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עירובי ד ב.
לרב יהודה אמר רב מהיכ למדו חכמי ור' יהודה את סברת בגובה המבוי?
לתירו הראשו בגמ'
לאיבעית אימא
עירובי ד ב:

אליבא דחכמי
מפתח ההיכל !
1
דכל אחד קדושתו לחוד

אליבא דר' יהודה
מפתח האול ! דקדושת אחת
3
דכתיב "אל פתח אול הבית"

2

מה ה מדות גובה המזבח וגובה הקלעי? ]תוד"ה ואיבעית[.

לסוגיי

גובה המזבח
עשר אמות

לר' יוסי
לר' יהודה

עשר אמות
שלש אמות

גובה הקלעי
לל"ק ברש"י :בצד מזרח כ' אמה ,ושאר צדדי ה' אמה
5
לל"ב ברש"י ולתוס' :בכל הצדדי ט"ו אמה
בכל הצדדי ט"ו אמה
חמש אמות

4

אליבא דר' יהודה מהיכ לומדי מהו גובה המבוי הכשר ,וכמה הוא גובה זה?
לרב יהודה אמר רב
לרב חסדא )וכ מוכח מברייתא(

מהיכ לומדי ?
מפתח האול
מפתח מלכי

כמה הוא?
עד ארבעי אמה
אפי' ארבעי וחמשי אמה

 1פי' ,דהנה כתיב )ויקרא ג:ב( "ושחטו פתח אהל מועד" ,וס"ל לרבנ שכל העבודות שנאמרו לעשות
בהיכל  כשרות דוקא בהיכל ולא באול ,וא"כ על כרח שהפסוק שאומר "פתח אהל מועד" כוונתו על
ההיכל דוקא ,וכיו שגובה ההיכל היה כ' אמה ולא יותר ,מצאנו שאי נקרא בש פתח יותר מכ' אמה.
 2דהיינו שהעבודות שצרי לעשות בהיכל כשרות א עשא באול ,ולפ"ז הפסוק שאמר "פתח אהל
מועד" קאי בי על פתח ההיכל ובי על פתח האול ,וכיו שמצינו שהיה גובה פתח האול מ' אמה ,יש
לנו ללמוד שנקרא פתח ג מעל כ' אמה.
 3פי' ,דאה"נ פתח אול לחוד ופתח היכל לחוד ,ועבודות הכשרות בהיכל פסולות באול ,וקרא ד"פתח
אהל מועד" קאי רק על פתח ההיכל ,אלא שיש פסוק אחר שמלמדנו שג פתח האול נקרא פתח דכתיב
"אל פתח אול הבית" .וכתבו התוס' )בד"ה דכתיב( ,דהג שפסוק זה אינו בשו מקו ,מ"מ הוא מורכב
משני פסוקי דכתוב אחד אומר "אול הבית" ,וכתוב אחד אומר "פתח הבית"  וכיו דחזינ שהאול
נקרא בית וג כתוב "פתח הבית" חזינ שפתח האול נקרא בכתוב "פתח".
 4לשו זו סוברת שהקושיא היא על הגובה ,דאי אמרה משנתנו שגובה הפתח הוא כ' אמה ,הרי בחצר
חזינ שנקרא פתח רק בגובה ה' אמות .ודוחה הגמ' ,דמה שאמר "וחמש עשרה אמה קלעי לכת  "#קאי
על גובה ,שבצד המזרחי  שש הפתח ,היה גובהו כ' אמה נוס #ט"ו אמה על מה שהיו הקלעי בגובה
ה' אמות בכל הצדדי ,וא"כ מצינו שג בחצר הפתח היה בגובה כ' אמה.
 5לשו זו מפרשת שקושית הגמ' היתה ממה שחזינ שפתח החצר היה כ' אמה ,דהרי הצד המזרחי הוא נ'
אמה וכתוב שהיו ט"ו אמה של קלעי מכל צד של הפתח ,נמצא שגודל הפתח היה כ' אמה .וא"כ מצינו
שש פתח הוא ג בכ' אמה ולא רק בי' כסברת משנתנו .ועל זה תירצה הגמ' ,דמה שאמר "וחמש עשרה
אמה קלעי לכת  "#קאי על גובה ,לומר שכל קלעי החצר היו ט"ו אמה בגובה ,ואה"נ לשיעור רוחב
הפתח אי מדה.

