
 

 

 

 

 

 סיכוך סוכה בנסרים

 . )מדרבנן(יהודה. ורבי מאיר אוסר רבי מסככין בנסרים. דברי : משנה )י"ד א'(

 . (1הוא סכך פסול ,ארבעהנסר רחב ד)נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים, כשרה, ובלבד שלא יישן תחתיו 

 2,, דרבי מאיר אית ליה גזרת תקרה(שרוב תקרות הבית עשויות מהן) אמר רב: מחלוקת בנסרין שיש בהן ארבעה
 , דברי הכל כשרה. )שאין רוב תקרות עשויות מהן(עה ורבי יהודה לית ליה גזרת תקרה. אבל בנסרין שאין בהן ארב

 דברי הכל פסולה.  ,ושמואל אמר: בשאין בהן ארבעה מחלוקת. אבל יש בהן ארבעה

 פחות משלשה הא קנים בעלמא נינהו.  אפילואין בהן ארבעה ו )ומקשה(

קנים בעלמא נינהו.  הכי קאמר יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה. פחות משלשה דברי הכל כשרה, מ"ט )ומתרץ(
כי פליגי משלשה עד ארבעה, מר סבר כיון דליתנהו שיעור מקום לא גזרינן, ומר סבר כיון דנפקי להו מתורת 

 לבוד גזרינן.

 כוותיה דשמואל.  תניאכוותיה דרב,  תניא

רבי מאיר פוסל,  ,יש בהן ארבעה .רי הכל כשרהדב ,ה בנסרים של ארז שאין בהן ארבעהכוותיה דרב: סככ תניא
היו בהן ארבעה וסיככנו על גבי ורבי יהודה מכשיר. אמר רבי יהודה: מעשה בשעת הסכנה שהביאנו נסרים ש

 מרפסת, וישבנו תחתיהן. אמרו לו: משם ראיה? אין שעת הסכנה ראיה. 

   - 3, הפכן על צידיהןאתמר )י"ד ב'(

  4.סולהרב הונא אמר: פ

 5.חסדא ורבה בר רב הונא אמרי: כשרהורב 

ו: עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא, אמרי ליה: הפכן על צידיהן מהו? אמר לה .איקלע רב נחמן לסורא
 פסולה, נעשו כשפודין של מתכת.

 

                                                
צד וסוכה כשרה, וכגון דיהביה אצל הדופן, דסכך פסול אינו פוסל מן ה .מאיר, ולשמואל לדברי הכל בילרב אליבא דר א,כדאמר בגמר . 1

 . רש"י. בארבע אמות, דאמרינן דופן עקומה אלא
וההוא ודאי פסול, דסוכה  .קורות ביתי, אף היא בנסרים מקורהאי מכשרת בהו אתי למימר: מה לי לסכך באלו, מה לי לישב תחת  . 2

   . רש"י.ולא ביתו של כל ימות השנה ,רחמנא אמר
 . רש"י.שהוהשכיבן על צידן, שהוא פחות משלם שיש בהם ארבעה שסיכך בהן, ולא הטיל רחבן על הסוכה אלא נסרי . 3
 .ת, הפסולין לסכך בכל ענין שהופכןנעשו כשפודין של מתכ ,לקמן, דכיון דיש שם פסול עליהן כדמפרש . 4
 . רש"י.כי האי גוונא לא עבדי אינשי תקרהדטעמא משום גזירת תקרה, ו . 5
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 שיטות הראשונים

שיש בהם ארבעה, דברי הכל כשמואל, שבנסרים  הראשוניםורוב  רי"ף ורא"ש: פסקו באיזה נסרים נחלקו במשנה
 א"יטברו הראב"דופסולה. ובמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, פסקו כרבי יהודה שהכשיר בנסרים שאין בהם ארבעה. 

 7.השו"עוכן פסק  6.'והכל עולה לסגנון אחד' ש,"אהרכתב ו. כרבי מאיר וכרב ופסק

נעשו כשפודין של מתכת  ,שם פיסול עליהן דכיון דיש, כרב הונא ורב נחמן, רי"ף, רמב"ם, ורא"ש: פסקו הפכן על צידיהן
 8.השו"ע. וכן פסק הפסולים לסכך בכל ענין שהופכן

מסככין בו בשעת  ,שכל שפסולו מדבריהם משום גזירה ,ושמעינן מינה, א"ריטבכתב  :בנסרים בשעת הדחקיכוך ס
  9.10ומברכין על ישיבתה ,א אפשר בכשרותהסכנה דל

 שולחן ערוך

 ן תרכט()או"ח, הלכות סוכה, סימ

ךְ  יח.  ָעה, ְוֵכן ָאְסרּו ְלַסּכֵ ן ַאְרּבָ ָרְחּבָ ם ֵאין ּבְ ָעה; ְואִּ ם ַאְרּבָ הֶׁ ֵאין ּבָ ֶׁ ן ש  ּדָ ּלּו ֲהָפָכן ַעל צִּ ָעה, ֲאפִּ ן ַאְרּבָ ָרְחּבָ ֶׁ ים ש  ְנָסרִּ ים,  ּבִּ רִּ ֵ ש  ּכְ
ים, ים ְלֵכלִּ ּדֹומִּ ֶׁ ים ש  ּפִּ ֻׁ ּלּו ֵהם ְמש  ם  ֲאפִּ הֶׁ ְך ּבָ ּלֹא ְלַסּכֵ ֶׁ ָלל. ְוָנֲהגּו ש   ּכְ

 

                                                
 ,אי פסקינן כרבי מאיר אליבא דרב או כרבי יהודה אליבא דשמואל, י דלגבי הא לא נפקא לן מינה מידיובודאא כתב, "הריטבנם אמ . 6

בתקרה שאין עליה  (ו א'"ט) אלא דנפקא לן מינה פלוגתא דפליגי בסיפא .מפסל בנסרים שיש בהן ארבעה בלחודל ,וכולה חד עניינא
איר וקיימא לן כרבי מ .הלכתא כותיה בסיפא ,כרבי יהודה בהאאי הלכתא והוא הדין בסיפא,  ,דאי הלכה כרבי מאיר בהא .מעזיבה

  ו.מפי מורי רבי נר" .בתרווייהו
 .(איכא מאן דפסקה "ד)א "יטבר רמב"ם )הל' סוכה ה,ז(. רא"ש )סי' כח(.ראשונים )הו"ד ברא"ש(. או"ח תרכט,יח. מקורות:  . 7
 או"ח תרכט,יח. מקורות: רא"ש )סי' כח(. רמב"ם )הל' סוכה ה,ז(. . 8
דפסולה  מע מינהש, א ודאי מכיון דלא מברכין בה כללה ?מה ראיה מייתי מינה רבי יהודה ,לו לא היו מברכין בה בשעת הסכנהידא . 9

, מדבריהם ארבעת מינין שבלולב שהןובפרק לולב וערבה )ל"א ב'( מוכח בהדיא שכן הדין בכל פסולי . אלא ודאי כדאמרן !מדרבנן
 א."יטבר. דלא אפשר אלא בהכי ,הסכנהנדחין בזמן מצות לולב של תורה בשעת ש

רו כול לסכך בנסרים שיש בהם ד' טפחים, וכן בכל דבר שאס, דבשעת הדחק, יכתב בשם הפוסקים (ק נ"תרכט,יח, ס)ב "והמשנ . 10
לי כוונתו או) לברך דיכולנוטה א בענייננו, דעתו "הרשב בחי'שכתב ועניין ברכה, יש דעות בפוסקים. לאכן חכמים משום גזירה. 

 .(רבה תניא כותיה ד"ד ב', ד"י)א "ריטב :קורותמ .(א הכריע כן להדיא"ב שכן הריטב"בל צ, אל"הנא "לריטב
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