בס"ד

סוכה ז 8) :שורות מלמטה( עד ח) :סוף העמוד(
ביאורים
כותים  -סנחריב הביא לארץ ישראל אנשים מכות .אנשים אלו חיו כקבוצה עצמאית גדולה מאוד שעברו יחד תהליך של גרות
משונה )בגלל הפחד שלהם מהאריות שאכלו בהם הם קיבלו על עצמם להיות את דת המקום( שתי בעיות קשות היו עימם הראשונה היא
שהם לא ראו עצמם כקשורים ליהודים יותר מדי והשניה שהם שמרו את המצוות בדרכם שלהם .התנאים והאמוראים נחלקו
במשך תקופה ארוכה כיצד יש להתייחס אליהם ולבסוף לאחר דורות רבים ,הוחלט שהם אינם יהודים .המעמד של הכותים היתה
שאלה משמעותית מאוד כיוון שבתקופת התנאים הם היו רבים מאוד .
כמה מאות שנים אחרי חורבן הבית מרדו הכותים ברומאים והרומאים בתגובה הרגו והשמידו אותם .מאז נשארו רק שרידים
קטנים מאוד של כותים הקרויים כיום 'שומרונים'  -שני הריכוזים העיקריים שלהם הם בשכם )על יד הר ברכה( ובחולון.

ר' יוחנן:

אחרים חולקים וסוברים שסוכה עגולה )בכל
גודל שהיא( פסולה

סוכה עגולה  -אם יש בהקפה מקום ישיבה ל 24איש  -כשרה.

הנחת המוצא של הדיון :ר' יוחנן סובר כרבי )המחמיר( -
סוכה צריכה להיות לפחות  4על  4אמות.

למה התכוון ר' יוחנן:
הצעה א':
מקום ישיבה של אדם הוא אמה.
מסקנה :סוכה עגולה כשרה כשהקיפה  24אמה.

הצעה ב' )מר קשישא(:
מקום ישיבה של אדם הוא  2/3אמה.
מסקנה :סוכה עגולה כשרה כשהקפה  16אמה.

נדחה :כדי להכניס ריבוע שיש בו  4אמות על  4אמות
לתוך עיגול צריך שקוטר העיגול יהיה ) 16.8ולא צריך 24
אמות(

לא ניתן לומר שבפער גדול שכזה ,ר' יוחנן לא דייק!

נדחה :כדי להכניס ריבוע שיש בו  4אמות על  4אמות
לתוך עיגול צריך שקוטר העיגול יהי ) 16.8ולא  16אמות
בלבד(

אמנם לפי החשבון
של חכמי קיסריה
אכן צריך עיגול
שקוטרו  24אמות -
אולם החשבון שלהם
מופרך ולא מתיישב
עם המציאות

לא ניתן לומר שר' יוחנן לא דייק והקל!!

הצעה ג' )רב אסי(:
מקום ישיבה של אדם הוא אמה .אבל ר"י התכוון להקפה מבחוץ ולא להקפה מבפנים
)ולכן צריך להוריד  2אמות מהקוטר  -שהם  6אמות מההיקף )כיוון שההיקף היה  24אחרי הפחתת  6נשאר (18
מסקנה :סוכה עגולה כשרה כשהקפה  18אמה )אמנם מספיק  16.8אמות אבל זה חוסר דיוק קטן לחומרא(

 2סוכות של יוצרים ,זו לפנים מזו:
הפנימית :חייבת במזוזה )כיוון שהיא דירת היוצר(
ופסולה לשמש כסוכה )רש"י :לא ניכר שיושב לשם סוכה(
החיצונה :פטורה ממזוזה )כיוון שאינה מיועדת לדירה(
וכשרה לשמש כסוכה )רש"י :ניכר שיושב לשם סוכה(
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לפי רש"י הפסול מדרבנן,
הר"ן הביא טעם אחר ,ולפיו הפסול הוא מהתורה

אינה חייבת במזוזה כדין בית-שער ,כיוון שהסוכה הפנימית
אינה קבועה מספיק.
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בס"ד

סוכות שנעשו כדי להגן מהחום )ולא בשביל צניעות( ולכן כשרות לשמש כסוכה
סוכות של אנשים שאינם חייבים בסוכה
• סוכת גויים.
• סוכת נשים.
• סוכת בהמה.
• סוכת כותים.

)גנב"ך(
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סוכות ארעיות )רקב"ש(

•
•
•
•

סוכת רועים.
סוכת שומרי קציעות.
סוכת שומרי העיר.
סוכת שומרי פירות.
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