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  .לבד�  סוכה
  ? או נחלקה מה הדי�1ניטלה התיומת

  
  נחלקה התיומת  ניטלה התיומת  

   ולא נפשט!איבעיא דרב פפא   פסול  ללישנא קמא
  פסול  פסול  לאיכא דאמרי

  
  :סוכה ד� לב

  ?הלולבהדס ערבה ומה הוא שיעור 
  

  הלולב  הדס וערבה  
  ו ע� העלי� דהיינ!טפחי� עד ראשו ' ד  שלשה טפחי�  לרב יהודה אמר שמואל

  טפחי� השדרה מלבד העלי�' ד  שלשה טפחי�  יוחנ�' פרנ� בש� ר' לר
  ששה טפחי�  חמשה טפחי�  אליבא דרבא

  חומשי טפח' טפחי� וד' ד  2חומשי טפח' שלשה טפחי� וג  לרב דימי
  ' לר

  טרפו�
  טפחי� וחצי' מעט פחות מג  3שני� וחצי טפחי�  לרבי�

  
  ?מה די� הדס דלהל�

  
  , שני� בקנה אחד  4נה אחדעלי� בק' ג  

  ואחד למעלה או למטה
  כשר  כשר  ולרב אחא בריה דרבא, לרב כהנא

  פסול  כשר  לאמימר
  

                                                           
 דהיינו שני !והנידו) כא) א� נחלקו שני עלי� אחד מהשני , כל עלי הלולב ה� כפולי� לשתי�', פי 1

 שנחלק לשתי עלה עצמובולא מיירי , עלי� העליוני� היוצאי� מהשדרה הדבוקי� אחד בשני
ג שנחלקה התיומת היינו "הבה' הביאו את פי, )ה נחלקה"בד(' אכ) התוס. מרכיבי� אותוההוצי) 

 .ומיירי על שני ההוצי) המרכיבי� את העלה, גב העלה
טפחי� שאמרנו גבי הדס ' כוונתו שמשערי� את הג, טפחי�' טרפו) באמה בת ה' ומה שאמר ר 2

ז נוס� על כל טפח "ולפ, )ולא ששה כמו בכל מקו�( שיש מה� חמשה באמה !לפי טפחי� גדולי� 
 .שיעור חומש טפח

' ואי) הכוונה לאמה בת , טפחי� דהיינו חצי אמה' ק ג"טרפו) היא דמה שאמר ת' וכוונת ר 3
כ נמצא "וא, אלא הכוונה לחצי אמה של בת חמשה, טפחי� רגילי�' כ חצי אמה הוא ג"טפחי� וא

וכ) בלולב מוסי� עוד . טפחי� קטני�' שה� ג, וחצי טפחי� רגילי�' ששיעור הדס וערבה הוא ב
  .וחצי טפחי� רגילי�' והוא מעט פחות מג, טפחי� כאלה' כדי שיהיה ד, טפח קט) כזה

שהוא , )ה תלתא"בד(' וכתבו התוס, העלי) יוצאי� מעוק- אחד ממש' משמע שגי " רש)מלשו 4
דשמא ג� כשה� סמוכי� אחד לשני נחשבי� , אלא שכתבו.  מצוי הדס כזה)חומרא גדולה דאי

  .  והיינו שנמצאי� שלשת� בשורה אחת!חד קינא כ


