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לאחר הקלישה יהיה עדיין צילתה 

  מרובה מחמתה

á èùôá èùôá èùôá èùô ' ' ' 'ñåúáñåúáñåúáñåúá''''        

  לאחר הקלישה יהיה חמתה מרובה מצילתה

   כל קרש כשר להיכר  כל קרש כשר להיכר  במבוי כשר
בסוכה 
  פסולה

אי קלשת לה חיישינן שמא יבוא הרוח 
ויהיה חמתה מרובה ויפזר את הנשאר 

  מצילתה

  .כמות הסכך שמתחת לעשרים אינו שיעור המספיק

קושית 
  'הגמ

מדוע בסוכה פסול הרי במציאות יש כעת 
ואין כעת חשש של צילתה מרובה מחמתה 

פ "ע. שמא יפזר דהרי העליון מגין בעדו
  ן"הר

אם הכשרת במבוי היינו בגלל שחלק העליון מועיל 
כ גם בסוכה נימא "א, לעשותו כשפוד ולהכשירו

דהרי חלק העליון , שהחלק העליון יכשירו להיות כשר
  .אינו פסול בעצם
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תירוצי 
  'הגמ

רבא מתרץ שהיות שהעליון מעל עשרים 
כ מדין הלכות סוכה דינינן לה כאילו "א

איננו ולכן החלק התחתון אינו כשר 
לסוכה היות שבעלמא חלק כזה אינו 

  )ד"כן נראה לענ(. כשר
סוכה דאוריתא החמירו בה ולרבינא 

  יותר

רבא מתרץ שסוכה שהוא ליחיד חישינן שמא יתפזר 
  א"פ הריטב"ע.ולא יבחין

  .רבינא מתרץ שסוכה דאורייתא החמירו בה

  הקרש קטן מידי  הקרש קטן מידי  פסולבמבוי 
בסוכה 
  כשרה

מ "ק סכך מפ שאין בחלק שלמטה מעשרים מספי"אע  היות וכעת יש מספיק סכך כשר
והטעם הוא דהחלק , הוא מצטרף עם החלק העליון

העליון אינו סכך פסול אלא הגובה הוא שפסול ולכן 
  .יכול שפיר להצטרף

קושית 
  'הגמ

אם בסוכה החלק העליון מצטרף להכשיר מדוע    למבויפסולאם כשר לסוכה מדוע 
  .במבוי אינו מצטרף להכשיר
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 על כ ציבור כי כל אחד סומך"רבא מתרץ דסוכה שהוא של יחיד אם יקרה משהו הוא יתקן משא
  .רבינא מתרץ שמבוי דרבנן צריך תוספת תיקון.  השני

הקשיות 
שעל 

  ההסבר הזה

' מדוע אומרת הגמ
ל "אי קלשת הו

היה לו ', חמתה וכו
לומר אי קלשת עלול 
להגיע לידי חמתה 

  א"רשב' וכו

אי אם כל החשש של 
קלשת עלול להגיע לידי 

לא שייך בו ' חמתה וכו
לשון פסול דהרי אפילו 

כ לא יהיה "אי קלשת ג
  א"רשב. סוכה פסולה

אם החלק שלמטה 
הוא שיעור שאינו די 

כ האיך הוא "א
מצטרף עם העליון 
שהוא סכך פסול 

  'תוס

אם החלק התחתון לבדו אין 
כ האיך מדמה "לו די סכך א

פילו מבוי א, מבוי לסוכה' הגמ
מ "שזה בסיוע העליון מ

במציאות יש כאן חתיכת קרש 
אבל בסוכה אין סוכה , למטה

  ן"ר. כשרה למטה כלל
מיירי שאי קלשת וודאי     התירוצים

', יגיע לידי חמתה וכו
ולכן שייך שפיר לומר 

  ן"ר. הלשון של פסול

סכך העליון אינו 
סכך פסול אלא 

  המקום פסול
  ' תוס

בסוכה החלק העליון יכול 
להצטרף להכשיר את התחתון 

כי הוא בעצם אינו סכך 
פסול ולכך אפשר לדמות 

  א"ריטב. שפיר

 


