מתוך "דרך ישרה" מסכת סוכה
דפים יג – כ ,פרשת ויקהל
דרך ישרה תמצית הדף
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*אגד בסיכוך* .ידות* .המח' בידות* .במאי פליגי.
 .àדיני אגד בסיכוך  .1בעשוי בידי שמים אינו אגד .2 .אגד בחד אינו אגד ,בשלש הוי אגד ובשנים
מחלוקת .3 .אגד למנינא אינו אגד .4 .וכן אגד שאינו עשוי לטלטלו בו אינו אגד.
 .áלגבי מה אמרינן דאין דין הידות כמו עיקר  .1לר''א רק בבוצר לגת .2 .לר''מ אף בקוצר לסכך.
 .âמחלוקת תנאים בדין ידות  .1לת''ק בעינן פסולת וידות מרובה על האוכלין .2 .לאחרים בעינן קשים
מרובין על האוכלין והידות.
 .ãבמאי פליגי  .1לר''א אם יש ידות לבוצר לגת .2 .לר''מ לכו''ע אין ידות בקוצר לסכך ,ופליגי בקוצץ
לאכילה ונמלך לסכוך אי בהכי בטלה מחשבתו ,ודחי דאתי שפיר רק כמ''ד דבססן היינו התיר אגדן.
 .3למ''ד בססן ממש ,אחרים סברי כרבי יוסי ,וחצו הידות כשסותר דאוחז בקשים.
ãé óã

*סיכוך בנסרים* .השמועות* .ד"ט לרחבו.
 .àסיכוך בנסרים ,ר''י מתיר ור''מ אוסר והגודל  .1פחות משלשה טפחים הוו קנים וכשר לכו''ע.2 .
משלשה ועד ארבעה ,לשמואל בהא פליגי כיון דיצא מכלל לבוד ,ולרב לכו''ע כשר .3 .ברוחב
ארבעה טפחים ,לשמואל פסול לכו''ע ,ולרב בהא פליגי ונחלקו בגזירת תקרה.
 .áהשמועות בסיכוך בנסרים  .1נסר רוחב ארבעה לא ישן תחתיו ,אתי לשמואל ככו''ע ולרב לפי ר''מ.
 .2המחלוקת אי נסרים מצטרפין ,לשמואל לד''ט וארבעה טפחים ולרב לארבע אמות מהצד.3 .
לל''ב ,לשמואל מצטרפין לד''א מהצד ,ולרב נקט מצטרפין אגב ר''מ.
 .âארבעה טפחים שהניחו לרחבו  .1הדין ,ר''ה פוסל ור''ח מכשיר .2 .האופן בנסר רחב ארבעה שהכניס
מתוכו לסוכה שלשה טפחים ופסלינן ,לר''ה איירי בהפך על צידיהם ,ולר''ח כשהניחו על פתח הסוכה
וכדין פסל היוצא מן הסוכה.
åè óã

*תקרה לסוכה* .המח'* .סכך ושיפודין* .ארוכה ושתי כרעים.
 .àתקרה לסוכה  .1לב''ש אליבא דרבי יהודה מפקפק ונוטל אחת מבינתים ,ולמסקנא סגי בנוטל .2

לב''ה או מפקפק או נוטל ,כדי שלא יהיה תעשה ולא מן העשוי .3 .לר''מ לכו''ע רק נוטל ולא מפקפק.
 .áבמה נחלקו ר''מ ור''י  .1בגזירת תקרה ,ודחי דכבר נחלקו בזה .2 .בנסרים משופין ומשום גזירת כלים,
ומקשינן לרב דמכשיר לסכך בחצים זכרים .3 .רבי יהודה קאמר לר''מ דב''ש הם הסוברים גזירת
תקרה ,ולר''מ בהא לא נחלקו ,ודחי משמואל דסובר דארבעה טפחים לכו''ע פסולה .4 .פליגי כיצד
מבטל תקרה.
 .âהוספת סכך על שפודין של ברזל כשר כשיש ביניהם רווח כמותן ,האופן  .1רווח כמותן ,לר''פ אתי
שפיר ,דסובר פרוץ כעומד מותר .2 .לר''ה בר''י דאסור ,איירי בנכנס ויוצא ,וקשיא דאפשר לצמצם.
 .3איירי במעדיף .4 .או במניח שתי שפודין המונחים ערב.
 .ãהדינים שנאמרו בארוכה ושתי כרעים  .1מטה מטמאת איברים לפי רבנן ,והטעם כיון שראוי לסמוך
לכותל ולהשתמש ע''ג .2 .לגבי דמסככין בארוכות המטה ,ולא בבלאי כלים דפסולים.
æè óã

*מחיצה תלויה* .המח'* .דופן סוכה.
 .àהתנאים שהתירו מחיצה תלויה  .1משלשל ואורג דפנות מלמעלה למטה צריך שיגיע עד שלשה
טפחים סמוך לקרקע ,ולר' יוסי עד עשרה טפחים .2 .לדעת ר''י רבי יהודה בור בין ב' חצירות א''צ
לעשות מחיצה מיוחדת לבור שבין שתי חצירות ,ושרי במחיצה שמעליה ומדין מחיצה תלויה.
 .áשיטת רבי יהודה ורבי יוסי  .1תרוייהו באותה שיטה דמחיצה תלויה מתרת .2 .ודחינן רבי יהודה משום
דסוכה דאורייתא .2 .בעירוב רבי יוסי יאסור ,כיון דשבת איסור סקילה.
 .âהשיעור המועט להכשיר דופן סוכה .1 .ארבעה טפחים ומשהו באמצע הדופן ע''י תרי לבוד הוי עשרה
טפחים .2 .ע''י שבעה טפחים ומשהו נעשה דופן סוכה גדולה במשלשל מלמעלה למטה .3 .פס ארבעה
ומשהו ,עבור רוחב שבעה טפחים של דופן סוכה קטנה.
æé óã

*סכך פסול לסורא* .לנהרדעא* .מיעוט אויר.
 .àשיעור סכך פסול לשיטת בסורא דשיעורה לרבנן ארבעה טפחים ולרבה ארבע אמות ,ומייתי  .1בית
שנפחת ד''א ,א''ל דכשר כיון דאמרינן דופן עקומה .2 .רבה הקשה דסכך פסול לצד אויר ג''ט כשר,
ואם מלאו בשפודין פסול .3 .ולרבה לא קשיא כיון דשיעורא אינו משום הפלגה .4 .לא קשיא מסוכה
קטנה ,דהתם ליכא שיעור סוכה.
 .áסכך פסול לשיטת נהרדעא ,בצד ארבע אמות ובאמצע לרב ג''כ ד''א ולשמואל ארבעה טפחים.
ומייתי .1 .נסר רחב ארבעה טפחים כשרה ,לשמואל איירי מן הצד .2 .נסרים מצטרפין ,לל''ק לארבע
אמות ולל''ב כשיש בו ד''ט ומצטרף לד''א מהצד .3 .נסרים ברוחב ארבעה טפחים ויש בין נסר לנסר
פסל ארבעה כשר ,מוקים בסוכה שהיא שמונה אמות מצומצמות ובאמצע מצטרף הסיכוך שלשני
הפסלים לשיעור סוכה.
 .âכיצד ממעטינן אויר בסוכה  .1בסוכה גדולה ממעטו אף בשפודין ומן הצד .2 .בסוכה קטנה ממעט
דוקא בקנים .3 .אם האויר באמצע הסוכה פליגי אי אמרינן לבוד באמצע וכמו דאשכחן גבי כקורת
מבוי ,או דלא אמרינן לבוד וכדאשכחן בארובה.
èé -çé óã

*אכסדרה* .בבקעה* .פסל היוצא.
 .àהסוגים באכסדרה והמחלוקת  .1כשאין לה פצימין ,לל''ק כשרה ולל''ב בהא פליגי אי אמרינן לבוד.

 .2כשאין פצימין לל''ב לכו''ע פסולה ,ולל''ק בהא פליגי אי אמרינן פי תקרה יורד.
 .áאכסדרה בבקעה לרב מטלטל בכולו ולשמואל בד''א במאי פליגי לפי הל''ק  .1לאביי פליגי בפי
תקרה יורד .2 .רבא אתי אף כרב ,והתם המחיצות עשויות לבפנים ,משא''כ הכא.
 .âמהו פסל היוצא מן הסוכה  .1לעולא קנים היוצאין מהסוכה לאחורי הסוכה ,ואיירי שיש שלש דפנות
וצלתה מרובה וכן שיעור סוכה ,והקמ''ל אף דעשוי לבפנים ולא בחוץ .2 .לרבה איירי שיש רק דופן
אחת ,והקמ''ל אף דאין הכשר סוכה .3 .לרבב''ח אם מיעוט מהסוכה חמתה מרובה מצילתה .4 .לר''א
כשיש סכך פסול פחות משלשה טפחים ,ויוצא מהכשר סוכה.
ë óã

*מחצלת סתמא* .הסוגים* .חוצלות ולמאי חזי.
 .àמחצלת דין סתמא  .1גדולה עשויה לסיכוך וקטנה לשכיבה ,וקשיא מדברי ר''א .2 .גדולה סתמא
לסיכוך ופליגי בקטנה ,וקשיא הרי פליגי בגדולה וכן דר''א לחומרא .3 .קטנה סתמא לשכיבה ,ופליגי
בגדולה.
 .áסוגי המחצלות  .1שיפה וגמי מסככין בגדולה .2 .קנים וחילת ,בגדולה מסככין אם אין לה שולים,
ובארוגה פליגי.
 .âחוצלות פליגי אי הויא תרמיל שיש לו בית קבול או מחצלת פשוטה ,ולמאי חזי  .1למ''ד תרמיל ,שעם
וגמי ראוי לפירות גדולים ,שק וספירא לקטנים .2 .למ''ד מחצלות ,שק וספירא לוילון ונפה ,שעם וגמי
לכיסוי גיגית.
הדרן עלך פרק קמא דסוכה

שאלות לחזרה ושינון
âé óã 
 .àדיני אגד בסיכוך )(4
 .áמחלוקת התנאים בדין ידות )(2
 .âבמאי פליגי בדין הידות )(3
ãé óã 
 .àהמח' בסיכוך בנסרים ,והגדל )(3
 .áהשמועות בסיכוך בנסרים )(3
 .âהדין בנסר של ארבעה טפחים שהניחו לרחבו )(2
åè óã 
 .àדין סוכה שסיככה בנסרים )(3
 .áבמה נחלקו ר"מ ור"י לגבי סיכוך בנסרים )(4
 .âמהו האופן שיש רווח ביניהן כמותן )(4
 .ãהדינים שנאמרו בארוכה ושתי כרעים )(2
æè óã 
 .àהתנאים שהתירו מחיצה תלויה )(2
 .áהאם רבי יהודה ורבי יוסי קיימי באותה שיטה )(2
 .âמהו השיעור המועט בכדי להכשיר דופן סוכה )(3

æé óã 
 .àשיעור הסכך הפסול לשיטת סורא ,והשמועות )(4
 .áשיעור הסכך הפסול לשיטת נהרדעא ,והשמועות
)(3
 .âכיצד ממעטינן אויר בסוכה )(3
èé -çé óã 
 .àסוגי האכסדרה והמחלוקות )(2
 .áהמחלוקת באכסדרה בבקעה ,במאי פליגי לפי
הל"ק )(2
 .âמהו פסל היוצא מן הסוכה )(4
ë óã 
 .àגודל המחצלת ודין סתמא )(3
 .áסוגי המחצלות )(2
 .âהמחלוקת בחוצלות ,ולמאי חזי )(2
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