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  .לגד�  עירובי�
  ?הא עירובו עירוב, נת� לעירוב תו� כלכלה התלויה על האיל� למעלה מעשרה טפחי

  
  'וכלכלה משלימה לד' באיל� רחב ג  באיל� רחב ארבעה  
  2עירובו עירוב  1אי  עירובו עירוב  לרבי

  3 עירובו עירוב:ד צדדי מותרי"למ  אי  עירובו עירוב  לחכמי
   עירובו עירובאי : ד צדדי אסורי"למ

  
  :עירובי� ד� לג

  ?י"באופני דלהל� הא דינ כרהלתנאי אלו 
  

  איל� שבראשו כלכלה   דהדר� מחיצתא!קנה ובראשו טרסקל   
  5י"לא הוי רה  4י"הוי רה  יהודה' יוסי בר' לר

  י"              לא הוי רה  לחכמי
  

                                                           
 ויוצא מחו) 'מיירי באיל  שנוטה ו(, י למעלה"והכלכלה נמצאת ברה, ר למטה"דהוא שובת ברה 1

ירמיה שג� ' אמר ר) 'בסו� עמוד ב(אכ  בהמש- הסוגיא ). ל בריש העמוד"אמות שלו וכנ' הד
ואז יכול ליטול את עירובו ',  לתו- י'כיו  שיכול לנטותה כלפי מטה , באופ  זה מועילה הכלכלה

 .ולכ  עירובו עירוב, ר"מהכלכלה ולהביאו לרה
תירצה , ש"הרי יכול לית  אותו באיל  עצמו לרבי שמותר שבות בביהו, לכלהוהא דהוצר- לכ 2

' וע� הכלכלה יש כא  מקו� ד, להנחת העירוב' יהודה דבעינ  מקו� ד' ל כר"משו� שרבי ס' הגמ
 .מ דאמר חוקקי� להשלי�"וכר, י שחוקקי� את מקו� האיל  להשלי� לארבעה ע� הכללה"ע
והג� .  איל בצדדיאי  כא  משתמש באיל  אלא כ  ו, הוא מקו� פטור '' דכי  שאי  באיל  ד 3

י דהואיל ואי  "והטע� פירש, י"מ אינו עושה אותו רה"מ', מקו� דשמחמת הכלכלה יש כא  
היה חשוב ' טפחי� סמו- לאר) מתחיל להיות רחב ד' ורק א� היה בתו- ג', בתחתית האיל  ד

טפחי� סמו- לאר) ' ברי� שג� באופ  שלא היה בתו- ג וסו,חולקי�) ה וכלכלה"בד(' ותוס. י"רה
 שאז יש בקיעת גדיי� '' ג' אלא מיירי שלא היה האיל  בתחתיתו רחב אפי, י"היה נחשב רה

  .י"אז לא הוי רה, תחתיו
ונחשב ' על ד' יהודה גוד אחת מחיצתא סביבות הטרסקל שיש בו ד' יוסי בר' דאמרינ  לשיטת ר 4

 .י"כל השטח סביב העמוד רה
' על ד' חוקקי  להשלי� יש בה ד י די "ורק ע, רוחותיו' דכיו  שאי  הכלכלה מקפת את האיל  מד 5

ובאופ  כזה שאי אפשר לומר גוד אחית מחיצתא עד שלא תאמר שחוקקי  להשלי� לא , טפחי�
 .אמרינ  תרתי


