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 1 (: שטח הסוכה2י הרשות )דינסוגיה ב: 

 
 גובה מכסימאלי של סוכה -( 1סוגיה א: דיני הרשות )  

* * 

 רקע

המשנה מביאה מחלוקת תנאים האם יש גובה מכסימאלי לסוכה. האמוראים נחלקו האם 
 הגובה המכסימאלי הוא דין בסכך או דין ברשות.

 מקורות

 ה לא אמרי לה דבר"ג. "סוכה שהיא גבוהה... ואפ"-ב.גמ' א. 
 , יש, כמאן, לא]בתוס' מידע חשוב לסוגיות שנעסוק בהמשך[ב. תוס' ד"ה כי 

 א: באלפס, "סוכה שהיא גבוהה... כוותיה דרבא שייכא"-רי"ף א.    
 ר"ן ד"ה גמ', וסוכה, רבא, ולרבי    
 רא"ש סי' א, "... אבל בעל העיטור פסק כרבה ולא נראו לי דבריו"    

 ל' סוכה פ"ד ה"אג. רמב"ם ה
 ]אינו קשור לענייננו, אבל מצוטט מפאת חשיבותו[ד. ריטב"א ד"ה א"ר יהודה 

 ה. שו"ע סי' תרלג סע' א ומשנה ברורה
 

ה ד ו ה י ר  " א ה  " ד א  " ב ט י  ר
אמר רבי יהודה מעשה בהילני כו' עד כל מעשה לא היתה עושה אלא על פי חכמים. מהא שמעינן 

לעשות לו מצוה בהכשר גמור כגדול, דהא מייתיה ראיה דקטן שמחכנכין אותו במצות ]צריך[ 
בשמעתין מסוכה של הילני, משום דלא סגיא דליכא בבניה חד שהגיע לחנוך דבעי סוכה 
מעליייתא, ומקרא מלא דבר הכתוב חנוך לנער על פי דרכו , וגדולה מזו אמרו במסכת עירובין גבי 

יסרך. והצרכתי לכתוב זה לפי שראיתי חכמים זמן ביום הכיפורים, ליטעמיה לינוקא, דלמא אתי למ
 טועים בזה. 

 הסבר הסוגיה

 ]משנה ב.[  .סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר
 

נחלקו התנאים בדין סוכה הגבוהה למעלה מעשרים אמה, רבי יהודה מכשירה וחכמים 
רא סוברים שהפסול הוא דין פוסלים אותה. נחלקו האמוראים בסיבת הפסול. רבה ור' זי

בסכך, ורבא סובר שהפסול הוא דין ברשות. רבה סובר שהלכה בהלכות סכך, שיראה 
ליושבים בסוכה. לדעתו יש גזרת הכתוב "למען ידעו דורותיכם", שהיושב בסוכה חייב 
לראות את הסכך, ולהרגיש שהוא יושב בסוכה. ר' זירא מודה שהדין הוא מהלכות סכך, 

הסיבה שונה. ר' זירא סובר ששם סכך הוא רק סכך שיכול לסכך על גבי הסוכה אבל לדעתו 
ולהצל עליה. סכך מעל עשרים אמה אינו מצל על הסוכה. רבא חולק על שניהם, ולדעתו 



פסול סוכה הגבוהה מעשרים הוא מדין רשות. סוכה מוגדרת כדירת עראי, ועשיית סוכה 
 כת עראי, ולכן פסולה. למעלה מעשרים אמה, אינה מתאימה להיות סו

 
 הגמ' אומרת שיש שתי נפקא מינות בין השיטות השונות:

לרבה הסוכה כשרה אפילו למעלה מעשרים אמה, "כיון  -א. דפנות מגיעות לסכך 
 דדפנות מגיעות לסכך משלט שלטא בה עינא", לר' זירא ורבא הסוכה פסולה.

, שבמקרה זה גם הסכך מצל על לר' זירא הסוכה כשרה -ב. סוכה יותר מד' על ד' אמות 
 הסוכה, ולרבה ולרבא הסוכה פסולה. 

 
דינו של ר' זירא מעלה בעיות מציאותיות שהראשונים מתמודדים עמהן. כיצד יכול  
להיות שסוכה של שבעה טפחים על שבעה טפחים ויש לה דפנות עשרים אמה, מוצלת על 

אמות וגובה חמישים וששים אמה,  ידי הסכך? וכן כיצד יכול להיות שסוכה ד' אמות על ד'
שואל את השאלה הראשונה ומתרץ "מתוך  ]א. באלפס ד"ה וסוכה[מוצלת על ידי הסכך? הר"ן 

הדוחק, דקים להו לרבנן דעד כ' אמה מגין הסכך וממעט חום החמה", למרות שהצל 
שואל את השאלה השניה, ומתרץ  ]ד"ה וכיון[מהדפנות, הסכך שותף להגנת החום. תוס' 

ירוץ דומה: "קים להו לרבנן דאפילו בגובה אלף אי אפשר שלא יהא כאן צל סכך פורתא" ת
. תוס' מתרץ את השאלה השניה בתירוץ נוסף, שרק סוכה של עשרים ]איני מבין תירוצים אלו[

אמה כשרה בד' על ד', סוכה של ארבעים אמה כשרה רק אם שטח הסוכה הוא שמונה אמות 
 על שמונה אמות.

הבדל עקרוני בין התירוצים. לפי הר"ן והתירוץ הראשון של התוס', מספיקה אולי יש 
שותפות כלשהי של הסכך בהצללת הסוכה, כדי להכשירה. לפי התירוץ השני סוכה כשרה 

 רק אם לסכך תרומה משמעותית בהצללתה.
 

, הרמב"ם ורוב הראשונים פוסקים ]א: באלפס[נחלקו הראשונים בפסק ההלכה. הרי"ף 
שהלכה כבתראי, ומהמשך הסוגיות מוכח שרבנן ורבי יהודה נחלקו האם סוכה דירת כרבא, 

פוסק כרבה, שאין הלכה כתלמיד במקום  ]ברא"ש סי' א[עראי או דירת קבע. בעל העיטור 
 הרב.
 

 סיכום

האמוראים נחלקו האם הפסול של סוכה מעל עשרים הוא מדין הסכך, שצריך להראות 
וא צריך להיות בעל יכולת לסכך בפועל על הסוכה, או מדין על ידי יושבי הסוכה, או שה

 רשות, שצריך לבנות סוכה שיכולה להיות סוכת עראי.

 הלכה

פוסק כרבא, שסוכה גבוהה מעל עשרים אמה פסולה, אפילו  ]סי' תרלג סע' א[השו"ע 
 שדפנותיה מגיעות לסכך, ואפילו היא רחבה יותר מד' אמות על ד' אמות.


