
 

 

 

 

 

 אויר בסכך

הוי מיעוט  )הפסולים(בין בשיפודין  )כשרים(ומיעטו, בין בקנים  אמר אביי: אוויר שלושה, בסוכה גדולה )י"ח א'(
)היות , בקנים הוי מיעוט, בשיפודין לא הוי מיעוט טפחים( )שבעה על שבעה. בסוכה קטנה )להכשיר את הסוכה(

 . שנשאר פחות משיעור הכשר סוכה(

, )אויר בפחות מג' שלא בסמוך לדופן(מן הצד, אבל באמצע  )שאויר פחות משלושה לבוד, ואינו פוסל בסוכה(והני מילי 
 פליגי בה רב אחא ורבינא: 

 חד אמר: יש לבוד באמצע. 

  1באמצע. וחד אמר: אין לבוד

 שיטות הראשונים

דכל היכא דפליגי רב אחא  ('ג ב"חולין צ ',ד ב")פסחים עי"ל ידק ,והלכתא יש לבוד באמצע, רי"ף ורא"ש: כתבו לבוד באמצע
 2.השו"ע. וכן פסק הרמב"ם. וכן פסק והלכתא כרבינא לקולא ,רב אחא לחומרא ורבינא לקולא ,ורבינא

שהפסיק היינו דווקא  ,הא דאויר פוסל בג' וסכך פסול פוסל בארבעה, דהרא"ש כתב: אויר וסכך פסול הפוסלים סוכה
אבל אם נשאר שיעור סוכה במקום אחד,  3ולא נשאר שיעור הכשר סוכה עם דפנות במקום אחד; ,יםיסוכה לשת

 5.הרמ"אוכן פסק  4.המקום ההוא כשר

ואויר פחות  ,וסכך פסול שני טפחים ,טפחים ואם יש סכך פסול שני, הרא"ש: כתב אויר ביניהםו שני סככים פסולים
ומיהו , הרא"שוכתב עוד  7.השו"עוהביאו  6.יש להסתפק אם שני הפסולין מצטרפין לפסול את הסוכה ,משלשה מפסיק

דלא  ,שנאמר שיהא חשוב כסתום מחמת לבוד ,אין האויר משלימו לד' ,אם אין בפסולין ד' ואויר פחות מג' מפסיק
 .ראמרינן לבוד להחמי

 

                                                
)ד"ה אין לבוד באמצע(: וא''ת אם אין לבוד באמצע א''כ צלתה מרובה מחמתה תיפסל עד שתהא מכוסה יפה ומעובה פות כתבו תוס . 1

 וראה להלן.. דהכא מיירי כשהאויר מהלך על פני כולה, ובסיכוך נחלקו לשניים. כמין בית, שלא יהא בה נקב? לאו פרכא היא
 או"ח תרלב,ב. מקורות: רמב"ם )הל' סוכה ה,כ(. רא"ש )סי' לג(.  . 2
צץ האויר או הפסול בין ומהלך על פני כל הסוכה עד הפתח דהשתא חו )בסוכה שיש בה ג' דפנות(, שמתחיל מדופן האמצעיכגון  . 3

 . רא"ש.ולא נשאר לכל צד כי אם שתי דפנות, שרהכשר לכ
דהא אית  ,כשרה ,אם נשאר מן הכשר לצד דופן האמצעי כדי הכשר סוכה ,ומהלך לדופן שכנגדו ,אם מתחיל מן הדופן שבצד זהכגון  . 4

ות מד' ופח ,סוכהונשאר אצל הפתח הכשר  ,ואם סכך פסול מפסיק .אם יש אויר מפסיק ,וצד שמעבר אצל הפתח פסול .לה ג' דפנות
 . רא"ש.הכל כשר ,עד הדופן האמצעי

 או"ח תרלב,ב. מקורות: רמב"ם )הל' סוכה ה,כ(. רא"ש )סי' לג(.  . 5
 . רא"ש.צטרפיןאו דלמא כיון דאין באויר ג' מ ,כיון דאויר מפסיק ביניהם לא מצטרפין נןמי אמרי . 6
 או"ח תרלב,ד. מקורות: רא"ש )סי' לג(. . 7

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב טז
 י"ח| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלב(

ָפחֹות  ב.  סּוָלה, ּבְ ג' ְטָפִחים ּפְ ד ּבְ ין ִמן ַהּצַ ֶאְמַצע ּבֵּ ין ּבָ בֵּ ִוים, ּדְ ָ ה ש  ְקַטּנָ ין ּבִ ְגדֹוָלה ּבֵּ ין ּבִ ף ֲאִויר, ּבֵּ ָרה, ּוִמְצָטרֵּ ֵּ ש  ִמג' ּכְ
ה ִלים ַהֻסּכָ ְ יו.  ְלַהש  ְחּתָ ִנים ּתַ ֵּ ין ְיש  ה  הגה:ְואֵּ ּכָ ל ַהּסֻ י ּכָ נֵּ ְך ַעל ּפְ הֹולֵּ ֶ ֹו ְוֻרּבוֹ ְירּוָחם נ''ח ח''א(, רבי )ְוַדְוָקא ש  י ַלֲעמֹד רֹאש  דֵּ ש  ּבֹו ּכְ ּיֵּ ֶ  ;אֹו ש 

ּה ְנָקִבים  ין ּבָ אֵּ ֶ ה ש  ין ֻסּכָ ָהא אֵּ ר, ּדְ ג')ַר''ן ספ''ק(. ֲאָבל בלא''ה ֻמּתָ ד', ַוֲאִויר ּבְ ל ּבְ סּול ּפֹוסֵּ ְסָכְך ּפָ ִים  ,ְוָהא ּדִ ּתַ ְ ה ִלש  ִהְפִסיק ַהֻסּכָ ֶ ְוָקא ש  ַהְינּו ּדַ

ָמקֹום ֶאָחד ָפנֹות ּבְ ה ִעם ּדְ ר ֻסּכָ ֵּ עּור ֶהְכש  ִ ַאר ש  ְ חּוץ ִאם  ;ְולֹא ִנש  ּבַ ּמִ ֶ ר, ְוַאף ש  ֵּ ש  קֹום ַההּוא ּכָ ָמקֹום ֶאָחד, ַהּמָ ה ּבְ עּור ֻסּכָ ִ ַאר ש  ְ ֲאָבל ִאם ִנש 

ָדִדים  ר לֹו ִמן ַהּצְ   .()טּורְמֻחּבָ
ְך ִאם ֲאִויר  ג.  ין ִמְצָטְרִפים ִלְפסֹל; ִהיְלּכָ ה, אֵּ ָ לֹש  ְ ּ חֹות ִמש  ָעה, ַוֲאִויר ֶאְצלֹו ּפָ ַאְרּבָ חֹות מֵּ סּול ּפָ ָמקֹום ֶאָחד, ְסָכְך ּפָ ה ּבְ ָ לֹש  ְ ש 

ְקַטנָּ  דֹוָלה, ֲאָבל ּבִ ה ּגְ ֻסּכָ י ּבְ י ִמּלֵּ ר; ְוָהנֵּ ֵּ ש  סּול, ּכָ ְסָכְך ּפָ ין ֲאִפּלּו ִמֲעטֹו ּבִ ש  ּבֵּ ְבָעה, ִאם יֵּ ִ ְבָעה ַעל ש  ִ א ש  ּה ֶאּלָ ין ּבָ אֵּ ֶ ה ש 
ה ְטָפִחים ִמְצָטְרִפים ִלְפסֹל.  ָ לֹש  ְ יֶהם ש  נֵּ ְ  ש 

יֶהם, יֵּ  ד.  ינֵּ ה ַמְפִסיק ּבֵּ ָ לֹש  ְ ּ חֹות ִמש  סּול ב' ְטָפִחים, ַוֲאִויר ּפָ סּול ב' ְטָפִחים, ְועֹוד ְסָכְך ּפָ ש  ְסָכְך ּפָ ּפֵּ ִאם יֵּ י ש  ְלִהְסּתַ נֵּ ְ ק ִאם ש 
ה. סּוִלים ִמְצָטְרִפין ִלְפסֹל ַהֻסּכָ  ַהּפְ

 סיכך על גבי אכסדרה

 כשרה.  ,ל גבי אכסדרה שיש לה פצימיןאתמר, סיכך ע )י"ח א'(

 פסולה.  :ורבא אמר .האביי אמר: כשר - שאין לה פצימין

 אביי אמר כשרה, אמרינן: פי תקרה יורד וסותם. 

 אמרינן פי תקרה יורד וסותם. רבא אמר פסולה: לא  '(ח ב)י"

 אפילו הפחית דופן אמצעי! ,לדידך דאמרת פי תקרה יורד וסותםרבא לאביי:  "לא

 אמר ליה: מודינא לך בההיא, דהוה ליה כמבוי המפולש. 

לימא אביי ורבא בפלוגתא דרב ושמואל קמיפלגי, דאתמר: אכסדרה בבקעה, רב אמר: מותר לטלטל בכולו, 
דאמרינן פי תקרה יורד וסותם. ושמואל אמר: אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות, דלא אמרינן פי תקרה יורד 

 וסותם. 

  8כולי עלמא לא פליגי. אליבא דשמואל

אלא דמחיצות לאכסדרה הוא  אביי כרב. ורבא אמר לך: עד כאן לא אמר רב התם .י פליגי אליבא דרבכ '(ט א)י"
 לא.  ,א דלאו להכי עבידיאבל הכ 9;דעבידי

                                                
ואביי אינו יכול להעמיד דבריו כשמואל, ואליבא דשמואל לא פליג אביי למימר כשרה; דמה . דרבא לחודיה הוא דאמר כשמואל . 8

לא שרי להו שמואל בסתימת פי תקרה, כל  ,לענין שבת דמחיצות פי תקרה לחלל אכסדרה עבידי, שהתקרה לצורך אכסדרה נעשית
תוכן עשויה, ולא לצורך חוצה  שכן לענין סוכה, שלא לשם סוכה נעשה, שהרי חוץ לחללה של אכסדרה היא נעשית, ומחיצות לצורך

 י."רש. להן
ואילו מחיצה  .חיצה לאויר שחוצה להןלא להיות מ זה, אבלפי תקרה זה לשם אכסדרה נעשה להיות לו מחיצה לחלל  דמחיצות . 9

לחלל  במחיצה העשויה ,כי אגמריה רחמנא למשה לגוד אחיתד ;לא ,אבל לאכשורה על ידי גוד אחית .הוה סמכינן עלה ,מעלייתא היא

 ת”בעזהשי
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 י"ח| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 בסורא מתני להא שמעתא בהאי לישנא. 

 ה. דברי הכל פסול ,ך על גבי אכסדרה שאין לה פצימיןבפומבדיתא מתני: סיכ

 יש לה פצימין, אביי אמר: כשרה, רבא אמר: פסולה. 

 אביי אמר: כשרה, אמרינן לבוד. 

 רבא אמר: פסולה, לא אמרינן לבוד. 

 והלכתא כלישנא קמא. 

ר מר הא דאמר רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא מסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין. אמר ליה: לא סב
נראה מבחוץ  ,ה מבחוץ. אי נמיונראה מבפנים ושו אחוי ליה !פסולה? ימיןרבא: יש לה פצימין כשרה, אין לה פצ

 ה מבפנים. וווש

  .נידון משום לחי, ולחי היינו פצימין ,ה מבפניםונראה מבחוץ ושו ,דאתמר

 שיטות הראשונים

וסיכך באוירה של חצר. , וחצר לפניה, תיםבמדובר באכסדרה שבפני  י"רשלפי  :שאין לה פצימין על גבי אכסדרהסיכך 
 ם"ף ורמב"ריולפי  .כמין גאםודווקא , מדובר שיש לחצר שתי דפנות שלמות, תוספותפי למחיצות כלל.  לסוכהואין 

 10לאכסדרה פצימין, פסולה, כדעת רבא.שאין וכ מדובר בסוכה העשויה כמבוי.

לצד הסוכה יש לאכסדרה עמודים, וביניהם שפירש,  רש"י: למסקנה, כשיש לה פצימין, כשרה. אכסדרה שיש לה פצימין
סמוכין פצימין דלאו ב, וביאר א"ריטבו, ף"הריביאור דברי ב ן"רו 11פחות משלושה טפחים, וכשרה, דאמרינן בהו לבוד.

שיש לה פצימין באותו רוח שלישי, אחד מכאן ואחד מכאן, דכיון שיש לה פצימין, אמרינן פחות משלושה עסקינן, אלא 
 12.לתוספותחשש  א"והרמ. ף"כריפסק  ע"שווה וסותם על ידי הפצימין. דפי תקרה יור

נידון משום לחי, ולחי היינו  ,ה מבפניםונראה מבחוץ ושו אחוי ליה וכו' דאתמר, אמרינן, :ה מבפניםונראה מבחוץ ושו
 ורב כהנא דהכא  ,דמיירי כשעשה צורת הפתח לדופן השלישיתותירץ,  13?!, מה עניין מבוי לסוכהש"הראהקשה ו. פצימין

                                                                                                                                                                         
. שה כמחיצה סתומה היאווד בפחות משללב ,ידןפצימין, אף על גב דלגוואי עבו, היכא דיש לה ומיה. , ולא לחוצה להשלה אגמריה

 י."רש
 . (הראה מגיד משנ; ט-הל' סוכה ד,ח)ם "רמב. (סיכךה "ח א', ד"י)תוספות  .(ט א בדפיו)ף "רי :מקורות להלן.ראה  . 10
דהיכי אמרינן לקמן אחוי ליה נראה מבפנים ושוה  ,ותו. לכתא גמירי לה ולא פליג עלה רבאדהא לבוד ה !ואינו נכוןכתב הריטב"א, ו . 11

 ץ.ן באמצע נראין יפה מבפנים ומבחודהא כיון שהפצימי ,מבחוץ
 כאן די ,דצריך פס ד' ומשהו (תרל,ג)אמרינן העשויה כמבוי  שבסוכה אחרתפ "עא ,ב"המשנ וכתב. (לזק "ב ס"ומשנ)ח תרל,ח "או . 12

וגם לא  ,ופצימין אלו אף על פי שאינם נראים בפנים לעומד בסוכה אלא לעומד חוצה לה .אמרינן פי תקרה יורד וסותםד ,בפצימין
רות נות אינן מחוב, כיון ששתי הדפכתב רמ"א שאחרים חולקיןזה על ו .מועילים, מכל מקום נעשו לכתחלה בשביל מחיצת הסוכה

ן פי תקרה של האכסדרה יורד דאמרינ ,ברוח השלישית לתקרת האכסדרה אם היה סמוךמהני פצימין טפח,  ,כשמחוברותו כמין גאם.
 . (מבפניםה ושוה "ף, ד"ט א ברי)ן "ר. (אתמרה "ח א', ד"י)א "ריטב :תמקורו. וסותם

אבל  ;דבהיכרא כל דהו סגי ,הלכך סגי בנראה מבחוץ ושוה מבפנים ,ולא בעינן לחי אלא להיכרא בעלמא ,במבוי איכא ג' מחיצות . 13

 ת”בעזהשי
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 י"ח| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 

 15.16נמי, דהכא נמי מועילות המחיצות מדאורייתאאי  14.וצריכא נמי צורת הפתח ('א 'ז)דאמר לעיל  ,לטעמיה

רבינו דעת ומארבע רוחותיה.  דפליגי באכסדרה פרוצה רשפי רש"י ה.בכול ללטלט תרשמו כרבה הלכ :הבקעב רהסדאכ
 ,הרשב"א, ר"ת. ודעת על רוח רביעית כשיש ג' מחיצות שלימות, ואנו דנים דוקאדפלוגתייהו  ,רמב"ם, ורי"ףחננאל, 
 17.לרב. ודוקא כששתי המחיצות מחוברות, משא"כ אם הן מפולשות דבשתי מחיצות נמי מהני פי תקרה ,והרא"ש
  18.רבינו תם והרא"שכתב דעת  והרמ"א .רמב"םורי"ף כפסק  והשו"ע

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרל(

י ח.  ּבֵּ ְך ַעל ּגַ ין ִנְרִא  ִסּכֵּ ְפִנים ְואֵּ ָהיּו ִנְרִאים ִמּבִ ֶ ין ש  ִציִמין, ּבֵּ ש  ָלּה ּפְ ּיֵּ ֶ ין ַאְכַסְדָרה ש  חּוץ ְואֵּ ָהיּו ִנְרִאים ִמּבַ ֶ ין ש  חּוץ, ּבֵּ ין ִמּבַ

ֲהרֵּ  ֶ ָמבֹוי, ש  ה ָהֲעׂשּוָיה ּכְ ִהיא ֻסּכָ ֶ י ש  נֵּ סּוָלה, ִמּפְ ִציִמין, ּפְ ָרה; לֹא ָהיּו ָלּה ּפְ ֵּ ש  ְפִנים, ּכְ י ִנְרִאים ִמּבִ א ב' ִצּדֵּ ין ָלּה ֶאּלָ י אֵּ
ין בּ  ִציִמין ָהַאְכַסְדָרה, ְוֶאְמַצע ָהַאְכַסְדָרה אֵּ ין לֹו ּפְ ֶנְגּדֹו אֵּ ּכְ ֶ רּוש  ֶלִחי ּוְמזּוָזה(ֹו ּכֶֹתל, ְוש  ִצים ּפֵּ ''ם, ֲאָבל ) )ּפְ ֹון ָהַרְמּבָ ל ֶזה הּוא ְלש  ּכָ

ְוָנא ְכַהאי ּגַ ה ּבִ ין ַלֲעׂשֹות ֻסּכָ ן אֵּ ִרים חֹוְלִקין; ְוָלכֵּ   .(ֲאחֵּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שסא(

ִמּלּוָאהּ ָחצֵּ  ב.  ְפְרָצה ּבְ ּנִ ֶ ֶקֶרן..ר ש  יָנּה ּבְ אֵּ ֶ ְרָצה ש  ר  . ֲאָבל ּפִ יֹותֵּ ם ֲאִפּלּו ּבְ ד ְוסֹותֵּ ְקָרה יֹורֵּ י ּתִ ּה: ּפִ רָזִוית, ַאְמִריָנן ּבָ ֶעׂשֶ , ְוהּוא מֵּ
ה.  א ּפֶ יּכָ לֵּ ע ּדְ ּפָ ֻ ְקָרה ְמש  י ּתִ א ּפִ ּלֹא ְיהֵּ ֶ אן  ... :גההש  ש  ּכָ ב' ְמִחּצֹות, ִאם יֵּ ם ֲאִפּלּו ּבְ ד ְוסֹותֵּ ְקָרה יֹורֵּ י ּתִ יְוַאְמִריָנן ּפִ ּתֵּ ְ מֹות  ש  לֵּ ְ ְמִחּצֹות ש 

ֶנֶגד זֹו לֹא  זֹו; ֲאָבל זֹו ּכְ בּוקֹות זֹו ּבְ  .)טּור(ּדְ

 

                                                                                                                                                                         
לאו מילתא  ,וכי תימא דאמרינן מיגו דמהני לשבת מהני נמי לסוכה !בסוכה דופן שלישי צריך להיות ליושבי בסוכה כמו שתי הדפנות

 ש."אר ?!ה סוכה זו אלא לשבת של ימי הסוכהוכי לא עש ,ועוד !תאהיא דלא אמרינן מיגו מדרבנן לדאוריי
 .אלא מדרבנןולא בעי טפח שוחק  ,צורת הפתח חשיב כמחיצה , דבכל מקוםמדאורייתא סגי לה בהכי ,וכיון דהוה ליה צורת הפתח . 14

 ש."רא. מהני הכא כל שבעת ימי הסוכה ,שבת מיגו דמהני לענין ,הלכך מהני ליה נראה מבחוץ
מהני  ,לענין טפח שוחק הלכך .היינו מדרבנן בעלמא ,הא דאמר רבא דלא מהני פי תקרה כיון דמחיצות לגואי עבידין ולא לבראיד . 15

 ש."רא. נראה מבחוץ
מחוברות  גם כשהדפנות) רת הפתחמי צוומיהו ברא"ש משמע דבעי נ, וכתב, להלכה ש"הביא דברי הרא( ק לז"תרל,ח, ס)ב "והמשנ . 16

"א גהמו ח.לא בעי צורת הפת ,אבל נראה בפנים ושוה בחוץ ;וכתב הב"ח דהיינו דוקא בנראה הפצימין בחוץ ושוה מבפנים .(כמין גאם
דתקרת האכסדרה לצורך , א אמרינן בזה פי תקרה יורד וסותםול ,ומשמע דדעתו דלהרא"ש צריך בכל גווני צוה"פ ל זה,מפקפק ע

  . (לדסי' )ש "רא :קורותמ .עצמו עבידי ולא לצורך סוכה
. ד"ה כי; ד"ה אבל(ד ב', "עירובין צ)רש"י  :ה. ראה באריכות בדבריהם. מקורותהראשונים הנ"ל גם בגירסת הגמרא וגם בפירוש ונחלקו . 17

ריטב"א  .סי' ג(ט, "עירובין פ)רא"ש  .כ"ה א', ד"ה אכסדרא( רוביןיע)רשב"א  .)סוכה י"ח ב', ד"ה אכסדרה(. תוספות )שבת יז,לה(רמב"ם 
 .כ"ה א', ד"ה אכסדרא(עירובין )ר"ן . ראה דגבי בית( צ"ד ב', ד"ה ופרכינןעירובין )

שכתב: ואולי דדעת הרמ"א רק רי"ף ורמב"ם. ובדעת הרמ"א, עיין ביה"ל, יאר הגר"א, ס"ק טז, שהשו"ע פסק כ)כן באו"ח שסא,ב  . 18
 רשב"א :מקורות. נן פי תקרה()ד"ה ואמריה"ל יוב )או"ח שסא,ב(. ע"פ ב"י להכניס דעה זו בתוך הי"א, אבל לא להחליט כדבריו(
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