בס"ד

עירובין לד) :המשנה הראשונה( עד לה) .המשנה(
ביאורי מושגים
עץ ,בע"ח ,ומוקצה  -חפץ שהוא מוקצה אסור בטלטול אבל מותר להשתמש בו בלי להזיזו )לכן מותר לשבת על
אבנים בשבת( .עצים ובע"ח אסורים גם בהזזה וגם בשימוש )לכן אסור להישען על עץ או על בע"ח בשבת(.

כלי שניטל שלא לצורכו  -התנאים נחלקו האם מותר לקחת כלי לצורך תשמיש שאינו התשמיש שאליו הוא מיועד
 -ר' יוסי התיר לקחת כלי לכל שימוש המותר ,ור' נחמיה התיר לקחת כלי רק לצורך השימוש הייעודי של הכלי.

מעמד קנה בשבת:
קנה רך -
מותר להשתמש בו) ,וכך
ראינו שר"נ התיר לתלמידיו
לשבת על קנה רך(

קנה שהתקשה -
דינו כעץ ואין להשתמש
בו.

משנה

טיפוס על עץ(.

נתן עירוב על גבי קנה או מקל:

ת"ק :נחשב עירוב.
ר' אליעזר :אם אינו
יודע היכן המפתח -
אינו עירוב.

תשובה:
ר"ח :המשנה כאן היא לשיטת חכמים )על אף
שהמשנה הקודמת היא לשיטת רבי(.

אם הוא תלוש ונעוץ באדמה -
עירוב אפילו בגובה רב מאוד.

רבינא :המשנה כאן היא לשיטת רבי .אבל גם רבי
מודה שקנה מחובר לא מועיל לעירוב וזאת
משום חשש צדדי )שמא יתלוש את הקנה(.

רב ושמואל )דור א'(:
מדובר במגדל לבנים,
ת"ק סובר כר"מ
המתיר להוציא ביו"ט
לבנים מהמגדל כדי
לקחת פירות.

משנה
נתן את העירוב במגדל
ואבד המפתח:

קושיה :מדוע צריך שהקנה יהיה תלוש הרי לשיטת
רבי לא מתחשבים באיסורי דרבנן )במקרה שלנו

מדוע ת"ק
מכשיר את
העירוב,
הרי האדם
לא יכול
להגיע
אליו?!

שיטה זו חייבת להעמיד את המשנה:
 .1ביו"ט )בשבת ר"מ אוסר להוציא לבנים(.

 .2במגדל שבו יש רווח בין הלבנים.
 .3ר"א )שבברייתא הכשיר את העירוב כשהמפתח
נמצא בעיר( חולק על ת"ק במקרה אחר
לגמרי )בשבת וכשנמצא המפתח(.

רבה ורב יוסף )דור ב'(:
מדובר במגדל עץ המחזיק יותר
מ 40סאה.
המח' היא מה מעמד מגדל זה:
ת"ק :נחשב כלי ומותר לסותרו.
ר"א :נחשב אוהל ,ואסור לסותרו.

רבא ואביי )דור ג'(:
מדובר במגדל הקשור במנעול וחבל.

רבה ור"י ניסו להצמיד מח' זו
למח' האם זב שהזיז מגדל כזה
טימאו) .אם נטמא  -סימן שהוא
כלי ,אם לא נטמא  -סימן שהוא
אוהל(.

אביי דחה את ההצמדה:
בהמשך המשנה מפורש שכל חפץ
שזב מזיז נטמא )גם כלי וגם אוהל (.
המח' שם היא בעניין אחר:
האם טומאת היסט היא רק
כשמזיזים או גם כשמרעידים.

המח' היא האם מותר לקחת סכין
של אוכל כדי לחתוך את החבל:
ת"ק :מותר לקחת חפץ גם לשימוש
שאינו השימוש הייעודי שלו.
ר"א :אסור לקחת חפץ לשימוש
שאינו השימוש הייעודי שלו.
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