
Statement by Statement Breakdown   ד,בס  
Sukka - chapter 1, daf 2a 
 
Directions:  Print this Gemmorra chart and identify the goal of each statement using one of 
the seven goals in your “Seven Goals of Statements” list.  After writing in the goal, write in 
parenthesis the number of the statement being referred to.  The first few are done for you. 
 
 

  

סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה   משנה 1
] שלש[> שלשה<מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה 

 :דפנות ושחמתה מרובה מצלתה פסולה
  
תנן התם מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט רבי יהודה אומר   )1(קשה  2

נא גבי מבוי אינו צריך מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה ומאי ש
דתני תקנתא 

  
 סוכה דאורייתא תני פסולה מבוי דרבנן תני תקנתא   )2(תירוץ  3
  
דנפישי <ואיבעית אימא בדאורייתא נמי תני תקנתא מיהו סוכה   )2(תירוץ  4

פסיק ותני פסולה מבוי דלא נפיש ] דנפישין מיליה[> מילתה
מיליה תני תקנתא 

  
מ "מנה  3
  
למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ) ויקרא כג(מר קרא אמר רבה דא  4

הושבתי את בני ישראל עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר 
בסוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שדר בסוכה משום 

דלא שלטא בה עינא 
  
וסוכה תהיה לצל יומם מחורב ) ישעיהו ד(רבי זירא אמר מהכא   5

עד עשרים אמה אדם יושב בצל סוכה למעלה מעשרים אמה אין 
 אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות 

  
ל אביי אלא מעתה העושה סוכתו בעשתרות קרנים הכי נמי "א  6

דלא הוי סוכה 
  
ל התם דל עשתרות קרנים איכא צל סוכה הכא דל דפנות ליכא "א  7

צל סוכה 
  
מרה בסוכות תשבו שבעת ימים א) ויקרא כג(ורבא אמר מהכא   8

תורה כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי עד 
עשרים אמה אדם עושה דירתו דירת עראי למעלה מעשרים אמה 

 אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע 



  
ל אביי אלא מעתה עשה מחיצות של ברזל וסיכך על גבן הכי "א  9

נמי דלא הוי סוכה 
  

אמה דאדם עושה דירתו דירת עראי כי ' ל הכי קאמינא לך עד כ"א  10
אמה דאדם עושה ' עביד ליה דירת קבע נמי נפיק למעלה מכ

  דירתו דירת קבע כי עביד ליה דירת עראי נמי לא נפיק
 


