
 

 

 

 

 

 פסל היוצא מן הסוכה

 : פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה. תנא )י"ט א'(

 מאי פסל היוצא מן הסוכה? 

 לא: קנים היוצאים לאחורי סוכה. אמר עו)א( 

והא בעינן שלש דפנות! בדאיכא. והא בעינן הכשר סוכה! בדאיכא. והא בעינן צלתה מרובה מחמתה! בדאיכא. 
  2אימא לא, קא משמע לן. 1,ולבראי לא עבידי ולגוואי עבידימהו דתימא: הואיל י הכי מאי למימרא? א

)לצד דופן רביעי הפתוח, משוכים ויוצאים רבה ורב יוסף אמרי תרווייהו: הכא בקנים היוצאים לפנים מן הסוכה )ב( 

)שבעה דתימא הא לית בה בהדייהו. מהו  )מדופני הצדדים(, ומשכא ואזלא חדא דופן להלן מאורך דפנות הצדדים(

  3.הכשר סוכה. קמ"לטפחים( 

וטה חמתה רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא נצרכה אלא לסוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה, ומע)ג( 
 יוצא מהכשר סוכה. '? יוצא'קא משמע לן. ומאי  ,מרובה מצלתה. מהו דתימא תפסל בהך פורתא

 '?יוצא'ומאי . )שהסוכה כשרה(רכה אלא לסכך פסול פחות משלושה בסוכה קטנה אושעיא אמר: לא נצרבי )ד( 
 . )שאינו מסוכך כהלכות סוכה( יוצא מתורת סוכה

ופשיטא דכשר, )מתקיף לה רב הושעיא: לא יהא אלא אויר, ואויר פחות משלושה טפחים בסוכה קטנה מי פסיל 

 ?! (החמור ממנו אינו פוסל בשיעור זה דאפילו אויר

 4מצטרף, ואין ישנים תחתיו. אבא: זה מצטרף, וישנים תחתיו. וזהרבי ר ליה אמ

 שיטות הראשונים

  5.דפנותפירש דקאי א רש"י. לבראי לא עבידי: הגמרא מבארת שכשר, אע"ג דלגוואי עבידי, קנים היוצאים לאחורי סוכה

                                                
. לתוכן אחר שראה שהיתה דייה בכךדופן אמצעי זה לא לכך נעשה, וגם שבצדדין תחלתן לשם סוכה נעשו, אלא שהכניס דופן אמצעי . 1

  רש"י. וראה להלן.
כדאיתא בסימן ) לבראי לא עבידןואינו דומה לפי תקרה יורד וסותם, דהתם אמרינן לגואי עבידן כתב בשעה"צ )תרלא,ו, אות י(, . 2

  . , אבל הכא הוי מחיצה שלמה,ח(לתר
ומיירי , וכתב הרא"ש )סי' לה( . רש"י.טפח, דלא ממשכא עד הרביעית וכשרהדמן סוכה הוא, והוי כשתים כהלכתן ושלישית אפילו . 3

לעשות כל הסוכה בדפנות זה מוכיח שרוצה  ,בז' טפחים באחת מהן אף על פי שהיה לו די ,בשעשה שתי מחיצות של הצדדין ארוכות
ידון , ואפילו הכי נונמצא שאין לו אלא דופן אחת ,אלא בפני עצמו קאי ,ודופן האחת הנמשכת עם הפסל לאו מן הסוכה הוא ,ארוכות
 כסוכה. 

בל אין יעור הסוכה, אמצטרף להשלים ש ,שהודאילו אויר פחות משל .דאשמעינן תנא, לומר שישנים תחתיולהכי אהני נידון כסוכה . 4
 . רש"י.ישנים תחתיו

אף  ,כשרה ,דאם אין מן הכותל לסיכוך ד' אמות ',,וכן חצר המוקפת אכסדרה'דקתני  !דממתניתין שמעינן ליה דכשרוהקשו תוספות, . 5
  !(י"ז א'כדאמרינן לעיל ) ,על גב דמחיצות בית לאו לבראי עבידי

 ת”בעזהשי
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 7.כרש"ינקט  והשו"ע 6פירשו, דאקנים היוצאים לאחורי סוכה קאי. ותוספות

ברוב הסוכה הצל רבה על החמה שני , פירוש, הרא"ש: כתב וכו' א נצרכה אלא לסוכה שרובה צלתה מרובה מחמתהל
תהיה צלתה מרובה מחמתה  ,וכשתצטרף יחד הצל והחמה של כל הסוכה ,ובמיעוט החמה רבה על הצל משהו ,משהויין

אבל בסוכה גדולה הרבה דיש בה ז'  ;ומיהו אפשר דדוקא בסוכה שאינה אלא שבעה על שבעה, הר"ן. וכתב משהו
. כרא"שפסק  והשו"ע .נכשיר אותו מפני צירוף שאר הסוכהצריך עיון אם  ,טפחים או יותר שחמתו מרובה מצלתו

  8כיש מחמירין. הר"ןהביא דברי  והרמ"א

הסוכה,  , אויר פחות משלושה מצטרף להשלים שיעוררש"ילפי המבואר בסוגיא ופירוש : אויר פחות משלושה בסוכה
דלא תיקשי איך יוכל אדם להזהר  הרא"שוכתב עוד  9.בירושלמיכן משמע ש א"שהרוכתב אבל אין ישנים תחתיו. 

, דאויר רי"ץ גיאתודעת  .ירי כשהאויר מהלך בכל אורך הסוכהדהכא מי ,בסוכה מלאה נקבים שלא יישן תחת הנקבים
 11.כרא"שפסקו  ורמ"א שו"עוה 10סכך, וישנים תחתיו., בין בסוכה גדולה בין בסוכה קטנה, מצטרף עם המג'פחות 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלא(

ֶּ  ב.  ן ש  יָּ ִענְּ הּו ּבְּ ֶּ ּ ה ַמש  ֻרּבָּ ּה מְּ תָּ ה ַחּמָּ ּנָּ ִמעּוט ִמּמֶּ הּוִיין, ּובְּ ְּ ֵני ַמש  ְּ ה ש  ֻרּבָּ ּה מְּ תָּ ה ִצּלָּ ּנָּ רֹב ִמּמֶּ ֶּ ִאם ּבְּ ל ש  ַהּצֵ ה וְּ ֵרף ַיַחד ַהַחּמָּ צָּ ּנְּ ֶּ ש  ל ּכְּ
ה.  רָּ ֵ ש  הּו, ּכְּ ֶּ ּ ּה ַמש  תָּ ה ֵמַחּמָּ ֻרּבָּ ּה מְּ תָּ ה ִצּלָּ יֶּ ה ִיהְּ ל ַהֻסּכָּ ה הגה:ּכָּ ֻרּבָּ תֹו מְּ ַחּמָּ ֶּ קֹום ז' ַעל ז' ש  ֵיש  מָּ ה וְּ דֹולָּ ה ּגְּ ּכָּ ִמיִרין ִאם ַהּסֻ ֵיש  ַמחְּ ַאף  ,וְּ

ֻסּכָּ  ה )ַר''ן ספ''ק ּדְּ ֻרּבֶּ ל מְּ ֵוי ַהּצֵ ה הָּ ּכָּ ל ַהּסֻ ֵצרּוף ּכָּ ּבְּ ֶּ י ש   .ה(ַעל ּפִ
ם הֶּ  ו.  הֶּ ֵיש  ּבָּ ךְּ וְּ כָּ ִנים ִמן ַהסְּ ִטים קָּ ִעי ּבֹולְּ צָּ מְּ ן אֶּ ֲאחֹוֵרי ּדֹפֶּ ֶּ גֹון ש  ה, ּכְּ ִאים ַלֲאחֹוֵרי ַהֻסּכָּ ִנים ַהּיֹוצְּ ה קָּ ֻרּבָּ ּה מְּ תָּ ִצּלָּ ה, וְּ ר ֻסּכָּ ֵ ש  כְּ

ִעי לֹא ַנֲעש ָּ  צָּ מְּ אֶּ ן הָּ ַהּדֹפֶּ ֶּ י ש  ה, ַאף ַעל ּפִ רָּ ֵ ש  נֹות, ּכְּ פָּ ג' ּדְּ ּה וְּ תָּ ִניםֵמַחּמָּ פָּ הּוא לְּ ֶּ ה ש  ר ַהֻסּכָּ ִביל ִעּקַ ְּ ש  א ּבִ ּלָּ ם אֶּ ִבילָּ ְּ ש  ּנּו.  ה ּבִ  ִמּמֶּ

                                                
 'שפת אמת'.ולכאורה אין נפק"מ לדינא בין הפירושים. אמנם ראה . 6
. מהניא אף לבראי, גם כן הסכימו אחרונים דאפילו אם המחיצה זו נעשית רק ע"י לבודוכתב המשנ"ב )ס"ק יד(, דאו"ח תרלא,ו. . 7

 מקורות: רש"י ותוספות )ד"ה לבראי(. 
דאז אמרינן  ,א ז' על ז'דעתו דאפשר דהגמרא לא איירי רק בסוכה קטנה שהיאו"ח תרלא,ב. כתב המשנ"ב )ס"ק ד( על דברי הר"ן, . 8

הוא מקום חשוב ואינו בטל לגבי שאר הסכך  ,שיש בה ז' על ז' שחמתו מרובה ,אבל בסוכה גדולה ;דהמיעוט שבה בטל לגבי הרוב
דאם  ,כיון שיש שם הכשר סוכה. ואפשר עוד, אבל לשאר החלק אין זה פוסל אותו לכו"ע. אין לישב באותו חלק. ועל כן שצילתו מרובה

(. מקורות: רא"ש )סי' לה(. פמ"ג)צ"ע על כל הסוכה  ,שני דפנותבאופן שבמקום שצל מרובה לא ישאר רק  ,כל אורך הדופן בזה מפסיק
 . )ט א ברי"ף, ד"ה ורבה בר בר חנה(ר"ן 

הרחיק את  :התםכדתנינן  ,וילפינן מטיט הנרוק ,אנן חמיי רבנן קיימין בסוכה )ובדפוסים שלפנינו בשינויים קלים(: דגרסינן התם. 9
הרי טיט הנרוק שמצטרף למקוה  :יצחק בר אליעזר ביהשיב ר ?מהו לישן תחתיו .פחות מיכן כשירה ,הסיכוך מן הדפנות ג' טפחים פסולה

 . רא"ש.כא משלים לסוכה ואין ישנים תחתיואף ה ,ואין מטבילין בו
ם כך כתבו שנראה כספרים דגרסינן התם, אויר מצטרף וישנים בסוגיין הקשו על רש"י, ומשו תוספות. דומהגם בתוספות הובאה דעה . 10

דכשיש הכשר סוכה בלא האויר או הסכך הפסול, ישנים תחת שניהם. אבל תחתיו, וזה )סכך פסול( מצטרף ואין ישנים תחתיו. ופירשו, 
דכל מקום חשבינן אויר פחות ) תיובלאו הכי, כגון בסוכה קטנה, אויר מצטרף וישנים תחתיו, וסכך פסול חמור ממנו, ואין ישנים תח

אמנם . (מאחר דיש בו סכך פסול ,דאין שייך לעשותו כסתום בסכך כשר ,ולא דמי לסכך פסול פחות מג' .על ידי לבוד שה כסתוםומשל
 בסוף דבריהם כתבו דמהירושלמי משמע כרש"י דאויר מצטרף ואין ישנים תחתיו.

לענין סוכה גדולה פוסל אויר  וכן, בסוכה קטנה לענין ישנים תחתיו ,חמיר אויר מסכך פסולהא דאו"ח תרלב,ב. כתב המשנ"ב )ס"ק י(, . 11
. מקורות: ממה שנראה בסכך פסול ,כתב הט"ז הטעם שבאויר נראה לעין טפי ההפסק בסכך ,וסכך פסול בארבעה טפחים ' טפחיםבג

 ה, ד"ה אויר פחות(. וראה תוספות )י"ט א', ד"ה לא יהא אלא(.. רא"ש )סי' לה(. רי"ץ גיאת )הל' סוכא(ירושלמי )ברכות פרק ז, הלכה 
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ה  ז.  ש ָּ עָּ ֶּ י ש  ר ַאף ַעל ּפִ ֵ ש  ם, ּכָּ הֶּ ךְּ ִעּמָּ ָּ ש  ד ִנמְּ חָּ ן אֶּ דֹפֶּ רּוץ, וְּ ד ַהּפָּ ךְּ ַלּצַ כָּ ִטים ִמן ַהסְּ ִנים ַהּבֹולְּ ֵכן ַהּקָּ ן ַעלוְּ ר ַעל  ּדֹפֶּ תֶּ ִדין יֶּ דָּ ַהּצְּ
ן  ה לָּ ֶּ ז' ַוֲהוָּ ִנים ש  ךְּ ִעם ַהּקָּ ָּ ש  מְּ ּנִ ֶּ ן ַאֵחר ש  דֹפֶּ נֹות ֲאֻרּכֹות, וְּ פָּ דְּ ה ּבִ ל ַהֻסּכָּ ֹות ּכָּ ּתֹו ַלֲעש  עְּ ה ּדַ ּלָּ יַמר ֲהֵרי ּגִ ךְּ ֵאינֹו ִמן ַלּמֵ כָּ ל סְּ

 ָּ ש  מְּ ן ַהּנִ הּוא ַהּדֹפֶּ ֶּ ד ש  חָּ ן אֶּ א ּדֹפֶּ ּלָּ ֵאין לֹו אֶּ ֶּ א ש  צָּ ִנמְּ מֹו עֹוֵמד, וְּ ֵני ַעצְּ פְּ א ּבִ ּלָּ ה אֶּ ה. ַהֻסּכָּ רָּ ֵ ש  ֵכי ּכְּ , ֲאִפּלּו הָּ  ךְּ
 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלב(

חֹות  ב.  פָּ ה, ּבְּ סּולָּ ִחים ּפְּ פָּ ג' טְּ ד ּבְּ ין ִמן ַהּצַ ַצע ּבֵ מְּ אֶּ ֵבין ּבָּ ִוים, ּדְּ ָּ ה ש  ַטּנָּ קְּ ין ּבִ ה ּבֵ דֹולָּ גְּ ין ּבִ ֵרף ֲאִויר, ּבֵ טָּ ה, ּוִמצְּ רָּ ֵ ש  ִמג' ּכְּ
ה ִלים ַהֻסּכָּ ְּ ַהש  ִנים  לְּ ֵ ש  ֵאין יְּ יווְּ ּתָּ חְּ   ... ּתַ

 סוכה שהדפנות הם חלק מהגג שלה  

)היטה ראשי או שסמכה לכותל  )עגול, שדפנותיו משופעות, וגגו וקירותיו אחד(העושה סוכתו כמין צריף : משנה )י"ט ב'(

 וחכמים מכשירין.  12.אליעזר פוסל מפני שאין לה גגרבי : קנים על הכותל, וראשו אחד על הארץ(

 יעזר שאם הגביהה מן הקרקע טפח, או שהפליגה מן הכותל טפח, שהיא כשרה. אלרבי מודה  :תנא

 שיפועי אהלים כאהלים דמו.  ?מאי טעמייהו דרבנן )ומבאר(

 . אוהל להפסיק( חשיב)לפי שאין לה גג טפח שווה, לא אביי אשכחיה לרב יוסף דקא גני בכילת חתנים בסוכה 

 אליעזר? רבי , שבקת רבנן ועבדת כהל הוא(לאו א אמר אהל משופעד)אליעזר רבי : כמאן כמר ליהא

 אליעזר מכשיר. וחכמים פוסלין. רבי  :תניאיפכא  ברייתאאמר ליה 

 !שבקת מתניתין ועבדת כברייתא? )שאל אותו(

 אמר ליה: מתניתין יחידאה היא. 

ין לה גג העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל, רבי נתן אומר: רבי אליעזר פוסל מפני שא :דתניא
 . (ןאליעזר מכשיר, וחכמים פוסלירבי : עליו ואומרים ן)אבל חכמים שבדורו חולקיוחכמים מכשירין 

 שיטות הראשונים

: בגמרא אמרינן דרב יוסף ישן בכילת חתנים בסוכה, דסבר שחכמים הם הפוסלים העושה סוכה משופעת שאין לה גג
. וכן פסק רמב"ם ורא"ש. וכן פסקו שיפולי אהלים לאו כאהלים דמו, ומטעם דשכן הלכה הרי"ףסוכתו כמין צריף. וכתב 

 13.השו"ע

אמרינן דבכי האי גוונא לכולי עלמא כשרה. מתוך  בברייתא: הגביהה מן הקרקע טפח, או שהפליגה מן הכותל טפח
 . בירושלמישכן משמע  הרא"שמשמע, דאפילו אותו טפח הוא אויר, חשבינן ליה כסתום מטעם לבוד. וכתב  רש"יפירוש 

 

 

                                                
 . רש"י.יש בו טפח זקוף, כדקתני בברייתא, אא"כ שאינו ניכר מהו גג ומהו כותל, דאהל משופע לאו אהל הוא. 12
 או"ח תרלא,י. מקורות: רי"ף )ראה ג ב בדפיו, ט ב בדפיו(. רמב"ם )הל' סוכה ד,ז(. רא"ש )סי' לז(. . 13

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב יז
 י"ט| דף:  א| פרק:  סוכהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 

 14.כתוספותבשם יש אומרים כתב  והרמ"א. כרש"יפסק  והשו"עשצריך שימלאנה, שאין אויר חשוב גג.  תוספותודעת 

הוו כי היכי דלי שהם י"ז בהדי האי טפח ,ומיהו דוקא כגון שיש לה ט"ז טפחים, הר"ןכתב : שיעור הכשר סוכה בשיפוע
יש במשך  ,דלאחר שנמשך בגובה עשרה י האי גוונא,מיירי בכ, דכתבו שתוספות והרא"ו. וי' למחיצה ,ז' מינייהו לסוכה

 16.ש"כראפסק א "הרמו .חת השיפוע שאינה גבוהה עשרה כשרהואפשר דאף תוכתבו עוד,  15.הסוכה ז' על ז' טפחים

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלא(

נֹות ּדְּ  י.  פָּ י ַהּדְּ ֵ אש  יּו רָּ הָּ ֶּ גֹון ש  ג, ּכְּ ּה ּגַ ֵאין לָּ ֶּ ה ש  ה; ֻסּכָּ סּולָּ ל, ּפְּ ה ַלּכֹתֶּ ל ֻסּכָּ ֶּ ן ש  ַמךְּ רֹאש  ַהּדֹפֶּ סָּ ֶּ ִריף, אֹו ש  ִמין צְּ זֹו ּכְּ בּוקֹות זֹו ּבְּ
רָּ  ֵ ש  ַפח, ֲהֵרי זֹו ּכְּ ַקע טֶּ רְּ ל ִמן ַהּקַ מּוךְּ ַלּכֹתֶּ ן ַהסָּ יּהַ ַהּדֹפֶּ ּבִ ִהגְּ ֶּ ַפח, אֹו ש  ג, ֲאִפּלּו טֶּ ּה ּגַ ה לָּ יָּ ִאם הָּ ַהּטֶּ  הגה:ה. וְּ ֶּ ִרים ש  ֵיש  אֹומְּ ַפח וְּ

ךְּ  כָּ ן אֹו ַהּסְּ ה ֲאִויר, ַרק ִמן ַהּדֹפֶּ יֶּ הְּ הרה''מ פ''ד(לֹא ּתִ ם ר''י וְּ ֵ ש  רֹא''ש  ּבְּ ִחים  )הָּ פָּ גַֹבּה י' טְּ ִחים ַעל ז' ּבְּ פָּ ּה ז' טְּ ה ּבָּ יֶּ הְּ ּיִ ֶּ ִריךְּ ש  צָּ ִריךְּ  .)טּור(וְּ ם צָּ ּגַ

ּויֹות ה ֲעש  רָּ בֹוִהים ֲעש ָּ ֵהם ּגְּ ֶּ ַאַחר ש  נֹות לְּ פָּ יּו ַהּדְּ הְּ ּיִ ֶּ ךְּ  ש  כָּ א ֵהם ַהּסְּ הָּ ם, ּדְּ הֶּ ִכין ּבָּ ַסּכְּ ּמְּ ֶּ ר ש  בָּ ה(ִמּדָּ ֻסּכָּ ר  .)ַר''ן ספ''ק ּדְּ בָּ נֹות ִמּדָּ פָּ ל ַהּדְּ ִאם ּכָּ וְּ

נֹות  פָּ ַחת ַהּדְּ ן ֲאִפּלּו ּתַ ַ ר ִליש  ם, ֻמּתָּ הֶּ ִכין ּבָּ ַסּכְּ ּמְּ ֶּ ם נ''א נ''ח(ש  רּוחָּ נּו יְּ ֵפרּוש  ַרּבֵ  .)ס''ח ּבְּ

 

                                                
שתחילת דברי השו"ע 'היה לה גג', צ"ע, שהרי אין צריך גג, אלא מספיק אויר או"ח תרלא,י )על פי ביאור הגר"א. אמנם כתב הגר"א . 14

ר"ן )ט ב מקורות: רש"י )ד"ה שאם; וד"ה או אם; והו"ד ברא"ש(. תוספות )ד"ה שאם(. רא"ש )סי' לז(.  וראה שעה"צ )אות כא(. .טפח(
 ה(.ברי"ף, דה או אם הרחיק

סמ"ג הל' סוכה( כתב דמדברי התוספות נראה שצריך שיהיה השיפוע הנשאר לסכך יותר ר"ר אליה מזרחי ז"ל )בביאורו על ומה. 15
 . ב"י.לא שבעה טפחים בלבד כדברי הר"ן ,עמשבעה טפחים בתוספת האלכסון על הצל

, (ק לד"ס)ב "המשנכתב  שמותר לישן תחת הדופן.א "הרמש, הכריע "ובספק של תוספות והרא .(ק לג"ב ס"ראה משנ) או"ח תרלא,י. 16
ואי לית ליה סוכה אחריתא אוכל שם בלי  ,ינן לחומראאזל ,אם הוא בדאורייתא :כל מקום שיש פלוגתא דרבוותא בסוכה ,הפמ"גבשם 
ועדיין  .כי נמי מברךוברו תו,די חוביוצא בה י ,ובאין לו סוכה אחריתא .ביש לו סוכה אחריתא ראוי להחמיר ולילך שם ,ואי בדרבנן .ברכה

 ברי"ף, ד"ה או אם(.ר"ן )ט ב  מקורות: תוספות )ד"ה העושה(. רא"ש )סי' לז(. .עכ"ל ,צ"ע קצת
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