
 

 

 

 

 

 סכך המרוחק מהדופן

 . (1מן הצד אפילואויר פוסל בשלושה ד)הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלושה טפחים, פסולה  :משנה )י"ז א'(

)שתקרת וסיכך על גביו, אם יש מן הכותל לסיכוך ארבע אמות, פסולה  )גגו באמצעו, רחוק מן הדפנות(בית שנפחת 

 . (2שוי, מפסקת בין דפנות לסכך הכשרבית הפסולה משום תעשה ולא מן העה

 . וכן חצר שהיא מוקפת אכסדרה

 סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסככין בו, אם יש תחתיו ארבע אמות פסולה. 

שה. סכך פסול ובשל )כל הסוכה(: אויר פוסל )משמיה דרב(ה: אשכחתינהו לרבנן דבי רב, דיתבי וקאמרי אמר רב
 בארבעה. )כל הסוכה(פוסל 

פסולה,  שה טפחיםודתנן: הרחיק את הסיכוך מן הדפנות של ?אנא: אויר דפוסל בשלשה מנא לכו ואמינא להו
: בית שנפחת וסיכך על גביו, אם יש בין הסיכוך לכותל דתנןלא ליפסיל אלא בארבע אמות,  סכך פסול נמי

 פסולה.  -ארבע אמות 

  ו. משום דופן עקומה נגעו בה.ואמרו לי: בר מינה דההיא, דרב ושמואל אמרי תרוייה

פחות משלושה, מאי? כשרה. מלייה  )בצידו(ואמינא להו אנא: מה אילו איכא סכך פסול פחות מארבעה, ואויר 
 )שהוא קל( , כסכך פסול)שהוא חמור(אויר הפוסל בשלושה  , מאי? פסולה. ולא יהא)שאסור לסכך בהם(בשפודין 

 ?! הפוסל בארבעה

בע יכא סכך פסול פחות מארואמרו לי: אי הכי, לדידך נמי דאמרת סכך פסול פוסל בארבע אמות, מה אילו א
פסולה, לא יהא אויר הפוסל בשלשה כסכך  ?כשרה, מלייה בשפודין מאי ?אמות, ואויר פחות משלשה, מאי

  !פסול הפוסל בארבע אמות?

 או שיעורא הוא, האיום שיעורא ולואמינא להו אנא: האי מאי? בשלמא לדידי, דאמינא ארבע אמות מש )י"ז ב'(
מה  ,דידכו, דאמריתו שיעור משום הפלגהלא מצטרפי. אלא ל ,הדדישיעורייהו ל כיון דלא שוו ,לאו שיעורא הוא

 ל, מה לי אתפלג בסכך פסול ואויר!לי איתפלג בסכך פסו

 בסורא אמרי להא שמעתא בהאי לישנא. 

: אמר רב יהודה אמר שמואל: סכך פסול באמצע, פוסל )שלא אמרה רב, אלא שמואל. ורב חולק(בנהרדעא מתנו 
 מן הצד, פוסל בארבע אמות. ורב אמר: בין מן הצד בין . )טפחים. שהוא מקום חשוב, ונראית כשתי סוכות(בארבעה 

                                                
דחשבינן לסכך כאילו ומכאן אני אומר ומפרש הא דאמרינן שבסכך פסול מן הצד אמרינן דופן עקומה להכשיר עד ארבע אמות, היינו  . 1

ואין את הדופן כאילו הוא עקום והולך תחת הסכך פסול ונעקם ונכפף למעלה. ובאוירה ליכא למימר הכי. ואיני מפרש ר, מן הדופן
 , דאם כן גם גבי אויר נמי נימא הכי. רש"י. ומוציא את הפסול מן הסוכהומגיע לסכך כשר 

אבל בפחות מארבע אמות כשרה, הלכה למשה מסיני, שרואים תקרת הבית כאילו היא הדופן שנעקם למעלה, ואין כאן סכך פסול  . 2
 רש"י. . ן תחת זהלסוכה. ולא ייש

 ת”בעזהשי
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 באמצע, בארבע אמות.

 שיטות הראשונים

מן הצד ו ,ל בארבעה טפחיםסכך פסול באמצע פוס, דהלכתא בהא כשמואלד הרי"ף: כתב סכך פסול באמצע ומן הצד
. וכן פסקו שה טפחיםושלבין באמצע בין מן הצד ב ,אבל בסוכה קטנה ;והני מילי בסוכה גדולה 3בד' אמות. פוסל

כתב, הסתפק, ו העיטורובעל  .בלישנא בתרא , שגם באמצע פוסל בארבע אמות, כרבבה"ג. ודעת רמב"ם, רמב"ן, ורי"ד
  4.כרי"ףפסק  והשו"ע .פלוגתא דרבוותא היא, ולחומראמיהו 

סּול ׁשְּ  ..."כתב  ם"הרמב :בסוכה גדולה וקטנה באמצע, פסולסכך  ָכךְּ ּפָ ּסְּ ָמקֹום ֶאָחדִאם ֵיׁש ּבַּ ָפִחים ּבְּ ה טְּ סּוָלה. ...לׁשָ  ..ּפְּ
דֹוָלה  ה ּגְּ ֻסּכָ ה. ֲאָבל ּבְּ ּנָ טַּ קְּ ע  -ּבִ צַּ ֶאמְּ סּול ּבָ ָכךְּ ּפָ ָפִחיםסְּ ָעה טְּ ּבָ רְּ אַּ א .. .ּפֹוֵסל ּבְּ ּה ֶאּלָ ֵאין ּבָ ל ׁשֶ ה? ּכָ ּנָ טַּ ה קְּ ֵאי זֹו ִהיא ֻסּכָ וְּ

דֹוָלה  ָפִחים; ּוגְּ ָעה טְּ בְּ ל ׁשִ ָפִחים עַּ ָעה טְּ בְּ ָכךְּ  -ׁשִ ָפִחים סְּ ָעה טְּ בְּ ל ׁשִ ָפִחים עַּ ָעה טְּ בְּ סּול ׁשִ ּפָ ָכךְּ הַּ ּסְּ ל הַּ ּה ָיֵתר עַּ ֵאר ּבָ ָ ׁשּ ּיִ ל ׁשֶ ּכָ
ר. ׁשֵ . שכשתדינהו בלבוד כשר ,של סכך כשר כל שנשארו שם ארבעה ומשהו ,ן זה הואלעני 'גדולה'וכתב,  והמאירי "ּכָ
 5.ם"כרמבפסק  ע"והשו

ולענין , הר"ןבסוכה גדולה, אינו פוסל. וכתב סכך פסול פחות מד' טפחים, : כך פסול פחות מד' טפחיםסתחת שינה 
פסק  והשו"ע 6.סובר שאין ישנין תחתיו אא"כ הוא פחות מג' הראב"דאבל  .ישנין תחתיוד הרז"הדעת , לישן תחתיו

 7.כרז"ה

 הפסול וכאילו הסכך ,שרואין כאילו הדופן נעקם ,דופן עקומה, שפירוש הר"ןכתב  :דופן עקומה כשהגג רחוק מהדופן
רש רואין כאילו הדופן נתקרב אבל אי אפשר לפ .שכן דרכן של כותלים להתעקם ,םכולו הוא הדופן אלא שנתעק

מימר אבל אם אין דפנות מגיעות לסכך ליכא ל ;על כרחך כשהדפנות מגיעות לסכך עסקינן, לפי שטה זו. וכתב שלסכך
 8.אומרים דופן עקומה, שגם כשכדופן רחוקה מהסכך, הטור. ודעת דופן עקומה

 

 

                                                
 . רי"ף.הא רבנן דבי רב כוותיה סבירא להוד . 3
כשר. וכתב  ,כתב המשנ"ב )ס"ק ה( שאם הסכך הוא עקום אף אם הוא יותר מד' אמות, כל עוד אין במשכו ד' אמותאו"ח תרלב,א. ו . 4

שבמקרה שבסכך  ,)ס"ק ז( כתב ממנו ג' טפחים לא מצטרף. עודשאם הוא עקום ולמטה ממנו יש קורה, אף אם היא לא רחוקה 
, ' טפחיםשבסוכה שקטנה סכך פסול פוסל בג לעניין מה שכתב השו"עו אפשר שג"כ פסול. ,הפסול יש ג' טפחים וטפח בולט החוצה

 ;אלא אפילו היא תשעה ומחצה ויש בה סכך פסול שלושה, פוסלת כל הסוכה ,כתב המשנ"ב )ס"ק ח( שלאו דווקא שבעה על שבעה
הראשונים )הו"ד ברא"ש(.  העיטור )הל' סוכה(. כלמקורות: רי"ף )ח ב בדפיו(. ה. אין הכשר סוכ ,ח את הסכך הפסולתק שהרי אם

 רמב"ם )הל' סוכה ה,יד(.רא"ש )סי' לב(. 
 .(היה שם אוירה "ז ב', ד"י)מאירי . (טו-יגהל' סוכה ה,)ם "רמב :מקורותאו"ח תרלב,א.  . 5
 . ר"ן.בפחות מג' איתמר ,דכי אמרינן בסוף פרקין דסכך פסול מצטרף וישנין תחתיו . 6
שכיון שדעת הראב"ד שאף בפחות מד' טפחים, הסוכה כשירה אבל אין לאכול ולישן תחתיו  או"ח תרלב,א. וכתב המשנ"ב )ס"ק ג(, . 7

 מקורות: ר"ן )ח ב ברי"ף, ד"ה ולענין(. )אא"כ הוא פחות מג' טפחים(, לכן יש להחמיר לכתחילה. 
ה, כאילו הכותל נעקם. וכתב כתב שדופן עקומה הכוונ )או"ח תרלב,א( השו"עוובב"י האריך לבאר שלמד כן מדברי רש"י, עיי"ש.  . 8

 שיש אומרים )הטור(. וכתב , וכדעת הר"ןפן מגיעה לסכך אמרינן דופן עקומההמשנ"ב )ס"ק ד( שמשמע מלשון זו שרק כאשר הדו
דמן הדפנות עד הסכך הוא היכי  ,ואפשר. כאלו הדופן מגיע עד למעלה ונכפף דאפילו אינם מגיעים הדפנות לסכך נמי אמרינן רואין

 . מקורות: ר"ן )ב א ברי"ף, ד"ה בנה בה איצטבא(. דאמרינן לבוד ודופן עקומה ,יש להקל לי עלמאלכו ' טפחים,מגפחות 
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דאהדרו דבי רב תשובה  ולא אשכחן 9ארבנן דבי רב, הקשה בהר :פחות משלושהסכך פסול פחות מארבעה, ואויר צירוף 
פסק וכן  10.11, וקיימא לן נמי כותייהוסיק לה תלמודאדאיתותבו, מדלא מ , דלא אפשר לומרא"ריטבוכתב  .להאי פירכא

 12.ע"השו

 שולחן ערוך

 , הלכות סוכה, סימן תרלב()או"ח

יו א.  ּתָ חְּ ן ּתַּ ר ִליׁשַּ ָרה, ּוֻמּתָ ׁשֵ חֹות ִמד', ּכְּ ָפִחים; ֲאָבל ּפָ ד' טְּ ע ּבְּ צַּ ֶאמְּ סּול, ּפֹוֵסל ּבָ ָכךְּ ּפָ ּמֹות,  .סְּ ד' אַּ א ּבְּ ד ֵאינֹו ּפֹוֵסל ֶאּלָ ּצַּ ִמן הַּ
ה, ִריָנן ּדֶֹפן ֲעֻקּמָ ָאמְּ ָרה ּדְּ ׁשֵ ּמֹות, ּכְּ חֹות ִמד' אַּ ּכֶֹתל ֲאָבל ּפָ ִאּלּו הַּ ָאנּו רֹוִאים ּכְּ ר ׁשֶ נּו לֹומַּ יְּ הַּ ָכךְּ  ּדְּ סְּ ב ֶזה הַּ ֵיָחׁשֵ ֶנֱעָקם וְּ

קוֹ  מְּ ךְּ ּבִ ִסּכֵ ע וְּ צַּ ֶאמְּ ת ּבָ חַּ פְּ ּנִ ִית ׁשֶ ךְּ ּבַּ ּכָ י. ִהילְּ ה ִמִסינַּ מֹׁשֶ ָדָבר ֶזה ֲהָלָכה לְּ ּכֶֹתל, וְּ סּול ִמּגּוף הַּ ּפָ ר ִמן הַּ אַּ ִנׁשְּ ָחת וְּ ּפְּ ם הַּ
ָרה ָסִביב קְּ ּתִ ר הַּ ׁשֵ ָכךְּ ּכָ ין סְּ ָעה  ּבֵ ּבָ רְּ ׁש ּבֹו אַּ ּיֵ ן ׁשֶ מַּ ל זְּ יו ּכָ ּתָ חְּ ִנים ּתַּ ׁשֵ ָרה, ּוִמיהּו ֵאין יְּ ׁשֵ ּמֹות, ּכְּ ע אַּ ּבַּ רְּ חֹות ֵמאַּ ָתִלים ּפָ ּכְּ לַּ

ָפִחי סּול ז' טְּ ָכךְּ ּפָ סְּ ל הַּ ּה יֹוֵתר עַּ ׁש ּבָ ּיֵ דֹוָלה ׁשֶ ה ּגְּ ֻסּכָ ָבִרים ֲאמּוִרים, ּבְּ ה ּדְּ ּמֶ ָפִחים. ּבַּ ה טְּ ֻסּכָ ָפִחים; ֲאָבל ּבְּ ל ז' טְּ ם עַּ
הּ  ֵאין ּבָ ה, ׁשֶ ּנָ טַּ יו קְּ ּתָ חְּ ִנים ּתַּ ָרה ִויׁשֵ ׁשֵ ָפחֹות ִמג' ּכְּ סּוָלה, ּבְּ ָפִחים ּפְּ ג' טְּ ד, ּבְּ ּצַּ ין ִמן הַּ ע ּבֵ צַּ ֶאמְּ ין ּבָ ל ז', ּבֵ א ז' עַּ ָטֵרף  ֶאּלָ ּוִמצְּ

עּור.  ִ ׁשּ כַּ ה לְּ ֻסּכָ ִלים הַּ ׁשְּ הַּ  לְּ
לֹׁשָ  ג.  ְּ חֹות ִמׁשּ לֹו ּפָ ֲאִויר ֶאצְּ ָעה, וַּ ּבָ רְּ חֹות ֵמאַּ סּול ּפָ ָכךְּ ּפָ סֹלסְּ ִפים ִלפְּ ָטרְּ   ...ה, ֵאין ִמצְּ

 

                                                
, כסכך אויר הפוסל בשלושה ולא יהא( ולשיטתכם)וכו'  רהפחות משלושה, מאי? כשמה אילו איכא סכך פסול פחות מארבעה, ואויר  . 9

  !הפוסל בארבעה פסול
מסתברא דרבה הוא דלא ידע פירוקא דידהו, או דלא חשו לאהדורי ליה פירוקא אלא למפרך ליה האי דבסמוך, או  :א"טבהרי כתבו  .10

, דלדידהו נמי לא שוו פסולי בטעמא ,אבל אינהו טענתא מעלייתא אית להו .ולא ניחא ליה בגויה ולא קאמר לה דשמע טענתייהו
כל דלא שוו בשיעורא  ,דאפילו שוו בטעמא ,ועוד .וב להם שיעור מקוםדארבעה חש ;וסכך פסול משום שיעורא ,דאויר משום הפלגה

  .לא מצטרפי כלל
לא כתב דין זה בפירוש, אלא רק כתב את הדין המובא בסוגיא הבאה, שאויר שלושה שמיעטו בסכך פסול,  (הל' סוכה ה,כ)ם "הרמבו  .11

 להלן.אה ר .כשרה ,בסוכה גדולה
  .תרלב,ג ח"או  .12

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב ט"ו
 י"ז| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 


