
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-הישן תחת המטה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

כה.
משום דהוי דירה שתשמישיה לאויר, וכל דירה שתשמישיה לאויר אין מטלטלין בו אלא סאתים.!◊

תא שמע:▀¿◊כה.
שבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא מארבע אמות עד בית סאתים, וכן בנקע שהוא עמוק ־ עשרה והוא 

מארבע עד בית סאתים, וכן קמה קצורה ושבולות מקיפות אותה ־ מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה

אף על גב דקאזיל ואתיִ ¿כה.

התם נמי דעביד ליה בהוצא ודפנא.!◊כה.

כה.
מ

שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה.▀

חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה.▀כה.

אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה.▀כה.

כה.
ג

מנא הני מילי?^

דתנו רבנן:▀!◊כה.
(דברים, ו, ז) בשבתך בביתך ־ פרט לעוסק במצוה, ובלכתך בדרך ־ פרט לחתן. מכאן אמרו: הכונס את 

הבתולה ־ פטור, ואת האלמנה ־ חייב.

מאי משמע?¿כה.

כדרך, מה דרך רשות ־ אף כל רשות, לאפוקי האי דבמצוה עסוק.רב הונא:!◊כה.

מי לא עסקינן דקאזיל לדבר מצוה, וקא אמר רחמנא ליקריִ ¿כה.

!◊כה.
אם כן לימא קרא בשבת ובלכת, מאי בשבתך ובלכתך ־ בלכת דידך הוא דמיחייבת, הא בלכת דמצוה ־ 

פטירת.

אי הכי, אפילו כונס את האלמנה נמיִ ¿◊כה.

כונס את הבתולה ־ טריד, כונס אלמנה ־ לא טריד.!◊כה.

וכל היכא דטריד הכי נמי דפטור? אלא מעתה טבעה ספינתו בים דטריד, הכי נמי דפטור?¿◊כה.

וכי תימא הכי נמי!כה.

▀¿◊כה.
האמר רבי אבא בר זבדא 

אמר רב:
ואבל חייב בכל המצות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בהן פארִ 

הכא טריד טירדא דמצוה, התם ־ טריד טרדא דרשות.!◊כה.

והעוסק במצוה פטור מן המצוה מהכא נפקא? מהתם נפקא¿◊כה.

(במדבר ט) ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וכו'דתניא:▀¿◊כה.

אותם אנשים מי היו?^¿כה.

נושאי ארונו של יוסף היו, דברי רבי יוסי הגלילי[רבי יוסי הגלילי]!♦¿◊כה.

כה:
מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא.רבי עקיבא:!♦¿◊

רבי יצחק:!♦¿◊כה:

 אם נושאי ארונו של יוסף היו ־ כבר היו יכולין ליטהר, אם מישאל ואלצפן היו ־ יכולין היו ליטהר. אלא 

עוסקין במת מצוה היו, שחל שביעי שלהן להיות בערב פסח. שנאמר (במדבר ט) ולא יכלו לעשות הפסח 

ביום ההוא, ביום ההוא אין יכולין לעשות, הא למחר ־ יכולין לעשות.

!◊כה:
צריכא, דאי אשמעינן התם ־ משום דלא מטא זמן חיובא דפסח, אבל הכא דמטא זמן קריאת שמע ־ אימא 

לא, צריכא. ואי אשמעינן הכא ־ משום דליכא כרת, אבל התם דאיכא כרת ־ אימא לא, צריכא.

▀◊>כה:
גופא, אמר רבי אבא בר 

זבדא אמר רב:
אבל חייב בכל מצות האמורות בתורה, חוץ מתפילין, שהרי נאמר בהן פאר.

▀כה:
מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל (יחזקאל כד) פארך חבוש עליך וגו' ־ את הוא דמיחייבת, אבל כולי עלמא ־ 

פטירי.

והני מילי ביום ראשון דכתיב (עמוס ח) ואחריתה כיום מר.▀◊כה:

▀◊כה:
ואמר רבי אבא בר זבדא 

אמר רב:
אבל חייב בסוכה.

פשיטאִ ¿כה:
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!◊כה:

מהו דתימא: הואיל ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: מצטער פטור מן הסוכה ־ האי נמי מצטער הוא, 

קמשמע לן: הני מילי ־ צערא דממילא, אבל הכא ־ איהו הוא דקא מצטער נפשיה, איבעי ליה ליתובי 

דעתיה.

▀◊כה:
ואמר רבי אבא בר זבדא 

אמר רב:
חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה, מאי טעמא? משום דבעו למיחדי

וליכלו בסוכה, וליחדו בסוכהִ ¿כה:

אין שמחה אלא בחופה.!◊כה:

וליכלו בסוכה, וליחדו בחופהִ ¿כה:

אין שמחה אלא במקום סעודה.!◊כה:

וליעבדו חופה בסוכהִ ¿◊כה:

משום ייחוד.אביי:!◊כה:

משום צער חתן.רבא:!◊כה:

מאי בינייהו?¿כה:

!◊כה:
איכא בינייהו: דשכיחי אינשי דנפקי ועיילי להתם. למאן דאמר משום ייחוד ־ ליכא, למאן דאמר משום צער 

חתן ־ איכא.

אנא אכלי בסוכה וחדי בחופה, וכל שכן דחדי ליבאי, דקא עבידנא תרתי.רבי זירא:О◊כה:

חתן והשושבינין וכל בני חופה פטורין מן התפילה ומן התפילין, וחייבין בקריאת שמעתנו רבנן: [ת"ק]♦▀◊כה:

כו.
חתן פטור, והשושבינין וכל בני החופה חייבין.משום רבי שילא אמרו:♦▀◊
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