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הקדמה
דה ְב ֵ  יי ֶא ְק ָרא" .יי שמרת ראשי ,אודה ל יושב צדק ,חייני קיימני ,בר נפשי שמחני
ֶבח ָ
" ְל ָ ֶאזְ ַח ז ַ
למע" מעוז היכל .אודה ל א%ל חי על כל החסדי שעשית עימדי וזיכיתני לעבודת ולהדר תורת באר&
החיי.
דוד מל ישראל פתח את ספרו הגדול בפסוקֵ ְ *" :רי ָה ִאי ֲא ֶ ר לֹא ָה ַל ְ ַ ֲע ַצת ְר ָ ִעי ְב ֶד ֶר ְ ַח ִָ .אי לֹא
ָל ְי ָלה" )תהלי א,א%ב( .על פסוק זה
ימ ו ָ
ֶהֶ0ה ָ
תרת י ְ
תרת יי ֶח ְפצ ְב ָ
ָע ָמד ְבמ ַ ב ֵל ִצי לֹא ָי ָ ב/ִ ,י ִא ְ ַ
אמר רבא" :לעול ילמד אד תורה ואחר כ יהגה ,שנאמר' :בתורת יי' ,והדר 'ובתורתו יהגה'" )ע"ז יט .(.ופירש
רש"י" :ילמד אד  %מרבו עד שתהא גירסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיו .ואחר כ יהגה  %יעיי" בתלמודו
לדמות מילתא למילתא להקשות ולתר& ,ובראשונה לא יעשה כ" שמא יבטל ,והרב לא ימצא לו כל שעה,
ועוד לאחר ששנה הרבה הוא מתיישב בתלמודו ומתר& לעצמו דבר הקשה" .ולכאורה קשה ,מני" ש"תורת יי"
היא הפנמת הלימוד 'עד שתהא גירסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיו' ,האי" לימוד העיו" ,או לימוד באופ"
שהתורה אינה 'שגורה לו בפיו' ,תורת ה'?
ותו ,איתא בסנהדרי" )צט" :(.תניא :היה רבי מאיר אומר :הלומד תורה ואינו מלמדה  %זה הוא 'דבר יי בזה'.
רבי נת" אומר :כל מי שאינו משגיח על המשנה .רבי נהוראי אומר :כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק.
רבי ישמעאל אומר :זה העובד עבודה זרה" .ויש להקשות :בשלמא לרבי מאיר דאמר :הלומד תורה ואינו
מלמדה ,אד כזה מראה שאי" התורה מספיק חשובה לו ללמדה לאחרי  %ניחא שהוא מבזה את דבר ה';
ולרבי נהוראי נמי דאמר :כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק ,אד כזה מראה שאי" התורה מספיק
חשובה לו ללומדה; ורבי ישמעאל נמי פשיטא שעבודת עבודה זרה היא 'דבר יי בזה'; אלא לרבי נת" שאמר:
"כל מי שאינו משגיח על המשנה" ,הרי אותו אד לומד תורה ,רק אינו משגיח על המשנה ולכאורה הוא
עוסק בדבר ה' ואינו מבזהו!? ואי" לומר שרבי נת" קאי על אד שאינו לומד תורה; שהרי אלו דברי רבי
נהוראי שאמר" :כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק"! א כ" ,צרי עיו" מדוע אד הלומד 'עיו"' כל היו
ורק אינו משגיח על המשנה נקרא "דבר יי בזה"!?
נראה לי שיש למשול משל המסביר את ההבדל בי" אד הלומד עיו" מתו בקיאות בתורה לאד הלומד עיו"
ללא בקיאות .אד הבקי בתורה למה הוא דומה? לשני חברי טובי שמכירי שני רבות .היכרות רבת
השני הביאה אות לידי כ שכאשר חבר אחד אומר דבר חברו כבר יודע לסיימו .או לחילופי" האחד רואה
דבר ,וחברו כבר יודע את דעתו על דבר זה  %אי" ל קשר והיכרות גדולי מזה.
מאיד ,אד הלומד עיו" ללא בקיאות דומה לשני בני אד שאינ מכירי אלא שעה אחת .כאשר אומר
הראשו" דבר ,והשני מסיימו ,הראשו" מגיב" :לא לזאת הייתה כוונתי" .רואה הראשו" דבר כל שהוא ,והשני
מנחש מה דעתו של הראשו" ,והוא מגיב" :לא ולא ,זו לא דעתי! לא ולא ,זו לא כוונתי! מדוע על סמ
היכרות כל כ קצרה אתה כבר מנסה לנחש את דברי!"
והנה ג בלימוד התורה אנחנו מבקשי להגיע למציאות בה אנחנו כל כ מכירי את ה' יתבר ,עד שנוכל
לדעת מה רצונו ,וזאת נעשה על ידי דימוי מילתא למילתא .אחרי שאנחנו מכירי מקומות בה הוא מפרש
את רצונו ,נוכל לדייק מהו רצונו כאשר הוא אינו מפורש .כמה זה משמח את ה' לראות את בניו עוסקי
בתורתו על מנת להכירו כל כ עד כדי שידעו מה רצונו בכל מקו ומקו! כי הזיכרו" וההיכר מביאי את
ֶלד ַ ֲע ִ 9עי ִ/י ִמ ֵ:י
ַ8יר ִלי ֶא ְפ ַריִ  ִא י ֶ
השמחה הגדולה ביותר " %שעשוע" ,כמו שכתוב )ירמיהו לא,יט(ֲ " :ה ֵב" י ִ

ָא ְהיֶה ַ ֲע ִ 9עי י י
ַד ְ ִרי  ָזכֹר ֶאזְ ְֶ /ר; עד" .ושמחה גדולה יש להקב"ה בתורה ,שנאמר )משלי ח,ל(" :ו ֶ
=ד",
*רצ וְ ַ ֲע ַ 9עי ֶאת ְנֵי ָ
ְמ ַ< ֶח ֶקת ְל ָפנָיו ְ ָכל ֵעת" .וכ" שמחה לבני אד ,שנאמר )ש(ְ " :מ ַ< ֶח ֶקת ְ ֵת ֵבל ְ
תר ְת ָ
ָ
י וְ ֶא ְחיֶה ִ/י
*נ ֵ י ֲע ָצ ִתי" .ואומר )ש,עז(ְ " :יבֹא ִני ַר ֲח ֶמ ָ
י ַ ֲע ָ 9עי ְ
ואומר )תהלי קיט,כד(ֵ ַ0" :עד ֶֹת ָ
תר ְת ָ
*ב ִי ִלי ָע ְת ָ יי וְ ָ
=ב ְד ִי ְב ָע ְניִ י" ,ואומר )ש,קעד(ְ ָ " :
תר ְת ָ ַ ֲע ָ 9עי =ז ַ
ַ ֲע ָ 9עי" ,ואומר )ש,צב(" :ל ֵלי ָ
ַ ֲע ָ 9עי".
והנה השלב הראשו" של המשנה  %הבקיאות  %הוא השלב ההכרחי ביותר ,כי בלעדיו אי" אנו מכירי באמת
ַפ ִ י
ָר ָסה נ ְ
את רצו" ה' יתבר ,ולא נית" לדמות מילתא למילתא! ועל זה אמר דוד המל )תהלי קיט,כ(ְ 0" :
ְל ַת ֲא ָבה" ,ודייק רבא )ע"ז ש(" :גרסה כתיב ,ולא כתיב טחנה" .ועוד פירש )ש(" :לעול ליגריס איניש ,וא> על
גב דמשכח וא> על גב דלא ידע מאי קאמר" .ופירש רש"י" :גרסה  %לשו" גרש וכרמל )ויקרא ב( ,שלא היה טוח"
הדק אלא כריחי של גרוסות המחלקי" חיטה לשני או לארבע ]לצור[ מאכל .גרסה נפשי לתאבה  %מרוב
תאותי לתורה הייתי שובר לפי היכולת א> על פי שאיני טוחנה הדק ליכנס בעומקה" .ואכ" מצינו שקוראי
לאד בקי "בעל חיטי"" :סיני עדי> ,דאמר מר :הכל צריכי" למרי חטיא" )ברכות סד ,.הוריות יד .(.ופירש רש"י:
"הכל צריכי" למרי חטיא  %כלומר רב יוס> הוא מרי חטיא שמשנה וברייתא סדורי" לו מפי השמועה כנתינת"
מהר סיני ,דמשנה וברייתא אבוהו" דהלכתא" עכ"ל )הוריות ש( .וכ" מצינו )שבת סג" :(.מאי טעמא דרבי אליעזר
דאמר :תכשיטי" ה" לו? דכתיב )תהלי מה( :חגור חרב על יר גבור הוד והדר .אמר ליה רב כהנא למר בריה
דרב הונא :האי בדברי תורה כתיב! אמר ליה :אי" מקרא יוצא מידי פשוטו .אמר רב כהנא כד הוינא בר תמני
סרי שני" והוה גמירנא ליה לכוליה תלמודא ,ולא הוה ידענא דאי" מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתא .מאי
קא משמע ל"? דליגמר איניש ,והדר ליסבר" .ופירש רש"י" :בדברי תורה כתיב  %הוי זהיר לחזר על משנת
שתהא מזומנת ל בשעת הדי" ,להביא ראיה ,כחרב על יר גבור לנצח במלחמה ,והוא הוד והדר .דליגמר
איניש  %לגרוס שמעתא מרביה ,וא> על גב דלא ידע לכולהו טעמיה .והדר ליסבר  %טעמיה ,דהא קשה ליה
לרב כהנא ולא הוה ידע להאי טעמא ,ותלמודיה הוה קי ליה מדהוה בר תמני סרי".
נמצאנו למדי ששלב המשנה ,השינו" ,והחזרה ,נקראי "תורת יי" ,או "דבר יי" .כי כאשר האד אינו אלא
אומר תורה מסיני ,ואי" בכ תערובת של בשר ודַ ,מ" הוא ,טהור הוא" ,תורת יי תמימה" היא ,זה נקרא דבר
ה' .אבל בזמ" שהאד מדמה מילתא למילתא  %הוא מכניס סברת עצמו לתורת ה' ,אז כבר נקראת התורה
שלו .וכ" אמר רבא )יט" :(.בתחילה נקראת על שמו של הקב"ה ולבסו> נקראת על שמו ,שנאמר :בתורת ה'
חפצו ובתורתו יהגה יומ ולילה" .אכ" זו היא התכלית ,שתורת ה' תקרא על שמו ,שכאשר הוא מכיר כל כ
את תורת ה' היא נקראת שלו .ויש לדייק כא" שהיא לא נעשית שלו אלא רק נקראת על שמו ,מחמת הכבוד
שעשה לתורה .שכאשר האד עסק בתורת ה' הרבה ועכשיו הוא מדמה מילתא למילתא היא עדיי" תורת ה'
ורק נקראת על שמו.
אד שדילג על השלב הראשו" ,אפילו יעסוק בתורה כל היו ,אינו עוסק בתורת ה' כלל .הוא אינו משגיח
על המשנה כלל ,וכל מה שהוא אומר זו תורתו בלבד .אי" תורה זו "נקראת על שמו" אלא כל עיקרה "שלו" %
ַחר ְֹ ְר ִמָAה ֵציד" )משלי יב,כז( ,כדפירש רב שיזבי
אי" ל בז לדבר יי גדול מזה! עליו אמר שלמה בחכמתו" :לֹא י ֲ
משמיה דרבי אלעזר ב" עזריה )עירובי" ש ,ע"ז ש(" :לא יחיה ולא יארי ימי צייד הרמאי" .ופירש רש"י:
"שמרמה אנשי להראות כמה אני חכ להעמיד גירסות הרבה ,והוא משכח ומקצר ימיו דכתיב )דברי ל( 'כי
הוא חיי ואור ימי'".
וכ" כתב המהר"ל בנתיבות עול )נתיב תורה ה(" :ואל יעלה דעת שהאד הוא נחשב 'בעל תורה' בשביל שא
יש לפניו משנה או גמרא שיכול לפלפל ולישא ולית" להקשות ולעקור הרי; אל תאמר כי זה 'בעל תורה',
שהרי אי" התורה עמו ,רק שהוא חכ ויודע לפלפל; אבל מה שיי לומר עליו שהוא 'בעל תורה'? רק א
התורה היא עמו קוד ויכול לפלפל ולישא ולית" בתורה  %זה שהוא חכ בתורה אשר היא עמו ,אבל

שיקראו ש 'בעל תורה' כאשר הובא לפניו שיטת ההלכה והוא מקשה ומתר& בה  %מה שיי אליו ש 'בעל
תורה' ,דבר זה אינו כלל ,רק שהוא חכ ויודע לפלפל .ולכ א אי" תורה ע האד  %אי" יראה .והדברי
האלו ברורי שדבר זה הוא גור הסתלקות יראת שמי כאשר אי" התורה עמנו".
ההשגחה במשנה אינה סתירה לעיו" אלא תנאי לו .ולכ ,דווקא רבא שהיה נודע כחרי> כסכי" )חולי" עז,(.
וכדפירש רש"י" :לב פתוח לו בסברא" ,הוא שאמר" :לעול ליגריס איניש ,וא> על גב דמשכח וא> על גב
דלא ידע מאי קאמר"! וכ" הוא אמר" :לעול ילמד אד תורה ואחר כ יהגה" .כי החזרות שאד עושה ה"
עצמ" מכשירות את כוח הסברא .וכ" חריפי האחרוני עשו כ ,כמו שמסופר על החרי> שבחריפי הגאו"
רבי עקיבא איגר זצ"ל שהיה חוזר על מאה דפי גמרא כל יו )דרכה של תורה עמ' תצ'(.
החזרות שאד עושה מראות כמה הוא מכבד את התורה ,מערי אותה ,ובאמת מחפש את דבר ה' .ה"
'הכשיר חכמה' ,כדאיתא בתענית )ח" :(.ריש לקיש אמר :א ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל %
בשביל משנתו שאינה סדורה עליו ,שנאמר )קהלת י,י(' :וְ ה א לֹא ָפ ִני ִק ְל ַקל' .מאי תקנתיה? ירבה בישיבה,
ַר'' .וְ יִ ְתר" ַה ְכ ֵ יר ָח ְכ ָמה'  %כל שכ" א משנתו סדורה לו מעיקרא .כי הא דריש
ַחי ִָלי יְ ג ֵ
שנאמר )ש(' :ו ֲ
לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעי" זמני" כנגד ארבעי יו שניתנה תורה ,ועייל לקמיה דרבי יוחנ"" .ולמרות
שעסק ריש לקיש בגרסה הרבה ,מצינו שרבי יוחנ" אמר עליו" :בר לקישא ,כי הוה אמינא מילתא  %הוה מקשי
לי עשרי" וארבע קושייתא ,ומפרקינא ליה עשרי" וארבעה פרוקי ,וממילא רווחא שמעתא" )בב"מ פד !(.כי אי"
הבקיאות סתירה כלל לעיו" אלא תנאי ְלעיו" אמיתי ולסברות אמת .וכ" מצינו ש"מנהגו של ריש לקיש,
כשאומר רבי יוחנ" שמועה שאינו מודה לו  %שהה ריש לקיש שעה או שתי קוד שיחלוק עליו ,אולי יחזור
בו" )רש"י חולי" עה .(:כי ריש לקיש רצה להגיע לאמיתותה של תורת ה' ,והיה מתו" בדי" .ובמתינותו ובסדר
לימודו זכה למה שזכה ,עד שאמרו על עיונו של ריש לקיש" :הרואה את ריש לקיש בבית המדרש כאילו
עוקר הרי וטוחנ" זה בזה" )סנהדרי" כד.(.
וכרצונו של ריש לקיש לדעת את רצו" ה' מתו אהבתו הגדולה אליו ,כ" היה רצונו להגדיל תורה ע רבותיו
וחביריו מתו אהבתו אליה" .בא וראה כמה בני אר& ישראל מחבבי" זה את זה ,דהא ריש לקיש חרי>
וחכי טובא הוה ,וקרי ליה לר' מאיר פה קדוש דקא מחבב ליה ,ומיישב את הדבר להתקיי" )רש"י ש( .כי
כאשר שני תלמידי חכמי מחפשי את רצו" ה' ודני בו לש שמי אי" ל דיבוק חברי גדול מזה .וכ"
היה ריש לקיש אומר" :שני תלמידי חכמי הנוחי" זה לזה בהלכה  %הקדוש ברו הוא מקשיב לה"" )שבת סג.
סמו ל"ליגמר איניש והדר ליסבר"( .וכ"" :שני תלמידי חכמי המקשיבי זה לזה בהלכה  %הקדוש ברו הוא שומע
לקול" ...וא אי" עושי" כ"  %גורמי" לשכינה שמסתלקת מישראל!" )ש( .וכ"" :שני תלמידי חכמי המדגילי
זה לזה בהלכה  %הקדוש ברו הוא אוהב" ,שנאמר )שיר השירי ב,ד(" :ודגלו עלי אהבה" .וכ" ריש לקיש קיי את
דברו ,ועליו נאמר" :נוע  %אלו תלמידי חכמי שבאר& ישראל שמנעימי" זה לזה בהלכה ...יצהר  %אמר רבי
יצחק :אלו תלמידי חכמי שבאר& ישראל שנוחי" זה לזה בהלכה כשמ" זית ."...וכ"" :ריש לקיש ספדיה
לההוא צורבא מרבנ" דשכיח בארעא דישראל ,דהוי תני הלכתא בעשרי וארבע שורתא ,אמר :ווי ,חסרא
ארעא דישראל גברא רבה" )מגילה כח .(:הסיבה לכ היא כי ריש לקיש הערי את מי שיש לו משנה ,אפילו
שהוא לא הגיע לתכלית שהיא העיו" .וכ" מצינו )ש(" :דריש לקיש הוה אזיל באורחא ,מטא עורקמא דמיא,
אתא ההוא גברא ארכביה אכתפיה ,וקא מעבר ליה .אמר ליה :קרית? אמר ליה :קרינא .תנית? תנינא ארבעה
סידרי משנה .אמר ליה :פסלת ל ארבעה טורי ,וטענת בר לקיש אכתפ? שדי בר לקישא במיא!"
אמנ ביחס למי שלמד תורת ה' אבל לא ידע עוד לדמות מלתא למלתא "תא חזי מה בי" תקיפי דארעא
דישראל לחסידי דבבל" )ש( ,דאיתא" :ההוא דהוי תני הלכתא סיפרא וספרי ותוספתא ,ושכיב .אתו ואמרו
ליה לרב נחמ" :ליספדיה מר! אמר :היכי נספדיה? הי צנא דמלי סיפרי דחסר? תא חזי מה בי" תקיפי דארעא
דישראל לחסידי דבבל" .ואיתא" :חובלי  %אלו תלמידי חכמי שבבבל ,שמחבלי זה לזה בהלכה" )סנהדרי"

ש( .ופירש רש"י" :בלשו" עז וחמה מקשי" זה לזה; ובני אר& ישראל נוחי" יחד ,ומעייני" יחד ,ומתק" זה את
דברי זה ,והשמועה יוצאה לאור" .ותו בגמרא" :ושני זיתי עליה  %אלו תלמידי חכמי שבבבל שמרורי" זה
לזה בהלכה כזית" )ש( .ויצא מכל זה בלבול כדאיתא" :מאי בבל? אמר רבי יוחנ" :בלולה במקרא ,בלולה
במשנה ,בלולה בתלמוד" )ש( .ומשו כ" :רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח
תלמודא דבבל מיניה ,כי היכי דלא נטרדיה" )ב"מ פה!(.
והנה כל ב" תורה רוצה לומר סברות ישרות בתורה ,ולדעת את ה' ולהאדיר את תורתו .א יש סדר ודר אי
לעשות את זה .והסביר הגר"א על הפסוק" :תכי" בקי& לחמה אגרה בקציר מאכלה" )משלי ו,ח( ,ש"העניי"
שצרי האד בימי נעוריו ,שהוא זמ" הקציר ,לאגור ולאסו> ,היינו ללמוד תורה הרבה ,ואחר כ בקי& שהוא
סו> ימיו בימי זקנותו ,לטחו" אות להבי" כל דבר על בוריו .וזהו 'א אי" קמח אי" תורה א אי" תורה אי"
קמח' )אבות ג,יז( ,כלומר ,א לא יהיה בידו תורה הרבה ,לא יהיה לו ממה לטחו" ,וא אי" קמח ,כלומר ,שלא
יטח" וידקדק היטב ,אי" תורה ,אי" בידו כלו א> שלמד הרבה .וז"ש חז"ל 'מא" דאמר הא לא חש לקמחיה'
)יומא מו .(.וכ" מ"ש חז"ל 'רב קטיל קני באגמא' )שבת צה ;(.כלומר הבוקע ע& גדול ,אחר כ יהנה ממנו ויתחמ
כנגדו ,אבל משלא בקע עצי טובי מפני כחו ומפני שאר דבר ,הוא חת קני קטני מ" האג .וכ" בתורה
א לא למד תורה הרבה ,אי" לו ממה לבקוע עצי ,ואי" לו דיני ,כי א מעט מעט דוגמת קני .וזהו 'רב
קטיל קני באגמא'" ע"כ .כי רק על ידי יראת ה' ומתינות וסדר נכו" יוכל אד לקנות את תורת ה'.
פשיטא ,ולא צריכא למימר שהחזרות והגירסה תפקיד ה ג בכדי שלא לשכוח את הנלמד .וכ" איתא
בסנהדרי" )צט" :(.רבי יהושע ב" קרחה אומר :כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה  %דומה לאד שזורע ואינו
קוצר .רבי יהושע אומר :כל הלומד תורה ומשכחה  %דומה לאשה שיולדת וקוברת" .אלא שאפילו א זוכרי
עדיי" צריכי לחזרות .משל למה הדבר דומה? לשני רופאי מוסמכי ,אחד עובד עשרי שנה בהצלחה
רבה ,ואחד עובד רק שנה .א ישאל אד אות שאלה ברפואה ,שניה יוכלו לענות ,ולהתווכח כהוג" ,ובכל
זאת אינה דומה חוות דעתו של הותיק לדעתו הגולמית של הצעיר .ובקיצוניות גדולה יותר אמרו חז"ל
בלימוד תורה )חגיגה ט" :(:אינו דומה שונה פרקו מאה פעמי לשונה פרקו מאה ואחת" .כלומר מי שמשקיע
מעבר לשינו" הרגיל אינו דומה למי שמשנ" באופ" רגיל .והמשנ" יותר הוא דבוק ביותר בדבר ה' ,ותורתו יותר
טהורה ויותר ישרה.
נמצאנו למדי שיש שתי מעלות נשגבות בחזרה :הראשונה שלא תמוש תורת ה' מפינו ,ונזכור את דבר ה';
והשניה שבאמת נכיר את תורת ה' ובזה נוכל לומר באמת מה הוא רצו" ה'  %והעיו" שלנו יהיה ישר .ישנה
מעלה נוספת כדאיתא במסכת שבת )י" :(:רב חסדא הוה נקיט בידיה תרתי מתנתא דתורא ,אמר :כל מא"
דאתי ואמר לי שמעתתא חדתא משמיה דרב  %יהיבנא ליה ניהליה .אמר לו רבא בר מחסיא :הכי אמר רב:
הנות" מתנה לחבירו צרי להודיעו ,שנאמר' :לדעת כי אני ה' מקדשכ' .יהבה ניהליה .אמר :חביבי" על
שמעתתא דרב כולי האי? אמר ליה :אי" .אמר ליה :היינו דאמר רב :מילתא אלבישייהו יקירא .אמר ליה:
אמר רב הכי? בתרייתא עדיפא לי מקמייתא! ואי הוה נקיטנא אחריתי  %יהיבנא ל!" פירוש רש"י" :מילתא
אלבישייהו יקירא  %מעיל דמיו יקרי למי שרגיל ללובשו ,כלומר :לפי שאתה תלמידו של רב ורגיל
בשמועותיו  %אתה מחזר אחריה" .כלומר אד שרגיל ללבוש מסויי ,באמת מעריכו .כ התורה הקדושה,
כמה שאנחנו חוזרי עליה ,כ אנחנו יותר מעריכי אותה ,ומתקרבי אליה ,ובזה אנחנו ג יותר חושבי
עליה וזוכרי אותה .וכפי שידוע הדבר שאינו דומה אד שלא שנה את המשניות של המסכת לאד ששנה
את המשניות של המסכת פעמי רבות עד כדי שהוא "לובש אות"" כביכול וה" נעשות חלק ממנו .וכאשר
מלימוד זה הוא פונה ללמוד את הגמרא ,הרי הוא כבר מחובר למסכת והלימוד הרבה יותר מאיר לו.
א הנה היצר הרע יודע שישראל רוצי ללמוד תורה .ועבודת היצר הרע היא למנוע טובה מישראל .הכיצד
יעצור את ישראל שלא ילמדו תורה? לשלוח גזרות שמד לא עזר לו ,הרי ישראל עזי" שבאומות )ביצה כה!(.

אלא מה יעשה? יגרו לישראל לחשוב שה עוסקי בתורת ה' כל היו ,ובאמת אינ עוסקי אלא בתורת
עצמ .או שה לומדי ואינ חוזרי על לימוד ,וה נותרי ללא דבר ביד .היצר הרע מסית את האד
וגור לו להתגאות ולחשוב שהוא כבר יודע את רצו" ה' ,ובאמת אינו מכירו כלל .וכ" כתב הגאו" הרב צבי
ה< ֵ/ל ודעת לסדר את חזרת הלימוד ,כי היצר מתנגד לזה ביותר .ומזה גופא יכול
פסח פראנק זצ"ל" :צרי ְ
האד ללמוד עד כמה גדול כח חזרת הלימוד הרבה פעמי" )מרבה תורה עמ' רכה( .וא ינצח ח"ו היצר הרע
נמצא שהוא מחריב את העול כולו ברמאותו ,והעול לא מביני מדוע ,הרי יש לימוד תורה!? ואי" ל
חילול הש גדול מזה.
וכ" מצינו שהיצר פעל כ ג בזמ" חז"ל ,דאיתא במסכת עירובי" )נד (:ועבודה זרה )יט" :(.אמר רבא אמר רב
סחורה אמר רב הונא :מאי דכתיב )משלי יג(' :ה" ֵמ ֶה ֶבל י ְִמ ָעט וְ ק ֵֹב& ַעל יָד י ְַר ֶה'? א עושה אד תורתו
חבילות חבילות  %מתמעט ,וא קוב& על יד  %ירבה .אמר רבא :ידעי רבנ" להא מילתא ועברי עלה!" כלומר
החכמי יודעי את חשיבות החזרות ,א לא חוזרי בפועל .ואל זה ידוו כל הדווי.
וכ" מצינו בסיו תקופת הראשוני ,כמו שמתאר בעל האורחות צדיקי זצ"ל על חשיבות החזרות
תורה(" :אחר האמוראים עמדו הגאונים ,אשר ידעו כל התלמוד ,בבלי וירושלמי וספרא וספרי ותוספתא ,והם
)שער

הוציאו לאור תעלומותיו של התלמוד וביארו עניניו ,לפי שדרך התלמוד עמוקה היא מאד ...ואחר כך ...חיברו
רבנים רבים פסקות ,כגון :הרוקח ,ורבי אליעזר ממיץ ,ואבי העזרי ,ואור זרוע .וכן עשו רבנים רבים :כל אחד חיבר
ספר לפי מה שראה עניני הדור שהיה בו ,כי ראו שנתמעטה בעוונותינו הרבים ידיעת התלמוד ,ואין אדם יכול לידע
אם לא מתוך ספר פוסקים .וגם רבינו שלמה ,עליו השלום ,שראה בימיו מיעוט הלבבות ,שהיו הדורות בעוונותינו
הרבים מתמעטים והולכים ,ועל כן נתעורר לבו לפרש התלמוד ללמד בני ישראל דעת.
ואחר כך עמדו יוצאי יריכו ,רבינו תם ורבינו יצחק ושאר רבנים ,ופלפלו פלפול גדול ,עד שחיברו ה"תוספות"
בישיבתו של רבינו יצחק שהיה בעל התוספות ,ושם היו גדולים ,כגון רבינו שמשון משאנץ שחיבר גם כן תוספות,
לבד משאר תלמידים ,שהיו לרוב מאד והם היו גבורים בתורה ,והיה לבבם גדול מאד ופתוח כאולם ,ולמדו בעסק
גדול ,ומסרו נפשם על התורה ,וידעו בלא עיון כל התלמוד ,פירוש ]רש"י[ ותוספות.
ואחר כן בעוונותינו הרבים רבו הצרות ,ונתמעטו הישיבות ,והיו אותן התוספות האחרונות כבדות עליהם ולא יכלו
לשאת ,ובאו גדולים אחרים ,וקיצרו התוספות ההן ,כל אחד כפי חכמתו ,להקל לאנשי דורו הלימוד .ועדיין בימים
ההם היו בקיאים בכל התלמוד ,והיו יודעים המצוות מתוך התלמוד ,שהיה עיקר לימודם לחזור התלמוד ,כדי לקיים
מה שאמרו )ספרי דברי ו ז ,קידושי" ל א(' :ושננתם לבניך'  -שיהו דברי תורה מחודדים בפיך ,שאם ישאלך אדם דבר
אל תגמגם ותאמר לו ,אלא אמור לו מיד! כי אי אפשר שיהיו המצוות שנונות ומזומנות בפי האדם להשיב לשואל
אם לא ברוב חזרות ,כמו שאמרו )חגיגה ט ב(' :אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה אותו מאה
ואחת'.
ואמרינן )תענית ח א( :שריש לקיש היה חוזר ההלכה ארבעים פעמים קודם שבא לפני רבי יוחנן .וכן עשו כולם בימי
חכמי התלמוד ,שעיקר למודם היה חזרה .ואמרינן )מגילה ז ב( :רב אשי הוה יתיב קמיה דרב כהנא ,נגה ולא אתו
רבנן .אמר ליה :מה טעם לא אתו רבנן? אמר ליה :דילמא טרידי בסעודת פורים? אמר ליה :ולא הוה אפשר
למיכלה מאורתא? אמר ליה :לא שמיע ליה למר הא דאמר רבא :סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו,
מאי טעמא )אסתר ט כב(" :ימי משתה ושמחה" כתיב! אמר ליה :אמר רבא הכי? אמר ליה :אין! תנא מיניה ארבעין
זמנין ודמי ליה כמאן דמונח בכיסיה.

ועתה ראה ,זה היה דבר קל מאד ,ואפילו הכי היה חוזר אותו כמה פעמים .ועכשיו אין שום אדם שיהיה חוזר דבר
כזה יותר מפעם אחת או שתי פעמים .ויש ראיות גדולות ברורות בכמה מקומות בתלמוד ,שהיו כולם רגילים
בחזרה ,ולכל אחד היה לו סכום מנין כך וכך פרקים ליום ,וכשהיו טרודים ביום אז היו פורעים בלילה ,וכל שלושים
יום היו חוזרים תלמודם .וכזה הענין היו לומדים גם כן בצרפת ,עד שהגיעו למעלות רבות ולידיעה גדולה ולא
הוצרכו לספרים פוסקים ,כי היו יודעים המצוות מתוך התלמוד והתוספות .אבל מיום שנתגרשו מצרפת נתמעט
הלמוד מאד מאד.
ועוד בדור הזה נשתכחה התורה ,מחמת כי הלומדים הללו סבורים לעשות כמו הראשונים להחזיק בפלפולים ,אך
אינם דומים לחכמי צרפת כלל וכלל! הלא לבם היה פתוח כאולם ותורתם היתה אומנתם ,והיו ממיתים עצמם עליה
יומם ולילה ,לכן השיגו וידעו בפלפולם .אבל עכשיו אינם יודעים כן ,אלא מבלבלים זה את זה ומבטלים רוב היום,
ועוסקים באותו לימוד כחצי יום ,והלימוד שלהם עראי דעראי והביטול קבע .אבל בימי חכמי התלמוד הלכו ללמוד
עשר שנים ויותר ,והיה לימודם גדול בקביעות ,שאם היה אחד מתעטש ,לא היו אומרים "אסותא" מפני ביטול בית
המדרש )ברכות נג א( ,מזה הענין יש לדעת רוב קביעותם.
ואמרינן )כתובות סג א( :רב יוסף בריה דרבא שדריה אבוה לבי רב לקמיה דרב יוסף ,פסקו ליה שית שנין ,כי הוה
תלת שנין מטא מעלי יומא דכיפורא ,אמר איזיל ואחזי לאנשי ביתי ,שמע אבוה שקל מנא ונפק לאפיה ,אמר ליה
זוגתך נזכרת ,איכא דאמרי אמר ליה :יונתך נזכרת ,איטרוד ,לא מר איפסיק ולא מר איפסיק .ראה והבן זה הענין,
כמה היו דבוקים בתורה! על כן זכו לרוח הקודש .וכן בארץ צרפת היו עוסקים בעסק גדול וזמן רב ,והיו יושבים
במקום אחד ללמוד כל התלמוד ,והיו חוזרים תמיד ,ולא פסקה תורה מפיהם ,והיו עושים כמו מעשי הראשונים,
כדאמרינן )ע"ז יט :(.לעולם ליגרס אינש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר .ואמרינן )שבת סג:(.
מעיקרא ליגמר אינש והדר ליסבר.
וכל זה אינם עושים עתה ,כי כל אחד רוצה ללמוד תוספות וכל חידושים וחידושי דחידושים קודם שידע צורת
התלמוד ,אם כן איך יצליחו ,כיוון שעושה להיפך ממה שאמרו חכמי התלמוד!? כי כל מה שנאמר בתלמוד הכל
אמת ,ואין להשיב עליו או לשנותו ,ולא להוסיף ולא לגרוע .ועל כן מרוב טורח הלימוד ,העיון והפלפול ,רבים
פורשים מן הלימוד מרוב טורח השמועות והדקדוק שאומר על פה ,כי אומרים :מה נוכל להבין סברות מבחוץ?
הלואי שהיינו יודעים מה שבתוך הספרים! ואם היו לומדים בקביעות יומם ולילה ,אז היו לומדים והיו בקיאים
בתלמוד ,והיו מתאוים ללמוד ,כי היה להם לב להבין בקל ,והיה אדם בא ללמוד לעולם "נים ולא נים תיר ולא
תיר" ,והיו מוסיפים בכך יראת שמים שלימה ,וגם היו מתרבים התלמידים ,והיו עוסקים תמיד בתורה .אבל עתה,
מרוב טורח השמועות ,נעשית עליהם ההלכה כמשא כבד ,ולא יוכלו עוד להביט בה ,ומתוך כך עוסקים בשגעון
ובליצנות ,ומבלבלים ומבטלים ועוסקים במיני תחבולות ,ואין להם יראת שמים.
ואמרו בפרק השוכר את הפועלים )בב"מ פה :(.רבי זירא יתיב בתענית ארבעים יום דלישתכח מיניה תלמודא דבבלי
כי היכי דלא ניטרדיה .ואמרו )ויקרא רבה כה א( :נכשל אדם בעבירה אחת ונתחייב מיתה לשמים ,מה יעשה ויחיה? אם
היה רגיל לקרות דף אחד  -יקרא שני דפים ,או לשנות פרק פעם אחת  -ישנה פעמים ,או ללמוד פרק אחד  -ילמוד
שני פרקים .אלמא רוב גירסא עיקר ,כי אם היה הפלפול עיקר ,לצעוק ולהרים קול חצי יום בדיבור אחד ,אז היה
לו לומר :אם מתחילה היה רגיל להקשות קושיא אחת  -יקשה שתי קושיות.

ובפרק האיש מקדש אמרינן )קידושי" נב ב( :כשמת רבי מאיר אמר רבי יהודה :אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן
שקנתרנים הם! וכל זה שלא היה רוצה להתבטל מגירסתו ,כי רבי מאיר היה חריף ,ולא עמדו חביריו על סוף דעתו
)עירובי" יג ,:נג .(:ועוד התם )ש נג :(.אמר רבי יוחנן :לבן של ראשונים כפתחו של אולם ,ושל אחרונים כפתחו של
היכל ,ואנו כמלא נקב מחט סדקית .ואמר אביי :כסיכתא בגודא לגמרא .ואמר רבא :ואנן כאצבע בקירא לסברא.
ואמר רב אשי :ואנן כאצבע בבירא לשכחה .ועכשיו ,אנן עניי הדעת אין אנו יכולין לומר "כאצבע" ,כי אם "כאבן
שיש" לגמרא ולסברא.
והא דאמר בפרק במה מדליקין )שבת לא א( :אמר רבא :בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אותו :נשאת ונתת
באמונה  -פלפלת בחכמה? משמע שצריך אדם לפלפל? זהו לימוד הגמרא ,שמקשינן משניות על הברייתות
ומתרצינן להו .אי נמי ,על ידי עסק והגיון בתורה תמיד נותן דעתו לדקדק ומוצא טעמו .אבל לישב כל היום לפטפט
 פשיטא שלא לעשות כן! וכן עתה ,רוב הלומדים מודים בעצמם שאין לומדים כהוגן ,ויודעים שאינם לומדים בדרךהישרה ,כי מרוב טורח הפטפוטים שהם מפטפטים הם מתבטלים לגמרי ,ולא ישיגו ללמוד לא תורה ולא נביאים
ולא כתובים ולא אגדות ולא מדרשים ולא שום חכמה ,מחמת רוב תחבולות שלהם.
ודרשו רבותינו )אבות דרבי נת" כד( על פסוק זה )משלי כד ל%לא(" :על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב,
והנה עלה כולו קמשונים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה" :מי שאינו מחזיר תלמודו ,מתחילה משכח ראשי
פרקים ,סוף מחליף דברי חכמים ,סוף שאומר על טמא טהור ועל טהור טמא ,והרי הוא מחריב את העולם! אלמא -
מי שאינו חוזר לא יוכל להורות כדין אלא טועה ברוב ההוראות .ואמרינן )מדרש משלי י א( :אמר רבי ישמעאל :בוא
וראה! כמה קשה יום הדין ,שעתיד הקדוש ברוך הוא לדון כל העולם כולו בעמק יהושפט ,וכיון שתלמיד חכם בא
לפניו ,אומר לו :כלום עסקת בתורה? אמר לו :הן! אומר לו הקדוש ברוך הוא :הואיל והודית לפני ,אמור לי :מה
קרית? ומה שנית? ומה שמעת בישיבה? מכאן אמרו :כל מה שקרא אדם יהא תפוס בידו ,שלא תשיגהו בושה
וכלימה ליום הדין ".עכ"ל בעל אורחות צדיקים.

והנה כבר הבאנו את דברי ריש לקיש" :א ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל  %בשביל משנתו שאינה
סדורה עליו ...מאי תקנתיה? ירבה בישיבה )רש"י' :שיסדירו בני הישיבה משנת'(' ...ויתרו" הכשיר חכמה'  %כל שכ"
א משנתו סדורה לו מעיקרא" )תענית ז .(:כי חלק מתפקיד החזרות הוא לעשות סדר בלימוד ,וכאשר הלימוד
אינו מסודר קשה להבי" ולזכור .ובזה עמד הרב אליהו דורדק שליט"א לפני יותר מעשרי שנה וההדיר לבני
ישראל את ששה סדרי משנה מחדש וקרא למהדורתו "משנה סדורה".
לאחר עשרי שנה נית" לראות שמפעל "משנה סדורה" הוכיח את עצמו בכ שנת" ללומדי בספריו כלי
מחזיק ברכה בכדי לקנות ש"ס משניות ,ולחזור עליו עשרות ומאות פעמי במהירות ובהבנה ,וכ" את
האפשרות לחזור על כל הש"ס פע בחודש ,כפי שהדרי הגר"א זצ"ל .בישיבות שתלמידיה משתמשי
במשנה סדורה ,קל למצוא תלמידי שמשנת שגורה בפיה ,מתו דבקות קדושה באש התורה.
והנה ,ג אנחנו נתנו דעתנו להגדיל תורת ה' ולתת כלי טוב שבעזרתו יתבר יחזיק ברכה .לכ" עמדנו על
עמדתנו ,חלצנו חלצינו ,והלכנו באורחות ה"משנה סדורה" וההדרנו את הגמרא וקראנו למהדורתנו "גמרא
סדורה"" .גמרא סדורה"  %כ"משנה סדורה" ,והוספנו "המאיר" כמאמר הכתוב )משלי כט,יג(ָ " :ר וְ ִאי ְ ָכ ִכי
ֵיה יי" ,וכפי שפירשו חז"ל )ויקרא רבה פ' לד(" :רש  %זהו רש בתורה ,ואיש תככי  %זה
ִנ ְפ ֵָ , 0מ ִאיר ֵעינֵי ְ נ ֶ
ששונה סדר או שני סדרי ,עמד 'רש' ע 'איש תככי' ואמר לו' :השניני פרק אחד' והשנהו  %מאיר עיני
שניה יי ,קנו העול הזה והעול הבא" .וידוע שמי שדבריו מסודרי ,בהחלט ראוי ללמד אחרי .על כ"
יזכה הלומד ב"גמרא סדורה המאיר" ,בע"ה ,לקניי" העול הזה והעול הבא.

וכ" בש "גמרא סדורה המאיר" ,מרומז ש התנא הגדול רבי מאיר ,אשר רבינו הקדוש בחר במשנתו
הסדורה ,וממנה ער את הששה סדרי משנה .אלא ששנינו )עירובי" יג" :(:לא רבי מאיר שמו אלא רבי מישא
שמו" .וכ" לכאורה יש לציי" שלא מצינו ש "מאיר" בישראל לפני התנא הקדוש רבי מאיר .ויש לשאול כיצד
זכה רבי מישא לכינוי הנפלא "רבי מאיר"? לכאורה ,משו שעשה את משנתו סדורה ,כמו שאמרו רבותינו
)ש" :(.מעיקרא אתא לקמיה דרבי עקיבא ,ומדלא מצי למיק אליביה  %אתא לקמיה דרבי ישמעאל וגמר
גמרא ,והדר אתא לקמיה דרבי עקיבא וסבר סברא ".כלומר ,שקוד היה רבי מאיר אצל רבי עקיבא ולא הבי"
דבריו )עיי" במנחות כט .שאפי' משה רבינו לא הבי" דברי ר' עקיבא( ,והתקשה בלימודו מאוד ,מה עשה? הל
אצל רבי ישמעאל לסדר משנתו ,שמשנתו של ר' ישמעאל מסודרת מאוד )כגו' שלש עשרה מדות שהתורה
נדרשת( ,ומתו כ חזר לר' עקיבא לעיי" במשנתו .וכל כ עלה בידו ,עד שכינו אותו "רבי מאיר" .ולמה
"מאיר"? אומרת הגמרא שזה משו "שהוא מאיר עיני חכמי בהלכה" .כי כאשר יש סדר בלימוד אפשר
להגיע להשגות נפלאות בתורה .וכ" רבי מאיר ,שהיה תלמיד מתקשה אצל רבי עקיבא ,נתעלה בזה להיות
גדול הדור ,עד שאמר עליו רבי אחא בר חנינא )ש" :(:גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העול שאי" בדורו של
רבי מאיר כמותו" .וכ נאה ויאה ל"גמרא סדורה" ,שמטרתה היא לסדר את התלמוד לפני התלמיד ,להיקרא
ג "המאיר".
המילה "המאיר" ג מדגישה את האיכות החיצונית של "הגמרא סדורה" ,את ההדפסה הקפדנית המפוארת
והמאירה ,באשר הדברי נדפסי על נייר איכותי ,ע דיו איכותי .וכ" מדגיש את העימוד המושקע של
הגמרא ,שיצא בתוכנת עימוד מיוחדת ומקצועית מאוד ,אשר הומצאה על ידי יהודי יקר וחביב ,ר' דניאל
קרא ב" )חבקוק ב,ב(.
ויצמ" ,על מנת שיהיה הכל מאיר מאוד ללומדְ " ,ל ַמ ַע" יָר & ֵ
ואחרו" אחרו" חביב ,מוקירי אנו ב"גמרא סדורה המאיר" את ש הפטרו" החשוב והגדול ,יקירינו ר' מאיר
רוטנברג הכה" הי"ו ,אשר עומד מאחורי המפעל .ר' מאיר ,לא רק שהקדיש וקבע יד וש לזכרו" נצח ב"גמרא
סדורה המאיר מהדורת יעקב יוס>" על ש אביו ר' יעקב יוס> הכה" ב" לאה ע"ה ,אלא שג השקיע כוחות
רבי שגמרא סדורה תתקבל על ידי כל קהילת ישראל ורבותיה שליט"א .וחיבר בי" הרבה תלמידי חכמי
וגדולי למע" זה ,ובהחלט זכה לקיי את המשנה )סנהדרי" ח:ה(" :כינוס לצדיקי  %הנאה לה והנאה לעול".
ובכ אנו מתכבדי להוסי> כתר ש טוב וכתר כהונה על גבי כתר תורה ,לתת את שמו על מפעלינו הקדוש
" %גמרא סדורה המאיר".
ממעלות החיבור "גמרא סדורה המאיר":
א( הגמרא מסודרת בעימוד של פסקאות ,משפטי ופיסוק על פי מבנה המשפט ,שכ תקל על הלומד
המרוצה בלימוד ,וכ" יקל עליו הזיכרו" ,כיו" שהדברי מסודרי ,וכל קושיה ,תירו& או ציטוט
עומדי בפני עצמ.
ב( שמות האמוראי והתנאי הודגשו על מנת להקל על תשומת הלב ולהקל על הזיכרו".
ג( ניקוד הפסוקי ,כתיב חסר ומלא הותאמו לפי המסורה.
ד( ציינו את מקור של משניות ופסוקי.
ה( על פי הסכמת גדולי דורנו ,בכמה מקומות שינינו את הגרסא מגרסת דפוס וילנא על פי כתבי היד
המפורסמי של הגמרא) .ציוני של שינוי מגירסת דפוס וילנא מפני למקורות הנמצאי בסו>
המסכת(.
ו( את פרוש רש"י שינינו במעט מקומות ,כמו במקו שהצנזורה הארורה נגעה בו .רוב השינויי ברש"י
ובתוספות ה על פי דפוסי ישני )ונציה ,ושוניצנו ,ופיזרו ,ומסומ" ב^( והמיעוט על פי הערות
הדקדוקי סופרי )ומסומ" ב~(.

תועלת רבה ראינו בגמרא זו בנסיוננו האישי וכ" מנסיונ של חברינו ותלמידינו ,והתועלת היא בי" בבקיאות
ובי" בעיו" .שמחה גדולה חוינו בכלי חמדה ,באשר הוא מקל על הזיכרו" ומסדר באופ" מופלא את דברי חז"ל.
נחמד למראה וקולו ערב ,כלי מחזיק ברכה ,שית" לחפ& את תורת ה'  %את חפצו.

א(
ב(
ג(
ד(
ה(

ביאור הסימני שבחיבור "גמרא סדורה המאיר":
בציוני המשניות "כא"" מתייחס למסכת הנלמדת )כגו" "כא" א:ג" פירושו "במסכת זו פרק א' משנה
ג'"(.
סת "כא"" )בלי ציו" הפרק והמשנה( פירושו משנה זו שעליה מוסבת הגמרא.
סימ" '!?' פירושו סו> קושיא.
סימ"  °מסמ" למעבר עמוד בדפוס וילנא.
את האות ה' ע גרש המציינת בדפוס וילנא את ש הש ברו הוא החזרנו לסימו" 'יי' ,כפי שהיה
בדפוס ראשו" ובכתבי היד.

ראוי ונאה להודות לאלו שעזרו להוציא את הספר הזה .לה' יתבר אני מודה ,כי כל הספר הוא שלו ורק
הטעויות ה" שלי ,ואתפלל שחלקו גדול וחלקי מועט .ובאמת סידור הדברי ועריכת המימרות שבתלמוד
שייכי לרבינא ורב אשי ,וכל התנאי והאמוראי ותלמידי החכמי הקדושי שבגמרא הקדושה .את
אשתי ברכתיה רחל בשערי אני מהלל ,אבי מורי ר' שלמה וויינשטיי" ואמי מורתי רבקה צביה  %הזכות היא
שלה .אני מודה לרבי מורי הרב שמואל טל שליט"א ולמורי הרב מאיר דוד ב" יחזקאל שרגא זצ"ל ,מורי
חמי הרב אית" רונ" וחמותי דפנה הי"ו; ולסבי וסבתות ,שה קרובי לי כהורי .תודה מיוחדת למגיה
הראשי ר' יאיר רייס ,החברותא היקר שלי ,שישב איתי אי" ספור שעות על חיבור זה ובדק כל קוצו של יו"ד,
פרי עמלו נמצא בכל עמוד ועמוד .וכ" לידידי ר' ידידיה לנדאו על כל ההגהות הישרות ומעיי" של עזרה ,עצה
ותושיה .למגיהי הנאמני ,חדי ומצוייני :ר' אֹהד בזיז ור' יונת" יפת .תודה גדולה לרב אליהו דורדק בעל
ה"משנה סדורה" ,אשר נת" לנו עצות חשובות בכל התחומי ,בניסיונו הרב ,ועזר ל"גמרא סדורה" להיראות
כ"משנה סדורה" ,בגופני המאירי ,ועריכה המתוחכמת ,ע טבלת מאה ואחת חזרות אשר מדרבנת את
הלומד לחזור פע אחרי פע .תודה רבה לר' פינחס ראוב" אשר נת" לנו רשות להשתמש ברש"י שהדפיס.
תודה רבה למו"ר היקר הרב משה אהר" פסקובי& שליט"א רב אבד"ק מרכז התורה בקווינס וראש ישיבת
מדרגת האד ,אשר האמי" בגמרא סדורה מתחילתה ,והראה לבני ישראל את תועלתה הרבה ,וכ" יע& לנו
עצות הגונות לאור כל הדר .וכ" תודה לכל הרבני והחברי שעזרו לי לערו ,לחבר ,ולהגיה ספר זה :הרב
יואב מאורי מחבר ספרי "נתיבי הלכה" על הש"ס ,הרב יוס> רוז ,הרב שמחה מנח פרידמ" ,הרב אברה
פרסו> ,הרב אליקי צדוק ,ר' אברה ב" ארוש ,ר' ישראל ידידיה בר חי ,האי צורבא מרבנ" אחי הקט" ר'
רפאל ישי וויינשטי" ,ולבית מדרש תורת החיי .שלי ,שלה הוא.

יהי רצו" שנזכה במהרה בימינו לקיו הנבואה:
=ר& ֵָ :עה ֶאת יי ַFַ /יִ  ַלְ ָAמ ַכ ִEי',
' ָמ ְל=ה ָה ֶ

ישראל יצחק באאמו"ר שלמה שליט"א וויינשטיי"
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‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ - ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù
) ‰˘Óא( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :א
סוכה שהיא גבוהה מעשרי אמה 
פסולה;
ו¯· ‰„Â‰È Èמכשיר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .א
ושאינה גבוהה עשרה טפחי ,ושאי לה שלש דפנות . . ,ח,יא
ושחמתה מרובה מצלתה 
פסולה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
) ‰˘Óא( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :טז
סוכה ישנה 
· È‡Ó˘ ˙Èפוסלי ,ו· ÏÏ‰ ˙Èמכשירי.
ואיזו היא סוכה ישנה?
כל שעשאה קוד לחג שלשי יו.
אבל א עשאה לש חג,
אפילו מתחילת השנה  כשרה . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
) ‰˘Óב( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :יז
העושה סוכתו תחת האיל 
כאילו עשאה בתו הבית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז
סוכה על גבי סוכה 
העליונה כשרה ,והתחתונה פסולה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א אי דיורי בעליונה  התחתונה כשרה . . . . . . . . . . .יח
) ‰˘Óג( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :יט
פירס עליה סדי מפני החמה ,או תחתיה מפני הנשר,
או שפירס על גבי הקינו" 
פסולה.
אבל פורס הוא על גבי נקליטי המטה . . . . . . . . . . . . . .יט
) ‰˘Óד( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :כא
הדלה עליה את הגפ ואת הדלעת ואת הקיסו,
וסיכ על גב  פסולה.
וא היה סיכו הרבה מה ,או שקצצ  כשרה . . . . . . .כא
זה הכלל:
כל דבר שהוא מקבל טומאה ואי גידולו מ האר #
אי מסככי בו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כג
) ‰˘Óה( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :כד
חבילי קש וחבילי עצי וחבילי זרדי 
אי מסככי בה.

וכול שהתיר כשרות.
וכול כשרות לדפנות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כד
) ‰˘Óו( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :כח
מסככי בנסרי,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
ו¯· ¯È‡Ó Èאוסר.
נת עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחי  כשרה,
ובלבד שלא ייש תחתיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כח
) ‰˘Óז( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :ל
תקרה שאי עליה מעזיבה 
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
מפקפק ונוטל אחת מבינתי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
מפקפק או נוטל אחת מבינתי.
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
נוטל אחת מבינתי ,ואינו צרי לפקפק . . . . . . . . . . . .ל
) ‰˘Óח( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :לא
המקרה סוכתו בשפודי או בארוכות המטה . . . . . . ,לא,לב
א יש ריוח ביניה כמות  כשרה . . . . . . . . . . . . . . .לב
החוטט בגדיש לעשות לו סוכה  אינה סוכה . . . . . . . . .לב
) ‰˘Óט( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :לג
המשלשל דפנות מלמעלה למטה,
א גבוהות מ האר #שלשה טפחי  פסולה;
מלמטה למעלה,
א גבוהות מ האר #עשרה טפחי  כשרה;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
כש שמלמטה למעלה עשרה טפחי 
כ מלמעלה למטה עשרה טפחי . . . . . . . . . . . . . . . .לג
) ‰˘Óטי( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :לד
הרחיק את הסיכו מ הדפנות שלשה טפחי 
פסולה.
בית שנפחת וסיכ על גביו,
א יש מ הכותל לסיכו ארבע אמות  פסולה.
וכ חצר המוקפת אכסדרה.
סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאי מסככי בו,
א יש תחתיו ארבע אמות  פסולה . . . . . . . . . . . . . . .לד
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) ‰˘Óיא( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :לט
העושה סוכתו כמי צרי" ,או שסמכה לכותל 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל ,מפני שאי לה גג;
ו ÌÈÓÎÁמכשירי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לט
) ‰˘Óיא( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :מ
מחצלת קני גדולה,
עשאה לשכיבה  מקבלת טומאה ואי מסככי בה;
לסיכו  מסככי בה ואינה מקבלת טומאה;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אחת קטנה ואחת גדולה,
עשאה לשכיבה  מקבלת טומאה ואי מסככי בה;
לסיכו  מסככי בה ואינה מקבלת טומאה . . . . . . . . . .מ

‰ËÓ‰ ˙Á˙ Ô˘È‰ - È˘ ˜¯Ù
) ‰˘Óא( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :מג
היש תחת המטה 
לא יצא ידי חובתו.
אמר ¯·:‰„Â‰È È
נוהגי היינו,
שהיינו ישני תחת המטה בפני הזקני,
ולא אמרו לנו דבר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מג
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
מעשה בטבי ,עבדו של ¯·,Ï‡ÈÏÓ‚ Ô
שהיה יש תחת המטה,
ואמר לה ¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôלזקני:
ראית טבי עבדי,
שהוא תלמיד חכ ויודע שעבדי פטורי מ הסוכה;
לפיכ יש הוא תחת המטה.
ולפי דרכינו למדנו:
שהיש תחת המטה 
לא יצא ידי חובתו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מד
) ‰˘Óב( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :מה
הסומ סוכתו בכרעי המטה  כשרה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א אינה יכולה לעמוד בפני עצמה  פסולה . . . . . . . . .מה
) ‰˘Óב( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :מה
סוכה המדובללת ,ושצילתה מרובה מחמתה  כשרה .מה,מז
המעובה כמי בית,
א" על פי שאי הכוכבי נראי מתוכה  כשרה . . . . . . . .מז
) ‰˘Óג( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :מז
העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה 
כשרה ,ועולי לה ביו טוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מז
בראש האיל או על גבי הגמל 
כשרה ,ואי עולי לה ביו טוב.

שתי באיל ואחת בידי אד,
או שתי בידי אד ואחת באיל 
כשרה ,ואי עולי לה ביו טוב.
שלש בידי אד ואחת באיל 
כשרה ,ועולי לה ביו טוב.
זה הכלל:
כל שינטל האיל ויכולה לעמוד בפני עצמה 
כשרה ,ועולי לה ביו טוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מח
) ‰˘Óד( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :נ
העושה סוכתו בי האילנות ,והאילנות דפנות לה 
כשרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .נ
) ‰˘Óד( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :נא
שלוחי מצוה פטורי מ הסוכה . . . . . . . . . . . . . . . . .נא
חולי ומשמשיה פטורי מ הסוכה . . . . . . . . . . . . . .נד
אוכלי ושותי עראי חו #לסוכה . . . . . . . . . . . . . . . . .נד
) ‰˘Óה( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :נה
מעשה והביאו לו  È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ Ô·¯Ïלטעו את התבשיל,
ו Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯Ïשתי כותבות ודלי של מי,
ואמרו :העלו לסוכה.
וכשנתנו לו  ˜Â„ˆ È·¯Ïאוכל פחות מכביצה,
נטלו במפה ואכלו חו #לסוכה ולא ביר אחריו . . . . . . . .נה
) ‰˘Óו( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :נו
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
ארבע עשרה סעודות חייב אד לאכול בסוכה,
אחת ביו ואחת בלילה;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי לדבר קצבה ,חו #מלילי יו טוב הראשו בלבד . . . . .נו
ועוד אמר ¯·:¯ÊÚÈÏ‡ È
מי שלא אכל בלילי יו טוב הראשו 
ישלי בלילי יו טוב האחרו;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אי לדבר תשלומי ,ועל זה נאמר )קהלת א,טו(:
להמּנוֹת" . . . . . . . .נו
יוּכל § ¦ ¨
לא ©
וחסרוֹן Ÿ
לתקן § § ¤
יוּכל ¦ § Ÿ
לא ©
"מעוּת Ÿ
§ ¨ª
) ‰˘Óזח( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :נט
מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ,ושולחנו בתו הבית 
· È‡Ó˘ ˙Èפוסלי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמכשירי.
אמרו לה · ÏÏ‰ ˙Èל·:È‡Ó˘ ˙È
לא כ היה מעשה 
שהלכו  È‡Ó˘ ˙È· È˜Êו,ÏÏ‰ ˙È· È˜Ê
לבקר את ¯·,˙È¯ÂÁ‰ Ô· ÔÁÂÈ È
ומצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ,ושולחנו בתו הבית,
ולא אמרו לו דבר!

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù
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מנא הני מילי?
אמר ¯·:‰
דאמר קרא )ויקרא כג,מג(:

·) ‰˘Ó .א(∞ :
סוכה שהיא גבוהה מעשרי א אמה 
פסולה;
ו¯· ‰„Â‰È Èמכשיר.
ב
ושאינה גבוהה עשרה טפחי ,ושאי לה שלש דפנות,
ושחמתה מרובה מצלתה 
פסולה.

דרתיכם,
ידעוּ ¤ ¥ Ÿ Ÿ
"למען § ¥
§ © ©

ישׂראל",
בּני ¦ § ¨ ¥
את § ¥
הוֹשׁבתּי ¤
© § ¦
בסּכּוֹת
¦כּי © ª
עד עשרי אמה 
אד יודע שהוא דר בסוכה;
למעלה מעשרי אמה 
אי אד יודע שהוא דר ה בסוכה,
משו דלא שלטא ביה ו עינא.

‚:‡¯Ó
תנ הת )עירובי א:א(:
מבוי שהוא גבוה מעשרי אמה 
ימעט;
¯· ‰„Â‰È Èאומר :אינו צרי.
מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה,
ומאי שנא גבי מבוי דתני תקנתא?
סוכה דאורייתא  תני פסולה,
מבוי דרבנ  תני תקנתא.
ואיבעית אימא 
בדאורייתא נמי תני תקנתא,
מיהו,
ג
סוכה דנפישי מילה  פסיק ותני פסולה,
מבוי דלא נפישי ד מיליה  תני תקנתא.

¯· ‡¯ÈÊ Èאמר :מהכא:
מחרב" )ישעיהו ד,ו(,
יוֹמם ¤Ÿ ¥
לצל ¨
תּהיה § ¥
"וסכּה ¦ § ¤
§¨ ª
עד עשרי אמה 
אד יושב בצל סוכה;
למעלה מעשרי אמה 
אי אד יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות.
אמר ליה ‡· :ÈÈאלא מעתה 
העושה סוכתו בעשתרות קרני,
מקו שאי חמה זורחת  ז
הכי נמי דלא הויא ח סוכה!?
אמר ליה:
הת  דל עשתרות קרני  איכא צל סוכה,
הכא  דל דפנות  ליכא צל סוכה.

רש"י

פרק ראשון  -סוכה שהיא גבוהה
מתני'  .¯È˘ÎÓ ‰„Â‰È È·¯Âבגמרא מפרש פלוגתייהו:
˘ .˙ÂÙ„ ˘Ïנמי בגמרא ילי #להו:
 .‰¯˘Úבגמרא מפרש טעמא:
 .‰˙ÏˆÓ ‰·Â¯Ó ‰˙ÓÁ˘Âהמועט בטל ברוב והרי הוא כמי שאינו ועל ש הסכ
קרויה סוכה :גמ'  .‰Â·‚ ‡Â‰˘ ÈÂ·Óמבוי שהוא סתו משלש צדדי וראשו
פתוח לרשות הרבי וחצירות פתוחות לו ויוצאות ובאות לרשות הרבי הרי הוא
רשות היחיד לבני חצירות ואסרו חכמי להוציא מרשותו לרשות חבירו בלא עירוב
שהחצירות כל אחת רשות לעצמה והמבוי רשות לכול והצריכו בו שיתו#
להשתת #כל החצירות בפת או ביי ולהניח השיתו #באחת מ החצירות ולפי שאי
לו מחיצה רביעית וקרוב הוא להיות דומה לרשות הרבי הצריכו היכר בראשו
הפתוח לרשות הרבי או לחי זקו #או קורה מכותל לכותל וא גבוה הקורה
מעשרי אמה .ËÚÓÈ :ישפיל .ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ :והת מפרש טעמא‰ÎÂÒ :
 .‡˙ÈÈ¯Â‡„Óדעשרי אמה דילה ילפינ מדאורייתא וקוד שנשנית המשנה נאמרה
שיעורה מסיני .‰ÏÂÒÙ È˙ :שיי למיתני בה לשו פסול כלומר לא נעשית
כתורה וכהלכה .ÈÂ·Ó :דכוליה מדרבנ דמדאורייתא סגי ליה בשלש מחיצות

‰‰Â·‚ ‰È‡˘Â

ואינו צרי לקורה זו אלא מדרבנ .‡˙˜˙ È˙ :דלא שיי למתני בה לשו
פסול דמא פסלה קוד שנשנית משנה זו הרי היא תחלת הוראתו ומצותו:
 .ÈÓ ‡˙ÈÈ¯Â‡„· ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Âשיי למימר תקנתא.‰˙ÏÈÓ È˘ÈÙ„ ‰ÎÂÒ :
ואי דומי תקנותיה זו לזו וצרי לשנות הלשו לכל תקנה ותקנה כגו בגבוהה
ימעט וכשאינה גבוהה יגביה ושאי לה שלש דפנות יעשה לה ושחמתה מרובה
יוסי #סכ הלכ פסיק ותני פסולה דמצי למיכללינהו לכולהו בה פסולה דקיימא
ל )פסחי ג (:ישנה אד לתלמידו דר קצרה .‰ÈÏÈÓ ^Ô˘ÈÙ ‡Ï ÈÂ·Ó :באותה
משנה .ÂÚ„È ÔÚÓÏ :עשה סוכה שישיבתה ניכרת ל דכתיב ידעו כי בסוכות
הושבתי צויתי לישב הכי דריש ליה ואע''ג דאי יוצא מידי פשוטו דהיק #ענני כבוד
מיהו דרשינ ליה לדרשה .‡ÈÚ ^‰È· ‡ËÏ˘ ‡Ï„ :שאינו רואה את הסכ
וסוכה היינו סכ כשמה .ÏˆÏ ‰È‰˙ ‰ÎÂÒÂ :משמע אי סכ אלא העשוי לצל:
‡ .˙ÂÙ„ Ïˆ· ‡Ïשהצללי מגיעי זה לזה מתו גובה של דפנות ואי צרי סכ
ולקמ מוקי פלוגתייהו לר' זירא בשאי בה אלא ארבע על ארבע דקי להו לרבנ
דבהאי שיעורא ליכא צל סכ אלא צל של דפנות .ÌÈ¯˜ ˙Â¯˙˘Ú :שני הרי
גדולי והשפלה ביניה ומתו גובה ההרי אי חמה זורחת ש בשפלהÏ„ :
„ .‰ÎÂÒ Ïˆ ‡ÎÈÏ ˙ÂÙשחמה באה מתחתי' נמצא שמה בטל:

·

„:· Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

ו¯·‡ אמר :מהכא:
ימים" )ויקרא כג,מב(,
שׁבעת ¨ ¦
תּשׁבוּ ¦ § ©
"בּסּכּת § ¥
©Ÿ ª
אמרה תורה:
צא ט מדירת קבע ושב בדירת עראי,
עד עשרי אמה 
אד עושה דירתו דירת עראי;
למעלה מעשרי אמה 
אי אד עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע.
אמר ליה ‡· :ÈÈאלא מעתה 
עשה מחיצות של ברזל וסיכ על גב,
הכי נמי דלא הויא י סוכה!?
אמר ליה :הכי קאמינא ל 
עד עשרי אמה דאד עושה דירתו דירת עראי 
כי עביד ליה דירת קבע  נמי נפיק;
למעלה מעשרי אמה דאד עושה דירתו דירת קבע 
· :כי עביד ליה דירת עראי  נמי לא נפיק° .

‰ÎÂÒ

כמא?
כ¯· ‰דאמר:
משו דלא שלטא ביה יג עינא,
וכיו דדפנות מגיעות לסכ 
משלט שלטא ביה יד עינא.
כמא אזלא הא דאמר ¯·  ‡Â‰אמר ¯·:
מחלוקת בשאי בה אלא ארבע אמות על ארבע אמות,
אבל יש בה יותר מארבע אמות על ארבע אמות 
אפילו למעלה מעשרי אמה כשרה?
כמא?
כ¯· ‡¯ÈÊ Èדאמר:
משו צל הוא,
וכיו דרויחא  איכא צל סוכה.
כמא אזלא הא דאמר ¯·  ‡·¯ ¯· ÔÁטו אמר ¯·:
מחלוקת בשאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו,
אבל מחזקת יותר מכדי ראשו ורובו ושולחנו 
אפילו למעלה מעשרי אמה כשרה?
כמא?
דלא כחד.

כולהו כ¯· ‰לא אמרי,
ההוא ידיעה לדורות הוא דכתיב.
כ¯· ‡¯ÈÊ Èנמי לא אמרי,
ההוא לימות המשיח הוא דכתיב.
ו¯·?!‡¯ÈÊ È
א כ לימא קרא וחופה תהיה לצל יומ;
יוֹמם"?
לצל ¨
תּהיה § ¥
"וסכּה ¦ § ¤
מאי יב § ¨ ª
שמעת מינה תרתי.
כ¯·‡ נמי לא אמרי 
משו קושיא ד‡·.ÈÈ
יא

בשלמא ד¯· ‰È˘‡È Èפליגא אד¯·  ‡Â‰ו¯· ,‡·¯ ¯· ÔÁ
דאינהו קא יהבי שעורא במשכא,
ואיהו לא קא יהיב שעורא במשכא;
אלא ¯·  ‡Â‰ו¯·  ,‡·¯ ¯· ÔÁיז
נימא בהכשר סוכה קמיפלגי,
דמר סבר  הכשר סוכה בארבע אמות,
ומר סבר  הכשר סוכה בכדי יח ראשו ורובו ושולחנו?
לא,
דכולי עלמא  הכשר סוכה בכדי יט ראשו ורובו ושולחנו,
והכא בהא קמיפלגי 
דמר סבר 
בכדי כ ראשו ורובו ושולחנו  פליגי,
אבל יותר מכדי ראשו כא ורובו ושולחנו  דברי הכל כשרה;
טז

כמא אזלא הא דאמר ¯· ‰È˘‡È Èאמר ¯·:
מחלוקת בשאי דפנות מגיעות לסכ,
אבל דפנות מגיעות לסכ 
אפילו למעלה מעשרי אמה כשרה?

רש"י

˘· .ÌÈÓÈ ˙Úסוכה של שבעה ותו לא דהיינו עראי ודייה במחיצות קלות:
 .ÌÈ¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏצרי לעשות יסודותיה ומחיצותיה קבועי שלא תפול„Ú :
 .'ÂÎ ‰˘ÂÚ Ì„‡„ ‰Ó‡ ÌÈ¯˘Úשפיר דמי דודאי יש בכלל קבע עראי והרי עשה
כתורה ועל כרח לא הקפידה תורה על העראי אלא לש שיעור לתת ל שיעור
בגובהה שתהא יכולה לעמוד על ידי יתידות עראי .Â‰ÏÂÎ :הנ אמוראי:
 .È¯Ó‡ ‡Ï ‰·¯Îדילי #מלמע ידעו .‡Â‰‰ :לאו בידיעה דישיבת סוכה קא
אמר אלא בידיעות דורות הבאי היק #סוכות ענני כבוד הנעשה לאבות:
 .ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏאות סוכות יהיו לצל לעונג ולמסתור אבל סוכת מצוה אינה
לצל .È˙¯˙ :דאי ש סוכה אלא העשויה לצל דההיא דימות המשיח משו
דעשויה לצל קרויה סוכה .ÈÈ·‡„ ‡È˘Â˜ ÌÂ˘Ó :דעשה מחיצות של ברזל
ושינויא לא משמע להו הואיל וקרא לאו דוקא עראי נקט לא ילפינ מיניה
שיעורא .Ô‡ÓÎ :מהנ אמוראי דלעיל אזלא ה כו' .˙˜ÂÏÁÓ :דר' יהודה
ורבנ .‡ÈÚ ‰È· ‡ËÏ˘ ËÏ˘Ó :דר דפנות דאי טעמא משו עראי הוא או
משו צל בדפנות מגיעות לסכ אמאי מודו רבנ :ה''ג ‰· ÔÈ‡˘· ˙˜ÂÏÁÓ
‡ .Ïˆ ÌÂ˘Ó :'ÂÎ ¯˙ÂÈ ‰· ˘È Ï·‡ ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ ÏÚ ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ ‡Ïדאי
משו משלט עינא בטפי מד' אמות פורתא לא שלטא בה עינא :הכי גרסינ

 .'ÂÎ Â˘‡¯ È„Î ‡Ï‡ ˙˜ÊÁÓ ‰È‡˘· ˙˜ÂÏÁÓוא תאמר קשיא דרב אדרב
אמוראי נינהו ואליבא דרב .„ÁÎ ‡Ï„ Ô‡ÓÎ :מהנ דלעיל דמפרשי טעמא
דעשרי אמה דאי משו משלט עינא משיעורא דיותר מכדי ראשו ורובו ושלחנו
]נמי[ לא שלטא וצל נמי ליכא ומחיצות קבע נמי בעיא .Â·Â¯Â Â˘‡¯ :דר
סעודת בהסיבה היתה על מטות ומסובי על צד שמאל ואי אוכלי זקופי
ויושבי כמונו לפיכ הוצר לומר ראשו ורובו לאפוקי קטנה שראשו נכנס בה
ושלחנו ולא רובו או ראשו ורובו ולא שלחנו .‡Î˘ÓÏ :למש הסוכה דאמר
בי גדולה בי קטנה לא נחלקו אלא בשאי דפנות מגיעות·¯Â ‡Â‰ ·¯ ‡Ï‡ :
 .ÔÁדאמרי טעמא דרבנ בשיעורא דמשכא הוא ומר אמר ד''א ומר אמר ראשו
ורובו ושלחנו .‰ÎÂÒ ¯˘Î‰· ‡ÓÈ :בארכה וברחבה פליגי דתרווייהו אית
להו דכי פליגי רבנ בסוכה המצומצמת בשיעור הכשר אור סוכה פליגי ובטפי
מיהא מכשרי אפילו היא גבוהה דכיו דרויחא איכא צל סכ או טעמא אחרינא
להכשירה דרב הונא סבר אי אפשר להעמיד מחלוקת בפחותה מד' אמות דא כ
בלאו גבוהה מעשרי אמה פסולה דהכשר סוכה בארבע אמות כרבי דאמר לקמ
הכי )ג .‰¯È˘Î 'ÂÎ Â˘‡¯ È„ÎÓ ¯˙ÂÈ Ï·‡ :(.וטעמא דפסול למעלה מעשרי
לא ידיע ל כדאמר לעיל דה לא כחד:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

ומר סבר 
מכדי ראשו כב ורובו ושולחנו עד ארבע אמות  פליגי,
אבל יותר מארבע אמות  דברי הכל כשרה.

‰ÎÂÒ

משו אוירא;
אלא למא דאמר:
בסוכה קטנה פליגי  כח
וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה קטנה!?
אמר ¯·:‡„‡ ·¯ ¯· ‰
לא נצרכה אלא לסוכה העשויה קיטוניות קיטוניות.
וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה העשויה קיטוניות קיטוניות!?
אמר ¯· ‡˘:È
כט
לא נצרכה אלא לקיטונית שבה;
¯· Ôסברי 
בניה בסוכה מעליא הוו יתבי,
ואיהי יתבה בקיטונית ל משו צניעותא,
ומשו הכי לא אמרו לא לה דבר;
ו¯· ‰„Â‰È Èסבר 
בניה גבה הוו יתבי,
ואפילו הכי לא אמרו לב לה דבר.

מיתיבי:
סוכה שהיא גבוהה מעשרי כג אמה 
פסולה;
ו¯· ‰„Â‰È Èמכשיר עד ארבעי וחמשי אמה;
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מעשה בהילני המלכה בלוד,
שהיתה סוכתה גבוהה מעשרי אמה,
והיו זקני נכנסי ויוצאי לש,
ולא אמרו לה דבר;
אמרו לו :מש ראייה?
אשה היתה ,ופטורה מ הסוכה!
אמר לה:
כד
והלא שבעה בני היו לה!
ועוד 
כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמי!

אמר ¯· ˘ ˜ÁˆÈ ¯· Ï‡ÂÓאמר ¯· :‡Â‰
הלכה:
צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו.
אמר ליה ¯·:‡·‡ È
כמא? כ·?!È‡Ó˘ ˙È
אמר ליה :אלא כמא?
איכא דאמרי:
אמר ליה לד ¯· :‡·‡ Èדאמר ל מני?
אמר ליה È‡Ó˘ ˙È· :היא ,ולא תזוז מינה.
לג

למה לי למיתני:
ועוד 
כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמי?
הכי קאמר להו 
וכי תימרו  כה
בניה כו קטני היו ,וקטני פטורי מ הסוכה,
כיו דשבעה הוו 
אי אפשר דלא הוי בהו חד שאינו צרי לאמו;
וכי תימרו 
קט שאינו צרי לאמו  מדרבנ הוא דמיחייב,
ואיהי בדרבנ לא משגחה;
תא שמע:
ועוד 
כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמי;
בשלמא למא דאמר:
בשאי דפנות מגיעות לסכ פליגי 
‚ .דרכה של מלכה לישב בסוכה שאי דפנות מגיעות לסכ,

„.‚ Û

‚

מתקי #לה ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
ממאי ד· È‡Ó˘ ˙Èו· ÏÏ‰ ˙Èבסוכה קטנה פליגי?
דלמא בסוכה גדולה פליגי,
וכגו דיתיב אפומא דמטללתא ,לה
ושולחנו בתו הבית;
ד· È‡Ó˘ ˙Èסברי  גזרינ שמא ימש אחר שולחנו,
ו· ÏÏ‰ ˙Èסברי  לא גזרינ;
ודיקא נמי דקתני )כא ב:ז(:
מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו הבית 
· È‡Ó˘ ˙Èפוסלי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמכשירי;

כז

°

רש"י

 .ÂÁÏ˘Â Â·Â¯Â Â˘‡¯ È„Î· ¯·Ò ¯ÓÂוכ ביותר עד ד' אמות פליגי בגובה וטעמא
משו צל אבל ביותר מד' לא פליגי דכיו דרויחא איכא צל .È·È˙ÈÓ :להנ
אמוראי דפרישו דפלוגתא דמתני' כדמפרש ואזיל.ÂÓ‡Ï ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡˘ ÔË˜ :
אמרינ לקמ )כח (.דחייב לחנכו במצות סוכה .Ô·¯„Ó :שהזקיקו להרגיל את
הקט למצוה שהוא ראוי לה כדי שיהא מחונ ורגיל למצות .‡¯ÈÂ‡ ÌÂ˘Ó :רוח
שהוא שולט בה מפני החו .È‚ÈÏÙ ‰Ë˜· „''ÓÏ ‡Ï‡ :אבל בגדולה אפילו
רבנ מודו .‰ÎÏÓ Ï˘ ‰Î¯„ ÈÎÂ :והלא נערותיה ומשרתיה מסובי עמה:
 .‰·˘ ˙ÂÈÂËÈ˜Ïסוכה גדולה לבני מסיבת' וקיטונית קטנה בתוכה לצניעות והיא
בקיטונית יתבה^ ואע''ג דפסולה לא איכפת ל דאשה פטורה מ הסוכהÈ·¯Â :

 .'ÂÎ ¯·Ò ‰„Â‰Èוא''ת לרב חנ דמוקי פלוגתא בשאינה מחזקת אלא כדי ראשו
ורובו ושולחנו הכא כיו דבניה גבה הויא לה גדולה ומודו בה רבנ ומאי ראיה של
רבי יהודה )י''ל דשולחנה בתו הסוכה הגדולה היתה ובניה על השולח היו יושבי
ראש ורוב ולא כמסובי ה ולא כזקופי( ולי נראה דודאי לרב חנ קשיא והאי
תירוצא לרב הונא הוא וכ עיקר דשיעור ראשו ורובו אמרינ לקמ דאינו אלא ז'
טפחי ואי אפשר לשבעה בני בשבעה טפחי .˘''·Î :דאי כב''ה לא בעי
שולחנו כדלקמ בפרק היש )כח .ÈÓ ‡˜È„Â :(.גרסינ .ÈÓ ‡˜È„Â :כדלקמ
בגדולה פליגי והוא יושב על הפתח מבחו) וראשו מושכב לתוכה ושולחנו לפני
גופו בבית .È˙˜„Ó :גבי פלוגתא מי שהיה ולא איירי בשיעורא דסוכה:

„

„:‚ Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‰ÎÂÒ

ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :יצא;
ושאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו בלבד 
· È‡Ó˘ ˙Èפוסלי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמכשירי.

וא איתא 
מחזקת ואינה מחזקת מיבעי ליה!?
ובסוכה קטנה לא פליגי?
והתניא:
מחזקת ראשו ורובו ושולחנו  כשרה;
¯· Èאומר:
עד שיהא בה ארבע אמות על ארבע אמות;
ותניא איד:
¯· Èאומר:
כל סוכה שאי בה ארבע אמות על ארבע אמות 
פסולה;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
אפילו אינה מחזקת אלא ראשו ורובו  כשרה;
ואילו שולחנו לא קתני;
קשיי אהדדי!
אלא לאו שמע מינה 
הא  ·,È‡Ó˘ ˙È
הא  ·?ÏÏ‰ ˙È
אמר :‡¯ËÂÊ ¯Ó
דיקא נמי דקתני לו )כא ב:ש(:
· È‡Ó˘ ˙Èפוסלי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמכשירי;
וא איתא 
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :לא יצא;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :יצא 
מיבעי ליה.
ואלא קשיא מי שהיה!?
לעול בתרתי פליגי,
פליגי בסוכה קטנה,
ופליגי בסוכה גדולה,
וחסורי מיחסרא והכי קתני:
מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו הבית 
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :לא יצא;

מא תנא להא דתנו רבנ:
בית שאי בו ארבע אמות על ארבע אמות,
פטור מ המזוזה ,ומ המעקה,
ואינו מטמא בנגעי,
ואינו נחלט בבתי ערי חומה,
ואי חוזרי עליו מעורכי המלחמה,
ואי מערבי בו ,ואי משתתפי בו,
‚ :ואי מניחי בו עירוב° ,
ואי עושי אותו עיבור בי שתי עיירות,
ואי האחי והשותפי חולקי בו;
לימא ¯· Èהיא ולא ¯·?Ô
אפילו תימא  ¯·,Ô
עד כא לא פליגי ¯· Ôעליה ד¯·,È
אלא בסוכה לח דדירת עראי היא;
אבל בית לט דדירת קבע הוא 
אפילו ¯· Ôמודו,
דאי אית ביה ארבע אמות על ארבע אמות  דיירי ביה אינשי,
ואי לא  לא דיירי ביה אינשי.
לז

אמר מר:
פטור מ המזוזה ,ומ המעקה,
ואינו מ מטמא בנגעי,
ואינו נחלט בבתי ערי חומה,
ואי חוזרי עליו מעורכי המלחמה.
מאי טעמא?
מא
דכולהו בית כתיב בהו.

רש"י

 .‡˙È‡ Ì‡Âדבשיעורא דסוכה פליגי ליתני סוכה המחזקת ראשו ורובו ושולחנו
כשרה ושאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו ב''ש פוסלי כו'‡¯ËÂÊ ¯Ó ¯Ó‡ :
„ .ÈÓ ‡˜Èדבקטנה פליגי ובשיעורא דפוסלי ומכשירי על כרח אסוכה מהדרי:
אלא לא גרסינ והכי גרסינ  .‰ÊÂÊÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙ :È‚ÈÏÙ È˙¯˙· ÌÏÂÚÏכולה
מפרש טעמא לקמ .ËÏÁ ÂÈ‡Â :אלא פודהו לעול ויוצא ביובל א לא גאלו
כשאר קרקע בלא בני .‰ÓÁÏÓ‰ ÈÎ¯ÂÚÓ :מי האיש אשר בנה בית חדש וגו'
)דברי כ( .Â· ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â :דר בתיה להיות פתוחי לחצר והרבה בתי
פתוחי לחצר אחת וה יוצאי דר חצר לרשות הרבי נמצא החצר רשות לכול
והבתי כל אחד מיוחד לבעליו ואמרו חכמי אי מוציאי מרשות לרשות בלא
עירוב שיערב כל הרשויות להיות רשות אחת ותיקנו לית כל בית ובית שבחצר
פת וכול בסל אחד ומניחי אותו באחד מ הבתי ונעשי כול כאילו דרי
באותו בית וכל הבתי דירה אחת ואשמעינ הכא דבית שאי בו ד' על ד' אי צרי
לית את הפת .Â· ÔÈÙ˙˙˘Ó ÔÈ‡Â :שתיקנו חכמי על כל חצר הפתוחה למבוי
כדר שתיקנו עירוב לבתי החצר שיהו נותני בשיתו #וא בית קט זה פתוח

לחצר שבמבוי ואי בית אחר פתוח לה אי משתתפי בו אי צריכה לית בשיתו:#
 .·Â¯ÈÚ Â· ÔÈÁÈÓ ÔÈ‡Âהחצר לאחר שגבו אותו מ הבתיÂ˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡Â :
 .˙Â¯ÈÈÚ È˙˘ ÔÈ· ¯Â·ÈÚדתנ במסכת עירובי )נז (.נותני קרפ #לשתי עיירות א
יש לזו שבעי אמה ושיריי ולזו שבעי אמה ושיריי עושה קרפ #לשתיה
להיות אחת שתי עיירות המובדלות זו מזו קמ''א אמות ושליש ויש באמצע בית
נמצא אותו בית בתו שבעי אמה וד' טפחי לשתיה נעשה אותו בית כעיבור
לה כאשה עוברה שכריסה בולטת ומצטרפת להיות שתיה כאחת לל באחת מה
שיהו שתיה לו כד' אמות ומונה אלפי מחוצה לה וא יש בית פחות מד' אמות
אינו חשוב לצרפ .Â· ÔÈ˜ÏÂÁ ÔÈÙ˙Â˘‰ Â‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â :קס''ד השתא שאי
יכולי לכו #זה את זה לחלק לפי שאי בו כדי לזה וכדי לזה.‡È‰ È·¯ ‡ÓÈÏ :
דלא חשיב סוכה בציר מד' אמות .Ô·¯ ‡ÏÂ :דכי היכי דמכשרי בסוכה אלמא
דירה היא והוא הדי לכל מילי דבית .Â‰· ·È˙Î ˙È· Â‰ÏÂÎ :מזוזות בית
)דברי ו( כי תבנה בית חדש )ש כב( ובא אשר לו הבית )ויקרא יד( כי ימכור בית מושב
)ש כה( אשר בנה בית חדש )דברי כ(:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

ואי מערבי בו ,ואי משתתפי בו,
ואי מניחי בו עירוב.
מאי טעמא?
דלא חזי לדירה.

‰ÎÂÒ

„.„ Û

‰

ואי האחי והשותפי חולקי בו.
טעמא  דלית ביה ארבע אמות,
הא אית ביה ארבע אמות  חולקי?
והתנ )בבא בתרא א:ו(:
אי חולקי את החצר,
עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה!?
אלא אימא 
אי בו די חלוקה בחצר ,מו
דאמר ¯· :‡Â‰
מז
חצר מתחלקת לפי פתחיה;
ו¯·  ‡„ÒÁאמר:
נות לכל פתח ופתח ארבע אמות,
והשאר חולקי אותו בשוה;
מט
והני מח מילי  בית דלמהוי קאי  יהבינ ליה חצר,
האי דלמיסתר קאי  לא יהבינ ליה חצר.

עירובי חצירות  אי מניחי בו,
אבל שיתופי מבואות  מב מניחי בו.
מאי טעמא?
דלא גרע מחצר שבמבוי,
דתנ:
עירובי חצירות  בחצר,
ושיתופי מבואות  מג במבוי;
והוינ בה:
עירובי חצירות בחצר?
והתנ )עירובי ח:ד(:
הנות את מד עירובו בבית שער ,אכסדרה ומרפסת 
אינו עירוב! מה
אלא אימא 
עירובי חצרות  בבית שבחצר,
ושיתופי מבואות  בחצר שבמבוי;
והאי לא גרע מחצר שבמבוי.

היתה גבוהה מעשרי אמה,
ובא למעטה בכרי וכסתות 
„ .לא הוי מיעוט; °
וא #על גב דבטלינהו,
בטלה נ דעתו אצל כל אד.
תב וביטלו  נא
הוי מיעוט;
וכל שכ עפר וביטלו .נב
תב ואי עתיד לפנותו,
ועפר סת 
מחלוקת ¯· ÈÒÂÈ Èו¯·,Ô

ואי עושי אותו עיבור בי שתי עיירות.
דאפילו כבורגני לא משוינ ליה.
מאי טעמא?
בורגני  חזו למילתייהו,
והאי  לא חזי למילתיה.

רש"י

הכי גרסינ ‡ÈÊÁ ‡Ï„ ·Â¯ÈÚ Â· ÔÈÁÈÓ ÔÈ‡Â Â· ÔÈÙ˙˙˘Ó ÔÈ‡Â ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ
:'ÂÎ Â· ÔÈÁÈÓ ˙Â‡Â·Ó ÈÙÂ˙È˘ Ï·‡ Â· ÌÈÁÈÓ ÔÈ‡ ˙Â¯ÈˆÁ È·Â¯ÈÚ ‰¯È„Ï
„ .‰¯È„Ï ÈÊÁ ‡Ïוטעמא דעירובא מפרש בעירובי )מט (.משו דירה דבית
שנותני בו הפת של עירוב הוי כאילו כול דרי בתוכו ונמצאת כל החצר
משתמשת לבית אחד הלכ בית דראוי לדירה בעינ ופת נמי אינו צרי לית כיו
דלא מיקרי דירה אי הדר בו אוסר על בני חצר שאי רשותו כלוÚ¯‚ ‡Ï„ :
 .¯ˆÁÓשאינו מקורה והאי נמי סלק הקיפו וקרויו כמי שאינו נמצא שיתו #עומד
באויר החצר ותנ )עירובי פה (:דשיתו #נות באויר החצר משו דעירוב החצר
לצירו #הבתי הוא להיות כול כדרי בבית אחד הלכ בעינ בית הראוי לדירה
ושתו #המבוי אינו אלא לצר #החצרות וחצרות לאו דירה נינהו והלכ לא בעי
דירה אלא באוירא של חצר דיו ובמקו משתמר ויהיו כל החצרות כול כאילו
תשמיש להיות אחד :מי מינטר לא גרסינ דאי משו נטירותא תרוייהו
נטירותא בעו אלא^ הכי גרסינ Â·Â¯ÈÚ ˙‡ Ô˙Â‰ Ô˙‰Â ¯ˆÁ· ˙Â¯ÈˆÁ È·Â¯ÈÚ
 .'ÂÎעירוב הגבוי מבתי החצר ונתנו בבית שער היינו בית קט שלפני שער החצר
או מבפני או מבחו) ושומר הפתח יושב ש .‰¯„ÒÎ‡ :שלפני הבית
שקורי פורטק''א .˙ÒÙ¯Ó :עלייה ארוכה על פני החצר על פני רשות הרבי
ובה פתחי הרבה לפי מחיצותיה ודיורי בכל אחת ואחת ועושי מרפסת ארוכה
לפני הפתחי כאור עלייה וכול עולי בסול אחד למרפסת ודר המרפסת
נכנסי ויוצאי כול מרפסת אלויי''ר סול אשקל''א .·Â¯ÈÚ ÂÈ‡ :דלא חזי
לדירה שכל היוצא ונכנס עובר עליו˙È·· ˙Â¯ÈˆÁ È·Â¯ÈÚ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ :
˘· .¯ˆÁוהאי בחצר דקתני לאו באוירא אלא באחד הבתי שבה ולאפוקי בית
שבחצר אחרת שאי מצרפ ושיתופי מבואות דקתני במבוי ה''נ קאמר באחת
החצרות שבמבוי ולאפוקי חצר שבמבוי אחרת .ÔÈ‚¯Â· :צרי #שעושי מ
ערבה וקני לשומרי פירות או לציידי עופות ותניא בעירובי בכיצד מעברי )נה(:

בורגני מתעברי עמה .Â‰ÈÈ˙ÏÓÏ :ללינת לילה לאד אחדÈÊÁ ‡Ï ‡‰ :
 .‰È˙ÏÓÏדכל בית עשוי לדירת קבע תמיד‰˜ÂÏÁ ÔÈ„ Â· ÔÈ‡ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ :
· ~.¯ˆÁומהו די חלוקה כדרב הונא ורב חסדאÈÙÏ ˙˜ÏÁ˙Ó ¯ˆÁ :
 .‰ÈÁ˙Ùחצר שהיו בתי פתוחי לה וחלקוה שני אחי ביניה זה נטל שלשה
בתי קטני וזה נטל כנגד בית גדול א באו לחלק אוירא של חצר זה שנטל
שלשה בתי הקטני נוטל ג' חלקי כמני שלשה פתחי וזה נוטל רביע לפי
שהחצר עשוי ליציאה וביאה שדר החצר נכנסי ויוצאי מ הבתי לרה''ר
ומכניסי משאותיה ופורקי לפני פתחיה לפיכ חצר מתחלקת לפי הפתחי:
 .¯Ó‡ ‡„ÒÁ ·¯Âאי צרי לית לכל פתח אלא ד''א כנגד מ הפתח והלאה
ורחב ברוחב הפתח ואפילו הוא רחב י' אמות נוטל ד' אמות במש וכנגד כל
רחבו לפרק משאו ובית קט זה הפחות מד' אי לפתחו די חלוקה ליטול בחצר
לא כרב הונא ולא כרב חסדא .ÈÏÈÓ È‰„ :דשקיל חלק בחצר בית:
„ .È‡˜ ÈÂ‰ÈÓÏומבעי ליה לחצר לפרק משאו.ÌÈ¯˘ÚÓ ‰‰Â·‚ ‰˙È‰ :
פיסקי שמועות ה של כל בני הישיבה שהיו במדרשו של רב אשי שסידרו
הגמרא .‰ËÚÓÏ ‡·Â :למעט גובה חללה מכ' ונות בקרקעיתה להגביה:
 .ËÂÚÈÓ ÈÂ‰ ‡Ïשאי סופו להניח ש כל ז' מפני הפסד ממונו·‚ ÏÚ Û‡Â :
„· .Â‰ÈÏËלכל שבעה .Ì„‡ ÏÎ Ïˆ‡ Â˙Ú„ ‰ÏË· :ואי ביטולו ביטול:
˙· .ÂÏËÈ·Â Ôבפיו לשבעה .Â˙ÂÙÏ „È˙Ú ÔÈ‡Â Ô·˙ :ולא יצטר לפנותו כל
ימי החג ומיהו לא בטלו ממש בפיו .¯ÙÚ Â‡ :נת בו סת ואי ידוע א עתיד
לפנותו א לאו .'ÂÎ ÈÒÂÈ '¯ ˙˜ÂÏÁÓ :וכ עפר ואי עתיד לפנותו יש בו
מחלוקת דבטיל לר' יוסי מסתמא ואפי' לא בטלו בפיו ולרבנ לא בטיל והא
דנקט עפר סת משו כחו דר' יוסי דאפי' סת דלא ידיע אי עתיד לפנותו אי לא
אמר דבטיל אבל תב ראוי לבהמה ולהסקה או לטיט הלכ סתמיה לא בטיל
אפילו לרבי יוסי:

Â

„.„ Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

דתנ )אהלות טו;ז(:
בית שמילאהו תב או צרורות ,וביטלו 
מבוטל;
ביטלו  אי,
לא ביטלו  לא;
ותני עלה:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
תב ואי עתיד לפנותו  הרי הוא כסת עפר; נג
ובטל;
עפר ועתיד לפנותו 
הרי הוא כסת תב,
ולא בטל .נד

‰ÎÂÒ

פחות מארבע אמות 
כשרה.
מאי קא משמע ל 
דאמרינ דופ עקומה?
תנינא )כא י(:
בית שנפחת וסיכ על גביו,
א יש מ הכותל לסיכו ארבע אמות 
פסולה;
הא פחות מארבע אמות  ס
כשרה!?
מהו דתימא?
הת  הוא דחזיא לדופ,
אבל הכא  דלא חזיא לדופ 
אימא לא;
קא משמע ל.

היתה גבוהה מעשרי אמה,
והוצי יורדי לתו נה עשרי,
א צלת מרובה מחמת  כשרה,
וא לאו  פסולה.
נו

היתה גבוהה עשרה טפחי,
והוצי יורדי לתו עשרה,
סבר ‡· ÈÈלמימר 
א חמת מרובה מצלת  כשירה;
אמר ליה ¯·‡:
האי נז דירה סרוחה היא,
ואי אד דר בדירה סרוחה.

היתה גבוהה מעשרי אמה,
ובנה בה סא איצטבא באמצעיתה,
א יש משפת איצטבא ולכותל סב ארבע אמות לכל רוח ורוח 
פסולה,
פחות מארבע אמות 
כשרה.
מאי קא משמע ל 
דאמרינ דופ עקומה?
היינו ה!?
מהו דתימא?
דופ עקומה לרוח סג אחת  אמרינ,
לכל סד רוח ורוח  לא;
קא משמע ל.

היתה גבוהה מעשרי אמה,
ובנה בה איצטבא כנגד דופ האמצעית על פני כולה,
ויש בה הכשר סוכה  כשרה.
ומ הצד,
נט
א יש משפת איצטבא ולכותל ארבע אמות 
פסולה,
נח

רש"י

הכי גרסינ · .ÂÏËÈ·Â ˙Â¯Â¯ˆ Â‡ Ô·˙ Â‰‡ÏÈÓ˘ ˙Èולעני אהלות תנ דטומאה
שיש לה אהל חלל טפח אינה בוקעת למעלה מ הגג אבל טומאה רצוצה שאי לה
חלל טפח הימנה לגג שכנגדה עד לרקיע טמא דבוקעת ועולה וכ הלכה למשה
מסיני והלכ בית שיש בו מת או כזית מ המת ומילאוהו תב או צרורות וביטלו
הויי רצוצה ובוקעת אבל לא ביטלו הוי כמא דפנייה ויש לה חללÔÈ‡Â Ô·˙ :
 .ÏÈË·Â ¯ÙÚ Ì˙ÒÎ ‡Â‰ È¯‰ Â˙ÂÙÏ „È˙Úופליג בי אתב בי אצרורות
דצרורות היינו עפר וקאמר ת''ק דצרי ביטול וא''ל ר' יוסי תב א ידוע שאינו
עתיד לפנותו הרי הוא בטל מאליו וצרורות אפי' סתמא דלא ידיע אי עתיד לפנותו
אי לא מסתמא בטל אלא א''כ ידוע דעתיד לפנותו דההיא הוי כסת תב ולא בטיל
אלמא דתב וביטלו עפר וביטלו כולהו מודו דבטיל תב סת ועפר ועתיד לפנותו
דכולי עלמא לא בטיל תב ואי עתיד לפנותו ועפר כיוצא בו או אפי' עפר סת
מחלוקת דלרבי יוסי בטיל .ÔÈˆÂ‰Â :של סכ ראשיה התלויי.Ì˙Ïˆ Ì‡ :
של אות הוצי מרובה מחמת אי הוי שקלת ליה לסכ העליו.‰¯˘Î :
דמנינ עשרי מה ולמטה .¯ÓÈÓÏ ÈÈ·‡ ¯·Ò :דכי היכי דבגובהה לא ממעטי
להכשיר היכא שחמת מרובה מצלת בנמוכה נמי לא ממעטי לפסול וא חמת
מרובה מצלת כשרה .ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙÂ„ :דסת סוכה בת שלשה דפנות כי
מתניתי והרביעית היא כולה פתח .‰ÏÂÎ ÈÙ ÏÚ :שמגיעי ב' ראשי
האיצטבא לב' דפנות הצדדי ואיצטבא הוא בני אבני וטיט א יש בה באיצטבא
שיעור הכשר סוכה קטנה שבעה טפחי ומשהו דהיינו ראשו ורובו ושלחנו:
 .‰¯˘Îכל הסוכה שיש לה ג' דפנות והאי הכשר סוכה אפי' מ האיצטבא והלאה
דמנינ חללה מראש האיצטבא ומעלה ונמצא דופ אמצעי כולו כשר ודפנות

הצדדי ברחב האיצטבא הוכשרו בה הרי כא סוכה קטנה כשרה ואמרינ לקמ
)יט (.פסל היוצא מ הסוכה נידו כסוכה ומפרשינ ליה א יש הכשר סוכה ביחד
ועוד יש בסוכה מש והלאה פסל היינו סכ העשוי בפסולת גור ויקב שזהו דרכ
ליעשות ויוצא מהכשר סוכה שאי לו הכשר דפנות נידו כסוכה הלכ כל הסוכה
כמות שהיא גדולה כשרה .„ˆ‰ ÔÓ :כגו א בנה האיצטבא על פני אחד
מדופני הצדדי .Ï˙ÂÎÏÂ ‡·ËˆÈ‡ ˙Ù˘Ó ˘È Ì‡ :השני שהרחיקו ממנו ד'
אמות .‰ÏÂÒÙ :דלא הוכשרו באיצטבא זו אלא שתי דפנות אותו שסמו לה
מ הצד והאמצעי שראש האיצטבא מגיע לו .‰¯˘Î ˙ÂÓ‡ '„Ó ˙ÂÁÙ :שא#
הוא הוכשר על ידה דקי''ל )לקמ ו (:הלכה למשה מסיני דמכשרי סוכה על ידי
עקימת דופ עד ארבע אמות חסר משהו ורואי סכ העליו המחובר לדופ
הרחוק כאילו הוא מ הדופ עצמו ועקו עד כנגד שפת האיצטבא וכא מודדי
את גובה משפת האיצטבא ולמעלה וא #על פי שמתחתיו נמש כלפי חו) הואיל
וראשו אינו כלה ע''כ זהו גובה חללה והרי נתמעט חללה מתחתיו˙È· :
˘ .˙ÁÙגגו וגגי שלה חלקי ה ושוי ולא משופעי ונפחת הגג באמצעו:
 .ÍÎÈÒÂבסכ כשר על פי הפחת ונמצא סכ הכשר מופלג מ הדפנות לכל צד:
 .‰¯˘Î ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡Ó ˙ÂÁÙשדופני הבית נעשי לה דפנות והתקרה פסולה
המפסקת בינתיי רואי אותה כאילו הוא מ הדופ ונעק הדופ עד כא ואי כא
סכ פסול אלא דופ ומחובר לסכ כשר .‡Â‰ Ì˙‰ :דאמר דופ עקומה משו
דדופ דידה חזי לדופ דאינו גבוה מכשיעור ואי צרי לעקמו אלא כדי לקרבו
לסכ .ÔÙÂ„Ï ÈÊÁ ‡Ï„ ‡Î‰ Ï·‡ :ועקימותו משו דליתחזי למיהוי דופ הוא
לא אמר קא משמע ל:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

היתה פחותה מעשרה טפחי,
וחקק בה כדי להשלימה לעשרה,
א יש משפת חקק ולכותל שלשה טפחי 
„ :פסולה° ,
פחות משלשה טפחי 
כשרה.

‰ÎÂÒ

„:„ Û

Ê

אבל באמצע הגג  דברי הכל פסולה.
ו¯·  ÔÓÁאמר:
באמצע הגג מחלוקת.
איבעיא להו:
באמצע הגג מחלוקת,
אבל על שפת הגג  דברי הכל כשרה;
או דלמא 
בי בזו ובי בזו מחלוקת?
תיקו.

מאי שנא הת דאמרת:
פחות מארבע אמות,
ומאי שנא הכא דאמרת:
פחות משלשה טפחי!?
הת דאיתיה לדופ 
פחות מארבע אמות סגיא,
הכא דלישוייה סה לדופ 
פחות משלשה טפחי  אי,
אי לא  לא.

מיתיבי:
נע) ארבעה קונדיסי באר) וסיכ על גב,
¯· ·˜ÚÈ Èמכשיר;
ו ÌÈÓÎÁפוסלי;
והא אר) דכאמצע הגג דמי,
וקא מכשיר ¯·!·˜ÚÈ È
תיובתא ד¯· ?!‡Â‰
תיובתא.

היתה גבוהה מעשרי אמה,
ובנה בה עמוד שהוא גבוה עשרה טפחי,
ויש בו הכשר סוכה,
סבר ‡· ÈÈלמימר 
גוד אסיק מחיצתא;
אמר ליה ¯·‡:
בעינ מחיצות הניכרות,
וליכא.

ובאמצע הגג סו הוא דפליגי,
אבל על שפת הגג  דברי הכל כשרה;
לימא תיהוי תיובתא סז ד¯·  ‡Â‰בתרתי!?
אמר ל ¯·  ‡Â‰
פליגי באמצע הגג,
והוא הדי על שפת הגג,
והאי דקמיפלגי באמצע הגג 
להודיע כחו ד¯·,·˜ÚÈ È
דאפילו באמצע הגג נמי מכשיר.

תנו רבנ:
נע) ארבעה קונדיסי וסיכ על גב,
¯· ·˜ÚÈ Èמכשיר;
ו ÌÈÓÎÁפוסלי.
אמר ¯· :‡Â‰
מחלוקת על שפת הגג,
ד¯· ·˜ÚÈ Èסבר  אמרינ גוד אסיק מחיצתא,
ו¯· Ôסברי  לא אמרינ גוד אסיק מחיצתא;

תנו רבנ:
נע) ארבעה קונדיסי באר) וסיכ על גב,
רש"י

 .‰· ˜˜ÁÂגומא באמצע .‰¯˘ÚÏ ‰ÓÈÏ˘‰Ï È„Î :כנגד הגומא ובאותה
גומא הכשר סוכה באור ורוחב .‰˘Ï˘Ó ˙ÂÁÙ :כלבוד הלכה למשה מסיני
וחשבינ ליה כאילו החקק לבוד ומגיע עד הכותל לבוד סני #אפושטי'') בלע''ז
דבר שמאריכי אותו על ידי סניפי כדי לסנו #חקק על חקק‰È˙È‡„ Ì˙‰ :
 .˙ÂÓ‡ Ú·¯‡Ó ˙ÂÁÙ ÔÙÂ„Ïהת דאיכא ש דופ עליו דכל דופ שאינו פחות
מי' שמו דופ ואפילו גבוה עד לרקיע הלכ עד ארבע אמות חסר משהו אגמריה
רחמנא למשה דופ עקומה .‡Î‰ :פחות מי' אי ש דופ עליו אלא השתא
הוא דבעינ לשוייה דופ הלכ במה שאינו דופ לא אגמרי' רחמנא דהא דופ
עקומה אגמרי' והאי לאו דופ היא והלכ פחות מג' טפחי בכל דוכתא לבוד הוא
שפיר דמי ואי לא לא .‰¯˘Ú ‰Â·‚ „ÂÓÚ ‰· ‰·Â :רחוק מ דפנות הרבה ובו
הכשר סוכה שיש בראשו שבעה ומשהו על שבעה ומשהו˜ÈÒ‡ „Â‚ :
 .‡˙ˆÈÁÓשל עמוד שמבחו) סביב הגביה עשרה סביבות ראשו והרי יש בה
גובה י' וחשובה סוכה על ראשו ודופני העמוד דופנותיה על ידי גוד אסיק וסכ
של מעלה כשר לה דאינו למעלה מכ' מראש העמוד.‚‚‰ ˙Ù˘ ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ :

דמחיצת הבית תחתיה כנגד בי הקונדיסי ואיכא למימר גוד אסיק והכא לא
אמרינ דבעינ מחיצות ניכרות .‚‚‰ ÚˆÓ‡· Ï·‡ :שאי תחתיה מחיצות
סביב .‰ÏÂÒÙ ÏÎ‰ È¯·„ :ולא דייה בארבעת הקונדיסי להיות לה ש ד'
מחיצות :הכי גרסינ  .˙˜ÂÏÁÓ ‚‚‰ ÚˆÓ‡· ¯Ó‡ ÔÓÁ ·¯Âועל ידי
הקונדיסי ר' יעקב מכשירה וכגו שה רחב טפח לכל צידיה דאיכא ש מחיצות
טפח מצפו לדרו וש מחיצות טפח ממזרח למערב בכל אחת ואחת כדלקמ
ורבנ סברי לא מתכשרה אלא בשתי מחיצות כהלכת כשיעור מש סוכה
ובשלישית אפילו טפח .‰¯˘Î ÏÎ‰ È¯·„ ‚‚‰ ˙Ù˘· Ï·‡ :דאמרי' גוד
אסיק .ÈÓ„ ‚‚‰ ÚˆÓ‡ ÈÎ„ :דאי מחיצות תחתיה דנימא גוד אסיק:
˙ .‡Â‰ ·¯„ ‡˙·ÂÈדאמר אבל באמצע דברי הכל פסולה‡Â‰ ‚‚‰ ÚˆÓ‡· :
„ .È‚ÈÏÙתלמודא^ הדר ודייק ממתניתא לאותבי תיובתא אחריתי.È˙¯˙· :
חדא למאי דאמר באמצע הגג דברי הכל פסולה ומתניתא קתני דבה פליגי וחדא
למאי דאמר מחלוקת על שפת הגג ואנ מצינו למידק ממתני' דבשפת הגג דברי
הכל כשרה:

Á

„.‰ Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

¯· ·˜ÚÈ Èאומר:
רואי כל שאילו יחקקו ויחלקו,
ויש בה טפח לכא וטפח לכא 
נידו סח משו דיומד,
וא לאו 
אינו נידו סט משו דיומד;
שהיה ¯· ·˜ÚÈ Èאומר:
דיומדי סוכה טפח;
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
עד שיהו שתי כהלכת,
ושלישית אפילו טפח.

למעלה מעשרה.

‰ÎÂÒ
עב

ולא עלו משה ואליהו למרו?
והכתיב )שמות יט,ג(:
האלהים"!?
אל ¨ ¡ ¦ Ÿ
עלה ¤
"וּמשׁה ¨ ¨
¤Ÿ
למטה מעשרה.
והכתיב )מלכי ב ב,יא(:
השּׁמים"!?
בּסערה © ¨ ¨ ¦
אליּהוּ © § ¨ ¨
"ויּעל ¨ ¦ ¥
©© ©
למטה מעשרה.
והכתיב )איוב כו,ט(:
עננוֹ",
עליו ¨ £
פּרשׁז ¨ ¨
כסּה © § ¥
פּני ¦ ¥
"מאחז § ¥
§ © ¥
ואמר ¯· :ÌÂÁ Èעג
"עליו"!?
"עננוֹ" ¨ ¨
מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ו ¨ £
דאשתרבב עד ליה כסא עד עשרה,
ונקט ביה.

.ÌÈÁÙË ‰¯˘Ú ‰‰Â·‚ ‰È‡˘Â
מנל?
אתמר:
¯· ו¯· ‡ÈÁ Èו¯· ÔÁÂÈ Èו¯·  ‡·È·Áמתנו,
בכוליה ע סדר מועד,
כל כי האי זוגא חלופי ¯· ÔÁÂÈ Èומעיילי ¯·:Ô˙ÂÈ È
ארו תשעה וכפורת טפח 
הרי כא עשרה,
וכתיב )שמות כה,כב(:
מעל © © ¤Ÿ
אתּ ָך © ¥
ודבּרתּי ¦ §
שׁם § ¦ © § ¦
ל ָך ¨
"ונוֹעדתּי §
¦ § © § .‰
הכּפּרת"; °
ותניא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
מעול לא ירדה שכינה למטה,
ולא עלו משה ואליהו למרו,
שנאמר )תהלי קטו,טז(:
אדם".
לבני ¨ ¨
נתן ¦ § ¥
והארץ ¨ ©
ליהוה § ¨ ¨ ¤
שׁמים © ¨Ÿ
"השּׁמים ¨ © ¦
© ¨ ©¦

בשלמא ארו תשעה 
דכתיב )שמות כה,י(:
ארכּוֹ,
וחצי ¨ §
אמּתים ¨ ¦ ¥
שׁטּים © ¨ © ¦
עצי ¦ ¦
ארוֹן ¥ £
"ועשׂוּ £
§¨

קמתוֹ";
וחצי ¨ Ÿ
ואמּה ¨ ¦ ¥
רחבּוֹ¨ © § ,
וחצי ¨ §
ואמּה ¨ ¦ ¥
§© ¨
אלא כפורת טפח,
מנל?
דתני ¯·:‡ÈÁ È
כל הכלי שעשה משה,
נתנה בה תורה מדת ארכ ומדת רחב ומדת קומת;
כפורת מדת ארכה ומדת רחבה נתנה,
מדת קומתה לא נתנה;
צא ולמד מפחות שבכלי,
שנאמר )ש,כה(:
סביב",
טפח ¨ ¦
מסגּרת ©Ÿ
"ועשׂית לּוֹ ¦ § ¤¤
§¨ ¦ ¨
מה להל  טפח,
א #כא  טפח.

ולא ירדה שכינה למטה?
והכתיב )שמות יט,כ(:
סיני"!?
יהוה ©על ©הר ¦ ©
"ויּרד § ¨Ÿ
© ¤¥
למעלה מעשרה .עא
והכתיב )זכריה יד,ד(:

וניל #מכלי גופייהו!?
תפשת מרובה  לא תפשת,
תפשת מועט  תפשת.

הזּתים"!?
רגליו ©בּיּוֹם ©ההוּא ©על ©הר © ¦ ¥
"ועמדוּ © § ¨
§¨ §

רש"י

 .Â˜ÏÁÈÂ Â˜˜ÁÈ ÂÏ‡˘ ÏÎבקונדיסי עגולי קא אמר רואי כל שיש בעוביי
כל כ שאילו יחקק וינטל עובי עיגול וירבעו ויחלקו ויש בה טפח לכא
וטפח לכא ולאחר שירבעו יחלקו מבפני ויעשו אות כעי מרזבי שלנו
שיש לה שתי דפנות שא אתה זוקפ אחד מדפנותיה עומד ממזרח למערב
והשני מצפו לדרו .„ÓÂÈ„ ÌÂ˘Ó ÔÂ„È :אתה דנו להכשיר כדי שאמרו
חכמי לעני פסי ביראות בעירובי )יז (:שניתרי בארבעה דיומדי ועל ש
שיש לכל אחד שתי מחיצות קרי להו דיומדי דיו עמודי שני עמודי:
˘ .ÁÙË· ÂÈ„ ‰ÎÂÒ È„ÓÂÈ„ ¯ÓÂ‡ ·˜ÚÈ '¯ ‰È‰ולא כשל פסי ביראות
שהצריכו אמה לכא ואמה לכא ועל כרחי הא דרבי יעקב דאמר יחקקו
ויחלקו בעגולי קאמר דאי במרובעי לא אמר אלא יחלקו דהכי אמרו להו
בעירובי .Ô˙ÎÏ‰Î ÌÈ˙˘ :באור כל הסוכה וברחבה אחד לארכה ואחד
 .ÁÙË ÂÏÈÙ‡ ˙È˘ÈÏ˘Âדהכי אגמריה רחמנא למשה מסיני
לרחבה:
דבשלישית סגי ליה בטפח.Â˙Ó ‡·È·Á ·¯Â ÔÁÂÈ È·¯Â ‡ÈÁ È·¯Â ·¯ :

לה מילתא דלקמ .„ÚÂÓ ¯„Ò ÈÏÂÎ· :כל היכא דאמרינ האי זוגא כי
הדדי בשמעתא איכא אמוראי דמחלפי רבי יוחנ ומעיילי רבי יונתÔÂ¯‡ :
˙˘ .‰Úגובהו דכתיב ואמה וחצי קומתו ואמה בת ששה טפחי‡È˙Â :
 .‰ËÓÏ ‰ÈÎ˘ ‰„¯È ‡Ï ÌÏÂÚÓוקרא כתיב דעל כפורת ירד ש''מ למעלה
 .ÌÈÁÙË ‰¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏתירוצא הוא:
מעשרה מיפסקא רשותא:
˘ .Â˙ÈÎ˘ ÂÈÊÓ È„˘ ˘¯ÈÙפרשז נוטריקו קא דריש‡Ï ‰˙ÓÂ˜ ˙„Ó :
˙ .‰מדת עוביה היא קומתה שהיא היתה לארו ככסוי תיבה.˙¯‚ÒÓ :
שפה כעי לבזבזי סביב השלח .'ÂÎ ‰·Â¯Ó ˙˘Ù˙ :כל דבר שמשמעו
מרובה ומועט א תפשת את המועט יפה תפשת דבציר מהכי לא משמע וא
ימצא שהיה ל לתפוס המרובה הרי הוסיפו ל ולא נטלו ממה שביד כלו
וא תפשת המרובה לא תפשת שאתה נראה כשקר בדברי ושמא המועט יש
ל לתפוס ואתה הרבית לתפוס חסרו ל ממה שביד והיינו לא תפשת אבל
כשתתפוש המועט א יוסיפו טוב וא לאו מה שתפשת תפשת ומשל הוא:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

וניל #מצי),
דתניא:
צי) דומה כמי טס של זהב,
ורחב שתי אצבעות,
ומוק #מאז לאז,
וכתוב עליו שתי שיטי:
יו"ד ה"א מלמעלה,
וקדש למ"ד מלמטה;
ואמר ¯· ¯ÊÚÏ‡ Èעה ·¯·:ÈÒÂÈ È
אני ראיתיו ברומי,
וכתוב עליו קדש ליי בשיטה אחת!?
דני כלי מכלי,
ואי דני כלי מתכשיט.

ואימא כאפי דציפרתא!?
אמר ¯· ‡:·˜ÚÈ ¯· ‡Á
¯·  ‡Â‰פני פני גמר,
הכּפּרת",
פּני © © ¤Ÿ
"אל § ¥
כתיב הכא¤ :
אביו".
יצחק ¨ ¦
פּני ¦ § ¨
"מאת § ¥
וכתיב הת )בראשית כז,ל(¥ ¥ :
וניל #מפני של מעלה,
ותּרצני"!?
אלהים © ¦ § ¦ ¥
פּני ¡ ¦ Ÿ
"כּראת § ¥
דכתיב )ש לג,י(Ÿ § ¦ :
תפשת מרובה  לא תפשת,
תפשת מועט  תפשת.
וניל #מכרוב,
דכתיב )שמות כה,כ(:
הכּרבים"!?
פּני © § ¦ ª
יהיוּ § ¥
הכּפּרת ¦ §
"אל © © ¤Ÿ
¤
אמר ¯· ‡ :·˜ÚÈ ¯· ‡Áגמירי:
אי פני כרובי פחותי מטפח.
עח

וניל #מזר,
דאמר מר:
זר משהו!?
דני כלי מכלי,
ואי דני כלי מהכשר כלי.
אי הכי 
מסגרת נמי הכשר כלי הוא!?
מסגרתו למטה היתה.
הניחא למא דאמר :מסגרתו למטה היתה;
אלא למא דאמר :מסגרתו למעלה היתה 
מאי איכא למימר!?
אלא ,עו
דני דבר שנתנה בו תורה מדה 
מדבר שנתנה בו תורה מדה,
ואל יוכיחו צי) וזר 
שלא נתנה בה תורה מדה כלל.

מאי עט כרוב?
אמר ¯· :Â‰·‡ Èכרביא,
שכ בבבל קורי לינוקא רביא.
אמר ליה ¯·  ‡ÙÙל‡· :ÈÈפ
אלא מעתה  דכתיב )יחזקאל י,יד(:
אדם",
פּני ¨ ¨
השּׁני § ¥
וּפני © ¦ ¥
הכּרוּב § ¥
פּני © §
האחד § ¥
"פּני ¨ ¨ ¤
§¥
"אדם"!?
"כּרוּב" היינו ¨ ¨
היינו §
אפי רברבי ואפי זוטרי .פא
וממאי דחללה עשרה בר מסככה?
אימא בהדי סככה!?
אלא מבית עולמי גמר,
דכתיב )מלכי א ו,ב(:

ליהוה,
שׁלמה © ¨Ÿ
המּל ְך § Ÿ Ÿ
בּנה © ¤ ¤
אשׁר ¨ ¨
"'והבּית ¤ £
§© ©¦

קוֹמתוֹ",
אמּה ¨
וּשׁלשׁים © ¨
רחבּוֹ § ¦ Ÿ
ועשׂרים ¨ §
ארכּוֹ § ¦ § ¤
אמּה ¨ §
שׁשּׁים © ¨
¦ ¦
וכתיב )ש,כו(:
השּׁני";
הכּרוּב © ¦ ¥
וכן © §
בּאמּה § ¥
עשׂר ¨ © ¨
האחד ¤ ¤
הכּרוּב ¨ ¨ ¤
"קוֹמת © §
©
ותניא:
מה מצינו בבית עולמי  כרובי בשליש הבית ה עומדי,
א #במשכ  כרובי פב בשליש הבית ה עומדי;
משכ כמה הוי? עשר אמות,
הקּרשׁ";
אר ְך © ¨ ¤
אמּוֹת ¤Ÿ
"עשׂר ©
דכתיב )שמות כו,טז(¤ ¤ :
כמה הוי להו? שיתי פושכי;
תלתיה כמה הוי? עשרי פושכי;

¯·  ‡Â‰אמר :מהכא:
הכּפּרת" )ויקרא טז,ב(,
פּני © © ¤Ÿ
"אל § ¥
¤
ואי פני פחות מטפח.
 :‰ואימא כאפי  °דבר יוכני!?
תפשת מרובה  לא תפשת,
תפשת מועט  תפשת.

‰ÎÂÒ

„:‰ Û

Ë

עז

רש"י

˜„˘  .‰ËÓÏÓ „''ÓÏגרסינ:
 .ıÈˆÓ ÛÏÈÂשהוא מועט ממסגרת:
‡ .ÈÓÂ¯· ÂÈ˙È‡¯ Èשהכניסוהו לאוצר המל כדאמרינ במעילה )יז (:בב
תלמיו .ËÈ˘Î˙ :מלבוש לאד .¯ÊÓ :של ארו או של מזבח או של
מסגרת זר אינו כלי אלא תיקו כלי לקשט .¯˘Î‰ ÈÓ ˙¯‚ÒÓ :קישוט
שלח הוא .‰˙È‰ ‰ËÓÏ :מרגל לרגל היתה נתונה בראש וד #השלח
מונח עליו .'ÂÎ ‡ÁÈ‰ :פלוגתא במנחות )צו.¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó :(:
אדילי #מינה ניל #מזר .ÌÈÙ ÔÈ‡Â :של אד פחותי מטפח¯· :
 .ÈÎÂÈעו #גדול הוא מאד ובבכורות )נז (:אמרינ פע אחת הטילה בר יוכני
ביצה במקומנו וטבעה ששי כרכי ושיברה ש' ארזי.¯Ó‚ ÈÙ ÈÙ :
ג''ש גמר ובציפרתא לא כתיב פני .‰·Â¯Ó ˙˘Ù˙ :במקו שאתה שומע
א #המועט במרובה לא תפשת דיש להקשות תפוס את המועט והרי אתה

·Â¯Î ÈÙ ÂÈÈ‰

שקר בדברי .ÌÈ·Â¯Î‰ ÈÙÓ ÛÏÈÂ :דזוטרי מטפח:
 .Ì„‡ ÂÈÈ‰הלא שניה שוי ולמה חלק הכתוב ומשני לעול כרוב נמי
פני תינוק הוא וזהו חילוק פני אד אפי רברבי פני הכרוב אפי זוטרי:
 .‰¯˘Ú ‰ÏÏÁ„ È‡ÓÓÂכיו דמארו וכפורת ילפת עשרה ממאי דחללה
עשרה לבד מעובי סככה דלמא בהדי סככה כי ארו וכפורת˘ÈÏ˘· :
 .ÔÈ„ÓÂÚ ÂÈ‰ ˙È·‰שהיו הכרובי שעשה שלמה עומדי באר) על רגליה
וכתיב קומת הכרוב עשר נמצא קומתו כלה בשליש גובה הבית שהוא
שלשי א #כא במשכ כשהיו הכרובי שעשה משה על הכפורת היה גבה
כלה בשליש גובה הבית .ÈÂ‰ ‰ÓÎ ÔÎ˘Ó :גבהוÈÂ‰ ‰ÓÎ ‰È˙Ï˙ :
 .ÌÈ¯˘Úנמצא גובה הכרובי כלה לסו #עשרי טפחי מ האר) וה
עומדי על הכפורת:

È

„.Â Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

דל עשרה דארו וכפורת 
פשו להו עשרה,
וכתיב )שמות כה,כ(:

‰ÎÂÒ

שיעורי.
דאורייתא נינהו,
דכתיב )דברי ח,ח(:
וּתאנה § ¦ורמּוֹן,
וגפן § ¨ ¥
חטּה § ¨Ÿ
"ארץ ¦ ¨
¤¤
וּשׂערה § ¤ ¤

למעלה,
כנפים § © § ¨
פּרשׂי § ¨ © ¦
הכּרבים ¥ §Ÿ
"והיוּ © § ¦ ª
§¨

וּדבשׁ",
שׁמן § ¨
ארץ ¥זית ¤ ¤
¤¤
ואמר ¯· Èפו :ÔÈÁ
כל הפסוק הזה לשיעורי נאמר;
"חטּה"  דתנ פז )נגעי יג:ט(:
¦ ¨
הנכנס לבית המנוגע,
וכליו על כתפיו ,וסנדליו וטבעותיו בידיו  פח
 .Âהוא וה טמאי מיד; °
היה לבוש כליו ,וסנדליו ברגליו ,וטבעותיו באצבעותיו 
הוא טמא מיד וה טהורי ,פט
עד שישהה בכדי אכילת פרס,
פת חטי ולא פת שעורי,
מיסב ואוכלה צ בליפת;
"שׂערה"  דתנ )אהלות ב:ג(:
§ ¨Ÿ
עצ כשעורה,
מטמא במגע ובמשא ,ואינו מטמא באהל;
"גפן"  כדי רביעית יי לנזיר;
¤¤
"תאנה"  כגרוגרת להוצאת שבת;
§ ¨¥
¦"רמּוֹן"  דתנ )כלי יז:א(:
כל כלי בעלי בתי 
שיעור כרמוני;
שׁמן"  אמר ¯· :‡ÈÁ È·¯· ÈÒÂÈ Èצא
"ארץ ¥זית ¤ ¤
¤¤
"ארץ" שכל שיעוריה כזיתי;
¤¤
כל שיעוריה סלקא דעת? הא איכא הני דאמרינ!
"ארץ" צב שרוב שיעוריה כזיתי;
אלא אימא  ¤ ¤

הכּפּרת";
בּכנפיהם ©על © © ¤Ÿ
סככים § © § ¤ ¥
¦ §Ÿ
קרייה רחמנא סככה למעלה מעשרה.

וממאי פג דגדפינהו עילוי רישייהו קיימי,
דלמא להדי רישייהו קיימי!?
אמר ¯· ‡:·˜ÚÈ ¯· ‡Á
"למעלה" כתיב.
§ © § ¨
ואימא דמידלי טובא!?
מי כתיב למעלה למעלה?
הניחא ל¯· ¯È‡Ó Èדאמר:
כל האמות היו בינוניות;
אלא ל¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
אמה של בני  ששה טפחי,
ושל כלי  חמשה 
פה
ארו פד וכפורת כמה הוו להו?
תמניא ופלגא,
פשו להו חד סרי ופלגא;
אימא סוכה עד דהויא חד סרי ופלגא!?
אלא,
ל¯· ‰„Â‰È Èהלכתא גמירי לה,
דאמר ¯·  È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁאמר ¯·:
שיעורי ,חציצי ,ומחיצי 
הלכה למשה מסיני.

רש"י

„ .˙¯ÂÙÎÂ ÔÂ¯‡„ ÌÈÁÙË ‰¯˘Ú Ïלדעת מראש של כרובי כמה הוי נמצא
מראש של כרובי עד רגליה עשרה טפחי.Ì‰ÈÙÎ· ÌÈÎÎÂÒ ·È˙ÎÂ :
אלמא מכנפיה ולמטה עד הכפורת קרוי סכ וכנפיה למעלה לגבה היו
פרוסות אלמא תחת כנפיה עשרה טפחי חלל עד הכפורת וקרי ליה סוכה:
 .Â‰ÈÈ˘È¯ ÈÂÏÈÚ Â‰ÈÈÙ„‚„ È‡ÓÓÂפריסי דהוה ליה חללה עשרהÈ„‰Ï :
¯ .Â‰ÈÈ˘Èבשוה לראש דהוה ליה עשרה ע עובי הכנפיÈ·¯Ï ‡ÁÈ‰ :
 .¯Ó‡„ ¯È‡Óבמסכת מנחות )צז (.כל האמות שבמשכ בי של כלי בי של
בני היו נמדדות בבינונית שהיא אמה בת ששה טפחי והיא קרויה בינונית
מפני שיש בת חמשה קטנה הימנה והיא אמת יסוד וסובב ואמת הקרנות ואמת
ריבוע של מזבח הפנימי כדאמר במנחות )ש( מהאי קרא ואלה מדות המזבח
באמות אמה אמה וטופח וגו' ויש גדולה הימנה חצי אצבע כדתניא בפסחי
)פו (.שתי אמות היו בשוש הבירה אחת יתירה על של משה חצי אצבע שתי
אמות ב' מקלות עשויי למדוד בה האמות שוש הבירה מקו הוא על חומת
שער מזרחי של הר הבית ושוש הבירה מצויירת בו הניחא לר''מ שהשוה כל
האמות איכא למיל #כדילפת דל י' לארו וכפורת פשו להו עשרה מכנפיה עד
מקו מושב מאי איכא למימר אי מינה ילפת בעי חללה חד סרי ופלגא דארו
וכפורת תמניא ופלגא הוא דהוו וכיו דכרובי בשליש הבית עומדי דהיינו
לסו #עשרי פשו חד סרי ופלגא תחת כנפיה .‰„Â‰È È·¯Ï :דלא מצי ילי#
מקראי כל שיעור מחיצה הלכתא גמירי לה מסיני וגמירי דבציר מעשרה לבר
מסככה לאו מחיצה היא ובהכי הויא מחיצה .ÔÈ¯ÂÚÈ˘ :של איסורי כגו
כזית לכל אכילת איסור וככותבת ליו הכפורי .ÔÈˆÈˆÁ :שהחציצה פוסלת
בטבילה .ÔÈˆÈÁÓÂ :הלכות מחיצה .¯Ó‡ ÔÈ¯ÂÚÈ˘Ï :הפסוק מדבר
בשבחה של אר) ישראל שאפילו בדברי תורה צריכי לשער בפירותיה איסורי
שבתורה .ÂÈÙ˙Î ÏÚ ÂÈÏÎ :שאינו לבוש בה.Â„È· ÂÈ˙ÂÚ·ËÂ ÂÈÏ„ÒÂ :

אחוזי בידו טבעותיו דומיא דסנדליו .„ÈÓ ÔÈ‡ÓË :בלא שהייה דכתיב
)ויקרא יד( והבא אל הבית יטמא וכולהו בא אל הבית קרינא בהו˘Â·Ï ‰È‰ :
 .ÂÈÏÎדאיקרו להו בגדיו .„ÈÓ ‡ÓË ‡Â‰ :דכתיב והבא אל הבית יטמא:
 .‰‰˘È˘ „Ú ÔÈ¯Â‰Ë Ô‰Âדכתיב )ויקרא יד( והאוכל בבית יכבס וגו' ודרשינ
בת''כ אי לי אלא אוכל ושוכב אוכל בלא שוכב שוכב בלא אוכל לא אוכל ולא
שוכב מניי ת''ל יכבס בגדיו ריבה שתי פעמי כתיב יכבס בגדיו וא סופנו
לרבות הכל מה ת''ל והאוכל לית שיעור לשוכב כדי אכילה שאי טעו כיבוס
בגדי עד שישהה כדי אכילה וגופו טמא מיד דהכי כתיב והבא אל הבית יטמא
ולא כתיב כיבוס בגדי והאוכל בבית דהיינו שוהה כדי אכילה יכבס בגדיו:
‡ .Ò¯Ù ˙ÏÈÎחצי ככר שיערו חכמי אותו למזו שתי סעודות לעירוב דתנ
 .ÔÈËÁ ˙Ùשהייתה מועטת משל
בעירובי )פב (:חציה לבית המנוגע:
שעורי .·ÒÈÓ :דהיינו דר אכילה מי שהוא מיסב הוא עסוק באכילה ואינו
טרוד בדברי אחרי .‰¯ÂÚ˘Î ÌˆÚ :מ המת.Ï‰‡· ‡ÓËÓ ÂÈ‡Â :
כשיעור זה עד שיהא שדרה או גלגולת שלמה או רוב מני אברי אד.ÔÙ‚ :
מה שיערו בו .ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ È„Î :בשאר איסורי נזיר דאיכא למא דאמר
במסכת נזיר )לד (:דחרצני ולולבי ועלי מצטרפי לשיעור רביעית יי שא
יתנ לכוס מלא יי עד שיצא ממנו רביעית יי ואי דומה המשער בכוס מלא
מי למשער ביי משו דיי עב הוא ואינו ממהר לצאת אלא נבר) ונגדש על
שפת הכוס יותר מ המי .‰‡˙ :מה שיערו בה˙‡ˆÂ‰Ï ˙¯‚Â¯‚Î :
˘·˙ .שיערו בכל האוכלי .Ô¯ÂÚÈ˘ ÌÈ˙· ÈÏÚ· ÈÏÎ ÏÎ :בנקביה:
 .ÔÂÓ¯Îדעד שניקב כמוציא רמו ש כלי עליו ומקבל טומאה לפי שבעל הבית
חס על כליו וכשהוא מוציא זיתי הוא משתמש בו רמוני אבל כלי אומ
שעומד לימכר טהור בנקב כל שהוא .ÌÈ˙ÈÊÎ ‰È¯ÂÚÈ˘ ·Â¯ :מת ונבילה
ואיסור חלב וד ופיגול ונותר וטמא וגיד הנשה:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

"דבשׁ"  ככותבת הגסה ביו הכפורי;
§ ¨
אלמא דאורייתא נינהו!?

היא גופא גזירה,
ואנ ניקו ונגזר גזירה לגזירה?

ותסברא,
שיעורי מי כתיבי?
אלא הלכתא נינהו וקרא אסמכתא בעלמא .צג

מחיצי.
הא דאמר.
הניחא ל¯·;‰„Â‰È È
אלא ל¯·  ¯È‡Ó Èמאי איכא למימר!?
כי אתאי הלכתא 
לגוד ,ולבוד ,ודופ עקומה.

חציצי.
דאורייתא נינהו,
דכתיב )ויקרא יד,ט(:

.˙ÂÙ„ ˘Ï˘ ‰Ï ÔÈ‡˘Â

בּמּים",
בּשׂרוֹ © © ¦
את § ¨
"ורחץ ¤
§¨ ©
שלא יהא דבר חוצ) בינו לבי המי!?

תנו רבנ:
שתי כהלכת,
ושלישית אפילו טפח;
¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
שלש כהלכת,
ורביעית אפילו טפח.

כי אתאי הלכתא לשערו,
כד¯·,‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
דאמר ¯· :‡Â‰ ·¯ ¯· ‰צד
נימא אחת קשורה  חוצצת,
שלש  אינ חוצצות,
שתי  איני יודע.
שערו נמי דאורייתא נינהו,
בּשׂרוֹ",
את ¨כּל § ¨
"ורחץ¤ ...
דכתיב )ש טו,טז(© ¨ § :
"בּשׂרוֹ",
את הטפל ל § ¨
ומאי ניהו?
שערו!?

‰ÎÂÒ

„:Â Û

‡È

במאי קמיפלגי?
¯· Ôסברי  יש א למסורת,
ו¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר  יש א למקרא.
¯· Ôסברי  יש א למסורת,

צה

"בסכת ...בסכת ...בסכות" )ויקרא כג,מבמג(,
הרי כא ארבע,
דל חד לגופיה ,פשו להו תלתא;
אתאי צו הלכתא וגרעתה לשלישית ואוקימתא צז אטפח.
¯· ÔÂÚÓ˘ Èסבר  יש א למקרא,
בסּכּוֹת",
בּסּכּתª © ...
"בּסּכּתŸ ª © ...
©Ÿ ª
הרי כא שש,
דל חד קרא לגופיה ,פשו להו ארבע;
אתאי צח הלכתא וגרעתה לרביעית ואוקימתא צט אטפח.

כי אתאי הלכתא,
לכד¯·,˜ÁˆÈ È
 :Âדאמר ¯·° :˜ÁˆÈ È
דבר תורה 
רובו ומקפיד עליו  חוצ),
ושאינו מקפיד עליו  אינו חוצ),
וגזרו על רובו שאינו מקפיד משו רובו המקפיד,
ועל מיעוטו המקפיד משו רובו המקפיד.

ואיבעית ק אימא 
דכולי עלמא  יש א למקרא,
והכא בהא קמיפלגי 
מר סבר  סככה בעיא קרא,
ומר סבר  סככה לא בעיא קרא.

וליגזר נמי 
על מיעוטו שאינו מקפיד משו מיעוטו המקפיד,
אי נמי 
משו רובו שאינו מקפיד!?

רש"י

.˙·˙ÂÎ
„·˘ .כל מיני מתיקה קרויי דבש ותמרי מיני מתיקה ה:
 .ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÏדלא כתיב ביה אכילה אלא אשר לא תעונה
תמרה:
)ויקרא כג( מידי דמייתב דעתיה ומפקע ליה מעינוי .È·È˙Î ÈÓ :כלו כתיב
בתורה עצ כשעורה ובית המנוגע בחטי וכ כול :ה''ג ·˘¯ÌÈÓ· Â
˘ .‰¯Â˘˜ ˙Á‡ ‡ÓÈ :'ÂÎ ıˆÂÁ ¯·„ ‡‰È ‡Ïומקפיד עליו חוצצת
דמיהדק שפיר ולא עיילי בה מיא ואמרינ לקמ גזרינ על מיעוטו המקפיד:
˘ .˙ÂˆˆÂÁ ÔÈ‡ ˘Ïלפי שהשער קשה ולא מיהדק שפיר ועיילי ביה מיא:
‡˙  .Â¯˘·Ï ÏÙË‰יהא במי הטפל הדבוק .‰¯Â˙ ¯·„ :הלכה למשה
מסיני .Â·Â¯ :רוב שערו מטונ #בטיט או קשור אחת אחת ומקפיד עליו
חוצ) .ÂÈÏÚ „ÈÙ˜Ó ÔÈ‡ :הוה ליה כגופיה הואיל ואי סופו ליטלו ובטיל
לגביה ולא חיי) .„ÈÙ˜Ó ÂÈ‡˘ Â·Â¯ ÏÚ Â¯Ê‚Â :הואיל והוי רוב ודמי
 .„ÈÙ˜Ó‰ ÂËÂÚÈÓ ÏÚÂהואיל ודמי ליה
במקצת לחציצה דאורייתא:
בהקפדה .‰¯Ê‚ :לאו הלכה למשה מסיני הוא אלא גזירה מדרבנ ורובו

 .Ô¯Ó‡„ ‡‰לגובה
המקפיד לחודיה הוא דהוי הלכה למשה מסיני:
עשרה .‰„Â‰È È·¯Ï ‡ÁÈ‰ :דלא נפקא ליה מקראי אצטרי הלכתא:
 .„Â‚Ïלהיכא דצרי למיגד או גוד אחית או אסיק כגו אכסדרה בבקעה
דאמרינ בה פי תקרה יורד וסות .„Â·ÏÂ :פחות מג'.‰ÓÂ˜Ú ÔÙÂ„ :
פחות מד' אמות .Ô˙ÎÏ‰Î ÌÈ˙˘ :מזרחית וצפונית כמי גא או דרומית
 .˙¯ÂÒÓÏ Ì‡ ˘Èכמה
 .Ô˙ÎÏ‰Îכשיעור מש סוכה:
ומערבית:
שכתב משה ומסר בספר תורה לישראל היא הא והעיקר ולא כמו שהוא
נקרא .˙ÎÒ· :תשבו ישבו בסכת כי בסכות הושבתי חד מלא ותרי חסרי
בסכת משמע חדא .‰ÈÙÂ‚Ï :דאי דורשי תחילות פסוק הנאמר ראשו
 .‡˙ÎÏÈ‰הא דאמרינ לעיל הלכה
אינו לדרשה אלא למשמעי אתא:
למשה מסיני להכי נמי אתמר ליה הלכתא למחיצות למיגרעיה לשלישית
 .‡¯˜ ÈÚ· ‡Ï ‰ÎÎÒדממשמעותא
דופ סוכה ולמיסגי ליה בטפח:
דגופיה נפקא דסוכה בלא סכ לא מקרייא:

·È

„.Ê Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‰ÎÂÒ

ואיבעית אימא 
דכולי עלמא  יש א למסורת,
והכא בהא קמיפלגי 
מר סבר  כי אתאי הלכתא לגרע,
ומר סבר  כי אתאי הלכתא להוסי.#

¯· ,ÔÂÓÈÒ Èואיתימא ¯· ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È Èאמר:
עושה לו פס ארבעה ומשהו,
ומעמידו בפחות משלשה סמו לדופ,
וכל פחות משלשה סמו לדופ כלבוד דמי.

ואיבעית אימא 
דכולי עלמא  כי אתאי הלכתא לגרע ,ויש א למסורת,
והכא בדורשי תחילות קמיפלגי,
מר סבר  דורשי תחילות,
ומר סבר  אי דורשי תחילות.

מאי קב שנא הת דקאמרת  סגיא טפח שוחק,
ומאי שנא הכא דקאמרת  בעיא פס ארבעה?
הת 
דאיכא שתי דפנות כהלכת  סגי ליה בטפח שוחק;
הכא 
דליכא שתי דפנות כהלכת ,קג
אי איכא פס ארבעה  אי,
אי לא  לא.

¯·  ‰˙Óאמר:
טעמיה ד¯· ÔÂÚÓ˘ Èמהכא:
מחרב,
יוֹמם ¤Ÿ ¥
לצל ¨
תּהיה § ¥
"וסכּה ¦ § ¤
§¨ ª

וּממּטר" )ישעיהו ד,ו(.
מזּרם ¦ ¨ ¨
וּלמסתּוֹר¤¤ ¦ ,
וּלמחסה § ¦ §
§ © § ¤

אמר ¯·‡:
ואינה נתרת אלא בצורת הפתח.
איכא דאמרי:
אמר ¯·‡:
ונתרת נמי בצורת הפתח.
איכא דאמרי:
אמר ¯·‡:
וצריכא נמי צורת הפתח.

ואותו טפח היכ מעמידו?
אמר ¯·:
מעמידו כנגד היוצא.
 .Êאמרי ליה ¯·  ‡‰Îו¯· ‡ ÈÒל¯·° :
ויעמידנו כנגד ראש תור!?
שתיק ¯·.
איתמר נמי:
אמר ˘ Ï‡ÂÓמשמיה ד:ÈÂÏ
מעמידו כנגד היוצא;
וכ מורי בי מדרשא:
מעמידו כנגד היוצא.
¯· ,ÔÂÓÈÒ Èואיתימא ¯· ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È Èאמר:
עושה לו טפח שוחק,
ומעמידו בפחות משלשה סמו קא לדופ,
וכל פחות משלשה סמו לדופ כלבוד דמי.

¯· ‡˘ Èאשכחיה ל¯·  ‡‰Îדקא עביד טפח שוחק,
וקא עביד צורת הפתח.
אמר ליה:
לא סבר מר להא ד¯·‡,
דאמר ¯·‡:
ונתרת נמי בצורת הפתח!?
אמר ליה:
אנא כאיד לישנא ד¯·‡ סבירא לי,
דאמר ¯·‡:
וצריכא נמי צורת הפתח.

אמר ¯· :‰„Â‰È
סוכה העשויה כמבוי  כשרה,
ואותו טפח  מעמידו לכל רוח שירצה.

רש"י

„ .˙ÂÏÈÁ˙ ÔÈ˘¯Âלדרשה הוו להו ארבעה .'Â‚Â ¯Â˙ÒÓÏÂ ‰ÒÁÓÏ :ובלא
ארבע מחיצות לאו מחסה מזר הוא שהרוח משיב את הזר דר דופ
הפרו) .‡ˆÂÈ‰ „‚Î :מקו שהמחיצה כלה באיזה שירצה א השתי
מזרחית צפונית יעשה הטפח בסו #הצפונית במקצועו לצד מערב או
במזרחית לצד דרו .¯Â˙ ˘‡¯ „‚Î Â„ÈÓÚÈÂ :שורה~ במקצוע צפונית
מערבית באלכסו או מזרחית דרומית כשהמחיצות מערבית צפונית דנראה
נוטה לב' מחיצות ומיחזי כארבע מחיצות ראש תור היא תל מענה של סו#
שדה שהתלמי כלי והולכי באלכסו זה ארו מזה מעט.˜ÁÂ˘ ÁÙË :
מודדי בד' אצבעות שאינ נוגעות זו בזו דהוי טפח ומשהוÂ„ÈÓÚÓÂ :
· .'‚Ó ˙ÂÁÙסמו לאחת הדפנות ופחות מג' כלבוד והויא ליה כמחיצה של
ד' טפחי ומש סוכה שבעה נמצא רובו של דופ עשוי.ÈÂ·ÓÎ :
 .‰¯˘Îדהא נמי קרי כהלכת:
המפולש ששתי הדפנות זו כנגד זו:
 .‰ˆ¯È˘ ÁÂ¯ ^ÏÎÏשהרי יש כא ארבעה יוצאי ולאיזה יוצא שירצה יעשנו:
 .ÒÙ ‰˘ÂÚדופ גמור של ד' טפחי ומעמידו בפחות מג' סמו לדופ אצל
מקצוע פס ארבעה דכי אמרינ לבוד איכא ז' טפחי ארו כדי סוכה קטנה:

˘˙ .˙ÂÙ„ Èשלמות כהלכת כמי גא דאי נראות מפולשות כי האי:
‡ .Á˙Ù‰ ˙¯Âˆ· ‡Ï‡ ˙¯˙ ‰È‡Â ‡·¯ ¯Óבעירובי )יא (:אמר היכי דמי
צורת הפתח קנה מכא וקנה מכא וקנה על גביה והכא קאמר רבא דטפח
ששנינו בברייתא שמתיר בדופ שלישית אינו מתיר אלא א כ עשאו לאותו
טפח צורת הפתח על פני כל הדופ כולו כיצד קנה של חצי טפח אצל היוצא
וקנה של חצי טפח במקצוע שכנגדו וקנה על גביה מזה לזה הוה ליה
כאילו כל הדופ סתו דפתח שיש לו צורת פתח סתימה מעלייתא היא בפרק
קמא דעירובי )ב (:וזהו טפח שאמרו חכמי.Á˙Ù‰ ˙¯Âˆ· ÈÓ ˙¯˙Â :
משמע דטפח ששנינו היינו כדפריש רבי סימו לעיל עושה סתימה טפח אצל
היוצא ואתא רבא למימר דא עשה צורת הפתח על פני כל הדופ בשני
קני כל שהוא וקנה על גביה קאי ליה במקו טפח ומכשר ליה כוותיה
דאו האי או האי מכשר .Á˙Ù‰ ˙¯Âˆ ÈÓ ‡ÎÈ¯ˆÂ :משמע דתרוייהו
בעינ טפח אצל היוצא וקנה בזוית שכנגדו וקנה שעל גביה קאי מטפח זה
לקנה של זוית .˜ÁÂ˘ ÁÙË „È·Ú˜„ :אצל היוצא כדרבי סימו‡Ï :
 .ÈÓ ˙¯˙Â ¯Ó ‰Ï ¯·Òאו האי או האי:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

שתי כהלכת ושלישית אפילו טפח.
אמר ¯·‡:
וכ לשבת,
מגו דהויא דופ לעני סוכה 
הויא דופ לעני שבת.

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‰ÎÂÒ

„:Ê Û

‚È

ההוא לא אצטריכא ליה,
השתא מקילתא לחמירתא  אמרינ,
מחמירתא לקילתא  לא כל שכ?

קד

גופא:
 :Êאמר ¯·‡° :
סיכ על גבי מבוי שיש לו לחי  כשירה .קז
ואמר ¯·‡:
סיכ על גבי פסי ביראות  כשירה .קח
וצריכא,
דאי אשמעינ מבוי 
משו דאיכא שתי דפנות מעלייתא;
אבל גבי פסי ביראות,
דליכא שתי דפנות מעלייתא  אימא לא;
ואי אשמעינ פסי ביראות 
משו דאיכא ש ארבע דפנות;
אבל גבי קט מבוי,
דליכא ש ארבע דפנות  אימא לא;
ואי אשמעינ הני תרתי 
מחמירתא לקילתא,
אבל מקילתא לחמירתא  אימא לא;
צריכא.

איתיביה ‡·:ÈÈ
ומי אמרינ מגו?
והתניא:
דופ סוכה כדופ שבת,
ובלבד שלא יהא בי קנה לחברו שלשה טפחי;
ויתירה שבת על סוכה,
שהשבת אינה נתרת אלא בעומד מרובה על הפרו),
מה שאי כ בסוכה;
מאי לאו 
יתירה שבת דסוכה אסוכה,
ולא אמרינ מגו!?
לא,
יתירה שבת דעלמא אשבת דסוכה.
קה

אי הכי 
ליתני נמי 
יתירה סוכה דעלמא אסוכה דשבת,
דאילו סוכה דעלמא  בעיא טפח שוחק,
ואילו סוכה דשבת 
לא בעיא טפח שוחק ,וסגי בלחי;
דהא את הוא דאמרת:
סיכ על גבי מבוי שיש לו לחי  כשירה!? קו

- ‰˙ÏˆÓ ‰·Â¯Ó ‰˙ÓÁ˘Â
.‰ÏÂÒÙ
תנו רבנ:
חמתה מחמת סיכו,
ולא מחמת דפנות;
רש"י

 .˙·˘Ï ÔÎÂאע''פ שצרי לשבת שלש מחיצות ליעשות רשות היחיד שבת של
סוכות מותר לסמו על מחיצות הסוכה א עשה ברה''ר סמו לפתחו סוכה דאי
בה אלא שתי כהלכת ושלישית אפילו טפח מכניס ומוציא הימנה לביתו ואע''ג
דבשאר שבתות לא מישתרי אי נמי בשאר מחיצות שאינ של סוכה לא מישתרו
בהכי לשבת דסוכה שריא דמיגו דההוא טפח אגמריה רחמנא למשה במחיצות
סוכה דליהוי ליה דופ שלימה לסוכה הוי דופ נמי בשבת דסוכה לעני שבת:
„ .˙·˘ ÔÙÂ„Î ‰ÎÂÒ ÔÙÂכל צידי דפנות שהתירו חכמי לשבת כגו מחיצה של
שתי בלא ערב כדאמר בעירובי )טז (:מקיפי בקני ובלבד שלא יהא בי קנה
לחבירו שלשה טפחי ואע''פ שרחב קנה אינו אלא מלא אצבע ויש בי קנה
לקנה שלשה טפחי חסר משהו ואיכא פרו) מרובה על העומד שפיר דמי
דאמרינ לבוד והוה ליה כולו עומד או של ערב בלא שתי כדתנ הת )ש(
מקיפי שלשה חבלי הוי היק #נמי לדופ סוכה ובלבד שיהא זהיר שלא יהא
בי קנה לחבירו שלשה טפחי כשהוא מקי #כי היכי דאמר לעני שבת דא כ
נפיק ליה מתורת לבוד ודווקא במקומות הרבה דהוי ליה פרו) מרובה על העומד
אבל מקו אחד או שני מקומות הוו להו כפתחי .˙¯˙ ‰È‡ ˙·˘‰˘ :א
יש בה פתחי הרבה שאי בה צורת הפתח ורבי על העומד ומבטלי ליה
לעומד .‰ÎÂÒ· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó :דסגי ליה בשתי כהלכת ושלישית אפילו
טפח ואפילו היו לה פתחי בשתי הדפנות אחד או שני דכי מצטרפת להו בהדי
שתי הפרוצות הוה ליה פרו) מרובה שריא .Â‡Ï È‡Ó :אפילו בשבת שבתו
החג קאמר דלא מישתריא לטלטולי והכי קאמר יתירה הלכות טלטול שבת
דסוכה אהלכות הכשר סוכה לאכול וליש ולצאת ידי חובת סוכה דלעני מיפק
ידי חובתו נפיק ובלבד שלא יטלטל בה אלא ארבעה ולא יכניס מתוכה לבית:
 .‡Ïהכי קאמר יתירה הלכות טלטול שבת דעלמא אהלכות טלטול שבת דסוכה
ששבת דעלמא אינה נתרת אלא בעומד מרובה דליכא למימר בה מיגו ושבת

דסוכה נתרת משו מיגו ואי שבת דעלמא קאמר אבל שבת דסוכה והלכות הכשר
סוכה שוי משו מיגו ליתני נמי יתירה הלכות הכשר סוכה דעלמא דחול
אהלכות הכשר סוכה דשבת .˙·˘„ ‰ÎÂÒ ÂÏÈ‡Â :א עשויה כמבוי שתי
דפנותיה זו כנגד זו סגי לה בלחי זקו #אצל היוצא אע''ג דאי רחבו טפח דמיגו
דהוי דופ לשבת הוי נמי דופ לסוכה דהא מר משו דאית ליה מיגו אמר הכי
לדיד דאמרת לחי משו מחיצה והזורק למבוי מפולש שיש לו לחי חייב אלמא
מדאורייתא מחיצה היא ומתוכו לרשות היחיד נהי דמדרבנ אסור מדאורייתא
מיהא מותר דהא מר משו דאית ליה מיגו אמר הכיÈÂ·Ó È·‚ ÏÚ ÍÎÈÒ :
 .‰¯˘Î ÈÁÏ ÂÏ ˘È˘ ˘ÏÂÙÓבשבת ולא בחול דמיגו דהוי דופ לשבת למהוי
רשות היחיד הוי דופ לעני סוכה .‰ÈÏ ^'È¯ËˆÈ‡ ‡Ï ‡Â‰‰ :לאשמעינ
דיתירה סוכה דעלמא אסוכה דשבת משו דמרישא שמעינ ליה‡˙˘‰„ :
 .Â‚ÈÓ ¯Ó‡ ‡˙¯ÈÓÁÏ ‡˙ÏÈ˜Óמיגו דהוי דופ לסוכה דקילא הוי דופ לשבת
דחמירא .‡ÈÚ·ÈÓ ‡˙ÏÈ˜Ï ‡˙¯ÈÓÁÓ :דמבוי שיש לו לחי זקו #דכשר
לסוכה בשבת .˙Â‡¯È· ÈÒÙ :בפרק שני דעירובי )יז (:תנ דהתירו חכמי
משו עולי רגלי לעשות לביראות שברשות הרבי פסי ארבעה כמו דיומדי
ורואי כאלו יש מחיצה מזה לזה ונמצא הבור מוק #מחיצות וממלאי מתוכה
לתו המחיצה וא סיכ על גב כשרה בשבת דסוכות דמיגו דהוי דופ לשבת
הוי דופ לסוכה ואע''ג דבעינ שתי כהלכת .‡ÎÈ¯ˆÂ :לרבא למימר הנ
תלת שמעתתא לאשמועינ דאמרינ מיגו .ÈÂ·Ó ÔÈÚÓ˘‡ È‡„ :הוה אמינא
הת הוא דמכשרינ לסוכה ע''י מיגו דאיכא שתי מחיצות מעלייתאÈÒÙ :
· .˙Â‡¯Èאיכא ש ד' דיומדי נוטי לארבע הרוחות שני לכל מחיצה אמה
מכא ואמה מכא שהדיומדי רחבי אמה לכל צדÍ‰ ÔÈÚÂÓ˘‡ È‡Â :
˙¯˙ .Èולא אשמעינ ה דאמרינ לעיל וכ לשבת הוה אמינא מחמירתא לקילתא
הוא דאמר מיגו .ÍÎÒ ˙ÓÁÓ ‰˙ÓÁ :פוסלת בה ולא חמתה מחמת דפנות:

„È

„.Á Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

¯· ‰È˘‡È Èאומר:
א #מחמת דפנות.

‰ÎÂÒ

¯· ÔÂÚÓ˘ Èאומר:
שלש כהלכת,
ורביעית אפילו טפח.

אמר ¯·  ‰ÈÓÏ˘ ¯· ¯ÓÈÈמשמיה ד‡·:ÈÈ
מאי טעמיה ד¯·?‰È˘‡È È
דכתיב )שמות מ,ג(:
הפּרכת";
את © ¨ ¤ Ÿ
הארן ¤
"וסכּת ©על ¨ ¨ Ÿ
§ © ¨Ÿ
פרוכת מחיצה היא ,קי
וקא קרייה רחמנא סככה;
אלמא  מחיצה כסכ בעינ.
ו¯·?!Ô
ההוא דניכו #בה קיא פורתא דמחזי כסכ.

¯·.Ï‡ÈÏÓ‚ Ô
דתניא:
העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה,
¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ôפוסל;
ו¯· ‡·È˜Ú Èמכשיר.
·.È‡Ó˘ ˙È
דתנ )כא ב:ז(:
מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתו הבית 
· È‡Ó˘ ˙Èפוסלי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èמכשירי.

אמר ‡·:ÈÈ
¯· ,Èו¯· ,‰È˘‡È Èו¯·,‰„Â‰È È
ו¯·,Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯Â ,ÔÂÚÓ˘ È
ו· ,È‡Ó˘ ˙Èו¯· ,¯ÊÚÈÏ‡ Èו‡,ÌÈ¯Á
כולהו סבירא להו  סוכה דירת קבע בעינ.

¯·.¯ÊÚÈÏ‡ È
דתנ )כא יא(:
העושה סוכתו כמי צרי ,#או שסמכה לכותל 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל ,מפני קטו שאי לה גג;
ו ÌÈÓÎÁמכשירי.

¯·.È
דתניא:
¯· Èאומר:
כל סוכה שאי בה ארבע אמות על ארבע אמות 
פסולה.

‡.ÌÈ¯Á
דתניא:
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
סוכה העשויה כשוב  פסולה,
לפי שאי לה זויות.

¯·.‰È˘‡È È
הא דאמר.

אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
סוכה העשויה ככבש,
א יש בהקיפה כדי לישב בה עשרי וארבעה בני אד 
כשרה,
וא לאו  פסולה.
כמא? כ¯· Èדאמר:
כל סוכה שאי בה ארבע אמות על ארבע אמות 
פסולה.
מכדי,
גברא באמתא יתיב,
כל שיש בהקיפו שלשה טפחי יש בו רוחב טפח,
 .Áבתריסר סגי!? °

¯·.‰„Â‰È È
דתנ )כא(:
סוכה שהיא גבוהה מעשרי קיב אמה 
פסולה;
ו¯· Èקיג  ‰„Â‰Èמכשיר.
¯· Èקיד ˘.ÔÂÚÓ
דתניא:
שתי כהלכת,
ושלישית אפילו טפח;

רש"י

 .‡È‰ ‰ˆÈÁÓ ˙ÎÂ¯Ùדכתיב )שמות כו( והבדילה הפרוכת לכ וגו'.Ô·¯Â :
אמרי ל מאי וסכות דאמר רחמנא .‰· ÛÂÎÈÏ :למעלה פורתא כעי גג יעשה
ממקצתה .Ú·˜ ˙¯È„ :ראויה להשתמש קבוע ונראית כבית˘Ï˘ :
 .Ô˙ÎÏ‰Îופרשינ טעמא למעלה )ו (:למחסה ולמסתור מזר˘‡¯· :
 .‰ÈÙÒ‰שהיא גבוהה מאד כספינות הי שה גדולות והרוח באה ועוקרתה
ובראש העגלה נמי כיו דניידי מתחזי כעי עראי .ÔÈÏÒÂÙ ˘''· :דראוי
לתשמיש בעינ .ÛÈ¯ˆ ÔÈÓÎ :גגה ודפנותיה באי כאחד כעי כוורת שאי גג
ניכר לבד והדפנות לבד .Ï˙ÂÎÏ ‰ÎÂÓÒ˘ Â‡ :עשה קני ארוכי וסמ ראשו
אחד מוטה על הכותל וראשו אחר מוטה על האר) דגגה ודופנה אחד שאי לה

גג ואי נאה לדירה .Í·Â˘Î :עגולה .Ô˘·ÎÎ :עגולה דלית ליה כאחרי:
 .'ÂÎ ‰· ·˘ÈÏ È„Îסביבות הקיפה מבפני .Ô‡ÓÎ :בעי ר' יוחנ סוכה גדולה
כל כ כרבי דאמר ד' אמות בעינ בתמיה דעל כרח לית ל תנא דמפיש בשיעורא
דסוכה כוותיה וכי בעי רבי יוחנ כולי האי אליבא דמא אמרה‡˙Ó‡· :
 .·È˙Èכל אחד מקומו אמה נמצא הקיפה כ''ד אמות וקיימא ל )עירובי יג (:כל
עגול שיש בהקיפו ג' טפחי יש ברחבו טפח דכתיב )דה''ב ד( בי שעשה שלמה
עשר באמה משפתו אל שפתו עגול סביב וקו שלשי באמה יסוב אותו סביב
לעשר אמות רוחב שלשי אמה היק #אלמא הכא נמי בתריסר אמות היק #סגי
דנהוי פותיא ארבעה:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

„:Á Û

‰ÎÂÒ

ÂË

אמר ליה ¯· ‡˙ Èקכב ל¯· ‡˘:È
לעול גברא באמתא יתיב,
ו¯· ÔÁÂÈ Èמקו גברי לא קחשיב;
כמה הוו להו?
תמני סרי;
בשיבסר נכי חומשא סגיא!
היינו דלא דק,
ולחומרא לא דק.

הני מילי בעיגולא,
אבל בריבועא  בעינ קטז טפי.
מכדי,
כמה מרובע יתר קיז על העיגול? רביע,
בשיתסר סגי!?
קיח
הני מילי בעיגולא דנפיק מגו ריבועא,
אבל ריבועא דנפיק מגו עיגולא  בעינ קיט טפי,
משו מורשא דקרנתא.
מכדי,
כל אמתא בריבועא,
אמתא ותרי חומשי קכ באלכסונא,
בשיבסר נכי חומשא קכא סגיא!?
לא דק.
אימור דאמרינ לא דק פורתא,
טובא מי אמרינ לא דק!?
אמר ליה  ‡„ÒÁ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È˘˜ ¯Óל¯· ‡˘:È
מי סברת גברא באמתא יתיב?
תלתא גברי בתרתי אמתא יתבי.
כמה הוו להו? שיתסר,
אנ שיבסר נכי חומשא בעינ!?
לא דק.
אימור דאמרינ לא דק לחומרא,
לקולא מי אמרינ לא דק!?

¯·,È¯ÒÈ˜„ Ô
ואמרי לה „ È¯ÒÈ˜„ ÈÈÈאמרי:
 :Áעיגולא דנפיק מגו ריבועא  רבעא,
ריבועא דנפיק מגו עיגולא  פלגא.
ולא היא,
דהא קחזינ דלא הוי כולי האי.

°

אמר ¯· ÈÂÏ Èמשו ¯·:¯È‡Ó È
שתי סוכות של יוצרי זו לפני מזו,
הפנימית  אינה סוכה וחייבת במזוזה,
והחיצונה  סוכה ופטורה מ המזוזה.
ואמאי?
תהוי חיצונה כבית שער לפנימית ,קכג
ותתחייב במזוזה!?
משו דלא קביע.
רש"י

 .ÈÏÈÓ È‰דבהיק #ג' איכא רווחא טפח .‡ÏÂ‚ÈÚ· :רוחב טפח יש בו והוא
עגול וכל עגול אי רחבו אלא באמצעו ואנ בעינ ד' אמות מרובעות שיהא
ארבע בצידיה כמו באמצעה ובריבועא איכא הקיפא טפי‰ÓÎ È„ÎÓ :
 .ÚÈ·¯ ÏÂ‚ÈÚ‰ ÏÚ ¯˙È Ú·Â¯Óמתני' היא בארבעי ותשע מדות והדברי נראי
לעיני דאילו אמה עגולה חוט שלש אמות מקיפה ואמה מרובעת צריכה חוט
ד' לסובבה אמה לכל רוח .¯Ò˙È˘· :היק #סגי .Ó''‰ :דסגי בשיתסר
מהאי טעמא דמרובע יתר על עיגול רביע .ÚÂ·È¯ Â‚ÈÓ ˜ÈÙ„ ‡ÏÂ‚ÈÚ· :א
היקפת בחוט של ט''ז אמה בקרקע בריבועא תמצא בתוכו ארבע מרובעות וא
היית צרי לעגלו מבפני ולהוציא קרנות ריבועו אתה עוגלו בחוט י''ב ונמצא
חיצו יתר על הפנימי רביע א #כא א היתה מרובעת סוכה זו דיה להיות כדי
שישבו בהיקיפה ששה עשר בני אדÔÈÚ· ‡ÏÂ‚ÈÚ Â‚Ó ‡ÚÂ·È¯· Ï·‡ :
 .‡˙¯˜„ ‡˘¯ÂÓ ÌÂ˘Ó ÈÙËאבל עכשיו כשעשה אותה עגולה א לא היה
הקיפה אלא ששה עשר נמצא האמצע רוחב הרבה מארבע וצידיה הולכי וכלי
עד לכלה ואי אתה מוצא בצידיה ארבע שאי לה זויות ורבי ארבע מרובעות
בעי וצרי אתה לעשות על כרח היק #עיגולה גדול כדי שתוכל לרבע מתוכה
ארבע מרובעות שיש לה זויות .'ÂÎ ‡ÚÂ·È¯· ‡˙Ó‡ ÏÎ È„ÎÓ :כשאתה
מודד אלכסו שלה אתה מוצא לכל אמה שבריבוע תוספת שני חומשי כ
שיערו חכמי .È‚Ò ‡˘ÓÂÁ ÈÎ ¯Ò·È˘· :שהרי אינ צרי להרחיב עיגול
זה אלא שתמצא בתוכו ד' מרובעות וכשאתה מושיב לתוכו טבלא מרובעת יהא
חוט העיגול המקיפו נוגע בקרנות הריבוע נמצא עיגול זה רחב מתוכו כמזוית
לזוית של ריבוע שהוא חמש אמות ושלשה חומשי ודבר עגול כל רחבו שוה
כאלכסונו כ אמצעו שהרי אי לו זויות נמצא תוכו חמשה ושלשה חומשי על
חמשה ושלשה חומשי וכל שיש ברחבו טפח בעיגול צרי היקפו שלשה נמצא
לחמש אמות רחב חמש עשרה אמה היק #ולשלשה חומשי תשע היק #שה
שתי אמות פחות חומש הרי שיבסר נכי חומשא פחות חומש .˜„ ‡Ï :ר'
יוחנ במילתיה לצמצ ואמר טפי דכל כמה דהויא גדולה טפי עדיפא:
 .‡¯ÓÂÁÏא אמר להוסי #על השיעור דלא חש לצמצ לא הוה קשיא ל אבל
השתא דבציר ליה שיעורא והכשיר את הפסולה קשיא ל מי לא דק במילתיה
דלא ליקיל .·È˙È ‡˙Ó‡· :ואי הוה מצרי רבי יוחנ להושיב לתוכה ודאי
איכא לאקשויי .·È˘Á˜ ‡Ï È¯·‚ ÌÂ˜Ó ÔÁÂÈ '¯ ‡Ï‡ :בתו הסוכה אלא

סביבותיה מבחו) הוא אומר להושיב הרי פיחתנו מ החשבו מרוחב העיגול
שתי אמות על שתי אמות שכשאתה סובבו בחוט סביבו מבחו) היקפו עשרי
וארבע אתה מוצא בתוכו שמונה על שמונה דכל שיש בהיקפו שלשה יש ברוחב
טפח ועכשיו שהדפנות מפנימה למושב אינו רחב אלא ששה על ששה דהא
גברא באמתא יתיב והוצאת ל אמה מזה ואמה מזה לכל צדÂ‰Ï ÂÂ‰ ‰ÓÎ :
˙ .È¯Ò ÈÓבהקיפה יש שמונה עשר דהא רחבה ששה על ששה‡¯ÓÂÁÏÂ :
 .˜„ ‡Ïשהוסי #מעט על השיעור ולא צמצמו ומיהו פורתא אוסי #דלא הרחיבו
בתוכו יותר על שיעורו אלא שני חומשי דהיינו שליש מששה חומשי שהוסי#
בהקיפו וליכא לאקשויי כדאקשת לעיל טובא מי לא דקÈ¯ÒÈ˜„ Ô·¯Â :
‡ .È¯Óלעול מקו גברי בעינ דלהוי לתוכה עשרי וארבע אמות:
„ .‡Ú·È¯ ‡ÚÂ·È¯ Â‚Ó ‡ÏÂ‚ÈÚמפיק מ הריבוע כשאתה עוגל את המרובע
מתוכו .‡‚ÏÙ ‡ÏÂ‚ÈÚ Â‚Ó ‡ÚÂ·È¯ Ï·‡ :כשאתה מרבע בתו העיגול אתה
מוציא ממנו חצי השיעור הנשאר בו דהיינו תילתא דכוליה הלכ לשש עשרה
ריבוע צרי העיגול המקיפו סביב להיות עשרי וארבע.‡È‰ ‡˙ÏÈÓ Â‡ÏÂ :
דהא ראינו דלא הוי שיעורא כולי האי אלא שיהא רחב כשיעור אלכסונא של
מרובע וכל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונוÏ˘ ˙ÂÎÂÒ È˙˘ :
 .ÌÈ¯ˆÂÈכ היה דר של יוצרי כלי חרס בימיה עושי לה שתי סוכות זו לפני
מזו בפנימית הוא דר ומצניע קדרותיו ובחיצונה הוא עושה מלאכתו ומוציא
קדרותיו למכור .‰ÎÂÒ ‰È‡ ˙ÈÓÈÙ :א בא לישב בתוכה לחג לש סוכה
ואע''ג דלא בעינ סוכה לש חג דהא כבית הלל קיימא ל דמכשרי סוכה ישנה
במתניתי )ט (.הכא אינה סוכה דלא מינכרא מלתא דלש סוכה הוא דר בו דהא
כל ימות השנה דייר הת ורוב תשמישו וסעודתו ושינתו ש˙·ÈÈÁÂ :
· .‰ÊÂÊÓלעול משו דכל דירתו בה .‰ÎÂÒ ‰ÂˆÈÁ‰ :ויוצא בה ידי חובתו
ואי צרי לסותרה ולעשותה לש חג כבית הלל ומשו היכירא דמצוה ליכא
למיסר דכיו דכולה שתא לאו הכא דייר והשתא דייר בה איכא היכירא:
 .‰ÊÂÊÓ‰ ÔÓ ‰¯ÂËÙÂלעול דלאו דירה היא שאינה עשויה אלא לצאת ולבא
דר ש ולהכניס ש תגרי .˙ÈÓÈÙ‰ ¯Ú˘ ˙È·Î ÈÂ‰È˙Â :דקי''ל במנחות
בהקומ) רבה )לג (:דחייב במזוזה מדרבנ בית שער פירק''א בלע''ז שלפני
הבית .ÚÈ·˜ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó :לא זו ולא זו דבר קבוע ואי הפנימית חשובה
להיות לה בית שער:

ÊË
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‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ
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תנו רבנ:
סוכת קכד גנב":
סוכת גוי ,סוכת נשי,
סוכת בהמה ,סוכת כותי,
סוכה מכל מקו 
כשרה,
ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה.

ואיזו היא סוכה ישנה?
כל שעשאה קוד לחג שלשי יו.
אבל א עשאה לש חג,
אפילו מתחילת השנה  כשרה.
‚:‡¯Ó
מאי טעמיהו ד·?È‡Ó˘ ˙È
אמר קרא )ויקרא כג,לד(:

מאי כהלכתה?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
והוא שעשאה לצל סוכה.
מכל מקו לאתויי מאי?
לאתויי סוכת רקב"ש,
דתנו רבנ:
סוכת רקב"ש:
סוכת רועי ,סוכת קייצי,
סוכת בורגני ,סוכת שומרי פירות,
סוכה מכל מקו 
כשרה,
ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה.

ליהוה",
ימים © ¨Ÿ
שׁבעת ¨ ¦
הסּכּוֹת ¦ § ©
"חג © ª
©
"חג" בעינ.
סוכה העשויה לש ©
ו·?!ÏÏ‰ ˙È
ההוא מיבעי ליה לכד¯· ˘˘˙,
דאמר ¯· ˘˘˙ משו ¯·:‡·È˜Ú È
מני לעצי סוכה שאסורי כל שבעה?
תלמוד לומר:
ליהוה";
ימים © ¨Ÿ
שׁבעת ¨ ¦
הסּכּוֹת ¦ § ©
"חג © ª
©
ותניא:
¯· ‰¯È˙· Ô· ‰„Â‰È Èאומר:
כש שחל ש שמי על החגיגה 
כ חל ש שמי על הסוכה,
שנאמר:
ליהוה",
ימים © ¨Ÿ
שׁבעת ¨ ¦
הסּכּוֹת ¦ § ©
"חג © ª
©
"חג"  ליי,
מה ©
א #סוכה  ליי.
ו· È‡Ó˘ ˙Èנמי מיבעי ליה להכי!?
אי הכי נמי;
אלא מאי טעמייהו ד·?È‡Ó˘ ˙È
כתיב קרא אחרינא:

מאי כהלכתה?
אמר ¯· :‡„ÒÁ
והוא שעשאה לצל סוכה.
מכל מקו לאתויי מאי?
לאתויי סוכת גנב".
האי תנא דגנב" 
אלימא ליה גנב" משו דקביעי,
תנא קכה מכל מקו  לאתויי רקב"ש דלא קביעי;
והאי תנא דרקב"ש 
אלימא ליה רקב"ש דבני חיובא נינהו,
 .Ëתנא קכו מכל מקו  לאתויי גנב" דלאו בני חיובא נינהו.

‰ÎÂÒ

ימים" )דברי טז,יג(,
שׁבעת ¨ ¦
ל ָך ¦ § ©
תּעשׂה §
הסּכּת © ¤ £
"חג © Ÿ ª
©
"חג" בעינ.
סוכה העשויה לש ©
ו·?!ÏÏ‰ ˙È
ההוא מיבעי ליה לעושי סוכה בחולו של מועד.
ו·?!È‡Ó˘ ˙È
סברי לה קכז כ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èדאמר:
אי עושי סוכה בחולו של מועד.

°

) ‰˘Óא(:
סוכה ישנה 
· È‡Ó˘ ˙Èפוסלי ,ו· ÏÏ‰ ˙Èמכשירי.

רש"י

 .ÌÈÂ‚ ˙ÎÂÒשעשויה לדור בה בימות החמה .Ó''Ó ‰ÎÂÒ :אפילו פחותה
מאלו ולקמיה מפרש מאי היא .‰˙ÎÏ‰Î È‡Ó :מאי אתא לאשמועינ
דאילו שתהא צלתה מרובה מחמתה ובדבר שכשר לסכ בו פשיטא אטו
משו דריעא במילי אחרנייתא שלא נעשית לש סוכה תתכשר א #בפסולות:
‡ .‡„ÒÁ ·¯ ¯Óהאי כהלכתה דקאמר הוא שמסוככת יפה דמוכחא מלתא
שעשייתה הראשונה לצל היתה ולא לצניעות בעלמא דאע''ג דסוכה לש
חג לא בעינ לש סוכה בעינ ולצל הוא דמיקריא סוכה שסוככת מ
החורב .˘''·˜¯ :סימ רועי קייצי בורגני שומרי פירות ולקמ פרי
מאי גריעותייהו דהני מהנ דלעיל דקרי ליה סוכה מכל מקו.ÌÈÚÂ¯ :
שעשו סוכה בשדה לישב בתוכה מפני השרב ושומרי צאנ.ÌÈˆÈÈ˜ :
· .ÔÈ‚¯Âשומרי העיר וכול
שומרי קציעות השטוחי בשדה לייבש:
ישראלי ה אבל סוכה זו לא לש חג נעשית.ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ‰ÎÂÒ :
דאפילו פחות מאלו והיינו הנ דלעיל כדמפרש לקמ דהאי תנא חשיבי ליה
הני משו דישראלי נינהו וחייבי בסוכה וראויה סוכת להכשיר יותר

‡.‡ÓÈÏ
מסוכת גנב'' גוי נשי בהמה כותי שאי חייבי בסוכה:
חשובה להכשיר .ÈÚÈ·˜ ‡Ï ˘''·˜¯ ˙ÎÂÒ :פעמי רועי כא ופעמי
רועי כא כשאכלו את המרעה וכ קייצי כשיבשו הולכי לה וסותרי
סוכת :מתני'  .‰˘È ‰ÎÂÒכדמפרש שעשאה קוד לחג שלשי יו
ולא פירש שהיא לש חג .ÔÈÏÒÂÙ È‡Ó˘ ˙È· :דבעו סוכה לשמה וזו
סת נעשית ואילו תו שלשי לחג הוה כיו דשואלי בהלכות החג קוד
לחג שלשי יו סת העושה לש חג הוא עושה אבל קוד שלשי סתמא
לאו לחג .ÔÈ¯È˘ÎÓ ÏÏ‰ ˙È·Â :דלא בעינ סוכה לש חג.‰¯˘Î :
לבית שמאי איצטרי :גמ'  .‚Á Ì˘Ï ‰ÎÂÒדכתיב סוכות לה' לש
מצות המל .‰‚È‚Á‰ ÏÚ :שלמי חגיגה ש שמי חל עליה לאוסר
עד לאחר הקטרת אימורי דזכו בהו בתר הכי משלח גבוה כעבד הנוטל
פרס .‚Á :חגיגה .‰˘Ú˙ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á :סוכות תעשה לחג סרס המקרא
ודרשהו .„ÚÂÓ Ï˘ ÂÏÂÁ· :א לא עשאה מתחילה :פלוגתא דרבי
אליעזר בפרק היש )לקמ כז:(:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ
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‰ÎÂÒ
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ÊÈ

‚:‡¯Ó
אמר ¯·‡:
לא שנו אלא באיל שצלתו מרובה מחמתו,
אבל חמתו מרובה מצלתו  כשרה.
ממאי?
מדקתני )כא(:
כאילו עשאה בתו הבית,
למה לי למיתני :כאילו עשאה בתו הבית?
ליתני פסולה!
אלא הא קא משמע ל 
דאיל דומיא דבית,
מה בית  צלתו מרובה מחמתו,
א #איל  צלתו מרובה מחמתו.

ו· ÏÏ‰ ˙Èלית להו ד¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·,
דאמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
עשאה מ הקוצי ,ומ הנימי ,ומ הגרדי  פסולה,
מ הסיסי  כשרה;
כי אמריתה קמיה ד˘ Ï‡ÂÓאמר לי:
א #מ הסיסי נמי פסולה;
אלמא  בעינ קכח טויה לשמה,
הכא נמי  בעינ עשיה קכט לשמה!?
שאני הת 
דאמר קרא )דברי כב,יב(:
תּעשׂה ¨לּ ְך",
"גּדלים © ¤ £
§¦ ¦
"לּ ְך" ,לש חוב.
¨
הכא נמי 
ָ
תּעשׂה §ל ך" )ש טז,יג(,
הסּכּת © ¤ £
"חג © Ÿ ª
©
"ל ָך" ,לש חוב!?
§
ההוא מיבעי ליה למעוטי גזולה.
הת נמי 
מיבעי ליה למעוטי גזולה!?
הת כתיב קרא אחרינא 
להם" )במדבר טו,לח(,
"ועשׂוּ ¨ ¤
§¨
קל
¤ ¨ :Ë
"להם" ,משלה° .

וכי חמתו מרובה מצלתו מאי הוי?
הא קא מצטר #סכ פסול בהדי סכ כשר!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
בשחבט.
אי בשחבט,
מאי למימרא!?
מהו דתימא?
ניגזור היכא דחבט אטו היכא דלא חבט;
קא משמע ל  דלא גזרינ.
הא נמי תנינא )כא ד(:
הדלה עליה את הגפ ואת הדלעת ואת הקיסו ,קלא
וסיכ על גב 
פסולה;
וא היה סיכו הרבה מה ,או שקצצ 
כשרה;
היכי דמי?
אילימא  דשלא קלב חבט;

) ‰˘Óב(:
העושה סוכתו תחת האיל 
כאילו עשאה בתו הבית.
סוכה על גבי סוכה 
העליונה כשרה ,והתחתונה פסולה;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א אי דיורי בעליונה  התחתונה כשרה.

רש"י

ופרכינ לבית הלל דלא בעו לשמה נימא גבי ציצית נמי לית להו דרב יהודה אמר
רב .‰‡˘Ú :לציצית .ÔÈ„¯‚‰ ÔÓ :פרניי''ש שתולי בסו #הטלית מותר
האריגה וגדל ש הציצית מינה ובה .ÔÈˆÂ˜‰ ÔÓ :חוטי שנתקו בשתי וקושרי
אות ותלויי לראשיה בבגד לאחר שנארג וקרי להו קוצי על ש שבולטי
כקוצי .ÔÈÓÈ‰ ÔÓ :כגו טלית שתפרוה או שעשו בה אימרא במחט וראשי
חוטי התפירה תלויי בה ומה גדלו הציצית .‰ÏÂÒÙ :הואיל ותלויי ועומדי
כל אלה בבגד ולא נתלו בה לש ציצית לאו עשיה לשמה היא.ÔÈÒÈÒ‰ ÔÓ :
פקעיות כדוריות של חוט לומשיי''ש .‰¯˘Î :הואיל וכשנתלו בבגד לש
ציצית נתלו עשיה לשמה היא דטויה לשמה לא בעינ שאי טויה מ העשיה:
 .Ï‡ÂÓ˘„ ‰ÈÓ˜ ‰˙È¯Ó‡ ÈÎרב יהודה תלמידו של רב ושל שמואל היה לאחר
פטירתו של רב היה אומר שמועות משמו כ אמר לי רב וכשהרצתי דברי לפני
שמואל נחלק עליו מ''מ תרוייהו עשיה לשמה בעו .‡ÓÏ‡ :לא גרסינ אלא
ה''ג א #מ הסיסי פסולה דבעינ טויה לשמה דמא דגרס אלמא משמע דהאי
דמותיב קאמר לה וא כ לא מותיב אלא מדשמואל ולא מילתא היא דרב נמי
עשיה לשמה בעי .‰ÏÂÊ‚ ÈËÂÚÓÏ :דבעינ תעשה ל משל :מתני'
 .˙È·‰ ÍÂ˙· ‰‡˘Ú ÂÏÈ‡Îופסולה כדתניא בברייתא בגמ'‰Â˙Á˙‰ :
 .‰ÏÂÒÙדשני סככי יש לה וקרא פסיל סוכה תחת סוכה כדלקמÔÈ‡ Ì‡ :
„ .ÔÈ¯ÂÈבגמרא מפרש לה :גמ' .˙È·‰ ÍÂ˙· ‰‡˘Ú ÂÏÈ‡Î È˙ÓÏ ÈÏ ‰ÓÏ
מההוא קרא דנפקא ל תו הבית נפקא ל תחת האיל ולמה לי למיתלי האי
 .ÏÂÒÙ ÍÎÒ Û¯ËˆÓ ‡˜ ‡‰מחובר סכ פסול הוא דכתיב )דברי טז(
בהאי:
באספ מגרנ ומיקב ממה שאתה מאס #מגרנ עשה סוכת בפסולת גור כגו

קשי ובפסולת יקב כגו אשכולות ריקניות וזמורות אלמא תלוש בעינ ומהני צל
האיל לצל הסכ להשלי צלתה של סוכה .ÔË·Á˘· :השפיל ענפיו למטה
מעורבי ע סכ כשר ואי נראי בעי וסכ כשר רבה עליו ומבטלה דמדאורייתא
כל מילי בטל ברובא כדתנ במתני' )לקמ יא (.א היה סיכו מרובה מה כשרה:
 .‡¯ÓÈÓÏ È‡Óלמה ליה לרבא למימר כשרה ולמתניתי למה ליה למימר כאילו
עשאה בתו הבית לאשמועינ דלא פסול אלא דומיא דבית האי לאו תחת שני
סככי הוא דכיו דחמתו מרובה דענפיו מועטי וסכ כשר רבה עליו מהיכא תיתי
למיפסל לאו משו שני סככי איכא דהא חד סככה הוא ולאו משו מחובר איכא
דהא בטל ליה ברובא שמע מינה מהכא שמסככי על קני הגג שקורי לט''ש אע''פ
שסמוכות זו לזו בפחות מג' כיו שחמת מרובה מצלת ואומר רבי דזהו השיעור
כשהקני והאויר שביניה בשוה כדאמרינ )לקמ כב (:כזוזא מלעיל כאסתרא
מלתחת ובעוד שה הכסוי והקני בשוה אי צרי לנענע אבל א הקני רבה נוטל
אחת מבינתי וכל לשו חבטה שבתלמוד^ לשו השפלה והמפרש חבטה תלישה
או שליפה טועה דאי מחובר הוא מאי אהני ואי תלוש הוא הא קתני או קצצ מכלל
דרישא מחוברי ועוד אי תלוש הוא צלתה מרובה מחמתה אמאי לא הלא נפלו
על הסכ וגבי הדלה עליה אמאי בעי סיכו הרבה מה‡Ï„ ‡ÎÈ‰ ÂË‡ :
 .ÔË·Áדאיכא משו מחובר דמצטר #סכ פסול לכשר דאינו מעורב ביניה
 .‰Ï„‰הרי ופשט עליה כעי דלית שקורי
ולחודיה קאי ולא בטיל:
טרייל''א .ÒÂÒÈ˜ :עשב המתפשט מאד ושרשיו כאיל ועיקרו כאיל וקורי לו
אידר''א ומתפשט ועולה על החומות .‰ÏÂÒÙ :משו מחובר.ÈÓ„ ÈÎÈ‰ :
סיכו הרבה מה דמכשיר ליה בביטול אי דלא חבט דלא בטיל אמאי כשירה:

ÁÈ

„.È Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

הא קא מצטר #סכ פסול בהדי קלג סכ כשר!
אלא לאו  דשחבט ,קלד
ושמע מינה  דלא גזרינ!?
מהו דתימא?
הני מילי  בדיעבד,
אבל לכתחילה  לא;
קא משמע ל.

‰ÎÂÒ

שתיה קלט פסולות.
היכי דמי?
כגו דתרוייהו צלת מרובה מחמת,
וקיימא עליונה למעלה מעשרי .קמ
 .Èהתחתונה קמא כשרה והעליונה פסולה.
היכי דמי?
כגו שהתחתונה צלתה מרובה מחמתה,
והעליונה קמב חמתה מרובה מצלתה,
וקיימי תרוייהו בתו עשרי.
°

.'ÂÎÂ ‰ÎÂÒ È·‚ ÏÚ ‰ÎÂÒ
תנו רבנ:
תּשׁבוּ" )ויקרא כג,מב(,
"בּסּכּת § ¥
©Ÿ ª
ולא בסוכה שתחת הסוכה,
ולא בסוכה שתחת האיל,
ולא בסוכה שבתו הבית.
אדרבה!
"בּסּכּת" תרתי משמע!?
©Ÿ ª
אמר ¯· :˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
"בסכת" כתיב.

העליונה כשרה והתחתונה
היכי דמי?
כגו דתרוייהו צלת מרובה מחמת,
וקיימא עליונה בתו עשרי.
קמג

קמד

פסולה.

פשיטא!?
התחתונה קמה כשרה והעליונה קמו פסולה איצטריכא ליה,
מהו דתימא?
ניגזר דילמא מצטר #סכ פסול בהדי סכ כשר;
קא משמע ל.

אמר ¯·:‰ÈÓ¯È È
פעמי ששתיה כשירות,
פעמי ששתיה פסולות,
פעמי שהתחתונה קלה כשרה והעליונה פסולה,
פעמי שהעליונה כשרה והתחתונה פסולה .קלו

וכמה קמז יהא בי סוכה לסוכה ותיפסל התחתונה?
אמר ¯·  :‡Â‰טפח,
שכ מצינו באהלי טומאה טפח;
¯· קמט  ‡„ÒÁו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰אמרי :ארבעה,
שלא מצינו מקו חשוב פחות מארבעה;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר :עשרה.
מאי טעמיה קנ ד˘?Ï‡ÂÓ
כהכשרה  כ פסולה,
מה הכשרה  בעשרה,
א #פסולה  בעשרה.

שתיה קלז כשירות.
היכי דמי?
קלח
כגו שהתחתונה חמתה מרובה מצלתה,
והעליונה צלתה מרובה מחמתה,
וקיימא עליונה בתו עשרי.

קמח

רש"י

 .Û¯ËˆÓ˜ ‡‰ונמצא מסכ במחובר וא #על פי שהוא רחוק ומובדל מרבה
הוא את הצל וצרי להיות צלתה מרובה מחמתה לבד מזה.ÔË·Á„ ‡Ï‡ :
דבטיל אגב כשר והוה ליה כוליה כשר .„·ÚÈ„ :דקתני הדלה :ה''ג

˘˙‰ÂÈÏÚÂ ‰˙ÏˆÓ ‰·Â¯Ó ‰˙ÓÁ ‰Â˙Á˙‰˘ ÔÂ‚Î ÈÓ„ ÈÎÈ‰ ˙Â¯È˘Î Ô‰È
ˆ„''‰ ˙ÂÏÂÒÙ Ô‰È˙˘ ÌÈ¯˘Ú ÍÂ˙· ‰ÂÈÏÚ ‡ÓÈÈ˜Â ‰˙ÓÁÓ ‰·Â¯Ó ‰˙Ï
‰Â˙Á˙ 'ÎÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÂÈÏÚ ‡ÓÈÈ˜Â Ô˙ÓÁÓ ‰·Â¯Ó Ô˙Ïˆ Â‰ÈÈÂ¯˙„ ÔÂ‚Î
‰˙ÓÁÓ ‰·Â¯Ó ‰˙Ïˆ ‰Â˙Á˙‰˘ ÔÂ‚Î ÈÓ„ ÈÎÈ‰ ‰ÏÂÒÙ ‰ÂÈÏÚÂ ‰¯˘Î
‰¯˘Î ‰ÂÈÏÚ 'Î ÍÂ˙· Â‰ÈÈÂ¯˙ ÈÓÈÈ˜Â ‰˙ÏˆÓ ‰·Â¯Ó ‰˙ÓÁ ‰ÂÈÏÚ‰Â
‡ÓÈÈ˜Â Ô˙ÓÁÓ ‰·Â¯Ó Ô˙Ïˆ Â‰ÈÈÂ¯˙„ ÔÂ‚Î ÈÓ„ ÈÎÈ‰ ‰ÏÂÒÙ ‰Â˙Á˙Â
‰ÈÏ ‡ÎÈ¯ËˆÈ‡ ‰ÏÂÒÙ ‰ÂÈÏÚÂ ‰¯˘Î ‰Â˙Á˙ ‡ËÈ˘Ù 'Î ÍÂ˙· ‰ÂÈÏÚ
 .'ÂÎ ÏÂÒÙ ÍÎÒ Û¯ËˆÓ ‡ÓÏÈ„ ¯Ê‚È „''Óול''ג בהא סיומא וכגו דקיימא
עליונה כו' .ופירושו שתיה כשרות ה''ד כגו שהתחתונה חמתה מרובה דסכ
דידה כמא דליתיה הוא דתרוייהו מתכשר בסכ העליו והוא דקיימא עליונה
בתו כ' לאר) דהוי סכ כשר א #להכשיר תחתונה'ÂÎ ˙ÂÏÂÒÙ Ô‰È˙˘ :
 .'ÎÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÂÈÏÚ ‡ÓÈÈ˜Âלגגה של תחתונה שהיא קרקעיתה של עליונה:
˙.'ÂÎ ‰·Â¯Ó ‰˙Ïˆ ‰Â˙Á˙‰˘ ÔÂ‚Î „''‰ ‰ÏÂÒÙ ‰ÂÈÏÚÂ ‰¯˘Î ‰Â˙Á
דסכ של עליונה לאו סכ הוא ולא מיפסלה תחתונה משו סוכה תחת סוכה
ועליונה פסולה משו דחמתה מרובה מצלתה וכגו דקיימי תרוייהו בתו כ'
לאר) דאי עליונה למעלה מעשרי א #תחתונה פסולה משו דמצטר #סכ
פסול בהדי כשר משו דסכ למעלה מעשרי פסולה אבל כי קאי בתו כ'

לצטר #ובלבד שלא יהא צלתה מרובה מחמתה דתפסיל תחתונה משו סוכה
תחת סוכה .„''‰ :דתחתונה פסולה משו סוכה תחת סוכה‡ÓÈÈ˜Â :
 .'Î ÍÂ˙· ‰ÂÈÏÚלגגה של תחתונה דהוא קרקעיתה דעליונה .‡ËÈ˘Ù :דכי
חד מנייהו חמתה מרובה לאו סוכה תחת סוכה היא ומאי אשמעינ רבי ירמיה:
˙ .‰ÈÏ ‡ÎÈ¯ËˆÈ‡ ‰ÏÂÒÙ ‰ÂÈÏÚÂ ‰¯˘Î ‰Â˙Áכדקיימא עליונה בתו כ':
 .¯Ê‚È „''Óלמיפסל תחתונה משו זמני דקיימא עליונה למעלה דלא מסיק
אדעתיה למיחש אתחתונה משו צירו #פסול ע כשר ומדחזי לעליו חמתה
מרובה סבר כמא דליתיה הוא ולא פסיל לתחתונה קמ''ל דלא גזרינ הא אטו
הא .‡‰È ‰ÓÎÂ :הפסק בי סכ לסכ ותפסול תחתונה משו סוכה תחת
סוכה דלא נימא חד סוכה הוא .ÁÙË :אבל בציר מטפח חד סככה הוא:
 .ÁÙËעל טפח ברו טפח מביא את הטומאה וחוצ) בפני הטומאה הלכה
למשה מסיני הוא אבל פחות מטפח לא מביא ולא חוצ) לא מביא את הטומאה
טומאה תחת ראשו אחד וכלי תחת ראשו שני והיא קורה ארוכה ורחבה טפח
וראויה להביא טומאה לא מייתי משו דליכא רו הפסק טפח ממנו ולקרקע
ולא חוצ) א יש כלי על גבה כנגד הטומאה אפילו עד לרקיע טמא דטומאה
רצוצה שאי לה אהל טפח בוקעת ועולה .·Â˘Á ÌÂ˜Ó ÂÈˆÓ ‡Ï˘ :להיות
רשות לעצמו לא כרמלית ולא רה''י .‰Ú·¯‡Ó ˙ÂÁÙ :כדאמר ביציאות
השבת )ז (.והכא נמי לאו רשות לעצמו היא לאקרויי סוכה תחת סוכה:
 .‰ÏÂÒÙ ÍÎ ‰¯˘Î‰Îמשו שתי סוכות פסלה קרא וכי לית בה בעליונה
הכשר סוכה לאו סוכה היא ולא פסלה:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

תנ )כא(:
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
א אי דיורי בעליונה  התחתונה כשרה;
מאי אי דיורי?
אילימא  דיורי ממש;
אטו דיורי קא גרמי?
אלא לאו 
שאינה קנא ראויה לדירה,
והיכי דמי?
דלא גבוה עשרה;
מכלל ד˙‡ ˜ ‡Óסבר 
א #על פי שאינה ראויה לדירה  פסולה!?
כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר :אמרי במערבא:
א אי התחתונה יכולה לקבל כרי וכסתות של עליונה 
התחתונה כשרה.
מכלל ד˙‡ ˜ ‡Óסבר 
קנב
א #על פי שאינה יכולה לקבל  פסולה!?
איכא בינייהו דיכולה לקבל על ידי הדחק.

‰ÎÂÒ

„:È Û

ËÈ

מהו דתימא?
הוא הדי דאפילו לנאותה,
והאי דקתני )כא(:
מפני הנשר  אורחא דמילתא קתני;
קא משמע ל.
לימא מסייע ליה:
סיככה כהלכתה,
ועיטרה בקרמי ,ובסדיני המצוירי,
ותלה בה אגוזי ,שקדי ,אפרסקי ,ורמוני,
פרכילי ענבי ,ועטרות שבלי ,קנג
יינות ,שמני ,וסלתות 
 :Èאסור להסתפק מה  °עד מוצאי יו טוב האחרו של חג;
וא התנה עליה  הכל לפי תנאו.
דלמא מ הצד.
תנא:
נויי סוכה אי ממעטי בסוכה.
אמר ¯· ‡˘:È
ומ הצד ממעטי.
קנד

) ‰˘Óג(:
פירס עליה סדי מפני החמה ,או תחתיה מפני הנשר,
או שפירס על גבי הקינו #
פסולה.
אבל פורס הוא על גבי נקליטי המטה.

מנימי עבדיה ד¯· ‡˘,È
איטמישא ליה כתנתיה קנה במיא,
ושטחה קנו אמטללתא.
אמר ליה ¯· ‡˘ :Èשקלה ,קנז
דלא לימרו קא מסכ קנח בדבר המקבל טומאה.
והא קא חזו לה קנט דרטיבא!?
לכי יבשה קאמינא ל.

‚:‡¯Ó
אמר ¯· :‡„ÒÁ
לא שנו אלא מפני הנשר,
אבל לנאותה  כשרה.
פשיטא!
מפני הנשר תנ!?

אתמר:
נויי סוכה המופלגי ממנה ארבעה,
¯·  ÔÓÁאמר :כשרה;
¯·  ‡„ÒÁו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰אמרי :פסולה.
רש"י

‡ .ÈÓ¯‚ ÔÈ¯ÂÈ„ ÂËמכל מקו סוכה

‡ .˘ÓÓ ÔÈ¯ÂÈ„ ‡ÓÈ Èשאי בה אד:
תחת סוכה היא'È ‰Â·‚ ‡Ï„ ÈÓ„ ÈÎÈ‰Â ‰¯È„Ï ‰ÈÂ‡¯ ‰È‡˘ Â‡Ï ‡Ï‡ :
 .'ÂÎ ˜''˙„ ÏÏÎÓוקשיא לשמואל מדרבנÈ¯Ó‡ ¯Ó‡ ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ :
· .‡·¯ÚÓהאי אי ראויה לדירה דקאמר ר' יהודה לאו בשאי גבוה קאמר דא''כ
לת''ק נמי כשרה אלא כשאי בריאה וחזקה לקבל כסתות וכרי של עליונה
וליש תחתונה כשרה מהאי טעמא דשמואל דכהכשרה כ פסולה וכיו דעליונה
לא חזיא למידר בה שהרי אי תחתונה מקבלתה לא פסלה :ופרכינ ÏÏÎÓ
„˙''˜  .'ÂÎ ¯·Òסו #סו #שמע מינה דרבנ לית להו דשמואל והוא הדי לשאינה
גבוהה כו' :ומשני ‡ .'ÂÎ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈדרבנ סברי כיו דיכולה לקבל בדוחק
ש סוכה על העליונה ומיפסלא התחתונה ורבי יהודה סבר כיו דליכא תשמישא
להדיא לאו ש סוכה עלה דעליונה :מתני'  .¯˘‰שלא יהו עלי וקיסמי
נושרי על שולחנו וסדי דבר המקבל טומאה הוא ופסול לסכ כדלקמ )יא:(.
‡ .ÛÂÈ˜ È·‚ ÏÚ Ò¯ÈÙ˘ Âכלומר או אפילו לא פירסו מפני הנשר אלא לנוי על
מטתו .ÛÂÈ˜ È·‚ ÏÚ :ה ד' קונדיסי לד' רגלי המטה וגבוהי ומניח כלונסות
מזה לזה על גביה ופורס עליה סדי ומרחיק מ הסכ דהשתא לא משו מסכ
בדבר המקבל טומאה מיפסלא דהא לאו לסכוכי שטח הת .‰ÏÂÒÙ :משו
דאינו יושב בסוכה דאהל מפסיק ביניהÈËÈÏ˜ È·‚ ÏÚ ‡Â‰ Ò¯ÂÙ Ï·‡ :
 .‰ËÓ‰שאינ אלא שני וה יוצאי באמצע מטה אחד למראשותיה ואחד
לרגליה ונותני כלונסא מזה לזה ופורסי עליו סדי והוא משפע לכא ולכא
ומשו דאי לה גג טפח רחב למעלה לא מיקרי אהל :גמ' ÈÙÓ ‡Ï‡ ˘''Ï

 .¯˘‰דשויה סכ להגי הלכ מפסיל משו מקבל טומאה.‰˙Â‡Ï Ï·‡ :
אי ש סכ עליה וכשירה וי''מ טעמא דפסולה משו שני סככי ואי אפשר
דא''כ לרב חסדא לא מפסיל אלא א כ מופלג ד' דהא איהו אמר לעיל ארבעה
וכיו דמיפלגי ד' תו לא מצי למימר אבל לנאותה כשרה דהא איהו פסיל לקמ
בנויי סוכה המופלגי ד' מ הסכ משו שני סככי .ÔÈÓ¯˜· :שמצוירי^
מעשה אורג כגו בגדי צבעוני שקורי אובריי''.ÔÈ¯ÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÈ„Ò·Â :
שצורת בולטת כגו מעשה רוק או מעשה אורג שקורי גלינשק''ש˙ÂÈÈ :
˘ .ÌÈÓנותני בכוסות של זכוכית לנוי .Â‡˙ ÈÙÏ ÏÎ‰ :וכגו דאמר איני
בודל מה כל בי השמשות של יו טוב הראשו דלא חל קדושה עלייהו והכי
מוקי לה במסכת ביצה בהמביא )ל (:ותנאה אחרינא לא מהני בהו קתני מיהת
סדיני והיינו סייעתא .„ˆ‰ ÔÓ ‡ÓÏÈ„ :לדפנות קאמר אבל למעלה אימא ל
אפילו לנאותה נמי מסכ במקבל טומאה קרי לה .ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ :קרמי
הפרוסי למעלה לנוי אי ממעטי בגובהה מעשרי להכשירה דלאו מי סככה
נינהו דאי סכ הוו הוה מיפסלה משו מקבל טומאה ולא לפוסלה משו פחותה
מי' .ÔÈËÚÓÓ „ˆ‰ ÔÓÂ :לה משיעור ז' טפחי דהא אינה מחזקת ראשו ורובו
ושולחנו .‡˘ÈÓËÈ‡ :נישורה במי .‡·ÈË¯„ ‰Ï ÂÊÁ˜ ‡‰Â :שהיא לחה
ומוכחא מילתא דלנגבה שטחוה ולא לסכ.ÍÏ ‡ÈÓ‡˜ ‰˘·È ÈÎÏ :
דתשקלה .‰ÎÂÒ ÈÈÂ :סדיני הפרוסי תחת סכ לנוי .‰ÏÂÒÙ :משו אהל
מפסיק ואשתכח דלא גני בסוכה ולרב נחמ כיו דלנוי סוכה יהבינהו בטלה
לגבה:

Î

„.‡È Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

¯·  ‡„ÒÁו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰איקלעו לבי ריש גלותא,
אגנינהו ¯·  ÔÓÁבסוכה שנוייה מופלגי ממנה ארבעה,
אשתיקו ולא אמרו ליה ולא מידי.
אמר להו :הדור בהו רבנ משמעתייהו?
אמרו ליה :אנ שלוחי מצוה אנ ופטורי מ הסוכה.
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מותר ליש בכילה בסוכה,
א #על פי שיש לה גג,
והוא שאינה גבוהה עשרה.
מיתיבי )כא ב:א(:
היש תחת המטה 
לא יצא ידי חובתו!?
הא תרגמה ˘ Ï‡ÂÓבמטה גבוהה עשרה.
קסא

קסב

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù
קס

‰ÎÂÒ

אמר ¯· ˙ ÈÓÈ·‡ ¯· ‡ÙÈÏÁאמר ˘:Ï‡ÂÓ
היש בכילה ערו 
מוציא ראשו חו) לכילה וקורא קרית קסו שמע.
מיתיבי:
היש בכילה ערו 
לא יוציא ראשו חו) לכילה ויקרא קרית קסז שמע!?
הכא במאי עסקינ?
כשגבוהה עשרה.
הכי נמי מסתברא,
מדקתני סיפא:
הא למה זה דומה?
לעומד בבית ערו,
שלא יוציא ראשו חו) לחלו ויקרא קרית קסח שמע;
 .‡Èשמע מינה° .
ובית א #על גב דלא קסט גבוה עשרה,
כיו דקביע  אוהלא הוא,
דלא גרע מקינופות.

תא שמע:
היש בכילה בסוכה 
לא יצא ידי חובתו!?
הכא במאי עסקינ?
כשגבוהה עשרה.
קסג

לישנא אחרינא אמרי לה:
אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
מותר ליש בכילת חתני בסוכה,
לפי שאי לה גג,
א #על פי שגבוהה עשרה.

תא שמע:
או שפירס על גבי קינופות 
פסולה!?
הת נמי דגביהי עשרה.
והא לא קתני הכי,
דתניא:
נקליטי  שני,
וקינופות  ארבעה;
פירס על גבי קינופות  פסולה,
על גבי נקליטי  כשרה,
ובלבד שלא יהו קסד נקליטי גבוהי מ המטה עשרה;
מכלל דקינופות ,א #על פי שאי גבוהי עשרה!?
שאני קינופות דקביעי.
והרי סוכה על גבי סוכה דקביעא,
ואמר ˘:Ï‡ÂÓ
כהכשרה כ פסולה!?
אמרי:
הת דלמפסל סוכה  כהכשירה כ פסולה ,קסה
הכא דלשויי אוהלא  בציר מעשרה נמי הוי אוהלא.

מיתיבי:
היש בכילה בסוכה 
לא יצא ידי חובתו!?
הכא במאי עסקינ?
בשיש לה גג.
תא שמע:
נקליטי  שני,
וקינופות  ארבעה;
פירס על גבי קינופות  פסולה,
על גבי נקליטי  כשרה,
ובלבד שלא יהו נקליטי גבוהי מ המטה עשרה; קע
הא גבוהי מ המטה עשרה  פסולה,
א #על פי שאי לה גג!?
שאני נקליטי דקביעי.
רש"י

¯·  .ÔÓÁאב בית די היה ונגיד ומצוה בבית ראש גולה ועושי על פיו:
˘ .Ô‡ ‰ÂˆÓ ÈÁÂÏלהקביל פני ראש גולה דחייב אד להקביל פני רבו ברגל
ופטרינ כדתנ לקמ )כה (.שלוחי מצוה פטורי מ הסוכה .‰ÏÈÎ :הפרוסה
סביבות המטה .‚‚ ‰Ï ˘È˘ Ù''Ú‡Â :שאי גגה משופע כשל נקליטי אלא
שוה כשל קינופות .‰¯˘Ú ‰‰Â·‚ ‰È‡˘ ‡Â‰Â :מ המטה דבציר מגובה
עשרה לאו אוהלא הוא .ÈÎ‰ È˙˜ ‡Ï ‡‰ :בברייתא דמפרש להו בגוה דהכי
תנא נקליטי שני כדפירשתי לעיל יוצאי באמצע המטה למראשותיה
ולמרגלותיה .ÈÚÈ·˜„ :אבל כילה לא קביעה בחזקה כקינופות הלכ כי לא
גבוהה עשרה לא חשיב .‰ÎÂÒ ÏÒÙÓÏ„ Ì˙‰ :קאתייה משו סוכה תחת

סוכה .‰ÏÂÒÙ ÍÎ ‰¯˘Î‰Î :כל כמה דלא מקרייא עליונה סוכה לא
מיפסלא תחתונה .‡Ï‰Â‡ ‰ÈÈÂ˘Ï„ ‡Î‰ :שלא יש תחתיו אבל שאר
הסוכה כשרה .‡Ï‰Â‡ ÈÂ‰ ÈÓ ‰¯˘ÚÓ ¯Èˆ· :היכא דקביעה‡¯Â˜Â :
˜¯ .ÚÓ˘ ^˙Èדכיו דלאו אהל הוא לא אמרינ למקו שרובו ש ראשו נזרק
וליתסר משו לא יראה ב ערות דבר אלא הרי הוא כמוציא ראשו חו) לחלוקו:
ה''ג Ú¯‚ ‡Ï„ ‡Ï‰Â‡ ÈÂ‰ ÚÈ·˜„ ÔÂÈÎ ‰¯˘Ú ‰Â·‚ ‡Ï„ ‚''Ú‡ ÈÓ ˙È·Â
 .˙ÂÙÂÈ˜Óוה מלתא שמעתא באפי נפשה הוא דלא תימא בית ככילה דאי לא
גבוה לישתרי להוציא ראשו חו) לחלו .ÌÈ˙Á ˙ÏÈÎ :אינה כשאר כילה
ואי עושי לה גג והיא סביבות המטה וגגה משופע כשל נקליטי:

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

אי קביעי 
ליהוי כקינופות!?
לגבי קינופות  לא קביעי,
לגבי כילה  קביעי.

‰ÎÂÒ

„.‡È Û

‡Î

זה הכלל:
כל דבר שהוא קעו מקבל טומאה ואי גידולו מ האר) 
אי מסככי בו .קעז
‚:‡¯Ó
יתיב ¯·  ÛÒÂÈקמיה ד¯· ,‡Â‰
ויתיב וקאמר:
או שקצצ 
כשרה )כא(;
ואמר ¯· :צרי לנענע.
אמר ליה ¯·  :‡Â‰הא ˘ Ï‡ÂÓאמרה!
אהדרינהו ¯·  ÛÒÂÈלאפיה ,אמר קעח ליה:
אטו מי קאמינא ל דלא אמרה ˘?Ï‡ÂÓ
אמרה ¯· ואמרה ˘!Ï‡ÂÓ
אמר ליה :קעט הכי קאמינא ל 
ד˘ Ï‡ÂÓאמרה ולא ¯·,
ד¯· אכשורי מכשר.
כי הא ד¯· ‡„ÈÒÁ Ì¯ÓÚ
רמא תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה,
תלא ולא פסק ראשי חוטי שלה,
אתא לקמיה ד¯· ,È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ
אמר ליה :הכי אמר ¯·:
מפסק וה כשרי;
אלמא 
פסיקת  זו היא עשיית,
הכא נמי 
קציצת  זו היא עשיית.

דרש ¯·:‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
מותר ליש בכילה בסוכה,
א #על פי שיש לה גג,
א #על פי שגבוהה עשרה.
כמא?
כ¯· ‰„Â‰È Èדאמר:
לא אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע;
דתנ )כא ב:א(:
אמר ¯·:‰„Â‰È È
נוהגי היינו,
קעב
שהיינו ישני תחת המטה בפני הזקני.
ולימא  הלכה כ¯·?!‰„Â‰È È
אי אמר  הלכה כ¯·,‰„Â‰È È
הוה אמינא 
הני מילי  מטה ,דלגבה עשויה,
אבל כילה דלתוכה עשויה 
אימא לא;
קא משמע ל 
טעמיה קעג ד¯· ‰„Â‰È Èדלא אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע,
לא שנא מטה ולא שנא כילה.
קעא

) ‰˘Óד(:
הדלה עליה את הגפ ואת הדלעת ואת הקיסו,
וסיכ על גב  קעה
פסולה.
וא היה סיכו הרבה מה ,או שקצצ 
כשרה.

וסבר ˘  Ï‡ÂÓלא אמרינ פסיקת זו היא עשיית?
והא תני ˘ Ï‡ÂÓמשו ¯·:‡ÈÈÁ È
הטיל לשתי קפ קרנות בבת אחת,
ואחר כ פסק ראשי חוטי שלה 
כשרי;

קעד

רש"י

 .˙ÂÙÂÈ˜Î ÈÂ‰ÈÏוליפסלא א #בפחות מי'.ÈÚÈ·˜ ‡Ï ˙ÂÙÂÈ˜ È·‚Ï :
לחשוב כמותה ליפסול א #בפחות מי' .ÈÚÈ·˜ ‰ÏÈÎ È·‚Ï :הלכ אינהו
פסלי בי' אפילו לית להו גג וכילה לא פסלה אפילו בי' כי לית לה גג'¯Î :
 .‰„Â‰Èלקמ מפרש בפרק היש.‰ËÓ‰ ˙Á˙ ÌÈ˘È ÂÈÈ‰ ÌÈ‚‰Â :
דמטה לגבי סוכה אהל עראי הוא שמסלקי אותה ממקו למקו‰·‚Ï„ :
 .‰ÈÂ˘Úלשכב על גבה ולא תחתיה להיות לו אהל הלכ לאו ש אהל עליה
וטעמא לאו משו עראי הוא אלא לאו שמה אהל‰ÎÂ˙Ï„ ‰ÏÈÎ Ï·‡ :
 .‰ÈÂ˘Úולאהל הלכ ש אהל עליה ואע''ג דעראי הוא לא מיפקע שמיה
קמ''ל רבה דטעמא דרבי יהודה הת כו' :מתני'  .‰Ï„‰טרלי''ד בלע''ז:
˜ ^.ÌÂÒÈאיר''א בלע''ז והוא נדלה כגפ .‰ÏÂÒÙ :שאי מסככי במחובר
דאמר מר )יב (.באספ מגרנ ומיקב בפסולת גור ויקב הכתוב מדבר:
 .Ô‰Ó ‰·¯‰ומבטל ברוב .Ôˆˆ˜˘ Â‡ :א #לאחר שסככה בה ולא
אמרינ תחילת עשייתה בפסול ופסולה .'ÂÎ ÏÏÎ‰ ‰Ê :בגמרא ילי #לה:
 .ı¯‡‰ ÔÓ ÂÏÂ„È‚ ÔÈ‡Âכגו עורות בהמה ואפילו לא מקבלי טומאה כגו
שמחוסרי מלאכה :גמ'  .·È˙ÈÂרב יוס #וקאמר הכי הא דתנ או שקצצ
כשרה אמר רב עלה נהי דאי צרי לחזור ולסותרה כולה אבל צרי הוא
לנענע קצת אות שהוסככו במחובר לאחר קציצת דתהוי להו ה כעשייה
דאי לא פסולה משו תעשה ולא מ העשוי דהכי משמע סוכות תעשה

כשאתה עושה אותה תהא ראויה לסוכה ולא מ העשוי בפסול שאינו ראוי
לסוכה ואתה מתקנו בתיקו מועט כי האי דמכשר לה בקציצה ולא הדר סתר
לה ומיהו נענוע קרוב לסתירה הוא שמגביה כל אחד לבדו ומניחו וחוזר
‡ .‰ÈÙ‡Ï ÛÒÂÈ ·¯ Â‰È¯„‰בכעס:
ומגביה את חבירו ומניחו:
‡ .¯˘ÎÓ È¯Â˘Îבלא נענוע דקסבר קציצתה זו היא גמר עשייתה והיכי דמי
תעשה ולא מ העשוי כגו החוטט בגדיש לעשות לו סוכה שהסיכו היה
מאליו ואינו נוגע בו לעשות שו מעשה אלא פוחת אחת מדפנותיו ונכנס
לעומקו ונוטל העומרי ומשלי והסוכה נעשית מאליה דופנותיה וסככה אבל
זה שקיצצ זהו מעשה שלה שנגמר בהכשר .‡˙ÏÎ˙ ‡Ó¯ :הטיל ציצית:
 .‰È˙È· È˘È‡„ ‡ÓÂÊ¯ÙÏלטלית אשתו דקסבר לילה זמ ציצית הוא וראית
אותו )במדבר טו( פרט לכסות סומא אבל כסות לילה חייב והויא מצות עשה
שלא הזמ גרמא ונשי חייבות .Ô‡Ï˙ :לציציות בכנפות הטלית חוט אחד
כפול ד' ותוחבו בכנ #ועודנו חוט א' כופלו והרי ה שמנה כפלי ופוסק
ראשי שלה ונעשי שמנה חוטי ורב עמר שכח ולא פסק עד שעשה כל
הגדילי וקשריה ונמצאת עשוי בפסול דאי בה אלא חוט אחד ואתא
לקמיה כו' .˙Á‡ ˙·· ˙Â¯˜ '·Ï ÏÈË‰ :שעשה ארבע כפלי ארוכי
כשיעור שתי ציציות ותוחב ראשו אחד בכנ #זה וראשו אחר בכנ #זה וכפ#
הראשי עד שהגיעו זה לזה לאמצע ארכה:

·Î

„:‡È Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‰ÎÂÒ

"תּעשׂה" ,ולא מ העשוי?
מאי איריא משו © ¤ £
תיפוק ליה דמחוברי נינהו!
אלא בשקצצ,
וקתני :פסולה;
ושמע מינה 
דלא אמרינ קציצת זו היא עשיית;
ותיובתא ד¯·!?

מאי לאו 
שקושר ואחר כ פוסק!?
לא,
שפוסק ואחר כ קושר.
אי קפא פוסק ואחר כ קושר  מאי למימרא!?
 :‡Èמהו דתימא? °
בעינ כנ #בשעת פתיל וליכא;
קא משמע ל.

אמר ל ¯· 
הכא במאי עסקינ?
דשלפינהו שלופי,
דלא מינכרא עשיה דידהו.
מכל מקו,
תלא ואחר כ פסק קשיא ל¯·!?
קשיא.

מיתיבי:
תלא ולא פסק ראשי חוטי שלה 
פסולי;
מאי לאו  פסולי לעול,
ותיובתא ד¯·!?
אמר ל ¯· 
מאי פסולי?
פסולי עד שיפסקו.
ו ÈÂÏאמר :קפב
פסולי לעול.
וכ אמר ¯·  ‰˙Óאמר ˘:Ï‡ÂÓ
פסולי לעול.
איכא דאמרי:
אמר ¯· :‰˙Ó
בדידי הוה עובדא,
ואתאי לקמיה דמר ˘,Ï‡ÂÓ
ואמר לי :פסולי לעול.

לימא כתנאי:
עבר וליקט  פסול,
דברי ¯· ;˜Â„ˆ È·¯· ¯ÊÚÏ‡ Èקפד
ו ÌÈÓÎÁמכשירי;
סברוה 
דכולי עלמא לולב צרי אגד,
וילפינ לולב מסוכה,
"תּעשׂה" )ש( ,ולא מ העשוי;
דכתיב גבי סוכה © ¤ £
מאי לאו בהא קמיפלגי  קפה
דמא דמכשיר סבר 
אמרינ גבי סוכה קציצת זו היא עשיית,
וגבי לולב נמי אמרינ לקיטת זו היא עשיית;
ומא דפסיל סבר 
לא אמרינ גבי סוכה קציצת זו היא עשיית,
וגבי לולב נמי לא אמרינ לקיטת זו היא עשיית?

מיתיבי:
תלא ואחר כ פסק ראשי חוטי שלה 
פסולי;
ועוד תניא גבי סוכה:
"תּעשׂה" )דברי טז,יג( ,ולא מ העשוי;
©¤ £
מכא אמרו:
הדלה עליה את הגפ ואת הדלעת ואת הקיסו ,קפג
וסיכ על גב 
פסולה;
היכי דמי?
אילימא  בשלא קצצ;

לא,
דכולי עלמא 
לא אמרינ גבי סוכה קציצת זו היא עשיית,
והכא במיל #לולב מסוכה קמיפלגי,
מא דמכשיר קפו סבר 
לא ילפינ לולב מסוכה;
ומא דפסיל סבר 
ילפינ לולב מסוכה.
רש"י

 .¯˘Â˜ Â‡Ï È‡Óעשה הגדיל בזו ובזו ואחר כ פסק אמצעה ונעשו שתי ואע''פ
שנעשו בפסול דכולה קוד שנפסקה חוט אחד הוא˙Ú˘· ÛÎ ÔÈÚ· :
 .ÏÈ˙Ùבשעה שפותלו שתולה בו הפתילי בעינ כנ #אחד ולא שני.ÌÏÂÚÏ :
ואפילו מפסק לשני לאחר קישור וקשיא לרב .‰ÏÂÒÙ Ô·‚ ÏÚ ÍÎÈÒÂ :ול''ג
בברייתא א היה סיכו הרבה מה או שקצצ .ÈÙÂÏ˘ Â‰ÈÙÏ˘„ :פשח מ
האיל עד שניתק ומתו שאי קציצת ניכרת כל כ ששוכבי ראשי פשיחת
אצל האיל לא הוי עשיה מעלייא.·¯Ï ‡È˘˜ ˜ÒÙ Î''Á‡Â Ô‡Ï˙ Ó''Ó :
דמכשר .È‡˙Î :אי אמרינ קציצת זו היא עשיית או לא.ÔË˜ÈÏÂ ¯·Ú :

ענבי ההדס דתנ לקמ )לב (:א היו ענביו מרובי מעליו פסול דהוה ליה מנומר
ולא הדר הוא וא מיעטו כשר ואי ממעטי בי''ט דמתק מנא להכשיר את
הפסול וקתני בברייתא עבר על דברי חכמי שאמרו אי ממעטי בי''ט ולקט
בי''ט פסול .‰Â¯·Ò :רבנ דבי מדרשא דבעו למישמע מינה דבלקיטת זו היא
גמר עשיית פליג .‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ :תרוייהו הנ תנאי סבירא להו·ÏÂÏ :
ˆ¯ .„‚‡ ÍÈלאגוד שלשה המיני כאחד ושייכא בה עשיה·ÏÂÏ ÔÈÙÏÈÂ :
 .‰ÎÂÒÓבבני אב מה מצינו בסוכה שיש בה מעשה והקפידה תורה על העשוי
בפסול א #לולב כ .‰ÎÂÒÓ ·ÏÂÏ ÔÈÙÏÈ ‡Ï :לפסול בה את העשוי:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

אמר ¯:˘È˜Ï ˘È
הארץ",
יעלה ¦מן ¨ ¨ ¤
"ואד © ¤ £
אמר קרא )בראשית ב,ו(¥ § :
"אד"  דבר שאי קצג מקבל טומאה וגידולו מ האר),
מה ¥
א #סוכה  דבר שאי מקבל טומאה וגידולו מ האר).
הניחא למא דאמר :סוכות קצד ענני כבוד היו;
אלא למא דאמר :סוכות ממש עשו לה 
מאי איכא למימר?
דתניא:
ישׂראל" )ויקרא כג,מג(,
בּני ¦ § ¨ ¥
את § ¥
הוֹשׁבתּי ¤
© § ¦
בסּכּוֹת
"כּי © ª
¦
ענני כבוד היו,
דברי ¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
¯· ‡·È˜Ú Èאומר:
סוכות ממש עשו לה;
הניחא ל¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
אלא ל¯·  ‡·È˜Ú Èמאי איכא למימר!?
כי אתא ¯· „ ÈÓÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
ָ
תּעשׂה §ל ך",
הסּכּת © ¤ £
"חג © Ÿ ª
אמר קרא )דברי טז,יג(© :
מקיש סוכה לחגיגה,
מה חגיגה  דבר שאי קצה מקבל טומאה וגידולו מ האר),
 .·Èא #סוכה  דבר שאי קצו מקבל טומאה וגידולו מ האר)° .

ואי בעית אימא 
אי סבירא ל דלולב צרי אגד 
דכולי קפז עלמא לא פליגי דילפינ לולב מסוכה,
והכא בלולב צרי אגד קפח קמיפלגי,
מר סבר  לולב קפט צרי אגד,
ומר סבר  אי צרי אגד;
ובפלוגתא דהני תנאי,
דתניא:
לולב,
בי אגוד בי שאינו אגוד  כשר;
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
אגוד  כשר ,שאינו אגוד  פסול.
מאי טעמיה ד¯·?‰„Â‰È È
ילי  #לקיחה לקיחה מאגודת אזוב,
אגדּת ¥אזוֹב",
"וּלקחתּם © ª £
כתיב הת )שמות יב,כב(¤ § © § :
הראשׁוֹן",
לכם ©בּיּוֹם ¨ ¦
"וּלקחתּם ¨ ¤
וכתיב הכא )ויקרא כג,מ(¤ § © § :
מה להל  באגודה,
א #כא נמי  באגודה.
ו¯·?!Ô
לקיחה מלקיחה לא ילפינ.

אי מה חגיגה  בעלי חיי,
א #סוכה נמי  בעלי חיי!?
כי אתא ¯· ÔÈאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
וּמיּקב ָך",
מגּרנ ָך ¦ ¦ § ¤
"בּאספּ ָך ¦ ¨ § §
אמר קרא )ש(§ § ¨ § :
בפסולת גור ויקב הכתוב מדבר.
ואימא גור עצמו ויקב עצמו!?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
יקב כתיב כא ,ואי אפשר לסכ בו.
מתקי #לה ¯·:‰ÈÓ¯È È
ואימא יי קרוש הבא משניר,
שהוא דומה לעיגולי דבילה!?
אמר ¯·:‡¯ÈÊ È
הא מלתא הוה ביד,
ואתא ¯· ‰ÈÓ¯È Èושדא ביה נרגא.

כמא אזלא הא דתניא:
לולב,
מצוה לאוגדו,
וא לא אגדו  כשר?
אי ¯·  ‰„Â‰È Èכי לא אגדו אמאי כשר?
אי ¯·  Ôמאי קצ מצוה?
לעול ¯· Ôהיא,
ומשו שנאמר )שמות טו,ב(:
ואנוהוּ" .קצא
אלי § © § ¥
"זה ¦ ¥
¤

:ÏÏÎ‰ ‰Ê
.'ÂÎÂ ¯·„ ÏÎ

‰ÎÂÒ

„.·È Û

‚Î

קצב

מנא הני מילי?

רש"י

 .‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Âא הוה סבירא להו לתרוייהו לולב צרי אגד ושייכא ביה
עשיה דכולי עלמא דילפינ לולב מסוכה למיפסל ולקיטת לאו זו היא עשיית:
¯''˘  .„‚‡ ÍÈ¯ˆ ·ÏÂÏ ¯·Òלאגוד שלשה המיני ושייכא ביה עשיה ועל כרח
מבעוד יו אגדו ע ענביו וכי לוקטו בי''ט הוה ליה מ העשוי.ÔÈÙÏÈ ‡Ï :
לא למדוה ואי אד ד גזירה שוה מעצמו אלא א''כ למדו מרבו ורבו מרבו עד
משה רבינו ושמא מקראות הללו לא לדרוש גזירה שוה נכתבו.Â‰Â‡Â :
התנאה לפניו במצות סוכה נאה לולב נאה ציצית נאה.ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ „‡Â :
שמע מינה ענני גידולי קרקע נינהו וסוכה מענני ילפינ שהרי זכר לענני כבוד
הוא כדכתיב כי בסוכות הושבתי ומתרגמינ ארי במטלות עננייÏ·˜Ó ÔÈ‡ :
 .‰‡ÓÂËדלא נאמרה טומאה אלא בכלי ואוכלי ומשקי ואד וזה איננו אחד
מאלה .ÂÈ‰ „Â·Î ÈÚ :סוכות שאמר הכתוב שהושיב במדבר˙ÂÎÂÒ :
 .˘ÓÓמפני החמה בשעת חניית היו עושי סכות .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó :מי
יאמר לנו שלא היו מסוככות בכלי ובגדי ועורות .‰‚È‚Á ÈÎ :כל בהמה
לרבי יוחנ גדולי קרקע ה שמ הקרקע גדילי וניזוני אבל דגי ומלח וכמהי
ופטריות לאו גידולי קרקע נינהו וגבי מעשר קרינ להו לבהמות גידולי קרקע

דאמר קרא )דברי יד( ונתתה הכס #בכל אשר תאוה נפש וגו' מה הפרט מפורש
פרי מפרי וגידולי קרקע וכו' ומיהו כיו דלא קמה מילתייהו דרבי יוחנ דהא
פרכינ עלה אי מה חגיגה בעלי חיי וכו' וילפינ טעמא מגרנ ומיקב לא
סמכינ עלה לאכשורי לסכ בעורות דנהי דגידולי האר) איקרי על ש שהאר)
מגדלת במרעה ופרנסה אבל גידולי מ האר) לא אקרי אלא דבר הצומח מ
הקרקע ולא בהמות דתניא בהשוכר את הפועלי )ב''מ פט (.פועלי אוכלי בדבר
שגידולו מ האר) וגמר מלא תחסו שור בדישו מה דיש מיוחד דבר שגידולו
מ האר) כו' יצא החולב והמחב) והמגב אלמא לאו גידולי מ האר) קרי להו
תנא .Ô¯Â‚ ˙ÏÂÒÙ :קשי .·˜È ˙ÏÂÒÙ :זמורות ואשכולות ריקני:
‚ .ÂÓˆÚ ·˜ÈÂ ÂÓˆÚ Ô¯Âהקשי ע התבואה ואשכולות ע הענבי דהוה ליה
 .·È˙Î ·˜Èדמשמע לאחר שנעשה יי:
דבר המקבל טומאה האוכל:
˜¯ .˘Âקפוי .Ô„È· ‰Â‰ ‡˙ÏÈÓ ‡‰ :עד השתא היינו סבורי לידע טע
משנתנו מ המקרא הזה דבפסולת הכתוב מדבר דאי אפשר לסכ ביי:
 .‰ÈÓ¯È È·¯ ‡˙‡Âשהזכיר לנו יי קרוש הבא משניר.‡‚¯ ‰È· ‡„˘Â :
קצצה בגרז כלומר השיב תשובה ניצחת:

„Î

„.·È Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

¯· ‡˘ Èאמר:
מגור ,קצז ולא גור עצמו,
מיקב ,קצח ולא יקב עצמו.
¯·  ‡„ÒÁאמר :מהכא:

‰ÎÂÒ

ולא ידענא הי מינייהו משו גזירת קצט אוצר,
"תּעשׂה" ,ולא מ העשוי.
והי מינייהו משו © ¤ £
אמר ¯· :‰ÈÓ¯È Èניחזי אנ,
דאמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
מפני מה אמרו )כא(:
חבילי קש וחבילי עצי וחבילי זרדי 
אי מסככי בה?
פעמי שאד בא מ השדה בערב,
וחבילתו על כתפו,
ומעלה ומניחה על גבי סוכתו כדי ליבשה,
ונמל עליה לסיכו,
והתורה אמרה:
"תּעשׂה" ,ולא מ העשוי;
©¤ £
ר
ומדהא  משו גזרת אוצר,
"תּעשׂה" ולא מ העשוי.
הא  משו © ¤ £

הדס
ועלי © £
שׁמן © ¥ £
ועלי ¥עץ ¤ ¤
זית © ¥ £
עלי © ¦
והביאוּ ¥ £
ההר § ¨ ¦
"צאוּ ¨ ¨
§

עבת" )נחמיה ח,טו(.
ועלי ¥עץ ¨ Ÿ
תמרים © ¥ £
ועלי § ¨ ¦
©¥ £
עבת"!?
"עץ ¨ Ÿ
"הדס" ,היינו ¥
היינו © £
אמר ¯· :‡„ÒÁ
הדס שוטה לסוכה,
וע) עבות ללולב.
) ‰˘Óה(:
חבילי קש וחבילי עצי וחבילי זרדי 
אי מסככי בה.
וכול שהתיר כשרות.
וכול כשרות לדפנות.

ו¯·?!·˜ÚÈ È
ה ד¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èלא שמיע ליה.

‚:‡¯Ó
אמר ¯·:·˜ÚÈ È
שמעית מיניה ד¯· ÔÁÂÈ Èתרתי:
חדא  הא;
ואיד )כא ח(:
החוטט בגדיש לעשות לו סוכה 
אינה סוכה;
חדא משו  גזרת אוצר,
"תּעשׂה" )דברי טז,יג( ,ולא מ העשוי;
וחדא משו  © ¤ £

אמר ¯· ‡˘:È
אטו חבילי קש וחבילי עצי 
משו גזרת אוצר  איכא,
"תּעשׂה" ,ולא מ העשוי  ליכא?
משו © ¤ £
והחוטט בגדיש,
"תּעשׂה" ,ולא מ העשוי  איכא,
משו © ¤ £
משו גזרת אוצר  ליכא!?
רש"י

¯· ‡˘ .¯Ó‡ Èשפיר משמע פסולת מקרא דכתיב באספ מגרנ משמע
שאתה אוספו ונוטלו מ הגור וגור הוא האוכל ומה שאתה אוס #ובורר
מתוכו הוא הפסולת .¯‰‰ Â‡ˆ :פסוק הוא בספר עזרא לעשות סוכות
ולא הזכיר כא אלא דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מ האר)ÂÈÈ‰ :
 .˙Â·Ú ıÚ ÂÈÈ‰ Ò„‰ ÈÏÚמהו זה ומהו זה להזכיר שניה במקרא הלא
אחד ה דההדס הוא ע) עבות על ש שהעלי מורכבי זה על זה כמי
עבותות ושרשרות .‰ËÂ˘ Ò„‰ :שאינו כשר ללולב לפי שאי עבותו
מתני'  .ÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂמי קני ה
עשויה של שלש שלש עלי:
שעושי זרדי טוייל''ש בלע''ז ואוגדי אות ובעוד לחי בהמה אוכלת
‡ .Ô‰· ÔÈÎÎÒÓ ÔÈכשה קשורי ובגמרא
ולכי יבשי עומדי להיסק:
מפרש טעמא .ÔÏÂÎÂ :הפסולי ששנינו בסכ .˙ÂÙ„Ï ÔÈ¯˘Î :דכל
סוכה הכתוב סכ משמע דדופ לא איקרי סוכה ודנפקא ל )לעיל ו (:דפנות
מבסכת בסכת בסכות מייתורא דקראי ילפינ ולא ממשמעותא הלכ סוכות
תעשה באספ מגרנ אסככה הוא דקאי :גמ' ˘.È˙¯˙ ÔÁÂÈ '¯Ó ˙ÈÚÓ
פי' טע שני דברי האמורי במשנתנו שמעתי ממנו .‡‰ ‡„Á :דחבילי
מ''ט לא מסככי בהו וחדא הא דתנ במתניתי החוטט בגדיש לעשות לו
סוכה נוטל מ העומרי למטה סמו לאר) ונכנס לתוכו ועושה חלל כשיעור
סוכה וסכ עשוי ועומד מאליו אינו סוכה ופירש לי ר' יוחנ טעמיה בחדא
מינייהו אמר טעמא משו גזרת אוצר דמדאורייתא כשרה הוא ורבנ הוא
דגזור שא אתה אומר כ אי אד עושה סוכה אלא הול ואוכל ויש
באוצרו במקו שלא נשתמש ש כל ימות השנה והוא עשוי ועומד ולא
לש סכ של צל דנהוי ש סוכה עליה ואפילו ש סוכה שאינה של חג
אלא כבית בעלמא ובחדא מינייהו פירש טעמא דפסולה מדאורייתא משו
תעשה ולא מ העשוי .Â‰ÈÈÈÓ È‰ ‡Ú„È ‡ÏÂ :פירש לי ר' יוחנ משו
גזירת אוצר והי מינייהו משו תעשה ולא מ העשוי .Ô‡ ÈÊÁ :ונשמעה

ממה דאמר ר' יוחנ בדוכתא אחריתי.‰„˘‰ ÔÓ ‡· Ì„‡˘ ÌÈÓÚÙ :
כל ימות החמה .‰ÎÂÒ ‚''Ú ‰ÁÈÓÂ :שיש לו כל ימות השנה למקנהו
ומניח החבילי ש לייבש ולא לסכ וכשמגיע החג נמל עליה לסכ:
 .ÈÂ˘Ú‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰˘Ú˙ ‰¯Ó‡ ‰¯Â˙‰Âבפסול וזה שנסכ ש שלא לש
סכ אפילו לצל אלא לייבש אי ש סוכה חל עליו והלכ גזור רבנ שלא
יסככו בחבילי אפילו הוא מטיל עליה לש סוכת החג גזירה משו חבילי
דכל השנה דאיכא פסול דאורייתא אלמא טעמא דמתניתי דהכא משו גזירת
אוצר היא ומדרבנ כל דבר שאד מקצה ומכניס לקיו קרי אוצר וחבילי
שאד מכניס כל ימות הקי) לימות חור #קרי אוצרÌÂ˘Ó ‡‰„ÓÂ :
‚ .¯ˆÂ‡ ˙¯Êשמע מינה ה דחוטט בגדיש פסולה מדאורייתא משו תעשה
ולא מ העשוי היא דהא שמעיה ר' יעקב לר' יוחנ בחדא מינייהו פסולה
דאורייתא .·˜ÚÈ È·¯Â :דלא ידע לפרושי הי מינייהו פסולה דאורייתא
והי מדרבנ .‡ÈÈÁ È·¯„ Í‰ :דמפרש בהדיא לא הוה שמיע ליה¯Ó‡ :
¯· ‡˘ .Èמקשי אדרבי יעקב .ÂË‡ :תרוייהו טעמי מי ליכא למימרינהו
 .‡ÎÈ‡ ¯ˆÂ‡ ˙¯ÈÊ‚ ÌÂ˘Ó ˘˜ ÈÏÈ·Áמדרבנ:
בשתי המשניות:
 .ÈÂ˘Ú‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰˘Ú˙ ÌÂ˘Óדאורייתא ליכא בתמיהה מי לא משתמע
נמי מתניתי דבאות שניתנו ש כל ימות החמה קאמר דלא נמל עליה
לסיכו דהויא לה היא גופה פסולה דאורייתא ומהיכא שמע ר' יוחנ
דמתניתי דהכא לאו מדאורייתא קאמרÌÂ˘Ó ÈÓ ˘È„‚· ËËÂÁÂ :
˙ .‡ÎÈÏ ¯ˆÂ‡ ˙¯ÈÊ‚ ÌÂ˘Ó ‡ÎÈ‡ ÈÂ˘Ú‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰˘Úמי לא מצינ
למימר נמי דאפילו סתר הכל כלפי מעלה ונענע עומרי שעל הסכ וחזר
והניח לש סוכה קא פסיל ליה מתניתי מדרבנ משו גזירת אוצר דזימני
דלא מנענע ונעשי מאיליה כדאמרת גבי חבילי דפסלת להו אפילו מניח
ש לש סכ מדרבנ משו גזרה דכל ימות השנה לאוצר ומהיכא דייק
רבי יוחנ הנ טעמי דמוקי לה מדאורייתא וה מדרבנ:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

ו¯·?!ÔÁÂÈ È
אמר ל 
הכא דקתני )כא(:
אי מסככי בה;
 :·Èלכתחלה הוא  °דאי מסככי משו גזרת אוצר,
הא דאורייתא  שפיר דמי;
הת דקתני )כא ח(:
אינה סוכה;
רא
אפילו מדאורייתא נמי אינה סוכה.

‰ÎÂÒ

„.‚È Û

‰Î

או דלמא 
תרי ולא דייק  נמי הושני קרי ליה?
אמר ¯· :‰„Â‰È
הני שושי ושווצרי  מסככינ רז בהו.
‡· ÈÈאמר:
בשושי  מסככינ ,רח
בשווצרי  לא מסככינ; רט
מאי טעמא?
 .‚Èכיו  °דסני רי ריחייהו  שביק להו ונפיק.

אמר ¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯·:
סככה בחיצי זכרי  כשרה,
בנקבות  פסולה.

אמר ¯· :‡·¯ ¯· ÔÁ
הני היזמי והיגי  מסככינ ריא בהו.
‡· ÈÈאמר:
בהיזמי  מסככינ,
בהיגי  לא מסככינ;
מאי טעמא?
ריב
כיו דנתרי טרפייהו  שביק להו ונפיק.

זכרי  כשרה.
פשיטא!?
מהו דתימא?
ניגזור זכרי אטו נקבות;
קמשמע ל.

אמר ¯· ‚ Ï„Èאמר ¯·:
האי אפקותא דדיקלא  מסככינ ריג בהו,
א #על גב דאגידי  אגד בידי שמי לא שמיה אגד,
א #על גב דהדר אגיד להו  אגד ריד בחד לא שמיה אגד.

בנקבות  פסולה.
פשיטא!?
מהו דתימא?
בית קיבול רב העשוי למלאות לא שמיה בית רג קיבול;
קמשמע ל.

אמר ¯·  ‡„ÒÁאמר ¯·:‡ÏÈ˘ ¯· ‡È
הני דוקרי דקני  מסככינ רטו בהו,
א #על גב דאגידי  רטז אגד בידי שמי לא שמיה אגד,
א #על גב דהדר אגיד להו  אגד ריז בחד לא שמיה אגד.
תניא נמי הכי:
קני ודוקרני  מסככי בה.
קני.
פשיטא!?
אימא 
קני של דוקרני  מסככי בה.

אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
סככה באניצי פשת  פסולה;
בהוצני פשת  כשרה;
ובהושני רד פשת  איני יודע .רה
והושני עצמ  איני יודע מהו .רו
מה נפש,
אי דייק ולא נפי)  הושני קרי ליה,
אבל תרי ולא דייק  הוצני קרי ליה;

רש"י

‡ .ÍÏ ¯Óר' יוחנ מתניתי גופייהו דייקי כוותאי מתניתי דהכא קתני אי
מסככי בה ולא קתני אינה סוכה משמע מדאורייתא סוכה היא הלכ על כרח
במניח עכשיו לש סכ קאמר ומדרבנ ולא בנמל על המונחי ועומדי
דפסולה מדאורייתא וגבי חוטט בגדיש קתני אינה סוכה משמע לגמרי אינה
סוכה דפסולה מדאורייתא אלמא בשלא נענע הסכ לש סוכה קאמר אבל נענע
כשר דהא אסיק אדעתיה ותיק וליכא למיגזר בה משו זימנא אחריתי שהרי
המעוות תיק וכל שכ שלא יעוות .ÌÈˆÈÁ· ‰ÎÎÒ :בית יד של חצי
פלקיי''ש בלע''ז .ÌÈ¯ÎÊ :כעי שלנו שתוחבי אותה בבית קיבול של ח):
 .‰¯˘Îדאע''ג דכלי נינהו פשוטי כלי ע) אי מקבלי טומאה.˙Â·˜ :
שיש נקב בראשו והח) עשוי כמרצע ונכנס לתו הנקב הוו להו מקבלי שבכלי
ע) וראויי לקבל טומאה ופסולה .˙Â‡ÏÓÏ ÈÂ˘Ú‰ :מילוי עול שלא
להתרוק עוד .‰Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó‡ :שמעתי ג' דברי מר' יוחנ השני
פירש והשלישי השיב איני יודע .‰ÏÂÒÙ Ô˙˘Ù ÈˆÈ‡· ‰ÎÎÒ :שכ ראויה
ליטמא בנגעי כדאמר בבמה מדליקי )שבת כז (:האונ) של פשת משיתלבנו )פי'
אניצי( לאחר שתיקנו במסרק שקורי צרבי''ש ועשא אונ) שקורי רישט''א:
· .Ô˙˘Ù ÈˆÂ‰שמעתי מר' יוחנ כשרה דהיינו כשהוא בהוצי שלו כמו שגדל
ולא נשרה במי המשרה ולא נופ) במכתשת .Ú„ÂÈ ÈÈ‡ Ô˙˘Ù È˘Â‰Â :א
כשרה או פסולה .Ú„ÂÈ ÈÈ‡ ÔÓˆÚ È˘Â‰Â :מאי קרי ר' יוחנ הושני‰Ó :

 .Í˘Ùלפרש בה שמא דייק במכתשת ולא נפי) במסרק קרי הושני ואמר בהו
איני  .È¯˙ Ï·‡ :Ú„ÂÈשרוי במי המשרה .˜ÈÈ„ ‡ÏÂ :הוי בכלל הוצני כי
ההוא דלא תרי ולא דייק וכשרהÈ¯˜ È˘Â‰ ÈÓ ˜ÈÈ„ ‡ÏÂ È¯˙ ‡ÓÏ„ Â‡ :
 .Â‰Ïוא #ה בכלל ספיקא ולא הוה פשיטא ליה להכשיר אלא בדלא תרי ולא
דייק .È˘Â˘ :פליי''א בלע''ז .È¯ˆÂÂ˘ :ארניז''א בלע''ז שושי ושווצרי
מיני ירקות ורבי מכיר פירש שווצרי ארב''א שקורי פלקיר''א והוא שעליו רחבי
וגדל ביערי .Ì‰· ÔÈÎÎÒÓ :שאינ מקבלי טומאה לפי שאינ מאכל אד:
„ .Â‰ÈÈÁÈ¯ È¯Òמבאיש ריח .È‚È‰Â ÈÓÊÈ‰ :מיני סנה.Â‰ÈÈÙ¯Ë È¯˙„ :
נושרי עלי שלה .‡Ï˜È„„ ‡˙Â˜Ù‡ :מוצא הדקל כשהוא סמו לקרקע
יוצאי בו דוקרני הרבה סביב סביב .È„È‚‡„ ‚''Ú‡Â :שמחוברי ענפי
האיל יחד ודמי לחבילי דאמר אי מסככי בה.Â‰Ï „È‚‡ ¯„‰„ ‚''Ú‡Â :
איהו הענפי של מעלה כדי להשכיב מפני שמתפצלי לכא ולכא ונוקפי
למעלה ואי סותמי הנקב .„‚‡ ‰ÈÓ˘ ‡Ï „Á· „‚‡ :כל דבר יחידי
המחובר יחד ואוגדו בפני עצמו אינה אגודה עד שית דבר אחר עמו ויאגד
יחד .È˜„ È¯˜Â„ :כעי אפקותא דדיקלא אלא שזה של קני וזה של דקלי:
˜ .ÌÈ¯˜Â„Â ÌÈמשמע תרי מילי ודוקרני כמו יחפור בדקר )ביצה ב (.פל''א
˜ .ÌÈ¯˜Â„ Ï˘ ÌÈשיוצאי בגזע כמי דוקרני הרבה:
בלע''ז:
 .Ô‰· ÔÈÎÎÒÓולא משווינ להו כחבילה:

ÂÎ

„:‚È Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

ואמר ¯·  ‡„ÒÁאמר ¯·:‡ÏÈ˘ ¯· ‡È
הני מרריתא דאגמא אד יוצא בה ידי חובתו בפסח.
מיתיבי )נגעי יד:ו(:
אזוב,
ריח
ולא אזוביו ,ולא אזוב כוחלי,
ולא אזוב מדברי ,ולא אזוב רומי,
ולא כל ריט אזוב שיש לו ש לווי!?
אמר ‡·:ÈÈ
כל שנשתנה שמו קוד מת תורה,
ובאתה תורה והקפידה עליו  רכ
בידוע שיש לו ש לווי;
והני לא נשתנה שמייהו קוד מת תורה כלל.
¯·‡ אמר:
הני מרריתא סתמא שמייהו,
והאי דקרי להו מרריתא דאגמא 
משו דמשתכח רכא באגמא.

‰ÎÂÒ

ומד¯·  ÈÒÂÈ Èשלשה למצוה,
ל¯·  Ôשלשה לעכב;
והתניא:
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
אזוב,
תחילתו שני ושיריו אחד  פסול,
ואינו כשר עד שיהא תחילתו שלשה ושיריו שני!?
איפו,
ל¯·  ÈÒÂÈ Èשלשה לעכב,
ל¯·  Ôשלשה למצוה;
והתניא:
אזוב,
תחילתו שני ושיריו אחד  כשר,
ואינו פסול עד שיהא תחילתו רכו ושיריו אחד.
שיריו אחד פסול?
 :‚Èהא אמרת שיריו אחד כשר!? °
אלא אימא 
רכז
עד שתהא תחילתו כשיריו אחד.

אמר ¯· :‡„ÒÁ
אגד רכב בחד  לא שמיה אגד,
שלשה  רכג שמיה אגד,
שני  מחלוקת ¯· ÈÒÂÈ Èו¯·;Ô
דתנ )פרה יא:ט(:
מצות אזוב 
שלשה קלחי ,רכד ובה שלשה גבעולי...
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
מצות אזוב 
שלשה קלחי ובה שלשה רכה גבעולי,
ושיריו שני וגרדומיו כל שהוא;
קא סלקא דעתי 
מדשיריו שני  תחילתו נמי שני,
והאי דקתני שלשה  למצוה;

דרש :¯ÓÈ¯Ó
הני איסורייתא דסורא מסככינ בהו;
א #על גב דאגד 
למנינא בעלמא הוא דאגד.
רכח

אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
הני צריפי דאורבני,
כיו שהותרו רל ראשי מעדני שלה  כשרי.
והא אגידי מתתאי!?
אמר ¯· :‡ÙÙ
דשרי להו.
רכט

רש"י

 .‡Ó‚‡„ ‡˙È¯¯Óחזרת של אג .·ÂÊ‡ :כל היכא דכתיב אזוב דריש ליה
הכי .ÈÂÂÏ Ì˘ ÂÏ ˘È˘ ·ÂÊ‡ ÏÎ ‡ÏÂ :הכא נמי מרור כתיב ולא מררתא
דאגמא דהוא ש לווי .‰¯Â˙ Ô˙Ó Ì„Â˜ ÂÓ˘ ‰˙˘˘ ÏÎ :שיש בו
מכמה מיני וכל אחד ש לווי לו כמו אזוב כוחלית וקוד מת תורה היה זה
שמו ובאתה תורה והקפידה שכתוב בכמה מקומות אזוב ולא נכתב באחד מה
אחד משמות הללו ש''מ אסת אזוב קפיד רחמנא .È‰ :מרריתא לא נשתנה
שמ קוד מת תורה וכשניתנה תורה לא היו קרויי אלא מרור סת וכשהזכיר
מרורי א #זה היה במשמע .„‚‡ ‰ÈÓ˘ ‡Ï :לא לעני חבילה לסכ ולא
לעני אגודת אזוב .ÔÈÁÏ˜ ‰˘Ï˘ :שרשי.ÔÈÏÂÚ·‚ ‰˘Ï˘ Ô‰·Â :
גבעול לכל קלח גבעול הוא קנה האמצעי שהזרע בראשו כקנבוס ופשת:
¯· .¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ Èלקמ מפרש פלוגתייהו .ÂÈ¯È˘ :א נפל האחד לאחר זמ
שיריו כשרי בשני .ÂÈÓÂ„¯‚ :כשמזי בו פעמי הרבה מתו שגבעוליו
רכי משתברי וכל שהוא המשתייר באגודה כשר ובלבד שישתייר מכל אחד
ואחד כל שהוא שתהא ש אגודתו קיימת .‰È˙Ú„ ‡˜ÏÒ ‡˜ :דהא דאמר
רב חסדא שני מחלוקת רבי יוסי ורבנ הכי מפרש פלוגתייהו והכי שמעינ
לה דמדשיריו שני לר' יוסי תחילתו נמי שני דיעבד .‰ÂˆÓÏ :לכתחילה:
 .ÈÒÂÈ È·¯„ÓÂבעי שלש מיהא למצוה מכלל לרבנ דאמרי שלשה לעכב דאי
אינהו נמי למצוה ולא לעכב מאי אתא רבי יוסי לאיפלוגי והיינו~ מחלוקת
דקאמר רב חסדא דלרבי יוסי שמיה אגד ולרבנ לא שמיה אגד·ÂÊ‡ :
˘˙ .ÌÈ˘ Â˙ÏÈÁפסול וכ אזוב שלשה ונפלו שני מ האגודה ונשתייר אחד
פסול .'ÂÎ ¯˘Î ÂÈ‡Â :כלומר אי תחילתו כשר אלא בשלשה דבציר מהכי

לאו אגודה היא ואי שירי כשרי אלא בשני .ÍÂÙÈ‡ :סברא דיד דאמר
לעיל קא סלקא דעתיה דנפרשה לרב חסדא הכי דלר' יוסי שלשה לעכב
כדמפרש הכא בהדיא ומכלל דרבנ דשלשה דקאמרי~ למצוה ולא לעכב:
 .‡È˙‰Âבניחותא :לרבנ לא גרסינ שאי זו לשו גמרא ומיהו על כרח
רבנ קאמרי לה דהא ר' יוסי שלשה לעכב שמעינ להÂ˙ÏÈÁ˙˘ ·ÂÊ‡ :
˘ .ÌÈכשר .„Á‡ ÂÈ¯È˘Â :נמי כשר .ÏÂÒÙ ‡ÏÂ :בתחילתו עד שיהא
אחד וקס''ד דסיפא נמי הכי מיפרשא ואי שיריו פסולי עד שיהא אחד ולהכי
פרי שיריו אחד סלקא דעתי ליפסל והא קתני כשר .‡Ï‡ :אתחלתו קאי
והכי קאמר אי תחילתו פסול עד שיהא הוא כשיעור שיריו דהיינו אחד אלמא
לרבנ שלשה דקאמרינ לעיל למצוה דאי לעכב הא מני לא רבי יוסי ולא רבנ:
‡ .‡¯ÂÒ„ ‡˙ÈÈ¯ÂÒÈחבילי קני שהיו עושי למכור בשוק ומוכרי אות
במני .Ô‰· ÔÈÎÎÒÓ :ואי בה משו גזרת אוצר דכל ימות השנה לפי
שאי דר להצניע באגד .‡ÓÏÚ· ‡ÈÓÏ ‡Ï‡ :אגדינהו עד שימכרו
והלוקח לייבש מתיר אגד הלכ המסכ בה לש סוכה אינו צרי להתיר
ˆ¯ .ÈÙÈכמי כו עגול ככובע ונחבאי בתוכו ציידי עופות:
אגד:
„‡ .È·¯Âעשוי מענפי ערבות וגודלי אותו מתחתיו פיו רחב ולמעלה קושרי
ראשי הנצרי בחבל קשר אחד כעי כלי מצודות שצדי דגי קטני שעושי
בגומא שקורי יונק''ש אבל אי בצרי #שלשה וארבעה בתי אריגה כמו שיש
למצודה .ÌÈ„ÚÓ È˘‡¯ :קשר העליו מעדני כמו התקשר מעדנות כימה
)איוב לח( .È‡˙˙Ó :לצד פיו הוא קלוע .Â‰Ï È¯˘„ :מתיר ראשי החוט
שהוא קלוע בו ואינו צרי להפקיע הקליעה:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

¯·  Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰אמר:
אפילו תימא  דלא שרי להו,
כל אגד שאינו עשוי לטלטלו  לא שמיה אגד.

„.„È Û

‰ÎÂÒ

ÊÎ

וא לאו  פסולי;
‡ ÌÈ¯Áאומרי:
עד שיהו קשי מרובי על הידות ועל האוכלי;
מאי לאו בהא קא מיפלגי 
דמר סבר  יש לה ידות,
ומר סבר  אי לה ידות?
ל¯·  ‡·‡ Èודאי תנאי היא;
ל¯·   ‡„‚ ¯· ‡È˘Óמי לימא תנאי היא?
רלה

רלא

אמר ¯· ‡·‡ Èאמר ˘:Ï‡ÂÓ
ירקות שאמרו חכמי )פסחי ב:ו(:
אד יוצא בה ידי חובתו בפסח 
מביאי את הטומאה,
ואי חוצצי בפני הטומאה,
ופוסלי בסוכה משו אויר.
מאי טעמא?
כיו דלכי יבשי פרכי ונפלי,
כמא דליתנהו דמי.

אמר ל ¯·  ‡„‚ ¯· ‡È˘Ó
דכולי עלמא סברי 
הקוצר לסכ  אי לו ידות,
והכא במאי עסקינ?
כגו שקצר רלז לאכילה ,ונמל עליה לסיכו.
אי הכי  רלח
מאי טעמייהו ד¯·?Ô
וכי תימא קסברי ¯· Ô
כיו דנמל עליה לסיכו  בטלה ליה מחשבתו;
ומי בטלה ליה מחשבתו רלט בהכי?
והתנ )כלי כה:ט(:
רמ
 .„Èכל הכלי  °יורדי לידי טומאת במחשבה,
ואי עולי מידי רמא טומאת אלא בשינוי מעשה;
מעשה מבטל  רמב
מיד מעשה ומיד מחשבה,
מחשבה אינה מבטלת  רמג
לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה!
וכי תימא 
הני מילי  כלי דחשיבי,
אבל ידות דלצור אכילה נינהו 
במחשבה נחתי ,ובמחשבה סלקי; רמד
רלו

ואמר ¯· ‡·‡ Èאמר ¯· :‡Â‰
הבוצר לגת  אי לו ידות;
ו¯·  ‡„‚ ¯· ‡È˘Óאמר ¯· :‡Â‰
הקוצר לסכ  אי לו ידות.
מא דאמר :קוצר,
כל שכ בוצר,
רלב
דלא ניחא ליה דנימצייה לחמריה.
מא דאמר :בוצר,
אבל רלג קוצר יש לו ידות,
דניחא ליה דליסכ בהו,
כי היכי דלא ליבדר.
נימא ד¯·  ‡„‚ ¯· ‡È˘Óתנאי היא,
דתניא:
סוכי תאני ובה תאני ,פרכילי ובה ענבי,
קשי ובה שבלי ,מכבדות ובה תמרי,
כול א פסולת מרובה על האוכלי  כשרי ,רלד

רש"י

˘‡ .ÂÏËÏËÏ ÈÂ˘Ú ÂÈכגו זה שמשהתיר קשר העליו א אתה מטלטלו הוא
ניתק מאליו שאי לו אלא פיו קלוע כמי גדיל לאחוז את הנצרי˙Â˜¯È :
˘‡ .ÌÈÓÎÁ Â¯Óבפסח שאד יוצא בה ידי מרור חזרת ועולשי ושאר
חברותיה דקות ה טינב''ש בלע''ז הלכ אי חוצצי בפני הטומאה א סיכ
בה גג ומדרבנ הוא דגזור עלייהו שלא יסמכו עליה לחו) בפני הטומאה דלמא
סמכי עלייהו לכי יבשי נמי מיהו בעוד לחי חוצצי מדאורייתא משו דלא
מקבלי טומאה דלאו מאכל אד נינהו )דאי מקבלי טומאה לא חייצי בפני
הטומאה( ולכי יבשי אי חציצת חציצה כדמפרש דמפרכי ונפליÔÈ‡È·ÓÂ :
‡˙  .‰‡ÓÂË‰בעוד לחי וכל כמה דלא יבשי אהל הוא מדאורייתא:
 .¯ÈÂ‡ ÌÂ˘Ó ‰ÎÂÒ· ÔÈÏÒÂÙÂכשיעור שאויר פוסל בה דהיינו בשלשה טפחי
כדאמרינ לקמ בפירקי )יז (.אויר בשלשה ולא משערינ להו לפסול כשיעור
שאר סכ פסול דאוכל הראוי לקבל טומאה הוא וסכ פסול אינו פוסל אלא
בארבעה טפחי באמצע וארבע אמות מ הצד אלא כי אויר דיינינ להו לחומרא
ובשלשה .˙‚Ï ¯ˆÂ·‰ :הבוצר ענבי לדרו אות אי לה ידות להביא הע)
טומאה על האוכל לפי שאינו צרי לבית אחיזה ולא ניחא ליה בה וכי אתרבו
ידות לטומאה בהעור והרוטב )חולי קיז (.הני מילי ביד הצריכה או בכלי או
באוכל .ÍÎÒÏ ¯ˆÂ˜‰ :אי הקשי מביאי טומאה על האוכל דלא ניחא ליה
בחיבורי דאוכל בסכ לא מיבעי ואי לאו דפסולת מרובה עליו הוה פסיל לה
לסוכה .¯Ó‡„ Ô‡Ó :דקוצר לסכ אי לו ידות .¯ˆÂ· ÔÎ˘ ÏÎ :לגת דלא
ניחא ליה בהנ ידות .‰È¯ÓÁÏ ‰ÈÈˆÓ„ :מוצצות את היי ומפסידות:
„ .Ô¯„·ÈÏ ‡Ïניחא ליה באוכל המחובר בה שא יבדיל ראשי שבלי מ הקשי
שמא יתפזרו וילכו לאיבוד .‡È˘Ó ·¯„ ‡ÓÈ :דאמר קוצר אי לו ידות תנאי

היא .ÌÈ‡˙ ÈÎÂÒ :ענפי תאני .ÔÈÏÈÎ¯Ù :זמורות .˙Â„·ÎÓ :ענפי
דקל .ÔÈ¯È˘Î :לסכ .˙Â„È‰ ÏÚ :כדי בית יד סמו לאוכל א #הוא צרי
ביטול שג הוא מקבל טומאה .‡·‡ È·¯Ï :דאמר בוצר אי לו ידות אבל
קוצר יש לו ודאי תנאי היא על כרחיה מבעי למימר אנא דאמרי כאחרי דאמרי
יש לו דאילו תנא קמא לא מיתוק כוותיה דהא אמר אי לו ואי בקוצר לאכילה
ונמל לסיכו כל שכ דהוה ליה למימר יש לו וקאמר אי לו הלכ לא מיתוקמא
כרבי אבא .‡È˘Ó ·¯Ï ‡Ï‡ :דאמר קוצר לסכ אי לו מי מידחיק לאוקמי
מילתיה כתנאי ולמימר אנא אמרי כתנא קמא ואחרי פליגי או מוקמינ למתניתי
בקוצר לאכילה ונמל לסכ ומשו הכי אמרי אחרי דיש לו ידות אבל בקוצר
לסכ אחרי מודו נמי דאי לו .‰·˘ÁÓ ‰ÏË· ÈÓÂ :קבלת טומאה בהכי
ואפילו לא נטמאו קוד שנמל מיהו ירדה לה תורת קבלת טומאה על ידי
מחשבה ראשונה ומי בטלה קמייתא במחשבה בתרייתאÈ„ÈÏ ÔÈ„¯ÂÈ :
 .‰·˘ÁÓ· ‰‡ÓÂËמי שחשב עליו שזה יהא גמר מלאכת כגו שעיבדו לדרגש
או לדולבקי כיו שעיבדו מקבל טומאה ואלמלי עיבדו לרצועות וסנדלי אי
מקבלי טומאה עד שיגמרו למלאכת הסנדלי.Ô˙‡ÓÂËÓ ÌÈÏÂÚ ÔÈ‡Â :
ממחשבת תורת קבלת טומאה אי עולי במחשבה כגו עיבדו לשלח ולדרגש
וחישב עליו לרצועות וסנדלי אי מחשבתו מבטלת מתורת קבלת טומאה:
‡ .‰˘ÚÓ ÈÂÈ˘· ‡Ïעד שית בו איזמל .‰˘ÚÓ È„ÈÓ ÏË·Ó ‰˘ÚÓ :אפילו
עשה בו מעשה מוכיח מתחילה לשלח כגו שקיצצו סביבותיו ליפותו כיו שנת
איזמל בו לחתכו לסנדלי מבטל מעשה ראשו וכל שכ שמוציא מידי מחשבה
שלא היה בה מעשה .ÈÏÈÓ È‰ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ :דלא מבטלי בתרייתא לקמייתא
בכלי דחשיבי ומשיצא עליו ש כלי במחשבה אינה נוחה להפקיע שמה:

ÁÎ

„.„È Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

אלא ל¯· ÔÁÂÈ Èדאמר :בסס ממש 
אמאי מטמא ¯·?ÈÒÂÈ È
אמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
הואיל וראויות להופכ בעתר.

והתנ )עקצי א:ה(:
כל ידות האוכלי שבסס בגור 
טהורות;
ו¯· ÈÒÂÈ Èמטמא;
בשלמא למא דאמר :בסס  התיר אגד  רמה
שפיר;
רמו
אלא למא דאמר :בסס ממש 
מאי איכא למימר!?
הכא נמי  שבסס ממש.
אי הכי 
מאי טעמייהו ד‡?!ÌÈ¯Á
דאמור כ¯·,ÈÒÂÈ È
דתנ )עקצי ש(:
¯· ÈÒÂÈ Èמטמא.
האי מאי?
בשלמא הת טעמיה רמז ד¯· ÈÒÂÈ È
חזיא לכד¯·,˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
דאמר ¯·:˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ È
הואיל וראויות להופכ בעתר,
אלא הכא  למאי חזיא!?
חזיא לכי סתר  למנקט להו בגילייהו.

אמר ¯·:¯ÊÚÏ‡ È
למה נמשלה תפלת של צדיקי כעתר?
לומר ל 
מה עתר זה 
מהפ את התבואה בגור ממקו למקו,
א #תפלת של צדיקי 
מהפכת דעתו של הקדוש ברו הוא
ממדת רגזנות רנא למדת רחמנות.
רנ

) ‰˘Óו(:
מסככי בנסרי,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
ו¯· ¯È‡Ó Èאוסר.
נת עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחי  כשרה,
ובלבד שלא ייש תחתיו.

גופא )עקצי ש(:
כל ידות האוכלי שבסס בגור 
טהורות;
ו¯· ÈÒÂÈ Èמטמא.
מאי בסס?
¯· ÔÁÂÈ Èאמר :בסס ממש;
ו¯· ¯ÊÚÏ‡ Èאמר :בסס  רמח התיר אגד.

‚:‡¯Ó
אמר ¯·:
בשיש בה ארבעה  מחלוקת ,רנב
ד¯· ¯È‡Ó Èאית ליה גזרת תקרה,
ו¯· ‰„Â‰È Èלית ליה גזרת תקרה;
אבל בשאי רנג בה ארבעה  דברי הכל כשרה.
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
בשאי בה ארבעה  מחלוקת;
אבל יש בה ארבעה  דברי הכל פסולה.

בשלמא ל¯· ¯ÊÚÏ‡ Èרמט דאמר :בסס  התיר אגד 
היינו דמטמא ¯·;ÈÒÂÈ È

רש"י

˘· .ÔÒÒלקמיה מפרש מאי היא .˙Â¯Â‰Ë :דגלי דעתיה דלא ניחא ליה בהו
וטהרו מלקבל טומאה הידות האלה עוד ולא הביאה טומאה על האוכל עד
 .‡ÓËÓ ÈÒÂÈ '¯Âטעמא מפרש לקמ:
שיגיע טומאה באוכל עצמו:
·˘ .¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏהאי בסס היינו שהתיר אגד של עומרי לשו מתבוססת
בדמי )יחזקאל טז( מתגוללת כלומר כיו שהתיר אגד השבלי מתגוללי בגור
לפי שנוחי להתפזר או לשו כנה דמתרגמינ ואת כנו וית בסיסיה )שמות ל(
כלומר הכנו לדש .¯ÈÙ˘ :לא קשיא ל דאליביה מצית למימר דקיימי רבנ
כוותיה כיו שהתיר אגד דלא הוי אלא כמחשבה בעלמא דגלי דעתיה דלא ניחא
ליה בידות שלה שאי הידות ראויות לשבלי אלא כדי לאוגד בה והאי מוכח
דלא בעי לאוגד .˘ÓÓ ÔÒÒ· ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ :שדש לידות ברגלי בהמה
או במקבת כמו בשמ נבוס קמינו )תהלי מד( בוססו את חלקתי )ירמיה יב( והכא
דאיכא מעשה רבה הוא דאמר דקא מטהרי רבנ אבל במחשבה לא אמר:
 .¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Óאי בקוצר לאכילה מוקמת לה לההיא דלעיל מאי טעמא
דרבנ .ÈÓ ‡Î‰ :פלוגתא דאחרי ורבנ כשבסס ממש כשנמל לסיכו:
 .È‡Ó È‡‰בשלמא גבי פלוגתא דר' יוסי דקא מיירי בגור איכא למימר טעמא
דרבי יוסי דאע''ג דבסס חזו למיהוי ידות וניחא ליה שיהו מחוברות באוכל כמו
שה בוססות מרציא''ה בלע''ז .ÍÙ‰Ï ˙ÂÈÂ‡¯Â ÏÈ‡Â‰ :ראשי השבלי:
· .¯˙Úעל ידי הידות עתר פורק''א ואלמלא הידות אי נוחי להפכ בה דמתו
שה קצרי יוצאי מבי ב' עוקציה של עתר ונשמטי ממנה והוא כשבסס
תחלת לא לבטל נתכוו אלא לרככ .‡Î‰ ‡Ï‡ :דבעי להו לסכÈ‡ÓÏ :

 .ÂÊÁידות אוכלי משבסס ואינ אגודות בה .Â‰ÈÈÏÈ‚· :בקשי שלה
יאחזו וינטלו ראשי השבלי עמה .ÈÒÂÈ È·¯ ‡ÓËÓ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó :דקסבר
מעשה זוטא לא בטלה תורת ידות מינייהו שאלתי את מורי מגופה דמשנה
דמייתי אגב גררא בשמעתי מי שיי למיתני גופא כדגר' במימרות האמוראי
ואמר לי רבי משו דה משנה מ הטהרות שאי מה שו גמרא בעול ולא
מפורשת כשאר המשניות לפיכ נוהג התלמוד^ לומר גופא כדי לפרש‰ÓÏ :
 .'ÂÎ ‰Ï˘Óאגב דאמר הואיל וראויות להפ בעתר נקט נמי הא מלתא למה
נמשלה כו' דכתיב ויעתר )אל ה'( )בראשית כה( ויעתר לו )ש( :מתני' ÔÈÎÎÒÓ
· .ÌÈ¯Òבגמרא מפרש פלוגתייהו.‰Ú·¯‡ ·Á¯ ‡Â‰˘ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ :
בגמרא מפרש מא קתני לה .ÂÈ˙Á˙ Ô˘ÈÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â :דנסר רחב ד' סכ
פסול הוא כדאמר בגמרא לרב אליבא דר' מאיר ולשמואל לדברי הכל וסוכה
כשרה וכגו דיהביה אצל הדופ דסכ פסול אינו פוסל מ הצד אלא בד' אמות
דאמרינ דופ עקומה :גמ'  .‰Ú·¯‡ Ô‰· ˘È˘ ÌÈ¯Ò· ˙˜ÂÏÁÓשרוב
תקרות הבית עשויות מה .¯È‡Ó '¯ :דפסיל אית ליה גזרת תקרה אי מכשרת
בהו אתי למימר מה לי לסכ באלו מה לי לישב תחת קורות ביתי א #היא
בנסרי מקורה וההוא ודאי פסול דסוכה אמר רחמנא ולא ביתו של כל ימות
השנה .'„ Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈ¯Ò· Ï·‡ :שאי רוב תקרות עשויות מה:
„·¯ .‰¯˘Î ÏÎ‰ Èדלא דמי לתקרה דלגזור בהו.˙˜ÂÏÁÓ '„ Ô‰· ÔÈ‡˘· :
בההוא מכשר ר' יהודה משו דאי רוב תקרות עשויות מה לא גזרינ בהו ור'
מאיר חייש למיעוט שיש מיעוט העושי תקרה מה:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‰ÎÂÒ

„:„È Û

ËÎ

אלא ל¯· דאמר:
בשיש בה ארבעה  מחלוקת,
אבל אי בה ארבעה  דברי הכל כשרה;
היכי דמי?
אי דאית בהו ארבעה 
למה להו לאיצטרופי?
אי דלית בהו ארבעה 
אמאי?
והא קני בעלמא נינהו!?
לעול דאית בהו ארבעה,
ומאי מצטרפי?
מצטרפי לארבע אמות מ הצד.

אי בה ארבעה,
ואפילו פחות משלשה?
קני רנד בעלמא נינהו!?
אמר ¯·  :‡ÙÙהכי קאמר 
יש בה ארבעה  דברי הכל פסולה;
פחות משלשה  דברי הכל כשרה,
מאי טעמא?
קני בעלמא נינהו;
כי פליגי 
משלשה ועד רנה ארבעה;
מר סבר 
כיו דליתנהו שיעור מקו  לא גזרינ,
ומר סבר 
כיו דנפקי להו מתורת לבוד  גזרינ.

תניא רנו כוותיה ד¯·,
תניא כוותיה ד˘.Ï‡ÂÓ

תנ )כא(:
נת עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחי  כשרה,
ובלבד שלא ייש תחתיו;
בשלמא ל˘ Ï‡ÂÓדאמר:
בשאי בה ארבעה  מחלוקת,
אבל יש בה ארבעה  דברי הכל פסולה 
משו הכי לא ייש תחתיו;
אלא ל¯· דאמר:
בשיש בה ארבעה  מחלוקת,
אבל אי בה ארבעה  דברי הכל כשרה 
ל¯· ‰„Â‰È Èאמאי לא ייש תחתיו!?
מי סברת דברי הכל היא?
סיפא אתא ל¯·.¯È‡Ó È

תניא כוותיה ד¯·:
סככה בנסרי של ארז שאי בה ארבעה טפחי 
דברי הכל כשרה;
יש בה ארבעה 
¯· ¯È‡Ó Èפוסל;
ו¯· ‰„Â‰È Èמכשיר.
אמר ¯·:‰„Â‰È È
מעשה בשעת הסכנה,
שהביאנו נסרי שהיו בה ארבעה,
וסיככנו על גבי מרפסת,
וישבנו תחתיה.
אמרו לו:
מש ראיה?
אי שעת הסכנה ראיה!

תא שמע:
 :„Èשני סדיני  מצטרפי,
שני נסרי  אי מצטרפי;
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
א #נסרי כסדיני;
בשלמא ל˘ Ï‡ÂÓדאמר:
בשאי בה ארבעה  מחלוקת,
אבל יש בה ארבעה  דברי הכל פסולה,
מאי מצטרפי? מצטרפי לארבעה;
°

תניא כוותיה ד˘:Ï‡ÂÓ
סככה בנסרי של ארז שיש בה ארבעה טפחי 
דברי הכל פסולה;
אי בה ארבעה 
¯· ¯È‡Ó Èפוסל;
ו¯· ‰„Â‰È Èמכשיר;

רנז

רנח

רש"י

‡ .‰Ú·¯‡ Ô‰· ÔÈקפסיל ר' מאיר .˘Ï˘Ó ˙Â˙ÂÁÙ· ÂÏÈÙ‡ :בתמיה
‡''¯ .¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡ÙÙ
הא קני בעלמא נינהו וא''כ במאי מכשר:
שמואל יש בה ארבעה דברי הכל פסולה כו' .ÌÂ˜Ó ¯ÂÚÈ˘ :דאי רשות
בפחות מארבעה .ÔÈ¯Ê‚ ‡Ï :משו תקרה דלא חשיבי לעשות תקרה
מה .„Â·Ï ˙¯Â˙Ó È˜Ù„ ÔÂÈÎ :שא היה אויר במקו אחד מה לא
מצי למימר לבוד חשיבי להיות דומות לתקרה וגזרי'‰ÈÏÚ Ô˙ Ô˙ :
 .'ÂÎ ¯Òקא סלקא דעתיה דברי הכל היא וכשרה וכגו שנתנו מ הצד
דאמרינ דופ עקומה ולא חשיב סכ למיפסלה.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÈ„Ò È˘ :
לארבעה טפחי לפסול בסוכה משו סכ פסול שסיכ בדבר המקבל
טומאה וסכ פסול באמצע פוסל בארבעה.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ò È˘ :
לפוסלה דאפילו כולה מסוככת בה כשרה ור' יהודה היא‡ÓÏ˘· :

 .'ÂÎ Ï‡ÂÓ˘Ïנוקמא לה פלוגתא נמי בשאי בה ד' וקאמר רבי יהודה
שני נסרי של שלשה טפחי ואע''ג דנפיק מתורת לבוד אי מצטרפי
לפוסלה שא #כולה מסככי בה ורבי מאיר אומר נסרי מצטרפי לארבעה
א באמצע סוכה ה לפוסלה .ÈÙÂ¯Ëˆ‡Ï ÈÏ ‰ÓÏ :דקא אמר ר''מ נסרי
כסדיני ומצטרפי חדא מינייהו פסלה לה .Â‰È ‡ÓÏÚ· ÌÈ˜ :דהא
אמר רב אי בה ארבעה דברי הכל כשרה.„ˆ‰ ÔÓ ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡Ï :
דמ הצד אי סכ פסול פוסל אלא בד' אמות דבבציר מהכי גמירי דופ
עקומה וקאמר רבי יהודה שני נסרי של ארבעה ארבעה וכ סידר והול
עד ד''א אי מצטרפי שא #כולה ראוי לסכ בה דלית ליה גזרת תקרה:
·˘ .‰ÎÒ‰ ˙Úשגזרו גוי שמד^ על המצות .ÌÈ¯Ò Â‡È·‰Â :שאי
הגוי^ מכירי שתהא לש סוכה:

Ï

„.ÂË Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ומודה ¯· ¯È‡Ó È
שא יש בי נסר לנסר כמלא נסר 
שמניח פסל ביניה וכשרה;
ומודה ¯· ‰„Â‰È È
שא נת עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחי  כשרה,
ואי ישני תחתיו,
והיש תחתיו  לא יצא ידי חובתו.
אתמר:
הפכ על צידיה,
¯·  ‡Â‰אמר :פסולה;
ו¯·  ‡„ÒÁו¯· ‡Â‰ ·¯ ¯· ‰אמרי :כשרה.
איקלע ¯·  ÔÓÁלסורא,
עול לגביה ¯·  ‡„ÒÁו¯·,‡Â‰ ·¯ ¯· ‰
אמרי ליה:
הפכ על צידיה,
מהו?
אמר להו :פסולה,
על כרחי רנט נעשו כשפודי של מתכת.
רס
אמר להו ¯·  :‡Â‰לא אמרי לכו  אמרו כוותי?
אמרו ליה :ומי אמר ל מר טעמא ולא קבלינ מיניה?
אמר להו :ומי בעיתו מינאי טעמא ולא אמרי לכו?

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‰ÎÂÒ

היכי דמי?
לאו כגו שהפכ על צידיה?
לא,
הכא במאי עסקינ?
כגו דאנחה אפומא דמטללתא,
דעייל תלתא לגיו ואפיק חד לבר,
דהוה ליה פסל היוצא מ הסוכה,
 .ÂËוכל פסל היוצא מ הסוכה  נידו כסוכה.
רסב

°

) ‰˘Óז(:
תקרה שאי עליה מעזיבה 
¯· ‰„Â‰È Èאומר:
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי:
מפקפק ונוטל אחת מבינתי;
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי:
מפקפק או נוטל אחת מבינתי.
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
נוטל אחת מבינתי ,ואינו צרי לפקפק .רסג
‚:‡¯Ó
בשלמא · ÏÏ‰ ˙È
"תּעשׂה" )דברי טז,יג( ,ולא מ העשוי,
טעמייהו משו © ¤ £
אי מפקפק  עביד ליה מעשה,
אי נוטל אחת מבינתי  עביד ליה רסד מעשה;
אלא · È‡Ó˘ ˙È
מאי טעמייהו?
"תּעשׂה" ולא מ העשוי  בחדא סגי,
אי משו © ¤ £
אי משו גזרת תקרה  בנוטל אחת מבינתי סגי!?

לימא מסייע ליה:
אינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו,
או שנפרצה בה פרצה כדי שיזדקר הגדי רסא בבת ראש,
או שנת עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחי,
א #על פי שלא הכניס לתוכה אלא שלשה טפחי 
פסולה;

רש"י

˘‡Ì

 .¯È‡Ó '¯ ‰„ÂÓÂבי שיש בה ארבעה בי שאי בה ארבעה:
 .'ÂÎ ¯ÒÏ ¯Ò ÔÈ· ˘Èולקמ )יח (.מוקי לה בסוכה בת שמונה אמות
מצומצמות דכי יהיב נסר ופסל עד אמצעה מהאי גיסא וחוזר ומתחיל מצדה
השני ונות נסר תחלה ואח''כ פסל כמו כ עד אמצעה הוו להו שני פסלי
באמצע וה של שמונה טפחי ואיכא הכשר סוכה ונסרי שבה לא פסלי
לה דאמרינ דופ עקומה עד הפסלי האמצעיי .ÏÒÙ :פסולת גור ויקב
דהוא סכ כשר והכי נמי מצי למיתני ומודה רבי יהודה בהנ דאית בהו
ארבעה דפוסלי שא יש בי נסר לנסר כו' והאי דנקט רבי מאיר רבותא
היא דאפי' ר' מאיר דמחמיר מודה בהא .‰„Â‰È È·¯ ‰„ÂÓÂ :דא #על
גב דאיהו מיקל בשאי בה ארבעה מודה הוא בנסר אחד ובו ארבעה שא
נתנו בסוכה מ הצד שאע''פ שהיא כשרה מ הצד על ידי דופ עקומה לא
ייש תחתיו .Ô‰È„Èˆ ÏÚ ÔÎÙ‰ :נסרי שיש בה ארבעה שסיכ בה
ולא הטיל רחב על הסוכה אלא השכיב על ציד שהוא פחות מג':
 .‰ÏÂÒÙכדמפרש לקמ דכיו דיש ש פסול עליה נעשו כשפודי של מתכת
הפסולי לסכ בכל עני שהופכ .‰¯˘Î :דטעמא משו גזירת תקרה
וכי האי גוונא לא עבדי אינשי תקרה.‰·¯Â ‡„ÒÁ ·¯ ‰È·‚Ï ÏÂÚ :
Â·Â¯Â Â˘‡¯ È„Î ˙˜ÊÁÓ ‰È‡˘Â
לשאול אולי יאמר כדבריה:
 .ÂÁÏÂ˘Âגרסינ ול''ג אלא .‰ˆ¯Ù ‰· ‰ˆ¯Ù˘ Â‡ :באחת הדפנות
סמו לקרקע .È„‚ ¯˜„ÊÈ˘ :דהיינו שלשה טפחי .˘‡¯ ˙·· :בהדיא
ובריוח .ÈÓ„ ÈÎÈ‰ :דרחב ארבעה ולא הכניס בו אלא שלשהÂ‡Ï :
˘ .ÔÎÙ‰כול על צידיה וסיככה כולה בה .‰Á‡„ :ונסר אחד דווקא
‡ .‡˙ÏÏËÓ„ ‡ÓÂÙאצל רוח רביעי שאי ש דופ דלפקיה
קאמר:
מיניה ע''י דופ עקומה דהא אי כא דופ אלא פתח ואע''ג דלא עיילי'

כולי' לתו חלל דפנות הצדדי פסול דההוא טפח דאבראי מיחשב נמי כי
סוכה דאלו סכ כשר הוה מותר ליש ש ויוצא ידי סוכה דאמרינ לקמ
)יט (.פסל היוצא מ הסוכה כי האי גוונא נידו כסוכה :מתני' ˙˜¯‰
˘‡ .‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈסת תקרה בנסרי שיש בה ארבעה.‰·ÈÊÚÓ :
רצפת טיט ודומה לו במקרא בספר עזרא )נחמיה ג( ויעזבו את ירושלי עד
החומה מלאוה מתוכה עפר להחזיק החומה .¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ :ב''ש וב''ה
·''˘ ‡ .ÌÈ¯ÓÂא בא לישב תחתיה לש סוכה:
נחלקו בדבר:
 .˜Ù˜ÙÓסותר ומנענע את כול ואח''כ נוטל אחת מבינתי ונות פסל
במקומה ולקמ מפרש למה לי תרתי .˜Ù˜ÙÓ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰''·Â :משו
תעשה ולא מ העשוי ואי צרי לתת פסל ורבי יהודה לטעמיה דמכשיר
בנסרי שיש בה ד' לסכ את כולה והיינו כרב ושמואל מתר) לה לקמ
בגמרא .ÌÈ˙È·Ó ˙Á‡ ÏËÂ Â‡ :ואינו צרי לפקפק דבהכי סגי דאיכא
עשיה מעליא .ÌÈ˙È·Ó ˙Á‡ ÏËÂ ¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó È·¯ :אבל לא יפקפק
שאי פקפוק מועיל לו ור' מאיר לטעמיה דאמר אי מסככי בנסרי ועל
ידי פסל שבינתיי מתכשרה ולשמואל דאמר לקמ )יז (:סכ פסול בד'
באמצע מיתוקמא כדפרישית לעיל דניהוו שני פסלי באמצע ואי בו אלא
ח' אמות דדופ עקומה אמרינ עד הפסלי ומפקינ להו לנסרי מ הסוכה
אי נמי סבירא ליה כרב דאמר לקמ )ש( סכ פסול בי מ הצד בי מ
האמצע בארבע אמות הלכ לא פסלי נסרי שבינתי דליכא שיעור פסול
גמ' ·˘.ÈÂ˘Ú‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰˘Ú˙ ÌÂ˘Ó ‰ÈÓÚË ‰''· ‡ÓÏ
ביחד:
בפסול וכ מ העשוי לבית ולא לסוכה שאי ש סוכה עליו גזרת תקרה
לית להו במסכ בנסרי ואפילו בני ארבעה .˘''· ‡Ï‡ :דבעו תרתי:
‡ .‰¯˜˙ ˙¯Ê‚ ÌÂ˘Ó Èאית להו דאי מסככי בנסרי משו הכי לא

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

לעול משו גזרת תקרה,
והכי קאמרי 
א #על פי שמפקפק,
אי נוטל אחת מבינתי  אי,
אי לא  לא.
אי הכי  אימא סיפא )כא(:
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
נוטל אחת מבינתי ואינו צרי לפקפק; רסה
¯· ¯È‡Ó Èהיינו ·?!È‡Ó˘ ˙È
הכי קאמר 
לא נחלקו · È‡Ó˘ ˙Èו· ÏÏ‰ ˙Èבדבר זה.
מאי קא משמע ל?
ד¯· ¯È‡Ó Èאית ליה גזרת תקרה,
ו¯· ‰„Â‰È Èלית ליה גזרת תקרה?
והא אפליגו בה חדא זימנא,
דתנ )כא ו(:
מסככי בנסרי,
דברי ¯·;‰„Â‰È È
ו¯· ¯È‡Ó Èאוסר!?
אמר ¯· ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ Èאמר ¯·:ÔÁÂÈ È
רישא בנסרי משופי עסקינ,
ומשו גזרת כלי נגעו בה.
ול¯·  ‰„Â‰Èאמר ¯· דאמר:
סככה בחיצי זכרי  כשרה,
בנקבות  פסולה;
ולא גזר זכרי אטו נקבות;
הכא נמי 
לא נגזר נסרי משופי אטו כלי!
אלא על כרח 
רישא  פליגי בגזרת תקרה,
וסיפא  פליגי בגזרת תקרה;
תרתי למה רסו לי!?
סיפא ¯· ‰„Â‰È Èהיא רסז דקא אמר ליה ל¯· ¯È‡Ó È
אמאי קא אסרת בנסרי? משו גזרת תקרה?

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù
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‡Ï

האי סברא ל· È‡Ó˘ ˙Èהוא דאית להו,
ו· ÏÏ‰ ˙Èלא גזרי!
ואמר ¯·:¯È‡Ó È
לא נחלקו · È‡Ó˘ ˙Èו· ÏÏ‰ ˙Èבדבר זה.
ול˘ Ï‡ÂÓרסח דאמר:
בשאי בה ארבעה  מחלוקת,
אבל יש בה ארבעה  דברי הכל פסולה 
סיפא במאי פליגי?
בביטולי תקרה קא מיפלגי,
מר סבר  בטלה בהכי,
ומר סבר  בהכי לא בטלה.
) ‰˘Óח(:
המקרה סוכתו בשפודי או בארוכות המטה,
א יש ריוח ביניה כמות 
כשרה.
החוטט בגדיש לעשות לו סוכה 
אינה סוכה.
‚:‡¯Ó
לימא תיהוי תיובתיה ד¯· ,Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
דאתמר:
פרו) כעומד,
¯·  ‡ÙÙאמר :מותר;
ו¯·  Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰אמר :אסור!?
אמר ל ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
מאי כמות )כא(?
 :ÂËבנכנס ויוצא° .
והא אפשר לצמצ!?
אמר ¯·:ÈÓ‡ È
במעדי.#
רש"י

מהני פקפוק .'ÂÎ È¯Ó‡˜ ÈÎ‰Â :כלומר לא מהני פקפוק אלא נטילה אחת
מבינתי דאיכא מעשה מעליא וגזרת תקרה נמי בטלה לה והאי דאמרי מפקפק הכי
קאמרי המפקפק לא הועיל ונוטל אחת מבינתי .˜''‰ :ליה רבי מאיר לר' יהודה
לא נחלקו בדבר זה דב''ה כוותיה סבירא להו דאי מסככי בנסרי ולא מהני
פקפוק .Ï''Ó˜ È‡ÓÂ :דסתמא למתני' מאי אשמעינ בה פלוגתא למיתנייה
במתני' .'ÂÎ ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ '¯ ¯Ó‡ :רישא לאו משו גזרת תקרה איפלוג אלא
בנסרי שאינ בני ארבעה אבל משופי ה וחלקי וראוי לתשמישÌÂ˘ÓÂ :
‚ .‰· ÂÚ‚ ÌÈÏÎ ˙¯Êלפסול אליבא דרבי מאיר אע''ג דפשוטי כלי ע) נינהו ולא
מקבלי טומאה גזר בהו אטו כלי המקבלי טומאה‡È‰ ‰„Â‰È È·¯ ‡ÙÈÒ :
„˜‡ .ÌÈ¯Ò· ˙¯Ò‡˜ È‡Ó‡ ¯È‡Ó È·¯Ï ‰ÈÏ ¯Óלעיל )יד (.משו גזרת תקרה ה
סברא לבית שמאי היא ושבקת בית הלל .¯Ó‡„ Ï‡ÂÓ˘Ï :אבל יש בה ארבעה
דברי הכל פסולה .È‚ÈÏÙ È‡Ó· ‡ÙÈÒ :הא ודאי סת תקרה בני ארבעה הוא
וקמכשר רבי יהודה אליבא דבית הלל .‰¯˜˙ ÈÏÂËÈ·· :כלומר אמר ל שמואל
לעול בשיש בה ארבעה ולא היתה כא תקרה מתחלה ועכשיו הוא בא לסכ בהו
לש סוכה אפילו רבי יהודה פסיל דגזרינ משו תקרה שלא יבא וישב תחת קורות
ביתו ויאמר מה לי זה מה לי חדשה אבל השתא דזו תקרה היתה ובא לידי מעשה
לעשות לש סוכה וזה מוכיח שיודע שאמרה תורה תעשה ולא מ העשוי פליגי רבי

יהודה ורבי מאיר אי איכא תו למגזר משו תקרה או לא רבי יהודה סבר בטולי תקרה
לבית שמאי צרי ליטול מבינתי דאע''ג דמוכיח שבקי בתעשה ולא מ העשוי גזרי
בה וב''ה סברי כיו דבטלה והוכיח שהתקרה פסולה תו ליכא למגזר ור''מ סבר לא
נחלקו כו' וא #בה גזרינ :מתני'  .Â˙ÎÂÒ ‰¯˜Ó‰כמו שאנו עושי שמסדרי
כלונסות תחלה בסכ ונותני פסל עליה .˙ÂÎÂ¯‡ :אשפונדי''ש בלע''ז ובגמרא
מפרש דמקבלי טומאה .Ô˙ÂÓÎ Ô‰ÈÈ· ÁÂÈ¯ ˘È Ì‡ :בי שפוד לשפוד על פני
כולה וית ש הפסל וכ על פני כולה ובגמרא פרי הא אי הכשר מרובה על
הפסול :גמ'  .„ÓÂÚÎ ıÂ¯Ùלעני מחיצות שבת אתמר מחיצה שנעשית בפסי
רחבי ג' והניח בי פס לפס כמלא פס דנפקא ליה מתורת לבוד וכ על פני כולה
דהוה ליה פרו) כעומד ודכוותה הכא במתניתי דהוה ליה פסול ככשרÒÎ· :
 .‡ˆÂÈÂשיהא פסל הרוחב כמות יכול ליכנס וליצא בריוח שבינתי דהשתא הוה
ליה פסל שנות ש מרובה על השפודי והאויר יותר על השפודי¯˘Ù‡ ‡‰Â :
 .ÌˆÓˆÏקס''ד דהאי דקמתר) בנכנס ויוצא הכי מתר) כל כמותו בנכנס ויוצא הוא
סתמא הוא בנכנס ויוצא דאי דר לצמצ ולכוי כמות ממש לא פחות ולא יותר
ופרכינ והא א ית דעתו לכ אפשר לצמצ וקתני מתניתי כמות כשרה והוה ליה
פרו) כעומד :ומשני ‡ .ÛÈ„ÚÓ· ÈÓ‡ È·¯ ¯Óמתניתי לא אכשר במצמצ אלא
במעדי #ריוח שבינתי על רחב השפודי וכמות דקתני בנכנס ויוצא:

·Ï

„.ÊË Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

¯·‡ אמר:
אפילו תימא  בשאי מעדי,#
א היו נתוני שתי  נותנ ערב,
ערב  נותנ שתי.

‰ÎÂÒ

אמר ‡·:ÈÈ
מטלניות שאי בה שלש על שלש,
דלא חזיי לא לעניי ולא לעשירי.
תניא כוותיה ד¯·:ÈÓÂÈ·Ë ¯· ÈÓ‡ È
מחצלת של שיפא ושל גמי,
שיריה ,א #על פי שנפחתו מכשיעורה 
אי מסככי בה;
מחצלת הקני,
גדולה  מסככי בה,
קטנה  אי מסככי בה;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א #היא מקבלת טומאה,
ואי מסככי בה.

‡.‰ËÓ‰ ˙ÂÎÂ¯‡· Â
לימא מסייע ליה ל¯·,ÈÓÂÈ·Ë ¯· ÈÓ‡ È
דאמר ¯·:ÈÓÂÈ·Ë ¯· ÈÓ‡ È
סככה בבלאי כלי  פסולה?
כדאמר ¯· ÔÁ Èאמר ¯·:È
בארוכה ושתי כרעי,
בקצרה ושתי כרעי;
הכא נמי 
בארוכה ושתי כרעי,
בקצרה ושתי כרעי.

.˘È„‚· ËËÂÁ‰
אמר ¯· :‡Â‰
לא שנו אלא שאי ש חלל טפח במש שבעה,
אבל יש ש חלל טפח במש שבעה 
הרי זו ערב סוכה;
תניא נמי הכי:
החוטט בגדיש לעשות לו סוכה 
הרי זו רעג סוכה;
והאנ תנ )כא(:
אינה סוכה!?
אלא לאו שמע מינה  כד¯· ?‡Â‰
שמע מינה.

היכא איתמר ד¯· ÔÁ Èאמר ¯·?È
 .ÊËאהא דתנ )כלי יח:ט(° :
מטה מטמאת חבילה ,ומטהרת חבילה,
דברי ¯·;¯ÊÚÈÏ‡ È
ו ÌÈÓÎÁאומרי:
מטמאת אברי ,ומטהרת אברי;
מאי ניהו?
אמר ¯· ÔÁ Èאמר ¯·:È
בארוכה רסט ושתי כרעי,
בקצרה ער ושתי כרעי.
למאי חזו? רעא
למסמכינהו אגודא ולמיתב עלייהו,
ומשדא אשלי.

איכא דרמי ליה מירמא:
תנ )כא(:
החוטט בגדיש לעשות לו סוכה 
אינה סוכה;
והא תניא:
הרי זו סוכה!?
אמר ¯· :‡Â‰
לא קשיא,
כא  בשיש ש חלל טפח במש שבעה,
כא  בשאי ש חלל טפח במש שבעה.

גופא:
אמר ¯·:ÈÓÂÈ·Ë ¯· ÈÓ‡ È
סככה בבלאי כלי  פסולה.
מאי בלאי כלי?

רש"י

¯·‡ ‡ .¯Óאפילו במצמצ וא היו נתוני השפודי שתי נותנ לקני של
סכ ערב דע''כ א אינו נות ראשי הקני על שפודי הרי ה נופלי לאר)
והלכ הוה ליה כשר מרובה על הפסול ומבטל .ÌÈÏÎ È‡Ï·· :לקמ
מפרש במטלניות שאי בה שלש על שלש דא #על גב דהשתא לא מקבלי
טומאה כיו דמכלי אתו גזור בה רבנ ארוכות נמי השתא לא מקבלי טומאה
דלא חזו למידי אלא מכלי קאתו .ÌÈÚ¯Î È˙˘Â ‰ÎÂ¯‡· :עמה ולקמ
˜ˆ¯ .‰אות אשר ברוחב המטה לצד מראשותיה
מפרש למאי חזו:
 .‰ÏÈ·Á ˙¯‰ËÓÂא טמאה היא אי
 .‰ÏÈ·Áביחד:
ומרגלותיה:
טבילה עולה לה אברי אברי אלא מתקנה ומטבילהÂ‰ÈÎÓÒÓÏ :
‡‚ .‡„Âלקרב אצל הכותל הרחב כמלא רוחב מטה ונות עצי מ הכרעי
ולכותל למראשותיה ולמרגלותיה .ÈÏ˘‡ ‡„˘ÓÂ :ונות חבלי ומסרג
וראויה למשכב ומטמא מדרס .‡ÙÈ˘ :לישק''א .ÈÓ‚ Ï˘Â :יונ''ק:
‡ .Ù''Úשפחותה עכשיו מכשיעור
˘ .‰È¯Èכגו נפחתה ונשתייר בה:

לטומאה דתנ )כלי פ' כ''ז מ''ב( מפ) ששה על ששה .ÔÈÎÎÒÓ ÔÈ‡ :הואיל
ומכלי קאתו ותחלתה היתה מקבלת טומאת משכב הזב והנדה‰ÏÂ„‚ :
 .‰· ÔÈÎÎÒÓדלאו כלי הוא דסתמא לסיכו.‰‡ÓÂË ˙Ï·˜Ó ‡È‰ Û‡ :
קסבר סתמא לשכיבה וכלי היא .ÁÙË ÏÏÁ Ì˘ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ :גובה במש
אור ורחב שבעה טפחי כשיעור סוכה ואח''כ הגדיש כל הגדיש על אותו
חלל דעכשיו נעשה ש סכ מאליו ולא היה עליו ש סכ מתחילה:
‡· .'ÂÎ Ì˘ ˘È Ì‡ Ïחלל טפח אהל הוא נמצא ש סכ על אותו גדיש
וכשחוטט בו מלמטה למעלה עד שמגביה את החלל לשיעור גובה עשרה
אי זו עשייתו שהרי אינו מתק אלא הדפנות ובדפנות לא אמרינ תעשה
ולא מ העשוי והרי היא כסוכה שפחותה מעשרה וחקק בה והשלימה
לעשרה .‡Ó¯ÈÓ ‰Ï ÈÓ¯„ ‡ÎÈ‡ :לא מתני להא דרב הונא בלשו לא
שנו ולפרושי מתני' אלא רמי מתני' מירמ' אברייתא ודרב הונא אשנויא
אתמר:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

) ‰˘Óט(:
המשלשל דפנות מלמעלה למטה,
א גבוהות עדר מ האר) שלשה טפחי 
פסולה;
מלמטה למעלה,
א גבוהות מ האר) ערה עשרה טפחי 
כשרה;
¯· ÈÒÂÈ Èאומר:
כש שמלמטה למעלה עשרה טפחי 
כ מלמעלה למטה עשרה טפחי.

‰ÎÂÒ

„:ÊË Û

‚Ï

ולא היא,
לא ¯· ‰„Â‰È Èסבר לה כ¯·,ÈÒÂÈ È
ולא ¯· ÈÒÂÈ Èסבר לה כ¯·;‰„Â‰È È
לא ¯· ‰„Â‰È Èסבר לה כ¯· ÈÒÂÈ È
עד כא לא קאמר ¯· ‰„Â‰È Èהת 
אלא בעירובי חצירות דרבנ,
אבל סוכה רפא דאורייתא  לא;
ולא ¯· ÈÒÂÈ Èסבר לה כ¯· ‰„Â‰È È
עד כא לא קאמר ¯· ÈÒÂÈ Èהכא 
אלא בסוכה דמצות עשה,
אבל שבת דאיסור סקילה  לא.
וא תאמר 
מעשה שנעשה בציפורי על פי מי נעשה?
לא על פי ¯·,ÈÒÂÈ È
אלא על פי ¯·,ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È È
דכי רפב אתא ¯· „ ÈÓÈאמר:
פע אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מערב שבת,
למחר פירסו סדיני על גבי העמודי והביאו ספר תורה,
וקראו בו.
פירסו סלקא דעת?
מהיכ הביאו בשבת!
אלא מצאו סדיני פרוסי על גבי העמודי,
והביאו ספר תורה וקראו בו.

‚:‡¯Ó
במאי קמיפלגי?
מר סבר  מחיצה תלויה מתרת,
ומר סבר  מחיצה תלויה אינה מתרת.
תנ הת )עירובי ח:ו(:
בור שבי שתי חצירות 
אי ממלאי ממנו רעו בשבת,
רעח
אלא א כ עשה לו רעז מחיצה גבוהה עשרה טפחי,
בי מלמעלה ,בי מלמטה ,בי בתו אוגנו;
 Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô·¯ :ÊËאומר° :
· È‡Ó˘ ˙Èאומרי :מלמטה; רעט
ו· ÏÏ‰ ˙Èאומרי :מלמעלה; רפ
אמר ¯·:‰„Â‰È È
לא תהא מחיצה גדולה מ הכותל שביניה.
אמר ¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
¯· ‰„Â‰È Èבשיטת ¯· ÈÒÂÈ Èאמרה דאמר:
מחיצה תלויה מתרת.

אמר ¯·  ‡„ÒÁאמר ‡·:ÈÓÈ
מחצלת ארבעה ומשהו,
מתרת בסוכה משו דופ.
רש"י

מתני'  .Ï˘Ï˘Ó‰כל מלמעלה למטה קרי שלשול.‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ :
שהתחיל לארוג המחיצה אצל הסכ ואורג ובא כלפי מטה‰˘Ï˘ :
 .‰ÏÂÒÙ ÌÈÁÙËדהיינו כדי שיזדקר הגדי בבת ראש דאמר פסולה:
 .‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓשהתחיל לארוג מלמטה סמו לקרקע ומגביה ועולה כיו
שהגביה עשרה כשרה וא #על פי שלא הגיע לסכÌ˘Î ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯ :
˘ .‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓדיו באריגת י' .‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÍÎ :דיו באריגת
עשרה ואפילו גבוהה הרבה מ האר) כשרה וקסבר מחיצה תלויה עשרה
מתרת :גמ' · .˙Â¯ÈˆÁ È˙˘ ÔÈ·˘ ¯Âחציו בחצר זו וחציו בחצר זו
ומחיצה בי החצירות ומהלכת ותלויה על פי הבור ואי פתח ביניה לערב
זו ע זו .‰ÓÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ :לא זו ולא זו לפי שמימי חצר זו מביא
לזו .‰ËÓÏÓ ÔÈ· :סמו למי .Â‚Â‡ ÍÂ˙Ó ÔÈ· :כלומר בי מלמעלה
רחוק מ המי ובלבד שתהא בתו אוג של בור דמוכחא מילתא דבשביל
אוג המי נעשית ומפרשינ טעמא בעירובי שמחיצה תלויה מתרת במי
דקל הוא שהקילו חכמי במי אבל מחיצה החוצצת את החצירות ומהלכת
ע''פ הבור שלא נעשה בשביל המי אינה מתרת דאי מחיצה תלויה מתרת
במי אלא הנעשית בשביל להתיר מלוי המי כגו גזוזטרא שלמעלה מ הי
דתנ בעירובי )פז (:דעושי לה מחיצה תלוי' וכגו זו שבתו אוג הבור:
· .‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ¯ÓÂ‡ È‡Ó˘ ˙Èדיו א עשאה מלמעלה מתו אוגנוÔÓ :
 .Ô‰ÈÈ·˘ Ï˙ÂÎ‰אותה הנעשית לחו) בי החצרות ותלויה על פני פי הבור
ואע''פ שלא נעשית בשביל המי דקא סבר מחיצה תלויה מתרת בחצרות
אפילו כל טלטול .ÈÒÂÈ È·¯ ˙ËÈ˘· :דמתניתי¯·Ò ‰„Â‰È È·¯ ‡Ï :
 .ÈÒÂÈ È·¯Î ‰Ïשתהא מחיצה תלויה מתרת בסוכה¯·Ò ÈÒÂÈ È·¯ ‡ÏÂ :
 .‰„Â‰È È·¯Î ‰Ïבבור שתהא מתרת בשבת .Ô·¯„ :הא דאסרינ להביא

מימי חצר זו לזו בלא עירוב מדרבנ הוא דמדאורייתא לא מיתסר אלא
מרשות היחיד לרשות הרבי .‡Â‰ ‰ÏÈ˜Ò ¯ÂÒÈ‡„ ˙·˘ Ï·‡ :במלאכות
דאורייתא מחמירי אפילו במידי דרבנ דאית בה .¯Ó‡˙ Ì‡Â :כיו דרבי
יוסי לא סבר לה כרבי יהודה בשבת .È¯ÂÙÈˆ· ‰˘Ú˘ ‰˘ÚÓ :שהתירו
בשבת על ידי מחיצה תלויה כדאמר רב דימי לקמיה.‰˘Ú ÈÓ ÈÙ ÏÚ :
והלא רבי יוסי ראש של ישיבת ציפורי הוה כדאמרינ בסנהדרי )לב (:צדק
צדק תרדו #הל אחר בית די יפה אחר רבי יוסי לציפוריÈÙ ÏÚ ‡Ï :
¯· .‰˘Ú ÈÒÂÈ Èשכבר נפטר .Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ÈÙ ÏÚ ‡Ï‡ :בנוÈ‡ÓÂ :

Â‡È·‰ ‡ÏÂ È¯ÂÙÈˆ· ÂÁÎ˘ ˙Á‡ ÌÚÙ ¯Ó‡ ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ„ ‰˘ÚÓ
 .˙·˘ ·¯Ú· ‰¯Â˙ ¯ÙÒוהיה^ בבית אחד שבחצר בית הכנסת ובתי הרבה
היו פתוחי לחצר ולא עירבו או שהיו חצרות הרבה פתוחות לאותו מבוי
ובית הכנסת פתוח לו והיה ספר התורה בחצר שכנגד בית הכנסת ולא
נשתתפו במבוי ואסור להוציא מ החצרות למבוי ופרסו סדיני על גבי
עמודי שהיו לרוחב המבוי וחלקו את המבוי ולא היו פתוחי מ המחיצה
ולפני אלא בית הכנסת וחצר שכנגדו .‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ Â‡È·‰Â :שהרי שאר
 .ÌÂ‡È·‰ ÔÎÈ‰Óוהלא היה אסור
החצרות נסתלקו ואי איסור כא:
להכניס ולהוציא והלא הכל מודי כו' לא גרסינ דמחיצה בלא גג לאו אהל
הוא ומחיצה כזו מותר לעשות כדאמרינ בפרק כל גגות )עירובי צד (.אמר
לה שמואל נגידו לי גלימא .ÔÈÒÂ¯Ù ÔÈÈ„Ò :והיו גבוהי מ האר) דהוה
ליה מחיצה תלויה .Â‰˘ÓÂ ‰Ú·¯‡ ‰·Á¯˘ ˙ÏˆÁÓ :וארכה כאור
הדופ .‰ÎÂÒ· ˙¯˙Ó :א תולה אותה באויר בפחות משלשה סמו לסכ
ופחות משלשה לקרקע וכגו שאי הסוכה גבוהה אלא עשרה מצומצמי:

„Ï

„.ÊÈ Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

היכי עביד?
תלי לה רפג באמצע,
פחות משלשה למטה ופחות משלשה למעלה,
וכל פחות משלשה  כלבוד דמי.
פשיטא!?
מהו דתימא?
חד לבוד  אמרינ,
תרי לבוד  לא אמרינ;
קא משמע ל.

‰ÎÂÒ

בית שנפחת וסיכ על גביו,
א יש מ הכותל לסיכו ארבע אמות 
פסולה.
וכ חצר המוקפת רפט אכסדרה.
סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאי מסככי בו,
א יש תחתיו ארבע אמות 
פסולה.
‚:‡¯Ó
כל הני למה לי?
צריכא,
דאי אשמעינ בית שנפחת 
משו דהני מחיצות לבית הוא דעבידי; רצ
אבל חצר המוקפת אכסדרה,
דמחיצות לאו לאכסדרה הוא דעבידי  רצא
אימא לא;
ואי רצב אשמעינ הני תרתי 
משו דסככ סכ כשר הוא,
אבל סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאי מסככי בו,
דסככה סכ פסול הוא 
אימא לא;
צריכא.

מיתיבי:
מחצלת שבעה ומשהו,
מתרת בסוכה משו דופ!?
כי תניא ההיא בסוכה גדולה,
ומאי קא משמע ל?
דמשלשלי דפנות מלמעלה למטה כ¯·.ÈÒÂÈ È
אמר ¯·:ÈÓ‡ È
פס ארבעה ומשהו,
מתיר בסוכה משו דופ.
היכי עביד? רפד
מוקי רפה ליה בפחות משלשה סמו רפו לדופ,
וכל פחות משלשה  כלבוד רפז דמי.
מאי קא משמע ל?
 .ÊÈדשיעור רפח מש סוכה קטנה שבעה° .

אמר ¯·:‰
אשכחתינהו ל¯· ·¯ È·„ Ôדיתבי וקאמרי:
אויר פוסל בשלשה,
סכ פסול פוסל בארבעה.
ואמינא להו אנא:
אויר דפוסל בשלשה מנא לכו?
דתנ )כא(:
הרחיק את הסיכו מ הדפנות שלשה טפחי 
פסולה;

) ‰˘Óטי(:
הרחיק את הסיכו מ הדפנות שלשה טפחי 
פסולה.

רש"י

 .Â‰˘ÓÂ ‰Ú·˘ ˙ÏˆÁÓאלמא חד לבוד אמרינ ותו לא.‰ÏÂ„‚ ‰ÎÂÒ· :
הגבוהה הרבה שאי יכול לומר בה שני לבודי הלכ בעי מחצלת שבעה
ומשהו ומעמידה בפחות משלשה סמו לסכ דהויא לה מחיצה עשרה ותו
לא איכפת ל א תלויה היא וקמ''ל דמשלשלי מלמעלה למטה כר' יוסי:
 .‰ÎÂÒ· ¯È˙Ó Â‰˘ÓÂ '„ ÒÙא גבוה י' ורחבה ד' ומשהו‰Ï È˜ÂÓÂ :
· .ÔÙÂ„Ï ÍÂÓÒ '‚Ó ˙ÂÁÙהשני במקצוע וכי אמרינ לבוד איכא דופ שבעה
וזה מש סוכה קטנה כדי ראשו ורובו :מתני' ÔÓ ÍÂÎÈÒ‰ ˜ÈÁ¯‰
 .˙ÂÙ„‰לאו בגבהה קאמר אלא במשכה .‰ÏÂÒÙ :דאויר פוסל בשלשה
אפילו מ הצד ומכא אני אומר ומפרש הא דאמרינ שבסכ פסול מ הצד
אמרינ דופ עקומה להכשיר עד ארבע אמות היינו דחשבינ לסכ כאילו מ
הדופ ונעק ונכפ #למעלה ובאוירה ליכא למימר הכי ואיני מפרש רואי את
הדופ כאילו הוא עקו והול תחת הסכ פסול ומגיע לסכ כשר ומוציא
את הפסול מ הסוכה דא כ ג גבי אויר נמי נימא הכי˙ÁÙ˘ ˙È· :
 .'ÂÎ ÍÎÈÒÂגגו נפחת באמצעו רחוק מ הדפנות לכל צד וסיכ על הפחת
באמצעו ונמצא תקרת הבית שהיא פסולה משו תעשה ולא מ העשוי
מפסקת בי דפנות לסכ כשר .ÍÂÎÈÒ‰ ÔÓ ˘È Ì‡ :הכשר ולכותל ד'
אמות פסול דבארבע אמות לא נאמר למשה מסיני דופ עקומה אבל בפחות
כשרה הלכה למשה מסיני רואי תקרת הבית כאילו היא הדופ שנעק
למעלה ואי כא סכ פסול לפסול הסוכה ולא ייש תחת זה¯ˆÁ ÔÎÂ :
 .‰¯„ÒÎ‡ ˙Ù˜ÂÓ‰כל חצר שבתלמוד^ לפני הבתי והבתי פתוחי לו חצר

זו מוקפת בתי מתוכה ופתוחי לה סביב מג' רוחותיה ולפני הבתי עשו
אכסדראות סביב לשלשה רוחותיה והאכסדרה פתוחה היא ואי לה דופ לצד
החצר ויש עליה תקרה וזה סיכ על גבה כל אוירה של כל חצר שבאמצע
היק #אכסדראות ואי דופ לסוכה זו אלא מחיצות הבתי המפסיקות בי
בתי לאכסדרה ונמצאת תקרת האכסדרה מפסקת סביב בי סכ לדפנות א
יש ברוחב האכסדרה ד' אמות פסולה פחות מארבע אמות כשרה דאמרינ
דופ עקומה דוגמא לדבר קלוישטר''א בלשו אשכנז של מיני האומות^ ה
הגלחי שיש לה אויר שיש בה עשבי והיק #אכסדרה סביב לו:
˘ .‰ÂÙÈ˜‰סיבבו סביב לה סמו לדפנות בדבר המקבל טומאה ובאמצעה
נת הסכ כשר .˘È Ì‡ :תחת הסכ פסול ד' אמות פסולה א #הסכ
כשר לפי שאי לה מחיצות פחות מכא כשרה דאמרי' דופ עקומה :גמ'
 .ÈÏ ‰ÓÏ È‰ ÏÎלאשמועינ דופ עקומה בתלת בבי במתניתי ליתני חדא
ולשמעינ לכולהו .Ô„È·Ú ˙È·Ï ˙ÂˆÈÁÓ È‰„ ÌÂ˘Ó :להיות דופ לבית
זה והרי הבית נעשה סוכה הלכ שדינ מחיצות בתר סוכה ע''י עיקו:
‡· .Â˘Ú ‰¯„ÒÎ‡Ï Â‡Ï ˙ÂˆÈÁÓ„ ‰¯„ÒÎ‡ ˙Ù˜ÂÓ‰ ¯ˆÁ Ïאלא לבית
הלכ ליכא למימרא תקרה אכסדרה עקימת דפנות הללו היא ולא שדינהו
לדפנות הכא לצד סוכה .‡Â‰ ¯˘Î ÍÎÒ :כלומר ממי סכ כשר הוא
ופסולו משו תעשה ולא מ העשוי אבל דבר שאי מסככי בו שהוא מי
פסול אימא לא ליכשריה על ידי עיקו .È¯Ó‡˜Â È·˙È„ :משמיה דרב:
‡ .ÏÒÂÙ ¯ÈÂכל הסוכה בשלשה .ÏÒÂÙ ÏÂÒÙ ÍÎÒÂ :את כל הסוכה בד':

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

סכ פסול נמי 
לא ליפסיל אלא בארבע אמות,
דתנ )כא(:
בית שנפחת וסיכ על גביו,
א יש מ הכותל לסיכו רצג ארבע אמות 
פסולה!?
ואמרו לי:
בר מינה דההיא,
ד¯· ו˘ Ï‡ÂÓאמרי תרוייהו 
משו דופ עקומה נגעו בה.

„:ÊÈ Û

‰ÎÂÒ

‰Ï

בשלמא לדידי דאמינא 
 :ÊÈארבע אמות  °משו שיעורא ולאו שיעורא הוא 
כיו רצה דלא שוו שיעורייהו להדדי  לא מצטרפי;
אלא לדידכו דאמריתו 
משו רצו הפלגה 
מה לי איתפלג בסכ פסול,
מה לי איתפלג רצז בסכ פסול ואויר!?
אמר ליה ‡·:ÈÈ
ולמר נמי,
נהי דלא שוו שיעורייהו בסוכה גדולה 
בסוכה קטנה מי לא שוו שיעורייהו!?
אמר ליה:
הת לאו משו דשוו שיעורייהו להדדי הוא,
אלא משו דליתיה לשיעורא דסוכה הוא.

ואמינא להו אנא:
מה אילו איכא סכ פסול פחות מארבעה,
ואויר פחות משלשה,
מאי? כשרה;
מלייה בשפודי,
מאי? פסולה;
לא רצד יהא אויר הפוסל בשלשה
כסכ פסול הפוסל בארבעה!?
ואמרו לי:
אי הכי 
לדיד נמי דאמרת סכ פסול פוסל בארבע אמות,
מה אילו איכא סכ פסול פחות מארבע אמות,
ואויר פחות משלשה,
מאי? כשרה;
מלייה בשפודי,
מאי? פסולה;
לא יהא אויר הפוסל בשלשה
כסכ פסול הפוסל בארבע אמות!?
ואמינא להו אנא:
האי מאי?

וכל היכא דלא שוו שיעורייהו להדדי לא מצטרפי?
והתנ )כלי כז:ב(:
הבגד שלשה על שלשה...
השק ארבעה על ארבעה,
העור חמשה על חמשה,
מפ) ששה על ששה;
ותני עלה )מעילה ד:ו(:
הבגד והשק ,השק והעור ,העור והמפ) 
מצטרפי זה ע זה!?
הת כדקתני טעמא )מעילה ש(:
אמר ¯·:ÔÂÚÓ˘ È
מה טע?
הואיל וראויי רחצ לטמא מושב;
כדתנ )כלי ש:ד(:
המקצע מכול טפח על טפח 
טמא.
רש"י

„¯· È¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â

·¯  .‡È‰‰„ ‰ÈÓכלומר הראיה אינה עיקר:
˙¯ .‰· ÂÚ‚ ‰ÓÂ˜Ú ÔÙÂ„ ÌÂ˘Ó Â‰ÈÈÂלהכשיר דאמרינ דופ הוא ולא
סכ ואי כא פסול וכי אמרינ בארבעה כגו באמצע רחוק מ הכותל
ד' אמות דאינו יכול לבטל על ידי עקימת דופ ונמצא חוצ) בסוכה בי
כשר לכשר וארבעה הוי מקו חשוב להיות חציצה.‡‡ Â‰Ï ‡ÈÓ‡Â :
תשובה לדבריה .‰Ú·¯‡Ó ˙ÂÁÙ ÏÂÒÙ ÍÎÒ ‡ÎÈ‡ ÂÏÈ‡ ‰ÓÂ :ואויר
 .‰¯˘Îדליכא שיעור סכ
בצידו פחות משלשה מאי אמריתו ביה:
פסול .‰ÈÈÏÓ :לההיא שיעורא בשפודי דאסור לסכ בה משו מקבלי
 .È‡Óאמריתו ביה:
טומאה והויא בה ארבעה טפחי מסכ פסול:
 .‰ÏÂÒÙדאיכא חציצה ארבעה ומתחילה כשהיה אויר שהוא חמור היתה
כשרה ועכשו שנהפ להיות קל נפסלה .¯ÈÂ‡ ‡‰È ‡Ï :חמור שפוסל
בג' פוסלה לסוכה זו כסכ פסול שהוא קל שאינו נפסל אלא בארבעה:
‡ .˙¯Ó‡„ ÈÓ Í„È„Ï ÈÎ‰ È‡ ÈÏ Â¯Óשיעור סכ פסול ד' אמות דלית
ל דטעמא דמתניתי משו דופ עקומה אלא זהו שיעורא לפסול אפילו
באמצע א #זו תשובת ומה אילו כו' ואויר פחות מג' בצדו‡ÓÏ˘· :
 .˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ È¯Ó‡„ È„È„Ïדקתני מתניתי פסולה הא פחות כשרה:
 .‡Â‰ ‡¯ÂÚÈ˘ Â‡ÏÂ ‡¯ÂÚÈ˘ ÌÂ˘Óדארבע אמות הוו שיעור לפסול
ובפחות מכא אינו שיעור לפסול ואי הטע משו דופ עקומה אלא כ
שיעורו לפסול הלכה למשה מסיני כשאר כל השיעורי‡Ï„ ^ÔÂÈÎ :

‡ .Â˙È¯Ó‡„ ÂÎ„È„Ï ‡Ïשיעורא דידהו:

˘ .ÂÂגרסינ ולא גרסינ וכיו:
 .‰‚ÏÙ‰ ÌÂ˘Óדהא ארבעה דקאמריתו לא תנ להו במתניתי לעני סכ
פסול והא סברא מנא לכו אתו היינו טעמייכו משו דבכל מקו חשובי
ד' טפחי להיות מקו חשוב לעצמו את אומרי שא #זה מקו הוא
לעצמו וחוצ) בסוכה זו לעשותה כשתי ואי דפנות לה מה לי איתפלג
.Â‰ÈÈ¯ÂÚÈ˘ ÂÂ˘ ‡Ï ÈÓ
· .‰Ë˜ ‰ÎÂÒששיעורה מצומצ:
כו':
על כרח אחד זה ואחד זה פסולה בג' טפחי דכיו דנפק מתורת לבוד
חשיב לבצוריה לשיעוריה דסוכה וכיו דשוו שיעורייהו לעני שו סוכה
ליצטרפי .Ì˙‰ Ï''‡ :דשניה פוסלי בה בג' לא משו דשוה שיעור
לפסול אלא משו דליתיה לשיעורא דסוכה .'‚ ÏÚ '‚ „‚·‰ :טפחי
א ייחדו למשכב הזב מטמא ליעשות אב הטומאה במשכב הזב או
במדרסו .˜˘‰Â „‚·‰ :הואיל וממש קרוב להיות שוה.ÔÈÙ¯ËˆÓ :
להשלי את הקל שא אי בשק ד' הבגד שהוא חמור משלימו אבל השק
אינו משלי הבגד החמור שק מנוצה של עזי עשוי והוא עב יותר מ
הבגד ואינו מגיע לעוביו של עור וכ השק והעור מצטרפי להשלי שק
 .ÌÚË ‰Óמצטרפי הואיל וראויי בשיעור אחד
את שיעור העור:
לטמא מושב הזב .ÔÏÂÎÓ Úˆ˜Ó‰ Ô˙„Î :מאחד מכל אלו קיצע טפח
על טפח מקצע שמשויהו סביב סביב באזמל ומתקנו יפה אפילו אי בו
אלא טפח על טפח טמא כדמפרש:

ÂÏ

„.ÁÈ Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

טפח על טפח למאי חזי?
אמר רצט ¯· ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ Èמשו ¯·:È‡È È
הואיל וראוי ליטלו על גבי החמור.
ב ‡¯ÂÒמתנו ש להא שמעתא בהאי לישנא;
ב ‡Ú„¯‰מתנו:
אמר ¯·  :‡Â‰שא
אמר ˘:Ï‡ÂÓ
סכ פסול,
באמצע פוסל בארבעה,
מ הצד פוסל בארבע אמות;
ו¯· אמר:
שב
בי באמצע ,בי מ הצד  בארבע אמות.
תנ )כא ו(:
נת עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחי  כשרה;
בשלמא ל¯· דאמר:
בי באמצע ,בי מ הצד  בארבע אמות 
משו הכי כשרה;
אלא ל˘ Ï‡ÂÓדאמר:
באמצע  בארבעה 
אמאי כשרה!?
הכא במאי עסקינ? מ הצד.
תא שמע:
שני סדיני מצטרפי,
שני נסרי אי מצטרפי;
¯· ¯È‡Ó Èאומר:
נסרי כסדיני;
בשלמא לה לישנא דאמר ¯·:
בי באמצע ,בי מ הצד  בארבע אמות 
מאי מצטרפי?

‰ÎÂÒ

מצטרפי לארבע אמות;
אלא לה לישנא דאמר ¯·:
באמצע  בארבעה 
היכי דמי?
אי דאית בהו ארבעה  למה להו אצטרופי?
אי דלית בהו ארבעה  קני שג בעלמא נינהו!?
לעול דאית בהו ארבעה,
ומאי מצטרפי?
מצטרפי לארבע אמות מ הצד.
תא שמע:
סככה בנסרי דש של ארז שיש בה ארבעה טפחי 
דברי הכל פסולה;
אי בה ארבעה 
¯· ¯È‡Ó Èפוסל;
 .ÁÈו¯· ‰„Â‰È Èמכשיר; °
ומודה ¯· ¯È‡Ó È
שא יש בי נסר לנסר כמלא נסר,
שמניח פסל ביניה וכשרה;
בשלמא ל¯· דאמר :שו
בי באמצע ,בי מ הצד  בארבע אמות 
משו הכי כשרה;
אלא ל˘ Ï‡ÂÓשז דאמר:
באמצע בארבעה 
אמאי כשרה!?
אמר ¯· :Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰
הכא 
בסוכה דלא הויא אלא שמונה אמות שח מצומצמות עסקינ,
ויהיב נסר ופסל ,ונסר ופסל ,ונסר ופסל מהאי גיסא,
ונסר ופסל ,ונסר ופסל ,ונסר ופסל מהאי גיסא,
דהוו להו שני פסלי באמצע,
ואיכא הכשר סוכה באמצע.
שה

רש"י

 .ÂÏËÈÏ ÈÂ‡¯Â ÏÈ‡Â‰לעשותו טלאי ע''ג מרדעת החמור כנגד בית מושב האד
וכיו דשוו שיעורייהו באחד מטומאות הזב ליעשות אב הטומאה מצטרפי א#
למדרס ויש מפרשי המקצע מכול יחד שחיבר קיצועיה שקיצ) כל המיני ועשה
מה טפח על טפח ותפר יחד והראשו נראה לי.‡˙ÚÓ˘ ‡‰Ï Â˙Ó ‡¯ÂÒ· :
· .‡˘ÈÏ È‡‰דאמר לעיל
דרב דאמר סכ פסול פוסל בד' באמצע:
דאשכחינהו רבה לרבנ דבי רב דיתבי וקאמרי לה .Â˙Ó ‡Ú„¯‰· :דלא
אמרה רב אלא שמואל ורב פליג עלה .‰Ú·¯‡· ÚˆÓ‡· :דמקו חשוב הוא
להפליג ולחו) שאי הדפנות מועילות שוב זו לזו ונראות כשתי סוכותÔÓ :
 .˙ÂÓ‡ Ú·¯‡· „ˆ‰אבל פחות מכא כשרה דמסלקינ להו בפחות מכא בעקימת
דופ ובלבד שישתייר הכשר סוכה בכשר אבל ארבע אמות לא אתמר בהו דופ
עקומה .'ÂÎ ÚˆÓ‡· ÔÈ· ¯Ó‡ ·¯Â :שזהו שיעורו לפסול‰ÈÏÚ Ô˙ Ô˙ :
 .'ÂÎ ¯Òקא סלקא דעת באמצע .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÈ„Ò È˘ :לשיעור סכ פסול
לפסול הסוכה משו דבר המקבל טומאה .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ò È˘ :לפוסלה
משו גזרת תקרה שאפילו כולה מסוככת בנסרי כשרה רבי יהודה קאמר לה דאית
ליה מסככי בנסרי .ÌÈ¯Ò Û‡ ¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó È·¯ :מצטרפי לשיעור סכ פסול
לפוסלה :ה''ג ·˘„ˆ‰ ÔÓ ÔÈ· ÚˆÓ‡· ÔÈ· ·¯ ¯Ó‡„ ‡˘ÈÏ Í‰Ï ‡ÓÏ
·‡¯· .'ÂÎ ÔÈÙ¯ËˆÓ È‡Ó ˙ÂÓ‡ Úדקא סלקא דעת באמצע קאמר ולרב איבעי
ל לאוקמה בנסרי שיש בה ד' כדאוקי רב לעיל פלוגתייהו דרבי יהודה ורבי
מאיר ורבי מאיר לטעמיה דאמר אי מסככי בנסרי ומאי מצטרפי דקאמר רבי
מאיר מצטרפי לארבע אמות לשיעור סכ פסול·¯ ¯Ó‡„ ‡˘ÈÏ Í‰Ï ‡Ï‡ :

·‡ .ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡· ÚˆÓכדאשכחינהו רבה לרבנ דבי רב דאמרי הכי האי
מצטרפי דרבי מאיר היכי דמי דבעי צירו #אי דאית בהו ארבעה למה להו צירו#
ואי דלית בהו ארבעה קני בעלמא נינהו דהא רב הוא דאמר בשמעתא דלעיל
בנסרי שאי בה ארבעה דברי הכל כשרה ולשמואל ליכא לאותובי מינה דשמואל
לטעמיה דאמר בנסרי שאי בה ד' מחלוקת ומוקי להא בנסרי שאי בה ארבעה
ומאי מצטרפי מצטרפי לארבעה טפחי דלדידיה ליכא למיפר קני בעלמא
נינהו .¯È‡Ó '¯ ‰„ÂÓÂ :בכל אלו שהוא פוסל בה ואשיש בה ד' נמי קאי:
‡ .‰¯˘Î È‡Óבכל אחת מהנסרי שיש שיעור לפסל היכא דליכא למישרייה
בדופ עקומה וזו כולה מבולבלת בה וא גדולה היא אות שחו) לארבע אמות
פוסלות בה .˙ÂÓˆÓÂˆÓ ˙ÂÓ‡ ‰ÂÓ˘ ‡Ï‡ ‰· ÔÈ‡˘ :לא פחות ולא יותר
שה ארבעי ושמונה טפחי וכגו שהתחיל בה מב' צדדי דיהב נסר ברישא
והדר פסל ונסר ופסל ונסר ופסל מהאי גיסא הרי כ''ד טפחי הרי סיכו עד
אמצעה וחוזר ומתחיל מצדה השני ועושה כמו כ והוו להו שני פסלי באמצע
דאיכא הכשר סוכה והרי ח' טפחי ה הלכ כשרה על ידי אות שני פסלי ותחת
הנסרי לא ייש והסוכה אינה נפסלת בה דאמרי' דופ עקומה עד הפסלי
האמצעי דהא פחות מארבע אמות הוא וא''ת בנסרי ופסלי הפחותי מד' לא
מתכשרא בשני האמצעי דזימני דליכא הכשר סוכה ולרבי מאיר דאמר א#
בשאי בה ארבע אי מסככי בה היכי מתכשר בשיש בי נסר לנסר כמלא נסר
ההיא כולה כשרה וא #תחת הנסרי דהא ליכא ד' במקו אחד והיכא פסיל ר'
מאיר היכא דאיכא תרתי בהדדי דקסבר שני נסרי מצטרפי לארבע:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

אמר ‡·:ÈÈ
אויר שלשה בסוכה גדולה,
ומיעטו בי בקני בי בשפודי 
הוי מעוט.
בסוכה קטנה,
בקני  הוי מיעוט,
בשפודי  לא הוי מיעוט.
והני מילי מ הצד,
אבל באמצע 
פליגי בה ¯· ‡ ‡Áו¯·,‡È
חד אמר :יש לבוד באמצע;
וחד אמר :אי לבוד באמצע.

‰ÎÂÒ

„.ÁÈ Û

ÊÏ

דרש ¯· È·¯· ‰„Â‰È Èשיד ‡:È‡ÚÏ
בית שנפחת וסיכ על גביו 
כשרה.
אמר לפניו ¯· :ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È Èרבי פרש! שטו
כ אמר שטז אבא:
ארבע אמות  פסולה,
פחות מארבע אמות  כשרה.
דרש ¯· È·¯· ‰„Â‰È Èשיז ‡:È‡ÚÏ
אברומא שריא.
אמר לפניו ¯· :ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È Èרבי פרש! שיח
כ אמר אבא:
של מקו פלוני  אסורה,
של מקו פלוני  מותרת.
כי הא דאמר ‡·:ÈÈ
האי צחנתא דבב נהרא  שריא.
מאי טעמא?
אילימא 
משו דרדיפי מיא,
והאי דג טמא כיו דלית ליה חוט השדרה 
לא מצי קאי; שיט
והא קא חזינ דקאי!
אלא 
משו דמליחי מיא,
והאי דג טמא כיו דלית ליה קילפי 
לא מצי קאי;
והא קא חזינ דקאי!?
אלא משו דלא מרבה טינייהו דג טמא.
אמר ¯·:‡È
שכ
והאידנא דשפכי נהר נת ונהר גמדא להת 
אסירא.

מאי טעמיה דמא דאמר :יש לבוד באמצע?
דתניא:
קורה היוצאה מכותל זה ואינה נוגעת בכותל אחר,
וכ שתי קורות,
אחת יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל זה ,שט
ואינ נוגעות זו בזו,
פחות משלשה  אינו צרי להביא קורה אחרת,
שלשה  צרי להביא קורה אחרת.
ואיד!?
שי
שאני קורה דרבנ.
ומאי טעמיה שיא דמא דאמר :אי לבוד באמצע?
דתנ )אהלות י:אב(:
ארובה בתו הבית ,שיב ובה פותח טפח 
טומאה בבית  כנגד שיג ארובה טהור;
טומאה כנגד ארובה  כל הבית כולו טהור...
אי בארובה פותח טפח 
טומאה בבית  כנגד ארובה טהור;
טומאה כנגד ארובה  כל הבית כולו טהור.
ואיד!?
שאני הלכות טומאה דהכי גמירי להו.

אתמר:
סיכ על גבי אכסדרה שיש לה פצימי  כשרה;
רש"י

 .ËÂÚÈÓ ÈÂ‰וכשרה דלאו שיעור אויר יש ולא שיעור סכ פסול יש:
· .‰Ë˜ ‰ÎÂÒששיעורה^ מצומצ .ËÂÚÈÓ ÈÂ‰ ÌÈ˜· :דאמרינ לבוד ואי
כא אויר .ËÂÚÈÓ ÈÂ‰ ‡Ï ÔÈ„ÂÙ˘· :וא #על גב דלא מזה ולא מזה יש
שיעור לפסול מיהו כיו דאיכא ג' טפחי בהדדי דנפקי מהכשר סוכה חשיבי
באפי נפשייהו ולא מצטרפי בהדה לאשלומה לשיעורא וליתיה לשיעורא
דסוכה .ÈÏÈÓ È‰Â :דאויר פחות מג' לבוד ואינו פוסל בסוכהÔÓ :
 .„ˆ‰דאמרינ הרי הוא כלבוד מ הדופ .ÚˆÓ‡· :אויר בפחות מג' שלא
בסמו לדופ .‰‡ˆÂÈ‰ ‰¯Â˜ :להתיר המבוי ונתונה על רוחב פתח המבוי
מכותל לכותל וזו אינה מגעת לשני הכתלי .'ÂÎ ˙Â¯Â˜ '· ÔÎÂ :ועל
כרח באמצע אויר פחות מג' שלא בסמו לדופ .‰¯Â˜ È‡˘ :דכל איסור
טלטול מבוי והלכות עירוב דרבנ הוא דמדאורייתא לא בעי תיקו הלכ
הקילו בה הכי דה אסרו וה התירו אבל סוכה דאורייתא אי לא קי ל
לבוד באמצע הלכה למשה מסיני לא מצינ לאכשורה .‰·Â¯‡ :בגג היא:
 .¯Â‰Ë ‰·Â¯‡ „‚Îכלי שתחתיה טהורי שאינו אהל המת אלמא אי לבוד
באמצע למהוי כוליה כסתו .¯Â‰Ë ÂÏÂÎ ˙È·‰ ÏÎ :שאי מאהיל על
הטומאה כלו‰·Â¯‡ „‚Î ˙È·· ‰‡ÓÂË ÁÙË Á˙ÂÙ ‰·Â¯‡· ÔÈ‡ :
 .¯Â‰Ë ÂÏÂÎ ˙È·‰ ÏÎ ‰·Â¯‡ „‚Î ‰‡ÓÂË ¯Â‰Ëסיפא גרסינ כי רישא

ובדברי אחרי יש ביניה חילוק במשנה דאהלות והכא לא מייתינ לה
כולה וזהו ראש הפרק ארובה שבתו הבית .Â‰Ï È¯ÈÓ‚ ÈÎ‰ :מסיני דאי
לבוד באמצע ומהלכה לא גמרינ מידי אחריתי אלא ההוא דאתמר ביה:
¯· .˘È¯Ù Èאת דברי .‡ÓÂ¯·‡ :מי דגי קטני ואי שרצי ניכרי בה:
˘ .ÌÈ¯ÂÒ‡ ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó Ïששרצי גדילי באותו נהר ומרוב קוטנ אי יכול
להפריש שאינ ניכרי .˙¯˙ÂÓ ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó Ï˘ :שאי אותו נהר מגדל
שרצי כדמפרש .‡˙Áˆ :מי דגי קטני .‡¯‰ ··„ :הנהר בב
שמו .‡ÈÓ ÈÙÈ„¯ :קלות וממהרות לרו) .‰¯„˘‰ ËÂÁ :נות כח באד
ובהמה ודגי להיות שדרתו עומדת בבריאות .È‡˜„ ÔÈÊÁ˜ ‡‰Â :בכמה
נהרות הרדופי במימיה .ÈÙÏÈ˜ :קשקשי‚„ Â‰ÈÈÈË È·¯ÈÓ ‡Ï„ :
 .‡ÓËאי טיט של אותו נהר מגדיל ומשקי) שקצי ורמשי‡„È‡‰Â :
 .'ÂÎשהוסבו לתוכ עכשיו וה מגדלי שקצי ומה יורדי לאותו נהר:
 .ÔÈÓÈˆÙ ‰Ï ˘È˘ ‰¯„ÒÎ‡ È·‚ ÏÚ ÍÎÈÒכגו חצר המוקפת אכסדרה
כדפרישי' במתניתי וסיכ באוירה של חצר וסמ הסכ על שפת קירוי של
אכסדרה ואי מחיצות פנימיות מועילות לסוכה דיש בתקרת האכסדרה יותר
מארבע אמות אבל לצד הסוכה יש לאכסדרה פצימי עמודי כמי חלונות
וביניה פחות פחות משלשה כשרה דאמרינ בהו לבוד:

ÁÏ

„.ËÈ Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‰ÎÂÒ

‡· ÈÈכ¯·,
ו¯·‡ אמר ל 
עד כא לא קאמר שכד ¯· הת 
אלא דמחיצות לאכסדרה הוא דעבידי,
אבל הכא 
דלאו להכי עבידי  לא.

שאי לה פצימי,
‡· ÈÈאמר :כשרה;
ו¯·‡ אמר :פסולה.
 ÈÈ·‡ :ÁÈאמר :כשרה° .
אמרינ פי תקרה יורד וסות.
¯·‡ אמר :פסולה.
לא אמרינ פי תקרה יורד וסות.

תנ )כא(:
וכ חצר המוקפת אכסדרה;
ואמאי?
נימא פי תקרה יורד וסות!?
תרגמה ¯·‡ אליבא ד‡·:ÈÈ
כשהשוה את קירויו.

אמר ליה ¯·‡ ל‡·:ÈÈ
לדיד דאמרת פי תקרה יורד וסות 
אפילו הפחית דופ אמצעי!?
אמר ליה:
מודינא ל בההיא,
דהוה ליה כמבוי המפולש.

ב ‡¯ÂÒמתנו שכה להא שמעתא בהאי לישנא;
ב ‡˙È„·ÓÂÙמתנו :שכו
סיכ על גבי אכסדרה שאי לה פצימי 
דברי הכל פסולה;
יש לה פצימי 
‡· ÈÈאמר :כשרה;
¯·‡ אמר :פסולה.
‡· ÈÈאמר :כשרה.
אמרינ לבוד.
¯·‡ אמר :פסולה.
לא אמרינ לבוד.
והלכתא כלישנא קמא ד¯·‡ .שכז

לימא ‡· ÈÈו¯·‡ בפלוגתא ד¯· ו˘ Ï‡ÂÓקמיפלגי,
דאתמר:
אכסדרה בבקעה,
¯· אמר:
מותר לטלטל בכולה ,שכא
אמרינ שכב פי תקרה יורד וסות;
ו˘ Ï‡ÂÓאמר:
אי מטלטלי בה אלא בארבע אמות,
לא שכג אמרינ פי תקרה יורד וסות;
 .ËÈאליבא ד˘  Ï‡ÂÓכולי עלמא לא פליגי;
כי פליגי  אליבא ד¯·;

¯· ‡˘ Èאשכחיה ל¯· ‡‰Î
דקא מסכ על גבי אכסדרה שאי לה פצימי.

°

רש"י

¯·‡ ‡ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï ‰ÏÂÒÙ ¯Ó

‡ .Ì˙ÂÒÂ „¯ÂÈ ‰¯˜˙ ÈÙ ÔÈ¯Óמכל צד:
 .Ì˙ÂÒÂ „¯ÂÈ ‰¯˜˙ ÈÙכדמפרש טעמא לקמ פי תקרה עוביי של נסרי
בחוד וכ עובי ראשיה הכלה לצד סוכה˙¯˜˙ ÈÙ ˙¯Ó‡„ Í„È„Ï :
‡ .Ì˙ÂÒÂ „¯ÂÈ ‰¯„ÒÎתימא הכי נמי בסוכה העשויה באמצע חצר ומסוכ
בנסרי עבי שאי רחבי ד' ונפחת דופ האמצעי ושני מכא ומכא קיימי
מכשרת לה נמי על ידי פי תקרה שלה ותימא בה פי תקרה יורד וסות:
 .‡È‰‰· ÍÏ ‡È„ÂÓדכיו דאויר פתוח לנגדו דומיא דמבוי מפולש ועשוי
לקפנדריא לבקיעת רבי .‡·¯Â ÈÈ·‡ ‡ÓÈÏ :קא סלקא דעתיה טעמא דרבא
משו דקסבר בחד דופ או בשני אמרינ יורד וסות אבל בכל צד לא
אמרינ .‰Ú˜·· :להכי נקט בבקעה דמתו שאינה סמוכה לבית אי לה
דפנות שאי עושי דפנות לש אכסדרה אבל פעמי שעושי אותה לפני הבית
ודופ הבית סותמה מאחריה .Ì˙ÂÒÂ „¯ÂÈ ‰¯˜˙ ÈÙ ÔÈ¯Ó‡ ‡Ï :וטעמא
מפרש בעירובי )צד (:בארבע דפנות לית ליה אבל א היתה ש דופ שלימה
אית ליה יורד וסות באחרנייתא לימא כו' אביי כרב ורבא כשמואל:
‡ .È‚ÈÏÙ ‡Ï ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ Ï‡ÂÓ˘„ ‡·ÈÏכ פירש סוגיא זו בכל מקו שיכול
להעמיד דברי אחד מה שלא במחלוקת של אחרי ודברי השני אינו יכול
להעמיד אלא במחלוקת אומר כ אליבא דשמואל ודאי כדקאמרת הוא דרבא
לחודיה הוא דאמר כשמואל ואביי אינו יכול להעמיד דבריו כשמואל ואליבא
דשמואל לא פליג אביי למימר כשרה דמה לעני שבת דמחיצות פי תקרה
לחלל אכסדרה עבידי שהתקרה לצור אכסדרה נעשית לא שרי להו שמואל
בסתימת פי תקרה כל שכ לעני סוכה שלא לש סוכה נעשה שהרי חו)
לחללה של אכסדרה היא נעשית ומחיצות לצור תוכ עשויות ולא לצור
חוצה לה .È‚ÈÏÙ ÈÎ :אביי ורבא .·¯„ ‡·ÈÏ‡ :ומילתיה דרבא לא

דחיק לאוקמא בפלוגתא דאפילו אליבא דרב פליג למיפסלה.˙ÂˆÈÁÓ„ :
פי תקרה זה לש אכסדרה נעשה להיות לו מחיצה לחלל זה אבל לא להיות
מחיצה לאויר שחוצה לה ואילו מחיצה מעלייתא היא הוה סמכינ עלה אבל
לאכשורה ע''י גוד אחית לא דכי אגמריה רחמנא למשה לגוד אחית במחיצה
העשויה לחלל שלה אגמריה ולא לחוצה לה ומיהו היכא דיש לה פצימי אע''ג
דלגוואי עביד לבוד בפחות משלשה כמחיצה סתומה היא¯ˆÁ ÔÎÂ Ô˙ :
 .‰¯„ÒÎ‡ ˙Ù˜ÂÓ‰וגג אכסדרה מפסיק בי מחיצות הבתי לאויר שסיכ
עליו א יש ברוחב הגג ד' אמות פסולה דתו לא מהני לה מחיצות הבתי:
‡ .ÈÈ·‡„ ‡·ÈÏבמקו אביי ובשבילו שתהא משנה זו מתורגמת לפי דבריו:
 .ÂÈÂ¯È˜ ˙‡ ‰Â˘‰˘Îשעשה קירויו נמו ולא נת ראשי קני על גבי תקרה
שיהא פי תקרה נראה בה אלא תלא בשוה לפי הנסרי שאי חוד נראה
בסוכה כל תקרת גגותיה חלקה ושוה היתה ולא שיפוע כעי שלנו אלא
כתקרת עליות .‡˙ÚÓ˘ ‡‰Ï :דאביי ורבא .‰ÏÂÒÙ ÏÎ‰ È¯·„ :דכיו
דתקרה לחלל אכסדרה עשויה ולא לאויר שחוצה לה אי פיה נעשה מחיצות
לאויר .ÔÈÓÈˆÙ ‰Ï ˘È :בפחות משלשהÔÈ¯Ó‡ ‰¯˘Î ¯Ó‡ ÈÈ·‡ :
 .„Â·Ïואע''פ שהפצימי לחלל אכסדרה נעשו ולא לאויר החיצו הויא לה
מחיצה דכל פחות משלשה סתימא מעלייתא היא ושדייה להכא ולהכא:
 .‰ÏÂÒÙ ¯Ó‡ ‡·¯Âדלבוד לאו מחיצה היא אלא מהלכה למשה מסיני גמירי
לה וכי גמירי לה להיות מחיצה לחלל הנעשה בשבילו אבל למשדייה להכא
ולהכא לא .‡·¯„ ‡Ó˜ ‡˘ÈÏÎ ‡˙ÎÏ‰Â :ולא כלישנא בתרא דלבוד
אמרינ אפילו לאויר אבל סתימת פי תקרה לא אמרינ אלא לחללÈ˘‡ ·¯ :
‡˘ .'ÂÎ ‡‰Î ·¯Ï ‰ÈÁÎסוכה זו שתי כהלכת היו לה דרו ומזרח
והשלישית סמוכה לאכסדרה ולא היה עושה בה טפח שאמרו חכמי:

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

אמר ליה :לא סבר לה שכח מר הא דאמר ¯·‡:
יש לה פצימי  כשרה,
אי לה פצימי  פסולה!?
אחוי ליה  נראה מבחו) ושוה מבפני .שכט
דאתמר:
נראה מבחו) ושוה מבפני 
נידו משו לחי,
ולחי היינו פצימי.
תנא:
פסל היוצא מ הסוכה נידו כסוכה.
מאי פסל היוצא מ הסוכה?
אמר :‡ÏÂÚ
קני היוצאי לאחורי הסוכה .של
והא בעינ שלש דפנות!?
בדאיכא.
והא בעינ הכשר סוכה!?
בדאיכא.
והא בעינ צלתה מרובה מחמתה!?
בדאיכא.
אי הכי  מאי למימרא!?
מהו דתימא?
הואיל ולגוואי עבידי ,ולבראי לא עבידי 
אימא לא הויא סוכה; שלא
קא משמע ל.

‰ÎÂÒ

„:ËÈ Û

ËÏ

¯· ‰Á ¯· ¯· ‰אמר ¯·:ÔÁÂÈ È
לא נצרכה אלא לסוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה;
ומעוטה חמתה מרובה מצלתה.
מהו דתימא?
תפסל בה פורתא;
קא משמע ל.
ומאי יוצא?
יוצא מהכשר סוכה.
¯· ‡ÈÚ˘Â‡ Èאמר:
לא נצרכה אלא לסכ פסול פחות משלשה בסוכה קטנה.
ומאי יוצא?
יוצא מתורת סוכה.
מתקי #לה ¯· :‡ÈÚ˘Â‰
לא יהא אלא אויר,
ואויר פחות משלשה טפחי בסוכה קטנה מי פסיל!?
אמר ליה ¯·:‡·‡ È
זה מצטר #וישני תחתיו,
וזה מצטר #ואי ישני תחתיו.
ומי איכא מידי דאצטרופי מצטר #והוא עצמו אינו כשר!?
 :ËÈאמר ¯· :·È˘ÈÏ‡ Ô· ˜ÁˆÈ Èשלג אי° ,
טיט הנרוק יוכיח,
שמצטר #לארבעי סאה,
והטובל בו  לא עלתה לו טבילה.

¯· ‰ו¯·  ÛÒÂÈדאמרי שלב תרווייהו:
הכא בקני היוצאי לפני מ הסוכה,
ומשכא ואזלא חדא דופ בהדייהו;
מהו דתימא?
הא לית בה הכשר סוכה;
קא משמע ל.

) ‰˘Óיא(:
העושה סוכתו כמי צרי ,#או שסמכה לכותל 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל ,מפני שאי לה גג;
ו ÌÈÓÎÁמכשירי.
רש"י

‡ .‰ÈÏ ÈÂÁשהיה פצי שבו טפח ויותר עומד אצל היוצא אבל משו
רחבו לאחורי סוכה באור שהאכסדרה עוד #על הסוכה ואינו נראה לתוכה
אלא עומד בשוה לדופ בסופו .ÌÈÙ·Ó ‰Â˘Â :לאות העומדי בפני
אינו נראה אבל לאות העומדי באכסדרה להל מכנגד הסוכה ואי רואי
את חללה נראה רוחב פצי זה בהתחלת דופ שלישית לסוכה¯Ó‡„ :
 .¯Óלעני מבוי שהכשירו בלחי א נתנו להל מ הפתח ששוה וכלה
עובי הלחי ע אור הדופ שבפני ונראה שהוא סו #הדופ שאינו בולט
כלו לתו חלל הפתח אבל בולט הוא לצד רשות הרבי כנגדו או מ
הצד וניכר לעומדי מבחו) שאינו מ הדופ .ÈÁÏ ÌÂ˘Ó ÔÂ„È :והכא
נמי נידו משו דופ .‰ÓÈˆÙ ÂÈÈ‰Â :זהו פצי שלהÈ¯ÂÁ‡Ï :
 .‰ÎÂÒחו) לדופ אמצעי שהוא אחורי' של הסוכה קני מ הסכ‡‰Â :
· .‰ÎÂÒ ¯˘Î‰ ÔÈÚשהיא שבעה טפחי דעל כרח סוכה באפי נפשה
היא ומובדלת מזו .È„È·Ú ‡Ï È‡¯·Ï :דופ אמצעי זה לא לכ נעשה
וג שבצדדי תחלת לש סוכה נעשו אלא שהכניס דופ אמצעי לתוכ
]אחר[ שראה שהיתה דייה בכ .‰ÎÂÒ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ :לצד דופ רביעי
הפתוח משוכי ויוצאי להל מאור דפנות הצדדי‡ÏÊ‡Â ‡Î˘ÓÓÂ :
 .‡ÓÈ˙„ Â‰Óכיו דלא ממשי
 .ÔÙÂ„ „Áמדופני הצדדי בהדייהו:
דופ שני בהדה מוכח מילתא דבאפיה נפשה היא והא לית בה שבעה

˜ .Ï''Óדמ סוכה הוא והוי כשתי כהלכת
טפחי בהכשר סוכה:
ושלישית אפילו טפח דלא ממשכא עד הרביעית וכשרה :ה''ג ‡Ï

ˆ¯‰˙ÓÁ ‰ËÂÚÈÓÂ ‰˙ÓÁÓ ‰·Â¯Ó ‰˙Ïˆ ‰·Â¯˘ ‰ÎÂÒÏ ‡Ï‡ ‰Î
 :‰˙ÏˆÓ ‰·Â¯Óה''ג ‡ˆÂÈ :‡˙¯ÂÙ Í‰· ÏÒÙÈ˙ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó
 .¯˘Î‰Óשאינו מסוכ כהלכות סוכה .‰ÎÂÒ ˙¯Â˙Ó :שאפילו מי כשר
אינו .¯ÈÂ‡ ‡Ï‡ ‡‰È ‡Ï :ופשיטא דכשר דאפילו אויר החמור ממנו
אינו פוסל בשיעור זה .‡·‡ È·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ :להכי אהני נידו כסוכה
דאשמעינ תנא לומר שישני תחתיו דאילו אויר פחות משלשה מצטר#
.ÁÈÎÂÈ ˜Â¯‰ ËÈË
להשלי שיעור הסוכה אבל אי ישני תחתיו:
שראוי להריקו מכלי אל כלי כגו שהוא ר .Û¯ËˆÓ˘ :להשלי שיעור
מ' סאה .Â· Ï·ÂË‰Â :במ' סאה שכולו טיט נרוקÂÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï :
 .‰ÏÈ·Ëדהכי תנ במסכת מקואות )פ''ז מ''א( אלו מעלי ולא פוסלי השלג
והברד והכפור והגליד והמלח וטיט הנרוק ומעלי היינו משלימי אשלומי
אי בפני עצמו לא :מתני'  .ÛÈ¯ˆ ÔÈÓÎכו של ציידי שאורבי בה
את העופות ועשוי ככוורת שמשפעת והולכת שגגו וקירותיו אחדÂ‡ :
˘ .Ï˙ÂÎÏ ‰ÎÓÒהטה ראשי קני על הכותל וראשו אחד על האר):
 .‚‚ ‰Ï ÔÈ‡˘ ÈÙÏשאינו ניכר מהו גג ומהו כותל דאהל משופע לאו אהל
הוא אלא א כ יש בו טפח זקו #כדקתני בברייתא:

Ó

„.Î Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

‚:‡¯Ó
תנא:
מודה ¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È
שא הגביהה מ הקרקע טפח,
או שהפליגה מ הכותל טפח 
שהיא כשרה.

‰ÎÂÒ

לסיכו 
מסככי בה ואינה מקבלת טומאה.
‚:‡¯Ó
הא גופה קשיא,
אמרת )כא(:
עשאה לשכיבה 
מקבלת טומאה ואי מסככי בה;
טעמא  דעשאה לשכיבה,
הא סתמא  לסיכו;
והדר תני )כא(:
לסיכו 
מסככי בה ואינה מקבלת טומאה;
טעמא  דעשאה לסיכו,
הא סתמא  לשכיבה!?
הא לא קשיא,
כא  בגדולה,
כא  בקטנה.
אלא שלו ל¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èקשיא,
דתנ )כא(:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אחת קטנה ואחת גדולה,
עשאה לשכיבה 
מקבלת טומאה ואי מסככי בה;
טעמא  דעשאה לשכיבה,
הא סתמא  לסיכו;
אימא סיפא 
לסיכו  שלז
מסככי בה ואינה מקבלת טומאה;
טעמא  דעשאה לסיכו,
הא סתמא  לשכיבה!?

מאי טעמייהו ד¯·?Ô
שיפועי אהלי כאהלי דמו.
‡· ÈÈאשכחיה ל¯·  ÛÒÂÈדקא גני בכילת חתני בסוכה,
אמר ליה:
כמא? כ¯·?¯ÊÚÈÏ‡ È
שבקת ¯· Ôועבדת כ¯·?!¯ÊÚÈÏ‡ È
אמר ליה :ברייתא איפכא תניא :שלד
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èמכשיר;
ו ÌÈÓÎÁפוסלי.
אמר ליה :שלה
שבקת מתניתי ועבדת כברייתא!?
אמר ליה:
מתניתי יחידאה היא,
דתניא:
העושה סוכתו כמי צרי #או שסמכה לכותל,
¯· Ô˙ Èאומר:
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èפוסל מפני שאי לה גג;
ו ÌÈÓÎÁמכשירי.
) ‰˘Óיא(:
מחצלת קני גדולה,
עשאה לשכיבה 
מקבלת טומאה ואי מסככי בה;
לסיכו 
מסככי בה ואינה מקבלת טומאה;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אחת קטנה ואחת גדולה,
עשאה לשכיבה 
מקבלת טומאה ואי מסככי בה;

אלא אמר ¯·‡:
בגדולה כולי עלמא לא פליגי דסתמא לסיכו,
כי פליגי  בקטנה,
˙‡ ˜ ‡Óסבר  סת קטנה לשכיבה,
 .Îו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר  סת קטנה נמי לסיכו° .
רש"י

גמ' ˘‡ .ÁÙË Ú˜¯˜‰ ÔÓ ‰‰È·‚‰ Ìאתרוייהו קאי דאמרינ לבוד בזקיפה
ויש ש טפח זקו #וניכר הצרי #שהוא גג וכיו שיש בו שיעור אהל בזקיפה
הוי אהל .'ÂÎ ‰˜ÈÁ¯‰ Ì‡ Â‡ :אסמכה על הכותל קאי א הרחיק ראש
הסמו לכותל מכותל טפח והיתה סמוכה על יתידות אמרינ לבוד ממנה
ולכותל בשוה ולא בשיפוע והוא הגג .ÌÈÏ‰‡Î ÌÈÏ‰‡ ÈÚÂÙÈ˘ :אע''פ
שלא הגביה ולא הרחיקה כשרה .ÌÈ˙Á ˙ÏÈÎ· :לפי שאי לה גג טפח
שוה לא חשיב אהל להפסיק .¯ÊÚÈÏ‡ '¯Î :דאמר אהל משופע לאו אהל
הוא .‡È˙ ‡ÎÙÈ‡ ‡˙ÈÈ¯· :מצאתי ברייתא ששנויה איפו בשיטת רבי
אליעזר מכשיר וחכמי פוסלי לפי שאי לה גג .‡È‰ ‰‡„ÈÁÈ :מתניתי
דתני הכי ר' נת קתני לה דהוא יחידאה אבל חכמי שבדורו היו חולקי
עליו ואומרי רבי אליעזר מכשיר וחכמי פוסלי :מתני' ˙ÏˆÁÓ
 .‰·ÈÎ˘Ï ‰‡˘Úהואיל ויחדה לכ
˜ .ÌÈקשה ואי נוחה למשכב:
עשאה כלי ומקבלת טומאה ואי מסככי בה כו'‰È‡Â 'ÂÎ ÍÂÎÈÒÏ :
 .‰‡ÓÂË ˙Ï·˜Óדלאו כלי הוא ובגמרא פרי סתמא אסתמאÈ·¯ :

‡ .'ÂÎ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏבגמרא מפרש מאי קאמרי ומאי פלוגתייהו דהיכא
דפריש בהדיא לשכיבה או לסיכו ודאי אי חילוק בי גדולה לקטנה דהא
פירש אלא קטנה נראית סתמא לשכיבה גדולה נראית סתמא לסיכו :גמ'
 .‰Ë˜· Ô‡Î ‰ÏÂ„‚· Ô‡Îוסיפא לא דמי לרישא דסיפא הכי קאמר וא
קטנה היא ועשאה לסיכו מסככי בה כו' הא סתמא לשכיבה‡ÓÈ‡ :
 .'ÂÎ ‡ÙÈÒודר' אליעזר ליכא לתרוצי כדתנא קמא דהא אחת גדולה ואחת
קטנה קתני.ÍÂÎÈÒÏ ‡Ó˙Ò„ È‚ÈÏÙ ‡Ï Ú''Î ‰ÏÂ„‚· ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ :
כלומר לא תשני רישא בגדולה וסיפא בקטנה ותרוייהו כדפריש דא כ
דרבי אליעזר לא מיתרצא אלא כל לסיכו דקתני מתניתי בי בסיפא
דמילתיה דתנא קמא בי בדרבי אליעזר אסתמא קאי והכי קאמר עשאה
לשכיבה בהדיא מקבלת טומאה ואי מסככי בה וא אנו יכולי לומר בה
שהיא לסיכו והיכי דמי כגו דלא פריש מסככי בה ואינה מקבלת טומאה
ובגדולה כולי עלמא לא פליגי דסתמא לסיכו דבי תנא קמא ובי ר'
אליעזר תנא גדולה ואמרינ דסתמא לסיכו כי פליגי בקטנה תנא קמא

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

אמר שלח ליה ‡·:ÈÈ
אי הכי 
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
אחת קטנה ואחת גדולה?
אחת גדולה ואחת קטנה מיבעי ליה!
ועוד 
כי פליגי  בגדולה הוא דפליגי,
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èלחומרא,
דתניא:
שלט
מחצלת הקני גדולה מסככי בה;
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èאומר:
א אינה מקבלת טומאה  מסככי בה!?

‰ÎÂÒ

„.Î Û

‡Ó

של קני ושל חילת,
גדולה  מסככי בה,
ארוגה  אי מסככי בה.
¯· ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È Èאומר משו אביו:
אחת זו ואחת זו מסככי בה;
וכ היה ¯· ‡ÒÂ„ Èאומר כדבריו.
תנ הת )עדויות ג:ד(:
כל החוצלות טמאות טמא מת;
דברי ¯·;‡ÒÂ„ È
ו ÌÈÓÎÁאומרי :מדרס.
שמ

מדרס  אי ,טמא מת  לא?
והא אנ תנ )נדה ו:ב(:
כל המטמא מדרס  מטמא טמא מת!?
אימא :א #מדרס.

אלא אמר ¯· :‡ÙÙ
בקטנה כולי עלמא לא פליגי דסתמא לשכיבה,
כי פליגי  בגדולה,
˙‡ ˜ ‡Óסבר  סת גדולה לסיכו,
ו¯· ¯ÊÚÈÏ‡ Èסבר  סת גדולה נמי לשכיבה;
ומאי עשאה לשכיבה דקאמר?
הכי קאמר 
סת עשייתה נמי לשכיבה,
עד דעביד לסיכו.

מאי חוצלות?
אמר ¯· ‡·„:È¯Â„Ó‰ ¯· ÈÓÈ
מרזובלי.
מאי מרזובלי?
אמר ¯·:‡·‡ È
מזבלי.

תנו רבנ:
מחצלת של שיפה ושל גמי,
גדולה  מסככי בה,
קטנה  אי מסככי בה.

ו¯ ˘È˜Ï ˘Èאמר:
מחצלות ממש.

שמא

רש"י

שיירה לקטנה ולא תנייה משו דסבר גדולה הוא דאמרת בה סתמא לסיכו הא
קטנה סתמא לשכיבה ואתא ר' אליעזר למימר קטנה כגדולה דא עשאה לשכיבה
בהדיא מקבלת טומאה ואי מסככי בה וא יש לומר בה שהיא לסיכו והיכי
דמי כגו שעשאה סת מסככי בה ואי מקבלת טומאה .ÈÎ‰ È‡ :דרבי אליעזר
קטנה כגדולה אתא לאשמועינ אחת גדולה ואחת קטנה בתמיה דכי תנא הכי
משמע דגדולה כקטנה אתא לאשמועינ כ כתובה הגירסא ולי נראה איפכא דגרס
במתני' אחת קטנה ואחת גדולה והכי פרי אחת גדולה ואחת קטנה מיבעי ליה
דאי כדגרסינ לה לא ידענא פירכא מאי היא דאחת גדולה ואחת קטנה משמע
קטנה כגדולה דהכי משמע אחת היא הגדולה ואחת היא הקטנה כלומר כמוה היא
ואינה חלוקה לדי שני וכ דרכי התנאי בכל מקו דההיא דפשיטא ליה תנא
ברישא ואותו השני כשבא להשמיענו שהוא שוה לו הוא שונה אחריו כדתנ בר''ה
)כט (:אחד יבנה ואחד כל מקו כו' ובבבא קמא )נ (:אחד החופר בור ואחד החופר
שיח ומערה כו' ובמסכת סוטה )מג (.אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש וטובא
תנ הת גבי מערכי המלחמה הכי .‰‡ÓÂË ˙Ï·˜Ó ‰È‡ Ì‡ :כלומר א
בפירוש עשאה לסיכו אי אי לא לא אלמא לתנא קמא סת גדולה לסיכו ולר'
אליעזר סתמא לשכיבה .'ÂÎ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ :ומאי עשאה לשכיבה דקתני
במילתיה דרבי אליעזר הכי קאמר עיקר עשייתה לשכיבה עד דעביד ליה לסיכו
כו' ומילתיה דתנא קמא הכי מיפרשא כדאוקימנא מעיקרא רישא בגדולה כדקתני
בהדיא וסיפא בקטנה והכי קאמר וא קטנה היא ועשאה בפירוש לסיכו מסככי
בה הא סתמא לשכיבה ואתא ר' אליעזר למימר א #גדולה שוה היא לקטנה דכי
עביד לה סת הוי עשאה לשכיבה ומקבלת טומאה ואי מסככי בה אבל עשאה
בפירוש לסיכו מסככי בה ואינה מקבלת טומאה .‰ÙÈ˘ :פווי''ל.ÈÓ‚ :
יונ''ק דה רכי הלכ סת קטנה יש בה לשכיבה לא שנא גדולה מעשה שרשרות

שהיא עבה ואינה חלקה לא שנא ארוגה שהיא חלקה והיינו דקתני גדולה מסככי
בה קטנה אי מסככי בה ואי חילוק בי גדולה לארוגה אבל של קני ה קשי
וכ של חילת לשק''א והקלח שלה עב .‰ÏÂ„‚ :מעשה עבות וקליעה מסככי
בה אפי' קטנה דאינה לשכיבה לפי שהיא עבה ואינה חלקה וע) שלה קשה:
‡¯ .‰· ÔÈÎÎÒÓ ÔÈ‡ ‰‚Âדסתמא לשכיבה דלא היו רגילי לאורגה אלא לשכיבה
שתהא חלקה ונוחה .˙ÂÏˆÂÁ ÏÎ :לקמ מפרש מאי היא‡ÓË ˙Â‡ÓËÓ :
 .˙Óכלומר כלי ה מ הסת ומקבלות טומאה והאי דנקט טמא מת משו דבעי
אפלוגי במדרס שהוא אב הטומאה נקט נמי טמא מת שהוא אב הטומאה והכי
קאמר החוצלות כלי ה לטומאה אבל אינ מיוחדות לשכיבה שה נעשות אב
הטומאה במדרס הזב ואי אתה מוצא שיהו אב הטומאה אלא ע''י המת עצמו
שיהיו ה טמאות מת דברי ר' דוסא .Ò¯„Ó ˙Â‡ÓË ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ :על
ידי מדרס נעשות אב הטומאה לפי שעשויות לשכיבה˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡ Ò¯„Ó :
 .‡Ïבתמיה .˙Ó ‡ÓË ‡ÓËÓ Ò¯„Ó ‡ÓËÓ‰ ÏÎ Ô˙‰Â :והוא הדי לכל
הטומאות כגו נוגע בשר) ובנבילה והאי דנקט טמא מת משו דבאב הטומאה
מיירי והכי קאמר כל הנעשה אב הטומאה על ידי מדרס נעשה אב הטומאה כשהוא
טמא מת דאי ל מיטמא מדרס אלא המיוחד לשכיבה וכיו דשוי לתשמיש כלי
הוא וכל שהוא כלי למדרס מיטמא בכל טומאה ואפילו הוא פשוטי כלי ע)
דילפינ ליה בק''ו במסכת שבת )פד (.מפ) במת מני ודי הוא כו' וסיפא דההיא
משנה ויש שהוא מטמא טמא מת ואינו מטמא מדרס והיינו מה שהוא כלי אבל
אינו מיוחד לשכיבה דמטמא בכל טומאות חו) מטומאת מדרס שא שכב עליו
הזב ולא נגע בו טהור דלגבי מדרס מיוחד לכ בעינ כדאמרי' יצא שאומרי לו
‡ .Ò¯„Ó· Û‡ ‡ÓÈשכלי ה ועשויי לשכיבה:
עמוד ונעשה מלאכתנו:
 .ÈÏ·ÊÓבולו''ס ועשוי לרועה להניח תחת ראשו ולשכב:

·Ó

„:Î Û

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù

ואזדא ¯ ˘È˜Ï ˘Èלטעמיה,
דאמר ¯:˘È˜Ï ˘È
הריני כפרת ¯·,ÂÈ·Â ‡ÈÈÁ È
שבתחלה כשנשתכחה תורה מישראל 
עלה עזרא מבבל ויסדה;
חזרה ונשתכחה 
עלה  ÈÏ··‰ ÏÏ‰ויסדה;
חזרה ונשתכחה 
עלו ¯· ÂÈ·Â ‡ÈÈÁ Èויסדוה;
וכ אמרו שמב ¯·:ÂÈ·Â ‡ÈÈÁ È
לא נחלקו ¯· ‡ÒÂ„ ÈוÌÈÓÎÁ
 :Îעל מחצלות של אושא  °שה טמאות,
ועל של שמג טבריא שה טהורות;
על מה נחלקו?
על שאר מקומות,
מר סבר 
כיו דליכא דיתיב עלייהו  כדטבריא דמיי,
ומר סבר 
כיו דמקרי ויתבי עלייהו  כדאושא דמיי.

‰ÎÂÒ

ו ÌÈÓÎÁאומרי:
א #מדרס;
בשלמא למא דאמר :מרזובלי 
של שע ושל גמי  חזו לכינתא דפירי,
של שק ושל ספירא  חזו לגולקי וצני;
אלא למא דאמר :מחצלות ממש 
בשלמא של שק ושל ספירא  חזו לפרסי ונפוותא;
אלא של שע ושל גמי  למאי חזו!?
חזו לנזיאתא.
איכא דאמרי:
בשלמא למא דאמר :מחצלות ממש 
של שע ושל גמי  חזו לנזיאתא,
של שק ושל ספירא  חזו לפרסי ונפוותא;
אלא למא דאמר :מרזובלי 
בשלמא של שק ושל ספירא  חזו לגולקי וצני,
אלא של שע ושל גמי  למאי חזו!?
חזו לכינתא דפירי.
תניא:
אמר ¯·:‰ÈÁ È
כשירדתי לגולה מצאתי זק אחד ,ואמר לי:
מסככי בבודיא;
וכשבאתי אצל ¯· ‡·‡ ÈÁ‡ Ú˘Â‰È Èהודה לדבריו.
אמר ¯· :‡„ÒÁ
והוא דלית ליה גדנפא.

אמר מר )עדויות ש(:
כל החוצלות טמאות שדמ טמא מת,
דברי ¯·.‡ÒÂ„ È
והתניא:
וכ היה ¯· ‡ÒÂ„ Èאומר כדבריו!?
לא קשיא,
הא  דאית ליה גדנפא,
הא  דלית ליה גדנפא.

אמר :‡ÏÂÚ
הני בודיתא דבני מחוזא,
אלמלא קיר שלה  מסככי בה .שמו
תניא נמי הכי:
מסככי בבודיא,
וא יש לה קיר  אי מסככי בה.

מיתיבי:
חוצלות של שע ושל גמי ושל שק ושל ספירא 
טמאות שמה טמא מת,
דברי ¯·;‡ÒÂ„ È

‰‰Â·‚ ‡È‰˘ ‰ÎÂÒ ÍÏÚ Ô¯„‰
רש"י

 .˙¯ÙÎ ÈÈ¯‰יסורי הבאי עלי לכפרתו של ר' חייא ובניו יהיו ולשו כבוד הוא
זה כשהוא מזכיר אביו או רבו לאחר מיתתו צ''ל כ‰¯Â˙ ‰ÁÎ˙˘˘Î :
 .Ï‡¯˘ÈÓלא נשתכחה כולה קאמר אלא הלכות שכוחות מבני בתירא שהיו
ראשי אר) ישראל כדאמרי' בפסחי באלו דברי )סו.ÈÏ··‰ ÏÏ‰ ‰ÏÚ :(.
שמיו שגלה יכניה החרש והמסגר עמו היתה ישיבה מצויה בבבלÔ‰˘ :
 .˙Â‡ÓËא #מדרס דמיוחדות לשכיבה ה ולא לתשמיש אחרÏ˘ ÏÚÂ :
 .‡È¯·Ëקשות ה ואי ל אד שוכב עליה.Â‰ÈÈÏÚ ·È˙È„ ‡ÎÈÏ„ ÔÂÈÎ :
„ .·È˙ÈÂ È¯˜Óומייחד לכ:
אי רוב בני אד רגילי לייחד לכ:
 .‡È˙‰Âלעיל .ÂÈ¯·„Î ¯ÓÂ‡ ‡ÒÂ„ '¯ ‰È‰ ÔÎÂ :של ר' יוסי דזו וזו מסככי
בה אלמא לאו כלי הוא לקבל טומאה .‡Ù„‚ :כעי שפה סביב גבוה מעט
לקבל מה שנותני בהו ועשויה לתשמיש לתת פירות על גבה‰È· ˙ÈÏ„ :
‚„ .‡Ùאפילו כלי לא הויא דלסכ על גבי אהלי עשויה .ÌÚ˘ :פוויי''ל
מי שיפה .˜˘ Ï˘ :מנוצה של עזי .‡¯ÈÙÒ Ï˘ :ממה שמסתפר מצואר
הסוס ומזנבו .˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡ÓËÓ :ולא מדרס דכלי ה ולא לישיבה:

·˘ .¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏחוצלות היינו מזבלי איכא למימר בכל הני דכי לא
עביד לשכיבה כלי ה לתשמיש אחר .ÈÓ‚ Ï˘Â ÌÚ˘ Ï˘ :א #על פי שאי
נארגי היטב ויש הפרש בי בית ניר לבית ניר.È¯ÈÙ„ ‡˙ÎÏ Ô‰ ÔÈÈÂ‡¯ :
פירות גסי שאי יוצאי דר נקב קט .‡¯ÈÙÒ Ï˘Â ˜˘ Ï˘ :שנארגי יפה:
 .ÈˆÂ È˜ÏÂ‚Ï ÂÊÁכלי כעי שקי שנותני בה קטניות ופירות דקי‡Ï‡ :
 .˘ÓÓ ˙ÂÏˆÁÓ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏשה פשוטי ואי לה בית קיבול‡ÓÏ˘· :
˘ .‡¯ÈÙÒ Ï˘Â ˜˘ Ïלר' דוסא אע''ג דלאו לשכיבה עבידיÈÒ¯ÙÏ ÂÊÁ :
 .‡˙ÂÂÙÂלוילו כנגד הפתח כדמתרג מס הפתח )שמות לה( פרסא דתרעא:
 .‡˙ÂÂÙלנפות בה הקמח כמות שה נותני עליו קמח וכופלי אות וקושרי
בראש הכפל כעי בויטי''ל שלנו .ÔÈÈÊÁ È‡ÓÏ :אליבא דרבי דוסא דאמר
לאו לשכיבה עביד אמאי טמאות שו טומאה .‡˙ÈÈÊÏ :לכסות בה גיגית
שעושי בה שכר .‰ÈÁ :ב אחי רבי יהושע .‰ÏÂ‚Ï È˙„¯È˘Î :כשירד
· .‡È„Âמחצלת:
לגולה לעבר שנה כדאמרינ בברכות בהרואה )סג:(.
 .ÌÈÎÎÒÓדסתמא לסיכו ואינה כלי לתשמיש .¯È˜ :הוא גדנפא:

‡ ˜¯Ù ÁÒÂ‰ È¯Â˜Ó

˜‚Ï

ÁÒÂ‰ È¯Â˜Ó
השימוש בהערות:

‡.ÁÒÂ‰ ÈÈÂÈ˘ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡ ˙Â‡¯‰Ï ‡È‰ ˙Â¯Ú‰‰ ˙¯ËÓ .
·.„È‰ È·˙Î ÔÈ· ˙˜ÈÂ„Ó ‰‡ÂÂ˘‰Î ÂÈ˙Â¯Ú‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡ ,ÈÚ„Ó ÒÂÙ„ „ÈÓÚ‰Ï Â˙¯ËÓ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ Í‡ ,˙Â˜ÈÂ„Ó ÂÈ˙Â¯Ú‰ ÌÓ‡ .
‚.‡ÏÈÂ ÒÂÙ„Ó Â˘Ú˘ ÌÈÈÂÈ˘Ï ˜¯ ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó ˙Â¯Ú‰‰˘ ‰·ÈÒ‰ ÂÊ .
„ÌÈÎÈÈ˘‰ „È‰ È·˙Î ˙‡ ÂÈÈˆ ÂÏ‡Î ÌÈ¯˜Ó· .˙Â‡ÁÒÂ ÈÈÂÈ˘ Ì˘È Ì‰È· Í‡ ,‡ÏÈÂ ÒÂÙ„· ‡Ò¯‚‰Ó ÌÈÂ˘ ÂÈ„È·˘ „È‰ È·˙Î ÏÎ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó Ì˘È .
.ÒÂÙ„‰ ˙Ò¯‚Î ‡È‰ Â˙Ò¯‚˘ Y ÔÈÂˆÓ ÂÈ‡˘ „È ·˙Î˘ ÍÎÓ ˜ÈÒ‰Ï ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ .Â¯Á· ‰˙Â‡ ‰ÁÒÂÏ
.ÌÈÈ¯‚ÂÒ È„È ÏÚ ÂÈÈˆ ‰Ê ÈÂÈ˘ ˙‡ .Â¯Á· ‰˙Â‡ ‰ÁÒÂÏ ÂÈ· Ï˜ ÈÂÈ˘ Â˘È Í‡ ,Â¯Á· ‰˙Â‡ ‰ÁÒÂÏ ‡˙ÚÈÈÒ ‰ÂÂ‰Ó „È‰ È·˙ÎÓ „Á‡˘ ÌÈÓÚÙ .‰

¯˘˙Â¯Á‡ Â‡ ÂÊ ˙ÎÒÓ ÏÚ ˙Â¯Ú‰· ˙"¯ ˙ÓÈ

כיא"ג  כתב יד אוקספורד Bodl. heb. d. 54 (2671) 11-16

או"ז = אור זרוע
ד"ס = דקדוקי סופרי
הגר"א = הגהות הגר"א
עו"ה = הגהות וציוני של "ש"ס עוז והדר" בכמה מהדורות
מ"ו = מחזור ויטרי
מנוה"מ = מנורת המאור
מ"ה = מסורת הש"ס
רע"ג = סדר רב עמר גאו
סתו"א = סדר תנאי ואמוראי
סרש"י = סידור רש"י
האורה = ספר האורה של רש"י
סה"א = ספר האשכול
סה"ע = ספר העיטור
ע"י = עי יעקב
שדר"א = שאילתות דרב אחאי
תוס' = תוספות

כי"ו  כתב יד וטי' 134

:ÂÊ ˙ÎÒÓ ÏÚ ÌÈÒÂÙ„Â „È È·˙Î‰

כינ"א  כתב יד ניו יורק )Rab. 218 (EMC 270
כינ"ב  כתב יד ניו יורק )Rab. 1608 (ENA 850
כינ"ג  כתב יד ניו יורק )Rab. 108 (EMC 319
כי"מ  כתב יד מינכ 95
כימ"ב  כתב יד מינכ 140
כיס"ב  כתב יד הספריה הבריטית )Harl. 5508 (400
כי"ר  כתב יד פטרסבורג RNL Yevr. II A 51,01,1/392
כי"ק  כתב יד קמבריג' T-S F2 (2) 70
כיק"א  כתב יד קמבריג' 134.923 NS T-S
כיק"ב  כתב יד קמבריג' T-S NS 329.431
כי"ר  כתב יד פטרסבורג RNL Yevr. II A 1/392
כי"ב  כתב יד בלוגנה Archivio di Stato Fr. Ebr 117

כימ"ק  כתב יד משנה קאפמ
כימ"פ  כתב יד משנה פארמא
דמ"ק  דפוס משניות הרב קאפח על פי כתב יד הרמב"
דפ"פ  דפוס פיזרו

כי"א  כתב יד אוקספורד Opp. Add. fol. 23
כיא"ב  כתב יד אוקספורד )Bodl. heb. e. 51 (2677

‡ ˜¯Ù
‡.
·.
‚.
„.
.‰
.Â
.Ê
.Á
.Ë
.È
.‡È
.·È
.‚È
.„È
.ÂË
.ÊË
.ÊÈ
.ÁÈ
.ËÈ
.Î
.‡Î

עו"ה )בש ד"ס(; כימ"ק; כימ"פ; כי"ו;
כינ"א; כיס"ב.
מ"ה )בש יעב")(; כימ"ק )שלוש(; כימ"פ;
כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א )מילהא(; כי"ו; כינ"א )דנפיש מילה(;
כינ"ב )דנפיש מילי(; כי"מ )דנפישי מילה(;
כימ"ב )דנפישי מילהא(; כיס"ב )מילתא(.
כי"א; כי"ו; כינ"ב )דנפיש(; כי"מ וכימ"ב
)דנפישי(; כיס"ב.
כי"ו; כי"מ; כימ"ב.
רש"י; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב )דכתיבה(; כי"ו; כינ"א
)דכתיבה(; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
רש"י; כי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"ב; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"ב; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א.
רש"י; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כימ"ב.

.·Î
.‚Î
.„Î
.‰Î
.ÂÎ
.ÊÎ
.ÁÎ
.ËÎ
.Ï
.‡Ï
.·Ï
.‚Ï
.„Ï
.‰Ï
.ÂÏ
.ÊÏ
.ÁÏ
.ËÏ
.Ó
.‡Ó

רש"י )בכדי(; כי"ו; כי"מ )ביותר מכדי(;
כימ"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"ו; כי"מ; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב )פליגו(.
כי"ו; כיס"ב.
עו"ה )בש ד"ס בש דפוס יש(; כי"מ
)בקיטנית(; כיס"ב.
כיא"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כיא"ב; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
מ"ה; כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
מהרש"ל; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
עו"ה )שינוי בתו גו #הגמרא(; כי"א; כי"ו;
כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
רש"י )בלי "דקתני"(; כיא"ב )דקאתני(;
כינ"א; כי"מ; כיס"ב.
כיא"ב; כינ"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א )אצל בית(; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
רש"י )כולהו(; כיא"ב )כולהו(; כי"ו; כינ"א
)כולהו(; כי"מ; כימ"

.·Ó
.‚Ó
.„Ó
.‰Ó
.ÂÓ
.ÊÓ
.ÁÓ
.ËÓ
.
‡.
·.
‚.
„.
.‰
.Â
.Ê
.Á
.Ë
.Ò
.‡Ò
.·Ò
.‚Ò
.„Ò

רש"י; כי"מ )שתופי מבוי(; כימ"ב )שתופי(;
כיס"ב.
כי"א; כינ"ב; כיס"ב.
כימ"ק; כימ"פ; כי"א.
כיא"ב; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
מ"ה )בש רש"ש(; כי"א; כי"ו; כינ"ב;
כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
רש"י; כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"ו; כי"מ; כיס"ב; דפ"פ.
כי"ו; כי"מ )והבינ(; כימ"ב; דפ"פ; דפ"ו.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
רש"י; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כיס"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
רש"י; כיא"ב; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
כי"א; כינ"ב; כי"מ.
עו"ה; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כי"מ; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב )הואי(; כי"ו; כינ"א )הואי(;
כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
עו"ה; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ.
רש"י; כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
רש"י; כי"א; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב )אבל לכל(;
כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.

˜„Ï
.‰Ò
.ÂÒ
.ÊÒ
.ÁÒ
.ËÒ
.Ú
.‡Ú
.·Ú
.‚Ú
.„Ú
.‰Ú
.ÂÚ
.ÊÚ
.ÁÚ
.ËÚ
.Ù
.‡Ù
.·Ù
.‚Ù
.„Ù
.‰Ù
.ÂÙ
.ÊÙ
.ÁÙ
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ˆ.
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‡ ˜¯Ù ÁÒÂ‰ È¯Â˜Ó
כי"א )דלשווייה(; כי"ו וכינ"א )דלשוויה(;
כינ"ב )דלשוייה(; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כי"מ וכימ"ב )ובאמצע(; כיס"ב.
כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב.
רש"י; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כיא"ב; כינ"א; כימ"ב.
רש"י )כולי(; כי"א )ובכוליה(; כי"ו; כינ"א
)כוליה(; כי"מ; כיס"ב.
כינ"א; כינ"ב; כי"מ.
כי"א; כינ"א; כינ"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב;
וכ בשבת.
כיא"ב וכינ"א )דמשתרבב(; כי"מ; כיס"ב
)דאישתרבב(.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב;
כיס"ב
כיא"ב )בלי "אלא"(; כי"ו; כינ"א )בלי
"אלא"(; כי"מ; כימ"ב וכיס"ב )בלי "אלא"(.
ד"ס )והיא הגירסא האמיתית(; כימ"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ )ומאי(.
מ"ה; כי"א; כיא"ב; כינ"א; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב;
כיס"ב; דפ"פ; וכ נראה מרש"י.
כיא"ב )כרובי(; כינ"א; כי"מ.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב.
כי"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כימ"ב
כי"א; כיא"ב; כי"ו )כדתנ(; כינ"א; כי"מ;
כימ"ב; דפ"פ.
כינ"א; כינ"ב; כי"מ.
כי"א; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כינ"א; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"א )חנינה(; כינ"ב; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כינ"ב; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א )ורח) במי(; כינ"ב; כי"מ )ורח)
במי(; כיס"ב; וכ בעירובי.
כי"א; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב )אתיא(;
כיס"ב.
כי"א )ואוקמתא(; כי"ו )אוקימת'(; כינ"א;
כי"מ )ואוקמ'(; דפ"פ )ואוקמ'(; כיס"ב
)ואוקמיתיה(.
כי"א )ואתאי(; כי"ו; כינ"א; כי"מ )אתא(;
כימ"ב )אתיא(; כיס"ב.
כי"א; )אוקימ'(; כימ"ב )ואוקימתה(.
כי"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב;
כיס"ב )סמי(.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
עו"ה; כי"א; כיא"ב )שתי כהלכת(; כי"ו
)כהילכת(; כינ"א )שתי כהלכת(; כי"מ
)כהילכת(; כימ"ב.
כי"א; כיא"ב )שלישית(; כי"ו; כינ"א
)שלישית(; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כימ"ב.
רש"י )כשרה(; כי"מ; כיס"ב.
כי"א; כי"מ; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"ב.
רש"י; כי"א )הוא(; כיא"ב; כי"ו; כינ"א;
כינ"ב )הוא(; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב )הואי(.

˜ .‡Èרש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ.
˜ .·Èכיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .‚Èכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
˜ .„Èכי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ÂËכי"א; כיא"ב; כינ"א; כימ"ב.
˜ .ÊËכי"א; כי"ו )בענ(; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב
)בענ(.
˜ .ÊÈרש"י; כי"א; כיא"ב )יתיר(; כי"ו; כינ"א;
כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ÁÈכי"א; כיא"ב )עוגלא(; כי"ו; כינ"א )עוגלא(;
כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
רש"י; כי"א; כי"ו )בענ(; כי"מ; כימ"ב;
˜; .ËÈ
כיס"ב )בענ(.
˜ .Îעו"ה )שינו בגו #הגמרא(; כיא"ב; כי"ו;
כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
˜ .‡Îעו"ה )שינו בגו #הגמרא(; רש"י; כי"ו
)חמשא(; כינ"ב; כי"מ )חמשא(; כימ"ב;
כיס"ב.
˜ .·Îכי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כיס"ב.
˜ .‚Îכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א )דפנימית(; כי"מ;
כימ"ב )אכסדרה לפנימית(; כיס"ב.
˜ .„Îעו"ה )בש ר"ח ,רי" #ורא"ש(; כי"א; כיא"ב;
כינ"א; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .‰Îכי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ÂÎכי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ÊÎכי"ו; כינ"ב )סברי כרבי(; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
˜ .ÁÎכי"א; כי"ו )בענ(; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב )בענ(.
˜ .ËÎכי"א )עשויה(; כיא"ב )בנ(; כי"ו )בענ(;
כינ"א )בנ(; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב
)בענ(.
˜ .Ïכי"א; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .‡Ïכי"א; כיא"ב; כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
˜ .·Ïכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
˜ .‚Ïכי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .„Ïרש"י )אלא דחבט(; כי"א; כי"ו; כי"מ;
כימ"ב.
˜ .‰Ïכיא"ב; כינ"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ÂÏכיא"ב; כינ"א; כי"מ )כשירה(; כימ"ב; כיס"ב
)כשירה(.
˜ .ÊÏרש"י; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
˜ .ÁÏרש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ.
˜ .ËÏרש"י; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
˜ .Óרש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .‡Óרש"י )תחתונה(; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א;
כינ"ב )תחתונה(; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב
)תחתונה(.
˜ .·Óרש"י; כי"מ.
˜ .‚Óרש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו )והעליונה(; כינ"א;
כינ"ב )עליונה(; כי"מ; כימ"ב )עליונה(;
כיס"ב )ועליונה(.
˜ .„Óכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ.
˜ .‰Óכי"א; כי"מ; כימ"ב.
˜ .ÂÓכי"מ; כימ"ב.
˜ .ÊÓרש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ;
כימ"ב.
˜.ÁÓכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ וכימ"ב
)ותפסל(.
˜.ËÓד"ס )וכ ליתא בדפוס ווינציא בסיליאה
וקושט' והוסיפו המהרש"ל בדפוס ראשו
וכנר' ע"פ רש"י אבל מרש"י נראה שלא היה
לפניו שלא היה לו להעתיק כל לשו הגמ'(;
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ
)ורב(; כימ"ב; כיס"ב; דפ"ו.
˜ .כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; דפ"פ.
˜‡ .רש"י; כיא"ב; כינ"א; כימ"ב; כיס"ב.
˜· .כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
˜‚ .כיס"ב; וכ בביצה ,וכ בשבת בכת"י.

˜„ .עו"ה )בש דפוס ראשו ,רי" ,#ורא"ש(; כי"א
)תנו רבנ(; כי"ו; כינ"א )ת"ר( .כי"מ; כימ"ב
)תאנא(.
˜ .‰כי"א; כיא"ב )כי תנותיה(; כי"ו )כיתנתי'(;
כינ"א )כיתנותיה(; כינ"ב )כותנתיה(; כימ"ב;
כיס"ב )כותנותיה(.
˜ .Âעו"ה )בש רי" #ורא"ש(; בה"ג )אזל שטחה(;
כינ"ב )ושטחיה(; כימ"ב )שטחיה(; כיס"ב.
˜ .Êבה"ג )זיל שקלה(; רי" ;#כי"א; כי"ו; כינ"א
וכינ"ב )שיקלה(; כימ"ב.
˜ .Áרי" ;#כי"ו; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .Ëרי" ;#כי"א; כיא"ב; כינ"א; כימ"ב.
˜ .Òכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב.
˜) .‡Òעל היפו הסדר (:כי"א; כינ"ב )מתיבי(;
כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .·Òכיא"ב; כינ"א; כי"ו; כי"מ; כיס"ב.
˜ .‚Òכיא"ב; כינ"א.
˜ .„Òכי"א; כיא"ב )יהוא(; כי"ו; כינ"א )יהוא(;
כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
˜ .‰Òרש"י )כהכשרה(; כינ"ב )אמ' שמואל כהכשרה
כ פיסולה(; כי"מ; כימ"ב )אמ' שמואל
כהכשרה(; כיס"ב )כהישירה(.
˜ .ÂÒכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כימ"ב; כיס"ב;
דפ"פ.
˜ .ÊÒכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כימ"ב; כיס"ב;
דפ"פ.
˜ .ÁÒכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כימ"ב; כיס"ב;
דפ"פ.
˜ .ËÒרש"י; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב.
˜ .Úכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
˜ .‡Úכי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב.
˜ .·Úכי"מ; כיס"ב )ישיני(.
˜ .‚Úכי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .„Úעו"ה; כי"א; כי"ו.
˜ .‰Úעו"ה; כי"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ÂÚהב"ח; כינ"ב )דבר המקבל(; כי"ו; כימ"ב
)דבר המקבל(; כיס"ב.
˜ .ÊÚכינ"ב; כי"ו; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ÁÚכינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ; דפ"ו.
˜ .ËÚכי"א; כיא"ב; כי"ו )אנא הכי(; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב )אנא הכי(; דפ"פ; דפ"ו.
˜ .Ùכי"א; כי"ו; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .‡Ùכי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב.
˜ .·Ùכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
˜ .‚Ùכי"א; כיא"ב; כימ"ב; דפ"פ.
˜ .„Ùכיא"ב )דברי רבי צדוק(; כי"ו )בלי ברבי
צדוק(; כינ"א )דברי רבי צדוק(; כיס"ב; וכ
לקמ.
˜ .‰Ùכי"א; כי"ו; כינ"א; כי"מ )קמפלגי(.
˜ .ÂÙכינ"ב )מכשיר(; כיס"ב; דפ"פ.
˜ .ÊÙכי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
˜ .ÁÙכי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ËÙרש"י; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ˆ .כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; כי"ר.
˜ˆ‡ .ד"ס )והוסיפו המהרש"ל בד' הראשו כנר' ע"פ
רש"י ,אבל נראה שצ"ל הפסק הנקודה אחרי
'ואנוהו' וע"ז פירש התנאה לפניו כו'(; כי"א;
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב; דפ"פ; דפ"ו.
˜ˆ· .כי"ו; כי"ר.
˜ˆ‚ .כי"ו; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב.
˜ˆ„ .כי"א )סוכה(; כיא"ב; כינ"א; כימ"ב )סכות(;
כיס"ב )סוכת(; כי"ר.
˜ˆ .‰כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ )ששאי(; כימ"ב;
כיס"ב; כי"ר.
˜ˆ .Âכינ"א; כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
˜ˆ .Êכי"א; כיא"ב; כי"ו )גור(; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ וכימ"ב )מגר(; כיס"ב; דפ"פ; דפ"ו.
˜ˆ .Áכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ
וכימ"ב; כיס"ב; דפ"פ; דפ"ו.

˜‰Ï
˜ˆ .Ëרש"י; כי"א; כי"ו; כינ"א; כינ"ב )גזרת(; כי"מ
)גזירה(; כימ"ב )גזרת(; כיס"ב; כי"ר.
¯ .רש"י; כי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב
)ומדה(; כיס"ב.
¯‡ .כי"ו; כי"מ; כינ"ב.
¯· .כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
¯‚ .כי"א; כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
¯„ .כי"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .‰עו"ה; כי"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .Âעו"ה; כי"א )מה ה(; כי"מ )מה(;כימ"ב
כיס"ב )מה(.
¯ .Êכיא"ב; כי"ו; דפ"פ.
¯ .Áכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כיס"ב; דפ"פ.
¯ .Ëכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כיס"ב.
¯ .Èעו"ה )בש רא"ש וראשוני(; כי"א; כיא"ב;
כינ"א; כיס"ב.
¯ .‡Èכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כיס"ב; דפ"פ.
¯ .·Èכי"א; כיא"ב; כינ"א; כיס"ב.
¯ .‚Èכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א.
¯ .„Èרש"י; כי"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .ÂËכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כיס"ב.
¯ .ÊËכי"ו; כימ"ב; כיס"ב )דאגידו(; כי"ר.
¯ .ÊÈכי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב; כי"ר.
¯ .ÁÈכיא"ב )אזביו(; כינ"א; כינ"ב; כי"מ.
¯ .ËÈרש"י; עו"ה; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ; כימ"ב; כיס"ב; כי"ר.
¯ .Îעו"ה )שינו בגו #הגמרא(; כיא"ב; כי"ו;
כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
¯ .‡Îכי"א; כיא"ב )דבאגפא טפי שכיח(; כינ"א
)???? שכיח(; כיס"ב )דמשתכחי(; כי"מ
וכימ"ב )דשכיחי(; כי"ר.
¯ .·Îכי"א; כי"ו; כימ"ב כיס"ב; כי"ר.
¯ .‚Îכיא"ב וכינ"א )בשלשה(; כינ"ב; כי"מ
)בשלשה(; כימ"ב; כיס"ב; כי"ר; דפ"פ.
¯ .„Îכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
¯ .‰Îמ"ה )ובה(; כי"א )שלשה שלשה גבעולי(;
כי"ו; כי"מ )בשלשה קלחי(; כימ"ב.
¯ .ÂÎכי"א; כי"ו; כיס"ב.
¯ .ÊÎכי"ו; כיס"ב.
¯ .ÁÎכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ.
¯ .ËÎעו"ה )א"ר שמואל(; כי"א; כיא"ב; כי"ו;
כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב )שמו(.
¯ .Ïכי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .‡Ïמ"ה; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כימ"ב; כיס"ב.
¯ .·Ïרש"י )דנמצייה(; עו"ה; כי"א )דנימצי(;
כיא"ב )דנימיציה(; כי"ו; כינ"א )דנימיציה(;
כינ"ב )דנמצייה(; כימ"ב )דלימצינהו(; כיס"ב.
¯ .‚Ïכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
¯ .„Ïרש"י )כשירי(; כי"א וכיא"ב )כשרי(; כי"ו
)כשירי'(; כינ"א; כינ"ב; כי"מ )כשיר'(;
כימ"ב; כיס"ב )כשיר'(; דפ"פ.
¯ .‰Ïכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב;
כיס"ב.
¯ .ÂÏכי"א.
¯ .ÊÏכי"א; כיא"ב; כינ"א; כי"מ; כימ"ב; כי"ר.
¯ .ÁÏכי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב וכי"ר )איהכי(.
¯ .ËÏכי"מ; כימ"ב; כי"ר.
¯ .Óכיא"ב; כינ"א; כי"ו; כי"מ; כי"ר.
¯ .‡Óכי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב.
¯ .·Óרש"י; הב"ח; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א;
כימ"ב )מבטלת(; כיס"ב.
¯ .‚Óהב"ח; כי"א; כיא"ב; כי"ו)מבטלה(; כינ"א;
כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .„Óכי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .‰Óכי"א; כימ"ב.
¯ .ÂÓרש"י; כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כיס"ב.
¯ .ÊÓכי"א; כי"ו; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .ÁÓכי"א; כיס"ב.
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¯ .ËÓמ"ה; כי"א; כי"ו; כיס"ב.
¯ .מ"ה; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כימ"ב; כיס"ב.
¯‡ .עו"ה; ד"ס )וכ"ה ישר וכ"ה בעי יעקב
ובאגדות התלמוד וכ"ה ביבמות סד א' וכ"ה
נכו וקרא כתיב ברוגז ברח תזכור(; כי"א;
כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
¯· .כי"א; כינ"ב )ביש(.
¯‚ .כי"א )אי(; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב )אי(;
כיס"ב )שאי(.
¯„ .כי"א; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
¯ .‰כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כיס"ב.
¯ .Âד"ס )"ובאמת האי לישנא אחרינא אינו מוב
כל צרכו" וכו' עיי ש(; כי"א; כיא"ב; כי"ו;
כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .Êכי"מ.
¯ .Áכי"מ.
¯ .Ëאו"ז; שיבולי הלקט ורי") #על כרח(; כי"א
)דעל כרח(; כיא"ב; כי"ו )כורח(; כינ"א;
כינ"ב )בעל כרח(; כי"מ; כימ"ב )בעל(;
כיס"ב )בעל כרח(.
¯ .Òעו"ה; כי"א; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
¯ .‡Òרש"י )גדי(; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א;
כינ"ב; כי"מ )גדי(; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .·Òכי"א; כיא"ב; כינ"א; כי"מ; כימ"ב.
¯ .‚Òכימ"ק; כימ"פ; כי"א; כיא"ב; כינ"ב )ואי(;
כי"ו; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .„Òכי"א; כינ"ב; כי"מ )עבד(; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .‰Òכי"א; כינ"ב וכימ"ב וכיס"ב )ואי(.
¯ .ÂÒכי"א )אי הכי תרתי(; כי"ו; כינ"ב )ותרתי(;
כימ"ב )אי הכי תרתי(.
¯ .ÊÒכי"א )הוא(; כינ"ב; כימ"ב )הוא(; כיס"ב.
¯ .ÁÒכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; כי"ר.
¯ .ËÒכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב.
 .¯Úכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב.
¯ .‡Úכי"א )למאי חזיא חזו(; כיא"ב וכינ"א )בלי
"למאי"(; כינ"ב )למאי חזו חזי(; כימ"ב.
 .·¯Úכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב;
כיס"ב.
¯ .‚Úכיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב;
דפ"פ.
 .¯„Úדמ"ק; כי"א; כינ"א; כימ"ב; כיס"ב.
 .‰¯Úדמ"ק; כימ"ב.
¯ .ÂÚכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב )הימנו(;
כי"מ; כימ"ב; כיס"ב )הימנו(.
¯ .ÊÚכי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .ÁÚכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ
)גבוה(; כיס"ב.
¯ .ËÚכי"א )למטה(; כיא"ב; כינ"ב )מלמט(;
כימ"ב; כיס"ב.
¯ .Ùכי"א )למעלה(; כיא"ב; כינ"ב )מלמלע(;
כימ"ב; כיס"ב.
¯ .‡Ùכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כימ"ב )בסוכה(;
כיס"ב.
¯ .·Ùכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב; דפ"פ; דפ"ו.
¯ .‚Ùכי"ו; כינ"ב.
¯ .„Ùכי"א; כיא"ב )עביד ליה(; כי"ו; כינ"א )עביד
ליה(; כינ"ב )עביד לה(; כי"מ; כיס"ב )עביד
לה(.
¯ .‰Ùכי"א; כיא"ב; כי"ו וכינ"א )מוקי(; כינ"ב
)מיקו(; כי"מ )מוקי(; כימ"ב; כיס"ב.
¯ .ÂÙכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
¯ .ÊÙכי"ו; כי"מ; כימ"ב.
¯ .ÁÙכי"א; כיא"ב )בלי "דשיעור"(; כי"ו; כינ"א
וכינ"ב )בלי "דשיעור"(; כי"מ )דהכשר(;
כיס"ב.
¯ .ËÙרש"י; כי"ו )שמוקפת(; כימ"ב; כיס"ב
)שמוקפה(.
¯ˆ .כי"א; כינ"ב )לבית עבידי(; כי"ו; כיס"ב.

¯ˆ‡ .כי"א; כיס"ב.
¯ˆ· .כי"א; כיא"ב )וישמעינ(; כי"ו; כינ"א; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
¯ˆ‚ .כי"א; כי"מ.
¯ˆ„ .רש"י; כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כיס"ב.
¯ˆ .‰ד"ס )והוסיפו המהרש"ל בד' הראשו אבל כ
ליתא ג ברש"י כ"י ונר' שגי' הישנה עיקרית(;
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כי"מ; כימ"ב )וכיו(;
כיס"ב; דפ"פ; דפ"ו.
¯ˆ .Âכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כיס"ב.
¯ˆ .Êכי"ו; כינ"ב.
¯ .ˆÁרש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
¯ˆ .Ëכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
˘ .רש"י; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˘‡ .ד"ס )הוגה ע"פ מהרש"ל ע"פ הרא"ש(; כי"א;
כיא"ב )חונא(; כי"ו; כינ"א )חונא(; כינ"ב;
כימ"ב; כיס"ב.
˘· .רש"י; כיא"ב )מ האמצע בי מ הצד(; כינ"א
)מ האמצע ובי מ הצד(; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
˘‚ .כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
„˘ .כי"א; כיא"ב; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב.
˘ .‰כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ.
˘ .Âכי"א; כיס"ב.
˘ .Êכי"א; כיס"ב.
˘ .Áרש"י; הב"ח; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א;
כינ"ב; כי"מ )שמנה( כימ"ב; כיס"ב.
˘ .Ëכי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
˘ .Èרש"י; כי"א; כינ"ב.
˘ .‡Èכי"א; כי"ו )מאי(; כינ"א )מ"ט(; כינ"ב )מאי(;
כימ"ב; כיס"ב.
˘ .·Èכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב )שבתו(.
˘ .‚Èכי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"ו; כימ"ב )מה
שכנגד(; כיס"ב.
˘ .„Èכי"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˘ .ÂËבה"ג; סידור רש"י; כי"א; כי"ו; כינ"ב;
כימ"ב.
˘ .ÊËבה"ג; סידור רש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו;
כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˘ .ÊÈכי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˘ .ÁÈכי"א; כי"ו; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
˘ .ËÈכיא"ב )לא קאיי(; כי"ו; כינ"א )לא קאיי(;
כימ"ב; כיס"ב.
˘ .Îכיא"ב; כי"ו; כינ"א; כימ"ב; כיס"ב.
˘.‡Îכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כיס"ב.
˘ .·Îכי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˘ .‚Îרש"י; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˘ .„Îכי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
˘.‰Îכי"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˘ .ÂÎכינ"ב; כי"מ; כימ"ב.
˘ .ÊÎרש"י; כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב )ואליבא
דרבא(; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב )וכדרבא(.
˘.ÁÎכי"א; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
˘.ËÎעו"ה; כי"א; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
˘ .Ïכי"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˘.‡Ïכי"א; כי"ו; כינ"ב )הויה(; כי"מ )הוי(; כימ"ב
)תהוי(; כיס"ב.
˘ .·Ïכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב.
˘ .‚Ïכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
˘ .„Ïרש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ;
כיס"ב )תנינא(.
˘.‰Ïכיא"ב; כינ"א; כי"ו; כינ"ב; כיס"ב.

· ˜¯Ù ÁÒÂ‰ È¯Â˜Ó

˜ÂÏ
˘ .ÂÏכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כיס"ב.
˘ .ÊÏכי"א )לסכו(; כינ"ב )ולסיכו(; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
˘.ÁÏד"ס )ונראה שפירוש היה והובא בפני(;
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כימ"ב; כיס"ב.
˘.ËÏכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
˘ .Óכיא"ב; כינ"א; כימ"ב; כיס"ב.
˘.‡Óכי"א; כי"ו )בלי "אמר"(; כינ"ב; כימ"ב
)ריש(.
˘.·Óכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב;
כיס"ב.
˘ .‚Óרש"י; כיא"ב )שלטבריה(; כי"ו; כינ"א
)שלטבריה(; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˘„.Óכי"מ; כיס"ב.
˘.‰Óכיא"ב; כימ"ב.
˘ .ÂÓכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
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כימ"ק; כימ"פ; כינ"א; כי"ו; כימ"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"ב כימ"ב )תרגומא(; כי"מ
)תרגומה(; כימ"ב )תרגומא(; כי"ק; ודפ"פ;
)תרגומא(.
כי"א; כינ"ב; כי"ו; כיס"ב; כי"ק; דפ"פ.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; כי"ק.
כי"א; כי"מ.
כיא"ב )ירדו ומילאו עלו(; כינ"א.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב;
כיס"ב; כי"ק.
כיא"ב; כינ"א; כיס"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב; כי"ק.
רש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ; כימ"ב; כיס"ב; כי"ק.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב )דאית ליה סוכה(; כיס"ב )סוכת(; כי"ק
)דאית ליה סוכה(; דפ"פ.
כי"א )קאתי(; כי"ו )בלי "אתי"(; כינ"א
)"וקאתי" בלי "הא"(; כינ"ב; כימ"ב )"וקא
אתי" בלי "הא"(; כיס"ב )אתו(; כי"ק )"וקא
אתי" בלי "הא"(.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ )של
חכמי(; כימ"ב; כיס"ב.
מ"ה; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ; כימ"ב; דפ"פ.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א )ולמ"ד(; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כי"ק.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א כי"ו; כינ"ב; כימ"ב.
כי"א; כינ"ב; כימ"ב.
כי"א )שצלתה(; כי"ו; כינ"ב )מדולדלת(;
כימ"ב )שצלתה(; כי"ק )שצלתה(; דפ"פ.
כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כי"ק.
כי"א )ושצלתה(; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ; כימ"ב )ושצלתה(; כיס"ב; כי"ק
)ושצלתה(.
עו"ה )בש הר"( כי"א; כי"ו; כינ"ב וכי"מ
)ורבא(; כימ"ב; כיס"ב; כי"ק .
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב )בלי
"טמא"(; כימ"ב )כלו(; דפ"פ )כולו טמא(.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כימ"ב; כי"ק )ותאני(.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב.
רש"י; כיא"ב; כינ"א; כיס"ב.
רש"י; כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כי"ק.
כיא"ב; כי"ו )שתי(; כינ"א; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
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כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כימ"ק; כימ"פ; כי"א; כינ"א.
כי"א )סכתו(; כי"ו; כינ"ב ;כי"מ.
רש"י; כי"ו; כימ"ב; כיס"ב.
מ"ה )בש תוס'(; כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א.
כי"א; כימ"ב.
כי"א; כינ"ב; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כינ"ב; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"ו; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"ו; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב וכינ"א )ושמא(; כי"ו; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"ו; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"ו; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"ו; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"ו; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כינ"ב; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"ו; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"מ; כיס"ב.
כי"מ; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב וכינ"א )לה(; כי"ו.
כיא"ב; כינ"א; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א וכי"ו )שעומדת(; כינ"ב; כי"מ )עומד(;
כיס"ב )לפי שהיא(.
כי"א; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב; וכ
בעירובי.
כי"א; כי"ו; כינ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב )דנקיט(; כינ"א; כינ"ב )דנקיט(;
כי"ו; כי"מ; כימ"ב.
רש"י; כי"א; כי"מ.
כי"א; כי"מ.
כי"א; כינ"א; כיס"ב.
כי"א )בבית(; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ; )בבית(; כיס"ב )יותר מבית סאתי(.
כי"א; כיא"ב )הכא(; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
כיא"ב; כינ"א; כיס"ב; וכ בברכות.
כיא"ב; כינ"ב; וכ בברכות.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ )האיטריד(; כיס"ב.
כי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ )והא(; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב.
כי"א; כיא"ב )מצוות(; כי"ו; כינ"א )מצוות(;
כינ"ב; כי"מ )מצוות(; כימ"ב; כיס"ב.
כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כיס"ב; וכ בברכות.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; וכ בברכות.
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; וכ בברכות.
כינ"ב.
כי"א; כינ"ב; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
כי"א; כיא"ב )התפלי(; כי"ו; כינ"א וכינ"ב
)התפלי(; כי"מ; כימ"ב )התפלי(; כיס"ב.
כי"ו; כי"מ; כיס"ב; וכ במו"ק.

 .·Ùהב"ח; כי"א; כיא"ב )האמ'(; כי"ו; כינ"א
)האמ'(; כינ"ב; כי"מ; כיס"ב.
 .‚Ùכי"א; כי"ו וכינ"א וכי"מ )דקמצער(; כימ"ב;
דפ"פ.
 .„Ùכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
 .‰Ùכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב.
 .ÂÙכיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב;
דפ"פ.
 .ÊÙכי"א )חנינא(; כי"ו; כינ"ב )חנינא ב עקיבא(;
כימ"ב )עקיבה(; כיס"ב.
 .ÁÙכי"ו; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב; דפ"פ.
 .ËÙבה"ג; רי" ;#מ"ו; סידור רש"י; ראבי"ה;
כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
ˆ .כיא"ב; כינ"א; כיס"ב.
ˆ‡ .בה"ג; רי" ;#רא"ש; מ"ו; סידור רש"י; עיטור;
כלבו; רבינו ירוח; כי"א; כיא"ב; כי"ו;
כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
ˆ· .כיא"ב; כינ"א.
ˆ‚ .כי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
ˆ„ .כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
ˆ .‰כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב;
דפ"פ.
ˆ .Âכי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
ˆ .Êכי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
ˆ .Áכיא"ב; כי"ו; כינ"ב.
ˆ .Ëכיא"ב; כינ"א; כיס"ב; וכ נראה מרש"י.
˜ .כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
˜‡ .רש"י )עלייהו(; כי"א; כי"ו; כינ"ב; כי"מ
)עילוייהו(; כימ"ב; כיס"ב )עילוייהו(.
˜· .רש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜‚ .כימ"ק; כימ"פ; כינ"ב; כי"ו; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
˜„ .כיא"ב; כי"ו; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .‰כימ"ק; כימ"פ; כינ"ב )בלי "בלבד"(; וכי"ו;
כימ"ב )ראשו(; כיס"ב )בלי "בלבד"(.
˜ .Âכימ"ק; כימ"פ; כי"א; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .Êכימ"ק; כימ"פ; כי"א; כינ"ב; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .Áכימ"ק; כימ"פ; כי"א; כי"ו; כינ"ב; כימ"ב;
כיס"ב.
˜ .Ëכי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
˜ .Èכי"א.
˜ .‡Èכי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
˜ .·Èכי"א; כיא"ב; כינ"א; כינ"ב )שאצא מסוכה זו
ואכנס בסוכה זו(; כימ"ב; כיס"ב )שאצא
מסוכה זו ואכנס בסוכה זו(.
˜ .‚Èכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כימ"ב.
˜ .„Èכינ"ב; כי"מ.
˜ .ÂËכי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ;
כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ÊËכי"א; כי"מ; כיס"ב.
˜ .ÊÈכי"א; כי"ו; כי"מ )בלי "ידי חובתו"(; כימ"ב
)ראשו(; כיס"ב )בלי "של חג"(.
˜ .ÁÈרש"י; כי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ËÈכי"א; כי"ו; כינ"ב; כימ"ב.
˜ .Îכי"א וכימ"ב )יוצא אד(; כיס"ב.
˜ .‡Îרש"י; כי"א; כיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב;
כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .·Îכינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .‚Îכי"א; כיא"ב )הגיעה(; כי"ו; כינ"א )הגיעה(;
כינ"ב; כי"מ )היגיע(; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .„Îכיא"ב; כי"ו; כינ"א; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב;
כיס"ב.
˜ .‰Îכיא"ב; כי"ו; כינ"ב; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.
˜ .ÂÎכי"ו; כי"מ; כיס"ב.
˜ .ÊÎכי"א; כי"ו; כי"מ; כימ"ב; כיס"ב.

