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טז.
מטה מטמאת חבילה ומטהרת חבילה, דברי רבי אליעזר.אהא דתנן: [רבי אליעזר]♦▀!◊

מטמאת אברים ומטהרת אברים.חכמים:♦▀!◊טז.

מאי ניהו?^טז.

ארוכה ושתי כרעים, קצרה ושתי כרעים.רבי חנן אמר רבי:!◊טז.

למאי חזיא^טז.

למסמכינהו אגודא ולמיתב עלייהו, ומשדא אשלי.!◊טז.

▀◊>טז.
גופא, אמר רבי אמי בר 

טביומי:
סככה בבלאי כלים ־ פסולה.

מאי בלאי כלים?^טז.

מטלניות שאין בהם שלש על שלש, דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים.אביי:!◊טז.

תניא כוותיה דרבי אמי בר טביומי:▀טז.

[ת"ק]♦▀▀◊טז.
מחצלת של שיפא ושל גמי, שיריה, אף על פי שנפחתו מכשיעורה ־ אין מסככין בהן. מחצלת הקנים, גדולה 

־ מסככין בה, קטנה ־ אין מסככין בה

אף היא מקבלת טומאה, ואין מסככין בה.רבי אליעזר:♦▀▀◊טז.

החוטט בגדיש.▀>טז.

לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה, אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה ־ הרי זה סוכה.רב הונא:▀◊טז.

החוטט בגדיש לעשות לו סוכה ־ הרי זה סוכה.תניא נמי הכי:▀טז.

אינה סוכהִ והאנן תנן:▀¿◊טז.

אלא לאו שמע מינה כדרב הונא, שמע מינה.!◊טז.

ֹ ¿טז. איכא דרמי ליה מירמא

החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכהתנן:▀¿◊טז.

הרי זו סוכהִ והא תניאִ :▀¿◊טז.

לא קשיאֹ כאן ־ בשיש שם חלל טפח במשך שבעה, כאן ־ בשאין שם חלל טפח במשך שבעה.רב הונא:!◊טז.

טז.
מ

[ת"ק]♦▀
המשלשל דפנות מלמעלה למטה, אם גבוה מן הארץ שלשה טפחים ־ פסולה. מלמטה למעלה, אם גבוה 

עשרה טפחים ־ כשרה.

כשם שמלמטה למעלה עשרה טפחים, כך מלמעלה למטה עשרה טפחים.רבי יוסי:♦▀טז.

טז.
ג

במאי קמיפלגי?^

מחיצה תלויה מתרתמר סבר:[רבי יוסי]♦▀!◊טז.

מחיצה תלויה אינה מתרת.ומר סבר:[ת"ק]♦▀!◊טז.

תנן התם:[ת"ק]♦▀◊טז.
בור שבין שתי חצירות אין ממלאין ממנה בשבת אלא אם כן עשה לה מחיצה עשרה טפחים, בין מלמעלה 

בין מלמטה, בין בתוך אוגנו.

טז:
◊▀♦♦

רבן שמעון בן גמליאל 

אומר, בית שמאי :
מלמעלה

מלמטה.בית הלל:♦▀◊טז:

ִ רבי יהודה:♦▀◊טז: לא תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהן

▀◊טז:
רבה בר בר חנה אמר רבי 

יוחנן:
רבי יהודה בשיטת רבי יוסי אמרה

Talmud Navigator עמוד 1 סוכה טז



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

סוכה-סוכה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

מחיצה תלויה מתרת.דאמר:[רבי יוסי]▀▀טז:

ולא היא, לא רבי יהודה סבר לה כרבי יוסי, ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה.▀◊טז:

▀טז:
לא רבי יהודה סבר לה כרבי יוסי ־ עד כאן לא קאמר רבי יהודה התם אלא בעירובי חצירות דרבנן, אבל 

הכא סוכה דאורייתא ־ לא.

▀טז:
ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה, עד כאן לא קאמר רבי יוסי הכא אלא בסוכה, דמצות עשה. אבל שבת 

דאיסור סקילה ־ לא.

ואם תאמר: מעשה שנעשה בציפורי על פי מי נעשה?¿◊טז:

לא על פי רבי יוסי אלא על פי רבי ישמעאל ברבי יוסי.!◊טז:

ומאי מעשה?^טז:

דכי אתא רב דימי אמר:О!◊טז:
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?¿טז:

אלא: מצאו סדינין פרוסים על גבי העמודים, והביאו ספר תורה וקראו בו.О!◊טז:

מחצלת ארבעה ומשהו מתרת בסוכה משום דופן.רב חסדא אמר אבימי:▀◊טז:

היכי עביד^טז:

תלי ליה באמצע, פחות משלשה למטה ופחות משלשה למעלה, וכל פחות משלשה כלבוד דמי.!◊טז:

פשיטאִ ¿טז:

מהו דתימא: חד לבוד ־ אמרינן, תרי לבוד ־ לא אמרינן, קא משמע לן.!◊טז:

ִ מיתיבי:▀¿◊טז: מחצלת שבעה ומשהו מתרת בסוכה משום דופן

כי תניא ההיא בסוכה גדולה. ומאי קא משמע לן ־ דמשלשלין דפנות מלמעלה למטה כרבי יוסי.!◊טז:

רבי אמי:▀◊טז:
פס ארבעה ומשהו מתיר בסוכה משום דופן, ומוקים ליה בפחות משלשה טפחים סמוך לדופן. וכל פחות 

משלשה סמוך לדופן כלבוד דמי.

מאי קא משמע לן?¿טז:

הא קא משמע לן: שיעור משך סוכה קטנה שבעה.!◊טז:
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