
 

 

 

 

                                

                                       

 מתני': סוכה המדובללת... ושצילתה מרובה מחמתה, כשרה... האם זה דין אחד?  .1

 סוכה עניה ומדוללת מסכך. אם עדיין צילתה מרובה, כשרה. -רב: דין אחד 

 מבולבלת, קנה עולה קנה יורד, נחשבים כשווים.  ב. עניה שצילתה מרובה.  בשניהם כשרה. .א –שמואל: שני דינים 

 

 ורואים אותם כשווים? כמה הפרש גובה בין העולה ליורד   .2

 נחשב כשווה.אביי:  פחות מג' טפחים. מדין לבוד 

 בתנאי שהקנה רחב טפח. ונחשב שווה מדין חבוט רמי ]השפל והשלך[. –רבא: אפילו יותר מג' כשר 

 

 טפח, אומרים: חבוט רמי[ רק ברוחבראיה ש מהםואלו הם דיני טומאת אהל בבית ועליה? ] .3

 מתחתיה טמא. רקה'מת' נמצא תחת קורה תחתונה:   . א תקרת תחתונה המכוונות תחת קורות העליונה:  קורות

 'מת' מעל תקרה עליונה: טמא ממנה ועד הרקיע.  ג.ה'מת' על תקרת תחתונה: רק בינה לבין עליונה טמא.  ב.

 התחתונות: בזה נאמר 'חבוט רמי', כביכול עליונה ירדה, ותקרת תחתונה מלאה. רווחיהעליונות סדורות כנגד  קורות

 ונטמא רק מה שתחת קורה.   ובפחות מטפח אין 'חבוט'טפח.  ט רמי' נחשב, רק בתנאי שיהיה רוחבש'חבוושם תני: 

 

 טפח ]כדי לקבל אריח לרוחבו[. מתי נתיר בפחות מזה?  -מכותל לכותל.  רוחב  -שיעור קורה למבוי: אורך  .4

 קורה שלא מגעת לכותל שבצד שני, או לקורה שבאה מולה: הוי לבוד בפחות מג'. לרשב"ג לבוד אף בפחות מד'. .א

  ואפי' הם פחות מטפח. ., ג' טפח'לאורכואריח  ויקבלאם  :. רשב"ג: אם הם יחד רוחב טפח מועילתאומות קורות .ב

 רואין אותם כאחד. –מעל י' טפח' אחת למעלה ואחת למטה: לריבר"י: אם הגבוהה מתחת כ' אמה. ותחתונה  .ג

 פחות מג'.ב א מועיל מדין לבוד, וגורסים: להו"א: מדין 'חבוט'. ומקשינן שהרי אין חבוט בפחות מטפח. למסקנ

 

 ?שווים מה הדין בצילתה וחמתה .5

 בנשקף על הארץ כשרה: שודאי הסכך מרובה ]כפתגם על צל מטבע[.הרי למטה החמה תתרחב. בסכך עצמו פסולה: ש

 

 שאין כוכבים נראים מתוכה. שנינו: כשרה.  מה הדין כשאין ניכר זהרורי חמה?   ,מעובה כבית .6

 ת סוכה. וב"ה מכשירין.יבית שמאי: פסולה. שאינה נרא

 

 סוכה בראש: עגלה, ספינה, אילן, גמל. כשרה. מה הדין לעלות עליה ביו"ט? .7

 שמא יתלוש. אא"כ עומדת הסוכה גם אם ינטל האילן ]האילן תחת רביעית[ עגלה וספינה עולין. אילן וגמל אין עולין
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