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 (: גוד אסיק2דיני דפנות )סוגיה ו: 

* 

 רקע

בסוגיה הקודמת עסקנו בהבדל בין דפנות סוכה למחיצות שבת. בסוגיה זו אנו ממשיכים 
הסוגיה מתייחס לדין סוכה בלבד או תקף אף בנקודה זו, ואנו צריכים לברר האם הדיון של 

 בהלכות שבת.

 מקורות

 ד: "היתה גבוהה מעשרים אמה ובנה בה עמוד שהוא גבוה... ושלישית אפילו טפח" א.

 רש"י ד"ה מחלוקת על שפת הגג ב.
 תוס' ד"ה סבר, אבל, דיומדי

 ]שני הדיבורים[ר"ן ב. באלפס ד"ה וגרסי תו  ג.

 יש בו, א"ל רבא, תנו רבנן נעץ, ורב נחמן אמרריטב"א ד"ה היתה גבוהה, ו
 מאירי ד"ה היתה גבוהה מכ' ובנה בה עמוד

 והשגת הראב"ד ]בסופה[רמב"ם הל' סוכה פ"ד הל' יא, יד  ד.

 שו"ע סי' תרל סע' ו ומשנה ברורה ]בעיקר: סקל"א[ ה.
 

א  " ב ט י הר ה ו ב ג ה  ת י ה ה  "   ד

' דבפחות מעשרה לא אפשר לומר גוד היתה גבוהה מעשרים אמה ובנה בה עמוד גבוה עשרה. פי
 אסיק מחיצתא דהא ליכא מחיצה למטה מעשרה, וכן עיקר.

ויש בו הכשר סוכה סבר אביי למימר גוד אסיק מחיצתא. פי' דקסבר דמחיצת סוכה בהא מיהת כדין 
 שבת.

א"ל רבא בעינן מחיצות הנכרות וליכא. פי' מורי נ"ר מחיצות הנכרות ונראות עמה מה שאין כן 
שבת דלא בעינן נראות עמה כל היכא דנראות ונכרות דהא ודאי בעינן אף לענין שבת, דאי לא ב

תימא הכי ]כולי עלמא[ הוי רשות היחיד שהרי הים מקיף אותה דעמוק כמה ואמרינן גוד אסיק 
מחיצתא, דהא לדינא דאורייתא כל שמוקף מחיצות אפילו יותר מבית סאתים כל מה שאפשר 

ם ושלא לדירה כלל רשות היחיד גמורה היא כדמוכח בדוכתה ואם כן לא משכחת ואפילו בידי שמי
ר"ה)י(, אלא ודאי דמחיצות הים לא חשיבי מחיצות לפי שאין נראות ונכרות ואין האדם רואה 

 עצמו בתוך מחיצות, מפי מורי הרב נר"ו.
דופן עקומה ויש שפי' דהא דעמוד אפילו בשעומד תוך ארבע אמות הוא ואפ"ה לא אמרינן בה 

דכיון שגבוה עשרה וראוי להיות במוקף מחיצות לענין שבת הרי חלק רשות לעצמו ואין לומר בו 
דופן עקומה, וכן פי' בתוספות, אבל מורי הרב נר"ו מפרש בשם רבותיו ז"ל דבתוך ד' אמות אמרינן 

 דופן עקומה והכא בשיש בו ד' אמות דליכא למימר הכין, וכן עיקר.
תנו רבנן נעץ ד' קונדסין וסיכך על גבן ר' יעקב מכשיר וחכמים פוסלים אמר רב הונא מחלוקת על 
שפת הגג דר' יעקב סבר גוד אסיק מחיצתא. ואפי' לרבא דאמר גבי עמוד דלא אמרינן הכי שאני 
הכא דאיכא מחיצות עשויות למטה והוו מחיצות הנכרות, ורבנן סברי דלא אמרינן גוד אסיק 

דהכי נמי לא הוו מחיצות הנכרות, ואתיא כרבא ודלא כאביי דהוה מכשר אף בעמוד, אבל  מחיצתא



באמצע הגג דליכא למימר גוד, דברי הכל פסולה, ואפילו בפחות משלשה טפחים דגוד ולבוד לא 
 אמרינן.

ורב נחמן אמר באמצע הגג מחלוקת. כך גירסת הספרים שלנו, ואמרינן איבעיא להו באמצע הגג 
]וכו'[ עד תיק"ו. ומסתברא דהלכתא כרבא דלא אמרינן גוד אסיק כלל וכרבנן דלא מכשרי  מחלוקת

אלא בשתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח כדאיתא באידך מתניתא בהדיא, וזה דעת רי"ף שלא 
הביא בהלכותיו כלום מכל זה, ואע"ג דבעירובין קרי להו רבא בין גג לגג מחיצות הניכרות היינו 

 בל לענין סוכה אינן ניכרות אפילו על שפת הגג.לענין שבת א
 

ד ו מ ע ה  ב ה  נ ב ו  ' כ מ ה  ה ו ב ג ה  ת י ה ה  " ד י  ר י א  מ
היתה גבוהה מכ' ובנה בה עמוד גבוה עשרה ויש ממנו לכל רוח ד' אמות שאין כאן הלכות דופן 
עקומה אף בזו פסולה ואין אומרין הואיל ועמוד זה גבוה עשרה הרי ארבע רוחותיו מחיצות הם 

את העמוד מדין גוד אסיק מחיצות עד הסכך שאין אומרים גוד אסיק אלא במחיצות ונכשיר 
הניכרות. הא כל שאין ד' אמות מהם לכותל כשרה מהלכות דופן עקומה ויש פוסלין אף בזו שכל 
שהעמוד גבוה עשרה מקום בפני עצמו הוא ואין בו הלכות דופן עקומה וזו של איצטבא בשאינה 

קצת גאוני ספרד ואין הדברים נראין כן. ויש שואלים בשמועה זו ממה גבוה עשרה וכן כתבוה 
שאמרו במסכת שבת בפרק הזורק שאם זרק אבן על תל גבוה עשרה בשבת חייב מפני שהוא רשות 
היחיד אלמא לא בעינן מחיצות ניכרות. ואין זו שאלה שבזו אי אתה צריך בה לגוד אסיק עד 

ם אלא מפני שכל שגבוה עשרה ורחב ארבעה אינו שתצטרך בה למחיצות ניכרות שאין הטע
תשמיש של בני רשות הרבים ודינו כרשות היחיד אף בלא מחיצות אבל בסוכה למחיצות אנו 

 צריכים ואם כן הדבר צריך למחיצות ניכרות.

 

 הסבר הסוגיה

היתה גבוהה מעשרים אמה ובנה בה עמוד שהוא גבוה עשרה טפחים ויש בו הכשר 
למימר גוד אסיק מחיצתא אמר ליה רבא בעינן מחיצות הניכרות סוכה, סבר אביי 

 ]גמ' ד:[  .וליכא
 

נחלקו אביי ורבא האם עמוד בגובה עשרה טפחים ברוחב של שבעה על שבעה, כשר 
לסוכה מדין גוד אסיק מחיצתא. אביי סובר שכן, ורבא סובר שלא, כיוון דבעינן מחיצות 

 ניכרות. 

 רבא "דבעינן מחיצות ניכרות": שתי שאלות נשאלות על דינו של

 א. מהי מחיצה ניכרת?

ב. האם "מחיצות ניכרות" הוא דין כללי בהלכות גוד אסיק, או שהוא דין יחודי בהלכות 
 סוכה?

 [)הראשון(]ב. באלפס ד"ה וגרסי' נפתח בשאלה הראשונה שנחלקו בה ראשונים בפירוש. הר"ן 
כותב: "אף על גב דלגבי שבת אמרינן גוד אסיק לא אמרינן הכי לגבי סוכה דבעינן בה 
מחיצות הניכרות כעין דירה". חילוקו של הר"ן מזכיר את החילוק שראינו בסוגיה הקודמת 
בין שבת שזקוקה למחיצות, לבין סוכה הזקוקה לדפנות. ברשויות שבת, צריכים מחיצה 
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ין סביבתה, ואף עמוד שמחיצתו אינה ניכרת מבדיל את המבדילה בין רשות היחיד לב
הרשות שעליו ותוחמו. במצות סוכה יש הלכות של דפנות, ומחיצה שאינה נכרת אינה דופן, 

 ופסולה לסוכה.

חולק על הר"ן וסובר ש"מחיצות ניכרות" הוא דין כללי  ]היתה גבוהה מכ' אמה ובנה[המאירי 
יצד אנו אומרים שאין בעמוד גוד אסיק, כיון דבעינן בהלכות גוד אסיק, ולכן הוא שואל, כ

שהזורק אבן על תל גבוה עשרה טפחים  ]שבת ק.[מחיצות ניכרות וליכא, והרי מפורש בגמ' 
חייב מדין זריקה מרשות הרבים לרשות היחיד, למרות שאין בתל מחיצות ניכרות. מתרץ 

כתשמיש של בני רשות המאירי, שבשבת אין צריכים למחיצות, אלא שהמקום לא ישמש 
 הרבים, ולכן אף תל שאין בו מחיצות מוגדר כרשות היחיד.

 
על רקע מחלוקת זו ניתן לנסות להגדיר מהי מחיצה ניכרת. אם אנו מבינים שמחיצה 

]כלשון " כעין דירהניכרת היא הלכה ייחודית בהלכות סוכה, "דבעינן בה מחיצות ניכרות 

ויה בכך שהיא מוקפת מחיצות, והמחיצה ניכרת , פירוש הדבר שכשרות סוכה תלהר"ן[
ליושב בתוכה. אם אנו מבינים שמחיצה ניכרת היא הלכה כללית בדין גוד אסיק, שמחיצה 
שאינה ניכרת אינה מחיצה, וממילא אין דין גוד אסיק, נקבל הגדרה שונה. לעמוד אין 

לבית יש מחיצות  מחיצות, שהרי כולו סתום, ולכן לא אומרים בו גוד אסיק מחיצתא, אבל
ניכרות ליושבי הבית, ואמרינן גוד אסיק מחיצתא להמשיך את המחיצות על גבי הגג, למרות 

 שהמחיצות אינן ניכרות ליושב על הגג. 
 

בעזרת שתי הגדרות אלו למושג "מחיצה ניכרת", ניתן לגשת למחלוקת האמוראים 
בעה קונדיסין, שרבי יעקב והראשונים בהסבר מחלוקת רבי יעקב וחכמים בדין סוכה של אר

מכשירה וחכמים פוסלים אותה. רב הונא מפרש שמדובר בסוכה העומדת על שפת הגג, 
ורבי יעקב וחכמים נחלקו האם יש גוד אסיק בסוכה שעל שפת הגג. רב נחמן מפרש 
שמדובר בסוכה העומדת באמצע הגג, ומחלוקתם אינה קשורה לדין גוד אסיק, אלא לגודל 

 דפנות הסוכה. 

]המשמיט את הגמ'. עיין ר"ן ב. נחלקו הראשונים בדעת רב נחמן בדין גוד אסיק, מהרי"ף 

משמע שהגמ' הסתפקה בדין זה, וכיוון שהספק לא נפשט אזלינן  [)השני(באלפס ד"ה וגרסי' 
משמע שיש לו גרסה אחרת, ולפיה  ]הל' סוכה פ"ד הי"א, ועיין מגיד משנה[לחומרא. מהרמב"ם 

 חכמים מודים שהסוכה כשרה, מדין גוד אסיק מחיצתא. פשיטא לגמ' שאף

על פי הסברנו יוצא, שלדעת הרי"ף מחיצה שאינה ניכרת היא דין בסוכה בלבד, ולכן אף 
על גג בית לא אומרים בסוכה גוד אסיק מחיצתא. הרמב"ם מפרש שמחיצה שאינה ניכרת 

בית, ולכן סוכה שעל גבי היא דין כללי בגוד אסיק, הדין נאמר בעמוד ואינו נאמר על גג 
 שפת הגג כשרה. 

 סיכום

נחלקו הראשונים האם הדיון בסוגייתנו בדין סוכה או בדין גוד אסיק. המאירי סובר, 
שהדיון בסוגיה בגדרי גוד אסיק, האם רק במחיצה ניכרת אומרים גוד אסיק, ומהי הגדרה 



של מחיצה ניכרת. הריטב"א והר"ן סוברים שאף במחיצה שאינה ניכרת אומרים גוד אסיק 
 מחיצתא, והדיון בסוגיה בגדרי סוכה, האם דופן שאינה ניכרת בסוכה מוגדרת כדופן סוכה. 

לדעת הרי"ף מסקנת הסוגיה, שבסוכה חייבים בדפנות גמורות, ואין בסוכה דין גוד 
וגיה, שאין הבדל בין סוכה לבין שבת בגדרי גוד אסיק, אסיק. לדעת הרמב"ם מסקנת הס

ובמקום שיש מחיצות ניכרות, כלומר מחיצה החוצצת בין רשות אחת לשניה, אמרינן גוד 
 .את הרמב"ם[ )הל' סוכה פ"ד הי"א(]כך מפרש רבינו חיים הלוי אסיק מחיצתא גם בשבת וגם בסוכה 

איני מבין את הגמ' על פי הסברו של הרי"ף. לדעת  ]הסוגיה על פי הסברו של הרמב"ם ברורה לי, אבל

הרמב"ם רבנן ורבי יעקב נחלקו האם יש דין גוד אסיק בסוכה, ואחרי שנפסק כרבנן שיש, נחלקו אביי ורבא 

האם יש גוד אסיק במחיצה שאינה ניכרת. אבל לשיטת הרי"ף, שלדעת רבנן אין דין גוד אסיק אפילו על שפת 

 אביי ורבא האם יש גוד אסיק בעמוד.[הגג, אין מקום למחלוקת 

 הלכה

פוסק שלא אומרים גוד אסיק בסוכה, והוא מביא את שיטת  ]סי' תרל סע' ו[השו"ע 
פוסק כדעה  ]סקל"א[הרמב"ם, שאומרים גוד אסיק בשפת הגג, כיש אומרים. המשנה ברורה 

 הראשונה.
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