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  .ב ד� סוכה
  ?מ בי� הטעמי�"ומה הנפ, מה טע� רבנ� שסוכה הגבוהה מעשרי� אמה פסולה

  
  ?מ"מה הנפ  ?מה הטע�  

  1בדפנות מגיעות לסכ" כשרה  אמה לא שולטת העי$ לראות הסכ"' מעל כ  לרבה
  ' לר

  זירא
   )יושב הוא בציל� ' כשהדפנות גבוהות כ

  ולא בצל סכ"
  2אמות כשרה' אמות על ד' כשיש בה ד

   )כשגבוהה כל כ" צרי" לעשותה חזקה   לרבא
  ואינה דירת עראי

(((((  

  
  :סוכה ד� ב

  ?שסוכה הגבוהה מעשרי� אמה תהיה כשרה, הא� רבנ� מודי� באופני� דלהל�
  

כשהדפנות מגיעות   
�  לסכ

' בסוכה הגדולה מד
  אמות' אמות על ד

' בסוכה הגדולה מז
  3טפחי�' טפחי� על ז

  פסולה  פסולה  כשרה  4יאשיה אמר רב' לר
  פסולה  5כשרה  פסולה  לרב הונא אמר רב

  6כשרה  כשרה  פסולה  לרב חנ� בר רבה אמר רב
  

                                                           
דכיו$ שמגיעות הדפנות עד הסכ" דר" העי$ לשוטט על מש" הדופ$ עד שרואה , ג� אליבא דרבנ$ 1

אבל לשאר השיטות פסולה ג� , וזה דוקא לשיטתו. ויודע שהוא יושב תחת סכ", את הסכ"
 .וג� יש בזה חסרו$ של דירת קבע, דהרי יושב בצל דפנות,  מגיעות לסכ"בדפנות

, אמה שהוא יושב בצל דפנות ולא בצל סכ"' דכיו$ שכל החסרו$ בגבוהה מעל כ, ג� אליבא דרבנ$ 2
אול� כשגדולה יותר משיעור זה ג� , אמות' על ד' זה דוקא מתי שמש" הסוכה הוא פחות מד

אבל לשאר השיטות , וזה דוקא לשיטתו. הוא יושב בצל סכ" )כשגבוהה יותר מעשרי� אמה 
וג� יש בזה חסרו$ של דירת , דהא לא שלטה בה העי$, אמות' אמות על ד' פסולה ג� ביותר מד

 .קבע
 .והיינו השיעור של סוכה המחזקת ראשו ורובו ושולחנו 3
מ בשיעור "י$ נפמשו� שהוא סובר שא, יאשיה פליג על רב הונא ורב חנ$' דר', ומבארת הגמ 4

ובכל עני$ לרבנ$ פסול מעל , יהודה דמשנתנו' באור" ורוחב של הסוכה לעני$ המחלוקת של רבנ$ ור
מ מה היה "ולכ" אי$ נפ, ומשו� שטע� הפסול לשיטתו הוא שאי$ העי$ שולטת בסכ"(, אמה' כ

  .אמה' מעל כ' ל שרבנ$ מודי� שכשר אפי" בזה ס,ורק א� הדפנות מגיעות לסכ", )מש" הסוכה
וא� , אמות לגובה עשרי� אמה' שהוא לפי חשבו$ ד, בתירוצ� הראשו$) ה יש"בד(' וכתבו התוס 5

ובתירו. השני . אמות' אמות על ד' היתה גבוהה יותר מעשרי� אמה צרי" להיות ברוחבה יותר מד
ר בגובה אל� אי אפשר שלא יהיה צל סכ" פורתא כשהיא רחבה יות' שקי� להו לרבנ$ שאפי, כתבו

  .אמות' מד
 ,ל שא� קטנה משבעה על שבעה טפחי� וגבוהה כל כ""דס, )ה כמא$"בד(' וטעמו ביארו התוס 6

  .היא נראית כלול של תרנגולי� ולא סוכה


