סוכה לד

מש ה.
פסולה
ערבה גזולה ויבשה
של אשרה ושל עיר ה דחת
קטם ראשה ,פרצו עליה והצפצפה
ברייתא ב ושא הערבה :ת ו רב

דבר אחר:

ערבי

כשרה
כמושה
וש שרו מקצת עליה
ושל בעל

ן) :ויקרא כג( ערבי

נחל  -הגדילין על ה חל.

נחל  -שעלה שלה משוך כ חל.

עוד ברייתא ב ושא ערבה
ת א קמא
ערבי נחל

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

שאלה
תשובה

ורב ן ,למקדש מ א להו?
הלכתא גמירי להו .דאמר רבי אסי אמר
רבי יוח ן :עשר טיעות ,ערבה ,ו יסוך
המים  -הלכה למשה מסי י.

אבא שאול
ערבי  -שתים ,אחת ללולב ואחת
למקדש

עשר טיעות= 10טיעות בתוך שדה  50x50אמות )בערך  24מ"ר  24 xמ"ר( ברווחים שוים – לא חל
עליהם איסור לחרוש חודש לפ י ש ת שמיטה – תוספת שביעית
גירסה 1
ת ו רב ן :ערבי נחל  -הגדילות על

גירסה 2
ת ו רב ן :ערבי נחל  -הגדילות על

ה חל ,פרט לצפצפה הגדילה בין
ההרים.

ה חל ,פרט לצפצפה הגדילה בין ההרים.

דברי ר' זירא

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

מתקיף לה רבי זירא :ודילמא פרושי
קא מפרש ,קח על מים רבים מאי
יהו  -צפצפה.

קושי

אמר ליה אביי :ודילמא פרושי קא
מפרש ,קח על מים רבים ומאי
יהו צפצפה!
אם כן מאי שמו?
אם כן מאי שמו?
אמר רבי אבהו אמר הקדוש ברוך הוא :א י אמרתי שיהו ישראל לפ י כקח
על מים רבים ,ומאי יהו  -ערבה .והן שמו עצמן כצפצפה שבהרים.

ברייתא ב ושא
ערבה

דחיית הקושי
פירוש הפסוק
לפי המסק ה

סתירה בין שתי ברייתות
ברייתא 1
הסתירה אי זהו ערבה ואיזהו צפצפה?

ערבה ק ה שלה אדום ,ועלה שלה
משוך ,ופיה חלק.
צפצפה ,ק ה שלה לבן ,ועלה שלה
עגול ,ופיה דומה למגל
הפתרון
קושי על
אביי
תירוץ
קושי
תירוץ

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

ברייתא 2

דומה למגל  -כשר ,דומה למסר  -פסול
אמר אביי :כי ת יא ההיא בחילפא גילא.
פשיטא!
מהו דתימא :הואיל ואית ליה שם לווי  -לא
תכשר ,קא משמע לן.
ואימא הכי מי – ששם לווי פסול
ערבי נחל אמר רחמ א ,מכל מקום.

רב חסדא
אביי
רבא בר יוסף

שמות שהתחלפו

מאי פקא מי ה

חלפתא ערבתא
שיפורא חצוצרתא
פתורתא פתורא
בי כסי הובלילא
בבל בורסיף

ללולב
לשופר של ראש הש ה
למקח וממכר
למחט ה מצא בעובי בית הכוסות
גיטי שים

מש ה.
רבי ישמעאל
שלשה הדסים ושתי ערבות,
לולב אחד ,ואתרוג אחד אפילו
ש ים קטומים ,ואחד אי ו קטום

רבי טרפון
אפילו שלשתן קטומים

רבי עקיבא
כשם שלולב אחד ואתרוג אחד -
כך הדס אחד וערבה אחת

ברייתא ב ושא :ת יא,

רבי ישמעאל

רבי טרפון
שלשה ,ואפילו שלשתן
קטומים

רבי עקיבא
כשם שלולב אחד
ואתרוג אחד ,כך הדס
אחד וערבה אחת.

פרי עץ הדר  -אחד.
כפת תמרים  -אחד.
ענף עץ עבות -
שלשה .ערבי נחל -
שתים.
ואפילו ש ים קטומים,
ואחד שאי ו קטום.
ומ ין שמעכבין זה את זה? תלמוד לומר :ולקחתם  -שתהא לקיחה תמה

אמר לו רבי אליעזר
 :יכול יהא אתרוג
עמהן באגודה אחת?
אמרת ,וכי אמר פרי
עץ הדר וכפת

תמרים? והלא לא
אמר אלא כפת!

קושי על שיטת ר' ישמעאל :ורבי ישמעאל ,מה פשך?
 אי שלימין בעי — ליבעי מי כולהו
 אי לא בעי שלימין — אפילו חד מי לא!
תירוץ :אמר ביראה אמר רבי אמי :חזר בו רבי ישמעאל .
פסיקת הלכה :אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה כרבי טרפון.
חיזוק לפסיקה :ואזדא שמואל לטעמיה ,דאמר להו שמואל לה הו דמזב י אסא :אשוו וזבי ו,
ואי לא  -דריש א לכו כרבי טרפון.
מאי טעמא? אילימא משום דמיקל  -ולידרוש להו כרבי עקיבא דמיקל טפי!
דחיית החיזוק :תלתא קטימי שכיחי ,חד ולא קטים לא שכיח.

