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  .כאד�  סוכה
  ?אהל שלא נעשה בידי אד� הא� חשוב אהל

  
  כשיש בו מלא אגרו� ומעלה  1כשיש בו טפח עד מלא אגרו�  

  2חשוב אהל  אינו חשוב אהל  יהודה' לר
  חשוב אהל  חשוב אהל  לחכמי�

  
  ?כיצד היו מביאי� את התינוקות למעי� השילוח למלא מי� בכוסות של אב� לקדש אפר הפרה

  
  לרבא  לאביי  

  3בשוורי� ועליה� דלתות  לחכמי�
  5בשוורי� דוקא בלא דלתות  4בשוורי� ולא הוצרכו לדלתות  יהודה ' לר

  
  :סוכה ד� כא

  ?מ בי� הטעמי�"מה הנפ, 6ל שאסור לסמו� סוכה בכרעי המטה"יהודה דס' אליבא דר
  

  סיכ� על שפודי� של ברזל  7סיכ� על גבי מטה  
  זירא' לר   דיש לה� קבע$כשרה   פסולה  8קבע שאי� לה "חד אמר 

  פסולה  פסולה   מעמידה במקבל טומאה"וחד אמר   אבא ' ור
  

                                                           
 .היינו אגרופו של ב& אבטיח שהוא כגודל ראשו של כל אד� 1
, שיהיה אהל שעשוי לתוכו ולא לגבו, יש תנאי בזה' בתירו( הראשו& של הגמ' ולקמ& בעמוד ב 2

  .ר שתחתיוכלומר שצרי+ שיהיה עשוי האהל הזה לאהיל על דב
, כדי שלא יוציאו התינוקות לראש� או אחד מאבריה� מחו( לאהל השוורי� שתחתיה� 3

 .לכ& מביאי� דלתות על השוורי�, ויאהילו בזה הילדי� על הטומאה
א� יש (ומכיו& שהיו השוורי� ע� כרס רחבה ה� היו מספיקי� כדי לחו( בפני הטומאה  4

 .ולא צרי+ עוד דלתות, )תחתיה� איזה קבר התהו�
אבל כשיש דלתות יש לחוש שתהיה דעתו גסה , דבעינ& שיפחד התינוק לזוז על השור לכא& ולכא& 5

 ומתו+ כ+ יוציא ראשו או אחד מאבריו ,ינו שלא יהיה לו פחד ויזוז על הדלת אנה ואנהידהעליו 
 .ויאהיל על הטומאה

דהיינו שיש לו מטה , יהודה וחכמי� הא� אפשר לסמו+ סוכה בכרעי המטה' במשנה נחלקו ר 6
יהודה ' ואילו לר, דלחכמי� היא סוכה כשרה. טפחי� וסיכ+ על גב�' דפנות גבוהות י' שיש לה ג

 .כל שאי& יכול הסכ+ לעמוד בפני עצמו פסולה
רעי� אלא על כאבל א� לא סמ+ את הסיכו+ ב, ודוקא שסיכ+ על גבי המטה עצמה, אמר אביי 7

  .א� שכל דופני הסוכה עשוי� מהמטות כשרה, גבי יתדות
 .יהודה סוכה דירת קבע' ובעינ& אליבא דר. דהמטה מטלטלת לכא& ולכא& ע� הסכ+ שעליה 8


