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  .יטד�  סוכה
  ?שסיכ� על גבה ואי� לה פצימי� כ�בחצר שהא� אמרינ� פי תקרה יורד וסות� באכסדרה 
  

   �אליבא דרב   
  אכסדרה בבקעה מטלטל בכולה

   �אליבא דשמואל 
  אמות' אכסדרה בבקעה מטלטל ד

  פסולה  כשרה  לאביי
  פסולה  1פסולה  לרבא

  
  ?שסיכ� על גבהכ �בחצר שהא� אמרינ� פי תקרה יורד וסות� באכסדרה 

  

  טפחי�' באי� לה פצימי� בפחות מג  טפחי�' ביש לה פצימי� בפחות מג  
  למתנו 
  בסורא

   פי תקרה יורד וסות�� כשרה :לאביי  כשרה
  ' לא אמרינ  פי תקרה וכו� פסולה :לרבא

  למתנו 
  בפומבדיתא

   אמרינ  לבוד� כשרה :לאביי
  2 לא אמרינ  לבוד� פסולה :לרבא

  פסולה

  
  ? ומה החידוש שנידו� כסוכה�" ל היוצא מ� הסוכהפס"מהו 

  

  ?ומה החידוש שנידו� כסוכה  ?"פסל היוצא מ� הסוכה"מהו   
 סכ) היוצא אחורי דופ  האמצעית   לעולא 

  3של הסוכה
 �דא� שעשוי לבפני� ולא לבחו( 

  4הכשר
  לרבה

   ורב יוס�
   �סכ) היוצא במקו� דופ  הרביעית 

  ואחת הדפנות נמשכת עמו
 �אי  ש� שיעור סוכה דא� ש

  5כשרה
  'לר

   יוחנ�
, סוכה שרובה צילתה מרובה מחמתה

  ומיעוטה חמתה מרובה מצילתה
דא� שיש מקו� שאינו מסוכ) 

   כשרה�כראוי 
' לר

  אושעיא
  טפחי�' סוכה קטנה שנת  באמצעה פחות מג

  סכ) פסול
  דא� שאי  בסכ) הכשר 

  6 כשרה�' על ז' שיעור ז
                                                           

אול� ,  עשויה דמחיצה זו לתו� האכסדרה� וסות� ל פי תקרה יורד "דדוקא גבי אכסדרה בבקעה י 1
ולכ� א� סיכ� , בסוכה ג� א� אמרינ� פי תקרה יורד וסות� הוא רק לעני� תו� האכסדרה ולא לחו� לה

 .על גבה פסולה
דמה שנתקבלה הלכה למשה מסיני דאמרינ� לבוד הוא דוקא ',  פי.היכא שהחלל לא נעשה בשבילו 2

, אבל כא� הפצימי� עשויי� בשביל חלל האכסדרה ולא לחלל החצר, � בשביל החלל הזהכשהפצימי� עשוי
 .ולכ� בזה לא מהני לבוד

 .לתו מרובה מחמתויוכ� אותו מקו� הסכ� שלו צ,  להכשר סוכה'על ז' זומיירי שיש ש� שטח של  3
, ולא להכשר חו�, ק דא! שהיא עשויה להכשר פני� חלל הסוכה"וה, י הכוונה על הדופ� האמצעית"לרש 4

שאת החידוש הזה , הקשו) ה לבראי"בד(' אכ� התוס. בכל אופ� חידשה הברייתא שג� החלל החיצוני כשר
�ולכ� פירשו שהחידוש הוא שא! שהקני� של הסכ� עשוי� בשביל , כבר שמענו מדי� אכסדרה דמתניתי

 .בכל אופ� כשרה, פני� הסוכה ולא לבחו�
ד דבעינ� הת� "וס,  כיו� שאינו מוק! בשלש דפנות�הדופ� כסוכה אחרת דנראה אותו המקו� של המש�  5

  .ל"קמ, שיעור הכשר סוכה
מ נתחדש כא� שא� "מ. מה החידוש בזהכ "או, כ כשרה"טפחי� ג' דא! שבאויר פחות מג, אבא' וביאר ר 6

.  תחתיוולא כדי� אויר שרק מצטר! אבל אי� ישני�, נת� סכ� פסול פחות משלשה כשרה וישני� תחתיו
 .טבלא הבאה' וע, הביאו פירוש אחר בזה' אכ� תוס
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  .סוכה ד� יט
  ].ה לא"תוד[? טפחי�' ר וסכ� פסול פחות מגמה די� אוי

  
  סכ� פסול פחות משלשה  אויר פחות משלשה  

  כשרה וישני� תחתיו  1כשרה ואי  ישני� תחתיו  י והירושלמי"לרש
  כשרה ואי  ישני� תחתיו  כשרה וישני� תחתיו  'לתוס

  
  :סוכה ד� יט

  ?מה הדי�, סוכהאו שיש� במטה שיש עליה כילה משופעת ב, העושה סכ� סוכתו בשיפוע
  

  יש� במטה שיש עליה כילה   העושה סכ� סוכתו בשיפוע  
   שיפועי � 2אליעזר' לר

  3אהלי� לאו כאהלי� דמו
   פסולה:ג טפחילא הגביה והפל

   כשרה:4הגביה והפליג טפח
  יצא

   שיפועי�לחכמי� 
  אהלי� כאהלי� דמו

  לא יצא  5כשרה

  
  

                                                           
והשאירו .  קטני� של אויר בה נקבי�לאהמשבסוכה כ אי) אפשר להזהר "דא', הקשו תוס 1

  .ויש מתרצי� דדוקא כשהאויר הול) מצד לצד על כל אור) או רוחב הסוכה. בקושיא
אכ  רב יוס� הוכיח משתי ברייתות , נת  יחידאה' אליעזר אליבא דמתניתי  דהיא כר' היינו ר 2

 .)אליעזר' ושיטת חכמי� דמתניתי  היא ר(,  והלכה כמות��שאדרבה זו היא שיטת חכמי� 
 .ולכ  בי  לקולא ובי  לחומרא אהל משופע לא נחשב אהל 3
 ומדי  �כ מועיל "א� אותו הטפח הוא חלל אויר ג' שאפי, י"מדברי רש) ה שא�"ד(' דייקו התוס 4

 .לבוד
' על ז' ג שאפשר לתת בתו) השיפוע הזה מרובע ז"שמיירי בכה, )ה העושה"ד(' ביארו התוסו 5

על ' טפחי� יש עדיי  הכשר סוכה ז'  דהיינו שאחר שהגביה השיפוע מהקרקע י�טפחי� ' בגובה י
כדי  פסל היוצא , כשרה' פ  זה אפשר שא� מה שתחת השיפוע שאי  גבוה יושבא, והוסיפו. 'ז

  .מהסוכה


