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כז.
וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה ־ נטלו במפה, ואכלו חוץ לסוכה, ולא בירך אחריו.▀>

הא כביצה ־ בעי סוכה.▀כז.

לימא תיהוי תיובתיה דרב יוסף ואבייִ ¿◊כז.

דילמא: פחות מכביצה ־ נטילה וברכה לא בעי, הא כביצה ־ בעי נטילה וברכה.!◊כז.

כז.
מ

ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה.רבי אליעזר:♦▀

אין לדבר קצבה, חוץ מלילי יום טוב ראשון של חג בלבד.חכמים:♦▀כז.

מי שלא אכל לילי יום טוב הראשון ־ ישלים לילי יום טוב האחרון של חג.ועוד אמר רבי אליעזר:♦▀כז.

אין לדבר תשלומין, ועל זה נאמר (קהלת א) מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות.חכמים:♦▀כז.

כז.
ג

מאי טעמא דרבי אליעזר?^

תשבו כעין תדורו, מה דירה ־ אחת ביום ואחת בלילה, אף סוכה ־ אחת ביום ואחת בלילה.[רבי אליעזר]!◊כז.

ורבנן¿כז.

כדירה, מה דירה ־ אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל, אף סוכה נמי ־ אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל.[רבנן]!◊כז.

אי הכי, אפילו לילי יום טוב ראשון נמיִ ¿◊כז.

!◊כז.
רבי יוחנן משום רבי 

שמעון בן יהוצדק:

נאמר כאן חמשה עשר ונאמר חמשה עשר בחג המצות, מה להלן ־ לילה הראשון חובה, מכאן ואילך רשות, 

אף כאן ־ לילה הראשון חובה, מכאן ואילך רשות

והתם מנלן?¿כז.

אמר קרא (שמות יב) בערב תאכלו מצות ־ הכתוב קבעו חובה.!כז.

ועוד אמר רבי אליעזר.▀>כז.

ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילהִ והא אמר רבי אליעזר:▀¿◊כז.

חזר בו רבי אליעזר.בירא אמר רב אמי:!◊כז.

משלים במאי?^◊כז.

אילימא בריפתא!כז.

סעודה דיומיה קא אכילִ ¿כז.

אלא, מאי ישלים ־ ישלים במיני תרגימא.!◊כז.

אם השלים במיני תרגימא ־ יצא.תניא נמי הכי:▀■כז.

^◊כז.

שאל אפוטרופוס של 

אגריפס המלך את רבי 

אליעזר:

כגון אני, שאיני רגיל לאכול אלא סעודה אחת ביום, מהו שאוכל סעודה אחת ואפטר?

בכל יום ויום אתה ממשיך כמה פרפראות לכבוד עצמך, ועכשיו אי אתה ממשיך פרפרת אחת לכבוד קונך?אמר לו:[רבי אליעזר]!◊כז.

ועוד שאלו:^◊כז.
כגון אני שיש לי שתי נשים אחת בטבריא ואחת בציפורי, ויש לי שתי סוכות אחת בטבריא ואחת בציפורי, 

מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר?

לא, שאני אומר: כל היוצא מסוכה לסוכה בטל מצותה של ראשונה.אמר לו:[רבי אליעזר]!◊כז.

כז:
אין יוצאין מסוכה לסוכה, ואין עושין סוכה בחולו של מועד.תניא, רבי אליעזר:♦▀◊

יוצאין מסוכה לסוכה ועושין סוכה בחולו של מועד.חכמים:♦▀◊כז:

שאם נפלה ־ שחוזר ובונה בחולו של מועד.ושוין:[ר"א וחכמים]▀◊כז:
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מאי טעמא דרבי אליעזר?^כז:

אמר קרא (דברים טז) חג הסכת תעשה לך שבעת ימים ־ עשה סוכה הראויה לשבעה.[רבי אליעזר]!◊כז:

ורבנן¿כז:

הכי קאמר רחמנא: עשה סוכה בחג[רבנן]!◊כז:

שאם נפלה שחוזר ובונה אותה בחולו של מועד.ושוין:[ר"א וחכמים]▀◊>כז:

פשיטאִ ¿כז:

מהו דתימא: האי ־ אחריתי היא, ואינה לשבעה, קמשמע לן.!◊כז:

תניא, רבי אליעזר:♦▀◊כז:

כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו, דכתיב (ויקרא כג) ולקחתם 

לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים ־ משלכם, כך אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו, 

דכתיב חג הסוכת תעשה לך שבעת ימים ־ משלך.

חכמים:♦▀◊כז:

אף על פי שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חבירו, אבל יוצא ידי חובתו 

בסוכתו של חבירו, דכתיב (ויקרא כג) כל האזרח בישראל ישבו בסכת ־ מלמד שכל ישראל ראוים לישב 

בסוכה אחת.

ורבנן, האי לך מאי דרשי ביה?¿כז:

מיבעי ליה למעוטי גזולה, אבל שאולה ־ כתיב כל האזרח.[רבנן]!◊כז:

ורבי אליעזר, האי כל האזרח מאי עביד ליה?¿כז:

מיבעי ליה לגר שנתגייר בינתים, וקטן שנתגדל בינתים.[רבי אליעזר]!◊כז:

ורבנן¿כז:

כיון שאמרו עושין סוכה בחולו של מועד ־ לא אצטריך קרא.[רבנן]!◊כז:

מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו בלוד ברגלתנו רבנן:О▀◊כז:

אלעאי, אינך משובתי הרגל.אמר לו:[רבי אליעזר]¿כז:

משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל, דכתיב (דברים יד) ושמחת אתה וביתך.שהיה רבי אליעזר אומר:▀¿◊כז:

איני?¿כז:

והאמר רבי יצחק:▀¿◊כז:
מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל ־ שנאמר (מלכים ב ד) מדוע את הלכת אליו היום לא חדש ולא 

שבת ־ מכלל דבחדש ושבת מיחייב איניש לאקבולי אפי רביהִ 

לא קשיא, הא ־ דאזיל ואתי ביומיה, הא ־ דאזיל ולא אתי ביומיה.!◊כז:

תנו רבנן:О▀◊כז:
מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון בסוכתו של יוחנן ברבי אלעאי בקיסרי ואמרי לה בקיסריון, 

והגיע חמה לסוכה.

^▀◊כז:
אמר לו:[יוחנן ברבי 

אלעאי]
מהו שאפרוש עליה סדין?

אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט.אמר לו:[רבי אליעזר]!▀◊כז:

הגיע חמה לחצי הסוכהО▀כז:

^▀כז:
אמר לו:[יוחנן ברבי 

אלעאי]
מהו שאפרוש עליה סדין?

אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצאו ממנו נביאים, שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים.אמר לו:[רבי אליעזר]!▀◊כז:

О▀◊כז:
הגיע חמה למרגלותיו של רבי אליעזר, נטל יוחנן סדין ופירש עליה. הפשיל רבי אליעזר טליתו לאחוריו 

ויצא. לא מפני שהפליגו בדברים, אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם.

היכי עביד הכי?¿כז:

ואין ־ יוצאין מסוכה לסוכהִ האמר רבי אליעזר:▀¿◊כז:
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רגל אחר הואי!כז:

משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגלִ והאמר רבי אליעזר:▀¿כז:

שבת הואי.!◊כז:

ותיפשוט ליה מדידיה¿◊כז:

פקק החלון, רבי אליעזר אומר: בזמן שקשור ותלוי ־ פוקקין בו, ואם לאו ־ אין פוקקין בו.דתנן:[רבי אליעזר]♦▀¿◊כז:

ִ חכמים:♦▀¿◊כז: בין כך ובין כך פוקקין
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