
 

Sukkah 34  
 Mishna .משנה
 kosher - כשרה  disqualified – פסולה
  כמושה  ויבשה גזולה ערבה

  עליה מקצת ושנשרו  הנדחת עיר ושל אשרה של
  בעל ושל  והצפצפה עליה נפרצו, ראשה נקטם

  

Braita on the topic of arava 
 . הנחל על הגדילין - נחל ערבי כג) (ויקרא: רבנן תנו
  . כנחל משוך שלה שעלה - נחל ערבי: אחר דבר

  

nother braita on the topic of aravaA 
  אבא שאול  תנא קמא  

 הרים ושל בעל של, נחל ערבי אלא לי אין  נחל ערבי
  .מקום מכל, נחל ערבי לומר תלמוד - מניין

 ואחת ללולב אחת, שתים - ערבי
  למקדש

Question להו מנא למקדש, ורבנן?   

Answer אמר אסי רבי דאמר. להו גמירי הלכתא 
 וניסוך, ערבה, נטיעות עשר: יוחנן רבי

  .מסיני למשה הלכה - המים

 

10 saplings – in a field of 50x50 cubits (approx. 24 x24 sq. meters) equally spaced – the laws 
of tosefet shviit do not apply -  one can plow the whole field until Rosh Hashana of the 
shmita year.  

  Version 1  Version 2  

Braita on the 
topic of 

arava  

 על הגדילות - נחל ערבי: רבנן תנו
 בין הגדילה לצפצפה פרט, הנחל

  .ההרים

 על הגדילות - נחל ערבי: רבנן תנו
  .ההרים בין הגדילה לצפצפה פרט, הנחל
 מים על קח יז) (יחזקאל קראה מאי

  .שמו צפצפה רבים

Rabbi Zeira’s 
comment  

 על קח יז) (יחזקאל קראה מאי
  .שמו צפצפה רבים מים

 פרושי ודילמא: זירא רבי לה מתקיף
 מאי רבים מים על קח, מפרש קא

  .צפצפה - ניהו

Difficulty  קא פרושי ודילמא: אביי ליה אמר 
 ומאי רבים מים על קח, מפרש

  !צפצפה ניהו

  

Rejection of 
the difficulty  

  ?שמו מאי כן אם  ?שמו מאי כן אם

Explanation 
of the verse  

קחכ לפני ישראל שיהו אמרתי אני: הוא ברוך הקדוש אמר אבהו רבי אמר
  . שבהרים כצפצפה עצמן שמו והן. ערבה - ניהו ומאי, רבים מים על

 
Contradiction between 2 braitot 

  Braita 1  Braita 2  

The 
contradiction  

? צפצפה ואיזהו ערבה זהו אי
 ועלה, אדום שלה קנה ערבה
  . חלק ופיה, משוך שלה

 ועלה, לבן שלה קנה, צפצפה
  למגל דומה ופיה, עגול שלה

  
  

  לפסו - למסר דומה, כשר - למגל דומה

The solution    גילא בחילפא ההיא תניא כי: אביי אמר.  

Difficulty    פשיטא!  

Answer    לא - לווי שם ליה ואית הואיל: דתימא מהו 
  .  לן משמע קא, נתכשר

Difficulty    ששם לווי פסול  – נמי הכי ואימא  

Answer    מקום מכל, רחמנא אמר נחל ערבי.  



 

        
  Words whose meaning 

switched 
What is the relevance? 

  ללולב  ערבתא חלפתא  חסדא רב
  השנה ראש של לשופר  חצוצרתא שיפורא

  וממכר למקח  פתורא פתורתא
  הכוסות בית בעובי הנמצא למחט  הובלילא כסי בי  אביי

  גיטי נשים  בורסיף בבל  רבא בר יוסף
  

  Mishna משנה. 
  רבי עקיבא  רבי טרפון  רבי ישמעאל

שלשה הדסים ושתי ערבות, 
אפילו  לולב אחד, ואתרוג אחד

  שנים קטומים, ואחד אינו קטום

 -כשם שלולב אחד ואתרוג אחד   אפילו שלשתן קטומים
  כך הדס אחד וערבה אחת

 
Braita on the same topic as the mishna   

  בי אליעזראמר לו ר  רבי עקיבא  רבי טרפון  רבי ישמעאל
  אחד.  - פרי עץ הדר
  אחד.  - כפת תמרים

 - ענף עץ עבות
 - ערבי נחלשלשה. 
  שתים. 

ואפילו שנים קטומים, 
  ואחד שאינו קטום.

שלשה, ואפילו שלשתן 
  קטומים

כשם שלולב אחד 
ואתרוג אחד, כך הדס 

  .אחד וערבה אחת

: יכול יהא אתרוג 
מהן באגודה אחת? ע

פרי אמרת, וכי נאמר 
עץ הדר וכפת 

? והלא לא תמרים
  !כפתנאמר אלא 

  שתהא לקיחה תמה  - ולקחתםשמעכבין זה את זה? תלמוד לומר:  ומנין
  

pinions o’with Rabbi Yishmaelifficulty D : ?ורבי ישמעאל, מה נפשך  

  ליבעי נמי כולהו —אי שלימין בעי  
  י לא! אפילו חד נמ —אי לא בעי שלימין 

nswerA :אמר ביראה אמר רבי אמי: חזר בו רבי ישמעאל.  
  

alakha of ShmuelhPsak  : .אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי טרפון  

Further proof that Shmuel held this way:  ואזדא שמואל לטעמיה, דאמר להו שמואל
 .דרישנא לכו כרבי טרפון - להנהו דמזבני אסא: אשוו וזבינו, ואי לא

  ולידרוש להו כרבי עקיבא דמיקל טפי!  -אילימא משום דמיקל מאי טעמא? 
of the proofejection R :א קטימי שכיחי, חד ולא קטים לא שכיחתלת. 
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