גזירת תקרה ופרוץ כעומד סוכה טו

בס"ד

סיכום מחלוקת רב ושמואל בסוגיית גזירת תקרה על פי רש"י ותוספות
משנה א'
מסככין בנסרים

רב
נסר

גזרת תקרה
צריך מעשה חשוב לתקנו
נוטל אחת מבינתים

נסר שהוא ד' טפחים הוא סכך כשר
ולפיכך כל הסוכה כשירה

מג' עד ד' טפחים

כשר
אין גזרת תקרה

--

--

המשנה ב' לא מתיחסת למקרה הזה

ד' טפחים

פסול
גזרת תקרה

גזרת תקרה
צריך מעשה חשוב לתקנו
נוטל אחת מבינתים

גזרת תקרה
צריך מעשה חשוב לתקנו
נוטל אחת מבינתים

אף אחרי שהסיר את הנסרים מבינתים
עדיין הנסרים שנשארו הם סכך פסול
אכן רב לשיטתו
שרק ד' אמות של סכך פסול פוסל את הסוכה
לפיכך הסוכה כשירה תחת הפסל ופסולה תחת הנסרים

מג' עד ד' טפחים

כשר
אין גזרת תקרה

--

--

המשנה ב' לא מתיחסת למקרה הזה

ד' טפחים

כשר
אין גזרת תקרה

רבי מאיר

משנה א'
מסככין בנסרים

שמואל

רבי מאיר

סתם תקרה בנסרים שיש בהן ארבעה

תעשה ולא מן העשוי
אין גזרת תקרה
צריך מעשה כל דהו לתקנו
מפקפק כל הקורות או
נוטל אחת מבינתים

רבי יהודה

רבי יהודה

משנה ב'
תקרה שאין עליה מעזיבה
בית שמאי
בית הלל

ביאורים

משנה ב'
תקרה שאין עליה מעזיבה שכבר קיימה

ביאורים

נסר

המסכך בתחילה

בית הלל

סתם תקרה בנסרים
שיש בהן ארבעה

סתם תקרה בנסרים שיש בהן ארבעה

ד' טפחים

פסול
גזרת תקרה

ניתן לבטל תקרה קיימה
מפקפק כל הקורות או
נוטל אחת מבינתים

ניתן לבטל תקרה קיימה
צריך מעשה חשוב לתקנו
נוטל אחת מבינתים

השתא דתקרה היתה ועושה מעשה לעשות לשם סוכה
זה מוכיח שיודע שאמרה תורה תעשה ולא מן העשוי

מג' עד ד' טפחים

כשר
אין גזרת תקרה

--

--

המשנה ב' לא מתיחסת למקרה הזה

ד' טפחים

פסול
גזרת תקרה

ניתן לבטל תקרה קיימה
צריך מעשה חשוב לתקנו
נוטל אחת מבינתים

ניתן לבטל תקרה קיימה
צריך מעשה חשוב לתקנו
נוטל אחת מבינתים

אף אחרי שהסרת את הקורות מבינתים עדיין הקורות
שנשארו הן סכך פסול .לפיכך שמואל מוקי לה רק
בסוכה ח' אמות שיהיב נסר ופסל עד אמצעה מהאי
גיסא ומהאי גיסא והוו להו שני פסלים באמצע של ח'
טפחים ומן הצדדים עד האמצע הכשר דופן עקומה

מג' עד ד' טפחים

פסול גזרת תקרה

--

--

המשנה ב' לא מתיחסת למקרה הזה
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גזירת תקרה ופרוץ כעומד סוכה טו

בס"ד

סיכום מחלוקת רב ושמואל בסוגיית גזירת תקרה על פי הרמב"ן
משנה א'
מסככין בנסרים

רב
נסר

סוכה חדשה

בית הלל

בית שמאי

ד' טפחים

כשר
אין גזרת תקרה

מג' עד ד' טפחים

כשר
אין גזרת תקרה

תעשה ולא מן העשוי
אין גזרת תקרה
צריך מעשה כל דהו לתקנו
מפקפק כל הקורות או
נוטל אחת מבינתים

פסול
גזרת תקרה

ד' טפחים

פסול
גזרת תקרה

רבי יהודה

רבי מאיר
מג' עד ד' טפחים

רבי מאיר

כשר
אין גזרת תקרה

משנה א'
מסככין בנסרים

שמואל

רבי יהודה

משנה ב'
תקרה ישנה שאין עליה מעזיבה שכבר קיימה

נסר

סוכה חדשה

ד' טפחים

פסול
גזרת תקרה

מג' עד ד' טפחים

כשר
אין גזרת תקרה

ד' טפחים

פסול
גזרת תקרה

מג' עד ד' טפחים

פסול
גזרת תקרה

גזרת תקרה
צריך מעשה חשוב לתקנו
נוטל אחת מבינתים

גזרת תקרה
צריך מעשה חשוב לתקנו
נוטל אחת מבינתים
פסול
גזרת תקרה
גזרת תקרה
צריך מעשה חשוב לתקנו
נוטל אחת מבינתים

משנה ב'
תקרה ישנה שאין עליה מעזיבה שכבר קיימה
בית שמאי

בית הלל

ביאורים
אלא הכי פירושה דשמעתא דהכא תקרה סתם קתני
דבעי מוקי לה בארבעה ודבעי מוקי לה בשאין בהן ד'
ודבעי מוקי לה בכולהו ולא דייקינן בגמ' בהכי דבכל חד
וחד לפום סבריה מתוקמא ליה שפיר

ודכ"ע הרי הוא לאחר תקנות הללו כאלו סיכך בהם
לכתחלה הלכך לב"ה אפי' בנסרים שיש בהם ד'
ולב"ש בנסרים שאין בהן ד' דוקא וכיון דקאמרינן
השתא דבכל הנראית כתקרה בין בישנה שאין בה ד' בין
בחדשה שיש בה ד' ר"מ אית ליה גזירה משום תקרה
עצמה ור' יהודה לית ליה

ביאורים
אלא הכי פירושה דשמעתא דהכא תקרה סתם קתני
דבעי מוקי לה בארבעה ודבעי מוקי לה בשאין בהן ד'
ודבעי מוקי לה בכולהו ולא דייקינן בגמ' בהכי דבכל חד
וחד לפום סבריה מתוקמא ליה שפיר

א"א לתקנה כי עדיין נשארו נסרים של ד'
כלומר דכ"ע תקרה ישנה כיון שהיא תקרה גמורה
שהם סכך פסול ופוסלים את הסוכה
עשויה בבית ממש צריכה ביטול שיעקר ממנה שם
תקרה לגמרי כל זמן שלא ביטל אותה יש בה משום
לא ניתן לבטל תקרה
ניתן לבטל תקרה ישנה
צריך מעשה חשוב לתקנו תעשה ולא מן העשוי כטעמא דשמואל גופיה דלא אמרי'
מפקפק כל הקורות או
פסיקתה זו היא עשייתה אלא בעינן מעשה ניכר ובביטול
נוטל אחת מבינתים
נוטל אחת מבינתים
זה פליגי מר סבר בביטול תקרה זו שפסולה משום
א"א לתקנה כי עדיין נשארו נסרים של ד'
תעשה ולא מן העשוי ואית ביה נמי משום גזירת תקרה
שהם סכך פסול ופוסלים את הסוכה
פליגי מ"ס בטולי תקרה שתצא מתורת פסול שלה בנוטל
אחת מבינתים סגיא דאתעביד בה מעשה רבה ובטל
לא ניתן לבטל תקרה
לא ניתן לבטל תקרה
צריך מעשה חשוב לתקנו צריך מעשה חשוב לתקנו ממנה שם תקרה שעליה ולב"ה או מפקפק או נוטל כל
דאפיק מינה תעשה ולא מן העשוי מבטל לה ומכשר להו
נוטל אחת מבינתים
נוטל אחת מבינתים
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בס"ד

מחלוקת רש"י ותוספות בסוגית פרוץ כעומד

גרסת רש"י

מאי כמותן
בנכנס ויוצא

והא אפשר לצמצם

א"ר אמי במעדיף

רבא אמר אפילו תימא
בשאין מעדיף אם היו
נתונים שתי נותנן ערב
ערב נותנן שתי

יש ריוח ליכנס את הסכך
הכשר בנחת ולפיכך
כשממלאים את המקום
הפנוי בין השפודין בסכך
כשר הסכך הכשר מרובה
על סכך הפסול

קס"ד בגלל שא"א לצמצם
אמרנו שהמקום הפנוי הוא
יותר מהסכך הפסול –
וסתם כמותן פירושו נכנס
ויוצא בגלל שא"א לצמצם –
אבל בפועל ניתן לצמצם
ולהיות הסכך הכשר והסכך
הפסול שווין במדויק

הוא מעדיף הסכך הכשר
על פני הסכך הפסול
בכוונה ע"י שנותן מקום
לסכך הכשר ליכנס ולצאת
בריוח ונמצא הסכך הכשר
יותר מן הסכך הפסול.
וכמותן במשנה פירושו
בנכנס ויוצא

אם אינו נותן הקנים )סכך
הכשר( על השיפודין )סכך
פסול( הרי הן נופלים לארץ
והלכך הוה ליה כשר
מרובה על הפסול ומבטלן

סכך הכשר מכסה גם את
האויר וגם את הקנים
ולפיכך הכשר מרובה על
הפסול ומבטלו או דבר
שלא נעשה לסכך לא נגדר
כסכך ובטל לגבי הסכך ופה
השיפודין מעמידין את
הסכך הכשר ובטילין לגבי
הסכך הכשר

לגירסת הקונטרס קיימי
השתא לשנויי כמאן דאמר
פרוץ כעומד אסור והיינו
דלא כהלכתא דפרק קמא
דעירובין )דף טז (:פסקינן
הלכה כמאן דאמר מותר

וקשה דאין זו סוגיא דהש"ס
שאינו אלא כמשיב דאינו
חושש בקושיא שלו דלעולם
איירי בנכנס ויוצא

קשה להאי פירושא דאין
דומה שיתבטל סכך פסול
בכשר אע"פ שהכשר רוב
כיון דאין מעורבין זה בזה
וניכר כל אחד בפני עצמו
כמו שפי' רש"י דכשחבטן
)ט (:שעירבן ואינו ניכר
הי ניהו פסול והי ניהו כשר

וניחא לפי גירסת הר"ח
והר"ת דלא קיימא השתא
רבי אמי ורבא לשנויי כמאן
דאמר פרוץ כעומד אסור
דלכולהו קאמרינן הכא הך
פירכא דאי אפשר לצמצם

מאי כמותן
בנכנס ויוצא

והא אי אפשר לצמצם

א"ר אמי במעדיף

גירסת סוכה טו:
רבא אמר אפילו תימא
בשאין מעדיף אם היו
נתונים שתי נותנן ערב
ערב נותנן שתי

גירסת עירובין טו:
רבא אמר אם היו
נתונים ערב נותנו שתי
שתי נותנו שתי

יש ריוח ליכנס את הסכך
הכשר בנחת ולפיכך
כשממלאים את המקום
הפנוי בין השפודין בסכך
כשר הסכך הכשר מרובה
על סכך הפסול

אי אפשר בשום ענין שלא
יהא אויר משהו בין הסכך
לשפוד כשממלא בהכשר
אותו מלא נכנס ויוצא דאינו
דוחק כל כך הכשר לקרבו
אצל הפסול שלא יהא אויר
משהו בין הכשר לפסול
ונמצא שאין הכשר מרובה
על האויר ועל הפסול

שמרבה בפסל עד שמכסה
השפודים ונמצא סכך כשר
רבה על סכך פסול ומבטלו

קושיות תוספות
על שיטת רש"י

גירסת ר"ח ור"ת
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אי אפשר
שלא יתכסה כל האויר
שהכשר נסמך בפסול

ביאורים

דווקא שתי וערב מהני
לרבא אבל בענין אחר לא
דגזרינן שמא לא יעדיף
אבל שתי וערב א"א בלא
העדפה שלא יפול הכשר
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