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  .ק ד� עירובי�
  ?הא� מותר להשתמש בשרשי איל� באופני� דלהל�

  
  'בחלק שמעל ג  חזר וירדו' בחלק שעלה ג  'בחלק שתו� ג  

  אסור  מותר  מותר  לרבה
  אסור  אסור  מותר  לרב ששת

  
  ?טפחי� שמותר להשתמש בה�' מהיכ� מודדי� לה� את הג, אילנות הנמצאי� במצבי� דלהל�

  
  תאליבא דרב שש  אליבא דרבה  

   מקרקעית התעלה !מלמטה    מסו� חומות התעלה!מלמעלה   1באניגרא
   מקרקעית הבית או החצר !מלמטה    מסו� גובה הקירות!מלמעלה   2בקר� זוית

   מקרקעית הבית או החצר!מלמטה   3בצמוד לכותל
  

  ?מה די� דמי� דלהל� שתערבו זה בזה
  

  במת� ארבע  במת� אחד  
   �ד� בכור 

  ...מת� אחד שהתערב
   ינת& במת& ארבע:אליעזר' לר  ינת& במת& אחד

   ינת& במת& אחד:יהושע' לר
   � עולה / 4ד� חטאת

  ...מת� ארבע שהתערב
   ינת& במת& ארבע:אליעזר' לר

   ינת& במת& אחד:יהושע' לר
  ינת& במת& ארבע

  

  :עירובי� ד� ק
  ?מה הדי� להשתמש באיל� כדלהל�

  
  , בימות החמה  

   דקי�י�ענפובשאי� לו פירות או 
  , 5דקי�ענפי� ביש לו פירות או 

  או בימות הגשמי� בכל עני�
  אסור  איל� לח

    אסור  מותר  איל� יבש
                                                           

כ( שמשני צידי חומות התעלה האיל& , איל& הגודל תו( חרי) המי� ובעוביו סות� את כל התעלה 1
 .ו בשני הצדדי� האחרי� האיל& נראה עד קרקעית התעלהואיל, מכוסה ובולט רק מסיו� החומות

 .ורק צד אחד מגולה, צדדיו מכוסי� בקירות' באופ& שג, איל& המשוקע ברובו תו( זוית הכותל 2
הצדדי� ' וג, כיו& שרק צד אחד של האיל& מכוסה בכותל, י דג� רבה מודה"באופ& זה מפרש 3

 שא� רק ,גבי שרשי�' וכמו שאמרה הגמ. למטהלכ& אזלינ& בתרייהו ומודד מ, האחרי� מגולי�
  .צידו אחד שוה לאר) מודה רבה שאסור

כיו& שהיא ניתנת ,  שאי אפשר לפרש שמיירי בחטאת,כתבו) ה מת&"בד(' תוסאול� ה, י"כ& פירש 4
 . למעלה מחוט הסיקרא ואילו בכור ופסח שה� מת& אחד ה� ניתני� למטה

שרו ויטעו הרואי� לחשוב שמותר לתלוש נ באיל& ה� ימתי שישתמש, דא� יש לו ענפי� דקי� 5
 .ענפי� קטני� מהאיל& בשבת


