איורים צבעוניים בתלת מימד,
לבאר ולהאיר את סוגיות מסכת
סוכה ,ולקרבן אל דעת הלומד
באופן מוחשי

15/08/2006 16:48:08
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להוצאת "מאורות הדף היומי"

בכדי להקל על המעיין ,בכל המקומות
בהם יש מדידה של טפחים השתמשנו בקרשים
המקומות בהן
לבנים כאשר כל קרש מציין טפח:

אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים
ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני
או מכני ,לרבות צילום והקלטה ,ללא אישור
בכתב מהמו"ל.

גרפיקה ועימוד :חיים דיקמן
גרפיקה ותלת מימד :עמיר כהן )כץ(
הפקה :חיים וקסלר

קרש :טפח

להערות והארות:
״מאורות הדף היומי״
ת .ד 471 .בני ברק
פקס03-7601020 :
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ה

מאור
המבוא

פתח דבר
בשמחה רבה הנני מתכבד לעמוד בפתח השער של "המאור המבואר" ,היוצא לאור על ידי
בית מדרשינו למגידי השיעור "מאורות הדף היומי".
עדים אנחנו בשנים האחרונות למהפכות נוראות הוד .איכשר דרא ולימוד התורה הולך וכובש
ומוסיף לו גדודים גדודים .ניתן לומר שכמעט אין כיום יהודי שומר תורה ומצוות שאינו משתתף
באיזושהי מסגרת ללימוד תורה ,ובפרט לימוד גמרא.
התורה הקדושה פורצת לה גבולות חדשים מידי יום ושבוע שיעורים חדשים נוספים כל העת,
והמונים המונים ,מהם רבים עד מאד אשר אינם שומרי תורה ומצוות כלל ,כופפים עצמם לעבר
דף הגמרא ואזנם כרוייה לשמוע את דבריה .כאיל תערוג על אפיקי מים ,צמאים הם לשמוע את
בת קול דברי חז"ל הקדושים שבתלמוד.
זכינו ולבית "מאורות הדף היומי" ,חלק רב במהפכה .בית המדרש למגידי השיעורים,
שהיה ראשיתו מצער ,גדל בסייעתא דשמיא למרכז ענק להפצת תורה .החל משיעורי תורה
לאלפים המאורגנים על ידי בית המדרש ,דרך שיעורים לנוער ברחבי הארץ והעלון השבועי
המופץ בעשרות אלפי עותקים ,וכלה בהדפסת וחלוקת גמרות וספרי עזר ללומדי הדף ולמגידי
השיעורים ועוד היד נטויה בעז"ה.
הצמאון הרב הגדל והולך של עמך בית ישראל לכל מילה של תורה ,נוסך בנו עידוד ומרץ רב
להוסיף ולהרבות חיילים ומפעלים לתורה ולתעודה .ההיענות העצומה שמפעלינו זוכים להם
כמו גם תמיכתם הרבה של נדיבי עם שהפצת התורה נוגעת ללבם והם מוזילים מהונם ומאונם
לשם כך ומנציחים את קרוביהם ויקיריהם על המפעלים הגדולים מדרבנת אותנו שלא לשקוט
על השמרים אלא להמשיך ולפעול בכדי להרבות את מעגל לומדי התורה.
במסכת זו ,כבמסכתות קודמות ,יצרנו הרבה איורים בתלת מימד המבארים את הסוגיות
הנלמדות בצורה מוחשית.
בסיום דברי אשא כפי לבורא עולם :אנא סייענו להמשיך ולהפיץ את תורתך הקדושה ,הורנו
ה' דרכך ועזרנו להגדיל תורה ולהאדירה.

הרב חיים דוד קובלסקי
ראש בית המדרש
"מאורות הדף היומי"
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ה

מאור
המבוא

ר

בפתח השער
שפתי רננות יהלל פינו ,רון שיר ושבח לנותן התורה ,ובחסדו כי גבר עלינו ,אינה לידינו את הזכות
הכבירה להעניק לשוחרי תושיה מתנה נאצלה ,דוגמת יצירת מופת כספר חשוב זה אשר בשמו יכונה
"המאור המבואר" ,היוצא לאור על ידי "מאורות הדף היומי" בראשות הרה"ג ר' חיים דוד קובלסקי
שליט"א ,ששמו נודע בהפצת לימוד התורה הקדושה לרבים ,ופועל גדולות ונצורות להמתיק את
התורה בפי לומדי הדף היומי ולהרחיב מעגלי הקדושה.
"המאור המבואר" כשמו כן הוא ,בו יבוארו ,יוארו וילובנו ענייני המסכת דיניהם ופרטיהם ,המוגשות
בשרטוטי המחשבה ממוחשבים מעשה ידי אמן ,כדי לקרב את הלומדים הנכבדים קירבה מוחשית
אל סוגיות הגמרא וענייני המסכת.
מה נכבד היום הזה ,כאשר לאחר חודשי עבודה ממושכים ביגיעה מרובה ,זוכים אנו לברך על
המוגמר ולהעלות על שולחן מלכים ,מאן מלכי רבנן ,דבר שלם נאה ומתוקן כאשר תחזינה עיניכם
מישרים ,לתועלת לומדי התורה שיהא לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לסעודה.
לפני העיון בתמונות יש להבהיר ,כי פעמים שנפסקה הלכה בשונה מן המובא בסוגיית הגמרא
ובאיורים שלפנינו ,ולפיכך – אין להסיק הלכה למעשה על פי האיורים .מטרתנו העיקרית היא המחשה
והבהרה בלבד ,ולא לקבוע מסמרות בהלכה.
* * *
התודה והברכה לצוות תלמידי החכמים ,אשר יגעו ושקדו ,להוציא דבר נאה ומתקבל ,בלא לחסוך
רוב אונים ואמיצות  -כח ,הרה"ג ר' גרשון פינקלשטיין שליט"א ,הרה"ג ר' אליהו מונק שליט"א ,והרה"ג
ר' יוסף יוז'וק שליט"א ,ששקדו ועמלו על עריכת התמונות ובירורן ההלכתי ,והקדישו מזמנם להגיה
ולברר את ענייני הסוגיות עד תומן.

המערכת

ä÷ãîåú indd 6
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1

דף ב' ע"א
מתני'" :סוכה שהיא גבוהה
למעלה מעשרים אמה"

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ב' ע"א

2

דף ב' ע"א
מתני'" :ושאינה גבוהה
עשרה טפחים"

פחות מי' טפ'

3

דף ב' ע"א
מתני'" :ושאין לה שלש
דפנות"

1

÷ä
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ה

מאור
המבוא

ר

דף ב' ע"א
גמ'" :תנן התם מבוי"

4

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ב' ע"א

קורה

וברש״י :״מבוי שהוא סתום משלש
צדדין וראשו פתוח לרשות הרבים...
ולפי שאין לו מחיצה רביעית ...הצריכו
הרבים :או
היכר בראשו הפתוח לרשות הרבים
לחי זקוף או קורה מכותל לכותל״

דף ב' ע"א

לחי
מבוי סתום

ימעט

20

5

גמ'" :מבוי שהוא גבוה
מעשרים אמה ,ימעט"

15
10
5

דף ב' ע"א

6

גמ'" :רבי זירא אמר...
עד עשרים אמה אדם
יושב בצל סוכה ,למעלה
מעשרים אמה אין אדם
יושב בצל סוכה אלא בצל
דפנות"

2

וברש״י :״ולקמן מוקי פלוגתייהו לר׳
זירא בשאין בה אלא ד׳ על ד׳ ,דקים
להו לרבנן דבהאי שיעורא ליכא צל
סכך אלא צל של דפנות״
צל סוכה

27/08/2006 13:34:12

צל דפנות
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7

דף ב' ע"א
גמ'" :העושה סוכתו
בעשתרות קרנים ,הכי
נמי דלא הוי סוכה"

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ב' ע"א  -ע"ב

וברש״י :״שני הרים גדולים והשפלה
ביניהם ומתוך גובה ההרים אין
חמה זורחת שם בשפלה״

סוכה

8

דף ב' ע"ב
גמ'" :כמאן אזלא הא
דאמר ר' יאשיה אמר רב
מחלוקת בשאין דפנות
מגיעות לסכך"

9

דף ב' ע"ב
גמ'" :אבל יש בה יותר
מארבע אמות על ארבע
אמות ,אפי' למעלה
מעשרים אמה כשרה,
כמאן כרבי זירא דאמר
משום צל הוא וכיון דרויחא
איכא צל סוכה"
3

צל סוכה

äî
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ב'  -ג'

דף ב' ע"ב

1 2 3 4 5 6 7

10

גמ'" :כמאן אזלא הא
דאמר רב חנן ...מחלוקת
בשאינה מחזקת אלא כדי
ראשו ורובו ושולחנו...
כמאן ,דלא כחד"
וברש״י :״דרך סעודתן בהסיבה
היתה על מטות ומסובין על
צד שמאלם ,ואין אוכלין זקופין
ויושבין כמונו״ )ויעויין שער הציון
סי׳ תרל״ד ,א׳( יש ראשונים

שולחן טפח

שחולקים על רש"י  -ראה
תמונה 14

דף ג' ע"א

11

גמ'" :אמר רבה בר רב
אדא לא נצרכה אלא
לסוכה העשויה קיטוניות
קיטוניות"

דף ג' ע"א
גמ'" :אמר ר' אשי לא
נצרכה אלא לקיטוניות
שבה"

12

היא בקיטונית

וברש״י :״סוכה גדולה לבני מסיבת׳
וקיטונית קטנה בתוכה לצניעות
והיא בקיטונית יתבא״

4

27/08/2006 13:35:20
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13

דף ג' ע"א
גמ'" :ור' יהודה סבר בניה
גבה הוו יתבי"
וברש״י :״והאי תירוצא לר׳ב הונא
הוא״

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ג' ע"א

בניה בקיטונית

14

דף ג' ע"א
גמ'" :אמר רב שמואל
בר יצחק ,הלכה צריכה
שתהא מחזקת ראשו
ורובו ושולחנו" )שהם ז'

שולחן טפח

על ז' טפחים(
כן למדו הראשונים החולקים
על רש"י )תמונה (10
ז' טפחים
ז' טפחים

15

דף ג' ע"א
גמ'" :מתקיף לה ר"נ בר
יצחק ממאי דב"ש וב"ה
בסוכה קטנה פליגי ,דלמא
בסוכה גדולה פליגי ,וכגון
דיתיב אפומא דמטולתא
ושולחנו בתוך הבית"
5

äî
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ג' ע"ב

דף ג' ע"ב

16

גמ'" :דאמר רב הונא חצר
לפי פתחיה מתחלקת"
וברש״י :״זה נטל ג׳ בתים קטנים
וזה נטל כנגדן בית גדול אם באו
לחלק אוירא של חצר ,זה שנטל ג׳
ים ...וזה
בתים הקטנים נוטל ג׳ חלקי...׳
נוטל רביע״

דף ג' ע"ב

זה נוטל
רביע

וזה נוטל ג׳
חלקים

17

גמ'" :ורב חסדא אמר נותן
לכל פתח ופתח ארבע
אמות והשאר חולקין
אותו בשוה"

ד' אמות

זה נוטל
מחצה

וזה נוטל
מחצה
ד' אמות

דף ג' ע"ב

18

גמ'" :היתה גבוהה
מעשרים אמה ובא
למעטה בכרים וכסתות
לא הוי מיעוט"

6
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הוצין

19

דף ד' ע"א
גמ'" :היתה גבוהה
מעשרים אמה והוצין
יורדין בתוך כ' אמה אם
צלתם מרובה מחמתם
כשרה ואם לאו פסולה"

20

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ד' ע"א

דף ד' ע"א

פחות מעשרים

גמ'" :היתה גבוהה
מעשרים אמה ובנה
בה איצטבא כנגד דופן
האמצעי על פני כולה ויש
בה הכשר סוכה )ז"ט ומשהו
על ז"ט ומשהו( כשרה"
וברש״י :״והאי הכשר סוכה אפי׳
מן האיצטבא ...ואמרינן לקמן ,פסל
היוצא מן הסוכה נידון כסוכה״
)ראה תמונה (126

כל הסוכה כשרה

21

דף ד' ע"א
גמ'" :ומן הצד אם יש
משפת איצטבא לכותל
ד"א פסולה ,פחות מארבע
אמות כשרה"

ארבע אמות

äî
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"

דף ד' ע"א

22

גמ'" :בית שנפחת וסיכך
על גביו אם יש מן הכותל
לסיכוך ד' אמות פסולה"

ארבע אמות

ארבע אמות

דף ד'

וברש״י :״ונפחת הגג באמצעו״

דף ד' ע"א

23

גמ'" :היתה גבוהה מכ'
אמה ובנה איצטבא
באמצעיתה ,אם יש
משפת איצטבא ולדופן
ארבע אמות לכל רוח ורוח
 פסולה ,פחות מארבעאמות  -כשרה"
 4אמות

 4אמות

דף ד' ע"א  -ע"ב

24

גמ'" :היתה פחותה מי'
טפחים וחקק בה כדי
להשלימה לעשרה ,אם
יש משפת חקק ולכותל
ג' טפחים פסולה ,פחות
משלשה טפחים כשרה"
8

27/08/2006 13:37:37

וברש״י :״וחשבינן ליה כאילו החקק
לבוד ומגיע עד הכותל״

חקק
פח
ות מג'
טפחים

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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25

דף ד' ע"ב

עשרים אמה

גמ'" :היתה גבוהה
מעשרים אמה ובנה בה
עמוד שהוא גבוה עשרה
בה הכשר
טפחים ויש ו
סוכה .וברש״י :״רחוק מן דפנות
הרבה ובו הכשר סוכה״ סבר
אביי למימר גוד אסיק
מחיצתא"

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ד' ע"ב

גוד אסיק
י' טפחים

26

דף ד' ע"ב

גוד אסיק

גמ'" :ת"ר נעץ ארבעה
קונדיסין וסיכך על גבן...
מחלוקת על שפת הגג,
דר' יעקב סבר אמרינן
גוד אסיק מחיצתא"
וברש״י :״דמחיצת הבית תחתיה
כנגד בין הקונדסין ואיכא למימר
גוד אסיק״

27

דף ד' ע"ב
גמ'" :אבל באמצע הגג
דברי הכל פסולה"
וברש״י :״שאין תחתיה מחיצות
סביב דברי הכל פסולה״

9

äî
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ד'  -ה'

דף ד' ע"ב

28

יחלקו

גמ'" :ת"ר נעץ ארבעה
קונדיסין בארץ וסיכך על
אומר ,רואין
יעקבאומר,
רבייעקב
גבן ר'
כל שאילו יחקקו ויחלקו
ויש בהן טפח לכאן
וטפח לכאן נידונין משום
דיומד"

יחקקו

וברש״י :״בקונדיסין עגולין קא
אמר ...ויש בהן טפח לכאן וטפח
לכאן״

דף ד' ע"ב

29

גמ'" :ארון תשעה וכפורת
טפח הרי כאן עשרה"
ועיין יומא ע"ב/ב שציפוי
הארון כיסה את עובי
הכפורת.

דף ה' ע"א
גמ'" :ונילף מזר דאמר מר
זר משהו ...הניחא למאן
דאמר מסגרתו למטה
היתה"

כפורת טפח

30

זר

מסגרת

וברש״י :״מרגל לרגל היתה נתונה
בראשם ודף השולחן מונח עליו״

10

27/08/2006 13:38:47

äîàåø äîáåàø ñåëäD indd 10

9:21

31

גמ'" :אלא למאן דאמר
מסגרתו למעלה היתה,
מאי איכא למימר"

מסגרת

60

32

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ה'  -ו'

דף ה' ע"ב
גמ'" :משכן כמה הוי עשר
אמות ...שיתין פושכי
)טפחים( תלתיה כמה הוי,
עשרים פושכי ...וכתיב,
"והיו הכרובים פורשי
כנפים למעלה ,סוככים
בכנפיהם על הכפורת",
קרייה רחמנא סככה
למעלה מעשרה"

50

40

30

20

10

33
יוצא

דף ה' ע"א

ה

מאור
המבוא

יוצא

דף ו' ע"ב
גמ'" :ואותו טפח היכן
מעמידו ,אמר רב מעמידו
כנגד היוצא"
וברש״י :״מקום שהמחיצה כלה
באיזה שירצה״

11

äî
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ז' ע"א

דף ז' ע"א

34

גמ'" :ויעמידנו כנגד ראש
תור"
וברש״י :״באלכסון ...דנראה
נוטה לב׳ מחיצות ומיחזי כארבע
מחיצות״

באלכסון

דף ז' ע"א

35

גמ'" :רבי סימון ואיתימא
רבי יהושע בן לוי אמר:
עושה לו טפח שוחק
ומעמידו בפחות משלשה
טפחים סמוך לדופן"
וברש״י :״והויא לה כמחיצה של ד׳
טפחים ומשך סוכה שבעה נמצא
רובו של דופן עשוי״

דף ז' ע"א

פחות משלשה טפחים

יוצא

יוצא

36

גמ'" :אמר רב יהודה סוכה
העשויה כמבוי כשרה
ואותו טפח מעמידו לכל
רוח שירצה"
וברש״י :״שהרי יש כאן ארבעה
יוצאין ולאיזה יוצא שירצה יעשנו״
יוצא

יוצא

12

27/08/2006 13:39:52
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0:27

37
לבוד

ד' ומשהו

דף ז' ע"א
גמ'" :רבי סימון ואיתימא
ר' יהושע בן לוי אמר:
עושה לו פס ארבעה
ומשהו ומעמידו בפחות
משלשה סמוך לדופן"

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ז' ע"א

וברש״י :״דכי אמרינן לבוד איכא ז׳
טפחים ארוך כדי סוכה קטנה״

38

דף ז' ע"א
גמ'" :אמר רבא ואינה
נתרת אלא בצורת
הפתח"
וברש״י :״כיצד ,קנה של חצי טפח
אצל היוצא וקנה של חצי טפח
במקצוע שכנגדו וקנה על גביהם
מזה לזה הוה ליה כאילו כל הדופן
סתום״

חצי טפח אצל היוצא
חצי טפח

39

דף ז' ע"א
גמ'" :איכא דאמרי אמר
רבא ונתרת נמי בצורת
הפתח"

קנה כל שהוא

קנה כל שהוא

וברש״י :״דאם עשה צורת הפתח על
פני כל הדופן בשני קנים כל שהוא
וקנה על גביהם ,קאי ליה במקום
טפח ומכשר ליה כוותיה דאו האי
או האי מכשר״
13

äî
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"

דף ז' ע"א

40

גמ'" :איכא דאמרי אמר
רבא וצריכא נמי צורת
הפתח"

דף ז' ע"א

וברש״י :״משמע דתרוייהו בעינן,
טפח אצל היוצא )כר' סימון  -תמונה (35
וקנה בזוית שכנגדו וקנה שעל גביהם
קאי מטפח זה לקנה של זוית״

לבוד

וכן פסק השו"ע )סימן תר"ל
סעיף ב'( ,ויעיו"ש בבאר
הגולה.

דף ז' ע"א

41

גמ'" :אמר רבא וכן
לשבת"

דופן שלישית  -טפח

וברש״י :״אם עשה ברה״ר סמוך
לפתחו סוכה שדאין בה אלא שתים
כהלכתן ושלישית אפילו טפח מכניס
ומוציא הימנה לביתו״

עי' ביאור הלכה סימן תר"ל ד"ה
'עשויות' ,שרש"י פי' גמרא זו
לפי דין תורה ,ועי' ביאור הלכה
ד"ה 'ויעשה' ,שמדאורייתא אין
צריך טפח שוחק.

דף ז' ע"א

42

גמ'" :איתיביה אביי ומי
אמרינן מגו והתניא דופן
סוכה כדופן שבת ובלבד
שלא יהא בין קנה לחבירו
שלשה טפחים"

ערב
פחות משלשה טפחים

שתי

14

27/08/2006 13:41:00

וברש״י :״כגון מחיצה של שתי
ב ...או של ערב בלא שתי...
בלא ער...
ד ...שלא יהא בין קנה לחבירו
ובלב...
שלשה טפחים״
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1:36

43

דף ז' ע"א
גמ'" :ויתירה שבת על
סוכה שהשבת אינה נתרת
אלא בעומד מרובה על
הפרוץ"

פרוץ

עומד מרובה

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ז' ע"א

פרוץ

44

דף ז' ע"א
גמ'" :מה שאין כן
בסוכה"
וברש״י :״דסגי ליה בשתים כהלכתן
ושלישית אפילו טפח ,ואפילו היו
לה פתחים בשתי הדפנות אחד
או שנים ,דכי מצטרפת להו בהדי
שתים הפרוצות הוה ליה פרוץ
מרובה ,שריא״

45

דף ז' ע"א
גמ'" :דאילו סוכה דעלמא
בעיא טפח שוחק )תמונה
 (35ואילו סוכה דשבת לא
בעיא טפח שוחק וסגי
בלחי"

לחי

äî

27/08/2006 13:41:36

וברש״י :״אם עשויה כמבוי שתי
דפנותיה זו כנגד זו סגי לה בלחי
זקוף אצל היוצא אע״ג דאין רחבו
טפח״

15
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ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ז' ע"ב

46

גמ'" :ואמר רבא סיכך על
גבי פסי ביראות כשרה"
וברש״י :״דמיגו דהוי דופן לשבת הוי
דופן לסוכה״

י' טפחים

ה

מאור
המבוא

דף ז' ע"ב

פסי ביראות

דף ז' ע"ב

47

גמ'" :ת"ר חמתה מחמת
סיכוך ולא מחמת דפנות
רבי יאשיה אומר אף
מחמת דפנות"
חמתה מרובה

דף ז' ע"ב

48

גמ'" :בית שמאי דתנן מי
שהיה ראשו ורובו בסוכה
ושולחנו בתוך הבית"

16
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2:46

49

דף ז' ע"ב
גמ'" :רבי אליעזר דתנן
העושה סוכתו כמין צריף
או שסמכה לכותל"

צריף

50

הסו

כה

24
הקף

 4אמות

פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ז' ע"ב

דף ז' ע"ב

אמות

51

דף ז' ע"ב
גמ'" :כמאן כרבי דאמר
כל סוכה שאין בה ארבע
אמות על ארבע אמות
פסולה"
בשלב זה הניחה הגמרא,
שכוונת רבי היא ,שמדופן
לדופן יהיה שיעור ארבע
אמות" נמצא שהקיפה 12
אמות.

äî

מסכת סוכה

גמ'" :אמר ר' יוחנן סוכה
העשויה ככבשן ,אם יש
בהקיפה כדי לישב בה
כ"ד בני אדם כשרה"

היקף הסוכה 12

27/08/2006 13:42:46

ר

עיין שו"ע תרל"א סעי' י'.
ועיין ביאור הלכה )שם( שצריך
דופן ג'.

סמכה לכותל

מות
א

ה

מאור
המבוא

17
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"

דף ח' ע"א

52

גמ'" :הני מילי בעיגולא
אבל בריבועא בעיא
טפי"

היקף הריבוע  16אמה

 4אמות

דף ח' ע"א

ביאור תירוץ הגמרא :דבריו
של רבי ,שצריך בסוכה ארבע
על ארבע אמות ,מתייחסים
לסוכה מרובעת .נמצא ,שהיקף
הריבוע של סוכה זו הוא 16
אמות .על כך מקשה הגמרא,
שעדיין אין צורך ב 24-אמות
כפי שאמר רבי יוחנן.

דף ח' ע"א

ה
יקף העיגול 12

53

גמ'" :אבל ריבועא דנפיק
מגו עגולא בעיא טפי...
מכדי כל אמתא בריבועא,
אמתא ותרי חומשא
באלכסונא ,בשיבסר נכי
חומשי סגיא"

דף ח' ע"א

ף העיגול שיבסר נכי חומשא )
היק

5א
מות
ו
3

ביאור הגמרא :כשנמתח חוט מקצה לקצה
באלכסון ,ארוך הוא בשתי חמישיות מן
הריבוע  .ובנידונינו ,בסוכת  4אמות,
האלכסון הוא  5אמות ו 3-חומשים .עתה
יש להכפיל ב ,3-מפני שהיקף הוא פי 3
מקו ישר ,ונמצא שהיקף הריבוע הוא  16ו4-
חמישיות )שבעה עשר נכי חומשי(.

אמות

/5
(16 4

חומ
שים

ד' אמות

54

היקף הסוכה  18אמה

גמ'" :לעולם גברא באמתא
יתיב ורבי יוחנן מקום גברי
לא קחשיב כמה הוו להו
תמני סרי"

18

27/08/2006 13:43:19
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55

הסו

כה

24

מות
א

היקף הריבוע  16אמה

דף ח' ע"א -ב'

הקף

גמ'" :רבנן דקיסרי...
עיגולא דנפיק מגו ריבועא
רבעא ,ריבועא דנפיק מגו
עיגולא פלגא"

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ח'  -ט'

וברש״י :״כשאתה מרבע בתוך
העיגול אתה מוציא ממנו חצי
השיעור הנשאר בו ,דהיינו תילתא
דכוליה״

כלומר ,העיגול גדול בשליש
מהריבוע.

56

דף ט' ע"ב
גמ'" :אמר רב פפא
בשחבטן"
וברש״י :״השפיל ענפיו למטה
מעורבין עם סכך כשר ואין
נראין בעין ,וסכך כשר רבה עליו
ומבטלה״

צלתה מרובה

57

דף ט' ע"ב
גמ'" :פעמים ששתיהן
כשירות ...כגון שתחתונה
חמתה מרובה מצלתה
והעליונה צלתה מרובה
מחמתה"

חמתה מרובה

19

äî
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"

58

גמ'" :פעמים ששתיהן
פסולות ...כגון דתרוייהו
צלתן מרובה מחמתן
וקיימא עליונה למעלה
מעשרים אמה"

דף ט'  -י'

 20אמה

דף ט'  -י'

דף ט' ע"ב

חמתה מרובה

59

גמ'" :פעמים שתחתונה
כשרה והעליונה פסולה...
כגון שהתחתונה צלתה
מרובה מחמתה ועליונה
חמתה מרובה מצלתה
וקיימי תרוייהו בתוך
עשרים"

דף י' ע"א

צלתה מרובה

צלתה מרובה

60

גמ'" :ופעמים שהעליונה
ותחתונה פסולה...
כשרה והתחתונה
פסול...
כגון דתרוייהו צלתן מרובה
מחמתן וקיימא עליונה
בתוך עשרים"
צלתה מרובה

20
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5:01

61

דף י' ע"א
מתני'" :או שפירס ע"ג
הקינוף פסולה"
וברש״י :״משום דאינו יושב בסוכה
דאהל מפסיק ביניהם״

62

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י'

דף י' ע"א
מתני'" :אבל פורס הוא על
גבי נקליטי המטה"
וברש״י :״ומשום דאין לה גג טפח
רחב למעלה לא מיקרי אהל״

63

דף י' ע"ב
גמ'" :דלמא מן הצד"

21

äî
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"א

דף י"א ע"א

64

גמ'" :כי הא דרב עמרם
חסידא רמא תכלתא...
תלאן ולא פסק ראשי
חוטין שלהן ...הכי אמר
רב מפסקן והן כשרין"
וברש״י :״תלאן לציציות בכנפות
הטלית חוט אחד כפול ד׳ ותוחבו
בכנף ועודנו חוט אחד״
חוט אחד

דף י"א ע"א

65

גמ'" :והא תני שמואל
הטיללשני
חייא:הטיל
רביחייא:
משום ר'
לשני
משום
קרנות בבת אחת ואחר כך
פסק ראשי חוטין שלהן -
כשרין"

חוט אחד

דף י"א ע"ב

66

שלפינהו

גמ'" :אמר לך רב ,הכא
במאי עסקינן דשלפינהו
שלופי ,דלא מינכרא עשיה
דידהו"
וברש״י :״ומתוך שאין קציצתן ניכרת
כל כך ששוכבין ראשי פשיחתן אצל
האילן לא הוי עשיה מעלייא״
22
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67

דף י"א ע"ב
גמ'" :עבר וליקטן
פסול דברי רבי שמעון
בר יהוצדק וחכמים
מכשירין"

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"א  -י"ב

וברש״י :״ענבי ההדס דתנן לקמן אם
היו ענביו מרובין מעליו פסול״

68

דף י"ב ע"ב
גמ'" :אמר רב יהודה אמר
רב סככה בחיצין זכרים
כשרה"

בית

וברש״י :״בית יד של חצים״

יד

חץ

69

דף י"ב ע"ב
גמ'" :אמר רב יהודה אמר
בחיצים...בנקבות
סככה בחיצי...
בנקבות
רב סככה
פסולה"

23
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ג  -י"ד

דף י"ג ע"ב

70

גמ'" :א"ר אבא הני צריפי
דאורבני ,כיון שהותרה
ראשי מעדנים שלהן
כשרין"

ראשי מעדנים

וברש״י :״עשוי מענפי ערבות
וגודלין אותו ,מתחתיו פיו רחב,
ולמעלה קושרין ראשי הנצרים
בחבל קשר אחד״

דף י"ג ע"ב

71

גמ'" :הקוצר לסכך אין לו
ידות"

יד

דף י"ד ע"א
מתני'" :מסככין בנסרים
דברי רבי יהודה ,ורבי
מאיר אוסר"

72
נסר

ונחלקו בגמרא רב ושמואל
אם מחלוקת רבי יהודה ורבי
מאיר היא בנסרים שיש בהם
ד' טפחים ,או בנסרים שהם
בין ג' לד' טפחים.
24
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73

דף י"ד ע"א
מתני'" :נתן עליה נסר
שהוא רחב ארבעה
טפחים כשרה ,ובלבד
שלא יישן תחתיו"

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ד

ארבע טפחים

וברש״י :״וכגון דיהביה אצל הדופן
דסכך פסול אינו פוסל מן הצד אלא
בד׳ אמות״

74
אינו מצטרף

דף י"ד ע"א  -ע"ב
גמ'" :תא שמע :שני סדינין
מצטרפין ,שני נסרין אין
מצטרפין"

מצטרף לד' טפחים

וברש״י :״לארבעה טפחים לפסול
בסוכה משום סכך פסול ,...וסכך
פסול באמצע פוסל בארבעה״

75
ארבע אמות

דף י"ד ע"ב
גמ'" :לעולם דאית בהו
ארבעה ,ומאי מצטרפין,
מצטרפין לארבע אמות
מן הצד"

25
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ה

מאור
המבוא

ר

דף י"ד ע"ב

פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"

גמ'" :ומודה רבי מאיר
שאם יש בין נסר לנסר
כמלא נסר שמניח פסל

דף י"ד ע"ב

פסולת גורן ויקב דהוא סכך כשר

מסכת סוכה

76

4

4

4

4

4

 8טפחים

4

4

4

4

4

ביניהם וכשרה"
וברש״י :״ולקמן מוקי לה בסוכה בת
מוצמצמות דכי יהיב
שמונה אמות מצומצמות
נסר ופסל עד אמצעה מהאי גיסא...
הוו להו שני פסלים באמצע והן של
שמונה טפחים ,...דאמרינן דופן
עקומה עד הפסלים האמצעיים״

דף י"ד ע"ב

ח' אמות

77

גמ'" :אתמר ,הפכן על
צידיהן .רב הונא אמר
פסולה ,ורב חסדא
ורבה בר רב הונא אמרי
כשרה"

 4טפחים

וברש״י :״נסרים שיש בהם ארבעה
שסיכך בהן ולא הטיל רחבן על
הסוכה אלא השכיבן על צידן שהוא
פחות מג׳״

דף י"ד ע"ב

78

גמ'" :או שנפרצה בה
פרצה כדי שיזדקר בה
גדי בבת ראש"
וברש״י :״דהיינו שלשה טפחים״
 3טפחים

26
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79

דף י"ד ע"ב
גמ'" :הכא במאי עסקינן,
כגון דאנחה אפומא
דמטללתא ,דעייל תלתא
לגיו ואפיק חד לבר"

ד'
טפחים

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ד  -ט"ו

טפח בחוץ

80

ד' טפחים

דף ט"ו ע"א
מתני'" :תקרה שאין עליה
מעזיבה סתם תקרה בנסרים
רבי יהודה
שיש בהן ארבעה .ר'
אומר ,...ובית הלל אומרים
מפקפק )מנענע( או נוטל
אחת מבינתים"

ד' טפע

וברש״י :״ונותן פסל במקומה״

81

נסרים משופין

דף ט"ו ע"א
גמ'" :א"ר חייא בר אבא
א"ר יוחנן רישא בנסרים
משופין עסקינן ומשום
גזרת כלים נגעו בה"
וברש״י :״בנסרים שאינן בני
ארבעה אבל משופין הן וחלקים
וראוין לתשמיש״
27
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ט"ו ע"א

דף ט"ו ע"א

82
אר

מתני'" :המקרה סוכתו
בארוכותהמטה
בשפודיןאואו באר...
המטה
בשיפודין
אם יש ריוח ביניהן כמותן
כשרה"

ש

פו
דין

וכו

תה

מ
טה

וברש״י :״ויתן שם הפסל״

דף ט"ו ע"א

83

מתני'" :החוטט בגדיש
לעשות לו סוכה ,אינה
סוכה"

דף ט"ו ע"א

84

גמ'" :דאתמר פרוץ כעומד;
רב פפא אמר מותר ,ורב
הונא בריה דרב יהושע
אמר אסור"

עומד

פרוץ

עומד

פרוץ

28
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85

דף ט"ו ע"ב
גמ'" :רבא אמר אפילו
תימא בשאין מעדיף אם
היו נתונים שתי נותנן ערב,
ערב נותנן שתי"

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ט"ו  -ט"ז

שתי

ערב

86

דף ט"ו ע"ב
אמר
גמ'" :כדאמר
חנן אמר
רביחנן
"כדאמר ר'
רבי ,בארוכה ושתי כרעים,
בקצרה ושתי כרעים"

ארוכה

קצרה

87

דף ט"ז ע"א
גמ'" :למאי חזיא
למסמכינהו אגודא ולמיתב
עלייהו ומשדא אשלי"
וברש״י :״לקרבן אצל הכותל הרחב
כמלא רוחב מטה ונותן עצים
מן הכרעים ולכותל למראשותיה
ולמרגלותיה״
29
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ט"ז ע"א

דף ט"ז ע"א

88

גמ'" :אמר רב הונא לא
שנו ...אבל יש שם חלל
טפח במשך שבעה הרי
זה סוכה"
כלומר ,קודם שהגְ דיש הגָדיש
לשם סוכה ,היה שם חלל
בגובה טפח במשך ז' טפחים
על ז' טפחים.
טפח

דף ט"ז ע"א

89

מתני'" :המשלשל דפנות
מלמעלה למטה אם גבוה
מן הארץ שלשה טפחים
פסולה"
וברש״י :״כל מלמעלה למטה קרי
שלשול״
ג' טפחים

דף ט"ז ע"א

90

מתני'" :מלמטה למעלה
אם גבוה עשרה טפחים
כשרה"
וברש״י :״ואף על פי שלא הגיע
לסכך״
י' טפחים

30
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91

דף ט"ז ע"א
גמ'" :תנן התם ,בור שבין
שתי חצירות אין ממלאין
ממנה בשבת אלא אם כן
עשה לה מחיצה"

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ט"ז

מחיצה

92

דף ט"ז ע"ב
גמ'" :דכי אתא רב דימי
אמר :פעם אחת שכחו
ולא הביאו ס"ת מערב
שבת ,למחר פירסו סדינין
על גבי העמודים"
וברש״י :״ופרסו סדינין על גבי
עמודים ...ולא היו פתוחים מן
המחיצה ולפנים אלא בית הכנסת
וחצר שכנגדו״

93

פחות מג'

ד' ומשהו

äî
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י' טפחים

פחות מג'

דף ט"ז ע"ב
גמ'" :אמר רב חסדא אמר
אבימי :מחצלת ארבעה
ומשהו מתרת בסוכה
משום דופן .היכי עביד
תלי ליה באמצע פחות
משלשה למטה ופחות
משלשה למעלה ,וכל
פחות משלשה כלבוד
דמי"

31
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף ט"ז  -י"ז

דף ט"ז ע"ב

94

גמ'" :מיתיבי מחצלת
שבעה ומשהו מתרת
בסוכה ...ההיא בסוכה
גדולה"

פחות מג'

ז' ומשהו

וברש״י :״ומעמידה בפחות משלשה
סמוך לסכך דהויא לה מחיצה
עשרה״

דף ט"ז ע"ב

95

גמ'" :אמר רבי אמי :פס
ארבעה ומשהו מתיר
בסוכה משום דופן,
ומוקים ליה בפחות
משלשה טפחים סמוך
לדופן ,וכל פחות משלשה
סמוך לדופן כלבוד דמי"

דף י"ז ע"א

ד' ומשהו
לבוד

96

מתני'" :הרחיק את הסיכוך
מן הדפנות שלשה טפחים
פסולה"
וברש״י :״לאו בגובהה קאמר אלא
במשכה״ )לאורך הסוכה(.
ג' טפחים

32
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97

מתני'" :בית שנפחת וסיכך
על גביו אם יש מן הכותל
לסיכוך ארבע אמות
פסולה"

ד' אמות

ד' אמות

דף י"ז ע"א

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ז ע"א

וברש״י :״גגו נפחת באמצעו רחוק
מן הדפנות לכל צד וסיכך על הפחת
באמצעו ונמצא תקרת הבית שהיא
פסולה משום תעשה ולא מן העשוי
מפסקת בין דפנות לסכך כשר״

)וכמבואר בגמ' שהתקרה עשויה
ממין של סכך כשר(.

98

דף י"ז ע"א
מתני'" :וכן חצר שהיא
מוקפת אכסדרה ...אם
יש תחתיו ארבע אמות
פסולה"

ד' אמות

ד' אמות

וברש״י :״ונמצאת תקרת האכסדרה
מפסקת סביב בין סכך לדפנות״

אכסדרה

ד

ד'

99

'א

מות

ד'

אמות

אמות

ד'

א

מות

דף י"ז ע"א
מתני'" :סוכה גדולה
שהקיפוה בדבר שאין
מסככין בו ,אם יש תחתיו
פסולה"
אמותפסולה"
ארבעהאמות
ארבע
וברש״י :בב
״סיככו סביב לה סמוך
לדפנות בדבר המקבל טומאה,
ובאמצעה נתן הסכך כשר״
33
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ז ע"א

דף י"ז ע"א

100

גמ'" :אמר רבה:
אשכחתינהו לרבנן דבי
רב דיתבי וקאמרי ,אויר
פוסל בשלשה"
ג' טפחים

דף י"ז ע"א

101

גמ'" :סכך פסול פוסל
בארבעה"

דף י"ז ע"א
גמ'" :ואמינא להו אנא,
מה אילו איכא סכך פסול
פחות מארבעה ,ואויר
בצידו פחות משלשה מאי?
כשרה!"

ד' טפחים

102
פחות מד'

פחות מג'

34
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103

דף י"ז ע"א
גמ'" :מלייה בשיפודין
מאי? פסולה! ולא יהא
אויר הפוסל בשלשה
כסכך פסול הפוסל
בארבעה?!"

מלייה בשיפודין

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ז ע"א

וברש״י :״ומתחילה כשהיה אויר
)כמו בציור הקודם( שהוא
חמור היתה כשרה ,ועכשו שנהפך
להיות קל נפסלה״

104

גמ'" :ואמרו לי ,אי הכי
לדידך נמי דאמרת סכך
פסול פוסל בארבע אמות,
מה אילו איכא סכך פסול
פחות
אמות ואויר
מארבעאמות
פחות מד'
פחות משלשה מאי,
כשרה"

פחות מד' אמות

פחות מג' טפחים

105
מלייה בשיפודין

דף י"ז ע"א

דף י"ז ע"א
גמ'" :מלייה בשיפודין
מאי? פסולה! לא יהא
אויר הפוסל בשלשה
כסכך פסול הפוסל בארבע
אמות"

35
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ז ע"ב

דף י"ז ע"ב

106

גמ'" :אמר ליה אביי:
ולמר נמי נהי דלא שוו
שעורייהו בסוכה גדולה,
בסוכה קטנה מי לא שוו
שיעורייהו"

ג'
טפחים

ז' ט
פחים

וברש״י :״דכיון דנפק מתורת לבוד
חשיב לבצוריה לשיעוריה דסוכה״

דף י"ז ע"ב

107

גמ'" :ורב אמר :בין מן
הצד בין באמצע  -בארבע
אמות"

דף י"ז ע"ב
גמ'" :תנן :נתן עליה
נסר שהוא רחב ארבעה
טפחים"

ד' אמות

108

ד' טפחים

36
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109
אינו מצטרף

גמ'" :ת"ש :שני סדינין
מצטרפין ,שני נסרים אין
מצטרפין"

מצטרף לד' טפחים

110

111

4

4

4

4

 8טפחים

ח' אמות

äî
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ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ז  -י"ח

דף י"ז ע"ב
גמ'" :לעולם דאית בהו
ארבעה ,ומאי מצטרפין?
מצטרפין לארבע אמות
מן הצד"

ד' אמות

4

דף י"ז ע"ב

ה

מאור
המבוא

4

4

4

4

4

דף י"ח ע"א
גמ'" :ומודה רבי מאיר
שאם יש בין נסר לנסר
כמלא נסר ,שמניח פסל
ביניהם וכשרה ...בסוכה
דלא הויא אלא שמונה
מצומצמות"
מצומצמות"
אמות
37
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ח ע"א

דף י"ח ע"א

112

גמ'" :אמר אביי :אויר
שלשה בסוכה גדולה
ומיעטו בין בקנים בין
בשיפודין ,הוה מיעוט"

מיעטו בשיפודין

וברש״י :״וכשרה דלאו שיעור אויר
יש ,ולא שיעור סכך פסול יש״

אויר ג' טפחים

מיעטו בשיפודין

דף י"ח ע"א

113

גמ'" :בסוכה קטנה ,בקנים
הוי מיעוט בשיפודין לא
הוי מיעוט .והני מילי מן
הצד"

אוי

ר ג'
טפחים

ז' ט
פחים

דף י"ח ע"א
גמ'" :אבל באמצע ,פליגי
בה רב אחא ורבינא .חד
אמר ,יש לבוד באמצע,
וחד אמר ,אין לבוד
באמצע"

114

פחות מג' טפחים
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115

דף י"ח ע"א
שתיקורות
וכן ב'
קורות
"דתניא וכן
גמ' :דתניא...
אחת יוצאה מכותל זה
ואחת יוצאה מכותל אחר
ואינן נוגעות זו בזו ,פחות
משלשה אינו צריך להביא
קורה אחרת"

פחות מג' טפחים

116
פותח טפח

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ח ע"א

דף י"ח ע"א
גמ'" :דתנן :ארובה שבבית
ובה פותח טפח ,טומאה
בבית כולו טמא ,מה
שכנגד ארובה טהור"
וברש״י :״אלמא אין לבוד באמצע
למהוי כוליה כסתום״

טומאה בבית

117

דף י"ח ע"א
סיכך על גבי
"איתמר:סיכך
גמ' :אתמר:
אכסדרה שיש לה פצימין
כשרה"
וברש״י :״עמודין כמין חלונות
וביניהם פחות פחות משלשה״

פצימין

39
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"

דף י"ח ע"א-ב'

118

פי תקרה

גמ'" :שאין לה פצימין,
אביי אמר כשר ...אמרינן
פי תקרה יורד וסותם"

דף י"ח

דף י"ח ע"ב

119
פי תקרה

גמ'" :אמר ליה רבא לאביי:
לדידך דאמרת פי תקרה
יורד וסותם ,אפילו הפחית
דופן אמצעי"
וברש״י :״ומסוכך בנסרים עבים
שאין רחבים ד׳ ...ותימא בה פי
תקרה יורד וסותם״

דף י"ח ע"ב
גמ'" :דאתמר :אכסדרה
בבקעה ,רב אמר ,מותר
לטלטל בכולו דאמרינן
פי תקרה יורד וסותם,
ושמואל אמר ,אין
מטלטלין בהבהאלא בד'
מטלטלין
אלא
אמות"
אמות"
בארבע

120
פי
תקרה יורד

40

27/08/2006 13:55:57

äîàåø äîáåàø ñåëäD indd 40

6:34

121

דף י"ט ע"א
גמ'" :תרגמה רבא אליבא
דאביי ,כשהשוה את
קירויו"

סכך שווה לתקרה

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ט ע"א

וברש״י :״ולא נתן ראשי קנים ...אלא
תלאן בשוה לפי הנסרים שאין חודן
נראה בסוכה״

122

דף י"ט ע"א
גמ'" :רב אשי אשכחיה
לרב כהנא דקא מסכך
על גבי אכסדרה שאין
לה פצימין"...
כהלכתן
שתים
היו
כהלכתן
״סוכהזוזושתים
וברש״י:״סוכה
וברש״י:
סמוכה
ל ...לה...
היו
והשלישיתלאכסדרה״
והשלישית סמוכה
לאכסדרה״

123
נראה מבפנים

שווה מבחוץ

דף י"ט ע"א
גמ'" :אחוי ליה ,נראה
מבפנים ושוה מבחוץ"

41
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ט ע"א

דף י"ט ע"א

נראה מבחוץ

124

גמ'" :אי נמי נראה מבחוץ
ושוה מבפנים"

שוה מבפנים

וברש״י :״לאותם העומדים בפנים
אינו נראה ,אבל לאותם העומדים
באכסדרה להלן מכנגד הסוכה...
נראה רוחב פצים זה כהתחלת דופן
שלישית״

דף י"ט ע"א

125

גמ'" :דאתמר :נראה
מבחוץ ושוה מבפנים -
נידון משום לחי"
וברש״י :״לענין מבוי שהכשירו
בלחי״

נראה מבחוץ

לחי

שוה מבפנים

דף י"ט ע"א

126

גמ'" :מאי פסל היוצא מן
הסוכה? אמר עולא ,קנים
היוצאים לאחורי סוכה"

42
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127

דף י"ט ע"א
גמ'" :רבה ורב יוסף אמרי
תרווייהו :הכא בקנים
היוצאים לפנים מן הסוכה
ומשכא ואזלא חדא דופן
בהדייהו"

128

פסל

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"
דף י"ט ע"א

דף י"ט ע"א
גמ'" :רבה בר בר חנה
אמר ר' יוחנן :לא נצרכה
אלא לסוכה שרובה צלתה
מרובה מחמתה ומעוטה
חמתה מרובה מצלתה"

129
7ט
פחים

פחות מג'

דף י"ט ע"א
"רבי אושעיא אמר:
גמ'" :רב
לא נצרכה אלא לסכך
פסול פחות משלשה
בסוכה קטנה"

43

äî

27/08/2006 13:57:43

äîàåø äîáåàø ñåëäD indd 43

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק ראשון
"סוכה שהיא גבוהה"

דף י"ט ע"ב

130

מודה רביר'
גמ'" :תנא:
"תנא :מודה
אליעזר ,שאם הגביהה
מן הקרקע טפח"

דף י"ט  -כ"א

וברש״י :״וניכר הצריף שהוא גג,
וכיון שיש בו שיעור אהל בזקיפה
הוי אהל״
טפח

ועיין שולחן ערוך ורמ"א סימן
תרל"א סעיף י'.
ועיין בביאור הלכה שם,
שצריך גם דופן שלישית.

דף י"ט ע"ב

131

גמ'" :או שהפליגה מן
הכותל טפח שהיא
כשרה"

טפח

וברש״י :״אסמכה על הכותל קאי אם
הרחיק ראש הסמוך לכותל מכותל
טפח והיתה סמוכה על יתידות,
אמרינן לבוד ממנה ולכותל בשוה
ולא בשיפוע ,והוא הגג״

דף כ"א ע"ב
מתני'" :הסומך סוכתו
בכרעי המטה  -כשרה.
אינה
אומר:אם
יהודהאומר:
"רבייהודה
ר'
אם אינה
יכולה לעמוד בפני עצמה
 -פסולה"

132
כרעי המטה

וברש״י :״מטה שלמה״

44
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133

דף כ"א ע"ב
גמ'" :אמר אביי :לא שנו
אלא סמך ,אבל סיכך על
גב המטה ,כשרה"

יתדות

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שני
"הישן תחת המטה"
דף כ"א  -כ"ב

וברש״י :״ולא סמך הסיכוך בכרעים
אלא על גבי יתידות ,אבל כל דופני
הסוכה אינן אלא מטות משלשה
צדדין לא פסיל ר׳ יהודה ,דהא
לא גמרי׳ פסול מיניה לסוכה אלא
לסיכוך״

ויעויין משנה ברורה סימן
תר"ל ס"ק נ"ח.

134

דף כ"ב ע"א
גמ'" :ושמואל אמר :קנה
עולה וקנה יורד"

יש בגגו טפח

135

יותר מג' טפחים

דף כ"ב ע"א
אפילו יש
רבא :אפי'
"אמררבא:
גמ'" :אמר
בין זה לזה שלשה טפחים,
טפחים
נמי לא אמרן אלא שאין
בגגו טפח ,אבל יש בגגו
טפח  -כשרה ,דאמרינן
חבוט רמי"
45
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שני
"הישן תחת המטה"
דף כ"ב ע"א

דף כ"ב ע"א

136

גמ'" :דתנן :קורות הבית
והעלייה שאין עליהם
מעזיבה והן מכוונות,
טומאה תחת אחת מהן
 -תחתיה טמא"

עליה
תחתיה טמא

בית

דף כ"ב ע"א

תחתיה טמא

137

גמ'" :בין התחתונה
לעליונה ,ביניהן טמא"

דף כ"ב ע"א

138

גמ'" :על גבי העליונה
כנגדה עד לרקיע טמא"

46
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139

דף כ"ב ע"א
גמ'" :היו העליונות כבין
התחתונות העליונות מכוונות
כנגד האויר שבין התחתונות.

טומאה תחתיהן ,תחת
כולן טמא ...ותני עלה,
בד"א בזמן שיש בהן טפח
וביניהן פותח טפח"

טפח טפח

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שני
"הישן תחת המטה"
דף כ"ב ע"א

כל הבית טמא

140

דף כ"ב ע"א
גמ'" :היו העליונות כבין
התחתונות ...על גביהן
כנגדן עד לרקיע טמא"

141

גמ'" :אבל אין ביניהן פותח
טפח והעליונות רחבן
רוחבן כשיעור

הבית טהור

אין טפח ביניהם

תחתיה טמא

דף כ"ב ע"א

אויר שבין התחתונות ...נמצא שאין

ברוחב העליונות טפח טומאה
תחת אחת מהן ,תחתיה
טמא ,ביניהן ועל גביהן,
טהור"

הבית טהור

47
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שני
"הישן תחת המטה"
דף כ"ב

דף כ"ב ע"א

142

גמ'" :וכן שתי קורות,
אחת יוצאה מכותל זה
ואחת יוצאה מכותל זה
ואינן נוגעות זו בזו פחות
משלשה ,אינו צריך להביא
קורה אחרת"

דף כ"ב ע"ב

פחות מג'

143

גמ'" :וכן שתי קורות
אם
המתאימות...
מקבלות אריח לרחבו
טפח ,אין צריך להביא
קורה אחרת"

דף כ"ב ע"ב

שניהם יחד טפח

144

ג' טפחים

גמ'" :רשב"ג אומר ,אם
מקבלות אריח לארכו
שלשה טפחים ,אין צריך
להביא קורה אחרת"

אריח

פחות מטפח

וברש״י :״רבן שמעון בן גמליאל
להקל בא ,כלומר אפילו אין בהן
טפח״
48
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145

דף כ"ב ע"ב
גמ'" :היו אחת למעלה
ואחת למטה"
וברש״י :״כשהושיבן זו אצל זו
לא נתנם בשוה אלא זו נמוכה וזו
גבוהה״

146

כזוזא

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שני
"הישן תחת המטה"
דף כ"ב ע"ב

דף כ"ב ע"ב
גמ'" :לא קשיא ,כאן
מלמעלה כאן מלמטה.
אמר רב פפא ,היינו דאמרי
אינשי :כזוזא מלעיל
כאיסתרא מלתחת"

כאיסתרא

וברש״י :״כשהנקב רחב כשיעור
זוז חמתו מרובה למטה כשיעור
סלע״

147

דף כ"ב ע"ב
מתני'" :שתים באילן ואחת
בידי אדם"

אחת בידי אדם

49
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שני
"הישן תחת המטה"

דף כ"ב ע"ב

148

אחת באילן

מתני'" :או שתים בידי
אדם ואחת באילן"

דף כ"ב  -כ"ג

דף כ"ג ע"א

149

גמ'" :עשאה לבהמה דופן
ור'
פוסלורבי
ר"מ פוסל
לסוכה ,ר"מ
יהודה מכשיר ...והאיכא
רווחא דביני ביני? דעביד
ליה בהוצא ודפנא"
דפנא

דף כ"ג ע"א
גמ'" :ודלמא רבעה,
דמתיחה באשלי מלעיל...
זמנין דמוקים בפחות
משלשה סמוך לסכך"

150

פחות מג' טפחים

עשרה טפחים

50
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151

דף כ"ד ע"ב
מתני'" :העושה סוכתו בין
האילנות ...ובגמ' :הכא
במאי עסקינן ,בקשין
וברש״י :״אילנות זקנים ועבים״

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שני
"הישן תחת המטה"
דף כ"ד ע"ב

והאיכא נופו"...
נוף

152

דף כ"ד ע"ב
גמ'" :ת"ש :היה שם אילן
או גדר או מחיצת הקנים,
נידון משם דיומד"

מחיצת קנים

אמה
גדר

י' טפחים

דיומד

153

פחות מג' טפחים

דף כ"ד ע"ב
גמ'" :ת"ש :אילן המיסך על
הארץ ,אם אין נופו גבוה
מן הארץ שלושה טפחים
מטלטלין תחתיו"
וברש״י :״נופו גדול מאד וראשי הנוף
כפופין סביב על הארץ ...דאמרינן
לבוד״
51
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שלישי
"לולב הגזול"

דף כ"ט ע"ב

154

מתני'" :נקטם ראשו"
וברש״י :״פסול ,דלא הוי הדר״

דף כ"ט

דף כ"ט ע"ב

155

מתני'" :נפרצו עליו
פסול"
וברש״י :״משדרה ואינם מחוברין
אלא על ידי אגודה כי חופיא שקורין
אשקוב״א״ )כעין מטאטא(.

דף כ"ט ע"ב

156

מתני'" :נפרדו עליו ,כשר.
יהודה אומר :יאגדנו
רבי יהודה
רב
מלמעלה"

יאגדנו

52
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דף כ"ט ע"ב

157

מתני'" :ציני הר הברזל
כשירות"
וברש״י :״ואע״פ שעלין שלהן קטנים
מאד״

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שלישי
"לולב הגזול"
דף כ"ט  -ל"ב

דף ל"א ע"ב

158

גמ':

"והתניא לולב
כפוף"

וברש״י :״ראשו כפוף כאגמון
דומות לאיש גבן והזקן שראשיהן
שחין וכפופין למטה״

לשי' השו"ע

לשי' רש"י

äî
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159

דף ל"ב ע"א
גמ'" :א"ר פפא :דעביד
כהימנק"
וברש״י :״שיש לו שני ראשים וראשו
אחד מפוצל כך גדל הלולב כמין שתי
שדראות מחצית עלין לכאן ומחצית
עלין לכאן״

ועיין בשולחן ערוך סימן
תרמ"ה סעיף ז' ,שנחלק העלה
ונראה כשניים ופסול ,וכתב
המשנה ברורה )ס"ק ל"ב(
שיש להזהר הרבה בזה.

53
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שלישי
"לולב הגזול"
דף ל"ב ע"א

דף ל"ב ע"א

160

גמ'" :והתניא לולב...
קווץ"
וברש״י :״שיוצאין בשדרה שלו
עוקצין כמין קוצין״

דף ל"ב ע"א

161

גמ'" :חרות פסול"

דף ל"ב ע"א

162

גמ'" :עקום דומה למגל.
אמר רבא :לא אמרן אלא
לפניו"

54
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163

דף ל"ב ע"א
גמ'" :בעי רב פפא ,נחלקה
התיומת מהו"
וברש״י :״שני עלין עליונים אמצעים
ששם השדרה כלה ,נחלקו זה מזה
ונסדקה השדרה עד העלין שלמטה
מהן״

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שלישי
"לולב הגזול"
דף ל"ב

ועי' ברמ"א )סימן תרמ"ה
סעיף ג'( שיש מחמירים
אפילו בנחלק מקצת העלה
האמצעי) .התמונה אויירה לפי
הרמ"א(.

164

דף ל"ב ע"ב
מתני'" :הדס ...נפרצו
עליו"
וברש״י :״נשרו״

165

דף ל"ב ע"ב
מתני'" :או שהיו ענביו
מרובות מעליו  -פסול"
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שלישי
"לולב הגזול"

דף ל"ב ע"ב

166

גמ'" :תנו רבנן :ענף עץ
עבותשענפיו
עבת
שענפיו חופין את
עצו"

דף ל"ב ע"ב

וברש״י :״שהעץ מחופה בעלין״

דף ל"ב ע"ב

167

גמ'" :אמר רב יהודה ,והוא
דקיימי תלתא תלתא טרפי
בקינא"
עיין תוספות ד"ה "תלתא
טרפי בחד קינא".

דף ל"ב ע"ב

168

גמ'" :רב כהנא אמר :אפילו
תרי וחד"
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5:34

169

דף ל"ג ע"א
גמ'" :או שהיו ענביו
מרובין ...לא שנו אלא
במקום אחד אבל בשנים
או שלשה מקומות -
כשר"

170

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שלישי
"לולב הגזול"
ל"ג
דף לג

דף ל"ג ע"ב
מתני'" :ערבה ...נפרצו
עליה"

171

פיה דומה למגל

דף ל"ג ע"ב
"והצפצפה
מתני':
פסולה ...ובגמ' )ל"ד ע"א(:
"קנה שלה לבן ועלה שלה
עגול ופיה דומה למגל"

57
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה

דף ל"ד ע"ב

172

מתני'" :אתרוג"
"ואתרוג"

פרק שלישי
"לולב הגזול"

פיטם

עוקץ

דף ל"ד ע"ב

דף ל"ד ע"ב

173

מתני'" :נסדק"
ועיין ברמ"א )סי' תרמ"ח
סעי' ה'( שיש מחמירים שגם
בנסדק רובו  -פסול.

דף ל"ד ע"ב

174

מתני'" :עלתה חזזית על
מיעוטו ...כשר"
וברש״י :״כמין אבעבועות דקות״
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צד ב'

צד א'

175

דף ל"ה ע"ב
גמ'" :אלא אי אתמר
אסיפא אתמר ,על מיעוטו
כשר ,אמר רב חסדא...
אבל בשנים ושלשה
מקומות הוה ליה כמנומר
ופסול"

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שלישי
"לולב הגזול"
דף ל"ה ע"ב

כלומר ,באופן שכשנמתח את
החוט בין החזזיות נמצא רוב
היקף האתרוג פסול .עיין סימן
תרמ"ח במש"ב ס"ק מ"ב.

ראשונים

רש"י

176

דף ל"ה ע"ב
גמ'" :אמר רבא :ועל
חוטמו ואפילו במשהו
נמי פסול"

חזזית

וברש״י :״בעובי גבהו שמשפע משם
ויורד לצד ראשו״

ועיין רא"ש שנקט בדעת רש"י,
שרק עובי גבהו קרוי חוטמו
)דהיינו המקום העבה ביותר שיש
באתרוג( אך הראשונים נקטו,
שמשיפועו עד הפיטמה נפסל
בחזזית כל שהוא ,ועיין ביאור
הלכה )סימן תרמ"ח סעיף ט'(.

177

דף ל"ה ע"ב
גמ'" :נטלה פטמתו ,תנא
אלעזר נטלה
יצחקבןבןאלעזר
רבייצחק
ר'
בוכנתו"
וברש״י :״במתניתיה הוה תני להאי
נטלה פטמתו בוכנתו ...זה לשון מורי
הזקן רבינו יעקב״
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ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שלישי
"לולב הגזול"
דף ל"ה  -ל"ו

דף ל"ה ע"ב

178

ניטל העץ מתוך הגומא

ניטל העץ חוץ לגומא

רש״י :״אבל רבינו יצחק הלוי היה
מפרש פטמתו ועוקצו שניהם בזנב,
עוקצו – שניטל העץ מה שחוץ לגומא
שבאתרוג ,כשר .פטמתו – שנתלש
העוקץ מתוך האתרוג וחסרו ,לפיכך
פסול״

דף ל"ה ע"ב

179

גמ'" :נקלף :אמר רבא...
לא קשיא ,הא בכולה הא
במקצתה"
וברש״י :״במקצתה פסול דמנומר
הוא״

ועיין שער הציון סימן תרמ"ח
ס"ק כ"ז שיש שתי קליפות
לאתרוג) ,תמונה זו היא לפי
הדעה ש'נקלף' היינו עד
שנראה בשר האתרוג(.

דף ל"ו ע"א

180

ברחיננא:
עולם בר
גמ'" :תני עולא
חנינא
ניקב נקב מפולש -
במשהו ,ושאינו מפולש
 בכאיסר"וברש״י :״אם רחב כאיסר פסול
ואע״פ שלא חסר כלום כגון שתחב
בו יתד עבה״
60
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ועיין שולחן ערוך יו"ד סימן
ל"ד סעיף ב' ,מהו גודל
האיסר.

äîàåø äîáåàø ñåëäD indd 60

7:45

181

דף ל"ו ע"א
גמ'" :אי נסדק תנינא"
וברש״י :״נסדק דהיינו גרגרת
שנסדק כולה שלא נשתייר בה חוליא
למעלה וחוליא למטה״

182

ה

מאור
המבוא

ר

מסכת סוכה
פרק שלישי
"לולב הגזול"
דף ל"ו

דף ל"ו ע"א
גמ'" :ריאה וכו' ואמר
רבא ,והוא דקיימא
סימפונהא"

סימפונות

דפוס

וברש״י :״הבשר שבתוך הקרום
נימוח ונעשה כמים״

183

דף ל"ו ע"ב
גמ'" :גדלו
"גידלו בדפוס וכו' לא
צריכא דעבידא דפי דפי"
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