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 רקע

אמה, מקצתו  סוגייתנו עוסקת בסכך שמקצתו מעל עשרים אמה ומקצתו מתחת לעשרים
מעל עשרה טפחים ומקצתו מתחת לעשרה טפחים. הדינים בסוגייתנו ברורים, אבל אחד 

 מהם סותר גמ' בעירובין המחדשת דין שקשה להבינו.

 מקורות

"היתה גבוהה מעשרים אמה והוצין יורדין בתוך כ' אמה... ואין אדם דר בדירה ד.  א.
 סרוחה"

 רים... חלל מבוי תנן" ג: "מקצת קורה בתוך עש-עירובין ג. ב.
 תוס' סוכה ד"ה והוצין, תוס' עירובין ד"ה אי

]מקור הדברים בריטב"א ד"ה היתה גבוה למעלה מעשרים, המרחיב בהסבר ר"ן א: באלפס ד"ה היתה     

 הדבר[
 רמב"ם הל' סוכה פ"ד הי"ג ג.
 ריטב"א ד"ה האי דאמרינן היתה גבוה עשרה טפחים ד.

 "... כדי שלא יצר לו בישיבתו"[]רמב"ם הל' סוכה פ"ה ה"ב 

 שו"ע סי' תרלג סע' ב, ט ומשנה ברורה ה.
 

ת  כ ס מ א  " ב ט י םר י ח פ ט ה  ר ש ע ה  ו ב ג ה  ת י ה ן  נ י ר מ א ד י  א ה ה  "   ד

האי דאמרינן היתה גבוה עשרה טפחים והוצין יורדין לתוך עשרה סבר אביי למימר אם חמתן 
'( פסולה דהא ליכא חלל מרובה מצלתן כשרה. ואע"ג דהתם לכולי עלמא מקצת סכך למטה )מכ

עשרה, אלא דסבר אביי דשאני הני הוצין שהם טפלין למעלה וכי היכי דלא חשיבי בהא דלעיל ה"נ 
בהא לא חשיבי וכמאן דליתנהו דמי, וא"ל רבא דשאני הכא דבעי חלל עשרה פנוי מסכך דלא להוי 

י לה דירה סרוחה דירה סרוחה ולגבי הא לא אמרינן כמאן דליתנהו דהא חזינן דאיתנהו ועבד
 ולפיכך אפילו בדיעבד פסולה, ולא לכתחילה בלבד כדעת מקצת החכמים ז"ל, כנ"ל.

 

 הסבר הסוגיה

"היתה גבוהה מעשרים אמה והוצין יורדין בתוך כ' אמה אם צלתם מרבה מחמתם 
 ]גמ' ד.[  .כשרה"

   ."מקצת סכך בתוך עשרים ומקצת סכך למעלה מעשרים... רבא אמר... כשר"

 ]גמ' עירובין ג.[ 
 



הגמ' אומרת שסכך הגבוה מעשרים אמה והוצין יורדין בתוך כ' אמה, הסוכה כשרה רק 
אם צלתם של ההוצין מרובה מחמתם. לכאורה דין זה פשוט. הסכך שלמעלה מעשרים אמה 
אינו כשר לסיכוך, ולכן אם למטה מעשרים אמה יש מספיק סכך כדי להכשיר את הסוכה, 

 הסוכה כשרה.

. מפני חשיבות הסוגיה נדון בה ]ג.[שונים מקשים שגמ' זו סותרת סוגיה בעירובין הרא
 תחילה, ואחר כך ניישבה עם סוגייתנו. 

 

מקצת סכך בתוך עשרים  ,מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים"
מאי שנא במבוי דכשר  .אמר רבה במבוי כשר בסוכה פסול ,ומקצת סכך למעלה מעשרים

הכא נמי  .אי קלשת הויא לה חמתה מרובה מצילתה ?סוכה נמי לימא קלוש ,דאמרינן קלוש
הכא נמי  ,אלא על כרחך נעשו כשפודין של מתכת ,אי קלשת הויא לה קורה הניטלת ברוח
 ".על כרחך נעשית צילתה מרובה מחמתה

רבה פוסק שקורה שמקצתה בתוך עשרים ומקצת למעלה מעשרים כשרה, ומתירה 
לטלטל במבוי, וסכך שמקצתו בתוך עשרים ומקצתו למעלה מעשרים פסול. הגמ' דנה מה 

ופסקו של ההבדל בין סכך לבין קורה, ומגיעה למסקנה שמעיקר הדין אין הבדל ביניהם, 
רבה בנוי על חשש דרבנן שמא המקצת שפחות מעשרים ינשור, ובחשש דרבנן יש חילוק 

]סוכה דאורייתא ומבוי דרבנן, בסוכה אין מי שיזכיר לו, ובמבוי הרבים מזכירים אחד בין סוכה לבין קורה 

 .לשני[

מוכרח. גמ' זו אינה ברורה כלל, כיוון שהחילוק בין קורה לבין סכך הוא חילוק פשוט ו
בקורה יש שתי הלכות, היא צריכה להיות פחות מעשרים אמה, והיא צריכה לעמוד ברוח. 
קורה שמקצתה בתוך עשרים אמה ומקצתה למעלה מעשרים אמה, עומדת בשני תנאים אלו, 
ולכן היא כשרה. אכן, היכולת שלה לעמוד ברוח מצויה הוא בסיוע החלק שמעל עשרים 

ול את הקורה, שהרי במציאות החלק שבתוך עשרים אמה אמה, אבל זו אינה סיבה לפס
 עומד ברוח מצויה.

גם בסכך יש שתי הלכות, הוא חייב להיות בתוך עשרים אמה, וצלתו חייב להיות מרובה 
מחמתו. סכך שמקצתו בתוך עשרים אמה ומקצתו מעל עשרים אמה, אינו עומד בשני תנאים 

ובה מצילתו, והחלק שמעל עשרים אמה אלו, שהרי המקצת שבתוך עשרים אמה, חמתו מר
]לחידוד ההבדל ביניהם נוסיף פסול, ואינו יכול להצטרף להכשרו של הסכך שבתוך עשרים אמה 

נקודה נוספת. נתאר לעצמנו שיש הלכה שקורה חייבת להיות בעובי טפח, וחצי טפח עומד מתחת לעשרים 

ומר "נעשה כאילו כל הטפח מתחת לעשרים אמה וחצי טפח עומד מעל עשרים אמה, האם נעלה על דעתנו ל

אמה"?! בענייני חוזק ועמידות ניתן להעזר בחלק שמעל עשרים אמה, אבל בענייני כשרות הסכך לא ניתן 

 .  להעזר בחלק הפסול שמעל עשרים[

מביא שני תירוצים לשאלה זו, הראשון מאמץ את ההבנה שבבסיס  ]עירובין ג. ד"ה אי[תוס' 
 ה הבנה זו:הקושיה, והשני דוח

א. ר"י מפרש שסוכה שמקצת הסכך בתוך עשרים ומקצת הסכך למעלה מעשרים, וחמתו 
של הסכך שבתוך עשרים מרובה מצילתו, הסוכה פסולה מהתורה. רבה המכשיר מהתורה 

תוס' מסביר את 
רבא שבדאורייתא 
חוששים לאי 

ולא שינשור קלשת, 
הסכך ואין מי 
שישים לב. ]איתמר 

 יעקובי[



סוכה שמקצתה מעל עשרים אמה ופוסלה מדרבנן בלבד, עוסק בסכך שהחלק מתחת עשרים 
א הסכך שמעל עשרים אמה הוא יתפזר ברוח מצויה. אמה צלתו מרובה מחמתו, אלא שלל

הסכך שמעל עשרים אמה נותן לסכך שבתוך עשרים אמה יכולת עמידות, ולכן דין סכך זהה 
 לדין קורה.

ב. רבה מכשיר מהתורה סכך שמקצתו בתוך עשרים אמה ומקצתו מעל עשרים אמה, 
התוס', שסכך מעל אפילו כשחמתו של הסכך שבתוך עשרים אמה מרובה מצלתו. מסביר 

]לשיטת רבא עשרים אמה אינו סכך פסול, ולכן הוא יכול להצטרף לסכך שבתוך עשרים אמה 

שפסול סוכה מעל עשרים אמה אינו דין בסכך אלא דין ברשות, ההסבר ברור, מקצת הסכך מספיק להגדיר את 

רבה שפסול סוכה  הרשות כרשות של פחות מעשרים אמה, ולכן כל הסכך מצטרף להצללת הסוכה. לשיטת

מעל עשרים אמה הוא דין בסכך, צריך לחלק בין סכך המקבל טומאה, הפוסל את הסוכה, לבין סכך מעל 

עשרים אמה, שאינו פוסל את הסוכה, אבל גם אינו מכשירה. כיוון שסכך זה אינו חפצא של סכך פסול, הוא 

 . יכול להצטרף לסכך שבתוך עשרים אמה[

 מאמצים הסבר זה. ן ג. ד"ה הכא נמי, ריטב"א סוכה ד"ה היתה גבוה[]רשב"א עירוביחכמי ספרד 

 

לפי שני ההסברים של תוס' לגמ' בעירובין, סוגייתנו סותרת גמ' זו. לפי הפירוש השני, 
שסכך שמעל עשרים אמה מצטרף לסכך שבתוך עשרים אמה, סוגיה זו סותרת את סוגייתנו 

תם מרובה מחמתם. לפי הפרוש הראשון, המכשירה הוצין יורדים מתחת לעשרים רק כשצל
שסכך מעל עשרים אמה אינו מצטרף לסכך מתחת לעשרים אמה, סוגיה זו סותרת את 
סוגייתנו, המכשירה הוצין שצלתם מרובה מחמתם, למרות שללא הסכך שמעל עשרים אמה 

י הפירוש ]שים לב: לפי הפירוש השני, הסתירה בין הסוגיות בדין תורה. לפהם אינם עומדים ברוח 

 .הראשון הסתירה בדין דרבנן, והיא תלויה בלישנות השונות בגמ'[

מתרץ את הסתירה לפי הפירוש הראשון: "הכא יש  ]בעירובין שם ובסוכה ד"ה והוצין[תוס' 
 -לנו להכשיר יותר שיש רוב הוצין וראויין הן להתקיים בקל כך אם היה שם דבר הסומכת" 

ובה מחמתם, כיוון שכמותם מספיק גדולה לאפשר להם, אין לפסול כשצלתם של ההוצין מר
 מבחינה עקרונית, לעמוד ברוח.

הר"ן מתרץ את הסתירה לפי הפירוש השני: "הוצין יורדין לא חשיבי כסכך הלכך כל 
כשיש סכך המתחיל בתוך עשרים וממשיך  –שחמתן מרובה מצלתן כמאן דליתנהו דמו" 

לה מעשרים לסכך שבתוך עשרים, אבל למעלה מעשרים, ניתן לצרף את הסכך שלמע
כשהסכך ממוקם למעלה מעשרים והוצין יורדין למטה, הם אינם חשובים סכך, וכמאן 

 דליתנהו דמו"

מעלה אפשרות נוספת לתרץ את הפירוש השני. בגמ'  ]סי' תרלג ד"ה היתה גבוהה[הב"ח 
מעשרים  בעירובין מדובר שיש סכך אחד בלבד, חלקו בתוך עשרים אמה וחלקו למעלה

אמה, ולכן הסכך שלמעלה מעשרים אמה מצטרף לסכך שבתוך עשרים אמה. בסוגייתנו 
מדובר שההוצין יוצרים סכך נוסף לסכך שלמעלה מעשרים אמה, ושני סככים שונים אינם 

 מצטרפים. 

 



עסקנו בהשוואת שיטת רבה בגמ' בעירובין לסוגייתנו, אבל מסקנת הסוגיה אינה כרבה 
חלל סוכה תנן חלל מבוי תנן". רבא פוסק ששני המקרים,  זה וזה כשר" אלא כרבא האומר:

גם קורה שמקצתה בתוך עשרים אמה ומקצתה למעלה מעשרים אמה וגם סכך שמקצתו 
בתוך עשרים אמה ומקצתו למעלה מעשרים אמה, כשרים. לדעת רבא, אין הלכה שהסכך 

ו עד עשרים אמה. כשהחלל יהיה בתוך עשרים, אלא ההלכה שחלל הסוכה וחלל המבוי יהי
עשרים אמה כל הסכך שמעליו כשר, ולכן אף הסכך שמעל עשרים אמה מצטרף להכשר 

 הסוכה.

פסקו של רבא ברור, אבל הוא סותר את סוגייתנו הפוסלת הוצין היורדים בתוך עשרים 
אמה, ואין אומרים שחלל הסוכה הוא עד ההוצין, וההוצין מצטרפים לסכך. לדעת הרשב"א, 
הריטב"א והר"ן המסבירים שהוצין אינם חשובים, אין סתירה בין סוגייתנו לגמ' בעירובין. 

ן חישוב חלל הסוכה הוא עד הסכך שלמעלה מעשרים אמה. אבל הוצין אינם חשובים, ולכ
לדעת ר"י שלא חילק בין הוצין לבין סכך, קשה. נראה לפרש, שתוס' סובר שההוצין אינם 
נראים כיחידה אחת עם הסכך, וכיוון שיש שני סככים שונים, יש לחשב חלל סוכה עד הסכך 

)סי' תרלג משב"ז ]עיין פרי מגדים צלתם שצלתו מרובה מחמתו, ולא עד ההוצין שחמתם מרובה מ

 ., מהו הרווח להגדיר את הסכך כשניים[אות ב(

 

"היתה גבוהה עשרה טפחים והוצין יורדין לתוך עשרה סבר אביי למימר אם חמתם 
מרובה מצלתם כשירה אמר ליה רבא הא דירה סרוחה היא ואין אדם דר בדירה 

 ]גמ' ד.[  .סרוחה"
 

נחלקו הראשונים בדין סוכה שהוצין יורדין לתוך עשרה, האם היא פסולה מהתורה או 
שלא יהיו הוצין ועלין של סכך  וצריך להזהרפוסק: " ]הל' סוכה פ"ה ה"ב[מדרבנן. הרמב"ם 

מלשונו משמע שסוכה אינה נפסלת  –" יורדין לתוך עשרה טפחים כדי שלא יצר לו בישיבתו
מביא  ]ד"ה האי[ה, אלא רק לכתחילה יש להזהר בכך. הריטב"א כשהוצין יורדים לתוך עשר

דעה כזו, אבל הוא דוחה, וסובר שהוצין היורדים לתוך עשרה פוסלים את הסוכה אפילו 
 בדיעבד.

הפסול של סוכה הפחותה מעשרה טפחים הוא מדין רשות. רשות הסוכה חייבת להיות 
יה לדירה, אפילו לדירת עראי. ראויה לדירה, וסוכה הפחותה מעשרה טפחים אינה ראו

הריטב"א סובר שסוכה שהוצין היורדים לתוך עשרה, גורמים שהסוכה אינה ראויה לדירה, 
למרות שמבחינה פורמאלית יש חלל עשרה. הרמב"ם חולק, ולדעתו כשאין חלל עשרה 
הדירה אינה ראויה לדירה, אבל כשיש חלל עשרה והוצין יורדים לתוך עשרה, הסוכה ראויה 

 דירה, אלא היא דירה סרוחה, ודירה סרוחה פסולה רק מדרבנן.ל

 סיכום 

סוכה מעל עשרים אמה פסולה מפני שהרשות שנוצרת אינה יכולה לשמש כדירת עראי, 
אבל סכך מעל עשרים אמה אינו פסול. לפיכך סובר רבא, שחלל הסוכה אינו יכול להיות 



ים אמה כשר. רבה אינו מודה לדינו גבוה מעשרים אמה, אבל הסכך אפילו גבוה יותר מעשר
של רבא, ולדעתו הסכך צריך להיות בתוך עשרים אמה, אבל גם הוא מודה שסכך למעלה 
מעשרים אמה אינו חפצא של סכך פסול. לפיכך יש דעה בתוס', וזו דעתם של הרשב"א 

]גם הדעה החולקת, והריטב"א, שסכך מעל עשרים אמה מצטרף לסכך שבתוך עשרים אמה 

 .שהסכך אינו סכך פסול, אבל לדעתה הסכך אינו סכך כשר, ולכן אינו מצטרף לשיעור סכך[ מודה

 

 בצירוף הסוגיה בסוכה עם הסוגיה בעירובין מקבלים את המסקנות הבאות:

א. הלכה כרבא, שסכך שמקצתו בתוך עשרים ומקצתו למעלה מעשרים, כולו כשר, 
 ה מעשרים אמה.שהתורה הקפידה רק על חלל הסוכה שלא יהיה למעל

ב. סוכה שהסכך שלה משופע, כך שבחצי סוכה אין חלל עשרים אמה, ובחצי השני יש 
חלל עשרים אמה. לפי הדעה השניה בתוס', ולפי דעת הרשב"א והריטב"א, הסכך מעל 
עשרים אמה מצטרף לסכך שבתוך עשרים אמה, וכל הסוכה כשרה. לדעת ר"י הסכך שמעל 

]ניתן פסולה  –שבתוך עשרים אמה, וחצי הסוכה שתחתיו  עשרים אמה אינו מצטרף לסכך

 .לערער על מסקנה זו[

ג. הוצין היורדים בתוך עשרים אמה וחמתם מרובה מצלתם, הסוכה פסולה. לדעת 
הרשב"א והריטב"א הסוכה פסולה, כיוון שהוצין אינם חשובים להיות סכך, לדעת התוס' 

 ה אחת עם הסכך שלמעלה מעשרים אמה.הסוכה פסולה כיוון שההוצין אינם מהוים יחיד

 הלכה

ם פוסק את שתי ההלכות של סוגייתנו, סוכה שהוצין יורדי ]סי' תרלג סע' ב, ט[השו"ע 
למטה מעשרים אמה כשרה רק כשחמתם מרובה מצלתם, וסוכה שהוצין יורדים למטה 

פוסק כרבא שסוכה שחללה  ]סע' א[מעשרה פסולה, אפילו כשחמתם מרובה מצלתם. השו"ע 
 עשרים אמה כשרה אפילו כל הסכך שלה למעלה מעשרים אמה.

יש להוסיף דיון 
האחרונים אם ההוצים 
יורדים לתוך עשרים או 
שהם מגיעים לגובה 
עשרים.  מהמג"א משמע 
כאפשרות הראשונה, 
ומהמשנה ברורה 

 כשנייה. ]יעקובי[



 


