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  .יח ד� סוכה
  ?ותיקנ� בסכ� פסול הא� מהני,  הפוסלי��טפחי� דאויר ' היה בסכ� הסוכה ג

  

   �בסוכה קטנה   
  טפחי� סכ� כשר' שאחר תיקונו אי� ז

   �בסוכה גדולה 
  טפחי� סכ� כשר' שאחר תיקונו יש ז

�  כשרה  פסולה  ?מה הדי
  

  ?מה הדי�, טפחי� אויר' היה בסכ� הסוכה במקומות דלהל� פחות מג
  

  1כשהיה באמצע הסוכה   סמו� לדופ��כשהיה בצד הסוכה   
  רב אחא  2 יש לבוד באמצע�כשרה   כשרה  חד אמר

  3 אי% לבוד באמצע�פסולה   כשרה  וחד אמר  ורבינא
  

  ?מה דינה, 4אמות' ויש בתקרת האכסדרה יותר מד, חצר המוקפת אכסדרה
  

  6כשאי� לה פצימי�  5טפחי�' כשיש לה פצימי� כל ג  
   אמרינ% פי תקרה יורד וסות��כשרה   כשרה  ילאבי

   לא אמרינ% פי תקרה יורד וסות��פסולה   כשרה  לרבא
  

  :סוכה ד� יח
  ].אכסדרהה "תוד[? הא� אמרינ� בה פי תקרה יורד וסות�, אכסדרה שחסר לה מחיצות כדלהל�

  

בחסר לה   
  7מהרביעית

בחסר לה 
  מחיצה אחת

' בחסר לה ב
 מחיצות 
  כמי� גא�

'  בבחסר לה 
 מחיצות 
  זה מול זה

בחסר 
' לה ג

  מחיצות
  בחסר לה 

  מחיצות' ד
   אמרינ%:לרב  אמרינ%   י"לרש

   לא:לשמואל
   אמרינ%:לרב  אמרינ%  'לתוס

   לא:לשמואל
  לא אמרינ%

  
                                                           

 .דפנות' טפחי ע היק� ג' על ז' ובאופ� שאי� במקו הסכ� הכשר שיעור סוכה של ז 1
2 וג פתח של פחות מטפח , כה למשה מסיני דלא אמרינ� לבודהתקבלה הל, אול גבי טומאת אהלי

  .אינו נחשב כסתו
  .מודה הוא דאמרינ� לבוד ג באמצע, כגו� בקורה גבי עירוב, אכ� בדיני דרבנ� 3
' וכיו� שההפסק הוא יותר מד, שבאופ� זה תקרת האכסדרה מפסקת בי� כתלי הבתי לסכ� הכשר 4

 .אמות זה הוא די� המשנה שכשרה' אבל בפחות מד, די� דופ� עקומהמ אי אפשר להכשירה � אמות 
 באופ� שהעמודי האלה �טפחי ' ששפתי האכסדרה הפוני כלפי פני החצר יש לה עמודי כל ג', פי 5

עשוי לתו� הפצימי  �דא� שאי, והחידוש כא� יותר מכל די� לבוד. דפנות כשרות' ע די� לבוד יוצרי ג
איכא .) בד� יט(אכ� לקמ� . ע"י בשביל חלל האכסדרה בכל אופ� אמרינ� בזה לבוד לכוהחצר אלא עשו

 .רבא הפוסלת באופ� זהדאיד� לישנא 
ואילו . צדדי' והנידו� א אמרינ� פי תקרה יורד וסות בכל הג, י מיירי שאי� לה דפנות כלל"לרש 6

והנידו� כלפי השלישית , הלכת� כמי� גאדפנות כ'  דמיירי באכסדרה שיש לה ב,ל"ס) ה סיכ�"בד(' התוס
 . פי תקרה או לאי"הא נעשית ע

אמרינ� פי , דא� שפרוצה יותר מעשר או ברובה, דאיכא עלה ֵש מחיצה', וכגו� שיש לה לחי או פס ד 7
 .תקרה יורד וסות להחשיבה מחיצה


