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  .עז ד� עירובי�
  ].ה הכא"תוד[? 1להוציא מתוכו וא הכניסהא� מותר ל, מקו� פטור הנמצא בי� רשויות דלהל�

  
  י לכרמלית"בי� רה  י"י לרה"בי� רה  ר"י לרה"בי� רה  
  3מותר  2אסור  מותר  לרב

  מותר  יוחנ�' לר
  

  ].ה כותל"תוד['? ומצד חצר אחרת גבוה ה' שמצד חצר אחת גבוה י, חצרות' מה די� כותל שבי� ב
  

  4'בחצר שמצידה גבוה ה  'בחצר שמצידה גבוה י  
  ' לרב חסדא דגידוד ה

  לא מצטרפי�' ומחיצה ה
  מותרת להשתמש בכותל  אסורה להשתמש בכותל

  5'אבל אסור לה לטלטל ביותר מד
  מותרת להשתמש בכותל ובחצר  אסורה להשתמש בכותל  ד דמצטרפי�"למ

  
  :עירובי� ד� עז

  ].ה אי"תוד[? ט" סול� בשבת וביוהא� מותר לטלטל
  

  סול� של שוב�, 6סול� של בית  סול� של עליה  
  8מותר  7אסור  לרבינו ת�

    9ט אסור"בשבת מותר וביו  לרבינו אברה�
                                                           

אסור מדרבנ' ד, באופ' שאינו מחלי� להוציא דר& מקו� הפטור מרשות לרשות אחרת', פי 1
יוחנ' שברשויות דרבנ' ' ימי אמר בש� רשרב ד) ה ברשויות"בד(' אכ' כתבו התוס. להחלי�

  . אמרהי מסקינ' דזעיר*ומה שאמרו בסוגיא שלהחלי� אסור , להחלי�'  ומותר אפי*מקילי� יותר 
 .דחכמי� עשו חיזוק בשל דבריה� יותר משל תורה 2
י ודומות זה לזה יש "דדוקא כששניה� רה, דמסתבר שבאופ' זה לא יאסור רב', כ' ביארו התוס 3

דהיינו להוציא מרשות זו לרשות זו בלא עירוב דר& הכותל הזה , ותר שמא יבוא להחלי�לחוש י
 .רשויות שונות לא חששו' י לכרמלית שה� ב"אבל בי' רה, שהוא מקו� פטור

אלא ,  אי' הכוונה שוה ממש*" צידו אחד שוה"' שמה שאמרה הגמ', י והתוס"מבואר ברש 4
 . א� הוא שוה לאר.*כ אינו נקרא כותל מצד זה "דאל', הכוונה שיש ש� גובה הפחות מי

 .דכיו' שלא נחשב הכותל ש� למחיצה הרי היא פרוצה במלואה לחצר אחרת האוסרת עליה 5
 .ובכלל זה הוא הסול� המצרי וסול� הצורי שנזכרו בסוגיי' 6
 .אסור ג� בחדרי�, ר משו� מראית העי'" ברהשאסורומה , שלא יאמרו להטיח גגו הוא מטלטלו 7
ואילו , דבסול� של בית שהדר& לטלטל אותו ממקו� למקו� אינו מוקצה, אכ' הטעמי� שוני� 8

והיתר טלטולו משו� ששובכו מוכיח עליו ואי' , סול� של שוב& הוא סול� גדול כסול� של עליה
 .לחוש שמא יאמרו שלהטיח גגו הוא מטלטלו

ויש לחוש שיאמרו שלהטיח גגו , ר"ט אסור שמותר לטלטל ברה"רבינו אברה� מפרש שדוקא ביו 9
וג� , ואי' חילוק בי' הסולמות, ר אסור ג� בחדרי חדרי�"וכיו' שאסור ברה, הוא מטלטלו

כ לא "א, ר"אול� בשבת שבי' כה אסור לטלטל ברה. ט"סולמות קטני� שלנו אסור לטלטל� ביו
 .ולכ' מותר כל סול� לטלטלו, נאסר הסול� בכלל


