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  .סז ד� עירובי�
  ?1הא� יוכלי� לבטל, ר ובאו נכרי� והקיפו� מחיצה בשבת"שני בתי� משני צדדי רה

  
  יוחנ� דיש ביטול רשות מחצר לחצר' לר  לשמואל דאי� ביטול רשות מחצר לחצר  

  3אי אפשר לבטל  2אי אפשר לבטל  ?מה הדי�
  

  ?הא� יכולי� לבטל, שבתומת נכרי ב, י� ונכרי הדרי� בחצר ולא שכרו ולא עירבולישרא' ב
  

  יוחנ� ' חנינא ור' לר  
  דשוכרי� מנכרי הבא בשבת

  אסי ושמואל' לר
  דאי� שוכרי� מנכרי הבא בשבת

  4אפשר לבטל  אפשר לבטל  לרב ששת
  5אי אפשר לבטל  אפשר לבטל  לרב המנונא

  
  :עירובי� ד� סז

  ?מבויבהא� אוסר , ייש לו פתח למבווג�   כדלהל�לקרק� או לבקעה' על ד' מי שיש לו פתח ד
  

  יותר מבית סאתי�ב  פחות מבית סאתי� או בית סאתי�ב  
  אינו אוסר  6אוסר  נכריב
    8אוסר  7אינו אוסר  ישראלב

                                                           
דכל מחיצה הנעשית בשבת .) לעיל ד� כ(ל "דקי, אי� נידו� כא�, הנה מצד מה שנעשתה המחיצה בשבת 1

משו� (והנידו� כא� הוא כיו� שלא עשו , ש כא� שנכרי� עשאוה"וכ,  מחיצההשמ � י ישראל במזיד "ע' אפי
 .הא� יכול אחד לבטל רשות לשני, עירוב שני הבתי� ביניה�) שלא יכלו

2  �חצרות שא� ' דמה ב, ש מדי� שני חצרות"כממ לא מהני "מ, ה� תו! חצר אחתוהג� שעתה שני הבתי
ומשו� שה� , ול אליבא דשמואללעשות עתה ביטלהו לא מהני  �רצו לערב מאתמול היו יכולי� לערב 

, ל השניר שלא רק שלא היו אוסרי� אחד ע"צידי רה' כא� בשני בתי� מב, ה על השניאינ� אוסרות אחת
 .ש שלא יכולי� עתה לעשות ביטול"לא כ, אלא ג� לא היו יכולי� לערב מאתמול

, יוחנ� לא בעינ� שיהיו ג� אוסרי� וג� יכולי� לערב מאתמול אלא סגי בחד מניהו' דהג� שלשיטת ר 3
 .מודה דלא מועיל להו ביטול, לא היו אוסרי� ולא היו מערבי� ד�בתי� דליכא לתרוייהו ' מ כא� בב"מ
ואחר , הת� משו� דבעינ� תרתי דג� בעינ� לשכור מהנכרי, ל שבבא נכרי בשבת אי אפשר לבטל"דא� דס 4

דהיינו עירוב שיועיל שג� (ש "וכיו� שלא היו יכולי� לעשות עירוב מע, ששוכרי� בעינ� שיבטלו אחד לשני
, שכור אלא רק לבטלכ כא� דמת הנכרי שלא צרי! ל"משא. לכ� לא מהני, )� יבוא שלא יתבטל"א� העכו

ה "בד(' ותוס. י"כ� הוא לפירש. [�"י שישכרו מעכו"ש ע"היות שהיו יכולי� לעשות עירוב בע,  מהניע"לכו
  ]. שמיירי בנכרי שבא בשבת ומת באותו יו�,פירשו בעני� אחר, )אני

  .אי� ביטול אלא במקו� עירוב, דכיו� שלא היו יכולי� לערב מאתמול בלא שכירות 5
אינו , )דשימושו בשבת כשימושו בחול להוציא גמלי� וקרנות (ושאי� אויר הקרפ� מספיק בשבילכיו�  6

  .מסלק עצמו מפתח המבוי
 בית סאתי� ולכ�, ובשבת אי� לישראל שימושי� רבי�, מ יכול לטלטל לש�"מ, דא� שאינו מוק� לדירה 7

  . פחות מבית סאתי� מספיק לו'או אפי
, ואינו מסלק עצמו מ� המבוי, אסור לו להשתמש במקו� זה,  לדירה דכיו� שהוא לא מוק�י"פירש 8

 . טבלא הבאה'  ע,'ובשיטת תוס. ומבואר שא� הוק� לדירה אינו אוסר
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  :עירובי� ד� סז
  ].ה וישראל"תוד[? באופני� דלהל� הא� אוסר, ישראל שיש לו פתח למבוי ולקרפ	 ולא עירב

  
  בהוק� לדירה  בלא הוק� לדירה  
  אינו אוסר  י"לרש

  'לתוס
   אינו אוסר:אתי�בבית ס

  1אוסר   אוסר:סאתי�' ביותר מב
  

  ?הא� מטלטלי� מתוכו לי� ומ� הי� לתוכו, כדלהל�שגודלו סלע שבי� 
  

  יותר מבית סאתי�רחב   רחב ארבעה עד בית סאתי�  
  3 אי  מטלטלי :לרבא  2אי  מטלטלי   גבוה עשרה טפחי�

  4 מטלטלי :לרב אשי
  5מטלטלי   �טפחי' גבוה פחות מי

  

                                                           
 ואינו (א כבית דכיו  שהוק� לדריה הו, )י"היפ' רש(דבהוק� לדירה בכל עני  אוסר ' ל לתוס"ס 1

  .ותר מהפתח למבויכ אי אפשר לומר שניחא ליה בפתח זה י"וא, עומד לאויר
 .אסור לטלטל ממנו לי� שהוא כרמלית, י גמור"דכיו  שהוא רה 2
, חייב) ר"מרה(יוחנ  קרפ� שהוא יותר מבית סאתי� שלא הוק� לדירה הזורק לתוכו ' וכדאמר ר 3

ה שאסור לזרוק מדרבנ  "וה). שלכ  אסור לטלטל בו(י גמורה רק שמחוסר דיורי  "דהוא רה
הכוונה שא� הוא פחות מבית , "פחות מכא  מטלטלי " שאמרה הברייתא ומה. מכרמלית לתוכו

 .אבל לטלטל ממנו לבחו- אסור בכל עני , י" כדי  רה(סאתי� מותר לטלטל בתוכו 
מ מותר לטלטל "מ, יוחנ ' וכדאמר ר, ר שחייב"י לעני  הזורק לתוכו מרה"והג� שדינו כרה 4

סאתי� ' שקרפ� יותר מב) א, איסורי�' סרו בדהנה רבנ  א, וביאור הדברי�. מכרמלית לתוכו
ולכ' . י לכרמלית"שאי  מטלטלי  מרה) ב, אמות' שלא הוק� לדירה אי  מטלטלי  בו אלא בד

י " בו את האיסור השני שלא לטלטל מרהדנו, סאתי� שמותר לטלטל בכולו' בקרפ� שפחות מב
ש� , )הדי  הראשו (אמות ' סאתי� שאסור לטלטל בו יותר מד' אול� בקרפ� יותר מב, לכרמלית

היות שא� נאסור לטלטל מכרמלית לתוכו יחשבו האנשי� שהוא , לא רצו להחיל את הדי  השני
ומה שעדי� לחכמי� לחשוש לאיסור� הראשו  . אמות' י גמורה ויבואו לטלטל בכולו יותר מד"רה

די שלא יחליפו כ(הוא משו� שטלטול תו' הסלע שבי� הוא שכיח וגזרו בו , ולא לאיסור� השני
 ולכ  לא גזרו ,ואילו מהי� לסלע הוא אינו שכיח כל כ', )ר"ר ויבואו לטלטל ג� ברה"אותו ע� רה

  .בו
, אמות' אכ  דוקא כשמטלטל בתו' ד, דהרי מטלטל מכרמלית לכרמלית, רשויות' דאי  כא  ב 5

  . כדי  טלטול בכרמלית(אמות אסור ' דיותר מד


