סוכה דף טז
A

A

בס"ד
Sukka 16
Intro

What is considered
a valid wall for a ?וכה

Today we will  בע''הlearn  דף טזof מס' סוכה
Some of the topics we will learn about include the following:
What is considered a valid wall for a ?סוכה
What can be used for ?סכך

What can be used
for ?ככ
B

How must the walls be placed to be valid?

B

Some of the key terms and concepts we will learn about
include:
 מחיצה תלויה מתרת- A suspended partition is a valid wall to allow
carrying on Shabbos, or a valid wall of a Sukkah.

How muﬆ the walls
be placed
to be valid?

מחיצה תלויה
מתרת
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משנה
החוטט בגדיש לעשות לו סוכה
אינה סוכה

1

So let's review…
The  משנהon the previous Daf said;
החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה
If someone hollowed out a haystack to create a Sukkah, it’s not a
valid Sukkah.
The Gemara on  דף י"בexplained that this is פסול מדאורייתא
because of
– תעשה ולא מן העשוי

פסול מדאורייתא
because of

תעשה ולא מן העשוי

2

3

אמר רב הונא לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה
אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה הרי זה סוכה
Rav Huna says this only applies if when the haystack was
originally piled up there was no cavity under the haystack that
was seven by seven  טפחיםwide and at least one  טפחhigh. Rashi
explains, because in that case there is indeed a problem of תעשה
ולא מן העשוי, because the  סכךwas not made for the cavity, it was
there before the cavity existed, and it became the covering of
this hollowed out area by default. However, if there was a חלל
 טפחto begin with, he made the  סכךa covering for this cavity as
he was piling up the haystack - and now that he hollowed it out
more, up to ten  טפחיםhigh, it is a valid סוכה. Rashi cites the
Gemara on – 'דף ד
סוכה שפחותה מעשרה וחקק בה והשלימה לעשרה
To show that there is no requirement of תעשה ולא מן העשוי
regarding the walls.
==========
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 זאגטthe משנה:
המשלשל דפנות מלמעלה למטה
אם גבוה מן הארץ שלשה טפחים פסולה
מלמטה למעלה
אם גבוה עשרה טפחים כשרה
If someone built the walls from the top down and the wall ends
at three  טפחיםfrom the ground, it is פסול. If he started from the
bottom and built up, once it reaches ten  טפחיםhigh, it’s valid,
even if there is a gap between the top of the wall and the סכך.
רבי יוסי אומר כשם שמלמטה למעלה עשרה טפחים
כך מלמעלה למטה עשרה טפחים
 ר' יוסיsays that just like when he builds from the bottom up, it’s
 כשרas long as it’s ten  טפחיםhigh, even if there is a large gap, it’s
also  כשרfrom the top down if it’s ten  טפחיםtall, even if there is a
large gap between the bottom of the wall and the ground.
The Gemara explains;
מר סבר מחיצה תלויה מתרת
ומר סבר מחיצה תלויה אינה מתרת
R’ Yosi holds that a suspended partition is valid to allow
carrying on Shabbos, and it’s a valid wall for the Sukkah.
The Tanna Kamma holds that a suspended partition is neither
valid for Shabbos, nor for Sukkah.

3

Dedicated By:

אמר רב הונא

לא שנו אלא שאין שם חלל טפח
במשך שבעה
אבל יש שם
חלל טפח במשך שבעה
הרי זה סוכה

סוכה שפחותה מעשרה וחקק בה והשלימה לעשרה

there is no requirement of תעשה ולא מן העשוי
regarding the walls

…משנה המשלשל דפנות
מלמעלה למטה
מלמטה למעלה
אם גבוה מן הארץ
אם גבוה
שלשה טפחים
עשרה טפחים
פסולה
כשרה
10
טפחים

10
טפחים

3
טפחים

רבי יוסי אומר

כשם
כך
מלמעלה למטה שמלמטה למעלה
עשרה טפחים
עשרה טפחים

– כשר

– כשר

מר סבר
מחיצה תלויה מתרת

מר סבר
מחיצה תלויה אינה מתרת

רבי יוסי

תנא קמא

Review
DafHachaim.org

Sukkah 16 - 2

סוכה דף טז
4

The  גמראquotes a  משנהin  עירובין דף פ"וthat discusses this same
issue.
בור שבין שתי חצירות
אין ממלאין ממנה בשבת
אלא אם כן עשה לה מחיצה עשרה טפחים
בין מלמטה בין בתוך אוגנו
Two courtyards who did not join in an עירוב, neither side may
draw water from a common cistern on  שבתunless a partition of
ten  טפחיםis made in the airspace of the cistern below ground
level – either from the surface of the water up, even if it doesn’t
reach the lip of the  – בורor, from the lip down, even if it doesn’t
reach the surface of the water.

4

בור שבין שתי חצירות
אין ממלאין ממנה
בשבת
אלא אם כן עשה לה
מחיצה עשרה טפחים
בין מלמטה

even if it doesn’t reach
the lip of the בור

בין בתוך אוגנו

even if it doesn’t reach
the surface of
the water
5

אמר רבי יהודה לא תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהן
R’ Yehuda says a partition within the  בורis not necessary. The
wall between the courtyards, above, at ground level, is enough.
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אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

רבי יהודה
בשיטת רבי יוסי אמרה
דאמר מחיצה תלויה
מתרת

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
רבי יהודה בשיטת רבי יוסי אמרה
דאמר מחיצה תלויה מתרת
R’ Yehuda regarding Shabbos was following the opinion of R’
Yosi regarding Sukkah that מחיצה תלויה מתרת.

אמר רבי יהודה

לא תהא מחיצה גדולה
מן הכותל שביניהן

The wall between
the courtyards, above
at ground level, is enough
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However, the Gemara says this is not necessarily so.
עד כאן לא קאמר ר' יהודה התם
אלא בעירובי חצירות דרבנן
אבל הכא סוכה דאורייתא לא
Perhaps  ר' יהודהonly says  מחיצה תלויה מתרתin that case of עירובי
חצירות, since it’s merely a Rabbinic issue, because the two חצירות
are a  – רשות היחיד דאורייתאbut he would not apply this to the
Biblical Mitzvah of סוכה. OR,
עד כאן לא קאמר ר' יוסי הכא
אלא בסוכה דמצות עשה
אבל שבת דאיסור סקילה לא
Perhaps  ר' יוסיonly applies  מחיצה תלויה מתרתto  סוכהbecause it’s
merely a positive commandment, but he would not apply it to
שבת, a prohibition which is punishable by stoning.
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6

עד כאן לא קאמר
ר' יוסי הכא
אבל שבת אלא בסוכה
דאיסור
דמצות
סקילה
עשה
לא

עד כאן לא קאמר
ר' יהודה התם
אבל הכא
אלא
סוכה
בעירובי
דאורייתא
חצירות
לא
דרבנן
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The  גמראasks from an incident where  מחיצה תלויה מתרתwas
utilized on  שבתin the city ציפורי, where  ר' יוסיwas the head of the
court. One week, they forgot to bring the  ספר תורהto Shul before
שבת. In the morning, they found that the building where the ספר
 תורהwas kept, and the Shul, were separated from the other
 חצירותby sheets that were hanging on poles, but did not reach
the ground. They brought the  ספר תורהto Shul relying on a
מחיצה תלויה. Apparently this was sanctioned by R’ Yosi who was
the head of the court in ?ציפורי

7

A  מחיצה תלויהwas utilized
on  שבתin the city ציפורי
where  ר' יויwas the head of the court
One week, they forgot
to bring the ספר תורה
to Shul before שבת
They brought
the  ספר תורהto Shul
relying on a

מחיצה תלויה
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The gemara answers;
לא על פי רבי יוסי
אלא על פי רבי ישמעאל ברבי יוסי
R’ Yosi was no longer alive, and his son  ר‘ ישמעאלwas in charge
at that time.
==========
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לא על פי רבי יוסי
אלא על פי רבי ישמעאל ברבי יוסי
who was in charge at that time
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The  גמראteaches two other Halachaos regarding the walls of a
;סוכה
Regarding the height;
אמר רב חסדא אמר אבימי
מחצלת ארבעה ומשהו
מתרת בסוכה משום דופן
A mat of slightly more than four  טפחיםwide can be used in the
wall of a סוכה, and it’s valid. How is this achieved?
תלי ליה באמצע
פחות משלשה למטה
ופחות משלשה למעלה
וכל פחות משלשה כלבוד דמי
He places it midway between the top and bottom of the סוכה
which is ten  טפחיםhigh, leaving gaps of less than three טפחים.
Based on לבוד, the gaps are considered filled in. Although this
seems obvious, the  גמראsays he’s teaching us that  לבודcan be
applied more than once to the same object.

Dedicated By:
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אמר רב חסדא אמר אבימי

מחצלת ארבעה ומשהו
מתרת בסוכה
פחות מג׳
טפחים
משום דופן
ד׳
טפחים

תלי ליה באמצע
פחות משלשה למטה
ופחות משלשה למעלה
וכל פחות משלשה כלבוד דמי
ומשהו

פחות מג׳
טפחים

 לבודcan be applied more than once
to the same object
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The  גמראchallenges  רב חסדאfrom a  ברייתאthat says;
מחצלת שבעה ומשהו
מתרת בסוכה משום דופן
Only a mat of slightly more than seven  טפחיםcan be used,
which seems that we can only apply  לבודonce, not twice.
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ברייתא

מחצלת שבעה ומשהו
שבעה
מתרת בסוכה
טפחים
ומשהו
משום דופן
פחות מג׳
טפחים

לבוד
We can only apply
not twice
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The  גמראanswers;
– בסוכה גדולה
That  ברייתאrefers to a large סוכה, taller than ten טפחים, where if
centered, the gaps top and bottom would be more than three
טפחים. Therefore, we must have a mat of at least slightly more
than seven טפחים, which is placed either within three  טפחיםof
the ground, according to the Tanna Kamma of the Mishnah –
OR – even within three  טפחיםfrom the סכך, according to R’
Yosi, and we are not concerned with the other larger gap,
because, based on לבוד, we already have a wall of ten טפחים.

11

בסוכה גדולה
פחות מג׳
טפחים

שבעה
טפחים
ומשהו

רבי יוסי
12

Regarding the width;
אמר רבי אמי פס ארבעה ומשהו
מתיר בסוכה משום דופן
A board of slightly more than four  טפחיםwide can be used in
the wall of a סוכה, and it’s valid. How is this achieved?
מוקים ליה בפחות משלשה טפחים סמוך לדופן
וכל פחות משלשה סמוך לדופן כלבוד דמי
To create the third wall, he places this board within three טפחים
of the end of one of the two full walls, and based on לבוד, the gap
is considered closed, for a total of seven טפחים.
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once
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תנא קמא

שבעה
טפחים
ומשהו
פחות מג׳
טפחים

אמר רבי אמי

פס ארבעה ומשהו
מתיר בסוכה משום דופן
מוקים ליה
בפחות משלשה טפחים
סמוך לדופן

וכל פחות משלשה סמוך לדופן כלבוד דמי
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