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  .כדד�  עירובי�
  ?מה דינו, ונזרע בחלק ממנו,  יותר מבית סאתי� שהוק� לדירהקרפ� שהוא
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סאתי� מותר ' ל לרב הונא בריה דרב יהושע דכיו& שהחלק שנזרע אי& בו יותר מב"א זו ס"להו 1

 הטלטול בכל שטח סאתי� ולאסור' דהוא אינו מצטר� לשאר הקרפ� להיות יותר מב, לטלטל בו
וכ& , שסובר שאפשר לטלטל מגג לחצר ולקרפ�, ש"דברי� אלו אליבא דר' והעמידה הגמ. הקרפ�

וא� התיר רב הונא לטלטל , כא& הרי החלק הזרוע נחשב כגינה והחלק שאינו זרוע נחשב כחצר
כיו& שכל אחד מה� פרו+ , אבל אליבא דרבנ& אסור לטלטל(, ש"ל כר"מ שס"מאחד לשני ש

 ).לואו למקו� האסור לובמ
חשב כגינה נ ו-הרי שבטל המיעוט לרוב , דכיו& שרובו זרוע, א דלעיל"את ההו' דחתה הגמ 2

 .סאתי� שלא מהני בה היק� לדירה' הזרועה יותר מב
, את דברי רב הונא על הדיוק של הברייתא שדוקא נזרע רובו אסור' והעמידה הגמ. לטלטל בכולו 3

אבל , סאתי�'  ועל זה קאמר רב הונא שדוקא א� המיעוט אינו יותר מב,אבל נזרע מיעוטו מותר
משו� שהחלק הזרוע נחשב כגינה ואוסר על החלק , סאתי� אסור לטלטל בכולו' א� יותר מב

  .השני הפרו+ לו במלואו
 .ש"ד רב ירמיה מדיפתי את דברי רב הונא בריה דרב יהושע לקולא וכריוכ. העמ. לטלטל בכולו 4
דא� , לא תיקנה' ה אפי"ה, רה הברייתא שתיק& את הראשונה קוד� שנפסקה השניהומה שאמ 5

אלא ודאי שכל , אי. תחזור לטומאה ישנה כשתיקנה, נאמר שכל שלא תיקנה טהורה מ& המדרס
ג שתיקנה א� "לאשמועינ& דאע,  משו� סיפא הוא"ותיקנה"ומה שנקט . הזמ& היא טמאה מדרס

והטע� שטמא הג� שנפסקה הרצועה הראשונה . וכדלהל&, דרס טהורה מ& המ-נפסקה ג� השניה 
  .י האוז& האחרת"משו� שעדיי& הוא ראוי למדרס ע, ולא תיקנה

 ומשו� שנגע -א תיקנו בל' דמה שאמרה הסיפא שטמא מגע מדרס הוא אפי, י לפנינו"כ& פירש 6
והיות שהוא כלי שראוי לתשמיש אחרינא , הסנדל בעצמו בשעת פרישתו שהיה עדיי& אב הטומאה

אלא . דאינו ראוי עוד לתשמיש סנדל, אול� מטומאת מדרס הוא נטהר.  הוא מקבל טומאה-
 -לא הספיק לתק& את הראשונה עד שנפסקה שניה "דהא תנ& בהדיא , על זה' שהקשו התוס

דמה , י עצמו חזר בו ופירש"שרש' והביאו התוס. אי& לו טומאת מגע מדרס' הרי שאפי, "הורהט
והיות שראוי הוא לתשמישו , מיירי שתיק& את הראשונה, שאמרה כא& המשנה שטמא מגע מדרס

 .בכמה אופני� כיצד באה לו הטומאה' בתוס' וע, הראשו&



  כולל עיו� הד	י"הוכ� ע
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  :עירובי� ד� כד
  ?מה דינו, 1 שראויי� לתשמישקרפ� יותר מבית סאתי� שהוק� לדירה ונתמלא מי�

  
  לא היו עמוקי� בשיעור זה  בית סאתי�מ ביותרטפחי� ' היו עמוקי� י  

  מותר  אסור  לרב אשי
                 מותר     'לדחיית הגמ

  
  , והיתה פתוחה מצד אחד למבוי העיר, סאתי� שלא הוקפה לדירה' רחבה יתירה על ב

  ?3והיה מסתיי� השביל בנהר,  מצדדיו2ומצד השני לשביל של כרמי� שהיה לו מחיצות ודיורי�
  

  ?מה די� השביל  ?מה די� הרחבה  ?מה די� המבוי  
   יעשו לחי בשביל !לאביי 

  ח לרחבהבמקו� שפתו
  4מותרי� בטלטול

   יעשו לחי במבוי !לרבא 
  במקו� שפתוח לרחבה

  6אסור: י"לרש  5מותרי� בטלטול
  7מותר: 'לתוס

  

                                                           
מר שמי� דינ� כזרעי� ומבטלי� מהקרפ� היק� מובא שסברו רבנ& לו' בגמ. י" רש-היינו לשתיה  1

. ואמר לו רב אבא משמיה דרבא שמי� ה� כאילנות נטועי� שלא מבטלי� את ההיק� דירה, דירה
  .ונחלקו האמוראי� באופני� דלהל&

' וכ& מפרשי� התוס.  חולקי� ומפרשי� שאי& בשביל דיורי&)ה לעביד"ד(' י ותוס"כ& פירש 2
ו בפתח של השביל אלא מהצד השני של הנהר וש� היה גידודי שהמחיצה אגודא דנהרא אינ

 .גבוהי� עשרה
אמות במחיצת הרחבה ' וא� שהיו יכולי� לפרו+ י, ועתה רצו בני העיר לטלטל בכל המקו� הזה 3

וד& אביי . לא רצו& לעשות כ& כיו& שהיה ש� גדר של אבני וקשה לפרו+ ש�, ולהקיפה לש� דירה
כיו& שכבר , זה לא מהני, צה לשביל שבכרמי� במקו� שמסתיי� לנהרכי לעשות מחי, מה לעשות

ולעשות צורת הפתח ,  ולא חשוב בזה היק� לדירה-הנהר הוא מחיצה ואי& מחיצה על גבי מחיצה 
משו� שהיו עוברי� ש� , ג� זה לא היו יכולי� לעשות, בשביל של הכרמי� בצד שפתוח לרחבה

  . אביי ורבא כיצד לפתור בעיה זו וכדלהל&ודנו. גמלי� והיו מפילי� לצורת הפתח
להיות חשוב תוספת היק� , דאמרינ& מגוי דמהני הלחי לשביל של כרמי� מהני נמי לרחבה 4

כיו& שלא היה הפתח עשר אמות כל תוספת , דבלא זה, ובעינ& מגו דוקא. לדירה ומתיר לטלטול
 .ורק מכח המגו מהני, שבו אינה חשובה לסתו�

או , רבא אחא ורבינא הא� מותר רק לטלטל בתוכ� בעצמ� כלי� ששבתו ש�' אכ& נחלקו בגמ 5
  .שג� מותר לטלטל מהמבוי לרחבה ולהיפ.

 . ומשו� גזירה אטו שביל דעלמא6
וטע� ההיתר דכל מה שכגזר רבא הוא רק כשמניח את הלחי , )ה טלטולי"בד(כ& נראה מדבריה�  7

 ג� בשביל כזה שאינו מסתיי� בגודא -מא בשביל אז יש לחוש שמא יבואו לטלטל בשביל דעל
אכ& לעצה שרבא נת& בעצמו הרי לא מניח את הלחי , מחיצות אלא רק שני�' ונהרא ואי& לו ג

והשביל מותר בטלטול ממילא משו� שפתוח למקו� , בשביל עצמו אלא בי& פתח המבוי לרחבה
  .אבל אי& בו לחי שיבואו לעשות בזה איחלופי, המותר


