בס"ד

סוכה ג 2) :שורות מלמטה( עד ד) :נקודתיים(
ביאורים
גוד אסיק מחיצתא )משוךַ ,ה ֲע ֵלה מחיצות( :ישנם מקרים שבהם לא צריך מחיצה הרמטית אלא מחיצה של היכר ולכן למרות
שהמחיצה אינה מגיעה לגובה הנדרש ,אנחנו מתייחסים אליה כאילו היא נמשכת ועולה.

המנמיך סוכה גבוהה בעזרת
.
כרים וכסתות:
לא מועיל] ,אפילו אם ביטלו לכל החג[.

טבע האדם לחשוש להפסד ממונו ולכן
לא ישאירם שם לאורך זמן.

עפר:

תבן:
ביטלו לימי החג:

מועיל.

ביטלו לימי החג:

מועיל.

אינו מתכנן לפנותו בחג )אך לא ביטלו בפיו(:

מח' ר"י וחכמים.

אין מתכנן לפנותו בחג )אך לא ביטלו בפיו(:

רש"י :מח' ר"י וחכמים
ריטב"א :מועיל.

הניח סתם )ולא ידוע אם עתיד לפנותו(:

לא מועיל

הניח סתם )ולא ידוע אם עתיד לפנותו(:

מח' ר"י וחכמים.

מתכנן לפנותו:

לא מועיל.

מתכנן לפנותו:

לא מועיל.

כשחלק מהסכך בגובה מתאים וחלק לא
חלק גבוה מ 20אמה וחלק נמוך מ 20אמה:
כשצילו של הסכך הנמוך )הכשר( מרובה מהחמה  -כשרה.

חלק נמוך מ 10טפחים וחלק גבוה מ 10טפחים:
אביי )בהו"א( :כשצילו של הסכך הגבוה )הכשר( מרובה מהחמה  -כשרה.
רבא :פסולה תמיד )כי זו דירה סרוחה(.

תיקון מלאכותי לגובה לא מתאים
סוכה הגבוהה מ 20אמה ובנה בה רמפה כדי להנמיכה:
רש"י :כל הסוכה כשרה )החלק שמהרמפה והלאה
כשר מדין "פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה"(.

כשהרמפה צמודה לדופן האמצעי:
כשרה בכל מצב.

ר"ן :רק החלק שמעל הרמפה כשר.

כשהרמפה צמודה לדופן צדדית:
צריך שהמרחק מקצה הרמפה לדופן ממול יהיה קטן מ 4אמות) .רק הדופן הנגדית נחשבת ל"דופן עקומה"(
כשהרמפה באמצע הסוכה )רחוקה מהדפנות(:
צריך שהמרחק מקצה הרמפה לכל שאר הדפנות יהיה קטן מ 4אמות) .כל הדפנות נחשבות ל"דופן עקומה"(

סוכה הנמוכה מ 10טפחים וחפר בה בור כדי להגביהה:

לא ניתן להשתמש בדין 'דופן עקומה'  -כי
אין על דפנות אלו )הפחותות מ 10טפחים(
שם דופן.

כשהמרחק מהבור לדפנות פחות מ 3טפחים  -כשרה )מדין לבוד(.
סוכה הגבוהה מ 20אמה ובנה באמצעיתה עמוד גבוה  10טפחים:
אביי )בהו"א( :כשרה )'משתמשים' בדין "גוד אסיק מחיצתא" ומעלים את מחיצות העמוד(.
רבא:

פסולה )בסוכה יש צורך במחיצות ממש(.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

כשהמרחק מהעמוד לדפנות קטן מ 4אמות:
מח' ראשונים האם ניתן ל'השתמש' בדין דופן
עקומה) .רש"י ורא"ש(
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הברייתא
סיכך על גבי  4עמודים )ללא דפנות(:

מדובר בעמודים שניתן לחקוק מהם טפח לכאן וטפח לכאן

ר' יעקב :כשרה.
חכמים :פסולה.

טעם המח' :האם
אומרים "גוד אסיק
מחיצתא".

במה נחלקו
רב הונא:
כשהעמודים

נמצאים

בקצה

הגג.

)וכשהם באמצע הגג  -פסולה(

דחיה:
מברייתא אחרת משמע שנחלקו באמצע הגג) .אך אי
אפשר לדעת מברייתא זו האם נחלקו גם על שפת הגג(

רב נחמן:
כשהעמודים נמצאים באמצע הגג.
לא ברור מה סובר ר"נ בעמודים שעל שפת הגג )האם גם שם נחלקו או שכולם מכשירים(

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