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  .גד�  עירובי�
  ?הברייתות דלעיל וסוגיי�'  במה נחלקו ב1אליבא דרב

  
  '?הא� אמלתרא מועילה ליותר מכ  ?מהיכ� לומדי� גובה המבוי  

  אינה מועילה  מפתתו של היכל  :הברייתא לעיל ד� ב
  ,  לקורהיש היכר' מסברא דעד כ  הברייתא בסוגיי�

  ופתח היכל לסימ$ בעלמא
  מועילה

  
  ?2ילה להתיר במבויאיזו אמלתרא מוע

  
  פסקי דארזאמ  קינימ  

   דאינ� מושכי� העי$&אינ� מועילי�   מועיל להתיר   קיני�לרב חמא בריה דרבה בר אבוה 
  מועילי� להתיר   פסקי דארזא�י "לרב דימי בש� בני א

  
  ?י� הסוכהמה ד' וכ� בסכ� שמקצתו וכו, מה די� המבוי' ומקצת למעלה מכ' מקצת קורה בתו� כ

  
  בסוכה  ויבמב  

  פסול  כשר  3ללישנא קמא דרבה
  כשר  פסול  4לרב אדא בר מתנה בש� רבה

  פסול  פסול  לרבה בר רב עולא
  כשר  כשר  5לרבא

  

                                                           
ל כהברייתא "וג� הברייתא דלעיל ס,  דרב נחמ$ בר יצחק לא נחלקו הברייתותאכ$ אליבא 1

  .ולא לומדי� מפתחו של היכל אלא רק לסימ$ בעלמא, בסוגיי$ שאמלתרא מועילה
וממחלוקת זו יש , י מפרש שמחלוקת האמוראי� דלהל$ היא איזה אמלתרא היתה במקדש"רש 2

רבינו חננאל ועוד ראשוני� מפרשי� שמחלוקת�  אמנ� ב.לנו ללמוד איזו אמלתרא מתירה במבוי
 .איזו היא אמלתרא המתירה במבויהיא 

 יתכ$ שלא ישי� לב ,דסוכה היות שעשויה ליחיד לישב בה, ובטע� הדבר פירש רבא מפרזקיא 3
כ מבוי שרבי� "משא,  ולכ$ יש לפסול&אמה '  מעל כ+אמה וישאר רק סכ' א� יפול הסכ+ שתו+ כ

ורבינא פירש . אחד ישי� לב שנפל חלק מ$ הקורה שבתו+ עשרי� ויזכיר לחבריו ודאי &עוברי� בו 
  .ואילו מבוי הוא דרבנ$ והקילו בו, משו� דסוכה היא דאורייתא החמירו בה, הטע�

 נות$ על לבו לבדוק כל &דסוכה היות שעשויה ליחיד לישב בה , ובטע� הדבר פירש רבא מפרזקיא 4
כל אחד סומ+ על השני ולבסו� א� , כ מבוי שהוא של רבי�"משא. אמה' הזמ$ שיש סכ+ תו+ כ

ואילו מבוי של דבריה� , ת אינה צריכה חיזוק"סוכה היות שהיא מה, ורבינא אמר. אחד לא בודק
  .צרי+ חיזוק

' כיו$ שכא$ יש מעט פחות מחלל כו, וכ$ חלל מבוי עשרי�, וסברתו דבעינ$ חלל סוכה עשרי� 5
  .'או כל הסכ+ תו+ כ' ולא בעינ$ שתהא כל הקורה בתו+ כ, כשר
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  :עירובי� ד� ג
  ?כמה טפחי� יש באמות דלהל�

  
  בכלאי�  בסוכה ובמבוי  

  2ששה טפחי�  1חמשה טפחי�  בש� רב נחמ�לאביי 
   גדולי�&ששה טפחי� שוחקי�   3מצומצמי� &ששה טפחי� עצבי�   בש� רב נחמ�לרבא 

  
  ?שיהיה אפשר לזרוע בה�, וכ� כמה יהיה מחול הכר�, כמה תהא גדולה קרחת הכר�

  
  אליבא דבית הלל   אליבא דבית שמאי  

  5לפחות שש עשרה אמה  4לפחות עשרי� וארבע אמות  קרחת הכר�
  7ב אמות"לפחות י  6לפחות שש עשרה אמה  מחול הכר�

  

                                                           
שלא  יש להחמיר ,אמה' ולעני$ גובה מבוי וסוכה שהתרנו עד כ, דיש לנו ללכת בכל דבר לחומרא 1

וכ$ למש+ פרצת המבוי .  באמות הגדולות בנות ששה אלא באמות הקטנות בנות חמשהלמדוד
, הרי יש בזה ג� קולא', ומקשה הגמ. הוא נמדד באמות הקטנות ולחומרא, אמות' עד ישהתרנו 

, וא� נמדוד באמות קטנות, אמות אינו נית$ בלחי וקורה' דהרי הדי$ הוא שמבוי שאורכו פחות מד
ומתרצת . וזו קולא &שר בלחי וקורה יות מוכאמות גדולות כבר יוכל לה' כ ג� מבוי שקט$ מד"א

. מ בדי$ אמות למש+ המבוי"כ+ שאי$ נפ, טפחי�' ד שמש+ מבוי הוא בד"ו כמדסברת', הגמ
וכעי$ זה דנה . נ דלעני$ זה מודדי� באמות גדולות"כלומר דאה, ואיבעית אימא רוב אמות קאמר

  .לעני$ סוכה' הגמ
ובזה יש חומרא דצרי+ למדוד את קרחת הכר� ומחול הכר� שיבוארו בסמו+ באמות גדולות  2

  .אמות קטנותולא סגי ב
אמנ� לא כסברת אביי באמה בת חמשה אלא באמה , והיינו לחומרא שיהיו אמות קטנות יותר 3

  .בת ששה טפחי� מצומצמי�
פירושי� ' ויש בזה ב,  כלומר שנעקרו הגפני� מש�&הוא כר� שחרב באמצעיתו , קרחת הכר� 4

בפחות ו, שמנה אמותש לא נחשב שדה בפחות מ"פירוש אחד דלב, ד אמות"י למה צרי+ כ"ברש
' וכ$ צרי+ עוד ד, שדות לכל צד של הקרחת'  וצרי+ שיהיו ב.מזה הוא בטל לכר� והוי כלאי�

ה "ל כב"ש ס" דג� ב,פירוש השניהו. ד אמות"וס+ הכל הוא כ, אמות כדי עבודת הכר� מכל צד
דת הכר� אמות לעבו' צרי+ חש ש"ל לב"סרק ש, אמות' שדות ה� ח' וב, אמות' שגודל שדה הוא ד

 .ד אמות"וס+ הכל הוא כ, לכל צד
ובס+ הכל , אמות' ועבודת הכר� מכל צד היא ד, אמות' ל היא ד"ל שכל שדה מהשני� הנ"ה ס"ב 5

 .ז אמה"הוא ט
לכל צד של (שדות '  לא בעינ$ ב,במחול הכר� כיו$ שיש כר� רק מצד אחד ומצד שני הוא גדר 6

' ועוד ד, ב אמות"י ה� י"הלשונות ברש' ר� לפי בושדה ועבודת הכ, אלא סגי בשדה אחת, )כר�
 שאי$ זורעי� אות� כדי שלא יקלקלו שרשי הזרעי� את חוזק &�  ראוי�אמות סמו+ לגדר שאינ

  . אמהז"ט ס+ הכל ה� ולכ+, אדמת צידי הגדר שמחזיקה את הגדר
ד הגדר אמות שעל י' וכשנוסי� עוד ד, אמות' אמות ועבודת הכר� ד' ל ששדה היא ד"ה ס"ב 7

 .ב אמות"יעלה י


