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  .להד�  עירובי�
  ? הא� עירובו עירוב, ושוב אבד המפתח, י"והוא שבת ברה, 1הנות� עירוב במגדל, לרבה ורב יוס�

  
  ע יש בו סתירה" דלכו�במגדל אב�   2במגדל ע�  

  אי% עירובו עירוב    דסבר מגדל כלי הוא עירובו עירוב   לתנא קמא
  % עירובו עירובאי   דסבר מגדל אהל הוא אי% עירובו עירוב   אליעזר' לר

  
  ?)למסקנת אביי(הא� נטמאו , 3שידה תיבה ומגדל או אהל שהקיש עליה� הזב באגרופו

  
  כשרק רעדו מחמת כחו  כשינסוטו מחמת כוחו  

  טמא  טמא  לתנא קמא
  טהור  טמא  ש"נחמיה ור' לר

  
  ?בהא� עירובו עירו, והוא סגור במנעול וקשור בחבל', הנות� עירוב במגדל וכו, לאביי ורבא

  
  כשצרי# סכי� לפוסקו  4כשיכול לפתוח ביד  

  עירובו עירוב  עירובו עירוב  לתנא קמא
  5אי% עירובו עירוב  עירובו עירוב   אליעזר' לר

  
  ? בזמני� דלהל� מה הדי�6 ונעשה עירובו אינו ראוי�הנות� עירובו 

  
  כשנתקלקל משחשיכה  ספק מבעוד יו� ספק חשכה  כשנתקלקל מבעוד יו�  

  עירובו עירוב  7אי% עירובו עירוב  אי% עירובו עירוב  יהודה' מ ור"לר
  עירובו עירוב  עירובו עירוב  אי% עירובו עירוב  ש"יוסי ור' לר

                                                           
להעמיד :) ד� לד( כמו שהוצרכו רב ושמואל לעיל � ט "לפירוש רבה ורב יוס� לא צרי� להעמיד דוקא ביו 1

 .ט"אלא מיירי בי� בשבת ובי� ביו, כ�
או יש לו ,  ואי� בו בני� וסתירה�רק נחלקו הא� מגדל יש לו גדר כלי , ל אי� בני� וסתירה בכלי�"ע ס"וכו 2

  .וסתירה ויש בו בני� �גדר של אהל 
3 �או שהקיש עליה� בע" שהיה נתו� , וכגו� שהיה לבוש על אגרופו בית יד, ובאופ� שלא נגע בבשרו בה

אלא שטפח ברגליו בקרקע ומחמת נענוע הקרקע ניסת , אכ� א� לא הקיש עליה� באגרופו. באגרופו
  .משו� שהוא כח כוחו, פ שניתק מ� האר" טהור"אע, הכלי

דאי� חתיכה אסורה אלא במחובר וכא� הוא , א"לר' י שא� יכול לחותכו ביד שפיר דמי אפי"כ� פירש 4
 �ל דהוא רק מגזירה דרבנ� "י, ואמרינ� כל שמחובר לקרקע אסור, והג� שכא� חשיב אהל. מקלקל ומותר

 .הקשו על פירוש זה ופירשו באופ� אחר) ה בעי"בד(' ותוס. ש"ולא גזרו על שבות בביה
שמלאכתו להיתר ניטל אלא לצור� מלאכה שרגילי� ' נחמיה בדי� מוקצה שאי� כלי אפי' ל כר"דס 5

  .וסכי� אינו מיועד לחתו� חבלי� אלא ככלי אכילה, לעשות בו
באופ� (, נפל עליו גל) ב). אמות' ביותר מד(, שנתגלגל חו" לתחו�) א: ונתנה המשנה לזה כמה דוגמאות 6

�  .תהיה תרומה ונטמא) ד. נשר� העירוב) ג). ת"בזה איסור חופר מה שיש � שצרי� מעדר וקרדו
דשמא קנה לו עירוב והפסיד את , שאי� לו אלא מביתו עד עירוב אלפי� אמה ולא יותר, ומחמירי� עליו 7

  . לא קנה העירוב והפסיד את הצדדי� האחרי� של עירובואושמ, הצדדי� האחרי� של העיר
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  :עירובי� ד� לה
  ?מה דינו, 1טמא שירד לטבול ונולד לנו ספק בטבילתו

  
  ח דבר" מדרבנ� כי�בטומאה קלה   ת כאב הטומאה" מה�בטומאה חמורה   

  2ספיקו טהור  פיקו טמאס  מ"ק דאיהו ר"לת
  3ספיקו טמא  ספיקו טמא  יוסי' לר

  
  ].ה ספיקו"תוד[? מה די� הנוגע, נגע באחד בלילה ולמחר השכי� ומצאו מת

  
  י"כשנגע בו ברה  ר"כשנגע בו ברה  

  י טמא" דספק טומאה ברה טמא   ר טהור" דספק טומאה ברה טהור   מאיר' לר
  5 דכל הטומאות כשעת מציאת% טמא   4לחכמי�

  

                                                           
) ג. סאה' ספק טבל במ) ב. ספק טבל ספק לא טבל) א: פיקותונתנה המשנה כמה דוגמאות לס 1

א "כ% פירש ריצב. וספק באיזה טבל,  אי%דסאה ובאח' מבו  מה� יש ובאחדמקואות ' היו לפניו ב
פירשו בתחילה שמיירי בצירו� ' תוסה אמנ� .הוא ספק בפני עצמוספק  שכל ,)ה ספק"בד(' בתוס

 . ה בטומאה קלה טהור"אתא לאשמועינ% שאפו, יש כא% ספק ספיקא לחומראוהספיקות 
ולכאורה עירוב הוא די% (ל גבי עירוב "מ שבמשנתנו ס"סתירה בדברי ר'  מקשה הגמומכח זה 2

. ל שא� בספק טהור"ואילו כא% גבי טומאה דרבנ% ס, דמחמת הספק אי% עירובו עירוב, )דרבנ%
וכמו , הוא מש� רבו, רי% בהרי�ומה שאמר שמקד. (מ שתחומי% דאורייתא"דסבר ר', ותירצה הגמ

  .) דתחומי% דאורייתא ל דאי% מקדרי% "אבל איהו ס, "שמעתי"שאמר 
וגבי , בדרבנ%' דכא% אמר ספיקו טמא אפי, יוסי' סתירה בדברי ר' תקשה הגמ.) בד� לו(לקמ%  3

  .תחומי% אמר במשנתנו שספיקו עירוב
מ היכא שראו אותו חי " חכמי� לר דמודי�,)ה כל"בד' הובאה בתוס(אכ% מבואר בתוספתא  4

  .דיש לו חזקת חיי�, מבערב
  . דכלל זה לא נאמר אלא לגבי תרומה וקדשי� כמו די% מעת לעת שבנדה,'י בתוס"אכ% ביאר ר 5


