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יט.
◊!▀ ֹ כי פליגי אליבא דרב

כרב.אביי:▀!יט.

עד כאן לא אמר רב התם אלא דמחיצות לאכסדרה הוא דעבידי, אבל הכא דלאו להכי עבידי ־ לא.ורבא אמר לך:▀!יט.

וכן חצר המוקפת אכסדרה.תנן:▀◊יט.

ואמאי? נימא פי תקרה יורד וסותםִ ¿יט.

 כשהשוה את קירויו.!◊יט.

בסורא מתני להא שמעתא בהאי לישנא.▀יט.

סיכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין ־ דברי הכל פסולה.בפומבדיתא מתני:▀◊יט.

יש לה פצימין, אביי אמר: כשרה[אביי]♦▀◊יט.

פסולה.רבא:♦▀◊יט.

כשרה, אמרינן לבוד.אביי:♦▀◊יט.

פסולה, לא אמרינן לבוד.רבא:♦▀◊יט.

והלכתא כלישנא קמא.▀◊יט.

רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא מסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין.[רב כהנא]О◊יט.

לא סבר מר הא דאמר רבא: יש לה פצימין ־ כשרה, אין לה פצימין ־ פסולה?אמר ליה:[רב אשי]¿יט.

אחוי ליה נראה מבפנים ושוה מבחוץ.[רב כהנא]!◊יט.

אי נמי: נראה מבחוץ ושוה מבפנים.!◊יט.

נראה מבחוץ ושוה מבפנים ־ נידון משום לחי, ולחי היינו פצימין.דאתמר:▀!יט.

פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה.תנא:▀◊יט.

מאי פסל היוצא מן הסוכה?^יט.

קנים היוצאים לאחורי סוכה.עולא:♦!◊יט.

והא בעינן שלש דפנותִ ¿יט.

בדאיכא.!יט.

והא בעינן הכשר סוכהִ ¿יט.

בדאיכא.!יט.

והא בעינן צלתה מרובה מחמתהִ ¿יט.

בדאיכא.!יט.

אי הכי מאי למימרא?¿יט.

מהו דתימא: הואיל ולגוואי עבידי, ולבראי לא עבידי ־ אימא לא, קא משמע לן.!יט.

הכא בקנים היוצאים לפנים מן הסוכה, ומשכא ואזלא חדא דופן בהדייהו.רבה ורב יוסף:♦!◊יט.

מהו דתימא: הא לית בה הכשר סוכה ־ קא משמע לן.▀יט.
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♦!◊יט.
רבה בר בר חנה אמר רבי 

יוחנן:
לא נצרכה אלא לסוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה, ומעוטה חמתה מרובה מצלתה.

מהו דתימא: תפסל בהך פורתא ־ קא משמע לן.▀יט.

ומאי יוצא¿יט.

יוצא מהכשר סוכה.!יט.

לא נצרכה אלא לסכך פסול פחות משלשה בסוכה קטנה.רבי אושעיא:♦!◊יט.

ומאי יוצא¿יט.

יוצא מתורת סוכה.!יט.

לא יהא אלא אויר, ואויר פחות משלשה טפחים בסוכה קטנה מי פסיל?מתקיף לה רב הושעיא:¿◊יט.

זה מצטרף וישנים תחתיו, וזה מצטרף ־ ואין ישנים תחתיו.אמר ליה רבי אבא:!◊יט.

ומי איכא מידי דאצטרופי מצטרף והוא עצמו אינו כשר?¿◊יט.

אין, טיט הנרוק יוכיח, שמצטרף לארבעים סאה, והטובל בו לא עלתה לו טבילה.רבי יצחק בן אלישב:!◊יט.

מיט:
העושה סוכתו כמין צריף, או שסמכה לכותל, רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג[רבי אליעזר]♦▀

מכשירין.חכמים:♦▀יט:

מודה רבי אליעזר שאם הגביהה מן הקרקע טפח או שהפליגה מן הכותל טפח ־ שהיא כשרה.תנא:▀◊יט:

מאי טעמייהו דרבנן^יט:

שיפועי אהלים כאהלים דמו.[רבנן]!◊יט:

אביי אשכחיה לרב יוסף דקא גני בכילת חתנים בסוכה.О◊יט:

כמאן ־ כרבי אליעזר, שבקת רבנן ועבדת כרבי אליעזר?אמר ליה:[אביי]¿יט:

ברייתא איפכא תני: רבי אליעזר מכשיר וחכמים פוסלין.אמר ליה:[רב יוסף]!◊יט:

שבקת מתניתין ועבדת כברייתא?[אביי]¿יט:

אמר ליה: מתניתין יחידאה היא.אמר ליה:[רב יוסף]!◊יט:

דתניא:[רבי נתן]▀!◊יט:
העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל, רבי נתן אומר: רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג, וחכמים 

מכשירין.

יט:
מ

[ת"ק]♦▀
מחצלת קנים גדולה, עשאה לשכיבה ־ מקבלת טומאה ואין מסככין בה, לסיכוך ־ מסככין בה ואינה מקבלת 

טומאה.

רבי אליעזר:♦▀יט:
אחת קטנה ואחת גדולה, עשאה לשכיבה ־ מקבלת טומאה, ואין מסככין בה, לסיכוך ־ מסככין בה ואינה 

מקבלת טומאה.

יט:

ג
◊¿

הא גופה קשיא, אמרת: עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה. טעמא ־ דעשאה לשכיבה, הא 

סתמא ־ לסיכוך. והדר תני: לסיכוך ־ מסככין בה ואינה מקבלת טומאה. טעמא ־ דעשאה לסיכוך, הא 

סתמא ־ לשכיבהִ 

הא לא קשיאֹ כאן ־ בגדולה, כאן ־ בקטנה.!◊יט:

אחת קטנה ואחת גדולה, עשאה לשכיבה ־ מקבלת טומאה ואין מסככין בה.רבי אליעזר:▀>יט:

טעמא ־ דעשאה לשכיבה, הא סתמא ־ לסיכוך.▀יט:

עשאה לסיכוך ־ מסככין בה ואינה מקבלת טומאה, טעמא ־ דעשאה לסיכוך, הא סתמא ־ לשכיבהִ אימא סיפא:▀¿◊יט:

בגדולה כולי עלמא לא פליגי דסתמא לסיכוך, כי פליגי ־ בקטנה.אלא אמר רבא:!◊יט:

סתם קטנה לשכיבהתנא קמא סבר:♦▀!◊יט:
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סתם קטנה נמי לסיכוך.רבי אליעזר סבר:♦▀!◊יט:
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