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סוכה ד טז.

הא מטה מקבלת טומאה באופני דלהל? ]תוד"ה בארוכה[.

לר' אליעזר
לחכמי דסוגיי  ר' נחמיה
לחכמי דמס' פרה
1

2

בארוכה ושתי רגלי
אינה מקבלת
מקבלת
אינה מקבלת

בקצרה ושתי רגלי
אינה מקבלת
מקבלת
מקבלת

הבונה את הדפנות מלמעלה למטה או מלמטה למעלה באופני דלהל הא ה כשרות?

לתנא קמא
לר' יוסי

מלמעלה ולמטה  עשרה טפחי
ועד האר יש יותר מג'
3
פסולה
4
כשרה

מלמטה למעלה  עשרה טפחי
ועד הסכ יש הרבה
כשרה
כשרה

בור שבי שתי חצרות שלא עירבו ,5באיזה אופני יהיה מותר לבני החצרות למלא ממנו?
לתנא קמא
בדעת בית שמאי
לרשב"ג
בדעת בית הלל
לר' יהודה

באיזה תקנה יהיה מותר?
כשעשה מחיצה גבוהה י' בי' מלמעלה ובי' מלמטה
כשעשה מחיצה גבוהה י' מלמעלה
כשעשה מחיצה גבוהה י' מלמטה
בלא שו תקנה ,דסגי במחיצה שעוברת מעליו

6

 1ס"ל לר' אליעזר שמטה מקבלת טומאה כשהיא חבילה * היינו שכולה ביחד ,וכ' נטהרת רק
באופ' זה.
 2בסוגיי' פירש רק חנ' בש רבי את דברי חכמי שאמרו שמטה מטמאת אברי ,שמיירי בי'
בארוכה ושתי כרעי ובי' בקצרה ושתי כרעי ,דכיו' שבשתי האופני האלו ראויה המטה
להסמ +על הכותל ולהשתמש בה ,לכ +היא מקבלת טומאה וג נטהרת באופ' הזה .אכ' התוס'
)בד"ה בארוכה( כתבו ,ע"פ המשנה בפרה דזו היא דעת ר' נחמיה דוקא ,אבל דעת חכמי ש היא
דדוקא בקצרה ושתי כרעי ,אבל ארוכה ושתי כרעי טהורה.
 3ורק א יש פחות מג' טפחי עד האר * .דאמרינ' לבוד אז כשרה.
 4ס"ל דכיו' שיש בדופ' עשרה טפחי כשרה אפי' שהיא תלויה.
 5פי' ,הבור נמצא ממש באמצע ביניה והמחיצה שבי' החצרות עוברת על גביו ,ומיירי באופ' שלא
עירבו החצרות ביניה )או שאינ יכולות לערב ביניה ,וכגו' שאי' לה פתח( ,שהדי' הוא שכל
חצר אוסרת על השניה להשתמש במי ,דכיו' שהמי מעורבי א ידלה נמצא שמשתמש במי
הנמצאי בחצר השניה.
 6ובתו +אוגנו של הבור ,ולמעלה הכוונה רחוק מהמי ,ולמטה הכוונה שהמחיצה מגיעה עד המי
ממש.
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עירובי ד טז:

לר' יהודה
ולר' ישמעאל בר' יוסי
לר' יוסי

הא מחיצה תלויה מתרת?

1

על פני המי
מתרת
מתרת

בבור שבי ב' חצרות
מתרת
לר' יוחנ :מתרת
לדחיית הגמ' :לא

3

בסוכה
לר' יוחנ :מתרת
2
לדחיית הגמ' :לא
מתרת

 1מצאנו שהקל ר' ישמעאל בר' יוסי ברשויות דרבנ' ,שהתיר להעביר ס"ת מבית דר +החצר לבית
הכנסת א שלא עירבו בחצר ,ע"י שתלו סדיני )שלא הגיעו לג' טפחי לאר (.ועשו מפתח הבית
שבו היה הס"ת עד הבית הכנסת כעי' מבוי קט' .וזה כסברת ר' יהודה דס"ל שברשויות דרבנ'
הקילו במחיצה תלויה .א +יתכ' שס"ל לר' ישמעאל בר' יוסי כאבוה להתיר מחיצה תלויה ג
בסוכה.
 2דדוקא כא' בעירוב חצרות דרבנ' הקל ר' יהודה אבל בסוכה דאורייתא לא.
 3דדוקא בסוכה שהוא רק איסור עשה הקל ר' יוסי ,אול שבת שבכללותה היא איסור סקילה ,ג
הדיני דרבנ' שבה ה חמורי ,ד"כל דתקו' רבנ' כעי' דאורייתא תקו'".

