בס"ד

סוכה ט) .משנה( עד י) .משנה(
משנה
סוכה שעשאה סתם:
עשאה  30יום לפני החג:
בציצית מודים ב"ה שצריך

כשרה )מן הסתם עשה לשם החג(

עשיה לשמה )רב ושמואל
נחלקו האם אף הטויה בכלל
העשיה(,

עשאה יותר מ 30לפני החג:

שנאמר" :גדילים תעשה לך"
גם בסוכה כתוב 'תעשה לך' -
אבל משם ממעטים סוכה גזולה,

המקור של ב"ש:
"חג הסוכות תעשה"  -שסוכות תעשה לחג.

ב"ש :פסולה) .כי צריך שיעשה סוכה לשם חג(
ב"ה :כשרה) .אין צורך שיעשה סוכה לשם חג(

תגובת ב"ה :מפסוק זה לומדים ,שאם לא עשה
סוכה ,אז מותר לבנות סוכה בחוה"מ
]ב"ש סוברים שאסור לבנות סוכה בחוה"מ[

סוכה שעשאה לשם חג:
כולם מודים שמהפסוק "חג הסוכות
שבעת ימים לה'" לומדים שעצי סוכה
אסורין בהנאה כל שבעה.

אפילו עשאה זמן רב לפני החג:
כשרה.

משנה

רבא :המשנה השוותה אילן לבית,
לכן כהשמש מהאילן מרובה מצילתו  -כשרה.

רב פפא :בתנאי שיערב את ענפי
האילן בסכך )ואז סכך פסול זה
מתבטל לכתחילה בסכך הכשר(,

סוכה תחת האילן:
פסולה  -כמו סוכה שבבית.

התחתונה כשרה במקרים הבאים:

סוכה על גבי סוכה:
ת"ק:
העליונה כשרה והתחתונה פסולה.
ר' יהודה:
כשאין דיורין בעליונה התחתונה כשרה.

המקור לפסולים שבמשנה:
"בסכת תשבו" )סכת=סכה אחת( -
ולא בסוכה שתחת הסוכה,
ולא בסוכה שתחת אילן
ולא בסוכה שתחת הבית

רב הונא:
ר"ח ורבר"ה:
שמואל:

כשהמרחק בין הסכך לסכך
קטן מטפח )כמו דין אהל בטומאה(  -כשרה
קטן מ 4טפחים )כשיעור מקום חשוב(  -כשרה
קטן מ 10טפחים )כשיעור הכשר סוכה(  -כשרה

כשחוזק הסכך
לא מחזיק כרים וכסתות  -כשרה
)כשמחזיק כרים וכסתות בדוחק  -ת"ק :פסולה ,ר"י :כשרה(

כשטיב הסכך תחתון
חמתו מרובה מצילתו  -כשרה )בתנאי שצילתו של העליון מרובה(
הסכך התחתון כאילו אינו נמצא ושתיהן כשרות
בגלל סכך העליונה.

כשטיב הסכך העליון
חמתו מרובה מצילתו  -כשרה )בתנאי שצילתו של התחתון מרובה(
רש"י :על הסכך העליון להיות נמוך מ 20אמה )אחרת הוא
מוגדר סכך פסול  -ופוסל את התחתונה(
ריב"א :גם כשהעליונה גבוהה מ 20אמה  -התחתונה כשרה.
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