בס"ד

סוכה יד) .משנה( עד טו) .משנה שניה(
ביאורים
סכך פסול :באמצע הסוכה :פוסל ב  4 -טפחים .בצד בסוכה :פוסל ב  4 -אמות )עד שיעור זה ניתן להכשיר מדין דופן עקומה(.
ההבדל בין הפסולים :עד  4טפחים  -הפסול מתבטל ולכן מותר לשבת מתחתיו
מעל  4טפחים ועד  4אמות  -הפסול נחשב כדופן של הסוכה ואסור לשבת תחתיו.

משנה

מתי נחלקו התנאים

סיכוך בקורות
ר' יהודה :כשר
ר' מאיר :פסול.

שמואל:

רב:

 4טפחים ומעלה:
פסול

 4טפחים ומעלה:
מחלוקת

פחות מ  4 -ויותר מ:3
מחלוקת

סיכך )בצד( בקורה שרוחבה  4טפחים:
• הסוכה כשרה.
• אסור לישון מתחת לקורה.

ישנה ברייתא כשיטת רב
וברייתא כשיטת שמואל.

פחות מ  4 -טפחים:
כשר

פחות מ  3 -טפחים:
כשר )זה נחשב כמו קנים(

לפי שמואל כולם מודים שיש גזירת תקרה
המחלוקת היא מתי גוזרים )רק ב 4-או גם
בין  3ל(4-

לשיטת רב :הסיפא היא רק כר' מאיר.
לשיטת שמואל :הסיפא היא ככולם.

לפי רב נחלקו האם
יש גזרת תקרה

לישנא קמא
הסבר שמואל לברייתא

ברייתא
ר' יהודה:
 2קורות לא מצטרפות לפסול הסכך.
ר' מאיר:
 2קורות מצטרפות לפסול את הסכך .

הסבר רב לברייתא

מדובר בקורות של  3עד  4טפחים,

מדובר בקורות של  4טפחים,

קורות אלו פסולות לר"מ וכשרות לר"י

קורות אלו פסולות לר"מ וכשרות לר"י

לר' מאיר :קורות אלו מצטרפות ל 4 -
טפחים לפסול באמצע הסכך.

לר' מאיר :קורות אלו מצטרפות ל 4 -
אמות לפסול בצד הסכך.

לישנא בתרא
הסבר שמואל לברייתא

הסבר רב לברייתא

מדובר בקורות של  4טפחים,

מדובר בקורות של  4טפחים,

קורות אלו פסולות לכולם

קורות אלו פסולות לר"מ וכשרים לר"י

לר' יהודה :קורות פסולות אלו אינן

לר' יהודה :קורות אלו כשרות לחלוטין

מצטרפות ל  4 -אמות )לפסול בצד
הסכך(

)ר"י 'השתמש' בלשון 'אינן מצטרפות' בגלל
ר"מ ,לשיטתו הן כלל אינן פסולות (

נסר רחב )שפסול( שהפכו ע צידו הצר:
רב הונא :פסול) .הנסר מוגדר כסכך פסול ולכן הוא פסול בכל מצב(

רב חסדא ורבה בר"ה :כשר.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

ניסיון הוכחה לר"ה :הברייתא פוסלת קורה גדולה גם אם שם
רק מקצתה
דחיה :הברייתא מתייחסת למקרה שבו שם חלק מהקורה מעל
הסוכה וחלק מבחוץ.
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בס"ד
משנה
כיצד מכשירים תקרה העשויה מקורות )שרוחבן  4טפחים(:
ב"ה לפי ר"מ  -וב"ש לפי כולם:
מחליף כל קורה שניה בסכך כשר.
ב"ה לפי ר"י:
או מנענע את הקורות
או מחליף כל קורה שניה בסכך כשר.
]כך ביאור הגמ' וע"פ הרש"ש .ור' רש"י במשנה[

ביאור המחלוקת שבמשנה:
ב"ה לפי ר"מ וב"ש לפי כולם:
יש גזירת תקרה.
)יש שתי בעיות -גזירת תקרה ותעשה ולא מן העשוי(

ב"ה לפי ר"י:
אין גזירת תקרה.
)הבעיה היחידה היא תעשה ולא מן העשוי(

קושיה על שיטת רב:
גם במשנה הקודמת נחלקו ר"י ור"מ האם יש גזרת תקרה  -מדוע
הכפילות?

קושיה על שיטת שמואל:
לדעתו בנסרין שרחבים  4טפחים לכולם יש גזירת תקרה!

תירוץ ר' יוחנן:
במשנה הקודמת נחלקו בנושא אחר )'גזרת כלים'(.
דחיה לתירוץ :מדברי רב במקום אחר מוכח שלא נחלקו בכך.

תירוץ:
המשנה קודמת עוסקת כשלא היתה תקרה מעולם -
במקרה זה לכולם יש גזירת תקרה.

תירוץ הגמרא:
במשנה שלנו ר"י הביא סיוע לשיטתו מב"ה,

המשנה שלנו עוסקת כשהיתה תקרה של קורות ובא לבטלה -
במקרה זה נחלקו האם גזירת תקרה קיימת.

ור"מ השיב לו שב"ה לא סוברים כפי שחשב אלא אחרת.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©הראל שפירא ועמיחי גורדין-ישיבת הר עציון

