בס"ד

סוכה יח) .שורה  (11עד יט) .נקודתיים(
ביאורים
פי תקרה יורד וסותם :האמוראים נחלקו האם ניתן לומר ולראות כאילו חודה של התקרה נמשך ויורד למטה ומגיע
עד לקרקע )אף שבפועל אין שם מחיצות אמיתיות( ,ובעקבות כך להחשיב חלל שמתחת תקרה ללא מחיצות ,לסוכה
ולרשות היחיד) .להרחבה  -שו"ע שסא/ב(

באמצעות מה ניתן למעט אויר ברוחב  3טפחים שבסכך?
בסוכה גדולה :אפילו בסכך פסול )כי אין אויר בשיעור  3טפחים ,ואין סכך פסול בשיעור  4טפחים(
בסוכה קטנה :רק בסכך כשר )אחרת אין סכך כשר בכמות הנדרשת(

האם יש דין לבוד באמצע הסכך

הוכחה לדעה ב'  -ברייתא העוסקת בקורת מבוי:
קורה שמגיעה עד פחות מ 3טפחים לקורה שיוצאת
מהכותל ממול  -המבוי כשר.

נדחה :לא ניתן ללמוד
דיני סוכה )שהיא מהתורה(
מדיני מבוי )שהוא מדרבנן(

דעה א' :כן.
דעה ב' :לא.

הוכחה לדעה א'  -המשנה באהלות:
ארובה שפחותה מ 3טפחים  -אין דינה כסתומה )כאהל(.

נדחה :דין זה בטומאה
הינו הלכה למשה מסיני
מקומית.

דרשותיו של ר' יהודה בר אלעאי:

ר' ישמעאל בר' יוסי  -כך פירש אבא:

• בית שגגו נפחת באמצעיתו וסיכך על הפחת  -הסוכה כשרה.

• רק בתנאי שהמרחק של הפחת מהדופן לא יותר מ 4אמות.

• 'אברומא' )סוג דג קטן( :מותר באכילה.

• רק של מקום פלוני )שם אין גם דגים טמאים דומים מאוד(.
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בס"ד

הלכה כשיטת סורא
)וערבא(.

סיכך ע"ג אכסדרא
יש לה עמודים

)מרפסת מקורה ללא קירות(

)שהמרחק ביניהם פחות מ 3טפחים(:

שיטת סורא
הסתיגויות על שיטת אביי

שיטת נהרדעא

כשרה.

אביי :כשרה )מדין 'לבוד'(

)מדין לבוד(

רבא :פסולה )כיוון שהעמודים לא נעשו לשם סוכה
לא אומרים לבוד(

א .במשנה שלנו )יז( לא
אומרים פי תקרה יורד כיוון
שפי התקרה אינו ניכר,
ב .בסוכה עם שתי דפנות
מקבילות בלבד  -לא אומרים
'פי תקרה יורד'  -כיוון שרבים
עוברים שם

חצר שבקצוותיה ישנו
מרחב מקורה  -ואדם שם
סכך על החלק הלא מקורה -
תוך שהוא משעינו על
החלק המקורה

אין לה עמודים:
שיטת נהרדעא

שיטת סורא
אביי :כשרה )אומרים 'פי תקרה יורד וסותם'(.

פסולה

רבא :פסולה )לא אומרים 'פי תקרה יורד וסותם'(.

)פי התקרה לא נעשה עבור הסוכה ולכן לא אומרים
'פי תקרה יורד וסותם'(

אכסדרא בבקעה )=שרבים לא עוברים שם  -רש"ש(:

אביי )לפי סורא( חייב לסבור כרב.

רב :נחשבת רשות היחיד  -אומרים 'פי תקרה יורד וסותם'.

רבא )לפי סורא( יכול לסבור או כשמואל או כרב

שמואל :איננה רשות היחיד  -לא אומרים 'פי תקרה יורד וסותם'.

)רב אמר כאן פי תקרה יורד בגלל שכאן התקרה נעשתה
לצורך המקום המדובר.
במקרה של סוכה התקרה לא נעשתה כדי שיסככו על
החלק הלא מקורה(

סוכה שיש לה  2דפנות העשויות כהלכתן ,והדופן ה 3סמוכה לאכסדרה) ,כך שלעומדים מבחוץ זה
נראה כאילו אין דופן שלישית(  -כשרה
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