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 "[תאתקני תנ" א"ע ב -"תנן התםע"א " ב] לה"לשון המשנה "פסו

משוו ה לשון  גמרא  את  לה  בסוכה  ההמשנה  בבין ו רבעי  משנה לשון  ששתיהן   ," דומה  דין  עשרים  עלות  מעל  אמה גובה 
ובעי "פסולה"  נאמר  במשנתנו  אחר,  באופן  ההלכה  פסק  את  התנא  שנה  משנה  בכל  אך  ה  רובין פסול",  גמרא  "ימעט". 

 ההבדל.תרצת שני תירוצים להסבר מ

אמה   מעשרים  למעלה  זהה:  הדין  המשניות  בשתי 
א במשנך  פסול,  כה  שהסו  התנא  פוסקתנו  מדוע 

מעט" את  "י   פוסק התנאן  בי רוובמשנה בעי   "פסולה"
 ?י בוהמגובה  

הכ  סּו בֹוה  גְּ ִהיא  שֶׁ אַ   ה  ִרים  שְּ ֵמעֶׁ ה  ל  ַמעְּ ה  לְּ ַרִבי וְּ   ,פְּסּוָלהמ 
ִשי  ה ַמכְּ הּוד   ר.יְּ

אֵ  שֶׁ ּהוְּ הבוֹ גְּ   ינ  ה טְּ ֲעש    ה  ִחיםר  שֶׁ   ,פ  ל  וְּ ֹלֵאין  פ  הש  ּה )שְּ   , נֹות( דְּ
ת   ֲחמ  שֶׁ צִ   ּהוְּ ה מְּ רּוב  סמְּ ּה פְּ ת  הל   .ּול 

 

 תנו משנ

בימיהם  ] אך  הרבים,  לרשות  היחיד  מרשות  לטלטל  אסור  תורה  מדין 
  פת חצר משותל  אלא  ישירות,  ביםת הררשופתוחים ל  הבתים לא היו
  .וש מחיצות(שלב  ףקמו  הואכי  )  היחיד  כרשות  וינשד  שפתוחה למבוי
לכים קל בעיני ההו רבים  הות  שלר  וחהלרו  חו פת  מבוישהאבל מכיוון  

כת הוצאה  התחייב במלאלו  –לרשות הרבים    לטלטל את חפציהם  בו
לרשות כן  [ 1]איור    מרשות  על  בני    חכמיםחייבו  .    שות לע  בוי מהאת 

היכ קורה  , המבוי  בפתחר  סימן  לח  יבוהממעל    בדמות  )קורה   יאו 
לפת ל  כדי  ,[2]איור    (חצמודה  יזכרו  במבוי  אלעב  א שההולכים  ת  ור 

 ם עם החפץ[לרשות הרבילצאת ו ןסימה

הּו בֹוי שֶׁ בֹוּהַ מ  ה  א ג  ִרים ַאמ  שְּ ה   ,יְַּמֵעט  [3]איור    ֵמעֶׁ הּוד  ַרִבי יְּ
ִר ינוֹ אֵ   : אֹוֵמר  . יְך צ 

ב ֵמעֶׁ ה  וְּ  ח  ר ַאמֹות  ר  ִאם יֵ שֶׁ ַמֵעט וְּ ַתח ַאף עַ ֹו צּורַ ל  שיְּ   ל ת ַהפֶׁ
הּוא   שֶׁ ִפי שֶׁ ב ֵמעֶׁ ח  ִריְךר ַאמֹות ֵאין ר   .ֵעטמְַלְְּ  צ 

מסיני   עבנק  הסוכור  שיע.  1 נו משנת למשה  ומעת    –  הלכה 
לב כיצד  מורה  שיודעים  התנא  והיא נותה  שבמידה 

  לעומת שימת . מדאו'  היא פסולה הככהל בנויה אינה
תחילת  ה  משנוה  ,חכמיםתקנת    א הי מבוי  ב  קורה
לרביםההורא זו  לכן  ה    לעשות צד  י כלימד    נאהת, 
 אם הוא גבוה.  אותוט  למע  בה וחהו  –  מבוי 
,  קן את הפסולד לתצי כמד  לא י התנ ף שעדי באמת  .  2

)וכל פסול צריך   עניינים  בעהאר  נשנוסוכה  משנה  באך  

ה"קיצר התנא ואמר    לתקן בלשון אחר( סּול    . לעומת "פְּ
ב דשהזכיררובין  י עהמשנה  רק  הה  גובה   קורהין 

מַ "תנא  הר  אמ  , מבוי וחב הור   ה תואשניתן לומר  "  טעֵ יְּ
 .יםהדינעל שני  

מבוי 
 סתום 
רשות  

 יחידה

 חצר  חצר 

 רשות הרבים 

הב1 פ.  לחצר  תים  פתוחצוהתוחים  למבוי. רות  חות 
פץ לרשות  הוציא חלמשים    ל מבלי וי יכובמב  מטלטלה

 יב  י ולהתח  הרבים

)מבוי(  הי   שותרר בין  קבעו חכמים לעשות היכ.  2 חיד 
 המבוי   פתח  שמעל  מות קורהם בדת הרבי לרשו 

מ.  3 גבוהה  המבוי  מעל  אמה  כשהקורה  עשרים  על 
רואההולך  ה אינו  ולכן  ותא  במבוי  אינה  מהווה היא  ו 

 עבורו  היכר
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 "[ דברלה " א"ע ג  -"יציאות השבתע"א " ב] ם אמהסוכה למעלה מעשרי

אך ,  מטר(   11-אמה )כעשרים  מ  גבוהות יותר  שהדפנות לא יהיו , אחד מהם:  סוכהה  לכשרות  םימספר תנא מעמיד  תנא קמא
מביאה  ולאחר מכן    ,מהתנ"ך  תנא קמא  דין מקור    רסב ולשת להמביאה מחלוקת אמוראים משהגמרא  רבי יהודה מכשיר.  

את ומבררת    ,(םמסוי  במקרה  ודההי  רביקמא ו  ת מחלוקת תנאות אידעמומ)  משנהשבלוקת  מחה  שמגבילות אתשל רב  שלוש הוראות  
 . המשנהת ו הגבל להמשנה  יהסבר ההתאמה בין 
אחר  , וללותההגבאת שתי  לאחד    , הגמרא מבקשתדפנות ושתיים בגודל הסוכה , אחת בעוסקות  הגבלות המשנהמכיוון ש
 .הסוכה הגבלות שקשורות לגודללכה על המההילני  תיא מקשה מסוכה זאת השדחת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ִהיא ה שֶׁ מַ   סּוכ  ה לְּ בֹוה  ה מֵ גְּ ל  ַרִבי עְּ ה וְּ סּול  ה פְּ ִרים ַאמ  שְּ עֶׁ
ִשיריְּ  ה ַמכְּ  .הּוד 

למד ו נתנש מ שק  אתנ  מהיכן  שהיאמא  ל  סוכה  מעלה  גבוהה 
   ה?פסולמעשרים אמה  

 כמותה:   ברתסו  ת לאלקחודוע הדעה המכן מ  ולאחר  רוצה,תי ו  דעהלהסבר הקושיה    ,שונותות  דע  שלושהגמרא מביאה  

 טתו י בר לשסה מדוע חבריו לא אמרו כן  רוץי ת קושיה לימוד  קופס דעה 
ַמַען  רבה   "לְּ

  עּויֵדְְּ
  ֹדֹרֵתיכֶׁם

  ִכי 
  כֹותס  בַ 

ִתי    הֹוַשבְּ
ת ֵני   אֶׁ   בְּ

ֵאל"   ר  ִישְּ
  ויקרא)
 ( מג,כג

לדעת   הסוכה  מטרת 
בסש   כך יושבים 

סככה"  )"סו עד  ך(היינו   .
אמה שולטת  עשרים  

היושב   דםואעין,  ה
את רואה    בסוכה 

ש ,  ךהסכ נמצא  ויודע 
מכך  סוכה,  ב למעלה 

 טת. אין העין שול

כוונת   ---- ---- ללמד    "עּו ֵידְּ "אין 
האְדעל     ְםידיעתְ

אלא   בסוכה,  בישיבתו 
ישראְל עםְ   ידיעתְ

ְ את  מקיימים  שלדורותְ
י  זכר לעניינמצוות סוכה  

ש קיפום  ההכבוד 
 בר. נו במדלאבותי 

אין  אומנם 
יוצ א  מקרא 

ו,  וטפשמידי  
ה ניתן  אך  וא 
  להידרש גם  

"למען  ש"י)ר  ד"ה 
 ידעו"(

רבי 
 זירא

ה כ  ס    "וְּ
יֶׁ   הִתהְּ
  ֵצללְְּ

ם   יֹומ 
ב"  ֵמֹחרֶׁ 

  ישעיהו)
 ( ו,ד

  לשבת וכה  מטרת הס
עד   הסכך,  בצל 
אדם   אמה  עשרים 
הסכך,   בצל  יושב 

מכך   הוא  למעלה 
 נות. בצל דפיושב  

: אביי 
  העושה
סוכתו  
ות  בעשתר
קרניים  

ב)עמ שני  ק  ין 

  צל וההרים(  
ה   הר מחמת 

  תוסוכ
 פסולה? 

הדקוב אם  ים 
נו צר  הצל 

  מהסכך: 
ההרים   בהסרת 

מה סכך,  הצל 
בא כה  וסבל 

הצל    גבוהה
 פנות. מהד

לימות מנבא    ישעיהו 
יעש שהקב"ה  ה  המשיח 

ישראל   לעם  סוכות 
לצל   לעונג  שיהוו 

עניינו  אין  ו,  מסתורלו
  ללמד סוק  פהל  ש
  סוכה   תמצוו טרת  שמ
 . ליה הסוכה לצתהש

מהכתוב   קמ"ל 
הס  וְּ " אף  ",  כ 

לכתוב   שיכל 
ח   שבימות  ,  הפ  וְּ
יהיו המ שיח 

ֵשם    וגםסוכות  
כוונ"סוכה   ה ת" 

 ל. צל

כֹ  רבא   ת"ַבס 
בּו   ֵתשְּ
  שִׁבְַּעת

  "מִׁיםיְָ
  ויקרא)
 ( מב,כג

דירת   תהא  הסוכה 
המיועדת   עראי 
ותו   ימים,  לשבעה 

ם אמה  לא. עד עשרי 
ד  אדם ת  ירבונה 

קלות,    נותבדפעראי  
בונה    להלמע מכך 

קבע,  כתסואדם   ו 
יסודות     ודפנות עם 

 .ות שלא תיפולעוקב

: אביי 
העושה  

קבע   סוכתו 
  ותמדפנ
  תו כסול  ברז

 פסולה? 

משמעות  
ל למדנו  הכתוב 
  ארעיות

כה.  הסו
גובהה   להכשיר 
סוכה   של 
באופן  הנעשית 

)יתדות    ארעי 

כיצד    ארעי( ולא 
או )בעץ    נבנתה

 . זל(בבר

אביי קושיי משום     , ת 

ש כתב  ל  ובהכתכיוון  א 
  לא   -י"  רע"א מפורשות  

חיוב   ללמוד  ניתן 
. סוקות בסוכה מהפי עאר

הקשו    לרבי  אףמאביי  )ולא 
ב לתרץ את  יטשהי  ימפנ  ירא,ז
תוס'ה   "כרבי ד"ה    קושיה. 
 ( "אירז
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מקרה  שרה ויש כ כהשהסו מוכי כו"ע יסש מקרה שלקמא לרבי יהודה וסובר שי רב מגביל את המחלוקת במשנה בין תנא 
י   שבו ר הם  בדעתו של  שלוהוב  חלקו.   הסבר  בין   מתאימההגמרא  מכן    ולאחר,  שונים  םאמוראי של    גרסאותשה  באו 
 : נההגבלת המשללעיל(   אבשהו)נה  משה

  מחלוקת רב ות"ק דעה 
האם סוכה גבוהה  

 כשרה 

אפילו למעלה  
  עשרים אמהמ

 כשרה 

 שיטת כפי  נה  המש  הסברלמתאים  

רבי 
  יאשיה
בשם  

 רב

כה  והס  שאין דפנותכ
 ך לסכ  יעותמג

דפנות  כש
יעות  מגה  וכהס
 כך לס

כיוון שהדפ מגיעותנרבה,  לא  ש  -לסכך    ות  .  כךבס  העין ולטת  לא 
אםאב מגיעו נהדפ  ל  בת  לסכך,  שמסתכל  ות  העיןעת  הדופן   על 

 ובה למעלה מעשרים אמהנמשכת לראות את הסכך, אף שהסוכה ג
הסוכה הסכך לגבי צל  יעות עד  ת מגדפנושה  לכךשמעות  אין מ  ארבלרבי זירא ו)ל

 .וארעיותה(

רב  
הונא  

שם  ב
 רב

  ע באר  בגודל  בסוכה
  בע אר  על  אמות
 אמות 

סוכה  הכש
מארבע   גדולה 

ע ואמ ל  ת 
 אמות   עברא

זירא,   שהסורבי  עכיוון  הצל  קטנה  מחמת  כה  בסוכה  היושב  ל 
יושב  הצל ה(  ד"אעל    מד"א)יש בה יותר    הסוכה גדולה  הדפנות. אבל אם

  ה )לרבמעשרים אמה    כה גובה למעלה, אף שהסו סכךת המחמ   נוצר

 .וארעיותה( כךת הסראיילגבי  כהוגודלה של הסות למשמע  ןאי ארבלו

חנן   רב 
  בר
בה  ר
שם  ב
 בר

ה   רק   מחזקתבסוכה 
 ורובו  ראשו  כדי 
  יה להסב הלה  כיבאדרכם  )

מיטה ולא  על   תלשב, 
את  להכניס    ולכן יש   ףוקז

גופו(   סך )  ושולחנו  רוב 
 אע"  די  רש".  ט"זעל    ז"ט
 [ 2ור ]אי ("פני על" ה"ד

שהסוכה  כ
  יותר   תזקמח
  שו רא  די מכ

   וושולחנ  ורובו

בר   ן נרב חשל    מואמוראים, וכנראה טעף אחד מן הלא כשיטת א
  מעשרים אמה הוא אחר הגבוהה למעלה  כו"ע סוכה  ה להכשיר לרב

ניראת ה  ובוג  )כאשר הסוכה צרה   כששטחהאך  ,  הכלול תרנגולים לכן פסול  היא 

הינקראר  ותי  גדול "סת  עשרים  בגובאף    וכה",א  מעל  ן כיוו  ,תוס'(  ה.אמה 
זירא(  בסכך  א שולטת העין זה של סוכה לכשעדיין בגודל   ין א  ,)רב 

 .)רבא( היא ארעיתין  וא  )רבה( הר בתוככי צל נה

 

  עת לד   : נהבטעחנן  י ההגבלות של רב הונא ורב  שת  חד אתאנ
קמא  ,בר שלכה  וסשק  פוס  תנא  סוכה"ְְבגודל  מעל    "הכשרְ

גם    "הכשר סוכה"מאך סוכה גדולה יותר  פסולה,  עשרים אמה  
כשרה אמה  עשרים  ".  מעל  סובגודל  נחלקו  כההכשר   "

ז"ט על  חנן    ולדעת רב  "אל דלדעת רב הונא ד"א ע  ,םי וראמאה
ת  ונפבד  תיל א גבשמיה של רבי יאשאי שלא ניתן לאחד את דעתו  ד)בוו ז"ט

 סוכה( בילות את שטח המגהדעות שהסוכה יחד עם 

"הלכ סוכה"ו"ע  ראשו    כשר  ז"ט(   חנוושול  ווברהינו  על    )ז"ט 
 : םוראי האמ  קוונחל

ור"י  "תחלקו  נ  : רב חנן  סוכה  ב  ה", אבלכשר סוכ"המשנה  בק 
   כשרה.  אף יותר מעשרים אמה  לכו"ע,  –  יותר  גדולה

הונא ור"י  "תחלקו  נ  : רב  במ בק  סו"שנה  ,  א ד"ד  ע  כה"הכשר 
 כשרה. ים אמה  מעשר  אף יותר  ,ע" לכו  –יותר מד"א על ד"א  

שֶׁ כ  סּו בה  גְּ מַ ִהיא  לְּ ה  שְּ ֹוה  ֵמעֶׁ ה  ל  ה  עְּ ַאמ  ִרים 
ה סּול  ִעים    ,פְּ ב  ַארְּ ַעד  ִשיר  ַמכְּ ה  הּוד  יְּ ַרִבי  וְּ
 . '(תר. תוסלו יו)ואפי  הים ַאמ  ַוֲחִמשִ 

הּו יְּ ַרִבי  הָאַמר  ה    : (ו שיטת  להוכיח  יםכמ)לח  ד  ַמֲעשֶׁ
ה  בְּ  כ  ִני ַהַמלְּ א  "עיא    ב"ב  "י חשמונאים. רש)מזרע הֵהילֶׁ

סּוכ  בְּ "מונבז"(  ד"ה   ה  ת  יְּ ה  שֶׁ ה  לֹוד  בֹוה  גְּ ּה  ת 
ִר  שְּ סִ ֵמעֶׁ נ  ִנכְּ ֵקִנים  יּו זְּ ה  ה וְּ ִאין לְּ ים ַאמ  יֹוצְּ ם  ין וְּ ש 

ֹל ָאמְּ וְּ ד  רא  ּה  ל  ר  ּו  מעשרים ב  הגבוה  שסוכה  )משמע 

ר.  כשרה(ה  אמ ם  :ּו לוֹ ָאמְּ ָאי יה  ִמש  ה   ?!רְּ ת  יְּ ה ה  ִאש 
ה מִ  טּור  חו בה, כי היא  ימ)לכן חכמים לא    הּוכ  ַהסן  ּופְּ

חייבת סוכה(  לא  ן   .במצוות  הֶׁ ל  ה   :ָאַמר  ע  ִשבְּ ַוֲהֹלא 
ּה ִנים ֲהוֹו ל  י ל מַ ֹוד כׇּעוְּ   ,בסוכה(  חייבים )והם    ב  ה   ֲעשֶׁ

א ַעל פִ ֹל ל  ה אֶׁ ת  שְּ ִמיםחֲ   י א ע   . כ 

 ברייתא 

יהודה   רבי  הסברים ל  טען מדוע  שני    חכמים 
יה   ואמר " ) עֹוד כׇּל ַמֲעשֶׁ  אשון? תפק ברהס  ולא( "...וְּ

יה נגדלודה  כוונת רבי  שתי טענות שהיו    טעון 
 ון: ם לטעם יכולי מי חכ

תאמרו אם  ופטור  א.  לה  היו  קטנים  ים  ילדים 
מהסוכה   בנבעש  -הם  הה  ו  וי ים  בוודאי לה, 

גיל שש, ומחויב    על)מ צריך לאימו  מהם אינו    אחד

 . בסוכה מדין חינוך. כח ע"א(
חייב  קטן  תאמרו  אם  מ  בסוכה  ב.   דרבנן רק 

מים מפני  לה חכא העירו  , ולכן לוות(במצ  נכו)לח
ש דרבנן  במצו  מקפידה  נהאי שידעו  כל    -ות 

עשתה  עמ אף שיה  והקפידה  חכמים,  פי  על 
 בנן.דרבמצוות  

הילני    סוכתמ  הוכיח את שיטתו  רבי יהודהלשיטת רבי יאשיה  
שד  בתשל ה  המלכדרך  ש  ן כיווהמלכה   אינן פנותבסוכה  יה 

כן לדעת  לו וח מפני החום(  )ריר  כנס אוושי י  מגיעות עד הסכך כד
לה,  פסו  -  ךכ ת לסגיעומ  חכמים כזו סוכה גבוה שאין דפנותיה

 . )משתיקת החכמים(ה  יהודה שהיא כשר  להם רבי   והוכיח
הסוברים שנחלקו חכמים ורבי    ,אך לשיטת רב הונא ורב חנן 

בגודליהו בווכההס  דה  גדולה    ישבההמלכה  ש  ודאי ,  בסוכה 
ומ מסובי תישר)שנערותיה  עימה  בסוכ  ה(ם  אף    הולשיטתם  גדולה 

מודים   אמה  שחכמים  מעשרים  רבי    דוכיצרה,  כש למעלה 
 ?המלכהמסוכת הילני  חכמים  הקשה לודה  יה
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ורב חנן רבה בר אדא:   הילני המלכה    סוכת  לשיטת רב הונא 
על ד"א  ונא פחות מה  רבל)ים  , חדרים קטניה קיטוניותהייתה עשו

מעלה  לד מהם היה גבוה ל אחכש ז"ט(   עלט  ד"א, ולרב חנן פחות מז"
 ודההי רבי    כיחהוומכך שלא מיחו בה חכמים    .המעשרים אמ

 רה. כש  למעלה מעשרים אמה  בוהגקטנה  שסוכה  

)בין  ה חדרים קטנים?! כה העשוי בסווכי הדרך של מלכה לישב 

אדם באמה ם ) אנשי פיק לארבעה  סמקטן ש  רעסקינן בחדלשיטת רב הונא ש
היסב עם  לאדם אחד ל  א חדר שמספיק רקן שהולרב חנ  ין וב  יושב. ז ע"ב(

 שולחנו( 

אשי  גדולה  ההיה  המלכי  להילנ  : רב  חדרים   בה  היוו,  סוכה 
 [ 3]איור   .לצניעות  יתה משתמשת קטנים שבהם הי 

הילני  של  מסוכתה  להוכיח  ניתן  לא  יוון  כ  המלכה  לחכמים 
סוכם  בי המחוי שבניה   ישבמצוות  הגדולהה  בסוכה  )אף    בו 
וון שהיא גדולה לא נחלקו בה יכ  רברים, לשיטת  ה מעשלוה למעגבה  שהיית

לכן חכמים  ,  יםה בחדרים הקטנישב  אוהי   ,(רהכשולכו"ע    חכמים 
, כי אישה (מחמת גובהה  )אף שישבה בסוכה פסולה  ה דברלא אמרו ל

 היא ופטורה מן הסוכה. 
שי  רב סבר  להיהודה  המסוכתה    וכיחניתן  המלכה  ילני  של 

יש שבניה  בחד ע  בוכיוון  הימה  ורים  אמרקטנים,  לה    ולא 
מע  שמ –ה בסוכם חכמים דבר, אף שבניה ישבו עימה ומחויבי 

 כשרה. וה למעלה מעשרים  שסוכה קטנה גב
שמסבהונא    בר לשיטתו,  יהודה  רבי  קושיית  את  החדרים  יר 

  בגודל כזה ו,  על ד"א  על ז"ט לד"אבין ז"ט    בגודלהיו  הקטנים  
ה ורבי  פסול  ם אמהרי עש מ  למעלה  ברים סוכה גבוהים סוחכמ

מכ הילני שיהודה  של  מסוכתה  הוכיח  יהודה  רבי  ולכן    יר, 
 ו.תט לשי   מלכהה

ף שניתן  א)  ה לשיטתוקשה לסביר את רבי יהודה לרב חנן בר רב
ד השולחן  לייטון  בתוך הקשולחן היה בחדר הגדול וכולם ישבו  להעמיד שה

 וקשה לומר  .שם ורובם בתוך הסוכה הקטנהראו  זקופים,ולא    סוביםמ  לא
על   "טבוודאי החדר היה גדול מז  קיטוניותו עימה בבשהרי אם בניה יש  זאת
שיטת רב ול  פחים,שבעה טשבת יחד עם אימם בשא"א לשבעה בנים ל  ז"ט,

ז"ט  על  מז"ט  יותר  מעשרי  מודיםחכמים  אף    חנן  למעלה  גבוה  ם בסוכה 
   (יש"ר ב אשי תואם רק את רב הונא.של ר רוצו ראה שתי. לכן נשהיא כשרה

 

 

גוראשו  .2 רוב  ו,  בתוך  שולחפו  נו 
 ז' טפחים   טפחים עלסוכה של ז'  

גסו.  1 עשבוהה  כה  אמרמעל  ה  ים 
הדפנות   בצל  יושב  בסוכה  היושב 

 ך צל הסכולא ב

הילסוכ.  3 של  המלתה    ה גדולכה  סו  הייתה  כהני 
הגדולים   וישבשבה  ) כשרה   כוללת  ה  (הילדים 

 צניעות שבת  ל   ת קטנותוכוס

 סוכה גדולה 

 קטנה  כהסו קטנה  כהסו
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 "[ביה אינשי" ע"ב -"אמר רבע"א " ג] שיעור סוכה קטנה

וכיוון שהוא הסתמך    , בשתי גירסאות שונותבשיעור של סוכה קטנה,  צחק  הלכה של רב שמואל בר י  קפסהגמרא מביאה  
 דין הסוכה האם היא עוסקת ב  :הגמרא מבררת את המשנהח ע"א(  )כק שני  במשנה בסוף פר אים  בו על דברי בית שמאי המ

אחר השולחן שנמצא מחוץ לסוכה וייאכל    לתובאכי  יימשך ש )שהיא כשרה אך יש חשש    הסוכה  שב בתוךשיו או באדם    סוכה קטנה( ור  שיע)

 .כה גדולהסו גם ב ב"ש וב"ה בשיעור סוכה קטנה ו שנחלקו ואומרת  את המשנהמתקנת , הגמרא לבסוף .(בחוץ
ם ברייתא פחות מד"א על ד"א פסולה, הגמרא מבררת הא  סוכהפוסק רבי ש  שבשניהםת  במהלך הדיון מובאות שתי ברייתו 

 דעתו של רבי. היא  –ינים רבים ין בו ד"א על ד"א לא חלים עליו דאש ביתעת ששלישית הקוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מּוֵאל   קַבר יִ ָאַמר ַרב שְּ ח  ֵהא    : צְּ תְּ ה שֶׁ ִריכ  ה צְּ כ  ֲהל 
רּובֹו  )הסוכה(   וְּ ֹראשֹו  ת  זֶׁקֶׁ ז"ט  שהוא  )   וְּשּולְָּחנוְ ַמחְּ

פסופחות    ז"ט.על   אֲאמַ   .ולה(מכך  ַאב  ַרִבי  ֵליּה   : ר 
ֵבי   ?לכה זו(מי ה  )כדעת  אן מַ כְּ   :ֲאַמר ֵליּה  ?ַשַמאי   תכְּ

ַמאן  כְּ א  ל  בוודאי    דעתכ)  אֶׁ שמאיכמי?  רים  ובשס  בית 

הסוכה בתוך  להיות  צריך  "שולחנו"  להכשירה  שאף  . כדי 
 (קת רק ראשו ורובולב"ה די בכך שהסוכה מחז

רב שמואל 

 בר יצחק 

נחמן  יצחק:    רב  שמוא רבר  יצחק    לב  בעני כהל  קבעבר  ין  ה 
ו קטנה  במש   לע   מסתמךסוכה  שמא  אנה,  ב"ש  וונתם  כך 

בסוכה  שבמ לדון  ו נה  אי עני בוהמחלוקת    ,כשרהגדולה  חר:  ן 
שמא יימשך   ב"ש חוששים  .יתחנו בבאדם שיושב בסוכה ושול
סכך  תחת  הבית ולא  גג  תחת    ויאכל  –ן  באכילתו אחר השולח

 . ומתיריםששים  לא חוה  וב"  ,לאסור  ולכן גזרו  הסוכה
לדייק  ך  וכ לאדםתי שמ  המשנה  מלשון יש  י ה    ִמי "  יחסת  ה  שֶׁ

לא  דנהש  ..."וֹ ֹראש או  השולחן  אחר  ימשך   נהי וא  ,האם 
ת מַ "רת  ואומ  סוכהגודל המתייחסת ל זֶׁקֶׁ לשונו של רב שמואל )כ  "חְּ

יצחק( ועל התנהגות האדם נסובה  משמע שהסוכה כשרה    .בר 
 מחלוקת. ה

י   ה  שֶׁ ֹראשוֹ ִמי  בַ   ה  רּובֹו  שּווְּ וְּ ה  תֹוְך  סּוכ  בְּ נֹו  ח  לְּ
ִלין ּו  ֵבית ַשַמאי   ,ַהַבִית שִ מַ   ת ִהֵללֵבי פֹוסְּ  .ין יִר כְּ

 נה  מש 

 כח ע"א 

ה בחכמים שקובעת שסוכה  משתי הברייתות משמע שיש דע
כמים  בחה  ויש דע,  ז"ט(ט על  ז")  ולחנו ו ושקטנה היא ראשו רוב

רובוא  הי שקובעת שסוכה קטנה     מוכח   –  "ט(ועל    ט"ו)  ראשו 
 א.ייתרם מופיעות בבב"ש וב"ה, ודעותיהבכך  נחלקו  ש

ַרִבי  ָא אַמר  ב  ַאב  שמואל  יצ)לרב  ְך    : חק(ר  ל  ַדֲאַמר 
לך )   ַמִני  אמר  ֵלי ?  זו(  הלכה  מי  ַשַמאי    : ּהֲאַמר  ֵבית 
ז  זו(בהלכה    –ש  כב"  )ואע"פ שאין הלכה  ,ִהיא א תְּ ל  ּוז  וְּ
 .יַנּהמִ 

זֶׁקֶׁ  רּובֹו  ַמחְּ שֵ   וְּשּולְָּחנוְ ת ֹראשֹו וְּ   : אֹוֵמר  י בִ רַ   ,הר  כְּ
יְּ  ַבע אַ ֵהא ב  ַעד שֶׁ ַבע ַאמֹותּה ַארְּ  . מֹות ַעל ַארְּ

 תא בריי

ּה ַארְּ   : אֹוֵמר  ַרִבי  ֵאין ב  ה שֶׁ ַעל  ַבע ַאמוֹ כׇּל סּוכ  ת 
ַאמַארְּ  ה  ֹותַבע  סּול  ִמיםוַ   ,פְּ ּו  ִפילאֲ   : ִריםמְּ אוֹ   ֲחכ 

הזֶׁ ֵאינ ּה ַמחְּ  ֵשר  רּובֹו כְּ א ֹראשֹו וְּ ל  ת אֶׁ  . קֶׁ

 ייתא רב

זוט וב"ה    : ראמר  ב"ש  קטנה,חלקו  ממכ  בסוכה  ן  לשווכח 
"פסי  ההלכה  שִ   ֵביתקת  ַמכְּ ִהֵלל  ּוֵבית  ִלין  פֹוסְּ  –"  ִרין י ַשַמאי 
על האדם  , ואם היה המחלוקת  עצמה  ההסוכ  ן די   עלסובה  נש

ַשַמא"  בלשון שיושב בסוכה היה צריך לשנות   ִריםֵבית    : י אֹומְּ
י   אֹלא  ח  צ  סו)ידי  בסו  הכובת  שבישיבה  הסוכה(הכה  בתוך  אינו    , שולחן 

ִריםל אוֹ ית ִהלֵ בֵ ּו א  : מְּ  . "י צ 

לעי  הוכחנו  המשמלל  והרי  "שון  ֹראמִ נה  י ה  ה  שֶׁ   ..." וֹ שי 
 ה? ם ולא על הסוכסובה על האד שנה נשהמ

קטנה   בסוכה  וב"ה  ב"ש  נחלקו  בו  ורשו  אריך  צר)לב"ש  במשנה 

ולב ברד  "השולחנו,  ורובו(  י  ולחן צריך שהשב"ש  ל)ובסוכה גדולה  אשו 

צ אין  ולב"ה  אכילתו  אחר  יימשך  שלא  הסוכה  בתוך  יך  וכך צרריך(  יהיה 
 : משנההח  נוסאת    יבלהרח

י ה ֹראשֹו וְּ  ה  נסּוכ  ֹו בַ ברּוִמי שֶׁ ח  שּולְּ תֹוְך ַהַבִיתוֹ ה וְּ ֵבית ַשַמאי    , בְּ
ִהלֵ   ,אי צ    ֹלא  : יםִר אֹומְּ  אוֹ ּוֵבית  ִריםל  א  : מְּ ת    .י צ  זֶׁקֶׁ ַמחְּ ֵאינ ּה  שֶׁ וְּ

בַ  ִבלְּ רּובֹו  וְּ ֹראשֹו  ֵדי  כְּ א  ל  ַשמַ אֶׁ ֵבית  לִ ד  פֹוסְּ ּובֵ אי  ִהֵלל ית  ין 
שִ מַ   .יִרין כְּ

אֵ   ַבִית בוֹ שֶׁ ַאין  בַ   ַארְּ ַעל  ַאמֹות  ַבע    , מֹותאַ   ערְּ
ט זּופ  ַהמְּ ִמן  ִמַטֵמא  ּור  ֵאינֹו  וְּ ה  ַהַמֲעקֶׁ ּוִמן  ז ה 
טנְּ בִ  ל  ֵאינֹו נֶׁחְּ ִעים וְּ הב  בְּ   ג  ֵרי חֹומ  ִרין   ֵתי ע  ֵאין חֹוזְּ וְּ

וְּ  בֹו  ִבין  רְּ ע  מְּ ֵאין  וְּ ה  מ  ח  ַהִמלְּ ֵכי  ֵמעֹורְּ יו  ל  ֵאין ע 
תַ  פִ ִמשְּ אֵ   ין בוֹ תְּ ֵעירּובין מַ וְּ ין ן עֹושִ י אֵ וְּ   ִניִחין בֹו 
בֵ אוֹ  ִעיבּור  ַאִחין תֹו  ה  ֵאין  וְּ ֲעי ירֹות  ֵתי  שְּ ין 
ִקין בוֹ שהַ וְּ  ִפין חֹולְּ  . ּות 

 תא ייבר
  / רובו  ראשובסוכה  די שיהיה  ים  עת חכמבשתי הברייתות לד

זהו    -  ושולחנו שלדעתם  הקטמשמע  דירה  ביותר, שיעור  ן 
השי  רבי  ד  סוכְהשל  עור  ולדעת  ד"א  "אהינו    משמע   –  על 

 בי! דעת רהיא כ  יתבל  בשיעור ש העוסקת    שהברייתא

ף כדעת חכמים,  א אבית הי   בשיעורשהברייתא    דניתן להעמי 
  , אבל בבית מקום קטן לגור בעי אדם מוכן בדירת ארם רי סובש

במקום שהוא פחות    דירת קבעדר ב אדם אינו שגם הם מודים 
 מד"א על ד"א. 
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 "[ליה בחצר" -"מראמר " בע" ג] בו ד"א על ד"א שאיןקטן בית 

בדין   באהו הוגייה הקודמת  בס מיאבית ש  ברייתא  בכמבחינה הלכתית    דרגו נו  כיוון שאין  לפיכך  "בית",  ד"א,  על  ד"א  ו 
 .הם אינם חלים ומסבירה מדוע על הדיניםרת עוב הגמרא  דינים רבים שחלים בבית לא חלים על בית קטן כזה.

 

 הדין   א חלמדוע ל הסבר ין ד
טּור מִ  ן פ 
ז  ּוז הַהמְּ

ם ַעל  מהכתוב " וזהפתח של החדר יש לשים מזב ת  ַתבְּ זּוּוכְּ " משמע שרק בבית יש  ֵביֶתךְָֹזת  מְּ
 . חובה במזוזה

טּור ִמן  פ 
ה  ַהַמֲעקֶׁ

נשים  אה ש מעק  ותלבנבגג של בית יש  
 לא יפלו

נֶׁה  "מהכתוב   ַגגֶׁך   ַביִׁתִכי ִתבְּ ה לְּ ִשית  ַמֲעקֶׁ ע  ש וְּ ד  משמע שרק    "ח 
 מעקה.בית יש חובה  של    גגב

ֵאינֹו  
א  ִמַטמֵ 

ִעים ג    ִבנְּ
 עים נג

שהת נגע  פשטבבית  הכהן    בו  צרעת, 
שיכה  עת מממסגיר את הבית ואם הצר

חולהתפ מהקיר,   לציםשט  האבנים  את 
 כליל   הבית  תעד הריס

ַרַעת  מהכתוב " ַגע צ  ַתִתי נֶׁ נ  ֵביתוְּ ם  בְּ כֶׁ ַזתְּ ץ ֲאח  רֶׁ ר לֹו    .אֶׁ א ֲאשֶׁ ּוב 
כְּ ַהַביִׁת ֵלאֹמר  ַלֹכֵהן  ִהִגיד  וְּ נִ ,  ַגע  לִ נֶׁ ָאה  ִיתי  רְּ שר  "ַבב  ק  משמע 
 צרעת הבתים"."  ית חלים דיני בב

ֵאינֹו  
ט   ל  נֶׁחְּ

ֵרי  ֵתי ע  ב  בְּ
ה   חֹומ 
 בתים 

חו מוקפת  ישראל  מה  בעיר  בארץ 
יכולהמוכר   ממכיר  בית  שנה    תו עד 
הבית  חזרהבלקנותו   מכן  לאחר   ,

ל"נ ואינחלט"  לעולם  הקונה  ו  טובת 
 חוזר ביובל

ִאיש ִכי ִימְּ מהכתוב " תֹו  ה וְּ מֹוַשב ִעיר חֹומ    ֵביתֹכר  וְּ ל  א  ה גְּ ת  יְּ ה 
רוֹ   ַעד כ  ַנת ִממְּ ה  ...  ֹתם שְּ ִמימ  נ ה תְּ ֹלאת לֹו ש  ֵאל ַעד מְּ ִאם ֹלא ִיג  וְּ

ם  ק  ת  חליט"ע שרק בבית חל דין " משמֹלא ֵיֵצא ַבֹיֵבל ... ַהַבִיתוְּ
כ  .בית" דינו  כן  בעל  לקנותה  קרקע  המוכר  שיכול  בית  לא 

 שותו.לר   ימתי שיחפוץ, וביובל היא חוזרתחזרה א
ֵאין 

ִרין   חֹוזְּ
יו   ל  ע 

ֵכי   ֵמעֹורְּ
ה  מ  ח   ַהִמלְּ

למלח ישראל  מה  ביציאה  שוטרי 
בית   לחים חזרהמש הביתה איש שבנה 

 )חנך אותו( ועדיין לא גר בו  

ם ֵלאֹמר"מהכתוב   ע  ל ה  ִרים אֶׁ רּו ַהֹשטְּ ִדבְּ נ ה    : וְּ ר ב  ִאיש ֲאשֶׁ ִמי ה 
ש  ַביִׁת ד  ֹלח  י שֹ  וְּ כֹו ֵיֵלְך וְּ ֵבי ב  א ֲחנ  ִאיש    ,תוֹ לְּ ה וְּ מ  ח  ן י מּות ַבִמלְּ פֶׁ

נּו.  כֶׁ נְּ ית  בבמשמע שרק בבית יש חובה לחונכו, אבל    "ַאֵחר ַיחְּ
 לחמה.קטן לא חוזר מהמ

ֵאין 
ִבין   רְּ ע  מְּ

 בוֹ 

ש בתיםבחצר  כמה  לטלטל    כוללת  כדי 
הבית חה  לחצר  בין  חובתקינו    ת כמים 

חצירות"ורי ע" פת  כבשימת  ,  ב  דייר  ל 
ב  ימתוש  אחדבסל   הבתיםהסל  , אחד 
  החצר נחשבים בית אחד וכל הבתים  כך  

   .ם האוכל(גרים במקו)שכולם 

להיות  בפני עצמו  אינו נחשב כ"בית"    –וך חצר  בתבית קטן  
הבתיםנפרד   הבית    ממילא  .[1]איור    שבחצר  מכל  אינו בעל 
לא    הבתים ואם לא שם פת הוא  כשארשים פת בסל  צריך ל 

מ )  אוסר את הטלטול בחצר עיטכל  כל  רת  את  לאחד  החצרות  רוב 
להפריד או    לאחד  בית זה אינו נחשב כחלק מהבתיםוהבתים לבית אחד,  

 (ביניהם

ֵאין 
ִפין   ַתתְּ ִמשְּ

 בוֹ 

לטלטל  ב כדי  חצרות  כמה  שכולל  מבוי 
למבוי  חובת    בין החצר  חכמים  התקינו 

מבו" כל    ,אות"שיתוף  פת    חצרבשימת 
,  חת החצרות ושימת הסל בא  דאחבסל  
  חצר נחשבים    והמבוי   החצרות  לככך  
 . תאח

 האינ – בתוך מבוי  )ואין עוד בתים בחצר(ה בית קטן תוכחצר שב 
כחנחשב  להיות  צרת  עצמה    החצרות מכל    תנפרד  בפני 
אינו צריך לשים פת בסל  בעל הבית  ממילא    .[2]איור    מבוי שב
הטלטול  ואם לא שם פת הוא לא אוסר את    החצרות  ארכש
מטרת  )  י בובמ כל    ואותבמ  שיתוףכל  את  ,  תאח   לחצר  החצרותלאחד 
 (ןהבנילהפריד או  לאחד  מהחצרותכחלק  תנחשב האינ ז וחצר

ֵאין 
ַמִניִחין בֹו 

 ֵעירּוב

בעלי  מכל  שגבו  "עירוב חצרות"  את פת  
 באחד הבתים מניחים  הבתים  

אינ קטן  נבית  לשים  חשיבלה דירה    חשבו  כדי  את    אותו  בו 
 . "חצרותעירוב  "  פת

מניחין בו 
תוף  י ש

 מבואות 

מכל  את   שגבו  מבואות"  "שיתוף  פת 
 החצרות מניחים באחת החצרות 

בֹוי   ,ֶבָחֵצרֵעירּוֵבי ֲחֵצירֹות  "  ברייתא:  בֹוי ַבמ   ."ִשיתּוֵפי מ 
ַשַער"משנה:   ֵבית  בְּ ֵעירּובֹו  בכני  ַהנֹוֵתן  לחצר()בית    ַאכְַּסדְָּרְה  סה 

ש ) הבית  לפני  בגג(קמחצר  ת  ורה  סֶׁ פֶׁ נכנסים  ארוך    ןורדמס)  ּוִמרְּ שדרכו 
השנייה(  ם  לבתי ֵעירּוב  –בקומה  להיות)שאינם    ֵאינֹו  ,  "דירה"  ראויים 

שמשמשים   אֹוֵסר  (למעברשים  אנ כיוון  ֵאינֹו  ם  ש  ר  ַהד  דיירי    וְּ )את 
 ."( חשבת אחתכל החצר נן עדיי –גם אם לא שם פת בסל ו ,טולהחצר בטל

המשנה  מש:   לדברי  שאין  את  משמע  "עירובשים  י  פת 
 חצר, ואיך נאמר בברייתא לשים בחצר? -סדרהבאכ  צרות"הח

הבריי  את  תתקן  "ת:  ֵצרתא  ח  בֶׁ שֶׁ ַבִית  בְּ ֲחֵצירֹות    ,ֵעירּוֵבי 
בֹוי  ַבמ  ֵצר שֶׁ ח  בֹואֹות בְּ ִשיתּוֵפי מְּ שאפשר לשים את  משמע  – "וְּ

"שיתו באוויר  פת  מבואות"  כף  נחשב  קטן  ובית  אינו החצר, 
בתוכו  קיים,   הפת  כאילו  שבנחושימת  הפת ת  את  הניח 
 בחצר.

ֵאין עֹוִשין 
אֹותֹו  

ִעיבּור ֵבין 
ֵתי   שְּ
 ֲעי ירֹות 

העיר  ,בשבת מגרש  )קרקף    בתוספת  ,כל 
ושיירים בגודל   אמה  כחלק   שנחשב  שבעים 

העיר כיוון   (מתשמיש  לאדם  בת  נחש  ,לכל 
בתוכה.   "שביתתו   וםמק" ללכת    ויכול 

 [ 3]איור 
שנמצא   עריםבית  שני  ק במרח  בין 

אות"מחבר  –  משתיהן   קרקף לעיר    ן " 
השובת  אח עבור  מהערים. ת    באחת 

בית "עיבור"   ואותו  )כאישה    מכונה 
 [ 4]איור   מעוברת שכריסה בולטת(

וקניםצריף  )ם  רגני הבו ערבה  מענפי  ל   ,שעשוי  שומרי  מנוחת  המיועד 
להתחב  בשדה  פירות עופותאו  ציידי  של  עבור ת  בי נחשבים  (  אות 

כיוון  עירה"עיבור"   ללמיועם  שה ,  ואכן  דים  אחד  אדם  ינת 
ייעודם, אבל בית   ייעודומקיימים את  , קטן אינו מקיים את 

כדירת קבע בו  ניתן  תמיד  שא"א לאדם להשתמש  לא  ולכן   ,
 בין הערים.  "מעבר"להחשיב אותו כבית ש 
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ַאִחין אֵ  ין ה 
ַהש ִפין  וְּ ּות 

ִקי   ן בֹו. חֹולְּ

ירוש או  בחלוקת  לאחים  בין ה 
ני  לא  הצד  ל  תן שותפים  את  חייב 

ל קטןהשני  בית  כחלק  ש,  אין  יוון 
להשתמש   הצדדים  לשני  אפשרות 

 במקום כה קטן. 

ניתן   שלא  בוודאי  ד"אק:  על  ד"א  בו  שאין  בית  הרי לחלק   ,
ת  "שנינו   אֶׁ ִקין  חֹולְּ ּה  ַעד  ֶהָחֵצרֵאין  ב  ֵהא  יְּ ַאמוֹ   שֶׁ ַבע  זֶׁה ַארְּ ל  ת 

ַבע ַאמ ַארְּ זֶׁה וְּ שלכל צד יהיה לפחות  ך  רי ה לבית, שצוה"  –  "ֹות ל 
 דוש כלל בברייתא? ך אין חי ד"א על ד"א, אם כ 

ירושה    ,חצרתוך  בתים שבלוקת  בח
בין  או  כיםשותפ  לאחים  שיש  ל  כ , 
יותר   יותר  מקבל  הוא  בתים  לאחד 

 . בחצרשטח  

בתים[  ]ב מספר  בה  שיש  רַ ָאמַ חצר  הּונ אר  יה    : ב  חֶׁ ת  פְּ ִפי  לְּ ֵצר  ח 
תמִ  קֶׁ ַחלֶׁ   חצר כמספר הבתים שירש(חלק יחסי ב   בלמק)כל אחד מהאחים    תְּ

א ָאַמר  ,[5]איור   ד  ַרב ִחסְּ פֶׁ   : וְּ ַתח ו  כׇּל פֶׁ ַבע ַאמֹותנֹוֵתן לְּ )כל   ַתח ַארְּ
ה (אליו  בית מקבל שטח כניסה וֶׁ ש  ִקין אֹותֹו בְּ ָאר חֹולְּ ַהשְּ  .[6]איור   וְּ

ו לפרוק  שת אותיא משמחצר כיוון שההסיבה שכל בית מקבל  
בית אבל  להריסהש  טן ק  משאו,  שטח    מיועד  בעליו  יקבל  לא 

 בגינו.

עשה    .2 שלא  חצר  בתוך  קטן  "שיתוף  בית  פת 
כולולא    –אות"  מבו והמבוי  מוריד  ולא   מעלה 

 שו ר החצרות שעמותר בטלטול עבו

בתוך.  1 קטן  עשה    חצר  בית  "שלא    עירובפת 
מ מעלה  לא    –  "חצרות   ה כול  והחצרוריד  ולא 
 שעשו   תיםהבכל שאר  בטלטול עבור    תמותר 

 מבוי  חצר  צר ח י מבו

כל בית מקבל שטח   ,ם שחלקו: אחי אדרב חס.  6
ד בסך  נחלקת  כניסה  החצר  וכל שאר  ד"א  על  "א 

 וה בשווהשו

שני  גדול והחד בית  א   ,ים שחלקו: אחהונארב  .  5
קטנים,  לושהש מקבל    בתים  בית    בחצר  חשטכל 
 הבתים שיירש פר  סלמ  סחבי 

 'אאח   'באח   'באח   אח א'

לכמס.  3 מהעיר,ר  עי   לביב  כחלק  נחשב    הקרקף 
י השובו העיר  בתוך  העיר  ת  בכל  ללכת  כול 

וסביבותיה. אם שתי ערים חופפות בקרקף שלהן 
   .י העריםשובת ללכת בשתהיכול  

70.6 
 האמ

70.6 
 אמה

הערים  .  4 שני  בין  ני  ש  של  ק וי דבמרחק  האם 
ניתן ללכת    םקרקפי  ולכן  בלא  מעברים את  יניהן, 

בית  –הערים   בין  ש"מ  מציבים  שני חבר" 
 הקרקפים

70.6 
 אמה

70.6 
 אמה
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 "[כארות וליהניכ "ד ע"ב  -"היתה גבוהה"  בע" ג] וכההגדלת גובה הסוהקטנת ב שמועות סקיפ

אש רב  של  מדרשו  רבינאיחד    הגמרא   עורךי,  בבית  מספר  ,  עם  שמועו נשנו  הישיבהת  פסקי  בני  שבע  מכל  את ת  סידרו 
שנשהגמרא לאחר  המשנהתנ .  המדרש    ה  התלמידיםבבית  הביאו  בה,  מכך  מו)  ותשמועקי  פס  שבעה  ודנו  מופיע  כח  שלא 

  "ותבמסכת עדי  ,על אותו שבידו  ו כל אחד ואחדכשנכנסו לכרם ביבנה והעיד"ע"פ רש"י  )  המשנה  עניין ב(  "אמר רב"  " אוןנתנו רבן "לתבתחי
כפי שמוזכרים בתי    רב אשי"  יאמרי דב"  בגמרא  וזכרמשלא  מכך  אשי,    בית מדרשו של רבנאמרו בהדברים  ש  הביןי  וייתכן שרש"  .(שבת עז ע"א)

 .( משנהמסדר הכפי שעשה רבי  ,םבסת םדבריה נאמרושם  ומדרש אחרים, מש

  מה רים אעשל  מתחתגבוהה  נמיך את  לה  , או להכשירהבקשים  שמ   מחמת גובהה  הפסול  סוכה  אודות  ו בסנ   השמועותפסקי  
 .חקיקת הקרקע()באמצעות  עשרה טפחיםמ  למעלהגובהה להגביהה את או ( ועמוד אצטבא, )באמצעות כרים, תבן, הוצין

 

 

 תוספת הגמרא  פסק הלכה 
ה  א. 1 ַמֲעטֶׁ לְּ א  ּוב  ה  ַאמ  ִרים  שְּ ֵמעֶׁ ה  בֹוה  גְּ ה  ת  יְּ   בהה )גו  ה 

תֹות  (תחבהנ ס  ּוכְּ ִרים  כ  ֵוי   –  (הסוכה  קעקרעל  )  בְּ ה  א  ל 
ויו   ִמיעּוט יפסיד ממונו  תיר את הכריות כל שבעת )שהרי לא 
הקרקע,סוימי   על  או    ןהש  כות  הגשמים  מפני  יתקלקלו 

הּו    ,(האנשים ִלינְּ ַבטְּ דְּ ַגב  ַעל  ַאף  הּווְּ כּולְּ כל את  ביטל  )  לְּ
להיחשב הארץכ  אצלו  הכריות  תֹו    (עפר  ַדעְּ ה  ל  טְּ ב  דְּ ִמשּום 

כׇּ  ל  םל  ֵאצֶׁ לעש  ָאד  אדם  בני  דרך  אין  )אין  ולכן  זאת,  ות 
 [ 1]איור   .ביטול( –ולו ביט
זול לבהמות(  )   ֶתֶבן  ב. לוֹ מאכל   –  פר הארץ()להיות כע  ּוִבטְּ

ִמיעּוט ֵוי  ימים(  ה  שבעה  התבן  את  לבטל  כוונתו    ,)שבאמת 
ֵכן   כׇּל שֶׁ לוֹ   ָעָפרוְּ  [ 2ור יא]  .ּוִבטְּ

ַפנוֹ   ֶתֶבן  ג. ִתיד לְּ ֵאין ע  ך  )במהלך שבעת ימי הסוכות א  תוֹ וְּ

ם  ָעָפרוְּ   ,לא ביטל את התבן בפיו( ת  )אין ידוע האם מתכוון    סְּ
לא( או  ַנן   ,לפנותו  ַרב  וְּ יֹוֵסי  ַרִבי  ת  לֹוקֶׁ כרע  הוינם  )ד  ַמחְּ

 .(אוהלבטומאת  התנאים כמחלוקת 

הלכה ורב  ]בפסק  יוסי  רבי  מחלוקת  את    ביאהמהגמרא  ו,  נןהוזכרה 
נחלקוהמק שבו  אומרת  מה  .ום  באהלות  תו  טומא  –מת  ה  גופתשנה 

יש   אא"כ  השמים,  עד  טפח    לפחות  ח רוועולה  )שנחשב  בגובה 
ל  כ"אוהל"( המת  מַבִית  "[  3]איור    הביתתקרת  בין  בו  ת(  )שמונח 

ָאהּו   ִמילְּ צְּרו רו תולו(  )את כשֶׁ לוֹ )אבנים קטנות(    ֶתֶבןְאוְ    –  ּוִביטְּ
ל בּוט  המת    מרווח שאין    כיון )  מְּ הביבין  רצוצה   הטומאהת  לתקרת 
  נפסקת הטומאה    –. אבל אם לא ביטל  פורצת ועולה עד השמים  והיא

 [ 4]איור   ."(ולא עולה
לבטל    שלחכמיםמשמע   מנת  התבן  על  העפר את    או 
 .בפיויש לבטל    )=צרורות(

יֹוֵסי אֹוֵמר"[  המשנהעל    תחולקברייתא  ה] הבית(  לא  )מי  : ַרִבי  את 

ַפנ  ֶתֶבן לְּ ִתיד  ע  ֵאין  ר    –  ֹותוֹ וְּ פ  ע  כְּ הּוא  ֵטל ֲהֵרי  ּוב  ם  ת    סְּ

הבית(  .  )התבן( את  ַפנֹותֹו    ָעָפר)מילא  לְּ ִתיד  ע  הּוא ֲהרֵ   –וְּ י 
ֵטיל א ב  ל  ן וְּ בֶׁ ַתם תֶׁ  ."  ִכסְּ

בפיו לבטל  צורך  אין  יוסי  רבי  שלדעת  אלא  משמע   ,
ציין  , אא"כר מבטלמבטל ואת העפלא מסתמא את התבן 

 .אחרת  בפיו
ב 2 ה גְּ ת  יְּ שְּ ה  ה ֵמעֶׁ הּו ֹוה  ה וְּ דקל( )עלים של ענפי  ִצין ִרים ַאמ 

ה ַאמ  ִרים  שְּ עֶׁ תֹוְך  בְּ ִדין  ה    ,יֹורְּ רּוב  מְּ ם  ת  ִצל  ִאם 
ם ת  ה – ֵמֲחמ  ֵשר  כסכך כשר   מםבפני עצ)שנחשבים העלים   כְּ

ומודדים פיהם  לסוכה  הסוכה  על  גובה  להתחשבאת  מבלי   ,  
או    [ 5]איור    (סכך העליוןב ִאם ל  )שהעלים אינם    ּול הספְּ   –וְּ

 .(גובההמחמת  סוכה פסולהכך ולכן הסנחשבים כ

 

תֹוְך   3 לְּ ִדין  יֹורְּ הּוִצין  וְּ ִחים  פ  טְּ ה  ר  ֲעש  ה  בֹוה  גְּ ה  ת  יְּ ה 
ר   ם  ,הֲעש  ת  ה ִמִצל  רּוב  ם מְּ ת  ֵמיַמר ִאם ֲחמ  ֵיי לְּ ַבר ַאב    ס 

שֵ   –והסכך פסול(  ) )שאין מתחשבים בסכך הפסול אלא   היר  כְּ
 . פחים(שמעל עשרה טהכשר יון בסכך העל רק

א ב  ר  ֵליּה  הוצין  : ֲאַמר  בתוכה  שיש  שהיא  )סוכה  אפילו   ,
ה ִהיא  (גובהה היא נחשבת ככשרה ב רּוח  ה סְּ א ִדיר  ה  )דיר  ה 

ה  ,שלא נעים לגור בה( רּוח  ה סְּ ִדיר  ר בְּ ם ד  ֵאין ָאד  )וחובה    וְּ
בּו, ת קבעא כדירשהסוכה תה ֹכת ֵתשְּ  ( ח ע"בדורו. כין ת" כע"ַבס 

 

ה 4 ת  יְּ בוֹ   ה  ה גְּ ה  ה  ִרים ַאמ  שְּ א  ,ֵמעֶׁ ב  טְּ ּה ִאיצְּ נ ה ב  )ספסל  ּוב 
נֶׁגֶׁד    אבנים וטיט(עשוי מה ֵני (  )לאורךכְּ ִעי ַעל פְּ צ  מְּ אֶׁ ן ה  דֹופֶׁ

ּה   ֵיש ב  ּה וְּ ה  בא(  טיצ)באכּול  ֵשר סּוכ  כְּ ֵשר    –הֶׁ גודל  )כ  הכְּ
ושולחנו   רובו  כסוכהח נא  טבאיצה–ראשו,  בפני   קטנה  שבת 

. וממילא כל  עד לסכך יש פחות מעשרים אמהנה  ממ, שעצמה
 [ 6]איור   .( ע"א. יט ל"ס  שאר הסוכה הפסולה מוכשרת מדין "פְּ 

ִאם ֵיש    מדפנות הסוכה(  תלאח  הצמודה  טבאאיצ)  ּוִמן ַהַצד
א ב  טְּ ַפת ִאיצְּ ל ַארְּ   ִמשְּ ה  –  ַבע ַאמֹותַלכֹותֶׁ סּול  אין  )ש  פְּ

דפנות אהלסוכת   שלוש  אל יצבטא  שת,  רק  חֹות    ,(ייםא  פ 
ַבע ַאמֹות ה  –  ֵמַארְּ ֵשר  עקומה  כְּ דופן  משפת    )מחמת  שיש 

 [ 7]איור   .(שלישית ופןחשב כדעד הסכך להיא צטבהאי

ללמדנו? שי ש: מה באה   זו  דין  שמועה  "  ומה ן עק"דופש 
הסוכה  )שמכשירה   )יז    המשנה, הרי  בצד(  שנבנתה  א  בטאיצבאת 

נִ "  דין זה  הורתהר  כב ע"א(   ַחת  ַבִית שֶׁ גגו(  )פְּ ִסיֵכְך ַעל  נשבר  וְּ
ַאמֹות ַבע  ַארְּ ַלִסיכּוְך  ל  ַהכֹותֶׁ ִמן  ֵיש  ִאם  יו  ה  –  ַגב  סּול    " פְּ

בין   המרחק  שאם  מארבע    החורמשמע  פחות  לכותל 
בגלל  הבית    –אמות   לסוכה,    הקיר ששנחשב  כשר 

 [ 8]איור   ?ת החור שפ" ל ברמתח"
לסוכה,ש  במשנה  ן ופהדלעומת    ת:    החידוש   כשרה 

גבוהבדופן  הש  שאףה  בשמוע מעלסוכה    אמה עשרים    ה 
חל דין   וגם בדופן כזל ש קמ"  –  עצמה  מחמתפסולה  והיא  

 . להכשירה  "דופן עמוקה"
א  5 ב  טְּ ִאיצְּ נ ה  ּוב  ה  ַאמ  ִרים  שְּ ֵמעֶׁ ה  בֹוה  גְּ ה  ת  יְּ ה 

ִעית   צ  מְּ אֶׁ לַ   ,ּהבְּ וְּ א  ב  טְּ ִאיצְּ ַפת  ִמשְּ ֵיש  ַבע  ִאם  ַארְּ ן  דֹופֶׁ
כׇּ  רּוַח  ַאמֹות לְּ ה  –ל רּוַח ו  סּול  ַבע ַאמֹות    ,פְּ חֹות ֵמַארְּ פ 

ה – ֵשר    . קומות(טבא יש סוכה כשרה עם דפנות עמעל האיצ)   כְּ
 [ 9]איור 

"דופן עקומה"   דין  ללמדנו? שיש  זו  ש: מה באה שמועה 
 ? קודמת ה המועזאת מהשהרי למדנו  

י הקודמת שהשמועה  לעומת  ת:   "דופן עקומה"    רק  שבה 
 . הן עקומותכל הדפנות  זו ששמועה  קמ"ל באחת,  
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ַקק   6 ח  וְּ ִחים  פ  טְּ ה  ר  ֵמֲעש  ה  חּות  פְּ ה  ת  יְּ ֵדי ר(  )חפה  כְּ ּה  ב 
ה  ר  ַלֲעש  ּה  ִלימ  ַהשְּ ֲחק  .  פחים()ט  לְּ ַפת  ִמשְּ ֵיש  ק  ִאם 

ִחי  פ  טְּ ה  ֹלש  שְּ ל  ַלכֹותֶׁ ה  –ם  וְּ סּול  ה  ,  פְּ ֹלש  ִמשְּ חֹות  פ 
ִחים  טְּ  ה  –פ  ֵשר  "לבו  כְּ מ)מדין  החקיקה  לדפנות ד"  צטרפת 

 . עשרה טפחים(דופן ונחשב שיש בסוכה  הסוכה,

ב מדוע  עקומה"דופדין  ש:  לשפ ן  ממשיכות  הדפנות  ת  " 
  לבוד" דין  "' אמות, ובהמרחק הינו פחות מדכל עוד  הסכך  
טפחים    שלבמרחק  כבר   לא  ופהדשלושה    " מתחברת"ן 

 רקע?לחקיקה בק
  ל על ן" ח"דופשם  גובהה מעל עשרים אמה  ש  : בסוכהת

הדופן  הדפנות   פסולה  הסוכה  אם  ן  לכ(  נחשבתלעצמה  כש)גם 
אמות,  ה ארבע  עד  להרחיקה  אפשר  מסיני  למשה  לכה 

ן" חל על  אבל בסוכה נמוכה מעשרה טפחים אין שם "דופ
דבר  )הדפנות   חשיבות  רק  עצבעל  כדבר  לא חמו(  נחשב  ל  ולכן 

" דין  זו  ורעקומ  דופןבדופן  בכל  ק  ה"  שחל  לבוד"  "דין 
 ם.מקו

מֵ  7 ה  בֹוה  גְּ ה  ת  יְּ הּוא  ה  שֶׁ ַעמּוד  ּה  ב  נ ה  ּוב  ה  ַאמ  ִרים  שְּ עֶׁ
ה ֵשר סּוכ  כְּ ֵיש בֹו הֶׁ ִחים וְּ פ  ה טְּ ר  בֹוַּה ֲעש  בגודל ז"ט על )  ג 

מְּ   ,ז"ט( ַאֵסיק  גּוד  ֵמיַמר  לְּ ֵיי  ַאב  ַבר  אס  ת  )משוך    ִחיצ 
המ את  העוהעלה  של  סוכה    כדפנות  מודחיצות  ויש  הסכך  עד 

 [11]איור  לה(.שרה בתוך הסוכה הפסוכ
א ב  א : ֲאַמר ֵליּה ר  ֵליכ  רֹות וְּ ִחיצֹות ַהִניכ  ֵעיַנן מְּ )הסוכה   ב 

כשרה מתוך    "יוצאות"שניכרות    חיצותמ שאין  כיוון    ,אינה 
 (יבן כדפנות סוכהלהחש עמודה

 

אבל    .3 החדר,  חלל  כל  את  מטמא  מת 
"נחסהט ידי מת"  ומאה    אוהל""ה  על 
 בית(ן המת לגג המרווח שיש בי   הטפח)

 ד טמא כה

 ור טההכד  

הסוכה  .  1 את  מיעט 
ת  לפחו  סתותוכבכרים  

 רים אמה עש מ

מ
ר 
ת
יו

-
20  

ה
מ
א

 

חו
פ

  ת
-מ

20  
ה
מ
א

 

חו
פ

  ת
-מ

20  
ה
מ
א

 

 בעפר ט את הסוכה מיע .2
 מהרים אשע לפחות מ

מ
ר 
ת
יו

-
20  

ה
מ
א

 

מ
ר 
ת
יו

-
20  

ה
מ
א

 

חו
פ

  ת
-מ

20  
ה
מ
א

 

כה  סומהווה    אטבהאיצהחלל מעל  .  6
שלו  עם  וכל כשרה  דפנות  שאר    ש 

 ממילא    שרתמוכ  (הפסולה)וכה  הס

ה
ול
ס
 פ
ה
וכ
ס

 

כוס
  ה

ה
שר
כ

 

הל"  ו אותו בתבן, אין "אואמילבו מת ושיש    בית  .4
 עולה עד השמים ן היא  ולכ  ץ את הטומאהשיחצו

 א טמ  הכד

 הכד טמא 

הסוכה  .  5 את  , הוצין ב מיעט 
ולא   התחתון  בסכך  ומתחשבים 

 הסוכה  גובה  לחישוב  ן העליו

מ
ר 
ת
יו

-
20  

ה
מ
א

 

ח
פ

ו
  ת

-מ
20  

ה
מ
א

 

 יון סכך על

 תחתון סכך  
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החלל  ה.  7 כה סומהווה    אטבאיצמעל 
עם   דפנותכשרה  מהן  כשאחת    ,שלוש 

 ך כ לס  "רת ב מתח"מה שן עקודופ

וכ
ס

  ה
ה
ול
ס
פ

 
ה  
וכ
ס

ה
שר
כ

 

 ת מו א  4-פחות מ

החור,.  8 מעל  וסיכך  גגו  שנפחת  הבית  אם    בית  קירות 
רחוקים   אל  מתעקמים"  מהחור אמות    4אינם  הקירות   "

 אליו ו"מתחברים"    שפת החור

החלל  ה.  9 כה וסמהווה    אטבאיצמעל 
דפנותכש שלוש  עם    ן כששלושת ,  רה 
 ך כלס   "תברו מתח"ן עקומה שדופ  תוומה

 אמות   4-פחות מ
מ
ר 
ת
יו

-
20  

א
ה
מ

 

פ
חו
  ת

-מ
20  

ה
מ
א

 

ה
ול
ס
 פ
ה
וכ
ס

 

ה  
וכ
ס

ה
שר
כ

 

חו
פ

  ת
  מי'

יפ
ח
טפ

 

רקע להשלימה  בחקק  עשרה טפחים ונמוכה מסוכה  .  10
טפחים, "ממדפה  לעשרה  החקיקה שיכותנות  עם   "

טפחים,  ללהש לעשרה  שמה  של  בתנאי  מרחק  אין 
 ד"(ון "לב)מדי   פן וים בין החקיקה לד טפח  שלושה

 טפחים   3-פחות מ

  בה ובגובגודל ז"ט על ז"ט  נה עמוד באמצע הסוכה  ב.  11
יך" עד הסכך  "ממשאביי העמוד    , לטענתעשרה טפחים
  הכמילא כל שאר הסו, ומובפני עצמ  רהכשלהיות סוכה  

 פסל"( "הפסולה מוכשרת )מדין  

מ
ר 
ת
יו

-
20  

ה
מ
א

 

ה
ול
ס
 פ
ה
וכ
ס

 

ה  
וכ
ס

ה
שר
כ
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 "[אפילו טפח" -"תנו רבנן" בע" ד] גוד אסיק ודיומדין בהלכות סוכה

הרבים  עמוד  על  נאמר    עירובין בהלכות   כיו ברשות  היחיד,  כרשות  ששנחשב  אסיק ון  "גוד 
העמוד(  המחיצהאת    והעלה  משוך  –תא"  מחיצ עירושר)  למעלה  )דפנות  ""י  ד"ה  ע"א  פט  כולי בין 

  בפני עצמו.להיחשב כרשות "( עלמא
. "דיומדין "א קשור בתפיסה מחשבתית של המציאות, הינו  שאף הו   עירובין ף בהלכות  דין נוס

המקום. חכמים    םו חילת  מחיצות  בעאררבים צריך  ך רשות הבשביל להגדיר רשות היחיד בתו 
-יד)ולא ניתן לטלטל מים מרשות היח תםבהמות את קשבשבת לה שמבקשיםלים ולי רגע עלהיקלו 

מחיצות קטנות להעמיד    ,ותמלאמחיצות  ב   המים  רו קיף את הבלה  במקום  ים(רשות הרבלהבור  
בור  נה של  פי  בכל.  (עמודיםשני  )   " מדין דיו "  בצורת  באר(  מחיצות-)פסי  בשם "פסי ביראות" 

ת הדיומדין ארבעשל    ימחשבתחיבור  ובהאות "ר".    תורצב  חיצותמי  תשידים  המים מעמ
 מחיצות. בארבע  מוקף הבור
גם  אם דין "גוד אסיק" חל  וקת אביי ורבא המחלהוזכרה    קי שמועותלך פסבמה  ,לעיל

רב הונא ורב נחמן,  בידי שלהברים ושני הס ,י יעקב וחכמיםרבשל דומה הגמרא מביאה מחלוקת  לאור זאת, בהלכות סוכה
ההסבריםנ ש  "פוע סו   י  יעקב  שהלרבי  סוכה,    עירובין ת  ו כבר  בהלכות  גם  שחכמים    לעומתתקפות  ניתן שסוברים  לא 

  .כשם שבדירה יש מחיצות ניכרות להשוות בין שתי העניינים, כיוון שבסוכה צריך "מחיצות ממש"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ֵדיִסין  ה קּונְּ ע  ב  ַעץ ַארְּ ִסי )עמודים(    נ  ן  ֵכְך ַעל גַ וְּ )ולא ב 

דפנ לעשה  ַמכְּ סוכה(  ות  ַיֲעֹקב  ַוֲחכ  י שִ ַרִבי    ִמים ר 
ִלין   . פֹוסְּ

נחמן ש ברייתא  רב  על  כוונת  דווקא  הגג מודים  עהמחלוקת  ,  באמצע 
הגג   על שפת  כשרה  אבל  חכ)שלכו"ע  מסגם  "גוד    שישכימים  מים 

גג  העמודים על שפת    שבין   ב נחמן רת  ונאו כו,  אסיק מחיצתא"(
כמים סוברים שלא  )וח  ם רבי יעקב וחכמיםאמצע הגג חולקי בובין  

 תיקו.  ?ם סוברים "דיומדין"(צא" כשם שאיניק מחיגוד אסמרים "או

לכו"ע  לדעת   הונא  עי ארב  בנעיצת  הגג  מון  באמצע  דים 
י   בארץתא נאמר שנעץ עמודים  בריי מועילה, והרי ב עקב  רבי 

"גוד    ן יהעל  להגיד  פשרשאמכשיר, והרי אין מחיצות בקרקע  
 תיובתא. חולק?  תא" ועדיין רבי יעקב  חיצאסיק מ

דֵ  ה קּונְּ ע  ב  ַעץ ַארְּ ִסיֵכְך    ץָבָארְֶין  יסִ נ  גַ וְּ ַרִבי ַעל  ן  ב 
ִלין  ִמים פֹוסְּ ִשיר ַוֲחכ   .ַיֲעֹקב ַמכְּ

 ברייתא 

קּו ה  ע  ב  ַארְּ ַעץ  ֵדיִסין נ    ְץָארְֶָב  עגולים(  )עמודים  נְּ
ן  ִסיֵכְך ַעל ַגב  ִאילּו    רֹוִאין   : אֹוֵמרֹקב  י ַיעֲ בִ רַ   ,וְּ כׇּל שֶׁ

קּו קְּ העיגול  )ח  ֵיח  לריבועוהפיקיקת  קּו    (כתו  לְּ ֵיח  וְּ
לז  )חלוקת והפיכתו  ן  (  [1]איור    ויתוהריבוע  הֶׁ ב  ֵיש  וְּ

אן   כ  לְּ ַפח  טֶׁ וְּ אן  כ  לְּ ַפח  מִ   –טֶׁ י ִנידֹוִנין  דְּ ד שּום    ֹומ 
או  ,ן(רוביכמו בדיני עי) ִאם ל  ם  שּו מִ ִנין  וֹ דֵאין ִני   –  וְּ

ד יֹומ     .דְּ
אֹוֵמרשֶׁ  ַיֲעֹקב  ַרִבי  י ה  דֵ   : ה  יֹומְּ ַפח סּוי  דְּ טֶׁ ה    כ 

ל כדי  ִרים  ,את הדפנות(הכשיר  )מספיק  ִמים אֹומְּ   : ַוֲחכ 
ן  ת  כ  ִהלְּ ַתִים כְּ הּו שְּ יְּ   ט( " זולפחות    )לאורך הסוכה  ַעד שֶׁ

לִ   .ַפחֲאִפילּו טֶׁ   יִשיתּושְּ

 ברייתא 

פת  שש  עמוד
שלו  הדפנות 
 עולה עד השמים

הדיו   מדין ארבעת 
 יד יוצרים רשות היח

נעיצת עמודים  ל  עבה  נסומחלוקת  ה  : ב הונאר
סוי  רבהגג,    שפתב "יעקב  אסיקְְגבר  ודְ

ודפנות הבית עולות עד הסכך להיות    "מחיצתא
ל "  כמיםוח  כה,ו סדפנות  שאין    גוד אומרים 

דפנות  לסוכה  בסוכה, ולכן אין    מחיצתא"יק  אס
 היא פסולה. ו

אין  נעץ את העמודים באם  לכו"ע   אמצע הגג, 
עולו דפנו הבית  פסולהוהסוכ   תת  ן  אי )ש   ה 

 .וכה(לסת דפנורבעת העמודים להיחשב כבא

  דים נעיצת עמו  לענסובה  מחלוקת  ה:  נחמן רב  
עבים  ע טפח  רבי הגג,    באמצע  טפח   לברוחב 

סובר עמודים  וכל    "דיןדיומ"  כדין   יעקב  שני 
י  לסוכה  משמשתשמחיצה  וצרים  נגדיים  ,  דופן 

צרי לשאומרים    כמיםוח מחיצות    ךסוכה 
ז"ט )שתי דפנות מלאות    כהלכתן  ית  ודופן שליש  באורך 

 עמודים פסולה. מ  יה רקשעשו  סוכהולכן    ,טפח(

י ב הונא שרץ  יתר בין באמצע הגג  י חכמים חולקועקב  רבי  ם 
ה בשפת  ואגגובין  תקשה ,  מהבמשמ  : ם  שלכו"ע  ע  רייתא 

הברייתא סוברת כרב   ?( 1)קושיה מספר  כה כשרה הסו גגבשפתְְה
דבריה   את  והעמידה  כו בארץ(  =)  הגגְְבאמצעהונא  חו  להודיע 

י  רבי  שהתשל  הסוכה  עקב  את  ביר  שאין  גם  מחיצות  מקום 
 . (יתרא עדיףהדח וככיוון ש שאסרו  חכמיםת שיטת א  לא)ותחתיה  

  ים כמי יעקב וחרב)=אמצע הגג(    ארץ ייתא משמע שברי הברבמד
 כשרה!   עעל שפת הגג לכו"אבל    –חולקים  

פעמיים:   הונא  לרב  שקשה  על  1משמע  את תהעמד .    ו 
הגגהמחלוקת   הסוכה    מהברייתא  משמע  –  בשפתְ שלכו"ע 

משמע    –  סולהפ  הגגְְבאמצעכו"ע  לש  וקביעת. על  2  ?כשרה 
 תא( תיובב סתיימהשהלעיל דקושיה )ה  ?בכך חולקיםשמהברייתא  

 חליקה

 חקיקה

 ומדיןי על טפח הופך לד  ע טפחם ריבוס חוש  עיגול.  1
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 "[ למשה מסיני"ע"ב  ה -"ושאינה גבוהה" בע" ד] יםחפעשרה ט גבוהה סוכהשהדין ר קומ

נלמדמה  מבררתגמרא  ה טפחים   הדין   יכן  עשרה  בגובה  לפחות  להיות  צריכה  מכךיהוכבתחילה    ?שסוכה  שעשרה    חה 
בין   המחיצה  גובה  הוא  להרשות  טפחים  השמים  הברית  איהרוהץ,  אררשות  עשרה    הובבג  יחדיו   היו שהכפורת  ו   מארון 

הגמרא   ,הכרובים(ולרב הונא מהשולחן    ממסגרתד  נלמ)  הינה טפחהכפורת  שו   נפרדיםהשמים והארץ  ש  ועלקב  דיון טפחים. לאחר  
  קה מסי הגמרא  ? ו בגובה עשרה טפחים  כולל הסכך  הסוכהש נלמד    –  והכפורת שעליו   מארון הברית  הלימודאם    :שואלת
 .(שתואם לשיטת רבי מאיר דמויל ) חיםפעשרה ט  מעלפיהם בכנ  סככו הכרובים ש מגובה סוכה הואגובה המוד שלי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסּו ה   ...כ  ר  ֲעש  ה  בֹוה  גְּ ּה  ֵאינ  שֶׁ וְּ
ִחים פ  ה...  טְּ סּול   . פְּ

   פסולה?  שרה טפחיםעהה  גבו  שאינהסוכה  תנא קמא ש  מהיכן למד ו נתנמש 

 : הקושיות, ומתרצת את  לארץ ובני אדם לא עלו למרוםלא ירדה  ינה  י שהשכרבי יוס  תעל קביעמקשה  רא  הגמ

 תירוץ קושיה קביעה 
שכינה  
יר   דהלא 
 למטה 

נאבמתן   ד"ר  מתורה  ִסיַני ה'    ַוֵירֶׁ ַהר  "  ַעל 
 ? כ()שמות יט,

  תחת לעשרה טפחים מ א  לסיני אבל    הרעל  ירדה    השכינה
 . של "רשות הארץ"

מי רזכ לבוא  שבא  נתה  מְּ "לעתיד  ע  רַ וְּ יו  דּו  ל  גְּ
 ? )זכריה יד,ד("  ַביֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהֵזיִתים

תרד   מתח השכינה  לא  אבל  הזיתים  הר  לעשרה  על  ת 
 ים.טפח

אדם  בנ י 
עלו    לא 

 ום למר

ֱאֹלִהיםה אֶׁ ל  ע    הּוֹמשֶׁ במתן תורה נאמר " " ל ה 
 ? ט,ג( )שמות י

לשמי   רבינו  משה נעלה  לא  אבל  ל ם,    ת ר עשתוך  כנס 
 . ים"ות השמש"ר טפחים של  ה

" ִיםנאמר  מ  ַהש  ה  ר  ע  ַבסְּ ֵאִלי הּו  )מ"ב    "ַוַיַעל 
 ? ב,יא(

א לשמים,  עלה  הנביא  לאליהו  נבל  לתוךא    ת עשר   כנס 
 . שמים"ות ה"רשטפחים של  ה

לש עלה  רבינו  שם  מי משה  אמר  נ ממש, 
ֵני כִ " ַאֵחז פְּ נוֹ מְּ יו ֲענ  ל  ֵשז ע  ,  ו,ט()איוב כ"  ֵסא ַפרְּ

אחז בכיסא ו  רבינמשה    : םומסביר רבי תנחו
ֵשז"והכבוד,   ַשַדי פֵ   –"  ַפרְּ ִמִזיו    )הקב"ה(  יַרש 
ִכינ תוֹ   ? אכיםלהמיו מפני  על  על משה והגן   שְּ

עלהמ רבינו  עשרת לשמ  שה  לתוך  נכנס  לא  אבל    ים, 
 "רשות השמים". חים של  טפה

 כתוב שמשה רבינו אחז בכיסא הכבוד?  ש: והרי 
רגל כי ת:  ו  הכבוד  סאי  למי התארכו  משה    יכל  וכךטה  רדו 

 לאחוז בהן. 

 

יוחנן  בר רבי  חנינא,  רבי  גירסאות]י ,  יונת  : ש  חביבאן[  רב  אגו:  ורב  רון בה 
ע  שמ מ,  טפח  גובהבהכפורת  כיסוי  ו  מעלי ממונח  ו  יםפחהברית הינו תשעה ט

 [ 1]איור   חים.ה טפשהכפורת הסתיימה בגובה עשר
"ו נכתוב  ך  דְּ ֹועַ וְּ ִאתְּ ִתי  ִדַברְּ וְּ ם  ך ש  לְּ ת  ֵמַעלִתי  שהקב"ה לא  משמע    –  "ַהַכפֹורֶׁ

הכ לגובה  מתחת  הוהשמי   ,פורתירד  של  רש  םם  היא והא  הקב"הותו  רץ 
האדם בני  של  רבי  דב)כ  רשותם  שתהא  כוונ   "מחיצה"וב,  יוסי(רי  התורה  ת 

רשויות   שחוצצתהמחיצה   טפ  הובבג  בין  הדפנ  כך  –  חיםעשרה  כה  וסות 
 חים. בגובה עשרה טפ"מחיצה"    להיות  יכותצר

ה   :ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר ד  ם ֹלא י רְּ ֵמעֹול 
מַ שְּ  לְּ וְּ ִכינ ה  ה  מֹ ט  לּו  ע  ה שֶׁ ֹלא 

רֹום ֵאִלי הּו ַלמ  ַמִים  "ר  נֱֶׁאמַ שֶׁ   ,וְּ ַהש 
ַמיִ  ֵני  ש  ִלבְּ ַתן  נ  ץ  ָארֶׁ ה  וְּ ַלה'  ם 
ם   ".ָאד 

 ברייתא 

ֲחִנינ א הַ   : ַרִבי  ש  כׇּל  ע  שֶׁ ה ֵכִלים 
נ ה ב  ֹמשֶׁ  תְּ ן תה נ  ה ִמדַ הֶׁ ן  ת אׇֹּור  כ  רְּ

ן   ב  ן ַדת קוֹ מִ ּוּוִמַדת רׇּחְּ ת  לעומת  ),  מ 

מִ כַ   (זאת ת  ּוִמַדת  פֹורֶׁ ּה  כ  אׇּרְּ ַדת 
ּהרׇּחְּ  ת  ב  קֹומ  ִמַדת  נ ה  תְּ נ  ֹלא    ּה 

נ ה תְּ ת)"  נ  ַכֹפרֶׁ ִשית   ע  הֹור  וְּ ט  ב  ה   ,ז 

ֵחִצי ָארְּ  ַתִים ו  ּהַאמ  ה  כ  ַאמ  ּהֵחִצי ו  וְּ ב  חְּ  ."(ר 
ַמד ִמפ  ֵצא ּו ַבֵכִלים  חּותלְּ )מהכלי   שֶׁ

נֶׁ   (טןק  הכי ע  "  (שולחןב)  ֱאַמרשֶׁ ִשית   וְּ
ת   גֶׁרֶׁ ִמסְּ ִביב  ט ַפחלֹו    [2ור  ]אי   "ס 
ן  ַהל  לְּ ה  ה)  מ  ַפח  לחן(ושמסגרת    –  טֶׁ
אן   ַפחפרות( )כַאף כ   . טֶׁ

ששניחא   רייתא ב למדו  הבריתחכמים  מהפסוק  גובהו    ארוןְ טפחים  ש"תשעה  ע  ּו  וְּ
ֵחִצי ַאמ  וְּ ...  ִטיםֵצי שִ ֲארֹון עֲ  ו  החכמים    ומהיכן למד  , אך"וְ תמְָקוְ   טפחים(  9)=  ה 

   ?טפח  והינ  הכפורתבה  גוש

ה ביותר  הכלי  הלכבקטן  ההמשכן  י  טפח  גו  חן,השולשל  סגרת  מינו  בהה 
 לומדים שגם הכפורת גובהה טפח.   ממנהו
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 : הקושיות  ומתרצת את,  טפח הכפורת מטפח השולחן   של  הלימודעל  מקשה  גמרא  ה

 רוץתי  ושיהק
ממ למדוע   תלמד  דת  במשכן,  כלי  של  חלק 

תר הוא השולחן  הכלי הנמוך ביולמשל, )?  עצמם  יםכלמה
 תשעה טפחים( שהוא 

ַפשְּ " הת   ת  רּובֶׁ ַפשְּ   –  מְּ טת    ,ת  ֹלא ת  ת  מּוע  ת    –  ַפשְּ ַפשְּ כשיש לפניך    ,"ת 
עט, כיוון ס את המו תתפו  –  תפוסליודע מה    מועט ומרובה ואינך

כוש המרובההמעט  את  וט תם  א ש  .לל  כדין    תפוסת עה  את  לא 
את  ו  חיק  –  ובהרהמ המלמד  .  תשנטל  התוספתממך  משל  והוא 

התורה  עדיף ללמוד מיתן, וכך גם  שנר  ביותמעט  ף לקחת את  שעדי 
 .טפח  –כלי המשכן  כל  ביותר שנאמר ב  ן שיעור הכלי הקט  את

 ? אצבעות עובי שתי  במשכן שהוא    ץהצי למד מת
דוֹ צִ ברייתא:   ִמין  יץ  כְּ ה  תֵ ַטס  מֶׁ ב שְּ ח  ר  וְּ ב  ה  ז  ל  י  שֶׁ

עוֹ אֶׁ  ב  ן  צְּ ֵמֹאזֶׁ ף  ּומּוק  ן ת  ֹאזֶׁ גדול(  לְּ כוהן  תּוב    ,)של  כ  וְּ
יו   ל  תֵ ע  ה וְּ '  אד הֵ 'יוֹ   )שורות(  י ִשיִטין שְּ ל  ַמעְּ ש  'ִמלְּ ֹקדֶׁ

ה   ַמט  ִמלְּ ד'  מֶׁ יהיה  ל  לא  ה'  ששם  עם )כדי  שורה  באותה 
זֶׁ ַרִבי ֱאִלי ָאַמר וְּ   ([3]איור    המילים "קדש" ַרִבי יֹוֵסי עֶׁ  :ר בְּ

ִאיִתיו בְּ   וצר המלך(לא  נכנסתי )  ֲאִני  יו    רֹוִמי רְּ ל  תּוב ע  כ  וְּ
ש ַלה' בְּ  ה ַאַחתִשי ֹקדֶׁ  ( [ 4ור ]אי )בשורה אחת  ט 

  כשיטְתולא מ )השולחן( אחר  מכלי  הכפורת    כלי   ללמוד את גובה  ראוי 
 ם. דשמיועד לא הציץ( )

מה ה  חלקשהקיף    רזֵ תלמד    ארון)משכן  מכלי 
 ו משהו? הוגוב ([2,1 ]איור השולחןהב וח הז, מזבבריתה

  שרהכ"מולא  )השולחן(אחר מכלי הכפורת  כלי  ת גובהללמוד א  ראוי 
 הכלי.  ט את קש ל  שמיועד  "כלְי  )תוספת(

כלי" מ"הכשר  לומדים  לא  גם  אם  מסגרת  , 
 נה? מואין למדו מ  לי"השולחן היא "הכשר כ 

השול הייתה  מסגרת  ה  לעחן  דף  העלי   והניחו  שולחן רגלי    את 
 .לְיכמהְְחלקאלא כ  ה כקישוטמש שי לא  א  הי ,  [2]איור  השולחן 

למ"ד שמסגרת השולחן     חן שולדף הל  מתחתרק 
שמסגרת  למ"ד    כחלק מהכלי, אבל  תשמשמיא  ה

היא משמשת רק  הרי    –דף השולחן    מעלן  השולח
כ כ לשולחן "הכשר  נלמד  וומד   ,לי"    מטפח ע 

 ? גובה הכפורת ל  המסגרת

ל אאכן  זו  מללמ  פשרשיטה  כלי"  וד  שמע"הכשר  ולחן(  השל  )מסגרת 

כיוון   ?ֵזרלומדים מהציץ וה  קשות מדוע לא. ואין להפורת()הכ  כלי ל
בו  שלומ  נתנה  שהתורה  מכלי  טפח(  מידות  דים  בגובה  לכלי  )מסגרת 

נלמ)נתנה בו מידות  שהתורה   והגובה(בכפורת    ֵזר ץ וצי ולא מ  ,ד האורך 
 ות. בהם מידרה לא נתנה  שהתו 

 

ל ביום  גדו  כוהן מהפסוק שמתאר את עבודת  פורת נלמד  ה הכגוב  הונא: רב  
" ִהז  הכיפורים  אֶׁ וְּ בְּ ַעל  ה  עֹו  ב  ת  פְּנְֵיצְּ ה  ַהַכֹפרֶׁ מ  טז,יג("  ֵקדְּ משמע  )ויקרא   ,

 פח. מט  ותיםאדם פח  ואין פנים של  לכפורת יש "פנים"ש

 : הקושיות את    ומתרצת,  הכפורתטפח  ם לבי הכרו  י"פנרב הונא מ"  של  הלימודעל  ה  מקש  גמראה

 תירוץ קושיה
,  י וכנר י ף בודל פניו של העוגני" כ ב "פ שמא כוונת הכתו
 שהוא גדול מאוד? 

ה" רּובֶׁ ת  מְּ ַפשְּ ת    –  ת  ַפשְּ ט    ,ֹלא ת  ת  מּוע  ַפשְּ ת    –ת  ַפשְּ כשיש    ,"ת 
,  (ותדוללפנים ג)  למרובה  (קטנות ים  פנ)  עטהמור בין  בחו שרות לפא
 .  נהנכו אפשרות  ודאי הוא  שבו  המעטפוס את  דיף לתע

יעקב:  ר ?טנהפור קצי של  כגודל פניה    י""פנ  שמא כוונת הכתוב גז"ש מ"פני",  ב אחא בר  ק ָאִביו  פְּנְֵי" מלומדים  ח   "ִיצְּ
ת  פְּנְֵי"ל  חיה.של    ניםם ולא פשל אדם  מפני לומדים    –  "ַהַכֹפרֶׁ

מם  א כו  ,פסוקלומדים  הכתשמא  ל ונת  של  "פנים וב   "
אֹות  כִ מעלה, ככתוב " ֵצִני   פְּנְֵירְּ  ? " ֱאֹלִהים ַוִתרְּ

הפַ ת  " רּובֶׁ ת  מְּ ט    ,ת  ַפשְּ ֹלא ת    –  שְּ ת  מּוע  ַפשְּ ת    –ת  ַפשְּ כשיש    ,"ת 
בין  אפ לבחור  של  פנים  ל)  למרובה  (קטנות פנים  )  המועטשרות 

 .  נהכו נאפשרות  שבוודאי הוא    טמעהפוס את  תף ל, עדי (המעל

כוונ הכשמא  של  ל"פנים"  הכתוב  שרת  ארון  ובים  על 
" ככתוב  ַהַכפהברית,  ל  יּו  ֹורֶׁ אֶׁ ִיהְּ רּו  פְּנֵית    , "ִביםַהכְּ

ופני  )  מטפח  שקטנים עוף,  היינו  הוא  כרוב  ביותר  הקטן  העוף 
 ? פחות מטפח(

יעקב: בר  ב  רב אחא  שאין  ידמסורת  הכינו  פחות  וכי רפני  ם 
 פח.  מט

  פְּנְֵי"ל   טפחשהינם    "רּוִביםַהכְּ   נְֵיפְּ"  גז"ש  למד,  רב הונאכך גם  
ת   .הינה טפחשהכפורת    –  "ַהַכֹפרֶׁ

, והרי  של אדם  ניםם פשה  וביםני הכרפלמדת מ  יצדכ
 ? (יל, כדלע)שקטן מטפח   עוף  והינ  רובכ

לתינוק, שכך בבבל קו כוונתו  לתינוק  רבי אבהו: הכרוב  רים 
י  " בְּ  .תינוק(כ – כ"רוב" ונתורוב כו)וכ  "אר 

ם )מלאכים( בדמות:  מרכבה ארבעה אופניזה הבמחמתאר    יחזקאל]
ונשר אריה  אדם,  ד  "  ובכת  [כרוב,  ח  אֶׁ ֵני ה  ְְפְּ ֵני   ּוְבַהכְּרפְּנֵי ּופְּ

 שכרוב איננו אדם? משמע    –"  פְּנֵיְָאָדְםַהֵשִני  

ים  פנבעל  חד  מלאך א  לתארקאל  , וכוונת יחזתינוקכרוב הינו  
 . (נוקתי)כרוב  כקטנות    פנים  בעל , ומלאך אחר  םכאדגדולות  

 



   345mail@gmail.com  |   16ל -ל תוהנצח הערות   |   בקהר בתוה חא רידפלת גיבן פנינה ו  אלרפ נ "על|     הכוס – הברורדרך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בים  שהכרוכפי    אזי   ,םובי הכרעם    ארון המגובה    נלמדוכה  סהה  גובאם מקור  
 גובה   דיןיות  הך ל צרי היה  כך    ם עשרה טפחיםגובה  ארון ויחדת המכסים א

לבדו  הסוכה    שחלללא  ועשרה טפחים!    יהיו  יה שמעל  ם הסכךסוכה יחד עה
 טפחים?   היהיה עשר

 : לימוד הבא, ע"פ הכרובים עצמםדים את גובה הסוכה מגובה הלומ
ו  )שעמדבים שעשה שלמה רוהכ  שני  בהאמה וגוקדש שלושים  בית המ בה. גוא

היה כרובים  מות. משמע שגובה הר אשע (  הכרובים שעל הארוןכל ולא  על רצפת ההי
 .החדרגובה  יש מ של

בים  , כך הכרוקודש הקודשים ובה  גהיו שליש מ  במקדשבים  ב. כשם שהכרו
 . םהקודשי   קודשמגובה    היו שליש  במשכן

ה גובה  עשר    שכן מג.  מגובה)כמוכאמות  הינו  לש(  הקרשים  ח  שים  י ששווה 
 [5 איור] ם.הינו עשרים טפחי מגובה המשכן  רי ששליש  טפחים, ה

הכפ עם  הארון  גובה  הי ד.  טפחי ורת  עשרה  היו  משמע    –ם  נו  שהכרובים 
   בגובה עשרה טפחים.

שֵ "ה. נאמר   רּוִבים פֹורְּ יּו ַהכְּ ה  ַפיִ וְּ נ  ַמעְּ י כְּ ה  ם לְּ ם ַעל ַהכַ בְּ   יםסו כְּכִׁל  ֵפיהֶׁ "  תפֹורֶׁ ַכנְּ
גובה ה  הכרובים  כנפי תחת  שמגובה  ל   "סכך "קוראת    התורה וכנפי כפורת()עד   , 
ם  גופ סככו על    נפי הכרוביםכש מע  מש  –ם  מעל לראש  פרוסיםובים היו  הכר
 . חיםעשרה טפגובה  על    מסככתכך סוכה  לפי , ו[6]איור   פחיםעשרה טבגובה  ש

 : הקושיותתרצת את  מו,  וביםהסכך מגובה כנפי הכר  גובהשל    הלימודל  עמקשה    גמראה

 תירוץ קושיה
  וךבסמפיהם  כנהיו  לראשם, שמא    מעלעמדת שכנפי הכרובים היו  ה

  , ה חלק מעשרה טפחים של גובהםפיים הי הכנ  עובי ו  לראשםוה  ושו
 כך? ל הסחים כולפלפיכך הסוכה צריכה להיות בגובה עשרה טו

בר    רב הכרובניעקב:  אחא  על  "אמר  ֵשי  ים  ֹפרְּ
ַפִים   נ  ל  כְּ ַמעְּ מעל  שהכנע  משמ  –"  ה לְּ היו  פיים 

 אשם. לר

הי שמא   הכרובים  גבוהים  כנפי  צרי רבהה  שםראמעל  ו  וסוכה  כה  , 
 מעשה טפחים? ל יותר  גובה שלהיות ב

 " כתוב  ל ההאם  ַמעְּ לְּ ה  ל  ַמעְּ שלְּ היה מכך  "?! 
הרבה   גבוהים  היו  שהכנפיים  מעל  משמע 

ה לְּ תוב "כ ?  ראשם ל  שהיו הכנפיים שמע  מ  –"  ַמעְּ
 . הכרוביםעל ראש  בדיוק מ

ה] לטפבחישוב  אמה  המקדש  חים מרת  אמה    בבית  א.  אפשרויות:  שלוש  של יש 
ב.  ח העולמישה טפחים, שבה חושב מזבח ועוד.  אמה  ה טפחים )ששיאמה של  ה 

 דשהמק  בריגזל  אצה נהוגה  , שהייתשה טפחים וחצי אצבעשל שי. ג. אמה  (בינונית
ו על פי אמה  שילמברים  . הגזהבהכסף והז  ניאומ  של  דםה ישאת מע  ו עימומדדש
כך האומנים  ,  בעואצ  י אמה של שישה טפחיםכלים על פוקיבלו  שישה טפחים    של
המקדש  ליותר  קצת    נתנו ההקדש  מעלוולא  בית  מתנאי    בכספי  חלק  היה  )זה 

 של ביתהמזרחי  ער  על שמש ר  בחד  מונחהיה  זה    רגלס  .העבודה שהוסכמו מראש(
 [ [6ר ]איו (א ו ע"פסחים פ) ר שושן( )שע קדשהמ
מהלי  שכל  מוד  שאמר  מאיר,  רבי  לשיטת  תואם  הכרובים  גובה 

לכן גם גובה   ,פחים(ישה ט)שבינונית    ע"פ אמה  שבווחהאמות במשכן  
הכרוכי  גובה  וגם  נמדדו  המשכן  אופן ם  יהודה    .באותו  לרבי  אבל 

ם  טפחי ינה של שישה  ה  (רשיםבה חושבו הקש)  אמהְשלְבנייןשסובר ש
כו שלְ ה )שבה    ליםאמהְ גובה  הי מ(  ביםכרוחושבו  את  ילמד  הוא  כן 

 וכה? הס
גובה שמונה וחצי טפחים  יו בהארון והכפורת הת רבי יהודה,  ט לשי 
הגיע   הכרוביםובה , וגוהכפורת טפח(  טפחים וחצי  השבע=  מה וחצי  ארון א)ה
הם היה שגובמע  מש  –  טפחים()עד עשרים    בית המקדש גובה  שליש מ ל

 ה?ה של סוכדולרב יהזה הגובה    פחים?חצי טשר ואחד ע

 עור )שיִשיעּוִרין  רבי חייא בר אשי בשם רב:    אמר
בדבר תהאיסור  פוס)חציצ  ֲחִציִצין   ורה( י  בטה    בילה(לת 

ִחיִצין  טפחים(  יצה  מח)גובה    ּומְּ ה  עשרה  ֹמשֶׁ לְּ ה  כ  ֲהל 
 .ִמִסיַני 

ודה לרבי יהחיצה" ות "מדופן הסוכה צריכה להיו
ה עשר  הינושגובה "מחיצה"    מסורתים באנו יודע

צרי   ,חיםטפ הסוכה  גובה  להיות  ולכן  עשרה  כה 
 .כך()ללא הס  טפחים
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הארו.  1 טפחים  ן  תשעה  בגובה  ברית 
 .בגובה טפח  שמכסה אותווהכפורת  

בכנהי   ביםהכרו.  6 מסוככים  על  ו  פיהם 
 בגובה עשרה טפחים.  שהיה  גופם

9  
חי 
טפ

ם
 

ח
טפ

 

אמה  סך  השולחן .  2 היה  )  גובהו    9וחצי 
רת  מסג  בהרכהו  רגליוארבעת  על  וטפחים(  

 לחן השודף  מונח    ח ועליהגובה טפב

8  
ם
חי
טפ

 
ח
טפ

 

 ֵזר 

 ֵזר 

 דף 

 

 מסגרת 

 ים לי גר

 בשורה אחת המילים "קדש לה'" נכתבו    .4 י שורות תבו בשתלה'" נכקדש  המילים ".  3

 ידוד קדש לידוד

 קדש ל 

10  
ם
חי
טפ

 

  בים רוון והכפורת יחד עם הכארהגובה  .  5
המשכן ו  הי  מגובה  עש  שליש  מות  א  ר)סך 

 ( או שישים טפחים

20  
ם
חי
טפ

 
40  

חי 
טפ

ם
 

גל של  במקדש: סר   ניםו ים שסרגלשו בהשתמ  .7
 אצבעטפחים וחצי    6-טפחים ו  6טפחים,    5

 ן הבריתארו

 כפורת
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 "[דופן עקומה" 9 ע"ב ו -"יעורין דאורייתאש" בע" ה] יעורין, חציצין ומחיצין ש

"מחיצה"ל  ה כצריסוכה    שדופן   נו למדשלאחר   יהו ,  היות  לעניין שבת(   עשרה טפחיםיצה  שגובה המח  אומר דה  רבי  )גם 
כ כמסיניכה למשה  להידוע  יַניעּור  י ש  "רב    תאמיר ,  ס  מ  ה  ְלֹמשֶׁ ֲהָלָכה  ין  יצ  ּוְמח  ין  יצ  ֲחצ   הלימודים  מהם  מבררת . הגמרא  "ין 

 רייתא?והאם הם הלכה למשה מסיני או הלכה מדאו  ?שהוא התכוון אליהם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ֵשי ָאַמר ַרב עשרה טפחים(  יצה  מח)גובה    ִחיִצין ּומְּ   ילה(וסלת בטבה פ)חציצ  ֲחִציִצין   תורה(איסור בדברי  ה  עורשי)  רִׁיןיעּושְִׁ  : ַרִבי ִחי יא ַבר א 
ה ִמִסיַני  ֹמשֶׁ ה לְּ כ   . ֲהל 

 

 רב 

רֶׁ ל הפסוק "ע  ן ברי רב חני דמ שחִ ץ  אֶׁ ב  ן ּודְּ מֶׁ ץ ֵזית שֶׁ רֶׁ ִרמֹון אֶׁ ה וְּ ֵאנ  ן ּותְּ גֶׁפֶׁ וְּ ה  ֹער  ה ּושְּ נמדדים  שאיסורי התורה    משמע"  ט 
  מדאו'  נלמדים םי האיסור אזי שיעורי , ם על פי פירותיה(נמדדירה  התו  סורישאי השתבחה ארץ ישראל )ו  קשהוזכרו בפסוהפירות  ע"פ 
 ? כה למשה מסיני הלורת  במסהועברו  ולא  
 הסבר לכהה פרי 

שהייה המן  ז חיטה
חצי  ל אכילת  ש

  , חיטים  כיכר
הזמן הוא  

שעליו    בגדיםש
בבית    נטמאים
   מצורע

לְּ הַ " ס  נ  ע  ַבִית הַ ִנכְּ נּוג  יוהמצורע(  )מְּ ֵכל  לוב  )בגדיו   וְּ מונחישלא  תֵ   ם(שם  יו ַעל כְּ עֹות  ַטבְּ וְּ יו  ל  ד  ַסנְּ וְּ יו    פ 
י  )אוחז אותם(   ֵמִאין מִ   –  דוֹ בְּ ֵהן טְּ ו  "  י דהּוא  בפסוק  ַהַבִית)ככתוב  ל  אֶׁ א  ַהב  א...  וְּ מ  הבגדים   "ִיטְּ ונחשבים 

י ה    .והוא כבאים אל הבית( בּוש כֵ ה  יו וְּ ל  יו  ל  ל  ד  עֹות  ַסנְּ ַטבְּ יו וְּ ל  ַרגְּ אֶׁ בְּ עוֹ יו בְּ בְּ יו  צְּ ֵמא ִמי ד   –ת  הּוא ט 
ֵהן   הֹוִריםגדים שהוא לובש(  )הבוְּ ֵדי    ,נטמא(  הוא  ק רטלים ללובש אותם שן שהם בויו)כ  טְּ ה ִבכְּ הֶׁ ִישְּ ַעד שֶׁ

ס ר  ַכבֵ  ַבַבִית לוְָּהא ֵכסוק "כתוב בפחצי כיכר.  זמן אכילת )  ֲאִכיַלת פְּ ג  יְּ ת בְּ יוס אֶׁ בית ב שהה" משמע שאם אדם  ד 

ֹל  חִׁטִׁיןַפת    (יך לכבס אותם ו נטמאים וצרילעבגדים ש   –  "זמן אכילה"כדי    געהמנו עֹוִרין ֵמיֵסב וְּ   א ַפת שְּ
אוֹ  ת  וְּ ִליפְּ ב.    .סהשהיא יותר ג  יעוריםת שפפת חיטים ולא  א.    :ה מהירהאכילע"פ  " נקבע  "זמן אכילה)  ן ֵכל בְּ
 ט(.)נגעים יג,  " (תןליפ עם ד יחהפת ג. אוכל את  ים אחרים.ברדעסוק בואינו ואוכל  מיסב

בגודל  מת  עצם   שעורה 
  מטמא   שעורה
 משא במגע ו

צֶׁ " בגודל(    םעֶׁ המת  אמְּ   הכִׁשְּעו רְָ)של  ַמש  ּובְּ ע  ַמג  בְּ ל  ,ַטֵמא  ֹאהֶׁ בְּ ַטֵמא  מְּ ֵאינֹו  את  )  וְּ לטמא  בשביל 

צם עק  מספי  , ולאגוףה או רוב מניין העצמות שבת שלמלוגלוג  ה שלמה,ידרש  יהיות  מ  מותעצצריך שהאוהל  
 )אהלות ב,ג(  "(קטנה

אכילת    חיוב פן ג
נמדד    נזירב  ן גפ

 ייְןבכוס  

פח  את מידת הנ  לשערביל  , אך בשור רביעית הלוגשיעב  ת יין יי שתמתחייב מלקות בר  נזי 
מים  ש  ,)לולבים(  פן רכיםם או ענפי גחרצני   אכילתכ  ,זירביעית הלוג" באיסור אכילה של נ "ר

רביעית הלוג    ה, וכשיצאהחוצה  שיצאה  היין  תכמו   את  םומודדי   ןיְיאת האוכל בתוך כוס  
בכוס מלאה יין ולא מים,    לשערוקבעו חכמים להקל בנזיר  .  תלקו את הנזיר ממחייבים  אנו  

 פת הכוס.סביב שמהכוס אלא מתאסף  את  כיוון שהיין יותר עבה ואינו ממהר לצ
הוצאה   חיוב תאנה 

לר מרש שות  ות 
אוכל   על  הוא 

 ְתגְררְוגבשיעור  

ִלים  א    ִציאַהמוֹ " חשוב עבור אדם  כל  חכמים שיערו ששיעור מא )שבת ז,ד(    "ַחי ב  –  כִׁגְּרו גֶֶרתכ 
המוציא בשבת מרשות  לכן  ,  מצניע אותו ושומר עליו  ואוה  ( בינונית   ה יבשהתאנ)  גרתו רגהוא כ

 חייב.לרשות בשיעור כזה מת

  שניקב כלי   ימון ר
מחזיק ו אינו 
אינו   –  ןימְור

 מקבל טומאה  

. המשנה  י"ל"כם  , שבטל ממנו ש ומאהאינו מקבל טכלי שבור  ה הוא כלי בעל חשיבות, לכן  טומאבל  ]כלי שמק

ֵלי בַ "  [נקב םבה שישדנה בכלים  ל כְּ ִתיםכ  ן  ( נקבשיש בהם עדיין משתמשים בכלים למרות )ש ֲעֵלי ב  ִשיעּור 
אבל פחות מכך עדיין בעל הבית שימוש,  ואין בו    יוצא ממנו רימון הכלי בטלש  נקבלי  ש בכמעת שי) רִּׁמו נִׁיםכְּ

  וון שהם עומדים למכירה כי   ואומן שמקפיד על כלי   אבל  ,א( ז,)כלים י "  רימונים( ומחזיק בוחס עליו 
 אינו מקבל טומאה.הכלי    –פילו ניקב הכלי כל שהוא  א

  זית
 שמן 

רבי  ם  דינים 
 זיְתב  מדדיםנ

 נותר, בהמה טמאהול,  ם, פיגחלב, ד טומאת נבילה, איסור  מת,    ם: טומאת בשרהאיסורי 
 דלהלן(כ, 'וכוה יטה, שעורח"פ  נמדדים עש )אך יש מעט איסורים  הזיתעל פי  רם  וגיד הנשה, שיעו

אכילה חיוב   בש ד
כ יפור ביום 

   תמרנמדד ב 

  אחרי שאכל רק  כרתייב באדם מתח[  ברי מתיקהלדברים מתוקים ותמר נכלל בדש" הכוונה  "דב]בתורה  
ר ֹלא  ַהנֶׁ כתוב ", כנוי אינו מרגיש עי ו ש ֲאשֶׁ ה  תְֻּענֶהפֶׁ ת  רְּ ִנכְּ ם ַהיֹום ַהזֶׁה וְּ צֶׁ עֶׁ לא  שמשמע    –"  בְּ

הואכילה בשיעור  .  שיעור כזית()ב  בלבד  רי אכילהמתחייב רק אח ת ַהַגס  בֶׁ כֹותֶׁ היא  )תמר גדול(    כְּ
 . דעתו  תיישבמתש  אכילה

 

איסורי תורה, אלא ההלכות נאמרו  בלא  רץ ישראל וה של אבשבח  מדבררה?! הרי הפסוק  ם כתובים בתו האיסורי שיעורי  
 אותם. כדי לזכור  הלכות על הפסוק  את הכמים  ן שהסמיכו חני ונת רב ח, וכו)כדברי רב(  למשה מסיני   הלכה
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ִחי   בַ ַרִבי  ַרביא  ָאַמר  ֵשי  א  ה  )חציצ  יןֲחִציצִ ...  :ר 
בטבילה( ִחיִצין   פוסלת  טפחים( יצה  מח)גובה    ּומְּ עשרה 

ה ִמִסיַני  ֹמשֶׁ ה לְּ כ   . ֲהל 
 

מסיני  רב  למשה  הלכה  הם  בטבילה  חציצה  הם  דיני  הרי   ?
בת אֶׁ וְּ "  ורהמפורשים  ַחץ  ֵהרַבַמיִ   רוְ בְּשְָת  ר  ט  וְּ משמע    –"  ם 

במים מבלי חוצץ    כולו  להיותהבשר  להיטהר על  כדי  ש  שצריך
 .בינו לבין המים

רוֹ ה "ד מהמיללמ)כנ  דאו'מטובל  ה  ףגְוחציצה על    איסור  ,כן א ש  ,  "(בְּ
הלכה  הטובל    שיערעל  חציצה  איסור  אך   מסיני, למשה  זו 
 . שיש איסור חציצה על שיער  נאבר חה בר  כח מדברי רבכמו

רַ  בַ ָאַמר  ַבר  ה  נ אב  ח  א    : ר    ַאַחת   )שערה(ִנימ 
ה שּור  ת  –  קְּ צֶׁ אינ   חֹוצֶׁ והמים  מדי  הדוק    ם )שהקשר 

ונוג  נכנסים הקשר  ֹלש    (שיערבעים  לתוך  ן ֵאינ    –ש 
צוֹ  ערות אינו  הששלושת    שר שלקשה והקשיער  ה) תחֹוצְּ

ַתִים ֵאיִני    ,מהודק היטב והמים נכנסים לתוך הקשר( שְּ
 .צות(וצח )האם הן  יֹוֵדעַ 

 רבב"ח 

הטובל  גם   שיער  על  חציצה  ככתוב  איסור  בתורה,  מפורש 
ַחץ  " ר  רוֹ   ֶאתוְּ ש  ֵהר   ַמִיםבַ   בְּ ט  ת"  –  "וְּ הטפל  לרבות  "  אֶׁ את 

א שיערוא  ו, שהולבשר כך  .  ש"ם  רב  כוונת  היא  חמהי  ציצין" 
 הלכה למשה מסיני? 

מסיני הל למשה  התו כוושמפרשת    כה  "נת  בְּ רה  ת  רוֹ אֶׁ   " ש 
ש וה  רובְוששיער  ו על    מקפידל  טובמטונף  להסיר  כך  מתכוון 
דינים אלו לא  )  תהעלטבילה לא  וה  חוצץלוך  הלכ  –ציצה  את הח

 . מפורטים בתורה, והמסורת לימדה אותם(

ק ָאַמר ח  בַ : ַרִבי ִיצְּ )רוב השיער מטונף   רּובוְ ה ֹור  ר תדְּ

קשו האו  אחת(שרות  אחת  יו    ּוַמקְּפִׁיד  ערות  ל  )אינו  ע 

הזה(   בדבר  אֵ   ,חֹוֵצץ  –רוצה  שֶׁ פִ וְּ ַמקְּ יו  ינֹו  ל  ע    –יד 
חֹוצֵ  מקוון  )כי  ץֵאינֹו  הלכלשלא  את  יסיר  ולא  וך פיד 

 .ץ(אינו חוצונחשב הטינוף חלק מגופו  בעתיד 
צריך  ] תמהתורה  שה   נאיםשני  רובו  :  יחצוץער  שיכדי 

מהתנאים  חו,  ומקפיד אחד  אם  גם  לאסור  גזרו  כמים 
 [ תקייםמ

רּו   זְּ ג  ַמקְּ   רּובוְ ַעל  וְּ ֵאינֹו  רּוִפיד  שֶׁ בֹו  ִמשּום 
ִפיד שי  אוְתבמציש  )כיוון  ַהַמקְּ נראה  רוב  מטונף  ערו 

ל במקצת  דומה  דאו'הדבר  שמקפיד  חציצה  עַ   ,(ברוב  ל וְּ
ִפידִמשּום    ַהַּמקְּפִׁידיעּוטֹו  מִ  ַהַמקְּ יוון  )כ  רּובֹו 

על    שאדם מקפיד  לכן  זה  את חציצה,  פוסלת  החציצה 

 .(תועטמחציצה במרובה ובין חציצה בין ב הטבילה

 רבי יצחק 

  קפיד מו  על מיעוט שאינגזרו  מדוע חכמים לא  
י רוב  יד או מפנמפני מיעוט שמקפשיחצוץ, או  

מקפש שגזר?  די אינו  דברים  )כפי  על  לעיל  חכמים  ו 

 מים נוספים( ם דוימשיכו לגזור על דברידומים, 

ומקפיד"  שום  מ גזרו  "רוב    ות הלכחכמים 
  "מיעוט שמקפיד" ו"רוב שאינו מקפיד"  ב  חציצה

כיצדכאם    – גזירהנגזו  אנו  ך  על    ר  לגזירה 
שמ" ביק)חכ  פיד"?!מקאינו  יעוט  להרחיק מים   שו 

העבירה מן  האדם  לא  ולכן    מדאו'  את  אך  גזירות,  גזרו 
 גזירה עצמה(הה מהרחקייתכן לגזור 

רב מסיני   כוונת  למשה  ִחיִצין "  הלכה  שלמְּ לגובהה  צה  מחי   " 
טפ עשרה  לשיט חים,  שתהא  תואם  זה  ְְת  ולימוד    יהודהרבי

רה ללמוד את גובהה של המחיצה, אבל  לו מקור מהתו   שאין 
מאיְררב גושלמד    יְ המאת  של  הבהה  מגובה  ארון חיצה 

טפחים(    יחדיו   )שהיו  תורוהכפ לשיט עשרה  התכוון  מה  רב  תו 
ִחיִצין "  באומרו  ? "מְּ

: ו הלכה למשה מסיני של עירובין שנלמד  נוספותת  הלכו ישנן  
אחיתגו")גוד   או  והורדמשוך    –  " ד  אסיק",  מחיצה  משוך    –  "גוד  והעלה, 

אוותה  אמשיכים  שמ טפחים  משלושה  פחות  רווח  )לבוד  למעלה(    למטה 

נמצא בסמוך לדופן ואינו רחב שפסול  )סכך    קומהודופן ע  ב כסתום(נחש
 (כהל את הסואינו פוסונחשב כדופן ת אמו  ד'
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 "[ וממטר מזרם "  30 -"שאין להו" 9 בע" ו] רהכשסוכה במספר דפנות 

לה שלוש  קבעהאחרי שהמשנה   פסולהדפנ  שסוכה שאין  נחלקו    ,ות 
 שלוש או ארבע דפנות.   ותהיהאם סוכה צריכה לחכמים ורבי שמעון  
את   יםהם לומד  אופן שבו נובע מהן שניהם  בדל ביהגמרא קובעת שהה
מהת סוכה  מופיע  הלכות  כאשר  לבורה,  בסוכהצווי  שלוש    שבת 
ס המילה  ל    בַּסֻּכֹּת "וכה  פעמים  ְשָראֵּ ְבי  ְזָרח  ָהאֶׁ ָכל  ים  ָימ  ְבַעת  ש  ְשבּו  תֵּ

דֹ   .בַּסֻּכֹּתיְֵּשבּו   יְֵּדעּו  יכֶׁםְלַמַען  י    ֹרתֵּ י    בַּסֻּכוֹּתכ  ְש הֹוַשְבת  י  ְבנֵּי  ת  לאֶׁ "  ָראֵּ
ורה מהאופן שבו הת  דורשיםם  הוא הא  ההבדל. בסיס  מג(-כג,מב  )ויקרא

מהאופן שבו התורה נקראת ( או  "למסורת אם  ")   בינו נמסרה למשה ר 
 . ( "אם למקרא") בפועל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ֵאין ל   שֶׁ נֹות    שֹלש  ּה  וְּ פ  ה   –דְּ סּול   משנתנו  .פְּ

חולקים   חכמים  במה 
מה   שמעון?  הגורם  ורבי 
 להבדל בין השיטות?

ן  ברייתא  ת  כ  ִהלְּ ַתִים כְּ   ור שבעה טפחים( ות בשיעהי ות לצריכש(  "ריצורת  )ב  צמודות דפנות  ות שתי  )לפח  שְּ
ַפח ִליִשית ֲאִפילּו טֶׁ עֹון   ,ּושְּ ן ּורְּ ש    : אֹוֵמר  ַרִבי ִשמְּ ת  כ  ִהלְּ ַפחִביִעית  ֹלש כְּ  . ֲאִפילּו טֶׁ

 חמישה אופנים שונים: בחכמים לרבי שמעון  בין שיטת    סבירה את ההבדלהגמרא מ

 טפח   ת אפילורבי שמעון: רביעי  ילו טפחם: שלישית אפמי חכ ות מוסכם לשתי השיט
תחילות " דורשין  "  אין 
 בפסוקיםאזכרה הראשונה  הו
ֹכת" ני   "ַבס  לד תנ לא  ,  שהרת 

מוד עצם  אלא היא נועדה ללי 
   המצווה.

  זכרות שתי א  ונותר  : אםְלמסורתש  י 
ֹכת" יחיד(    "ַבס  כֹות ")לשון  )לשון "  ַבס 

ל יש שלוש  ך הכס   –(  , לפחות שנים רבים
והלכדפ מסיני    הנות    טת ממעלמשה 

 ישית לטפח. לדופן השאת ה

ְְש  י  א   ונותר  : למקראאם כֹות "  זכרות שתי    " ַבס 
כֹות "(  ים רב)לשון   רבי"  ַבס  יש  ך  ס  –ם(  )לשון  הכל 
את    ממעטתלמשה מסיני    דפנות והלכה  ארבע
 לטפח.   הרביעיתהדופן  

אםְְיש  דורשים תחילות,  אין  
הכוס  למקרא יש  ך    בע ארל 
 ת" "סוכ 

ך  ד, כלימו  כהבסוכה צרי ך  סכהבת  חו
שלוש  נו ש ת  שפנויות"  "סוכ תרו 

 . ללימוד הדפנות

ה בלא  שסוכ ,היא דבר פשוטך בסוכה סכ  חובת
נחשבת   איננה  וסוסכך    ארבע תרו  ונכה, 

 ללימוד הדפנות.  שפנויות  ת""סוכ 

אםְְיש  דורשים תחילות,  אין  
יש  וס  למסורת הכל    שלוש ך 
 ת" "סוכ 

ללה מסי כה  את    ממעטתני  משה 
 שתהא טפח.  לישיתהדופן הש

למ מסיני  הלכה  הדופן   יפהמוסשה  על 
 רביעית טפח.השלישית, שתהא דופן  

מסי  למשה  ,  מעטתמני  הלכה 
הכל יש    וסך  אםְלמסורתיש  

 "סוכת"   ארבע

תחילותְְאין ולכן  דורשיןְ ניתן  ,  לא 
מ" ֹכתללמדו  והראשון   "ַבס  אם  ,  בגלל 

יש "סוכת"  למסורת  והלכה שלוש   ,  
 . פחגורעת לטלמשה מסיני  

תדורשְי מ ולומד  תחילְוםְ ֹכת " ים    אשון הר  "ַבס 
עוד שלוש  דופן אחת,   יש  למסורת  ובגלל אם 

משה  הכל ארבע דפנות והלכה ל סך    –"  ת"סוכ 
 .טפחי ממעטת ל מסינ

נ הרב  ְ  "  : ַמתְּ מהפסוק  למד  שמעון  ה רבי  סּוכ  וְּ
ּו ה  סֶׁ ַמחְּ ּולְּ ב  ֵמחֹורֶׁ ם  יֹומ  ֵצל  לְּ יֶׁה  מִ ִתהְּ תֹור  לְּ סְּ

ם ּוִממ  ִמזֶׁ  ר רֶׁ להיות ה  סוכה צריכשד,ו(    יהשע)י"  ט 
הרוח   –דופן רביעית  ואם אין  ,  מיםמגנה מפני  

 כה.לסו מים  מכניסה את ה

 

 שתי דפנות וטפח וכה צריך  סל חכמים  לדעת  
 נות וטפח ך שלוש דפסוכה צרי ללדעת רבי שמעון  
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 "[צורת הפתח" 23 אע" ז  -"ואותו טפח" 30 בע" ו] טפחן דופם קומי

 :רך טפח חולקים חכמים בשלושה דיניםעמיד את הדופן השלישית באו חכמים שניתן לה ו קלאחר שפס 
 י"ש(? רהאות  ו בקצה )כמהיכן מעמיד את הדופן טפח כאשר שתי הדפנות הנוספות מחוברות  א.

 ? ( ווהסימן ש ו פנות ניצבות זו מול זו )כמ תי הדאשר שב. היכן מעמיד את הדופן טפח כ
 ? להיחשב מחיצה על מנת "צורת הפתח " כ דופן בצריך להעמיד   פן טפחבנוסף לדו האם ג. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ן  ת  כ  ִהלְּ כְּ ַתִים  ֲאִפילּו    שְּ ִליִשית  ּושְּ
ַפח  .טֶׁ

   ?זותי הדפנות צמודות זו לשש   פן טפח בסוכההדו  את  ידמעמהיכן   כמים ח

העומדת  דולמשך  בה:  רב.  1 את  עמי פן  היוצא,    ח טפ  הדופן יד   כנגד 
 [ 2, 1יור ]א  ופן הסוכהלדה  ישרבזווית כך שהדופן    .נמצא בסוכהה"כנגד"  

לרב:  רב  .  2 אסי  ורב  העומבהמשכהנא  לדופן  הדופן עמי   דתך  את  טפח    יד 
התור"כנגד  )  לכסון בא שנו  ."ראש  השור"  ל"ראש    תלמים   בחרישת.  כמשולשראה  כוונתו 

תלכדה  בש אל  ום  מחברו  מעט  מקהכך  רוך  צורהתלמים  )ע"פ   [ 3]איור    משולש  של  בלים 
ילו ה כאהצדדים הפתוחים והסוכשני  עומדת על  כ  שהדופן באלכסון היא ניראתכ.  כלאים ב,ז(

 . [5,4]איור   .נות(בע דפיש לה אר
שתקר שיש  ,  ב  כיוון  לדבריהם,  חש  שלא    )לוי( אמוראים    ודעתכמחמת 
 .תוכמו  ורוה  חכמים מבית המדרשו
]ו3 סימון  רבי  אומר.  לוי[י יש  בן  יהושע  רבי  העומדת  לבהמשך  :  ם:  דופן 

מ  זוויתב  יקמרח טפחים  פחות  מטועושה  שלושה  שוחק  דופן  הינו )פח  טפח 

מתקבל לבוד  כך  ו   ,( [6איור  ]  שהו ומטפח  מתקבל    –  מרווחיםהן    וכאשר  גודליםא  בעאר
ו וקצת  טפחים  ארבעה  שב)מת  הדופן רוב  ממילא  של  טוך  ההלכה  םפחיעה   ( ע"פ 

 [ 7]איור מלאה.  

, שכל תלם  ולש()מש  אש תור"בצורת "ר  שדהורש בהח.  3
 אלכסון   רוך מחברו מעט, וכך נוצרא

מזרחית.  1 הטפ-דפנות  את  עושה  ח צפונית 
   ב.מערלצד    בסוף הצפונית

מזרחית.  2 הטפצפונית  -דפנות  את  ח עושה 
   .דרוםלצד    מזרחיתהבסוף  

 

דְּ  ֵמיּה  ִמשְּ מּוֵאל  שְּ  :ֵלִוי ָאַמר 
נֶׁגֶׁד ַהיֹוֵצא  .ַמֲעִמידֹו כְּ

 לוי

   ?ות מקבילות זו לזותי הדפנשש   את הדופן טפח בסוכה  ידמעמהיכן  

הדפנות  מעמ:  יהודה  רב.  1 לשתי  בזווית  שירצה  רוח  בכל  הדופן  את  יד 
 [ 8יור א]  ותהקיימ

אומרר.  2 ]ויש  סימון  רבבי  יהושעים:  לוי[  י  מ  יקמרח:  בן  שלושה  פחות 
טפחיםדופן  ועושה  טפחים   מארבעה  שבעה  דופקבל  מתכך  ו  ,יותר  של  ן 
 [ 9יור ]א.  טפחים

פנות  דופן טפח וכשהדפק בתמס  הוא  דותכשהדפנות צמומדוע לרבי סימון  
 מארבעה טפחים? יותר  דופן של  ך  צרי זו לזו  ילות  מקב

 פן טפח בדו  די   –וסמוכות זו לזו  (  Γ  א)כאות היוונית גמ כתן  ששתי הדפנות כהלכ
זו  ומדות  ן ועתלכך כששתי הדפנות אינן כהא  ,שוחק העמיד  ליש    –זו מול 

 .לבוד(ות אמצע)ב  דופן שלישית כראוי שהיא באורך שבעה טפחים

ב   ר  דפנותיה )סוכ  : אָאַמר  ששתי  ה 

צּוַרת  ות(  צמוד א בְּ ל  ת אֶׁ רֶׁ ּה ִנתֶׁ ֵאינ  וְּ
ַתח קנים)מעמיד    ַהפֶׁ חצי בעובי    שני 

 ל גביהן וקנה שלישי עכאן מכאן ומ טפח
הדו אורך   מה י סתכת  נחשבו  ןפלכל 

 [ 10]איור   (חואין צריך טפמעולה, 

 רבא 

צּוַרת   בְּ ֵמי  נ  ת  רֶׁ ִנתֶׁ וְּ א  ב  ר  ָאַמר 
ַתח הדופן  )  ַהפֶׁ את  לסתום  אפשר כדי 

טפח  דופן  צו  או   לעשות    תר לעשות 
 .תח(הפ

צָאַמר   ֵמי  נ  א  ִריכ  ּוצְּ א  ב  ּוַרת  ר 
ַתחהַ  צריך )  פֶׁ הדופן  את  לסתום  כדי 

ט דופן  גביופח  לעשות  על   ה להעמיד 

 [ 11איור ]  .פתח(צורת ה

ת הדופן השלישית על ידי טפח אבסוכה  שעשה    אנכהאת רב  ראה  רב אשי  
 [ 12]איור .  הפתחצורת  שות  בטפח השתמש לע ו)כרבי סימון(  חקשו

חק או צורת  שו  טפח  או להעמיד,שאמר רבא שיש  : ואינך סוברשי א אמר רב
   ?סא השני בדברי רבא(גיר)כח  הפת

 ת בדברי רבא. ישי השל  ירסאגאמר רב כהנא: אני סובר כ

ח 
זר
מ

 

רב 
ע
מ

 

 צפון  צפון 

 דרום 

מז
ח 
ר
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   .מערב-ון צפ  בצדבאלכסון    חטפעושה  .  4
   .דרום-מזרח  בצדן  טפח באלכסוה  עוש  .5
 

 ן צפו

ח 
זר
מ

 

-צפון 
 מערב 

-מזרח
 דרום 

 צפון 

ח 
זר
מ

 

 דים צמו  ע"ב(חות מא מנ)ע"פ   אגודליםה  רבעו אהינ"טפח עצב"  .  6
געים זה מרווחים, שאינם נו   ו ארבעה אגודלים" הינ"טפח שוחק

 הווהוא טפח ומש  ,בזה

ט8 הדופן  את  מניח  היכן .  פח 
 שירצה 

רחק  במ  טפחים ומשהוארבעה  דופן  . מניח  9
מ  טפחיםפחות    לבוד עות  באמצו,  שלושה 

 םטפחי   שבעהת דופן באורך  בלמתק

טמניח  .  7 פחות    קרחמב  קשוח  פחדופן 
ת  מתקבל   לבודות  ובאמצע  ,שלושה טפחיםמ

 ה טפחיםיותר מארבעדופן באורך של  

 ח שוחקטפ

  3-פחות מ
 פחיםט

  3-מות  פח טפחים  7
 טפחים

  4-מתר  יו
 יםחטפ

 ומשהו  = טפח  שוחקטפח   טפח עצב = טפח

ית  כדי להתיר דופן שלישרבא    לדעת.  10
 צורת הפתח"  " כלעשות אותה  צריך  

 חצי טפחקנה  

 חצי טפחקנה  

כדי להתיר דופן שלישית  לדעת רבא  .  11
 "  הפתחצורת  "כ  העלי טפח ו  עשותצריך ל

 חצי טפחקנה  

 טפח

 חצי טפחקנה  

 וחקטפח ש

כ.  12 סוכההק  הנארב   טפחדופן  מ   ים 
טפחים  קת  מרוח  חקשו משלושה  פחות 
 צורת הפתח"  "כ  העלי ו
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 "[ לא צריכא"  10 בע" ז  -"תים כהלכתןש" 32 אע"  ז] ידרשות היח הןש ותסוכ

ה"  "מחיצכ  נחשב  עמוד בגובה עשרה טפחים()  "לחי"   לכן ו   אחת הדפנות  צרה" במקוםהשתמש במחיצה "ק לבדיני שבת ניתן  
 .  (עילל חכמים)שיטת   כ"מחיצה" תנחשב טפח דופן ברוחב הסוכב באופן דומה. ע"ב(עירובין יב רבה ב)

 : יותר הויש דינים ששבת חמור חמורה יותרשסוכה  דיניםיש רשות היחיד או סוכה, ביעת  לק ת המחיצו בהגדרת 
 
 )איסור טלטול(  רשות היחיד-שבת ם מצוות סוכה()קיו  סוכה 

דפנות דפנות  שלושה לפחות מספר הדפנות להגדרה  ש)   ארבעה  מחיצות מדאו אף  בשלוש  די   '
ח לאסהחמירו  מכמים  זאת  עירכרמליתדין  ור  ובין . 

 ב ע"ב( י
 שבעה טפחים  טפחים ארבעה  "הארוכה"אורך הדופן 

 כל שהוא רוחב לפחותטפח  " הקצרה ך הדופן "אור
 זו מול זו צמודות בראשן  הארוכות""מיקום שתי הדפנות 

העומד על  מרובה  )סך   פרוץ 
ב שיש  ל האוויר  עומת מחיצה 

 (האטום

בטל דפנות כשרות ה ה)   ותהמחיצות  פרוץ  שלבוד  מלבד  נחשב  אינו 
 (אטוםלא א

 
  ות אלו לא נחשבמחיצות , אף שמבחינת הלכות שבת שבת סוכותב טולהוכשרו בטלסוכה לצות שהוכשרו מחיש פוסקרבה 
  .דרשות היחיכ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ן  ת  כ  ִהלְּ כְּ ַתִים  ֲאִפילּו    שְּ ִליִשית  ּושְּ
ַפח  .טֶׁ

 ברייתא 

 ו ע"ב 

שיהיה    שבת  דיןן  ניילע)  סוכהְבשבתדופן  שמדברי הברייתא משמע    אביי: חובה 

העומר ה ובה  על  מרובה   סוכה  דיןלעניין  )  סוכהדופן  מ  החמור  (פרוץמד  שיהיה  אפשר 

העומד על  כשר,  (הפרוץ  "מיגו" שהסוכה  אומרים  תהא  סוכ  להיחשבה  ולא  כה 
יותר  בה    אסור לו לטלטלסוכה  )ואדם בשבת ב  חידכרשות הי   בשבת  להיחשבכשרה  

 "מיגו"! . וקשה לרבה שטען  סוכה(  ובתאבל יוצא ידי חבארבעה טפחים 

ש)חמורה    שבתְרגילהבדופן  למדת שמהברייתא  רבה:   חובהכיוון  שיהיה   בשבת 

הפהעומד  מרובה   ְְמ  (ץרועל  הסוכש  ,סוכותשבת כרשות תהא  אפילו   היחיד  ה 
 . (מסוכה לשבת  ם "מיגו")בגלל שאומרי  שמרובה הפרוץ על העומד

ב  ָאַמר   הב"ח()גיר  הר  ֵכן    : סת  וְּ
שַ  תלְּ כרשות  סוכה  שיב  חלה)מועיל    ב 

בראשןנות  הדפש  אף  ,היחיד   צמודות 

השלישית( בדופן    )מתוך(  ִמגוֹ   ,וטפח 
ן דֹופֶׁ י א  וְּ ה  הלְּ   דְּ סּוכ  ַין  )כשיטת    ִענְּ

י א  חכמים( וְּ ת   ה  ַין ַשב  ִענְּ ן לְּ אף )   דֹופֶׁ
בה  ש ולחיאין  מלאות  דפנות  .  שלוש 

סוכה   לביתו  עשה  צמודה   ברה"ר כזו 
 (.[ 1]איור  תבשב לסוכהתו מבי  טלטלמ

 ה רב

ה  דוֹ  סּוכ  ן  ת)כשרה(  פֶׁ ַשב  ן  דֹופֶׁ   כְּ
ליצור את הדופן,    "לבוד"השתמש ב)אם  

קני או  [  2]איור    ערב  חבליבאמצעות  
בתנאי  א אצבע  ב מֹל ברוח  [3איור  ]  שתי

שֶׁ ּובִ   ש( ַבד  נֶׁה לְּ ק  ֵבין  ֵהא  יְּ ֹּלא 
ִחים  פ  טְּ ה  ֹלש  שְּ לו )אפי  ַלֲחֵברֹו 

הפ העומד  רוץשמרובה  ומרבית    על 
חינה הלכתית  מב  –  ויראוהיא    המחיצה

 (.נחשב כדפנות סתומות 
סּו ַעל  ת  ַשב  ה  ת  ִויֵתיר  ַהַשב  שֶׁ ה  כ 
א   ל  אֶׁ ת  רֶׁ ִנתֶׁ ּה  מְּ ֵאינ  עֹוֵמד  ה בְּ רּובֶׁ

רּוץ ַהפ  מבה)ש  ַעל  את  פרוץ  טל 

ה מַ   ,העומד( סּוכ  בְּ ֵכן  ֵאין  שֶׁ  ה 
אף   הע)שכשרה  על  הפרוץ   ומד מרובה 

 .( 6[איור 

 רייתא ב

"מיגו"    מד גםשתל  –  ה לשבתמסוכ  "מיגו"ללמד    בקשתמהברייתא  אם    אביי: 
למ  ךופה זכה  סו.  סוכהשבת  ז  ושדפנותיה  "טפח   ומול  יהיה  שהטפח  צריך 

 ברוחב כל  מיד לחי עמובשבת מבוי מפולש  יל(  דלעפ שיטת רבי יהודה,  )ע"שוחק"  
לתוכה  שהוא והזורק  היחיד  כרשות  מדאו'  כך    ,[4]איור    חייב(  ה"רמר  )ונחשב  אם 

תלמד די  :  שהברייתא  כלכפי שבשבת  ג  –  שהוא  בלחי  ות  סוכם בשבת  כך 
 [ 5]איור   הוא!ש  כל  ברוחב  בסוכה תהא  ת()שלישי ן דופה
 ? לא הזכירה אותווהברייתא    –  אתה בעצמך אמרת אותולימוד זה רבה  ו

בֹוי  מ  ַגֵבי  ַעל  ֵיש    פולש(מ)  ִסיֵכְך  שֶׁ
שֵ )כל שהוא( ִחי  לֹו לֶׁ   . [7]איור   רכ 

 ה רב

שדיני  לשבת  סוכה  מם  א,  תא לא הייתה צריכה לשנות "מיגו" זה: הבריי רבה
"מיגו" נעשה  חמורים  בשבת    שבת  דפנותסוכות  )שאף  שתי  טפח(  ודופ  מועיל    –ן 

 ! הדופן השלישית יכולה להיות כל שהוא( )ש בת לסוכהמש"מיגו"  שנעשה  בוודאי  

א ב  ר  ַפֵסי   : ָאַמר  ַגֵבי  ַעל  ִסיֵכְך 
אֹות שמיועד  ֵביר  לטלטול )פסים  ים 

ה  ת הרבים(שובר ֵשר   [ 8יור ]א   .כְּ

 ה רב

וכות, ס  בשבת  ת מחיצהנחשב  טפח)דופן    ואל  ת דיניםה שלוש מר רבווצריך היה ל

 : י ביראות(ספעל גבי י מפולש עם לחי וניתן לעשות סוכה במבו ניתן לעשות סוכה
  מסיקים מדבריוהיינו  לא    –  (2)דין    בוי את דין המרבה אומר רק  . אם היה  1

 ם מחיצות מלאות. שאינ  ( 3דין ) סי ביראותסכך פשמותר ל
רבה אומר  2 די . אם היה  סיקים היינו מלא    –  (3)דין  סי ביראות  ן פרק את 

מבוי  לסכך  שמותר  שיש  (2)דין    מדבריו  כיוון  בע,  מחיצות  שתי  רק  וד  בו 
 שבפסי ביראות יש ארבעה דפנות.

 –( 3,2 נים)די ביראות  היתר לסכך מבוי ופסיאת ה רבה אומר רק  . ואם היה3
שבת  מוד  אפשר ללמ(, כיוון ש1)דין  ל בשבת  קהיינו מסיקים שאפשר להלא  

 ת. גם ללמוד מסוכה לשבמיע לנו רבה שאפשר  לכן מש  ,(3,2לסוכה )דינים  



   345mail@gmail.com  |   24ל -ל תוהנצח הערות   |   בקהר בתוה חא רידפלת גיבן פנינה ו  אלרפ נ "על|     הכוס – הברורדרך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניתן .  1 ביתו  בפתח  סוכה  לטלטל    עשה 
לתוכהמ שהסוכה    ביתו  אף  לא  בשבת, 
 "רשות היחיד"   ע"פ דיני   נתהנב

, ערב  חבלי על  לבוד  ד  רת רשות היחי יצי .  2
 משלושה טפחים   פחותוח  הרוש

היחיד  .  3 רשות  ,  שתי קני  על  לבוד  יצירת 
 ים טפחמשלושה    פחותהרווח  ש

הסוכה  סך  .  6 הפרוץ  היקף  מרובה 
וניתן )על העומד   לבוד    הפרצות הן 

 ה אחד או שנים( יהי ש

 היחידות  רש
 בים הררשות  

 עומד  עומד  פרוץ

צדדיו  .  4 משני  מפולש  לחי  מעממבוי  יד 
כלשהוא   הצדדים  ברוחב  באחד 

 נחשב המבוי כרשות היחיד  מדאורייתאו

כסוכה  .  5 ההעשויה  דופן מבוי 
בלחי   השלישית לעשותה  ניתן 
 בו טפחאין ברוחזקוף ש

 

צדדיו  .  7 עם  מבוי מפולש משני 
בשבת  וסכך  יד  מעמ  –לחי  
 סוכה כשרה   נחשבסוכות  

סי 8 בי פ  כך.  ברשות  סי  ראות 
 יםהרב
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 "[ זוויותלה "-"מרובהושחמתה " 10 בע" ז] תהמה מרובה מצילחדופן ש

  בה   מרובה   יהיה   צלה ש  חובהבסוכה  
שהשמש בדיוק מעל    בעת)   שמשהאור  מ

יותר הסכך  שטח  שו  ( הסוכה יכסה 
הס שמעון   וכה,ממחצית  רבי  לדעת 

הסוכה דפנות  שטח  רוב  גם  ש  בהחו 
 דפנותיהרבית  לכן סוכה שמ,  אטום  יהיה
 פסולה.הסוכה  –ות פרוצ

שמעון  רבי  דברי  בעקבות  הגמרא 
סוברים  ש  נוספים  תנאיםמביאה  
 .ע קבכה להיות צרי שהסוכה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  חמתו שסכך  
 לתו מרובה מצי 

חמתן  שפנות  ד
 מרובה מצילתן 

ר מְּ ּה  ת  ֲחמ  שֶׁ ּה ּווְּ ת  ִצל  מְּ ה  ב 
ה סּול   .פְּ

המקדש,  רוכת פבי יאשיה למד את שיטתו מר  :מיה בשם אביי ר שלמר ברב יי  תנו שנמ
רעַ   כו תְָוְּסְַשכתוב בה " ת ַהפ  ָארֹון אֶׁ בין   "מחיצה"הייתה  הפרוכת    –"  כֶׁתוֹ ל ה 

הקודשים  לקודש  "  הקודש  ם  וְּהִׁבְּדִׁיָלה)ככתוב  כֶׁ ל  ת  ֹרכֶׁ נ,  "(ַהפ  שהיא  ובתורה  אמר 
מרובה חמתו  סכך  ש שם  )וכ  סכךבבדיניה  מחיצה  שמשמע   –ך"  "סכ כה להיות  צריכ

  .(ולהפס שחמתה מרובה מצילתהאף דופן פסול ילתו על צ

ַסכֹות    הה באומרכמים סוברים שכוונת התורח  יראותלהכה  הפרוכת צרי ש  ""וְּ
ן  ולעשות "צל" על ארו  ת קודש הקודשיםתקרב להיות כפופה מעט  ך,  כמו סכ 
   הברית.

ּה" ת  ֹלא    סִׁיכּוךְְֵּמֲחַמת    "ֲחמ  וְּ
נֹות פ  דְּ אם    ֵמֲחַמת  רק  הוא  )הפסול 

הפרו מרו  בסכך על  בה  ַרִבי .  (האטוםץ 
ֵמֲחַמת    : אֹוֵמר  הֹיאִשי     דְָּפנו תַאף 

הפ  יהדפנותשסוכה  גם  ) על ורמרובה  ץ 

 . פסולה( האטום

 ברייתא 

 : ותר מבר הפלוגתא שלהם()י כמו בית  ולהיראותקבע  ת  דיר  יותלההסוכה  על  התנאים להלן    אביי: לדעת

 דירת ארעי  רת קבע די  דין 
סדוג הקטן   וכהל 

 ( אע" )ג  ביותר
ַאמֹות  : אֹוֵמר  ְיַרבִׁ ַבע  ַעל ַארְּ ַאמֹות  ַבע  ּה ַארְּ ֵהא ב  יְּ שֶׁ כדין )  .ַעד 

 ( "בית" לכתיתה נהמבחי נחשב ואיננך  פחות מכש ,בית

 

זֶׁקֶׁ  וְּ ַמחְּ ֹראשֹו  נוֹ וְּ רּובֹו  ת  ח    שּולְּ
ֵשר   )שהוא ז' טפחים על ז' טפחים,    הכְּ

 אמות( רבע א אמות עלופחות מארבע 

חמת   בהמרו  הדופן 
 )ז ע"ב(   לתהמצי 

י אשִׁיָה נֹות  : אֹוֵמר  ַרבִׁיְ פ  דְּ ֵמֲחַמת  פרוצה   ַאף  תהא  שהדופן  )אסור 

 ( אטומיםבית  , כפי שקירות ההאטום תר על י
ּה" ת  ֹל   ּוְךִסיכֵמֲחַמת    "ֲחמ  א  וְּ

נֹות פ  דְּ תהא  )אפשר שהדו  ֵמֲחַמת  פן 
 (האטוםפרוצה יתר על 

הדפנות   מספר 
 )ו ע"ב(טן ביותר  קה

ְְ ן ש    : אֹוֵמר  ו ןשִׁמְּעַרבִׁי ת  כ  ִהלְּ כְּ ז"ט(  ֹלש  ֲאִפילּו    )ברוחב  ִביִעית  ּורְּ
ַפח נ הרב הסבר . יתה ומסתור כמו בסמח סוכה צריכה להיות ה)  טֶׁ  ( ַמתְּ

 

הִ  כְּ ַתִים  ן שְּ ת  כ  ֲאִפילּו    לְּ ִליִשית  ּושְּ
ַפח  .טֶׁ

ֹראש ת ארעי סוכ תֹו בְּ ה סּוכ  עֹושֶׁ ֹראש הַ ה    ה  ה אֹו בְּ ל  ִפי ֲעג  ַרָבןְַגמְּלִׁיֵאלְְנ ה  סְּ
בפֹוֵסל   הסוכה  )שסוכה  העגלה  ובראש  הרוח  מחמת  מתנדנדת  ספינה 
 הן פסולות(  וכיוון שהן ארעי , עראיניראת כ

שִ  א ַמכְּ ַרִבי ֲעִקיב   .ירוְּ

סודג הקטן   וכהל 
 ( אע" )ג  ביותר

י ה ֹראש ה  ה וְּ ִמי שֶׁ רּובֹו ַבסּוכ  תֹוְך ַהבַ שֹו וְּ נֹו בְּ ח    ַשַּמאְי ֵביתִית, ּולְּ
ִלין    ( )כיוון שהסוכה איננה מחזקת את השולחן והיא בגודל ו' טפחיםפֹוסְּ

ִשיִרין   .ּוֵבית ִהֵלל ַמכְּ

שאין  גג    סוכה  לה 
 כ"א(  )כח

עֹושֶׁ  תה  סּוכ  ִריףה  צְּ ִמין  כְּ נפרד    ֹו  הגג  ניכר  שאין  כיפה,  כמו  )מבנה 

סְּ   מהדפנות( שֶׁ לאֹו  כֹותֶׁ לְּ ּה  כ  קנ  מ  באל)הניח  על  ים  ַרבִׁיְ  (הכותלכסון 
ּה ַגג    ֱאלִׁיֶעזֶר ֵאין ל  ִפי שֶׁ  לדירה( יםנא שאינם )פֹוֵסל לְּ

ִשיִרין  ִמים ַמכְּ  .ַוֲחכ 

מאיר)רב  ֲאֵחרִׁים סוכה עגולה  תוס'י  ִר   (.  ֲעשּוי ה  : יםאֹומְּ ה ה  ְך    סּוכ  שֹוב  )עגולה( כְּ

ֵאין ל   ִפי שֶׁ ה לְּ סּול  ִויֹות  ּהפְּ  .ז 
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 "כולי היא"[ 2ע"ב  ח-ז ע"ב "אחרים דתניא"]וכה עגולה ס

ן  יוחנ   . רביויתיוון שאין לה זו כ  פסולהה  סוכה עגולש ים  סוברש)רבי מאיר. תוס'(    יםאחר  בריאת דיאה  א מבהגמרלאחר ש
תביא פסולה. הגמרא  עשרים וארבע בני אדם כשרה, פחות מכן    יקפהחולק עליהם וסובר שסוכה עגולה שיכולים לישב בה

 .אסי את הסברו של רברק מידה הע , ולבסוףלדבריו ותדחה אותם שונים ריםהסב  מספר

 המחשה  דחייה המחשה  רבי יוחנן  דברי   הסבר

נ  בִ ָאַמר רַ  ה   : ן י יֹוח  סּוכ 
ן   ש  ִכבְּ ֲעשּוי ה כְּ  ,(עגולה)ה 

ֵדי ֵליֵשב   ִאם ֵיש ּה כְּ ֵקיפ  הֶׁ בְּ
ֵני   ה בְּ ע  ב  ַארְּ ִרים וְּ שְּ ּה עֶׁ ב 

ם   ה  –( מבפנים) ָאד  ֵשר    ,כְּ
או   ִאם ל  ה  –וְּ סּול   .פְּ

מחמירה ביותר בשטח  הה  דעה 
שטחה  הסובר שרבי  הסוכה  

  ב"ש)  יב להיות ד"א על ד"אחי 

,  רים ז"ט, וב"ה אף פחות. ג ע"א(סוב
וכיוון שאדם יושב באמה על  

והיחס בין היקף לקוטר   אמה,
 1  1:3הינו  )שהינו ד"א( המעגל  

לשיטת  נמצא שבהיקף הסוכה  
,  (3*  4 =12) איש  12ישנם  רבי  

ר החמי  בי יוחנן וכשיטת מי ר
 כ"כ? 

 

טר קובין    פי שלושההיחס  
הינו   פוהיקל  ולגהעי 

 עיגול, אבל  קףהי בחישוב  
יחס ב ריבוע  חישוב היקף  ב

גדול    היחס  –  ל"קוטר"
ריבוע גדול יותר  היקף)  יותר

.  עיגול שקוטרם שווה(היקף מ
לכן לרבי יוחנן כדי לצאת  

  4) חובת שיטת רבי ידי  

צריך יותר    אמות( 4אמות על 
 ! היקףב  אמות  12-מ

  היקףהיקף הריבוע יותר מ 
  מוכח מכך)  נו רביעהעיגול הי 

  בעיגול ההיקף יהיהאמה קוטר   םאש
אם הקוטר אמה  שלוש אמות, ו

ע  , משמאמות 4 יקף יהיהוע ההבריב
העיגול  ף היק שהיקף הריבוע גדול מ

גודל   רבע מכללשהוא   –אמה 

צריך שהיקף    אם כך  וע(הריב
 16 יהיההעגולה לרבי  הסוכה  
 ? ( 12 * (3:4) =16)  אמה

 

וון ן לא התכרבי יוחנ
לה  עגולסוכה    בחישובו
ד"א על  של    עיבובתוך ר
ולה  אלא לסוכה עג  ,ד"א

ד"א  שמקיפה ריבוע של  
  עיגולברור שהיקף )  על ד"א
  16-יהיה יותר מ ריבוע חוסם 

 ,הנחסם אמות שבהיקף הריבוע
קרנות   -משום "מורשא דקרני" 
קיף(  הריבוע שעל העיגול לה

רבי יוחנן כדי לצאת  לכן ל
צריך   שיטת רבי ידי חובת  

 היקף!ת באמו   16-מיותר  

פ  ע" נעשההיקף העיגול חישוב ] 
ם  ב עיגול חוס על מנת לחשהקוטר, 
באלכסון של   משתמשיםריבוע 

רבי  ש גם אם נאמר  הריבוע[ 
סוכת  את    לחסם בעיגויוחנן  

של רבי, היחס   ד"א על ד"א
ע  לאלכסון הריבו  הריבועבין 
לכן    אמה ושתי חמישיות,הינו  

 5.6  יבוע הינואלכסון הר
היחס בין   .(4*  1.4 =5.6)  אמות
לקוטר המעגל  העיגול  היקף  
היקף הסוכה הרי ש  , 3:1הינו  
פחות   אמה  17יהיה  לרבי  
 ? ( 5.6*  3=   16.8)  חומש

 

למרות שדי  ,  אמה( 24) עורווהפליג בשי רבי יוחנן לא דיקדק  
 שהסוכה תהא גדולה יותר.   דיףכי ע  ,אמה(  16.8) בפחות

  לא ייתכן קטן, אך    קדק בהפרשי א דיוחנן לרבי  מר ש וניתן ל
  כאשר  ,אמות  24רק בהיקף  סוכה עגולה    כשירהשרבי יוחנן  

 ? הפרש גדולזהו    –  כשרהאמות הסוכה    17-כבר בפחות מ

רבי יוחנן אמר  לרב אשי: העמדת ש   מר קשישא בן רב חסדא
אמות, אך רבי    24יקף של  הבבריווח  בני אדם יושבים    24

ה בני אדם  וששלכך ש  )רש"ש( שבים בדוחקיוחנן דיבר ביו
 .אמה( 2/3שב ב)כל אדם יו יושבים בשתי אמות 

הוא  הסוכה  אנשים בהיקף  יושבים    24  אמר  רבי יוחנן כש
ולשיטת רבי  ,  (24*  0.6= 16) אמות בהיקף  16-ל  למעשה  התכוון 
 ? אמות  16.8כשרה הינו  סוכה  היקף  

  16.8ר  בשיעורו, במקום לומלא דיקדק ומיעט  וחנן  רבי י 
 אמות.  16אמות אמר  

ל  מעט  לחומרא והוסיף מעמר שרבי יוחנן לא דיקדק  וניתן ל
על    , ואמר, אך לומר שרבי יוחנן לא דיקדק להקלהשיעור הכשר

 ! שהיא כשרה? (  אמות  16.5 כדוגמת)  לדעת רבי   סוכה שהיא פסולה
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 אמות  4:  קוטר

 אמות  12היקף: 

אמות   4סוכה 
 אמות  4על 

 אמות  24היקף: 

 אמות  8קוטר:  

 אמות  4אמות על   4סוכה 

 אמות  4קוטר:  

 אמות  12: העיגול קףהי
 אמות  16: הריבוע היקף

   5.6בוע: ריאלכסון ה

 16.8: העיגול היקף

 4קוטר הריבוע: 

 אמות  4אמות על   4סוכה 

 

   X: הריבוע ףהיק

)שטח   X +Y: העיגול היקף
 העיגול גדול משטח הריבוע( 

פ  ע"בעיגול  
יש   4קוטר 

 12היקף ב

קוטר  פ ע"יבוע בר
היקף  ביש יותר  4

 12-מ

 קוטר אמה 

  3 היקף
 ות אמ

 3:1יחס 

 קוטר אמה 

  4 קףהי
 ות אמ

 4:1יחס 
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בעירובין וסהת  -1 "ו  '  ד"ה  ע"א  על מעי   יכא"(הא)יד  של    ר  הקו   3:1היחס  להבין  חכמי  טר  לפי  מדוקדק  החשבון  "דאין  יקף 
הינו    המידות" ה(  3.141:1)והיחס  "כל"(    יתנו בסוגי  תוס'וכן  היחס    מעיר)ד"ה  הריבוע  1.4:1על  והיקף  האלכסון  "אין    בין 

מסביר החזון ה כראוי את היחסים  מדוע הגמרא לא חישב  . בתשובת הדבר(1.414=     )היחס הינו    החשבון מכוון ולא דק"
 מלכותו   לקבלת  יתברך  בצוואותיו   ולדקדק  הבריות  לצרף  אלא  המצוות  ניתנו   שלא,  בקירוב  לחשוב  ההלכהוניתנה  "איש  
 אף  המעשיות  מצוות  לקיים  שיוכלו   כדי,  בקירוב  יהיו   הצמצום  יגבול  של  הקביעות  אם  מפסידים  נםאי  אלה   כלו   ...יתברך
דכשקובעים חכמים שיעור קובעים על מדה שוה,  ל שיעורי חכמים "עוכן כתב    .(ד  אות  קלח'  סי  ח"או  איש  )חזוןהדעת"    חלושי

על אופן    בריהםים תמיד לקבוע ד רת, ושוקדשמרת למשממ  שכל עיקר תקנתם כדי לעשותה,  שהרי בידם לתקן על מדה שו 
 .(131עמ'  א" פח סימן )כלאים  ח לזכרו ולשמרו"ו נ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 המחשה  דחייה המחשה  דברי רבי יוחנן  ברהס

רבי לרב אשי:    אסי   בר
בני    24-ל  ון התכו  יוחנן 

חוץ  אדם היושבים מ
אחד יושב  ל  לעיגול, שכ

)כפי   ותופס אמה על אמה

, אך אין שהסברנו לעיל(
לכן צריך  ) מקומם נחשב

אמות מהקוטר   2להפחית 
האנשים  )מקום ישיבת  החיצוני

 קוטר העיגול. ו(משני הצדדים
  - 1 - 1= 6. אמות 6הינו  הפנימי

  רבי יוחנן כשיטת  . כך(8
 רבי.

גם אם נאמר שרבי יוחנן   
חישב את הקוטר הפנימי של  

שהיקף    רי היושבים במעגל, ה
אמות, על פי   18העיגול הינו  

, ולפי (6*  3=  18) 3:1היחס  
אמות   16.8שיטת רבי מספיק  

 בהיקף להכשיר סוכה? 
 לא דיקדק  רבי יוחנן אלא  

מרא, והוסיף על דעת רבי  חול
ף הסוכה אמות בהיק  1.2

יוחנן הוסיף  י רב ,למעשה)  הכשרה
אמה מכל צד לשטח העיגול של   0.4

 . (6-5.6=0.4רבי 

 

  חכמי/דייני קיסריא: 
  חוסםריבוע  א. היחס בין  

  קטן   הינו  חסםלעיגול נ 
 .  (3:4)רבע  ב

עיגול    ב. היחס בין היקף
  סםחנריבוע  היקף  ל  חוסם
 .(2:3)  קטן בשליש  הינו

אמות    24  עיגוללפיכך,  
בוע  מקיף רי  )דעת רבי יוחנן(

, שזו  )ע"פ סעיף ב(אמות    16
)דעת    סוכה ד"א על ד"א

 .רבי(
משמע שהיקף ריבוע  ג.  
קטן מהעיגול שחוסם  ( 16)

במחצית היקף  ( 24)אותו  
 (8)הריבוע  

 א. 

 

 ב. 

 

 ג.

 אסרי דבריהם של חכמי קי 
, כיוון שאנו  ניםנכו   םאינ

יחס בין ן השאי ינו  ינבערואים  
יגול  סם לעהיקף ריבוע נח
)מחצית מהיקף   חוסם כ"כ גדול

)כפי   , אלא הוא פחותהריבוע(

ריבוע  , ונמצא ששחושב לעיל(
אמה היקף העיגול    16  בהיקף
)ע"פ חישוב אמה    16.8הינו  

, ואין היקף האלכסון של הריבוע(
 אמה.  24העיגול  
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 חיצוני  בהיקף  אמות  8:  טרוק

 בהיקף פנימי  אמות  6קוטר:  

  היקף
העיגול  
:  לרבי 
16.8 

 4ע: הריבו קוטר

 אמות  4אמות על   4סוכה 

 

  היקף
העיגול  
לרבי  
:  יוחנן
18 

 5.6אלכסון הריבוע: 

אלכסון הריבוע של  
   6יצוני: החהעיגול 
(6 =18/3) 

  X: ריבוע היקף

 X 0.75חסם: נעיגול היקף 

  X: גולעי ףהיק

 X 0.66נחסם: וע ריבהיקף 

   5.6יבוע: הר אלכסון 

 16.8 : העיגול היקף

 4קוטר הריבוע: 

 מות א 4אמות על   4סוכה 

 

  Y:  עיגולקף הי

 X: נחסם ריבוע היקף
 
 
 
 

  

2 2 
4 

 או 
𝑌 =

3𝑋

2
 

𝑌 = 𝑋 + 
𝑋

2
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 "[ הוחיובא נינ"-"אמר רבי" 2 בע" ח] סוכה לא לשם  שנבנו ותוכס

והבררבי   סוכה  מזכירים  תו ייתלוי  לשם  לא  שנבנו  סוכות  ד  סוגי  לשם  )מלאלא  אחר  דיור( אכהבר  כך  ,  , שמירה,  ומתוך 
 (. . ט ע"אשלושים יום לפני החגמצוות סוכה ונבנתה שלא נעשתה לשם ה וכה" )סב"סוכה ישנ דינים  מתבררים

 .ה כל השנהלדור בשרגיל מתוך , ולא סוכה מצוות לשם עושה זאתבה שהיושב כה ניכר מהסו יהיה חובה ש .1
 כתקרה לצניעות.ולא  ,צל"לשם " יושם על הסוכהחובה שהסכך  .2
 . ישראלים עבורתיעשה מקומה או קבועה בא תהאין חובה שהסוכה  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ף הברייתא נא מרבה בסו והת  כשרותנעשו לא לשם סוכה שהן  ארבעה סוכות ש  דין   ת דומות,ה שתי ברייתו הגמרא מביא
יותר "גרועה" שאף היא כשרהשיש עו  תא  חיבה שכל ברייומר  את שתי הברייתותדומה    באופן   הסבירהגמרא מ  .ד סוכה 

 .הברייתא השנייהדין את בריה ליל בסוף דכמתכוונת לה
 
 אשונההסבר ברייתא ר אשונההסבר ברייתא ר 

ַב"ְך ברייתא זו היא רשי תיבות(  ַגנְּ )שעשו    ֹוִיםְגסּוַכת  :  )מילה 

הקיץבילגור  ה  אות עבודת   ִשיםנְָסּוַכת    (מות  )עבור 

ה  בְּ  ַכתסּו  נשים( ַכת  ּוס  (בהמותוקיבוץ  צל  )עבור  ֵהמ 
או   ּוִתיםכ גר)שעשו  שתה  אריות    חייבים אינם  י 

קֹום   ,במצוות( מ  ִמכׇּל  ה  משאר  אפילו  )  סּוכ  פחותה 

ה  –  (סוכות שנמנו ה ֵשר  כֶׁת    ,כְּ סּוכֶׁ ֵהא מְּ תְּ ַבד שֶׁ ּוִבלְּ
ּה ת  כ  ִהלְּ  .כְּ

ַב"ש   ַרקְּ תיבות סּוַכת  רשי  היא  זו    )מילה 

לשם  כות  לסו נעשו  הסוכותשלא  ידי    חג  על 

על  ומרי ש ש)  ֹוִעים רסּוַכת  :  (ליםישרא אן  הצם 

יִציםקְַסּוַכת    ,בה מפני השמש(  לשבת )שומרי    י 

תא ש קציעות,  לייבשן(  משוטחות נים    ,בשדה 
ִנין בסּוַכת   ג  העיר()שומר  ּורְּ ֵרי  שסּוַכת    ,י  ֹומְּ
קֹום  ,ֵפירֹות ה ִמכׇּל מ  ה  –  סּוכ  ֵשר  ַבד   ,כְּ ּוִבלְּ

הִ  כֶׁת כְּ סּוכֶׁ ֵהא מְּ תְּ ּהשֶׁ ת  כ   . לְּ

כוונת  בירור  
   תאהבריי 

כוונת   באומרמה  "הברייתא  ּהה  ת  כ  ִהלְּ הברייתא  ש)בוודאי  "?  כְּ כוונת  שאין  לסכללמד  את  צריך  ך 

נאים אלו,  ה בלא ת, הרי סוכה רגילה לא כשרה מחמתה ובדבר שכשר לסכך בו: צלתה מרוב כהלכההסוכה  
 ( ום אליו כשרות בלא תנאייה  לא לשם סוכהשלא נעשו ך שהן "רעות"  גנב" תוכ"ש בסוכ

רב  שת ובת 
 דא חס

ך תהיה מסוככת לשם צל, ולא לשם צניעות וסגירת מבנה  כת גנב" וסא: חובה שדרב חס
וכה" "סיושם לשם צל, ככתוב    הסכךחובה שלשם סוכה,    שיוקמוחובה  לא  שהסוכה    דפנות  )לעומת.  הסוכה

   גנה מפני השמש(שתהא מסוככת לה

כוונת   בירור 
 הברייתא  

קֹום ה  סּוכ  " ה  הברייתא באומרמה כוונת   תה שאף היא  איזו סוכה הברייתא ריב"?  ִמכׇּל מ 
 ת. כשרו ההסוכות    ארבעתמנתה את  כשרה לאחר ש 

תשובת  
 הגמרא 

ון  רועה מסוכת גנב"ך, כיושהיא ג   סוכת רקב"ש
קב גנב"ך  וחידוש  שסוכת  במקומה,  ועה 

שא קהברייתא  שאינה  רקב"ש  סוכת  בועה ף 
סושדרך    )כיוון  מהבמקו את  להזיז  ם  כתהרועים 

לצאן  התאב הקייצישמה  וכן  המרעה,  את  ם  מסיימים 
לאחר   הסוכה  את  מתייבשות( מפרקים    שהקציעות 

 שרה.כ נחשבת סוכה  

מסוכת  גנב"סוכת   גרועה  שהיא  ך 
נעש  רקב"ש  שסוכת  כיוון  תה  רקב"ש, 

ישראלים עבור   שומרים    שמירת 
במצשחייב סוכהים  אבל  וות  רקב"ש  , 
אנעש  עבור  שאינ תה  בים י מחוי ם  נשים 
 . נשים, בהמות וכותים(ווים, )ג  הסוכ  תובמצ

 
 
 

.  ועוברים בו אנשים, ני הביתשמוצב לפבית קטן ]בית שער הוא 
מדאו' או שערבי  מנם  כיוון  ממ פטור    ת  מזוזה  לא  יוחד  שהוא 

ע"ב)  לדירה יא  אך  (יומא  ע"ב([,  לג  )מנחות  חייבו  מדוע    רבנן 
החי  ממזוזצוהסוכה  פטורה  כ"בית  שתחשב  ?  הנית 

זוזה במ  תוכניסה לסוכה הפנימית ותהיה חייבשער"  
 ? מדרבנן 

ֵתי סּוכ :ָאַמר ַרִבי ֵלִוי ִמשּום ַרִבי ֵמִאיר ל יוֹ ֹות  שְּ ִריםשֶׁ )כלי   צְּ

ִנים מִ זֹו לִ   חרס( רים לעשות סוכה למגורים ולאחסון  )דרך היוצ  זוֹ פְּ
   ור הכלים ולמכירתם(צייהכלים וסוכה שחיצונית לה ל

ה  יתנִׁימְִַׁהפְְּ סּוכ  מ  ֵאינ ּה  ניכר  ב )שלא  לשם    שהיא סוכה  ישיבתו 

ת  וְּ   (אוכל וישן בתוכה,  ובדע  הוא  כל ימות השנהבש, כיוון  סוכה ַחיֶׁיבֶׁ
זּוז הבִ    ,(בהדירה שגר נחשבת הסוכה )ש מְּ
ה  ַהחִׁיצו נָהוְּ    גר שבחג סוכות ניכר  השנה לא גר בה  ן שבכל  )כיוו  סּוכ 

סוכה(    בה מצוות  הּופְּ לשם  זּוז    טּור  ַהמְּ אנשים  )ש  ה ִמן  רגילים 
ירה" אינה נחשבת "ד  להיכנס ולצאת דרך הסוכה החיצונית, ולכן היא

 .(בה במזוזהלהתחייב  בה םשגרי

 רבי מאיר 

אינ היוצרים  קבועהסוכת  הפני ה  לא  ולא ,  מית 
"בית  לה  להיות  חשובה  לא  והפנימית  החיצונית, 

   שער".
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 "[להם משלהם"-"סוכה ישנה" 1ע"א  ט] סוכה ישנה

 סוכה(   תה לשםלבנו שלושים יום קודם החג או    לבנותה)   נחלקו ב"ש וב"ה במשנתנו האם סוכה צריכה להיעשות לשמה
 . ( או ס"ח תרלח על טפח מרובע. שו"ע או"צריך לחדש בה לפחות סכך בגודל טפ"ע לכו  )אך אם לאו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דשמואל"(  רש"י    -1 "קמיה  רב  )ד"ה 

יהודה היה תלמידו של רב, ולאחר 
מפי   ללמוד  הלך  נפטר  שרב 
יהודה  רבי  אומר  לכך  שמואל. 

:  ו וכוונתשניהם,  בשם  שמועות  
הרצתי דברים  "כך אמר לי רב, וכש

 עליו". נחלק  -י שמואל פנ ל

נ ה ש  יְּ ה  לחג    סּוכ  קודם  אותה  )שבנה 
שבניית  שלשים פירש  ולא  לשם  יום,  ו 

ַשַמאי   חג(ה ִלין  פ  ֵבית  כיון  )ֹוסְּ
לחג  ששואלין   קודם  החג  בהלכות 

מבלי שלשים יום, כל הבונה סתם סוכה  
  ךאבונה,  לשם חג הוא    –  לפרש כוונתו

יום   שלשים  סוכה בונה    אינו   –קודם 

החג ִהֵללּו  ופסולה(  לשם    ֵבית 
ִשיִרין  צריך    ַמכְּ  סוכה  לבנות)שאין 

 . (חגהלשם 
הִ  ֵאיזֹו  ה'יא  וְּ נ  ש  יְּ ה  )לשיטת    'סּוכ 

כׇּל    ?(סוכה ישנהפוסלים  בית שמאי ש
יֹום ֹלִשים  ג שְּ ח  ם לֶׁ ּה קֹודֶׁ א  ֲעש    ,שֶׁ

עֲ  ִאם  ל  שֵ ֲאב  לְּ ּה  א  ֲאִפילּו  ש  ַחג  ם 
חִ  ה  יַלתִמתְּ ֵשר  נ ה כְּ  . ַהש 

מחייב את בית    ,לשמהבניית סוכה    בתחואת    פסוקמבית שמאי  ד של  והלימ נו תנמש 
 : פסוק  והלל להסביר מה הם לומדים מאות

בית  טעם   פסוק
 שמאי 

 ש דעת ב"  לימוד בית הלל מהפסוק

"ַחג  
כֹות  ַהס  

ַעת   ִשבְּ
י ִמים  

"  ה'לְַ
א  )ויקר
 כג,לד(

הסוכ   ה "ַלה'" 
ה  צריכ

לשם   להיעשות 
מצוות  ם  קיו

ואם   המלך, 
עשוי  ה  אינה 

  מצווה ם  לש 
 .פסולה

 

ששת  ר  כדעת רבי   בשםב 
הסוכה  עקיבא עצי  "ַלה'"   :
שבעה בה  אסורים כל    נאה 
 .  שייכים לה'()שהם 

בתירהוכדעת   בן  יהודה  : רבי 
שקורבן  כפי  חל    "ַחג"  חגיגה 

  יו שם שמים ואסור בהנאה על
ה) אימוריו עד    עצי ,  (קטרת 

כֹות"   שמים    ונועד"ַהס  לשם 
 בהנאה.  יםואסור

ש בית  מאי  אף 
מפסוק  סוב רים 

כדעתם   של  זה 
הלל,   בית 
לאיסור   ללמוד 

מ עצי  הנאה 
)ולכן   סוכהה

הלימוד  לש  נדחה 
 .(סוכה ישנהב"ש ב

  ַחג"
ֹכת   ַהס 

  ֶשהֲעתְַ
ך   לְּ
  ַעתִשבְּ 
"  ִמיםי  
 םדברי)

 ( יג ,טז

ה" ל"חַ ַתֲעשֶׁ ג"  " 
המקרא   )סרס 

הסוכהודרשהו(  , 
צריכה  

לשם   להיעשות 
 חג.

ֹכת  ַחגב" בחג  א  "הַתֲעשֶׁ   ַהס  ף 
עצמו  המועד( )ב  הסוכות    חול 

לבנות    –  "תעשה" מותר 
 קודם החג  בנהסוכה, אם לא  

ע"ב הדין  .)כז  לבנות    ואין  שאפשר 
 .(סוכה רק לפני החג

שמאי   בית 
כרסוב בי  רים 
שאין  עזראלי   ,

ס   וכהבונים 
הפסוק )וה"מ  בחו
ללימוד   מופנה
 ( ישנהסוכה 

 

ית הלל אין חובה לעשות  י לשיטת ב, והרלל לא סוברים כמו רבוכי בית ה
צד רב סתר את דברי כי)  מה, ולדעת רב חובה לגדול את הציציות לשמהסוכה לש 

 , ולשיטת שמואל אף יש לטוות את חוטי הציצית לשמה? ל. ריטב"א(בית הל

כנפות  בגדב] גודלים    )פינות(   ארבע 
כדי ל  )חוטים(  ותפתיל  ארבע  רים()קוש
ח)  ציצית דבר ב  התלוייםטים  וקבוצת 

ה [  ( "ִציִצת ֹראִשי"כ  ,מה הּוד  ָאַמר ַרב יְּ
ּה  : ַרבָאַמר   א    ציציתה  פתילות)  ֲעש 

חוטים  משא בגלל   נשארו שריות  בבגד 

הַ (  התפירה האריגה קֹוִצין  ִמן  )בעת 
נקרעים  חוטי אותם,    השתי  וקושרים 

מ  מעט  מחוץ   שירההק  יחוט ונשאר 
כיוון    מכונים  והםלבגד.   "קוצים" 

ּוִמן (  [1]איור    כקוציםמהבגד  טים  שבול
ש  ַהִניִמין אימרא    תפרו)בגד  לו 
התפירה  ו ונשאר  )מכפלת( חוטי   ראשי 

ִדין ּומִ   ([2ור  ]אי ר  צאים  חוטים היו) ן ַהגְּ

]איור   לאחר שהסתיימה תפירתו   בגדמה

הפְּ   –  ([3 שלא    סּול   תלונ)כיוון 
ים  ד לשם ציצית לא נחשבבבג  הפתילים

מהב שיוצאים  מצוות  לשם  גד  החוטים 

ַהִסיִסין    .ציצית( חוטים,  ִמן  )פקעת 

חוטים מתוכה  –(  [4]איור    שהוציא 
ה ֵשר  שק  כְּ לשם)כיוון  בבגד    שרם 

לשמה'.   'עשיה  זו  צריךו ציצית   אין 
ש ציצית,  לשם  החוטים  את  זה לטוות 

 . אינו חלק מעשיית הציצית(
ִריתַ  ָאַמר    1מּוֵאלַקֵמיּה ִדשְּ   ּהִכי ַאמְּ

ַהִסיִסין   : ִלי  ִמן  חוטים  ַאף    )פקעת 

חוטים( מתוכה  ה   שהוציא  סּול  פְּ ֵמי  נ 
לטוו א)שיש  את  ת  צית  הצי  פתילותף 

 .(לשמה

רב  

 ושמואל

המילת " בית הלל מחלקים בין סוכה לציצית,     'לשמה'  ציצית  מחייבת  "ַתֲעשֶׁ
התַ מילה "שה)כיוון   סוכהבמצוות  לא  ו  .זולה(מלמדת על איסור סוכה ג "ֲעשֶׁ

 סוכה ציצית  
חובת  
 לשמה 

ִדִלי " פֹות  ַבערְּ ַא  ַעל  ָלךְְּ  ַתֲעֶשה  םגְּ   "ַכנְּ
 העשייה)חובך  לשם    –  (יב,כב דברים)

 לשם קיום חובת המצווה( נעשית

צריך פסוק וממילא אין  אין  
 לשמה 

איסור  
 זולה ג

ֵפי כַ   ַעל  ִציִצת  ָלֶהםְְּווְָּעש " םִבגְּ   נְּ   ֵדיהֶׁ
ם  ֹדֹרת  ם"    – (לח,טו במדבר)"  לְּ הֶׁ "ל 

 משלהם 

ֹכת  ַחג" ַעת  לְּךְָ  הַתֲעשְֶ  ַהס    ִשבְּ
ך"  –  (יג, טז דברים)"  י ִמים "  לְּ

 משלך 

 

האריגה  .3 . פקעת חוטים4 ,  מותר 
שנותרו  ם  חוטי 
 הבגד מ

השתי  1 חוטי   .
   קשרםנקרעו ו

הבגר  2 את  תפר   .
חוטים    ונותרו
 רהתפי מה
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 "[משמע לן"-"העושה סוכתו" 1 בע" ט]אילן תחת  סוכה

ים    ְבַעתש  ְלָך    השֶׁ עֲ תַ   תֻסכֹ ַחג הַ "  ככתוב בתורהסכך מחובר לקרקע פסול לסיכוך,   ָך ּי  מ  ּו   ְרְנָךּגָ מ    ָךּפְ ָאסְ בְ ָימ    יש לעשות   –"  ְקבֶׁ
ה הנאספתסכך  את  ויקבב  מפסולת  דהיגורן  קמגידנו,  י.  מחובר  רקעולי  לק שאינם  ע"א(  רקע ים  יב  המשנה)סוכה  קת פוס  . 
רבא מחלק בדין   .ופוסל את הסוכה   העליון פסולהסכך  ו   מעל הסוכה  שני סככיםשיש    כיוון   פסולהסוכה תחת האילן  ש

סכך מעט  ,  סכך אחדיש  ש  כוונתו שבדבריו    דעמימרב פפא  .  הסוכה כשרה  –  כאשר האילן דליל בענפיו שהמשנה ומדייק  
 הסוכה כשרה.ולכן  – ומתבטל אליו  כשרסכך מעורב היטב עם  ( מחובר לקרקע)  פסול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

תֹו   סּוכ  ה  עֹושֶׁ ַתַחת  ה(  )כשרה 
ַהַבִית  תֹוְך  בְּ ּה  א  ֲעש  ִאילּו  כְּ ן  ִאיל    ה 

כ)ופסולה שמכסה  ,  האילןסכך"יוון   " 

 . (פסול את סכך הסוכהה

 נו תנמש 

הפסול    "סכך "הט  מערב  מתעוסכך,    דיבה  לה מחמת שאין  פסועצמה  וכה  הס
הכשר  מעט  עם    (אילןלמחובר  ש) מצטרהמע)והסכך  למעט  ט  מרובה ש  סוכה  היותלף 

 ? [ 1]איור הפסול    "כךס"ה  סמךעל  סוכה  רבא הכשיר    וכיצד  –  (המחמת הצילת

פסולהס  משנתנו ברבא:   האילן  תחת  צמחמת    וכה  מרובה  י שהאילן  לתו 
מעטים ענפי  ן שכיוו) הסוכה כשרהבה מצילתו  חמתו מרואילן שאבל ב,  מחמתו

 .  (לוםאינו נחשב האילן כ ילןהא
זה " ייתור  מ  והוכחה לדין  ַהַביִ לשון המשנה  תֹוְך  בְּ ּה  א  ֲעש  ִאילּו  יכל  הרי  ",  תכְּ

ולומר    התנא וסל דווקא בעת שהוא דומה  לן פמשמע שאי   "פסולה"?לקצר 
 בית, כאשר צילתו מרובה מחמתו.תקרת  ל

ל ה יה   (ופרס)הרים   ִהדְּ לֶׁ על הסוכה( ) ע 

ַהגֶׁפֶׁ  ת  הַ אֶׁ ת  אֶׁ וְּ ת  ן  אֶׁ וְּ ַלַעת  דְּ
ַעל    ס(מטפ  עשב)  ַהִקיסֹוס ִסיֵכְך  וְּ

ן     בעוד הצמחים  ההכשר  הסוכהעל  )ַגב 

ה  –(  לקרקע  מחוברים סּול  סכך ה))  פְּ

לסול  פה   ,(לפוסלוכשר  הסכך  מצטרף 
י ה ִסיכּוְך   ִאם ה  ן וְּ ֵבה ֵמהֶׁ הסכך )  ַהרְּ

מרובההכ הפסול  שר  שמחובר   מהסכך 

צ    לקרקע( צ  קְּ הצ  ן אֹו שֶׁ מן  )את  מחים 

ה  –  הקרקע( ֵשר   .כְּ

 משנה 

 יא ע"א 
לא  רב פפא:   ענפי  את    שכופפו  אלא  ךהסכ  מעלענפי האילן  שתכוון  הרבא 

הפסולו  ,הסכך  תוְךל  האילן  "הסכך"  הכשר  מעור  מעט  הסכך  בתוך  היטב  ב 
ביטול    אליוומתבטל   חמתשמרובסכך  יש    וכך  (ברובמעט  )כדין  מצילתו  ה    –ו 

 .([ 2]איור   לא פוסלה מחמת עצמוו הסוכה את מכשירהסכך הפסול )  כשרההסוכה  ו

מתבטל   הפסול  הסכך  הכשר  לאם  כשמה    –סכך  שהסוכה  רבא  רה?  חידש 
מש מה  גם  "וממילא  המשנה  ייתור  ִאילּומעות  ַהַביִ   כְּ תֹוְך  בְּ ּה  א  לפי )  "?תֲעש 

רבא שהסכך התחתון כשר, אבל כשיש    ברור מה חידש  שניְסככיםשונית שיש  הראההעמדה  
 הא כשרה!(שהסוכה תברור  –כשר   סכךְאחד

שמעס אחד  סככים  ו,  כשרהוכה  הס  –פסול    (מעט)עם    כשרהורב  כך  שני 
חשש שאנשים   שישבא שאפילו  חידש ר  .פסולההסוכה    –כשר    למע  פסולהש
ויכשירו  י  אחדני סשטעו  סכך  אטו  ויחשבו    ככים  המקרים  שני  של  הדימיון  )בגלל 

 . חוששים ולא גוזרים לאסורלא    –  שרים(ם כמקריה שניש

י וזרים לאסור זה אטו  זה שאיננו ג  ושחיד כשירה  הה שוע מהמשנדזה, כבר 
לאסור    )ולא גוזרים  רוב סכך כשר עם מעט סכך פסולמעורב  סוכה שהסכך שלה  

 פסקה לאסור סכך פסול על גבי סכך כשר( ש משום הרישא של המשנה

חושבהיינ המשנה  ו  שדברי  הסים  את  לכתחילה  בדיעבדוכה  להכשיר  אבל   ,
)כיוון    מתוך כוונה שהסכך הפסול יתבטלן לערב סכך פסול עם סכך כשר  אי 

 ת כן.לה מותר לעשו ל שאפילו לכתחי מ"ק   – כתחילה"("אין מבטלין איסור לש

המשנה כוונת  י ה "  אם  ה  ִאם  וְּ
ן  ֵמהֶׁ ֵבה  ַהרְּ שֵ   –  ִסיכּוְך  ה כְּ   "ר 

השהסכ  הסכך  ך  מעל  פסול 
כשרת על  מוהסוכה    הכשר, כיצד

הפסולהסכ  סמך בסוכה   ך  )עסקינן 
הכשר  הסש חמתכך    ומצילת  ומרובה 
הפסול  ספת  תוכות"  זו"ב   הואהסכך 

 ?! (מוכשר
בו המשנה ודאי  אלא  כוונת 

סכך הפסול מעורב היטב עם  שה
  ., והוא מתבטל אליו הסכך הכשר

הס.  1 שמעל  מעט  הפסול  הסכך  כך 
מצטרף את  להכשיר    יואל  הכשר 

 מתה מרובה צילתה מח  שתהאהסוכה  

האילן את    פףכו.  2 ענפי 
לתוך הסכך    (לסיכוך)הפסול  
 בו.  יםנרא  םד שאינ הכשר ע 

אחד,  הסיכוך  נחשב  ו כסכך 
 .להכשיר את הסוכה
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 "[דחק ידי ה " אי ע" -"סוכה על" בע" ט] סוכהתחת  וכהס

  שיהיה לסוכה שני סככים  ה אסורשמהתור  מסבירהגמרא  ה  .לההתחתונה פסו הסוכה    –סוכה  שסוכה תחת  ה  סקמשנתנו פ
 ? כאחד או כשנים  אותםיר מהו המרחק שמגד  ומבררת אחד על גבי השני,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הס ַגֵבי סּוכ  ַעל  ה  תֹונ ה   ּוכ  ַהַתחְּ וְּ ה  ֵשר  כְּ יֹונ ה  לְּ עֶׁ   ה 
ה  – סּול  אֹוֵמררַ   .פְּ ה  הּוד  יְּ יֹוִרין   : ִבי  ד  ֵאין    ִאם 

יֹונ ה לְּ עֶׁ ה  –  ב  ֵשר  כְּ תֹונ ה  ש  ַהַתחְּ ה הסוכ)כיוון 

 .איננה נחשבת לפסול את הסוכה התחתונה( העליונה

נובע מלשון  סוכה  סול סוכה תחת  פמלשון הברייתא משמע ש נו תנמש 
בּו  ַבסּוכֹות"הפסוק   לשבת בסוכה    חובה  ללמדנו שיש  –  "ֵתשְּ
 . כה"תחת סו"סוכת  ולא בסוכה שהינה  יחידה  
לשון רבים, משמע שאף שתי    " שהואֹותַבסּוכלשון ", מאדרבא
 כשרות! שתיהן    –זו על גבי זו  סוכות,  

  – "בּו ֵתשְּ   ַבסּוכֹות"  תורה[מההמקור של דין משנתנו  ]
סּו ֹלא בְּ הוְּ ַתַחת ַהסּוכ  ה שֶׁ ַתַחת    ,כ  ה שֶׁ סּוכ  ֹלא בְּ וְּ
ן  ִאיל  תֹוְך  ,ה  בְּ ה שֶׁ סּוכ  ֹלא בְּ  .ַהַבִית  וְּ

 ברייתא 

ב  כתוב  יצחק:  בר  נחמן  יחבתורה  רב  ַכת "ד  י לשון  ס    –  "בְּ
אם ""ד  )אפילו למ  שרהשרק סוכה אחת כללמדנו   ויש   יש   למקרא" 

ללהת שאופייחס  הקוראים  בו  ן  זה ַבסּוכֹות"פסוק  את  דין  ללמוד  ניתן   ,".  
י ה  ָאַמר (יב חסרבכת בתורה תובלכהקב"ה  שבחר ןלאופיש משמעות לשיטתו שאף  מְּ  ("כהסוכה תחת סו" דיןע"פ )  : ַרִבי ִירְּ

 הסבר המקר
ִמים   ע  פְּ
ן   ֵתיהֶׁ שְּ שֶׁ
ֵשירֹות   כְּ

גֹון  ה  חֲ   ַתחְּתו נָהשֶׁ   : כְּ רּוב  ּה מְּ ת  מ 
ּהִמִצל     )ואינו נחשב הסכך כלל( ת 
רּוב    ָהֶעלְּיו נָהוְּ  ּה מְּ ת  ּה  ִצל  ת  ה ֵמַחמ 

ִר  שְּ תֹוְך עֶׁ יֹונ ה בְּ לְּ א עֶׁ ימ  יְּ ק    יםוְּ
אחת בלבד, ה כשרלפנינו סוכה ו)

 .ונה( ללת את התחתוכ הכשרה העליונה

 
ִמים   ע  פְּ
ן   ֵתיהֶׁ שְּ שֶׁ
סּולֹות   פְּ

גֹון  ַתרְּ   : כְּ רּוב  דְּ ן מְּ ת  יהּו ִצל  ה  ַויְּ
ן   ת  .  )ושתיהן כשרות מחמת עצמן ֵמֲחמ 

התחתונה פסולה מחמת "סוכה תחת  

א  ( סוכה" ימ  יְּ ק  ה    ֶעלְּיו נָהוְּ ל  ַמעְּ לְּ
שְּ  הֵמעֶׁ )ולכן העליונה   ִרים ַאמ 

 .לה(פסו
ִמים  פְּ  ע 
תֹונ ה  שֶׁ  ַתחְּ

ה   ֵשר  כְּ
יוֹ  לְּ עֶׁ ה  ה  וְּ נ 
ה סּול   פְּ

 

גֹון  ה  ו נָהַהַתחְּתשֶׁ   : כְּ רּוב  ּה מְּ ת    ִצל 
ּה ת   מה(כשלעצ)והיא כשרה   ֵמַחמ 

ּה  ֶעלְּיו נָהוְּ  ת  ה ִמִצל  רּוב  ּה מְּ ת    ֲחמ 
  סוכה,  איננה נחשבתפסולה ו היא)
פסול של "סוכה בתחתונה אין ילא ממו

י   תחת סוכה"( יְּ ק  תֹוְך  מִ וְּ יהּו בְּ ַויְּ י ַתרְּ
ִרים שְּ  .עֶׁ

ע   ִמים  ּופְּ
יֹונ ה   לְּ עֶׁ ה  שֶׁ

שֵ  ה  כְּ ר 
תֹונ ה   ַתחְּ וְּ

סּול    הפְּ

ה   רּוב  ן מְּ ת  יהּו ִצל  ַויְּ ַתרְּ גֹון דְּ כְּ
ן   ת  לעצמה )והתחתונה כשרה כשֵמֲחמ 

 אך נפסלת מחמת העליונה מדין "סוכה

א  תחת סוכה"(  ימ  יְּ ק  תוֹ   ֶעלְּיו נָהוְּ ְך  בְּ
שְּ  צמה  כשלעהעליונה כשרה ) יםִר עֶׁ

 . יפסול אותה(ואין דבר ש

 

 רמיה רבי י

ל "סוכה תחת סוכה"  יה מנה ארבעה מקרים שונים ש רבי ירמ
 ומה חידש בדבריו? הרי הם דברים פשוטים! 

אמה"פסול  ב] מכ'  למעלה  פסול  הסכך    "סוכה  כעצמו  סכך  שר ופוסל 
סכך    שתחתיו "חמתה מנו  משונה    .(כשרלסכך  שמצטרף  פסול  )כדין  פסול 

מצילתה"   נחשבהסכך  שמרובה  ש  "סכך"  אינו  נ הבגלל  איננה  חשבת  סוכה 
קיים"הסכך  ממילא  ו   ,"סוכה" שתחתיו[ "  שאינו  כשר  סכך  פוסל    אינו 

את  נאסור    –  פסולה בגלל הסכךסוכה שנגזור שבכל  בהוו"א  
סכך עלה מעשרים אמה פוסלת את  ה שלמכפי שסוכ)  הסוכה שתחתיה

ה פסול   ,(ונהחתתהסוכה  סכך  בדין  יתבלבלו  לא  שאנשים    . כדי 
שלה  עליונה  סוכה  ו  ,ם זרי גושלא    ירמיה רבי  ל  קמ" שהסכך 

מצילתו  בגללפסול   מרובה  הסוכה    כשרה  –  "ש"חמתו 
שחידש    .השלישיהמקרה    וזהו)  שתחתיה ירמיה  ובגלל  זה  רבי   אמר דין 

 . רים הנוספים(את שלושת המק אגב

סכך  הם נחשבים כי אבווד –ר צמוד לסכך כשר אחכשר ש סכך 
נחשבים  הסככים  ש  מרחקהשיעור    ומהאם כך  אחד וכשרים,  

מדין "סוכה תחת    התחתון   פוסל העליון אתו  ,זה מזה  יםנפרד
 ? סוכה"

אוהל"  "  נחשב  לאוהש  מתת  אדיני טוממ  נלמדרב הונא: טפח,  
ל" נחשב בפני  בגובה "אוהרק סכך ש  טפח.בגובה    כאשר הוא

 עצמו. 
ורב חסדא  הה  רב  רב  ארבעה  בר  מטפחים,  ונא:  יני  דנלמד 
פני עצמו  בלית(  )רשות היחיד או כרמשמקום חשוב רשויות השבת 
ט ארבעה  טפחים.הוא  ארבעה  על  בגובה    סכךרק  ו  פחים 
 .בפני עצמורשות  חשוב להיות  נחשב  ארבעה טפחים  

שכשרה  ביותר    וכהמהנסוכה  נלמד מ: עשרה טפחים,  שמואל
טפחים    רק עשרה  בעשרה  מה  .  ע"א()ב  בגובה  כשרה  סוכה 

כ"סו)טפחים   נחשבת  היא  אז  נפסלת  (  כה"ורק  היא  בעשרה  כך 
איננה    פחים מעשרה טפחות  )בדין "סוכה תחת סוכה"    חיםפט היא 

 . לפסול את הסוכה שתחתיה( "סוכה"נחשבת 

א לעצמה כשהי  ת המתטומאכזית  הלכה למשה מסיני ש]
שמעליה   מה  כל  הרקמטמאת  כ,  יעעד  נמצאשאך  ת  היא 

פַ  [האוהל "כולא" את הטומאה בתוכובתוך אוהל   ח ַעל  טֶׁ
ר בְּ ַפח  ַפח    ובה( )בג  ּוםטֶׁ  ֵמִביא  –  והל"("א  )נחשבטֶׁ
ֵני    (האוהל  חלללכל  )מוליך   ִבפְּ חֹוֵצץ  וְּ ָאה  ַהטּומְּ ת  אֶׁ

ָאה    ,[1]איור   ()מלעלות למעלה ַהטּומְּ
חֹות ֵמרּו ל פ  ַפח  ֲאב  ֵמִביא    –ם טֶׁ טומאה לא )הֹלא 

את   חֹוֵצץ(  חללהממלאת  ֹלא  לעלות    וְּ הטומאה  )את 

 . [2]איור  למעלה(

 ה משנ

 לות ג,ז אה
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ַגֵבי סּוכ   ַעל  ה  תֹונ ה סּוכ  ַהַתחְּ וְּ ה  ֵשר  כְּ יֹונ ה  לְּ עֶׁ ה    ה 
ה  – סּול  הרַ   .פְּ הּוד  יְּ יֹוִרין   : אֹוֵמר  ִבי  ד  ֵאין    ִאם 

יֹונ ה   לְּ עֶׁ שֵ   –ב  כְּ תֹונ ה  הַהַתחְּ ש  ר  וכה הס)כיוון 

 .איננה נחשבת לפסול את הסוכה התחתונה(נה העליו

שסוכה נו תנמש  אומר  יהודה  רבי  ראויה    עליונה  במשנתנו  שאינה 
מהאלדירה   נחשבת,  ש  י יננה  רההסיבה  אינה  אויה  סוכה 
ואי אפשר    רהְטפחיםנמוכהְמעששהיא  בגלל  ? בוודאי  לדירה

 לגור בה.
שלת  קמאמשמע  יהו  ,נא  רבי  על    עליונהְְסוכְהש  , דהשחולק 

 כשרה. סוכה  יא  חים הה טפן בה עשרי שא
בסוכה   טפחים  עשרה  יש  אם  שרק  שסובר  לשמואל  קשה 

עצמה  העל בפני  נחשבת  היא  בפחות  לו  –יונה  אפילו  ת"ק 
 התחתונה. את    לפסולכ"סוכה"  נחשבת    היאמעשרה טפחים  

יהודה רבי  כוונת  יֹוִרין "  באומרו  מה  ד  ?  "ֵאין 
ְְאשברור שאין כוונתו   כה  גרים בסוש  דייריםין

שגרים    נשיםא  ם שלסרונ חה, וכי מדוע  העליונ
 ? יפסלו את הסוכה התחתונה  וכה העליונהבס

הכוונה   עצמה  ודאי  ראויהְשהסוכה  אינהְ
 , ולכן אינה נחשבת כ"סוכה".לדירה

ישר   בבוא מארץ  דימי  לבבל:  רב  ישראל  אל  פירשו  בארץ 
יהודה רבי  ראויה    העליונה  שהסוכה  במשנתנו   שכוונת  לא 

א התחתְוהסם  לדירה  יכולה    נהוכהְ כאינה  את  ובד  להחזיק 
ון  ישיתן ללא נוהעליונה  של הסוכה    משקל הכרים והכסתות

 . (מידוכפי שהע שהיא נמוכה מעשרה טפחים )ואין הכוונה בה  
שאף  ממילא   סובר  יכולה    התחתונהסוכה  שהת"ק  איננה 

ולה כרים  העליונה  כסתותחזיק  נחשבת    עליונהה  –  של 
וכשר  העליונה  הסוכהו)  "סוכה"  פסולההתה  תחת    חתונה  "סוכה  מחמת 

 מואל.משנתנו על ש"ק של  דברי תאין קושיה מו.  (סוכה"

ש שהמשמע  סובר  אפילו    עליונההסוכה  ת"ק  שאי  כשרה 
לשים   וכאפשר  של  כרים  חולשתה  בגלל  בה  לדור  סתות 

הכשרה כך  שמואל "כ  הכלל שלע"פ  והרי    –ונה  חתהסוכה הת
הסוכה   )הדינים "  להסופ בהיעדרם  להכשירה  הסוכה  את  שמקיימים 

העלי   הייתהפסולה(   הסוכה  כיוון צריכה  פסולה  להיות  ונה 
 הסוכה התחתונה כשרה. וממילא    אויה לדיורלא ר  שהיא

מקבל את הכלל של  אינו  משמע ש  –ך  מכך שת"ק לא פסק כ 
אם הכלל של שמואל אינו תקף, גם  ממילא  )  וקשה לשמואל!  ,שמואל

סוכה    רחקשהמ  תוטענ כהכשר  טפחים  הינו עשרה  שני סככים  יא  ה  –בין 
   עליה(חולק "ק תשה טענ

"כ  כלל שלל  יםת"ק מסכ הסוכהְו  "להסוהכשרה כך פשמואל 
שהסוכה ת  מחמ)   כלל  שלא ניתן לדור בה  בתנאי העליונהְפסולהְְ

 בדין לה"  "כהכשרה כך פוסשל שמואל    כללותקף  ולכן גם    .התחתונה רעועה
   .(ות"ק מסכים עימו בשני סככים מרחק עשרה טפחים 
זאת,   שפת"ק    במשנתנולעומת  ְְסק  העליונה   כשרההסוכהְ

שהואגלב ב  ל  יהודה  רבי  עם  שיכולה  נחלק    הסוכה אופן 
הכרים    התחתונה את  העוהכלקבל  של  בסתות    דוחק. ליונה 

 –ושי  חתונה מקבלת את הכובד בקהתת"ק אם הסוכה  לפי  
רבי  ת  חשבננה  העליוהסוכה   ולפי  וכשרה,    –יהודה  "סוכה" 

"סוכה"סוכה  ה נ )ש  העליונה איננה נחשבת  בה( לא  להשתמש    יתן 
 רה.התחתונה כש ו

 

ארו.  1 טפח  טפח  כהקורה  של    ורחבה  בגובה 
מ מת  טפח  המת גורמת    –כזית    לטומאת 
להתפשט בתוך החלל ולטמא את כל    )באפור(

 , אך להיעצר בתוך "האוהל" ה שתחת הקורהמ

 טמא 

 טהור

 כזית מת 

 טמא 

 טהור

 ת מת כזי 

מגובה  מ   שפחותקורה  .  2 מת  טפח    –כזית 
בקוע  ל  ר()באפו  טומאת המתאת    רתאינה עוצ
ה את  רקיעעד  מ  ולטמא  ,  שמעליהה  כל 

כל  לטמא    אוהל""במתפשטת  טומאה איננה  וה
 ה שבתוכו מ

 טפח  

פחות  
   חמטפ
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 "[ מן הסוכה"ע"ב  -"פירס עליה" אע" י] הכשרכך פסול מעל או מתחת לסכך ס

פסולה, שמצטרף  הסוכה    –, ואם פרס אותו מעל הסכך הכשר או מתחתיו  ()יא ע"א  ך, כיוון שמקבל טומאהל לסכפסו סדין  
הכ לסכך  הפסול  לפוסלוהסכך  הקודמת    שר  המשנה  מאילענפי  ש)כדין  לקרקן  כס  גבא  . (ךלסיכופסולים    עחוברים  סדין   כך הזכרת 

 .כךשאדם תולה מתחת לסקישוטים דינם של  – נוי הסוכהלהגמרא מתייחסת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יה   לֶׁ ע  הסוכה(מ)  ֵפיַרס  אֹו    על  ה  ַהַחמ  ֵני  ִמפְּ ִדין  ס 
ר ֵני ַהנֶׁשֶׁ יה  ִמפְּ תֶׁ )שעלים וקיסמים מהסכך נושרים    ַתחְּ

וש על   סדין  שולחנו  לסכך  ם  זאת(מתחת  למנוע  אֹו    כדי 
ַהִקינֹוף ַגֵבי  ַעל  ֵפיַרס  ש  שֶׁ ספרוס  )מיטה  דין  מעליה 

ה  ותה(נאל סּול  ה)שמצטר  פְּ שמקבל   הפסול  "סכך"ף 

 . ל הכשר לפוסלו(עם הסכ טומאה

ר"חסדא:  רב   נו תנמש  ַהנֶׁשֶׁ ֵני  שהס"  ִמפְּ המשנה  פוסל  כוונת  בגלל  דין 
  נשורת העלים מפני  ולחנו  שעל  להגן  ו "סכך"  התכוון לעשותש

אם   אבל  פסול,  "סכך"  נחשב  הוא  הסולכן  את  כפרס  די דין 
הסוכה   את  על    הסוכה   –לייפות  "סכך"  שם  שאין  כשרה, 

 הסדין. 

ִמין  ר  ִבקְּ ּה  ר  ִעיטְּ וְּ ּה  ת  כ  ִהלְּ כְּ ּה  כ   עוטרשמבד  )  ִסיכְּ

ִרין   דִׁינִׁיןּובִׁסְְּ  ה(מהאריגחלק  כבציורים   צּוי  )בד    ַהמְּ

ציורים עליו  בולטתוצורת  שתופרים  ה    , (ם  ל  ת  ּה  וְּ ב 
ֵקִדים   שְּ ִרמֹוִניםֱאגֹוִזין  וְּ ִקין  סְּ ִכיֵלי    ֲאַפרְּ ַפרְּ

רֹות    )אשכולות( ַוֲעט  ִבים  עשויֲענ  ִשבֹוִלין (  )כתר  ל  שֶׁ
ב(   מלאים  זכוכית  תֹות  )כוסות  ל  ּוסְּ ִנים  מ  שְּ ֵיינֹות 

הִ ָא לְּ ַתֵפק  סּור  ן (  )להשתמש סְּ יֹום    ֵמהֶׁ ֵאי  מֹוצ  ַעד 
ל ַחג ַאֲחרֹון שֶׁ    .טֹוב ה 

נ ה   ִאם ִהתְּ םוְּ   ני החג שיוכל להשתמש בהם( )לפ  ֲעֵליהֶׁ
אוֹ  נ  תְּ ִפי  לְּ בין )כיוון   ַהֹכל  כל  מהם  בודל  "איני  שאמר 

גילה בדעתו שהוא רוצה    "השמשות של יום טוב הראשון
ב הסוכהלהשתמש  הסוכות  במהלך  נוי  חלה ול   –  חג  א 

 קדושת הסוכה על הקישוטים(.

 ברייתא 
חס  דברי  פשוטיםרב  בדבריו?ומה    דא  המשנה    החידוש  הרי 
ר", שהסוכה פסולה  מרה זאת מפורשותא ֵני ַהנֶׁשֶׁ דייק  ונ  –  " ִמפְּ
ייפות  לכדי    עשהאם  אבל    להגן על השולחן   השדווקא כשעש

 כשרה. ה  הסוכ  –את הסוכה  

חסדא רב  דברי  חו  לולא  שההיינו  נקטה  שבים  דוגמא  משנה 
ר " ַהנֶׁשֶׁ ֵני  כמושמצוי "  ִמפְּ הסדין  ה,  את  העלים  לפרוס  ,  בגלל 

)כי פעולת הפריסה    סדין לנוי פוסלת את הסוכה אבל גם פריסת  

 שהסוכה כשרה.  דארב חס  לקמ"  –  זהה בשניהם(

הם   הברייתא  חסד  סיועדברי  רב  לפרוס  נשא  לדברי  יתן 
 אותה.  פוסל  ינווהסדין א  סוכהסדינים ב

מצוי  סדינים  לפריסת  הברייתא  כוונת  בדפנות  שמא  רים 
יפהסוכה אם  אבל  הסדין  ,  את  לסכך  רוס  סוכה  ה  –מתחת 
הברייתא    תיפסל. כוונת  את  לדייק  ניתן  שלא  לא    –מכיוון 

 חסדא.ניתן להוכיח מהברייתא לשיטת רב  

ה כלל)  נֹוֵיי סּוכ  סכך  נחשב  טומא  אינו    ה, כיוון שמקבל 

ה  יןְמְַּמֲעטִׁיןאְֵ  לכן( עשרים ה מעל  )וסוכה גבוה  ַבסּוכ 

ו  לנוי  אמה  אמה    פרוס סדין  לעשרים  לא    –מתחת 
הסוכה מתחשב גובה  את  ממעט  שהוא  לטעון  בסדין  ים 

סו להיפך,  וכן  כשרה.  סדי  שפרסוכה  ותהא  בגובה    ןבה 
ט לעשרה  לטעון  לא    –ם  פחימתחת  בסדין  מתחשבים 

 .(לההא פסוות ובה הסוכהשהוא ממעט את ג

 ברייתא 

ֵשי   ָאַמר א  ַהַצד    : ַרב  שתלו  )סדיני  מְַּמֲעטִׁיןּוִמן  ם 

טפחים  סוכהדדי  בצ שבעה  טפחים  של  שבעה   על 
את   והסוכה  יעוט  בממתחשבים    –  שטחהוממעטים 

שראשו, רובו  תן להושיב בתוכה אדם , כיוון שלא ניפסולה

 . ושולחנו בתוכה(

 רב אשי 

תו במים  ה כותנ שי, מנימין, שהתרטבמעשה בעבדו של רב א
הו על  אותה  רשטח  לו  אמר  שתתייבש.  כדי  אשי: סוכה  בי 
הכות" את  מהסוכהוהרם  הר  נת  יאמרו  מסככים  ואים  שלא 

מנימין: "והרי הם רואים  ענה לו  סוכה בדבר המקבל טומאה".  
"  סיכוך! שם טובה, ופרסו אותה לשם ייבוש ולא לנת רושהכות

ר לו  אשי:  ענה  תסיר    יבשה  נתו הכותשהתכוונתי  "אכן,  ב 
 דבר המקבל טומאה".תן לסכך בשלא יחשבו שני אותה,  

זו הוכחה לרב חסדא שסכך שמקבל טומאה שלא נפרס לשם  
 סל את הסוכה., אלא לשם נוי או ייבוש, לא פוסכך

ה סּוכ  לנוי  נֹוֵיי  הסכך  תחת  הפרוסים    ( )סדינים 
ִגין  ל  נ ה)המרוחקים(    ַהמּופְּ ה ַארְּ   )מהסכך(  ִממֶׁ ע    ב 

ן   ,פחים()ט מ  ַנחְּ ה  : ָאַמר  ַרב  ֵשר  ש  כְּ   הסכך נוי  )כיוון 

לס חִ   ,ך(כבטל  הַרב  ַרב  ַבר  ה  ַרב  וְּ א  ד  ִרי   ּונ אסְּ   : ָאמְּ
ה סּול  ארבעה טפחים נחשב המרווח בין הסכך לנוי של )  פְּ

עצמוכ בפני  תחת  ,אוהל  באוהל   יווהישוב  כיושב  נחשב 

 .ולא תחת הסוכה(

הגיעו לביתו של ראש  ש  ר רב הונאה בדא ורברב חסמעשה ב ברייתא 
  שנעשו ברים  ת דין וכל הדהיה אב בי) הגולה בחג הסוכות, ורב נחמן  

בסוכה    ,לישון הכין להם מיטה  (  עשו על פיו נולה  בביתו של ראש הג
הי ש הסוכה  ארבעה    הנוי  של  במרחק  מהסכך  טפחים  תלוי 

לשיטת)שכשר ופסולה  לשיטתו  שתקו    .( ם ה  אמרהאורחים  ו  ולא 
מדבריכם  רשאלם  ן  כעל    ,דבר בכם  חזרתם  האם  נחמן:  ב 
להקביל   והגענו ,והמצו לוחי ענו לו: אנו ש סוכה כזו פסולה?ש

ו  אנו  שלושת הרגלים(להקביל פני רבו בה  צוו)מ  ולה בחגפני ראש הג
,  שהעוסק במצווה פטור מן המצווה(.  כה ע"א)פטורים ממצוות סוכה  

 . לכן שתקנו ולא חזרנו מדעתנו
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 "[נא כילהש" יא ע"א -"אמר רב יהודה" בע"  י] ת כיסויחת סוכהבשינה 

 ה המילעל כן  )   סוכה  יצא ידי חובתלא    –סוכה  הבתוך  אוהל שהישן בתוך  
בחובת  תקמדוי  האינ סול"  "פבסוגייתנו   שעסקינן  כיוון  בדין ,  ולא  הישן 
כיסוי  הסוכה(  בתוך  ישן  אם  אבל  חשוב  למיטה  ,  לו  שאיננו  שאין  )כיוון 

טפחים(   כ שאיאו  עשרה  מוגדר  ש  "אוהל"נו  גג( )כיוון  לו  ידי  יצא    –  אין 
 .סוכה חובת
דברי    מביאהמרא  גה ברייתות   המשנהלאור  ומספר  דבריו של שמואל  את 
 :  למספר סוגיםם לחלק ניתן קצת שונה, ש וי למיטה  כיסב עסקינן כל אחת בש
ל  פרסו   האם.  א הישןסדין  חרקיםאו    צניעות  מפני  הישן  על  להגן    ? כילה 

קבועים  ין דסב  ממילא מהמיטה    המוטות  כבית כקבים  חשבונ כחלק  ועים 
 ורסים אותה.לעיתים פרק שארעית  כילה היאהו 
  מוטות   4  על  הכיסוי פרוס או    "גג" ואין למיטה    מוטות  2  על   פרוס הכיסוי  האם    .ב

 ?  גג" "ויש למיטה 
ולא או פחות מעשרה    נחשב כ"אוהל"טפחים ו גבוה עשרה הכיסוי למיטה האם  ג.  

 ? אוהל""נחשב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ֵפיַרס   ַגֵבי  )סדין(  שֶׁ ַעל 
מוטות(    ַהקִׁינו ְף )ארבעה 

סּול ה ש  פְּ בתוך  )כיוון  ישן 

ולא בסוכה(  בפניאוהל     ,עצמו 
פֹוֵרס   ל  ַעל  )סדין(  ֲאב  הּוא 

ַהּמִָׁטהַגֵבי   )שתי    נַקְּלִׁיֵטיְ

ש  ,ת מוטו יש  וכיוון  בקצהו 
ואין לסדין   ולכאן  שיפוע לכאן 

  לא סוי  הכי  –  חב טפחורב  ג""ג

 .(בפני עצמונחשב "אוהל" 

 באותו סגנון: יהן  מואל והוא עונה עלורות על שמספר מקהגמרא מקשה מ נו תנמש 
 תירוץ קושיה מקור

ֵשן  ברייתא:   בְּכִׁיָלהְַהי 
ֵדי  א יְּ ה ֹלא י צ  ַבסּוכ 

תוֹ   .חֹוב 

אפילו  משמע שכילה  
ה טפחים  פחות מעשר

 ? נחשבת כאוהל 

ה הגבוהה בכיל  קינן עס
ת  חשב ונ   עשרה טפחים

 . אבל בפחות מותר()  כאוהל

ֵשן ַהי  :  )כ ע"ב(  משנה
ה  בַ   ָטהַהּמְִַׁתַחת   סּוכ 

תוֹ  ֵדי חֹוב  א יְּ  .ֹלא י צ 

סתם מיטה הינה נמוכה  
מעשרה טפחים, ולא יצא  

 ידי חובתו?

עסקינן  פירש שמואל ש
במיטה הגבוהה עשרה 

 ונחשבת כאוהל.   טפחים

ֵפי :  משנתנו ַעל  ַרס  שֶׁ
ה  –  ַהקִׁינו ְףַגֵבי   סּול   . פְּ

, אפילו  משמע שקינוף
טפחים  פחות מעשרה  
 ? נחשב כאוהל

נן בקינוף  קי עס  השנבמ
ונחשב    הגבוה עשרה טפחים

 כאוהל. 

 נַקְּלִׁיטִׁיןברייתא:  
ַנִים    )עמודים( שְּ

הַארְּ   וְּקִׁינו פו ת ע   ב 
ֵפיַרס ַעל ַגֵבי    ,)עמודים(
הפְּ –ִקינֹופֹות   ל  עַ   ,סּול 

ִליִטין  ה  –  ַגֵבי ַנקְּ ֵשר   ,כְּ
יּו   ֹּלא ִיהְּ ַבד שֶׁ ּוִבלְּ

ִליטִ  בֹוִהין ִמן ַנקְּ ין גְּ
הַהִמט   ר    טפחים)  ה ֲעש 

 .(חשב כאוהלואינו נ 

 דייקה דווקארייתא  הב
יטין שאינם גבוהים  נקלב

  שקינופותמשמע    –עשרה  
  חיםטפ  מעשרהבין יותר  

פחות מעשרה טפחים  ובין 
,  הלכאוקליטין  הננחשב  

אסור לישון בתוך  לכן  ו
הקינוף פחות מעשרה  

 טפחים? 

אי אפשר להשוות בין 
קינופות  הינופות לכילה,  ק
קבועות במיטה,  שמוטות  הן  

ולכן אף בפחות מעשרה  
, אבל  אוהל""נחשב כ טפחים  
קבועה ולכן   אינהכילה  

בפחות מעשרה טפחים  
ומותר   כאוהל  תנחשב  האינ
  ישון בכילה בתוך הסוכהל

 . ל()שיטת שמוא

ֵהא   : )י ע"א(גמרא   ה יְּ ַכמ 
ה  סּוכ  ה לְּ ֵבין סּוכ 

ֵהא ַתחְּ  תֹונ ה  ּותְּ
ה סּול  מּו?  פְּ ֵאל  ּושְּ
ה    : ָאַמר ר  ..  פחים(.)טֲעש 

ּה " סּול  ְך פְּ ּה כ  ֵשר  כְּ הֶׁ   ,"כְּ
ה ר  ּה ַבֲעש  ֵשר  כְּ ה הֶׁ   מ 

נמוכה  ההכשרה )הסוכה 
  הינה עשרה טפחים(ביותר 

סּול   הּה ַבֲעש  ַאף פְּ   ר 
 "סוכה"עליונה כ)להחשיב 

  הסוכה התחתונהממילא ו
"סוכה תחת   פסולה מדין

 .(סוכה"

דין  בלשיטת שמואל עצמו  
כל    –  "סוכה תחת סוכה"

העליונה סוכה  באין  עוד  
לא    היא  חיםעשרה טפ
כיצד  ו,  "סוכה"  נחשבת

פחות    ףיתכן שקינו
ה מעשרה טפחים יהי 

  ממשמסוכה  בדינו    חמור
  רה טפחיםשאין בה עש

 כ"אוהל"?   היחשבל

  "סוכה תחת סוכה דין "ב
  מדיןְ"סוכה"פוסל שמואל  

וכה  הא הסבה שתלכן חו
ה  עשר  גבוהה  העליונה

טפחים כדי להיחשב  
כ"סוכה", אבל בסוגייתנו  

  מדיןְ"אוהל"שמואל פוסל  
גובה  בקינופות פחות מולכן  

עשרה טפחים כבר נחשב  
א  תוכה לא יצ)והישן בכ"אוהל"  
   ה(וכידי חובת ס

 

ָאַמר   ה  הּוד  יְּ ַרב  ָאַמר 
מּוֵאל ִליַשן  מ  : שְּ ר  ּות 

ה  כִׁיָלהבְּ  ִפי   ,ַבסּוכ  ַעל  ַאף 
ַגג ּה  ל  ֵיש  שלה  שֶׁ ישר   )הגג 

קינוף ֵאינ ּה  (  כמו  שֶׁ הּוא  וְּ
ה ר  ה ֲעש  בֹוה  ולכן  מהמיטה )  גְּ

איננה נחשבת כ"אוהל"הכי   לה 
 .(עצמובפני 

 שמואל 

 ארעית   להכי  קבוע   סדין  

 כילת חתנים  נקליטין  מוטות   2

 כילה קינוף מוטות   4
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בעניין    היאה אימרא מב הגמר מחלקים האם הכילה  ו ,  קריאת שמע בלא בגדים  דין ב   כילה בתוך  שינה  נוספת של שמואל 
על    שמואלדברי  של  נוספת  בגירסא    הגמרא  מביאהלאחר מכן   .לחומרא  שבת כ"אוהל" בפני עצמהעשרה טפחים ונח  גבוה
  יותר משמואל. בכילה מיקלרב הונא ש רה ברבשל סק פולבסוף   ת.ומקשה קושיות דומו סוכה תוך כילה בב שינה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לקרוא   כ]אסור  שמע  הוא  אקריאת  שר 
את    עירום רואה  של והוא  הערווה 

" ככתוב  ַות  עצמו,  רְּ עֶׁ ך  בְּ ה  אֶׁ ִירְּ ֹלא  וְּ

ר ב  א ַבר ֲאִביִמי "[  ד  ִליפ  ָאַמר ַרב ַתחְּ
מּוֵאל ֵשן    : ָאַמר שְּ רֹום  ע    כִׁיָלהבְַּהי 

קֹוֵרא וְּ ה  ַלִכיל  חּוץ  ֹראשֹו    מֹוִציא 
ַמע שְּ ִריַאת  כחלוק ה  ת)נחשב  קְּ כילה 

ובהוצש גופו,  מהעל  הראש  כילה את 
לא   וראשו  גופו  אחר    ך"הול"ראשו 

 ( נמצא במקום אחר מערוותו

שניתש  ואלשמלקשה   אל שמו אסובר  להוציא  קן  ולקרות  מהכילה  ראשו  ריאת  ת 
 ועיל להוציא? ממשמע שלא    שמע ומהברייתא

יֹוִציא   ֹלא  רֹום  ע  ה  ִכיל  בְּ ֵשן  ַהי 
ר   ִיקְּ וְּ ה  ַלִכיל  ִריַאת ֹראשֹו חּוץ  קְּ   א 

ַמע  . שְּ

 ברייתא 

רובְכיוון ש,  "אוהלהכילה עשרה טפחים ונחשבת כ"  בברייתא עסקינן שגובה
הוא ממילא  ו  בתוך האוהל  כולְגופְוש  לחומרא  נחשב  האוהלנמצא בתוך    גופְו

את   יו לכן    –ערוותו  רואה  ראשו. שמואל  עיל  לא  כילה  ב  דיברלהוציא את 
 בין ערוותו לראשו. כבגד לחצוץ    היא נחשבתופחות מעשרה טפחים  בגובה  

ה דֹומֶׁ זֶׁה  ה  מ  לְּ א  בכילה   ה  )הישן 

ַבִית    ?ירום(ע בְּ עֹוֵמד  ֹּלא  לְּ שֶׁ רֹום  ע 
רֹ  א  איֹוִציא  ר  ִיקְּ וְּ ַלַחלֹון  חּוץ  שֹו 

מַ  ִריַאת שְּ  ע. קְּ

באומרה שכילה דומה    הברייתא  ךמשמתבקש לאור הבר זה של הברייתא  הס
 ה.שמע מינ  . ה טפחים כ"בית"ה בגובה עשרשעסקינן בכילמע  מש  –  ל"בית"

. בית אפילו פחות  כילהדין  דומה לבית  דין  אין    פחות מעשרה טפחים  ,דךי מא
פחות    עהקבו  ףכשם שדין הניקו  ,ל"ה טפחים נחשב קבוע ודינו כ"אוהמעשר
נחשמעש  טפחים  כ"אוהל"רה  לעיל  ב  ל(תאמהבריי  )כנלמד   ה אינכילה    םעומת , 
 חים. פחות מעשרה טפאם היא    אוהל"כ"  תנחשב 

מּוֵאל שְּ ָאַמר  ה  הּוד  יְּ ַרב    : ָאַמר 
ר ִליַשן   )שגובה   בְּכִׁיַלתְֲחָתנִׁיםמּות 

ַגג    משופע( ּה  ל  ֵאין  שֶׁ ִפי  לְּ ה  ַבסּוכ 
ִפיַא ַעל  ר    ף  ֲעש  ה  בֹוה  גְּ )ואינה   השֶׁ

 . נחשבת כ"אוהל"(

 אל שמו

שאסור  משמע   ומהברייתא  ה בסוכהבכיל  לישון סובר שניתן  ש  ואלשמלקשה  
 ?לה בסוכהלישון בכי 

ֵשן   ֵדי  בַ   ָלהבְּכְִׁיַהי  יְּ א  י צ  ֹלא  ה  סּוכ 
תו  .חֹוב 

וך  בת  "אוהל נחשבת כ"לכן  ו  גגבעה מוטות ואריש  כילה  שלבברייתא עסקינן  
 . ל"נחשבת כ"אוה  ואינה  שאין לה גג  ת חתניםכיל דיבר בשמואל    אבל,  הסוכה

 ברייתא 

ַנִים  נַקְּלִׁיטִׁין   וְּקִׁינו פו ְת  )עמודים(  שְּ
ה ע  ב  ַגֵבי   ,)עמודים(  ַארְּ ַעל  ֵפיַרס 

ס  –ִקינֹופֹות   הפְּ ַגֵבי ַעל    ,ּול 
ִליִטין  ה  –  ַנקְּ ֵשר  ֹּלא    ,כְּ שֶׁ ַבד  ּוִבלְּ

ִליִטין ַנקְּ יּו  ה   ִיהְּ ַהִמט  ִמן  בֹוִהין  גְּ

ה ר   . ֲעש 

 ברייתא 

אע"פ   סוכהידי חובת  איצלאְ –בנקליטין שגבוהים עשרה משמע מהברייתא 
גג להם  בכילת  שאין  שמואל  ולדעת  לכיוו  חתנים,  שאין  גג  ן  ידי   יצא  –ה 

 עשרה?  פ שגבוהחובת סוכה אע"

נחשבים   –אף שאין להם גג ויטה כחלק מהמ יטין שהם קבועים קלשונה דין נ
כ"אוהל" הישן    הם  את  לבסוכה  םבהלפסול  שהיא  כיל עומת  ,  חתנים  ת 

 איננה נחשבת כ"אוהל". היא    –ארעית ואם אין לה גג  

דין הקינופות שאף פחות מעשרה  דינם כהא  י  –קבועים  הם  הנקליטין  אם  
הבר פסקה  ומדוע  כ"אוהל",  הם  "נחשבים  יִ ייתא  ֹּלא  שֶׁ ַבד  ִליִטין ּוִבלְּ ַנקְּ יּו  הְּ

ר   ה ֲעש  בֹוִהין ִמן ַהִמט   ה"? גְּ

וגם  ביותר  קינופות הם הקבועים   מהמיטה  חלק  עמודים)שהם  ארבעה  להם    ( וגג  יש 

נק אבל  כ"אוהל",  נחשבים  הם  מעשרה  פחות  אף  קבועים  ולכן  לא  ליטין 
ת  לעומ כן רק יותר מעשרה טפחים נחשבים כ"אוהל".  ולאין להם גג(  )ש כמוהם  

ן אף יותר מעשרה  ולכ  ארעית ואין לה גג()שהיא    כלל  הקבוע  אינהים שכילת חתנ
 . כ"אוהל"  תנחשב ה  נטפחים אי 

אד   הּונ  ַרב  ַבר  ה  ַרב  ר    : ֵרש  מּות 
ּה   ,בְּכִׁיָלְהִליַשן   ֵיש ל  ַעל ִפי שֶׁ ַאף 

ר   ה ֲעש  בֹוה  גְּ  ה.ַגג ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ה בר  רב

 א רב הונ

ה הּוד  יְּ ַרִבי  ִיינּו    : ָאַמר  ה  נֹוֲהִגין 
ַתַחת  ִלישַ  ֵקִנים   ַהּמִָׁטהן  ַהזְּ ֵני    ִבפְּ
בנו מ)ולא   מותר  יחו  שהדבר  , משמע 
וכה מזיזים את המיטה בתוך הסכיוון ש 

ו הסוכה  כלפי  ארעית  נחשבת  היא  היא 
 ( יהאלמתבטלת  

 משנה 

 כ ע"ב 

"  )הסוכה(מבטל אוהל קבע  )המיטה(  "אין אוהל ארעי    בר כרבי יהודהוסבר"ה  ר
 כילה?יהודה בדין  י  רב  את דברי   אמרומדוע    ,לכה כרבי יהודה""ה  שיפסוק  –

" פוסק  היה  רבר"ה  יהאם  כרבי  היינו  הלכה    מותר דווקא  ש  לומדיםודה" 
, אבל חתיהמתמעליה ולא    לשכבשמיועדת  כיוון    ,נחשבת ארעיתשמיטה  ב

טעמו של רבי יהודה את    "ל רבר"ה. קמאסורון בתוכה  כילה שמיועדת ליש
 .בסוכה  לישון   מיטהמתחת הוכילה  ה  תוךבמותר  ו  "מבטל קבוע  לא  ארעי "ש
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 "[ לפניו במצות" ב "ע -"דלה עליהה" אע" אי] מן העשוי תעשה ולא

במצוות  הלכה זו מתבררת  ולא להסתפק בדבר שכבר עשוי.    עשותעל החובה למלמדת  היא    –  "תעשה"כשהתורה אומרת  
ים  במצוות ציצית " ו   )דברים טז,יג(  " ְלָך  תֲַּעשֶׂהַחג ַהֻסֹכת  "וכה שנאמר בה  סיכוך הס ל    "ָלְך ַעל ַאְרַבע ַכְנפֹות ְכסּוְתָך  תֲַּעשֶׂהְּגד 
 .מצווהל עשייה מעט עשייה נחשבתגם   בת רשיטזו שיטת שמואל, אך ל . ,יב()דברים כב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ל ה יה    (ופרס)הרים    ִהדְּ לֶׁ הסוכה(  )  ע  ת  אֶׁ על 
ן   ַהִקיסֹוסַהגֶׁפֶׁ ת  אֶׁ וְּ ַלַעת  ַהדְּ ת  אֶׁ  עשב)  וְּ

ן    ס(מטפ ַגב  ַעל  ִסיֵכְך    ה הכשר  הסוכהל  ע)וְּ

הצמחים לקרקע  בעוד  ה  –(  מחוברים  סּול    פְּ
לסול  פהסכך  ה)   ,(לפוסלוכשר  הסכך  מצטרף 

ִסיכּוְך   י ה  ה  ִאם  ן וְּ ֵמהֶׁ ֵבה  הכ)  ַהרְּ שר הסכך 

הפסול  מרובה לקרקע(  מהסכך  אֹו   שמחובר 
ן שֶׁ  צ  צ  ה –  )את הצמחים מן הקרקע( קְּ ֵשר   . כְּ

 

 נו תנמש 

שיטת  יא עשייתן"?! הרי גם ל"פסיקתן הבציצית  רק לשיטת רב  וכי  
קשר אם  בשאת    שמואל  ולאחהכני  נהגדילים  את  פות  חתך  מכן  ר 

ונים  החוט ציציותבאמצע  שתי  עשייתן    פסיקתןהרי    –  עשו  היא 
 .(הוא עשייהשלהן כי החיתוך  ותעשויהציציות )ולא נחשב ש  רהוכש

יוס ואמר:    ףרב  הונא  רב  לפני  דין  מוסי   ברישב  על  אֹו  "נתנו  משף 
ן  צ  צ  קְּ ה  –  שֶׁ ֵשר  כדי    הלאחר הקציצ  דש""הח  שיש לנענע את הסכך  "כְּ

שכה  צרי  הסוכהעשיית  )  סכךב  "העשיי "שייחשב   עשייה   ,לסוכהראויה  להיות 

, פסולהיה  בעת ש  על הסוכה  הונחלא ראוי למצווה כיוון שהוא  הסכך    תקציצ  ולאחר
אין  ו  מצווה.תו לשם  עשייאת    בלהחשי  כדי  ךכ את הס  ולנערועט  לכן צריך תיקון מ

הסכך   כל  את  להסיר  אותו  צורך  ולשים  הסוכה  ש דמחשנקצץ  אלא  על  פעולת , 

  לסכך פסולים ה הצמחיםם לא כן, שא . (בנפרד דומה לסתירה  ענףת כל  הגבה
קציצתם   לאחר  שושום  מ  ,פסוליםגם  בהם  נעשתה  פעולה  שלא  ם 

 עשויים". "והם נחשבים כ
 .הלכה זו  אמר  שמואל  ענה לו רב הונא: 

יוסף  כעס   וכי אמרתי לסובב את פניו  רב הונא  על  רב  לו:  ך  ואמרו 
לא אמר  שש  זוהמואל  ואתה הוספת  ?! אמרתלכה  זאת  י שרב אמר 

 ! שגם שמואל אמר זאת, שניהם אמרו הלכה זו
 רב הלכה זו ולא רב. ו  אמרכוונתי לומר ששמואל  ענה לו רב הונא: הת

סוכה   ולמכשיר  היא העשדעתו הקצזו  ליצירת   ייהיצה  הכוונה  )ו"עשוי" 
  .ממילא   םנעשי  סוכה והסכךוה  הגדישמתוך    העומריםסוכה בגדיש, שמוציא את כל  

בח  ([1]איור   רב  מפסיקת  לכך  היא וההוכחה  שקציצתן  ציצית  וטי 
 .ן ן היא עשייתקציצת   ךסכענפי הבעשייתן, כך  

 

שהטיל   חסידא  עמרם  ברב  חוט  מעשה 
)לדעת  ו  טלית של אשתה  בכנףאחד ארוך  

הזמן   שלא  עשה  מצוות  היא  ציצית  עמרם  רב 
בציציתש  מפני גרמא,   חייבים  בלילה  ולכן    גם 

חייבות( )כדי    פעמים  ארבעהוכפלו    נשים 

ארבעה  שיהי קצה(ה  בכל  את    קשרו   חוטים 
 .החוט  אתלפני כן  ושכח לחתוך    ,להגדי 

אשי   בר  חייא  פסק  רב  לו:   בראמר 
עשייתחו  חיתוךש היא  הציצית    טי 

קיום  יה  חוטיםה  תוךחיו)  לשמה  הציצית א 

 [ 2]איור  .("ולא מן העשוי "תעשה

 רב 

ֵני   מּוֵאלת  ֵני    :ִמשּום ַרִבי ִחי יא  שְּ ֵהִטיל ִלשְּ
ַבת ַאַחת נֹות בְּ ר  הבגד פות  י כננאת ש  פףכו)  קְּ

כ זה,  זה  שמקופל אחד  חוט  חב  ותלפי  ארוך 

פעמי הכנפותנשראשי  בם  ארבעה  ַאַחר  (י  ְך    וְּ כ 
אֵשי  ר  ַסק  ן    פ  הֶׁ ל  שֶׁ כנף   ה)ונעש חּוִטין  לכל 

ֵשִרין   –ם( שמונה חוטי  [ 3ור ]אי  .כְּ

 שמואל 

את .  2 קשר  חסידא  עמרם    רב 
אחדח  ן בעוד  גדילל  הפתילות ,  וט 
 הפתילות את    שיחתוךופסק רב  

חד  חוט אכרך  .  3
הכנפות    י נבש
חתך  ו מכן  לאחר 

החוט   את 
פתילו   ת לשמונה 

 לכל כנף 

 גדיל      כנף        פתילות

כנפות, חתך את  שני הברייתא שהשחיל את החוט ב שמואל בכוונת  
מ לאחר  ורק  הגדילהחוטים  את  קשר  הכנ  כן  לשיטת  .  פותבשני 

שש חובה  הגדיל  מואל  ציצית  ולמצו  הראוי   תהאקשירת  ניתן  ת  )ולא 

ושמואל חולק   (כיוון שזה עשוי   ,ולאחר מכן לקצוץ  ירה פסולהשהקשבעת  לקשור  
 על רב.

  ם קושר   ולאחר מכן   יםאת החוט  שחותךבברייתא שמואל התכוון  אם  
 ! ציציתך הפשוטה להכין  החידוש בדבר? זו הדרמה    –לגדיל  

שהי  חושבים  "צריך  ינו  ִתיל שיהיה  פְּ ַעת  ִבשְּ ף  נ  תחיבת  כ  בשעת   "
"  דכנף אחחוטים לך שיהיה רק  צרי נף  לתוך הכ  הפתילות נּו  )ככתוב  תְּ נ  וְּ

ת ֵכלֶׁ ִתיל תְּ ף פְּ נ  .  הכנסת הפתילבשעת    דאחכנף  לרק  חוטים  שיהיה    –"  ַעל ִציִצת ַהכ 

ידי  לא    –  פותני הכנרך חוט אחד בש כ   בברייתא  וכאשר  ריטב"א( יצא 
לפני    וטיםאת הח  דש שמואל שלא צריך ומספיק רק לחתוךחי ובה,  ח

 עשיית הגדיל. 
ו .  1 הגדיש  מתוך  חציר  הסוכה  הוציא 

 נעשית ממילא 
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לאחר  .  "קשה"ממספר מקורות ותסיים שדעתו    א על שיטת רבהגמר  תקשהלאחר שהגמרא הסיקה ששמואל חולק על רב,  
 . 'חשני הסברים אחרים למ ותציעותדחה זאת  ומה יותרבמחלוקת תנאים קד את מחלוקת רב ושמואל להתת, הגמרא מכן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ָאן  ל  בבגד(  תְּ ַסק   )את החוטים  ֹלא פ  וְּ
ן  הֶׁ ל  אֵשי חּוִטין שֶׁ  . סּוִלין פְּ   –  ר 

לרב ברייתא  ש"פש  קשה  עשייתן אמר  היא  אם    ,"סיקתן  בברייתא  את  ומדוע  פסק 
 ? םשיטתו כשרי , והרי לפסוליםוטים  הח  –  תלייתן לאחר  ראשי החוטים  

סּוִלין "שברייתא  רב: כוונת ה  ץיתר וטי הציצית עד שיפסוק אותם, ויהיו  ח"  פְּ
 רוך. ולא חוט אחד אהחוטים מופרדים  

 "תעשה ולא מן העשוי".מ  פסוליםוטים  שהח  סובריםולוי    שמואל  ו,לעומת

ָאַמר מּוֵאל  ם  : ּושְּ עֹול  לְּ סּוִלין    .פְּ
ֵלִוי  ֵכן ָאַמר  ם  : וְּ עֹול  סּוִלין לְּ ֵכן   .פְּ וְּ

נ ה  ָאַמר   ַמתְּ מּוֵאלַרב  שְּ   : ָאַמר 
םפְּ  עֹול  לְּ   .סּוִלין 

ִרי   ָאמְּ א דְּ דברי של    )גירסא נוספתִאיכ 

מתנה(   רַ רב  נ הָאַמר  ַמתְּ ִדיִדי    : ב  בְּ
א ד  עֹוב  ה  את  )לי    ֲהו  שקשרתי  קרה 

לכן( לפים מבלי  החוט   סוק אותם קודם 
מּוֵאל שְּ ר  מ  דְּ ַקֵמיּה  לְּ   ,ַוֲאַתאי 

סּוִלין   : ִלי ַוֲאַמר   ם  פְּ עֹול   . לְּ

  שמואל

 לוי ו

ָאן  ל  ַסק   החוטים בבגד() תְּ ְך פ  ַאַחר כ  וְּ
ן   הֶׁ ל  אֵשי חּוִטין שֶׁ סּוִלין   –ר   . פְּ

 ברייתא 

לרב אם    ,קשה  בברייתא  רמדוע  את  לאחר  פסק  החוטים    –  תלייתן אשי 
 ? םשיטתו כשרי והרי ל  ,פסוליםוטים  חה

ה " ]הפסוק בחג הסוכות מפרש[     "ַתֲעשֶׁ
שּוי  ע  הֶׁ ִמן  ֹלא  מבלי סכך  )   וְּ העשוי 

פסול( ָא  ,לעשותו  אן  ל  ִמכ  ִהדְּ רּו  ה מְּ
ת   אֶׁ ת ַהַדַלַעת וְּ אֶׁ ן וְּ ת ַהגֶׁפֶׁ יה  אֶׁ לֶׁ ע 

ִסיֵכְך עַ  ן ַהִקיסֹוס וְּ ה   –  ל ַגב  סּול   .פְּ

 ברייתא 

 פסולה?    היא  הסוכהעל  צמחים  המדלה את ה  בברייתא  לרבמדוע  
אם   לקש צמחים  בנעמיד  א.  אמרה  מדוע    –ע  קרמחוברים  מפני  הברייתא 

הַתעֲ " ֹל  –  שֶׁ שּוי וְּ ע  הֶׁ ִמן  הרי  "א  לקרקע  מחוב  הצמחים,  פסולים    והםרים 
 לסיכוך! 
קציצת הצמחים,  לא מועיל רק  שמשמע    –  חיםם נעמיד בקצץ את הצמב. א

צרי  הסכךאלא  את  להכשיר  נוספת  עשייה  לבצע  שאמר    .ך  לרב  וקשה 
 ן היא עשייתן"? ש"קציצת

 וראשי האילן  (בסכין ם  צקצ  לאו)  פיםענה  ששלף אתץ רב: כוונת הברייתא  יתר
. במקרה פיםענ"עשייה" בקציצת ההלא ניכר  ו ,  םבמקום גידול  שוכביםעדיין  

 סכך הסוכה.  לעשות פעולה נוספת עבור קיום עשייה ב  צריךכזה יודה רב ש

ָאן הברייתא הקודמת "   לרב  עדיין קשה ל  ַאחַ  תְּ ַסקוְּ ְך פ   ? קשיא." ר כ 
ש פסול   –מעליו    מרוביןיו  ענב]הדס 

מנומר)כי שנחשב  של וון  הירוק  צבע   ,
השחו צבע  עם  הענבים  העלים  של  ר 

ש למצוומורה  "הדר"  בו  א(האין  אם  ,  ך 
הענ את  יו"ט  מיעט  לפני  ההדס    –בים 

מכשר.   ביו"ט  למעט   שדומה  פניואסור 

כליתל ַבר    [יקון  חכמיםע)ע  איסור    ל 

ן   (ביו"ט ט  ִליקְּ הענבים( הדס  המ)  וְּ   את 
שִ   – ַרִבי  ֵרי  ִדבְּ סּול  ַבר  פ  עֹון  מְּ

ק ד  הֹוצ  ִשיִרי   ,יְּ ִמים ַמכְּ  .ן ַוֲחכ 

 רייתא ב

 לב ע"ב 

ההדס  עם    לכו"ע לולב צריך אגד:  כך  בני הישיבה לפרש את המחלוקת  סברו
הם יש  בשני ש  , לולב מסכך הסוכהאת הולומדים את החובה לאגד    ,והערבה

  מועיל   לא"ט  ניסת יובכ  והערבה  הפסול  עם ההדסהלולב  ד  חר אגלאלכן  )  "החובת "עשיי 
   .(רה למצווהכש לא הייתה עשייהה שבעת האגידהכיוון  ,סלהסיר את הענבים מההד

האם  ] חכמים  ההדנחלקו  את  לתקן  הלולב  ולאגודס  ניתן  את  חכמים    [?בחג  מחדש 
ועשייה זו  קיטתן היא עשייתן"  מפני ש"ל  בחג  ת לקיטת הענביםאמכשירים  

נבים  לקיטת העועיל  סובר שאין מ  שב"י ור  ,לולבבאגד    מקיימת את מצוות
 ן העשוי". פני "תעשה ולא ממ  כל החג  האגד פסולו  המצווהלעשיית  

התנאים  לושמוא רב  מחלוקת  ש  הרי  במחלוקת  מים  ככחסובר  רב  :  תלויה 
ללקיטשמועיל   הענבים  הלולבעשיית  ת  גם    אגד    פים הענ  ציצתקוממילא 

וסוכההסכך  לעשיית    העילמו מסובר  שמואל  ,  שלא  לקי כרשב"י  טת ועיל 
 ענבים וקציצת הענפים. ה

 : רב ושמואלל ללא קשר    התנאים בשני אופנים  וקתמחלפרש את  ניתן ל
, לחכמים לא לומדים אגד  )כשמואל(אינה עשייתן"  ציצתן  כה "קכו"ע בסולא.  

מן  י)שאת הענבים  א  עיל ללקט לולב מסוכה ולכן מו ולא  ן פוסלים מטעם "תעשה 

 לכן לא מועיל ללקט את הענבים. לרשב"י לומדים אגד לולב מסוכה ו, העשוי(
חכמים(  לחכמים  התנאים נחלקו במחלוקת חכמים ורבי יהודה.  .  ב ן  אי )כדעת 

עיל ללקט את הענבים, מו"עשוי" ושל  אין פסול    וממילא  לולב  מצוות אגד
רבי  "י  לרשב  מצווודה(  יה)כדעת  איש  האגידה  ת  שתעשה  חובה  לכן  לולב  גד 

 "עשוי". כראוי ולא מועיל הדס  

ָאגּוד   ֵבין  ב  ָאגּוד  לּול  ֵאינֹו  שֶׁ ֵבין 
ֵשר אֹוֵמר  ,כ  ה  הּוד  יְּ ָאגּוד    : ַרִבי 

סּול ֵאינֹו ָאגּוד פ  ֵשר שֶׁ  . כ 

 תוספתא 

ב דוֹ   לּול  אֹוגְּ ה לְּ ו  ִאם  ,ִמצְּ   )בדיעבד(  וְּ
דוֹ  ֵשר  -  ֹלא ֲאג   .כ 

 ברייתא 

צריך    םטע שלולב  יהודה  רבי 
מהכתאג פס ד,  בליל  ח  וב 

על   הדם  המשקוף(  )בטבילת 
וחובה   "ֵאזֹוב  ֲאגּוַדת  ַקחְֶּתםּולְְּ"

האזולאג את  "ש  בגזכך    –ב  וד 
לאגצרי  הלולב  ך  את   ככתובוד 
ִראשֹון  לְַּקחְֶּתם" כֶׁם ַביֹום ה  ך  . א"ל 

סוברים   לא  שיש  ו  כמותחכמים 
גד בלולב, כיוון שהם לו  חובת א
לא  )ו  זו  גז"ש  בותיהם מר  לומדים

 .ו לדרוש גז"ש(נכתבו מילים אל

לולב צריך אגב ומדוע הוא לשיטתו    –? אם רבי יהודה  כשיטת מי הברייתא
ה דוע נאמר "ורך לאגוד ומאין צלשיטתם    –ם  כשר בדיעבד? אם חכמי  ו   "? ִמצְּ

ֵוה"משום    ואוגדים  ,חכמיםכ ַאנְּ  .כב()ואין זה מע  יו נאות " שהמצוות יהּוזֶׁה ֵאִלי וְּ
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 "[עבות ללולב"  אע" יב -"זה הכלל" בע" אי] סכך כשרלבתורה מקור ה

תברר מה המקור לכך גידולו מן הארץ. הגמרא  ב.    .כך בדבר שמקבל טומאהבדין סכך: א. אין לס  המשנה נקטה שני כללים
 בתורה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לזֶׁ  ל  ַהכְּ ַקבֵ   : ה  מְּ הּוא  שֶׁ ִגידּולֹו  ֹכל  ֵאין  וְּ ָאה  ל טּומְּ
ָארֶׁ  ה  עורות  ץִמן  טומאה בהמה  )כמו  מקבלים  שאין   ,  

ִכין בוֹ   –  לל שאינם ראויים לשימוש(בג ַסכְּ כׇּל    , ֵאין מְּ וְּ
ַקבֵ  מְּ ֵאינֹו  שֶׁ ר  ב  ץ  ד  ָארֶׁ ה  ִמן  ִגידּולֹו  וְּ ָאה  טּומְּ  –ל 

ִכין בוֹ  ַסכְּ  .מְּ

המקו נו תנמש  ה  רמהו  לדין  שסכ לתורה  טומאה  משנה  מקבל  אינו  ך 
   ץ?וגידולו מהאר

לקיש:   לעשי ריש  הינה  הסיבה  הסוכה  ל ית  הכבוד  זכר  ענני 
הענ  על  ונאמר  "במדבר,  ַיֲעלֶׁ נים  ֵאד  ץוְּ ָארֶׁ ה  ִמן  נוצר )הענ  "ה  ן 

)טומאה חלה    , כפי שאד אינו מקבל טומאהים שעולים מהארץ(מהאד

כך אינו  סכך    –ועולה מן הארץ    של אדם(ל כלים ואוכלים ומשקים  ע
   טומאה ויהיה גידולו מן הארץ.מקבל  

ֵאל  ִכי " ר  ֵני ִישְּ ת בְּ ִתי אֶׁ בֹוד    "ַבסּוכֹות הֹוַשבְּ ֵני כ  ַענְּ
יש  )"הסוכות"  יּוה   בני  בהן  במדברשישבו  ֵרי    (ראל  ִדבְּ

ר זֶׁ שּו    ,ַרִבי ֱאִליעֶׁ ש ע  א אֹוֵמר סּוכֹות ַממ  ַרִבי ֲעִקיב 
ם הֶׁ על    ל  להגן  ארעיים  מבנים  עשו  במדבר  שחנו  )בעת 

 .עצמם מפני השמש(

 יתא ברי

דבר  במוכות  לקיש תואם לשיטת רבי אליעזר שהסבר ריש  הס
דבר  אך לרבי עקיבא שסובר שהיו סוכות ממש במ  היו עננים,

דבר )ייתכן שהסוכות במ  ?סביר את דין המשנה בסכךכיצד הוא י  –

מסוככות   טומאההיו  המקבלים  ש  בדברים  מהארץ,   אין או  כמו    גידולם 
 (הכלסכך בהם בסווע ייאסרו  ומד  ,, בגדים או עורותכלים

 : משנהדברי ה את    לרבי עקיבא  הסבר  ומדברי רב חסדא  )הלימוד השני( נןהגמרא לומדת מדברי רבי יוח
 דחייה הוכחה לימוד 

ִדיִמי ַרב  א  ֲאת  ישראל)כשבא    ִכי  מארץ  דימי    רב 

ן   (לבבל נ  א  ָא  : ָאַמר ַרִבי יֹוח  ר  ַהסּוכֹות  ַחג  "ַמר קְּ
ך  לְּ ה  ה    "ַתֲעשֶׁ סּוכ    ַלֲחִגיג ה"(  ּוכֹותַהס )"ַמִקיש 

ַקֵבל    ,ה(ורבן חגיג" קַחג") ֵאינֹו מְּ ר שֶׁ ב  ה ֲחִגיג ה ד  מ 
ָאה טומאההב)  טּומְּ מקבלת  איננה  (  בחייה  המה 

ץ   ָארֶׁ ה  ִמן  ִגידּולֹו  קרקע" )הבוְּ "גידולי  נחשבת  המה 

ש הקרקעכיוון  וניזונת(    מן  גדלה  ה    –היא  סּוכ  ַאף 
ָא ַקֵבל טּומְּ ֵאינֹו מְּ ר שֶׁ ב  ִגידּולֹו מִ ד  ץה וְּ ָארֶׁ  . ן ה 

 

לומד  ַהסּוכֹותַחג  "  היקשמ  "
כמו  היא  שסוכה  יוחנן  רבי 

מקבלת  החי   בהמה שאינה   ,
  טומאה וגידולה מן הארץ.

 

בין בהמה לאם     –סוכה  סכך הההיקש 
בעורות רק  לסכך  מותר  יהיה  כך    אם 

בהמ נלמד  )ומהי  ה?של  לסכךכן    שמותר 

 דברים נוספים?( ב

 

בִ  ר  א  ֲאת  לבבל(    ין ִכי  ישראל  רַ )מארץ  ִבי  ָאַמר 
ן  נ  א  : יֹוח  ר  ַעת י ִמים ]  ָאַמר קְּ ך ִשבְּ ה לְּ ֹכת ַתֲעשֶׁ   [ַחג ַהס 

ך" בֶׁ ך ּוִמִיקְּ נְּ ך ִמגׇּרְּ פְּ אׇּסְּ יש לעשות    " בְּ )את הסוכות 

והי מהגורן  שאוספים  ת  –  קב(מדברים  סֹולֶׁ  ִבפְּ

ן גוֹ   )הדברים שלא צריכים מ(   תבואה()הקשים של ה  רֶׁ
ב   יֶׁקֶׁ ַדֵבר( לות ריקים)זמורות ואשכוו  תּוב מְּ  . ַהכ 

 

ך  "  מהפסוק נְּ ִמגׇּרְּ ך  פְּ אׇּסְּ בְּ
ך בֶׁ יוחנן   "ּוִמִיקְּ רבי  לומד 

שאינם   בדברים  שמסככים 
מקבלים טומאה וגידולם מן  

   הארץ.

 

סכך  ל  רן ויקבפסולת גוההיקש בין  אם  
יהיה מותר לסכך רק    –סוכה  ה אם כך 

מקבלים  )ש  בים אשכולות ענבו עצמובקש 

 ? תבואה(

 
זי  ייתכן  רבי  לא  ללמוד  רא: 

ך"  מהמילה בֶׁ כיוון   –יין  ל"  ִיקְּ
לסכך  ש ניתן  עצמו,  בלא  יין 

יוחנן למד  לכן   מהפסוק  רבי 
 ופסולת הגורן.  יקבהפסולת  

 

כוונת   שמא  ירמיה:  ליין רבי  "יקב" 
כ()קפוא  רושק דבילה,  )תאנים    עיגולי 

 ? לצורת עיגול( יבשות שנדחסו 
קושייתו של רבי ירמיה היא :  רארבי זי 

בידנות שהיה  להסבר  ניצחת  .  שובה 
 .תי ך בגרזן" את מה שהחזק"חתהוא  

אשי:   "רב  ךמְִׁמהמילה  נְּ "  גׇּרְּ
יוחנן   רבי  שהסכך  לומד 

ורן  הגפסולת  מאסיפת    עשוי 
עצמוכל  אומ  ולא ,  הגורן 
ךמְִּׁוו" בֶׁ מפ  "ִיקְּ סולת  שנאסף 

ה ולא  הענהיקב,  או  בים  יין 
 עצמם.

--- 

א ָאַמררַ  ד  א  : ב ִחסְּ כ  וי נחמיה לעם להקים )ציו  ֵמה 

ֵעץ "  סוכות( ַוֲעֵלי  ַזִית  ֲעֵלי  ִביאּו  ה  וְּ ר  ה  ה  אּו  צְּ
ִרים ַוֲעֵלי ֵעץ   מ  ן ַוֲעֵלי ֲהַדס ַוֲעֵלי תְּ מֶׁ בֹותשֶׁ  ."ע 

 .לים טומאה וגידולם מהארץשאינם מקב  צמחיםנחמיה  הזכיר  
בֹותַוֲעֵלי ֵעץ  ...  ַוֲעֵלי ֲהַדסכפילות הפסוק "ונת מהי כו וא  הרי הדס ה  ?"ע 

 ת! ץ אבוע
חסדא:   עלים(  ֲהַדס"רב  שלושה  קן  בכל  )שאין  שוטה  להדס  הכוונה   "

בֹותֲעֵלי ֵעץ  שמיועד לסיכוך, ו"  " הכוונה להדס כשר ללולב.ע 
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 "[וכהס נהאי" 3 בע"  -"חבילי קש" אע" בי] פים קשורהבחבילת ענסיכוך 

שפהמשנה   וענפוסקת  צמחים  יחדיו חבילות  שקשורות  הסוכהלסיכו פסולות    –  ים  שמחמ)אפי  ך  ה לו  עצמם  צמחים  ת 
הנכון. רבי    מהו הטעםלא ידע  אך  ל רבי יוחנן בידי רבי יעקב, שהביא שני טעמים  בטעם הפסול מובאים דבריו ש  .כשרים( 

 . יסור המשנהאלחד הטעמים מסיק מהו הטעם ת" א"פסילירמיה באמצעות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ִדין   ר  זְּ ַוֲחִביֵלי  ֵעִצים  ַוֲחִביֵלי  ַקש  )בעודם ֲחִביֵלי 
ל ראויים  הם  ראויים  אכילחים  ויבשים  הבהמה  לת 

ן   –(  להסקה הֶׁ ִכין ב  ַסכְּ ן    ,ים()כשהם קשור  ֵאין מְּ כּול  וְּ
ן   ִהִתיר  ֵשרֹות  –שֶׁ  . כְּ

דברי  קו של רבי יעקב, מוכח מו את ספ רבי ירמיה: נפשוט אנ נו תנמש 
בר   חייא  יוחנן בשם  אבא  רבי  חבילות  נשה  רבי  ענפים  חת 
"גזרת אוצר". משמע שסוכה  אסורה מדרבנן,   שנחטטה   מפני 

 מפני "תעשה ולא מן העשוי".  או'מד  פסולהבגדיש  

אשי:   יוחנן  קבע  כיצד  רב  לרבי  אחד  והרי  טעם  הלכה,  כל 
 ני הטעמים לשתי ההלכות: ת ש לומר אאפשר  

"  אוצרגזרת  רק מפני "  לסיכוך  ועצים אסורות   קשבילות  ח  .א
מפ ה ולא  מן  ולא  "תעשה  הונחו  ני  החבילות  והרי  עשוי"?! 

 בשעת "עשייתן" הן פסולות לסכך.ולשם ייבוש ולא לשם צל,  
"ב.   מפני  רק  אסורה  בגדיש  שנחטטה  מן  סוכה  ולא  תעשה 

עדיין העומרים לשם סכך  ר את  נעם בגדיש י אהעשוי"?! והרי  
הסכךיש   את  ינער  ולא  יטעה  שבעתיד  צריך    חשש  לכן 

יקבעו   אוצר"  ששחכמים  "גזרת  במפני  שנחטטה  גדיש  סוכה 
 פסולה.

ש יוחנן  רבי  קבע  כיצד  כך  קש  ו חבילהנחת  אם  קשורות  ת 
וסוכה    ותפוסל מדרבנן  הסוכה  פסולה  שנחטטה  את  בגדיש 

 מדאו'? 

ן תַ   : ָאַמר ַרִבי ַיֲעֹקב נ  ַרִבי יֹוח  ַמִעית ִמיֵניּה דְּ ֵתי  שְּ רְּ
אֲחד    ,שתי הלכות(הטעם ל) הלכה שמופיעה  טעם ל)  א ה 

ה    (משנתנוב ִדיש ַלֲעשֹות לֹו סּוכ  ִאיַדְך ַהחֹוֵטט ַבג  וְּ
ה  –  . טו ע"א( הלכה שמופיעה במשנהטעם ל) ֵאינ ּה סּוכ 

זֵ  גְּ ִמשּום  א  רֲחד  אֹוצ  כש)  ַרת  שהסוכה  מדאו'  אף  רה 
  ו אוצרמ  סוכהה  חשש שאדם יעשמה  , לאסורחכמים  גזרו  

זמן(  תבואה  בו  ששומרהמקום  )   צר ואו  שתתקיים לאורך 
לשם   לא  התבואה  החגמסוכך  לשמירת  ונחשב    אלא 

ִמשּום    ,(כ"בית" א  שּוי "ַוֲחד  ע  הֶׁ ִמן  ֹלא  וְּ ה    " ַתֲעשֶׁ
שעשיית  )וה שחובה  מדאו'  פסול  תיעשה וא  המצווה 

במצווה פסול  שיש  בעת  ולא   שהוע  הכשאת".  כראוי 

   ,(. ב"י או"ח סי' תרכו"לסוכה ראויה תהא , אותה
א ֵהי ִמיַניְּ  נ  ַדעְּ א י  ל  ר וְּ וְּ יהּו יהּו ִמשּום אֹוצ  ֵהי ִמיַניְּ

שּוי  ע  הֶׁ ִמן  ֹלא  וְּ ה  ַתֲעשֶׁ איזה    ? ִמשּום  יודע  )ואינני 

 .טעם שייך לאיזו הלכה(

 רבי יוחנן 

ַרִבי  ָא ן ַמר  נ  יֹוח  ַרִבי  ָאַמר  א  ַאב  ַבר  ֵני ִמפְּ   : ִחי יא 
רּו ֲחִביֵלי ַקש ַוֲחִבי  ה ָאמְּ ִדין מ  ר  ֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי זְּ

ן  הֶׁ ִכין ב  ַסכְּ   ?ֵאין מְּ
תֹו ַעל   ב ַוֲחִביל  רֶׁ עֶׁ ה ב  דֶׁ א ִמן ַהש  ם ב  ָאד  ִמים שֶׁ ע  פְּ

ּה ַעל גַ  ּה ּוַמִניח  ֵתפֹו ּוַמֲעל  ּה ֵבי סּוכ  כְּ ש  ַיבְּ ֵדי לְּ   תֹו כְּ
יה     (גיע חג הסוכותובה  עשיית צל,)ולא לשם   לֶׁ ַלְך ע  ִנמְּ וְּ

סִ  החבילה)להשאיר  ּוְך  יכלְּ שתשמש  על    את  הסוכה  גג 

ה    (סכךל ר  ָאמְּ ה  ַהתֹור  שּוי " וְּ ע  הֶׁ ִמן  ֹלא  וְּ ה  "  ַתֲעשֶׁ
  =סוכה( )צל  עשיית   לשם ייבוש ולא לשם  ההונח  החבילה)

,  ענפיםלסכך בחבילות    רו חכמיםאס. לכן  ולהוהסוכה פס
אנשים  לשם מצוות סוכה, מחשש שיטעו    אפילו כשהניח

 בהנחת חבילות על הסוכה(כתם להכשיר סו

 בי יוחנן ר

ואיזה    דאו'איזה איסור  לענות את התשובה  בי יעקב לא ידע  ר
אבא רבנן,  דאיסור   בר  חייא  רבי  דברי  את  הכיר  שלא  כיוון 

 .שאלתואת    בעצמון ולא יכל לפרש  בשם רבי יוחנ

 :לשון הק  יודבע את דבריו ע"פ  קשן  יוחנבי ביר ריס
"  מלשון א.   ן המשנה  הֶׁ ב  ִכין  ַסכְּ מְּ רק    שהכוונה  ברור  "ֵאין 
הסוכה  או' דחכמים, אבל מירת סכך משום גזכתחילה אסור לל

ייבוש  חבילות  ם הונחו ה. אבל א)שהונחו החבילות לשם צל  כשרה לשם 

 א מן העשוי"(.תעשה ול משום " אז הפסול הינו

המלשון המשנה "  ב. " משמע שאפילו בדיעבד הסוכה ֵאינ ּה סּוכ 
סוכהכיוון  )  דאו'מ  פסולה עשיית  לשם  הסכך  את  נענע  והסכך   שלא 

נע"עשוי" אם  אבל  ת ,  הסכך  את  הפסולנע  את  בכך  להנחת  יקן  בניגוד   .
בנענוע    –שמע יטעה בעתיד  ת  כע  גזרו חכמים לאסורשעל הסוכה  ילות  חב
גזרו  סוכ לא  אם  ה  הסוכהשמא  את  ינענע    כעת  יכשירו  כיוון  בעתיד  לא 

 . (ם תיקן את סוכתו מלמדת שגם בעתיד יתקן את המעוותשהעובדה שאד
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 "[ מסככין בהן" 13יג ע"א  -"האמר רב יהוד" 4 בע" בי] טומאה בדבר המקבל סיכוך 

 לסכך בהם או אסור לסכך בהם.  שמותרטומאה, והגמרא מביאה דברים רבים אסור לסכך בדבר המקבל וסקת שפהמשנה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נוספת התייחסות   דין  רב
ָאַמר ַרב  
ה  הּוד  יְּ
 ָאַמר ַרב 

ּה   כ  החץה)  בְּחִׁיצִׁיןִסכְּ את  שמחזיקה    ( ידית 

(  החץ  )שיש להם בליטה להכניס את ראש  זְָּכרִׁים
ה – ֵשר  "פשוטי כלי עץ" ואינם  כלים    נחשביםש)  כְּ

 [ 1]איור   .ומאה(טמקבלים 

 החץ איננה מקבלת טומאה! דית  י פשיטא! הרי  ש:  
לסכך בחיצים זכרים מפני האיסור לאסור  ור  ת: בהוו"א נגז
 ל שמותר. קמ"  –בחיצים נקבות  

יש    של  ידיתל)  בִׁנְֵּקבו ת ה בראשנקב  החץ 
את   הומכניסים  לתראש  הנקב( חץ  ה   –  וך  סּול   פְּ

קיב  )שיש  בית  ופלידית  טומאה  ומקבלת  סולה  ול 
 [ 2]איור   .לסיכוך(

 ש: פשיטא! הרי ידית החץ מקבלת טומאה! 
)כמו תחיבת    מלא לעולםול שמיועד להתבית קיבת: בהוו"א  
לידי החץ  מ ת(  ראש  לה ולא  ולהתשמש  נחשתרוקן  מלא  ב  לא 

שנח קמ"  –  קיבול בית   בית  ל  והי שב  פסולה קיבול   דית 
 לסיכוך. 

ה   ָאַמר ַרב 
ַבר ַבר  

נ ה ָאַמר   ח 
ן נ   ַרִבי יֹוח 

ּה   כ  ה   –)פשתן סרוק(  ַבֲאנִׁיֵציְפִׁשְָּתןְְִסכְּ סּול    פְּ
בנגעים,  )ש טומאה  שמקבל  כבגד אינו  אף  נטמא 

 במגע(

 

ה  –אינו מעובד(  )פשתן ש  בְּהּוצְּנֵיְפִׁשְָּתן ֵשר    .כְּ
 [ 3]איור 

 

ֵאיִני   –)פשתן שמעובד חלקית(    ָתןוְּהּושְּנֵיְפִׁשְְּ
 )האם הסוכה כשרה או פסולה( ?יֹוֵדַע ַמהּו

ש] שלושה  יש  פשתן  כתיבעיבוד  ב.  במים.  השרייה  א.  ה  שלבים: 
תכוון רבי דע מה הי יואינ ה בר בר חנה: רב  ת. ג. סירוק[תשבמכ
"באו  יוחנן  ִפשְּ מרו  ֵני  הּושְּ ן וְּ לפשתן  האם    –"  ת  כוונתו 

ב  שנכתש פ   (')שלב  כ  שרוי שתן  אבל  נחשב  ֵני "במים    " הּוצְּ
ֵני גם פשתן שרוי במים נחשב "או    ,(לסיכוך  )שבוודאי כשר    " הּושְּ

 .(ורק פשתן שלא עשו בו כלום כשר לסיכוך  א')שלב 

ַרב  
ה הּוד   ,יְּ
ֵיי  ַאב 

ֵני   וג)עליו    ּושְּוו צְֵּרְי  )ירק(  שּוֵשְיה  דל  רחבים 
הּו  –  ביער( ִכין בְּ ַסכְּ אינם מאכל אדם  כיוון ש)  מְּ
 .(ומותרים בסיכוך לא מקבלים טומאההם 

ִכין   –  בְּשּוֵשְי ַסכְּ ִכין   –  בִׁשְּוו צְֵּרְי  ,מְּ ַסכְּ א מְּ  .ל 

מסכלא לא  בביי  רעכים  שריחו  כיוון  יעזוב    שווצרי  ואדם 
 את הסוכה ויצא ממנה.

ָאַמר ַרב  
ן ַבר   נ  ח 
א ב  ,  ר 
ֵיי  ַאב 

ֵני   )שיחים    [5ר  ]איו  וְּהִׁיגְֵיְְ[4]איור  ְְהִׁיזְֵּמְיה 
הּו  –קוצניים(  ִכין בְּ ַסכְּ  . מְּ
ִכיַנן   –  בְּהִׁיזְֵּמְי ַסכְּ ִכיַנן   –  בְּהִׁיגֵי,  מְּ ַסכְּ א מְּ  .  ל 

כיוון שעליו נוש אביי לא מסכל יעזוב  כים בהיגי  רים ואדם 
 את הסוכה ויצא ממנה.

ַרב ִגיֵדל  
 ָאַמר ַרב 

דְְַּהאי   הדקל  דִׁיקְָּלאַאָפקּוָתאְ  )תחתית 
דו ממנו  ִכין    –  [6]איור    (קרניםשיוצאים  ַסכְּ מְּ

הּו  . בְּ

ש הרבה  אע"פ  הדקל  פים  ענישנם  סביב  וניראים  קטנים 
, אגד שנעשה בידי  סכך בחבילה. יב ע"א(אסור לו)חבילה  ",  גד"א כ

 שמים לא נחשב אגד. 
של   איגוד  הדקל  אפילו  של  העליונים  מותר    –הענפים 

יחד לסיכוךכשו  לקושרם  שאר  נחשב  ,  אינו  אחד  בדבר  גד 
פים, אבל  דיו, כמו מספר ענ)אגד כוונתו לקשירת כמה דברים יחגד"  "א

 (קשור לעצמו אינו נחשב "אגד"דבר יחידי 

א   ד  ַרב ִחסְּ
ָאַמר  

א ַבר   ִבינ  ר 
א   ֵשיל 

ֵני   ממנו    דּוקְֵּריְדְָּקנֵיה  שיוצאים  )תחתית הקנה 
הּו  –דוקרנים(  ִכין בְּ ַסכְּ  . מְּ

שי אע הקנ"פ  סביב  קטנים  ענפים  הרבה  וניראים  שנם  ה 
 די שמים.אגד כיוון שנעשה בי נחשב  לא    –כ"אגד"  
נחשב  אינו    –ם העליונים של הקנה  נפי גוד של העאפילו אי 
 . גד בדבר אחד אינו נחשב "אגד"שא   "אגד",

ן   –  וְּדּוקְָּרנִׁין  ָקנִׁים תאבריי  הֶׁ ִכין ב  ַסכְּ  !ם קני פשיטא שמותר לסכך בש:   . מְּ
ל" הכוונה  ִני ת:  ר  דּוקְּ ל  שֶׁ ִנים  מקנה(  )  "ן ק  שיוצאים  וזו  דוקרנים 

 הוכחה לרב חסדא שניתן לסכך בהם.

קבל  טה לבלי   היש לחץ זכר שידית  .  1
 חץאת ראש ה

 בית קיבול   הש לחץ נקבה שי ידית  .  2
 להכניס בו את ראש החץ

 

דקל צעיר בסיס    .6 תן צמח הפש.  3
 רנים וקדגד"  "א עם  

  –  היזמי  .4
 קוצני    שברק

  –  היגי  .5
  מצוי הגה  
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 "[דמשתכח באגמא" 21  -"אועוד אמר רב חסד" 13 אע" יג]   גםאהמצוות מרור בחזרת 

ביאה הגמרא עוד אמירה שלו על כך שיוצא שמותר לסכך בדוקרי דקני מ  ירתו של רב חסדא בשם רבינא בר שילאמאגב א
ם בהם שניתן לקיי  מונה מספר צמחים  )לט ע"א(   במסכת פסחיםהמשנה  אדם ידי חובת מרור בפסח באכילת חזרת האגם.  

יָנאַתְמָכא,  ,  זֶׂרֶׂתחֲ "   רור את מצוות המ הגמרא    גם "חזרת האגם" בכלל "חזרת".ומחדש רב חסדא ש "  ָמרֹורין ּו עּוְלש  ,  ַחְרֲחב 
 גם". "חזרת" לכלול את "חזרת הא במילה השם המקורי לשמות לווי, כמו פשר להרחיב את מבררת אימתי א

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ֵשיל א ַבר  א  ִבינ  ר  ָאַמר  א  ד  ִחסְּ ַרב  ֵני    : ָאַמר  ה 
א מ  ַאגְּ דְּ א  י ת  רְּ ר  הא)חז  מְּ ן    –  גם(רת  הֶׁ ב  יֹוֵצא  ם  ָאד 
ַסח תֹו ַבפֶׁ ֵדי חֹוב   . יְּ

צמח שיש לו שם לווי הוא  מלשון המשנה בנגעים ברור שכל   חסדא רב 
ואינו   המקורי,  הצמח  כמו  חס נחשב  רב  התי כיצד  ר  דא 
למצוות מרור ב"חזרת האלהשת לה שם  ג מש בפסח  ם" שיש 

 ? המקוריתלווי והיא אינה בכלל ה"חזרת"  

כל   שם    צמחאביי:  לו  והתורה    לווי שהיה  תורה  מתן  קודם 
דווקא   בצמח  אמרה    מלמד לווי  השם    –  המקורי להשתמש 

ו אחר  צמח  למצווהשהוא  לשימוש  כשהתורה  פסול  לכן   .
ב"בהתכוונה   להשתמש  אדומה  פרה  היא  מצוות  אזוב" 

 ונה לא להשתמש באזובים מסוגים אחרים.  התכו
תורה  אבל   מתן  לאחר  הש אם  הצמח  השתנה  של  אין    –ם 

משמעותל הוא   ,שינוי  הלווי  שם  עם  הצמח    והצמח  בכלל 
  ה לאחר מתן תורה שתנה שמשה  "גם חזרת הא"המקורי. לכן  

 א ידי חובה בפסח. ויוצ  היא בכלל "חזרת"
הא "חזרת  של  האמיתי  השם  הוא  רבא:  וברור  גם"  "חזרת" 

רב חסדא שינה את שמה    .במרור זה  ידי חובה בפסח  שיוצא
)והשם לווי הוא לא חלק   באגם  המצוי יא  כיוון שהגם"  ל"חזרת הא

 .דא(רב חסשהוסיף לה אלא כינוי  מהירק 

ריפת  : בשצוות שמשתמשים בהן באזוב, כמומ]בתורה יש  

בהז או  אדומה  חטאתפרה  מי  ט  ת  מת[  על  "  ֵאזֹוב "מא 
ֹלא ֵאזֹוב   (בלבד  "אזוב"צמח המכונה  ל  כוונהה)בתורה   וְּ

כֹוח    ,יֹון  ֵאזֹוב  ֹלא  כח  ִלי וְּ ֵאזֹוב    ,ול()בצבע  ֹלא  וְּ
ִרי  ב  ֵאזֹוב רֹוִמי   ,ִמדְּ ֹלא  ֵיש לֹו ֵשם    , וְּ ֵאזֹוב שֶׁ ֹלא  וְּ

ל כך שהוא  אזוב שם לווי מלמדת עעובדה שניתן לה)  ַווי לְּ 

לכן הוא לא מתאים למצוות  שונה מהאזוב המקורי, וצמח  
 "אזוב"( המתקיימות באמצעות 

 משנה 

 נגעים יד,ו

 –אזוב יון  .  2
 ולדגאזוביון  

  –אזוב.  1
 געדה מצויה 
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 "[ כשיריו אחד" 1"ב ע  -"אאמר רב חסד" 21 אע" יג] גד"א"ריטים במספר הפ

אסור לסכך בחבילות סכך ) ב  לפסול  "אגד"אינו נחשב  )כמו בדקל או בקנה(  עצמו  עם  עץ  ה  פיענ אמוראים אמרו שאיגוד של  ה
ספר  נה מהו מהגמרא ד  .ם יחדיו פריטיגוד מספר  לא  משמעותו גד"  , כיוון ש"א( יב ע"א  מפני גזרת אוצר.  קשורות  ענפים

 גד".  וד כדי להחשיב כ"א אגשצריך ליטים הקטן ביותר פרה
על טמא מת, שנאמר  העניין הגמרא משתמשבירור  לשם   מי חטאת  הזאת  במצוות  ז   וְָלקַּחכהן "על הבה  ת  רֶׁ אֶׁ ץ  עֵּ ן  ַהֹכהֵּ
זֹוב זֹוב  ֲאגֻּדַּת  ּוְלקְַּחתֶׂם"  בגז"ש)פרשת חוקת(    " ומלמד הספריְואֵּ ם ַבָד   אֵּ   –  (יםח מצרף בפסמשקוהמזוזות וה  אתם  דה בצביע)  "םּוְטַבְלתֶׁ
 . )תוס' ד"ה "בשלש"( טמא מתאה על לשם קיום הז  שלושה אזובים גודיאהכוהן ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ת )לא לעניין חביל "אגד"פריט אחד לא נחשב  של    אגדרב חסדא:  

להז  ענפים אזוב  אגודת  להכשר  ולא  לסיכוך  שלושה    ,אה(שפסולה 
פר שני  אגד,  נחשבים  מחפריטים  זו  יוסיטים  רבי  י לוקת 
   וחכמים, כמוכח במשנה בפרה.

 

ש רב חסדא  אמר  חסדא  מחלוקת  ארב  זו  שניים  של  גד 
יוסי וחכמים   מה סובר ביאר מי  לא  אך    –רבי 

 חד? כל א

ֵאזֹוב ַות  החטאת()להז  ִמצְּ אפר  ממי  מת  טמא  על  ֹלש    ות  ִחים שְּ ל  קְּ  ה 

עֹוִלין  )שורשים(   ִגבְּ ה  ֹלש  שְּ ן  הֶׁ הא)ּוב  שהקנה  כך  האזוב.  של  לכל מצעי 

יש אחד(  קלח  גבעול  יֹוֵסי   .לפחות  ה    : אֹוֵמר  ַרִבי  ֹלש  שְּ ֵאזֹוב  ַות  ִמצְּ
יו  יו(ת ת"ק ומוסיף עלכדע)  עֹוִלין ִגבְּ  ר  י  ַנִים  ּושְּ נפל אחד לאחר זמן )אם   שְּ

כׇּל    להזאה(  יםכשר  –  שנשארו  שניים ,  הגבעוליםשלושת  מ יו  דּומ  ַגרְּ וְּ
הּוא שכוללרבות   הזאות)לאחר    שֶׁ במים  ות  ,  האזוב  והצלפתו  טבילת 

וד נשאר  כל ע  ההאזוב כשרדת  ואגועדיין    –ים גבעולי האזוב  , נשברבאוויר

 .לאגוד אותם(כל שהוא  שלושת הגבעוליםמכל 

 משנה 

 פרה יא,ט

במשנה יוסי  רבי  מדברי  לדייק  באומרו    ,ניתן 
יו" י ר  ַנִים  ּושְּ שאגד  שְּ שכוונתו    גבעולין שני  " 

"   למצווה  כתחילה, ולכשר בדיעבד ה  צריך  ֹלש  שְּ
עֹוִלין  ן  שלושה גבעולי לעומתו סובר ת"ק ש   ".ִגבְּ

 כשר בפחות.  זה לעיכובא ולא
חסדאנסיק  מכאן   רב  של,  לדעת  שני    אגד 

לא   לת"ק  יוסי ול  "אגד"שב  נח פריטים  רבי 
 ."אגד "נחשב  

ַנִים   : אֹוֵמר  ַרִבי יֹוֵסי  תֹו שְּ ִחיל  ה מתחילה תודת אזוב שנעש)אג  ֵאזֹוב תְּ

גבעולים(   י בשני  ר  י  דּושְּ ח  שנש   ו אֶׁ הזאות  לאחר  אזוב  רק בה  אר  )אגודת 

אחד( ֵאי   ,סּולפ    –  גבעול  ֵשרוְּ כ  תֹו    ()לכתחילה  נֹו  ִחיל  תְּ ֵהא  יְּ שֶׁ ַעד 
ה ֹלש  יו שְּ   בעולים()ג  שְּ ר  י   .דיעבד יישאר שנים()וב  ַנִיםּושְּ

 ברייתא 
ֵשרמדברי רבי יוסי בברייתא " ֵאינֹו כ  ֵהא    וְּ יְּ ַעד שֶׁ

ה ֹלש  שְּ תֹו  ִחיל  שלושה  שלדעתו    משמע  "תְּ
לע  גבעולים ופחותכבהינו  נחשב מ  ,  אינו    כך 

 עולים( גב בשני )ורק שיריים כשרים   ?אגד

לרבי   חסדא,  רב  בדברי  ההסבר  את  יוסי  הפוך 
של אגד    אגד  אינו  לאגודשנים  שלושה    ויש 
שלושה    גבעולי  צריך  לכתחילה  לחכמים  אזוב, 

גבעולים אבל בדיעבד גם שני גבעולים כשרים  
   להזאה.

מהברייתא  ו מוכח  ֵאזֹוב  "  ת"ק  דעתשלכך 
ִחי  נַ תְּ שְּ תֹו  מצוות  "ִיםל  את  לקיים  שניתן   ,
 אה בשני גבעולים.ההז

 

ה "מלשון  סּולסיפא  פ  ֵאינֹו  דּו...  וְּ ח  אֶׁ יו  ר  י  ש "  שְּ נשאר  משמע 
" הרישא  ומלשון  פסול  י גבעול אחד  ר  י  דּושְּ ח  אֶׁ " משמע  ֵשרכ    ו 

 שנשאר גבעול אחד כשר? 

ַנִים שְּ תֹו  ִחיל  תְּ שנעש)אג  ֵאזֹוב  אזוב  מתודת  גה  בשני  בעולים( תחילה 

י  ר  י  דּושְּ ח  הזאות שנש  ו אֶׁ לאחר  אזוב  אחד(בה  אר  )אגודת  גבעול    –  רק 
דוְּ   ,ֵשרכ   ח  יו אֶׁ ר  י  תֹו ּושְּ ִחל  ֵהא תְּ יְּ סּול ַעד שֶׁ דיעבד יישאר  וב)  ֵאינֹו פ 

 . (אחד

 ברייתא 

הברייתא לא  פבסי   כוונת  בא  אלא  בשיירים  ה  ו מצולדון 
לתקן לכתחילה ויש  תְּ ַעד  "  ,  ֵהא  תְּ תֹו  שֶׁ דכִִׁחל  ח  אֶׁ יו  ר  י  .  " שְּ

ש  דבר  עשה  לכתחילה  אם  )גבעול   בדיעבד  רק  כשרופירושה, 

 פסול.  –  בשיריים( אחד
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 "[ דליתנהו דמי" 12 -"ימררדרש מ" 1 בע" גי] טומאה בדבר המקבל סיכוך 

סור לסכך הם או אלסכך ב  שמותרדברים    ממשיכה להביאוהגמרא  טומאה,  לסכך בדבר המקבל    אסורשוסקת  פהמשנה  
 בהם.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 נוספת התייחסות   דין  רב
ֵרש   ד 
ר  ִרימ   מ 

ֵני  עושים  ות קנים שחביל) אְדְּסּוָראאִׁיּסּורְּיָיתְָה 
סו אותו  , ראבעיר  יותר   םקושרים  קל  שיהיה    כדי 

הּו  –  (בועותבחבילות קק למכור בשו ִכין בְּ ַסכְּ  . מְּ

)ומשום גזירת אוצר לא מסככים  את הקנים  גד  אהמוכר  ש  אפילו
קשורות(   קשוריםבחבילות  אותם  להשאיר  דרך  הקונה  ו  אין 

מותר לסכך בהם    ה, לכן ודה כדי לייבשאת האגלבסוף  תיר  י 
בעת שהם   על הסוכהקנים אלו    שיניח אין חשש)  דם קשוריםגם בעו
 . (ךכלס אותםלהשאיר  וימלך ייבשםל מחוברים

ָאַמר ַרִבי  
א  ַאב 

ֵני     בו מתחבא  הצייד  ש  ף)צרי  צְּרִׁיֵפיְדְּאּורְָּבנְֵיה 
עופות ערבות  שעשוי   לצוד  העליון    בקצהו.  מענפי 
הצריף בקשר   פיענ  ראשי   נקשרים  של  הערבות 

השניבו  ,אחד בין  קצה  בחוט  ענפי כל    מעביר 
כך    –  לבסוף קושר את החוטו  בשתי וערב  הערבות

מלמע צר  פתחו  ושהצריף  מלמטהלה  ן    (רחב  ֵכיו 
ן  הֶׁ ל  שֶׁ ַמֲעַדִנים  אֵשי  ר  ה  ר  הּותְּ )הקשר   שֶׁ

ֵשִרין   –  העליון(  [ 1]איור   .כְּ

זה ם בה קשורי ענפי הער גם בהתרת הקשר העליון עדיין ש: 
 ? לגזרת אוצר  לא חוששיםטה, ומדוע  ממללזה  

פפא:   שהרב  של  תיר  עסקינן  הקשר  התחתון,  האת  חוט 
רב לסכך  וחידש  שמותר  אבא  מחוברים  י  שהענפים  אף 

 .ורשהחוט בסופו לא קש  בכך  , אלא די בחוט
את  עכב  ון מהתחתחוט  אין התרת הע:  יהוש  ן רברב הונא ב

צעות  ל את ענפי הערבה באמכיוון שלא ניתן לטלטך,  הסיכו
הזה את  )ה  החוט  מטלטלים  העליון(ה  תבהחזק  יףהצרציידים  , קשר 

"אגד" אינו    –ל  ולטלט  מיועדשאינו    דאג  חוט  וכל   נחשב 
ויטל העליון  הקשר  את  שיתיר  הצרי  טל)ובעת  הקשר  את  ממילא  ף 

 .התחתון יתפרק(
ָאַמר ַרִבי  

א   ַאב 
ָאַמר  

מּוֵאל   שְּ

רּו חֲ   יְָּרקו ת ָאמְּ םשֶׁ ִמים ָאד  ֵדי   כ  יְּ ן  הֶׁ יֹוֵצא ב 
תוֹ  ַסח  מרור( )  חֹוב   (מרור וחזרת)כמו ַבפֶׁ

ָאה ַהטּומְּ ת  אֶׁ ִביִאין  נחשבים  הירקות  )  מְּ
כדין    לכן.  שהם לחים ולא יבשיםבתנאי    ,"אוהל"כ

צא  ממת שנמ מוליכין את הטומאה  הירקות  "ל"אוה
   (מאהילים עליו הםש לכל כליתחתם 

ִצין בִ  ֵאין חֹוצְּ ָאהוְּ ֵני ַהטּומְּ חים  גם ירקות ל)  פְּ
המתטומאאת    ""חוסמיםאינם   עד   מלעלות  ת 
ל  ,הרקיע "בניגוד  חששו "והלא דין  חכמים  שיניח    . 

ויחשוב   ייבשתי הירקו כלים מעל הירק הלח וישכח
טהור עדיין  הכלים  גזרו  לכן    –  שהכלי  את  לטמא 

 [2]איור   ( ם לחיםבעת שה על הירק גםמ
ַבסּוכ   ִלין  ִמשּוּופֹוסְּ ֲאִוירה  הסכך הר)  ם  חקת 

טפחים   שלושה  ה"מנמהדופן  את    דופן תקת" 
יז  ראה  .  לה דופן  שנפחתההסוכה    ונפסלת  מהסוכה

וסיכוך בירקות אלו נחשב כאוויר ולא    פסול  ע"א. 
 [ 3איור ]  קל יותר(, שדינו כך פסולכס

אינ הלחין  שהירקות  הסיבה  מה  בפני  ש:  חוצצים  ם 
כאוויר לפסול את  בים אותם  קיע ומחשי הטומאה לבקוע לר

 הסכך? 
שה כיוון  ו ירקות  ת:  להתייבש  פסודקים  פריכים  ם  להיות 

אותם  ול מחשיבים  לחים  כשהירקות  גם  לכן    אינם כיפול, 
 . (ךונחשבים כאוויר בסכבפני הטומאה  ואינם חוצצים)

מענפי    עשוי ציידי עופות  הסוואת  ל  צריף.  1
 העה בקצה העליון יש קשירה קבוערב
 ה בם וניתן להחזיק  מחזיקה את הענפי ש

ו יש חוט ששזור בין ובתחתית  ,צריףהאת  
 וקשור בסופו  ענפי הערבה

גם כ"אוהל"  ירק למרור לח משמש  .  2
ולהתרחב מתחת  וליך את הטומאה  לה

חכמים שלא  ו  גזר"אוהל", וגם  לכל ה
והטומאה    כ"אוהל"  יחסום את הטומאה

 )בצבע אפור(   הרקיעבוקעת עד  

 טמא 
 כזית מת 

 טמא 

קצה  ב  ירק לחשלושה טפחים של  .  3
  ,תפנוד  של שלוש  סוכהפוסל    –הסכך  

סמוך  את הדופן ש  "מנתק "כיוון שהוא  
דפנות  שתי    כבעלתת  ה והסוכה נחשבל

 בלבד

שלושה  
 חיםפט
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 יד  -  ץעוק

 

  שיבולת
 )אוכל( 

 יד

   קש

 )פסולת( 
 גפן 
 )אוכל( 

 זמורות 

 "להופכן בעתר"[  18יד ע"א -"ואמר רבי אבא" 12]יג ע"ב  האוכליכוך בידות ס

 יד "  ין ד. הגמרא דנה בבאוכל, ולכך אין לסכך  (יא ע"א)  דבר המקבל טומאהאסור לסכך ב
  ה אורכ. למשל,  משמש להחזקתהו  צמהעור יד לתבואה עחלק הסמוך כשיה  ץ,העוק  ,מו ידיתכ)  "האוכל

ובב צד  מכל  עוקצייבולת  קנה של שגפן טפח  כיוון  ,  (גא,  ם שלושה טפחים.  מצד עצמו הוא טהור 
היד  )ו  אהומקבל טומ  מהאוכלנחשב כחלק    וצה בו ר  בעליו   אבל אם שאינו אוכל,   נגיעת 

נחשב   בו   להשתמשבדעתו  אין  ואם    ,בסיכוך  ואסור  כל( כל האומוליכה את הטומאה לבטומאה  
 לסיכוך.  וכשר הוא כפסולת

מביאה   ביניהן.  מחלוקות  ארבע הגמרא  בס   וקושרת  סוכהשתי מחלוקות  רבי  יכוך  א.   :
  התבואה ידות    ךלסכתבואה  אבא ורב מנשיא בר גדא בדעתו של רב הונא: האם הקוצר  

ושתי מחלוקות  יכוך הסוכה.  לס  תפסולו   חרים האם ידות לסיכוך? ב. חכמים וא  ותכשר
הדבר    ?די במחשבהכדי להפוך מחשבה יש צורך במעשה או    מאת כלים: ג. האםבטו 

 ? ילות הידות לאחר שדש אותן ועמ כיצדשבססן". ד. לה "תלוי המח' בפירוש המי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ָאַמר   אוְּ ַאב  א  ַרִבי  הּונ  ַרב   ַלַגת   ַהבֹוֵצר  : ָאַמר 

ֵאין  –(  בשביל לדרוך אותם בגת ולא לשם אכילה  )ענבים
י דֹות ל אינו    ֹו  ל)הבוצר  היד  את  את  צריך  החזיק 

, לכן הן אינן  ן ואף מעדיף שהידות לא יהיו ולות הגפאשכ
הטומאה  מוליכותואינן    טומאה  בלותמק כל    את  על 

 .(האוכל

רב הונא רב  גדא    לדעת  בר  הונאדיבר  מנשיא  נ ש  ,ךכבס  רב  וח  לא 
בחיבורי  נחשבים  והגבעולים  הקש    לקוצר  לא    –  ידותולכן 

סופחים חלק מהיין  ש ) וצר שאינו רוצה בעוקצי הגפניםבש בדין כ" 

 . ידות  יחשבושלא   ( ומפסידים אותוההמתנה לדריכה בגת  בעת
רב לדעת  אבאאבל  הונאדיבר    י  הענבים  ב  דווקא  רב  עוקצי 

כיוון   ידותיש    צרה לסכךשנק  תבואהל  , אבלתידו  להם  אין ש
 יאבדו.ו  יתפזרוהגרעינים לא  שבחיבורים    מסכךל   שנוח

נחמעשהל האם  ,  הונא,  רב  בדעת  לסכךלקו  יש    –  הקוצר 
 ( הללו החיבורים מהשאלה האם הקוצר רוצה את )נובע  ידותלתבואה  

 : התנאיםת  במחלוק   וראיםהאמהמחלוקת  את    ננסה לתלות
  כל הפסולת כשרה כן  ול  ידותאין לפירות  ת"ק    סוברבברייתא  
 . לסיכוך  ותשפסול  ידותיש לפירות    סוברים  אחריםולסיכוך,  

ש שסובר  אבא  יש  תבואה  קוצר  רבי  ודאי  בו  ידותלה  לסכך 
 .ת"ק(דעת וודאי לא כ)וב  אחריםת  דעכהוא  

האם   מנשיא  אבל  אין  סובשרבי  לסכך  שקוצר  ידותר  ,  לה 
במקרה  הברייתא    יד אתאו שאפשר להעמ  ?"קת   תע כדדעתו  
יש לאכילה  שם  התבואה ל)שקצר את  אחר   על מנת   ידות  הובאותה עת 

לה   שיש דינה    נשאר  –בואה  אוכל, ולכן גם כשנמלך לסכך בתלהחזיק את ה

מנשיאש  ן די וב(  ידות שאין  כמותו    רוסבי אחרים  גם    הציג  רב 
 ? לשם סיכוךרה  לתבואה כיוון שנקצ   ידות

 

ַרב   אוְּ ַגד  ַבר  י א  ַנשְּ א  מְּ הּונ  ַרב   ַהקֹוֵצר  : ָאַמר 
ְך    )תבואה( כ  י    –ִלסְּ לֹו  מתחלקת   ת דוֹ ֵאין  )התבואה 

,  וא פסולת שה  ולקשאוכל  לשיבולת שמכילה את גרעיני ה
יהיו    לסכך  והקוצר שלא  כיוון  גרעינים  תבואה  במעדיף 
טומאהשהם   ל ו  מקבלים    הגרעינים ואם  ,  סיכוךפסולים 

לכן הבוצר   ,יפסלו את הסוכהם  ה  –מהקש    יהיו מרובים
נו  קש אי הלכן  ו  ,לא רוצה את החיבור של הקש לגרעינים

 ( לשיבולת הטומאהאת  להוליך יד נחשב

 רב הונא 

ֵאִנים  )ענפי(  סֹוֵכי  ן תְּ הֶׁ ֵאִנים ּוב  ִכיִלין    , תְּ )זמורות(  ַפרְּ

ִבים ֲענ  ן  הֶׁ ִלים  ,ּוב  ִשב  ן  הֶׁ ּוב  ֵבדֹות  ,ַקִשין  )ענפי    ַמכְּ

ִרים  דקל( מ  תְּ ן  הֶׁ אִ   –  ּוב  ן  ת  כּול  סֹולֶׁ פְּ ,  )הענפיםם 

וכו'(   ִלין הזמורות  אֹוכ  ה ַעל ה  רּוב  הענבים ,  )התאנים  מְּ

ה  –  וכו'( ֵשר  ברוב   יםבטל  ים לסיכוךפסולהפירות  )שה  כְּ

או    ,(לסיכוך ההכשרהפסולת  ִאם ל  ה  –וְּ סּול   .פְּ
מאיר(    ֲאֵחִרים ִרים)רבי  ַקִשין   : אֹומְּ הּו  יְּ שֶׁ או  )  ַעד 

הה רּוִבין    (וכו'  זמורותענפים,  ַהי דֹותמְּ )החלק    ַעל 

להסמו ִלין   אוכל(ך  אֹוכ  ה  ַעל  מרובה לת  הפסותהא  ש )  וְּ

 . וכל(היד והא על

 רייתא ב

רב   לה  קוצר    שלכו"עמנשיא  יאמר  אין  לסיכוך    ידות תבואה 
ו)כשיטתו( נחלקו,  ואחרים  בברייתא  אחר    ת"ק  קצירת    –בדין 

)לת"ק מועילה   תבואה לאכילה ולאחר מכן נמלך לסכך בתבואה
ל בתבואה  להשתמש  מנת  סיכוך  שם  מחשבתו  את  על  של   הידותלבטל 

להתבוא מוה.  לא  בפסולה,ה  עילאחרים  נשארת  והיא  צריך ל  מחשבתו  כן 

 . (כדי לבטל אותה והידותאוכל הפסולת מרובה על ה שתהא

  לתבואה אין  ת"ק  לכיצד    –ר את התבואה לשם אכילה  אם קצ
יש  וכלן בוובעת שנמלך לא?! הרי  ידות וכיצד כעת    ידותדאי 
 ? תבטלוה

  מחשבת בטלה    –  התבואהשבעת שנמלך לסכך עם  ואם נאמר  
בהאכיל וכי  קודמת?  אמצעוה,  מחשבה  מתבטלת  מחשבה  ת 
  ! עשה מ מידי    מוציאהכלים אין מחשבה  במשנה ב אמר  והרי נ

כילה הוא הקובע את מהות התבואה ולא המחשבה  )והמעשה שקצר לשם א
 שחשב לאחר מכן( 

ל עוד  כל  טומאה  מקבל  אינו  מלאכתו  ]כלי  הסתיימה  א 

"כלי" נחשב  ַהֵכִלים  [והוא  ִדין    כׇּל  ( לקבל  םראויי)יֹורְּ

ב   ש  ַמחְּ בְּ ָאה  טּומְּ הכלה  ִליֵדי  בדעתו  )יוצר  שהחליט  י 
ה את  להשלים  ולהלא  מושלם  כלי  כשאינו  בו    –שתמש 

טלכלי    מאפשר  במחשבתו עֹוִלין   (ומאהלקבל  ֵאין  וְּ
ן   ָאת  ב)ִמטּומְּ מלאכתו  הכלי  סיים  מוכן והכלי  יצירת 

למשהו  לי  נמלך לשכלל את הכ  ולאחר מכןטומאה,    לקבל
  , למשל .  טומאהלקבל  הכלי    הכנת מתבטלת  לא    –  אחר

לא    –אז נמלך לעשות מהעור סנדלים  מיטה ועיבד עור ל

שִ   (מוכנות לטומאה  לבטל   ה מחשבתומועיל א בְּ ל  ינּוי  אֶׁ
ה    .ל()רק כשיחל לחתוך את העור באיזמ  ַמֲעשֶׁ
ה   למשל, חיתוך לשם סנדלים( לשינוי ייעוד החפץ.  ) ַמֲעשֶׁ

ה    – ִמַיד ַמֲעשֶׁ על שמ  דוםק  עשה מעשה)מֹוִציא  עיד 
כמו  ייעוד   ה   צץקיהחפץ,  לשם קצוות  לייפותו  כדי  עור 

שולחן(  כי ש  סוי  ַמחְּ הּוִמַיד  מ  ב  לעשות  העור )חשב 

ה  ,(מפה ב  ש  ה    –  ַמחְּ ַמֲעשֶׁ ִמַיד  ֹלא  מֹוִציָאה  ֵאינ ּה 
ה ב  ש  ֹלא ִמַיד ַמחְּ  .וְּ

 משנה 

 כה,טכלים 
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ִלין  אֹוכ  ה  דֹות  יְּ ל  למשל,  )  כ 

השיבולים( של  ן   הקש  ס  ס  בְּ שֶׁ
מילה  )פי תתברר  רוש  זו 

ן גמרא(  ב הֹורֹות   –  ַבגֹורֶׁ   טְּ
במעשה   דעתו  )שגילה 

שאינו   בידיים  רוה"ביסוס"  צה 
מלקבל  ו ולא  טהור  טומאה 

טומאה האוכל(ל  יוליך    .שאר 
יֹוֵסי וְּ  די  )לא    ַטֵמאמְּ   ַרִבי 

סוס" להפקיע את  במעשה ה"בי

 . הטומאה(

 משנה 

ם עוקצי

 א,ה 

 שלא מועיל מחשבה להוציא מידי מעשה במשנה    "כלי "בין    לחלקולתרץ    ננסהאם  

מכ) חשוב  שהוא  שם  יוון  עליו  שנקרא  תבואה  ידלבין    ,( "כלי"עת  משמש  של  צורך  ל   שרק 
ל  כך מתבט יד(  שיש  דעתו שנוח לו  מגלה  לה  לאכי)הקוצר  חשבה  מבשכשם שנעשה  ו  אכילה

 . (ן לה בעבריבות היד שנתאת חש מפקיע  על התבואה לשם סיכוך בחשיבה)במחשבה  
ן "פירוש המילה  ב  תלוי ו  ה אפשרי חילוק ז ס  ס   במשנה:   "בְּ

 המשמעות  י דעת ר" דעת ת"ק  פירוש 
)לשון  גילגלן  

ִיְך" מ  ד  ת בְּ סֶׁ בֹוסֶׁ   "(ִמתְּ
  התיר את  –

האגד של העומר  
והשיבולים  
  התגלגלו
 .  בגורן   והתפזרו

שר משנה את  התרת הק
תבואה  שיבולים מייעוד ה

ים  בולים שמיועד)שדרך השי
  לתבואה לקשר אותם

מעשה    אף, ולעומרים(
משנה את התבואה  אינו  ש

ודומה    מועילעצמה  
 . חשבהלמ

די  לא 
עשה  במ

כדי  זה 
לבטל  
את  

 הידות.

ייעוד   ניתן  את  לשנות 
ידי  היד ה מחשב  על 

ת ל  וע   (במשנה  "ק)דעת 
להעמיד ת"ק    פיו  את 
בכך  בברייתא    שדי 

מבטל    לאכולמ שנמלך  
   .הידות  את

ס  נ בּו )לשון "  דש

ֵמינּו את    דש  –"( ק 
  ידות התבואה

המה ברגלי הב
 .או בפטיש

ניתן    רק ממש  במעשה 
יי  את  יד  לשנות  עוד 

לשלא  )ו  התבואה נות  ניתן 

 .ייעוד במחשבה(

 

 

לשנות  ל  ניתן  לא  כו"ע 
היד   ידי ייעוד  על 

וא"א  בלבד  מחשבה  ,
רבי   דברי  את  להעמיד 

לכו"ע     לשיטתו )מנשיא 
לבסס  כיצד  ת  דע  את  אין 

 .(את"ק בבריית

 

ן  ָאַמר   בֶׁ עֹון  ִשמְּ ַרִבי 
ִקיש דישת  :  ל  לאחר  )גם 

עדיין     הידותהתבואה 

אּויֹות    מטמאות( ּורְּ הֹוִאיל 
כ   הֹופְּ ר לְּ תֶׁ עֶׁ   לחקלאי נוח  )  ן בְּ

אתבזרייתו   התבואה    להפוך 
עם  כדיין  ש  בקלשון מעורבת 

הגרעינים   אחרת  כי  הקשים, 
  ןפלו בין שיני הקלשוהקטנים י

 .(והזרייה תהא פחות טובה

רבי שמעון  

 בן לקיש

של "בססן" הגמרא מעמידה  ע"פ ההסבר השני  גם כדי להעמיד את שיטת רב מנשיא
.  מאכילה לסיכוך   וד הקשיםייענות  לש   שעשה מעשה ממש כדי את הברייתא במקרה  

 ותעמיד אותו לבסוף.הגמרא תקשה על תירוץ זה  
 קושיה תירוץ
עסק שבמשנה  ש"בססן"  כפי  ינן 

ענפים  ו את  בהם  דש  להשתמש 
בברייתא    בסכך גם  עשה  כך 

אין   לת"ק  ולכן  לתבואה  מעשה 
 .ה שינה את הייעוד()שהמעש ידות

 

ע את    בברייתאסקינן  אם    –  הענפיםשדש 
לתבואה  ים  אחרשיטת  למדוע   הרי ידותיש   ?

 מעשה לשנות את ייעודה! עשו בה  

 

יוסי  כרבי  סוברים  אחרים 
את   למרות    הידותשמטמא 

 ודן. לשינוי ייע  מעשה  ן בהשנעשו  

 

לומר שאחרים  כי  אפשר    שלקשים אומרים  צד 
טעמו של  והרי  ?  סי כרבי יו  ומטמאים  ותידיש  

ב יוסי  רכמשנה  רבי  לקיש, דברי  בן  שמעון  בי 
טש שהקשים  כיוון  רוצה  המאים  עדיין  חקלאי 

אב בברייתא  בהם,  הקשים  ל  שנידושו  לאחר 
ראויים   אינם  יחשבו    לאומדוע    םלכלו הם 

 יהיו ראויים לסיכוך? ת וכפסול

 
ראויי  פירוק הקשים  לאחר  ם 

בהם  הסוכה   את  לתפוס 
תועלת    דותלי ויש    ,השיבולים

ה ולכן  המסכך  עדיין   ן עבור 
 מקבלים טומאה.

 

 

 

ִלין  אֹוכ  דֹות ה  יְּ ל  ן    כ  ס  ס  בְּ שֶׁ
ן  הֹורֹות  –  ַבגֹורֶׁ ַרִבי וְּ ,  טְּ
ַטֵמא  יֹוֵסי   .מְּ

 משנה 

ם עוקצי

 א,ה 

 

לא עשה מעשה  ואגודת הקשים  התרת  הכוונה ל  "בססן"שעזר  י מילא לפירוש רבי אל
מטמא את הידות,    עדיין   והואמעשה זה    לא מועילי  לרבי יוסלכן    –משמעותי בקנים

 מטמא? לרבי יוסי  למה    –אבל לרבי יוחנן שהכוונה לדישה ממש  

לה הקשים  וראויים  הואיל  לקיש:  בן  שמעון  אותרבי  בפוך  נוח    –  (ן קלשו)  עתרם 
 עדיין הידות מקבלות טומאה. חקלאי בקשים ולכן  ל

ן ַמאי   ס  ס  ן    ?בְּ נ  יֹוח  ַרִבי 
ן   : ָאַמר ס  ס  ש    )דש(  בְּ ַממ 
אֹוֵמר  ַרִבי  ר(  זֶׁ   : )ֱאִליעֶׁ
ן הִ  ד   .ִתיר ַאגְּ

ר( זֶׁ )ֱאִליעֶׁ ַרִבי  ר  : ָאַמר  תֶׁ עֶׁ כְּ ַצִדיִקים  ל  ן שֶׁ ת  ִפל  תְּ ל ה  שְּ ִנמְּ ה  מ  עֶׁ לֹומַ   ?ל  ה  ְך מ  ל  זֶׁה  ר  ר  תֶׁ
קֹום מ  קֹום לְּ ן ִממ  בּוָאה ַבגֹורֶׁ ת ַהתְּ ַהֵפְך אֶׁ ן שֶׁ   –  מְּ ת  ִפל  ל    לַאף תְּ תֹו שֶׁ ת ַדעְּ כֶׁ ַהפֶׁ ַצִדיִקים מְּ

נּות ִמַדת ַרֲחמ  ִריּות לְּ ז  רּוְך הּוא ִמִמַדת ַאכְּ דֹוש ב   . ַהק 
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 ידי חובתו"[" 32ע"ב -"מסככין בנסרים" 19  ]יד ע"אסיכוך בנסרים 

 מספר שיעורי רוחב שמקורם בדינים שונים: ומביאה, סיכוךל הכשר)לוח עץ( ברוחב הנסר  דנההגמרא 
 .מבחינה הלכתית כאינו  יםפצנחשב מרווח המצוי בין שני ח – לבודטפחים: א. עד שלושה 

נסר ברוחב ארבעה טפחים פסול לסיכוך, מחמת האומרים מה לי בישיבה תחת נסר זה    –גזרת תקרה  :  ארבעה טפחים   ב.
לישב בבית בחושבם   טעו , וי)שרוב תקרות הבתים רוחב נסריהן הינו ארבעה טפחים(מה לי בישיבה תחת הנסר שכזה בבית    בסוכה

 שאף דינו כסוכה. 
 –  פסול סוכה על ארבעה טפחים.    םטפחי  שטחה ארבעהנה ביותר ו הרשות הקט  –  היחיד  רשות  ה טפחים ומעלה:ערב. אג

ופוסל את    הרווח בסכך נחשב כסוכה בפני עצמהריווח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים    יש  הסכךבמידה ובאמצע  
 .)ואינו מתבטל ברוב סכך כשר(הסכך כל 
ניתן לסכך ב  עד ארבעה  –  דופן עקומה  . עד ארבע אמות:ד וייחשב כחלק  דברים הפסולים לסיאמות בצידי הסוכה  כוך, 

 .כדין היושב תחת הדפנות( )אך מאידך אסור לישב תחתיהןמהדפנות ואין בהם כדי לפסול את הסכך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ִרים ס  ִבנְּ ִכין  ַסכְּ לוחות  )  מְּ

ֵרי  עץ(   הִדבְּ הּוד  יְּ  שהם   ַרִבי 
מקבלים   שאין  לסיכוך,  כשרים 

הארץ  טומאה מן    (וגידולם 

 [ 1ור ]אי  .אֹוֵסרַרִבי ֵמִאיר  וְּ 
יה   לֶׁ ע  ַתן    כשרה  סוכה)על    נ 

הדפנות הּוא   (בצד  שֶׁ ר    נֶׁסֶׁ
ִחים   פ  טְּ ה  ע  ב  ַארְּ ב  ח  –ר 

ַבד ּוִבלְּ ה  ֵשר  ִייַשן    כְּ ֹּלא  שֶׁ
יו ת  כדופן  ר  הנס  נחשב  )  ַתחְּ

תחתיו   והישן  ן  כישעקומה, 
 [ 2]איור   (.תחת דפנות הסוכה

 

. 

 י יהודה ורבי מאיר: בהסבר מחלוקת המשנה רב  נחלקו רב ושמואל משנתנו 
 נסר ארבעה טפחים  נסר עד ארבעה טפחים  
 )שאינו דומה לתקרה כשרלכו"ע   רב

לרוב בני האדם בביתם, וכיוון  שישנה 
 (בהר  גזול אין -שמציאות זו אינה שכיחה 

 . כשר  –רבי יהודה  
גזירת    מחמת  פסול  –רבי מאיר  

ף  , שאיתובב שיטעה לשבת)מחשש  תקרה

 . (של ארבעה טפחיםבביתו ישן תחת נסרים 

רוב )שאינו דומה ל כשר  –רבי יהודה   שמואל 

 . ך(כהתקרות ואין לגזור ב
גזירת    פסול מחמת  –רבי מאיר  

שש למיעוט בני אדם שבביתם  ח)  תקרה

 .(סרים קטנים מד"ט יש נבתקרה 

חושש  פסוללכו"ע   יהודה  רבי  שאף   ,
ביתם  ב בני אדם תקרת  )שרו  לגזרת תקרה

 ים( טפחארבעה של מנסרים  העשוי

 

ארבע טפחים פוסל בסוכה, הרי נסר פחות מסובר ששמואל  דעת  לרבי מאיר  צד  כי 
 ת סוכתו?! כקנים בעלמא, ואם נסרים אלה פסולים במה יכול לסכך א זה נחשב  

 
 : סבר המשנהשמואל בהדעתו של  להעמיד באופן אחר את    יש: רב פפא

 ד"ט נסר   נסר בין ג"ט לד"ט  נסר פחות מג"ט 

רב
,  כשרלכו"ע   

שנסרים ברוחב  
כקנים  זה  

 בעלמא. 

 . כשר  –ה  רבי יהוד כשר לכו"ע  
 )גזירת תקרה( פסול  –רבי מאיר  

אל 
מו
ש

 

,  מד"טנחשב פחות  "מקום" אין )  כשר  –רבי יהודה  

 .(זה ברוחב נסרין גזירת תקרה באכשטח רה"י, לכן  
היה יותר מג"ט  נסרה בסוכהאם ) פסול  –רבי מאיר  

 זה רוחבב שנסר משמע  ,בודן לדי"לסותמו" מ "אאאוויר 
 ירת תקרה(.גז ושייך בובפני עצמו  חשבנ

לכו"ע  
 פסול

 

סיפא שאין  נו בארבעה טפחים פסול, לכן אמרה משנתנסר  שמואל שלכו"ע  לניחא   
פסול  שהוא )תחת הנסר  לישון   עקומה(  סכך  כדופן  יהודה  . אך  ונחשב  כשר    דעת רבלרבי 
 כשר לסיכוך? אסרה לישון תחת סכך ש  משנתנוד"ט, ומדוע    רחב  נסרלסיכוך  

 סיכך בנסרים ברוחב ד"ט .  1

 מה ברוחב ד"טדופן עקו.  2
ישון ניתן ללרבי יהודה ו אלא רק לשיטת רבי מאיר,  "עלכואיננה סיפא של המשנה ה

 .תחת נסר של ד"ט

ִדיִנין  ֵני סְּ לסיכוך  שְּ כיוון שמקבלים    )הפסולים 

אך  טו אחדמאה,  עצמ  כל  מתבבפני  לסכך   טלו 

ִפין   –  הכשר( רְּ ט    יחדיו,   )לפסול את הסוכה  ִמצְּ
הסכךהסדינים  ]  טפחיםבעה  באר ולא    באמצע 

עקומה[ בדופן  להעמיד  ִרין    ,(ניתן  ס  נְּ ֵני   –שְּ
ִפין רְּ ט  ִמצְּ אחדמפני    ,לפסול)  ֵאין  בפני   שכל 

שלכו"ע    לשיטתניחא   ברייתא  לכן    בעהאר  רחבנסר  שמואל  פסול,  טפחים 
ברייתא בנסר  בם  ה וג משנבבי מאיר  רבי יהודה ור  מחלוקת  אתנעמיד  

ולכן גם אם    כל הסוכהנסר פחות מד"ט כשר לסיכוך    יהודה)לרבי    בין ג"ט לד"ט

לסיכוך ולכן פסול  מג"ט ומעלה  נסר  , ולרבי מאיר  " הנסרים הסוכה כשרההצטרפו"

 .  (הסוכה ארבעה טפחים באמצע בגלל שהםאת הסכך   לפסול םהנסרי ני ש מצטרפים
מרברב,    לשיטתאך   במשנה  י  בברייתא.  איר  דעתו  את  תואם  אינו 
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ע   ב  ן ַארְּ הֶׁ ֵיש ב  ז שֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ִרים שֶׁ ס  ּה ִבנְּ כ  ה ִסכְּ
ה סּול  פְּ ַהֹכל  ֵרי  ה    ,ִדבְּ ע  ב  ַארְּ ן  הֶׁ ב   –ֵאין 

ִשיר ה ַמכְּ הּוד  ַרִבי יְּ    .ַרִבי ֵמִאיר פֹוֵסל וְּ
נֶׁסֶׁ ּומוֹ  ר לְּ ִאם ֵיש ֵבין נֶׁסֶׁ ה ַרִבי ֵמִאיר שֶׁ ר  דֶׁ

נֶׁ  ֹלא  ר  ִכמְּ ד"ט()סֶׁ הינם  הנסרים  –  אפילו 
ל ס  פְּ ַמִניַח  סכך   שֶׁ שהינה  ויקב  גורן  )פסולת 

ה בֵ   כשר(   ֵשר  ּוכְּ ם  עסקינן    יֵניהֶׁ ע"א.  יח  )עיין 

מד"א,   פחות  יש  הסוכה  של  הצדדים  שמשני 
דופן עקומה, ובאמצע יש    שניהםש  ללוכשרה בג

שמונה טפחים של סכך כשר ]ויכל לשנות אף דין  
מאיר    יהודה, אך נקט דווקא לרבי  זה לשיטת רבי

מודה   לד"ט  ג"ט  בין  שמחמיר  שאפילו  לרבותא, 

 [ 5]איור   .שהסכך כשר[(
ה   הּוד  יְּ ַרִבי  ה  שש)ּומֹודֶׁ מקום    מיקלאף  יש 

במקום( ַתן    להחמיר  נ  ִאם  הסוכה)שֶׁ  (בצידי 

ר נֶׁסֶׁ יה   לֶׁ ה    )אחד(  ע  ע  ב  ַארְּ ב  ח  ר  הּוא  שֶׁ
ה ֵשר  ִחים כְּ פ  ר על ידי דופן  ומנם הסכך כשא)   טְּ

אך(   יועקומה,  ת  ַתחְּ ֵשִנים  יְּ ֵאין  ֵשן   ,וְּ ַהי  וְּ
יו ֹל ת  תוֹ א י צ  ַתחְּ ֵדי חֹוב   .א יְּ

 טפחים  4

   טפחים  48או  אמות 8
 

 

 

פחים שכשרים לישון  שמונה טהסוכה  באמצע    .5
       ולא נפסלת בגלל שמשני הצדדים יש דופן עקומה
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 "[נידון כסוכה" 44  -"איתמר הפכן" 32 ב]יד ע" על צידיהם סיכוך בנסרים

ש  שהובאהלאחר   דעתם  רבי  במשנה  בל  מאיר  ורבי  כשר,  יהודה  נסר  שמואל רוחב  לשיטת 
ונסר שפחותלכו"ע   פסול  טפחים  ד'  רחב  א  ג'מ  נסר  בהפך  הגמרא  דנה  כשר,  צידו  טפחים  ת 
הנסרהפס בצד הכשר   ול של  באופן אחד  ודנה    .וסיכך  לסיכוך  פסול  העובדה שהסכך    –האם 

 ?אותו לסיכוך בשאר האופנים פוסלת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

   כשר  –"ט  גפחות   פסול    –ד"ט  

 פכוה

ן  כ  ן   )נסרים פסולים ברוחב ד"ט(  ֲהפ    נים קטה )  ַעל ִציֵדיהֶׁ

ג"מרוח א  ַרב[  1]איור    ט( ב  ה  : ָאַמר  הּונ  סּול  )ששם    פְּ
בכל  פסולים  ולכן  מתכת  שיפודין  הנסרים,  על  פסול 

א  וְּ   ,עניין( הּונ  ַרב  ַבר  ה  ַרב  וְּ א  ד  ִחסְּ ִרי ַרב    : ָאמְּ
ה ֵשר  ג  ךלסיכו  נסרים  תלי)פס  כְּ בגלל  תקרה, הוא  זרת 

לא    –וכיוון שאין דרך אנשים לסכך בנסרים קטנים מג"ט  
אנשים  הנסר  יעטו  תחת  גזרו  ,  בביתים  לשבת  לא  לכן 

 . הם כשרים(ו בכךחכמים 

רהז ברייתא  ו דמן  סורא  לעיר  נחמן  אב  לשאול  חסדא  ותו  נכסנו  רב 
לצידם    שהפכם  פסולים  נסריםסיכוך ב בדין  ורבה בר רב הונא  

סּול הענה להם: "  דעתם(גיד כ)שמא י  ?הכשר  ל    ,פְּ ַשפּוִדין שֶׁ ַנֲעשּו כְּ
כֶׁת  .פסולים לסיכוך()ובכל אופן הנסרים   "ַמתֶׁ

הונא:   רב  להם  לאאמר  רב  אמרת  וכי  שיגיד  לכם  נחמן  י 
 . )טרם בואם לרב נחמן התכוונו האמוראים כצד מי יפסוק( ?! כדעתי 
תו?  קיבלנו את דעו: האם אמר לנו מר טעם בהלכה ולא  ענו ל

 נצרכנו לשאול את רב נחמן.כיוון שלא הסברת את דינך  
לבאר לכם את הטעם    קשתם ממני אמר להם רב הונא: וכי ב

נֹו  [  ש  ]סוכה ולא אמרתי לכם?!  ח  שּולְּ רּובֹו וְּ ֵדי ֹראשֹו וְּ ת כְּ זֶׁקֶׁ ֵאינ ּה ַמחְּ
ז"ט(מז"ט    ה)פחות צ    , על  ִפרְּ ּה  ב  ה  צ  רְּ ִנפְּ שֶׁ ֵדי  אֹו  כְּ ה 
ֹראש שֶׁ  ַבת  בְּ ִדי  גְּ ּה  ב  ַדֵקר  דופןנפרצ)  ִיזְּ   הסוכה  ה 

טפחובה  בג  הבתחתית שלושה  לוים  של  יכול  עבור  גדי 

להתכופדרכה   ר    ,[2]איור    (ףמבלי  נֶׁסֶׁ יה   לֶׁ ַתן ע  נ  שֶׁ אֹו 
ֹּלא   שֶׁ ִפי  ַעל  ַאף  ִחים  פ  טְּ ה  ע  ב  ַארְּ ב  ח  ר  הּוא  שֶׁ

ּה תֹוכ  לְּ ִניס  הסוכ  ִהכְּ שְּ   ה()לתוך  ל א  ִחים ֹלש  אֶׁ פ  טְּ   ה 
ה  – סּול   . )כל שלושת הסוכות שנמנו פסולות( פְּ

 ברייתא 

ה כוונת  אין  השלי ברייתא  האם  הנסרים  בדין  את  שלקח  שי 
ושהיו   טפחים  ארבעה  והכניסרחבים  אותם  אותם    הפך 

מכוך  י לס טפחים?  שלשה  שהוא  צידם  שיש  על  הוכחה  שמע 
 ., שהסוכה פסולהלרב הונא

בס הברייתא  שלו כוונת  בעלת  הצד  וכה  את  שסיכך  דפנות  ש 
ה טפחים היו  טפחים, שמתוכו שלוש  ארבעההחסר דופן בנסר  
ו הסוכה  מחבתוך  בולט  אחד  להטפח  פסולה הסוכה    –  וצה 

הס מן  היוצא  ש"פסל  כסוכה"וכה  כיוון  שכל  נידון  ונחשב   ,
ולא ניתן להתיר   .רה)מדין גזרת תק  סוכה לפוסלהההנסר ד"ט בתוך  

 [ 3איור ]  ד שאין דופן(סיכך בצקומה כיוון שבאמצעות דופן ע

ות  פח  ברוחבסיכך בנסרים  .  1
 ד"ט   ובגובהג"ט  מ

כך בדופן החסרה  שסי סוכה  .  3
נסר ששלושה טפחים בתוך  

 בחוץ הסוכה וטפח  

סוכה שנפרצה בגובה ג"ט  .  2
תית הדופן כך שגדי יכול  חבת

 דרכה בנוחות   להיכנס
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 "[ לא בטלה" -"תקרה שאין" 1 אע" טו] לסכך תקרת נסריםתיקון 

בסיכוך  אחר  ל עסקנו  הקודמת  המשנה  סוכה  שבמשנה  שיש  הנוכחית  בנסרים,  בפעולות  להדנה  כדי  בית    כשירלבצע 
. לסוכהרכם של אנשים לבנות את ביתם. רש"י. ברוחב של פחות מד"ט. פיהמ"ש לרמב"ם(  ד"ט, כי כך ד  רחבים )שתקרתו מורכבת מנסרים  

ם  )  טיט   רצפת  -קרת נסרים מעזיבה  על תמתנאי שאין  התחת   ְירּוָשַל  שהוציאו מתוך    -ח(  ַעד ַהחֹוָמה ָהְרָחָבה" )נחמיה ג, כמוכח "ַוַּיַעְזבּו 

 . ן שאינו גידולי קרקע, שפסול לסיכוך כיוו (החומהאת ירושלים עפר להחזיק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה   ר  ד  )מנסריםִתקְּ (  "טרחבים 

לֶׁ  ֵאין ע  השֶׁ )רצפת   יה  ַמֲעִזיב 

 : (טיט
ה  הּוד  יְּ ֵבית   : אֹוֵמר  ַרִבי 

ֵפק    ַשַמאי  ַפקְּ מְּ ִרים  אֹומְּ
)סותר ומנענע את כל הנסרים(  

ַתִים  ִמֵבינְּ ַאַחת  נֹוֵטל    וְּ
שני נסר  כל  ונותן    )מוציא 

כשר( סכך  ֵבית ּו  ,  במקומו 
ִרים  ִהֵלל ֵפק    : אֹומְּ ַפקְּ יש  )מְּ

בלבד   -  תעשה"  משום  לפקפק 

נֹוֵטל    ("העשוי  מן   ולא אֹו 
ַתִים ִמֵבינְּ   ינו וא)  ַאַחת 

פסול  מפקפק נתינת  ו  ,ונשאר 
היא החדש    עשיית   הסכך 

  .(הסוכה לשמה
ֵמִאיר נֹוֵטל    :אֹוֵמר  ַרִבי 

ַתִים   ִמֵבינְּ כל  ) ַאַחת  מוציא 
ו  שני  כשר שם  נסר    סכך 

ַפקְּ (  במקומו מְּ ֵאינֹו    ֵפקוְּ
כיוון   לפקפק  מועיל  )שאינו 

.  לסיכוך  סולים ם ד"ט פשהנסרי

 . (רבי מאיר לשיטתו יד ע"א

הלל,  ניח משנתנו  לבית  בית לשיטתם  א  לשם  נעשו  בתקרה  סוכה(  הנסרים  לשם  הבית  ו  )ולא 
)חובה שבשעת העשייה תהא כשרה    "ולא מן העשוי   -  "תעשה  מהטעם  להיות סוכהפסול  

 או פקפוק או סיכוך חלקי מחדש.    ם עשייה: סרי נ . לכן יש לעשות בת סוכה(למצוו
 ? מאי, מהו הטעם לכך שהבית פסול מלהוות סוכהאך לבית ש

יה הישנה  די בפעולה אחת כדי לבטל את העשי הרי  –"תעשה ולא מן העשוי"   אם .1
 ? דוע יש לפקפק וגם לנטול ומהפוסלת,  

נסרים רחבים ד"ט בסוכה,  )   "גזרת תקרה" ם  א  .2 נסרים  אין לישב תחת  לישב תחת  יבואו  שמא 

ידד"ט   כסוכה.  ולהחשיבו  רק    הרי   –  ע"א(  שבבית,  מהנסרים    ליטולמועיל  חלק  את 
של הנסרים,  לא מועיל כלל מעשה הפקפוק    אך,  )שלפחות יהיה רוב הסכך כשר(  הפסולים

 ? בעינם עומדיםהפסולים  הרי הנסרים  
 

 זרת תקרה" ולכן צריך ליטול חלק ממנהמשום "גרק  ה לב"ש  לעולם התקרה פסול
ֵפקשנה "ם במכוונתו  ,ולהכשירה ַפקְּ לא הועיל במעשהו  שקפק"  פ"אף אל פי שמ  -  "מְּ

 (.יטולמסקנה לב"ש אפשר רק לבניגוד להוו"א שלב"ש ניתן לפקפק או ליטול ל) כלום 

 רבי מאיר רבי יהודה  
לא מועיל פקפוק, אלא  לא מועיל פקפוק, אלא רק הוצאת חלק מהנסרים  ב"ש 

נסרים  הוצאת  רק  
 ושימת סכך חדש 

 מהנסרים   או הוצאת חלק  פקפוקמועיל   ב"ה

 

ולא  )  !הינה כדעת רבי מאיר  ,(של המשנה  א)בריש טת בית שמאי בדעת רבי יהודהשי  
 ( ייתכן שרבי מאיר יורה שיטת ב"ש

 
רבי מאיר,  זוהי   וב"ה סוברים  שבטענת  לכן  ד"ט  שאין לסכך בנסריםכשיטתו  "ש   .

אך   מר רבי מאיר לרבי יהודה: הינך סובר שנחלקו ב"ש וב"ה האם מועיל פקפוק,א
. לר"מ  משום גזירת תקרה)   לא מועיל פקפוק כללולכן  לכו"ע אין לסכך בנסרים  לשיטתי  

 (שים סכך כשרול חלק מהנסרים וללהכשיר את הסוכה הינה ליטחידה לכו"ע הדרך הי

מו אם   לר"מ: האם  ר"י  בין  בנסריםהמח' במשנתנו  לסכך  לגזירת  טד"   תר  , מחשש 
זו   הרי  שוב  שמחלוקת  תקרה,  לשנותה  יש  ומדוע  הקודמת,  במשנה  נשתנה 

 במשנתנו? 

ֵרי  ִרים ִדבְּ ס  ִכין ִבנְּ ַסכְּ ַרִבי מְּ
ה הּוד  לסיכוך,    שהם  יְּ כשרים 

לם  וגידו  שאין מקבלים טומאה

    אֹוֵסר   ַרִבי ֵמִאירוְּ   (מן הארץ
 .תקרה()מפני גזירת 

 משנה 

 יד ע"א 

 : בגזרות שונותשתי המשניות עוסקות    : רבי יוחנן רב חייא בר אבא בשם  

 משנה שנייה נהמשנה ראשו  
ִרים"  ס  ִבנְּ ִכין  ַסכְּ משויפים "  מְּ   בנסרים 

 ד"ט    בברוחאינם  ו( הראויים לשימוש ככלי)
ה " ר  שאינם  ד"ט  נסרים  "  ִתקְּ

ככלי )משויפים   נחשבים   אינם 

 ראויים לתקרה או לסכך( ו

ר"מ  
 אוסר 

משום "גזירת כלים", שאם יבואו לסכך  
שכאלו  בנ ביסרים  להם  שאין  קיבול )אף  ת 

אף  יסכ   לטומאה( להם  כו  שיש  בכלים 
 בית קיבול הראויים לקבל טומאה

שאם   תקרה",  "גזירת  משום 
יבוא   יבוא אלו  בנסרים    ו לסכך 

 בבית בחג גם  לשבת  

ר"י  
 מתיר 

יסככו   בנסרים  נתיר  שאם  חשש  אין 
 .אר כלים שמקבלים טומאהשב

בנסרים   נתיר  שאם  חשש  אין 
 "ט ישבו בחג בביתד
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ה ָאַמר   הּוד  ָאַמר    : ַרבַרב יְּ דְּ
ִרים   כ  זְּ ִחיִצין  בְּ ּה  כ  ִסכְּ

ה   ֵשר    )שאין להם בית קיבולכְּ

טומאהלק ֵקבֹות    (בל  ִבנְּ
ה סּול  מגרעת   בעץיש  )  פְּ

את   זכר,  ראש  להכניס  החץ 
שיש   קיבול    בתי   ציםלעוכיוון 

ים  ופסול  טומאה   יםלמקב  הם
 לסיכוך( 

 רב 

 ב ע" בי

ל רב  גזר  סיכוך  לא  אסור 
בחצים זכרים אטו חצים  

ל,  להתבלב  ואו)שיבנקבות  

 ולסכך אף בפסולים( 

קיבול אליבא דרבי יוחנן במשנה הראשונה ר"מ גוזר נסרים משויפים שאינם בעלי  
טומאה(  ו) מקבלים  באינם  לסכך  יבואו  קיבולשמא  גזר  לא  רב  אם  והרי    .כלים שבעלי 

  משויפים נכשיר לסכך בנסרים  –לא גוזרים  אם ו,  צים נקבותי זכרים בגלל חצים  י בח
 אף לרבי מאיר? 

כורחך העמד  בגזירת  על  ור"י  ר"מ  ובשתי המשניות חלקו  נידחת,  יוחנן  רבי  תו של 
 השאלה מדוע יש כפילות במשניות? ת  אם כך חוזרתקרה.  

וא()הריש   תהיא המשכה של המשנה הקודמ)הסיפא(    משנתנו  -היא מתארת את הדו, 
 : לקושיח בין רבי יהודה לרבי מאיר לאחר שנח 

חוששים לגזרת תקרה, הרי בית הלל התירו לפקפק את תקרת  : לשיטתך  רבי יהודה 
 ! משמע שלא חוששים ל"גזרת תקרה"  –  בית לסוכההנסרים ובכך להכשיר  

לבית שמאי  מודים  הלל  זה אף בית  בדין  לכו"ע  ו  שאינו מועיל פקפוק,   רבי מאיר: 
רב   . ולכן לא ניתן לסתור את דעתי מדעת ב"ה()ישנה "גזרת תקרה"   נחלקו  פפא:  רב 

ושמואל בהסבר מחלוקת  
יהודה   של  משנהב רבי 

 :ורבי מאיר
היא  המחלוקת    –רב  

 בנסרים ד"ט. 
היא  חלוקת  המ  –אל  שמו

 בנסרים בין ג"ט לד"ט.

  רב

 ושמואל

 מהי מ ור"י  דנו ר"ובה  )שסתם תקרה הינה של ד"ט(    נה בתקרה של נסרים ד"טמשנתנו ד א ע" די
שתואם את שיטת רב שנסרים ד"ט לרבי יהודה כשרים  ר  דב   –ב"ש וב"ה    מחלוקת

 . קפוק()ולכן מועיל פ
ים ב"ה אליבא דרבי  מכשירכיצד    –כו"ע נסרים ד"ט פסולים  ך לשיטת שמואל של א

 ם? יהודה לפקפק את הנסרים הפסולי 

באופן אחר את המשניות.    שמואל ברוחב    במשנה הראשונהיסביר  בנסרים  לכו"ע 
)ואין זה    "י ור"מ בדין אחרבמשנה השנייה נחלקו רו  זרת תקרה()משום גד"ט אסור לסכך  

 :המשכה של המשנה כדעת רב(
יש לחשוש בגזירת תקרה במקום שרואים שהאדם   ויודע  האם  בקי בהלכות סוכה 

בבית נסרים  תקרת  תחת  לשבת  העשוי  שאין  מן  ולא  "תעשה  את  ולכ  (")משום  פקפק  ן 
יהודה    הנסרים. רבי  שיבו  איןלדעת  תקרהחוששים  בגזרת  לטעות  ישב  לויכול    א 

או יסיר )לב"ה(    אותה  , אך יש לתקן את התקרה בכך שיפקפק תחת נסרים של ד"ט
 .)לב"ש ולב"ה( חלק מהנסרים 

, ולכן בין ()אף במקום שאין לחשוש שיטעה  על כל אדםרה חלה  לדעת רבי מאיר גזרת תק
,  (זירת תקרהגמחמת  שכאלה  )כי אסור לישב תחת נסרים  לב"ש ובין לב"ה אין מועיל לפקפק  

רק   מהנסרים  להסיראלא  ל  חלק  ולהוסיף  ולהתייחס  כפסולים  הנותרים  נסרים 
 .  ךעליהם סכ 

 

שנייה, ומהי מחלוקת משנה  רב ושמואל בסברות רבי יהודה ורבי מאיר, וממילא מהו היחס בין המשנה הראשונה ל   נחלקו
 בית שמאי ובית הלל במשנה השנייה: 

 שנייהנה  מש משנה ראשונה 

 רב

 הודה ורבי מאיררבי י נחלקו  
בסיכוך נסרים ד"ט, ורבי מאיר גזר  

ך  )א לאסור משום "גזרת תקרה"

 מד"ט לכו"ע מותר( ת פחו

)בתקרת   דה מדעת ב"ה שמותר לישב תחת נסרים של ד"טמוכיח רבי יהו

 ואין איסור "תעשה ולא מן העשוי"(. נסרים, בתנאי שפיקפק את הנסרים, 

ואין מועיל אף לב"ה אסור לשבת תחת תקרת נסרים,  מאיר סובר ש  רבי 
 . (כשר)לכן יכול רק להסיר חלק מהנסרים הפסולים ולסכך בסכך  פקפוק

 שמואל 

 הודה ורבי מאיררבי י נחלקו  
"ט,  בין ג"ט לד   בסיכוך נסרים

ולכו"ע בד"ט אסור משום "גזרת  
 . תקרה"

ב"גזרת    נחלקו ר"י ור"מ בסיכוך נסרים בד"ט, במקום שאין חשש לטעות
 .לסוכה( ""העשויה הביתתקרת )שבקי בהלכות, כמוכח ממעשיו להכשיר את   תקרה"

לרבי יהודה בטלה גזרת תקרה, ויכול לסכך לדעת ב"ה בנסרים ד"ט בתנאי  
ואינו  . לרבי מאיר אף כאן חוששים לגזרת תקרה  ()כי היא "עשויה"שפיקפק  

 בשום אופן.  ד"טיכול לסכך בנסרים של  
 

 


