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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,
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ישׂראל",
בּני ¦ § ¨ ¥
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הוֹשׁבתּי ¤
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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.
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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:

