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עולא אמר הסוכה מן היוצא פסל מאי כסוכה נדון הסוכה מן היוצא מפחים עשרה גבוהה ושאינה מכשיר יהודה ור׳ פסולה אמה מעשרים

סוכה הלכות
רביעי פרק

 סוכה של אמריה שהיא האמצעית לדופן חון כלומר הסוכה ׳ מאחורי היוצאים קנים
וצלתה דפנות ושלש ז׳ על ז' בה דאית כגון התם ואוקמוה הסכך מן קנים יוצאים

 בקנים אוקמוה יוסף ורב ורבה מחמתה מרובה
 רביעית ברוס כלומר הסוכה לפני היוצאים
 ואפ״ה בהדייהו דופן חד ואזלא ומשכא הפתוח
 כהלכתן כשתים והויא היא הסוכה דמן כשרה

 באידך ממשכא דלא אע״ג מפח אפילו ושלישית
 שמתחלה כיון דסד״א חידושא והיינו כשרה גיסא

 הקצר דופן כנגד אלא הסוכה לעשות נתכוון לא
 ליגרעו דנפקי קנים הנהו מעמ ממנו משוך או

 קמ״ל במתכוון נעשו שלא כיון גנב״ך מסוכת
 שרובה בשוכה לה מוקי יוחנן ר׳ אמר ורבב״ח

 מרובה חמתה ומיעומה מחמתה מרובה צלתה
 מחמתה מרובה צלתה דבכללה דכיון מצלחה
 מרובה שחמתו סכך אותו תחת אפילו כשרה
 סכך דאיכא כגון לה מוקי אושעיא ורבי מצלחו
 דבציר דכיון קמנה בסוכה מג׳ פחוס פסול

משלשה

 ג') ב׳ בגמ׳(דף מחלוקת הרוחב ושיפור כליי. הלכה ואין וכו׳ פסולה דפנות שלש לה ושאין
 על מפחים שבעה והם ושלחנו ורונו ראשו כדי אלא מחזקת שתהא צריכה כמ״דאינה וקי״ל
 ומבואר בירושלמי שמפורש כמו מפחים שבעה

א; ומוסכם שבעה סוכה דמשך בגמרא הוא הו
ה ־ ת כו׳. טפחים מעשיה פחותה הי  במשנה ו

 כאוקימהא דקי״ל בהלכות ומבואר הנזכרת
 מעשרים למעלה גבוהה שהיא גוונא. דכל דרבא
 מלבד הסוכה בחלל שיהא ופירוש פסולה אמה

 כרבא דהלכתא אמה מעשרים יותר הסכך ז3טצ
 תנן סוכה מלל ג׳:) (דף דעירובין פ״ק לאמר

:זה בפרק רביט בדברי ויתבאר
כו׳. דפנות שלש לה שאין וסוכה ב  משנה ו

 ה״ר ז׳) ו׳ (סוכה ובגמרא הנזכרת
 שמעון ור׳ טפח אפילו ושלישית כהלכתן שתים
 וקי״ל טפח אפילו ורביעית כהלכתן שלש אומר

 היכן טפח אותו אמוראים בגמרא ונחלקו כרבנן
 טפח עושה אומר וריב״ל סימון ורבי מעמידו

 מג׳ בפחוח ומעמידו שהוא כל יתר פי׳ שוחק
 וכן דמי כלבוד משלשה פחות וכל לדופן סמוך
 רבי וכו׳ כמבוי העשויה סוכה שם עוד .הלכה
 ד׳ פס לו עושה אומר ריב״ל ואיתימא סימון

 סמוך משלשה בפחות ומעמידו ומשהו טפחים
 מאי והקשו דמי כלבוד משלשה פחות וכל לדופן

 ומאי שוחק בטפח דסגיא אמרת דקא ההם שנא
 החם ותירצו ד׳ פס אמרת דקא הכא שנא

 בצד זו שהן פירוש כהלכתן דפנות שתי דאיכא
ם זו  הכאדליכא שוחק בטפח ליה סגי כמיןג׳׳

 לא אי אין ד' פס איכא אי כהלכתן דפנות שתי
 ולשון וכו׳ נחרת ואינה רבא אמר שם עוד .לא

 רב פתח צורת נמי וצריכא רבא אמר אחרון
 שוחק טפח דעביד כהנא לרב אשכחיה אשי
 האי דכי ליה ואמר צ"פ נמי לה עביד וקא

 ומפרש צ״פ. נמי וצריכה דאמר ס״ל דרבא לישנא
 דהא בסמוך כאן למעה מ״ש לפי ז״ל רבינו

 לה שיש סוכה בין קאי אסרוייהו צ"פ דצריכא
 .כמבוי העשויה סוכה בין כהלכתן דפנות שהי
 ז״ל גיאת אבן יצחה רבי הרב בהלכות כתב וכן

ה0צ אינה דפנות שלש לה שיש וכל עומד הוא ז׳ דופן במקום מג׳ בפחות ומשהו ד׳ פס שהרי צ"פ א״צ כמבוי העשויה שבסוכה שפירש מהם שיש ז״ל המפרשים בין היא ומחלוקת : 
;רבינו מדברי מבואר וכן צ״פ א״צ ודאי גמורות דפנות ג׳ לה היו אם אבל ז״ל והגאונים רבינו כדברי להחמיר ויש .ז״ל והר״א העטור דעת וזה צ״פ

ן ג ם :למעלה נתבאר כבר ,וכו׳ דפנות שסי לה הי בפירושה אוקימתות הרבה שם ונאמרו כסוכה נדון הסוכה סן היוצא פסל הנא י״ט) <דף שם .וכו׳ הסוכה מסכך היוצאים קני
הרוך אחד שמפן פירוש סוכהקמ״ל. הכשר בה ליס מהודתימא בהדייהו דופן ואזלא ומשכא עסקינן הסוכה מן היוצאים חרוייהו.בקנים דאמרי יוסף ורב רבה מהן ואחת

;כסוכה הוא הרי אלא הקצר כנגד אלא ארוך הכשיר לא אמרינן דלא וקמ״ל אלו קנים עם ונמשך מחבירו
טפחים פשרה הסרן מן גבוהות אם למעלה מלמטה פסול טפחים שלשה הסרן מן גבוהה אס למטה מלמעלה דפנות י״ז)-המשלשל (דף שם משנה .וכו' דבוקות שהיו דפנות ד

:פסולה טפחים ג׳ הדפנות מן הסכך אס הרחיק י״ז) (דף שם עוד .משנה כסתם והלכתא עשרה למפה מלמעלה כך עשרה למעלה שמלמטה כשם אומר יוסי רבי .כשרה
ה ל .דמי כלבוד מג׳ פחות וכל למעלה מג׳ ופחות למטה מג׳ פחות מצעי בי תלי דופן משוס בסוכה מתרח ומשהו ארבעה מחצלת אמר אבימי מ״ז:) בגמרא(דף .וכו׳ מחיצה ת

והקשו
משנה לחם

ר5שי? ■א  טפחים מעשרה פחות אין גובהה אהסוכה ו
 אין ורחבה .אמה עשרים על יתר ולא

 לו ויש . טפחים שבעה על טפחים משבעח [א] פחות
 מעשרה פחותה היתה .מילין במה אפילו ברחבה להוסיף

 בל אמה מעשרים גבוהה או שבעה על משבעה או
 דפנות שלש לה שאין נסוכה ב t פסולה זו הרי שהוא
 ג״ם כמין זו בצד זו גמורות דפנות שתי לה היו .פסולה

ב]  ומעמידו טפח על יתר ברחבו שיש דופן עושה [
 שאין מפני פתח [ג] צורת לה לעשות וצריך ודיו. הדפנות משתי לאחד סמוך משלשה בפחות

 מקום בכל האמור פתח שצורת שבת בהלכות בארנו וכבר .גמורות דפנות שלש לה
 דפנות שתי לה ג'היו :להן מגיע שאינו אע״פ גביהן על וקנה מבאן וקנה מבאן קנה אפילו

 ומעמידו ומשהו טפחים ארבעה ברוחבו שיש דופן עושה .מפולש וביניהן זו כנגד [ל] זו
 פתח. צורת לה לעשות וצריך [ה] וכשרה. הדפנות משתי לאחת סמוך משלשה בפחות

 כסוכה: הן הרי עמהן נמשכת אחת ודופן הסוכה לפני הסוכה מסבך [י] היוצאים יקנים
 הארץ מן גבוהות היו אם לארץ מגיעות היו ולא הסוכה בגג דבוקות שהיו ''דפנות ד

 לסכך מגיעות היו ולא לארץ דבוקות הדפנות היו .כשרה מיכן פחות פסולה טפחים שלשה
 שיהיו ובלבד כשרה אמות כמה הגג מן רחוקין שהן פי על אף טפחים עשרה גבוהות אם

 מיכן פחות פסולה טפחים שלשה הדופן מן הגג את הרחיק הגג. שפת תחת מכוונות הדפנות
לארץ סמוך משלשה בפחות באמצע ומשהו ארבעה שגבוהה מחיצה תלה [ע] .כשרה [ח]

ובפחות
: שם סמ״ג תיל סי' טור ד :מג עשין כמ׳ג הרלא כי׳ טור ג ;שם סמ׳ג תרל פי׳ טור ב : מג סמ״ג-טשין תרלד הרלג סי׳ טור א

ד ״  הרב בהלכות ותירש ה״ה כתב .וכו׳ ומשהו ארבעה שגבוהה מחיצה תלה ד פ
 רבי כוונת נראה ולכאורה .וכו׳ הלשון סוף עד גיאת ן' יצחק רבי

 דאנות משלשלין דאמר יוסי כר׳ אלא כס״ק דלא הנא דאשמעינן דס״ל גיאת ן׳ יצחק
 לכהחלה אבל אין בדיעבד דוקא לר״י דאפילו אמינא הוה ממתניהין ואי למעלה מלמטה

 הא ופי׳ וז״ל .בפסקיו ס״ב:) (דף הרא״ש וכ״כ דברים של פשוטן נראה כך ,קמ״ל לא
 בדיעבד דוקא ה״א ממחניסין דאי כר״י לנסחלה אפילו למטה ממעלה דמשלשלין קמ׳׳ל

 גיאת ן׳ הר״י בדברי מוכרח זה פירוש נראה ולכאורה .ע״כ לא לנתחלה אבל אין
לבוד כשהוא אפילו ה״א ממתניהין ואי דרבנן אליבא הגמרא דתירון דס״ל נפרש דאס

קשה קמ״ל לא לכתהלה אבל מותר בדיעבד ה״א למטה מלמעלה משלשלין ואנו למטה
למטה מלמעלה הוי לא הכא דהא למטה מלמעלה משלשלין גמרא קאמר היכי דא״כ

למפה מלמעלה ליה קרי אמאי א״כ במיצעי ומשהו ז׳ פס וקאי י״ג' בגבוהה איירי דע״כ
 הקשה הפירוש זה ועל מוכרח הראשון דפי׳ לפרש נראה היה לכך .למעלה מלמטה יותר
 להרב אצטריך דלמאי חדא קושיות. כמה קכ״ו) (דף הראשונים בפסקיו ז״ל מוהריב״ל הרב

.כר״י דהלכה לאשמועינן אתא רבה חידושא זה דלפי וכו׳ ממתניתין דאי לומר גיאת ן׳

שהוא -מה מלכד למעלה לבוד דאיכא דאע״ג לאשמועינן ברייתא דאצטריך דנימא ועוד
דלר״י משמע קא '  ר״י מודה הוה הא דבכי דה״א לריעוהא סרתי דאיכא למפה פרון

 לדבריו ופירוש ה״ה למ״ש מובן אין הוא כן גיאת ן׳ ר״י פי׳ דאם וע״ק .כשרה
 ר׳ הרב דברי לפרושי אתא לדבריו ופירוש דהאי נראה דלכאורה וכו׳ הסוכה שאין כגון

 הקושיא קשה ומ״מ .דרבנן אליבא דהוא שפירשנו השני כפירוש ודאי לכ״נ .גיאח ן׳ יצחק
 דקאמר במאי הפירושים לכל וע״ק . למטה מלמעלה משלשלין קאמר דהכי שהקשינו

מן ליישב דרוצה וכו׳ לדבריו ופירוש  כגון קאמר היכי וא״כ דרבנן אליבא הגמרא תי
 שמשלשל כיון בזה לנו מה מי״ג גבוהה שתהיה דאפילו טפחים י״ג גבוהה הסוכה שאין

 אפילו למטה ג׳ תוך ומשהו ז׳ פס להך לה ומוקי למגיה לבוד דהוי ר״ל למעלה מלמכיה
 הקושיא וע״ק .שם לב ן׳ מוהר״י שהקשו וכמו בכך תשש אין הרכה למעלה פרון שיהיה
 הסוכה שאין לסוקמיה המגיד להרב אצכיריך דלמאי הפירושים לכל שם שהקשה אמרת
 באמצע שבעה גבוהה המחיצה בשנשים להיות יכול י״ג גבוהה שתהיה אפילו הא י״ג גבוהה

 להגיה וצריך בספרים נפל דטעות נראה ודאי הא ומיהו .למגיה ולבוד למעלה לבוד ויבא
יומר גבוהה הסוכה שאין שמגיה ויש !י״ג אלא גבוהה הסוכה שאין לומר ה״ה בדברי

מי״ג
מיימודות הגהות

 הוא הסכך הכא אבל מלמעלה כלום עליו שאין תקרה להו דלית שינזאי לפתחי דמי ושולחנו ורובו ראשו מחוקת שתהא הלנה רב אמר יצחק רב בר שמואל רב אמר [א]
 כר' ודלא שולחנו בעו דלא כ״ה לגבי כב״ש וזהו בגמרא כדמוכח טפחים שבעה והיינו
 היבא ונראה [ג] : ע״ב ,ר״ש לגבי כרבנן [ב] ! ע״ב ,אמות ארבע על אמות ארבע רבעי

 דבבל טפה צריך היה לא שא״ב רש״י בדפי׳ הדופן כל צה"פ שיחזק בעי לא צה״ם דאיבא
 הרהבה גבי שבת לענין ובן דעירובין בפ״ק פלאים לגבי דופן במקום צה״פ חשכינן מקום

 נראה אלא טפח של קנים בעינן לא ובבולהו למעטו צריך אין צה״ם לו יש ראם מי׳
 ארבעה רוחב לצה״ם העשוים הקנים בין שיהא אלא בעינן דלא ריב״א מדברי בינותי באשר
 טפחים משבעה טפי ליה דחוה מג' פחות העומד הטפח מן ומשוך פתח שיעור נפחים
ולא ע׳ג קנה צריך יםאין לסבך כוגיעים הקנים שני שאם ונראה ,סוכה הבשר בדי ומשהו

 : ע״ב . כדבסמוך ליגע צריכין שאין המהבר רבינו דעה אבל . אבי״ה ,קנה במקום
 ומשהו ד׳ פם עושה ריב׳ל אמר שמעון רבי כו׳ במבוי העשויה סוכה יהודה רב אמר [ד]

שנא [ז] : ע״כ ,וכוי משלשה בפהות ומעמידו  צה״פ נטי וצרינא רבא דאמר קמא כד
 לי סבירא דרב לישנא כאידך אנא א״ל עד וכוי כהנא לרב אשכהיה רבא התם כדאיתא
 כת״ק [ז] ;ע״כ ,כסוכה נדון הסוכה מן היוצא פסל בכפ״ק [ו] ! ע״כ ,צה״פ נמי וצריכא

 ורכינו עשרה למטה מלמעלה כך עשרה למעלה שמלמטה כיטם דאמר יוסי כר' ודלא
 שאכלו דשלשה בירושלמי [ה] : כבעמוד ת״ק דברי רק כתב וכס״ה יוסי כר׳ פסק אבי״ה
אנדימי בר יצהק רב אמר [ט] : ע״כ אויר אותו תהה ישנים אין הכי דאפילו מסיק

מהצלת
̂ון מנדל :דסוכס(דף,ו׳) כ-״ק . כשרה וו הרי עד דפנוה נ׳ צה שאין סוכה :נ') (דף סוכה מס' ריש .פסולה זו הרי טד הסוכה שיעיר פ״ד ;
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ד. שרי דאמריגן קמ״ל ותירצו .פשימא והקשו  ההיא הניא כי וחירצו ומשהו ד׳ ליתני אימא ואם אירוש דופן משום נסוכה מהרת ומשהו ז׳ מחצלת מדתניא זה דין על והקשו לנו
ה כונ  ז״ל גיאת אנן יצחק ר׳ הרנ נהלכות ופירשו .ז״ל הגאונים גרסת היא כך למסה מלמעלה דפנות דמשלשלין וקמ״ל למסה אלא למעלה לנוד למימר דליכא ספי גנוהה פירוש גדולה נ

 ספחים י״ג כגבוהה דאי ספחים ג' הקרקע מן גנוהה זו מחצלת שאין מפחים י״ג גנוהה הסוכה שאין כגון לדנריו ופירוש .קמ״ל לא לכתחלה אכל דיענד דוקא ה״א ממסניהין דאי
מסרת הכי אפילו דלמסה לנוד נהדי עשרה אלא דליכא דאע״ג ופירוש ז״ל רש״י גרסת וכן למעלה מלמסה דפנות דמשלשלין וקמ״ל הגירסא ועיקד .כמותו הלכה ואין יוסי כר׳ לה אהיא

לא ורבינו .עכ״ל לסיכוך מנעת דאינה אע״ג

 העושה ה : כשרה זו הרי לגג סמוך משלשה ובפחות
ה. דפגות והאילגות ייהאילגות בין סוכתו  חזקים היו אם ל

 הרוח תהיה שלא עד אותם וחיזק אותם שקשר או
 בתבן האמירים בין ומלא תמיד אותם מנידה המצויה

 הרי אותם וקשר הרוח אותם תניד שלא כדי ובקש [י]
שרה. זו  ברוח לעמוד יכולה שאינה מחיצה שכל כ

 בראש סוכתו העושה’ ן מחיצה: אינה יבשה של מצויה
 ביום לה ועולין כשרה הספינה [כ] בראש, או העגלה

ב.  עולין ואין כשרה הגמל גבי על או האילן בראש טו
 הדפנות מקצת היו .בהמה גבי על או באילן ביו״ט לעלות שאסור לפי .טוב ביום לה

 בדפנות לעמוד יכולה היא האילנות ניטלו שאילו כל רואין אילנות ומקצתן אדם בידי עשויות
ראשי שהיו בגון כיצד פסולה. [ל] גג לה שאין סוכה’ ז :טוב ביום לה עולין אדם שבידי

׳ מור ג :הרכח סי׳ מור ג :שם מור א י ת : שם סמ׳ג תילא נ ו נ פ ד ה

 אוקימתא כאן כהנ ורנינו ,כסוכה נדון משלשה
 כתכ וצא פרקא נהאי דשייכא יוסף ורכ דרכה

 זה שאמר ובפרק היא דכ״ש דעולא אוקיממא
 באותו דבריו ומתוך יוחנן דר׳ אוקימתא כתב

:אושעיא די׳ אוקימסא נתבארה פרק
כו׳. האילנות בין סוכתו העושה ו  נראה ו

 גובה עד צריך זה שחיזוק לי
: לבד משרה

 שנראה ה״ה כתב .וכו׳ גג לה שאין סוכה ז
 להחמיר צריך שאין רבינו מדברי

כדברי

 למסה לבוד דאמרינן גדולה דסוכה זה דין הזכיר
 שכן כל לבודים שני שאומרים שהזכיר שכיון

אחד: לבוד שאומרים
 משנה .וכו׳ האילנות בין סוכתו העושה ה

 העושה כ״ד:) (דף הישן פרק
 כשרה לה דפנות והאילנות האילנות בין סוכתו
 שאינה מחיצה כל יעקב בר אחא רב אמר ובגמ׳
 והקשו מחיצה אינה מצויה ברוח לעמוד יכולה

 והאילנות האילנות בין סוכתו העושה חנן והא
 ותירצו ואתי אזיל קא והא כשרה לה דפנות
 ע״י נעין שאינן חזקים אילנות פי׳ בקשין הב״ע

 ותירצו נופי איכא והא והקשו .מצויה רוח
 אס שמלא פירוש . ודופנא בהוצא לה דעביד

 מצוייה רוח רבינו וכתב .ובקש בתבן האמירים
 סוכה דקי״ל דלדידן שם שמבואר לפי יבשה של

 ברוח לעמוד שיכולה כל בעינן עראי דירת
ברוח לעמוד יכולה שאינה אע״פ דיבשה מצויה

:כשרה דים מצויה
כו׳. העגלה בראש סוכתו העושה ו  בספינה: ואפילו דהלכתא אליבא בכך די דיבשה מצויה ברוח לעמוד שיכולה שכיון שם ומפורש ז״ל רבינו כלשון כ״ג) כ״ב (דף שם משנה ו

ש א ר  אדם בידי ואחה באילן שתים או באינן ואחת אדם בידי שתים במשנה שם .וכו׳ הדפנות מקצת היו ;רבינו כלשון כ״ב:) (דף במשנה זה גס .וכו׳ האילן ב
 .במשנה ע״כ ביו״ס לה ועולין כשרה עצמה בפני לעמוד יכולה והיא האילן שינסל כל הכלל זה ביו״ס לה ועולין כשרה באילן ואחת אדם בידי שלש ביו״ס לה עולין ואין כשרה

 שסמוך הוא והסכך עולם קרקע הוא הסוכה שקרקע שאע״פ כתב ושם שם זו מפנה שהובאה קנ״ד:) (דף שהמשיך מי בפרק ז״ל פירש״י וכן הם דפנות ושלש ששתים ז״ל רביט ומפרש
 כשתמתית א״נ כתב עוד .ז״ל הרשב״א כתב וכן בהן ולהשתמש חפציהם בסכך לסלוח רגילים שהיו מפני לה ליכנס ואסרו עליה קרוי בסוכה הכניסה אעפ״כ האילנות שקצתן הדפנות על

אילן של צלו תחת להשתמש אסור שאינו מותר הסכך על משתמש ואינו באילן הסוכה נסמך היה לא אם אבל בתוספות פירשו וכן באילן ומשתמש בסוכה דהולך האילן על נסמכת הסוכה
:עיקר וזו אמרות שיסות בזה ויש • עכ״ל באילן הנסמכת הסוכה צל סחת כ״ש עצמו

שאם ר״א מודה תנא ובגמרא מכשירין וחכמים פוסל אליעזר ר׳ לכותל שסמכה או צריף כמין סוכתו העושה י״ט:) (דף משנה פ״ק .וכו׳ פסולה גג לה שאין סוכה ז
הגביהה

משנה לחם
גבוהה הסוכה שאין כגון איירי לדבריו דע׳׳כ פירש ועוד לכתחלהלא. אבל קסט דהמשלשל ה״ה שפירש זה לפי גמרא משט קא וע״קאמאילא במיצעי^ קאי והשתא היא והיא מי״ג

 ברייתא ואשמועינן אמרינן לא ותרי אמריק לבוד מד ממתניחין דאי במיצעי קאי דהמחיצה
 ודאי הא מיהו .לעיל שנינן דהכי למעלה ולבוד למטה לבוד אמריק במיצעי דקאי דהיכא

 למד צריכין ואנו ומשהו ד׳ פס דהוי משוס הכי שנינן לעיל דבשלמא היא מילחא לאו
 להכשר צריכין אנו אין ומשהו ז׳ פס דהוי הכא אבל סוכה להכשר למטה ולבוד למעלה

 דכולי דאליבא לן איכפת מאי פרון שהיה אפילו למעלה אבל דלמטה ללבוד אלא סוכה
 דהוא גיאת ן׳ הר״י דברי שפירשנו מה לפי וע״ק .למעלה מלמטה משלשלין עלמא
 דמסניהןן נימא דלא למטה לבוד מד ביש לכסחלה דמשלשלין ברייתא ואשמעינן כרבנן

 דאקשינן הכי לעיל שנינן לא אמאי א״כ לא לבוד, חד אפילו לכסהלה אבל קאמר בדיעבד
 לבוד מד עבדיצן לכתחלה דאפילו דאשמעינן נימא דמי כלבוד משלשה פחות כל פשיטנז

 חידוש הודיענו מסדא דרב לומר הגמרא דרצה לסרן יש מיהו ,הכא דשנינן הא כי
 דמ״מ וכו׳ דפנות דמשלשלין קמ״ל הגמ׳ משני דמאי וע״ק . הברייתא מחידוש מון אמר

 דאמרינן לאשמועינן למטה מג׳ פחות ומשהו ז׳ פס נקט דאמאי במקומה הקושיא עדיין
 מודיע והיה ומשהו ד' בפס נקט לא אמאי חסדא כרב איתא ואי לכתחלה לבוד מד
 שם לב ן׳ מוהר״י הקשה בעצמה הקושיא וזו ,לכסמלה אמרינן לבוד חרי דאפילו לנו

 כ״ש לבודיס שני שאומרים ומשהו ארבעה בפס הזכיר שרביט דמאחר למטה ה״ה למ״ש
 כדרב איהא ואי לדוכהא קושיא הדרא דא״כ למעלה ופרון למטה לבוד מד דאיכא היכא
 ומיהו .טפי רבותא דהוי לבודים שני דאיכא היכא הברייתא' השמיענו לא אמאי מסדא

 הרב במ״ש למטה ולא גיאח ן׳ הר״י כאן במ״ש לא כלל היא קושיא לאו קושיא הך
 משוס הוה ומשהו ד׳ פס ליסני מסדא כדרב איחא ואי גמרא דפריך דמאי ז״ל המגיד
 בסס יתקן עשרה בגבוהה לתקן דרוצה כיון קשה ולהכי י׳ בגבוהה איירי דברייסא דקס״ד

 איירי דברייתא השתא אבל לבוד חרי דאמרינן מודיענו והיה חסדא כרב ומשהו ד׳
 נקט להכי מעשרה יוסר גבוהה שהיא סוכה צחקן רוצה והברייתא מעשרה יותר בגבוהה

 בסוכה הודיענו לא אמאי להקשות ראוי ואין ,ומשהו ד׳ בפס לתקנה דא״א ומשהו ז׳ פס
 אלא זה דין להודיענו רצה לא דהברייתא ומשהו ארבעה בפס שתיקונה עשרה גבוהה
 גבוהה כשהיא אחר בנושא רבותא לישמעינן נאמר ואיך מעשרה יוסר גבוהה בסוכה
 גבוהה שהיא עצמו נושא באותו רבותא לישמעינן לאקשויי דבשלמא כלל דרך אינו זה עשרה
 לתרן יש הקושיות ולשאר .באמת פשוט נראה וזה שפיר מעייך־א אמרינן כדהוה עשרה
 לפרשם ראה ולא שכתבנו כמו דרבנן אליבא גיאת ן׳ הר״י דברי לפרש ראה דה״ה
 .זה פירוש על שכתבנו קושיות השתי מחמת יוסי כר׳ ליה סבירא דאיהו אמר בענין
 למעלה ופרון למטה לבוד דכשיש ז״ל גיאת ן׳ להר״י ליה דסבירא לפרש ראה ועוד

 לדבריו הגמ׳ משני לא אמאי דאל״כ פסולה שהיא דרבנן אליבא לריעוסא הרמי דאינא
 שהיא הרבה למעלה ופרון למטה שלשה תוך דהוא ומשס ז׳ דפם ברייתא דאשמעינן

 ממאי א״ו למעלה פרוץ שהוא אע״פ לבוד דאמרינן ואשמעינן דכשרה מי״ג יותר גבוהה
 דכשאיכא דסברה משמע לא לכתחלה אבל בדיעבד ה״א ממחניתין דאי הגמרא דמשני
 גיאת ן׳ הר״י דברי מפרש ז״ל והוא דפסולה למעלה ופרון למטה לבוד לריעותא תרתי

 לבוד כשיש כלומר למטה מלמעלה דפנות דמשלשלין ברייתא ואשמעינן דרבנן אליבא
בדיעבד אלא מתניסין אמרה לא למטה מג׳ בפחות דאפילו טמא ולא לכתחלה למסה

עוז טגדל
ט לה טולים טד האילנות כין סוכתו העושה ד) הישן(דף פרק .גיו׳  «ד גג לה שאין סוכה :כ׳

:י׳ט) (דף דסוכה פ׳ק . סוכה לטנין כמחיצות

 ואין יוסי כר׳ אתיא למטה ופרון למעלה לבוד והוי מי״ג יוסר גבוהה דאי מי״ג יותר
 למעלה ופרון למסה לבוד והוי מי״ג יוסר שיהיה דאפילו ג״כ לומר וא״א כמותו הלכה
 כמו פסולה לריעותא חרתי דאיכא כיון הא דבכי ס״ל ז״ל גיאת ן׳ דר״י דרבנן אליבא

 דקאי דכיון זה לפירוש להקשות ואין .שפירשתי כמו ז״ל בדבריו מוכרח והדבר שכתבתי
 לריעותא סרתי דהוה משום פסולה למעלה פרון היה ואם למעלה לבוד והוי במיצעי

 (דהוי כפרון הוי ולא למעלה לבוד ע״כ למסה לבוד דאמרינן בגמרא מתרן לא אמאי
 משוס אלא מיפסל לא פרון שיהיה דאפילו מאחר מדוש כאן דאין די״ל .לריעותא) תרתי

 דכשר. לבוד דכשהוא פשיטא א״כ שלם היה כבר הסוכה דשיעור לריעוסא חרתי דאיכא
 אין גיאת ן׳ הר״י לפי׳ אבל רש׳׳י לפי' היינו וכו׳ טפי גבוהה פי׳ ז״ל ה״ה דמ״ש ודע

 דברייתא ה״פ ז״ל לדבריו למטה מלמעלה דמשלשלין קמ״ל בגמרא ומ״ש לזה.כלל מקום
 קאי] [דאי הכא(דאיכא) כגון לבוד הוא למעלה וגס למסה לבוד דאיכא דאע״ג אשמועינן

 במשנה שאמרו דמה מכאן לגו יצא א׳'כ למטה לבוד דהוא אע״ג לכתחלה משלשלין במיצעי
 אפילו אלא המשלשל דוקא דלאו כשרה מג׳ דפחות למנוה מלמעלה דפנות המשלשל
 לנו יצא זו בברייתא האמור זה מדין כלומר וקמ׳׳ל בגמרא שאמרו וזה עבדיק לכתמלה

 דבפחות למסה מלמעלה ומשלשל למעלה דבוק בכשהוא במתטסין שאמרו דמה אחר דין
 אינו למטה מלמעלה דמשלשלין דקאמר והשתא הכי עבדינן לכתהלה אפילו כשרה משלשה

 במיצעי בדקאי דהוא הברייתא שמדין אלא במיצעי בדקאי איירי דהברייתא הברייתא כדין
 מלמעלה משלשלין למעלה דבוק דכשהוא דקאמר ממניתין דנפרש אחר דין לנו יצא

 ומשהו ז׳ מחצלת מיסיבי הקשה ואמ״כ פשיסא שהקשה הגמרא ובדברי .לכתחלה למשה
 הקשה דאיך שם לב בן מוהר״י הקשה אמרינן לא הרי אמרינן לבוד מד דמשמע וכו׳

 מה לבוד חד לי דמה סבור היה פשיטא כשהקשה דמעיקרא להרן ויש .ולמה פשיסא
 הדין הוא לבוד חד דנקט אע״ג דברייחא למה ליה קשה הוה לא ומש״ה לבוד תרי לי

 דמדנקט מברייתא ליה אקשי ספי רבותא הוי לבוד דתרי דאמר השתא אבל לבוד הרי
 הכי ומשום לבוד תרי ליה דלית משמע טסי רבותא דהוי לבוד חרי נקט ולא לבוד מד

 דהוה הדין הוא לבוד תלי לי מה לבוד מד לי דמה ס״ל דהוה ומעיקרא למה אקשי
:לברייתא וה״ה ליה דאקשי אלא פשיסא לברייתא לאקשויי מצי

ו ו י  ששתים ז״ל רבינו ומפרש ה״ה כסב .וכו׳ אדם בידי עשויות הדפנות מקצת ה
 דקאי כלומר ברוחות ששים שפירש ז״ל הר״ן מפירוש נשמר וכו׳. הן דפנות ופלש

 אדם בידי והשאר האילן על קרקעיתה של ומערבית צפונית רוח ור״ל הסוכה אקרקעיס
 דיש נ״ל וכו' האילן על נסמכת הסכר כשחחתיס א״נ כתב עוד ה״ה ומ״ש .איפכא או

 רש״י' שפירש כמו באילנות נסמך שהות הסוכה בקרקעית והיינו הסוכה כשחמתית להגיה
שן. בפרק כן  משתמש ואינו באינן הסכך נסמך היה לא אס אבל ה״ה כתב עוד הי

 כתב לכך בסכך שמשתמש מפני הוא באילן נסמכת שהיא דאיסור־הסוכה מלמעלה כלומר
:כשר הסכך על משתמש אינו אם נסמך שיהיה שאפילו

T ה כ . גג לה שאין סו כו׳  דאמר כמאן דהוי ז׳) (דף בפרקין נראה שזה אעפ״י ו
 קמא פרק ז״ל בהרי״ף עיין בעינן עראי דדירח קי״ל ואנן בעינן קבע דירת

: דיתירן דסוכה ה ז
ה כ סו

ת הו ג ת ה ו י ג ו מ י י מ
 :ע״כ ,ע״ש בגמרא לה מוקי הכי [י] :ע״כ ע״ש וכו׳ בסוכה מתרה ומשהו ארבעה מחצלת

ר׳ לגבי דברייתא ברבנן [ל] : ע׳יכ ,מתני׳ סתם וכותיה ר״ג מחבית בר״ע הישן [כ]
אליעזר
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 דמחניהין בגמ׳ ואסיקו כשרה שהיא מאח הכוחל מן שהפליגה או מאח הקרקע מן הגניהה
 שכל ז״ל רש״י ופירש .כחכמים וק״ל פוסלין וחכמים מכשיר דר״א הויא ואיפנא היא יחידחה

 ככוהלים ליה חשיב מפח דההוא דמי מעליא כגג לגמרי משופע ואינו מפח הקרקע מן שהגביהה
 השוכה כשכך מפח אוחו וסכך ספח מןהכוסל שהרחיקה או גג ליה השיב שלו ושפוע סוכה של

 כשרה שוה שהוא דגג מפח לאיכא דכיון כפר
 האחרונים מן וראיתי .ז״ל רבינו כדברי עכ״ל

 בדבר הדפנות בשעשה דדוקא ואמר שפירש מי
 מפחים מ״ז כדי אלו בדפנות וים בו שמסככין

 שעומד זה מכיפח מון לסכך וששה לדפנות עשרה
 לחוש ויש דבריהם ע״נ פסולה מכן פחות לגג

:מהוורין נראין' שאינן אע״פ להם
ה כ  (דף שם .וכו׳ בהיקפה יש אם עגולה סו

 אומרים אחרים דתניא מפורש ז׳;)
 זויות לה שאין לפי פסולה כשובך העשויה סוכה
 קבע דירת סונה כמ״ד דאתיא שם ,ואמרו
 בהיקפה יש אם רבינו ומ״ש .כן הלכה ואין בעינן

 דרבי במימרא מבואר זה גם וכו׳ לרבעה כדי
 ל׳ על אמות ארבע בה לרבע כדי דבעי יוחנן
 ספחים ז׳ הסוכה שיעור דהלכחא ואליבא אמות

: שנתבאר כמו ספהים ז׳ על
ך ח ב  פצימין לה שיש אכסדרה גבי על סי

 סיכך אתמר י״ח) (דף שם .וכו׳
 אין כשרה פצימין לה שיש אכסדרה גבי על
 פסולה אמר ורבא כשרה אמר אביי פצימין לה

 וסותם יורד תקרה פי אמרינן כשרה אמר אביי
 יורד •הקרה פי אמרינן לא פסולה אמר ורבא

 מבואר ושם כרבא בגמרא ופסקו וסותם
 ושוים מבחון נראין אפילו מכשירין אלו דפצימין
 גבי על דאמרינן והא בהלכות וכתוב •מבפנים

 לה בסמוך אלא ממש גבה על לאו ■אכסדרה
 ולשרן ומתרגמינן מנשה מסה ועליו כדכתיב
 זו אכסדרה פירושה וזהו .ע״כ עלוהי ■סמיכין

 מקורה ומקצתן זה כנגד זה כותלים שני היא
 וזו הסכך סיכך אמד הקצה על לקרוי וסמוך

עייןצורתה היא שסוכה נמצא י) ציוי הספר כסוף (
 אע״פ שלישית ברוח בולמים עמודים פירוש פצימין יש ואס כתלים שני אלא לה אין זו

 פצימין שכשיש לפי בפצימין די כאן שנתבאר כמו ומשהו ד׳ פס צריך זו כגון אחרת שבסוכה
 יורד קבע קרוי שהוא אכסדרה של תקרה פי כלומר וסותם יורד תקרה פי אומרים
 מהלכות י״ז פ׳ ביארתי וכבר .עיקר וזו אחרות שימוח בזה ויש לא פצימין בלא אבל וסותם

:ענינן מהו מבחון ושוה מבפנים נראה מבפנים ושוה מבחון נראה שבת
ך י ב  סיכך רבא אמר ז׳;) שם(דף .וכו׳ באר גבי על או לחי לו שיש מבוי גבי על סי

כשר, ביראות פסי גבי 5ע סיכך רבא ואמר כשר. לחי לו; שיש מבוי גבי על

 ראש שסמך או .צריף במין בזו זו דבוקות הדפנות
 או .טפח אפילו גג לה היה אם .לכותל סוכה של הדופן

 זו הרי טפח הקרקע מן לכותל הסמוך הדופן שהגביה
 בה לרבע כדי בהיקפה יש אס עגולה סוכה .כשרה
 לה שאין פי על אף טפחים שבעה על טפחים שבעה

 שיש ייאכסדרה גבי על סיבך ח :כשרה זו הרי זויות
 מבחוץ גראין ואין מבפגים גראין שהיו בין פצימין [מ] לה
 :כשרה [־]מבפנים נראין ואין מבחוץ נראין שהיו בין
 העשויה סוכה שהיא מפני פסולה פצימין לה היו לא ט

 ואמצע האכסדרה צדי שני אלא לה אין שהרי כמבוי
 סיכך י :פצימץ בו אין ושכנגדו כותל בו אין האכסדרה

 לה שיש באר גבי על או לחי לו שיש =מבוי גבי על
 החג שבתוך שבת לאותה כשרה סוכה זו הרי פסין

ד. ב  שבת לענץ מחיצות אלו ופסין זה שלחי מתוך בל
 :סוכה לענץ כמחיצות אותן נחשוב

א  על קונדיסין ארבעה *נעץ י
 גבן על וסיכך הגג זויות ארבע
 הגג שפת על והסיכוך הואיל

[ ס  המחיצות את ורואין כשר [
 :הסבוך שפת על למעלה עולות הן באילו התחתונות

ב חלונות בכתליה ויש רבים פתחים לה שיש סוכה י
; פס עיי ב :הרל סי' «ור א

ף

 מ״ז בדפנות ושיהיה בו שמסככין מדבר הדפנות שיעשה שצריך שכתבו האחרונים כדברי
 ואיני פסולה מכאן פחות לגג שעומד זה מספח חון לסכך וששה לדפנות עשרה מפחים

 שצקל אפשר דהיאך דמסתבר מעמא הוו ודבריהם עליהם לחלוק הכרח רבינו מדברי רואה
:ולדפנות לסוכה הראוי■ משיעור לפחות זו בסוכה

ב ת  שיהיה נראה החוס׳ דמדברי מהרא״ם כ
 ספחים מז׳ יוסר לסכך הנשאר השיפוע

 בלבד מפחים ז' לא הצלע על האלכסון בהוספת
 כילה וכן בפ״ה כתב הרמב״ם אבל הר״ן כדברי

 מפחים י' גבוהה אם מפח אפילו גג לה שיש
 דלא סובר , שהוא ונראה בסוכה בה ישני® אין

 משחפע הוא שהרי י׳ בגובה ז׳ על ז׳ בעינן
י׳ רק גובהה בכל ואין מפח בגג וכלה ועולה
 שתחת סוכה ■ממעס בה ישנים אין ואפ״ה
 משך דבעיק הא דא״כ מאד תמוה והוא סוכה

 הסוכה שבקרקע בחלל אלא אינו ז׳ על ז׳
 קראו למה וא״כ י׳ . שבגובה בחלל לא אבל

 ששיעורה קסנה סוכה ז׳ על ז׳ שסככה לסוכה
 נמי אחד בספח הא ממנה פחות שאין מצומצם

ראיה. אין דכילה דמההיא ול״נ .עכ״ל כשרה
 בתוך כסוכה דמחזי משוס דהתם סוכה להכשיר

 שהוא מפח גג לה שיש וכל לה אסרינן סוכה
 ולאכשורי למיסעי אתו לטומאה אהל שיעור
 גג לה שיש שכל מפני א״נ .סוכה בתוך סוכה
 וכיון סוכה לגבי במלה ולא אהל חשיבא מפח

 פסולה סוכה תמת כישן הוי לסכך פסולה דכילה
 יצא לא ודאי דהא כשרה סוכה תחת שהיא

 שסמכה או צריף כמין העשויה בסוכה ולעולם
 מהכותל הרחיקה או מהקרקע והגביהה לכותל
 עשרה בגובה ז׳ על ז׳ בה שיהא בעינן מפה

 קשיא הא קשיא אי אבל המפרשים. וכדברי
 ואמר שפירש מי מהאחרונים ראיתי ה״ה שכתב

 ויש בו שמסככין בדבר הדפנות בשעשה דדוקא
וששה לדפנות י׳ טפמיס ס״ז כדי אלו בדפנות

הראב״ד השגת
 . ׳1ונ קונדיסץ ארבעה *נען
 מחוור אינו זה ז׳ל הראנ׳ד נתב

 נפיקו קאי נחמן לרב דאפילו
ל: ולחומרא, טכ׳

 מכאן פחות לגג שעומד זה מספח הון לסכךהרבה
 נראים שאינם אע״פ להם לחוש ויש פסולה

 מ״ז אלו בדפנות שיהו המצריכים דברי לו נתחוורו בהדיאשלא כתב הרי עכ״ל. מחוורים |
 על ז׳ בעינן לא וא״כ כשרה טפחים י׳ אלא גבוהה שאינה שאע״פ הובר הוא וא״כ מפחים

 טפחים י׳ אלא גובהה בכל ואין טפח בגג וכלה ועולה משפעת היא שהרי י׳ בגובה ז'
ז׳ על ז׳ שסככה לסוכה קראו דלמה הרא״מ קושית עליו ספול וא״כ לה מכשרינן ואפ״ה
 לידחק ואפשר כשרה. נמי אחד בטפח הא סמנה פחות שאין מצומצם ששיעורה קטנה סוכה
על ז׳ רחבו שאם נהי הסכך אבל בקרקעיתה היינו בסוכה ז׳ על ז׳ דבעינן דהא ולומר

וכל בסוכה עיכוב אינו ז׳ על ז׳ גג מ״מ בג׳ אפילו בו פוסלים פסול סכך או אויר ז׳
לטומאה אהל חשוב טפח דגג כיון כשרה כשר בסכך מסוכך והוא טפח אלא גג לה שאין
בחלל ויש י' גבוהה והיא כשר בסכך מסוכך זו סוכה אהל כל והרי לסוכה אהל נמי חשוב

: כן הסוברים לדעת כשרה הילכך ז׳ על ז' קרקעיתה
 זו אכסדרה פירושה וזהו ה״ה כתב . וכו׳ פצימין לה שיש אכסדרה גבי על סיבך ח

 יש אמרינן דכי הרי״ף לדעת הר״ן פי׳ וכן וכו' זה כנגד זה כתלים שני היא
 רוח באותה פצימין לה בשיש אלא רש״י כדברי עסקינן מג׳ פחות בסמוכים לאו פצימין לה

 ע״י וסותם יורד תקרה פי אמרינן פצימין לה שיש דכיון מכאן ואחד מכאן אהד שלישית
 כפשמה אתיא מבפנים ושוה מבחון נראה אשי רב ליה דאחוי הא זו שסה ולפי .הפצימין

במה לידמק צריך ואין וסותם יורד תקרה פי אומרים היו פצימין השני אותם שע״י
הקרה פי אמרינן לא פצימין לה בדאית דאפילו רבינו מדברי ונראה רש״י. בו שנדחק

:הר״ן מדברי גם וכ״נ בלבד אחת מרוח אלא הפציסין ידי על וסותם יורד
ב דהא רבינו שדעת המגיד הרב כתב .וכו׳ הרבה פתחים לה שיש סוכה '

דתניא
I איי דר״נ בסבריה לן מספקא דלא לכאורה משמע בתרתי' הונא תיובתאידרב ההוי לימא
שבספרים זו גירסא כפי והוא .עכ״ל ולחומרא בתיקו קאי נחמן לרב דאפילו מחוור זה אין א״א ובהשגות . עיקר נראית זו גירסא מוכרחין אלו דברים שאין ואע״פ ,בתרתי פליגי

;ועיקר ז״ל רבינו דעת כתבתי וכבר
ב ח י כ כו׳. הרבה פתחים לה שיש סו נתרת אינה שהשבח הסוכה על שבח ויתירה טפחים שלשה לחבירו קנה בין יהא שלא ובלבד שבת כדופן סוכה דופן ז׳) שם(דף ברייתא ו

אלא
משנה לחם ן

אבל השמד על מרובה פרון רבינו כתב שלישית כותל של זה לענין פירוש .זה דין ז״ל כתב .וכו׳ סוכה דופן ז׳) (דף שם ברייתא .וכו׳ רבים פחחים לה שיש
כל על דאיירי דמשמע בכותלי® ויש התחיל שהוא אע״פ הכותליס שאר צענין לא רבינו כתב ולזה וכו׳ טפח במחיצת בסוכה דדי שלישית ברוח פי׳ ז״ל ה״ה

סיכך
 מן הרבה סברת וכן היאים לשאר לא אבל החג אבתוך לשבת דדוקא בסוגיא ומבואר

קר. ז״ל הגאונים שבת: י״זמהלכות פרק מבוארים ביראות ופסי הלחי וענין ועי
ץ ־ייא ע  מכשיר יעקב ר׳ גבן על וסיכך קונדיסין ד׳ נען ת״ר שם .וכו׳ קונדיסין ד׳ נ

 אמרינן סבר דר״י הגג שפת על מחלוקת הונא רב אאר .פוסלין וחכמים
 ורב פסולה הכל דברי באמצע אבל אמרינן לא אסיק גוד אמרו ורבנן מחיצהא אסיק גוד

 אבל מחלוקת הגג באמצע להו איבעיא שגורס מי ויש .■מחלוקת הגג באמצע אמר ■גחמן
 מן והרבה .תיקו מחלוקת בזו בין בזו בין דלמא או .כפרה הכל דברי הגג שפת על

 הגג באמצע אמר נחמן ורב ה״ק אלא כלל להו אבצניא האי גורסין אינן ז״ל הגאונים
 כתב וכן אתוחב הונא דרב כר״נ והלכה כשרה הכל דברי הגג שפס על אבל מחלוקת
 זו וגרסא ז״ל גאונים ישראל ורב שרירא רב בשם ז״ל גיאת אבן יצחק ר׳ הרב בהלכות

 אמצע.הגג בדין אלא בהדיא לאפלוגי אהא לא ר״נ גרסא דלאותה חדא .עיקר לי נראית
 יעקב דר׳ אליבא אלא מידי לן נפקא דלא מחלוקת הגג באמצע הל״ל ולא מכשיר דר״י

דאמרינן דסוגיין ועוד .דרבנן אליבא דינא לן דנפקא הגג שפת דין בספיקא ולאנומי

סובה יב
הכוהלים

עוז מגדל
ב : הסיכוך שפת על עד הגג זויות ד׳ על קונדישין ד' עץ1 ת  דאפילו מחוור אינו זה ז׳ל הראנ׳ד כ

אני :עכ׳ל ולחומרא כתיקו קאי לר'נ  כי ד') (דף דהוכה פ׳ק ריש הן חלוקות גרסאות אומר ו
מ ק על וסיכן קונדיסין ארמנה נען ת׳ר וה׳׳ג קנלה דגריהס שכל ז׳ל הגאונים כגירסת גורס ז׳ל י׳  ג

 גוד אמרינן סכר יעקג דר' הגג שפת על מחלוקת הונא רב אמר פוסלין וחכמים מכשיר יעקב ר'
 דנרי הגג שפת על אכל מחלוקת הגג באמצע אמר נחמן ורב פסול הכל דברי הגג באמצע אבל מחיצתא אסיק
 כרב פסקו הונא רב דאיתותב וכיון תיובתא דר׳ה תיובתא עד בארן קונדיסין ד' נען מיתיבי נשרה הכל

 באמצע להו אבעיא מחלוקת הגג באמצע אמר יר'נ הספרים שאר כגירסת גורס ז״ל והראב״ד נחמן
 ולדידיה דר'נ קיימא הונא רב דאיתותב וכיון תיובתא הונא דרב תיובתא עד קונדיסיןבארן ד' נען מיתיבי תיקו מחלוקת בזו ובין בזו בין דילמא או כשרה הכל דבמ הגג שפת על אבל מחלוקת הגג

 כשר הכל דברי הגג שפת על אבל דפליגי הוא הגג באמצע תלמודא מהדר הונא רב דאיתותב בתר דהא ז׳ל ר'מ לזכות לי יש ז׳ל הראב״ד לגירסת ;ואפילו .'לחומרא פסק ולכן הוא איפשיטא ולא •בעיא
ב לך אמר ופריק תיובתיה תיהוי נמי בהא לימא  ליה קים אלמא .ע״כ מכשיר הגג באמצע דאפילו יעקב דר' כחו להודיעך הגג באמצע דקתני והא הגג שפת על הדין והוא הנג באמצע פליגי הונא י

ה :ז׳ל ר״מ שפסק וכמו כשרה הכל דברי הגג שפת דעל (יה זמסייעה וברייתא דלר׳נ הונא דרב מתיובתיה לתלמודא נ ופ׳׳ק ז') דסוכה(דף פ״ק .העומד על מיונה פיון עד פתחים לה שיש סו
דעירונע

מיימוניות הגהות
 ע׳ש היא יהידאה מתני׳ ?*אביי יוסף רב ליה בדאמר מתניתין לגבי עיקר רהיא אליעזר

 כרמתני ודלא ררבא קמא בלישנא והילכתא [מ] אלפס: ור״י ור׳ח ה״ג פסק וכן
ה, פסולה סצימין לה רביש בפומבדיתא  רהוה לרבכהנא אשכחיה אשי רב [נ] ע״ב: לד׳

 :ע״ב ,ע״ש מבפנים ושוה מבחוץ נראה ליה אחוי עד בו׳ פצימין לה שאין אכסדרה ע״ג מסכך
 אלא איתותב דהא ורבנן יעקב דר׳ מחלוקת הגג שפת על דאמר הונא ברב ודלא [ס]
ר' אפילו כשירה ד״ה הגג בשפת אבל הספר ומדקדק מחלוקת הגג באמצע דאמר נחמן נ

לרבנן
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ו/ שלישיה גרוה דור!א היינו וכו׳ הסוכה על שבח יסירה דהניא נ  היה לא דא״כ וק״ל ו
 הרב קאמר דהכי ונראה הפרק. בזה שלישית דופן דיני כתב כבר שהרי לכתבה רבינו צריך

 מציגו שכן דוקא שלישית בדופן אלא העומד על מרובה בפרון הכשירו שלא המגיד
 שמפן היכא נמי בה הקילו והילכך ד׳ בפס או שותק במפח בה דסגי ואמרו בה שהקלו

 מרובה שפרון אלא כולה פני על היא שלישית
 דינה הנשארות דפנותבפתי אבל העומד על

שבח: כדין
 הרב כתב .וכו׳ באמצעה איצמבה בנוז יד

 כאילו שרואין רבינו ופירש המגיד
 ז״ל הגאונים פי׳ וכן באיצמבה נוגעות המחיצות

 ע״י הסוכה מכשירים שהם למדנו ומדבריהם
 דמפן מפרשים שיש לפי כן וכתב .ע״כ כך

 שמן כולו הסכך כאילו שרואים היינו עקומה
 שנחעקם אלא הדופן הוא עדהאיצעבה הדופן

 דעתם ולפי להתעקם כוחלים של דרכן שכן
 לאיצמבה הדופן שבין שיעור שאותו ברור הדבר

 כאילו שעליו סכך דנין שאנו כיון כשר אינו
 ה׳ בפרק רבינו דעת הרי וא״ת . דופן הוא

 רואים שם כתב שכך המפרשים אותם כדעה
 הפסול הסכך זה ויחשב נעקם הכותל כאילו
 בין לרבינו דשאני לומר ואפשר .הכוהל מגוף
 דאז ההם כי עצמו מחמת הסכך שפסול היכא
 רואין אלא החהיו לאכול מכשרינן לא ודאי

 מהמת שפסולו להיכא וכו׳ נעקם הכותל כאילו
 סוכה הכשר שיעור דאיכא דכיון הכא כי גבהו

 שהוא אע״פ כשר סכך נמי הוי ואידך באיצפבה
 הסוכה מן היוצא מפסל גרע לא עשרים גבוה
 פירוש דשאני דנימא דוחק וזה כסוכה דניון
 הימה כך ואם לההם מהכא עקומה דופן

 דאפילו ועוד הדברים סתם הרבה רבינו כוונת
 המחיצות כאלע דרואין רבינו דסובר נימא

שאוכלין שסובר לן לימא מאן באיצכיבה נוגעות
V;׳ ■  ס' דילמא לאיצשבה שחון סכך אותו החת

 לאכשורי לן דליה וכתב רש״י על שמלק כהר״ן
 דלא למימר דאיכא אחרינא בגוונא לא בגמ' דאמרינן גווני בהנהו אלא היוצא פסל משום
 המת אלא להכשיר שלא רבינו שדעת נ״ל לכך כשר. איצפבה במקום דוקא כהנהואלא עדיף

ומ״ש קמ״ל. גיסא באידך למיכל אתי דילמא דניגזור דסד״א קמ״ל ופובא סכךהאיצפבה
כאן

 על מרובד• שפרוץ [ע] פי על ואף .כשרה זו הרי הרבה
 עשר. על יתר פתח שם יהיר• שלא ובלבד העומד.

 לה שיש אע״פ עשר על יתר פתח שם היה אם ייאבל
 :העומד על מרובה הפרוץ יהיה שלא צריך פתח צורת

 בכרים ומיעטה אמה מעשרים גבוה שאוירה יםוכד. יג
 יובטלו בתבן מיעטה ביטלם. ואפילו מיעוט אינו וכםתות

 אבל . ובטלו [פ] עפר לומר צריך ואין .מיעוט זה הרי
 אמה מעשרים גבוהה היתה .מיעוט אינו סתם בעפר
 מרובה צלתן היתה אם עשרים לתוך יורדין והוצין

ד וכשרה: עבד• כגג יחשבו מחמתן  איצטבהבד• יבנה י
 באיצטבה יש אם כולה פני על האמצעית דופן כנגד

 דופן כנגד איצטבד• בנה .כשרה [צ] הסוכה רוחב שיעור
 ארבע ולכותל איצטבד• משפת יש אם הצד מן האמצעית

 איצטבה בנה .כשרה אמות מארבע פחות• פסולה אמות
 אמות ארבע. ולכותל איצטבד• משפת. יש ̂אם באמצעה

 וכאילו .ייכשרה אמות מארבע פחות .פסולה רוח לכל
 ועד האיצטבה מן והרי באיצטבה נוגעות המחיצות

 בו ויש עמוד בד. בנד. אמה. מעשרים פחות הסיכוך
ונמצא הנכרות מחיצות אלו שאין . פסולה סוכד. הבשר

,.על
ג נעור עי' א מ׳ פ עי' ה : שס עור ד :ע׳ש גזה יזולק העור ג :הרלג. סי׳ עור ב :שס ו

: ס ש ר עו - נ

 . בסוכה דדי שלישית ברוח פירוש .בסוכה כן שאין מה הפייז על מרובה בעומד אלא
 פירשו וכן שבת כדין דינה הרי בשתים אבל שנתבאר מה כפי ד׳ בפס או במחיצה'שפח

 בארוכה שבת מהלכות פ״ז פרק מבואר בו וכיוצא זה דין כאן ז״ל רבינו כתב ולזה .ז״ל
עליו שחלקו ומה דבריו לבאר הארכתי ושם וכו׳ פרון בה שיש מחיצה כל המתחלי; בבבא

סרון יהא שלא צריך פתח צורח שבמקום במ״ש
 פרק בעירובין מבואר וכן העומד על מרובה

: זה לדבר שוין ושבת דסוכה ראשון
ה יג כ  (דף דסוכה פ״ק . גבוה , שאוירה סו

 מעשרים גבוה שאוירה סוכה ד') ג׳
 הוי לא וכסתות בכרים למעשה ובא אמה

 אצל דעתו בסלה דבשלינהו ואע״ג מיעוש
 עפר שכן וכל מיעוש הוי ובשלו ותבן .אדם כל

 סתם ועפר לפנותו עתיד ואין תבן ובשלו
 דלא רבנןסברי ופירוש ורבנן, יוסי ר׳ מחלוקת

 דעפר שכתב מי ויש .החם כדאויתא בפול הוו
 כל לפנותו עתיד שאין כל אלא בפול בעי לא

 ההל׳ כדעת רבינו ודעת סגי החג ימי שבעת
קר. וכן גמור בפול דבעינן  בשלו ופירוש עי
 עתיד אין ופי׳ לעולם שם להניחם שדעתו
 פירוש בזה ויש החג ימי שבעת תוך לפנותו

 אמה מעשרים גבוהה היתר. :עיקר וזה אחר
 כלשון פסוקה הלכה ד׳) (דף שם .וכו׳

:ז״ל רבינו
כו׳. האמצעית דופן כנגד איצשבה בנה יד ו

 ז״ל רבינו כלשון פסוקה הלכה שם
ף (עיין צורתה היא וזו סו  וזו יא) עור הס£ר נ

 המפרשים כל ונחלקו דפנות שלש לה יש האצשבה
 זו איצשבה ידי על הסוכה כל הוכשרה אס
או

רש״י
 ומדברי בלבד האיצשבה אלא הוכשרה לא

 הסוכה שכל נראה ז״ל והגאונים ז״ל
:בזה חלקו האחרונים מן יש אבל כשרה

ה נ  כלשון שם ג״ז .וכו׳ הצד מן איצסבה ב
עם. דבוקה שהחיצשבה ופי׳ ז״ל רבינו

 לכותל ג״כ ודבוקה דרומי או צפוני הכוהל
 ואם דפנות שהי אלא לה שאין לפי פסולה אמות ד׳ השלישי הכותל מן רחוקה ואס אמצעי

 כמו ז׳^ המפרשים נחלקו בזה ואף באיצשבה נוגעת השלישית המחיצה כאילו כשרה לאו
ה למעלה: שנחלקו  אמות מד׳ פחות שם ואמרו שם זה גס באמצעהוכו׳. איצשבה בנ

פירשו וכן לאיצשבה נוגעות המחיצות כאילו שמאין רבינו ופי׳ עקומה דופן ואחריה כשרה
מפרשים ז״ל והאחרונים כך ע״י הסוכה מכשירין שהם למדנו ומדבריהס .ז״ל הגאונים

ה :בביאורן קצרתי ולזה מצויין שאינן לפי אלו דינין נזכרו לא ובהלכות .האיצשבה מן חון הסוכה יתר ופוסלין אחר פירוש גזה נ  עמוד בה בנה ׳:)7 שם(דף .וכו׳ עמוד בה ב
 לפי פסולה לדפנות אמות ד׳ בתוך שהוא שאע״פ שפי׳ מי ויש וליכא. הניכרות מחיצות בעינן רבה א״ל וכשרה מחיצתא אפיק גוד למימר אביי סבר סוכה הכשר בו ויש י׳ גבוה
 מועילין הפוכה דפנות אין שפמים י׳ גבוהה שאס באמצעה איצשבה בבנה ז״ל גיאת אבן הר״י בהלכות כתוב וכן לו מועילין הפוכה דפני ואין רשות לעצמו מלק י׳ שגבוה שכיון

 באי׳שבה. הדין וכן כמה גבוה אפילו כשר ודאי הכי לאו הא הדפנות מן אמות ד׳ רחוק בשהוא דוקא דעמוד דהא ופירשו בזה שחלקו האחרונים מן ויש .אמות ד׳ תוך שהן אע״פ לה
עשרה בגבוה אבל אסיק גוד נימא היכי עצמו בפני רשות שאינו. שכיון ליה מכשיר הוה לא אביי אפילו אמות ד׳ הדפנות מן רחוק והוא מי׳ שפחות לפי עשרה גבוה בגמרא זמ״ש

משנה לחם
 שלישי לרוח אלא אינו זה דין אבל כאן אשר הדינים לשאר אלא כן קאמר לא הכוחליס

 דאפילו הסוכה על שבת יתירה אמרו איך זה פירוש לפי ז״ל ה״ה על לתמוה ויש .לבד
 בלשון שבת מהלכות פ״ז פרק ז״ל ה״ה וכדכתב פגי פתח בצורת שלישי ברוח נמי בשבת

 אפילו מועילה פתח צורת יש רבינו לדעת שאף ודע שם שכתב וכו׳ זו לפרצה היה ואס
ק וא״כ וכו׳ מפולש מבוי בדין פי״ז כמבואר העומד על מרובה גפרון  בסוכה דאיתא כ

 פרק בריש רבינו כדכחב פתח צורת עם אלא הוי לא ד׳ בפס או בנופה שלישית רוח
 במבוי אלא זה דין אין וכ״ח לחודא פתח, בצורת אפילו שיועיל בשבת ה״ה א״כ זה

 ממפולש כמיןג״ם עדיף ליתאדספי הא לא כמין.ג״ס דפנות שתי לו שיש מבוי אבל מפולש
 ומשהו ד׳ פס בעינן ובמפולש שוחק בשפח די ג״ם דכמין זה פרק בריש רבינו כדכהב

 מומרא דמצינו משום בהא סגי לא שלישי ברוח בחצר נאמר ואס .בגמרא מבואר וכן
 הוה וקורה בלמי די ובמבוי ומשהו ארבעה פס בעינן עשר על יותר דכשהוא מבמבוי במצר
 לרינין דמשחריא דמגו לשבת וכן בגמרא דאמר לרבא מפול בעצמה והקושיא . וצ״ע א״ש

 .סוכה משתריא לא דבלא״ה פתח צורת איכא דע״כ כיון שנת לענין משמריא סוכה
 דכשיש ש״ז בפרק שם המגיד הרב כתב עוד .שרי הכי בלאו בשבת מגו לי למה א״כ

 כשר העומד על מרובה פרון דאפילו יודה ז״ל שרבינו אפשר עשר ופרצה פתח צורת
 סוכה על שבת יתירה שאמרו הברייתא יפרש איך דא״כ לזה וקשה .וכו׳ הכשיר וכן

עשר על יתר בפרצה ואי רבינו כדכתב מהני לא בסוכה אפילו צ״פ בדליכא דאי זכו׳

שהות

 בפ״ק ההלכות בפירוש הר״ן כתב בזה וכיוצא לבד הקצר הצד כנגד אלא סגי דלא בשבת
 (דף שס מ״ש על כן אמר אם ראשון פרק בעירובין מבואר וכן ה״ה כתב עוד . דסוכה
 בשפודין סוכתו דהמקרה דסוכה ברייתא מההיא שבת גבי אסור כעומד פרון למ״ד פ״ו;)
 זו אין ושבת סוכה מחולקים העומד על מרובה פרוץ דגבי איהא ואי סוכה גבי דמהניי׳ וכו'

 זו סוגיא כדפרישית מחולקים ג׳ רוח לענין ודוקא דשוים א״ו מותר בסוכה דדוקא ראיה
:פ״ו) דסוכה(דף קמא בפרקא נמי איתא

 גמור בפול דבעינן ההלכות כדעת רבינו ודעה ה״ה כתב .וכו׳ גבוה שאוירה סוכה יג
 מסכימים ובזה שיבעל צריך אלא לפנות עתיד שאין בעפר די דלא כלומר

נתפרש לא זה להניחו דעהו שיהיה או בפיו אם יהיה במאי הבפול לעניין אבל ההלכות
לו :מסברתו כתב ה״ה אלא ז״ל בדבריהם אפי  ז״ל, מהרב״י תימה בהא .וכו׳ בפלס ו

בדעתו שיהיה הוא בפול דענין וההלכות רבינו על דפירש ה״ה על הרל״ג בסימן שתמה

 ונ״ס עשר בפרצה א״ו העומד על מרובה כשפרון רבינו כדכתב בצ״פ אפילו מהני לא
 העומד על מרובה פרוץ דבשבת כך הברייתא דיפרש וי״ל בשבת. ג״כ שוה הדין א״כ
 שיהיה אע״פ פפחים ז׳ שהוא דופן שיעור ברוח כשיש בסוכה אבל מהני לא צ״פ בלא

משא״כ עמהס נמשכת אחת בדופן היוצאים קנים כמו סוכה הוי הרבה ואילך משם פרון

עוז מגדל
 גבוה שאוירה סוכר. ;שח;תה דשיירא מתניתין גמרא )I'p י׳א יעירונין(דף

ה. נ :י׳ד) (דך. דכונה פ׳ק כ
גהלנוח שניארנו נמו עד

 כדעת רבינו ודעת מ״ש מפני אס ה״ה בדברי כן הוא ראה דהיכן לעולם שם להניחם
:כדכתיבנא נאמר זה לענין לא וכו׳ ההלכות

 עשרה גבוה הזכיר לא ולזה ז״ל רבינו דעת וזהו ה״ה כתב .וכו׳ עמוד בה בנה יד
 ובגבוה .אמות ארבע בתוך שהוא אע״פ איירי הראשון דלפירוש קצת קשה וכו'.

 לומר לה״ה מנ״ל א״כ עשרה גבוה אינו אפילו אמות מד׳ רחוק איירי פירושא ולהך עשרה
 רבינו דעת אדרבה גבוה לאינו עשרה גבוה בין מילק סדלא בחרא כפי׳ רבינו דדעת

. לתוך מד׳ רחוק בין חילק מדלא קמא בפ׳  דעת מסהברא בתרח כפירוש דודאי וי״ל ד׳
 אינו מד׳ לפחות ד׳ רחוק בין מילק דלא והא לעמוק‘ גבוה בין הילק שלא מאחר רכינו
ה בין אבל בזה וה״ה בכך שחילק האיצפבא דין על דסמך כלום  חילק שלא לנמוך עו
דין הזכיר למה עשרה הזכיר לא שרבינו כיון וקשה .כאן לחלק לו היה האיצפיבא בדין

העמוד
מייימוניות הגהות

י‘דלעיג ואע׳׳ג יגיSפ בתרתי לדידיה דמתרץ ד,ונא כרב ודלא לרבנן א קו, ק תי  : ע״כ ב
א (ע] ת דופן דתני ת ויתירה עד וכו׳ סוכה כרופן שב ה על שב כ שבת ה:ו תר אינו שה  ני

מר אלא ה משא״כ הפרדן על מרובה בעו ב יוסי רבי לגבי כרבנן ]5[ :כ’ע׳ ,בסוכ ת כ ו
ה במולי הני דכל ראבי״ה ל פר״ח וכן לעולם ער בפיו שמבכיל נרא ת כ ע חג ימי שב ב [נ] : ה ת שירה שהסוכה דאע״ם ראבי״ה כ ת ישנים אין כ שפ תל איצג־בא מ  דופן דאמרינן אע״ג ולכו
תנן עקומה ד הר נתן כ ם ד׳ שרוחבו נ שרה טפהי בלבד כ תיו יישן שלא ו ל סכך בין להלק ואין תח שר לסכך פסו ת אלא כ המ מ ה ש ה מעשרים שהגבי סל פ ל שניהם 'דמ״מ נ  וכן שוין לפסו

שלטי איחא ה שאכלו ג׳ דם׳ בידו ל ף לי ט וי ק מטי רו שלים הנ ה שמ מסו בו ואין ל בלין שה אויר פירקין בסוך■ ולקטן גיו של תיו ישנים ואין מצכרך. מ ה : נכון ואין להפך גורם ויש ת
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 ץהסכן מגעוה דוקא שהמחגצות לומר חטון5 לא באיצמבה מגעוס המחיצוה וכאילו כאן
 כאילו דרואין כלומר מרוחקות ואינן לאיצמבה נוגעות המחיצות כאילו לומר אלא כשר

 דעת ואס זה שאחר בפרק שביאר וכמו הכותל מגוף סכך אותו ויחשב הכותל נעקס
נהעקם" כאילו מאין שנאמר כדי לסכך מגיעות הדפנות שיהיו בעינן שכתבתי כמו רבינו

 של דרכן שכן הדופן מן הסכך וכאילו הכותל
 מגיעות הדפנות אין אס אבל להתעקם כוחלים

 - :עקומה דופן למימר ליכא
 הנובל בדבר וסיכך עבר אם אבל ב פ״ה

 רע שרימו בדבר או ונושר
 ריחייהו דסני שווצרי גבי כתב הר״ן כשרה.
בדיעבד: אפילו ומשמע לדפנות אף דפסולין

 בראש כתב הרי וא״ת .וכו׳ בירקות סיבך ג
בדיעבד. כשר הנובל דבדבר זה פרק

 קצת ליבול שדרכו בדבר היינו דהתם וי״ל
 צלחו עליו נפילת אמר אפילו מ״מ אבל עליו

 נשירת מתוך דילמא לא ולכתסלה מחמתו מרובה
העלין

 היתה טו :דפנות בלא כשר סכך העמוד גב על
 יש אם לעשדה. להשלימה בה וחקק מעשרה לפחותה
 מיכן פחות .פסולה טפחים שלשה ולכותל חקק משפת
 שבארנו כמו, בדבוק הוא הרי משלשה פחות שכל כשרה

ן .שבת בהלכות  שאין הכל מן כשרין סוכה דפני ט
 הראב״ד השנת מקום מכל מחיצה אלא צריכץ אנו

 אדם *ועושה .חיים מבעלי ואפילו
 שיאכל כדי טוב ביום דופן חברו את

 שחבירו כשרה בסוכה ויישן וישתה
 שלא אותו שיעשה והוא לה. דופן

 אם אבל דופן. שנעשה זה לדעת
 . טוב ביום אסור לדערד עשהו
 לא שלישית דופן אבל טוב. ביום רביעית דופן בכלים עושה וכן החג. ימי בשאר ומותר
: טוב ביום עראי אהל עושץ ואין הסוכה מכשיר שהוא לפי טוב ביום בכלים אותה יעשה

פרקחמי^טי

ו את ארס *ועושס טי  .וכו' ס
 דופן דוקא ז׳ל הראנ׳ד כתג

 מותר רגיעית דופן אגל שלישית
 לדעת שהעמידוהו נרייתא שהרי

 עראי אהל מפני אלא אסרה לא
 שלא העומד שזה כיון והטעם מושר שלישית דופן אפילו לדעת שלא אכל שלישית ונדופן

עכ׳ל: אזלינן דידיה כונה דנשר למעמיד מחיצה איסור כאן אין עומד לדעת

 ואמר בכוכה להכשיר סבור אביי היה לרקיע עד ועולה שבת לענין היחיד רשות שהוא
 בין דמשמע סתם אלא י׳ גבוה הזכיר לא ולזה ז״ל רבינו דעת וזהו .דלא רנא ליה

:ועיקר העשור דעת וכן נמוך בין גבוה
ה טו ת י  הרב בהל׳ וכתוב ז״ל רבינו ללשון קרוב שם .וכו' מפחים מעשרה פחותה ה

 שיש והוא ז״ל גיאת אבן יצחק ר׳
 הרבה הסכימו וכן סוכה הכשר שיעור בחקקה

:ז״ל האחרונים מן
י טז נ פ  אמ שאין הכל מן כשרים סוכה ד

 ה״ר כ״ג) (דף הישן פרק .וכו׳
 יהודה ור׳ פוסל ר״מ לסוכה דופן לבהמה עשאה
ה : כר״י וקי״ל מכשיר ש עו  חברו את אדם ו

 בעירובין מבואר זה .וכו׳ כדי טוב ביום דופן
 ואוקימתוס ברייתות מ״ד) שהוציאוהו(לף מי פ׳

 רבינו שכתב ממה חון שם מבואר והכל שם
 החג ימי בשאר שמותר לדעת משאו שאס ז״ל

 ממה הוא׳ מוכרח אבל שס מבואר זה שאין
 מחיצה, נעשה אינו האדם ואם ביו״ט כן שאסרו
 לא לדעת שהוא כל מועלת מחיצתו ואין לדעת

 ובהשגות .שם הוא ומוכרח ביו״ש נאסר הוה
 שם כתוב שכך ליכתב הוצרכו לא דברים בכאן
 דוקא א״א .ביו״ש אסור לדעת עשאו אם אבל
 ושלא מותר רביעית דופן אבל שלישית דופן

 בטעם והאריך מותר שלישית דופן אפילו לדעת
 רבינו בדברי ומבוארים הם פשוטים ודברים זה
 שלישי בדופן הם האדם במחיצת שדבריו ז״ל

 כדי כתב שהרי הסוכה להכשר צריך שהוא
 לה דופן שחברו כשרה בסוכה וישתה שיאכל

ק והאדם דפמת שלש לה כשיש ואם י י הארץ מן שגידולו בדבר אלא מסככין אין .דבר מכל כשר אינו סוכה של ̂הסכך א יניע* נ
נובל ואינו נושר ואינו רע ריחו [א] ואץ טומאה מקבל ואינו הארץ מן שנעקר !?י

טומאה שמקבל בדבר או לארץ במחובר או הארץ מן גדוליו שאין בדבר סיבך ב :תמיד שכל מכלים גרע דלא שם לעמוד האדם ימל
אמרו שלא כשרה. רע שריחו בדבר או ונושר הנובל בדבר וסיבך עבר אם אבל .פסולה או ביו״ט לעשותה מומר ממרת שאינה מחיצה

; רניני בדברי זה כל ומבואר בשבת ל ועלין הוצץ יהיו שלא להזהר וצריך’ ויצא. הסוכה יניח שלא כדי אלא באלו מסככין אין ד
או מתכות במיני יסיככה .בישיבתו לו יצר שלא כדי טפחים עשרה לתוך יורדין סכך של * הסכי א ה פ

 שנעשו עד בהן וכיוצא גפנים עליה הדלה .קרקע גדולי שאינן מפני פסולה ועורות בעצמות שגדולו דבר דבעינן מלקים שלשה מבוארים י״א)
בהן וכיוצא לשכיבה העשויות ובמחצלות עץ בכלי סיככה .נעקרו לא שהרי פסולה סוכה האיז מן ושנעקר טומאה מקבל ושאין האר! מן

 הואיל פסולה ובליותיהן כלים בשברי סיככה אם וכן טומאה. מקבלין שהן מפני פסולה
. האר; מן גחלו שאין בדבי סכך ב מ׳ פסולה באוכלין סיככה ג טהרי: לא שעדיין בשברים יסבך שמא טומאה מקבלין והיו ו

ם למעלה: זה נזכר כבר א מכבדות ענבים. ובהם ענבים פרכילי תאנים. ובהן תאנים סובי טומאה. מקבלין שהן מפני עבר ו
 לאו ואם בהן םסנפץ האובלין על מרובה פסולת אם רואץ .בהן כיועא בל ובן תמרים ובהם

״0״ א,;,' ,"א, עתה שהן אע'פ ממש בהן ישאר ולא יבולו ייבשו שאם בירקות [נ] ״סיבך .בהן מסככץ אץ ,
ם שביק ריחיה דסני כיון בהו מסככין לא גשווצרי י ח ל

ק. -להו הרלג: לכתהלה מסככינן לא רבינו ופירש ונפי רסי׳ לג: :עשיןמג סמ׳ג סי׳הרנט טור ב אטו ר ה סי׳ טוי כס: טור ה שם: הרכט־סמ׳׳ג דטורסי׳ ג
שם עוד .ז״ל כתבו וכן כפרה ודאי דיעבד אבל
ך ונפיק•־ להו שביק שוכייהו דנתרי כיון מסככין לא בהיגי מסככין בהיזמי אמר אביי בהו מסככינן והיגי היזמי הני רבא בר מק רב .אמר רי צ  .וכו׳ יוצאין הוצין יהיו שלא ליזהר ו
 ; כרבא וקי״ל סרוחה בדירה דר אדם ואין היא סרוחה דירה האי רבא א״ל כשרה מצלתן מרובה חמתן אס למימר אביי סבר עשרה בתוך יורדין והוצין עשרה גבוהה היסה ד׳) (דף שם

ה כ כ ה: נתבאר כבר וכו׳• בעצמות או מתכות במיני ס ה ז ל ד . גפנים עליה ה כו׳ ה :י״ח) (דף שם משנה ו כ ב כו׳. בהן וכיוצא לשכיבה העשויות ובממצלאות ען בכלי ס  ו
דלא שלש על שלש בהן שאין מטלניות כלים בלאי מאי פסולה כלים בבלאי סככה מימרא י״ט) (דף שם .וכו׳ כלים בשברי סככה אס וכן :וברייתא משנה ט״ז) (דף שם

:מחצלת גבי הכי נמי ותניא לעשירים ולא לעניים לא מזיין
ה ג כ ב  מרובה פסולת אס תמרים ובהן מכבדות שבלים ובהן קשים ענבים ובק ענבים פרכילי תאנים ובהן חאנים סוכי וברייתא סוגיא י״ג:) (דף שם .וכו׳ פסולה באוכלין ס

ך :כת״ק וקי״ל הידוח ועל האוכלין על מרובין קשין שיהיו עד אומרים אמרים פסולה לאו ואס כשרה האוכלין על כ פוסלין. מימרא שם .וכו׳ ייבשו שאם בירקית סי
משוס ׳

משנה לחם
 על שלש בהם שיש בשברים פי׳ .טהרו לא שעדיין בשברים יסכך שמא ב פ״ה

:טומאה מידי יצאו לא שעדיין שלש
מנשיא ־^רב מייתי דלא הא .טומאה מקבלים שהם מפני פסולה באוכלים סיככה ג

. לבטל מעשה צריך לאוכל קצרן אבל לסכך מחמלה קצרן דדוקא אדא בר
 בבית וכמבואר המשנה בפירוש וכדכהב ממש בססן י״ד) כמ״ד(דף דפסק נראה דרבינו

לא אוכלין טומאת מהל׳ ה׳ בפרק כן כמ״ד דפסק ראיה ועוד תרכ״שי. בסימן יוסף
הזכיר

עו־ז מגדל
שהוציאוהו מי וטרק ז׳) (דף דסוכה פ׳ק .חיים מנעלי ואפילו עד הכל מן כשדין סוכה דםני

שה :לנמל נכנסו לא אחת דפעם מתניתין גמרא מ׳ד) (דף נשאר מד חנירו אח אדם ועו
ב :מ׳ד) שהוציאוהו(דף מי פרק .המג ימי ת  כוונה דנתר וכו׳ שלישית דופן דוקא ז׳ל הראנ׳ד כ

אני :עכ׳ל אזלינן דידיה  שחילק כמו נאדם כאן חילק שלא לפי ז׳ל הראנ׳ד נזה תפס אומר ו
ט רניעית דופן נכלים עושה וכן וז׳ל כלים לגני נסמוך  נכלים אותו יעשה לא שלישית דופן אנל ניו׳
ט עראי אהל עושין ואין הסונה מכשיר שהוא לפי ניו׳ט  נעלי ורנותינו שרש׳י הוא והאמת .עכ׳ל ניו׳

 דפעם מתני׳ גמרא שהוציאוהו מי פרק התלמוד פשט אנל ז׳ל הראנ׳ד כמ׳ש פירשו כך ז׳ל התוספות
 שקלינן אכלים כלים קשיא אאדם אדם קשיא אמרינן דכי מוכיח ז׳ל ר'מ כלשון לנמל נכנסו לא אחת

 נדופן הא שלישיא נדופן הא קשיא לא אכלים וכלים רננן והא הא אלא דאסיקנא עד טלה וטרינן
שמתנטלים הכלים כמו שם לנומוד יסנול ולא משם ללכת ויצטרך דעת לו יש שהאדם רניעית לדופן שלישית דו׳פן נין נכלים כמו נו לחלק שאין כלומר קשיא אאדם אדם אלא ש׳מ דפנה נפלה דקתני נמי דיקא רניעית

: רניעית לדופן שלישית דופן נין נאדם התלמוד החם חילק לא אלמא .ע׳כ לדעת שלא כאן לדעת כאן קכיא לא נמי אאדם אדם ופרקינן המטמידם לדגה כס ועומדים
ה ' :י״ד) דסוכה(דף פ׳ק . אינם וכאילו עד וכו׳ סוכה של ד.סכר פ״

 שאין שהזכיר כיון ונ״ח רבינו בדברי ז״ל ה״ה לפירוש שוה ואיצכיבא העמוד דדין העמוד
 טובא וא"כ מחיצה הוי לא מעשרה דפחות עשרה בגבוה השמיענו הרי ניכרות מחיצות אלו

 עשרה הזכיר לא שרבינו ה״ה כתב איך וא״כ אסיק גוד אמרינן לא י׳ דאפילו אשמועינן
 השתא אבל דוקא עפרה משמע עשרה מזכיר היה רבינו אס דה״ק ד׳׳ל .הזכירם והרי

 מדחלי יהיה שלא בין עשרה שיהיה בין גוונא בכל משמע ניכרות מחיצות שם שאין קאמר
;שיהיה אופן בכל משמע ניכרת דאינה משוס טעמא

מיימוניות הגהות
 בשווצרי מסבבין כשוושי אמר אביי כהן מסכנין ושווצרי שמשי הני יהודה רב אמר [א]
 הני רבא כר חנן רב אכזר ונפיק נ*ה שביק ריחייהו דסרי ביון טעמא מאי מסככין אין

 רנתרי ביון מ״ט מסבבין לא כהיגי מסבבין כהיזמי אומר אביי כהן מסבכין והיגי היומי
 בדיעבד אבל טעמא מהאי לכתחילה בהן מסבבין אין פירוש . ונפיק לה שביק טרפייהו

 אדם חכמים שאמרו ירקות שמואל אמר אבא רבי אטד [נ] ז ע״ב ,כהן סיבך אם כשר
 ונפלי פרבי יבשי דבי כיון טעמא מאי בסוכה פוסלין עד וכו׳ בפסח חובתו ידי בהן יוצא

 ולא בג׳ לפסול כגון לחוטרא אויר דין להן יש ענין דלבל ופירש׳י דמי דליתנהו במאן
: ע״ב ,הצד מן אמות ובד׳ באמצע טפחים בד׳ אלא פוסל שאינו ,פסול סכך בדין


