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 .ל� ד ביצה

 ?"אבל לא במוקצה" "מתחילי� בערמת התב�"כיצד יש להסביר את שני חלקי המשנה 

 

"אבל לא במוקצה: "סיפא"מתחילי� בערמת התב�:"רישאמשנתנו כמא� 

מיירי בארזי ואשוחי כפשוטו דלית ליה מוקצה שמעו�' כרק דרב כהנא"לל
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מיירי בתנא סריא יהודה' כרב דרב כהנא"לל
2

וטו דאית ליה מוקצהכפש 

 

 :ביצה ד� ל

 ?)שאינו של סוכות(ט "הא� אפשר ליטול עצי� מסוכה דלהל� ביו

 

ש שנפלה"סוכה רעועה בביהשנפלה' סוכה בריאה אפי 

מהסוכה עצמה
3

אסור
4

אסור 
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 למשנתנו 
מהסמו� להק דברייתא"לת

6
 מותר מותר 

מותר מותר  מהסוכה עצמה� שמעו�' לר
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 ?אי בעצי סוכהנהא� מועיל ת

 

  בכל החג�בסוכה של מצוה  ט" ביו�בסוכה שאינה של מצוה  

מועיללרב מנשיא בריה דרבא
8

 לא מועיל 

  לא מועיל:בסת� תנאי לאביי ורבא
  מועיל:באומר איני בודל

 לא מועיל

 

                                                           
1

� אחרי� יולכ� אד� מקצה דעתו מה� לשימוש, עצ� יקרי� המיועדי� רק לבניה ולא להסקה 
 .ש מודה בו"� מוקצה מחמת חסרו� כיס שג� רויש בה

2
ומיירי , שמשתמשי� בו כסת� עצי� להסקה �תב� שנרקב ומסריח שאינו ראוי למאכל בהמה  

וכיו� שראוי רק להסקה המותרת . לעשות עמו טיט' שיש בו ג� קוצי� שאי� שומרי� אותו אפי
 .יהודה' לדעת ר' ט אינו מוקצה אפי"ביו

3
 �שאינו מחובר לגג הוא חלק מהסכ� ' דהיינו מהגג של הסוכה דכל מה שנמצא על גג הסוכה אפי 

 שא� נת� על גג הסוכה חבילות ,אכ� אמר רב מנשיא. ושיי� בזה סתירת אהל ומוקצה כדלהל�
 .עצי� מותר ליטול מה� כיו� שאינ� נעשי� כגג הסוכה דהרי עתידי� להנטל מש�

4
מ "מ, )ששיי� בסוכה כל זמ� שעומדת(עתה איסור של סתירת אהל דא� שנפלה הסוכה ואי�  

 .ש"אסורי� העצי� משו� מוקצה דהא הוקצו כל ביה
5

מ אסור "מ, ט וישתמש בעצי�"דא� שהסוכה רעועה ויש לנו לומר שדעתו היתה שתפול ביו 
 עתיה עלויה בשו� דבר שלא היה ראוידי דלא אמרינ� ד"ופירש. ק דאית ליה מוקצה"לדעת ת

 .ש"בביה
6

 .שבאלו לא שיי� סתירת אהל, דהיינו מה שסמו� לדפנות ולא נארג ע� הדפנות 
7

מ כיו� שעתה כבר אינו מיוחד לאיסורו "ש מ"וא� שהדבר היה אסור בביה, דלית ליה מוקצה 
 .דהרי נפל מותר

8
  וכתבו שלא. להקשות שלא מצאנו שמועיל תנאי במוקצה מחמת איסור'ה הגמדיכל' כתבו התוס 

 .להקשות כ� משו� שלא נשאר תירו� זה למסקנא' חששא הגמ


