סוכה דף כב
משנה .הסומך סוכתו בכרעי המטה  -כשרה.
רבי יהודה אומר :אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה  -פסולה.

שאלה :מאי טעמא דרבי יהודה?
תשובה :פליגי בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל.
מפני שאין לה קבע
במקרה שנעץ שפודין של ברזל
וסיכך עליהם
אמר אביי :לא שנו אלא סמך,
אבל סיכך על גב המטה -
כשרה

הרי יש לה קבע  -כשרה
הרי יש לה קבע

מפני שמעמידה בדבר המקבל
טומאה
הרי מעמידה בדבר המקבל
טומאה  -פסולה
הרי אין מעמידה בדבר המקבל
טומאה

משנה .סוכה המדובללת ,ושצילתה מרובה מחמתה  -כשרה .המעובה כמין בית ,אף על פי שאין
הכוכבים נראין מתוכה  -כשרה.
שאלה?:
מאי מדובללת

סוכה המדובללת ,ושצילתה
מרובה מחמתה

רב
סוכה ענייה
רב תני חדא :סוכה מדובללת ,מאי
מדובללת  -מדולדלת ,כשצילתה
מרובה מחמתה  -כשרה.

שמואל
קנה עולה וקנה יורד
שמואל תני תרתי:
 .1סוכה מבולבלת כשרה )אפיו
אם חמתה מרובה מצלתה(
 .2צילתה מרובה מחמתה כשרה

צמצום דברי שמואל :אמר אביי :לא שנו אלא שאין בין זה לזה שלשה טפחים ,אבל יש בין זה לזה
שלשה טפחים  -פסולה.
צמצום דברי אביי במקרה שפסל :אמר רבא :אפילו יש בין זה לזה שלשה טפחים נמי ,לא אמרן אלא
שאין בגגו טפח ,אבל יש בגגו טפח  -כשרה ,דאמרינן חבוט רמי.
מקור לדבריו :אמר רבא :מנא אמינא לה דכי אית ביה טפח אמרינן חבוט רמי ,וכי לית ביה
לא אמרינן חבוט רמי  -דתנן :קורות הבית והעלייה שאין עליהם מעזיבה והן מכוונות,

טומאה תחת אחת מהן  -תחתיה טמא .בין התחתונה לעליונה  -ביניהן טמא ,על גבי העליונה
 כנגדה עד לרקיע טמא .היו העליונות כבין התחתונות ,טומאה תחתיהן  -תחת כולן טמא,על גביהן  -כנגדן עד לרקיע טמא .ותני עלה :במה דברים אמורים  -בזמן שיש בהן טפח
וביניהן פותח טפח .אבל אין ביניהן פותח טפח ,טומאה תחת אחת מהן  -תחתיה טמא,
ביניהן ועל גביהן טהור.

אלמא :כי אית ביה טפח  -אמרינן חבוט רמי ,וכי לית ביה טפח  -לא אמרינן חבוט רמי ,שמע מינה.
קושי :יתיב רב כהנא וקאמר להא שמעתא .אמר ליה רב אשי לרב כהנא :וכל היכא דלית ביה
טפח לא אמרינן חבוט רמי? והא תניא :קורה היוצאה מכותל זה ואינה נוגעת בכותל זה ,וכן

שתי קורות ,אחת יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל זה ואינן נוגעות זו בזו ,פחות
משלשה  -אינו צריך להביא קורה אחרת ,שלשה  -צריך להביא קורה אחרת .רבן שמעון בן
גמליאל אומר :פחות מארבעה  -אין צריך להביא קורה אחרת ,ארבעה  -צריך להביא קורה
אחרת .וכן שתי קורות המתאימות ,לא בזו כדי לקבל אריח ,ולא בזו כדי לקבל אריח ,אם
מקבלות אריח לרחבו טפח  -אין צריך להביא קורה אחרת ,ואם לאו  -צריך להביא קורה
אחרת .רבן שמעון בן גמליאל אומר :אם מקבלות אריח לארכו שלשה טפחים  -אין צריך
להביא קורה אחרת ,ואם לאו  -צריך להביא קורה אחרת .היו אחת למעלה ואחת למטה ,רבי
יוסי ברבי יהודה אומר :רואין העליונה כאילו היא למטה ואת התחתונה כאילו היא למעלה,
ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים אמה והתחתונה למטה מעשרה.

הא זה וזה בתוך עשרים  -אמרינן חבוט רמי ,אף על גב דלית ביה טפח!
תירוץ  :1אמר ליה :תריץ ואימא הכי "ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים אלא בתוך
עשרים ,והתחתונה סמוכה לה בפחות משלשה ".אי נמי" :בלבד שלא תהא תחתונה למטה
מעשרה אלא למעלה מעשרה ,ועליונה סמוכה לה בפחות משלשה ".אבל שלשה ,כיון דלית ביה
טפח  -לא אמרינן חבוט רמי.

סתירה בין משנתינו

למשנה בפרק א':

ושצילתה מרובה מחמתה כשרה.

ושחמתה מרובה מצילתה – פסולה

הא כי הדדי  -פסולה

הא כי הדדי כשרה!

פתרון הסתירה :לא קשיא :כאן  -מלמעלה ,כאן  -מלמטה.
חיזוק :אמר רב פפא :היינו דאמרי אינשי :כזוזא מלעיל כאיסתרא מלתחת.

מעובה כמין בית .תנו רבנן :המעובה כמין בית ,אף על פי שאין הכוכבים נראין מתוכה  -כשרה .אין כוכבי חמה
נראין מתוכה ,בית שמאי פוסלין ,ובית הלל מכשירין.

