בס"ד

עירובין צט) :המשנה השלישית( עד ק) :סוף העמוד(
נתינת דמים על המזבח  -עיקר כל קרבן בהמה הוא נתינת הדם על המזבח.
ברוב הקרבנות  -יש לזרוק את הדם בשתי קרנות )צפונית מזרחית ודרומית מערבית( כך שהדם מגיע לארבעת
הצדדים )מזרח ,מערב ,דרום וצפון( זריקה זו נקראת  -שתים שהן ארבע.
בחטאת  -נותנים )ולא זורקים( את הדם באצבע על כל קרן וקרן.
בפסח ,בכור ומעשר  -מתנה אחת בלבד  -שופכים את הדם על יסוד המזבח) .גם בשאר הקרבנות שופכים את יתר הדם(
בחטאות הפנימיות  -זורקים את הדם גם על הפרוכת ועל המזבח הפנימי ואכמ"ל.

המשנה
אילן שענפיו משתפלים למטה:
אם הם מגיעים למרחק הפחות מ 3טפחים  -המרחב שבין הענפים נחשב רה"י.

כיוון שהמקום לא הוקף למגורים
 הוא נחשב רשות היחיד רק אםשטחו קטן מבית סאתיים )5000

שורשי אילן:
אם הם גבוהים יותר מ 3טפחים מהקרקע  -אסור לשבת עליהם.

אמות מרובעות .(70.7X70.7 -

על חלק זה
שיורד מגובה
 3טפחים -
נחלקו
האמוראים.

שורשים היורדים מגובה  3טפחים למטה
רבה :מותרים )פחות מ 3נחשב כקרקע(.
רב ששת :אסורים )כיוון שמגיעים מלמעלה(.

 3טפחים

מהיכן מחשבים את גובה  3הטפחים

הקרקע

רב ששת :בכל מקרה  -מהקרקע.
רבה :אם העץ מוקף משני כיוונים בקירות  -מסוף הקירות.

חלק זה
שמעל לגובה
 3טפחים -
אסור לכולם.

חלק זה ,שיוצא
מהאדמה ולא מגיע
לגובה  3טפחים -
מותר לכולם.

אפילו אם העץ יוצא מבית  -רב ששת מחשב את
הגובה מהקרקע )ואין אומרים שהבית כאילו מלא(.

שימוש באילן בשבת
עלה על האילן  -ברייתא א' :ירד.
ברייתא ב' :לא ירד.

יישוב הסתירה בין הברייתות:
אפשרות א' :עלה בערב שבת  -ירד.
עלה בשבת  -לא ירד.
אפשרות ב' :עלה בשוגג  -ירד.
עלה במזיד  -לא ירד.
אפשרות ג' :הברייתות נחלקו האם כשעלה בשוגג אוסרים עליו
)קנסו שוגג מחשש של מזיד( או לא.

אילן יבש  -ברייתא א' :אסור.
ברייתא ב' :מותר.

הגמרא דוחה את האפשרות
להצמיד את המח' הזו למח'
בעניין דמים של קרבן
שהתערבבו בקרבן אחר.
זאת כיוון ששם זו מצוה
וכאן זו עבירה.

הליכה על עשבים  -ברייתא א' :אסורה.
ברייתא ב' :מותרת.

הגמרא מציעה כמה הצעות ליישוב הסתירה -
אולם למסקנה הכל מותר כיוון שפוסקים כר"ש
הסובר שדבר שאינו מתכוון מותר.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

יישוב הסתירה בין הברייתות:
בימות הגשמים  -אסור )לא בולט שהעץ יבש(.
בימות החמה  -מותר )בתנאי שאין על העץ ענפים ופירות(.
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בס"ד
דרך ארץ
החיבור הפיזי שבין איש לאישה צריך להיות מלווה בחיבור נפשי.
אדם שמתחבר עם בת זוגו חיבור פיזי בלבד  -הבנים שנולדים מחיבור זה אינם מהוגנים.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©עמיחי גורדין והראל שפירא-ישיבת הר עציון

