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Sukkah:
) משנה מסכת סוכה פרק א משנה א1
סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה שלשה
דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה סוכה ישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין ואיזו היא סוכה ישנה כל
:שעשאה קודם לחג שלשים יום אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחלת השנה כשרה
A sukkah which is more than twenty cubits high is not valid. Rabbi Judah validates it. One which
is not ten handbreadths high, or which does not have three walls, or which has more sun than
shade, is not valid. An old sukkah: Bet Shammai invalidates it and Bet Hillel validates it. What is
an “old sukkah”? Any one which he made thirty days before the festival; but if he made it for the
purpose of the festival, even at the beginning of the year, it is valid.
) תלמוד ירושלמי (ונציה) מסכת סוכה פרק א הלכה ב2
סוכה הישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין תני צריך לחדש בה דבר חברייא אמרי טפח רבי יוסה אומר כל
שהוא מאן דאמר כל שהוא ובלבד על פני כולה אף במצה כן מצה הישנה תפלוגתא דבית שמאי ודבית הלל אמר רבי
יוסה דברי הכל היא מכיון שלא עשאה לשם פסח דבר בריא שלא דיקדק בה
סוכת הרועים סוכת היוצרי' כשירה סוכת הכותים עשויה כהילכתה כשירה שלא כהילכתה פסולה
It has been taught: [From the viewpoint of the House of Hillel one nonetheless] must do
something new to the sukkah [to validate it, if it was built more than thirty days before the
Festival]
Associates said, “It must involve a handbreadth [of the sukkah roofing].”
R. Yosé says, “It may be any measure at all.”
He who said, “It may be any measure at all,” requires that whatever is done cover the entire face
of the sukkah.
The same dispute pertains to unleavened bread [for use for Passover]: As to unleavened bread
that is old, there is a dispute between the House of Shammai and the House of Hillel.
Said R. Yosé, “It represents the view of all parties [that old unleavened bread may not be used on
Passover]. [Why not?]
“Because the unleavened bread was not prepared for the sake of Passover, it is perfectly obvious
that the one who made it did not take pains with it [to keep it from leavening at all].”
The sukkah made by shepherds, the sukkah made by field-workers in the summer, is valid
A sukkah made by Samaritans ― if it is made in accord with the law pertaining to it, it is valid.
If it is not made in accord with the law pertaining to it, it is invalid.
) תלמוד בבלי מסכת סוכה דף ט עמוד א3
... סוכה העשויה לשם חג בעינן- 'מאי טעמא דבית שמאי? אמר קרא חג הסכות שבעת ימים לה
. סוכה העשויה לשם חג בעינן-  חג הסכת תעשה לך שבעת ימים: כתיב קרא אחרינא- אלא מאי טעמייהו דבית שמאי
 אין עושין: דאמר, ובית שמאי סבירא להו כרבי אליעזר- . ההוא מיבעי ליה לעושין סוכה בחולו של מועד:ובית הלל
.סוכה בחולו של מועד
What is the rationale for the opinion of Beit Shammai? The verse states: “The festival of
Sukkot is seven days unto the Lord” (Leviticus 23:34), indicating that we require a sukka
established for the sake of the Festival…

Rather what is the rationale for the opinion of Beit Shammai with regard to an old sukka?
Another verse is written: “You shall prepare for you the festival of Sukkot for seven days”
(Deuteronomy 16:13), from which it is derived that we require a sukka established for the
sake of the Festival. The Gemara asks: And how do Beit Hillel interpret this verse? The
Gemara answers: That verse is necessary to teach that one may establish a sukka even during
the intermediate days of the Festival. If one failed to construct a sukka prior to the onset of the
Festival, or if it collapsed during the Festival, he may establish it during the intermediate days, as
the mitzva to establish a sukka is in effect for all seven days of the Festival. The Gemara asks:
And from where do Beit Shammai derive this halakha? They hold in accordance with the
opinion of Rabbi Eliezer, who said: One may not establish a sukka during the intermediate
days of the Festival. Therefore, the requirement to build the sukka for the sake of the mitzva
may be derived from this verse.
) תלמוד בבלי מסכת סוכה דף ח עמוד ב4
 ובלבד שתהא מסוככת, כשרה-  סוכה מכל מקום, סוכת כותים, סוכת בהמה, סוכת נשים, גנב"ך; סוכת גוים:תנו רבנן
. לאתויי סוכת רקב"ש- ? סוכה מכל מקום לאתויי מאי. והוא שעשאה לצל: אמר רב חסדא- ? מאי כהלכתה.כהלכתה
, כשרה-  סוכה מכל מקום, סוכת שומרי פירות, סוכת בורגנין, סוכת קייצים, סוכת רקב"ש; סוכת רועים:דתנו רבנן
. והוא שעשאה לצל: אמר רב חסדא- ? מאי כהלכתה.ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה
The Sages taught: “The booths represented by the mnemonic: Gimmel, nun, beit, kaf, which
stands for a booth of gentiles [goyim], a booth of women [nashim], a booth of domesticated
animals [behema], a booth of Samaritans [Kutim], a booth of any sort, each is fit for use as a
sukka, provided it is roofed in the standard sense.” What is the meaning of the term: In the
standard sense? Rav Ḥisda said: “And provided that one established the booth to provide
shade of a sukka from its roofing.” What does the phrase: A booth of any sort, come to
include? What other booths are included in this generalization? It comes to include the booths
listed in another baraita with the mnemonic: Reish, kuf, beit, shin, as the Sages taught: “The
booth known by the mnemonic reish, kuf, beit, shin, which stands for the booth of shepherds
[ro’im], the booth of fig driers [kayyatzim], the booth of guards of fields [burganin], the
booth of the guards of produce [shomerei peirot], a booth of any sort, each is fit, provided it
is roofed in the standard sense.” What is the meaning of the term: In the standard sense?
Rav Ḥisda said: “And provided that one established the booth to provide shade of a sukka.”
) תוספות מסכת סוכה דף ח עמוד ב5
 כל הנך דקחשיב הכא אמר בשמעתין דלאו בני חיובא נינהו דקסבר גרי אריות הן- סוכת כותים
) רש"י מסכת סוכה דף ח עמוד ב6
 דמוכחא מלתא שעשייתה הראשונה לצל היתה ולא, הוא שמסוככת יפה-  האי כהלכתה דקאמר- אמר רב חסדא
 שסוככת מן, ולצל הוא דמיקריא סוכה, לשם סוכה בעינן-  דאף על גב דסוכה לשם חג לא בעינן,לצניעות בעלמא
.החורב
) משנה מסכת סוכה פרק א משנה ג7
 אבל פורס הוא על גבי נקליטי, או שפירס על גבי הקינוף פסולה, או תחתיה מפני הנשר,פירס עליה סדין מפני החמה
.המטה
If he spread a sheet over it because of the sun or beneath it because of falling [leaves]; Or if he
spread [a sheet] over the frame of a four-post bed, [the sukkah] is invalid. But he may spread it
over the frame of a two-post bed.

Circumcision:
 כז עמוד א- ) תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כו עמוד ב8
 לאפוקי לשום מורנא דלא (תולעת שיש לו בערלתו דלא דאסור לרפאותו, ישראל מל את העובד כוכבים לשום גר:ת"ר
;).בחנם דהא אמרן לא מעלין ולא מורידין
; דברי רבי מאיר, מפני שחשודין על שפיכות דמים,ועובד כוכבים לא ימול ישראל
. אבל בינו לבינו לא, עובד כוכבים מל את ישראל בזמן שאחרים עומדין על גבו:וחכמים אומרים
. דזימנין דמצלי ליה סכינא ומשוי ליה כרות שפכה, אפילו אחרים עומדים על גבו נמי לא:ורבי מאיר אומר
? עובד כוכבים לא:וסבר ר"מ
 דברי, ימול עובד כוכבים ואל ימול כותי, עיר שאין בה רופא ישראל ויש בה רופא כותי ורופא עובד כוכבים:ורמינהו
;ר"מ
... ! ימול כותי ואל ימול עובד כוכבים:רבי יהודה אומר
? כותי שפיר דמי:וסבר רבי יהודה
: דברי רבי יהודה; אמר לו רבי יוסי, מפני שמל לשם הר גרזים, וכותי לא ימול ישראל, ישראל מל את הכותי:והתניא
 רבי, ההיא דרבי יהודה הנשיא היא; דתניא... !וכי היכן מצינו מילה מן התורה לשמה? אלא מל והולך עד שתצא נשמתו
. ואתה את בריתי תשמור: מנין למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה? ת"ל:יהודה הנשיא אומר
. ורבי יוסי? המול ימול. לה' המול: מאי טעמא דרבי יהודה? דכתיב:אמר רב חסדא
The Sages taught: A Jew may circumcise a gentile for the sake of making him a convert, to
the exclusion of circumcising a gentile for the sake of removing a worm [murna], which is not
permitted. But one may not allow a gentile to circumcise a Jew in any situation, because
gentiles are suspected of bloodshed. This is the statement of Rabbi Meir.
And the Rabbis say: One may allow a gentile to circumcise a Jew while others are standing
over him, but not when they are alone together.
And Rabbi Meir says: Even where others are standing over him it is also not permitted, as
there are times when a gentile might tilt the knife and render the Jew one whose penis has
been severed.
But does Rabbi Meir hold that one may not allow a gentile to circumcise a Jew? And they
raised a contradiction: In a city in which there is no Jewish physician, and in which there is
a Samaritan physician and an Aramean, i.e., a gentile, physician, it is preferable that the
Aramean circumcise the Jewish boys of the city and the Samaritan not circumcise them. This
is the statement of Rabbi Meir.
Rabbi Yehuda says: It is preferable that the Samaritan circumcise the boys and the Aramean
not circumcise them…
And does Rabbi Yehuda actually hold that it is permitted for a Samaritan to perform
circumcision? But isn’t it taught in a baraita: A Jew may circumcise a Samaritan but a
Samaritan may not be allowed to circumcise a Jew, because he circumcises him for the sake
of Mount Gerizim; this is the statement of Rabbi Yehuda.
Rabbi Yosei said to him: And where do we find that circumcision from the Torah must be
performed for the sake of fulfilling God’s will? Rather, a Samaritan may continue to
circumcise Jews until his soul leaves his body.
…that opinion, that a gentile may not perform circumcision, is actually the opinion of Rabbi
Yehuda HaNasi, as it is taught in a baraita that Rabbi Yehuda HaNasi says: From where is
it derived with regard to circumcision performed by a gentile that it is not valid? The verse

states: “And God said to Abraham: And as for you, you shall keep My covenant, you, and
your seed after you throughout their generations” (Genesis 17:9).
Rav Ḥisda said: What is the reasoning of Rabbi Yehuda? As it is written: “And when a
stranger shall sojourn with thee, and will keep the Passover to the Lord let all his males be
circumcised” (Exodus 12:48). And what is the reasoning of Rabbi Yosei? “He must be
circumcised [himmol yimmol]” (Genesis 17:13).
) שמות פרק יב פסוק מח9
וְ ִ ִֽכי־יָג֨ ּור ִא ְת ָ֜ך ֵּ֗גר וְ עָ ָ֣שָ ה פֶסַ ח֮ לַיה ָו ֒ה ִה ּ֧מֹול לָ֣ ֹו כָל־ ָז ֵָּ֗כר וְ אָ ז֙ יִקְ ַ ָ֣רב ַל ֲעש ֹׂ֔תֹו וְ הָ יָ ָ֖ה כְ אֶ ז ַ ְָ֣רח הָ ָ ָ֑א ֶרץ וְ כָל־ע ָָ֖רל ִֽל ֹׂא־ ֹ֥י ֹׂאכַל ִֽבֹו׃
If a stranger who dwells with you would offer the Passover to the LORD, all his males must be
circumcised; then he shall be admitted to offer it; he shall then be as a citizen of the country. But
no uncircumcised person may eat of it.
Biur Chametz:
) שמות פרק יב פסוק טו10
יִש ָר ֔אל ִמיֹ֥ ֹום
ְ אשֹון תַ ְש ִ ֹ֥ביתּו ְשאָֹׂ֖ ר ִמבָ תיכֶ ָ֑ם ִ ָ֣כי׀ כָל־אֹׂ כָ֣ל חָ ֵּ֗מץ וְ נִכְ ְר ָ֫ ָתה הַ נֶ ַ֤פֶש הַ הִ וא֙ ִמ
֔ ֹׂאכלּו אַַ֚ ְך בַ יָ֣ ֹום הָ ִר
֔ ִשבְ עַ ַ֤ת י ִָמים֙ מַ ָ֣צֹות ת
:הָ ִראשָֹׂ֖ ן עַד־יֹ֥ ֹום הַ ְשבִ ִ ִֽעי
Seven days you shall eat unleavened bread; on the very first day you shall remove leaven from
your houses, for whoever eats leavened bread from the first day to the seventh day, that person
shall be cut off from Israel.
 מסכתא דפסחא פרשה ח- ) מכילתא דרבי ישמעאל בא11
רבי יוסי אומר ''תשביתו שאור מבתיכם'' בשריפה
Rabbi Yose says: “you shall remove leaven from your houses” through burning.
) משנה מסכת תמורה פרק ז משנה ה12
ואלו הן הנשרפים חמץ בפסח ישרף
And the following are to be burned: Chametz on Pesah is burned
) תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פרק ג הלכה ז13
מתני' ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול
לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ואם לא יבטל בלבו להציל מיד הגייס ומיד הנהר ומן הדליקה ומן המפולת יבטל
' גמ' א"ר יוסה בי ר' בון בוא וראה מה גדול הוא השלום שהוקש לשני דברי:בלבו ולשבות שביתת הרשות יחזור מיד
שחייבין עליהן כרת מילת בנו ושחיטת פסחו
Mishnah: He who is on his way to slaughter his Pesah sacrifice or to circumcise his son or to
dine at a betrothal feast at the house of his father-in-law, and remembers that he has chametz at
home: if he is able to go back, remove [it], and [then] return to his religious duty, he must go
back and remove [it]; but if not, he annuls it in his heart. [If he is on his way] to save from an
invasion or from a river or from brigands or from a fire or from a collapse [of a building], he
annuls it in his heart. [But if] to rest for pleasure, he must return immediately.
Said R. Yosé b. R. Bun, “Come and see how great is peace for [visiting one’s in-laws which is
done to establish harmony in a family] is compared to two matters over which [people] are liable
for extirpation [ = extirpation]: the circumcision of one’s son and the slaughter of one’s Passover
offering

 )14תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ו עמוד ב
אמר רב יהודה אמר רב :הבודק צריך שיבטל
Rav Yehuda said that Rav Said: One who searches for leaven must render it null and void.
 )15תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לא עמוד ב
משנה .חמץ שנפלה עליו מפולת  -הרי הוא כמבוער .רבן שמעון בן גמליאל אומר :כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו.
גמרא .אמר רב חסדא :וצריך שיבטל בלבו.
MISHNAH. IF RUINS COLLAPSED ON LEAVEN, IT IS REGARDED AS REMOVED R.
SIMEON B. GAMALIEL SAID: PROVIDED THAT A DOG CANNOT SEARCH IT OUT.
GEMARA. R. Hisda said: Yet he must annul it in his heart
 )16שולחן ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרלה סעיף א
סוכה ,אף על פי שלא נעשית לשם מצוה ,כשרה; והוא שתהיה עשויה לצל ,כגון סוכת א"י ,נשים ,בהמה ,כותיים,
רועים ,קייצים ,בורגנין ,שומרי שדות; אבל סוכה שנעשית מאליה ,פסולה ,לפי שלא נעשית לצל.

