלשה טפחים מהדופן .4 .סוכה העשויה כמבוי צריכה פס
ארבעה טפחים כיון שאין בה שתי דפנות מחוברות.
 .áדין צורת הפתח בסוכה בעלת שתי דפנות  .1בעינן שהטפח יעשה צוה''פ .2 .ניתרת גם בצוה''פ .3 .בעי
גם טפח וגם צוה''פ.
 .âדופן לענין שבת וסוכה  .1שבת בעיא עומד מרובה על הפרוץ ,משא''כ סוכה .2 .סוכה בעיא טפח
שוחק ,ובשבת סגי בלחי כל שהוא.
 .ãהצריכותא בהכשר סוכה  .1סיכך ע''ג מבוי שיש לו לחי ,ומעלתו שיש לו שתי דפנות מעליא .2 .פסי
ביראות ,ומעלתו שיש לו שם של ארבעה מחיצות.
 .äהשיטות הסוברות דבעינן בסוכה דירת קבע  .1רבי ,שמצריך סוכה ד' על ד' אמות .2 .ר' יאשיה,
דפסול סוכה שחמתה מרובה מחמת הדפנות .3 .רבי יהודה דמכשיר סוכה למעלה מעשרים אמה.4 .
ר''ש שמצריך שלש דפנות כהלכתן .5 .ר''ג דפוסל סוכה העשויה בראש העגלה .6 .ב''ש דפוסלין
שלחנו בתוך הבית .7 .ר''א דפוסל סוכה העשויה כמין צריף .8 .אחרים ,דפוסל סוכה עגולה דאין לה
זויות.
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סוכה עגולה* .הדחיות* .סוגי סוכות.
 .àמדוע סוכה עגולה העשויה ככבשן בעי כ''ד בנ''א  .1גברא באמתא יתיב ,ודחינן כדלקמן .2 .בשתי
אמות יושבים שלשה בנא' והוי ט''ז ,וקשיא דלא דק לקולא .3 .למסקנא לא חשיב מקום גברי ,וא''כ
הוי י''ח ולא דק לחומרא .4 .רבוע היוצא מעיגול הוי פלגא .ונדחה.
 .áהדחיות לתירוץ דגברא באמתא יתיב  .1סגי בי''ב אמה .2 .מרובע יתר על העיגול רביע ,הוי ט''ז.3 .
ט''ז וד' חומשין דהכי הוי ריבוע דנפיק מגו עגולא .4 .לא דק ,ודחי דלא אמרינן בשיעור מרובה.
 .âסוגי סוכות  .1סוכת יוצרים ,הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה ,והחיצונה סוכה ופטורה ממזוזה

משוםדלא קביע .2 .סוכת גנב''ך כשירה והיא סוכת גוים נשים בהמה כותים ,ואלימא כיון דקביעי.3 .
סוכת רקב''ש והיא סוכת רועים קייצים בורגנים שומרים כשירה ,ואלימא דהוי בני חיובא.
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*סוכה ישנה* .לשמה* .סוכה ע"ג סוכה.
 .àסוכה ישנה ב''ש פוסלין וב''ה מכשירין  .1לב''ש להו''א מקרא שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לה'
ולב''ה אתי דעצי סוכה אסורין .2 .למסקנא שנאמר חג הסוכות תעשה ,דלב''ש ש''מ דבעינן סוכה
לשם חג .ולב''ה אתי דעושין סוכה בחוה''מ ,וב''ש סברי כר''א דאוסר בזה.
 .áדיני לשמה לפי ב''ה  .1בציצית בעינן לשמה שנאמר גדילים תעשה לך ,ואיסור בגזולה ילפינן שנאמר
ועשו להם .בסוכה לא צריך לשמה ,והפסוק תעשה לך ממעט סוכה גזולה.
 .âאופני סוכה ע''ג סוכה  .1שתיהן כשירות אם התחתונה חמתה מרובה מצילתה והעליונה בתוך עשרים
אמה .2 .שתיהן פסולות העליונה למעלה מעשרים והתחתונה צלתה מרובה .3 .רק התחתונה כשרה,
אם צלתה של התחתונה מרובה והעליונה חמתה מרובה .4 .רק התחתונה פסולה ,אם צלתה מרובה
והעליונה פחות מעשרים אמה.
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*השיעור באמצע* .דיורין בתחתונה* .תחת אילן* .פרס סדין* .נויי סוכה* .אהל עראי.
 .àהשיעור שיהא בין סוכה לסוכה ע''מ להחשיבם לשתי סוכות  .1טפח ,כאהל לגבי טומאה .2 .שלשה
טפחים ,דהוי מקום חשוב .3 .עשרה טפחים ,כהכשירה כך פסולה.
 .áדין דיורין בתחתונה  .1כשיש דיורין רק ע''י הדחק מחלוקת ,ור''י מכשיר .2 .אם יש דיורין ברווח,
פסולה .3 .אין בה דיורין כלל ,לכו''ע כשרה.
 .âסוכה תחת האילן פסולה והאופנים שכשירה  .1בחמתו מרובה מצילתו .2 .בחבטן כשר אפי'
לכתחילה.
 .ãפריסת סדין בסוכה  .1פסולה ,בפרס על גבה מפני החמה .2 .תחתיה מפני הנשר .3 .ע''ג הקינוף.4 .
כשירה :פירס ע''ג נקליטי המטה כשירה .5 .לנאותה.
 .äדין נויי סוכה  .1למעלה לא ממעטין משיעור גובהה ומהצד ממעטין משיעור רחבה .2 .מופלגין ד'
טפחים פליגי אם פוסלים.
 .åסוגי אהל עראי בסוכה  .1כילה מותר לל''ק ביש לה גג ובאינה גבוהה עשרה ,ולר''י אף ביש גג וגבוהה
עשרה מותר כיון דאין אהל עראי מבטל אהל קבע .2 .קינופות כיון דקביעי ,אסור אף פחות מעשרה.
ג .נקליטין אף שאין לה גג פסול בגבוה עשרה ,מכיון דחשיב קבוע לגבי כילה ועראי גבי קינופות.
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*לפסוק* .הקושיות* .וליקטן* .סכך מק"ט.
 .àהדין לפסוק לאחר שעשה בפסול  .1לרב בסוכה וציצית פסיקתן זו היא עשייתן .2 .לשמואל בסוכה
צריך לנענע ובציצית פסול.
 .áהקושיות  .1תלה ולא פסק פסולין .ודחי עד שיקצצו .2 .פסלינן ציצית כמו בסוכה ,ולרב ציצית קשיא,
וסוכה איירי בשלפניהו.
 .âמחלוקת תנאים בעבר וליקט את ענבי ההדס ,דלרשב''י פסול ולחכמים כשר .ופליגי  .1האם אמרינן
לקיטתן זו היא עשיתן .2 .אי ילפינן לולב מסוכה לגבי תעשה ולא מן העשוי .3 .אי לולב צריך אגד.
 .ãמנין דסכך המקבל טומאה פסול  .1ואד יעלה מן הארץ וענן אינו מק''ט וגידולו מן הארץ ,ודחי למ''ד

שעשו סוכות ממש .2 .קרא חג הסוכות מקיש סוכה לחגיגה ,ודחי א''כ ה''נ בע''ח .3 .בעינן שיסכך
בפסולת גורן ויקב ,ודחי יין קרוש הבא משניר .4 .למסקנא ילפינן שנאמר צאו ההר וכו' לעשות סוכות.
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*הגזירות בסיכוך* .סיכוך בפשתן.
 .àגזירות חכמים בדין הסיכוך והקמ''ל  .1אין מסככין בחבילי קש ,משום גזירת אוצר שאדם בא עם
חבילתו ומניחה ואח''כ עושה תחתיה את סוכתו .2 .חוטט בגדיש אינו סוכה משום תעשה ולא מן
העשוי ,ופסול זה הוי מדאורייתא .3 .המסכך בחיצים וקיבות פסולה ,אף דהוי בית קבול העשוי
למלאות .4 .המסכך בחיצים זכרים פסולה ,ולא גזרינן אטו נקיבות .5 .מיני ירקות ,בשושי מסככין
ושויצרי מחלוקת ,כיון דמסריח .בהיזמי מסככין ,ובהיגי מחלוקת כיון שנושר.
 .áדין סיכוך בפשתן  .1אניצי שהוא פשתן מסורק פסולה .2 .הונצי שכלל לא נשרה ולא נופץ כשירה.3 .
הושני אינו יודע הדין ,וכן אם שרוי ולא דייק בכלל.

שאלות לחזרה ושינון
æ óã 
 .àהיכן מעמיד את הטפח של הדופן השלישית )(4
 .áדין צורת הפתח בסוכה בעלת שתי דפנות )(3
 .âדופן לענין שבת וסוכה )(2
 .ãהצריכותא בהכשר סוכה )(2
 .äהשיטות שסוברות דבעינן בסוכה דירת קבע )(8
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.á
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.ã
.ä
.å
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 .àכיצד סוכה עגולה שיעורה כ"ד בנ"א )(4
 .áהדחיות לתירוץ גברא באמתא יתיב )(4
 .âסוגי הסוכות ודיניהם )(3

àé óã 
 .àהדין לפסוק לאחר שעשה בפסול )(2
 .áהקושיות על דין פסיקה )(2
 .âהמח' בעבר וליקט את ענבי ההדס ,ובמאי פליגי
)(3
 .ãמנין שסכך המקבל טומאה פסול )(4

è óã 
 .àהמח' בסוכה ישנה ,ובמאי פליגי )(2
 .áדיני לשמה אליבא דבית הלל )(2
 .âאופני סוכה ע"ג סוכה )(4
é óã 

השיעור שבין סוכה לסוכה שמעליה )(3
דין דיורין בתחתונה )(3
מתי סוכה שתחת האילן כשירה )(2
המקרים בפריסת סדין בסוכה ודינם )(5
דין נויי סוכה )(2
סוגי אהל עראי בסוכה )(3

áé óã 
 .àגזירות חכמים בדין הסיכוך והקמ"ל )(5
 .áדיני סיכוך בפשתן )(3
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