
 

 

 

 

 

   סוכה המדובללת

 סוכה המדובללת, ושצילתה מרובה מחמתה, כשרה.  : משנה (ב א')כ"

  מאי מדובללת? )ומברר(

 . שה ביחד(ו)שיש בסככה קנים מעט, ויש בה אויר הרבה, אלא שאין בו שלאמר רב: סוכה ענייה 

  1.ושמואל אמר: קנה עולה וקנה יורד

  .מחמתה, כשרהמדולדלת שצילתה מרובה  ?חדא: סוכה מדובללת, מאי מדובללת רב תני

 . מבולבלת. ותרתי קתני: סוכה מבולבלת כשרה, וצילתה מרובה מחמתה כשרה ?מאי מדובללת ושמואל תני תרתי:

 )בין עליון לתחתון(אלא שאין בין זה לזה  (ן, דאמרינן רואיהקנה עולה וקנה יורד כשרדשמואל, ד)אמר אביי: לא שנו 
 ים, פסולה. שה טפחים. אבל יש בין זה לזה שלושה טפחושל

דלאו )טפח  )בקנה העולה( אלא שאין בגגו )שפסול(אמר רבא: אפילו יש בין זה לזה שלושה טפחים נמי לא אמרן 

)השפל והשלך אותו על . אבל יש בגגו טפח, כשרה, דאמרינן חבוט רמי חבוט רמי(שם אהל עליה לאחשובי ולמימר ביה 

 .האויר שתחתיו(

 שיטות הראשונים

ביאר, שאע"פ שחמתה מרובה מצילתה, כשרה, הואיל ואילו היו מסוככין בשווה, היתה  רש"י: יורדקנה עולה וקנה 
אין לפסול בשביל חמה הבא מן  ,דאי קיימה חמה בראש כל אדם היתה צילתה מרובהכתבו,  ותוספותצילתה מרובה. 

בקנה עולה  נןמרים דלא מכשריאו ואחרים, וכתב, רש"יהביא דברי  והר"ן 2.הצד באלכסון ועושה אותה חמתה מרובה
 4.כרש"י ותוספותכתב  והרמ"א 3ה.אלא היכא דהשתא נמי הויא צלתה מרובה מחמת ,וקנה יורד

 , הריטב"אודעת  5נראה, שאם יש טפח בעליונה, סגי בהכי לומר חבוט רמי. רש"ימדברי : יש בגגו טפח אמרינן חבוט רמי

                                                
שלא השוה הסכך להשכיב הקנים זה אצל זה, אלא אחד למעלה ואחד למטה ומתוך כך חמתה מרובה מצילתה. ואשמעינן מתניתין  . 1

 . רש"י. וראה להלן.היתה צילתה מרובה מחמתה, כשרהדאמרינן כל שאילו היו מסוככין בשוה 
היינו מטעם חמתה מרובה  ,שה דפסולה לאבייומשמע לפירושו דכשיש בין זה לזה שלתוספות הביאו את פירוש רש"י, וכתבו, 'ה . 2

צד באלכסון ועושה אין לפסול בשביל חמה הבא מן ה ,דכיון דאי קיימה חמה בראש כל אדם היתה צילתה מרובה ,ולא יתכן .מצילתה
, שהואבל כי ליכא של .שהומשום דלא חשיב סכך להצטרף כי האי גונא כשיש בין זה לזה של ,אלא היינו טעמא !אותה חמתה מרובה

 .' וראה ב"י )תרלא,א( בהרחבה, שכתב שדעתם כדעת רש"י. כלבוד דמי והכל אחד
 ה.פסול ,לתהיהוה השתא חמתה מרובה מצאבל אי  .והא קמ"ל שאין ריחוק הקנים פוסל משום שני סככין . 3
 .(ושמואלמקורות: תוספות )ד"ה קנה עולה(. ר"ן )י ב ברי"ף, סוד"ה )על פי ביאור הגר"א, ס"ק ה(.  האו"ח תרלא, . 4
רש"י )ד"ה ביניהן( כתב, ומאן דגריס 'אין בהן טפח' טועה, וכו' דאין בה שיעור להביא את הטומאה וכו'. וראה 'ערוך לנר' שהביא דברי  . 5

ין בחלל אפילו א ,אלא כיון שיש בדבר שמשליכין למטה טפח ,מדברי רש"י לא משמע כןהריטב"א שיישב הגירסא, וביאר ש
 ',אבל אין בו פותח טפח'הריטב"א ביישוב הגרסא ד רושולכן לא שייך פי ,אמרינן חבוט רמי, מכל מקום לתוכו טפח שמשליכין אותו

 .ועל כן מחקו

 ת”בעזהשי

 "אפתש אב כ
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וכתב  פותח טפח.יש בין התחתונות שבאויר  גםבעליונות בגגן טפח, ושיש בדאיכא תרתי, דאמרינן חבוט רמי, רק 
 טפח, שצריך שיהא גם כן באויר שביןמאן דכתב, דהוא הדין שאם יש בגגן של עליונות יותר מ איכא מרבנן, הריטב"א

כתב שאומרים  םוהרמב" 6לגמרי בין התחתונות. ודחה דבריהם.תחתונות כאותו שיעור שאם יחבטום למטה ייכנסו ה
ַפת ַהּיֹוֵרדחבוט רמי, בתנאי " ד ש ְ גֶׁ נֶׁ ן ּכְ ה ְמֻכּוָּ ְהיֶׁ ּיִּ ֶׁ   8.השו"עוכן פסק  7."ש 

. ז"הוהר ,ובעל העיטור ,הרמב"םכן פסקו שו 9.יראה דהלכה כשמואל, הרא"ש: כתב פסיקת הלכה במחלוקת רב ושמואל
 10.השו"עוכן פסק  .ואין דבריו נראין בזה ,הלכתא כשמואל דלית משמע דסבר ,ברי אביי ורבאד י"ףהרומדלא הביא 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלא(

ּה  ד.  תָּ ּלָּ ד, ּוֵבין ַהּכֹל צִּ חָּ קֹום אֶׁ מָּ ים ּבְ חִּ ֵאין ג' ְטפָּ ֶׁ א ש  ּלָּ ה, אֶׁ יר ַהְרּבֵ ּה ֲאוִּ ש  ּבָּ ּיֵ ֶׁ ק ְמאֹד ש  סּוי ּדַ ה ּכִּ יָּ ה. ְמֻר הָּ רָּ ֵ ש  ּה, ּכְ תָּ ה ֵמַחּמָּ  ּבָּ
ל  ה.  ּכּוְך ְמֻדְבלָּ ה ַהסִּ יָּ ל(, הָּ רּוש  ְמֻבְלּבָּ ין )ּפֵ ה ּבֵ ְהיֶׁ ּלֹא יִּ ֶׁ ְלַבד ש  ר, ּובִּ ֵ ש  ה, ּכָּ תֹו ְלַמּטָּ צָּ ּקְ ה ּומִּ תֹו ְלַמְעלָּ צָּ ּקְ ה מִּ ְהיֶׁ ּיִּ ֶׁ ּכּוְך ש  ְוהּוא ַהסִּ

רַֹחב זֶׁ  ה ּבְ יָּ ם הָּ ים; ְואִּ חִּ ה ְוַהּיֹוֵרד ג' ְטפָּ עֹולֶׁ ההָּ עֹולֶׁ ין אֹותֹו  ה הָּ ים, רֹואִּ חִּ ג' ְטפָּ בֹוּהַ מִּ הּוא ּגָּ ֶׁ י ש  ַפח אֹו יֹוֵתר, ַאף ַעל ּפִּ טֶׁ
ַפת ַהּיֹוֵרד.  ד ש ְ גֶׁ נֶׁ ן ּכְ ה ְמֻכּוָּ ְהיֶׁ ּיִּ ֶׁ ה ַהּיֹוֵרד, ְוהּוא ש  ַפת זֶׁ ש ְ ַגע ּבִּ ה ְונָּ ַרד ְלַמּטָּ ּלּו יָּ אִּ ְחּת  הגה:ּכְ ין ַהּתַ ּבֵ ֶׁ יר ש  ֲאוִּ ש  ּבָּ ּיֵ ֶׁ ַהְינּו ש  ַפח, ּדְ ֹון טֶׁ

ה ּה ְמֻרּבָּ תָּ ּלּו ַחּמָּ ה ֲאפִּ רָּ ֵ ש  ז ּכְ ְליֹון ְואָּ עֶׁ יד הָּ אּוי ְלהֹורִּ רָּ ֶׁ יַע  ,ש  קִּ רָּ ְמַצע הָּ אֶׁ ה ּבְ ַהַחּמָּ ֶׁ ש  ה ּכְ ל ְמֻרּבֶׁ ֵהא ַהּצֵ ּיְ ֶׁ ם ש  ֵ ש  ן ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ ֵ ש  ק ַהּיָּ רֶׁ )ַר''ן ּפֶׁ

''ם( ַרְמּבָּ   .הָּ

 סוכה שצילתה וחמתה שוים

 ושצילתה מרובה מחמתה כשרה.  (:במשנה)שנינו  )כ"ב ב'(

 , פסולה. )צילתה וחמתה שווים(הא כי הדדי  (ומדייק)

 : ושחמתה מרובה מצילתה פסולה. הא כי הדדי, כשרה! )ב' א'(באידך פירקין  תנןוהא 

 . כאן מלמעלה כאן מלמטה, לא קשיא )ומתרץ(

 מלתחת.  )שהוא גדול מזוז(כאיסתרא  )נראה(והיינו דאמרי אינשי כזוזא מלעיל, 

                                                
אף על פי שיש בעליונות יותר מטפח ואם ירדו למטה לא יקבעו ביניהם  ,אלא כל שיש בין התחתונות טפח א נראה,ולזה לשונו:  . 6

 .וכן דעת מורי רבינו נר"ו .וט רמיבהכי סגי ואמרינן חב ,שבין התחתונות כיון דסתמי כל האויר ,לגמרי
לזה לשונו: " . 7 ּכּוְך ְמֻדְבלָּ ה ַהּסִּ יָּ ֵתר ... הָּ ַפח אֹו יָּ ה טֶׁ עֹולֶׁ ה הָּ רַֹחב זֶׁ ה ּבְ יָּ ם הָּ ין אֹותֹו  -ְואִּ ים, רֹואִּ חִּ ה ְטפָּ ָּ לש  ְ ּ ש  ֵתר מִּ בֹוּהַ יָּ הּוא ּגָּ ֶׁ י ש  ַאף ַעל ּפִּ

ַרד  ּלּו יָּ אִּ ַפת ַהּיֹוֵרד.ּכְ ד ש ְ גֶׁ נֶׁ ן ּכְ ה ְמֻכּוָּ ְהיֶׁ ּיִּ ֶׁ ה ַהּיֹוֵרד; ְוהּוא ש  ַפת זֶׁ ש ְ ַגע ּבִּ ה ְונָּ שנראה מדברי הרמב"ם שסובר " וביאר הכסף משנה, ְלַמּטָּ
)הכס"מ כתב הדברים בשם הר"ן(. ובא הרמב"ם למעט גם, היכא שיש ברוחב הקנה העולה טפח או  כשיטה שנדחתה על ידי הריטב"א

ובין התחתונות יש יותר מרוחב הקנה העולה, דלא אמרינן חבוט רמי אלא כשיבוא הקנה העליון ליכנס בין התחתונות בצמצום. יותר, 
 הא לאו הכי, לא. 

 ריטב"א )ד"ה כך הגירסא הנכונה(. או"ח תרלא,ה. מקורות: רמב"ם )הל' סוכה ה,כא(.  . 8
אלא דמשמע ליה לפרושי  ,יג אשמואל בהא דמכשיר קנה עולה וקנה יורדואפשר דרב לא פל .מדשקלו וטרו אביי ורבא אליביה . 9

  . רא"ש.בחדא תיןמתני
 או"ח תרלא,ה. מקורות: רא"ש )סי' ב(. . 10
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 שיטות הראשונים

 ,כשרה ,אם החמה והצל שוין מלמטה, ופירש , רי"ף, רא"ש, ורמב"םרש"ירבינו חננאל, : כאן מלמעלה כאן מלמטה
שבידוע שהחמה מלמטה מרובה על , פסולה ,ואם החמה והצל מלמעלה שוין .שבידוע שהצל מלמעלה הוא מרובה

   13.הראשוניםפסק כרוב  והשו"עשרה משום שפרוץ כעומד מותר. כשלמעלה שווים, אז כ 12פירש, ורבינו תם 11.הצל

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלא(

הּ  א.  תָּ ּלָּ ּה ְוצִּ תָּ ַחּמָּ ֶׁ ה ש  ּלָּ  ֻסּכָּ ּצִּ ה מִּ ּה ְמֻרּבָּ תָּ ה ַחּמָּ ה ְלַמּטָּ ְהיֶׁ ּה ְויִּ חּוקָּ רִּ ת ּבְ טֶׁ ֶׁ ּ ש  ְתּפַ ה מִּ ַהַחּמָּ ֶׁ י ש  ה, ְלפִּ סּולָּ ה, ּפְ ַמְעלָּ ּלְ ים מִּ וִּ ָּ ּה; ש  תָּ
ה.  רָּ ֵ ש  ה, ּכְ ַמּטָּ ּלְ ים מִּ וִּ ָּ ּה ש  תָּ ּלָּ ּה ְוצִּ תָּ ם ַחּמָּ ל אִּ  ֲאבָּ

 סוכה המעובה כמין בית

 המעובה כמין בית, אע"פ שאין הכוכבים נראין מתוכה, כשרה.  (:משנההמשך ) '(א)כ"ב 

 המעובה כמין בית, אע"פ שאין הכוכבים נראין מתוכה כשרה. : נו רבנןת )כ"ב ב'(

 : בית שמאי פוסלין. ובית הלל מכשירין.  ראין מתוכהאין כוכבי חמה נ:( הברייתאהמשך )

 שיטות הראשונים

ים.כתב " והרמב"םפירש, זהרורי חמה.  רש"י :כוכבי חמה דֹולִּ ים ַהּגְ בִּ ּנּו ַהּכֹוכָּ ּמֶׁ אּו מִּ רָּ ּיֵ ֶׁ ֵדי ש  ְהיֹות ַקל ּכְ ּכּוְך לִּ ְך ַהּסִּ רֶׁ " ונראה ּדֶׁ
 14.השו"עוכן פסק  פירש, כוכבים גדולים הנראים בחמה.ש

בשם  הראשוניםוכתבו בית הלל מכשירין, וכן הלכה. אין כוכבי חמה נראין מתוכה, : נראין מתוכה סוכה שאין כוכבים
, המאיריוכתב  15.השו"עוכן פסק  נראין מתוכה.כוכבי חמה בדיעבד. אבל לכתחילה, צריך שיהו דהיינו  הירושלמי

 גם זה ש מבואר בטוראילו . ובמהרי"לוכן מבואר  .אים מתוכה, לכתחילה נמי שפיר דמינראין כוכבי לילה א, ששבריש

                                                
 . זוז, חמתו מרובה למטה כשיעור סלעכשהנקב רחב כשיעור  ',כזוזא מלעיל כאסתירא מלתחתופירש ' . 11
 !והתם נמי פסקינן הלכתא הכי ,( פרוץ כעומד מותר"ו ב'ת ליה פרק קמא דעירובין )טיה איגופ דרב פפארבינו תם הקשה על רש"י,  . 12

והרא"ש  .אלמא דאסתירא פחות מזוזא ,( דעבדי אינשי דקרו לפלגא דזוזא אסתירא"א ב'דאמרינן פרק קמא דקידושין )י ,ועוד קשה
( 'א "וטכדמייתי ליה לעיל ) ,הזכיר פרוץ כעומדהמונחין זה אצל זה שייך ל סכך פסול וסכך כשרדדוקא גבי  השיב על דבריו,

)וכמו שבדפנות מועיל קנה קנה פחות  ניתנה הלכה שיהא הצל מרובה ,סכך ואויראבל גבי  ;דהמקרה סוכתו בשפודין וכו' תיןאמתני
אפשר דאיסתרא  ,ואף על גב שאיסתרא פלגא דזוזאמשלושה, אע"פ שפרוץ מרובה, ולעניין סכך אינו מועיל, מפני שחמה מרובה(. 

  .מטבע נחשת ורחב יותר מזוזא
 או"ח תרלא,א. מקורות: רי"ף )י ב בדפיו(. ר"ח )הו"ד ברא"ש(. רא"ש )סי' ג(. תוספות )ד"ה כזוזא(. רמב"ם )הל' סוכה ה,יט(.  . 13
 או"ח תרלא,ג. מקורות: רמב"ם )הל' סוכה ה,כא(.  . 14
ו על פי הרמב"ם, וכמו שכתוב בירושלמי: הדא אמרה, צריכין שיהו הכוכבים נראין או"ח תרלא,ג וכתב בביאור הגר"א )ס"ק ג( שדברי . 15

 מתוכה. ורצה לומר, מדאמר 'כשרה' משמע דיעבד דווקא. וכו'.  
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 16רק בדיעבד.

אפילו פסולה  ,שאם עשאה עבה מאוד שאין המטר יכול לירד בה, רבינו תם: דעת סוכה שאין הגשם יכול לרדת בה
בשם  ראשוניםוכן כתבו הגשמים, כשרה.  מגינה מןשסוכה שמשמע,  רש"יכתב שמתוך פירוש  המרדכיו 17לבית הלל.
סתם שמעובה כמין בית  השו"עובפסקיו.  ר"תלא הביא דברי  ששהרא", הטורכתב וכן . ר"תגיסו של  ה"ר שמעון

 18כשרה.

שיכול לסככה מעובה כרצונו, אך שתהא נראית סוכה. , היראיםבשם  ראשונים: כתבו סוכה מעובה המסוככת בנסרים
חותים מג' טפחים, דהוי להו כמו קנים בעלמא, מאחר שכל הבתים מסככין בעניין זה, ואינה אבל בנסרים, אפילו פ

  19נראית סוכה, פסולה. דלא הוי כמין בית, אלא בית ממש.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות סוכה, סימן תרלא(

אּו  ג.  רָּ ּיֵ ֶׁ ֵדי ש  ְהיֹות ַקל, ּכְ ּכּוְך לִּ ְך ַהסִּ רֶׁ ים ּדֶׁ ְראִּ ים נִּ בִּ ֵאין ַהּכֹוכָּ ֶׁ י ש  ת, ַאף ַעל ּפִּ יִּ ין ּבַ מִּ ה ּכְ ה ְמֻעּבָּ ְיתָּ ים; הָּ דֹולִּ ים ַהּגְ בִּ ּנּו ַהּכֹוכָּ ּמֶׁ מִּ
ּה, ּתֹוכָּ ה.  מִּ רָּ ֵ ש   ּכְ

 

                                                
וצריך לומר מש"כ בברייתא ת"ר אין ', לעיל(, כתב ו, לאחר שהביא דברי הרמב"ם והירושלמי )שהוזכרס"ק ג(תרלא,ג, ) ובביאור הגר"א . 16

המשנ"ב )ס"ק ה( כתב בשם האחרונים, דלכתחילה בעינן דאפילו בלילה ייראו כוכבי לילה בתוכה. אילו ו עכ"ל. '.אפילו לכתחילה וכו',
מאירי )כ"ב א', ד"ה המעובה(. רמב"ם )הל' סוכה ה,כא(. מקורות:  וכתב בשם 'ביכורי יעקב' דהמיקל כמהרי"ל, לא הפסיד. עיי"ש.

  ; הו"ד בדרכי משה(. מהרי"ל )הל' סוכה סי' טובים(. רא"ש )סי' ג(. ר"ן )י ב ברי"ף, ד"ה המעובה(. ריטב"א )כ"ב ב', ד"ה ת"ר אין הכוכ
אמאי אמר פרק הישן ובפ"ק  ,ועוד! יכסנה יפה יפה ולא תסרח מקפתו ?אמאי התירו לצאת מן הסוכה משתסרח המקפה ,דאי כשרה . 17

 הגמ"י.דגשמים בחג סימן קללה הוא.  ,דתענית
אפילו כשיורדין  ,עד שאין הגשמים יכולים לירד בתוכה ל כךדאם היא מעובה כ ,האחרונים תרלא,ג. והמשנ"ב )ס"ק ו( כתב בשםאו"ח  . 18

ליטול קצת  י אפשרכאשר א ,בדיעבד כל מקוםחמיר ולפסול משום גזירת בית. ומיש לה ,הוי כעין בית, ואם כן גשמים מרובים
. מקורות: ר"ת )הו"ד בראשונים(. הגהות מיימוניות )הל' סוכה ה,ט, אות ט(. שיבולי כשיריןיש לסמוך על המ, ה סיבהמהסכך מפני איז

 הלקט )סדר חג הסוכות, סי' שכו(. מרדכי )פ"ק, סי' תשלב(. אור זרוע )ח"ב, הל' סוכה, סי' רפה(. 
 שכו(. מקורות: הגהות מיימוניות )הל' סוכה ה,ט, אות ט(. שיבולי הלקט )סדר חג הסוכות, סי'  . 19
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