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עירובי ד מד.

לר' אליעזר
לחכמי

מה הדי עשיית אהל בשבת וביו"ט?
לעשות בתחילה אפי' אהל עראי
אסור
אסור

להוסי על אהל עראי
1
אסור
מותר

מתי אמרינ שיכול בשבת או ביו"ט לעשות מחיצה בסוכה מאד וכלי ,ומתי לא?2
גבי כלי
גבי אד

באיזה אופ מותר?
בדופ" רביעית  #שג בלעדיה כשרה
4
שלא לדעתו  #דאי" דר& בני" בכ&

3

באיזה אופ אסור?
בדופ" שלישית  #שמכשיר לסוכה
לדעתו  #שלא יבוא לזלזל באיסורי שבת

עירובי ד מד:
מה הביאור "א היה בתו התחו כאילו לא יצא" ,ללישנא קמא ברש"י?
לרבה
לרב שימי
בר חייא
עירובי ד מד:

מה הביאור?
א היה עדיי" תו& תחו שבת,
כאילו לא יצא מביתו
א היה התחו החדש שנתנו לו חכמי
מגיע לתחו עירו ,כאילו לא יצא מתחומו

מה הדי?
ומודד לאלפי מביתו,
5
ולא ממקו שעמד
6
ויכול לחזור לביתו

 1רש"י )בשבת קכה (:מפרש שאי די אהל אלא בתקרה  אבל במחיצה לא ,אלא שכא במשנה כיו
שמיירי שמוסי את פקק החלו על בני קבוע ,לכ החמיר בו ר' אליעזר כסברתו בהוספה על תקרה של
אהל עראי .אכ התוס' )בד"ה פקק( הביאו שיטת ר"ת שחולק ,וס"ל ששיי #איסור אהל ג! במחיצות 
א! נעשה ע"י מחיצה זו מחיצה המתרת ,כגו מחיצה שלישית בסוכה ,או שהיא מתירה את החצר
בטלטול .אול! סת! מחיצה שאינו מתרת  אי בה איסור אהל לכו"ע.
 2הנה האמוראי! בסוגיי הביאו ב' ברייתות הסותרות זו לזו ,דרב נחמ הביא ברייתא שאומרת :נפל
דופנה )של סוכה( ,לא יעמיד בה אד! בהמה וכלי! ,ולא יזקו את המטה לפרוס עליה סדי )פי' ,לא יעמיד
את המטה כדופ וית עליה סדי כדי לכסות את הנקבי שיש בי החבלי שבמטה( ,לפי שאי עושי אהל עראי
בתחילה ביו! טוב ואי צרי #לומר בשבת .ואילו רבא הביא ברייתא ,שעושה אד! את חברו דופ כדי
שיאכל וישתה ויש ,ויזקו את המטה ויפרוס עליה סדי כדי שלא תפול חמה על המת ועל האוכלי ,ע"כ.
וכדי ליישב את הסתירה בי הברייתות אמרה הגמ' למסקנא ,שכל אחת מדברת באופ אחר וכדלהל.
 3ומבואר בגמ' ,שכל זה אליבא דרבנ )דר"א( דוקא ,דס"ל שמותר להוסי על דופ עראי בי בשבת ובי
ביו"ט ,וכיו שהסוכה כבר כשרה בלא הדופ הזאת ,חשיב רק מוסי על דופ עראי שמותר לדעת! .אכ
לדעת ר"א ג! באופ זה אסור.
 4ובזה מותר אפי' לעשות דופ שלישית ,דהכי מוכח בברייתא שע"י מחיצה זו רוצה לאכול ולשתות וליש
 אלמא מיירי במחיצה שלישית דוקא] .ולעיל גבי מטה כוונתו בשביל צל למת או לאוכלי! שלא יסריחו,
ושפיר איכא לאוקמי במחיצה רביעית ,אבל במחיצה שלישית אסור דדר #בני בכ.[#
 5כלומר ,שלא אומרי! דכיו שעקר לצאת מעירו ברשות ,ורבנ נתנו לו במקו! שנאמר לו שכבר נעשה
מעשה אלפי! אמה לכל רוח ,שמודדי! לו ממקו! שנמצא עתה ,אלא כיו שעדיי הוא נמצא תו #התחו!
של עירו ,מחשיבי! לו כאילו לא יצא כלל.
 6דהיינו ,שהול #את כל התחו! החדש עד שנכנס לתו #תחו! עירו  ונחשב חזרה כב העיר ,וחוזר לביתו.
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מה הביאור "א היה בתו התחו כאילו לא יצא" ,ללישנא בתרא ברש"י?
לרבה
לרב שימי
בר חייא

מה הביאור?
א היה התחו החדש שנתנו לו חכמי,
מגיע לתחו עירו ,כאילו לא יצא מביתו
א היה התחו החדש שנתנו לו חכמי,
מגיע לתחו עירו ,כאילו לא יצא מתחומו

מה הדי?
יכול לחזור לביתו,
אבל כשחזר מאבד תחו חכמי
ויש לו שני תחומי,
ויכול להל& כמעט ח' אלפי אמה

מה הנפ"מ בי ב' הלשונות ברש"י ,בביאור מחלוקת רבה ור' חייא בר אשי?
ללשו הא'
ברש"י
ללשו הב'
ברש"י

לרבה " אבלעת תחומי לאו מילתא
כשיצא מתחומו ,אפי' שמובלע
תו& תחו העיר  #אינו חוזר לביתו
כשיצא מתחומו ,אפי' שמובלע תו&
תחו העיר  #אי" לו ח' אלפי אמה

לר' חייא בר אשי " אבלעת תחומי מילתא
א התחו החדש מובלע תו& תחו העיר #
חוזר לביתו) ,וכשחזר מאבד תחו חכמי(
כשיצא מתחומו ,א הוא מובלע תו&
תחו העיר  #יש לו כמעט ח' אלפי אמה

