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  .עח ד� עירובי�
  ?י"הא� מיעטו מלהיות רה, ונע� בו יתד כדלהל�' ורחב ד' ר גבוה י"עמוד ברה

  

  טפחי�' ביתד גבוה ג  ביתד פחות משלשה  
  לרב  ממעט  אינו ממעט  לרב אדא בר אהבה 

  ממעט  ממעט  לאביי ורבא  1הונא
  אינו ממעט  אינו ממעט  לרב אשי

  

  ? והא� סול� זקו� מועיל,כמה צרי� שיהיה גובה הסול�, כותל עשרה
  

  הא� מועיל סול� זקו�  מה גודל הסול�  
  לא מועיל  2ד טפחי�"י  לרב יהודה אמר שמואל

  לא מועיל  3ג טפחי� ומשהו"י  לרב יוס�
  לא מועיל  4א טפחי� ומשהו"י  לאביי

  ל לרב" וכ' ס&מועיל   5טפחי� ומשהו' ז  לרב הונא בריה דרב יהושע
  

  :עירובי� ד� עח
  ?חדיהחצרות ' הא� מועיל להחשב כפתח ולערב ב,  סול� לעלות לראש הכותלעשה לאיל�

  

  אליבא דרבנ�  6אליבא דרבי  
   ומערבי' אחד&מועיל להחשב כפתח   לרבה

  8 ומערבי' שני�&אי' מועיל להחשב כפתח    7לרב חסדא
  אי' מועיל להחשב כפתח  מועיל להחשב כפתח  לרב נחמ� בר יצחק

                                                           
, ו שיעור הכל שהוא ונחלק רב אדא בר אהבה ע� אביי ורבא מה�" יתד כל שהוא ממעט"רב הונא אמר  1

  .אינו ממעט' בגבוה ג' ל שאפי"וס, ורב אשי חולק על עיקר דינו של רב הונא. וכדלהל�
. ד טפחי�"ס� הכל י, טפחי�' טפחי� ו גובה הכותל הוא י' משו� שצרי� למשו� את הסול� ד, י"פירש 2

, תל יגיע הסול� לכותלטפחי� מהכו' ד טפחי� ג� א� ימשו� אותו י"דהרי בי, )ה צרי�"ד(' והקשו התוס
נ "דאה', ולכ� מפרשי� תוס). �חומשי' דבאלכסו� יש עוד ב(ד "הוא י' על י' כיו� שבאלכסו� מרובע של י

 . כ�וכ� בכל הסולמות דלהל� נחלקו.  מעלות45כדי שיעמוד הסול� בזוית , דצרי� למשו� עשרה
 . מהני� דכיו� שאי� ראשו נמו� מהכותל אלא טפח  3
  .טפחי� לראש הכותל אמרינ� לבוד ומהני' � תו� גדכיו� שהסול 4
 .לגובה הכותל' ובסול� שבע ומשהו הוא מגיע תו� ג, כ מועיל"בסול� זקו$ ג' ל שאפי"דס 5
דלרבי מועיל משו� , גבי הנות� את עירוב תחומו באיל� הא� מועיל:) לעיל ד$ לב(הנה נחלקו רבי ורבנ�  6

דגזרו שבות ג� , ולרבנ� לא מועיל, ש"ש וכל שהוא משו� שבות לא גזרו בו בביה"שקנה שביתה בביה
 מועיל �ש "דדוקא גבי תחומי� שתלוי בביה,  שנידו� זה שיי� בי� לרבי ובי� לרבנ�,ומבאר רב יוס$. ש"בביה

יתכ� , אבל כא� גבי פתח של חצרות שצרי� שיהיה ראוי לשימוש כל השבת, אליבא דרבי כשנתו באיל�
כיו� שהאיל� ד,  להתירה� מודי�ל דכא� "די, וכ� יש להסתפק אליבא דרבנ�. ג� רבי מודה שלא מהניש

ש "כ לגבי עירוב תחומי� שג� בביה"משא. (ורק איסור שבת הוא דרביע עליה, מצד עצמו ראוי לשמש פתח
  ).לדעת� הוא לא יכל לקנות שביתה במקו� עירבו

  .יוחנ�' אלעזר או בש� ר' וכ� איתמר בש� ר 7
שלא הוא הגור� לו  �) דהיינו איסור שבות דרבנ� שלא להשתמש באיל� בשבת(ל דכיו� שאיסור שבת "ס 8

ולכ� אי� ראוי האיל� , אלא הוא איסור עיקרי בדיני שבת, כ אינו חשוב כאיסור צדדי"א, להשתמש באיל�
  .לשמש כפתח
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  :עירובי� ד� עח
  ?'וכוהא� מועיל להחשב כפתח , סול� לעלות לראש הכותל 1אשרהיל� עשה לא

  
  אליבא דרבנ�  2אליבא דרבי יהודה  

  3 ומערבי' שני�&אי' מועיל להחשב כפתח   לרבה
  5 ומערבי' אחד&מועיל להחשב כפתח    4לרב חסדא

  אי' מועיל להחשב כפתח  מועיל להחשב כפתח  לרב נחמ� בר יצחק
  

  ?הא� יכולי� לערב כדלהל�', ורחב ד' עמוק יחצרות ' חרי� שבי� ב
  

  לערב שני�  לערב אחד  
  יכולי�  אינ� יכולי�  כשהחרי� ריק או מלא קש

  אינ� יכולי�  יכולי�  כשהחרי� מלא עפר וצרורות
  יכולי�  יכולי�  כשנת� נסר רחב ארבעה

  

                                                           
יש לדו' מה ,  איל' שנחשב כפתחכלומר דא� תפשוט בדי' הקוד� גבי סת�, ל"נידו' זה הוא באת 1

 .הדי' באיל' אשרה
א� שקבר הוא ו ,יהודה שרי' דלר, ג קבר"גבי הנות' עירוב ע.) לעיל ד� לא(יהודה ורבנ' ' נחלקו ר 2

 משו� שהנאת העירוב היא הנאת ,מ מותר לקנות שביתה במקו� אסור בהנאה"איסורי הנאה מ
 דאי' צרי- & מר העירוב ש� אינו חשוב הנאהומה שמשת, ")ומצות לאו ליהנות ניתנו("מצוה 

משו� שכ' נח , ל דאסור לקנות בית באיסורי הנאה"ורבנ' ס. לשימור העירוב בשביל אכילתו
 .דאולי יצטר- לו לבסו�, לאד� לשמור את עירובו

  .בראשוני�' אמנ� ע. ל דעצ� מה שנות' את העירוב נחשב שנהנה מאשרה"דס 3
  .יוחנ'' או בש� ראלעזר ' וכ' איתמר בש� ר 4
כ "וא,  כיו' שהוא איסור צדדי ואינו נוגע לאיסורי שבת&מצד איסור אשרה אי' כא' , כלומר 5

, מ למעשה"א שביאר שיש נפ"בריטב' וע. המקו� ראוי להיות פתח אלא דארי הוא דרביע עליה
  .כגו' א� האשרה תלושה שאז אי' איסור מצד שימוש באיל'


