בס"ד

סוכה כב) .משנה( עד כב) :משנה(
ביאורים
קורת מבוי :מדברי סופרים אסור לטלטל במבוי בשבת עד שיעמידו לחי או קורה בצדו הפתוח לרשות-
הרבים .הקורה צריכה להיות רחבה טפח וחזקה כדי לשאת עליה אריח)לבנה(.

משנה

מהי מדובללת
רב :מסוככת מעט )מדולדלת( ,אך צילתה מרובה.
שמואל :כשהסכך לא בגובה שווה )מבולבלת(

סוכות כשרות:
 .1סוכה מדובללת,
 .2צילתה מרובה מחמתה.

לפי רב :מקרה ) 2צילתה מרובה
מחמתה( הוא הסבר למקרה 1
)מדובללת(

לפי שמואל :מקרה  2הוא מקרה
שונה ממקרה 1

כשהסכך שווה לאויר למעלה  -פסולה) ,כי למטה ברצפה השמש תרבה על הצל(
)להרחבה :ראה רש"ש ,תוס'(

 .3המעובה כמין בית ,אע"פ
שאין הכוכבים נראים מתוכה.
ואם אין אור השמש נראה מתוכה:
ב"ש :פסולה .ב"ה :כשרה.

סוכה מבולבלת )'קנה למעלה וקנה למטה'(:
כשהפרש הגבהים )בין הקנים( קטן מ  3 -טפחים
כשרה תמיד

קושיית רב אשי מברייתא:
לדעת ריב"י )בעניין קורה של מבוי( אומרים
'חבוט רמי' אף בפחות מרוחב טפח!

כשהפרש הגבהים )בין הקנים(  3טפחים ומעלה
אביי :פסולה תמיד
רבא :כשעובי הקנים קטן מטפח  -פסולה,
כשעובי הקנים גדול מטפח  -כשרה )מדין חבוט רמי(

תירוץ :יש לתקן את גירסת הברייתא.

המקור לכך שכאשר יש רוחב טפח אומרים 'חבוט
רמי'  -הוא ממשנה ותוספתא באהלות.

ברייתא  -דינים שונים בקורת מבוי:
• קורה שאינה מגיעה לכותל שבצד השני) ,או לקורה היוצאת ממנו(:
ת"ק :אם המרחק עד  3טפחים  -מועיל.
רשב"ג :אם המרחק עד  4טפחים  -מועיל.

טעם מחלוקת ת"ק ורשב"ג:
ת"ק :לבוד הוא תמיד  3טפחים.
רשב"ג :דין לבוד תמיד  4טפחים.

• ב' קורות מקבילות שאין באף אחת מהן רוחב טפח )ראה ביאור בריטב"א עירובין(:
ת"ק :אם מקבלות אריח לרחבו )טפח(  -מועיל,
רשב"ג :אם מקבלות אריח לארכו )שלשה(  -מועיל.
• ר' יוסי בר' יהודה :קורות שאינן באותו גבוה  -מצטרפות בתנאי שלא תהא העליונה
למעלה מכ' אמה ותחתונה למטה מי' טפחים.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

תיקון הגירסה
מצטרפות בתנאי שלא יהיו במרחק 3
טפחים זה מזה.
]ובתנאי ששתיהן יהו למעלה מי' טפחים
ולמטה מכ' אמה[
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