סוכה דף טז
או בארוכות המטה.

ניסיון להשתמש במשנה להוכחה לשיטת אמורא :לימא מסייע ליה לרבי אמי בר טביומי .דאמר רבי
אמי בר טביומי :סככה בבלאי כלים  -פסולה.
דחייה :כדאמר רבי חנן אמר רבי :בארוכה ושתי כרעים ,בקצרה ושתי כרעים .הכי נמי :בארוכה ושתי
כרעים ,בקצרה ושתי כרעים.
מציאת המקור לאותם דברי רבי חנן :היכא איתמר דרבי חנן אמר רבי  -אהא דתנן:מטה

מטמאת חבילה ומטהרת חבילה ,דברי רבי אליעזר .וחכמים אומרים :מטמאת אברים

ומטהרת אברים .מאי ניהו?  -אמר רבי חנן אמר רבי :ארוכה ושתי כרעים ,קצרה ושתי כרעים.
למאי חזיא  -למסמכינהו אגודא ולמיתב עלייהו ,ומשדא אשלי.

סיכום :המשנה :המקרה סוכתו בארוכות המטה ,אם יש ריוח ביניהן כמותן – כשרה
אפשרות  – 1תואם דעת רבי אבא בר טביומי
מדובר בארוכה בלבד
זה אינו כלי אבל בגלל שהיה פעם כלי ,גוזרים
שמא יבוא להשתמש בכלי שמקבל טומאה

אפשרות 2
מדובר בארוכה ושתי כרעייםאו קצרה ושתי
כרעיים
זה נחשב כלי

גופא ,אמר רבי אמי בר טביומי :סככה בבלאי כלים  -פסולה.
שאלה :מאי בלאי כלים?
תשובה :אמר אביי :מטלניות שאין בהם שלש על שלש ,דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים.
חיזוק לדעתו :תניא כוותיה דרבי אמי בר טביומי :מחצלת של שיפא ושל גמי ,שיריה ,אף על פי שנפחתו

מכשיעורה  -אין מסככין בהן .מחצלת הקנים ,גדולה  -מסככין בה ,קטנה  -אין מסככין בה ,רבי אליעזר
אומר :אף היא מקבלת טומאה ,ואין מסככין בה.
החוטט בגדיש.

1

צמצום המשנה לפי רב הונא :אמר רב הונא :לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה,
אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה  -הרי זה סוכה.
7
חיזוק לדבריו :תניא נמי הכי :החוטט בגדיש לעשות לו סוכה  -הרי זה סוכה.
והאנן תנן :אינה סוכה! אלא לאו שמע מינה כדרב הונא ,שמע מינה.
7

מהלך הסוגיה לפי נוסח אחר:

קושי :איכא דרמי ליה מירמא; תנן :החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה ,והא תניא! הרי זו סוכה!
תירוץ :אמר רב הונא :לא קשיא; כאן  -בשיש שם חלל טפח במשך שבעה ,כאן  -בשאין שם חלל טפח
במשך שבעה.

משנה.
תנא קמא

ר' יוסי
אם גבוה עשרה טפחים  -כשרה

מלמעלה למטה

אם גבוה מן הארץ שלשה טפחים
 פסולהאם גבוה עשרה טפחים  -כשרה

אם גבוה עשרה טפחים – כשרה

המחלוקת על בסיס זה

מחיצה תלויה אינה מתרת

מחיצה תלויה מתרת

מלמטה למעלה

תנן התם :בור שבין שתי חצירות
תנא קמא
רבן שמעון בן גמליאל
ובית הלל
בית שמאי
אין ממלאין ממנה
בשבת אלא אם כן עשה אומרים :מלמעלה אומרים :מלמטה
לה מחיצה עשרה
טפחים ,בין מלמעלה
בין מלמטה ,בין בתוך
אוגנו.

רבי יהודה
לא תהא מחיצה גדולה מן
הכותל שביניהן!

שיוך שיטת ר' יהודה לר' יוסי במשנתינו :אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :רבי יהודה בשיטת רבי
יוסי אמרה ,דאמר :מחיצה תלויה מתרת.
דחייה :לא רבי יהודה סבר לה כרבי יוסי ,ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה .לא רבי יהודה סבר לה
כרבי יוסי עד כאן לא קאמר רבי יהודה התם אלא בעירובי חצירות דרבנן ,אבל הכא סוכה דאורייתא -
לא .ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה ,עד כאן לא קאמר רבי יוסי הכא אלא בסוכה ,דמצות עשה.
אבל שבת דאיסור סקילה  -לא
סוכה
עירוב חצרות – שבת
דאורייתא
דרבנן
ביטול מצות עשה
איסור סקילה
קושי :ואם תאמר :מעשה שנעשה בציפורי על פי מי נעשה? )ששם התיר לעניין שבת וחשבו שזה היה ר'
יוסי – הרב של ציפורי(
תירוץ :לא על פי רבי יוסי אלא על פי רבי ישמעאל ברבי יוסי.
ומאי מעשה? דכי אתא רב דימי אמר :פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מערב שבת ,למחר פירסו
סדינין על גבי העמודים והביאו ספר תורה ,וקראו בו .פירסו סלקא דעתך מהיכן הביאום בשבת?
אלא :מצאו סדינין פרוסים על גבי העמודים ,והביאו ספר תורה וקראו בו.

