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Introduction to  סוכהמסכת  
  

סוכהמסכת   is made up of 5 chapters, each of which is devoted to a unique aspect of מצוות החג. The first chapter – the longest 

– is focused on הכשר סוכה – what makes a valid (and invalid) סוכה. The 2nd chapter is about the מצוה of ישיבת סוכה, 

including the extent of it and conditions under which one is exempt. The third, arguably most well-known, is לולב הגזול, 

which defines the parameters of the ארבע מיני�. The fourth chapter details some of the other מצוות החג, including ערבה and 

the final chapter describes the celebration of סוכות  in the מקדש.  
  

  קסח עשה מצות �"לרמב המצוות ספר
 ימי� שבעת תשבותשבותשבותשבו בסוכות) ש�( יתעלה אמרו והוא כל� החג בימי ימי�' שבע בסוכה לישב שצונו היא ח"הקס והמצוה
  דמחייבי� שאילתא ה"ד קסט שאילתא הברכה וזאת פרשת אחאי דרב שאילתות
 ימי� שבעת ל� תעשהתעשהתעשהתעשה הסוכות חג דכתיב יומי שבעה בה ומיתב מטללתא למעבד ישראל דבית דמחייבי� שאילתא

*************** 

6.1.1 

2a ('משנה א) �  3a (לא אמרי לה דבר) 
  א הלכה א פרק) ליברמ�( סוכה מסכת תוספתא

 מעשרי� גבוהה שהיתה הילני בסוכת מעשה יהודה' ר' אמ מכשיר יהודה' ור פסולה אמה מעשרי� למעלה גבוהה שהיא סוכה
 לה�' אמ בסוכה חייבת אי� ואשה אשה שהיא מפני לו אמרו דבר מה� אחד אמר ולא אצלה ויוצאי� נכנסי� זקני� והיו אמה
  בתוכה שרויי� וכול� לה היו חכמי� תלמידי בני� שבעה והלא

ֹ!ת )1 ֹ!תַ%#" ֹ!תַ%#" ֹ!תַ%#" ֹ!ת ֵיְ)ב& ְ%ִיְ.ָרֵאל ָהֶאְזָרח ָ!ל ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�    ִ)ְבַעתִ)ְבַעתִ)ְבַעתִ)ְבַעת    ֵ*ְ)ב&ֵ*ְ)ב&ֵ*ְ)ב&ֵ*ְ)ב&    ַ%#"  במ, כג ויקרא: ַ%#"

2(  �!ֹות ִ!י ֹדֹרֵתיֶכ�ֹדֹרֵתיֶכ�ֹדֹרֵתיֶכ�ֹדֹרֵתיֶכ�    ֵיְדע&ֵיְדע&ֵיְדע&ֵיְדע&    ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע   גמ, כג ויקרא: ֱא4ֵהיֶכ� ה' ֲאִני ִמְצָרִי� ֵמֶאֶר2 אֹוָת� ְ%הֹוִציִאי ִיְ.ָרֵאל ְ%ֵני ֶאת הֹוַ)ְבִ*י ַב#"

ָ!ה )3 ָ!הְוס" ָ!הְוס" ָ!הְוס"   ו, ד ישעיהו: &ִמ8ָָטר ִמ7ֶֶר� &ְלִמְס*ֹור &ְלַמְחֶסה ֵמֹחֶרבֵמֹחֶרבֵמֹחֶרבֵמֹחֶרב    יֹוָמ�יֹוָמ�יֹוָמ�יֹוָמ�    ְלֵצלְלֵצלְלֵצלְלֵצל    ִ*ְהֶיהִ*ְהֶיהִ*ְהֶיהִ*ְהֶיה    ְוס"

 

I. משנה א' : basic הכשר סוכה 

a. Height: no higher than 20 אמות  

i. Dissent: ר' יהודה permits one higher than כ' אמה 

b. Low: no lower than 10 טפחי� 

c. Walls: no fewer than 3 walls 

d. Shade: must not have more sun than shade 

II. Analysis and contrast of parallel language at beginning of � פסול instead of ימעט – עירובי

a. מבוי is � OR (דרבנ� the repair is presented (no inherent invalidity in a � :דרבנ

b. מבוי is simple: just make it lower; סוכה is complex, in that it has numerous prerequisites 

c. Source for height limitation: 

i. הרב : v. 2 -  needs awareness (if higher than 20 אמות, he has no awareness that he is in a סוכה) 

ור' זירארבא  .1 : v. 2 means that the generations must know about the ענני הכבוד 

ii. זירא 'ר : v. 3 – up ‘til 20 אמות, the shade is of the � after that it is the shade of the walls ,סכ

ורבארבה  .1 : v. 3 is a “futuristic” סוכה and not a Halakhic one 

iii. רבא: v. 1  - must be in a temporary dwelling; higher than 20 אמות is a permanent dwelling 

ור' זירארבה  .1 : if so, even a lower סוכה is invalid if built sturdily 

  ;עראי is considered ,קבע lower than 20, which isn’t inherently  :רבא .2

a. And: greater than 20, which is inherently קבע, is always קבע even if made עראי 

d. Assessment: of the approaches 

i. Statement of  רב(ר' יאשיה( : dispute only if � רבה doesn’t reach top – follows סכ

ii. Statement of  רב(ר' הונא( : dispute only if סוכה is 4*4; follows ר' זירא 

iii. Statement of  'בר רבה ר �)רב(חנ : dispute only if סוכה can’t hold him & table; doesn’t accord w/anyone 

יאשיה ר' .1 : disagrees with fellow; he feels that the dispute is maintained regardless of size 

2. Dispute: beween (ii) and (iii) – perhaps re: minimal size of סוכה 

3. Rejection: all agree that ראשו ורובו ושלחנו (less than 4*4) is minimal size 

a. Dispute: whether dispute of >20 is only at minimal size or until 4*4 

iv. Challenge: to ר' זירא and רבא from תוספתא (above) – ר' יהודה 

 and it was certainly not small (royalty) סוכה s’הילני invalidated :חכמי� .1

2. Answer: she sat in a private, small סוכה 


