סוכה דף ד -יז
דברים -ואתחנן
 דף ד 

דיני מיעוט סוכה הגבוהה למעלה מכ' אמה :א .מיעטה בכרים וכסתות אינו מיעוט אע"ג
דביטלם ,דבטלה דעתו .ב .תבן ועפר שביטלו לכו"ע בטל ,תבן סתם ועפר ועתיד לפנותו
לכו"ע לא בטל ,ובתבן ואין עתיד לפנותו ועפר סתם לת"ק לא בטל אך לר"י בטל [ואם יש מת
בבית הטומאה רצוצה ועולה עד לרקיע] .ג .אם הוצין יורדין לתוך עשרים וצילתם מרובה מחמתם
כשרה [אך בסוכה הגבוהה י' והוצין יורדין תוך י' אף שחמתם מרובה מצילתם פסולה דדירה סרוחה היא] .ד.
בנה דופן אמצעי ע"פ כולה ויש בה הכשר סוכה [ז' טפחים] כשרה [כולהמדין פסל היוצא] ,וכן אם
בנה מן הצד ויש משפת האיצטבא ולכותל פחות מד"א כשרה ,וקמ"ל דאמרינן דופן עקומה
אף דלא חזיא לדופן [דגבוה מכשיעור] .ה .בנה איצטבא באמצע כשרה וקמ"ל דאמרינן דופן
עקומה לכל רוח .ו .בנה בה עמוד גבוה י' ויש בו הכשר סוכה לא אמרינן גוד אסיק מחיצתא
להכשירו דבעינן מחיצות הניכרות וליכא * .היתה פחותה מי' וחקק בה להשלימה לי' רק אם
יש פחות מג' עד שפת הכותל כשרה דהא לשויי דופן הוא דבעי * .נעץ ד' קונדסין עגולין
בארץ וסיכך ע"ג ויש בהם כדי לחקוק ולחלוק ר' יעקב מכשיר וחכמים פוסלין [ומכאן נדחית
דעת ר"ה שבשפת הגג לכו"ע פסולה] ,ובשפת הגג :לר"ה גם בזה פליגי ר' יעקב וחכמים ,דלר"י
אמרינן גוד אסיק ולחכמים לא ,אך לר"נ סלקא בתיקו אי פליגי או דס"ל דבשפת הגג לכו"ע
כשרה משום גוד עסיק.

 דף ה 

מנלן שסוכה הפחותה מי' טפחים פסולה :א .להו"א מדארון וכפורת הוו עשרה טפחים ,ואף
שמעולם לא ירדה שכינה למטה מי' [והא דכתיב וירד ה' היינו למעלה מי' ,וכן משה ואליהו לא עלו למרום
אלא למטה מי' ואישתרבובי אישתרבובי ליה כסא] ,ירדה שכינה על הכפורת ,ומבואר שלמעלה מי"ט
הוא רשות אחרת ,ודחי' דא"כ היה צריך להכשיר סוכה שגבוהה י"ט עם הסכך דומיא דארון
וכפורת .ב .ומסקינן לר"מ דס"ל דאמת כלים באמת בת ו' ילפינן מהכרובים שהגיעו לגובה
כ' טפחים ,והוא שליש גובה המשכן שהיה גבוה ס' טפחים ,ונמצא שארון וכפורת היו בגובה
י"ט והכרובים מסככים עליהם בגובה י"ט עד הכפורת [והיה חללה י"ט ולא יותר דכתיב למעלה ולא
כתיב למעלה למעלה] .ג .לר"י דאמת כלים בת ה' [ואם נלמד מהכרובים כר"מ נמצא החלל י"א וחצי טפחים]
שיעור י"ט נלמד מהלכה למשה מסיני * .ארון גובהו תשעה דכתיב אמה וחצי קומתו באמה
בת ו' דה"ל ט' טפחים ,ומנלן דכפורת טפח :א .ילפינן ממסגרת שהוא פחות שבכלים [ולא
מכלים גופיהו דתפשת מרובה לא תפשת] והוי טפח ,ולא הוי הכשר ותכשיט כלי כציץ וזר [אף
דשיעוריהו מועט טפי] דמסגרתו למטה היתה [ודף השולחן מונח עליה] ,ואף למ"ד שמסגרתו היתה
למעלה -כפורת נתנה בו תורה מידה וכן מסגרת ,לאפוקי ציץ וזר שלא ניתנה להם התורה
מידה .ב .לר"ה יליף בג"ש פני פני מכרובים דאין פני כרובים פחותים מטפח [וכרוב היינו רביא
והוי אפי זוטרי ופני אדם הוו אפי רברבי] ולא יליף מ'פני מעלה' דתפשת מרובה לא תפשת ,ולא
ממשמעותא דפני דא"כ נימא פני ציפור דזוטרתי.

 דף ו 

איכא שם ד' מחיצות ,והוו מחמירתא לקילתא] * .התנאים דס"ל דסוכת קבע בעינן :א .רבי דס"ל
דסוכה שאין דע"ד פסולה .ב .ר' יאשיה דס"ל שחמה מרובה מצילתה מחמת הדפנות
פסולה [דמחיצה כסכך בעינן דכתיב וסכות על הארון ,ולרבנן ההוא דניכוף ביה פורתא דמיחזי כסכך מלמעלה
כעין גג] .ג .ר' יהודה דמכשיר סוכה הגבוה מכ' אמה .ד .ר"ש דמצריך ג' כהלכתן ורביעית טפח.
ה .ר"ג הפוסל סוכה שעשאה ע"ג עגלה או ספינה .ו .ב"ש הפוסלים סוכה שיש בה כדי לישב
ראשו ורובו בלא שולחנו .ז .ר"א הפוסל סוכה העשויה כמין צריף או שסמכה לכותל .ח.
אחרים הפוסלים סוכה עגולה שאין לה זוויות.

 דף ח 

ר' יוחנן אמר שסוכה העשויה ככבשן שיש בהיקפה כדי לישב כ"ד בנ"א כשרה ,ומקשינן
דאף אי ס"ל כרבי דסוכה בעי ד' על ד' הלא כל שיש בהיקפו ג' יש בו רוחב טפח וא"כ בי"ב
היקף סגי ,ואין ליישב :א .בעי' היקף של דע"ד מרובעות שהוא שיעור יותר משום הקרנות,
דאכתי סגי בשיתסר [שמרובע יתר על העיגול רביע] .ב .ריבועא מגו עגולא בעי טפי משום מורשא
דקרנתא [שעור אלכסון של מרובע דע"ד] שהוא שבסר נכי חומשא ,ור"י שאמר כ"ד לא דק ,דלא
אמרינן לא דק בהפרש מרובה .ג .ג' אנשים יושבים בשתי אמות ונמצא שכ"ד אנשים יושבים
בהיקף של שש עשרה אמות ,ואף דאלכסון של רבוע דע"ד הוא שיבסר נכי חומשא ,ר"י לא
דק והפחית מהשיעור ,ודחי' דלא אמרינן לא דק לקולא [דנמצא שמכשיר בכך סוכה פסולה] .ד.
לרבנן דקיסרי ריבוע היוצא מהעיגול ,גדול העיגול בחצי מהיקף הריבוע ונמצא שמרובע של
שש עשרה אמה העיגול הוא כ"ד ,ודחי' דחזינן שאין העיגול רב על המרובע כ"כ .ומסקינן
דגברא באמתא יתיב ור"י לא חשיב מקום גברי ונפחת מקוטר העיגול שתי אמות ,ונותרו
שש אמות ,והיקפם הוא שמונה עשרה אמות ,ולא דק לחומרא * .שתי סוכות של יוצרים
הפנימית אינה סוכה [דדר בה כל השנה ולא ניכר שדר בה לשם סוכה] וחייבת במזוזה ,והחיצונה סוכה
[כב"ה דלא בעי' סוכה לשם חג] ,ופטורה מן המזוזה [דעשוי רק לצאת ולבוא דרכה] ,ואף אינה חייבת
מדין בית שער לפנימית דהא לא קביע * .סוכת גנב"ך כשירה אף דלאו בני חיובא נינהו,
ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה שעשאה לצל סוכה [שתהא מסוככת יפה ,וניכר שהיא לצל ולא רק
לצניעות] ,וה"ה לסוכת רקב"ש דכשרה כה"ג אף דלא קביעי [דפעמים רועין כאן ופעמים כאן].

 דף ט 

סוכה ישנה שעשאה ל' יום קודם החג :ב"ש פוסלין דבעו סוכה לשמה ,וב"ה מכשירין [ואם
עשאה בתוך ל' יום שאז שואלין ודורשין בהלכות החג כשרה לכו"ע דסתמא לשם חג היא] ,ואם עשאה לשם

חג אפי' מתחילת השנה כשירה * .טעמייהו דב"ש דדרשי תעשה לך שבעת ימים סוכה

העשויה לשם חג בעינן [אך מקרא דחג הסוכות שבעת ימים לה' דרשי שעצי סוכה אסורין כל שבעה וכב"ה],

ולב"ה אתי שעושין סוכה בחוה"מ ,אך ב"ש ס"ל כר"א דאין עושין סוכה בחוה"מ * .עשה

ציצית מהקוצין [חוטין שנתקו בשתי] ומהנימין [חוטי תפירה תלויין] ,ומהגרדין [מותר האריגה שבסוף
הטלית] פסולה ,דלא נתלו לשם ציצית ,ואם עשאה מהסיסין [נתלו לשם ציצית אך לא נטוו לשמה]

לרב כשרה ,ולשמואל פסולה דבעי טוויה לשמה ,ומ"מ לתרוויהו בעי עשיה לשמה ,ולא
תקשי מהכא לב"ה דשאני ציצית דכתיב התם תעשה 'לך' לשם חובך ,ואף שבסוכה כתיב
תעשה 'לך' ההוא למעוטי גזול [ובציצית גזולה אתי כבר מקרא דועשו להם משלהם] * .העושה סוכתו
תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית ,ומיירי באילן שצילתו מרובה מחמתו דומיא דבית ,אך
אם חמתו מרובה מצילתו כשר דמיירי בשחבטן ובטלו ענפי האילן ברוב סכך כשר ,וקמ"ל
דלא גזרינן אטו היכא דלא חבטן [ואף שכבר שנינו זאת דהדלה עליה את הגפן והי' הסיכוך הרבה מהן
כשרה ומיירי בשחבטן ,מהו דתימא הנ"מ דיעבד אך לכתחילה לא ,קמ"ל] * .אין לישב בסוכה שתחת
סוכה ,אילן ,ובית ,דכתיב בסכת תשבו [כתיב חסר דמשמע סכך אחד] * .הדינים בסוכה שתחת
סוכה :א .שתיהן כשרות כשהתחתונה חמתה מרובה מצילתה והעליונה צלתה מרובה
מחמתה וקיימא בתוך עשרים .ב .שתיהן פסולות כשתרוויהו צלתן מרובה מחמתן וקיימא
עליונה למעלה מעשרים .ג .תחתונה כשרה ועליונה פסולה כשהתחתונה צלתה מרובה
מחמתה ועליונה חמתה מרובה מצילתה ותרוויהו בתוך עשרים ,וקמ"ל דלא גזרינן שמא
תהיה העליונה למעלה מכ' ותיפסל התחתונה משום שהסכך הפסול מצטרף עם הסכך
הכשר .ד .עליונה כשרה ותחתונה פסולה תרוויהו צלתן מרובה מחמתן והעליונה בתוך כ'.

שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני ,ומפרשינן :א .שיעורין אע"ג דילפינן מקרא
דארץ חטה ושעורה דכל הפס' לשיעורין נאמר הלכתא נינהו וקרא אסמכתא בעלמא,
ופירושא דקרא :חטה -לנכנס לבית המנוגע כשהוא לבוש שהוא טמא מיד ,והן טהורין עד
שישהא כדי אכילת פרס פת חיטין בהסיבה ובלפתן .שעורה -דעצם כשעורה מטמא במגע
ובמשא ולא באהל [עד שיהא שדרה או גולגולת שלמה או רוב מניין איברי אדם] .גפן -כדי רביעית יין
לנזיר [וכן חרצנים וזגים שאם יתנם בכוס מלא יין יצא רביעית] ,תאנה -גרוגרת להוצאת שבת ,רמון-
כל כלי בעלי בתים מקבלין טומאה עד שינקבו כשיעור רימון [אך כלי אומן נטהר בנקב כ"ש] ,זית-
ארץ שרוב שיעוריה כזיתים ,דבש -ככותבת הגסה ביוהכ"פ .ב .חציצין מדאו' היא אף
בשיער ,והלכה למשה מסיני אתי לרובו ומקפיד עליו ,ומדרבנן אף רובו ואין מקפיד עליו או
מיעוטו המקפיד ,אך לא על מיעוטו שאין מקפיד דהוי גזירה לגזירה .ג .מחיצין :לר"י היינו
שמחיצות סוכה ושבת י' טפחים ,ולר"מ דנפק"ל מארון וכפורת אתי לגוד ולבוד ודופן
עקומה * .דופני הסוכה :לרבנן שנים כהלכתן ושלישית אפי' טפח ,ולר"ש ג' כהלכתן ורביעית
אפי' טפח ,וטעם מחלוקתן :א .לרבנן יש אם למסורת ולר"ש יש אם למקרא [ודל חד קרא
לגופיה] .ב .לכו"ע יש אם למקרא ונח' אי סככה בעי קרא .ג .לכו"ע יש אם למסורת ונח' אי
 דף י 
הלכתא לגרע או להוסיף .ד .לכו"ע יש אם למסורת והלכתא אתי לגרע אלא דלרבנן אין כמה תהא הסוכה העליונה גבוהה כדי שתפסל התחתונה :א .לר"ה טפח [כדין אהל
דורשין תחילות ולר"ש דורשין .ה .טעמא דר"ש מקרא דסוכה תהיה לצל יומם מחורב הטומאה שבטפח מביא את הטומאה וחוצץ] .ב .לר"ח ורבה ב"ר הונא ד' טפחים [כשיעור
ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר [ובלא ד' מחיצות לא הוי מחסה מזרם].

רשות] .ג .לשמואל י' טפחים דכהכשרה כך פסולה ,ואין להקשות ע"ד שמואל מדעת
 דף ז 
ת"ק שאם אינה ראויה לדירה והיינו שפחותה מעשרה פסולה ,דהאי אין ראויה
.
שירצה]
פינה
[באיזו
היוצא
כנגד
מעמידו
לרב
היכן מעמיד את הטפח של המחיצה השלישית :א.
לדירה הכוונה שאין יכולה לקבל כרים וכסתות אלא ע"י הדחק [שבזה לת"ק שם סוכה

ב .לר' כהנא ורב אסי כנגד ראש תור .ג .לר' סימון עושה לו טפח שוחק ומעמידו בפחות מג' על העליונה ומיפסלה התחתונה ,אך לר"י כיון שליכא תשמישא להדיא לאו שם סוכה על העליונה,
סמוך לדופן [ונמצא רוב ז' עשוי] * .סוכה העשויה כמבוי כשרה ואותו טפח לר"י מעמידו לכל אך אם אין אינה מחזיקה כלל התחתונה כשרה לכו"ע] * .פירס עליה סדין מפני החמה או
רוח שירצה ,ולר' סימון עושה פס ד' ומשהו ומעמידו בפחות מג' סמוך לדופן [ולא סגי בטפח
שוחק דאין כאן ב' דפנות כהלכתן סמוכות] * .ג' שיטות בדעת רבא :א .אינה ניתרת אלא בצוה"פ
[קנה של חצי טפח מכל צד וקנה ע"ג] .ב .וניתרת נמי בצוה"פ [או טפח שוחק או צוה"פ מקנים כ"ש] .ג.
וצריכא נמי צוה"פ [גם טפח שוחק וגם צוה"פ וכן עשה ר' כהנא] * .אף שבשבת בעינן ג' מחיצות
שיחשב לרה"ר ,בשבת של סוכות סגי' בב' כהלכתן [להוציא לסוכה אם סמוכה לביתו מיגו דהויא דופן
לסוכה] * .דופן סוכה כדופן שבת [מהני מחיצה של שתי בלא ערב ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו ג'
טפחים] ,ויתירה שבת דעלמא [דבעינן בה עומד מרובה על הפרוץ] על שבת דסוכות שכשר בה אף

בפרוץ מרובה על העומד מגו דמהני בסוכה * .המסכך ע"ג מבוי שיש לו לחי וכן ע"ג פסי

ביראות מהני מגו דמהני לשבת [וצריכי לכולהו דבסיכך ע"ג מבוי איכא ב' מחיצות מעלייתא ,ובפסי ביראות

תחתיה מפני הנשר פסולה מפני שסיכך בדבר המקבל טומאה * .פירס ע"ג קינוף
פסולה דאיכא אהל שמפסיק ,אך פורס הוא ע"ג נקליטי המיטה [דלא חשיב אהל מפני
שאין לו גג למטה] * .לר"ח פרס סדין לנוי כשרה דאין שם סכך עליו [ואין לסייע מדתנן
דמפני הנשר פסולה ומשמע דלנוי כשרה דשמא אורחא דמילתא תנן] ,ואין לסייע מדתניא
סיככה כהלכתה ועיטרה בסדינין וכו' לא יסתפק מהן עד מוצאי יו"ט האחרון ,ואם
התנה שאינו בודל מהן כל ביה"ש של יו"ט ראשון מהני תנאו ,וא"כ מוכח דשרי
לסכך בסדינין ,דשמא מיירי שהניחם מן הצד אך מלמעלה יהא פסול *.נויי סוכה אין
ממעטין בגובה דלאו מין סכך הוא ,אך מן הצד ממעטין לשיעור ז' טפחים דהא אינה
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מחזקת ראשו רובו ושולחנו * .נויי סוכה המופלגין ממנה ארבעה לר"ה כשרה ולר"ח

ורבה ב"ר הונא פסולה [ולא מיחו בר"נ כשהושיבם בסוכה כזו אצל ריש גלותא ,כיון שהיו שליחי
מצוה שפטורין מן הסוכה] * .דין כילה בסוכה :לל"ק בדעת שמואל מותר לישן בכילה

בסוכה אף שיש לה גג כשאינה גבוהה י' ,וקינופות אף שאין גבוהין י' לא ישב
תחתיהן דקביעי ,ולל"ב בדעת שמואל מותר לישן בכילה שאין לה גג אע"פ שגבוהה
י' ,אך נקליטין דקביעי אסירי אף שאין להם גג [ולא קביעי כקינופות הפסולים אף בפחות
מי'] ,ודעת רבה ב"ר הונא שמותר לישן בכילה אף אם יש לה גג שגבוה י' דלא אתי
אהל ארעי ומבטל אהל קבע [ולא רק במיטה אלא אף בכילה שעשויה לישן תחתיה] * .הישן
בכילה ערום ורוצה לקרוא ק"ש אם היא פחותה מי' מוציא ראשו וקורא [דחשיב
כמוציא ראשו חוץ לחלוקו] ,אך אם היא גבוה י' לא יוציא ראשו ויקרא ,והנמצא בבית לא
יוציא ראשו ויקרא כיון שהבית קביע.

 דף יא 

הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת וסיכך ע"ג פסולה דמחובר הוא ,אא"כ הסיכוך הכשר הרבה
מהן או שקצצן ,ובגמ' אמרינן דלשמואל צריך לנענע אחר הקציצה ,אך לרב אי"צ לנענע
דקציצתן זוהי עשייתן ,והקושיות על רב :א .שנינו בברייתא שאם הדלה את הגפן אף שקצצן
אח"כ פסולה ,ומשני דמיירי שתלש בצורה שאינה ניכרת .ב .תלאן לציציות ואח"כ פסולין
ונשאר בקשיא לרב * .וכן נח' רב ושמואל לענין ציצית שכפל חוט אחד ד' פעמים והטילו
בכנף ואח"כ פסקן דלרב פסולין עד שיפסקו [וכן אמר רב חייא בר אשי לרב עמרם חסידא דרב ס"ל
דמפסקן והן כשרים] ,אך לשמואל פסול לעולם [ואם פסק ואח"כ קשר מהני ,ולא אמרינן דבעי' כנף בשעת
פתיל וליכא] * .ענבי הדס שמרובין מהעלין פסולין דלאו הדר הוא ,ואם מיעטן כשר ,ואין למעט
לכתחילה ביו"ט דמתקן מנא הוא ,ואם מיעטן לת"ק כשר ,ולר"ש בר יהוצדק פסול ,וטעם
מחלוקתן :א .לכו"ע לולב צריך אגד וילפי' לולב מסוכה לפסול את העשוי בפסול ,ונח' אי
קציצתן זוהי עשייתן [דלר"ש לא אמרינן קציצתן זוהי עשייתן] .ב .לכו"ע לא אמרינן גבי סוכה קציצתן
זוהי עשייתן ,ונח' אי ילפינן לולב מסוכה לפסול את העשוי בפסול .ג .לר"ש לולב צריך אגד
[ושייכא ביה עשייה וכי לוקטו ביו"ט הו"ל מן העשוי] ,ולרבנן אי"צ אגד ,ומ"מ לכתחילה אף לרבנן מצוה
לאוגדו משום זה אלי ואנוהו.

 דף יב 

מסככין רק בדבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ ,ומנה"מ :א .לר"ל דכתיב 'ואד יעלה
מן הארץ' מה אד אינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אף סוכה ,ודחי' דהניחא למ"ד דענני
כבוד היו ,אך למ"ד דסוכות ממש היו -קשיא .ב .לרב דימי בשם ר' יוחנן כתיב 'וחג הסוכות
תעשה לך' מקיש סוכה לחגיגה ,ובהמת חגיגה אינה מקב"ט וגידולה מן הארץ ,ודחי' דא"כ
נסכך בבע"ח .ג .לרבין בשם ר' יוחנן כתיב 'באספך מגרנך ומיקבך' בפסולת גורן ויקב הכתוב
מדבר [דכתיב מגרנך ולא גרנך ,ואין לומר דמיירי בפסולת יקב משום דיקב עצמו אין ראוי לסיכוך ,דשמא מיירי
ביין קרוש הראוי לסיכוך] .ד .לר' חסדא אתי מדכתיב 'צאו ההר והביאו עלי זית וכו' כדי לעשות
סוכות [והזכיר הפס' דברים שאין מקב"ט וגידולו מן הארץ] * .חבילי קש וחבילי עצים אין מסככין בהן
ואם התירן כשרות ,וכל הפסולין כשרין לדפנות ,ובגמ' אמרינן דטעם שאין מסככין בחבילות
הוא מדרבנן משום גזירת אוצר [שמא יניחם ע"מ ליבשן ויבוא לישב תחתיהן] ,ומוכח כן מדתנן 'אין
מסככין' דמשמע לכתחילה ,ובחוטט בגדיש אינה סוכה מדאו' משום תעשה ולא מן העשוי
וכדקתני 'אינה סוכה' [ואם יגביה את הגדיש מלמעלה להו"א אמר רב אשי שיפסל מדרבנן משום גזירת אוצר,
ולמס' הסוכה כשרה שכיון שעתה תיקן לא גזרין משום פעם אחרת .עיין רש"י] * .סיככה בחיצים זכרים [אין
להם בית קיבול] כשרה ,וקמ"ל דלא גזרינן אטו נקבות ,אך סיכך בחצים נקבות פסולה וקמ"ל
דבית קיבול העשוי למלאות לעולם שמיה בית קיבול * .סיכך באניצי פשתן [אחר שנסרק
במסרק] פסולה דמטמאה בנגעים ,בהוצני פשתן דלא נשרה ודאי כשר ,והושני לא ידע ר' יוחנן
מה דינם ,ורבה בב"ח הסתפק מהם האם שנשרה ונכתש במכתשת ולא נסרק ,אבל בנשרה
ולא נכתש מכשיר ר' יוחנן ,או שגם אם נשרה ולא נכתש נכלל הוא בהושני ,והוצני שהכשיר
היינו כמו שגדל שלא נשרה ולא נכתש.

תקרה ור' יהודה שרי ,אך בנסרים שאין בהם ד' טפחים לכו"ע שרי .ב .לשמואל ביש בהן
ארבעה לכו"ע פסולין ,ופחות מג' טפחים לכו"ע כשרין דהוו כקנים בעלמא ,ומח' בנסרים
מג' ועד ד' דר"מ אסר דנפיק מתורת לבוד ,ור"י מתיר דליכא שיעור מקום ,ומפרשינן :א .הא
דתנן נתן עליה הרחב ארבעה ולא ישן תחתיו לשמואל אתי ככו"ע ,ולרב אתי אליבא דר"מ
[דלר"י יכול לישן תחתיו] .ב .שני סדינין מצטרפין לפסול את הסוכה ,ושני נסרין לר"י אין
מצטרפין [דכשרים לסכך] ולר"מ מצטרפין ,ולשמואל ביש בהן ארבעה לכו"ע פסולה,
ומצטרפין היינו לארבעה ,ולרב לר"מ מצטרפין לד"א מן הצד ולר"י כשר ,וללישנא אחרינא
מיירי בנסרין הרחבים ארבעה ולשמואל מצטרפין לד"א מן הצד ,אלא לרב אליבא דר"י מאי
אין מצטרפין הלא קנים בעלמא נינהו ,אלא נקט הכי אגב שנקט ר"מ מצטרפין * .ר"י אמר
שבשעת הסכנה סככו בנסרים שיש בהם ד' טפחים ולא אמרו להם דבר ,והשיבוהו שאין
שעת הסכנה ראיה * .לר"מ אם יש בין נסר לנסר כמלא נסר מניח פסל ביניהם וכשרה* .
נסרים רחבים ארבעה שהפכן על צידהן לר"ה ור"נ פסולה דהוו כשפודין של מתכת ,ולר"ח
ורבה ב"ר הונא כשרה ,ואין לסייע מדתניא דאם נתן עליה נסר רחב ד' טפחים אף שלא
הכניס לתוכה אלא ג"ט פסולה ,דמיירי במניח את הנסר אצל דופן רביעי ,והניח ג"ט בתוך
הסוכה ,וטפח אחד חוצה לה דפסולה [דהו"ל כפסל היוצא מן הסוכה דנידון כסוכה].

 דף טו 

תקרה שאין עליה מעזיבה לר"י לב"ש מפקפק ונוטל אחת מבנתיים [ומסקינן בגמ' דהיינו דאע"פ
שפקפק לא מהני עד שנוטל אחת מבנתיים משום דאיכא גזירת תקרה] ,ולב"ה מפקפק או נוטל אחת

מבנתיים ,ולר"מ נוטל אחת מבנתיים ואינו מפקפק ,וס"ל דלא נח' ב"ש וב"ה בדבר זה* .
מקשינן דבמשנה לעיל כבר נח' בגזירת תקרה ואיפלוגי בתרתי למ"ל ,והתירוצים :א .רישא
מיירי בנסרין משופין ומשום גזירת כלים הויא ,ודחי' דלא גזרו איסור בחיצים זכרים אטו
נקבות וה"נ לא ניגזר .ב .לרב תרוויהו מיירי משום גזירת תקרה וסיפא ר"י קאמר לר"מ דגזירת
תקרה לב"ה לית להו ,והשיבו ר"מ דלא נח' בדבר זה .ג .לשמואל ברישא נח' בגזירת תקרה
והכא נח' בביטולי תקרה [שכבר היו נסרים ועתה מבטלן דלר"י אליבא דב"ה כיון שעושה מעשה לבטלן לא
גזרו גזירת תקרה ,ולר"מ גזרינן] * .המקרה סוכתו בשיפודין או בארוכות המטה אם יש רווח ביניהן
כמותן כשרה ,וקשיא מהכא לר"ה בריה דר"י הסובר דפרוץ כעומד אסור ,ואף דאפשר
דמיירי בנכנס ויוצא הלא א"א לצמצם ,והתירוצים :א .במעדיף [דמכוון להעדיף את הרווח
שביניהן] .ב .בנותן את הסכך ע"ג השיפודים ואם היו נתונין שתי נותנן ערב ,דנמצא שהסכך
הכשר רבה עליו ומבטלו.

 דף טז 

ארוכות המטה פסולות לסכך בהן ,ואמרינן דנימא מסייע לר"א בר טביומי דסככה בבלאי
כלים פסולה [כיון שבאו מכלי] ,ודחי' דמיירי בארוכה או קצרה ושתי כרעיים דראוי לקבל
טומאה אליבא דחכמים [דמקרבה לכותל ונותן עליה חבלים] ,אך לר"א מטה מטמאת חבילה
ומטהרת חבילה * .לרבי אמי דסככה בבלאי כלים פסולה היינו מטלניות שאין בהן ג' על ג'
אצבעות ,ותניא כוותיה דמחצלת שאין מסככין אף שנפחתה אין מסככין בה [ומחצלת קנים
גדולה לת"ק מסככין בה דסתמא לסיכוך ,אך לר"א אף היא עשויה לשכיבה ואין מסככין בה] * .החוטט בגדיש
שהיה בו חלל טפח במשך ז' כשרה דאיכא שם סכך על אותו הגדיש [ועכשיו רק מתקן את
הדפנות,ובדפנות לא אמרינן תעשהולא מן העשוי] * .המשלשל דפנות :לת"ק מלמעלה למטה אם
גבוה מן הארץ ג"ט פסולה ומלמטה למעלה אם גבוה י"ט כשרה ,ולר' יוסי אף מלמעלה
למטה בעי' י"ט כדי לפסול דקסבר דמחיצה תלויה מתרת ,ובעינן למימר דר' יהודה ס"ל
כוותיה מדתנינן דבור שבין ב' חצירות שלא עירבו אין ממלאין ממנו בשבת אא"כ יעמיד
המחיצה :לת"ק בין מלמעלה ובין למטה [סמוך למים] ובלבד שיהא בתוך חלל הבור .לרשב"ג
לב"ש אף למעלה [כשיטת ת"ק] ולב"ה רק למטה .לר' יהודה אף מחיצה תלויה העומדת ע"פ
הבור מתרת וכשיטת ר' יוסי ,ודחינן דעד כאן לא שרי ר' יהודה אלא בעירובי חצרות דרבנן
אך בסוכה דאו' לא ,ועד כאן לא שרי ר' יוסי אלא בסוכה דמצוות עשה ,אך שבת דאיכא
איסור סקילה לא [ומעשה דציפורי שטלטלו בה ס"ת ע"י מחיצה תלויה שנעשית מע"ש לא נעשה ע"י ר' יוסי,
אלא נעשה ע"פ בנו ר' ישמעל בר"י] * .מחצלת ד' ומשהו שהעמידה בפחות מגובה ג' לקרקע ופחות
מגובה ג' לסכך כשרה וקמ"ל דאמרינן תרי לבוד ,ומה ששנינו שמחצלת ז' ומשהו מתרת
 דף יג 
בסוכה משום דופן מיירי בסוכה גדולה [שגבוה הרבה ומעמידה פחות מג' לסכך ומתרת בתלויה] * .לר'
לר"י מסככין בשושי ושווצרי [דאינם מקבלים טומאה דאינם מאכל אדם] ,ולאביי בשושי מסככין אמי פס ד' ומשהו שהעמידו בפחות מג' סמוך לדופן חשיב כדופן וקמ"ל ששיעור משך סוכה
ולא בשווצרי כיון שיוצא מהן ריח רע * .לרב חנן מסככין בהיזמי והיגי ,ולאביי אין מסככין קטנה ז' טפחים.
בהיגי כיון שנושרים עליהם שביק להו ונפיק * .מסככין באפקותא דדיקלא ובדוקרי דקני
 דף יז 
דאגד בידי שמים לא שמיה אגד ,ואף דהדר אגיד להו ,כל דבר יחידי שאוגדו בפ"ע אינה
אגודה * .מרריתא דאגמא יוצאין בהן יד"ח מרור בפסח דלא נשתנה שמן קודם מת"ת [אלא הרחיק את הסכך מהדפנות ג' טפחים פסולה [דאויר פוסל בג"ט] * .בית שנפחת וסיכך ע"ג ,וכן
כל המינים היו נקראים מרור סתם ,וכשהזכירה התורה מרור כוונתה לכל סוגי המרור ,ודלא כאזוב שנשתנה שמן חצר שמוקפת אכסדרא ,וכן סוכה גדולה שהקיפה בדבר שאין מסככין והסכך הפסול אינו
קודם מת"ת] ,ולרבא הני מרריתא סתמא שמייהו וקרי להו מרריתא דאגמא דהתם משתכח .רחב ד' אמות כשרה הסוכה דאמרינן דופן עקומה ,וג' אופנים של דופן עקומה הוצרכה
* לר"ח אגד אחד ל"ש אגד ,שלש שמיה אגד ,ושנים מח' דלר"י שלשה לעכב ולרבנן למצוה המשנה לשנות שלא רק בבית שנפחת שדפנות הבית נעשו עבור פנים הסוכה אומרים דופן
בעי שלשה גבעולין ,ובדיעבד מספיק שנים ,ושייריו אחד [ולא פסול אא"כ תחלתו כשיריו אחד] * .עקומה ,אלא גם בחצר המוקפת אכסדרא שהמחיצות נעשו עבור הבית ולא לצורך הסוכה,
מסככין באיסורייתא דסורא דאגדן למניינא בעלמא * .צריפי דאורבני שהתיר את הקשר ולא רק בהם שסיככן בסכך כשר ונפסל רק מדין תעשה ולא מן העשוי ,אלא אף אם סיכך
שבראשם כשרים דאינם נחשבים כחבילות ,ומיירי שהתיר את האגד שבתחתיתם ,א"נ אף בדבר שאין מסככין בו אומרים דופן עקומה * .סכך פסול באמצע הסוכה :לרבנן דבי רב
אם לא התיר שרי דאגד שאינו עשוי לטלטלו לא שמיה אגד * .ירקות שאדם יוצא בהן יד"ח באמצע פוסל בארבעה טפחים [דמקום חשוב הוא לחלק את הסוכה] ,ולרבה אף באמצע שיעורו
אכילת מרור מביאין את הטומאה כ"ז שהן לחים ,ואין חוצצין מפני הטומאה ,ופוסלין כאויר בד"א לפסול כמו מן הצד ,ומקשינן דאין מצטרף סכך פסול ואוירא לפסול את הסוכה,
בשלושה דכיון דלכי יבשי פרכי כמאן דליתנהו דמי * .לרבי אבא הבוצר לגת אין לו ידות ובשלמא למ"ד דסכך פסול פוסל בד"א משום שיעורא ,א"כ סכך פסול ואויר דלא שוו
דמייציה לחמרא ,אך הקוצר לסכך יש לו ידות דניח"ל דלא ליבדרן ,ולרב מנשיא קוצר אין שיעורייהו לא מצטרפי ,אך למ"ד שפוסל בארבעה ומשום הפלגה א"כ אמאי לא מצטרפי
לו ידות וכ"ש בוצר ,ואמרינן דתניא סוכי תאנים ובהן תאנים וכו' לת"ק אם הפסולת מרובה [ועיין ריטב"א] * .בגד ג' על ג' טפחים ,שק ד' על ד' ,עור ה' על ה' ,מפץ ו' על ו' ,אם יחדו למשכב
על האוכלין כשרה ,ולאחרים בעי' שתהא הפסולת מרובה על הידות ועל האוכלין ,ולרבי הזב נטמא באב הטומאה במשכב הזב או במדרסו ,והגם שאין שיעוריהן שווין מצטרף
אבא תנאי היא וס"ל כאחרים שהקוצר לסכך יש לו ידות ,ות"ק חולק עליו ,אך לרב מנשיא החמור להשלים שיעור הקל ,הואיל ויש להם שיעור אחד לטמא במושב טפח על טפח אם
לכו"ע ס"ל דאין להו ידות ,והכא מיירי שקצצן לאכילה ונמלך עליהן לסיכוך ולכך סברי תקנו יפה לעשותו תלאי על גבי מרדעת החמור כנגד בית מושבו.
אחרים דיש להן ידות.

 דף יד 

מקשינן לרבנן דאמאי אי קצצן לאכילה ונמלך לסיכוך אין לו ידות והלא אין מחשבה מוציאה
מיד מחשבה ,ואין לומר דהנ"מ בכלים דחשיבי אך ידות במחשבה נעשה ובמחשה סלקא,
דהניחא אי אמרינן דידות האוכלין דבססן טהורות היינו שהתיר איגודן ,אלא אי בססן שדשן
א"כ חזינן דבעינן מעשה ,ומסיק דה"נ מיירי שבססן ממש ,ואחרים ס"ל כר' יוסי שמטמא
אף שבססן דחזי דלכי סתר לסוכה יאחז לשיבולין בקשין ,ואי בססן בגורן מטמא ר"י דחזי
להופכן בעתר * .נמשלה תפילתן של צדיקים לעתר המהפך את התבואה ,שאף תפילתן
מהפכת מידתו של הקב"ה ממידת אכזריות לרחמנות * .לר"י מסככין בנסרים ולר"מ אין
מסככין ,ונח' האמוראים :א .לרב מחלוקת ביש בהן ד' טפחים דר"מ אוסר משום גזירת
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