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דפים כא – כו ,פרשת פקודי
דרך ישרה תמצית הדף
פרק שני -הישן תחת המטה
àë óã

*שעור אהל* .הבאת הילדים* .תחת המטה* .הסוכה בכרעי המטה* .הנפ"מ.
 .àשיעור אהל  .1אהל שאינו עשוי בידי אדם ,לחכמים שיעורו בטפח ,ור''י יליף ממשכן דאינו אהל.2 .
בשיעור כמלא אגרוף מודה ר''י דהוי אהל.
 .áהבאת הילדים למלאות מים לקידוש מי פרה אדומה  .1ל''ת מניחים דלתות ע''ג השוורים .2 .לר''י
הילדים ע''ג השוורים ,והוי אהל כיון דבשוורים יש חלל כמלא אגרוף ,או דחיישינן שהתינוק יציץ.
 .âכיצד ישנים לר''י תחת המטה  .1מטה לגבה עשויה ,וכן בשוורים עורם עשוי להגן על בני מעיהם.2 .
סוכה היא אהל קבע והמטה הויא אהל עראי.
 .ãהסומך סוכתו בכרעי המטה רבנן מכשירים ,ור''י מצריך שתוכל לעמוד בפ''ע .וטעמו של ר''י דפסולה
 .1כיון שאין לה קבע .2 .מעמיד סוכתו בדבר המקבל טומאה.
 .äהנפ''מ בין הטעמים לפי ר''י  .1נעץ שפודי ברזל ,וסיכך ע''ג ,למ''ד מפני שאין לה קבע כשירה,
ולאידך פסול משום דמק''ט .2 .אבל אם סכך ע''ג המטה כשירה לכו''ע.
áë óã

*דיני הסכך* .חבוט רמי.
 .àדיני הסכך  .1מדובללת כשירה ,לרב היינו סוכה עניה ,ולשמואל קנה עולה וקנה יורד .2 .חמתה
מרובה מצילתה כשירה ,ולרב קאיי על סוכה עניה .3 .חמתה כצילתה איכא סתירה מהיכא דייקנין,
ותירץ מלמעלה פסולה ומלמטה כשירה .4 .אין נראין הכוכבים מתוכה כשירה .5 .אם לא נראים
מתוכה כוכבי חמה ,לב''ש פסולה ולב''ה כשרה.
 .áלא אמרינן חבוט רמי ,לאביי כשיש ביניהם שלשה טפחים ,ולרבא כשאין ברחבה טפח .ומייתי .1
קורות כבין התחתונות אמרינן חבוט ,כיון דיש בהו טפח .2 .קורת מבוי אמרינן חבוט מי' טפחים עד כ'
אמה ,ומתרצינן דווקא בקרובים תוך ג''ט.
ãë -âë óã

*בראש הספינה* .ע"ג בהמה ואילן* .דופן מבהמה* .חשש מיתה* .מחיצה ברוח.

 .àסוכה בראש הספינה  .1אם לא עומדת ברוח מצויה של היבשה לכו''ע פסולה .2 .עומדת ברוח שאינה
מצויה דיבשה כשירה .3 .עומדת ברו''מ דיבשה פליגי ,אי בסוכה בעינן דירת קבע או לא.
 .áסוכה ע''ג בהמה ואילן  .1ר''י פוסל כיון שהסוכה לא ראויה לשבעה .2 .ר''מ מכשיר כיון שהסוכה
ראויה ורק רבנן גזרו.
 .âעשה מבהמה דופן לר''י כשר ולר''מ פסול ,ומחלוקתם  .1להו''א בפיל שאינו קשור ,ופליגי אי חיישינן
שמא תמות או שמא תברח ,ודחי אם הפסול הוא רק מדרבנן א''כ יטמא משום גולל .2 .למסקנא
בעינן מחיצה העומדת ברוח .3 .או דבעינן מחיצה שאינה עשויה בידי אדם ,ונפ''מ נוד תפוח ,שעומד
ברוח ועשוי בידי אדם.
 .ãחשש מיתה  .1דופן סוכה מבהמה ,ר''מ אוסר שמא תמות ,ור''י לא גזר .2 .הלוקח יין מכותים ,לר''מ
מפריש ויוצא אחרי שבת ולר''י אסור דחיש לבקיעת הנוד וה''נ מיתה ,ותירץ לר''מ בקיעת הנוד לא
שכיחא ,או טעמא דר''י דלית ליה ברירה .3 .לר''י מתקינין לכה''ג אשה אחרת שמא תמות ,ודחי
משום מעלה בכפרה .4 .כהן שהלך למדה''י אשתו אוכלת בחזקת שהוא קיים ,כר''מ .5 .ה''ז גיטך
שעה קודם מיתתי אסורה מיד בתרומה ,כר''י.
 .äמחיצה ברוח אינה מחיצה  .1סוכה בין האילנות כשירה ,באילנות קשים ונופו בהוצא ודפנא ,וקמ''ל
דלא גזרינן שישתמש באילן .2 .דיומד מאילן ,בהוצא ודפנא .3 .אילן מיסך על הארץ מטלטלין
תחתיו כנ''ל ,וטפי מבית סאתים אסור דהוי דירה שתשמישה לאויר .4 .שבת בקמה קצורה ושיבולות
מקיפות אותה ,כנ''ל.
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*עוסק במצוה* .אבל* .חתן ושושביניו* .ק"ש.
 .àעוסק במצוה מנלן  .1בשבתך בביתך ,וקמ''ל למטא זימניה .2 .טמאי מת דנדחו לפסח שני ,וקמ''ל אף
שיש כרת.
 .áאבל  .1חייב בכל המצוות .2 .פטור מתפילין שנא' פאר .3 .חייב בסוכה אף שמצטער ,דלא מחמת
הסוכה.
 .âחתן ושושבינין פטורים מסוכה  .1אין שמחה אלא בחופה .2 .שמחה במקום סעודה .3 .א''א חופה
בסוכה מפני יחוד או צער חתן ,ונפ''מ בשכיחי אינשי.
 .ãק''ש  .1מח' בחתן ,וכן בתפילה ותפילין לחתן ושושבינין .2 .עוסקי מצוה כותבי סת''ם תגריהם ועושי
תכלת ,פטורים מכל המצוות וק''ש תפילה ותפלין.
åë óã

*הפטורים מסוכה* .עראי ותפילין.
 .àהפטורים מסוכה  .1הולכי דרכים ,ביום פטורים ביום וחייבים בלילה ,וכן איפכא .2 .שלוחי מצוה,
פטורין ביום ובלילה .3 .שומרי העיר פטורים בזמן ששומרים .4 .שומרי גנות ופרדסים פטורים ביום
ובלילה מפני תשבו כעין תדורו או פרצה קוראה לגנב ,ונפ''מ כרי פירות .5 .חולה פטור ואפילו באין בו
סכנה ואף משמשיו .6 .מצטער רק הוא פטור.
 .áעראי ותפילין  .1השיעור ,אכילה ב' או ג' ביצים ולאביי כביצה כלבד ,שינה הילוך מאה אמה .2 .מחוץ
לסוכה אכילת עראי שרי ,ושינה אסור שמא ירדם או שאין קבע לשינה .3 .שינה בתפילין ,במחזיק
בידו אסור ,עראי במונח בראשו ,קבע בפרס סודר עליהם .4 .נכנס לישון ,ביום רצה מניח ,בלילה
חולץ ,ילדים לעולם חולצין משום קרי.
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