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  .נט ד� עירובי�
  ].ה אפילו"תוד[? הא� עבד ואשה או עד אחד נאמני� בדברי� דלהל�

  
  זה כתב ידו של אבא  בתרומה דרבנ�, בתחומי�  

  1ובאופ" שיש לה� וג� יש גדול עמה�, �נאמני  'בתוס' א' לתי
  , נאמ" עד אחד לבד  'בתוס' ב' לתי

  נאמני� קטני� ועבד ואשה לבדכ" ו
  ה� ובאופ" שיש ל, �נאמני

  וג� יש גדול עמה�
  

  ].ותחומי�ה "תוד[? הא� עבד ואשה או עד אחד נאמני� בדברי� דלהל�
  

  בדבר שהוא ביד�  
  )כניקור הגיד והחלב(

  בדבר שמתעצלי� בו
  )כבדיקת חמ�(

  בדבר שאינו ביד�
  )כתחומי�(

  אינ� נאמני�  אינ� נאמני�  נאמני�  בדאורייתא
  2אינ� נאמני�  נאמני�  נאמני�  בדרבנ�

  
  ?הא� מערבי� את כולה, עיר של יחיד ונעשית של רבי� כדלהל�

  
  תזואידיסקרתא דנ  דאיסקרתא דריש גלותא  

  אי" מערבי" את כולה בלא שיור  מערבי" את כולה  3לרב יהודה
  4מערבי" את כולה  מערבי" את כולה  לרב נחמ� 

  
�  ?מה דינה באופני� דלהל�, עיר של יחיד ונעשית של רבי
  

  5ר גמורה מפולשת"כשיש בה רה  ר גמורה"כשאי� בה רה  
  6אי" לה תקנה להיות כולה מותרת  מערבי" את כולה  לרבנ�

  ר"עושה לחי מכא" ולחי מכא" לראשי רה  מערבי" את כולה  יהודה' לר
  

                                                           
 .בכתובותאת זה כבר דסמכה על מה שפירשה , לפרש שיש גדול עמה�' ולא חששה הגמ 1
' ל להתוס"דבתירו� השני ס, הקוד�' וזה כהתירו� הראשו� בתוס, בלי שיהיה גדול עומד על גב� 2

ז " ולפ.מדאורייתאתחומי� א� היו הכוונה , שמה שלא נאמני� בתחומי�, ש כתב"הרא' ובתוס. שנאמני�
  .ל שנאמני� קטני� על תחו� שבת ג� בלא גדול"מיירי ג� לתירו� השני הנ

 אצל הראש גלותא שבאי� ,ל לרב יהודה דדוקא בעיר כדאיסקרתא דריש גלותא ששכיחי� בה רבי�"ס 3
דאי� לחוש שיבואו להחליפה בעיר של , ש� מותר, התיר בכורותשהוא המושל כדי לקבל רשות לדו� ול

כי האנשי� מזכירי� אחד לשני לומר שטע� ההיתר משו� שהיתה עיר זו פע� , רבי� והיא עדיי� של רבי�
דיש לחוש שמא , יש לאסור, כ שאר עיירות של יחיד שנעשו של רבי�"משא. ולא יחליפו, עיר של יחיד
  .� ולהתיר ג� בעיר של רבי� והיא של רבי�יבואו להחלי

כ יזכירו אחד "א, דכיו� שכל ישראל נמצאי� ביחד בבוקר השבת בבית הכנסת כדי לשמוע את הדרשא 4
 .ולא יחליפו בעיר של רבי� והרי היא של רבי�, לשני שטע� ההיתר הוא משו� שהיתה פע� עיר של יחיד

ר "יהודה אי� מערבי� לרה' משו� דג� לר, חלקו) ה עיר"בד(' והתוס, ז אמה"ר של ט"י פירש רה"רש 5
  .ג אמה ושליש"ביותר מי

  ).'בעמוד ב(כמבואר לקמ� , ובאופ� שיעשו דקה בפני המבואות, אכ� יכולי� לערב מבוי מבוי 6
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  :עירובי� ד� נט
  ?עיר של יחיד ונעשית של רבי� הא� אפשר לערב את כולה לחצאי�

  
  חלקה לרוחבהכשרוצי� ל  1כשרוצי� לחלקה לאורכה  

  2אפשר  אי אפשר  ללישנא קמא דרב פפא
  3אי אפשר  אי אפשר  לאיכא דאמרי דרב פפא

  
  ?הא� סול� נחשב כפתח או כמחיצה באופני� דלהל�

  
 בעיר של יחיד שאינה מפולשת   

  ר על חומתה"ויש סול� בסו� רה
 � שתי חצרות שביניה� יש כותל סתו

  ויש סול� רחב ארבעה על הכותל
  ת פתח עליותור  לרבה

  4 תורת פתח ולקולא)כשרוצי� לערב ביחד    ולקולא)תורת מחיצה   לרב נחמ�
  

                                                           
ר המפולשת מפתח לפתח "דכיו" שדר* עיר ארוכה שעוברת רה, ע לא מהני"באופ" זה לכו 1

הרי , ר"וכיו" ששני החצאי� הימני והשמאלי משתמשי� באותה רה, די אורכהיבאמצעה משני צ
 .ולא מועיל מה שכל אחד עירב לעצמו, אלו אוסרי� על אלוש
, )שלא תהא דר* לאלו על אלו(, כ יכולי� להסתלק אלו מאלו"א, דכיו" שחילקו אותה לרחבה 2

ע "אליבא דר'  אפישדי" זה נכו"' ומבואר בגמ. דכל אחד משתמש בפתח הנמצא בחצי שלוומשו� 
דדוקא הת� שבני חצר הפנימית , אוסרת שלא במקומה )הסובר בעלמא דרגל המותרת במקומה 
,  לכ" א� שעירבו הפנימית לעצמ" וה� מותרי� במקומ",דרכ� היחידה היא דר* החצר החיצונה

כ כא" שיכולי� אלו להשתמש בפתח לבד� ואלו "משא. מ דריסת רגל� אוסרת על החיצונה"מ
 .אי" לה� דריסת הרגל אלו על אלושח לבד� בפת

ל בעלמא דרגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא "אליבא דרבנ" דס' שאפי', ומבואר בגמ 3
דדוקא הת� בחצירות יש אפשרות שהפנימית תסגור את הדלת , הכא מודו דאסרי, במקומה

 סגי במה שלא ,)ה דפנימית"בד(' ולתוס. י"לפירש[ותשתמש לעצמה בלא לדרוס על החיצונה 
ר באיזה מקו� מסתיי� "כ כא" שאי" שו� היכר ברה"משא, ]ישתמשו בני הפנמית בחצר החיצונה

. י"כ" פירש, וכיו" שכ" אוסרי� ה� אחד על השני, החצי הרוחב של אלו ואיפה מסתיי� של אלו
 .כיו" ששיי* לכול� )ר לא שיי* לחלק "דרה, פירשו) ה אבל"בד(' ותוס

שאז  , וכגו" כשרוצי� לערב שני�, מ ג� בעני" עירוב"שיש למצוא נפ, )ה תורת"בד ('וביארו התוס 4
צפו יכולי� ידא� לא ר, )ביותר מעשר(צפו לכל הכותל בסולמות י ובאופ" שר,תורת מחיצה ולקולא

 .לערב שני� ג� כשיש פתח


