בס"ד

עירובין ג) .השורה הצרה האחרונה( עד ד) .ש 14מהסוף(
ביאורי מושגים
כלאים  -אסור לשתול ירק קרוב לגפן וכן אסור לשתול בתוך כרם )גם אם זה לא קרוב לגפן(.
כדי להגדיר אוסף גפנים ככרם צריך  5גפנים לפחות .ב"ש וב"ה נחלקו לגבי שטח נטול גפנים שנמצא בתוך כרם -
מאיזה גודל הוא מפסיק להיות חלק מהכרם.

דופן עקומה  -סכך פסול שבקצה הגג שאורכו קטן מ 4אמות  -ניתן להתייחס אליו כחלק מהדופן וכך הוא לא יפסול
את הסכך הכשר )כמובן שלא ניתן לשבת מתחת לסכך הפסול כיוון שהוא נחשב רק הדופן של הסוכה ולא הסכך(.

לפי בני מערבא  -גם צורת קן מועילה.

ברייתא :מבוי הגבוה מ  20אמה אבל יש לו
אמלתרא  -כשר.

לפי ר"ח  -צריך דווקא דבר המושך את העין
כדוגמת קן ציפורים .סתם קורה לא מועילה.

מהי אמלתרא:
רב חמא בדרב"א :קורה בצורת קן ציפורים.

עצי ארז הינם חשובים ומפורסמים .לכן למרות
גובהם אנשים מודעים אליהם .עצי סוכה הגבוהה

מערבא )אנשי א"י( :קורת ארזים.

מ 20אמה אינם ידועים ולכן אנשים לא שמים לב.

רבה א'  -מעיקר הדין שני המקרים כשרים אלא שבסוכה חוששים כי:

מבוי וסוכה שחלק מהסכך/קורה נמוך מ20
אמה וחלק גבוה מ 20אמה:
רבה א' :המבוי  -כשר ,הסוכה  -פסולה.

רבא מפרזקיא :הסוכה היא של יחיד ,המבוי הוא של רבים .יחיד יכול
לא לשים לב.
רבינא :הסוכה היא מהתורה ,המבוי הוא מדרבנן ,בשל תורה חוששים
יותר מאשר בדיני חכמים.

רבה ב' :המבוי  -פסולה ,הסוכה  -כשרה.
רבה בר עולא :שניהם פסולים.
רבא :שניהם כשרים.

רבה ב'  -מעיקר הדין שני המקרים כשרים אלא שבמבוי חוששים כי:
רבא מפרזקיא :הסוכה היא של יחיד ,המבוי הוא של רבים .רבים
סומכים אחד על השני ולא ישימו לב,
רבינא :הסוכה היא מהתורה ,המבוי הוא מדרבנן ,דברי חכמים צריכים
חיזוק יותר מדברי תורה.

רבא ואביי תמיד מחמירים:
בסוכה ומבוי  -המידה הקצרה היא החומרא ולכן הולכים לפיה.
בכלאים  -המידה הארוכה היא החומרא ולכן הולכים לפיה.
מהי מידת אמה:
אביי:
בסוכה ובמבוי  5 -טפחים.
בכלאים  6 -טפחים.
רבא:
בסוכה ובמבוי  6 -טפחים מצומצמים.
בכלאים  6 -טפחים מורחבים.

קושיה  -יש הרי מקרים הפוכים:
מבוי הקצר מ 4אמות  -פסול  -שם המידה הקצרה היא לקולא.
סוכה הקטנה מ 4אמות  -פסולה  -שם המידה הקצרה היא לקולא.
גפנים הקרובים זה לזה פחות מ 4אמות  -אינם כרם  -שם המידה הארוכה היא לקולא.
תירוץ א' :במקרים הללו אנו פוסקים כדעות החולקות )הסוברות שבמבוי צריך  4טפחים,
בסוכה צריך ראשו ורובו ,ובכלאים נחשב כרם גם אם המרחק בין הגפנים קרוב(.
תירוץ ב' :כשאמרנו שבסוכה ומבוי הולכים לפי המידה הקצרה ובכלאים לפי הארוכה
התכוונו לרוב הדינים ולא לכולם.
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ברייתא
ת"ק :כל האמות שאמרו חכמים
מידתם  6טפחים לא מצומצמים.
רשב"ג :בכלאים המידות הן 6
טפחים לא מצומצמים.

אביי :רשב"ג ות"ק נחלקו במחלוקת שלי ושל רבא .רשב"ג סבור
כמוני ות"ק כרבא.
רבא :רשב"ג מסביר את שיטת ת"ק )מתי צריך מצומצמות ומתי
רחבות( .שניהם סבורים כמוני.

קושיה על הסבר רבא:
אם רשב"ג בא להסביר את ת"ק למה הוא מזכיר את המספר  6טפחים.
תשובה:
רשב"ג בא למעט ממידות המזבח ששם חלק מהאמות הן בנות  5טפחים
)הגובה של היסוד ,הרוחב של הסובב ,הגובה והרוחב של הקרנות(.
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