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ירושלמי סוכה 
פ"א סוכה שהיא גבוהה 

הלכה א (א. � ד.) 
פסול למעלה מכ' אמה [כקורה במבוי לרב אבי� � דבעי היכרא [למע� ידעו] (אא"כ דפנות מגיעות לסכ�); 

בסכת תשבו � בצל סכ� ולא בצל דפנות; בז' על ז' = לול תרנגולי� (תוס')] 
   לר' יונה דוקא למעלה מכ' מהדפנות 

ור"י מתיר אפי' נ' וק' אמה [א"צ היכר וקורה משו� מחיצה [פי תקרה טפח יורד וסות�]] 

נ"מ בי� סוכה למבוי:  
א"צ סכ� ע"ג כותל [גוד אסיק] משא"כ קורה פחות מד"ט בעי תו� ג"ט לכותל;  

דופ� שלישית טפח ולר' יוחנ� ב' דפנות די בד"ט משא"כ קורה בעי ג' שלימות;  
רוח רביעית אפי' יתר מי' אמות משא"כ קורה;  

סכ� מחובר פסול ובמבוי כשר עד בית סאתי� [ביותר מסאתי� בעי הנחה לש� דירה];  
במבוי א"צ צל, ומקורה ד"ט מהני [פי תקרה] 

נסר ע"ג עמוד באמצע הסוכה תו� כ' אמה �  
לר' הושעיא ספק אי אמרינ� בצדדי� נחשב סכ� פסול להיות דופ� עקומה 

לחזקיה פוסל בג"ט [למעלה מכ' לא חזי לדופ�] 
לר' בא בר ממל מודדי� הסוכה ממקו� ישיבתו (וכ� במחיצה תלויות [אוכל בצל דפנות]) �  

ור' יוסה חולק [בסכת תשבו � מודד מקרקע] 

למלאות מ� הי� לרה"י בשבת בעי מחיצה י"ט משוקעת במי� כמלואו של דלי 

עיטורי� הראויי� לסכ� ממעטי� מי"ט/מכ' אמה 

קש ותב� על הקרקע או עלו עשבי� לא ממעט 

למעלה מי"ט רשות אחרת [בית ר' ינאי � ודברתי את� מעל הכפורת (ארו� ט' וכפורת טפח [פני]) בשעה 
שבא לחנות; ר"ש ב� יוצדק � קרשי� מרה"ר לעגלות כשהיו מגולות] 

שיעור בית למזוזה ומעקה וטבל � לרבי ד"א, לר"ש ד' דפנות, לר"י בברייתא ד"א וד' דפנות,  
לר"י במשנה אפי' סוכה בחג [דירת קבע] דא"צ ד' דפנות או ד"א 

דופני סוכה � לרבנ� ג' [ג"פ סכות = לסכ� ולב' דפנות, ושלישית טפח מדבריה�; וי"א מדאו' וסכ� 
נלמד מוסוכה תהיה לצל; מחרב, ולמחסור ולמסתור, מזר� וממטר] 

לר"ש ד' [סכת סכת סכות (2) = לסכ� ולג' דפנות, ורביעית טפח מדבריה�; וי"א מדאו' וסכ� נלמד 
מוסוכה תהיה לצל; מזר�, וממטר = 2] 

לר' יוחנ� ב' כהלכת� ד"ט ושלישית טפח מרוחקי� זמ"ז ג"ט [לבוד; עומד מרובה] 

לר' יסא א"צ ב' כהלכת� דבוקות זל"ז,  
לברייתא פסול לכה"פ כשב' כהלכת� ה� ברוחות זו בצד זו (מזרח � דרו�) 

לפי' ב' ר' יסא מכשיר לבוד מב' צדדי�, והברייתא פוסלת כשאינ� בשורה אחת 

שלישית טפח לר' שמואל בר"י בש� רב ה [כשר כנגד הקצר],  

לשמואל ור' ירמי' ב� רב אפי' � [כשר כנגד הארו�], לריב"ל רק � תו� ג"ט [בלא"ה אתי אוירא דהאי 
ודהאי גיסא ומבטלו] 

לר"ל בש� ר' יוסי ב"ח צוה"פ כמחיצה אפי' יותר מעשר אמות [כל צד מחיצה בפנ"ע וא"צ היק� לכלאי�], 
ור' יוחנ� חולק [כשבת] 

צוה"פ גבוה מכ' אמה � לר' יוד� מהני לכלאי� ולא לשבת [כקורה],  
לר' יוסי א� לשבת [בעי מגופפת מד' רוחות (קני� ע"ג קרקע �  מדי� מחיצה)] 

סו� תקרה ע"ג קני� לא נחשב צוה"פ, וכ� סו� סכ� [לא נעשה לש� צוה"פ] 

להל' צוה"פ פסול לדופ� סוכה ולשבת בפרו� מרובה (דלא כר' יוחנ� ב� נורי) 



מחיצה לכלאי� � לרב פרצה מג"ט עד ד"ט בעי עומד מרובה, ולר' יוחנ� מ"מ אסור [עומד שאי� בו ד"ט 
לא מצטר� לעומד מרובה], מד"ט עד י' אמות בפרו� מרובה מותר רק כנגד העומד ד"ט, יותר מי' 

אמות � מותר רק כנגד העומד אפי' בעומד מרובה 
לשבת מג"ט עד י' אמות בעי עומד מרובה [בעינ� היק�],יותר מי' אמות מ"מ אסור 

פסל היוצא על פני כל רוחב הסוכה כשר �  
לר' חייא בר בא רק כנגד דופ� א', לר' יסא אפי' חו� לדפנות 

מותר לשבת תחת חמתה מרובה כשרוב הסוכה צילתה מרובה 

מחצה חמתה כשרה [פור� כעומד מותר] אבל מחצה איל� פסולה [עשוי לצמוח יותר] 

הלכה ב' (ד:) 
לב"ש צרי� סוכה לש� חג, ותו� ל' יו� סתמא לשמה 

לב"ה די בחידוש טפח על טפח לחברייא, או כל שהוא על פני כולה לר' יוסה, אבל בעי לש� צל 

 [�לכו"ע בעי מצה לש� פסח [בלא"ה לא דקדק בחימו

סוכת רועי�, יוצרי�, כותי� כשרה 

לעצמו מבר� אקב"ו לעשות סוכה,  
בשביל אחר מבר� לעשות סוכה לשמה (מהרש"א � לב"ש), ולגי' הרא"ש על עשיית סוכה 

ויבר� שהחיינו, וביו"ט שוב מבר� שהחיינו 

משמבר� לישב בסוכה ליל יו"ט א"צ לבר� עוד 

הלכה ג' (ד: � ה.) 
סוכה תחת איל�/בית/סוכה פסולה [בבלי � בסכת (חסר) � אחת],  

ולר"י תחת סוכה כשרה כשאי� דיורי� ממש בעליונה 

סכ� העליונה מצטר� ולא מבטל סכ� התחתונה כשאי� ביניה� י"ט וי"א ד"ט 

הלכה ד' (ה. � ה:) 
סדי� ע"ג נקליטי (2) המיטה כשרה [אי� גג טפח; אינ� קבועי�] 

לר' חנניה סדי� לנוי פוסלת מלמעלה אבל לא מ� הצד (למעט מז"ט),  
לר' יוסה א� מלמעלה (תו� ד"ט לסכ�) כשרה 

הלכה ה' (ה:) 
סכ� פסול (מחובר) בטל ברוב סכ� כשר (בחבט� ועירב�) 

הדלה גפ� ואח"כ קצצ� מהני שכשהדלה לש� צל [תעשה ולא מ� העשוי בפסול] או מנענע 

מסככי� באינו מקבל טומאה וגידולו מ� האר� [ר' יוחנ� � פסולת מגרנ� ומיקב�; ר"ל � ואד (ענ�) יעלה 
מ� האר�] וגזרו באניצי/בחבלי פשת� [נשתנית צורתו] 

שלבי סול� נקיבות מקבלי� טומאה, ולר' ירמי' אמר רב (לקמ�  ה"ז) רק מדרבנ� [בית קיבול העשוי למלאות] 

ענני� לר' יוחנ� מלמעל�, לר"ל מלמט� 

הלכה ו' (ו.) 
אי� מסככי� בחבילי קש ועצי� של כ"ה קני� קשורי� [נראית כאוצר (לייבש�)] 

קצר לסכ� אי� לקש די� יד לטומאה ולהכשר אא"כ חישב לאוכל ואח"כ הוכשר  
וספק באמר לכשיעשו מצות� יחזרו לאוכל אי בעי הכשר שני 

קצר למאכל ואח"כ חישב לסכ� עדיי� יש די� יד 

לר' יאשיה דפנות צריכי� להיות ראוי לסכ� [וסכת על הארו� את הפרוכת � קרוי סכ�] 



הלכה ז' (ו. � ו:) 
מח' ר"י ור"מ אי מסככי� בנסרי� רחב ד"ט או לא [גזירת תקרה], ובנסרי� משופי� או לא [אטו כלי�] 

נסר ד"ט שצדו פחות מד"ט � לשמואל על צדו כשר, ורב המנונא חולק 

לר' יוחנ� ור"ל אי� ישני� תחת נסר ד"ט אבל אינו מפסיק בי� הסכ� מכא� ומכא� אלא בד' אמות 

סכ� פסול אינו משלי� לשיעור ז"ט 

הלכה ח' (ו: � ז.) 

תקרה של נסרי� ד"ט � א� לר"מ מהני פקפוק (מנענע) [תו ליכא גזירות תקרה] או נוטל א' מבינתיי� וית� 
סכ� במקומו, לר"י לב"ש בעי שניה�  

הלכה ט' (ז.) 
משמעות המשנה דמחצה סכ� מחצה שפודי� כשרה כשאי� ריוח ביניה�  

לברייתא ולר' יוסה א� למשנתנו צרי� שירבה הכשר 

חוטט בגדיש לש� סוכה פסולה [לר' יוחנ� דנראית כאוצר (ובדיעבד יצא); לר' חייא תעשה ולא מ� 
העשוי (מדאו')] 

הלכה י' (ז. � ז:) 
הפסק דפנות ג"ט מ� האר� לת"ק פסולה [גדיי� בוקעי�], לר' יוסי כשרה [גוד אחית] 

לר' יוחנ� מודה ר' יוסי דמחיצה תלויה לא מהניא בשבת, ור' חנינה ור' יוסי בר"ח חולקי� 

לר' חנניה ב� עקביה ור"י פי תקרה מהני בשבת מדי� מחיצה תלויה 

לר' חנניה ב� עקביה התירו הבאת אלונטית לביתו בשבת ע"י עירוב 

אויר ג"ט פוסל מ� הצד (ובאמצע מפסיק) 

הלכה י"א (ז:) 
סכ� פסול פחות מד"א מ� הצד כשר [נראית כדופ� עקומה; לר' יונה סכ� פסול פוסל בד"א] 

אויר פחות מג"ט משלי� לז"ט ואסור ליש� תחתיו 

הלכה י"ב (ח.) 
כצרי� (^) או סמכה לכותל לר"א פסולה [בלי גג לאו אהל] אא"כ הדפנות ע"ג אבני� וגבוהה טפח 

לר"א סת� מחצלת לשכיבה ומקבלת טומאה וא� בגדולה, ות"ק חולק 
לר' יוחנ� מח' במחצלת אושא (רכי�), לר' ליעזר מח' בלא רכי� ולא קשי� 

מחצלות שתולי� לוילו� טהורות 

מחצלת קני� שהתיר הקשירה מצד א' כשרה לסכ� (לר' יצחק ב"ר לעזר רק מדוחק) 

 

 


