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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
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ן מ באמצע פנחנו מו  ממנו ונפאר הסופה 5^ו
אינו הזה והנסר אמצע» דופן פד

 שאוחו ואשמעינן הקנה JB• הק^ז■ מן ■מברית
 כפסל נדון מפסיק עהנסר אע״פ הפהת פאצל צד

: הסונה מן היוצא
תקרה

 הראב״ד השגת
 כתב .ונו' הטן נפפתי *סיכנה
 לט יש אוזר טעס !'ל הראג׳ד

 ראויים פשתן שאניצי מפני נזה
 והרי וכסתות ננריס אותה ליתן

 דנר ט׳י טומאה מקנלין הן
 כלים מכלאי פתיתי ולא אחר

:טכ״ל

 דנתרי דכיון מסככין לא בהיגי י״ג) (דף דסוכה בפ״ק מ״ש וזהו ונפיק לה שביק העלין
 ייבשו או שיבולו שאסר בדבר היינו וכו׳ בירקות סיכך ומ״ש .ונפיק לה שביק ערפייהו

:מצלתו מרובה תמחו ישאר עליו
 אמרינן הא באמצעה אבל הצד מן שנחנו וה״מ המגיד הרב כתב .וכו׳ נסר עליה נתן ז

נמי דאפשר בדאפחים:..״ול״נ דפוסל
 הוא כאילו נחשב מקומן הרי לחים
 *סיכנה ד אינם: וכאילו אויר

 ולא אותן דק שלא העץ בפשתי
 ואם הוא. עץ שעדיין כשרה נפצן

 מפני בו מסככין אין אותן ונפץ דק
 סיב של בחבלים מסככין . קרקע מגדולי אינן וכאלו צורתו שנשתנית

 בזכרים, בחצים ייסיבכה ה כלים: החבלים ואין עומד צורתן שהרי בהן וכיוצא חלף ושל
 ומקבל הוא קיבול בית בברזל להתמלאות עשוי שהוא פי על אף פסולה בנקבות ה בשו

הראב״ד השגת מחצלת או קנים *מחצלת ו :קיבול כלי ככל טומאה
] סתמה קטנה חלף.’ או גמי ג וסנרייתא ז״ל הראנ׳ד כתנ .וכו׳ קנים של *מהצלת מסככין אין לפיכך לשכיבה [

גדולה אס נקטנה שאפילו חלף ושל קנים סלוןה.נשל סת^ן,- גדולה לסיכוך. אותה עשה p אם אלא בה

 אותה עשה כן אם אלא בה מסככין לפיכך לסיכוך
בה מסככין אין גדולה אפילו קיר לה יש ואם .לשביבה

אין שלה הקיר ניטל ואפילו .קיבול כבלי היא שהרי
ה] ארבעה ברחבן שאין ^נסרים ז :בלים כשברי שהיא מפני בה מפככין  מסככין טפחים [

 ש»י'ום ואע״פ בהן מסככין אין ארבעה ברחבן יש ואם ״משופין. שהן פי על אף בהן [י]
שיש אחד נסר עליה נתן בסוכה. שהיא וידמה התקרה תחת ישב שמא גזרה משופין

בו גטורשםסמ׳גטשיןמג: :תרנט סי׳ נטור ט׳ש ג :שם »טו.ר ח , בר

 אינן אפילו אנו וירקות . דמו דליתנהו כמאן ונפלי פרכי יבשי דכי כיון מ״מ אויר משו®
בהן: הוא הזה הדין אדם למאכל מיורזדין שאין מקבליןעומאה

 פסולה'בהוצני פשתן באניצי סככה רב אמר י״ב:) (דף שם .וכו׳ הען בפשתי סככה ד
 וכתב ע"כ. הוא ען דעדין נפין ולא דייק דלא כתנא הוצני פי׳ ובהלכות כשרה. פשתן

 מפני הוא פסולה פשתן שבאניצי ■שהמעם רבינו
 ז״ל מפרשים לקצת ראיתי וכן צורתו שנשחנית
 מקבל איט שהפשתן מפני זה לשעם והוצרכו
 מוכח וכן ברור וזה מנופץ כשהוא אפילו ממאה
 מעם א״א ובהשגות .כ״ז:) מדליקין(שבת בבמה
 מחוור רבינו שמעם אומר ואני .וכו׳ אחר

 מדבר שנשארו כלים מבלאי גרעי דודאי מטעמו
לכלל. באו לא ואלו מתחלה סומאה מקבל שהיה

 זכרים בחיצין סככה טעמו ולפי מעולם ממאה
 ויעשו בברזל להנהן ראוי והלא כשרה למה

 רבינו טעם ודאי אלא טומאה ויקבלו חצים(נקבות)
כין :עיקר סכ מ  בירושלמי .וכו׳ של בחבלים ו
 הנא ואית כפרה תני תנא איח בחבלים סככה

 פשתן של בחבלים פסולה מ״ד פסולה חני
 ופירוש .ע״כ סיב של בחבלים כשרה ומ״ד

 כלים שאינן לפי טומאה מקבלין איק מבלים
 צורתו שאין מפני פשתן ושל רבינו וכמ״ש

 שכתב לטעם ספד זה וגם פסולה. עומדת
:למעלה רבינו

כו׳. בחיצין סככה ה י״ב:} (דף שם מימרא ו
 ז״ל ופירש״י .רביט ללשון קרוב

 אותן ונותנין בראשן שמחודדין אותן זכרים
 שחקק ונקבות עץ כלי פשוטי והם הברזל בחיוך

:הברזל מתנין מקק ובאותו עץ של בראשו
. וכו׳ גמי מחצלת או י קנים של מחצלת ו

 ואינה קשה שהיא מפני נה מסמץ טנוהוח כעין היא
 נה מסככין אין אחת אריגה כשהיא אנל לשכינה ראויה

 ואפילו לסיכון סיזמא גדולה כל אנל לשכינה שראויה
:עכ׳ל ארוגה

וזו המחצלאות דין השוה רבינו
 פליגי כי■ לשכיבה קטנה דסחם פליגי לא עלמא כולי קטנה בגמרא ואסיקנא .וכו׳ אומר אליעזר רבי וכו׳ לשכיבה עשאה גדולה קנים מחצלת י״ט:) (דף במשנה שניט • שמתו הוא

שם עוד .כת״ק וקי״ל ובהלכות לסמך גדולה סתם סבר קמא תנא בגדולה  חלף ושל קנים של בה מסנכין אין בהקטנה מסככין גדולה גמי ושל שיפה של מחצלת ת״ר כ׳) בגמ׳(
 שלא בסתמא ברייתא דכולה רבינו לדעת פירושם וזה כדבריו. אומר דובא ר׳ היה וכן בה מסככין וזו זו אביו משום אומר בר״י ישמעאל ר׳ בה מסכנין אין ארוגה מסככין גדולה
שהיא אע״פ ר*ל מסככין. אין ארוגה והשיעור השטח גדולת פירושם בה מסככין גדולה חלף ושל קטם בשל קהט וכי דמתניחין כת״ק ואחיא לשכיבה ולא לסכוך לא בפירוש עשאה

דוסא ישמעאל ר׳ פליגי ואהא בה מסככין אין היא ארוגה אם גדולה היכי כי כותייהו וקי״ל מסככין ארוגה שאינה בין ארוגה בין גדולה כלומר בה מסככין וזו זו דאמרי ור׳
 אם בקטנה שאפילו חלף ושל קנים בשל חלקה והברייתא א״א ובהשגות ההלכות. דעת וזה באריגה ולא וקוטן בגודל אלא קנים של במחצלת מפלגא דלא כפשטה דחיקוםמתני׳

 לסמך היא סהמא גדולה כל אבל לשכיבה היא שראויה בה מסככין אין אחת ארעה כשהיא אבל לשכיבה ראויה ואינה. קשה שהיא מפני בה מסככין עבותות כעין היא גדולה
 כת׳׳ק אלא כוהייהו ק״ל ולא דמסככין סברי וארוגה בקטנה אפילו דוסא ור׳ ישמעאל ור׳ בקטנה בדוקא הם ת״ק ודברי גדיל מלשון גדולה גורם שהוא היא ושטתו .עכ״ל ארוגה ואפילו

ם גוונא: בכל כפשטה משנתנו אין שפתו ולפי כשרה קטנה אפילו בגדולה דאי היא בארוגה לקטנה גדולה בין דמפלגא ומשנתנו א כו׳. קיר לה יש ו ואם כ׳:) (דף שם ברייתא ו
:ע׳׳כ ̂ בהן מסככין שאין כלים של אבליות דהוה מידי בהן מסנכין אין לגרופא ואע״גדשקיל ובהלכות בה מסככין אין קיר לה יש

 בהן שיש דבנסרים וכשמואל פפא כרב וקי״ל אוקימתות שתי ובגמרא אוסר מאיר ר׳ יהודה ר׳ דברי בנסרים מסככין י״ד) שם(דף משנה .וכו׳ ספחים ארבעה שאיןברחבן נסרים ז
 ובהלכוס הגאונים פסקו כן כר״י לן וקיימא ארבעה ועד מג׳ פליגי כי נינהו בעלמא דקניס מסככין משלשה פחות הקרה גזרת משום מסככין אין הכל דברי טפחים ארבעה

כו׳. נסר עליה נתן בגמרא: שם מבואר רבינו שהזכיר ומשופין שלש הכשר לסכך שנשארו הצד .מן הוא הזה כשהנסר כשרה הסונה ופי׳ רבינו כלשון שם וממרא במשנה ו
דפנות , ״

משנה לחם
 ונפן דק אס כתב כן ואחר פסולה ולא"נפץ דק הא משמע כשרה נפץ ולא דק לא כתב הוא דהפשס פירש דלא ניחא ממש בססן כמ״ד דפסק אמרת ואי לבד בססן אלא הזכיר

 בדייק לפסוק דעתיה דמאי זה הוא תימה ודבר כשרה נפץ ולא דק דהא משמע פסולה והסעס ממש כמ״ד פסק ודאי אלא כן פירש לא אמאי אגודן הסיר מפרש אי אבל ממש
לקולא דרבק וספקא בדבר מספק יוחנן דר׳ כיון לקולא לפסוק דעתיה אי נפיץ ולא ב״י הרב שם דכחב יוסף. בית הרב וכדכהב שם שכתב מה על שסמך לפי ביאר שלא
הוה לחומרא לפמק דעתו ואם כשרה נפצן שלא העץ בפשתן סככה לומר לו היה א״כ דאין הוא לגס דבוצר ואמר עליה דפליג אבא כרבי דהלכה דסבר משום דטעמיה לומר ואין

סא כו׳ ידוס לו בחצים סיכנה טעמו ולפי ז״ל ה״ה כסב .וצ״ע בו מסככין אין אותן דק ואם למימר ליה לרבינו לו היה דא״כ כן לומר אפשר דאיך עליו לתמוה ויש וכו׳. כאחרים דאמר ו
שאמר דמה סובר שהוא מלשונו נראה וכו׳. בברזל להנחן ראוי והלא כשרה למה זכרים דהכי הנזכר הרב דברי ליישב יש ואולי .ח״ק דברי אלא כאן הביא לא והוא כאחרים לפסוק
 רוצה האוכל על מרובה פסולת דקאמר ומאי ואחרים אבא כרבי דפסק לומר ואין קאמר
 האוכלים ידוה אוכלין טומאת בהלכות מ״ש על שסמך מפני ביאר ולא והאוכל היד לומד

כו׳. אפשר אי כאוכליןדזה ̂■! דאס דבריו בסוף הרב כתב לזה ודומה ו  אע״פ לאכול ק
:אוכל בכלל הוא לסכוך שנמלך

 פשתן באניצי סיככה אמרי׳ י״ב:) (דף דסוכה פ״ק .וכו׳ העץ נפשסי סיככה ד
 איני עצמן [והושט מהו יודע איני פשתן והושט כשרה פשתן בהוצני פמלה

או ליה קרי הוצני דייק ולא סר% אבל ליה קרי הושט נפיץ ולא דייק אי נפשך מה] יודע

 ז״צ הראב״ד הקשה כן ומפני הברזל עליהם שישימו קודם ר״ל כשרה זכרים בחצין סיככה
ק דאחר ריא״ז בשם ז״ל אלפסי בהגהות וככתוב הברזל עליהם יחן שמא דניחוש  שנ

:הבחל שימס מחמת פסולים זכרים אפילו הברזל
כו׳. בברזל להתמלאות עשוי שהוא אע״פ ה  להתרוקן עולם'שלא מלוי ז״ל פירש״י ו

כ: עוד ע״
כ׳) (דף גורם דרבינו נראה .וכו׳ קטנה! חלף] [או גמי מחצלת או קנים מחצלת ו

ר מסככין ■אין :ארוגה בה מסככין גדולה להו ומפרש גדולה מ לו כ ה/  אע״ס ב
ט דייק ולא דילמאתרי ש מ מיי גדולה היא הגירסא ז״ל ולהראב״ד ^יה5מסק<ןין אין ארוגה כשהיא בה מסככין שגדולה כמ״ש לקולא אזלינן דייק ולא תרי ובדין ע״כ. ליה קרי נ

כמו ואיירי בה מסככין אין ארוגה בה מסככין דר׳ הושני אם ספק הוא ספקא דספק ועוד לקולא ואזליק מדרבק דבר שהוא הר״ן ויש .ז״ל ה״ה בדברי שמבואר בקט^י
המפרשים שאר וכל ז״ל הראב״ד כגרסת רבינו דגירסת קאמר לא אמאי ז״ל ה״ה על תימה בדבר מסופק עצמו יוסק ר׳ מ״מ דייק ולא חרי הוי ואפילו דייק ולא הרי הוי יוחנן
דוקא בקטנה איירי ז״ל דלהראב״ד היכי כי דוקא בגדולה דאיירי בה מסככין גדולה לכן קודם במשרה שנשרה דהיינו אע״ג״דחרי כשרה נפצן ולא דק שלא כסב כן מפני
לדחוק צורך דאץ שפיר אתי הא ובכי כלל בגדולה חילוק דאין דמשמע יוסי כר׳ וקיי״ל שבמחלה אדידיה מדידיה דפליג דנראה רביט בדברי גדול סימה יש נפיץ ולא בדייק אבל

במה , ,
ה נ ש ה ה פ״ה למלך מ כ כ ג6ג המהגר הרג מייןמ׳ש (איה .וכו׳ גחצים סי :נ׳) דין כלים מהל׳ ׳

עח מנדל
 כלים מנלאי פסיהי ולא וכו׳ אמר טטס ז״ל הראנ׳ד כתב :קרקע מגדולי עד העץ גפשמי סינצד.

 ואם )׳ל אלפס ר״י כהג וכן רגו כלשון לומר אדם שחייג ז״ל ר׳מ עשה יפה אומר ואני :עכ׳ל
ז׳ל ורנותיו ר'מ דנרי אגל אחרים טעמים אומרים רנים גם עצמו גפני טעם לו יש ז״ל הראג׳ד

 סוכתו דהמקרה מתניתץ גמרא כלים דנלאי אשמעתין ולא לה מייסי קרקע דגדולי אפיסקא דהא נראץ
 לה גרסיט כירושלמי וכו׳ עומדת צורתן שהרי נהן וכיוצא חלף ושל סיג של גחגלים מסככין נשפודין
 כשרה דגורס מאן גהגלים פסולה מ׳ד פסולה תני חניי ואית כשרה תני תניי אית גחגלים סיככה

עד קנים של מחצלת :דסוכה פ׳ק הכל .קגול כלי גכל עד גמצים סיבבה : ע״כ סיג של גהגלים

מיימוגיות הגחות
ק אליעזר בר׳ ודלא בת״ק [ד] :בגמרא עלוגתייהו פעא רב בדאוקי [ג] ״ ם .  : ע״ב ״ מ
 ר״ח פסק ובן: ל׳׳ בהן דאין פליגי בי פסולה ד״ה ארבע בהן יש דאמר בשמואל [ה]

 משני דרב ואע״ג דשמעתין סוגיא אזלא וכן דשמואל כוותיה קאי פפא דרב אלפס ור״י
 דהלכה מזציר וכרבי ברב פסק ורא׳מ ע״ש. וראבי״ה ס״ה סמכינןוכן לא אשינויא אליביה

 אליבא יהודה בד׳ דדב אליבא דר״מ הלכה פסק לענין היא והיא בגזירותיו מאיד כד׳
שלא העולם נהגו ומיהו בסה״ק °[בתב :ר׳מ לגבי יהודה כר׳ [ו] !ותשבח דוק דשמואל

לסכך
 סמן ז׳ל לפס6 ור״י ו'ל הראנ׳׳ד כדברי פ״ק דסוף גרייתא אותה על סמן גיאת גן ר״י כי היא יפנה מחלוקת » אומר ׳ואני :עכ׳ל ארוגה ואפילו וכו׳ חלקה והברייתא ז׳ל הראנ׳ד בתב : כלים כשגרי

א רג אשקה הכי ונהר וטרי שקיל דסלמודא כיון נכון וכן ז׳ל ר׳מ פסק דרך אותו ועל פפא רג זכדאסקה דסלמודא סוגיין על הסירן ואם עד גרמגן שאין נסרים : כווסיה הלכתא נתראה דהוא «
כשרה



ם. מניימשנו׳ י נ מ ת ז ו כ ל ה ה כ ו ה ס ״ 2ז3קלן משנה כסף פ
. מעזיבה עליה שיוין תקרה ח זה במרק שימבאר כמו כשרה הסוכה ואין הדפנות נין מפסיק הוא הרי באמצע אבל דשמה ו׳ נ  ומפום סקרה מירת משוס ן6כ דיש שירוש ו
ו :עפמים בארבעה באמצע פוסל שסול שסכך ) ברחבן שיש נסרים הי ד: ״ ףי ד ס( ש כו׳. ליה דמשיק היכי כי מבינחים אהת נועל או ובמשקשק העשוי מן ולא חעשה ו
' ד׳ בהם שיש נסרים הני שי׳ צידיהן- על הפכן  הרי״ף כשיעס רבינו ושיעס חקרה מגזירת נמי ליה משיק העשוי מן ולא תעשה מן בהכי ואסיקנא עליה ופליגי פסולה אמר הונא ר

: דסוכה פ״ק הר״ן שכתב ; בהלכות ומבואר מסכת של כשפודין נסרים הני להו דהוו דשסולה
ה ח ר ק כן ט (דף שם .וכו׳ מעזיבה עליה שאין ת . בגדיש ההומע ו כו׳ מפירוש נראה ו

א ס״ז) רש״י(סוכה ייוהישו תחתיו ישניו ואיו' כשרה טפחים ארבעה ברחבו ® ק מפיע כי מו
ה ר׳ מעזיבה מד . ״ J; ״l ו® אומרים ב״ש אוסר י . שהוא כמו לסכך דמשייר כשרה למעה מלמעלה * ״ .

א ו תחת מבינתיס אחת נועל או מפקפק אומרים הלל ובית א ל ו חובתו. ד צ דמעיקרא דסכך פסולה למעלה חעע אם אבל ברחבן ש ש נסרין ה
ה לא אבל מבינתים אחת W אומר מאיר ר׳ ע ב ר ן א י א ן ו י י ב ע ה ב ע ב ר ן א כ פ ה ן ו ה י ד י צ ן ב י א ן ש ה משום ביה איס דהשהא וסכך בעולם ליתיה ב

] זו הרי בהן וסכך ארבעה דכל אומרים ואמרים העשוי מן ולא, העשה פסול הנסר ̂שהרי .פסולה [ז
ן .ברחבו שסיבך בין אלא הוי סכך עובא סמיך אפילו דבהד;סככה ך

 תקועין נסרין אלא והאבנים הטיט שהיא מעזיבה עליה
 אלא סוכה לשם נעשו לא שהרי פסולה זו הרי בלבד
ת. לשם  המסמרים והניד הנסרים פקפק אם לפיבך בי
 נסר בכל יהיה שלא ובלבד כשרה־. זו הרי סוכה לשם
מ] אחד נטל אם וכן טפחים. יארבעה ונסר  מבינתים [

_ כשרה: זו הרי סוכה לשם כשר סכך במקומו והניח
 לצל [מ) *4עשו ^תהיה והוא מצוה. לשם נעשית שלא פי על אף כשרה מקום מכל
 כסולת מאיליה שנעשית סוכה אבל בהן. כיוצא [כ] וכל בהמה וסוכת עכו״ם [י] סוכת כגון
 עימר!:דיש לא שהרי סוכה אינה סוכה ועשהו בגדיש החוטט ובן לצל. נעשית שלא לפי
ה וחטט סוכה לשם שבעה במשך יטפח חלל בתחלה עשה [ל] אם לפיכך לצל. זה  ב

 וקבילי קש ירזבילי י :לצל שלה [«] סכך נעשה שהרי כשרה לעשרה והשלימה כן אחרי
 בשןfלי כדי גגו על חבילות אותן יעשה שמא גזרה כהן מסככין אין זרדין וחבילי עצים

״ עשה לא מתחלה והוא סוכה לשם תחתיהן וישב וימלך
K׳S'£ir/»'4S סאליה-יאם שנעשית כסיכה *ז1ינםצ לצל ,7ם־ך

 ג׳ אגד פאכילו נפנה למה ידעתי לא1 אותה מצא וחמשה מעשרים פחותה חבילה *ואין .כשירות התירם בערב מהשדה בא שאדם פעמים מסככין
ם: גני על ומניחה ומעלה כתישו על וחבילתו א בדי ] חבילות י נ ;אגד שמיה למנץ אותן שאגת קטגות [ ל כ׳ ע ,

- והתורה• לסכוך עליה ונמלך ליבשה כדי סוכתו . .J  L V. ■ד r שמים בידי שאגד בו [ס]מסככין בו אגודות והחריות הדקל ראש החותך וכן מסככיןבהן. י
אינו

:היכע סי׳ עור ו :שס נעור עי׳ ה :שם סמ׳ג הרלה סי׳ עור ד :ע׳ש ד׳ נהן יש אפילו כתג העוי ג :שם סמ׳ג סרלא סי׳ עור ב :שם וסמ׳ג סור א

 דר׳:יהודה ואליבא כב״ה בהלכות ופסקו יפקפק.
ק  מנסרים היא זו מקרה רנינו ופירש .עיקר ו

ק שאין :הנכון והוא ארבעה ב
 (דף שם .וכו׳ כהלכתה שנעשית סוכה ט

 סוכם עכו״ם סוכת רבנן מנו ח׳:)
 מכל סוכה כותים סוכת בהמה סוכת נשים
 כהלכתה מסוככת שתהא ובלבד כשרה מקום

 שעשויה והוא חסדא רב אמר כהלכתה מאי
ל :לצל ב  החומס וכן ופו׳ שנעשית סוכה א

ע׳ .וכו׳ מדיש  ובמשנה העשוי מן ולא תעשה מ
 אינה סוכה לו לעשות בגדיש החומס ס״ו) (דף

ה כ  לא שנא רב אמר ט״ז) (דף ובגמרא מ
 שבעה במשך טפח מלל שם שאין אלא שנו

כק. שבעה במשך טפח חלל שם יש אפל סו  ה״ז
 עשיית בשעה מתחלה שם שעשה שם יש ופי׳

ש  אהל משוב שהוא שכה לשם מפח חלל מדי
: סוכה הכשר שיעור שהוא שגעה במשך

. וכו׳ זרדין ומבילי עצים וחבילי קש חכילי י
 קש מבילי י״ב) (דף שם משנה

ואס בהן מסככין אין זרדין וחבילי עצים וחגילי

 דמי ששיר הילכך מלמטה ליה קליש דהשמא
:הר׳׳ן) (עכ״ל

א  ק״ל למנין. אותם שאגדו קטנות חבילות י
 שחופ דאי קטטת כתב למה

 לשפ אלא למנין אגודים היו לא אפילו מכ״ה
:בהם מסככין אגד

העושה
כחלכתה שנעשית יסוכה ט

:ע״כ העשוי מן ולא מעשה אמרה
אין  זה .וכו׳ וחמשה מעשרים פחותה חבילה ו

 בירושלמי א״א ובהשגות בירושלמי. מבואר
 דאגד בגמרתט מ״ש מפרש ז״ל ורבינו .וכו׳

תימה ויש ז׳ע הר״א כדברי מפרשים ויש .שלנו הגמרא עם הירושלמי להשוות כדי בדין מכ״ה פחות קרויה אינה מטלה אבל אזוב אגודת ביה דכמיג הזאה לענין אגד שמיה שלשה
;אגד שמיה שלשה דאגד גסרהט ולא הירושלמי לא כתבו שלא ההלכות מן

א  .וכו׳ דקל ראש החותך וכן :דאגידי הוא למנינא דאגידי ואע״ג בהו מסככינן דשרא אסוריימא הני מרימר דרש י״ג:) (דף שם .וכו׳ למנין אותן שאגדו קטנות חבילות י
: אגד שמיל לא בסד אגד להו אגיד דהדר ואע״ג אגד שמיה לא שמים בידי אגד דאגידי ואע״ג בש מסככין דדקלא אשקוחא האי רב אמר י״ג) (דף שם

כן1 ,
משנה לחם

ס גריס דאי דמשמע וי״ל .וכו׳ בה מסככין גדולה דפירש גרסתו לשי ז״ל הוא שנדחק במה ר דעתו־ לטלה אבל לשכיבה אלא אותה עושה אינה אותה שעשה מי קטנה דודאי וי״ל .«
 אין קטנה שאמר במה קודם וסליק קאי דבקסנה אקטנה קאי דע״כ מסככיןוכו׳ אכולה

 :וכו׳ בה מסככין גדולה דקאמר מאי קאי דא דעל נראה וא״כ בה מסככין
 השוה כאן .וכו׳ בה מסככין אין לפיכך לשכיבה סתמה קטנה חלף או גמי מחצלת

 אין אמאי כן לא דאי טומאה מקבלין שכלן ובודאי וחלף וגמי קנים רבינו
 במדרס ממטמאה הקש מחצלת רביט כמג כ״ה פרק כלים דבהלכות וקשה .בהם מסככין

 עשאה אס המחצלאות ושאר למדרס ראויה שאינה מפני טהוריס חלף ושל קנים ושל
 קטנה לסיכוך סתמה גדולה סתם משאה ממרה לסיכוך עשאה טומאה מקבלת לשכיבה
 דמאי כלל היא מילתא לאו והא לגמרי סהוריס חלף דשל משמע .ע״כ לשכיבה סתמה

 וכדכתב הם ען כלי דבכלל מיממאין מת טומאת אבל ממדרס היינו טהורים התם דקאמר
 הקנים ומן הערבה ומן הגומא מן העשויים הכלים כל כלים מהל׳ א׳ בפרק רבינ^

 דמיסמאין נראה וא״כ וכו׳ והמפצות והמחצלוס והסרסקלין הכפיפות כגון החלף ומן וכו׳
 מיסמאין דאינם הוא כ״ה פ׳ כלים בהל׳ דכתב ומאי לסיכוך ראויס אינם ולכך בטומאה
 וא״ת .לשכיבה מיוחד איט וזה לשכיבה המיוחד כלי צריך במדרס דליטמא משוס במדרס

 דבר וכל לשכיבה ססמא דקסנה כאן אמרינן הא מדרס מיטמאה אינה אמאי אכתי
טמא לישיבה העשוי הם מפצין שלשה כ״ז בפרק וכמ״ש מדנים מיטמא לשכיבה שסתמו

מיימוניות הגהות
 לירד יכולין הגשמים שאין בענין בקביעות בהם לסבך אתי דלמא משום כלל בהם לסבך

 חזרו הונא רב כר ורבה הסדא רב וגם בוותיה נחמן רב דקאי הונא ברב [ז] : עכ״ל] בה
 : מבינתים אחת נוטל או מפקפק דאמר יהודה דרבי אליבא כב״ה [ח] :ע״ב ,בהן
 פירש ור״ת ״ לראבי״ה ול"נ בה לםכך שבשר ובדבר מחמתה מרובה צילתה פי׳ רש״י [ט]

 התירו אמאי בשרה דאי פסולה שזו הגשמים מן להגן מעובה ולא לצל שעשוי והוא
 אמר אמאי ועוד מקפתו תסרח ולא יפה יפה יכסנה המקפח משתסרח הסוכה מן לצאת

 בית במין המעובה דתנן והא .הוא קללה סימן בחג דתעניתדגשמים ובפ״ק הישן פרק
 שמעון ה״ר שסיבך ומעשה הגג דרך יורדין שלבסוף הגשמים מן מצלת שאין צ״ל בשירה

 מצלת דאין כשרה וה אצל זה השביבן אבל הגשמים מן דמצלת משום ר״ת ופסלה במסמרות ותקוע ביפה כעין מאד יפה סוכה ועשה טפחים ד׳ בהן שאין בנסרים ר״ת של גיסו
 והמחמיר פסולה בלל גשמים בה יורדין אין אם אבל פורתא הצלה גשמים הצלת ושמא וכו׳ הגשמים ומן החמה מן להגן עשויה רועים סוכת סתם כתב דריב׳׳א הגשמים מן

 בירושלמי גרסינן מכשירין וב״ה פוסלים ב׳׳ש ישנה סובה [צ] : ע׳׳ב ,רקב׳׳ש וסונת גנב״ך סוכת [י] : כ׳א בהילכתא ועיין אבי״ה מן ע״ב יתברך השם מאת ברכה עליו הבא
 הדפנות שיעשה קודם הםבך לעשות אין טעמא ומהאי [«] : כך עשאו הגדיש עשיית בשעת [ל] :ע״ב ,קאי ואב״ה שהוא בל אומר יוסי ר׳ טפח אמריו חבריא דבר בה לחדש צריך

אמר [ס] דאגידי״ע׳׳ב: הוא בעלמא למניינא דאגידי ואע׳ג מסככין.בהו דסורא אסווייתא הני מרימר דרש [נ] ! ע״כ לסכך, יבול תחלה לסבך סמוך טפח הדפנות עשה־ ואם תחלה
הו, מפפבין דדיקלא אפקותא האי רב אמר גידל רב :ע״ב כ

 ואע״ע לסיכוך גדולה אלא לשכיבה קטנה לעשותה דרך דאין קטנה אוא» שעושה מי של
 דר׳ כ׳:) דסוכה(ד^ פ״ק בשלהי בגמרא כדאמרינן מדרס מיטמאה אינה לשכיבה עשאה שזה

 מפני טהורות דהם רבנן סברי יתיב דמקרי ואע״ג מקומות שאר על פליגי ורבנן דוסא
:לשכיבה לעשותה דרך שאין

ה ח ר ה  תקרה רגלינו ופירש ה״ה כתב .פסולה זו הרי וכו׳ מעזיבה עליה שאין ת
דגרי:הגמרא־ פירוש .וכו׳ הנכון והוא ארבעה בהם שאין מנסרים היא זו

 ז׳׳ל הל־״ן כמ״ש הוא מיפלגי קא תקרה בביטולי דקאמר במאי ט״ו) (דף דסוכה בפ״ק
עונין שבשישה וכתב תרל״ב בסי׳ ז״ל מוהרי׳׳ק הרב הביאו הרי׳׳ף לדעת יפה זו,

; הרמב״ס דברי
ן י אי  דאגד שסוגי־ רבינו דברי לפי וא״ת .וכו׳ בדים וממשה מעשרים פחותה חבילה ו

 בגקרא(דף אמר היכי כן אס סוכה לענין נאמר לא אגד שמיה טפחים שלשה
 אגד היה שנים היו דאם דמשמע אגד שמיה לא בחד אגד דדיקלא אפקותא גבי י״ג)

 מאי לרבינו אלא אגד הוי דבשניס דרבנן אליבא הוא דכן ניחא המפרשים לשאר גשלמא
 בחד אגד אחד הוא ששרשס כיון מ״מ בדים כ׳׳ה שהם אע״פ דה״ק ונראה .למימר איכא

שהיה נפרדים כ״ה שהיו בשרשיס גס נפרדים היו אם למעוטי כלומר אגד שמיה לא
שמוי

עוז מגדל
ד) םוכה(דך1 דמס׳ פ׳ק . נשרה ב :נדים וחמשה מעשרים פחותה חבילה ואין :י׳ ת ד ב אג׳  )״ל הי

 אין בירושלמי וו׳ל כן כתב גיאת בן ר׳י גם אומר ואני :עכ׳ל אגד שמיה וכו׳ מצא בירושלמי
ה פחותה חבילה ק דאמרינן לירושלמי ראיה לי ויראה עכ׳׳ל. ופסקה דעמעתא עיקר והכין ורדין מנ׳  פ׳

 קנים משלשה פחותה חבילה אין אומר בתירא בן יהודה ר׳ וכו׳ דברים דאלו מתניתין גמרא דע׳ו
 דמבלין מהניתין גמרא דהוכה ודפ׳ק הראב׳ד ומ׳ש .חלוק שהלשון אלא שוים שתיהן שיעור ואולי .ע'כ

 חבילה כי הירושלמי לשון להיות יכול וזה למוד בע׳ז מפורשת שכתם שם האמורה וחבילה למוד חבלין
ת :לחוד ושארא להוד לו )1 (דך סוכה דמם׳ פ״ק .הפפול מקום על סיכך עד קסנות חבי ג :׳
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ב ה י ש עו כו׳. האילן מחת •הוכחו ה עד וכו׳ כלשונה משגה שם ה״ה כסב ו
 היינו דמבען מפרש ז״ל שהוא נראה לרבינו המפנה בפירוש אבל .מזה

 שיקוז בתנאי כשרה מהן הרבה סיכוך היה אם וכו׳ עליה דהדלה אססניתין שכחב שקצצן
 כשרה שקצצן או אמר עוד ופסולה, כשר סכך בהדי פסול סכך יצמרף קצצן לא ואם אותם

 נראה וכן כשרה תהיה ואז אותם שינענע בתנאי
 עלי עציה הדלה שנתב פה גם רבינו מדברי

 אם קצצן ואת״נ גבן על וסיכך ובדיהן האילנות
 היה לא ואם כשרה מהן הרבה הסיכוך הייה

 צריך מהן הרבה כשר מתמלתו שהיה הסיכוך
 עשויה שתהא כדי קציצתן אתר אותם ■לנענע

הכי עליה דהדלה מתניתין זה סוכה־וילפי לשם

ם, י״ג:).כלשון (דף שם .וכו׳ עשוי שאינו אגד כל וכן בי לעלמלו עשוי שאינו ופי׳ ר
: אגד אותו ידי על

 סחת סוכתו הפושה כלשונה משנה ע׳:) שם(דף .וכו׳ האילן חתת סוכתו העושה יב
 פנצתו באילן אלא שנו לא רבא אמר ובגמרא הבית בתוך עשאה כאילו האילן

.כשרה מצלתו מרובה תמהו אבל מתמתו מרובה
הא הוי מאי _מצלתו מרובה תמחו וכי והקשו כולן החריות ראשי .קשי יאפילי . כחבילה אינו

?1^בפן?' בייי ראשים משני אחד אחת בחבילה שנמצאו האחד ^ ה א״״ב
 אחד עץ שהאוגד בה מסככין אדם בידי ואחד שמים

בידי אגודה שהרי היא אחד כעץ וזו חבילה אינו
ת את עליה הדלה הנינא א ו , פן  ואת הדלעת מ

הסכך היה ואם פסולה גבן על וסכך הקיסום

ס א א ־ פי ־ ן ־ ״ , , , ־ . . p,־ ם י מ ן ש כ ל ו ו כ נ י א ש ' ד נ י א ו ש ו ע ל ט ל ט י ל נ י : א י נ S א ’ t e  t o
ב היינו בשחבמן לה וכדאוקימנא כלל נענוע בלא ה” י ש ו ע ו ה ת כ ו ת ס ח ן ת ל י א ו ה ל י א ה כ א ש ך ע ו ת מהתם אי ותירצו .בשתבען לאו אלא כשר סכך ב

ת כמשפמ שקצצן או פירוש שקצצן או ומאי שקצצן י ב ה .ה ל ד ה ה י ל י ע ל ת ע ו נ ל י א ן ה ה י ד ב ] ו ע ך [ כ ס קמ״ל לא לכתמלה אבל דיעבד ה״מ אמינא הוה ־ ו

ל ן ע נ ר ג ה א ך ו ן כ צ צ ט .ק ה י י ך ה ו כ י ס ה ה כ ר ה ו ׳ ־ י S מ

ה החס סוכתו דהעושה ומתני׳ ונענען שקצצן כיון ר ש ם .כ א א ו ה ל י ך ה ו כ י ס ה ה י ה ו ש ת ל ח ת ר מ ש ה כ ב ר אוקימנא מהן הרבה הסמך היה אם בהלכות ה
מי עלה'בגמרא ודאתמר האילן ן מיפרשא הנינ ה ך מ י ר ע צ נ ע נ ^] ל ן [ ת ו ר א ח ן א ת צ י צ י ק ד ה כ י ה ת סכך מצפרף קא הא הכי לאו דאי בשהבמן ש

-1l הסכך מסתמא מצלתו מרובה חמתו שהאילן דכל . ״ כשרה שקצצן או .ופסולה כשר סכך בהדי פסול ך
י דהיינו חבסן אם הילכך מהכשר מיעע פסול ״ , ולא סוכה לשס מעשה שיהא כדי לנענעו וצריך ^

ן וכשהאילן כשרה נענעם שלא אע״פ שקצצן ^י ^ ן ז י כ כ ס ך p מ ב י ס נ ו שי ם ב ף ה ל א ר פ ע ש כ ה כ. עשייתן היא זו קציצהן אמרינן ש דעת וזה ע״
ל על רבה הפסול הסכך מסתמא מחמתו מרובה ל ע ו ס פ . ה ה ל ו ס ך פ כ סי ה ^ ז ו ב מ צ ע ה ל ז ב ו ו מ צ ע ה ל מזה;;. זה שהפרידן מבען מפרש שהוא רבינו ז
ד פסילה שקצצן דהיינו חבען אפילו הילכך הכשר צ . ב ה ם ז ש א ר י כ ס ל ב ו ס ה פ ש ל ם ש י ח פ ם ט ו ה מ ך ב ח שהסכך אע״פ בזה זה מעורבין היו אס אבל א
.i י אע״פ שינענענו עד העשוי מן ולא תעשה משום הדין וזהו ופסול בזה זה מצפרפין רבה כשר ,

ואם וכו׳ בו שמסככין •דבר ערב בסמוך שכתב 1^ ■ לא הסכך על ונופלים מתנענעים הם שכשקוצצן
הסימך שיהא צריך הפרידן לומר שרוצה הבען ג מג משין פמ׳ג חרלב שי׳ עור ב שס: ונסמ׳ג ומ׳ש חרכו שי׳ עור א והשתא{קנארן בידים נענוע דבעינן משום מהני
. בו שמבככין דבר עירב שכתב רבינו דברי . בצמצום כמותו היה ואם הפסול מן הרבה הכשר .

 שכתב הדין וזהו בשמבסן לה ואוקימנא מהן הרבה הסיכוך שהיה או המשנה וז״ש פסול י
 פסול בסכך כשאין זה וכל למניה זה יתבאר ועוד וכו׳ כשר ודבר פסול בדבר סיכך רבינו
 כשרה שקצצן או המשנה סוף הוא בכאן רבינו ומ״ש לפנינו שיתבאר כמו מפחים ג׳ ביחד
 וקצן רבה כשר הסכך יהיה שאס רבינו וחידש בהלכות כמוזכר לנענע דצריך אמרינן ובגמ׳

 קציצה צריך היה לא רבה שהסכך כיון שהרי הוא פשוע ודבר לנענע צריך שאינו הפסול
 הצריכו שלא ועוד שכשרה שכן כל שקצצן וכיון שנתבאר כמו מזה זה להפרידן חבעה אלא

א. ופשוט העשוי מן ולא העשה משוס אלא נענוע  ואע״פ נקבל היא הלכה ואס כתוב ושם מזה זה שהפרידן שחבנין מפרש שרבינו בהשגות כתוב וכן .אלו בדברים רבינו דעת זהו הו
ליכא והכא קמ״ל וכו׳ פסול סכך מצגירף דלמא נגזור דתימא מהו ליה אצעריכא מעשרים למעלה עליונה וקיימה פסולה ועליונה כפרה תחתונה שאמרו ממה עליו להקשות שיש

כשר סכך. בהדי פסול סכך מצטרף קא הא שהם.מפרשים ז״ל האהרוניס למפרשים אחרת בזה;שטה יש ומ״מ כדאי אינה זו וקושיא .עכ״ל אחר פירוש לגו יש אנו מ״מ כלל עירוב
 עשוי שאינו פסול עצמו התחתון מקצת נמצא התחתון על מאהיל שהעליון כיון מחממו מרובה צלהו ותחתון מצלחו מרובה עליון של שחמסו אע״פ פסול סכך שתחת כשר סכך שכל
 אחד סכך היה ,הם דינין ג׳ ז״ל הרמב״ן וכתב רמי. חבוט מלשון יחד שערבן כלומר בשחבטן (תירצו למעלה וכשר למטה פסול היה אם וכן ומבטלו עליו מסכך הפסול עליון ואותו לצל

 שלא ובלבד כשר מרובה צלתו ועדיין הפסול שהחת מה הכשר מן ינטל שאילו דכל נ״ל אבל .לעולם ופסול מצטרף קא והא שאמרו וזו למטה וזה למעלה זה כשר אהד וסכך פסול
 מחמתו מרובה צלתו והכשר מצלתו מרובה חמתו בעצמו הפסול היה אם ופסול׳מעורבין כשר אחד סכך ועשאן חבטן פסול סכך משום יפסל שלא כדי אחד במקום טפחים ד׳ יהא
 היה אס עצמו בפני וזה עצמו בפני זה אלא יחד מעורבין היו ולא ופסול בכשר אחד סכך עשה .ב׳ דין וזהו מצטרף ואינו פוסל אינו זה נמצא ומבטלו הפסול על רבה הכשר הרי

:האחרון בדין אאריך ולמניה עכ״ל. בגמרא בה דאתמר ומאי בשפודין סוכתו דהמקרה משגסט וזהו כשרה כפסול כשר
ג . בו שמסככין דבר עירב י כו׳ ך בסמוך: זה הזכרתי כבר ו כ אמות ד׳ לסכוך כותל בין יש אם גביו על וסכך שנפחת בית י״ז) (דף משנה .וכו׳ לעצמו ובזה לעצמו בזה ס

ס אמר שמואל ושמואל רב נחלקו י״ז:) ובגמרא(דף .פסולה אמות ד׳ תחתיו יש אס בו מסככין שאין בדבר שהקיפוה גדולה וסוכה אכסדרה המוקפת חצר וכן פסולה
פסול -

ם ח ה ל נ ש מ
כבית מינה דדייקינן הבית בתוך עשאה כאילו ההיא חדא ל׳׳ל משניות תלהא רבינו אס אבל אגד שמיה לא אמד שרש והס לבדם הם הכ״ה שאלו כיון ה״ק א״נ .אגד שמו
בין מוהר כעומד פרון למ״ד בין דלכ״ע דשפודין ההיא וחדא עליה דהדלה ההיא והדא הכ״ה באלו אחד אגד דכי ז״ל הרא״ש וכדכתב אגד שמו היה באלו אחד אוגד היה

 שאין בדבר פסולה הפסול על יתר שהכשר אע״פ בשניהם וסיכך בו מסככין שאין בדבר
 דסכך דמשמע מצלתו מרובה חמתו על בגמרא נמי והכי מיירי ודאי קצצן בלא בו מסככין

 לאוקמה ואיצטריך כשר סכך בהדי פסול סכך מצטרף הא אקשינן הכשר מן מועט פסול
הפסול: על יתר שכשר ואפילו פסולה קצצן לא אם הא קצצן דהיינו בשחבכין

כיצד

סכך

:אגד שמיה
 שהפרידן חבטן מפרש רבינו הבית. עשאה■בתוך כאילו האילן החת סוכתו העושה יב

גמ׳ מקשה מ״מ נפרדים דהם משמע האילן החת סוכתו דהעושה ואע״ג
 מאי ,נפרדים הם דאם במעורגין מתני׳ איירי דע״כ דס״ד משום וכו׳ מצטרף קא והא

כי. בהר שהקשה כמו למימרא  הפרידן ר״ל דחבטן שפירש רבינו לפירוש סעד ויש ה
 נתונים היו אס מעדיף בשאין תימא אפילו אמר רבא ט״ר.) (דף בפ״ק דאמרינן מההיא

 דפירוש התוספות שם כמ״ש הקונמיס לפירוש וקשה שתי נותנן ערב ערב נותנן שהי
 רבינו ולפירוש יתבטל אמאי בפ״ע וזה עצמו בפני דזה הכא א״כ עירבן ר״ל מבטן

 כשהאילן רבינו בדברי הוזכר לא אמאי לפירושו שקשה אלא ניחא הפרידן מבטן דפירש
 בגמ' קאמר לא רבא דהא פסול וחבטן מרובה הסכך שהיה אע״פ מחמתו מרובה צלהו

 צלתו האילן אם אבל מצלתו מרובה בחמתו אלא דכשר ומבטן מרובה דהסיכוך היכא
 היינו וכו׳ כשהאילן אלא ל״ש דקאמר דמאי מפרש דרבינו וי״ל .פסול מחמתו מרובה
 מצלחה מרובה ממתה היתה והסוכה מחמתו מרובה צלמו כשהאילן כלומר מרובה סיכוך

^  אלא לן אכפת ולא כשר מחמתה מרובה צלתה והסוכה מצלחו מרובה חמתו כשהאילן א
 ודעת ז״ל. הטור דעת כן נראה ואין אילן של מחמתו מרובה שצלתו ולא מרובה בסיכוך
 ההלכות דעת ן ו הוא כך רבינו דעת ומ״מ הטור לדעת שוה ז״ל ה״ה שהזכיר הרמב״ן

 שהוא ודאי הוזכרה שלא כיון כלומר וכו׳ בהלכות זו סוגיא נזכרה [לאן ז״ל ה״ה וז״ש
לדעת ז״ל בדבריכה״ה וע״ק .כדכתיבנא מחמתו מרובה צלמו בענין רבינו כפירוש מפרש

 והדלה האילן תחת סוכתו העושה בשלמא .ז״ל ה״ה כדכתב מעדיף בעינן אסור למ״ד
 .למה בשפודין סוכתו דהמקרה הך אלא לכתחילה וחד לבדיעבד חד צריכי הגפן את עליה
 לימא ט״ו;) (דף בגמרא שם דאמרו המגיה דבארוכוא מידושא לאשמועינן דאצכיריך וי״ל

כו׳. סיככה טביומי בר אמי ר׳ דאמר טביומי בר■ אמי לר׳ ליה מסייע  האמת ולפי ו
 כרעים ושתי בארוכה אמי לדר׳ דליתא ואפשר [ליה] מסייע [דתנא] אמי כר׳ דקי״ל

 במעדיף ממני׳ דמוקי אמר כעומד פרון למ״ד להרמב״ן אפילו צ״ל וע״כ הוא וכו׳חידושא
הך שכן כל כשר מרובה הסכך עם מעורב שהוא ואע״פ דלעיל הנהו לימא הך לי למה

דחד דלעיל מחד ולישתוק הך לימא רבינו לדעת וא״ת .דמעדיף היכא דכשר עצמו בפני
ץ דהי* ליתא הא קתני זו אף זו וכ״ת לכתחלה אצטריך מההיא דלשהנק סי
 דההיא וי״ל אחרונה. דהיא דהדלה מהאי לה ידענא ואנא הבית בתוך עשאה דכאילו

 אבל מותר מרובה דהסיכוך היכא דדוקא לאשמועינן אצטריך מרובה הסכך היה דאם
 נראה מוהר כעומד פרון דקי״ל ולדידן במעדיף הוא דמקרה וההיא אסור כעומד פרוץ

 הסכך היה אם ולז״א כשר מרובה הסיכוך שאין אע״פ וחבטן דקצצן דהיכא דאיצטריך
 כמוהו היה ואם וז״ל ה״ה וכתב מרובה. סכוך בלא וחבטן קצצן ר״ל שקצצן או מרובה
. מהם הרבה הסיכוך שהיה או המשנה וז״ש פסול בצמצום כו׳  פריך מאי דא״כ קשה ו

מההיא כעומד פרון למ״ד דהמקרה ט״ו) (דף ממני׳ על בגמרא בפ״ק מתניחין אסור'
אמתניחין ממתני׳ תקשי מותר למ״ד אפילו כשרה כמותן ביניהם ריוח יש אם דאמרה

כמ״ש פסול דבצמצום משמע כשרה מהם הרבה הסיכוך היה דאם מתני׳ אמרה דהכא

מיימוניות הגהות
 הרבה דבסינוך משמע כשרה שקצזין או מהן הרכה סיכוך היה ואס התם איתא דהכי וצ״ע [ע]
 קמיה יוסן* רב יתיב דגרסינן בגמרא משמע וכן קתני או רהא כשרה קציצה בלא אפילו מהן
 סתמא דאקצצן משמע לנענע וצריך רב אמר כשרה שקצצן או וקאמר ויתיב הונא דרב

 ולא כבעמוד מהן הרבה כשהסיכוך אסילו שקצצן נפרש ואם רב דברי קיימי דמתניתין
 נענוע דמצריך מאן ליבא בהא לנענע וצריך זה על אומר מה א״ב שקצצן או נפרש

 לשון ומתוך כבעמוד רבינו לשון ג׳ב כתב ובס״ה .קצצן וגם מהן הרבה כשהסיכוך
ם^ בנגד מיצל האילן אם אפילו כשרה מחמתה מרובה צילתה הסוכה ראם משמע יש׳י

 למיפסל דנגזור דתימא מהו דגרסינן בפירוש בו חזר לקמן אבל חבטן לא ואפילו הסוכה
 צילתה כשהתחתונה אפילו אלמא מעשרים למעלה פעמים עליונה רקיימא משום תחתונה
 סכך בהדי פסול סכך דמצטרף משמע פסולה מעשרים למעלה העליונה אם מחפתה מרובה

 משום מחמתה מרובה צילתה שהיתה אתחתונה למיחש אדעתיה מסיק מדלא לפסול כשר
 :ע׳ב ,תרי״ג בסימן בספרו ועיין ריב״א מרברי שהבין ראבי״ה פסק וכן פסול סכך צירוף

תיל היה ור׳ח רב לגבי התם ניגהו דרבים פר״ח וכן דאבי״ה פסק וכן כשמואל [פ]
;ממקומן להזיזן



275 קלחמשנה כסףפ״ה סוכה הלכות זמנים.משנה מניד
ד׳ סשול הצד מן נארנעה פוסל נאמצע פכול רנ אמות נ ד׳ הצד מן נין נאמצע נין אמר ו  נ
ה רנ דני רננן דהא כשמואל נהא והלכחא ובהלכות . אמות סי  נסוכה וה״מ להו סנירא מ
כ. טפחים ג׳ הצד מן נין נאמצע בין קטנה בסוכה אבל גדולה  רבינו ספרי נקצת ויש ע״

: האמת יובן שכתבתי וממה בדקדוק בקצתן ומבואר בכאן סופר וטעות חסרון
.וכו׳ כשר ודבר פסול בדבר סיבך טז

 סוכתו המקרה ט״ו) (דף משנה
 ביניהן ריוח יש אס המטה בארוכות או נשסודץ

 דר׳ ^ובתא תהוי לימא ובגמרא כשרה כמותן
ה הונא  כעומד פרון דאתמר יהושע דרב נרי

 דרב בריה הונא רב מותר אמר פפא רב
ר. אמר יהושע מ  בנכנס כמותן מאי ותירצו א

 ופסק שם כנזכר הכשר מעדיף שהוא ויוצא
 בפי' שהד אצלי תמה וזה זה כהירוז לנינו

 ט״ו:) דעירובין(דף קמא פירקא הלכה נפסקה
 ורבינו מוסר כעומד פרו{ דאמר פפא כרב

 למה וא״כ שבס מהלכות פפ״ז פסק כן עצמו
תן דמ״ד אליבא שהוא כמיייז פסק  כעומד פ
 הזה הטעם שמן ונראה כמותו. הלנה ואין אסור

א נזכרה לא  המפרשים כל וגם בהלכות זו מגי
 כשר היה שאם כן שסוברין ראיתי האחרונים

 דברי למעלה• הזכרתי וכבר כשרה כפסול
 דברי להעמיד לי ויש שסוברכן. ז״ל הרמב״ן

 דסכך לומר לנו יש כרחנו שעל דע רבינו
 היאך לא דאי נחשב הוא נפרון זה לענין פסול
 כעומד פרון דאמר הונא לרב המשנה מן הקשו
 לאו אלא מידי פרון ליכא הכא דהא סמל
 כפרון פסול סכך ועומד פריז דלענין ש״מ
 בעינן ודאי שכן וכיון רנינו וכמ״ש נחשב הוא
 דכפרון מאחר לא דאי פורתא טפי נשר סכך
 מצלתה מרובה ממתה למטה לה הויא הוא

 בחכמת ומבואר כי׳ב:) הישן(דף פ׳ ריש כדאיתא
 מרובה בחור הנכנס השמש שאור במופת הראיות

 וסעד ספי בעינן כרחין על שכן וכיון המור על
 לאו ואי הכי אוקמוה ורבה אמי דרבי לזה

 מוקמי הוו לא הלכה לענין הכי להו דסבירא
 לו תקשי מגיין א״כ וא״ת ,בהכי מתניתין

א לרב יןא אייאי  לרב אפילו דהא מנ
אמר. ולא ולטעמיך למימר מצי דהוה לומר יש ,במעדיףוכדאמרן מתניהין עלכרחין ספא

:רבינו לדעת כנ״ל
פרש

 דברים במה יד פסולה♦ זו הרי הצד מן בין באמצע בין
 פסול סכך גדולה בסוכה אבל קטנה בסוכה ,אמורים
 כשרה. מיכן פחות טפחים [צ] בארבעה פוסלה באמצע

 ״ביצר בשרה. ופחותמיבן אמות בארבע פוסל ומן*הצד
 על וסיכך באמצעו שנפחת בית

 המוקפת *חצר ובן . הפחת מקום
 סוכה וכן .עליה שסיכך אכסדרה

 מסככין שאין בדבר שהקיפוה גדולה
 יש אם .מלמעלה הדפנות בצד בו

 ארבע ולכותל הכשר הסכך משפת
 רואין מיכן פחות .פסולה אמות
 הסכך זה ויחשב נעקם הכותל כאילו

 : מסיני למשה הלכה זה ודבר .ובשרה מגוףהבותל הפסול
ו  שבעה אלא בה שאין כל קטנה סוכה היא זו ואי ט

 יתר בה שישאר בל וגדולה .טפחים שבעה על טפחים
 על טפחים שבעה הפסול סכך על

ז כשי♦ סכך טפחים שבעה  *סיכך ט
 בצד זה בשר ודבר פסול ^בדבר

 הפסול מסבך אחד במקום ואין זה
 אם .פחות אלא טפחים שלשה רוחב

 כל על יותר הכשר הסכך כל היה
שר. הפסול הסכך  אע״פ בצמצום זה כמו זה היה ואם כ
פסול שסכך מפני פסולה זו הרי שלשה אחד במקום שאין

ד יד צ י  משנה הכל .וכו׳ גדולה סוכה וכן וכו׳ המוקף חצר וכן וכו׳ שנפחה בית כ
 דמחיצות שנפחת בית אשמעינן דאי צריכה שם ואמרו י״ז) (דף דסוכה פ״ק

 צריכא לא אימא עבידן לאכסדרה לאו דמחיצות אכסדרה המוקפת חצר אבל עבידן לבית
משום ופסולן כשר סכך ממין כלומר הוא כשר סכך דסככן משום תרתי הני אשמעינן ואי

 הוא פסול סכך דסככה גדולה סוכה אבל העשוי
:צריכא לא אימא

ו אי ט  כל וגדולה ו:ו׳ קטנה סוכה היא זו ו
'ז' הפסול הסכך על יתר בה שישאר

 הראב״ד השגת
כו׳ אכסדרה המוקפת •סצר  .ו

 מסר נ׳ל ז׳ל הראג׳ד נתב
 פוסל נאמצע פסול סכך נכאן

ד׳ ד׳ פוסל הצד מן נ  אמות ג
 בסוכה אמורים דנריס גמה

 נין קטנה נסוכה אגל גדולה
 פוסל הצד מן נין גאמצע

׳ ג  קטנה סוכה היא ואיוו נ
:טכ׳ל ונו׳

הראב״ד השגת
ר *סיכך דנ  א׳א .וכו' פסול נ

 ואולי אמרו למה ידעתי לא וה
 ובמקרה אמרו גדולה נסוכה
 משום כשר ונדבר נשפודין סוכתו
 שכתב הטעם אנל לצמצם שא׳א

א לא ,עכ׳ל הדרן זה על ינ

כפרוץ:תילא סי׳ טור ב :שם וסמ׳ג טור א

 אי זה בלשון לההתפק יש .כשר סכך ז׳ על
 כלומר מצטרסין מפחים ז׳ על טפחים ח׳ ס״ל

 ואינו שמהצד מהדופן מתחיל פסול סכך שאם
 שאצל סכך נצרף ואם האחר הדופן עד מגיע
 הצד ידי על הפתח שאצל וסכך האמצעית דופן
 על ז׳ זו בסוכה יש פסול סכך לו מגיע שאין
 : וצ׳׳ע מצטרפין דאין נימא או ונכשיר ז׳
ז ך ט כ  כתב .וכו׳ נשר ודבר פסול בדבר סי

ט׳ סוכתו המקרה מש^ה ה״ה  וזה ו
 פ״ק הלכה נפסקה בפירוש שהרי אצלי מימה

 מומר כעומד פרון דאמר פפא כרב דעירובין
 שרבינו כלל שימה כאן שאין אומר ואני .ונו׳

 (עירובין השוסשת שכתבו ר״ת כגירסת טרם
 רבא במעדיף אמי א״ר לצמצם א״א והא ט״ו:)
 נותנן שתי היו אם מעדיף בשאין אפילו אסר
 בין פירכא האי והוי שתי משנן ערב ערב

 וא״כ יהושע דרב בריה הונא לרב בין לר״פ
א. אפילו הוי במעדיף אמי ר' שני כי רבפפ  ל

 היו שאם רבינו כתב לא למה לדקדק יש אך
 הוא דבתרא דרבא כשינויא ערב מתנן שתי

 הסכך כל היה אס שכתב מה שבכלל ונראה
ע כל על יותר הכשר ש  הוי כשרה הפסול ה

 או ערב הכשר הסכך ונותן שתי שהם דכל
 דע״כ רש״י שפירש וכמו מעדיף הוא הרי אפכא

 הרי על.השפודיס הקנים ראשי נותן אינו אס
 על מרובה כשר ה״ל והילכך לארן נופלים הס

 רבינו שכחב מה עליך יקשה ואל .ומבטלו הפרון
ותחמר נחשבהוא כפרון פסול שסכך. מפני
 ליתכשר הפסול על הכשר ירבה שלא אע״פ א״נ

 שלא הריוח כל ולמלאות לצמצם שא״א הכא דשאני די״ל . מומר כעומד דפרון וכדקי״ל
 העומד על מרובה פרון הוי זה בענין כעומד פרון שהוא כל וא״כ כלל אויר בו יהא

 בו שיש סכך גבי לקמן כתב שרבינו קשיא ואכתי .הכשר הסכך שירבה בעינן הילכך
 והוא מצלמה מרובה שחמתה מפני פסולה המסוכך המקום ככל האויר בכל יש שאם חלונות

 פסול סכך בין לחלק ואין רבינו ופסל כעומד פרוץ שם והרי ממנו יוסר גדולה בו הנכנסת החמה קטן ננקב כלומר מלתחת כאשחרא מלעיל כזוזא כ״ב:) (דף בגמרא שאמרו מה
 שנשאר מה עם הפסול סכך מקום ומצטרף נחשב הוא כפרון פסול שסכך דה״ק וצ״ל נחשב הוא כפרון פסול שסכך רבינו כאן כתב שהרי• הישן בפרק הר״ן שחילק כמו לאויר

 כשיש חלונות בו שהיו סכך בדין טעמא ומהאי הפסול על כשר סכך שירבה עד פסול מש״ה העומד על ממבה פרון וה״ל לצמצם דא״א משום הכשר בסכך נתמלא שלא מאויר
 האויר על רב הסכך שיהא בעינן ומש״ה העומד על מרובה פרוץ הוי החלונות עם לצמצם שא״א הכשר הסכר במקום שיש האויר דכשנצרף משום פסולה המסוכך מקום ככל האויר בכל

כנ״ל: לצמצם דא״א משום השמש נכנס הכשר הסכך מבין דגם משום מלתחת כאסחרא מלעיל כזוזא אמרינן דכי צ״ל זה ולפי כעומד פרוז יהיה -דאז
גויי

משנה לחם
יעוד לערובי. אתי דילמא כרבינו למיגזר ליכא מחולקים דהם אילן והאחד סכך כשהאחד בדבר סיכך גבי למטה ז״ל ה״ה  י כמ״ש ולטעמיך למימר מצי דהוה וי״ל כאן. ז״ל ה״ה

. פסול ו׳ נ  וכו׳ כשרה שקצצן או המפנה סוף הוא בכאן רבינו מ״ש ז״ל ה״ה כתב עוד ו
 מיימי היכי חבטן דלא אע״ג סגי וקצצן הרבה הסיכוך היה דאם רבינו לדברי קשה

 מצטרף הא חבטן לא דאס הבטן דלא היכא אפו דחבטן היכא גזרינן דלא בגמ׳ ראיה
סגי. בקצצן אלא בחבטן איירי לא ודילמא כשר סכך בהדי פסול סכך  או אח״כ ומ״ש ו

 בפירוש רבינו פירש וכן כשר דבר הסיכוך היה שלא אפילו ונענען שקצצן או ר״ל שקצצן
 של החלוקה שבין שהחילוק מפני דחוק הוא זה דפירוש סובר דה״ה ודאי ונראה , המשנה

 הסיכוך היה דאם כדאמרען אבל דוחק. וזה בברייתא הוזכר לא הגענוע לקודמת שקצצן או
 לפי ואפילו שהוזכרה הקציצה הוא לאחרת זו החלוקה שבין החילוק בחבטן איירי וכו׳
 גזרינן דלא היכי דכי שפיר ראיה מייתי דמ״מ י״ל המשנה בפירוש רביט שפירש מה

 וקושיא ז״ל ה״ה כתב עוד חבטן. לא אטו חבטן גזרינן לא נמי הכי קצצן לא אטו קצצן
ק כמו כאן למרן הוא הגמרא דפירוש כוונתו וכו׳ כדאי אינה זו  נגזור מהו למעלה שחי

 סכך להצטרף ואתי לערובי אתי דילמא נגזור דתימא מהו וה״ק הבטן לא אטו מבטן
 אטו חבטן גזרינן דלא במשנה הודיענו דהךכבר קשה ומ״מ קמ״ל. כשר סכך בהדי פסול

ק חבטן לא  דהכא וי״ל גזרינן. לא לכתחלה דאפילו הודיענו הגפן אה דהדלה מהניתין ו
אבל סככין השני לערובי ואתי סכך מתחת סכך דהוי משום טפי למיגזי ס״ד הוה

מיימוניות הגהות
 דרבנן וטעמא אמות בארבע הצד מן כץ באמצע בין דאמר רב לגבי כשמואל [צ]
ראבי״ת וכן התרומה כספר פסק וכן אלפס רב פסק וכן ע׳ש ליה סבירא כשמואל רב דכי

ודלא

 זה כשר אחד וסכך פסול אמד סכך היה הס דינין ג׳ הרמב״ן וכתב ז״נ ה״ה כתב
 אס שהדלה כיון כלומר וכו' חבטן כשלא אילימא בגמרא מ״ש וכו׳ למטה וזה למעלה

 כשר ואחד פסול אחד סכך ועשאן חבטן כשר אמאי א״כ למעלה הוא והסיכוך הגפן
. ׳ ו נ  מממ״צ שהפסול ר״ל מהם הרבה סיכוך היה ואס בגמרא (מ״מ) מ״ש ז״ל לדעתו ו

;פסול מרובה צלחו הכשר אפילו מחממו מרובה צלתו הפסול אס אבל
ז ך ט כ  אי והא ט״ו:) (עירובין בגמרא גורם שרבינו אפשר .וכו׳ פסול בדבר סי

 לדעת הגירסא ויישב הכ״מ בעל הרב כתב וכן ר״ס כדברי לצמצם אפשר
 קאמר דהכא אהדדי תקשי דמהניחין קשה וכו׳ ולטעמיך למימר מצי דהוה ה״ה ולמ״ש .רבינו
 זה הא משעע מרובה הסכך היה אס קאמר והתם מותר כעומד דפרון משמע כמותן

 דלא ועוד דוחק זה ולטעמיך למימר מצי הוה ג״כ זאת דלקושיא כה״ה וכ״ת לא כזה
 דמתניתין כיון מותר כעומד .פחון למ״ד דבשלמא וי״ל .ה״ה בדברי זאת קושיא הוזכר

^ נקט המקומות בשאר דכמותן בהך, דהיינו מותר כעומד דפרון בחדא אשמעינן ס ה - 
 דהא סוכה גבי גם ומה ז״ל רש״י כדכתב לצמצם דרך דאין נקש דמילחא דאורחא מרובה

 אסור כעומד פרון למ״ד אבל לצמצם אפשר אי סוכה גבי הכא חם רבינו גירסת לפי
כמותן: הנא ,נקט דאמאי תקשי

היו
עוז מגדל

ב :ד׳) (דף דהוכה פ״ק . מסיט למשה הלכה עד וכו׳ המוקפת חצר וכן ת  חסר נ״ל ז׳׳ל הראב״ד כ
ס' בכאן  או סופר כטעות חסר היה בו שהגיה הספר או אומר ואני :עכ׳ל יכו׳ קטנה ו

לעולם. הקדוש מפיו ■יצאה לא ואת השגה או ז״ל הראג׳ד לאונירבינו השמיע טעה.ולא לפניו הקורא

בסכך יש אס שכהב הראשון הדין כי לאזנז השמיע לא לפניו שהקורא שכתבתי במה מזה רואה עתה ואני :עכ׳ל אהר פי׳ לנו יש אנו מ׳מ כלל עירוב ליכא והכא קמ״ל וכו' פסול סכך מצטרף דילמא דתימא:נגזור
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ח י י י ו  סכך סין דלאו להכשירה מעשרים כננוהה פירש .בגובהה ממעמין אין סוכה נ
 דסיא ולא מי׳ בפחוס לפוסלה ולא מומאה מקבל משום פוסלים הוו דא"כ הן

דשאני ד׳ בפרק שגתבאר וכסו סרוסה לירה משום שפוסל עשרה למוך יורדין להוצין
עשויין: דלנוי הגי

 במקום היה בשלא אמורים דברים במה כ
 הא .וכו׳ ספחים ג׳ אויר אחד

 פוסל הצד מן אויר גדולה דבסוכה דמשמע
 נשאר ולא הסוכה כל מפסיק שהוא כגון היינו

ה שיעור האמצעיס דופן לצד כ  נשאר אם אבל מ
 פשימא הוכה שיעור אמצעיס דופן לצד ממנו

 מיפסיל דלא דפמס ג' לו שיש כיון צד דאוחו
 שכנגדו לדופן מגיע ואינו זה מצד מסחיל ואם

:למעלה וכס״ש להסתפק יש
ך כא ר  הישן פרק קל. להמס הסיכוך ד

 ביס כמין המעובה מנן כ״ב) (דף
 ואסרו כשר מסוכה נראים הכוכבים שאין אע״פ

 להיוס הכוכבים צריכין אמרה הדא בירושלמי
 חמא רבי בשם לוי רבי ואמר מתוכה נראים
 מסה כוכבי רבינו ומפרש .שנו ממה כוכבי

 לפי חמה כוכבי להו וקרי הגדולים כוכבים
ה :ביום נראים גודלם שמתוך  מדובלל הסכך הי

 למד .היורד שפת כנגד מכוון שיהיה והוא זכו׳
 אין אבל דסק הגמרא מדברי בחדושיו הר״ן
ט׳ ספח פוסח ביניהם ואין ספח בהם  דדילמא ו
 דאמריק כשרה ספח בגגה יש אבל סובר רבא

 שבין באויר שיהא נמי דבעינן ה״ה רמי מבוס
 ספח בגגה שיש אע״פ לא דאי ספח הסחמונות

 דכיון שאומר מי ויש רמי. סבוס אמרינן לא
 באויר שיהא עד לן סגי לא מפס בגגה יש דכי

 בנגן יש שאם נסי ה״ה מפח הסהסונוס שבין
 באויר שיהא שצריך מספח יוסר עליונות של

 שהעלה ואע״פ .שיעור כאותו הממסונות שבין
 רבינו מ״מ י״א דברי בעיניו נראין שאינן הר״ן
 שיהיה והוא כסב ולפיכך כן שסובר נראה

 בא שרבימ ואפשר היורד. שפס מובסןכנגד
 העולה הקנה ברוחב שיש היכא ג״כ למעס
 מרוחב יוסר יש המססונוס ובין יוסר או ספח

 אלא רמי חבוס אסריק דלא העולה הקנה
 המחסונוח בין ליכנש העליון הקנה 1כשיב<

ם :לא הכי לאו הא בצמצום א  ברוחב היה ו
 בגמ׳ דמוכח הר״ן כתב .וכו׳ מפח העולה זה

 ספח הסמסונוס שבין באויר שיהא נמי דבעינן
 אמרינן לא ספח בגגה שיש אע״פ לא דאי

 והוא שכתב רבינו דעת נראה וכן רמי מבוס
 :היורד שפת כנגד מכוון שיהיה

ה ש עו ה

ז ש י ר  חחמיה או הממה מפני סדין עליה פרם י׳) משנה(דף .וכו׳ מלמעלה בגד עליה פ
 לנאוסה אבל הנשר מפני אלא שאנו לא חסדא א״ר ובגמ׳ פסולה הנשר מפני

 לרבססדאסככהכהלכסה ליה מסייע עודשסלימא הנושרים. העלים נשר ופירוש כשרה
לעטרה רצה אם אלמא וכו׳ אפרסקים אגוזים בה וסלה המצויירין בקרמיןובסדינין עסרה

 מן ברייסא דלמא ודחי כשרה לנאומה בסדינין
 כפשסה היא וברייסא ססדא כרב וק״ל הצד

כז בין ס בהלכות: ומבואר בכותלים בין ב
ח י י י ו  (דף שם .וכו׳ ממעסין אין 5סוכ נ

 ממעסין אין סוכה נויי הנא י״ב)
 ומן אשי רב אמר עשרים בשיעור פי׳ .בסוכה

 אסמר שם .וכו׳ סוכה נויי היו ממעמין: הצד
 נחמן רב ארבעה ממנה המופלגין סוכה נויי

 הונא רב בי ורבה חסדא ורב כשרה אמר
 ורבים דיחיד וקי״ל ובהלכות פסולה אמרי
 בצלת דוקא שמפרשה מי ויש .כרבים הלכה
 מדברי כן נראה ואין מחמסן מרובה המיין

:רבינו
ט ך י כ . חלונות מ שיש ס כו׳  (דף משנה ו

 מדובללת הוכה הישן פרק כ״ב)
 מאי כשרה^^בגמרא מחמתה מרובה ושצלסה

 מדובללת עניה/'ומאי סוכה אמר רב מדובללת
 שצלתה מדולדלת סוכה קתגי וחדא מדולדלת

 אמרות אוקיסמס שם ויש כשריד מחמתה מרובה
 שיתבאר כמו חול^ת ואינן משנתנו בפירוש
מ׳(דף ועוד למסה.  פסולה כהדדי הא ב״ב:) בג

 הא פסולה מרובמ.מצלתה ושחמתה ורמינהי
 מלמסה כאן קשיא לא ותירצו כשרה כהדדי

 והצל החמה שאס בהלכות ופירשו .מלמעלה כאן
 מרובה הממה שמלמטה לפי פסולה שוין מלמעלה
:למעלה זה הזכרתי וכבר ̂ הצל על

 במקום היה בשלא אמורים דברים כמה כ
ט׳ אחד  אויר י״ח) (דף ס״ק .ו

 גדולה בסוק: שלשה אויר אביי ואמר בג׳ פוסל
 מיעוס הוי' בשפודין בין בקנים בין ומיעסו
 לא בשפודין מיעוס הוי בקנים קטנה בסוכה

 לפי בהן מסככץ אין שפודין פירוש מיעוט הוי
 שם .וכו׳ הסמך רוב היה :מססת של שהן
 ברייתא גבי יוחנן דר׳ אוקימסא י״ס) (דף

 ואוקמה כסוכה נדון הסוכה מן היוצא דפסל
 מרובה שצלתה לסוכה אלא נצרכה לא יוחנן ר׳

 מהו מצלסה מרובה ממסה ומיעוטה מחמתה
:ע״כ ̂ קמ״ל פורתא בהך תפסל דתימא

פ׳ מפנה .וכו׳ קל להיות הסכוך דרך כא
 בית כמין המעובר. כ״ב) הישן(דף

:כשרה מתוכה נראין הכוכבים שאין אע״פ
 דסוכה המשנה על .וכו׳ מדובלל הסכוך היה

שמואל אמר למעלה שהזכרתי המדובללת
ג׳ לזה זה ביך יש אבל מפחים ג׳ לזה זה בין שאין אלא שאס לא אביי ואמר כשרה מחמתה מרובה ושצלתה מדובללת סוכה תרתי יורדוקתני וקנה עולה קנה מבולבלת מדובללת ״אי

מפהיס
משנה לחם

 או מלמעלה בגד ייעליה פרש r נחשב: הוא כפרוץ
 לנאותה בדי פרשו .פסולה הנשר [ק] מפני תחתיה שפרש

 פירות במיני ועיטרה כהלכתה סיבבה אם וכן כשרה.
 בסכך בין בכתליה בין שתלויין וכלים מגדים ובמיני

ח :בשרה לנאותה כדי  בגובהה ממעטין אין י=סוכה נויי י
 'מעה מופלגין [י] הסוכה היונויי ברחבה. ממעטין אבל

 שם שהיושב שנמצא .פסולה יתר או טפחים ארבעה
 אובלין שהן הגויים תחת אלא הסכך תחת אינו כאילו
ט בהן: מסבבין שאין וכלים  חלונות בו שהיו יסכך י

 כבל האויר בכל יש אם . מהן נראה שהאויר חלונות
 מרובה תהיה שחמתה מפני פסולה זו הרי המסוכך מקום

ך. אינו הצל על מרובה [ש] שהחמה וכל מצלתה. כ  ס
 דברים "במה כ כשרה: האויר על רב הסכך היה ואם

 . טפחים שלשה אויר אחד במקום היה בשלא אמורים
 מן בין באמצע בין טפחים שלשה אויר היה אם אבל
 מיעטו .משלשה שימעטנו עד פסולה [ס] זו הרי הצד

 היא גדולה סוכה אם .וכסתות כרים כגון הפסול בדבר
 בדבר שימעטנו עד פסולה קטנה בסוכה ואם .כשרה

 מחמתו מרובה צלתו הסכוך רוב היה .בו שמסככין
 מרובה הכל וצילת הואיל מצלתו מרובה חמתו ומיעוטו

א :כשרה הכל מחמת  בדי קל להיות הסכוך דרך י כ
 כמין [א] מעובה היתה הגדולים. הכוכבים ממנו שיראו

 היה .כשרה מתוכה נראין הכוכבים שאין פי על אף בית
 למעלה מקצתו שיהיה הסכוך והוא מדובלל הסכוך

שר. למטה !מקצתו  העולה בין יהיה שלא ובלבד כ
 העולה זה ברוחב היה ואם טפחים. שלשה והיורד

ב]  משלשה יתר גבוה שהוא פי על אף יתר או טפח [
זה בשפת ונגע למטה ירד כאילו אותו ירואין טפחים

היורד
 סמ׳ג הרכז סי׳ סור ג :מג עשין סמ׳ג הרלד הרלג סי׳ סור ב :שם סמ״ג סרכס סי׳ מור א

:שם גסור עי׳ ז ;שם ו :שם ה :שם סמ׳ג סרלא סי׳ סור ד :שס

ה ן י מי ויש ה״ה כסב פסולה. יוסר או טפחים ד׳ (מגגה) מופלגים הסוכה מיי הי
פסולה מצלסו מרובה חמתו דאפילו שסובר רבינו לדעת וא״ס .ונו׳ שמפרשה

דהיא מצלתן מרובה חמתן דאם ההם דקאמר עשרה לתוך היורדין דהוצין שנא מאי
וי״ל כשרה. ליהוי סעמא האי דליכא הנא וא״כ כרוחה דדירה מטעמא לאו אי כשרה

עוז מגדל
 דסוכה פ״ק שמפורש וכמו שנסחתי כמו בסוף ו6 באמצע חלוקיי וכל אחד במקוס עפחיס ג' פסול
 צורך ואץ . רג דבי לרבנן אשכחתינהו דאמר רבה מדגרי הכוהל מן הסכוך אש דהרחיק מתגי׳ גמרא

 פסול בסכך אין אס הוא שניה פעם ששנה ומה נאמרו מפורשין אלא נאמרו מכלל ולומר דבריו לדחוק
 הפסול מסכך אחד במקום ואין זה בצד זה כשר ודבר פסול בדבר סיכך וז׳׳ל אחד במקום ספחים ג׳

ד פחות אלא טפחים ג' רהב ע כו/  החת סוכתו העושה בדין כתב וקצצן חבען ודין נחשב הוא כפרוץ ו
 השגת על דבר שואלי אשיב מה ראה גס ראה עתה .דסוכה פ״ק התלמוד סדר על הפרק בזה האילן
 מקובלים ר״מ דברי כי תבין מבואר זה רואה שאתה ומה העהור מפיו יצא אס ז״ל הראב׳׳ד •רבינו

 הפירושים רבו אמת הבשן ובפי׳ .מוצאותיו על להשיב עוד צורך לי ואין דסוכה פ״ק מסודרין בהלכה
 סוכתו דהעושה מתני׳ גמרא דסוכה פ״ק ז״ל התוספות בעלי רבותינו בשיטת לנו חקוקים הס וכבר בו

ש : הנה להביאה צורך לי ואין הגפן את עליה דהדלה מתני׳ וגמרא האילן •סחת מלמעלה בגד עליה פר
, . . ̂ ̂ י :דסוכה ופ״ב פ״א .כשרה והעליונה הבית בתוך עד

ש ה שעל גמרא לפר שנ שר מפני אלא שנו לא זו מ שית הנ ה אבל כדפרי ת או אג שאיבר לנ  דו
ר ש ה שתהא ^נ ת מ ה שהסכך כגון מצילתה‘ מרובה ח ה אלא פורם אינו •שאז ומרובה עכ הרב ת או שירה לנ מו ולא כ תינו שפירשו כ שר מפני רבו  : אבי״ה סעודתו ילכלך שלא הנ

תני׳ מתני׳ דפריך הישן בפ׳ פיר׳׳ש וכן ״[ש] מ ה כאן ומתרץ א על מ ה כאן מל ט ה ופיר״ש מלמ על מ מד פרוץ דהוי פסולה הדדי בהדי הוו כי מל ה כעו שרה מלמט מד דהוי כ ה עו ב  מרו
ת שהחמד• הפרוץ על ט ש תפ שהיא הקרקע על מ טה שוד• וכ מד בידוע למ ה מרובה שהעו על מ א רב אמר וגרסינן ל א אינשי דאמרי היינו פפ ת כאיסתרא מלעיל כזוז ח ת כו׳ מל  • ו

ש ר״ת אבל ה כהדדי כשד.ן פיר על מ שירה מל מד ־דפרוץ כ תר כעו עיני כד!דדי כשד.ן מלמטד• כאן מו מד אדם בני ב ה העו ט מ תכל ל ס מ ה ו על מ לו דנראה כיון דבידוע פסולד• ל
ק מרחו מד הפרוץ ל עו א רב אמר עליו ומרובד• יותר שהוא כ שי דאמרי היינו פפ א דקרו אינשי עבדי דקידושין פ״ק כדאמרינן מזוז קטן ואיסתרא וכו׳ אינ א דזוזי לפלג סתר אי
עינינו ונד!י לדבר וראיה כצפור נראד• ההר בראש אדם ופירוש ם ב כב וגו' כחגבי ל וכו דו שה לא ועתד• קטן לנו נראד. ג א אדרב פפא דרב יק ד פרוץ בעירובין דאומר פפ מ עו  כ

תר כתו המקרד• דתנן אד.א מו ה ג׳ אויר אביי אמר [ת] : כפר״ת פרא״ם וכן בשפודין סו כ ם בין בשפודין בין ומיעטה גדולה בסו ת [א] ;וכו׳ מיעוט הוי בקני לל כבי ב. ה ת כ ו
ת כמין מדקתני רא״מ ת ולא ש״מ בי ש כבי דנו ממ מ בי לסככד• שיכול ל ה שתראד• אך כרצונו בעו ת אפילו בנסרים אבל סוכ ם להו דהוו מג' פחו א כקני שכל אחרי בעלמ

ם תי ה בענין ככוכין הכ ת ואינה ז אי ה נר כ א דלא פסולד, סו ת כמין הוי ת אלא בי ש בי מ א ועיין מ ת הלכ ש אם ענין ככל דפסיל כאביי ודלא הביט התם דאמר כרבא [ב] 1 ט׳ ב י
בין

 אכל כשרה היא סרוחה דדירה ממעמא לאו אי ולכך במלי ההוצין לאותן התס דשאני
: במלי ולא חשיבי נויי הני. הכא

. חלונות בו שהיו סכך יט כו'  מדובללת מאי ובגמרא וכו' הישן פרק משנה ה״ה כתב ו
למה ידעתי ולא וכו' מרובה שצלתה מדולדלת סוכה קתני וחדא מדולדלת וכו'

לו
מיימוניות הגהות

שולהן על וקסמין עליו ינשר-ו שלא פיר״ש [ק] : כרב דפסק כרא״ט ודלא  סבך דשויד• ה
א והרי לד!גן קבל סכך הו מ מאה ה ת אבל .טו ספו תו שו ה שר מפני פיר ש הנ שרז שלא פירו  ינ
שר סכך לשם נתכוין א״כ מצילתד• מרובה חמתד• ותדויה עליו  ר״ת מצא וכן סוכה להכ

ת ב שו ת ם כ אוני ק נכון טעם לנו אין רש״י פי׳ ולפי .רא״ם פירש וכן הג  מפני בין לחל
שר ה נוי ענין שניהן שהרי לנאותד• ובין הנ מ ת העלין יטנפו שלא ה אכל א מ  ודזמשתה ה

ה גדול לנאותד• ואין א רב בר ורבד• חסדא כרב [ר] :מז  דאטר נחמן כרב ודלא הונ
ת .ר״ח וכן ה״ג ופן ס״ה פסק וכן דכשרד• ב שו בת ם ו ב הגאוני תו א דוקא כ ה היכ ת מ ח  ד
ה מרובד• ה מרובד• צילתד• אם אבל מצילת ת מ ח ה הסדין ואין כשירד• מ סל  ר״ת פסק וכן פו
ה פירם דפירש  הסדין פירס תחתיד• או מחמתד. מרובה צילתד• לכך החמד• מפני סדין עלי

שר מפני שרו שלא הנ ה תהא ובכך עליו ינ ת מ ה שעתה אע״פ מצילתה מרובה ח  צילת
א מרובד• ק לא דכשינשרו פסולה הסדין סעד בל צריך וכן מיד עתד• ופסולה אדעתיה מסי



פ״ה סוכה הלכות זמנים,משנה מגיד
 ולא רמי חנוני דאמריגן כשרה מאחים ג׳ לזה זה נין יש אפילו אמר רנא פסולה מסמים

ה נשאי! אנל מפח נגגה שיש אצא אמרן  :כרנא וקי״ל רמי חנומ אמרינן לא מפח נגנ
ה כב ש ו ע כו׳. סוכה גני על סוכה ה ה סוכה משנה פ״ק(דףמ׳) ו כ סו  הטליונה עלגני

 התחתונה נעליונה דיורין אין אם אומר יהודה ר׳ פסולה והתחתונה כשרה
 סוכה נין יהא כמה י׳) (דף ונגמרא כשרה
הונא רג אמר פסולה ההחתונה ותהא לסוכה

 הראב״ד השגת
 כסב .וכו׳ שהתחתונה *'בד׳א

 שפהק עשה ישה )׳נ הראב׳ד
 וכי מפחים כעשרה כשמואל

 וכסתות כריס לקבל יכולה אינה
 ראויה דבעינן לאו ואי מי מאי

 אלא למה וכסתות כרים לדירה
 כרים וקנלת עשרה דנעינן ש'מ

:עכ׳ל לת׳ק הדחק ע׳י וכספות

ב .היורד שפת כנגד מכוון שיהיה והוא היורד. העושה כ
שעשה כמי פסולה [ג] התחתונה .סוכה גגגי על ייסוכה
כשרה והעליונה הבית בתוך סוכה

שהתחתונה אמורים דברים *במה
העליונה חלל גובה בשהיה פסולה

[ ד גג והיה יתר או טפחים עשרה [
וכסתות כרים לקבל יכול התחתונה

.הדחק ידי על [ה] אפילו עליונה של
עליונה של גובהה אין אם אבל

התחתונה היתה שלא או עשרה
ידי על אפילו עליונה של וכסתות כרים לקבל יכולה
גובה יהיה שלא והוא כשרה התחתונה (אף) הדחק

] עשרים על יתר שתיהן בהשגות ז״ל הר״א הסכים וכבר כשמואל דלא בסכך שהתחתונה אמה [י
״ שלא f ” ומ״ש .רבינו לדברי ג ♦ נתרת היא העליונה f י אם הסוכה שבתוך =מטה כ
-1י הסיגיא מן ונלמד הוא פשומ וכו׳ שניהן גונה -ז ז .- I. . . t , . . . M M - r. . . . . . . .חובתו ידי יצא לא תחתיה היושב .טפחים עשרה גבוהה י של^ע;,;
ה בג ט «כה שבתוך מ כו׳. ה ] וכן’ .םוכה בתוך כסוכה שהיא מפני (לףע׳ ריש ו לה שיש כילה [ז

,   , . בה ישנין אץ טפחים עשרה גבוהה אם טפח אפילו גג ידי יצא לא הממה תחת הישן כ׳ס
״ י״״יץ ^ שיהא בעינן מהסוכה קצת שמופלגין לפי ומעמא סדין ופיש עמודים ארבעה המעמיד וכן . בסוכה ־r״

במל הוא אדרבה אלא לפסול בהדייהו מצמרף סוכה♦ בתוך כסוכה זה הרי עשרה גבוהין אם עליהן לישן מוחל אמר^שמואל יהודה רב אמר _
יהיה שלא והוא רבינו שכתב וזהו .לגבייהו אבל

שס: מ׳ג תרכחס רסי׳ ומה אמה. עשרים על יותר שתיהם גובה געורוסמ״גשס: סמ׳גשם: בעורסי׳תרכז אעו
ה״ס נהרס העליונה בסכך שהתחתונה שכתב

 ד׳ אמרי הונא רב בר ורנה חסדא רב ספח
 הכשרה מה פיסולה כך כהכשרה י׳ אמר ושמואל

 ר׳ מדתנן שמואל על והקשו בי׳ פיסולה אף בי׳
 התחהונה בעליונה דיורין אין אם אומר יהודה
 לדירה ראויה שאינה דיורין אין מאי כשרה
 לדירה ראויה שאינה אע׳׳ס סבר דס״ק מכלל

 דבעי לשמואל וקשיא התחתונה פסולה העליונה
ק ■י׳ תי  מפרשי הכי דמהני׳ דפירושא דימי רב ו

 אינה אם קאמר הכי יהודה דרבי במערבא לה
 עליונה של וכסתות כרים לקבל תחתונה יטלה

 אע״פ דת״ק מכלל והקשו .כשרה התחתונה
 לקבל ביכולה ותירצו פסולה לקבל יכולה שאינה

 רבימ ופסק .בינייהו איכא הדחק ידי על
כת״ק וקי״ל דימי דרב וכפירושיה כשמואל

ט משנה כסף ל 277 ק

ב ה כ ש עו , סוכה גבי על סוכה ה כו'  התחתונה היתה שלא או כתוב שלנו בנוסחאות ו
 התחתונה אף הדסק ע״י אפילו עליונה של וכסתות כריס לקבל יכולה

 כריס לקבל יכולה שאינה שכשאמרו משמע ובגמרא כשרות ששהיהס דמשמע ואמהני כשרה,
סוכה התם דהנן דאמהניסין ועוד .כן אמרו לבד התחתונה להכשיר הדחק ע׳׳י וכסתות

 פסולה והתחתונה כשרה העליונה סוכה ע״ג
 הדחק ע״י וכסתות כרים לקבל ביכולה ואוקמוה
 איפכא הוי לקבל יכולה דבאינה משמע ומסתמא

 שאחר ועוד .פסולה כשרה.-ועליונה דתחתונה
 לקבל יכולה באינה מיירי דרבא למעלה שכתב
 ועוד להכשירה אפשר היאך י׳ גבוהה ואינה
 לקבל יכולה אאינה בה לישב מציאות שאין

 ה״ג אלא אף דל״ג נ״ל לכך הדסק/ ע״י אפילו
 רש״י כגירסח /רבינו וגורס כשרה התחתונה

 כגון פסולה ועליונה /6כשיר שהתחתונה פעמים
 ממתה ועליונה מקנחה מרובה צלתה שהתחתונה

 עשרים במוך חרוקהו וקיימן מצלתה מרובה
 תחתונה לעשרים למעלה עליונה דאי כלומר

ך דמצסרף משום פסולה נמי  דהיינו פסול מ
, ואע״ג כשר סכך בהדי מעשרים שלמעלה
 יורדין ובהוצין מעשרים למעלה סכך דבמקצס

. פסול סכך דליצנורף אמרינן לא עשרים בתוך
 מד דהוי משוס כיעמא היינו ההם כשר בהדי
 ופסול מצערף הככי תרי דהוו הכא אבל סכך
 מכשריק עשרים בתוך סוכה דבמקצת תדע

 מעשרים שלמעלה מה כל כשתכיול אס אפילו
 מצלחו מרובה חמתו עשרים שבתוך מה ליה פש

• מחמתן מרובה דצלתן אלא מכשרינן לא ובהוצין

 פסולה התחתונה אף עשרים גבוה העליונה סכך שאם כלומר נהרה העליונה בסכך אף
חק. וזה  כשהמסונה דהב״ע ירומם רבינו שכתב כינו הגמרא מפרש שרבינו נראה לכך דו

בתוך עליונה שתהיה בעינן ולהכי העליונה סכך עם סככה כשיצערף מחמתה מרובה ללחה
עשרים

 שאינה והוא גג לה שיש ואע״ס בסוכה בכילה
 בכילה לישן מותר אמרינא ולישנא עשרה גבוהה
,עשרה שגבוהה אע״ס גג לה שאין והוא בסוכה

 :גג לה ובשיש י׳ בגובהה אלא מיפסלה דלא בהלכות מבואר וכן אמס הלשונות ושני
כן ט׳ קונדיסין ארבעה המעמיד ז  אבל פסולה קינופות גבי על פרס י״א:) (דף משנה .ו

 ארבעה וקינופות שנים נקליפין ברייתא ובגמרא !המפה נקליפי גבי על הוא פורס
 מן גבוהין נקליפין יהו שלא ובלבד כשרה נקליפין ע״ג פסולה קינופוס גבי על פרס

 נקלימין שאני ותירצו .למעלה שנתבאר הכילה לדין זו מברייתא והקשו משרה המטה
ה. בחלוק שם והאריכו דקביעי ה. החלוק זכרו לא בהלכות וגס וקינופוס. ונקליפץ כילה שהשוה רבינו דברי על מתמיה דבר והוא ז  סוברין ז״ל אלפסי והרב שרבינו ר״ל הז

 כמבואר פסולה צריף כמין העשויה דסוכה קי״ל ואנן דמו כאהלים דקביעי אהלים דשפועי צריף כמין העשויה סוכה דמכשיר דמאן אליבא דאתיא כהלכחא דלא זו וסוגיא שברייתא
ף משנה שעל בסוגיא התם כדמשמע לחומרא בין לקולא בין דקביעי אע״ג דמו כאהלים ולאו ד׳ בפרק ד ) וקיימא אהדדי סוגיי ופליגין פסולה צריף כמין סוכתו דהעושה י"מ) זו

.L לז משנה לחם
דמי כלבוד משלשה רחוק שהיה אפילו אז השפה כנגד יהיה אס אבל עליו יהיה שלא אלא :וכו׳ הדדי כי הא בגמרא שהקשו מה שיביא די רב דברי כלל להביא לה״ה לו
א א ב הו ד מטון שיהיה ו : שבת לענין כמו רחוק יהיה שלא כוונתו נראה לכאורה .היורד שפס ^

 וא"כ רמי חבוט בכך שנאמר כדי ממש כנגדו מכוון יהיה אלא היורד משפת
 רבינו כתב קורות ב׳ גבי שבת מהלכות י״ז דבפרק וע״ק .רבינו זה הוציא מאין -קשה

 מפחים ג׳ ביניהם יהיה- ולא וכו׳ שלא ובלבד וכו׳ מאין למעלה ואחת למטה אמה היהה
 והאחת למעלה כשהאחת פירוש ע״כ> זו שיעשו בכוונה זו ועלתה זו שירדה אותה ■כשרואין

 למעלה עלתה כאילו ורואין כלום בכך אין הגובה זולת במרחק ממנה רחוקה והיא למטה
הס  ג׳ במרחק משלמעלה רתוקה שלמטה מה ההיה שלא תנאי והצריך זה כנגד זה ו

 טפחים ג׳ מהאחרת רחוקה נמצאת תהיה למעלה שעלתה נאמר אפילו שאז מפר מפחים
 שלא אמר ולזה בשוה למטה שם היסה אשר המקום כנגד אלא שעלתה נחשבה דלא

 ,מזה זה מרוחק שיהיה לן איכפת לא בגובה אבל וכו׳ כשהוא ספחים ג׳ ביניהן יהיה
 וכן במרחק דאיירי דמשמע וכו׳ כשרואין שכתב מדבריו רביע דברי פירוש נראה זה

מכוון שאינו דאפילו מהסס משמע וא״כ שהקשה. מה שם־ הקשה ועפי״ז ה״ה הבין
רבינו הצריך למה הכא וא"כ .רמי חבוט אמרינן במרחק שלמטה מה עם שלמעלה מה

 הישן(דף ובפרק שבח לענין מהני משלשה פחוס ברחוק הא רחוק יהיה ולא מכוון
 ̂ מכוון קרי משלשה פחות דלרמוק לומר ודוחק זה לדבר שוין וסוכה דשבת מוכח כ״ב)
 יהיה שלא כלומר היורד שפת כנגד מכוון שיהיה והוא רביט דמ״ש לפרש נראה לכך

 כנגד אלא רמי חבוט אמרינן דאז עליו כלומר ממש כנגדו מכוון ויהיה היורד על העולה
 דכשהן שם דאמר הישן בפ׳ שהובא הבית דקורוח מסניהין מההיא זה לו ויצא שפסו.

 כיון רמי חבוט אמרו דלא משוס ממאה לבד תחתיה מכן אמס סחת טומאת ויש מכוונות
 מכוונת שהעליונה כלומר החמהונוס כבין העליונות היו ואם התחתונות על שהעליונוס

על כשהעליון אבל שלמטה המקום למלאת רמי חבוט אמרינן אז הסחת׳ונה שפס כעד
כנגד העליק שאין כיון בכך הפנוי מקום נמלא דאיך רמי חבוט אמרו לא אז התחתון

למעט רביט בא דלא היורד משפת רחוק שיהיה לרבינו ליה איכפת לא זה לפי וא"כ הפנוי

מייטוניות הגהות
 התחתונה בעליונה דיורין אין אם דאמר יהודה כר׳ ודלא בת״ק [ג] ן טפחים ג׳ לזה זה בין

 שמפרש אליביה התלמוד וסונית ,פיסולה בך כהכשרה עשרה ראמר בשמואל [ד] ז בשרה
 דאמרי הונא רב כר ורבה חסדא ורב טפח דאמר הונא ברב ודלא בדבריו ונותן ונושא טעמא

 נויי וגבי כתראי דאינון הונא רב כר ורבת חסדא כרב דהלכה נראה לראכי״ה ארבעה
 בינייהו איכא דאמר כגמרא פלונתא מוכח והכי הדחק ידי על אלא כריוח העליונה של וכסתות כרים לקבל יבולה התחתונה שאין פי׳ [ה] !שיעורא האי כי נקט סובה

כסוכה בכילה לישן מותר חסדא רב דרש [!] : מעשרים למעלה עליונה וקיימא מחמתה מרובה צילתה בתרוייהו פסולות שתיהן לעיל דגרסינן [ו] :ע״ש ,הדחק ע׳י לקבל דיכולה
ואע׳׳ג

ב ה כ  לומר שצריך ואמר כ״מ בספר הגירסא ■מחק הרב״י . כשרה התחתונה א
 יטלין שאינה כיון שהקשה במה פסולה היא העליונה אבל כשרה דהתחסונה

 להלך יכול ברגליו קל דאדם קושיא זו ואין ,שמוש בה אפשר איך וכסתות כרים לקבל
 סוכה העליונה הוי הא עשרה והתחתונה העליונה בין אין דאם שהקשה מה וגס ,בה

 היתה שלא דאו אחלוקה אלא קאי לא אף מ״ש דרבינו לסרן אפשר מעשרה. פחותה
 י׳ עליונה של גובהה דאין בחלוקה אבל אף קאמר דא ועל וכו׳ לקבל יכולה התחתונה

 י' גבוה העליונה סכך דאין דאע״ג אפשר או ̂ פסולה והיא כשרה דוקא התחתונה אז
 דאין דכיון עליונה של קרקעית היא התחתונה של וקרקעית אחת כסוכה חשוב הכל

 נסרת העליונה בסכך לא) מרובה(דהא ממתה וגם וכסהות כריס לקבל יכולה התחתונה
 דהתחתונה דכיון דה״ק משסע נתרה העליונה בסכך שהתחהונה ומ״ש ,היא סוכה דלאו

^ יהיה שלא צריך לכך נסרת היא עליונה בסכך מצלחה מרובה חמתה  עליונה של ס
 של סכך מצטרף איך עשרים בתוך שיהיה אפילו וא״ח .פסול סכך דהוי מעשרים למעלה
 סכך מצטרף דלא רבינו לדעת לעיל אמרינן הא להתירה התחתונה של לסכך עליונה

 דהסס וי״ל !מצטרף היכי הכא וא״כ הפרידן דהיינו דחבטן היכא כשר סכך בהדי פסול
:מצטרף סכך בהדי ושכך סכך הכל הוי הכא אבל וסכך אילן הוי

ג כן כ  והסוגיא הברייתא דחה דרבינו ז״ל ה״ה כתב .וכו׳ עמודים ארבעה המעמיד ו
 אע״ג בקינופות וכן פסולה עשרה גבוהין דבנקליטין דאמרה י׳:) (דף שבפ״ק

 כשרה צריף כמין סוכתו דהעושה כמ״ד אסיא סוגיא דהך דס״ל משוס עשרה גביהי דלא
 דהעושה דקי״ל אנן אבל משופע דהוא ואע׳׳ג י׳ דגבוה כיון ופוסל אהל הוי כאן ומש״ה
 דנהי ע״ז וקשה כשרה> עשרה דגבוהיס אע״ג בנקליטין הכא פסולה צריף כמין סוכתו

 גג לה שאין כיון פסולה צריף דכמין קי״ל דאנן כיון דנקליטין סוגיא הך לה דאידחי
כשאין להכשיר לנו מנין גג להם דיש בקינופות אבל בנקליטין ה״ה א״כ דקביע אע״ג

גבוהין
עוז טגדל

 טכ״ל: הדחק ע״י כו׳ עשה יפה Y\ הראכ׳׳ד כתב הדחק: ידי על עד פסולה שהתחתונה בד״א
 עד גבהה אץ אס אבל : חזוק צריכץ דבריהם אץ די מסייעו ז״ל שהראב״ד מאחר אומר ואני

:כ') הישן(דף פרק הכל .הפרק סוף עד הסוכה שבתוך מטה :ט') (דף דסוכה פ״ק . נתרת היא
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 יחר שהיהן ה5גו יהיה שלא והיא כשרה הסחפונה הוא כך לבינו לפון ושימור עשרים
 דאם ומינה ,פכחבסי וכמו נחרת העליונה בסכך כשהסחחונה והיינו אמה מפייס מל

 עליונה אפילו עצמה מממח מחמתה מרובה שצלתה וכנון העליונה בסכך נתרס אינה
:כשרה אמה מעשרים למעלה

ה כן כ  דכשהוציא פי׳ .וכו׳ כשרה ולהfהנ ו
 תורה מדין יצא מסוכתו חבירו את י

 מהם ועשה עצים וכשגזל נגולת אינה דקרקע
 התקנה אחר אבל מורה מדין יצא לא סוכה

 סוכה משנחה ומיהו .הפקר ב״ד דהפקר יצא
 העשויה סוכה כגון התקנה אחר אפילו גזולה
 שהיתה דכיון הע;לה בראש או הספינה בראש

:נגזלת מעולעלת
קטן

ד  כילה וכן סדין עליהן שפרש עמודים שני אבל כ
 לישן מותר שהן כל. גבוהין אפילו טפח בנגה שאין

 שאין מפני סוכה בתוך כסוכה שאינן . בסוכה תחתיהם
ה ♦ גג לה  הגזולה [ט] וכן כשרה שאולה [ח] '*סוכה כ

וגזלה מסוכתו והוציאו חברו על תקף אם כיצד .כשרה
ם הילז פי׳ אטור ש ש י ע ב :ו ש י ו

משנה לחם

 הגאוניס מן ויש . טפח ובגג עשרה בגובה בתרתי אלא אהל משיב דלא הא כי לן
 אבל■ .רבינו וכדברי בחרתי אלא מפבלא לא דבכילה שפוסקין יש האחרונים מן וגם

 ואין בגובה תלוי עשרה,והכל בגובה מיפסלי במדא אפילו וקביעי ארבעה שהן קינופוח
:בהן ומוריד מעלה הגג

. כשרה שאולה סוכה כה כו׳ ר׳ מחלוקת ו
 (דף הישן פ׳ וחכמים אליעזר

 אדם ראשון ביו״ט שאפילו כרבנן וקי״ל כ״ז:)
 :ללולב דומה ואיט מבירו בסוכת חובתו ידי יוצא
 הגזול(דף לולב פרק .וכו׳ כשרה הגזולה וכן

 ברשות והמסכך גזולה סוכה ת״ר ל״א)
 מכשירין וחכמים פסל אליעזר רבי הרבים

ר״א. אפילו בהן וסק־ עצים דגזל שם ומפורש
מודה

ק עשרה גבוהן  דקביעי כיון עשרה גבוהין דאין דאע״ג אמרינן דהכא סוגיא דבהך כ
 הוה קביעות אהני דאי מהני לא דקביעוח המם לן דגלי דכיון י״ל לזה מיהו .פסולה

 ה״ה מהני לא דקביעות משמע גג לה דאין אע״ג קביעא דסוכה כיון התם לאכשורי לן
 להך דס״ל דפיון דאמר כדבריו דאם וע״ק .לפסול בהם מהני קביעות דאין גקינופות

 הכא פסול דהתם דקי״ל ואנן פסולה הוי הכא סוכה והוי כשרה דהחם דבסוכה תנא
 ואין פסול דבסוכה כיון תיפסל מעשרה פחות אמאי חליא דבכוכה קינופות א״כ כשר

 כיון כאן כשר איט אמאי א״כ השם מודה תנא הך ואפילו לכ״ע מעשרה פחותה הסוכה
ם, בהכשר דהכא ופסול דהחם בפסול נתלה דהכא דהכשר ת  קינופוח שאני וכ״ח דה

 בקמפת כמו קביעא נמי דסוכה כלום אינו זה פסולה י׳ גבוהין שאין אע״פ דקביעי דכיון
 סוכה גני על סוכה והרי זה על והקשו דקביעי קינופות שאני תירצו בפ״ק בגמרא דהרי

 דקינופות ס״ד ואי הכא פסול אמאי וא״כ מעשרה פחות נשרה דהתם כלומר ונו׳ דקכיע
 .בקביעות שוים דשניהם א״ו ספל טפי קביעי דקינופות דמשום לימת מסוכה טפי קביעי

׳ דלמיפסל ההם בגמרא שתירצו מה שם ולכאורה כו הו כ  דמצינו דכיון הקושיא נחזיק פ
 • הוי לא מעשרה פחות שהרי סוכה למיפסל דסגי היכא גדול כח בעינן סוכה דלמיפסל

 בגמ׳ לעיל איתא גופא קושיא והך בקינופה מיפסל ולא כלל אהל שאינו ודאי סוכה
ה הא הכי קאמר דהיכי מעשרה בציר אהני לא סוכה דלמיפסל כשתירצו כ  על שאינה פ

פ .סוכה למיפסל מעשרה פחות אהני הא וא״כ פסולה מעשרה פחותה סוכה גבי  לזה מי
 העשויה סוכה היינו סוכה למיפסל כח דבעינן אמרינן וכי היא מילתא דלאו לתרן נ״ל

א התחתונה לסוכה סוכה ע״ג סוכה כמו לפוסלה גדול כח צריך אז בכשרותה  כשרה פ
 רוצה כשאתה אבל פסלה לא מעשרה בבציר ולכן לפוסלה צח צריך נא-לפוסלה ,ואתה

א לעשות הי פו כ ד לפוסלה כח וש מעשרה דבציר אז נאמר לא מעשרה פחותה סו  ה
 כאן אין מעיקרא אומר שאני לפסלה בא שאני מתחלה בהכשר נעשית סוכה כאן אין

 בא דכשאתה היכי כי להכשירה כח לך צריך סוכה לעשותה שבא אתה ואדרבא סוכה
 בא כשאתה כך לפסלה כח צריך סוכה גבי על סוכה דהיינו בהכשר הנעשה סוכה לפסול,

 שמואל אמר דהא להכשירה כח לך ^־יך מי׳ פחותה אחת סוכה כגון מחדש לעשותה
ה על כשיהיה לזו מכשירה אהה ואם פיסולה כך כהכשרה צ  האחרת פפלה תהיה אחרת פ

 זה יוצא דמזה האחרת לפסול בא כשאתה כמו מתחלתה להכשירה כח לך צריך וא״כ
ה וכן מתחלמה להכשיר בא דאתה פסולה מי׳ פחותה סוכה ולהכי כ ה גבי על פ כ  לא פ
 שאר אלא בכך הסוכה שאר פשלה דלא מי׳ פחות בקנופות אבל מעפרה בפחות פסלה

ה כ פ  דגבי אע״ג כקינופות פפל ולכך לפסול כח צריך אין אהלא לשוויי הוי ולא כשרה ה
 כיון ז״ל ה״ה שתלה דמה תמוהים ז״ל ה״ה דברי מ״מ אבל .פסולה מי׳ פחות סוכה

ה להכשיר דאדרבה הלה בדין פוסל הכא כשרה דבסוכה כ  דאם משוס כח יותר צריך פ
 ל׳ש כשרה דהתס כיון כן ואם כדפירש עליה כשתהיה לאחרת תפסול לזו מכשיר קמה

 כשרה הכא־בקינופוח דפפלה דקיי״ל דלדידן מ״ש אבל . אהלא לשוויי דהוי הכא דפסול
בפפל סוכה פסול לתלות דאיך פסול הבא פסול דהתס אע״ג לדידן דאפיצו קשה

אבל זו סוגיא לפי דהיינו וי״ל . לדיק אפילו זאת סוגיא רבינו דחה אמאי וא״כ קינופות
א  דגני יוסף לרב אביי דא״ל זו סברא על דפליגי משמע י״ט;) (דף פ״ק שבסוף הפגי
חתנים כילח דהיינו אהלא דלשוויי ההכשר דתלי משמע דפוסל כר״א כמאן חתנים בכילת
א על הקם כדמשמע לחומרא בין לקולא בין ז״ל ה״ה וז״ש ,סוכה בפסול וכו׳ זו פגי
 א״כ וא״ת דמותר. קאמר אהלא לשוויי כלומר לקולא דאפילו זו יגיד סוגיא דהך כלומר

 דכולי כיון פפל ואמאי דפסול מי׳ פחות דקינופת ברייתא הך סוגיא ההיא יתרן איך
ה פפל בץ כלל מחלקת אינה סוגיא דהך מי׳ פחות דפפל סוכה דגבי מודו עלמא כ  פ
א דהא וי״ל ,אהלא לשוויי לענין  אדרבה בקביעות שויס אינן וקיטפות דסוכה סברה פגי
 ואס כצ״א כמאן שם מדקאמר זה לדבר וראיה ;עראי בית דסוכה לכילה דמי סוכה
ה איתא כ פ  בסוכה אלא רבנן מנשרי לא דע״כ אתיא נמי כרבנן אפילו דמיא כקינופוח ד

ה א״ו לא בכילה אבל לקיטפות דדמיא דקביע  לחלק סברא ואין ספי לכילה דמיא דפכ
 דסבר לטעמיה אזיל פפלה מי׳ פחות דבקינופות דסבר תנא הך ולהכי בקביעות בהם

 עשרה גבוהה כשהיא להכשירה קביעות אהני דבסוכה וכיון כאהלים אהלים דשיפוע
פת דקיי״ל לדידן אבל פסול מי׳ פחות ואפילו דרגא מעליק טפי דקביעי בקינופוה  דקבי

ה כלל מהני לא כ  לדידן, הפרש בקבישת דאין מהני לא מי׳ דפחות בקימפות ה״ה בפ
ק בקינופות אפילו זו סוגיא רבינו דדחי א״ש לפ״ז חו  מרווח בתימן הראשונה הקושיא וי

 יש אחרונים מן וגם הגאונים מן ויש ז״ל ה״ה במ״ש וע״ק . הראשון התירון מלבד
לפסוק להם היה דהכא כסוגיא פוסקים הס דאם זו לסברא רקום דאין וכו׳. שפוסקים

הגהות
 אהל ומבטל עראי אהל אתי דלא וטעמא טפחים עשרה שגבוה ואע״ם גג לה שיש ואע״ם

 האלפסי וביסוד פר״ח וכן בה׳׳ג פסק וכן הבי הילכתא ולית כילה ל״ש מטת ל׳ש קבע
 יוסן* לרב אכיי,אשנחיה צרין» כמין סוכתו העושה הילכתא פירקין בסוף מדאמרינן וראיה

 רמי כאהלא לאו אהלא דשיפוע משום דטעמא התם ומוכח בסוכה חתנים בכילת דגני
 אשכחנא הישן בפרק ועוד התם כדאיתא וכו׳ יחידאה.היא דמתני׳ אסור גג לה יש אבל
משמע שבת גכי ומיהו בקי משום אלא בסוכה בכילה למיגני אחא לרב רבא שרא דלא

 עשרה גבוהין דאין אע״ג ובקינופות עשרה בעיק דקביעי ובנקליפין חרתי בעיק דבכילה
 עשרה בעינן אלא ומוריד מעלה גג אין שבקינופות שכתבו זה אבל סגי דקביעי כיון

 כקינופות ליהוו שהקשו בגמרא להם הוקשה דהגאונים לומר ונראה .כמאן דלא אתיא
 עצומה והיא זו קושיא ז״ל התוספות הקשו וכבר גג להם דיש החם שאני קושיא דמאי
 כמטה בראש שיוצאים נקליטין כמו הס אלא גג להם אין דקינופוח הכי פירש ולכך

 קביעי ד׳ שהם מתוך וקינופוח כ"כ קביעי ולא שנים הם שנקליטין אלא המסה וכהוצי
 זה בין הפרש שאין משמע ד' קינופוח שנים נקליטין דקאמרה כותייהו דייקא וברייתא

 מחמת זו סוגיא מהלכה דוחים והס וקביעי ד׳ והס וז״ש ד' ואלו ב׳ שאלו אלא לזה
 מסמם להם יצא פסולה עשרה גבוהים דבקי-ו^ות ומ״ש .רבינו שדחאה כמו שבפ״ק סוגיא

 משנה לדחות רצו ולא כשרה נקליטין ע״ג פסולה קינוף גבי על פירס דקאמר מתניהין
 אהלים דשיפועי דאע״ג פסולה י׳ גבוהים כשהם דבקינוף אמרו לכך מהלכה סהמא

 המשנה לדחות שלא זה וכל מסוכה ספי דקביעי קינופוח ■שאני כאהלים לאו דקביעי
 כסה דכל קושיא זו אין מעשרה בפחות דפירם מתני׳ אוקימו לא אמאי וכ״ת מהלכה,

 אמרו ולכך מוקמינן דמו כאהלים לאו דקביעי אהלים דשפועי כללין לאוקומי דמצינן
ד עשרה דדוקא פ  גבוה אפילו ונקליטין פסול מעשרה פחות דקינופות סברא דאין ו
 לקינופות דרגא לסיסק לן ודי כאהלים לאו אהלים דשפועי דק״ל לדידן אהט לא עשרה

 אץ דקיטפות דס״ל משום בהן ומוריד מעלה גג שאין שכתבו א״ש ולפ״ז מנקלימין.
ח גג להם  מכח אחר דין ולקינופות שוים ונקליסין כילה והשתא דפריך הקושיא מנ

 גג לה יש שזו, אע״פ וז״ל זו קושיא לחרן כתבו קביעי) אי (בד״ה והתוספות .מתני׳
לריעוהא חדא בהו אית ובשניהס י׳ גבוהים דאין כיון גג חשיב לא מ״מ גג לה אין וזו

־ ״ 1־־ ■יי*־ ״ ־ ־ו «<«■- « ־5־ 'י כא וא ע^׳כ. י׳ גבוהים וחינם גג להם ש מ, הסוסשוס על
ש, א ,״״ ״ א ' פליגי דלכסורה מדת ,_בדבריהס למידק ,
א בראה עוד וכהב כלל. מוכנים ״,  דבקינופות־ כתט דמעיקרא סדידהו דידהו א,,, -ל ״
 דאיכא כמונקליסין והוו מיקרי גג לה אין ונזה ופייס כילם במקום נקליטין וכו׳ שהגיס
כ. גמגום בלי נכון על יבייהם יבואו  מעשרה ופחותין גג לה אין לריעותא חרתי וכן ע׳

גבוה לכילה קינופוח דדמי כתבו ואח״כ :גיכחט היא ג״כ ,
 דאית לכייבוהא חדא ביה דאית משום י׳

 מ״ש הקשי נמי הגמרא הירון לפי א"כ לקיטפוה דמי כילה דאם קשיא ותו , ׳גג לה
 לומר זה לפרש להו למה ועוד פפלה ובקימפוה כשרה בכילה ואמאי מקינופוס כילה
/ בשניהם האי ו פ הם הכי דבריהם דפירוש ונראה כ  דליפס^ו הגס׳ הקשה דמאי הרגי

 דאיכא היכא אלא מהני הקביעות דאין נימא דקביעי כיון י׳כקימפות פמותין נקליסין
 דאין כנקליטין תרתי דאיכא היכא אבל ריעוהא אותה מסיר והקביעות לריעותא מדא
 חשיבי לא מעשרה דפחוח גג להם אין נמי דהכא ותירצו לא מעשרה ופחותים גג להם

 תרתי דאיכא דאע״ג דכיון היא הגמרא וקושיית כקינופוח לריפהא תרתי ואיכא גג
 לריעותא תרתי דאיכא נמי נקליסין גבי א״כ אותה מסיר הקביפת בקינופות לריעותא

 אלא בקינופות מהני הקביעות דאין מעיקרא ,כדס״ד אמרת דאי אותם להסיר מהני
 חדא איכא וכילה בקינופוה כלומר וכו׳ ח־א איכא בשניהם כן אם לריעוהא ח־א להשיר

 הוא כן אם דמוהר שמואל קאמר דבכילה וכיון בקינופות לריעוהא חדא אינא, דבכילה
 תרתי איכא בנקליטין הוא כך הגמרא דברי פירוש וא״כ אשור ואסאי בקינופות הדץ

 מסיר כקינופוח הקביעות אם מ״נ וא״כ גג חשוב אין דהאיגג ג״כ ובקינופת לדעותא
 דקיטפות דקביעות אמרת ואי ופסול הכי ליהוי בגקליטין גם פסול ולהכי לריפתא המרתי

 דני כקיטפות נקליכיין ליהוי מקשיק לא ודאי אז לריפתא מדא להסיר אלא מהני לא
 בקינופוח׳׳כשר ליהוי איפכא מקשינן אדרבה לפסול נסי בנקליסין פסול דבקינופות היכי

 וליפסול כקינופת להוי גמרא מקשה לא וא״כ וכשר לכילה דמי דקימפת משוס ככילה
 הקביעות דאין האחר לצד אבל לריעותא תרתי הקביעות מסיר שבקינומח אחד לצד אלא

 כנקליסין דקינופות איפכא הוי הקושיא אלא הכי פריך צא בקיטפות אחד אלא מסיר
 בקינופות, הוי והקושיא דכילה דומיא דכשר בנקליטין אמר דבדין דכילה ההיא מכח
 iלריעותו תרתי הקביעות אוהו מסיר ולכך ספי דקביעי קינופות דשאני הגמרא pוסי

 התוס׳ כתבו למה זה לפי וא״ח תרתי. להסיר אהני לא כ"כ קביעי דלא בנקליסין אבל
 שמסיר הוא דהקביעות כיון הא מעשרה שפחותיה הוא בקיטפוח דאיתא לריפתא דהסדא
/ מההיא דגג ההיא דמסיר לומר חזית מאי א"כ האחד י  לומר מסתבר דספי וי״ל ד
ד ליה אית הא מ״מ משיב דלא אע"פ גג ליה דאית כיון דגג ההיא להסיר דמהני פ ו

דאי
ך[ ו י נ מו י מי

 תחת אסוכה דדמי משום הנא שהחמירו ומה דמי באד,צא אד,צא דשיפועי תוצין פרק
 : ב’ע׳ , אבי״ה כסוכה בכיצה צישן מותר ענין דבכצ כרבד. פסק אב״ן ורבעו סובה

 צישב ראויין ישראצ שכצ מר מ: בסוכות ישבו בישראצ האזרח מבצ ויציף הישן [ח]
 ורבינו ע״ש ראשון ביו״ט לצוצב צה דמדמי אציעזר בר׳ ורצא [ט] 1 ע״כ ,אחת בסובד,
 הירושצמי מן ראיה והביאו יגיא צא מדעתו שצא חבירו שצ בסוכתו נכנס ראם צומר רצה אבי״ה

ן ע׳כ ,דגזוצד. פירוש הבי דטפרש
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ו ״ טן א פ . ל&מו צריך שאיגו ק נו׳ כנן כחג ה״ה כחב ו ן ה׳ רנינו׳  סטד ויש ו׳ מ
קכין דכל אהא פ״ב) (טירובין משהתסץ כיצד כפרק דאיהא ודע וכו׳. לדנריו

 נסרים דהייגו בכשורי דאפילו שס מבואר וכן בלבד. טציס דמי אלא לנגזל שאק לפי מודה
ה :בלבד עצים דמי אלא לנגזל אין טצים שאר כמו שכיסי דלא אט״ג ש עו  ברשוח הוכה ה

בסמוך: זה נתבאר כבר וכו׳. הרבים
ו ״  ויןשנים וטבדים נשים כ״ח) (דף הישן פרק משנה וכו׳. וקטנים וטבדים נשים א פ

הסוכה מן פטורים
ם טו מ . ואנדרוגינוס טו כו'  ולמד ברור זה ו

:נ׳ פרק כנזכר השופר מדין רבינו
כו׳. עבד שסציו מי וכן  משם נלמד זה אף ו

:גרמא שהזמן עשה מצות לכל כלל והוא
 קטן (שם) במשנה . וכו׳ לאמו צריך שאין קטן

 ובגמרא בסוכה חייב לאמו צריך שאינו
 גמ׳3ו .מדבריהם שמיובו מבואר כ״ח:) (דף
 דבי אמרי לאמו צריך שאין קטן דמי היפי
 ר״ל מקנהתו אמו ואין שנפנה כל ינאי רבי

 אימא. אימא קורא ואינו משנתו שנעור כל אמר
לדבריו סמך ויש שש כבן סמש כבן רבינו וכתב

 דאתמר הא דתה אמאי לתמוה ויש .ה׳ וכבר ד׳ כבר וכמה בסוכה וזייב לאמו צריך שאינו
פ׳ בירושלמי דמדגרסינן ולומר לדחוק ואפשר .עירובין גבי דאתמר שיעורא ונקנו הוכה לענין

 לאמו צריך שאינו קטן הושעיא רבי תני הישן
משמע אמו של בעירוב ויוצא בסוכה חייב עצים גזל ואם נגזלת. המרסע שאץ יצא בה וישב

ה׳ וכבר ד׳ כבר דכמה דהא מדחזינן לדבר העצים לבעל שאין היא הכמים שתקנת יצא. סוכה מהן
לאו אלמא דוכתיה דהוא הישן בפרק אחמר לא ולא והניהן נסרים גזל ואפילו .בלבד עצים דמי אלא

 מפליג משתתפיו כיצד דבפרק ודע הואי. עיקר ברשות סוכתו העושה יצא. כלום בהן שנה ולא חברן
לליתיה במתא להבוה איתיה בין עירוב לגבי ׳ י י כשרה: זו הרי הרבים

ששי פרק
 משתתפין(דף כיצד פרק שבעירובין הסוגיא מן

 לו ששלמו חמש כבן ופירוש ז״ל כתבו וכן פ״ב)
: שש לו ששלמו שש ובן ממש

ה. מן פטורין ומשמשיהס חולים ב כ סו ה
 חולה ח״ר כ״ו) (סוכה ובגמרא ' :

 אפילו אלא סכנה בו שיש חולה לא שאמרו
 חש בעינו חש אפילו סכנה בו שאין מולה

 בעיני חשתי אחת פעם רשב״ג אמר בראשו
 לי לישן ברבי יוסי ר׳ לי והתיר בקשרי

ר לסוכה: מון ולמשמשי ע ט צ  מן פטור מ
 רבא אמר שם .וכו' מייבין ומשמשיו הסוכה
 חנן אק והא והקשו הסוכה מן פטור מצטער

 ותירצו לא מצטער אין חולה ומשמשיהן חולין
 אין הוא מצטער פטורין ומשמשיו הוא חולה

 מפני הוא שמצטיער מבואר ושס .לא ומשמשיו
:רבינו שכתב וכמו קל דבר

ל ג ב א  שם(דף מימרא .וכו׳ בסוכה חייב ה
בסוכה חייב האבל רב אמר כ״ה:)

 עירובין מהל׳ בפ״י סתם שרבינו ואע״פ במתא
 לאבוה בדליתיה היינו אמו בעירוב יוצא ו׳ דבן

 ו׳ כבן ה׳ כבן כתב סוכה לענין וכאן במתא
 ונליתיה ה׳ בן במתא לאבוה דבאיתיה והיינו

לעירוב: נילף ומינה ו׳ בן הוי
 (סוכה . הסוכה מן פטורין מצוע שלוחי ד

 חנייתן בשעת אפילו פירש״י כ״ה)
 שאס היכא אלא מפטרו דלא כתבו ההוס׳ אבל

 :ממצותן יבעלו סוכה מצות יקיימו
ה ר מנו ה

ם א שי  טומטום הסוכה. מן פטורים וקטנים ועבדים "נ
 שחציו מי וכן .מספק חייבים ואנדרוגינוס

 שהוא לאמו צריך שאינו קטן חייב. חורין בן וחציו עבד
 לחנכו כדי סופרים מדברי בסוכה חייב שש כבן חמש] [כבן

ולא . הסוכה מן פטורים ומשמשיהן חולים ב • במצות
 הסוכה מן פטור מצטער [א] .בעיניו חש ואפילו בראשו חש אפילו אלא סכנה בו שיש חולה
 הזבובים מפני או הרוח מפני בסוכה לישן יכול שאינו זה מצטער ואיזהו .משמשיו ולא הוא

תןבסוכה חייב האבל ג הריח: ]3[ מפני או בהן וכיוצא והפרעושים ח ^ו  השושבינין וכל .
] חופה בני וכל ג ] שלוחי’ ד המשתה: ימי שבעת כל הסוכה מן פטורים [ ד  פטורים מצוה |
.בלילה וחייבין ביום הסוכה מן פטורים ביום דרכים הולכי .בלילה ובין ביום בין הסוכה מן

 פטורים ביום העיר שומרי .ביום וחייבים בלילה הסוכה מן פטורים בלילה דרכים הולכי
 וחייבים בלילה הסוכה מן פטורים בלילה העיר שומרי .בלילה וחייבים ביום הסוכה מן

ה] סוכה השומר יעשה שאם בלילה ובין ביום בין פטורין ופרדסין גנות שומרי .ביום ידע [
הגנב

: שס והמ׳ג טור ג : נזה וזולק דהיא׳ש שס נעור עי׳ ב :מג עשין סמ׳ג הרמ סי׳ עור א ,
ואמר הואיל דהימא מהו ותירצו פשיטא והקשו

תן :ע״כ דעהיה ליתובי ליה דמבעי אנפשיה דמצטער הוא איהו הא אבל דממילא צערא מצטער מילי הני קמ״ל הוא מצטער נמי האי הסוכה מן פטור מצטער רבא ח  השושבינין וכל ו
כו׳.  אלא שממה ואין בחופה אלא שממה ואין בחופה ולמחדי למיכל דבעו משוס דטעמא שס ואמרו שבעה כל הסוכה מן פטורין חופה בני וכל השושבינין וכן מתן רב אמר פס ז

:ע״כ ,בסוכה מופה בני כל עיילי מצו דלא מצטער שהוא ז״ל פירש״י חתן צער משום רבא ותירן בסוכה מופה וליעביד והקשו . סעודה במקום
חי ד לו . פטורין מצוה ש כו׳ בי :כלשונה כ״ה) (דף משנה ו ל . ביום דרכים חו כו׳  ובין ביום בין פטורין מצוה לדבר הולכי הברייתא וסוף כ״ו) (דף שם כלשונה ברייתא ו

 מצוה שלוחי למעלה וכתב שסתס רבינו מדברי ולא הגאונים מדברי כן נראה מצוה^ואין מאותה קצת בסוכה,יהבכיל ישבו שאם בענין שיהיה והוא שכתב מי ויש . בלילה
רי המצוה: פכיורמן במצוה שהעוסק במצוה שעוסקין זמן כל פטורין גונא בכל אלמא הסוכה מן פטורין מ רי כלשונה ברייתא .וכו׳ העיר שו מ שו ם:'  שם .וכו׳ ופרדסין גנוה ש
 סוכה שם לעשות חייב אינו שם לקבוע דרך שאין כיון פי׳ תדורו כעין תשבו אביי ותירן הסם וליתבו סוכה וליעבדו והקשו בלילה ויין ביום בין פטורין ופרדסין גנוה שומרי
כרבא וקיי״ל ולשמרו שם סוכה לעשות יכול שהרי חייב לרבא פירוס של כרי שומר הוא שאם הגאונים ופירשו דפירי כריא בינייהו איכא ואמרו .לגנב קורא פירצה חירן ורבא

:נכון וזה אחר פי׳ בזה ז״ל לרש״י ויש .וכו׳ סוכה השומר יעשה שאם שכתב במה מבואר זה וכל
ד צ כי

משנה לחם
לאבוה והיכאדליתיה חורפיה לפום מד כל *ופייש׳יכל חמש, ארנעננר כנר וכמה אימא גג חשוב שאין דמה דגג ההיא הוסרה ממילא דעשרה הריעותא דמסיר אמרה דאי

דאמר יוסי דר׳ ההיא והיינו .שש כבן במתא : חורפיה לפום חד
 הקטן שיעור נאמר דבשניהס משום לסוכה עירוב משוה ושם אמו בעירוב יוצא שש בן

 ולא כאן לא כלל זה מכל ביאר דלא רבינו על חמה אני ולכן .לאמו צריך שאין קטן
 אמו בעירוב יוצא פחות או שש בן קטן בסתם כתב ששם ששי פרק עירובין בהלכות

 שש בן ושיעור במהא לאבוה דאיתיה להיכא הוא ממש בן דשיעור כאן לבאר לו והיה
 לפום חד כל שפירוש כמ״ש שש וכבן חמש כבן בסתם לכתוב לו היה ולא דליתיה להיכא

 לפוס חד כל ה׳ כבר ד' כבר לאבוה דאיתיה דהיכא לבאר לו היה ועוד ,חורפיה
 לבדן עירובין בהלכות או כאן הדברים מבאר היה ואילו בגמרא שם כדאמרו חורפיה

הוא מהם באחד ביאר שלא אחר אבל האחר המקום על סמך אחד דבמקוס אומרים היינו
: הימה דבר

 שכתב מי ויש ה״ה כתב .בלילה וחייבין ביום הסוכה מן פטורים ביום דרכים הולכי ד
 שכתב מי ויש המוגהים בספרים הנוסחא היתה וכך .מוביעה* הזה הלשון וכו׳

 הגאונים דעת כן נראה ואין המצוה מן קצת יתבטל בסוכה ישבו שאם בענין שיהיה והוא
:ג״נ מכוונה סיא שלפנינו הגי׳ כי לו שהיה הגי׳ נדע ־לא :וכו׳ ז״ל רבינו ודעת

כל ו
עוז מגדל

 לחנכו עד שחציו מי וכן : כ׳ח) (דף המטה החת הישן פרק מספק. עד וענדים נשים פ״י
 הישן פ׳ .בעיניו חש ואפילו עד פטורין ומשמשיהן חואים :הישן יפרק ערכין ייש . במצות

 חייב האבל :ג') ע׳ז(דף דמס׳ ופ״ק הישן פ' .בהן וכיוצא עד הסוכה מן פטור מצטער :כ׳ו) (דף
:כ׳ה) הישן(דף פרק . השחר עמוד עד בסוכה

 ליה שריא לכך גג ליה איהא הא י׳ ליה דחשבינן וכיון מעשרה שפרווחין מפני היינו
:י׳ דפחות הריעותא ונשאר. תפשת מועט דחפשת לבד הגג לענין קביעות

ם כה א  אמרינן ל״א) הגזול(דף לולב בפרק יצא. כלום בהן וכו׳ מהן ועשה עצים גזל ו
 מריש תקנת משוס תקנתא רבנן לה עבדי [דגזולה] דמטללחא כשורא האי

 חכמים תקנת שכתב מפני בהם שינה שלא עצים מפרש שהוא רבינו מדברי ונראה וכו׳
 דקנינהו ליה חיפוק שינוי משום דאי מכמיס תקנח משוס אלא הטעם דאין משמע .וכו׳

 בגמרא כמבואר שכיחי דלא נסרים דאפילו ר״ל וכו׳ נסרים גזל ואפילו ומ״ש בשינוי
 בעצים שפירש ז״ל רש״י אבל אעצים. בין אנסרים בין קאי לכל בהן שנה ולא ומ״ש

 משום בגמרא הטעם דתלי כיון בשינוי קננהו לא ודאי ובנסריס מעשה בשינוי דקננהו
 דשנה משום ה״א מהתם דאי פשיטא כשהקשו בגמ׳ תילצו לא אמאי א״כ ק״ק .תק״ס

:קמ״ל לא בשינוי קננהו דלא היכא אבל בשינוי וקננהו בהן
ו ״ א א פ הו משתתפין כיצד פרק דריש בסוגיא מבואר .כו׳ שש כבן ממש] [כבן ש

 קורא ואינו משנתו שניעור כל גרסינן *כגמרא ^3*דהי פ״ב) (דף
ממש כבר ד׳ כבר ימחא לחבוה דאיתיה

:הלח׳מ שהכיא כמו כן מסיק כגמרא דשס ההגה׳ה כוונת אבין *לא
מיימוניות הגהות

 ?•צאת רשאי כזה צער מפני מביתו יוצא היה אם וישער ?•בו א?• שיתן רא״ם כתב [א]
 אח״כ הצער לו ונולר ולישן לאכול שראוי כמקום מתחילתו סוכתו שעושה ודוקא מסוכתו

 שירא כנון בשינה או בשתייה או באכילה להצטער הראוי במקום מתחלה עשאה אם אבל
 בה יצא לא בה וישן ושתה אכל אפילו אלא בהכי מיסטר דלא מיבעיא דלא מננגים בה
 בה לעשות יכול שאין כיון רירה כעין הוי לא והא בעינן תדורו כעין דהא חובתו ידי
 להצטער אדם בני שדרך ברבר אלא ויפטר אני מצטער לומר יכול אדם כל שאין נראה הטור [וכתב : ע״כ ,קיימא דלצערה כיון סוכה הוי לא ומתחלה ושינה ושתייה אכילה צרכי כל

 סבורני שמחה ר׳ כתב [ג] : ע״כ הסוכה, קרקעית בה שטחו לבנה קרקע פירוש דנרגישתא סירחא משום ממטללתא בר למיגני ברדלא אחא לרב ליה שרא רב [נ] ־. ע״כ] בו,
 כגון מצוה בדרך הולכי פירש׳י [ד] ע״כ: הדיוט, נקרא ועושהו הדבר מן שפטור שכל בירושלמי כדאיתא הוא הדיוט אלא שכר מקבל אינו יוצא ואינו הסוכה מן שפטור כל

 כפירש״י משמע בספר אמנם .ממצוה מפטרי הוו סוכה מצות בקיום מיטרדי דכי כה״ג להיות דצריך וכתבו זה על הקשו והתום׳ שבויין ולפדות רבו פני ולהקביל תורה ללמוד
 ד׳ ממנה מופלגים שנויה בסוכה נחמן בר דאגנינהו בפ״ק וגם דריגלא בשבתא גלותא ריש לבי אלא הלכו לא והם וכו׳ רסורא ארקתא דגנו הונא רב בר ורבה חסדא דרב טעובדא

תא. ריש פני להקביל אלא הלכו ולא ופטירינן אנן מצוה שלוחי והשיבו לדבריהם פסולה והיא טפחים  יחד שניהם לקיים אפשר דאי בכה״ג איירי זה רכל פי׳ שמחה ור׳ גלו
:אביי לגבי כרכא [ה] !בטצוה עוסק בכלל הוי והכל טפי לעסוק לסחר יכולים בהנאתם בלילה וישנים דכשנחים משום הטעם פי׳ וראבי׳׳ה


